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ا جمللة العربية لإلعالم واالتصال ،دورية علمية حمكمة متخصصة باالحوو والدراساات يف الااالت امعاالم واالتصاال
امنساني مبختلف فروعه.
تصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
تنشاار اجمللااة الحوااو والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرساااجع العلميااة ،ومرافعااات الكت ا يف افااة فاارو
امعالم واالتصال.
ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتوكيم العلمي املتخصص.
تلحع الحوو والدراسات للنشر باجمللة ،وفلاً للواعد النشر التالية:
أ .أن يكون الحوث مكتوباً بلغة عربية سليمة ،وتلحع األحبا باللغة امجنليزية يف اللضايا امعالمياة الات تتبلا
ذلك.
ب .أن يكون الحوث أو الدراسة يف أحد الاالت وفرو امعالم واالتصال.
ت .أن يتسم الحوث باجلدة واألصالة ،وأال يكون قد مضى على إعداده أ ثر من ثال سنوات.
 .أن يعتمد الحاحث األسس العلمية يف افة خبواته وأن يتحع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللة.
ج .أال تزيد عدد صفوات الحوث أو الدراسة عان سساص صافوة مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداول والرساوم الحيانياة
واملالحق واملرافع).
ح .أال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سحق نشره يف فهة أخرى.
خ .أن يُعد الحاحث عنوانص وملخصص لحوثه باللغتص العربية وامجنليزية يف حدود  300لمة لكع منهما.
د .أن يرسع الحوث أو الدراسة يف ملف "وورد" Word.
ذ .ترسع للحاحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيه.
الحوو والدراساا ت املنشاورة باجمللاة تعان عان رأح أصاوابها وال تعان بالضارورة عان رأح اجلمعياة ،ويتوماع م لفو اا
املس ولية املة عن صوة ودقة املعلومات واالستنتافات.
توفا ا ااه املراسا ا ااالت اىلاصا ا ااة باجمللا ا ااة إا رجا ا اايس ياا ا ااة التوريا ا اار علا ا ااى النيا ا ااد املكرتونا ا ااي اىلا ا ااا باجمللا ا ااة
( ، )majalatsamc@gmail.comأو العنوان النيدح اآلتي :
اجمللة العربية لإلعالم واالتصال
فامعة امللك سعود  -قسم امعالم
 .ب  2456الرياض 11451
اململكة العربية السعودية

ترصد املرافع واهلوامش يف نهاية الحوث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حس تسلسع امشارة إليهاا يف ثناياا
الحوااث أو الدراسااة ،و ااي البريلااة املسااماه "اهلااوامش األخ ا ة  "End Notesال ا ح تعتمااده دوريااة الصااوافة
وامعا ا ا ا ا ا ااالم  ،Mass Communication Quarterly & Journalismودوريا ا ا ا ا ا ااة معلا ا ا ا ا ا اام الصا ا ا ا ا ا ااوافة
وامعالم  ،Mass Communication Educator & Journalismوبعض اجملالت العربية.
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امشارة األوا للمرفع:

تاب:

اسم امل ؤلف (األول فالثاني فالعائلة) ،عنوان الكتاب فتح قوس (مدينة النشر نقطتني :الناشر فاصلة ،سـنة النشـر القـ
القوس) فاصلة ،رقم الصفحة مسبوقاً ب ص أو ص ص.

-

مثال:

علي عبدالرمحن العلي ،اإلع م يف عصر العوملة (الرياض :العبيكان للطباعة والنشر ،)2015 ،ص.23

حبث يف دورية:

اسم املؤلف ( األول فالثاني فالعائلة) فاصلة ،فتح ع مـة ننصـي" نعنـوان البحـ أو الدراسـة القـ التنصـي"ن فاصـلة،
اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة الن و ــد فـتح قــوس (الشــار أو الفصـا والســنة القـ القــوس) نقطــتني :أرقـام الصــفحا الـ
يشغلاا كاما البح فاصلة ،رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا الن و د مسبوقة بـ ص أو ص ص.

-

مثال:

 علي عبدالرمحن العلي ،نالصـحافة يف عصـر العوملـةن ،اإلـة العربيـة لوعـ م وا نصـال ،العـدد األول( ،نـوفمرب :)2005 ،30 – 25ص .33

اإلشارة الثانية التالية مباشرة:
(نطبق يف حالة الكتب والبحوث)
.1

املر ع السابق فاصلة ،رقم الصفحة أو الصفحا  ،الن و د ،مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

.2

املر ع السابق ،ص ص .24 – 22

مثال:

اإلشارة الثانية وما بعدها:

(يف حالة عدم ورودها مباشرة)
 .1اسم العائلة للمؤلف فاصلة ،رقم الصفحة أو الصفحا  ،الن و د ،مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .2العلي ،ص .23
ويف حالة و ود أكثر من مر ع للمؤلف نفسه سبقت اإلشارة اللياما:

.3

اسم عائلة املؤلف فاصلة ،الكلمة األوىل مـن العنـوان أو ـمن منـه متبوعـ ًا بـث ث نقـات داصـا ننصـي" ن...ن فاصـلة،
رقم الصفحة أو الصفحا مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .4العلي ،ناإلع م ...ن ،ص .23
اإلشارة للمرا ع األ نبية:
يسـتددم األســلوب املتبــع نفسـه يف دوريــة الصــحافة واإلعـ م Journalism & Mass Communication
 ،Quarterlyال نصدرها مجعية نعليم اإلع م والصحافة األمريكية .AEJMC
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أعضاء مجلس اإلدارة
أ .د .نايف بن ثنيان آل سعود
رجيس اجمللس
أ.د .عبدالرحمن بن حمود العناد
ناج الرجيس
د .محمد سليمان األحمد
أمص املال
د .علي دبكل العنزي
د .سعود صالح كاتب
د .عبداهلل عبداملحسن العساف
د .إبراهيم أحمد السعيد
أ .عبداملحسن عبداهلل القباني
أ .ملياء حمدان العنزي

أمص اجمللس

الربيد اإللكرتوني
info@samc.ksu.edu.sa
www.samc@ksu.edu.sa
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تلديم

11

التسويق السياسي عان مواقاع التواصاع االفتمااعي:
دراسة حتليلية
د .ريبه ركوران مصطفى و أ .عبدالرحمن درويش

47

املناخ امعالمي–االقتصادح العربي يف الثورة الرقمية
أ .د .عصام املوسى

71

اعتم اااد املغ ااردين امعالم اايص عل ااى معلوم ااات ت ااويرت
وتلييمهم ملدى مصداقيتها
د .محمد بن علي السويد

143

امشا ا ااكاليات الناريا ا ااة واملنهجيا ا ااة لحوا ا ااو وسا ا اااجع
التواصع االفتماعي :قراءة حتليلية
أ .د .السيد بخيت

197
253
315

ا ااو قضا ااايا

االعا ااالم اجلدي ا اد وتشا ااكيع االتا ا ااات
امر اب :دراسة مسوية على عينة من أفراد اجلمهور السعودح
د .عبداهلل بن عبداملحسن العساف

اللن ااوات التلفزيوني ااة املش اافرة وال اانامج الريا ااية:
دراسة ميدانية للجمهور الريا ي يف الوسط اجلامعي

د .محمد شطاح

تغبية الصوف املكرتونية ألحادا عاصافة امازم:

العدد السادس عشر
نوفمرب 2016م -صفر 1438هـ

عضو

أ .د .فهد بن عبدالعزيز العسكر
عضو

أ .د .عثمان بن محمد العربي
عضو

د .حمزة بن أحمد بيت املال
مدير التحرير

أ.سوسن عبداهلل الحربي

دراسة حتليلية على صويفت الرياض والشر األوسط

د .عادل بن عبدالقادر املكينزي

الرسائل العلمية

375

اىلبا اااب الصا ااوفي الفلسا اابيق ا ااو قضا ااايا حلا ااوامنس ااان املدني ااة والسياس ااية "دراس ااة حتليلي ااة ملارن ااة"
نسرين محمد عبده حسونة)

www.samc@ksu.edu.sa
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تقديم
ا و العدد السادس عشر من اللة امعالم واالتصال الت واصلت متيز ا العلمي
وأ وت وعاء حبثيا مهما لكافة الحاحثص وأسات ة امعالم واملهتمص يف الوطن العربي
ياة التورير للموافاة على أرقى
الكح  .ونارا لكثرة األحبا الت ترد للمجلة ،وحر
مستويات التوكيم والتخصص للمجلة ،فإن ياة التورير تعت ر لعدم قحول نسحة ح ة
من األحبا الت خترج عن داجرة ا تمامات اجمللة ،حتى وإن انت يف الاالت قريحة،
حيث تحدأ عملية التوكيم بالفرز األولي لللحول املحدجي املحق على مناسحة مو و الحوث
أو الدراسة جملاالت ا تمامات اجمللة ،و ا الفرز تلوم به ياة التورير ،ويصوت أعضاؤ ا
يف اماالت الت يكون فيها اختالف يف وفهات النار.
ما نعت ر لتأخر افراءات التوكيم للحوو والدراسات الت تلحع من حيث املحدأ،
وذ لك ناتج عن ثرة الحوو  ،وتأخر بعض احملكمص نارا النشغاهلم ،وأحيانا بسح
اللجوء للرتفيح يف حالة اختالف احملكمص ،ثم تأخر بعض امل لفص أنفسهم يف إعادة
األحبا والدراسات بعد تعديلها وفلا مللرتحات احملكمص .ما ونعت ر لتأخر النشر
فلاجمة األحبا امللحولة الت تنتار النشر يف إزدياد ،رغم زيادة عدد صفوات األعداد
األخ ة ،وسنواول نشر أ ن عدد ممكن من األحبا والدراسات امللحولة يف أسر وقت
ممكن مبشياة اهلل.
يتضمن ا العدد سحعة أحبا وملخص لرسالة علمية ،ومو وعاتها تتنو من
التسويق السياسي عن مواقع التواصع امفتماعي لحاحثص من أقليم ردستان ،مرورا
باملناخ امعالمي -االقتصادح العربي يف الثورة الرقمية ،وانتهاء بدراسات لوساجع التواصع
امديثة وامعالم اجلديد تويرت والصوف امليكرتونية .ما يتضمن العدد حبثا عن
اللنوات الريا ية املشفرة ،وملخصا ألطروحة علمية يف مو و ممتع و و اىلباب
الصوفي الفلسبيق و قضايا حلو امنسان املدنية والسياسية .وباهلل التوفيق.
رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد
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التسووووولسي السعرب ووو و

ووو و

ملاقع التلاصل االجتمرب
درا ة حتلعلعة

د .ريبه ر كوران مصطفى
ًدرس اإلعالَ

أ .عبدالرحمن كريم درويش
ًدرس اهعوَ٘ اهسٚاسٞٚ
جاًع ٞاهسوٌٚاُ/ٞٚكردستاْ _ اهعراق
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ملخـــص
تٔدد ٓدهٖ اهدراسد ٞحت يوٚدى ٗت سدم ةٌٓٚدد ٞاسدتدداَ ً٘اقد اهت٘الدى اتجتٌداع ٛيف اهتسدد٘ٙ
اهسٚاسٗ ٛطبٚع ٞاهعالق ٞبٌِٔٚا ،اهه ٜبات حد ٠ةٍٓ سرتاتٚجٚات اهق٘ ٠اهسٚاسد ٞٚاععالدر ٝيف
حماٗهٙ ٞصاي ةٓدافٍٔ بأقى اهتلاهٚف ٗبأسرع ٗقت مملّ ً ًلاُ ٞٚحصد٘ي عود ٟت اعدى ًبا در
ًد اعتوقد ٛةٗ اهتجدجٗ ٚاعدرا ر ٝةٗ ع داً ١قرتحدات ٗةفلدار جدٙددٗ ،ٝتٔدتٍ اهدراسد ٞيف تِاٗهلدا دٗر
اإلعالَ احلدٙث يف اجملاي اهسٚاس ًّ ٛجٔٗ ،ٞاهتس٘ ٙاهسٚاس ٛعرب ً٘اق اهت٘الدى اتجتٌداعٛ
ًّ جٔ ٞةُخرً ٗ ،٠د ٠اه ضدا ١اتفرتايد ٛب٘لد ٔا ٗسدٚو ٞفعاهدًٗ ٞسدتلدس ٞهوتسد٘ ٙاهسٚاسد،ٛ
ٗٓددهٖ اهدراسددً ٞددّ اهدراسددات اه٘لد  ٞٚباسددتدداَ ًددداخٚى ُيرٙددًِٔٗ ٞجٚدد ٞيف اهعوددَ٘ اإلعالًٚددٞ
(ًِٔج اهتلوٚى عرب يوٚى اهِص٘ص) ٗاهعودَ٘ اهسٚاسدً( ٞٚدِٔج يوٚدى اعضدٌْ٘) ممدا ععودٔا ا
ةٌٓ ٞٚباهػ ٞمتدج بدح حقودح عوٌدٚح خمدتو ح ٗ ،هدم عدّ طرٙد اهرجد٘ع حت اهدرتا اهعوٌدٛ
يف جمدداي اإلعددالَ ٗاهسٚاسدد ٞتتعو د باسددتدداَ ً٘اقد اهت٘الددى اتجتٌدداع ٛيف اهتسدد٘ ٙاهسٚاس دٛ
اهددمت مت ددى اهدددٗي اعتقدًدد ٞبجددلى ع داَ ٗاهدددٗي اهعربٚدد ٞبجددلى خدداص يف اه ددرتً ٝددا بددح ( 2002حت
ٗ ،)2012ت٘لددى اهدراسدد ٞحت جمٌ٘عددً ٞددّ اهِتددا٢ج ًددّ ةٌٓٔدداس سددٔ٘ه ٞاتطددالع عوددً ٟسددتجدات
اهعددا عددّ طر ٙد ً٘اق د اهت٘الددى اتجتٌدداعًٗ ،ٛعرفدد ٞحمتدد٘ ٠اعدد٘اد اعِجدد٘ر ٝاعلت٘بددٗ ٞاهصدد٘ر
اه ٘ت٘غرافًٗ ٞٚقاط اه ٚدد ٘ٙعؤٚدا تتعود بقضداٙا سٚاسدٗ ،ٞٚتتد٘فر ٓدهٖ اع٘اقد ًسداحٗ ٞاسدعٞ
حلر ٞٙاهِجدر ٗاهتعدبمٗ ،تدرد ٜتودم اهجدبلات دٗراً ًٌٔداً يف اهتسد٘ ٙاهسٚاسد ٛك٘سدٚو ٞاتصداهٞٚ
فعاهدد ٞبٚددد األحددجاا اهسٚاسددٞٚ؛ عددا تتجددلى ٓددهٖ اع٘اق د ب٣ٚدد ٞسٚاسدد ً ٞٚد م ٝهالٓتٌدداَ يف جمدداي
اتتصاي اهسٚاس ٛهوت٘الدى ٗاهت اعدى اع با در بدح اهلٚاُدات اهسٚاسدً ٞٚدّ جٔد ٗ ،ٞدرا ٢خمتو دٞ
ًّ اجملتٌ ًّ جٔ ٞةُخدر٘ٙٗ ،٠لد ٛاهباح داْ بدأْ تقدَ٘ اااًعدات يف قود ٍٚكردسدتاْ -اهعدراق
بت٘جٚددٕ اهبدداح ح ٗاألكددادنيٚح إلجددرا ١دراسددات ٗرتدد٘ ًجددرتك ٞتضددٍ جمدداتت عوٌٚدد ٞعدٙدددٝ
هل دد ٛتلج ددف ع ددّ اهعد ٙددد ً ددّ اا٘اُد د اعتداخو دد ٞع٘اقد د اهت٘ال ددى اتجتٌ دداعٗ ،ٛتق ددَ٘ اهلٚاُ ددات
اهسٚاس دد ٞٚباهتس دد٘ ٙاهسٚاس دد ٛعو دد ٓ ٟددهٖ اهج ددبلات هلسدد مل ددآمٍٓ ُٗ دداخب ٍٔٚعو دد ٟاعس ددت٘٠
ااٌ دداعٗ ٛاه ددرد ٜبج ددلى ًبا ددر بأق ددى تل دداهٚف ٗةس ددرع ٗق ددت ممل ددّٙٗ ،تٌلِ ددْ٘ ً ددّ توق دد ٛردٗد
ٗت اعالت ًبا رٗ ٝةقى فرت ٝمملِ ٞمما ٙت ٚهلٍ تدارن اهل م ًّ اه٘قت ٗاعاي ٗاألخ ا.١
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املقدمة:
ٔتشأد بافطزاد أَهْٕ ٙصاٝل اإلعالى احلدٔثْ ٙباتت بالغ ٙالتعقٕد ْنتعدد٘ األبعاد يف
خماطبْ ٙتغكٕل الزأٗ العاى نٌ خالم املضاَه ٙيف تعٕني اآلرا ٜالضٕاصٕ ٙلألفزاد ْتٓجٕهِ
صههكٓمُو الضٕاصههْٖ ،أؽههب ت ْصههاٝل اإلعههالى احلدٔثههْ - ٙخؾٓؽ ه ًا نٓاقههع التٓاؽههل
االجتهاعٖ ْ -عرب األثري االفرتافٖ قادر٘ عك ٚتغكٕل ْتٓجِٕ األفهزاد بضهُٓلْ ٙبككةهٙ
قكٕكههْ ،ٙأؽههب ت أٔق ه ًا قههادر٘ عكهه ٚالتعههبري عههٌ هراُٝههو ْمتكههًُو نههٌ صٔؾههام ايتقههاداتُو
بغكل نباعزْ ،صاَهت َذّ الغهبكا يف أحهدا تغهٕريا بالغه ٙاوطهٓر٘ ْالتعقٕهد يف
احلٕا٘ الضٕاصٕ.ٙ
أؽهههههب ت األحهههههشاي الضٕاصهههههٕ ٙتضهههههت دى َهههههذّ املٓاقهههههع بافهههههطزاد لكتههه ه ثري عكهههههٚ
الهههزأٗ العهههاى إلٔؾهههام ؽهههٓتُو صىل أمهههرب عهههدد أكهههٌ ْب صهههز ْقهههتْ ،باتهههت قهههادر٘
عكههه ٚصطهههال التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ عكههه ٚنضهههتٓ ٛحمهههدْد أْ عكههه ٚاملضهههتٓ ٛالقهههٓنٖ عهههرب
تكههههو املٓاقههههعْ ،ؽههههار ْافهه ه ًا لكهتههههابعني أٍ التضههههٓٔق الضٕاصههههٖ الًههههاج نههههزتب نههههع
فاعكٕههه ٙاصهههت داى ْصهههاٝل اإلعهههالىْ ،خؾٓؽه ه ًا تكهههو الهههط تهههزتب نباعهههز٘ نهههع التٓاؽهههل
الةزدٗ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ.
ْيضهههههتدر أٍ التطهههههٓرا التكًٓلٓجٕههههه ٙيف

هههههام اإلعهههههالى أصهههههُهت يف تًهههههانٖ

ْتعهههاأو أدْار التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ أٔقه ه ًا ،الهههذٗ أُهههز بٓؽهههةِ عهههكالً جدٔهههدًا ْنههه ثزًا
نهههٌ أعهههكام التضهههٓٔق ،باصهههت دانُا

ههههل العهكٕههها ْالةعالٕههها الهههط تهههدار بغهههكل

عهكههههٖ ْنًههههتظو باصههههت داى املهه هشٔ نههههٌ العًاؽههههز التضههههٓٔقٕ ٙلغههههز

أْ مههههد نقؾههههٓد

ْحمهههدد ،لهههذلو أؽهههب لطهههٕ التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ عكههه ٚنضهههتٓ ٛصصهههرتاتٕتٖ تهههتو فٕهههِ
تطبٕهههق ْاصهههت داى

هٓعههه ٙنهههٌ املكٓيههها ْاوطهههٓا املتكانكههه ٙلبًههها ٜؽهههٓر٘ ًَٕهههٙ

لكه صضههههها الضٕاصهههههْٕ ٙصدار٘ نيعتُهههههاْ ،وضهههههني فزؽهههههُا يف احلؾهههههٓم عكههههه ٚدعهههههو
املٓاطًني أْ الرتْٔ لضٕاص ٙنعًٕ.ٙ
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مشكلة الدراسة:
لقههد بههزس دْر نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ م ه دا٘ صٕاصههٕ ٙنتعاأههه ٙتضههت دى يف اصههتُدا
ال لتكهو الٓصهاٝل نهٌ
عزا ٝاجملتهع بؾٓر٘ عان ،ٙال صهٕها الةٞه ٙاألمثهز اصهت دان ًا ْتةهاع ً
جايبْ ،نٌ جايب هخز ٔٓؽف مإحد ٛالٓصاٝل الط حيؾل نٌ خالمها املضهت دنني عكهٚ
املعكٓنههها بغهههكل نباعهههز ْنهههٌ نؾهههادر نتعهههدد٘ ،أههها قهههد ٔهههدفع الكٕايههها ْاألحهههشاي
ْالغ ؾههٕا الضٕاصههٕ ٙالرتْٔ ه ألفكههارَو ْيغههز بههزا ُو ْالتٓاؽههل نههع ن ٔههدُٔو عههرب
ارصهامو ملها ٔزٔهدٍْ صىل نضهت دنٖ تكهو الٓصهاٝلْ .تكههٌ صعهكالٕ ٙالدراصه ٙيف التضهها م
الههزٕٝط اآلتههٖ :يَههل ٔتعههاأو نكايهه ٙنٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ يف التضههٓٔق الضٕاصههٖ
ْٔتةز نٌ التضا م الزٕٝط التضا ال التالٕ:ٙ
 .1نا أَهٕ ٙاصت داى نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ يف

ام التضٓٔق الضٕاصٖ

 .2نا طبٕع ٙالعالق ٙبني نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ ْالتضٓٔق الضٕاصٖ
أهمية الدراسة:
تكهههٌ أَهٕهه ٙالدراصهه ٙيف تًاْمهها التضههٓٔق الضٕاصههٖ عههرب نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ،
نضهههتدرم ًٙاملهههد ٛاملتعهههاأو لهههِ يف الةقههها ٜاالفرتافهههٖ بٓؽهههةُا ْصهههٕك ٙفعالهههْ ٙنضهههت دثٙ
لكتضٓٔق الضٕاصْٖ ،مها تربس أَهٕتُا يف تًاْما نٓفٓع ٙتعاأو دْر اإلعالى يف الضٕاص.ٙ
اصت داى الدراص ٙنداخٕل يظزٔهْ ٙنًُتٕه ٙيف العكهٓى الضٕاصهْٕ ٙالعكهٓى اإلعالنٕه ٙنعه ًا أها
جيعكُا ٗ أَهٕه ٙبالغه ٙص متهشني بهني حقكهني عكههٕني خمهتكةني ،ملعزفه ٙحتهو الته ثري الةعكهٖ
لتكو املٓاقع عًد اصت دانُا يف

ام التضٓٔق الضٕاصٖ.

أهداف الدراسة
تتك ؿ يف::
 .1نعزف ٙأَهٕ ٙاصت داى نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ يف

ام التضٓٔق الضٕاصٖ.

 .2التعز عك ٚطبٕع ٙالعالق ٙبني نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ ْالتضٓٔق الضٕاصٖ.
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فرضية الدراسة:
نبًٕ ٙعك ٚافرتا

رٕٝضٖ نةهادّ يصٍ التضهٓٔق الضٕاصهٖ تقهاعف أَهٕتهِ ْأؽهب ت أمثهز

فاعكٕ ٙبةعل أُٓر نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ .
اإلجراءات املنهجية:
 .1يٓ الدراص :ٙتًتهٖ َذّ الدراص ٙصىل الدراصا الٓؽةٕ.ٙ
 .2نًُ الدراص :ٙاعتهد الباحثاٍ عك ٚاملًُ الت كٕكٖ عرب وكٕل الًؾٓـ ْنقهٓيِ.
 .3أدا٘ الدراص :ٙاعتهد الباحثاٍ عكه ٚالهرتا العكههٖ يف

هام العكهٓى الضٕاصهْٕ ٙاإلعهالى،

نثل :يالدراصا غري املًغٓر٘ ْالدراصا املًغٓر٘ ْالكتب ْالتقارٔز .
 .4حههدْد الدراصهه :ٙتتهثههل احلههدْد املكههايٖ الههدْم املتقدنهه ٙبغههكل عههاى ْالههدْم العزبٕههٙ
بغكل خاـْ ،الشنهايٖ الةهرت٘ نها بهني ي 2008صىل ْ 2015املٓفهٓعٖ تتعكهق بالتضهٓٔق
الضٕاصٖ.
الدراسات السابقة:
م ٗ دراص ٙتضتكُو الدراص ٙنٌ دراصا الضابق ٙالط أُجزٔت يف العامل العزبٖ العدٔهد
نهههٌ األُصهههط ْالبًهههاٜا ْالهههط مايهههت أصاصهه ًا لكعدٔهههد نهههٌ األفكهههارْ ،نهههٌ أَهههو تكهههو
الدراصا ;
 .1عبدالًاؽز قاصو عاى 2015ى ،ي دْر نٓاقهع التٓاؽهل اإللكرتْيهٖ يف تًهٕه ٙنغهارمٙ
الغباي الةكضطٕين يف الققهأا الضٕاصهٕ ٙيَ ، 1هدفت الدراصه ٙصىل الكغهف عهٌ دْر
نٓاقهههع التٓاؽهههل اإللكرتْيهههٖ يف تًهٕههه ٙنغهههارم ٙالغهههباي الةكضهههطٕين يف الققهههأا
الضٕاصْٕ ،ٙاصهت دنت الدراصه ٙاملهًُ املضه ٖ االجتههاعٖ بغهقِٕ الٓؽهةٖ ْالت كٕكهٖ
عك ٚعًٕ ٙنٌ مجُٓر الغباي الةكضهطٕين بكغهت ي 400عهاي يف حمافظها غهشْ٘ .مهاٍ
نههٌ أبههزس الًتهها ٝالههط تٓؽههكت صلُٕهها َههذّ الدراصهه :ٙأٍ الغههباي الةكضههطٕين ٔضههت دنٍٓ
نٓاقههههع التٓاؽههههل اإللكرتْيههههٖ بغههههكل داٝههههو بًضههههب ٙيْ ، %92.2بكغههههت يضههههب ٙالههههذٌٔ
ٔضههت دنٓيُا أحٕاي ه ًا يَْ ، %6.5ههذا ن عههز ب ه ٍ يضههب ٙمههبري٘ نههٌ الغههباي الةكضههطٕين
ٔضههت دنٍٓ نٓاقههع التٓاؽههل اإللكرتْيههْٖ .بٕاًههت الدراصهه ٙأٍ عههبك ٙالةههٕط بههٓ نههٌ
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أمثز نٓاقع التٓاؽل اإللكرتْيٖ اصت دان ًا بًضب ٙي ، %96.5ثو تهالَا نٓقهع الٕٓتٕهٓي
مبا يضبتِ ي ، %1.5ثو تٓٔتهز مبا يضبتِ ي ، %1.25ثو جٓجل بكط مبها يضهبتِ ي ، %0.5ثهو
املههههدْيا بًضههههب ٙيْ . %0.25أعههههار الدراصهههه ٙصىل أٍ يضههههب ٙي %56.14نههههٌ الغههههباي
الةكضهطٕين أجههابٓا أٍ نٓاقهع التٓاؽههل اإللكرتْيهٖ اصههتطاعت أٍ تًههٖ نغههارمتُو يف
الققههأا الضٕاصههْٕ .ٙجهها ٜالققههأا الضٕاصههٕ ٙالههط ٔتًاْمهها الغههباي الةكضههطٕين عههرب
نٓاقع التٓاؽل اإللكرتْيٖ بالرتتٕب حبضب األمثز أَهٕه ٙفاألقهل ْفقه ًا لكتهالٖ :يصيُهاٜ
االيقضههاى ْاملؾههاحل ٙالٓطًٕهه ،ٙاحلزمهها ْالةؾههاٝل الضٕاصههٕ ،ٙاحلؾههار ْاالحههتالم
اإلصهههههزإٝكٖ ،االيت ابههههها الةكضهههههطًٕٕ ،ٙاألصهههههز ،ٛتُٓٔهههههد القهههههدظ ْفهههههٕا امٓٔهههههٙ
الةكضههطًٕٕ ،ٙااههدار ْاالصههتٕطاٍ ْ .مل تظُههز يتهها ٝالدراصههْ ٙجههٓد فههزْ

ا داللههٙ

صحؾا ٕٙٝبني نتٓصطا اصتتابا الغباي الةكضطٕين ْفق املهتغريا التالٕه :ٙيااهًط،
احلال ٙاالجتهاعٕ ،ٙالعهز .
 .2حمهههد بههٌ عكههٖ بههٌ حمهههد  ، 2014ياصههت دانا الغههباي الضههعٓدٗ ملٓقههع التٓاؽههل
االجتهاعٖ تٓٔرت ْت ثريَا عك ٚدرج ٙعالقتُو بٓصاٝل اإلعالى التقكٕدٔ ٙي ، 2اصتُدفت
َههذّ الدراصهه ٙالتعههز عكهه ٚأَههو اصههت دانا عًٕهه ٙنههٌ الغههباي الضههعٓدٗ ملٓقههع تههٓٔرت،
مههها اصههتُدفت أٔقه ًا دراصهه ٙعالقههَ ٙه ال ٜالغههباي بٓصههاٝل اإلعههالى التقكٕدٔههْ ،ٙته ثري
اصت دانُو لتهٓٔرت عكه ٚعالقهتُو بتكهو الٓصهاٝلْ ،قهد عهار يف الدراصه ٙي 737طالبه ًا
جانعٕا ًا ،ميثكٍٓ عًٕ ٙنٌ مخط جانعا حكٓنْٕ ٙخاؽ ٙيف ندًٔ ٙالزٔها ٔ ،تٓسعهٍٓ
عك ٚالةٞا العهزْٔ ٙالت ؾؾا العكهْٕ ٙاملضتٓٔا الدراصٕ ٙامل تكةْ ،ٙقهد

تطبٕهق

الدراصهه ٙنٕههدايٕا ًا خههالم العههاى ااههانعٖ ي2014ى ْنههٌ أَههو يتاٝتُهها نهها ٔكههٖ :أٍ ايتغههار
اصهههت داى تهههٓٔرت بهههني الغهههباي ااهههانعٖ لكٓيهههِ نيههه ٙغالبهههْ ،ٙطهههٓم فهههرتا تعانكهههُو
يالٕٓنٖ نع املٓقع  -تزمش مثاف ٙاصت دانا الغباي بالتٓٔرت يف املتابعْ ٙالقزاٜ٘
فق ْ ،صعاد٘ اإلرصامْ ،التغزٔدٔ ،كُٕا بدرج ٙأقل الهزد ْالتعكٕهق ْاملغهارم ٙيف الٓصهو
ياماعتا  .أَو العٓانل الط جذي الغباي لتٓٔرت عك ٚالتٓالٖ َٖ :صهُٓل ٙاالصهت داى،
ْالعانههل اإلخبههارْٗ ،حزٔهه ٙالتعههبريْ ،التًههٓ ْ ،التٓاؽههل االجتهههاعْٖ ،اإلثههارْ٘ ،تقههد
تقههًت دراصه ٙمهل عانهل قٕاصهٖ عههد٘ نهتغريا عًهِ ْتعهو جا بٕتهِ .أَهو املٓفههٓعا
األمثهههز نتابعههه ٙيف تهههٓٔرت َهههٖ :الغههه ٍْ ا كٕهههْ ،ٙققهههأا اجملتههههع ْالغههه ٍ العهههاى،
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ْاملٓفهههٓعا الزٔافهههْٕ ،ٙالرتفُٕٕهههٔ ،ٙكُٕههها نٓفهههٓعا حققهههت نتابعههه ٙجٕهههد٘ َْهههٖ:
التقًٕهها ْاألجُههش٘ احلدٔثههْ ،ٙاملٓفههٓعا الدًٕٔههْ ،ٙاملعكٓنهها ْاحلقههاٝقْ ،الغهه ٍْ
اوارجٕههْ ،ٙاملٓفههٓعا الطبٕههْ ٙالةكزٔ ه .ٙت ه ثري اصههت داى الغههباي ملٓقههع تههٓٔرت عكههٚ
عالقتُو بٓصاٝل اإلعالىْ ،تقهًت دراصَ ٙذا ا هٓر أبعهادًا ثالثهَ ٙهٖ :تعانهل الغهباي
نع ْصاٝل اإلعالى ،أَو اصت دانا الغباي اإلعالنٕ ٙلتهٓٔرت ،ته ثري اصهت داى الغهباي
لتٓٔرت عك ٚنعدم اطالعُو عكْ ٚصاٝل اإلعالى .تٓؽكت الدراص ٙصىل ْجٓد فزْقها دالهٙ
صحؾإٝا ًا بني عباي العًْٕ ٙفق نتغري يهٓ نككٕه ٙااانعه ٙيف بعهو نكٓيها املهتغريا
الزٕٝض ،ٙاختؿ طالي ااانعا اواؽ ٙببعقُا ،بًٕها اعرتمٓا نع سنالُٝو طهالي
ااانعا احلكٓنٕ ٙيف بعقُا اآلخز.
 .3حًاٍ بًت ععغٓ  ،2014ي أثز اصت داى عبكا التٓاؽل اإللكرتْيٕ ٙعك ٚالعالقا
االجتهاعٕهه ٙالةههٕط بههٓ ْتههٓٔرت ٓ ج ه ًا يَ ، 3ههدفت َههذّ الدراصهه ٙصىل التعههز عكههٚ
األصههباي الههط تههدفع صىل االعههرتا يف نههٓقعٖ الةٕضههبٓ ْتههٓٔرت ْالتعههز عكهه ٚطبٕعههٙ
العالقا االجتهاعٕ ٙعرب َذّ املٓاقعْ ،الكغف عهٌ اآلثهار اإلجيابٕهْ ٙالضهكبٕ ٙالًا هٙ
عٌ اصت داى تكو املٓاقعْ ،نٌ أجل وقٕق َهذّ األَهدا اعتههد الدراصه ٙعكه ٚنهًُ
تطبٕهق الب ه يف
املض االجتهاعٖ ْاصهت دنت أدا٘ االصهتباي ٙاههع البٕايها حٕه
جانع ٙاملكو عبد العشٔش عك ٚعًٕ ٙنكٓي ٙنٌ طالب ٙاختٕارٌَ بطزٔق ٙقؾدْٔ ،ٙقهد
تٓؽههكت الدراصهه ٙصىل هٓعهه ٙنههٌ الًتهها ٝأَهُهها :أٍ نههٌ أقههٓ ٛاألصههباي الههط تههدفع
الطالبههها الصهههت داى الةٕضهههبٓ ْتهههٓٔرت َهههٖ صهههُٓل ٙالتعهههبري عهههٌ هراُٝهههٌ ْا اَهههاتٌُ
الةكزٔ ٙالط ال ٔضتطعٌ التعبري عًُا ؽزاح ٙيف اجملتهعْ ،أعهار الًتها ٝمهذلو أٍ
عٌ ؽداقا
الطالبا اصتةدٍ نٌ َذٌٔ املٓقعني يف تعشٔش ؽداقاتٌُ القدميْ ٙالب
جدٔهههد٘ ْالتٓاؽهههل نهههع أقهههاربٌُ البعٕهههدٌٔ نكايٕاه ه ًا مهههها تهههبني أٔقه ه ًا أٍ الصهههت داى
الةٕضبٓ ْتٓٔرت العدٔد نهٌ اآلثهار اإلجيابٕه ٙأَهُها االيةتهاك الةكهزٗ ْالتبهادم الثقهايف
فٕهها جها ٜقكه ٙالتةاعهل األصههزٗ أحهد أَهو اآلثهار الضههكبْٕ ٙتغهري الًتها ٝأٔقه ًا صىل ْجههٓد
عالق ٙارتباطٕ ٙعكضٕ ٙبني نتغريٗ العهز ْاملضهتٓ ٛالدراصهٖ ْبهني أصهباي االصهت داى
ْطبٕع ٙالعالقا االجتهاعْٕ ٙاإلجيابٕا ْالضكبٕا مها تٓجد عالق ٙارتباطٕه ٙنٓجبهٙ
بهههني نهههتغري عهههدد الضهههاعا ْبهههني أصهههباي االصهههت داى ْنعظهههو أبعهههاد طبٕعههه ٙالعالقههها
االجتهاعٕههْ ٙاإلجيابٕهها يف حههني أثبتههت الًتههاْ ٝجههٓد عالقهه ٙارتبهها طزدٔهه ٙبههني نههتغري
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طزٔقهه ٙاالصههت داى ْبههني أصههبابِ ْطبٕعهه ٙالعالقهها االجتهاعٕههْ ٙاإلجيابٕهها ْالضههكبٕا .
ْخكؾت الدراصه ٙصىل ْفهع هٓعه ٙنهٌ التٓؽهٕا نًُها تًظهٕو دْرا لتٓعٕه ٙالةتٕها
عكهههه ٚحضههههٌ اصههههت داى نٓاقههههع التٓاؽههههل االجتهههههاعٖ ْمههههذلو العهههههل عكهههه ٚتٓإٔههههف
تكًٓلٓجٕا االتؾاال احلدٔث ٙيف عهكٕ ٙالتعكٕو األمادميٖ.
تعريف مصطلحات الدراسة:
 .1التضٓٔق الضٕاصٖ :عبار٘ عٌ

هٓع ٙنٌ األيغهط ٙالهط تضهتُد تعظهٕو عهدد امل ٔهدٌٔ

ْتًظٕهُو ،لؾاحل نزع صٕاصٖ ،أْ حشي نعني ،أْ بزيان  ،أْ فكهز٘ نعًٕه ،ٙمبها يف
لههو الههدعو املههادٗ ااهههاَريٗ ،باصههت داى ْصههاٝل االتؾههام ااهههاَريٗ مافهه ،ٙأْ أٗ
ْصاٝل أخز ٛفزْرٔ.ٙ
 .2نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ :عبههار٘ عههٌ

هٓعهه ٙنههٌ نٓاقههع صلكرتْيٕهه ٙعكهه ٚعههبكا

اإليرتيت ،الط تضت دى نهٌ قبهل األفهزاد ْااهاعها لكتٓاؽهل االجتههاعْٖ ،الضٕاصهٖ،
ْالثقههايفْ ،االقتؾههادْٗ ،الههدٔينْ ،العكهههْٖ ،تتههٕ مههو

هٓعهه ٙنههٌ اوههدنا لتبههادم

اآلراْ ٜاألفكارْ ،يغهز املعكٓنها ْاألخبهار ْالؾهٓر ْنقهاطع الةٕهدٔٓ; نهٌ أجهل الٓؽهٓم
صىل نٓقف نعني حٓم الققأا ا االَتهاى املغرت ْاملثري٘ لكتدم ،مها تعز

أحهد

ْأَو املٓفٓعا العانْ ٙالغ ؾٕ ٙبالًضب ٙمو.
هيكلية الدراسة:
تتًاْم َٕككٕ ٙالدراص ٙاملطالب اآلتٕ:ٙ
املطكههب األْم :اإلطههار املًُتههٖ لكدراصهه ،ٙتتهثههل نغههكك ٙالدراصههْ ٙأَهٕتُهها ْاإلجههزاٜا
املًُتٕههه ،ٙاملطكهههب الثهههايٖ :اإلطهههار الًظهههزٗ لكدراصههه ،ٙخؾهههؿ لدراصههه ٙااليعكاصههها
االجتهاعٕ ٙلًغ ٘ نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ ْنةُهٓى نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ ْيغه تُا
ْالعدٔد نٌ الًها ني املغهُٓر٘ عاملٕاه ًا ثهو نشأاَها ْعٕٓبُها ْاوهدنا الهط تقهدنُا ْ هاال
اصت داى تكو املٓاقع ْخؾٓؽ ًا االيعكاصا االجتهاعٕ ٙالط

رؽدَا يف ماف ٙنزاحهل

التطز لتكو الًقا اآلية ٙالذمز ،املطكب الثال  :يتا ٝالدراص ٙالت كٕكٕ ;ٙفقهد خؾهؿ
لدراص ٙأثز اصت داى نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ يف التضهٓٔق الضٕاصهٖ ،عهرب دراصه ٙنعًهٚ
التضٓٔق الضٕاصٖ ْدْر ْصاٝل االتؾام يف احلٕا٘ الضٕاصْٕ ٙعالقه ٙتكهو الٓصهٕك ٙبالققهأا

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

الضٕاصههْٕ ٙالههدْر الضٕاصههٖ لههذلو املٓاقههع ْيف الًقطهه ٙاألخههري٘ ٔههتو التطههز لههدْر نٓاقههع
التٓاؽهههل االجتههههاعٖ يف التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ يف العهههامل العزبهههٖ ،ثهههو ٔتٓؽهههل الدراصههه ٙصىل
هٓع ٙنٌ الًتاْ ٝالتٓؽٕا ْاملقرتحها ْ ،يف الًُأهٔ ٙهتو ْفهع ثبهت لكهزاجهع ْاملؾهادر
املضت دن ٙيف الدراص.ٙ

أوالً :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي:
نؾطك ٔطكق عكٚ

هٓع ٙنٌ املٓاقع عك ٚعهبك ٙاإليرتيهت أُهز نهع اإهل الثهايٖ

لكٓٔهب أْ نها ٔعههز باصهو ئْهب  ، 2.0تتههٕ التٓاؽهل بهني األفههزاد يف بٕٞهٙ
جيهعُههو ْفههق

تههع افرتافههٖ

هٓعهها اَتهههاى نغههرتم ،ٙمههل َههذا ٔههتو عههٌ طزٔههق خههدنا التٓاؽههل

املباعز نثل صرصام ا لزصاٝل ،أْ االطال عك ٚاملكةا الغ ؾهٕ ٙلخخهزٌٔ ْنعزفه ٙأخبهارَو
ْنعكٓناتُو الذٗ ٔتٕ ٓيُا لكًغز ،عرب مجع بٕايها األعقها ٜاملغهرتمني يف الغهبك ،ٙثهو
يغز َذّ البٕايا عكً ًا عك ٚالغبك ;ٙحتٔ ٚتتهع األعقا ْْ ٜاملؾاحل املغهرتم ،ٙالهذٌٔ
ٔب ثٍٓ عهٌ نكةها أْ ؽهٓري . 4نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ عبهار٘ عهٌ ؽهة ا الٓٔهب الهط
ميكههٌ أٍ تضههُل التةاعههل الًغ ه بههني األعقهها ٜاملغههرتمني يف َههذّ الغههبكا املٓجههٓد٘
بالةعل عك ٚاإليرتيتْ ،تُد صىل تٓفري خمتكف ْصاٝل االَتههاى الهط نهٌ عه يُا أٍ تضهاعد
عكهه ٚالتةاعههل بههني األعقهها ٜبعقههُو الههبعوْ ،ميكههٌ أٍ تغهههل َههذّ املهٕههشا  :ياملزاصههكٙ
الةٓرٔهه ،ٙالةٕههدٔٓ ،الدردعهه ، ٙتبههادم املكةهها ،

هٓعهها الًقههاؼ ،الربٔههد اإللكرتْيههٖ،

املههدْيا ي . 5تعتههرب َههذّ املٓاقههع فعالهه ٙج هداًا يف تضههُٕل احلٕهها٘ االجتهاعٕ ه ٙبههني

هٓعهه ٙنههٌ

املعار ْاألؽدقا ،ٜعرب متكًُٕو نٌ التٓاؽل املزْ ٖٝالؾٓتٖ ْتبادم الؾٓر ْغريَها نهٌ
اإلنكايا الط تٓطد العالق ٙاالجتهاعٕ ٙبٕهًُوي ; 6لهذا ميكهٌ القهٓم به ٍ نٓاقهع التٓاؽهل
االجتهاعٖ عبار٘ عٌ

هٓع ٙنٌ نٓاقع صلكرتْيٕ ٙعك ٚعبكا اإليرتيت ،الهط تضهت دى

نههٌ قبههل األفههزاد ْااهاعهها لكتٓاؽههل االجتهههاعْٖ ،الضٕاصههْٖ ،الثقههايفْ ،االقتؾههادٗ،
ْالدٔينْ ،العكهْٖ ،تتٕ

هٓع ٙنٌ اوهدنا لتبهادم اآلراْ ٜاألفكهارْ ،يغهز املعكٓنها

ْاألخبههار ْالؾههٓر ْنقههاطع الةٕههدٔٓ قههد ته دٗ لكٓؽههٓم صىل نٓقههف نعههني حههٓم الققههأا ا
االَتهاى املغرت ْاملثري٘ لكتدم.
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ثاني ًا :نشأة مواقع التواصل االجتماعي:االستماع

بدأ نٓقع ي Classmatesم ْم عبك ٙاجتهاعٕ ٙتةاعكٕ ٙأيغٞت عهاى ي1995ى نهٌ

قبههل رايههدٗ مههٓيزادظ يْ ، Randy Conradsمههاٍ امههد نًههِ نضههاعد٘ األؽههدقاٜ
الهذٌٔ مجعههتُو املههدارظ ْااانعهها يف فهرت٘ نعًٕهه ٙنههٌ تههارٔه حٕهاتُو ،قبههل أٍ تةههز بٕههًُو
أهزْ الهدَز يف التٓاؽههل فٕهها بٕهًُو نههٌ جدٔهديْ . 7أُطكِههق نٓقهع ي Six Degreesعههاى
ي1997ى نههٌ قبههل أيههدرْ ْأًههزٔتػ ي ، Andrew Weinreichالههذٗ فههت البههاي أنههاى
نضت دنِٕ إلعداد قاٝه ٙب ؽدقاُٝو ْأفزاد عاٝالتُو لكتٓاؽل فٕها بني أفزاد َهذّ القهٓاٝو
أْ بهههني غريَههها يْ . 8أُهههز نٓقهههع ي Cyworldعهههاى ي1999ى نهههٌ قبهههل عهههزم ٙي

SKY

 Telecomلبًههها ٜالعالقههها االجتهاعٕههه ٙبهههني أفهههزاد ْمجاعههها ْعهههزما نهههع بعقهههُو
الهبعويْ . 9ت صضههت نٓقههع ي Lunar stormعههاى ي2000ى نههٌ قبههل رٔكههارد أرٔكضههٍٓ
يEricsson

ْ ، Rickardنٓقههههههع ي Ryzeعههههههاى ي2001ى نههههههٌ قبههههههل ي أدرٔههههههاٍ

صكٓ ْ ، Adrian Scottنٓقع ي Friendsterعاى ي2002ى نٌ قبهل جٓياثهاٍ أبهزانط
ي Jonathan Abramsيْ . 10أيغهٞت نٓقههع نههاٗ صههبٕط ي Myspaceيف صههً ٙي2003ى
نٌ قبل بزاد جزًٔضباٍ يْ ، Brad Greenspanعهبك ٙالةهٕط بهٓ ي Facebookيف
ي2004ى نٌ قبل ينار ْسمزبريني ْ ، Mark Zuckerbergنٓقع تهٓٔرت ي Twitterعهاى
ي2006ى نههٌ قبههل جهها دْرصههٖ ي Jack Dorseyالزاٝههدٌٔ يف

ههام تكههٌٓٔ الؾههداقٙ

ْبًا ٜالعالقا االجتهاعْٕ ٙاالقتؾادْٔ ٙالضٕاصٕٙي. 11
ثالث ًا :نماذج مواقع التواصل االجتماعي:
َْههٖ عههبكا تضههاعد عكهه ٚتكههٌٓٔ عالقهها بههني املضههت دنني ،متكههًُو نههٌ تبههادم
املعكٓنا ْ ،املكةا ْ ،الؾٓر الغ ؾْٕ ،ٙنقهاطع الةٕهدْٔٓ ،التعكٕقها  ،مهل َهذا ٔهتو يف
عهههامل افرتافهههٖٔ ،قطهههع حهههاجش الشنهههاٍ ْاملكهههاًٍَْ ،ههها العدٔهههد نهههٌ نٓاقهههع التٓاؽهههل
االجتهاعٖ العاملْٕ ٙالعزبٕ ٙالط تٓفز خدناتُا لكتهُٓر َْٖ:
 - 1الةهههٕط بهههٓ  :Facebookبهههدأ يف يفربأهههز 2004ى حٕههه

تغهههغٕكُاَْ ،هههٖ

أكٓم ٙلكقطا اواـ نٌ قبل عزم ٙبٓ ْ ،ؽل عهدد نضهت دنِٕ يف ئًهأز 2012ى

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

أمثز نٌ ي 845نكٕهٍٓ نضهت دى ،نهًُو ي 483نكٕهٍٓ نضهت دى ٔضهت دنٍٓ ٔٓنٕاه ًا نٓقهع
الةههٕط بههٓ ْ .جيههٓس لكهضههت دنني صيغهها ٜنكههف ع ؾههْٖ ،صفههاف ٙاملضههت دنني اآلخههزٌٔ
م ؽههه دقاْ ٜتبهههادم الزصهههاٝل ،باإلفهههاف ٙصىل لهههو ،ميكهههٌ لكهضهههت دنني االيقههههاى
جمل هٓعا املضهت دنني نغهرتمٖ الةاٝهد٘ ،الهط تًظهُها املدرصه ،ٙأْ نكهاٍ العههل ،أْ
مكٕ ،ٙأْ غريَا .الةٕط بٓ ٔضه ألٗ ع ؿ اإلعالٍ عهٌ يةضهِ ٔبكهل عكه ٚاألقهل ي13
صههً ٙلٕؾههب نضههت دن ًا نضههتالً يف املٓقههع .ت صههط املٓقههع نههٌ قبههل يسْمههزبريني نههار
ْسنالُٝههو يصدْاردْ صههافزٌٔ ،نٓصههكٓفٕتػ دصههتني ،مههزٔط َٕههٓس

ي12

ْٔعتههرب نههٌ أبههزس

نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ الط تضه لكهغرت بايغا ٜنٓقع خاـ بهِ ْنهٌ ثهو ربطهِ نهٌ
خالم يظاى اجتهاعٖ صلكرتْيٖ نع أعقا ٜهخزٌٔ لدُٔو يةط االَتهانا ْامٓأا .
 - 2نههاٗ صههبٕط  :Myspaceت صضههت يف ي أغضههطط 2003ى َْ ،ههٖ نههٌ صحههد ٛنٓاقههع
التٓاؽههل االجتهههاعْٖٔ .قههع نقزَهها الههزٕٝط يف يالٓالٔهها املت ههد٘ األنزٔكٕههْ ، ٙلههدُٔا
أمثز نٌ ي 100نكٕهٍٓ نضهتل ياعه  ،حٕه أصهُو نبًه ٚلكهكاتهب نهع املالهو نباعهز٘
ييٕهههٓس مهههٓري الٓصههها ٝالزقهٕههه ٙالهههط متككُههها ييٕهههٓس مٓربٓرٔغهههٌ َْهههٖ عهههبكٙ
اجتهاعٕهه ٙراٝههد٘ تزفُٕٕهه ٙتههدعو نههٌ قبههل ااهههاَري .تضههتُد فٞهها خمتكةهه ٙنههٌ اجملتهههع
العهههاملٖ خاؽههه ٙالغهههباي ،الهههذٌٔ ٔكٓيهههٍٓ نهههٌ خالمههها أؽهههدقا ٜحمزمههها التةاعهههل
االجتهاعٖ نهٌ خهالم تهٓفري

زبه ٙع ؾهٕ ٙلكغأه ٙحهٓم الرتفٕهِ ْربه الًهاظ باملٓصهٕقٚ

ْاملغاَري ْ ،التكةشٍْٔٓ ،األفهالى ْاأللعهاي الهط حيبٓيُهاَ .هذّ التتهاري الرتفُٕٕه ٙاملتاحهٙ
نٌ خهالم ْصهاٝل نتعهدد٘ ،مبها يف لهو األجُهش٘ ،الهط تقهدى خدنه ٙاإليرتيهتْ ،األحهدا
احلالٕ َٓ .ٙأٔق ًا نًشم ؽدٔق نٓصٕق ،ٚالذٗ ٔقدى يغز٘ نتشأد٘ نٌ الؾٓ يStream
 Ableحبزٔههْ ٙحمتههٓ ٛالةٕههدٔٓ لكهض هت دنني ْٔههٓفز الةًههايني الكبههار ،نضههتقكْ ،ٙغههري
املٓقعهه ٙعكهه ٚحههد صههٓا ٜنههع األدْا لكٓؽههٓم صىل مجُههٓر جدٔههدْٔ .قههع نقههز الغههزم ٙيف
بٕةزلٖ َٕكش ،مالٕةٓريٕاي. 13
 - 3تههٓٔرت  :Twitterأيغههٞت يف ينههارظ 2006ى ْ ،لههدُٔا ي 190نكٕههٍٓ نضههت دى َ ،هٖ
أفقل ْصٕك ٙالمتغا نا َٓ جدٔد يف العهامل الهذٗ يعهٕػ فٕهِ عكه ٚعهبك ٙاملعكٓنها .
تٓٔرت عبار٘ عٌ عبك ٙاملعكٓنا يف الٓقت احلقٕقٖ الذٗ ٔٓفز لو عك ٚأحهد املعكٓنها
حههٓم نهها

ههدّ نههثريًا لالَتهههاى .تضههت دى الغههزما تههٓٔرت لتبههادم املعكٓنهها بضههزع ٙنههع
21
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املُههتهني يف نًتتاتُهها ْخههدناتُاْ ،مجههع املعكٓنهها يف يةههط الك ظهه ٙعههٌ الضههٓ ْردْد
الةعلْ ،بًا ٜعالقا نع العهالْ ٜالغزماْ ٜأؽ اي الًةٓ  .نهٌ رفهع العالنه ٙالتتارٔه،ٙ
ْصدار٘ عالقههها العههههالْ ،ٜاملبٕعههها املباعهههزْ٘ ،تعهههز
لكٓؽههٓم صىل ااهُههٓر ْالتعههز

تهههٓٔرت عكههه ٚالغهههزما فزؽهههٙ

مههو ْٔتههٓفز بعههد٘ لغهها ْميكههٌ اختٕارَهها نههٌ خههالم

صعدادا املضت دى اواؽ ٙبضُٓلٙي. 14
 - 4يهت لههٓني َ :NetLogهٓ املٓقههع البكتٕكهٖ ْ نٓاقههع التٓاؽهل االجتهههاعٖ ْٔضههتُد
عكْ ٚجهِ الت دٔهد الغهباي األْرْبهٖ .ت صهط يف ئٓلٕهٓ 2003ى يف بكتٕكها ،عهٌ طزٔهق
يلٓريش بٓغار ْتٍٓ مٓبًش ْ ،اعتبارًا نٌ يصبتهرب 2010تٓفز لهِ ي 74نكٕهٍٓ نضهت دى
عرب ي 34لغْ .ٙعك ٚيت لٓني ميكٌ لألعقا ٜصيغا ٜؽهة  ٙالٓٔهب اواؽه ٙبُهوْ ،تٓصهٕع
عههههبكتُو االجتهاعٕههههْ ،ٙيغههههز قههههٓاٝو تغههههغٕل املٓصههههٕقْ ،ٚالةٕههههدْٔٓ ،االيقهههههاى صىل
هٓعا  َْٓ .مبثاب ٙنًؾ ٙعك ٚاإليرتيت حٕ ميكٌ لكهضت دنني البقها ٜعكه ٚاتؾهام
فٕها بًُٕو نع تٓصٕع عبكتُو االجتهاعٕ َْٓ .ٙبٓاب ٙصيرتيت اجتهاعٕ ،ٙأؽب يف الًُأهٙ
أدا٘ لكغباي لكتٓاؽل ْاالتؾام نع عبكتِ االجتهاعْٕ .ٙقد أفافت يت لٓني تٓطني تقًٕهٙ
فزٔد٘ نٌ يٓعُا نع فهاٍ ماف ٙا تٓٔا ْؽةا ع ؾهٕ ٙصىل املكهف الغ ؾهٖ لكهل
عقٓي. 15
 - 5لًكدصٍ  َٖ :LinkedInاألعهام التتارٔ ٙاملٓجُ ٙذمٓ نٓاقع التٓاؽهل االجتههاعٖ.
ت صضت يف دٔضهرب ي2002ى ْساد ايتغارًا نًذ نهأٓ ي2003ى  ،تضهت دى أصاصه ًا إلقانهٙ
الغبكا املًُٕٔ ،ٙزتب بالغبك ٙي 90نكٍٕٓ نضهت دى نضهتلْ ،ميتهد املٓقهع ألمثهز
نهههٌ ي 200دْلهههْ ٙنًطقههه ٙحهههٓم العهههاملْٔ .تهههٓفز املٓقهههع بالكغههها اإلدمكٕشٔههه ،ٙالةزيضهههٕ،ٙ
األملايٕ ،ٙاإلٔطالٕ ،ٙالربتغالٕ ْ ،ٙاألصبايٕٙي. 16
رابع ًا :مزايا مواقع التواصل االجتماعي وعيوبها:
 . 1نشأا نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ:

ي17

 تٓاؽهههل أمهههرب عههههزحي ٙنهههٌ األفههههزاد لتبهههادم املعههههار ْالتةاعهههل يف املٓفههههٓعا
االَتهانا املغرتم.ٙ
 يغز املٓفٓعا ْاحلٓارا ااهاعٕ ٙامل تكة.ٙ

ا
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 صعطا ٜاألعقا ٜفزؽ ٙلكتعبري عٌ هراُٝو حبزٔ.ٙ
 مجع املعكٓنا ْاوربا نٌ خالم املٓفٓعا ْاحلٓارا .
 التٓاؽل نع األؽدقاْ ٜتكٌٓٔ ؽداقا جدٔد٘ نٌ خمتكف أقطار العامل.
 . 2عٕٓي نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ:

ي18

 صَدار الٓقت ْققا ٜأْقا طٓٔك ٙيف اصت داى نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ أا قد ٔغهغل
املضت دى عٌ أنهٓر أصاصهٕ ٙأخهز ٛيف حٕاتهِ نثهل :يااكهٓظ نهع أفهزاد العاٝكه ،ٙنزاجعهٙ
الدرْظ ْأارص ٙاأليغط ٙاالجتهاعْٕ ٙاملعٕغٕ. ٙ
 تغري الضكٓمٕا ْامتضاي ؽةا غري محٕد٘ نٌ خهالم التٓاؽهل ْربه العالقها نهع
يههاظ

ُههٓلني ٔتضهههٍٓ بههاألخال الضههْٕٔ ٙٞتؾههزفٍٓ بطزٔقهه ٙخمالة ه ٙلعههادا اجملتهههع

ْتقالٕدّ.
 فقداٍ اوؾٓؽْٕ ٙعدى ا افظ ٙعك ٚأنٌ املعكٓنا الغ ؾهٕ ،ٙخاؽه ٙالغهباي ْقهد
ال ٔضتغعز صكبٕا صتاح ٙنعكٓناتِ اواؽ ٙعك ٚعبك ٙاإليرتيت.
 األفهزار الؾه ٕ ٙالًا ه ٙعههٌ ااكهٓظ لةههرتا طٓٔكهه ٙأنهاى جُههاس احلاصهب اآللههٖ ،أهها
ٔ دٗ صىل أفهزار جضههٕ ٙنتعهدد٘ نثهل :يصجُهاد العهنيْ ،هالى العههٓد الةقهزٗ ْاملةاؽهل،
ْقك ٙاحلزم. ٙ
 تغتٕع املضهت دى عكه ٚالعشلهْ ٙغهزظ عهاد٘ االيطهٓا ٜلدٔهِ نًهذ الؾهغزْ ،بهذلو ٔتةضهه
اجملتهع بدأ ٙنٌ ا ُألصَزِٗا ثو الٓطين.
خامس ًا :خدمات مواقع التواصل االجتماعي (:)19

 1الؾههة ا الغ ؾههٕ ٙي : Profile Pageميكههٌ نههٌ خههالم الؾ هة ا الغ ؾههٕٙ
التعز عك ٚع ؿ هخز ْنعزف ٙاملعكٓنا األصاصهٕ ٙعًهِ نثهل :يااهًط ،تهارٔه املهٕالد،
البكد ،االَتهانا ْالؾٓر٘ الغ ؾهٕ ، ٙباإلفهاف ٙصىل غريَها نهٌ املعكٓنها ْٔ .عهد املكهف
الغ ؾههٖ بٓابهه ٙالههدخٓم وؾٓؽههٕ ٙالغهه ؿ ،فهههٌ خههالم الؾههة  ٙالزٕٝضهه ٙلكهكههف
الغ ؾٖ ميكًو نغاَد٘ يغا الغ ؿ ن خزًاْ ،نٌ َو أؽدقا ّْ ،نا َهٖ الؾهٓر
اادٔد٘ الط رفعُا عٌ يةضِ ،صىل غري لو نٌ الًغاطا .
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 2األؽدقا ٜأْ العالقها ي : Friends or Connectionsنٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ
تطكق نضهه" ٚؽهدٔق" عكهَ ٚهذا الغه ؿ املقها لقاٝهه ٙاألؽهدقا ،ٜبًٕهها تطكهق بعهو
نٓاقهههع التٓاؽهههل االجتههههاعٖ اواؽههه ٙبهها رتفني نضهههه" ٚاتؾهههام أْ عالقههه "ٙعكهههَ ٚهههذا
الغ ؿ املقا لقاٝهتُا.
 3صرصههام الزصههاٝل ي : Send Messageتتههٕ َههذّ اواؽههٕ ٙصنكايٕهه ٙصرصههام رصههالٙ
نباعز٘ لكغ ؿ ،صٓا ٜماٍ يف قاٝه ٙاألؽدقا ٜلدٔو أْ مل ٔكٌ.
 4ألبٓنا الؾٓر ي : Book Pictureتتٕ نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ ملضت دنُٕا صيغاٜ
عههدد ال يُهها ٖٝنهٌ األلبٓنهها ْرفههع نٞهها الؾههٓر فُٕهها ْصتاحهه ٙنغههارمَ ٙههذّ الؾههٓر نههع
األؽدقا ٜلالطال ْالتعكٕق حٓما.
 5اجملهٓعههها ي : Groupتتهههٕ مهههثري نهههٌ نٓاقهههع التٓاؽهههل االجتههههاعٕٖ خاؽهههٕ ٙصيغهههاٜ
هٓع ٙاَتهاى ،حٕ ميكًهو صيغها ٜهٓعه ٙمبضهه ٚنعهني ْأَهدا حمهددْ٘ٔ ،هٓفز
نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ ملالههو اجملهٓعههْ ٙاملههًظهني صلُٕهها نضههاح ٙأعههبِ نهها تكههٍٓ
مبًتههد ٛحههٓار نؾههغزْ ،ألبههٓى ؽههٓر نؾههغز .مههها تتههٕ خاؽههٕ ٙتًضههٕق االجتهاعهها عههٌ
طزٔق نها ٔعهز بههي Eventsأْ األحهدا ْدعهٓ٘ أعقها ٜتكهو اجملهٓعه ٙلهِ ْنعزفه ٙعهدد
احلافزٌٔ نٌ عدد غري احلافزٌٔ.
 6الؾهة ا ي : Pagesتقههٓى فكههز٘ الؾهة ا عكهه ٚصيغهها ٜؽهة  ٙأْ أمثههزٔ ،ههتو فُٕها
ْفع نعكٓنا عٌ املًهت أْ الغ ؾهٕ ٙأْ احلهد ْٔ ،قهٓى املضهت دنٍٓ بعهد لهو بتؾهة
تكهو الؾههة ا عهٌ طزٔههق تقضهٕها حمهدد٘ ،فهإٍ ْجههدْا اَتهانهاً بتكهو الؾهة  ٙقههانٓا
بإفافتُا صىل نكةُو الغ ؾٖ.
 7الدعأههْ ٙاإلعههالٍٔ :تههٓفز بةقههل نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ فههزـ ْصنكايٕهه ٙالدعأههٙ
ْاإلعهههالٍ الضٕاصهههٖ ْاالقتؾهههادٗ ْالثقهههايف ْالهههدٔينْ ،ت صهههٕط هٓعههه ٙمهههبري٘ نهههٌ
األع اـ ْالغزما ْاألحشاي ْاملًظها يف هٓعا مو مًهٓ نهٌ أيهٓا الرتْٔه ،
ايٕ ٙأْ ندفٓع ٙاألجز.
ْعهل صعاليا
 8ألعههاي َْههدأا :تقههو نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ العدٔههد نههٌ األلعههاي الرتفُٕٕهه ٙحٕ ه
ٔتًافط األؽدقا ٜيف الكعب ٙالٓاحد٘.
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سادس ًا :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي:
 1اصههت دانُا بههني الغههزما ْ :جههد الغههزما أٍ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ نثههل:
يالةٕط بٓ ْتٓٔرت ْصٕك ٙنُه ٙلبًا ٜؽٓرتُا التتارٔهْ ٙالرتْٔه لًةضهُا بغهكل امهرب.
ًَْههها

هٓعههه ٙنهههٌ االصهههت دانا الزٕٝضههه ٙلٓصهههاٝل اإلعهههالى االجتهاعٕههه ٙنهههٌ قبهههل

الغههزما  :يوكههق الههٓعٖ بالعالنهه ٙالتتارٔهه ٙمهه دا٘ نيعهه ٙصدار٘ اإليرتيههت ،لكتتًٕههد،
ملعزفههه ٙاملشٔهههد عهههٌ التكًٓلٓجٕههها اادٔهههد٘ ْاملًافضهههنيْ ،يتٕتههه ٙلقٕه هاد٘ ااًهههزام أدا٘
العههرتا

هفهها حمتهكههَْ . ٙههذّ الغههزما أؽههب ت قههادر٘ عكهه ٚتغههتٕع احلزمهه ٙصىل

نههٓاقعُو خاؽهه ٙعكهه ٚاإليرتيههت ،لتغههتٕع املضههتُككني ْالعهههال ٜإلجههزا ٜنًاقغهها بغه ٍ
مٕةٕ ٙوضني أْ تغٕري املًتتا أْ اودنا ي. 20
 2اصههت دانُا يف اجملتهعهها العكهٕهه :ٙتضههت دى نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ لكهغههارم ٙيف
تبهادم املعزفه ٙالعكهٕهْ .ٙتضهه َهذّ املٓاقهع لكهتهٓعها العكهٕه ٙتٓصهٕع قاعهدتُا املعزفٕههٙ
ْتبادم األفكارْ ،أثبتت فاعكٕتُا يف تبادم املعكٓنا بضهزعْ ٙمضهز حاله ٙااليعهشام بهني
اجملهٓعا العكهْٕ ٙاألمادميٕ ٙيف البكداٍ امل تكة.ٙ
 3اصت دانُا نٌ قبل امل عكهني ْالطالي م دا٘ اتؾام :ألٍ مثريًا نٌ الطالي ٔضت دنٍٓ
بالةعههل

هٓعههْ ٙاصههع ٙنههٌ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعْٖ ،قههد بههدأ امٕٞهها التدرٔضههٕٙ

تطكهههع عكهههَ ٚهههذّ املٓاقهههعْٔ ،ضهههت دنٓيُا لؾهههاحلُوْ .أُهههز نٓاقهههع ْنًتهههدٔا خاؽهههٙ
باألصههاتذ٘ ْاملعكهههني ْحتهه ٚامل صضهها الرتبٓٔههْ ٙاملههدارظ ؽههار متتكههو نٓاقههع تٓاؽههل
اجتهاعٖ تضت دنُا لًغز قٕهُا ْرب أعقاُٝا ببعو بغكل أمثز فاعكْٕٔ ٙضز.
 4اصت دانُا نٌ جايب يغطا ٜمٓصٕك ٙفاعك ٙلتًظٕو عهعبٕ :ٙاصهتغل الًغهطا ٜالضٕاصهٖ
ْالً بهه ٙالدًٕٔههْ ٙيغههطا ٜنًظههها اجملتهههع املههديٖ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ لت زٔههو
الغههار حههٓم الققهها ٔا الضٕاصههْٕ ٙاإلدارٔهه ،ٙملكاف هه ٙالةضههاد ْالظكههو ْعههدى املضههاْا٘
ْاحلزٔا العانْ ٙالعداله ٙاالجتهاعٕهْ ،ٙأُهز

هٓعه ٙمهبري٘ نهٌ التتهعها الغهعبٕٙ

يف الدْم العزبٕ ٙوهت اصهو نكاف ه ٙالةضهاد ْاحلزٔهْ ٙالعداله ٙاالجتهاعٕهْ ،ٙصٍ بعقه ًا

25

26

نٌ االعتؾهانا حققهت أَهدافُا ْْؽهكت نزحكه ٙالهتغري الًُها ٖٝبتً هٖ حكهاى ْر صهاٜ
البكد ،نٌ أجل تبين الدْل ٙبزْكٍ جدٔد ْب فكار عقاليْٕ ٙبغةافٕ ٙمانك ٙي. 21
 5اصت دانُا نٌ قبل املكتبا ٔ :تو اصت دانِ لالتؾام نهع عهدد أمهرب نهٌ املضهت دنني
ال عهٌ تٓصهٕع يطها اوهدنا الهط تقهدنُا املكتبها الةزدٔهٙ
ا تهكني لكهكتبه ،ٙفقه ً
ْتقدٔو خدنا نكتبٕ ٙعٌ بعد.
 6اصت دانُا نٌ قبل املًُٕني لتطٓٔز ْتًهٕ ٙاعهامو :مل ٔرتدد التقًٍٕٓ يف اصهت داى َهذّ
الٓصاٝل إليغاٜ
الب

تهعاتُو اواؽ ٙبُد تطٓٔز نُاراتُو عرب تبادم اوهربا ْتطٓٔزَها

عٌ العهل ْغريَاْ ،االطال عك ٚاملضتتدا نٌ األنٓر املتعقك ٙمبًُُو.

أوالً :التسويق السياسي:
التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ ي : Political Marketingتطبٕهههق صجهههزاٜا ْنبهههاد التضهههٓٔق يف
اجملاال الضٕاصٕ ٙبٓاصطٙ

هٓعه ٙنهٌ األعه اـ أْ املًظهها َ ،هذّ اإلجهزاٜا تتقههٌ

وكٕههل ،تطههٓٔز ،تًةٕههذ ْصدار٘ محههال صصههرتاتٕتٕ ٙبٓاصههط ٙنزع ه ني ،أحههشاي صٕاصههٕ،ٙ
حكٓنهها ،

هٓعهها

ا نؾههاحلْ ،الههط تضههع ٚمههل نًُهها ألَههدا نعًٕهه ،ٙمتعشٔههش

أٔدٔٓلٓجٕاتُا اواؽ ،ٙالةٓس بااليت ابا  ،تطبٕق قايٍٓ أْ تغهزٔع نهاْ ،صجهزا ٜاصهتةتاٜا
عان ٙلالصتتاب ٙحلاجا ْرغبا األعه اـ ْاجملهٓعه ٙامل تهار٘ يف اجملتههع ي ْ . 22تتقههٌ
التقدٔو ْاإلصًاد ْالدعو ،نهٌ خهالم ال ٝه ٙتتعُهد فُٕها

هٓعه ٙنهٌ االلتشانها ْالٓعهٓد،

متقهههدٔو اوهههدنا ْ ،وقٕهههق اإلؽهههالحا ْ ...غريَههها ،تضهههت دى يف التضهههٓٔق الضٕاصهههٖ
فقهههههاٜا تةاعكٕههههه ٙعدٔهههههد٘ بُهههههد وقٕهههههق تههه ه ثري عكههههه ٚأدْار اآلخهههههزٌْٔ ،التةاعكٕهههههٙ
ي Interactivityنيه ٙتطكهق عكه ٚالدرجه ٙالهط ٔكهٍٓ فُٕها لكهغهارمني يف عهكٕهٙ
االتؾام ته ثري يف أدْار اآلخهزٌٔ ْباصهتطاعتُو تبادمهأْ ،طكهق عكه ٚلهو اصهو املهارصهٙ
املتبادله ٙأْ التةاعكٕهَْ ٙهٖ تةاعكٕه ٙمبعًهٕنيًَ ،ها صكضهك ٙنهٌ األفعهام االتؾهالٕ ٙالهط
ٔضتطٕع الةزد أٍ ٔ خذ فُٕا نٓقع الغ ؿْٔ ،قٓى ب فعالِ االتؾالْٕ ،ٙاملزصهل ٔضهتقبل
ْٔزصهل يف الٓقهت يةضهِ ْمهذلو املضهتقبلْٔ .طكهق عكه ٚالقهاٝهني باالتؾهام لةه

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

نغهارمني بهدالً نهٌ نؾهادرْ .بهذلو تهدخل نؾهطك ا جدٔهد٘ يف عهكٕه ٙاالتؾهام نثهل:
ياملهارص ٙالثًاْ ،ٕٙٝالتبادمْ ،الت كوْ ،املغارم ٙيْ . 23التةاعكٕ ٙأؽب ت بظُٓر نٓاقهع
التٓاؽههل االجتهههاعٖ عكهه ٚعههبك ٙالعًكبٓتٕهه ٙعكهه ٚاملضههتٓ ٛالةههزدٗ أثههز تبههادم املعكٓنهها
ْاألخبار ْاآلرا ٜبني فزد ْهخز ،أْ فزد ْمجاع ،ٙأْ فزد ْمٕاٍ صٕاصٖ ،أْ فزد ْن صضهٙ
نعًٕههْ ،ٙعكهه ٚاملضههتٓ ٛااهههاعٖ بههني مجاعهها أْ ن صضهها أْ َٕٞهها خمتكةهه ٙنههع بعقههُو
البعو نهٌ خهالم اصهت دانُو ملٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعْٖ ،تةاعكهُو لكٓؽهٓم صىل أَهدا
ْطهٓحا خمتكة.ٙ
ثاني ًا :دور وسائل االتصال في الحياة السياسية:
صٍ البٕٞهه ٙالضٕاصههْٕ ٙاالقتؾههادْٔ ٙاالجتهاعٕهه ٙالضههٕ ٙٞيف الههدْم الًانٕهه ٙصههبب احتكههار
الضكط ٙبٓاصط ٙع ؿ ْاحد أْ حشي ْاحدْ ،حؾز عهل نًظها اجملتهع املديْٖ ،غهاي
تداْم الضكهٖ لكضكط ،ٙأها أد ٛصىل قٕهاى قطاعها ْاصهع ٙنهٌ األجٕهام الغهاب ٙباملغهارمٙ
بةاعكٕ ٙيف الةقا ٜاإلعالنٖ ،حبٕ بدأ َذّ الظاَز٘ تعهبريًا عهٌ غٕهاي أٗ بهداٝل أخهزٛ
لكعهل الضٕاصٖ احلقٕقٖ َْزْب ًا نٌ املقأقا ْامل اْ .
ْمبا صٍ اإلعالى َٓ الٓجِ اآلخز لكعهكٕ ٙالضٕاصٕ ٙفقد اَهتو عكهها ٜالضٕاصهْٕ ٙاإلعهالى
بدراص ٙالتةاعل بهني اإلعهالى ْالًظهاى الضٕاصهٖ ن مهدٌٔ أَهٕه ٙالعالقه ٙاآَزٔه ٙبًُٕهها
باالعتهاد عك ٚيظزٔا اإلعالى; ألٍ اإلعالى َٓ حكقه ٙالٓؽهل اصاصهْٕ ٙفاعكه ٙبهني ااهُهٓر
ْالً بههه ٙالضٕاصهههٕٙئ . 24غهههُد العؾهههز احلهههالٖ صهههزع ٙفاٝقههه ٙيف ؽهههًاعْ ٙصهههاٝل االتؾهههام
ْتطٓٔزَهههها ،خاؽهههه ٙيف

ههههام تكًٓلٓجٕهههها اإلعههههالى ْاملعكٓنهههها اإللكرتْيٕهههه ْ .ٙدفعههههت

االبتكههارا يف تكًٓلٓجٕهها املعكٓنهها بههاجملتهع اإليضههايٖ صىل حقبهه ٙنههٌ ْصههاٝل اإلعههالى
ٔٓؽههف يف بعههو األحٕههاٍ بالدميقزاطٕهه ٙميكههٌ فُٕهها لكههل فههزد أٍ حيؾههل عكهه ٚاأليبههاٜ
ْاملعكٓنا ْ ،مل ٔتٓاٍَ ا لضاصه ٙيف التكالهب عكه ٚتكهو الٓصهاٝل لك ؾهٓم عكه ٚاملعكٓنها أْ
اعتبارَا صحد ٛأَو الةقاٜا املتاح ٙلتقهدٔو أيةضهُو لكتهُهٓر.

ي25

ْتهشداد أَهٕه ٙاإليرتيهت

عك ٚاملضتٓ ٛالدْلٖ نع تًٓ اصتعهاالتِْ ،اسدٔاد عدد املضت دنني لِْ ،ال تً ؾز أَهٕتُا
يف

ام تبادم املعكٓنا فق  ،فُٖ ت دٗ الٕٓى أدْارًا صٕاصهْٕ ،ٙاجتهاعٕهْ ،ٙاقتؾهادٔ،ٙ

ْعكهْٕ ،ٙثقافٕ ٙنُه ٙجهداًا.

ي26

ْأؽهب الةهزد ٔعهٕػ يف أهل عهامل تقهين ْ تههع افرتافهٖ
27

28

صٕطز عكه ٚأمثهز اَتهانهاتُو ْأخهذ مهثريًا نهٌ أْقهاتُوْ ،نهٌ بهني أبهزس تكهو االَتهانها
التٓاؽل االجتهاعٖ الذٗ تهٓفز مهو عهٌ طزٔهق نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ ْ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻼﻤﺢ
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎصٖ يف عامل االتؾهام ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭيهٖ ْااليغههاظ فٕهِ دفهع اﻟمجُهٓر ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼم ﻤﻌﻪ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ الضٕاصٖ القهاغ  ،الهذٗ ٔهدفع با هاّ أُهٓر غهري نباعهز يف
عههامل الضٕاصهه ٙعههرب ْصههاٝل االفرتافههٕ ،ٙﺘﺘﻤﺜم يف عههكل نقاْنهه ٙصههكبٕ ٙيف ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ
ْأحهههالى الٕقظههه ٙﻋﻥ مهههل ﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ْااليغههههاظ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ يف امههزْي صىل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜبٓتٕههه ،ٙنهههٌ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ صىل ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺠﻴم ﺁﺨﺭ،
ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ يف ﺍﻟﻌﻤم ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭم مبري ﺃﻭ قٕهاد٘ حشبٕه ،ٙﻓﻌﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ٔكٍٓ لكل ﺸﺨﺹ يسعٕه ًا ْنٓجُ ًا ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ي. 27
ثالث ًا :عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالقضايا السياسية:
أثبتت العكٓى الضٕاص ٙأٍ اإلعالى َٖ صحهد ٛاألدْا املُهه ٙيف

هام تًةٕهذ الضٕاصه;ٙ

أليُا قادر٘ عك ٚأؾام الزصاٝل صىل أمرب عدد عرب نه ثزا عدٔهد٘ متكهٌ يف الته ثري عكهٚ
نةإَو اآلخزٌٔ ْ رنٓسَو الداخكٕه ٙصهٓا ٜأمهايٓا أفهزادًا أْ تًظٕهها ْأحهشاي أْ رنهٓسَو
خارجٕ ٙم كٓنا ْصٕاصا الدْلْ ٙحت ٚتارخيُائْ . 28ز ٛيَايش فٕتضهبريني  ،الهزٕٝط
التًةٕذٗ لغزم ٙصرٔكضٍٓ ،أٍ العامل ٔغُد وهٓالً صهزٔع الهٓتري٘ بضهبب نٓاقهع التٓاؽهل
االجتهاعٖ; أليِ عًدنا ٔتهكٌ الًاظ نهٌ التٓاؽهل نهع يظهزاُٝو ْصهٕكٓيٍٓ قهادرٌٔ عكهٚ
تبادم ْيغز ْنًاقغ ٙهراُٝو بني بعقُو داخل دْمو ْخارجُها ،صهٕكٍٓ مهو – عًدٝهذ -
قدرا صٕاصْٕ ٙاجتهاعٕ ٙمبري٘ جداًا ،نغريًا صىل أيِ ٔتو عرب التٓاؽهل اصهت داى الزصهاٝل
الًؾٕ ٙالقؾهريْ٘ ،رصهاٝل الٓصها ٝاملتعهددْ٘ ،الربٔهد اإللكرتْيهْٖ ،نٓاقهع يالةهٕط بهٓ
ْتههٓٔرت ْغريَهها نههٌ الٓصهها ٝاالجتهاعٕهه ٙلك ؾههٓم عكهه ٚاملعكٓنهها ْب ه نعكٓنهها ْصجههزاٜ
يقاعا ْ ،بهذلو تتهٕ خهدنا االتؾهاال ْاإليرتيهت صنكايٕه ٙوقٕهق وهٓم نُهو ْتقههٌ
يٓع ًا نا عدى ايعشام الًاظ عٌ بعقُو البعو يف ماف ٙدْم العامل ي. 29
ْحبضهب يتهها ٝدراصهه ٙينؾهعب حضهاى الههدٌٔ ي 2012أٍ تكههو املٓاقهع لههدُٔا أثههز مههبري يف
ي30

عهكٕ ٙالتغٕري الضٕاصهٖ يف أعقهاي الثهٓرا العزبٕهْ ٙنؾهز عكهْ ٚجهِ اوؾهٓـ.

ْتغهري

يتهها ٝدراصهه ٙيحاتهههو العالْيهه ٙي 2012أٍ بًضههب ٙي %24.3نههٌ الًقههابٕني ٔضههت دنٍٓ نٓاقههع

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

التٓاؽل االجتهاعٖ أليُا تتٕ الةزؽ ٙلكتعبري عهٌ اآلرا ٜحبزٔهْ .ٙأٍ ي %50.6نهٌ الًقهابٕني
ٔضههت دنٍٓ الةههٕط بههٓ ْ ،ئ %27.1ضههت دنٍٓ تههٓٔرتْ ،أٍ بًضههب ٙي %21.8تتههٕ الةزؽههٙ
لكتعبري عٌ اآلرا ٜحبزٔ ٙنطكقه ْ .ٙأأُهز الًتها ٝأٍ ي %56.6نهٌ الًقهابٕني ٔغهارمٍٓ -
داٝه ًا ْأحٕاي ًا ْيهادرًا  -يف احلهزا ااههاَريٗ الهذٗ ٔطالهب بهإجزا ٜاإلؽهالك ْالتغهٕري يف
األردٍ ،نٌ خالم نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ .تؾهدر املطالبه ٙبإؽهالحا دصهتٓرٔ ٙقاٝههٙ
نٓفهههٓعا احلهههزا ااههههاَريٗ ،الهههط ٔغهههار فُٕههها الًقهههابٍٕٓ عهههرب نٓاقهههع التٓاؽهههل
االجتهههههاعْٖ ،حؾههههكت عكهههه ٚنهههها يضههههبتِ ي ، %14.4تكتُهههها املطالبهههه ٙبإؽههههالحا صٕاصههههٕٙ
ْاقتؾهههادْٔ ٙاجتهاعٕههه ٙبًضهههب ٙي . %14.1أْفه ه ت الًتههها ٝعهههدى ْجهههٓد عالقههه ٙا داللهههٙ
صحؾا ٕٙٝبني الضها الدميٓغزافٕه ٙلكًقهابٕني ْبهني املغهارم ٙيف احلهزا ااههاَريٗ عهرب
نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ".

ي31

رابع ًا :الدور السياسي ملواقع التواصل االجتماعي:
تغههري الدراصهها احلدٔثهه ٙصىل أٍ اإلعههالى اادٔههد أف ه  ٔ ٚه ثز يف احلٕهها٘ الضٕاصههٕ ٙيف
اجملتهعها بغههكل أمثههز فاعكٕههْٔ ، ٙضههاعد يف بًهها ٜأفههزاد ميتككههٍٓ نضههتٓٔا عالٕهه ٙنههٌ
الٓعٖ الدميٓقزاطٖ ْاملغارم ٙالضٕاصٕ.ٙ

ي32

حٕ اصتطاعت نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ

أٍ متههد املههٓاطًني بقًههٓا جدٔههد٘ لكهغههارم ٙيف األيغههط ٙالضٕاصههْٕ ،ٙجعكههت املغههارمٙ
الضٕاصٕ ٙبالًضب ٙمو أمثز صُٓلْٔ ٙضز ،األنز الذٗ جعل نٌ الضٕاص ٙع ي ًا عانا ًا ميارصِ
نعظههو أفههزاد الغههعبْ ،ال ٔكههٍٓ نقتؾههزًا عكهه ٚفٞهها دٍْ أخههز ْ ،ٛلههو ألٍ َههذّ املٓاقههع
تغتع األفزاد غري الًاعطني أْ الةهاعكني صٕاصهٕا ًا عكه ٚاملغهارم ٙيف الةعالٕها الضٕاصهٕ،ٙ
حبٕ ميكٌ القٓم صيُا ميكٌ أٍ تكٍٓ ؽٓت ًا صٕاصٕا ًا لكهٓاطٌ العادٗ ْغري العادٗ.

ي33

لقههد أحههدثت نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ تطههٓرًا مههبريًا لههٕط فقه يف تههارٔه اإلعههالى،
ْص ا يف حٕا٘ األفزاد عك ٚاملضتٓ ٛالغ ؾْٖ ،االجتهاعْٖ ،الضٕاصهْٖ ،جها ٜلتغهكل
عامل ه ًا افرتاف هٕا ًا ٔةههت اجملههام عكهه ٚنؾههزاعِٕ لألفههزادْ ،التتهعهها ْ ،التًظٕههها مب تكههف
أيٓاعُههها ،إلبهههدا ٜهراُٝهههو ْنهههٓاقةُو يف الققهههأا ْاملٓفهههٓعا الهههط تُهُهههو حبزٔههه ٙغهههري
نضبٓقٙي . 34صٍ األحشاي الضٕاصٕ ٙتًظز صىل تكو املٓاقع عك ٚأيُها جهش ٜنهٌ الطٕهف العهزٔو
لإلعههالى ااهههاَريْٗ ،تضههع ٚصىل تطههٓٔز الدعأهه ٙااليت ابٕهه ٙنههٌ خالمهها عكهه ٚاعتبههار أيُهها
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ْصٕك ٙفعال ٙلالتؾام الضٕاصٖئْ . 35كت األفهزاد لكتٓاؽهل نهع األَههل ْاألقهاري ْاألؽهدقاٜ
نههٌ خههالم نهها ٔضهههه ٚمبٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ ،الههط تلعههد ْصههٕك ٙجدٔههد٘ لتبههادم اآلراٜ
ْاألفكارْ ،حغد املًاؽز٘ ْالت ٕٔهد لققٕه ٙنٌ الققأههاْ ،تكهٌٓٔ الهٓعٖ حهٓم الققهأا
امل تكة ،ٙأْ تدعٕهو القاٝو نًُا صهكة ًا ،نٌ خالم املٓاد املًتت ٙباصههت داى الٓصها ٝاملتعهدد٘
ي ْ . 36لهو ألٍ املعزفه ٙالههط ٔكتضهبُا الةههزد نهٌ نٓاقهع التٓاؽههل االجتههاعٖ يف اجملتهعهها
احلدٔث ٙود تغٕريًا جَٓزٔا ًا يف بًاٝهِ لذاتهِْ ،تثهزٗ خربتهِ يف احلٕها٘ االجتهاعٕهْ ،ٙتشٔهد
نههٌ ثقتههِ بًةضههِ أنههاى اآلخههزٌٔ ،صال أيُههو مل ٔتٓؽههكٓا بغههكل دقٕههق بعههد صىل الطزٔقهه ٙالههط
تعهل بُا تكو املٓاقع يف عهكَٕ ٙذا التغهكٕل ْالبًها .ٜمهها أٍ نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ
تضههه لكًههاظ اهههع املعكٓنهها الضٕاصههٕ ٙنههٌ اآلخههزٌٔ الههذٌٔ ٔههزْيُو أمثههز درأهه ٙبههاألنٓر
الضٕاصههْٕ ،ٙقههد قههدنت نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ نٕههش٘ يضههبٕ ٙلألفههزاد الههذٌٔ ميتككههٍٓ
املعزف ٙنٌ املغارم ٙيف تةاعال اجملام العامل اادٔد ،مها صاعدتُو يف عهكٕ ٙتكهٌٓٔ
حشى عبكٕ ٙعك ٚنضتٓ ٛاألفزاد ْاجملهٓعا  ،تت ز عك ٚخكةٕه ٙالؾهعٕد الغهبكٖ مبها
أصههُو يف دْر فاعههل يف العهكٕهه ٙالضٕاصههْٕٔ .ٙههز ٛالههبعو أٍ األحههشاي ْاألفههزاد دم ههت يف
وقٕههق املشأهها الًضههبٕ ٙنههٌ خههالم نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ ،نههع األخههذ يف احلضههباٍ أٍ
األحههشاي مايههت أمثههز تًظٕه ه ًا ْحزفٕهه ٙنههٌ األفههزاد املضههتقكني يف اصههت داى َههذّ اآللٕهه.ٙ
ْتتهثل َذّ املشأا الًضبٕ ٙيف:

ي37

 .1التعزٔف بالًاخب أْ باحلشي ،حٕ قانت يف َذا الضٕا نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ بدْر
بطاقا التعار حٕ تقدى يبذ٘ عٌ الضري٘ الذاتٕ ٙلكهزع .
 .2طههزك الههربان  ،فكقهههد قههدنت نٓاقههع التٓاؽهههل االجتهههاعٖ نهها ميكهههٌ تضهههٕتِ اوطهههاي
الضٕاصٖ اإللكرتْيٖ ،فًُا نضاح ٙمبري٘ ميكهٌ نهٌ خالمها طهزك الهربان لألحهشاي
أْ األفزادْ ،فت باي املًاقغ ٙحٓما.
 .3التةاعل نع الًاخبني ،فهٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ باألصهاظ تقهٓى عكه ٚفكهز٘ التةاعكٕه،ٙ
فًُا صنكايٕه ٙلكت هاْر بهني املزعه ني ْالًهاخبنئْ ،تضهع األفهق يف َهذا الضهٕا لٕغههل
التةاعل بني امل ٔدٌٔ ْاملعارفني أٔق ًاْ ،ال ٔقتؾز التةاعهل بهني املزعه ْاملرتددٔهٌ ْلكهٌ
ًَها تةههاعالً حيههد بهني امل ٔههدٌٔ بعقههُو الههبعو ْبهني امل ٔههدٌٔ ْاملعارفههنيْ ،صٍ ًَهها
اتضاع ًا جملام التةاعكٕ ٙعكه ٚالضهاح ٙالغهبكٕ ٙيف العهكٕه ٙااليت ابٕهْ ،ٙلعهل َهذا التةاعهل
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ٔعٓد مبزدْدّ حٓم اصتًةار بعو األفكار الط قد تضُو يف تزقٕه ٙالدعأه ٙااليت ابٕه ،ٙأْ
االرتقا ٜمبضتٓ ٛالربيان املطزْك بالغكل الذٗ ٔعٓد بالًةع عك ٚاملزع .
ْقههد أد نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ دْرًا نُها ه ًا يف صههباقا الكههٓدمزظ األنزٔكههٖ
صههً ٙي2006ى ْ ،أصههُهت بغههكل فعههام يف وةٕههش ْتٓؽههٕل املزع ه ني لكةههٓس يظههزًا صىل أٍ
الغباي الذٌٔ ترتاْك أعهارَو نا بني ي 29–18صً ٙمهاٍ لهدُٔو املغهارمْ ٙالت ٕٔهد ْدفهع
الًاخبني أمثز نٌ الةٞا العهزٔ ٙاألخز ٛصىل تشمٕه ٙنزعه ُٕوْ .أٍ الةهٕط بهٓ أيغهٞت
لتضُٕل نباعز٘ احلقٓ االيت ابْٕ ٙالتظاَزْٔ ٙباقٖ أعهام األيغط ٙالضٕاصهٕ ٙنثهل :يمجهع
التربعهها لك هههال االيت ابٕهه ٙلكهزع ه نيْ ،مج هع التٓقٕعهها ْحقههٓر ن ه متزا أخههز،ٛ
ْتًظههٕو محههال ايت ابٕههْ ٙاإلصههُاى يف العهههل التطههٓعٖ ،أْ صجههزاٜا التضههتٕل لكتؾههٓٔت ..
ْغريَا ْ .بٓفق يتٕتَ ٙذّ الدراص ٙأُز العالق ٙاملاصه ٙالضهببٕ ٙبهني اإلصهرتاتٕتٕا عكهٚ
اإليرتيههتْ ،مهٕهه ٙاألؽههٓا امل ٔههدْ٘ ،الهها نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ لتكههٍٓ عًؾههزًا
أصاصه هٕا ًا يف تعشٔهههش العهكٕه ه ٙالدميقزاطٕهههْ ،ٙتٓاؽهههل املضهههت دنني ببضهههاطْ ،ٙالٓؽهههٓم صىل
نعكٓنا مجاعٕ ٙعٌ تكو العهكْٕ ٙتةعٕكُايْ . 38أعار دراص ٙئْكٕانش ْجٓالتٖ Williams
 & Gulatiعٌ تقٕٕو الًتا ٝالضٕاصٕ ٙيف اصهت داى ْصهاٝل اإلعهالى اادٔهد٘ يف االيت هاي
الزٝاصههٕ ٙعههاى ي2008ى  ،أ ٍ عههدد ن ٔههدٗ الةههٕط بههٓ مههاٍ لههِ أثههز صجيههابٖ عكهه ٚأصههُو
التؾهههٓٔتْ ،صدمهههاك املزعه ه ني املعًهههٕني يف االيت هههاي الزٝاصهههٕ ٙعهههاى ي2008ى يْ . 39مهههاٍ
لإليرتيهههت دْر نك هههٓأ يف االيت هههاي الزٝاصهههٕ ٙلعهههاى ي2008ى ْااليت ابههها الهههط تكتُههها يف
الٓالٔا املت د٘ لعد٘ أصباي:

ي40

 .1أليُا مايت أْم ايت اي اعتههد عكه ٚالتقًٕها الزقهٕهْ ٙغريَها عكه ٚحهد صهٓا ٜنهٌ قبهل
مجٕع األحشاي الضٕاصٕ.ٙ
 .2جا ٜالتؾٓٔت يف يغا ْفق تشاحو متك ٙالغهباي صىل ؽهًادٔق االقهرتا مبعهدم مل تغهُدّ
الدْاٝز نًذ عاى ي1972ى .
ْ .3مههاٍ اصههت داى التقًٕهها الزقهٕهه ٙالًاعههْ ،ٙٞنٓاقههع الغههبكا االجتهاعٕهه ٙقههد نيهه
لكهزع ه ني أال ٔعتهههدْا عكهه ٚمحكههْ ٙصههاٝل اإلعههالى مههثريًا عًههدنا ٔتعكههق األنههز بالتٓعٕههٙ
ْتًظٕو ْمجع التربعا .
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ْ مهههز دراصههه ٙأجزاَههها نزمهههش "بٕهههٓ" لألحبههها عهههٌ االيت هههاي األنزٔكٕههه ٙعهههاى
ي2008ى  ،أٍ ي %46نهههٌ األنهههزٔكٕني البهههالغني ٔضهههت دنٍٓ اإليرتيهههت ْنٓاقهههع التٓاؽهههل
االجتههههاعٖ ْالربٔهههد اإللكرتْيهههٖ ْالزصهههاٝل الًؾهههٕ ٙالقؾهههري٘ ألغهههزا

صٕاصهههٕ ٙيف َهههذّ

االيت ابهها ْ .أٍ ي %40حؾههكٓا عكههه ٚأخبههار ْنعكٓنهها عهههٌ ايت ابهها ي 2008نههٌ خهههالم
اإليرتيتْ .مذلو تٓؽكت الدراص ٙصىل أٍ ي %19نٌ األنزٔكٕني اصهت دنٓا اإليرتيهت نهز٘
أْ نزتني أصبٓعٕاً لضبب نتعكق بااليت ابا ْ ،أٍ ي ًٔ %6زطٍٓ يف الققأا الضٕاصٕ ٙعهرب
اإليرتيههت ٔٓنٕاهه ًاْ .أٍ ذمههٓ ي %30نههٌ األنههزٔكٕني الزاعههدٌٔ اصههت دنٓا اإليرتيههت لقههزاٜ٘
ْنغههاَد٘ نههٓاد احلهكهه ٙااليت ابٕهه ٙلك ههشبني الههدميقزاطٖ ْااهُههٓرٗ مانكهه ٙدٍْ التههدخل
عكهْ ٚصهاٝل اإلعهالى عهادْ٘ .قهام ي %17نهٌ األنهزٔكٕني صيُهو تهابعٓا

ْالزقاب ٙالهط تةهز

بغههكل ٔههٓنٖ املٓاقههع اإللكرتْيٕهه ٙالضٕاصههْٕ ،ٙقههز ْا الزصههاٝل اإللكرتْيٕههْ ،ٙالزصههاٝل
الًؾٕ ٙالقؾري٘ الط تزصكُا مو احلهال االيت ابٕ ٙالتابع ٙلكهزع نيي. 41
ْيف دراص ٙلًاؽهز األيؾهارٗ عهاى 2012ى أٍ اصهت داى نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ نهٌ
أجهل التعهز عكه ٚاألحهدا الضٕاصهٕ ٙجها ٜيف الرتتٕهب األْم ْمبتٓصه حضهابٖ نزتةهع بكههل
يْ ، 3.87أٍ الههههدافع األْم نههههٌ دْافههههع اصههههت داى الًههههاخبني الكههههٓٔتٕني ملٓاقههههع التٓاؽههههل
االجتههههاعٖ يالةهههٕط بهههٓ ْتهههٓٔرت يف التٓاؽهههل نهههع املزعه ه ني أْ التعهههز عكههه ٚبهههزا ُو
ْععاراتُو االيت ابْٕ ٙمبتٓصه حضهابٖ نزتةهع بكهل يْ ، 3.82أٍ أغكبٕه ٙاملب هٓثني ٔهزٍْ أٍ
اصههت داى نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ يف احلهههال االيت ابٕهه ٙمههاٍ نُها ه ًا ْفههاعالً; ْقههد
حؾهكت عهبك ٙتههٓٔرت نتٓصه حضهابٖ نزتةههع بكهل ي 4.02نقابهل نتٓصه حضهابٖ نتٓصه
ٔبكههل ي 3.24لغههبك ٙالةههٕط بههٓ ْ ،رأ ٛأغكبٕهه ٙاملب ههٓثني أٍ اصههت داى نٓاقههع التٓاؽههل
االجتهاعٖ يف االيت ابها الربملايٕه ٙساد نهٌ نغهارم ٙالغهباي يف عهكٕه ٙااليت ابها جملكهط
األُن ٙالزابع عغز.

ي42

ْتٓؽهكت يتها ٝدراصه ٙخاؽه ٙلةزٔهق بهاحثني يDaniela. Shehata ،Dimitrova
Jesper. and Nord، Stromback،Adam

به ٍ ْصههاٝل اإلعههالى الزقهٕه ٙنثههل:

املٓاقههع اإلخبارٔههْ ٙالةههٕط بههٓ ْتههٓٔرت ْاملههدْيا أثههز بغههكل مههبري فهه ٚسٔههاد٘ املعزفههٙ
الضٕاصْٕ ٙاملغارم ٙيف احلهال االيت ابٕهْ ،ٙتٓجهد عالقه ٙارتباطٕه ٙا دالله ٙصحؾهإٙٝ
بهني اصهت داى ْصهاٝل اإلعهالى الزقهٕهْ ٙاملعزفه ٙالضٕاصهْٕ ٙاملغهارم ٙااليت ابٕه.ٙ

ي43

مهها
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أعهار يتها ٝدراصه ٙفزٔهق تهاْيز Terri. and Dulio)،(Townerصىل ْجهٓد أثهز نٓاقهع
التٓاؽل االجتهاعٖ يف سٔاد٘ املعزف ٙااليت ابٕ ٙلد ٛطالي ااانع.ٙ

ي44

ْتٓف ه يتهها ٝدراصهه (Nic Newman) ٙب ه ٍ ْصههاٝل اإلعههالى الزقهٕهه ٙاالجتهاعٕهه ٙتشٔههد
املغههارم ٙالضٕاصههٕ ٙبًضههب ٙي. ٪7

ي45

مههها تٓؽههكت دراصهه(Peyton Roberts & ٙ

) Peter Andersenبه ٍ االتؾهاال الضٕاصههٕ ٙعًؾهز نُههو نههٌ عًاؽهز نٓاقههع التٓاؽههل
االجتهاعٖ نٌ قِبَل الًاخبني الغبايْ ،أٍ يضب ٙي %55نٌ طكب ٙااانعهٔ ٙضهت دى الزصهاٝل
الضٕاصهٕ ٙعكه ٚنٓقهع الةهٕط بهٓ .

ي46

ْتغهري يتها ٝدراصه Liu Frank C.S) ٙبه ٍ يضهبٙ

ي %8.3ؽٓاتٓا لؾاحل املعضكز الضٕاصٖ املعامط َْٖ .يضب ٙفٕٞك ٙنهٌ الًهاخبني الهذٌٔ
جيزٍْ ايغقاق ًا حشبٕا ًا قد ال تكعهب دْرًا نُهاه ًا عًهد جايهب ْاحهد يف اصهتطالعا الهزأٗ قبهل
االيت ههاي; ألٍ ت ثريَهها قههد ٔؾههب أمثههز أَهٕهه ،ٙص ا مههاٍ االيت ههاي َههٓ ْثٕقههْ ٙاحههد٘.

ي47

ْتٓفه يتها ٝدراصه (Jessica and others) ٙبه ٍ الًغها الضٕاصهٖ يف يالةهٕط بهٓ
 Facebookنعِه هني مهههبري لكهغهههارم ٙيف املًاقغههها الضٕاصهههْٕ ،ٙنثهههل َهههذّ املًاقغه ها
تكهههٍٓ فزؽههه ٙجٕهههد٘ لكهزعه ه ني إلعهههزا الغهههباي ثه هو تقهههدميُو بٓاصهههط ٙيالةهههٕط بهههٓ
ْ ، Facebookأٍ يضب ٙي ٪81نٌ املضت دنني املغارمني يف اصتطال الزأٗ عٌ طزٔهق
يالةههٕط بههٓ

ْنهها مههذّ املًاقغهها نههٌ نضههاعد٘ يف الهها قههزارا ؽههاٝب ٙيف التؾههٓٔت.

ي48

ْتٓؽههكت يتهها ٝدراصهه ٙأمحههد حضههني حمهههدٌٔ ب ه ٍ ي %31.2نههٌ أفههزاد العًٕهه ٙتعزفههٓا عكههٚ
نزع ٖ الزٝاص ٙبضبب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ.

ي49

خامس ًا :عالقة مواقع التواصل االجتماعي في التسويق السياسي في العالم العربي:
لؾهؿ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ نكايه ًا خاؽاه ًا جيتهههع فٕههِ أؽه اي الةكههز ،أْ
الثقافهه ،ٙأْ األَههدا الٓاحههد٘ يف

هٓعهها ٔ ،تبههادلٍٓ فُٕهها األفكههار ْاالقرتاحهها حههٓم

فكزتُو الط جيتهعٍٓ حٓماي . 50مذا ساد ايتغار اصت داى الةهٕط بهٓ يف املًطقه ٙالعزبٕهٙ
مبعدم أصز يف فرتا نتعهدد٘ نهٌ عهاى ي2011ى  ،بكغهت ي 21،377،282نضهت دن ًا ييف 5
ًٔأز ْ 2011ي 27،711،503نضت دن ًا )يف  5أبزٔهل ْ 2011ي 36،016،664نضهت دن ًا
ييف  5يهٓفهرب  ، 2011نهها ٔعههين أيههِ قهد تقههاعف تقزٔبه ًا نقاريهه ٙبهًةط الةههرت٘ العههاى املافههٖ
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ي 19،945،487نضههت دن ًا ييف يههٓفهرب ْ ، 2010يف بدأهه ٙييههٓفهرب  2011مههاٍ نتٓص ه
ايتغار نضت دنٖ الةٕط بٓ لكهل دْله ٙيف املًطقه ٙالعزبٕه ٙي %10تقزٔبه ًا ،بعهد أٍ مهاٍ
أقل نٌ ي %6يف بدأ ٙييٓفهرب ْ . 2010ساد عدد نضهت دنٖ الةهٕط بهٓ يف الهٓطٌ العزبهٖ
بًضب ٙي %68يف الةهرت٘ نها بهني ئًهأز ْيهٓفهرب ْ ، 2011نها سالهت دْم اوكهٕ  ،صفهاف ٙصىل
لبًاٍ ،وتل املزامش اوهض ٙاألْىل نٌ حٕ صعداد املضت دنني لكةٕط بهٓ نقاريه ٙبعهدد
الضكاٍ ْ .تٓاؽل اإلنهارا العزبٕه ٙاحهتالم الؾهدار٘ يف املًطقه ٙالعزبٕهْ .ٙنها سالهت نؾهز
متتكو ربع العدد اإلمجالٖ ملضت دنٖ الةٕط بٓ يف املًطقه ٙالعزبٕهْ ،ٙقهد أفهافت العهزا
نههٌ ي 326.600نضههت دى صىل ي 723.740نضههت دن ًا خههالم تكههو الةههرتْ٘ٔ .غههكل الغههباي
يالذٌٔ ترتاْك أعهارَو نا بني  29 ْ 15عان ًا حٓالٖ ي %70نٌ نضهت دنٖ الةهٕط بهٓ يف
املًطق ٙالعزبٕ ْ ،ٙلو عك ٚالزغو نٌ أٍ عدد املضت دنني الهذٌٔ تشٔهد أعههارَو عكه ٚي30
عان ًا قد صتل ارتةاع ًا طةٕةه ًاَْ ،هٓ نها قهد ٔلعهشَ ٛصىل اعهرتا عهدد أمهرب نهًُو يف الةهٕط
بههٓ يف أههل احلزمهها الغههعبٕ ٙالههط عههُدتُا املًطقهه ٙحههدٔث ًا .أنهها نغههارم ٙاإليهها يف
اصت داى الةٕط بٓ نً ةق ٙبغكل الفت لكًظز ،عك ٚالهزغو نهٌ أٍ يضهب ٙاملضهت دنا
ياإليا

قد ارتةعت بغكل طةٕف يف املًطقه ٙي ، %33،5صال أٍ يضهب ٙاملضهت دنا اإليها

عاملٕا ه ًا نهها سالههت أعكهه ٚبكههثري حٕ ه بكغههت يَْ %61ههٖ هخههذ٘ يف الًهههٓ مبعههدم أصههز  .صٍ
األحههشاي الضٕاصههٕ ٙتًظههز صىل تكههو املٓاقههع عكهه ٚأيُهها جههش ٜنههٌ الطٕههف العههزٔو لإلعههالى
ااهاَريْٗ ،تضع ٚصىل تطٓٔز الدعأ ٙااليت ابٕ ٙنٌ خالما عكه ٚاعتبهار أيُها ْصهٕك ٙفعالهٙ
لالتؾهههام الضٕاصهههٖي ْ . 51لهههو ألٍ املعزفههه ٙالهههط ٔكتضهههبُا الةهههزد نهههٌ َهههذّ الغهههبك ٙيف
اجملتهعههها احلدٔثههه ٙوهههد تغهههٕريًا جَٓزٔاههه ًا يف بًاٝهههِ لذاتهههِْ ،تثهههزٗ خربتهههِ يف احلٕههها٘
االجتهاعْٕ ،ٙتشٔد نٌ ثقتِ بًةضهِ أنهاى اآلخهزٌٔ ،صال أيُهو مل ٔتٓؽهكٓا بغهكل دقٕهق بعهد
صىل الطزٔق ٙالط تعهل بُا تكو الغهبك ٙيف عهكٕهَ ٙهذا التغهكٕل ْالبًها ،ٜمهها أٍ نٓقهع
الةٕط بٓ تضه لكهغرتمني اهع املعكٓنا الضٕاصٕ ٙنٌ اآلخزٌٔ الهذٌٔ ٔهزْيُو أمثهز
درأه ٙبهاألنٓر الضٕاصههٕ .ٙمهها أصهُهت تكههو الغهبك ٙيف املعزفه ٙبالققههأا االيت ابٕه ٙلههدٛ
فٞا خمتكة ٙنٌ ااهُٓر ْخؾٓؽ ًا الغباي .مها أعار د .صكطاٍ الهدحيايٖ صىل أٍ ملٓاقهع
التٓاؽل االجتهاعٖ نثل :يالةٕط بٓ ْتٓٔرت ت ثريًا عك ٚاملزع ْالًاخب ال صهٕها نهع َهذّ
الًضههب العالٕهه ٙنههٌ نضههت دنٖ َههذّ املٓاقههعْ .أعههار الههدحيايٖ صىل تهه ثري نٓاقههع التٓاؽههل

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

االجتهاعٖ عك ٚالٓاقع الضٕاصٖ يف الكٓٔت ْالدْم العزبٕ ٙاألُخهز ٛالهط عهُد ْال تهشام
تغههُد تغههٕريا صٕاصههٕ ،ٙن مههدًا أيُهها نيٕههت بٓصههاٝل اإلعههالى االجتهههاعٖ مٓيُهها أدْا
بضٕط ٙتةاعكٕهْ ،ٙتضهُل نهٌ عهكٕه ٙيغهز ْتبهادم املعكٓنها بةعالٕهْ ٙنهٌ دٍْ رقابه.ٙ

ي52

ْيف

دراص ٙعٌ يت ثري اصت داى اإليرتيت عك ٚالًغا الضٕاصٖ لكغباي الكٓٔط  ،أْف ت أٍ
يضههب ٙي %68لههدُٔو حضههاي عكهه ٚنٓقههع يًَْ . Facebookهها ي %92نههٌ الههذمٓر لههدُٔو
حضاي عك ٚي Facebookنقابل ي %59نٌ اإليا ْ .مايت يضب ٙنهٌ حيقهزٍْ نثهل َهذّ
الًدْا الضٕاصهٕ ٙبؾهٓر٘ نتكهزر٘ أْ بعهو األحٕهاٍ ي ، %28.9يف حهني بكغهت يضهب ٙنهٌ ال
حيقههز الًههدْا الضٕاصههٕ ٙنطكقهه ًا يْ . %56.6قهههد بكغههت يضههب ٙاملضههت دنني نههٌ الهههذمٓر
ي %58.3يف حني بكغت لد ٛاإليا يْ . %18.1بكغت يضب ٙنٌ عار يف يغا ايت هابٖ أْ يف
محك ٙايت ابٕ ٙيف ايت اي

كط األن ٙي ، %68.8يف حهني بكغهت يضهب ٙنهٌ ٔتهابعٍٓ األحهدا

الضٕاصههٕ ٙا كٕهه ٙنههٌ خههالم القًهههٓا الةقهها ٕٙٝأْ الؾهه ف يْ . %69فٕههها خيههؿ درجهههٙ
نؾههداقٕ ٙنهها ًٔغههز نههٌ أخبههار عكهه ٚنٓقههع ي Facebookأجههاي ي %52أٍ نؾههداقَٕ ٙههذّ
األخبههار نقبٓلهه ،ٙيف حههني أجههاي ي %22أٍ نؾههداقَٕ ٙههذّ األخبههار جٕههد٘ ،يف حههني مل ٔبكههل
يضههب ٙنههٌ ٔثقههٍٓ بُههذّ األخبههار صههٓ ٛيْ . %4تههبني ْجههٓد عالقهه ٙطزدٔهه ٙبههني اصههت داى نٓقههع
ي Facebookلد ٛالغباي الكٓٔط ْسٔاد٘ املعزف ٙالضٕاصْٕ ،ٙمذلو تبني ْجٓد عالقٙ
أاثك ٙبني اصت داى يْ Facebookاملغارم ٙالضٕاصٕ ٙالهط ٔقؾهد بُها حقهٓر الًهدْا
الضٕاصٕ ٙأْ املغارم ٙيف اعتؾانا  ،أْ التعهبري عهٌ هرا ٜصٕاصهٕ ٙنهٌ خهالم يغهز نقهاال
أْ تعكٕقهها

ا طههابع صٕاصههٖيْ . 53فههق بٕايهها االصههتطال التابعهه ٙلتقزٔههز نًتههد ٛعههار

الغههههبابٖ يف أبزٔههههل 2011ى ،فههههإٍ الغههههباي الةكضههههطٕين ٔضههههت دنٍٓ عههههبكا التٓاؽههههل
االجتهههاعٖ نثههل :يالةههٕط بههٓ

بًضههب ٙي ، %60حٕهه ٔضههت دنُا بغههكل داٝهههو ي، %39

ْأحٕاي ًا ي . %21بكغت يضهب ٙالهذمٓر ي %45نقابهل ي %34لهد ٛاإليها  .فةهٖ القهة ٙالغزبٕهٙ
بكغت ي %67نقابل ي %41يف قطها غهشْ٘ .عهرب غالبٕه ٙالغهباي بًضهب ٙي %87عهٌ اعتقهادَو
بقدر٘ َذّ املٓاقع عك ٚأدا ٜدْر فعام يف صحدا التغٕري الضٕاصٖ أْ االجتهاعٖيْ . 54أعهار
دراص ٙئْكٕانش ْجٓالتٖ  Williams & Gulatiعٌ تقٕهٕو الًتها ٝالضٕاصهٕ ٙيف اصهت داى
ْصاٝل اإلعالى اادٔد٘ يف االيت اي الزٝاصهٕ ٙعهاى ي2008ى  ،أٍ عهدد ن ٔهدٗ الةهٕط بهٓ
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ماٍ لِ أثز صجيابٖ عك ٚأصُو التؾٓٔتْ ،صدماك املزعه ني املعًهٕني يف االيت هاي الزٝاصهٕٙ
عاى ي2008ى ي. 55
* استنتاجات:
 .1أؽههب ت نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ نؾههدرًا صههزٔع ًا لالطههال عكهه ٚنضههتتدا العههامل،
ْنعزف ٙاألْفا نٌ قكب احلد  ،فُهٖ تتهٕ ملهٌ يف قكهب األحهدا أٍ ٔغهارمٓا العهامل
نضتتدا األخبار ،الؾٓرْ ،نقاطع الةٕدٔٓ ْيغزَا نٌ أٗ بقع ٙيف األر ; لتؾهل صىل
باقٖ املضت دنني يف العامل نباعز٘ نٌ دٍْ أٗ عاٝقْ ،دٍْ التعز

لكزقاب ٙنهٌ ْصهاٝل

أٗ ْصٕكُ ٙأخز.ٛ
 .2أٍ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ أحههدثت ايعكاصهها مههبري٘ عكهه ٚقٓاعههد حزٔهه ٙالًغههز
ْالتعههبريْ ،نارصههت أدْارًا صٕاصههٕ ٙبالغهه ٙاوطههٓر٘ ْالتعقٕههد ْأثههز عكهه ٚالعدٔههد نههٌ
نةهإَو صٕاصههٕ ْ ٙارٔهْ ٙأمادميٕههْ ٙاجتهاعٕه ;ٙايتغههز ْتكٓيهت حٓمهها ااهاعهها
نضتةٕد٘ بضبب صُٓل ٙاصت دانُا ْاملغهارم ٙفُٕها نهٌ دٍْ حاجه ٙصىل خهربا تقًٕه ٙأْ
تكالٕف نادٔ ،ٙلدرج ٙأٍ البعو ٔهز ٛب يُها صهٓ ته دٗ صىل بهشْك يفكهز مهٓم
ٔعهل عك ٚتغٕري العامل.
 .3لقهههد بهههزس دْر تكهههو املٓاقهههع مه ه دا٘ صٕاصهههٕ ٙتضهههت دى نهههٌ قبهههل الكٕايههها ْاألحهههشاي
ْالغ ؾٕا الضٕاصٕ ٙلرتْني أفكارَوْ ،تًغز بزا ُو ْصٕاصاتُو ْنٓاقةُو.
 .4ت ه دٗ نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ دْرًا نُها ه ًا يف التضههٓٔق الضٕاصههٖ مٓصههٕك ٙاتؾههالٕٙ
فعالهه ٙبٕههد الكٕايهها الضٕاصههٕ ،ٙملهها تتغههكل عههرب َههذّ الغههبكا بٕٞهه ٙصٕاصههٕ ٙنههثري٘
لالَتهاى يف

ام االتؾام الضٕاصٖ لكتٓاؽل املباعز بًُٕو ْبني نضت دنُٕا.

* التوصيات:
 .1أٍ تقههٓى ااانعهها بتٓجٕههِ البههاحثني ْاالمههادميٕني إلجههزا ٜدراصهها ْحبههٓ نغههرتمٙ
تقههو

ههاال عكهٕهه ٙعدٔههد٘ لكههٖ تكغههف عههٌ العدٔههد نههٌ اآايههب املتداخكهه ٙملٓاقههع

التٓاؽل االجتهاعٖ.

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

 .2أٍ تقهههٓى الكٕايههها الضٕاصهههٕ ٙبالتضهههٓٔق الضٕاصهههٖ عكهههَ ٚهههذّ الغهههبكا لكضهههب
مجاَريَو ْياخبُٕو عك ٚاملضتٓ ٛااهاعٖ ْالةزدٗ بغكل نباعهز ْغهري نباعهز ْأقهل
تكههالٕف ْأقههل صههزع ،ٙمههها ٔتهكًههٍٓ نههٌ تكقههٖ ردْد ْتةههاعال نباعههز٘ ْأقههل فههرت٘
أكً ٙأا ٔتٕ مو تدار الكثري نٌ الٓقت ْاملام ْاألخطا.ٜ
* املقرتحات:
 نقرتحا بب ٓ عكهٕ:ٙ .1عالق ٙاألحشاي الضٕاصٕ ٙالعزاقٕ ٙبالتضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ.
 .2دْر الغبكا االجتهاعٕ ٙيف تغكٕل ا اَا ذمهٓ التضهٓٔق الضٕاصهٖ لهد ٛااهُهٓر
الكٓردٗ.
 نقرتحا بب ٓ عهكٕ:ٙ .1اَتهاى األحشاي الضٕاصٕ ٙالكزدٔ ٙمبٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ مٓيُا أدا٘ فعال ٙلًغهز
تٓجُا ْهراُٝهو ْبهزا ُو الضٕاصهٕ ٙنهٌ أجهل التٓاؽهل ْالتةاعهل نهع اجملتههع بغهكل
فٓرٗ ْنضتهز.
 .2تزمٕهههش فٞههها خمتكةههه ٙيف اجملتههههع العزاقهههٖ  -بغهههكل عهههاى  -عكههه ٚالغهههبكا
االجتهاعٕ ٙملعزفتُو ب َو األحدا ْالتطٓرا الضٕاصهٕ ٙالداخكٕهْ ٙاوارجٕهْ ،ٙالً بهٙ
الضٕاصٕ - ٙبغكل خاـ  -حٓم نا حيد يف حٓمو ذمٓ الت زما الضٕاصٕ.ٙ
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قائمة املراجع واملصادر
أْالً :املؾادر ْاملزاجع بالكغ ٙالعزبٕ:ٙ
 الكتب: .1ايتؾار صبزإَو عبد الزسا ْ ،ؽةد حضاى الضانٓ  ،ياإلعالى اادٔد  ..تطٓر األداْ ٜالٓصٕكٙ
ْالٓإٔة ، ٙيبغداد :جانع ٙبغداد ،الدار ااانعٕ ٙلكطباعْ ٙالًغز ْالرتمج2011 ،ٙى .
 .2بٕضٓيٖ صبزإَو محاد٘ ،ي دْر ْصاٝل االتؾام يف ؽًع القزارا يف الٓطٌ العزبٖ  ،يبهريْ :
نزمش دراصا الٓحد٘ العزبٕ1993 ،ٙى .
 .3حضًني عةٕق ،ياإلعالى التةاعكٖ; ثٓر٘ تكًٓلٓجٕ ٙجدٔد٘ يف يظو احلاصبا ْاالتؾاال ،
يالقاَز٘ :دار فكز ْفٌ لكطباعْ ٙالًغز ْالتٓسٔع2008 ،1 ،ى .
 .4حضًني عةٕق ،ياإلعالى اادٔد  -اإلعالى البدٔل; تكًٓلٓجٕا جدٔد٘ يف عؾز نا بعد
التةاعكٕ ، ٙيالقاَز٘ :دار فكز ْفٌ لكطباعْ ٙالًغز ْالتٓسٔع2010 ،1 ،ى .
 .5لٕك ٚأمحد جزار ،يالةٕط بٓ ْالغباي العزبٖ  ،يعهاٍ :نكتب ٙالةالك لكًغز ْالتٓسٔع،
. 2012 ،1
 .6حمهههد الضههٕد صههكٕو ،يوكٕهههل الضٕاصهه ٙاوارجٕهه ، ٙيالقهههاَز٘ :نكتبهه ٙالًُقهه ٙاملؾهههزٔ،ٙ
1989ى .
 -اجملال ْالدراصا املًغٓر٘:

 1أمحد حضني حمهدٌٔ ،يدْر عبكا التٓاؽل االجتهاعٖ يف تٓجِٕ الزأٗ العاى ذمٓ األحدا
الضٕاصٕ ٙيف نؾز – دراص ٙحال ٙعك ٚااليت ابا الزٝاصٕ ، 2012 ٙيالقاَز٘ :جانع ٙالقاَز٘،
مكٕ ٙاإلعالى ،امل متز العكهٖ الدْلٖ الثانٌ عغز –  1صىل ٓٔ 3لٕٓ 2012ى .

 2أعههز جههالم حضههني ،ي أثههز عههبكا العالقهها اال جتهاعٕهه ٙالتةاعكٕهه ٙباإليرتيههت ْرصههاٝل
الةقإٝا عك ٚالعالقا اإلجتهاعْٕ ٙاالتؾالٕ ٙلألصز٘ املؾزْٔ ٙالقطزٔ ، ٙيالقاَز٘ :جانعٙ
القهاَز٘ – مكٕه ٙاإلعهالى  -امله متز العكههٖ األْم "األصهز٘ ْاإلعهالى ْوهدٔا العؾههز" ،ني،2
فربأز 2009ى .

 3حهها صههكٕو العالْيهه ،ٙي دْر نٓاقههع التٓاؽههل االجتهههاعٖ يف وةٕههش املههٓاطًني األرديههٕني عكههٚ
املغارم ٙيف احلزا ااهاَريٗ  ،يعهاٍ :جانع ٙفٕالدلةٕا ،مكٕه ٙاآلداي ،امله متز العكههٖ
الضابع; ثقاف ٙالتغٕري ،تغزٌٔ الثايٖ 2012ى .

التضٓٔق الضٕاصٖ عرب نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ

 4صعٓد ؽاحل ماتب ،ي اإلعالى اادٔد ْققأا اجملتهع ..الت دٔا ْالةهزـ  ،يجهد٘ :جانعهٙ
املكو عبدالعشٔش ،مكٕ ٙاآلداي ،قضهو اإلعهالى ،امله متز العهاملٖ الثهايٖ لإلعهالى اإلصهالنٖ -
 15 -13دٔضهرب2011/ى .

 5نيهري٘ الغهٕ ايٖ ،ياإلعهالى اادٔهد يف عؾهز املعكٓنها  ،يدنغهق :جانعه ٙدنغهق،
جانع ٙدنغق،

كهٙ

كد  ،26العدداٍ األْم ْالثايٖ2010 ،ى .

 6ؽههالك الةقههكٖ ،ي ت ه ثري اصههت داى اإليرتيههت عكهه ٚالًغهها الضٕاصههٖ لكغههباي الكههٓٔط ،
يالكٓٔت :جزٔد٘ القبط الكٓٔط ،العدد2011 ،13557 :ى .

 7عبد الًاؽز قاصو عاى 2015ى ،ي دْر نٓاقع التٓاؽل اإللكرتْيٖ يف تًهٕ ٙنغارم ٙالغباي
الةكضهطٕين يف الققهأا الضٕاصههٕ ، ٙيغهش٘ :ااانعهه ٙاإلصهالنٕ،ٙ

كهه ٙاالقتؾهاد ْالدراصهها

التتارٔ ،ٙاجملكد  ،2العدد 2012 23ى .

 8حمهد بٌ عكٖ بٌ حمهد  ،2014ياصهت دانا الغهباي الضهعٓدٗ ملٓقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ
تٓٔرت ْت ثريَا عك ٚدرج ٙعالقتُو بٓصاٝل اإلعالى التقكٕدٔ ، ٙيالزٔا  :جانع ٙاإلناى حمهد
بهٌ صهعٓد اإلصهالنٕ ،ٙمكٕه ٙاإلعهالى ْاالتؾهام ،نه متز ْصهاٝل التٓاؽهل االجتهاعٕه..ٙ
التطبٕقا ْاإلعكاال املًُٕ/11 -10 ،ٙنارظ . 2015
 -الزصاٝل ْاألطارٔ غري املًغٓر٘:

 1حًههاٍ بًههت ععغههٓ  ،2014ي أثههز اصههت داى عههبكا التٓاؽههل اإل لكرتْيٕهه ٙعكهه ٚالعالقهها
االجتهاعٕ ٙالةٕط بٓ ْتٓٔرت ٓ ج ًا  ،رصال ٙناجضتري غري املًغٓر٘ ،يالزٔا  :جانع ٙاملكو
عبد العشٔش ،مكٕ ٙاآلداي ْالعكٓى اليضايٕ ،ٙقضو االجتها ْاودن ٙاالجتهاعٕ. ٙ

 2رٔبههِ ر مههٓراٍ نؾههطة ،ٚي ت ه ثري الغههبكا االجتهاعٕهه ٙالتةاعكٕهه ٙباإليرتيههت عكهه ٚاملضههتٓٛ
املعزيف بالربان االيت ابٕ ٙلد ٛالغباي العزاقٖ  ،أطزْح ٙدمتٓراّ غري نًغهٓر٘ ،يالقهاَز٘:
نعُد الب ٓ ْالدراصا العزبٕ – ٙقضو الب ٓ ْالدراصا اإلعالنٕ2013 ،ٙى .

 3نؾعب حضاى الدٌٔ لطةهٖ قتكهٓيٖ ،ي دْر نٓاقهع التٓاؽهل االجتههاعٖ الةهٕط بهٓ يف عهكٕهٙ
التغٕري الضٕاصٖ نؾز ٓ جه ًا  ،رصهال ٙناجضهتري نًغهٓر٘ ،ييهابكط :جانعه ٙالًتهاك – مكٕهٙ
الدراصا العكٕا2012 ،ى .

 4ياؽز حمهد األيؾهارٗ ،يدْر نٓاقع التٓاؽل االجتهاعٖ يف ايت هاي

كهط األُنه ٙالكهٓٔط

الزابههع عغههز  ،رصههال ٙناجضههتري غههري نًغههٓر٘ ،يعهههاٍ :جانعهه ٙالغههز األْصهه  -مكٕههٙ
اإلعالى2012 ،ى .
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:ٕٙ املٓاقع اإللكرتْي،
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 ت رٔه دخٓم، http://www.sharek.ps/new/userfiles/file/publications/reports/PYR2011.pdfي
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(http://www.alukah.net/Culture/0/254  ي: يفٙ املتاح،

 يالةٕط بٓ َٓظ العؾز،ِٕ يبٜ ْال.4

. 2011 -2 -26 ي: تارٔه دخٓم املٓقع، 52
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 اإلناى حمهد بٌ صعٓدٙ جانع:  يالزٔا، ٙٔل اإلعالى التقكٕدٝ عالقتُو بٓصاٙ درجْٚت ثريَا عك
 التطبٕقا ْاإلعكاال..ٕٙل التٓاؽل االجتهاعٝ ن متز ْصا، اإلعالى ْاالتؾامٕٙ مك،ٕٙاإلصالن
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ملخـــص
يف ظ الالاله ة الالٌرّ اواص الالاه ًا عمٌوااَ الالْ الزا،ع الالْ الزقىَ الالْ ) (Digitalismحتقق الالو عٌ الالْ
اخرتقالالو اوالالاًد القٌوَالالْ ًًفالالزر ألًه والالزّ يف الاالالارٍا قتالالٌار ااصالالاه ا ادلَالالْ يف اٍالالْ
القٌّ حققو انفااحا يف اوقاصاد العا ُ حتو وظمْ وتظىْ الاجارّ العا َْ (World
) Trade Organizationاليت اشرتك ،وا  612دًلْ ،صفْ عضٌ دائي ًوتوا العاٍا ون
الاًه العزً .َْ،ااعزض ا تظىْ عادّ عتالا عقالا اجاىاعااوالا الاًرٍالْ يف عٌاصالي العالا
الغزٌ َْ،جار ون الاظاهزار الصاخ ْ خاصْ ون مجاعْ ال َئْ ًنقا،ار العىاه الاليت
اٌجى التقا الشاٍا لضَاصااوا .كذلك اتاقا دًه العا الثالث /دًه اهلاوش فزض
أنظىْ ًقٌانني و ازاعُ وصاوواً .و اكاىن اخلارطالْ اوقاصالادٍْ لمعالا دًن أخالذ دًر
الشالالزكار اوعالوَالالْ ًاإلعالنَالالْ العىالقالالْ العالالا،زّ لمحالالاًد الالاليت اضالالَألز عمالالٓ األصالالٌا
العا َْ ًصعَوا لفزض أجتاااوا (اوصاوالكَْ) عمٓ ا امقني.
يف ه الالذا الٌا الالص اوقاص الالادِ الع الالا ُ ٍش الالوا ال الالٌطن العز ،الالُ يف الش الالز األًصالال ً الالاه
إفزٍقَالا رَ،عالا ) (Arab Springاالزس فَالى حتالاٍار اتىٌٍالْل اعمَىَالْ ًصالتاعَْ ًسراعَالْ
ًوا ٍصاح وا ون ارافاع نضب ال ألالْ ًالاشاٍا الضكانُ ًفالااٌرّ الغالذاا ا ضالاٌرد ًاالانُ
أص الالعار ال الالتف و الالحخزا ًاوح الالرتا ال الالااخمُ مم الالا ٍض الالص اإلعالو الالُ العز ،الالُ يف وٌاجو الالْ
و اشزّ وص هذي الاحاٍارً .ختاي الاراصْ ،احاٍا ار،عْ عشز حتاٍا و ،ا ون الاصالاِ
هلالالاً .عمَالالى فالاللن الضالالحاه الالالذِ اضالالعٓ هالالذي الاراصالالْ لإلجا،الالْ عمَالالى هالالٌل والالا ط َعالالْ ال َئالالْ
اإلعالوَْ ا عاصزّ الضالائاّ يف الال الد العزَ،الْ ًكَال لإلعالوالُ أن ٍمعالب دًرا والحةزا يف
ظن وتافضْ عا َْ قٌٍى يف اضمَ الضٌا عمٓ الاحاٍار الاتىٌٍْ ،صٌرّ اافص ،اجتاي
وٌاجواوا .
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املقدمة:
إٕ تغريريا امتُعريرياي ْتٝطريري ١تنريريٛس تهٓٛيٛاٝريريا ا٫تـريرياٍ يف زتريريا٫ي اذتٝريريا ٠املةتً ريري5١
اي هشٜريريريريريريريريري ١ايثكامٝريريريريريريريريريٚ ١ا٫اتُاعٝريريريريريريريريريٚ ١ا٫قتـريريريريريريريريريادٜ ١ٜـريريريريريريريريرياحل يف ةريريريريريريريريري ٍ٬اذتتُٝريريريريريريريريري١
ايتهٓٛيٛاٝريري ،(Technological Determinism) ١ايريريت ت شكريريٗا ايثريريٛس ٠ايشابعريري ١يف
ا٫تـاٍ ،ايشقُ ،١ٝحكٝكٚ ١اقعريٚ ١املعشمري ١املت احري ١يهريٌ َرئ ٜكريتل ايتكاْري ١ايشقُٝري ،١ايريت
تشبن٘ بكٛاعذ املعًَٛاي ،حتكريل راي اي ريشد ٚتكريٛد ٙإىل املناياري ١قكٛقري٘  ،نُريا تكريٛد إىل
نظريش حريذ ٠ا٭ْةُريٚ ١ايكريٛاْس ايظريًنٚ ١ٜٛتغٝاٖريريا ٚٚكري قريٛاْس ٚظْةُري ١تريٓٗإل باإلْظريريإ
ٚمتٓخري٘ َضٜريذما َريرئ اذتشٜريٚ ١حتظريريس ظٚكرياع٘ بريٌ إٕ تريريٛمش ايتكاْريري ١ايشقُٝري ١صاد َريرئ متهريريس
اي ريشد ) (Empowermentيًٛؿري ٍٛإىل زتتُري ارياسغ ايتعذدٜري ١اي هشٜريَٚ ١ضٜريذما َرئ
ايذَكشطَٓٚ ١ز سب قريشٕ تكشٜامرياَ ،ري ْٗاٜري ١ناْٝٓٝرياي ايكريشٕ املاكريٚ ٞقريذ ّٚاإلْنْريع عًري٢
اينشٜريريريل ايظريريريش ، ٜبريريريذظ ايعريريريا ايعشبريريريٜ ٞؼريريريٗذ تغريريريٝااي ناْريريريع ثابريريري" ١ثريريريٛس "٠ااتُاعٝريريري١
(اينَإ)9345
ٖز ٙايتغااي ،استانع بؼهٌ ظ ٚبآخش ،بكذ ّٚايثٛس ٠ايشقُٖٚ ،١ٝري ٞايثريٛس ٠املعشمٝري١
ايشابع ١يف تاسٜخ ا٫تـرياٍ ٚاملعًَٛاتٝريٚ ،١قريذ اريا٤ي يف ظعكرياث ثري٬و ثريٛساي َعشمٝري ١رياي
ٚا٘ اذتلاس ٠اإلْظاْ ١ٝعًريَ ٢ريذاس اٍ  3033عرياّ املاكريٚ ١ٝإرا قآًريا ايٓةشٜري ١ايريت تكري ٍٛظٕ
عُريريش اإلْظريريإ عًريري ٢ا٭سق ٜكريرياسث  03 -03ظيريريريا عريرياّ ،مريريإٕ حٝاتريري٘ املعشمٝريريٚ ١حلريريرياست٘
املعاؿش ٠بريذظي تضدٖريش  -مكري  -بعريذ ايثريٛس ٠ا٭ٚىل ي٬تـرياٍ عرياّ 9033م ّ َري اخرينا
ا٭جبذ ١ٜايهتاب ،(The Alphabet) ١ٝايت طٛسٖا ظاذادْا يف طٓٝاٚ ٤اْتكًريع َٓٗريا إىل
مٝٓٝكٝا (يآإ قذاما)ٖٓ َٔٚ ،اى اْتؼش اذتشمإ اي٬تٝل ٚايعشبري ٞيٝعًُريا اياؼريش ١ٜايكريشا٠٤
ٚايهتاب ،١متٛطعع دا٥ش ٠املعشمٚ ١ةٗريش عـريش ايهتابريٚ( ١ايٛساقريٚ ،)١بريذظ ايعـريش ايؼري ٟٛ
يف ا٫ضتظاس )(Innis, McLuhan, Mousa 2001
ٚيف ايثٛس ٠ايثاَْٚ ،١ٝري اخرينا املناعري ١عرياّ  ّ9034يف ظملاْٝريا ،ظقُٝريع يف َريذٕ ظٚسٚبريا
املةتً َ ١ا ٜضٜذ عًَ 0333 ٢ناعري ١يف ايكريشٕ ارترياَع عؼريش طاعريع عًٗٝريا نتري ٚؿريخا
ٚطعع دا٥ش ٠املعشم ١ظنثش َرئ عـريش ايهتابريٚ ،١بريذدي ادتٗريٌ ،مكرياد ريريو يٓٗلري ١ظٚسٚبريا
َريرئ عـريريٛس ايةريري ّ٬اْتٗريريع بعريريذ ايثريريٛستس اي شْظريريٚ ١ٝا٭َشٜهٝريريْٗ ١اٜريري ١ايكريريشٕ ايثريريأَ عؼريريش
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َ٬ٝد ٟكذّ ايًٝاراي ١ٝايعك ١ْٝ٬ايت ٚمشي ايتعذد ١ٜاي هشٜريٚ ١حشٜري ١ايريت ها ٚايتعرياا
يهريرئ تريريٛمش املعًَٛريرياي ) ٫ (Informationظتً ري تًكا ٝ٥ريا املعشمريري (Knowledge) ١ظٚ
اذتهُ ،١إر ٜ ٫عل ظٕ ٜعشف املش ٤نثاما َٔ املعًَٛاي ظْ٘ ظؿاحل عاملّا ٖٓ َٔٚريا ،مريإٕ
عـريش ايعكْٝ٬ري ١ا٭ - (The First Age of Reason) ٍٚايريز ٟظعكري اخرينا املناعري١
يف ايكشٕ ارتاَع عؼش -عٌُ عً ٢قً مًظ  ١ظٚسٚبا َٔ ،مًظ  ١قا ١ُ٥عًري ٢ايريذ ،ٜٔإىل
مًظ  ١قا ١ُ٥عً ٢ايعكٌ حذدٖا اي ًٝظٛف دٜهاسي ٫حكّريا كٛيتري٘ املؼريٗٛس" 5٠ظْريا ظمهريش،
مأْا َٛاٛد"ٜ ٚ ،تٛقا عٓذ ٖز اذتذ ،ماعتُذ َاذظ "ايؼو" ايزٜ ٟكريٛد اىل ايريٝكس ٚقرياد
اعتُاد املٓنل ٚايعكٌ إىل حتشٜش اإلْظإ َٔ قٛٝد ايظًن ١املنًك ١املظريتٓذ ٠إىل ايريذَٚ ،ٜٔرئ
ايٓةريرياّ ايناكريريٚ ،ٞؿريرياس اي ريريشد ستريريٛس ايهريريٚ ٕٛقريريادي ايٓٗلريري ١اي هشٜريري ١إىل إؿريري٬حاي
ازسٜريريَٗٓ ،١ريريا 5دٜٝٓريري( ١مـريريًع ايريريذ ٜٔعريرئ ايظٝاطريريٚ ،)١عًُٝريري( ١اعتُريريذي ايعكريريٌ )(Reason
مشنضي املذاسغ ٚادتاَعرياي عًري ٢املريٓٗل ايعًُري ٞا٫طريتٓااط ٚ ،)ٞاسٜري( ١قريادي إىل ايثريشا٤
ا٫قتـادٚ ٟانتؼاف ايعا ادتذٜذ نُا قادي إىل ا٫طريتعُاس)ٚ ،ؿريٓاع( ١ٝظٚؿريًع إىل
املهٓٓريريريَٚ ١ريريريا ٜظريريريُ ٢بريريريايثٛس ٠ايـريريريٓاعٚ ،)١ٝطٝاطريريري( ١ٝتٛاريريريع اريريرياد ٨ايثريريريٛستس اي شْظريريري١ٝ
ٚا٭َشٜه ١ٝايًتس ػشعتا املظاٚا ٠بس ايٓاغٚ ،ايتُث ٌٝايٓٝابٚ ،ٞحشٜري ١ايتعرياا امله ٛيري١
بايذطريرياتا))ٚ (Eisenstein: pp. 703-705بعريريذ ظٕ تشطريريةع ٖريريز ٙاملاريرياد ، ٨تنريريٛسي
اذتٝريريا ٠با ريريا ٙطريريشئ َاريرياد ٨ظخريريشَُٗ ٣ريري ١اعنمريريع قكريريٛم اإلْظريريإ ٚحشٜتريري٘ ٚنشاَتريري٘ ٚيف
طريريا ٌٝريريريو خاكريريع اياؼريريش ١ٜحشٚبم رياَٚ ،ريريا صايريريع ،يف ستاٚيريريَ ١ظريريتُش ٠يريريذحش قريري ٣ٛايةريريّ٬
ٚادتٌٗ ٚقذ رتف ٖاسٚيريذ اْريٝع )ٖٚ ، (Harold Innisري ٛايااحري ايهٓريذ ٟا٭ػريٗش يف
تاس ٜخ ا٫تـاٍ ،ظٕ ٖزا ايتغٝا ؿاس "ٚاكخما  ٫يف اي ًظري  ١ايريت ةٗريشي يف ايكريشٕ ايظرياب
عؼش يًُ٬ٝد مخظ ٚإمنا ظٜلما يف ةٗٛس ايارملإ" ٚنإ َٔ ْتٝط ١ريو "ظٕ َاذظ ايك ٠ٛقريذ
مت اطتاذاي٘ اذظ ايكاْ٪ٜٚ (p. 125)"ٕٛنذ اي ًٝظريٛف ايارٜنرياْ( ٞبشتشاْريذ ساطريٌ) ٖريزا
ا٭َريش بكٛيري٘ ظٕ اخرينا املناعري ١نريإ را "ظُٖٝري ١خاؿري ،"١٭ْٗريا "حريذدي َعريا اْ٫تكرياٍ َريرئ
ايعـريٛس ايٛطريرين ٢حتري ٢ايك ريريض ٠ايهريار ٣إىل ا٭َريرياّ يف ايكريشٕ ايظريرياب عؼريش" إر "اتظري ْنريريام
تذا ٍٚا٭مهاس ادتذٜذ ٠إىل حريذ ٖا٥ريٌٖٚ ،ريزا ايريز ٟطرياعذ يف ايٓٗاٜري ١عًريٖ ٢ريذّ ايظريًناي
ايكذاريري ( "١ق ق ٜٚ )03 -94ريرياس تريرياًٜٛس ظٕ اخريرينا املناعريري ١نريريإ "ْكنريري ١حتريريَ "ٍٛهٓريريع
اإلْظريريإ َريرئ ظٕ "ٜؼريريل طشٜكريري٘ يف ايعريريا " مٛكريريعع ا٭طريرياغ يتؼريريه ٌٝا٭حريريضاث ايظٝاطريري،١ٝ
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ٚنث ريريع "اذتريريشٚث ايذعاٝ٥ريريٚ ، "١ناْريريع حشنريري ١اإلؿريري٬ئ ايريريذٜل ظ ٍٚحشنريري ١ااتُاعٝريري١
حتةري ٢ظرياعذ ٠املناعري ،١إر بٝري َرئ َٓؼريٛساي ا٭ث يريٛثش -ايهريأٖ املتُريشد ايريز ٟاْتكريذ
تعريرياي ِٝنٓٝظريري ١سَٚريريا املتؼريريذد -٠ظنثريريش َريرئ  333ظيريريا ْظريرية ١بريريس ايعريرياَس ،9003ٚ 9092
َٗٚذي ظمهاس ٙاملٓؼٛسٖ ٠ز ٙذتشن ١اإلؿ٬ئ ايذٜل ٚقذ ّٚاملريزٖ ايارٚتظريتاْت ( ق
ٖ ) 934 -900ز ٙايٓتا٥ل تاس ا٭ثش ايثكريايف ايريز ٟخً تري٘ املناعري ١عًري ٢عكري ٍٛا٭ٚسٚبريٝس يف
ظقٌ قشٕ َٔ اي ضَريإ بعريذ اخناعٗريا يف ظملاْٝريا ْٗٚلريع بٗريِ ٚظٚؿريًتِٗ إىل عًُاْٝري ١اعتُريذي
ايكٛاْس ايٛكع١ٝ
يف ايٛقريريع ْ ظريري٘ ايريريز ٟناْريريع املنريرياب تٓتؼريريش يف ظٚسٚبريريا َاؼريريش ٠بعـريريش ايعكْٝ٬ريري، ١
ظؿريريريذس ػريريريٝخ ا٫طريريري ّ٬يف ايذٚيريريري ١ايعثُاْٝريريري ١متريريريَٓ ٣ٛعري ريع املظريريريًُس َريريرئ اطريريريتةذاّ املناعريريري١
باعتااسٖا "ساع َٔ عٌُ ايؼٝنإ " (َش 5٠ٚق ٚ ،)934اطتثٓع اي ت" ٣ٛا٭قًٝاي" ايذٜٝٓري5١
ايٗٝريريٛد ٚاملظريريٝخٚ ٕٛٝيف َٓريرياخ ادتُريريٛد اي هريريش ٟايريريز ٟطريرياد ظساريريا ٤ايذٚيريري ١ايعثُاْٝريري ،١عُريريٌ
َظٝخ ٛٝب٬د ايؼاّ ايعشث عً ٢ح ظ از ٠ٚايثكام ١ايعشب ١ٝيف املؼشم ايعشبٖٚ ٞااري ١طريٛا٤
يف املناٛعاي ايت ْؼشٖٚا عًَ ٢نابعِٗ ٚظقذَٗا تشا إىل عرياّ  ، ّ9193ظ ٚيف َذاسطريِٗ
ايريريت عًُريريع ايًغريري ١ايعشبٝريري ،١ظ ٚايـريريخا ايريريت ظؿريريذسٖٚا ٫حكّريريا (ْـريريااي) ٚاطريريتُشي متريري٣ٛ
ػٝخ ا٫ط– ّ٬ايتطْ -١ًٝٝٗٝامز ٠حت ٢عاّ  ّ 9202حس ظدسى املتٓريٛس ٕٚا٭تريشاى خنريٛس٠
عريريذّ إدخريرياٍ املناعريري ،١مريريأقٓعٛا ايظريريًنإ بايعُريريٌ عًريري ٢اطتـريريذاس متريري ٣ٛاذٜريريذ ٠تظريريُحل بآريريا٤
املناعريٚ ١نريريإ َريرئ ْتريريا٥ل اي تري ٣ٛادتذٜريريذ ٠ايظريريُائ بآريرياَ ٤ناعري ١يف ا٭طريريتاْ ،١ظعكاٗريريا ثريريٛس٠
ايلاب (بنْٚا) ٚإحريشام املناعريٚ ١عريضٍ ايظريًنإ َٚكتريٌ ايـريذس ا٭عةريِ (ػريكااي)131 5
يهٔ حشن ١ايتاسٜخ  ٫اهٔ ٚق ٗا ،مأُعٝذ بٓا ٤املناعري 6١ريا ظٕ َريا ظؿريذست٘ َرئ نتري
ٜضد عٔ َ٦ري ١طًٝري ١ايكريشٕ ايريز ٟظعكري بٓاٖ٤رياٚ ،نريإ َعةُٗريا تشلرياي َرئ ايعشبٝري ١إىل
ايننٚ ،١ٝمت ريو يف ة ٍ٬قٛاْس سقابَٚ ١ناٛعرياي َتؼريذد ٠ةٗريشي يف قرياْ ٕٛاملناٛعرياي
ايـادس عاّ  ،9310ايز ٟظاار ايعذٜذ َٔ ؿخ  ٞٝب٬د ايؼاّ يًٗطش ٠إىل ايؼُاٍ ا٭مشٜكٞ
ٚإْؼريريا ٤دٚس ْ ؼريريش ٚؿريريخام ١نريريإ ريريا ظثريريش عةريري ِٝيف تريرياسٜخ ايـريريخام ١ايعشبٝريريَ ،١ثريريٌ اشٜريريذ٠
(ا٭ٖريريريشاّ) ايريريريت ظْؼريريريأٖا ا٭خريريريٛإ تكريريريٚ ،٬اريريريٛسا ٞصٜريريريذإ َ٪طريريريع (داس ا ريريري )ٍ٬يهريريرئ
ايـخام ١ايعشب١ٝ

ٜؼتذ عٛدٖا قاٌ َٓتـا ايكشٕ ايتاط عؼريش َري٬ٝدٚ ٟيريزا نريإ َرئ
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ْتٝط ١تأخش دخ ٍٛاملناع ١ظٕ حذثع "مطَ ٠ٛعشمٝري ١بريس ظٚسٚبريا ٚايعريشث تكريذس بأسبعري ١قريش"ٕٚ
(املٛط)0390 ،٢
 َٚري اخريرينا ايهٗشبريريا ٤حتكك ريع ايثريريٛس ٠ايثايثريري ١يف ا٫تـريرياٍ ،اإليهنْٝٚريريٚ ،١ناْريريع
بذاٜتٗا اخنا ايتًغشاف عاّ ٚ ، 9333ت ٙ٬ؿٓ ايشاد ٜٛثِ ايتً اص ،ماتظريعع دا٥ريش ٠املعشمري١
ظنثش َٔ عـش املناع ،١يتناٍ ا٭َ ، (Illiterate) ،ٞآاما إىل آ َري اإلْظريإ ايريزٟ
يذ ٜ٘ايكذس ٠عً ٢ايكشاٚ ٠٤ايهتاب (Literate) ١حٝثُا ٚاذ )(Stephens
 َٚاخنا ايهُاٛٝتش يف ظسبعٝٓٝاي ايكشٕ ايعؼش ٜٔظخزي تًريٛئ تااػريا عـريش اذٜريذ
تنٛس إىل عـش ا٫تـرياٍ ايشقُري(Digital Age) ٞايريز ٟظؿرياحل ْامريزما َري تنريٜٛش ايؼرياه١
ايعٓهاٛت (World Wide Web) ١ٝعاّ  9434عًٜ ٢ذ ايارٜناْ( ٞت ِٝباْشص يTim ٞ
 ٚ )Burners Leeاش عكذ عً ٢ريريو ا٫نتؼرياف ،حتري ٢مت تنريٜٛش ايتً رياص ايشقُري،ٞممريريا َهريرئ َريرئ دَريريل )ٚ (Media Convergenceطريريا ٌ٥ا٫تـريرياٍ ايتكًٝذٜريري( ١املناعريري١
ٚاإلراعٚ ١ايتً اص ٚا اتا) باذتاطٛث ٚسب ػاهاي ا٫تـاٍ ا٭سك ١ٝبا٭قُاس ايـٓاع،١ٝ
متخككريريريريريريريع ايعٛملريريريريريريري١

) (Globalizationا٫تـريريريريريريريايٚ ١ٝدخريريريريريريريٌ ايعريريريريريريريا (عـريريريريريريريريش

ايشقُٓري (Digitalization) ١بهريٌ َريا مٝري٘ َرئ طريشم طريشٜعَٛٚ ١اقري ٚؿريخام ١ايهنْٝٚري١
ٚسب إيهن ْٞٚبس "د ٍٚاملشنض" – ايت تـٓ ايتهٓٛيٛاٝا حاًَري ١املعًَٛرياي ٚاملعشمري١
– ٚبريس "د ٍٚا رياَؽ ٚػريريا٘ ا رياَؽ" (َان ٝريريٌ -)001 5ايريت تظريريتًٗو تًريو ايتهٓٛيٛاٝريريا
ٚاملعشمريري ١ايريريت حتًُريريٗا ٚتعُريريل ايريريشب

اإليهنْٚريري ٞبريرياخنا ا ريرياتا ايريريزن(Smart ٞ

) - Phoneايريريريز ٟاثريريريٌ قُريريري ١تهٓٛيٛاٝريريريا ا٫تـريريرياٍ ايشقُٝريريري ١املعاؿريريريش ،٠م ٝريريري٘

تُريريري

ايتناٝكريرياي املةتً ريري( ١اإلراعريريٚ ١ايتً ريرياص ٚا ريرياتا ٚايهريرياَاا ٚاإلْنْريريع) ٜٚريريتُهٔ اإلْظريريإ
ايعاد َٔ ٟاطتكااٍ املعًَٛاي ٚإسطا ا بعٝذما عرئ ظ ٟطريًن ١سقابٝري - ١إٚ ٫اصعري٘ ا٭خ٬قريٞ
َٚثًُريريريا قريريريذَع ايشقُٓريريري ١اتـريريريا ّ٫ت اعًٝري ريا َهريريرئ اإلْظريريريإ ايعريريريادَ ٟريريرئ إسطريريرياٍ املعًَٛريريرياي
ٚاطتكاا ا د ٕٚاعتارياس يًخريذٚد ظ ٚايشقابري ،١مريإٕ راي ايتهٓٛيٛاٝريا تشنريع ٖريز ٙاملعًَٛرياي
ٚظؿخابٗا َهؼٛمسٚ ،مشٜظ ١يف َتٓاٜ ٍٚريذ ادتٗرياي ايريت تتطظريع عًري -ِٗٝنُريا بريس
(إدٚاسد طريريٓٛد )ٕٚعٓريريذ ٖشٚبريري٘ َريرئ ظَشٜهريريا ٚدت٥ٛريري٘ إىل سٚطريريٝاٚ ،قاًريري٘ (اٛيٝريريإ ظطريرياْل)
ؿريرياح َٛقري ايريريٛنًٝٝهع ) (Wiki Leaksاملؼريريٗٛس ايريريزْ ٟؼريريش َشاطريري٬ي ارتاساٝريري١
ا٭َان ١ٝايظش ١ٜعً ٢املٮ
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عً ٢ؿعذ طٝاط ،١ٝنإ طكٛط ا٫حترياد ايظريٛمٝات ٞعرياّ َ 9434ريذٜٚماٚ ،ظػرياس إىل
اْتٗا ٤اذتشث ايااسدَ ٠شحًٝا ،مما َٗذ يغض ٚايعشام ٚتذَاٚ ٙػريٗذ ا٭سدٕ عرياّ ٖ 9434اري١
ْٝظريريإ ايريريت قريريادي إىل اْ٫تةابريرياي ايٓٝابٝريريٚ ١ؿريريذٚس قريريٛاْس حريريشسي اإلعريريٚ ّ٬ايعُريريٌ اذتضبريريٞ
(طريًُٝإ املٛطري ،٢ق  ،)004ماَتـريع لري ايؼرياس ايريز ٟحتري ٍٛيًخريٛاس عريار ايـريخام١
ا٭طاٛع ١ٝايت ظكخع طاح ١خـا ١يًخٛاس ٚاْتكاد اذتهَٛريٚ ١طٝاطرياتٗا بكريٛ ٚ ٠ٛامكري١
ايارملإ ٚقعع ات اقٝري ١ؿريًحل َري إطريشا ٌٝ٥عًري ٢خنري ٢ات اقٝري ١ايظريَ ّ٬ري َـريش ٚإرا نريإ
ا٭سدٕ َريرئ بريريس ا٭ْةُريري ١ايعشبٝريري ١ايكًًٝريري ١ايريريت قريريشظي يف ٚقريريع َاهريريش اطريريتخكاقاي ايثريريٛس٠
ايشقُٝريري ،١ايريريت تعريريضص املضٜريريذ َريرئ حشٜريري ١ايتعريرياا ٚاملؼريرياسن ١ايظٝاطريري ،١ٝإ ٫ظٕ ايعذٜريريذ َريرئ
ا٭ْةُري ١يف اإلقًريِٝ

اًٖريع اطريتخكاقاي ايشقُٓري ،١مرياْ طش ايشبٝري ايعشبري(The Arab ٞ

) Springيف تريريْٛع ْٗاٜريري ١عريرياّ  ،0393ثريريِ يف َـريريش َنًريري عريرياّ ٚ ،0399نريريشي املظريرياخ١
با ريريا ٙد ٍٚظخريريش ٣ػريريٗذي ؿريريشاعما عٓ ّ ٝريا نريريإ ٜ ٫ٚريريضاٍ َؼريريتع ّ٬يف يٝاٝريريا ٚايريريٚ ُٔٝطريريٛسٜا
ٚدمريري املريريريٛاطٔ ايعشبريريري ٞنٓمريريا ايٝمري رياٚ ،ت طريريريشي ايـريريريشاعاي ايناٝ ٥ريريريٚ ١ايعشقٝريريريٚ ،١ايكَٝٛريريري١
ٚايذٚ ،١ٜٝٓطايع ظْٗاس ايذّٚ ،اْه أ اي هش ايعشب ٞيف ْهظ ١اذٜذ٠
عصر العقالنية الثاني
ٜكابريريٌ ايشبٝري ايعشبريري ٞحًريري( ٍٛعـريريش ايعكْٝ٬ريري ١ايثريرياْ-ٞ

(The Second Age of

 Reasonيف ايغشثٚ ،ايزٜ ٟؼٗذ تأثا مريٝإل "املعًَٛرياي ايهريثا ،"٠ايريت ٜٛمشٖريا ايعـريش
ايشقُريريري ٞاذتريريرياي ٞعريريريار تكاْريريري ١رنٝريريري ١عًريريري ٢حٝاتٓريريريا ٚ ،نٝريريريا طريريريتغا ٖريريريز ٙايتكاْريريري ١اذتٝريريريا٠
اإلْظاْ ،١ٝنُا اٖريا عـريش ايعكْٝ٬ري ١ا٭ ٍٚايريز ٟحريٌأ ظثٓريا ٤ايٓٗلري ١ا٭ٚسٚبٝريٜٚ ١ريارص َرئ
ٖز ٙايتكاْ ١حتذٜذما -قظ ايااح اشٜٛٓايذ ( -ا اتا ايزن )ٞايريز ٟعتًُري٘ ايعذٜريذ
َٔ ايٓاغٚ ،ايزٜ ٟل شتض ٕٚاملعشم ١ا ا ٌ٥ايزٜ ٟعادٍ عؼشاي املهتااي بريس ظٜريذَ ٟرئ
ٜكتٓ ،٘ٝنُا ظْ٘ ٜٝظش ِ ظَٛسِٖ ٜٚظاعذِٖ يف اذتـ ٍٛعً ٢ظَ ١ٜعًٜ ١َٛؼريا 5 ٕٚ٩طريٛا٤
ناْع راي ؿً ١باينكع ،ظ ٚبآخش ا٭خااس ،ظ ٚبأطريعاس ا٭ػريٝا ،٤ظ ٚبا٭طعُري ١ايـريخ ١ٝظٚ
ايلاس ، ٠ظ ٚقطض َكعذ يف طريا٥ش ،٠ظ ٚبرياياخٛو (ايعًُٝري)١

إخل بريٌ إٕ ايعًُرياٜ ٤تخريذثٕٛ

عٔ ٖاتا رنٜ ٞكٝع دسا ١حشاس ٠اإلْظإ ٚكغن٘ َٔ -بريس ظَريٛس ظخريشٚ ٣نُريا ٜكريذّ
ا اتا ايزن ٞعار اإلْنْعَ ،عًَٛاي َ ٝذ ٠يًُتًكري ،ٞمإْري٘ قريذ ٜكريذّ يري٘ ظٜلمريا َعًَٛرياي
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مٗٝا تلًٚ ٌٝخذا ٚيف ٖزا ٜعنف اشٜٛٓايذ ظٕ َٛطريٛع" ١ايٜٛهٝاٝريذٜا" اإليهنْٝٚري ١قريذ
ا تايريع املٛطريٛعاي ايشصٜٓريريَ ،١ثريٌ املٛطريريٛع ١ايارٜناْٝري١

()9

ٚعتريزس ايهاتري َرئ ظٕ اطريريتعُاٍ

ا٭اٗريريريض ٠ايزنٝريريري ١طٝلريريريعا رانشتٓريريريا ،متاَمري ريا نُريريريا ظْريريري٘ طٝلريريريعا ؿريريري٬تٓا ا٫اتُاعٝريريري١
)(Grunwald, 2014
يهٔ َارا عٔ ايٛاق ايعشبٞ؟
يف عٗريريذ ايٓٗريريٛق ايكريريَ َٞٛنً ري ايظريريتٝٓٝاي َريرئ ايكريريشٕ املاكريري ، ٞبً ري زتُريري ٛعريريذد
طهإ ايٛطٔ ايعشب ٞحريٛايًَْٛٝ 23 ٞريا مكري ٚ ،نريإ بشَٝريٌ ايريٓ
ْٚـا ،ثِ است طعش بشَ ٌٝايٓ

ايعشبريٜ ٞاريا بريذ٫ٚس

اىل  90د٫ٚسما بعذ حشث عاّ  9423حريس ظعًرئ املغ ريٛس

يريري٘ املًريريو مٝـريريٌ ٍ طريريعٛد حةريريش تـريريذٜش ايريريٓ

ٚٚقتٗريريا اتُٗريريع ايـريريخام ١ايغشبٝريري ١ايعريريشث

"با٫بتضاص" )ٚ (Mousa, 1984ظطِٗ ريو يف تعُٝريل ؿريٛس ٠مننٝري (stereotype) ١يًعريشث
ماقُريريع َريرئ ؿريريٛستِٗ ايظريريايآَ ١ريريز ايعؼريريشٜٝٓاي ٚايث٬ثٝٓٝريرياي حٝري

ُٚؿري ٛا َري قٝريرياّ ايثريريٛس٠

ايعشبٝريري ١ايهريريار ٣بريريأِْٗ "َكريرياتً ٕٛيف طريريا ٌٝاذتشٜريري( "١املـريريذس ايظريريابل) حايٝريرياٜ ،ضٜريريذ عريريذد
طهإ ايٛطٔ ايعشب ٞعٔ ًَْٛٝ 303ماٚٚ ،اؿًع ظطعاس ايٓ

ايـريعٛد حتري ٢صادي عرئ 990

د٫ٚسما قاريريٌ عريرياّ ،يهٓٗريريا ايٝريري ّٛتٗريريا إىل ظقريريٌ َريرئ  03د٫ٚسما يظريريعش ايارَٝريريٌ ٚايريريان ٍٚيف
ايعذٜذ َٔ اياًذإ ايعشب ٖٛ ١ٝػشٜإ اذتٝا ٠ا ٚيٓا ظٕ ْتة ٌٝنٝا طٝهٚ ٕٛكري ايريذٍٚ
املـذس ٠يًٓ

 ٖٞٚتريشَٝ ٣ضاْٝاتٗريا تـريغش َري اصدٜرياد طريهاْٗا ايريز ٜٔتعريٛدٚا عًري ٢سماٖٝري١

املٛاد املذع َٔ ١َٛحهَٛاتِٗ يف صَٔ ايشخاٜ ٤لرياف إىل ريريو تشااري اإلْتااٝري ١يف خلريِ
ايشب ٝري ايعشبريري ٞإىل اذتلريريٝإلٚ ،ؿريرياحاٗا است ريا مريرياتٛس ٠ايغريريزاٚ ٤ايريريذٚا ٤املظريريتٛسد يتطريرياٚص
ًَٝ 13 -03اس د٫ٚس طٜٓٛاَ ٖٞٚ ،شػخ ١يًُضٜريذ ٜٚت رياقِ ايٛكري ٜٚريضداد ان ٗريشاسما حريس
ْهتؼريريا ظٕ عطًريري ١ايـريريٓاع ١تٛق ريريع ،خاؿريري ١يف اياًريريذإ ايريريت عـريريا بٗريريا ايشب ٝري ايعشبريريٞ
َٚريري٪خشما ٚؿريريا ارتريرياا ا٫قتـريرياد ،ٟايريريذنتٛس َريريشٚإ نُريرياٍٖ ،ريريزا ايٛك ري عًريري ٢ايٓخريريٛ
ايتاي5ٞ
"

ٜظريتن ظ ٟقنريريش عشبريري ٞظٕ ظتعريٌ ايتـريريٓ ٝاريريض٤ما سٝ٥ظمريا َريرئ ايآٝريريإ ا٫قتـريريادٟ

ا٫اتُريرياع ٞيًذٚيريريٚ ١املٓنكريري ١ايعشبٝريري ١تعريرياَْ ٞريرئ عطريريض َريريضَٔ يف ايكريريذس ٠عًريري ٢تؼريريغٌٝ
قٛاٖا ايعاًَ ١إر ٜضٜذ َعريذٍ ايانايري ١عرئ (ٚ ،)%90ايعطريض عرئ صٜرياد ٠حطريِ ٖريز ٙايكري٣ٛ

املٓاخ اإلع – َٞ٬ا٫قتـاد ٟايعشب ٞيف ايثٛس ٠ايشقُ١ٝ

ايت  ٫تضٜذ باملتٛط عٔ  َٔ %33ايظهإ ٚ ،ايعطض عٔ ايٛؿ ٍٛبرياملشظ ٠إىل ايٓظريا١
ايكشٜاريريريَ ١ريريرئ َؼريريرياسن ١ايشاريريريٌ.

ٚإْريريري٘ ٚعًريريري ٢كريريري ٤ٛايتغريريريٝااي ا٫قتـريريرياد ١ٜاملايٝريريري١

ايهاطخ ١ايت

تائ ايعا ٚ ،ب َ ٤عذ٫ي ايُٓ ٛا٫قتـادَ ،ٟكنْري ١عريذ٫ي منريٛ

طريريهاْ ١ٝعايٝريريري١

ٚنريريزيو ا٫ست ريريريا املتٛاؿريريٌ يف ظطريريريعاس َريريٛاد ايظريريريً ٚارتريريريذَاي،

خـٛؿمريريا املريريٛاد ايغزاٝ٥ريريٚ ،١است ريريا ظطريريعاس ايريريٓ

ٚتشاا ري ايريريذ٫ٚس املظريريتُشَٚ ،ريرئ ثريريِ

تآنريريٌ ايريريذخ ٍٛيؼريريشا٥حل نريريااَ ٠ريرئ املريريٛاطٓس ٚحتريري ٍٛعريريذد َريرئ ايريريذ ٍٚايـريريٓاع ١ٝإىل
ا٫طتثُاس خاسج حذٚدٖا ،نريٌ ريريو ظتعريٌ َرئ َظريأي ١تـريٓ ٝا٫قتـرياد ٚايتخري ٍٛإىل
ا٫قتـاد ايـٓاع ٞيف ل ٝايكناعاي َظأيَ ١ظريتكاٌ بهريٌ َعٓري ٢ايهًُري١

ٚإْري٘

ٚعًريري ٢كريري ٤ٛتٛاريري٘ نريريثا َريرئ ا٫طريريتثُاساي ادتذٜريريذ ٠إىل ا٭طريريٛام ايثاْٜٛريريَ ١ريرئ ظطريريِٗ
ٚعكريريرياساي ٚتشااري ري ايضساعريريريٚ ١اْـريريريشاف ايؼريريريااث عريريرئ ايعُريريريٌ يف ايضساعريريريٚ ١املكريريريا٫ٚي
ٚارتريريذَاي مريإٕ َؼريريهً ١ايانايريري ١طريريٛف تريريذخٌ َظريرياسث ؿريريعا ٫ ١اهريرئ

اًٖريريٗا ٫ٚ

اهٔ إظتاد حً ٍٛا إ َٔ ٫خ ٍ٬تـٓ ٝايكناعرياي ا٫قتـرياد ١ٜاملةتً ري( "١ؿريخ١ ٝ
ايشظ ٟا٭سدْ.)0390 ،١ٝ
االتصال اإللكرتوني والواقع االقتصادي
يف ك ٤ٛتنٛس تهٓٛيٛاٝا ا٫تـاٍ املتظاس يف ايضَٔ ايشقُري ٞاذتريايٚ ،ٞباعتارياس ظْٓريا
َا صيٓا يف بذاٜات٘ ،تعُريٌ ات اقرياي (ادترياي) ايريت ٚسثتٗريا َٓةُري ١ايتطرياس ٠ايذٚيٝري(World ١
)َ ،Trade Organizationري ػريشناي اإلعريٚ ّ٬اإلعري ٕ٬ايعريابش ٠يًكرياساي ،عًري ٢مريشق
ٚاق اذٜذ قريا ِ٥عًري ٢اينٜٚريل يثكامري ١اطريتٗ٬نَ ١ٝادٜريٚ ١قريذ تأطظريع ٖريز ٙاملٓةُري ١عرياّ
َٚ 9440كشٖا آٝاَُٗٚ" ،تٗا ا٭طاط ١ٝكُإ اْظٝاث ايتطاس ٠بأنار قذس َرئ ايظ٬طري١
ٚايٝظريريش ٚاذتشٜريري ،"١باعتااسٖريريا "املٓةُريري ١ايعاملٝريري ١ايٛحٝريريذ ٠املةتـريري ١بريريايكٛاْس ايذٚيٝريري ١املعٓٝريري١
بايتطاس ٠بس ايذ( "ٍٚاشٜذ ٠ايشظ ٟا٭سدْ)0390/90/94 ،١ٝ
ٚقذ بس ارتاا ا٫قتـاد ٟايذنتٛس مٗذ اي اْو يف عُٛد ٙايـخ  ٞايٝري( َٞٛسٚ٩غ
ظقريري )ّ٬ظٕ "ايٓتٝطريري٫ "١ت اقريرياي ايتطريرياس ٠اذتريريشَ ،٠ريريث ،ّ٬بريريس ا٭سدٕ ٚايعذٜريريذ َريرئ ايريريذ ٍٚظْٗريريا
"اْظابع با اٚ ٙاحذٜ ِٖ 5شطً ٕٛيٓا بلا٥عِٗ ٚضتٔ ضت ِ ٍٛظناْٗا بريايعُ٬ي ا٭آاٝري"١
ٜٚلشث عً ٢ريو َث ّ٬ايتاادٍ َ ا٫حتاد ا٭ٚسٚب ٞايزٜ" ٟـذس مخظٚ ١عؼريش ٜٔكريع ّا
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عُريريا ٜظريريتٛسدَ ٙريرئ ا٭سدٕ" ٚ ،بريريزا "تـريرياث ايـريريٓاع ١ا٭سدْٝريري ١ايٓاػريري ١٦با٫ختٓريريام ،مٗريري٫ ٞ
تظتنَٓ ٝامظ ١املٓتطاي" َٔ ايريذ ٍٚا٭خريش ٣راي ا٫قتـرياد ايك("ٟٛاشٜريذ ٠ايريشظ ٟايَٝٛٝري،١
)0390/90/00
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ٖٚريريريريز ٙايؼريريريريشناي شتتـريريريري ١بـريريريريٓاع ١اإلعريريريري ّ٬اينمٗٝريريريريٚ ٞا٭خاريريريرياس ٚاملٛطريريريريٝكٚ ٢ظيعريريريرياث
اي ٝريريريريريذٚ ٜٛا٭مريريريريري ّ٬ايظريريريريريُٓٝاٚ ١ٝ٥املظًظريريريريري٬ي َتكٓريريريريري ١ايـريريريريريٓ ٚادتاربريريريريريٚ ١تؼريريريريريٗذ ٖريريريريريزٙ
ايؼريريريريشناي اْريريريريذَاااي َتٛاؿريريريريً ١قٝريري ري ٜريريريريتغا ػريريريريهٌ ارتاسطريريريريٚ ،١يريريريريٝع ستتٛاٖريريريريا
ٚمتًريريريريريريو ٖريريريريريريز ٙايؼريريريريريريشناي ا٭ طريريريريريريتٛدٖٜٛاي ايظريريريريريريت ١ايهريريريريريريار ٣يـريريريريريريٓاع ١ايظريريريريريريُٓٝا يف
ٖٛيٝريريريٚٛدٚ ،قريريريذ بًري ري إلريريرياي ٞإٜريريريشاداي ٖريريريز ٙايؼريريريشناي زتتُعريريري ١ظنثريريريش َريريرئ  333بًٝريريريٕٛ
د٫ٚس عاّ 0390
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ةانًَالالال ٍاضالالاً والالص خارطالالْ الشالالزكار اإلعالوَالالْ العىالقالالْ شالالزكار إعالنَالالْ عىالقالالْ عمالالٓ
التحٌ الاالُل (وصار صا،ق ص )212ل
WPP Group (UK), Omni Group Inc. (USA), The Interpublic Group
of Companies, Inc. (UK), Dentsu Inc. (Japan), True North Com. (USA),
Publics (Fr.), Havas Advertising (USA), Bcom 3 Group (USA), Grey
)Glibal Group (USA), Cordiant Com Group (USA

ٜٚريريشَ ٣ان ٝريريٌ ظٕ ػريريشناي اإلعريريٖ ٕ٬ريريز ٙتعُريريٌ حتذٜريذما عًريري " ٢تؼريريغ ٌٝاقتـريريادٜاي
ايظٛم يف ب ١٦ٝت اعًٚ ١ٝداٛقشاطٝريَ( "١ان ٝريٌ ،ق  )010نُريا ظٕ ايعٛا٥ريذ ايريت حتككٗريا
ػريريشناي اإلعريريٖ ٕ٬ريريز ٙتكريريذس باملًٝريرياساي طريريٜٓٛاٚ ،تتُٝريريض بأْٗريريا تظريريتن ٝتظريريٜٛل إْتااٗريريا يف
شتتًا ظضتا ٤ايعا  ٖٞٚ ،يزا تعٌُ باطتُشاس عًري ٢مريتحل ظطريٛام اذٜريذ ٠ريا يف د ٍٚا رياَؽ
ٖذمٗا إقٓا املتًكس يف د ٍٚا اَؽ باطتٗ٬ى ادتذٜذ َٔ َٓتطاي د ٍٚاملشنض
ٚتهُريرئ ارتنريريريٛس ٠يف ظٕ ٖريريريز ٙايؼريريريشناي تعُريريريٌ عًريري ٢خًريريريل ٖٜٛريريري ١عٛملٝريريري ١اينريريرياب ،
َٓامظ ١يًٗ ١ٜٛايكٖٚ ،١َٝٛا قذ صتخع جبعٌ ْتااٗا يف زتاٍ ايـٓاعَ ١نًٛث دٚيٝا ٜريزا
عًريري ٢ايؼريرياه ١ايشقُٝريري ١عريريار ٚنريريا٫ي ا٭ْاريريا ٤متتظريريابل ايـريريخا يٓؼريريش ظخاريرياسٚ ٙتتظريريابل
ايتً ريريضاي عًريري ٢عشكريري٘ عًريري ٢ػاػريرياتٗا ٜلريرياف إىل ريريريو ظٕ ؿريريٓاعاتٗا اإلعَٝ٬ريري ١ؿريرياسي
ظمنٛرام ريا ٜريريتِ تكًٝريريذ ٙيف شتتًريريا ظضتريريا ٤ايعريريا

إٕ ا ريريذف ايريريز ٟتظريريعٖ ٢ريريز ٙايؼريريشناي

اإلعٚ ١َٝ٬اإلعٚ ١ْٝ٬حت ٢اإلخااس( ١ٜنٛنريا٫ي ا٭ْاريا ٤ايذٚيٝري )١يف ايٓٗاٜري ١يتخكٝكري٘ ٖريٛ
اينٜٚريريل "يريريُٓ اذتٝريرياٚ ٠ظطريريًٛبٗا يف ايريريذ ٍٚاملشنضٜريريْٚ ،١ؼريريش ٙيف ايريريذ ٍٚا اَؼريري] ١ٝظ ٟدٍٚ
ايعا ايثاي [ ٚػا٘ ا اَؼري ،١ٝ٭ٕ ٖريز ٙاملٓرياطل باختـرياس طتلريِ املضٜريذ َرئ املظريتًٗهس
املظريريريتكاًٝس رتريريريذَاتٗا" (َان ٝريريريٌ )001 5بريريريٌ إٕ ايـريريريٛس ٠تأخريريريز بُعري ريذما َادٜريريا َنًكّريريا حريريريس
ٜهتؼا املش ٤ظٕ ايٜ٫ٛاي املتخذ ٠تعتار ايٓتاج اإلعَٞ٬

ا م ٘ٝا٭م ّ٬ايظُٓٝا ،١ٝ٥طً

اس ، ١ٜعهع ايعذٜذ َٔ ايذ ٍٚايت تش ٣مْ ٘ٝتااما ثكامٝا
َٚريرئ احملتُريريٌ ظٕ ا٭َريريِ املتخريريذ (UN) ٠تريري٪د ٟدٚسما يف ٚك ري طٝاطريرياي ٚقريريٛاْس
ٚظْةُ ١تعٌُ عًري ٢تنريٜٛش اذتٝريا ٠ا٫اتُاعٝريٚ ١ا٫قتـريادٚ ١ٜايثكامٝريٚ ١ا٫تـرياي ١ٝريا ٜتٛامريل
ٚايظٝاطريريرياي ايغشبٝريريري ،١ممريريريا  ٜريريريشق كريريريغٛطاي نريريرياا ٠عًريريري ٢د ٍٚا ريريرياَؽ يًكاريريري ٍٛبتًريريريو
ايظٝاطريريايٖٚ ،ريري ٞطٝاطريرياي تظريريِٗ يف ايٓٗاٜريري ١ب ريريتحل ا٭طريريٛام ظَريرياّ ْتريرياج د ٍٚاملشنريريض ٚخريريا
ديَٓ( ٌٝاةش ٠اإلع ّ٬ايذٚي ٞادتذٜذ) ايت داسي سحاٖا يف ايظرياعٝٓٝاي َرئ ايكريشٕ املاكريٞ
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يف سحاث َٓةُ ١ايْٛٝظهٚ (UNESCO)ٛاْتٗع باطتكاي ١املذٜش ايعاّ ايظريٓغاي( ٞاَاري)ٛ
ٚإثش ريو ،اعتُذي ايْٛٝظه ،ٛبكٝادَ ٠ذٜشٖا ايعاّ ايز ٟاا ٤يف ظعكاث املٓرياةشٖٚ ،٠ريٛ
اإلطااْ ٞمذسٜهَ ٛاٜٛس ،إىل تال طٝاط" ١تٜ٪ذ املااد ٨ايغشبٝري ١يف حشٜري ١ايـريخامٚ ١حشٜري١
ايتعاا ٚتنٜٛش ٚطا ٌ٥إعَ ّ٬تعذدَٚ ٠ظتكًَ( "١ان  ،ٌٝق )333
إٕ ايعٛملريري ١ايريريت اريريا٤ي بٗريريا ايشقُٓريري ١ايريريت تريريٛمش ايت اعًٝريري ١ايتااديٝريري ،١قااريري ١٭اريريٛا٤
داكشاط ١ٝن ٞختًل طًاما عً ٢خذَاتٗا ايت تتٛط ظطٛاقٗا َٜٛما بعريذ ٜري ّٛيٓؼريش سطريايتٗا
ايشظمسايٝريري ١ا٫طريريتٗ٬ن ،١ٝمتريريضداد ظسباحٗريريا ٚاحتهاساتٗريرياٚ ،بريريزا تـريرياحل َٓةُريري ١ايتطريرياس٠
ايذٚيٝري (WTO) ١ايشاعري ٞايـرياا ايريز ٟغتًريل املٓرياخ املري٪ات ٞيهريٌ تًريو ا٭عُرياٍ ظَريريا ا٭ث
ايشٚحريري ٞيٮمهريرياس ٚايظٝاطريرياي ٚارتن ري  ،مٝريريأت ٞعريرئ طشٜريريل َٓةُريري ١ايتعريريا ٕٚا٫قتـريريادٟ
ٚايتُٓ (OECD) ١ٝايت تعذ َ٪طظ ١مهش ١ٜيذ ٍٚاملشنض بايذسا ١ا٭ٚىل ٚتاريذ ٚايٓتريا٥ل
ا٫قتـادٚ ١ٜاكخ ١يف تٓاَ ٞايتطاس ٠اإليهن ١ْٝٚعار ايؼاهاي ا٫اتُاع١ٝ
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اإلنفاق على املحتوى اإلعالني
ٚحتري ٢تهتُريريٌ ايـريٛس ،٠مكريريذ بريريس تكشٜريش ملٓنكريري ١ايؼريريشم ا٭ٚطري ٚ -كريريعت٘ َ٪طظريري١
(دًٜٜٛريريع) يعريرياّ  -0390إْ ريريام ًَٝ 90ريرياس د٫ٚس عًريري ٢احملتريري ٣ٛاإلعْ٬ريري ، ٞظ ٟعريريذٍ 903
د٫ٚسما يً شد ايٛاحذ طٜٓٛا ٜٚاس ايتكشٜش ظٕ َعذٍ ٖزا اإلْ ام "َٓة إل اريذا" باملكاسْريَ ١ري
ظَشٜها ْ َٔٚاح ١ٝطاعاي املؼاٖذ ٠يٮم ّ٬ايكـا ٠عار ايكٓريٛاي اإليهنْٝٚريَٗٓٚ ،١ريا
ا ريرياتا ايريريزن ،ٞمكريريذ قريريذسٖا ايتكشٜريريش قريريٛايًَٝ 000 ٞريري ٕٛطريرياع ١ػريريٗشٜا يف املٓنكريريٖ ،١ريريزا
إكام ١إىل ًَٝ 03اس طرياع ١ػريٗشٜا يٮمري ّ٬ايتً ضْٜٝٛري ١اينًٜٛريٖٚ ، ١ريز ٙتعريادٍ َ %0رئ ْظريا١
املؼريرياٖذ ٠يٮمريري ّ٬اينًٜٛريري ١ظَريريا مُٝريريا ٜتعًريريل باملناٛعريرياي ايٛسقٝريري ،١م ريإٕ ايهت ري املناٛعريري١
تؼريريريهٌ  %33يف حريريريس ظٕ املناٛعريريرياي اإليهنْٝٚريريري ١تظريريريتخٛر عًريريري %03 ٢مكري ري َريريرئ ايظريريريٛم
(ؿريريخ ١ ٝايريريشظٖٚ ) 0390/0/93 ،ٟريريزا ٜعريريل ظٕ اطريريتةذاّ ايٛساقريري ١طٝظريريتُش يف املٓنكريري ١يف
املظريريتكاٌ املٓةريريٛس يهريرئ ايتكشٜريريش طًُريري٘ ٜريرياس اٖتُريرياّ د ٍٚاملشنريريض عشمريري ١طاٝعريري ١ظطريريٛام
املٓنك ،١مما ٜظاعذ يف اخناقٗا يتخكٝل َـاذت٘

املٓاخ اإلع – َٞ٬ا٫قتـاد ٟايعشب ٞيف ايثٛس ٠ايشقُ١ٝ

سؤال الدراسة
يف كٖ ٤ٛز ٙارتً  ١ٝايت تؼهٌ َـ ٛم ١يٓةاّ ا٫تـاٍ ايذٚي ٞاملريشتا

ٓةُرياي

دٚيٝريري ١تشعريرياٚ ٙقطريريِ ايـريريشف اإلعْ٬ريريات ٞيف َٓنكريري ١ايؼريريشم ا٭ٚطريري  ،مريريإٕ طريريٝنش ٠دٍٚ
املشنض تؼهٌ خنشما ٚاقعما يف صَٔ ايعٛملٚ ١عً ،٘ٝمإٕ ايظ٪اٍ ايزٜ ٟنشئ ْ ظري٘ ٖٓريا ٖري5ٛ
إىل ظٜ ٜٔكٛدْا ٖزا ايٛاق يف عـريش ايثريٛس ٠ايشابعري ١ي٬تـرياٍ ٚاملعًَٛاتٝري ١ايشقُٝريٚ ،١نٝريا
اهٔ تٛةٝا ا٫تـاٍ ملٛااٗ ١حتذٜاي ٚاق ٜضداد تعكٝذما ٜٚظتٗذف ا ١ٜٛ؟
املناقشة
إٕ ٚاق اْ٫ظإ ايعشب ٞا٫تـاي ،ٞيف عـش ايثريٛس ٠ايشقُٝري ،١غتتًريا عُريا نريإ عًٝري٘
يف ايظريابل ،حريريس طرياد ْةريرياّ اتـرياٍ طريريًنٚ( ٟٛيريري ِٝس )ٚٚناْريع املعًَٛريرياي مٝري٘ تظريريشَ ٟريرئ
ا٭عًريري ٢إىل ظط ري ٌٚ ،با ريرياٚ ٙاحريريذٚ ،تكريريذّ ٚاٗريريْ ١ةريريش ايظريريًن ١بريرياملنًل ،إ ٫يف اطريريتثٓا٤اي
ط  ٝريري ،١ممريريا ظْريريتل َٛاطٓمريريا طريريًاٝا ريريا َؼريرياسى َٚظتظريريًِ إلساد ٠ايظريريًن ،١طريريٛا ٤ناْريريع
حه ،١َٝٛظّ ااتُاع 6١ٝيهٔ َري تكريذّ تكاْري ١ا٫تـرياٍ ايشقُٝري ،١تغرياي ايـريٛسٚ ،٠ظؿرياحل
اإلْظريريإ ايعشبريريٜ ٞتعريريشق يٛاٗريرياي ْةريريش َتاآٜريري ،١مريريتغاي را٥كتريري٘ ٚمهريريشٚ ٙؿريرياس ظقريريشث إىل
ايتُشد َٓ٘ إىل ايظريهٚ ٕٛارتلري ، ٛتؼريٗذ عًري ٢ريريو َريذْٚاي ٚتعًٝكرياي ْاقريذٚ ،٠بعلريٗا
حادَٛ ،ا٘ يًظًناي
يكريذ تنريريٛس ْةريرياّ ا٫تـرياٍ ايعشبريري ٞعريريار َشاحريٌ مخريريع (اْةريريش 5املٛطريري)0390 ٚ 0393 ٢
َٖ 5 ٞشحً ١ايظٝنشٚ( ٠تاذظ َ دخ ٍٛايـخام ١يف َٓتـا ايكشٕ ايثريأَ عؼريش)َٚ ،شحًري١
ايٓٗٛق (ٚبذظي بذعٛاي ايـخ ٝس ايعشث يًتخريشس إبريإ عًُٝري ١ايتنٜريو ايريت قريادي ايظري ائ
لريرياٍ باػريريا يؼريريٓل ايـريريخ ٝس ايعريريشث عريرياّ َٚ ،)9491شحًريري ١ا٫حتريريٛاٚ( ٤بريريذظي َ ري مريريشق
اْ٫تذاث إثش ات اق ١ٝطرياٜهع بٝهريٚٚ ٛعريذ بً ريٛس)َٚ ،شحًري ١اإلعري ّ٬رسا طٝاطري ٞيًذٚيري١
املظريريتكًَٚ ،١شحًريري ١ايريريزٖ( ٍٛايريريت ظعكاريريع ٖضاريري ١عريرياّ ٚ 9412ايننٝريريض خريري ٍ٬املشحًريري ١عًريري٢
اينم ٘ٝبايذسا ١ا٭ٚىل)ٚ ،ظخاماَ ،شحً ١ػا٘ ايًٝارايٚ( ١ٝبذظي َ ايثريٛس ٠ايشقُٝريَ ١ري ْٗاٜري١
ايكشٕ ايعؼشٚ ٜٔةٗٛس املٛاق اإليهنَٚ ١ْٝٚكذّ ا اتا ايزن)ٞ
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ٖريريز ٙاملشاحريريٌ بٓٝريريع ظٕ ْةريرياّ ا٫تـريرياٍ ايعشبريري ٞتنريريٛس َريرئ طريريًن ٟٛإىل ػريريا٘ يٝارايريريٞ
ظٚ٪ي ١ٝااتُاعٝريٜٚ ،١ؼريٗذ َشحًري ١اريزث ٚػريذ بريس ايظريًناي ايريت تظريع ٢إلبكريا ٤اإلعريّ٬
قةاتٗا ،يهٔ تنٛس تهٓٛيٛاٝا ا٫تـاٍ ايشقُ ١ٝظْٗ ٢املعاديري ١يـرياا ادتُٗريٛس املتًكريٞ
ايز ٟبشص َٔ ؿ ٛم٘ (ايـخ  ٞاملٛاطٔ) ٜ ٚال ػ ٤ٞاهٔ إخ ا ٙ٩ظ ٚايتظن عًٖ ٘ٝريزا
ايٛك ادتذٜذ مشق حتذٜاي عذ ،٠قذ  ٫تاذ ٚاقتـاد ١ٜمتاَما ،يهٔ يف عـريش ا٫تـرياٍ
ايشقُريريريٚ ،ٞيف ظاريريريٛا ٤ايشبٝري ري ايعشبريريري ٞايظريريريا٥ذ ،٠ظؿريريرياحل َريريرئ ايـريريريع مـريريريٌ ايثكريريريايف عريريرئ
ا٫اتُريرياع ٞعريرئ ا٫قتـريرياد 6ٟيريريزا اهريرئ حتذٜريريذ عريريذد َريرئ ايتخريريذٜاي ايريريت تظريريتذعَ ٞريرئ
اإلعٚ َٞ٬ق  ١اذ ١ٜيتنٜٛش اذتٝا ٠ا٫قتـاد ١ٜايعشبٚ ١ٝخاؿ ١ايا ،١ٝٓٝظبشصٖا5
 -9حتذَٛ ٟااٗ ١اإلْتااَ ١ٝكابٌ ا٫طتٗ٬ن 5١ٝتشنض ٚطريا ٌ٥اإلعري ّ٬ايذٚيٝري ١عًري٢
ظَريريش 5ٜٔتظريريٜٛل ايُٓريريٛرج ايغشبريريٚ ،ٞخاؿريري ١ا٭َانريريٚ ،ٞتؼريريط ٝا٫طريريريتٗ٬ن١ٝ
ٚملٛااٗريريٖ ١ريريزا ايتخريريذ ٫ ٟبريريذ َريرئ ظٕ ٜعًريريِ اإلعَ٬ريري ٞثكامريري ١اإلْتريرياج 5ظ ٟظٕ ٜهريريٕٛ
امتُ َٓتطما ٚقذ ْاذظ َٔ حذٜك ١املٓضٍ ْعًِ ظ٫ٚدْريا ٜضسعْٗٛريا ٚامتُري ايعشبريٞ
زتتُ مت إٕ ايننٝض عً ٢ادت ٌٝاي ت قذ ٜذحش ستا٫ٚي ايعٛملري ١اإليهنْٝٚري١
يف صس قريري ِٝريريا إْتااٝريريٚ ،١حتذ ٜريذما اطريريتٗ٬نٜ ،١ٝريريشٚج َعةُٗريريا يًثكامريري ١ا ابنريري١
متؼٌ قذساي ظبٓآ٥ا مٛم ٖزا ،مإٕ تعً ِٝا٭بٓا ٤ثكام ١اإلْتاا ١ٝطٛٝيذ يذ ِٜٗح
ا٫نتؼريريرياف ٚاإلبريريريذا مٓٝؼريريريَ ٕٛ٦ؼريريرياس ٜاقتـريريريادٚ ١ٜتُٜٓٛريريريَ ١شتانريريري ١با٫نت ريريريا٤
ايزاتٚ ٞباحتٝاااي ايٛطٔ
-0

حتريريذ ٟاملـريريذاق 5١ٝظمريريشصي ايثريريٛس ٠ايشقُٝريريَٛ ١اقري إيهنْٝٚريري ٫ ١عريريذ ريريا  ٫ٚحـريريش
ٚبعلريريٗا بٓأريرياٚ ، ٤نريريثا ًٜطريريأ إىل ا٫بتريريضاص بتكريريذ ِٜظخاريرياس  ٫تًتريريضّ بؼريريشٚط ايعُريريٌ
ايـخ  ٞاذتشيف ٚةٗش ظٜلما "اإلعَ٬ري ٞاملريٛاطٔ" إىل ااْري اإلعَ٬ري ٞاملةريتف
ا٭ 5ٍٚيف عطًريريَ ١ريرئ ظَريريشٖ ،ٙذمريري٘ ايتغريريٝا اي ريريٛسٜ 5ٟشٜريريذ ظٕ ٜغريريا ايريريناو ٚايتريرياسٜخ
(جبش ٠قًِ) ٚاحذ ٠دَ ٕٚعشم ١نام ١ٝبايتاسٜخْ -تٝط ١ػعٛس ٙبايكَ ٠ٛرئ اَريت٬ى
ايتهٓٛيٛاٝا (املظتٛسد )٠يف املكابٌ ،إٕ "ا٫عَ٬ري ٞاملةريتف" ايريز ٟدسغ اإلعريّ٬
ْٚةشٜاتريري٘ ٜعريريشف ظٕ عًُٝريري ١ايتريريأثا ٚايتغريريٝا عًُٝريري ١بن٦ٝريريَ 5١ريريث ّ٬اطريريتغشقع عًُٝريري١
خشٚج ظٚسٚبا َٔ ْةاّ طًن ٟٛإىل ْةاّ يٝاراي ٞث٬ث ١قشٚ ٕٚس ا ظسبع( ١بس 9034
عاّ اخنا اينااع ١ايت ْؼشي املعشمريٚ ١بريس قٝرياّ ايثريٛستس اي شْظريٚ ١ٝا٭َانٝري١
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ْٗا ١ٜايكشٕ ايثأَ عؼش) ٚطغٖٓ ٢اى َظرياس ثكريايف ٝأريش ايعكريٚ ٍٛايكًريٛث يهرئ
يف ة ٍ٬ايعثُاْ ١ٝمـًتٓا عٔ ظٚسٚبا مطَ ٠ٛعشم ٫ ١ٝتكٌ عٔ ظسبع ١قش ٕٚمتريأخشي
زتتُعاتٓا عٔ سن اذتلاسٚ ٠ايظ٪اٍٜ ٌٖ 5ظتن" ٝاإلع َٞ٬املريٛاطٔ" ظٕ ًٜغريٞ
تاسغتّريا طريريًنٜٛا َلريريُةما بادتٗايريري ،١كايريري ٫ ١تعتُريريذ ػريريشٚط املـريريذاق ١ٝايـريرياسَ١؟
ٚإىل ااْ املـذاقٖٓ ،١ٝاى ق ِٝظخش ٣تٛمش حش ١ٜتعاا سص ١ٜٓسؿٜ ١ٓٝتُظو بٗا
ايـريخ  ٞنا٭َاْريريٚ ١ا٭خريري٬م ايشمٝعريريٚ ١حري ارتريريا ٚادتُريرياٍ ٚايٓضاٖريريٚ ١اإلْـريرياف
ٚاملٛكٛعٚ ١ٝاذتٝادٚ ١ٜايٓكذ ايعكٚ ْٞ٬اْ٫تُا ٤يًٛطٔ َٚـاذت٘ ايعًٝا ٚايك١َٝٛ
 -3حتريريذ ٟايثكامريريري ١ا ابنريري 5١ختًريريريٚ ٛطريريريا ٌ٥إعَٓ٬ريريا َريريرئ تكريريريذ ِٜايثكامريري ١ايشؿريريري١ٓٝ
ٚاملكـٛد ٖٓا باملٛاد ايثكام ١ٝتًو ايت تشتك ٞبايزٚم ٚاي هشٚ ،ايت ظبريذعٗا قرياد٠
اي هشَ َٔ ،ثٌ ا٭عُاٍ املظشحٚ ١ٝا٭عُرياٍ ا٭دبٝريٚ ١املٛطريٝك ١ٝاملؼريٗٛد ريا يكريذ
ريريذا ايننٝريريض عًريري ٢اينمٝريري٘ ٖريري ٛايغايري يف ايريرياراَل ايعشبٝريري ١اإلعَٝ٬ريري ١ريريا ٜعٓٝريري٘
ريريريو َريرئ ختريريذٜش يًعكريريٌ ٚنُريريا ٖريريَ ٛعريريشٚف ،مريريإٕ ايننٝريريض عًريري ٢اينمٝريري٘ ٜريريأتٞ
َٓاقلمريريريريا ي ًظريريريري  ١ايثكامريريريري ْ ١ظريريريريٗا ،باعتاريريريرياس ظٕ ا٫تـريريريرياٍ ادتُريريريرياٖا" ٟثكامريريريري١
لاٖا "(Mass Culture) ١ٜت٪د ٟدٚسما سٝ٥ظما يف ايتٓؼ ١٦ا٫اتُاعٝري 6١ماينمٝري٘
ٜ ٫تظل َث َ ّ٬مًظ  ١اإلراع ١ايارٜناْٚ( ١ٝتً اصٖا) – اٍ  - BBCباعتااسٖريا
سا٥ريريذَ ٠ريرئ سٚاد ايعُريريٌ اإلعَ٬ريري ٞيف ايعريريا  -إر رتريريف ايًريريٛسد (اريري ٕٛسٜري ) ،ظحريريذ
ايكاُ٥س ا٭ٚا ٌ٥عًٗٝاٖ ،ز ٙاي ًظ  ١بكٛي٘ إٕ اطتةذاّ ايتظًٚ ١ٝاينمٝري٘ بؼريهٌ
نرياا "يريرئ ٜهريري ٕٛختًٝمريا" َريرئ ٚطريا ٌ٥اإلعريري" ّ٬عريرئ َظريريٚ٪يٝاتٗا ٚإطريريا٫ ٠٤طريريتةذاّ
قٛتٗا مخظ  ،بٌ ظٜلما إٖاْ ١يًطُاٖا ايت ختذَٗا" (َان  )094 5ٌٝملريارا؟ ٭ٕ
اينم ٘ٝغتذس املتًكٜٚ ٞلأٚ ٝقت٘ ايز ٟظت ظٕ ٜاريزٍ يف إْترياج َ ٝريذ ،نُريا ٚقريذ
ٜعًِ اينم ٘ٝطًٛنٝاي ا َش ٛب١
 -0حتذ ٟاٖ٫تُاّ ـًخ ١ايٛطٔ ايعًٝا 5ت تكريذ ثكامتٓريا ايذاساري ١اٖ٫تُرياّ ـريًخ١
ايٛطٔ ايعًٝريا اإلعَٝ٬ري ٕٛظٜلمريا ٜ ٫شاعريٖ ٕٛريزا ا٭َريش ايري ٤٫ٛيكري ِٝخاساٝري ١ظؿرياحل
َعٝاسم ا تعريضص ٙتهٓٛيٛاٝريا ا٫تـرياٍ ايشقُٝري ١عريذّ ايري ٤٫ٛيًظريًن١

ريزس يف ْ ٛطريٓا

َريريرئ ظٜريريرياّ ايعثُاْٝريريري( ١عاٝريريريذاي )030 5ايريريريت ناْريريريع تٓهريريريٌ عظريريريانشٖا ٫ٚٚتٗريريريا
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باملٛاطٓس ،مهشٖٛا ايذٚيٚ ١طٝاطاتٗا اْ٫تُا ٤قٜ ١ُٝذسنٗا املش ٤احملري يٛطٓري٘
ٚحتُٗٝا ايكٛاْس ٚايكلا ٤ايعادٍ
 -0حتريريذ ٟا٫طريريتعُاس اإليهنْٚريريَٓ 5ٞريريز َنً ري ايكريريشٕ املاكريري ٞخريرياق ايعريريشث حريريشٚث
ا٫طتك ٍ٬يًةشٚج ظ َٔ ّ٫ٚايتاع ١ٝايعثُاْ ،١ٝثريِ َرئ ا٫طريتعُاس ايغشبري ،ٞايظٝاطريٞ
ٚا٫قتـريريادٚ ٟظخريريزي ايريريذ ٍٚايعشبٝريريَٓ ١ريريز َٓتـريريا ايكريريشٕ املاكريري ٞتظريريتكٌ تااعم ريا،
طٝاطريريريريٝا ٚاقتـريريريريادٜا ٚحريريريريس ةٓٓريريريريا ظْٓريريريريا طشدْريريريريا مًريريريري ٍٛا٫طريريريريتعُاس ايعظريريريريهشٟ
ٚا٫قتـريريرياد ،ٟانتؼريري ٓا ظ ْٓريريريا طريريريكنٓا يف بريريريشاثٔ اطريريريتعُاس اذٜريريريذ ٖريريري ٛا٫طريريريتعُاس
اإليهنْٚريريري ٞيكريريريريذ اطريريريتةذَع ا٭ْةُريريريري ١املتكذَريريري ١يف د ٍٚاملشنريريريريض تهٓٛيٛاٝريريريريا
ا٫تـريريرياٍ اذتذٜثريريري ،١ممثًريريري ١يف اإلْنْريريريع ٚإمشاصاتٗريريريا ،إلخلريريريا ايؼريريريعٛث ايتابعريريري١
املظتٛسد ٠يًتهٓٛيٛاٝا يُٓٛراٗا ٚخاؿ ١ػشعت ١ايؼااث ينشا ٠ٚعُٛدِٖ ،بٗريذف
ظٌ مهشِٖ َ نٌ سطاي ١تـٌ عار ا اتا ايزنٚ ٞاإلْنْع
 -1حتذَٛ ٟااٗ ١اإلع ّ٬ايذٚيٚ ٞايـٛس ٠ايظًا ١ٝايت ٜـٓعٗا يٓريا 5ايـريٛس ٠ايعشبٝري١
ةًريريع طريريايا ١طًٝريري ١ايكريريشٕ ايعؼريريشَٚ ٜٔريري٪خشما ظستريريع يتخريريٌ ستًريريٗا ؿريريٛس ٠اإلطريريّ٬
اإلسٖريريرياب ٫ ( Islam Phobia ) ٞبريريريذ َريريرئ دساطريريري ١املؼريريريهًَ ١ريريرئ ايريريريذاخٌ قاريريريٌ
ارتريريرياسج ،متغريريريٝا ظْ ظريريريٓا ٖريريري ٛا٭طريريرياغ ،يتكريريريذ ِٜؿريريريٛس ٠إظتابٝريريري ١تعهريريريع تشاثٓريريريا
اذتلريرياس ٟايكريري ِٝايريريز ٟظبريريذعع تـريريٜٛش ٙايااحثريري ١ا٭ملاْٝريري( ١صٜغ شٜريريذ ْٖٛهريري٘) يف
نتابٗا املٛطٛع( ٞمشع ايعشث تظن عً ٢ايغشث)
 -2حتذ ٟايتُٝٝض كذ املشظ 5٠املشظْ ٠ـا امتُ ايعشب ،ٞيهٔ ٖزا ايٓـريا َعنريٌ
نكريري ٠ٛعُريريٌ َٓتطريريَ ١اذعريري ١٭ٕ امتُ ري ايعشبريري ٞرنريريٛسٜٗ ٟريري ُٔٝمٝريري٘ ايشاريريٌ عًريري٢
املريريشظٜٚ ٠عنريريٌ إَهاْاتٗريريا اإلْتااٝريري ١ايتخريريذ ٟايريريزٜٛ ٟااريري٘ اإلعَ٬ريريٜ ٞتُثريريٌ يف
حتشٜشٖا ظ َٔ ّ٫ٚعكً ١ٝادتاسٚ ،١ٜثاْٝما إعاد ٠حكٛقٗا ايت اطتًاٗا ايشاٌٚ ،ثايثمريا
ظٕ تـاحل ق ٠ٛإْتاج ماعًري ١تظريِٗ يف بٓريا ٤ايريٛطٔٚ ،سابعمريا ظٕ تةريٌ ا٭ّ املذسطري ١ايريت
تٓؼ ٧ظبٓاَ ٤تهاًَ ٞايؼةـ ١ٝستاس يًخٝآَٚ ٠تطس
 -3حتذَٛ ٟااٗ ١ايعٛملٜ 5١ـا َ ٗ ّٛايعٛملْ ١ةاَما نْٝٛا تتضاٜذ مٝري٘ ا ْ٫تاحرياي
ايظٝاطٚ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜايثكام ١ٝعً ٢بعلٗا اياعإل عار تهٓٛيٛاٝا ا٫تـاٍ ريا
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٪ٜد ٟإىل استااط ا٭طٛام ٚايثكاماي ٚتذاخًريٗا تاسغتٝريا ،بريذظ اإلطريهٓذس َؼريشٚ
ايعٛملريري ١بكريري ٠ٛطريري ،٘ ٝيهٓريري٘

ٜتخكريريل ٚظعكاتريري٘ إَاراطٛسٜريرياي نريريثا ٠اط ريتةذَع

ايظٝا ثِ املذم ثِ ايكٓاً ١ايزسْٚ ، ١ٜريتل عرئ ريريو َضٜريذ َرئ اي شقريٚ ١ايتٓريامع يف
صَٓٓريريا اذتريرياي ،ٞصتخريريع تهٓٛيٛاٝريريا ا٫تـريرياٍ ايشقُٝريري ١يف حتكٝريريل اخريرينام عريريٛمل،ٞ
يهٔ يـرياا د ٍٚاملشنريض املٓتطري ١يتًريو ايتهٓٛيٛاٝريا ايريت

ًريع ظَشٜهريا عًري٢

سظطٗا ٚمتاسغ ت ٛقٗا يف ظَٛس نثاَٗٓ -٠ا ايتطظع عً ٢ايعريا نًري٘ (نُريا
بريريس إدٚاسد طريريٓٛد ٕٚا٭َشٜهريري ٞا ريرياسث املتة ريري ٞيف سٚطريريٝاٚ ،قاًريري٘ اٛيٝريريإ ظطريرياْل
ا٭طريريناي ٞاملًتطريري ٧يظري اس ٠اإلنريريٛادٚس يف يٓريريذٕ) ٚاْكظريريِ املٓةريريش ٕٚبريريس َٜ٪ريريذ ريريا
َٚعاسق5
ظَٓ -تكريريذ ٚايعٛملريري 5١سظٖٚريريا تٗريريذد ايتٓريريٚ ، ٛتهؼريريا ظٕ ايعريريا ُٜٓ ٫ريري ٛمنريريٛا ٜعريريضص
ايريريت٬حِ ٚا٫يت٦ريرياّ" ،٭ْٗريريا تلريريعا ا ٜٛريريٚ ١ايظريريٝادٚ ،٠ختريرينم اذتريريذٚد ٚتعريريشق
ايثكامٚ ١ا٫قتـاد ٚايظٝاط ١يًغضٚ ٚارتل( ٛتاًٜٛس)
ثٜ٪َ -ريريذ ٚايعٛملريري 5١سظٚا ظٕ ايعٛملريري ١اْ تريريائ ٚظْٗريريا تريريٛع ٞايٓريرياغ قكريريٛقِٗ ايظريريًٝا،١
ٚتهؼا عٔ عُل اي ط ٠ٛا٫قتـاد ١ٜاملتضاٜريذ ٠ا٫تظريا بريس ا٭ ٓٝرياٚ ٤اي كريشا٤
احملشَٚس
ٚايٛاكحل حت ٢اٯٕ ظْٓا دخًٓاٖا َريٓ عًس  ٫مرياعًسٚ ،إعَٓ٬ريا ايلريعٝا ٚايظريًنٟٛ
 ٜعٌ ػ٦ٝا ط ٣ٛظْ٘ قادْا ؿا ش ٜٔيًٛق ٛيف حاا ٌ٥ا٫طتعُاس اإليهنٚ ْٞٚايعٛمل١
 -4حتريريريذ ٟايريريريذَل َكابريريريٌ اإلقـريريرياٚ ٤تنريريريٜٛش ايذٚيريريري ١املذْٝريريري 5١مؼريريريٌ ايٓةريريرياّ ايعشبريريريٞ
اذت ذ ٜيف دَل ظبٓريا ٤ايريٛطٔ ٚؿريٗشِٖ يف بٛتكري ١ايكَٝٛري ١بريٌ بٓٝريع حريشٚث ايشبٝري
ايعشب ٞظٕ َٔ ظطاابٗا ظٕ ايثكام ١ايعشب ١ٝاملعاؿريش ٠ناْريع ثكامري ١إقـريا ٤يٮقًٝرياي
ايعشقٚ ١ٝايذ ١ٜٝٓتٓظ ٢املذسط ١ظٕ َٔ ظػٗش إبنايٓا ؿري٬ئ ايريذ ٜٔا٭ٜريٛبٚ ٞطرياسم
بٔ صٜاد َٔٚ ،عًُآ٥ا ابٔ طٓٝا ٚاي اسابٚ ،ٞنًِٗ َٔ اثٓٝاي عشق ١ٝريا عشبٝري،١
ٜٓٚظَٛ ٕٛاقا بل مت ِٝيف متحل ماسغ ٚايغظاطٓ ١يف َعشن ١اياَريٛىٚ ،عٝظري٢
ايعريريريٛاّ ٚاريريري ٍٛلريريرياٍٚ ،اًريريريِٗ َظريريريٝخْ ٫ -ٕٛٝـريريرياس -٣عريريريشث ٖريريريزا اإلقـريريريا٤
اطتثُش ٙايشب ٝايعشب ٞيٝه ٕٛطااما سٝ٥ظما َٔ ظطااث ا٫قتتاٍ ٚايٓضاعرياي ٚطري و
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ايذَا ٤يف نثا َٔ دٜاس ايعشث حايٝما ٖٓاى دع ٠ٛإلحٝا ٤ايذٚي ١املذْ ١ٝيتخٌ ستريٌ
ايذٚي ١ايظًن ١ٜٛايعشب ١ٝايت ةٗشي بعذ اذتشث ايعامل ١ٝا٭ٚىل ٚثاع مؼًٗا
 -93حتريريريذ ٟايٛحريريريذَ( ٠كابريريريٌ ايكنشٜريريريٚ )١ايكَٝٛريريريَ( ١كابريريريٌ ايت تريريريع) يتهريريري ٜٔٛطريريريٛم
اقتـادَ ١ٜؼنن 5١متهرئ ا٫طريتعُاس َرئ ايريٛطٔ مطريضظ ٙإىل  00دٚيريَ ،١عةُٗريا
مكريريا ريريريٛاسد املريرياٚ ٤ايغريريريزاٚ ٤متظريريهٓا بعريريريذ اطريريتك٬يٓا قريريريذٚد سمسٗريريا املظريريريتعُش
باملظريرينش ٠ؿريريشْا قُنريريشٜس ظنثريريش َريرئ (طريرياٜهع) ٚظنثريريش َريرئ (بٝهريري )ٛحاسبٓريريا
بعلٓا َٔ ظ اريٌ اذت رياة عًري ٢اذتريذٚد ايريت سمساٖريا حريذ ايتريذَا ناْريع ظٖضٚاري١
اإلعريري ّ٬ظثٓريريا ٤اذتريريشث ايعاملٝريري ١ا٭ٚىل تغريريل يٛحريريذ ٠املؼريريشم ايعشبريري َٚ ،ٞري تأطريريٝع
ادتاَع ١ايعشب ١ٝيف َٓتـا ا٭سبعٝٓٝاي َرئ ايكريشٕ املاكريٓ ٞريع ا٭ٖضٚاري ١يٛحريذ٠
ايعشث ٚحتشٜش مًظنس اي،ّٛٝ

ٜعذ ظحريذ ٜغريل تًريو ا٭ٖضٚاريٚ ١ايعريشث ػريع

عشٜل ي٘ تشاو ٜعٛد ٭ي ٚ ٞمخع َ ١٦عاّ 5بذظ ٜتٖٛل َري ممًهري ١ا٭ْارياط ايعشبٝري١
ايريريت ظعنتٓريريا ٖٜٛريري ١ثكامٝريري ١متثًريريع يف ا٭جبذٜريري ١ايعشبٝريري ١ايريريت ْهت ري بٗريريا ظػريريٛاقٓا
اي ،ّٛٝنُا نتآاٖا با٭َعٚ ،نُا طٓهتاٗا يف ايغذ ٚاصداْع ايثكام ١ايعشب١ٝ
بشطاي ١مسا ١ٜٚناْع ٖذ ٣يًار ١ٜنُا ٚسد يف ايك ٍٛاذته" 5ِٝإَِّْريا اعًِٓريا ُٙقُشن ْمريا
عشبِٝا يَعًَّهُِن ت نعكًُِ " ٕٛيهٔ ايظكن ١بذظي َٓز صَٔ ط ٌٜٛحس ُظطريًِ صَرياّ ايكري٠ٛ
يً شغ ثريِ ا٭تريشاىٚ ،اْتٗري ٢بٓريا املنرياف يٓـرياحل َه ٛمْريا َرئ َهْٛرياي ايعثُرياْٝس
ا٭تشاى ٚاملُايٝو
ْٓظريري ٢داُ٥مري ا آْريريا ظؿريريخاث ثكامريري ١عشبٝريري ١قا٥ريريذٚ ٠سا٥ريريذٚ ٠ممٝريريضْٚ ،٠ظتظريريًِ يريريشٚاب

ريريا

ق ١َٝٛظ عتٔ ايٛقع يٓٓلل ْٗٓٚإل نكَ ١َٝٛتُٝض ٠ظملًع عًري ٢اٯخريش ٜٔثكامري ١ظْرياسي
عًريري ِٗٝيغريريٚ ١ظدبم ريا ٚمًظ ري ١؟ ظٜريرئ إعَٓ٬ريريا َريرئ قَٝٛريري ١تريريارص ػةـريريٝتٓا َظريريتكًَ ١ثريريٌ ايكَٝٛريري١
ا٭ملاْٝريريٚ ١ايـريريٚ ١ٝٓٝاي شْظريري 6١ٝقَٝٛريري ١متريرياسغ ايتعذدٜريري ١ايظٝاطريريٚ ١ٝاي هشٜريري ١نُريريا ٚؿ ري ٗا
َعا ١ٜٚقاٌ ضت 9033 ٛعاّ حس ظعًٔ ظٕ ايذ ٜٔهلل ٚايٛطٔ يًطُٝ
بٗزا مك اهٔ إ قاَ ١طٛم عشبٝريَ ١ؼرينن ١تهُريٌ مٗٝريا ايذٚيري ١ا٭خريشٚ ٣تتةـريف
نٌ دٚي ١بإْتاج طً َعَ ١ٓٝشتانٛ ١اسدٖا ،تاريا يف ا٭طريٛام ٜٚظريتذعٖ ٞريزا خًريل ٚعريٞ
باْ٫تُريريا ٤ملـريريًخ ١ايريريٛطٔ ايعًٝريريا (اْةريريش ايتخريريذ ٟسقريريِ ٖ )0ريريز ٙايظريريٛم  ٫ػريريو طريريتخاسبٗا
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ايؼريريشناي ايعريريابش ٠يًكريرياساي اإلعَٝ٬ريريٚ ١اإلعْٝ٬ريريٚ ١ايـريريٓاع ١ٝيهريرئ صتريريائ ايظريريٛم َريريشتا
كذس ٠اإلع َٞ٬عً ٢تعضٜض ق ِٝاملٛاطٓٚ ١اْ٫تُا ٤يًٛطٔ ايهاا
 -99حتريريريذ ٟخنريريريش ايظريريريًا 5١ٝظطريريريِٗ اإلعريريري ّ٬ايتكًٝريريريذ ٟيف حتًٜٓٛريريريا إىل قريريري ّٛطريريريًاٝس
ٖشٚبٝس ،يف حريس ظٕ اإلعري ّ٬ايشقُري ٞحٛيٓريا ملؼرياسنس ،يهرئ ملظريتًٗهس ريا
قريرياْعس َريريشٚاس ي٬طريريتعُاس اإليهنْٚريري ٞناْريريع حٝاتٓريريا تكريري ّٛعًريريَ ٢اريريذظ ايكٓاعريري١
ٚايشكريريٚ ٢ايؼريريهش ايٝريري ّٛريريا ا٭َريريع ،مؼريريعاس ايتُريريشد ٚايغل ري ٚعريريذّ ايكٓاعريري١
ٚايغاٜريري ١تريريارس ايٛطريري ١ًٝؿريرياس ػريريعاس ظنثشْريريا اين ريريٌ ايريريزٜ ٟـريريخٜٓٚ ٛريرياّ عًريري( ٢تريريّٛ
ٚاريرياٜ )ٟتؼريريشث قريري ِٝايعٓريريا ٚايكظريريٚ ٠ٛاْ٫تٗاصٜريري ١ثريريِ ظيريريٝع يًعٓريريا يف َذاسطريريٓا
ع٬قريري ١ريريا ٜؼريرياٖذ ٙظط ايٓريريا عًريري ٢ايؼاػريرياي يف ٝريرياث تٛاٝريري٘ ظبريري ٟٛطريريًٚ ِٝتشبٝريري١
َذسط ١ٝتشنض عً ٢ايعكْٝ٬ري١؟ بريٌ إٕ ٚطريا ٌ٥اإلعري ٫ ّ٬تريل تشنريض عًري ٢ايـريشا
بريريذٍ ايتعريرياٚ ،ٕٚايعٓريريا ادترياَعٚ ،ٞايتريريٛتشٚ ،ا٫عتـريرياَايٚ ،ايتخريريشؾ ادتٓظريريٞ
إخل ٚباتاا ْةاّ تعًَ ُٞٝظتٛسد قريا ِ٥عًري ٢ايظرياعاي املعتُريذ ٠ؿرياسي ادتاَعرياي
تكزف ٛااي َرئ ارتريشظتس ريا املـريكٛيس إىل طريٛم عُريٌ َنٖريٌ ٖٚهريزا يف
ٝرياث طٝاطرياي َذسٚطري ،١عطضْريا عرئ إظترياد  Think Tankعشبٝري ١تلريِ صبريذ٠
امل هش ٜٔقادس عً ٢ايتةن ٝاإلطناتٝط ٞاملظتكاًٞ
 -90حتريريريذ ٟا ْ٫طريريرياس ايظريريريهاْ 5ٞتلريريرياعا عريريريذد طريريريهإ ايريريريٛطٔ ايعشبريريري ٞمخظريريري١
ظكعاف يف ْـريا قريشٕٚ ،اصدادي مرياتٛس ٠ايغريزا ٤املظريتٛسدٚ ،تشت ري ايانايري ١إىل َريا
ٜضٜريريذ عريرئ  % 90يف ايريريا٬د ايعشبٝريريٚ ، ١ظخريريز طريريعش ايريريانٜٗ ٍٚريري ٚ ٟٛبريرياس ٙحتريرينمٚ ،يف
بعإل اياًذإ اصداد ايتـخش إٕ تٓة ِٝا٭طشَ ٠ظأي ١مٗٝا خذا حس ٜتخذث ٕٛعرئ
املااعذ ٠بس اي٫ٛداي مايتخذ ٟظَاّ ا٫ع ٖٛ َٞ٬عذّ تؼط ٝا٭طش ايهااَ ٠رئ
خ ٍ٬ايننٝض عً ٢ايهٝا بذٍ ايهِ
 -93حتذ ٟستاسب ١ثكام ١ايع 5 ٝايتعً ِٝاذتايٜ ٞك ّٛعًَ ٢اذظ طتاٜٛ ٟٛمش ايٝاقرياي
اياٝلا ٤بذٍ ٜاقرياي صسقرياَ ٤ذسبري ١تعُريٌ يف نامري ١امريا٫ي ٚتري٪د ٟاىل ا٫طريتغٓا٤
عٔ ايعُاي ١املظتٛسد َٔ ٠خاسج ايا٬د ايعشب١ٝ
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حتذ"ٟثٛس ٠ايتٛقعاي" َٔ 5ايٓتا٥ل ايت ٜٛاذٖا ايتعشق يإلع ّ٬ايكادّ َٔ دٍٚ
املشنريريضَ ،ريريا تعريرياسف ايريرياعإل عًريري ٢دعٛتريري٘ "بثريريٛس ٠ايتٛقعريرياي" عتريريذو ٖريريزا يف ايريريذٍٚ
ايٓاَٝريريريٚ ١اي كريريريا ٠حريريريس ٜؼريريرياٖذ املريريريش ٤ظمَ٬مري ريا ٚؿريريريٛسما تريريرياس "ظطريريرينٛس "٠ايظريريريعاد٠
ٚايشماٖ ١ٝايت ٜٓعِ بٗريا اإلْظريإ يف ايريذ ٍٚايشظمسايٝري ١ايغشبٝري ،١تٓتطٗريا ٚتريشٚج ريا
ػريريشناي َتعريريذد ٠ادتٓظريريٝايٖ ،ريريذمٗا حتكٝريريل ايريريشبحل ٚتعُٝريريل ا٫طريريتٗ٬ن ١ٝعٓريريذ
املتًك ٞبتخ ٌٜٛق ُ٘ٝا٫اتُاع ١ٝايٓاًٝري ١ايريت ْؼريأ عًٗٝريا إىل قري ِٝاطريتٗ٬ن ١ٝإٕ
تكريريذٖ ِٜريريزا ايٓتريرياج ٜكريريٛد إىل تآنريريٌ اْ٫تُريرياٚ ٤غتًريريل ثريريٛس ٠يف ايريريٓ ع تاخريري عريرئ
"ظطريرياطا" ايظريريعادٖ ٠ريريز ٙبأطريريش اينريريشم ٚايظريرياٌ ٚبريريذ ٕٚبٓريريا ٤ايريريزاي ظ ٚبريريزٍ ادتٗريريذ
ايـادم

 -90حتذَٛ ٟااٗ ١تشد ٟايا 5١٦ٝظَٓا ا٭سق تٓ ٤ٛبريأَشاق َتضاٜريذ ٠بريذظي َري ايثريٛس٠
ايـٓاع ١ٝيف ايكشٕ ايثأَ عؼشٚ ،ظخنشٖا حايٝما اْ٫اعاو ايهشبٚ ْٞٛتغا املٓاخ
ٖٚزا ٪ٜثش عً ٢املٓنك ١ايعشب ١ٝادتام ١ظؿٚ ّ٬قذ ٜضٜذٖا ا امّا ٚتـريخشما ايتخريذٟ
ايريريريزٜٛ ٟااريريري٘ اإلعَ٬ريريريٖ ٞريريري ٛاقٓريريريا املريريريٛاطٔ يتغريريريٝا عاداتريريري٘ با ريريريا ٙختلريريريا ٚطٓريريري٘
َٛٚااٗ ١ايتـخش
ًاخلالصْ 5إٕ ٚيٛج املظتكاٌ ٜزنشْا كٛي ١ب ٌٝاٝتع ايت طاكع اإلػرياس ٠إيٗٝريا
َ 5ٖٞٚا صيٓا يف بذا ١ٜايعـش ايشقُٖٚ ٞزا ٜعل ظٕ ٖٓاى طااقّا ستَُٛما ٜٓتةشْريا ملٛااٗري١
ايظٝنش ٠إيهنْٝٚا عً ٢عكٛيٓا َٚؼاعشْا إ ٕ َريا حتًُري٘ ا٭ٜرياّ ايكادَري ١يرئ ٜهري َ ٕٛاا٦ريا
متاَمريريا ملتتاري ري حشنريريري ١ايتريريرياسٜخ ا٫تـريريرياي ٞإر  ٫بريريريذ َريريرئ ايتعكريريريٌ يف عـريريريش ايعكْٝ٬ريريري ١ايثريريرياْٞ
ٖٚهزا تـرياحل َٛااٗري ١ايتخريذٜايٚ ،ظُٖٗريا ا٫قتـرياد ١ٜيف عـريش ايشقُٓريَ ،١ظريأيًَ ١خري١
٭ْٗا َشتان ١بايٛاٛد املظتكٌ
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املراجع
 -6ا زاجص العزَْ،ل
 اينَريريإ ،اريري ٕٛإعريري ّ٬اذٜريريذ 5طٝاطريري ١اذٜريريذ ٠تشلريري ١عاريريذ اهلل ايهٓريريذ ٟريريض 5٠داس
ايهتاث ادتاَع0333 ،ٞ
 تاًٜٛس ،م ًٝٝقـا ايعك ٍٛعا املعشم ،١سقِ َٓ ( 001ؼٛس يف املٛق اإليهنْٞٚ
ايتاي)http://www.syriastar.com/vb/showthread.php?p=45239(5ٞ
 ػريريكااي ،ظ ريريذ ؿريريذق ٞتريرياسٜخ َ٪طظريري ١ػريريٛٝخ اإلطريري ّ٬يف ايعٗريريذ ايعثُريرياْ-9000 ٞ
( 9400امًذ ا٭ ،)ٍٚإسبذ ،ا٭سدٕ0330 ،
 ؿاباي ،خً ٌٝتاسٜخ اينااع ١يف ايؼشم ايعشب ٞايكاٖش 5٠داس املعاسف9411 ،
 عاٝريريذاي ،ستُريريٛد َؼريرياٖا يف ايتريرياسٜخ ا٭سدْريري ٍ 5ٞظبريري ٛاريريابش عُريريإ 5داس ٚسد يًٓؼريريش
ٚايتٛص0390 ، ٜ
 اي اْريو ،مٗريريذ " ريرياس ٠حريريشَ ٠ري تشنٝريريا" ،اشٜريريذ ٠ايريريشظ ٟا٭سدْٝريري ،0390/90/00 ،١ق
90
 نُاٍَ ،شٚإ " ْذ ٠ٚاٯمام املظتكاً ١ٝيًتـٓ ٝيف ا٭سدٕ ،#تكشٜشٜٛ 5طا ادتٓٝل،
اشٜذ ٠ايشظ0390/99/0 ،ٟ
َ استس ٖ ،رياْع  ٚػريَٛإٖ ،اسايريذ مريخ ايعٛملري 5١ا٫عتريذا ٤عًري ٢ايذاكشاطٝريٚ ١ايشماٖٝري١
(تشل 5١عذْإ عااغ عً )ٞايهٜٛع 5طًظً ١عا املعشم9443 ،١
َ ان  ،ٌٝتَٛاغ اإلع ّ٬ايذٚي 5ٞايٓةشٜاي -ا ٫اٖاي -املًهٝري ١تشلري ١حظريل
ستُذ ْـش ٚعاذ اهلل ايهٓذ ٟايعس 5داس ايهتاث ادتاَع0330 ،ٞ
َ ش ،٠ٚظدٜ

ايـخام ١ايعشبْ 5١ٝؼأتٗا ٚتنٛسٖا باٚي 5داس َهتا ١اذتٝا9419 ،٠

 املٛطري ،٢طريريًُٝإ ترياسٜخ ا٭سدٕ يف ايكريريشٕ ايعؼريش( 9440 -9403 5 ٜٔادتريريض ٤ايثريرياْ-ٞ
ط  )0عُإ 5داس ٚسد يًٓؼش ٚايتٛص0390 ، ٜ
 املٛطريري ،٢عـريرياّ طريريًُٝإ "ثريريٛس ٠ا٫تـريرياٍ ايشقُٝريري ١تل ري اإلعريري ّ٬ايعشبريري ٞعًريري َ ٢ريرينم
طشم" زتً ١املظتكاٌ ايعشب ،ٞايعذد  321متٛص 0393
 املٛطريري ،٢عـريرياّ طريريًُٝإ "ايشقُٓريريٚ ١ايشب ٝري ايعشبريري ٞقريري ٞا٭سدٕ 5دساطريري ١حايريري "١زتًريري١
املظتكاٌ ايعشب ٞايعذد  ،039متٛص (ٜٛي0390/2 ،)ٛٝ
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١ اينااعريري5ايعريريشثٚ بريرياٚسٚ بريريس ظ١ريريَٝاتًٛاملعٚ ٍتـريريا٫ ا٠ُٛإ "مطريريًٝ عـريرياّ طريري،٢طريريٛ امل
 ايعريذد،2  امًريذ١ٝاتُاع٫ّ اًٛ يًع١ْٝ ا٭سد١ًراما" احملٛ ظمن١ٝد ايعشب٬ يف ايا١املناعٚ
0390 ،0
ّد ايؼريريا٬ يف بريريٞ ايعشبريريَٞٛ اي هريريش ايكريري٠ْؼريريأٚ ٕ ايعريريشثٛٝخٝ "املظريري٣ٚ مريريذ، ْـريريااي
،01  امًريريذ،003 ِ عريذد سقري،ٞ اي هريش ايعشبريري٣ َٓتريذ،ٕ عُريريا،٣ املٓتريذ١َـريش" زتًريٚ
0399
 ا زاجص األجت َْل-2
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 اقارٍز صحفَْل-2
،١ريريريْٝ ا٭سدٟ ايريريريشظ٠ريريريذٜ اش،"0390  تؼريريريٗذ اْتعاػمري ريا نريريريااما يف١ريريريْٝٚ اإليهن٠ "ايتطريريرياس
0390/9/92
٣ٛ احملتريريريري٢طريريري عًريريريريٚ يف ايؼريري ريشم ا٭١ريريريريٝ ريريريريٌ ا٭يٝس إْ ريريريريام ا٫ٚريريريرياس دًَٝ 90 5ريريريريعًٜٜٛ " د
32  ق،0390/0/93 ،ٟ ايشظ،"َٞ٬اإلع
،١ريريريْٝ ا٭سدٟ ايريريريشظ٠ريريريذٜ اش،"١ريريريٝيٚ ايذ٠ ايتطريريرياس١ْلريريريُاّ إىل َٓةُريريري٫ريريريشإ تش ريريري باٜ "إ
31  ق،0390/90/94

املٓاخ اإلع – َٞ٬ا٫قتـاد ٟايعشب ٞيف ايثٛس ٠ايشقُ١ٝ

اهلوامش
(ْ )9ؼريريريريش ناتريري ري اياخريري ري َكريريريريا ّ٫عريريريرئ ايكريريريريذغ بعٓريريريريٛإ " ايكذغ ايٓريريريريذا ٤قاريريريريٌ ا٭خريريريريا" ،بريريريري َّٔٝمٝريريريري٘ ظٕ
َـريريريريادس َكريريريرياٍ َٓؼريريريريٛس يف َٛطريريريريٛع( ١ايٛنٝاٝريريريريذٜا ) عريريريرئ تًريريريريو املذٜٓريريريري ١ايعشبٝريريريري ١املكذطريريريري ١ناْريريريريع
نًريريٗا ظآاٝريريري ،١باطريريريتثٓا ٤ث٬ثريريريَ ١ـريريريادس عشبٝريريريَ– ١ريريرئ بٗٓٝريريريا ايكريريريش ٕ ايهريريريش -ِٜمٝؼريريريعش املريريريش ٤بعريريريذ
ظٕ  ٜريريريريش َريريريرئ قشا٤تريريريري٘ ظٕ  ٫ع٬قريريريري ١يًكريريريريذغ بايعشٚبريريريريٚ ١يف حايريريريري ١ايكريريريريذغ ،تريريريريأت ٞارتنريريريريٛسَ ٠ريريريرئ
تضٜٝريريريريا اذتكريريريريا٥لٚ ،إيغريريريرياٜٖٛ ٤تٗريريريريا ايعشبٝريريريري ١اإلطريريريري ،١َٝ٬ممريريريريا ٜننٗريريريريا يكريريريرياسٖ ٨ريريريريز ٙاملكريريريريا٫ي يف
ايٜٛهٝاٝريريريذٜا َذٜٓريريري ١ؿريريريَٗٚ ١ْٝٛٝريريرئ ٖٓريريريا تريريريارص ظُٖٝريريري ١تكريريريذ ِٜدساطريريرياي بايًغريريري ١اإلصتًٝضٜريريري ١عريريرئ
قلريريريريريريريريريرياٜاْا املـريريريريريريريريريريا ( ١ٜاْةريريريريريريريريريريش ،)http://www.alrai.com/article/636067.html 5
ٚنزيو تهٜٚ ٜٔٛهاٝذٜا عشب ١ٝتٛاا٘ حتذٜاي تظ  ٘ٝتشاثٓا ٜٖٛٚتٓا
( )0ظنذي دساطري ١ظاشتٗريا َٓـري ، SimilarWeb ١املتةــري ١بتخًري٬ٝي اإلْنْريع ،حريذٚو عريذ ٠تغريااي
إظتاب ١ٝناا ٠طاٍ ايتطاس ٠اإليهن ١ْٝٚخ ٍ٬عاّ  0390ادتاس.ٟ
ٚظػاسي ايذساط ١إىل ظٕ زتاٍ ايتطاس ٠اإليهن ١ْٝٚعار اإلْنْع طٝؼريٗذ اْتعاػمريا ريا َظرياٛم خريٍ٬
َ ،0390ذمٛعما بعذ ٠عٛاٌَ سٝ٥ظ ١ظبشصٖا اْتؼاس املتريااش اإليهنْٝٚري ١ايـريغاٚ ٠اٖ٫تُرياّ بايتظريٜٛل
عار ايؼاهاي ا٫اتُاعٚ .١ٝظٚكخع ايذساطري ١ظٕ املتريااش اإليهنْٝٚري ١ايـريغا ٠طتُظريِٗ يف حتٜٛريٌ
حشنريري ١صٜريرياساي نريرياا ٠إىل املٓـريرياي ا٭نثريريش ػريريٗشٚ ،٠خاؿريري ١ظٕ ظ ًاٝريري ١تًريريو املتريريااش ايـريريغا ٠تكريريّٛ
بريرياينٜٚل يا ٝري َٓتطريرياي َعشٚكريري ١يف ا٭ؿريريٌ ٓـريرياي ظخريريش ٣ظنريريار َثريريٌ 7إٜاريريا”ٚ ”ٟظَريرياص”ٚ ”ٕٚعًريريٞ
إنظارغٚ ”.طتؼٗذ ظسب َٓـرياي يًاٝري املااػريش بايتطض٥ري ١عريار اإلْنْريع ،قظري ايذساطري ،١حطُمريا
نريريااما َريرئ حشنريري ١املريريشٚس ارتاؿريري ١بايتط رياس ٠اإليهنْٝٚريري ١خريري ٍ٬ايعريرياّ ادتريرياسٖ ٚ ،ٟريريِ 7ظَريرياص” ٕٚ
”ٚAmazonمًٝريري نريريرياسي 7 ٚ” Flipkartػريريريٛب”ٚ ،” Shopifyٞ ٝعًريريري ٞإنظريريريارغ ”
ٚ Aliexpress.ناْع تًو املٓـاي ا٭سب قذ ػٗذي منريٛا ًَخٛةّريا يف حشنري ١املريشٚس خري ٍ٬ػريٗٛس
عاّ ٚ ،0390تٛقعع SimilarWebظٕ ٜظتُش ٖزا ايُٓ ٛخ ٍ٬ايعاّ ادترياس ٟبظريا َريا تريٛمشَ ٙرئ
عٛاَريريٌ دتريريزث املظريريتًٗهس ٚظبشصٖريريا خٝريرياساي ايؼريريخٔ إىل ظ ً ري د ٍٚايعريريا ٚايظٝاطريرياي ايتظريريٜٛك١ٝ
ادتذٜذ.٠
ٚػريريريريريذدي ايذساطريريريريري ١عًريريريريري ٢ظٕ ايؼريريريريرياهاي ا٫اتُاعٝريريريريري ١طريريريريريتُثٌ عريريريريرياَ ّ٬سٝ٥ظمريريري ريا يف منريريريريري ٛحشنريريريريري١
ايضٜريريريريريريرياساي ملٓـريريريريريريرياي ايتطريريريريريريرياس ٠اإليهنْٝٚريريريريريريري ١خريريريريريريريٚ ،0390 ٍ٬ظػريريريريريريرياسي إىل ظٕ ػريريريريريريرياهَ ١ثريريريريريريريٌ
7بٓٝنطريريريع ” Pinterestتعريريريذ َريريرئ ظبريريريشص ا٭َثًريريري ١عًريريري ٢ايؼريريرياهاي ايريريريت تريريريذعِ بؼريريريهٌ نريريرياا
عًُٝريريرياي ايؼريريريشا ٤عريريريار اإلْنْريريريعٚ .قايريريريع َٓـريريري SimilarWeb ١يف دساطريريريتٗا ظٕ يف عريريرياَ0393 ٞ
َ 0390ٚثًريريريع ايضٜريريرياساي اٯتٝريريريَ ١ريريرئ ايؼريريرياهاي ا٫اتُاعٝريريريْ ١ظريريريا ١نريريريااَ ٠ريريرئ إلريريرياي ٞحشنريريري١
املريريريريشٚس ملٛاقريريريري ايتطريريريريرياس ٠اإليهنْٝٚريريريريٚ ،١ظٕ ايؼريريريريرياهاي ا٫اتُاعٝريريريريري ١ظطريريريريُٗع يف حطريريريريريِ صٜريريريريرياساي
نريريرياا إىل َٓـريريرياي ناْريريريع ريريريا راي ػريريريٗشَ ٠ثريريريٌ 7اٜتظريريري Etsy ”ٞاملتةــريريري ١يف بٝري ري املٓتطريريرياي
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املـريريٓٛعٜ ١ريريذٜٚاٚ .يف ظَشٜهريريا طريريطًع َٓـريري7 ١إٜاريريا” eBay ٟمنريري ٛقريريذس 02 ٙبامل٦ريري ١يف ايضٜريرياساي
ايريريريريٛاسدَ ٠ريريريرئ ايؼريريريرياهاي ا٫اتُاعٝريريريري ١بريريريريس عريريريرياَ ،0390ٚ 0393 ٞمُٝريريريريا طريريريريطًع 7اٜتظريريريري ”ٞمنريريريريٛا
بٓظريريريريا 04 ١بامل٦ريريريري”ٚ ،١ظَريريريرياص ”ٕٚبٓظريريريريا 94 ١بامل٦ريريريريٚٚ”ٚ ،١ملريريريرياسي

Walmart

”بٓظريريريريا 1 ١بامل٦ريريريري.١

ٜريريريريزنش ظٕ ايذساطريريريري ١تٛقعريريريريع نريريريريزيو بريريريريإٔ َٓـريريريرياي َثريريريريٌ 7إٜاريريريرياٚٚ”ٚ ”ٟملريريريرياسي” طتؼريريريريٗذ خريريريريٍ٬
 0390حتريريريذٜاي ظنريريريار يًخ ريريرياة عًريريري ٢حشنريريري ١املريريريشٚس ايهريريرياا ٠ايريريريت تؼريريريٗذٖا طريريريٜٓٛاٚ ،ريريريريو يف
ةريريريريٌ مكريريريريذإ املٓـريريريرياي ا٭َشٜهٝريريريري ١دتريريريريضًَ ٤خريريريريٛة َريريريرئ حـريريريريتٗا املُٗٓٝريريريري ١عًريريريري ٢طريريريريٛم ايتطريريريرياس٠
اإليهنْٝٚريريريٚ ١ريريريريو يـريريرياا َٓـريريرياي ظخريريريش ٣خريريريز ٠يف ايُٓريريريَ ٛريريرئ خريريرياسج ايٜ٫ٛريريرياي املتخريريريذٚ ٠عًريريري٢
سظطريريريريٗا 7اٜهٝريريريريا” املتةــريريريري ١يف بٝريري ري ا٭ثريريريرياو (اْةريريريريش 5اشٜريريريريذ ٠ايريريريريشظ ٟا٭سدْٝريريريري ،١ايظريريريرياع - 92
)0390 -39

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا
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د .محمد بن علي محمد السويّد
أضتاذ ٌشازه
جاٌعة اإلٌاُ حمٍد بْ ضعود اإلضالٌية
املٍىمة اوعسبية اوطعودية
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ملخـــص
تسلززصا أتٍاٌززاا اودزاضززة ر اوتعززسا لىززغ تعاٌززي املنيززسديْ اإللالٌززيي اوطززعوديي ٌ ز تززوي
وٌززدو وقززومبَٕ معىوٌاتززٖ وت يززيٍَٕ مل،ززدامبيتٕا و(ززازه يٕززا  )924إلالٌي زامم ززْ عززَ تعاٌززي
ٌعززسوا ٌ ز تززوي وعززَ ر ضززاميتٖ مي ززوز اتىززوٓ اوتا،،ززاا اإللالٌيززة املاتى ززة اإلذاليززة
واوتى صيوِيزة واو،ززة ية بّوليٕززا اوزوزمبي واإلويم وِززي واوعالمبززاا اوعاٌزة (ززمي يٕززا اإللالٌيززوٓ
او ززرلوز  % 18واإللالٌي ززاا  %84ززْ يتوو ززوٓ ون ززاة تّ يري ززة وإ( ززسا ية ويست ززوٓ باوعٍ ززي
اإللالٌي ب ،ة ٌت سغي أو ٌتعاوِي بتواشٓ ِطيب بيٍّٕا ٌ وً.
وٌززْ أٔززَ ٌالٌززج ِتززاةة اودزاضززة املست ززة باضززتاداٌاا املنيززسديْ اإللالٌززيي وتززوي والتٍززادَٔ
لىيٖ ٌا يىي
لتا ززة اضززتاداُ املنيززسديْ اإللالٌززيي وتززوي يوٌيزمما معززدً ي ز او بززي  )9 – 2ضززالاا
ألتس ودو ميواوي  ٌْ %57اوعيّة .
وجزود مياوززة ٌزْ ت الززي امل ةزوقي ٌز تزوي ٍززْ ٌتوضزأل تنيسيززداتَٕ ا ضز ولية معززدً
 – 03وألتس ٌْ  )98تنيسيدة يشٍي ميواوي  ٌْ %57اإللالٌيي.
إمجاوي لدد تنيسيداا أ زساد اوعيّزة بزي ٌزْ ت زي لزْ  )7333تنيسيزدة  %90أٌزا ٌزْ ي ومبزوٓ
ذون َٕ اتىوٓ .% 75
إمجاوي لدد ٌْ يت عَٕ أمبزي ٌزْ ٌ )7333تزاب دزدود  %77و ٌزْ وزديَٕ ٌزا ي زوك ذوزن
ٌْ اوتابعي ّط تَٕ . %97
لٍززا ت ززٍّا ِتززاةة اودزاضززة اإلجابززة لززْ تطززاعاا اودزاضززة اوعاٌززة لٍززا تع ز لّٕززا
احملاوز اوتاوية
 تعاٌي املنيسديْ اإللالٌيي ٌ ٌعىوٌاا توي اوتعاٌي ٌ لٍوُ امل،ادز .
،ٌ ادز ميطاباا) ٌعىوٌاا توي .
 يصاا ٌعىوٌاا توي .
 زأي املنيسديْ اإللالٌيي ر ٌ،دامبية ٌعىوٌاا توي ت يق أَٔ لّاصس امل،دامبية اإللالٌية لىغ اضتاداٌاا ٌعىوٌاا توي .
 اوعواٌي املؤقسة باوطىب لىغ ٌ،دامبية ٌعىوٌاا توي .
ٌ عايري احلمَ لىغ صدك ٌعىوٌاا توي

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

ي:

ادق

تٓؼٌ عؼشات املٸ٨ني  ٠ٚاٖتهش٨ذات اٖ٩ٚ٧٩٭ يف ت٨٧رت ،ػا٦ص متج٩ل٘ املَ٧لل ٖٗت٧اؿل٘
اٷدتٛاع٩ٖ ٪ـبح ٚـذسًا ً ٍٛ٣ٚا ٖٗٛعٗٚ٧ات اٽخباس٨٭٦٦ ،طلٗ٩٭ اٖعـلش اٹسلذخ يف تٟاَٗل٣ا،
٨ ٧٢٦ظتخذ ٝهلزا اٖهشض َ ٠ٚب٘ اؾ٧٣ٛس ٦اٽعٸ٩ٚني عٗٮ سذ طل٧اٰ٦ ،تليت ٪اٹخبلاس
تلل٨٧رت ٚلل ٠عللذٚ ٬ـللادس ،يبعللل٣ا ً٨للذ ٖ٩للٚ ٤للٟٚ ٠اٛللات خباس٨لل٭ ٚعش٦يلل٭ٚ٦ ،للٚ ٠ٶطظللات
سٓ٩ٚ٧لل٭ نٟٛ٩للا تلليت ٪ألنٗ ل اٹخبللاس ٚلل ٠نللاَ ٪أليللشاد ا تٛللل(٦ ،)1طبُ ل ًا ٖٗتُللشس اٖظلل٫٧ٟ
ٖٗـللشاي٭ اٹٚش٩ٓ٨لل٭ ،يللنٚ ١للا ٞظللبتٚ % 36 ٤للٚ ٠ظللتخذ ٪ٚتلل٨٧رت وـللٗ ١٧عٗللٮ س٦ان ل
خباس٨٭ ٚل ٠ألؿلذَاٱ٦ ٜ٣ألَلاسن ،ٜ٣نٟٛ٩لا ٚ %27لٚ ٠ٶطظلات خباس٨ل٭ٚ %18٦ ،لٚ ٠ٶطظلات
نري خباس٨٭ %19٦ ،نري ٚتيْذٚ ٠ٚ ٠٨ـادس٨٦ ،)2(ٜ٢جبت ٢زا اٖتعاط ٪آٖبري ٚلل املل٧اد
اٽخباس٨٭ يف ت٨٧رتٚ٦ ،ل خاؿ٩٭ عاد ٬اٖتهش٨لذ ٚ٦ؼلاسْ٭ اٹخبلاس يف املَ٧لل ،أل ١تل٨٧رت نلات
٨ؼٓ٘ ٚـذسًا ْبريًا ٖٗٛعٗٚ٧ات ٖذٯ املهلشد ،٠٨س٩لح ٦دلذت دساطل٭ ألٚش٩ٓ٨ل٭ ألٟ٢ ١لإ
ص٨لللاد ٬يف ألعلللذاد املظلللتخذٚني ٖتللل٨٧رت يف اٖتعاٚللل٘ ٚلللل ٚـلللادس خباس٨للل٭ ٚ٦ؼلللاسْت٣ا ٚلللل
اٻخش٠٨

()3

٦يف اٖظ٧ٟات اٹخلري ٬صاد تل٨٧رت ٚل ٠سذلٚ ٜؼلاسْ٭ اؾ٣ٛل٧س يف ٞتلاز اٹخبلاس٦ ،ؿلاس
امل٧اط ٠اٖعاد ٫ياعٸً يف ؿٟل اـرب عرب ٢اتً ٤اؾ٧ا ٙأل ٦آٖ٭ تـ٨٧ش٦ ،٥خـ٧ؿ ًا يف تهط٩ل٭
اٹخبل اس اٖعادٗل٭ ،يلضادت اٹسلذاخ نؼلٓ٘ ْلبري نظلب طلٖ٧٣٭ اطلتخذا ٝاملل٧اد اٽكللاي٩٭
ٚجلل٘ اٖللش٦ان ٦ ،اٖـلل٧س٦ ،اًٖ٩للذ٢٧٨ات٦ ،اٖـلل٧ت٩ات٦٦ ،كللع٣ا عٗللٮ اٖؼللبٓ٭( ،)4ستللٮ أل١
ٚٶطظات عٸ٩ٚ٭ ْربٯ ٚج٘ "ط"٦ "١ ١ ٪ن ٪ن ٪ط "٪ألؿلبشت تيخلز نعلع ٚعٗٚ٧ات٣لا
٣ٟٚا

()5

 ١تلل٨٧رت ناٖٟظللب٭ ٖپعٸٚلل٩ني ٖلل٩ع فللشد ٦طللٗ٩٭ ٞؼللش ٦اٞتؼللاس ٦ ،للا ٢لل – ٧أل٨ل ل ًا –
٩ٚللذا ١عللح ٦اطتُـللاٰ ،يُللذ ألْللذت دساطلل٭ ألدشت٣للا داٚعلل٭ دلل٧سز ٦اػللٟط ٠يف اٖ٧ٷ٨للات
املتشللذ ٬أل ١ناٖب٩لل٭ اٖـللشً٩ني ٨ظللتخذ ١٧ٚامل٧اَللل اٷدتٛاع٩لل٭ ٚـللذسًا ٖٗبشللح علل ٠ألخبللاس
َ٦ـف ٚ٦عٗٚ٧ات٦ ،ألٞ ١ـٌ اٖعٟ٩٭ اٖباٖه٭ ( )371ؿشًً ٍ٩ا َذ اعتٛلذ٦ا يف تُلاس٨ش ٜ٢عٗلٮ
َ٧ٚل ت٨٧رت ْيداٖٗ ٬بشحَ٦ ،ذ أليـشت د٩ٖ٧اٞا نشٟ٨ت ٚلذ٨ش ٬ؼش٨لش "دل٧سز تلا ١٦يل٨٧ع"
ألٖ ١للذ٣٨ا عللاٗٚني ُ٨للل ١٧ألَ٦ات ل ًا عٗللٮ امل٧اَللل اٷدتٛاع٩لل٭٨ ،تًشـلل ١٧تلل٨٧رت ٨٦عٗٛلل ١٧عٗللٮ
73
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ؼ ٘٩ٛاٖـ٧س ٦نري٢ا(٦ ،)6ٷ ٨ؼٓ٘ ت٨٧رت ٖهاًٰ ٖٗٛـادس اٽخباس٨٭ اٖتُٗ٩ذ٨٭ ،يت٨٧رت ٦سلذ٥
ٷ  ٪ًٓ٨اؾ٧٣ٛس ،ي ٜ٣ٷ ٨ضاٖل٨ ١٧تانع٣ٞ٧لا ٟٖٓ٦ل٨ ٤للخٚ ٜلٞ ٠ؼلش اٹخبلاس ٨٦ض٨لذ ٚل٠
طشعت٣ا ٦خـ٧ؿ ًا يف ألد٧اٰ اٹسذاخ ٦اٹصٚلات ،س٩لح ٨لتٞ ٜؼلش٢ا ألً ٦ٷ عٗلٮ تل٨٧رت ْخلرب
عادلل٘ ،يللٸ َ٧ً٨لل ٤يف اٖظللشع٭ ألٚ ٫لل ٠اٖ٧طللاٱ٘ اٹخللشٯ ،ي٣لل – ٧عللِ – ٚلللخ٭ طللش٨ع٭
ٖٗٛعٗٚ٧ات

()7

ٖٓلل ٠اٖٸ يللت ألٞلل ٤عٗللٮ اٖللشنٚ ٜلل ٠اٷطللتخذاٚات آٖللجريٚ ٬للَ ٠بلل٘ اٖـللشً٩ني مل٧اَللل
اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع ٪ٷ أل ٜ٣ٞٷ ٨عترب٣ٞ٦ا ٚـلذسًا ٧ٚثَ٧ل ًا ٖٗٛعٗٚ٧لات ،يُلذ سألٯ سل٧اٖ%84 ٪
 ٠ٚاملبش٧ثني يف اٖذساط٭ اٹٚش٩ٓ٨٭ أل ١اٹخباس ٦املعٗٚ٧ات املٖ٧ُٟل٭ ٣ٟٚلا ألَل٘ ٚـلذاَ٩٭ ٚل٠
تٗٔ املٖ٧ُٟ٭ ٚل٦ ٠طلاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨ل٭(ٚ٦ ،)8لشدٍ رٖلٔ أل ١امل٧اَلل اٷدتٛاع٩ل٭ ؽتٗلٌ عل٠
اٖ٧طللاٱ٘ اٖتُٗ٩ذ٨لل٭ يف ْ٣ٞ٧للا َللذ تبللذ ٦ألس٩ا ٞل ًا ٚعذٚ٦لل٭ املـللذس املعٗلل ،ٝ٧ألَ ٫للذ تلليتٚ ٪لل٠
ػخف ف ٙ٧٣أل٩ْ ٦ا ١نري ٚٶطظ٢٦ ،٪لٚ ٧لا ٷ نٓل ٠ألٓ٨ ١ظلبٚ ٤ـلذاَ٩٭ أل ٦وُلِ
ٖ٧ٚ ٤ث٩َ٧٭

()9

مدخل إلى موضوع الدراسة:
ْظلشت ٧ٚاَللل اٖت٧اؿلل٘ اٷدتٛللاع ٪استٓللاس اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩للذٖٛٗ ٫عٗٚ٧للات ،ياٞظللاّ
اٽعٸ٩ٚللٚ ١٧للذي٧عني ٖ٣٩للا ملتانعلل٭ اٹخبللاس ٧ٚ٦اْبلل٭ اٖتطلل٧سات ٦ؾارن٩ت٣للا اٖ ل تًللّ٧
اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩للذ٢٦ ،)10(٫للٚ ٧للا ألطلل ٜ٣يف تهلل٩ري د٦س اٽعٸٚلل٩ني عٗللٮ ملل ٧دللزس ،٫يبللات٧ا
٨عتٛللذ ١٦نؼللٓ٘ ألطاطلل ٪عٗللٮ سظللانات تلل٨٧رت اٖتانعلل٭ ٖظ٩اطلل٩ني ألٚ ٦ؼللا٢ري أل ٦نري٢لل،ٜ
ناٽكاي٭

٧ٚاَل ْ٦اٷت اٹٞباٰ(٦ ،)11تُذس نعع اٽسـلاٱ٩ات (ألٚ %65 ١ل ٠اٖـلشً٩ني

٨عتٛلللذ ١٦عٗلللٮ تللل٨٧رت ٖٗشـللل ٙ٧عٗلللٮ اٹخبلللاس) (٦ ،)12يٛ٩لللا استًعلللت ٞظلللب٭ اٷطلللتخذا ٝنلللني
اٽعٸ٩ٚني اٖعشب َٖٗ٧ٛل

 ،%95يُذ انًلت ٞظلب٭ ٚل٨ ٠لشٯ ي٩لٚ ٤ـلذسًا ٖٺخبلاس

 ،)13(%35يف املُانلل٘ ألْللذت دساطلل٭ ألٚش٩ٓ٨لل٭ أل ١ناٖب٩لل٭ اٽعٸٚلل٩ني املبشلل٧ثني ٨ظللتخذ١٧ٚ
ت٨٧رت يف ؿٟاع٭ َـلف خباس٨ل٭ ٚت٧ٟعل٭ يف ٞؼلشات اٹخبلاس اٖتًٗض٩ٞ٧٨ل٭٦ ،ؼظلني اٖتُلاس٨ش
اٽخباس٨٭٦ ،ناٖٟظب٭ ٖٗـشً٩ني ي٨ ٜ٣ظتخذ ٤ٞ٧ٚملعشي٭ اَٖ٧اٱل ٦اٹسلذاخ اٹْجلش ػل٧٩ع ًا،
٦ٷطتٓؼاٍ َـف خباس٨٭ دذ٨ذ٦ ٬ممتع٭ ،تظ ٜ٣يف ص٨اد ٬عذد اُٖشاٰ

()14

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

َ٦للذ تٟب٣للت ٚعالل٦ ٜطللاٱ٘ اٽعللٸ ٝاملعاؿللش٬

خلل٧اق تلل٨٧رت ،اٖت٧اؿللٗ٩٭ ٦اٖتًاعٗ٩لل٭

٦اٖتضا٩ٟٚ٭ ياعتٛذت عْٗ ٤٩جري  ٠ٚاًٖلاٱ٩ات (ٖٗشـ ٙ٧عٗلٮ اٹخبلاس ٦املعٗٚ٧لات ،عٗلٮ
عٓللع ٚللا ْللاٚ ١تَ٧ع ل ًا ،س٩للح طللبُت ٧ٚاَللل اٖت٧اؿلل٘ اٷدتٛللاع ٪اًٖلللاٱ٩ات يف ٞؼللش
اٹسذاخ املٛ٣٭ ؿا٭ ٧َ٦ع٣ا) (٦ ،)15ػٗٮ اعتٛاد ٚعا٢ ٜلز ٥اٖ٧طلاٱ٘ عٗلٮ تل٨٧رت يف علاد٬
نح ألٞ ٦ؼش ٧ٚاد خباس٨٭ ،ألُٚ ٦اطل ي٩لذ ،٧٨أل ٦تهش٨لذ لٚ٧ل ،٤نلذايل املٟايظل٭ أل ٦امل٧اْبل٭
ٚع٤

()16

٨٦ٸسظ املتانل ٖ٧طلاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩لذ ٫تليثش ٥نتل٨٧رت يف ؿلٟاع٭ امللاد ٬اٽعٸ٩ٚل٭،

ياٖعذ٨للذ ٚلل ٠نللشاٚر اُٖٟلل٧ات اٖتًٗض٩ٞ٧٨لل٭ تظللتٛذ نعللع أليٓاس٢للا ٦قللا٦س ُٞاػللات٣ا ٚلل٠
٧ٚكلل٧عات ٚجللاسٚ ٬ظللبُ ًا يٛ٩للا ٨عللشٍ (ن٣اػللتاَات) تلل٨٧رت٦ ،خللٸ ٙنللح اؿُٗللات ٨عللشض
اٖربٞاٚر ْلزٖٔ نعلع اٖتهش٨لذات٢٦ ،لٚ ٧لا ٨عطل ٪املهلشد ٠٨يلشق املؼلاسْ٭  ٦نلذاٰ اٻساٰ
ٖٗشـ ٙ٧عٗٮ تًاعل٘ ألْلرب٦ ،ألس٩اٞل ًا ٨طٗل يش٨لِ اٽعلذاد ٚلٚ ٠تلانع ٪تل٨٧رت املؼلاسْ٭ يف
اخت٩للاس ألطللٲٗ٭ اٖللل ٦ ،ٍ٧٩تللز ٢اٖـللشٌ نع٩للذًا يُللذ خـللف نعللل٣ا ص٦ا٨للا ٚ٦ظللاسات
ٹيل٘ اٖتهش٨ذات ٦أل٣ٛ٢ا٢٦ ،زا اٞعٓاغ ٦اكح ٖتيثري املَ٧ل عٗٮ قت٧ٯ اٖـشٌ ٦نعع
املهشدٞ ٠٨اٖ٧ا يشؿ٭ آٖتان٭ ي٣٩ا ٢٦زا دضٰ  ٠ٚاٚتذاد اٖتيثري
ٖٓلللل ٠دلللل٭ تللللذاع٩ات ألخللللشٯ تللللشتب

()17

ظلللليٖ٭ ٚتانعلللل٭ اٖ٧طللللاٱ٘ اٽعٸ٩ٚلللل٭ ٖٗ٧ٛاَللللل

اٷدتٛاع٩٭ ،ر  ١طشع٭ تذا ٙ٦املعٗٚ٧ات اٖ٧اسدٚ ٬ل ٠خٸهللا َلذ تلذيل اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩لذ– ٫
ألس٩ا ٞل ًا – ٖٸعتٛللاد عٗ٣٩للا ٢٦للزا  -س للا  -نجلل٘ ٚـللذس خطللش عٗللٮ ٚـللذاَ٩٭ ٦ط لاٱ٘
اٽعٸ ، )18(ٝينط٣ا ٝت٨٧رت يف ٧ٚاْبت٣ا ٖظشع٭ اٹسذاخ ٦تط٧سات٣ا املتظلاسع٭ َلذ ٨للع٣ا
يف ٚيصّ اٖتشُِ  ٠ٚؿذّ املعٗٚ٧٭ أل ٦سُُ٩٭ اًٖ٩ذ ٧٨أل ٦ؿش٭ اٖتـلش٨ح املٟظل٧ب٢٦ ،ل٘ ٢ل٪
ناًٖع٘ ؿادس ٠ٚ ٬اؿظاب املعتٛذ أل ٝاملختِٗ ٦س لا املخلرتّ(ٟ٨٦ ،)19طٗلِ نعلع اٖبلاسجني يف
سللزسٚ ٥لل ٠اٷعتٛللاد عٗللٮ امل٧اَللل اٷدتٛاع٩لل٭ ْٛـللادس ٖٗٛعٗٚ٧للات ألْ ١للجريًا ممللا تتللل٤ٟٛ
٧ٚدٍ ٤أل ١٧ٗٚ ٦ني٢ذاٍ أل ٦أل٨لذ٧ٖ٧٨د٩ات اُٖلاٱٛني عٗ٣٩لاْٛ ،لا أل ١ألنٗل ٧ٚاد٢لا ٷ نٓل٠
اٖتيْذ  ٠ٚؿشت٦ ،٤ألٞ ١اػش٢ا نري ٚعين ناٷعتبلاسات امل٧كل٧ع٩٭ ٦امل٩ٟ٣ل٭ ،يلٸ ىًلٮ أل١
ؼُ ِ٩ػلش اٖتجبلت ٚل ٠ا تل ٧ٯ اـلرب ٫املُٟلٚ ٙ٧ل٦ ٠طلاٱ٘ اٖت٧اؿل٘ اٷدتٛلاع ٪يف نا٨ل٭
اٖـلللع٧ن٭ ،ر ولللذخ ألُٟ٨ ١للل٘ اٖـلللشً ١٧٩اٹخبلللاس عللل ٠سظلللاب ٚضً٨للل٭ يف تللل٨٧رت ،أل ٦عللل٠
سظانات ْٖ٧اٷت ألٞباٰ تعشكت ُٖٗشؿٟ٭ٚ ٧٢٦ ،ا سذخ ٚل س٨٦رتص ٦اؾض٨ش٦ ٬نريٛ٢ا(،)20
٦تتٛج٘ اٽػٓاٖ٩٭ يف أل ٤ٞذلشد ٞؼلش تهش٨لذ ٬خاطٲل٭ َلذ ُ٨ل ٝ٧املٲلات ٦س لا اٻٷٍ ننعلاد٬
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ٞؼش٢ا٩ٖ٦ ،ع د٭ ٦طٗ٩٭ تلل٦ ٠ٛؿل ٙ٧اٖتـلش٩ح

ْل٘ ٚلا تبٗللو عٗٚ٧لات خاطٲل٭ علرب

تهش٨للذٚ ٬للا(ُٖ٦ ،)21للذ آثللاس انللذام نعللع ٚتللانع ٪تلل٨٧رت – ع ٚ٧ٛل ًا – نـلل٧س أل ٦تُللاس٨ش نللري
ؿللش٩ش٭ تظللاٵٷت عللذ ٬عللٚ ٠للذٯ ٚـللذاَ٩٭ ٚللا ٨بللح عٗللٮ املَ٧للل ٚللٚ ٠عٗٚ٧للات ُٚ٦للاطل
َ٦ـف ْا ١ألػ٣ش٢ا قٍٗ٩ل ًا – َ٦لت علذاد اٖذساطل٭ – َـل٭ اًٖتلا ٬املـلان٭ ناٖظلشطا،١
٦اٖ اتلح ٷسُ ًا أل٣ٞا فشد  ٜ٢٦عاؾ يف ظٸٖ ٤اٻٷٍ مم ٠تعاطً٧ا ٚع٣ا عرب ػل٧٣س ٚل٠
ٚتانع٭ ٚعاٞات٣ا املًرتك٭ ٚل املشض

()22

ٚللٟ٢ ٠للا تلليت ٪أل٩ٛ٢لل٭ دساطلل٭ ٧ٚكلل٧م اعتٛللاد اٽعٸٚلل٩ني عٗللٮ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ٚ٦للذٯ
ٚـذاَ٩ت٣ا ٖذ ،ٜ٣٨يف طل٩اّ طلشأ ألصٚل٭ املـلذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ يف اٖ٧اَلل اٷتـلاٖ ٪املعاؿلش
ن٧طللاٱٗ ٤اٖتُٗ٩ذ٨لل٭ ٦اؾذ٨للذ٦ ،٬اٖللز٨ ٫ؼلل٣ذ اًٞذللاسًا ٢للاٱٸً يف املعٗٚ٧للات٦٦ ،ؿللْ ٙ٧للٜ
ٚعٗٚ٧للاتْ ٪للبري

اًٖللشد ٚلل ٠د ١٦كلل٧ان ٦ ،اعتٛللاد ألنٗب٣للا عٗللٮ ألطللٗ٧ب اٽثللاس ٬ؾللزب

ألْللرب عللذد ٚلل ٠املتلانعني ،اٹٚللش اٖللز ٫دعلل٘ ٦د٣للات اٖٟاللش س٩للاٚ ٙللا ٨ـللٗٚ ٜ٣للٚ ٠عٗٚ٧للات
٦ألخباس عٗٮ دسدات ٚتًا٦ت٭ ألٚ ٦تباٟ٨٭ :نني ٚـلذّ ٓٚ٦لزب٦ ،نلني ٚلٟ٨ ٠الش هللا ننهان٩ل٭
٦نني ٚلا ٨ش٣ٞ٦لا يف َاٖل طلٗ ( ، )23يلاملتُٗ ٪اٖ٩ل٨ ٝ٧هلشّ يف اطلت٣ٸٕ ٚللاٚني ٚت٧ٟعل٭ ٚل٠
٦طللاٱ٘ ٚتعللذد ٬اٹ٢للذاٍ٦ ،ألؿللبح عللادضًا علل ٠اٖت٩٩ٛللض نللني اـطللي ٦اٖـلل٧اب٦ ،نللني اـللرب
٦اٽػاع٭(٨ ، )24لاٍ

رٖٔ نع ٌذ ٣ٚل ،ٜيُلذ أليلشصت اٖتطل٧سات اٷتـلاٖ٩٭ املتٸسُل٭ ت٧طلل

ألد٦اس ٦طاٱٗ٣ا ٦تُ٩ٟات٣ا  ٠ٚفشد ٞاَ٘ ٖٺسذاخ ٦اٖـلشاعات،
قاٖ٦٭ خِٗ سأل ٫عاٚ ٝٶ٨ذ ألٚ ٦عاسض ُٖٗلا٨ا املطش٦س٭

ٚؼلاسٕ ي٣٩لا ٚل ٠خلٸٙ

()25

مشكلة الدراسة:
اٞـ ٍ ا٢تٛا٢ ٝز ٥اٖذساط٭ يف تٟا٦هلا مل٧ك٧م تعا ٘ٚاملهشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني ٚلل تل٨٧رت –
ن٧ؿلللًَ٧ٚ ٤عل ل ًا اتـلللاًٖ ٍ٩ا ٚ٦عٗٚ٧اتٍ٩ل ل ًا – يف نڀعلللذ ٠٨اثلللٟني ،اٹ :ٙ٦اعتٛلللاد اٽعٸٚللل٩ني عٗلللٮ
ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦ت٧ظ ٜ٣ً٩هلا٦ ،اٖجا :٪ٞسأل ٜ٣٨يف ٚذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا
يًٛ٩للا ٨تعٗللِ ناٖبعللذ اٹ ٙ٦يللاٽعٸ ١٧٩ٚػللاسْ٧ا نري٢للٚ ٜلل ٠عاٚلل٭ اٖٟللاغ يف سْلل٧ب
َاطش ٬ت٨٧رت٦ ،اٖٚ ٠ٚ ٘٣ٟعٗٚ٧ات٦ ،٤اٷعتٛاد عٗٮ امل٧ثٚ ٠ٚ ّ٧ـادس ،٥يَٗٗ٧ٛل د٦س ٚؼ٧٣د
يف  ُ٘ٞاملعٗٚ٧ات ٦اٻساٰ ٦اٖـ٧س اـاؿل٭ ناٹسلذاخ٦ ،نٓل ٠سلا ٙتل٧يشت ي٩ل ٤املـلذاَ٩٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

اٖعاٖ٩٭ ٦اٖذَ٭ املت٩ٛلض ٬اٖ٧ثل ّ٧نلٚ ٤ـلذسًا ألطاطلً ٍ٩ا ٖٺخبلاس٦ ،اٷعتٛلاد عٗ٩ل ٤ألداٚ ً٬ظلاٞذ٬
ٖعٛلل٘ اٽعٸٚللٖ ،)26(٪لل٩ع يف تض٨٦للذ ٥نللاـرب – يشظل  -نلل٘ ننتاسلل٭ ٚعشيلل٭ ألؿللذاٱ٦ ٤سد٬
يع٘ اؾ٧٣ٛس ػاْ٦ ،٤٢زٖٔ ٚٸنظات ألَ ٫ل٩٭ ٚجاس ٬تٓ ١٧قل٘ ا٢تٛاٚل ،)27(٤ألٚلا ٚلا
ىللف اٖبعللذ اٖجللا ٪ٞيً٩لل ٤تٓٛلل ٠اٽػللٓاٖ٩٭٦ ،املتٛجٗلل٭ يف ساٖلل٭ اٖتؼللٓٔ ٚللٚ ٠عٗٚ٧للات
تلل٨٧رت٦ ،سادت٣للا

اٖتجبللت ٦تللذٚ ٪ٞظللت٧ٯ اٖجُلل٭ ي٣٩للا ،يُللذ ألظ٣للش املَ٧للل ٚللشاسًا عللذ ٝدَلل٭

ْجري  ٠ٚاملعٗٚ٧ات املتعُٗل٭ نلبعع اٖؼخـل٩ات أل ٦اُٖلشاسات ،اٖل تا٣لش ٷسُل ًا يف ٦طلاٱ٘
اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨٭ نؼٓ٘ كاٌٖ مللا اٞتؼلش ٦ػلام يف تل٨٧رتٚ ،لا ٨علين أل ١اٹخلري ٖل٩ع طل٧ٯ
ٚـللذس ٖٗتَ٧عللات ٦اٖتعُٗ٩للات ٖ٦لل٩ع ٚـللذسًا خباس ٍ٨ل ًا ٧ٚث َ٧ل ًا ،خاؿلل٭ را
اٹخباس ي٤٩

ٚـادس سمس٩٭ ٦ ،ا تٟظ

٨ظللتٟذ ٞللاَٗ٧ا

ٚـادس فٖ٧٣٭ أل ٦نلري ٚلزْ٧سٚ٦ ،٬ل ٠ثٿلٜ

تـبح َٛ٩٭ ٢ز ٥املعٗٚ٧ات ألَ٘ أل٩ٛ٢٭ ْ ١ ٦اٞت متج٘ سذث ًا ً ٍٛ٣ٚا

()28

ُٖللللذ تلللليثشت ٚـللللذاَ٩٭ تلللل٨٧رت يف ٞاللللش آٖللللجري٦ ،٠٨نعللللل ٜ٣نٗللللو نلللل ٤اؿٓللللٜ
ٞضع٣لللللا ٟٚللللل ،٤يباطلللللتجٟاٰ اؿظلللللانات اٖشمس٩للللل٭٦ ،اٖللللل ٷ ؼالللللٮ ناٖبللللل ًا تانعلللللات
ٓٚجًللللل٭ ،نٓللللل ٠ملللللل ٠ألساد نلللللح ألٚ ٫عٗٚ٧لللللات ىتاس٢لللللا ،اٹٚلللللش اٖلللللز ٫دعللللل٘ ٞؼلللللش
املعٗٚ٧لللات اـاطٲللل٭ طللل٣ٸً  ،يلللٸ سَانللل٭ ٦ٷ سَ٩ل ل عٗ٩للل ،٤ياٖ٧دللل ٤اٻخلللش ٽتاسللل٭ سش٨للل٭
اٖ٧ؿللللٙ٧

املعٗٚ٧لللللات نع٩للللذًا عللللل ٠اُٖ٩للللل٧د ،طللللاٰ ٬اطلللللتخذا٣ٚا ٦نللللح آٖلللللجري ٚللللل٠

اٹخبللللاس املهٗ٧طلللل٭٦ ،خـ٧ؿلل ل ًا را ْاٞللللت اؿظللللانات تؼلللل٣ذ ٞظلل ل ٚؼللللا٢ذ ٬عاٖ٩لللل٭،
ياٞتؼلللشت ي٧كلللٮ ٚعٗٚ٧ات٩للل٭ عاسٚللل٭ تٓللللتظ ناٖؼلللاٱعات(َ٦ ،)29لللذ ألْلللذ ٦ؿلللٌ ٢للللزا
اٖ٧اَللللل ٞت٩ذلللل٭ دساطلللل٭ طللللع٧د٨٭ أل٦كللللشت أل ١ألْجللللش املللللتهريات ؿللللع٧ن٭ يف اٖؼللللبٓات
اٷدتٛاع٩للل٭ ٖلللذٯ اٽعٸٚللل٩ني املبشللل٧ثني (٢للل ٪املعٗٚ٧لللات ا ٖ٧٣للل٭ املـلللذس ر تللليت ٪ألً ٦ٷ
ثللل ٜاٹمسلللاٰ املظلللتعاس ٬ثللل ٜعلللذٚ ٝـلللذاَ٩٭ املـلللذس) (٦ ،)30يف املٟشلللٮ ًٞظللل ٤دءللل ٠خلللرباٰ
ٚؼلللللاسْ ١٧يف امللللللٶمتش اٖلللللذ ٪ٖ٦اٖشانلللللل ْٖ٧لللللاٷت اٹٞبلللللاٰ اٖعامل٩للللل٭ طلللللشع٭ ٧ٚاَلللللل
اٖت٧اؿلللل٘ يف ٨ـللللا ٙاملعٗٚ٧للللات ٚ ،لللل ٠د ١٦ألًٟ٨ ١لللل٧ا ع٣ٟللللا طللللُ٧ط٣ا ٚللللشات ْللللجري ٬يف
اختباسات املـذاَ٩٭

()31

٦تيط٩ظ ل ًا عٗللٮ ٚللا طللبِ تٗخـللت ٚؼللٓٗ٭ اٖذساطلل٭ يف اٖتعللشٍ عٗللٮ تعاٚلل٘ املهللشد٠٨
اٽعٸ٩ٚني ٚل ت٨٧رت٦ ،اعتٛاد ٜ٢عٗٮ ٚعٗٚ٧اتٚ٦ ،٤ذٯ ٦ث ٜ٣َ٧ن٣ا٦ ،تُ ٜ٣ٛ٩٩ملـذاَ٩ت٣ا
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تساؤالت الدراسة:
طعت اٖذساط٭

اٽدان٭ ع ٠اٖتظاٵٷت اٹطاط٩٭ اٖتاٖ٩٭:

أل – تظاٵٷت خاؿ٭ نتعا ٘ٚاٽعٸ٩ٚني ٚل ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت:
 ٚا دسد٭ تعا ٘ٚاٽعٸٚ ٪ٚل ألٚ ٜ٢ـادس املعٗٚ٧ات اٷتـاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭؟ ٚا أل ٜ٢أل٧ٞام ٚـادس املعٗٚ٧ات اٖ ٨تانع٣ا اٽعٸ ٪ٚيف ت٨٧رت؟ ٚا أل ٜ٢مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت يف سأل ٫اٽعٸ٪ٚ؟ب – تظاٵٷت خاؿ٭ نشأل ٫اٽعٸ٩ٚني يف ٚذٯ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت:
 ٚلللا سأل ٫اٽعٸٚللل ٪يف دلللذ٦ٯ تطب٩لللِ أل٢للل ٜعٟاؿلللش املـلللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚللل٭ عٗلللٮاطتخذاٚات املهشد ٠٨يف ت٨٧رت؟
 ٚا أل ٜ٢اٖع٧ا ٘ٚاٖ تُٗ٘ ٚ ٠ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت يف ٞاش اٽعٸ٪ٚ؟ ٚا أل ٜ٢اٖع٧ا ٘ٚاٖ تذع ٜؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت يف ٞاش اٽعٸ٪ٚ؟تعريفات مصطلحات الدراسة :
 اعتٛاد املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني عٗلٮ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت :تعاٚل٘ اٽعٸٚل٩ني املؼلاسْني يفت٨٧رت ٚلل املعٗٚ٧لات املتاسل٭ يف املَ٧لل ٖهلشض اٷطلتخذا ٝامل٣لين٦ ،ت٧ظ٣ً٩لا يف ت٩ًٟلز
٣ٚا ٜ٣ٚاٽعٸ٩ٚ٭ املختًٗ٭ ،أل ٦تط٨٧ش٢ا أل ٦دع٣ٛا ناملعٗٚ٧ات
 اٽعٸ :١٧٩ٚاٽعٸ ١٧٩ٚاملُـ٧د ١٦يف ٢ز ٥اٖذساط٭  ٜ٢يٲات اُٖاٱٛني ناٷتـلا ٙيفاملٶطظللات اٽعٸ٩ٚلل٭ اٖتُٗ٩ذ٨لل٭ يف ا لل ٩اٖظللع٧د ،٫ختٗللٌ ٚظللاسات٣ا :اٽراع٩لل٭
٦اٖتًٗض٩ٞ٧٨٭ ٦اٖـلشً٩٭ ن٧ٟع٣٩لا اٖ٧سَ٩ل٭ ٦اٽٖٓرت٩ٞ٦ل٭ْ٦٦ ،اٖل٭ اٹٞبلاٰ اٖظلع٧د٨٭،
ناٽكللاي٭ ٖٗٛلل٧ظًني اٽعٸٚلل٩ني اٖعللاٗٚني يف داسات اٖعٸَللات اٖعاٚلل٭ ٦اٽعللٸ ٝيف
اُٖطاعات املختًٗ٭  ،مم ٠هل ٜد٦س يف عذاد املاد ٬اٽعٸ٩ٚ٭ ٦ؼش٨ش٢ا ٞ ٦تاد٣اٚ ،ل
اطتبعاد اٽداس٨ني أل ٠ٚ ٦هل ٜد٦س يين ٷ ٨تعِٗ ل ١٧ٛاملاد ٬اٖـشً٩٭
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 املـذاَ٩٭ ٘٩ٚ :املخاطَ (املتُُٖٗ )٪ب ٙ٧املعٗٚ٧٭ اٖ٧اسد ٬عٗلٮ أل٣ٞلا دَُ٩ل٭ ،ياملـلذساٖز ٫واٮ ـذاَ٩٭ ٢ل ٧اٖلز٨ ٫ـلذَ ٤اؾ٣ٛل٧س ٹطلباب ٧ٚكل٧ع٩٭ أل ٦رات٩ل٭(،)33

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٦تعين املـذاَ٩٭ دسد٭ اٖجُ٭ اٖ ٣٩ٖ٧٨ا اٹيشاد ٖٗٛعٗٚ٧ات اٖل٧اسدٖ ٬ل ٜ٣٩علرب ٦طلاٱ٘
اٽعٸ٦ ٝاٷتـا ٦ ٙدساْ٣ل ٜنلي٢ ١لز ٥املعٗٚ٧لات ٢ل ٪اٞعٓلاغ سُُ٩لٖ ٪ٺسلذاخ
اٖل ٨للت ٜتُللذن٣ا(َ٦ ،)34للذ اطللتخذ ٝاٖباسللح ٚـللطٗح املـللذاَ٩٭ ٟ٢للا ٖٗذٷٖلل٭ عٗللٮ
ٚذٯ ثُ٭ اٽعٸ٩ٚني املبش٧ثني يف ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رتٓٚ ٦ ،ا٩ٞل٭ اٷعتٛلاد عٗ٩لٚ ٤ـلذسًا
ٖٗٛعٗٚ٧ات
 املعٗٚ٧للاتُ٨ :ـللذ اٖباسللح ناملعٗٚ٧للات يف تلل٨٧رت ْلل٘ ٚللا ٨تللل ٤ٟٛاملَ٧للل ٚللٚ ٠لل٧ادٚعاؾللل٭ (دلللا٢ض  ،)٬أل ٦خلللا( ٝنلللري ٚشتبللل٭) ،تً٩لللذ اٽعٸٚللل٦ ،٪نٟٓللل ٤ت٧ظ٣ً٩لللا
٦اطتخذا٣ٚا يف ع ٤ٗٛامل٣ين٦ ،تؼ( :٘ٛاؿُاٱِ أل ٦املؼا٢ذات أل ٦اُٖ٩اطلات اٖل َلذ
تٓ ١٧عٗٮ ؿ٧س ٬ألسَا ٝأل ٦سش ٍ٦أل ٦س٧ٚص أل ٦أل ٫ألػٓا ٙخاؿ٭٦ ،تـٌ يٓش ٬أل٦
٧ٚك٧م أل ٦سذخ أل٢ ٦ذٍ أل ٦أل٨٭ سُاٱِ ألخشٯ )

()35

املدخل النظري للدراسة:
تظتٟذ ٢ز ٥اٖذساط٭ يف طاس٢ا اٖٟاش ٫عٗلٮ ٞاش٨ل٭ اٷعتٛلاد عٗلٮ ٦طللللللللاٱ٘ اٽعللللللللٸٝ
 ،De pendency Theoryاٖل تٟالش ٖٗ٧طلٗ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ ْ٣ٞ٧لا ٞااٚل ًا ٖٗٛعٗٚ٧لات٦ ،أل١
َ٧ت٣للا تٓٛلل ٠يف اعتٛللاد اٻخللش ٠٨عٗ٣٩للا أليللشادًا ٦ف٧ٛعللاتٚ ،ـللادسٿ ٖٗٛعٗٚ٧للات ،تُللٝ٧
اٖ٧طٗ ٩٭ عاؾت٣ا ٞ٦ؼش٢ا ٖٗذ٣ٛل٧س٦ ،تٟطٗلِ اٖٟاش٨ل٭ ٚل ٠اٖٟالش ٖ٧طلاٱ٘ اٽعلٸ ٝن٧ؿلً٣ا
ٚـللادس سٱ٩ظلل٭ ٨عتٛللذ عٗ٣٩للا أليللشاد اؾ٣ٛلل٧س يف اطللتً٩اٰ املعٗٚ٧للات علل ٠اٹسللذاخ اؾاس٨لل٭،
٦اٖ تظاعذ ٜ٢عٗٮ اؽار اُٖشاسات اٖ ؽف س٩ات ٜ٣اٖ٩ٚ٧٩٭(٦ ،)36ألَ ١ذس ٬اٖ٧طٗ٩٭ عٗلٮ
اٖتيثري تضداد عٟذٚا تُ٢ ٝ٧ز ٥اٖ٧طٗ٩٭ ن٧ظً٩٭  ُ٘ٞاملعٗٚ٧ات نؼٓ٘ مم٩ض ٓٚ٦جٌ

()37

٨٦عللين اٷعتٛللاد عٗللٮ ٦طللاٱ٘ اٽعللٸ٦ – ٝيللِ اٖٟاش٨لل٭ – ٚللذٯ أل٩ٛ٢لل٭ ٦طللٗ٩٭ ٚللا ٖٺيللشاد
ْٛـللذس ٖٗٛعٗٚ٧للات علل ٠اٹسللذاخ ٦اُٖلللا٨ا املجللاس٦ ،)38(٬تٶْللذ اٖٟاش٨لل٭ (٦دلل٧د عٸَلل٭
اعتٛاد ٚتبادٖ٭ ٦تًاع٘ ثٸث ٪اٹنعاد نني ٦طاٱ٘ اٽعٸ٦ ٝاٖٟاا ٝاٷدتٛاع٦ ٪اؾ٣ٛل٧س) (،)39
س٩للح ٨عتٛللذ اٹيللشاد يف ؼُ٩للِ أل٢للذاي ٜ٣عٗللٮ ٚـللادس ٚعٗٚ٧للات اٽعللٸ٨٦ ،ٝللشٯ ٚٶطظللا
اٖٟاش٨لل٭ (ًٗٚللني ٦طللاٞذسا) أل٣ًٚ ١لل ٝ٧املعٗٚ٧لل٭ ٟ٢للا ٨ؼللْ ٘ٛلل٘ اٖشطللاٱ٘ اٽعٸ٩ٚلل٭ ستللٮ
اٖرتي٩٣٩٭ ٣ٟٚا(،)40
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 ٠ٚ٦اط ٜاٖٟاش٨٭ ٨تبني أل٣ٞلا تعلين اٷعتٛلاد املتبلاد ٙنلني اٹيلشاد ٦٦طلاٱ٘ اٽعلٸ٦ ،ٝتشْلض
اٖٟاش٨لل٭ عٗللٮ اًٖعلل٘ اٖللز ٫ؼذثلل ٤اٖ٧طللاٱ٘ اٽعٸ٩ٚلل٭ ٦اٷتـللاٖ٩٭ نللاؾ٧٣ٛس ٚ٦للارا ً٨علل٘
ٸ نلني اٖ٧طلاٱ٘
اؾ٧٣ٛس ن٣لز ٥اٖ٧طلاٱ٘( ، )41يٛٛلا متتلاص نل٢ ٤لز ٥اٖٟاش٨ل٭ أل٣ٞلا تًلرتض تًلاع ً
٦اؾ٧٣ٛس ٦ا تٛل( ،)42يعٸَ٭ اٷعتٛاد عٟذ٢ا ٖ٩ظت ناػا٦ ٥اسذ ،س٩ح (تعتٛلذ اٖ٧طلاٱ٘
أل٨ل ًا عٗٮ املـادس اٖ ٨ظ٩طش عٗ٣٩ا اٻخشْٛ٦ ،)43( )١٦ا أل ١املعٗٚ٧لات تتلذيِ ٚل٦ ٠طلاٱ٘
اٽعٸ ٪ٖٓ ٝتلٶثش يف اٹيلشاد ،يًل ٪نعلع اؿلاٷت تتلذيِ املعٗٚ٧لات ْلزٖٔ ٚل ٠اٹيلشاد
ٖٓ ٪تٶثش يف ٢ز ٥اٖ٧طاٱ٘٦ ،يف ا تٛل ْاي٭

()44

َ٦ذ سألٯ اٖباسح ٟٚاطب٭ تطب٢ ِ٩ز ٥اٖٟاش٨٭ ٚذخٸً ٞاشً ٍ٨ا ٖذساطتٖ ٤عذ ٬اعتباسات،
أل٣ٛ٢ا:
-

أل ١تلل٨٧رت ٦طللٗ٩٭ تٗ لِل يعءاٖلل٭ ٖٗٛعٗٚ٧للات ٦اٹخبللاس٦ ،تتبٗلل٧س ُٞللا َ٧تلل ٤يف طللشع٭ ُٞلل٘
املعٗٚ٧٭ ٦٦ؿ٧هلا

علذد ْلبري ٚل ٠اؾ٣ٛل٧س َلذ ٷ نٗلٔ اَٖ٧لت  -أل ٦اٖشنبل٭ -

ُٖللشاٰ ٬اٖـللشٌ ألٚ ٦ؼللا٢ذ ٬اٖتًٗض٨لل ٦ ،١٧طلل٣ا ٤ٚيف ؼً٩للض امللل٧اطٟني اٖعللاد٨ني عٗللٮ
خ٧ض نٛاس اٖع ٘ٛاٖـلشً ٪يف ألٚلاَْ ٠لذ ٨تعلزس عٗلٮ اٖـلشً ٪ا لرتٍ اٖ٧ؿلٙ٧
ٖ٣٩اَ٦ ،ذست ٤عٗٮ ػا٦ص اٖشَان٭ املؼذد ٬اٖ تًشك٣ا اؿٓٚ٧ات يف نعع اٖبٗلذا١
عٗٮ ٦طاٱ٘ اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٫
-

()45

ٟ٨طبِ عٗٮ ت٨٧رت ٚلا ٟ٨طبلِ عٗلٮ اٖ٧طلٗ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ ٚل ٠س٩لح اٖ٧ظلاٱٌ ٦اٹ٢لذاٍ،
يتلل٨٧رت ٨عتللرب ممللجٸً سٍُ٩ُ٩ل ًا ٖپعللٸُ٨ ،ٝلل ٝ٧ن٧ظللاٱٌ اٷتـللا٦ ٙاٽنللٸى ُٞ٦لل٘ َلللا٨ا
ا تٛل ٦ألسذاث٨٦ ،٤ظتط٩ل أل ١وُلِ ٚعادٖل٭ طلشع٭ ُٞل٘ ٧ٚ٦اْبل٭ اؿلذخٚ٦ ،شٞ٦ل٭
ٓٚ ٦ا٩ٞ٭ اٖت٧اؿ٘ ٦اطت٩عاب اٖشأل ٦ ،٫را ْا ١اهلذٍ اٖلشٱ٩ع ٖ٧طلاٱ٘ اٽعلٸ٢ ٝل٧
اٖتيثري ،ين ١ػبٓات اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع ٪تبته – ٪أل٨ل ًا – ٢زا اهلذٍ

-

()46

هظللذ تلل٨٧رت خاؿلل٩٭ اٖتًاعٗ٩لل٭ نللني اًٖللشد ٦اٖ٧طللٗ٩٭ ٦ا تٛللل ،س٩للح ألؿللبح ُللذ٦س
اًٖللشد اٖعللاد٨ ٫ـللا ٙسطللاٖت٤

ٚلل٨ ٠ش٨للذ يف اَٖ٧للت اٖللز٨ ٫ش٨للذ نطشُ٨لل٭ ٚتعللذد٬

اٷػا٢للات خللٸٍ اٖٟٛلل٧رز اٷتـللاٖ ٪اُٖللذ ،)47(ٜ٨ي٣لل ٧عللٸٚ ٝتًاعلل٘ ٨تبللاد ٙي٩لل٤
اٹعلاٰ ٚعٗٚ٧ات٦ ٜ٣وـٗ ٤ٟٚ ١٧عٗٮ است٩ادات٦ ،ٜ٣ؼ ٙ٧ي ٤٩اؾ٧٣ٛس

مج٣ل٧س

٨بشح ٨٦تًاع٘ ،ن٘ ٨٦ؼاسٕ (ٚل ٠خلٸٚ ٙلا ٨بذ٨لٚ ٤ل ٠تعُٗ٩لات ٦آساٰ٦ ،نلاسغ ي٣٩لا

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

أل٨ل ًا ٧ٞع ًا  ٠ٚاٖظ٩طش ٬يرييلع نعلع املعٗٚ٧لات ٨٦تُبل٘ اٖلبعع اٻخلش ،نل٘ ٦ألس٩اٞل ًا
٨ـللبح ؿللاٞع ًا ٖٺخبللاس) ( ،)48ياٖتًاعٗ٩لل٭ ي٩لل ٤تتٛجلل٘ يف د٦س املتُٗللًْ ٪اعلل٘ يف ٦كللل
اٹدٟذ ٬اٽعٸ٩ٚ٭
-

()49

٨تذللا٦ص اعتٛللاد اٽعٸٚلل٩ني عٗللٮ تلل٨٧رت

اعتٛللاد ٦طللاٱ٘ اٽعللٸ ٝعٗللٮ املَ٧للل ٖ٦لل٧

نؼٓ٘ ٞظ  ،يٸ ىًٮ عٗٮ ٚل٨ ٠تلانل اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩لذ٦ ٫دل٧د ؿلبه٭ ٦اكلش٭ ٚل٠
ٚٸٚلللح اٽعلللٸ ٝاؾذ٨لللذ ،طللل٧اٰ عٗلللٮ ٚظلللت٧ٯ اٖلللل ٍ٧٩أل ٦امل٧كللل٧عات أل ٦ؿلللٟاع٭
ا ت٧ٯ يف اٽعذاد ،يبعل٣ا ٨تبل املٟشٮ اٖز٨ ٫ظري عٗ ٤٩اٽعٸ ٝاؾذ٨ذ يف ؿلٟاع٭
امللللاد ٬اٽعٸ٩ٚللل٭٨٦ ،ظلللتٛذ ْلللجريًا ٚللل ٠أليٓلللاس اُٖٟلللاؾ يف اٖلللرباٚر اؿ٧اس٨للل٭ ٚللل٠
٧ٚك٧عات ٚجاسٚ ٬ظبُ ًا يٛ٩ا ٨علشٍ "ناهلاػلتاّ" يف َ٧ٚلل تل٨٧رت( ،)50ي٧طلاٱ٘ اٽعلٸٝ
  ١ ٦نللذت ْ٦ي٣ٞللا ألخللزت عٗللٮ سللني نللشٖٗ ،٬تعاٚلل٘ ٚللل ٢للز ٥اٖاللا٢ش ٬اٷتـللاٖ٩٭اؾذ٨ذ - ٬يُذ ٦دذت ًٞظ٣ا فرب ٬عٗٮ تُبٗ٣ا ٦اٖتعاٚ ٘ٚع٣لا ثل ٜتب٣٩ٟلا ،سنلٚ ٜلا
٨طشسلللل ٤اٷعتٛللللاد عٗ٣٩للللا ٚلللل ٠ػللللٓاٷت تتعٗللللِ للللذٯ اٷٖتللللضا ٝنللللل٧ان املٟ٣لللل٭
٦ألخٸَ٩ات٣ا

()51

الدراسات السابقة :
أ – اودزاضاا اوعسبية
طبِ ٖٗباسح ألَ ١ا ٝذ٧٣د عج ٪س ٙ٧اطتخذاٚات ت٨٧رت ،ي٣زا  ٧٢اٖبشح اٖجاٖلح
ٖللل ٤يف ا لللاٖ ;ٙلللزا يلللن ١ت٧اؿلللٗٚ ٤لللل اٹطش٦سلللات اٖعٗ٩ٛللل٭ اٖعشن٩للل٭ رات اٖـلللٗ٭ ٚت٧اؿلللٗ٭،
٦ساؿلٗ٣ا أل ١اٖذساطلات (املظلتُٗ٭) املع٩ٟل٭ ناطلتخذاٚات اٽعٸٚل٩ني ٖتل٨٧رت ٦اعتٛلاد ٜ٢عٗللٮ
ٚعٗٚ٧ات٦ ،٤تٟاٚ ٙ٦ـذاَ٩ت٣ا عٗٮ املظت٧ٯ اٖعشن ٪تعذ ناٱبل٭ ،يهاٖبل ًا ٚلا تلشد اٽػلاس٬
عٸَللل٭ اٽعٸٚللل٩ني نتللل٨٧رت طلللش٨ع٭ يف طللل٩اّ تٟلللا ٙ٦تعاٗٚلللٚ ٜ٣لللل عٛللل٧ٚ ٝ٧اَلللل اٖت٧اؿللل٘
اٷدتٛلاعٚ ،٪ل ٠د ١٦خـل ٤نذساطلل٭ ٚظلتُٗ٭٦ ،طل٩عشض اٖباسللح نعلع اٖذساطلات اٖعشن٩لل٭
رات اٖـٗ٭ نيسذ د٧ا٧ٚ ٞك٧م دساطت ،٤ؼت ق٧س ٠٨اثٟني ٛ٢ا:
اٷطللتخذاٚات ٦املـللذاَ٩٭ ،يًٛ٩للا ٨تعٗللِ نذساطللات ا لل٧س اٹ( ٙ٦اٷطللتخذاٚات)،
تعذ دساط٭ اٖباسح (٢1437ل  ،)ٝ2015 -املعٞ٧ٟ٭ :اطتخذاٚات آٖتاب اٖـشً٩ني ٖتل٨٧رت
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٦تيثري٢ا عٗٮ ألداٱ ٜ٣امل٣لين ،دساطل٭ ٩ٚذا٩ٞل٭ عٗلٮ عٟ٩ل٭ ٚلْ ٠تٍلاب اٖـلشٌ اٖظلع٧د٨٭(،)52
ألَشب عٟلا ٠٨٦اٖذسا طلات اٖعشن٩ل٭ املتاسل٭

عٟل٧ا٢ ١لز ٥اٖذساطل٭ ،يُلذ اطلت٣ذيت اٖعٸَل٭

املباػللش ٬نللني آٖتٍللاب اٖـللشً٩ني ٦تلل٨٧رت٦ ،تٗخللف ٢للذي٣ا اٖعللا ٝيف اٖتعللشٍ عٗللٮ طب٩علل٭
اطتخذاٚات آٖتاب اٖـشً٩ني اٖظع٧د٨ني ٖت٨٧رت٦ ،أل ٜ٢اٷٞعٓاطلات اٖٟامجل٭ ع٣ٟلا عٗلٮ
ألداٱ٣لل ٜامل٣للين يف ْتانلل٭ املُللاٷت اٖـللشً٩٭ٚ ،لل ٠خللٸ٩َ ٙللاغ آساٰ عٟ٩لل٭ نٗهللت (ٚ )217لل٠
ْتاب ْ٦اتبات اٖـشٌ اٖ٧سَ٩٭ ٦اٽٖٓرت٩ٞ٦٭ ،س ٙ٧د٦ايل اطتخذاٖ ٜ٣ٚتل٨٧رت ٦سأل٣٨ل ٜيف
ٚؼٓٸت اطتخذا ٠ٚ ٤ٚد٣٭ٚ٦ ،لشد٦د ٥عٗلٮ ٣ٚلاسات ٜ٣امل٩ٟ٣ل٭ ٦ألطلاْٖ ٩تانلات٦ ٜ٣طلشّ
ت٧اؿٗٚ ٜ٣ل َشاٱ ٠ٚ ٜ٣د٣٭ ألخشٯ
ٚ٦لل ٠ألنللشص ٞتللاٱر اٖذساطلل٭ :تـ لذٍست د٦ايللل اٖتعللبري علل ٠اٖللشأل٦ ٫سش٨تلل ٤أل٢لل ٜد٦ايللل
اطتخذا ٝآٖتاب ٖت٨٧رتْٛ ،ا ٞا ٙدايع ًا طٖ٧٣٭ اٷطتخذا٦ ٝطشع٭ اٖٟؼش ٦اٖ٧ؿ ٙ٧تشت٩بل ًا
ٚتُذً ٚا٦ ،داٰ يف ُٚذٚ٭ امل٣اسات امل٩ٟ٣٭ اٖ ىشز ن٣ا آٖات  ٠ٚاطتخذا ٝتل٨٧رت٣ٚ ،لاس٬
تطللل٨٧ش ألد٦ات اؿللل٧اس٣ٚ٦ ،لللاس ٬طلللشع٭ اٖبشلللح علللٚ ٠عٗٚ٧للل٭٣ٚ٦ ،ل لاس ٬اطلللتٟبا أليٓلللاس
ُٖٗٛللاٷت٦ ،دللاٰ تُ٩للٚ ٜ٩ظللت٧ٯ املُللا٦ ٙتؼللذ٩ل آٖتانلل٭ علل ٠ا٢تٛاٚللات ا تٛللل ٦اٖللذعٜ
املعٖٓٗ ٫٧ٟات

يف ُٚذٚ٭ ٚشد٦دات ت٧اؿ٘ آٖات ٚل َشاٱ ٠ٚ ٤خلٸ ٙتل٨٧رت ،ألٚلا أل٢لٜ

تيثريات اطتخذا ٝآٖاتل ٖتل٨٧رت عٗلٮ ألطلاٖ ٩املعاؾل٭ آٖتان٩ل٭ ٦طلشّ علشض املُلاٷت،
يي٣ ٛ٢للا ٩ٚلل٘ آٖات ل ٖٸختـللاس يف ُٚاٖلل٦ ،٤اطللتخذا ٝاٖٗهلل٭ اٖظللٗ٣٭٦ ،اختللضا ٙاملُللا ٙيف
يُشات تٟاط ت٨٧رت٦ ،ألخريًا ين ١أل ٜ٢املؼٓٸت اٖ ت٧اد ٤آٖتاب عٟذ عشض ُٚلاٷتٜ٣
عللرب تلل٨٧رت كللعٌ ٚـللذاَ٩٭ اؿظللانات نللري امل٧ثُلل٭٦ ،اٖللشد٦د نللري امل٣زنلل٭٦ ،اهلذلل ٝ٧عٗللٮ
آٖات  ٠ٚد ١٦طب ٦اكحُٞ٦ ،ذ آًٖشٚ ٬ل ٠د ١٦طلشأ نلذاٱ٘٦ ،اٞتُلاد املُلاٚ ٙل ٠د١٦
َشاٰت٤
 ٠ٚ٦اٖذساطات املتعُٗ٭ ناطتخذا٧ٚ ٝاَل اٖت٧اؿ٘ ذ٣ٗٛا ،دساط٭ اٖباسح ألمحذ ن٠
نلللشا ٜ٩٢املظلللٟ٩ذ (٢1433لللل ٦ ،)ٝ2012 -ع٧ٟا٣ٞلللا :اطلللتخذاٚات اٽعٸٚللل٩ني اٖظلللع٧د٨ني
ٖ٧طاٱ٘ اٽعٸ ٝاؾذ٨ذ ٦اٽػباعات املتشُُل٭ – اٖؼلبٓات اٷدتٛاع٩ل٭ ٧ردل ًا  -دساطل٭
ٚظش٩٭ عٗٮ عٟ٩٭  ٠ٚاٽعٸ٩ٚني يف ٚذٟ٨٭ اٖش٨لاض(٧َ ،)53ا٣ٚلا ( )191عٸٍ٩ٚل ًا طلع٧دً ٍ٨ا ٚل٠
اٖعاٗٚني يف ٦طاٱ٘ اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨٭ يف ٚذٟ٨ل٭ اٖش٨لاض٦ ،تلذ٦س يٓلش ٬اٖذساطل٭ سلٚ ٙ٧لذٯ
تعشض اٽعٸٚل٩ني اٖظلع٧د٨ني ٖ٧طلاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٷدتٛلاع ٪اؾذ٨لذ٦ ،ؼذ٨لذ تًلل٩ٸت،ٜ٣

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٦د٦ايع٣لل ٜهلللزا اٖتعللشضَ٦ ،للذست٣ا عٗللٮ ؼُ٩للِ ػللباعاتٚ٦ ،ٜ٣لل ٠ألنللشص ٞتللاٱر اٖذساطلل٭ :أل١
اٖ٧٩ت٩لل٧ب ٨لليت ٪يف ُٚذٚلل٭ اطللتخذا ٝػللبٓات اٖت٧اؿلل٘ اٷدتٛللاع٩ٗ٨ ،٪لل ٤اًٖلل٩ع نلل ،ٕ٧ثللٜ
املٟتللذ٨ات ،يتلل٨٧رت٦ ،اطللتًاد ٬اٽعٸٚلل٩ني ٚلل ٠اٖؼللبٓات يف ص٨للاد٢ ٬للاٚؽ اؿش٨لل٭ داخلل٘
ٚٶطظللات ٜ٣اٽعٸ٩ٚلل٭٦ ،أل ١ألْجللش املللتهريات اٖ ل تللذيل اٽعٸٚلل٩ني ٢للٚ ٪تانعلل٭ اٹخبللاس،
٧ٚ٦اْب٭ اٖتط٧سات اٖتُ٩ٟ٭ ٦املعٗٚ٧ات٩٭٦ ،اٖبشح ع ٠ألخبلاس٦ ،دارن٩ت٣لا اٖل تًل ّ٧اٽعلٸٝ
اٖتُٗ٩ذ٦ ،٫ألٚا ألْجش امل٩ٛضات اٖل اطلتًاد٢ا اٽعٸ٩ٚلٚ ١٧ل ٠اٖؼلبٓات ٢ل ٪اٖظلشع٭ يف
اٖ٧ؿٙ٧

ٚـادس اٹخباس ،ث ٜص٨اد٢ ٬اٚؽ اؿش٨ل٭ ،يض٨لاد ٬علذد املـلادس اٽخباس٨ل٭ اٖل

٨شدل ٖ٣٩ا اُٖاٱ ٜناٷتـاٙ
ألٚا يٛ٩ا ىف دساطات ا ٧س اٖجا( ٪ٞاملـذاَ٩٭) ،يُٗلذ سؿلذ اٖباسلح علذ ٬لارز
تتٟا٦هلا ،يٛٛا ٨تعِٗ ناملـلذاَ٩٭ يف ٧ٚاَلل اٖت٧اؿل٘ اٷدتٛلاع ،٪دساطل٭ دٟ٨لا ألمحلذ عشانل٪
٦نظللٟت عبذا ظلل ٠اٖعُبللا٢1433( ٫٦للل  ،)ٝ2012 -نعٟلل٧اٚ :١ـللذاَ٩٭ املللل ١٧ٛاـللرب٫
مل٧اَللللل اٖت٧اؿلللل٘ اٷدتٛللللاعٖ ٪للللذٯ اٖؼللللباب ،دساطلللل٭ ٩ٚذا٩ٞلللل٭ عٗللللٮ عٟ٩لللل٭ ٚلللل ٠اٖؼللللباب
اٖظللع٧د٦ ،)54(٫تللتٗخف ٚؼللٓٗ٭ اٖذساطلل٭ يف اٖظللٶا ٙاٖللشٱ٩ع اٖتللاٖٚ :٪للا ٚللذٯ ٚـللذاَ٩٭
املل ١٧ٛاـرب ٫مل٧اَل اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاعٖ ٪ذٯ اٖؼلباب اٖظلع٧د٦ ،٫طبُلت اٖذساطل٭ عٗلٮ
عٟ٩٭ َ٧ا٣ٚا (ًٚ )200شد ٠ٚ ٬اٖؼباب ٠ٚ٦ ،ألنشص ٞتاٱر اٖذساط٭ :دلاٰت ٚـلذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات
٧ٚاَل اٖت٧اؿ٘ يف املشتب٭ اٹ ٦نني ألطباب اعتٛاد اٖؼباب عٗٮ ٢ز ٥امل٧اَل ،تٸ٢ا ٚباػلش٬
طشعت٣ا يف  ُ٘ٞاٹخباس ،ث ٜسش٨ت٣ا يف ٟٚاَؼ٭ َللا٨ا ا تٛلل ،يت٧ٟع٣لا يف عطلاٰ يٓلش٬
عٛا ٨ذ٦س يف اٖعا ٦ ،اًٞشاد٢ا نعشض ألخباس نري ٧ٚد٧د ٬يف اٖ٧طاٱ٘ اٹخشٯ ٠ٚ٦ ،اٖٟتلاٱر
املشتبطلل٭ نتُ٩لل ٜ٩اٖعٟ٩لل٭ اٖؼللبان٩٭ ملـللذاَ٩٭ ٧ٚاَللل اٖت٧اؿلل٘ اٷدتٛللاع ،٪يٛلل ٠س٩للح ُٞلل٘
املعٗٚ٧للات دللاٰ تلل٨٧رت ٦اٖ٧٩ت٩لل٧ب نٟظل ٚتظللا٨٦٭ تٸٛ٢للا اًٖلل٩ع نللٚ٦ ،ٕ٧لل ٠س٩للح اٷٞتؼللاس
تـللذس تلل٨٧رت امل٧اَلللل اٹْجللش اٞتؼللاسًا نلللني اٖؼللباب ،نًلللاسّ نظلل ٩علل ٠اًٖللل٩ع نلل ٕ٧ثلللٜ
اٖ٧٩ت٩لل٧ب ٚ٦ ،لل ٠س٩للح ٚللذٯ اٷعتٛللاد عٗ٣٩للا ْٛـللذس خبللاس ٫تًلل ّ٧تلل٨٧رت عٗللٮ اٖ٧٩ت٩لل٧ب
٦اًٖ٩ع ن ٕ٧نًاسّ ٞظ ٗٚش٧ظ
ٚ٦ا ٨تعِٗ ناملـذاَ٩٭ يف امل٧اَل اٽخباس٨٭ عٗٮ اٽٞرتٞت ،دساط٭ ٦اٱ٘ مساع ٘٩سظل٠
عبل ل ذاٖباس٦ ،٫ع٧ٟا٣ٞلللاٚ :ـلللذاَ٩٭ امل٧اَلللل اٽخباس٨للل٭ عٗلللٮ اٽٞرتٞلللت ٦عٸَت٣لللا ظلللتُب٘
اٖـللشاي٭ املطب٧علل٭ ْٛللا ٨شا٢للا اؾ٣ٛلل٧س املـللشَ٦ ،)55(٫للذ اطللت٣ذيت اٖذساطلل٭ ٚعاؾلل٭
83
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اٖعٸَ٭ نلني ٚـلذاَ٩٭ امل٧اَلل اٽخباس٨ل٭ ٚ٦ظلتُب٘ اٖـلشاي٭ املطب٧عل٭ يف ٚـلش٦ ،تٓٞ٧لت
عٟ٩ت٣ا اٖعٛذ٨٭ ٚ )221( ٠ٚهشد ٠ٚ ٬اؾ٧٣ٛس املـش ٫املظتخذٖ ٝپٞرتٞلتٚ٦ ،ل ٠ألنلشص ٞتلاٱر
اٖذساطلل٭٨ :للشٯ ٚللا ٨ض٨للذ عٗللٮ ٞـللٌ املبشلل٧ثني أل ١امل٧اَللل اٽخباس٨لل٭ ألْجللش ٚـللذاَ٩٭ ٚلل٠
اٖـللشٌ املطب٧علل٭ٖ٦ ،لل٧سظ ٦دلل٧د عٸَلل٭ استباط٩لل٭ هان٩لل٭ نللني ٚظللت٧ٯ ٚعشيلل٭ اؾ٣ٛلل٧س
ٷطتخذا ٝاٽٞرتٞت ٦تؼٓ ٘٩اٷػا ٥مٚ ٧ـلذاَ٩٭ ٢لز ٥امل٧اَللَ٦ ،لذ ػٗللت ٢لز ٥اٖعٸَل٭
 ٠ٚخٸ ٙتًاع٘ اؾ٧٣ٛس ٚع٣ا٢٦ ،لٚ ٧لا َلذ ٨لذيل

اصد٨لاد اعتٛلاد اؾ٣ٛل٧س عٗلٮ امل٧اَلل

اٽخباس٨٭ ْٛـادس عٸ٩ٚ٭ هلا ٚـذاَ٩٭ تً ّ٧اٖـشاي٭ املطب٧ع٭
ٚ٦للا ٨تعٗللِ ناملـللذاَ٩٭ يف اٖـللشاي٭ اٽٖٓرت٩ٞ٦لل٭ ،دساطلل٭ طلل ٌ٩نللٞ ٠اؿللش املؼللعٗ٪
(٢1434ل ٦ ،)ٝ2013 -ع٧ٟا٣ٞاٚ :ـذاَ٩٭ اٖـشاي٭ اٽٖٓرت٩ٞ٦ل٭ يف ٞؼلش ألخبلاس اًٖظلاد،
دساط٭ ٩ٚذا٩ٞ٭ عٗٮ عٟ٩٭  ٠ٚاٖٟخ اٖظع٧د٨٭(٦ ،)56ؼذدت ٚؼٓٗت٣ا اٖبشج٩٭ يف اطتُـلاٰ
آساٰ اٖٟخ اٖظع٧د٨٭ سٚ ٙ٧ـذاَ٩٭ اٖـشاي٭ اٽٖٓرت٩ٞ٦ل٭ يف تهط٩ت٣لا ٹخبلاس اًٖظلاد ٚل٠
خٸٚ ٙذٯ اٖتضا٢ ٝز ٥اٖـشٌ عا٨ري ٦عٟاؿش املـذاَ٩٭ ٧ٚ ٠ٚك٧ع٩٭ ٦دَ٭ ٦ثُ٭ ٞ٦ضا٢ل٭
٦اٖتضا٣ٚا ناملظٶ٩ٖ٦٭ اٷدتٛاع٩٭ٚ٦ ،جٍ٘ اٖعٟ٩ل٭ ( )352ػخـل٩٭ نجٗل ١٧ف٧ٛعل٭ قلذدٚ ٬ل٠
اٖٟخ  :٪٢اٹْادن٩٭ ٦اٖتؼش٨ع٩٭ ٦اٖت٩ًٟز٨٭ ٦اُٖلاٱ٩٭ ٦اٖظ٩اط٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭ ٠ٚ٦ ،ألنلشص
ٞتاٱر اٖذساط٭ رات ؿٗ٭ نذساط٭ اٖباسح ٚا تعِٗ عا٨ري املـلذاَ٩٭ يف ٞؼلش اٹخبلاس ،س٩لح
٦ايِ املبش٧ث ١٧عٗلٮ أل٩ٛ٢ل٭ ٚعلا٨ري املـلذاَ٩٭ يف ٞؼلش اٹخبلاس يف اٖـلشاي٭ اٽٖٓرت٩ٞ٦ل٭ ،
أل٣ٛ٢ا :اٻ٩ٞ٭ "طشع٭ ٞؼش اـرب ٧ٚ٦اْب٭ اؿذخ" ،ػًاي٩٭ املـلذس "أل ٫اطلتً٩اٰ املعٗٚ٧لات
ْاٗٚلل٭ علل ٠اؿللذخ٦ ،نٓلل ٠اٖشدلل٧م

ألدٖلل٭ ْاٖ٧ثللاٱِ ٦اَٖ٧للاٱل" ،اٖ٧كلل٧أ "يف اٖٗهلل٭

٦اٹيٓاس ٦ألطاٖ ٩تُلذ ٜ٨اٹخبلاس"َ ،ل ٬٧املـلادس ،اٖظلٛع٭ اؾ٩لذ" ٬ثبلات مسعل٭ اٖـلشً٩٭
اٽٖٓرت٩ٞ٦٭"
ب – اودزاضاا ا جّ ية
تلل٧ايش ٖٗباسللح ف٧ٛعلل٭ للارز ٚلل ٠دساطللات ألدٟب٩لل٭ رات ؿللٗ٭ للتهريات ألطاطلل٩٭ يف
دساطللت ،٤تتعٗللِ ناطللتخذاٚات اٽعٸٚلل٩ني ٖتلل٨٧رت٦ ،تعاٚلل٘ اٖـللشً٩ني ٚللل تهش٨للذات تلل٨٧رت،
٦اطتخذا ٝت٨٧رت ٚـذسًا ٖٗٛعٗٚ٧ات ٠ٖٓ ،اٖبعذ امل ٜ٣اٖز ٫سْض عٗ ٤٩اٖباسح ٖٗعشض ٟ٢لا
ٚللا تعٗللِ نؼللٓ٘ خللاق ـللذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت٦ ،طلل٨ ٍ٧عللشض اٖباسللح ٞبللز ٚعشي٩لل٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٧ٚدض ٬ع ٠تٗٔ اٖذساطات٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱذ٣ا عٗٮ ك ٰ٧اٖتـً٩ٟات اٖظانُ٭ ،عٗٮ اٖٟش ٧اٻت:٪
 دس اطلل٭ ٞ٧٨للو ٦اْ ١للٞ٧٨٦ ٜ٩للو دللْ ٧لل٦ ٜ٩دٞ٧للو ٖلل ،)ٝ2015( ،٪نعٟلل٧ا :١اٖتهش٨للذٖٗذ٣ٛللل٧س :دساطللل٭ اطلللتخذا ٝاٖـلللشً٩ني ٦اٽعٸٚللل٩ني ٖؼلللبٓ٭ تللل٨٧رت٦ ،اػا٢لللات ٜ٣مللل٧
تهش٨للذات ا تٛللل٦ ،عٸَللاتٚ ٜ٣للل اؾ٣ٛلل٧س(َ٦ ،)57للذ ٢للذيت اٖذساطلل٭

َ٩للاغ اػا٢للات

اٖـشً٩ني ٦اٽعٸ٩ٚني يف ْ٧س٨ا اؾ٧ٟن٩٭ م ٧اؾ٧٣ٛس ٦عٸَات ٜ٣ناٖعاٚ٭  ٠ٚخٸ ٙتل٨٧رت
٦أل٢ل ٜألٞؼلطت ٜ٣عٗللٮ اٖؼلبٓ٭٦ ،خـ٧ؿل ًا يف ؿلٟاع٭ اٹخبلاسْ٦ ،تانلل٭ اٖعٟلا ٠٨٦اٖشٱ٩ظلل٭
٩ً٩ْ٦لل٭ اطللتًاداتٚ ٜ٣لل ٠تهش٨للذات اؾ٣ٛلل٧س يف ؿلل٩ان٭ عٟللا ٠٨٦خباس٨لل٭ ٛ٣ٚلل٭ٚ٦ ،لل ٠أل٢للٜ
تظاٵٷت اٖذساطل٭٩ْ :لٌ ٟ٨الش اٖـلشً ١٧٩آٖ٧س٨ل ١٧اؾ٧ٟن٩ل١٧

تهش٨لذات اؾ٣ٛل٧س؟

٨ ٌ٩ْ٦ظتخذ ٝاٖـشً ١٧٩آٖ٧س٨ل ١٧اؾ٧ٟن٩ل ١٧اٖتهش٨لذات يف اُٖـلف اٽخباس٨ل٭؟ َ٦لذ
ػللاسٕ يف اٖذساطلل٭ ( )163ؿللشًً ٍ٩ا نجٗلل )9( ١٧ؿللشٌ خباس٨لل٭ قٗ٩لل٭ٚ٦ ،لل ٠أل٢للٞ ٜتللاٱر
اٖذساط٭:
-

٨ظللتخذ ٝاٖـللشً ١٧٩آٖ٧س٨لل ١٧تلل٨٧رت نٟؼللا ٦يعاٖ٩لل٭ يف عللا اٹخبللاس ٦اُٖـللف،
ناٽكاي٭

-

أل٨ ٜ٣ٞتً ١٧ٛ٣اًٖاٱذ ٠ٚ ٬تهش٨ذات اؾ٧٣ٛس

ألظ٣شت اٖٟتاٱر ني ١اٖـشً٩ني ٨ظتخذ ١٧ٚت٨٧رت ٚل اؾ٧٣ٛس  ٠ٚألدل٘ عٗٛل ٜ٣امل٣لين،
٦أل ١آساٰ اٖٟاغ عٗلٮ تل٨٧رت نٓل ٠دف٣لا يف َـلف اٹخبلاس ٚل ٠خلٸ ٙاٖتًاعل٘ نلني
اٖـشً٩ني ٦اؾ٧٣ٛس يف يلاٰ املَ٧ل

-

داٰت تهش٨ذات اؾ٧٣ٛس ٩ًٚلذٚ٦ ٬لٶثش ٬نـلً٭ عاٚل٭ ٖٗـلشً٩ني ،يُلذ ألد ٚلا ٨ض٨لذ
عللٚ % 30 ٠لل ٜ٣ٟنللي ١تهش٨للذات اؾ٣ٛلل٧س ؼتلل ٫٧عٗللٮ آٖللجري ٚللٚ ٠ـللادس اٹٞبللاٰ،
٦ألعلشب ألْجللش ٜ٢نؼللٓ٘ علا ٝأل ١تهش٨للذات اؾ٣ٛلل٧س يف تل٨٧رت ٚللٶثش ٬يف اٖللشأل ٫اٖعللاٝ
٦تعٓظ ٤نـشاس٭

-

أل٦كللح اٖـللشً ١٧٩أل ١اطللتخذاٖ ٜ٣ٚتلل٨٧رت ٚلل ٠ألدلل٘ طللشد اُٖـللف اٽخباس٨لل٭ اٖلل
٨ظللتخذ٣ٞ٧ٚا يف اٖـللشٌ املطب٧علل٭ أل ٦اٽٖٓرت٩ٞ٦لل٭ ،يٛعالل ٜاٖـللشً٩ني اطللتخذٝ
تلل٨٧رت ٚلل ٠ألدلل٘ اطللتخٸق سد٦د اٹيعللا٦ ٙاٻساٰ ٖـلل٩ان٭ اُٖـللف اٽخباس٨لل٭ عللذٙ
٧٨اصٜ٣ٟٚ %73 ٫

-

ألَ ١ذس ٬اٖـشً ٪عٗٮ اٖت٧اؿ٘ ٦اٖتهش٨ذ ٚلل اؾ٣ٛل٧س ،نٟشل ٤اًٖشؿل٭ ٷطلتخٸق
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املعٗٚ٧لل٭ ٦ؿلل٩انت٣ا ناٖطشُ٨لل٭ اٽخباس٨لل٭ اٖ٧اَع٩لل٭ اٖ ل تعٓللع ٞللبع اؾ٣ٛلل٧س نللٟف
خباس ٫قٓ ٤ٖ ،ٜتيثري ٥عٗٮ اؾ٧٣ٛس
 دساطللل٭ٚ :اسطللل ٘٩نش٦سمسلللا ٦تللل٧د نشا٢لللا ،)ٝ2013( ،ٝنعٟللل٧ا :١ػلللبٓ٭ تللل٨٧رتْٛـذس ٖٺخباس ٌ٩ْ :اطتخذٚت اٖـشٌ اهلٟٖ٧ذ٨٭ ٦اٖرب٨طا٩ٞل٭ اٖتهش٨لذات يف تهط٩ت٣لا
اٽخباس٨٭ ٖٺع٧اَ٦ ،)58(ٝ2011 – 2007 ٝذ ٢ذيت اٖذساط٭

اٖتعشٍ عٗٮ ْ٩ً٩ل٭ تعاٚل٘

املشاطٗني ٖٺخبلاس يف اٖـلشٌ اٖرب٨طا٩ٞل٭ ٦اهلٟٖ٧ذ٨ل٭ ٚلل تهش٨لذات ػلبٓ٭ تل٨٧رت ْٛـلذس
ٖٗٛعٗٚ٧لات ألُٚ ٦اسٞت٣للا نطشُ٨ل٭ تللذا ٙ٦اٹخبلاس اٖتُٗ٩ذ٨لل٭ اٖ٧سَ٩ل٭ أل٧ٞ ٦ع٩لل٭ اٹخبلاس املتذاٖ٦لل٭
عرب ت٨٧رت ٦تـلً٩ٟات٣اَ٦ ،لذ ت تطب٩لِ اٖذساطل٭ عٗلٮ ( )8ؿلشٌ نش٨طا٩ٞل٭ ٟٖ٧٢٦ذ٨ل٭٢ ،ل٪
اًٖاٟ٨اٞؼللا ٙتللانض ٦اؾاسد٨للا٦ ١ؿلل٦ ٠اٖللذٚ ٪ٗ٨للش٦س ٚلل ٠نش٨طا٩ٞللا ،ناٽكللاي٭

ٚجٗلل٣ا ٚلل٠

ٟٖ٧٢للذا ٦كللٟٛت اٖعٟ٩لل٭ ( )5813تهش٨للذ ٬ت اَتباطلل٣ا ٚـللادسًا خباس٨لل٭ يف (ُٚ )3361اٖلل٭
خٸ )5( ٙط٧ٟات ٠ٚ٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

ٟ٢للإ ًٚاسَللات ٦اكللش٭ نللني اٖـللشٌ اٖؼللعب٩٭ ٦نللري اٖؼللعب٩٭ ،يعٗللٮ اٖللشنٚ ٜلل ٠أل١
د٧د ٬اٖـشاي٭ َلذ اْتؼلًت تل٨٧رت ٚـلذسًا أل٦ٷً ،ٷ أل ١اٖـلشٌ اٖؼلعب٩٭ تظلتخذٝ
اٖتهش٨للذات نؼللٓ٘ أل٦طللل ،يٛللا ُ٨للشب ٚلل ٠ثٗجلل ٪اٖتهش٨للذات يف ٢للز ٥اٖعٟ٩لل٭ َللذ ت
اٷطتؼ٣اد ن٣ا يف اٖـلشٌ اٖؼلعب٩٭٦ ،خٸؿل٭ اُٖلٟ٢ ٙ٧لا أل ١ظلش ٍ٦اٖعٛل٘ َ٦ل٧اٞني
اٖـشاي٭ املع ٙ٧ٛن٣ا يف اٖـشٌ اٖؼعب٩٭ َذ تعضص ٢زا اٹداٰ

-

تعذ ٚـادس اٖٟخب٭ ٚل ٠املـلادس املظل٩طش ٬عٗلٮ سلذ٨ح اؾ٣ٛل٧س نظلب تل٨٧رت ،س٩لح
ُّ
٨ظلٛل هلل ٜاؾ٩ٛلل ،ٹٞل ٤ٷ ٦دل٧د ملـلذس نلذ ٘٨ٷ تل٨٧رت ي٣ل٨ ٧ظل٩طش عٗلٮ اؾٛللا٢ري
ن٧ؿًٚ ٤ـذسًا ٷ نذ ،٤ٖ ٘٨س٩ح تـع سٵ٨٭ املؼا٢ري  ٠ٖٓ٦نٓٚ ٠تلانعت ٜ٣عٗلٮ
ت٨٧رت

-

أل ١تلل٨٧رت َللذ ؿللاس ٦نؼللٓ٘ ٟٚللتاٚ ٜـللذسًا ٖٗـللشاي٭ ٟٚللز عللا ،ٝ2010 ٝيُللذ ْللا١
ٟ٢لللإ تضا٨لللذ ْلللبري يف علللذد اٖتهش٨لللذات يف قتللل٧ٯ اٖـلللشٌ اٖ٩ٚ٧٩للل٭ ،ياٖطب٩عللل٭
اٖتًاعٗ٩٭ ٦اؾٛا٢ري٨٭ ٖتل٨٧رت دعٗلت ٟٚلٚ ٤ـلذسًا قببل ًا ٖٗٛشاطلٗني ،ي٣ل٨ ٜظلتط٩ع١٧
اٖت٧اؿلل٘ ٚللل ْلل٘ ٚلل٨ ٠شن ل يف اٖت٧اؿلل٘ ٚللل تُللاس٨ش٨٦ ،ٜ٢ظللتط٩ع ١٧اٷَللرتاب ٚلل٠
ْ٘ ػخف ٖٗتعٗ٦ ِ٩ألخز املعٗٚ٧٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

-

تظتخذ ٝاٖتهش٨ذات ٖعذ ٬أل٢لذاٍ ٣ٟٚلا :عطلاٰ املشاطل٘ اًٖشؿل٭ ٖٗ٧ؿلٙ٧

اًٖللاٰ

اـللاق ناٖٟللاغ املعللش٦يني ٦املؼلل٧٣س٦ ،٠٨اٖللز٨ ٠٨ظللتشُ ١٧اٽخبللاس علل ٜ٣ٟنطشُ٨لل٭ أل٦
نلليخشٯ٦ ،اٖعٛلل٘ عٗللٮ طللرب أليٓللاس٦ ٜ٢اٖتعللشٍ عٗ٣٩للا ،عللٸ ٬٦عٗللٮ رٖللٔ نٓلل٠
اٖ٧ؿٙ٧

اٖٟاغ اٖز ٠٨ٷ نٓ ٠اٖ٧ؿ ٜ٣٩ٖ ٙ٧ناٖطشّ اٖتُٗ٩ذ٨٭٦ ،اٖتعشٍ عٗلٜ٣٩

٦عٗٮ ألخباس٦ ٜ٢اطتخذاٚ ٜ٣ٚـادس ؿشً٩٭
-

تُ ٝ٧اٖتهش٨ذات ناؿح عٗٮ اُٖـف اٽخباس٨٭ ٢٦ ،لز ٥اؿاٖل٭ ٚشؿل٧د ٬يف ٚ %20ل٠
اُٖـف اٖ ٨ت ٜي٣٩ا اَتباغ اٖتهش٨ذات٢٦ ،زا وذخ عٟذ َ٩لا ٝػلخف علَ ٠ـلذ
أل ٦نلللري َـلللذ ناٖتهش٨لللذ  ،ثللل ٜتُللل ٝ٧اٖـلللشٌ ناَتباطللل٣ا ٖتـلللبح ٧ٚكللل٧م اُٖـللل٭،
ياٖظ٩اطللل٢٦ - ١٧٩للل ٜألسلللذ املـلللادس ٨ -ظلللتخذ ١٧ٚتللل٨٧رت نؼلللٓ٘ طلللرتات٩ذ٪
ٖريطخ٧ا َــ ٜ٣يف اٖـشٌ اٖذاسد٭ أل ٦املتذاٖ٦٭ يف اٖبٗذ
 -دساط٭ ٞ٧٩ٚلو تؼلا٦ ٦آخلش ،)ٝ2012( ،١٦نعٟل٧ا :١اتـلاٷت اٖعلا ٦تلذيِ املعٗٚ٧لات

عرب ػبٓ٭ تل٨٧رت(٢ ، )59لذيت اٖذساطل٭ سؿلذ ٚلذٯ تلذيِ املعٗٚ٧لات علرب َ٧ٚلل تل٨٧رت٦ ،د٦س
ٚظتخذ ٪ٚاملَ٧ل يف اٞتُا ٙاملعٗٚ٧ات ٦اٞتؼاس٢ا٦ ،رٖلٔ ٚل ٠خلٸ( ٙسظلانات) علذٚ ٬ـلادس
ي ،٤٩أل٣ٛ٢ا٦ :طاٱ٘ اٽعلٸ٦ ،ٝاُٖ٧اعلذ اٖؼلعب٩٭ ٖٗٛظلتخذٚني اٖعلاد٨ني٦ ،ف٧ٛعلات متجل٘
َاد ٬اٖشألْ ٠ٚ ٫باس اٖظ٩اط٩ني ٦ألؿشاب اٖشأل٦ ٫املؼا٢ري ٠ٚ٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

تظللتط٩ل ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت أل ١متٓللٚ ٠لل ٠ؼذ٨للذ اٖعٸَلل٭ نللني اٹؿللٟاٍ املختًٗلل٭ ٚلل٠
ٚظلتخذ ٪ٚاملَ٧للل (اٽعللٸ ٝاملتعللذد ٖٟٗللاغ٦ ،اٖعللاد ٫كلل ٠ٛاُٖاعللذ ٬اٖؼللعب٩٭َ٦ ،للاد٬
اٖللشأل٦ ٫اٖظ٩اطلل٩ني) ٚللل اٹد٦اس اٖ ل ٗ٨عب٣ٞ٧للا يف اٷٞتؼللاس اهلاٱلل٘ ٖٗشطللاٱ٘ اٽخباس٨لل٭
اٷدتٛاع٩٭ ٦اٖظ٩اط٩٭

-

 ٝ٧ُ٨ت٨٧رت ظٛل اٖٸعبني ٚل نعل ٜ٣اٖبعع ٖٗ٩عب٧ا ٖعبت ٜ٣اٖتهش٨ذ٨ل٭ يف سُل٘ ٦اسلذ:
يٟ٣إ ٦طاٱ٘ اٷتـا ٙناؾٛا٢ري آٖبري ٬املتعذد ٬اٖ تٶد ٫د٦سًا سٱ٩ظل ًا يف اٖع٩ٗٛل٭
عٗٮ ػبٓ٭ ت٨٧رت ٪٢٦ ،تت٩ٛض عٗٮ اؾ٩ٛل يف طشُ٨ل٭ عشكل٣ا ٖٺخبلاس٦ ،هللا ْلجري
 ٠ٚاملتانعني٨٦ ،ت ٜاٖتباد ٙيٛ٩ا ن٣ٟ٩لا ٦ن٩ل ٜ٣ٟؾٛلل املعٗٚ٧لات ٦اٻساٰٞ ،ا٩٢لٔ عل ٠أل١
سذلل ٜتهش٨للذات ٜ٣تـلل٘

ألْللرب عللذد ٚلل ٠اٖٟللاغ ٚباػللشٚ ٬لل ٠د ١٦نطللاٰ ملـللذاَ٩٭

املـذس ٦نذ ١٦تذخ٘ املظتخذٚني اٻخش ٠٨املٶثش٠٨
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-

ىتٌٗ ت٨٧رت ع ٠اٖ٧طاٱ٘ اٖتُٗ٩ذ٨٭ ،ياٹخري٩ٖ ٬ظت ناٖلش٦س ٬أل ٙ٦اٖٟاػشٖ ٠٨ٺخبلاس
ع ٠اٹسذاخ اؾذ٨ذ ،٬ن٘ يف نعع اؿاٷت٢ ،ل ٪اٹَل٘ استباطل ًا ٚلل اٖٟلاغ اٖعلاد٨ني
أل ٦اٹخباس اٖعاد٨٭ اٖ تذع٧

-

ٞؼش اٽػاع٭ ٦اـرب

٨٦لٶدَ ٫للاد ٬اٖلشأل ٫نـللً٭ عاٚل٭ ،د٦سًا س٨ادٍ٨ل ًا يف ٞؼلش اٹخبللاس علرب طلل٣ا ٜ٣ٚيف عللذد
اٖشطاٱ٘ ٦يف ط٣ا ٜ٣ٚيف سألب اٖـذم عٗٮ ٚظت٧ٯ اُٖاعذ ٬اٖؼعب٩٭  ٜ٢ ٦داٱٛل ًا ٚلشاد
اٖطاقني ٖٗ٧ؿ ٙ٧عرب ألؿ٧ات٦ ٜ٣عٗٮ سظانٜ٣
 -دساط٭ ْ٦ ٜ٩ناسٕ ٦س ،)ٝ2013( ،ُّ٦نعٟل٧ا :١ألثلش اطلتخذا ٝاٖذٖ٦ل٭ مل٧اَلل اٖت٧اؿل٘

اٷدتٛاع ٪عٗٮ ٚـذاَ٩ت٣ا :دساط٭ ػبٓ٭ ت٨٧رت(َ٦ ،)60ذ ٢ذيت اٖذساطل٭

ؼذ٨لذ ٚلا

را ْاٞلللت ٦طلللاٱ٘ اٷتـلللا ٙتظلللتخذْ ٝللليدا ٬يف تعض٨لللض املـلللذاَ٩٭ املتـللل٧سٖٛٗ ٬ظلللٶ٩ٖ٦٭
اٽهان٩لل٭ ٖٗشٓٚ٧لل٭ آٖ٧س٨لل٭ٚ٦ ،للا ٢لل ٪ألنللشاض اطللتخذا٦ ٝطللاٱ٘ اٷتـللا ٙاٖل تللٶثش يف
تـ٧سات ٚـلذاَ٩٭ اؿٓٚ٧ل٭٦ ،ت اخت٩لاس اٖعٟ٩ل٭ ٚل ٠آٖل٧س٨ني اؾٟل٧ن٩ني ٖ٩ت٧اؿلٗ٧ا ٚل٠
خٸ )13( ٙسظان ًا عٗٮ ت٨٧رت ،نٗو ف٧ٛع )797( ٜ٣يشدًا  ٠ٚ٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

ْٗٛللا ْللاٟ٢ ١للإ عللذد ألْللرب ٚلل ٠اٖٟللاغ ساضل علل ٠اطللتخذا ٝاؿٓٚ٧لل٭ ٖ٧طللاٱ٘
اٷتـا ،ٙتٓ ١٧اٖجُ٭ يف سٓٚ٧ت ٜ٣ألْلرب ٓٚ ٦ ،ا٩ٞل٭ تعض٨ض٢لا عٟلذ ٜ٢ألَلشب ،
٦نٓ ٠اطتخذا ٝت٨٧رت َٟاٛ٣ٚ ً٬٭  ٠ٚألد٘ اٖع ٘ٛعٗٮ ْٛلا ٙاـلذٚات اؿٓ٩ٚ٧ل٭
عرب املَ٧ل

-

أل ١اـللذٚات املتعُٗلل٭ ناٖؼللًاي٩٭٦ ،اٷًٞتللاأ عٗللٮ ٦طللاٱ٘ اٷتـللا ٙنٓلل ٠أل ١تللٶثش
هانً ٍ٩ا عٗٮ ثُ٭ اٖٟلاغ يف اؿٓٚ٧ل٭ ٚباػلش٦ ،٬أل ١تعلضص ٚل ٠املـلذاَ٩٭ املتـل٧س ٬يف
ٚٶطظات اٖذٖ٦٭ ،مملا ٨لذ ٙعٗلٮ أل ١تل٨٧رت ىتٗلٌ عل ٠اٖ٧طلاٱ٘ اٖتُٗ٩ذ٨ل٭ اٹخلشٯ يف
اٷتـللاٖ ٙلل٩ع يف اٖؼلللٓ٘ يُلل ٖٓ٦ ،لل ٠يف امللللادٞ٧ْ ٬للَٟ ٤للا ٬تًعللل٘ ٚلل ٠تُلللذٜ٨
اـذٚات اؿٓ٩ٚ٧٭

-

تعتلللرب ٢لللز ٥اٖذساطللل٭ رات َٛ٩للل٭ عاٖ٩للل٭ ملٶطظلللات اؿٓٚ٧للل٭ أل ٦اٖذٖ٦للل٭ اٖل ل تش٨لللذ
اطتخذا٦ ٝطلاٱ٘ اٷتـلاُْٟ ٙلا ٬ت٧اؿل٘ ٚلل اٖٟلاغ٦ ،تً٣ل٩ً٩ْ ٜل٭ اطلتخذا٢ ٝلز٥
اٖ٧طاٱ٘ ك ٠ٛاٖظ٩اّ اؿٓل ٪ٚ٧يف ٨للاأ عٛل٘ ْل٘ ٚٶطظل٭ سٓ٩ٚ٧ل٭ ٦ ،طلشأ
اٖٟت٩ذ٭ عٗٮ اٖٟاغ ٖب٩ا ١آساٱ ٜ٣غـ٧ق اـذٚ٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 دساطللل٭ د٩ً٨لللذ ٨٦ظلللرتٚا٦ ١ناتش٨لللٔ طلللبٟع ،)ٝ2014( ،نعٟللل٧ا٦ :١طلللاٱ٘ اٷتـلللاٙاٷدتٛلللاعْٛ ٪ـلللذس ٖٗٛعٗٚ٧لللات :سذاثللل٭ اٖتطللل٧سات ٚ٦ـلللذاَ٩٭ املعٗٚ٧لللات(٢٦ ،)61لللذيت
اٖذساطللل٭

اختبلللاس ْ٩لللٌ أل٩ْٛ ١لللات ٚللل ٠املعٗٚ٧لللات ٚتللل٧يش ٬عٗلللٮ ػلللبٓات اٖت٧اؿللل٘

اٷدتٛاع ٪تٶثش عٗٮ اٖتـ٧سات سٚ ٙ٧ـذاَ٩٭ ٚـذس ٢ز ٥املعٗٚ٧اتَ٦ ،لذ تٓٞ٧لت اٖعٟ٩ل٭
ٚ )181( ٠ٚؼاسْ ًا  ٠ٚطٸب داٚع٭ (ٚذ ألتٸٞتلٔ) يف اٖ٧ٷ٨لات املتشلذ ٬اٹٚش٩ٓ٨ل٭ٚ٦ ،ل٠
ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

٦دلل٧د عٸَلل٭ هان٩لل٭ نللني اؿذاثلل٭ يف اٖتطلل٧سات عٗللٮ ؿللًش٭ تلل٨٧رت ٦اٖ٧كللل املعللشيف
اٖز ٫ت تُامس ٤نني املؼاسْني; س٩ح ْاٖٗ ١تشذ٨جات اٖظلش٨ع٭ استبلا

هلانٚ ٪لل

سذ ٜاٖ٧كل املعشيف
-

٦د٧د عٸَ٭ هان٩٭ نني املـذاَ٩٭ ٦اٖ٧كلل املعلشيف ،يٟ٣لإ استباطلات ٧ٛٗٚطل٭ نلني
اٖ٧كللل املعللشيف ٦نللني ْلل٘ عاٚلل٘ يللشدٚ ٫لل ٠ع٧اٚلل٘ ٚـللذاَ٩٭ املـللذس ٦نللني ٩ُٚللاغ
املـذاَ٩٭ آٖٗ٪

-

ناٷعتٛاد عٗٮ ٞتاٱر ٢ز ٥اٖذساط٭  ،ين٧ ( ١رز اٽطشام يف اٖتشذ٨ح املع ٙ٧ٛن ٤عٗلٮ
اٽٞرتٞللت) َللذ ألدٯ

ص٨للاد ٬اٖ٧كللل املعللشيف٢٦ ،للزا نللذ٦س ٥ألدٯ

تضا٨للذ ٚـللذاَ٩٭

املـذس اٖز ٫ت َ٩اط٦ ٤اٖتيْذ ٤ٟٚ
-

تؼري اٖٟتاٱر

أل ١سذاث٭ اٖتط٧سات َذ ٷ ٓ٨ل ١٧هللا تليثري عٗلٮ ٚـلذاَ٩٭ املـلذس،

نٟٛ٩ا اٖ٧كل املعشيف ٨ت٧ط يف اٖعٸَ٭ نني اؿذاثل٭ يف اٖتطل٧سات ٦املـلذاَ٩٭٢٦ ،لزا
٨ٶْذ عٗٮ أل ١اٖ٧كل املعشيف عا٣ٚ ٘ٚل ٜيف ٚـلذاَ٩٭ املـلذسٟ٢ ،لإ  -أل٨لل ًا -
ػاسات ٧ٚد٣٭ ني ١أليلشاد اؾ٣ٛل٧س ٨شنبل ١٧يف اٖتـلذ ٫ملظلٶ٩ٖ٦٭ ؿل٩ان٭ املـلذاَ٩٭
عٟذ دع٧ت٩ُٖٗ ٜ٣ا ٝنزٖٔ د ١٦تشدد عظ اٖذساط٭
 دساطلل٭ ٚللاس ١ظ٩لل٧سَ ،)ٝ2014( ،ٜنعٟلل٧اٚ :١ـللذاَ٩٭ اٹخبللاس اٽعٸ٩ٚلل٭ :اًٖللشّ يفاٖتليطري نلني ٦طللاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ ٦تل٨٧رت نعلذ تًذللري ٚلاساث ١٧ن٧طللطَ٦ ،)62(٠لذ ٢للذيت
اٖذساط٭

عح اٷختٸيات أل ٦علذ٣ٚا نلني اٖتليطري ٦نلني املـلذاَ٩٭ املتـل٧س ٬نلني ٦طلاٱ٘

اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٦ ٫نني ٦طاٱ٘ اٖت٧اؿل٘ اٷدتٛلاع ٪يف اٹخبلاس اٖعادٗل٭٦ ،اٖٟالش يف اٖتهط٩ل٭
اٽخباس٨٭ ٖٺطب٧م اٹ ٙ٦نعذ اًٞذاس املاساث ١٧عا ٠ٚ٦ ،ٝ2013 ٝألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
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-

٦دلل٧د اخللتٸٍ يف تهط٩لل٭ اؿللذخ ،ر تعللذُّ ٦طللاٱ٘ اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ رات ٚـللذاَ٩٭
ألْرب ٦نري ٟٚشاص ،٬نٟٛ٩ا ألثبت ت٨٧رت ني ٤ٞألَ٘ ٚـذاَ٩٭  ٤ٖ٦ؼ٩ض ألْرب

-

سؿذت اٖذساط٭ عٗٮ عٓع ٚلا ٢لٚ ٧ليٖ ،ٍ٧ألٚ ١عال ٜؼلذ٨جات تل٨٧رت ٦اٖل َاٚلت
نتظ٩ٛ٭ املـذس ناٖٟظب٭ ملعٗٚ٧ات٣ا َذ َذٚت اٹخباس اٖ٧ط٩ٟل٭ ٦اٹخبلاس اٖتُٗ٩ذ٨ل٭ عٗلٮ
أل٣ٞا  ٠ٚاملـادس اٖشٱ٩ظ٭٢٦ ،زا ٷ ٨ت٧ايِ ٚل تل٨٧رت نيٞل ٤عبلاس ٬عل ٠فٛلل ٖٗٛعٗٚ٧لات
ألٚ ٦ـذس د٩ذ ٖٗٛعٗٚ٧ات ،ألْجش  ٠ٚتٗٔ اٖظاٱذ٬

-

أل٦ ١طاٱ٘ اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع٩٭ ٷ تُ ٝ٧ناٽخبلاس ناٖللش٦س ، ٬أل ٦تلٶثش عٗلٮ ٚلا ًٓ٨لش
ن ٤اٖٟاغ٣ٟٖٓ٦ ،ا تٶْلذ ٚلا ًٓ٨لش نل ٤اٖٟلاغُ٨٦ ،ل ٙ٧اٖبلاسج ١٧ألٟ٢ ١لإ استباطل ًا
٦ثً ُ٩ا نني ٞطاّ اٖتهط٩٭ ٖ٧طاٱ٘ اٖت٧اؿ٘ عظ امل٧ك٧م ٦تشت٩بٖ ٤ذٯ اٖشأل ٫اٖعاٝ

-

ٷ ُ٨لللٚ ٝ٧ظلللتخذ ٧ٚتللل٨٧رت ننسدلللام املـلللذس ٚللل ٠ألدللل٘ دعلللٚ ٜعٗٚ٧لللات ٜ٣يف ٚ %58للل٠
اٖتهش٨ذات اٖ ت ؼٗ٣ٗ٩ا٦ ،عٟذ سدام املـذس ألؿٗ ،٤ينٚ ١عا٣ٛا ْ %92اٞت
عباس ٬عٚ ٠ـادس خباس٨٭ تُٗ٩ذ٨٭ أل ٦خذٚات ْ٦اٷت ألٞباٰ

-

ُٖلللذ ْلللا ١تللل٨٧رت ألداٛ٣ٚ ٬للل٭ ٖٗٛٶطظلللات اؿٓ٩ٚ٧للل٭ ٚجللل٘ ػلللشط٭ ن٧طلللط ٠اٖللل
اطتخذٚت ٞؼش املعٗٚ٧لات ٖٟٗلاغ املتليثش ٠٨ناُٖٟانل٘ ٦اٷًٞذلاساتٚ٦ ،ل ٠ثلٚ ٜلا تٸ٢لا
 ٠ٚؼُُ٩ات

 دساطللل٭ آٖ٩ظلللاٞذسا اٞهٗلللؽ ،)ٝ2013( ،نعٟللل٧ا :١اٖتهش٨لللذ ٚلللل اٹَللل٧ٯ (اٖظلللٗط٭):املـذاَ٩٭ عٗٮ اٽٞرتٞت خٸ ٙػبٓ٭ ت٨٧رت(َ٦ ،)63ذ ٢ذيت اٖذساط٭ يشف د٧اٚ ٞت٧ٟعل٭
ٚلل ٠تهش٨للذات تلل٨٧رتًٗٚ٦ ،للات املظللتخذٚني اٖ ل س للا ٓ٨لل ١٧هلللا تلليثري يف تُ٩للٚ ٜ٩ـللذاَ٩٭
اٹخبللاس عللرب تلل٨٧رت ،س٩للح ت تُ٩لل ٜ٩ؿللش٭ اٖٟـلل٧ق ٦اٖـلل٧س ٦اٷعتبللاسات اٖ ل ٨عتٛللذ٢ا
املظتخذٖٛٗ ١٧ٚـذاَ٩٭ يف ت٨٧رت ٠ٚ٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

٨ؼٓ٘ اط ٜاملظتخذ ٝدٖ٩ٸً عٗٮ ٚعذ ٙاملـذاَ٩٭ نعذد اٻساٰ املختًٗل٭ اٖل ػلٓٗت
عاٚٸً ً ٍٛ٣ٚا يف ٚعذ ٙاملـذاَ٩٭ ،نٟٛ٩ا ْلا ١اطل ٜاملظلتخذ ٝامل٧كل٧ع٢ ٪ل ٧اٹْجلش
ٚـذاَ٩٭  ٤٩ٗ٨يف املـذاَ٩٭ اٷط ٜامل ِٟٛعٗٮ اٽٞرتٞت

-

ألثبتت اٽسـاٰات سد ٞت٩ذل٭ اًٖشكل٩٭ اٖل تُل ٙ٧نلي ١املظلتخذ ٝاٖلزٖ ٫ذ٨لٚ ٤تلانع١٧
ْجريٖ ١٦ذٚ ٤٨ـذاَ٩٭ عاٖ٩٭ ،س٩ح ٚا ٙاملبش٧ث١٧

عذ ٝتـذ ِ٨املظتخذ ٝاٖلز٫

ٖذ ٤٨تانعْ ١٧جش
-

ت سيع يشك٩٭ أل ١اطتخذا ٝاملٗلٌ اٖؼخـل ٪امل٣لين ٖلٚ ٤ـلذاَ٩٭ عاٖ٩ل٭ ،ٹ ١املٗلٌ

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

اٖؼخـ ٪امل٣ين ٷ ٨ٶثش يف عذد املتانعني ٦دعل ٜاملـلذاَ٩٭ ،ألْجلش ٚل ٠املٗلٌ اٖعلاد٫
اٖتُٗ٩ذ ٫عظ اٖشد٦د ٦اٷطتذانات
 دساطلل٭ طللٞ ٧هلل٢ ٕ٦٧لل٧إ ،)ٝ2013( ،نعٟلل٧ا :١ألثللش اطللتخذا ٝػللبٓ٭ تلل٨٧رت عٗللٮٚـللذاَ٩٭ اٖظ٩اطلل٩ني٦ ،اٷػا٢للات ٦امل٩لل ٙ٧ملل ٧اٖظ٩اطلل٩ني(َ٦ ،)64للذ ٢للذيت اٖذساطلل٭
اختباس ٚذٯ تُ ٜ٩٩اٖؼلباب يف ْ٧س٨لا ٷطلتخذا ٝػلبٓ٭ تل٨٧رت ٦تـل٧سات ٜ٣سلٚ ٙ٧ـلذاَ٩٭
اٖظ٩اطلل٩ني ٦استباط٣للا ناػا٢للات ٢للٶٷٰ اٖؼللباب م لَ٦ ،ٜ٢٧للذ تٓٞ٧للت اٖعٟ٩لل٭ ٚلل)400( ٠
طاٖ ٩ْٗ ٠ٚات اٖـشاي٭ ٦اٖٗه٭ اٽلٗ٩ض٨٭ ،نجٗ )4( ١٧داٚعلات يف ْلربٯ ٚلذ٧ْ ١س٨لا
اؾ٧ٟن٩٭ ٠ٚ٦ ،ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

٨ڀظلل ٜ٣تلل٨٧رت يف تـللٍ٧س ؿلل٧س ٬اٖظ٩اطلل ٪اؾزانلل٭; ياٖللزَ ٠٨للا٧ٚا نللاٖتُ ٜ٩٩نؼللٓ٘
هان ٪تـٍ٧س٦ا اٖظ٩اط٩ني عٗٮ أل ٜ٣ٞدزان ٠ٚ٦ ،١٧طبُ٭ ألعٗٮ ٦رات ٓٚاٞل٭ ،ٹ٣ٞلٜ
٨ؼعش ١٦أل ١٧ٚ٧ُ٨ ٜ٣ٞنتشذ ٫ألًٞظ ٜ٣ناطتخذا ٜ٣ٚهلز ٥اٖ٧طٗ٩٭ اٖعـلش٨٭ اؿذ٨جل٭ يف
اٖت٧اؿ٘

-

٨عتللرب تلل٨٧رت ٚلل ٠اٖ٧طللاٱ٘ اًٖعاٖلل٭ يف اٷتـللا٦ ٙاٖت٧اؿلل٘; ٖللزا ٨ظللتط٩ل اٖظ٩اطلل١٧٩
اٖت٧اؿلل٘ ٚللل املـلل٧تني ٦طللشأ أليٓللاس ٜ٢نظللٖ٧٣٭ ،س٩للح ٨تشللا٦سٚ ١٦ع٣لل ٜنؼللٓ٘
ٚظتً ٩ع مما ٨ذ ٙعٗلٮ اٷًٞتلاأ اٖعُٗل ٪نلني املـل٧تني ٦اٖظ٩اطل٩ني يف تبلادٖٗ ٙشل٧اس
يٛ٩للا ن٩للْ ،ٜ٣ٟللزٖٔ يللن ١اؿلل٧اس ٨ظللتط٩ل ظ٣للاس ؿللذّ اٖظ٩اطللٚ ٪لل ٠خللٸ ٙتلل٨٧رت
ٚ٦ذٯ ٚظٶ٩ٖ٦تٜ٣

-

دسطت ٢ز ٥اٖذساط٭ ألثش اطلتخذا ٝتل٨٧رت عٗلٮ اٖظ٩اطل٩ني ُٚ٦لذاس ٚـلذاَ٩ت٦ ٜ٣سد٦د
امل٧اٌَ٦ ،تُرتأ عٗ ٜ٣٩تبين ٦طلٗ٩٭ ت٧اؿل٘ دذ٨لذ٦ ٬اطلتخذا٣ٚا نؼلٓ٘ ياعل٘ ،ٹ١
تبين ٚج٘ ٢ز ٥اٖ٧طٗ٩٭  ٠ٚاٖتذ ٠٨٦املـهٍش  ٧٢عٗلٮ مج٩لل اٖـلعذ رٚ ٦لشد٦د هلان،٪
٨ع ٘ٛعٗٮ ؼظني مسعت ٜ٣اٖؼخـ٩٭ خـ٧ؿ ًا عٟذٚا ٨ظتهٗ٣ا اٖظ٩اطل ١٧٩يف اؿل٧اس
٦اٖت٧اؿ٘
 -دساطللل٭ د٩ً٨لللذ ٨٦ظلللرتٚا٦ ١ناتش٨لللٔ طلللبٟ٩ض ،)ٝ2012( ،نعٟللل٧ا ١ػلللبٓ٭ اٖت٧اؿللل٘

اٷدتٛاع٩٭ ْٛـذس ٖٗٛعٗٚ٧ات :ألثش ألٞاٛ٭ ؿذاس اٖتُاس٨ش ٖٗٛت٧اؿٗني عٗٮ ٚذٯ اعتٛاد٨ل٭
ػبٓ٭ ت٨٧رت(٢ ،)65ذيت اٖذساط٭

اختباس ٚذٯ تل٧يش ألٞاٛل٭ سطلا ٙاٽػلاسات ٦اٖتُلاس٨ش
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عٗٮ ػبٓ٭ اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع٦ ،٪ألثش٢ا عٗٮ اٖتـ٧سات سٚ ٙ٧ذٯ اعتٛاد٨٭ املـذس ٚ ،ل٠
خٸٚ ٙتانع٭ ؿًشات ت٨٧رت ٦املتانعات ٦املؼاسْات ،س٩ح ٚ ١ذٖ ٙ٧اٖتهش٨ذات ٦عذد٢ا ٖل٤
دٷٖ٭ عٗٮ ٚذٯ امل٧ث٩َ٧٭ ٦آًٖاٰ ٬ألس٩اٞل ًا َ٦ ،لذ ْلا ١طلٶا ٙاٖبشلح اٖلشٱ٩ع ٢ل٩ْ :٧لٌ
تٶثش ٞظب٭ املتانعني

ٞظب٭ املتانعات عٗٮ املـلذاَ٩٭٦ ،ت تطبُ٩ل ٤عٗلٮ (ٚ )289ؼلاسْ ًا،

 ٠ٚ٦ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

أل ١اٖض٨لللاد ٬يف علللذد املتلللانعني ٷ تعلللين ألٚ ١اٖلللٔ ؿلللًش٭ تللل٨٧رت املعلللني ٢للل ٧ؿلللادّ يف
ألسٓاٚللل٦ ،٤عٗلللٮ اٖعٓلللع أل٨لل ل ًا يعلللذد املتلللانعني اُٖٗ٩للل٘ ٷ ٨لللذ ٙأل٨لل ل ًا عٗلللٮ َٗللل٭
املـلللذاَ٩٭ ،يُلللذ تٓللل ١٧املتانعلللات ٚللل ٠ألدللل٘ ألػللل٩اٰ نا٢تللل٭ ٷ عٸَللل٭ هللللا ناؿ٩لللا٬
اٷدتٛاع٩لل٭ ٦ ،للا تًا٢للات ٷ تً٩للذ ٦كللشس٢ا ألْجللش ٚللًٞ ٠ع٣للا٦ ،تبُللٮ املـللذاَ٩٭
عظ

٦يٓش املتانل ٖت٨٧رت ٦سٓ ٤ٛامل٧ك٧ع ٪اٖز ٫ٷ ىلل ٖٗع٧اطلٌ ٦املتلل

اٖؼخـ٩٭
-

ٚل ٠خللٸ ٙاملتانعلات ٦املتبلل٧عني ،يلن ١اٖللبعع ٨تلانل ا تلل٧ٯ ٨٦لذَِ ي٩لل٩ٖ ٤تيْلذ ٚلل٠
ٚـذاَ٩ت ٠ٚ ٤ألدل٘ املعٗٚ٧ل٭٦ ،اٖلبعع اٻخلش ٨تلانل ٹدل٘ املتانعل٭ ٦اؿل٧اس ٷ ألْجلش،
٢ ٦لزا سٓٛل ٤ٷ ٟ٨لذسز كل ٠ٛاٹسٓلاٚ٦ ٝـلذاَ٩ت٣ا ،ياٖلز٨ ٫تخلز تل٨٧رت ٚل ٠ألدلل٘
اٖتظٗ٩٭ ٷ  ١٧ٓ٨سٓٚ ٤ٛج٘ سٓ ٜاـبري اٖلزُ٨ ٫لشأل ٚل ٠ألدل٘ املـلذاَ٩٭ ٦املتانعل٭
ٹد٘ ٚـذاَ٩٭ خرب ٚا ،س٩ح ُ٨ل ٝ٧ناملتانعل٭ ٨٦تبعل ٤ألػلخاق ْلجري٨ ١٦ظلري ١٦عٗلٮ
٣ٞذ٤

-

٨رتْللض اؿٓلل٦ ٜاٖ٩ٟلل٭ اؿظللٟ٭ سلل ٙ٧قتلل٧ٯ امل٧كلل٧م املطللش٦أٖ٦ ،لل٩ع سلل ٙ٧عللذد
املتانعني ٞ٦ظب٭ عذد املتانعاتْٛٗ٦ ،ا ْا ١ا ت٧ٯ نٗٔ ٞـٍ ًا ؿشو ًا نلري نلاٚع
ع ٠طش ِ٨ألٞاغ ثُات  ١٧ٓ٨امل٧كل٧م ألْجلش ٚـلذاَ٩٭ ٦را ٚلل ١٧ٛد٩لذ ٷ ٨ظلت٣ا١
ن٢٦ ،٤زا ٨تلح عٟذٚا  ١٧ٓ٨اٖؼخف املتانل ٨عٗ ٜا ٓ٨تب ٤اٻخش ١٦عٗٮ ػلبٓ٭
ت٨٧رت  ٤ٖ٦خرب ٬يف مت٩٩ض اٖهح  ٠ٚاٖظٛني
 -دساطلل٭ :اسْ٩تللض ص٦ن٩ادللا ٦آخللش ،)ٝ2014( ،١٦نعٟلل٧ا :١ن لشٍد ٖٓ٦لل ٠ؼُللِ :دساطلل٭

ٚعشي٩٭ ٖٗتشُِ  ٠ٚاملعٗٚ٧ات عٗٮ ػبٓ٭ ت٨٧رت(َ٦ ،)66ذ ٢لذيت اٖذساطل٭

اطلتطٸم آساٰ

ٚظللتخذ ٪ٚػللبٓ٭ تلل٨٧رت ،ٷختبللاس ْ٩ً٩لل٭ اعتٛللاد٦ ٜ٢ثُللت ٜ٣يف املعٗٚ٧للات اٖ ل تتللل٣ٟٛا

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

اٖتهش٨ذات ٦اٖـ٧س اٖ تٟتؼش ع ٠ألصٚات طب٩ع٩٭ عادٗ٭ ،نلاٖتطب ِ٩عٗلٮ عـلاس طلاٞذ ٫يف
اٖ٧ٷ٨ات املتشذ ٠ٚ٦ ،٬ألٞ ٜ٢تاٱر اٖذساط٭:
-

َاٚت اٖذساط٭ نآٖؼٌ ع ٠اٖع ِٛاملتعِٗ نت٨٧رت ٦اــاٱف اٖل هل أل٨ ١شاع٣٩لا
املظللتخذ ١٧ٚعٟللذ تُ٩للٖ ٜ٣ٛ٩ـللش٭ اٖتهش٨للذات يف اٖظلل٩اَات اٖلل تتعٗللِ ناٹسللذاخ
اٖظش٨ع٭

-

أل ١اٖت٩٩ٛللض نللني اؿُُ٩لل٦ ٪املض٨للٌ يف تلل٨٧رت ٢لل٧ٚ ٧كلل٧م ؼللذ; ٹْٗ ١ل ل ًا ٚلل( ٠اٖـلل٧س
اؿُ٩ُ٩٭ ٦املضً٨٭) تبذٚ ٦ؼًٓ ْ٧ا ي٣٩ا٦ ،نعع اٖـ٧س املضً٨ل٭ ٦اٖتهش٨لذات نؼلٓ٘
مجاَٖ ٪ذ ت تُ٣ٛ٩٩ا نؼٓ٘ عاٙ

-

 ١اٖز٨ ٫جبت اٖـذّ  ٠ٚاٖض ٌ٨يف ٢ز ٥اؿاٖ٭ ٞاش٨٭ املعشيل٭ اٖل ؼٗل٘ اٖـل٧س عل٠
طش٨للِ اؿاطلل٧ب٦ ،عللل ٠طش٨للِ اٖٗهلل٭ املٓت٧نللل٭ اٖلل تٓلل ١٧نلللري ُٟٚعلل٭ يف نعلللع
اٹس٩اٚ ،١ا ٹ٣ٞا َذ ْتبت نؼٓ٘ طاخش أل ٦نؼٓ٘ دذ٨ ٫ض٨ذ ع ٠اٖٸص٦ ،ٝٷنذ
 ٠ٚاملعشي٭ ٦اُٖشاٰ ٬ن٣زا اٖؼيٖ ١تشـ ٘٩اـرب٬

-

ت اٖعٛلل٘ عٗللٮ دساطلل٭ املـللذاَ٩٭ املتـلل٧سٚ ٬لل ٠كتٗللٌ خـللاٱف اٖتهش٨للذات٦ ،اٖ ل
تظاعذ يف ت٧ث ِ٩اٖتهش٨ذ يف ط٩اّ اؿذخ اٖظش٨ل عٟذ ٦د٧د َٗ٭ يف ٚـادس املعٗٚ٧لات
٦اٖ ػع٘ اٹٚش ؿعب ًا

-

ُٖذ ت اطتب٩ا ١املظتخذٚني غـ٧ق اٖـ٧س امل٧ك٧ع٭ عٗٮ ت٨٧رت ،يف طل٩اّ عـلاس
طاٞذ ٫ع ٠طش٨لِ ؼٗ٩ل٘ ألثلش ٚشْبلات اٖتهش٨لذات يف نٟلاٰ اٖتـل٧سات علٚ ٠ـلذاَ٩٭
املـذسٓ٢٦ ،زا ين ١اٖ٧طاٱ٘ اؿذ٨ج٭ ٚاْش٦ ٬نلري آٟٚل٭ يف ٚعال ٜاٹس٩لا٦ ١ٷ ٨لتٜ
اٷعتٛاد عٗ٣٩ا يف  ُ٘ٞاـرب

-

تعٗ٩لِ اٖباسللح عٗللٮ اٖذساطللات اٖظللانُ٭ :عٗللٮ اٖلشنٚ ٜللَٗ ٠لل٭ اٖذساطللات املتاسلل٭ اٖل
تعشكللت  -عللَ ٠للشب – ٖعٟلل٧ا ١اٖذساطلل٭ ،يُللذ ألْللذت يف فٗٛلل٣ا عٗللٮ أل٩ٛ٢لل٭
امل٧كلل٧م املبشلل٧خ٦ ،تٟبلل٢ ٤للز ٥اٖذساطللات – ٦خاؿلل٭ اٹدلل٣ٟٚ ٟللا – ٹنعللاد ٛ٣ٚلل٭
ٚشتبط٭ نامل٧ك٧مٗ٨ ،خـ٣ا اٖباسح يف اُٖٟا اٖتاٖ٩٭ :
 أل ١ت٨٧رت ألكشٮ ٚـذسًا ً ٍٛ٣ٚا ٖٗٛعٗٚ٧ات ٦اٹخباس ٖع ٝ٧ٛاٖٟاغ ،ٷ نٓل ٠نًاٖل٤
أل ٦ػللا٦ص ٥عٟللذ اؿللذ٨ح علل ٠املـللادس املعٗٚ٧ات٩لل٭ ٦اٽعٸ٩ٚلل٭ املظللتخذٚ٭ عٗللٮ
93
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اختٸي٣ا اٖتُٗ٩ذ٦ ٫اٷدتٛاع٪
 أل ١اطللتخذا ٝاٽعٸٚلل٩ني ٖتلل٨٧رت٦ ،اعتٛللاد ٜ٢عٗ٩لل ٤يف ألداٱ٣لل ٜامل٣للين ،نللات ٦اَع ل ًا
٧ٛٗٚط ًا يف اٖعذ٨ذ  ٠ٚاٖب٩ٲات اٽعٸ٩ٚل٭ يف نلشب اٖعلا ٦ػلشَ٦ ،٤ألٚ ١جل٘ ٢لزا
اٖ٧اَلل ٨ظللتشِ املض٨للذ ٚلل ٠د٣لل٧د اٖبلاسجنيٖ ،تلليثري ٥ساكللشًا ٚ٦ظللتُبٸً عٗللٮ ن٩ٲلل٭
اٖع ٘ٛاٷتـاٖ٦ ٪اٽعٸ ٪ٚن٧د ٤عاٝ
ٞ اٖللت َلللل٩٭ املـلللذاَ٩٭ يف تللل٨٧رت ٦تـلل٧سات اٽعٸٚللل٩ني ٦اؾ٣ٛللل٧س ع٣ٟلللا َظلللط ًا
ٗٚش٧ظ ل ًا ٚلل ٠ا٢تٛاٚللات اٖذساطللات اٹدٟب٩لل٭ ن٧دلل ٤خللاق٢٦ ،للزا ٚللا ٨ؼللري
ٚظت٧ٯ اٖ٧ع ٪اٖعٗ ٪ٛيف ٧ٚاَلل ٚتعلذدٚ ٬ل ٠اٖعلا ني٩ٛ٢ل٭ دساطل٭ املـلذاَ٩٭ يف
اٖتعا ٘ٚاٽعٸٚ ٪ٚل ت٨٧رت
 اإلطار املعرفي للدراسة: اطتخذاٚات اٽعٸ٩ٚني ٖت٨٧رت ٦اعتٛاد ٜ٢عٗٮ ٚعٗٚ٧ات:٤٨ؼري ٚذْٖٛٗ ٙ٧٭ "اٷعتٛاد" اطتٟادًا ملُ٩لاغ طشستل ٤اٖباسجل٭ مسلاأ قٛلذ قٛلذ٫
يف تطب٣ُ٩للا عٗللٮ َ٧ٚللل "اًٖ٩ظللب٦ ،"ٕ٧نٓلل ٠ت٧ظً٩للٟ٢ ٤للا،

ٚللذٯ ْجايلل٭ اطللتخذاٝ

تلل٨٧رت ،نعللذد طللاعات٦ ٤تهش٨ذاتللٚ٦ ٤تانع٩لل٦ ،٤أل٢ذايلل٣ٟٚ ٤للا اْتظللاب املعٗٚ٧للات ٚ٦تانعلل٭
اٹسذاخ ٦اٖتًاع٘ ٚع٣ا٦ ،تيثريات ٤املعشي٩٭ ٦اٖ٧دذا٩ٞ٭ ٦اٖظٗ٩ْ٧٭٦ ،سؿلذ ٚلذٯ اٖجُل٭ ي٩ل٤
ن٧ؿًٚ ٤ـذسًا ٖٗٛعٗٚ٧لات(٦ ،)67ؽتٗلٌ أل٢لذاٍ اٽعٸٚل٩ني يف اطلتخذاٚات تل٨٧رت ،يٟ٣لإ
ٚلل٨ ٠ظللتخذٖٗ ٤ٚعجلل٧س عٗللٮ أليٓللاس دذ٨للذٚ٦ ٬ـللادس ؿللشً٩٭ٟ٢٦ ،للإ ٚلل٨ ٠للشٯ ي٩للٞ ٤ايللز٬
ٖٗت٧اؿلل٘ ٚللل اؾ٣ٛلل٧س نؼللٓ٘ د٩للذْٛ ،للا نٓلل ٠اطللتخذاٖٗ ٤ٚبشللح علل ٠ألػللخاق أل٦
٧ٚكللل٧عات نٓللل ٠اٖعٛللل٘ عٗ٣٩لللا( ،)68نلللري ألٟ٢ ١لللإ ٚللل٨ ٠لللشد طلللشع٭ تلللبين اٽعٸٚللل٩ني
٦املٶطظات اٽعٸ٩ٚ٭ ٖت٨٧رت ٖظلب ظلا٢ش ٢ل ٧طلشعت ٦ ٤هلاص٢٦ ،٥لٚ ٧لا دعٗلٚ ٤جاٍٖ٩ل ًا ٖلذيل
املض٨ذ  ٠ٚاٖظبِ اٖـشً٦ ٪اٹخباس اٖعادٗ٭

اؾ٣ٛل٧س ٚلٚ ٠تلانع ٪املَ٧لل٦ ،هللزا اٖهلشض

 ٝ٧ُ٨اٖـشً٦ ١٧٩املشاطٗ ١٧اٖ٦ ٝ٧٩نؼٓ٘ ٚعتلاد ناٖتهش٨لذ ٚلٟٚ ٠لاطِ اٹسلذاخ ٦املٟاطلبات
٦اُٖٗاٰات اٖ ٨ؼل٣ذ٣ٞ٦ا٨٦ ،عٛل٘ تل٨٧رت نـل٧س ٬أليلل٘ يف اٖالش ٍ٦اٖل تلتهري ي٣٩لا اُٖـل٭
نظللشع٭ س٩للح ٷ تظللتط٩ل ٦طللاٱ٘ اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ أل ١ػٛللل كتٗللٌ اؿُللاٱِ ناٖظللشع٭
رات٣ا

()69

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 ١تلل٨٧رت ٷ نجلل٘ – يُ ل – ػللبٓ٭ ادتٛاع٩لل٭ٟٖٓ٦ ،لل – ٤أل٨ل ل ًا – ٚـللذس ٖٺخبللاس
اٖعادٗللل٭ ،اٖل ل تؼلللٓ٘ علللاٚٸً ٍٛ٣ٚل ل ًا يف اٖتشً٩لللض مللل ٧اٖبشلللح عللل ٠اٖتهش٨لللذات اٖعاٚللل٭،
٦اٖتشذ٨جات املشتبط٭ عاٷت اٖط٧اسٴ( ،)70يُٗذ تضا٨ذ اطتخذا٦ ٝطاٱ٘ اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛلاع٪
ٚـلللذسًا ٖٗٛعٗٚ٧لللات٦ ،يف ُٚلللذٚت٣ا املعٗٚ٧لللات اـاؿللل٭ ناملخلللاطش ٦اٹصٚلللات( ،)71ي٧طلللاٱ٘
اٖت٧اؿ٘ تُذ ٝآٖجري  ٠ٚاملعٗٚ٧ات يف يلرتات اـطلش٦ ،تًظلري رٖلٔ أل ١اـطلش ٖ٧٨للذ علاد٬
عذ ٝاٖجُ٭ ٦املـذاَ٩٭ يف اٖ٧طاٱ٘ اٖتُٗ٩ذ٨ل٭ ،مملا ٨لذيل اٖٟلاغ

اٖبشلح عل ٠املعٗٚ٧ل٭ ٚل٠

ٚـللادس ألخللشٯ٦٦ ،طللاٱ٘ اٖت٧اؿلل٘ تُللذ ٝآٖللجري ٣ٟٚللا٢٦ ،لل ٪املظللتخذٚ٭ يف تٗللٔ اؿللاٷت
نؼٓ٘ ألْرب عٗٮ اٽطٸّ
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ُٖ٦لذ ٷسللظ اٖباسللح ٚلل ٠تٟللا٦ٷت اٖبللاسجني ٷطللتخذاٚات تلل٨٧رت اصد٦اد٩لل٭ اطللتخذا٤ٚ
ناٖٟظب٭ ٖپعٸ٩ٚني  ،يٞ ٠ٚ ٧٣اس٩٭ ٚـذس تت٧يش ي ٤٩املعٗٚ٧ات٩ً٨٦ ،ذ يف طشأ اٖتظلاٵٷت
اٽعٸ٩ ٚ٭٦ ،تٓ ٠ٛأل٩ٛ٢تل ٤يف ٚتانعل٭ اٖٟلاغ ٦امل٧كل٧عات اٖل ٨شنبل ١٧ي٣٩لاٚ٦ ،لٞ ٠اس٩ل٭
ألخشٯ يظشعت ٤ػعٗ ٤ػ٩ٲ ًا ٚجاًٖ ٍ٩ا ٖٟؼش اٹخباس( ،)73ي ٜ٣يف تعاٚ ٜ٣ٗٚلل تل٨٧رت ْهري٢لٚ ٜل٠
عاٚ٭ اٖٟاغ ١ ٦ ،مت٩ض٦ا – ي٩ل – ٤نلاٖت٧ظ ٌ٩امل٣لين ٦املٛاسطل٭ اٽعٸ٩ٚل٭ ،يُلشاٰ ٬تهش٨لذات
اؾ٣ٛلل٧س ٚ٦تانعت٣للا ٢لل ٪اٖٟؼللا اٹْجللش س٨٧٩لل٭ ٖپعٸٚلل٩ني عٗللٮ ػللبٓ٭ تلل٨٧رت٣٩ٗ٨ ،للا
اطلللتخذا ٝتللل٨٧رت ٖٗش٩لللا ٬اٖؼخـللل٩٭٦ ،يف دعلللَ ٜــللل٦ ،ٜ٣تطللل٧سات ٚٶطظلللات٢٦ ،ٜ٣للل٪
اٖٟؼاطات اٖتًاعٗ٩٭ اـاؿ٭ ناملٟ٣٭ املشتبط٭ ناٖعاٚ٭
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٨٦للشٯ اٖـللشً ١٧٩يف تلل٨٧رت طشُ٨لل٭ قبللز ٬ملتانعلل٭ املـللادس اٖـللشً٩٭٦ ،اٖت ٩ُٟل علل٠
ٚعٗ ٚ٧ات اُٖـف آٖجري ٠ٚ٦ ،٬دانات ػلتٮ ٹطلٲٗ٭ ٚت٧ٟعل٭٦ ،دلع ٞلبع اٖؼلاسم امل٣لتٜ
نامل٧ك٧م(٦ ، )75نٓ٦ ٠ؿٌ تل٨٧رت نيٞل ٤أليلل٘ ٚظلاعذ ٖپعٸٚل ،٪ي٣لٖ ٧ل ٤جانل٭ ؿلًش٭
املعٗٚ٧ات اٖظش٨٭ اؿ٩٭٦ ،املتًٟع ٖٗشُاٱِٖ٦ ،ٺيٓاس اُٖــ٩٭ ٦املـادس اؾذ٨لذ٢٦ ،٬ل٧
املظلللاعذ عٗلللٮ تُلللذ ٜ٨اٖعبللل٧س اًٖللل٧سٖ ٫ٺخبلللاس٦ ،ػلللا٦ص ؿلللع٧نات اٖ٧ؿلللٙ٧

ؿلللاٞع٪

اـرب(ُٖ٦ ،)76ذ تعذت َٛ٩٭ ت٨٧رت ٖتؼٚ ٘ٛا ٦ساٰ اـرب اٖ ،٪ٚ٧٩س٩ح ٨ظتخذ ٤ٚاٖـلشً١٧٩
ٖٗتَ٧للٌ عٟللذ ألنللشص اٹسللذاخ٦ ،اٖبشللح علل ٠ألسللذاخ َادٚلل٭ ٷ ٨للت ٜنج٣للا أل ٦ؼللذ٨ج٣ا نؼللٓ٘
ْلللبري( ،)77يجُايللل٭ تللل٨٧رت تظلللٛح ٖٗـلللشً ٪نللليٓ٨ ١لللًٟٚ ١٧تشل ل ًا نذسدللل٭ أل٦طل لل عٗلللٮ آساٰ
اؾ٧٣ٛس ،ياـرب – ٚجٸً – ٨ت ٜتذا ٠ٚ ٤ٖ٦اٖعاٚ٭ أل٦ٷً ،ثٟ٨ ٜتؼلش ٽنلذاٰ اٖلشأل ،٫ستلٮ ٨ـل٘
ٖٟاش اٖـشً ٪اـبري اٖٟاَذ ٖٺسذاخ
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٦تتعذد خذٚات ت٨٧رت ٖپعٸٚل٩ني ٚل ٠خلٸ ٙألسنلل طلشّ٢ ،ل :٪تل٧د ٜ٣٣٩مل ٧اٹخبلاس
اؾذ٨ذٚ٦ ،٬ظاعذت ٜ٣يف عج ٜ٣ع ٠اٹخبلاس ٦املـلادس ٦ ،تُلذ ٜ٨اٷَتباطلات اٖٸصٚل٭ هلل،ٜ
٦اٖتيْلذ ٚلٚ ٠ـلذاَ٩٭ اـلرب(ٗ٨٦ ،)79خلف (طلت ٌ٩نل٧تش ،Steve Buttry )٫أل٢ل ٜد٦ايلل
ا٢تٛا ٝاٖـشً٩ني نت٨٧رت٦ ،طشّ اطتخذاٚاتَ٧ٖٛٗ ٜ٣ل ،يف اٖتاٖ:٪


يف ساٖ٭ اٹخباس اٖعادٗ٭ ع ٠اٹسذاخ اٖطاسٱ٭



ٚتانع٭ سظانات اٹػخاق ٦املٟاٛات اٖ تٟؼش اٹخباس



ٖذ٦س املتانعني يف تض٨٦ذ اٖـشً ٪ناملعٗٚ٧ات ٦املـادس ٦اٽدانات اٖظش٨ع٭



يف اٖبشح ع ٠املـادس  ٠ٚخٸْٛٗ ٙات املًات٩ح ٦اهلاػتاَات



ؾٛل اٷَتباطات  ٠ٚا تٛل



ٷطتخٸق أليٓاس ُٖٗٛاٷت ٦اُٖـف اٖـشً٩٭



ٷطتٓٛا ٙاؿ٧اسات ٦امل٧اد اٖـشً٩٭



ٖت٧يري اَٖ٧ت



ٖٸطتٛام

اُٖٟذ٦ ،تُب٘ اٹطٲٗ٭  ٠ٚاؾ٧٣ٛس
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 مصداقية معلومات تويرت:ػ٣ذت اٖعُ٧د اٹخري ٬ص٨اد ٬يف اٷ٢تٛا ٝنُل٩٭ املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ٞ ،ت٩ذل٭ ٖالا٢ش٬
ا٩٣ٞاس اٖجُ٭ يف ٦طاٱ٘ اٷتـلا٦ ،ٙتبٗل٧س ٚلا ٨ظلٛٮ نيصٚل٭ املـلذاَ٩٭ اٷتـلاٖ٩٭ْ ،لشد يعل٘
ٖض٨للاد ٬عللذد اٖشطللاٱ٘ اٽعٸ٩ٚلل٭٩ْٛ٦ ،لل٭ امللل٧اد اٽعٸ٩ٚلل٭ املللذٚش( ٬ط٩اطللً ٍ٩ا ٦ادتٛاعٍ٩لل ًا
٦ألخٸًَ ٍ٩ا) ،اٖ تظعٮ

دزب مج٧٣س ألْجش٦ ،تشدل أل٩ٛ٢ل٭ املـلذاَ٩٭

أل ١اؾٛلا٢ري

عٟللذٚا تًُللذ اٖجُلل٭ يف اٖ٧طللاٱ٘ اٷتـللاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚلل٭٦ ،اُٖٟاعلل٭ عٗٚ٧ات٣للا ين٣ٞللا طللٍ٧
تٗذي

ٚـادس ألخشٯَ ،ذ تٓ ١٧نري سمس٩٭ أل ٦نلري ٧ٚكل٧ع٩٭ ٖطٗب٣لاَ٦ ،لذ ٨لذخ٘ ي٣٩لا

اٖؼاٱعات٦ ،اٖتخ٩ٸت٦ ،اُٖ٦ ٘٩اُٖا ٙعٗٮ سظاب ؿش٭ املعٗٚ٧ات ٦ؿذَ٩ت٣ا
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َ٦لللذ ألثلللاست ٚـلللذاَ٩٭ ػلللبٓات اٖت٧اؿللل٘ اٷدتٛلللاع ٪دلللذٷً ٦اطلللع ًا يف اٹ٦طلللا
اٹْادن٩٭ ٦امل٩ٟ٣٭ٚ ،لل تضا٨لذ اعتٛلاد اؾٛلا٢ري عٗلٮ ٢لز ٥امل٧اَلل يف تض٨٦لذ ٜ٢ناملعٗٚ٧لات

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٦اٹخباس٦ ،اٖ ٨ؼل٧ن٣ا ألس٩اٞل ًا ٚلا ىل٘ ـلذاَ٩ت٣ا ،خاؿل٭ يف ظل٘ املٟايظل٭ اٖؼلذ٨ذ ٬يف
ْظ ثُ٭ اٖع٦ ٝ٧ٛدلزب ٚتلانعت ٜ٣نلني اٖ٧طلاٱ٘ اٽعٸ٩ٚل٭ اٖتُٗ٩ذ٨ل٭ ٦اؾذ٨لذ ،٬يف فلاٙ
ٞؼش املعٗٚ٧ات ٚ٦ٸسُ٭ اٹسذاخ(٦ ،)82نٟٛ٩ا ٨ا٣ش ت٨٧رت ن٧ؿً ٤ألطشم ٧ٚاَل اٖت٧اؿل٘ ُٞلٸً
ٖٗٛعٗٚ٧ات ،ينٞ ١ظب٭ ْبري٣ٟٚ ٬ا عٟذ ٥تًتُذ

اٖذَ٭٦ ،ٹ٢ ١زا املَ٧ل ؿلاس ٟٚلربًا ٍٛ٣ٚل ًا

ٖٓللجري ٚلل ٠اٖٟللاغ ،يللن ١املعٗٚ٧للات اٽخباس٨لل٭ اٖ ل تللشد ي٩للٚ ٤للا صاٖللت ؼتللاز

اٖتللذَِ٩

٦اٖتجبت( ، )83يلاٖ٧اَل أل٢ ١لز ٥امل٧اَلل  ١ ٦اطلتطاعت ؼُ٩لِ ػلًاي٩٭ تًلٚ ّ٧لا ٖلذٯ اٖ٧طلاٱ٘
اٖتُٗ٩ذ٨٭٣ٟٖٓ ،ا أل٨ل ًا يُذت املـذاَ٩٭ اٖ سايُلت اٖعٛل٘ اٽعٸٚل ٪املٶطظلُٖ٦ ،)84(٪لذ
ألْذ (ألسْ٩تض ص٦ن٩ادا) ٦صٚٸٵ ٥يف دساطلت :ٜ٣نلشد ٖٓ٦ل ٠ؼُلِ ،أل ١ألنٗل اٹخبلاس اٖل
٨تٞ ٜؼش٢ا عٗٮ ت٨٧رت ٚؼٓ ٕ٧يف ؿشت٣ا ،ستٮ أل ١نعل٣ا  ١٧ٓ٨خادع ًا َ٦ت َ٩ا ٝاملَ٧لل
نتُذ ٜ٨اٹخباس اٖعادٗ٭ نلري املظلبَ٧٭٦ ،ألثٟلاٰ دش٨لا ١اٹسلذاخ ٦تظلاسع٣ا(َ٦ ،)85لذ ألطلًشت
ػشن٭ عج٩٭ َاطلت ٚـلذاَ٩٭ عٟ٩ل٭ ٚلٞ ٠ـل٧ق تل٨٧رت نلني علا ،ٝ2010 – 2009 ٪ٚعل ٠أل١
ٞظب٭ ْبري ٠ٚ ٬اٖٟـ٧ق ٚـذاَ٩ت٣ا َٗٗ٩٭ٚ ،ا دع٘ اٖباسج٭ سػا اٖع٩ذا ١تُشس أل ١ألنٗ ٚا
ٟ٨ؼللش يف تلل٨٧رت ٚلل ٠قتلل٧ٯ خبللاس ٫عشنلل٢ ٪لل ٪ألخبللاس نللري ٧ٚثُلل٭ ٦نللري َانٗلل٭ ٖٗتـللذ،)86(ِ٨
ٟ٢٦إ تٟا٦ٷت عٗ٩ٛ٭ يف ٧ٚاَل عذ ٠ٚ ٬اٖعا  ،تؼري

ألٚ ١عٗٚ٧ات ت٨٧رت  ٪٢ألَ٘ ثُ٭ ٚل٠

ٚعٗٚ٧ات ٦طاٱ٘ اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨٭(٢٦ ،)87زا َذ ٨عل٧د

أل٣ٞلا ٷ ؽللل – يف اٖهاٖل – ٹ٫

ك٧ان أل ٦تٟال٨ ٜ٩لذع ٜاٖجُل٭ يف اطلتُاٱ٣ا ٦تلذا٦هلا ،مملا هعٗل٣ا عشكل٭ ٖلبعع اٖظلٗب٩ات
اًٖشد٨لل٭َ٦ ،للذ ع ل ٍذ اٖباسللح طللا ٪ٚص٢للشا ١عللذ ٝمتشلل٩ف امللل٧اد املٟؼلل٧س٦ ،٬كللعٌ اٖجُلل٭
ناٹخباس ٦امل٧اد اٹخشٯ ألٚ ٜ٢ظا٦ٴ اٽعٸ ٝاؾذ٨ذ
٨٦للشٯ ألسللذ املتخــللني ألٚ ١لل ٠اٖـللع

()88

هللاد ألدا٩ُٖ ٬للاغ قتلل٧ٯ ٧ٚاَللل اٖت٧اؿلل٘

اٷدتٛاع ،٪نٓ ٠اٷعتٛاد عٗ٣٩ا ،يع٩ٗٛ٭ تُ ٜ٩٩املـذاَ٩٭ يف ن٩ٲ٭ اٽٞرتٞت ألْجش تعُ٩لذًا
مما  ٪٢عٗ ٤٩يف اٽعٸ ٝاٖتُٗ٩ذ ٠ٖٓ٦ ،٫املٸسظ ٚلل تضا٨لذ اطلتخذا٢ ٝلز ٥امل٧اَلل٨ ،لشٯ
آٖللجريٚ ١٦للٚ ٠ظللتخذ٣٩ٚا ألًٞظللْ٦ ٜ٣للاٷت ألٞبللاٰ َاٱٛلل٭ عللذ رات٣للا٢٦ ،للزا ٚللا ألدٯ
ي٧كٮ ٚعٗٚ٧ات٩٭ ،س٩ح ٨تعزس عٗلٮ املتلانعني هللا يف ألْجلش اٹس٩لا ١اٖتيْلذ ٚلٚ ٠ـلذاَ٩٭
املعٗٚ٧٭(٦ ،)89يف طاس اٖذساط٭ املُاسٞ٭ ٖٗباسح (ن٩ذ٧سَ )ٜعٚ ٠ـذاَ٩٭ اٹخباس نلني ٦طلاٱ٘
اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ ٦تلل٨٧رت سلل ٙ٧سادثلل٭ تًذللري املللاساث ١٧يف ن٧طللط ،٠خٗللف

ألٖٗ ١ـللشً٩٭

ٚـذاَ٩٭ ألْرب ،ٹ٣ٞا اطتخذٚت ٚـادس ألْجشْ٦ ،اُٚ ١ذاس اٖتش٩ض ٖذ٣٨ا ألَل٘٦ ،نـلً٭
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عاٚ٭ يُذ ْاٞت قا٨ذ ٬يف ٧ٚك٧عات٣ا ،نعٓع ت٨٧رت متاٚاً٦ ،أل ٠ٚ ١اٖتهش٨ذات املتذاٖ٦٭
عٗٮ ت٨٧رت ٚا

تُ ٜننطٟاد تهش٨ذات٣ا

املـذس اٖز ٫ت اٹخز ٟٚل٦ ٤اٷطلتٟاد عٗ٩ل ،٤مملا

٨جبت َٗ٭ دذاست٣ا ٦تذٚ ٪ٞـذاَ٩ت٣ا ُٚاسٞل٭ ناٖ٧طلٗ٩٭ اٖـلشً٩٭ عظل ٞتلاٱر اطلتباٞ٭ تٗلٔ
اٖذساطلل٭(٦ ،)90تت٧اي ل ِ ٚجلل٘ ٢للز ٥اٖٟتللاٱر ٚللل ٚللا اٞت٣للت ٖ٩لل ٤اٖعذ٨للذ ٚلل ٠اٖذساطللات اٖعشن٩لل٭
٦اٹدٟب٩٭ املُاسٞل٭ نلني ٦طلاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨ل٭ ٦اؾذ٨لذٚ ٬ل ٠س٩لح املـلذاَ٩٭ اٽخباس٨ل٭،
نتً ّ٧اٖ٧طاٱ٘ اٖتُٗ٩ذ٨٭ عٗٮ م ٧ألْرب ٚل ٠اؾذ٨لذ ،)91(٬نل٘ ٟ٢ ١لإ ٚل٨ ٠ظلتذ ٙيف ٢لزا
ناملُاسٞلل٭ نللني ٚللا تٓتبلل ٤اٖـللشً٩٭ يف سظللان٣ا عٗللٮ تلل٨٧رت٦ ،نللني ٚللا تٓتبلل ٤يف َ٧ٚع٣للا
اٽٖٓرتٞ٦لل ٪اٖشمسلل ٪عٟللذ عاٚلل٭ اٖٟللاغ ،يُللذ ٦دللذ٦ا أل ١ثُللت ٜ٣يٛ٩للا تٓتبلل ٤اٖـللشً٩٭ يف
َ٧ٚع٣ا اٖشمسٚ ّ٧ً٨ ٪ا تٓتب ٤يف ت٨٧رت ٚل أل ١املـذس ٦اسذ
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٨٦للذع٢ ٜللزا اٷطللتٟتاز اٹْللادن٦ ٪د٣لل٭ ٞاللش املٟ٣لل٩ني اٽعٸٚلل٩ني ،يعٟللذ قٛللذ
٧٨طللٌ سٱ ل٩ع مجع٩لل٭ اٖـللشً٩ني اٽٚللاسات٩ني ،أل٦ ١طللاٱ٘ اٽعللٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ د ١٦ػللٔ ٢لل٪
اٹْجش ٚـذاَ٩٭ ٚل٦ ٠طلاٱ٘ اٖت٧اؿل٘ اٷدتٛلاعٚ ،٪لربسًا رٖلٔ ناصد٨لاد اٷطلتخذا ٝاٖظلٰ٪
هلا٦ ،املتٛج٘ يف أل ٜ٢أل٦د ٤٣نتٟايع عذد ْبري  ٠ٚاملظتخذٚني عٗلٮ طلشع٭ ُٞل٘ ٚلا ٨ـلٜٗ٣
ٖتظللللذ ٘٩اٖظلللللبِ يف رٖللللٔ د ١٦تلللللذَ٢٦ ،ِ٩للللز ٥اٖتـلللللشيات أليُللللذت ٦طلللللاٱ٘ اٖت٧اؿللللل٘
ٚـذاَ٩ت٣ا

()93

ٖٓٚ ٠ج٘ تٗٔ اٷطتٟتادات ٖ٩ظت ُٚبٖ٧ل٭ عٗلٮ طٸَ٣لا عٟلذ ٚشتلاد ٫تل٨٧رت ،يًٛ٩لا
أل١

٨تعِٗ ـذاَ٩٭ ٧ٚاَلل ٚعٟ٩ل٭ ت٧ؿلٗت دساطلتا اطله٦ ،)ٝ2011( ٧ناطلشانا (،)ٝ2012

َ٧ٚللل تلل٨٧رت ٨تٛتللل ـللذاَ٩٭ نللني ٚظللتخذ٦ ،٤٩ٚأل ١اٹػللخاق اًٖللاعٗني عٗ٩لل٨ ٤للٶد ١٦د٦سًا
 ٍٛ٣ٚل ًا يف ٚللذاد ٚظللتخذ ٪ٚتلل٨٧رت ناٹخبللاس ٦املعٗٚ٧للات ٦ػللشس٣ا ،خاؿلل٭ يف اٹسللذاخ اٖ ل
تتظ ٜناٖه٧ٛض٦ ،ٷ تت٧يش ع٣ٟا ألخباس ْاي٩٭(ٚ ٧٢٦ ،)94ا اتلح – أل٨لل ًا – ٖلذٯ اٖبلاسجتني
دٟ٨لللا عشانللل٦ ٪نظلللٟت اٖعُبلللاٚ ،٫٦للل ٠متتلللل َ٧ٚلللل تللل٨٧رت ـلللذاَ٩٭ ٦اكلللش٭ٖ -لللذٯ عٟ٩للل٭
دساطتٛ٣ا اٖؼبان٩٭  -ناملُاسٞ٭ ٧اَل اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع ٪اٹخشٯ
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 ًٚا ٜ٩٢املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ ٦قذدات٣ا:تت٧ؿ٘ دساطات ٦عل٧خ املـلذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ طل٧اٰ اٖعشن٩ل٭ أل ٦اٖهشن٩ل٭

٣ًٚلٝ٧

قلللذد ألَ ٦لللاطل ٖٗٛـلللذاَ٩٭( ،)96يٗللل٩ع ٟ٢لللإ َاعلللذ ٬ألٞ ٦اش٨للل٭ عاٚللل٭ ؼٓللل ٜع٩ٗٛللل٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

املـللذاَ٩٭(ٚ٦ ، )97للل رٖللٔ يٟ٣للإ تعشً٨للات ًٚ٦للا ٜ٩٢عاٚلل٭٦ ،سدت يف تٟللا٦ٷت اٖذساطللات
املختًٗلل٭ هلللزا املـللطٗح  ،استللب نعللل٣ا نا٢تٛللا ٝتٗللٔ اٖذساطللات اٽعٸ٩ٚلل٭ أل ٦فاٷت٣للا،
٦ألنٗب٣لا تٟللا ٙ٦تعش٨للٌ ٢للزا املـلطٗح طللُاط ًا عٗللٮ ٦طللاٱ٘ اٽعلٸ ٝاٖتُٗ٩ذ٨لل٭ ،يبذا٨لل٭ تعللين
املـللذاَ٩٭ أل ٦امل٧ث٩َ٧لل٭  Credibilityنؼللٓ٘ ٚبظ ل (اُٖانٗ٩لل٭ ٖٗتـللذ٢٦ ،ِ٨لل ٪ٷ تعللين
ناٖلش٦س ٬يُ ؿش٭ اٖؼ٦ ٰ٪خٗ ٠ٚ ٥٧اـطي ٪٢ ٠ٖٓ ،ؿلً٭ ٓٚتظلب٭ ٚل ٠علذ ٬ألنعلاد،
٦تعترب اـلرب٦ ٬اٖجُل٭ " "trustworthiness and expertiseأل٢لٓٚ ٜلٞ٧ني ٚلٞ٧ٓٚ ٠لات
املـذاَ٩٭ ،ياٖجُ٭ تعين ٚا ٓ٨تظل ٚلٛ٩َ ٠ل٭ ألخٸَ٩ل٭ ٦دل٧دٚ ٬ل ٠ؿلاس املـلذس ،نٟٛ٩لا
اـرب ٬تعين ٚا ٓ٨تظ ٚ ٠ٚعشي٭ ٣ٚ٦اس)٬
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ْٛللا َللذ ُ٨ـللذ ن٣للا (املللذٯ اٖللز٨ ٫للت ٜي٩لل ٤سٵ٨لل٭ املـللذس ْخللبري ٨عللشٍ اٽدانللات
اٖـلللش٩ش٭ُٟ٨٦ ،للل٘ اٖشطلللاٱ٘ نلللذ ١٦ؼ٩لللض ) (٦ ،)99سألٯ نعلللل ٜ٣أل ١املـلللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚللل٭
ف٧ٛع٭  ٠ٚاملٶػشات يف املاد ٬اٽعٸ٩ٚ٭ ،ؼلذد ؿلذّ املللٚ ١٧ٛلْ ٠زنل ،)100(٤يف سلني
أل٣ٞا يف ٞاش آخش٧ٞ ٠٨م  ٠ٚاملعاؾات امل٩ٟ٣٭ ٦اٖجُاي٩٭ ٦اٹخٸَ٩ل٭ ٖٗٛلاد ٬اٖـلشً٩٭ ،ع٩لح
تت٧ايش ي٣٩ا ْ٘ ألنعاد امل٧ك٧م٦ ،اٷػا٢ات املطش٦س٭ س٧هلا ،نطشُ٨٭ ٚت٧اصٞل٭ تظلتٟذ عٗلٮ
ػ٧ا٢ذ ٦ألدٖ٭ ٦دَ٭ يف عشض امل٧ك٧عات ٦يـٗ٣ا ع ٠اٻساٰ اٖؼخـ٩٭(ٗ٨٦ ،)101خف ق٧ٛد
عٗل ٜاٖللذ ٠٨أل٢للٞ٧ٓٚ ٜلات تعشً٨للات املـللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ – يف ٦طللاٱ٘ اٽعللٸ – ٝناٖجُلل٭ يف
اٖ٧طللٗ٩٭ ،ألٓٚ ٦ا٩ٞلل٭ اٷعتٛللاد عٗ٣٩للا ،أل ٦اسللرتا ٝاٖ٧طللٗ٩٭ ٦تُللذ٨ش٢ا ٦تًللل٣ٗ٩ا ٚـللذسًا
ٖٗٛعٗٚ٧ات ٦اٻساٰ ُٚاسٞ٭ نهري٢ا ،ألَ ٦لذ تلشتب نشكلا اؾ٣ٛل٧س عل ٠ألداٰ اٖ٧طلٗ٩٭٦ ،ؿل٧اب
ألداٱ٣ا عٟذٜ٢

()102

ُٖ٦ذ ا٢تٛت نعع اٖذساطات اٖ اختـت َ٧ل ت٨٧رت ذٖ ٙ٧املـلذاَ٩٭ ،يشلذد٢ا
(طللٞ ٧هلل٢ ٕ٦٧لل٧إ) نيسٓللا ٝاٖجُلل٭ اٖل تللت ٜؿلل٩انت٣ا ٚللَ ٠بلل٘ املتُٗلل ٪عللِ املتـلل٘(،)103
٦ت٧طللل (ػللايريصا ػللش٦ )ٌ٨صٗ٩ٚلل ٤يف تعش٣ً٨للا ني٣ٞللا ُٚللذاس اؾلل٧د ٬اٖلل ؼ٣٨٧للا اٖشطللاٖ٭
ٷعتباس٢لللا ُٚبٖ٧للل٭ ،ٹ٣ٞلللا ؿل لادَ٭ أل ٦سُ٩ُ٩للل٭ أل ٦رات ٧ٚث٩َ٧للل٭ ،ياٖتهش٨لللذات اٖـلللادَ٭ أل٦
امل٧ثَ٧٭  ٪٢اٖ تتل ٠ٛاؿُاٱِ ٦تٶْذ عٗ٣٩اٚ ٪٢٦ ،ـذس ٖٗٛعٗٚ٧لات ٚل ٠ألدل٘ اٖعاٚل٭،
٩ٖ٦ظت فشد آساٰ ػخـ٩٭ أل ٦قادثات نني اٹؿذَاٰ

()104

َ٦لللذ تلللل ٠ٛاٖلللرتاخ املعلللشيف اٽعٸٚللل ٪اٖعذ٨لللذ ٚلللُٚ ٠لللا٩٨ع املـلللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚللل٭
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ٚ٦عا ٨ري٢للاٟ٢٦ ،للإ دساطللات عذ٨للذ ٬ألدٟب٩لل٭ ٦عشن٩لل٭ تٟاٖ٦للت ٢للزا اؾا ٞل ٦ألطللٛ٣ت ي٩لل،٤
ٖ٦تعذد٢ا َا ٝنعع اٖباسجني اٖعشب نتشذ٨ذ أل ٜ٢قذدات ٢زا املـطٗح ،يظلشد علذد ٚلٜ٣ٟ
عٟاؿللش متجلل٘ أل٢لل ٜألنعللاد املـللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚلل٭٦ ،نٓلل ٠اٞطبللاّ ألْجش٢للا عٗللٮ ٚـللذاَ٩٭
ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ،ىتللاس اٖباسللح ٣ٟٚللا :اٷطللتٟاد

ألدٖلل٭ ٦٦ثللاٱِ٦ ،كلل٧أ اٖٗهلل٭ ٦آًٖللش،٬

٦دلل٧د س٦انل ملـللادس رات ٚـللذاَ٩٭ عاٖ٩لل٭ ،اٖتؼللانٚ ٤للل املـللادس اٹخللشٯ رات املـللذاَ٩٭،
اٖت٧اص ١يف عشض ألنعاد امل٧ك٧م ٦٦د٣ات اٖٟاش ،اٖذَ٭ يف ثبات املـادس ٦اٖت٧اس٨خ ٦اٹمسلاٰ
٦اٖؼلل٧ا٢ذ ،يـلل٘ اٖللشأل ٫علل ٠املعٗٚ٧للات ٦اَٖ٧للاٱل(ٚ٦ ،)105للٚ ٠عللا٨ري املـللذاَ٩٭ املٛ٣لل٭ اٖ ل
نٓ ٠تطب٣ُ٩ا عٗلٮ تل٨٧رت تٗلٔ املعلا٨ري املشتبطل٭ ـلذاَ٩٭ املـلذس٨٦ ،لشاد ن٣لا ألٷ تٓل١٧
املعٗٚ٧لل٭ خاطٲلل٭ "اٖذَلل٭"٦ ،ألٖلللا تٓلل ١٧اٹخبللاس ٦املعٗٚ٧للات ْارنلل٭ "اٖـللذّ"٦ ،اٷنتعللاد علل٠
اًٖشَعات اٽعٸ٩ٚ٭ ٦اٖعباسات املٛ٢٧ل٭ "امل٧كل٧ع٩٭"٦ ،ألٷ ٨لشدح ًْل٭ ٖ٧٩ٚل ٤أل ٦ت٧د٣لٖ٦ ٤ل٧
ٓ٨زب "اؿ٩اد٨٭"٦ ،أل٦ ١٧ٓ٨ ١اكش ًا "اٖؼًاي٩٭"

()106

ٚ٦لل ٠ألنللشص ُٚللا٩٨ع دساطلل٭ املـللذاَ٩٭ يف اٽعللٸ٦ ،ٝنٓلل ٠ع٧هلللا ٖتلل٨٧رت٦ ،تعللذ
تـً ً٩ٟا عاً ٍٚا ٖٓجري  ٠ٚقذدات املـذاَ٩٭ ٚ٦عا٨ري٢ا اٖعاٚ٭ٚ ،ا :٪ٗ٨


املُ٩للاغ اٖٗهلل ،٫٧عٟللٮ أل٦ ١كلل٧أ اٖٗهلل٭ يف اٖتعللبري٨ ،عللذ عللاٚٸً سامس ل ًا يف ؿللذّ
اٖشطلللاٖ٭ اٽعٸ٩ٚللل٭ ،نٟٛ٩لللا ٨ٶْلللذ نٛللل٧ض اٖٗهللل٭ يف اٖشطلللاٖ٭ اٽعٸ٩ٚللل٭ يف ٚعالللٜ
اٹس٩ا ،١عذ ٝاملـذاَ٩٭



املُ٩اغ اٹ٨ذ٧ٖ٧٨د ،٪ع٩ح ٷ ؼذ اٖٟاش ٬اٹساد٨٭ نُ٩٭ اٹنعاد ،يتـبح اٖ٧اَعل٭
أل ٦اُٖل٩٭ أل ٦اٖاا٢ش ٬نلري ٦اكلش٭ ،نظلب ن٩بل٭ نُ٩ل٭ اٹنعلاد اٖل ػٗل ٪اٖ٧اَعل٭ أل٦
اُٖل٩٭ أل ٦اٖاا٢ش٦ ،٬تض٨ذ٢ا ٦ك٧س ًا ٚ٦ـذاَ٩٭



٩ُٚاغ عذ ٝاملعشي٭ ،أل ٦دضٱ٩٭ املعشي٭ ٨٦شتب ٢زا املُ٩لاغ ظ٣ل٘ اُٖلاٱ ٜناٷتـلا،ٙ
أل ٦عذٚ ٝعشيت٧ٖٛٗ ٤ك٧م اٖزٓ٨ ٫ت ع ،٤ٟستٮ ْ ٧ٖ٦ا ١خربًا ؿهريًا



٩ُٚللاغ اٖتض٨٦للش٦ ،نجلل٘ دا ٞل اؾشنلل٭ املباػللش ٬يف املٟطُٗللات اٹطاطلل٩٭ٖ ،ذساطلل٭
املـذاَ٩٭ يف اٽعٸٝ
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ألٚللا عٗللٮ ؿللع٩ذ طللشّ اٖتجبللت اٖؼخـللٖ ٪پعٸٚللٚ ٪للٚ ٠ـللذاَ٩٭ اٹخبللاس يف ٧ٚاَللل
اٖت٧اؿللل٘ اٷدتٛلللاع ،٪لللا ٢للل ٧ألَلللشب

تللل٨٧رت ؼذ٨لللذًا ،يُلللذ ْؼلللًت ٞتلللاٱر دساطللل٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

اطللتخذاٚات اٽعٸٚلل٩ني اٖظللع٧د٨ني هلللز ٥امل٧اَللل نهللشض اٖتعاٚلل٘ امل٣للين ٚللل ٚعٗٚ٧ات٣للا  ،أل١
ْتان٭ املـلذس ٷمسل ٤اٖـلش٨ح َلذ دلاٰ يف ُٚذٚل٭ طلشّ اٖتجبلت ،ٹ٣ٞلا تلش٨ح اٽعٸٚلٚ ٪ل٠
اٷتـا ٙعٗ٩ل٦ ٤اٖتيْلذ ٟٚل ،٤خـ٧ؿل ًا ٚلل ٚطٗل اٖظلبِ اٽعٸٚل ٪مسل٭ اٖعٛل٘ اٽعٸٚل٪
املعاؿشْٛ ،ا أل ١اٷتـا ٙاملباػش عٗٮ املـذس ُ٨طل اٖؼٔ ناُٖ٩ني٨٦ ،عذ ألْجش تجبتل ًا ٚل٠
اٷْتًاٰ نٚ ٘ ُٟلا ٓ٨تبل ٤اٽعٸٚلٛ٣٩ٗ٨ ،٪لا طٗل ؿل٧س ألُٚ ٦لاطل ي٩لذ٦ ،٧٨اٷتـلا ٙعٗلٮ
اؾ٣٭ املظٶٖ٦٭

()108

َ٦ذ دسطت (آٖ٩ظاٞذسا اٞهٗؽ) ألسنع٭ ع٧اٚل٘ ْٛشلذدات ٖٗٛـلذاَ٩٭ يف ٚعٗٚ٧لات
ت٨٧رت  :٪٢املٌٗ اٖؼخـلٖٛٗ ٪هلشد٦ ،علذد املتلانعني٦ ،مسعل٭ اٖؼلخف٦ ،امل٧كل٧م املطلش٦أ
ٖٗٛتانع٭٦ ،خٗـلت

أل ١ي٣ل ٜع٧اٚل٘ املـلذاَ٩٭ يف اطلتخذاٚات تل٨٧رت تظلاعذ ٚظلتخذ٪ٚ

املَ٧ل عٗٮ ؼظني سطاٱٗ٢٦ ،ٜ٣زا ٚل ٠ػليْٛ – ٤ٞلا تُل – ٙ٧يلاد ٬اٖـلشً٩ني يف ؼظلني
ٚؼللاسْ٭ املعٗٚ٧لل٭ ٚللل اٻخللش٦ ،٠٨ناٖٟظللب٭ ٖټخللش ٠٨تلل٧يري اٖـللاي هلللٚ ٜلل ٠تلل٨٧رت املٗللٰ٪
ناملعٗٚ٧ات املهٗ٧ط٭

()109

 ٠ٚ٦اٖباسجني اٖز ٠٨تـذٍ٦ا ُٖل٩٭ املـذاَ٩٭ يف ت٨٧رت اٖباسح (ْاسٖ٧غ ْاطت)٧ٗ٩
٦ص٩ٚٸ ٠ٚ ،٥خٸٚ ٙا ألمس ٥٧نٟااٚ ٝشاَب٭ ت٨٧رت٦ ،اٖز ٝ٧ُ٨ ٫شاَب٭ اٖٟؼاطات آٖبري،٬
٦اخت٩اس آٖٗٛات اٹؿٗ٩٭ ٦املٛ٣٭ هلا عٗلٮ تل٨٧رت ٖٗتيْلذ ٚلٚ ٠ـلذاَ٩ت ،٤يٟ٣لإ ْٗٛلات
يف املَ٧للل ٚتعللاسٍ ناختـاؿلل٣ا ناٹخبللاس اٖشمس٩لل٭٦ ،ألخلشٯ ؽللف ا ادثللات اٖعاد٨لل٭ ٦نللري
اٖشمس٩لل٭ ،س٩للح ٨للت ٜتللذَ٣ُ٩ا ٚ٦طانُت٣للا ٚللل اًٖعاٖ٩للات اٖ٩ٚ٧٩لل٭ ٚلل ٠اٖشطللاٱ٘ املتعللذد ٬عٗللٮ
ت٨٧رت٩ٖ ،ت ٜسؿذ ْ٘ ٚـ ٌٟعٗٮ سذٖٗ ٬تيْلذ ٚلٚ ٠ـلذاَ٩٭ اٖشطلاٱ٘ عظل ٚطانُت٣لا
ُٖاعللذ ٬اٖب٩اٞللات اٹؿللٗ٩٭ عٗللٮ تلل٨٧رت٦ ،سد٢للا
اٖـاٱ  ٠ٚاـاطٳ ٦املخلادم اٖلزً٨ ٫تُلش

اـللرب اٹؿللٗٚ٦ ،٪لل ٠ثللُٚ ٜاسٞت٣للا ٖب٩للا١
اٖلذٖ٦ ،٘٩اٞت٣ل٧ا

أل ١تٟلا٦ٷت تل٨٧رت املٗ٩ٲل٭

ناٖع٧اطٌ ٞادسًا ٚا تٓ ١٧ؿادَ٭ ٦عٓظ٣ا اـاٖ ٠ٚ ٪اٖع٧اطٌ ناٖب ًا ٚا تٓل ١٧ؿلادَ٭،
ْٛا ٨ٶد ٫اٖتٓشاس يف ت٨٧رت د٦سًا ً ٍٛ٣ٚا يف دع ٜاملـذاَ٩٭  ٠ٚعذ٣ٚا

( )110

ٖٓلٟ٢ ٠للإ ٚل ٠دسغ ٚـللذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات تلل٨٧رت ٟشلٮً كتٗللٌ عل ٠اٖطللشأ اٖظللانِ
عللا٨ري٦ ٥قذداتللٚ ،٤جلل٘ (دً٨لل٨٦ ٪ظللرتٚا٦ )١صٗ٩ٚلل ،٤يعٗللٮ كلل ٰ٧اٖٟاش٨لل٭ املتعُٗلل٭ نتٛش٨للش
ٚعٗٚ٧ات اٖت٧اؿ٘ اٷدتٛاع٦ ،٪املتٛجٗ٭ يف اطتخذا ٝاٖٟاغ ٖٗٛعٗٚ٧ات املُذءٚل٭ هللٚ ٜل ٠ألدل٘
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اؿٓ ٠ٚ ٜخٸهلا عٗٮ اٻخش ،٠٨ي٧يُ ًا هلز ٥اٖٟاش٨٭ تشٯ اٖذساط٭ أل ١ت٨٧رت لا و٨٧لٚ ٤ل٠
ألخباس ٦ت٧اؿ٘ ادتٛاع ٪وِّٛل٘ اُٖلاسٴ أل ٦املظلتخذٚ ٝظلٶ٩ٖ٦٭ ٚـلذاَ٩٭ ٢لزا اـلرب أل ٦رإ
عظ ل خربتلل ٤يف اٖتعاٚلل٘ ٚللل ٦طللاٱ٘ اٖت٧اؿلل٘ اٷدتٛللاعٖ ;٪للزا دللاٰت ت٧ؿلل٩ت٣ا اـتا٩ٚلل٭
ن٧د٧ب يشص اٖـاي  ٠ٚنري ٥عٟذ اطتخذا ٝت٨٧رت٦ ،عذ ٝطٸّ اٹسٓلاٚ ٝل ٠د ١٦خلرب ٬أل٦
متع ٠يف اٖؼٓ٘ ٦املل١٧ٛ
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 اإلطار املنهجي للدراسة : ٧ٞم اٖذساط٭ ٦امل٣ٟر املظتخذ: )112( ٝتٟذسز ٢ز ٥اٖذساط٭ ك ٠ٛاٖذساطات اٖ٧ؿلً٩٭ اٖل تظلت٣ذٍ (مجلل املعٗٚ٧لات اٖٸصٚل٭
ٽعطاٰ ٦ؿٌ ٹنعاد ألٚ ٦تهريات اٖاا٢ش ٬املذس٦ط٭)٦٦ ،يُ ًا هلذٍ اٖذساط٭ ٦تظاٵٷت ين٣ٞلا
طللتعٟٮ ن٧ؿللٌ ٚللذٯ اعتٛللاد عٟ٩لل٭ املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني اٖظللع٧د٨ني عٗللٮ تلل٨٧رت ٚلل ٠س٩للح
ٚعلللذٷت طلللاعات اٷطلللتخذا٦ ٝعلللذد اٖتهش٨لللذات ٦سذللل ٜاملتلللانعني٦ ،أل٢للل ٜألٞللل٧ام املـلللادس
املعٗٚ٧ات٩٭ اٖ ٨تانع٣ٞ٧ا ي٦ ،٤٩أل ٜ٢مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ،٤ناٽكاي٭

٦ؿٌ آساٱ ٜ٣سلٚ ٙ٧لا

٨ٶثش عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات املَ٧ل أل٨ ٦عضص  ٠ٚؿذَ٩ت٣ا
ألٚا امل٣ٟر املظتخذ ٝي ٧٣امل٣ٟر املظلش ٪س٩لح ت٧ؿلٌ اٖذساطل٭ املظلش٩٭ ني٣ٞلا (قاٖ٦ل٭
ؾٛل املعٗٚ٧ات ًٚ ٠ٚشدات فتٛل اٖذساط٭  ٠ٚألد٘ اٖتعشٍ عٗٮ اٖ٧كل اٖشا ٠٢يف كلٰ٧
ٚلللتهري عجللل ٪أل ٦ألْجلللش) ،س٩لللح طللل٩تٚ ٜللل ٠خلللٸ٢ ٙلللزا املللل٣ٟر ٚظلللح آساٰ عٟ٩للل٭ املهلللشد٠٨
اٽعٸ٩ٚني س٦ ٙ٧اَل اعتٛاد ٜ٢عٗٮ ت٨٧رت ٦طب٩عل٭ اطلتخذاٚاتٖ ٜ٣ل٦ ،٤سأل٣٨ل ٜيف ٚعٗٚ٧اتل،٤
٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملـذاَ٩ت٣ا
 ا تٛل ٦اٖعٟ٩٭ :ُ٨ـذ ذتٛل اٖذساط٭ ٟ٢ -لا  -مج٩لل اٽعٸٚل٩ني اٖظلع٧د٨ني اٖعلاٗٚني يف كتٗلٌ
اُٖطاعللللات اٽعٸ٩ٚلللل٭ اؿٓ٩ٚ٧لللل٭ ٦اـاؿلللل٭ ،عٗللللٮ اخللللتٸٍ ؽــللللات٦ ٜ٣فللللاٷتٜ٣
اٽعٸ٩ٚلل٭ ،مملل ٠هلللٞ ٜؼللا ٛٗٚلل٧غ ٚ٦ؼللاسْات ٦اكللش٭ يف تلل٨٧رت٨٦ ،ا٣للش ١٦نيمسللاٱٜ٣
اٖـشو٭  ،س٩ح نج٘ اٽعٸ ١٧٩ٚاٖظع٧د ١٧٨املهشد ١٦يف املَ٧ل فتٛل اٖذساط٭
٦هلللزا دللاٰ اخت٩للاس اٖعٟ٩لل٭ عٛللذً ٍ٨ا ،ياٖباسللح ٨للشٯ أل ١اٹٞظل ٖتٛج٩لل٘ فتٛللل اٖذساطلل٭،

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٦اٹَشب

ا٢تٛاٚات اٖذساط٭ ٧٢ ،اٽعٸ ٪ٚاملتًاعل٘ ٦اَعٍ٩ل ًا ٚلل تل٨٧رت ،ي٣ل ٧اٹَلذس عٗلٮ

نذاٰ اٖشأل ٫سٚ ٙ٧عٗٚ٧ات املَ٧ل ٚ٦ـادس٢ا ٦ؿذَ٩ت٣ا ٦ ٠ٚاَل املٛاسط٭ٚ ٧٢٦ ،ا ٷ ٨تشُِ
عٟذ اٽعٸ ٪ٚنري املتعا ٘ٚنـً٭ د٦س٨٭ ٚل ٢زا املَ٧ل  ٤ٖ٦سل٧س ٚؼل٧٣د ي٩لَ٦ ، ٤لذ ساعلٮ
اٖباسح يف عٛذ٨٭ اٷخ ت٩اس اٖتٟل٧م يف املظلت٧ٯ اٖل٧ظ٦ ،٪ً٩فلا ٙاٖعٛل٘ اٽعٸٚل٦ ،٪طب٩عل٭
اٷستبا ناملٟ٣٭ اٽعٸ٩ٚ٭٦ ،ع٧هلا – أل٨ل ًا – ٖپعٸ٩ٚات ،يف كتٗلٌ اٖ٧طلاٱ٘ اٽعٸ٩ٚل٭
اٖظللع٧د٨٭ :اٽراع٩لل٭ ٦اٖتًٗض٩ٞ٧٨لل٭ ٦اٖـللشً٩٭ ن٧ٟع٣٩للا اٖلل٧سَ٦ ٪اٽٖٓرتٞ٦لل ، ٪ناٽكللاي٭
ْ٦اٖلل٭ اٹٞبللاٰ اٖظللع٧د٨٭  ٦ ،داسات اٖعٸَللات اٖعاٚلل٭ ٦اٽعللٸ ٝيف املٶطظللات اؿٓ٩ٚ٧لل٭
٦اـاؿ٭
٦نعلذ عللذاد َاٱٛل٭ عاٚلل٭ نيمسلاٰ اٽعٸٚلل٩ني ٦اٽعٸ٩ٚلات اؿاكللش ٠٨يف تل٨٧رت ،دللشٯ
اٖت٧اؿللل٘ املباػلللش ٚع٣للل٦ ،ٜدعللل٧تٖٛٗ ٜ٣ؼلللاسْ٭َ٦ ،لللذ اطلللتهشَت ع٩ٗٛللل٭ ٚتانعللل٭ ٦تعبٲللل٭
اٷطتباٞات ( ٖٓرتً ٍ٩ٞ٦ا) ٠ٚ ،اٹمساٰ ا ـ٧سٚ ٬ذً ٚ٧٨ )45( ٬ا ،س٩ح نٗو علذد املظلتذ٩بني
ناطلللتباٞات ْاٗٚللل٭ ( )429عٸٍ٩ٚل ل ًا طلللع٧دً ٍ٨ا ،نجٗللل ١٧عٟ٩للل٭ اٖذساطللل٭٨٦ ،ت٧صعللل ١٧عظل ل
فاٷت ٜ٣امل٩ٟ٣٭ اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ اٖٟش ٧اٻت:٪
دذ ٙ٦سَ) 1 ( ٜ
ت٧ص٨ل عٟ٩٭ اٖذساط٭ ٦يِ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
جمال العمل اإلعالمي

النسبة

العدد

صحافة

351

1553

إذاعة

13

458

تلفزيوف

325

2553

عالقات عامة

335

2354

اجملموع

825

31151

ْٛ٦للا ٨ا٣للش ٚلل ٠اؾللذ ٙ٦اٖظللانِ يُللذ ٞللا ٙاٖـللشً ١٧٩اٖٟظللب٭ آٖللربٯ ٚلل ٠عٟ٩لل٭
اٖذساطلل٭ ُللذاس ٦ ،% 3557تُللاسب اٖتًٗض٩ٞ٧٨لل٦ ،%2951 ١٧سدللا ٙاٖعٸَللات اٖعاٚلل٭  %2658يف
اؿل٧س اٖٟظ اؾ٩ذ ،نٟٛ٩ا ٨عذ اٽراع ١٧٩ألَ٘ اًٖٲات متج٩ٸً نٟظب٭ % 854
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 أداة الدراسة (:)113نعذ اٽَلشاس اٖ٣ٟلاٱٖ ٪ٸطلتباٞ٭ ،ت ؼٗ٨٧ل٣ا ٚل ٠اطلتباٞ٭ ٦سَ٩ل٭

اطلتباٞ٭ ٖٓرت٩ٞ٦ل٭

علل ٠طش٨للِ َ٧ٚللل ٦ ،https://www.surveymonkey.comنعللذ ٚشادعت٣للا نذَلل٭ ٦عٛلل٘
عذ ٬اختبلاسات ػش٨ب٩ل٭ هللا عٗلٮ املَ٧لل ٦ ،تطب٩لِ اٽدانل٭ عل ٠ألطلٲٗت٣ا ٖٓرتٍ٩ٞ٦ل ًا ٚلَ ٠بل٘
ف٧ٛع٭  ٠ٚاٖضٚٸٰ اٽعٸ٩ٚني ،ث ٜألُسط٘ سان اٷطتباٞ٭ ٖٗعٟ٩٭ املظت٣ذي٭  ،ننسطلا ٙدعل٬٧
املؼاسْ٭ يف اٖذساط٭ ٦ ،سياّ سان اٷطتباٞ٭ عٗٮ سظلانات ٜ٣اٖؼخـل٩٭ْٛ ،لا ت سطلاٙ
علللذد ٚللل ٠اٽعٸٚللل٩ني املظلللت٣ذيني نطٗل ل املؼلللاسْ٭ عٗلللٮ نش٨لللذٜ٢

اٖل ل شان ٚباػلللش٬

اٽٖٓرتٞ٦ل ٪أل ٦علرب اٖل٧اتع ألب٦ ،نعلذ أل ١اٞت٣لت اًٖلرت ٬ا لذد ٬ؾٛلل اٷطلتباٞات ٦٦ؿلٙ٧
اٖعللذد ا  ٩ل

سَللُٚ ٜبللٖ ٙ٧تطب٩للِ اٖذساطلل٭ ،ت ؼ٨٧لل٘ ن٩اٞللات اٽدانللات

نشٞللاٚر

ْظٖ٘ ،ت٩٣ٲت٣ا ٖع٩ٗٛ٭ اٖتشٗ ٘٩اٽسـاٱ٪
َ٦للذ تٓٞ٧للت اطللتباٞ٭ اٖذساطلل٭ ٚلل ٠عللذ ٬ألطللٲٗ٭ ٧ٚصعلل٭ عٗللٮ ثٸثلل٭ ألَظللا ٝتٗ ل ٢للذٍ
اٖذساط٭ ٦تظاٵٷت اٖعاٚ٭ :٪٢٦


ألطٲٗ٭ خاؿ٭ ناطتخذا ٝاٽعٸٖ ٪ٚت٨٧رت ٚ٦ذٯ اٷعتٛاد عٗ٤٩



ألطللللٲٗ٭ خاؿلللل٭ نتعاٚلللل٘ اٽعٸٚللللٚ ٪للللل ٚعٗٚ٧للللات تلللل٨٧رت٦ ،سأل٨لللل ٤يف ٚـللللادس٢ا،
٦مم٩ضات٣ا



ألطٲٗ٭ خاؿ٭ نشأل ٫اٽعٸ ٪ٚيف ألٚ ٜ٢عا٨ري ٚـلذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت٦ ،قلذدات
ؿذَ٩ت٣ا

ٖ٦تظ ٘٩٣تًظري اٖٟتاٱر اطتخذ ٝاٖباسح اٹطلٗ٧ب اٖتلاٖٖ ٪تشذ٨لذ ٚظلت٧ٯ اٽدانل٭ عٗلٮ
ن٧ٟد اٹدا ،٬س٩ح ت عطاٰ ٦صٖٗ ١بذاٱ٘٦ ،تـ ٌ٩ٟاٽدانات

مخظل٭ ٚظلت٨٧ات ٚتظلا٨٦٭

املذٯ  ٠ٚخٸ ٙاملعادٖ٭ اٖتاٖ٩٭ :
ط ٙ٧اًٖٲ٭ = (ألْرب َٛ٩٭ – ألَ٘ َٛ٩٭ ) ÷ عذد نذاٱ٘ اٹدا0580 = 5 ÷ )1 – 5( = ٬
ٖٟشـ٘ عٗٮ اٖتـ ٌ٩ٟاٖتاٖ: ٪

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

دذ ٙ٦سَ)2( ٜ
ت٧ص٨ل اًٖٲات ٦يِ اٖتذسز املظتخذ ٝيف ألدا ٬اٖبشح
الوصف

مدى املتوسطات

دائمان

موافق بشدة

5211 – 8223

غالبان

موافق

8221 – 1283

أحيانان

لست متأكدان

1281 – 2233

نادران

غري موافق

2231 – 3243

ال حيدث أبدان

غري موافق مطلقان

3241 – 3211

 قياس الصدق والثبات (:)114ت٧ؿللٌ اٷطللتباٞ٭ ناٖـللذّ ٚ Validityتللٮ ٚللا ْاٞللت ؿللاؿ٭ ٖتشُ٩للِ اهلللذٍ اٖللز٫
ألعذت  ٠ٚألدٖٗ٦ ،٤طٗ ؼُِ رٖٔ َاغ اٖباسح ٧ٞعني  ٠ٚاٖـلذّ يف اٹداٛ٢ ٬لا :اٖـلذّ
اٖالا٢ش٦ ،Face Validity ٫ؿلذّ ا تل٧ٯ  ،Content Validityياملطٗل اٹ٨ ٙ٦علرب
علل ٠اتًللاّ ا ٓٛللني عٗللٮ أل ١اٷطللتباٞ٭ ؿللاؿ٭ يع لٸً ٖتشُ٩للِ اٖهللشض اٖللز ٫ؿللٛٛت ٚلل٠
ألدٗ٦ ،٤املطٗ اٖجا ٪ٞعٚ ٠ذٯ اتًاّ قت٧ٯ اٷطتباٞ٭ ٚلل اهللذٍ اٖلز ٫ؿلٛٛت ٚل ٠ألدٗل،٤
٢٦زا ٚا اطتذعٮ علشض اٷطلتبا ٞ٭ يف ٚلشسٗ  :علذاد٢ا اٹٖ٦ل٦ ٪نعلذ اْتٛلا ٙنٟاٱ٣لا عٗلٮ
ف٧ٛع٭  ٠ٚاملتخــني يف اٽعٸ ،ٝامل٣تٛني نالا٢ش ٬تل٨٧رت ،نٗلو علذد )12( ٜ٢قِّٓٛل ًا،
ألطللل٧ٛ٣ا خلللٸ ٙامللللشسٗتني يف تض٨٦لللذ اٖباسلللح ناملٗش٧ظلللات املٛ٣للل٭ ٦اٽكلللايات املً٩لللذ ،٬يف
اخت٩اسات اؾذا٦ ،ٙ٦ؿ٩انات عباسات٣ا٦ ،نعذ اطٸع ٜ٣عٗ٣٩ا يف ػٓٗ٣ا اٖ٣ٟاٱ ،٪تًلٗ٧ا
ٚؼٓ٧س ٠٨ناٽيادٟ ٬اطب٭ اٷطتباٞ٭ ٖٗت٧ص٨ل عٗٮ اٖعٟ٩ل٭ نعلذ اٖتيْلذ ٚل٧ٚ ٠ايُت٣لا هللذٍ
اٖذساط٭ ٦تظاٵٷت٣ا اٖعاٚ٭

()115

ٖٗ٦تيْذ  ٠ٚؿذّ اٷتظاّ اٖذاخٖٗ ٪ٸطتباٞ٭ ت سظاب ٚعاٚٸت اٷستبا نني دسدل٭
ْلل٘ عبللاس ٬ناٖذسدلل٭ آٖٗ٩لل٭ ٖٗٛشلل٧س املٟت٩ٛلل٭ ٖ٩لل٦ ،٤رٖللٔ نتطب٩للِ اٷطللتباٞ٭ عٗللٮ عٟ٩لل٭

105

106

عؼلل٧اٱ٩٭ اطللتطٸع٩٭ ٚلل ٠فتٛللل اٖذساطلل٭ ،نٗللو عللذد أليشاد٢للا ( )50يللشدًاَ٦ ،للذ أل٦كللشت
اٖٟتللاٱر اٽسـللاٱ٩٭ أل ١مج٩للل ٚعللاٚٸت اٷستبللا (اٷتظللاّ اٖللذاخٗ)٪
استبللا ٧ٚد ل ٦دا ٙعٟللذ ٚظللت٧ٯ ( 0505ييَلل٘)٢٦ ،للزا ٨ؼللري

للا٦س اٷطللتباٞ٭ رات

ؿللذّ نٟلل٧د اٹدا٦ ٬أل٣ٞللا

تُ٩ع ٚا ٦كعت ٹدٗ٤
ألٚللا ٚللا ىللف ثبللات اٷطللتباٞ٭ ٦ Reliabilityاملللشاد نلل ٤اٖ٧ؿللٙ٧

اٖٟتللاٱر ًٞظلل٣ا

نتٓلشاس تطب٩للِ املُ٩لاغ يف سللا ٙتؼلان ٤امل٧اَللٌ ٦اٖالش ،ٍ٦يٗٗتيْللذ ٚل ٠رٖللٔ ت سظللاب
ٚعا ٘ٚاٖجبات (ألًٖا ْشٞ٦باخ)

لا٦س ألدا ٬اٖذساطل٭ عٗلٮ أليلشاد اٖعٟ٩ل٭ اٷطلتطٸع٩٭ اٖل ت

طشب٣ا ؿظاب َ٩اغ ؿذَ٣ا ٦اٖ نٗو عذد أليشاد٢لا (ٚ )50بش٧ثل ًاَ٦ ،لذ اتللح ٚلٞ ٠تلاٱر
اؾذا ٙ٦اٽسـاٱ٩٭ ملعاٚٸت اٖجبات ألٚ ٜ٩َ ١عاٚٸت ألًٖا ْشٞ٦باخ ٖجبات قلا٦س اٷطلتباٞ٭
َللذ تشا٦سللت نللني (٢٦ ،)0591 – 0579للزا ٨للذ ٙعٗللٮ أل ١اٷطللتباٞ٭ تتٛتللل ناٖجبللات٦ ،نٓلل٠
اٷعتٛاد عٗ٣٩ا يف اٖتطب ِ٩امل٩ذاٖٗ ٪ٞذساط٭

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 نتائج الدراسة :أوامم – او ياِاا اوشا،ية وىعيّة
دذ ٙ٦سَ)3( ٜ
ت٧ص٨ل عٟ٩٭ اٖذساط٭ ٦يِ ن٩اٞات ٜ٣اٖؼخـ٩٭
املتغريات

العدد

التصنيف

النسبة

ذكر

185

4358

أنثى

41

3453

 25سنة فأقل

55

2253

من  15 – 23سنة

214

8455

من  85 – 13سنة

38

3351

 83فأكثر

52

3253

ثانوم فما دكف

81

3151

مؤىل حتت اجلامعي

85

3358

بكالوريوس

255

5555

دراسات عليا

42

3553

طبيع ػ ػ ػ ػ ػػة االرتبػ ػ ػ ػ ػ ػػا بالعمػ ػ ػ ػ ػ ػػل متفرغ
اإلعالمي
متعاكف

283

5352

344

8154

إشرافية

345

8153

تنفيذية

288

5355

825

31151

اجلنس

العمر

ادلؤىل العلمي

مستول الوظيفة اإلعالمية
اجملموع

٨٦بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

اؾللٟع :نٗ ل عٗللٮ عٟ٩لل٭ اٖذساطلل٭ اٽعٸ٩ٚلل ١٧اٖللزْ٧س نٟظللب٭ عاٖ٩لل٭ َللذس٢ا ،%8154
ُٚان٘ متجٞ ٘٩ظ ٚت٧ط ٖپعٸ٩ٚات عٟذ سلذ ٨٦ ،%1856شدلل اٖباسلح ٢لزا اٖتبلا٠٨
اٖٟظلل نلللني دٟظللل ٪اٖعٟ٩للل٭

اعتبللاس ،٠٨اٹ :ٙ٦أل ١سلللل٧س اٽعٸٚللل٩ني اٖلللزْ٧س يف
107

108

طللاس٭ تلل٨٧رت ٢لل ٧اٹنللشص ٦املٸسللظ٦ ،اٖجللا :٪ٞأل ١اػللرتا اٖللذعٖٛٗ ٬٧ؼللاسْ٭ يف ٢للز٥
اٖذساطلل٭ لل٨ ٠ا٣للش يف تلل٨٧رت نامسلل ٤اٖـللش٨ح َللذ ٓ٨لل ١٧سللذ ٚللٚ ٠ؼللاسْ٭ عٸٚلل٩ني
 ٦عٸ٩ٚات سل٧س ٜ٢يف ت٨٧رت غٸٍ رٖٔ
-

اٖعٛش٨ :هٗ عٗٮ ألعٛاس أليشاد اٖعٟ٩٭ طانل املشسٗ٭ اٖؼبان٩٭ ،ي٢ ٠ٛل ٜيل٢ ّ٧لز ٥املشسٗل٭
اٖعٛش٨٭ يف سذ٦د ٦ ، %29يف ٞطاّ املشسٗ٭ اٖؼبان٩٭ ٟ٢إ تًا٦ت عٛشٗٚ ٫ش٧ظ  ،يٛل٠
 ٜ٢يف ألدٞا٢ا ٚ٦ ،%2251ل٢ ٠ل ٜيف ألعٸ٢لا ٢ل ٜاٹْجلش ٦ ،%4855نٓل ٠أل ١تً٩لذ تٗلٔ
اٖٟتاٱر ني ١تعاٚل٘ اٽعٸٚل٩ني ٚلل تل٨٧رت ٚلشتب – ألْجلش– ناٹعٛلاس اٖؼلان٭ ألْجلش ٚل٠
نري٢ا اٹْرب طً ٍٟا

-

املٶ٢لل٘ اٖعٗٛلل :٪ألظ٣للشت اٖٟتللاٱر ألٚ %7856 ١لل ٠اٖعٟ٩لل٭ وٗٛللٚ ١٧للٶ٢ٸً داٚع ٍ٩ل ًا ٦عاٖ ٍ٩ل ًا،
يٛ٩ا  ٜ٢ ٠ٚد ١٦املٶ ٘٢اؾاٚع٦ ،%2154 ٪يف اٖتًـ ٘٩تللٟٛت اٖعٟ٩ل٭ ٚ %10لٶ٢ٸتٜ٣
عٟللذ اٖجا٨٧ٞلل٭ يٛللا دٚ %1154٦ ،١٦للٶ٢ٸت ٜ٣د ١٦اؾاٚع٩لل٭ %1951٦ ،وٗٛلل ١٧اٖؼلل٣ادات
اٖعٗ٩ا٦ ،نُ٩ت ٞظب٭ محٗ٭ اٖؼ٣اد ٬اؾاٚع٩٭  ٪٢اٹنٗ نٟظب٭ تـ٘

%60

 طب٩ع٭ اٷستبا ناٖع ٘ٛاٽعٸ :٪ٚألظ٣شت اٖٟتاٱر تُاسن ًا ٞظبً ٍ٩ا نني اٽعٸٚل٩ني املتًلشنني٦ألَشا ٜ٣ٞاملتعلاٞ٦ني ،س٩لح نجل٘ املتًشنلٞ ١٧ظلب٭ ٚ %5652ل ٠اٖعٟ٩ل٭ُٚ ،انل٘ ٚ %4358ل٠
املتعاٞ٦ني٨٦ ،شدل اٖباسح استًام سل٧س اٽعٸ٩ٚني املتًشنني

٦دل٧د سلل٧س ٞظل

ٗٚشلللل٧ظ يف اٖعٟ٩لللل٭ ٚللللٟٚ ٠ظلللل٧ن ٪داسات اٖعٸَللللات اٖعاٚلللل٭٦ ،اٖعللللاٗٚني يف ا طللللات
اٖتًٗض٩ٞ٧٨٭٦ ،اٖ ناٖب ًا ٚا ٟ٨تظ

ٖ٣٩لا عٸ٩ٚلٚ ١٧تًشنل ،١٧ناٽكلاي٭

املتًلشنني

يف اُٖطاعات اٽعٸ٩ٚ٭ اٹخشٯ
 ٚظللت٧ٯ اٖ٧ظً٩لل٭ اٽعٸ٩ٚلل٭ٞ :ت٩ذلل٭ ٢للزا املللتهري تٓللاد متاثلل٘ طللانُت٣ا ،س٩للح تُللاسباٖتٛج ٘٩اٖٟظ

ٖپعٸ٩ٚني املتظلٟٛني ٦ظلاٱٌ ػلشاي٩٭ أل٩َ ٦اد٨ل٭ ٚ ،%4351لل اٻخلش٠٨

املًٓٗني ناٹعٛا ٙاٽعٸ٩ٚ٭ اٖت٩ًٟز٨٭ ٦ ،%5652نٓ ٠أل٨ ١ظتخٗف اٖباسح ٢ ٠ٚلز٥
اٖٟت٩ذلل٭ أل ١تعاٚلل٘ اٽعٸٚلل٩ني ٚللل تلل٨٧رت ٷ ٨للشتب

ظللت٧ٯ ٦ظللاٱً ٜ٣اٽعٸ٩ٚلل٭٦ ،أل١

اُٖ٩اد٨ني ٦ ٜ٣ٟٚاٖت٩ًٟز٨ني ٨ؼرتْ ١٧يف اطتخذاَ٧ٖٛٗ ٜ٣ٚل

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

قاِي مما – اضتاداُ املنيسديْ اإللالٌيي وتوي
 ٚعذ ٙاٷطتخذا ٝاٖ٦ ٪ٚ٧٩اٖتهش٨ذ اٹطب٧ع:٪دذ ٙ٦سَ)4( ٜ
ت٧ص٨ل عٟ٩٭ اٖذساط٭ ٦يِ ٚعذ ٙاٷطتخذا ٝاٖ٦ ٪ٚ٧٩اٖتهش٨ذ اٹطب٧ع٪
معدل استخدام تويرت يوميا

النسبة

العدد

ال أستخدمو يوميان

18

355

ساعة فأقل

34

3452

ساعتاف

323

2452

 1ساعات

45

2153

 8ساعات فأكثر

313

2855

معدؿ التغريد أسبوعيان

العدد

النسبة

 31تغريدات فأقل

333

2555

 21تغريدة

338

2353

 11تغريدة

41

3453

 81تغريدة

33

3852

 83تغريدة فأكثر

31

3853

اجملموع

825

31151

٨بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

يٛ٩ا ٨تعِٗ عذ ٙاٷطتخذا ٝاٖ٩ل :٪ٚ٧يلنٚ ١ل ٠ٷ ٨ظلتخذٍ٩ٚ٧٨ ٤ٚل ًا

٨تعلذ ٞطلاّ %8

يُ ل  ،يٛ٩للا ْللا ١ألْجللش ٚعللذ ٙاطللتخذا٨ ٝللٚ ٪ٚ٧شؿلل٧د ٖٗعٟ٩لل٭ ٢للٚ ٧للذ ٬اٖظللاعتني
ٟ٨ ،%2852ايظ ٤ألط ٙ٧يرت ٬ص٩ٟٚ٭ ٩ٚ٧٨ل٭ علذ )4( ٙطلاعات يليْجش ٦ػلاسيت ٞظلبت٤
109

110

 ،%25ثلل ٜاٖللجٸخ طللاعات ٦ ،%2057ألخللريًا ٚلل٨ ٠تعاٚلل٘ ٚللل تلل٨٧رت  ٍ٩ٚ٧٨ل ًا نظللاع٭ ييَلل٘
٦ ، %1852تٓؼٌ تٗٔ اٖٟتاٱر سذ ٜاٷطلتخذا ٝاٖ٩ل ٪ٚ٧املشتًلل ٚلَ ٠بل٘ اٽعٸٚل٩ني
املبش٧ثني ،يش٧اٖ٧٨ ٜ٣ٟٚ %46 ٪ؿٌ اطتخذاٖ ٜ٣ٚت٨٧رت ناملٓجٌ (يل 3ّ٧طلاعات)،
يٛ٩ا سللش ألؿلشاب اٷطلتخذا ٝاؾ٩لذ (طلاعتا )١نٟظلب٭ ٗٚش٧ظل٭٦ ،تليخش ألؿلشاب
اٖتعاٚل٘ ا لذ٦د (طللاع٭)

املشتبل٭ اٹخلري ٬نللني اٽعٸٚل٩ني يف اٷطلتخذا ٝاٖ٩لل،٪ٚ٧

ٖ٦ع٘ اٖٟت٩ذ٭ اٖٸيت٭ اٹخشٯ أل ٠ٚ ١ٷ ٨ظتخذ ٝت٨٧رت ً ٍ٩ٚ٧٨ا  ٜ٢ألَ٘ اًٖٲات املظلتخذٚ٭
سل٧سًا ٦ ،ٷ ٨ؼٓٗٞ ١٧ظلب٭ ٚلٶثش ٬ن٩لٚ ،ٜ٣ٟلا ٨لذ ٙعٗلٮ طب٩عل٭ اٖعٸَل٭ اٖ٧ثُ٩ل٭ نلني
ع ٝ٧ٛاملهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني ٢٦زا املَ٧ل اٷتـاٖ٪
-

ألٚا يٛ٩ا ىف ٚعذ ٙاٖتهش٨ذ اٹطب٧ع :٪يلٖٗ ٠ٓٛ٩باسلح تـلٞ ٌ٩ٟتاٱذل٤

علذ٬

ٚظلت٨٧ات ،أل٦هلللا :ا للذ٦د ٚ٦جٍٗللٚ %2559 ٤لل ٠عٸ٩ٚل ٪اٖعٟ٩لل٭٢٦ ،للٚ ٜلل ٠تَ٧للٌ ٚعللذٙ
تهش٨ذ ٜ٢اٹطلب٧ع ٪عٟلذ ( )10تهش٨لذات ييَل٘٦ ،ثا٣٩ٞلا :املت٧طل ٚ٦جٍٗل٢٦ %2656 ٤لٜ
ٚلل٨ ٠هللشد ١٦عللذ )20( ٙتهش٨للذ ٬ألطللب٧عً ٍ٩ا٦ ،ثاٖج٣للا :اؾ٩للذ ٚ٦جٍٗلل٢٦ %4552 ٤للٚ ٜلل٠
٨هشد ١٦ألطلب٧عً ٍ٩ا علذ )40 – 30( ٙتهش٨لذ٦ ،٬سانع٣لا :املشتًلل ٚ٦جٍٗل٢٦ %2959 ٤لٚ ٜل٠
٨هشد ١٦ستٮ  40تهش٨ذ ،٬أل ٦ألْجلش ألطلب٧عً ٍ٩ا٦ ،تلرب ٠٢تٗلٔ اٖٟتلاٱر عٗلٮ ٚلذٯ تًاعل٘
اٽعٸ٩ٚني املبش٧ثني ٚل ت٨٧رت٦ ،اٽطل٣ا ٝيف ألطش٦ساتل ،٤يشل٧اٖٚ %48 ٪ل ٜ٣ٟتتًلا٦ت
ٚعللذٷت تهش٨للذات ٜ٣يف تلل٨٧رت نللني اؾ٩للذ ٦املشتًللل  ٦ ،عللذ ٙعللذد٨ ٫تـللاعذ ٚلل)4( ٠
تهش٨ذات ً ٍ٩ٚ٧٨ا
-

٦نتطب ِ٩اختباس ٚشنل ْاْ( ٫اٖٗ )2تعشٍ عٗٮ ٚعذ ٙاطتخذا ٝاملهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني
اٖٖ ٪ٚ٧٩ت٨٧رت ٚ٦عذ ٙتهش٨ذات ٜ٣اٹطب٧ع ٪تبع ًا ٷختٸٍ ؽـلف فلاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛل٭:
(ؿشاي٭ ،راع٭ ،تًٗض ،١٧٨عٸَات عاٚ٭) ،اتلح ألٛ٩َ ١٭ ٚشنل ْلاْ( ٫لا )2داٖل٭
عٟذ ٚظت٧ٯ  ،0 01مما ٨ؼري

أل ١امللتهري ٠٨نلري ٚظلتُٗني ،أل ٫ألٚ ١علذ ٙاطلتخذاٝ

املهلشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني اٖ٩لٖ ٪ٚ٧تلل٨٧رتٚ٦ ،علذ ٙتهش٨للذات ٜ٣اٹطلب٧ع٨ ٪عتٛللذ عٗلٮ ٞلل٧م
فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ ٪ٚاٖز٨ ٠٨ع ١٧ٗٛي٤٩

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 لدد اوتنيسيداا ولدد املتابعيدذ ٙ٦سَ) 5 ( ٜ
ت٧ص٨ل عٟ٩٭ اٖذساط٭ ٦يِ مجاٖ ٪عذد اٖتهش٨ذات ٦عذد املتانعني يف ت٨٧رت
عدد التغريدات

النسبة

العدد

 5111تغريدة فأقل

341

8253

من  31111 – 5113تغريدة

313

2855

 35111 – 31113تغريدة

35

3552

 21111 – 35113تغريدة

83

553

أكثر من  21113تغريدة

11

353

عدد ادلتابعني

العدد

النسبة

 5111متابع فأقل

213

5552

 31111 – 5113متابع

43

3455

 35111 – 31113متابع

84

3352

 21111 – 35113متابع

18

355

أكثر من  21113متابع

25

354

اجملموع
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٨٦بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

يٛ٩ا ىف عذد اٖتهش٨ذات :ت٧صعت ألعذاد تهش٨ذات عٸ ٪٩ٚاٖعٟ٩٭ ،نني ثلٸخ يٲلات
عذد٨٭ ،اٹًَ٦ ٠ٚ : ٦ت تهش٨لذات ٜ٣عٟلذ سلذ ( )5000تهش٨لذ ٬ييَل٘٦ ،سـلٗ٧ا عٗلٮ
ٞظب٭ َذس٢ا ٦ ،%4257اٖجا٩ٞ٭ ٠ٚ :تشا٦ست تهش٨ذات ٜ٣نني ( )15000 – 5001تهش٨لذ،٬
٦سـلللٗ٧ا عٗلللٮ ٞظلللب٭ ٦ ،%4051اٖجاٖجللل٭ٚ :للل ٠ػلللا٦صت تهش٨لللذات )155000( ٜ٣تهش٨لللذ،٬
111

112

ٞ٦ظبت٦ ٠ٚ٦ ،1753 ٜ٣اَل تٗٔ اٖٟتاٱر ٨شٯ اٖباسح ت٧اصً ٞا نني اًٖٲات اٖعذد٨ل٭ اٖعاٚل٭،
يٛلل ٠اٖطب٩علل ٪ألٓ٨ ١للٟ٢ ١٧للإ عللذد ُٚلل٘ نللني اٽعٸٚلل٩ني يف اٖتهش٨للذ ْٛللا ٚجٗتلل٤
اٖٟظللب٭ اٖعٗ٩للا (ًٟٚللشدٖٓ ،)٬لل – ٠أل٨ل ل ًا – ٷ نٓلل ٠نًللا ٙسذلل ٜألؿللشاب ٞظللب٭
تهش٨ذات اًٖٲ٭ اٖعذد٨٭ اؾ٩لذ٦ ٬خـ٧ؿل ًا ٚل٢ ٠ل ٜنلني ( )155000 – 105000تهش٨لذ،٬
يللنرا ألكللً٩ت ٞظللبت ٜ٣مللل٧٨ ٠ؿللًٓ ١٧جللش ٫اٖتهش٨للذ هٛعللٚ ١٧ع ل ًا  ،%3255ألٚ ٫للا
٨عللاد ٙثٗللح اٖعٟ٩لل٭ املذس٦طلل٭٦ ،تعللذ تٗللٔ ػللشو٭ ظللا٢ش ٬نللني املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني يف
عذد تهش٨ذاتٜ٣
-

ألٚا يٛ٩ا ىف عذد املتانعني :ياٹٚش أل٦كح ،ر نٓ ٠تُظ ٜ٩اٽعٸ٩ٚني ٚل ٠س٩لح
عذد ٚتانعٜ٣٩

َظٛني ألطاطل٩ني ،اٹٚ :ٙ٦لٖ ٠لذٚ )5000( ٜ٣٨تلانل ييَل٘٢٦ ،لٶٷٰ

 ٜ٢اٹعٗٮ ٞظب٭ عـ٧هل ٜعٗٮ ٦ ،%5552اٻخشٖ ٠ٚ :ذ ٜ٣٨ألْجش  ٠ٚرٖٔ نتُظلٛ٩ات
يشع٩٭ ٦مجع٧ا ٨٦ ،%4458ت ٌَ٧اٖباسح عٟذ ٨ ٠ٚتذا٦ص ٚتانعٚ )105000( ٤٩تلانل ،ر
ٷٚظت ٞظلبت ٜ٣يف اٖعٟ٩ل٭ ٢٦ ،% 26لٚ ٧لا ٨تذلا٦ص سنلل املبشل٧ثني٢٦ ،لزا ٚلا َلذ ٨عطل٪
دٷٖ٭ عٗٮ ٦دل٧د ػلشو٭ ٚل ٠املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني وال ١٧تانعل٭ ْجً٩ل٭ٚ ،ذعٚ٧ل٭
عـ ٠ٚ ٙ٧ػا٦ص ٚتانع )205000( ٜ٣٩سذ٦د %7
-

٦نتطب ِ٩اختباس ٚشنل ْاْ( ٫اٖٗ )2تعشٍ عٗلٮ علذد تهش٨لذات املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني
٦عللذد ٚتللانع ٜ٣٩تبع ل ًا ٷخللتٸٍ ؽـللف فللاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛلل٭ ،اتلللح ألٛ٩َ ١لل٭ ٚشنللل
ْاْ( ٫ا )2داٖ٭ عٟذ ٚظلت٧ٯ  ،0501مملا ٨ؼلري

أل ١امللتهري ٠٨نلري ٚظلتُٗني ،أل٫

ألٚ ١عذ ٙعذد تهش٨ذات ٜ٣املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني ٦عذد ٚتانع٨ ٜ٣٩عتٛذ عٗلٮ ٞل٧م فلاٙ
اٖع ٘ٛاٽعٸ ٪ٚاٖز٨ ٫ع ١٧ٗٛي٤٩

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

قاوت مما تعاٌي املنيسديْ اإللالٌيي ٌ ٌعىوٌاا توي
 – 1تعا ٘ٚاٽعٸ٩ٚني ٚل عٚ ٝ٧ٛـادس امل عٗٚ٧ات اٷتـاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭:
دذ ٙ٦سَ) 6 ( ٜ
ت٧ص٨ل ٞتاٱر تعا ٘ٚعٟ٩٭ اٖذساط٭ ٚل ٚـادس املعٗٚ٧ات اٷتـاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭
املصدر

تويرت
الصحف اإللكرتكنية
القنوات التلفزيونية
ككاالت األنباء
الصحف الورقية
زلرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اإللكرتكين
ادلواقع اإللكرتكنية
احملطات اإلذاعية
رسائل اجلواؿ
الفيس بوؾ
ادلنتديات اإللكرتكنية

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

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

251
5551
223
5355
353
8855
215
8453
333
1455
313
1353
324
2554
53
2253
31
3351
314
2552
52
3253

311
2151
315
2855
311
1151
41
3551
333
2351
313
1155
323
2553
332
2353
333
2351
31
3351
43
2151

51
3258
33
3852
34
3452
42
3553
34
3452
35
3458
43
2151
325
1153
322
2458
53
2258
315
2558

33
153
13
352
34
852
81
551
83
3351
51
3353
51
3258
31
3851
34
3555
53
3151
53
2258

ادلتوسط * العاـ

ال حيدث
أبدا

3
353
33
253
32
254
35
155
23
855
11
353
18
355
13
352
52
3253
55
2253
43
2151

املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8518

3

8535

2

8531

1

8511

8

1548

5

1533

3

1533

3

1581

4

1521

5

1531

31

2542

33

1233

* املت٧ط اؿظان 5 ٠ٚ ٪دسدات
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٨٦بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُللِ املت٧ط ل اؿظللان ٪اٖعللاٖ ٝتعاٚلل٘ املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني ٚللل ٚـللادس املعٗٚ٧للات
اٷتـاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭ ( 5 ٠ٚ 3566دسدات)ٚ ٧٢٦ ،ا ٨عين ٦د٧د ٚظت٧ٯ ٞظل

د٩لذ

٧ٚ ٠ٚايُ٭ أليشاد اٖعٟ٩٭ عٗٮ اٖتعاٚ ٘ٚل أل٧ٞام ٢ز ٥املـادس
-

املـذس املعٗٚ٧ات ٪اٹٞ٦ :ٙ٦اٖ ٤تل٨٧رت ،ت٧طل سظلانٚ ٪شتًلل َلذس٢٦ ،)4534( ٥ل٧
ٚا ٨ؼري

٦د٧د ٚظت٧ٯ ٞظ ٚشتًل  ٠ٚاػلا ٥اٽعٸٚل٩ني املبشل٧ثني

اٖتعاٚل٘

ٚعٚ ٤ـذسًا ٚعٗٚ٧اتً ٍ٩ا ٚتـذٍسًا  ،يُذ نٗلو سذلٚ ٜلٓ٨ ٠جًل ١٧اعتٛلاد ٜ٢عٗلٮ تل٨٧رت
ن٧ؿللًٚ ٤ـللذسًا ٚعٗٚ٧ات ٍ٩ل ًا ألْجللش ٚللٚ %82 ٠لل ٠مجللاٖ ٪اٖعٟ٩لل٭ٚ ،لل ٜ٣ٟسلل٧اٖ%45 ٪
دسد٭ اعتٛاد ٜ٢عٗ ٤٩نـً٭ داٱٛ٭٦ ،ننكاي٭ ٚل٨ ٠تعلاٚ ١٧ٗٚعل ٤ألس٩اٞل ًا تُلاسب ٞظلب٭
املعتٛذ ٠٨عٗٮ تل٨٧رت ٚـلذسًا ٚعٗٚ٧اتٍ٩ل ًا – مجلاٷً – ٨٦ ،%95علذ املـلذس املعٗٚ٧لات٪
اٖ٧س٩ذ اٖز ٫تًشد ناملت٧ط اؿظان ٪املشتًل
-

املـلللادس املعٗٚ٧ات٩للل٭ اؾ٩لللذٞ :٬اٖلللت اٖـلللشٌ اٽٖٓرت٩ٞ٦للل٭ ٦اُٖٟللل٧ات اٖتًٗض٩ٞ٧٨للل٭
ْ٦٦لاٷت اٹٞبللاٰ – عٗلٮ اٖرتت٩ل ٚ -ت٧طلطات سظللان٩٭ تشا٦سلت نللني ()4 – 4515
٦مت٩للضت نللني ٚـللادس اًٖٲلل٭ اؾ٩للذ ٬ناؿللل٧س اٖٟظ ل اٖاللا٢ش يُللذ دللاٰت سـللٗ٩٭
ٚظللت٨٧ات تعاٚلل٘ اٽعٸٚلل٩ني ٚللل ٢للز ٥املـللادس نـللً٭ داٱٛلل٭ ٦ناٖبلل٭ ،%74 8 ،%76
٦ ،%68متج٘ ٢ز ٥املـادس  -نعذ ت٨٧رت  -ؿذاس ٬املـادس املعٗٚ٧ات٩٭ اٖل ٨تعاٚل٘
ٚع٣ا أليشاد اٖعٟ٩٭ ،عـ٧هلا عٗلٮ ٚت٧طلطات سظلان٩٭ ػلا٦صت (ٚ 4ل 5 ٠دسدلات)،
٦تٶْلللذ ٚللل ٠د٣للل٭ ألخلللشٯ ٚلللذٯ اٖتٟللل٧م يف املـلللادس اٖل ل ٨عتٛلللذ عٗ٣٩لللا املهلللشد١٦
اٽعٸ٩ٚل ١٧يف اٖتعاٚلل٘ ٚللل املعٗٚ٧لات ٦اٖبشللح ع٣ٟللا نلني سذ٨جلل٭ ٦تُٗ٩ذ٨لل٭٦ ،سمس٩لل٭
٦خاؿ٭

-

ٗ٨شِ ناملـادس املعٗٚ٧ات٩٭ اؾ٩ذ ٬نذسد٭ ألدٞٮ :اٖـشٌ اٖ٧سَ٩٭  ،%6559قشْلات
اٖبشللللح اٽٖٓرتٞ٦لللل ،%6252 ٪امل٧اَللللل اٽٖٓرت٩ٞ٦لللل٭  ،%5954ا طللللات اٽراع٩لللل٭
٨٦ ،%4857ٸسللظ تُللذ ٝاٖـللشٌ اٖ٧سَ٩لل٭ ٚـللذسًا ٚعٗٚ٧ات ٍ٩ل ًا – ٖللذٯ اٖعٟ٩لل٭ – عٗللٮ
املـذس ٠٨اٽٖٓرتٞ٦ل٩ني ،عٗلٮ اٖلشنٚ ٜل ٠تُلاسب ٞظل اٖتعاٚل٘ ن٣ٟ٩لاْٛ ،لا ًٖلت
ٞاش اٖباسح ٚظت٧ٯ اعتٛاد اٖعٟ٩ل٭ عٗلٮ اٽراعل٭ ٚـلذسًا ٚعٗٚ٧اتٍ٩ل ًا ،يٛل ٜ٣ٟسل٧اٖ٪

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٨ %23عتٛللذ ١٦عٗ٣٩للا نـللً٭ داٱٛلل٭٦ ،ألْجللش ٚلل %26 ٠نـللً٭ ناٖبلل٭٦ ،ننكللاي٭ ٚلل٠
٨تعاٚ ١٧ٗٚع٣ا ألس٩اً ٞا ٨ ،ـبح ٨ ٠ٚتخز ا طات اٽراع٩٭ كٚ ٠ٛـادس ٥املعٗٚ٧ات٩٭
َشان٭  ٠ٚ %79مجاٖ ٪املبش٧ثني
-

املـلللادس املعٗٚ٧ات٩للل٭ املت٧طلللط٭٢٦ :للل ٪يف ٚلللٶخشٚ ٬ظلللت٨٧ات اٖتعاٚللل٘ ٚلللل املـلللادس،
٦ؼللذدت يف سطللاٱ٘ اؾلل٧ا٦ ،ٙاًٖلل٩ع نلل٦ ،ٕ٧املٟتللذ٨ات اٽٖٓرت٩ٞ٦لل٭٦ ،تشا٦سللت
املت٧طللطات اؿظللان٩٭ ٖٸعتٛللاد عٗ٣٩للا نللني (٦ ،)2582 – 3520مت٩للضت ن٧كل٧أ ٞظللب٭
ٚلل ٠ٷ ٨تعاٚلل٘ ٚع٣للا ٣ٞاٱٍ٩لل ًا ٚـللذسًا ٖٗٛعٗٚ٧للات نٗللو ٚللذا ٥يف اًٖلل٩ع نلل،%2251 ٕ٧
٦املٟتذ٨ات ٦ ،%20نذسد٭ ألَ٘ سطلاٱ٘ اؾل٧آٖ ،%1251 ٙل ٠رٖلٔ ٷ ًٟ٨ل ٪أل٨لل ًا أل١
٨ ٠ٚتعاٚ ١٧ٗٚل تٗٔ اٖتُ٩ٟات اٖلجٸخ ٚل ٠املبشل٧ثني ن٧ؿلً٣ا ٚـلادس ٚعٗٚ٧ات٩ل٭ هللٜ
سل٧س ٜ٢اٖٟظ اٖز٨ ٫رتا٦أ نني س٧اٖ %44 ٪يف ألعٸ %32٦ ،٥يف ألدٞا٥

-

٦نتطب٩للِ اختبلللاس ٚشنلللل ْللاْ( ٫لللا ٖٗ )2تعلللشٍ عٗللٮ اٷخلللتٸٍ يف دسدللل٭ تعاٚللل٘
املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني ٚل ت٨٧رت ٚـذسًا ٚعٗٚ٧اتً ٍ٩ا ،تبعل ًا ٷخلتٸٍ ؽـلف فلاٷتٜ٣
اٖع٩ٗٛ٭ ،اتلح ألٛ٩َ ١٭ ٚشنل ْاْ( ٫ا )2داٖ٭ عٟلذ ٚظلت٧ٯ  ،0505مملا ٨ؼلري
أل ١امل تهري ٠٨نلري ٚظلتُٗني ،أل ٫أل ١دسدل٭ تعاٚل٘ اٽعٸٚل٩ني ٚلل تل٨٧رت (ن٧ؿلً ٤ألسلذ
ٚـللادس املعٗٚ٧للات اٷتـللاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚلل٭) ٨عتٛللذ عٗللٮ ٞلل٧م فللا ٙاٖعٛلل٘ اٽعٸٚلل٪
اٖز٨ ٠٨ع ١٧ٗٛي٤٩
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ٚ – 2ـادس ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت اٖ

٨تانع٣ا اٽعٸ: ١٧٩ٚ
دذ ٙ٦سَ) 7 ( ٜ

ت٧ص٨ل ٞتاٱر ٚتانع٭ عٟ٩٭ اٖذساط٭ ٹ٧ٞام ٚـادس ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت
املصدر

حسابات شخصية
حسابات مؤسسات حكومية
حسابات مسؤكلني
حسابات مؤسسات إعالمية
حسابات مشاىري
حسابات مؤسسات خاصة
حسابات دكلية
حسابات جتارية
حسابات إعالنية
ادلتوسط * العاـ

دائما

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

221
5251
353
8555
352
8854
353
8553
335
8353
353
1353
35
3458
33
3558
33
3353

* املت٧ط اؿظان 5 ٠ٚ ٪دسدات

غالبا

أحيانا

نادرا

ال حيدث
أبدا

33
33
31 335
253 153 3851 2353
31
23
43 332
151 353 3455 2353
33
28
33 323
153 553 3353 2558
33
21
35 335
153 558 3458 2354
5
35
53 325
253 858 2253 2553
21
18 315 315
853 355 2558 2558
45
58 313 318
3554 3253 2855 2852
35
83 382
55
3355 3351 1153 2153
51
15 323
54
2351 553 2558 2254

املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8521

3

8513

2

8513

2

8515

8

8518

5

1543

3

1515

3

1514

4

1513

5
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اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٨بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُِ املت٧طل اؿظلان ٪اٖعلا ٝملتانعل٭ املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني ٹٞل٧ام ٚـلادس (سظلانات)
ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت (ٚ 3572لل 5 ٠دسدللات)٢٦ ،للٚ ٧للا ٨عللين ٦دلل٧د ٚظللت٧ٯ ٞظ ل د٩للذ ٚلل٠
٧ٚايُ٭ أليشاد اٖعٟ٩٭ عٗٮ ٚتانع٭ ٚـادس ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت

-

ٚـذس ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت اٹٞ٦ :ٙ٦اٖلٚ ٤ـلذس اؿظلانات اٖؼخـل٩٭ ،ت٧طل سظلان٪
ٚشتًلللل َلللذس٢٦ ،) 4523( ٥لللٚ ٧لللا ٨ؼلللري
اٽعٸٚلل٩ني املبشلل٧ثني

٦دللل٧د ٚظلللت٧ٯ ٞظل ل ٚشتًلللل ٚللل ٠اػلللا٥

ٚتانعلل٭ اؿظللانات اٖؼخـلل٩٭٦ ،تـللذس٢ا ٹٞلل٧ام ٚـللادس

املعٗٚ٧للات املتب٧علل٭ يف تلل٨٧رتَ٦ ،للذ تًللشدت اؿظللانات اٖؼخـلل٩٭ ناملت٧طل اؿظللان٪
املشتًل ٚل ٠نلني خ٩لاسات اؿظلانات املذس٦طل٭ ،يُلذ ٦ؿلٗت دسدل٭ ٚتانعل٭ اٖعٟ٩ل٭ هللزا
املـلللذس املعٗٚ٧لللات ٪ناٖـلللًتني اٖذاٱٛللل٭ ٦اٖهاٖبللل٭ سللل٧اٖ٦ ،%80 ٪تشتًلللل ننكلللاي٭ ٚللل٠
٨تانعٞ٧لل ٤ألس٩اٞل ًا

ٚؼللاسٍ ٦ ،%94ممللا ٨للذ ٙعٗللٮ ا٢تٛللا ٝاٽعٸٚلل٩ني ن٣للزا املـللذس

املعٗٚ٧ات ٪يف املَ٧ل أل ٠ٚ ١ٷ ٨تانع٣ٞ ٤اٱً ٍ٩ا

٨تعذٍ  % 256يُ ٦ ،تٶْذ ٢ز ٥اٖٟت٩ذل٭

أل٩ٛ٢للل٭ اؿظلللانات اٖؼخـللل٩٭ – عٗلللٮ اخلللتٸٍ ألؿلللشان٣ا ٚ٦ظلللت٨٧اتٚ – ٜ٣ـلللذسًا
ٚعٗٚ٧اتً ٍ٩ا واٮ تانع٭ املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني نؼٓ٘ ٚشتًل
-

املـادس املعٗٚ٧ات٩٭ اؾ٩لذ٦ ،٬علذد٢ا (ٚ )5ـلادس ،ألسنعل٭ ٣ٟٚلا ٚت٧طلطات٣ا اؿظلان٩٭
ي )4( ّ٧دسدات٦ ،ظ٣شت ظت٨٧ات ٞظب٩٭ ٚتُاسن٭ دذًٍا ٦تٓاد تٓٚ ١٧تظا٨٦٭ نلني
(َ٦ ،)4504 – 4506ذ ٞاٖت ٢ز ٥اؿظانات فتٛع٭ ٚتانع٭ ت٧ط ٜناملشتًع٭ يشؿذًا ملل٠
٨تانع٣لللا ناٖلللذسدتني اٖذاٱٛللل٭ ٦اٖهاٖبللل٭ ٚللل ٠املبشللل٧ثني دلللزنت سظلللانات املٶطظلللات
اؿٓ٩ٚ٧للل٭ ٦ ،%72سظلللانات املظلللٶٖ٦ني ٦ ،% 7452سظلللانات املٶطظلللات اٽعٸ٩ٚللل٭
٦ ،%7255سظللانات املؼللا٢ري ٦ ،%7058ننؿللاّ ٚـللذس سظللانات املٶطظللات اـاؿلل٭
ا ظ٧ن٭ عٗٮ ٢زا املظت٧ٯ اؾ٩لذ يٟظلب٭ ٚل٨ ٠تانع٣لا ٨٦ ،%62لشٯ اٖباسلح ألٚ ١تانعل٭
املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني هللز ٥اؿظلانات امل٧طلٚ٧٭ ناملـلادس املعٗٚ٧ات٩ل٭ املعش٦يل٭ ،تٶْلذ
ٚلللذٯ اٹ٩ٛ٢للل٭ اٖل ل ٣٩ٖ٧٨لللا أليلللشاد اٖعٟ٩للل٭ هللللز ٥اؿظلللانات كلللاي٭ اؿظلللانات
اٖؼخـلللل٩٭ اٹ ٦يف املتانعلللل٭٦ ،أل ١استًللللام ٚتللللانعت ٜ٣ملـللللادس اؿظللللانات اًٖشد٨لللل٭
(اٽٞظللا٩ٞ٭) نؼلل٧ٛهلا :اٖؼخـلل٩٭ ٦املظللٶٖ٦ني ٦املؼللا٢ريُٚ ،للش – ١٦أل٨ل ل ًا – ناستًللام
ٚتانعت ٜ٣ؿظانات املٶطظات اؿٓ٩ٚ٧٭ ٦اٽعٸ٩ٚ٭ ٦اـاؿ٭
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-

املـادس املعٗٚ٧ات٩٭ املت٧طط٭٦ ،نجٗ٣ا ثٸث٭ سظانات داٰت يف ٚٶخش ٬أل٧ٞام املـلادس،
٢٦لل :٪اؿظللانات اٖذ٩ٖ٦لل٭٦ ،اؿظللانات اٖتذاس٨لل٭٦ ،اؿظللانات اٽعٸ٩ٞلل٭٦ ،تُاسنللت
ٚت٧ططات٣ا اؿظان٩٭ نذسد٭ ػبٚ ٤تظلا٨٦٭ نلني ( ،)3507 – 3509ن٩لذ ألٞ ١ظلب٭ ٚتانعل٭
املبشللل٧ثني ٖٗشظلللانات اٖذ٩ٖ٦للل٭ ٨ظلللتشِ اٖتَ٧لللٌ ٸٚظلللت ،%43 ٤س٩لللح تؼلللري ٢لللز٥
اٖٟت٩ذلل٭ نللذسدت٣٩ا اٖذاٱٛلل٭ ٦اٖهاٖبلل٭ ٦دلل٧د ٞظللب٭ ٚللٶثشٚ ٬لل ٠املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني
٨تانعٚ ١٧ـادس املعٗٚ٧ات اٖذ٩ٖ٦٭ عرب َ٧ٚل ت٨٧رت اٖز٧٨ ٫يش هلل٢ ٜلز ٥اـاؿل٩٭ ٚجٗٛلا
٧٨يش هلْ - ٜزٖٔ -أل٧ٞام املـادس املعٗٚ٧ات٩٭ اٹخلشٯ رات اٖطلانل ا ٗلْٛ ،٪لا
ٷ نٓ ٠نًا ٙا٢تٛا ٝاٽعٸ٩ٚني عٗٚ٧ات اؿظانات اٖتذاس٨ل٭ ٦اٽعٸ٩ٞل٭ يذسدل٭
ٚتانعتٛ٣ا هلا نني ٦ ،%4055٦ %3855ألخريًا ين ١اٖٸيلت يف ٚتانعل٭ اؿظلانات اٖجٸثل٭ –
ٟ٢ا –  ٧٢استًام ٞظب٭  ٠ٚٷ ٨تانع٣ا ٚطُٗ ًا نٟظب٭ ٚٲ٨٧٭ ٦ص٣ٞا ٢٦ ،%20زا ٚا ٨علين أل١
يٲ٭  ٠ٚاملبش٧ثني متجٗ٣ا ٢ز ٥اٖٟظب٭ ٷ تتانل ٢زا اٖ٧ٟم  ٠ٚاؿظانات عٗٮ ت٨٧رت

-

ٚ ١لللل ٠ألنللللشص ٚللللا نٓلللل ٠اطتخٸؿللللٚ ٤لللل ٠اٖٟتللللاٱر اٖظللللانُ٭ ،اٖتٟلللل٧م يف املـللللادس
(اؿظلللانات) اٖل ل ٨تانع٣لللا اٽعٸ٩ٚللل ١٧املبش٧ثللل ١٧نلللني سظلللانات ػخـللل٩٭ ٦ألخلللشٯ
ٚٶطظ٩٭ ،يٗٗ٨ ٜشظ اٖباسح ٩ٚٸً هل ٜمٚ ٧عٗٚ٧ات ٚـادس ٧ٞم عٗٮ سظاب ٚـلادس
اٖٟلل٧م اٻخللش٢٦ ،للزا ٚللا ُ٨لل٧د اٽػللاسْ – ٬للزٖٔ – ٦دلل٧د دسدلل٭ ٚلل ٠اٖتلل٧اص١
اٖٟظ يف اٷعتٛاد عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ٢ز ٥اؿظانات ،س٩ح سؿذ اٖباسح تُاسنل ًا ٞظلبً ٍ٩ا
يف ٚللذٯ اٷعتٛللاد عٗ٣٩للا ناٖـللًتني اٖذاٱٛلل٭ ٦اٖهاٖبلل٭ ،نرتت ٩ل ٚتلل٧اٙل يف عٛلل ٝ٧تٗللٔ
املـادس

-

٦نتطب ِ٩اختباس ٚشنل ْاْ( ٫اٖٗ )2تعشٍ عٗٮ اٷخلتٸٍ يف دسدل٭ ٚتانعل٭ املهلشد٠٨
اٽعٸ٩ٚني ٹ٧ٞام ٚـادس ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ،تبع ًا ٷختٸٍ ؽـلف فلاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛل٭،
اتلح ألٚ ٜ٩َ ١شنل ْاْ( ٫ا )2داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ  0505ييَ٘ يف ٚتانع٭( :اؿظلانات
اٖؼخـ٩٭ ،سظانات املٶطظات اـاؿ٭ ،سظلانات املٶطظلات اٽعٸ٩ٚل٭ ،سظلانات
املؼللللا٢ري ،سظللللانات املظللللٶٖ٦ني ،اؿظللللانات اٖتذاس٨لللل٭ ،اؿظللللانات اٽعٸ٩ٞلللل٭،
اؿظانات اٖذ٩ٖ٦٭) ،مما ٨ؼري أل ١دسد٭ ٚتانع٭ اٽعٸ٩ٚني ٖتٗٔ املـلادس يف تل٨٧رت
٨عتٛللذ عٗللٮ فللا ٙاٖعٛلل٘ اٽعٸٚلل ٪اٖللز٨ ٠٨عٗٛلل ١٧ي٩للْٛ ،٤للا اتلللح ألٛ٩َ ١لل٭ ٚشنللل
ْاْ( ٫ا )2نري داٖ٭ يف ٚتانع٭( :سظلانات املٶطظلات اؿٓ٩ٚ٧ل٭) ،مملا ٨ؼلري
أل ١دسد٭ ٚتانع٭ اٽعٸ٩ٚني هلزا املـذس يف ت٨٧رت ٷ ٨عتٛذ عٗٮ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸٚل٪
اٖز٨ ٫ع ١٧ٗٛي٤٩

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 – 3مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت يف سأل ٫املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني:
دذ ٙ٦سَ) 8 ( ٜ
ٞتاٱر آساٰ عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت
امليزة

ت
سرعة كصوؿ ادلعلومة كانتشارىا
%
اإلجي ػ ػ ػػاز كاالختص ػ ػ ػػار ع ػ ػ ػػدد ت
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%
ت
التفاعل مع ادلعلومات
%
ت
سهولة احلصوؿ على ادلعلومة
%
ت
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%
ت
التجديد ادلعلومات
%
ت
حرية نشرىا
%
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكرىا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىري ت
كشخصيات معركفة
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ادلتوسط * العاـ

موافق
بشدة

موافق

لست
متأكدا

غري
موافق
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3854
233
3154
251
5451
288
5355
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5354
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313
2853
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83
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83
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3155
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4
355
5
253
4
355
4
355
33
253
8
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31
151
38
151

غري
موافق
بشدة

1
153
2
155
3
152
2
155
2
155
2
155
3
152
3
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املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8551

3

8585

2

8582

1

8583

8

8581

5

8515

3

8514

3

8538

4
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* املت٧ط اؿظان 5 ٠ٚ ٪دسدات
٨بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُِ املت٧ط اؿظان ٪اٖعاٖ ٝشأل ٫املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني س ٙ٧مم٩لضات ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت
(ٚ 4539لل 5 ٠دسدللات)٢٦ ،للٚ ٧للا ٨عللين ٦دلل٧د ٚظللت٧ٯ ٞظل ٚشتًللل ٚلل٧ٚ ٠ايُلل٭ أليللشاد

119

120

اٖعٟ٩لل٭ عٗللٮ اٖعبللاسات اٖ ل عبٍللشت علل ٠مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت٦ ،تعللذ ٢للز ٥اٖٟت٩ذلل٭
اـاؿ٭ نلامل٩ٛضات اٖ٧س٩لذ( ٬املشتًعل٭) نلني عٛلٞ ٝ٧تلاٱر ٚت٧طلطات ٚلتهريات اٖذساطل٭
اٖشٱ٩ظ٭
-

اػللتٗٛت ٚللتهريات ٢للزا اؾللذ )8( ٙ٦مم٩للضات٣ٟٚ )7( ،للا سُُللت املت٧ط ل اؿظللان٪
املشتًلللل نلللني (٦ ،)4538 – 4550اٹخلللري٬
(٦ ،)4514تؼللري تٗللٔ املت٧طللطات

تٓللل ٠نع٩لللذ ٬ع٣ٟلللا يف املظلللت٧ٯ اؾ٩لللذ

ٚللذٯ اٖتُللاسب اٖٟظ ل مل٩ٛللضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت

يٛ٩ا ن٣ٟ٩ا يف ٞطاّ املظت٧ٯ املشتًل ،أل ٦اُٖش٣ٟٚ ٨ا ْٛا  ٧٢اؿا ٙيف امل٩ض ٬اٹخري٬
٣ٟٚا
-

ٚلل ٠ألنللشص ٚٸٚللح اٖٟتللاٱر :استًللام ٞظللب٭ امل٧ايُلل٭ اٖؼللذ٨ذٖٗ ٬عٟ٩لل٭ يذ٩ٛع٣للا – ناطللتجٟاٰ
اٹخلري – ٬يلل٦ ،%50 ّ٧تلرتا٦أ نللني (٦ ،)% 5453 - %6458تلذٞ ٪ٞظل نلري امللل٧ايُني
ٚلل ٠املبشلل٧ثني مجللاٷً دٚ ١٦ظللت٧ٯ َٗ٦ ،%5لل٭ ٞظل نللري املتيْللذٚ ٠٨لل ٠أليللشاد اٖعٟ٩لل٭
ػا ٥عباسات مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت أل ٦اؽار سأل ٫قذد نؼي٣ٞا نني ()%12 - %9

-

عٗللٮ اٖللشنٚ ٜلل ٠عللذ٦ ٝدلل٧د تًللا٦ت ٞظ ل ٗٚشلل٧ظ ٻساٰ املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني سللٙ٧
مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رتٖ ،مللا أل٩ٚ ١للض ٬طللشع٭ ٦ؿلل ٙ٧املعٗٚ٧للات ٦اٞتؼللاس٢ا دللاٰت –
عظ املت٧ططات اؿظان٩٭ – يف اٖرتت ٩اٹ٧ ٦ ٙ٦ايُ٭  ٠ٚ %8853املبش٧ثني ٦ ،
٨شيل٣ا ط٧ٯ  %256يُ ٦ ،يف املشتبل٭ اٖجا٩ٞل٭ اٽهلاص ٦اٷختـلاس يف علذد آٖٗٛلات
٣٩ٗ٨ ،%8657للا اٖتًاعلل٘ ٚللل املعٗٚ٧للات ٦ ١%8558طللٖ٧٣٭ اؿـلل ٙ٧عٗللٮ املعٗٚ٧لل٭ ،%87
٧ٚ٦اْبللل٭ اٹسلللذاخ اٻ٩ٞللل٭ ٦ ،%86اٖتذذ٨لللذ يف املعٗٚ٧لللات ٦ ،%8657سش٨للل٭ اٖٟؼلللش
٦ ،%8352ألخريًا ؿذ٦س٢ا ٚ ٠ٚؼا٢ري ٦ػخـ٩ات ٚعش٦ي٭ َ٦ ،%7858ذ ٨ٸسظ تليخش
تشت٩ل نعللع امل٩ٛللضات ٚللل استًللام مجللاٖٞ ٪ظل امللل٧ايُني عٗ٣٩للاٟ٨٦ ،بلل ٤اٖباسللح
تيثش اٖجُ٘ اٖٟظ ٖٗٛت٧ط يف اٖرتت ٩نذسد٭ امل٧ايُ٭ (نؼذ)٬

-

ٷ وتاز اٖباسح

عٟلاٰ ٷْتؼلاٍ ٚلذٯ ٧ٚايُل٭ املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني عٗلٮ مج٩لل

مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت اٖ ألخللعت ُٖٗ٩لاغ ،يشتلٮ اٹخلري ٬يف اٖرتت٩ل (ٚعٗٚ٧لات
املؼللا٢ري) ،امللل٧ايُني عٗ٣٩للا نؼللذ %4153 ٬ننمجللاٖ٧ٚ ٪ايُللات َاسنللت ٦ ،%79ٷ تللرتٕ
٢ز ٥اٖٟتاٱر فلاٷً ٖتيْ٩لذ َٟاعل٭ املبشل٧ثني نت٩ٛلض ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رتٚ٦ ،لذٯ ٚتلانعتٜ٣

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

هلللا٦ ،اعتٛللاد ٜ٢عٗ٣٩للا٢٦ ،للزا ٚللا َللذ ٨للرب ٠٢عٗللٮ ؼلل ٙ٧تلل٨٧رت

ٚـللذس ٚعٗٚ٧للات٪

٢ا ،ٝٷ نٖٓ ٠پعٸ ٪ٚاملعاؿش اٷطتهٟاٰ ع ٤ٟأل ٦ت٩ٛ٣ؼ٤
-

٦نتط ب٩لللِ اختبلللاس ؼٗ٩للل٘ اٖتبلللا ٠٨اٹسلللادٖ )ٍ( ٫ذٷٖللل٭ اًٖلللش ّ٦يف اطلللتذانات عٟ٩للل٭
اٖذساطلل٭ سلل ٙ٧مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ،تبعل ًا ٷخللتٸٍ ؽـللف فللاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛلل٭،
ْٛا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ: ٪
دذ ٙ٦سَ) 9 ( ٜ
ٞتاٱر اختباس ؼٗ ٘٩اٖتبا ٠٨اٹسادٖ )ٍ( ٫ذٷٖ٭ اًٖش ّ٦يف اطتذانات
عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ

ٚـذس اٖتبا٠٨
نني ا ٧ٛعات
داخ٘ ا ٧ٛعات

فٛللللللللللللللللللل٧م دسدللللللات ٚت٧طلللل
املشنعات
اؿش٨٭
املشنعات
2 05
3
6 14
0 42
425
176 47

َٛ٩لللللللل٭ ٚظت٧ٯ
اٖذٷٖ٭
ٍ
4 93

0 002

اٖتعِٗ٩
داٖلللللل٭ عٟللللللذ
ٚظت٧ٯ 0 01

٨تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ألٛ٩َ ١٭ (ٍ) داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ  ،0 01مملا ٨ؼلري

٦دل٧د

يللش ّ٦رات دٷٖلل٭ سـللاٱ٩٭ يف اطللتذانات عٟ٩للل٭ اٖذساطلل٭ سلل ٙ٧مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تللل٨٧رت،
ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ ٪ٚاٖز٨ ٫ع ١٧ٗٛي٦ ،٤٩ناطتخذا ٝاختباس ػلٖٓٗ ٤٩ً٩ؼلٌ عل٠
ٚـذس تٗٔ اًٖشْٛ ،ّ٦ا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ:٪
دذ ٙ٦سَ) 10 ( ٜ
اختباس ػٖٓ ٤٩ً٩ؼٌ ٚـذس اًٖش ّ٦يف اطتذانات عٟ٩٭
اٖذساط٭ س ٙ٧مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
فلللللللا ٙاٖعٛللللللل٘ املت٧طللللللللل
اؿظان٪
اٽعٸ٪ٚ
4 45
ؿشاي٭
4 11
راع٭
4 49
تًٗض١٧٨
عٸَات عاٚ٭

ؿشاي٭

راع٭

تًٗض١٧٨

عٸَللللللات
عاٚ٭

اًٖشّ ٖـاي

*

ؿشاي٭

*

تًٗض١٧٨

4 28

* تعين ٦د٧د يش ّ٦داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ 0 05

121

122

٨تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ٦د٧د يش ّ٦داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ  0 05عٗٮ اٖٟش ٧اٖتاٖ:٪


ت٧دذ يش ّ٦داٖ٭ يف مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت نني اٽعٸ٩ٚني يف فا( ٙاٽراعل٭)،
٦نللني اٽعٸٚلل٩ني يف فللا( ٙاٖـللشاي٭)٦ ،رٖللٔ ٖـللاي اٽعٸٚلل٩ني يف فللاٙ
(اٖـشاي٭)



ت٧دللذ يللش ّ٦داٖلل٭ يف مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت نللني اٽعٸٚلل٩ني اٖللز٨ ٠٨عٗٛلل ١٧يف
فا( ٙاٽراعل٭)٦ ،نلني اٽعٸٚل٩ني اٖلز٨ ٠٨عٗٛل ١٧يف فلا( ٙاٖتًٗض٨ل٦ ،)١٧رٖلٔ
ٖـاي اٽعٸ٩ٚني اٖز٨ ٠٨ع ١٧ٗٛيف فا( ٙاٖتًٗض)١٧٨

سانع ًا – سأل ٫املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني يف ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت:
 – 1دذ٦ٯ تطب ِ٩أل ٜ٢عٟاؿش املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ اطتخذاٚات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت:
دذ ٙ٦سَ) 11 ( ٜ
ٞتاٱر آساٰ عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧دذ٦ٯ تطب ِ٩أل ٜ٢عٟاؿش املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ
اطتخذاٚات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت
اٖعٟـش
اؿش٨٭ يف اٖشأل٫
املظٶ٩ٖ٦٭ اٷدتٛاع٩٭
ع٩ٖ٧٭ اٖتهط٩٭
اٖجُ٭ يف املعٗٚ٧٭
امل٧ك٧ع٩٭
اٖذَ٭ يف عشض اؿُاٱِ
املت٧ط *اؿظان٪

نري
املت٧ط
نري
ٖظت
٧ٚايِ
٧ٚايِ
٧ٚايِ
اؿظان٪
ٚتيْذًا ٧ٚايِ
نؼذ٬
نؼذ٬
5
14
ت 56 154 200
4 24
12
33
13 1 35 9 46 6 %
3
14
ت 117 161 134
3 95
07
33
27 3 37 5 31 2 %
6
20
ت 104 161 138
3 94
14
47
24 2 37 5 32 2 %
2
26
ت 136 143 122
3 83
05
61
31 7 33 3 28 4 %
8
19
ت 148 138 116
3 78
19
44
34 5 32 2 27 0 %
6
31
ت 146 131 115
3 74
14
72
34 0 30 5 26 8 %
3591
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اٖرتت٩
1
2
3
4
5
6

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

٨بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُللِ املت٧ط ل اؿظللان ٪اٖعللاٖ ٝللشأل ٫املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني سلل ٙ٧دللذ٦ٯ تطب٩للِ أل٢للٜ
عٟاؿش املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ اطتخذاٚات ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت (ٚ 3591ل 5 ٠دسدلات)،
ٚ ٧٢٦ا ٨عين ٦د٧د ٚظت٧ٯ ٞظ

د٩ذ ٧ٚ ٠ٚايُ٭ أليشاد اٖعٟ٩٭ عٗٮ دذ٦ٯ تطب٢ ِ٩ز٥

اٖعٟاؿش عٗٮ ٚعٗٚ٧ات املَ٧ل
-

عٟـش املـذاَ٩٭ اٹ٦ :ٙ٦متج٘ يف اؿش٨٭ يف اٖشأل ،٫ي٣ل ٧اٖ٧س٩لذ نلني اٖعٟاؿلش اٖلز٫
سـ٘ عٗٮ ٚت٧ط سظلانٚ ٪شتًلل َلذس ،)4524( ٥مملا ٨لذ ٙعٗلٮ ٦دل٧د اػلاٞ ٥ظل
ٚشتًل ٖذٯ اٽعٸ٩ٚني املبش٧ثني ني٩ٛ٢٭ ٢زا اٖعٟـلش ٖتشُلِ املـلذاَ٩٭ يف ٚعٗٚ٧لات
تلل٨٧رت ،ينمجللاٖٚ ٪لل٦ ٠ايُلل٧ا عٗ٩للُٚ ،%8255 ٤انلل٘ ٞظللب٭ سيللع كللٲٗ٩٭ َ٧ا٣ٚللا %455
يُ ل ٦ ،تؼللري ٞت٩ذلل٭ ٢للزا اٖعٟـللش

اٹ٩ٛ٢لل٭ اُٖـلل٧ٯ اٖ ل نٟش٣للا اٽعٸ٩ٚلل١٧

املبش٧ثٖ ١٧عٟـلش سش٨ل٭ اٖطلشأ ٦اٖٟؼلش املتلاأ يف تل٨٧رت ٦ ،نلذاٰ اٖلشأل ٫يف طلاستٚ ٤ل٠
د٧٩َ ١٦د٦ ،تٟاٚ ٙ٦عٗٚ٧ات ٤ناٖشيع أل ٦اٖتي٩٨ذٟٚ٦ ،ش ٜ٣اًٖشؿ٭ – ٚل ٠خلٸ ٙاملَ٧لل
– ناٽكلاي٭ هللا ٦اٖتشلذ٨ح يللٸً عل ٠اٖتعٗ٩للِٚ٦ ،ل ٠ثٿل ٜيلن ١ؼُلِ ٚتطٗبلات ٢للزا
اٖعٟـش ٨يت ٪يف ُٚذٚ٭ ع٧اٚ ٘ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات املَ٧ل ٖذٜ٣٨
-

عٟاؿش املـذاَ٩٭ اؾ٩ذ :٬تٟذسز ٞتاٱر نُ٩٭ عٟاؿش املـلذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ املذس٦طل٭،
٦عللذد٢ا ( )5عٟاؿللش يف ٞطللاّ املت٧طللطات اؿظللان٩٭ اؾ٩للذ ،٬ظللت٨٧ات ٚتُاسنلل٭،
ألنشص٢ا عٟـش املظٶ٩ٖ٦٭ اٷدتٛاع٩٭ نذسد٭ ٧ٚايُ٭ مجاٖ٩٭ نٗهت  ٤٩ٗ٨ ،%6857عٟـلش
ع ٙ٧اٖتهط٩٭ نٟظب٭ ٧ٚايُ٭ ٦ ،%6957اٖجُل٭ يف املعٗٚ٧ل٭ ٦ ،%6157امل٧كل٧ع٩٭ ،%5952
٦ألخريًا اٖذَ٭ يف عشض اؿُاٱِ %5753

-

 ٨ٸسللظ تلليخش عٟاؿللش ٛ٣ٚلل٭ رات عٸَلل٭ ٚباػللش ٬ـللذاَ٩٭ املعٗٚ٧للات

املشات ل

اٖتاٖ٩٭ ٚج٘ :اٖجُل٭ يف املعٗٚ٧لات ٦امل٧كل٧ع٩٭ ٦اٖذَل٭ يف علشض اؿُلاٱُِٚ ،انل٘ تُلذٍٝ
عٟـلللش اؿش٨للل٭ يف اٖلللشأل ٫أل٦ٷً ٨٦ ،لللشٯ اٖباسلللح أل٢ ١لللزا اؿلللايض ٖلللذٯ اٽعٸٚللل٩ني
املبشلل٧ثني عٗللٮ دسدلل٭ ْللبريٚ ٬لل ٠اٷ٢تٛللا ،ٝيش لش٨ت ٜ٣يف اطللتخذا ٝاملَ٧للل – ْٛللا
٨ش٣ٞ٦ا – تيت ٪طانُ٭ عٗٮ نُ٩٭ اٷعتبلاسات ٦اٖعٟاؿلش رات اٖـلٗ٭ ناملـلذاَ٩٭ٖٓ ،ل٠
وظلل هلللل ٜيف اَٖ٧لللت ًٞظللل – ٤أل٨للل ًا – ٦عللل ٜ٣٩نتُلللذ ٜ٨عٟـلللشٛ٣ٚ ٠٨لللني يف دعلللٜ
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املـللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚلل٭ ٛ٢للا :املظللٶ٩ٖ٦٭ اٷدتٛاع٩لل٭ ٦علل ٙ٧اٖتهط٩لل٭٢٦ ،للزا ٚللا هعلل٘
تشْ٩بللل٭ اٖع ٟاؿلللش اٖل ل تشا٢لللا اٖعٟ٩للل٭ تلللذعٚ ٜلللٚ ٠ـلللذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لللات تللل٨٧رت ٚلللض٨ر
ٚتٓاٚلل٘ ٦ ،را ت ؼ٩٩للذ اٖعٟـللش اٹ ٙ٦املللشتب ناؿش٨لل٭ ،يللن ١نُ٩لل٭ اٖعٟاؿللش تبللذ٦
ٚتُاسن٭ يف اؿل٧س اٖٟظ
-

٦ٷ ترتٕ نً ٞ٧ا ػاطع ًا ٖتًا٦ت اٖتُذ٦ ٜ٨اٖتيخري ن٣ٟ٩ا

٨ت ٌَ٧اٖباسح عٟذ ٩ُٚاغ يٲ٭ (ٖظت ٚتيْذًا) س ٙ٧عٟاؿلش املـلذاَ٩٭ املذس٦طل٭،
يُللذ ٷسللظ استًللام ٞظ ل ٚلل٢ ٠لل ٜنللري ٚتيْللذٚ ٠٨لل ٠اؽللار سأل ٫قللذد س٩للا ٙتٗللٔ
اٖعٟاؿش خٸٍ املتـلذس ٣ٟٚلا ،تشا٦سلت نلني (٦ ،)% 34 - % 24تٗلٔ ألسَلاٚ ٝشتًعل٭
٨عرب ألدٞا٢ا ع ٠سنل اٖعٟ٩٭٦ ،يف ثٸخ ٣ٟٚا ع ٠ثٗج٣لآ٨٦ ،ل ٠أل٨ ١ظلتٟتر اٖباسلح ٚل٠
تٗٔ املٸسا٭ ٦د٧د ساٖ٭  ٠ٚعذ ٝي ٜ٣أل ٦اطلت٩عاب ٚلذٖ ٙ٧تطب٩لِ عٟاؿلش املـلذاَ٩٭
اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٖذٯ ٞظب٭ ٗٚش٧ظ٭  ٠ٚأليشاد اٖعٟ٩٭ ْٛا سؿلذت٣ا تٗلٔ
اٖٟظل اٽسـللاٱ٩٭٨٦ ،ٶْللذ ٢للزا اٷطللتٟتاز كللعٌ اؿللل٧س اٖٟظل ٖهللري امللل٧ايُني
مجاٷً عٗٮ تٗٔ اٖعٟاؿش ي ٪٣ٷ تتذا٦ص يف ألعٸ٢ا  ٠ٚ %10املبش٧ثني

-

٦نتطب٩لللِ اختبلللاس ؼٗ٩للل٘ اٖتبلللا ٠٨اٹسلللادٖ )ٍ( ٫ذٷٖللل٭ اًٖلللش ّ٦يف اطلللتذانات عٟ٩للل٭
اٖذساطلل٭ سلل ٙ٧دللذ٦ٯ تطب٩للِ أل٢لل ٜعٟاؿللش املـللذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚلل٭ عٗللٮ اطللتخذاٚات
ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رتْٛ ،ا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ:٪

دذ ٙ٦سَ) 12 ( ٜ
ٞتاٱر اختباس ؼٗ ٘٩اٖتبا ٠٨اٹسادٖ )ٍ( ٫ذٷٖ٭ اًٖش ّ٦يف اطتذانات عٟ٩٭ اٖذساط٭ سٙ٧
دذ٦ٯ تطب ِ٩أل ٜ٢عٟاؿش املـذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ اطتخذاٚات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ
فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
دسدات
اؿش٨٭

ٚت٧ط
املشنعات

نني ا ٧ٛعات

4 09

3

1 36

داخ٘ ا ٧ٛعات

242 50

425

0 57

ٚـذس اٖتبا٠٨

ف٧ٛم
املشنعات

َٛ٩٭
ٍ

ٚظت٧ٯ
اٖذٷٖ٭

اٖتعِٗ٩

2 39

0 068

نلللللللللري
داٖ٭

٨تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ألٛ٩َ ١٭ (ٍ) نري داٖ٭ ،مما ٨ؼري علذ٦ ٝدل٧د يلش ّ٦رات
دٷٖ٭ سـاٱ٩٭ يف اطتذانات عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧دذ٦ٯ تطب ِ٩عٟاؿش املـلذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭
عٗٮ اطتخذا ٝت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ ٪ٚاٖز٨ ٫ع ١٧ٗٛي٤٩

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 – 2اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت :
دذ ٙ٦سَ) 13 ( ٜ
ٞتاٱر آساٰ عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت
العوامل
ت
عند الشك كمهية احلساب
%
ت
عند الشك تزكير احلسابات
%
ت
إذا مل ينسب الكالـ إىل مصدره
%
إذا كان ػػت تع ػػص ع ػػن مص ػػا ف ػػة معين ػػة ت
فقط
%
ت
إذا مل حترتـ خصوصيات اآلخرين
%
عن ػ ػػد االىتم ػ ػػاـ ب ػ ػػالرأم عل ػ ػػى حس ػ ػػاب ت
ادلعلومة
%
ت
عند التخوؼ من اخرتاؽ احلسابات
%
ت
عن ػ ػػد ع ػ ػػدـ التػ ػ ػوازف ع ػ ػػر ك هػ ػ ػ
النظر
%
ت
إذا كاف االسم مستعاران
%
عن ػػد إحساس ػػي برغب ػػة ادلغ ػػرد زيػ ػػادة ت
عدد ادلتابعني
%
ت
عندما تركز على اجلوانب ادلثرية فقط
%
ت
عدـ ك ود ركابط التغريدة
%
ت
عند التسرع نشر ادلعلومة
%
ادلتوسط * العاـ

موافق
بشدة
232
8558
344
8154
352
8854
331
1553
353
1358
332
1354
333
8351
353
1353
334
8355
355
1353
381
1253
381
1151
383
1255

موافق
382
1153
315
1258
313
1155
334
1552
335
8154
331
1451
385
1154
333
1453
312
1154
354
1354
333
8351
352
1558
388
1153

غري
لست
متأكدا موافق
32
33
254 3852
33
45
153 3554
38
44
151 2155
33
34
851 3555
33
42
253 3553
31
45
251 2153
33
42
851 3553
38
53
151 2352
35
53
858 2258
38
55
151 2253
21
51
853 2351
24 315
355 2855
81
53
551 2253

غري موافق
بشدة
2
155
3
152
8
155
3
358
5
352
5
352
4
355
3
152
8
155
3
353
1
153
3
152
3
353

املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8524

3

8533

2

8535

1

8532

8

8515

5

8515

5

8515

5

8514

4

8513

5

8511

31

8511

33

1555

32

1543

31

8213
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٨بني اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُِ املت٧ط اؿظان ٪اٖعاٖ ٝلشأل ٫املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني سل ٙ٧أل٢ل ٜاٖع٧اٚل٘ امللٶثش– ٬
ناٖظٗ – عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت (ٚ 4507ل 5 ٠دسدلات)٢٦ ،لٚ ٧لا ٨علين ٦دل٧د
ٚظللت٧ٯ ٞظ ل د٩للذ ٚلل٧ٚ ٠ايُلل٭ أليللشاد اٖعٟ٩لل٭ عٗللٮ ٢للز ٥اٖع٧اٚلل٘٧٨٦ ،ؿللٌ ٚت٧ط ل
امل٧ايُ٭ عٗٮ ٢زا املتهري نلاملشتًل داخل٘ اٖٟطلاّ اؾ٩لذ ،ي٣ل ٧امللتهري اٖجلا ٪ٞاٖلز ٫دلاٰ
ت٧ط ل ػللا٦ص ( )4دسدللات ،نعللذ ٚللتهري مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت اٹ ٙ٦يف ٚت٧ط ل
امل٧ايُات نني مج٩ل املتهريات اٖعاٚ٭

-

اٖعاٚلل٘ اٹ ٙ٦املللٶثش طللٗب ًا عٗللٮ ٚـللذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ٢لل :٧عٟللذ اٖؼللٔ يف ٩ٛ٢٦لل٭
اؿظللاب ،س٩للح تًللشد ناؿـلل ٙ٧عٗللٮ ٚت٧طل سظللانٚ ٪شتًللل َللذس ،)4528( ٥اٹٚللش
اٖز٨ ٫عين ٦د٧د اػلاٞ ٥ظل ٚشتًلل عٟلذ أليلشاد اٖعٟ٩ل٭ نتليثري ٢لزا اٖعاٚل٘ نُل ٬٧عٗلٮ
ٚـللذاَ٩٭ املعٗٚ٧لل٭ يف تلل٨٧رت ،ر نٗللو فٛلل٧م ٚلل٦ ٠ايُلل٧ا عٗللٮ تلليثري اٖظللٗ ،%8255
٢٦للزٞ ٥ظللب٭ ٧ٚايُلل٭ تعللذ ٚشتًعلل٭ نللني املبشلل٧ثني٨ ،للذع٣ٛا أل٦ ١ص ١نللري امللل٧ايُني
٨تذللا٦ص  % 353يُلل ٦ ،نٓلل ٠اطلللتخٸق عللذٚ ٬ٶػللشات ٛ٣ٚللل٭ ٚلل ٠تٗللٔ اٖٟت٩ذللل٭
اُٖاطع٭ نتيثري ٢زا اٖعا ،٘ٚأل٣ٛ٢ا :اٖتخ ٍ٧اؿُ٩ٛ٢٦ ٠ٚ ٪ُ٩٭ نعع سظانات تل٨٧رت
ٚ٦لل ٠ثٿلل ٜكللش٦س ٬اؿللزس ٚللٚ ٠عٗٚ٧ات٣للا امللللٗٗ٭٦ ،أل ١اٷعتٛللاد عٗللٮ ٚعٗٚ٧للات مج٩للل
اؿظللانات ٚلل ٠د ١٦تجبللت ألٚللش ٚشيلل٧ض – يف اٖعٛلل – ٝ٧عٟللذ املهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني،
نذٖٗ٩٭ َٗ٭ نري املتيْذ ٠ٚ ٠٨رٖٔ عٟذ سذ٦د % 14

-

اٖع٧اٚلل٘ املللٶثش ٬اؾ٩للذ :٬تللل ٠ٛدللذ ٙ٦اٖع٧اٚلل٘ (ٚ )13للتهريًا ت َ٩للاغ ٚللذٯ تيثري٢للا
اٖظللٗ ٦ ،نعللذ اٖعاٚلل٘ (اٖلل )٪ٛ٢٧اٹ ،ٙ٦دللاٰت نُ٩لل٭ اٖع٧اٚلل٘ ت٧طللطات سظللان٩٭
د٩ذ ،٬ن٘ ٣ٟٚ ١ا ( )10ع٧اٚ ٘ٚت٧ططات٣ا ي )4( ّ٧دسدات٦ ،داٰت ٞتاٱذ٣ا ٚتُاسنل٭
سللذ ْللبري٦ ،ألٚ ١للُ٨ ٠بللل يف ٚللٶخش ٬اُٖاٱٛلل٭ ٢لل ٧يف ٚعللذ ٙاملت٧ط ل اؿظللان٪
اؾ٩ذ ٦اٖاا٢ش أل٨ل ًا

-

ْؼًت اٖٟتاٱر ع ٠اؿذ ٜاٖٟظل املشتًلل ٽمجلاٖ٧ٚ ٪ايُلات اٽعٸٚل٩ني املبشل٧ثني
عٗٮ اٖتيثري اٖظٗ ٖٗع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ،س٩ح ْا ١اٖت٧دل٤
اٖعا ٝعٗٮ تيثري٢ا اٖظٗ ٢ل ٧اٖـلً٭ املؼلرتْ٭ نلني دانلات أليلشاد اٖعٟ٩ل٭ ،يلبخٸٍ

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

اٖع ا ٘ٚاملٶثش اٹ ٙ٦اٖظاٌٖ رْلش٦ ،٥ايلِ اٽعٸ٩ٚل ١٧عٗلٮ تليثش ٚـلذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات
تلل٨٧رت يف اؿللاٷت اٖتاٖ٩لل٭  :عٟللذ اٖؼللٔ يف تض٨٦للش اؿظللانات  ٦ ،%7652را
آٖٸٝ
 ٦ ،%7858را

ٟ٨ظ ل

ٚـذس ٦ ،%7553 ٥را ْاٞت (املعٗٚ٧٭) تعرب عٚ ٠ـلاي يٲل٭ ٚعٟ٩ل٭ يُل
ؼللرت ٝخـ٧ؿلل٩ات اٻخللش٦ ،%7752 ٠٨عٟللذ اٷ٢تٛللا ٝنللاٖشأل ٫عٗللٮ

سظللاب املعٗٚ٧لل٭ ٦ ،%7558عٟللذ اٖتخللٚ ٍ٧لل ٠اخللرتاّ اؿظللانات ٦ ،%7551عٟللذ عللذٝ
اٖتلل٧اص ١يف عللشض ٦د ٣ل اٖٟاللش  ٦ ،%7553را ْللا ١اٷطللٚ ٜظللتعاسًا ٦ ،%7253عٟللذ
اٽسظاغ نشنب٭ املهشد يف ص٨اد ٬عذد املتانعني ٦ ،%7259عٟلذ اٖرتْ٩لض عٗلٮ اؾ٧اٞل
املجري ٬يُ ٦ ،%7356عٟذ عذ٦ ٝد٧د س٦ان يف اٖتهش٨ذ٦ ،%6857 ٬ألخريًا عٟذ اٖتظلشم
يف ٞؼش املعٗٚ٧٭ % 6655
-

اٞـلشيت ٚعالل ٜسـللٗ٩٭ ٞتللاٱر دساطلل٭ ع٧اٚل٘ ٢للزا املللتهري

امللل٧ايُني ٢٦لل ٜاٖهاٖب٩لل٭

نٟظ عاٖ٩٭ ،نٟٛ٩ا نري املتيْلذٚ ٠٨ل ٠تيثري٢لا اٖظلٗ ٦دل٧د ٜ٢اٖٟظل ٨لرتا٦أ نلني
٦ ،%25 - %15نُ ٪نري املل٧ايُني عٗلٮ تيثري٢لا اٖظلٗ اٹَل٘ متجل٩ٸً يف عٛل٢ ٝ٧لز٥
اٖع٧اٚ ٘ٚا تـذٍس ٣ٟٚا ٚ٦ا تيخش
-

٨ظللتط٩ل اٖباسللح اُٖلل ٙ٧أل ١اٖع٧اٚلل٘ اٖ ل ٚلل ٠ػللي٣ٞا اٽخللٸ ٙـللذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧للات
تلل٨٧رت٢ ،لل٦ – ٪يللِ اٖٟتللاٱر – ساكللش ٬يف ٦علل ٪اٽعٸٚلل٩ني املبشلل٧ثني٦ ،أل٣ٞلل – ٜيف
اٖهاٖ – عٗٮ دسإ ْبري لذٯ تيثري٢لا اٖظلاٖ عٗلٮ ؼُلِ ٚـلذاَ٩٭ املعٗٚ٧ل٭ يف
املَ٧ل  ٠ٚ٦ ،ثٿَ ٜب٧هلا ٦اٖتعاٚ ٘ٚع٣ا ،يلٸً ع ٠اٷعتٛاد عٗ٣٩ا يف ألداٱ ٜ٣امل٣ين

-

٦نتطب٩لللِ اختبلللاس ؼٗ٩للل٘ اٖتبلللا ٠٨اٹسلللادٖ )ٍ( ٫ذٷٖللل٭ اًٖلللش ّ٦يف اطلللتذانات عٟ٩للل٭
اٖذساط٭ س ٙ٧اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت ،تبعل ًا ٷخلتٸٍ ؽـلف
فاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛ٭ْٛ ،ا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ: ٪
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دذ ٙ٦سَ) 14 ( ٜ
ٞتاٱر اختباس ؼٗ ٘٩اٖتبا ٠٨اٹسادٖ )ٍ( ٫ذٷٖ٭ اًٖش ّ٦يف اطتذانات عٟ٩٭ اٖذساط٭
س ٙ٧اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

در ػ ػ ػ ػ ػ ػػات متوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ ػ ػػتول
الداللة
ؼ
ادلربعات
احلرية

بني اجملموعات

3535

1

1555

داخل اجملموعات

348513

825

1581

3523

٨٦تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ألٛ٩َ ١ل٭ (ٍ) نلري داٖل٭ ،مملا ٨ؼلري

15245

التعليق
غري دالة

علذ٦ ٝدل٧د يلشّ٦

رات دٷٖللل٭ سـلللاٱ٩٭ يف اطلللتذانات عٟ٩للل٭ اٖذساطللل٭ سللل ٙ٧اٖع٧اٚللل٘ امللللٶثش ٬عٗلللٮ ٚـلللذاَ٩٭
ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ ٪ٚاٖز٨ ٫ع ١٧ٗٛي٤٩
ٚ – 3عا٨ري اؿٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت :
دذ ٙ٦سَ) 15 ( ٜ
ٞتاٱر آساٰ عٟ٩٭ اٖذساط٭ س ٙ٧املعا٨ري اٖ ٨ش٣ٞ٦ا ٖٗشٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت
موافق

املعيار

عند كضوح مصدر ادلعلومة

معرف الشخصية بصاحب احلساب

إذا كانت صادرة من مسؤكؿ

عندما حتمل صورة أك فيديو

بشدة

موافق

لست

غري

غري

موافق

متأكدا

موافق

58

11

32

1

3353 %

2355

351

254

153

214

315

32

34

2

8455 %

1258

3855

852

155

353

351

38

33

2

8555 %

1551

3855

153

155

345

315

35

23

1

8153 %

1258

3355

351

153

ت

ت

ت

ت
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بشدة

املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8551

3

8528

2

8522

1

8533

8

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

موافق

املعيار

بشدة

موافق

لست

غري

غري

موافق

متأكدا

موافق

عنػػدما يكػػوف احلسػػاب موثقػان مػػن شػػركة ت
تويرت
1555 %

333

31

33

33

1355

3351

153

253

311

358

311

25

31

1151 %

1555

2851

354

151

331

322

313

85

38

2351 %

2458

1155

3358

151

312

334

353

15

31

2154 %

2355

1353

553

151

333

331

81

24

2351

1351

551

355

333

إذا كاف ادلغرد مشهوران
لدم ثقة عالية

معلومات تويرت

عندما يكوف (ىاشتاقان)

كثرة تداكذلا

ت

ت

ت

ت

48

3553 %

ادلتوسط * العاـ

بشدة

املتوسط
احلسايب

الرتتيب

8514

5

1548

3

1531

3

1531

4

1588

5

1253

* املت٧ط اؿظان 5 ٠ٚ ٪دسدات
٧٨٦كح اؾذ ٙ٦اٖظانِ ٚا :٪ٗ٨
-

سُِ املت٧ط اؿظان ٪اٖعاٖ ٝشأل ٫املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني س ٙ٧أل ٜ٢املعا٨ري اٖل ٨ش٣ٞ٦لا
ٖٗشٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ( 5 ٠ٚ 3597دسدات)ٚ ٧٢٦ ،ا ٨عين ٦دل٧د ٚظلت٧ٯ
ٞظ د٩ذ ٧ٚ ٠ٚايُ٭ أليشاد اٖعٟ٩٭ عٗٮ ٢ز ٥املعا٨ري

-

داٰت املعا٨ري اٖجٸث٭ اٹٖٗ ٦شٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت يف املت٧طل اؿظلان٪
املشتًللل ،أل٦هلللا :عٟللذ ٦كلل٧أ ٚـللذس املعٗٚ٧لل٭ (٦ ،)4553ثا٣٩ٞللاٚ :عللشي اٖؼخـلل٩٭
نـاس اؿظاب (٦ ،)4524ثاٖج٣ا :را ْاٞت ؿادسٚ ٠ٚ ٬ظٶ)4522( ٙ٦

-

تتؼاسٕ ٢لز ٥املعلا٨ري اٹ ٦يف خاؿل٩٭ اػلرتا ؼُلِ ٦كل٧أ املـلذس ٚ٦عشيتلٖ ٤لذٯ
املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚنيٖٗ ،شٓ ٜعٗٮ ؿذّ املعٗٚ٧ات اٖ٧اسد ٬يف ت٨٧رت٦ ،دٖ٩ل٘ رٖلٔ ٩ٞل٘
129

130

املع٩اس اٹ٦ :ٙ٦ك٧أ ٚـذس املعٗٚ٧٭ ألعٗٮ دسد٭ (٧ٚايُل٭ نؼلذ )٬نلني عبلاسات ٚلتهريات
اطتباٞ٭ اٖذساط٭ ْٗ٣ا نٟظب٭ َذس٢ا (٦ ،)% 6756ننكاي٭ ٞظب٭ امل٧ايُني تـبح دسدل٭
امل٧ايُ٭ اٖعاٚ٭ عٗٮ ٢زا املع٩اس َشان٭  ٠ٚ %90مجاٖ ٪أليشاد اٖعٟ٩٭ ُٚان٘ ٞظلب٭ سيلع
نري ظا٢شًَ٦ ٬ت عٟذ  %355يُ ٦ ،متاثٗت دسد٭ ٧ٚايُ٭ أليشاد اٖعٟ٩ل٭ عٗلٮ املع٩لاس٠٨
اٖجللا٦ ٪ٞاٖجاٖللح ،نٟظللب٭ ٖٓ % 8059لل٘ ٛ٣ٟٚللا ،يف اَٖ٧للت اٖللز ٫تلذٍٞت ي٩للٞ ٤ظل نللري
امل٧ايُني عٗٛ٣٩ا
-

د%5 ١٦

ظ٣للشت نُ٩لل٭ املعللا٨ري يف املت٧ط ل اؿظللان ٪اؾ٩للذ ،نللني ( ،)3544 – 4511اثٟللا٣ٟٚ ١للا
يلل )4( ّ٧دسدللاتٛ٢٦ ،للا :عٟللذٚا ؼٛلل٘ املعٗٚ٧لل٭ ؿلل٧س ٬أل ٦ي٩للذ٧ ،٧٨ايُلل٭ مجاٖ٩لل٭
٦ؿللٗت ٚ %7555لل ٠اٖعٟ٩لل٭٦ ،عٟللذٚا ٓ٨لل ١٧اؿظللاب ٧ٚثُل ًا ٚلل ٠ػللشْ٭ تلل٨٧رت نٟظللب٭
٦ ،% 6754ىللتف املع٩للاس اٹ ٙ٦نللاٖت٧ث ِ٩أل ٦اٖتظلللذ ٘٩املـلل٧س ،أل ٦املؼلل ٙ٧ٛناٖـللل٧ت
أل٨ل ًا ٚل اٖـ٧سْٛ ٬ا يف ساٖ٭ اًٖ٩ذْ ،٧٨يسذ املظتٟذات أل ٦اٹدٖ٭ املاد٨٭ املشٱ٩ل٭ أل٦
املظ٧ٛع٭ ٖذع ٜؿذَ٩٭ املعٗٚ٧ل٭ ٖلذٯ اٽعٸٚل٩نيْٛ ،لا ٣٨لت ٜاملع٩لاس اٖجلا ٪ٞناعتٛلاد
اؿظاب  ٦ت٧ثٖ ٤ُ٩ذٯ ػشْ٭ ت٨٧رت ْعٸٚل٭ داٖل٭ عٗلٮ ؿلذ٦س املعٗٚ٧لات ٚل ٠سظلاب
٧ٚثِ سمسً ٍ٩ا ٦نري ٧ْ٦ ،٪ٛ٢٦طلٗ٩٭ ٚل٦ ٠طلاٱ٘ اٖتجبلت ٚل ٠سُُ٩ل٭ ٚـلذس املعٗٚ٧ل٭،
َ٦للذ ػ لذٍ اٖباسللح ٦علل ٪املبشلل٧ثني ني٩ٛ٢لل٭ ٢للز ٠٨املع٩للاس٦ ٠٨ألٚ ١لل٠

٧٨ايللِ عٗٛ٣٩للا

 ٜ٣ٟٚد%7 ١٦
-

ت٧صعت ٞتاٱر نُ٩٭ املعا٨ري اؿاْٛل٭ ٖـلذّ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت عٗلٮ اٖٟشل ٧اٻتل :٪ػل٣ش٬
املهللللللشد ٧ايُلللللل٭ ٦ %6652سيللللللع  ،%958را ْللللللا٢( ١اػللللللتاَ ًا) ٧ايُلللللل٭ %5153
٦سيللعْ ،%1251جللش ٬تللذا٦هلا ٧ايُلل٭ ٦ %4659سيللع ٨٦ ،%1558تلللح ٚلل ٠اٖٟتللاٱر
اٖظللانُ٭ أل ١صخلل ٜامل٧ايُللات ٖ٩ظللت ْٛللا دللاٰت عٗ٩لل ٤يف املعللا٨ري اٖجٸثلل٭ املتـللذس،٬
٦خـ٧ؿ ًا يف اٹخري٣ٟٚ ٠٨ا س٩ح ٨ذ٦سا ١يف سذ٦د ٞـٌ اٖعٟ٩٭

-

تللل ٠ٛاؾللذ٩َ ٙ٦للاغ عبللاسٖ :٬للذ ٫ثُلل٭ عاٖ٩لل٭ يف ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ،يللامل٧ايُ ١٧عٗ٣٩للا
مجللاٷً ػللا٦ص٦ا ٞـللٌ اٖعٟ٩لل٭ ٨ ٦ ،%5457شيللل٣ا طلل٧ٯ ألَلل٘ ٚلل ،%15 ٠يٛ٩للا نللري
املتيْللذ ٠٨نجٗللٚ %3055 ١٧لل ٠اٖعٟ٩لل٭٨٦ ،للشٯ اٖباسللح أل٢ ١للز ٥اٖٟت٩ذلل٭ تٗخللف سٵ٨لل٭
ع ٝ٧ٛاملبش٧ثني ػا ٥ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ،عٗٮ كلٚ ٰ٧لا ٨تل٧يش هللٚ ٜل ٠قلذدات أل٦

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

ك٧ان ؼٓ ٜتعاٚ ٜ٣ٗٚع٣ا ،يٸ ػٔ أل ١اٽعٸ٩ٚني ٖ٩ظل٧ا ْبُ٩ل٭ عاٚل٭ ٚتعلا٪ٗٚ
املَ٧للل ،ياٖتللذَ٦ ِ٩اٖرت٨للح دللضٰ ٚللٚ ٠عللا٨ري تعاٗٚلل - ٜ٣املًللرتض – ٚللل املعٗٚ٧للات
٦سٓ ٜ٣ٛعٗٮ ٚـادس٢ا املختًٗل٭ٚ ،لٟ٢ ٠لا يلن ١ثُل٭ املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني اٖعاٖ٩ل٭ يف
ؿلللذَ٩٭ ٚعٗٚ٧لللات تللل٨٧رت قٓٚ٧للل٭ – يف تُلللذ٨ش – ٜ٢علللا٨ري تعاٗٚللل ٜ٣اٖعلللاٚ ٝلللل
املعٗٚ٧ات ألً ٍ٨ا ْاٚ ١ـذس٢ا ٦٦د٧د٢ا
-

ٚلل ٠اٖٟتللاٱر اٖ ل ٨تَ٧للٌ عٟللذ٢ا اٖباسللح :تـ لذٍس ٚعللا٨ري ٚعشيلل٭ املـللذس أل ٦سمس٩تلل،٤
ٚعا٨ري اؿٓ ٜنـذَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٧ٚ٦ث٩َ٧ت٣اٗ٨٦ ،شلِ ن٣لا – يف اٖذسدل٭ اؾ٩لذ٬
– ػلل٣ش ٬املهللشد٦ ،دعلل ٜألد٦ات اٖتـلل٨٧ش ٦اٖتظللذ ٘٩املشٱلل٦ ٪املظلل٧ٛم ؿللذَ٩٭ ٚعٗٚ٧لل٭
املَ٧ل٦ ،أل٦ ١د٧د املعٗٚ٧٭ يف اهلاػتاَات قل٘ َبلٚ ٙ٧لا ٨ل٧اصٞ ٫ـلٌ اٖعٟ٩ل٭٦ ،ناملجل٘
يلللنْ ١جلللش ٬تلللذا٦هلا ٷ تعلللين ؿلللذَ٩ت٣ا عٟلللذ ٚلللا ٨للل٧اص٢ ٫لللزا املظلللت٧ٯ اٖٟظلل ٚللل٠
املبش٧ثني٦ ،ألخريًا نش٦ص ٞظ عذ ٝاٖتيْذ عٟلذ نعلع أليلشاد اٖعٟ٩ل٭ يف اؿٓل ٜعٗلٮ
(ٚ ) 4عللا٨ري دللاٰت يف ٣ٞا٨لل٭ اؾللذ ٙ٦نللي٦صاٞ ١ظللب٩٭ ػللا٦صت يف نعللل٣ا ثٗللح مجللاٖ٪
املبش٧ثني

-

٦نتطب٩للِ اختبللاس ؼٗ٩لل٘ اٖتبللا ٠٨اٹساد٨للح (ٍ) ٖذٷٖلل٭ اًٖللش ّ٦يف اطللتذانات عٟ٩لل٭
اٖذساطلل٭ سللٚ ٙ٧عللا٨ري اؿٓلل ٜعٗللٮ ؿللذّ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ،تبعلاً ٷخللتٸٍ ؽـللف
فاٷت ٜ٣اٖع٩ٗٛ٭ْٛ ،ا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ: ٪
دذ ٙ٦سَ) 16 ( ٜ
ٞتاٱر اختباس ؼٗ ٘٩اٖتبا ٠٨اٹسادٖ )ٍ( ٫ذٷٖ٭ اًٖش ّ٦يف اطتذانات عٟ٩٭

اٖذساط٭ سٚ ٙ٧عا٨ري اؿٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
ٚـذس اٖتبا٠٨
نني ا ٧ٛعات

ف٧ٛم

دسدات

ٚت٧ط

املشنعات

اؿش٨٭

املشنعات

3

1 27

425

0 44

3 82

داخ٘ ا ٧ٛعات 185 92

َٛ٩٭

ٚظت٧ٯ

ٍ

اٖذٷٖ٭

2 91

0 034

اٖتعِٗ٩
داٖلللللللللل٭ عٟللللللللللذ
ٚظت٧ٯ 0 05
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٨٦تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ألٛ٩َ ١٭ (ٍ) داٖ٭ عٟلذ ٚظلت٧ٯ  ،0 05مملا ٨ؼلري

٦دل٧د

يللش ّ٦رات دٷٖلل٭ سـللاٱ٩٭ يف اطللتذانات عٟ٩لل٭ اٖذساطلل٭ سللٚ ٙ٧عللا٨ري اؿٓلل ٜعٗللٮ ؿللذّ
ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت نلاختٸٍ فلا ٙاٖعٛل٘ اٽعٸٚل ٪اٖلز٨ ٫عٗٛل ١٧ي٩ل٦ ٤ناطلتخذا ٝاختبلاس ألَل٘
يشّ دآٖٗ ) LSD( ٙؼلٌ علٚ ٠ـلذس اًٖلشٖ ّ٦علذ ٝمتٓل ٠اختبلاس ػلٚ ٤٩ً٩ل ٠آٖؼلٌ
ع٣ٟا ْٛا ٧٨كش ٤اؾذ ٙ٦اٖتاٖ: ٪
دذ ٙ٦سَ) 17 ( ٜ
ٞتاٱر اختباس ألَ٘ يشّ داٖ )LSD( ٙت٧ك٩ح ٚـذس اًٖش ّ٦يف اطتذانات عٟ٩٭
اٖذساط٭ سٚ ٙ٧عا٨ري اؿٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ناختٸٍ فا ٙاٖع ٘ٛاٽعٸ٪ٚ
فللللللللا ٙاٖعٛلللللللل٘ املت٧طل ل
اٽعٸ٪ٚ

اؿظان٪

ؿشاي٭

4 03

راع٭

3 77

تًٗض١٧٨

4 04

عٸَات عاٚ٭

3 87

ؿشاي٭

راع٭

تًٗض١٧٨

عٸَلللات
عاٚ٭

*

*

اًٖشّ ٖـاي
ؿشاي٭

*

تًٗض١٧٨

* تعين ٦د٧د يش ّ٦داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ 0 05
٨تلح  ٠ٚاؾذ ٙ٦اٖظانِ ٦د٧د يش ّ٦داٖ٭ عٟذ ٚظت٧ٯ  0 05عٗٮ اٖٟش ٧اٖتاٖ:٪



ت٧دذ يش ّ٦داٖل٭ يف ٚعلا٨ري اؿٓل ٜعٗلٮ ؿلذّ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت نلني اٽعٸٚل٩ني يف
فا( ٙاٽراع٭)٦ ،نني اٽعٸ٩ٚني يف فا( ٙاٖـلشاي٭)٦ ،رٖلٔ ٖـلاي اٽعٸٚل٩ني
يف فا( ٙاٖـشاي٭)



ت٧دذ يش ّ٦داٖ٭ يف ٚعا٨ري اؿٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت نني اٽعٸ٩ٚني اٖلز٠٨
٨ع ١٧ٗٛيف فا( ٙاٽراع٭)٦ ،نلني اٽعٸٚل٩ني اٖلز٨ ٠٨عٗٛل ١٧يف فلا( ٙاٖتًٗض٨ل،)١٧
٦رٖٔ ٖـاي اٽعٸ٩ٚني اٖز٨ ٠٨ع ١٧ٗٛيف فا( ٙاٖتًٗض)١٧٨

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

 خالصة النتائج :٢لذيت اٖذساطل٭

اٖتعللشٍ عٗلٮ طب٩علل٭ تعاٚل٘ املهللشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني ٚللل تل٨٧رتٚ٦ ،للذٯ

٦ثللل ٜ٣َ٧عٗٚ٧اتللل٦ ،٤تُ٩للل ٜ٣ٛ٩ملـلللذاَ٩ت٣ا ،ؼلللاسْ٭ ( )429عٸٍ٩ٚلل ًا طلللع٧دً ٍ٨ا ،نجٗللل١٧
اٖتخــللات اٽعٸ٩ٚلل٭ :اٖـللشً٩٭٦ ،اٽراع٩لل٭٦ ،اٖتًٗض٩ٞ٧٨لل٭ ،ناٽكللاي٭ ٖٗعٸَللات اٖعاٚلل٭،
٦دشٯ تطب٣ُ٩ا – سـشًا – عٗٮ  ٠ٚهلل ٜتعاٚل٘ ٚعلشٚ ٍ٦لل تل٨٧رت ٦سلل٧س ٜ٢ي٩ل٧ٛٗٚ ٤طل ًا،
 ٠ٚ٦ألٞ ٜ٢تاٱذ٣ا :
-

تشْللضت أل٢لل ٜاٖب٩اٞللات اٖؼخـلل٩٭ ٖٗعٟ٩لل٭ يف نٗبلل٭ ٚؼللاسْ٭ اٽعٸٚلل٩ني اٖللزْ٧س
ُٚ ،%81ان٘ س٧اٖٖ %19 ٪پعٸ٩ٚات٦ ،استبطت ألنٗل ألعٛلاس املؼلاسْني ناملشسٗل٭
اٖؼلللبان٩٭ ،ممللل ٠وٗٛلللٚ ١٧لللٶ٢ٸت داٚع٩للل٭ ٦عٗ٩لللا علللذ٦د ٨٦ ،%79ت٧صعللل ١٧نلللني
اٷستبلللا اٖعٗٛللل ٪املتًلللشى ٦ ،%56املتعلللا٨ ٦ ،%44 ١٦تٖ٧للل ١٧علللذ ٙمماثللل٘ ٦ظلللاٱٌ
ت٩ًٟز٨٭  ٦ػشاي٩٭

-

يٛ٩للا ىللف اطللتخذا ٝاملهللشد ٠٨اٽعٸٚلل٩ني ٖتلل٨٧رت ،يُللذ ألظ٣للشت اٖٟتللاٱر ْجايلل٭
اطللتخذا ٜ٣ٚاٖ٩للَ٧ٖٛٗ ٪ٚ٧للل ،يشلل٧اٖٚ %46 ٪للٟ٨ ٜ٣ٟطبللِ عٗلل٢ ٜ٣٩للزا اٖ٧ؿللٌ ،
ناطلللتخذا ٤ٚعلللذ٨ ٙلللرتا٦أ نلللني ( )4 – 3طلللاعات يللليْجش ٍ٩ٚ٧٨ل ل ًا ،غلللٸٍ ٚللل٠
٨ظللتخذ ٤ٞ٧ٚملللذ ٬طللاعتنيٟ٩ٖ ،طبللِ سذلل ٜاٷطللتخذا ٝاٖ٩لل ٪ٚ٧املشتًللل ٦اؾ٩للذ عٗللٮ
س٧اٖ ٠ٚ %75 ٪املبش٧ثني

-

ألٚلللا ٚلللا ىلللف ٚعلللذ ٙاٖتهش٨لللذ اٹطلللب٧ع ،٪يُلللذ ألْلللذت اٖٟتلللاٱر ٚلللذٯ تًاعللل٘
اٽعٸ٩ٚني ٚل ت٨٧رت٦ ،اٽطل٣ا ٝيف ألطش٦ساتل٦ ،٤اٖتًاعل٘ ٚعل ،٤يشل٧اٖٚ %75 ٪لٜ٣ٟ
تًا٦تللت تهش٨للذات ٜ٣يف املَ٧للل نللني اٖعللذد اؾ٩للذ ( )40 – 30تهش٨للذ٦ ،٬املشتًللل يللّ٧
( )41تهش٨ذ ٬ألطب٧عً ٍ٩ا

-

ت٧صعلت ألعلذاد مجلاٖ ٪تهش٨للذات عٸ٩ٚل ٪اٖعٟ٩ل٭ نللني ٚل ٠تهش٨لذات ٜ٣ؼللت ()5000
تهش٨ذ٦ ،٬نجٗ ١٧س٧اٖ٦ ،%43 ٪نُ٩٭ اٖٟظب٭ ملل ٠تهش٨لذات ٜ٣ألْجلش ٚل ٠رٖلٔ٦ ،ظ٣لش
أل ٠ٚ ١تهش٨ذات ٜ٣ي )105000( ّ٧تهش٨ذ٨ ٬عادٖ ١٧ثٗح مجاٖ ٪اٖعٟ٩٭

-

ناٖٟظلللب٭ ٖعلللذد املتلللانعني يللل ٠ٓٛ٩تُظللل ٜ٩املهلللشد ٠٨اٽعٸٚللل٩ني ،نلللني ٚللل٨ ٠تلللبعٜ٣
(ٚ )55000تانل ييَ٘ عذ٦د ٖ ٠ٚ٦ ،%55ذٚ ٜ٣٨ا  ّ٧ً٨رٖٔ اٖشَ ٦ ،%45 ٜٸسال٭
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 ٠ٚػا٦ص ٚتانعٚ )105000( ٜ٣٩تانل٨ ،ـبح امل٧ط ١٧ٚ٧ناملتانعل٭ املشتًعل٭ ألْجلش ٚل٠
سنل اٖعٟ٩٭
 تعا ٘ٚاملهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني ٚل ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت :-

اٖتعاٚلل٘ ٚللل عٛلل ٝ٧املـللادس :تـلذٍس تلل٨٧رت دسدلل٭ تعاٚلل٘ املبشلل٧ثني ٚللل عٛللٚ ٝ٧ـللادس
املعٗٚ٧للات اٷتـللاٖ٩٭ ٦اٽعٸ٩ٚلل٭٦ ،تًللشد ناملـ لذس املعٗٚ٧للات ٪اٖ٧س٩للذ اٖللز ٫سُللِ
ٚت٧طللط ًا سظللانً ٍ٩ا ٚشتًع ل ًا ن٣ٟ٩للا ،اٞعٓللع نتعاٚلل٘ ألْجللش ٚللٚ %82 ٠لل ٠اٖعٟ٩لل٭ ،يف
اَٖ٧ت اٖز ٫ظ٣ش يٚ ٤٩ذٯ اٖت٧ٟم يف اطتخذاٚ ٝـلادس املعٗٚ٧لات اٖل ٨عتٛلذ عٗ٣٩لا
اٽعٸ٩ٚلل ١٧نتعاٗٚلل ٜ٣ظللت٧ٯ د٩للذ  -نعللذ تلل٨٧رتٚ -للل اٖـللشٌ اٽٖٓرت٩ٞ٦لل٭
٦اُٖ٧ٟات اٖتًٗض٩ٞ٧٨٭ ْ٦٦اٷت اٹٞباٰ

-

فاٷت املعٗٚ٧ات املتانٿع٭ يف ت٨٧رت(*)٦ :داٰ يف طٗ٩عت٣ا املعٗٚ٧لات املشتبطل٭ نا لاٙ
ا ٗلل ،٪يلليْجش ٚللٚ %96 ٠لل ٠اٽعٸٚلل٩ني ٣٨تٛلل ١٧عٗٚ٧للات ٢للزا ا للا ٙنللذسدات
كتًٗ٭ ،دعٗت ٤ا ا ٙاٹ ٙ٦يف اُٖاٱٛ٭ ٤٩ٗ٨ ،نًاسّ ٞظ نظلٚ ٩عٗٚ٧لات اٖؼلٶ١٦
اٖذ٩ٖ٦للل٭  ٦ ،%90تتخٗلللٌ ع٣ٟلللا ْلللجريًا ٚعٗٚ٧لللات ا لللاٷت اٖش٨اكللل٩٭ ٦اٖجُاي٩للل٭
٦اٖذ٩ٟ٨٭ ٦اٷَتـاد٨٭ ٦اٖطب٩٭ يٓلا ١اٖتٟل٧م يف فلاٷت املعٗٚ٧لات ٖلذٯ املبشل٧ثني
٢لل ٧اٖظللٛ٭ املٸسالل٭ْٛ ،للا تب لذٍٯ ا٢تٛللا ٝاٽعٸٚلل٩ني عٗٚ٧للات (اهلاػللتاَات)،
٦عذ ٝاْرتاث ٜ٣عٗٚ٧ات اًٖلاٱح

-

ٚـادس (سظانات) ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت :اًٞلشدت اؿظلانات اٖؼخـل٩٭ ناملتانعل٭ املشتًعل٭
نللني كتٗللٌ املـللادس املعٗٚ٧ات٩لل٭ املتانعلل٭ ٚلل ٠اٽعٸٚلل٩ني يف تلل٨٧رت ،يٛذٛلل٧م ٚلل٠
٨تانع٣ٞ٧ا أل٨ ٦عتٛلذ ١٦عٗ٣٩لا ٣٩ٗ٨ ،%94لا ف٧ٛعل٭ ٚل ٠اؿظلانات امل٧طلٚ٧٭ ناملتانعل٭
اؾ٩لللللذ٢٦ ٬للللل :٪سظلللللانات املٶطظلللللات اؿٓ٩ٚ٧للللل٭٦ ،املظلللللٶٖ٦ني٦ ،املٶطظلللللات
اٽعٸ٩ٚ٭٦ ،املؼا٢ري ٦املٶطظات اـاؿ٭َ٦ ،ذ تبني  ٠ٚاٖٟتاٱر ٚذٯ اٹ٩ٛ٢٭ اٖل
ت٣٩ٖ٧ا اٖعٟ٩٭ ٖٗشظانات اٖظانُ٭ (املعش٦ي٭) ،رات اٖطانل اٽٞظا٦ ٪ٞاملٶطظ ٪املتٟل٧م
٦املت٧اص١

-

مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رتْ :ؼًت دساط٭ ٢زا املتهري ع٧ٚ ٠ايُ٭ املهشد ٠٨اٽعٸٚل٩ني
عٗٮ مج٩ل مم٩ضات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت اٖ ألخلت ُٖٗ٩لاغ٦ ،نٟظل عاٖ٩ل٭ ،يف سلذ٦د

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا

( % 80ييعٗٮ)  :٪٢٦ ،طشع٭ ٦ؿ ٙ٧املعٗٚ٧ل٭٦ ،اٽهلاص ٦اٷختـلاس٦ ،اٖتًاعل٘ ٚلل
املعٗٚ٧للات٧ٚ٦ ،اْبلل٭ اٹسللذاخ اٻ٩ٞلل٭٦ ،اٖتذذ٨للذ يف املعٗٚ٧للات٦ ،سش٨لل٭ اٖٟؼللش،
َٟاعلل٭ املبشلل٧ثني نت٩ٛللض ٚعٗٚ٧للات

٦ؿللذ٦س٢ا علل ٠ػخـلل٩ات ٚعش٦يلل٭ٚ ،للا ٨ؼللري

ت٨٧رتٚ٦ ،ذٯ ٚتانعت ٜ٣هلا٦ ،اعتٛلاد ٜ٢عٗ٣٩لا٦ ،ؼل ٙ٧املَ٧لل

ٚـلذس ٚعٗٚ٧لات٪

 ،ٜ٣ٚٷ نٖٓ ٠پعٸ ٪ٚاملعاؿش اٷطتهٟاٰ ع٤ٟ
-

سأل ٫املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني يف ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت :

-

تطب ِ٩أل٢ل ٜعٟاؿلش املـلذاَ٩٭ اٽعٸ٩ٚل٭ عٗلٮ اطلتخذاٚات ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت :سال٪
٢زا امللتهري – نـلً٭ مجاٖ٩ل٭ – نٟظل ٧ٚايُل٭ ناٖبل٭ ٚل ٠أليلشاد اٖعٟ٩ل٭ عٗلٮ دلذ٦ٯ
تطب٩للِ ٢للز ٥اٖعٟاؿللش عٗللٮ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت٦ ،دللاٰ يف ُٚللذٚت٣ا عٟـللش اؿش٨لل٭ يف
اٖشأل٧ ،٫ايُ٭ ٚ % 8255ل ٠املبشل٧ثنيُٚ ،انل٘ ٞظلب٭ سيلع قلذ٦د٢٦ ،٬لٚ ٧لا ٨علين
٦د٧د اػلاٞ ٥ظل ٚشتًلل ٖلذٯ اٽعٸٚل٩ني ني٩ٛ٢ل٭ ٢لزا اٖعٟـلش ٖتشُ٩لِ ٚتطٗبلات
املـللذاَ٩٭ يف ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت٦ ،أل ١ؼُللِ ٚطٗ ل سش٨لل٭ اٖللشأل ٫يف تلل٨٧رت طللانِ عٗللٮ
نُ٩لل٭ اٖعٟاؿللش رات اٖـللٗ٭ ناملـللذاَ٩٭ اٖ ل اٞللذسدت امل٧ايُللات عٗ٣٩للا يف املظللت٧ٯ
اؾ٩ذ نني  :٪٢٦ ،% 60 - %70املظٶ٩ٖ٦٭ اٷدتٛاع٩٭٦ ،ع ٙ٧اٖتهط٩٭٦ ،اٖجُ٭ يف
املعٗٚ٧٭٦ ،امل٧ك٧ع٩٭٦ ،ألخريًا اٖذَ٭ يف عشض اؿُاٱِ % 5753

-

اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬ناٖظٗ عٗٮ ٚـلذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧لات تل٨٧رت٦ :دلاٰ يف ُٚلذٚت٣ا اٖؼلٔ يف
٩ٛ٢٦٭ اؿظانات ،ت٧ط سظانٚ ٪شتًلل ،ر نٗلو ٚل٦ ٠ايُل٧ا عٗلٮ تليثري ٥اٖظلٗ
٦ ،% 8255تلللذ٦ ٪ٞص ١نلللري املللل٧ايُنيَ٦ ،لللذ ٦دلللذ اٖباسلللح يف ٢لللز ٥اٖٟت٩ذلل٭ ؽ٧يل ل ًا
سًُ ٍ٩ُ٩ا عٟذ اٖعٟ٩٭ ٚل٩ٛ٢٦ ٠ل٭ نعلع سظلانات تل٨٧رت ٦كلش٦س ٬اؿلزس ٚلٚ ٠عٗٚ٧ات٣لا
امللٗٗ٭٦ ،أل ١اٷعتٛاد عٗٮ ٚعٗٚ٧ات سظانات املَ٧ل ٚل ٠د ١٦تجبلت ألٚلش ٚشيل٧ض يف
اٖع ٝ٧ٛعٟلذ املهلشد ٠٨اٽعٸٚل٩نيٚ٦ ،ل ٠ألنلشص اٖع٧اٚل٘ اٹخلشٯ اٖل سآ٢لا املبش٧ثل١٧
تٶثش عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت٦٦ ،ايِ عٗ٣٩ا ثٸثل٭ ألسنلام اٖعٟ٩ل٭ :عٟلذ اٖؼلٔ يف
تض٨٦للش اؿظللانات ٦ ،را

ٟ٨ظل آٖللٸٝ

عٚ ٠ـاي يٲ٭ ٚعٟ٩٭ يُ  ٦ ،را

ٚـللذس ٦ ،٥را ْاٞللت املعٗٚ٧لل٭ تعللرب

ؼلرت ٝخـ٧ؿل٩ات اٻخلش٦ ،٠٨عٟلذ اٷ٢تٛلاٝ

نللاٖشأل ٫عٗللٮ سظللاب املعٗٚ٧لل٭٦ ،عٟللذ اٖتخللٚ ٍ٧لل ٠اخللرتاّ اؿظللانات٦ ،عٟللذ عللذٝ
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اٖت٧اص ١يف عشض ٦د ٣اٖٟاش ٦ ،را ْا ١اٷطٚ ٜظتعاسًا ،ا ٨ٶْلذ ٚلذٯ ٦عل٪
اٽعٸ٩ٚني ناٖع٧ا ٘ٚاملخٗ٭ ـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت ،يللٸً علَ ٠ب٧هللا ٦اٷعتٛلاد
عٗ٣٩ا يف ألداٱ ٜ٣امل٣ين
-

ٚعا٨ري اؿٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت٦ :تـلذس٢ا ٚع٩لاس ٦كل٧أ ٚـلذس املعٗٚ٧ل٭
يف املشتبلل٭ اٹ٧ ، ٦ايُلل٭ سلل٧اٖٚ % 90 ٪لل ٠اٽعٸٚلل٩ني ،ن٩لل ٜ٣ٟألْجللش ٚلل ٠ثٗجلل٪
اٖعٟ٩٭ دسد٭ ٧ٚايُت ٜ٣ػذ٨ذ ،٬يٛ٩ا متاثٗلت دسدل٭ امل٧ايُل٭ عٗلٮ املع٩لاس ٠٨اٻخلش:٠٨
املعشي٭ نـاس اؿظاب ٦ ،را ْاٞت ؿادسٚ ٠ٚ ٬ظلٶ ٙ٦نٟظلب٭ َ٦ ،%8059لذ سألٯ
اٖباسللح يف ٢للز ٥املعللا٨ري اٖجٸثلل٭ ؼذ٨للذًا تٟبلل ٤املبشلل٧ثني ٷػللرتا ؼُللِ ٦كلل٧أ
املـذس ٚ٦عشيتٖ ٤ذٖٗ ٜ٣٨شٓ ٜعٗٮ ؿذّ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٠ٚ٦ ،املعا٨ري اٖتاٖ٩ل٭ رات
اؿللل٧س اٖٟظ ل املشتًللل :عٟللذٚا ؼٛلل٘ املعٗٚ٧لل٭ ؿلل٧س ٬أل ٦ي٩للذ٦ ،٧٨عٟللذٚا ٓ٨لل١٧
اؿظللاب ٧ٚثُلل ًا ٚلل ٠ػللشْ٭ تلل٨٧رت ،س٩للح ٣٨للت ٜنللاٹ ٙ٦ناٹدٖلل٭ املاد٨لل٭ املشٱ٩لل٭ أل٦
املظ٧ٛع٭ ٖذع ٜؿذَ٩٭ املعٗٚ٧٭٣٨٦ ،ت ٜاٻخش ناعتٛاد اؿظاب ٦ت٧ث ٤ُ٩سمسً ٍ٩ا ٖلذٯ
اٖؼشْ٭ ْعٸٚ٭ داٖ٭ عٗٮ ؿذ٦س املعٗٚ٧ل٭ ٚل ٠سظلاب ٧ٚثلِ نلري ٛ٢٦ل٦٦ ،٪طلٗ٩٭
ٚل٦ ٠طللاٱ٘ اٖتجبللت ٚل ٠سُُ٩لل٭ ٚـللذس املعٗٚ٧لل٭٦ ،ألخلريًاْ :ؼللًت اٖٟتللاٱر أل٦ ١دلل٧د
املعٗٚ٧لل٭ يف (اهلاػللتاّ) ،قلل٘ َبللٚ ٙ٧للا ٨لل٧اصٚ %50 ٫لل ٠اٖعٟ٩لل٭ ،يف اَٖ٧للت اٖللز ٫ٷ
٨عين ْجش ٬تذا٦هلا كٛا ١ؿذَ٩ت٣ا عٟذ س٧اٖٞ ٪ـٌ املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني

 اًٖشَ٦ات اٽسـاٱ٩٭ نني ٞتاٱر اٽعٸ٩ٚني عظ ؽــات فاٷت ٜ٣امل٩ٟ٣٭:نٍٟ٩للت اٖٟتللاٱر ٦دلل٧د يشَ٦للات داٖلل٭ سـللاٱً ٍ٩ا تٓؼللٌ علل ٠تبللا ٠٨يف اٖتعاٚلل٘ ٚللل تلل٨٧رت
ٚ٦عٗٚ٧اتلل ٤نللني أليللشاد اٖعٟ٩لل٭ عظلل ؽــللات ٜ٣امل٩ٟ٣لل٭ اٽعٸ٩ٚلل٭ ،يف ٚللتهرياتٚ :عللذٙ
اطللتخذا ٝاٽعٸٚلل٩ني اٖ٩للٖ ٪ٚ٧تلل٨٧رتٚ٦ ،عللذ ٙتهش٨للذات ٜ٣اٹطللب٧ع٦ ،٪يف عللذد تهش٨للذات
اٽعٸ٩ٚني٦ ،عذد ٚتانع٦ ،ٜ٣٩اٖتعاٚ ٘ٚل تل٨٧رت ن٧ؿلًٚ ٤ـلذسًا ٚعٗٚ٧اتٍ٩ل ًا٦ ،ألٞل٧ام ٚـلادس
ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت – ناطللتجٟاٰ – سظللانات املٶطظللات اؿٓ٩ٚ٧لل٭٦ ،مم٩للضات ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت،
ٚ٦عللا٨ري اؿٓلل ٜعٗللٮ ؿللذّ ٚعٗٚ٧للات تلل٨٧رت ،يٛ٩للا ت٧دللذ أل ٫يشَ٦للات رات دٷٖلل٭ نللني
املبشلل٧ثني عظ ل ؽــللات ٜ٣اٖع٩ٗٛلل٭ يف ٚللتهري :٫دللذ٦ٯ تطب٩للِ أل٢لل ٜعٟاؿللش املـللذاَ٩٭
اٽعٸ٩ٚ٭ عٗٮ اطتخذاٚات ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت٦ ،اٖع٧ا ٘ٚاملٶثش ٬عٗٮ ٚـذاَ٩٭ ٚعٗٚ٧ات تل٨٧رت،
٦ن٣للزا ٨ا٣للش اخللتٸٍ اٽعٸٚلل٩ني ػللا٩َ ٥للاغ (ٚ )8للتهريات ٚبش٧ثلل٭ُٚ ،انلل٘ عللذ ٝتلليثري
ؽــات ٜ٣امل٩ٟ٣٭ عٗٮ يش٧ٯ آساٱ ٜ٣س٩اٚ ٙتهري ٠٨اثٟني

اعتٛاد املهشد ٠٨اٽعٸ٩ٚني عٗٮ ٚعٗٚ٧ات ت٨٧رت ٦تُ ٜ٣ٛ٩٩ملذٯ ٚـذاَ٩ت٣ا
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www.alnoor.se/article.asp?id=267761.
( )23أمحػد اجلنػػاحي ،تلعػػب دكران وىريػان بنشػر ادلعلومػػات كاآلراء كالصػػور اخلاصػػة ،مواقػع التواصػػل اال تمػػاعي بػػني سػرعة نقػػل اخلػػص كمصػػداقيتو،
صحيفة الوطن ،العدد  ،2438األحد 31 ،أكتوبر 2131ـ ،ظهر على موقع:
http://www.alwatannews.net/PrintedNeswsViewr.aspx?ID=KHAKZ733337833338
PLwBHa5833338WA88T733337Q933339933339
( )23أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص534
( )24فه ػػد القث ػػامي ،ت ػػويرت يتص ػػدرىا كيتح ػػوؿ إىل مص ػػدر إخب ػػارم كبي ػػة للش ػػائعات ،مواق ػػع تواص ػػل تت ػػأر ت ب ػػني س ػػرعة ادلعلوم ػػة كش ػػكوؾ
مصداقيتها كدقتها ،االقتصادية ،العدد  ،3123السبت /21 ،صفر 3818ىػ ،ادلوافق 5يناير 2131ـ ،ظهر على موقع:
5http://www.aleqt.com/2013/01/05/article_722414.html
( )25صحيفة النور ،اإلعالـ اجلديد كالبح عن ادلصداقية ،ظهر على موقع :
http://www.an-nour.com/item/9189-VZiKZBtvikg.
( )11أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص ىػ5
( )13خالػػد موسػػى ،سػػرعة ادلعلومػػة أـ دقتهػػاأل ،صػػحيفة األيػػاـ ،العػػدد  ،5111الثالثػػاء 1 ،ديسػػمص 2131ـ ،ادلوافػػق 25زلػػرـ 3815ىػػ ،ظهػػر
على موقع :
www.alayam.com/article/alayam-article/86740/?.html.
( )12بدكر أمحد حسني ،مر ع سابق ،ص ،4أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص55
( )11كيكيبيديا ،ادلوسوعة احلرة ،ظهر على موقع  :مصداقية https://ar.wikpedia.org/wiki/
( )18رلاشع زلمد علي ،مر ع سابق5
( )15زلم ػػود عل ػػم ال ػػدين ،تكنولو ي ػػا ادلعلوم ػػات كص ػػناعة االتص ػػاؿ اجلم ػػاىريم ،الطبع ػػة األكىل( ،الق ػػاىرة :الع ػػرإ للنش ػػر كالتوزي ػػع3551 ،ـ)،
ص523
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( )13مسػػاح زلمػػد زلمػػدم ،اعتمػػاد الشػػباب اجلػػامعي علػػى موقػػع التواصػػل اال تمػػاعي "فيسػػبوؾ" أثنػػاء انتخابػػات الرئاسػػة ادلصػرية ،اجمللػػة ادلصػرية
لبحوث اإلعالـ ،كلية اإلعالـ ،امعة القاىرة ،العدد األربعوف ،أبريل – يونية 2132ـ ،ص5313
( )13أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص535
( )14سوزاف يوسػف القليػ  ،مػدل اعتمػاد الصػفوة ادلصػرية علػى التلفزيػوف كقػت األزمػات( ،دراسػة حالػة علػى حػادث األقصػر) ،اجمللػة ادلصػرية
لبحوث اإلعالـ ،كلية اإلعالـ ،امعة القاىرة ،العدد الرابع ،ديسمص 3554ـ ،ص511
( )15مساح زلمد زلمدم ،مر ع سابق ،ص ص5314 – 313
( )81تركػػي بػػن عبػػدالرمحن بػػن شػػلهوب ،اعتمػػاد النخػػب السػػعودية علػػى الصػػحافة ادلطبوعػػة كاإللكرتكنيػػة معرفػػة قضػػايا اجملتمػػع ،دراسػػة مسػػحية
علػػى عينػػة مػػن النخػػب السػػعودية مدينػػة الريػػا 3818 /3811( ،ى ػػ) ،اسػػتكماالن دلتطلبػػات احلصػػوؿ علػػى در ػػة ادلا سػػتري ،امعػػة
ادللك سعود ،عمادة الدراسات العليا ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالـ ،ص511
( )83أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص533
( )82تركي بن عبدالرمحن بن شلهوب ،مر ع سابق ،ص512
( )81حس ػػني عم ػػاد مك ػػاكم ،ليل ػػى حس ػػني الس ػػيد ،االتص ػػاؿ كنظريات ػػو ادلعاص ػػرة ،الطبع ػػة األكىل( ،الق ػػاىرة :ال ػػدار ادلصػ ػرية اللبناني ػػة3835 ،ىػ ػػ/
3554ـ) ،ص5133
( )88ادلر ع السابق ،ص5 111
( )85أمحد فاؿ ،مواقػع التواصػل اال تمػاعي 55ىػل ىػي بدايػة النهايػة لعصػر الصػحافة ادلهنيػةأل( ،مداخلػة) عبػدالرزاؽ مػرابط مشػرؼ صػفح قنػاة
اجلزي ػ ػ ػ ػ ػػرة عل ػ ػ ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػ ػ ػػويرت كالفيس ػ ػ ػ ػ ػػبوؾ ،مرك ػ ػ ػ ػ ػػز الدكح ػ ػ ػ ػ ػػة حلري ػ ػ ػ ػ ػػة اإلع ػ ػ ػ ػ ػػالـ ،األح ػ ػ ػ ػ ػػد2131 /2/28 ،ـ ظه ػ ػ ػ ػ ػػر عل ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػػع :
5www.dc4mF.org/ar/content/3339
( )83منيف الكويك  ،قضى على شريط عا ل القنوات اإلخبارية  55مغردكف لػػ"عكا""" :تػويرت" كسػيلة إعالميػة تفتقػر للمصػداقية ،عكػا"،
العدد  ،8513الثالثاء3815 /3/4 ،ىػ2131 /33/32 -ـ ،ظهر على موقع:
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20131112/Con20131112654013.htm.
( )83سعود صا كاتب ،اإلعػالـ اجلديػد كقضػايا اجملتمػع :التحػديات كالفػرص ،دراسػة مقدمػة ادلػؤ ر العػادلي الثػاين ل،عػالـ اإلسػالمي ،رابطػة
العامل اإلسالمي 21 – 34 ،زلرـ 3811ىػ 35 – 31 -ديسمص  ،2133ص53
( )84قينػ ػػاف عبػ ػػد ال غامػ ػػدم ،التوافػ ػػق كالتنػ ػػافر بػ ػػني اإلعػ ػػالـ التقليػ ػػدم كاإلعػ ػػالـ اإللكػ ػػرتكين ،كرقػ ػػة ثيػ ػػة مقدمػ ػػة إىل نػ ػػدكة (اإلعػ ػػالـ كاألمػ ػػن
اإللكرتكين) ،امعة األمري نايف العربية للعلوـ األمنية ،الريا 3811 /3/25 – 21 ،ىػ ،ادلوافق 2132 /5 /33 – 38ـ ،ص533
( )85حس ػػني ف ػػاركؽ ،األبع ػػاد اإلعالمي ػػة الس ػػتخداـ مواق ػػع اإلنرتن ػػت اجلدي ػػدة ،موق ػػع ش ػػبكة األلوك ػػة الثقافي ػػة3811 /3/35 ،ىػ ػ /32 /33 -
2133ـ ،ظهر على موقع www.alukah.net/culture/0/36656/. :
( )51طػػارؽ األمحػػرم ،اإلعػػالـ اجلديػػد كاإلعػػالـ العتيػػق ،صػػحيفة سػػبق اإللكرتكنيػػة 3 ،صػػفر 3815ىػ ػ 2131/32/8 -ـ ،ظهػػر علػػى موقػػع:
5sabg.org/Dt1acd.
( )53أمحد فاؿ( ،مداخلة) عبدالرزاؽ مرابط ،مر ع سابق5
( )52زلمد بن علي السويد ،استخدامات الكتاب الصحفيني لتويرت ،كتأثريىػا علػى أدائهػم ادلهػ  ،دراسػة ميدانيػة علػى عينػة مػن كتػاب الصػحف
السعودية ،اجمللة العربية ل،عالـ كاالتصاؿ ،العدد الرابع عشر ،نوفمص2135ـ ،صفر 3813ق ،ص ص 222 -315ػ
( )51أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق5
( )58دينػػا أمحػػد عػراإ ،بسػػنت عبداحملسػػن العقبػػاكم ،مصػػداقية ادلضػػموف اخلػػصم دلواقػػع التواصػػل اال تمػػاعي لػػدل الشػػباب ،دراسػػة ميدانيػػة علػػى
عين ػػة م ػػن الش ػػباب الس ػػعودم ،كرق ػػة مقدم ػػة ادلنت ػػدل الس ػػنوم الس ػػادس للجمعي ػػة الس ػػعودية ل،ع ػػالـ كاالتص ػػاؿ "اإلع ػػالـ اجلدي ػػد 55
التحديات النظرية كالتطبيقية" ،الريا  ،امعة ادللك سعود 28 -21 ،ادل األكىل 3811ىػ ،ادلوافق  33 – 35أبريل 2132ـ 5
( )55كائل إمساعيل حسن عبدالبارم ،مصداقية ادلواقع اإلخبارية على اإلنرتنت كعالقتها لسػتقبل الصػحافة ادلطبوعػة كمػا يراىػا اجلمهػور ادلصػرم،
ػ مقػػدـ ادلػػؤ ر العلمػػي احلػػادم عشػػر :مسػػتقبل كسػػائل اإلعػػالـ العربيػػة2115( ،ـ) ،القػػاىرة ،كليػػة اإلعػػالـ ،امعػػة القػػاىرة ،ظهػػر
على موقع :
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Site.iugaza.edu.ps/jdalou/Files/2012/03/pdf.
، دراس ػػة ميداني ػػة عل ػػى عين ػػة م ػػن النخ ػػب الس ػػعودم، مص ػػداقية الصػ ػحافة اإللكرتكني ػػة نش ػػر أخب ػػار الفس ػػاد،) س ػػيف ب ػػن ناص ػػر ادلش ػػعلي53(
 عمػػادة الدراسػػات، امعػػة ادللػػك سػػعود، دراسػػة تكميليػػة دلتطلبػػات احلصػػوؿ علػػى در ػػة ادلا سػػتري اإلعػػالـ،) ى ػػ3818 /ى ػػ3811(
5  قسم اإلعالـ، كلية اآلداب،العليا
)58( Yonghwan Kim, & others, OP.cit., pp. 443-458.
(59) Broersma,M. , Graham, T. (2013) : TWITTER AS A NEWS SOURCE How
Dutch and British newspapers used tweets in their news coverage, 20072011,
journalism Practice, Vol. 7, No. 4, 446-464.
(59)

(60)

(61)

(62)

(63)
(64)

)65(

)66(

)69(

)70(

)71(
)72(
)73(

Cha, M. ,Benevenuto, F. , Haddadi, H. , Gummad, K. (2012) : The World of
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Computer-Mediated Communication 19 , pp. 171–183.
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bombing. (Unpublished Master thesis) , Hawaii Pacific University , USA.
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Twitter.( Unpublished Master Thesis) , University of Kansas,USA.
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246–258
Westerman, D. , Spence, P., Der Heide, B. (2012) : A social network as
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credibility on Twitter. Computers in Human Behavior 28 , pp. 199–206.
Zubiaga, A. ,Ji, H. (2013) : Tweet, but Verify: Epistemic Study of Information
Verification on Twitter. Social Network Analysis and Mining March, 4:163.
5 383 – 388 ص ص، مر ع سابق،) مساح زلمد زلمدم33(
5 33 – 34 ص ص، مر ع سابق،) أمحد بن إبراىيم ادلسيند34(
Farhi, Paul (2009): The Twitter Explosion, April/ May 2009
http://ajrarchive.org/Article.asp?id=4756.26-6-2015.
Morris, M., Counts, S. ,Roseway A., (2012): Tweeting is Beliveing? Understanding Miecroblg Credibility Perceptions, Proceedings of the ACM conference on
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Yonghwan Kim, Youngiu Kim, Joong Suk Lee, Jeyoung Oh & Na Yeon Lee, OP. Cit., p.
445.
Hacker, scot, seshgiri, Ashwin, op. cit.
Farhi, Paul, op. cit.
Clune, Bronwen (2013): So Twitter is ruining journalism? Really?, Guardian Newspaper.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/so-twitter- is-ruining-journalismreally, 13-11-2013.
Yonghwan Kim, Youngiu Kim, Joong Suk Lee, Jeyoung Oh & Na Yeon Lee, OP. Cit., p.
446.
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(، Steve Buttry, Digital First Media )41عشػػرة طػػرؽ تظهػػر أمهيػػة تػػويرت لػػدل الصػػحفيني ، ijnet ،شػػبكة الصػػحفيني
الدكليني ،ظهر على موقع5https://ijnet.org/ar/node/2135. :
( )43زلمد فيا  ،اإلعالـ ادلصرم يعاين أزمة مصداقية  55كالشعب ىو ادلتضرر ،ظهر على موقع:
 . html.مصداقية – أزمة – يعاين – ادلصرم  -اإلعالـ www.gopetition.com/petitions/
( )42دينا أمحد عراإ ،بسنت عبداحملسن العقباكم ،مر ع سابق ،ص52
( )41فهد القثامي ،مر ع سابق5
( )48ياس خضري البيايت ،مر ع سابق5
(Zubiaga,A., Ji, H., op. cit. )45
( )43صحيفة الريػا  ،دراسػة ثيػة تعػد األكىل عادليػان لقيػاس موثوقيػة احملتػول العػرإ علػى اإلنرتنػت ،العيػداف :أغلػب مػا ينشػر تػويرت مػن زلتػول
إخبػػارم عػػرإ غػػري موثػػوؽ كغػػري قابػػل للتصػػديق ،العػػدد ،35211السػػبت  21ربيػػع األكؿ3813 ،ىػ ػ  3 -مػػارس 2131ـ ،ظهػػر علػػى
موقع5www.alriyadh.com/504228 :
Castillo, C.Mendoza, M. Poblete, B. (2011): Information Credibility on Twitter WWW 11
conference, March 28- April 1, 2011, Hyderabad, India.

)(87

( )44قيناف عبد الغامدم ،مر ع سابق ،ص ص5 33 – 32
( )45صػػحيفة البيػػاف ،أكػػاددييوف كإعالميػػوف يػػدعوف إىل تطػػويره كزيػػادة رعػػة طػػرح كمناقشػػة القضػػايا اجملتمعيػػة ،اإلعػػالـ التقليػػدم يتفػػوؽ علػػى
اجلديد بادلصداقية ،كسرعة النشر ٍّ
حتد( ،مداخلة) بالؿ زكريا 33 ،مارس 2135ـ ،ظهر على موقع:
www.albayan.ae/acroos-th-uae/news-and-reports/2015-03-16-1.2333327
(111) Bjoergum, Marn C., op. cit., p. 52.
( )53اجلػػوىرة عػػويري ادلطػػريم ،مقارنػػة بػػني كسػػائل اإلعػػالـ التقليديػػة كاجلديػػدة كمصػػدر للمعلومػػات عػػن الثػػورات العربيػػة ،دراسػػة تطبيقيػػة علػػى
طػالب اجلامعػات السػعودية3818( ،ى ػ 2131 -ـ) ،دراسػػة تكميليػة دلتطلبػات احلصػوؿ علػى در ػػة ادلا سػتري اإلعػالـ ،امعػة ادللػػك
سعود ،عمادة الدراسات العليا ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالـ ،ص585
( )52أمحػد بػػايوين" ،تػويرت" يلغػػي ادلتػابعني الػػومهيني محايػة دلصػػداقيتو ،صػحيفة اليػػوـ ،العػدد  ،38385األربعػػاء ،ادلوافػق  28يوليػػو 2131ـ ،ظهػػر
على موقع5http://www.alyaum.com/article/3089355 :
( )51صحيفة البياف( ،مداخلة) زلمد يوسف ،مر ع سابق5
( )58دينا أمحد عراإ ،بسنت عبداحملسن العقباكم ،مر ع سابق ،ص531
( )55ادلر ع السابق ،ص535
( )53ادلر ع نفسو ،ص535
( )53سيف بن ناصر ادلشعلي ،مر ع سابق ،ص5358
( )54صحيفة الريا  ،مر ع سابق5
( )55حسن عماد مكاكم ،ليلى حسني السيد ،مر ع سابق ،ص551
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( )311شاـ داكد ،احلرية كادلصداقية اإلعالمية 38 ،يوليو 2131ـ ،ظهر على موقع:
https://ar-ar-Facebook.com/notes/614695638564301.
( )313زلمد فيا  ،مر ع سابق5
( )312زلمود علم الدين ،مصداقية االتصاؿ( ،القاىرة :دار الوزاف للطباعة كالنشػر3545 ،ـ) ،ص ،33نقػالن عػن رافػد عجيػل فلػيت ،ادلصػداقية
اإلعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ ،موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مدرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحافة ادلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقلة ،السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبت2131 /1/31 ،ـ ،ظهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع:
5 9Viko.www.ijschool.net/news.php?action=view&id=281#.vafwgfgf
))Hwang, Sungwook, op. cit., p. 250. 124
)Shariff, S. Zhng, X, Sanderson, m., op. cit.( 125
سيف بن ناصر ادلشعلي ،مر ع سابق ،ص ،314دينا أمحد عراإ ،بسنت عبداحملسن العقباكم ،مر ع سابق ،ص ص5 4 -3
()315
زلمد السقاؼ ،مصداقية اإلنرتنت – مقدمة ،سقاؼ كوـ 28 ،أبريل 2131ـ ،ظهر على موقع:
()313
www.Sgaf.com/2010/04/24/internet-credibility-introductiorn.
زلمد فيا  ،مر ع سابق5
()313
أمحد بن إبراىيم ادلسيند ،مر ع سابق ،ص5351
()314
()109
Inglish, Alexandra, op. cit., p. 65.
))110
Castillo, C., Medoza, m., Poblete, B., op. cit., pp. 675 – 679.
))111
Westerman, D., Spence, P., Der Heide, B., op. cit., pp. 201 – 205.
ىػػذه اجلزئيػػة علػػى ادلر ػػع التػػا  :زلمػػد بػػن عبػػدالعزيز احليػزاف ،البحػػوث اإلعالميػػة ،أسسػػها ،أسػػاليبها ،رلاال ػػا،
( )332اسػػتند الباح ػ
الطبعة الثانية( ،الريا  :مطبعة سفري3825 ،ىػ 2118 -ـ) ،الصفحات5)52 ،51 ،33 ،28( :
( )331تػػوىل عمليػػة توزيػػع االسػػتبانة إليكرتكني ػان ،كدعػػوة اإلعالميػػني ادلسػػتهدفني بالدراسػػة ،كقبػػل ذلػػك متابعػػة خطػوات حتكيمهػػا لػػدل األسػػاتذة
احملكمني  55الطالباف مرحلة ادلا ستري برنامج الصحافة بكلية اإلعالـ كاالتصاؿ ،للعاـ 3813ىػ :ما د النصار كنايف العلياين5
ىػذه اجلزئيػة علػى ادلر ػع التػا  :زلمػد عبداحلميػد ،البحػ العلمػي الدراسػات اإلعالميػة ،الطبعػة الثانيػة( ،القػاىرة:
( )338اعتمد الباح
عامل الكتب3828 ،ىػ 2118 -ـ) ،الصفحات5)813 ،811 ،825 ،835( :
( )335األساتذة احملكموف لالستبانة ىم:
د 5فهد اخلرجيي  ،عضو ىي ة التدريس بقسم اإلعالـ جبامعة ادللك سعود5
د 5عبدالعزيز الزىراين ،عضو ىي ة التدريس بقسم اإلعالـ جبامعة ادللك سعود5
د 5منصور الزامل ككيل كلية اآلداب جبامعة ادللك سعود5
د 5خالد احللوة عضو ىي ة التدريس بقسم اإلعالـ جبامعة ادللك سعود5
د 5صا الربيعاف عضو ىي ة التدريس بكلية اإلعالـ كاالتصاؿ جبامعة اإلماـ5
د 5ىيثم ودة عضو ىي ة التدريس بكلية اإلعالـ كاالتصاؿ جبامعة اإلماـ5
د 5عبدالراضي البلبيشي عضو ىي ة التدريس بكلية اإلعالـ كاالتصاؿ جبامعة اإلماـ5
د 5زلمد القنيبط عضو ىي ة التدريس بقسم االقتصاد الزراعي جبامعة ادللك سعود ،كفاعل توتري5
د 5عزة عثماف رئيس قسم الصحافة جبامعة األىراـ الكندية5
السفري أسامة نقلي مدير إدارة الشؤكف اإلعالمية كزارة اخلار ية كمتخصص اإلعالـ5
د 5تركي العواد عضو ىي ة التدريس لعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلار ية كمتخصص اإلعالـ5
الصحافة5
اإلعالـ ،كشلارس مه
أ 5عايري احلرإ باح
(*) مت حذؼ اجلدكؿ اخلاص بنتائج رلاالت ادلعلومات ال يتابعها اإلعالميوف

تويرت اختصاران حلجم الدراسة5
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ملخـــص
تتٍ ااأه ِ اارٓ الدزاض اا ٛأب ااسش اإلر ااوالٗات الٍلسٖ اأ ٛاملٍّذٗ اا ٛالا ا تٕاد ااْ اإخ ٔض اااٟن التٕاص اان
االدتىاع٘ وَ خاله طسح عاد ٚوطااٟن ٌلسٖأ ٛوٍّذٗا ٛتتعماق بٕاتاا التعاوان املٍّذا٘ ٔالٍلاسٝ
و ااا ٔض اااٟن التٕاص اان االدتى اااع٘ع و ااا تا اادٖي بعاا التة اإزات ٔال ااس  ٝس اإه ٗ ٗ اا ٛالتع اااطٜ
املٍّذٔ ٜالٍلس ٙوا ٕخ ٔضاٟن التٕاصن االدتىاع.ٜ
ٔالدزاضاا ٛاٌقما ا وااَ تةاإز ٖااس ٝأُ تاا ٛرااوالٗات ٔحتاادٖات ٔصااعٕبات عدٖااد ٚتٕادااْ ال اااسج
املعٍٗ بدزاضٔ ٛضاٟن التٕاصن االدتىاعٜع ضٕا ٞعم ٜوطتٕ ٝاختٗاز املٕضٕعات ال شجٗ ٛأٔ عماٜ
وطتٕ ٝالتعاون الٍلس ٝأٔ املٍّذ ٜوا اللإاِس التا ٜأزسشتّاا ٔضااٟن التٕاصان االدتىااعٜع ٔتاسٝ
أُ أزضن الط ن ملٍاتشاِ ٛارٓ اإلراوالٗات ِا ٜألا ٛزصاد التشإالت جم لااه التعاوان املٍّذا٘
ٔالٍلس ٝوا ِرٓ ال شٕخع ثاي حتدٖاد أباسش اإلراوالٗات املٍّذٗأ ٛالٍلسٖاٛع ٔحتمٗان ٔاتعّااع ٔبٗااُ
أٔدْ الاةٕز زّٗاع ٔالٍلاس زا ٜاهاِاتّاا اثدٖجاٛع واا ألا ٛطاسح وطاازات ددٖاد ٚتطااعد زاٜ
هأش ِرٓ اإلروالٗات.
ٔلتشاٗ ااق أِ ااداا ِ اارٓ الدزاضااٛع ض ااع ملع ااأظ ٚالٍل ااس جم الوتاب ااات الٍلسٖ اا ٛذات الة اامٛع ىا
اضااتعساب بع ا تٕاعااد املعمٕوااات اتاصاا ٛباالتةاااه باادٞا وااَ ٔ 2010ستاأِ .2012 ٜاادز ِاارٓ
الاااسا ٚٞا اضااتدالر أبااسش اإلرااوالٗات املٍّذٗاأ ٛالٍلسٖاا ٛالتاا ٜتٕادااْ اإخ ٔضاااٟن التٕاصاان
االدتىاع ٜع ٔذلك وَ خاله حتدٖد عد ٚاأز أضاضاٗ ٛلاساٞاتّاا ُ ٔ .س تطاا ِارٓ الااسا ٚٞا
د ااسا ٞحتمٗ اان ى اا ٜأٔ واازٌ ااات ب اا ظٔزٖ اااتع با اادز و ااا ضا ااع ا ت ااسا ٚٞالل اااِس ٚز اا ٜضا ااٗا
االِتىاو ااات ال شجٗ اا ٛالط اااٟدٚع ٔالٍل ااس ز اا ٜاملٍ اااِر ٔالٍلسٖ ااات ٔاهظٔات الا ا تط ااتددوّا ِ اارٓ
الدزاضاتع ٌٕٔعٗ ٛاجملاالت ال شجٗ ٛال تّتي بّا
ٔ ظع الدزاض ٛلمتعاون وا ٔضاٟن التٕاصن االدتىاعٔ ٜاإلعالً اجلدٖد عمًٕ ددٖادٚع وطاتامٛ
عىا ض اّا وَ عمًٕ ع ٔالطع ٜإلضتدداً وٍاِر وتعدظٔ ٚوسٌ ٛز ٜآُ ٔاسادع واا وواٌٗا ٛاالعتىااظ
عم ٜأ جس وَ أظا ٔ ٚوواٌٗ ٛأُ ٖتي ال شاح عما ٜعاد ٚوساسانع ٔالعىان عما ٜتٕظٗام أ جاس واَ أظاٚ
وٍّذٗ اا ٛلدزاض اا ٛظ اإاِس ٔض اااٟن التٕاص اان االدتى اااع٘ع ٔتق اإٖس أظٔات ااح وتادو اا ٛجم ظزاض ااٛ
الشا وات االدتىاعٗاا ٛحتااأه أُ تطاات ٗد وااَ ذات تاٍٗااات ِاارٓ الٕضاااٟن لدزاضاااتّا ع ٔ العىاان عمااٜ
عاظٔ ٚوسادع ٛالٍلس جم املإالت الٍلسٖ ٛالطاباٛع ٔالمذٕ ٞا وطاتٕ ٝالتاٍلا اجلصٟا٘ زا ٜظان
عا اادً تٍاض ا ا ٌلسٖا ااات اإلعا ااالً التامٗدٖا اا ٛوا ااا تيا اااات اللا اااِس ٚاإلعالوٗا اا ٛجم بٗ٠ا اا ٛالتٕاصا اان
االدتىاع٘
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املقدم :
متثٌ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞظاٖر ٠اتؼااي ١ٝجيٜايٚ ،٠يٝشا رارظ ظاٛاٖر ةثٝا١
عابرٚ ،٠ال ٚساَ ٌ٥ؤقت ١أ ٚعارؿ ،١فٗ ٞمبثاب ١نٝإ اتؼاي ٞخاؾ ٚممٝزٚ ،جي يٝبكا٢
ٚيٓٝاااافص ،ا ا ٚ ،ٙيٝفااارو ج ٛجااا٘ املتفااارظ عًااا ٢ناااٌ املآاااٝي باييراساااات اإلْشااااْ١ٝ
ٚاالجتُاع ١ٝعاَٚ ،١اإلعالَ ١ٝخاػ ،١يف ٚقا أفار ت فٝا٘ ٖال ٙايظااٖر ٠كاٛالت ناب ٠
يف َشارات ايتااٌَ املٓٗحٚ ٞايٓظرَ ٟع ايظٛاٖر االتؼاي.١ٝ
ٚعً ٢اير َٔ ِ،إٔ االٖتُاّ بيراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ٞبايأ َٓال عاي ٠سآٛات،
بٝي إٔ ايايٜي َٔ األس ١ً٦ال تزاٍ حمٌ سحاٍ ٚذٛار ْٚكاغ بي املآٝي بٗل ٙايٛسأَ ،ٌ٥
بٗٓٝاَ :اا ببٝاا ١ايتراٛالت ٚايات ات ايا بارأت عًا ٢بارم ايتااَاٌ املٓٗحاٚ ٞايٓظارَ ٟاع
ةااٛث ٚسااا ٌ٥االتؼاااٍ عاَااٚ ١ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞخاػاا١ر َٚااا أباار
اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝاي تٛاج٘ اييراساات املآٝا ١بٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞر
َٚا َي ٣ػالذ ١ٝاملرجاٝات ايٓظر ١ٜاملرتبط ١بااإلعالّ ايتكًٝاي ٟييراساٚ ١ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاعٞر َٚا َي ٣ػاالذ ١ٝاملأھجٝاات ايتكًٝيٜا ١ييراساٚ ١ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞر
َٚااا جٛاْااق ايكؼااٛر ايٓظاارٚ ٟاملٓٗحاا ٞيف ةااٛث ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞر َٚااا أباار
االجتاٖااات املٓٗحٝااٚ ١ايٓظرٜاا ١ايفيٜثاا ١يف ظراسااٚ ١سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞر َٚااا أباار
ايرؤٚ ٣ايتٛجٗات ٚاملشارات اي ميهٔ إٔ تشاعي يف ككٝل تااٌَ َٓٗحْٚ ٞظار ٟأفـاٌ
َع ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ اجلُاٖ ٟر
ٚف ٢ايٛق ايل ٣تثار فٖ ٘ٝل ٙايتشاؤالت ال تزاٍ ٜٛاج٘ ايباذث ٕٛيف ٖالا ااااٍ ايايٜاي
َٔ ايتريٜات ٚاملظهالت ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝاي كتاد يكرا٤ات أنثار كًًٝاا ،يًُشااعي٠
يف تليًٗٝاٚ ،برح سبٌ ايتااٌَ َاٗا.
يلا تتٓاٖ ٍٚل ٙايٛرق ١ايبرثٝا ١أبار اإلطاهايٝات ايٓظرٜاٚ ١املٓٗحٝا ١ايا تٛاجا٘ ةاٛث
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع َٔ ٞخالٍ برح عيَ ٠شاْ ٌ٥ظرَٗٓٚ ١ٜح ١ٝتتاًال بٛاقاع ايتااَاٌ
املٓٗحٚ ٞايٓظرَ ٟع ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعَ ،ٞع تكاي ِٜبااا ايتؼاٛرات ٚايارؤ ٣ذاٍٛ
نٝف ١ٝايتااب ٢املٓٗحٚ ٞايٓظرَ ٟع ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
ٚاييراس ١تٓطًل َٔ تؼٛر ٜار ٣إٔ ةا ١كطاهايٝات ٚكايٜات ٚػااٛبات عيٜاي ٠تٛاجا٘
ايباذثي املآٝي بيراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞسٛا ٤عًَ ٢شت ٣ٛاختٝار املٛؿاٛعات
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ايبرثٝاا ١أ ٚعًااَ ٢شاات ٣ٛايتااَااٌ ايٓظاار ٟأ ٚاملٓٗحااَ ٞااع ايظااٛاٖر اياا أفر تٗااا ٚساااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞتر ٣إٔ أفـاٌ ايشابٌ ملٓاقظاٖ ١ال ٙاإلطاهايٝات ٖا ٢حماٚيا ١رػاي
ايترااااٛالت يف راااااٍ ايتااَااااٌ املٓٗحااااٚ ٞايٓظاااارَ ٟااااع ٖاااال ٙايبرااااٛث ،ااااِ كيٜااااي أباااار
اإلطااهايٝات املٓٗحٝااٚ ١ايٓظرٜااٚ ،١كًٝااٌ ٚاقاٗااا ٚبٝااإ أٚجاا٘ ايكؼااٛر فٗٝاااٚ ،ايٓظاار يف
اجتاٖاتٗا ايفيٜثَ ،١ع حماٚي ١برح َشارات جيٜي ٠تشاعي يف جتاٖ ٚل ٙاإلطهايٝات.
ٚيتركٝل أٖياف ٖل ٙاييراس ،١سا ملااٚظ ٠ايٓظر يف ايهتاباات ايٓظرٜا ١ات ايؼاً( ١
عً ٢حميٚظٜتٗا) َٔ ،بٗٓٝا نتاب َٓاٖخ ايبرا يف اإلعاالّ اجليٜاي (ٚ ،)1ظراسا ١ايؼااظم
ايفُاااَ ٢ذاا ٍٛايااتفه ع أ ايظاابهات االجتُاعٝااٚ ،) 2 ( ١باااا ايهتااق األجٓبٝااَ ١ثااٌ
نتاب ) ٚ ،Langmia K, et al., Social Media, 2014 (3نتاب Cyberpsychology and
ٚ )4( )2014(New Mediaنتااب )Hana Al Deen and J. Hendricks ( Social Media
(  ،) 5 ( )2014نُااااا ت اسااااتاراو باااااا قٛاعااااي املاًَٛااااات ا اػاااا ١باالتؼاااااٍ َٓٗااااا
ٚ ،Communication and Mass Media Researchت استاراو بااا ايايٚرٜات األجٓبٝا١
املارٚفاا ١يف اييراسااات اإلعالَٝاا ١يتريٜااي أباار اييراسااات اي ا ظٗاارت يف ايشاآٛات األربااع
األخ ا َ ٠اأ ٚ 2010ذتاا ،2014 ٢فـااال عاأ اسااتاراو عااي ٠ظٚرٜااات َثااٌ Journalism
Quarterly, Newspapers Research Journal, , Journalism Studies, Human
Communication Research, Journal of Applied Communication Research, etc.

باااي٤ما َااأ ٚ 2010ذتاااٖٚ .2014 ٢ااايف ٖااال ٙايكااارا ٠٤كىل اساااتدالؾ أبااار اإلطاااهايٝات
املٓٗحٝااٚ ١ايٓظرٜاا ١اياا تٛاجاا٘ ةااٛث ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعَ ٞاأ ٖاال ٙاييراسااات
ايفيٜث ٚ ،١يو َٔ خاالٍ كيٜاي عاي ٠حمااٚر أساسا ١ٝيكرا٤اتٗااٚ .كٕ ه تشاع ٖال ٙايكارا٠٤
كىل كجرا ٤كً ٌٝنُ ٢أَ ٚكارْات بي ظٚرٜات ،بكير َا سا كىل قرا ٠٤ايظاٖر ٠يف ساٝام
االٖتُاَات ايبرث ١ٝايشا٥يٚ ،٠ايٓظر يف املٓااٖخ ٚايٓظرٜاات ٚاألظٚات ايا تشاتديَٗا ٖالٙ
اييراساتْٛٚ ،ع ١ٝاااالت ايبرث ١ٝاي تٗاتِ بٗاا ٚ ،ياو يف ظاٌ ْاير ٠اييراساات ايثاْٜٛا١
 Meta Researchاي تك ّٛمبراجاا ١األظبٝاات ٚاييراساات ايشاابك ١يف رااٍ َاا; يتهظا
()7
عٔ َااملٗا األساس َٔ .١ٝبٗٓٝا :ظراس ١قاَ بٗا ذٓإ سًٚ ،) 6 ( ِٝظراسٚ ١ا ٌ٥كمساعٝاٌ
ُٖ ،ٚا(  .) 8بٝي كٕ املالذظ عًٖ ٢ل ٙاييراسات كْٗا ه تتاُال يف تٓاا ٍٚاجلٛاْاق املٓٗحٝا١
ٚايٓظر ١ٜيٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
.

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

ف ٢ايشٓٛات األخ  ،٠ذي

كٛالت َُٗ ١يف راٍ ةٛث ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ

عً ٢ػاٝي املٛؿاٛعات ٚرااالت ايبرا ايا ٜاتِ تٓاٚاااٚ ،األظٚات ٚاألساايٝق املٓٗحٝا،١
ٚنليو عً ٢ػاٝي ايٓظرٜات ٚاملياخٌ ٚايُٓا د ايٓظر ١ٜاي ٜتِ تٛظٝفٗا.
ٚميهٔ رػي َااه ايترٛالت ايااَ ١نُا :ًٜٞ
)1

َر االٖتُاّ ببرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞبايَ ٠راذٌ بيأت مبرذًً، ١اق عًٗٝاا
بابع االْبٗار ٚاالذتفا ٤باالْتظاار ايشارٜع يٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ٞباإلَهاْاات
ايتٛاػاااً ١ٝايا ا تٛفرٖااااَ ،اااع ايمنٝاااز عًااا ٢ايتُٝٝاااز باااي ساااًبٝات ٖااال ٙايٛسااااٌ٥
ٚكدنابٝاتٗآَ َٔٚ ،ظٛر أخالقْ ٢شاٚ ،،يهأ ه تفاا ٖال ٙاملرذًا ١كىل كجناا ات
ةث ١ٝنب  ،٠نُا ه تٛؿح ٖل ٙاملرذً ١بيق ١ببٝا ١عالق ١ايظابهات االجتُاعٝا١
باااٛاه ايفاارظ ايلاتٝااٚ ١االجتُاعٝاا ،١باعتبااار إٔ ،اٜاا ١ايباااذثي ناْ ا استهظاااف.١ٝ
ٚفااا ٢املرذًااا ١ايثاْٝااا ١اظ االٖتُااااّ بيراسااا ١تاااا

ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞعًااا٢

اياالقااات ٚاياارٚابج االجتُاعٝااٚ ١نااليو ظٚرٖااا يف اياُااٌ ايشٝاساا ٞيف ظااٌ تاظااِٝ
ٚتٗ ٌٜٛنب بإَهاْٝاتٗاٚ ،نٛس ١ًٝيًتررر ايشٝاسٚ ٞايتاب ايفرٚ ،كْطالقاا َأ
تؼٛر ٜك ّٛعً ٢ايفتُ ١ٝايتهٓٛيٛجٚ ،١ٝيهٔ َٔ ْاذ ١ٝأخار ٣أ ا ت عاي ٠اْتكااظات
يتا ات ٖل ٙايٛسا ٌ٥عً ٢ايكٚ ِٝايشًٛى ٚاال،ماب االجتُاعٚ ٞايازيَٚ .١اؤخرما بايأ
ايباذثٜ ٕٛشا ٕٛملراجا ١األبر ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع،ٞ
ساٝما يتطٜٛرٖا .
)2

ٚفاا ٢كبااار املراذااٌ ايشااابك ،١تفاٚت ا اسااتحابات اجلُاعااات ايبرثٝاا ١املآٝاا ١ببرااٛث
االتؼاٍ ٚاإلعالّ َاع ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعَ ٞاا باي ايتحاٖاٌ ايتااّ ٚاالنتفاا٤
باالسااتُرار يف ظراسااٚ ١سااا ٌ٥اإلعااالّ ايتكًٝيٜاا ١مبفرظٖاااَٚ ،ااا بااي االٖتُاااّ ببرااٛث
ايؼااراف ١اإليهمْٝٚااٚ ١اإلعااالّ اجليٜااي ٚكعااالّ املااٛابٔ ٖ ،ٚاااَ ،اأ ظ ٕٚاالقااماب
ايفكٝكٚ َٔ ٞسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞيؼاٛب ١قرا٤اتٗا ْظرًّٜاٚ ،كًًٝاٗا َٓٗحًّٝاا،
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َٚا باي حماٚيا ١ا القاماب َأ ظراساٚ ١ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعَ ،ٞأ خاالٍ ايتشاًح
بلات األظٚات ٚاملياخٌ ايٓظر ١ٜايتكًٝي َٔ ،١ٜظ ٕٚايٓظر يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٞ
بٛػفٗا نٝاْما اتؼايًّٝا جيٜيما  َٚاٜرما َٚشاتكًاَٚ ،اا باي حمااٚالت حمايٚظ ٠يًتااَاٌ
َع ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞبظاهٌ َشاتكٌٚ ،كٕ بايأت َاؤخرما بااا اجلُاعاات
ايبرثٝاا ١تاايرى أُٖٝاا ١ايتاااابَ ٢ااع ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ اجليٜااي نْٗٛااا نٝاْم اا اتؼااايًّٝا
َشتكًا ،ذنتاد يكرا ٠٤جيٜي ٠سٛا َٔ ٤ذ ٝكطاهايٝات٘ ٚأظٚاتا٘ ايٓظرٜاٚ ١املٓٗحٝا،١
ٚبيأت تٗتِ مبحاالت ةث ١ٝجيٜيَ ٠ثٌ تا

ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞعًاٚ ٢سااٌ٥

اإلعااالّ ايتكًٝيٜااٚ ١اياالقاا ١بُٗٓٝاااٚ ،نٝفٝاا ١ػااٝاَ ١،كااررات تاًُٝٝااٚ ١أخالقٝااات
ٚقااٛاْي ايتٛاػااٌٚ ،ايتشااٜٛل ايشٝاسااٚ ٞاالجتُاااعٚ ٢اإلعالَاا ٢عاا ٖاال ٙايٛساااٌ٥
ٖ ،ٚاااٚ ،يهٔ تبا ٜٓا املشااارات ايبرثٝااَ ١ااا بااي َشااار ٜشااا ٢الستهظاااف ا فااام
ايٓظرٜااا ١ايا ا ميهااأ إٔ تشااااعي يف تفشا ا ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع،ٞ
ٚاستهظاف أظٚات ةثَٗٓٚ ١ٝح ١ٝجيٜاي ٠تاتالَ ّ٤اع ٖال ٙايظاٛاٖرَٚ ،اا باي َشاار
ااإ ٜطباال املفاااٖٚ ِٝايُٓااا د ٚاملااياخٌ ايٓظرٜاا ١ايتكًٝيٜااْ ١فشااٗا عًاا ٢ظراساا ١ظااٛاٖر
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعَ ،ٞع حماٚي ١كذياث تطٜٛر يف برم تٛظٝفٗاا أ ٚاساتحالب
َفاااٖ ِٝجيٜاايٚ ٠حماٚياا ١تطبٝكٗااا َٚشااار اي ا ٜكاا ّٛبااإجرا ٤تطبٝكااات عًاا ٢راااالت
ةثَ ١ٝتٓٛعَ ١تاًك ١جبٛاْق اتؼايْٚ ١ٝفشٚ ١ٝاجتُاع ١ٝأفر تٗا ٖل ٙايٛسا.ٌ٥
ٚعً ٢اير َٔ ِ،تٛاجي ٖل ٙايتٛجٗات َاماا ،ال تازاٍ ةاٛث ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
تراٚح َهاْٗاَ ،فر  ٠كطهايٝات ( ْظرٜاَٗٓٚ ١حٝا )١خاػا ١بهاٌ اجتااٚ .ٙفا ٢ظاٌ تباأٜ
ايرؤ ٣ذ ٍٛاالذتٝاجات ايفكٝكٚ ١ٝاياًُ ١ٝيبرٛث ٚساا ٌ٥االتؼااٍ اجلُااٖ  ،٣ك بُٓٝاا ال
ٜزاٍ باا ايباذثي َكتٓاما باإ ةا ١ذاجا ١يٓظرٜاات َتهاًَاٚ ١جيٜاي ٠يًتااَاٌ َاع ظاٛاٖر
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞفإٕ ايباا ا خر ٜر ٣كَهاْ ١ٝايبي ٤بؼاٝا ١،جاا د ْظرٜا،١
ميهاأ ايبٓاااا ٤عًٗٝاااا الذكاااا يف ػاااٝاٖ ١،ااال ٙايٓظرٜااااتٚ .بُٓٝاااا ٜااار ٣اياااباا إٔ األظٚات
ٚاملٓااااٖخ ٚايٓظرٜاااات املارٚفااا ١نافٝاااٚ ١ػاااايف ١يًتااَاااٌ َاااع ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاع ،ٞفإٕ ايباا ا خر ٜر ٣ؿرٚر ٠استرياث َٓظَٗٓ ١َٛحْٚ ١ٝظر ١ٜجيٜي.٠
ْ َٔٚاذ ١ٝأخر ،٣فاً ٢اير َٔ ِ،ذيٚث باا االجتٗاظات ايبرثٝاٚ ١ايٓظرٜا ١يف رااٍ
ايتاابَ ٞع ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ،ٞكال إٔ اي ًبا :١ةثًّٝاا َٗٓٚحًّٝاا ٚتيرٜشاًّٝا ،ال تازاٍ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

يًتٝار ايبرث ٢ايتكًٝي ،٣ايلٜ ٣تاابَ ٢اع ٖال ٙايٛساا ٌ٥عًا ٢كْٗاا كؿاافات ٚ ٚا٥اي ٚيٛاذال
يااملِٗ االتؼاي ٞايبرث ٢ايتكًٝي ،٣ذٜ ٝات  ٕٚظراساتٗا ٚتاًُٗٝاا ٜااتَ ٢أ بااب ايففااظ
عً ٢ايهٝإ اإلعالَ ٞايتكًٝيٚ ،٣اياُاٌ عًا ٢تطٜٛاٗاا

يَتا٘ ،يف ظاٌ ايظااٛر باا ٛف

َٔ االتٗاّ بايتدً املٓٗحٚ ٞايبرثٚ ٢ايتهٓٛيٛجٚ ،ٞعيّ َشااٜر ٠ايتطاٛر ايتهٓٛياٛج،ٞ
ٚإلؿفاَ ٤شر َٔ ١ايفيا ٚ ١ايت  ٝعً ٢اااالت ايبرث ١ٝاي ٜآ ٕٛبٗا.
ٚقي أسفرت ٖ ١ُٓٝاملفاٖٚ ِٝايرؤ ٟايتكًٝي ١٣يالتؼاٍٚ -عيّ ٚجٛظ ٚذايات يًترًٝاٌ
تال ِ٥ببٝا ١ايظٛاٖر اي
يترً ٌٝايٓتا٥خ اي

ػاذب ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُاعْٚ،ٞاير ٠يًبراٛث ايا ساا

ت ايتٛػٌ كيٗٝا ذتا ٢ا ٕ يف رااٍ ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ،ٞفا٢

ظاااٌ افتكاااار ٚاؿاااح ييبااار ايٓظرٜاااٚ ١املٓٗحٝااا ١املٓاساااب ١ييراسااا ١ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاااع - ٞعاأ ٚجااٛظ خًااٝج َاأ ايٓتااا٥خ ايبرثٝاا ، ١ا اايٜاا ١يف تطااٛر ٖاال ٙايبرااٛث
ْظرًّٜا ٚمبا ٜشاعي يف تفش ظٛاٖرٖا .
ٜٚات ٢نٌ يو يف ظٌ عيّ قيرٖ ٠ل ٙايبرٛث عًَٛ ٢انب ١املشتري ات املتٛايٝا ١عًا٢
ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞسااٛاَ ٤اأ ذ ٝا ايظااٛاٖر أ ٚاألظٚات أ ٚايتطبٝكااات ،فشاارع١
يف ايتطبٝكات َٚا ٜؼاذبٗا َٔ اْتظار ٜٛ ٚع ٚاستدياَات ،ػاابق عًا ٢ايبااذثي يف

ايت

ٖلا اااٍ ،كْتاد تاراث عًُا ٣ ٢قُٝا ١ميهأ ايبٓاا ٤عًٝا٘ ،ساٛا ٤يًتٛػاٌ يُٓاا د ْظرٜا١
حميظ ٠أ ٚاستهظاف أفـٌ ايٛساٚ ٌ٥األظٚات ايبرث ١ٝيًتااٌَ َع ظٛاٖر ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاع.ٞ
 )3يف كبااار املراذااٌ ايشااابكَ ١اأ عُاار اييراسااات ا اػااَ ١اأ تطااٛر ةااٛث ٚساااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞذي

كٛالت عًَ ٢شت ٣ٛاالٖتُاَات ٚاملٛؿٛعات املطرٚذَٚ ،١أ

بي ٖل ٙايترٛالت:
-

كْ٘ بُٓٝا ناْ ايبرٛث َٓٚل ايتشآٝات ترنز عً ٢االتؼاٍ املشاتاي بايفاساق

َاأ خااالٍ حماٚياا ١استهظاااف اياٛاَااٌ ايٓفشااٚ ١ٝاالجتُاعٝاا ١املااؤ ر ٠يف ٖاالا ايٓااٛع َاأ
االتؼاٍ ٚاياٛاٌَ املؤ رٚ ،٠ظراسَ ١راذٌ تبين ٚاْتظار االتؼااٍ َأ خاالٍ تٛظٝا َايخٌ
اْتظااار األفهااار املشااتري َٚ ،١اايخٌ اارا ٤ايٛساا ١ًٝاإلعالَٝااٚ ،١ايبٓااا ٤ايً اا ٣ٛيًرساااٌ٥
االتؼااي ،١ٝبايأت ٖال ٙايبراٛث َاع ظٗااٛر ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ،ٞاالٖتُااّ بيراساا١
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خؼا٥ؼٗا ٚاستدياَاتٗا ِ اْتكً ييراسا ١تا اتٗاا عًا ٢اياالقاات ٚايارٚابج االجتُاعٝا١
ٚأظٚارٖاٚ ،قًٖ َٔ ١لا ايبرٛث بيأ ٜٗتِ بيراس ١سبٌ كشي ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع،ٞ
ٚاياٌُ عً ٢جتاَ ٚرذً ١كً ٌٝمسات ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
-

تهظ قرا ٠٤ايبرٛث اجليٜي ٠يف راٍ ظراسات ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞعأ

اٖتُاَٗا بيراس ١ايايٜي َٔ املٛؿٛعات َٔ بٗٓٝا :كًَ ٌٝشتديََٛ ٢اقع ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُااااع ،ٞعالقااا ١ايتاااارو يٛساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞباااايظ َااأ املااات ات ايٓفشااا١ٝ
ٚاالجتُاعٝا ،) Andrew Power and Grainne Kirwan, 2014( ١كًٝاٌ خؼاا٥ؽ َٓتحا٢
ايرسااا ٌ٥االتؼاااي ،١ٝتاآٚ ،اْتظااار ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞاإلعااالّ اجليٜااي ،األبااااظ
االقتؼاظٚ ١ٜاالجتُاع ١ٝالستدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٚ ،ٞتفاٝاٌ ايتٛاػاٌ االْشااْٞ
ايتااااٚ )9 ( Christakis and Fowler, 2012 ْٞٚاملُارساا ١املٗٓٝااٚ ١األظا ٤االتؼاااي ٞع ا
ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞاألبااااظ ٚاجلٛاْااق االقتؼاااظٚ ١ٜاإلظارٜااٚ ١ايتٓظُٝٝاا ١يٛساااٌ٥
ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ٞتطاااٛر ايظاااٛاٖر املرتبطااا ١بااا٘ٚ ،ساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ٞكظار٠
األ َااات (ٚ ،) 10قٝاااض  ٚتكٝااٚ ِٝسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ( ٞايشااٝي

 ٝا ،)2012 ،

األٚؿاااع ٚاملاات ات االجتُاعٝااٚ ١االقتؼاااظٚ ١ٜاييميٛجرافٝاا ١ملشااتديَٚ ٢سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاع ،ٞاالستدياَات ٚاالطباعات ييَ ٣شتديَٚ ٢سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞظٚافع
َشااتديَٚ ٢سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞاذتٝاجاااتِٗ ،ايتفاعًٝااٚ ١املظااارن ١ع ا ٚساااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞايفـٛر االجتُاعٚ ٞاا ١ٜٛايثكاف ١ٝع ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع،ٞ
اياالقاا ١بااي ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞايبٓااا ٤االجتُاااع ،ٞايشااُات ٚاألبااااظ ايتفاعًٝاا١
يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞذر ١ٜايتاب ٚايرأ ٣ع ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞااتُاع
االفماؿااااٚ ٞاجلُاعااااات االفماؿاااا ( .١ٝكااااااَٚ ) 11 ( )2013 ،٢تااااا

ٚسااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ

االجتُاع ٞيف اإلقٓاع ٚف ٢االتؼاٍ اإلسماتٝحٚ ٞايتشٜٛل ٚفا ٢ايبراٛث ( ٚ ،) 12اجلٛاْاق
ايكاْٚ ١ْٝٛاألخالقٝا ١يًتٛاػاٌ االجتُااع)Hana Noor Aldeen and Hendricks, 2014 ( ٞ
ٚكًٝاٌ اييعاٜا ١املشااتديَ ١عا ايٛٝتٝاٛب (ٚ ،)13اسااتدياَات ايؼارفٝي ٚٚساا ٌ٥اإلعااالّ
ايتكًٝي ١ٜيٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞتا

استدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ عًٚ ٢سا ٌ٥اإلعاالّ

ايتكًٝيٜااٚ ،١اسااتدياّ ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞيف االْتداباااتٚ ،تااا

ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ

االجتُاااااع ٞعًاااا ٢سااااًٛى املشااااتديَي عااا ايفـااااا ٤اإليٝهمْٚااااٚٚ ،ٞسااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

االجتُااااعٚ ٞتا ٖاااا يف ايتاًااا)Hana Noor Aldeen and Hendricks, 2014 ( ِٝ
ٚاملظارن ١امليْٚ ،١ٝبرم قٝاسٗاٚ ،تا

ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ٞعًا ٢األبفااٍ ( ،)14

ٚأفـٌ املُارساات يف رااٍ اساتدياَات ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعLangmia K., et ( ٞ

ٚ ،)al., 2014استدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ نٛس ١ًٝيًمٜٚاخ ٚايتارٜا
ٚ ، toolايبر عٔ ٚظاٚ ، ٥تا
املظاااارن ١ااتُاٝااا( ١

15

عأ ايالات Branding

ٚساا ٌ٥االتؼااٍ االجتُااع ٞعًا ٢ايربٝاع ايارباٚ ،ٞعًا٢

)ٚ ،نٝفٝااا ١اساااتدياّ ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞيف ْظااار

ايبٝاْاااات ايؼااارف ١ٝيف ايمٜٚاااخ ٚأل،اااراو اساااتٗالنٚ ١ٝايتشاااٜٛل اإليهمْٚاااٚٚ ،ٞسااااٌ٥
ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ٞا ؼٛػااا١ٝ

)ٚ .) 16((Jasmine E.M, 2014ظراسااا ١تاااا ات

املشااتديَي يف عًُٝاا ١االتؼاااٍٚ ،ظالالت تااٛظٝفِٗ ألجاااا ٚتطبٝكااات ظتًفاا ١كا َظًاا١
اإلعااالّ اجليٜاايٚ ،ظراساا ١تااا اتِٗ يف اجلٛاْااق املٗٓٝاا ١ييعااالّ اجليٜااي ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاااعٚ ،ٞظراسااٚ ١كًٝااٌ األبااااظ االجتُاعٝااٚ ١ايٓفشاا ١ٝيالتؼاااٍٚ ،ظٚرٖااا يف ككٝاال
االتؼاٍ ايتظارن.( Nickesia Gordan, 2014) ٢
-

طٗيت ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ،ٞكاٛال يف اإلباار ايٓظار ٟاياااّ املٛجا٘
اظ

اااا بشاابق َاات ات ٚعٛاَااٌ ظاخًٝااَ ،١رتبطاا ١بايظاااٖر ٠اإلعالَٝاا ١اجليٜااي ،٠ذٝاا

ايمنٝز عً ٢تٓا ٍٚايكـاٜا ٚاملٛؿٛعات املتاًك ١بايظاٖر ٠اإلعالَ ١ٝعًآَ ٢ظاٛر اجلُٗاٛر
ايلٜ ٟشتديّ احملتاٜٚ ٣ٛتفاعاٌ يف عًُٝا ١االتؼااٍ ،فـاال عأ ايتراَ ٍٛأ ايمنٝاز عًا٢
َفٗ ّٛاالستٗالى كىل َفٗ ّٛايتفاعٌَ َٔٚ ،فٗ ّٛاملتًك ٢كىل َفٗ ّٛاملشتديَّ َٔٚ ،فٗاّٛ
اجلُٗاٛر اياااّ كىل َفٗا ّٛايفارظ اياالٜ ٣تًكا ٢حمتاَ ٣ٛتفارظما عاأ ،ا َٚ ،ٙأ ايبراٛث ايا
ترنز عً ٢ايتفاعٌ ايلٜ ٟتِ يف كبار اجلُاعات ٚاملؤسشات كىل ايبراٛث ايا ترناز عًا٢
ايتفاعاااٌ ايظااابهٚ ٞباااي ااُٛعااااتٚ ،ايتراااَ ٍٛااأ ايمنٝاااز عًااا ٢تٛػااا ٝايشاااُات
ايتهٓٛيٛجٚ ١ٝايشًٛن ١ٝيٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ٞكىل ايمنٝاز عًا ٢ايبراٛث ا اػا١
بايترً ٌٝايثكايف ٚاالجتُاعَ ،ٞع ايمنٝز عً ٢اجلُاعاات ٚاملؤسشاات ٚنٝفٝا ١اْايَاجٗا
َااع ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞحماٚياا ١استهظاااف أجاااا ارتبابااات ايفاارظ باٛاملاا٘
ايٛاقاٚ ١ٝاالفماؿ ( ١ٝكااََٗ ( )103 ،2013 ،ٞا عبي ااٝي ،2013 ،ؾ )211 -208
 )4ظٗااارت خاااالٍ ايشااآٛات ايكًًٝااا ١املاؿااا ١ٝعاااي ٠اجتاٖاااات ةثٝااا ١يف رااااٍ ةاااٛث
ايتٛاػٌ االجتُاع َٔ ٞبٗٓٝا:
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االهااآ الااااٟي عماا ٜحتمٗاان ٔضاااٟن وعٍٗاا ٛوااَ ٔضاااٟن التٕاصاان االدتىاااعَ٘ :اأ

بٗٓٝاا كًٝاٌ ايفاٝص باٛى ،ففا ٢ظراساٚ ،) 17(Webb, et al, 2014 ١جاي إٔ أنثار َأ 25
ظراساا ١رناازت عًاا ٢اياالقااات اي ا تااتِ ع ا ايفااٝص بااٛىٚ ،باـااٗا عًاا ٢را ٤ايفاارظ ذااٍٛ
سااًٛن٘ ع ا ايفااٝص بااٛى ٚأخاار ٣قاَ ا بترًٝااٌ رسااا ٌ٥ايفااٝص بااٛىٚ ،كٕ تااًَ ا ٖاالٙ
ايبراااٛث َاااع ايفاااٝص باااٛى نْٛااا٘ قٓاااا ٠يًتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞبااايال َااأ نْٛااا٘ َهاْماااا
يًُشتديَي ياٌُ اتؼاالت َُٗ ١أ ٚعالقات تظاه ٌٝجاا د جايٜر ٠باييراسا ،١فُٝاا عايا
اييراسات اي

رنزت عً ٢ايرٚابج ايكٚ ١ٜٛايـاٝفٖٓٚ ،١اى ظراسات أخر ٣رنزت عًا٢

نٝفٝاا ١اسااتدياّ ايفااٝص بااٛى ٚساا ١ًٝاجتُاعٝااٚ ،١نٝفٝاا ١ارتب ااا َااااه ػاافرات٘ ( َثااٌ
ايتحٗٝاااٌ ٚكيٜاااي األٖاااياف) مبشاااتٜٛات اتؼااااٍ ايفااارظ ( عااايظ األػااايقا ،٤اجلُاعاااات،
ٚايبٛسااتات) ٚباخنراباا٘ َااع ا خاار ( ٜٔعاايظ ايتطبٝكااات ٚأيبَٛااات ايؼااٛر)( .أٜاأ املؼاايرر
ٚأخاار ٣رناازت عًاا ٢اسااتدياّ ايً ااٚ ١كااي ٜذاياا ١املشااتديّ ٚايتؼااٛرات عاأ اياازَال،٤
ْٛٚعٝتِٗٚ ،ايففاظ عً ٢األػيقاٚ ٤املظارن ١ايشٝاسٚ .١ٝقي اعتُيت ٖال ٙايبراٛث عًا٢
الث برم يف جتُٝع املاًَٛات املتاًك ١بايفٝص بٛى :كَا جبُاع املاًَٛاات َأ املشاتديَي،
أ ٚكً ٌٝخطابِٗ عً ٢املٛقع َثٌ أٚػاف اجلُاع ١اي ٜٓتُ ٞايٗٝا ،أ ٚفرؽ ػافراتِٗ،
ٚباـٗا قاّ بٛؿع َكاٜٝص يتريٜي َفاَٖ ِٝا ١ٓٝخاػ ١بايفٝص باٛى َثاٌ َكٝااض يتحٗٝاٌ
ايظدؽ اٜٛت٘ أَ ٚكٝاض ملي ٣اخنراب٘ أَ ٚظارنت٘ َع ا خرٖٚ ٜٔهلا،
ٖٓٚاى ظراسات أخر ٣رنزت عً ٢كً ٌٝايتٜٛم عً ٢قًتٗاا ،ذٝا أظٗارت اييراساات
األٚىل اسااتدياَ٘ يف خًاال جتُاااات تااربج بااي األفااراظ ٚنُٓفاال  outletيت طٝاا ١األخبااار
بطرٜكاا َ ١اااٜرٚ ،٠نٛساا ١ًٝيًبر ا ٚ ،رناازت اييراسااات اي ا ْظاارت يف عاااّ  2010عًاا٢
استدياّ ايتٜٛم يف ايفُاالت ايشٝاسا ١ٝاييٚيٝاٚ ١نٛسا ١ًٝتاًُٝٝا ١يالتؼااٍ باي األسااتل٠
ٚايطالب ٚنٛس ١ًٝيًتااب عأ رؤٜا ١ايطاالب يًتاًاٚ ِٝنٛسا ١ًٝملُارسا ٞاياالقاات ايااَا١
يًتٛاػٌ َع مجٗٛرِٖ ٚفْ ٢ظر اجلٛاْق ايرٚذٚ ١ٝاييٚ ١ٜٝٓنٛس ١ًٝيًتٛاػاٌ أ ٓاا ٤اْاكااظ
املؤمتراتٚ ،نٛس ١ًٝتاٝاي ػاٝا ١،املفٗا ّٛايتكًٝاي ٟيٛساا ٌ٥االتؼااٍَٚ ،اظاِ اييراساات
رنزت عً ٢نٝف ١ٝاستدياّ ايتٜٛم يف ختؼؼات َاَ ١ٓٝثاٌ ايؼارافٚ ١اياالقاات ايااَا١
ٚايتاًٚ ِٝعً ٢نْٗٛاا ٚسا ١ًٝاتؼااٍ َفٝاي ٠ساٛا ٤باي املظاارني أ ٚفُٝاا ٜتاًال باياي ٜٔأٚ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

ايتاًٚ ،ِٝكٕ ه تظٗر ظراسات ناث  ٠ذا ٍٛتا اتا٘ أ ٚذا ٍٛنْٗٛاا ٚسا ١ًٝاتؼااٍ يف ذاي
ات٘.
.2

االهااآ الااااٟي عماا ٜتقاإٖس واااسزات تدزٖطااٗٔ ٛبااساور تعمٗىٗاا ٛلٕضاااٟن التٕاصاان

االدتى اااع٘ ٜ :شااااٖ ٢ااالا االجتاااا ٙيًتاساااٝص يااا اَخ خاػااا ١بتااايرٜص ٚساااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ
االجتُاعٚ ،ٞػٝاَ ١،كررات َال ١ُ٥اا (ٚ ،)18تطبٝكاتٗا ظاخاٌ ايفؼا ٍٛاييراساٚ ١ٝتكٝاِٝ
برم ايتيرٜق املتباَ ،١ؤنيما عً ٢أُٖ ١ٝاملٛا ْ ١بي استدياَات ٖال ٙايٛسااٚ ٌ٥األٖاياف
ايتاً ١ُٝٝيًُكررات اييراسٚ ،١ٝتطٜٛر برم اياربج باي ايٛذايات ايتاًُٝٝاٚ ١اساتدياّ ٖالٙ
ايٛساَ ٌ٥ع ايفالر َأ اخامام خؼٛػا ١ٝايطاالب ( َٚ ) 19أ باي ايتشااؤالت ايا برذٗاا
ٖاالا االجتاااَ ٙااي ٣اْتظااار اسااتدياّ ٖاال ٙايٛسااا ٌ٥يف ايتاًااٚ ِٝأفـااٌ املُارسااات املتبااا،١
ٚايكـااٜا األخالقٝاٚ ١ايكاْْٝٛا ١املمتبا ١عًا ٢اساتدياَٗا يف ايفؼا ٍٛاييراساJennifer ١ٝ

)ٚ ،)20( Hansen et al, 2011( )Cox, 2014ببٝاا ١ايً ا ١املشاتديَ ١يف ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاااعٚ ٞتا ٖااا عًاا ٢ايااتفه ٚايتٛاػااٌ (ٚ ،)21نٝفٝاا ١تطبٝاال َؼاافٛف ١بًاا ّٛؿاأُ
أٖااياف املكااررات ايتاًُٝٝااٚ ،)Web, et al, 2004( ١نٝفٝاا ١تٛظ ٝا ايهًٝااات يًفااٝص
بٛى(.)22
.3

االهآ الااٟي عم ٜتقٕٖس مناذز ٌلسٖ ٛوطتٍد ٚعم ٜالٍىاذز التامٗدٖ ٛجم لااه

االتةاااه ٔاإلعااالً ٔالعالتااات العاواا :ٛذ ٝا باارح باااا ايباااذثي جااا د تشاااعي يف تكٝااِٝ
األظا ٤االتؼاي ٞيظبهات ايتٛاػٌ االجتُاعَٗٓ ،ٞا ايُٓ ٛد ايل ٣برذ٘ ايشٝي

ٝ

()23

ٜٚكاا ّٛعًاا ٢تٛظ ٝا عااي ٠جااا د ٖاا ٞايُٓاا ٛد املاًَٛاااتٚ ،ٞايُٓاا ٛد ايتٛاػااًٚ ،ٞايُٓاا ٛد
ايتفاااعًٚ ،ٞايُٓاا ٛد ايظاابه ٞاملتااياخٌ ،ذٝا ٜٗااتِ ايُٓاا ٛد األ ٍٚبترًٝااٌ َااا ك ا ناْ ا
ايظبهات االجتُاع ١ٝتك ّٛعًْ ٢ظر َاًَٛات  ٚرا ٤أنثر َأ ٖ ،اا َأ املٗااّ االتؼااي١ٝ
األخرٚ ،٣ايُٓ ٛد ايثاْٜ ٞرنز ككٝل قير َٔ ايتٛاػٌ بي كظار ٠ايظبهٚ ١أعـاٗ٥ا عا
تباااظٍ ايرساااٚ ٌ٥املاًَٛااات ٚا را ،٤فٗاآٖ ٛااا ٜرنااز عًاا ٢ايتٛاػااٌ أنثاار َاأ املاًَٛااات،
ٚايٓٛع ايثاي ٜٗ ،تِ بتفا ٌٝايتٛاػاٌ باي أعـاا ٤ايظابهَ ١أ خاالٍ تٛظٝا اإلَهاْٝاات
اي

تتٝرٗا ايظابه ١يزٜااظ ٠ايتفاعاٌ بٝآِٗٚ ،ايٓاٛع ايراباع ٜٗاتِ باربج ايظابهَ ١اًَٛاتًّٝاا

ٚتٛاػاااًًّٝا ٚتفاعًًّٝا ا ا مبرٝطٗاااا اإليهمْٚاااَ ٞااأ ايظااابهات األخااارٚ ،٣ناااليو بااااحملٝج
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االجتُااااع ٞاياااااّ َااأ خاااالٍ املظاااارن ١ايفاعًااا ١يف ْكاااٌ ْكاطاااات ايظااابه ١كىل فاايٝاااات
ٚأذياث ٚممارسات عً ٢أرو ايٛاقع.
االهااآ الااااٟي عماا ٜظزاضاأ ٛضاااٟن التٕاصاان االدتىاااع٘ جم طاااز مناااذز تامٗدٖاا:ٛ

.4

ٚقي اعتُيت َاظِ ٖل ٙاييراسات عًَ ٢يخٌ االساتدياَات ٚاإلطاباعات يف ايتاارف عًا٢
َااايٍ ايتااارو ملٛاقااع ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞظٚافااع ايتااارو املدتًفااٚ ،١اإلطااباعات اي ا
تتركاال َاأ ٖاالا ايتاااروٚ ،اختبااار ظٚر املاات ات اييمي،ٛرافٝاا ١خؼٛػم اا ايشاأ ٚايٓااٛع يف
ايتااا

عًااَ ٢ااايٍ ايتااارو ٚظٚافااا٘ ٚاإلطااباعات املمتباا ١عًٝاا٘ ٚ .املالذااظ إٔ َاظااِ ٖاالٙ

اييراسات ه خترد عٔ اإلبار ايتكًٝي ٟيف ايشاا ٢ملارفا ١عااظات ٚأجااا اساتدياّ ٚسااٌ٥
ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞظٚافااع ايتااارو ٚاإلطااباعات املتٛقاااٚ .١قااي ػاآف ٖاال ٙاييراسااات
اإلطاباعات كىل كطاباعات ايٛساٚ ١ًٝايا تٓظاا َأ أظا ٤ايٛساَ ،١ًٝثااٌ كْظااًَ ٤ا طدؼااٞ
 Profileعًااااَٛ ٢اقااااع ايتٛاػااااٌ االجتُاااااعٚ ،ٞختفٝاا ا اإلذشاااااض بااااايتٛترٚ ،ايراذاااا١
ٚاالسمخاٚ ،٤ايتدًؽ َٔ املًٌ ٚايازيٚ ،١كطباعات املـَُ ٕٛثٌ :كطاباعات ايفؼا ٍٛعًا٢
املاًَٛاتٚ ،انتظاف ايٛاقعٚ ،ايربج بي املاًَٛاات ايا ذنؼاٌ عًٗٝاا ايفارظ َأ طابه١
عالقات٘ االجتُاعَ : ١ٝثٌ ايكير ٠عً ٢ايتريث َع ا خرCristina Maria. Balteretu 24( ٜٔ

) 2010
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االه ااآ الا اااٟي عم اا ٜظزاض اا ٛالعالت اا ٛب ا ٔض اااٟن اإلع ااالً التامٗدٖ اأ ٛباا ٔض اااٟن

التٕاصن االدتىاع٘ ٖٛٚ :اجتا ٙميهٔ تؼٓٝف٘ يايَ ٠شارات َٔ بٗٓٝا:
.1

َشااار ٜشااا ٢يًتااارف عًاا ٢باارم تٛظ ٝا ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞنٛساااٌ٥

كعالَٝااَٚ ،١ااي ٣املؼااياق ١ٝاي ا تتُتااع بٗاااٚ ) 25 ( ،اإلسااماتٝحٝات االتؼاااي ١ٝاملشااتديَ١
عً ٢ايظبهات اإلخبارٚ ،١ٜقٝاض االجتاٖات حن ٛػراف ١املٛابٔ ( .) 26
.2

َشار ٜشا ٢يًُكارْا ١باي املٛاقاع اإليهمْٝٚاٚ ١طابهات ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞيف

راٍ اإلعالّ ( )27ذٜ ٝر ٣إٔ ة ١تا ما نب ما ملٛاقع ايتٛاػٌ االجتُاع ٞايتابا ١يٛساٌ٥
اإلعااالّٚ ،كْاا٘ ه ٜاااي باإلَهااإ ملتؼاافر ٢اإلْمْا االساات ٓا ٤عٓٗاااٚ ،باـااٗا ٜكااارٕ بااي
أْٛاع ٚسا ٌ٥اإلعالّ ايتكًٝيٚ ١ٜاستدياَاتٗا يٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ،ٞاياباا ٜكاارٕ
بااي ايؼاار ةشااق ذحُٗااا ٚاسااتدياَٗا ااال ٙايٛساااَ ،) 28 ( ٌ٥رناازما عًاا ٢ظراساا١
اياالق ١بي استدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ٞخؼا٥ؽ ااتُع.

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

.3

َشاااار ٜرناااز عًااا ٢اساااتدياَات ايؼااارفٝي ٚاإلعالَاااٝي يظااابهات ايتٛاػاااٌ

االجتُااااعٚ ،ٞاساااتدياَاتِٗ ااااا ٚاإلطاااباعات املترككاااَ ١ااأ ٚرا ٤ياااوَٚ ،اااي ٣اٖتُااااّ
َؤسشاتِٗ بٗاَٚ ،يٚ ٣جٛظ سٝاسات أخالق ١ٝخاػ ١بٗا( .

29

)َ ،شاتديَي جاا د َثاٌ

ْظاار األفهااار املشااتري  ١يرٚجاار ٚ ،نٝفٝااا ١اْتظااارٖا يف املؤسشااات ،ذٝاا رأت ٖااالٙ
اييراسات إٔ يو ٜتِ عًَ ٢شتٜٛيَ :شت ٣ٛايتبٓ ٢ع املؤسشات ِ ،عًاَ ٢شات ٣ٛايتبٓا٢
ايفاارظٚ ،٣باـااٗا باايأ ٜٗااتِ بتااا

تاكااي اسااتدياّ ٖاال ٙايٛساااَٚ ٌ٥الَ٤تٗااا عًاا ٢كَهاْٝاا١

تبٓٗٝاااَ ،ااع األخاال يف ايفشاابإ اياٛاَااٌ اياا

تااؤ ر عًاا ٢تاابين املؤسشااات ااال ٙايٛساااٌ٥

اجليٜاايٚ ،٠باـااٗا ٜكااارٕ اسااتدياَات ايؼاارفٝي يف ايؼاار ٚٚسااا ٌ٥اإلعااالّ األخاار٣
يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞيف ايمٜٚخ ألْفشِٗ (  َٔ ) 30خاالٍ ظارساَ ١فااٖ ِٝتكا ّٛعًا٢
تٛظٝا ا ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞفُٝاااا ٜاااارف باااايتار ٜبٜٗٛااا ١طااادؽ أ ٚطااارن١
ٚ ،Brandingجااا د َثااٌ ٚ ،Brand Asset Valuatorاياالٜ ٣اتُااي عًااَ ٢اااا ٜايتُٝااز/
ايتُٝٝز ،املالٚ ،١َ٤املارف.١
.4

َشار ٜرنز عً ٢تا

31

ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞعً ٢املٛاقع اإليهم،) ( ١ْٝٚ

ذٜ ٝر ٣إٔ ة ١اذتُاال أنا الساتدياّ املٛاقاع اإليهمْٝٚا ١ايا قاَا بإؿاافَ ١اااه
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞعً ٢ػفراتٗاٚ ،اذتُاال أن العتباار حمتٜٛاتٗاا أنثار قُٝا١
ٚتاااا ما َااأ قباااٌ املشاااتديَيٚ ،كٕ ت ياااو باساااتدياّ ايٓظرٜاااات ايتكًٝيٜاااْ ١فشاااٗا َثاااٌ
االساااتدياَات ٚاإل طاااباعات ْٚظرٜااا ١ااٜٛااا ١االجتُاعٝاااْٚ ،١ظرٜاااات أخااارَ ٣ثاااٌ املكارْااا١
االجتُاعٚ ١ٝايتؼٓ ٝايلاْ. Social Comparison and self-categorization ٞ
.5

َشااار ٜرنااز عًاا ٢ايتفاعااٌ بااي ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ ايتكًٝيٜااٚ ١طاابهات ايتٛاػااٌ

االجتُاعَ ،ٞشتٗيفا ظراس ١األْظط ١االتؼاي ١ٝايا تاتِ َأ خاالٍ َتابااٚ ١ساا ٌ٥اإلعاالّ
ايتكًٝي ،)32( ١ٜفُٝا ٜارف باا ٖٚ Social TVاٜ ٛااين اساتدياّ ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
َثٌ ايتاٜٛم ٚايفٝشابٛى ايا ٜاتِ تفاًٝاٗا عا باراَخ ايتًٝفزٜاٚ ،ٕٛه ذناظ ٖالا ايٓاٛع َأ
ايبرٛث باٖتُاّ نب باايٚ ،رنًاؽ كىل إٔ ايتٛاػاٌ عا تاٜٛم ٚتكٝا ِٝايا اَخ ٚايكااُ٥ي
عًٗٝا ٖ ٞأذي املٛؿٛعات ايرٝ٥ش ١يف ايت رٜيات اي ت استهظافٗاٚ ،كىل إٔ ايتًٝفزٜإٛ
أػبح أذي اياٛاٌَ اي كفز االتؼاالت ايظدؼ ١ٝعا ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ،ٞإٔ
باااا ٖاال ٙايٛسااا ٌ٥نااايتٜٛم ٜااٛفر كَهاْٝاا ١يااٝص فكااج ايمنٝااز عًاا ٢بااراَخ حماايظ،٠
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ٚيهٔ عً ٢نٌ اي اَخ ايتًٝفزٚ ،١ْٜٝٛقي قاَ

باا اييراساات بتؼآٖ ٝال ٙاألْظاط١

االتؼاي ١ٝكىل  )1( :تكٝا ِٝايا اَخ ٚايكااُ٥ي عًٗٝاا ( )2املظااعر ( )3ايتحرٜاي abstraction

( )4ايتٛاػٌ َع ااتُع احملً .ٞبُٓٝا رنزت باا ايبرٛث عًاَ ٢اا ٜاتِ أ ٓاا ٤عًُٝا ١ايبا
ايتًٝفزٜاا ،ْٞٛفااإٕ ظراسااات أخاار ٣قاَ ا بترًٝااٌ األْظااط ١االتؼاااي ١ٝاي ا تااتِ قبااٌ ايب ا
ايتًٝفزٜااٚ ْٞٛبااايٚ ،ٙكٕ ٖاال ٙاييراسااات ال تاازاٍ كتاااد ملكارْااات عًااَ ٢شاات ٣ٛأن ا َ ،ااع
كجااراَ ٤كااابالت َباطاارَ ٠ااع َشااتديَٖ ٢االا ايٓااٛع َاأ االتؼاااالت َٚكارْتٗاااَ ،ااع ايفاجاا١
ييراسات نٝف ١ٝيترً ٌٝبراَخ َا.١ٓٝ
.6

َشار ٜرنز عً ٢كعالّ األ َات ( ٜٚ ،) 33شاا ٢كىل ايتاارف عًا ٢نٝفٝا ١ذؼاٍٛ

اجل ُٗااٛر عًاا ٢املاًَٛااات أ ٓااا ٤األ َااات سااٛاَ ٤اأ ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞأٚ ٚساااٌ٥
اإلعااالّٚ ،اياٛاَااٌ اي ا تااؤ ر عًاا ٢اسااتدياّ ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ أ ٓااا ٤األ َاااتَ ،شااتديَي
جااااا ٛد االتؼااااااٍ ايٛساااااا٥ط ٞاالجتُااااااع ٞيي َاااااات

crisis

–mediated

Social

ٜٚ ،communication (SMCC) modelارٖ ٟالا ايُٓا ٛد إٔ املاؤ ر ٜٔيف ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاعٜ ٞؤ ر ٕٚيف أتباعِٗ َٔ امليْٝٚي َٔ خالٍ تزٜٚيِٖ برؤٜا ١قٝاظٜا ١يًارأ ٟتتٓاساق
َع نٝف ١ٝايتااٌَ َاع قـاَ ١ٝآٝا ٚ ١ياو عٓاي ظاببا ١ظٚافاع َتاابا ِٗٝذا ٍٛاالذتٝاجاات
املاًَٛاتٚ ١ٝاياابفٝا ١املرتبطا ١بكـا ١ٝأ ٚأ َاَ ١اا  .نُاا خًؼا كىل ٚجاٛظ تاا

يًظادؽ

ايثاي يف اتؼاٍ األ َات ٚايفاج ١الساتدياّ نًُٗٝاا يًتااَاٌ َاع األ َاات ،بُٓٝاا ناْا
اييراسااات ايشااابك ١ترنااز عًاا ٢نٝفٝاا ١اسااتدياّ املٗٓااٝي يٛسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞ
إلَياظِٖ باملاًَٛات عٔ األ َات.
.6

( االهآ الٍ ط٘ جم ظزاضٔ ٛضااٟن التٕاصان االدتىااع٘

ٚقاي ظٗار يف كباارَ ٙاا

ٜاااارف باااا ٜٗٚ Cyberpsychologyاااتِ بتكٝااا ِٝنٝفٝااا ١ايتٛاػاااٌ باساااتدياّ ايتهٓٛيٛجٝاااا
ٚنٜ ٝتا ر ايشًٛى بفاٌ ايتٛاػٌ ع ايتهٓٛيٛجٝا ٚن ٝتؤ ر عًا ٢اجلٛاْاق ايٓفشا١ٝ
يًفااارظ (

34

)َٚ .ااأ باااي اييراساااات ايا ا متا ا يف ٖااالا ااااااٍ ،ظراساااات عااأ ايشاااُات

ايظدؼااٚ ١ٝايااي ٚافع املااؤ ر ٠عًاا ٢اسااتدياّ ايظاابهات االجتُاعٝااٚ ،١تااا

ايتهٓٛيٛجٝااا

عًاا ٢ايفاياا ١ايٓفشااٚ ،١ٝاياٛاَااٌ ايٓفشاا ١ٝاملااؤ ر ٠يف اسااتدياّ ٚتٛظٝاا ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاع َٔٚ ٞبي اٖتُاَات ٖلا االجتا ٙأٜـماا ظراسا ١ايكـااٜا املتاًكا ١باساتدياّ ٚسااٌ٥
ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞاالنت٦اااب ،ذٝا تااربج باااا ةااٛث ٖاالا االجتااا ٙبااي االسااتدياّ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

املتٛاػٌ ال ٙايظبهات ٚاإلػاب ١باإلنت٦ابٜٚ ،تاارو ٖلا االجتااَ ٙاع االجتاا ٙايٓظارٟ
ايلٜ ٣ك ٍٛإٔ اإلْمْ ٚطبهات ايتٛاػٌ االجتُاع ٞتكايّ ٚساا ٌ٥جيٜاي ٠يبٓاا ٤رتُااات
قٜٛا ( .١ذشآْ ٢ؼار .)Daine, K, et al, 2013( )342 :2015 ،نُاا أجرٜا ةاٛث ذاٍٛ
كظَإ استدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعَ ،ٞرنز ٠عً ٢اجلٛاْق ايشاًب ١ٝاال ٙايٛساا،ٌ٥
خاػاَ ١اا ٜتاًاال بااإلفراا يف اساتدياَٗا ٚعاايّ ايكاير ٠عًا ٢ايااترهِ فُٝاا ٜاارف بإظَااإ
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٜٛٚ .ٞاج٘ ٖلا االجتا ٙكيٜإ :األٜ ٍٚتاًل باألْظط ١اي ميهأ
إٔ تظااهٌ كظَاْمااا ملشااتديّ ٖاال ٙايٛساااٚ ،ٌ٥ايثاااْٜ ٞظ ا كىل أسااباب اإلظَااإ عًااٚ ٢ساااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاعٚ .ٞتٓطًل ٖل ٙايبرٛث َٔ تؼاٛر إٔ ٖال ٙايٛساا ٌ٥تشاُح ييفاراظ بتًبٝا١
ايفاجااات ايٓفشاا ١ٝاي ا ال تًُبّاا ٢يف ايٛاقااع ايفكٝكااَ ٞثااٌ ايفؼاا ٍٛعًاا ٢اياايعِ االجتُاااعٞ
ٚايظاٛر باالْتُا ٤جلُاعٚ ١اإلفؼاح عٔ اجلٛاْق ا فٝاَ ١أ ايظدؼاٚ .١ٝيف املكاباٌ ٖٓااى
تٝار ةثٜٓ ٞفَ ٞا ٜشُ ٢بإظَإ ايتٛاػاٌ عا ٖال ٙايظابهات ٚاإلْمْا ٚ ،رنًاؽ كىل إٔ
كظَإ اإلْمْ ال ميهٔ َكارْت٘ بإظَإ املديرات أ ٚايهراٚ ،ٍٛأْا٘ ذاي، ٜا ٚاقاا،ٞ
ٚإٔ استدياّ ٖل ٙايظبهات ال ٜشبق األظَإٚ ،إٔ طاْ٘ طاإ أْ ٟظااا كْشااْٜ ٞكا ّٛبا٘
ايظدؽ ألْ٘ ذنكل ي٘ املتاٜٚ ١را ٙا قَٓٚ ١ُٝاتخٚ .قاي بايأت ةاٛث ٖالا االجتاا ٙبايفايٜ
عاأ َفٗاا ّٛاالعتُاااظ عًاا ٢اإلْمْاا ٚايظاابهات االجتُاعٝاا ١نبااي ٌٜعاأ َفٗاا ّٛكظَااإ
اإلْمْ ا ٚايظاابهات االجتُاعٝاا ،١عًاا ٢أساااض إٔ َشااتديَ ٞايٜٛااق ال ٜاايَٓ ٕٛبظااهٌ
فٝزٜٛيٛج ٞبايطرٜكْ ١فشٗا ايا ٜائَ بٗاا أطاداؾ أخار ٕٚايهرا ٍٛأ ٚاملدايراتٚ ،قاي
بيأت باا ةٛث ٖلا االجتا ٙيف كيٜي َاا ٜيكٝاض َفٗ ّٛاالعتُاظ يتريٜاي َاي ٣تباٝا١
املشتديّ ٚاعتُاظ ٙعًٖ ٢ل ٙايظبهات أنثار َأ ،ا  ( )35 ( ٙذشآْ ٢ؼار)340 :2015 ،
()Starcevic, 2013, 16-19), 2013
ٚقي اٖتُ باا اييراساات بتاا
تٛاػًِٗ َع ا خرٚ ٜٔاملدابر اي

ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞعًا ٢األبفااٍ ٚنٝفٝا١
ٜتارؿ ٕٛاا ،بٓا٤م عً ٢ظراس ١ايتفاعٌ بي كَهاْٝاات

ايفااااٌ ايتهٓٛياااٛجٚ Technological affordances ٞاياااااظات االجتُاعٝاااَ ١ثاااٌ ايثكااا١
ٚايشاُاٚ ١ااٜٛاٚ .) Livingstone, Sonia, 2014( ١اٖتُا ظراساات أخار ٣بتاا

االتؼااٍ

ع ايهُبٛٝتر ٚٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞيف اإلفؼاح عٔ أْفشِٗٚ ،ببٝاا ١االختالفاات
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بٚ ٘ٓٝبي ايتٛاػٌ املباطرَ ،ظ  ٠يتا

ٖل ٙايٛسا ٌ٥يف تظحٝع املشاتديَي عًا ٢ايظااٛر

بايفُٚ ١ُٝٝاإلفؼاح عٔ ايٓفصَ ،شتديَي ج ٛد Hyperpersonal Model
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االهااآ الااااٟي عماا ٜالدزاضااات املاازٌاا :ٛعًاا ٢اياارَ ِ،اأ أُٖٝااٖ ١االا االجتااا ٙيبٝااإ

ايتاا ات املدتًفاا ١يظابهات ايتٛاػااٌ االجتُااع ٞباااختالف ااتُااات ،كال إٔ ذؼاااظ ٙه
ٜهٔ بايهث

((37

ك ه تًل ٖل ٙاييراسات ايـا ٤ٛعًا ٢ايتاا ات ايثكافٝا ١ملٛاقاع ايتٛاػاٌ

االجتُاعٝاا ١عًاا ٢تؼااٛرات َشاااتديَٗٝا ذاا ٍٛقـاااٜا َآٝااا ،١نُااا إٔ ايُٓااا د ايتدًٝٝااا١
يًؼاافرات اي ا مت ا ظراساااتٗا ال متثااٌ ٚاقااع احملاظ ااات ايفاًٝاا ١اي ا جتاار ٣عًااٚ ٢ساااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
.8

االه ااآ الا اااٟي عم اا ٜظزاض اا ٛعالت اأ ٛض اااٟن التٕاص اان االدتى اااع٘ بالدمياساطٗ ااٛ

ٔالجاإزات الطٗاضااٗٚ : ٛقااي اسااتٗيف ٖاالا االجتاااَ ٙارفاا ١األظٚار اي ا ميهاأ إٔ تكاا ّٛبٗااا
ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُاااع ٞيف ايثاٛرات ايشٝاساا،١ٝ

()38

(Sebastian Valenzuela,2012

ٚاياالق ١بي استدياّ ايظباب يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ٞذرنات ايتُرظ أ ٚاالذتحااد،
ٚخًؼ يٛجٛظ عالق ١ارتباا بُٗٓٝاٚ ،خاػ ١عٓي اساتدياّ ايفاٝص باٛى َؼايرما ييخباار
ٚاملظااارن ١االجتُاعٝااٚ ،١كىل إٔ ٖٓاااى تفٛقااا ٚاؿ ارما يًظاابهات االجتُاعٝاا ١يف تهاأٜٛ
را ٤اجلُٗااٛر حناا ٛايثااٛرات اياربٝااْ ;١تٝحاا ١يتااٛافر عاااًَي أساسااٝيُٖٚ ،ااا مساااح ٖاالٙ
ايٛسااا ٌ٥ةرٜاا ١أناا بهااث َاأ ايٛسااا ٌ٥ايتكًٝيٜااٚ ،١قاايرتٗا عًاا ٢ككٝاال املظااارن١
بفاعًٝاا .)39( ١نُااا خًؼ ا ظراساا ١أخاار ٣كىل أْٗااا َهٓ ا َشااتديَٗٝا َاأ االْفتاااح عًاا٢
اياااه َٚارفاَ ١اا ٜايٚر ذاٛاِ ،نُاا َهٓاتِٗ َأ ايتٛاػاٌ َٓٚاقظا ١األذاٛاٍ ايشٝاسا١ٝ
ياايٚاِ ) ٚ ،(40متثااٌ َؼاايرما يًُاًَٛااات ال ٜشااتطٝع إٔ ذنهُٗااا ايٓظاااّ ايفاانَِٚ ،ثً ا
األرو ا ؼب ١الختا ايكرارات بظإ ايتٓظٚ ِٝاملظارن ١يف ايتظااٖرات) ٚ .(41كٕ خًؼا
ظراساااات أخااار ٣كىل إٔ َٛاقاااع ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞال متثاااٌ ايااَاااٌ األسااااض يًت ااا ٝيف
ااتُاااع ،يهٓٗاااا أػااابر عااااَال ًَُّٗاا ا يف تٗ٦ٝاااَ ١تطًباااات ايت ااا ٝعااأ برٜااال تهااأٜٛ
ايٛع.)42(ٞ
ْ َٔٚاذ ١ٝأخر ٣ذا ٍٚايبااذثَٓ ٕٛاقظا ١بارم تٛظٝا ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞيف
ايفٝااا ٠ايشٝاساا ١ٝاييميكرابٝااٚ ،١تؤنااي ظراسااات ٖاالا االجتااا ٙإٔ ايظاابهات االجتُاعٝاا١
تتٝح يًُشتديَي تكاسِ املـاَي ْٚظر األفهار ايشٝاساَٚ ١ٝشااْي ٠املرطاري ٚايتفاعاٌ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

َاع األذاياث ايشٝاساا ١ٝعا املظاارن ١يف االسااتفتا٤ات اإليهمْٝٚاٚ ١ايتاًٝالٚ ،تؤنااي إٔ
املرطااري ايشٝاسااٝي اسااتديَٛا بظااهٌ ٚاسااع ايظاابهات االجتُاعٝاا ١اي ا كٛي ا كىل
َظٗي عاّ ٜتحًا ٕٛفٝا٘ يًٓااخبيٚ ،خًؼاٛا كىل إٔ ايظابهات االجتُاعٝا ١تاٛفر كَهاْاات
جيٜي ٠يًٓظاا ايشٝاسٚ ٞمتثٌ ٚسااَ ٌ٥شاتري  ١يالخناراا يف اياُاٌ ايشٝاساٚ ٞايتٛاػاٌ
بي ايٓظطا ٤فُٝاا بٝآِٗٚ ،رااال يًتااب عأ ايآفص ٚيًبرا عأ املاًَٛاات ٚيًتٛاػاٌ َاع
األقرإ ذ ٍٛاملٛؿٛعات ايشٝاس ،١ٝفـال عأ تازٜاز املارفا ١ايشٝاسا .١ٝنُاا اٖاتِ بااا
ايبااااذثي بيراساااٚ ١ساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞنفـاااا ٤سٝاساااٜ ٞترااارى فٝااا٘ ايٓظاااطا٤
ايشٝاسااا :ٕٛٝأ فاااراظما ٚمجاعااااتٚ ،قاَااا بااااا اييراساااات بترًٝاااٌ اساااتدياّ ايٓظاااطا٤
ايشٝاساااٝي يًظااابهات االجتُاعٝااا ١نفـااااا ٤يًتُااارظ ايشٝاساااٚ ٞاالذتحاااادٚ ،يًٓكاااااغ
ايشٝاس ٞأ ٓا ٤ايثٛارت ٚذرنات ايتُرظ ايارب)43( .١ٝ
.9

االهآ الااٟي عم ٜتٗاس ط ٗع ٛالتٕاصن عا الشا وات االدتىاعٗاٖٚ ،ٛاٜٗ ٛاتِ

بيراساا ١برٜكاا ١تهاا ٜٔٛايظاابهات االجتُاعٝااٚ ١ايففاااظ عًٗٝااا ،ة ٝا تاايعِ اياارٚابج
االجتُاع ١ٝايكاٚ ١ُ٥اجليٜي،ٚ. ٠ايبما َا تكٚ ّٛذي ٠ايترً ٌٝيف ٖل ٙايبرٛث عً ٢ايتفاعاٌ أٚ
ايؼاً ١باي األفاراظ  Interaction or Relationshipايا ٜاتِ قٝاساٗا باايرٚابج  Tiesايا
تكاّ بٛاسط ١األفراظ حمكك ١عالقٚ ، ١قي تهٚ ّٕٛذي ٠ايترًٝاٌ أجااا ايتبااظٍ Types of

 ،Exchangesأ ٚتهااارار االتؼااااٍ  ، Frequency of Contactأَ ٚاااي ٣قااا ٠ٛايااارٚابج
 ،Strength of Tiesأ ٚايفُُٝٝاا ، Intimacy ١أ ٚايآاػاار ايهٝفٝاا ١يًاالقااات ،أ ٚذحااِ
ايظاابهاتٚ ،االْتظااار احملًاا ٞأ ٚاإلقًُٝاا ٞأ ٚاياااامل ٞيًظاابهات ،عااال ٠ٚعًاا ٢عيٜااي َاأ
املت ات األخر( .٣طر ٜظرٜٚع.)44 ( )2013 ،
نُا ٜٗتِ بيراس ١ايتفاعً ١ٝع املٛاقع اإليهمٚ ١ْٝٚاملٓتيٜات ٚاملايْٚات ،ذٝا رػاي
اييٚر ايفااٍ يًفٝص بٛىٚ ،ظٚر ايٛٝتٛٝب ايفااٍ يف ايتٛاػٌ االجتُااعٚ ،ٞقيرتا٘ عًاْ ٢كاٌ
األذياث ٚاملٛؿٛعات بتكٓٝا ت َرٝ٥اَٚ ١شاُٛعٚ ،١ناليو اٖتُا ظراساات أخار ٣باايتٜٛم
ٚاملاايْٚاتٚ ،ايظاابهات االجتُاعٝاا ١بظااهٌ عاااّ ()Stallok, et al, 2011

(Chuck,

)ٚ ،2011أٚؿر إٔ ايظبهات االجتُاع ١ٝأػبر ااا ظٚر َٗاِ يف ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
َاأ خاااالٍ طاابه ١اإلْمْاا ميهااأ إٔ ٜهاا ٕٛبااايٜال اجتُاعًّٝااا يًفااارظٚ ،إٔ يًظااابهات
االجتُاعٝا ١ظٚرما فاااال يف تظااه ٌٝايارأ ٣ايااااّ حنا ٛايكـااٜا ايياخًٝااٚ ١ا ارجٝاٜ ٚ ،١اااظ٠
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ايااٛع ٞايشٝاسااٚ ٞتفاٝااٌ ممارساا ١اييميكرابٝااَ ١اأ خااالٍ ايٛجااٛظ االجتُاااع ٞيف ااتُااع
االفماؿاٚ ،ٞاعتُايت َاظاِ اييراساات عًاا ٢األساًٛب ايهُا ٞيف اساتدراد ايٓتااا٥خٚ ،كٕ
أجر ٜباا اييراسات ايتحرٜبٚ ،)Meredith,2010( ١ٝباـٗا مجع بي األساًٛب ايهُاٞ
ٚايهٝفااَ ٞثااٌ ظراساا ٚ ،Dimicoo ١خاار ،(2013( ٕٚأسشااٛا َٛقامااا يًتٛاػااٌ االجتُاااعٞ
ظاخااٌ طاابهٚ ،IBM ١أبًكااٛا عًٝاا٘ َشااُ ٢خًٝاا ١ايٓرااٌ ٚ ،Beehiveخًؼااٛا كىل ظٚافااع
استدياّ ٖل ٙاملٛاقع ٜتُثٌ يف االٖتُاّ ٚايتشًل االجتُاعٚ ٞايمٜٚاخ .نُاا أجرٜا ايايٜاي
َاأ اييراسااات ذاا ٍٛعالقاا ١ايظااباب مبٛاقااع ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞظٚافااع تااارو ايظااباب
اجلاَا ٞال ٙاملٛاقعٚ ،تٛػً يتايظ ظٚافع االستدياّ يي)45 ( ِٜٗ
نُا تتبع باا ايباذثي أجاا املاًَٛات ايظدؼ ١ٝاي َٔ احملتٌُ بيرج ١نا  ٣إٔ
ٜتِ كفظاؤٖا عًَٛ ٢اقع ايظابهات االجتُاعٝاَ ،١ظا  ٜٔكىل إٔ االختالفاات ايبٓاٝ٥ا ١فُٝاا
بي ٖل ٙاملٛاقاع قاي أساُٗ يف ٚجاٛظ َٝا ٍٛأ ٚتبآٜاات يف كفظاا ٤املاًَٛاات ايظدؼا ،١ٝيف
ذي إٔ ايباا ا خر ة نٝا إٔ األفاراظ ٜفظا ٕٛاملاًَٛاات ٚذنُا ٕٛا ؼٛػا ١ٝعًا٢
َٛقااع فااٝص بااٛى ،يٝحاايٚا إٔ َاظااِ املشااتديَي ٜظااارن ٕٛباـااِٗ ايااباا املاًَٛااات
ايظدؼٜٚ ١ٝك ّٛقً َٔ ٌٝاملشتديَي بتاي ٌٜكعياظات ا ؼٛػا١ٝ
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 .10االه ااآ الا اااٟي عم ااٜ

ٗ ٗ اا ٛالاٗ اااً بدزاض ااات وط ااتٍد ٚعم اأ ٜض اااٟن التٕاص اان

االدتىاع٘ٚ ،كيٜي اجلٛاْق اي دنق إٔ ٜتـُٓٗا أ ٟة ٜااين بٗال ٙايٛساا ،ٌ٥ساٛا٤
َٔ ذ ٝاملٓاٖخ أ ٚاألظٚات أ ٚاجلٛاْق األخالقٚ ١ٝايتكٓ.( Hart and Taylor, 2014) ١ٝ
 .11االها ااآ الاا اااٟي عما اا ٜطا ااسح منا اااذز ٌلسٖا اا ٛلت ا ا ثاات ٔضا اااٟن ٔضا اااٟن التٕاصا اان
االدتىاع٘ :تتشاِ ايُٓاا د املطرٚذا ١يف ٖالا االجتاا ٙباياَُٝٛاٚ ،١قؼار عًُٝا ١ايات

عًا٢

عٛاَااٌ كعالَٝاا ١أنثاار َٓٗااا رتُاٝااٚ ،١االنتفااا ٤بايٛػاا ٍٛيٓتااا٥خ عاَاا ١باسااتدياّ أظا٠
ةثٚ ١ٝاذيَ ٠ثٌ االستباْ ، ١ففا ٢ظراساات عأ اياٛاَاٌ املاؤ ر ٠يف ت ا ٝاألْظُاَ ١أ خاالٍ
ايفٝص بٛى ،أطارت كىل إٔ ٖٓاى عٛاٌَ َٔ املُهٔ إٔ تؤ ر يف كذاياث تاا ات ييْظُا١
َٔ خالٍ ايفٝص بٛى;  ٖٞٚاملؼياق ١ٝاي ٜتُتع بٗاا املٛقاع أَ ٚؼاير ا ا ٚاياالقا ١ايا
تربط٘ باملٛاقع اإلخبار ١ٜاألخر ،٣نُا تؤ ر ايثك ١يف املٛقع "ٚ ، trustنًُ ١ايفِ" word of

َ ٖٛٚ ;mouthؼطًح ٜاين َا ٜمظظ بي ايٓاض عٔ املٛقع ٚايظبه ١عً ٢طبه ١اإلْمْ ،

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

ٚنليو َي ٣ايٛال ٤يًظبهٚ loyalty ١قُٝتٗاا بايٓشاب ١ااِ ٚ ،valueتاؤ ر تًاو اياٛاَاٌ يف
ته ٜٔٛاالجتاٖات حن ٛت  ٝايٛاقعٜٚ ،تبا٘ ته ١ْٝ ٜٔٛسًٛن ِ ١ٝسًٛىٖٚ .اَ ٛاا ذايث
يف َؼر ،ذ ٝتااٌَ املؼرَ ٕٜٛع األػاٛات ايا ْااظت عًاٚ ٢ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
بايتظاٖر عً ٢أْٗا أػٛات ات َؼياقٚ ١ٝميهٔ ايٛ ٛم بٗا; ٚبإعتباار أْا٘ ٜاتِ "َظاارن"١
 shareاألخبار بي األػيقا ;٤فتبي ٚأنثر كَٚ ١ؼياق.)46( ١ٝ
 )5ظٗرت يف األ ١ْٚاألخا  ٠بااا ايتراٛالت يف ايتااَاٌ املٓٗحا ٞيبراٛث االتؼااٍ َاع
ايظااٛاٖر االتؼاااي ١ٝبؼااف ١عاَااٖٚ ،١ااَ ٛااا أ اار يف تٛجٗااات باااا ايباااذثي املآااٝي ببرااٛث
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع َٔٚ ٞبي يو:
-

تٛظٝا َٓاااٖخ َتاايظ ٠األبااااظ ٚاملااياخٌ تظاتٌُ عًااَ ٢اياخٌ اقتؼاااظٚ ١ٜسٝاساا١ٝ

ٚكً ٚ ،١ًٝٝيو باي سًشً َٔ ١االْتكاالت بايأت باايمنٝز عًا ٢ةاٛث تايفل املاًَٛاات اِ
االجتااا ٙكىل االعتُاااظ عًاا ٢األسااايٝق ايبرثٝاا ١املطبكاا ١يف عًااِ اياآفص ٚاالجتُاااع ،ااِ كىل
تٛظ ٝا َٓاااٖخ ٚأظٚات ايترًٝااٌ ايً ااٚ ٟٛايٓؼاا ٞيًرسااا ٌ٥االتؼااايَ ١ٝااع كعاااظ ٠ايٓظاار يف
تٛظٝا ا أساااايٝق ايبرا ا االجتُااااع ٞايا ا

ارتبطا ا بااتُااااات ايفٝزٜاٝ٥اااَ ،١ثاااٌ املااآٗخ

األْثرٚبٛيٛجٚ ٞاييراسات األ ٓٛجرافٝاٚ ،١كًٝاٌ ايظابهات االجتُاعٝا ،١مباا ٜتٓاساق َاع
ببٝاٚ ١خؼا٥ؽ ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ( ٞذشااّ ااااَ)110 -93 ،1993 ،ٞ
( ٚا ٌ٥كمساع) 47( )2009 ،ٌٝ
-

حماٚي ١االستفاظ َٔ ٠عيَٓ ٠ااظ َٚفااٖ ِٝاتؼااي ١ٝتكًٝيٜا ١ؿأُ ةاٛث ٚسااٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُاعَ ٞثآٌَ :ظاٛر ايتفاعًٝا ١ايرَزٜاSymbolic Interactions Perspective ١

( اياُاٛغْٚ )48( )2009 ،ظرٜا ١اراٚ ٤ساا ٌ٥اإلعاالّ ْٚ Media Richness Theoryظرٜا١
ايظااإ ايااااّ ْٚ ،Public Sphereظرٜاا ١املظااارن ١اييميكرابٝااTheory participant ١

ٖ ،ٚ Democraticا.
-

ذاايٚث كاا ٍٛجااٖٛر ٣يف ْٛعٝااَٚ ١شاات ٣ٛأظٚات ايكٝاااض ٚايترًٝااٌ املشااتديَ ١يف

ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞيف ظٌ تبا ٜٔبرم ايباذثي يف ايٓظار يايظٚات ايبرثٝا١
َااا بااي ايتُشااو بإَهاْٝاا ١تٛظ ٝا

ات األسااايٝق ايبرثٝاا ١اي ا ببك ا يف ة ا ظااٛاٖر

اإلعااالّ ايتكًٝاايٚ ،ٟايتانٝااي عًاا ٢ػااالذٖ ١ٝاال ٙاألظٚات يبرا ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاعَ ،ٞع كجرا ٤باا ايتايٜالت ايطفٝف ١عًٗٝا ن ٞتالٖ ِ٥الا ايٓاٛع َأ ايظاٛاٖر،
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ٖٚاا ٛاجتااا ٙظٗاار بكاا ٠ٛخااالٍ ايٓكاطااات اي ا

برذ ا ذااَ ٍٛااي ٣ػااالذ ١ٝأسااًٛب كًٝااٌ

املـُ ٕٛيًتطبٝال عًا ٢رااالت اإلعاالّ اجليٜاي ٚٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ،ٞبُٓٝاا ٜار٣
ايباا إٔ كً ٌٝاملـُٜ ٕٛااي َأ أنثار أساايٝق ايترًٝاٌ َالَ٤ا ١يترًٝاٌ حمتا ٣ٛاإلعاالّ
اجليٜي ٚٚساا ٌ٥ايتٛا ػاٌ االجتُااع ،ٞفٗا ٞال تشاتًزّ أنثار َأ كيٜاي ْطاام ايترًٝاٌ أٚ
َياٚ ٙنليو تارٚ ٜذيات ايترًٚ ٌٝكيٜيٖا .فاإٕ اياباا ا خار ٜار ٣أْا٘ َأ ايؼااٛب١
تكش ِٝايرساا ٌ٥ايا ٜٓتحٗاا ،ايبماا ايكاا ِ٥باالتؼااٍ ٚاملٛجٗا ١كىل املتًكا ٞايٓٗاا ٞ٥كىل ف٦اات
قابً ١يًاي ٚايكٝاض ،ذ ٝكٕ ٖل ٙايرساا ٌ٥ال تتدال ذايٚظما ْٗاٝ٥ا ١حمايظ ٠ميهأ ايٛقاٛف
عٓيٖا يبي ٤عًُ ١ٝايترً( ،ٌٝكااَ)2013،٢
 )6ذيٚث باا ايترٛالت يف برم ايتااٌَ َع األظٚات ايبرث َٔ ١ٝبٗٓٝا:
-

تبا ٜٓبرم ايباذثي َا بي ايٓزٚع كىل استرياث أ ٚاػطٓاع أظٚات ةث ١ٝجيٜاي٠

تتالَ ّ٤ع ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞتتٝح كَهاْ ١ٝظراستٗا يف ؿَ ٤ٛا تتشاِ با٘
َاأ خؼٛػااَ ،١ٝااع ظٗااٛر رُٛعااَ ١اأ األظٚات ٚأسااايٝق ايبر ا ٚايكٝاااض ٚايترًٝااٌ اي ا
ميهٔ إٔ تتؼي ٣الا احملت ٣ٛايظبه ٞاملراٚغٚ ،يًطبٝا ١ا اػا ١ايا تتشاِ بٗاا عًُٝا١
كْتاجااا٘ٚ ،تًكٝااا٘ٚ ،ايتفاعاااٌ َااااَ٘ٚ ،اااا باااي اساااتدياّ األظٚات ايتكًٝيٜاااْ ١فشاااٗا ٚخاػااا١
االستباْات ٚاملكابً ١املتاُكٚ ١كً ٌٝاملـُ.ٕٛ
-

حماٚيا ١تٛظٝا ايايٜااي َأ األظٚات يف ظراساا ١ظااٛاٖر ايتٛاػاٌ االجتُاااعَ ٞثااٌ:

أسااًٛب ايترًٝااٌ ايظاابهٚ ،٢ايترًٝااٌ ايٓؼااٚ ،ٞكًٝااٌ احملتاا ٣ٛاملر٥ااٚ ،ٞتطبٝاال أسااايٝق
(اييراساااات ايتتباٝاااٚ ،١ايبرا ا املشاااتكبًٚ ،ٞظراسااا ١ايفاياااٚ ،١مجاعاااات ايٓكااااغ ايبؤرٜااا١
املتاُكٚ ،١أسايٝق ايُٓلج ١ايرٜاؿٚ ١ٝتطبٝل أسايٝق ايبر ايتحر ( .)،ٜكااَ،2013 ،٢
)111 -95
-

االجتا ٙحن ٛاستاار ٠أسايٝق ٚأظٚات ةث ١ٝببك يف عًا ّٛأخارٚ ،٣خاػا ١اياًاّٛ

اإلْشاااْ ( ١ٝذ ٝا ظٗاارت ةااٛث ايترًٝااٌ األسااًٛبٚ ٞايشاارظٚ ٟايااياليٚ ،ٞظٗاارت َكاااٜٝص
ٚاالختٝارات ايشٝهَٛمٚ ١ٜايشٛسَٛمٚ ١ٜتطبٝل جا د ٚأظٚات ايترً ٌٝايشٝاسٚ ٞايثكاايف
ٚاألٚرج ،َْٞٛٛكً ٌٝا طاب ،األبر ،ايترً ٌٝايشُٛٝٝيٛجَ ،ٞكاٜٝص ٜشر االساتدياّ،
َكاٜٝص االْكرا ،١ٝ٥كًٝاٌ احملاظ اات ،ايترًٝاٌ ايبال،ا ،ٞكًٝاٌ ايفحاخ ،كًٝاٌ ايشاٝام،
كً ٌٝاملشت ٣ٛايثاْ ،ٞأسًٛب ظراسا ١ايفايا ٚ ،.١ةاٛث ايفااٌ ٚايبراٛث ايتشاحٚ ١ًٝٝةاٛث

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

ايفاااٌ ايظاابهٚ ١ٝةااٛث ايفاااٌ ايتظااارنٚ ( ١ٝا٥ااٌ عبااي ايبااار)49 ( )2012 ،2009 ،ٟ
(كااَ ،2013،٢ؾ )111 -95
-

ايكٝاّ بترً ٌٝةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞعٔ برٜل كً ٌٝايبٝاْات بظاهٌ

ي automated data ٞعٔ برٜل استدياّ ٚ ،Twitter APIكٕ ظٗرت باا ايا اَخ ايا
تشاعي يف جتُٝع ٖل ٙايبٝاْات َثٌ  SoMe Labايال ٣باٛر ،Eckhert et al, 2013 ٙجلُاع
بٝاْاات ايتاٜٛم Twapperkeeper ٚ ،ايال ٣اساتديَ٘  ،Burgees and Bruns, 2012نُاا
ظٗرت َٛاقع َٚؤسشات خاػ ١باملشاعي ٠يف ٖلا اااٍ َثٌ ،www.smrfoundation.org
ٚتٛافرت َؼاظر أخرَ ٣فتٛذَ ١ثٌ ٚ NVivoٚ Gephiاألخ

ٜشُح بتحُٝاع ايبٛساتات َأ

ٖال ٙايٛسااٚ ٌ٥تهٜٛاي ايبٝاْاات ٚعرؿاٗا بظاهٌ َر٥اٚ ،٢ناليو ميهأ اساتدياّ أظا٠
 SASيترً ٌٝبٝاْات ٖل ٙايٛساا( )Hart and Taylor, 2014, p79( ٌ٥
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) ،باإلؿااف ١كىل

تااٛافر ايايٜااي َاأ املؼاااظر اإليهمْٝٚاا ١يًرؼاا ٍٛعًاا ٢كذؼاااٝ٥ات عاأ اسااتدياَات ٖاالٙ
ايٛساَٚ ،ٌ٥ؼفٛفات يكٝاض ٖل ٙاالستدياَات ٚايتا ات.
ظٗااااٛر باااااا اياا ا اَخ اياا ا

ميهاااأ اسااااتدياَٗا يف كًٝااااٌ ايبٝاْااااات املتاًكاااا١

باملٛؿاااٛعات اإلخبارٜااا ١ايااجًااا ١ايا ا

تٓظااار عا ا ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ،ٞكًٝاااٌ

-

ْؼٛػاٗا بتاُال َثاٌ ٖٚ ،Wordle or IBM’s ManyEyesا ٢باراَخ تشااعي يف انتظااف
ٚكًٝااٌ َااااْ ٞايٓؼااٛؾ املهتٛباا ١عا ٖاال ٙايٛساااٚ ،ٌ٥باـااٗا ٜااارو ايٓؼااٛؾ بظااهٌ
َر٥اا ٢يف أذحاااّ ظتًفااٜٚ ،١ظٗاار ايهًُااات املُٗاا ١باذحاااّ أنا ٖٚ ،اا ٢بااراَخ أػاابر
تٛظفٗااا ايايٜااي َاأ ايؼاار

األجٓبٝاا ١ذايٝمااا فُٝااا ٜااارف بايتُثٝااٌ املر٥اا ٞيًبٝاْااات data

َٚ .visualizationااأ باااي املؼاااطًرات املشاااتديَ ١ذااايٜثما يف ٖااالا ايؼااايظ َاااا ٜاااارف باااا
ٖٚ ، Curationااَ ٛفٗااَ ّٛشااتُي َاأ عًُٝاا ١مجااع ٚعاارو املااٛاظ ا اػاا ١بايرسااٚ ّٛايٓر ا
ٚايفٖٓ ،ٚ ٕٛا ٜٚشتٗيف عرو قؼَ ١اا بظاهٌ سارظٜٚ ،٣كا ّٛعًا ٢تاٛافر َاٛاظ َاا ٜاتِ
تٓظُٗٝا ٚعرؿٗا بطرٜك ١سرظ َٔٚ ،١ٜبي اي اَخ املشاتديَ ١يف ٖالا ايؼايظ َاا ٜاارف باا
ٖٚ ،)51 ( Storifyااٜ ٛشاااعي يف ايتااارف عًاا ٢نٝفٝاا ١اْتظااار رساااَ ٌ٥آٝاا ١ذاا ٍٛقؼاا ١ت
ْظاارٖاٚ ،ايفهاار ٠األساسااٖ ١ٝاا ٢متهااي ايباااذثي َاأ فٗااِ ٚكًٝااٌ ٚتكٝااَٛ ِٝؿااٛعاتِٗ
ٚعرؿٗا أٜـما بظهٌ َر.ٞ٥
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-

َٔ بي األظٚات ايترً ١ًٝٝأٜـما أظا ٢ٖٚ ،NodeXL ٠أظا ٠تشُح باستكرا ٤ايبٝاْاات

َاأ َٓااابر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ٞكظخااااا يف برْاااَخ انشااٌ يترًًٝااٗا َاأ َٓظااٛر
ايظاابهٚ ١متهاأ ايباذاا

َاأ قٝاااض جاا ٛد االتؼاااٍ َااع َتاباٗٝاااٚ ،عرؿاا٘ بظااهٌ

جرافٝهاا ٞممااا ٜشاااعي يف كيٜااي ظرجااٚ ١ببٝااا ١االتؼاااٍ َااع أعـااا ٤ايظاابهٖٓٚ .١اااى
ايايٜاي َأ األظٚات َثاٌ Google Analytics, Hootsuite, Radian6, youropenbook.org

ٖ ،ٚا ٚايت ٢تشااعي ايبااذثي يف رػاي اجتاٖاات ٚأجااا ايتااَاٌ عا طابهات ايتٛاػاٌ
االجتُااااعٚ ،ٞك يٜاااي أبااار قـااااٜا ايٓكااااغ ٚايفاااٛار عا ا َٛاقاااع ايتٛاػاااٌ االجتُااااع،ٞ
ٚتكيميٗا بظهٌ جرافٝهَٚ ٞر.ٞ٥
-

كعاااظ ٠ػااٝا ١،اياالقاا ١بااي اتباااع األسااًٛب ايهُاا ٞأ ٚايهٝفاا ٞيف ايترًٝااٌ ،ك

طٗيت ٖل ٙاملرذً ١كَاا كاٛال حنا ٛايمنٝاز عًا ٢ايترًٝاٌ ايهٝفا ٞيًرساا ٌ٥االتؼااي ١ٝأٚ
االجتا ٙحن ٛاجلُع بي َٓاٖخ ٚأسايٝق ايبر ايهُٚ ٞايهٝف َٔٚ .ٞبي ٖال ٙاألساايٝق
ايهٝف ١ٝأسًٛب ايترً ٌٝايٓؼاٚ ٢اإل ٓٛاجرفٝاا ٚاييراساات املُتايَٚ Longitudinal ٠آٗخ
ظراساا ١ايفايااَٚ .١ااا ٜااارف باااُكمب ٖٚ webnographicااٜ ٛشااتديّ يف ظراساا ١ايتفاااعالت
االيٝهمْٝٚااا ١باااي املشاااتديَي ملٛاقاااع اجتُاعٝاااَ ١آٝااا ،١فـاااال عااأ كَهاْٝااا ١أرطاااف١
ايبٝاْاتٚ ،كَهاْٝا ١ظراسا ١االجتاٖاات عا فامَ ٠أ ايازَٜٔٚ ،تُٝاز بايكاير ٠عًاَ ٢تاباا١
االجتاٖات ٚت ٖ ٝا يف ٚق ذيٗ ٚا َٔ ،خالٍ َتابا ١ايباذ

يًظرٜج ايزَٓTimelines ٢

باإلؿاااف ١كىل ايظاابهٚ ١ايبٛسااتات )ٚ (Gordan, 2014أسااًٛب كًااٝالت ايٜٛااق

Web

ٜٚ ،analyticsشاااعي يف قٝاااض َاارٚر املشااتديَي عًاا ٢املٛقااعٚ .ةاا ١أظٚات َٛٚاقااع ٚبااراَخ
ناااث َ ٠تاااٛافر ٠تشااااعي يف تاااٛف بٝاْاااات نُٝااا ١عااأ بااارم َااارٚر ٚاساااتدياّ ٚتااَاااٌ
املشتديَي َع طبهات ايتٛاػٌ االجتُاع ٞأطٗرِٖ Google Analytics

-

ايتٛسااع يف تٛظ ٝا ايتؼااُُٝات ايتحرٜبٝاا ،١خاػااَ ١ااا ٜتااَااٌ َٓٗااا َااع املاات ات

ايٓفش ١ٝاملارف ١ٝيًُشتديّ أ ٓا ٤عًُ ١ٝاالتؼاٍ
-

تٛظٝاا ا أسااااايٝق املالذظاااا ١باملظااااارن ١ملتاباااااٚ ١رػااااي أطااااهاٍ سااااًٛنٝات

املشتديَي يظبهات ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ٞأجاا اياالقات ايشا٥ي ٠ب.ِٗٓٝ
-

ظٗٛر باا أسايٝق قٝاض ٚكً ٌٝاجلٛاْق ا اػ ١باجلُٗٛر املشتديّ ييعاالّ

اجليٜاايَ ،ثااٌ ايترًٝااٌ املاحُااٚ ٢ايترًٝااٌ ايٓكااي ٣يًُٛؿااٛعات ٚكًٝااٌ بٝاْااات َٚاًَٛااات

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

األفراظ  ٚ ،Registration Analysisايترً ٌٝايظبه ٢يًُااْ،٢كؿااف ١يًترًٝاٌ االجتُااعٞ
يًحُاعات ٚايثكافات.
-

ايشااا ٢يتطااٜٛر َااااا ٜخاػاا ١بكٝاااض ٚتكٝااا ِٝأظاٚ ٤ممارسااات ٚسااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ

االجتُاعَ ،ٞثٌ ٚؿع َاا ٜيهٝف ١ٝكًٝاٌ ايت رٜايات ٚايٛٝتٝاٛب ٚايفاٝص باٛى ٖ ،ٚاا،
ٚاالعتُاااظ عًاا ٢بررٝااات َٛٚاقااع اجتُاعٝااَ ١تٓٛعاا ١يترًٝااٌ َااي ٣اْتظااار ٚتااا

ٚساااٌ٥

ايتٛاػااٌ االجتُاااعَٚ ٞااي ٣تااارو ٚاخنااراا ٚتفاعااٌ َٚظااارن ١املشااتديَي َاٗااا َثااٌ
ٖ ،ٚ Simply Measured, Sproutا.
 َٔٚ )7بي ايترٛالت اي

طٗيتٗا اإلبارات ايٓظر ١ٜاملتاًك ١ببراٛث ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ

االجتُاع:ٞ
-

تتُراااٛر َاظاااِ اجلٗاااٛظ ايبرثٝااا ١ذااا ٍٛكَاااا حماٚيااا ١كخـااااع ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ

االجتُاااع ٞيًاااماث ايٓظااار ٟايشاااابل يف رااااٍ االتؼاااٍ ،أ ٚحماٚيااا ١كدنااااظ بااارم جيٜاااي٠
ٚاستيعاْ ٤ظرٜا ت ذيٜثٚ ،١اساتًٗاّ عًا ّٛأخار، ٣ا تًاو اياًا ّٛايا ناْا ٖا ٞايرافاي
األساساا ٞياًااِ االتؼاااٍٚ ،خاػاا ١عًُاا ٢اياآفص ٚاالجتُاااعٚ ،ٞيهاأ ه ٜهتااق يتًااو
احملاٚالت ايٓحاح يايّ االتفام عً ٢تؼٓ ٝسٝاقات ٖل ٙايٛساٚ ،ٌ٥ياايّ اٖتُااّ ايبااذثي
يف اياًااا ّٛايا ا

تكا ا ٚرا ٤تطاااٛر ٖااال ٙايظااابهات باااايتٓظ ااااا نْٗٛاااا عًَٛما اا كْشااااْ١ٝ

ٚسًٛن ،١ٝبُٓٝاا اقتؼار اٖتُااَِٗ عًا ٢اجلاْاق اياتكينٚ ،اقتؼاار َاظاِ اييراساات عًا٢
حماٚياا ١استهظاااف ٖاال ٙايٛساااَٚ ٌ٥كارْاا ١اسااتدياَاتٗا بٛسااا ٌ٥اإلعااالّ ايتكًٝيٜااَ ،١ااع
ظٗااٛر عالَااات عيٜااي ٠يًتااياخٌ ٚايتااا

املتباااظٍ بااي ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ ايتكًٝيٜااٚٚ ١ساااٌ٥
52

االتؼاٍ االجتُاع ( .ٞأمحي مس محاظ) ( )43 -42 ،2013 ،
-

تهظا قاارا ٠٤ايبراٛث اجليٜااي ٠يف رااٍ ظراسااات ٚساا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞ

عااأ تٛظٝفٗاااا يًايٜاااي َااأ األبااار ٚاملاااياخٌ ايٓظرٜاااَ ١ااأ بٗٓٝااااَ :ااايخٌ االساااتدياَات
ٚاإلطباعاتْ ،ظرٚ ١ٜؿع األجٓيْ ،٠ظرٜا ١األبارَ ،ايخٌ ْظار األفهاار املشاتري  ،١بٓاا٤
املآ ،٢را ٤ايٛس ١ًٝاإلعالَ ،١ٝامليخٌ اال ٓاٛجرايف ،فحا ٠ٛاملارفا ،١االعتُااظ عًاٚ ٢سااٌ٥
اإلعالّْ ،ظر ١ٜاملشاٛ٦ي ١ٝاالجتُاعٝا ،١متثٝاٌ املاًَٛااتْ ،ظرٜا ١ظٚاَا ١ايؼاُ  ،ايتفاعًٝا١
ايزَزٜااا ،١كًٝاااٌ ايااآظِْ ،ظرٜااا ١اي ااارضْ ،ظرٜااا ١ايهتًااا ١ايفرجاااْ ،١ظرٜااا ١ايفـاااٛر
االجتُاااعْ ،ٞظرٜاا ١ايترًٝااٌ ايثكااايفْ ،ظرٜاا ١ايفكاا ٍٛايياليٝااْ ،١ظرٜاا ١ايااتاًِ االجتُاااع،ٞ
165
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اااٍ ايااّْ ،ظر ١ٜااْ ،١ُٓٝظر ١ٜاياالقات ايظدؼ ،١ٝاال ٓٛجراف ١ٝاالفماؿا( .١ٝذشااّ
كااَ)111 -95 ،2013 ،٢
-

 َٔٚبي ايترٛالت يف عالق ١ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ٞبااياً ّٛاألخار ٣إٔ

عًِ االتؼاٍ طٗي يف ايشآٛات األخا  ،٠تٛاجاي عًا ّٛأخار ٣ؿأُ َؼافٛفات٘ َأ بٗٓٝاا:
كًٝاااٌ ايااآظِٚ ،ايترًٝاااٌ ايشاااْ ٝطٝكٚ ،ٞايترًٝاااٌ اإلرجْٛاااَٝٛهٚ ،ٞايترًٝاااٌ ايثكاااايف،
ٚايترًٝاااٌ ايتهٓٛياااٛج ٞاالقتؼااااظ ٟاالجتُااااع ٞايشٝاساااٚ ،ٞكًٝاااٌ املٓافشاااٚ ،١كًٝاااٌ
ايتفاعٌٚ ،ايترً ٌٝايظبهٚ ،ٞايترً ٌٝايً ٚ ٟٛايياليٚ ٞايشٝاقٚ ٞايشاُٛٝٝبٝك ( .ٞأمحاي
مس )162 -161 ،2013 ،
-

بات ايظبهات االجتُاعٝا ١تظاهٌ ٚاقاماا اجتُاعًّٝاا يا٘ َارظٚظ ٙعًا ٢ايهٝاْاات

ايشٝاسااٚ ١ٝاالجتُاعٝااٚ .١يااليو ،فااإٕ ايٛقااٛف عًاا ٢كبااار ْظاار ٟكًًٝاا ٞأػاابح أَارما ًَُّٗ اا
يتفشاا ٖاالا ايٛاقااع .فًكااي ٚياايت فهاار ٠ايتاآظ يًظاابهات االجتُاعٝااَ ١اأ رذااِ عًااِ
االجتُاع ،ذ ٝتبٓ ٢ايتٓظ االجتُاع ٞأبارما كًًٝٝا ،١أبر ٖاا ايترًاٝالت املرتبطا ١بارأض
املاٍ االجتُاع ٞييراس ١فاعً ١ٝايظبهات االجتُاع.)53( ١ٝ
 )8جتر ٣ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞيف ظٌ ايايٜي َٔ ايؼاٛبات اي تٛاجا٘
ايباذثي املآٝي بيراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع َٔ ٞبٗٓٝا:
ايا

ٝ،بٚ ١جٛظ َؼفٛف ١ةثٝا ١يًُٛؿاٛعات ايا ميهأ ظراسااتٗا ،ساٛا ٤اييراساات
ت ايكٝااّ بٗاا أ ٚايا ٜفـاٌ ايكٝااّ بٗاا أ ٚايا قاي تشااعي يف ككٝال تكايّ أنا يف

املشااار ايبرثاا ٞاملتاًاال بٛسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٚ ،ٞيااو يف ظااٌ املراٚذاا ١بااي ايشااُ١
ايتكًٝي ١ٜيًُٛؿٛعات املدتار ٠يًيراسٚ ١بي حماٚالت َشاٜر ٠جي ٠ايٛسٚ ١ًٝجتيظٖا ايياِ٥
-

جًباا ظراسااات ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞكطااهايٝات َٓٗحٝااْٚ ١ظرٜاا ١تباايٚ

عؼ ١ٝعً ٢االستهظاف ٚايٛػ ْاٖٝو عٔ ايتفش ٚايتك.)54( ِٜٛ
-

ػاااٛبَ ١شاااٜر ٠ايتطااٛر املشااتُر ألْااٛاع ٚاسااتدياَات َٚااااه َٚهْٛااات ٚساااٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞايت ٢جتاٌ ايفهر ٠ايبرثٚ ،١ٝبرٜك ١تٓاٚاا قيمي ،١بااي َارٚر فام٠
قؼ ا  ٠جاايًّ ا َاأ كجنااا ايبر ا  ،فـااال عاأ ػاااٛبَٛ ١انبااٖ ١االا ايتطااٛر عًااَ ٢شاات٣ٛ
ايٓظرٜات ٚاملٓٗحٝات اياًُ ١ٝاي تٓظ ٌ بيراس ١ايظبهات االجتُاع.١ٝ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

-

عًاا ٢اياارَ ِ،اأ ظٗااٛر باااا ايبرااٛث املتاًكاا ١بٛسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞيف

ايشٓٛات األخ  ،٠كال إٔ َاظُٗا َاا اٍ ُٜااي َأ قبٝاٌ ايبراٛث االستهظاافٚ ١ٝايٛػاف،١ٝ
ٚقًااَ ١ااأ ٖااال ٙايبراااٛث ٚايهتاباااات عٓاا باااايبرٛث ايتحرٜبٝاااٚ ١ايتٓظ ٜااا ١اااال ٙايٛسااااٌ٥
اجليٜي ،٠نُا ه تظٗر س ٣ٛظٚرٜات عًُ ١ٝقً ١ًٝتآ ٢بٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞبؼاف١
عاَااا ،١يف ٚقا ا ال تظا ا ٌ فٝااا٘ ةاااٛث ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعَ ٞشااااذ ١ناااب َ ٠ااأ
اٖتُاَااات اياايٚرٜات اياًُٝاا ١ايتكًٝيٜااٚ ١املارٚفاا .١نُااا ه تطاارح ساا ٣ٛنًٝااات حماايٚظ٠
براَخ خاػ ١بٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞكٕ بيت بااا اجلاَااات برذٗاا نُكاررات،
فاً ٢ساب ٌٝاملثااٍ رػايت ( ) ) 55 ( ) Tia Tyree, 2014يف ظراسا ١ااا نيشاي َكاررما عأ
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٜ ٞتِ برذِٗ يف عي ٠جاَاات.
-

عاايّ ٚجااٛظ اتفااام بااي ايباااذثي ذاا ٍٛأْشااق املااياخٌ ايٓظرٜااٚ ١املٓٗحٝاا ١ييراساا١

ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ،ٞذااا ٍٛاألٚيٜٛاااات ايبرثٝااا ١ساااٛا ٤عًااا ٢اجلاْاااق ايٓظااار ٟأٚ
املٓٗح ٚ .ٞيو يف ظٌ ايتريٜات ايبرث ١ٝا اػ ١بٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع َٔٚ ،ٞبٗٓٝا:
.1

عيّ االتفام عً ٢أفـٌ بيا ١ٜيًتااٌَ َع ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٖٚ ،ٞاٌ

ته ٕٛبايشا ٞيؼٝا ١،ج ٛد أْ ٚظر ١ٜتشاعي يف تفش ظٛاٖرٖا.
.2

ػااااٛب ١اساااتدياّ األساااايٝق ايبرثٝااا ١ايتكًٝيٜااا ١املتباااا ١يف ظراسااا ١مجٗاااٛر ٖااالٙ

ايٛسا ٚ ،ٌ٥يو يف ظاٌ ايتراٛالت ايهاب  ٠يف املفااٖ ِٝايشاابكٚ ،١ايا ناْا تايٚر ذاٍٛ
فهر ٠اجلُٗٛر املتحاْص َكابٌ اجلُٗاٛر ،ا املتحااْصٚ ،فهار ٠اجلُٗاٛر ايٓظاج َكاباٌ
فهاار ٠اجلُٗااٛر ايشااًبٚ ،٢فهاار ٠اجلُٗااٛر املكاااَ ّٚكابااٌ اجلُٗااٛر املشاات ٌ ( .اااااَ،٢
)107 ،2013
.3

ػاٛب ١ظراس ١ايظٛاٖر ايتهٓٛاجتُاع ١ٝاجليٜاي ٠ؿأُ َٓااٖخ ايبرا االتؼاايٞ

املتاارف عًٗٝا يهْٗٛا ظاٖر ٠طاًَٚ Macro ١يٝش ظٛاٖر حميٚظ. Micro ٠
 .4بُٓٝا ناْا اييراساات االتؼااي ١ٝايتكًٝيٜا ١ترجاع ايتاا ات ايا كاي ٗا ٚسااٌ٥
االتؼاٍ عً ٢اجلُٗٛر كىل ٚجٛظ بٓ ٢ابتٚ ١راسد ١يف ااتُع َثٌ ايبٓا ٤االقتؼااظ ٟيآظِ
االتؼاٍ ٚايبٓا ٤ايشٝاس ٞيًب ١٦ٝاالتؼايٚ ،١ٝايبٓا ٤ايٓفش ٞيًفارظ ،طاٗيت ناٌ ٖال ٙايبٓا٢
ت ا ات جٖٛرٜاا ١عؼااف باألساسااٝات ٚاملفاااٖ ِٝاي ا ناْ ا كهااِ تفش ا ات ايظااٛاٖر
االتؼاااي ١ٝايتكًٝيٜاا ،١ك كْٓااا َ -شااتديَ ٞايظاابهات االجتُاعٝاا - ١أػاابرٓا ْتااارو
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يتااا ات َ اااٜر ٠عُااا ساابلٜٚ ،ؼاااق االذتهاااّ فكااج كىل ات اياابين ايتكًٝيٜاا ١يف تفش ا
أسباب ٖل ٙايتا ات ٚأطهااا َٚااملٗا.
 .5عيّ قير  ٠ايبرٛث عً ٢ايكفز عً ٢ايٓظرٜات االتؼاي ١ٝحن ٛايٓظرٜات االجتُاعٝا١
َٔ جيٜي ،ك أ ػابح َأ ايـارٚر ٟكعااظ ٠تارٜا املفااٖٚ ِٝايٛذايات ايتكًٝيٜا ١املشاتديَ١
سٛا ٤يف ايٓظرٜات االتؼاي ١ٝأ ٚاالجتُاع ،١ٝذ ٝتااَْ ٞاظِ اياً َٔ ّٛارتبااى ٚاؿاح يف
َفاُٖٗٝا بشبق تٛسج ايتكٓٝات اجليٜي ٠يًٓظابات االْشاْٚ ١ٝاالجتُاع.١ٝ
 .6ػاااٛب ١اسااتدياّ أسااًٛب كًٝااٌ املـااُ ٕٛبطرٜكتاا٘ ايتكًٝيٜاا ١يف كًٝااٌ ْؼااٛؾ
ٚرساٚ ٌ٥سا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ،ٞك ٜؼااق تكشاٖ ِٝال ٙايرساا ٌ٥كىل ف٦اات قابًا ١يًااي
ٚايكٝااااض أ ٚكىل ف٦اااات ابتااا ١جاَااااَ ١اْاااا ،١فايرساااا ٌ٥ايا ا ٜاااتِ تباظااااا تتظاااهٌ ٚفااال
برٚتٛناا ٍٛاالتؼاااٍ عا ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞيااٝص ٚفاال طااهٌ ابا ٚحماايظ،
فٗاا ٞرسااا  ، ٌ٥ا ابتااَٚ ١اات ٚ ،٠ال ذاايٚظ ْٗاٝ٥اا ١اااا ميهاأ ايٛقااٛف عٓاايٖا ٚكًًٝااٗا،
فايٓؼااٛؾ َفتٛذااٚ ،١ال ْٗاٝ٥اا ،١تتظااهٌ عًاا ٢أنثاار َاأ َشاات ٚ ،٣ٛيااو يف ظااٌ تااايظ
املشااارات اي ا تتداالٖا رسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞتٓااٛع املشااارات اي ا ٜٛظفٗااا نااٌ
َشتديّ مبفرظ ٙيف تااًَا٘ َاع ٖال ٙايرسااٚ ،ٌ٥قٝاَا٘ بإعااظ ٠تظاهَ ٌٝالَاح ايرساا ٌ٥يف
أطهاٍ ٚقٛايق ( ْؼٛؾ ،ػٛر ،فٝيًَ ،ٜٛفات ...كخل) (كااَ.)102 -101 ،2013 ،ٞ
 .7كااي ٟاختٝااار ايآٝااات املبر ٛاا ١املالُ٥اا ١يطبٝااا ١ايبر ا ٚ ،أفـااٌ ساابٌ ايتٛاػااٌ
َاِٗ
 .8ا ٛف َٔ االتٗاّ باخمام خؼٛػ ١ٝاملبر ٛيٚ ،اْتٗاى أخالقٝاات َٗٓا ١ايبرا
اياًُ َٔ ،٢خالٍ االبالع عً ٢ػافرات َٚاٛاظ َشاتديَي قاي ال ٜايرن ٕٛأ ٚال ٜٛافكإٛ
عً ٢تٛظَ ٝا ْظر ٙٚعًٚ ٢سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعَ ٞاظ ٠ةث.١ٝ
 .9ػاااااٛب ١كًٝااااٌ باااارم ٚأطااااهاٍ تفاعًٝاااا ١املشااااتديَي َااااع ٚسااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ
االجتُاع ،ٞبفاٌ عيّ ٚجاٛظ ٖٜٛا ١حمايظ ٠ملشاتديَٚ ٢ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ٞكعااظ٠
تظه ٌٝتًو اا ١ٜٛيف أطهاٍ ٚػٝغ ظتًف.١
 .10ػاااٛب ١ايتااَااٌ َااع ايهااِ ااا٥ااٌ َاأ ايبٝاْااات ٚتاايفكاتٗا ع ا ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاااع ،ٞيف ٚق ا ال تشااُح فٝاا٘ باااا ٖاال ٙايٛساااَٗٓ - ٌ٥ااا ايفااٝص بااٛى  -باًُٝاا١
جتُٝع ايبٝاْات ي ًّٝا ٚ automated dataايباا ا خر ذنتاد كىل خ  ٠فَٓ ١ٝثٌ ايتااَاٌ َاع
 APIعً ٢ايتٜٛم.
 .11كٕ اجلٗٛظ ايبرث ١ٝاملآ ١ٝبيراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااع ٞال تازاٍ جٗاٛظ فرظٜا١
يف َاظُٗاٚ ،قًَٗٓ ١ا ٜاخل ايطابع اجلُاع. ٞ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

أسفرت ايترٛالت ايهاث  ٠ايا طاٗيٖا ايتااَاٌ املٓٗحاٚ ٞايٓظارَ ٟاع ٚساا ٌ٥اإلعاالّ
اجليٜاي ٚطابهات ايتٛاػااٌ االجتُااع ،ٞعاأ ظٗاٛر ايايٜاي َاأ اإلطاهايٝات ايٓظرٜاا١
ٚاملٓٗح ١ٝاي
)1

تٛاج٘ ايباذثي املآٝي بٗلا اااٍ َٔ بٗٓٝا:

عيّ ٚجٛظ جا د َٚكٛالت َٚفاْٖ ِٝظر ١ٜنافَٓٚ ١ٝاسب ١يتفش ظٛاٖر ٚساٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُااع ،ٞمماا ٜايفع بااا ايبااذثي كىل كجناا ظراسااتِٗ َأ ظ ٕٚاالساتٓاظ كىل
قٛاعي ٚرؤْ ٣ظرَ ،١ٜع االنتفاا ٤بٛػا ٖال ٙايظاٛاٖر باال تاُال يف كًًٝاٗا ٚتفشا ٖا،
ٚايباا ا خر ٜشتٓي ملكٛالت ٚجا د تكًٝي ١ٜقي ال تتٓاسق َاع ببٝااٖ ١ال ٙايظاٛاٖرٖٚ ،اٛ
َا ال ٜشاعي يف بٓا ٤ترانِ ْظر ٟر ،ٟنُا ال ٜشااعي يف تاٛف رؤ ٣تفشا َٛ ١ٜؿاٛع١ٝ
ال ٙايظٛاٖر.
 )2تٛاجاا٘ ايٓظرٜااات املشااتديَ ١يف راااٍ ةااٛث ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞعااي٠
كيٜات َٔ بٗٓٝا:
-

ت ا ا خؼاااا٥ؽ ايظااااٖر ٠اإلعالَٝااا ١ايا ا ٜاااتِ ظراسااااتٗا ٚببٝاتٗااااٚ ،اخاااتالف

خؼااا٥ؽ ايٛاقااع اي ا ٜٓتحٗاااٚ ،تااياخٌ عٛاَااٌ َ اااٜر ٠يف تظااهًٗٝاٜ ،ؼاااق ذؼاارٖا أٚ
تاُُٗٝا.
-

عيّ قير ٠ايٓظرٜاات ايا تت شاِ بايظاُٚ ٍٛايهًٝا ١عًا ٢اساتٝااب ظاٛاٖر ٚسااٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞفـال عٔ إٔ َاظُٗا ناإ ٚيٝايما يشاٝام كعالَاٚ ٢اجتُااع ٚ ٢كاايف
ظتً  ،مما دناٌ َشاي ١استاارتٗا يف راٍ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞحمفٛفاا بايايٜاي
َاأ احملااا ٜر ،يف ظااٌ ا ااالف اياايا٥ر بااي ايباااذثي ذااَ ٍٛااي ٣ػااالذ ١ٝتٛظ ٝا املااياخٌ
ٚايُٓا د ايٓظر ١ٜايتكًٝي ١ٜعً ٢اييراسات املٗتُ ١بٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
-

قً ١االجتٗاظ يف استرياث َياخٌ ْظر ١ٜتتالَ ّ٤ع ببٝا ١ظاٛاٖر ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ

االجتُاااعَ ٞاأ جٗاا ٚ ،١طااطٛح باااا ايباااذثي كىل اسااتاار ٠جااا د ْٚظرٜااات َاأ راااالت
ٚعً ّٛأخرَ ،٣أ بااب ايشابل ايبرثا ،ٞظ ٕٚظراٜا ١نافٝا ١بإَهاْٝا ١تٛظٝفٗاا يف اساتكرا٤
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ظااااٛاٖر ٚسااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ االجتُاااااعٚ ،ٞقٝاااااّ ايااااباا األخاااار باالسااااتٓاظ كىل َفاااااِٖٝ
ابشتُٛيٛجَ ، ١ٝشتكاٚ َٔ ٠اقع ظراس ١ايظٛاٖر املؼااذب ١يٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع،ٞ
 َٔٚظ ٕٚايٓظر بتاُل يف استدالؾ َفاٖ ِٝخاػ ١بٗا.
-

ػاااٛب ١تطبٝاال باااا ايٓظرٜااات ايتكًٝيٜاا ١عًااٚ ٢اقااع ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞت ا

ايٛسا ٌ٥االتؼايٚ ١ٝعالقتٗا باملت ات ٚاياٛاٌَ األخرٚ ،٣ظٗاٛر ٚساا٥ج كعالَٝا ١جيٜاي،٠
ال ختـع يلات ايـٛابج ايتٓظ ١ُٝٝاملايٛفَ ١ثٌ امليْٚات ٚػراف ١املٛابٔ.
-

ةٝ، ١اب يرؤ ٣تفش  ١ٜيظاٛاٖر عيٜايَ ٠ثاٌ كًٝاٌ اتؼااٍ اجلُاعاات ايؼا ،٠

ٚكً ٌٝاألبااظ ايٓفشا ١ٝاملرتبطا ١بايتفاعاٌ ايفاٛرَ ٣اع األفاراظ ٚايٓؼاٛؾ ٚتٓاقاٌ ايظاا٥اات
ٖ ،ٚا.
 )3اْاهشا اإلطااهايٝات املتاًكاا ١بايٓظرٜاا ١يف ةااٛث ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞ
عً ٢اجلٛاْق املٓٗحٚ ١ٝاإلجرا َٔ ،١ٝ٥عيْٛ ٠اذ َٔ ٢بٗٓٝا:
-

عيّ ٚجٛظ َٓااٖخ عًُٝا ١جيٜاي ٠قااظر ٠عًا ٢ايتااابَ ٢اع ظاٛاٖر اإلعاالّ اجليٜاي

ٚطبهات ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞفاً ٢ايرٚ َٔ ِ،جاٛظ بااا ايماناِ املارفا ٢ايهُا ٞيف
ظراسااات ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞكال كْٗااا ه ككاال ايٓحاااح املرجاا ٛيف تطااٜٛر ايبٓااا٤
ايٓظرٚ ٟايفًشف ،٢أ ٚبرح َٓاٖخ ةث ١ٝجيٜي٠
-

استُرار ً،ب ١استدياّ األظٚات ايهُ ١ٝيف ظراس ١بااا ظاٛاٖر ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ

االجتُااااع ٞاياا كتااااد كىل تٓاااٛع يف األظٚات ايبرثٝاااٚ ١تهاَاااٌ َاااا باااي األظٚات ايهُٝاا١
ٚايهٝف ،١ٝباعتبار أْٗا ظٛاٖر كْشاْٚ ١ٝاجتُاعٝاٚ ١اتؼااي ،١ٝال ميهأ رػايٖا ٚكًًٝاٗا
ٚتفش ٖا نًُّٝا فكج ،فثُ ١أبااظ أخر ٣قٚ ١ُٝٝسًٛن ١ٝتكتـ ٢اساتدياّ أظٚات نٝفٝا١
أٜـماااا النتظااااف أبااظٖااااَ ،اااع األخااال يف ايفشااابإ ايااايٚافع ايهآَاااٚ ١را ٤راٚ ٤قاااِٝ
ٚاجتاٖات ٚسًٛنٝات َشتديَٚ ٢سا ٌ٥ايتٛاػٌ اجلُاٖ ٚ ،ٟعيّ االقتؼار عً ٢كًٌٝ
راَٛٚ ٤اق ٚاجتاٖات املشتديَي بظهٌ نُ ٢فكج.
 )4اْاهاااض ايظاارٚف املتاًكاا ١بايشااٝام ايبرثاا ٢عًاا ٢ايتااَااٌ املٓٗحااٚ ٢ايٓظاارَ ٟااع
ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع َٔ ،ٞبٗٓٝا:
-

أظ ٣ت

ٚاختالف خؼا٥ؽ ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞعُاا سابكتٗا َأ

ظااٛاٖر كعالَٝاا ،١بفاااٌ ايتطااٛر ايتهٓٛيااٛج ،ٚ ٞا  ،ٙكىل ت ا يف ببٝااا ١ايتفاااعالت بااي

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

َهْٛات َٚت ات ايظاٖر ٠اإلعالَٚ ،١ٝاياٛاٌَ امله ١ْٛااٚ ،ظٚر نٌ عاٌَ َٓٗاٖٚ ،اٛ
َا ٜاين ػااٛب ١تفشا ٖال ٙايظاٛاٖر باالساتٓاظ يالات اياٛاَاٌ ايشاابك ١املاؤ ر ٠يف ايظاٛاٖر
االتؼاي ١ٝايتكًٝي.١ٜ
-

َاااع اتشااااّ ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ٞبايااملٝااا ،١أػااابح َااأ ايؼااااق اختٝاااار

َٛؿٛعات ةث ١ٝات ػب  ١حمً ،١ٝك قي تماجاع أُٖٝا ١اييراسا ١يف ذااٍ اقتؼاارٖا عًا٢
تطبٝكات حمً ١ٝػرف ،١أ ٚاختٝارٖا راٍ ةث ٢حمً ٞحميٚظ ،عً ٢عهص َاا ٖا ٛساا٥ي
يف اييراسات اإلعالَ ١ٝايتكًٝي ،١ٜاي

تتزاٜي أُٖٝتٗا َاع تزاٜاي ارتبابٗاا بٛاقاٗاا احملًا،ٞ

ك قااي ٜتطًااق األَاار كجاارا ٤ظراسااات َكارْاا ١عًااَ ٢شااتٜٛات ظتًفاا ١يًتااارف عًاا ٢جٛاْااق
ايتظاب٘ ٚاالختالف بي املٛؿٛعات ايبرثٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف سٝاقات رتُا ١ٝظتًف.١
-

ً،باا ١اييراسااات ات ايطااابع االستهظااايف ٚايٛػااف ٢عًاا ٢اييراسااات ايتحرٜبٝاا١

ٚايتٓظ ١ٜ
-

ً،باا ١اسااتدياّ َٓاااٖخ ةثٝااَ ١آٝاا ١أنثاار َاأ ٖ ،ااا ٚخاػاا ١املاآٗخ املشاار٢

ٚاملكارٕ.
-

ً،ب ١تٛظ ٝأظٚات ةث ١ٝأنثار َأ ٖ ،اا َاع اتؼااف باـاٗا بايكؼاٛر ،فُاثال

االعتُاااظ عًاا ٢االسااتباْات أػاابر ٜااتِ بظااهٌ كيٝهمْٚاا، ٞايبمااا ،ممااا ٜكًااٌ َاأ ظرجاا١
َؼياقْ ١ٝتا٥خ ٖل ٙاالستباْات ،نُا إٔ استدياّ أظا ٠كً ٌٝاملـاُٜٛ ٕٛاجا٘ ايايٜاي َأ
ايؼاٛبات املتاًك ١مبرٚا ١،ايٓؽ ات٘ ٚت

َشارات٘ ٚعايّ قابًٝتا٘ يًااي ٚايكٝااض ايايقٝل،

فـااال عاأ ايؼاااٛبات اي ا تٛاجاا٘ ايباااذثي فُٝااا ٜتاًاال مبٛافكاا ١املشااتديَي عًاا ٢كًٝااٌ
رساٚ ،ًِٗ٥ا ظ َٔ ١ٝاالتٗاّ باخمام ا ؼٛػ١ٝ
-

عاايّ كَهاْٝاا ١ايكباا ٍٛبفهاار ٠نًٝاا ١ايبٓااا ٤أ ٚايٓشاال اإلعالَااٚ ،٢االسااتُرار يف

تاابين ْظرٜااات تشااا ٢يتفشا نااٌ جٛاْااق ايظاااٖرٚ ٠تـااع قااٛاْي عاَاا ١اااا يف ايتااَااٌ َااع
ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ،ٞألْٗاااا ببشااااب ١تاحاااز بٗااالا ايظاااهٌ عااأ تفشا ا
االختالفات ايهث ٚ ٠اجلٖٛر ١ٜيف تًو ايظٛاٖر ( َٗا عبي ااٝي)204 ،2013 ،
-

كطااهاي ١ٝايتااَااٌ َااع ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞبطرٜكاا ١ايتااَااٌ ْفشااٗا َااع

ٚسا ٌ٥االتؼاٍ ايشابك َٔ ١ظ ٕٚكظراى االختالفاات ايا ٜٓطا ٣ٛعًٗٝااٚ ،ايتا ٢متٝزٖاا عأ
ٖ ،ا ا ا ،ذٝا ا

تتٓاااٛع ٚختتًا ا ايتاااا ات اإلعالَٝااا ١يظااابه ١اإلْمْا ا بتٓاااٛع ٚاخاااتالف
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اسااتدياَاتٗاٖٚ ،ااَ ٛااا ٜاااين ؿاارٚر ٠ايتفرقاا ١بااي ايتااا ات ايٓامجاا ١عاأ االسااتدياَات
املتٓٛع ١يظبه ١اإلْمْ ٚ ،تًو ايٓامج ١عٔ تطبٝكات اتؼاايَ ١ٝآٝاٖ ،ٚ ،١ااَٗ ( .اا عباي
ااٝي)213 ،2013 ،
-

ال ٜزاٍ ب اا ايبااذثي ٜتؼاٛر ٕٚإٔ ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞمبفرظٖاا ،قااظر٠

عً ٢كذاياث تاا ات ساًٛن ١ٝقاي ت ا أٚاػار رتُاٝا ،١بُٓٝاا تشاتٓي ذحاتِٗ عًا ٢بارح
َفارظات َشاتُيَ ٠اأ جاا د َؼا ر ٠يًاًُٝا ١االتؼااي ١ٝايكاُ٥اا ١عًا ٢ػاافرات ايفاٝص بااٛى
َااثالٚ ،تكاا ّٛبتاُُٗٝااا ،فإذاايٖ ٣اال ٙاييراسااات  -عًاا ٢سااب ٌٝاملثاااٍ  -ذاايظ اياٛاَااٌ
املااؤ ر ٠يف كذااياث تااا ات عًاا ٢األْظُاا ١ايفانُاا ١يف املؼااياق ١ٝاي ا ٜتُتااع بٗااا املٛقااع
ٚاياالق ١اي

تربط٘ باملٛاقع اإلخبارٚ ،١ٜايثك ١يف املٛاقع ..باعتبارٖا عٛاٌَ تؤ ر يف تهأٜٛ

االجتاٖات حن ٛت  ٝايٛاقع ِ ايشًٛىٚ ،ف ٢ظراسا ١أخار )56( ٣ربطا باي كذاياث ايت اٝ
ٚذرنات ايتُرظٚ ،بي استدياّ ايفٝص بٛى نُؼير ييخبار ٚاملظارن ١االجتُاع. ١ٝ
)5

تتشِ املٛؿٛعات ايبرثٝا ١املرتبطا ١بٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞبايرٚتٝٓٝا ،١فٗاٞ

تيٚر يف ظٚا٥ر حميظً َٚ ٠ك ،١ة ٝتراجع راٗ٥اا املشاتُي َأ ايشاٝاقات ااتُاٝاٚ ١ايا
نإ متي ايباذثي بافهار َٛؿٛعات ةثَ ١ٝتٓٛع ١بتٓٛع ٖل ٙايشٝاقات ،فاياٌُ ايبرثا٢
ايلٜ ٣يٚر يف ساٝام ةاٛث ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٜ ،ٞشاتُي َكَٛاتا٘ َأ ساٝام بٓاا٢٥
ٚاذااي ٚحماايظ ،ممااا ذنااي َاأ تٓااٛع ايشااٝاقات ايبرثٝاا ،١يف ظااٌ ٚذاايٚ ٠سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاعٚ ،ٞمتا ٌ األظٚات ٚايكٛايق املشتديَٚ ،١تكارب املٛؿٛعات ايا ٜاتِ ظراسااتٗا،
ٚسٝاظَ ٠ااجلات ٚبرم كًَ ٌٝا ١ٓٝعٔ ٖ ،ا.
 )6ػاااٛب ١كجاارا ٤ظراسااات ايتااا ات املارفٝااٚ ١اإلقٓاعٝااٚ ١ايشااًٛن ١ٝاي ا كااي ٗا
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞياي ٠أسباب َٔ بٗٓٝا:
-

املباي  ١اي كٝج بكيرٚ ٠ساا ٌ٥االتؼااٍ االجتُااع ٞعًا ٢ايتاا ٚ ،عايّ االتفاام

عً ٢املفااٖ ِٝاملشاتديَٚ ،١تاايظ اياٛاَاٌ ايا

تكا ٚرا ٤تاا ات ٖال ٙايٛسااٚ ،ٌ٥حملاٚيا١

بااااا ٖااال ٙاييراساااات اختباااار عٛاَاااٌ حمااايظ ٠تاااؤ ر عًاااَ ٢شاااتديَٚ ٢ساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاعَ ،ٞع ك،فاٍ عٛاٌَ أخرٚ ،٣عيّ َراعا ٠ايفرٚم ايفرظ ١ٜبي املشتديَي ،نُاا
كٕ جلا ٤ٛبااا اييراساات ياُاٌ ْشاذ جترٜبٝا ١الختبارٖاا باي املشاتديَي ،قاي ال تاهاص
ٚاقع ايتٛاػٌ ايفكٝك ٞع ٖل ٙايٛسا.ٌ٥

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

كطهاي ١ٝاْاهااض ت ا األْشاام ايٓظرٜا ١اجليٜاي ٠يٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
عًاا ٢اجلاْااق اإلجرا٥اا ٞاملٓاسااق يتطبٝكٗااا ،فاًاا ٢سااب ٌٝاملثاااٍ ،فااإٕ ْشااق ٚرٚظ َٛؿااٛع أٚ
قـااَ ١ٝااا يًطاارح ٚاملٓاقظاا ١بااي َشااتديَٚ ٢سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞال ميثااٌ ايااَااٌ
ايفاسِ يف ايك ٍٛباْٗا تاهص أجٓي ٠اٖتُاَاتِٗٚ ،كجا البي َأ االيتفااف أٜـماا كىل َاي٣
جتاٚب اجلُٗٛر َع برح ٖل ٙايكـاٜا مبا ٜا عٔ ذحِ ايمنٝاز ٚاالٖتُااّ ايال ٣ذؼاً
عً ،٘ٝنُا إٔ كٖ ُاٍ ايتفاعالت االجتُاعٝا ١ايا كاٝج مبٛؿاٛع َاا ٚكايث باي األفاراظ
ٜاين كسكاا َشت ٣ٛتا األجٓي ٠املتباظي ١بي أفراظ اجلُٗاٛر ( َٗاا عباي ااٝاي،2013،،
ؾ )334 -197
َ )7ااأ باااي ايؼااااٛبات األخااار ٣ايا ا ٜٛاجٗٗاااا ايبااااذث ٕٛيف كًٝاااٌ ظاااٛاٖر ٚسااااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاع:ٞ
 افتكااار باااا ايباااذثي يًُٗااارات ايتكٓٝاا ١ايـاارٚر ١ٜيًتااَااٌ َااع ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌاالجتُاع ،ٞمما ٜاٛقِٗ عٔ كجرا ٤ظراسات أنثر عُكاا ،نُاا ذنا ٍٛبٝآِٗ ٚباي تٛظٝا
اي رٝات ٚايكٛاعي املاًَٛات ١ٝاي تزٜي ٖل ٙاييراسات را٤م.
نثاار ٠ايبٝاْااات املتاذااٚ ١اي ا ٜؼاااق ظراساااتٗاٖٚ ،ااَ ٛااا ٜكتـااٚ ٞؿااع ذاايٚظ
ملٛؿااٛع ايبر ا ٚفمتاا٘ٚ ،عاايّ ٚجااٛظ قٝااٛظ عًاا ٢ايتاًٝكاااتٚ ،عًاا ٢اياارَ ِ،اأ فا٥ااي ٠يااو
يًتارف عً ٢تٛجٗات املشتديَي  ٚراٚ ِٗ٥ق ،ُِٗٝكال أْٗا متثٌ َظهً ١يًبااذثي ،فـاال
عأ إٔ َاظُٗاا قاي ٜها ٕٛعب٦ماا عًا ٢ايباذا عٓايَا ٜكا ّٛبفر ٖاا ،ساٛاَ ٤أ ذٝا عايّ
اتؼااااا بايبر ا أ ٚسااطرٝتٗا أ ٚخًٖٛااا َاأ ايشااٝام ،باإلؿاااف ١كىل املظااهالت املتاًكاا١
بتايظ ايً ات املشتديَ ١يف ايظبهات االجتُاعٚ ،١ٝنليو تاايظ املٓاابر ٚاألطاهاٍ ايا
تظٗر بٗا اإلسٗاَات سٛا ٤نؼٛر أ ٚفٝيٖٜٛات أَ ٚكاابع َشاُٛع ١أَ ٚؼاٛر ٠أٖ ، ٚاا،
ٚنليو ػاٛب ١كيٜي ٖ ١ٜٛاملشتديَي ذت ٢يف ذاي ١تاٛافر بارٚفٝالت خاػا ١بٗاِ ،فكاي
ال ته ٕٛػرٝر.١
 ػاااٛب ١اختٝااار عٓٝااات ممثًاا،ٚ ١ا َترٝااز ٠تاهااص ايٛاقااع االجتُاااع ٞايفكٝكااٞيًُتااااًَي َااع ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞتشاااعي يف ايتٛاػااٌ يٓتااا٥خ قابًاا ١يًتاُاا،ِٝ
ٚنٝف ١ٝاختٝاار ٖال ٙايآٝاات يف كباار اخالقاٜ ٞتفال َاع ؿاٛابج ايبرا اياًُا ،٢يف ظاٌ
عيّ تٛفر سٝام تفش َ ٟفٝي ال ٙايظٛاٖر.
 أً،ااق اييراسااات اي ا ْظاارت ذااَٛ" ٍٛاقااع ايظاابهات االجتُاعٝاا "١ھ ٟظراساااتمجاع ١ٝتكتـ ٞتااؿي ايباذثيٚ ،ھ ٚتكًٝيُ ٜهاظ ٜه، ٕٛا٥بما يف ايايٜي َٔ ايي.ٍٚ
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َٔ بي ايتشاؤالت األساسا ١ٝاملطرٚذا ١يف رااٍ ايتااَاٌ املٓٗحاٚ ٞايٓظارَ ٟاع اإلعاالّ
اجليٜي ٚطبهات ايتٛاػٌ االجتُاع ٞايشؤاٍ ذاَ ٍٛاي ٣ػاالذ ١ٝاملرجاٝاات ايٓظرٜا١
املرتبط ١باإلعالّ ٚاالتؼاٍ ايتكًٝي ٟييراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٚ ،ٞمبآا ٢أخار
ٖ :اٌ ٜفامو ايطاابع اجليٜااي يًظابهات االجتُاعٝاَ ١أ جٗاا ١املـااَي ايا تتظااهٌ
ظاخًاااٗا ( تااااب ات َتاااايظ ٠عااا ايٓؼاااٛؾ ٚايؼاااٛر ٚايفٝااايٚ )....ٜٛايتفااااعالت ( باااي
املشتديَي ٚاجلُاعات) اي

كتـٓٗا ٚاالستدياَات املرتبط ١بٗا أبرما ْظر ١ٜخاػا١

َٚكاربات ْظر َ ١ٜاٜرَٚ ٠بتهر٠ر
ٚميهٔ قراٖ ٠٤ل ٙايتشاؤالت عً ٢ايٓر ٛا ت:ٞ
أٚالَ :ااأ املؤناااي إٔ ةااا ١ذاجاااَ ١اسااا ١يٓظرٜاااات اتؼااااٍ جيٜاااي ،٠ك كٕ املُارساااات
االتؼااااي ١ٝايفيٜثااا ١ايا ا أفر تٗاااا ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ،ٞختااارد عااأ ببٝاااا١
املُارساااات االتؼااااي ١ٝايتكًٝيٜاااٚ ،١بُٓٝاااا تاسشا ا ايٓظرٜاااات االتؼااااي ١ٝعًااا ٢أسااااض
ارتبابٗا بايٓظِ االتؼاي ١ٝايشا٥ي ،٠ذ ٝسا كىل تفشا ظٛاٖرٖاا ،فاإٕ ٖال ٙايآظِ
االتؼاي ١ٝقي طٗيت ايايٜي َٔ ايت ات ،مماا ٜؼااق عًا ٢ايٓظرٜاات ايتكًٝيٜا ١تفشا
ٖاال ٙاياات ات باسااتدياّ املكمبااات ٚاملااياخٌ ايتكًٝيٜااْ ١فشااٗاَٚ .اأ ْاذٝاا ١أخاار ،٣فااإٕ
اي ظااٛاٖر اجليٜااي ٠يٛسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞخًكاا فحاا ٠ٛنااب  ٠بااي ايٓظرٜااات
االتؼاي ١ٝايتكًٝيٚ ١ٜبي قيرتٗا عً ٢تفش َا أفر  ٙرتُع ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٞ
َٔ ظٛاٖر ٚممارسات.
اْٝماااَ :اأ املؤنااي إٔ ةاا ١ت ا ما نااب ما يف ببٝااا ١سااٝام ايظااٛاٖر اإلعالَٝاا ١املتاًكاا١
بٛسا ٌ٥اإلعالّ ايتكًٝي ١ٜعٔ َثٝالتٗا يف بٚ ١٦ٝسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ،ٞمماا ٜكتـا٢
كعاظ ٠ايٓظر يف ببٝاْٛٚ ١ع ١ٝاملرجاٝات ايٓظر ١ٜاملشتديَ ١يف تفش ايظٛاٖر اجليٜي٠
املؼاذب ١يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع .ٞفاً ٢سب ٌٝاملثاٍ ،ايٓظرٜاات ايفانُا ١ياًُٝاات
كْتاد املٛاظ اإلعالَٚ ١ٝاستٗالنٗا ال ميهٔ تطبٝكٗا يف ذكٌ االتؼاٍ اجليٜي ،يف ظٌ
تا

يٝااات كْتاااد ٚاسااتٗالى ايرسااا ٌ٥االتؼاااي ،١ٝممااا ٜاااين ايفاجاا ١كىل كْظااآَ ٤اااظ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

جيٜي ٠يًيراسا ،١ذتا ٢ميهأ ايٛػا ٍٛكىل ْظرٜاات عًُٝا ١جيٜاي ٠ميهأ َأ خالااا
كيٜي ببٝا ١ايفراى االتؼاي ٞاجليٜي ( .)57
ايثمااا :كٕ ظٗااٛر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞنْٗٛااا نٝاْااات جيٜاايٜ ،٠شااتيع ٢ت ااٝ
ببٝا ١املاارف ٚاملفاٖٚ ِٝايرؤ ٟاالتؼاي ١ٝاي ناْ تشتديّ قباٌ ظٗٛرٖاا ،فااملٓطل
ٜكاا ٍٛكٕ ظٗااٛر نٝااإ جيٜااي ٜشااتتبا٘ بايتباٝاا ١ت ا ببٝااا ١املارفاا ١املرتبطاا ١باا٘ ،ذ ٝا
ٜؼاق فٗاِ ٚاساتٝااب اياالقاات االجتُاعٝا ١ايا

تاتِ عا ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ

عااأ برٜااال تٛظٝا ا جاااا د االتؼااااٍ ايتكًٝيٜاااْ ١فشا اٗا ،ك أفااار ت ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاااع ٞأجابااا ٚأطااهاال جيٜاايَ ٠اأ ايتٛاػااٌ ه تهاأ َارٚفااَ ١اأ قبااٌ ،ممااا
ٜشتيعَ ٢ا٘ ٚجٛظ ظٜٓاَٝات  ٚيٝات ظتًف ١يترً ٌٝكجاا ٖلا ايت

سٛا ٤عً ٢ايٛجاٛظ

االتؼاي ٞأ ٚاالجتُاع ٞأ ٚايشٝاس.)58 ( ٞ
راباما :كٕ ة ١ذاجَ ١اس َٔ ١قبٌ ايباذثي املٗتُي بيراساٚ ١ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ
يًاٌُ عً ٢ايترارر َأ ساٝطرٚ ٠قٝاٛظ ٚكباارات ايٓظرٜاات املشاتديَ ١يف تفشا ظاٛاٖر
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ،ٞجتٓق كعااظ ٠كْتااد ايٓظرٜاات ايكيميا ١يف ب٦ٝاات ٚساٝاقات
ظتًفااٚ ١عًاا ٢ظااٛاٖر َتبآٜاا ٚ ،١يااو يف ؿاا ٤ٛكظراى ت ا ات ٚخؼااا٥ؽ ب٦ٝاا ١ايتٛاػااٌ
االجتُاعٚ ،ٞكظراى ٚفِٗ ببٝاَ ١ا برأ عً ٢ايٛاقاع االجتُااعٚ ٞاإلعالَاَ ٢أ ت ا ات
جاًتاا٘ ظتًفاا متاَماا عاأ األْشااام االجتُاعٝاا ١ايا أْتحا تًااو ايٓظرٜااات فُٝااا ساابل،
ذٜ ٝؤظ ٣ت

ظرٚف ايٛاقع ٚايشٝام ايلٜٓ ٣تخ ظٛاٖر َٛٚؿٛعات أ ٚقـااٜا ايبرا

بظااهٌ أ ٚباا خر كىل ت نااٌ َكااٛالت ايٓظرٜااات ايتكًٝيٜاا ١أَاااّ ٖاالا اياات

يف ايٛاقااع

ٚاْاهاسات٘ عً ٢خؼا٥ؽ ٚبٓ ٢ايظٛاٖر اي ٜفر ٖا ) 59 (.خاَشما :كٕ ايك ٍٛبٛجٛبٝا١
ٚذتُٖ ١ٝحر ْظرٜات اإلعالّ ايكا ١ُ٥متاَما ك ا فظً يف تفش ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاااع ،ٞقااٜ ٍٛؼاااق ايكباا ٍٛباا٘ عًاا ٢كبالقاا٘ أٜـمااا ،ك ال ميهاأ ايكاا ٍٛبٗحاار
ايٓظرٜات ايكا ١ُ٥متاَما عٔ ظراس ١ظاٛاٖر ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ،ٞيهأ ميهأ ايكاٍٛ
بـاارٚر ٠كْتاااد قـاااٜا ٚتفشا ات ٚرؤ ٣ميهاأ كظَاجٗااا يف ٖاال ٙاألبٓٝاا ١ايٓظرٜاا ١يترااٌ
حمٌ ْظ تٗا املٗحٛرٚ ،٠تتٓاسق َع ببٝاَٚ ١اطٝات ايظٛاٖر اإلعالَ ١ٝاجليٜيٖٛٚ ،٠
َا ٜاين تطٜٛر األبٓ ١ٝايٓظر ١ٜايكا ،١ُ٥فاساض ايٓظر ١ٜقي ٜبكَ ٢أ ظ ٕٚت ا ، ٝيهأ
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َفرظات ٖلا اإلبار ٚاياالقات بٗٓٝا ٖ ٞاي قي تت

يتظهٌ تطٜٛرما ملكٛالت ايٓظرٜا١

ذت ٢تتٓاسق َع ايظاٖر ٠اي ْشا ٢يفُٗٗا ٚتفش ٖا) 60 ( .
سااا :كٕ ايشااا ٢يتطااٜٛر ايتااَااٌ ايٓظاارَ ٟااع ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞ
ساظ م
ٜكتـ:ٞ


ايش ا يف َشااارٜ ٜٔااؤظ ٣كذااياُٖا كىل ا خاار ،عًاا ٢إٔ ٜباايأ املشااار األ ٍٚبايشااا٢

يؼاااٝا ١،جاااا د ْظرٜاااَ ١ؼااا ر ٠أ ٚجزٝ٥ااا ١تاااتالَ ّ٤اااع ببٝاااا ١ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجت ُاااعٚ ،ٞمبااا ٜشاااعي يف االْتكاااٍ يًُشااار ايثاااْٚ ،ٞاياالٜ ٣شااتٗيف ػااٝاْ ١،ظرٜااات
تتٓاسااق َااع ببٝاااٖ ١اال ٙايظااٛاٖر ،ذ ٝا ٜاار ٣باااا ايباااذثي ايبااي ٤ببٓااا ٤جااا د ْظرٜاا١
نُدرد يًتااٌَ َع اإلطاهايٝات ايا تٛاجٗٗاا ةاٛث اإلعاالّ اجليٜاي ٚٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ
االجتُاع ،ٞيف كبار سااٗٝا عأ كباار ْظارٜ ٣ال٥اِ خؼاا٥ؽ ظٛاٖرٖاا ٚايتا ٢ختتًا عأ
خؼا٥ؽ ظٛاٖر ايب ١٦ٝاإلعالَ ١ٝايتكًٝي.١ٜ


عيّ املباي  ١يف تطٜٛع َفاٖ ِٝكعالَٚ ١ٝاتؼااي ١ٝساابكٚ ١حماٚيا ١كخـااعٗا قشارما

عً ٢ظٛاٖر اتؼاي ١ٝجيٜي ،٠تتِ يف ب َ ١٦ٝاٜر.٠


عيّ ك،الم أبٛاب االجتٗاظ حن ٛػٝاَ ١،فاَٖٚ ِٝكارباات َٚاياخٌ ٚجاا د ْظرٜا١

تشاعي يف تفش باا ظٛاٖر ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ


ايمذٝق بيعٛات باا ايباذثي يتطٜٛر َكاربات ْظرٜاٚ ١أظٚات كًًٝٝاَ ١بتهار٠

ملااجلااا ١االساااتدياَات ٚايتاااا ات ٚأجااااا االخناااراا يف ھ  ٙااااااالت اجلُاعٝاااٚ ١كْتااااد
أطهاٍ املـاَي اجليٜي.٠


االٖتُاااّ باالجتااا ٙاياال ٜ ٣ايع ٛحناا ٛاجلُااع بااي َٓاااٖخ ٚأسااايٝق ايبر ا ايهُااٞ

ٚايهٝفٚ ،ٞكعاظ ٠ايٓظر يف تٛظٝا أساايٝق ايبرا االجتُااع ٞايا ارتبطا بااتُااات
ايفٝزٜاٝ٥اااَ ،١ثاااٌ املااآٗخ األْثرٚبٛياااٛجٚ ٞاييراساااات األ ٓٛجرافٝاااٚ ،١كًٝاااٌ ايظااابهات
االجتُاع ،١ٝمبا ٜتٓاسق َع ببٝااٚ ١خؼاا٥ؽ ايظااٖر ٠اإلعالَٝا ١عًاَ ٢شات ٣ٛااتُااات
االفماؿ) 61 ( ١ٝ


ؿاارٚر ٠ظراساا ١ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥االتؼاااٍ االجتُاااع ٞعًااَ ٢شااتٜٛات أ ااٌ ،ذ ٝا

ٜؼاق ظراساتٗا ٚفكا ملشتٜٛات حميٚظٚ ،٠مبا ٜشاعي عً ٢رؤٜتٗا يف كبار عاّ ٜشاعي عًا٢
فُٗٗا ٚتفش ٖا.

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ



كعاااااظ ٠تارٜااا املفاااااٖٚ ِٝايٛذاااايات ايتكًٝيٜاااا ١املشااااتديَ ١سااااٛا ٤يف ايٓظرٜااااات

االتؼاي ١ٝأ ٚاالجتُاعٚ ،١ٝخاػ ١يف ظٌ بار ٚايتاا

ايهاب يًتهٓٛيٛجٝاا عًا ٢األْظاط١

االتؼايٚ ١ٝاالجتُاع١ٝ
 ساباما :ة ١اجتٗاظات ةث ١ٝيف رااٍ تطٜٛاع بااا املفااٖ ِٝايٓظرٜا ١املشاتُيَ ٠أ
اياً ّٛاالجتُاع ،١ٝذ ٝقاّ باا ايباذثي بتطٜٛعھا يف ظراس ١املُارساات املتؼاً ١مبٛاقاع
ايظاابهات االجتُاعٝااَٗٓ .١اااَ :فاااھٜااِ "ايظاابهات االجتُاعٝااٚ "١ايرأمساااٍ االجتُاااعٞ
ٚ social capitalاياارٚابج ايـاااٝفٚ ١اياارٚابج ايكٜٛااٚ .١قااي ٚظف ا ھ  ٙاملفاااھٜااِ ٖ ،ٚااا
بظااهٌ عاااّ ييراساا ١يٝااات َٓطاال اياالقااات االجتُاعٝاا ١يف ھ  ٙاملٛاقااع ٚبٓٝاا ١ايتٛاػااٌ
ظاخٌھا.


ق اي اسااتديّ باااا ايباااذثي َفٗاا ّٛايرأمساااٍ االجتُاااع ٞالستهظاااف اياااٛاه

االفماؿاا ١ٝيف عالقتٗااا بايشااٝام االجتُاااعَٚ .ٞاأ بااي ا الػااات اي ا تٛػااًٛا كيٗٝااا إٔ
استدياّ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٜ ٞشتٗيف ظعِ ايفرؾ االجتُاعٝا ١ايا تااز ايارٚابج
االجتُاعٝااٖٚ ،١ااَ ٛااا ٜتٓاااقا َااع خالػااات أخاار ٣تاار ٣إٔ ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٞ
ٚاإلْمْ ا تااازٍ ايٓاااض عاأ عااٛاملِٗ االجتُاعٝاا ،١باعتبااار إٔ ايتفاااعالت ايرَزٜاا ١ال تااازٍ
األفااراظ عاأ عااٛاملِٗ االجتُاعٝاا ،١بااٌ ميهاأ إٔ تاايعِ اياالقااات االْشاااْٚ ١ٝتؼااٌ ايٓاااض
باـِٗ بباا (  ، Lampe)62نُا خًؼٛا كىل إٔ ٖل ٙايٛسا ٌ٥تُشاِٗ يف تازٜاز ايرأمسااٍ
االجتُاع ( ٞاياالقاات ايفُُٝٝا Bonding Social Capital ١باي أفاراظ َتظاابٗي يف ايشأ
أ ٚايثكافاا ١أٖ ، ٚااا ،نُااا تشااُح باحملافظاا ١عًاا ٢اياالقااات َااع اجلُاعااات االجتُاعٝاا١
ايكيمي ( ١ايؼاظم ايفُاَ .)2012 ،٢نُا قاّ بااا ايبااذثي بتٛظٝا

جا ٛد Model of

ٖٚ Deindividuation Effectsاا ٢تاار ٣أْاا٘ يف سااٝام قًاا ١ايظدؼاآٚ ١ايتحٗٝااٌ عاا ٖاالٙ
ايٛسا ٌ٥ميهٔ إٔ ٜتحا ب األطداؾ املتظابٗي َاما ()Jamila &Wallace, 2014


ت اسااتدياّ َفٗاا ّٛاياارٚابج ايـاااٝفٚ ١اياارٚابج ايكٜٛاا ١يفٗااِ بٓٝاا ١ايتٛاػااٌ يف

َٛاقاع ايظابهات االجتُاعٝا ،١ذٝا ايارٚابج ايكٜٛاٖ ١ا ٞعالقاات محُٝٝا ٚ ١ات َـاإُٛ
عابف ٞقَ ٢ٖٚ ،٣ٛتٛاتر ٠رنؼؽ اا ايفرظ ٚقتما ًَُّٗاٚ ،تتظاهٌ ظاخاٌ مجاعاات ؿاٝك١
عً، ٢رار ايااٚ ١ً٥مجاعاات األػايقا ٤املكاربي ،أَاا ايارٚابج ايـااٝف ،١فتظاٌُ اياالقاات
االجتُاعٝاا ١اي ا تؼااٌ كْشااإ بإْشااإ أخاار ال تكاا ّٛعًاا ٢ايتااٛاتر ناياالقاا ١بؼاايٜل  ،ا
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محٚ ،ِٝعً ٢اير َٔ ِ،ؿافٗا ،كال كْٗا ات قَ ٠ٛاا ألْٗاا تتاٝح قايرما َأ ايتفاعاٌ ٚايتبااظٍ
ٚايٛيٛد كىل ٚسا ٌ٥اجتُاع ( .١ٝايفُاَ)2012 ،٢


رنااازت بااااا ايبراااٛث عًااا ٢استهظااااف االساااتدياَات االجتُاعٝااا ١يٛسااااٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُااعَ ،ٞظا  ٠كىل إٔ ايفـاا٤ات ايتٛاػاً ١ٝايا تؤسشاٗا َٛاقاع ايظابهات
االجتُاعَٓ ، ١ٝفؼً ١عٔ ايفـا٤ات االجتُاعٝا ،١فشاًٛنٝات اجلُٗاٛر ٖا ٞساًٛنٝات
ٖاظفاا ١يتركٝاال اذتٝاجااات ٚاعٝاا ١أ ٚبٓاااٚ ٤سااا ٌ٥اجتُاعٝااٚ ١احملافظاا ١عًٗٝاااٚ ،نااث َاأ
استدياَات ايظبهات االجتُاعٝاٖ ١ا ٞاساتدياَات بكٛسا ٚ ١ٝات ببٝااَ ١ايٛفا ،١نُاا
ٜشا ٕٛجلين َٓاافع عيٜايَ ٠ا ٔ اساتدياّ ٖال ٙايظابهات َثاٌ ايتٛاػاٌ َاع ا خارٚ ٜٔبٓاا٤
عالقااات جيٜاايٚٚ ٠ػااًِٗ َااع َاأ تفؼااًِٗ عاآِٗ املشااافات ٚكخبااار ا خاار ٜٔعاأ ْظااابِٗ
ٚايبر عٔ أطداؾ ٜتُا ًَ ٕٛاِٗ يف االجتاٖات ايفهرٚ ١ٜاألجاا ايفٝاتٚ ،١ٝقي أبًال
ظ .ايفُاااَ ٢عًاا ٢ببٝااا ١املُارسااات املرتبطاا ١بايظاابهات االجتُاعٝااَ ١ااا أمسااا ٙبُٓااا ٛد
ايفيا ا ١ايشااٚ ١ً٥املتررناٖٚ Liquid Modernity ١ا ٛجا ٛد ٜٓطبال عًا ٢ااتُااات ايا
تشٛظ فٗٝا ايفرظاْٝاٚ ١االساتكاليٚ ١ٝكهُٗاا اياالقاات االجتُاعٝا ١املترٛيا ١ايا تتظاهٌ
يف كبار فكي ػالبت٘ ( ايفُاَ)2012 ،٢
( )2سااا ٢ايايٜااي َاأ ايباااذثي يتطااٜٛر ايٓظرٜااات املشااتديَ ١يف ظراساا ١ظااٛاٖر ٚساااٌ٥
اإلعالّ ٚتطٜٛاٗا يف ظراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعَٚ ٞأ بٗٓٝااْ :ظرٜا ١ااااٍ اياااّٚ ،
َيخٌ االعتُااظ عًاٚ ٢ساا ٌ٥اإلعالّٚ،جا ٛد ايتًكاٚ ،ٞجا ٛد االساتدياَات ٚاإلطاباعات(
ذٝ

ٜر ٣ايباا إٔ استدياَات ايفٝص بٛى ال تٓفؼٌ عٔ أجاا االساتدياَات املايٛفا١

َثٌ متـ ١ٝايٛق ٚايمفٚ ٘ٝاالسمخاٚ ٤ايتكً َٔ ٌٝايـ ج ايٚ َٞٛٝايبرا عأ املاًَٛاات.
َٚاأ ھ ا املٓظااٛر فااإٕ َٛقااع ايفااٝص بااٛى ذنكاال ايتٛي ٝا بااي اذتٝاجااات املٝاايٜا اجليٜااي٠
ٚايتكًٝي( .١ٜايؼاظم ايفُاَ)2012 ،٢
 اٖتِ باا ايباذثي بيراس ١برم بٓا ٤اا ١ٜٛايلاتٝا ١عًا ٢ايظابهات االجتُاعٝا،١
ٚك سااماتٝحٝات بٓاااٖ ٤اال ٙااٜٛااَ ١اأ خااالٍ ظراساا ١ايتفاعااٌ بااي َااا ٜشااُ ٞبااٜٛاا ١ايٛاقاٝاا١
ٚاا ١ٜٛاالفماؿ ،١ٝباعتبار إٔ ايظبهات االجتُاع ١ٝمتثٌ راال يتُث ٌٝايالات ،ساٛاَ ٤أ
خالٍ قٝاّ ايفرظ باستاراو َفرظات خاػ ١ب٘ عً ٢جايار ٙا ااؾ أَ ٚأ خاالٍ املؤطارات
اي تهًَُ ٕٛر٘  Profileناجلٓص ٚاياُر ٚاييٚ ٜٔاملي ١ٜٓاي ٜاٝع فٗٝاا ،فـاال عأ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

ظراساا ١اإل سااماتٝحٝات اي ا ٜا ا بٗااا ايفاارظ عاأ اتاا٘ ناختٝااار ػااٛر ٠املًُااح َٚااا ٜكبااٌ إٔ
ٜظٗر ٙعٔ ذٝات٘ ا اػَٚ ،١ا رنفٝا٘ عأ ا خار ( ٜٔاألسار ،٠ايٓظاابات ايا ٜكا ّٛبٗاا)،
ٚرنازت ظراساات أخار ٣عًاَ ٢اا ٜشاُ ٢باإظار ٠ايؼاٛرRepresentation Management ٠

باعتبار إٔ ايظبهات االجتُاع ٖٞ ١ٝفـا ٤يتُث ٌٝايلات ع كَهاْٝات االستاراو ايااّ
ياالقات املشتديّ.)63( .
تطٜٛاااع جااا ٛد ْظااار األفهاااار املشاااتري  ١يف ظراسااا ١اساااتدياَات اإلعالَاااٝي يٛسااااٌ٥
ايتٛاػاااٌ اال جتُااااعَ ،ٞااأ خاااالٍ َارفاااَ ١اااي ٣اْتظاااار اساااتدياّ ٖااال ٙايٛساااا ٌ٥يف
املؤسشات اإلعالَٚ ،١ٝظراسا ١ياو عًاَ ٢شاتٜٛيَ :شات ٣ٛايتبٓا ٢عا املؤسشاات ،اِ
َشاات ٣ٛايتبٓاا ٢ايفاارظَ ،٣ااع ايمنٝااز عًاا ٢ظراساا ١تااا

تاكااي اسااتدياّ ٖاال ٙايٛساااٌ٥

َٚالَ٤تٗااا عًاا ٢كَهاْٝاا ١تبٓٗٝاااَ ،ااع األخاال يف االعتبااار اياٛاَااٌ اي ا تااؤ ر عًاا ٢تاابين
املؤسشات ال ٙايٛسا ٌ٥اجليٜي،٠
استدياّ جا د َٚفاٖ َٔ ِٝعً ّٛأخرَ ٣ثاٌ Situated Learning and Communities

ٚ of practicesايتاا ٢تاار ٣إٔ األفااراظ ٜتاًُااَ ٕٛاأ خااالٍ ايتااَااٌ َااع ايااااه ايطبٝاااٞ
ٚاالجتُاع ٢أنثر مما ٜتًكا ٕٛاملارفا ١بظاهٌ ساًبٚ ،٢ت تٛظٝفا٘ يًتفرقا ١باي ٚسااٌ٥
االعااالّ ايتكًٝيٜااٚٚ ١سااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞفًااِ ٜاااي اجلُٗااٛر سااًبًّٝا يف اسااتكباٍ
املاًَٛااات ،يف ٚق ا تااٛفر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞفرػاا ١يًتٛاػااٌ ٚاملشاااُٖ ١يف
املارف ١اي ٜتِ خًكٗا ْٚظرٖا (
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)

َااأ باااي املكاااٛالت األساسااا ١ٝاملتاًكااا ١بايظااابهات االجتُاعٝااا ١عًاااَ ٢شااات ٣ٛايتااآظ
االجتُاع:ٞ


َكٛياا ١ايبٓااا ٤ايظاابه :٢تٓطًاال تؼااٛر بااإ ايبٓااا ٤ايظاابه ٢ميثااٌ اياارابج بااي

رُٛعااَ ١اأ ايفاازّ االجتُاعٝاا ١اياا تتُثااٌ يف األفااراظ أ ٚاجلُاعااات ،أ ٚنٝاْااات َثااٌ
ايظاارنات ٚاملؤسشاااتٚ .عًاا ٢عهااص ايفرؿااٝات املرتبطاا ١بايبٓااا ٤االجتُاااع ٞيف ايتاآظ
ايتكًٝااي ،٣فايتفاااعالت املتباظياا ١اي ا

تااتِ ظاخااٌ ايبٓٝاا ١ايظاابه ١ٝال ٜظااما إٔ تشاار ٣يف

ايهٝاإ ايظاابه ٢نًاا٘ .فكااي ٜااتِ ايتفاعااٌ االجتُاااع ٞيف َشااتٛا ٙاالفماؿاا ٢بااي األفااراظ
باـِٗ باـم ا ،أ ٚاجلُاعات ٚاألفراظٚ ،قي  ٌُٜٗاألفاراظ أ ٚتُٗاٌ اجلُاعاات تفااعالت َاع
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أفراظ خر ٜٔظاخٌ ايظبهٚ .١قاي ٜؼاٌ األَار كىل ٝ،ااب ايتفاعاٌ ياي ٣بااا األفاراظ ظاخاٌ
ايظبه.١


َكٛياااا ١االعتُاااااظ املتباااااظٍٚ :تكاااا ّٛعًاااا ٢افااااماو ميهاااأ بًٛرتٗااااا يف اجلًُاااا١

ا تٝاااااٜ" ١ااااؤظ ٟاالعتُااااااظ املتبااااااظٍ ظٚرما أساساااااًّٝا يف تبااااااظٍ املاًَٛاااااات مباااااا ٜاااااؤ ر عًااااا٢
املاتكاااااااايات ٚايكاااااااارارات ايظدؼااااااااٚ ١ٝاجلُاعٝااااااااٚ ١املٓاااااا اافع ٚذتاااااااا ٢االذتحاجااااااااات
ٚاإلؿاااارابات"َ ،ااااع األخاااال يف ايفشاااابإ إٔ تظااااهٌ االعتُاااااظ املتباااااظٍ ٜهاااا ٕٛةشااااق
قاااا ٠ٛاياااارٚابج بااااي األفااااراظ ٚاجلُاعاااااتٚ .تتفاااااٚت قاااا ٠ٛاياااارٚابج باياااايٚافع املدتًفاااا١
السااااااتدياّ ايظاااااابهات االجتُاعٝاااااا ،١فاياااااايٚافع ايمفٝٗٝاااااا ١ختتًاااا ا عاااااأ اياااااايٚافع
االجتُاعٝاااا ١اياااا

ختتًاااا بااااايٚرٖا عااااأ اياااايٚافع ايشٝاساااااَ ،١ٝاااااع َالذظااااا ١ظٜٓاَٝااااا١

اياالقاااااات عااا ا ايظااااابهات االجتُاعٝااااا .١ك كْٗاااااا َااااأ املُهااااأ إٔ تـاااااا  ،ألْٗاااااا
َرتبطااا ١باٖتُاَاااات األفاااراظ ايا ا رمباااا تـاااا قٛتٗاااا مباااا ٜاااؤ ر عًااا ٢فاعًٝااا ١االعتُااااظ
املتباظٍ(.)65
 ظٗااااٛر اجتاااااٜ ٙاااايع ٛملراجااااا ١ظراساااا ١تااااا ات ٚسااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ االجتُاااااع:ٞ
ذٝااا ٜاااار ٣إٔ اخااااتالف بٓٝااااٚ ١سااااا ٌ٥ايتٛاػااااٌ االجتُاااااع ٞعاااأ ٚسااااا ٌ٥اإلعااااالّ ايااا
سااابكتٗاٜ ،ااايع ٛكىل ٚجاااٛظ جاااا د ْظرٜااا ١تظااارح ٚتفشااار ايتاااا ات اإلعالَٝااا ١يف ب٦ٝتٗاااا
اجليٜاااي ٠باملاااا أْٗاااا تظاااهٌ ظاااٛاٖر ظتًفااا ١عُاااا سااابكٗاٜٚ ،طااارح ال اااَ ١شاااارات يف
ٖااالا االجتاااا :ٙاألٜ ٍٚظااا كىل اساااترياث جاااا د ْظرٜااا ١تتٓاساااق َاااع االختالفاااات ايااا
متٝااااز اإلعااااالّ اجليٜااااي عُااااا سااااٛاَٚ ،ٙشااااار ٜظاا ا كىل إٔ باااااا ايٓظرٜااااات ايكيمياااا١
املارٚفااا ١ساااٛف تبكااا ٢ػاااايفَٓٚ ١اساااب ١ييراساااٚ ١ساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعَٚ ،ٞشاااار
ايا ا ٜظا ا كىل اياُاااٌ عًااا ٢تااااي ٌٜأ ٚكعااااظ ٠بااارح ٚكْتااااد ايٓظرٜاااات ٚايُٓاااا د ايٓظرٜااا١
املارٚفاااااٚ ١يهااااأ يف ؿااااا ٤ٛاالختالفاااااات ايااا ا ذاااااي

يف بٓٝاااااٚ ١خؼاااااا٥ؽ ٚمجٗاااااٛر

ٚساااااا ٌ٥ايتٛاػاااااٌ االجتُااااااع ٞذتااااا ٢تاااااتُهٔ َااااأ فٗاااااِ ٚطااااارح ايتاااااا ات املدتًفااااا١
الساااااتدياَات ٚساااااا ٌ٥ايتٛاػاااااٌ االجتُااااااعَٗ ( .ٞاااااا عباااااي ااٝاااااي ،2013 ،ؾ ،197
.)334

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

َٔ بي ايتشاؤالت األساس ١ٝاملطرٚذ ١يف راٍ ايتااٌَ املٓٗحٚ ٞايٓظارَ ٟاع طابهات
ايتٛاػٌ االجتُاع ٞايشؤاٍ ذَ ٍٛاي ٣ػاالذ ١ٝاملٓٗحٝاات ايتكًٝيٜا ١املرتبطا ١بااإلعالّ
ٚاالتؼاٍ ايتكًٝي ٟييراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٚ ،ٞناليو ايتشااؤٍ ذاْٛ ٍٛعٝا١
ايتريٜات املٓٗحٝا ١ايا

تٛاجا٘ ايبااذثي يف رااٍ ظراساٚ ١ساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع،ٞ

ٖٚاااٌ تشاااتًزّ ايكـااااٜا ٚايتشااااؤالت اياا

ذناااا ٍٚإٔ ٜطرقٗاااا املٗتُاا ٕٛببراااٛث ٚسااااٌ٥

ايتٛاػٌ االجتُاع ٞملٗارات ٚكسماتٝحٝات ةث ١ٝظتًف١ر
ٚميهٔ قراٖ ٠٤ل ٙايتشاؤالت عً ٢ايٓر ٛا ت:ٞ
أٔالً زٗى ا ااا ٖتعم ا ااق بالتش ا اادٖات الا ا ا تٕاد ا ااْ ال ا اااسج جم ل ا اااه ٔض ا اااٟن التٕاص ا اان
االدتىاع٘ وَ ب ِرٓ التشدٖات وا ٖم٘
)1

كيَ ٟارفٚ ١ؿا ١ٝةٛث ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞباي اياًا ّٛاألخار ٣عاَا١

ٚعًِ اإلعالّ ٚاالتؼاٍ خاػ ٌٖٚ ،١تاي فرعما قاُ٥ما بلات٘ر أّ تاباا يبرٛث ٚساا ٌ٥اإلعاالّ
ٚاالتؼااٍر َٚاا ذاايٚظ االساتفاظَ ٠اأ اياًا ّٛاألخارٚ ٣خاػاا ١عًا ّٛاالجتُاااع ٚعًاِ اياآفص،
ٚعًااا ّٛاملاًَٛاتٝاااٚ ١ايتهٓٛيٛجٝاااار ٚنٝفٝااا ١تٓظااا ِٝاياالقااا ١باااي رااااٍ ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاعٚ ٞراالت عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؼاٍَٛٚ ،اجٗ ١كطهاي ١ٝاساتكطاب عًا ّٛاالجتُااع
َٔ جٗٚ ١عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؼاٍ َٔ جٗ ١أخر ٣يٛسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٖٚ ،ٞاٌ اياالقا١
ايكا ١ُ٥بُٗٓٝا كتاد كىل كعاظْ ٠ظر كارر ايبراٛث ايٛيٝايَ ٠أ ُٖٓٝا ١اياًا ّٛاألخار٣ر ٖٚاٌ
اياً ّٛاألخر ٣قاظر ٠عً ٢ايتااٌَ َاع ايظاٛاٖر اجليٜاي ٠يٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٚ ٞايتا٢
،ايبما َا تاخل أطهاال تهٓٛيٛج ١ٝر َٚا األسص املظمن ١ايا جتُاع باي ةاٛث ٚسااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاعٖ ،ٚ ٞا َٔ اياًّٛر َٚا َي ٣تا

جتاٖ ٚل ٙايبراٛث يًرايٚظ ايزَاْٝا١

ٚاملهاْٚ ١ٝايثكاف ١ٝعً ٢ببٝاٖ ١ل ٙاياالقٚ ١تًو األسصر
 )2كااايَ ٟارفااا ١أْشاااق ايُٓاااا د ٚايٓظرٜاااات ايا ا ميهااأ اساااتدياَٗا يف ظراسااا١
َٛؿٛعاتِٗ ،يف ظٌ عايّ اتفاام ايبااذثي ذاَ ٍٛايَ ٣الَ٤ا ١ايُٓاا د ٚايٓظرٜاات ايتكًٝيٜا١
َٚي ٣ػالذٝتٗا يالستدياّ يف ايتااٌَ َع ظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
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كايَٛ ٟاجٗا ١كطاهاي ١ٝاالعتُااظ عًا ٢املٓااٖخ اإلَ ٜكٝا ١بٛػافٗا سابًٝا ٚذٝايما

إلظراى ايفكٝك ١االجتُاع ،١ٝفايباا ٜر ٣ؿرٚر ٠عيّ االعتُااظ عًا ٢األساًٛب األَب ٜكاٞ
سبًٝا ٚذٝايما إلظراى ايظااٖر ٠االجتُاعٝاَ ،١اع ؿارٚر ٠ايتهاَاٌ باي ايفًشاف ١االجتُاعٝا١
ٚايٓظرٜااات ايتطبٝكٝاا ١املشااتٓي ٠عًاا ٢ظراسااات كَ ٜكٝاا ( .١أمحااي مسا  ،2013،ؾ -120
)195
 )4كاااي ٟاختٝاااار َٛؿاااٛع ةثااا ٢جٝاااي ٜتٛافااال َاااع االذتٝاجاااات ايبرثٝااا ١يًُحااااٍ
ٚايتدؼؽ ٚااتُعٚ ،ف ٢ايٛقا ْفشا٘ ٜاتالَ ّ٤اع ببٝاا ١املٛؿاٛعات ٚايتٛجٗاات ايبرثٝا١
ايفيٜث.١
 )5كااي ٟاختٝاااار أْشاااق املٓاااٖخ ٚاألظٚات ايبرثٝااا ١ملٛؿاااٛع ةثاا٘ٚ ،اختٝاااار أفـاااٌ
املكاربات سٛا ٤ايهُ ١ٝأ ٚايهٝف ١ٝأُٖ ٚا َاما يف كجناا ظراسات٘ٚ ،نٝفٝا ١اطاتكام أظٚات
ةثٝاا ١جي ٜاايَ ٠بٓٝاا ١عًاا ٢فٗااِ املفاارظات ايتكٓٝااٚ ١ايتهٓٛيٛجٝاا ١ااال ٙايٛساااٚ ،ٌ٥نٝفٝاا١
كًًٝااٗا تكًّٓٝاا ٚتهٓٛيٛجًّٝاا ٚنٝفًّٝاا ٚاسااتدالؾ ْتا٥حٗااا بظااهٌ ميهاأ إٔ ٜفُٗاا٘ نااٌ
املآٝي بٗلا اااٍ.
 )6كيَ ٟتابا ١ايتطٛر املتشارع يف راٍ ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع ٞسٛاَ ٤أ ذٝا
ايظٛاٖر أ ٚاألظٚات أ ٚاي رٝاات أ ٚايتطبٝكاات أ ٚاإلؿاافات اجليٜايٚ ،٠عالقتٗاا ببرثا٘،
ٚنٝف ١ٝكتكاْٗا.
 )7كتكاااإ ايتااَاااٌ َاااع ايتهٓٛيٛجٝاااا املتاًكااا ١بٛساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااعٚ ،ٞفٗاااِ
ظالالتٗا ٚتا اتٗا ٚعالقاتٗا بيراست٘.
َ )8ي ٣كَهاْ ١ٝايتااٌَ بظهٌ أخالق ٢َٓٗٚ ٞعٓي كجراٖ ٤ل ٙايبرٛث  َٔٚبٗٓٝاا:
ايفؼاا ٍٛعًااَٛ ٢افكاا ١ػاارذنَ ١اأ أجاااٌ كجاارا ٤املكااابالت أ ٚتباظاااا َااع املظاااارني يف
ايبر ٚ ،عيّ ايترٝز يف اختٝار ايآٝاتٚ ،قرا ٠٤ايترًٝالت ا يٝاٚ ١ايهُٝا ١بطرٜكا ١أَٓٝا١
َٛٚؿٛعٚٚ ،١ٝؿع َاا ٜيًتُٝٝز بي املاًَٛات ايااَٚ ١ا اػٚ ،١عايّ اخامام خؼٛػا١ٝ
ا خر.ٜٔ
 )9ايتٓااٛع يف أْااٛاع ايبٝاْااات ،ذٝا تتـاأُ ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞخًٝطاا َاأ
ايبٝاْاااات املرٝ٥اااٚ ١ايًفظٝاااٚ ١ايٓؼاااٖٚ ،١ٝاااَ ٛاااا ٜكتـاااَ ٢ااأ ايبااااذثي كيٜاااي أ ٣األْاااٛاع

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

سٝيرسااٚ ٕٛن ٝا سٝيرسااْٗٛاَ ،ااع األخاال يف ايفشاابإ ذكااٛم املًهٝاا ١ايفهرٜاا ١ااالٙ
ايبٝاْات ٚخاػ ١املرٚ ١ٝ٥املؼٛرٚ ،٠ذكٛم األطداؾ ايلٜ ٜٔظٗر ٕٚفٗٝا.
 )10كي ٟايتااٌَ َع نِ ٖا َٔ ٌ٥ايبٝاْات ٚايرسااٚ ،ٌ٥خاػا ١أْٗاا رساا ٌ٥ال تتدال
َشارما ٚاذيماٚ ،ال تظٗر يف قايق ٚاذي ،بٌ يف عي ٠أطهاٍ َٚشاارات ،يف ٚقا متٓاع فٝا٘
باا ايٛساَ ٌ٥ثٌ ايفٝص َٔ ايتااٌَ بظهٌ يَ ٞع ايبٝاْات.
 )11كااايَ ٟارفااا ١أٜااايٜٛيٛجٝات ٚتٛجٗاااات طااابهات ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ،ٞك كٕ
َاظُٗا  ٚبابع جتاارٜٚ ،٣شاتٗيف ككٝال اياربح ٚياٝص رارظ ايكٝااّ

يَا ١اجتُاعٝا،١

َ ٖٛٚا ٜاين إٔ املٓابر ايا ٜاتِ َأ خالااا ايتٛاػاٌ االجتُااع، ٞا حماٜاي ٠يف األسااض،
ٚباـٗا نليو  ٚبابع كٜيٜٛيٛج.٢
ثاٌٗا ود ٝاثاد ٛملٍاِر ددٖدٔ ٚصالسٗ ٛاملٍاِر التامٗدٖٛ
 )1تبا ٜٓا رؤ ٣ايباااذثي فُٝااا ٜتاًاال بايفاجاا ١ملٓاااٖخ ةثٝاا ١جيٜااي َٚ ٠اااٜر ٠ييراساا١
ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞفُاآِٗ َاأ ٜاار ٣إٔ تطااٛر املاآٗخ اياًُاا ٞال ٜشااتيع٢
بايـرٚر ٠اختالف املٛؿٛع أ ٚإٔ ايت  ٝات ٚايترٛالت اي

تطرأ عًَٛ ٢ؿٛع ايبر تامى

أ رٖا عً ٢املآٗخٚ ،اياباا ا خار ٜار ٣ؿارٚر ٠اساترياث َٓااٖخ جيٜاي ٠باعتباار إٔ ت اٝ
األسااص املارفٝاا ١يًاًااٚ ،ّٛت ا املٓاااظ ايفًشااف ١ٝدناااٌ َاأ ايؼاااق االسااتُرار يف ايٛق ا
ْفش٘ يف اتباع املٓااٖخ ْفشاٗا ييراسا ١ظاٛاٖر َتٓٛعا ،١مماا ٜكتـا ٢أٜـماا كاي ٜايطارم
املٓٗحٝااا ١املتباااا ١يف ظرا ساااٖ ١ااال ٙايظاااٛاٖر اجليٜاااي ،٠فُااأ املؤناااي إٔ االتؼااااٍ ايتهٓاااٛ
اجتُاع ٞقي أ ر عً ٢حنَ ٛباطر يف قيرٚ ٠فااي ١ٝاملٓاٖخ ايبرثْٚ ١ٝظرٜاتٗاا يف ايتااَاٌ َاع
ايظااٛاٖر ،نُااا إٔ االعتُاااظ عًااا ٢املٓاااٖخ األَب ٜكٝااٚ ١ذااايٖا ،اا ناااف يًٛػااا ٍٛكىل
ايفكٝك ١اياًُ ( ١ٝأمحي مس )196 -117 ،2013 ،
 )2كٕ ايكـاا ١ٝيٝش ا قـاآَ ١ٝاااٖخ جيٜااي ،٠بكااير َااا ٜتاًاال األَاار بهٝفٝاا ١تٛظ ٝا
املٓاااٖخ املتااٛافر ٠يف ظراساا ١ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞنٝفٝاا ١اختٝااار املاآٗخ
املٓاسااق يًظاااٖر ٠حمااٌ اييراسااٚ ،١نٝفٝاا ١ايتٛفٝاال بااي أنثاار َاأ َاآٗخ ييراساا ١ظاااٖر٠
ٚاذيٚ ،٠نٝف ١ٝاستدياّ عيَٓ ٠اٖخ عًَ ٢راذٌ َتتابا ١أَ ٚتزآَ ١ييراس ١ظااٖرَ ٠اا يف
َراذًٗا املدتًفاٖٚ ١هالاٚ .فا ٢رااٍ ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااع ٞميهأ ايفاي ٜعأ
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تطٛر يف أسايٝق ايبر ( أسايٝق ايترًٚ ٌٝأظٚات ايكٝااض) أنثار مماا ميهأ إٔ ْترايث
عٔ تطٛر يف املٓٗخ اياًُ. ٞ
 )3عًاا ٢اياارَ ِ،اأ اعتٝاااظ ايباااذثي عًاا ٢اسااتدياّ األظٚات ايبرثٝاا ١ايتكًٝيٜااَ ١ثااٌ
مجاعات ايٓكاغ ٚاملشٛحٚ ،عً ٢اير َٔ ِ،أْٗا قي ال ته ٕٛأفـاٌ األظٚاتٚ ،قاي تهإٛ
رااارظ أظٚات َااأ باااي عاااي ٠أظٚات ،فُااأ املؤناااي أْااا٘ ال تٛجاااي أظاٚ ٠اذاااي ٠تاااتالَ ّ٤اااع
االذتٝاجااات املدتًفاا ١يًبرااٛثٚ ،يهااٌ أظاَ ٠زاٜاٖااا ٚعٛٝبٗاااٚ ،البااي َاأ َارفاا ١ايفاارٚم
اييقٝك ١بي نٌ أظاٚ ،٠االستفاظَ َٔ ٠زاٜاٖاٚ ،ف ٢ايٛق ْفش٘ البي َٔ ايشاا ٢الطاتكام
أظٚات َااأ ات ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ االجتُااااع ،ٞقاُ٥ااا ١عًااا ٢تٛظٝا ا بررٝاااات ٚتكٓٝاااات
تهٓٛيٛجٝااا ١تشااااعي يف كخـااااع عااايظ ناااب َااأ ايبٝاْاااات املتاذااا ١يًترًٝاااٌ ٚاي اااٛؾ يف
أعُاقٗا.
ايثمااٚ :اقااع ايتااَااٌ املٓٗحاَ ٢ااع ةااٛث ٚسااا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُاااع ٞيف ؿاا ٤ٛايتراايٜات
ٚتبا ٜٔايرؤ ٣املٓٗح:١ٝ
اْاهشا ايتراايٜات ايشااابك ١عًااٚ ٢اقااع املااجلااات املٓٗحٝاا ١يظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ
االجتُاع ٞاي طٗيت ايايٜي َٔ ايترٛالت َٔ بٗٓٝا:
 )1اعتُيت باا اييراسات عً ٢عايَٗٓ ٠حٝاات َٓٗاا :اييراساات املشار ( ١ٝبٛاساط١
االساااتُارات) ٚاييراساااات األ ٓ،ٛرافٝااا ١اإلْثرٚبٛيٛجٝااا ١بٛاساااط ١املالذظاااٚ ١املكابًااا، ١ا ا
املباطارٚ ،٠ظراساات ا طاااب بٛاساط ١تكٓٝااات ايترًٝاٌ ايشااُٝٝاٚ ٞ٥كًٝاٌ ا طااابٚ .يف
أذٝإ نث ٜ ٠اتُي ايباذثَٓ ٕٛظَٛات َٔھجَ ١ٝرنب ١تتزاٚد يفھا املٔھجٝاات ايهُٝا١
ٚايهٝفٝاااٚ ١أظٚات مجاااع املاًَٛااااتَٗٓ ،اااا االساااتباْات بٛاساااط ١االساااتُار ٠املطبٛعااا ١أٚ
اإليهمٚ ،١ْٝٚاملكابالتٚ،ايفٛارات اٍھاتفٚ ،١ٝبررٝات يٝا ١يترًٝاٌ ا طااب( .كاااَ،ٞ
 ( )106 -104 ،2013ايؼاظم ايفُاَ)2012 ،٢
 )2ايتراااَ ٍٛااأ ايمنٝاااز عًااا ٢اجلاْاااق ايهُااا ٞكىل ايترًٝاااٌ ايهٝفااا ٞيًرساااا،ٌ٥
ٚايتٛسااااع يف تٛظٝاااا ايتؼااااُُٝات ايتحرٜبٝاااااٚ ،١االجتاااااا ٙيتٛظٝاااا أساااااايٝق املالذظااااا١
باملظارنٚ ،١ايتٛسع يف تٛظَٓ ٝاٖخ ٚأظٚات ايترً ٌٝايً ٚ ٟٛايٓؼ.ٞ

اإلطهايٝات ايٓظرٚ ١ٜاملٓٗح ١ٝيبرٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٞ

 )3االٖتُاّ باييراسات ايهٝف ،١ٝمبا ٜشُح باستهظااف َٚتاباا ١أجااا ايبٛساتات
ٚاالستحابات َٔ قبٌ َشاتديَٚ ٞساا ٌ٥ايٛساا ٌ٥االجتُااعَٚ ،ٞارفاٚ ١فٗاِ أُٖٝا ١ظٚافاع
املشااتديَي ٚسااًٛنِٗ ٚأُٖٝاا ١ا ا  ٠يف ذٝاااتِٗ ايظدؼااٚ ١ٝاملٗٓٝااٚ ،١تكؼاا ٢نٝفٝاا١
ٚأسباب اياالقاات ٚاالتؼااالت ايا ال تهاٚ ٕٛاؿار ١يف ايبٝاْاات ايهثٝفا ١املتاٛافر ٠عًا٢
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع .Big and Deep Data ٞذٜ ٝشتديّ ايباذثَ ٕٛاياخٌ َتزآَا١
َ ،ٚتزآَٚ ١قرٜب َٔ ١ايتزأَ . near-synchronous approaches
 )4ساعيت َٛاقع ايتٛاػٌ االجتُاع ٞايباذثي يف تطٜٛر تفش ات جيٜي ٠يًُكمبات
ايتكًٝي ١ٜايهٝفَ ١ٝثٌ املالذظٚ ١املكابًٚ ١كً ٌٝاي ٛا٥لٚ ،ميهٔ يًباذثي ظراس ١ايشاًٛى
اإليهم ْٞٚأ ٚايشًٛى اإليهمْٚا ٞيف عالقتا٘ باألفهاار ٚا ا ات ٚاالجتاٖاات املرتبطا١
ةٝا ٠ايفرظ سٛا ٤يف ايٛاقع أ ٚيف ايفـا ٤اإليهم.ْٞٚ
 )5تشاااعي ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞايباااذثي املآااٝي باييراسااات ايهٝفٝاا ١عًاا٢
ايكٝاّ بتحُٝاع املااظ ٠ايثاْٜٛا ١يبرا ِٗ ٛقباٌ ايكٝااّ باييراسا ١األساسا ،١ٝذٝا ٜشاتديَْٗٛا
نٓك طاا ١بياٜااا ١يًتااارف عًااا ٢اجتاٖااات َشاااتديَٗٝا ٚأفهااارَِٖٚ .ااأ ايطاارم اياا ٜاااتِ
اسااتدياَٗا كًٝااٌ ا طاااب ٚكًٝااٌ اياآؽَ ،اأ أجااٌ جتُٝااع باااا األفهااار ،ذ ٝا ٜااتِ
تٛظٝاا َٗااااراتِٗ ايترًًٝٝاااٚ ١ايتفشاا  ١ٜبٓاااا٤م عًٗٝااااٚ ،كٕ ناْاا ٖااال ٙاييراساااات تٛاجااا٘
َظهً ١كيٜي اياَٚ ١ٓٝا ك ا ناْ متثٌ ايآٝا ١املشاتٗيف ،١بفااٌ تزاٜاي عايظ َشاتديَٞ
ايظااابهات االجتُاعٝااا ،١نُاااا ٜؼااااظف ٖاااؤال ٤ايبااااذث ٕٛكطاااهاي ١ٝاساااتكطاب بااااا
املشاااتديَي يًُظاااارن ١يف ةااا ،ِٗ ٛذٝا ا ٜاتا ا َاظُٗاااِ إٔ َظاااارنتِٗ يف ٚسااااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاع ٞأَٛرما طدؼ ،١ٝفـال عٔ كطاهاي ١ٝايتااَاٌ َاع املٛاقاع ايا تترؼاٌ
عًَ ٢كابٌ َاظ.٣
 )6االعتُاااظ عًااَٗٓ ٢حٝااَ ١رنباا ١تتاازاٚد فٗٝااا املٓٗحٝااات ٚأظٚات مجااع املاًَٛااات،
فاًاا ٢سااب ٌٝاملثاااٍ ،قاااّ باااا ايباااذثي بيراساا ١عاأ اسااتدياَات ايفااٝص بااٛى فُٝااا ٜتاًاال
بتباظٍ املاًَٛات ،ذ ٝاعتُي ايباذث ٕٛعًاَٗٓ ٢حٝا ١نٝفٝا ١عا عٓٝا ١ت اساتكطابٗا عا
كعالٕ عً ٢ايظبه ١ذن ًِٗٝكىل استباْ ١كيٝهم ١ْٝٚجلُع ايبٝاْات اييميٛجرافٝاٚ ١املتؼاً١
باستدياَاتِٗ ايااَ ،١اِ قااّ ايبااذث ٕٛةاٛارات ٖاتفٝاَ ١اي ٠ناٌ ٚاذايَٗٓ ٠اا  45ظقٝكا١
َكابٌ ٖي ١ٜتشًُٗا َٔ ٜكبٌ باياـ ١ٜٛيف ايا ،١ٓٝنُا ٚظا

ايبااذث ٕٛأساًٛب snowball
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 ٖٞٚ ،samplingتكٓ ١ٝتشُح باْتكا ٤أفراظ يف ايا ١ٓٝاِ عالق ١باألفراظ األػاًٝي ٚبطرٜكا١
،ا عظااٛا ،١ٝ٥ااِ قاااّ ايباااذث ٕٛبتشااح ٌٝاملكااابالت اااتفٝااٚ ١كًًٗٝٝااا (باعتبارٖااا خطابمااا)
بٛاسااط ١برْاااَخ ٖٚ atlastiاا ٢بررٝاا ١يًترًٝااٌ ايهٝفاا ٞيًدطاااب ( .ايؼاااظم ايفُاااَ،٢
)2012
 َٔ )7بي األظٚات  ٚأسايٝق ايكٝاض اي

ذاٚي

ةٛث ٚسا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعٞ

االستااْ ١بٗا َا :ًٜٞ
 أسااًٛب كًٝااٌ ايظاابهات االجتُاعٝااٖٚ ، Social network analysis١اا ٛأظا٠َٓٗح ١ٝأنثر َٔ نْ ْ٘ٛظرٜٗ ٖٛٚ . ١ٜتِ بيراسا ١اياالقا ١باي َفٗا َٞٛايٓاٛظض ( Nodes
ايٓاااض ،املٓظُااات ٚاي ٛااا٥ل) ٚاياارٚابج ( اياالقااات ٚاالْتُااا٤ات ٚاجلُاٝااات) ٚ ،يااو عٓااي
االٖتُاّ بيراس ١اياالقات بي ايٓاض ٚاملٓظُات ٚا الت ٚاي ٛا٥ل ٚذتا ٢األفهاارٚ ،ااايف
ٖ ٛمجاع َاًَٛاات ذا ٍٛبٓاا ٤ايظابهات ٚايهظا عأ أجااا االتؼااالت ٚايتاا ٚتايفل
املاًَٛاات ٚتباايٍ املؼاايرٚ ،اي ارو األساساا ٞيًترًٝااٌ ايظابهٜ ٞهُاأ يف ايهظا عاأ
أْااٛاع اياارٚابج بااي املشااحًيٚ ،كيٜااي املٓااافع ٚايكٝااٛظ ٚايبٓااا ٤ايظاابه . ٞباإلؿاااف ١كىل
ايمنٝاز عًا ٢خؼاا٥ؽ ايظابهَ ،١اع األخاال يف ايفشابإ إٔ ٖالا ايترًٝاٌ ايظابه ٞقااي
ٜشاااِٗ يف بٓاااا ٤ايشااآٝارٖٜٛات ايا ا ختااارد بٓتا٥حٗاااا َااأ كًٝاااٌ يالرتباباااات ٚاياكاااي باااي
ااُٛعات ()66
َكامب ايبٓٝا ١ايترتٝا ١االتؼاايٚ ١ٝايالٜ ٟكا ّٛعًا ٢فٗاِ نٝفٝا ١تفاعاٌ ناٌ َأ
َشااتديَ ٞايظاابهات ٚاملٓظُااات ٚٚسااا ٌ٥اإلعااالّ يف ااتُااعٜ ،كاا ّٛعًااَ ٢فاااٖ ِٝأقااٌ
يًظبهاتَٗٓ ،ا ايرٚابج االجتُاعٚ ،١ٝايرٚابج ايتٓظٚ ١ُٝايرٚابج االعالَٚ ،١ٝفٗاِ ٖالٙ
اياالقااات ٜشاااعي يف َارفاا ١باارم ايتٛاػااٌ َااع ايظاابهات املااؤ ر ٠يف ااتُااعٜٚ .شااتٗيف
فرؽ األبٓ ١ٝاالجتُاع ١ٝاملاكيٚ ٠ايا تشاُح بتطبٝكاات ٚاسااٚ ،١تظاٌُ عًا ٢ايهاث َأ
ايرس ّٛايبٝاْٚ ،١ٝتشتديّ ايتكٓٝات ايفشاب ١ٝاي ٜتِ َٔ خالاا كًٝاٌ األجااا اياال٥كٝا١
ٚايارٚابج ٚختاارد ٖال ٙايفشااابات مبكااٜٝص يًبٓااا ٤ايظابه ٞأ ٚباااراَمات كايظ خؼااا٥ؽ
ايٓظاا ايظبهٚ ٞاألظٚار االجتُاعٚ ١ٝاملظارنات.
 كًٝالت األ ٓٛجراف ١ٝاالفماؿٚ ٢ٖ :١ٝسَ ١ًٝفٝي ٠يف كًٝاٌ ايظابهات ٚظراسا١ايتحُاااات يف ايشاااٝاقات االفماؿاااٚ . ١ٝتشاااتديّ ظراسااا ١ايفايااا ١االفماؿااا ١ٝظاخاااٌ ٚساااج
اإلْمْ ٚ ،تشاتٗيف ٚذاي ٠ايترًٝاٌ فٗٝاا األفاراظ أ ٚاجلُاعااتٚ ،تاتِ مجٝاع املكاابالت َأ
خااالٍ اإلْمْاا جلُااع َاًَٛااات عاأ ايفاارظ أ ٚاجلُاعااٚ . ١تشااتٗيف ايٛػاا ٍٛكىل بٝاْااات
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نٝف ١ٝميهٔ َأ خالااا تكايٚ ِٜػا يًحُاعاات ٚاياكاي ايظابهَٚ .١ٝأ ؿأُ أظٚاتٗاا
املالذظ ١باملظارن)67( ١
كًاٝالت ايبٛسااتات :ذٝا تشااتديّ يف اييراساات املرتبطاا ١باااتُع االفماؿاا.ٞ
ٚتشااتٓي عًاا ٢ايباذ ا باساات٦لإ ااُٛعاا ١أ ٚاجلُاعاا ١اي ا ٜرٜااي ظراساااتٗا ،ذ ٝا ٜكااّٛ
ايباذ جبُع ايبٛستات اي تتِ يف كبار رُٛعا ١افماؿا ،١ٝاِ ٜتاٛي ٞعًُٝا ١كًٝاٌ ٖالٙ
ايبٛستات خالٍ فمَ ١َٝٓ ٠ا.١ٓٝ
 املشٛح االفماؿ ٢ٖٚ :١ٝتاتُاي عًا ٢ذؼار َٛاقاع بالاتٗا ،أ ٚظراسا ١عٓٝا ١عُيٜا١ظاخاااٌ مجاعااا ١افماؿاااَ ١ٝآٝااا ١ظاخاااٌ ايبٓٝااا ١ايظااابهَٚ . ١ٝااأ أطاااٗر أظٚاتٗاااا االساااتباْ١
اإليهم ْٝٚا ،١ذ ٝا ٜؼااُِ ايباذ ا اسااتُارت٘ ٚتٛؿااع عًاا ٢أذااي املٛاقااع عًاا ٢ايظاابه،١
ٜٚرسٌ ايباذ ايرابج كىل األفراظ ع ايظبه ١أ ٚبرٜيِٖ اإليهمٜ ِ ،ْٞٚتٛىل املبراٛث
رظٖا كىل املٛقع ْفش٘ أ ٚاي ٜي اإليهم ْٞٚايل ٟذنيظ ٙايباذ ( ٚيٝي رطاظ)2012 ،
 تٛظ ٝتكٓٝات ايفٛسب ١يف ظراسٚ ١سا ٌ٥ايتٛاػاٌ االجتُااعَ ٞثاٌ اييراسا ١اياقاّ بٗا َاٗي قطر يبرٛث ايفٛسب ،١يًٛقٛف عً ٢ا ار ايٓامجا ١عأ ايفحاٛات ايكاُ٥ا ١باي
اجلٓشااي َاأ َشااتديَٚ ٞسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٚ .ٞيااو باسااترياث ْظاااّ يااٜ ٞتتبااع
ايت ّٝاارات عًااَ ٢شاات ٣ٛايتفرقاا ١بااي اجلٓشااي يف ايفـااا ٤ايرقُاا ٞيف  45ظٚيااَ ،١اأ خااالٍ
كًٝااٌ َؤطاارات َثااٌ عاايظ األػاايقا ٤عًااَٛ ٢قااع تااٜٛمَٚ ،تٛسااج عاايظ ت رٜااياتِٗ ٚكعاااظ٠
ايت رٜياتٚ ،عيظ املرات اي ٜاتِ فٗٝاا اساتدياّ احملتا ٣ٛاألػاً ٞأ ٚعايظ َارات اساتدياّ
ايٛس" ّٛاااطتاد"،نُا ت ػٝاَ ١،ا ٜارف با"ايٛؿع اإليهم "ْٞٚيهٌ َشتديّ ٚ ،يو
عً ٢أساض  3عٓاػر :عيظ َتاابا ٞاملشاتديّ عًاَٛ ٢قاع تاٜٛمْٚ ،ظ ٖاِ يف َٛقاع جٛجاٌ
بالضَٛٚ ،ؿا٘ عً ٢ايظبه ١اياامل ١ٝأ ٚترتٝق ػفر ١املشتديّ () 68
 استكا ٤املاًَٛات ا اػ ١مبشتديَ ٞايظبهات االجتُاعٝاَ ١أ قٛاعاي ايبٝاْااتا اػ ١بٗل ٙايظابهات ،فاًا ٢ساب ٌٝاملثااٍ ٜاتِ االساتفاظَ ٠أ بااا ايٛاجٗاات اي ارٝا١
ال ٙايظبهات َثٌ تطبٝل  ٚ ،Twitter APIياو عا خطاٛتي :أخال عايظ َأ ايآٝاات (أٚ
رُٛعاات) َاأ املشااتديَيٚ ،اساتديّ أسااًٛب ايتاطا  -االساامظاظ Mark-Recapture
يفشاااب عاايظ املشااتديَي ايتكاايٜر ،ٟذ ٝا ٜٗااتِ ٖاالا األسااًٛب بااايٓظر كىل ايتااياخٌ بااي
ايآٝات املدتًف ١يتكيٜر عيظ املشتديَي ايهً .ٞنُا ٜتـُٔ عيظ املشتديَي ايتكيٜرٟ
يتٜٛم ايلٜ ٟك َٕٛٛبإْتاد ت رٜيٚ ٠اذي ٠عً ٢األقٌ يف ايا.١ٓٝ
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َٔ بي ا يٝات اياًُ ١ٝاي تشاعي يف ككٝل ٖل ٙاألٖياف ايبرث:١ٝ
 )1ايتااٌَ َع ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُااعٚ ٞاإلعاالّ اجليٜاي بٛػافٗا عًَٛماا جيٜاي،٠
َشتكً ١عُا سبكٗا َٔ عًٚ ،ّٛف ٢ايٛق ْفش٘ تشاتفٝي َآِٗٚ ،اياُاٌ عًا ٢اساتكالٍ ٖالٙ
ايظاٖر ٠عًُما ٚظاٖر ٠اتؼايٚ ١ٝكْشاَْ ،١ٝاع ايشاا ٢يتاساٝص جاا د ْظرٜا ١بٛػافٗا بياٜا١
يٓظرٜات َفشر ٠يظٛاٖر ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاعٚ ٞاالستفاظَ ٠أ اياًا ّٛاألخار ٣يًتااَاٌ
َااع ظااٛاٖر ايتٛاػااٌ االجتُاااع ٞسااٛا ٤املتاًاال َٓٗااا بااٜٛاا ١ايلاتٝاا ١يًفاارظ أ ٚباياالقااات
االجتُاع ١ٝأ ٚباااٍ ايااّ.
 )2ايشا ٢الستدياّ َٓااٖخ َتاايظَٚ ٠رْا ١يف ٕ ٚاذايَ ،اع كَهاْٝا ١االعتُااظ عًا٢
أنثر َٔ أظاٚ ٠كَهاْ ١ٝإٔ ٜتِ ايبر عً ٢عيَ ٠راذاٌ ،فايرؤٜا ١املٓٗحٝآٖ ١اا تكا ّٛعًا٢
تايظ برم مجع ايبٝاْاتٚ ،تايظ ايباذثيٚ ،تايظ ايٓظرٜاتٚ ،تايظ َٓاٖخ ايبرا ٚ ،تاايظ
َشاتٜٛات٘ ٚراؤ  ٙاياًُٝا ،١باعتبااار إٔ ااايف ايارٝ٥ص ٖاا ٛكْفاا َظاارٜع ةثٝاا ١تتُتاع بيرجاا١
عاي َٔ ١ٝاملؼياقٚ ١ٝاييقٚ ١ايفا٥ي ،٠عً ٢إٔ تتُاطٖ ٞل ٙايرؤَ ١ٜاع ايتراٛالت ايشارٜا ١يف
عاااه ايتهٓٛيٛجٝاااٚ ،إٔ تهاا ٕٛقاُ٥اا ١عًاا ٢ايااتفه ايٓكااي ،ٟال راارظ ايٓكااٌ ٚايممجاا١
ألظٚات ٚأسايٝق ٚكجرا٤ات ٚجا د أجٓب.١ٝ
 )3اياُاااٌ عًااا ٢تٛظٝا ا أنثااار َااأ أظاَٗٓ ٠حٝااا ١ييراسااا ١ظاااٛاٖر ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاااع ،ٞقااي ٜهااَ ٕٛاأ بٗٓٝااا اجلُااع بااي املٓاااٖخ ايهُٝااٚ ١ايهٝفٝااٚ ،١بااي أسااايٝق
كًٝااٌ األعُاااٍ ايبؼاارٚ ١ٜايشااُاٚ ١ٝايٓؼااٚ ١ٝاياكًٝاا ..١كخلَ ،ااع ايتطااٜٛر املشااتُر ألظٚات
ايكٝاااض ايهُٝااٚ ١ايهٝفٝااٚ ،١ايٓظاار يف كَهاْٝاا ١اجلُااع بااي املااياخٌ املفشاار ٠يًظااٛاٖر،
ٚاجلُع بي تهٓٝهات أسايٝق ايبر ٚاجلُع بي أظٚات قٝاض ظتًف.١
 )4تطٜٛر أظٚات ة َتكيَ ١يف ظراس ١ايظبهات االجتُاع ١ٝكا ٍٚإٔ تشتفٝي َأ
تكٓٝااات ٖاال ٙايٛسااا ٌ٥ييراساااتٗا ،فثُاا ١ايايٜااي َاأ ا يٝااات ٚايتكٓٝااات ٚاي رٝااات اي ا
ميهٔ تٛظٝفٗا يف ايٛػ ٍٛيٓتا٥خ ةث ١ٝأنثر ظق.١
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اياُااٌ عًاا ٢كعاااظَٚ ٠راجااا ١ايٓظاار يف املكااٛالت ايٓظرٜاا ١ايشااابك ،١سااٛا ٤يٓفااٞ

املكٛالت ايٓظر ١ٜايشابك ١أ ٚتطٜٛرٖا أ ٚكعاظ ٠كْتاجٗا أ ٚبٓاَ ٤كٛالت ْظر ١ٜجيٜي ٠تظهٌ
ج ٛجما ْظرًّٜا ٜشتٓي كي ٘ٝيف تفش َا ٜيرس٘ َٔ ظٛاٖر .
 )6ايًح ٤ٛكىل َشت ٣ٛايتٓظ اجلز ٞ٥يف ظٌ عايّ تٓاساق ْظرٜاات اإلعاالّ ايتكًٝيٜا١
َع ت ات ايظاٖر ٠اإلعالَ ١ٝيف ب ١٦ٝايتٛاػاٌ االجتُااع ٚ ،ٞياو يًرؼا ٍٛعًا ٢تفشا ات
تتشااِ باالسااتكرار ايٓشاا ،،ممااا ٜشاااعي يف تهاا ٜٔٛتااراث َارفااْٚ ٢ظاار ٟخاااؾ ببرااٛث
ٚسا ٌ٥ايتٛاػٌ االجتُاع.ٞ
 )7ايفلر َٔ تبين َكٛالت ْظر ، ١ٜظقٝك ١أٚايتشًح مبٛاق أٜيٜٛيٛجَ ١ٝتاؼاب ١أٚ
اْكطاااع عاأ ايٛاقااع أ ٚحماٚياا ١كْتاااد خطابااات عَُٝٛاا ١تاارٚد ملكااٛالت عاَاا ١ذاا ٍٛاالْااازاٍ
االجتُاع ٞأ ٚايت رٜق ايثكايف أ ٚاملؤاَرات ايثكافٖ ،ٚ ١ٝا.
 )8ايتانٝااي عًاا ٢ؿاارٚر ٠إٔ تهااٖ ٕٛاال ٙايُٓااا د ٚاملٓظَٛااات َرتبطاا ١بااايتٛظٝ
املزٚظد يًُرجاٝات ايٓظرٚ ١ٜايبرٛث اإلَب ٜك ،١ٝمبا ٜشُح بايٓظر كىل ايظٛاٖر َٔ َٓظٛر
رتُاٚ ٢اسع ٚطاٌَ َٓ َٔٚظٛر االساتدياَات االجتُاعٝا ١ا اػا ١ايفرظٜاٚ ١اجلُاعٝا،١
ٚمبا ٜشاعي يف استهظاف أٚج٘ ايت
)9

يف ٖل ٙايظٛاٖر

ٚؿع َؼفٛف ١بايكـاٜا ايبرثٝا ١ات األٚيٜٛا ١يف اييراساٚ ١ايترًٝاٌ ،مباا ٜشااعي

يف تٛج ٘ٝاياٌُ ايبرثاَ ،٢اع كٜاالَ ٤زٜاي َأ االٖتُااّ باايبرٛث ايا تكا ّٛعًا ٢اييراساات
ايثاْٜٛاا ١ملراجااا ١اإلْتاااد اياًُاا ٢يف ٖاالا اااااٍ َاأ ٚق ا
ايهث َٔ املفاٖٚ ِٝاملياخٌ ايٓظر ١ٜاي

خاارٚ ،نااليو ايفاجاا ١ملراجااا١

ٜاتِ تٛظٝفٗاا يف ظراسا ١ظاٛاٖر ٚساا ٌ٥ايتٛاػاٌ

االجتُااااعٚٚ .ٞؿاااع خرٜطااا ١باملٛؿاااٛعات ايا ا كتااااد كىل َزٜاااي َااأ االستهظااااف َثاااٌ
االسااااتدياَات املـااااًً ١يظاااابهات ايتٛاػااااٌ االجتُاااااعْٚ ٞظاااارٖا ألخبااااار َٛٚؿااااٛعات
ٚفٝاااايٖٜٛات َف نااااٚ ،١تٓاقااااٌ يًظااااا٥اات .باإلؿاااااف ١كىل عكااااي َااااؤمترات ٚٚرغ عُااااٌ
َتدؼؼ ١تك ّٛبيراس ١جٛاْق حميظَ ٠أ اإلطاهايٝات ايٓظرٜاٚ ١املٓٗحٝا ١يبراٛث ٚسااٌ٥
ايتٛاػٌ االجتُاعَ ٞثٌ تك ِٝٝاألظٚات ايبرث ١ٝاملشتديَ ١أ ٚاملفاٖٚ ِٝايٓظرٜات املطبك. ١
 )10كٜااالَ ٤زٜااي َاأ االٖتُاااّ بتاايرٜق فاارم ةثٝااَ ١تدؼؼااَ ١اأ خااالٍ ٚرغ عُااٌ
تشتٗيف تاُٝل أخالقٝات ايبر اياًُٚ ٞنٝف ١ٝايتااٌَ َاع َااظ ٠اييراساٚ ١ايا اَخ ايا
ٜتِ تٛظٝفٗا ْٛٚع ١ٝايٓتا٥خ اي ت ايتٛػٌ كيٗٝا.
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 )11ايفاجاا ١كىل اتفااام اجلُاعاا ١ايبرثٝاا ١ذاا ٍٛاالجتااا ٙاياًُاا ٞاياالٜ ٟتبْٓٛاا٘ يف ظراساا١
ظااٛاٖر ٚسااا ٌ٥ايتٛاػااٌ االجتُاااع ،ٞباعتبااارٜ ٙااٛفر كبااارما كرطاااظًّٜا ٜٛجاا٘ ايٓظاار ٠اياًُٝاا١
يًباذثي يف ظراسٖ ١ل ٙاملٛؿٛعات ،حن ٛرُٛع َٔ ١ايٓظرٜات ٚاملٓاٖخ ٚأساايٝق ايترًٝاٌ
ميهٔ تبٓٗٝاٚ ،باعتبار إٔ َثٌ ٖل ٙاملٛؿٛعات ايبرث ١ٝتكتـ ٞته ٜٔٛفرم مجاعٝا١

اي

إلجنا ةٛث ظقٝكٚ ١طاًَ.١
َ )12راجاااا ١ايـاااٛابج اإلجراٝ٥ااا ١يًاُاااٌ ايبرثااا ٢يف رااااٍ ةاااٛث ٚساااا ٌ٥ايتٛاػاااٌ
االجتُاعَٗٓٚ ،ٞا:
-

اياٌُ عً ٢تطٜٛر برم كيٜي ايآٝات املٓاسب ١يًيراسٚ ١مجع ايبٝاْات َٔ عٓٝاات

ممثًَ ،ٚ ١ترٝز.٠
-

اياٌُ عً ٢تٛظ ٝبررٝات خاػا ١يف كًٝاٌ ايبٝاْاات ا اػا ١بٛساا ٌ٥ايتٛاػاٌ

االجتُاع.ٞ
-

تطٜٛر برم كً ٌٝرسا ٌ٥ايٛسا ٌ٥االجتُاعٝاٚ ١اياُاٌ عًا ٢تٛظٝا ايتهٓٛيٛجٝاا

ٚاي رٝات مبا ٜشاعي يف ا رٚد باستٓتاجات ات ظاليٖ َٔ ١ل ٙايبٝاْات.
كدناااظ ذًااا ٍٛيًُظاااهالت ايبرثٝاا ١ات ايطاااابع األخالقااا ٞيف ظراسااات ةاااٛث ٚسااااٌ٥
ايتٛاػااٌ االجتُاااعٚ ،ٞايتاا ٢ال جتااي اااا ذًااٛال ؿاأُ سااٝام اإلبااار ايبرثاا ٢ايتكًٝاايَ ،ٟااع
اياٌُ عًٚ ٢ؿع َاا ٜيتحٓبٗا

ٞاػٌ االجتُاعٌٛ ايت٥ساٚ ثٛ يبر١ٝاملٓٗحٚ ١ٜات ايٓظرٝاإلطهاي
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ملخـــص
ِ ددد ت ِ ددرٓ الدزاس دد ٛي أثري دد٘ أ دداإلعام ٔس دداٟن اإلع ددالً ا دٖ ددد عم دد ٜوع دداز
ا ىّٕز السعٕدٔ ٙاجتاِاأْ ،حنٕ قضاٖا اإلزِاب بشكن عأً ،أمك اليت أتعسض
هلددا املىمكدد ٛالعسبٗدد ٛالسددعٕدٖ ٛعمددٔ ٜجددْ اهريددٕكث وٗددذ ٖددتّي الك د عُٔ ِددرٓ
الٕسدداٟن بدداُ سددم ٗاأّا وتعددددٔ ،ٚخماطسِددا عمدد ٜااوددَ الشدداون ع أتٕق د عمددٜ
شكنٍ ٔاود ميكَ زصدٓ بن ٍِاك أشكاه وتعدد.ٚ
ٔق ددد إٔص ددمت الدزاس دد ٛي أِىٗ ددٔ ٛس دداٟن اإلع ددالً ا دٖ ددد ال دديت ٖعتى ددد عمّٗ ددا
امل حٕإلددُٕ السددعٕدُٖٕ لددد ٝوتددابعتّي ليوددداب الٕٗوٗدد ٛبس د أثدددميّا أ ددازًا
وتجددٔ ٚسسٖع ٛيف أغطٗ ٛااوداب ٔوتابعتّا ،اٌّدا أكشد ودا ع أكشدسْ ٔسداٟن
اإلعددالً التثمٗدٖدد ،ٛوٗددذ أتٕق د دزجدد ٛزدددا عٍٗدد ٛالدزاسدد ٛعمدد ٜشٖدداد ٚالتغطٗددٛ
ٔإٍٔعّا ،وع ا تال اجتآ امل حٕإلني با تال وجي التعسض .
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املق مة:
ثعددد خ ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ازبدٜددد ٚو ٚاثدد٘د ٖٚدد ٞثددش ا ثٓٛع دا ٚمنددِّٛا ٚثددداً٬م َددو َددزٚر
ايٛقحد ٖ َٔٚذ ٙايٛصدا: ٌ٥احملّٓداخ ايجًؿشْٜٝٛد ١ايجؿاعًٝد١د ٚايهاادٌ ايزقُدٞد ٚاي دظاؾ١
اإليهذلْٝٚدد١د َٓٚجدددٜاخ اسبددٛارد ٚا،دددْٚاخد ٚاٛ،اقددو ايغس ددٚ ١ٝا٪،صضدداثٚ ١ٝايجشارٜدد١د
َٛٚاقو ايغبهاخ ا٫سجُاع١ٝد َٚكداعو ايؿٝددٜٛد ٚاإلعاعداخ ايزقُٝد١د ٚعدبهاخ اجملجُدو
ا٫ؾذلاض١ٝد ٚاجملُٛعاخ ايدلٜد١ٜد ٚغرلٖا .

ااإلضاؾ ١إىل اشلٛاثـ ازبٛاي ١اييت ثٓكٌ اإلعاعاخ ايزقُ١ٝد ٚايبر ايجًؿش ْٜٞٛايجؿاعًٞد
َٛٚاقو اإلْذلْحد َٚكاعو ايؿٝدٜٛد د ٚصبُٛعاخ ايزصا ٌ٥ايٓ ٚ ١ٝايٛصا٥ط ا،جعد. ٠

ٚقد َذٌَّ اإلع ّ٬ازبدٜد ؾزص ١يًُشجُعاخ ٚايذكاؾاخ وٕ ثكدّ ْؿضٗا يًعاملد َٔ ٕٚ
اصجذٓا ٕٚ َٔٚ ٤ق ٛٝيٛضو َا ٜزٜد ٕٚعً ٢عبه ١اإلْذلْح يٝهَ ٕٛجاطا يًعامل رٜ٩ج٘د
ٖٚذا ٜجًّٓة اصجعدا ا طكٝك ِّٝا ي٬صجذُار يف ٖذ ٙايٛص١ًٝد ٚا٭ِٖ َٔ عيو اصجذُارٖا
اغهٌ إػبااٞد ْاسح ٪َٚدز ٚؾعاٍ.

()1

ٜٚغرل ايهذرل َٔ ايباطذني إىل وٕ ازٚس ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عهٌَّ اًذلاقمدا سب دٕٛ
اإلع ّ٬ايجكًٝدٟد نُا عهٌَّ يف ايٛقح ْؿض٘ َجٓؿضا يٓضدب ١ندبرلَ ٠دٔ ازبُٗدٛر يًجعدبرل
عٔ آرا ِٗ٥ا ٛر ٠وصٌٗد ٖٚدذا صداعد اإلعد ّ٬ازبدٜدد ايٓاعد ٧عًد ٢سدذت سٗدٛر ٚاصدود
َ ٖٛٚا اعجدل اايؿعٌ ثٗدٜدا يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ايج كًٝدٜد ١ايديت ااثدح ربضدز ْؿدزا غدرل قًٝدٌ َدٔ
سٗٛرٖدداد ٖٚددَ ٛددا ؾددو ايهددذرل َددٔ ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ايجكًٝدٜدد ١إىل ًدد ٍٛطكددٌ اإلعددّ٬
اإليهذلْٚدددَ ٞدددٔ ًددد ٍ٬إْغدددا ٤اٛ،اقدددو اإليهذلْٝٚددد ١ايجؿاعًٝددد ١طجددد ٢ثضدددجعٝد َدددٔ ً٬شلدددا
ازبُٗٛر.

()2

ٚميارظ اإلعد ّ٬ازبدٜدد طايِّٝدا ٚرا َُِّٗدا َٚد٪دزا يف ثٛسٗداخ ايدزو ٟايعداّ ٚادباٖاثد٘د
ٚصٝاغَٛ ١اقؿ٘ ٚصًٛنٝاث٘ َٔ ً ٍ٬ا٭ًبار ٚا،عًَٛاخ ايديت ٜدش ٚاٗدا ازبُٗدٛر ايعداّ; إع
ٜ ٫ضددجّٓٝو ايغددساد غايب داد ثهددَٛ ٜٔٛقددـ َعددني و ٚثددبع ؾهددزَ ٠عٓٝدد ١إَ ٫ددٔ ًددٍ٬
ا،عًَٛاخ ٚايبٝاْاخ اييت ٜدجِ ثدٛؾَّز يد٘د َدا ٪ٜندد قددر ٠اإلعد ّ٬ازبدٜدد ا دٛرٚ ٙوعدهاي٘
ناؾدد ١عًدد ٢إطددداز ثػددٝرلاخ يف ا،ؿدداٖٚ ِٝاُ،ارصدداخ ايؿز ٜددٚ ١اجملجُعٝدد ١عددٔ عزٜددل ثعُددِٝ
ا،عزؾٚ ١ايجٛعٚ ١ٝايجٜٓٛز ٚثه ٜٔٛايزوْٚ ٟغز ا،عًَٛاخ ٚايكضداٜا ا،سجًؿد١د ؾكدد وصدبظح
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ؾٝددد٘ ٚصدددا ٌ٥اإلعددد ّ٬سدددش٤ا وصاصدددِّٝا َدددٔ طٝدددا ٠ايغدددعٛت ٚاجملجُعددداخد اؿعدددٌ اصدددجشااجٗا
َٛٚانب جٗددا يًجّٓددٛراخ ٚا،ضددجشداخ اسباصددً ١يف عددج ٢اجملددا٫خ اسبٝاثٝدد١د ٚقدددرثٗا عًدد٢
ايٛص ٍٛإىل ازبُاٖرل ٚطباعبجٗا ٚايجدثدرل ؾٗٝداد ٖٚدَ ٛدا ٜجًّٓدة َدٔ ٖدذ ٙايٛصدا ٌ٥ضدزٚر٠
َزاعا ٠ظزٚف نٌ صبجُو ٚا٦ٝج٘ ايذكاؾٚ ١ٝايكٚ ١ُٝٝايؿهز ١ٜاغهٌ ٜضدُٔ اطدذلاّ ٖٜٛد١
ٖذا اجملجُو ٛ ًٚصٝج٘د  ٕٚوٕ ٜعع عيو دباٌٖ اٯًز ٚعدّ سٛاس ايجعدزف عًد ٢دكاؾجد٘
ٚطضارث٘د إع  ٫اد َٔ ايجٛاصٌ ٚايجؿاعٌ َع٘ ٚا٫صجؿا  ٠مدا يدٜد٘ َدٔ عًدَٚ ّٛعدارف اعدد
وٕ وصبح ايعامل  -اؿضٌ ايذدٛر ٠ايعًُٝدٚ ١ايجكٓٝدٚ ١ا٫ث دا٫ث - ١ٝوعدب٘ َدا ٜهد ٕٛاكزٜد١
ن ١ْٝٛصػرل ٠ثجداًٌ ؾٗٝا ا ،احل ٚا٫عجباراخ اني  ٍٚايعامل ٚععٛا٘(.)3
ٖذ ٙا٭َٛر صبجُعَّ ٚ ١ؾزخ وسٛا ٤عاَ ١صٛغح ايٛقح عٓد ايعدٜد َٔ احملّٓاخ اشب٬ؾ١ٝ
ٚاإلعهايٝاخ اييت ؾزضح ْؿضٗا عً ٢صاط ١ا٭طداز احملًٚ ١ٝايدٚيٛ ً ١ٝصا َٛضٛع
اإلرٖات ٚٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ايذ ٟثٓاقغ٘ ٖذ ٙايٛرق ١ايبظذ.١ٝ
ٚقد و  ٣ثٓٛع ثّٓب ٝكاخ ثهٓٛيٛسٝدا ا٫ث داٍ ٚاًدج٬ف َٗاَٗدا ٚٚصدا ٌ٥ايجعاَدٌ َعٗدا
إىل ذبٛشلددددا إىل ٚصدددد ١ًٝسددددذت يؿ٦دددداخ َجٓٛعددددَ ١ددددٔ ازبُٗددددٛر عًدددد ٢اًددددج٬ف وعُددددارِٖ
ٚاٖجُاَدداثِٗد ٚيعددٌ واددزس ثًددو ايجّٓبٝكدداخ ايدديت سددذاح ؾ٦دد ١ايغددبات ٖددٚ ٞصددا ٌ٥ايجٛاصددٌ
ا٫سجُاعٞد اًٌ اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضدع١ٜ ٛد ايديت وصدبظح َٓ د ١إًبارٜد ١صدزٜعٜ ١عجُدد
عًٗٝا وؾزا اجملجُو ايضع، ٟ ٛجااعَ ١دا ػبدز ٟطدٛشلِد ٛ ًٚصدا ا٭طدداز اإلرٖااٝد ١ايديت
ااثح ثجعزض شلا اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضعً٪َ ١ٜ ٛزا(.)4
يكد وصبح اإلرٖات يف ايٛقح ايزأٖ ٜغدهٌ ذبددٜا ندبرلا ،سجًدـ  ٍٚايعداملد َدٔ
طٝر ثعزٜؿ٘ و٫ٚم ( )5دِ َٛاسٗج٘ ؾهزِّٜا ٚوَِّٓٝا ٚإعَِّٝ٬دا داْٝدا; ٚيعدٌ مدا سا ا٭َدز ثعكٝددا
وٕ ثجظددٚ ٍٛصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ازبدٜددد إىل ٚصددا ٌ٥عاٝ٥دد ١يًُٓةُدداخ اإلرٖااٝدد١د ؾايع٬قدد ١اددني
ٚصا ٌ٥اإلع – ّ٬ازبدٜد َٓٗا ذبدٜدا ٚايكدٚ -ِٜاإلرٖات ع٬قد ١ثهاًَٝد"Symbiotic ١

" relationshipقا ١ُ٥عً ٢وصاظ اً ،ظ ١ا،جبا ي١د ؾاإلع ّ٬قد ؽبدّ وٖداف اإلرٖااٝني
آغددز وقددٛاشلِ ٚوؾعدداشلِ ٚثضددس ِٝقددٛثِٗ َددٔ  ٕٚق دددد يٝعّٓدد ٞاددذيو يصرٖددات صددد٣
إعَِّٝ٬ا ٚاصدعا د ْٚجٝشد ١يجٓداَٚ ٞر ٖدذ ٙايٛصداٌ٥د ؾكدد ٚسددخ ازبُاعداخ اإلرٖااٝد ١ؾٗٝدا
َجٓؿضا –ورضا ً ب -١ثضجّٓٝو َٔ ً٬ي٘ ذبكٝل ايعدٜد َٔ وٖداؾٗا صٛاَ ٤دا ثعًدل َٓٗدا
آكٌ آراٗ٥ا َٚعجكدداثٗا إىل ونددل عدد َدٔ ازبُداٖرل ا،ضدجٗدؾ ١و ٚإددار ٠ايزعدة ٚايؿدشع يف
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ْؿٛصِٗ َٔ ًَ ٍ٬ا ثٓغز َٔ ٙصٛر ٚؾٝدٖٜٛاخد و ٚذبكٝل ايجٛاصٌ ؾُٝا ا ِٗٓٝاعٝددا عدٔ
رقاا٪َ ١صضاخ ايدٚي ١ا،عٓٚ ٕٚ ٚ ١ٝقٛع َ ا َاخ َباعز ٠ذبجد ٟٛعًد ٢قددر َدٔ ا،سداعز٠
ٚايجٗدٜد شلِ َو ثًو ا٪،صضاخد ٚيعٌ ٖذا اشلدف ا٭ًرل َٖ ٛا ؾو اعد

ايدد ٍٚإىل اربداع

صبُٛع َٔ ١اإلسزا٤اخ اييت متهِٓٗ َٔ ؾزض ايزقاا ١عً ٢احملجٜٛاخ اييت ٜجِ ثبا شلدا عددل
عبهاخ ايجٛاصٌ ا٫سجُاع.ٞ

()6

ٚيف ا،كااٌ َثضَُْٔ وًبار اإلرٖات يٛصا ٌ٥اإلعد ّ٬ايديت ثجظددز عٓٗدا ادرؾزا د ٚآدٛع
َٔ ا،شاٜدٚ ٠ايجضسِٝد ذبكٝل َ احل َٗٓٚ ١ٝاقج ا ٪َ ١ٜند.٠
مشكلة الدراسة:
يكد وصبح عآ،ا حبل قز ١ٜن ١ْٝٛصػرل٠د ٜجش٘ إىل وٕ ثهد ٕٛوطدداز ٚاطدد ٠ىعٓد٢
وٕ طددددا ٚاطدددا ٜغددػٌ ايعددامل اثصددزٙد ٚعًددٖ ٢ددذا ا٭صدداظ ْؿددذلض ثددداًًما نددبرلا اددني
ا،جػرلاخ ٚايةزٚف ا،ضبب ١يصرٖات عً ٢اي عٝد ايعاٚ ٞ،ايكٛ ً .َٞٛصا ٚوْٓدا ْعدٝػ يف
اٯْٚدد ١ا٭ًددرل ٠ع ددزا صددار اإلعدد ّ٬ؾٝدد٘ َددٔ ضددزٚرٜاخ اسبٝدداْ ٠جٝشدد ١ايجّٓددٛراخ اإلعَٝ٬دد١
ايهددبرل ٠ايدديت  ٫ثضددجذع و ٟؾددز اًددٌ اجملجُددو نبددارا ٚصددػاراد ٚعددبااا عنددٛرا ٚإْاددداد
ٚؾزضح ومناعما سدٜد َٔ ٠ايضًٛنٝاخ عً ٢ا٭ؾزا مل ثهدٔ َعٗدَ ٠ ٛدٔ قبدٌٖٚ .د ٛا٭َدز
ايذ ٟعكّد اسبٝاْٛٚ ٠ع ايع٬قاخ اني ا٭ؾزا ٚا٪،صضاخ ا٫سجُاعْٚ .١ٝةدزا يددً ٍٛاإلعدّ٬
عزٜهما وصاصِّٝا نبرلا يف ايجٓغ ١٦ا٫سجُاعٚ ١ٝيف ثه ٜٔٛايزو ٟايعاّ َدٔ سٗدٚ ١اصدجظٛاع
ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬يف ايٛقددح اسباضددز عًدد ٢اٖجُاَاثٓددا ٚاْجبآٖدداد ٚضباصددزثٗا يٓددا يف نددٌ
َهددإ ْددذٖة إيٝدد٘د ٚيف سٝددو ا٭ٚقدداخد ؾرْٓددا َعزضدد ٕٛونذددز َددٔ عٚ ٟقددح َضدد ٢إىل
َضاَني َا ْغاٖد ٙوْ ٚضُع٘ وْ ٚكزوَِّٜٝٛ ٙا َٔ ايزصا.ٌ٥
إٕ اصددجٗ٬ى اإلْضددإ شلددذ ٙا،ضدداَني ٜددد٪دز يف ثٛسٗاثدد٘ ٚيف ثغدده ٌٝايددزو ٟايعددداّد
ٚصٝاغ ١اٛ،اقـ ٚايضًٛنٝاخ َٔ ً ٍ٬عيو ايضدٚ ٌٝايجددؾل ايهدبرل يًُعًَٛداخ ٚا٭ًبدار
ٚايزصددا ٌ٥ايضددُٓٚ ١ٝاي ددزؼب ١ايدديت ثشْ ٚددا اٗددا ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ا،سجًؿدد١د طجدد ٢وصددبظح
َٛاقؿٓا ٚآراْ٩ا اٛع ٞو ٚاػرل ٚعَ ٞضجًُٗ َٔ ١ثًو ا،عًَٛاخ ٚايبٝاْاخ اييت ثكدّ يٓا.
َٚدددٔ ٖٓدددا ثجُذدددٌ َغدددهً ١ايدراصددد ١اسبايٝددد ١يف قٝددداظ َعدددارف ازبُٗدددٛر ايضدددعٟ ٛ
ٚادباٖاثِٗ عب ٛقضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛاٛسد٘ عداّد ٚادباٖداثِٗ عبدٛ
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ٖددذ ٙايكضدداٜا يدددَ ٣عازبجٗددا َددٔ ًددٚ ٍ٬صددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ازبدٜددد عًدد ٢اًج٬ؾٗددا ٚثعددد ٖاد
ؾض٬م عٔ قٝاظ َد ٣اعجُا ِٖ عًٚ ٢صا ٌ٥اإلع ّ٬عً ٢اًج٬ف وْٛاعٗا يف َجااعد ١قضداٜا
اإلرٖددات ٚعيددو َددٔ طٝددر ْددٛع ايٛصدد ( ١ًٝصددظـ – إعاعدد – ١ثًٝؿشٜددٚ – ٕٛصددا ٌ٥اإلعددّ٬
ازبدٜد).
أهمية الدراسة:
-

ثهجضة ايدراصد ١اسبايٝد ١وُٖٝجٗدا َدٔ وُٖٝد ١ايةداٖز ٠ايديت ثضدع ٢يًٛقدٛف عًٗٝدا;
طٝر ثزثؿو َعدد٫خ اسبدٛا ز اإلرٖااٝد ١يف ايعدامل اٛسد٘ عداّد ٚيف ايغدزم ا٭ٚصدط
اٛسدد٘ ًددالد ٚمل ثضددًِ اًُ،هدد ١ايعزاٝدد ١ايضددع ١ٜ ٛاددايّٓبو َددٔ طدددٚز َذددٌ ٖددذٙ
ايٓٛعٝددَ ١ددٔ اسبددٛا زد ٖٚددٜ ٛضددجًشّ ايٓةددز إىل ٚصدداْ ٌ٥كددٌ ٖددذ ٙا٭طدددازد صددٛا٤
اٛصؿٗا ٚصٜٛ ١ًٝظؿٗا اإلرٖاا ٕٛٝوْؿضِٗد و ٍ٬ً َٔ ٚا،عازبداخ ايديت ثجٓدا ٍٚآددار
َذٌ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥يف ايدٚي ١و ٚايد ٍٚا،جضزر.٠

 ثٓبو وُٖ ١ٝايدراص ١نذيو َٔ عبٝع ١ايع٬ق ١ا،عكد ٠اني ٚصدا ٌ٥اإلعد ّ٬اٛسد٘ عداّٚاإلرٖات; ؾػايبا َا ثٗدف اُ،ارصاخ اإلرٖااٝد ١إىل ذبكٝدل عدد ٠وْدٛاع َدٔ ا٭ٖدداف
اعضٗا َا ٚ ٟاعضٗا اٯًز َعٓدٟٛد وَدا ا٭ٖدداف ا،ا ٜد ١ؾججُذدٌ يف إطدداز ايددَار
ٚايجسزٜة ٚايكجٌ َو ضُإ ايبكا ٤اعٝدا عٔ وٜد ٟا٪،صضاخ ا٭َٓ١ٝد يف طدني ثجُذدٌ
ا٭ٖداف ا،عٓ ١ٜٛيف ار ايذعز ٚايؿشع يف ْؿٛظ ايٓداظد ٖٚد ٛوطدد وعدهاٍ اسبدزت
ايٓؿض١ٝد ٚقد َٓظح عبه ١اإلْذلْح اجملُٛعاخ اإلرٖاآَ ١ٝدلا ثضجّٓٝو َٔ ً٬يد٘
ذبكٝددل ندد ٬اشلدددؾني; ؾُددٔ ًددٚ ٍ٬صددا ٌ٥ايجٛاصددٌ اسبدٜذدد ١ايدديت وثاطجٗددا اإلْذلْددح
ٜدددجُهٔ اإلرٖدددااَ ٕٛٝدددٔ ْغدددز ا،عًَٛددداخ ا،ضدددًًٚ ١ثكدددد ِٜثٗدٜدددداخ ْٚغدددز اي دددٛر
ٚايؿٝدٖٜٛاخ اييت ث ٟ ٪إىل ار اشبٛف ٚايذعز; نؿٝدد ٜٛايكجدٌ ايٛطغد ٞيً دظؿٞ
ا٭َزٜهدد ٞاْٝدداٍ اددرلٍ َددٔ قلبددٌ ًدداعؿنيد إىل ساْددة عيددو َهٓددح ثهٓٛيٛسٝددا
ا٫ث اٍ ازبُاعاخ اإلرٖااٝدَ ١دٔ ثٓؿٝدذ وٖدداؾٗا ا،ا ٜد ١اعٝددا عدٔ وعدني ا٪،صضداخ
ا٭َٓ.)7(١ٝ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

 ايهغـ عٔ ايدٚر ايذ ٟميهٔ وٕ ٜك ّٛا٘ اإلع ّ٬ازبدٜد يف ثغه ٌٝايزو ٟايعاّدبددا ٙقضدداٜا اإلرٖدداتد ٚذبدٜددد ؾ٦دداخ ا ،ددا ر ٚوْٛاعٗددا ايدديت ثكدد ّٛاددذيو ايدددٚرد
ٚوصايٝبٗا.
 اإلصددٗاّ يف َعزؾددَ ١ددد ٣ا٫صددجؿا َ ٠ددٔ ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ازبدٜددد يف صبدداٍ ايجعزٜددـجبزا ِ٥اإلرٖات ٚؾهزٙد ٚنٝؿ ١ٝايج د ٟي٘ ٚذب ني اجملجُو َٔ عزٚر.ٙ
أهداف الدراسة:
ثضع ٢ايدراص ١اسباي ١ٝيف صبٌُ وٖداؾٗا إىل إَدا ايكاُ٥ني عً ٢اإلع ّ٬يف اًُ،هد١
ايعزاٝدد ١ايضددع ١ٜ ٛابٝاْدداخ َٚعًَٛدداخ عًُٝدد ١قٝكدد ١طددٚ ٍٛر اإلعدد ّ٬ازبدٜددد يف ثغددهٌٝ
ادباٖاخ ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛعب ٛقضاٜا اإلرٖاتد َ ٖٛٚا قد ٜضداعد عًد ٢ثزعدٝد ٚر ٖدذٙ
ايٛصا ٌ٥يف َعازب ١قضاٜا اإلرٖات ىا ٜضِٗ يف ثؿعٚ ٌٝر اإلع ّ٬ازبدٜد يف ٖذا اجملاٍ.
ا٭ٖداف ايؿزع ١ٝيًدراص: ١
صعح ايدراص ١إىل ذبكٝل اشلدف ايضاال َٔ ً ٍ٬ثضُني صبُٛع ١ا٭ٖدداف ايؿزعٝد١
ايجاي١ٝد ٚاييت نإ َٔ وُٖٗا:
 -1قٝدداظ عبٝعددٚ ١طدددَ ٚعزؾدد ١ازبُٗددٛر ايضددع ٟ ٛادداسبٛا ز اإلرٖااٝدد ١اٛسدد٘
عاّ و ٚعب ٛطدٛا ز إرٖااٝد ١ناْدح ا٭عدٗز ااًُ،هدٜٚ ١غدهٌ ضبدد عددل
ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ا،سجًؿ١د ٚاإلع ّ٬ازبدٜد عًٚ ٢س٘ اشب ٛل.
 -2ايجعزف عً ٢ا٭ُٖٝد ١ايٓضدب ١ٝيٛصدا ٌ٥اإلعد ّ٬ازبدٜدد يف ثغدهَ ٌٝعدارف
ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛعب ٛقضاٜا اإلرٖات.
 -3ايجعزف عًَ ٢درناخ ازبُٗٛر ايضدعٚ ٟ ٛادباٖداثِٗ عبد ٛعبٝعد ١ا،عازبد١
اييت ثكدَٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عً ٢ثٓٛعٗا يكضاٜا اإلرٖات.
 -4ايجعزف عًَ ٢د َ ٣داق ١ٝا،عازباخ اييت ثكددَٗا ٚصدا ٌ٥اإلعد ّ٬ازبدٜدد
يكضاٜا اإلرٖات َٔ ٚسْٗ ١ةز ع ١ٓٝايدراص.١
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َ -5عزؾ ١ثثدرل ا،دجػرلاخ ايٛصدَ ١ّٓٝذدٌ (ايضدٔ د ايٓدٛع د ا،ضدج ٣ٛايجعًُٝد-ٞ
ا،ضددج ٣ٛا٫قج ددا  ٟا٫سجُدداع )ٞعًدد ٢ثهددَ ٜٔٛعددارف ازبُٗددٛر ايضددعٟ ٛ
ٚادباٖاثِٗ عب ٛقضاٜا اإلرٖات.
َزاسع ١ايدراصاخ ايضااك:١
،ا ناْح ايدراص ١اسباي ١ٝثجعزض ،جػرل ٜٔوصاصٝني ُٖا :نٌ َٔ ايجعزض
يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚادباٖاخ ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛعب ٛظاٖز ٠اإلرٖاتد يذيو
صع ٢ايباطر إىل ثكض ِٝضباٚر ايدراصاخ ايضااك ١إىل ضبٛر ٜٔوصاصٝني عً٢
ايٓظ ٛاٯث:ٞ
 -1ايدراصاخ ا،زثبّٓ ١اايع٬ق ١اني ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚظاٖز ٠اإلرٖاتد
 -2ايدراصدداخ ا،جعًكدد ١اجػّٓٝددٚ ١صددا ٌ٥اإلعدد ّ٬اغددهٌ عدداّ يكضدداٜا اإلرٖددات
ٚثثدرلاثٗا عً ٢ازبُٗٛر.
أٔعً :حم ددٕز الدزاس ددام الس ددابث ٛامل ددسأ

بالعالق دد ٛب ددني ٔس دداٟن اإلع ددالً ا دٖ ددد ٔ دداِسٚ

اإلزِاب:
 -1راصْٗ ١ا عباظ اإلع ّ٬ا٭َع ٚا٭َدٔ ايؿهدز ٟيف اًُ،هد ١ايعزاٝد ١ايضدع;)8( ١ٜ ٛ
طٝر ثٓا ٍٚايبظر ٚر اإلع ّ٬يف ايجٛعٝد ١ا٭َٓٝد ١ايديت ثعُدٌ عًد ٢ذبكٝدل ايب٦ٝد ١ايؿهزٜد١
اٯَٓدد ١اغددهٌ عدداّ يف اًُ،هدد ١ايعزاٝدد ١ايضددع ١ٜ ٛعًدد ٢عددهٌ عددبهَٓ ١ةُددَ ١ددٔ قبددٌ
ايضًّٓ ١ثعٌُ عً ٢ثػّٓ ١ٝوندل قدر مهٔ َٔ سٛاْة طٝدا ٠وؾزا ٖداٚ .ثٗددف ايضدًَّٓ ١دٔ
ٖددذا ا٫صددجسداّ يٛصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬إىل ذبكٝددل ٖدددف وَددع ؽبدددّ اجملجُددو ٚايؿددز َددٔ ًددٍ٬
ايعٌُ عً ٢صٓو رو ٟعاّ إسا ٤وَ ٟغهً ١قدد ث دا ف ايؿدز و ٚاجملجُدو يف احملدٝط ا٭َدع
عً ٢ايجؿاعٌ َو وؾزا ايغعة ٚصٛيما إىل ذبكٝدل ثٛعٝد ١وَٓٝد ١عاَد ١عًد ٢وصداظ َدٔ ايغدزع
ٚا٭َٔ ٚايٛع ٞايذكايف يججشً ٢صٛر ٠اإلع ّ٬ا٭َع يف ا٫صدجكزار ايٓؿضد ٞيًؿدز د  ًًٚدح
ايباطذ ١إىل وُٖ ١ٝثؿعٝدٌ ثدزااط ايع٬قد ١ادني ا٭َدٔ ايدداعِ ايدزٝ٥ط ٫صدجكزار اجملجُدو ٚادني
اإلعَٚ ّ٬ا ّٜٓزط٘ َٔ ؾهز ىا ميذٌ ايعٓ ز ايذكايف يف اجملجُدود َٚضدٚ٪يٚ ١ٝر اإلعدّ٬
يف ثػذ ١ٜاجملجُو اايجٛع ١ٝايؿهزٚ ١ٜا٭َٓ١ٝد نُدا ًً دح إىل وْد٘ ٜٓبػد ٞيٛصدا ٌ٥اإلعدّ٬
ايعٌُ عًَ ٢كا ١َٚايجٝاراخ ايؿهز ١ٜآ،ظزؾ ١صٛا ٤نإ ٖدؾٗا ايد ٜٔو ٚايضٝاصد ١ايديت ٫

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثٓؿ ددٌ عددٔ ايددد ٜٔاسبٓٝددـ ايددذٜ ٟزصددِ وصددًٛت ايضٝاصدد ١اي ددظٝظ ١يف ايدٚيدد ١اإلصدد١َٝ٬
ٚعزقٗا.
 -2راصَ ١اسد أ ضبُد ا،اسد ط ٍٛايجظد ٟاإلعَ٬دَ .. ٞؿَٗٛد٘ ٚصدبٌ َٛاسٗجد٘
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ٚقد ذبددز ايبظدر عدٔ ايجظدد ٟاإلعَ٬د ٞاٛصدؿ٘ وطدد وٖدِ ايٛصدا ٌ٥ايديت ثٗدد ا٭َدٔ يف
اْ ٬دداد ٚاددني َؿَٗٛدد٘ ٚواعددا  ٙاعددد وٕ غددرلخ دددٛر ٠ا٫ث ددا٫خ اسبدٜذدد ١ا،غددٗد اإلعَ٬ددٞ
ٚا٫ث دداي ٞايعدداٚ ٞ،اثضددو َددد ٣ثددثدرل ٚصددا ٌ٥اإلعددّ٬د ؾاعددجدخ اسباسدد ١إىل

اٜدد ١وصددط

اشل ١ٜٛايذكاؾٚ ١ٝايٛعٓ ١ٝا٭صً ١ٝيف َٛاسٖٗ ١ذ ٙاٯي ١اإلعَٝ٬د ١ايهدذرل٠د ٚنٝدـ وٕ ٖدذٙ
اٗ،دد اخ ايؿهزٜددٚ ١اإلعَٝ٬دد ١دبعدٌ َددٔ قضدد ١ٝا٭َددٔ ايؿهدز ٟاإلعَ٬دد ٞضددزٚر ٠طجُٝدد١
ًَظ ١اعد وٕ اثضح يًشُٝو وٕ ا٫عبزاف ايؿهدزٜ ٟعدد َدٔ وٖدِ ايددٚاؾو ٚا٭صدبات يًشٓدٛ
إىل ايعٓـ ٚاإلرٖات.
ٚثّٓددزم إىل ٚصددا ٌ٥ايجظددد ٟاإلعَ٬ددٚ ٞثثدرلٖددا ٚثٓبدد٘ ثٓةُٝدداخ ايػًدد ٛإىل ًّٓددٛر ٠اإلعددّ٬
ا،عاصز ٚوُٖٝج٘ يف عًُ ١ٝثغه ٌٝايٛع ٞو ٚثػٝٝب٘د ؾبدوخ ثزنش عً ٢اإلع ّ٬ونذز َدٔ
و ٟع ٤ٞآًز يف ظٌ ايجّٓٛر ايضزٜو ٚا،جٓاَ ٞ٭سٗش ٠اإلعٚ ّ٬ثٓٛع ضبجٛاٖا ٚثعد َضدُٕٛ
رصايجٗا اإلع ١َٝ٬ما سعًٗا ونذز قزاا إىل اإلْضإ ٚوعد ا ،ا ر ثثدرلا عً.٘ٝ
راص ١طضني ايعٛض ٞط ٍٛاإلع ّ٬ايجكًٝدٚ ٟاإليهذل ْٞٚيف َٛاسٗ ١اإلرٖات
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ثٓاٚيددح ايدراصدد ١اإلعدد ّ٬ايجكًٝدددٚ ٟاإليهذلْٚدد ٞيف ايجعاَ دٌ َددو ا٭طددداز اإلرٖااٝدد ١ايدديت
ٚقعدح يف ايعداملد إضداؾ ١إىل ٚرُٖددا يف ايج دد ٟيصرٖدات َددٔ ًد ٍ٬ثهذٝدـ ازبٗدد ٛيف
ْغز ايزصا ٌ٥ا٭َٓٚ ١ٝايجٛع ١ٜٛا،باعزٚ ٠غرل ا،باعدزٚ ٠ايديت ثضدِٗ يف ثٛعٝد ١وؾدزا اجملجُدو
خبّٓددز اً٫ددذلام اإلرٖدداا ٞيعكددٛشلِ عدددل اإلْذلْددح ٚايؿضدداٝ٥اخد ٚثٓاٚيددح َؿدداٖ ِٝاإلرٖددات
ٚاإلعٚ ّ٬يػ ١اإلرٖات اثعهاي٘ ٚ ٚاؾع٘ ٚاعد

اي دٛر ايكدميد ١طد ٍٛاإلعدٚ ّ٬اإلرٖداتد

ًًٚددا ايباطددر إىل وٕ ايج ددد ٟيصرٖددات ٜجًّٓددة َددٔ ازبُٝددو ٚقؿدد ١سددا  ٠عًدد ٢ا٭صددعد٠
ناؾ١د ٖٓٚا ٜكو اسبٌُ ا٭ندل عً ٢عاثل اإلعد ّ٬ايعزاد ٞيف ثٛسٝد٘ رصدا ٌ٥إرعدا  ١ٜطدٍٛ
ًّٓددز ا٫عبددزاف عبدد ٛاشلاٜٚدد ١عدددل اٛ،اقددو اإليهذلْٝٚددٚ ١آ،جدددٜاخ ا،غددبَٚ ;١ٖٛددو ايٓكًدد١
ايجهٓٛيٛسٝدد ١اسبدٜذدد ١يعددامل ايغددبهاخ ٜددثثٚ ٞر اسبُاٜدد ١زبٝددٌ ايغددبات يف ٖددذ ٙاشبدَدد١
ايٓاؾع ١ايضار ٠يف إٓ ٚاطدد ٚاسبؿاظ عً ِٗٝقبٌ وٕ ٜكعٛا ؾزٜض ١اإلرٖات ٚصبزَ.٘ٝ
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راص ١ؾٗد ايػؿ ًٞٝط ٍٛاإلع ّ٬ايزقُ :ٞو ٚاخ ثٛاصٌ َجٓٛعٚ ١طباعز وَٓ١ٝ
َجعد ٚ ;)11(٠قد صعح ايدراص ١إىل اٝإ وَز :ٜٔا٭ ٍٚعزض َٛسش يبع

ايٛصاٌ٥

اإلع ١َٝ٬اسبدٜذٚ ١اييت ٜز ٣ايباطر وٕ ايكٓٛاخ ايؿضا ٫ ١ٝ٥ميهٔ صًسٗا عٓٗا
حباٍد ااإلضاؾ ١إىل اإلْذلْح ٚو ٚاثٗا ا،جٓٛع١د وَا احملٛر ايذاْ :ٞؾٝجُذٌ يف
اصجعزاضٍ صزٜو ٭ازس وعهاٍ ا،ساعز ا٭َٓ ١ٝا،جثث َٔ ١ٝثؿغ ٞثًو ايٛصاٌ٥
اإلع ١َٝ٬اسبدٜرد نُا مل ٜػؿٌ ايباطر اصجعزاض وُٖ ١ٝاإلع ّ٬اٛصؿ٘ طك٬م
صار ٖ ٛاحملزى ا٭ ٍٚيًغعٛتد  َٔٚميجًو و ٚاث٘ ٚؼبضٔ إ ارث٘ ٜضجّٓٝو ايةؿز
ىهاصة عدٜدَٚ ٠جٓٛع ٫ ١ط ز شلاد ٚيف ًجاّ ايبظر ٚضو ايباطر اع

اسبًٍٛ

ٚايجٛصٝاخ ٫طجٛا ٤ايبر اإلع َٞ٬ازبدٜدد ٚاسبد َٔ ثثدرلاث٘ ايضًب.١ٝ
ٚثثث ٞوُٖ ١ٝايبظر يهٜ ْ٘ٛضًط ايض ٤ٛعًٚ ٢ص ١ًٝيف غا ١ٜا٭ُٖ١ٝد  ٫ٚاد
يًظهَٛاخ َٔ ا٫يجؿاخ إيٗٝا ٚثٛسٗٗٝا ىا ٜهؿٌ اسبد قدر اإلَهإ َٔ صًبٝاثٗاد
ااإلضاؾ ١إىل ثضسرلٖا ىا ؽبدّ اي احل ايعاّ.
ٖٚهذا صع ٢ايبظر إىل ثضًٝط ايض ٤ٛعً ٢اإلع ّ٬ازبدٜد; ا ؿج٘ ايٛص ١ًٝا٭صزع
ٚص ٛم ٫إىل ؾ٦اخ اجملجُعاخ ناؾ١د ٚا٭نذز ؾاعًٚ ١ٝثثدرلا عً ٢اجملجُود َٔٚ
ٜجظهِ ا٘ و ٚميهٓ٘ ثٛس ٘ٗٝؾضٝه ٕٛقا را عً ٢قٝا  ٠اجملجُو ٚثٛس ٘ٗٝاايّٓزٜك١
اييت ٜزٜدد ٖٚذا ٜٓاسع صًّٓ ١ايدٚي ١اغهٌ نبرل ٜٚجٝح اجملاٍ ٭صظات آّ،اَو
ٚا ،احل اشباص ١يجظكٝل َهاصة َٚآرت ًاص ١اِٗ قد ثغهٌ ًّٓزا وَِّٓٝا عً٢
اجملجُو.
إلاًٌٗ ا :حمٕز الدزاسام املتعمث ٛبتغطٗٔ ٛساٟن اإلعالً لثضٗ ٛاإلزِاب ٔأاإلعاأّا عمٜ
ا ىّٕز :
.1

راص ١وعزف س ) 2015( ٍ٬وعز ا،عازب ١اإلع ١َٝ٬يةاٖز ٠اإلرٖات يف اإلعّ٬
()12

ا ،زٟ

دثع اجل ايدراص ١وعز ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيةاٖز ٠اإلرٖات يف اإلعّ٬

ا ،زٟد َٚد ٣إصٗاّ ثًو ايجػّٓ ١ٝيف ثغه ٌٝرو ٟعاّ دبا ٙايةاٖز٠د اعجُدخ عً٢
ذبًَ ٌٝضُ ٕٛع ١ٓٝعغٛا َٔ ١ٝ٥ايدلْاَص اي َٞٛٝاإلًبار ٟايغاٌَ ااْٛراَا ايٓ( ٌٝقٓا٠
ايٓ ٌٝيٮًبار)د ٚايدلْاَص اإلًبار ٟاي َٞٛٝاسبٝا ٠اٯٕ (قٓا ٠اسبٝا)1 ٠د َٛٚقو اشل١٦ٝ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ايعاَ ١ي٬صجعَ٬اخد نُا اعجُدخ ايدراص ١اٗٓ،ص ايٛصؿٞدٚاصجسدَح اٗٓ،ص
ا،كارٕد ٚثٛصًح إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


ا٫عجُا عً ٢وعز َظدَّ  ٠ااسبدَّ ٜٔايضٝاصٚ ٞا٭َع; ٭ٕ ا،عازب ١اإلع ١َٝ٬ثزنش
عًَ ٢ةاٖز ا٭سَ١د ٚيٝط عً ٢ا٭عز ايعاَ ١اييت مت ٌٝإىل ايبظر يف وصبات ايةاٖز٠
ٚنٝؿَٛ ١ٝاسٗجٗا ٚع٬ض آدارٖا ايضًب ١ٝعً ٢اجملجُو.



ٜ ٫ةٗز ودز ٚاضح يً٬ج٬ف اني ايٛصا ٌ٥و ٚيُٓط اً،ه ١ٝيف ايجثدرل عً ٢إصذلاثٝش١ٝ
ايكا ِ٥اا٫ث اٍ اغثٕ آا ٤ايزصاي ١اإلع ;١َٝ٬ؾاإلصذلاثٝش ١ٝثًّٓٓل َٔ ثٛسُّ٘ ضبدٚ

ٍّ و ْ َٔ ٢ا،عًَٛاخ ٚا،عارفد ٚثزثهش عً ٢وٖداف ٚوطداز
ٜعجُد عً ٢ثكد ِٜطد
اعٗٓٝا يزغب ١ايكاُ٥ني اا٫ث اٍ يف ثٓة ِٝاحملج ٣ٛاثصًٛت ٜعجُد عً ٢عظٔ ا،جًكٞ
عاعؿِّٝا اد٫م َٔ إَدا  ٙاا،عارف اي٬سَ ١يجه ٜٔٛرو.ٜ٘


صعٛا ١ايجثدرل ايهبرل يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ضبٌ ايدراص ١يف ثغه ٌٝايزو ٟايعاّ;
٫ؾجكارٖا إىل ايعُل ٚاشبًؿ ١ٝاي٬سَ ١يف َذٌ ٖذ ٙايكضاٜاد ٚآّْ٬قٗا َٔ وعز
ثكًٝد.١ٜ



ٖٓاى دباٚس يًكٛاعد ا ١ٝٓٗ،يًجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜاني نٌّْ ايٛصاَٛ ٌ٥ضو ايدراص ;١ما
ٜعهط طاي ١ضبد َٔ ٠ ٚا ١ٝٓٗ،اإلع.١َٝ٬

.2

راص ١سٛرض ا٬نبٛرٕ (َ )2014غاٖد ٠ايجًٝؿشٚ ٕٜٛسراع ١ا٫صجعدا يصرٖات

()13

د

اصجٗدؾح ايدراص ١ايٛص ٍٛإىل عهٌ ايع٬ق ١اني َغاٖد ٠ايجًٝؿشٚ ٕٜٛاصجعدا ايؿز
٫رباع ادبا ٙو ٚصًٛى إرٖااٞد ٚاصجسدَح ايدراص ١وصًٛت ا٫صجباْ ١طٝر مت ؾظا
َ 2023ؿز ٠د ٚثٛصًح ايدراص ١إىل ْجا٥صد َٓٗا:
 وٕ ٖٓاى ع٬ق ١اني ايجعزض يًجًؿشٚ ٕٜٛا٫صجعدا اشلش َٞٛيًغساد ٚمل ثزاط
ايدراص ١اني َغاٖد ٠ايجًٝؿشٚ ٕٜٛاصجعدا ايغسا ٫رباع صًٛى إرٖاا. ٞ


راصٖ ١ب ١عاٖني ( )2014ا،ضٚ٪ي ١ٝا٫سجُاعٚ ١ٝا٭َٓ ١ٝيٛصا ٌ٥اإلع ّ٬يف ثٓاٍٚ
قضاٜا اإلرٖات ()14د صعح ايدراص ١إىل ايجعزف عًَ ٢د ٣اعجُا ازبُٗٛر ا ،زٟ
عًٚ ٢صا ٌ٥اإلع ّ٬يجه َ ٕٛا ر يٮًبار ا،جعًك ١اا٭طداز اإلرٖاا١ٝد ٚرصد
ا،ضٚ ٪ي ١ٝا٫سجُاعٚ ١ٝا٭َٓ ١ٝيٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ا ،ز ١ٜيف ثٓا ٍٚقضاٜا اإلرٖاتد
 ًًٚح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:
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ارثؿاع ْضب ١اعجُا ا،بظٛدني عًٚ ٢صا ٌ٥اإلع ّ٬ا ،ز ١ٜيًظ  ٍٛعً ٢ا٭ًبار
ا،جعًك ١اا٭طداز اإلرٖاا ١ٝآضب%٢٩ ١د ٚث درخ ايكٓٛاخ ايؿضا ١ٝ٥ا ،ز ١ٜاشباص١
قاٚ ١ُ٥صا ٌ٥اإلع ّ٬اييت ٜعجُد عًٗٝا ا،بظٛد ٕٛيف َجااع ١ا٭طداز اإلرٖاا١ٝد نُا
متٝشخ اٛصؿٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭نذز َ داقٚ َٔ ١ٝسْٗ ١ةز ازبُٗٛر ا ،ز.ٟ

.3

راص ١وظب ٬ٝعإ ٚآًز )2012( ٕٚإ راى ازبُٗٛر يًشزميٚ ١ا٫دباٖاخ عبٛ
ايغزع :١ؾظا ثثدرلاخ ٚصا ٌ٥اإلع)15( ّ٬د اصجٗدؾح ٖذ ٙايدراص ١ايجعزف عً٢
نٝؿ ١ٝثثدرل ايجثعرل اإلًبار ٟعً ٢إ راى ازبُٗٛر يًشزميٚ ١ادباٖاث٘ عب ٛايغزع١د
اصجسدَح ايدراص ١اٗٓ،ص ا،ضظ ٞاث اث ;٘ٝو٫ٚم ذبً ٌٝا،ضُ، ٕٛعزؾ ١وصايٝة ايجػّٓ١ٝ
اإلًبار ١ٜيً ظـ مذً ١يف صظـ (واٌ  /وٚرٜاْجٌ  /صاْص ثا ) ٚاي١َٝٛٝد يف ايؿذل٠
َٔ 1إىل  31ونجٛاز ٚ 2011يف ايؿذل1 َٔ ٠إىل ٜٓ 31اٜز 2012د نُا قاَح
ااصجسداّ و ا ٠صظٝؿ ١ا٫صجٝاْ، ١عزؾ ١ثثدرل ا٭صًٛت ايذ ٟثعائّص ا٘ قض ١ٝازبزمي١
عً ٢ادباٖاخ ازبُٗٛر عب ٛازبزميٚ ١ايغزع ١اايجّٓبٝل عًَ 274 ٢ؿز ٠د ٚثٛصًح
ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا :



وٕ ايٛع ٞايعاّ ا،زثبط اازبزميٚ ١ادباٖاخ ازبُٗٛر عب ٛايغزع ١صٛر ٠ايغزع١
ثزثبط اايّٓزٜك ١اييت ثكدَّّ اٗا ا٭ًبار ايجثعرل اإلًبار ٟد ؾٓشد وٕ صظٝؿيت واٌ
ٚوٚرٜاْجٌ ايَٝٛٝجني ناْجا ونذز اعجُا ا عً ٢وصًٛت اإلدار ٠د ٚونذز َ٬ٝم يصًبار
اايعٌُ ايضًيب يًغزع ١عً ٢عهط صظٝؿ ١صاْص ثا ٚاي.١َٝٛٝ



 َٔٚدِ ظبد وٕ ايكزا ٤ا،جااعني يً ظٝؿجني ا٭نذز إدار ٠ناْٛا ونذز ًٛؾما َٔ
ازبزميٚ ١ونذز َ٬ٝم إىل ا٫عجكا اضعـ نؿا ٠٤ايغزع ١يًظ  ٍٛعً ٢ا،عًَٛاخ
عً ٢ايعهط َٔ قزا ٤صظٝؿ ١صاْص ثا ٚاي.١َٝٛٝ

.4

راصْٝ ١ط صغٜٝٓٛبٛرٕ ٚآًز )2011( ٕٚع ١،ٛظاٖز ٠اإلرٖات

()16

د اصجٗدؾح

ايجعزف عً ٢عهٌ ايجٓةُٝاخ اإلرٖاا َٔ ١ٝطٝر ثٓةُٗٝا ٚثهٜٗٓٛاد َٔ ًٍ٬
ؾظا َضُ ٕٛصبُٛع َٔ ١ايجكارٜز اييت ثعزضٗا ٚصا ٌ٥اإلع َٔ ّ٬اي ظـ
ٚاإلْذلْح ٚايجًٝؿشٕٜٛد ٚثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


ايجكارٜز اييت ثعزضٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ط ٍٛا٭طداز ٚازبُاعاخ اإلرٖاا َٔ ١ٝعثْٗا وٕ
ثضٌٗ ثٛاصٌ ازبُاعاخ ٚايجٓةُٝاخ اإلرٖاا ١ٝاعضٗا َو اع .

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات


ثكدَ ِٜعًَٛاخ ٚؾرلٚ ٠غٓ ١ٝعٔ آ،ةُاخ اإلرٖاا َٔ ١ٝقبٌ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬قد ؽبدّ
ٖذا اجملجُو َٔ ٚسْٗ ١ةزٖاد ٚيهٓ٘ وٜضا ٜكدّ منٛعسا ميهٔ يبع

ا٭عسال

ضباناث٘ ٚا٫صجؿا َ٘ٓ ٠د ما ٜضٌٗ اصجٓضاخ ٖذ ٙايجٓةُٝاخ يف وَانٔ وًز٣د
َ ٖٛٚا ؼبكل ع ١،ٛاإلرٖات.
.5

راص ١ضبُد رضا صًُٝإ ( )2011ايجعزض ٭ًبار ايعٓـ ٚاْ٫ؿ٬خ ا٭َع َٔ
ايجًٝؿشٚ ٕٜٛاٛ،اقو اإليهذلٚ ١ْٝٚثثدرلٖا عً ٢اْؿعا٫خ اشبٛف يد ٣ازبُٗٛر
ا ،ز )17(ٟد اصجٗدؾح ايدراص ١ايجعزف عً ٢ثثدرل ا ١٦ٝايجعزض ٭ًبار ايعٓـ
ٚاْ٫ؿ٬خ ا٭َع َٔ ايجًٝؿشَٚ ٕٜٛجااعج٘ عدل اٛ،اقو اإليهذل َٔ ١ْٝٚاإلْذلْحد عً٢
اْؿعا٫خ اشبٛف يدِٜٗد ٚاْعهاصاخ عيو عً ٢صًٛنِٗ ايغس .ٞ
اصجسدّ ايباطر اٗٓ،ص ا،ضظ ٍ٬ً َٔ ٞصظٝؿ ١ا٫صجباْ ١اييت قاّ اجّٓبٝكٗا عً٢
ع ١ٓٝقٛاَٗا َ 300ؿز  َٔ ٠ا،زاٖكني ٚايغبات َٚجٛصّٓ ٞايعُزد ٚقد ثٛصًح
ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:



ٜعد ايجًٝؿش ٖٛ ٕٜٛايٛص ١ًٝا،ضّٓٝز ٠اييت ٜعجُد عًٗٝا ازبُٗٛر يف َجااع ١وًبار ايعٓـ
ٚاْ٫ؿ٬خ ا٭َعد  ًٜ٘ٝاإلْذلْحد دِ ثثث ٞااق ٞايٛصا.ٌ٥

 ودبجح ايدراص ١صظ ١ايؿزض ايكا ٌ٥اٛس ٛع٬ق ١عاخ اي ١إط ا ١ٝ٥اني نذاؾ١
ايجعزض وؾزا ايع ١ٓٝ٭ًبار ايعٓـ ٚاْ٫ؿ٬خ ا٭َع َٚضج ٣ٛاْ٫ؿعا٫خ ايداًً١ٝ
يد.ِٜٗ


ثػرل يف ايُٓط ايضًٛن ٞيف اجملجُو ا ،ز ٟاارباع إسزا٤اخ اطذلاس ١ٜغرل َعجا ٠
ٚا ؿً ١اص ١يف ومنا ايضًٛى اي َٞٛٝناشبزٚض َٔ آ،شٍ  ٫ٚصُٝا اإلْاز; ْجٝش١
ر َٔ ٚقا٥و ٚوطداز عٓـ عغٛاَٗٓٚ ٞ٥ص ٚغرل َثيٛفد ٚعيو ميذٌ عب٦ا ْؿضِّٝا
،ا َ ٜب ُّ
قد  ٟ ٪ٜإىل اضّٓزاااخ ْؿض ١ٝاعٝد ٠ا ؿً ١اص ١يًؿ٦اخ ا٭صػز صِّٓا.
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راص ١ضبُد ْاؾع )2010( ١ادباٖاخ ازبُٗٛر ا٭ر ْ ٞإسا ٤قضاٜا اإلرٖات اييت ثبذٗا
قٓاثا ازبشٜزٚ ٠ايعزا ١ٝايؿضاٝ٥جإ اإلًبارٜجإ ()18د ٖدؾح ايدراص ١إىل ايجعزف عً٢
ادباٖاخ ازبُٗٛر ا٭ر ْ ٞإسا ٤قضاٜا اإلرٖات اييت ثبذٗا قٓاثا ازبشٜزٚ ٠ايعزا١ٝ
اإلًبارٜجإ د ٚايجعزف عً ٢رسٚ ١ع ٞازبُٗٛر ا٭ر ْ ٞاا٭اعا ا،ه ١ْٛيةاٖز٠
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اإلرٖاتد ٚاعجُدخ ايدراص ١عً ٢اٗٓ،ص ايٛصؿٞد ٚاصجسدَح و ا ٠ا٫صجباْ ١زبُو
ايبٝاْاخ َٔ ع ١ٓٝعٓك ١ٜ ٛقٛاَٗا  883ؾز ا د ثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


وٕ ثثدرل ا٭ًبار ا،جعًك ١اكض ١ٝاإلرٖات عً ٢ادباٖاخ ازبُٗٛر ناْح َجٛصّٓ;١
ٚعيو ْةزا يٛسٛ

رس َٔ ١ايٛعٚ ٞذبه ِٝايعكٌ يد ٣ازبُٗٛرد نُا وٕ ٖٓاى

ؾارقما ي احل قٓا ٠ازبشٜزْ ٠ةزا يكدرثٗا عً ٢ار ا٭طداز ا،جعًك ١ااإلرٖات ٚقح
طدٚدٗا َباعز٠د ااإلضاؾ ١إىل اعجُا ٖا عً ٢ايضبل اي ظؿٚ ٞا٫صجعاْ ١ىٛا
ؾ.١ًُٝٝ
.7

راص ١وٚاايد ٚنٜٛضجا ٚآًز )2009( ٕٚآدار وًبار اإلرٖات عً ٢اجملجُو
ا٭صباْ)19( ٞد ٖدؾح ايدراص ١إىل ايجعزف عً ٢ثثدرل وًبار ايعًُٝاخ اإلرٖاا ١ٝعً٢
ازبُٗٛر.
اصجسدَح ٖذ ٙايدراص ١وصًٛت اجملُٛعاخ ا،ضجٗدؾٚ ١وصًٛت ا٫صجباْ ١ااصجسداّ
ايجًٝؿٕٛد ٚثٛصًح ايدراص ١إىل صبُٛع ١ايٓجا٥صد َٓٗا:



ٚس ٛادبا ٙعاّ يًظ  ٍٛعً ٢ا،عًَٛاخ ا،جعًك ١ااإلرٖات َٔ ً ٍ٬ايجًؿش ٕٜٛيف
ايٛقح ايذٜ ٟدع ٕٛوِْٗ ٜكز ٕٚ٩اي ظـ اغهٌ ونذز َٔ َجااع ١ايجًٝؿش.ٕٜٛ



ااصجسداّ َجػرل ٟايجثدرلاخ ا،عزؾٚ ١ٝايعاعؿ ١ٝثٛصًح ايدراص ١إىل وٕ ٖٓاى وراع١
وْٛاع طبجًؿ َٔ ١ايضًٛنٝاخ اني ازبُٗٛر َٔ َضجًٗه ٞوًبار اإلرٖات يف ٚصاٌ٥
اإلعّ٬د ِٖ (ازبُٗٛر ا،ضجهغـد ازبُٗٛر ا،جهٝـد ازبُٗٛر ايٓغط د
ٚازبُٗٛر ا،جٛاؾل ).

 ا ثؿل نٌ َٔ ازبُٗٛر ا،هجغـ ٚا،جهٝـ يف ْٛع ايجثدرلاخ ا،عزؾ ١ٝاييت ذبددٗا
وًبار اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬د ٚإٕ نإ ا،ضجهغؿ ِٖ ٕٛونذز ازٚ ٠ ٚونذز
ْكدا (ايغبات)د آُٝا نإ ا،جهٝؿ ٕٛونذز صٗٛي ١يًجثقًِ َو قٛاعد ساعجِٗ.


ٚاثؿل نٌ َٔ ازبُٗٛر ايٓغط ٚازبُٗٛر ايجٛاؾك ٞيف ايجثدرلاخ ايعاعؿ ١ٝاييت ذبددٗا
وًبار اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬عً ٘ٝد ؾازبُٗٛر ايٓغط طضاظ ٭ ١ٜضػٛ
ًارس١ٝد نُا وْ٘ ؽبغ ٢وٕ ٜؿكد ثكدٜز ايذاخ; يذا ؾرْ٘ ٜجةاٖز اايكًل ٚايعدٚاْ١ٝ
عٓد ايجظدز عٔ اإلعٚ ّ٬اإلرٖات ٚايضٝاص ١دوَا ازبُٗٛر ايجٛاؾك ٞؾرْ٘ ؼبجاض

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

اُ٥ا إىل وٕ ٜغعز اايذك ١يف اٯًزٚ ٜٔاذك ١اٯًز ٜٔا٘; يذا ؾرِْٗ اُ٥ا ؼباٚي ٕٛدبٓة
ا،غه٬خ ٚاي زاع عٓد َعازب ١قض ١ٝاإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلًبار.
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راص ١طضٔ عًٛإ ( (2008اإلرٖات يف ايؿضاٝ٥اخ ايعزا)20( ١ٝد اصجٗدؾح ايدراص١
اإلساا ١عٔ ايجضا ٍ٩ايزٝ٥ط  ٌٖ :ٖٛٚايجًؿش ٕٜٛرَّٚض يصرٖات عدل ازاصب٘ اإلًبار١ٜ
ٚايجظً١ًٝٝ؟
اصجسدّ ايباطر و ا ٠ذبً ٌٝا،ضُ ٍ٬ً َٔ ٕٛذبًٚ ١٦َ ٌٝمخضني ؾًُٝاد ٚثٛصًح
ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:



ايجًٝؿش ٫ ٕٜٛميهٔ اعجبارَ ٙدً٬م ونٝدا يجه ٜٔٛدكاؾ ١ايعٓـ ٚا٫عبزاف يف
اجملجُو إ ٫إعا اسجُعح َع٘ عٓاصز وًزَ ٣ذٌ ا٭َٚ ١ٝايبّٓايٚ ١ا ٌٝ،ايداًً ٞاٛ،رٚز
إىل ايعٓـ.



وٕ ثثدرلاخ ٚصا٥ط اإلع ّ٬عً ٢اصجغزا ٤ظاٖز ٠اإلرٖات  ٫ثجعد ٣نْٗٛا طاؾشا ٜٛيد
اصجشاا١د  ٫ٚميهٔ اعجبارٖا َضببا رٝ٥ضا يف ٖذا اجملاٍ.



وٕ اإلؾزا

يف ايجػّٓ ١ٝايجًٝؿش ١ْٜٝٛيًعًُٝاخ اإلرٖاا ١ٝقد ث بح طاؾشا يصرٖااٝني

٫رثهات وؾعاٍ إرٖاا ١ٝسدٜد ٠د ٚقد ثػزٖ ٟذ ٙايجػّٓ ١ٝصبُٛعاخ إرٖاا ١ٝغرل
َعزٚؾ ١يًكٝاّ اعًُٝاخ ونذز عٓؿما.


ثعجُد َعةِ ايؿضاٝ٥اخ ايعزا ( ١ٝايؿدلن )١اإلع ١َٝ٬يف َضُْٗٛا حبش ١ذبكٝل صبل
إعٜ َٞ٬بجعد نٌ ايبعد عٔ طكٝك ١اسبدز.



ثعٌُ َعةِ ايؿضاٝ٥اخ ايعزا ١ٝعً ٢ا٫صجسؿاف اعكً ١ٝا،جًك ٞايعزاٍ٬ً َٔ ٞ
ثضّٓٝح ا،عً ١َٛا،كدَ ١ي٘.



وٕ ٚصا ٌ٥اإلع ٫ ّ٬ثك ّٛادٚر ضباٜد و ٚصبز د اٌ ٖ ٞو ا ٠اٝد ازبُاعاخ اييت ثكٛ
ٖذا اي زاع ٚثعهط يف ًّٓااٗا اإلعٚ َٞ٬سٗاخ ْةز ٚوٜدٜٛيٛسٝاخ ٖذٙ
ازبُاعاخ.
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راص ١ذبضني َٓ ٛر (ٚ )2007ر ايجًؿش ٕٜٛا٭ر ْ ٞيف ثغه ٌٝادباٖاخ ايغبات
ازباَع ٞعب ٛقض ١ٝاإلرٖات ( )21دثٗدف ٖذ ٙايدراص ١إىل ايجعزف إىل ٚر ايجًؿشٕٜٛ
ا٭ر ْ ٞيف ثغه ٌٝادباٖاخ ايغبات ازباَع ٞعب ٛقض ١ٝاإلرٖات.
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مت اصجسداّ َٓٗص ا،ضح يع َٔ ١ٓٝايغبات ازباَع ٞاًػح (َ )371ؿز ٠د ٚثٛصًح
ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا :


ثٓٛع َ ا ر ا،عًَٛاخ اييت اعجُد عًٗٝا ايغبات ازباَع ٞط ٍٛقض ١ٝاإلرٖاتد ٚقد
ازسخ ايؿضاٝ٥اخ ايعزا َ ١ٝدرا وٜ ٍٚعجَُد عً ٘ٝيًظ  ٍٛعًَ ٢عًَٛاخ ط ٍٛقض١ٝ
اإلرٖاتد دِ ٜثث ٞاإلْذلْح يف ا،زثب ١ايذاْ١ٝد دِ ايجًؿش ٕٜٛا٭ر ْ ٞيف ا،زثب ١ايذايذ. ١



اطجًح وٖداف ايؿِٗ يف َجااع ١قض ١ٝاإلرٖات ا،زثب ١ا٭ٚىلد ثٖ٬ا وٖداف ايجٛس٘ٝد دِ
وٖداف ايجضً.١ٝ



ثزنشخ ايضُاخ اييت عزطٗا ايجًؿش ٕٜٛا٭ر ْ ٞيف ٚصـ اإلرٖات اايضُاخ ايعاعؿ. ١ٝ



سا٤خ اٯدار ايٛسداْ ١ٝيف ايذلثٝة ا٭ ٍٚاٛصؿٗا وطد آدار ايجعزض ،عًَٛاخ قض١ٝ
اإلرٖاتد ًٜٗٝا اٯدار ا،عزؾ١ٝد ؾاٯدار ايضًٛن.١ٝ



ارثؿاع ْضب ١ا،غاٖد ٠ايدا ١ُ٥يًجًؿش ٕٜٛعٓد طدٚز ثؿشرلاخ إرٖاا ١ٝقد ثعش ٣إىل
ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜاييت ثجضِ اايضزع ١يف ْكٌ اسبدز اا٫عجُا عً ٢اي ٛر ٠اييت ثكدّ
ْك٬م ٚثعبرلا طكٝكِّٝا يًٛاقو.

 .10راص ١نُٝدلي ٞغزٚظ ( )2007ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيًشزمي ١يف ايجًٝؿش ٕٜٛاحملًٞ
ٚثثدرلٖا عً ٢ا٫صجشاا ١ايعاعؿ)22(" ١ٝد اصجٗدؾح ٖذ ٙايدراص ١ايجعزف عً ٢عبٝع١
ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜايجًؿش ١ْٜٝٛاحملً ١ٝيًشزميٚ ١آدارٖا عً ٢ا٫صجشاا ١ايعاعؿ.١ٝ
اصجسدَح ايدراص ١و ا ٠ذبً ٌٝا،ضُ، ٕٛد ٠عٗز ٜٔيغبه ١ثًٝؿشٚ ٕٜٛاعّٓٓٔد
ٚثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


رنشخ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜاحملً ١ٝعً ٢سزا ِ٥ايعٓـ ٚايكجٌ.



نإ ٖٓاى عٓ ز ١ٜيف ايجػّٓ ١ٝطٝر وعّٓح ا٭ًبار اٖجُاَا نبرلا ،زثهيب
ازبزا ِ٥ايض ٛد آُٝا مل ثٗجِ اإلًبار اضظاٜا ازبزا َٔ ِ٥ايض. ٛ

 ا٭ ًبار اٛ،ضٛع ١ٝعٔ سزا ِ٥ايعٓـ ثٛيد اصجشاا ١عاعؿ ١ٝوصزع ٚوندل َٔ ثًو
ا٭ًبار ا،جظٝش.٠
 .11راصد ١ثزند ٞادٔ صداحل (َ )2006دد ٣إصدٗاّ اإلعد ّ٬ا٭َدع يف َعازبد ١ايةداٖز٠
اإلرٖاا)23( ١ٝد اصجٗدؾح ايدراص ١ايجعزف عً ٢ايهٝؿ ١ٝاييت ثعائّص اٗا قضد ١ٝاإلرٖدات

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

يف اإلع ٍ٬ً َٔ ّ٬ذبً ٌٝا،ضُ ٕٛيع َٔ ١ٓٝاي ظـ ( ايزٜاضد عهاظ د ايدٛعٔ)د
ٚثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


َعةِ ا،ا  ٠اي ظؿ ١ٝا،جعًك ١اا٭طداز اإلرٖاا ١ٝناْح ثٓغز يف اي ؿظاخ ايداًً.١ٝ

 غًة ايّٓااو اإلًبار ٟعً ٢اي ظـ احملً ١ٝاي ١َٝٛٝايضع ١ٜ ٛيف ثػّٓٝجٗا يًظدز
اإلرٖاا.ٞ


اطجٌ ا،زاصً ٕٛاحملً ٕٛٝيً ظـ ا،درٚص ١ا،زنش ا٭ ٍٚيف اسب  ٍٛعً ٢ا،ا ٠
اي ظؿ ١ٝا،جعًك ١اايةاٖز ٠اإلرٖاا.١ٝ



غًة وصًٛت ايضز يف َعازب ١ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝيف اي ظـ ا،درٚص.١



َعةِ اٛ،ا اي ظؿ ١ٝآ،غٛر ٠يف اي ظـ ا،درٚص ١ناْح َدع ١َٛااي ٛر.



ثؿاٚثح ا،ضاط ١ا،س

 ١يًُٛا اي ظؿ ١ٝا،ضجسدَ ١يف ثػّٓ ١ٝا٭طداز اإلرٖاا ١ٝيف

اي ظـ ا،درٚص ١ثبعا يكزاٗ٥ا.
 .12راصً ١ايد ايشاطِ ()2006

()24

ٚر ايجًٝؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛيف َعازب ١ظاٖز ٠اإلرٖات"

اصجٗدؾح ايدراصَ ١عزؾٚ ١ر ايجًؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛيف َعازب ١ظاٖز ٠اإلرٖات َٔ ًٍ٬
ايجعزف عًٚ ٢سْٗ ١ةز وصاثذ ٠نً ١ٝاٯ ات يف ساَع ١اً،و صع ٛىد ١ٜٓايزٜاض
ٚع٬اٗا د يف نٌ عهٌ َٔ وعهاٍ ايعًُٝاخ اإلرٖاا١ٝد ٚ ٚر ايكٓا ٠ا٭ٚىل
اايجًؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛيف نٌ َٔ ايٛقا َٔ ١ٜظاٖز ٠اإلرٖاتد َٚعازب ١ظاٖز٠
اإلرٖاتد ٚوصايٝة ذبضني و ا ٤ايكٓا ٠ا٭ٚىل اايجًؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛيف َعازب ١ظاٖز٠
اإلرٖات.
اعجُدخ ايدراص ١عً ٢اٗٓ،ص ا،ضظٞد طٝر اصجسدَح و ا ٠صظٝؿ ١ا٫صجباْ ١اييت
عبكح عًَ 4780 ٢ؿز ٠د ٚثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:
ّٕ
 اثضح وٕ راو وؾزا ايعٜ ١ٓٝجااع ٕٛازاَص ايجًٝؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛاشباص ١ىعازب ١ظاٖز٠
اإلرٖات د ٚنإ ايذلنٝش عًْٛ ٢ع َعني َٔ ا٭طداز اإلرٖااَ ١ٝذٌ ايعًُٝاخ
اْ٫جظارٚ ١ٜايجسزٜة ٚثدَرل آ،غآخ ٚايضٝاراخ ا،ؿسس.١


ٚسٛ

ٚر ق ٟٛيًجًٝؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛيف ايٛقا َٔ ١ٜظاٖز ٠اإلرٖات َٔ ً ٍ٬ايجعزٜـ

ااإلرٖات ٚوًّٓارٚ ٙآدار ٙد ٚار ععٛر ايُّٓدثْ ١ٓٝيف اجملجُو د ٚثٛضٝح ايدٚر ايذٟ
ثك ّٛا٘ عٓاصز اإلرٖات ٚاييت ثٗدف إىل سعشع ١ؤَ ايٛعٔ ٚاصجكزار.ٙ
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 .13راصً ١ايد ْاصز أ ظبِ ( )2006ثػّٓ ١ٝاي ظاؾ ١ايضع ١ٜ ٛيًعًُٝاخ اإلرٖاا)25( ١ٝد
اصجٗدؾح ٖذ ٙايدراص ١ايجعزف عً ٢ايدٚر ايذ ٟث ٜ٘ ٪اي ظاؾ ١ايضع ١ٜ ٛيف
َهاؾظ ١اإلرٖات د ااإلضاؾ ١إىل ايجعزف عً ٢عهٌ ا،ضاَني اييت ثضجسدَٗا
اي ظاؾ ١ايضع ١ٜ ٛيجػّٓ ١ٝوطداز ايعًُٝاخ اإلرٖااْٛٚ ١ٝعٝجٗا.
اصجسدَح ايدراص ١اٗٓ،ص ا،ضظ ٍ٬ً َٔ ٞثّٓبٝل و ا ٠ذبً ٌٝا،ضُ ٕٛعً ٢عَٔ ١ٓٝ
اي ظـ ( ايزٜاض  /ايٛعٔ )د ٚثٛصًح ايدراص ١إىل عدْ ٠جا٥صد َٓٗا:


ا٫عجُا عً ٢ا ،ا ر احملً ١ٝيًظ  ٍٛعً ٢ا،عًَٛاخ ا،جعًك ١ااإلرٖات.



اربذخ اي ظاؾ ١ايضعَٛ ١ٜ ٛقؿما َعارضا متاَا ٭ ٟعًُٝاخ إرٖاا ١ٝثغٗدٖا
ايب ٬د ٖٚذا ٜعش ٣إىل وٕ ازبُٝو ٜكـ صؿِّا ٚاطدا ضد َذٌ ٖذ ٙايةٛاٖز َُٗا
ناْح اً٫ج٬ؾاخ.



اعجُدخ ايع ١ٓٝا،ضجٗدؾ ١يف ثػّٓٝجٗا ٭طداز ايعًُٝاخ اإلرٖاا ١ٝعً ٢نٛا رٖا
ايعاًَ١د ٚمل ثٗجِ اايهجات ٚاشبدلا ٤ا،جس



ً

ني َٔ ًارض اي ظٝؿ.١

ح اي ظـ ايضعَ ١ٜ ٛضاط ١نبرل ٠يجػّٓ ١ٝايعًُٝاخ اإلرٖاا١ٝد

ٚاصجسدَح نٌ ا٭عهاٍ اي ظؿ، ١ٝعازبٖ ١ذ ٙايكض ١ٝا،ضجسدَ١د اطجٌ
اشبدل ا،زثب ١ا٭ٚىلد ث ٙ٬اعد عيو اسبدٜر اي ظؿٞد دِ ا،كاٍ.


َعةِ اٛ،ا اي ظؿ ١ٝا،جعًك ١اا٭طداز اإلرٖاآٜ ١ٝغز وغًبٗا يف اي ؿظاخ
ايداًً١ٝد ٖٚذا وَز عبٝعْ ٞةزا يج٬طل ا٭طداز ٚيضٝل اي ؿظ ١ا٭ٚىلد
ٚاصجسداّ اي ٛر ا،زؾك ١جباْة ا٭ًبار يدعُٗاد آُٝا مت إُٖاٍ ايزصّٛ
ٚايعٓاصز ايهارٜهاثرل.١ٜ

اإلطار النظري للدراسة :وسائل اإلعالم وتشكيل اتجاهات الجمهور
اْجغز َؿٗ ّٛا٫دباٖاخ ا دؿ ١عاَدً ١د ٍ٬ايكدزٕ ايعغدزٜٔد ٖٚدذا َدا ْدزا ٙاٛضد ٛيف
ايعدٜد َٔ ايدراصاخ ٚا٭حباز ايعًُ ١ٝا،زثبّٓ ١اا٫دباٖاخد غرل وٕ ٖذ ٙايدراصاخ وعارخ
إي َٔ ٘ٝسٚاٜا َجعدد َٚ ٠جبآٜد١د حبٝدر  ٜغدرل ندٌ َٓٗدا إىل ايجعدزف ايدذ ٟؼبكدل وٖدداؾٗاد
ما و  ٣إىل ثٓٛع ثعزٜؿاخ ا٫دباٖاخ ٚثعد ٖا(.)26

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ٜٚعد َؿٗ ّٛا٫دبا ٙوِٖ ا،ؿاٖ ِٝاييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يف عًِ ايدٓؿط ا٫سجُداع ٞا،عاصدز
َذًُا نإ اسباٍ عٓدَا نجة عٓٗا وٚيبٛرخ  Allportعاّ  1935يًُدز ٠ا٭ٚىل يف و ٍٚيٝدٌ
ي٘ عًدِ ايدٓؿط ا٫سجُداع ٞد ٚثةدٌ ا٫دباٖداخ َُٗدَ ١دو ًٛيٓدا ايكدزٕ اسبدا ٚ ٟايعغدزٜٔ
اايٓةز إىل ايدٚر ايزٝ٥ط ايذ ٟث ٜ٘ ٪ادباٖاخ ا٭ؾزا صدٛا ٤عًد ٢عبد ٛصدزٜح و ٚضدُع يف
اشبٝداراخ اُٗ،دد ١ايدديت ٜكدد ّٛاٗدا ا٭ؾددزا ؾُٝددا ٜجعًددل حبٝدداثِٗ ادد٤ا َددٔ قددزاراخ ايغددزا ٤ايدديت
ؼبؿشٖا طة َٓجص َعني ٚطج ٢اسبزٚتد ؾرٕ ا٫دباٖاخ ثضاعد يف ذبدٜد صبُٛعدَ ١جٓٛعد١
َٔ ايٓجا٥ص احملجًُٚ ١ا.)27(١ُٗ،
ٜٛ ٫ٚسد ثعزٜـ ٚاطد َكٓو ٜجؿل عً ٘ٝسٝدو ايبداطذنيد إ ٫ايجعزٜدـ ايدذ ٟعاع ونذدز
َٔ غرلٚ ٙايذٜ ٫ ٟشاٍ ؼبٛس ايكب ٍٛيدد ٣غايبٝد ١ا،سج دني ٖٚد ٛثعزٜدـ سدٛر  ٕٚوٚيبدٛرخد
ٚقددد عددزف وٚيبددٛرخ ا٫دبددا ٙعًدد ٢وْدد٘ عبددار ٠عددٔ طايدد ١اصددجعدا عكًددٚ ٞع دديب عٓددد ايؿددز
ثٓةُٗا ًدلاث٘ ايضااك ١ىا ٜهؿٌ ثٛسٝد٘ اصدجشاااث٘ عبد ٛا،دذرلاخ ايديت ثٓةُٗدا ايب٦ٝد ١ايديت
ٜعٝػ ؾٗٝاد ٚٚؾكما شلذا ايجعزٜـ ؾرٕ و ٚيبدٛرخ ٜدزاط طايد ١ايؿدز ايعكًٝدٚ ١ايع دب ١ٝخبدلاثد٘
ايضااكٚ ١ؾكما يًجٓة ِٝايب ٞ٦ٝيف ثه ٜٔٛا٫دبا. )28(ٙ
ٜٚجضح َٔ ايجعزٜؿاخ ايضااكٚ ١غرلٖا وٕ ا٫دباٖاخ ثجضُٔ د٬دَ ١هْٛاخ وصاصد١ٝد
ٖ :ٞا،ه ٕٛا،عزيفد ٚا،ه ٕٛايٛسداْٞد ٚا،ه ٕٛايضًٛنٞد ٚثجهاٌَ ٖذ ٙا،هْٛداخ
يف نددٌ َجهاَددٌ  ٫اْؿ دداّ اٗٓٝددا; ؾددا،ه ٕٛا،عددزيف وصاصددٚ ٞضددزٚر ٟيجهدد ٜٔٛا،غدداعز
ٚاٝ،ددٚ ٍٛايزغبدداخ ٚاٛ،اقددـ (ا،هدد ٕٛايٛسددداْ ٕٚ )ٞا،عزؾدد ١ادداٛ،قـ و ٚاسبدددز و ٚايغدد٤ٞ
ايذٜٛ ٟاسٗ٘ ايؿدز د ؾدا،جعًِ ايدذ ٟميدز خبددل ٠ايجعًدٚ ِٝايدجعًِ ثجٛيدد يدٜد٘ َغداعز َٛٚاقدـ
َع( ١ٓٝإػباا ١ٝو ٚصًب )١ٝحبضة ْٛع ٖذ ٙاشبدل٠د ٖٚذ ٙاٛ،اقـ ميهدٔ قٝاصدٗا ٚذبدٜددٖا
اددث ٚاخ ايكٝدداظ ا،كٓٓدد١د َٚددٔ ٖٓددا ميهددٔ ثعزٜددـ ا٫دباٖدداخ اثْٗددا َٛاقددـ ثجضددِ اددايكبٍٛ
عبَٛ ٛضٛع َعني و ٚقضَ ١ٝع. )29(١ٓٝ

ٚايزؾ

إٕ ا٫دباٜ ٙجهَ 4 َٔ ٕٛهْٛاخ وصاصٜ ١ٝجؿاعدٌ اعضدٗا َدو اعد

يجعّٓد ٞايغدهٌ

ايعاّ ي٬دباٙد  ٚثضدجسدّ ٖدذ ٙا،هْٛداخ عٓدد ضباٚيد ١قٝداظ ا٫دبداٚ ٙثكددٜزٙد نُدا وْٗدا
ثٛضح وٜضا ايؿزم اني ا٫دباٚ ٙاني َجػرلاخ وًزَ ٣ذٌ ايعكٝدٚ ٠ايزوَٚ ٟا إىل عيدود نُدا
:)30( ًٜٞ

215

216

 -1ا،ه ٕٛاإل ران:Perceptual Component ٞ
 ٖٛٚعبار ٠عٔ صبُٛع ١ا،ذرلاخ اييت ثضاعد ايؿز عًد ٢إ راى اٛ،قدـ ا٫سجُداعٞد وٚ
ىعٓ ٢آًز اي بػ ١اإل ران ١ٝاييت ؼبد ايؿز ر ؾعًد٘ يف ٖدذا اٛ،قدـ و ٚعيدود ٚا،هدٕٛ
اإل ران ٞاٗذ ٙاي ٛر َٔ ٠وِٖ َهْٛاخ ا٫دبا ٙايٓؿض ;ٞإع إْ٘ ميذٌ ا٭صداظ ايعداّ يبكٝد١
ا،هْٛاخ.
 -2ا،ه ٕٛا،عزيف :Cognitive component
ٜٚغرل ا،ه ٕٛا،عزيف إىل وؾهدار َٚعجكدداخ ٚصبُٛعد ١ا،عًَٛداخ ٚاشبددلاخ َٚعدارف
ايغسا عٔ َٛضٛع ا٫دبا. )31( ٙ
 -3ا،ه ٕٛايٛسداْ ٞو ٚايعاعؿ:Affective component ٞ
ٜٚغددرل ا،هدد ٕٛايٛسددداْ ٞإىل ا،غدداعز ٚايعٛاعددـ عبدد ٛعدد ٤ٞو ٚعددسا و ٚقضددَ ١ٝددا
آّزٜكددَ ١عٓٝدد ١و ٚر ؾعددٌ عدداعؿٞد ٖٚددذا ا،هددٜ ٕٛغددرل إىل ايعٓ ددز ايجكُٝٝدد ٞيف ا٫دبدداٙد
حبهُ د٘ عًدد ٢ايغددَ ٤ٞددٔ طٝددر نْٛدد٘ صددًبِّٝا وّ إػبااِّٝددا()32د ٜٚعجدددل ا،هدد ٕٛايٛسددداْٞ
ي٬دبا ٖٛ ٙاي ؿ ١اُٝ،ش ٠ي٘ ٚاييت ثؿزم اٚ ٘ٓٝاني ايزوٚ ٟايعكٝدٚ ٠اٚ ٌٝ،اٖ٫جُاّ(.)33
 -4ا،ه ٕٛايضًٛن:Behavioral component ٞ
 ٖٛٚعبار ٠عٔ صبُٛع ١ايجعبرلاخ ٚا٫صجشاااخ ايٛاضظ ١اييت ٜكدَٗا ايؿز يف َٛقدـ
َددا اعددد إ راندد٘ َٚعزؾجدد٘ ٚاْؿعايدد٘ يف ٖددذا اٛ،قددـد إع عٓدددَا ثجهاَددٌ سٛاْددة اإل راى
ااإلضاؾ ١إىل رصٝد اشبدلٚ ٠ا،عزؾ ١اييت ثضاعد عً ٢ثه ٜٔٛاْ٫ؿعاٍ ٚثٛسٗٝد٘ ٜكد ّٛايؿدز
اجكد ِٜا٫صجشاا ١اييت ثجٓاصة َو ٖذا اْ٫ؿعاٍ ٖٚذ ٙاشبدلٖٚ ٠ذا اإل راى (.)34
ٖٓٚدداى اؾددذلاض ر٥ددٝط ٪ٜنددد وٕ ايؿددز ٜضددع ٢ا ُ٥دا ي٬طجؿدداظ اا٫ثضددام اددني ا،هْٛدداخ
اإل رانٚ ١ٝا،عزؾٚ ١ٝايعاعؿٚ ١ٝايضًٛن ١ٝاًٌ َٓة ١َٛا٫عجكا ا،ه ْ٘ٛي٬دبا.)35( ٙ
تساؤالت الدراسة:
ايجضا٫٩خ اشباص ١اايدراص ١اٝ،داْ:١ٝ
َ -1ا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اييت ذبة ٢ادرسَ ١جااع ١عاي َٔ ١ٝوؾزا ايعٓٝد ١يددَ ٣جااعد١
قضاٜا اإلرٖات؟

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

َ -٩ا َد ٣اٖجُاّ ازبُٗٛر ايعاّ ع ١ٓٝايدراص ١اكضاٜا اإلرٖات ا٭ازس عً ٢ايضاط١
ايضع١ٜ ٛ؟
 ٌٖ -3ثجبا ٜٔادباٖاخ ازبُٗٛر ايعاّ ع ١ٓٝايدراص ١عب ٛقضاٜا اإلرٖات ٚؾكما يٓٛع
ايٛص ١ًٝاإلع ١َٝ٬ازبدٜد ٠اييت ٜضجسدَْٗٛا ونذز؟
َ -4ا ادباٖاخ ازبُٗٛر ايعاّ ايضع ٟ ٛدبا ٙقضاٜا اإلرٖات ا،سجًؿ١؟
ؾزٚض ايدراص:١
ايؿزض ا٭ :ٍٚنًُا اًجًؿح ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖاتد اًجًؿح
رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ا يجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد.
ايؿزض ايذاْ :ٞنًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد اًجًؿح
رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد.
ايؿزض ايذاير :نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد اًجًـ
ادبا ٙا،بظٛدني عبَ ٛا ثٓغزٚ ٙصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد َٔ وًبار َٚعًَٛاخ.
ايؿزض ايزااو :ث٪دز ا،جػرلاخ ايدميٛغزاؾ ١ٝيًُبظٛدني عً ٢ايع٬ق ١ا٫رثباع ١ٝاني طشِ
ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚإػباا( ١ٝو ٚصًب ) ١ٝادباِٖٗ عب ٛصٛر ٠قضاٜا اإلرٖات
يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ايؿزض اشباَط :ث٪دز ا،جػرلاخ ايدميٛغزاؾ ١ٝيًُبظٛدني عً ٢رس ١رضاِٖ عٔ ايجػّٓ١ٝ
اإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
وٍّج الدزاس:ٛ
ثعد ٖدذ ٙايدراصد َ ١دٔ ايدراصداخ ايٛصدؿ ١ٝد ايديت ثعجُدد عًدَ ٢دٓٗص ا،ضدح  surveyد
ٖٚدد ٛا،ددٓٗص ا٥٬،ددِ ً٫جبددار ؾددزٚض ايدراصددٚ ١اإلساادد ١عًدد ٢ثضددا٫٩ثٗا د ٜٚعددشس اًجٝددار ٖددذا
ا،ددٓٗص ٚسدد ٛعددد َددٔ ايدراصدداخ ايضددااك ١ايدديت عبكجدد٘د َٚددٔ دددِ ميهددٔ ثّٓددٜٛز و ا ٠قٝدداظ
َعٝار ١ٜيكٝاظ َجػرلاخ ايدراص.)36( ١
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جمتىع الدزاس:ٛ
ْٚةزا ،ا ثكجض ٘ٝوٖداف ايدراص َٔ ١ايجعزف عً ٢ادباٖاخ ازبُٗٛر ايعاّ ايضع ٟ ٛدباٙ
َعازبٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖات اييت ثعاَْٗٓ ٞا  ٍٚايعامل ا،سجًؿ;١
اصجعاْح ايدراص ١ىٓٗص ا،ضح إلسزا ٤راصَٝ ١داْ ١ٝعً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا (َ )400ؿز َٔ ٠
َٛاعع َد ١ٜٓايزٜاض; ٚعيو يعد ٠اعجباراخد وُٖٗا:
 ثعد ايزٜاض ا،د ١ٜٓا٭ندل َضاطٚ ١ثعدا ا يًضهإ اني َدٕ اًُ،ه ١ايعزا١ٝايضعَٓٚ ١ٜ ٛاعكٗا.
 ثعجدل َد ١ٜٓايزٜاض ا٭نذز ثٓٛعا ٚثعد ا َٔ ْاط ١ٝايجُذ ٌٝايضهاْٛ، ٞاععاًُ،ه ١حبهِ نْٗٛا ايعاصُCosmopolitan city ١د َ ٖٛٚا ٜضُٔ متذ٬ٝم
إدٓٛسزاؾِّٝا عب٘ َجهاٌَ شب ا٥ا وؾزا ازبُٗٛر ايعاّ َٔ َٛاعع اًُ،ه١
ايعزا ١ٝايضعٚ ١ٜ ٛزلاثِٗ عً ٢طبجًـ ًًؿٝاثِٗ ا٫سجُاع١ٝد ٚا٫قج ا  ... ١ٜإخل.
ٚقد ناْح ايدراص ١اٝ،داْ ٍ٬ً َٔ ١ٝاصجُار ٠ا٫صجك ا.٤
أريىٗي استىاز ٚاعستثريا:ٞ
اصجسدَح ايدراص ١اصجُار ٠ا٫صجك ا ٤اا،كااً١د ٚؾكما يًُظاٚر ايزٝ٥ض ١ايجاي:١ٝ
و٫ٚم :اصجسداَاخ ا،بظٛدني يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عً ٢ثٓٛعٗا ٚاًج٬ؾٗا .Media Use
داْٝا :ادباٖاخ ا،بظٛدني عبٚ ٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚ ٚرٖا ا،جٓاَ ٞيف اجملجُعاخ ايعزا.١ٝ
دايذا :ادباٖاخ ا،بظٛدني عب ٛايجٓا ٍٚاإلع َٞ٬يكضاٜا اإلرٖات اييت ثجعزض شلا اًُ،ه١
ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛنُا ثجٓاٚشلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
رااعا :ا،جػرلاخ ا ،اطبContingent Conditions ١د ٚاييت قد ث٪دز يف ثغه ٌٝادباٖاخ
ا،بظٛدني دبا ٙقضاٜا اإلرٖات.
ٚيف ض ٤ٛاحملاٚر ايزٝ٥ض ١ايضااك١د صلٝػحْ وص ١ً٦ا٫صجُار٠د يجكٝط ادٚرٖا ا٭اعا
ٚا،جػرلاخ ايجاي:١ٝ
َ د ٣ا٫عجُا عًٚ ٢ص ١ًٝإع ١َٝ٬سدٜد ٠اعٗٓٝا  Media Dependencyاٛصؿٗا ا ،در
ايزٝ٥ط ٫صجك ا ٤ا،عًَٛاخ.
 رس ١اٖ٫جُاّ ايضٝاص ٞيد ٣ا،بظٛدني آّبٝع ١ا،ضُ ٕٛايذ ٟقد ثعزض ي٘ ٚصاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜد ٚا،زثبط اكضاٜا اإلرٖات.
َ ضج َ ٣ٛداق ١ٝا،ضُ ٕٛاشبال اكضاٜا اإلرٖاتد ٚايذٜ ٟعزض عدل َٛاقو ايجٛاصٌ
ا٫سجُاع ٞيد ٣ا،بظٛدني.
 قٝاظ اشبز ١ّٜٓاإل ران ١ٝايهً ١ٝيكضاٜا اإلرٖاتد ٚاييت ثغٌُ ضب ًَ ١درناخ
ا،بظٛدني ٚادباٖاثِٗ عبَٛ ٛضٛعاخ اإلرٖات ٚقضاٜا.ٙ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

عينة الدراسة:
ظبح ايع ١ٓٝاثصًٛت ايع ١ٓٝاسب
صل

ٚ ; Quota Sample ١ٝاييت راع ٢ؾٗٝا ايباطر

وٕ ثجضُٔ عد ا َٔ ا،ؿز اخ ثٓجُ ٞإىل ايؿ٦اخ اييت ثغهٌ صبجُو ايبظر يف َد١ٜٓ
ايزٜاض (عنٛر /إْازد ع ٚٚثعًَ ِٝزثؿوَ /جٛصطَٓ/سؿ

 ...إخل) د َٔ  ٕٚو ٟاعجبار

آًزد ٚقد مت إسزا ٤ا،كاا٬خ َو ايعد اًّٛٓ،ت َٔ نٌ ؾ ;١٦حبٝر ثضِ ايع ١ٓٝط َٔ ١
نٌ ؾ ١٦حبضة ٚسٖ ٛا يف اجملجُو.
ازبد ٍٚرقِ ( ً )1ا٥ا ع ١ٓٝايدراص١
ً ا٥ا ايع)400=ٕ( ١ٓٝ
ازبٓط
ايضٔ

ايجعًِٝ

ايدًٌ ايغٗزٟ

اسباي ١ا٫سجُاع١ٝ

ى

%

عنز

313

78.3

وْذ٢

87

21.7

َٔ  20إىل وقٌ َٔ  30صٓ١

72

18

َٔ  31إىل وقٌ َٔ  40صٓ١

219

54.7

َٔ  41إىل وقٌ َٔ  50صٓ١

85

21.3

َٔ  51إىل  60صٓ١

24

6

وقٌ َٔ ساَعٞ

17

4.3

ساَعٞ

369

92.3

َاسضجرل و ٚنجٛراٙ

14

3.5

وقٌ َٔ  3آ٫ف رٜاٍ

86

21.5

َٔ  3آ٫ف رٜاٍ إىل  6000آ٫ف رٜاٍ

120

30

َٔ  6001آ٫ف رٜاٍ إىل  9000آ٫ف رٜاٍ

131

32.75

ونذز َٔ  9000رٜاٍ

63

15.75

َجشٚض

311

77.7

ًَّٓل

8

2

وعشت

81

20.3

أساليب جمع البيانات :
اعجُددد ايباطددر عًدد ٢اصددجسداّ صددظٝؿ ١اصجك ددا ٤ثػّٓ د ٞواعددا ايدراصدد ١ا،سجًؿددَ ١ددٔ
ً ٍ٬ا،كااً ١ا،باعزَ ٠و ا،بظٛدنيد ٚقد قاّ ايباطر اجٛسٜو اصجُاراخ ايدراصٚ ١سعٗدا يف
ايؿذل َٔ ٠احملزّ  /1437ونجٛاز 2015إىل صؿز ْٛ /1437ؾُدل .2015
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اختبار الصدق والثبات:
اعجُد ايباطر يف قٝاظ صدم ا٫صجباْ ;١عزٜك ١اي دم ايةاٖزً َٔ ٟد ٍ٬عزضدٗا
عًددد ٢صبُٛعدددَ ١دددٔ احملهُدددنيد يجكددددٜز َددددَٓ ٣اصدددبجٗاد ٚمت إسدددزا ٤ايجعدددد٬ٜخ ٚؾدددل
َ٬طةاثِٗ ٚآرا.ِٗ٥

()37

نتائج الدراسة
أٔعً :الٍتاٟج العاو ٛلمدزاس:ٛ
ٚ -1صا ٌ٥اإلع ّ٬اييت ٜعجُد عًٗٝا ا،بظٛد ٕٛعٓد َجااعجِٗ يٮطداز اي:١َٝٛٝ
ٜغٗد ع زْا اسباضز نذاؾ ١يف ايٛصاٚ ٌ٥ايزصا ٌ٥اإلع ١َٝ٬اييت ٜجعزض شلا
ا٭ؾزا د اٌ إْٗا ثجؿٛم عًَ ٢كدر ٠ا٭ؾزا عًَ ٢جااعجٗا ٚا٫ع٬ع عًٗٝا; يذا
ؽب ا ا٭ؾزا ٚصا ٌ٥إع ١َٝ٬اعٗٓٝا ٜعجُد ٕٚعًٗٝا عٓد َجااعجِٗ يٮطداز
اي١َٝٛٝد ؾًِ ٜعد ايؿز وصرل ٚص ١ًٝإع ١َٝ٬اعٗٓٝاد ٖٚذا َا ٜب ٘ٓٝازبد ٍٚايجاي:ٞ
ازبد ٍٚرقِ ()2
ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬اييت ٜعجُد عًٗٝا ا،بظٛد ٕٛعٓد َجااعجِٗ يٮطداز اي)400=ٕ( ١َٝٛٝ
ايٛص١ًٝ

ى

%

َٛاقو إيهذل ١ْٝٚصع ١ٜ ٛعً ٢عبه ١اإلْذلْح

363

90.8

ؾضاٝ٥اخ عزا١ٝ

252

63

ؾضاٝ٥اخ صع١ٜ ٛ

63

15.8

صظـ صع١ٜ ٛ

57

14.2

َٛاقو إيهذل ١ْٝٚعزا ١ٝعً ٢عبه ١اإلْذلْح

24

6

ؾضاٝ٥اخ وسٓب١ٝ

13

3.3

صظـ عزا١ٝ

4

1

صظـ وسٓب ١ٝغزا١ٝ

4

1

َٛاقو إيهذل ١ْٝٚوسٓب ١ٝعً ٢عبه ١اإلْذلْح

2

0.5

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اييت ٜعجُد عًٗٝا
ا،بظٛد ٕٛايضع ٕٜٛ ٛونذز عٓد َجااعجِٗ يٮطداز اي ١َٝٛٝناْح اٛ،اقو اإليهذل١ْٝٚ
ايضع ١ٜ ٛعً ٢عبه ١اإلْذلْحد ٚعيو آضب َٔ )%90.8(١إساي ٞادا ٌ٥اصجشاااخ ع١ٓٝ
ايدراص١د ٚيف ا،زثب ١ايذاْ ١ٝسا٤خ ايؿضاٝ٥اخ ايعزا١ٝد ٚعيو اٛاقو ()%63د ٚيف ا،زثب١
ايذايذ ١سا٤خ ايؿضاٝ٥اخ ايضع١ٜ ٛد دِ اي ظـ ايضع ١ٜ ٛد دِ اٛ،اقو اإليهذل ١ْٝٚايعزا١ٝ
عً ٢عبه ١اإلْذلْح.
سا٤خ ٖذ ٙاً٫جٝاراخ يجعدل عٔ وازس ا ،ا ر اإلع ١َٝ٬اييت وٚر ٖا ا،بظٛد ٕٛجبعًٗا
َٓاؾذ إعٜ ١َٝ٬عجُد ٕٚعًٗٝا يًظ  ٍٛعً ٢ا،عًَٛاخ.
ٚثدلس ٖذ ٙايٓجا٥ص ث دُّر َٛاقو اإلْذلْح قا ١ُ٥ا ،ا ر اإلع ١َٝ٬صٛا ٤ايضعَٗٓ ١ٜ ٛا
و ٚايعزا١ٝد َ ٖٛٚا ٜدٍ عً ٢اٛ،قو اُٝ،ش ايذ ٟوضظح ذبجً٘ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥يف طٝا ٠اٛ،اعٔ
ايضع ٟ ٛجبعًٗا ٚص ١ًٝيصطاع ١اا٭ًبار ٚا٭طداز ازبارً ١ٜاصَ ١و ثكدّ وسٗش ٠اشلاثـ
احملَُٚ ٍٛا ثجٝظ٘ ٖذ ٙا٭سٗش َٔ ٠إَهاْٝاخ ذبدخ ايهذرل َٔ ايٛصا ٌ٥ايجكًٝد.١ٜ
 -2وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
ازبد ٍٚرقِ ()3
وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد (ٕ=)400
ى

%

وصبات ا،جااع١
٭ٕ وًبارٖا َجشد ٚ ٠صزٜع ١يف ثػّٓ ١ٝا٭طداز َٚجااعجٗا

330

82.5

٭ْٗا ونذز ايٛصا َ ٌ٥داق١ٝ

114

28.5

يجُجعٗا اغُٛي ١ٝا،عًٚٚ ١َٛض ٛا ،در

110

27.5

٭ْٗا  ٫ثعجُد يف وصًٛاٗا عً ٢اإلدار٠

11

2.8

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ وصبات َجااع ١ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛع١ٓٝ
ايدراص ١يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اييت ثع ُّد َ ا ر شلِ يًظ  ٍٛعً ٢ا،عًَٛاخ نإ نْٗٛا

221

222

ثكدّ وًبارا َجشد ٚ ٠صزٜع ١يف ثػّٓ ١ٝا٭طداز َٚجااعجٗاد ٜٚجضل ايضبة ايضاال َو
ث در اٛ،اقو اإليهذلٖ ١ْٝٚذ ٙا ،ا ر ااعجبارٖا َ درا َجشد ا ٚصزٜعا يٮًبار ،ٚجااع١
ا٭ طدازد ٚسا ٤يف ا،زثب ١ايذاْ ١ٝنٖ ٕٛذ ٙايٛصا ٖٞ ٌ٥ا٭نذز َ داق ١ٝيف ثٓاٍٚ
ا٭ًبارد ٚميهٔ ثؿضرل ايٓجٝش ١ايضااك ١يف ض ٤ٛايجعد ا،جا وَاّ َضجسدَ ٞاٛ،اقو
اإل يهذل ١ْٝٚا،سجًؿ ١ايضعَٗٓ ١ٜ ٛا و ٚايعزا ;١ٝحبٝر ثذلى ؾزصٚ ١اصع ١وَاّ ا،ضجسدّ
يًجعزض ٭نذز َٔ َٛقو ميذٌ َ درا يًُعً ١َٛايٛاطد٠د َ ٖٛٚا ٜشٜد َٔ َ داقٖ ١ٝذٙ
ا،عً ١َٛيد ٣ثهزارٖا يف ونذز َٔ َٛقو.
ٚيف ا،زثب ١ايذايذ ١سا ٤متجو ٖذ ٙايٛصا ٌ٥اغُٛي ١ٝا،عًٚٚ ١َٛض َ ٛدرٖا ()%27.5د
دِ وًرلا سا ٤نٖ ٕٛذ ٙايٛصا ٫ ٌ٥ثعجُد اإلدار ٠اإلع ١َٝ٬يف َعازبجٗا يٮطداز اييت
ثجٓاٚشلاد ٚعيو ىا ْضبج٘ ( َٔ )%2.8إسايًٝ ٞاراخ ا،بظٛدني.
 -3عد َزَّاخ ث ؿُّح اإلْذلْح:
ازبد ٍٚرقِ ()4
عد َزَّاخ ث ؿُّح اإلْذلْح
ى

%

عد َزَّاخ ث ؿُّح اإلْذلْح
َِّٜٝٛا

349

87.2

وقٌ َٔ عيو

39

9.5

َٜٛني و ٚد٬د ١يف ا٭صبٛع

11

2.8

َز ٠يف ا٭صبٛع

2

0.5

400

100

اإلسايٞ

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ غايب ١ٝع ١ٓٝايدراص َٔ )%87.2( - ١إسرىل
ع ١ٓٝايدراصٜ -١ج ؿظ ٕٛاإلْذلْح َِّٜٝٛاد يف طني ٜج ؿظٗا ( )%9.5وقٌ َٔ عيود
ٜٚج ؿظٗا ( َٔ) %2.8إسرىل ايعَٜٛ ١ٓٝني و ٚد٬د ١يف ا٭صبٛع.

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ٚثدٍ ايٓجٝش ١ايضااك ١عً ٢ايّٓػٝإ اسباضز ٚايٛاضح يجهٓٛيٛسٝا ا٫ث اٍ
اسبدٜذَٚ ١ا ثٛؾز َٔ ٙإَهاْٝاخ ث ؿح ٛ،اقو َجعد  ٠اني وؾزا اجملجُو ايضعٟ ٛد ٖٛٚ
ا٭َز ايذ ٟمل ٜعد مهٓا اعد ٙدباٌٖ ثثدرلاخ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥يف صباٍ ثه ٜٔٛا،عارف
ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛايكضاٜا ا،سجًؿ١د ٚعً ٢روصٗا اايّٓبو ثًو ايكضاٜا اييت ثٗد
ا٭َٔ ايك َٞٛيًبٚ ٬يًغعٛت ايعزا ١ٝا،سجًؿٚ ١عً ٢روصٗا قضاٜا اإلرٖات.
-4

َد ٠ايج ؿح اي َٞٛٝيغبه ١اإلْذلْح:
ازبد ٍٚرقِ ()5
ايج ؿح اي َٞٛٝيصْذلْح
ى

%

ا،دَِّٜٝٛ ٠ا
صاعجإ إىل وقٌ َٔ د٬ز صاعاخ

238

59.4

ونذز َٔ  3صاعاخ

88

22

صاع ١إىل وقٌ َٔ صاعجني

63

15.8

وقٌ َٔ صاع١

11

2.8

400

100

اإلسايٞ

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ طٛإىل ْ ـ ع ١ٓٝايدراصٜ )%59.4( ١كضٕٛ
صاعجني إىل د٬ز صاعاخ يف ث ؿح اإلْذلْح َِّٜٝٛاد َ ٖٛٚعدٍ َزثؿو إعا نإ ا٭َز
َك ٛرا عًَ ٢جااع ١ا٭ًبار ؾكطد نُا ٜكض َٔ )%22( ٞإسرىل ع ١ٓٝايدراص ١ونذز
َٔ  3صاعاخ َِّٜٝٛا يف ث ؿح اإلْذلْحد ٜٚكض َٔ )%15.8( ٞصاع ١إىل وقٌ َٔ صاعجنيد
ٚوًرلا ٜكض )%2.8(ٞوقٌ َٔ صاع ١ؾكط يف ث ؿح اإلْذلْح ْ ٖٞٚضب ١ض ١ًٝ٦يًػا ١ٜإعا َا
قٛرْح آضة ايج ؿح ايعاي ١ٝاييت صبكجٗا.

223

224

َٓ -5اؾذ اإلع ّ٬ازبدٜد:
اإلع ّ٬ازبدٜد يٝط اذِّا وطا ِّٜا ٚثًكٝا إسبارِّٜاد ٚيهٓ٘ إع ّ٬ثؿاعًٚ ّّٞثعد  ّّٟا٬
طد ٚد َجعد ايٛصا٥ط ؽبجار َٓٗا ا،جًكَ ٞا ٜغبو اطجٝاساث٘ ٜٚجٛاؾل َو رغباث٘د
ٚازبد ٍٚايجايٜ ٞبني و ٟايٛصا ٌ٥ونذز ثؿض٬ٝم يد ٣ع ١ٓٝايدراص.١
ازبد ٍٚرقِ ()6
َٓاؾذ اإلع ّ٬ازبدٜد
آ،ؿذ

ى

%

( )

390

97.5

135

33.8

ايغبهاخ ا٫سجُاع١ٝ

ًدَاخ اإلع ّ٬عدل اشلٛاثـ ايذن١ٝ

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اصجسداَا َٔ قلبٌ
ع ١ٓٝايدراص ١ناْح َٛاقو ايجٛاصٌ ا٫سجُاعٞد ٚعيو يد( ٣نٌ ع ١ٓٝايدراص ١ثكزٜبا);
طٝر وعار ( )% 33.8إىل وِْٗ ٜضجسدًَ ٕٛدَاخ اإلع ّ٬عدل اشلٛاثـ ايذنٚ( ١ٝاثط آتد
ؾٝط اٛىد ٜٔ٫د ثاظب ... ٛإخل)د  ٖٞٚاشبدَاخ اييت وصبح َعةُٗا ٜٓدرض اٯٕ ذبح ؾ١٦
ٚصا ٌ٥ثٛاصٌ اسجُاع ;ٞطٝر َهٓح ٖذ ٙا٭سٗش٠د َٚا ميهٔ ذبُ ً٘ٝعًٗٝا َٔ ازاَص
َٔ ًًل عبهاخ اسجُاعَٛ ١ٝاس ١ٜيجًو اييت ثٛظؿٗا وسٗش ٠ايهُبٛٝثز ايجكًٝد١ٜد َ ٖٛٚا
ًًل ادٚر ٙعٛامل ٚع٬قاخ َٛاس ١ٜيجًو ايٛاقع َٔ ١ٝسٗٚ Offline relations ١ثًو اييت
ثضجسدّ ايهُبٛٝثز ايذ ٟقد  ٜبح ادٚرٚ ٙص ١ًٝثكًٝد.١ٜ
 -6ادا ١ٜاصجسدّ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
ثعد َد ٠دبزا ١ا٭ؾزا َو ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عٓ زا َُِّٗا يف ثغه ٌٝادباٖاثِٗد
ٚدكجِٗ يف َضاَٗٓٝاد  َٚا رٖا; طٝر وصبح ايؿز يد ٜ٘ايكدر ٠عً ٢ايجُٝٝش اٗٓٝاد
َٚعزؾ ١وٜٗا وقدر عً ٢ثًب ١ٝاطجٝاساث٘ ٚاعباعٗاد اعهط َٔ ع٬قج٘ عار ١٥يف ايجعاٌَ َو
ٖذ ٙا،ضجظدداخ ا٫ث اي١ٝد ٜٛٚضح ازبد ٍٚايجاي ٞادا ١ٜاصجسداّ ع ١ٓٝايدراص ١يٛصاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜد.

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ازبد ٍٚرقِ ()7
َد ٠اصجسدّ ا،بظٛدني يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ى

%

ا،د٠
ونذز َٔ عاَني

318

79.5

َٓذ عاَني

44

11

َٓذ عاّ

30

7.5

َٓذ  6وعٗز

8

2

وقٌ َٔ د٬د ١وعٗز

-

-

400

100

اإلسايٞ

ثغرل اٝاْاخ ايدراص ١إىل وٕ غايب ١ٝع ١ٓٝايدراصٜ )%79.5( ١ضجسدَٚ ٕٛصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد َٔ ونذز َٔ عاَنيد يف طني وعار ( َِٗٓ )%11إىل وِْٗ ٜضجسدَْٗٛا َٓذ عاَنيد
ٜٚضجسدَٗا (َٓ )%7.5ذ عاّ ٚاطد ؾكطد آُٝا اْضِ ( )%2ؾكط ًَ٪زاد ٚذبدٜدا َٓذ
وقٌ َٔ د٬د ١وعٗز.
َ -7د ٣طزل ا،بظٛدني عًَ ٢جااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
ذبجٌ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد وُٖ ١ٝنبرل ٠يف طٝا ٠ايغعة ايضع ٟ ٛاغهٌ عاّ;
يذا صعح ٖذ ٙايدراص ١إىل ايجعزف عًَ ٢د ٣طزل ا،بظٛدني عًَ ٢جااعٚ ١صاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜدد نُا يف ازبد ٍٚايجاي:ٞ
ازبد ٍٚرقِ ()8
َد ٣طزل ا،بظٛدني عًَ ٢جااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ى

%

َد ٣اسبزل عًَ ٢جااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ا ٛرَ ٠ضجُز٠

352

88

يف ا٭طداز ا ١ُٗ،ؾكط

40

10

يف وٚقاخ ايؿزاؽ

8

2

400

100

اإلسايٞ

225

226

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛع ١ٓٝايدراص١د ؼبزص ٕٛعًَ ٢جااع١
ا٭طداز ازبار ١ٜعدل ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ا ٛرَ ٠ضجُز٠د ٚعيو اٛاقو (َٔ )%88
إساي ٞايع١ٓٝد ٚثجضل ٖذ ٙايٓجٝشَ ١و ايٓجا٥ص ايضااك ١اييت وٚضظح ايٓضب ١ايهبرل ٠اييت
وضظح ثعجُد عًٖ ٢ذ ٙايٛصا ٌ٥اعجُا ا نبرلا يف اٯ ١ْٚا٭ًرل َٔ ٠سٗ١د نُا وصُٗح
عبٝعٖ ١ذ ٙايجّٓبٝكاخد ًاص ١ثًو اييت ٜجااعٗا ازبُٗٛر عدل وسٗش ٠اشلٛاثـ ايذن١ٝد يف
عيو َٔ سٗ ١وًز٣د وَا يف ا،زثب ١ايذاْ١ٝد ؾكد وعار ا،بظٛد ٕٛإىل وِْٗ ؼبزص ٕٛعً٢
َجااعٖ ١ذ ٙايٛصا ٌ٥يف ا٭طداز ا ١ُٗ،ؾكط ()%10د ٚاييت ثجٛاثز ؾٗٝا ا٭ًبار اضزع١
عدٜد٠د ٚوًرلا وعارخ ْضب ١ض َٔ ١ًٝ٦ا،بظٛدني ( )%2إىل وِْٗ ٜجااعٖ ٕٛذ ٙايٛصا ٌ٥ؾكط
يف وٚقاخ ايؿزاؽ.
 -8وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
ثعد ٚصا ٌ٥اإلع– ّ٬اغهٌ عاّ َٔ -ا،هْٛاخ ا٭صاظ اييت ٜ ٫ضجّٓٝو اجملجُو
ا،عاصز ا٫صجُزار ْٗٚاد ؾكد غدخ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥اإلع ١َٝ٬إطد٪َ ٣صضاخ اجملجُود
ؾبٛصاعجٗا ٜجعزف ازبُٗٛر عً ٢نٌ َا ؼبٝط ا٘ َ َٔ ُٜ٘ٗٚعًَٛاخ ٚوًبار ( )38د
ٚازبد ٍٚايجايٜ ٞبني وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ازبد ٍٚرقِ ( )9وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ى

%

وصبات َجااعٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ي٬صجُاع ٭صٛاخ غرل َضُٛعَٚ ١غاٖد ٠صٛر غرل َٓجغز٠

192

48

ؾكدإ ا ،داق ١ٝيف اي ظاؾٚٚ ١صا ٌ٥اإلع ّ٬ايجكًٝد ١ٜا٭ًز٣

164

41

٭ْٗا وثاطح زبُٝو اٯرا ٤ا،سجًؿ ١إَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل ازبُاٖرل

159

39.8

ثجٛاؾل اٛ،ضٛعاخ اييت ثجعزض شلا َو اٖجُاَاثٞ

98

24.5

ثهغـ عٔ ا ٍٛٝ،ايعاَ ١دبا ٙا٭طداز ٚايكضاٜا

88

22

ايجظدٜر ؾٗٝا َضجُز ٚذبكل ايضبل اإلعَٞ٬

57

14.2

٭ْٗا ثجٝح إَهاْ ١ٝا،شض اني ثكٓٝاخ اي ٛخ ٚاي ٛرٚ ٠ايؿٝدٜٛ

53

13.3

ثجٝح ي ٞطز ١ٜايزوٚ ٟايجعبرل ٚايجعًٝل عً ٢ا٭طداز ٚثبا ٍ ٚسٗاخ ايٓةز

45

11.3

٭ْٗا ورًا َٔ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭ًزً ٣اص ١اي ظـ

14

3.5

ثجٝح يًشُاٖرل ايجؿاعٌ َو َا ٜٓغز ٚا،غارن ١يف صٓو ايضٝاص ١اإلع ١َٝ٬يًٛص١ًٝ

14

3.5

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثٛضح اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاالد ا٭صبات اييت وٚر ٖا ا،بظٛدد، ٕٛجااعدٚ ١صدا ٌ٥اإلعدّ٬
ازبدٜد ( ٚاؾدو ا٫صدجسداّ); طٝدر وعدار (َ )%48دٔ ايعٓٝد ١إىل وْٗدِ ٜجااعْٗٛدا ٭ْٗدا وثاطدح
ايؿزصدد ١ي٬صددجُاع ٭صددٛاخ َُٗغددٚ ١رىددا ثهدد ٕٛغددرل َضددُٛع١د َٚغدداٖد ٠صددٛر غددرل
َجداٚيددَٓٚ ١جغددز ٠عدددل ٚصددا ٌ٥اإلعدد ّ٬ايجكًٝدٜدد١د َددا ٜعددع وٕ ٖددذ ٙايٛصدداٚ ٌ٥ؾددزخ ؾضددا٤
ورطددة ُ،ارصدد ١ا،شٜددد َددٔ طزٜدد ١ايددزوٚ ٟايجعددبرل ايدديت قددد  ٫دبددد شلددا َٓؿددذا عدددل ايٛصدداٌ٥
ايجكًٝد١ٜد ٚيف ا،زثب ١ايذاْ ١ٝوعار ا،بظٛدد ٕٛإىل وْٗدِ ٜجدااعٖ ٕٛدذ ٙايٛصدا ٌ٥٭ٕ اي دظاؾ١
ٚٚصدددا ٌ٥اإلعددد ّ٬ايجكًٝدٜددد ١ا٭ًدددز ٣قدددد ؾكددددخ َ دددداقٝجٗا إىل طدددد ندددبرل يف َعازبجٗدددا
يٮطدددازد ٚرىددا ميهددٔ ثؿضددرل ٖددذ ٙايٓجٝشدد ١يف ضدد ٤ٛثعددد ا ،ددا ر ايدديت ثٛظؿٗددا ٖددذٙ
ايٛصددا ٌ٥يجٓددا ٍٚاٛ،ضددٛع ايٛاطددد نُددا صددبكح اإلعددار٠د ٖٚددَ ٛددا ٜددذلى ؾزصدد ١يًُضددجسدّ
،جااعٚ ١سٗاخ ايٓةز ناؾ.١
ٚيف ا،زثب ١ايذايذ ١وعار ا،بظٛد ٕٛإىل وِْٗ ٜجااعٚ ٕٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
٭ْٗدا وثاطدح زبُٝددو اٯرا ٤ا،سجًؿد ١إَهاْٝد ١ايٛصدد ٍٛإىل ازبُداٖرل ()%39.8د نُدا وعددار
ا،بظٛد ٕٛإىل وٕ ثٛاؾل اٛ،ضٛعاخ اييت ثجعزض شلا ٚصدا ٌ٥اإلعد ّ٬ازبدٜدد َدو اٖجُاَداثِٗ
نإ ايضبة ايزااو ايذٜ ٟكـ ٚراَ ٤جااعجِٗ شلا ٚاعجُا ِٖ عًٗٝا ()%24.5د دِ سا ٤نْٗٛدا
ثهغـ عٔ ا ٍٛٝ،ايعاَ ١دبا ٙا٭طدداز ٚايكضداٜا صدببا ًاَضدا ي٬عجُدا عًٗٝدا يف َجااعد١
ا٭طدازد ٚعيو يد َٔ )%22( ٣ع ١ٓٝايدراص.١
 -9نٝؿ ١ٝايجعاٌَ َو ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
 ٫ميهٔ ايك ٍٛإٕ اصجسداّ ٚصٚ َٔ ١ًٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد نافٍ يجظكٝل اإلعباع
اًّٛٓ،ت  ٕٚايٓةز إىل َا ثكدَ٘ َٔ َضُٕٛد ؾايدٚاؾو اشباص ١اييت دبعٌ ايؿز ٜجعزض
يزصايَ ١ع ١ٓٝوٚ ٚصَ ١ًٝع١ٓٝد ثجٛاؾل َو َهْٛاخ ايؿز ايٓؿضٚ ١ٝا٫سجُاع١ٝد ؾٝكّٛ
ايؿز اجٛس ٘ٝاٖجُاَاث٘ إىل ايٛص ١ًٝو ٚايزصاي ١ثًكاِّٝ٥ا  ٕٚثهًـ يف ايبظر و ٚازبٗد

()39

ؾعٓدَا ربجار ؾ َٔ ١٦ازبُٗٛر ْٛعا َٔ ايٛصاٌ٥د و ٚا،ضاَني ؾذيو َزثبط ادٚاؾو َع١ٓٝ
قد ٜدرنٗا ازبُٗٛر ٚقد ٜ ٫درنٗاد ٚازبد ٍٚايجايٜ ٞبني نٝؿ ١ٝايجعاٌَ َو ٚصاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜد.

227

228

ازبد ٍٚرقِ ()10
نٝؿ ١ٝايجعاٌَ َو ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ى

%

ايهٝؿ١ٝ
وث ؿظٗا اني اسبني ٚاٯًز

254

63.5

وثااو صبُٛع َٔ ١اسبضاااخ عً ٢ثٜٛذل

231

57.8

يد ٟطضات عًَٛ ٢قو ثٜٛذل

143

35.8

وثااو صبُٛع َٔ ١اسبضاااخ عً ٢ايٛٝثٛٝت

87

21.8

وثااو صبُٛع َٔ ١اسبضاااخ عً ٢ؾٝط اٛى

68

17

يد ٟطضات عًَٛ ٢قو ؾٝط اٛى

20

5

يد ٟطضات عًَٛ ٢قو ٜٛثٛٝت

10

2.5

10

2.5

7

1.8

2

0.5

قارَ ٨جااو يبع

اٛ،اقو اإلًبارٚ ١ٜوعارى اايجعًٝل

يدَٛ ٟقو عس ٞ
قارَ ٨جااو يبع

ا،دْٚاخ ٚوعارى اايجعًٝل

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وازس وْغّٓ ١ع ١ٓٝايدراص ١عدل ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد ناْح ث ؿظٗا اني اسبني ٚاٯًزد ٚسا٤خ يف ا،زثب ١ا٭ٚىل اٛاقو ()%63.5د ٚيف
ا،زثب ١ايذاْ ١ٝوعار ا،بظٛد ٕٛإىل وِْٗ ٜجااع ٕٛونذز َٔ طضات عدل ثٜٛذل ()%57.8د آُٝا
وعار ( )%35.8إىل وٕ يد ِٜٗطضاااخ عس  ١ٝعً ٢ثٜٛذلد نُا ٜجااو ( )%21.8ونذز َٔ
قٓا ٠عً ٢ايٛٝثٛٝتد آُٝا وعار ( )%17إىل وِْٗ ٜجااع ٕٛونذز َٔ طضات عً ٢ؾٝط اٛىد
ٚوعار ( َِٗٓ )%5إىل وٕ يد ِٜٗطضاااخ عس  ١ٝعً ٢ؾٝط اٛىد ٚثكاراح اعد عيو ْضة
ا٭ْغّٓ ١اييت متارظ عدل ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يججٓٛع اني اَج٬ى َٛاقو عس  ١ٝوٚ
طضاااخ عً ٢ايٛٝثٛٝتد و ٚا،غارن ١يف اع
ا٭ؾزا اآراٚ ِٗ٥نجاااثِٗ...إخل.

ا،دْٚاخ ٚاٛ،اقو اييت ثضُح ىغارن١

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ٖٚهذا ثجٓٛع وْغّٓ ١ع ١ٓٝايدراص ١يف اصجسداّ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜدد َ ٖٛٚا ٜعع
َجااع ١ونذز نذاؾ ١يًُٛضٛعاخ ٚايكضاٜا اييت ثعزض شلا ٚثجٓاٚشلا ٖذ ٙايٛصا.ٌ٥
 -10رو ٟا،بظٛدني ؾُٝا ثٓغز ٙصؿظاخ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
وصُٗح ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يف ظٗٛر اْؿجا إعَٚ َٞ٬عًَٛاث ٞغرل َضبٛمد دباٚس
طد ٚايشَإ ٚا،هإد ٚثعذر َع٘ ايكدر ٠عً ٢طشبٗا و ٚايضّٓٝز ٠عًٗٝا ()40د ؾشا
عيو اْ٫ؿجا اصجٗ٬ى ا٭ًبار ٚا،عً ١َٛاسبكٝكٚ ١ٝا،هذٚا .١ازبد ٍٚايجايٜ ٞبني روٟ
ا،بظٛدني ؾُٝا ثٓغز ٙصؿظاخ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ايضع ١ٜ ٛازبدٜد:٠
ازبد ٍٚرقِ ()11
رو ٟا،بظٛدني ؾُٝا ثٓغز ٙصؿظاخ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ايزوٟ

ى

%

ثهغـ َا  ٫ثهغؿ٘ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ايجكًٝد١ٜ

206

51.5

يٝط نٌ َا ثٓغز ٙصظٝظا ٚوطجاض إىل ذبكل

104

26

ثعدل عٔ ايٛاقو ا دم

56

14

ثٓغز وناعٜة ٚوًبارا َشٜؿ١

34

8.5

اإلسايٞ

400

100

ثهغـ اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال عٔ آرا ٤ا،بظٛدني ؾُٝا ثٓغز ٙصؿظاخ ٚصاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜد; طٝر وعار ( )%51.5إىل وْٗا ثهغـ َا  ٫ثهغؿ٘ ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ايجكًٝد١ٜد يف طني وعار ( َِٗٓ )%26إىل وْ٘ يٝط نٌ َا ٜٓغز عًٗٝا صظٝظاد ٚوْ٘ ؼبجاض
إىل ايجظكل  ٫ٚميهٔ ث دٜك٘ إسا٫مد ٚيف ا،زثب ١ايذايذ ١وعار ا،بظٛد ٕٛإىل وْٗا ثعدل عٔ
ايٛاقو ا دمد ٚعيو اٛاقو ()%14د آُٝا وعار ( )%8.5إىل وْٗا ثٓغز وناعٜة ٚوًبارا
َشٜؿ١د ٖٚهذا اْكضُح آرا ٤ع ١ٓٝايدراص ١إىل قضُني َجُاٜش ٜٔثكزٜبا; وطدُٖا ٜعشس
ايدٚر ايذ ٟثك ّٛا٘ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يف اجملجُو ايضعٟ ٛد ٜٚذع عًٖ ٢ذا ايدٚر ىا
ٜجٝظ٘ َٔ َشاٜا ايهغـ عٔ اع

ا،عًَٛاخ اييت قد  ٫ثجٝظٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ايجكًٝد١ٜد

229
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آُٝا وعار اعضِٗ اٯًز إىل عٛٝت ٖذ ٙايٛصاٚ ٌ٥ص٦ٝاثٗاد ٚاييت قد ٜثث ٞعً ٢روصٗا ْغز
ا،عًَٛاخ ا،شٜؿٚ ١ا٭ناعٜة.
 -11ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثثدرلا عً ٢ثدا ٍٚا،عًَٛاخ ً ٍ٬ا٭طداز
اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه:١
ٜجُٝش اإلع ّ٬ازبدٜد اثْ٘ إع ّ٬ثعد ٟد نضز ايك ٛٝا،ؿزٚض ١عً ٢اإلعّ٬
ايجكًٝدٟد ٖذ ٙا،شاٜا ٚغرلٖا وًٖج٘ ٭ٕ  ٟ ٪ٜو ٚارا وصُٗح يف رؾو ا،ضج ٣ٛايذكايف
ٚايضٝاص ٞيًُجًكنيد ٚقد ثعد خ ٖذ ٙايٛصاٚ ٌ٥اصجثدزخ جبُٗٛر ٚاصو َٔ ا،جًكني ايذٜٔ
ٜؿضًٚ ٕٛص ١ًٝعً ٢وًز٣د ٚازبد ٍٚايجايٜ ٞبني ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثثدرلا عً٢
ثدا ٍٚا،عًَٛاخ ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع:١ٜ ٛ
ازبد ٍٚرقِ ()12
ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثثدرلا عً ٢ثدا ٍٚا،عًَٛاخ ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا:١ٝ
ى

%

ايٛص١ًٝ
ايغبهاخ ا٫سجُاع١ٝ

385

96.3

اٛ،اقو اإلًبار١ٜ

268

67

ًدَاخ اإلع ّ٬عدل اشلٛاثـ ايذن١ٝ

13

3.3

ا،دْٚاخ اإليهذل١ْٝٚ

5

1.3

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثثدرلا عً ٢ثداٍٚ
ا،عًَٛاخ ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت ثجعزض شلا اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛناْح
ايغبهاخ ا٫سجُاعَٛ( ١ٝاقو ايجٛاصٌ ا٫سجُاعٚ )ٞعيو ىا ْضبج٘ ( َٔ )%96.3إسايٞ
ع ١ٓٝايدراص١د ٚيف ا،زثب ١ايذاْ ١ٝسا٤خ اٛ،اقو اإلًبار ١ٜعً ٢عبه ١اإلْذلْح اٛاقو ()%67
َٔ ع ١ٓٝايدراص١د ٚيف ا،زثب ١ايذايذ ١وٚر ا،بظٛدً ٕٛدَاخ اإلع ّ٬عدل اشلٛاثـ ايذن١ٝ
ااعجبارٖا ٚاطد َٔ ٠وِٖ ٚصا٥ط اسب  ٍٛا،عًَٛاخ عٔ ا٭طداز اإلرٖاا١ٝد ٚعيو اٛاقو
( َٔ )%3.3إساي ٞع ١ٓٝايدراص١د ٚوًرلا سا٤خ ا،دْٚاخ اإليهذل ١ْٝٚىا ْضبج٘ (.)%1.3

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

 -12وِٖ ايكضاٜا اييت ثٓاٚيجٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت
ٚقعح يف اًُ،ه:١
ربجًـ وُٖ ١ٝايكضاٜا اييت ث جداٚشلا يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜدد ااًج٬ف وُٖٝجٗا يد٣
ا،جًكٞد ايذ ٟوصبظح يد ٜ٘ايكدر ٠عًَ ٢جااعَ ١ا ٜٚ ُٜ٘ٗعٓ ٘ٝاايدرس ١ا٭ٚىلد ٚازبدٍٚ
ايجايٜ ٞبني وِٖ ايكضاٜا اييت ثٓاٚيجٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت
ٚقعح يف اًُ،ه:١
ازبد ٍٚرقِ ()13
وِٖ قضاٜا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ط ٍٛا٭طداز اإلرٖاا ١ٝااًُ،ه١
ى

%

وِٖ ايكضاٜا
متشٜل اجملجُو ٚثؿزٜك٘

327

81.8

ثٓة ِٝاعػ

275

68.8

ثٓة ِٝايكاعد٠

18

4.5

َهاؾظ ١اإلرٖات

16

4

إع٬م ايٓار عً ٢رساٍ ا٭َٔ

12

3

ثؿشرل ا،ضاسد

10

2.5

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ ايكضاٜا اييت ثٓاٚيجٗا ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت ٚقعح ااًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضعً٪َ ١ٜ ٛزا ناْح
متشٜل اجملجُو ٚثؿزٜل سلً٘د ٚعيو يد ٣غايب ١ٝعةُ َٔ ٢ا،بظٛدني اٛاقو ()%81.8
َٔ إساي ٞاصجشاااخ ا،بظٛدنيد ٚيف ا،زثب ١ايذاْ ١ٝساٚ ٤ر ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يف
عزض ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت اصجٗدؾح ؾٗٝا اًُ،ه ١ذبدٜداد ٚعيو اٛاقو ()%71.8د
ٚيؿح ( َٔ )% 68.8ا،بظٛدني ايٓةز إىل ععٛرِٖ ااصجُزار ًّٓز ثٓة ِٝايكاعد ٠يف
اًُ،ه١د آُٝا وعار ( َِٗٓ )%4.5إىل ًّٓز ثٓة ِٝاعػد ٚوٚضح ( َِٗٓ )%4وُٖ١ٝ
قضَ ١ٝهاؾظ ١اإلرٖاتد ٚوعار ( َِٗٓ )%3إىل طباعز إع٬م ايٓار عً ٢رساٍ ا٭َٔ
231
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ااعجبارٖا وضظح ٚاطد َٔ ٠وِٖ ايكضاٜا اييت ثٗد ؤَ اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع١ٜ ٛ
طايِّٝاد ٚاييت ثجعزض شلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ضُٔ ثػّٓٝجٗا يٮطداز اإلرٖاا ١ٝاييت
ثجعزض شلا ايب ٬د ٚوًرلا وٚر ا،بظٛد ٕٛقض ١ٝثؿشرل ا،ضاسد اييت ثعزضح اًُ،ه١
٭نذز َٔ طا دَٗٓ ١ا يف اٯ ١ْٚا٭ًرل.٠
 -13ثك ِٝٝا،بظٛدني ي ٛر ٠قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ايضع:١ٜ ٛ
ؽبجًـ ثك ِٝٝا،بظٛدني ي ٛر ٠قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ايضع١ٜ ٛ
ااًج٬ف ثٛسٗاثِٗ َٚضجٜٛاثِٗد ٚا،عازب ١اإلع ١َٝ٬يًكض ١ٝآّ،زٚط١د نُا ٜبٗٓٝا
ازبد ٍٚايجاي:ٞ
ازبد ٍٚرقِ ()14
صٛر ٠قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ايضع١ٜ ٛ
ى

%

اي ٛر٠
َجهاًَ١

240

60

َبايؼ ؾٗٝا

71

17.8

صظٝظ١

28

7

عُٝك١

26

6.5

سا ٠

18

4.5

َػًٛع١

6

1.5

ٚاضظ١

6

1.5

َٛضٛع١ٝ

5

1.3

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل اي ٛر ٠اييت ثغهًح يف َدرناخ ا،بظٛدني ع١ٓٝ
ايدراص ١عب ٛقضاٜا اإلرٖات َٔ ٚاقو َجااع ١ايجػّٓ ١ٝاييت ثعزضٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
طٖ ٍٛذ ٙايكضاٜا; طٝر وعار ( َِٗٓ )%60إىل وْٗا مت ٌٝ٭ٕ ثه ٕٛثػَّٓ ١ٝجهاًَ١
زبٛاْة ا،غهً ١ناؾ١د آُٝا وعار ( )%17.8إىل وْٗا ثػَّٓ ١ٝبايؼ ؾٗٝاد ٚوعار ( )%7ؾكط

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

إىل وْٗا ثػّٓ ١ٝصظٝظٚٚ ١اقع ١ٝيٮطدازد آُٝا وعار ( )%4.5إىل نْٗٛا ثػَّٓ ١ٝػًٛع١
يٮطداز.
ٚإسا٫مد ميهٔ ايك ٍٛإٕ ادباٖاخ ا،بظٛدني عب ٛعبٝعٖ ١ذ ٙايجػّٓ ١ٝناْح إػباا ١ٝإىل
طد نبرلد إعا َا اطجضبٓا إسايْ ٞضة ايعش ٚإىل اي ؿاخ اإلػباا ١ٝشلذ ٙايٛصا ٌ٥يف
َكااٌ اشب ا٥ا ايضًب.١ٝ
 -14ايٛص ١ًٝا ٭نذز ثثدرلا عٓد ثٓا ٍٚا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه:١
ربجًـ ثػّٓ ١ٝا٭طدازد ااًج٬ف عٛاٌَ عد٠د َٓٗا صٝاص ١ايٛص١ًٝد
ًَٚهٝجٗاد ٚاٖجُاَٗاد ٚغرلٖا َٔ ا،عاٜرلد ٚازبد ٍٚايجايٜ ٞبني و ٟايٛصا ٌ٥ونذز ثثدرلا
عٓد ثػّٓٝجٗا يٮطداز اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه:١
ازبد ٍٚرقِ ()15
ثزثٝة ايٛصا ٌ٥اييت ثٓاٚيح ا٭طداز اإلرٖااٚ ١ٝؾكما سبشِ ايجثدرل
ايٛص ١ًٝا٭نذز ثثدرلا عٓد ثٓا ٍٚا٭طداز

ى

%

اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه١
ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد

257

64.2

ايجًؿش ٕٜٛايضعٟ ٛ

122

30.5

ايكٓٛاخ ايؿضا ١ٝ٥ايعزا١ٝ

21

5.3

400

100

اإلسايٞ

ثٛضح اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال وٕ ونذز ايٛصا ٌ٥اإلع ١َٝ٬ثثدرلا ٚ َٔ -سْٗ ١ةز ع١ٓٝ
ايدراص -١عٓد ثٓا ٍٚا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت عٗدثٗا اًُ،ه ١ناْحد ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد ٚعيو يدَ ٣ا ْضبج٘ ( َٔ )%64.2إساي ٞع ١ٓٝايدراص١د آُٝا وعار ( )%30.5إىل
وٕ ايجًؿش ٕٜٛايضع ٟ ٛنإ ٚاطدا َٔ وِٖ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥ا٪،دز٠د ٚوًرلا وعار ( )%5.3إىل
ايكٓٛاخ ايؿضا ١ٝ٥ايعزا ١ٝااعجبارٖا ٚاطد َٔ ٠ايٛصا ٌ٥ا٪،دز ٠عًَ ٢عارؾِٗ ٚادباٖاثِٗ
اغثٕ َا ثجعزض ي٘ اًُ،ه َٔ ١وطداز إرٖاا.١ٝ

233

234

-15

رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلع ١َٝ٬يكضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد:٠
ازبد ٍٚرقِ ()16

رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلع ١َٝ٬يكضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد٠
ى

%

رس ١ايزضا
راضٍ

228

57

غرل راضٍ

112

28

راضٍ سدِّا

46

11.5

غرل راضٍ وادا

14

3.5

400

100

اإلسايٞ

ثٛضح اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال رس ١رضا ا،بظٛد ٕٛعٔ ايجػّٓ ١ٝاإلع١َٝ٬
يكضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد; طٝر وعار (َ َٔ )%57ؿز اخ ايع ١ٓٝإىل وِْٗ
راض ٕٛعٔ ٖذ ٙايجػّٓ١ٝد آُٝا وعار ( َِٗٓ )%28إىل وِْٗ غرل راضني عٔ ٖذ ٙايجػّٓ١ٝد
آُٝا وٚضح ( َِٗٓ )%11.5إىل وِْٗ راض ٕٛسدِّا عٔ ٖذ ٙايجػّٓ١ٝد ٚوًرلا اني (َِٗٓ )%3.5
إىل وِْٗ غرل راضني وادا عٔ ٖذ ٙايجػّٓ.١ٝ
ٖٚهذا ميهٔ اإلساٍ اايك ٍٛإٕ ثٛس٘ ع ١ٓٝايدراص ١عب ٛثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
يكضاٜا اإلرٖات ٖ ٛثٛس٘ إػباا ٞاغهٌ عاّ.
 -16وصبات رضا ا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراص ١عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلع ١َٝ٬يكضاٜا اإلرٖات:
صعح ايدراص ١اسباي ١ٝيًجعزف عً ٢وِٖ وصبات رضا وؾزا ايع ١ٓٝعٔ ايٛص ١ًٝاييت ٜجااعْٗٛا
يًظ  ٍٛعًَ ٢عًَٛاخ اغثٕ قضاٜا اإلرٖات اييت ثعزضح شلا اًُ،ه١د نُا ٜبٗٓٝا
ازبد ٍٚايجاي:ٞ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ازبد ٍٚرقِ ( )17وصبات ايزضا عٔ ثػّٓ ١ٝقضاٜا اإلرٖات
ى

%

وصبات ايزضا
ايجػّٓ ١ٝايؿٛر١ٜ

243

88.6

ثكد ِٜا٭ًبار ىٛضٛع١ٝ

24

8.8

ايدق ١يف ايجػّٓ١ٝ

7

2.6

(ٕ=)274
ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ وصبات رضا ا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراص ١عٔ
ايجػّٓ ١ٝاإلع ١َٝ٬يكضاٜا اإلرٖات اييت ثجعزض شلا اًُ،ه١د ناْح ايجػّٓ ١ٝايؿٛر١ٜ
يٮطداز ٚقح ٚقٛعٗا ()%88.6د َٝ ٖٞٚش ٠متجعح اٗا َٛاقو اإلْذلْح اإلًبارَٗٓ ١ٜا عً٢
ٚس٘ اشب ٛلد نُا وصبظح َٛاقو ايجٛاصٌ ا٫سجُاع ٞطايِّٝا ٚصٚ َٔ ١ًٝصا ٌ٥ايجعزف
عً ٢ا٭ًبار ٚا٭طداز ايغس َٗٓ ١ٝاد ٚايعاَ ١نذيود إ ٫وٕ ايٓجٝشْ ١ؿضٗا ثهغـ
عٔ اغبؿاض َضج ٣ٛايزضا عٔ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥ؾُٝا ٜجعًل اازبٛاْة ا ١ٝٓٗ،ا٭ًز;٣
ناٛ،ضٛعٚ ١ٝايدق ١يف ْكٌ ا٭طداز ا،سجًؿ١د نُا ٜب ٘ٓٝازبد ٍٚايجاي.ٞ
 -17وصبات عدّ رضا ا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراص ١عٔ ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
يكضاٜا اإلرٖات:
نُا صعح ايدراص ١اسباي ١ٝنذيو يًجعزف عً ٢وِٖ وصبات عدّ رضا وؾزا ايع ١ٓٝعٔ
ايٛص ١ًٝاييت ٜجااعْٗٛا يًظ  ٍٛعًَ ٢عًَٛاخ اغثٕ قضاٜا اإلرٖات اييت ثعزضح شلا
اًُ،ه١د نُا ٜبٗٓٝا ازبد ٍٚايجاي:ٞ
ازبد ٍٚرقِ ( )18وصبات عدّ ايزضا عٔ ثػّٓ ١ٝقضاٜا اإلرٖات
ى

%

وصبات عدّ ايزضا
ايجظٝش

66

52.4

عدّ ايدق ١يف ايجػّٓ١ٝ

60

%47.6

(ٕ=)126

235

236

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ وصبات عدّ رضا ا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراص ١عٔ
ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖات ناْح ايجظٝش يف ايجػّٓ ;١ٝحبٝر ربضو
ايجػّٓ ١ٝاإلع ١َٝ٬يصٜدٜٛيٛسٝا اييت  َٔ٪ٜاٗا ايكا ِ٥اا٫ث اٍد طٝر وعار إىل عيو
( َٔ )%52.4ا،بظٛدنيد نُا وظٗزخ ايٓجٝش ١عدّ رضا ( َٔ )47.6ا،بظٛدني اضبة عدّ
َٖٗٓ ١ٝذ ٙايٛصاٚ ٌ٥ذبزٜٗا يًدقٚ ١ا ،داق ١ٝؾُٝا ثٓكً٘ َٔ وًبار َٚعًَٛاخد ْ ٖٞٚجٝش١
َكبٛي ١اايٓةز يّٓبٝعٖ ١ذ ٙايٛصاٚ ٌ٥ايكاُ٥ني عًٗٝا(ٚ )41اييت قد  ٫ثجظز ٣ؾٗٝا ا ،داق١ٝد
ٚايجظكل َٔ َ در ا،عً ١َٛإىل آًز َعاٜرل ق ١اشبدل.
 -18وِٖ ايجظدٜاخ اييت ثٛاس٘ اإلع ّ٬ازبدٜد عٓد ثػّٓ ١ٝا٭طداز اإلرٖاا:١ٝ
طاٚيح ٖذ ٙايدراص ١ايٛقٛف عً ٢وِٖ ايجظدٜاخ وَاّ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عٓد
ثػّٓٝجٗا يٮطداز اإلرٖاا ١ٝاييت ثعزضح شلا اًُ،ه ١نُا :ًٜٞ
ازبد ٍٚرقِ ()19
وِٖ ايجظدٜاخ اييت ثٛاس٘ اإلع ّ٬ازبدٜد عٓد ثػّٓ ١ٝا٭طداز اإلرٖاا١ٝ
ى

%

وِٖ ايجظدٜاخ
ثٛظٝؿ٘ َٔ ساْة ازبُاعاخ اإلرٖااْ ١ٝؿضٗا

262

65.5

اصجػ٬ي٘ َٔ قلبٌ اسبهَٛاخ ا،عا ١ٜ

239

59.8

نذز ٠ا٭ًبار ا،ػًٛع ١اييت ثٓغز عً٘ٝ

72

18

ؾكدإ ٚصا ً٘٥يًُ داق١ٝ

44

11

وْ٘ قد ٜزٚض يًؿهز اإلرٖاا ٕٚ ٞق د

33

8.3

عدّ َزاعاث٘ ٭ً٬قٝاخ ايعٌُ اإلعَٞ٬

22

5.5

عدّ ٚس ٛثغزٜعاخ ذبُ ٞطكٛم ايعاًَني ا٘ ٚذبدٜد ٚاسباثِٗ

10

2.5

ضبا٫ٚخ ذبشٚ ِٝرٚ ٙايجكً َٔ ٌٝثثدرلٙ

2

0.5

إغ٬م اٛ،اقو اإليهذلَّٓٚ ١ْٝٚار  ٠وصظااٗا ٚطبضِٗ

2

0.5

(ٕ=)400

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل وٕ وِٖ ايجظدٜاخ ايديت ثٛاسد٘ اإلعد ّ٬ازبدٜدد عٓدد ثػّٓٝد١
ا٭طددداز اإلرٖااٝدد ١ايدديت ثكددو يف اًُ،هدد ١ايعزاٝدد ١ايضددعَ ١ٜ ٛددٔ ٚسٗددْ ١ةددز عٓٝدد ١ايدراصدد١
ناْددح ثٛظٝؿدد٘ َددٔ ساْددة ازبُاعدداخ اإلرٖااٝددْ ١ؿضددٗا آضددب) %65.5( ١د ٚسددا ٤يف ا،زثبدد١
ايذاْٝددد ١اصدددجػ٬ي٘ َدددٔ قلبدددٌ اسبهَٛددداخ ا،عا ٜددد ١آضدددب)%59.8( ١د ثٖ٬دددا نذدددز ٠ا٭ًبدددار
ا،ػًٛع ١اييت ثٓغز عً ٘ٝآضدب)%18( ١د ددِ سدا ٤ؾكددإ ٚصدا ً٘٥يًُ دداق١ٝد ٚوْد٘ قدد ٜدزٚض
يًؿهددز اإلرٖدداا ٕٚ ٞق دددد ٚعدددّ َزاعاثدد٘ ٭ً٬قٝدداخ ايعُددٌ اإلعَ٬ددٞد  ٚعدددّ ٚسددٛ
ثغددزٜعاخ ذبُددد ٞطكددٛم ايعددداًَني اددد٘ ٚذبدٜددد ٚاسبددداثِٗد ٚوًددرلا ضبدددا٫ٚخ ذبشدددٚ ِٝرٙ
ٚايجكً َٔ ٌٝثثدرلٚ ٙإغ٬م اٛ،اقو اإليهذلْٝٚدَّٓٚ ١دار  ٠وصدظااٗا ٚطبضدِٗد ٚعيدو آضدة
()%11د()%8.3د()%5.5د()%2.5د()%0.5د( )%0.5عً ٢ايجٛاي.ٞ
ٚميهدددٔ ثؿضدددرل ايٓجٝشددد ١ايضدددااك ١يف ضددد ٤ٛنددد ٕٛثدددار ٜاإلرٖدددات طددداؾ٬م اثَذًددد ١ندددذرل٠
ثددددٍ عًددد ٢وٕ اشلددددف ا٭ ٍٚيصرٖدددااٝني ٖد د ٛايٛصددد ٍٛإىل ٚصدددا ٌ٥اإلعدددٚ ّ٬ايةٗدددٛر عًددد٢
عاعدددداخ ايجًؿشٜددددٚ ٕٛايجددددثدرل ايٓؿضدددد ٞيف ازبُٗددددٛر ايعددددزٜ

ٚاإلعدددد ٕ٬عددددٔ وْؿضددددِٗ

ْٚكددددٌ َّٓددددايبِٗ ٚثٗدٜددددداثِٗ إىل ازبٗدددداخ ا،عٓٝدددد ٕٚ ١و ٟاعجبددددار يًكدددد ِٝاإلْضدددداْ١ٝد وٚ
ايكددد ِٝايدٜٝٓددد ١ايددديت ٜدددشعِ اإلرٖددداا ٕٛٝوْٗدددِ (ػباٖدددد ٕٚيف صدددبًٗٝا)د َٚدددا ميهددددٔ وٕ
غبًدددددا إيٝددددد٘ َدددددٔ ٖدددددذ ٙايٓجٝشددددد ١ا٭ٚىل وٕ ايجػّٓٝددددد ١اإلعَٝ٬ددددد ١ا،جٛاصدددددً ١يٮْغدددددّٓ١
اإلرٖااٝددد١د ٚعدددزض َٛاقدددـ وصدددظااٗا قدددد عدددشلس ا٫صدددجسداّ ا،جددددا ٍٚ٭صدددايٝة ايعٓدددـ
ٚا٫غجٝاٍد ٚصٗلٌ عً ٢اسبزناخ اإلرٖاا ١ٝمتزٜز ًّٓاااثٗا.
ندددددذيو عٓددددددَا ٜجعًدددددل ا٭َدددددز اايٓجٝشددددد ١ايذاْٝددددد ١ايددددديت ثغدددددرل إىل وٕ َعازبددددد ١قضددددداٜا
اإلرٖدددات يف ٚصدددا ٌ٥اإلعددد ّ٬قدددد ثؿضددد ٞإىل اصدددجػ٬شلا َدددٔ ساْدددة طهَٛددداخ اعٗٓٝددداد
ميهدددٔ ايكددد ٍٛإٕ َٛضدددٛع اإلرٖدددات قدددد ذبد دٛلٍ اعدددد وطدددداز اسبدددا  ٟعغدددز َدددٔ صدددبجُدل
إىل صدددددٝػ ١عدددددا٥ع ١يف اإلعددددد ّ٬ايعزادددددٚ ٞايددددددٚيٞد َٚدددددو وٕ ايجّٓدددددزلف ايددددددٜع يدددددٝط
اازبدٜددددد عًدددد ٢ايضدددداط ١ايدٚيٝدددد١د إ ّ٫وٕ ايجظًدددد٬ٝخ ٚايجعًٝكدددداخ ايضٝاصددددٚ ١ٝايهجاادددداخ
اي ددددددظؿ ١ٝقددددددد عٖددددددة وغًبٗددددددا  -٭ٖددددددداف طبجًؿدددددد -١إىل ايجعُدددددد ِٝعًدددددد ٢دكاؾدددددد١
اثنًُٗاد ٚاصجذٓا ٤اك ١ٝا٭َِ ٚايذكاؾاخ.

237

238

َ -19كذلطاخ ع ١ٓٝايدراص ١يجّٜٓٛز ا٫صجؿا ٚ َٔ ٠صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد:
ازبد ٍٚرقِ ()20
َكذلطاخ ثّٜٓٛز ا٫صجؿا  َٔ ٠اإلع ّ٬ازبدٜد
ى

%

ا،كذل
ا٫يجشاّ اا،ضٚ٪ي ١ٝا٫سجُاع١ٝ

233

58.3

إع٬م طز ١ٜثدا ٍٚا،عًَٛاخ

107

26.8

ضزٚرٚ ٠سَٝ ٛذام ٚقٛاْني ًاص ١اايعٌُ اإليهذل ْٞٚميهٔ َٔ

87

21.8

ً٬ي٘ ؾزض ضٛااط عً ٢اُ،ارصاخ اإلع ١َٝ٬اإليهذل١ْٝٚ
ذبكٝل رس ١نبرل َٔ ٠ا ،داق ٚ ١ٝق ١ا،عًَٛاخ ٚايبعد عٔ

65

16.3

اإلدارٚ ٠ا٫ؾجعاٍ
(ٕ=)400
ثعزض اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال ٭ِٖ َكذلطاخ ع ١ٓٝايدراص ١يجّٜٓٛز ا٫صجؿا َٔ ٠
ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يد ٣ثػّٓٝجٗا يٮطداز اإلرٖاا ١ٝاييت ثكو يف اًُ،هَٗٓٚ ١ا عً٢
صب ٌٝا،ذاٍ :ا٫يجشاّ اا،ضٚ٪ي ١ٝا٫سجُاع ١ٝيٛصا ٌ٥اإلع ّ٬عب ٛصبجُعٗا ()%58.3د ٚيف
ا،زثب ١ايذاْ ١ٝسا ٤اقذلا ا،بظٛدني اضزٚر ٠إع٬م طز ١ٜثدا ٍٚا،عًَٛاخ ٚعؿاؾ١ٝ
اسبهَٛاخ يف عزضٗاد ٚعيو يجؿٜٛح ايؿزص ١عً ٢نٌ ا،ػزضني ايذ ٜٔقد ٜٛظؿ ٕٛو١ٜ
ثضزٜباخ ٭َ ١ٜعًَٛاخ اغهٌ ًاعٚ ٧ضبزف ما ؽبًل َع٘ طاي َٔ ١ايبًبً ١يف ايزوٟ
ايعاّ ٚثٛسٗاثِٗ عب ٛا٭طداز ()%26.8د ٚوعار ا،بظٛد ٕٛوٜضام إىل وُٖٚ ١ٝسَٝ ٛذام
ٚقٛاْني ًاص ١اايعٌُ اإليهذل ْٞٚميهٔ َٔ ً٬ي٘ ؾزض ضٛااط عً ٢اُ،ارصاخ
اإلع ١َٝ٬اإليهذل ;)%21.8( ١ْٝٚطٝر ثعٌُ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥يف ا ٜ ١٦ٝعة ايجظهِ يف
َضُْٗٛا و ٚايكاُ٥ني عًٗٝاد ما ٜضجًشّ َع٘ ضزٚر ٠إػبا صٝؼ َٛٚادٝل عزف عاَ ١ثٓةِ
و اٖ ٤ذ ٙايٛصاٌ٥د ٚوًرلام وعار ا،بظٛد ٕٛإىل وُٖ ١ٝايجشاّ ٖذ ٙايٛصا ٌ٥اجظكٝل رس١
نبرل َٔ ٠ا ،داق ٚ ١ٝق ١ا،عًَٛاخ ٚايبعد عٔ اإلدارٚ ٠ا٫ؾجعاٍ يدَ ٣عازبجٗا يًكضاٜا
ٚا٭ًبار ا،سجًؿ١د ًٚاص ١قضاٜا اإلرٖات; نْٗٛا متط ا٭َٔ ايٛعع (.)%16.3

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات
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ايؿزٚم اني ا،بظٛدني يف رس ١اصجسداَِٗ يٛصا ٌ٥اإلعٚ ّ٬ؾل سٓضِٗ:
ازبد ٍٚرقِ ()21
ايٓٛع

إْاز

عنٛر

َ٪عزاخ إط ا١ٝ٥

اإلسايٞ
2



ى

%

ى

%

ى

%

نا

صظـ صع١ٜ ٛ

51

16.3

6

6.9

57

14.2

4.920

0.027

ؾضاٝ٥اخ صع١ٜ ٛ

56

16.9

10

11.5

63

15.8

1.518

0.218

-

صظـ عزا١ٝ

4

1.3

-

-

4

1

1.123

0.289

-

194

62

58

66.7

252

63

0.641

0.423

-

صظـ وسٓب ١ٝغزا١ٝ

4

1.3

-

-

4

1

1.123

0.289

-

ؾضاٝ٥اخ وسٓب١ٝ

8

2.6

5

5.7

13

3.3

2.205

0.138

-

289

92.3

74

85.1

363

90.8

4.292

0.038

0.103

ا ،در

ؾضاٝ٥اخ عزا١ٝ

َٛاقو

إيهذل١ْٝٚ

َضج٣ٛ

َعاٌَ

ا،عٓ١ٜٛ

ايجٛاؾل
0.110

صع١ٜ ٛ
َٛاقو

إيهذل١ْٝٚ

18

5.8

6

6.9

24

6

0.158

0.691

-

عزا١ٝ
َٛاقو

إيهذل١ْٝٚ

2

0.6

-

-

2

0.5

0.559

0.455

-

وسٓب١ٝ

ثٛضح اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال ثثدرل ايٓٛع ا٫سجُاع( ٞعنٛرد إْاز) عً ٢اصجسداّ
ا،بظٛدني ٭ازس ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬يف صب ٌٝثعزؾِٗ عً ٢ا٭ًبار ٚا،عًَٛاخ; طٝر وعار
ازبد ٍٚإىل ٚس ٛؾزٚم اني ايذنٛر ٚاإلْاز ي احل ايذنٛرد اايٓضب٫ ١صجسداَِٗ
اي ظـ ايضع ;١ٜ ٛطٝر اًػح ق ١ُٝنا4.920 =2د  ٖٞٚق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضج٣ٛ
َعٓ0.027 ١ٜٛد ٚقد اًػح قَ ١ُٝعاٌَ ايجٛاؾل=0.110د نُا ودبجح ايدراصٚ ١س ٛؾزٚم
اني ايذنٛر ٚاإلْاز َٔ ا،بظٛدني ايضعٜ ٛني يف َعدٍ اصجسداَِٗ يًُٛاقو اإليهذل١ْٝٚ
ايضع ١ٜ ٛي احل اإلْاز; طٝر اًػح ق ١ُٝنا4.292 =2د  ٖٞٚق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد
َضجَ ٣ٛعٓ0.038 ١ٜٛد َٚعاٌَ ثٛاؾل .0.103
239

240

آُٝا مل ٜذبح ٚس ٛو ١ٜؾزٚم اني ا،بظٛدني ايذنٛر ٚاإلْاز يف َعد٫خ َجااعجِٗ يٛصاٌ٥
اإلع ّ٬ا٭ًز ٣إسا٫م.
 -21ايؿزٚم اني ا،بظٛدني يف رس ١اعجُا ِٖ عًٚ ٢صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يف َجااع١
ا٭طداز اإلرٖااٚ ١ٝؾكما زبٓضِٗ:
ازبد ٍٚرقِ ()22
ايٓٛع
ايٛصاٌ٥
ايغبهاخ

عنٛر

اإلسايٞ

إْاز

َ٪عزاخ إط ا١ٝ٥
2

ى

%

ى

%

ى

%

نا

307

98.1

83

95.4

390

97.5

2.007



َضج٣ٛ
ا،عٓ١ٜٛ
0.157

ا٫سجُاع١ٝ
ًدَاخ اإلع ّ٬عدل

102

32.6

33

37.9

135

33.8

0.869

0.351

اشلٛاثـ ايذن١ٝ

ثغدددرل اٝاْددداخ ازبدددد ٍٚايضددداال إىل عددددّ ٚسددد ٛؾدددزٚم ادددني ا،بظدددٛدني ايدددذنٛر ٚاإلْددداز
َدددٔ عٓٝدددد ١ايد راصدددد١د ٚعيددددو ٚؾددددل ٚصددددا ٌ٥اإلعدددد ّ٬ايدددديت ٜعجُددددد عًٗٝددددا ا،بظٛددددد ٕٛعٓددددد
َجددددااعجِٗ يٮطددددداز اإلرٖااٝدددد ١ايدددديت ثجعددددزض شلددددا اًُ،هدددد ١ايعزاٝدددد ١ايضددددع ;١ٜ ٛطٝددددر
اًػدددح قُٝددد ١ندددا 2.007=2اايٓضدددب٫ ١صدددجسداّ ايغدددبهاخ ا٫سجُاعٝددد١د ٖٚددد ٞقُٝددد ١غدددرل
ايددددد ١إط ددددداِّٝ٥ا عٓدددددد َضدددددجَ ٣ٛعٜٓٛددددد0.157 ١د ٚا٭َدددددز ْؿضددددد٘ اايٓضدددددب، ١ضدددددجسدَٞ
ًددددَاخ اإلعددد ّ٬عددددل اشلٛاثدددـ ايذنٝددد ;١طٝدددر مل ٜذبدددح وٜضدددا ٚسددد ٛوٜددد ١ؾدددزٚم ادددني
ايددددذنٛر ٚاإلْدددداز ٚؾددددل ٚصددددا ٌ٥اإلعدددد ّ٬ايدددديت ٜعجُددددد عًٗٝددددا ا،بظٛددددد ٕٛعٓددددد َجددددااعجِٗ
يٮطدددداز اإلرٖااٝددد ;١طٝدددر اًػدددح قُٝددد١نا0.869=2د ٖٚددد ٞقُٝددد ١غدددرل ايددد ١إط ددداِّٝ٥ا
عٓد َضجَ ٣ٛعٓ.0.351 ١ٜٛ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

 -22ايؿزٚم اني ا،بظٛدني يف وصبات َجااعجِٗ يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚؾكما زبٓضِٗ:
ازبد ٍٚرقِ ()23
ايٓٛع
َشاٜدددا ٚصددددا ٌ٥اإلعددددّ٬
ازبدٜد

إْاز

عنٛر

َ٪عزاخ إط ا١ٝ٥

اإلسايٞ

ى

%

ى

%

ى

%

نا2

َضج٣ٛ

َعاٌَ

ا،عٓ١ٜٛ

ايجٛاؾل

وثاطددددددددددددح ايؿزصدددددددددددد١
ي٬صددجُاع ٭صددٛاخ غددرل
َضُٛع١

157

50.2

35

40.2

192

48

2.689

0.101

-

٭ْٗددددا وثاطددددح ايؿزصدددد١
زبُٝو اٯرا٤

125

39.9

34

39.1

159

39.8

0.021

0.885

-

٭ْٗددددا ثجددددٝح إَهاْٝددددد١
ا،دددددددشض ادددددددني ثكٓٝددددددداخ
اي ٛخ ٚاي ٛر٠

35

11.2

18

20.7

53

13.3

5.354

0.021

0.115

٭ْٗا ورًا َدٔ ٚصداٌ٥
اإلع ّ٬ا٭ًز٣

12

3.8

2

2.3

14

3.5

0.475

0.491

-

ثجدددٝح يًشُددداٖرل ايكددددر٠
عًدددد ٢ايجؿاعددددٌ َددددو َددددا
ٜٓغز عدلٖا

6

1.9

8

9.2

14

3.5

10.678

0.01

0.161

ثجٛاؾل اٛ،ضٛعاخ ايديت
ثعزضددٗا َددو اٖجُاَدداخ
ازبُٗٛر

74

23.6

24

27.6

98

24.5

0.572

0.449

-

ايجظدددٜر ؾٗٝددا َضددجُز
ٚذبكل ايضبل اإلعَٞ٬

43

13.7

14

16.1

57

14.2

0.309

0.578

-

اغبؿددددددددداض َعدددددددددد٫خ
َ ددددددددددداقٚ ١ٝصدددددددددداٌ٥
اإلع ّ٬ايجكًٝد١ٜ

129

41.2

35

40.2

164

41

0.027

0.869

-

ثهغدددددـ عدددددٔ اٝ،دددددٍٛ
ايعاَددد ١دبدددا ٙا٭طدددداز
ٚايكضاٜا

74

23.6

14

16.1

88

22

2.262

0.133

-

ثجدددددددٝح طزٜددددددد ١ايدددددددزوٟ
ٚايجعدددبرل ٚايجعًٝدددل عًددد٢
ا٭طداز

35

11.2

10

11.5

45

11.3

0.007

0.935

-

241

242

ثهغـ اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال عٔ ٚس ٛثثدرل يًٓٛع ا٫سجُاع(ٞعنٛرد إْاز) عً٢
وصبات ثؿض٬ٝخ ا،بظٛدني ٫صجسداّ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜدد ٚقد ذبكل عيو يف صببني
وصاصٝني ُٖا نٌ َٔ نْٗٛا ثجٝح إَهاْ ١ٝا،شض اني ثكٓٝاخ اي ٛخ ٚاي ٛر٠د ٚنْٗٛا
ثجٝح يًشُاٖرل ايكدر ٠عً ٢ايجؿاعٌ َو َا ٜٓغز عدلٖا.
2

ٚقد ذبكل ٖذا ايجُاٜش يف ايضبة ا٭ ٍٚي احل ايذنٛرد ٚدبجح ايع٬قٚ ١ؾل َعاٌَ نا

ايذ ٟاًػح قُٝج٘ 5.354د  ٖٞٚق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.021١ٜٛد َٚعاٌَ
ثٛاؾل 0.115د وَا ٚؾل ايضبة ايذاْ( ٞنْٗٛا ثجٝح يًشُاٖرل ايكدر ٠عً ٢ايجؿاعٌ َو َا
ٜٓغز عدلٖا) ؾكد ذبككح ي احل اإلْازد إع اًػح ق ١ُٝنا10.678=2د  ٖٞٚق ١ُٝاي١
إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.01١ٜٛد َٚعاٌَ ثٛاؾل قدر.0.161ٙ
 -23ايؿزٚم اني ا،بظٛدني يف ثك ُِٗٝٝي ٛر ٠اسبٛا ز اإلرٖاا ١ٝاييت ثعزض شلا اًُ،ه١
يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚؾ مكا زبٓضِٗ:
ازبد ٍٚرقِ ()24
ايٓٛع
صٛر٠

ايجػّٓ١ٝ

يًعًُ١ٝ

عنٛر

اإلسايٞ

إْاز

ى

%

ى

%

ى

%

صظٝظ١

18

5.8

10

11.5

28

7

عُٝك١

16

5.1

10

11.5

26

6.5

سا ٠

14

4.5

4

4.6

18

4.5

َػًٛع١

4

1.3

2

2.3

6

1.5

َبايؼ ؾٗٝا

53

16.9

18

20.7

71

17.8

َجهاًَ١

199

63.6

41

47.1

240

60

َٛضٛع١ٝ

5

1.6

-

-

5

1.3

ٚاضظ١

4

1.3

2

2.3

6

1.5

اإلرٖاا١ٝ

(نا13.425=2د رس ١اسبز7=١ٜد َضج ٣ٛا،عٓ0.062=١ٜٛد قَ ١ُٝعاٌَ ايجٛاؾل=)0.180

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل عدّ ٚس ٛؾزٚم اي ١إط اِّٝ٥ا اني ايذنٛر ٚاإلْاز َٔ
ا،بظ ٛدنيد ٚاني ثك ُِٗٝٝي ٛر ٠ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيٮطداز اإلرٖاا ١ٝاييت ثجعزض شلا
اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛنُا ثعزض شلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد; طٝر اًػح ق١ُٝ
نا13.425=2د  ٖٞٚق ١ُٝغرل اي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.062 ١ٜٛد َٚعاٌَ ثٛاؾل
.0.180
إلاًٌٗاٌ :تاٟج ا ت ازام سٔض الدزاسٛ
اعجًُح ٖذ ٙايدراص ١عً ٢مخض ١ؾزٚض رٝ٥ضٖ ١دؾح إىل اًجبار قٝاظ َعارف ازبُٗٛر
ايضعٚ ٟ ٛادباٖاثِٗ عب ٛقضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛاٛس٘ عاّد
ٚادباٖاثِٗ عبٖ ٛذ ٙايكضاٜا عٓد َعازبجٗا َٔ ًٚ ٍ٬صا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عً٢
اًج٬ؾٗا ٚثعد ٖاد عً ٢ايٓظ ٛاٯث:ٞ
ايؿزض ا٭ :ٍٚنًُا اًجًؿح ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖاتد اًجًؿح
رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد.
ازبد ٍٚرقِ ()25
َعاٌَ ارثبا ارلصٕٛ

َضج ٣ٛايد٫ي١

**0.222

0.000

** اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.001 ١ٜٛ
ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل ٚس ٛع٬ق ١ارثباع ١ٝاي ١إط اِّٝ٥ا اني عبٝعٚ ١ثٛس٘
ايجػّٓ ١ٝاييت ثكدَٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖات اييت ثجعزض شلا اًُ،ه١
ايعزا ١ٝايضعٚ ١ٜ ٛاني رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ٖذ ٙايجػّٓ ;١ٝطٝر اًػح قَ ١ُٝعاٌَ
ارثبا ارلص)0.222**( ٕٛد  ٖٞٚق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ)0.000( ١ٜٛد ٚاٗذا
ميهٔ قب ٍٛايؿزض ا٭ ٍٚايكا ٌ٥اثْ٘ نًُا اًجًؿح ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا

243

244

اإلرٖاتد اًجًؿح رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه١
يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ايؿزض ايذاْ :ٞنًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد اًجًؿح
رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد.
ازبد ٍٚرقِ ()26
َعاٌَ ارثبا ارلصٕٛ

َضج ٣ٛايد٫ي١

**0.317

0.000

** اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.001 ١ٜٛ
ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل ٚس ٛع٬ق ١ارثباع ١ٝاي ١إط اِّٝ٥ا اني طشِ ثعزض وؾزا
ع ١ٓٝازبُٗٛر ايضع ٟ ٛضبٌ ايدراص١د ٚاني رس ١رضا ٖ ٤٫٪ا،بظٛدني عٔ عبٝع ١ايجػّٓ١ٝ
اإلًبار ;١ٜىعٓ ٢وْ٘ نًُا سا طشِ ثعزض ا،بظٛدني ،ضاَني ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜدد
متهٔ سٗٛر َضجسدَٗٝا َٔ آاَ ٤عارؾِٗ ٚثغه ٌٝادباٖاثِٗ عب ٛقضاٜا اإلرٖات
اييت ثجعزض شلا اًُ،ه١د ٚايعهط; طٝر اًػح قَ ١ُٝعاٌَ ارلص)**0.317( ٕٛد ٖٞٚ
ق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ.)0.000( ١ٜٛ
ٚاٗذا ميهٔ قب ٍٛايؿزض ايذاْ ٞايكا ٌ٥اثْ٘ نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد اًجًؿح رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات
يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ايؿزض ايذاير :نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد اًجًـ
ادبا ٙا،بظٛدني عبَ ٛا ثٓغزٚ ٙصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ط ٍٛقضاٜا اإلرٖات
ازبد ٍٚرقِ ()27
َعاٌَ ارثبا ارلصٕٛ

َضج ٣ٛايد٫ي١

**0.165

0.000

** اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.001 ١ٜٛ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل ٚس ٛع٬ق ١ارثباع ١ٝاي ١إط اِّٝ٥ا اني طشِ ثعزض
ا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراص ١يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ٚاني ادباٖاثِٗ عبَ ٛا ثٓغزٚ ٙصاٌ٥
اإلع ّ٬ازبدٜد ط ٍٛقضاٜا اإلرٖات; طٝر اًػح قَ ١ُٝعاٌَ ارلص)**0.165(ٕٛد ٖٞٚ
ق ١ُٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ.)0.000( ١ٜٛ
ٚاٗذا ميهٔ قب ٍٛايؿزض ايذاير ايكا ٌ٥اثْ٘ نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد اني ا،بظٛدنيد نًُا اًجًـ ادبا ٙا،بظٛدني عبَ ٛا ثٓغزٚ ٙصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
ط ٍٛقضاٜا اإلرٖات.
ايؿزض ايزااو :ث٪دز ا،جػرلاخ ايدميٛغزاؾ ١ٝيًُبظٛدني عً ٢ادبا ٙا،بظٛدني عب ٛصٛر٠
قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ازبد ٍٚرقِ ()28
َجػرلاخ ا٫رثبا

صٛر ٠قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
َعاٌَ ارثبا ارلصٕٛ

َضج ٣ٛايد٫ي١

ازبٓط

0.072

0.129

ايضٔ

0.039 -

0.404

ايجعًِٝ

*0.102

0.030

ا،ضج ٣ٛا٫سجُاع ٞا٫قج ا ٟ

0.041

0.383

0.019 -

0.688

اسباي ١ا٫سجُاع١ٝ
* اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.05 ١ٜٛ

ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل ٚس ٛع٬ق ١ارثباع ١ٝاي ١إط اِّٝ٥ا اني َجػرل َضج٣ٛ
ثعً ِٝا،بظٛدني ع ١ٓٝايدراصٚ ١اني َدرناثِٗ ي ٛر ٠قضاٜا اإلرٖات نُا ثعزض
شلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد; طٝر اًػح قَ ١ُٝعاٌَ ارلص)0.102*(ٕٛد  ٖٞٚق ١ُٝاي١
إط اِّٝ٥ا عٓد َضجَ ٣ٛعٓ.)0.030( ١ٜٛ
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آُٝا مل ٜذبح ٚس ٛع٬ق ١اي٪َ ١دز ٠يًؿزٚم ايدميٛغزاؾ ١ٝاني ا،بظٛدني ٚاني
َدرناثِٗ ي ٛر ٠قضاٜا اإلرٖات نُا ثجٓاٚشلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ٚاٗذا ميهٔ قب ٍٛايؿزض اشباَط ايكا ٌ٥اثٕ ا،جػرلاخ ايدميٛغزاؾ ١ٝيًُبظٛدني
ث٪دز عً ٢ادباٖاثِٗ عب ٛصٛر ٠قضاٜا اإلرٖات يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜدد سشِّٝ ٥اد ٫ٚ
ارلصٚ ٕٛسٛ

ميهٔ قب ٍٛايؿزض إسا٫م; طٝر مل ثذبح قَ ِٝعاٌَ ا٫رثبا
ع٬قاخ اي ١إط اِّٝ٥ا اني اك ١ٝا،جػرلاخ اايؿزض.

ايؿزض اشباَط :ث٪دز ا،جػرلاخ ايدميٛغزاؾ ١ٝيًُبظٛدني عً ٢رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ
ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.
ازبد ٍٚرقِ ()29
َجػرلاخ ا٫رثبا

رس ١رضا ا،بظٛدني عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف
اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد
َعاٌَ ارثبا ارلصٕٛ

َضج ٣ٛايد٫ي١

ازبٓط

0.024

0.674

ايضٔ

0.008

0.858

ايجعًِٝ

**0.159

0.001

ا،ضج ٣ٛا٫سجُاع ٞا٫قج ا ٟ

*0.109

0.021

اسباي ١ا٫سجُاع١ٝ

0.025

0.602

** اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.01 ١ٜٛ
* اي ١عٓد َضجَ ٣ٛعٓ0.05 ١ٜٛ
ثغرل اٝاْاخ ازبد ٍٚايضاال إىل ٚس ٛع٬ق ١ارثباع ١ٝاي ١إط اِّٝ٥ا اني نٌ َٔ َجػرلٟ
ا،ضج ٣ٛايجعً ٚ ُٞٝا،ضج ٣ٛا٫سجُاع ٞا٫قج ا  ٟيًُبظٛدني ٚاني رس ١رضاِٖ عٔ
ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١نُا ثجٓاٚشلا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد; طٝر
اًػح قَ ِٝعاٌَ ارلص)0.159**( ٕٛد )0.109*(ٚد  ٖٞٚق ِٝاي ١إط اِّٝ٥ا عٓد َضج٣ٛ
َعٓ)0.001( ١ٜٛد  )0.021(ٚعً ٢ايجٛاي.ٞ

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

أهم نتائج الدراسة:
ٖدؾح ايدراص ١اسباي ١ٝإىل ثك  ٞثثدرلاخ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد عًَ ٢عارف
ازبُٗٛر ايضعٚ ٟ ٛادباٖاثِٗ عب ٛقضاٜا اإلرٖات اغهٌ عاّد ٚثًو اييت ثجعزض شلا
اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛعًٚ ٢س٘ اشب ٛلد ٚقد ثٛصًح ايدراص ١إىل:
 إػباا ١ٝثٛسٗاخ ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛع ١ٓٝايدراص ١اغهٌ عاّ عبٚ ٛصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜدد عً ٢اعجبار نْٗٛا َٓاؾذ ثجٝح طز ١ٜوندل َٔ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ايجكًٝد١ٜد وَا
ؾُٝا ٜجعًل اجٛسٗاخ ازبُٗٛر عبٖ ٛذ ٙايٛصا ٌ٥عٓدَا ٜج ٌ ا٭َز اا٭طداز اإلرٖاا١ٝ
اييت عٗدثٗا اًُ،ه١د ؾكد اْكضِ ازبُٗٛر َا اني راضٍ عٔ ٚر ٖذ ٙايٛصاٚ ٌ٥و اٗ٥ا
ًٖ ٍ٬ذ ٙايٓٛع َٔ ١ٝا٭سَاخد ٚاني راؾ ٍ يدٚرٖا َٛٚسّْٗا إيٗٝا ايعدٜد َٔ ايضُاخ
ايضًب ١ٝاشباص ١اايجػّٓ ١ٝاإلًبارَ ١ٜذٌ ْغز ايغا٥عاخ ٚايجظٝش ٚا٭ًبار ا،ػًٛع... ١
إخل.


وِٖ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اييت ٜعجُد عًٗٝا ا،بظٛد ٕٛايضع ٕٜٛ ٛيدَ ٣جااعجِٗ يٮطداز
اي ١َٝٛٝناْح اٛ،اقو اإليهذل ١ْٝٚايضع ١ٜ ٛعً ٢عبه ١اإلْذلْحد ٚعيو آضب.)%90.8( ١



وِٖ وصبات َجااع ١ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛع ١ٓٝايدراص ١يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثكدميٗا وًبار
َجشد ٚ ٠صزٜع ١يف ثػّٓ ١ٝا٭طداز َٚجااعجٗا.



ؼبزل ازبُٗٛر ايضع ٟ ٛع ١ٓٝايدراص١د عًَ ٢جااع ١ا٭طداز ازبار ١ٜعدل ٚصا ٌ٥اإلعّ٬
ازبدٜد ا ٛرَ ٠ضجُز٠د ٚعيو اٛاقو (.)%88



َٔ وِٖ ٚاؾو ا،بظٛدني إىل َجااع ١ا٭ًبار عدل ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد وْٗا ثهغـ َا ٫
ثهغؿ٘ ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ايجكًٝد.)%51.5( ١ٜ



ونذز ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ثثدرلا عً ٢ثدا ٍٚا،عًَٛاخ ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت ثجعزض
شلا اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ١ٜ ٛناْح ايغبهاخ ا٫سجُاعَٛ( ١ٝاقو ايجٛاصٌ ا٫سجُاعٚ )ٞعيو
ىا ْضبج٘ ( َٔ )%96.3إساي ٞع ١ٓٝايدراص.١



وِٖ ايكضاٜا اييت ثٓاٚيجٗا ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ً ٍ٬ا٭طداز اإلرٖاا ١ٝاييت ٚقعح
ااًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضعً٪َ ١ٜ ٛزا ناْح متشٜل اجملجُو ٚثؿزٜل سلً٘د ٚعيو يد ٣غايب١ٝ
عةُ َٔ ٢ا،بظٛدني اٛاقو (.)%81.8
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مل ٜذبح وٜضا ٚس ٛو ١ٜؾزٚم اني ايذنٛر ٚاإلْاز ٚؾل ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اييت ٜعجُد
عًٗٝا ا،بظٛد ٕٛايضع ٕٜٛ ٛع ١ٓٝايدراص ١عٓد َجااعجِٗ يٮطداز اإلرٖاا.١ٝ



نًُا اًجًؿح ثػّٓٚ ١ٝصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد يكضاٜا اإلرٖاتد اًجًؿح رس ١رضا ا،بظٛدني
عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه ١يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.



نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدني اًجًؿح رس ١رضا ا،بظٛدني
عٔ ايجػّٓ ١ٝاإلًبار ١ٜيكضاٜا اإلرٖات يف اًُ،ه١د يف ٚصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد.



نًُا سا طشِ ايجعزض يٛصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد اني ا،بظٛدني اًجًؿح ادبا ٙا،بظٛدني عبَ ٛا
ثٓغزٚ ٙصا ٌ٥اإلع ّ٬ازبدٜد ط ٍٛقضاٜا اإلرٖات.

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات

اهل امش
( )1ؾٗد أ عبدايز

ٔ ايغُرل .) 2010/1431( ٟايذلا ١ٝاإلع : ١َٝ٬نٝـ ْجعاٌَ َو اإلعّ٬؟ َجا عً:٢

http://www.saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:
2010-10-19-15-05-28&catid=40:2010-10-19-13-51-04&Itemid=77

( )2اإلعدددددددددد ّ٬ازبدٜددددددددددد َددددددددددا يدددددددددد٘ َٚددددددددددا عًٝدددددددددد٘ يف ظددددددددددٌ ايجػددددددددددٝرلاخ ايدٚيٝدددددددددد ١ا،عاصددددددددددز٠
َجا عً: http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55812/#ixzz3y583XArg : ٢
(ٖ )3ا ٚ ٌٜعإ ايدعش .) 2008( ١اإلعٚ ّ٬اإلرٖاتد ٚرقد ١حبذٝدَ ١كدَد، ١د٪متز ساَعد ١اسبضدني ادٔ عدٍ٬
ايددددددددددددٚي :ٞاإلعددددددددددد ّ٬يف ايع دددددددددددز ايزقُدددددددددددٞد ا٭ر ٕ2008/7/12 -10 :د َجدددددددددددا عًددددددددددد: ٢
http://www.t1t.net/book/save.php?action=save&id=180
ش ٠اٝح ا،اٍد ث ؿح اي ظـ اإليهذل ١ْٝٚيف اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع١ٜ ٛد ٚرق ١عٌُ َكدَ ١يًُٓجد٣
()4
اإلع َٞ٬ا٭ -ٍٚازبُع ١ٝايضع ١ٜ ٛيصعٚ ّ٬ا٫ث اٍ ٖ1424د.
(ً )5ايد أ عبدايز

ٔ ايكزٜغٞد اإلرٖات ايؿهزَ :ٟؿَٗ٘ٛد اع

اإلص َٔ ّ٬اإلرٖاتد

صٛرٙد ايٛقاَ٘ٓ ١ٜد صًضًَٛ ١قدـ

 1د َّٓااو ساَع ١اإلَاّ ضبُد أ صع ٛاإلص١َٝ٬د ٖ1429د.

( )6إميإ عبدايزط ِٝايغزقا .)2014( ٟٚسدي ١ٝايع٬ق ١اني اإلع ّ٬ازبدٜدد ٚاُ،ارصداخ اإلرٖااٝد :١راصد١
ثّٓبٝك ١ٝعً ٢عبهاخ ايجٛاصٌ ا٫سجُاعٞد ٚرق ١حبذَ ١ٝكدَ٪، ١متزٚ :ر اإلع ّ٬ايعزا ٞيف ايج دٟ
يةاٖز ٠اإلرٖدات ًد ٍ٬ايؿدذلَ ٠دٔ  24 -26صدؿز ٖ1436دد اٛ،اؾدلٜ 18 -16 :ضدُدل ّ2014د ساَعد١
ْاٜـ يًعً ّٛا٭َٓ – ١ٝايزٜاض -اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع.١ٜ ٛ
(ْٗ )7ا آح ؾارٚم عباظ ( )1430اإلع ّ٬ا٭َع ٚا٭َٔ ايؿهز ٟيف اًُ،ه ١ايعزاٝد ١ايضدع ١ٜ ٛد راصد١
َكدَ ١يًُ٪متز ايٛعع ا٭ ٍٚيٮَدٔ ايؿهدز ٟذبدح عدعار ( ا،ؿداٖٚ ِٝايجظددٜاخ) جباَعد ١اً،دو صدعٛ
مذً ١يف نزص ٞا٭َرل ْاٜـ أ عبد ايعشٜش يدراصاخ ا٭َٔ ايؿهدز ٟيف ايؿدذل22 ٠دد 25سدا  ٣ا٭ٚىل
يعاّ ٖ1430دد َجا عً:٢
http://amnfkri.com/inf/articles.php?action=show&id=401
(َ )8اسد أ ضبُد ا،اسد ( .)1430ايجظد ٟاإلعَ .. َٞ٬ؿَٗٛد٘ ٚصدبٌ َٛاسٗجد٘ د راصدَ ١كدَد ١يًُد٪متز
ايٛعع ا٭ ٍٚيٮَٔ ايؿهز ٟذبح ععار ( ا،ؿاٖٚ ِٝايجظدٜاخ) جباَع ١اً،دو صدع ٛمذًد ١يف نزصدٞ
ا٭َرل ْاٜـ أ عبد ايعشٜش يدراصاخ ا٭َٔ ايؿهز ٟيف ايؿذل22 ٠دد 25سدا ا٭ ٍٚيعداّ ٖ1430ددد َجدا
عً:٢
http://www.amnfkri.com/inf/articles.php?action=show&id=427
( )9طضني أ ضبُ ٛايعٛض .)1430( ٞاإلع ّ٬ايجكًٝدٚ ٟاإليهذل ْٞٚيف َٛاسٗ ١اإلرٖات د راصَ ١كدَ١
يدٚر ٠اإلعٚ ّ٬اإلرٖات آ،عكد ٠اايزٜاض عاصُ ١اًُ،ه ١ايعزا ١ٝايضع ٍ٬ً ١ٜ ٛايؿذلَ ٠دٔ  27ضبدزّ
إىل 2صؿز يعاّ ٖ1430دد َجا عً:٢

http://amnfkri.com/articles.php?action=show&id=1335
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٠  َجعدددددد١دددددَٝٓطبددددداعز وٚ ١عدددددٛٓاصدددددٌ َجٛاخ ثٚ  و:ّٞ ايزقُددددد٬ اإلعددددد.ًٞدددددٝش ايػؿٜ) ؾٗدددددد عبددددددايعش10(
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/TruningCourse
s002/act_07042012/Documents/011.pdf

ّ) د2015/1/5(  د2015 ٟ دز،ّ ا٬ اإلرٖات يف اإلع٠ يةاٖز١َٝ٬ اإلع١عازب، وعز ا.ٍ٬) وعزف س11(
http://studies.aljazeera.net ٢ًَجا ع
Greg Blackburn "Television viewing and the cultivation of terrorism )12(
http://research.allacademic.com/ ٢ً( َجا ع6/1/2015) ,دpreparedness" 2014
د2014  اإلرٖدددات١ٍٝ قضدددّٚ يف ثٓدددا٬ٌ اإلعددد٥صددداٛ ي١دددَٝٓا٭ٚ ١دددٝسجُاع٫ ا١ٝيٚ٪ضددد، عددداٖني ا١) ٖبددد13(
www.nauss.edu.sa ٢ًّ) د َجا ع2015/1/5(
Angela K.P. Chan &Vanessa M.S. Chan "Public Perception of crime and )14(
Attitudes toward police:
Examining the Effect of the Media News"
http://ssweb.cityu.edu.hk . ٢ً َجا ع2012,(5/1/2015) ,
Dennis Schoeneborn, Andreas Scherer "The Phenomenon of Globalized (15)
Terrorism:
A
Communication
Constitutes
Organization"
http://research.allacademic.com/ ٢ً َجا عPerspective"2011,(23/12/2014) ,
اقدددوٛ،اٚ ٕٛدددٜؿشًٝخ ا٭َدددع َدددٔ ايج٬ْؿددد٫اٚ  ايجعدددزض ٭ًبدددار ايعٓدددـ.ُٕاًٝدددد صددد

) ضبُدددد رضدددا و16(

زٛ يبظد١ٜ دز، ا١ اجملًد:٠ (ايكداٖزٟ دز،ر اٛ ازبُٗد٣ف يددٛخ اشب٫ اْؿعا٢ًثثدرلٖا عٚ ١ْٝٚاإليهذل
.)2009ضُدلٜ / ٛٝيٜٛ ٕ دٛد٬ايذٚ َٔ د ايعد ايذا٠ ايكاٖز١ّد ساَع٬اإلع
١ٝايعزاٚ ٠زٜا اإلرٖات اييت ثبذٗا قٓاثا ازبشٜ قضا٤ إساْٞ ر ا٭رُٛٗ ادباٖاخ ازب.١اؾعٛٓ) ضبُد ًًـ اي17(
. http://www.meu.edu.jo ٢ًّ) د َجا ع2014/11/12( د2010جإ دٜجإ اإلًبارٝ٥ايؿضا
the effects of terrorism news on the Cuesta & Tania Menéndez Ubaldo (18)
٢ َجدددددددا عًدددددددSpanish

population"

2009

,

(6/1/2015),

.http://research.allacademic.com/
٢ّ) د َجدددددددا عًددددددد2016/6/10( د2008 د١دددددددٝاخ ايعزاٝ٥ اإلرٖدددددددات يف ايؿضدددددددا.ٕاٛ) طضدددددددٔ عًددددددد19(
http://www.rooad.net
 اإلرٖدات١ٝ قضدٛ عبدٌٞ ادباٖداخ ايغدبات ازبداَعٝ يف ثغدهٕٞ ا٭ر ْدٜٛؿشًٝر ايجٚ .رٛ َٓ ) ذبضني20(
http://journals.ju.edu.jo/ ٢ًّ) د َجا ع2014/12/28(  د2007د
Kimberly Gross "Covering Crime in Washington DC: Local Television (21)
News Coverage of Crime and Its Effect on Emotional Response"
http://research.allacademic.com/ ٢ً َجا ع2007,(5/1/2015),

ا٫ع ّ٬ازبدٜد ٚثغه ٌٝا٫دباٖاخ عب ٛقضاٜا اإلرٖات
( )22ثزند ٞادٔ صداحل عبدد ا

اسبكبداَْ .ٞدد ٣إصدٗاّ اإلعد ّ٬ا٭َدع يف َعازبد ١ايةداٖز ٠اإلرٖااٝد ١د

2006د ( )ّ2014/11/11دَجا عً.www.nauss.edu.sa ٢
(ً )23ايددددد اددددٔ عبددددد ا

ايددددشاطِ.

ٚر ايجًٝؿشٜدددد ٕٛايضددددع ٟ ٛيف َعازبدددد ١ظدددداٖز ٠اإلرٖددددات د  2006د

( )ّ2015/1/7د َجا عًwww.nauss.edu.sa ٢
(ً )24ايد ْاصز أ ظبِ .ثػّٓ ١ٝاي ظاؾ ١ايضع ١ٜ ٛيًعًُٝاخ اإلرٖاا ١ٝد 2006د ()ّ2015/1/4د َجا عً٢
www.nauss.edu.sa
( )25عً ٞو د عًٞد صًٛى اإلْضإد (ايكاٖزَ :٠هجب ١عني سلطد  )1981ل ل.146 -144
(26) Baron, R. S. Logan, H. Lilly, J. Inman M. & Brennan, M. Negative Emotion And Message Processing, Journal Of Experimental Social Psychology, Vol.30, (2004) Pp.191-201
27) )Karry Thomas, Attitudes And Behavior, (N. Y.: Penguin Books, 1971),
P.19.
(28) Moore, R. & Foy, R. The Scientific Attitude Inventory. Journal of
research in Science teaching, Vol.34, (1997) Pp.327-336.
( )29ؾ٪ا ايبٗ ٞايضٝد ٚصعد عبدايز َٔ .زسو صاالد ل.253
(30) Attitudes & Genetics. Self Help Magazine. Pioneer Development Resources, http:// Www. Self-help magazine. Comartictes/ Attitude. html..
(31) D. W. Rajeck. Attitudes: Themes And Advances, (Massachusetts Sinauer
Associates Inc., 1982), P.35.
( )32ؾ٪ا ايبٗ ٞايضٝد ٚصعد عبدايز َٔ .زسو صاالد ل.254
( )33ا،زسو ايضاالد ل.254
(ٖ )34اْ ٞضبُد عًٞد ودز ايبٓا ٤ايؿع يٮعهاٍ اي ظؿ ١ٝعً ٢ادباٖاخ ايكزا ٤عب ٛاحملج ٣ٛاي دظؿ ٞد
رصاي ١نجٛرا ٙغرل َٓغٛر٠د (ايكاٖز :٠نً ١ٝاإلعّ٬د ساَع ١ايكاٖز )٠ل.144
) )35صاَ ٞعاٜو د حبٛز اإلع ّ٬د (ايكاٖز : ٠ار ايٓٗض ١ايعزا ١ٝد ) 2001
( . )36ضبُد أ عً ٞايكعارٟد ا٭صجاع ا،غارى يف نً ١ٝاإلعٚ ّ٬ا٫ث اٍ جباَع ١اإلَاّ ضبُد ادٔ صدعٛ
اإلص ١َٝ٬اايزٜاض.
 .اشبضددز عبدددايباق ٞضبُدددد ا٭صددجاع ا،غددارى يف نًٝدد ١اإلعددٚ ّ٬ا٫ث دداٍ جباَعدد ١اإلَدداّ ضبُددد اددٔ
صع ٛاإلص ١َٝ٬اايزٜاض.
( )37طضٔ َهاٟٚد ٚي ٢ًٝايضٝدد ا٫ث اٍ ْٚةزٜاث٘ ا،عاصز ( ٠ايكاٖز :٠ايدار ا ،ز ١ٜايًبٓاْ.) ّ1998 ١ٝ
( )38ي ٢ًٝطضني ايضٝدد اصجسداَ اخ ا٭صز ٠ا ،دز ١ٜيٛصدا ٌ٥ا٫ث داٍ اإليهذلْٝٚدَٚ ١دد ٣اإلعدباع ايدذٟ
ذبكك٘د رصاي ١نجٛرا ٙغرل َٓغٛر٠د َكدَ ١إىل نً ١ٝاإلع ّ٬ساَع ١ايكاٖز٠د ّ1993د ل .106
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( )39ضبُدددد صدددعد إادددزاِٖٝد اصدددجسداَاخ اي دددظاؾ ١ا ،دددز ١ٜيصْذلْدددح َٚدددد ٣اْعهاصدددٗا عًددد ٢ا٭ ا٤
اي ظؿ ٞد ا٪،متز ايعًُ ٞاشباَطد ثهٓٛيٛسٝا ا٫ث اٍد ايٛاقو ٚا،ضجكبٌد ّ1999د ل .105
( )40عًدد ٞعبدددايؿجا د اإلعدد ّ٬ا٫سجُدداعٞد ار ايٝدداسٚر ٟايعًُٝدد ١يًٓغددز ٚايجٛسٜددود عُددإد

1د 2014د

ل112
( )41وازس سٗ ٛايضع ١ٜ ٛيف َهاؾظ ١اإلرٖاتد َجا عً:٢
http://www.alhayat.com/Articles/13179397/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8

.
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ملخـــص
تتياّل ٍذرِ الدزاسذ٘ ظذاٍسٗ تشذري النيذْات التلٔريزْٓىٔذ٘ ّالذاام السٓايذٔ٘ مذً الذ ل
دزاس٘ مٔداىٔ٘ للجنَْز السٓايٕ يف الْسط اجلذامعٕ ّ -ذلذ يف جاىذن ىعذسٖ تيذاّل
ظاٍسٗ التشري ّ تيامَٔا ّ ازتباطَا بالسٓايذ٘ ئذح ا البحذح يف اللرئاتَذا ّ ترياعلتَذا
يف ظل ثْزٗ تكيْلْجٔات اإلتصال ّ تيامٕ يجه االستجنازات يف اجملال السٓايٕ ّازتباط
السٓاي٘ بالريسجذ٘ ّ االسذتعساوقّقد أجسٓذل الدزاسذ٘ يف ّقذل ٓشذَد اىنشذاو الذسأٖ العذاو
السٓايٕ بني مؤٓد لتشري النيْات التلٔريزْٓىٔ٘ ّ الاام السٓائ٘ ّمعازو هلذاق ٓذسٚ
الريسٓذذا الّل أٌ عنلٔذذ٘ التشذذري تشذذاعد علذذ ٙت ذذْٓس السٓايذذ٘ ّ تشذذاٍه يف ىشذذسٍا بذذني
اجلنذاٍ قيف يذني ٓذرٍن الريسٓذا الجذاىٕ اا أٌ التشذري تعذدٖ علذ ٙينذْيف اجلنذاٍ يف
الْصذذْل اا املعلْمذذ٘ السٓايذذٔ٘ ّأٌ العذذاٍسٗ تتيذذايف مذذا اوذذا يف االتصذذال ّعلُٔ ٓيذذادٖ
بضذذسّزٗ اس ذ جاه ٍذذرِ اونذذْيف يتذذ ٙالتتريذذاقه ظذذاٍسٗ النسصذذي٘ الذذق لذذاز مذذً قبذذل
الفساد ّ مً قبل بعض املؤسشات السمسٔ٘ق
تياّلل الدزاس٘ يف اجلاىن املٔداىٕ اجتاٍات اجلنَذْز السٓايذٕ ذْ العذاٍسٗ مذً الذ ل
ميَ املشح املٔداىٕ لعٔي٘ مً اجلنَذْز السٓايذٕ يف الْسذط اجلذامعٕ ّ قذد تْصذلل اا
مجلذذ٘ مذذً اليتذذاأ مذذً أٍنَذذا ّجذذْد تْجذذُ ذذْ زفذذض التشذذري ّاعتبذذازِ عنلٔذذ٘ مذذدو
اجلَات املنْل٘ مً شسكات لإلع ٌ ّ قيْات مالك٘ ونْيف البح ّيف الْقل ىريشذُ ٍيذا
اجتذذاِ عذذاو زافذذض لعذذاٍسٗ النسصذذي٘ كنا سذذجلل الدزاسذذ٘ اق ايذذات للنبحذذْثني جتذذاِ
تش ذذري الني ذذْات ّ ال ذذاام السٓاي ذذٔ٘ ميَ ذذا مري ذذٔض اس ذذعاز االشذ ذ ا ّف ذذتح الني ذذْات
املشريسّٗ ّ بدزج٘ أقل مساجع٘ النْاىني الياظن٘ ونْيف البح التلريزٖق

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

املقدمة:
أػبحت ظاِر ٚالقٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظففر ،ٚوفَ أِفي املٕؿفٕتات
املتدأل ٛيف ٔساٟن اإلتالً ٔشتتمف األٔساط الرٖاؿٗٔ ٛالشٗاسفٗٔ ٛا قتؼفائٖ ٛقفد ورفٕ
ا ِتىفففاً واملٕؿفففٕ وفمفففن وٍفففاو٘ اتفففي ا سفففتاىا ات يف ا فففاه الرٖاؿففف٘ ،إىل ااٌف ف أُ
الرٖاؿ ٛأػفبحت وفَ أِفي ٔسفاٟن الذلٖٔفج الشفٗاا٘ ٔالاقفايف مىفا أي ٝا ٌتظفا الشفرٖ
لففبما ا لرٖاؿففات إىل اوشففا ياٟففر ٚا ِتىففاً ادتىففاِرل ٙوّففأ ،وففات املالٖ ف وففَ املمتففب
ٖتّففاوتُٕ تمفف ٜالٕسففاٟت الففت وقففدً شتتمففف األلمففا ٔالفٍففُٕ الرٖاؿففٗٔ ،ٛامبففت العففاِرٚ
اِتىففاً املشففتاىرَٖ الففو ٙوففاوٕا ٖـ ف ُٕ مففارلا وففَ األوففٕاه يف ِففوا القرففا وففَ الٍظففاط
اإلٌشففاٌ٘ ٔمظففف وٍففاو٘ ياِرلٖفف ٛالرٖاؿففٔ ٛا سففتاىا ات الـفف ى ٛإىل وففرٔظ ظفففاِرٚ
القٍففٕات ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛاملظفففرٔ ،ٚأػففبم وٕؿففٕ طففرأ ٞاات ففا وفف مففارل وففَ
الرٖاؿفففات ٔالفمالٗفففات الرٖاؿفففٗ ،ٛستفففن وٍفففاوص طفففرض وفف شتتمفففف ا رفففات ٔالقٍفففٕات
التمٗفزٌٖٕٗٛ
لقد اٌقشي الرأ ٙالمفاً الرٖاؿف٘ إظا ٞالعفاِر ٚوف و ٖفد ،اتتفْ أُ تاٟفدات التظففرل
وٕظف يف ورٕٖر الرٖاؿٔ ٛيف متٕٖن شتتمف وظا ٖمّأ ،وف

أ ٙومفا ي ٖفر ٝيف التظففرل

ومد ٙتم ٜاقٕق ادتىاِرل يف الٕػٕه اىل املممٕوف ٛالرٖاؿفٗٔ ،ٛوفَ َمفي ؿفرٔ  ٚالمىفن تمفٜ
اسذلياي ِوٓ اذتقٕق املؼاي  ،ٚوفَ قبفن ادتّفات املال ف ٛلمىحرفات ٔالقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗفٛ
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
لفففوا وف ف ُ الد اسففف ٛوشفففم ٜاىل البحف ف يف املٕؿفففٕ وفففَ فففاله ااٌف ف ٌعفففرٔ ٙآ فففر
وٗففففففداٌ٘ حتففففففأه يف ادتاٌفففف ف األٔه اسففففففتمراي ورففففففٕ ظففففففاِر ٚالتظفففففففرلٔ ،تالقففففففٛ
التمٗفزٖفففُٕ والرٖاؿفففٔ ٛوفففَ ففف ٛوٕظٗففففْ وفففَ قبفففن ا حتفففايات ٔالظفففرمات يف وظفففا ٖمّا
ا سففففتاىا ٖ ،ٛواات ففففا اقففففٕق البفف ف مل تمففففف األٌظففففر ٛالرٖاؿففففٗٔ ،ٛالتؼففففره وّٗففففا
وٕػففففّا سفففمم ٛحت ىّفففا قفففٕاٌ المفففري ٔالرمف ف

ٔيف ادتاٌف ف الافففاٌ٘ وشفففم ٜالد اسفففٛ

لمتمفففره تمففف ٜاجتاِفففات تٍٗففف ٛوفففَ ادتىّفففٕ الرٖاؿففف٘ يف الٕسفففت ادتفففاوم٘ ضتفففٕ ظفففاِرٚ
وظفرل ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
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أوالً :أهمية الدراسة:
ورٕ ت اذترم ٛالرٖاؿفٗ ٛيف الٍؼفف الافاٌ٘ وفَ القفرُ المظفرَٖ ٔاظيايت ياِرلٖفٛ
المدٖففد وففَ الرٖاؿففات ٔتمفف ٜأسففّا مففر ٚالقففدًٔ ،اٌتظففرت ظففاِر ٚاملٍاسففبات ٔاألاففدا
الرٖاؿففٗ ٛال ففدل ،ٝواففن م ف ض المففاد ل ففر ٚالقففدًٔ ،الففدٔ ات األٔملبٗفف ٔ ،ٛاو ف

لف

اِتىاً وتزاٖد وَ قبن ٔساٟن اإلتالً ٔيف وقدوتّا التمٗفزُٖٕ والرٖاؿف ،ٛل ٌّٕفا لٌٕفا وفَ
ألٕاُ ا ستمري ٔالفرأ ،ٛساتد تم ٜل ي ٕه طرمات الذلٖٔج ٔالتشفٕٖ ٔاإلتالٌفات
ِوا ا اه وفَ الٍظفاط اإلٌشفاٌ٘ٔ ،اطفتدت املٍاوشف ٛوف وفرٔ الٕقفت وف ِفوٓ المٍاػفر،
وشتفٗد ٚوَ ومم ادتىاِرل والرٖاؿ ٛيف شتتمف أ اا ٞالماد ،مما سٔ ٛوظاِدٔ ٚطّدت
ٌّاٖ ٛالقرُ المظرَٖ َٕ  ٚيف و ٍٕلٕاٗات ا وؼفاه اذتدٖاف ،ٛمتعّفرت يف ورفٕ أطف اه
البف ف ٔاإل سفففاه التمٗفزٖفففٌٕ ٜتفففدل وٕظٗفففف و افففف لوقىفففا الؼفففٍاتٗٔ ٛو ٌٕٕلٕاٗفففات
التؼففٕٖر ٔاإل ففراأل ،األوففر الففو ٙأؿففف ٜتمفف ٜالرٖاؿفف ٛأطفف ا وففَ ادتىففاه ٔالشففحر،
ٔأػبحت املظاِدٔ ٚاملتاوم ٛلمدٖد وفَ الرٖاؿفات و ٔوٍّفا مفر ٚالقفدًة االف ٛوفَ اإليوفاُ،
ودو ادتىاِرل وَ أامّا مارلا وَ األوٕاه
لقففد ا وفمففت تاٟففدات الرٖاؿفف ٛيف وٗزاٌٗففات طففرمات التشففٕٖ ٔ ،وففد مت إىل ااٌ ف
ٔساٟن اإلتالً يف متٕٖن ٔوٍعٗي األادا ٔاملٍاسبات الرٖاؿٗ،ٛمىا واوت وٗزاٌٗات الففرق
الرٖاؿٗ ٛومتىد تم ٜالدتي املال٘ الو ٙوقدوْ طرمات اإلتالُ ٔالقٍٕات الٍاقم ٛلمىبا ٖات
ٔاملٍاوشات ٔوا تؼا أػبحت الرٖاؿ ٛط ال وَ أط اه ا ستاىا ٔاألتىاه الت وقًٕ
تمف ٜاملٍاوشفٔ ٛختـف لقفٕاٌ المفري ٔالرمف ٔ ،حتٕلفت الرٖاؿف ٛوففَ لمبف ٛياِرلٖفف ٛإىل
سففممٖ ٛففتي وففدأشلا و ف املتٍاوش ف  ،وبففا ملففَ ٖففدو أماففر ٌعففرل املظففاِدٔ ،ٚوففدأت تىمٗففٛ
ا ات ا شلا تدل طرا ٞاقٕق و ٔوظففرل املبا ٖفات ٔاملٍاسفبات الرٖاؿفٗ ٛال فدلٔ ،ٝأيٝ
ل اىل اظيِفا سفٕق وٕاظٖف ٛلمقرػفٍٔ ٛوف الظففر ،ٚوقفًٕ تمف ٜوفٍم ااٌف وفَ ادتىفاِرل
ورؾ املظاِدٔ ٚاملتاوم ٛو سما أقن ٔواو اٌٗات وشٗرٛ
ٔو ظتاظ و ُ الد اس ٛستأل ٛتمىٗ ٛوشم ٜلتحقٗ األِداه التالٗ:ٛ
 1البح يف اؤ ٔ مفٗات ظاِر ٚالتظفرل لمقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 2طففرإ إط ف الٗت التظفففرل ٔالقرػففٍ ٛؿففىَ إط ف الٗات اذت ف يف اإلتففالً ٔا ف
املم ٗ ٛالف رٖٔ ،ٛوٍّا اقٕق امل لف

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

 3ومروففف ٛاجتاِفففات ادتىفففاِرل الرٖاؿفففٗ ٛضتفففٕ ظفففاِر ٚوظففففرل القٍفففٕات ٔالفففدلاوج
الرٖاؿٗٛ
 4ومرو ٛاجتاِات ادتىاِرل الرٖاؿٗ ٛضتٕ ظاِر ٚالقرػٍ ٛأٔ و الظفرٚ
ثانيًا :أسئلة الدراسة:
وّفففده الد اسففف ٛيف ااٌبّفففا الٍعفففر ٙإىل ومادتففف ٛإطففف الٗ ٛالتظففففرل لمقٍفففٕات ٔالفففدلاوج
الرٖاؿففٗ ،ٛوففَ ففاله اسففتمراي الشففٗاق التففا غت٘ لمعففاِرٔ ،ٚوففَ ففاله طففرإ ٔوفشففرل
وعاِرِا ٔآَا ِا تم ٜالرٖاؿٔ ،ٛتمف ٜتفايات ٔأطفاط وتاومفٔ ٛوظفاِد ٚالقٍفٕات ٔالفدلاوج
الرٖاؿٗٔ ،ٛادتفده اذتاػفن افٕه التظففرل ٔتالقتفْ وفاذت يف اإلتفالً ٔاذتقفٕق الف رٖفٛ
لمى لف ،الت ٍٖبا تٍّا اذت يف ا ستاىا يف الرٖاؿٔ ،ٛاذت يف وم ٗف ٛاقفٕق المفري
ٔالب مل تمف الدلوج ٔالفمالٗات الرٖاؿٗ ٛأوا يف ااٌبّفا املٗفداٌ٘ و ٌّفا وشفم ٜاىل اإلااوفٛ
تم ٜس ال ستٕ ٖ  ،وتفر وٍّىا أس٠م ٛورتٗ ،ٛمت اؼرِا تم ٜالٍحٕ التال٘:
أٔ  :وا ِ٘ أطاط ٔتايات وظاِد ٚأوراي المٍٗ ٛلمقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
ٔوتفر وٍْ األس٠م ٛالتالٗ:ٛ
 1وا ود ٝوظاِد ٚأوراي المٍٗ ٛلمدلاوج الرٖاؿٗٛ؟
 2أَٖ ٖفـن أوراي المٍٗ ٛوظاِد ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ؟
 3وا الرٖاؿات التمٗفزٌٖٕٗ ٛاملفـم ٛوَ قبن أوراي المٍٗٛ؟
 4وا الدلاوج الرٖاؿٗ ٛالت ٖفـمّا أوراي المٍٗٛ؟
 5وا ٌٕ القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗ ٛالت ٖظاِد وّٗا أوراي المٍٗ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ؟
 6وا ود ٝاطذلاك أوراي المٍٗ ٛيف القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج املظفرٚ؟
 7وففا تففدي سففٍٕات اطففذلاك أوففراي المٍٗفف ٛيف القٍففٕات التمٗفزٌٖٕٗففٔ ٛالففدلاوج الرٖاؿففٗٛ
املظفرٚ؟
 8وا أِي ا رات التمٗفزٌٖٕٗ ٛاملظفر ٚالت ٖظاِدِا أوراي المٍٗٛ؟
 9وا أِي الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚالت ٖظاِدِا أوراي المٍٗٛ؟
 11وا ئاو اطذلاك أوراي المٍٗ ٛيف القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
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َاٌٗا :وا اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
ٔوتفر وٍْ األس٠م ٛالتالٗ:ٛ
 1وا وٕقف أوراي المٍٗ ٛوَ القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
 2وا وٕقف أوراي المٍٗ ٛوَ وظفرل وما الرٖاؿات وَ ئُ غرلِا؟
 3وا وٕقف أوراي المٍٗ ٛوَ وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ؟
 4وا آَا وظفرل ا رات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛيف ٌعر أوراي المٍٗٛ؟
 5وا وٕقف أوراي المٍٗ ٛوَ قرػٍ ٛالقٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
 6وا أ ٙأوراي المٍٗ ٛيف ادتّات الت وقًٕ والقرػفٍ ٛلمقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗفٔ ٛالفدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
7

وا ا ٖقفذلإ أوفراي المٍٗف ٛوفَ امفٕه لعفاِر ٚقرػفٍ ٛالقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗفٔ ٛالفدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟

مىا مت اسفت داً التحمٗفن اإلاؼفا ٟ٘ا سفتد ل٘ لةااوف ٛتمف ٜأسف٠م ٛوتـفىٍ ٛيف ا فأ
التالٗ ٛو الذلمٗز تم ٜا

تبا ات ٔاملتغرلات الت وف٘ وغري الد اسٔ ٛأِداوّا

أٔ  :ود ٝوظاِد ٚأوراي تٍٗ ٛالد اس ٛلمدلاوج الرٖاؿفٗ ٛسشف الٕظٗفف ،ٛالٍفٕ ٔاإلقاوفٛ
ٖٔتـىَ:
-

ِففن ٍِفاك تالقفف ٛوف الٕظٗفففٔ ٛالٍففٕ ٔاإلقاوففٔ ٛوففد ٝوظففاِد ٚأوففراي تٍٗففٛ
الد اس ٛلمدلاوج الرٖاؿٗٛ؟

-

ِن وٕاد ا تالوات و و٠ات الٕظٗفٔ ٛالٍٕ ٔاإلقاؤ ٛود ٝوظاِد ٚأوفراي
تٍٗ ٛالد اس ٛلمدلاوج الرٖاؿٗٛ؟

َاٌٗا ٌٕ :ا رات التمفزٌٖٕٗ ٛالفت وتفاو وّٗفا الفدلاوج الرٖاؿفٗ ٛسشف الٕظٗفف ،ٛالٍفٕ
ٔاإلقاؤٖ ٛتـىَ:
 ِن وٕاد ا تالوات و و٠فات الٕظٗففٔ ٛالٍفٕ ٔاإلقاوفٌٔ ٛفٕ ا رفات التمفزٌٖٕٗفٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ؟
َالاففا :ي افف ٛا طففذلاك يف القٍففٕات ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛاملظفففر ٚسش ف الٕظٗففف ،ٛالٍففٕ ،
ٔاإلقاؤٖ ٛتـىَ:

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

 ِففن وٕاففد ا تالوففات و ف و٠ففات الٕظٗففف ،ٛالٍففٕ ٔ ،اإلقاوففٔ ٛي افف ٛا طففذلاك يفالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
اوما :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اسف ٛوفَ وظففرل تفدي وفَ ا رفات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗ ٛسشف
الٕظٗف ،ٛاإلقاؤ ،ٛالد ن ٔوـىَ :
-

ِن ٍِاك تالق ٛو الٕظٗف ،ٛالد ن،اإلقاؤ ٛالد ن ٔوٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اسٛ
وَ وظفرل تدي وَ ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ؟

-

ِن وٕاد ا تالوات و الد ن ،اإلقاؤ ٛالد ن ٔوٕقفف أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ
وظفرل تدي وَ ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ؟

اوشا :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل وما الرٖاؿات ئُ غرلِا سش الٕظٗف،ٛ
الد نٖٔ ،تـىَ:
-

ِن ٍِاك تالق ٛو الٕظٗف ،ٛالد ن ٔوٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل وما
الرٖاؿات ئُ غرلِا؟

-

ِن وٕاد ا تالوات و الٕظٗف ،ٛالد ن ٔوٕقفف أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ وظففرل
وما الرٖاؿات ئُ غرلِا؟

سايسا :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اسف ٛوفَ وظففرل أِفي البرفٕ ت ٔاملٕاتٗفد الرٖاؿفٗ ٛسشف
الٕظٗفٔ ،ٛاإلقاؤٖ ،ٛتـىَ:
-

ِن ٍِفاك تالقف ٛوف الٕظٗففٔ ،ٛاإلقاوفٔ ٛوٕقفف أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ وظففرل
أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ؟

-

ِن ٍِاك ا تالوات و و٠ات الٕظٗفٔ ،ٛاإلقاؤ ٛوٕقفف أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ
وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ؟

سففاوما :آَففا وظفففرل ا رففات التمفزٌٖٕٗففٔ ٛالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛوففَ ٔاّففٌ ٛعففر أوففراي تٍٗففٛ
الد اس ،ٛسش الٕظٗفٖٔ ٛتـىَ:
-

ِن وٕاد تالق ٛو الٕظٗفٔ ٛآَا وظفرل ا رفات التمفزٌٖٕٗفٔ ٛالفدلاوج الرٖاؿفٗٛ
وَ ٔاٌّ ٛعر أوراي تٍٗ ٛالد اسٛ؟
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-

ِن وٕاد ا تالوات و و٠ات الٕظٗفٔ ٛآَفا وظففرل ا رفات التمفزٌٖٕٗفٔ ٛالفدلاوج
الرٖاؿٗ ٛوَ ٔاٌّ ٛعر أوراي تٍٗ ٛالد اسٛ؟

َاوٍا :وٕقف أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ قرػفٍ ٛالقٍفٕات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗ ٛاملظففر ٚسشف
الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔالد نٖٔ ،تـىَ:
-

ِن وٕاد تالق ٛو و٠ات الٕظٗفٔ ٛالٍٕ ٔالد ن ٔوٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اسف ٛوفَ
قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟

-

ِفن وٕافد ا تالوففات وف و٠ففات وف و٠فات الٕظٗففف ،ٛالٍفٕ ٔالففد ن ٔوٕقفف أوففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟

ثالثًا :مفاهيم الدراسة:
وـىٍت الد اس ٛزتىٕت ٛوَ املفاِٗيٌ،ر ٝؿرٔ  ٚحتدٖدِا:ِ٘ٔ ،
 التظففرل :اففا ٞيف الٍظفر ٚالظففّرٖ ٛافٕه الففٕت٘ األوف ملشففت دو٘ اذتاسف ا لفف٘
 The SANS instituteخبؼٕؾ التظفرل واٖم٘ :التظفرل ِٕ ا لٗ ٛالت حتى٘
وممٕواوف القّٗىف ،ٛوافن املشفتٍدات أٔ الؼفٕ أٔ املمفاوالت اإلل ذلٌٔٗف ٛيا فن
اإلٌذلٌفت ،وفَ األطف اؾ غفرل املرغفٕ

وفّٗي لمحٗمٕلف ٛئُ الٕػفٕه إلّٗفا أٔ

وغٗرلِفا ٖمىفن التظففرل واسفت داً" طففر" ٚوػفٗغٖ ٛاؿفٗٛةٔ ،وفتفاإ لتحٕٖفن
البٗاٌات املقرٔ ٚٞوَ ٌؽ تايٌ ) ٙؽ وظفر إىل ط ن

ٖشترٗ ا

رُٔ وّىْ

"( إىل ٌفؽ وظففرٔ .الظففرِ ٚف٘ الٕػفف ٛالماوف ٛلمتظففرلٔ ،املفتفاإ ارتفاؾ وف
ظتمن البٗاٌات املظفر ٚورٖد ٚوَ ٌٕتّا ٔمي فَ وف وظففرلِا وقفت ممفَ ٖمفره
ِوا املفتفاإ ٔتفاي ٚوفا و فُٕ املففاوٗم تبفا  ٚتفَ سمشفم ٛطٕٖمف ٛوفَ األ قفاً الفت
حتىّٗا آلٗات املؼايق ٛاملظذلم ٛوافن ممىفات املفرٔ  ،أٔ الروفٕظ ،أٔ القٗاسفات
اذتٕٖٗ ٛوان وؼى ٛاألػب .

1

ٖٔرمف ف تمففف ٜالتظففففرل تمفففي الف ففتمىٗ ٛأٔ تمفففي التظففففرل بالالتيني ة Cryptographia :
ٔباإلجنليزية

ٔ CryptographyوالفرٌشِٗٔCryptologie ٛفٕ تمفي إ ففا ٞالبٗاٌفات،

ٔقفففد وفففٕ ض وٍفففو القفففدً يف املراسفففالت الشفففرٖٔ ،ٛوبفففايه املممٕوفففات المشف ف رٖٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٔامل اوراوٗففٔ (ٛالتظفففرل أ ففرلاِ" :ففٕ تىمٗففف ٛوقٍٗفف ٛوشففتّده وغففٗرل املممٕوفففات إىل
إطا ات ٔ وٕظ ٔستتٕٖات غرل وقرٔ ٚٞأٔ غرل ور ٟٛٗأٔ وشىٕت"ٛ


2

ٌعاً التظفرل التمفزٌٖٕ٘ TV encryption system:

ٌعففاً التظفففرل التمفزٖففٌٕ٘ ِففٕ تبففا  ٚتففَ ":إطففا  ٚومفزٌٖٕٗفف ٛوغففرل ومففا قٗىّففا ٔوف تىمٗففات
ٖاؿففٗ ٛومقففد ٚوٕاسففر ٛاذتاس ف ا لفف٘ ٔ ،مي ففَ وظففاِدِ ٚففوٓ اإلطففا  ٚإ تففَ طرٖ ف
اّاظ أٔ وراق ٛحتىن ٌفص قفٗي التظففرل املد مف ٛتمف ٜاإلطفا ٔ ،ٚختتمفف ِفوٓ المىمٗفات وفَ
طرم ٛإىل أ رٔ ،ٝالشب ِٕ التٍاوص الظدٖد وٍّٗا"

3

 القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗ ٛاملت ؼؼ ٛو القٍٕات املٕؿٕتاوٗٛة:
ِ٘ قٍٕات ومٗفزٌٖٕٗ ٛوت ؼؼ ٛيف وٕؿٕ ٔااد وان الرٖاؿ ٛأٔ الفٍُٕ أٔ األ با ،أٔ أٌّفا
وت ؼؼ ٛيف وٕؿٕتات وٕاّ ٛإىل يّٕ عتىن ؼاٟؽ وٕاد ،ٚوان املفرأ ٚأٔ األطففاه
أٔ الظبا
 القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗ ٛالرٖاؿٗ:ٛ
ِ٘ ط ن وَ أط اه القٍٕات الفـا،ٟٛٗاٗ وقشي إىل قٍٕات ااوم ٛأٔ وتٍٕتٔ ٛقٍفٕات
وت ؼؼ ٛلوا و ُ القٍٕات الرٖاؿٗ ِ٘ ٛوم القٍٕات املت ؼؼ ٛو املٕؿٕتاوٗٛة يف وقفدٖي
الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملتٍٕتٔ ،ٛمي َ وقشٗي القٍٕات الرٖاؿٗ ٛإىل قٍفٕات ٖاؿفٗ ٛتاوف ،ٛأٙ
أٌّففا وقففدً وففراوج ٖاؿففٗ ٛوتٍٕتفف ،ٛأٔ قٍففٕات ٖاؿففٗ ٛوت ؼؼفف ٛيف ٖاؿفف ٛومٍٗفف ٛم ف ُ
ٖقتؼر ٌظاطّا تمٖ ٜاؿ ٛمر ٚالقدً أٔ سباقات الشٗا ات أٔ غرلِا
ٔ القٍففٕات الرٖاؿففٗ - ٛوؼففف ٛتاو ف - ٛوؼففٍف سش ف وؼففٍٗف "احتففاي إ اتففات الففدٔه
المروٗ "ٛؿىَ القٍٕات املمروٗ ٛالت وظىن القٍٕات المىٕوٗٔ ٛارتاػٔ ٛادتاومف ٛو املتٍٕتف،ٛ
الماوففٛة ٔاملت ؼؼففِٔ ،ٛفف٘ قٍففٕات ات وـففاو اففاي ٚوشففتتٗ

اتٗااففات املظففاِد إىل

املمروفففٔ ٛاملممٕوفففٔ ٛالاقاوفففٔ ٛالذلوٗفففٔ ٛالبّتفففٔ ،ٛوشفففتتٗ إىل املٕاػففففات اذتروٗففف ٛلممىفففن
التمٗفزٌٖٕ٘

4

 اذت يف اإلتالً:
اا ٞيف املاي 19 ٚوَ اإلتالُ المامل٘ ذتقٕق اإلٌشاُ وا ٖمف٘ ":ل فن طف ؽ اذتف يف ارٖفٛ
الرأٔ ٙالتمبرلٖٔ ،ظىن ِوا اذتف ارٖف ٛاتتٍفاق ا ا ٞوفَ ئُ أ ٙوفد نٔ ،اسفتٗقا ٞاألٌبفاٞ
ٔاألو ا ٔومقّٗا ٔإ اتتّا و ٖٔ ٛسٗم ٛماٌت ئُ وقٗد واذتدٔي ادتغراوٗفٔ5 "ٛوفد ات وٍفْ
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اقفٕق أ ففر ٝوٍّففا اذتف يف اذتؼففٕه تمفف ٜاملممٕوففات ٔالفوٖ ٙمف يف املٕاَٗف الدٔلٗفف "ٛاف
اذتؼٕه تم ٜاملممٕو ٛلمفري ٔادتىات ٛملمرو ٛوا ٖق يف اذتٗا ٚالماؤ ٛاإلتالً وْ"

6

ٔقد وقر اذت يف اإلتالً ِٕٔ أٖـا اذتف يف اذتؼفٕه تمف ٜاملممٕوفات مىبفدأ أساسف٘،
ٔاااف ٛلمففري ٔادتىاتف ٛتمف ٜالشفٕا ،ٞيف املفٕاي الفت ٌؼفت تمف ٜاذتف يف ارٖف ٛالفرأٙ
ٔالتمفبرل يف اإلتفالُ المفامل٘ ذتقفٕق اإلٌشفأُ ،المّفد الفدٔل٘ لمحقفٕق املدٌٗفٔ ٛالشٗاسفٗ،ٛ
ٔالفت وـفىٍت "ارٖف ٛاإلٌشفاُ يف التىفاض شتتمفف ؿفرٔ املممٕوفات ٔومقّٗفا ٌٔقمفّا ئُ
اتتبا لمحدٔي"ٖٔ ،ظىن ل ماو ٛإٌٔا املممٕوات مبا وّٗا املممٕوات الرزلٗ ،ٛامل تٕوفٛ
أٔ املشفتّم ٛالفت مت واّفأ ،املؼفٕ ٔ ٚا ّٕسفب ،ٛإ وفا ِفٕ وشفتاٍ ٜذتالف ٛالـفرٔ  ٚوفٍؽ
القإٌُ"

7

 اقٕق امل لف
ٍٖد أل اف امل لفف حتفت وفّفًٕ أسلفن ِفٕ املم ٗف ٛالف رٖفٔ ،ٛقفد اديوفْ املٍعىف ٛالماملٗفٛ
لمىم ٗ ٛالف رٖ ٛيف مٌْٕ "اإلوداتات الت ٍٖتتّا المقن وَ ا ذلاتفات ٔوؼفٍفات أيوٗفٛ
ٔوٍٗٔ ٛوَ وٕظ ٔأزلأ ٞوؼاوٗي وشت دو ٛيف التتا ٔ8 "ٚوٍقشي إىل قشى :
 املم ٗففف ٛالؼفففٍاتٗٔ :ٛوظفففىن وؼفففىٗي وفففراٞات اإل ذلاتفففات ٔالمالوفففات التتا ٖفففٛ
ٔالرسًٕ ٔالٍىا أل الؼٍاتٗٔ ٛالبٗاٌات ادتغراوٗٛ
 ا امل لفٖٔ :ظفىن املؼفٍّفات األيوٗف ٛوالرٔاٖفات ٔاألوفالً ٔاملٕسفٗقٜة ٔاملؼفٍّفات
الفٍّٗفف ٛوالمٕاففات الزٖتٗففٔ ٛالؼففٕ الظىشففٗٔ ٛاملٍحٕوففاتة ٔالتؼففاوٗي المىراٌٗفف،ٛ
ٔوظففىن اذتقففٕق ا ففأ  ٚذت ف امل لففف ،اقففٕق وٍففاٌ٘ ا يأ ٞوٍتتفف٘ التشففتٗالت
الؼٕوٗ ٛيف وشفتٗالوّي٠ِٗٔ ،فات البف يف ورازتّفا اإل اتٗفٔ ٛالتمفزٌٖٕٗفٔ ،ٛوٍّفا
وتد أل اقٕق الب التمٗفزٌٖٕ٘
رابعًا :الدراسات السابقة
تٍفففد قٗاوٍفففا والبحف ف تفففَ الد اسفففات الشفففاوق ٛالفففت وٍألفففت وٕؿفففٕ التظففففرل لمقٍفففٕات
املت ؼؼفٔ ،ٛوٍّفا الرٖاؿفٗٔ ٛمفول ومفا الفدلاوج التمٗفزٌٖٕٗف ،ٛاعٍفا قمف ٛالد اسففات
األمايميٗفف ٛيف ِففوا املٕؿففٕ إوففا ذتداَتففْ أٔ تتبففا ٓ وٕؿففٕتا وقٍٗضففا ستففا ،أٔ وٕؿففٕتا

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

اقتؼايٖضا وروبرا مبتا ت املاه ٔاألتىفاهٔ ،تىٕوفا وقفد ػفدٌا ومـفا وفَ الد اسفات ات
المالق ٛمبٕؿٕ ساٍا مي َ إظتاظِا يف الد اسات التالٗ:ٛ
 ي اس ٛوٕاظ وَ اا اهلل القحراٌ٘" :ئاو است داوات الظبا الشمٕي ٙلمقٍٕات
الرٖاؿففٗٔ ٛاطففباتاوّا – ي اسفف ٛتمفف ٜتٍٗفف ٛوففَ طففال املرامفف ٛادتاومٗفف ٛيف ودٍٖففٛ
الرٖاي"1431 -1429 -
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وٍفففأه البااف ف يف إطفففا ٌعرٖففف ٛا سفففت داوات ٔاإلطفففباتات ومفففري الظفففبا الشفففمٕيٙ
تٕٖات القٍٕات الرٖاؿٗ ،ٛوَ اله ي اس ٛوٗداٌٗ ٛاستّدوت تٍٗ ٛوفَ الظفبا ادتفاوم٘
يف ودٍٖ ٛالرٖاي يف ٔ 2119 -2118ومري البااف إىل ظفاِر ٚالتمفري لمقٍفٕات املظففرٚ
ٔمول املظاِد ٚتَ طرٖ القرػٍ ِ٘ٔ ٛوٕؿٕتات ٔوتغرلات ادٖد ٚيف الد اس ٛوقا ٌفٛ
و ف وففا مت وففَ قبففن يف إطففا ٌعرٖفف ٛا سففت داوات ٔاإلطففباتاتٔ ،قففد وٕػففمت الد اس ف ٛإىل
يم ٛوَ الٍتاٟج ٌٕاز وٍّا:
 ٍِاك  %52 7وَ أوراي المٍٖٗ ٛظاِدُٔ القٍٕات الرٖاؿٗ ٛمارلأ،ومغ تفدي الفوَٖٖظاِدُٔ تم ٜاإلطالق ٌ ِ٘ٔ،%11 4شب ٛؿمٗفٔ ،ٛو مد يف الٕقت اوْ تمفٜ
وٕغن الرٖاؿ ٛيف اٗا ٚالٍاض ٔادتىاِرل
 سففتمت الد اسفف ٛا وفففا ٌشففب ٛاملظففاِد ٚلمقٍففٕات الرٖاؿففٗ ٛأٖففاً املٍاسففباتٔ ،أٖففاًوبا ٖات مر ٚالقدً ،يف ا ومغت ٌشفب ٛالفوَٖ ٖظفاِدُٔ الفدلاوج الرٖاؿفٗ ٛوفرٚ
ٔااففد ٚيف األسففبٕ ٌشففبِٔ %1 1ٛفف٘ ٌشففب ٛؿففمٗف ٛا فدضا ٔوم ففص حتففٕه وظففاِدٚ
الدلاوج الرٖاؿٗ ٛإىل سمٕك ٖٕو٘ لٍشب ٛمبرل ٚوَ املظاِدَٖ
 ٖتفففاو مفففارل وفففَ املبحفففَٕ القٍفففٕات املتااففف ٛو غفففرل املظففففرٚة وٍشفففبَ ،%38 8 ٛفففيالقٍففٕات املظفففر ٚوٍشففب ٛوتقا وفف ٛومغففت  ،%35 9يف ا ف ومغففت ٌشففب ٛوففَ ٖتففاومُٕ
القٍٕات الرٖاؿٗ ٛتَ طرٖ و الظفر ٚوالقرػٍ ٛة ٌشب%25 3 ٛ
 ااتمت مر ٚالقدً املروب ٛاألٔىل يف املظاِد ،ٚومتّا وراوج وففاتالت ادتىفاِرل وفاألادا الرٖاؿَٗ ،ٛي الدلاوج املباطر.ٚ
 وٕػففمت الد اسفف ٛإىل أُ أوففراي المٍٗفف ٛاملبحَٕففٖ ٛمتىففدُٔ تمفف ٜالتمٗفزٖففُٕ والد اففٛاألٔىل وؼد ا لمىممٕوات الرٖاؿَٗ ،ٛي تم ٜالؼحف ٔاإل اتٛ

263

264

 ي اس ٛاألورل سفمد وفَ سفمٕي  ":اجتاِفات املقفا ت الرٖاؿفٗ ٛيف الؼفحاو ٛالشفمٕيٖٛ
 ي اس ٛوٗداٌٗ ٛحتمٗمٗ ٛلمٍّٗ ٛوَ متفا األتىفد ٚالؼفحاوٗٔ ٛوقفا ت الفرأ ٙيفالؼفحات الرٖاؿٗ ٛالشمٕيٖ" ٛ
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وـففففىٍت الد اسفففف ٛأسفففف٠م ٛوٍألففففت املفف ف ِالت التممٗىٗفففف ٛل تّفف فا املقففففا ت يف الؼففففحاوٛ
الشمٕئٖ،ٛواِٗ ٛارتدلٔ ٚارتمفٗ ٛالؼحاوٗ ٛلم تّا ٔ ،مول اذتفاه رتفدلوّي ٔ مفٗفتّي
الرٖاؿفففٗٔ ٛيف ادتاٌف ف التحمٗمففف٘ وٍألفففت األسففف٠م ،ٛاملٕؿفففٕتات الرٖاؿفففٗ ٛيف الؼفففحاوٛ
الشففمٕئٖ ٛأمارِففا وٍففأ ٔومادتففٔ ،ٛزتففا ت وغرٗفف ٛوٕؿففٕتاوّا ٔٔظٗفتّففا اإلتالوٗففٛ
ٔأسمٕوّا إخل
ٔوَ أِي الٍتاٟج الت مظفت تٍّفا ِف٘ أُ األلمفا الرٖاؿفٗ ٛاأل فر ٝوفا ظالفت ومٗفد ٚتفَ
ستففٕ اِتىففاً الؼففحاو ٛالرٖاؿففٗ ٛالشففمٕيٖ ٛوشففب ا ِتىففاً ال ففبرل و ففر ٚالقففدًٔ ،قففد
ومغففت الٍشففب 91 2 ٛيف املاٟفف ،ٛوٍٗىففا األلمففا األ ففر ٝالففت وٍألتّففا الد اسفف ،ٛاففاٞت وٍش ف
ؿمٗف ٛد وتتأظ يف زتىمّا وا ٌشبتْ  9 8يف املا ،ٟٛمىا وٕػمت اىل أُ ٍِاك مارلا وفَ
الرٖاؿات د ٖتررق شلا متّا األتىد ٚالرٖاؿٗ ٛطٕاه وذل ٚالد اسٛ
 ي اسRomain Gambarelli :ٛ
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L`influence de la télévision sur le sport et l`organisation d`événements sportifs.

ِوٓ الد اس ٛأصتزت يف إطا س إه "التمٗفزُٖٕ ٔ و َرلٓ تم ٜالرٖاؿٔ ٛوٍعٗي الفمالٗات
الرٖاؿفففِٗ ،"ٛفففوا التف ف َرل الفففو ٙوزاٖفففد وفمفففن ظٖفففاي ٚاِتىف فاً ادتىفففاِرل والرٖاؿفففٔ ،ٛورفففٕ
و ٍٕلٕاٗفففات ا وؼفففاهٔ ،ورفففٕ ٔاٌتظفففا التمٗفزٖفففُٕ ٔٔلٕافففْ تفففاد الرٖاؿفففٔ ،ٛوٕػفففمت
الد اس ٛإىل ٌتاٟج وّىٌ ،ٛم ؼّا يف ادتٕاٌ التالٗ:ٛ
 إاٌ وتممق ٛوتٍعٗي الرٖاؿ ٛوَ اله:
 وٕاٞو ٛالتٕا ٖخ ٔاملٕاقٗت املتممق ٛوالمدٖد وَ الرٖاؿٗات ٔو واوقتـْٗ الدلزتٔ ٛالبفالتمٗفزٖففٌٕ٘ٔ ،مبمٍفف ٜآ ففر " وبمففدوا ماٌففت الرٖاؿففِ ٛفف٘ الففت وفففري تمفف ٜالتمٗفزٖففُٕ
الت ٗف و وقتـٗاوّا التٍعٗىٗ ،ٛأػبحت ِوٓ األ رل ِ٘ ٚالت وت ٗفف ٔوف واميمٗفْ
التمٗفزُٖٕ وَ ظرٔه ٔوقتـٗات" ٖٔـفر البااف أوامف ٛتفَ ومفا ئ ٖفات مفر ٚالقفدً
وٍّا الدٔ  ٙالفرٌش٘ الو ٙغّٗر أٖاً ٔوٕقٗت لم املبا ٖات وفَ فاله ورزتف ٛوبفا أ ٚاافدٚ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

تمفف ٜالشففات ٛالتاسففم ٛوشففاٖ ٞففٕو٘ الشففبت ٔاألاففد ـففٕتا وإلمراِففاتة البفف املظفففر
ٔاذتؼر ٝتم ٜقٍٕات ومٍٗ ٛوٍّا ٔ Canal+املٕظ Orange

-
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وت ظٌاو" ٛوقٕٖي" املٍاوشات والب التمٗفزٌٖٕ٘ ٔسٗاس ٛاملٕظت  ،ود وَ ورّفا مبفا

وقتـْٗ الرٖاؿ ٛوَ وٕاقٗت ٔوٕاتٗد
 إاٌ وتممق ٛوالممبٔ ٛالقٕاٌ ٔاألا اً الٍاظى ٛشلا:
ٍِٔا ٖظرل الباا إىل التغرلات الفت طفرأت تمف ٜومفا الرٖاؿفات وظف ن ٖ فاي ٖفقفدِا
ِٕٖتّا ،وان ومدي أطٕاط املبا ٖات مىا ِٕ اذتاه يف مر ٚالشم13 ٛأٖـفا أطفا ت الد اسفٛ
إىل اؤ ِوا الت َرل الوٖ ٙمٕي يف زتىمْ إىل وظ الت اقٕق البف ٔ ،ا وففا الفم ف٘
شلأ ،اإلتالُٔ ،إسّاً التمٗفزٌٖٕات يف وٗزاٌٗات األٌدٖ ٛالرٖاؿٗٔ ،ٛالتد ن وَ الشلفا يف
ال ارل وَ تٍاػر األٌظر ٛالرٖاؿٗٛ
 ي اس" :14Anissa Mekhalfi :ٛقرػٍ ٛالقٍٕات املدوٕت ٛيف ادتزاٟر"
 :Le piratage des télévisions payantes en Algérie.اٌرمقففت الد اسفف ٛوففَ
والاع ٛوماظي اإلقباه تم ٜوظاِدٔ ٚوتاوم ٛوراوج القٍٕات الفـا ٟٛٗاألاٍبٗ ٛاملظففر ٚأٔ و
املدوٕتٛة يف ومد ٖمدّ وَ أٔه الفدٔه يف المفاد  -يف ومف الففذل - ٚاسفت داوا "لمفّٕاٟٗات
املقمّفففر 15"ٚاألفففت الد اسففف ٛالبحف ف يف ظفففاِر ٚإقبفففاه ا تىف ف ادتزاٟفففر ٙتمففف ٜاسفففتّالك
ستتٕٖات القٍٕات الفـا ٟٛٗاملظفرٔ ٚالٕاود ،ٚيف غٗا أ ٙط ن وَ أط اه الرّقاوفٔ ٛأٙ
ؿبت أٔ سٗرر ٚتم ٜوا ٖشتقبن وَ وراوجٔ ،يف ؿٕ ٞوا حتتْٕٖ ِفوٓ "املممبفات الفٍٗف "ٛوفَ
قففٗي َقاوٗففٔ ٛأو ففا ٔ ،اتتبا ِ فا وففَ قبففن سففمرات البمففد سففمم ٛتايٖفف ٛمغرلِففا وففَ الشففم
اإلستّالمٗٛ
ٔسلمت الد اس ٛتٍٗ ٛوالقرت ٛلف 145وٗت وَ و  1111وٗت و أسر ٚة زتّّز وفاشلٕا ٟ٘املقمفر
و الفففدغة ،مىفففا اسفففت دوت الد اسففف ٛاشلفففاوف ٔاملقاومففف ٛالظ ؼفففٗ ٛأئاتع لمحؼفففٕه تمفففٜ
إااوات ا ستباٌ ٛاملمدّ ٚلمد اسٔ ٛقد وٕػن البح إىل تدٌ ٚتاٟجٌٕ ،از وٍّا:
  %71وَ أوراي المٍٖٗ ٛظاِدُٔ وراوج القٍٕات املدوٕت ٛأٔ املظفرٚ اظيِففا وشففٕٖ وراقففات املظففاِد ٚاملقرػففٍ ٛوشففب أسففما ِا املتدٌٗففٔ ٛوشففب اظيِففاالشٕق الشٕيا ٞو املٕاظٖٛة يف زتاه أاّز ٚا ستقباه ٔو الظفرٚ
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 الدلاوج األمار وظاِد ِ٘ ،ٚالدلاوج الفرٌ ٕوٌٕٗ ٛو الفرٌشٗٛة وٍشب ،%16 ٛيف افأُ وظاِد ٚالدلاوج المروٗ ٛد وتتأظ يف وم الفذلٌ ٚشب%1 ٛ
 الومٕ ِي األمار وتاوم ٛلمدلاوج املظفر ٚو املدوٕتٛة وٍشب %73 ٛوقاون  %27لةٌأأٔ يت الد اس ٛوما األ قاً ٔاإلاؼاٟٗات الت وفر ت وّفا ِفوا ا ظيِفا ال فبرل لعفاِرٚ
القرػٍٔ ،ٛاإلقبفاه تمف ٜالقٍفٕات املظففر ٚوشفب وفدٌ٘ أسفما وراقفات ا طفذلاك ٔأسفالٗ
القرػٍ ٛلمدلاوج املظفر ،ٚيف سفٕق وزيِفر ٚيف زتفاه أئات وف الظففر ،ٚاٗف اسفتٕ يت
ادتزاٟففر يف تففاً  2112وففا قٗىتففْ 122ومٗففُٕ ئ

م ف اّز ٚإلٗ ذلٌٔٗففٔ ٛأاّففز ٚاسففتقباه

لمب التمٗفزٌٖٕ٘ الفـأ ٟ٘استٕ يت وَ أملاٌٗا وا قٗىتْ  41ومٗفُٕ ئ ٔ ،وفَ أورٖ اوفف
ف3ومُٕٗ ئ

ٔوف 17ومُٕٗ ئ

وَ ورٌشا
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 ي اس:Françoise Papa ٛ
l`information sportive: une marchandise ou un droit.
وٍألت الد اس ٛإط الٗ ِ٘ ،ٛستن ٌقاغ وٍفو وداٖف ٛاأللفٗف ٛالاالاف ٛحتفت تٍفٕاُ :املممٕوفٛ
الرٖاؿٗ ٛسمم ٛأً ا ؟ ٔاٌرمقت البااا ٛوَ و ر ٚأُ اقتؼايٖات الرٖاؿٔ ٛطرق متٕٖمّا،
أيت و ورٔ الٕقت إىل حت ي ادتّات املىّٕل ٛيف وٕظٖ املممٕوات الرٖاؿفٗٔ ٛاات ا ِفا،
ستفف ٛمتٕٖمففّا ٔورٕٖرِففا مل تمففف لوٌظففر ٛالرٖاؿففِٗٔ ،ٛففٕ وففا وٍحّففا أٖـففا اوتٗففاظ الب ف
اذتؼففر ٙلممدٖففد وففَ الفمالٗففات ٔاألاففدا الرٖاؿففٗ ٛوففر ٝالبااافف ٛأُ التمٗفزٖففُٕ وففَ أِففي
الٕسففاٟن اـففٕ ا يف زتففاه "سففممٍ "ٛاملممٕوفف ٛالرٖاؿففٗ ،ٛوففَ ففاله وففرٔظ تففدي وففَ القٍففٕات
التمٗفزٌٖٕٗ،ٛمىا ِٕ اذتاه يف أورٖ ا الظىالٗٔ ٛاجتاِّا ضتٕ متٕٖن الرٖاؿٔ ٛاملٍاسفبات
الرٖاؿٗ ٛودٞا واأللما األٔملبٗ ٛلماً1961
وظفففرل الد اسففف ٛاىل أُ ِفففوٓ الشفففٍ ٛماٌفففت وداٖفففٛ

وففففا تاٟفففدات الرٖاؿففف ٛوفففَ البففف

التمٗفزٖففففٌٕ٘ٔ ،خباػفففف ٛيف وٗزاٌٗفففف ٛاأللمففففا األٔملبٗفففف ،ٛاٗفف ف ومغففففت إسففففّاً التمٗفزٖففففُٕ
ٔالظففففرمات التتا ٖفففف ٛوّٗففففا ٌشففففب ،%91 ٛإ اففففاظ التمٗفزٖففففُٕ وٍّففففا  %41ٔ %51ماٌففففت
لمظفففرمات التتا ٖفففٔ ٛقفففد مظفففف ِفففوا التٕافففْ جبفففالٔ ٞخباػففف ٛيف الٕ ٖفففات املتحفففدٚ
األورٖ ٗفف ٛتففَ سففٗررٔ ٚسففاٟن اإلتففالًٔ ،خباػفف ٛالتمٗفزٖففُٕ تمفف ٜاقتؼففايٖات األلمففا
األٔملبٗ ٛمىا تادتت الد اسف ٛٝزتىٕتف ٛوفَ القـفاٖا وٍّفا "اذتف يف املم ٗفٔ ٛاذتف يف
اإلتالً" ِٔ٘ ستٕ ادتده ٔالٍقاغ الداٟر الًٕٗ يف األٔسفاط اإلتالوٗفٔ ٛالرٖاؿفٗٔ ٛاملالٗفٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٔاألمايميٗففٔ ،ٛرتؼفففت القـفففٗ ٛمبففا مفففؽ إلٗفففْ أافففد وقففا ٖر ا مفففص األتمففف ٜلمشفففىم٘
البؼففر ٙوCSAة يف ورٌشففا يف تففاً  ،2112اٗ ف أٔ ي وظ ف ُ املٕؿففٕ وففا ٖمفف٘" :الرٖاؿففٛ
استمراي ٔل ٍّا استمراي إتالو٘ٔ ،املٍاوش ٛالرٖاؿٗ ،ٛميم ّا وفَ ٍٖعىّفا ،ل ٍّفا
يف الٕقففت ٌفشففْ ِفف٘ وم ف لمتىّففٕ ٔاألوفف ٛإُ اذتففد الرٖاؿفف٘ ٔ اػفف ٛإ ا ومم ف وتىاٗففن
األو ،ٛمي َ اتتبا ٓ سمم ٛوبا ملَ ٖدو أمار"
ٔوٕػمت الد اس ٛيف األ رل اىل يم ٛوفَ ٌتفاٟج سفٗرر ٚالتمٗفزٖفُٕ تمف ٜالرٖاؿف ،ٛطتتزشلفا
يف اٍَ ِٔىا:
 وريٌ ٛا تى الرٖاؿ٘ ٔوقمٗؽ اقْ يف اإلتالً
 حتٕه اذت يف اإلتالً اىل اذت يف اذتؼٕه تم ٜالٍتاٟج الرٖاؿٗ ٛغرل
التعليق على الدراسات السابقة:
وَ اله وراامف ٛاأليوٗفات الفت وٍألفت وٕؿفٕ وظففرل القٍفٕات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗٔ ،ٛوفَ
اله الد اسات الت اي اٍاِا يف ِوا البح أو ٍٍا ارترٔأل واملالاعات التالٗ:ٛ
 ٌد  ٚالد اسات األمايميٗ ٛالت وٍألت املٕؿٕ ٔ ،أغمبّا وٕؿٕتات ػحفٗٔ ٛوقفا ٖرلالحتايات ٔاملٍعىات الماوم ٛيف زتاه الرٖاؿٔ ٛالتشٕٖ الرٖاؿ٘
 وٍٕتففت املقا وففات الففت وٍألففت املٕؿففٕ  ،و ف املقا وففات اإلتالوٗففٔ ٛاملقا وففات القإٌٌٗففٛٔالشٕسٕٗلٕاٗٔ ٛا قتؼايٖٛ
 وٍألففت الد اسففات تٍاػففر المىمٗفف ٛاإلتالوٗٝفف ٛواففن :القففاٟي وففاإلتالً يف ي اسفف ٛاألوففرلسمد سمد وَ سمٕي ٔادتىّٕ يف ي اس ٛوٕاظ وَ اا اهلل القحراٌ٘ ٔي اسAnissa ٛ
ٔ Mekhalfiالٍعي ٔالقٕاٌ يف ي اسFrançoise Papaٛ
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 أمدت الد اسات تم ٜو َرل التمفزُٖٕ تم ٜالرٖاؿف ٛيف ادتٕاٌف التٍعٗىٗفٔ ٛيف قٕاتفدمما ستّا
 مظففت الد اسفات الشففاوق ٛتمف ٜأُ ٖاؿفف ٛمفر ٚالقففدً ِف٘ الرٖاؿفف ٛاألمافر وتاومففٛٔاألمار ترؿا يف التمٗفزُٖٕٔ ،األمار متفٕٖال وفَ وفَ افاه األتىفاهٔ ،امل سشفات
التتا ٖٔ ٛاملالٗٛ

267

268

 أطففا ت الد اسففات اىل اظيِفففا الشففٕق املٕاظٖففٔ ،ٛاٌتظفففا ظففاِر ٚالقرػففٍ ٛلمىبا ٖفففاتالرٖاؿٗٔ ٛخباػ ٛيف مر ٚالقدًٔ ،أُ ل ٖتي تمف ٜوشفتٕ ٝالفدٔه ٔاألوفراي ٔ ،اػفٛ
يف الدٔه الٍاوٗٛ
 أمدت الد اسات الشاوق ٛاسفتىرا ادتفده افٕه ظفاِر ٚالتظففرل ،وفَ فاله اسفتىراالٍقاغ إه وٕؿٕ اذت يف اإلتفالً ٔاملممٕوف ٛالرٖاؿفٗ ٛوفَ اّفٔ ،ٛاذتف يف وم ٗفٛ
الؼٕ ٔ ٚاملممٕو ٛالرٖاؿٗ ٛوَ اَّ ٛاٌٗٛ
ٔتىٕوا و ُ الد اسات الت ػدٌاِا شلا تالق ٛجبٕاٌ تدٖد ٚوَ ي اسفتٍا سفٕا ٞوفَ
اٗ املٍّج ،أٔ وَ اٗف ٌٕتٗف ٛاملقا وفٔ ،ٛو ظفف لٍفا تفَ طبٗمف ٛاملٕؿفٕ ٔومفدي إاٌف
وٍألْٔ ،سٍحأه يف ساٍا ا سفتٍ٠اض وفبما واافا ٞوّٗفا ،إىل ااٌف اإلؿفاو ٛالفت ٌشفمٜ
إىل وقففدميّا وففَ ففاله ساٍففا إلط ف الِٗ ٛفف٘ ستففن وفاتففنٔ ،حتتففاأل إىل املزٖففد وففَ املتاومففٛ
ٔالد اسٛ
خامسًا :مجتمع الدراسة وعينته:
ٖتىان زتتى البح يف و ٛ٠ادتىّفٕ املتفاو لمرٖاؿف ٛيف الٕسفت ادتفاوم٘ جباومف ٛالظفا قٛ
ودٔلفف ٛاإلوففا ات المروٗفف ٛاملتحففدٔ ٚلمٍٗفف ٛتىدٖفف ٛوففَ أتـففا٠ِٗ ٞفف ٛالتففد ٖص ٔأتـففا ٞاشلٗ٠ففٛ
اإليا ٖٔ ٛالرال مبتىٕ  151وفري ٚوٕظت ٛوالتشأ ،ٙأ 51 ٙوفري ٚل فن و٠فٔ ،ٛوٕظتفت
المٍٗ ٛسش ادتٍص وفف 123لمفومٕ ٔ 27لةٌفا ٔ،ومغ تفدي املفٕاطٍ يف المٍٗف 51 ٛوقاوفن
 99وففَ الٕاوففدَٖ ٔقففد مت إاففرا ٞالد اسفف ٛيف الفففذل ٚوففا و ف اففاٌف٘ وٍٖففاٖرة ٔ 2114إٖمٗففٛ
وٖٕلٕٗة ٔ 2115قد اتذلؿتٍا وما الؼمٕوات اػ ٛيف اسذلاا ا ستىا ات املٕظتف ٛتمفٜ
أتـا ٛ٠ِٗ ٞالتد ٖص ،اٗف سفتمٍا قمف ٛاألطف اؾ الفوَٖ ٖتفاومُٕ الفدلاوج الرٖاؿفٗ ،ٛإىل
ااٌ اٌظغاشلي والتد ٖص ٔالبح الممى٘ ِٕٔ وا امن ئيِي ٔإااوفاوّي تمف ٜا سفتىا ات
و و يف وما األاٗاُ تد ٚأساوٗ ٔقد استغرقت الد اس ٛاملٗداٌٗ ٛتد ٚطّٕ  ،و إتفداي
ا سفففتباٌ ٛو ا سفففتىا ٚة ٔحت ٗىفففْ و أ ومففف ٛأطفففّرةٔ ،يف ف البٗاٌفففات ٔوفرٖغّفففا ٔحتمٗمفففّا
ٔومادتتّا إاؼاٟٗضا و سفت ٛاطفّرةٔ ،الففذل ٚاملتبقٗف ٛاسفتغرقت يف حترٖفر البحف ٔوراامتفْ
وؼفٌّ ٛاٟٛٗ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

سادسًا :منهج الدراسة:
اتتىدت الد اس ٛتم ٜوٍّج املشم املٗداٌ٘ لد اس ٛستٕ َٖ أساسٗ ِىا:
أٔ  :وا أطاط ٔتايات وظاِد ٚأوراي المٍٗ ٛلمقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
ٔماُ الغري التمره تمف ٜيمف ٛوفَ امل طفرات وٍّفا :وفد ٝاملظفاِد ٚلمفدلاوج الرٖاؿفٗ،ٛ
ٔأوففامَ املظففاِدٔ ،ٚالرٖاؿففات ٔالففدلاوج املفـففم ٌٕٔ،ٛالقٍففٕات التمٗفزٌٖٕٗفف ٛاملظففاِد،ٚ
ٔاطذلاك اوراي المٍٗ ٛيف القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗ ٛالرٖاؿٗ ٛاملت ؼؼٔ ،ٛأِي القٍفٕات الرٖاؿفٛ
املظفرٔ ،ٚالدٔاو ٔ ا ٞا طذلاك وّٗا
َاٌٗا :وا ِ٘ اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ؟
ٔمت وٍأه ل وفَ فاله أسف٠م ٛتفَ وٕقفف أوفراي المٍٗف ٛوفَ القٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗف ٛاملظففرٚ
ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٔ ،ٚا جتآ ضتٕ وظفرل وما الرٖاؿفات ئُ غرلِفأ ،املٕقفف وفَ
وظفرل أِي البرٕ ت ٔالفمالٗات الرٖاؿٗ ٛالماملٗف ٛومف ض المفاد ل فر ٚالقفدً ،الفدٔ ٖات
األ ٔوٗ ،ٛالبرٕل ٛاألورٖ ٗ ٛل فر ٚالشفم ٛإخلة إىل ااٌف أسف٠م ٛتفَ وٕقفف أوفراي المٍٗفٛ
وَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٔ،ٚوا ا وقذلإ المٍٗف ٛستفن الد اسف ٛوفَ امفٕه
لمىظ مٔ ٛاسفتّمت ا سفتباٌ ٛمبحفٕ وـفىَ أسف٠م ٛسٕسفٕٗيميغراوٗ ٛوـفىٍت وٗاٌفات تفَ
ادتٍص و الٍٕ ة ،الٕظٗف ،ٛالراو الظّر ٔ،ٙاإلقاوٛ
سابعًا :الصدق والثبات:
و مد الد اسات الممىٗٔ ٛاألمايميٗ ٛتمف ٜؿفرٔ  ٚوربٗف إافراٞات الؼفدق ٔالابفات
يف البحٕ ٔالد اسات الممىٗ ٛلول قىٍا ومري استىا  ٚالد اس ٛتم ٜأسفاوو ٚست ىف
ٔشتتؼ يف تمًٕ اإلتالً ٔا وؼاه ٔ 19مت وؼىٗي املقٗاض و القٗاً وا تبا قبم٘ تم15 ٜ
وفري ٚأ ٙوٍشبٔ %11 ٛومغ ومده الؼدق ٔ %91مت التحق وَ الابات و تاي ٚوٕظٖ ا سفتىا ٚ
ٔومغ ٌشب%92 ٛ
ثامنًا :التحليل والتفسري اإلحصائي:
تقف ا ٌتّفا ٞوفَ يف البٗاٌفات املتممقف ٛوالد اسف ٛاملٗداٌٗفف ،ٛمتفت تىمٗف ٛإي اشلففا إىل
اذتاس ا ل٘ٔ ،ومادتتّا ٔحتمٗمفّأ ،اسفت الؾ الٍتفاٟج تفَ طرٖف ورٌفاوج الفف وspssة أٙ
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ٔ Statistical Package for the Social Sciencesمت الراففٕ إىل ا

تبففا ات

اإلاؼا ٟٛٗالتالٗ ٛيف حتمٗن وٗاٌات ادتاٌ املٗداٌ٘:ِ٘ٔ ،
 1الت را ات ٔالٍش املٖٕٛ٠
 2ا تبا كChi Square 2
 3ا تبا مرٔس اه ٔالٗص Kruskal Wallis
 4ا تبا واُ ٖٔت "Mann Whitney

21

تاسعًا :اإلطار النظري للدراسة:
طّدت وداٖ ٛورم القرُ اذتال٘ وفرٔظ تفدي وفَ املففاِٗي مت وفدأشلا وظف ن ٔاسف يف
ٔساٟن اإلتالًٔ ،يف امل مترات ٔاملٍتدٖات اإلتالوٗٔ ٛالرٖاؿٗ ،ٛوٍّا :التظفرل ،اذتؼرٖ،ٛ
القرػفففٍ،ٛاقٕق الٍقفففن ٔالبف ف التمففففزِٔ ،ٙففف٘ ٌتفففاأل الترفففٕ اذتاػفففن يف زتفففاه البف ف
التمٗفزٖففٌٕ٘ ٔو ٍٕلٕاٗففات الٍقففن ٔاإل سففاهٔ ،اظياي ا ِتىففاً وّففوٓ املٕؿففٕتات ومففد وزاٖففد
اِتىففاً التمٗفزٖففُٕ والرٖاؿففٔ ٛاملٍاوشففات الرٖاؿففٔ ،ٛومففد اجتففآ املففاه ٔاألتىففاه ضتففٕ ِففوا
ادتاٌ وَ الٍظفاط اإلٌشفاٌ٘ ٔتمٗفْ سفٍحأه يف ادتاٌف الٍعفر ٙوفَ الد اسف ٛوٍفأه ِفوٓ
القـاٖا م مفٗ ٛلمتاٌ املٗداٌ٘ قؼد ارتفرٔأل وٍتفاٟج جتٗف تمف ٜأسف٠م ٛالد اسفٔ ٛحتقف
األِداه املرإ ٚوٍّا
 1التمفزُٖٕ ٔالرٖاؿٛ
متتفففففد المالقففففف ٛوففف ف التمٗفزٖفففففُٕ ٔالرٖاؿففففف ٛإىل الشفففففٍٕات األٔىل لبداٖففففف ٛاٌتظفففففا
التمٗفزُٖٕ،اٗف طففّدت سففٍ 1936 ٛأٔه ٌقففن ومٗفزٖففٌٕ٘ لولمففا األٔملبٗففٔ 21ٛيف اففٕاُ وففَ
تاً  1949و التمٗفزُٖٕ الفرٌش٘ أٔه ٌظفر ٚإ با ٖف ٛتمف ٜاملباطفر ،غرفت طفٕاه وسفباقة
وا ٖص لمد اات  ٔ 22مظفف ِفواُ التا غتفاُ وٕؿفٕإ أُ ِفوٓ الٕسفٗم ٛسفت ُٕ يف ػفدا ٚ
ٔساٟن اإلتالً الٍاقم ٛلمىبا ٖات ٔاألادا الرٖاؿٗ ،ٛرتؼٕػٗتّا املتفري ٚيف ومف الففذل،ٚ
القاٟى ٛتم ٜالؼٕت +الؼٕ  +ٚا يا ٞإىل ااٌف أُ الرٖاؿفِ ٛف٘ يف البداٖفٔ ٛالٍّاٖف ٛورافٛ
ٔاسففتمرائ ،وففَ َمففي و ف ُ مففن الترففٕٖرات الالاقفف ٛيف زتففاه الب ف ٔالمففري التمٗفزٖففٌٕ٘
ػبّت يف ػاحل اٌتظا الرٖاؿٔ ٛوغمغمّا يف أٔساط ادتىاِرل

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٔو ف وففرٔ الٕقففت أػففبم التمفزٖففُٕ والظوففا لواففدا ٔاملٍاسففبات الرٖاؿففٗ ،ٛوفمففن وٍففاو٘
ا ستاىا ات يف ِوا ادتاٌ ٔ ،وفمفن اتتىفاي اشلٗ٠فات الرٖاؿفٗ ٛالدٔلٗفٔ ٛا مٗفٔ ٛاملٍت بفات
ٔاألٌدٖفف ٛالرٖاؿففٗ ٛتمفف ٜتاٟففدات ٌقففن املبا ٖففات ٔاملٍاوشففاتِٔ ،ففٕ وففا يتففا الففرٟٗص الشففاو
لمتٍ ٛاألٔملبٗ ٛالدٔلٗ ٛإىل القفٕه" :د ٖمفد التمٗفزٖفُٕ ٔالرٖاؿف ٛومفا ٔ غفي لف وقفد مفدلا
اٍبا إىل اٍ وٍو ٌؼف قرُ"
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ٖٔففوِ ارتففبرل اإلتالوفف٘ " ؿففا الٍتففا " إىل وقشففٗي ورااففن ورففٕ المالقفف ٛو ف التمفزٖففُٕ
ٔالرٖاؿ ٛإىل املراان التالٗ:ٛ
 املرام ٛاألٔىل :تّد ا ات ا ات1975 -1946 :
 املرام ٛالااٌٗ :ٛتّد التحالف و ا حتايات املٍّٗف ٛأوفاً ا ىٕتفات ا ات ا ٖف:ٛ
1991 -1975
 املرام ٛالاالا :ٛتّد املٍاوشٔ ٛالتتا  :ٚوٍو1991
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ٔ ٍِا جت اإلطا  ٚاىل أُ أمفدل ِٗ٠فت ئلٗفت يف الرٖاؿفِٔ -ٛىفا المتٍف ٛاألٔملبٗفٛ
الدٔلٗففٔ International Olympic Committee ٛا حتففاي الففدٔل٘ ل ففر ٚالقففدً
ٖ - FIFAمتىداُ الًٕٗ تمف ٜتاٟفدات اقفٕق البف التمففز ٙوبالٍشفب ٛلمتٍف ٛاألٔملبٗفٛ
الدٔلٖٗ ٛمتدل الٍقن التمفز ٙتؼ ورٕ ٔاٌتظا الرٖاؿٔ ،ٛوفٕ ي املٍعىف ٛتمف ٜوٕقمّفا
اإللٗ ذلٌٔ٘ التؼرٖم التال٘" إُ الٍقن التمفزٖ٘ ِٕ الٕسٗم ٛالرٟٗش ٛوَ أان أُ ٌمٗع
ومال جترؤ ٛسحر األلما األٔملبٗ ٛتدل الماد" ٖٔ 25ـٗف القاٟىُٕ تم ٜط ُٔ المتٍٛ
الدٔلٗ ٛو ُ المتٍ ِ٘ ":ٛادتّ ٛاملال ف ٛذتقفٕق البف لولمفا األٔملبٗف ٛتفدل التمٗفزٖفُٕ
ٔالرايٖٕ ٔاشلٕاوف ٔاإلٌذلٌت ِ٘ٔ ،املش ٔل ٛتَ وٍم اقٕق الٍقفن لة اتفات و ومٗفزٖفُٕ
ٔ ايٖٕة يف المفاد وفَ فاله املفأؿفات" ٔسشف المتٍف ٛوف ُ وٗف اقفٕق وف األلمفا
األٔملبٗ ِٕ ٛا رك ملا ٖم٘:
 متٕٖن اذترم ٛالرٖاؿٗ ٛاألٔملبٗٛ
 حتقٗ اٌتظا الرٖاؿ ٛاألٔملبٗ ٛياِرلٖضا ٔتاملٗضا
 ورٕٖر األلما  ٌٔ ،ظر القٗي الرٖاؿٗ ٛاألٔملبٗٛ
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ٔ تت إ ُ ،أُ صتد أُ وٗااق المتٍف ٛاألٔملبٗف ٛالدٔلٗفٖ ٛفٍؽ يف يٖبااتفْ وف ُ"وقًٕ المتٍفٛ
األٔملبٗفف ٛواختففا ماوفف ٛالتففداورل وففَ أاففن ؿففىاُ وغرٗفف ٛماومفف ٛلولمففا  ،وٕاسففر ٛشتتمففف
ٔساٟن ا وؼاه ٔاإلتالً ٔالٕػٕه اىل أٔس طرعت ٛوَ ادتىاِرل تدل الماد"
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ٔوففا مي ففَ والاعتففْ اففٕه اِتىففاً التمٗفزٖففُٕ والرٖاؿففِ ،ٛففٕ ل ف التٕاففْ ضتففٕ ا ِتىففاً
وبما الرٖاؿات ئُ األ رٖٔ ،ٝتفأت ل وَ ومد اىل آ ر ،وف٘ الٕقت الو ٙوشمت وٗفْ
األؿففففٕا ٞتمفففف ٜمففففر ٚالشففففم"ٔ ٛالففففرغ " )ٔ ،(Rugbyاملالمىفففف ٛيف الٕ ٖففففات املتحففففدٚ
األورٖ ٗفف ،ٛصتففد ومففداٌا أ ففر ٝوّففتي و ففر ٚالقففدً ٔالتففٍص ٔ"الففرغ " ٔسففباق الففد اات،
ل ففَ أماففر الرٖاؿففات يف المففاد وغرٗففِ ٛفف٘ مففر ٚالقففدً وففَ ففاله املٍاسففبات الماملٗففٛ
ال ففففدل ٝومفففف ض الماد،مفففف ض أٔ ٔوففففا ،مفففف ض إورٖقٗا،مفففف ض أورٖ ا،مفففف ض
آسٗاة،واإلؿفففاو ٛاىل الفففدٔ ٖات يف ومفففا البمفففداُ وافففن إسفففباٌٗا ٔإصتمفففذلا ٔأملاٌٗفففا ٔإٖرالٗفففا
ٔورٌشا ٔالدلاظٖن ٔاأل اٍت ٔغرلِفا ،األوفر الفو ٙامفن وفَ مفر ٚالقفدً الرٖاؿف ٛاألمافر
ياِرلٖ ٛيف الماد ٔاألمار سٗ ٛلمتمٗفزُٖٕ
ٔو ٖفد وفا ِبٍففا إلٗفْ الد اسف ٛالشففٍٕٖ ٛالفت وقفًٕ وّففا و سشف Fastsport ٛلؼفاحل ا مففص
فص ٖاؿفات  %65وفَ اذتتفي الشفات٘

األتم ٜلمشفىم٘ وؼفر ٙيف ورٌشفا ،اٗف افاظت
لمدلاوج الرٖاؿٗٔ ٛماُ الذلوٗ تم ٜالٍحٕ التال٘:
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ادٔه ٖٕؿم :اذتتي الشات٘ لمدلاوج الرٖاؿٗٛ
الرياضة

2102

2102

الرياضة

كرة القدم

 512204ساعة أي %2421

كرة القدم

54.240ساعة أي %24211

الرغيب

250240ساعة أي%0521

الرغيب

 22.222ساعة أي%05

التنس

 221221ساعة أي%022.

التنس

 22.255ساعة أي%02

سباق الدراجات

021204ساعة أي%.21

سباق الدراجات

022ساعة أي%.

كرة السلة

 ..215ساعة أي%420

رياضة الغولف

15201ساعة أي%4

املؼد  Fast sport:ادتدٔه ورم وَ سٍت ٔوَ إتداي الباا

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٔ وظففففرل الد اسفففف ٛإىل وفففففٕق ٖ اؿفففف ٛمففففر ٚالقففففدً تمفففف ٜمففففن الرٖاؿففففات يف التغرٗففففٛ
التمٗفزٌٖٕٗ،ٛإ و ظف ي اس 2113 ٛتم ٜل وَ اله األ قاً التالٗ:ٛ
مففر ٚالقففدً وفففٕق ٖاؿفف ٛالففرغ وففففففففف1 5وففر 2ٔ،ٚوففرٖ ٚاؿفف ٛالتففٍص7ٔ ،وففرات ٖاؿففٛ
الفٕ وٗالُ وسباق الشٗا اتة 11ٔ،ورٖ ٚاؿ ٛمر ٚالٗد7ٔ ،ورات ألمفا القفٕ21ٔ ،ٝوفرٚ
ٖاؿ ٛالشباأ ٛمفاُ ِفوا قبفن اٌرفالق قٍفٕات beIN Sportsالرٖاؿفٗ ٛالفت ظايت وفَ
اذتتي الشات٘ ل ر ٚالقدً
ٔإ ا ماٌت املٍاوش ٛتم ٜأطدِا و القٍٕات الرٖاؿٗ ٛاملت ؼؼٔ ٛاملظفر ٚتم ٜالرٖاؿف،ٛ
و ُ التٍاوص د ٖ َر يف مُٕ مر ٚالقدً ا اه األٔه لمىٍاوشٔ ،ٛا اه األٔه

ىٕ وفا

ومرؿْ ِفوٓ ا ىٕتف ٛأٔ ومف وفَ الرٖاؿفات ،إ ٌشفتن يف افالت قٍفٕات beIN Sports
ٔ Canal+الٍش التالٗ ٛيف زتاه اقٕق الب التمٗفزٌٖٕ٘ لمرٖاؿ:ٛ
 % 83ل فففر ٚالقفففدً %11ٔ ،لمفففرغ ٔ ،الففففٕ وٗالُ %2ٔ ،%4لرٖاؿفففات أ فففر ٝيف قٍفففٕات
"مٍففاه ومففٕض"ٔ ،وتفففٕق يف قٍففٕات "وفف٘ إُ س فبٕ ت" مففر ٚالقففدً تمفف ٜزتىففٕ الرٖاؿففات
وٍشبٖ ،%87ٛمّٗا الرغ وٍشبٔ ،%5ٛالتٍص وفٖ ٔ ،%3اؿات أ ر ٝوٍشب%5 ٛ
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ٔ مي َ اذتدٖ تَ ومفاظي ئ مفر ٚالقفدً يف زتفاه التغرٗف ٛالتمفزٌٖٕٗف ٛئُ اإلطفا ٚ
إىل ا حتففاي الففدٔل٘ ل ففر ٚالقففدً ِ ،FIFAففوٓ األودلطٕ ٖفف ٛالمعىفف ٜالففت جتشففد س ف
ا ٌففدواأل اذتاػففن و ف الرٖاؿفف ٛومففر ٚالقففدًة ٔاإلتففالً ٔاألتىففاه ٌٔعففر ٚتمفف ٜتاٟففدات
الفٗد الٗ ٛوَ اقٕق التعاِرات الرٖاؿٕٖٗ ٛؿم التىدي املال٘ شلوٓ اشلٗ٠فٔ ٛادتفدٔه املفٕال٘
ٖم ؽ ل :
ادٔه ٖٕؿم تاٟدات الفٗفا وَ اقٕق التعاِرات الرٖاؿٗ ٛمبالٖ الدٔ ات
النشاط

2102

2102

التسويق

029.1

01409

حقوق وسائل اإلعالم والبث التلفزي

92449

012904

عائدات حقوق الرخص

02099

.29.1

اجملموع

0221.1

.124.2

املؼد FIFA:Financial Report.2013 :
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مىا أيت الت ٍٕلٕاٗا ئ ا مفبرلا يف ورفٕ تالقف ٛالتمٗفزٖفُٕ والرٖاؿف ٔ ٛؼٕػفا
لمبفف ٛمففر ٚالقففدً ،إ ٖففر ٝومففا امل تؼف أُ ٌّاٟٗففات مف ض المففاد والظففٗم٘ تففاً 1962
ماٌففت وداٖفف ٛل فف٘ و ففو تالقفف ٛالتمفزٖففُٕ والرٖاؿفف ٛط ف ال ٔطٕ اففا آ ففر ،اٗ ف مت
وشتٗن املبا ٖات يف أوالً وٗمت إىل التمٗفزٌٖٕفات لمتقفًٕ وباّفا اقفأ ،يف وٌٕفدٖاه إصتمفذلا
لماً 1966است دوت ألٔه ور ٚأاّز ٚالفٗدٖٕ متقٍٗ ٛادٖا ٛلب املبا ٖات ،لٗف و٘ وٌٕفدٖن
امل شٗ يف  1971لتشت دً وْٗ ٔألٔه ور ٚاألقىا الؼٍاتٗ ٛيف ٌقفن املبا ٖفات إىل المدٖفد
وَ ئه الماد
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ٌٔتٗتفف ٛالترففٕ الت ٍٕلففٕا٘ ٔاظيٖففاي ياِرٖفف ٛالرٖاؿففٔ ،ٛوٍّففا مففر ٚالقدً،طففر
ا حتاي الدٔل٘ يف وٗ اقٕق ٌقن املبا ٖات الٍّا ٟٛٗمببالغ والٗ ٛودأت و ٌّاٟٗفات األ اٍفت
يف 1978مببمففغ  34ومٗفففُٕ ئ َ ،فففي ٌّاٟٗفففات إسففباٌٗا  1982وفففف41ومٗفففُٕ ئ ٌّ ٔ،اٟٗفففات
امل شففٗ 1986مببمففغ51ومٗففُٕ ئ  ،وٍّاٟٗففات إٖرالٗففا يف  1991مببمففغ75ومٗففُٕ ئ ،
وىٌٕدٖاه الٕ ٖات املتحد ٚاألورٖ ٗ ٛيف 1994مببمغ87ومٗفُٕ ئ
117 1998ومٗفُٕ ئ

ٔأ فرلا ٌّاٟٗفات ورٌشفا

ومفدِا دتف ا حتفاي الففدٔل٘ إىل اات فا وٗف اقففٕق البف لٍفشفْ

ومفد أُ مفاُ لف وم فا لظفرمت جتفا ٖت وداٖف ٛوف ٌّاٟٗفات أملاٌٗفا تفاً ،2116لتقفففز
اقٕق و وٌٕدٖاه  2111جبٍٕ إورٖقٗا إىل3ومٗا ات ئ َ ،في 4ومٗفا ات فاله املٌٕفدٖاه
األ رل والدلاظٖن ٔ 31ساتد تمف ٜلف اظيٖفاي وممف ادتىفاِرل والممبفٔ ٛاظيٖفاي تفدي املىا سف
شلأ ،ورفٕ و ٍٕلٕاٗفات البف الفت و ٍفت أمافر وفَ  151ئلف ٛوفَ وظفاِد ٚاملبا ٖفات
الٍّا ٟٛٗوٍو ٌّاٟٗات  2112و ٕ ٖا ٔالٗاواُ
ٔارتالػِ ٛف٘ أُ التمٗفزٖفُٕ ِفٕ أمافر ٔسفاٟن اإلتفالً ا وباطفا والرٖاؿفٔ ،ٛمي فَ
وفشرل ل واظيِا تدي القٍفٕات الرٖاؿفٗ ٛاملت ؼؼفٔ ٛاظيٖفاي اذتتفي امل ؼفؽ لمرٖاؿفٛ
يف القٍٕات " التا غتٗٔ،"ٛوٍٕ أسالٗ المفري ٔاملظفاِدٔ ،ٚقفد اٌتقفن وف َرل التمٗفزٖفُٕ إىل
ازٟٗات الممبٔ ٛوفاػٗمّا ،اٗ أي مت ٔ -مىفا سفبقت اإلطفا  -ٚومفدٖالت تمف ٜومفا
األلمفففا الرٖاؿفففٗ ،ٛورؿفففّا وٍرففف التتفففا ٔ ٚاإلتفففالُ ٔاملفففاه ،وفففف٘ الٕ ٖفففات املتحفففدٚ
األورٖ ٗففف ٛأػفففبحت وبا ٖفففات مفففر ٚالشفففم ٛجتفففر ٝيف أ ومففف ٛأطفففٕاط وفففَ أافففن وـفففاتفٛ
الٕوـات اإلطّا ٖٔ ٛيف الٕقت ٌفشفْ ٖف فر األورٖ ٗفُٕ و القفاٟىُٕ تمف ٜاإلتالٌفاتة يف
وقشففٗي وبففا  ٚمففر ٚالقففدً إىل َالَفف ٛأطففٕاط وففد وففَ طففٕط  ،لففٗص وففَ أاففن ظٖففاي ٚاملتمففٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٔالفرافف ،ٛوففن وففَ أاففن ظٖففاي ٚوففدا ٗن تاٟففدات اإلتففالُ ٔالدتاٖفف ٛالتتا ٖففٖٔ ٛظففرل ومففا
امل تؼف ف إىل ومفففاظي وفففد ن التمٗفزٖفففُٕ يف الرٖاؿفففٔ ،ٛسفففٕه ٍٖتقفففن وفففَ ٌقفففن األافففدا
الرٖاؿففٗ ٛإىل وٍعٗىّففا وشففتقبال ٖٔم ففؽ " "Ted Turnerوففدٖر طففب ِ CNN ٛففوا
ا جتففآ تٍففدوا ٖؼففرإ ٔعتففو وففالقٕه  ":إُ وففا ٌرٖففدٓ وففَ الرٖاؿففِ ٛففٕ مفف املٍاوشففات
ٔاألادا الرٖاؿٗٔ ،ٛإ سٍقًٕ وْ ود وٍّا"
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 2القٗي اإل با ٖٔ ٛالقٗي الرٖاؿٗ ٛو ا ستمراي ،اإلَا  ،ٚالؼرا  ،التشمٗٔ ٛالذلوْٗة
وففوِ المدٖففد وففَ الد اسففات ٔالبحففٕ إىل أُ سففر ا وبففاط الرٖاؿفف ٛوٕسففاٟن اإلتففالً
ٖمٕي إىل اطذلامّىا يف وما القٗي ،والتغرٗ ٛالتمٗفزٌٖٕ ٛلوادا ٔالٕقفا ٟوقفًٕ تمف ٜوفا
ٖشى ٜوالقٗي اإل با ٖ ِ٘ٔ ٛادتدّٔ ٚالٕاقمٗٔ ٛاألِىٗٔ ٛالـ اؤ ٛالظفّرٔ ٚاإلَفا ٔ ٚالغراوفٛ
ٔالؼففرا ِٔ ،فف٘ يف أغمبّففا وتففٕور ٚيف اذتففد الرٖاؿفف٘ ،وففَ ٍِففا د ظت فد القففاٟىُٕ تمففٜ
ٔسفففاٟن اإلتفففالً ػفففمٕو ٛيف وتاومففف ٛاألافففد الرٖاؿفففٗ ٛوقا ٌففف ٛوف ف األافففدا الشٗاسفففٗٛ
ٔ ا قتؼايٖ ٛالت وترم ورظا ٔومادتفٔ ٛوراتفا ٚلم فت المفاً لمٕسفٗمٔ ٛاجتاِفات ادتىّفٕ ،
ٔوـففال تففَ وبمففات التغرٗفف ٛوالٍشففب ٛلؼففاٌم٘ اذتففد أٔ والٍشففب ٛلمتىّففٕ  ،اٗ ف ٖؼففم
اذتؼٕه تم ٜإيا ضتٕ املٕؿٕتات الت وقدوّا ٔساٟن اإلتالً يف املقاون صتفد أُ وغرٗفٛ
األادا الرٖاؿٗ ٛوتشي والٗشر ٔواوشا زتاه اذترٖ،ٛومٗدا تَ الرّقاوفٔ ٛالرّقاوف ٛالواوٗف،ٛ
المت متا ساُ تم ٜاذتد الشٗاس٘ ٔا قتؼائ ٙا اتىات٘ ٔالاقايف
وقًٕ الرٖاؿ ٛتم ٜاملتمٔ ٛالفرا ِ٘ٔ ،ٛوول وقدً التشفمٗٔ ٛالذلوٗفِْٔ ،ىفا ٔظٗفتفاُ
ستببتاُ إىل ياِرل ٔساٟن اإلتالً ٔخباػ ٛيفاِرل التمٗفزٖفُِٕ ،فوٓ الٕسفٗم ٛالفت وف و٘
يف وقدؤ ٛساٟن ٔأئات الذلوْٗ ٔمتـٗ ٛالٕقت،ون ود ض تٍد تمىا ٞالشٕسٕٗلٕاٗا ؿفىَ
اقففن ٖرمفف تمٗففْ "سٕسفففٕٗلٕاٗ ٛالفففرا " وفففَ ٍِفففا مففاُ ِفففوا ا ٌففدواأل وفف التمٗفزٖفففُٕ
ٔالرٖاؿفف ٔ ،ٛالففوٖ ٙتتففْ وشففتقبال ضتففٕ املزٖففد وففَ التمقففد ،وفمففن وففدا ن تٕاوففن الذلوٗففْ
ٔالتتا ٔ ٚاإلتالُ
ٍٖتىفففف٘ اإلتففففالً الرٖاؿفففف٘ إىل وففففا ٖرمفف ف تمٗففففْ يف األيوٗففففات اإلتالوٗفففف ٛوففففاإلتالً
ا ستمراؿف٘ ،32اٗف ٖقفًٕ تمف ٜاملفزأل وف التشفمٗٔ ٛا سفتمراي ،وف الذلمٗفز تمف ٜقفٗي
اإلَففا ٔ ٚالظففّرٔ ٚالغراوففٔ ٛالؼففرا  ،و ففن ارمفف ٛأٔ وؼففرٖم ٖقففًٕ وففْ الٍتىففاُ " ٌٔالففدٔ
ٔوٗش٘"ومتدلٓ ٔساٟن اإلتالً دلا أٔ ادَا ّٖي أمدل قفد وفَ ادتىفاِرلٔ ،مفن وبفا ا ٚيف
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مر ٚالقدً وف "الرٖفاه ود ٖفد ٔورطفمٌٕ "ٛأٔ األ اٍفت ٔالدلاظٖفن ِف٘ ػفرا ااتففال٘
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ٔاألوففر ٍٖرب ف تمفف ٜيٗ ف املٍاسففبات الرٖاؿففٗ ،ٛواففن ٌّاٟٗففات م ف ض المففاد ٔالففدٔ ٖات
األٔ ٔوٗ ٔ،ٛالمدٖد وَ املٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
 3الرٖاؿ ٛو اذت يف اإلتالً ٔا امل لف:
أي ٝاظيٖفففاي اِتىفففاً ٔسفففاٟن اإلتفففالً ٔ -وٍّفففا التمفزٖفففُٕ -والرٖاؿففف ،ٛإىل وٕافففْ
ا ستاىا ات ضتٕ ِوا الٍظاطٔ ،حتٕلفت -الرٖاؿف -ٛيف ظفره قؼفرل إىل سفمم ٛوت ممفّا
يم ٛوَ المفرٔي ٔ ارتفدوات ،لتٍتقفن يف األ فرل وفَ لمبف ٛياِرلٖف ٛزتاٌٗف ٛتمف ٜطاطفات
التمٗفزُٖٕ إىل وٍتج وسممٛة غتـ لقٕاٌ الشٕق وفَ فاله املٍاوشف ٛيف األسفما ٔ ،اٌتقمفت
تاٟففدات الرٖاؿفف ٛوففَ طففباك التففوامر إىل وراقففات ا طففذلاكٔ ،وففَ القٍ فٕات املفتٕافف ٛإىل
القٍٕات املدوٕتٛ
يف ِففوا الشففٗاق أطففا ت ي اسفف ٛلمىتمففص األتمفف ٜلمشففىم٘ وؼففر ٙيف ورٌشففا إىل أُ
الشٍٕات األ رل ٚطّدت ظٖاي ٚيف اذتتي الشات٘ لمدلاوج الرٖاؿٗ ٛتم ٜطاطفات التمٗفزٖفُٕ
وففف9أؿففماه وففا مففاُ ٖقففدً قبففن  15سففٍ ،ٛوىففَ و ف 111 111سففات ٛوففَ الففدلاوج الرٖاؿففٗٛ
املقدو ٛاله سٍ 2111 ٛصتد  %98وٍّا قدً تمف ٜطاطفات التمٗفزٖفُٕ املدوٕتف ٛواملظففرٚة،
ِٔففوا وففا ٖفشففر مففُٕ  %75وففَ اقففٕق الب ف لواففدا ٔاملٍاسففبات الرٖاؿففِٗ ،ٛفف٘ وم ف
لمقٍففٕات املدوٕتففٛ

34

ٔوتتففا

األطففراه ات المالقفف ٛواملٍاوشففات الرٖاؿففٗ،ٛوَ سترففات

ومٗفزٌٖٕٗٔ ٛوال ٘ اذتقٕق ٔادتىاِرل ادلٗ ٛاذت يف املممٕؤ ٛاذت يف اإلتالً وَ اّف،ٛ
ٔاذتف يف وم ٗفف ٛالؼففٕ  ٚوففَ طففره وٍعىفف٘ التعففاِرات الرٖاؿففٗ ٛوففَ اّففَ ٛاٌٗفف 35 ٛلقففد
اظيايت محففف ٜادتفففده ومفففد سفففٗرر ٚالظفففرمات ٔامل سشفففات املال ففف ٛتمففف ٜاقفففٕق البفف ،
ٔوراامففت وففرؾ وظففاِدٔ ٚوتاومفف ٛالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛزتاٌففأ ،اٌقشففي الفرقففا ٞإىل وففرٖق
ٟٗش :
 الفرٖ امل ٖد ات ا اقٕق الب :
ٖٔتف ف لف وفففَ وفففال ٘ اقفففٕق البف ف و القٍفففٕات التمٗفزٌٖٕٗفففٛة ٔا حتفففايات الرٖاؿفففٗ،ٛ
ٔالظففرمات التتا ٖفف ٛالففت وقففدً اتتففا لتدلٖففر ا ات ففا ات مي ففَ ا تؼففا ِا يف
ا و٘:
 -ورٕٖر األٌظر ٛالرٖاؿٗٔ ٛوٕسٗ ٌراقّا ادتىاِرلٙ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

 -التدتٗي املال٘ لمفرق ٔاألٌدٖ ٛالرٖاؿٗٛ
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 متٕٖن تىمٗات وٗ ٔاٌتقاه الالتب و األٌدٖٛ إصتاظ املراو ٔاملٍظآت الرٖاؿٗٛ متٕٖن تىمٗات التغرٗ ٛالتمٗفزٌٖٕٗٔ ،ٛاملراوق ٛمل تمف األادا الرٖاؿٗٛ الفرٖ املٍاِا ات ا اقٕق الب :
ٖٔتظ ن يف غالبٗتفْ وفَ يفاِرل الرٖاؿفٔ ٛالقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗف ٛالماوف ٛو التا غتٗفٛة
ٔزتالص الشىم٘ وؼر ٙيف المدٖد وَ البمدأُ ،اتتّي يف ل مفُٕ اذتفد الرٖاؿف٘
أٔ املبففا  ٚالرٖاؿففِٗ ٛفف٘ اففد وففَ ا ف ادتىففاِرل الٕػففٕه إلٗففْ ئُ أ ٙتففا ، ٟواتتبففا أُ
املٕاَٗفف الدٔلٗفف ٛو ٖففد لفف ٔ ،تمٗففْ ٖشففمِ ٜفف  ٞإىل الففدوا تففَ ِففوا اذتفف وففَ ففاله
ادتىمٗات ٔالتٍعٗىات املشاٌد ٚلْ
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ٔجتد المدٖفد وفَ اشلٗ٠فات ٌفشفّا أوفاً اقف وتٍاقـف ٔوتؼفا ت يف الٕقفت اوفْ،
و اذتف يف اذتؼفٕه تمف ٜالؼفٕ  ٚأٔ املممٕوفٔ ،ٛوف اذتف يف وم ٗف ٛالؼفٕ ٔ ٚاملممٕوف،ٛ
واتتبا ِىففا و الؼففٕ ٔ ٚاملممٕوففٛة وٍتتففاُ أٔ سففممتاُ ،مت ا سففتاىا ٔاإلٌفففاق تمفف ٜيمّىففا
ٔإٌتااّىا ،يف ط ن ٌّا ٟ٘قاون لالست داً أٔ ا ستّالك
ٔارتالػ ٛيف اتتقايٌا ِف٘ أٌفْ لفٗص ٍِفاك اف ورمف يف اإلتفالًٔ ،لفٗص ٍِفاك اف
ورم ف والٍشففب ٛذتقففٕق الت ف لٗف ٔوٍّففا اقففٕق الب ف التمفزٖففٌٕ٘ ٔتمٗففْ سففمت المدٖففد وففَ
البمففداُ إىل اسففتحدا يمفف ٛوففَ ا سففتاٍاٞات وٗىففا ٖتممفف واألاففدا الرٖاؿففٗ ٛال ففدلٝ
ٔاملٍاسففبات ات األومففاي الٕطٍٗففٔ ،ٛقبمففّا أػففد ت ست ىفف ٛالمففده األ ٔوٗفف ٛيف  18إلٗففٛ
 2113ا ىففا ميٍ ف اات ففا الب ف املباطففر لمىبا ٖففات الدٔلٗفف ٛيف املٍاسففبات الماملٗفف ٛات
األِىٗ ٛال دلٖٔ ،ٝظىن اذت ي وبا ٖات م ض المادٔ ،وبا ٖات م ض أٔ ٔوا  38أٖـا
اجتّت وما ا حتايات الرٖاؿٗٔ ٛخباػ ٛيف زتاه مر ٚالقدً إىل ؿىاُ اذتف يف وتاومفٛ
املبا ٖففات ٔاملٍاوشففات ات الرففاو الففٕط أٔ ا سففتاٍا ،ٟ٘ومٗففدا تففَ اذتؼففرٖ ٛأٔ التظفففرل
ٔا ات ا

39

 4التظفرل ٔالقرػٍ ٛيف تاد الب التمفز ٙلمرٖاؿٛ
طفّ دت ٌّاٖفف ٛالقففرُ املاؿفف٘ َففٕ  ٚيف و ٍٕلٕاٗفات ا وؼففاه أَففرت وظف ن ٔاؿففم يف
طرق ٔأسالٗ الب التمبفزٖفٌٕ٘ ،ػفاابتّا َفٕ  ٚيف الرٖاؿف ،ٛوفَ اٗف القفٕاٌ الٍاظىفٛ
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شلأ ،وَ اٗ املٍظآت ٔاملراو ٔ ،وفَ اٗف أطف اه التشفٕٖ ٔالذلٖٔفج الرٖاؿف٘ ،مىفا
ػاا

ل اٌتظا الرٖاؿ ٛمما سٔ ٛوتاوم ،ٛوظ ن ساو لْ يف التا ٖخ مىا طفّدت

ِففوٓ الشففٍٕات وداٖفف ٛوراا ف القٍففٕات التمٗفزٌٖٕٗفف ٛالمىٕوٗفف ٛأٔ التا ٗففٔ ،ٛاٌتظففا القٍففٕات
ارتاػففَ ،ٛففي ورففٕ ل ف إىل ظّففٕ القٍففٕات املت ؼؼففٔ ٛوٍّففا الرٖاؿففٗٔ ٛوامىففا ورففٕ ت
أط اه ٔأسالٗ الب  ،وَ اشلروٗز ٙإىل است داً األقىفا الؼفٍاتٗٔ ٛال ٕاوفن ،ورفٕ ت
أط اه الدو ٌعرل املظاِد ٚأٔ اذتؼٕه تم ٜارتدو ٛالتمٗفزٌٖٕٗ ،ٛوَ القٍفٕات ا اٌٗف ٛو
Free channelsة إىل القٍفٕات املدوٕتف ٛوPay channelsة أٔ وفَ القٍفٕات املفتٕاف) ٛ
Open channelsة إىل القٍٕات املظفر ٚوEncrypted channelsة
ٔاطفتممت املٍاوشف ٛوف ا ىٕتفات اإلتالوٗفف ٛال فدل ٝيف طفرا ٞاقففٕق البف التمفففزٙ
لمىٍاسبات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٔ ،ٛودأت ادتىاِرل تّدا ادٖدا و ارتدو ٛالتمفزٌٖٕٗفٖ ،ٛقفًٕ
يف األساض تم ٜالدو ٔا طذلاك ٌعفرل املظفاِدٔ ،ٚطفّدت األسفما ا وفاتفا وم ٗضفا سفٕاٞ
والٍشففب ٛلووففراي أٔ ا رففات ٔالقٍففٕات التمٗفزٌٖٕٗفف ٛالٍاقمفف ٛوففف٘ املٍرقفف ٛالمروٗفف ٛوففدألت
زتىٕتفففففف ٛوففففففَ ا رففففففات التمٗفزٌٖٕٗفففففف ٛتمفففففف ٜاات ففففففا وفففف ف األاففففففدا الرٖاؿففففففٗٛ
ال دل،ٝمٍّاٟٗات م ض الماد ٔالفدٔ ٖات األ ٔوٗفٔ ٛاإلورٖقٗفٔ ٛاألسفٕٖٗٔ ،ٛمفاُ لف
و زتىٕتَ ART ٛفي زتىٕتف" ٛادتزٖفر ٚالرٖاؿفٗٔ "ٛػفٕ إىل Canal+ٔbeIN Sports
ٔغرلِففا وففَ ا رففات الرٖاؿففٗٔ ٛمظفففت الشففٍٕات األ ففرل ٚتتففز المدٖففد وففَ ا رففات
المىٕوٗففٔ ٛارتاػففٔ ٛاملت ؼؼفف ٛيف ٌقففن األاففدا الرٖاؿففٗٔ ،ٛوففرظت إىل الشففرم ظففاِرٚ
القرػٍ ٛالت ٖقفًٕ وّفا األوفراي ٔالقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗف ٛتمف ٜالشفٕأ ،ٞوفَ أوفرظ األوامف ٛتمفٜ
ل إقداً "التمٗفزٌٖٕ " املؼر ٔ ٙادتزاٟفر ٙتمف ٜوف وبفا و٘ ورٖقّٗىفا الفٕط أوفاً غاٌفا
ٔوٕ مٍٗاوشٕ تم ٜالتٕال٘ ،يف التؼفٗات امل ِم ٛلٍّاٟٗات م ض الماد لمأً ،2114الفت
اٌتّففت ورو ف يتففأ ٝقـففا ٟٛٗوففَ قبففن وال ف اقففٕق الب ف يف اٍٗففِْٔ ،فف٘ زتىٕتفف ٛقٍففٕات
"ادتزٖففر ٚالرٖاؿففٗٔ "ٛوغففرٖي القٍففٕات املمٍٗفف ،ٛوففن ِف ا حتففاي اإلورٖقفف٘ ل ففر ٚالقففدً إىل
ومدٖن المٕاٟم املٍعى ٛلمىشاوقات ،سٗ ٌؼت أ رلا تمف ٜإقؼفا ٞمفن ورٖف ٖقفًٕ احتفايٓ
الففٕط وقرػففٍ ٛاملبا ٖففات ٔاملففص سقففٕق الب ف التمفففز ،ٙوففَ املٍاوشفف ٛالففت ٖظففا ك وّٗففا
ٔالربم ٛالالاق ٛشلا يف املٍاوشفٌ ٛفشفّا  41مىفا ٖقفًٕ األوفراي ومىمٗفات القرػفٍ ٛوفَ فاله

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

اذتؼففٕه تمفف ٜوفففاوٗم و ف الظفففر ،ٚأٔ اقتٍففا ٞالٕسففاٟن ٔاألئات املشففاتد ٚتمفف ٜل ف وففَ
ادتّات الت وٍظت يف الشٕق املٕاظٖ ٛلمب التمفزٔ ٙجتّٗزاوْ

41

ٔتم ٜالرغي وَ أُ قٕاٌ ا حتايات الرٖاؿٗ ٛحترًّ ل ٔا امي جتفرًّ الفمفن ،إ
أُ أط اه القرػٍ ٛوترٕ ٔوتمدي ،ون وتماىل أػٕات وتدلٖر القرػفٍٔ ٛاتتبا ِفا ٌٕتفا وفَ
املقأوفف ٛأوففاً وٍففاو٘ ا ات ففا اتٔ ،وٍففاو٘ طففرا ٞاقففٕق املٍاوشففات الرٖاؿففٗٔ ٛخباػففٛ
ادتىاِرلٖ ٛوٍّفا ٔوزيِفر القرػفٍ ٛأمافر يف البمفداُ الٍاوٗفٔ ٛيف ا تىمفات الفقفرل ٚالفت
ٖقًٕ از ٞوَ اقتؼايٖاوّا تم ٜالتّرٖ ٔالقرػٍٔ ٛالتتا  ٚاملٕاظٖٛ
تىٕوا ٔومد ِوٓ ارتمفٗ ٛالٍعرٖ ٛو ُ الد اسف ٛيف ااٌبّفا املٗفداٌ٘ ِف٘ ستألف ٛتمىٗفٛ
لمبح يف إاٌ ظاِر ٚالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚتدل ا تبفا اجتاِفات ادتىّفٕ
الرٖاؿ٘ ٔوٕاقففْ وٍّفا يف وفذل ٚستفدئ ٚو فاُ ستفدي ،وف التحمٗفن ٔالتفشفرل اإلاؼفاٟ٘
لمٍتاٟج املتٕػن إلّٗا ،قؼد ارتفرٔأل وريٖف ٛتمىٗف ٛومشفّي يف وفشفرل العفاِرٔ ٚاجتاِاوّفا يف
املشتقبن
عاشرًا :عرض نتائج الدراسة امليدانية والتعليق عليها :

احملْز الّل :البٔاىات الشْسْٔدميغسافٔ٘ (الشخصٔ٘)ق
ادٔهو1ة  :وٕظٖ أوراي المٍٗ ٛوَ اٗ ادتٍص
ك

%

ادتٍص





أٌاٜ





ا ىٕ





مر

ٖٕؿم ادتدٔه و1ة ٌشب ٛالفومٕ ٔاإلٌفا يف المٍٗف ٛاملشفتتٕو ،ٛوقفد ومغفت ٌشفب ٛالفومٕ
ٌٔ ،%82شب ٛاإلٌا ٔ %18الٍشبٖ ٛدل ِا اِتىاً الفومٕ وظف ن مفبرل والرٖاؿف ٛوقا ٌفٛ
والمٍؼر الٍشٕ ،ٙغي اظيٖاي اِتىاً ِوٓ األ رل ٚوالرٖاؿ ٛيف الشٍٕات األ رلٚ
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ادٔهو2ة  :وٕظٖ أوراي المٍٗ ٛوَ اٗ الٕظٗفٛ
الٕظٗفٛ

ك

%

تـٕ ِٗ ٛ٠ود ٖص





تـٕ ِٗ ٛ٠إيا ٖٛ





طال  طالبٛ





ا ىٕ





ٖٕؿفم ادتفدٔه و2ة وٕظٖف المٍٗف ٛوفَ اٗف الٕظٗفف ،ٛاٗف ٔظتفت والتشفأ ٙوٍشففب%33 3 ٛ
ل ن وَ أتـا ٞاشلٗ ٛ٠التد ٖشٗٔ ٛأتـا ٞاشلٗ ٛ٠اإليا ٖٔ ٛالرال ٔالرالبات
ادٔهو3ة  :وٕظٖ أوراي المٍٗ ٛوَ اٗ الراو الظّرٙ
الراو الظّرٙ

ك

%

أقن وَ  5111ي ِي





وَ  5111إىل  11111ي ِي





وَ  11111إىل  15111ي ِي





وَ  15111إىل  21111ي ِي





أمار وَ  21111ي ِي





د ظت





ا ىٕ





ٖ ظف ادتدٔه و3ة أُ ٌشب %24 7 ٛوَ أوفراي المٍٗفٖ ٛففٕق اوفبّي الظفّر ٙف 21111ي ِفي
ومفّٗي ٌشففب 21 7 ٛوفذلأإ أإ ِففا وفَ11111إىل أقففن وفَ ٔ 15111وٕظٖف المٍٗفٖ ٛفشففر ٖٔففدل
ل  ،واتتبا أُ111وفري ٚوفَ المٍٗف ٛاملشفتتٕو ٛوفَ أتـفا٠ِٗ ٞف ٛالتفد ٖص ٔأتـفا ٞاشلٗ٠فٛ
اإليا ٖ ،ٛإىل ااٌ أُ وما الرال ٔالرالبفات ٖمىمفُٕ ٔيف الٕقفت ٌفشفْ ٖد سفُٕ و قشفاً
ادتاومٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ادٔهو4ة  :وٕظٖ أوراي المٍٗ ٛوَ اٗ اإلقاوٛ
اإلقاوٛ

ك

%

وٕاطَ





وقٗي





ا ىٕ





ٖب ادتفدٔه و4ة أُ ٌشفب ٛاملقفٗى ومغفت  ، %66وقاوفن %34وفَ املقفٗى ٔالشفب ٖمفٕي إىل
ٔإي ٌشب ٛمبرل ٚوَ املقٗى وَ اشلٗ ٛ٠التد ٖشٗٔ ٛاشلٗ ٛ٠اإليا ٖ ، ٛوقاوفن ا وففا يف تفدي
42

الرال اإلوا وٗ

احملْز الجاىٕ :أمناط ّعادات املشاٍدٗ
ادٔهو5ة  :ود ٝوتاوم ٛأوراي المٍٗ ٛلمرٖاؿٛ
ي ا ٛوتاوم ٛالرٖاؿٛ

ك

%

وؼف ٛياٟىٛ





وؼف ٛغرل ياٟى ٛ





ا ىٕ





وَ اله ادتدٔه و5ة ٌالاغ أُ ٌشبت املظاِد ٚوتقا وتأُ ،أُ املظاِد ٚورأات و املتاومٛ
الداٟى ٛلمرٖاؿ ٛوٍشبٔ %51 7ٛو املتاوم ٛوؼف ٛغرل ياٟي ٚو سشف العفرٔه ٔاألٔقفاتة وٍشفبٛ
ٌٔ %49 1متقد أُ وتغرلات ادتٍص ٔالٕظٗفٔ ٛاإلقاو ٛماُ شلا و َرل تم ٜل
ادٔهو6ة  :امل اُ املفـن ألوراي المٍٗ ٛملتاوم ٛالرٖاؿ ٛو مي َ ا تٗا أمار وَ إااوٛة
و اُ املتاوم ٛ

ك

%

التمفزُٖٕ





الرايٖٕ 





الؼحاوٛ





وٕاق التٕاػن ا اتىات٘





املالت
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مظفففت ٌتففاٟج الد اسفف ٛاملٗداٌٗفف ٛمىففا ِففٕ اذتففاه يف ادتففدٔه و6ة تففَ وؼففد التمٗفزٖففُٕ
ٔساٟن اإلتالً ٔوٕاق التٕاػن ا اتىات٘ وٕػفْ ٔسٗم ٛوفـفم ٛيف وتاومف ٛالرٖاؿف ٛوٍشفبٛ
ومغت  ،%52ومْٗ املالت وٍشبَ، %18 8 ٛي وٕاق التٕاػفن ا اتىفات٘ٔ ،ادتفدٔه ٖ ظفف
ٖٔ ٖففد وففا ِبٍففا إلٗففْ يف ادتاٌفف الٍعففر ٙوففَ ومففاظي ئ التمٗفزٖففُٕ يف وتاومفف ٛاألاففدا
الرٖاؿٗٔ ٛوقدميّا ،وَ اله وٍاو٘ ا ستاىا ات يف البف التمٗفزٖفٌٕ٘ لمرٖاؿف ٛإىل ااٌف
ؼٕػٗ ٛالٕسٗمٔ ٛطاومّا القاٟي تم ٜاملزأل وف الؼفٕت ٔالؼفٕ ٔ ٚاأليأِ ،ٞف٘ اػفٗٛ
وشترٗ واق٘ الٕساٟن وٍاوشتّا وّٗأ ،قد أمدت ل المدٖد وَ البحٕ ٔالد اسات
ادٔهو7ة  :الرٖاؿات املتاوم ٛيف التمٗفزُٖٕ وَ قبن أوراي المٍٗٛ
و مي َ ا تٗا أمار وَ إااوٛة
ك

%

الرٖاؿات
مر ٚالقدً 





مر ٚالشم ٛ





التٍص 





ألما القٕ ٝ





مر ٚالراٟر ٚ





سباقات الشٗا ات 





سباقات ارتٗن 





املؼا ت ٛ





الشباا ٛ





املالمىٛ





مر ٚالٗد 





الظررٌج





سباقات الد ااات 





ال رٖ ٗت 

1

1

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٖففب ادتففدٔه و7ة وقففدً ٖاؿفف ٛمففر ٚالقففدً تففَ وففاق٘ الرٖاؿففات وٍشففب %31 8 ٛوففَ اٗ ف
الرٖاؿات املتاوم ٛيف التمٗفزُٖٕ ،يف ا د وتمد ٌشب ٛمر ٚالشم ،%11 4 ٛورٖاؿ ٛالتفٍص
وٍشب ،% 11 1 ٛوقاون ػفر وتاوم ٛوالٍشفب ٛلرٖاؿف ٛال رٖ ٗفت الٍتفاٟج و مفد ػفح ٛوفا
أَبتتففْ الد اسففات الشففاوق ٛتففَ ياِرلٖفف ٛمففر ٚالقففدً ٔود افف ٛأقففن الشففمٔ ٛالتففٍصٔ ،تففَ
تاٟداوّا املالٗ ٛالـ ى ٛوالٍشب ٛلمىٍعى ٔاملممٍٍ ٔالظرمات ا ستاىا ٖٛ
ادٔه و8ة :الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملفـم ٛلد ٝأوراي المٍٗ ٛومي َ ا تٗا أمار وَ إااوٛة
الدلاوج الرٖاؿٗ ٛ

ك

%

املبا ٖات ٔاملٍاوشات الرٖاؿٗٛ





األ با الرٖاؿٗٛ





اذتٕا ات الرٖاؿٗٛ





ا الت الرٖاؿٗ ٛ





التحقٗقات الرٖاؿٗٛ





و ظففففف الد اسفففف ٛاملٗداٌٗفففف ٛيف ادتففففدٔه و8ة تففففَ أُ املبا ٖففففات ٔاملٍاوشففففات الرٖاؿففففٗٛ
ااتمفففففت املروبفففففف ٛاألٔىل وٍشففففففب% 38 2 ٛوففففففَ اٗففففف املتاومفففففف، ٛومّٗففففففا األ بففففففا الرٖاؿففففففٛ
وففففففف ،%31 4وففففففاذتٕا ات الرٖاؿففففففٗ ٛوفففففففٖ ٔ % 16 9رافففف ف سففففففب

لفففف ف إىل أُ املبا ٖففففففات

ٔاملٍاوشفففات وبف ف يف الغالف ف تمففف ٜاملباطفففر ٖٔ ،تىاطففف ٜلف ف وف ف اظيٖفففاي غبففف ٛادتىفففاِرل
يف وتاومفففف ٛوففففا ِففففٕ ادٖففففد ٔسففففرٖ ٔ ،مففففُٕ و ٍٕلٕاٗففففات ا وؼففففاه ادتدٖففففد ٚوٍحففففت
التمٗفزٖفففففُٕ ورػففففف ٛوقفففففدٖي األافففففدا الرٖاؿفففففٗ ٛذتعفففففٔ ٛقٕتّفففففا ،يف اففففف ااتمفففففت
ا فففففففالت الرٖاؿفففففففٗ ٔ ٛالتحقٗقفففففففات املروبففففففف ٛاأل فففففففرل ٚوٍشفففففففب %7 4 ٛلمىتفففففففالت ٔ%7 1
لمتحقٗقفففات ٔمي فففَ وفشفففرل وفففا وقفففدً و فففُٕ ادتىّفففٕ الرٖاؿففف٘ ٖبحففف تفففَ املتمففففٛ
والد اففف ٛاألٔىل َ،فففي تىّفففا ٖشفففتتد وفففَ أ بفففا وظف ف ُ واٖشفففتّْٕٖ وفففَ ٖاؿفففات والد افففٛ
الااٌٗ ،ٛأوا الظرإ ٔالتحمٗن ٔالتفشرل وٗ و٘ يف املروب ٛالاالأ ٛاأل رلٚ
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ادٔهو9ة  ٌٕ :القٍٕات التمٗفزٌٖٕ ٛالت ٖتاو وّٗا أوراي المٍٗ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ
ومي َ ا تٗا أمار وَ إااوٛة
ٌٕ ا رات التمفزٌٖٕٗ ٛ

ك

%

القٍٕات الرٖاؿٗ ٛاملفتٕا ٛووَ ئُ وراق ٛاطذلاكة 





القٍٕات املظفر ٚووبراق ٛالظذلاكة 





ا ٍَ وما





د ظت





ا ىٕ





وٕػففمت الد اسفف ٛوففَ ففاله ادتففدٔه و9ة إىل أُ أوففراي المٍٗففٖ ٛظففاِدُٔ الففدلاوج الرٖاؿففٗٛ
وٍشفففب %41 7 ٛيف القٍفففٕات املفتٕاففف ، ٛوقاوفففن %11يف القٍفففٕات املظففففر ،ٚيف اففف أُ %48
ٖظفاِدُٔ الففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛيف الٍففٕت ومفا ٔتمٗففْ وف ُ المٍٗفف ٛاملشففتتٕو ٛمتٗففن إىل وتاومففٛ
الرٖاؿفف ٛيف القٍففٕات املفتٕافف ٛأٔ القٍففٕات ا اٌٗفف ٛوالد افف ٛاألٔىل ،ل ففُٕ ا طففذلاك يف
القٍففٕات املدوٕتفف ٛمياففن تب٠ففا إؿففاوٗضا تمفف ٜوٗزاٌٗففات األوففراي الففوَٖ ٖفـففمُٕ وٕاّّٗففا أٔ
ػفروّا يف ومبٗفف ٛاااففات أ فر ٔ ،ٝؼٕػففا و٠ففات أتـفا٠ِٗ ٞفف ٛالتففد ٖص ٔاإليا  ، ٚالففوَٖ
ٖمٗمُٕ أسرا وتمدي ااتٗاااوّا ٔ غباوّا تم ٜودا الًٕٗ ٔالظّر ٔالشٍٛ

43

ادٔهو11ة  :ا طذلاك وَ تدوْ يف القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
ا طذلاك يف القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚ

ك

%

ٌمي











ا ىٕ





ٖٕؿففم ادتففدٔه و11ةأُ ٌشففب ٛا طففذلاك وففَ تدوففْ وتقا وفف ٛخبؼففٕؾ القٍففٕات ٔالففدلاوج
الرٖاؿٗ ، ٛإ ومغفت ٌشفب ٛا طفذلاك  %52وقاوفن ٖٔ ،%48فدل لف وفد ٝطفدّ ٚاإلقبفاه تمفٜ
وتاوم ٛالرٖاؿ ،ٛوامىا مظفت تٍْ ٌتاٟج ادتفدٔه 5و اٌعفر ٌتفاٟج ادتفدٔهة  ،وغفا الٍعفر
تَ طرق الٕػٕه إىل الدلاوج الرٖاؿٗٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ادٔهو11ة  :تدي سٍٕات ا طذلاك يف القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
تدي سٍٕات ا طذلاك

ك

%

أقن وَ سٍٛ





سٍٛ





سٍتاُ





َال سٍٕات





أ و سٍٕات

















ص سٍٕات
أمار وَ

ص سٍٕات

إيال٘

مظفففت الد اسفف ٛيف ادتففدٔه و11ة أُ سففٍٕات ا طففذلاك ورأاففت و ف سففٍ ٛوٍشففب%32 1 ٛ
ٔأمار وَ ص سٍٕات وٍشبٔ ،% 26 9ٛالٍتٗت ٛو مفد وٍفٕ يف سفٍٕات ا طفذلاك وشفب
وٍٕ ا ست داوات ٔاإلطباتات ،وـال تَ اداَ ٛالتتروف ٛيف ئلف ٛاإلوفا ات وؼفف ٛاػفٛ
44
ٔيف البالي المروٗ ٛوؼف ٛتاوٛ
ادٔهو12ة  :وروٗ القٍٕات التمٗفزٌٖٕٗ ٛاملظفر ٚاملتاوم ٛوَ قبن أوراي المٍٗٛ
أِي ا رات
قٍٕات beIN Sports
أوٕظ الرٖاؿٗٛ
يو٘ الرٖاؿٗٛ
OSN
قٍٕات Show time
قٍاSky sport ٚ
 A RTالرٖاؿٗٛ
Euro Sport
FOX SPORT
قٍا ٚالظا ق ٛالرٖاؿٗٛ
قٍا ٚالشمٕيٖ ٛالرٖاؿٗٛ

ك
67
32
12
2


1
1
1
1
1
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وفَ فاله ادتفدٔه و12ة أو ٍٍفا والاعف ٛاافتاله beIN Sportsاملروبف ٛاألٔىل مبتىفٕ
67و را  ،ومْٗ قٍٕات أوٕظ الرٖاؿٗ ٛوف32و فرا َ ،في يوف٘ الرٖاؿفٗ ٛيف املروبف ٛالاالافٛ
وف 12و را  ،أوفا القٍفٕات الرٖاؿفٗ ٛغفرل المروٗف ٛوقفد ااتمفت املراوف األ فرلٌ ٚشفتٍتج وفَ
ٌتاٟج ادتدٔه أُ قٍٕات  beIN Sportsااتمت ِوٓ املروب ٛذتفداَتّا فاله إافرا ٞالد اسفٛ
ٔماٌت اإلااوات وذليي ٚو قٍٕات ادتزٖر ٚالرٖاؿٗٔ ٛقٍفٕات beIN Sportsالٕ ٖاف ٛشلفا،
أٖـا مظف الٍتاٟج تم ٜأُ ادتىّفٕ الرٖاؿف٘ وتممف أمافر وفالقٍٕات الرٖاؿفٗ ٛالمروٗف،ٛ
45
ٔو و٘ القٍٕات الٍاطق ٛواإلصتمٗزٖ ٛيف املقاً الااٌ٘،
ادٔهو13ة  :أِي الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚاملتاوم ٛوَ قبن أوراي المٍٗٛ
أِي الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚاملتاومٛ

ك

الدٔ  ٙاإلسباٌ٘

26

الدٔ  ٙاإلصتمٗزٙ

21

الدلاوج الرٖاؿٗ ٛيف beIN Sports

21

ئ  ٙأوراه أٔ ٔوا

12

وبا ٖات تاوٛ

11

الدٔ  ٙاإلٖرال٘

8

مر ٚالقدً

7

الدٔ  ٙاإلوا او٘

6

م ض الماد

5

وٍاوشات ٖاؿٗ ٛتاوٛ

3

ورٕ ت التٍص

3

ئ  ٙالشم ٛاألورٖ ٘

3

الدٔ  ٙاألملاٌ٘

2

الدٔ  ٙالفرٌش٘

2

الدٔ  ٙالقررٙ

2

الدٔ  ٙالمامل٘ وم ض أٌدٖ ٛالقا اتة

2

ئ  ٙاألوراه األسٕٗٙ

2

اٗي أٔور

2

الدٔ  ٙالدلوغال٘

1

املالمىٛ

1

م ض أورٖقٗا

1

م ض أٔ ٔوا

1

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٖب ادتدٔه و 13ة أُ أِفي الفدلاوج وتاومف ٛوفَ قبفن أوفراي المٍٗفِ ٛف٘ الفدٔ  ٙاألسفباٌ٘
وف 26و را ا وتبٕتا والدٔ  ٙاإلصتمٗفز ٙوفف21و فرا ا ،وفالدلاوج الرٖاؿفٗ ٛيف قٍفٕات
ٔ beIN Sportsوففالرإ إىل تففاد الرٖاؿففٔ ٛاقففٕق الب ف التمٗفزٖففٌٕ٘  ،صتففد أُ
ِوَٖ الدٔ ٖ ِىا وَ أغم ٜالفدٔ ٖات يف المفاد ٔ ،وفَ أمافر الفدٔ ٖات ياِرلٖف،ٛ
ٔتمْٗ والٍتاٟج افاٞت لت مفد وا ِبٍفا إلٗفْ يف ادتاٌف الٍعفر ٝوفَ اجتفآ لمٕملف ٛومفا
الرٖاؿففات ٔ ؼٕػففا مففر ٚالقففدً ٔ ،ظٖففاي ٚطففمبٗتّا لففد ٝادتىففاِرل ،تمفف ٜاشففا
ٖاؿات أ ر ٝومق ٜالرتاٖفٔ ٛا ِتىفاً ٌفشفّٗىا ،ل فُٕ الماٟفد وٍّفا ؿفمٗفا ٔغفرل
زتدع مول ٖ ظف ادتدٔه تَ ا ِتىاً والدٔ ٖات األٔ ٔوٗ ٛتم ٜاشفا الفدٔ ٖات
ا مٗفف ٛمىففا ِففٕ اذتففاه وف الففدٔ  ٙالشففمٕي ٙالففوٖ ٙمتففدل وففَ أقففٕ ٝئ ٖففات ارتمففٗج،
ل َ د ٖري مرٓ يف اإلااوفات ٔقفد ٖمفٕي لف إىل أُ غالبٗف ٛاملبحفَٕ وفَ املقفٗى
ٔوَ أقرا أ ر ٝا أل وٍرق ٛارتمٗج
ادٔهو14ة  :ئاو اطذلاك أوراي المٍٗ ٛيف القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚومي َ
ا تٗا أمار وَ إااو ٛة
ئاو اإلطذلاك

ك

%

ا الرٖاؿٛ





إي ٚالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملقذلاٛ





وشاٖر ٚو ٍٕلٕاٗات ا وؼاه ادتدٖدٚ





سمر ا طذلاك يف املتٍأه





التىٗٗز ا اتىات٘





ٖظرل ادتدٔه و14ة إىل أُ الداو الرٟٗص ٔ ا ٞا طذلاك يف القٍفٕات ٔالفدلاوج الرٖاؿفِٗ ٛفٕ
ا ف الرٖاؿفف ٛوٍشففب ،%64 2ٛومٗففْ اففٕي ٚالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛاملقذلاففِٔ ، %21 8 ٛففوا ٖ ٖففد
و ففر ٚأُ الرٖاؿفف ٛجتىفف وفف املتمففٔ ٛالفراففِٔ ، ٛىففا المٍؼففراُ المففواُ ورمففز تمّٗىففا
الظرمات ٔا حتايات يف زتاه الرٖاؿف ، ٛوفَ أافن امف املزٖفد وفَ املظفاِدَٖٔ ،وفَ َمفي
املزٖد وَ املظذلم ٔحتقٗ املزٖد وَ األ واإ
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ْ النيْات ّالاام السٓائ٘ املشريسٗ:

احملْز الجالح :االجتاِ

ادٔهو15ة  :اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ وظفرل تديوَ القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
املٕقف وَ التظفرل

ك

%

و ٖد





غرل و ٖد





ستاٖد





ا ىٕ






ٖب ادتدٔه و15ة اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ وظفرل القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿفٗ ،ٛوف ُ ٌشفبٛ
 %64و ٖففد التظفففرل وقاوففن  ، %11 7يف ا ف التزوففت اذتٗففاي ٌشففبِٔ %25 3ٛففوٓ الٍتففاٟج
و ظففف تمفف ٜأُ الغالبٗفف ٛو ٖففد تىمٗفف ٛالتظفففرل ٔومتدلِففا وؼففاي  ٚذتقّففا يف اإلتففالً ،
وـفال تففَ و ففالٗف ا طففذلاك قؼففد وتباتفف ٛالقٍففٕات املظفففرٔ ، ٚوففا ٖذلوف تٍّففا وففَ آَففا
سففمبٗٔ ٛأتبفففا ٞتمففف ٜوٗزاٌٗففف ٛالفففري ٖٔ ٖفففد ِفففوٓ الٍتٗتففف ٛاسففتفتا ٞأاروفففْ ارٖفففد " ٚالبٗفففاُ
الرٖاؿفف٘" ودٔلفف ٛاإلوففا ات المروٗفف ٛاملتحففد ٚاففٕه وظفففرل ئ  ٙارتمففٗج المروفف٘ ،يف وٕزلففْ
الااٌ٘ ،اٗ مظفت الٍتاٟج أُ  %74وَ املظا م يف ا ستفتاٖ ٞروـُٕ وظفرل الفدٔ ٝ
ٔ ،قد ومفغ تفدي املظفذلم يف ا سفتفتا 121ٞط ؼفٗ ٛوفَ املشف ٔل ٔاإليا ٖف ٔاملفد ّو
46
ٔادتىاِرل ،يف ا ومغت ٌشب ٛامل ٖدَٖ %24
ادٔهو16ة  :اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ وظفرل وما الرٖاؿات وَ ئُ غرلِا
وان:ومر ٚالقدً ،املؼا ت ،ٛاملالمىٛة
املٕقف وَ التظفرل وما الرٖاؿات وَ ئُ غرلِا

ك

%

و ٖد





غرل و ٖد 





ستاٖد





ا ىٕ





القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٖٕؿففم ادتففدٔه و 16ة اجتاِفففات أوففراي المٍٗففف ٛضتففٕ وظففففرل ومففا الرٖاؿفففات واففن و مفففرٚ
القدً،مر ٚالشم ،ٛالتٍص ة ئُ غرلِا ،اٗ إُ الغالبٗ ٛو ٖد التظفرل ٔوٍشفب، %66 ٛ
وقاون  % 13 3و ٖفد المىمٗف ٖٔ ،ٛظفف ِفوا وٕؿفٕإ وفا ِفوٓ المٍٗف ٛوفَ املظفاِدَٖ ِفوا
الٍٕ وَ التظفرل الوٖ ٙشفتّده أمافر الرٖاؿفات ياِرلٖفٔ ،ٛوفَ َمفي اروفاُ و٠فٔ ٛاسفمٛ
وففَ املظففاِدَٖ وففَ املتاومففٖٔ ،ٛفشففر يف الٕقففت اوففْ إي اك المٍٗفف ٛاملشففتتٕو ٛألسففبا وٕاففْ
القٍٕات لتظفرل وان ِوٓ الدلاوج
ادٔهو17ة  :اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
ا جتآ ضتٕ التظفرل

ك

%

و ٖد





غرل و ٖد 





ستاٖد





ودُٔ إااوٛ





ا ىٕ





وففَ ففاله ادتففدٔه و17ة ٖتـففم لٍففا أُ اوففراي المٍٗففٔ ٛوٍشففبٖ ٖ %68 7 ٛففدُٔ وظفففرل أِففي
املٕاتٗد الرٖاؿٗ ٛوَ ورٕ ت تاملٗٔ ٛئ ٖات ،اتتبا ِا وٕاتٗد وّى ٛوٍتعرِا ادتىفاِرل
وظففغف ،إ أُ االفف ٛالتظفففرل حتففرً قراتففا ٔاسففما وففَ ادتىففاِرل وففَ ا سففتىتا ٔالفرافف،ٛ
ِٔففوٓ الٍتٗتففف ٛأمفففدوّا ي اسفففات سفففاوقٔ ٛاسفففترالتات ،وٍّفففا وفففا أاروفففْ ارٖفففد" ٚالبٗفففاُ
47
الرٖاؿ٘" ودٔل ٛاإلوا ات المروٗ ٛاملتحدٚ
ادٔهو18ة ٌ :تاٟج وظفرل القٍٕات ٔا رات الرٖاؿٗ ٛيف وٍعٕ أوراي المٍٗٛ
ك

%

أ ٙأوراي المٍٗ ٛيف ٌتاٟج التظفرل 
غتدً الرٖاؿٖٔ ٛرٕ ِا





غتدً ادتّات املىٕل ٛلمقٍٕات الرٖاؿٗ ٛ





ٖقشي ادتىاِرل ا لرٖاؿٗ ٛإلف٘ يفاِرل وفَ الد اف ٛاألٔلف٘ ٔأ فرٝ





وَ الد ا ٛالااٌٗٛ
ودُٔ إااوٛ





ا ىٕ
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ٖٕؿم ادتفدٔه و 18ة إااوفات أوفراي المٍٗف ٛخبؼفٕؾ ٌتفاٟج تىمٗف ٛوظففرل القٍفٕات ٔالفدلاوج
الرٖاؿففٗ، ٛاٗفف أاففا  %62وفف ُ تىمٗفف ٛالتظفففرل ختففدً ادتّففات املىّٕلفف %22ٔ ، ٛأت أُ
التظفففرل ٖقشففي ادتىففاِرل الرٖاؿففٗ ٛإىل يفففاِرل وففَ الد افف ٛاألٔىل ٔأ ففر ٝوففَ الد افففٛ
الااٌٗ،ٛمىا ِٕ اا  ٙيف ود اات املالت الرٖاؿٗ ٛيف ا أُ  %7 3أت يف التظفرل أٌفْ
غتفففدً الرٖاؿفففٖ ٔ ٛشفففاِي يف ورٕٖرِفففا ٔوفففَ فففاله ِفففوٓ الٍتفففاٟج ٌ تظفففف أُ ادتىّفففٕ
الرٖاؿفف٘ وففا ظاه ٖفف د ك األَففر اإلظتففاو٘ لمتظفففرل تمفف ٜالرٖاؿفف ،ٛمىففا وٕؿففحْ لففٕاٟم
ا حتايات ٔاشلٗ٠ات األٔملبٗ ٛالدٔلٗٛ

48

ادٔهو19ة  :اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
املٕقففف وففَ قرػففٍ ٛالقٍففٕات ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗٛ

ك

%

املظفرٚ
و ٖد





غرل و ٖد 





ستاٖد





ودُٔ إااوٛ





ا ىٕ





يف ادتففدٔه و 19ة صتففد ٌتففاٟج إااوففات اوففراي المٍٗفف ٛتففَ اجتاِففاوّي ضتففٕ قرػففٍ ٛالقٍففٕات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ،ٛاٗ د ٖ ٖد  %43 3تىمٗات القرػٍ ٛوقاون، %32يف ا ومغفت ٌشفبٛ
املٕاقففف ا اٖففدٔ ،%23 3ٚمي ففَ وفشففرل ِففوٓ الٍتففاٟج ل ففُٕ املظففاِد يف ئلفف ٛاإلوففا ات و
ادتىّففٕ الرٖاؿفف٘ يف ادتاومففٛة ٖتىتفف وقففد  ٚطففرا ٟٛٗوروفمفف ٛمت ٍففْ وففَ ا طففذلاك يف
القٍففٕات ٔالففدلاوج الففت ٖرغ ف وّٗففأ ،وففَ َمففي وّففٕ يف غٍفف ٜتففَ القرػففٍ ، ٛتمفف ٜت ففص
املظاِد يف الدٔه الفقرل ٚالت ٖماٌ٘ وّٗا املظاِد وَ ؿمف القد  ٚالظرا ٟٛٗمما ٖف ي ٙإىل
اٌتظا ظاِر ٚالقرػٍ ٛيف أٔساط ادتىاِرل الرٖاؿٗٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ادٔهو21ة  :اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ ادتّات الت وقًٕ
وقرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
اجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ ادتّات الت وقًٕ والقرػٍٛ

ك

%

وٍتّ اقٕق الب لمقٍٕات املظفر ٚ



6

وفداو تفَ اقفٕق املظفاِدَٖ غفرل املظفذلم يف وتاومف ٛمففن



742

الفمالٗات الرٖاؿٗ ٛ
ودُٔ إااوٛ

7

1 7

ا ىٕ

151

111

ٖتـفففم وفففَ ادتفففدٔه الشفففاو و21ة أُ  %55 6وفففَ املبحفففَٕ ٖفففرُٔ أُ ادتّفففات الفففت وقفففًٕ
والقرػٍ ٛوٍتّ اقٕق الب لمقٍٕات املظفر ، ٚيف اف وفرٌ ٝشفب %42 7 ٛأُ القرػفٍِ ٛف٘
يوففا تففَ اقففٕق املظففاِدَٖ غففرل املظففذلم يف وتاومفف ٛالفمالٗففات الرٖاؿففٗٔ ٛتمٗففْ وٍّففاك
اجتفففآ  ٔ -ؼٕػفففا يف الٕسفففت ادتفففاوم٘ – ٖظفففت تمففف ٜالقرػفففٍٖٔ ، ٛمفففٕي لف ف يف
اتتقايٌففا إىل املشففتٕ ٝا اتىففات٘ ٔا قتؼففاي ٙاملٗشففٕ شلففوٓ الف٠فف ٛيف ئلفف ٛاإلوففا ات ٔالففوٙ
مي ٍّا وَ ا طذلاك يف القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
ادٔهو21ة  :اقذلااات أوراي المٍٗ ٛلمحمٕه املٍاسب ٛلعاِر ٚقرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج
الرٖاؿٗ ٛومي َ ا تٗا أمار وَ إااوٛة
املقذلاات

ك

%

وتم القٍٕات املظفرٚ





وماقب ٛادتّات الت وقًٕ والقرػٍ ٛ





إػدا وظرٖمات ٔوٕاَٗ حتد وَ التظفرل 





وراام ٛالقٕاٌ الٍاظى ٛذتقٕق الب التمفزٌٖٕ٘ املظفر 





ختفٗا أسما ا طذلاك 





ٖتـم وَ ادتدٔه و21ة أُ وقذلاات ان ظاِر ٚالقرػٍ ٛماٌت وتقا ؤ ٛورأافت سشف
الذلوٗ و :
 ختفٗا أسما ا طذلاك وٍشب%28 8 ٛ291
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 وتم القٍٕات املظفر ٚلمىظاِدَٖ وٍشب%24 7ٛ إػدا وظرٖمات ٔقٕاٌ حتد وَ التظفرل وٍشب%16 7ٛ وماقب ٛادتّات الت وقًٕ والقرػٍ ٛوٍشب% 15 3 ٛ وراام ٛالقٕاٌ الٍاظى ٛذتقٕق الب التمٗفزٌٖٕ٘ %14 6ٔو ظففف الٍتففاٟج تففَ ومم ف اففز ٞوففَ أوففراي المٍٗفف ٛوالرٖاؿفف ٛوّففي ٖرففالبُٕ والد افف ٛاألٔىل
وت ف ف ٗا أسففما ا طففذلاكِٔ ،ففوا ٖففٕا٘ وففتفّي املبحففَٕ لت ففالٗف وغرٗففٌٔ ٛقففن الففدلاوج
الرٖاؿٗ ،ٛيف اف وفوِ زتىٕتف ٛأ فر ٝإىل املرالبف ٛوففتم القٍفٕات املظففر ٚلمىظفاِدَٖ
ٔو ٖففد ٌتففاٟج ادتففدٔه ومففدي املٕاقففف وففَ ظففاِرو٘ التظفففرل ٔالقرػففٍ ٛلتمقففدِىأ ،لتمففدي
المٍاػر الفاتم ٛوّٗىا
حادي عشر :نتائج التحليل اإلحصائي
ٌشفففتمري يف ِفففوا ادتفففز ٞوفففَ الد اسفففٌ ٛتفففاٟج التحمٗفففن اإلاؼفففا ، ٟ٘وفف الذلمٗفففز تمفففٜ
ا

تبفففا ات ٔاملفففتغرلات الفففت وفففف٘ وغفففري ٔأِفففداه الد اسفففٔ ٛمت الرافففٕ اىل ا

تبفففا ات

اإلاؼا ٟٛٗالتالٗ:ٛ
1

ا تبا كChi Square 2

2

ا تبا مرٔس اه ٔالٗص Kruskal Wallis

3

ا تبا واُ ٖٔت Mann Whitney

ٔوٗىا ٖم٘ ادأه ٌٔتاٟج التفشرل اإلاؼا ٟ٘لمد اس:ٛ
 -1ي اس ٛا وباط ٔالففرٔق اإلاؼفا ٟٛٗوف و الٕظٗفف ،ٛالٍفٕ ٔ ،اإلقاوفٛة ألوفراي تٍٗفٛ
الد اسٔ ٛود ٝوظاِدوّي لمدلاوج الرٖاؿٗ:ٛ
 مت است داً ا تبا ك Chi Square 2لد اس ٛا وباط و الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔ ،اإلقاوفٛ
ألوراي تٍٗ ٛالد اسٔ ٛود ٝوظاِد ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت اسففت داً ا تبففا مرٔسف اه ٔالففص  Kruskal Wallisلد اسفف ٛالفففرٔق املمٍٕٖففٛ
و أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛيف الف٠ات الٕظٗفٗ ٛامل تمفف ٛوفَ اٗف وفد ٝوظفاِد ٚالفدلاوج
الرٖاؿٗٛ
 مت است داً ا تبا واُ ٖٔت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوَ الومٕ ٔاإلٌا وَ اٗ ود ٝوظاِد ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ادٔه قي و22ة :ود ٝوظاِد ٚأوراي تٍٗ ٛالد اس ٛلمدلاوج الرٖاؿٗ ٛسش الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔاإلقاوٛ
ود ٝوظاِد ٚأوراي تٍٗ ٛالد اس ٛلمدلاوج الرٖاؿٗٛ
وؼف ٛغرل ياٟىٛ
وؼف ٛياٟىٛ
2
التفشرل اإلاؼاٟ٘
قٗىففففففٛ
ما
%
ك
%
ك
الٕظٗفٛ
املمٍٕٖٛ
 

 
ٕٖ اففففففد ا وبففففففاط ومٍففففففٕ ٙوفففف ف
تـفففٕ ِٗ٠فففٛ
الٕظٗفففٔ ٛوففد ٝوظففاِد ٚأوففراي
ود ٖص
المٍٗفف ٛلمففدلاوج الرٖاؿففٗ ،ٛاٗف


 
تـفففٕ ِٗ٠فففٛ
ومغففت قٗىفف ٛاملمٍٕٖففِٔ 1 111 ٛفف٘
إيا ٖٛ
أقن وَ 1 15


 
طالففففففففففففففف /
طالبٛ

 
التفشرل اإلاؼاٟ٘
قٗىففففففٛ
 مرٔسفف ف اه
ا ىٕ
املمٍٕٖٛ
ٔالص

 وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖففف ٛوفف أوفففراي
المٍٗفففففف ٛيف الف٠ففففففات الٕظٗفٗففففففٛ
امل تمف ٛوَ اٗ ود ٝوظفاِدٚ
الففدلاوج الرٖاؿففٗ ،ٛاٗ ف ومغففت
قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففِٔ 1 111 ٛففف٘ أقفففن
وَ 1 15
الٍٕ

2

ك

%

ك

%

ما











أٌاٜ









ا ىٕ









اإلقاوٛ

ك

%

ك

%

ما

وٕاطَ











وقٗي









ا ىٕ









مر

واُ ٖٔت


2

واُ ٖٔت


قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


التفشرل اإلاؼاٟ٘
ٖٕاففد ا وبففاط ومٍففٕ ٙو ف الٍففٕ
ٔوففففد ٝوظففففاِد ٚأوففففراي المٍٗففففٛ
لمفففدلاوج الرٖاؿفففٗ ٛاٗف ف ومغفففت
قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففِٔ 1 111 ٛففف٘ أقفففن
وَ 1 15
التفشرل اإلاؼاٟ٘
وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖففف ٛوفف أوفففراي
المٍٗفف ٛوففَ الففومٕ ٔاإلٌففا وففَ
اٗففف وففففد ٝوظففففاِد ٚالففففدلاوج
الرٖاؿففففٗ ،ٛاٗففف ومغففففت قٗىففففٛ
املمٍٕٖففففِٔ 1 111 ٛفففف٘ أقففففن وففففَ
1 15
التفشرل اإلاؼاٟ٘
ٖٕاد ا وباط ومٍٕ ٙوف اإلقاوفٛ
ٔوففد ٝوظففاِد ٚأوففراي الد اسففٛ
لمففدلاوج الرٖاؿففٗ ، ٛاٗف ومغففت
قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففِٔ 1 111 ٛففف٘ أقفففن
وَ 1 15
التفشرل اإلاؼاٟ٘
وٕاد ورٔق ومٍٕٖف ٛوف أوفراي المٍٗفٛ
وفففَ املفففٕاطٍ ٔاملقفففٗى وفففَ اٗف ف
وفففد ٝوظفففاِد ٚالفففدلاوج الرٖاؿفففٗ،ٛ
اٗ ومغت قٗى ٛاملمٍِٕٖ٘ٔ 1 111 ٛ
أقن وَ 1 15

293
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ٖ ظف ادتدٔه أتالٓ و22ة تَ ٔإي تالق ٛو الٕظٗففٔ ٛالٍفٕ ٔاإلقاوفٔ ٛوفد ٝوظفاِدٚ
أوففراي المٍٗفف ٛلمففدلاوج الرٖاؿففٗ ٖٔ ٛظففف أٖـففا تففَ ٔاففٕي ا تالوففات و ف و٠ففات الٕظٗفففٛ
ٔالٍٕ ٔاإلقاؤ ٛود ٝوظفاِد ٚالفدلاوج الرٖاؿفٗٔ ٛمي فَ ودلٖفر لف يف مفُٕ ا

فتاله

و ف أوففراي تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففروبت وففا تاله أٔلٕٖففات أوففراي المٍٗففٔ ٛاِتىاواوّففا ،وقففد ٖتتففْ
أتـا ٛ٠ِٗ ٞالتد ٖص إىل وتاوم ٛالدلاوج الشٗاسٗٔ ٛالاقاوٗ ٛتمف ٜاشفا الفدلاوج الرٖاؿفٗٛ
الففت وشففتّٕ ٝو٠فف ٛالرففال  ،واتتبا ِففا و٠فف ٛطففاو ٛمتٗففن إىل مففن وففا عتتففٕ ٙتمفف ٜالذلوٗففْ
ٔالٍظاط ٔا ستمراي
 -2ي اس ٛالفرٔق اإلاؼا ٟٛٗو و الٕظٗف ،ٛاإلقاؤ ٛالٍٕ ة ٔ ٌٕ ا رفات التمفزٌٖٕٗفٛ
الت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
وف ف أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسففف ٛيف الف٠فففات الٕظٗفٗففف ٛامل تمفففف ٛوفففَ اٗف ف ٌفففٕ ا رفففات
التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت است داً ا تبا وفاُ ٖٔفت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففَ الففومٕ ٔاإلٌففا ٔ ،املقففٗى ٔاملففٕاطٍ وففَ اٗ ف ٌففٕ ا رففات
التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ
ادٔه قي و 23ة ٌٕ :ا رات التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗ ٛسش الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔاإلقاو ٛ


ٌٕ ا رات التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ


ا ٍَ وما
القٍففٕات املظفففرٚ
القٍفففففففففففففففففففففففففٕات
ووبراقفففففففففففففففففففففففففٛ
الرٖاؿفففففففففففففففففففففٗٛ
ا طذلاكة
املفتٕافففف ٛووففففدُٔ
وراق ٛاطذلاكة
قٗىففففففٛ
مرٔسفف ف اه
%
ك
%
ك
%
ك
الٕظٗفٛ
املمٍٕٖٛ
ٔالص

   
  
تـففففففففففٕ
ِٗ٠ففففففففففففٛ
ود ٖص 
 

  
تـففففففففففٕ
ِٗ٠ففففففففففففٛ
إيا ٖ ٛ
  
  
طالففففف ف 
طالب ٛ
     
ا ىٕ 

التفشرل اإلاؼاٟ٘
وٕافد وفرٔق ومٍٕٖفٛ
وف ف أوفففراي المٍٗففف ٛيف
الف٠ففففففففات الٕظٗفٗففففففففٛ
امل تمف ٛوَ اٗ ٌفٕ
ا رفففات الفففت وتفففاو
وّٗفففففففففففففا الفففففففففففففدلاوج
الرٖاؿفففففففٗ ،ٛاٗففففففف
ومغففففت قٗىفففف ٛاملمٍٕٖففففٛ
 ِ٘ٔ 1 313أمدل وَ
1 15

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ
الٍٕ 

ك

%

ك

%

ك

%

واُ ٖٔت 

مر 
أٌا ٜ
اإليال٘



























اإلقاو ٛ

ك

%

ك

%

ك

%

واُ ٖٔت 

وٕاطَ 
وقٗي
اإليال٘



























قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


التفشرل اإلاؼاٟ٘
وٕافد وفرٔق ومٍٕٖفٛ
و ف أوففراي المٍٗفف ٛوففَ
الففومٕ ٔاإلٌففا وففَ
اٗف ف ٌفففٕ ا رفففات
الفففففففت وتفففففففاو وّٗفففففففا
الفففففدلاوج الرٖاؿفففففٗ،ٛ
اٗففففف ومغفففففت قٗىفففففٛ
املمٍٕٖففففِٔ 1 172 ٛفففف٘
أمدل وَ 1 15
التفشرل اإلاؼاٟ٘
وٕافففد وفففرٔق ومٍٕٖفففٛ
و ف أوففراي المٍٗفف ٛوففَ
املفففففٕاطٍ ٔاملقفففففٗى
وففففففففَ اٗفففففف ف ٌففففففففٕ
ا رفففات الفففت وتفففاو
وّٗفففففففففففففا الفففففففففففففدلاوج
الرٖاؿفففففففٗ ،ٛاٗففففففف
ومغففففت قٗىفففف ٛاملمٍٕٖففففٛ
ِٔ 1 141فف٘ أقففن وفففَ
1 15

ٖب ادتدٔه و23ة تدً ٔإي ا تالوات ات ي ل ٛإاؼا ٟٛٗو و٠فات الٕظٗففٔ ٛالٍفٕ ٌٔفٕ
ا رات التمٗفزٌٖٕٗ ٛالت ٖظفاِدٌّٔا و وفتٕافٔ ٛوظففرٚة ،اٗف ٌالافغ وقفا
ا

يف ٌشف

تٗففا ات ،يف ا ف وٕاففد ا تالوففات ات ي لفف ٛااؼففا ٟٛٗو ف املقففٗى ٔاملففٕاطٍ ٌٔففٕ

ا رففات التمٗفزٌٖٕٗفف ٛاملظففاِد، ٚاٗ ف ٖظففرل ادتففدٔه إىل اجت فآ املففٕاطٍ ضتففٕ القٍففٕات
املظفر ٚتم ٜت ص املقٗى  ٔ ،ل يف اتتقايٌا ٖمٕي اىل التففأت ا قتؼفائ ٙا اتىفات٘
و الف٠ت  ،اٗ وتىت األٔىل ود اات تالٗ ٛوَ الرّواِٗٔ ٛا ستقرا ،تم ٜت فص الف٠فٛ
الااٌٗ ٛاملٍظغم ٛواألوَ الٕظٗف٘ ٔا يّ ا
 -3ي اسففٔ ٛالفففرٔق اإلاؼففا ٟٛٗو ف والٕظٗففف ،ٛاإلقاوففٔ ،ٛالٍففٕ ة ٔي افف ٛا طففذلاك يف
القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
وف ف أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسففف ٛيف الف٠فففات الٕظٗفٗففف ٛامل تمفففف ٛوفففَ اٗف ف ٌفففٕ ا رفففات
التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ
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 مت است داً ا تبا وفاُ ٖٔفت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففَ الففومٕ ٔاإلٌففا ٔ ،املقففٗى ٔاملففٕاطٍ وففَ اٗ ف ٌففٕ ا رففات
التمفزٌٖٕٗ ٛالت وتاو وّٗا الدلاوج الرٖاؿٗٛ
ادٔه قي و 24ة :ي ا ٛا طذلاك يف القٍٕات ٔالدل اوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚسش الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔ ،اإلقاو ٛ


ي افففففف ٛا طففففففذلاك يف القٍففففففٕات ٔالففففففدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ

الٕظٗفٛ

ٌمي






ك

%

ك

%

مرٔسففففف اه
ٔالص

قٗىفففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼا ٟ٘

تـفففففففففٕ
ِٗ٠فففففففففففٛ
ود ٖص 













تـفففففففففٕ
ِٗ٠فففففففففففٛ
إيا ٖ ٛ









وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖفف ٛو ف أوففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛيف الف٠فات الٕظٗفٗفٛ
امل تمف ٛوَ اٗ ي اف ٛا طفذلاك
يف القٍففففٕات ٔالففففدلاوج الرٖاؿففففٗٛ
املظفر، ٚاٗ ومغت قٗىف ٛاملمٍٕٖفٛ
 ِ٘ٔ 1 153أمدل وَ 1 15

طالفففف ف 
طالب ٛ









ا ىٕ 









الٍٕ 

ك

%

ك

%

واُ ٖٔت 

قٗىفففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼا ٟ٘

مر 













أٌا ٜ









ا ىٕ 









وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖفف ٛو ف أوففراي
المٍٗفف ٛوففَ الفففومٕ ٔاإلٌففا وفففَ
اٗ ي اف ٛا طفذلاك يف القٍفٕات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ،ٚاٗف
ومغفففت قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففِٔ 1 197 ٛففف٘
أمدل وَ 1 15

اإلقاو ٛ

ك

%

ك

%

واُ ٖٔت 

قٗىفففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼا ٟ٘

وٕاطَ 













وقٗي









ا ىٕ 









وٕاد ورٔق ومٍٕٖ ٛو أوراي تٍٗفٛ
الد اسفف ٛوففَ املففٕاطٍ ٔاملقففٗى
وففففَ اٗفففف ي افففف ٛا طففففذلاك يف
القٍفففففففٕات ٔالفففففففدلاوج الرٖاؿفففففففٗٛ
املظفر ،ٚاٗ ومغت قٗىف ٛاملمٍٕٖفٛ
 ِ٘ٔ 1 114أقن وَ 1 15

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

ٖتـفففم وفففَ ادتفففدٔه و24ة تفففدً ٔافففٕي ا تالوفففات وففف و٠فففات و الٕظٗففففٔ ٛالٍفففٕ ة افففٕه
ي افففف ٛا طففففذلاك يف القٍففففٕات ٔالففففدلاوج الرٖاؿففففٗ ٛاملظفففففر ،ٚيف اففف وٕافف فد ا تالوففففات
سشف ف اإلقاوفففِٔ ، ٛفففوٓ الٍتٗتففف ٛو مفففد وفففا سفففبقت اإلطفففا  ٚإلٗفففْ يف ادتفففدٔه الشفففاو
و 23ة ِٔففف٘ وٕافففْ املفففٕاطٍ ضتفففٕ القٍفففٕات املظففففرٔ ، ٚاملقفففٗى ضتفففٕ القٍفففٕات املفتٕافففٛ
 ،وشفففب الفففد ن ٔا سفففتقرا ٔا

فففتاله وؼفففف ٛتاوففف ٛيف األٔلٕٖفففات وٗىفففا ٖتممف ف وفففٍىت

اذتٗأ ،ٚأسمٕ املمٗظٛ
 -4ي اس ٛا وباط ٔالفرٔق اإلاؼا ٟٛٗوف والٕظٗفف ،ٛالفد نٔ ،اإلقاوفٛة ألوفراي تٍٗفٛ
الد اسٔ ٛوٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل تدي وَ ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت اسففت داً ا تبففا ك Chi Square 2لد اسفف ٛا وبففاط وفف الٕظٗففف ،ٛالففد ن،
ٔاإلقاوفف ٛألوففراي تٍٗفف ٛالد اسففٔ ٛوٕقففف أوففراي الد اسفف ٛوففَ وظفففرل تففدي وففَ ا رففات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
و أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛيف الف٠فات الٕظٗفٗف ٛامل تمففٔ ٛالفد ن وفَ اٗف وفٕقفّي وفَ
وظفرل تدي وَ ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت است داً ا تبا وفاُ ٖٔفت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوَ املقٗى ٔاملٕاطٍ وَ اٗف وفٕقفّي وفَ وظففرل تفدي وفَ ا رفات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗٛ
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ادٔه قي و 25ة :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل تدي وَ ا رات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛسش الٕظٗ ف ،ٛالد ن ٔاإلقاو ٛ

الٕظٗفٛ

وٕقففف أوففراي تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففَ وظفففرل تففدي وففَ ا رففات ٔالففدلاوج
الرٖاؿٗٛ
غرل و ٖد

و ٖد 




ستاٖد

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

تـفففٕ ِٗ٠فففٛ
ود ٖص 

















تـفففٕ ِٗ٠فففٛ
إيا ٖ ٛ













طالفففففففففففففف ف 
طالب ٛ













ٖٕاففد ا وبففاط ومٍففٕٙ
وفف الٕظٗفففٔ ٛوٕقففف
أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسفففٛ
وفففَ وظففففرل تفففدي وفففَ
ا رففففففات ٔالففففففدلاوج
الرٖاؿٗ ،ٛاٗ ومغت
قٗىفففف ٛاملمٍٕٖفففف1 119 ٛ
ِٔ٘ أقن وَ 1 15

ا ىٕ 













مرٔس اه
ٔالص

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘



















وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖففٛ
وففففف ف أوفففففففراي تٍٗفففففففٛ
الد اسففف ٛوفففَ الف٠فففات
الٕظٗفٗفف ٛامل تمففف ٛوففَ
اٗفففف وفففففٕقفّي وفففففَ
وظففففففففرل تفففففففدي وفففففففَ
ا رففففففات ٔالففففففدلاوج
الرٖاؿٗ، ٛاٗ ومغت
قٗىفففف ٛاملمٍٕٖفففف1 413 ٛ
ِٔ٘ أمدل وَ 1 15

اإلقاو ٛ

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

وٕاطَ 

















وقٗي













ٖٕاففد ا وبففاط ومٍففٕٙ
وف ف اإلقاوفففٔ ٛوٕقفففف
أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسفففٛ
وفففَ وظففففرل تفففدي وفففَ
ا رففففففات ٔالففففففدلاوج
الرٖاؿٗ ،ٛاٗ ومغت
قٗىفففف ٛاملمٍٕٖفففف1 117 ٛ
ِٔ٘ أقن وَ 1 15

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

اإليال٘ 













واُ وٕٖت 

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘



















وٕاففففففففد وففففففففرٔق
ومٍٕٖففف ٛوف ف أوفففراي
الد اسفففففففففف ٛوففففففففففَ
املفٕاطٍ ٔاملقففٗى
وففَ اٗفف وففٕقفّي
وَ وظفرل تفدي وفَ
ا رفففات ٔالفففدلاوج
الرٖاؿففففٗ، ٛاٗفف ف
ومغففت قٗىفف ٛاملمٍٕٖففٛ
ِٔ 1 729فف٘ أمففدل
وَ 1 15

الد ن 

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

أقففففففففن وففففففففَ
 5111ي ِي 

















وففففففففففَ 5111
إلففففف٘ 11111
ي ِي 













وففففففَ 11111
إىل 15111
ي ِي 













وففففففَ 15111
إىل 21111
ي ِي 













ٖٕافففففففففد ا وبفففففففففاط
ومٍففٕ ٙو ف الففد ن
ٔوٕقف أوفراي تٍٗفٛ
الد اس ٛوفَ وظففرل
تففدي وففَ ا رففات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗ،ٛ
اٗف ف ومغفففت قٗىفففٛ
املمٍِٕٖ٘ٔ 1 116 ٛ
أقن وَ 1 15

أمافففففر وفففففَ
21111
ي ِي 













اإليال٘ 













مرٔسفف ف اه
ٔالص

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘



















وٕاففففففففد وففففففففرٔق
ومٍٕٖففف ٛوف ف أوفففراي
تٍٗففف ٛالد اسففف ٛوفففَ
ٔ ٙو٠فففات الفففد ن
امل تمففف ٛوففَ اٗفف
وففٕقفّي وففَ وظفففرل
تففدي وففَ ا رففات
ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗٛ
،اٗ ف ومغففت قٗىففٛ
املمٍِٕٖ٘ٔ 1 187 ٛ
أمدل وَ 1 15
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ٖ ظف ادتدٔه و25ة تَ ٔإي تالق ٛو الٕظٗفٔ ٛاإلقاؤ ،ٛاملٕقف وَ وظففرل تفدي وفَ
ا رففات ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗ ،ٛو ف تففدً ٔاففٕي ا تالوففات ات ي لفف ٛإاؼففا ٟٛٗو ف و٠ففات
الٕظٗفٔ ٛاإلقاو ٔ ٛالفد ن وفَ اٗف املٕقفف وفَ التظففرلِٔ ،فوا ٖفدل ٓ املٕقفف المفاً ألوفراي
المٍٗفف ٛالففت وففروا ظففاِر ٚالتظفففرل الففت ومغففت ٌشففب %68 7 ٛمىففا سففبقت اإلطففا  ٚإلٗ فْ يف
ادتدٔه و17ة
 -5ي اس ٛا وباط ٔالفرٔق اإلاؼا ٟٛٗو والٕظٗفف ،ٛالفد نة ألوفراي الد اسفٔ ٛوٕقفف
أوراي الد اس ٛوَ وظفرل وما الرٖاؿات ئُ غرلِا
 مت است داً ا تبا ك Chi Square 2لد اس ٛا وباط وف الٕظٗفف ،ٛالفد ن ألوفراي
تٍٗ ٛالد اسٔ ٛوٕقف أوراي الد اس ٛوَ وظفرل وما الرٖاؿات ئُ غرلِا
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
و أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛيف الف٠فات الٕظٗفٗف ٛامل تمففٔ ٛالفد ن وفَ اٗف وفٕقفّي وفَ
وظفرل وما الرٖاؿات ئُ غرلِا
ادٔه قي و 26ة :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل وما الرٖا ؿات ئُ غرلِا سش الٕظٗف ،ٛالد ن 

الٕظٗفٛ

وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل وما الرٖاؿات ئُ غرلِا 
غرل و ٖد

و ٖد 




ستاٖد

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

تـفففففٕ ِٗ٠فففففٛ















تـفففففٕ ِٗ٠فففففٛ













طال  طالب ٛ













ا ىٕ 



























ود ٖص 
إيا ٖ ٛ

قٗىففففففٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

املمٍٕٖ ٛ


ٖٕافففد ا وبفففاط ومٍفففٕٙ
وف ف الٕظٗففففٔ ٛوٕقفففف
أوراي المٍٗ ٛوَ وظففرل
ومفففا الرٖاؿفففات ئُ
غرلِفففا ،اٗففف ومغفففت
قٗىفففف ٛاملمٍٕٖفففف1 118 ٛ
ِٔ٘ أقن وَ 1 15

مرٔس اه

قٗىففففففٛ

ٔالص

املمٍٕٖٛ





التفشرل اإلاؼاٟ٘

وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖففٛ
و أوراي الد اسف ٛوفَ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

الف٠ففففففففات الٕظٗفٗففففففففٛ
امل تمفففففف ٛوفففففَ اٗففف ف
وففففٕقفّي وففففَ وظفففففرل
ومفففا الرٖاؿفففات ئُ
غرلِفففا ،اٗففف ومغفففت
قٗىفففف ٛاملمٍٕٖفففف1 933 ٛ
ِٔ٘ أمدل وَ 1 15
الد ن 

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

أقفن وففَ 5111







































ي ِي 
وففَ  5111إلفف٘
 11111ي ِي 
وففففففففففَ 11111
إىل

15111

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ


ٖٕافففد ا وبفففاط ومٍفففٕٙ
وفف ف الففففد ن ٔوٕقففففف
أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسفففٛ
وففففففَ وظفففففففرل ومففففففا
الرٖاؿففات ئُ غرلِففا

ي ِي 

 ،اٗفف ف ومغففففت قٗىففففٛ

وففففففففففَ 15111
إىل

التفشرل اإلاؼاٟ٘

21111











املمٍٕٖففففِٔ 1 139 ٛفففف٘



أقن وَ 1 15

ي ِي 
أمافففففففر وفففففففَ













اإليال٘ 



























 21111ي ِي 

مرٔس اه

قٗىففففففٛ

ٔالص

املمٍٕٖٛ





التفشرل اإلاؼاٟ٘

وٕاففد وففرٔق ومٍٕٖففٛ
وففففف ف أوفففففففراي تٍٗفففففففٛ
الد اس ٛوَ ٔ ٙو٠ات
الففففد ن امل تمففففف ٛوففففَ
اٗففف ف وفففففٕقفّي وفففففَ
وظفففففففففففففففرل ومففففففففففففففا
الرٖاؿففات ئُ غرلِففا
،اٗفففف ومغفففففت قٗىفففففٛ
املمٍٕٖففففِٔ 1 214 ٛفففف٘
أمدل وَ 1 15
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ٖ ظف ادتفدٔه و26ة تفَ ٔافٕي تالقف ٛوف الٕظٗففٔ ٛالفد نٔ ،املٕقفف وفَ وظففرل ومفا
الرٖاؿات ئُ غرلِاٌ ِ٘ٔ ،تٗت ٛوٍرقٗ ٛلمٍتٗت ٛاملتحؼن تمّٗا يف ادتدٔه الشفاو و25ة
ٔاملٕقفف وفَ وظففرل تفدي وفَ ا رفات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗ ،ٛوف تفدً ٔافٕي ا تالوففات ات
ي ل ٛااؼا ٟٛٗوف وف٠ت الٕظٗفف ٔ ٛالفد ن وفَ وظففرل ومفا الرٖاؿفات ئُ غرلِفا ٖٔ ،فدل
ل  ،املٕقف الماً ألوراي المٍٗ ٛغرل امل ٖد لمتظفرل مىا ِٕ وٕؿم يف ادتدٔه و17ة
 -6ي اس ٛا وباط ٔالفرٔق اإلاؼا ٟٛٗو والٕظٗفٔ ،ٛاإلقاوٛة ألوراي الد اسٔ ٛوٕقفف
أوراي الد اس ٛوَ وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
 مت است داً ا تبا ك Chi Square 2لد اس ٛا وباط و الٕظٗفٔ ،ٛاإلقاو ٛألوراي
تٍٗ ٛالد اسٔ ٛوٕقف أوراي الد اس ٛوَ وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
و أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛيف الف٠ات الٕظٗفٗ ٛامل تمف ٛوَ اٗ وٕقفّي وفَ وظففرل أِفي
البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
 مت است داً ا تبا وفاُ ٖٔفت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففَ املقففٗى ٔاملففٕاطٍ وففَ اٗ ف وففٕقفّي وففَ وظفففرل أِففي البرففٕ ت
ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ

ادٔه قي و 27ة :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ وظفرل أِي البرٕ ت ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗ ٛسش الٕظٗفٔ ،ٛاإلقاو ٛ

الٕظٗفٛ

وٕقفففف أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسففف ٛوفففَ وظففففرل أِفففي البرفففٕ ت ٔاملٕاتٗفففد
الرٖاؿٗٛ
غرل و ٖد

و ٖد 




ستاٖد

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

تـففٕ ِٗ٠ففٛ
ود ٖص 

















تـففٕ ِٗ٠ففٛ
إيا ٖ ٛ













طالفففففففففففففف 
طالب ٛ













ٖٕاففد ا وبففاط ومٍففٕٙ
و ف الٕظٗفففٔ ٛوٕقففف
أوففراي تٍٗفف ٛالد اسففٛ
وففففففَ وظفففففففرل أِففففففي
البرفففٕ ت ٔاملٕاتٗفففد
الرٖاؿفففففف٘ ،اٗفففففف
ومغفففت قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففٛ
ِٔ 1 151ففف٘ وشفففأٙ
1 15

ا ىٕ 













قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

مرٔسفف ف اه
ٔالص

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ


















وٕاد ورٔق ومٍٕٖفٛ
وفففف ف أوففففففراي تٍٗففففففٛ
الد اسفف ٛوففَ الف٠ففات
الٕظٗفٗ ٛامل تمف ٛوفَ
اٗفف ف وففففٕقفّي وففففَ
وظفرل أِي البرفٕ ت
ٔاملٕاتٗففد الرٖاؿففٗ،ٛ
اٗففف ف ومغفففففت قٗىفففففٛ
املمٍٕٖفففِٔ 1 933 ٛففف٘
أمدل وَ 1 15

اإلقاو ٛ

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖ ٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘

وٕاطَ 

















وقٗي













ٖٕاففد ا وبففاط ومٍففٕٙ
وفف اإلقاوفففٔ ٛوٕقفففف
أوففراي تٍٗفف ٛالد اسففٛ
وففففففَ وظفففففففرل أِففففففي
البرفففٕ ت ٔاملٕاتٗفففد
الرٖاؿففففففٗ ،ٛاٗفففففف
ومغفففت قٗىففف ٛاملمٍٕٖفففٛ
ِٔ 1 131فف٘ أقففن وففَ
1 15

اإليال٘ 













واُ وٕٖت 

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼاٟ٘



















وٕاد ورٔق ومٍٕٖفٛ
وفففف ف أوففففففراي تٍٗففففففٛ
الد اسفففففففففففف ٛوفففففففففففففَ
املففففٕاطٍ ٔاملقففففٗى
وَ اٗ وٕقفّي وفَ
وظفرل أِي البرفٕ ت
ٔاملٕاتٗففد الرٖاؿففٗ،ٛ
اٗففف ف ومغفففففت قٗىفففففٛ
املمٍٕٖفففِٔ 1 519 ٛففف٘
أمدل وَ 1 15

ٖظرل ادتدٔه و27ة إىل ٔإي تالق ٛوف وف٠ت الٕظٗففٔ ٛاإلقاوفٔ ، ٛاملٕقفف وفَ وظففرل أِفي
البرففٕ ت ٔاملٕاتٗففد الرٖاؿففٗ ٖٔ ٛظففف تففدً ٔاففٕي ا تالوففات ات ي لفف ٛااؼففا ٟٛٗو ف
وفف٠ت الٕظٗفففٔ ٛاإلقاوفف ٔ، ٛاملٕقففف وففَ وظفففرل أِففي البرففٕ ت ٔاملٕاتٗففد الرٖاؿففِٗٔ ٛففوٓ
الٍتاٟج ٖدل ِا ا جتآ الماً غرل امل ٖد ألوراي تٍٗ ٛالد اس ٛلعاِر ٚالتظفرل
 -7ي اس ٛا وباط ٔالفرٔق اإلاؼا ٟٛٗوف الٕظٗفف ٛألوفراي تٍٗف ٛالد اسفٔ ٛآَفا وظففرل
ا رات التمفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ
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 مت اسففت داً ا تبففا ك Chi Square 2لد اسفف ٛا وبففاط وف الٕظٗففف ٛألوففراي تٍٗففٛ
الد اسٔ ٛآَا وظفرل ا رات التمفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
و أوفراي تٍٗف ٛالد اسف ٛيف الف٠فات الٕظٗفٗف ٛامل تمفف ٛوفَ اٗف أّٖفي يف آَفا وظففرل
ا رات التمفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ
ادٔه قي و28ة :آَا وظفرل ا رات التمفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿٗ ٛسش الٕظٗف ٛ

الٕظٗفٛ

آَا وظففرل ا رفات التمفزٌٖٕٗفٔ ٛالفدلاوج الرٖاؿفٗ ٛوفَ ٔاّفٛ
ٌعر أوراي تٍٗ ٛالد اسٛ



ٖقشفففففي ادتىفففففاِرل
الرٖاؿففففففففٗ ٛإلفففففففف٘
يففففففففففاِرل وففففففففففَ
الد افففففففففففففف ٛاألٔىل
ٔأ ر ٝوَ الد افٛ
الااٌٗٛ



غتففدً الرٖاؿففٛ
ٖٔرٕ ِا

غتفففففدً ادتّفففففات
املىٕلفففف ٛلمقٍففففٕات
الرٖاؿٗٛ

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼا ٟ٘

تـفففففففٕ
ِٗ٠فففففففففٛ
ود ٖص 

















تـفففففففٕ
ِٗ٠فففففففففٛ
إيا ٖ ٛ













طالففف 
طالب ٛ













ٖٕاد ا وباط ومٍٕ ٙو
الٕظٗفففففٔٔ ٛاّففففٌ ٛعففففر
أوففراي تٍٗفف ٛالد اسفف ٛيف
آَففففا وظفففففرل ا رففففات
التمفزٌٖٕٗففففففٔ ٛالففففففدلاوج
الرٖاؿففٗ ،ٛاٗفف ومغففت
قٗىففففففف ٛاملمٍٕٖففففففف1 145 ٛ
ِٔ٘ أقن وَ 1 15

ا ىٕ 













مرٔس اه
ٔالص

قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ

التفشرل اإلاؼا ٟ٘



















وٕافففد وفففرٔق ومٍٕٖفففٛ
و أوراي تٍٗف ٛالد اسفٛ
وففففَ الف٠ففففات الٕظٗفٗففففٛ
امل تمف ٛوَ اٗف ٔاّفٛ
ٌعفففرِي يف آَفففا وظففففرل
ا رففففففات التمفزٌٖٕٗففففففٛ
ٔالففففففففدلاوج الرٖاؿففففففففٗٛ
وفففففٕقفّي وفففففَ قرػفففففٍٛ
القٍففففففففففٕات ٔالففففففففففدلاوج
الرٖاؿففففففٗ ٛاملظفففففففر، ٚ
اٗ ومغت قٗى ٛاملمٍٕٖفٛ
ِٔ 1 191فف٘ أمففدل وفففَ
1 15

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

وففب ادتففدٔه و28ة ٔاففٕي تالقفف ٛو ف الٕظٗففف ٔ ٛأ ٙأوففراي المٍٗفف ٛيف آَففا وظفففرل ا رففات
التمفزٌٖٕٗٔ ٛالدلاوج الرٖاؿفٗٔ ، ٛمي فَ وفشفرل لف وتف َرل ا ٌتىفا ٞالفٕظٗف٘ تمف ٜا ا،ٞ
ٔ ؼاٟؽ من ؤ ٛ٠ظٗفٗٔ ٛاجتاِاوّا ضتٕ ٔساٟن اإلتالً ٔستتٕٖاوّفأ ،وٍّفا و٠ف ٛأتـفاٞ
ِٗ٠فف ٛالتٍففد ٖص الففت ٖؼففٍفّا  G.Miller&R.L.Lowensteinؿففىَ و٠فف ٛاملف ففرَٖ
ِٔ٘ و ٛ٠يف الغال وما ؿٛ

تٕٖات ٔساٟن اإلتالً يف ا وتشفي و٠فات الرفال وشفىات

ادتىّففٕ المىمفف٘ أٔ الٍفمفف٘ الففو ٙو ف َر وٗففْ ٔسففاٟن اإلتففالً ٔورو ف أٔلٕٖاوففْ يف مففارل وففَ
اذتا ت
ٖب ادتدٔه أٖـا تدً ٔافٕي ا تالوفات ات ي لف ٛإاؼفا ٟٛٗوف و٠فات الٕظٗفف ٔ ٛأّٖفا يف
آَفا التظفففرل اٗف وقا وففت الٍشف مففارلا ووففا وف %21 2 ٔ%2314ة ٔمىففا ِففٕ وٕؿففم يف
ادتففدٔه أتالٓ،مففُٕ التظفففرل غتففدً ادتّففات املىٕلفف ٛلمقٍففٕات الرٖاؿففٗٔ ،ٛأٖـففا وٍشفف
وتقا و ٛيف مُٕ التظفرل ٖقشي ادتىاِرل الرٖاؿفٗ ٛإىل يفاِرل وفَ الد اف ٛاألٔىل ٔأ فرٝ
وَ الد ا ٛالااٌٗٛ
 -8ي اسفف ٛا وبففاط ٔالفففرٔق اإلاؼففا ٟٛٗو ف والٕظٗففف ،ٛالٍففٕ ٔ ،الففد ن ة ألوففراي تٍٗففٛ
الد اس ٔ ٛوٕقف أوراي الد اس ٛوَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 مت است داً ا تبا ك Chi Square 2لد اس ٛا وباط و الٕظٗف ،ٛالٍٕ ٔ ،الفد ن
ألوراي تٍٗف ٛالد اسف ٔ ٛوٕقفف أوفراي الد اسف ٛوفَ قرػفٍ ٛالقٍفٕات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗٛ
املظفرٚ
 مت اسفت داً ا تبفا مرٔسف اه ٔالفص  Kruskal Wallisلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖفٛ
و أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛيف الف٠ات الٕظٗفٗ ٛامل تمففٔ ٛو٠فات الفد ن وفَ اٗف وفٕقفّي
وَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 مت است داً ا تبا وفاُ ٖٔفت  Mann Whitneyلد اسف ٛالففرٔق املمٍٕٖف ٛوف أوفراي
تٍٗفف ٛالد اسفف ٛوففَ الففومٕ ٔاإلٌففا وففَ اٗ ف وففٕقفّي وففَ وظفففرل أِففي البرففٕ ت
ٔاملٕاتٗد الرٖاؿٗٛ
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ادٔه قي و 29ة :وٕقف أوراي تٍٗ ٛالد اس ٛوَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚسش الٕظٗف ،ٛالٍٕ  ،الد ن 


وٕقفففف أوفففراي تٍٗففف ٛالد اسففف ٛوفففَ قرػفففٍ ٛالقٍفففٕات ٔالفففدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ

ستاٖد
غرل و ٖد
و ٖد 
الٕظٗفٛ
2
التفشفففففففففففففففففففففففففرل
قٗىففففففٛ
ما 
%
ك
%
ك
%
ك
املمٍٕٖ ٛاإلاؼا ٟ٘

 
    
ٖٕافففد ا وبفففاط
تـففففٕ ِٗ٠ففففٛ
ومٍففففففففففٕ ٙوففففففففف
ود ٖص 
الٕظٗففففٔ ٛوٕقفففف
     
تـففففٕ ِٗ٠ففففٛ
أوفففففراي الد اسفففففٛ
إيا ٖ ٛ
وفففففففففَ قرػفففففففففٍٛ













طالبٛ
طال 
القٍففٕات ٔالففدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
اٗف ومغففت قٗىففٛ
املمٍٕٖفففففففففف1 119 ٛ
ِٔففف٘ أمفففدل وفففَ
1 15
التفشفففففففففففففففففففففففففرل
قٗىففففففٛ
      مرٔسفف ف اه
ا ىٕ 
املمٍٕٖ ٛاإلاؼا ٟ٘
ٔالص









وٕافففففد وفففففرٔق
ومٍٕٖفف ٛوف أوففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوفَ
الف٠ففات الٕظٗفٗففٛ
امل تمف ٛوَ اٗ
وففففففففٕقفّي وففففففففَ
قرػفففٍ ٛالقٍفففٕات
ٔالففففففففففففففففففففففففدلاوج
الرٖاؿففففففففففففففففففففففٗٛ
املظفففففر ،ٚاٗفف ف
ومغففففففففففت قٗىففففففففففٛ
املمٍٕٖفففففففففف1 413 ٛ
ِٔففف٘ أمفففدل وفففَ
1 15
التفشفففففففففففففففففففففففففرل
قٗىففففففٛ
ما2
%
ك
%
ك
%
ك
الٍٕ 
املمٍٕٖ ٛاإلاؼا ٟ٘
      
ٕٖ اففففففد ا وبففففففاط
مر 
ومٍففٕ ٙو ف الٍففٕ
 




أٌا ٜ
ٔوٕقففففففف أوففففففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوفَ
قرػفففٍ ٛالقٍفففٕات
ٔالففففففففففففففففففففففففدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 ،اٗفففف ف ومغففففففت
قٗىففففففف ٛاملمٍٕٖفففففففٛ
ِٔ 1 119ففف٘ أقفففن
وَ 1 15
التفشفففففففففففففففففففففففففرل
قٗىففففففٛ
      واُ ٖٔت 
اإليال٘ 
املمٍٕٖ ٛاإلاؼا ٟ٘


القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ


















الد ن 

ك

%

ك

%

ك

%

ما2

أقففففففففن وففففففففَ
 5111ي ِي 
وففففففففففَ 5111
إلفففففف٘ 11111
ي ِي 
وفففففففَ 11111
إلفففففف٘ 15111
ي ِي 
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قٗىففففففٛ
املمٍٕٖٛ


ٖٕاففففففففد وففففففففرٔق
ومٍٕٖفف ٛوف أوففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوفَ
الففومٕ ٔاإلٌففا
وَ اٗ وفٕقفّي
وفففففففففَ قرػفففففففففٍٛ
القٍففٕات ٔالففدلاوج
الرٖاؿففففففففففففففففففففففٗٛ
املظفففففر ،ٚاٗفف ف
ومغففففففففففت قٗىففففففففففٛ
املمٍٕٖفففففففففف1 121 ٛ
ِٔففففف٘ أقفففففن وفففففَ
1 15
التفشفففففففففففففففففففففففففرل
اإلاؼا ٟ٘
ٖٕاففففففد ا وبففففففاط
ومٍٕ ٙو الد ن
ٔوٕقففففففف أوففففففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوفَ
قرػفففٍ ٛالقٍفففٕات
ٔالففففففففففففففففففففففففدلاوج
الرٖاؿففففففففففففففففففففففٗٛ
املظفففففر ،ٚاٗفف ف
ومغففففففففففت قٗىففففففففففٛ
املمٍٕٖفففففففففف1 146 ٛ
ِٔففففف٘ أقفففففن وفففففَ
1 15

التفشفففففففففففففففففففففففففرل
اإلاؼا ٟ٘
وٕافففففد وفففففرٔق
ومٍٕٖفف ٛوف أوففراي
تٍٗ ٛالد اس ٛوفَ
ٔ ٙو٠ات الفد ن
امل تمف ٛوَ اٗ
وففففففففٕقفّي وففففففففَ
قرػفففٍ ٛالقٍفففٕات
ٔالففففففففففففففففففففففففدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 ،اٗفففف ف ومغففففففت
قٗىففففففف ٛاملمٍٕٖفففففففٛ
ِٔ 1 187ففففففففففففففف٘
أمدل وَ 1 15

ٖ ظف ادتدٔه و29ة خبؼٕؾ وٕقف أوراي تٍٗف ٛالد اسف ٛوفَ قرػفٍ ٛالقٍفٕات ٔالفدلاوج
الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚتَ الٍتاٟج التالٗ:ٛ
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-

تففدً ٔاففٕي تالقفف ٛوف الٕظٗفففٔ ٛاملٕقففف وففَ قرػففٍ ٛالقٍففٕات ٔالففدلاوج الرٖاؿففٗٛ
املظفرٚ

-

تدً ٔإي ا تالوات ات ي ل ٛإاؼا ٟٛٗو و٠ات ٔالٕظٗفف ،ٛاملٕقفف وفَ قرػفٍٛ
القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ

-

ٔإي تالق ٛو الٍٕ ٔاملٕقف وَ قرػٍ ٛالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ

-

ٔإي ا تالوات ات ي ل ٛإاؼا ٟٛٗو و٠فات الٍفٕ ٔاملٕقفف وفَ قرػفٍ ٛالقٍفٕات
ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ

-

ٖ ظف ادتدٔه ٔافٕي تالقف ٛوف الفد ن ٔاملٕقفف وفَ قرػفٍ ٛالقٍفٕات ٔالفدلاوج
الرٖاؿففٗ ٛاملظفففرٖٔ ٚتـففم يف ِففوٓ اذتالفف ٛوف َرل الففد ن الففوٖ ٙروفف تٍففد أتـففاٞ
ِٗ٠فف ٛالتففد ٖص ٖٔقففن تٍففد أتـففا ٞاشلٗ٠فف ٛاإليا ٖفف ، ٛيف ا ف ٖففٍ فا أماففر تٍففد
الرففال ٔ ،لففول وتتففْ الف٠فف ٛاأل ففرل ٚلت ٖٗففد القرػففٍ ٛوشففب ؿففمف اإلو اٌففات
املايٖ ٛالت مت ٍّا وَ ا طذلاك يف القٍٕات ،إىل ااٌ الظغف ال برل لمرٖاؿٛ
ٔخباػ ٛلد ٝالرال

-

ٖ ظف ادتدٔه أ رلا تدً ٔإي ا تالوات ات ي ل ٛإاؼا ٟٛٗو و٠ات الفد ن
ٔاملٕقف وَ القرػٍ ٛاٗ إُ ا ىٕ اإليال٘ ميٗن ضتٕ وما ؿ ٛالقرػٍٛ

ثاني عشر :ملخص النتائج العامة للدراسة
وٕػمت الد اس ٛإىل زتىٕت ٛوَ الٍتاٟج مي َ وم ٗؼّا وٗىا ٖم٘:
أٔ ٌ :تاٟج وتممق ٛو طاط ٔتايات وظاِد ٚالقٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر:ٚ
 1مظفت الد اس ٛتَ وقا

و ٌشب ٛاملظاِد ٚالداٟى ٛلمرٖاؿٌٔ ٛشب ٛاملظاِد ٚغرل

الداٟى ٛوٍشبت تم ٜالتٕال٘ %49 3 ٔ%51 7
 2امل اُ املفـن ملتاوم ٛالرٖاؿ ِٕ ،ٛالتمٗفزُٖٕ  ،ومْٗ وٕاق التٕاػن ا اتىات٘
 3ااتمت مر ٚالقفدً الؼفدا  ٚوف الرٖاؿفات األمافر وتاومف،ٛومّٗفا مفر ٚالشفمَ،ٛي
ٖاؿفف  ٛالتففٍص َ،ففي ألمففا القففٕ ،ٝيف افف وففوٖمت ٖاؿفف ٛال رٖ ٗففت اففدٔه
التفـٗالت

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

 4ااتمففت املبا ٖففات ٔاملٍاوشففات الرٖاؿففٗ ٛػففدا  ٚالففدلاوج الرٖاؿففٗ ٛاملفـففم، ٛوتبٕتففٛ
واأل با الرٖاؿٗٛ
 5وقدوت القٍٕات املفتٕا ٛتم ٜالقٍٕات املظففر ٚوٗىفا ٖتممف وٍفٕ القٍفٕات الفت وتفاو
وّٗا المٍٗ ٛالدلاوج الرٖاؿٗٛ
 6ستمت الد اسٔ ٛإي وٕاْ وتٍاو٘ ضتٕ ا طذلاك يف الدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفرٚ
 7ستمت الد اس ٛاداَ ٛجترو ٛا طذلاك يف القٍٕات املظفر ،ٚاٗ ستمت ا وفا يف
ٌشب ٛاملظذلم وٍو سٍ ٛوَ إارا ٞالد اس ،ٛوقا ٌف ٛوف املظفذلم وٍفو أمافر
وَ

ص سٍٕات

 8ااتمت قٍٕات  beIN Sportsالرٖاؿٗ ٛػدا  ٚالقٍٕات الرٖاؿٗ ٛاملظفر ٚاألمار
وظاِد ،ٚوتبٕت ٛوقٍٕات أوٕ ظ

الرٖاؿٗ ٛوقٍٕات يو٘ الرٖاؿٗٛ

 9ااتن الدٔ  ٙاألسباٌ٘ ػدا  ٚالدٔ ٖات األمار وتاومٖ ،ٛمْٗ الدٔ  ٙاإلصتمٗزٙ
" 11ا الرٖاؿ "ٛماُ الداو الرٟٗص ٔ ا ٞا طفذلاك يف القٍفٕات ٔالفدلاوج الرٖاؿفٗٛ
املظفر ٚوتبٕتا وماون إي ٚالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملقذلاٛ
َاٌٗاٌ :تاٟج وتممق ٛواجتاِات أوراي المٍٗ ٛضتٕ القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ٛاملظفر:ٚ
 1ستمت الد اسٔ ٛإي ٌشب ٛمبرل ٚوَ المٍٗ ٛاملبحَٕٔ ٛوٍشب %64 ٛو ٖد وظفرل
القٍٕات ٔالدلاوج الرٖاؿٗ ،ٛوقاون  %11 7ووقتة ٖ ٖدُٔ التظفرل
ٔ 2إي ٌشب ٛمفبرل ٚوفَ املبحفَٕ ومغفت ٌشفب % 66ٛتا ؿفت ظفاِر ٚوظففرل ومفا
الرٖاؿات و مر ٚالقدًة ئُ غرلِا
 3مظفففت الد اسفف ٛتففَ ٔاففٕي أغمبٗففٔ ٛوٍشففب % 68 ٛو ٖففد وظفففرل أِففي املٕاتٗففد
الرٖاؿٗٛ
4

ٌشب ٛمبرل ٚوَ أوراي تٍٗ ٛالد اسف ٛومغفت  %62وفر ٝأُ التظففرل غتفدً ادتّفات
املىٕل ٛلمقٍٕات الرٖاؿٗ ،ٛوقاون ٖ %7 3رُٔ أُ التظفرل غتدً الرٖاؿٖٔ ٛرٕ ِا

 5ستمت الد اس ٛوما ؿٌ ٛشب 43 3 ٛلعاِر ٚالقرػٍ، ٛوقاون  %32أٖدت ل
 6مظفففت الد اسفف ٛتففَ أُ ٌشففب% 55 6ٛوففر ٝيف القرػففٍ ٛاٌتّامففا ذتقففٕق الب ف
التمٗفزٖففٌٕ٘ ،وقاوففن ٖ %42 7متففدلُٔ القرػففٍ  ٛيواتففا تففَ اقففٕق املظففاِدَٖ غففرل
املظذلم يف وتاوم ٛالفمالٗات ٔاملٍاسبات الرٖاؿٗٛ
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 7وٗىففا ٖتممف وففاذتمٕه املٍاسففب ٛلعففاِرو٘ التظفففرل ٔالقرػففٍ ، ٛمت وروٗف ارتٗففا ات
املقذلا ٛتم ٜالٍحٕ ا و٘:
 ختفٗا أسما ا طذلاك وتم القٍٕات املظفر ٚلمىظاِدَٖ إػدا وظرٖمات ٔقٕاٌ حتد وَ التظفرل وماقب ٛادتّات الت وقًٕ والقرػٍٛ وراام ٛالقٕاٌ الٍاظى ٛذتقٕق الب التمٗفزٌٖٕ٘الخالصة:
ومد إمتاً الد اس ٛالٍعرٖٔ ٛاملٗداٌٗ ٛأو ٍٍا است الؾ يم ٛوَ الٍتاٟج ٔاألو فا  ،وف و٘
يف وقدوتّا أُ وٕؿٕ التظفرل ٖتحرك ؿىَ َالٕ الرٖاؿٔ ٛالتمٗفزٖفُٕ ٔادتّفات املٍعىفٛ
لمرٖاؿٔ ٛشتتمف ومالٗاوّفا ٔ ؿفىٍْ و مفد الد اسف ٛتمف ٜومفاظي ئ التمٗفزٖفُٕ يف ا فاه
الرٖاؿفف٘ ٔوفٕقففْ تمفف ٜوففاق٘ الٕسففاٟن الففت و و اٌّففا وقففدٖي ٔتففري األٌظففر ٛالرٖاؿففٗ،ٛ
أٖـا ستمت الد اسف ٛوففٕق مفر ٚالقفدً تمف ٜوفاق٘ األٌظفر ٛالرٖاؿفٗ ٛوفَ اٗف املتاومف،ٛ
ٔأ رلا ِٗىٍ ٛالمتفاُ الرٖاؿفٗ ٛالدٔلٗف ٛتمف ٜاقفٕق وم ٗف ٛاألٌظفر ٛالرٖاؿفٗٔ ٛوٍّفا تمفٜ
ارتؼٕؾ ا حتاي الدٔل٘ ل ر ٚالقدً ٔ FIFAالمتٍ ٛاألٔملبٗ ٛالدٔلٗفInternational ٛ
 ، Olympic Committeeإىل ااٌففف مدلٖفففات ا ىٕتفففات ٔا رفففات التمٗفزٌٖٕٗفففٛ
ا ت فر ٚذتقفٕق البف ٔالظففرمات التتا ٖفٔ ٛطفرمات اإلتفالُ الففت وفدل يٗمّفا ِففوٓ
اشلٗىٍ ٛو ٌّٕا وشاتد تم ٜورٕٖر الرٖاؿ ٛوَ اله:
 ورٕٖر األٌظر ٛالرٖاؿٗٔ ٛوٕسٗ ٌراقّا ادتىاِرلٙ التدتٗي املال٘ لمفرق ٔاألٌدٖ ٛالرٖاؿٗٛ متٕٖن تىمٗات وٗ ٔاٌتقاه الالتب و األٌدٖٛ-

حتقٗ اٌتظا الرٖاؿ ٛوَ اله إصتاظ املراو ٔاملٍظآت الرٖاؿٗٛ

 متٕٖن تىمٗات التغرٗ ٛالتمٗفزٌٖٕٗٔ ٛاملراوق ٛمل تمف األادا الرٖاؿٌٗٛ -ظر القٗي الرٖاؿٗ ٛوان التٍاوص الظرٖف ٔالشمي ٔالتما ه و طمٕ املمىٕ ٚ

القٍٕات التمفزٌٖٕٗ ٛاملظفرٔ ٚالدلاوج الرٖاؿٗٛ

أوا وٗىا ٖتممف واجتاِفات ادتىّفٕ الرٖاؿف٘ و زتىفٕ أوفراي المٍٗفٛة ضتفٕ وٕؿفٕ التظففرل
وقد ػدٌا وٕاّا تاوضا ضتٕ وا التظفرل ٔاتتبا ٓ ظاِر ٚختفدً ادتّفات املىّٕلف ٛوالد افٛ
األٔىل ،يف الٕقت الت ومتدل و ٛ٠أ ر ٝوٍْ أُ القرػٍ ٛاٌتّاما ذتقٕق الب

ٔتىٕوفا وقفد

ومديت ا قذلااات إه املٕؿٕ ٔورأات و اقذلاإ ختفٗا أسما ا طذلاكٔ ،و إلغفاٞ
التظفرلٔ ،اقذلاإ وراام ٛالقٕاٌ الٍاظى ٛذتقٕق الب الامٗفزٌٖٕ٘ املظفر
ٔتمٗففْ ٌؼففن يف األ ففرل إىل القففٕه و ف ُ وٕؿففٕ التظفففرل سففٗعن ستففن اففده وف المدٖففد وففَ
ادتّات الفاتم - ٛالظرمات املىّٕل ،ٛاألٌدٖف ٛالرٖاؿفٗ ،ٛا رفات ٔالقٍفٕات التمٗفزٌٖٕٗفٛ
ٔادتىاِرلٔ -الشفب ٖ ىفَ يف ومفدي الغاٖفات ٔاألِفداهٔ ،التـفا

اذتاػفن يف زتفاه

التظرٖمات الٍاظى ٛلمتظفرل ٔاقٕق و األٌظرٔ ٛاملٍاوشات الرٖاؿٗٛ
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ملخـــص
ميثل اإلعالم اإللكرتَنيْ مديدزا مًميا بعيد الياياّٙاحل و اذتديُا عليٖ املعلُمياحلع َِوتُايو تيسَز الُاي أى
حتتل املُااو اإللكرتَنّٕ مستبيٕ متددميٕ و ذليكع بعيد اكهًيا ميو ملي تص الديُحل َالديُزٔ و صييااتًاع َايد
تطييُزحل تكهُلُجّييا التديياا بريييكل ةييبت نتّاييٕ التطييُز الييتد َرييُّا املعلُميياحل بطييسعٕ اٙدييٕ عي حل مييو
خاللٌ الدازاحلع َختط اذتدَد.
َايد اضيتطاع الدياا ٕ اإللكرتَنّيٕ أى جتميو املصاِيا َارتديا ٙالي تتيُا س و ةيل الُضياٙل األخيسٗ
زتتمعٕع مو حّث إمكانّٕ الديسا٘ٔع َالكتابيٕع َالبايث و األزريّ َالُثيا ٙالطيابدٕع َالطيمااع َمرييايدٔ
ال امجع َغتيا ال مل تتُا س لُضاٙل اإلعالم العادِٕ.
َتط ييعٖ ي ييرٍ الدزاض ييٕ إا تري يياّ الت طّ ييٕ الد ييايّٕ لح ييدا عاص يييٕ اذت ييصم و الد يياا ٕ الط ييعُدِٕ
اإللكرتَنّييٕع َمييدٗ اتطييايف ذلييك و اإلميياز اإلعالمييْ ال يرٓ تطييتهد إلًّييا املمازضيياحل املًهّييٕ فييرٍ الدييا ع
َتأةّد مدٗ تياعل الدا اإللكرتَنّٕ َمجايتيا و أثها٘ َاُا األحدا َاألشماحل الطاز.ٕٙ
َتهبييو أيمّييٕ املُمييُا مييو األيمّييٕ أحييدا عاصيييٕ اذتييصم و الييّمو َتييداعّاتًا علييٖ دَا ارتلييّج عمُميياع
َالطييعُدِٕ علييٖ َجييٌ ارتدييُحع دييد احتل ي يييرٍ األحييدا مُاعييا ةييبتا علييٖ املطييتُٗ ا،لييْع َالعسبييْع
َالدَلْ.
َانطالاًا مو أيمّٕ الُاُف علٖ تأثت اختالف تُجًاحل الدا املاتليٕ الهابو ميو ضّاضيتًاع َتيأثت ذليك
علييٖ أبعيياد َايياحل األمييس اإلعالمّييٕ َاإلخساجّييٕ املطييتعملٕ فييرٍ الدييا ع َاخييتالف الييدَز الييرٓ تدييُم بييٌ
الديا إشا٘ اايياِا الييسأٓ العييام علييٖ اخييتالف اجتاياتًيياع دييد تبلييُزحل مريييكلٕ الدزاضييٕ و التعييسف علييٖ
الطسِدٕ ال ا بًا ت طّٕ الداا ٕ الطعُدِٕ اإللكرتَنّٕ ألحدا (عاصيٕ اذتصم) و الّمو.
َاعتميدحل الدزاضيٕ عليٖ امليهًج الُصييْ التالّليْ اعتميادا عليٖ أدأ حتلّيل املايمُى; ألنيٌ امليهًج األةثيس
تعبتا عما ًِدف إلٌّ الباث و الكري عو الكّيّٕ الي تتعاميل بًيا صياّيتا السِيا َالرييسيف الَضي
اإللكرتَنّتاى مو احدا عاصيٕ اذتصم و الّموع بإتباا املهًج املديازى لسصيد أَجيٌ التييايف أَ الخيتالف بي
صّ ٕ َنُعّٕ الت طّٕ الدايّٕ ألحدا عاصيٕ اذتيصم و صيا الدزاضيٕ بأضيلُا اذتديس الرييامل للميدٔ
مو 2015/3/26م إا 2015/ 4 /22م.
َاد تُصل الدزاضٕ اا أى صاّيٕ السِا ةان أةثس صا الدزاضيٕ عسميا ملُميُعاحل عاصييٕ اذتيصم
بهط ييبٕ ( )%6666مداب ييل ( )%3364لد يياّيٕ الري ييسيف األَضي ي ع َتد ييدز ارتي ي الد ييايْ الت طّ ييٕ الد ييايّٕ
لعاصيٕ اذتصم بهطبٕ ( )%6766مو املُاد التاسِسِٕ اإلخبازِٕ ال تهاَلتًا الداّيتاىع َأى ( )%5065مو ييرٍ
املُاد اعتمدحل و أضلُبًا ةتابتًا علٖ افسم املدلُا.
َتُصل الدزاضٕ أى ( )%77مو اجتاياحل مامُى املعادتٕ الدايّٕ ملُمُعاحل عاصيٕ اذتيصم ضياز و الجتياٍ
اإلجييابْ املتُا ي ميو الطّاضييٕ العامييٕ للملكيٕع جتيياٍ عاصييٕ اذتييصمَ .أى ( )%7067مييو مديادز املعلُميياحل الي
اعتمدحل صيا الدزاضيٕ ةاني ،يُزِو صيايّ ع َاى ( )%6163ميو إمجيالْ املُميُعاحل زةيصحل عليٖ جًيُد
اململكييٕع مدابييل ( )%3867زةييصحل علييٖ جًييُد دَا التاييال ع َاى ( )%9669مييو مُمييُعاحل عاصيييٕ اذتييصم ال ي
تهاَ لتًيا صيا الدزاضيٕ مل دييل ًّيا آ حتيدِث ملُميُعاحل عاصيييٕ اذتيصم و صيا الدزاضيٕع َتيُاي
صاّيٕ السِا علٖ صاّيٕ الريسيف األَض و تياعل ادتمًُز جتاٍ احدا عاصيٕ اذتيصم بهطيبٕ ()%8468
مدابل ( )%3564لداّيٕ الريسيف األَض .
ةمييا تُصييل الدزاضييٕ إا عييدم َجييُد ييسَيف ذاحل دللييٕ إحدييا ّٕٙب ي مُمييُعاحل الت طّييٕ الدييايّٕ ب ي
مُمييُعاحل الت طّييٕ الدييايّٕ ال ي تهاَلتًييا صيياّيٕ السِييا َاملُمييُعاحل ال ي تهاَلتًييا صيياّيٕ الريييسيف
األَضي ع ََجيُد ييسَيف ذاحل دلليٕ إحديا ّٕٙو مسِدييٕ تهياَا اُاليا الكتابييٕ الديايّٕ و ةيال الديياّيت ع
ََجييُد ييسَيف دالييٕ إحديياّٙاً ب ي مدييادز املعلُميياحل ال ي اضييتعملتًا صيياّيٕ السِييا َتلييك املدييادز ال ي
اضتعملتًا صاّيٕ الريسيف األَض ع سَيف دالٕ احداّٙاً  -أِاا -ب تياعل ادتمًُز مو الداّيت .
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املقدم :
أصبح اإلع ً٦اإللكرتٌٔ٘ املضدر الجاٌ٘ بعد الفغاٟٗات يف اؿضٕه عمى ٜاملعمٕوىات
فٗىىىا ٖصزصىىد تزادىىا الضىىشاف ٛاملطبٕعىىٔ ٛاإلتاعٗىىٖٔ ٛصإوىىا أُ ؼاىىن املٕاوىىا اإللكرتٌٔٗىىٛ
املزتبىى ٛأ٧يف يف وىىد ٚوزٖبىى ٛبعىىد كٍّىىا وىىَ و ىشْز الضىىٕت ٔالضىىٕر ٚيف صىىفشاتّا ٔوىىد
تطٕرت تكٍٕلٕدٗا ا٥تضاه بغىكن وّىٕه ٌاٗذى ٛالاطىٕر الىايو ٔعىٕٗو املعمٕوىات بضىزعٛ
فاٟي ٛسا ٜاصاطاعت أُ تعرب اليارات ٔتادط ٜاؿدٔد.
ٔود تباَٖ وفًّٕ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛمل تضايز عم ٜوغىُٕ ٔاسد; ٔتلى بضىب
بىن

الاغٗري الايو الذ ٙسدخ بضٕر ٚواضارعٔ ٛمل ٍٖشضز املفًّٕ عم ٜالضشاف ٛفشض
مشن ربط تل باإلعٔ ً٦الٍغز بغكن عاً

()1

الضشافٔٔ ٛصاٟن اإلع ً٦ا٧خز ٝفشض

بن اصاطاعت أُ ػىا املشاٖا ٔاـضاٟط اليت

ٔمل تاىٗش الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛعَ إٌٔاو

تإافز يف كن الٕصاٟن ا٧خز ٝفاىع ٛوَ سٗح إوكاٌٗ ٛاليزأ ٚٞالكاابٔ ٛالبشىح
يف اإلرعٗف ٔالٕثاٟق الضابئ ٛالضىاو ٔوغاِد ٚالرباور أٔ ا٧خبىار سَّٗى ٛأ ٙبغىكن
وباعىز ٔغاصى ٛوىَ خى٦ه بىزاور املاصىٍذز الىذ ٙميكىَ وضىاعىمْٗ وىَ الكاابىٛ
ٔالاشدخ ٔر ٖٛ٣بعغّي بعغ ًا يف الٕوت ٌفضْ ٔوَ وضافات بعٗد ٚددًٍا ود  ٥تكىُٕ
واىٕافز ٚأبىدًا لٕصىاٟن اإلعى ً٦العادٖى ٛوىَ قطىات تمفشٌٖٕٗىٔ ٛإتاعٗى ٛأ ٙإُ الضىشف
اإللكرتٌٔٗ ٛؼىن مسات اـدوات اإلتاعٗٔ ٛالامفشٌٖٕٗ ٛبضب ودرتّا عم ٜتيدٖي ا٧خبار
يف أٔ ٙوت(.)2
ٔلعىن وىَ أبىزس وعىامل الاطىٕر الىذ ٙعىّدتْ الضىشاف ٛظّىٕر وىا ٖضىى ٜبالضىشٗفٛ
اإللكرتٌٔٗ( ٛالضشٗف ٛغري الٕروٌٗ ِ٘ٔ )ٛااز تطٕر وّٕه عّدتْ تكٍٕلٕدٗىا اؿاصى
ا٩ل٘ فيد صّمت ِذٓ الاكٍٕلٕدٗا العىمٗى ٛالضىشفٗٔ ٛسادت وىَ صىزعاّا إت ٖضىاطٗا
الضىشف٘ أُ ٖكاى وٕعىٕعْ يف أ ٙوكىاُ يف العىامل ٖٔزصىمْ بجىٕاُ ومٗمى ٛإيف ويىز
الضىشٗف ٛأٔ واابعى ٛوٕعىٕعاتْ الضىشفٗٔ ٛتطٕٖزِىا ٔكىذل اؿىاه يف وزسمى ٛإٌاىاز
الضشف ٔوزسم ٛالإثٗق ٔوزسم ٛاملعاؾٔ ٛأخريًا وزسم ٛالٍغز ٔالاباده(.)3
ٔود أثَّز الاطٕر الاكٍٕلٕد٘ عم ٜمجٗا وزاسىن العىىن الضىشف٘ إت أصىبح الضىشف٘
ٖعاىد عم ٜالاكٍٕلٕدٗا يف عىمٗات دىْا املعمٕوات وىَ املٗىداُ ٔاصىاكىااا ٔتٕصىٗمّا
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إيف ويىز الضىشٗفٔ ٛيف صىفهّا ٔإخزادّىا ٔيف ػّٗىش الضىفشات عٗىح ؼىٕه احملىزر
الضشف٘ إيف وعاجل لمىعمٕوات عرب الٕصاٟن اإللكرتٌٔٗى ٛكىىا أصىبشت الضىشف تٍىار
ا ُ٩لٗاي وزاٞتّا عمى ٜعاعىات اؿاصىبات اإللكرتٌٔٗى ٛاملزتبطى ٛبغىبكات املعمٕوىات أٔ
وٕاعد البٗاٌات.
ٔٔ ُ٧صىىاٟن اإلعىى ً٦جىىن املضىىدر الىىزٟٗط الىىذٖ ٙضىىاي٘ وٍىىْ اؾىّىىٕر املعمٕوىىات عىىَ
ا٧سىىداخ خاصىى ٛيف ظىىن ظىىزٔا عىىىدً ا٥صىىايزار ٔالضىىزاو ٔأعىىىاه العٍىىف ٔالكىىىٕارخ
ٔا٧سوات الطارٟى ٛإلهىاد الافضىريات املٟ٦ىى ٛاىذٓ ا٧سىداخ فىنُ تلى ٖاطمى دٔرًا أكجىز
فاعمٗ ٛلام الٕصاٟن يف تيدٖي وعاؾ ٛإع٦وٗ ٛواىٗش ٚوىَ خى٦ه سذىي ٔوغىىُٕ املعمٕوىات
امليدو ٛلمذىّٕر.
ٔتعىىد أسىىداخ عاصىىف ٛاؿىىشً وىىَ أبىىزس ا٧سىىداخ الىىيت عىىغمت اِاىىىاً ٔصىىاٟن اإلعىىً٦
بغىىىىكن عىىىىاً ٔالضىىىىشاف ٛبغىىىىكن خىىىىاظ خىىىى٦ه الفىىىىرت ٚوىىىىَ ٔ ً2015/3/26ساىىىىٜ
 ً2016/4/22سٗىىح اسامىىت ِىىذٓ ا٧سىىداخ بىى٤ر ٚاِاىىىاً ٔصىىاٟن اإلعىى ً٦رغىىي تبىىاَٖ
ٔدّىىات الٍ ىىىز سٗااىىىا ٔتفىىأت ردٔد الفعىىىن ػاِّىىىا ٔوىىد عىمىىىت الضىىىشف اإللكرتٌٔٗىىىٛ
الضىىعٕدٖ ٛيف إطىىار صىىعّٗا لمافاعىىن وىىا ِىىذٓ ا٧سىىداخ عمىى ٜتيىىدٖي تغطٗىىات صىىشفٗ ٛواعىىددٚ
تٍألت كامف دٕاٌ ِذٓ ا٧سداخ.
ٔت ى ت٘ أِىٗىى ٛدٔر الضىىشاف ٛيف بٍىىا ٞوىىدركات اؾىّىىٕر ػىىآ ا٧سىىداخ تبع ى ًا لطبٗعىىٛ
ممارصات الضشف اليت  ٥تعىن وَ فزاغ ٔإمنا تضاٍد فٗىا تيدوْ وَ وعاؾىات صىشفٗٛ
إيف أطىىز وزدعٗىى ٛتٕدىىْ طبٗعىى ٛممارصىىاتّا الضىىشفٗٔ ٛتاٍىىٕو ِىىذٓ ا٧طىىز الىىيت تعىىد جابىىٛ
املىىاغريات املضىىايم ٛلاغىىىن الٍ ىىاً الضٗاصىى٘ الضىىاٟد الىىذ ٙوىىدد وىىد ٝاصىىاي٦ه ٔصىىاٟن
اإلع ً٦كىا تغىن ِذٓ ا٧طىز املعايىدات ٔاليىٗي الضىاٟد ٚيف ا،اىىا إعىاف ٛإيف طبٗعىٛ
الٍ اً ا٥تضال٘ الضاٟد يف ا،اىا

ا ٖغاىن عمْٗ وَ صٗاصات ٌٔ ي صشفٗ.ٛ

لذا ت ت٘ دراصى ٛالاغطٗى ٛالضىشفٗ ٛالىيت وىدواّا الضىشف اإللكرتٌٔٗى ٛالضىعٕدٖ ٛاىذٓ
ا٧سىىداخ يف وزاسمىىّا املدامفىىٔ ٛوىىا أعي ى تم ى ا٧سىىداخ يف عىىٕ ٞاإلطىىار الىىذ ٙوكىىي
املىارصات اإلع٦وٗ ٛيف املىمك ٛت ت٘ الدراص ٛبّدا الا كد وىَ وىد ٝاتضىاا ممارصىات
الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛالضعٕدٖ ٛوا وٗي ا،اىىا ٔأطىزٓ املزدعٗىٔ ٛوىا ٖاطمبىْ ا٧دا ٞاملّىو
ػآ أسداخ عاصف ٛاؿشً.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

أهمية الدراسة:
تكاض ِذٓ الدراص ٛأِىٗاّا وَ ا٥عابارات ا٩تٗ:ٛ
 -1تعىىد ِىىذٓ الدراصىى ٛإسىىد ٝالدراصىىات اؾدٖىىد ٚالىىيت تضىىاّدا تغىىدٗط الاغطٗىىٛ
الضىىشفٗ ٛليغ ىٗ ٛعاصىىف ٛاؿىىشً يف الضىىشاف ٛالضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىىٔ ٛوىىدٝ
اتضىىىاا تلى ى يف اإلطىىىار اإلع٦وىىى٘ الىىىذ ٙتضىىىاٍد إلّٗىىىا املىارصىىىات املٍّٗىىى ٛاىىىذٓ
الضشف.
 -2الا كٗىد عمى ٜوىد ٝالافاعىن بى الضىشف اإللكرتٌٔٗىٔ ٛمجاِريِىا أثٍىأ ٞوىىٕو
ا٧سداخ ٔا٧سوات الطار.ٟٛ
 -3الااكٗىىىد عمىىى ٜوىىىد ٝاصىىىادداً اـىىىدوات الافاعمٗىىى ٛيف الضىىىشف اإللكرتٌٔٗىىىٛ
الضعٕدٖ٧ ٛسداخ عاصف ٛاؿشً.
 -4وضاِى ٛالضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛيف تيىدٖي ٌىٕو وىَ اإلعى ً٦املاىشأز بى ا٥تضىاه
اؾىاِرئ ٙا٥تضاه الايمٗد.ٙ
-5

قأل ٛاصىايطا عىزو ٛكىبري ٚوىَ أفىزاد ا،اىىا سٗىح تضىاطٗا الضىشافٛ
اإللكرتٌٔٗ ٛالٕصٕه إيف اليزا ٞيف أ ٙوكاُ يف العامل ٔوَ دُٔ رصًٕ.

 -6اِ٧ىٗىى ٛاـاصىى ٛملٕعىىٕو الدراصىى ٛاملاىجىىن يف أسىىداخ عاصىىف ٛاؿىىشً يف الىىٗىَ
ٔتىىداعٗاتّا عمىى ٜدٔه اـمىىٗر عىٕو ى ًا ٔالضىىعٕدٖ ٛعمىىٔ ٜدىىْ اـضىىٕظ سٗىىح
اسامت ِذٓ ا٧سداخ أِىٗ ٛكرب ٝعم ٜاملضإ ٝاحملم٘ ٔالعزب٘ ٔالدٔل٘.
الدراسات السابقة:
وىاً الباسىىح بايضىٗي الدراصىىات الضىىابي ٛالىىيت اىىا ع٦وىى ٛوباعىىز ٚأٔ غىىري وباعىىزٚ
ٕعىىٕو الدراصىى ٛإيف وضىىى رٟٗضىى

اليضىىي أ٧هٖ :اٍىىأه الدراصىىات الىىيت اِاىىىت

بدراصىى ٛإعىى ً٦ا٧سوىىات ٔاليضىىي الجىىاٌ٘ ٖاٍىىأه الدراصىىات الىىيت اِاىىىت بدراصىى ٛتغطٗىىٛ
الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ِ٘ٔ ٛكىا ٖم٘:
أَلً :الدزاضاحل ال ايتم بدزاضٕ إعالم األشماحل.
 -دراص ٛكىاه وابٗن ()1996

()4

ويارٌ ٛدزٖد" ٚلٕوٌٕد الفزٌضىٗ "ٛبىاِ٧زاً يف وعاؾاّىا

الضشفٗ ٛل٨سداخ اـاردٗ ٛيف الفرت ٚوَ ٔ ً1992 -1985ود تٕصىمت الدراصى ٛإيف أُ
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اـطىىا الضىىشف٘ يف الضىىشٗفا خىى٦ه فىىرت ٚأسوىى ٛاـمىىٗر  ً1991 -1990وىىد اصىىاىد
إطارٓ اإلع٦و٘ وَ قأر اـطا الزمس٘ يف املزاسن املدامف ٛل٨سو.ٛ
 دراصٍِ ٛا ٞفارٔا ( )5()1999سٕه وعاؾى ٛصىشٗف" ٛلٕوٌٕىد" الفزٌضىٗ ٛلاطىٕرات وغىٗٛالضىى ً٦العزبىى٘ اإلصىىزاٟٗم٘ يف الفىىرت ٚوىىَ ٔ ً1996 -1991وىىد أظّىىزت الٍاىىاٟر ا٥ػىىآ
املٖ٤د لمضٔ ً٦تبو اؾزٖد ٚلٕدّات الٍ ز الىيت تضىف إصىزاٟٗن بالدميٕوزاطٗى ٛبٍٗىىا
تضف العامل الجالح الذٍٖ ٙاى٘ إلْٗ العامل العزب٘ بالدٖكااتٕرٖ.ٛ
 -دراص ٛقىىد سضىاً الىدَٖ قىىٕد ()2001

()6

سىٕه الاغطٗى ٛالضىشفٗ ٛالغزبٗى ٛلغىُٔ٤

العىىىامل اإلصىىى٦و٘ وىىىَ خىىى٦ه تى ى ثري اإلطىىىار اإلع٦وىىى٘ يف فمىىىيت "الاىىىاٖي" ا٧وزٖكٗىىىٛ
ٔ"اٖ٥كٌٕٕوٗضت" الربٖطاٌٗٔ ٛود أظّزت الٍااٟر أٌْ بالزغي وَ اِاىاً اٖ٥كٌٕٕوٗضت
الربٖطاٌٗ ٛبدرد ٛأعم ٜبغى ُٔ٤العىامل اإلصى٦و٘ إ ٥أُ ٌضىب ٛالاغطٗى ٛالضىشفٗ ٛالضىمبٗٛ
فّٗا فاوت فم" ٛالااٖي ا٧وزٖكٗ."ٛ
 -دراصىى ٛأ

ىىد اؾىٗعىى )7( )2001( ٛسىىٕه املعاؾىى ٛالضىىشفٗ٧ ٛسىىداخ اؿىىاد ٙعغىىز وىىَ

صباىرب ٔ ً2001تداعٗاتّا سٗح ِدفت الدراص ٛإيف تيٕٖي املعاؾى ٛالضىشفٗ ٛلمضىشف
الضعٕدٖٔ ٛود ٝاتضاا ِذٓ املعاؾ ٛوا اإلطار اإلع٦و٘ ظاٌبْٗ الفكىزٔ ٙاملّىو الىذٙ
تعىىىن الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛوىىَ خ٦لىىْ ٔوىىد تٕصىىمت الدراصىى ٛإيف اتفىىاا عمىى ٜاملعاؾىىٛ
الضىىشفٗ ٛل٨سىىداخ وىىا اإلطىىار اإلع٦وىى٘ لمىىمكىىٔ ٛعىىعف الاىىشاً الضىىشف الضىىعٕدٖٛ
بالضىات املٍّٗ ٛلمىعاؾ ٛاإلع٦وٗ.ٛ
 دراص ٛسٍاُ دٍٗد ( )8( )2003سىٕه املعاؾى ٛالضىشفٗ ٛلمشىز ا٧لمىٕ أوزٖكٗى ٛعمىٜالعىىزاا سٗىىح ِىىدفت الدراصىى ٛإيف الاعىىزا عمىى ٜأمنىىاي املعاؾىى ٛاإلع٦وٗىى ٛلضىىشٗفيت
اِ٧زاً ٌٕٖٕٔٗرك تاميش ٔالع٦و ٛب وضادر املعمٕوات ٔطبٗع ٛاملعاؾ ٛاإلع٦وٗىٔ ٛوىد
تٕصمت الدراص ٛإيف اعاىىاد الضىشف املضىزٖ ٛعمىٔ ٜكىا٥ت اٌ٧بىا ٞالعاملٗى ٛيف تغطٗاّىا
ل٨سىىىىداخ ويابىىىىن اعاىىىىىاد الضىىىىشف ا٧وزٖكٗىىىى ٛعمىىىى ٜالضىىىىشف ا٧دٍبٗىىىى ٛا٧خىىىىزٝ
ٔالامٗفشٖىىىُٕ ٔاملزاصىىىم ٔركىىىشت الضىىىشف املضىىىزٖ ٛعمىىى ٜالطىىىابا اـىىرب ٙيف املعاؾىىىٛ
اإلع٦وٗ ٛبٍٗىا داٞت املٕعٕعات اؿٕارٖ ٛيف الرتتٗ أ٧ه يف الضشف ا٧وزٖكٗ.ٛ
 دراصىى ٛعىىاده صىىادا ( )9()2006عىىَ الىىدٔر الىىذ ٙتيىىًٕ بىىْ الضىىشف املضىىزٖ ٛبإدّاتّىىااملدامف ٛيف إدار ٚا٧سوات سٗح ِدفت الدارص ٛإيف الاعزا عم ٜدٔر الضىشف املضىزٖٛ
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يف إدار ٚا٧سوات وَ خ٦ه الاغطٗٔ ٛاملعاؾى ٛاإلع٦وٗى٧ ٛسوى 11 ٛصىباىرب ٔ ً2001وىد
تٕصىىمت الدارصىى ٛإيف أُ املعاؾىى ٛالضىىشفٗ ٛملٕعىىٕعات ا٧سوىى ٛيف صىىشف الدراصىى ٛوىىد
دىىاٞت فىىزد ٚعىىَ طزٖىىق ا٧عىىكاه اإلخبارٖىىٔ ٛعىىدً ٔدىىٕد اتفىىاا تىىاً بىى صىىشف
الدراص ٛيف تزتٗ ا٧سؤٌ ٛااٟذّا ٔاؿمٕه املطزٔس ٛملٕادّاّا كىىا كغىفت الٍاىاٟر
اخاضار ٔظاٟف الضشاف ٛوَ خ٦ه إدارتّىا ل٨سوى ٛيف وزاسمىّا املدامفى ٛوىا فىزد ٌغىز
ٌٔين املعمٕوات ٔتفضريِا يف س عذشت عىَ اليٗىاً بالىدٔر ٔالٕظٗفى ٛاإلع٦وٗىٔ ٛأُ
الضىىشف اليٕوٗىى ٛدىىاٞت يف ويدوىى ٛاملضىىادر الىىيت اعاىىىدت عمّٗىىا الضىىشف املضىىزٖ ٛيف
اؿضٕه عمى ٜاملعمٕوىات تِ٦ىا اليٍىٕات الفغىا ٟٛٗالعزبٗى ٛكىىا أعىارت الٍاىاٟر إيف
عدً ٔدٕد ارتباي وٕ ٙب أدٍد ٚالضشف املضزٖ ٛوَ داٌ ٔأدٍد ٚمجّٕر الٍدبى ٛوىَ
داٌ آخز .
 -دراصىى ٛقىىىىد البغىىز ()2004

()10

الاغطٗىىى ٛالضىىشفٗ٧ ٛسىىىداخ الىىافذريات اإلرِابٗىىى ٛيف

ودٍٖ ٛالزٖاض سٗح ِىدفت الدراصى ٛإيف وعزفى ٛوضىإ ٝالزعىا عىَ الاغطٗى ٛالضىشفٗٛ
احملمٗ٧ ٛسداخ الافذريات اليت ٔوعت يف ودٍٖ ٛالزٖاض ٔاملعٕوىات املٍّٗى ٛاىدٓ الاغطٗىٛ
ٔود تٕصمت الدراص ٛإيف عزٔر ٚوٗىاً امل٤صضىات الضىشفٗ ٛبٕعىا الضٗاصىات الفكزٖىٛ
ٔاـطط املٍّٗى ٛالىيت تىٍّس ضىإ ٝاملعاؾى ٛالضىشفٗٔ ٛعىزٔر ٚإهىاد آلٗىات لماٍضىٗق
بىى اؾّىىىات ا٧وٍٗىىىٔٔ ٛصىىىاٟن اإلعىىى ً٦احملمٗىىى ٛيف إعىىىباو سادىىى ٛالىىىزأ ٙالعىىىاً لمىعمٕوىىىٛ
الضىىشفٗ ٛساىىٖ ٥ ٜغىىطز إيف البشىىح عٍّىىا يف وضىىادر أدٍبٗىىٔ ٛساىىٖ ٥ ٜىى٤د ٙسذ ى
املعمٕوىى ٛأٔ الاعىٗىى ٛعمىى ٜاؿىىدخ إيف إهىىاد بٗ٠ىى ٛوعأواتٗىى ٛتيىىًٕ عمىى ٜالغىىاٟع ٛأٔ الزٖ٣ىىٛ
لمشىدخ املبٍٗى ٛعمى ٜالغى ٔالزٖبى ٛػىآ اؿيىاٟق املزتبطى ٛبىْ إيف داٌى تكىَٕٖ فزٖىق
واكاوىن الادضضىىات ٔالاىجٗىىن ٖعّىىد إلٗىىْ بزصىىي إصىىرتاتٗذٗ ٛفكزٖىى ٛإع٦وٗىىٖ ٛضىىافٗد
وٍّا ٔصاٟن اإلع ً٦احملمٗ ٛبغكن عاً ٔامل٤صضات الضشفٗ ٛبغكن خاظ.
ثانّاً :الدزاضاحل ال ايتم بدزاضٕ الداا ٕ اإللكرتَنّٕ.
 دراصىى( ٛقىىىد إبىىزاِٗي  )11()ً1999سىىىٕه اصىىاعىا٥ت الضىىشاف ٛاملضىىزٖ ٛلىىىى"اإلٌرتٌت"ٔود ٝاٌعكاصّا عمى ٜا٧دا ٞالضىشف٘ بغٗى ٛالاعىزا عمى ٜوىد ٝوٕاكبى ٛالضىشف املضىزٖٛ
لماطىىٕرات املطىىزدٔ ٚاملاٍاوٗىى ٛيف عىىبك ٛاإلٌرتٌىىت ٔالايٍٗىىات اؾدٖىىدٔ ٚوىىد اٌاّىىت ِىىذٓ
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الدراص ٛإيف أُ دٔافا اصاعىاه الضشفٗ املضزٖ لغىبك ٛاإلٌرتٌىت وىد جمىت يف كىن
وىىَ تطىىٕٖز ا٧دا ٞالضىىشف٘ ٔوٕاكبىى ٛثىىٕر ٚاملعمٕوىىات ٔتٕصىىٗا سيىىٕه املعزفىىٔ ٛواابعىىىٛ
اؾدٖىىىد عمىىى ٜا٧صىىىعد ٚكافىىىٔ ٛالاعاوىىىن وىىىا ا٩خىىىز ٔالٕوىىىٕا عمىىى ٜطىىىزا تفكىىىريٓ
ٔإصرتاتٗذٗاتْ ٔخططْ ٔلامبٗ ٛاساٗادىات اليىزأ ٞلماضىمٗٔ ٛاملزاصى٦ت ٔاملغىارك ٛيف
بىىىزاور تعمىىىي الكاابىىى ٛاملبدعىىى ٛبالمغىىى ٛاإللمٗشٖىىى ٛكىىىىا تٕصىىىمت الدراصىىى ٛإيف قدٔدٖىىىٛ
فا٥ت اصاعىاه الضشفٗ لى"اإلٌرتٌت" ٔععف الافاعن وا املضىادر ٔاليىزا ٞإعىاف ٛإيف
أُ وٕاكب ٛالضشف املضزٖ ٛلماطٕر الاكٍٕلٕد٘ اؾدٖد دا ٞبادرات عدضٗ ٛوىَ عىدد
قدٔد وَ الضشفٗ .
 دراصىىىى )12()ً1993Massy( ٛسىىىىٕه تفاعمٗىىىى ٛالضىىىىشف اإللكرتٌٔٗىىىى ٛالضىىىىادر ٚبالمغىىىىٛاإللمٗشٖ ٛيف عزا آصىٗا ٔوىد أعىارت ٌااٟذّىا إيف أُ وع ىي الضىشف اإللكرتٌٔٗى ٛتىٕفز
لمىضىىاددو فىٕعىى ٛوىىَ ا٥خاٗىىارات إ ٥أٌىىْ كىىاُ ٍِىىاك يف امليابىىن غٗىىا لمفٕرٖىى ٛيف
املغىىىُٕ اإلخبىىار ٙامليىىدً وىىَ خىى٦ه ِىىذٓ املٕاوىىا إت  ٥ؼىىزظ الضىىشف عمىى ٜؼىىدٖح
وٕاوعّا إ ٥بعد صدٔر العدد املطبٕو بعد ٚصاعات.
 دراصى )13()ً2000 Marian & Andrew( ٛسىٕه تيىٕٖي اؾىّىٕر ملضىداوٗ ٛاملعمٕوىاتاملٍغٕرٚ
فٕرٍٖ ى ًا يف عىىبك ٛاإلٌرتٌىىت إت وىىاً الباسجىىاُ بدراصىى ٛعمىى ٜعٍٗىى ٛوىىَ وضىىاعىم٘ اإلٌرتٌىىت
لماعزا عم ٜكٗفٗ ٛتيٕميّي ملضداوٗ ٛاملعمٕوات املٍغٕر ٚعم ٜالغبكٔ ٛاعاىىادِي عمّٗىا
بٕصفّا وضدرًا إخبارٍٖ ًا ٔكغىفت الدراصى ٛأٌىْ عمى ٜالىزغي وىَ أُ الضىشف الفٕرٖى ٛتابىا
اإلدزاٞات ٌفضّا اليت تابعّا الضشف الٕروٗ ٛعم ٜاحملإ ٝوبن ٌغزٓ فٗىىا ٖاعمىق بعىمٗىات
املزادعىىٔ ٛالاىىدوٗق لما كىىد وىىَ صىىش ٛوىىا ِىىٕ وٍغىىٕر إ ٥أٌىىْ ٖ ٥ىىشاه ٍِىىاك كىىجري وىىَ
الغىىىٕض سىىٕه املبىىادٔ ٢اليٕاعىىد الاشزٖزٖىى ٛملزادعىى ٛاحملاىىٕ ٝاملٍغىىٕر يف املٕاوىىا الفٕرٖىى ٛيف
عبك ٛاإلٌرتٌت.
 دراص( ٛلٕ ٝفّى٘ )14()ً2001عَ اإلوكاٌٗات الافاعمٗ ٛاملااس ٛعىرب املٕاوىا ا٥خبارٖىٛالعزبٗىىٔ ٛوىىد اٌاّىىت إيف عىىدً وٗىىاً ِىىذٓ املٕاوىىا با٥ص ىافاد ٚالكاوم ى ٛلإلوكاٌٗىىات الىىيت
تابعّا الجزٔ ٚالزوىٗٔ ٛعدً اِاىاوّا بآرا ٞاؾىّٕر سٕه املاد ٚاـربٖ ٛاملٍغىٕر ٚكىىا أُ
وضإ ٝالافاعمٗ ٛب اليارٌٔ ٢ط املاد ٚاـربٖ ٛود دا ٞيف أدٌ ٜوضىإٖاتْ أٔ غاٟبى ًا اوى ًا

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

إعاف ٛإيف عدً سزظ الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛالعزبٗ ٛعم ٜإواو ٛصم ٛوباعىز ٚبى قزرّٖىا
ٔمجّىىٕر اليىىزا ٞوىىَ خىى٦ه عىىدً اِ٥اىىىاً بنتاسىى ٛعٍىىأَٖ الربٖىىد اإللكرتٌٔٗىى ٛاـاصىىٛ
شزرّٖا كىا أعارت الٍااٟر أٌىْ يف الٕوىت الىذ ٙتيىًٕ فٗىْ الغالبٗى ٛالع ىى ٜوىَ املٕاوىا
اإلع٦وٗىى ٛالفٕرٖىى ٛباشىىدٖح احملاىىٕ ٝاملٍغىىٕر يف اإلٌرتٌىىت ٖٕوٍٗ ى ًا ٔبعغىىّا تيىىًٕ باشىىدٖح
قإ ٝالضشٗف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛأكجز وَ وز ٚيف الًٕٗ الٕاسد إ ٥أُ ( )%11فيط وىَ عٍٗىٛ
الدراصٗ ٛىشت باشىدٖح كىن وىاد ٚإخبارٖى ٛعمى ٜسىد ٚوضىافٗد ٚوىَ إوكاٌىات اإلٌرتٌىت
الىىيت تاىىٗح تشٖٔىىد املرتددٖىىَ عمّٗىىا بىىآخز تطىىٕرات ا٧سىىداخ ٔ ٥تايٗىىد بغىىزٔرٌ ٚغىىزِا يف
الٍضد ٛاملطبٕع ٛوضبي ًا.
 دراص( ٛفاٖش الغّزٔ ٙبار ٝوٍرت  )15()ً2002عَ تطٕر الضشاف ٛالعزبٗ ٛاإللكرتٌٔٗٛٔود تٕصمت إيف تٕاعا وضىاعىم٘ اإلٌرتٌىت وىَ العىامل العزبى٘ وٗاصى ًا إيف العىدد اإلمجىال٘
لمضكاُ ٌ زًا لغعف البٍٗ ٛا٧صاصىٗ ٛلغىبكات ا٥تضىا٥ت إعىاف ٛإيف بعىس العٕاٟىق
ا٥داىاعٗىىىٔ ٛالجيافٗىىىٔ ٛا٥واضىىىادٖ ٛممىىىا أد ٝإيف تى ى خري ا٥صىىىافاد ٚوىىىَ خىىىدوات عىىىبكٛ
اإلٌرتٌت ٔأثز بغكن رٟٗط عم ٜصٕا الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛأكىدت الدراصى ٛأُ ٌضىف
العٍٖٗ ٛيزٍُٔ ب ٌّي ٖاضفشُٕ الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛبغكن ٖٕو٘; ٌّ٧ا وإفز ٚطٕاه الٗىًٕ
ٔ ٥ؼااز إيف دفا رصًٕ كىا أٌّا كٍّي وَ واابعى ٛا٧خبىار وىَ أ ٙوكىاُ يف العىامل
ٔأبزست الدراص ٛالاشدٖات اليت تٕادْ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛوجن ععف عاٟد الضىٕا صىٕاٞ
اليىىزا ٞأً املعمىىٍ ٔعىىدً ٔدىىٕد صىىشافٗ وىىِ٤م إلدار ٚؼزٖىىز الطباع ىات اإللكرتٌٔٗىىٛ
ٔاملٍاوغ ٛالغزص ٛوَ وضادر ا٧خبار ٔاملعمٕوات الدٔلٗٔ ٛعدً ٔعٕح وضىايبن الٍغىز عىرب
اإلٌرتٌت يف ظن عدً ٔدٕد واعد ٚوضاددو مجاِرئٖ ٛاصعٔ ٛطالبات الدراص ٛبغىزٔرٚ
ٔدٕد الضشف العزبٗ ٛاإللكرتٌٔٗى٥ ٛكاضىا اـىربٔ ٚؼذىٗي املٍافضى ٛاـاردٗىٔ ٛتفعٗىن
خاصٗ ٛالافاعن وا اليزا ٞاليت تعد وَ أِي ممٗشات خدوات عبك ٛاإلٌرتٌت.
 دراص( ٛوّا ص٦ح  )16()ً2004سٕه اصاعىا٥ت اؾىّىٕر املضىز ٙلمضىشف اإللكرتٌٔٗىٛيف عىبك ٛاإلٌرتٌىت إت أظّىزت الٍاىاٟر أُ دىشًٞا كىبريًا وىَ الاشىدٖات الىيت تٕادىْ
الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗىٖ ٛكىىَ يف ٔاوىا املىارصىٔ ٛا٧عىزاا الضىاٟد ٚيف العىىن
الضىشف٘ إت تابٍى ٜالضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗى ٛصٗاصى ٛالإصىا ا٧فيى٘ يف سغىٕرِا
عم ٜعبك ٛاملعمٕوات العاملٗ ٛبطزٖي ٛتكغف عدً فّي اإلع ً٦العزب٘ لطبٗع ٛالضشافٛ
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اإللكرتٌٔٗٔ ٛفَ اإلع ً٦الفٕر ٙكىا أٌّا تفايىد لمشىط اإلع٦وى٘ ٔالزٖ٣ى ٛالضىشافٗٛ
عٗح ٖيدً احملإ ٝبغكن ٖغبْ إيف سد بعٗد الغكن املطبٕو فاحملإٖ ٥ ٝىشاه ٖيىدً
بالطزٖيى ٛالايمٗدٖى ٛباإلعىاف ٛإيف غٗىا الافاعمٗى ٛبى

املغىىُٕ ٔاملاميى٘ ٔانفىاض

وضإ ٝثي ٛاليزا ٞيف وضادر املٕاد اإلخبارٖ.ٛ
 -دراصى) ٛسمىى٘ قىىٕد قضى ( ً2004

)(17

سىٕه إخىزاز الضىشف اإللكرتٌٔٗى ٛعمىٜ

عىبك ٛاإلٌرتٌىت ٔوىد خمضىت إيف أُ الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛوىا سالىت ٔروٗى ٛيف طزٖيىٛ
عزعّا لمىعمٕوات كىا كغفت الدراص ٛعَ تدٌ٘ اصىاعىاه الضىشف ـىدوات الربٖىد
اإللكرتٌٔى٘ بعكىط الضىشف ا٧وزٖكٗى ٛباإلعىاف ٛإيف عىدً اصىافاد ٚالضىشف وىَ
العٍاصز اؿدٖجى ٛالىيت وىدواّا اإلٌرتٌىت املاىجمى ٛيف الٕصىاٟط املاعىدد( ٚالضىٕت الفٗىدٖٕ
ٔالزصًٕ املاشزكٔ ٛالٍط الفاٟق ٔا٧لٕاُ).
 -دراصىىى( ٛا٧

ىىىد)ً2005 ٙ

()18

سىىىٕه وىىىد ٝاصىىىافاد ٚالضىىىشف الضىىىعٕدٖ ٛوىىىَ عىىىبكٛ

اإلٌرتٌىىت ٔفىىا٥ت اصىىاعىااا ٔتٕظٗفّىىا ٔتل ى بىىالاطبٗق عمىى ٜعٍٗىى ٛعغىىٕا ٟٛٗبمغ ىت 95
عدضىى ى ًا وىىىىَ اليىىىىاٟى با٥تضىىىىاه يف الضىىىىشاف ٛالضىىىىعٕدٖٔ ٛاٌاّىىىىت إيف فىىىى٘ ٞالربٖىىىىد
اإللكرتٌٔىىى٘ يف الرتتٗى ى الجىىىاٌ٘ بالٍضىىىب٧ ٛغىىىزاض اصىىىاعىاه املبشىىىٕث اىىىذٓ الغىىىبكٛ
ٔخضٕص ًا فٗىا ٖاعمق بامي٘ رصاٟن اليزا ٞكىا أكد وع ي املبشٕث اصاعىااي لمشاصى
ا٩ل٘ يف عىمّي الضشف٘ عج ًا عَ املعمٕوات ٔإمياٌّي بغزٔرتْ يف العىن الضشف٘.
 دراصىى( ٛقىىىد إمساعٗىىن  )19()ً2005سىىٕه وضىىايبن الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛوىىَ ٔدّىىٌٛ ىىز اليىىاٟى با٥تضىىاه يف الضىىشف املضىىزٖ ٛإيف أُ الربٖىىد اإللكرتٌٔىى٘ ٖعىىد وىىَ أفغىىن
الضبن ب الضشفٗ لايٕٖي وا تيدوْ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ.ٛ
 -دراصى( ٛخالىد فٗضىن الفىزً (ً2006

)(20

سىٕه الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىٔ ٛتطبٗياتّىا

دراص ٛويارٌ ٛعم ٜعٍٗ ٛوَ الضشف العزبٗٔ ٛا٧وزٖكٗ ٛسٗح أظّزت ٌااٟر الدراصى ٛأُ
الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗى ٛتٕادىْ إعىكالٗات عىد ٚوىَ سٗىح عىدً اِ٥اىىاً عيىن
اإلعى ً٦اإللكرتٌٔى٘

ٔ ٥صىٗىا الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛباإلعىاف ٛإيف تٕاعىا أداٞ

امل٤صضىات اإلع٦وٗىٌٔ ٛىدر ٚاملادضضى

يف ِىذا املٗىداُ ٔعىدً اصىاجىار اليىدرات

الافاعمٗ ٛالفٕرٖ ٛاإللكرتٌٔٗىٔ ٛالاغطٗىات الضىشفٗ ٛامل٤لفى ٛوىَ الٕصىاٟط املاعىدد ٚالضىىا
بضزٖ ٛإت وا سالىت الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛصىشافٔ ٛروٗى ٛيف طزٖيى ٛعزعىّا ٔوعاؾاّىا

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

لمىعمٕوات باإلعاف ٛإيف عدً ؼدٖح وغاوٍّٗا بضٕر ٚدٔرٖ ٛإعاف ٛإيف تدٌ٘ وضإٝ
دٕد ٚالاشزٖز اإللكرتٌٔ٘.
 دراصىى( ٛصىىار ٚالعاىىٗ  )21()2009سىىٕه املعاؾىى ٛالضىىشفٗ ٛليغىىاٖا العٍىىف ا٧صىىز ٙيفالضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىٔ ٛوىىد ِىىدفت إيف الكغىىف عىىَ وىىد ٝلىىاح املعاؾىى ٛالضىىشفٗٛ
ل اِز ٚالعٍف ا٧صز ٙيف صشف الدراص ٛاليت أدزٖت عم ٜصشٗف( ٛإٖ٦ا) اإللكرتٌٔٗٛ
يف تٕعٗٔ ٛإرعاد ا،اىا غطٕرِ ٚذٓ ال اِز ٚعم ٜا،اىا لمشىد وٍّىا ٔوىد أدزٖىت عمىٜ
 86وٕعٕع ًا اصاعىمت فّٗا ٔ 122سد ٚؼمٗىن ٔبٍٗىت الدراصى ٛأُ اـىرب ٔالايزٖىز كاٌىا
أكجز الفٍُٕ الاشزٖزٖ ٛاصاعىا ً٥يف الضشٗف ٛوَ ب الفٍُٕ الضشفٗ ٛا٧خىز ٔ ٝتٕصىمت
الدراص ٛأُ صشٗف( ٛإٖ٦ا) اإللكرتٌٔٗ ٛتيًٕ بٕظٗف ٛالإعٗ ٛلمشد وىَ العٍىف ا٧صىز ٙإ٥
أٍُ إصّاوّا يف اؿد وَ ِذٓ ال اِز ٚوا ساه ععٗف ًا.
 دراص( ٛسامت العضٕل٘ ٔفدٔ الإً)( )22سىٕه دٔر الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗى ٛيفالاضٕٖق لميغٗ ٛالفمضطٍٗٗ ٛدراص ٛتطبٗيٗ ٛعمٔ ٜكال " ٛوع ًا" اإلخبارٖ ٛلمفىرت ٚوىَ ٍٖىاٖز
ٔ ً2010ساٍٖ ٜاٖز .ً2012
ٔوىىىد ِىىىدفت الدراصىىى ٛإيف الاعىىىزا عمىىى ٜدٔر الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىى ٛيف تضىىىٕٖق اليغىىىٗٛ
الفمضىىطٍٗٗٔ ٛوعزفىى ٛأٌىىٕاو ٔآلٗىىات الاضىىٕٖق يف الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛلميغىىٗ ٛالفمضىىطٍٗٗٛ
ٔا٧ثىىز الٍىىاتر عىىىَ عىمٗىى ٛالاضىىىٕٖق ٔوىىد تٕصىىمت الدراصىىى ٛإيف أُ ( )%13 3وىىَ مجّىىىٕر
الدراصىىٖ ٥ ٛكافىىُٕ باملعمٕوىىات الىىيت تيىىدوّا الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛالعزبٗىىٔ ٛأُ ٔكالىىٛ
"وع ًا" اإلخبارٖ ٛتضٕا لميغٗ ٛالفمضطٍٗٗ ٛبٍضب )%73 2( ٛكىىا كغىفت الدراصى ٛعىعف
تضىىىىٕٖق الضىىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىىى ٛالعزبٗىىىى ٛلميغىىىىٗ ٛالفمضىىىىطٍٗٗ ٛيف ا،ىىىىا٥ت ا٥واضىىىىادٖٛ
ٔا٥داىاعٗىىىٔ ٛالجيافٗىىىٔ ٛالفكزٖىىىٔ ٛالعياٟدٖىىىٔ ٛاٖ٧دٖٕلٕدٗىىى ٛبضىىىب افايىىىار الضىىىشافٛ
اإللكرتٌٔٗ ٛالعزبٗ ٛايف الكٕادر اإلع٦وٗ ٛاملٍّٗ ٛاملِ٤مٔ ٛاملدرب.ٛ
مناقشة الدراسات السابقة:
بعد ا٥ط٦و عم ٜالدراصات الضابيٖ ٛاغح ا٩ت٘:
 تٕاعىىا الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىى ٛالعزبٗىىى ٛيف اصىىاعىااا لمٕصىىىاٟط اإللكرتٌٔٗىىىٌٔ ٛىىىدرٚالضىىشافٗ املادضضى يف ِىىذا ا،ىىاه كٌّٕىىا  ٥تىىشاه تيىىدً بطزٖيىى ٛؼىىاك٘ اإلعىىً٦
ٍّ كبري.
املطبٕو ٔتغبّْ إيف سد
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 قأل ٛالضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛتيمٗن صٕ ٞالفّي ب املزصن ٔاملضىايبن ٔؼضى فعالٗىٛالزصال ٛوَ خ٦ه ردا الضد ٝاملاىجن يف رصاٟن اليزا.ٞ
 أصىىّىت الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛيف تيىىدٖي ٌىىٕو وىىَ اإلعىى ً٦املاىىشأز وىىَ خىى٦ه تيىىدميّاـدوات مجعت وا ب ا٥تضاه اؾىاِرئ ٙا٥تضاه الايمٗد.ٙ
 ععف وضإ ٝالافاعمٗى ٛيف الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗى ٛعمى ٜالىزغي وىَ أٌّىا أِىيمسات الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ.ٛ
 اصايطا الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛعزو ٛكبري ٚوَ أفزاد ا،اىا. تضىىىاطٗا الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىى ٛاملاىىىٕافز ٚعمىىى ٜاإلٌرتٌىىىت الٕصىىىٕه إيف اليىىىزا ٞيف أٙوكاُ بالعامل ٔبدُٔ رصًٕ.
مشكلة البحث.
بٍا ًٞعم ٜوا تٕصىمت إلٗىْ الدراصىات الضىابي ٛوىَ تٕاعىا الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالعزبٗى ٛيف
اصىاعىااا لمٕصىىاٟط اإللكرتٌٔٗىىٔ ٛعىىعف وضىىإ ٝالافاعمٗىى ٛفّٗىىا ٔقألاّىىا تيمٗىىن صىىٕٞ
الفّي ب املزصن ٔاملضايبن ٔؼض فعالٗ ٛالزصالٔ ٛقألى ٛاصىايطابّا عىزو ٛكىبريٚ
وَ أفزاد ا،اىا ٌٔ زًا ملا تاىٗش بْ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛوىَ العدٖىد وىَ الضىىات وٍّىا
تعىىىدد الٕصىىىاٟط ٔالافاعىىىن ٔاملغىىىاركٔ ٛالىىىاىك

ٔاـىىىدوات املغىىىاف ٛالياٟىىىى ٛعمىىىٜ

الضىىىزعٔ ٛاؿىىىدٔد املفإسىىىٔ ٛملىىىا تيىىىًٕ بىىىْ الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىى ٛوىىىَ تغطٗىىى ٛا٧سىىىداخ
ٔاليغاٖا فيد صعت الدراصى ٛيف الاعىزا عمى ٜالطزٖيى ٛالىيت ىت بّىا تغطٗى ٛالضىشافٛ
الضعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿشً) يف الٗىَ.
أهداف البحث
 .1الاعىىزا عمىى ٜوغىىىُٕ الاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛيف الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىى٧ ٛسىىداخ
عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
 .2الاعىىزا عمىى ٜوضىىادر املعمٕوىىات املضىىاعىم ٛيف الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىى٧ ٛسىىداخ
عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

 .3الاعزا عم ٜالعٍاصىز اإلخزادٗى ٛاملضىاعىم ٛيف الضىشف الضىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗى٧ ٛسىداخ
عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
 .4الاعىزا عمىى ٜالعٍاصىىز الافاعمٗىى ٛاملضىىاعىم ٛيف الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىى٧ ٛسىىداخ
عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
تساؤالت البحث:
 .1وا وغىُٕ الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف الضشف الضعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗ٧ ٛسىداخ عاصىف ٛاؿىشً
يف الٗىَ؟
 .2وا وضادر املعمٕوات املضاعىم ٛيف الضشف الضعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ عاصف ٛاؿىشً
يف الٗىَ؟
 .3وىىا العٍاصىىز اإلخزادٗىى ٛاملضىىاعىم ٛيف الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىى٧ ٛسىىداخ عاصىىفٛ
اؿشً يف الٗىَ؟
 .4وىىا العٍاصىىز الافاعمٗىى ٛاملضىىاعىم ٛيف الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىى٧ ٛسىىداخ عاصىىفٛ
اؿشً يف الٗىَ؟
فروض البحث:
اٌط٦و ًا وَ أِىٗ ٛالدراصٔ ٛأِدافّا فيد بزست العدٖد وَ الفزعٗات العمىٗ:ِ٘ٔ ٛ
ٔ -1دىىٕد فىىزٔا تات د٥لىى ٛإسضىىا ٟٛٗبى وٕعىىٕعات الاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛيف صىىشٗفٛ
الزٖ ىاض ٔوٕعىىٕعات الاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛيف صىىشٗف ٛالغىىزا أ٧صىىط ٧سىىداخ عاصىىفٛ
اؿشً يف الٗىَ
ٔ -2دٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا ٟٛٗب وٕال الكااب ٛالضشفٗ ٛاليت تضاعىمّا صىشٗفٛ
الزٖاض ٔتم اليت تضاعىمّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط ٧سداخ عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
ٔ -3دٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا ٟٛٗب وضادر املعمٕوات اليت تضاعىمّا صشٗف ٛالزٖاض
ٔتم اليت تضاعىمّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط ٧سداخ عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
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ٔ -4دىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛإسضىا ٟٛٗبى دّىٕد الاشىالف ٔدّىٕد املىمكى ٛيف صىشٗفٛ
الزٖىاض وىَ دّىٛ

ٔصىشٗف ٛالغىزا أ٧صىط وىَ دّى ٛأخىز٧ ٝسىداخ عاصىف ٛاؿىشً يف

الٗىَ.
-5

ٔدىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛإسضىا ٟٛٗبى

تفاعىن اؾىّىٕر يف صىشٗف ٛالزٖىاض ٔتفاعىن

اؾىّٕر يف صشٗف ٛالغزا أ٧صط ٧سداخ عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
نوع البحث.
تعد ِذٓ الدراص ٛوَ الدراصات الٕصفٗ ٛالاشمٗمٗ ٛاليت تّاي بدراصى ٛاؿيىاٟق املاعميىٛ
ب ىىاِز ٚأ ٔ وٕوىىف وىىَ فىٕعىى ٛوىىَ ا٧سىىداخ لمشضىىٕه عمىى ٜاملعمٕوىىات ٔالبٗاٌىىات الدوٗيىىٛ
عٍّىىا ٔتاىىٗح ِىىذٓ الٍٕعٗىى ٛوىىَ الدراصىىات ٔدىىٕد بٗاٌىىات وابمىى ٛلمىيٗىىاظ الكىىى٘ ٔوىىَ ثىىي
إوكاٌٗ ٛالاعىٗي ٔالاٍبى ٤وىَ خى٦ه رصىد ٔؼمٗىن املغىاو املجىار ٚعىَ وٕعىٕعات عاصىفٛ
اؿىىىىىشً يف الضىىىىىشف الضىىىىىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗىىىىى ٛيف املىىىىىد ٚوىىىىىَ  ً2015/3/26إيف /22
.ً2015/4
مجتمع البحث.
ٖغىىىن فاىىىا الدراصىى ٛمجٗىىا الضىىشف الضىىعٕدٖ ٛالٕٗوٗىىٔ ٛالىىيت اىىا ٌضىىذ إلكرتٌٔٗىى ٛعمىى٘
عبك ٛاإلٌرتٌت.
عينة البحث.
ٌ ىىىزًا  ُ٧فاىىىىا صىىىشف الدراصىىى ٛسىىىدد بالضىىىشف الضىىىعٕدٖ ٛالٕٗوٗىىىٔ ٛالىىىيت اىىىا ٌضىىىذ
اإللكرتٌٔٗى ٛفيىد اواضىزت الدراصى ٛعمى ٜؼمٗىن وغىىُٕ صىشٗفيت الزٖىاض ٔالغىزا
أ٧صط اإللكرتٌٔٗا الما تضدراُ وَ الزٖاض ٔلٍدُ ٔود اخاريتا عٍٗ ٛممجم، ٛاىىا
الدراص ٛلاشمٗمّا عٗح تم

اساٗادات البشح ٔؽدً أِدافْ ٔؽاىرب فزعىٗاتْ سٗىح مت

اخاٗار صشٗف" ٛالزٖاض" لاىجٗن فاىا الضشف الٕٗوٗ ٛاليت تضدر داخن املىمكىٔ ٛتلى
٥عابىىارات عىىد ٚوٍّىىا الاغىىابْ بٍّٗىىا ٔب ى الضىىشف الٕٗوٗىى ٛا٧خىىز ٝوىىَ سٗىىح املغىىىُٕ
ٔاملمكٗٔ ٛالاىٕٖن ٔسٗح تعد صشٗف ٛالزٖاض وَ أكجز الضشف الضعٕدٖ ٛتفغىٗ ً٦لىدٝ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

اليىىزا ;ٞإت أعىىارت دراصىى ٛسدٖجىى ٛإيف أٌّ ىا وىىَ الضىىشف املفغىىم ٛلىىد ٝاليىىزا ٞيف كامىىف
وٍاطق املىمكٔ .)23( ٛبالٍضب ٛلمضشف اليت تضدر خارز املىمكٔ ٛالىيت ؼىىن ٔدّى ٌ ٛىز
املىمك ٛفيد مت اخاٗار صشٗف" ٛالغزا أ٧صط" الضىادر ٚبالعاصىى ٛالربٖطاٌٗى ٛباعابارِىا
وَ الضشف الضعٕدٖ ٛعض إفادٔ ٚسار ٚاإلع ً٦الضىعٕدٖٛ

()24

ٔوىد وىاً الباسىح بىندزاٞ

الدراص ٛعمِ ٜات الضشٗفا قن الدراص.ٛ
أوا فٗىا ٖاعمق باليغاٖا فيد واً الباسح بندزا ٞالدراص ٛعم ٜأسداخ "عاصىف ٛاؿىشً" يف
الضشف الضعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗ ٛسٗح راع ٜالباسح يف اخاٗار ِذٓ اليغٗ ٛكجافى ٛالاٍىأه
يف صىىشف الدراصىىٔ ;ٛتىىشاوَ أسىىداثّا يف فىىرت ٚسوٍٗىى ٛقىىددٔ ٚتل ى حملألىى ٛإهىىاد صىىٗاا
واذىاٌط لمعٕاوىىن الضٗاصىٗٔ ٛا٥داىاعٗىىٔ ٛا٥واضىادٖٔ ٛاإلع٦وٗىىٔ ٛغريِىا وىىَ العٕاوىن ىىا
ٖضىح بالزصد ٔالاشمٗن يف ِدٓ الدراص.ٛ
منهج البحث.
اعاىىدت الدراصى ٛعمى ٜأدا ٚؼمٗىن املغىىُٕ; ٌ٧ىْ املىٍّر ا٧كجىز تعىبريًا عىىا ّٖىدا إلٗىْ
البشىح يف الكغىف عىَ الكٗفٗى ٛالىيت تاعاوىن بّىا صىشٗفاا الزٖىاض ٔالغىزا أ٧صىط
اإللكرتٌٔٗااُ وا أسداخ عاصىف ٛاؿىشً يف الىٗىَ إيف داٌى املىٍّر امليىارُ ٔتلى لزصىد
أٔدْ ا٥تفاا أٔ ا٥خا٦ا ب صىٗغٌٕٔ ٛعٗى ٛالاغطٗى ٛالضىشفٗ٧ ٛسىداخ عاصىف ٛاؿىشً يف
صشف الدراص ٛب صمٕ اؿضز الغاون لمىد ٚوَ  ً2015/3/26إيف . ً2015/ 4 /22
ٔؼمٗن املغىُٕ وَ أفغن ا٧دٔات البشجٗ ٛاليت تيًٕ بدراص ٛاملىاد ٚاإلع٦وٗى ٛالىيت تيىدوّا
الضىىشف بّىىدا الكغىىف عىىىا تزٖىىد ِىىذٓ الضىىشف أُ تٕصىىمْ ؾىّٕرِىىا ٔدراصىى ٛت ى ثري
اليزا ٚٞعمِ ٜذا اؾىّٕر

()25

تٕعح قإ ٝاملاد ٚاإلع٦وٗىٛ

ٔؼمٗن املغىىُٕ طزٖيى ٛعجٗى ٛوٕعىٕعٗ ٛوٍا ىىٔ ٛكىٗىٛ
()26

ٔأسىد ا٧صىالٗ البشجٗى ٛالىيت تضىاددً يف ؼمٗىن املىٕاد

اإلع٦وٗ ٛبّدا الإصن إيف اصاد٥٥ت ٔاصىاٍاادات بطزٖيى ٛسضىابٗ ٛتصعطى٘ ٌاىاٟر واىاثمىٛ
يف سال ٛإعاد ٚالبشح ٔالاشمٗن

()27

ٔتاغىىىَ ؼمٗىىن قاىىٕ ٝالضىىشف وزاسىىن عىىد٥ ٚخاٗىىار العٍٗىى ;ٛسٗىىح تاغىىىَ ِىىذٓ العىمٗىىٛ
ث٦خ وزاسن عم ٜالٍشٕ ا٩ت٘:
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املزسم ٛأ٧يف :مت فّٗا صش عٍٗ ٛوَ وضىادر املغىىُٕ وجىن (:اخاٗىار صىشٗف ٛبعٍّٗىا وىَ
بى العدٖىىد وىىَ الضىشف املدامفىىٔ )ٛتٕوىىف ِىذا ا٥خابىىار عمىى ٜأِىداا الدراصىىٔ ٛوزاوّٗىىا
اليت تضع ٜلاشيٗيّا فغ ً٦عَ ؼدٖد وضٕغات ا٥خاٗار.
املزسم ٛالجاٌٗ :ٛمت يف ِذٓ املزسم ٛاخاٗار الإارٖذ ٔا٧عداد اليت مشماّا الدراص ٛبالاشمٗن.
املزسمىى ٛالجالجىى :ٛمت فّٗىىا اٌايىىإٌ ٞعٗىى ٛاملغىىىُٕ داخىىن كىىن عىىدد أٔ طبعىىٔ ٛفي ى ًا ملٕعىىٕو
الدراصٔ ٛفاه اِاىاوّا (.)28
ٔود اصاددً الباسىح اؿضىز الغىاون لمىىٕاد الضىشفٗ ٛالىيت ٌغىزت يف صىشف الدراصىٛ
ٔبالٍضب ٛلٕسدات الاشمٗن فيد مت ا٥عاىاد عمٔ ٜسد ٚاملٕعٕو عٗح ٖغكن كن وٕعىٕو
ٔسد ٚوضايم ٛبذاتّا
أداة البحث.
دصىَعتَ البٗاٌات عَ طزٖق ؼمٗن وغىُٕ صشف الدراص ٛوىَ خى٦ه اصىاىار ٚصىىىت ىا
ٖاٍاص ِٔدا الدراص ٛوَ خ٦ه اصاىار ٚالاشمٗن اليت اسإت عم )21( ٜف ٛ٠رٟٗضىِ ٛى٘:
ٌىىٕو املٕعىىٕو

إعىىكاه الكاابىى ٛاملعاؾىى ٛوٕال ى الكاابىى ٛويىىدوات الاغطٗىى ٛاػىىآ

املغىُٕ وضادر املعمٕوات فا٥ت املٕعٕعات دّٕد العاصفٌٕ ٛو الاشدٖح وكىاُ
اإلبىىزاس دردىىات اِ٥اىىىاً وٕوىىا املٕعىىٕعات أصىىالٗ اإلبىىزاس سذىىي العٍىىأَٖ أٌىىٕاو
الضىىٕر العٍاصىىز املضىىاسب ٛوضىىإ ٝتطىىابق الضىىٕر ٚالىىزٔابط املدفىى ٛوىىاه الٕصىى٦ت
إٌٔاو الٕص٦ت تفاعن اؾىّٕر.
تحديد وحدة التحليل:
ٔسىىىىد ٚالاشمٗىىىىن ِىىىى٘ الغىىىى٘ ٞالىىىىذٌ ٙيىىىىًٕ سيٗيىىىى ٛباساضىىىىابْ ِٔىىىى٘ أصىىىىغز عٍضىىىىز يف
ؼمٗىىىىن املغىىىىىُٕ ٔلكٍّىىىىا أٖغىى ى ًا وىىىىَ أكجزِىىىىا أِىٗىىىىٛ

()29

ٔوىىىىد اصىىىىاددً الباسىىىىح

ٔسىىد ٚاملٕعىىٕو الىىيت تعىىد وىىَ أفغىىن ٔسىىدات الاشمٗىىن املضىىاددو ٛسٗىىح ٖىىاي اؿضىىٕه
عمىىىى ٜا٧فكىىىىار وىىىىَ العبىىىىارات املدامفىىىى ٛيف املغىىىىىُٕ
صشف٘ ٔسد ٚوضايم ٛبذاتّا.

()30

ٔوىىىىد عىىىىكن كىىىىن وٕعىىىىٕو

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

تحديد فئات التحليل:
ف٠ات الاشمٗن يف تضٍٗف املغىُٕ ِ٘ اليت تٕعا بّا ٔسدات الاشمٗن سٗىح ٖإوىف لىاح
أٔ فغن أ ٙدراص ٛؼمٗن وغىُٕ عم ٜا٥خاٗار ٔالاشدٖىد اؾٗىد لمف٠ىات ٔهى أُ تعكىط
الف٠ات أِداا الدراصٔ ٛأُ تكُٕ عاومٔ ٛوضايم ٛعَ بعغّا البعس

()31

ٔيف ِىذا الضىدد

ه عم ٜالباسح أُ ودد بٕعىٕح املىاغريات الىيت ٖاٍأاىا يف الدراصىٔ ٛالعٍاصىز املغىىُٕ
الىىيت ميكىىَ أُ تغىىىمّا الف٠ىىات ٔوىىد سىىدد الباسىىح ف٠ىىات الاشمٗىىن بٍىىا ٞعمىى ٜالدراصىىىٛ
ا٥صاكغافٗ ٛاليت واً بّا عمى )20( ٜعىددًا وىَ صىشٗفيت الزٖىاض ٔالغىزا أ٥صىط ()10
أعىىداد وىىَ كىىن صىىشٗف ٛسٗىىح سصىىددت املٕعىىٕعات ٔاملىىاغريات ا٧خىىز ٝبٍىىا ٞعمىىِ ٜىىذٓ
الدراصٔ ٛود اعاىمت اصاىار ٚؼمٗن وغىُٕ الضشف عمٌٕ ٜع وَ الف٠ات ِىا:
أ -ف٠ات (واتا وٗن):
ِ٘ وا ٖغاىن عمْٗ املغىُٕ اإلع٦و٘ وَ كمىات ٔأفكىار ٔوعىاُو ٔاػاِىات تزكىش عمىٜ
املٕعٕو أٔ اليغٗٔ ٛتضاعد يف الاعزٖف عم ٜوزاكىش اِ٥اىىاً ٔوىد اعاىىد البشىح عمىٜ
ٔسد ٚاملٕعٕو يف الاشمٗن ٔود مشمت ف٠ات واتا وٗن عم ٜالف٠ات ا٩تٗ:ٛ
 ٌٕو املٕعٕو  :إٌضاٌ٘ دٖو عضكز ٙأوو اواضاد ٙصٗاص٘ ٌٕو الاغطٗ :ٛفزد ٚوفضز.ٚ ٌٕو الاشدٖح :أوط غري قدد. وٕال الكااب :ٛالٍط الطٕٖن الضزد الاضمضم٘ الكان الٍضٗ ٛاازً امليمٕ . ويدوات الاغطٗ :ٛوعمٕو ٛتضزٖح سدخ. -اػآ املغىُٕ :إهاب٘ صم

قاٖد.

 وضادر املعمٕوات :وضىادر إع٦وٗى ٛوٕوىا إلكرتٌٔى٘ ٔكالى ٛاٌ٧بىا ٞصىشف٘ غىريقدد.
 -فا٥ت املٕعٕعات :أدٍ

عزب٘ صعٕد ٙميو ميو صعٕد.ٙ

 دّٕد العاصف :ٛدّٕد الاشالف دّٕد املىمك.ٛ ف٠ات (كٗف وٗن):ِ٘ الغكن أٔ الطزٖيى ٛالىيت مت بّىا تيىدٖي املغىىُٕ اإلع٦وى٘ يف صىشف الدراصى ٛإيف
مجّٕر اليزأ ٞود مشمت ف٠ات كٗف وٗن عم ٜالف٠ات ا٩تٗ:ٛ
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 صشف الدراصٔ ٛاعاىمت عم ٜصشٗفا ِىا :الزٖاض الغزا أ٧صط. وكىىىىاُ املٕعىىىىٕو :الضىىىىفش ٛالزٟٗضىىىى ٛالضىىىىفش ٛالداخمٗىىىى ٛالضىىىىفش ٛالزٟٗضىىىىٛٔالداخمٗ.ٛ
 وٕوا املٕعٕؤ :صط الضفش ٛأعم ٜالضفشٛ دردات اِ٥اىاً :عٍٕاُ فيط عٍٕاُ ٔصٕرٔ ٚويدو.ٛ اإلعكاه الضشفٗ :ٛخرب تيزٖز. أصىىالٗ اإلبىىزاس :وزبىىا لىىُٕ اـىىط كامىىف سذىىي الضىىٕر ٚكامىىف أكجىىز وىىَأصمٕ .
 -سذي العٍأَٖ :وٍاص

صغري كبري.

 إٌٔاو الضٕر :عدضٗ ٛأسداخ خزاٟط ٔرصًٕ. العٍاصز املضاسبٕٖ ٥ :ٛدىد عٍاصىز وضىاسب ٛأكجىز وىَ عٍضىز وىاد ٚتٕعىٗشٗٛثابا.ٛ
وضىإ ٝتطىىابق الضىىٕر :ٚالضىىٕر ٚتطىىابق الىىٍط الضىىٕر ٚتغىىىن الىىٍط دشٍٟٗى ًا ٕٖ ٥دىىد
تطابق الضٕر ٥ ٚتٕافق وا الٍط.
 الزٔابط املدفٕٖ :ٛدد رٔابط ٕٖ ٥دد رٔابط. واه الٕص٦ت :داخن املٕوا خارز املٕوا. إٌٔاو الٕص٦ت :صٗاوٗ ٛأصمٗ ٛوعأٌْ غري تات صم.ٛ تفاعن اؾىّٕر :غري وافاعن وافاعن.الصدق والثبات.
وىاً الباسىح بنعىداد اصىاىار ٚؼمٗىن املغىىُٕ ٔفيى ًا لف٠ىات الاشمٗىن; عٗىح ميكىىَ أُ
ػٗ عَ أِداا الدراصٔ ٛتضا٥٣تّا وىَ سٗىح مشٕلٗاّىا يف تغطٗى ٛالاضىا٥٣ت املطمىٕ
اإلدابىى ٛعٍّىىا يف الدراصىى ُ٧ٔ ٛعٍضىىز الضىىدا ٖىىزتبط غىىىُٕ ا٧داٚ

عٍىى ٜأُ تكىىُٕ

ا٧دا ٚوادر ٚعم ٜوٗاظ وا صىىت وَ أدمْ ( .)32فيد عىد الباسىح يف اخابىار صىدا ا٧داٚ
عم ٜأصمٕ وٗاظ الضدا ال اِز٥ ٙصاىار ٚالاشمٗن وَ خ٦ه عزعّا عم ٜفىٕع ٛوىَ
احملكَّىى ى ٔاـىىىربا ٞيف فىىىاه اإلعىىىٔ ً٦وٍىىىاِر البشىىىح ا٥ع٦وىىى٘ ( )33ثىىىي عصىىىدلتَ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ا٥صىىاىار ٚبٍىىا ًٞعمىى ٜومشٕظىىاتّي ٔتٕدّٗىىاتّئ .وىىد تىىاأد لمباسىىح صىىدا الف٠ىىات عٗىىح إٌّىىا
تيٗط الف٠ات اليت ٔععت وَ أدمّا.
أوا الجبات فياً الباسح باعاىاد ثبات ا٥صايزار وا باسح آخىز ِٔىٕ أُ الباسىح وىد أدىزٝ
ؼمٗىىن املىىاد ٚاإلع٦وٗىى ٛيف ٔوىىا كىىامف سٗىىح وىىاً وىىا باسىىح آخىىز بىىندزا ٞدراصىى ٛعمىى)5( ٜ
أعداد وَ كن صشٗف ٛبٕاوا ( )10أعداد ٔود بمغىت ٌضىب ٛالجبىات بٍّٗىىا (ِٔ )%91 3ى٘ ٌضىبٛ
عالٗ ٛيف ثبات ويٗاظ اصاىار ٚالاشمٗن.
املدة الزمنية للبحث.
اواىىدت وىىد ٚالدراصىى ٛالاشمٗمٗىى ٛلماغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛليغىىٗ ٛأسىىداخ عاصىىف ٛاؿىىشً يف
صشف الدراصى ٛب صىمٕ اؿضىز الغىاون ؾىٗىا أعىداد الضىشف الىيت صىدرت خى٦ه وىدٚ
عاصىىف ٛاؿىىىشً الىىيت سىىىددتّا وىىٕات الاشىىىالف وىىَ املىىىدٔ ً2015 /3 /26 ٚساىىى/ 4/ 22 ٜ
 ً2015وبن أُ تاشٕه عاصف ٛاؿشً إيف (إعاد ٚا٧ون) ابادا ٞوَ .ً2015/4/23
األساليب اإلحصائية.
وىىَ أدىىن ؼيٗىىق ٌاىىاٟر تضىىا٥٣ت الدراصىىٔ ٛفزٔعىىّا وىىاً الباسىىح باصىىادزاز
املعاو٦ت اإلسضىا ٟٛٗوىَ خى٦ه بزٌىاور ( )spssاملضىاعىن يف ؼمٗىن البشىٕخ ا٥داىاعٗىٛ
اإلصىىدار (ٔ ) 22تلىى لمشضىىىٕه عمىى ٜاؾىىدأه الاكزارٖىىىٌٔ ٛضىىبّا ٔفىٕعّىىا لمبٗاٌىىىات
الٕصفٗ ٛأوا وا ٖاعمق باخابار فزٔض الدراصى ٛفيىد مت تلى بٕاصىط ٛاصىاعىاه " اخابىار
وزبىا كىىا"ٔ " 2اخابىىار وعاوىىن فىىا "ٙلمكغىىف عىىَ الفىىزٔا بى الاكىىزارات تات الضىىفٛ
الرتتٗبٗٔ ٛا٥مسٗ ٛب

واغريَٖ صٕا ٞاعاىمت ِذٓ املاغريات عم ٜفىٕعا أً أكجز(.)34

التعريفات اإلجرائية.
الضشاف ٛالضعٕدٖٖ :ٛيضد بّذا املضطمح الضىشاف ٛالضىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗى ٛالٕٗوٗىٔ ٛميجمىّا
يف ِذا البشىح صىشٗفاا الزٖىاض ٔالغىزا أ٧صىط ٍٖٔشضىز إطى٦ا املضىطمح عمّٗىىا يف
ثٍاٖا البشح.
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الاغطٗ ٛالضشفٖٗ :ٛيضد بالاغطٗى ٛيف ِىذٓ الدراصى ٛالطزٖيى ٛالىيت تٍألىت بّىا صىشٗفاا
الزٖاض ٔالغزا أ٧صط أسداخ عاصف ٛاؿشً ِٔ٘ اإلساط ٛالكاوم ٛبافاصٗن اؿدخ
ٌٔ غزٓ ٔواابعاْ .عٍ ٜتغطٗ ٛا٧سداخ وَ خ٦ه ا٧خبار ٔالايارٖز وَ دُٔ تعمٗق عمّٗا.
الضشاف ٛاإللكرتٌِٔٗ :ٛى٘ الضىشف الىيت ٖىاي إصىدارِا ٌٔغىزِا عمى ٜعىبك ٛاإلٌرتٌىت
بٕصىفّا دزاٟىد أٔ فى٦ت إلكرتٌٔٗى ٛتيىدً ا٧خبىار اٌٗ٩ىٔ ٛالضىٕر اؿٗىٔ ٛالضىٕت
ٔالفٗدٖٕ اليت ميكَ اصرتداعّا خ٦ه ثٕاُو وعدٔد.ٚ
العٍاصز اإلخزادٗ ِ٘ :ٛاملٕاد اليت تضىاعىمّا الضىشف اإللكرتٌٔٗى ٛيف ٌيىن وغىىٌّٕا إيف
املضاعىن.
العٍاصز الافاعمٗ ِ٘ :ٛالعٍاصز اليت كَ املضاعىن وَ املغارك ٛيف إبىدأ ٞدّى ٌ ٛىزٓ
أٔ ومشٕظاتْ سٕه وا تيدوْ الضشٗف ٛوَ وٕاد صشفٗ.ٛ
عاصىىف ٛاؿىىشً :وض ىطمح أطميىىْ الاشىىالف العزبىى٘ بيٗىىاد ٚاملىمكىى ٛالعزبٗىى ٛالضىىعٕدٖ ٛعمىىٜ
العىمٗىىات العضىىكزٖ ٛالىىيت ٌفىىذت عىىد مجاعىى ٛاؿىىٕثٗ ٔوىىٕات املدمىىٕو صىىا

٥صىىاعادٚ

الغزعٗ ٛالدصإرٖ ٛإيف الٗىَ الغيٗق ٔفي ًا لبٍٕد املبادر ٚاـمٗذٗٔ ٛآلٗاّا الاٍفٗدٖ.ٛ
اػآ املعاؾٖ :ٛيضد بىْ طبٗعى ٛاػىآ املٕعىٕو أٔ اليغىٗ ٛوىَ سٗىح كىُٕ طزٖيى ٛالاٍىأه
لمىٕعٕو أٔ اليغٗ ٛإهاب٘ أٔ صم أٔ قاٖد.
أ -:إهىىابٖ٘ :يضىىد بىىْ وعاؾىى ٛاملٕعىىٕعات بيىىدر كىىبري وىىَ الافاٟىىن ٔا٧خبىىار الضىىار ٚيف
عزض اؿدخ اإلخبار٧ ٙسداخ عاصف ٛاؿشً ٔاملإافق وا صٗاص ٛاملىمك. ٛ
 -:صم ٖ :يضد بْ وعاؾى  ٛاملٕعىٕعات بيىدر كىبري وىَ الاغىأ ً٣الاشٗىش لطىزا عىد
طىىزا ٔعىىزض ٔدّىى ٛالٍ ىىز الٕاسىىدٌٔ ٚفىى٘ ا٩خىىز يف عىىزض اؿىىدخ اإلخبىىار٧ ٙسىىداخ
عاصف ٛاؿشً ٔغري املإافق وا صٗاص ٛاملىمك.ٛ
دى -:قاٖد ٖ :يضىد بىْ وعاؾى ٛاملٕعىٕعات عٗادٖىٔ ٛتىٕاسُ عٗىح ٍٖ ٥ىدرز عىىَ الف٠ىٛ
أ٧يف بٕصىىفّا إهابٗىى ٥ٔ ٛتٍىىدرز عىىىَ الف٠ىى ٛالجاٌٗىى ٛبٕصىىفّا صىىمبٗ ٛيف عىىزض اؿىىدخ
اإلخبار٧ ٙسداخ عاصف ٛاؿشً.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

اإلطار النظري للدراسة.
وضي الباسح اإلطار الٍ ىز ٙلمدراصى ٛوىَ خى٦ه قىٕرَٖ أصاصىٗ ميىج ُ٦قىٕر الدراصىٛ
ِٔىا :الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛعاصف ٛاؿشً
أ -الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٛ
صتعىىىد الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىىٌٕ ٛعىىى ًا وىىىَ أٌىىىٕاو ا٥تضىىىاه بىىى الٍىىىاظ ٖىىىاي عىىىرب الفغىىىاٞ
اإللكرتٌٔىى٘– اإلٌرتٌىىت ٔعىىبكات املعمٕوىىات ٔا٥تضىىا٥ت ا٧خىىز – ٝتضىىاعىن فٗىىْ فٍىىُٕ
ٔآلٗىىات ٔوّىىارات العىىىن يف الضىىشاف ٛاملطبٕعىى ٛوغىىاف ًا إلّٗىىا وّىىارات ٔتيٍٗىىات املعمٕوىىات
اليت تٍاص اصاعىاه الفغا ٞاإللكرتٌٔى٘ ٔصىٗط ًا أٔ ٔصىٗم ٛاتضىاه

ىا يف تلى اصىاعىاه

الٍط ٔالضٕت ٔالضٕرٔ ٚاملضإٖات املدامف ٛوَ الافاعن وا املامي٘ ٥صايضىا ٞاٌ٧بىاٞ
أ ٌٛٗ٩غري أ ٌٛٗ٩وعاؾاّا ٔؼمٗمّا ٌٔغزِا عم ٜاؾىىاِري عىرب الفغىا ٞاإللكرتٌٔى٘
بضزع.)35( ٛ
ٔتعىن الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜتيدٖي اـدوات اإلخبارٖٔ ٛاؿياٟق الضىادؤ ٛالدوٗيىٛ
لاصضّي يف سٖاد ٚاملعمٕوات العاو ٛلىد ٝاؾىّىٕر يف مجٗىا ا،ىا٥ت العضىكزٖٔ ٛالضٗاصىٗٛ
ٔا٥واضادٖٔ ٛا٥داىاعٗٔ ٛالجيافٗٔ ٛالفكزٖى ٛوىَ خى٦ه إبىزاس الىزأٔ ٙالىزأ ٙا٩خىز
عىَ بٕتي ٛتجيٗفٗ ٛوربف ٛواٟى ٛعم ٜاسرتاً ا٩را ٞا٧خزٔ ٝوَ ثٍي تكىَٕٖ أٔ تغىكٗن
رأ ٙصم .
ٔود وزت الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛبج٦خ وزاسن ِ٘

()36

:

 املزسم ٛأ٧يف ِ٘ٔ :تيا يف املىد ٚبى عىاو٘  ً1986 – ً1982سٗىح طزسىت كىن وىَ(تىىاميش وىىرئر) ٔ(ٌاٖىىت راٖىىدر) وغىىزٔع لمفٗىىدٖٕ تكضىىت مل ٖكا ى اىىىا الٍذىىاح إت
أغميىىت اـىىدوااُ بعىىد أربىىا صىىٍٕات بضىىب

إخفىىاا وغىىزٔو الفٗىىدٖٕ تكضىىت ٔيف ِىىذٓ

املزسمىى ٛكىىاُ املضىىاددوُٕ وىىامي ٔغىىري وغىىارك
ٖاشكىُٕ يف اؾىّٕر

إت إُ املىى٦ك يف ِىىذٓ املزسمىى ٛكىىإٌا

عٍ ٜعدً إعىزاك اؾىّىٕر يف العىمٗى ٛعىرب ا٧صىالٗ الافاعمٗىٛ

وَ خ٦ه كٍّٗي يف اخاٗار املٕاد اليت ؼيق إعباعّي.
 املزسم ٛالجاٌٗ ِ٘ٔ :ٛاملزسم ٛاليت تيىا بى عىاو٘  ً2001 – 1993الىيت صىاسبّا تطىٕروّٕه يف بزاور اـدوات اإلخبارٖ ٛيف عبك ٛاإلٌرتٌت ٔبىزس اِاىىاً امل٤صضىات اإلع٦وٗىٛ
باطٕٖز خىدواتّا اإللكرتٌٔٗىٔ ٛإصىدار وٍاذىات إلكرتٌٔٗىٔ ٛوعمٕواتٗى ٛواعىددٔ ٚظّىزت
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مناتز صشافٗ ٛإلكرتٌٔٗ ٛميمكّا أفزاد وضافٗدُٔ وَ تيٍٗات اإلٌرتٌت ٔبغىكن ػىأس
يف تٖٕعْ بعس امل٤صضات اإلع٦وٗ ٛالايمٗدٖ.ٛ
 املزسمىىى ٛالجالجىىىِٔ :ٛىىى٘ املزسمىىى ٛالزاٍِىىى ٛفيىىىد بىىىزس وفّىىىًٕ الغىىىزاك ٛبى ى امل٤صضىىىاتاإلع٦وٗٔ ٛاؾىّٕر يف عبك ٛاإلٌرتٌت ٔسدخ تطٕرٌ ٌٕعٌ٘ يف آلٗٔ ٛأصالٗ تٕسٖا ا٧خبار
اإللكرتٌٔٗ ٛيف عبك ٛاإلٌرتٌت ٔبزس وفًّٕ الافاعمٗى ٛبغىكن دمى٘ يف صىٍاع ٛالضىشافٛ
اإللكرتٌٔٗىىىٔ ٛيف ِىىىذٓ املزسمىىى ٛتغىىىكمت سالاىىىا الادضىىىٗط ٔالفزدٖىىى ٛالماى ىاُ وكٍاىىىا
اؾىّىىٕر وىىَ ٌ ىىي صىىشافٗ ٛإلكرتٌٔٗىى ٛددٖىىد ٚوجىىن :الضىىشاف ٛالاغىىاركٗ ٛأٔ صىىشافٛ
املٕاطَ.
ٔود بزست لإلٌرتٌت العدٖد وَ اـضاٟط وٍّا:)37( :
-1

خاصٗ ٛالإٍو :فيىد كىاُ الضىشف٘ ٖٕادىْ وغىكم ٛاملضىاس ٛاملدضضى ٛإللىاس ويالىٛ
إخبارٖ ٛوا عم ٜوضإ ٝالضشاف ٛالايمٗدٖ( ٛالٕروٗ.)ٛ

-2

خاصٗ ٛاملزٌٔ :ٛتربس خاصٗ ٛاملزٌٔ ٛبغىكن دٗىد بالٍضىب ٛلمىاميى٘ (وضىاعىن اإلٌرتٌىت)
إت ميكٍْ  -إُ كاُ لدْٖ اؿد ا٧دٌ ٜوَ املعزفى ٛباإلٌرتٌىت -أُ ٖاذىأس عىددًا وىَ
املغك٦ت اإلدزا ٟٛٗاليت تعرتعْ.
ٔتاىٗىىش الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛبالعدٖىىد وىىَ الضىىىات وٍّىىا :تعىىدد الٕصىىاٟط الافاعىىن

ٔاملغىىارك ٛالىىاىك

اـىىدوات املغىىاف ٛالياٟىىى ٛعمىى ٜالضىىزع ٛالغدضىىٗ ٛاؿىىدٔد

املفإس.)38( ٛ
ٔتٍيضي الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜعبك ٛاإلٌرتٌت إيف ٌٕع رٟٗض ِىا:
 -1الضىىشف اإللكرتٌٔٗىى ٛالكاومىىِٔ :ٛىى٘ صىىشف واٟىىى ٛبىىذاتّا ٔإُ كاٌىىت ؼىىىن اصىىي
الضشٗف ٛالٕروٗ( ٛالضشٗف ٛا.)ً٧
 -2الٍضىىذ اإللكرتٌٔٗىى ٛوىىَ الضىىشف الٕروٗىىٔ :ٛتعىىو بّىىا وٕاوىىا الضىىشف الٕروٗىى ٛعمىىٜ
الغبكٔ ٛتيضز خىدواتّا عمى ٜتيىدٖي كىن  -أٔ بعىس -وغىىُٕ الضىشٗف ٛالٕروٗى ٛوىا
بعىىس اـىىدوات املاضىىم ٛبالضىىشٗف ٛالٕروٗىى ٛوجىىن :خدوىى ٛا٥عىىرتاك يف الضىىشٗف ٛالٕروٗىىٛ
ٔخدو ٛتيدٖي اإلعٌ٦ىات اىا ٔالىزبط بىاملٕاوا ا٧خىزٔ .)39(ٝتٍيضىي الاغطٗىات الضىشفٗ ٛيف
الضىىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىىى ٛإيف :الاغطٗىىى ٛالضىىىشفٗ ٛاملضى ىاىزٔ ٚالاغطٗىىى ٛالضىىىشفٗ ٛواعىىىددٚ
الٕصاٟط ٔالاغطٗ ٛامل٤لف.)40( ٛ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ٔوىىد عىىّدت صىىٍاع ٛالضىىشاف ٛيف العيىىٕد الج٦ثىى ٛا٧خىىري ٚتطىىٕرًا كىىبريًا عمىى ٜمجٗىىا
املضإٖات املادٖٔ ٛالفٍٗ ٛفف٘ أطار املٍافض ٛالغدٖد ٚاليت تعزعىت اىا وىَ ٔصىاٟن اإلعىً٦
اإللكرتٌٔٗىى( ٛاإلتاعىىٔ ٛالامفشٖىىُٕ) كىىاُ عمىى ٜالضىىشاف ٛأُ تابٍىى ٜطزو ى ًا ددٖىىد ٚيف اإلٌاىىاز
ٔالإسٖا سا ٜؼافظ عم ٜوكاٌاّا كٕصٗم ٛاإلع ً٦ا٧كجز مجاِرئٖ ٛا٧كجز تى ثريًا يف
ا٧فزاد ٔا،اىعاتٔ .ود سددت أِىي اليٕالى املضىاعىم ٛيف ؼزٖىز الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىٛ
ٔتل عم ٜالٍشٕ ا٩ت٘(:)41
 وال ى ااىىزً امليمىىٕ ٖٔ :اىشىىٕر سىىٕه البىىد ٞبىىاِ٧ي فىىاملّي فا٧وىىن أِىٗىى ٛيف بٍىىا ٞاملىىادٚالضشفٗ ٛإت ٖ ٥شاه وال اازً امليمٕ الضىاٟد يف الضىشاف ٛاملطبٕعى ٛوٍاصىب ًا لمضىشافٛ
اإللكرتٌٍٖٔٗٔ ٛضذي وا وفًّٕ ال٦خطٗ ٛاملعاىد ٚيف الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ.ٛ
 وال الضزد الاضمضمٖ٘ٔ :اي تٍفٗذ ِىذا الٍىٕو وىَ أصىالٗ الكاابى ٛالضىزدٖ ٛوىَ خى٦هتيض ىٗي املىىٕاد إيف عىىدد وىىَ الضىىفشات تات الٍّاٖىىات الدراوٗىى ٛوىىَ أدىىن دىىذ وشٖىىد وىىَ
اليزا.ٞ
 وال الكان الٍضٗ ٛعذي الغاعٖٔ :ٛيضد بْ أُ ٖكُٕ وياظ كن كامٌ ٛضٗ ٛعمٜعكن صفش ٛعذي الغاع ِٕ ٛا٧صمٕ الذ ٙتغري العدٖد وىَ الدراصىات إيف أفغىمٗاْ
لد ٝأغمبٗ ٛاليزا.ٞ
 وال الٍط الطٕٖن (الضفشات الطٕٖمٖ :)ٛفغن بعس وىزا ٞالضىشف اإللكرتٌٔٗىِ ٛىذاا٧صىمٕ ٔلكىىَ ٖ ىن ؼدٖىىد ا٧صىمٕ ا٧فغىىن وإوفى ًا عمىى ٜطبٗعى( ٛاملىىادٔ )ٚاِاىاوىىات
اليىىىزا ٞفاملاضىىىفح الىىىذ ٙلىىىٗط لدٖىىىْ اِاىىىىاً باليغىىىٗ ٥ ٛميٗىىىن إيف والى ى (الضىىىفشات
الطٕٖمٔ )ٛبامليابن فىنُ املضىاددً املّىاي باليغىٗ ٛصٗاضىفح املىاد ٚيف صىفش ٛطٕٖمى ٛاىد
لعدد وَ (الغاعات).
 عاصف ٛاؿشًتعزعىت الىٗىَ الغىيٗق خى٦ه عىاً ٧ ً2015خطىز أسوى ٛصٗاصىٗ ٛيف تارىىْ اؿىدٖح
عضف بالٗىَ ٔٔسدتْ ٔب وَ اؾشٖز ٚالعزبٗٔ ٛاـمٗر ٌاٗذ ٛاٌ٥ي ٦الىذٌ ٙفذتىْ وٗمغىٗا
اؿٕث٘ ٔاملدمٕو صا ٔوٕض اتفاا املبادر ٚاـمٗذٗٔ ٛآلٗاّا الاٍفٗذٖ ٛاليت مت الإوٗا عمىٜ
بٍٕدِا ب طزيف ا٧سوى ٛالضٗاصىٗ ٛيف  ً2011/11/23بالعاصىى ٛالضىعٕدٖ ٛالزٖىاض ٔالىيت
سألت ػٍٗ الٗىَ ٖٔ٦ت اؿز ٔالاىشا سٗح كاُ وَ ٌٕاتر ِذٓ املبادر ٚعيد و ٤ز
اؿٕار الٕطو الغاون الذ ٙبدأ يف  ً2013/3/18سغزٓ ( )565عدضٗ ٛميجمُٕ كامف
أطٗاا وكٌٕات الغع الٗىو ٔاصىاىز وزابى 10 ٛأعىّز ٔخىزز ىا ٖصضىى ٜبٕثٗيى ٛوى ٤ز
اؿىىٕار الغىىاون الىىيت أيفعمٍىىت يف  2914/1/25أمجىىا عمّٗىىا كىىن الٗىٍىىٗ ك صىىاظ ٩لٗىىات
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اؿكي ٔالادأه الضمى٘ لم ضىمطٔ ٛصىط سغىٕر عزبى٘ ٔدٔلى٘ كىبريَٖ .لكىَ اٌ٥يى٦
الىىذ ٙوىىادٓ املدمىىٕو صىىا ٔسمفىىا ٓ٣وىىَ اؿىىٕثٗ ٔاصىىاّٟٗ٦ي عمىى ٜالعاصىىى ٛصىىٍعأ ٞبيٗىىٛ
وٍىىاطق الىىٗىَ عىىد كزدىىات اؿىىٕار الىىٕطو ٔبٍىىٕد املبىىادر ٚاـمٗذٗىى ٛالىىيت رعاّىىا دٔه
اـمٗذ ٔالدٔه داٟى ٛالعغٕٖ ٛيف فمط ا٧وَ دعن دٔه اـمٗر بيٗاد ٚالضىعٕدٖ ٛتضىاذٗ
لٍدا ٞالغىزعٗ ٛباملضىاعدٓ ٔإٌّىا ٞاٌ٥يى ٦لعىٕد ٚالغىزعٗ ٛاملىجمى ٛبىالزٟٗط الىٗىو اؿىال٘
(عبد ربْ وٍضٕر ِادٔ )ٙسكٕواْ مما دعن خادً اؿزو الغزٖف املم صمىاُ ٖادذ
اليزار الغذاو ٖٔيٕد ؼالف ًا وَ عغز دٔه ببد( ٞعاصف ٛاؿشً) إلٌيات الٗىَ ٔدٔه اـمٗر
ٔاملٍطي ٛالعزبٗ ٛوَ الفٕع ٜاليت تعىن إٖزاُ  -بدعي رٔص٘ ٔصىت دٔل٘ عمٌ ٜغىزِا يف
املٍطي ٛعرب دعىّىا لمشىٕثٗ ٔغريِىي وىَ اؾىاعىات اإلرِابٗىٔ .ٛوجمىىا لمعٕاصىف الطبٗعٗىٛ
أصبا تّٗ ١اابٕ ٔ ٍشّا الضزعٔ ٛالئٕ ٚالا ثري كذل كاُ لعاصىف ٛاؿىشً أصىبا
أٔدبت ِبٕبّا ٔوٍشاّا صزعاّا ٔوٕتّا ٔت ثريِا; ٔتٍٕو ِىذٓ ا٧صىبا بى وىا ِىٕ تىارى٘
ٔدغزايف ٔصٗاص٘ ٔإصرتاتٗذ٘ ٔأوو ٔأٖدٖٕلٕد٘ ٔعضكزٔ ٙإٌضاٌ٘.
ٔود أطمق اصي عاصىى ٛاؿىشً عمى ٜالعىمٗىات العضىكزٖ ٛاؾٕٖى ٛعىد املمٗغىٗات اؿٕثٗىٛ
ٔاليٕات الاابع ٛلمزٟٗط املدمٕو (عم٘ عبىداهلل صىا ) الىيت واوىت بىاٌ٥ي ٦عمى ٜالغىزعٗٛ
يف الٗىَ ٔاصإلت عم ٜالضمط ٛوّدد ٚأوَ الٗىَ ٔاـمٗر ٔود ِبت فذىز ٖىًٕ اـىىٗط
الضادظ وَ عّز مجاد ٙالجاٌٗ ٛلعاً ِ1436ى املٕافق الضىادظ ٔالعغىزَٖ وىَ عىّز وىارظ
 ً2015وضىىاّدف ٛإعىىاد ٚالغىىزعٗٔ ٛا٥صىىايزار إيف الغىىع الىىٗىو الغىىيٗق ٔإٌيىىاتٓ وىىَ
قأ٥ت اخاطافْ إيف ِأٖ ٛالفٕعٔ ٜا٥عطزا ٔاٌ٥فى٦ت ا٧وىو واٌعى ٛارتّاٌىْ لدٔلىٛ
إٖىزاُ الىيت صىىٍعت اؿىٕثٗ ٔوىٕلاّي لٗاىكٍىىٕا وىَ بضىط ٌفىىٕتِي يف الىٗىَ ٖٔادىذٔا وٍىىْ
وٍطمي ًا إلسعاز درياٌْ وَ دٔه اـمٗر العزب٘ ٔخضٕص ًا املىمكى ٛالعزبٗى ٛالضىعٕدٖٔ ٛتّدٖىد
اصىىىايزارِا الضٗاصىىى٘ ٔاسدِارِىىىا ا٥واضىىىاد ٔ ٙاصىىىكّا ا٥داىىىىاع٘ عىىىرب ٌغىىىز الفى ى
املذِبٗٔ ٛدعي الاطزا ٔاإلرِا الفكزٔ ٙالضمٕك٘ وجمىا فعمت يف الىدٔه الىيت تٕادىدت
فّٗا (لبٍاُ العزاا صٕرٖا) وَ خ٦ه أترو عىٗم ٛآثزت خٗاٌِٖٕ ٛاّا العزبٗ ٛاملضمى.ٛ
ٔوىىد اصىىاىزت عاصىىف ٛاؿ ى شً يف ِبٕبّىىا ؼىىت ِىىذا املضىىى ٜساىى ٜأعمٍىىت وٗىىاد ٚالاشىىالف
العضكز ٙعَ تٕوفّا يف  21أبزٖىن  ً 2015بٍىا ٞعمى ٜطمى وىَ الىزٟٗط الىٗىو الغىزع٘
(عبد ربْ وٍضٕر ِادٔ )ٙلضدٔر وزار فمط ا٧وَ ( )2216الذ ٙطالى اؿىٕثٗ ٔأٌضىار
املدمىىىٕو صىىىا إيف إٌّىىىا ٞاٌ٥يىىىٔ ٦عىىىٕد ٚاؿكٕوىىى ٛالغىىىزعٗ ٛلاىىىىارظ وّاوّىىىا ٔتٍفٗىىىذ
اصاشياوات املزسم ٛاٌ٥ايالٗى ٛالىيت ٌضىت عمّٗىا بٍىٕد املبىادر ٚاـمٗذٗىٔ ٛكزدىات اؿىٕار
الٕطو يف ا٥صافاا ٞعم ٜالدصإر ٔإدزا ٞاٌ٥ادابات.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

نتائج الدراسة:
أَلً :مامُى الت طّٕ الدايّٕ.
ٖيضىىد بالاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛيف الدراصىى ٛاإلساطىى ٛالكاومىى ٛبافاصىىٗن اؿىىدخ ٌٔغىىزٓ
ٔواابعاىىْ وىىَ خىى٦ه ا٧خبىىار ٔالايىىارٖز الضىىشفٗ ٛوىىَ دُٔ تعمٗىىق عمّٗىىا .غىى٦ا املعاؾىىٛ
الضشفٗ ٛاليت تّاي بالغزح ٔالاعمٗق عم ٜا٧سداخ ٔاليغاٖا ٔتطٕراتّىأ .تاٍىأه الدراصىٛ
دٕاٌ ا٥تفىاا ٔا٥خىا٦ا بى

صىشٗفيت الزٖىاض ٔالغىزا أ٧صىط يف تغطٗاّىىا ٧سىداخ

عاصف ٛاؿشً يف الٗىَ.
ٔتعد عىمٗ ٛتكزار املٕعىٕعات يف الضىشف اإللكرتٌٔٗى ٛأسىد العٍاصىز الىيت ميكىَ
وَ خ٦اا الاشيق وَ درد ٛتطبٗق الضشف ملفّىًٕ الضىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىٔ ٛالىذٖ ٙغىىن:
تٕسٖا املٕعٕعات ٔإٌٔاعّا ٔأعكاه الكااب ٛالضشفٌٕٗٔ ٛو املعاؾٔ ٛسالٗى ٛالاغطٗىٛ
ٔوٕال الكاابٌٕٔ ٛو امليدوات ٔاػآ املغىُٕ ٖٔاغح تل وَ خ٦ه ا٩ت٘:
ددٔه ()1
تكزار وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشف
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

املٕعٕعات

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

املٕعٕعات



33.4









ا،ىٕو













ٖٕعح اؾدٔه ( )1أُ فىٕو وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراص ٛبىمغت
 287واد ٚصشفٗ ٛوإٍع ٛسضمت صشٗف ٛالزٖاض عم ٜاملزتب ٛأ٧يف بى  191تكزار ًا
بٍضب )%66.6( ٛوَ سذي عٍٗ ٛالدراصٖٔ ٛعٕد ِذا إيف أُ الضشٗف ٥ ٛؽضط صفشٛ
وادضض ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً بغكن وٍفضن ٔإمنا تٍألت وٕعٕعات العاصفٛ
بٕصفّا أدٍد ٚعىَ اِاىاواتّا اإلخبارٖٔ ٛداٞت صشٗف ٛالغزا أ٧صط يف املزتبٛ
الجاٌٗ ٛبى  96تكزارًا بٍضب )%33.4( ٛوَ إمجال٘ عٍٗ ٛالدراصٔ ٛميكَ تفضري تدٌ٘ ِذٓ
الٍضب ٛيف الغزا أ٧صط عم ٜاعابار أُ الضشفٗ ٛصشٗف ٛدٔلٗ ٛاا اِاىاواتّا ا٧خزٝ
فٗىا ودخ يف املٍطئ ٛالعامل ٔوَ ثي مل تكَ عاصف ٛاؿشً عىَ أٔلٕٖاتّا اإلخبارٖٛ
بضف ٛرٟٗض.ٛ
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ددٔه ()2
وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
ٌٕو املٕعٕو

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

إٌضاٌ٘













دٖو













عضكزٙ













أوو













اواضادٙ













صٗاص٘













ا،ىٕو













كا 9.317 = 2وضإ ٝالد٥ل 09097 ٛفا %18 = ٙوضإ ٝالد٥ل09097 ٛ

ٖاغح وَ اؾدٔه ( )2أُ املٕعٕعات الضٗاصٗ ٛاسامت املزتب ٛأ٧يف بٍضب )%39( ٛوَ
إمجال٘ وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً اليت خغعت لمدراصٔ ٛالاشمٗن ِٕٔ أوز طبٗع٘ يف
صشف الدراص ٛاليت تعد صشف ًا صٗاصٗ ٛيف املياً أ٧ه ٔود تياربت صشف الدراص ٛيف
تٍأه ِذا املٕعٕو سٗح داٞت صشٗف ٛالزٖاض يف املزتب ٛأ٧يف بٍضب ِٕٔ )%4093( ٛوا
ٖاكاون وا صٗاص ٛالضشٗف ٛباعابارِا صشٗف ٛصٗاصٗ ٛأكجز وٍّا صشٗف ٛوادضضٛ
تزكش عم ٜا٩رأ ٞطزح ٔدّات الٍ ز املدامف ٛػآ كامف اليغاٖا ٔاملٕعٕعات ٔ٥
ع أُ البعد الضٗاص٘ ِٕ صاس ٛرٟٗض ٛلذل

ٔسضمت صشٗف ٛالغزا أ٧صط عمٜ

املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضبِٔ )%3695( ٛذا ٖعكط تٕدْ الضشٗف ٛيف كٌّٕا صشٗف ٛعزبٗٛ
ٔدٔلٗ ٛالإدْ ٔالإٍو يف املٕعٕعات املدامف ٛاليت تطزسّا الضشٗف ٛيف صفشاّا الزٟٗض.ٛ
داٞت املٕعٕعات العضكزٖ ٛيف املزتب ٛالجاٌٗى ٛوىَ سٗىح دردى ٛأِىٗى ٛأٔلٕٖىات وٕعىٕعات
عاصىىف ٛاؿىىشً يف الضىىشٗفا بٍضىىب ٛبمغىىت ( )%3592وىىَ إمجىىال٘ املٕعىىٕعات ِٔىى٘ ٌضىىبٛ
وزتفعىىٔ ٛوىىد ٖعىىٕد تلى

إيف طبٗعىى ٛأسىىداخ عاصىىف ٛاؿىىشً الىىيت عىىغمت اإلومىىٗي ٔالعىىامل

ٔكىا ٖاغح وَ اؾىدٔه فيىد سىاست املٕعىٕعات العضىكزٖ ٛيف صىشٗف ٛالغىزا أ٧صىط

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

عمىىىٌ ٜضىىىبٔ )%4197( ٛسضىىىمت صىىىشٗف ٛالزٖىىىاض عمىىىٌ ٜضىىىبٔ )%3199( ٛوىىىد تىىىدردت
املٕعٕعات ا٧خز ٝيف ا٥نفاض سأ ٜصمت إيف ٌضب )%298( ٛسضىمت عمّٗىا املٕعىٕعات
ا٥واضىىادٖ ٛالىىيت ٔردت يف صىىشف الدراصىى ٛبٍضىىبٔ )%492( ٛالىىيت مل ت ّىىز إ ٥يف صىىشٗفٛ
الزٖاض بٍضبٔ )%196( ٛغٗابّا يف صشٗف الغزا أ٧صط.
ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗىى ٛكىأ )99317( 2وٗىىٛ
وعاون فا )%18( ٙعٍد وضىإ ٝد٥لى ) 09097( ٛممىا ٖعىو عىدً ٔدىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛبى
صىىشف الدراصىى ٛيف تٍأاىىىا ملٕعىىٕعات عاصىىف ٛاؿىىشً ممىىا ٖ٤كىىد عىٕوٗىى ٛوٕعىىٕعات
عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراص.ٛ
ددٔه ()3
أعكاه الكااب ٛالضشفٗ ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
أعكاه

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

تيزٖز













خرب













ا،ىٕو













الكاابٛ

كا 09690 = 2وضإ ٝالد٥ل 09406 ٛفا %499 = ٙوضإ ٝالد٥ل09406 ٛ

ٖٕعىىىح اؾىىىدٔه ( )3أُ اـىىىرب الضىىىشف٘ كىىىاُ أكجىىىز اليٕالى ى اإلخبارٖىىى ٛتٍىىىأ ً٥بٍضىىىبٛ
(ِٔ )%6796ذا ٖزدا إيف أُ وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً تاطم ٌين ا٧سىداخ ٔتغطٗاّىا أًٔ٥
ب ٔه سٗح ٖعد اـرب الضشف٘ العىٕد الفيز ٙملٕعٕو عاصف ٛاؿشً إت ٖعزض رصد آخىز
الاطٕرات ٔاملضاذدات ل٨سداخ الٕٗوٗى ٛوىَ دبّىات الياىاه أٔ وىَ خى٦ه املى ٤ز الضىشف٘
لمىاشدخ الزمس٘ لدٔه الاشالف فّٕ املٕرد أ٧ه لميٕال الاشزٖزٖ ٛا٧خزٔ ٝود تياربت
صىىشف الدراصىى ٛيف تٍأاىىا لمدىىرب الضىىشف٘ سٗىىح تٍألاىىْ صىىشٗف ٛالغىىزا أ٧صىىط بٍضىىبٛ
(ٔ )%7098صشٗف ٛالزٖاض بٍضب )%66( ٛوَ إمجال٘ املٕعٕعات الٕارد ٚبّىا ِٔىٕ وىا ٖغىري
إيف اِ٥اىاً بّذا اليال اـرب ٙاملّي يف الضشٗفا .
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دىىا ٞالايزٖىىز الضىىشف٘ يف املزتبىى ٛالجاٌٗىى ٛلىىد ٝصىىشف الدراصىى ٛبٍضىىب ٛبمغىىت ( )%3294وىىَ
إمجال٘ وٕعٕعات عٍٗ ٛالدراصٔ ٛالايزٖز الضىشف٘ يف سيٗياىْ خىرب وزكى ٖعاىىد عمىٜ
سٗىح

فىٕع ٛوَ الافضٗ٦ت لمدرب ٔود تٍٕعت صشف الدراص ٛيف تٍأاىا اىذا اليالى

كاٌىىت صىىشٗف ٛالزٖىىاض ِىى٘ ا٧كجىىز اصىىاعىا ً٥لىىْ بٍضىىب )%34( ٛتماّىىا صىىشٗف ٛالغىىزا
أ٧صىىط بٍضىىبِٔ .)%2992( ٛىىٕ وىىا ٖغىىري إيف اِ٥اىىىاً أٖغىى ًا بيالىى الايزٖىىز يف الضىىشف
الضىعٕدٖ ٛاإللكرتٌٔٗى ٛسٗىح تضىاعزض الضىىشف الضىعٕدٖٔ ٛدّىات ٌ ىز أطىزاا وٕعىىٕو
عاصف ٛاؿشً ٔوٕوف اليٕ ٝا٧ومٗىٗٔ ٛالدٔلٗ ٛسٗالْ.
ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗىى ٛكىأ )09690( 2وٗىىٛ
وعاوىىن فىىا )%499( ٙعٍىىد وضىىإ ٝد٥لىى )496( ٛممىىا ٖعىىو عىىدً ٔدىىٕد فىىزٔا تات د٥لىى ٛب ى
صشف الدراصى ٛيف تٍأاىىا ٧عىكاه اليٕالى اإلخبارٖى ٛوىَ سٗىح كٌّٕىا أخبىار ٔتيىارٖز
مما ٖ٤كد عىٕوٗ ٛاصاعىاه ٧عكاه اليٕال اإلخبارٖ ٛيف صشف الدراص.ٛ
ددٔه ()4
ٌٕو الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ٌٕو
الٍغطٗٛ

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

وفضزٚ













فزدٚ













ا،ىٕو













كا 09318 = 2وضإ ٝالد٥ل 09573 ٛفا %393 = ٙوضإ ٝالد٥ل09573 ٛ
ٖٕعىىح اؾىىدٔه (ٌ )4ىىٕو الاغطٗىى ٛوىىَ سٗىىح كٌّٕىىا فىىزد ٚأٔ وفضىىزٔ ٚامليضىىٕد بالاغطٗىىٛ
ا،زد ِٕ :ٚاليت ٖياضىز عمى ٜتضىذٗمّا لمٕوىاٟا أٔ تضىٕٖز اؿىٕادخ أٔ صىزد املعمٕوىات
وىىَ دُٔ أُ ٖىىدعي تلى غمفٗىى ٛوىىَ املعمٕوىىات ٔالبٗاٌىىات ٔالافاصىىٗن(ٔ . )42امليضىىٕد بالاغطٗىىٛ
املفضز ِٕ :ٚالاغطٗ ٛاملدعٕو ٛغمفٗ ٛوَ املعمٕوات ٔالبٗاٌىات الىيت تغىزح تفاصىٗن اؿىدخ
ٔتغزح أبعادٓ ٔد٥٥تْ املدامف.ٛ
ٔود اعاىدت صشف الدراص ٛعم ٜالاغطٗ ٛالافضريٖ ٛبٍضب )%6096( ٛوَ إمجال٘
وٕعٕعات الدراصٔ ٛتفضري املٕعٕو ٖ ٥عو أُ ٖاغىَ أ ٙعكن وَ ا٧عكاه رأٙ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

كات املٕعٕو أٔ ٔدّ ٌ ٛزٓ ساٖ ٥ ٜفيد وٕعٕعٗاْ .كىا أُ املٕعٕو الذٖ ٙغاىن
إعاف ٛإيف سياٟق اؿدخ وٕعٕو الاغطٗ ٛعم ٜسياٟق وعزٔف ٛأٔ غري وعزٔف ٛودمي ٛأٔ
ددٖد ٚتات صم ٛباؿدخ

()43

ٔود تياربت صشف الدراص ٛيف تٍأاا اذا الٍٕو وَ

املعاؾ ٛالضشفٗ ٛسٗح تٍألت صشٗف ٛالزٖاض املٕاد الافضريٖ ٛبٍضبٔ )%6198( ٛصشٗفٛ
الغزا أ٧صط بٍضب )%5893( ٛأوا فٗىا ٖاعمق بالاغطٗ ٛا،زد ٚل٨سداخ اؾارٖ ٛفيد
سضمت عمٌ ٜضب )%3994( ٛوَ إمجال٘ املٕعٕعات سضمت صشٗف ٛالغزا أ٧صط عمٜ
ٌضبٔ )%4197( ٛصشٗف ٛالزٖاض عمٌ ٜضب.)%3892( ٛ
ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗى ٛكأ )09318( 2وٗىٛ
وعاون فا )%393( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09573( ٛمما ٖعو عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛب
صشف الدراص ٛيف تٍأاىا لماغطٗ ٛا،زدٔ ٚاملفضز٤ٖٔ ٚكد عىٕوٗ ٛالاغطٗ ٛيف صشف
الدراص ٛوَ دُٔ ٗٗش صشٗف ٛعَ أخز.ٝ
ددٔه ()5
ؼدٖح الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض
ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
ٌٕو الاشدٖح الاكزار

ا،ىٕو

الزٖاض

%

الاكزار

%

الاكزار

%

غري قدد













أوط













ا،ىٕو













كا 09000 = 2وضإ ٝالد٥ل 09994 ٛفا %090 = ٙوضإ ٝالد٥ل09994 ٛ
ٖعد ؼدٖح املٕعٕعات و٤عزًا وّىٍ ًا عم ٜوٍّٗ ٛالضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛودر ٚالياٟى
عمّٗا عم ٜدذ اليزأ ٞتفعٗن وغاركاّي .لكَ ٌااٟر الدراص ٛبٍٗت يف اؾدٔه ( )5أُ
ؼدٖح املٕعٕعات غا

كمٍٗ ًا وَ واٟى ٛاِاىاوات صشف الدراص ٛسٗح بمغت ٌضبٛ

وٕعٕعات الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف صشف الدراص ٛلمًٕٗ ٌفضْ بٍضبٔ )% 9699( ٛمل ٖزصد
الباسح أ ٙؼدٖح يف الًٕٗ الاال٘ لضشف الدراص ِٕٔ ٛوا ٖزتبط بغكن وباعز بغعف
وعد٥ت الاشدٖح يف الٍضذ اإللكرتٌٔٗٔ ٛعمْٗ ف ٦تٕدد وٕعٕعات تزد يف الٍضدٛ
343

344

اإللكرتٌٔٗ ٛبعد صدٔر الٍضد ٛالٕروٗ ِٕٔ ٛوا ٖ٤كد املٕاد الٕارد ٚلمٍضد ٛاملطبٕعٛ
عدً ؼدٖح

لايًٕ بٍغزِا يف الٍضد ٛاإللكرتٌٔٗٔ .ٛود تضأت الضشٗفااُ يف

املٕعٕعات بٍضب )%9699( ٛلكن وٍّىاِ .ذٓ الٍاٗذ ٛتإافق وا دراص" ٛالفزً" اليت أكدت
أُ ٌضب ٛالاشدٖجات يف صشٗف ٛالغزا أ٧صط مل تاذأس ( ِٕٔ .)%1وا ٖ ٥اٍاص
ٔٔظٗفاّا الزٟٗض ٛبٕصفّا صشف فٕرٖ ٛفاعمٔ .)44( ٛدراص" ٛاؿىٕد ٔالعضكز" اليت
أظّزت أُ العدٖد وَ الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛتضاعىن صٕر ًٚوطابي ٛلمضشف املطبٕع ٛأٔ
كٌّٕا ٔصٗم ٛإلعادٌ ٚغز احملإ ٝالضشف٘ ٌفضْ لمٍضد ٛاملطبٕع ٛوَ دُٔ تغٗري(. )45
ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗى ٛكأ )09000( 2وٗىٛ
وعاون فا )%090( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09994( ٛمما ٖعو عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛب
صشف الدر اص ٛيف تٍأاىا لعدً ؼدٖح وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً مما ٖ٤كد عىٕوٗٛ
عدً الاشدٖح لمىٕعٕعات يف صشف الدراص.ٛ
ثانّ ًا :اُالا الكتابٕ الدايّٕ.
اصىىىاعىمت صىىىشف الدراصىىى ٛأربعىىى ٛوىىىَ وٕالى ى الكاابىىى ٛالضىىىشفٗ ٛاملدضضىىى ٛلمضىىىشافٛ
اإللكرتٌٔٗ :ِ٘ٔ ٛالٍط الطٕٖن الضزد الاضمضم٘ الكان الٍضٗ ٛاازً امليمٕ
أعارت بٗاٌات اؾدٔه ( )6إيف ا٩ت٘:
ددٔه ()6
وٕال الكااب ٛالضشفٗ ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
ٌٕو اليال 

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

الٍط الطٕٖن













الضزد الاضمضم٘













الكان الٍضٗٛ













اازً امليمٕ 













ا،ىٕو













كا 15.014 = 2وضإ ٝالد٥ل 09002 ٛفا %2299 = ٙوضإ ٝالد٥ل09002 ٛ

ٔوىد

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

 دا ٞأصمٕ اازً امليمٕ يف املزتب ٛأ٧يف وَ ب وٕال الكااب ٛالضشفٗ ٛيف صشفالدراص ٛبٍضب ٛبمغت ()%5095

ِٔذا ا٧صمٕ ٖيًٕ بنٖزاد اؿيٗي ٛا٧كجز أصاصٗ ٛيف

وى ٛاازً ٔالإصا الادره٘ وَ خ٦ه إٖزاد اؿياٟق ٔالافاصٗن املّى ٛثي ا٧ون أِىٗٛ
ٔتل بغكن ِزو٘ وَ اليى ٛمٕ الياعدٔ .)46(ٚود كغفت الٍااٟر عَ تيار الغزا
أ٧صط ٔالزٖاض يف تٕظٗفّا اذا الٍٕو وَ اليٕال سٗح بمغت ٌضب ٛاصاعىالْ يف الغزا
أ٧صط (ٔ )%5994الزٖاض (ٌ ِ٘ٔ )%4691ضب ٛوزتفع ٛود ٖكُٕ وزدعّا اعاىاد
الضشٗفا عمِ ٜذا ا٧صمٕ الغاٟا يف واابع ٛا٧سداخ اؾارٖٔ ٛتطٕراتّا عٍد ٔوٕعّا.
سٗح وَ املإوا أُ ٖضاىز ِذا اليال ٖٔشدِز يف الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛإت ٖضاعىن
بٕصفْ منط ًا صاٟدًا لكااب ٛا٧خبار يف غالبٗ ٛاملٕاوا اإلع٦وٗ ٛعم ٜعبك ٛاإلٌرتٌت .عمٜ
أصاظ أُ اإلٌرتٌت ميكَ اعابارِا ٔصٗم ٛل٨خبار العادم ِٕٔ ٛوا ٍٖاصبّا

او ًا وال

اازً امليمٕ .
ٔود أصبح ِذا اليال أكجز أِىٗ ٛعم ٜعبك ٛاإلٌرتٌت بعد أُ أكدت الدراصات أُ
املضاددو

ٍٖ ٥شلُٕ

٤عز اؿزك ٛإيف أصفن ٖٔيز ُٔ٣فيط اؾش ٞا٧عم ٜوَ

املٕعٕو ٔأُ اليزا ٞاملّاى

ددًٍا فيط ِي الذَٖ ٖيز ُٔ٣كاون اليض ٛاـربٖ ٛعمٜ

الغبكٔ ٛود دفعت ِذٓ الٍااٟر قزر ٙالضشف اإللكرتٌٔٗ ٛإيف تيضٗي اليضط
اـربٖ ٛإيف أدشا ٞأٔ صفشات عض درد ٛأِىٗاّا ممجن كن صفش ٛوٍّا ِزو ًا ويمٕب ًا
واٟى ًا بذاتْ ٔتاكُٕ اليض ٛاـربٖ ٛالكاوم ٛوَ عدد وَ اِ٧زاوات اليت تاطاٖز يف
الفغا ٞاإللكرتٌٔ٘ (ٔ .)47ود أمجا باسجٕ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜأِىٗ ٛا٥خاضار يف
الكااب ٛلمضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛسٗح أعار بعغّي إيف أُ طٕه اليض ٛاـربٖ ٛيف
الضشاف ٛاإللكرتٌٖٔٗ ٛفرتض أٖ ٥اذأس ( )24صطزًا عم ٜعاع ٛالعزض الٕاسد ٚكىا
أعار آخزُٔ إيف أُ وإصط ا٥واداد ٖفزض أٖ ٥اذأس ( )500كمى ٛيف ساه ٔدٕد وضٕغ
وٕ ٙإلبزاس وض ٛطٕٖم.)48( ٛ
 -دا ٞأصمٕ

الضزد الاضمضم٘ يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضب ٛبمغت (ٖٔ )%24عاىد الضزد

الاضمضم٘ عم ٜتيضٗي املاد ٚإيف وياطا وضري ٚلكٍّا وا تل تكا بطزٖي ٛخطٗٛ
صزدٖ ٛوَ دُٔ ٔص٦ت تاٗح اٌ٥اياه غري اـط٘ ٖٔزاع ٜفْٗ ٔعا ٌّاٖ ٛوغٕو ٛلكن
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ود ٚساٖ ٜضا ٌف املضاددً ٔصماْ يف اليزأ .)49(ٚٞود تياربت بغدٓ صشف الدراص ٛيف
اصاعىالْ إت سضمت الغزا أ٧صط عمٌ ٜضبٔ )%25( ٛالزٖاض عمٌ ٜضب.)%2396( ٛ
 دا ٞأصمٕ الٍط الطٕٖن يف املزتب ٛالجالج ٛبٍضب ٛبمغت (ٔ )%1496ود تطابيت الزٖاضٔالغزا أ٧صط بغد ٚيف اصاعىالْ بٍضب )%1496(ٔ )%1497( ٛعم ٜالإال٘.
 دا ٞأصمٕ الكان الٍضٗ ٛيف املزتب ٛا٧خري ٚبٍضبٔ )%1098( ٛود اخامفت الضشٗفااُيف تٍأاىا اذا ا٧صمٕ سٗح تٍألت صشٗف ٛالزٖاض ِذا ا٧صمٕ بٍضب )%1597( ٛفٗىا
مل تاٍألْ صشٗف ٛالغزا أ٧صط إ ٥بٍضب )%1( ٛفيط.
ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا )0901( ٟٛٗسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد
وضإ ٝد٥ل.)09002( ٛ
ددٔه ()7
ويدوات الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض
ٔالغزا أ٧صط
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
إٌٔاو امليدوات الاكزار

ا،ىٕو

الزٖاض

%

الاكزار

%

الاكزار

%

وعمٕوٛ













تضزٖح













سدخ













ا،ىٕو













كا 09197 = 2وضإ ٝالد٥ل 09906 ٛفا %296 = ٙوضإ ٝالد٥ل09906 ٛ
ٖٕعح اؾدٔه ( )7إٌٔاو ويدوات وٕعٕعات الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛويدو ٛواٟى ٛعم ٜصزد
أسداخٖٔ :يضد بْ اـرب الذٖ ٙيًٕ عم ٜصزد ٔواٟا اؿدخ ٔتابا تفاصٗمْ عٗح ٖيدً
صٕر ٚواكاوم ٛلمشدخ كىا ٔوا بالفعن

ٔويدو ٛواٟى ٛعم ٜصزد تضزواتٖٔ :يضد

بّا اـرب الذٖ ٙيًٕ عم ٜأصاظ صزد تضزوات سضن عمّٗا املٍدٔ الضشف٘ وَ وضدر
وضٔ٤ه أٔ وَ الغدضٗ ٛاليت ٖدٔر سٕاا اـرب عٗح تغكن أوٕاه ِذا املضدر وادٚ
اـرب ٔوضدر أِىٗاْ ِٕٔ ا٧وز الذ ٙودخ يف سال ٛامل ٤زات الضشفٗ ٛأٔ ا٧سادٖح
اـربٖ ٛأٔ ا٥سافا٥ت العاو ٛأٔ اـط الضٗاصٗ ٛأٔ البٗاٌات أٔ الزصاٟن ٔغري تل

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

وَ ا٧خبار اليت تيًٕ عم ٜصزد الاضزوات ٔويدو ٛواٟى ٛعم ٜصزد وعمٕواتٖٔ :يضد
بّا اـرب الذٖ ٙيًٕ عم ٜصزد البٗاٌات ٔاملعمٕوات ٔاؿياٟق اليت تدٔر سٕه وٕعٕو وع
(ّ ٔ . )50د لمىٕعٕو

عمٕوات ت صٗضٗٔ ٛالدخٕه وباعز ٚإيف املعمٕؤ ٛصزد اؿياٟق

بعٗدًا عَ اإلٌغا.ٟٛٗ
ٔود اصاعىمت صشف الدراص ٛالج٦ث ٛإٌ٧او وَ امليدوات اـربٖ ٛسٗح ٖاغح وَ
اؾدٔه ( )7أُ ا٧خبار الياٟى ٛعم ٜصزد تضزوات كاُ أكجز ا٧عكاه الضشفٗٛ
اصاعىا ً٥يف صشف الدراص ٛبٍضبٌ ِ٘ٔ )%46( ٛضب ٛوزتفع ٛتده عم ٜاِاىاً صشف
الدراص ٛباضزوات املضٔ٤ل ٔاحملمم ٔأصشا اليزار ػآ وغٗ ٛعاصف ٛاؿشً.
ٔود تياربت الغزا أ٧صط ٔالزٖاض يف اصاعىااىا اذا الغكن بٍضب)%4699( ٛ
ٔ( )%4595عم ٜالإال٘ ِٕٔ .وا ٖفضز أُ وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً اعاىدت عم ٜإصدار
الاضزوات أكجز وَ وٗاوّا بندزا ٞدراصات أٔ تيارٖز رمسٗ ٛكىا أُ ٔدٕد طٗف
صٗاص٘ كبري ٔوإٍو يف اليغاٖا اـ٦فٗ ٛالعزبٗ ٛهعن وَ الاضزوات الزمسِٗ٘ ٛ
العٍضز ا٧بزس يف إٖغاح أبعاد الافأت يف ٔدّات الٍ ز ب ا٧طزاا املدامف ِٕٔ .)51( ٛوا
ٖفضز اسدٖاد ا٥عاىاد عم ٜالاضزوات يف الضشٗفا كماّٗىا.
داٞت ا٧خبار الياٟى ٛعم ٜعكن سدخ يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضبٖٔ )%3498( ٛفضز ِذٓ
الٍااٟر أُ ا٧سدخ ٔتداعٗاتّا هعن وَ واابعاتّا أسد ا٧صالٗ

سغٕرًا يف الاغطٗٛ

الضشفٗ ٛليغٗ ٛعاصف ٛاؿشً ٔود تياربت الضشٗفااُ يف اصاعىالْ بٍضب)%3594( ٛ
لمغزا أ٧صط ٔ ( )%3496لمزٖاض.
ٔداٞت ا٧خبار الياٟى ٛعم ٜصزد وعمٕوات يف املزتب ٛا٧خري ٚبٍضبٔ )%1992( ٛود تياربت
الضشٗفااُ يف تٍأاىا اذا الغكن بٍضب )%1999( ٛلمزٖاض ٔ( )%1797لمغزا أ٧صط.
ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛاسضا ٟٛٗسٗح بمغت وٗى ٛكا

2

(ٔ )09197وٗى ٛوعاون فا )%296( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09906( ٛمما ٖعو عدً ٔدٕد فزٔا
تات د٥ل ٛب

صشف الدراص ٛيف تٍأاىا مليدوات الاغطٗ ٛالضشفٗ٤ٖٔ ٛكد عىٕوٗٛ

ويدوات الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف صشف الدراص ٛوَ دُٔ ٗش صشٗف ٛعَ أخز.ٝ
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ددٔه ()8
اػآ وغىُٕ عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ
اػآ املغىُٕ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

غري قدد













قاٖد













صم 













إهاب٘













ا،ىٕو













كا 3.295 = 2وضإ ٝالد٥ل 09348 ٛفا %1097 = ٙوضإ ٝالد٥ل09348 ٛ
ٖٕعح اؾدٔه روي ( )8اػاِات وغىُٕ الزصال ٛاإلع٦وٗ ٛليغٗ ٛعاصف ٛاؿشً سٗح
سضن ا٥ػآ اإلهاب٘ عم ٜاملزتب ٛأ٧يف بٍضب ِٕٔ )%77( ٛوا ٖغري إيف تبو صٗاص ٛدٔه
الاشالف وَ وغٗ ٛعاصف ٛاؿشً ٔتطٕراتّا ٔود تضأت الغزا أ٧صط ٔالزٖاض بٍضبٛ
( )%77( ٔ )%7791عم ٜالإال٘ ِٕٔ .وا ٖغري أٖغ ًا إيف تٕسد ٔتٕافق صشف الدراص ٛيف
تعاطّٗا وا وٕوف دٔه الاشالف عاؤ ٛاملىمك ٛالعزبٗ ٛالضعٕدٖ ٛخاص ٛػآ أسداخ
وغٗ ٛعاصف ٛاؿشً ٔدا ٞيف املزتب ٛالجاٌٗ ٛا٥ػآ الضم

بٍضبٔ )%2099( ٛود تياربت

الضشٗفااُ يف تٍأاىا اذا ا٥ػآ بٍضب )%2299( ٛيف صشٗف ٛالغزا أ٧صط ٔبٍضبٛ
( )%1999يف صشٗف ٛالزٖاض .مل ٖزد ا٥ػآ احملاٖد ٔغري احملاٖد يف صشٗف ٛالغزا
أ٧صط ٔتدٌ٘ تل يف صشٗف ٛالزٖاض بٍضب )%291(ٔ )%1( ٛعم ٜالإال٘ ِٔ٘ ٌضبٛ
ععٗف ٛددًٍا أٖغ ًأ .ود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗىٛ
كأ )09000( 2وٗى ٛوعاون فا )%090( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09994( ٛمما ٖعو عدً ٔدٕد
فزٔا تات د٥ل ٛب صشف الدراص ٛيف تٍأاىا ٥ػاِات وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً مما
ٖ٤كد عىٕوٗ ٛا٥ػاِات يف صشف الدراص ٛوَ دُٔ ٗش صشٗف ٛعَ أخز.ٝ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ثالث ًا :مدادز املعلُماحل َاجتاياحل الت طّٕ الدايّٕ لعاصيٕ اذتصم.
ددٔه ()9
وضادر اؿضٕه عم ٜاملعمٕوات يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

وضادر
املعمٕوات

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

غري قدد













وضادر إع٦وٗٛ













وٕوا إلكرتٌٔ٘













ٔكال ٛاٌ٧باٞ













صشف٘













ا،ىٕو













كا 68.321 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %4898 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
اخامفت وضادر الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراص ٛكىا
ٖٕعشّا اؾدٔه ()9

إت بمغت ٌضب ٛا٥عاىاد عم ٜالضشفٗ

(ٌ ِ٘ٔ )%70.7ضبٛ

كبري ٚتغري إيف ارتفاو اليدرات الذاتٗ ٛلضشف الدراص ٛيف إٌااز ٔاصايضا ٞاٌ٧با ٞػآ
عاصف ٛاؿشً الذٖ ٙاطم ودرات وٍّٗ ٛعالٗٔ ٛود تفأتت صشف الدراص ٛيف اعاىادِا
عم ٜالضشفٗ

سٗح اعاىدت صشٗف ٛالغزا أ٧صط عم ٜقزرّٖا الضشفٗ

بٍضبٛ

(ٌ ِ٘ٔ )%84.4ضب ٛعالٗ ٛلمغاٖ ٛتغري إيف صٗاد ٚفمضف ٛاِ٥اىاً بضٍاع ٛاملٕاد اـاصٛ
لمضشٗف ِٕٔ .ٛوا ٖ٤كد اليدرات العالٗ ٛلضشٗف ٛالغزا أ٧صط يف ودرتّا عم ٜدم
اٌ٧با ٞاـاصٔ ٛتإافق ِذٓ الٍاٗذ ٛوا دراص" ٛالفزً" اليت أكدت أُ صشٗف ٛالغزا
أ٧صط تعاىد عم ٜوضادرِا الداخمٗ ٛبٍضب )%78 4( ٛوَ فىٕو وضادرِا اإلخبارٖٛ
ٔ( )%64 6عم ٜقزرّٖا الضشفٗ (ٔ .)52اعاىدت صشٗف ٛالزٖاض عم ٜقزرّٖا
الضشفٗ بٍضب.)%6399( ٛ
ظّز اعاىاد صشٗف ٛالزٖاض عمٔ ٜكال ٛاٌ٧با ٞالضىعٕدٖٔ( ٛاظ) بٍضىبِٔ )%2591( ٛىٕ وىا
ٖغري إيف اعابار "ٔاظ" أسد املضادر املّى ٛلضشٗف ٛالزٖاض يف تغطٗاّا ملٕعٕعات عاصفٛ
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اؿشً يف س مل تكَ كذل يف صىشٗف ٛالغىزا أ٧صىط الىيت غىا اعاىادِىا اوى ًا
عمىىٔ ٜكالىى ٛاٌ٧بىىا ٞالضىىعٕدٖ ٛبٕصىىفّا أسىىد وضىىادر وعمٕواتّىىا ٔوىىد ٖزدىىا عىىدً اعاىىىاد
الغىىزا أ٧صىىط عمىىٔ( ٜاظ) لٕدىىٕد وضىىادر أخىىز ٝوٍّىىا املٕاوىىا اإللكرتٌٔٗىىٔ ٛاملضىىادر
اإلع٦وٗىى ٛا٧خىىز ٝيف امليابىىن ظّىىز ا٥عاىىىاد عمىى ٜاملٕاوىىا اإللكرتٌٔٗىى ٛيف صىىشٗف ٛالغىىزا
أ٧صط بٍضبٔ ) %1596( ٛغا تل وَ وضادر صشٗف ٛالزٖاض ٔود ٖزدا عدً اعاىىاد
الزٖىىاض عمىى ٜوٕاوىىا الٕٖ ى لٕدىىٕد ٔصىىاٟن اصايضىىا ٞوىىَ وضىىادر أخىىز ٝوٍّىىا الضىىشفُٕٗ
ٔٔكا٥ت اٌ٧بأ .ٞدلٗ ً٦عم ٜتيمط كفا ٚٞاصاعىاه اإلٌرتٌت ٔصٗم٥ ٛصايضىا ٞاملعمٕوىات.
ظّز ا٥عاىاد عم ٜوضادر إع٦وٗ ٛيف صشٗف ٛالزٖاض بٍضب )%899( ٛيف سى غابىت ِىذٓ
املضىىادر وىىَ صىىشٗف ٛالغىىزا أ٧صىىطٔ .وىىد أعىىارت الٍاىىاٟر إيف ٔدىىٕد فىىزٔا تات د٥لىىٛ
إسضا )0901( ٟٛٗسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ
ددٔه ()10
فا٥ت وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ
ا،ا٥ت

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

أدٍ 













عزب٘













صعٕد ٙميو













ميو













صعٕدٙ













ا،ىٕو













كا 10.132 = 2وضإ ٝالد٥ل 09038 ٛفا %1898 = ٙوضإ ٝالد٥ل09038 ٛ
تغري بٗاٌات اؾدٔه ( )10إيف فا٥ت ٔوٗادَٖ الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف صشف الدراصٛ
سٗح تغري بٗاٌات اؾدٔه أُ أكجز فا٥ت ٔوٗادَٖ الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛيف صشف الدراصٛ
ف( ٛ٠ميو) بٍضب ٛبمغت (ٌ ِ٘ٔ )%31.4ضب ٛطبٗعٗ ٛتافق وا طبٗع ٛا٧سداخ يف الٗىَ
ٔعزض تٍٕو وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً ٔود تياربت صشف الدراص ٛيف تٍأاا اذٓ الفٛ٠
بٍضب )%34( ٛيف صشٗف ٛالزٖاض ٌٔضب )%26( ٛيف صشٗف ٛالغزا أ٧صط.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

داٞت الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛلف( ٛ٠صعٕد - ٙميو) يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضب ٛبمغت ()%2792
ٔود تباٍٖت ٔتٍٕعت صشف الدراص ٛيف تٍأاا اذا ا،اه

إت بمغت أوضاِا يف صشٗفٛ

الغزا أ٧صط بٍضب ٛبمغت ( )%3795ويابن ( )%22يف صشٗف ٛالزٖاض ٔػم ٜاِاىاً
الضشٗفا بّذا ا،اه ٥رتباي عاصف ٛاؿشً با٧وَ اليٕو٘ لدٔه اـمٗر عاؤ ٛاملىمكٛ
خاصٔ ٛاساغاُ الزٖاض لمشكٕو ٛالغزعٗ ٛبعد اٌي٦

املٗمغٗات اؿٕثٗ ٛعمٜ

الضمط ٛالغزعٗ ٛيف الٗىَ.
دا ٞاِ٥اىاً بالغ ُ الضعٕد ٙيف املزتب ٛالجالج ٛبٍضب ٛبمغت (ٔ )%2293ود تياربت
ٍّ وا يف تٍأاا اذا ا،اه بٍضب )%2491( ٛيف صشٗف ٛالزٖاض ٌٔضبٛ
الضشٗفااُ إيف سد
( )%1898لضشٗف ٛالغزا أ٧صط.
ٔتدردت فا٥ت الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف ا٥نفاض سأ ٜصمت
إيف أون ٌضب ٛسضن عمّٗا الغ ُ ا٧دٍ

بٍضب )%693( ٛسضمت الغزا أ٧صط عمٜ

أوضاِا ( )%893ويابن ( )%592يف صشٗف ٛالزٖاض.
ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا )0901( ٟٛٗسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد
وضإ ٝد٥ل)09038( ٛ
ددٔه ()11
دّٕد عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ
الضشٗفٛ
دّٕد العاصفٛ

الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

دّٕد الاشالف













دّٕد املىمكٛ













ا،ىٕو













كا 21.077 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %2791 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
ٖغري اؾدٔه ( )11إيف اخا٦ا ٌطاوىات دّىٕد عاصىف ٛاؿىشً يف صىشف الدراصى ٛسٗىح
ٖغري اؾدٔه إيف أُ دّٕد املىمك ٛساس عم ٜاملزتب ٛأ٧يف بٍضىب ٛبمغىت ( )%6193وىَ سذىي
الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراصى ٛكىىا ٖاغىح وىَ اؾىدٔه
تباَٖ صشف الدراص ٛتباٍٖ ًا كبريًا يف تٍأاىا اذا الٍطاا سٗىح سىاست ٌضىب ٛالاغطٗى ٛيف
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صىىشٗف ٛالزٖىىاض عمىىٌ ٜضىىب ٛبمغىىت ( )%7097بٍٗىىىا تىىدردت الاغطٗىى ٛيف صىىشٗف ٛالغىىزا
أ٧صىىط إيف ٌضىىبِٔ )%4297( ٛىىذا ٖعىىٕد عمىى ٜا٥خىىا٦ا ٔالابىىاَٖ يف املعىىاٖري الىىيت صصىىٍفت
عم ٜأصاصّا عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراص ٛفف٘ الٕوت الذ ٙتىز ٝالزٖىاض أٌّىا عىىَ
دّٕد املىمك ٛتىز ٝالغىزا أ٧صىط أٌّىا تى ت٘ عىىَ دّىٕد دٔه الاشىالف العزبى٘ ٔر ىا
ٖعٕد ِذا ا٥خا٦ا إيف أ ُ الغىزا أ٧صىط صىشٗف ٛدٔلٗى ٛصىادر ٚوىَ العاصىى ٛالربٖطاٌٗىٛ
لٍدُ يف س أٍُ صشٗف ٛالزٖاض صشٗف ٛقمٗ ٛتضدر وَ العاصى ٛالضٗاصٗ ٛلمىىمك.ٛ
سضن ٌطاا دّٕد الاشالف العزب٘ عد صمطات اٌ٥ي ٦يف الىٗىَ عمىٌ ٜضىب )%38.7( ٛوىَ
فىٕو ٌطاا الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛملٕعىٕعات عاصىف ٛاؿىشً ٔوىد تباٍٖىت الضىشٗفااُ تباٍٖى ًا
كبريًا يف ِىذا الٍطىاا; إت سىاست الغىزا أ٧صىط عمى ٜأكىرب ٌضىب )%57.3( ٛفٗىىا بمغىت
ٌضىب ٛالاغطٗىى ٛيف صىىشٗف ٛالزٖىىاض عمىىِٔ )%29.3( ٜىىذا أوىىز طبٗعىى٘ أُ تزتفىىا ٌضىىب ٛالغىىزا
أ٧صط يف تغطٗ ٛالضشٗف ٛؾ ّىٕد الاشىالف ويابىن ارتفىاو ٌطىاا تغطٗى ٛدّىٕد املىمكى ٛيف
صشٗف ٛالزٖاض.
ٔود أعىارت الٍاىاٟر إيف ٔدىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛإسضىا )0901( ٟٛٗسٗىح ثباىت الع٦وى ٛعٍىد
وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ
زابع ًا :األركاا اإلخساجّٕ لدا الدزاضٕ.
ٖيضد بدراص ٛا٧عكاه اإلخزادٗ ٛلضشف الدراصى ٛدراصى ٛأٔدىْ ا٥تفىاا ٔا٥خىا٦ا بى
صشف الدراص ٛوَ سٗح وكاُ اإلبزاس ٔأصىالٗبْ ٔوٕوعىْ ٔٔصىاٟمْ ٔأٌىٕاو العٍىأَٖ
ٔإٌٔاو الضٕر ٔالعٍاصز املضاسبٔ ٛتطابق الضٕرٔ ٚود داٞت الٍااٟر عم ٜالٍشٕ ا٩ت٘:
ددٔه ()12
وكاُ إبزاس وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ
وكاُ املٕعٕو

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

الضفش ٛالزٟٗضٛ













الضفش ٛالداخمٗٛ













الزٟٗضٔ ٛالداخمٗٛ













ا،ىٕو













تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ٖٕعىىح اؾىىدٔه ( )12أُ الضىىفش ٛالزٟٗضىىٔ ٛالداخمٗىى ٛأكجىىز الضىىفشات عزع ى ًا ملٕعىىٕعات
عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراصِٔ ٛىٕ أوىز طبٗعى٘ عكىي تضىٍٗف وٕعىٕعات الضىشف
اإللكرتٌٔٗٔ ٛتٕصٗف تزكٗبّا ٔود بمغت ٌضب ٛاملٕعٕعات املٍغٕر ٚيف الضىفش ٛالزٟٗضىٛ
ٔالداخمٗىىى )%100( ٛوىىىَ إمجىىىال٘ العٍٗىىى ٛكىىىا أُ املٕعىىىٕعات املٍغىىىٕر ٚبّىىىذٓ الضىىىفشات
تضادع٘ املضاددً الدخٕه عَ وضد إيف الضفش ٛالزٟٗضٔ ٛالداخمٗى .ٛكىىا أٌىْ ٖعىٕد إيف
اعاىاد الضشفٗ عم ٜأصمٕ عزض عٍأَٖ املٕعٕعات يف الضفش ٛالزٟٗض ٛمما ٖشٖد وىَ
ودرتّا عمى ٜعىزض وٕعىٕعات أكجىز خاصى ٛوىَ اِاىاوّىا ب خبىار عاصىف ٛاؿىشًٔ .كىىا
ٖاغىىح وىىَ اؾىىدٔه الضىىابق فيىىد تفٕوىىت صىىشٗف ٛالزٖىىاض بغىىكن ٥فىىت ٔكىىبري عمىىٜ
صىىىشٗف ٛالغىىىزا أ٧صىىىط يف عزعىىّا ملٕعىىىٕعات عاصىىىف ٛاؿىىىشً يف الضىىىفشات الزٟٗضىىىٛ
ٔالداخمٗىى ٛباكىىزار ( )191وٕعىىٕع ًا ويابىىن ( )96وٕعىىٕع ًا يف صىىشٗف ٛالغىىزا أ٧صىىط
ٔلعن سضز املٕعٕعات يف الضفشات الزٟٗضٗ ٛالداخمٗ ٛدُٔ غريِىا وىَ صىشف الدراصىٛ
ر ا ٖزدا إيف اٌعداً املٕعٕعات املعزٔع ٛيف الضفشات ا٧خز ٝيف الٕٖ .
ٔبىىالٍ ز لمذىىدٔه وىىز ٚأخىىزٖ ٝاغىىح أُ كىى ٦الضىىشٗيا مل تٍغىىز أ ٙوىىٕاد صىىشفٗ ٥ ٛيف
الضىىىفش ٛالزٟٗضىىى ٥ٔ ٛيف الضىىىفشات الداخمٗىىى ٛبضىىىٕر ٚوضىىىايم ٛممىىىا ٖغىىىري إيف اِاىىىىاً
الضشٗفا باإلبزاس يف الضفشات الزٟٗضٔ ٛؼٕٖن بيٗ ٛاملٕعٕعات إيف الضفشات الداخمٗىٛ
ملشٖد وَ الافاصٗن عَ املٕعٕعات املاعمي ٛبعاصف ٛاؿشً.
ددٔه ()13
دردات اِ٥اىاً ٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
دردات اِ٥اىاً الاكزار
عٍٕاُ فيط
عٍٕاُ ٔصٕرٚ
ٔويدوٛ
ا،ىٕو

ا،ىٕو

الزٖاض

%

الاكزار

%

الاكزار

%





































كا 78.330 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %5292 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
اخامفىىت صىىشف الدراصىى ٛيف دردىىات اِاىىىاً وٕعىىٕعات عاصىىف ٛاؿىىشً ٔتل ى وىىَ خىى٦ه
ا٥خىىا٦ا يف أصىىالٗ عىىزض وٕعىىٕو عاصىىف ٛاؿىىشً يف الضىىفش ٛالزٟٗضىىٔ ٛوىىد تباٍٖىىت
دردات اِ٥اىاً كىا ٖاغح وَ اؾدٔه ( )13سٗىح تىب أُ أصىمٕ (العٍىٕاُ الضىٕرٚ
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امليدوىىِ )ٛىىٕ ا٧بىىزس يف صىىشف الدراصىى ٛسٗىىح بمغىىت ٌضىىب )%6498( ٛوىىَ سذىىي العٍٗىىِٔ ٛىىذا
ا٧صىمٕ ٖعكىط أوضى ٜدردىات اِ٥اىىاً يف املٕعىٕو فّىٕ ٖعىرب عىَ اِاىىاً الضىىشف يف
عىىزض ويدوىى ٛتعىىزض دىىشًٞا وىىَ املٕعىىٕو ؾىىذ اليىىار ٢مىىٕ وىىزا ٚٞاملٕعىىٕو ٔكىىذل
العٍٕاُ اؾذا ٔالضٕر ٚاملعىربٔ ٚكاٌىت الغىزا أ٧صىط أبىزس الضىشف اصىاعىا ً٥اىذا
ا٧صمٕ بٍضب ٛبمغت (ِٔ )%100ذٓ الٍاٗذ ٛتإافق وا ٌاٗذ ٛدراص ٛالفىزً الىيت تٕصىمت أُ
الغىىزا أ٧صىىط اصىىاعىمت ِىىذا ا٧صىىمٕ بٍضىىبٔ )53( )%8795( ٛسضىىمت صىىشٗف ٛالزٖىىاض
عمٌ ٜضب ٛبمغت (.)%4791
مل ٖ ّز ا٥عاىاد عم" ٜأصمٕ العٍٕاُ" فيط إ ٥يف صشٗف ٛالزٖاض فيط بٍضب)%5299( ٛ
ِٕٔ أكجز ا٧صالٗ وٞ٦و ٛلمضشف اإللكرتٌٔٗ ٛاليت تعزض الكجري وَ الٕص٦ت ٔود
تزكش اتباو ِذا ا٧صمٕ يف الضفش ٛالزٟٗض ٛبٍضب.)%100( ٛ
ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا )0901( ٟٛٗسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد
وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ
ددٔه ()14
وٕوا وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ
وٕوا املٕعٕو

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

ٔصط الضفشٛ













أعم ٜالضفشٛ













ا،ىٕو













كا 34.198 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %18 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
اخامفت صىشف الدراصى ٛيف تعاطّٗىا وىا وٕوىا وٕعىٕعات عاصىف ٛاؿىشً ٔتلى وىَ خى٦ه
ا٥خىىا٦ا يف وٕوىىا عىىزض وٕعىىٕو الاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛلعاصىىف ٛاؿىىشً كىىىا ٖاغىىح وىىَ
اؾدٔه ( )14سٗح ساس وٕوا أعم ٜالضفش ٛعم ٜالرتتٗ أ٧ه يف صشف الدراصى ٛبٍضىبٛ
( )%8098وَ إمجال٘ العٍٗ ٛسضمت الغزا أ٧صط عمٌ ٜضب )%100( ٛويابن ( )%7192يف
الزٖاض.
مل ٖ ّز ا٥عاىاد عم ٜعٍضز ٔصط الضفش ٛإ ٥يف صشٗف ٛالزٖاض فيط بٍضب)%2898( ٛ
ٔغٗا تل وَ واٟى ٛاِاىاوات صشٗف ٛالغزا أ٧صط.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل )0901( ٛسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد وضإ ٝد٥لٛ
(.)09000
ددٔه ()15
أصالٗ إبزاس وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ
أصالٗ اإلبزاس

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

أكجز وَ أصمٕ 













لُٕ اـط كامف













ا،ىٕو













كا 14.980 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %2298 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
اخامفت صشف الدراصٔ ٛتباٍٖت يف اصاعىاه أصالٗ اإلبزاس اليت اتبعاّا صشف الدراصٛ
يف إبزاس إطار وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً سٗح ٖاغح وَ اؾدٔه ( )15اصاعىاه عٍاصز
اإلبزاس يف صشف الدراص ٛإت ساس عٍضز "أكجز وَ أصمٕ " عمٌ ٜضبٔ )%9096( ٛود
ٖزدا ِذا ا٥صاعىاه الكبري ٔال٦فت ٧صالٗ اإلبزاس إيف أُ سزٖ ٛاصاعىاه عٍاصز
اإلبزاس اإللكرتٌٔٗ ٛأكجز وَ وجٗماّا يف الٍضذ الٕروٗ ٛفاغري ا٧لٕاُ ٔاـطٕي ٔغريِا
وَ العٍاصز ا٧خز ٝأصّن بكجري وَ الٍضذ املطبٕعٔ .ٛود اصاعىمت الغزا أ٧صط
أكجز وَ أصمٕ

بٍضب )%100( ٛويابن ( )%8599يف صشٗف ٛالزٖاض .مما ٖده عم ٜاِاىاً

صشف الدراصٛ

اٌابآ اليار٢

ٕعٕعات عاصف ٛاؿشً ٔإبزاسِا بعد ٚإطارات ؾذ

سٗااا.
مل ٖ ّز عٍضز (لُٕ اـط كامف) إ ٥يف صشٗف ٛالزٖاض بٍضب )%1491( ٛيف س خمتْ
صشٗف ٛالغزا أ٧صط وَ تل .
ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل )0901( ٛسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد وضإٝ
د٥ل.)09000( ٛ
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ددٔه ()16
سذي عٍأَٖ وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
سذي العٍأَٖ

الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

وإصط













كبري













ا،ىٕو







 



كا 09278 = 2وضإ ٝالد٥ل 09598 ٛفا %391 = ٙوضإ ٝالد٥ل09598 ٛ
اخامفت صىشف الدراصى ٛيف اصىاعىاه عٍىأَٖ وٕعىٕعات عاصىف ٛاؿىشً كىىا ٖاغىح وىَ
اؾىىدٔه ( )16إت سضىىن العٍىىٕاُ الكىىبري عمىى ٜاملزتبىى ٛأ٧يف بٍضىىب ٛبمغىىت (ِٔ )%9397ىى٘
ٌضىىب ٛكىىبري ٚد ىدًٍا إتا وٕرٌىىت وىىا أسذىىاً العٍىىأَٖ ا٧خىىز ٝوىىا ٖغىىري إيف أُ وٕعىىٕعات
عاصىىىف ٛاؿىىىشً وىىىد س ٗىىىت بىىىنبزاس وٕعىىىٕعاتّا عمىىى ٜصىىىدر صىىىفشاتّا بعٍىىىأَٖ كىىىبريٚ
(واٌغىىت) ِٔىى٘ العٍ ىأَٖ املىاىىد ٚوىىَ أوضىى ٜمي ى الضىىفش ٛساىى ٜأوضىىٖ ٜضىىارِا ٔوىىد
تيار

اصاعىاه ِذا الٍٕو وَ العٍأَٖ يف صشف الدراص ٛسٗح اصاعىماْ صشٗف ٛالغزا

أ٧صط بٍضبٔ )%9498( ٛصشٗف ٛالزٖاض بٍضبٖٔ )%9392( ٛعٕد ِذا اِ٥اىىاً إيف اِاىىاً
وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً تاتّا وَ الضشف ٔاملٕاوا اإللكرتٌِٔٗ٧ ٛىٗاّا البالغ ٛيف تيدٖي
املعمٕوات إيف اليزا ٞب عكاه ٔأصالٗ ػذ أكرب عدد ممكَ وَ اليزأ ٚٞاملغاِد.ٚ
ٔود دا ٞسذي العٍىٕاُ املإصىط عمىٌ ٜضىب ٛعىٗ٠م ٛبمغىت ( )%693وىَ إمجىال٘ العٍٗى ٛسٗىح
تياربىىىت الضىىىشٗفااُ يف اصىىىاعىالْ أٖغىىى ًا بٍضىىىب )%698( ٛيف الزٖىىىاض ٔ ( )%592يف الغىىىزا
أ٧صط.
2

ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فىزٔا تات د٥لى ٛسٗىح بمغىت وٗىى ٛكىا (ٔ )09278وٗىىٛ
وعاون فىا )%391( ٙعٍىد وضىإ ٝد٥لى )09598( ٛممىا ٖعىو عىدً ٔدىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛبى
صشف الدراص ٛيف تٍأاىا لعٍىأَٖ وٕعىٕعات عاصىف ٛاؿىشً ٖٔ٤كىد عىٕوٗى ٛالعٍىأَٖ
يف صشف الدراص.ٛ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ددٔه ()17
إٌٔاو الضٕر املضاعىم ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ
إٌٔاو الضٕر

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

خزاٟط ٔرصًٕ













عدضٗٛ













أسداخ













ا،ىٕو













كا 1.302 = 2وضإ ٝالد٥ل 09522 ٛفا %697 = ٙوضإ ٝالد٥ل09522 ٛ
اخامفت إٌٔاو الضٕر املضاعىم ٛيف صشف الدراص ٛعض سذي اِ٥اىاً ب الرتكٗش عمٜ
صٕر ا٧سداخ ٔالغدضٗٔ ٛاـزاٟط ٔالزصًٕ كىا ٖاغح وَ اؾدٔه ( )17فيد
كاٌت صٕر ا٧سداخ املباعز ٚأكجز الٍض

بزٔسًا يف الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛبٍضبٛ

(ٌ ِ٘ٔ )%5397ضب ٛوإوع ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً كٌّٕا أسداخ تاطٕر كن ًٖٕ
ٔوَ ثي غم عمّٗا صٕر الاغطٗ ٛاملباعز ٚأكجز وَ الضٕر الجابا ٛأٔ الغدضٗٔ ٛود
كاٌت صشٗف ٛالزٖاض أكجز الضشف اصاعىا ً٥اذا الٍٕو وَ الضٕر بٍضبٔ )%56( ٛود
ٖزدا تل

إيف ارتفاو ٌضب ٛالاغطٗات املباعز٧ ٚسداخ عاصف ٛاؿشً فّٗا تماّا صشٗفٛ

الغزا أ٧صط بٍضب ٛبمغت ( ِٕٔ )%49وا ٖده عم ٜاِ٥اىاً باغطٗ ٛأسداخ عاصف ٛاؿشً
وَ دُٔ ا٥عاىاد عم ٜالضٕر تات الطابا اإلرعٗف٘ خاص ٛيف ظن ٔدٕد عبك ٛكبري ٚوَ
املزاصم لكن صشٗفٔ .ٛداٞت يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛالضٕر الغدضٗ ٛالجابا ٛبٍضب)%3696( ٛ
ٔكاٌت أكجزِا اصاعىا ً٥يف الغزا أ٧صط بٍضب)%4096( ٛ
بضب

ٔر ا ٖزدا ِذا ا٥رتفاو

تغطٗات البٗاٌات ٔالايارٖز الزمسٗٔ ٛالاضزوات بّا ا٧وز تاتْ ٍٖطبق عمٜ

صشٗف ٛالزٖاض اليت داٞت يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضب.)%3496( ٛ
ٔداٞت اـزاٟط ٔالزصًٕ يف املزتب ٛا٧خري ٚبٍضب )%998( ٛسٗح اصاعىمت الضشف
اـزاٟط العضكزٖٔ ٛالزصًٕ البٗاٌٗٔ ٛود تيار

اصاعىاه ِذا الٍٕو وَ الضٕر يف

صشف الدراص ٛسٗح بمغت ٌضبْ اصاعىالْ يف الغزا أ٧صط ( )%994(ٔ )%1094يف
صشٗف ٛالزٖاض.
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ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗى ٛكأ )19302( 2وٗىٛ
وعاون فا )%697( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09522( ٛوا ٖعو عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛب
صشف الدراص ٛيف تٍأاىا لعٍاصز إبزاس وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً سٗح ت٤كد ِذٓ
الٍااٟر عىٕوٗ ٛالعٍاصز يف صشف الدراص.ٛ
ددٔه ()18
العٍاصز املضاسب ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ

الغزا أ٧صط
العٍاصز املضاسبٛ

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

ٕٖ ٥دد عٍاصز وضاسبٛ













أكجز وَ عٍضز













واد ٚتٕعٗشٗ ٛثاباٛ













ا،ىٕو













كا 16.214 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %2398 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
اصىىاعىمت صىىشف الدراصىى ٛالعٍاصىىز املضىىاسب ٛملٕعىىٕعات عاصىىف ٛاؿىىشً الىىيت تغىىىن وىىادٚ
تٕعٗشٗ ٛثابا ٛأكجز وىَ عٍضىز ٕٖ ٥دىد عٍاصىز وضىاسب .ٛكىىا ٖىب اؾىدٔه ()18
داٞت ٌضبٔ ٛدٕد واد ٚتٕعٗشٗ ٛثابا ٛيف صشف الدراص ٛيف ويدوى ٛالعٍاصىز املضىاسب ٛبىن
تكاد ِ٘ العٍضز ا٧بزس بٍضب ٛبمغت ( )%8999وىَ فىىٕو العٍاصىز املضىاسب ٛاملضىاعىم ٛيف
صىىىىشف الدراصىىىىِٔ ٛىىىى٘ ٌضىىىىب ٛعالٗىىىى ٛتعىىىىو اصىىىىاعىاه اإلوكاٌٗىىىىات املااسىىىى ٛلمضىىىىشافٛ
اإللكرتٌٔٗ ٛيف صشف الدراص ٛبغىكن كىبري سٗىح اصىاعىمت صىشٗف ٛالغىزا أ٧صىط
ِذا العٍضز بٍضب )%100( ٛاصاعىماْ صشٗف ٛالزٖاض بٍضب)%8498( ٛ
مل ت ّز العٍاصز املضاسب ٛا٧خز( ٝأصمٕ أكجز وَ عٍضز ٔٔ ٥دٕد عٍاصز وضاسب)ٛ
وىىَ واٟىىى ٛالعٍاصىىز املضىىاسب ٛيف صىىشٗف ٛالغىىزا أ٧صىىط ٔظّىىزت بغىىكن واىىدٌ٘ يف
الزٖاض بٍضب )%196( ٔ )%1396( ٛعم ٜالإال٘.
ٔود أعىارت الٍاىاٟر إيف ٔدىٕد فىزٔا تات د٥لى ٛإسضىا )0901( ٟٛٗسٗىح ثباىت الع٦وى ٛعٍىد
وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ددٔه ()19
وضإ ٝتطابق الضٕر ٚوا الٍط يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ
تطابق الضٕر ٚوا الٍط

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

املٕعٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%





































الضٕر ٚتطابق الٍط













املٕعٕو







 



ٕٖ ٥دد تطابق
الضٕر ٥ ٚتإافق وا
الٍط
الضٕر ٚتغىن الٍط
دشً ٍٟٗا

كا 32.155 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %3395 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
ٖٕعح اؾدٔه ( )19إٌٔاو تطابق الضٕر ٚوا احملإ ٝيف صشف الدراص ٛسٗح اخامف
وضإ ٝالاطابق لمىعاؾات اـاص ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً الٕارد ٚيف صشف الدراصٛ
ٔاليت تغىن (الضٕر ٚتطابق الٍط الضٕر ٥ ٚتطابق الٍط الضٕر ٚجن الٍط دشً ٍٟٗا ٥
ٖٕدد تطابق) كىا ٖاغح يف اؾدٔه الضابق سٗح داٞت الضٕر ٚتطابق الٍط عمٜ
املزتب ٛأ٧يف وَ ب

املعاؾات اـاص ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً بٍضب )%5293( ٛسٗح

كاٌت صشٗف ٛالزٖاض ا٧كجز تطابي ًا يف أصالٗ

العزض ب

الٍط ٔالضٕر ٚيف

الضفشات الزٟٗضٔ ٛالداخمٗ ٛبٍضب ٛبمغت ( ِٕٔ )%5695وا ٖده عم ٜاملٍّٗ ٛاليت ٗشت بّا
الضشٗف ٛيف تطابق الغكن وا املغىُٕ ٔداٞت صشٗف ٛالغزا أ٧صط يف املزتب ٛالجاٌٗٛ
بٍضب ٛبمغت (ٌ ِ٘ٔ )%4398ضب ٛوزتفع ٛأٖغ ًا ٖده عم ٜؼز ٙالدؤ ٛاملٕعٕعٗ ٛب أركاُ
العىمٗ ٛالاشمٗمٗٔ ٛاإلخزادٗ ٛيف صشف الدراص.ٛ
دا ٞتطابق الضٕر ٚجن الٍط دشً ٍٟٗا يف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضب)%3699( ٛ

عٍ ٜأُ الضٕرٚ

وزٖب ٛبضٕر ٚغري وباعز ٚوَ املغىُٕٔ .ود تباٍٖت الضشٗفااُ يف اصاعىالْ بغكن كبري
سٗح اصاددوت صشٗف ٛالغزا أ٧صط ِذا الاطابق بٍضب )%5693( ٛويابن ( )%2792يف
صشٗف ٛالزٖاض.
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مل ت ّز العٍاصز املضاسب ٛا٧خز ٝيف صشٗف ٛالغزا أ٧صط (الضٕر ٥ ٚتٕافق الٍط
ٕٖٔ ٥دد تطابق) ٔظّز تطابق أصالٗ عزض وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً (الضٕر ٥ ٚتٕافق
الٍط ٕٖٔ ٥دد تطابق) بغكن وادٌ٘ يف صشٗف ٛالزٖاض بٍضب )%1497( ٔ )%196( ٛعمٜ
الإال٘ .
ٔود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا )0901( ٟٛٗسٗح ثبات الع٦و ٛعٍد
وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ
زابع ًا :اضتعماا ارتدماحل التياعلّٕ و صا الدزاضٕ.
ٖيضد بّا سذي اـٗارات الافاعمٗ ٛاملااس ٛلمىضاددً فالزٔابط املدفٔ ٛالٕص٦ت
الاغعبٗ ٛتعد إسد ٝأبزس مسات الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛود تزأح اصاعىااا ب أُ تكُٕ
وضايم ٛبذاتّا أٔ أُ تدور داخن الٍضٕظ لاضّٗن اتضاه اليار ٢وَ وٕعٕو إيف آخز
لمشضٕه عم ٜوشٖد وَ اإلٖغاح ٔود اصاعىمت صشف الدراص ٛاـدوات الافاعمٗ ٛاليت
تغىن (الزٔابط املدف ٛالٕص٦ت الاغعبٗ ٛوآاا إٌٔاعّا تفاعن اؾىّٕر وعّا).
ددٔه ()20
الزٔابط املدف ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

ا،ىٕو

الزٖاض

الزٔابط املدفٛ

الاكزار

%

الاكزار

%

ا،ىٕو

%

ٖٕدد رٔابط













ٕٖ ٥دد رٔابط

0

0

0

0

0

0

ا،ىٕو













ٖاغح وَ اؾدٔه ( )20أُ ٌضب ٛاصاعىاه رٔابط ودف ٛوا اؿدخ داخن صفشات
وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً ِ٘ ا٧بزس بٍضب ٛبمغت (ٌ ِ٘ٔ )%100ضب ٛكبري ٚددًٍا تافق
ٔودرات الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛود تضأت صشف الدراص ٛيف اصاعىاه ِذٓ الزٔابط
سٗح

ٗشت بإفز كٕادر فٍٗٔ ٛتيٍٗ ٛعالٗٔ ٛوادضض ٛيف ِذا ا،اه مما ٖ٤كد

اسرتاا الضشف ِذا ا٧صمٕ .

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

ددٔه ()21
وآه الٕص٦ت املضاعىم ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٥صط.
الضشٗفٛ
وآه الٕص٦ت

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط

املٕعٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

داخن املٕوا













خارز املٕوا

0

0

0

0

0

0

ا،ىٕو













ٖٕعح اؾدٔه ( )21وآه الٕص٦ت ػآ وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً ٖٔيضد بّا:
الٕص٦ت اليت تٍين املضاددً إيف صفشات داخن الضشٗف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛأٔ إيف وٕاوا
أخز ٝخارز الضشٗفٔ ٛود وضىت الدراص ٛتل إيف ٔص٦ت داخن وٕوا الضشٗفٛ
ٔأخز ٝخارز املٕاوا كىا ِٕ وب يف اؾدٔه الضابق ٔكىا ٖاغح فنُ ٌضب ٛالٕص٦ت
اليت تزكش عم ٜاإلسال ٛإيف صفشات داخن املٕوا عالٗ ٛلمغالٗٔ ٛصمت إيف سد الاطابق
العاً ب صشف الدراص ٛبٍضب ٛبمغت (ٌ ِ٘ٔ )%100ضب ٛعالٗ ٛددًٍا ميكَ تفضريِا عمٜ
اعابار أُ الضشٗف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛتعىن عىَ فغا ٞاإللكرتٌٔ٘ ٔعبك ٛعاملٗٔ ٛاصعٛ
كىا أ ُ فمضف ٛالٕص٦ت تاتّا تعو أُ اإلٌرتٌت واغابك ٛبيدر كبري ٔ٥بد أُ ٖااح
لمىضاددً عٍضز اليدر ٚعم ٜاإلعار فّٗا ٔالٕصٕه لمىضادر ا٧صمٗ ٛاملإٍع ٛلمىعمٕوات
ِٔذا ا٧وز إُ كاُ ميكَ تفضريٓ يف إطار ارتفاو املٍافض ٛب الضشف اإللكرتٌٔٗٛ
ٔسزظ كن صشٗف ٛعم ٜا٥سافاظ بعىّٟ٦ا داخن وٕوعّا  ٥خاردْ يف سال ٛعدً
اإلسال ٛعم ٜوضادر إع٦وٗ ٛأخز.ٝ
ددٔه ()22
إٌٔاو الٕص٦ت الاغعبٗ ٛاملضاعىم ٛيف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
إٌٔاو الٕص٦ت

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

صٗاوٗٛ













أصمٗٛ













ا،ىٕو













كا 09120 = 2وضإ ٝالد٥ل 09729 ٛف  %290 = ٙوضإ ٝالد٥ل09729 ٛ
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تٍٕعت الٕص٦ت املضاعىم ٛيف الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛب ٔص٦ت أصمٖٗٔ ٛيضد بّا:
الٕص٦ت اليت تكىن دٕاٌ املٕعٕو ٔٔص٦ت صٗاوٖٗٔ ٛيضد بّا :الٕص٦ت املزتبطٛ
باملٕعٕو كىا ِٕ وب

يف اؾدٔه ( )22سٗح ٖاغح أُ الٕص٦ت ا٧صمٗ ٛظّزت

بغكن كبري يف صشف الدراص ٛبٍضب ٛبمغت ( ِٕٔ )%7291وا ٖ٤كد أُ ٔعا الٕص٦ت
ت بطزٖي ٛوكىم ٛلمىٕعٕو ِٕٔ وا ٖعط٘ أ٧لٕٖ ٛلمٕص٦ت ا٧صمٗٔ ٛلٗط الٕص٦ت
الضٗاوٗٔ .ٛود تيار اصاعىاه ِذا الٍٕو وَ الٕص٦ت ب صشف الدراص ٛسٗح سضمت
صشٗف ٛالزٖاض عمٌ ٜضبٔ )%7298( ٛصشٗف ٛالغزا أ٧صط عمٌ ٜضبٔ )%7098( ٛود
داٞت الٕص٦ت الضٗاوٗ ٛيف املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٍضب ٛبمغت ( ِٕٔ )%2799وا ٖعو أٖغ ًا
اؿزظ عمٔ ٜعا ٔص٦ت تات صم ٛوزٖب ٛباملٕعٕو عَ طزٖق طزح ٔص٦ت وعأٌٔ .ٛود
الضشٗفا

تٕافق اصاعىاه ِذا الٍٕو وَ الٕص٦ت ب

بغكن ٖضن إيف سد الإافق

ٔالاطابق سٗح اصاعىمت الغزا أ٧صط ِذا الٍٕو وَ الٕص٦ت بٍضب)%2992( ٛ
ٔصشٗف ٛالزٖاض بٍضب.)%2792( ٛ
2

ٔود أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛسٗح بمغت وٗى ٛكا ()09120
ٔوٗى ٛوعاون فا )%290( ٙعٍد وضإ ٝد٥ل )09729( ٛمما ٖعو عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥لٛ
ب

صشف الدراص ٛيف تٍأاىا ٌٕ٧او الٕص٦ت الاغعبٗ ٛملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً

ٖٔ٤كد عىٕوٗ ٛالٕص٦ت يف صشف الدراص.ٛ
ددٔه ()23
ود ٝتفاعن اؾىّٕر يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغزا أ٧صط.
الضشٗفٛ

الضشٗفٛ
الغزا أ٧صط
تفاعن اؾىّٕر 

ا،ىٕو

الزٖاض

الاكزار

%

الاكزار

%

الاكزار

%

غري وافاعن













وافاعن













املٕعٕو













كا 72.002 = 2وضإ ٝالد٥ل 09000 ٛفا %5091 = ٙوضإ ٝالد٥ل09000 ٛ
تباٍٖت دردات يف تفاعن اؾىّٕر وا وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً املٍغٕر ٚيف صشف
الدراص ٛوا ب وافاعن ٔغري وافاعن كىا ٖاغح وَ اؾدٔه ( )23سٗح ٖاغح أُ ٌضبٛ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

الافاعن وا وٕعٕعات عاصف ٛاؿشً يف صشف الدراص ٛبمغت (ٌ ِ٘ٔ )%6893ضبٛ
وزتفع ٛسٗح تاضي الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛبيدرتّا عم ٜودر كبري وَ الافاعن بٍّٗا ٔب
وضاددوّٗا ِٕٔ ا٧وز ا٧كجز صعٕب ٛيف سال ٛالضشف الٕروٗ ٛإت تاٗح الضشف
اإللكرتٌِٔٗ ٛذا الافاعن صٕا ٞبالاعمٗق عم ٜاملٕعٕعات أً بالرتاصن وا ويدو٘ اـدوات
اإلخبارٖ ٛباملٕوا مما ٖ٤كد أٖغ ًا أُ الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ِ٘ ٛيف ا٧صاظ ٔصٗم ٛاتضاه
تفاعمٗ ٛوشدت ب

ٔصاٟن ا٥تضاه اؾىاِرئٖٔ ٛصاٟن ا٥تضاه الايمٗدٖٔ ٛود تباٍٖت

صشف الدراص ٛيف تفاعن اؾىّٕر ػآ وٕعٕعاتّا سٗح كاٌت الٍضب ٛالعمٗا يف
صشٗف ٛالزٖاض ( )%8498فٗىا ٖ٦سظ تدٌ ٜتفاعن اؾىّٕر وا صشٗف ٛالغزا أ٧صط
إيف أون وَ ٌضف تفاعن اؾىّٕر يف الزٖاض بى ( )%3594كىا بمغت ٌضب ٛعدً الافاعن
( )%3197وَ إمجال٘ العٍٗ ٛكاٌت الٍضب ٛا٧بزس يف صشٗف ٛالغزا أ٧صط ( )%6496ويابن
( )%1592يف صشٗف ٛالزٖاضٔ .ود أعارت الٍااٟر إيف ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضاٟٛٗ
( )0901سٗح ثبات الع٦و ٛعٍد وضإ ٝد٥ل.)09000( ٛ
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الفرض األول:
تٕدد فزٔض دال ٛإسضاً ٍٟٗا ب وٕعٕعات الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛاليت تٍألاّا صشٗف ٛالزٖاض
ٔاملٕعٕعات اليت تٍألاّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط.
مل ٖاشيق صش ٛالفزض كىا ٖاغح وَ بٗاٌات اخابار (كأ )2وعاون (فا )ٙيف اؾدٔه
( )2سٗح أعارت الٍااٟر إيف عدً ٔدٕد فزٔا تات د٥ل ٛإسضا ٟٛٗب وٕعٕعات الاغطٗٛ
الضشفٗ ٛاليت تٍألاّا صشٗف ٛالزٖاض ٔاملٕعٕعات اليت تٍألاّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط
سٗح بمغت وٗى( ٛكا )99317( )2ضإ ٝد٥لٔ )09097( ٛكذل ٌاٗذ ٛوعاون (فا )ٙاليت
بمغت ( )%18ضإ ٝد٥ل )09097( ٛمما ٖعو أُ الع٦و ٛععٗفٔ ٛغري دال ٛإسضاً ٍٟٗا ب
صشف الدراص ٛيف تٍأاىا ملٕعٕعات عاصف ٛاؿشً مما ٖ٤كد عىٕوٗ ٛاملٕعٕعات يف
صشف الدراص.ٛ
الفرض الثاني:
تٕدد فزٔا دال ٛاسضاً ٍٟٗا ب

وٕال الكااب ٛالضشفٗ ٛاليت اصاعىماّا صشٗف ٛالزٖاض

ٔتم اليت اصاعىماّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط.
ٖب

اؾدٔه الٍااٟر يف اؾدٔه روي ( )6صشِ ٛذا الفزض سٗح أظّزت الٍااٟر ٔدٕد

فزٔا تات د٥ل ٛإسضا ٟٛٗعٍد وضإ ٝد٥ل )0.002( ٛسٗح كاٌت أون وَ وضإ ٝالد٥لٛ
اليت اعاىدِا الباسح يف الدراصٔ )0.05( ٛود بمغت وٗى ٛاخابار كأ )15.014( 2وعاون
اخابار فا ِ٘ٔ )%22.9( ٙفزٔا وٕٖ ٛتات د٥ل ٛإسضا ٟٛٗيف طزٖي ٛتاٍأه وٕال الكاابٛ
الضشفٗ ٛيف كن وَ صشٗف ٛالزٖاض ٔصشٗف ٛالغزا أ٧صط.
الفرض الثالث:
تٕدد فزٔا دال ٛإسضاً ٍٟٗا ب

وضادر املعمٕوات اليت اصاعىماّا صشٗف ٛالزٖاض ٔتم

املضادر اليت اصاعىماّا صشٗف ٛالغزا أ٧صط.
بٍٗت الٍااٟر يف اؾدٔه ( )9صشِ ٛذا الفزض سٗح ٔددت فزٔا وٕٖ ٛتات د٥ل ٛإسضاٟٛٗ
عٍد وضإ ٝد٥ل )0.000( ٛسٗح بمغت وٗى ٛكأ )68.321( 2وٗى ٛوعاون فا.)48.8( ٙ

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

الفرض الرابع:
تٕدد فزٔا دال ٛإسضاً ٍٟٗا ب

دّٕد الاشالف ٔاملىمك ٛيف صشٗف ٛالزٖاض ٔصشٗفٛ

الغزا أ٧صط.
بٍٗت الٍااٟر يف اؾدٔه ( )11صشِ ٛذا الفزض عٍد وضإ ٝد٥ل )09000( ٛسٗح بمغت
وٗى ٛكأ )21.077( 2وٗى ٛوعاون فا.)%2791( ٙ
الفرض الخامس:
تٕدد فزٔا دال ٛإسضاً ٍٟٗا ب

تفاعن اؾىّٕر وا صشٗف ٛالزٖاض ٔتفاعن اؾىّٕر وا

صشٗف ٛالغزا أ٧صط.
بٍٗت الٍااٟر يف اؾدٔه ( )23صشِ ٛذا الفزض سٗح ٔددت فزٔا تات د٥ل ٛإسضاٟٛٗ
عٍد وضإ ٝد٥ل )0.000( ٛسٗح بمغت وٗى ٛكا )72.002( 2كىا بمغت وٗى ٛوعاون فاٙ
(.)%50.1

 -1كغفت الدراص ٛتٕافي ًا ٔتطابي ًا يف بعس اؾٕاٌ الاشزٖزٖىٔ ٛالغىكمٗٔ ٛالافاعمٗىٛ
ٔاخا٦ف ًا ٔتباٍٖ ًا يف دٕاٌ أخز ٝيف الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛلضشف الدراص ٛسٗىح كىاُ
اصاعىاه خضاٟط ا ٌ٧ى ٛا٥تضالٗ ٛيف صىشف الدراصى ٛاإللكرتٌٔٗى ٛوإاعىع ًا إيف
سد كبري وىَ سٗىح عىدً اصىاجىار ٔصىاٟط املاعىددٔ ٚاليىدرات الافاعمٗىٔ ٛالعٍاصىز
اإللكرتٌٔٗىى ٛيف الاغطٗىىات الضىىشفٗ ٛالىىيت ٗىىش الضىىشف اإللكرتٌٔٗىى ٛعىىَ ٌ ريتّىىا
الٕروٗ.ٛ
 -2كغىىفت ٌاىىاٟر الدراصىى ٛأُ صىىشٗف ٛالزٖىىاض كاٌىىت أكجىىز صىىشف الدراصىى ٛعزع ى ًا
ملٕعىىٕعات عاصىىف ٛاؿىىشً بٍضىىب )%6696( ٛوىىَ فىىىٕو وٕعىىٕعات الدراصىى ٛويابىىىن
( )%3394لضشٗف ٛالغزا أ٧صط وا ٖعو اِاىاً صشٗف ٛالزٖاض أكجز وىَ اِاىىاً
صىىىشٗف ٛالغىىىزا أ٧صىىىطٔ .ر ىىىا ٖزدىىىا تلى ى يف كٌّٕىىىا وزٖبىىى ٛوىىىَ وضىىىدر اليىىىزار
الضٗاص٘ ٔصادر ٚوَ العاصى ٛالزٖاض.
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 -3بٍٗىىت الدراصىى ٛأُ اـىىرب الضىىشف٘ تضىىدر الاغطٗىى ٛالضىىشفٗ ٛلعاصىىف ٛاؿىىشً بٍضىىبٛ
( )%6796وَ املٕاد الاشزٖزٖ ٛاإلخبارٖ ٛاليت تٍألاّا صشف الدراص ٛسٗىح غمى عمّٗىا
صىىىف ٛاٌٗ٩ىىى ٛيف الطىىىزح ٔالاٍىىىأه ِٔىىىٕ وىىىا ٖإافىىىق وىىىا طبٗعىىى ٛا٧سىىىداخ ٔتىىىداعٗاتّا
الضٗاصٗٔ ٛالعضكزٖ ٛاليت سضمت عمٌ ٜضب )%74( ٛوىَ إمجىال٘ املٕعىٕعات ممىا
ٖغري إيف صدارتّا يف صمي أٔلٕٖات عاصف ٛاؿشً.
 -4كغفت الدراص ٛعدً وٗاً صىشف الدراصى ٛباشىدٖح وغىاو قإٖاتّىا يف عىبكٛ
اإلٌرتٌت سٗح اٌعدوت ؼدٖح البٗاٌات يف صشٗفيت الزٖاض ٔالغىزا أ٧صىط اوى ًا.
إتمل وضن ؼدٖح املٕعٕعات بٍضب ِٕٔ )%9699( ٛوىا ٖ ٥افىق وىا ٔظٗفاّىا الزٟٗضىٛ
بٕصفّا صشف فٕرٖ ٛفاعمِٔ ٛىذٓ الٍاٗذى ٛتإافىق وىا دراصىات وغىابّ ٛسىٕه غٗىا
الافاعمٗىى ٛيف الضىىشف اإللكرتٌٔٗىى ٛخضٕص ى ًا العزبٗىى ٛوٍّىىا ٔوىىد أعىىارت إيف غٗىىا
الفٕرٖ ٛيف املغىُٕ اإلخبار ٙامليدً وَ خى٦ه ِىذٓ املٕاوىا سٗىح وىا سالىت الضىشافٛ
العزبٗىى ٛتٍ ىىز إيف الضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛعمىى ٜأٌّىىا ٔصىىٗم ٛإلعىىاد ٚتيىىدٖي وغىىىُٕ
الضىىشٗف ٛاملطبٕعىى ٛوىىَ دُٔ الىىافكري يف الاعاوىىن وىىا الضىىشٗف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛبطزٖيىىٛ
تضىىىح باصىىاجىار ٔممارصىى ٛالعىمٗىى ٛالضىىشفٗ ٛيف عىىبك ٛاإلٌرتٌىىت عىىرب تيٍٗىى ٛاإلعىىً٦
اإللكرتٌٔ٘ بغكن أكجز فاعمٗ.ٛ
 -5أباٌىىت الٍاىىاٟر ا٧صىىالٗ الاشزٖزٖىى ٛاملعاىىىد ٚلمضىىشاف ٛاإللكرتٌٔٗىى ٛااىىزً امليمىىٕ
ٔالضىىزد الاضمضىىم٘ ٔالىىٍط الطٕٖىىن ٔالكاىىن الٍضىىٗ ٛسٗىىت تىىب أُ ( )%5095وىىَ
املٕاد الاشزٖزٖ ٛاعاىدت يف أصمٕ كااباّا عم ٜاازً امليمٕ

ِٔذا ا٧صمٕ ٖىاًٞ٦

وىىا الاغطٗىى ٛاٌٗ٩ىىٔ ٛالضىىزٖع ٛالىىيت  ٥ؼاىىاز إيف إعطىىا ٞوعمٕوىىات وفضىىمٔ ٛتفضىىري
ـمفٗات اؿدخ.
 -6كغىىىفت الدراصىىى ٛأُ ( )%77وىىىَ اػاِىىىات وغىىىىُٕ املعاؾىىى ٛالضىىىشفٗ ٛملٕعىىىٕعات
عاصف ٛاؿشً كاٌت تضري يف ا٥ػآ اإلهاب٘ املإافق وا الضٗاصى ٛالعاوى ٛلمىمكىٛ
ِٔذا ٖافق وا صٗاص ٛالضعٕدٖ ٛػآ عاصف ٛاؿشً.
 -7أٔعىىشت الٍاىىاٟر أُ ( )%7097وىىَ وضىىادر املعمٕوىىات الىىيت اعاىىىدت صىىشف الدراصىىٛ
كاٌت حملٕرَٖ صشفٗ

ِٔذا و٤عز إهاب٘ يف اعاىاد الضشٗفا عمى ٜوضىادرِا
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اـاصٔ ٛوزاصىمّٗا الضىشفٗ يف تغطٗى ٛا٧سىداخ ٔا٧سوىات وىَ دُٔ ا٥عاىىاد عمىٜ
وضادر أخز ٝبدٖم ٛغري وٕثٕا يف وضداوٗاّا ٔدواّا.
 -8بٍٗىىت الٍاىىاٟر أُ ( )%8099وىىَ فىىىٕو وٕعىىٕعات الدراصىى ٛارتبطىىت بضىىف ٛأصاصىىٗٛ
بى طزاا "ميٍٗىىٔ ٛصىىعٕدٖ "ٛممىىا ٖغىىري عمىى ٜتزكىىش املٕعىىٕعات عمىى ٜالىىٗىَ ٔالضىىعٕدٖٛ
أكجز وىَ ا٧طىزاا ٔاليىٕ ٝالفاعمى ٛا٧خىز ٝيف الضىاسا اإلومٗىٗىٔ ٛالدٔلٗى ٛكىُٕ
عاصف ٛاؿشً وزتبط ٛبّات الدٔلا أكجز وَ الىدٔه ا٧خىز ٝالٕاوعى ٛيف ٌطىاا دٔه
الاشالف أٔ الداعى ٛاا.
 -9كغىىفت الدراصىى ٛأُ ( )%6193وىىَ إمجىىال٘ املٕعىىٕعات ركىىشت عمىى ٜدّىىٕد املىمكىىٛ
ويابىىىن ( )%3897ركىىىشت عمىىى ٜدّىىىٕد دٔه الاشىىىالف ممىىىا ٖغىىىري إيف صىىىدارٔ ٚوٗىىىادٚ
املىمك ٛالعزبٗ ٛالضعٕدٖ ٛلماشالف العزب٘ يف عاصف ٛاؿشً.
 -10بٍٗت الٍااٟر اؾٕاٌ البٍا ٟٛٗلمضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛكٗفٗ ٛإخزادّا عمى ٜعىبكٛ
اإلٌرتٌىىىت عىىىرب ثىىى٦خ عىمٗىىىات وىىىَ ا٧صىىىالٗ ِىىى٘ :ا٧دٔات الاكٍٕلٕدٗىىىٔ ٛالعٍاصىىىز
البٍأ ٟٛٗالاضىٗي ٔاإلخزاز سٗح اعاىدت صىشف الدراصى ٛعمى ٜالضىفش ٛالزٟٗضىٛ
ٔالضفشات الداخمٗ ٛبٍضب ٛبمغت ( )%8098(ٔ )%100وَ إمجال٘ املٕعٕعات بزست يف
الٍضف ا٧عم ٜوَ صشف الدراص )%6498(ٔ ٛوَ إمجىال٘ املٕعىٕعات اعاىىدت عمىٜ
(العٍىىىىٕاُ ٔالضىىىىٕرٔ ٚامليدوىىىى )ٛك سىىىىد وكٌٕىىىىات اإلبىىىىزاس ٔ( )%9397وىىىىَ إمجىىىىال٘
املٕعٕعات اعاىىدت عمى ٜالعٍىأَٖ الكىبري )%9096(ٔ ٚوىَ املٕعىٕعات اعاىىدت عمىٜ
أكجىىز وىىَ أصىىمٕ وىىَ أصىىالٗ اإلبىىزاس ِٔىىٕ وىىا ٖغىىري إيف اِاىىىاً صىىشف الدراصىىٛ
باملٕعىىىٕعات ٔا٧سىىىداخ املزتبطى ى ٛبعاصىىىف ٛاؿىىىشً وىىىَ دُٔ غريِىىىا وىىىَ املٕعىىىٕعات
ٔا٧سداخ ا٧خز.ٝ
 -11أٔعىىشت الٍاىىاٟر أُ صىىشف الدراصىى ٛاعاىىىدت عمىى ٜصىىٕر ا٧سىىداخ بٍضىىب)%5397( ٛ
ٔاعاىىىدت عمىى ٜاملىىٕاد الإعىىٗشٗ ٛالجاباىى ٛبٍضىىبٔ )%8999( ٛتطىىابق الضىىٕر ٚوىىا الىىٍط
بٍضىىبِٔ )%5293( ٛىىٕ وىىا ٖغىىري إيف تطىىابق العٍاصىىز املضىىاسبٔ ٛبزٔسِىىا يف صىىدارٚ
أٔلٕٖات وغٗ ٛعاصف ٛاؿشً وَ ب اليغاٖا ا٧خز ٝاليت تاٍأاا صشف الدراص.ٛ
 -12كغفت الٍاىاٟر أُ صىشف الدراصى ٛاعاىىدت عمىٔ ٜدىٕد رٔابىط تٕعىٗشٗ ٛيف مجٗىا
وٕعىىٕعات عاصىىف ٛاؿىىشً ٌٔغىىزت وٕعىىٕعاتّا داخىىن املٕوىىا بغىىكن عىىبْ كمىى٘
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ٔاعاىىىدت عمىى ٜالٕصىى٦ت ا٧صىىمٗ ٛالاغىىعبٗ ٛبٍضىىب ٛبمغىىت ( )7291ممىىا ٖعىىو إصىىزار
صشف الدراص ٛا٥سافاظ بيزاّٟا وَ دُٔ اإلسال ٛإيف وٕاوا أخز.ٝ
 -13كغفت الٍااٟر تفاعن مجّٕر صشف الدراصى ٛيف املغىارك ٛيف إبىدأ ٞدّى ٌ ٛىزٓ أٔ
ومشٕظاتْ سٕه وا تيدوْ صشف الدراص ٛوىَ وىٕاد صىشفٗ ٛػىآ عاصىف ٛاؿىشً إت
أعارت الٍااٟر إيف أُ اؾىّٕر تفاعىن وىا وٕعىٕعات عاصىف ٛاؿىشً بٍضىب)%6893( ٛ
ِٔىىىى٘ ٌضىىىىب ٛوزتفعىىىى ٛيف الضىىىىشاف ٛالعزبٗىىىى ٛتىىىىده عمىىىى ٜاِاىىىىىاً اؾىّىىىىٕر الافىىىىاعم٘
ٕعٕعات عاصف ٛاؿشً ٔود تفٕوت صشٗف ٛالزٖاض بغكن كىبري عمى ٜصىشٗفٛ
الغزا أ٧صط بٍضب )%8498( ٛويابن ( )%3594لضشٗف ٛالغزا أ٧صط .ممىا ٖعىو أُ
صىىشٗف ٛالزٖىىاض أكجىىز تفاعمٗىى ٛوىىا مجىىاِري وزاّٟىىا وىىَ مجىىاِري صىىشٗف ٛالغىىزا
أ٧صط.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

اهلوامش
 - 1سضو قىد ٌضز اإلٌرتٌت ٔاإلع( ً٦الكٕٖت :وكاب ٛالف٦ح  )ً2003ظ .91
- 2

خالد فٗضن الفزً الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗٔ ٛتطبٗياتّا دراص ٛويارٌ ٛعم ٜعٍٗ ٛوَ الضشف العزبٗٛ
ٔا٧وزٖكٗ ٛرصال ٛدكإرآ غري وٍغٕر( ٚكمٗ ٛالدعٕٔ ٚاإلع ً٦داوع ٛاإلواً  )ً2006ظ ظ -44
.48

 - 3ر ٝ٣ع بد اااد ٙالغٗدم٘ تغطٗ ٛالضشاف ٛاإللكرتٌٌٔٗ٥ ٛادابات فالط احملاف ات يف العزاا رصالٛ
وادضاري غري وٍغٕر( ٚعىاُ :داوع ٛالغزا أ٧صط كمٗ ٛا٩دا
-4

 )ً2010ظ .2

كىاه وابٗن املعاؾ ٛالضشفٗ ٛل٨سداخ اـاردٗ ٛيف الضشاف ٛاملضزٖٔ ٛالفزٌضٗ :ٛدراص ٛويارٌ ٛب اِ٧زاً
ٔلٕوٌٕد وَ  92/85رصال ٛدكإرآ كمٗ ٛاإلع ً٦داوع ٛالياِز.ً1999 ٚ

ٍِ - 5ا ٞفارٔا صا

وعاؾ ٛصشٗف ٛلٕوٌٕد الفزٌضٗ ٛلاطٕرات وغٗ ٛالض ً٦العزب٘ ا٥صزاٟٗم٘ يف الفرت ٚوَ

 96 -91رصال ٛوادضاري غري وٍغٕر ٚكمٗ ٛاإلع ً٦داوع ٛالياِز.ً1999 ٚ
 -6قىد سضاً الدَٖ قىٕد امساعٗن الاغطٗ ٛالضشفٗ ٛالغزبٗ ٛلغ ُٔ٤العامل اإلص٦و٘ خ٦ه عيد
الاضعٍٗات رصال ٛدكإرآ كمٗ ٛاإلع ً٦داوع ٛالياِز.ً2001 ٚ
 -7أ

ىىد قىىىد اؾىٗعىى ٛاملعاؾىى ٛالضىىشفٗ٧ ٛسىىداخ اؿىىاد ٙعغىىز وىىَ صىىباىرب ٔ 2001تىىداعٗاتّا يف الضىىشف
الضعٕدٖ – ٛدراص ٛؼ مٗمٗ ٛرصال ٛوادضاري غري وٍغىٕر ٚكمٗى ٛالىدعٕٔ ٚاإلعى ً٦داوعى ٛاإلوىاً قىىد بىَ
صعٕد اإلص٦وِٗ 1426 ٛى .

 -8سٍاُ دٍٗد املعاؾ ٛالضشفٗ ٛلمشز ا٧لمٕ أوزٖكٗ ٛعم ٜالعزاا يف صشٗفيت اِ٧زاً ٌٕٖٕٔٗرك تىاميش خى٦ه
الفرت ٚوَ  20وارظ  ً 2003إيف  4واٖٕ  ً 2003ا،م ٛاملضزٖ ٛلبشٕخ الزأ ٙالعاً . ً2003
 -9عاده صادا قىد رسا دٔر الضشاف ٛاملضزٖ ٛيف إدار ٚا٧سوات -دراص ٛوضشٗ ٛعم ٜأسو 11 ٛصباىرب 2001
رصال ٛدكإرآ غري وٍغٕر ٚكمٗ ٛا٩دا بضِٕاز داوع ٛدٍٕ الٕادً 2006 ٙ
 - 10قىد بَ صعٕد البغز الاغطٗ ٛالضشفٗ٧ ٛسداخ الافذريات اإلرِابٗ ٛيف ودٍٖ ٛالزٖاض عح وٍغٕر يف
امل ٤ز العامل٘ ليغاٖا ا٥رِا ٔالعٍف ٔالغمٕ داوع ٛقىد بَ صعٕد ا٥ص٦وٗ ً2004 ٛظ 39 -38
 - 11قىد صعد إبزاِٗي " اصاعىا٥ت الضشاف ٛاملضزٖ ٛلإلٌرتٌت ٔود ٝاٌعكاصّا عم ٜا٧دا ٞالضشف٘ يف
تكٍٕلٕدٗا ا٥تضاه الٕاوا ٔاملضايبن" عٕخ ٔوٍاوغات امل ٤ز العمى٘ اـاوط لكمٗ ٛاإلع( ً٦داوعٛ
الياِز )ً1999 ٚظ ظ.14 -10:
12 - Massey ,Sherri denies. Surviving in an Electronic World: A Delphi Study of the
Predicted Future of Newspaper, Oklahoma State University, 1993.2
13 - Andrew J. Flanagin and etzger,(Autumn,2000)'Percepions of Information Credibilty measures',Joumalism Quarterly and Mass
communication, vol: 75,No: 2,325340. -
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 - 14لٕ ٝعبدالض ً٦فّى٘ " الافاعمٗ ٛيف املٕاوا اإلخبارٖ ٛالعزبٗ ٛعم ٜعبك ٛاإلٌرتٌت دراص ٛؼمٗمٗ "ٛا،مٛ
املضزٖ ٛلبشٕخ الزأ ٙالعاً ا،مد الجاٌ٘ العدد الزابا (أكإبز /دٖضىرب  )ً2001ظ ظ .281 -221
 -15فاٖش عبداهلل الغّزٔ ٙبار ٝوٍرت تطٕر الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛالعزبٗ ٛفمAslip proceedinfgs ٛ
العدد أ٧ه فمد  54دار الٍغز  )ً2002( Emeraldظ.18
 - 16وّا عبد اٗ،د ص٦ح "اصاعىا٥ت اؾىّٕر لمضشف العزبٗ ٛاإللكرتٌٔٗ ٛيف عبك ٛاإلٌرتٌت" رصالٛ
وادضاري غري وٍغٕر ٚداوع ٛالياِز :ٚكمٗ ٛاإلع )ً2002( ً٦ظ.242
 - 17سمى٘ قىٕد قض
الضشافا

"إخزاز الضشف اإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜعبك ٛاإلٌرتٌت دراص ٛتطبٗيٗ ٛويارٌ ٛب

املضزٖٔ ٛا٧وزٖكٗ "ٛرصال ٛدكإرآ وٍغٕر ٚوٍا كمٗ ٛا٩دا

داوع ٛدٍٕ الٕادٙ

( )ً2004ظ .10
 - 18طال بَ عاٖد ا٧

د" ٙاصاعىاه الضشف الضعٕدٖ ٛلغبك ٛاإلٌرتٌت ٔت ثري تل عم ٜالعىن الضشف٘

دراص ٛتطبٗيٗ ٛعم ٜالياٟي با٥تضاه" فم ٛداوع ٛأً اليز ٝلمعمًٕ الرتبٕٖٔ ٛا٥داىاعٗٔ ٛاإلٌضاٌٗ ٛا،مد
الضابا عغز العدد الجاٌ٘ (ٖٕلٕٗ  )ً2005ظ ظ .411 -334
- 19

قىد عبد اهلل إمساعٗن " وضايبن الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛكىا ٖزآ الياٟىُٕ با٥تضاه يف الضشف
املضزٖ "ٛامل ٤ز العمى٘ الضٍٕ ٙاؿاد ٙعغز سٕه :وضايبن ٔصاٟن اإلع ً٦العزبٗ ٛكمٗ ٛاإلع ً٦داوعٛ
الياِز( ٚواٖٕ  )ً2005ز 4ظ ظ .1631 -1581

 - 20الفزً ظ ظ.283 - 282
 - 21صار ٚوضمط العاٗ

املعاؾ ٛالضشفٗ ٛليغاٖا العٍف ا٧صز ٙيف الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛرصال ٛوادضاري غري

وٍغٕر ٚعىاُ :داوع ٛالغزا أ٧صط كمٗ ٛا٩دا
 - 22سامت العضٕل٘ ٔفدٔ

( )2009ظ .8

الإً دٔر الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ ٛالعزبٗ ٛيف الاضٕٖق لميغٗٛ

فم ٛداوعٛ

الضٕداُ لمعمًٕ ٔالاكٍٕلٕدٗا كمٗ ٛالعمًٕ اإلٌضاٌٗٔ ٛا٥واضادٖ ٛالعدد أ٧ه  ً2013ظ 225
- 23

ش ٚبٗت املاه ويزٔ ٟٛٗالضشف الضعٕدٖ ٛعح ويدً لمىٍاد ٝاإلع٦و٘ الضٍٕ ٙأ٧ه لمذىعٗ ٛالضعٕدٖٛ
لإلعٔ ً٦ا٥تضاه الزٖاض  28 -26قزً ِ1424ى ظ.12

 -24دزٖد ٚالغزا أ٧صط :صشٗف ٛصعٕدٖ ٛدٔلٗٔ ٛروٗٔ ٛإلكرتٌٔٗ ٛأصضّا ا٧خٕاُ الضعٕدٖاُ ِغاً ٔقىد
عم٘ سافظ ٔصدر العدد أ٧ه وٍّا يف ٕٖ4لٕٗ ً 1978تضدر يف لٍدُ بالمغ ٛالعزبٗ ٛعَ عزكٌ ٛغز
صعٕدٖ ٛمممٕك ٛوَ وبن ا،ىٕع ٛالضعٕدٖ ٛل٨عاخ ٔالاضٕٖق ِٔ٘ عزك ٛوطزٔس ٛيف صٕا ا٧صّي
الضعٕدٖ( ٛتدأه) .تعاو عمّٗا يف املزسم ٛا٧خري ٚصا ٛر٣صا ٞؼزٖز مجٗعّي صعٕدُٖٕ أسدِي ٔسٖز اإلعً٦
الضع ٕد ٙاؿال٘ د.عاده الطزٖف٘ٔ .يف كاا (اليغاٖا ا٥واضادٖ ٛيف الضشف الضعٕدٖ :ٛدراص ٛيف تزتٗ
أ٧لٕٖات  )ً 2007لمدكإر عبد اهلل بَ قىد الإٖي أعار الكات إيف تٕاصمْ املباعز وا ٔسار ٚاإلعً٦
لما كد وَ اعابار إسد ٝوطبٕعات الغزك" ٛصعٕدٖ "ٛف كد لْ تل (ظ  ِٕٔ .)262وا ٍٖضش عم ٜبيٗٛ
إصداراتّا.

تغطٗ ٛالضشف اإللكرتٌٔٗ٧ ٛسداخ (عاصف ٛاؿَشًْ)

 -25مسري سض
-26

عٕخ اإلع ً٦ي( 2الياِز :ٚعامل الكا

 )ً1995ظ153

قىد اؿٗشاُ البشٕخ اإلع٦وٗ ٛي( 2الزٖاض :وطبع ٛصفري  )ً2004ظ138

 - 27املزدا الضابق ظ147
28

- Roger, D Wimmer. & Joseph R. Domminick. Mass Media: Research: An Introduction . Sixth Edition. California Wadsworth publishing .Company. (2000) p.141.
 - 29رٔدز ٔميز ٔدٕسٖف دٔوٍٗ ويدو ٛيف أصط البشح العمى٘ تزمج ٛصا أبٕ أصبا ي (2عىاُ :دار آراً
لمدراصات ٔالٍغز ٔالإسٖا  )ً1997ظ 215
 - 30صاو٘ طاٖا عٕخ اإلع ً٦ي(1الياِز :ٚدار الٍّغ ٛالعزبٗ )2001 ٛظ 245
 - 31صاو٘ طاٖا املزدا الضابق ظ246
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قىد بَ عبد العشٖش اؿٗشاُ البشٕخ اإلع٦وٗ ( ٛالزٖاض :دُٔ ٌاعز  )ً2004ظ .67
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احملكىُٕ الذَٖ مت ؼكٗىّي ل٦صاىارِ ٚي:

-

اعزا س٦ه ا٧صاات املغارك ظاوع ٛالياِز.ٚ

 صعد الزاعد ا٧صاات املضاعد داوع ٛقىد بَ صعٕد اإلص٦وٗ.ٛ-

عجىاُ بَ بكز وشاس ا٧صاات املضاعد ظاوع ٛأً اليز.ٝ

 - 34قىد عاون فّى٘ إسضا ٞب ٦وعاٌا( ٚالزٖاض :وعّد اإلدار ٚالعاو )2005 ٛظ .368
 -35مجاه قىد غٗطاش "ودخن إيف الضشاف ٛاإللكرتٌٔٗ "ٛفم ٛالدراصات اإلع٦وٗ ٛالعدد ٍٖ( 114اٖز/
وارظ  )ً2004ظ .218
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الفزً ظ ظ .56 -55

 - 37املزدا الضابق ظ .85
 - 38لٗم ٜعبداؿى ٗد ٔقىٕد عمي الدَٖ فَ الاشزٖز الضشف٘ لمٕصاٟن املطبٕعٔ ٛاإللكرتٌٔٗٛ

(الياِز:ٚ

دار الضشا لمٍغز ٔالإسٖا  )2008ظ ظ .358 -356
 - 39سضو قىد ٌضز ٔصٍا ٞعبد الز

َ الاشزٖز الضشف٘ يف عضز املعمٕوات (الع  :دار الكاا

اؾاوع٘  )ً2009ظ ظ .315 -314
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عبداؾٕاد ربٗا ٔقىد صعٗد " الفَ الضشف٘ يف الٍضذ املطبٕعٔ ٛاإللكرتٌٔٗ "ٛعح ويدً إيف و ٤ز
الضشافٔ ٛآفاا الاكٍٕلٕدٗا أكادميٗ ٛأخبار الًٕٗ الياِز )2003( ٚظ.14

 - 41ص٦ح ظ.194
 - 42عبد اؾٕاد صعٗد الزبٗا فَ اـرب الضشف٘ (عىاُ :دار الفذز لمٍغز  )ً2009ظ.87
 - 43أفن أٖاد الضيز ٖٕٔصف أبٕ عبٗد وّارات الكااب ٛالضشفٗ( ٛعىاُ :دار عامل الطباع ٛلمٍغز ٔالإسٖا
 )ً2010ظ ظ .152 -151
 -44الفزً ظ .283
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 - 45عبد اهلل اؿىٕد ٔفّد العضكز "اعطزابات الضشف الضعٕدٖ ٛاملطبٕع ٛيف اإلٌرتٌت يف عٕ ٞالضىات
ا٥تضالٗ ٛلمض شاف ٛاإللكرتٌٔٗ "ٛالياِز :ٚعح ويدً يف امل ٤ز الضٍٕ ٙا٧كادمي٘ أ٧ه أخبار الًٕٗ
(واٖٕ  )ً2002ظ ظ .20 - 15
 - 46الضيز ٔأبٕ عبٗد ظ .149
- 47

ٌضز ٔعبد الز

َ ظ ظ .329 -328

 - 48ص٦ح ظ.242
 - 49عبد اؿىٗد ٔعمي الدَٖ ظ .404
 - 50الزبٗا ظ.140
 - 51الفزً ظ .199
 - 52املزدا الضابق ظ ظ .203 -193
 - 53املزدا الضابق ظ.215

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ملخصات
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اخلطاب الصحفي الفلسطيين حنو
قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
" دراسة حتليلية مقارنة "
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ملخص
تٔددد ٓد ٖ اهدراسدد ٞا اهرفددل

ودد ٟمسدداحم ستردد٘ٗ ٠طددلى قـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ

املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ٞٚطبٚف ٞارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ٓاٗ ,حتدٙدد ًمًده ٓد ا
ارتطابٗ ,ق٘اٖ اهفا وٗ ,ٞأطلٖ امللجفًٗ ,ٞٚشاراحم اهربِٓ ٞفٗ ,ٕٚاه٘ق٘

و ٟأٗجدٕ

االتفاق ٗاالخرم بني ػحٚفيت اهدراس" ٞاذتٚا ٝادتدٙد"ٗ "ٝفوشطني".
ٗتفد ٓ ٖ اهدراسدً ٞدّ اهبحد٘ اه٘ػدفٗ ,ٞٚيف طارٓدا

اسدراداَ ددًِ ٝدآٓ :د:ٛ

ًِٔ :املشه اإل مً :ًِٔٗ ,ٛحتوٚى ارتطاب :ًِٔٗ ,دراس ٞاهفمقاحم املرباده ,ٞكٌا
اسرادًت اهباحثُ ٞعلٗ ٞٙؿع األجِدُٗ ,ٝعل ٞٙاإلطار اإل مًد ,ٛأًدا أداتدا اهدراسدٞ
فٌٔا حتوٚى املـٌْ٘ٗ ,حتوٚى ارتطاب.
ٗاخرددارحم اهباحثدد ٞػددحٚفيت "اذتٚددا ٝادتدٙددد"ٗ "ٝفوشددطني" ِٚدد ٞهودراسدد ٗ ,ٞاخرٚددار
أ داد اهؼحٚفرني بطلٙقد ٞاهفِٚد ٞاهفظد٘ا ٞٚ٢املِرعٌد ٞبسسدو٘ب األسدب٘ل اهؼدِا  ٛملددٝ
اَ كاًى هوفرت ٝاهزًِ ٞٚاملٌردٗ َ//( ًّ ٝحر.)َ// ٟ
ٗخوؼت اهدراس ٞا حؼ٘ي أطلٗح " ٞؿلاب األسل ّ ٠اهطفاَ" يف ػحٚف" ٞاذتٚاٝ
ادتدٙدددد "ٝوددد ٟاهِشدددب ٞاهفوٚدددا ًدددّ بدددني أطلٗحددداحم قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاسدد ,ٞٚبٌِٚددا حعٚددت أطلٗحدد" ٞتفدد  ٙاالحددرمي (اإلسددلاٚ٢و )ٛه سددل "٠وددٟ
اهِشددب ٞاهفوٚددا يف ػددحٚف ٞفوشددطنيٗ ,ظٔددل "األسددل ٠اهفوشددط "ِْ٘ٚٚكددسكثل اهقدد٘٠
اهفا ودد ٞاهفوشددط ِٞٚٚاهدديت اتشددٌت أدٗارٓددا باإلجيابٚدد ٞيف ػددحٚفيت اهدراسدد ,ٞبٌِٚددا
كاُت ًّ أكثل اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚاهيت اتشٌت أدٗرآدا باهشدوب ٞٚيف ػدحٚفٞ
فوشدددطني "اهشدددوط ٞاه٘طِٚددد ٞاهفوشدددطٗ ,"ِٞٚٚيف ػدددحٚف ٞاذتٚدددا ٝادتدٙدددد" ٝحلكدددٞ
محاض"ٗ ,كاُت "امللجف ٞٚاهقاُُ٘"ٗ ,"ٞٚامللجف ٞٚاهرارخي ًّ "ٞٚأكثل امللجفٚاحم اهيت
اسرِد هٔٚا ًِرج٘ ارتطاب يف ػدحٚف" ٞفوشدطني" ,أًدا يف ػدحٚف" ٞاذتٚدا ٝادتدٙدد"ٝ
فلدداْ ِٓددان ٚدداب تدداَ "هوٌلجفٚدد ٞاهقاُُ٘ٚددٗ ,"ٞحـدد٘ر ٗاؿدده هوٌلجفٚد" ٞاهشٚاسدد"ٞٚ
ٗ"األًِ."ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

املبحث األول :اإلجراءات املنهجية

املقدمة:
تفد قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ ٗحلٙاتدٕ األساسدً ٞٚدّ امل٘ؿد٘ احم ماحم األٌٓٚد ٞاهلدرب٠
ٗاذتشاسد ,ٞحٚددك ٙلرشد اذتدددٙك ددّ حقد٘ق اإلُشدداْ أٌٓٚددً ٞرزاٙدد ٝيف ٓد ٖ األ ِددا; ١
ذت ٞٙ٘ٚامل٘ؿ٘ل با ربارٖ ًطوبًا طفبِّٚا ٗدٗهِّٚاٙٗ ,فررب اإلقدلار ققد٘ق اإلُشداْ ٗاهدِؽ ؤٚدا
م قاطفًدا ود ٟرقد ٛاارٌفداحم سٚاسدِّٚاًٗ ,فٚدارًا ٙقداض ٘جبدٕ
يف اهق٘اُني ٗتطبٚقٔا ,دهدّ ٚ
تط٘رٓا.
ٗتظلى اذتق٘ق املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞؼ ًِعً٘ ٞحق٘ق اإلُشاْ ,فقدد رلففدت حقد٘ق
اإلُشاْ تقوٚدِّٙا و ٟأُٔا تظٌى اذتق٘ق املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ,ٞٚاهيت ترـٌّ اذتد ق يف اذتٚدا,ٝ
ٗيف اذتلٗ ٞٙاألًاْٗ ,ح ق اهفلد يف دَ اهرٌٚٚز ؿدٖٗ ,ح ق اهرٌرع بإجلا١احم قاُُ٘ ٞٚادهدٞ
ِد ستاكٌرٕ(.)1
ٗتفددد قـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ بطبٚفرٔددا قـدداٙا خمفٚدد ٞحتردداا ا طددل اهددلأٗ ٜاهددلأٜ
اآلخل ٗػ٘الّ ا قِال اهلأ ٜاهفاَ بٔ ٖ اهقـاٙاًٗ ,دّ املفدلٗ أْ االقرِدال بدلأ ٜأٗ فلدل
ًددا ددل مٌددص ًلاحددىٓٗ ,دد :ٛاإلدران ,ددٍ االٓرٌدداَ ,ددٍ اعاٗهدد ,ٞددٍ االقرِددالٗ ,أخ د ًا
اهرددبينٗ ,تدداد ٜاهؼددحاف ٞدٗرًا رٚ٢شًددا يف امللاحددى اهددثم األٗاًٗ ,ددّ ِٓددا ٙشددر٘ج وددٟ
اهؼددحاف ٞاالٓرٌدداَ بِظددل قافدد ٞحقدد٘ق اإلُشدداْ ,حٚددك ُٔددا األقدددر ودد ٟاإلقِددال قلددٍ
تفاًؤا ًع مجآ ُ٘ ٗ ٞٚستدد ٝاهفدد(.)2
ٗتدفع ًشاٗه ٞٚاهؼحاف ٞيف اهرفلٙف بادئ حقد٘ق اإلُشداْ ضتد٘ بدلٗا خطداب ٙفٌدى
يف اجتددداٖ ًرابفددد ٞاملٌارسددداحم املاروفددد ٞيف زتددداي حقددد٘ق اإلُشددداْ ,سدددفًٚا ضتددد٘ رسدددآ ١د د ٖ
اذتق٘ق ,حٚك ْ رػد أمناط طل ٗتقد ٍٙقـاٙا حق٘ق اإلُشداْ يف ارتطابداحم اهؼدحفٞٚ
تفطدً ٛاطدلاحم بدسْ كودا ًدّ اذتقد٘ق املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚدثمْ ًفًدا ًلكدز آرٌداَ ٓد ٖ
ارتطاباحم ,اُطمقّا ًّ ػورٌٔا املباطل ٝبقـداٙا اذتلٙداحم اهفاًدٗ ٞشترودف اذتقد٘ق ً٘ؿدع
االٓرٌاَ ٗاملرابف ٞيف اارٌفاحم املفاػل.ٝ
ٗيف حاهرِدددا اهفوشدددط ,ِٞٚٚهوؼدددحافً ٞلاُددد ٞخاػدددًٌٔٗ ٞددد ٞيف زتدداي محاٙددد ٞحقددد٘ق
اإلُشدداْ ُع دلًا هوردد٘تل اه د ٙ ٜشدد٘د اهشدداح ٞاهشٚاسددُ ٞٚرٚجدد ٞذتاهدد ٞاالُقشدداَ اهشٚاسددً ٛددّ
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جٔددٗ ,ٞاسددرٌلار ادتددلا ٍ٢اإلسددلاٚ٢وٗ ٞٚاُرٔاكٔددا ذتقدد٘ق اإلُشدداْ اهفوشددطٚين ًددّ جٔددٞ
أخل ,٠ممدا كداْ هدٕ تدس سدو ود ٟسدٚاد ٝاهقداُْ٘ٗ ,حداي حقد٘ق اإلُشداْ يف األراؿدٛ
اهفوشط.ِٞٚٚ
ه هم فإْ اهدٗر املر٘قع ًّ اهؼحاف ٞاهفوشط ٘ٓ ِٞٚٚأْ تلْ٘ و ٟقدرٍ ًّ املشاٗهٞٚ
املِاطدد ٞبٔددا ذتٌاٙدد ٞحقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٗ ,ٞٚتفلٙددف املدد٘اطّ قق٘قددٕٗ ,أٌٓٚددٞ
سددٚاد ٝاهقدداُْ٘ ٗ ,طددا  ٞقافدد ٞاحرتاًددٕ ٗاهرٌشددم بددٕ ,ملددا ه د هم ًددّ ً٘قددع ًلكددز ٜيف
ًِعً٘ ٞاذتلٙاحم اهفاً ٞاهيت تظلى ج٘ٓل حق٘ق اإلُشاْ.
أوالً :الدراسات السابقة:
حلػًا ًّ اهباحث ٞو ٟاهرفٌ ق يف املظلو ٞاهبحث ٞٚقاًت بإجلا ١دراسً ٞشدح ٞٚألٓدٍ
اهدراسددداحم امللتبطددد ٞبامل٘ؿددد٘ل بدرجددد ٞأٗ بدددسخل ّ ٗ ,٠دددلل اهدراسددداحم اهشدددابقٗ ٞفقّد دا
هورشوشى اهزًين ًّ األحد ا األقدَ حتت ست٘ر:ّٙ
احملور األول :أيم دراشات اخلطاب الصحفي وحكوم اإلنصاى:
-1

دراسدد ٞبفِدد٘اْ "حقدد٘ق اإلُشدداْ يف ارتطدداب اهؼددحف ٛاهفلبدد ..ٛدراسدد ٞحتوٚوٚددٞ

ًٗٚداًُ ٞٚقارُ ٞو ًّ ِٞٚ ٟاهؼحف اهفلب:)3("ٞٚ
ٓدددفت اهدراسدد ٞا ًفلفدد ٞأبفدداد ٗحدددٗد اهدددٗر اه د  ٜتادٙددٕ اهؼددحاف ٞاهفلبٚدد ٞيف ُظددل
قافدد ٞحقدد٘ق اإلُشدداْ ٗاهرتٗٙدد :دداٗ ,كدداْ ًددّ أٓددٍ ُرا٢جٔددا اتشدداق أٓدددا ارتطابدداحم
اهؼددحف ٞٚاهفلبٚدد ٞيف اهدددفال ددّ املؼددايف اهفلبٚدد ٞيف ً٘اجٔدد ٞاهرٔدٙددداحم ارتارجٚدد ,ٞكٌددا
ددربحم ارتطابدداحم املدرٗسدد ٞبدددرجاحم ًرفاٗتدد ٞددّ اهرٚدداراحم اهفللٙدد ٞاهلٚ٢شدد ٞيف ارتطدداب
اذتق٘ق ٛاهفلب.ٛ
 -2دراس ٞبفِ٘اْ" :اجتآاحم خطاب اهؼحاف ٞاملؼل ٞٙجتاٖ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ يف
ؼل اهف٘مل:)4("ٞ
ٓدفت اهدراس ٞا اهرفل
اهؼحاف ٞاملؼلٗ ,ٞٙبٚاْ ًد ٠تس

و ٟمق ٞاهرفا دى ٗاهردس

بدني ٌوٚد ٞاهف٘ملدٗ ٞبدني خطداب

ظدآل ٝاهف٘ملد ٞيف ارتطداب اهؼدحف ٛاملؼدلٗ ,ٜكداْ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ًّ أٍٓ ُرا٢جٔا ٗج٘د ارتباط ٗ  ٚق بني ارتطاب اهؼدحف ٛاملؼدلٗ ٜبدني ارتطداب اهلمسدٛ
فٌٚا ٙرفو ق باهقـاٙا ارتارج ,ٞٚأٗ اهقـاٙا ماحم اهبفد اهقً٘ٗ ,ٛك هم اتفاق طبٕ تداَ بدني
ارتطددداب اهلمسدددٗ ,ٛبدددني خطددداب ػدددحٚفيت "األٓدددلاَ""ٗ ,األسدددب٘ل" ,خاػددد ٞفٌٚدددا ٙرفوددد ق
ربراحم رفض املبادراحم ارتارج.ٞٚ
 -3دراس ٞبفِ٘اْ" :ارتطاب اهؼحف ٛهقـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف
اهؼحاف ٞاه .. ٌِٞٚٚدراس ٞهوٌـٌْ٘ ٗاهقا ٍ٢باالتؼاي"(:)5
ٓدددفت اهدراسدد ٞا رػددد ٗحتوٚددى ًمًدده ٗمسدداحم ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚهقـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ يف اهؼحاف ٞاهٗ ,ٌِٞٚٚكاْ ًّ أٍٓ ُرا٢جٔدا اخدرم املفادتد ٞاهؼدحف ٞٚهواطداب
اهؼدددحف ٛهؼدددحٚف" ٞاهثددد٘ر "ٝاذتلً٘ٚددد ٞدددّ خطابددداحم بددداق ٛػدددحف اهدراسددد ٞيف قـدددٞٚ
االُراابداحم حٚدك ٗػددفرٔا "اهثد٘ر "ٝبسُٔددا حدلُٗ ٝزٔٙد ,ٞيف حددني اتفقدت بدداق ٛاهؼدحف وددٟ
حدٗ تزٗٙل يف كافً ٞلاحى اهفٌو ٞٚاالُرااب.ٞٚ
 -4دراس ٞبفِ٘اْ" :ارتطاب اهؼحف ٛاملؼل ٜهقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ ..دراس ٞحتوٚوٞٚ
ًقارُ ٞهؼحف األٓلاَ ,اه٘فد ,األٓاه ,ٛاألسب٘ل يف اهفرت:)6(" - ٝ
ٓدددفت اهدراسدد ٞا رػددد ٗحتوٚددى ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚهقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٞ
ٗاهشٚاسٗ ٞٚاالجرٌا ٗ ٞٚاهثقافٗ ٞٚاالقرؼاد ٞٙيف اهؼحاف ٞاملؼدل ٞٙهو٘قد٘

ود ٟت٘جٔاتٔدا

املفوِٗ .ٞأظٔلحم اهدراس ٞوب ٞاهر٘ظٚف اهشٚاس ٛو ٟاملـدٌْ٘ اإلُشداُ ٛاذتقد٘ق ٛاملرجدلد
ًّ اهر٘جٔاحم اهشٚاسٗ ٞٚطغٚاْ اهر٘ظٚدف اهشٚاسد ٛود ٟارتطداب اهؼدحف ٛممدا اُفلدص
و ٟأٗه٘ٙاحم اهِظل.
 -5دراس ٞبفِ٘اْ " :حق٘ق امل٘اطِ ٞيف ارتطاب اهؼحف ٛاملؼل:)7("ٜ
سددفت اهدراسدد ٞهورفددل

ودد ٟطبٚفددٗ ٞحجددٍ آرٌدداَ اهؼددحف اهًٚ٘ٚدد ٞققدد٘ق امل٘اطِددٞ

ٗحتدٙد األطل اإل مً ٞٚاهيت طدل ًدّ خم دا ارتطداب اهؼدحف ٛحقد٘ق امل٘اطِدٗ ,ٞكداْ
ًّ أٍٓ ُرا٢جٔا:
تِد٘ل األطدل اإل مًٚد ٞاهدديت ا رٌدد ؤٚدا ارتطداب اهؼددحف ٛيف ًفادتد ٞحقد٘ق امل٘اطِددٞ
بؼحف اهدراسدٗ ,ٞكد هم تِد٘ل تؼد٘راحم ارتطداب اهؼدحف ٛاٌ٘ دً ٞدّ اهقد٘ ٠اهفا ودٞ
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برِ٘ل اذتق٘ق املطلٗحدٗ ,ٞاخدرم تؼد٘راحم تودم اهقد٘ ٠بداخرم سٚاسداحم تودم اهؼدحف
ٗت٘جٔاتٔا اهشٚاسًِٗ ٞٚطوقاتٔا اهفلل.ٞٙ
 -6دراس ٞبفِ٘اْ " :حق٘ق اإلُشاْ ٗاهرٌِ ٞٚاهد قلاط ٞٚيف دٗهً ٞرفدد ٝاأل لاق"(:)8
ٓددددفت ٓدد ٖ اهدراسددد ٞا اهرفدددل

وددد ٟتدددس

ارتطددداب اهفدددامل ٛهود قلاطٚدددٗ ٞحقددد٘ق

اإلُشدداْ يف األفددلاد املـددطٔد ّٙداخددى املفارؿدد ٞاهب٘رًٚدد ٞخاػدد ٞارتطدداب املرفودد ق بدداذتق٘ق
املدُٚدددٗ ٞاهشٚاسدددٗ .ٞٚخوؼدددت اهِردددا :٢ا أْ ارتطددداب اهفدددامل ٛذتقددد٘ق اإلُشددداْ ٙدددا ل يف
اذتلكاحم املفارؿ ٞخاػ ٞارتطاب اهؼحف ٛاملرفو ق باذتق٘ق املدُٗ ٞٚاهشٚاس.ٞٚ
-7

دراس ٞبفِ٘اْ" :خطاب حق٘ق اإلُشاْ ٗاهفمقاحم اهدٗه:)9("ٞٚ

ٓدددفت اهدراسدد ٞا حتوٚددى خطدداب حقدد٘ق اإلُشدداْ يف اهظددٔ٘ر األٗا ذتددلب اهظٚظدداْ
اهثاُٚدد ٞيف اهفددرت ٝاملٌردددً ٝددّ (أ شددطص  ا ًددارض ٗ ,)أظٔددلحم اهِرددا :٢أْ
ًلجف ٞٚخطاب ػحٚف" ٞهًُ٘٘د" يف زتاي حق٘ق اإلُشداْ ِٙرٌد ٛا خطداب ا ٘ٙد ٞاه٘طِٚدٞ
اهفلُش ٞٚاهيت لّ اهفث٘ر ؤٚا يف اهقلْ (.)18
 -8دراسدد ٞبفِدد٘اْ" :دٗر حقدد٘ق اإلُشدداْ يف اهشٚاسدد ٞارتارجٚدد ٞيف ٗسددا٢ى اإل ددمَ
اإلخبار ٞٙامللر٘بٗ ٞيف خط اهل٘صتلض"(:)10
سفت اهدراسد ٞا ًفلفد ٞدٗر حقد٘ق اإلُشداْ يف اهشٚاسد ٞارتارجٚد ٞيف ٗسدا٢ى اإل دمَ
اإلخبار ٞٙامللر٘بٗ ٞيف خط اهل٘صتلضٗ ,خوؼدت اهِردا :٢ا ٗجد٘د خطداب أًلٙلدٛ
ًشرد ٍٙذتق٘ق اإلُشاْ خمي قلْ كاًىٗ ,ركز ارتطاب اهؼحف ٛود ٟاذتقد٘ق املدُٚدٞ
ٗاهشٚاس ٞأكثل ًّ تلكٚزٖ و ٟاذتق٘ق األخل.٠
احملور الثاني :أيم دراشات اإلعالم وحكوم اإلنصاى:
 -1دراسدد ٞبفِدد٘اْ" :تددس

املفادتدد ٞاإل مًٚدد ٞهقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ وددً ٟفددار

ٗاجتآاحم ادتٌٔ٘ر املؼل:)11("ٜ
ٓدفت اهدراسد ٞا اهرفدل

ود ٟتدس

املفادتد ٞاإل مًٚد ٞهقـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ ودٟ

ًفار ٗاجتآاحم ادتٌٔ٘ر املؼلٗ ٜتلت ٚأٗه٘ٙاتٕ ضت٘ ٓ ٖ اهقـاٙاٗ ,أ بردت اهدراسد ٞأْ
ا ددد األٗي هوٌفادتدد ٞاهؼددحف ٞٚهقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ كدداْ بددلاا آرٌدداَ ًاسشدداحم

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

اارٌع املدُ ٛبقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ يف ًؼل خاػُ ٞظا ١زتوص قً٘ ٛذتقد٘ق اإلُشداْ,
ٗتبِت املفادت ٞاهؼحفٗ ٞٚجُٔ ٞعل اهدٗه ٞيف رؤٙرٔا

ٖ اهقـاٙا.

 -2دراسددد ٞبفِددد٘اْ" :اهر٘ظٚدددف اهشٚاسددد ٛهقـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ يف اهؼدددحافٞ
املؼل:)12("ٞٙ
سفت اهدراس ٞا اسرامؾ اهشٌاحم اهِ٘  ٞٚرتطاب قـاٙا حقد٘ق اإلُشداْ اهشٚاسدٞٚ
ٗاملدُ ٞٚيف كى ًّ ػحف "األٓدلاَ" ٗ"اه٘فدد" ٗ"األٓداه"ٗ "ٛقفداق لبٚدٗ ,"ٞأ بردت اهدراسدٞ
ٗج٘د ت٘اف ق يف حجٍ االٓرٌاَ املٌِ٘ هقـاٙا اذتق٘ق املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف خطاب كى ًدّ
جلٙدت" ٛاألٓلاَ" ٗ"اه٘فد" برقد ٍٙقـاٙا ًِعً٘ ٞاذتق٘ق املدُٗ ٞٚاهشٚاس.ٞٚ
 -3دراسدد ٞبفِدد٘اْ" :تددس

اهرغطٚدد ٞاإل مًٚدد ٞاهغلبٚدد ٞذتقدد٘ق اإلُشدداْ وددٙ ٟـددا
"()13

املفآ ٍٚامللتبط ٞبٔ ٖ اذتق٘ق :
ٓدددفت اهدراسدد ٞا ًفلفدد ٞتددس تغطٚددٗ ٞسددا٢ى اإل ددمَ يف اهدددٗي اهظددٌاه ٞٚه حدددا
ٗاالُرٔاكاحم املاروف ٞوٙ ٟـا ًؼطوحاحم ًٗفآ ٍٚحق٘ق اإلُشاْٗ ,أظٔلحم اهِرا :٢أْ
ٓاتني اهؼحٚفرني قاًرا برغط ٞٚاُرٔاكاحم حقد٘ق اإلُشداْ ددً ٝدلاحم ِدد حددٗ ٔا يف دٗي
(ماحم ًفددددالحم ًلتففدددً ٞدددّ اهقٌدددع اهشٚاسددد ,ٛأٗ اهددددٗي اهِاًٚددد ,ٞأٗ اهددددٗي ماحم اهلثافدددٞ
اهشلاُ ٞٚامللتفف ,ٞأٗ ًّ اهدٗي اهيت تلكز ؤٚا ًِعٌ ٞاهفف٘ اهدٗه.)ٞٚ
 -4دراس ٞبفِ٘اْ " :بـع كوٌداحم بدني األػددقاً :١قارُد ٞبدني كٚفٚد ٞتدسط اهِاد
هرظلٙفاحم اذتق٘ق املدُ:)14("ٞٚ
سدددفت اهدراسددد ٞا اسدددرامؾ أطدددل ًفادتددد ٞاهرظدددلٙفاحم ارتاػددد ٞبددداذتق٘ق املدُٚدددٞ
هوجٌا احم اهفلق ٞٚيف اه٘الٙاحم املرحدٗ ,ٝأظٔلحم اهِرا :٢أْ املفادتاحم ارترب ٞٙحافعت ودٟ
اسددرقمهٚرٔا ددّ ارتطدداب اهلمسدد ٛهوددلٚ٢ص األًلٙلددٗ .ٛس تلػددد اهدراسددٗ ٞجدد٘د تددس
ستدد ه جِد ٝاهل٢اس ٞٚو ٟاألجِد ٝارترب ٞٙهوجلٙد ٝيف ٓ ا اهؼدد.
 -5دراس ٞبفِ٘اْ" :تغط ٞٚاُرٔاكاحم حق٘ق اإلُشاْ يف ػحٚف ٞاهِ٘ٙ٘ٚرن تا ز"(:)15
سفت اهدراس ٞا ًفلف ٞحجٍ اهرغط ٞٚاهؼحف ٞٚهؼحٚفُٙ٘ٚ" ٞد٘رن تدا ز" الُرٔاكداحم
حقدد٘ق اإلُشدداْٗ ,ت٘ػددوت اهدراسدد ٞا أُددٕ ال ٙروقدد ٟقددلا ١اهِٙ٘ٚدد٘رن تددا ز ًددّ ػددحٚفرٍٔ
تؼ٘رًا دقٚقّا ّ حقٚق ٞاُرٔاكاحم حق٘ق اإلُشاْ اهيت حتد يف اهفاس.
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 -6دراس ٞبفِ٘اْ" :أدا ٝهبِا ١اهد قلاطٚاحم ادتدٙدٗ ٝاارٌع املدُ:)16("ٛ
ٓدددفت اهدراسدد ٞا تقدد٘ ٍٙجتلبدد ٞػددحاف ٞاارٌددع املدددُٗ ,ٛاهرفددل

وددً ٟددد ٠تددس

املـددٌْ٘ املفددين بقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ٞٚودد ٟاجتآدداحم األفددلاد ضتدد٘
اهقـاٙا املرفوق ٞقق٘ق اإلُشاْٗ .خوؼت اهدراس ٞا أْ ػحاف ٞاارٌع املدُ ٛلدّ أْ
تقَ٘ بدٗر ًٍٔ يف تٚش حاه ٞاهِقاغ ادتٌا  ٛح٘ي حق٘ق اإلُشاْ.
 -7دراس ٞبفِ٘اْ " :اهرغط ٞٚاإلخبار ٞٙهقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ"(:)17
اسددرٔدفت اهدراسدد ٞاهرفددل

ودد ٟاهرغطٚدد ٞاإلخبارٙدد ٞهقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْٗ ,ت٘ػددوت

اهدراس ٞا تلكٚز ٗسا٢ى اإل مَ و ٟاذتق٘ق املدُ ٞٚتورٔا يف اهرتتٚد اذتقد٘ق اهشٚاسدٞٚ
ٗحؼددوت اذتقدد٘ق اهفاًدد ٞهعُشدداْ ودد ٟاهرتتٚد اهثاهددكٗ .س تلكددز اهدراسدد ٞودد ٟاذتقدد٘ق
االقرؼادٗ ٞٙاالجرٌا  ٞٚبِشب ٞكدب  ,ٝكٌدا أُٔدا س تلكدز ود ٟاذتقد٘ق ادتٌا ٚد ٞودٟ
اإلطمق ٗركزحم بِشب ٞؿٚ٣و ٞو ٟاذتق٘ق املرِ٘  ٞهعُشاْ.
مشكلة الدراسة:
تدددبني ًدددّ خد دمي ًرابفد دً ٞدددا تِظدددلٖ ػدددحٚفرا اذتٚدددا ٝادتدٙددددٗ ٝفوشدددطنيٗ ,اهدراسدددٞ
االسرلظاف ٞٚاهيت

جلاؤٓا وِٚ ٟدًِٔ ٞداً ,ددً ٠فاُدا ٝاملد٘اطّ اهفوشدطٚين ٗاُرٔدان

حق٘قٕ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚبشب اال ردا١احم اهفوشط ًّ ِٞٚٚجٔدٗ ,ٞاال رددا١احم االسدلاٚ٢وٞٚ
ًددّ جٔدد ٞأخددل ٠املااهفدد ٞه

ددلا ٗامل٘ا ٚدد ق ٗاملفآددداحم اهدٗهٚددٗ ,ٞيف املقابددى دددَ آرٌدداَ

اهؼحف اهفوشط ِٞٚٚبقـاٙا حق٘ق االُشاْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ,ٞٚحٚدك ركدزحم ود ٟقـدٞٚ
ستددٗ ٝأ فوت

ٓاً ٘ٓٗ ,ا أ ل و ٟطبٚف ٞتغطٚرٔا ا.

ٗٓ ا ٙفين أْ ًظدلو ٞاهدراسد ٞترحددد يف اهرفدل

ود ٟاهقـداٙا ٗاألطلٗحداحم اهديت

اهرتكٚز ؤٚاًٗ ,شاراحم اهربِٓٗ ,ٞرػد ٗحتوٚى تؼ٘ر اهق٘ ٠اهفا وٗ ,ٞاألطدل امللجفٚد,ٞ
ٗاه٘ق٘

و ٟأٗجٕ االتفاق ٗاالخرم بني اهؼحٚفرني.

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

أهمية الدراسة:
 -1تلجددع األٌٓٚدد ٞاهفوٌٚدد ٞمل٘ؿدد٘ل اهدراسدد ٞا ستدٗدٙدد ٞاهدراسدداحم اهفلبٚددٗ ٞخاػددٞ
اهفوشط ِٞٚٚاهيت ترِاٗي ارتطاب اهؼدحف ٛضتد٘ قـداٙا حقد٘ق املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف ٗسدا٢ى
اإل مَ اًٗ ٞاهؼحاف ٞامللر٘ب ٞخاػ.ٞ
 -2حتعد ٟقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشداْ بآرٌدداَ كددب يف اهدراسداحم اهقاُُ٘ٚددٗ ٞاهشٚاسددٞٚ
ٗاالجرٌا  ,ٞٚال أُٔا س حتغ ثى مهم يف اهدراساحم اإل مً ٞٚخاػ ٞيف فوشطني.
 -3تددست ٛأٌٓٚدد ٞاهدراسددً ٞددّ خددمي اهرفددل ودد ٟحجددٍ تغطٚددًٗ ٞفادتدد ٞاهؼددحافٞ
اهفوشط ِٞٚٚهقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚو ٟاهؼفٚد اعوٗ ,ٛاُفلداض مهدم
و ٟتفٌ ٍٚقاف ٞاحرتاَ حق٘ق اإلُشاْ بني ف٣احم اارٌع املاروف.ٞ
 -4تلرش د ٓ د ٖ اهدراسدد ٞأٌٓٚرٔددا أٙـًددا هلُ٘ٔددا تددست ٛيف ظددى اُقشدداَ ٙفدداًُِ ٛددٕ
اارٌدع اهفوشدطٚين ًِد أكثدل ًدّ سدبع سدِ٘احم أدحم ا اٙداد ٝاُرٔاكداحم حقد٘ق اإلُشداْ
املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ,ٞٚؿدداف ٞا ً٘اػددو ٞقدد٘احم االحددرمي (اإلسددلاٚ٢و )ٛاقددرتا املزٙددد ًددّ
اُرٔاكدداحم حقدد٘ق اإلُشدداْ ؿددد املدددُٚني اهفوشددطِٚٚني يف كافدد ٞأضتددا ١األرل اهفوشددطِٞٚٚ
اعرو ,ٞؿاف ٞا اسرٌلار اذتؼار (اإلسلاٚ٢و )ٛاهعاس املفلٗل و ٟقطال دز ٝألكثدل
ًّ مخش ٞأ ٘اَ ٗاهق٘ٚد اهيت ٙفلؿٔا و ٟاهـف ٞاهغلب.ٞٚ
 -5تقددَ ٓد ٖ اهدراسد ٞتقًٌٚٚددا ً٘ؿد٘ ِّٚا هواطدداب اهؼدحف ٛاهفوشددطٚين ضتد٘ قـدداٙا
حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٓٗ ,ٞٚدد٘ ًددا ٙشددا د يف تدد٘ف ًقرتحدداحم ٗت٘جٔٚدداحم ملِرجددٛ
ارتطاب يف اهؼحف اهفوشط.ِٞٚٚ
تساؤالت الدراسة:
لّ بو٘ر ٝأٓدا اهدراس ٞيف اهرشاؤي اهلٚ٢ص اآلت:ٛ
ًا ًمًه ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ؟
ٗاُبث ق ًّ اهرشاؤي اهلٚ٢ص دد ًّ األس٣و ٞاهفل  ٞٚاآلت:ٞٚ
ً -1ددا أبددلا األطلٗحدداحم اهدديت تِاٗهرٔددا ػددحٚفرا اهدراسدد ٞيف ًفادترٔددا هقـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ؟
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ً -2دددا اذتجدددٗ :اهدددربآني اهددديت اسدددرِد هٔٚدددا ًِرجددد٘ ارتطددداب اهؼدددحف ٛيف تِددداٗي
أطلٗحاتٍٔ ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ػحٚفيت اهدراسٞ؟
ً -3ا اهق٘ ٠اهفا و ٞاهيت أبلآا ارتطاب اهؼحف ٛضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشداْ املدُٚدٞ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚفيت اهدراسٞ؟ ًٗا أدٗارٓا ٗػفاتٔا ٗاهشٌاحم املِش٘ب ٞهٔٚا؟
ً -4ا األطل امللجف ٞٚاهيت اسدرِد هٔٚدا خطداب ػدحٚفيت اهدراسد ٞضتد٘ قـداٙا حقد٘ق
اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ٞٚيف ظددى اخددرم األٙددد٘ٙه٘جٚاحم اهدديت تِطودد ق ًِٔددا اهشٚاسدداحم
اهرحلٙلٞٙ

ٖ اهؼحف؟

ً -5دددا أٗجدددٕ االتفددداق ٗاالخدددرم يف تِددداٗي ػدددحٚفيت اهدراسددد ٞهواطددداب اهؼدددحفٛ
اهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ؟
اإلطار النظري للدراسة:
مما ال طم ف ٕٚأْ تؼ٘ر ٗتلد٘ ّٙطدار ُعدلٙ ٜفدد ٓد٘ اهلكٚدز ٝاهِعلٙد ٞاهديت تشدرِد
هٔٚددا اهدراسددٗ ,ٞبؼددف ٞاًدد ٞتشددرِد اهدراسدد ٞا ُعددلٙرنيٌٓ ,دداُ :علٙددٗ ٞؿددع األجِددد,ٝ
ُٗعل ٞٙحتوٚى اإلطار اإل مً.ٛ
-1

ُعلٗ ٞٙؿع األجِد:ٝ

تف د ُّد ُعلٙددٗ ٞؿددع األجِدددً ٝددّ ُعلٙدداحم اهرددس
اإل مَ و ٟادتٌٔ٘ر ,م ٙفرٌد ٓ ا اهرس

املفرددديٗ ,اهدديت تظ د

ا تددس

ٗسددا٢ى

ود ٟزتٌ٘ دً ٞدّ املدرغ احم اه٘سدٚط ٞاهديت قدد

تقدد٘  ٜأٗ تـددفف ٓ د ا اهرددس ٙٗ ,ددلً ٠فٔددَ٘ ُعلٙددٗ ٞؿددع األجِددد ٝارتدداؾ بفمقددٗ ٞسددا٢ى
االتؼاي بادتٌٔ٘ر ,أْ ٗسا٢ى االتؼاي ٓ ٛاهيت حتدد األٗه٘ٙاحم اهيت ترِاٗ ا األخبار ,فٔٛ
تفط ٛأٌٓ ٞٚخاػٞ

ٖ امل٘ؿ٘ احم مما جيفؤا تؼبه ًّ األٗه٘ٙاحم املٌٔد ٞهدد ٠ادتٌٔد٘ر,

ٗٓلد ا فددإْ امل٘ؿد٘ احم اهدديت ٙلآدا اعددلرْٗ ماحم أٌٓٚدٓ ٞدد ٛاهديت ٙددرٍ ُظدلٓا حرددٗ ٟهدد٘
كاُت

مهم ,فإْ زتلد اهِظدل يف حدد ماتدٕ ٙفطد ٛأٌٓٚدً ٞـدا ف ٞهرودم امل٘ؿد٘ احم,

قٚك ٙلآا ادتٌٔ٘ر ماحم أٌٓ ٞٚتف٘ق

ٓا ًّ امل٘ؿ٘ احم(.)18

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٗبِددا ١ودد ٟمهددم ٙشددٍٔ اسددراداَ ٓ د ٖ اهِعلٙدد ٞكددث ًا يف تظددلٚى اهددلأ ٜاهفدداَ ٗرؤٙرددٕ
هوقـاٙا اهيت ت٘جٕ اارٌع ,فٌّ خدمي اهرتكٚدز ود ٟقـداٙا ًفِٚدٗ ٞجتآدى أخدل ٠حتددد
ٗسدا٢ى اإل ددمَ أٗه٘ٙدداحم أفدلاد اارٌددع يف االٓرٌدداَ باهقـداٙا املرفوقدد ٞبقطا دداحم ًرِ٘ دد ٞيف
اارٌع.
ٗ ودد ٟأسدداض ٓدد ا املفٔددَ٘ تشددا د ُعلٙددٗ ٞؿددع األجِددد ٝادتٌٔدد٘ر ودد ٟاهددرفل يف
اهقـدداٙا اهدديت حتددددٓا ٗسددا٢ى اإل ددمَ ,قٚددك ٙاكددد " "Pattersonودد ٟأْ ًفٔددَ٘ تلتٚد
األٗه٘ٙداحم ثدى اهفٌوٚد ٞاهديت تددربا بٔدا ٗسدا٢ى اإل دمَ قـداٙا ًفِٚدد ٞود ٟأُٔدا قـداٙا ًٌٔددٞ
ٗتشدرح ق رد ففدى اهشدوطً ,ٞدا داَ اهدلأ ٜاهفداَ ضتد٘ اهقـد ٞٚقدد تظدلى دّ طلٙد ق ٗسددا٢ى
اإل مَ).(19
ٗاسرِدحم اهدراس ٞا ُع لٗ ٞٙؿدع األجِدد ٝهورفدل

ود ٟقـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٞ

ٗاهشٚاسددد ٞٚاهددديت حتددداٗي ػدددحٚفرا اهدراسددد ٞبلاآدددا أٗ فا ددداٗ ,مهدددم ًدددّ خدددمي رػدددد
امل٘ؿدد٘ احم اهدديت تفدداا قـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٗ ٞٚاحرشدداب تللاراتٔددا,
ٗاه٘قدد٘

ودد ٟدٗر كردداب ًدد٘اد اهددلأ ٜيف خودد ق أفلددار ٗاجتآدداحم ًٗ٘اقددف ًفِٚدد ٞجتدداٖ

اهقـدداٙا املثددار ٝداخددى اهؼددحٚفٗ ٞاُرقددا ٍٔ٢إلبددلاا ج٘اُ د ًددّ األحدددا أٗ اهرتكٚددز وددٟ
أحدا بفِٔٚا ٗتٌٔٚع أخل ٠باُرقا ٍٔ٢ا ٗتِاٗ ا يف ًفادتاتٍٔ اهؼحف ٞٚهرحقٚد ق أٓددا
أٙد٘ٙه٘جٗ ٞٚفلل ٞٙهد ٍٔٙبا ربارٍٓ ًظاركني أساسٚني يف ٌوٗ ٞٚؿدع األجِدد ,ٝحٚدك
ٙرحق ق ًّ خدمي دراسدٗ ٞؿدع األجِدد ٝأحدد أٓدٍ أٓددا اهدراسدٓٗ ٞد٘ اه٘قد٘

ودً ٟدد٠

االٓرٌاَ ٗاهربٗا هقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚو ٟػفحاحم ػحٚفيت اهدراس.ٞ
-2

ُعل ٞٙحتوٚى اإلطار اإل مً:ٛ

تفد ٓ ٖ اهِعل ٞٙرافدًا ًّ اهلٗافدد اذتدٙثد ٞيف دراسداحم االتؼداي حٚدك تشدٌه هوباحدك
بقٚاض اعر٘ ٠اهـٌين هولسا٢ى اإل مًٙٗ ,ٞٚقدَ تفش ًا ًِرعًٌا هددٗر ٗسدا٢ى اإل دمَ يف
تظلٚى األفلار ٗاالجتآاحم حٚاي اهقـاٙا اهباراٗ ,ٝتقَ٘ ٓ ٖ اهِعل ٞٙو ٟأساض ٗؿدع
األحدددا يف طددار ًفددني ٙلشددبٔا ًفِددٗ ٟمهددم ًددّ خددمي تِعدد ٍٚاملفوً٘دداحم امللتبطدد ٞبٔددا
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بطلٙقددً ٞفِٚدد ٞت ـددف ٛؤٚددا قدددرًا ًددّ االتشدداق ٗ ٌٓدداي ادت٘اُدد األخددل ٠املرفوقدد ٞبٔدد ٖ
األحدا (.)20
ٗٙاكد " "Entmanو ٟأْ تس

األطل ال ٙرحق ق فقط ًّ خدمي بدلاا بفدض ادت٘اُد

يف األحدا أٗ اه٘قا٢ع ٗهلّ أٙـًا ًّ خمي اذت

أٗ اإل فاي دت٘اُد أخدل ,)21(٠أ ٜأْ

ٌو ٞٚاهرسط تا ل يف ُؽ اهلساهٗ ,ٞمجآ املروقنيٗ ,اإلطار اهثقايف ٗاالجرٌا  ,ٛكٌا
ٙرددس ل اإلطددار اإل مًدد ٛبف٘اًددى ددد ٝترٌثددى يف اهقٚدد٘د اهدديت تفلؿددٔا املاسشدد ٞاهؼددحفٞٚ
باإلؿاف ٞا اهق ٍٚاملِٔ ٞٚهد ٠اهؼحفٚني ٗت٘قفاتٍٔ اا ١مجٔ٘رٍٓ.
ٗاسدددرِدحم اهدراسددد ٞا ُعلٙددد ٞحتوٚدددى األطدددل اإل مًٚددد ٞهدراسددد ٞأطلٗحددداحم ارتطددداب
اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف ػدحٚفيت اهدراسد,ٞ
ا رٌددادًا ودد ٟأْ االٓرٌدداَ بِظددل ُ٘ ٚددً ٞفِٚددً ٞددّ ًدد٘اد اهددلأ ٜدْٗ
اإل مًٗ ٞٚاألطل امللجف ٞٚهوؼحٚف ,ٞكٌا أْ ادت٘اُ اهيت

ٓددا ٙددلتبط باألجِدددٝ

اهرتكٚز ؤٚاٗ ,توم اهديت

فا اٗ ,األساُٚد ٗاذتجٗ :حتدٙدد اهقد٘ ٠اهفا ود ٗ ٞبدلاا ػدفاتٔا ٗدٗرٓدا ًدّ اهقـدٞٚ
املطلٗحٗ ٞاهشٌاحم اإلجياب ٞٚأٗ اهشوب ٞٚاملِش٘ب ٞهٔٚا ثى طارًا خاػِّا بلى ػحٚفٙ ٞا ل
يف ػٚا  ٞارتطاب اهؼحف.ٛ
نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها:
تفدددد ٓد د ٖ اهدراسدددً ٞدددّ اهبحددد٘ اه٘ػدددف ٞٚاهد ديت تلكدددز ودددٗ ٟػدددف طبٚفدددٗ ٞمسددداحم
ٗخؼدا٢ؽ زترٌددع ًفددني ,أٗ ً٘قدف ًفددني ,أٗ مجا دد ,ٞأٗ فدلد ًفددنيٗ ,تلددلاراحم حدددٗ
اهعآلاحم املاروف ,ٞكٌا أُٔا تشرادَ يف امللحود ٞاملر٘سدطً ٞدّ ًلاحدى املفلفد ٞاهفوٌٚد ٞيف
اهراؼؼاحم املاروف.)22(ٞ
ٗيف طددار ٓد ا اهِدد٘ل ًددّ اهبحدد٘ اسددرادَ ًددِٔ :املشدده اال مًدد ٛهلُ٘ددٕ جٔددًا وٌِّٚددا
ًِعًٌا ٙشا د وٗ ٟػف اهعدآل ٝبفدد مجدع املفوً٘داحم ٗاملمحعداحم اهديت ترفود ق باهعدآلٝ
ً٘ؿع اهدراس ٞبٔد حتوٚؤا(ٗ .)23ؿٌّ ٓ ا املدِٔ:

اسدراداَ أسدو٘ب حتوٚدى املـدٌْ٘,

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

هرقدٗ ٍٙػف ً٘ؿ٘ ًِ ٛعٍ عر٘ٗ ٠طلى قـاٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف
اهؼحاف ٞاهفوشط.ِٞٚٚ
كٌا

اسراداَ ًِٔ :دراس ٞاهفمقاحم املربادهٗ ٞيف اطارٖ

اسراداَ أسدو٘ب املقارُدٞ

املِٔجٚدد ٞهولظددف ددّ أٗجددٕ اهظددبٕ ٗاالخددرم يف تغطٚدد ٞػددحف اهدراسدد ٞهقـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس.ٞٚ
ٗك د هم ًددِٔ :حتوٚددى ارتطدداب اه د ٔٙ ٜددد

ا اهرفددل

ودد ٟاألٙد٘ٙه٘جٚددٗ ٞادت٘اُ د

اهفلل ٞٙاهيت تظلى ارتطاب رب سدٚاق اًدين ًفدني ,أٗ سدٚاقاحم اًِٚدً ٞرِ٘ دٗ ,ٞرػدد
اذتجدٗ :اهدربآنيٗ ,حتوٚدى اهقد٘ ٠اهفا ود ٗ ٞد مهدم ًدّ األسداه ٚاهديت رلدّ ًدّ بود٘رٝ
ػ٘رٌٚ ٝقٗ ٞطاًو ّ ٞارتطاب(.)24
أدوات الدراسة:
ُعدلًا هطبٚفدد ٞاهدراسددٗ ٞأٓدددافٔا ٗاهرشدداؤالحم اهدديت تشددف ٟهعجابدد ٞؤٚددا ,فددإْ اهباحثددٞ
دتدسحم ا ادتٌدع بدني األسداه ٚاهلٌٚدٗ ٞاهلٚفٚدد ,ٞهمسدرفادً ٝدّ ًزاٙدا ادتٌدع بٌِٔٚددا,
ٗجتِ د

ٚدد٘ب اسددراداَ كددى ًٌِٔددا ًِفؼ دمّٗ ,مهددم هرحقٚدد ق اهلػددد اهدددق ٚق ٗاهظدداًى

رتطاب اهؼحاف ٞاهفوشط ِٞٚٚضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚبغلل تفشد ٓا
ٗحتوٚودٔاً ,دّ خدمي اسدراداَ أدا ٝحتوٚدى ارتطداب هرحوٚدى قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٞ
ٗاهشٚاسدددً ٞٚدددّ خدددمي ًددددخى حتوٚدددى ارتطددداب هلػدددد ٗحتوٚدددى ًدددد ٠حـددد٘ر أٗ ٚددداب
األطلٗحددداحم اهلٚ٢شددد ٞهقـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٗ ٞاهشٚاسددد ٞٚاملاروفددد ٞاهددديت تِظدددلٓا
ػددحٚفرا اهدراسددٗٗ ,ٞظفددت اهباحثدد ٞأربددع أدٗاحم قثٚددٓٗ ,ٞدد :ٛأدا ٝحتوٚددى األطلٗحدداحم -
أدا ٝحتوٚى ًشاراحم اهربِٓ - ٞأدا ٝحتوٚى اهق٘ ٠اهفا و - ٞأدا ٝحتوٚى األطل امللجف.ٞٚ
مجتمع الدراسة:
زترٌع اهدراسِٚ ٗ ٞرٔا:
ٓدددد٘ زترٌددددع اهؼددددحف اهفوشددددط ِٞٚٚاهًٚ٘ٚددددٓٗ ,ٞدددد" :ٛاهقدددددض""ٗ ,األٙدددداَ""ٗ ,اذتٚدددداٝ
ادتدٙد"ٗ ,"ٝفوشطني".
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(أ)  ِٞٚاهدراس:ٞ
ُرٚج ٞاملشه االسدرطم  ٛهوؼدحف اهفوشدط ِٞٚٚاهًٚ٘ٚدٗ ٞاألسدب٘ ُٗ ٞٚؼدف األسدب٘ ٞٚ
ملفادترٔددا هقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ,ٞٚاخرددارحم اهباحثدد ٞػددحٚفيت "اذتٚدداٝ
ادتدٙد"ٗ "ٝفوشطني" ٗفقّا هوٌفا ٙاآلت:ٞٚ
 اُرعاَ دٗر ٞٙاهؼدٗر اه.ًٞٚ٘ٚ -تِ٘ل اجتآاحم اهلراب ٗاهؼحفٚني اه ٙ ّٙلربْ٘

ٖ اهؼحفَ ًّٗ ,دٍ اخدرم

اجتآدداحم ًـدداًني ًددا ٙلربددْ٘ ًددّ أفلددار ٗقرا ١جتدداٖ قـدداٙا اهدراسددٓٗ ,ٞدد٘ ًددا ٙشددٌه
هوباحث ٞبلظف حدٗد ٓ ا اهرباًٗ ّٙربراتٕ.
(ب) اهف ِٞٚاهزًِ:ٞٚ
اخرارحم اهباحث ٞأ داد ػحٚفيت "اذتٚا ٝادتدٙد"ٗ ,"ٝفوشطني" بطلٙق ٞاهفِٚد ٞاهفظد٘اٞٚ٢
املِرعٌدد ٞبسسددو٘ب األسددب٘ل اهؼددِا  ٛخددمي اهفددرت ٝاهزًِٚدد ٞاعدددد ٝهودراسددٗ ٞاملٌردددً ٝددّ
(ِٙ/1اٙل َ2012ا /31دٙشٌرب.)َ2012
مادة الدراسة:
ٗٓ ٛمجٚع ً٘اد اهلأ ٜاهيت ترِاٗي قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ػدحٚفيت
اهدراس ٞخمي املد ٝاهزًِ ٞٚاعدد ٝهودراس.ٞ
جدٗي رقٍ () 1
٘ٙؿه ت٘اٙع ً٘اد اهلأ ٜاهيت خـفت هودراس ٞاهرحوٚو ٞٚيف ػحٚفيت اهدراسٞ
مادة الرأي

الصحيفة

فلسطني

احلياة اجلديدة
عدد مواد الرأي

%

عدد مواد الرأي

%

املقال العمودي









املقال التحليلي









حوار الرأي









اإلامجاي



%



%

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

وحدات التحليل والقياس:
رثودت "ٗحدد ٝاهرحوٚدى"  Unit of Analysisبدد "اهقاهد " اهد  ٜتقددَ ًدّ خمهدٕ املدادٝ
اإل مًٚدد ٞارتاػدد ٞققدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ٞٚيف ػددحٚفيت اهدراسددٗ ٞقددد اقرؼددل
اهرحوٚى وً٘ ٟاد اهلأ.ٜ
ٗحتددددحم " ٗحددد ٝاهفددد ٗاهقٚدداض"  Numeral Unitبدددد "امل٘ؿدد٘ل"ٗ ,يف طارٓددا سددٚرٍ
اخرٚار ٗحد" ٝاهفلل " ٝملفلفد ٞاهفلدل ٝاهلٚ٢شد ٞداخدى اهدِؽ أٗ اهديت ٙددٗر ح٘ دا امل٘ؿد٘ل
اهؼددحفٗ ,ٛمهددم حردد ٟتددرٌلّ اهباحثددً ٞددّ اهرفددل

ودد ٟبددلٗا اهقـدداٙا ارتاػدد ٞققدد٘ق

اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف تغط ٞٚاهؼحف اهفوشط ِٞٚٚستى اهدراس.ٞ
أسلوب العد والقياس:
ٓدد٘ ُعدداَ اهرشددجٚى اهلٌدد ٛاملِددرعٍ ه٘حددداحم اعردد٘ٗ ٠ف٣اتددٕ ًٗرغ اتددٕ ٗ ,لددّ ًددّ
خمهٕ اد ٝبِا ١اعر٘ ٠يف طلى أرقاَ ٗأ داد ,تشا د ود ٟاه٘ػد٘ي ا ُردا :٢كٌٚد,ٞ
تشدددٍٔ يف اهرفشد د ٗاالسدددرداليٗ ,حتقٚددد ق أٓددددا اهدراسدددٗ ,)25(ٞأسدددو٘ب اهفدددد ٗاهقٚددداض
املشرادَ يف ٓ ٖ اهدراس ٘ٓ ٞاهرللار اه  ٜتعٔل ف ٕٚاهف٣احم أٗ اه٘حداحم.
اختبار الصدق والثبات:
اخربار اهؼدق :Validity

(أ)

ٙفد اخربار اهؼدق أدا ٝتقٚص ففمّ ًا ٙلاد قٚاسٕٙٗ ,لتبط اهؼدق بداإلجلا١احم املراد ٝ
يف اهرحوٚى كاخرٚار اهفٗٗ ,ِٞٚؿع اهف٣داحم ٗحتدٙددٔٙا حتدٙددًا ٗاؿدحًا ٗدقٚقّدا ,باإلؿدافٞ
ا درج ٞاهثباحم يف اهرحوٚى).(26
(ب) اخربار اهثباحم :Reliability
تستٌ ٛو ٞٚاهرسكد ًّ اهثباحم ًا ّ طل ٙق اخرٚار باحك قخل ,إل اد ٝحتوٚدى ًـدٌْ٘
ِٚدد ٞفل ٚددً ٞددّ ِٚدد ٞاهدراسددٗ ,ٞبفددد تفلٙددح اهِردداٙ :٢ددرٍ حشدداب درجددً ٞفاًددى اهثبدداحم بددني
اعووني ,أٗ أْ ٙقَ٘ اهباحك ُفشدٕ بإ داد ٝحتوٚدى ِٚدً ٞدّ ًـدٌْ٘ ِٚد ٞاهدراسد ٞيف فدرتٝ
اًِٚدد ٞالحقددٙٗ ,ٞقددٚص ًددد ٠بدداحم حتوٚوددٕ يف اهفرتتددني ,أٗ أْ ٙقددَ٘ باسددراداَ اهطددلٙقرني
ًفًا(.)27
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ًفاًى اهثباحم يف ػحٚفيت اذتٚا ٝادتدٙدٗ ٝفوشطني = % = +

أ ٜأْ ُشب ٞاالتفاق بوغت (ُ ٛٓٗ )%93.2شب ٞتفد ًلتفف ٞيف اهدراساحم اإل مً.ٞٚ
املفاهيم األساسية للدراسة:
 -1ارتطاب ٘ٓ :كى ُط ق أٗ كراب ٞحتٌى ٗجُٔ ٞعل ستدددً ٝدّ املدرلوٍ أٗ اهلاتد ,
ٗتفرتل ُ ٞٚاهرس

و ٟاهشاًع أٗ اهقارئ ًع األخ يف اذتشباْ زتٌى اهعلٗ (.)28

 -2ارتطدداب اهؼددحف ٛاهفوشددطٚينٓ :دد٘ ارتطدداب اه د ٔٙ ٜددد

ا اإلخبددار ددّ اهقـدداٙا

ٗاألحدددا ًددّ خددمي ًددا ٙددلد يف اهؼددحف اهفوشددطً ِٞٚٚددّ ًدد٘اد ػددحف ٞٚبٔددد اهرددس

يف

اجتآدداحم اهقددلاٗ ١تدد٘ج ٍٔٔٚيف اجتدداٖ ستدددد ٙر٘افدد ق ًددع اهفلددل األٙددد٘ٙه٘ج ٛهوؼدددحٚفٞ
ٗاهقاٌ٢ني ؤٚاٗ ,هٚص ا د اهلٚ٢ص اإل مَ فقط.
 -3حق٘ق اإلُشداْ ٓ :د ٛاذتقد٘ق ٗاذتلٙداحم ٗاهـد٘ابط األساسد ٞٚاهثابرد ٞهوِداض كبظدل,
ٗتـٌّ فلؾ تٌِ ٞٚاهفلد ٗاارٌع.
 -4اذتق٘ق املدُ ٛٓ :ٞٚزتٌ٘  ٞاذتق٘ق ٗاذتلٙاحم ٗ ٚق ٞاهؼو ٞباإلُشاْ ,اهيت ٙرٌرع بٔدا
بؼفرٕ ً٘اطًِا يف زترٌع أٗ ٗال ٞٙأٗ دٗه.ٞ
-5

اذتق٘ق اهشٚاس ٛٓ :ٞٚاذتق٘ق اهيت ٙلرشبٔا اهظاؽ بؼفرٕ ً٘اطًِداٙٗ ,رشدٍٔ ًدّ

خم ا يف دار ٝطاْٗ دٗهرٕ ٗاملظارك ٞيف حلٌٔا هلُٕ٘ ًّ ً٘اطِٔٚا(.)29
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ٙشرفلل ٓ ا املبحك ُرا :٢اهرحوٚى املقدارْ هشدٌاحم ارتطداب اهؼدحف ٛألطلٗحداحم قـداٙا
حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ػحٚفيت "اذتٚا ٝادتدٙد"ٗ "ٝفوشطني".
أٗالًّ٘ :اد اهلأ ٜيف ػحٚفيت اهدراس:ٞ
جدٗي رقٍ ()2
ت٘اٙع ً٘اد اهلأ ٜاهيت خـفت هودراس ٞاهرحوٚو ٞٚيف ػحٚفيت اهدراسٞ
اهؼحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
ًاد ٝاهلأٜ

دد ً٘اد

فوشطني
%

اهلأٜ

دد ً٘اد

االجتاٖ اهفاَ
%

اهلأٜ

دد ً٘اد

%

اهلأٜ

املقاي اهفٌ٘دٜ













املقاي اهرحوٚوٛ













ح٘ار اهلأٜ













ااٌ٘ل اهلوٛ













ٙرـه ًّ بٚاُاحم ادتدٗي اهشداب ق أْ "املقداي اهفٌد٘د "ٜاحردى امللتبد ٞاألٗا بِشدب)%( ٞ
ب٘اقددع ( )تلددلارًا ,يف حددني جددا" ١املقدداي اهرحوٚودد "ٛيف امللتبدد ٞاهثاُٚدد ٞبِشددب)%( ٞ
ب٘اقددع ( )تلددلارًاٗ ,حدداا "حدد٘ار اهددلأ "ٜودد ٟامللتبدد ٞاهثاهثدد ٞبِشددب )%( ٞب٘اقددع ()
تللاراحم ًّ اإلمجاه ٛاهباهح ( )تللارًا.
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اًُٚا :أطلٗحداحم قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف ػدحٚفيت اذتٚدا ٝادتدٙددٝ
ٗفوشطني:
جدٗي رقٍ ()3
أطلٗحاحم قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف خطاب ػحٚفيت اهدراسٞ
اهؼحٚفٞ
قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ

اذت ق يف اذتٚاٝ
حل ٞٙاهرِقى
اذتق٘ق املدُٞٚ

حل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب

األطلٗحاحم

ن

%

ن

%

ن

اال رٚاالحم













اهقرى اهفظ٘اٛ٢













زي اهقدض ٗتقش ٍٚاهـفٞ













اهشط٘ وً ٟاسشاحم مًٞٚ













تلاجع حل ٞٙاهؼحافٞ













اُرااباحم اهِقابٞ

























ؿٌاُاحم حل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب

اذتق٘ق اهشٚاسٞٚ

اذت ق يف االُرااب
تقود اه٘ظا٢ف اهفاًٞ
اذتددد ق يف تظددددلٚى
ادتٌفٚاحم
اهرجٌع اهشوٌٛ

ااٌ٘ل اهلوٛ

االجتاٖ اهفاَ
%

اال رقددددداي وددددد ٟقا دددددد ٝاالُرٌدددددا١
اال رقاي ٗاهرف ٙ

اذتٚا ٝادتدٙدٝ

فوشطني

(*)













ؿلاب األسل ّ ٠اهطفاَ













املٌارساحم اهم ُشاُ ٞٚؿد األسل٠













االُرااباحم اهفاًٞ













االُرااباحم اهبودٞٙ













تظلٚى اهلرى االُراابٞٚ













طلط اهر٘ظٚف













اهشٚاسٛ

تظلٚى املاسشاحم األٓوٞٚ













تعآلاحم اهـفٞ























(**)



(*) جا١حم قـاٙا حق٘ق االُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف دراس ٞحتوٚى ارتطاب بفدد أقى ًّ قـاٙا حق٘ق االُشاْ املدُٞٚ
ٗاهشٚاس ٞٚيف دراس ٞحتوٚى املـٌْ٘ٗ ,مهم ٙف٘د هفدَ ًفادتً٘ ٞاد اهلأ ٜهلاف ٞقـاٙا حق٘ق االُشاْ املدُٞٚ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚفيت اهدراسٗ ,ٞهلّ كاْ ِٓان تلكٚز و ٟقـاٙا ستدد ٝكٌا ٓ٘ ٗاؿه يف ادتدٗي رقٍ
( ٗ ,)فاي هقـاٙا أخل.٠
(**) جا١حم األطلٗحاحم بفدد أكرب ًّ دد قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ,ٞٚمهم ألْ اهقـ ٞٚحتر٘ ٜوٟ
أكثل ًّ أطلٗح ٞيف ػحٚفيت اذتٚا ٝادتدٙدٗ ٝفوشطني.
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
جددا١حم أطلٗحدد " ٞؿددلاب األسددل ٠ددّ اهطفدداَ" يف ًقدًدد ٞأطلٗحدداحم قـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ٞٚحااحم و ٟامللتبد ٞاألٗا بِشدب )%15.7( ٞب٘اقدع ( )57أطلٗحد,ٞ
تمٓددا بامللتبدد ٞاهثاُٚدد ٞأطلٗحدد" ٞتف د  ٙاالحددرمي (اإلسددلاٚ٢و )ٛه سددل "٠بِشددب)%15.1( ٞ
ب٘اقع ( )55أطلٗح ٍ ,ٞجا١حم أطلٗح" ٞاهقردى اهفظد٘ا "ٛ٢يف امللتبد ٞاهثاهثد ٞبِشدب)%10.2( ٞ
ب٘اقع ( )أطلٗح.ٞ
ٗحددددااحم أطلٗحدددد" ٞتلاجددددع حلٙدددد ٞاهؼددددحاف "ٞودددد ٟامللتبدددد ٞاهلابفدددد ٞبِشددددب)%8.5( ٞ
ب٘اقدددددع ( ) 31أطلٗحدددددٗ ,ٞحعٚدددددت بامللتبددددد ٞارتاًشددددد ٞأطلٗحددددد" ٞاالُراابددددداحم اهبودٙددددد"ٞ
بِشددددب )%7.4( ٞب٘اقددددع ( ) 27أطلٗحددددٗ ,ٞتورٔددددا بامللتبدددد ٞاهشادسدددد ٞأطلٗحدددد" ٞاالُراابدددداحم
اهفاًدددد "ٞبِشددددب )%7.1( ٞب٘اقددددع ( ) 26أطلٗحدددد ,ٞيف حددددني احروددددت كددددى ًددددّ أطددددلٗحيت
"اُراابددددداحم ُقابددددد ٞاهؼدددددحفٚني" ٗ"اال رقددددداي وددددد ٟقا دددددد ٝاالُرٌدددددا ١اهشٚاسددددد "ٛامللتبدددددٞ
اهشابف ٞبِشب )%6.9( ٞب٘اقع ( )25أطلٗح.ٞ
ٗجا١حم أطلٗح" ٞاهرجٌع اهشوٌ "ٛبامللتب ٞاهثاًِ ٞبِشب )%5.5( ٞب٘اقدع ( )20أطلٗحد,ٞ
تورٔدا بامللتبد ٞاهراسدف ٞأطلٗحد" ٞاال رٚداالحم" بِشدب )%4.9( ٞب٘اقدع ( )18أطلٗحد ,ٞدٍ جدا١حم
بامللتبددد ٞاهفاطدددل ٝأطلٗحددد " ٞدددزي اهقددددض ٗتقشددد ٍٚاهـدددف "ٞبِشدددب )%4.1( ٞب٘اقدددع ()
أطلٗحدد ,ٞبٌِٚددا حعٚددت ودد ٟامللتبدد ٞاذتادٙدد ٞظددل أطلٗحدد" ٞتظددلٚى املاسشدداحم األٓوٚدد"ٞ
بِشدددب )%2.5( ٞب٘اقدددع ( )9أطلٗحد داحم ٗ ,جدددا١حم بامللتبددد ٞاهثاُٚددد ٞظدددل كدددى ًدددّ أطلٗحدددٞ
"ؿددٌاُاحم حلٙدد ٞاهددلأٗ ٜاهرفددب ""ٗ ,تظددلٚى اهلرددى االُراابٚدد "ٞبِشددب )%2.2( ٞب٘اقددع ()8
أطلٗحاحم.
ٗحعٚدددت وددد ٟامللتبددد ٞاهثاهثددد ٞظدددل أطلٗحددد" ٞاهشدددط٘ وددد ٟاملاسشددداحم اإل مًٚددد"ٞ
بِشددددب )%1.9( ٞب٘اقددددع ( )7أطلٗحدددداحمٗ ,أخدد د ً ا جددددا١حم بامللتبدددد ٞاهلابفدددد ٞظددددل أطلٗحددددٞ
"طددددلط اهر٘ظٚددددف" بِشددددب )%0.8( ٞب٘اقددددع ( )3أطلٗحدددداحم ًددددّ مجدددداه ٛدددددد أطلٗحدددداحم
قـددددداٙا حقددددد٘ق اإلُشددددداْ املدُٚدددددٗ ٞاهشٚاسددددد ٞٚيف خطددددداب ػدددددحٚفيت اذتٚدددددا ٝادتدٙددددددٝ
ٗفوشطني اهباهح ( )أطلٗح.ٞ
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(أ) ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
ٗفٌٚدددا ٙوددد ٛسِ٘ؿددده األطلٗحددداحم اهفل ٚددد ٞاهددديت ٗردحم يف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚكٌا طلحٔا ارتطاب اهؼحف ٛيف ػحٚف ٞاذتٚدا ٝادتدٙددٗ ,ٝمهدم ود ٟاهِحد٘
اآلت:ٛ
أ -1/قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا:ٝ
يف أطلٗح ٞاال رٚاالحم ,تِاٗي اهلات " ده ٛػادق" ,قرى االحرمي (اإلسدلاٚ٢و )ٛهوظداب
اهفوشطٚين "سدٚف" اهد  ٜتلػددتٕ اهطدا٢لاحم (اإلسدلاٚ٢و ,)ٞٚقدا٢مّ ":تقؼددتٕ فجدل أًدص,
طا٢ل ٝحلب سرتاتٚج ٞٚقٚو ,ٞفسآقت رٗحدٕ ارتفٚفدٚ ٗ ٞبدت حـد٘رٖ املر٘اؿدع" ,سدٚف"
ٓد٘ ٗاحددد ممددّ ترلثدف يف حلاٙدداحم كددث ً ّٙدًٍِٔ ,فدداًُ ٛقاًٗدد ٞاذتدلب اهقد ر ٝاهدديت
ٙظِٔا اعروْ٘ ؤً ٟاجع ًُِ٘ا" .أًا يف أطلٗح ٞاهقرى اهفظد٘ا ,ٛ٢تِداٗي اهلاتد " دادي
بد اهلمحّ" ,اهقؼف ا ٌج ٛهطا٢لاحم ٗدبابداحم ٗاٗارق سدلاٚ٢ى اذتلبٚد ٞود ٟاهشدلاْ
اهفوشددطِٚٚني اهفددزي ,قددا٢مّ ":وددً ٟدددار األٙدداَ اهثم دد ٞاملاؿددٗ ٞٚاػددوت طددا٢لاحم ٗدبابدداحم
ٗاٗارق سددلاٚ٢ى اذتلبٚدد ٞاهقؼددف ا ٌجدد ٛودد ٟاهشددلاْ اهفوشددطِٚٚني اهفددزي ًددا أد ٠ا
.

اسرظٔاد سرً٘ ٞاطِني ٗأكثل ًّ م ني جلحيّا"
أ -2/قـ ٞٚحل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب :

تِاٗي أطلٗح ٞاهشط٘ و ٟاملاسشاحم اإل مً ًّ ٞٚخدمي ًدا قدًدٕ ارتطداب اهؼدحفٛ
يف املقاي اهفٌ٘د ٜهولات " ادي بد اهلمحّ" ُرٚج ٞاقرحاَ ق٘احم االحدرمي (اإلسدلاٚ٢و)ٛ
ملقل ٜستطيت توفزٙدْ٘ ٗطدّ ٗاهقددض اهرتبدً٘ٗ ٜؼدادرً ٝفدداحم اهبدك ٗكداً احم ٗأجٔدزٝ
شتروفًٗ ٞوفاحم ختؽ اهقِد٘احم اهروفزُٚ٘ٙد ,ٞحٚدك قدايٓ" :جٌد ٞػدٔ ُٞٚ٘ٚجدٙدد ٝتشدرٔد
ٗسدا٢ى اإل دمَ اه٘طِٚدٗ ,ٞتٔدد

ا تلٌد ٍٚاألفدد٘اٖ ٗخِد ق اهؼد٘حم اهد٘طين ٗحلٙد ٞاهددلأٜ

اهرفب ".
يف حددني قددددَ خطددداب ػدددحٚف" ٞاذتٚددا ٝادتدٙدددد "ٝأطلٗحددد ٞتلاجدددع حلٙددد ٞاهؼدددحاف ٞفودددٛ
فوشطنيٗ ,مهم هورسكٚد و ٟتلاجع حل ٞٙاهؼدحاف ٞيف فوشدطنيٗ ,يف ٓد ا اهؼددد تِداٗي
ًِددر :ارتطدداب اهلات د اهؼددحف" ٛأسدداً ٞاهفددلا" ًددا جددا ١يف اهرقلٙددل اهشددِ٘ ٜاهؼددادر ددّ
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ًِعًٌ" ٞلاسوْ٘ بم حدٗد ذتل ٞٙاهؼحاف ّ "ٞحؼ٘ي فوشدطني ود ٟامللكدز  153ؿدٌّ
اهرؼِٚف اهفامل ٛذتل ٞٙاهؼحاف ًّ ,ٞبني  179دٗه ٞمشؤا اهرقلٙل ,حٚك ٙق٘ي " :تلاجفدت
فوشددطني ددم درجدداحم ددّ ًلاُرٔددا يف اهفدداَ املاؿددًٗ ,ٛددّ ادتٔددى أْ ُلرفدد ٛبشددلد
تربٙددلاحم ٗحجدد :ال تشددرقً ٍٚددع ًلاُدد ٞفوشددطني املرددسخل ٝبددني األًددٍ فٌٚددا ٙرفودد ق قلٙددٞ
اهؼحاف."ٞ
أ -3/قـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف : ٙ
أبلاحم ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدً٘ ٝقفٔا ًّ أطلٗح ٞاال رقاي و ٟقا د ٝاالُرٌا ١اهشٚاسدٛ
ًدّ خدمي ًقداي هولاتد "بلدل أبد٘ بلدل"ٗ ,اهد  ٜأكدد فٚدٕ ود ٟأًْ" :ودف اال رقدداالحم
س٘ا ١يف دزً ٝدّ ق بدى ًوٚظدٚاحم محداض ,أٗ يف اهـدفً ٞدّ خدمي األجٔدز ٝاألًِٚد ٞاهلمسٚدٞ
ًوددف طددا٢م""ٗ ,اال رقدداي ودد ٟقا ددد ٝاهددلأ ٜاملادداهف ًٌٔددا كدداْ ٓ د ا اهددلأ( ٜسٚاسدد ٛأٗ
فلل ٜأٗ اجرٌا  )ٛفٔ٘ ًلف٘ل س٘ا ١طب ق ًّ قبدى األجٔدز ٝاألًِٚد ٞاهلمسٚد ٞيف اهشدوطٞ
اه٘طِ ,ٞٚأٗ ًّ قبى ًٚوظٚاحم محاض".
أًددا أطلٗحدد ٞاملٌارسدداحم اهددم ُشدداُ ٞٚؿددد األسددل ,٠فقددد

لؿددٔا ًددّ خددمي ددم

أطلٗحدداحم ,تـددٌِت " جددلا١احم ًؼددوح ٞاهشددجْ٘""ٗ ,اعدداكٍ (اإلسددلاٚ٢وٗ )ٞٚزتافاتٔددا
ملفعٍ ق٘ا د اهقاُْ٘ اهدٗهٗ ٛاهقاُْ٘ اإلُشاُ"ٗ ,"ٛاألجٔز ٝاألًِٗ ٞٚممارساتٔا اهفِؼل,"ٞٙ
ٗٙقددددَ ًِدددر :ارتطددداب "حيٚددد ٟرٙدددا " ٓدد ٖ األطلٗحددد ٞيف ًقددداي ٌددد٘د ٜبفِددد٘اْ "اذتلكدددٞ
اهفوشددط ِٞٚٚاألسدد  ٝيف االطددرباناا" ,قددا٢مّ" :اهفوشدددف ٞاهفِؼددل ٞٙاهؼددٔ ُٞٚ٘ٚاملارقدد ٞدددّ
اهقدداُْ٘ اهدددٗهٗ ٛاإلُشدداُٗ ٛاهدديت تٔددد

ا جفدى األسد اهفوشددطٚين رجدمّ كدداْ أَ اًددلأٝ

تفٚع داخى اهشجّ حٚا ٝػفبً ٞفقد ٝخاؿف ٞهق٘اُني اهط٘ارئ اهيت اسدرغورٔا سدلاٚ٢ى ًدّ
االُرداب اهربٙطاُ ٛقلاب ٞسبفني سِ."ٞ
أ -4/قـ ٞٚاذت ق يف االُرااب:
طل ًِرج٘ ارتطاب اهؼحف ٛأطلٗح ٞجلا ١االُرااباحم اهفاً ًّ ٞخمي م أطلٗحاحم
فل ٚدد ,ٞرثوددت يف "د ددٍ جددلا ١االُراابدداحم""ٗ ,ت٘حٚددد أػدد٘احم اهِدداخبني""ٗ ,تلطددٚه أبدد٘
ًااْ"ٙٗ ,رـه مهم ًّ خمي د ٍ اهلات " بد اذتل ٍٚػدم " قدلار جدلا ١االُراابداحم
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اعو ,ٞٚقا٢مّ" :بم طدم فدإْ قدلار جدلا ١االُراابداحم اعوٚد ٞخطد٘ ٝيف االجتداٖ اهؼدحٚه",
أًا اهلات "٘ٙسف أب٘ ٘اد" طاه بسْ ٙلْ٘ هودٗهً ٞلطده ٗاحددٗ ,د دا اهلاتد " ٙداد
اهلج٘ب" اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ ا اد ٝاهرتطه.
أ -5/قـ ٞٚاذت ق يف تقود اه٘ظا٢ف:
ددلل خطدداب ػددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝأطلٗحدد ٞطددلط اهر٘ظٚددف ,حٚددك اُرقددد اهلات د
"ً٘ف ق ًطل" قلار زتوص اهد٘ارا ١اهقاؿد ٛبإهغدا ١طدلط اهشدمً ٞاألًِٚد ٞاملطود٘ب كظدلط
هور٘ظٚف يف املاسشاحم اذتلً٘ٗ ,ٞٚا رربٖ قلارًا خاطً٣ا".
أ -6/قـ ٞٚاهرجٌع اهشوٌ:ٛ
تِاٗهت ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدد ٝأطلٗحد ٞاهرعدآلاحم يف اهـدف ٞاهغلبٚدً ٞدّ خدمي ت٘ؿدٚه
األسباب اهيت أدحم ا تعآل اهفوشطِٚٚني يف اهـف ٞاهغلبٚدٗ ٞقٚدأًٍ برالٙد املٌرولداحم
اهفاً ,ٞحٚك أرجع اهلات "ً٘فد ق ًطدل" أسدباب املعدآلاحم اهديت طدٔدتٔا اهـدف ٞاهغلبٚدٞ
ا "األاًدد ٞاالقرؼددادٗ ٞٙاملاهٚدد ٞاهدديت سددببٔا االحددرمي ٗاالسددرٚطاْ""ٗ ,االُقددمب يف ددز"ٝ
ٗ"اذتؼار املاهٗ ٛاهشٚاس."ٛ
(ب) ػحٚف ٞفوشطني:
ٗفٌٚدددا ٙوددد ٛسِ٘ؿددده األطلٗحددداحم اهفل ٚددد ٞاهددديت ٗردحم يف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚكٌا طلحٔا ارتطاب اهؼحف ٛيف ػحٚف ٞفوشطنيٗ ,مهم و ٟاهِح٘ اآلت:ٛ
ب -1/قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا:ٝ
تِاٗي اهلات "أزتد دلار" أطلٗحد ٞاال رٚداالحم ًدّ خدمي دلل حاد د ٞاسرظدٔاد ٔٙداب
اهز دداُني ٗأخٚددٕ ٗػدددٙقٕ ,قددا٢مّ" :قـدد ٟاإلخدد٘اْ اهز دداُني ط دٔٚد ّٙودد ٟاهفدد٘رٗ ,سددقط
قلٙبٌٔدددا طدددارق جلحيّدددا"ٗ ,حتدددد اهلاتدد " ؼددداَ طددداٗر" يف ًقاهدددٕ اهفٌددد٘د" ٜاهظدددٔٚد
اهشم  ٗ ٞرٓاب ( سلاٚ٢ى) ًرجدد" ّ حاد  ٞا رٚاي اهفر ٟاهفوشدطٚين ستٌدد اهشدم ,ٞ
حٚك قاي" :أقدًت زتِد ٝسلاٚ٢و ٞٚيف ًد ِٞٙارتوٚى و ٟا رٚاي اهفرد ٟاهفوشدطٚين ستٌدد
اهشم  ٞبدَ بارد".

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ب -2/قـ ٞٚحل ٞٙاهرِقى:
أبددلا اهلات د "ٓظدداَ ًِدد٘ر" أطلٗحدد ٞددزي اهقدددض ٗتقشدد ٍٚاهـددفً ٞددّ خددمي مكددل ُٚددٞ
سلاٚ٢ى زي اهقدض ٗتقشد ٍٚاهـدف ٞاهغلبٚدٗ , ٞيف سدٚاق ًرؼدى ,تِداٗي اهلاتد "٘ٙسدف
راق "ٞحؼار ز ٗ ,ٝزي سلاْ ًد ِٞٙاهقدض ّ اهـف ٗ ,ٞددَ احدرتاَ سدلاٚ٢ى ذتقد٘ق
اإلُشاْ اإلُشاُ٘ ٞٚج اهقاُْ٘ اهدٗه.ٛ
ب -3/قـ ٞٚحل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب :
طل خطاب ػحٚف ٞفوشطني أطلٗح ٞاُراابداحم ُقابد ٞاهؼدحفٚني ,حٚدك أكدد اهلاتد
"مسدد اقدد٘حم" يف ًقاهددٕ اهرحوٚودد ٛبفِدد٘اْ "اُراابدداحم ُقابدد ٞاهؼددحفٚني ٗاحرلددار اهرٌثٚددى
اهفوشددطٚين" أْ " جددلا ١االُراابدداحم األخ د  ٝهِقابدد ٞاهؼددحفٚني يف اهراسددع ٗاهفاطددل ًددّ قمار
(ًارض)  ,َ2012جا١حم هرللض ٗاقع فلاغ اهِقاب ًّ ٞستر٘آا املٔين ٗتفزا االُقشاَ".
ب -4/قـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف : ٙ
تِاٗي ًِرج٘ ارتطاب اهؼحف ٛأطلٗح ٞاال رقاالحم و ٟقا د ٝاالُرٌا ١اهشٚاس ًّ ٛخمي
دددم أطلٗحددداحم فل ٚددد ,ٞتـدددٌِت "اهرِشددد ٚق األًدددين بدددني األجٔدددز ٝاألًِٚددد ٞاهفوشدددطِٞٚٚ
ٗ(اإلسددلاٚ٢و"ٗ ,")ٞٚاإلفددلاا ددّ املفددرقوني اهشٚاسددٚني""ٗ ,االهرفددا

ودد ٟأحدداكٍ اهقـددا,"١

حٚددك ٙاكددد اهلاتد "٘ٙسددف راقدد "ٞودد ٟأْ" :ا رقدداالحم اهشددوط ٞتقددَ٘ ودد ٟتِشدد ٚق أًددين
ًظددرتن بددني اهشددوطٗ ٞاهفدددٗ ؿددد أبِددا ١اهدد٘طّ ,حٚددك تفرقدى األجٔددز ٝاألًِٚددً ٞددّ سددب ق أْ
ا رقوددرٍٔ سددلاٚ٢ى ,بٌِٚددا تقددَ٘ سددلاٚ٢ى بإ دداد ٝا رقدداي ًددّ ا رقوددرٍٔ اهشددوطٗ ."ٞيف سددٚاق
تِاٗي أطلٗح ٞاملٌارساحم اهم ُشاُ ٞٚؿد األسل ,٠كظف اهلات "أ ّ أب٘ ُآٚد "ٞدّ
أسددداهٗ ٚممارسددداحم اهرفدد  ٙاهددديت رارسدددٔا سدددوطاحم االحدددرمي ٗاهشدددجْ٘ ؿدددد األسدددل٠
اهفوشدددطِٚٚني ,كٌدددا اسدددرفلل األسددداه ٚاهددديت تربفٔدددا سدددوطاحم االحدددرمي ًِد د ذتعددداحم
اال رقاي األٗا.
ب -5/قـ ٞٚاذت ق يف االُرااب:
أٗؿحت ػحٚف ٞفوشطني رب خطابٔا أطلٗح ٞجلا ١االُرااباحم اهفاًً ,ٞاكدً٘ ٝقفٔدا
اهدددلافض إلجلأ٢دددا " جدددلا ١االُراابددداحم اعوٚددد ٞيف ًثدددى ٓد د ٖ اهعدددلٗ اػدددطٚاد يف املدددا١
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اهفلددل"ً٘ ,افقّددا ٓ د ا اهددلأ ٜاهلات د " ؼدداَ دددٗاْ" قددا٢مّ" :اهـددف ٞاهغلبٚدد ٞيف ٗؿددفٔا
اهقا ٍ٢حاهِّٚا حتت االحرمي

ًٔٚس ٝأل ٞٙاُرااباحم".

ب -6/قـ ٞٚاذت ق يف تظلٚى ادتٌفٚاحم:
أبددلاحم ػددحٚف ٞفوشددطني أطلٗحدد ٞتظددلٚى ادتٌفٚدداحم ًددّ خددمي ددم أطلٗحدداحم فل ٚددٞ
تـٌِت "ح ق املاسشاحم األٓو ٞٚبفٌى ٗهلّ بظلٗط"" ٗ ,حى دد ًّ املاسشاحم األٓوٚد,"ٞ
ٗ"اهلقابدد ٞوددد ٟاملاسشددداحم" ,حٚدددك أٗؿددده حددد٘ار هودددلأ ٜأجلتدددٕ اهؼدددحٚف ٞحددد٘ي اذتددد ق يف
تظلٚى ادتٌفٚاحم أْ "ٗاار ٝاهداخو ٞٚأكددحم أْ هوجٌفٚداحم األٓوٚد ٞاذتد ق يف اهفٌدى هلدّ
بظددلط ًٗفدداً٘ ," ٙؿددح ٞأْ "اهدد٘اار ٝقددد حوددت ًِ د

دداَ  َددددًا ًددّ ادتٌفٚدداحم

األٓو ٞٚملااهفرٔا اهظلٗط".
ب -7/قـ ٞٚاذت ق يف اهرجٌع اهشوٌ:ٛ
أٗرد خطدداب ػددحٚف ٞفوشددطني أطلٗحدد ٞاهرعددآلاحم يف اهـددف ٞاهغلبٚددً ٞددّ خددمي مكددل
أسباب اهرعآلاحم اهيت طٔدتٔا اهـف ٞاهغلب ًّ ,ٞٚخمي ًا طلحٕ اهلات "٘ٙسف راقد"ٞ
يف ًقاهدٕ اهفٌد٘د" ٜهغد ٞقد د ٞتفرقدل ا املشداٗهً٘ ,"ٞٚؿدحًا أْ اهشدب يف األحددا اهدديت
تظٔدٓا اهـف ٞاهغلب" ٘ٓ ٞٚتلد ٜاذتاه ٞاالجرٌا ٗ ٞٚاالقرؼادٗ ,ٞٙاسرظلا ١اهفشداد املداهٛ
يف اإلداراحم اهفوٚدداٗ ,اادٙدداد ُشددب ٞاهفقددل ا ( )%يف اهـددفٗ ,ٞفظددى حلً٘دد ٞفٚددال يف
حتٌى ًشاٗهٚاتٔاٗ ,يف دار ٝاملاي اهفاَ ٗيف دار ٝاملِه ٗاهررب احم ارتارج."ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٙشرفلل ٓ ا املبحك ُرا :٢اهرحوٚى املقدارْ هشدٌاحم ارتطداب اهؼدحف ٛضتد٘ قـداٙا حقد٘ق
اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ٞٚيف ػددحٚفيت اذتٚددا ٝادتدٙدددٗ ٝفوشددطني فٌٚددا ٙرفودد ق شدداراحم
اهربِٓ.ٞ
ًشاراحم اهربِٓ ٞيف ػحٚفيت اهدراس:ٞ
جدٗي رقٍ ()4
ًشاراحم اهربِٓ ٞهقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف خطاب ػحٚفيت اهدراسٞ
اهؼحٚفٞ
ًشاراحم اهربِٓٞ

اذتٚا ٝادتدٙدٝ
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا ًا ٙو:ٛ
حااحم "اذتج ًّ ":بني ًشاراحم اهربِٓ ٞهقـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف خطاب
ػحٚفيت اهدراس ٞو ٟامللتب ٞاألٗا بِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شدار بلِٓد ,ٞدٍ جدا١حم
(*)

جا ١دد ًشاراحم اهربِٓ ٞأكرب ًّ دد ً٘اد اهلأ ٜيف ػحٚفيت اهدراس ٞاهباهح (ً )54ادٗ ;ٝمهم ألْ ًاد ٝاهلأٜ
اه٘احد ٝحتر٘ ٜو ٟأكثل ًّ ًشار هوربِٓ ٞهوردهٚى و ٟاألطلٗحاحم.
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االقرتاحاحم بامللتب ٞاهثاُ ٞٚبِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شار بلِٓ ,ٞتورٔدا اذتود٘ي بامللتبدٞ
اهثاهثددددد ٞبِشدددددب )%( ٞب٘اقدددددع (ً ) شدددددار بلِٓدددددٗ ,ٞحدددددااحم وددددد ٟامللتبددددد ٞاهلابفدددددٞ
"االسرِراجاحم" بِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شار بلِٓ.ٞ
ٗجا١حم "األحدا " بامللتب ٞارتاًش ٞبِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شار بلِٓد ,ٞتورٔدا بامللتبدٞ
اهشادس" ٞاهرؼلحياحم" بِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شداراحم بلِٓدٗ ,ٞأخد ًا جدا١حم بامللتبدٞ
اهشابف" ٞاهبٚاُاحم ٗاهرقارٙل اهؼحف "ٞٚبِشب )%( ٞب٘اقع (ً )شاراحم بلِٓ ًّ ٞمجداهٛ
دددد ًشدداراحم اهربِٓدد ٞيف خطدداب ػددحٚفيت اذتٚددا ٝادتدٙدددٗ ٝفوشددطني ضتدد٘ قـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚاهباهح (ً )شارًا هوربِٓ .ٞ
(أ) ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل ًشدداراحم اهربِٓدد ٞارتاػدد ٞبقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٞٚ
كٌا طلحٔا ارتطاب اهؼحف ٛهؼحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٗ ,ٝمهم و ٟاهِح٘ اآلت:ٛ
أ -/املربراحمٗ ,تـٍ (اذتجٗ ,:املطاه ٗ ,االسرِراجاحم):
أ -//قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا:ٝ
أٗؿه اهلات " ادي بد اهلمحّ" ,اذتج :اهديت تد رل بٔدا االحدرمي (اإلسدلاٚ٢و )ٛهرربٙدل
اهقؼددددف ا ٌجددددً ٛددددّ اهطددددا٢لاحم ٗاهدددددباباحم ٗاهددددزٗارق (اإلسددددلاٚ٢و )ٞٚودددد ٟاهشددددلاْ
اهفوشطِٚٚني يف قطال زٗ ٝأد ٠ا اسرظٔاد ( )171فوشدطِِّٚٚآٗ ,د" ٛأْ فؼدا٢ى املقاًٗدٞ
أطوق ت ُ اْ أسوحرٔا و ٟجٚد

شدلل ٜسدلاٚ٢و ٛحداما ٝارتدط اهفاػدى بدني اهقطدال

ٗدٗه ٞاالبلتٔاٙدد (اإلسدلاٚ٢و ٗ ,)ٞٚػدابرٕ ػدابً ٞباطدلٗ ."ٝيف سدٚاق ًرؼدى قددَ اهلاتد
"حي ٟٚربا " حج ٞاُ" ٛٓ ٞٚا د ًّ اسرٔدا

زً ٝسرب خبٚك رت هدٕ ُرِٚدآ٘ ٗاًلتدٕ

يف سلاٚ٢ى ٘ٓٗ ,خلاا قطال زُٔ ٝاِّٚ٢ا ًّ ًشارٖ ًٗؼ ٖ اهفوشطٚين".
ٗرثوت املطاه بـلٗر ٝصتاا املؼاذت ٞاهفوشدطٗ ,ِٞٚٚحتقٚد ق اه٘حدد ٝاه٘طِٚد ٞيف ً٘اجٔدٞ
ٓ د ا اهفدددٗاْ ودد ٟاًرددداد أرل اهدد٘طّ ٗاهظددراحم ٗاملقاًٗدد ٞاهفوشددطً ِٞٚٚددّ كددى اهفؼددا٢ى
ٗاألهدد٘اْ ٗاألمرل ٗااٌ٘ دداحمٗ ,دفددّ االُقشدداَ اهفوشددطٚين ٗسددط اهلكدداَ اهلددب اه د ٜ
خيوفددٕ اهفدددٗاْ (اإلسددلاٚ٢و )ٛاملشددرٌل  ًً٘ٙدا بفددد ٙددَ٘ .أًددا اذتودد٘ي ترحقدد ق برِف ٚد اتفاقدداحم

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

املؼاذت ٞادتدآز ٝاهديت

اهر٘قٚدع ؤٚداٗ ,برلدلٙص اهثقد ٞاه٘طِٚدٗ ,ٞباهرسكٚدد ود ٟأْ

املفِدد ٟاه٘حٚددد همُرؼددار يف ٓدد ٖ امل٘اجٔدد ٞاهدً٘ٙددٓ ٞدد٘ املؼدداذتٗ ,ٞاهشددٌا بفدد٘د ٝدتِددٞ
االُرااباحم امللكز ٞٙهوف٘د ٝهرشجٚى اهِاخبني اهفوشطِٚٚني يف ستافعاحم ادتِ٘ب.
أ -//قـ ٞٚحل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب :
قدَ ًِدر :ارتطداب اهؼدحف ٛاهلاتد " دادي بدد اهدلمحّ" حججًدا تدربر أطلٗحد ٞاهشدط٘
ودد ٟاملاسشدداحم اإل مًٚدد ٞاذتجدد ٞاألٗا ٓددً٘" ٛاػددو ٞاالحددرمي (اإلسددلاٚ٢و )ٛهشٚاسددٞ
اهبطع ٗاهرِلٚى ٗاال رقاي اإلدار ٜقد ق اهؼدحفٚني" .أًدا اذتجد ٞاهثاُٚد" ٞتلٌد ٍٚاألفد٘اٖ
ٗخِ ق اهؼ٘حم اه٘طين ٗاإلًفاْ يف ممارسد ٞأسداه ٚاهقٔدل ؿدد اذتلكد ٞاألسد ًٗ ,ٝرابفدٞ
سٚاسدد ٞاهرٔ٘ٙددد ًٗؼددادر ٝاألراؿددٗ ,ٛبِددا ١اه٘حددداحم االسددرٚطاُٗ ,ٞٚتؼددفٌ ٞٚوٚدد ٞاهشددمَ
بظلى كو."ٛ
ًّٗ أجى حتق ٚق ؿٌاُاحم حل ٞٙاهلأٗ ٜاهلأ ٜاآلخل ,طاه اهلات " ادي بدد اهدلمحّ"
بسٌٓ ٞٚاهرسكٚد أًاَ أػدحاب اهشدوطاحم اهرِفٙ ٚدٗ ٞاهرظدلٙفٗ ٞٚاهقـدا ٞٚ٢بـدلٗر ٝاحدرتاَ
حلٙدد ٞاهدددلأٗ ٜاهدددلأ ٜاآلخدددل ٗاهرفدددب ٗ ,اذتدد ق يف اه٘ػددد٘ي هوٌفوً٘ددداحم ٗتفٌٌٔٚددداٗ ,تفزٙدددز
اهد قلاطٗ ,ٞٚؿٌاْ اهشمً ٞألػحاب اهلؤ ٠املرِاقـً ٞع قاد ٝاألُعٌ ٞاهشٚاس.ٞٚ
أ -//قـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف : ٙ
أبددلاحم اهؼددحٚف ٞددرب خطابٔددا يف ًقدداي هولاتدد "بلددل أبدد٘ بلددل" ً٘قفٔددا ًددّ قـددٞٚ
اال رقددداي وددد ٟقا دددد ٝاالُرٌدددا ١اهشٚاسدددً ,ٛطاهبد د ّٞب٘جددد٘ب ت٘قدددف اعلؿد دني ٗاملفدددرني
املشددرفٚد ّٙيف محدداض ًددّ االُقددمب ًددّ حتلٙـددٍٔ ٗفردداٗ ٍٔٙاهفدداجل ٝؿددد بددين جودددتٍٔ,
ٗ و ٟمحاض أْ تقلّ مطس االُقمب ٗاال ر ار ِٕ ٗ ٌا ففورٕ ٗ دَ اهف٘د ٝهدٕ ًطوقّداٗ ,أْ
ٙبرفددد اهطددمب ٗاهظددباب اًدد ٞددّ املٌاحلدداحم اهشٚاسدد ٞٚاالُرٔااٙدد ٞهع ٙد اٗ ١اهرحددلٙض
ٗافرفدداي اهفددل ٗاهددد ٘ ٝهوقرددايٗ ,أْ تلددْ٘ حلٙدد ٞاهرفددب حؼدداُ ٞهوطوبددٗ ٞهلافدد ٞف٣دداحم
اارٌع.
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أًددا اهِرددا :٢املرتتبددُ ٞرٚجدد ٞاالسددرٌلار يف سٚاسدد ٞٚاال رقدداي ألبِددا ١اهظددف اهفوشددطٚين "دفددع
املِطق ٞضت٘ ٓاٗ ٞٙاهفِف ٗاذتلب ٗتقطٚع أٗػاي خ٘ٚط اهشدمَ ٗاذتلٙدٗ ,ٞتددً بظدلى
ًِٔج ٛاهرش٘ ٞٙاهشٚاسٗ ٞٚتؼف ٞٚاذتق٘ق اه٘طِ ٞٚاهفوشط.ِٞٚٚ
أ -//قـ ٞٚاذت ق يف االُرااب:
د ٍ اهلات " بدد اذتلد ٍٚػدم " أطلٗحد ٞجدلا ١االُراابداحم قجدرني سداقٌٔا هرربٙدل
ً٘قفددٕ ,اذتجدد ٞاألٗا ٓدد" ٛاهرغددٗ ٚاهرجدٙددد ٗ دداد ٝاهددلٗ ا اذتٚددا ٝاهد قلاطٚدد ٞبفددد
اُرلاس ٞاالُقمب" ,أًا اذتج ٞاهثآُ ٞٚد" :ٛاُرفداغ اذتٚدا ٝاهربملاُٚدٗ ٞرلدني األطدل ًدّ
ممارس ٞدٗرٓا يف ٌو ٞٚبِا ١اارٌع ٗاملاسش ٞا حني أْ تدِجه ظدلٗ املؼداذت ,"ٞبٌِٚدا
رثوت املطاه يف " دَ االهرفدا

ا اهدد ٘احم اهديت تٔد٘ي ًدّ تددا ٚاحم سدوب ٞٚود ٟاه٘ؿدع

بشب االُقشاَ ٗباهراه ًّ ٛاه٘اج اهرتٙك ٗ طاً ١زٙد ًّ اه٘قت".
أ -//قـ ٞٚتقود اه٘ظا٢ف اهفاً:ٞ
د ددٍ اهلاتد "ً٘فدد ق ًطددل" أطلٗحدد ٞطددلط اهر٘ظٚددف ٗرفـددٕ هقددلار زتوددص اهدد٘ارا ١هغددا١
طلط اهشمً ٞاألًِ ٞٚاملطو٘ب كظلط هور٘ظٚف يف املاسشاحم اذتلًً٘ ,ٞٚد ًٌا ً٘قفدٕ
بثم حج ,:اذتج ٞاألٗا ٓ" ٛأْ االحرمي ًا ااي جامثًاٙ ,شرغى ُقاط اهـفف يف أفدلاد
اارٌدعٙ ,شدرادًٍٔ ٗٙد٘ظفٍٔ ٗٙد٘رطٍٔ ٗخيددد ٍٔ ٗٙآودٍٔ كشٌاسددلٙ ٝبٚفدْ٘ األراؿددٛ
ٗاملفوً٘احم هٕ" ,أًا اذتج ٞاهثاُ" ٛٓ ٞٚاألًٗ ٞٚاهفظا٢لٗ ٞٙاهقبو ٞٚاهشٚاس ٞٚاملشدرحلٌ ٞيف
خِادقٔددا ٗاهدديت رِددع تطدد٘ر ٗتقدددَ اارٌددع"ٗ ,اذتجدد ٞاهثاهثدد" ٞاسددرٌلار ًشددرادً٘ املبددادئ
اه٘طِٚدددٗ ٞاألفلدددار اإلُشددداُ ٞٚاهِبٚوددد ٞأسدددلً ٠ؼددداذتٍٔ اه اتٚدددًٗ ٞظدددارٙفٍٔ اهظاؼدددٞٚ
ٗاهفٙ ,ٞٙ٘٣رحاٙوْ٘ و ٟاهق٘اُني ٗٙظل ِْ٘ ارتلٗا ّ اإلمجال ٗاهر٘اف ق اه٘طين".
بٌِٚدا رثوددت املطاهد بـددلٗر ٝدراسد ٞاألًددل ٗقثددٕ ًدع املاسشدد ٞاألًِٚد ٞبلددى ختؼؼدداتٔا
با ربارٓددا أدا ٝاذتلً٘دد ٞهرددسًني حقدد٘ق املدد٘اطّ ٗسددمًرٕٗ ,اهفٌددى ودد ٟدددَ حتٌٚددى أٜ
ًدد٘اطّ ٗار اهظددبٔ ٞأٗ اهظددم أٗ حردد ٟاه٘طدداً ٞٙددع األخ د يف اذتشددباْ أْ املاسشدد ٞاألًِٚددٞ
ً٘قع ق ٞال لِٔا اإلفؼا

ّ املفوً٘احم اهيت هدٔٙا .

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

أ -//قـ ٞٚاهرجٌع اهشوٌ:ٛ
اسرِد اهلات "ً٘ف ق ًطل" هدد ٍ أطلٗحد ٞاهرعدآلاحم يف اهـدف ٞاهغلبٚدٗ ,ٞأسدبابٔا ا
حجرني ,اذتج ٞاألٗا "األاً ٞاالقرؼدادٗ ٞٙاملاهٚد ٞاهديت سدببٔا االحدرمي ٗاالسدرٚطاْ" ,أًدا
اذتجدد ٞاهثاُٚدد" ٞاالُقددمب يف ددز"ٗ "ٝاذتؼددار املدداهٗ ٛاهشٚاسدد ."ٛأًددا اهلاتد "بٔددا ١رحدداي"
ٙـددٚف حجددرني هددد ٍ ٓ د ا اهطددل  ,اذتجدد ٞاألٗا ترٌثددى يف "اهغددمٗ ١األٗؿددال االقرؼددادٞٙ
اهؼفب ,"ٞأًا اذتج ٞاهثاُ " ٞٚجز اذتلً٘ ّ ٞاإلٙفا ١باهرزاًاتٔا جتاٖ امل٘اطِني".
أ-/

اهدال٢ى:

أ -//األحدا  :
اُطودد ق كردداب ػددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙدددً ٝددّ األحدددا ادتارٙدد ٞيف ًفددادترٍٔ هقـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسً ,ٞٚثى :سط٘ زتٌ٘  ًّ ٞمحاض ودُ ٟقابد ٞاهؼدحفٚني يف قطدال
زٗ ,ٝاقرحاَ ق٘احم االحرمي (اإلسلاٚ٢و )ٛملقل ٜستطيت توفزٗ ْ٘ٙطدّ ٗاهقددض اهرتبد٘,ٜ
ٗقلار هغا ١جلا" ١اهشمً ٞاألًِ "ٞٚاملطو٘ب كظلط هور٘ظٚدف يف املاسشداحم اذتلً٘ٚد,ٞ
ٗقددلار جددلا ١االُراابدداحم اعوٚددٌ ٗ ,ٞوٚدداحم االحرجدداا اهدديت طددٔدتٔا األراؿدد ٛاهفوشددطِٞٚٚ
األسب٘ل املاؿ ٛؿد اهغمٗ ١األٗؿال االقرؼاد ٞٙاهؼفب.ٞ
أ -//اإلحؼا١احم :
اسرادَ كراب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد ٝاإلحؼا١احم يف ًفادتد ٞقـد ٞٚاال رقداي ٗاهرفد ٙ
"أكثدددل ًدددّ أربفددد ٞقال أسد د ٗ ٝأسد د فوشدددطٚين ًدددا ااهددد٘ا ًفدددرقوني يف سدددجْ٘ االحدددرمي
(اإلسلاٚ٢و ,)ٛحٚك بدأ أكثل ًدّ (ً )دٍِٔ اإلؿدلاب دّ اهطفداَ" .كٌدا

ت٘ظٚدف

اإلحؼا١احم يف ًفادت ٞقـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا " ٝا٢و ٞاهده٘ يف ح ٛاهِؼل اهيت اسرظٔد أحد
ظل فلدًا ّ ف ٍٔٚأربف ًّ ٞاألطفاي اهؼغار"ٗ ,أٙـًدا ًفادتد ٞقـد ٞٚاذتد ق يف االُراداب
"سلاْ قطال ز ٝاهباهح ددٍٓ ًوًُ٘ٚا ٗمثاْف ً ٞ٣أهف".
أ -//اهبٚاُاحم اهؼحفٗ ٞٚاهرقارٙل :
اُطوقت ػحٚف ٞاذتٚا ٝيف تِاٗ ا هقـ ٞٚحلٙد ٞاهدلأٗ ٜاهرفدب ًدّ تقلٙدل "أػددرحم ًِعٌدٞ
"ًلاسوْ٘ بم حدٗد ذتل ٞٙاهؼحاف "ٞتقلٙلٓا اهشِ٘ٗ ,ٜجا١حم فوشدطني يف امللكدز 
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ؿددٌّ اهرؼددِٚف اهفددامل ٛذتلٙدد ٞاهؼددحاف ,"ٞكٌددا اسددرِدحم ا اهبٚاُدداحم يف ًفادتدد ٞقـددٞٚ
م دّ بٚداْ ًِعٌداحم
اال رقاي ٗاهرفد ٗ" ٙفد ق اهبٚداْ اهد  ٜأػددرٖ اهؼدو ٚاألمحدل ,فـد ّ
حق٘ق اإلُشاْ األٗرٗبٚدٗ ٞطدلق أٗسدط ,"ٞٚباإلؿداف ٞا اهبٚاُداحم اهديت

اهلجد٘ل هٔٚدا يف

ًفادت ٞقـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا" ٝاهبٚاُداحم األًلٙلٚدٗ ٞاألٗرٗبٚد ٞتطود ًدّ دز ٝاهـدح ٞٚأْ
ت٘قف طمق اهِار ٗال تطو ًّ سلاٚ٢ى طً٣ٚا".
أ -//اهرؼلحياحم :
اسددرِدحم ػددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙدددٗ ٝكرابٔددا ا اهرؼددلحياحم يف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاذتدد ق يف
اذتٚا ,ٝحٚك اسرِدحم ا تؼلٙه بّ ٘ر ْ٘ٙاَ  ْ " 1948سلاٚ٢ى ؤٚا أال تفلط بدسٜ
طرب ًّ األرل اهيت تشرطٚع االسرٚم ١وٚدٕ"ٗ .كد هم يف ًفادتد ٞقـد ٞٚاهرجٌدع اهشدوٌٛ
اسددرِد اهلاتد "ً٘فدد ق ًطددل" ا اهرؼددلحياحم اهؼددادر ٝددّ اهددلٚ٢ص أبدد٘ ًددااْ يف هقدداً ١ددع
اهؼددحاف ٞاعوٚددٗ ٞاهفلبٚددٗ ٞاهدٗهٚدد ٞبظددسْ االحرجاجدداحم اهدديت طددٔدتٔا اهـددف ٞاهغلبٚدد ٞؿددد
م ١األسفار "ارفف٘ا رؤٗسدلٍ فدسُرٍ فوشدط" ,"ِْ٘ٚٚهدّ ُلكدع ..سدِ ٓ  ,فِٔدان 
دٗه ٞتفرت بدٗه ٞفوشطني ٗ ,اػٌرٔا اهقدض اهظلق."ٞٚ
(ب) ػحٚف ٞفوشطني:
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل بفددض ًددّ ًشدداراحم اهربِٓدد ٞارتاػدد ٞبقـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚكٌا طلحٔا ارتطاب اهؼحف ٛهؼحٚف ٞفوشطنيٗ ,مهم و ٟاهِح٘ اآلت:ٛ
ب -/املربراحمٗ ,تـٍ (اذتجٗ ,:املطاه ٗ ,االسرِراجاحم):
ب -//قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا:ٝ
ٗيف ًفادت ٞأطلٗح" ٞاال رٚاالحم" حتد اهلات " ؼاَ طاٗر" يف ًقاهٕ اهفٌ٘د" ٜاهظدٔٚد
اهشم  ٗ ٞرٓاب سلاٚ٢ى ًرجددد" دّ حاد د ٞا رٚداي اهفرد ٟاهفوشدطٚين ستٌدد اهشدم ,ٞ
ً٘ؿحًا أْ اهظٔٚد اهشم  -ٞرمحٕ اهلل ٘ٓ -أٗي ؿحاٙا اهشٚاس ٞادتدٙدد ٝاهديت تربفٔدا
دٗهدد ٞاالحددرمي يف اهـددف ٞاهغلبٚدددً ,ٞددد ًٌا ق٘هددٕ بدددثم حجدد ,:اذتجدد ٞاألٗا" :ا ز دددٞ
اهِللا ١اهيت حودت يدٚع االحدرمي يف قطدال دز ,"ٝاذتجد ٞاهثاُٚد" ٞاهـدغ٘ط اهديت بددأحم
أٗرٗبددا رارسددٔا ًددّ أجددى ٗقددف أ ٌدداي االسددرٚطاْ يف اهـددف ٞاهغلبٚدد ,ٞأًددا اذتجدد ٞاهثاهثددٞ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

"اهد ا ٞٙاالُرااب( ٞٚاإلسلاٚ٢وً )ٞٚدّ أجدى اُراابداحم اهلِٚشدت ٗاهديت تدست ٛكدى ًدل ٝودٟ
حشاب اهدَ اهفوشطٚين".
ب -//قـ ٞٚحل ٞٙاهرِقى:
أبلا اهلات "ٓظاَ ًِ٘ر" ُ ٞٚسلاٚ٢ى زي اهقدض ٗتقش ٍٚاهـف ٞاهغلبً ,ٞٚد ًٌا طلحٕ
ا كظفرٕ ػحٚفٓ" ٞآرتص" ًاخلًا دّ قٚداَ اهلٚداْ (اإلسدلاٚ٢و )ٛبفٌوٚد ٞكدرب ٠تفدزي
يف حدداي رأًدداًِ ,طقدد ٞاهقدددض اهظددلق ٞٚيف اهـددف ٞاهغلبٚددٗ ,ٞتقشددٍ األخ د  ٝا مشاهٚددٞ
ٗجِ٘ب ٞٚدْٗ أ ٜت٘اػى جغلايف بٌِٔٚا.
ٗطاه اهلات "٘ٙسف راقًِ "ٞدٗب فوشطني يف األًٍ املرحدٗ ٝرٚ٢ص اهشوط ٞاهفوشطِٞٚٚ
مطٌ٘ ٝوٗ ٞٚاحد ٝيف ًٚداْ راَ اهللٗ ,اهقدضٗ ,اهـف.ٞ
ب -//قـ ٞٚحل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب :
د ٍ اهلات "مس اق٘حم" أطلٗح" ٞاُرااباحم اهِقاب "ٞبسْ جلا ١االُرااباحم األخ  ٝهِقابٞ
اهؼحفٚني جا١حم هرللض ٗاقع فلاغ اهِقاب ًّ ٞستر٘آا املٔدين ٗتفدزا االُقشداَ ,قجد,ٞ
ٗٓ" :ٛاهشا ْ٘ ا االُرااباحم ال ٙوقْ٘ بداالّ ال هوٌؼدوح ٞاه٘طِٚدٗ ٞال املِٔٚد ,ٞففد ٛاهد٘طين
اهفدداَ ٓددٍ ٙللسددْ٘ اُقشدداًًا ًقٚرًددا دداًُِ ٟددٕ ٗس ٙددزي اهفوشددطٗ ,ِْ٘ٚٚيف املٔددين فٔددٍ
ٙظل ْ٘ اُرٔاكاحم حل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب ٗحل ٞٙاهفٌى اهؼحايف و ٟأٗسع أب٘ابٔا".
ب -//قـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف : ٙ
د ٍ اهلات "٘ٙسف راق "ٞأطلٗح ٞاال رقاي و ٟقا د ٝاالُرٌا ١اهشٚاس ٛقجدً ٞفادٓدا
"أْ ا د ًّ قٌع حلك ٞمحاض ٓ٘ اسر٣ؼاي قد٘ ٝمحداض ٗ ,مخداد طدفبٚرٔاٗ ,تفلٚدم
بِٚرٔا"ً٘ ,ؿحًا أْ قش٘ ٝاال رقاالحم اطردحم ًاخلًا ؿد قٚداداحم ٗكد٘ادر حلكد ٞمحداض
اهشٚاسٚني ٗ

اهشٚاسٚني يف كى ًِاط ق اهـفً ,ٞد ًٌا طلحدٕ قجرني ,اذتجد ٞاألٗا

ٓ" :ٛبشب االحرجاجاحم اهظفب ٞٚماحم األبفاد االجرٌا ٗ ٞٚاهشٚاسد ,"ٞٚأًدا اذتجد ٞاهثاُٚد:ٞ
"خظدد ( ٞٚسددلاٚ٢ى) ٗاهشددوطً ٞددّ اُدددالل اُرفاؿدد ٞاهثدد ٞتفٌددى باجتدداٖ ًددزدٗا ,أحدددٌٓا ؿددد
االحرمي ٗاآلخل ؿد سوط ٞباض -فٚال ٗأجٔزتٔا األًِ."ٞٚ
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أًا ّ اذتو٘ي اهيت لدّ أْ تشدا د يف مابد ٞادتوٚدد ًدا بدني األجٔدز ٝاألًِٚدٗ ٞاهظدف ,
ًٗددا بددني ًِرشددبٔٚا ٗأُؼددار محدداض ,قاهددت اهلاتبد" ٞملدد ٟخدداطل" ":ودد ٍٔٚأْ ٙرد كلٗا أٗالّ
أُٔددٍ ال لددّ أْ جيِدد٘ا ًددّ اهظدد٘ن ِبًدداٗ ,أْ ًددّ ٙددزرل حيؼدددٗ ,أُددٕ حددني حيؼددى تغد
ج د ر ٜودد ٟسٚاسدداتٍٔ األًِٚددٗ ,ٞجيِحددْ٘ هورؼددايف ًددع خؼددًٍ٘ٔ ٗاال ر د ار ملددّ كدداُ٘ا
ؿح ٞٚظؤٌٍ خمي اهشِ٘احم اهفا٢ر."ٞ
ب -//قـ ٞٚاذت ق يف االُرااب :
اسددرِد اهلات د "٘ٙسددف راقدد "ٞهددد ٍ أطلٗحدد ٞجددلا ١االُراابدداحم اهبودٙدد ٗ ٞدددَ آرٌدداَ
امل٘اطِني يف اهقدض اعرو ٞباالُرااباحم اهبود ,ٞٙا حجً ٞفادٓا "امل٘اطّ املقدس ٛال ٔٙدرٍ
ٗال ٙباه ٛألُٕ س ٙرو ق أ ٞٙخدً ٞحقٚق ًّ ٞٚسوط ٞراَ اهلل ,اهقدض خارا اهرغطٚد"ٗ ,ٞال قدٞ
بددني ً٘اطِٔٚددا ٗبددني حلً٘دد ٞفٚددال" ,كٌددا ٘ٙؿدده أْ كددى ا ددِني ًددّ م ددً ٞددّ سددلاْ
اهـف ٞاهغلبٙ ٞٚلفض االُراابداحم اهبودٙدً ,ٞدد ٌاّ ق٘هدٕ قجدٓٗ ٞدٙ" :ٛدل ٠أُٔدا جتدل ٜبدني
فره ٗفدرهٗ ,أْ فدره تِدزي فٔٚدا بفدد ٝقد٘اً ٍ٢رِافشد ٞألُدٕ ال ًِافشد ٞهفدره يف اهـدف ٞال ًدّ
محاضٗ ,ال ًّ املشرقونيٗ ,ال حر ًّ ٟاهٚشار اه ٙ ٜفرزَ بفـٕ املظارك."ٞ
ب -//اذت ق يف تظلٚى ادتٌفٚاحم:
أبلاحم ػحٚف ٞفوشطني رب ح٘ار هولأ ٜأجلتٕ ح٘ي اذت ق يف تظدلٚى ادتٌفٚداحم أْ "ٗاارٝ
اهداخوٚددد ٞأكددددحم أْ هوجٌفٚددداحم األٓوٚددد ٞاذتددد ق يف اهفٌدددى هلدددّ بظدددلط ًٗفدددا ," ٙكٌدددا
أٗؿحت " ْ اهداخو ٞٚرارض رقاب ٞقٚو ٞو ٟاملِعٌاحم األٓوً ,"ٞٚد ًٌا طلحدٕ قجدٓ ٞدٛ
" ْ ا د ًّ ٓ ٖ اهلقاب ٞاهثقٚو ٘ٓ ٞخـال املِعٌاحم".
ب -//اذت ق يف اهرجٌع اهشوٌ:ٛ
د ددٍ اهلات د "٘ٙسددف راقدد "ٞأطلٗحدد ٞاهرعددآلاحم يف اهـددف ٞبفدددد ًددّ اذتجدد ,:اذتجددٞ
األٗا" :تلد ٜاذتاه ٞاالجرٌا ٗ ٞٚاالقرؼادٗ ,"ٞٙاذتج ٞاهثاُ" :ٞٚاسرظلا ١اهفشداد املداه ٛيف
اإلداراحم اهفوٚددا"ٗ ,اذتجدد ٞاهثاهثدد" :ٞاادٙدداد ُشددب ٞاهفقددل ا ( )%يف اهـددف ,"ٞأًددا اذتجددٞ
اهلابف" :ٞفظدى حلً٘د ٞفٚدال يف حتٌدى ًشداٗهٚاتٔاٗ ,يف دار ٝاملداي اهفداَ ٗيف دار ٝاملدِه
ٗاهررب احم ارتارج."ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ب -/اهدال٢ى:
ب -1//األحدا :
طلوت األحدا ًلجف ًٌٞٔ ٞٚاسرِدحم هٔٚا ػحٚف ٞفوشطني ٗكرابٔا يف ًفادت ٞقـداٙا
حق٘ق اإلُشاْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسدً ,ٞٚثدىً٘ :اػدو ٞاألسد اهظدٚع خـدل ددُاْ ؿدلابٕ دّ
اهطفاَ هوٚدَ٘ اهشدابع ٗارتٌشدني ود ٟاهرد٘اه ,ٛجدلا ١اُراابداحم ُقابد ٞاهؼدحافٚني باسدرثِا١
ز ,ٝفلاا جٔاا املاابلاحم وً ٟشر٘ ٠اهـف ّ ٞمجٚع اذتاػوني ود ٟقدلاراحم بداإلفلاا
ًددّ اعدداكٍ ,جتدددد اهفدددٗاْ (اإلسددلاٚ٢و )ٛودد ٟددز ,ٝا رٚدداي اهفردد ٟاهفوشددطٚين ستٌددد
اهشم  ٞبدَ بارد.
ب -//اإلحؼا١احم :
اسرادَ كراب ػحٚف ٞفوشطني اإلحؼا١احم يف ًفادت ٞقـ ٞٚتظلٚى ادتٌفٚاحم "ًِحت
ٗاار ٝاهداخو ٞٚيف قطدال دزًِ ٝد داَ  َحرد ٟاآلْ ,رخدؽ ٌدى هدد ( )مجفٚدٞ
أٓو )(ٗ ,ٞٚمجف ٞٚأجِب."ٞٚ
كٌا ت٘ظٚف اإلحؼا١احم يف ًفادت ٞقـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف " ٙأكثل ًّ ً ٞ٣أهف قدلار
ا رقاي دار ٜػدرحم ق ق ً٘اطِني فوشطِٚٚني ًِ داَ ٗ -َفد ق حؼداٚ٢احم ٗاارٝ
األسدددل -٠تظدددلى ِ٘اًُدددا لٙـًدددا ألسددد٘أ أُددد٘ال اال رقددداي اهرفشدددف ٛيف اهقددداُْ٘ اهددددٗهٛ
اإلُشدداُ٘ٙ ,"ٛجددد (ً )فددرقمّ دارِّٙددا يف سددجْ٘ االحددرمي"" ,ػدددر ( )قددلار
ا رقاي دار ًِ ٜاُدالل اُرفاؿ ٞاألقؼ ٟاَ ٗ َحر ٟاه ."َ٘ٚ
ب -3//اهبٚاُاحم اهؼحفٗ ٞٚاهرقارٙل :
اُطوقت ػحٚف ٞفوشطني يف تِاٗ ا هقـ ٞٚحل ٞٙاهرِقى ًّ تقلٙدل "تـدٌّ اهرقلٙدل اهشدِٜ٘
ه ًٍ املرحدد ٝدم ُقداط رٚ٢شد :ٞاألٗا حؼدار دز ,ٝاهثاُٚد ٞسدلاْ ًدِٙد ٞاهقددض بدات٘ا
ًِفزهني ّ اهـف ٞأكثل يف اَ  ,َاهثاهثً ٞطاهب ٞسلاٚ٢ى باحرتاَ حقد٘ق اإلُشداْ
األساس٘ ٞٚج اهقاُْ٘ اهدٗه."ٛ
ب -//اهرؼلحياحم:
اسددرِدحم ػددحٚف ٞفوشددطني ٗكرابٔددا ا اهرؼددلحياحم يف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاال رقدداي مددم
اهقدداُْ٘  ,حٚدددك اسدددرِدحم ا تؼدددلٙه اهشدددف املؼدددلٙ ٜاسدددل ثٌددداْ " ْ ًؼدددل هدددّ تقدددف
ًلر٘ف ٞاألٙد ,ٜألُٔا ٓ ٛاهيت ر دت االتفداق ٗطدٔدحم وٚدٕٗ ,ال جيد٘ا إلسدلاٚ٢ى اإلخدمي
باهرزاًاتٔا يف ٓ ا املوف".
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اهثًددا :مسدداحم اهقدد٘ ٠اهفا ودد ٞيف قـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٗ ٞٚأدٗارٓددا يف
ػحٚفيت اهدراسٞ
ٙرِددداٗي ٓد د ا املبحدددك اهرؼددد٘ر ارتددداؾ مطددداب ػد دحٚفيت "اذتٚدددا ٝادتدٙدددد"ٗ "ٝفوشدددطني"
اٌ٘ ددً ٞددّ اهقدد٘ ٠اهفا ودد ٞاهدديت ٗردحم يف حتوٚددى خطدداب اهؼددحٚفرني ضتدد٘ قـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسددٗ ,ٞٚقددد بددلاحم اهقدد٘ ٠اهفا ودد ٞاهدديت حتوٚوددٔا يف طددار ستدددداحم
رػد األدٗار املِش٘ب ٞملاروف اهفا وني ٗاهؼدفاحم ٗتؼدِٚفٔا ا سدوب ٗ ٞٚجيابٚد ٞود ٟاهِحد٘
اآلت:ٛ
أٗالّ :اهق٘ ٠اهفا و ٞيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهش ٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
( ) اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
 اهؼدددفاحم املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهفا وددد ٞاهفوشدددط ِٞٚٚيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()5
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشطٗ ِٞٚٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
اهؼحٚفٞ

اهق٘ ٠اهفا وٞ
اهفوشطِٞٚٚ
حلك ٞمحاض
املقاًٗ ٞاهفوشطِٞٚٚ
أجٔز ٝمحاض األًِٞٚ
األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞهوشددوط ٞاه٘طِٚددٞ
اهفوشطِٞٚٚ
األسل ٠اهفوشطِْ٘ٚٚ
اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ
اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشطِٞٚٚ
ااٌ٘ل اهلوٛ

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

مجاه ٛدد
اهؼفاحم املِش٘بٞ
هوفا ى
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(*) جا١حم اهق٘ ٠اهفا و ٞبفدد أكرب ًّ دد قـاٙا حق٘ق االُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ,ٞٚمهم ألْ اهقـ ٞٚحتر٘ ٜوٟ
أكثل ًّ ق٘ ٠فا و ٞيف ػحٚفيت اذتٚا ٝادتدٙدٗ ٝفوشطني.
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا ًا ٙو:ٛ
حاا "األسل ٠اهفوشدط "ِْ٘ٚٚود ٟامللتبد ٞاألٗا يف اهشدٌاحم اإلجيابٚد ٞهوؼدفاحم املِشد٘ب ٞدٍ
بِشب )%47.1( ٞب٘اقع ( )مساحم اجياب ٍ ,ٞٚجا١حم بامللتب ٞاهثاُ" ٞٚاألجٔز ٝاألًِٚد ٞهوشدوطٞ
اه٘طِ ٞٚاهفوشط"ٗ ,"ِٞٚٚاهلٚ٢ص أب٘ ًدااْ" بِشدب )%23.5( ٞب٘اقدع ( )4مسداحم اجيابٚد ٞهلدى
ًٌِٔا ,تورٔا بامللتب ٞاهثاهث" ٞاملقاًٗ ٞاهفوشط "ِٞٚٚبِشب )5.9( ٞب٘اقع مس ٞاجيابٗ ٞٚاحد.ٝ
تقدددًت "حلكدد ٞمحدداض" اهقدد٘ ٠اهفا ودد ٞاهفوشددط ِٞٚٚيف ػددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝيف وبددٞ
اهشٌاحم اهشوب ٞٚؤٚا ,حٚدك جدا١حم بامللتبد ٞاألٗا بِشدب )%75( ٞب٘اقدع ( )مسداحم سدوبٞٚ
هوؼفاحم املِش٘ب ٞا ٍ ,جا١حم بامللتبد ٞاهثاُٚد" ٞأجٔدز ٝمحداض األًِٚد "ٞبِشدب )%25( ٞب٘اقدع
( )مسدددداحم سددددوبٗ ,ٞٚس تددددربا أ ٜػددددف ٞهلددددى ًددددّ "حلكدددد ٞفددددره""ٗ ,زتوددددص اهدددد٘ارا١
اهفوشطٚين""ٗ ,اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط"ٗ ,"ِٞٚٚاهشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط."ِٞٚٚ
(أ) ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل تؼدد٘راحم ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝفٌٚددا ٙرفودد ق
باهشدٌاحم اإلجيابٚدٗ ٞاهشدوب ٞٚاملِشدد٘ب ٞهؼدفاحم اهقد٘ ٠اهفا ودد ٞاهفوشدط ِٞٚٚيف قـداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
(أ)

اهشٌاحم اإلجياب ٞٚاملِش٘ب ٞهؼفاحم اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ

أ -1/املقاًٗ ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗردد دت دراسدددد ٞكددددى ًددددا ٓدددد٘ ًِشدددد٘ب ًددددّ مسدددداحم جيابٚددددٗ ٞسددددوب ٞٚهؼددددفاحم املقاًٗددددٞ
اهفوشدددط ِٞٚٚيف ارتطابدددداحم اهؼددددحف ٞٚاملدرٗسدددد ٞحتددددت ًشددددٌٚاحم (املقاًٗدددد ٞاهفوشددددطِٞٚٚ
– فؼدددا٢ى املقاًٗدددًٗ ,)ٞدددّ خدددمي تربدددع اهباحثد د ٞالحعدددت أْ تؼددد٘ر املقاًٗددد ٞاهفوشدددطِٞٚٚ
يف خطددددداب ػدددددحٚف ٞاذتٚدددددا ٝادتدٙدددددد ٝطغدددددت ؤٚدددددا اهشدددددٌاحم اإلجيابٚدددددٗ ,ٞيف ٓددد د ا
اهؼددددددد ٙددد د ٓ اهلاتددد د "حيٚددددد ٟربدددددا " يف طلحدددددٕ ألحدددددد ٓددد د ٖ األدٗار اهددددديت ترشدددددٍ
باإلجيابٚددد ,ٞقدددا٢مّ " :املقاًٗددد ٞاهفوشدددطً ِٞٚٚدددّ كدددى اهفؼدددا٢ى ٗاألهددد٘اْ ٗاألُددد٘ال ٗاألمرل
ٗااٌ٘ احم جتشد أمجى حاالحم اه٘حد ٝيف املٚداْ".
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أ -2/األجٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗرت دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ مساحم جيابٗ ٞٚسوب ٞٚهؼفاحم األجٔز ٝاألًِٚد ٞهوشدوطٞ
اه٘طِٚدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚيف ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ٞحتددت ًشددٌٚاحم (أجٔددز ٝاهشددوط-ٞ
املاسشدد ٞاألًِٚدد -ٞاألجٔددز ٝاألًِٚددٗ ,)ٞأٗؿددحت اهؼددحٚف ٞيف خطابٔددا اهشددٌاحم اإلجيابٚددٞ
ألجٔددز ٝاهشددوطً ٞددّ خددمي ًقدداي هولاتدد "ً٘فدد ق ًطددل" ,حٚددك قدداي" :األجٔددز ٝاألًِٚددٞ
با ربارٓددا أدا ٝاذتلً٘دد ٞهرددسًني حقدد٘ق املدد٘اطّ ٗسددمًرٕ"ٗ ,ك د هم "املاسشدد ٞاألًِٚددٞ
ً٘ؿع ق" ,"ٞال لِٔا اإلفؼا ّ املفوً٘احم اهيت هدٔٙا".
أ -3/األسل:٠
ٗرت دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚهؼدفاحم األسدل ٠يف ارتطابداحم
اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ,ٞحتددت ًشددٌٚاحم (األبطدداي اهثم دد ,ٞاألسدد اهفوشددطٚين ,اذتلكددٞ
اهفوشط ِٞٚٚاألس ٗ .)ٝاتـه ًّ خمي رػدد ٗحتوٚدى خطداب اهؼدحٚف ٞهرؼد٘ر األسدل ٠أْ
ػفاتٔا اتشٌت باإلجياب , ٞٚحٚك ٗػدف اهلاتد " دادي بدد اهدلمحّ" األسدل ٠املـدلبني
ددّ اهطفدداَ باألبطدداي ,ق دا٢مّ ":يف ًفددارن اهرحددد ٜهوجددمد (اإلسددلاٚ٢و٘ٙ )ٛاػددى األبطدداي
اهثم دد ٞسدداًل اهددربق ؿددلابٕ هوٚددَ٘ (ٗ ,)حشددّ اهؼددفد ٜهوٚددَ٘ (ٗ ,)أ ددّ طددلاُٗٞ
هوً" ,")( َ٘ٚفلك ٞاألًفا ١ارتاٗ ٞٙاهيت ٘ٙاػؤا األبطاي اهثم ٗ ,ٞسجو٘ا فٔٚدا سدٔاًًا
ٗطِِّٚا ؿافِّٚا يف عٌ ٞاهرحد" ,"ٜر ٍ أْ األبطداي اهثم د٘ٙ ٞاجٔدْ٘ خطدل املد٘حم ,ال أُٔدٍ
س ٙشرشوٌ٘اًٗ ,ا ااه٘ا خي٘ؿْ٘ ًفلك ٞاهرحد."ٜ
أ -4/اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ:
ٗرت دراس ٞكى ًدا ٓد٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚهؼدفاحم اهدلٚ٢ص أبد٘ ًدااْ يف
ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ,ٞحٚددك أبددلا ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙدددٝ
اهشدٌاحم اإلجيابٚد ٞهودلٚ٢ص أبد٘ ًدااْ ,حٚدك أٗؿده اهلاتد "ً٘فد ق ًطدل" يف طلحدٕ هروددم
اهؼددفاحم ,قددا٢مّ" :رسددٍ أبدد٘ ًددااْ ػدد٘ر ٝر٢ددٚص طددجال"ًِ" ,شددجٍ قدد٘الّ ٗففدمّ ًددع ُؼدد٘ؾ
اهقاُْ٘ ٗحق٘ق امل٘اطّ ٗاإلُشاْ"ٙ" ,رحٌى املشاٗه ,ٞٚال ٙوقٔٚا و ٟرأض أحد".
(ب) اهشٌاحم اهشوب ٞٚاملِش٘ ب ٞهؼفاحم اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ب -1/حلك ٞمحاض:
اتـه ًّ خمي رػد ٗحتوٚدى خطداب ػدحٚف ٞاذتٚدا ٝادتدٙدد ٝأُدٕ ود

ودٓ ٟد ا اهرؼد٘ر

اهشددٌ ٞاهشددوب ,ٞٚحٚددك ٗػددف اهلات د " ددادي بددد اهددلمحّ" حلكدد ٞمحدداض بدددد "حلكددٞ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

االُقمب اذتٌشاٗ ,"ٞٙكٌا ٗػف قاد ٝمحاض بؼفاحم سوب ,ٞٚقا٢مّ " :و ٟقداد ٝاالُقدمب
أْ ٙلفدد٘ا ددّ االصتددلار هوٌرآدد( ٞاإلسددلاٚ٢و "ٗ ,")ٞٚسددلاحم األػدد٘احم اهِظدداا ٗاهغبٚددً ٞددّ
اهِاطقني باسٍ حلك ٞمحاض".
ب -2/أجٔز ٝمحاض األًِ:ٞٚ
ٗرت دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ ػفاحم ألجٔز ٝمحاض األًِٚد ٞيف ارتطابداحم اهؼدحفٞٚ
املدرٗسددٗ ,ٞاتـدده ًددّ خددمي رػددد ٗحتوٚددى خط داب اهؼددحٚف ٞهرؼدد٘ر أجٔددز ٝمحدداض أْ
ػفاتٔا اتشٌت باهشوب ,ٞٚحٚك ٗػفٍٔ اهلات " اطف أب٘ اهلب" باهوؼ٘ؾ "تلً ٠ا ٓدٛ
ًقاٚٙص اهِزآٙ ٞا حـلاحم اهوؼ٘ؾٙ ,ا ًّ سلقرٍ ًاسش ٞبلاًدى ًلُ٘اتٔدا؟" ,كٌدا
ٗػفٍٔ باهفؼاب" ٞاختام قلاراحم ٗاؿح ٞق ق ٓ ٖ اهفؼاب."ٞ
 2.1األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘  ٠اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ
يف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()6
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشطٗ ِٞٚٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحٚفٞ

اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

مجاه ٛدد األدٗار
املِش٘ب ٞهوفا ى
ن
%
ن

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

اهق٘ ٠اهفا وٞ
اهفوشطِٞٚٚ
حلك ٞمحاض

%

ن

%
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أجٔز ٝمحاض األًِٞٚ
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األجٔددددز ٝاألًِٚدددد ٞاهشددددوط ٞاه٘طِٚدددد ٞ
اهفوشطِٞٚٚ

األسل ٠اهفوشطِْ٘ٚٚ

7.4









22.2









اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ



11.1









اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشطِٞٚٚ
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
حداا "األسدل "٠ود ٟامللتبدد ٞاألٗا يف اهشدٌاحم اإلجيابٚد ٞهد دٗار املِشد٘ب ٞدا بِشددب)%( ٞ
ب٘اقددع ( )مسدداحم اجيابٚدد ,ٞبٌِٚددا جددا ١يف امللتبدد ٞاهثاُٚدد" ٞاهددلٚ٢ص أبدد٘ ًددااْ" بِشددب)%( ٞ
ب٘اقدددع ( ) مسددداحم اجيابٚددد ,ٞدددٍ جدددا ١بامللتبددد ٞاهثاهثددد" ٞاألجٔدددز ٝاألًِٚددد ٞهوشدددوط ٞاه٘طِٚدددٞ
اهفوشدددط "ِٞٚٚبِشدددب )%( ٞب٘اقدددع ( )مسددد ٞجيابٚددد ,ٞتوردددٕ بامللتبددد ٞاهلابفددد" ٞاملقاًٗدددٞ
اهفوشددط "ِٞٚٚبِشددب )% ( ٞب٘اقددع مسدد ٞجيابٚدددٗ ٞاحدددً ٝددّ مجدداه ٛاهشددٌاحم اإلجيابٚدددٞ
ه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚاهباهح ( )مس ٞيف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد.ٝ
ٗحعٚت "حلك ٞمحاض" و ٟامللتب ٞاألٗا يف اهشٌاحم اهشدوب ٞٚهد دٗار املِشد٘ب ٞدا بِشدبٞ
( )%60ب٘اقع ( )مساحم سوب ,ٞٚدٍ جدا ١بامللتبد ٞاهثاُٚد" ٞاهد٘ااراحم اذتلً٘ٚد ٞاهفوشدط"ِٞٚٚ
بِشددب )%33.3( ٞب٘اقددع ( )5مسدداحم سددوبٗ ,ٞٚجددا ١يف امللتبدد ٞاهثاهثدد" ٞأجٔددز ٝمحدداض األًِٚدد"ٞ
بِشب )% 6.7( ٞب٘اقع مس ٞسوبٗ ٞٚاحدً ٝدّ زتٌد٘ل اهشدٌاحم اهشدوب ٞٚهد دٗار املِشد٘ب ٞهوقد٘٠
اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚاهباهح مجا ا ( )15مس ٞيف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد.ٝ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼدحف ٛهؼدحٚف ٞاذتٚدا ٝادتدٙدد ٝفٌٚدا ٙرفود ق
باهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا ود ٞاهفوشدط ِٞٚٚيف قـداٙا حقد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
(أ) اهشٌاحم اإلجياب ٞٚاملِش٘ب ٞألدٗار اهق٘  ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
أ -/األسل ٠اهفوشط :ِْ٘ٚٚ
ٗٙرٍ يف ٓد ا ااداي دراسد ٞكدى ًدا ٓد٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚألدٗار األسدل٠
اهفوشط ِْ٘ٚٚيف ارتطاباحم اهؼدحف ٞٚاملدرٗسد ,ٞحتدت ًشدٌٚاحم (األبطداي اهثم د ,ٞاألسد
اهفوشددطٚين ,اذتلكدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚاألسدد ٗ .)ٝاتـدده ًددّ خددمي رػددد ٗحتوٚددى خطدداب
اهؼحٚف ٞهرؼ٘ر األسل ٠أْ أدٗارٓا اتشٌت باإلجيابٗ ,ٞٚقد أكد " ادي بدد اهدلمحّ" يف
ٓ د ا اهشددٚاق ٓ د ٖ األدٗار ,قددا٢مّٗ" :اػددو٘ا دْٗ تددلدد ًفددلكرٍٔ حردد ٟحتقٚدد ق أٓدددافٍٔ,
ٗأٓددددا كدددى اذتلكددد ٞاألسدد  ٝداخدددى باسدددرٚمحم فاطددد ٛٚاهفؼدددل (اإلسدددلاٚ٢وٚني)"" ,س
ٙشرشوٌ٘اًٗ ,ا ااه٘ا خي٘ؿْ٘ ًفلك ٞاهرحد."ٜ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

أ -/األ جٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط :ِٞٚٚ
ٗترٍ دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚألدٗار "األجٔدز ٝاألًِٚد ٞهوشدوطٞ
اه٘طِٚدد ٞاهفوشددط "ِٞٚٚيف ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسددٗ ,ٞأٗؿددحت اهؼددحٚف ٞيف خطابٔددا
اهشٌاحم اإلجياب ٞٚهدٗر األجٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاهفوشط ًّ ِٞٚٚخمي ًقاي هولاتد "ً٘فد ق
ًطل" ,حٚك قاي" :املاسش ٞاألًِ ٞٚال لِٔا اإلفؼا

ّ املفوً٘احم اهيت هدٔٙا""ٗ ,اهفٌدى

و ٟدَ حتٌٚى أً٘ ٜاطّ ٗار اهظبٔ ٞأٗ اهظم أٗ حر ٟاه٘طا." ٞٙ
أ -3/اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ:
ٙرٍ يف ٓ ا اااي دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚألدٗار اهدلٚ٢ص أبد٘
ًددااْ يف ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ,ٞحٚددك أبددلا ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚدداٝ
ادتدٙد ٝاهشٌاحم اإلجياب ٞٚألدٗار اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ ,حٚك أٗؿه اهلاتد "ً٘فد ق ًطدل" يف
طلحددٕ دٗرًا اتشددٍ باإلجيابٚددٙ" :ٞرددابع ًددع املراؼؼددنيٗ ,ارا ١اذتلً٘ددٗ ٞاهقطددال ارتدداؾ
ًِٗعٌاحم اارٌع املدُ ٛتقلٙل اذتو٘ي اهف٘ر ٞٙاهِاجف."ٞ
(ب) اهشٌاحم اهشوب ٞٚاملِش٘ب ٞألدٗار اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ب -1/حلك ٞمحاض:
اتـه ًّ خمي رػد ٗحتوٚى خطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدد ٝأُدٕ ود

ود ٟتؼد٘رٓا هددٗر

حلك ٞمحاض اهشدٌ ٞاهشدوب ,ٞٚفقدد أكدد اهلاتد " دادي بدد اهدلمحّ" يف ٓد ا اهشدٚاق
أحددد ٓ د ٖ األدٗار اهشددوب ,ٞٚقددا٢مّ " :ودد ٟقدداد ٝاالُقددمب أْ ٙلفدد٘ا ددّ االصتددلار هوٌرآددٞ
(اإلسدددلاٚ٢و"ٗ ,")ٞٚأْ ٙلفددد٘ا دددّ حتٌٚدددى اهدددلٚ٢ص أبددد٘ ًدددااْ ٗاهقٚددداد ٝاهظدددل ً ٞٚدددا ال
ٙرحٌوُٕ٘" "ٗ ,فا ١سلاٚ٢ى ًّ جل رٔا ٗ دٗأُا اهبظع""ٗ ,ا دلٗب ًدّ خٚدار املؼداذت,ٞ
ال بى ٗتفٌٚقٕ".
ب -2/أجٔز ٝمحاض األًِ:ٞٚ
ٗرت دراس ٞكى ًدا ٓد٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوبًِ ٞٚشد٘ب ٞألدٗار أجٔدز ٝمحداض
األًِ ٞٚيف ارتطاباحم اهؼحف ٞٚاملدرٗسٗ ,ٞاتـه ًّ خمي رػد ٗحتوٚدى خطداب اهؼدحٚفٞ
هرؼ٘ر أجٔز ٝمحاض األًِ ٞٚأْ أدٗارٓا اتشٌت باهشوب ,ٞٚحٚك أكد اهلات " اطف أبد٘
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اهلب" يف ٓ ا اهشٚاق أحد ٓ ٖ األدٗار قا٢مّ" :سطت زتٌ٘  ًّ ٞأجٔز ٝمحداض ودُ ٟقابدٞ
اهؼحفٚني يف قطال ز."ٝ
ب -3/اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗٙقؼد بٔا دراسد ٞكدى ًدا ٓد٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚألدٗار (زتودص اهد٘ارا١
اهفوشطٚين -اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط ,)ِٞٚٚحٚك أبلا ارتطداب اهؼدحف ٛهؼدحٚفٞ
اذتٚا ٝادتدٙدد ٝأدٗارًا اتشدٌت باهشدوب ٞٚاودص اهد٘ارا ١يف قـد ٞٚاذتد ق يف تقودد اه٘ظدا٢ف,
حٚك أكد اهلات "ً٘ف ق ًطل" يف طلحٕ ٓ ا اهدٗر ,قدا٢مّ ":قدلار هغدا ١جدلا ١اهشدمًٞ
األًِ ٞٚاملطو٘ب كظلط هور٘ظٚف يف املاسشاحم اذتلً٘."ٞٚ
( ) 2اهق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و:)ٞٚ
 1.2اهؼددفاحم املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهفا وددد( ٞاإلسدددلاٚ٢و )ٞٚيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()7
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢وٗ )ٞٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
اهؼحٚفٞ

مجددددددددداه ٛددددددددددد

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

اهؼددددفاحم املِشدددد٘بٞ
اهق٘ ٠اهفا وٞ

هوفا ى

(اإلسلاٚ٢و)ٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

االحرمي (اإلسلاٚ٢و)ٛ
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبت ود ٟاالحدرمي (اإلسدلاٚ٢و )ٛاهشدٌاحم اهشدوب ٞٚاملطوقد ٞهؼدفاتٔا ,حٚدك جدا١حم بِشدبٞ
( )%100ب٘اقع ( )9مساحم سوب.ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل تؼدد٘راحم ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝفٌٚددا ٙرفودد ق
باهشٌاحم اهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و )ٞٚيف قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ
املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
االحرمي (اإلسلاٚ٢و:)ٛ
ٗٙقؼددد بٔددا دراسدد ٞكددى ًددا ٓدد٘ ًِشدد٘ب ًددّ مسدداحم جيابٚددٗ ٞسددوب ٞٚهؼددفاحم همحددرمي
(اإلسددلاٚ٢و ,)ٛحتددت ًشددٌٚاحم ( حلً٘ددُ ٞرِٚددآ٘ ,حلً٘دد ٞا٢ددرم اهددٌٚني اهؼددٔ,ُٛ٘ٚ
حلً٘دد ٞأقؼدد ٟاهددٌٚني ,حلً٘دد ٞاالحددرمي ,سددوطاحم اهشددجْ٘ (اإلسددلاٚ٢و ,)ٞٚاهدٗهددٞ
(اإلسلاٚ٢و ,)ٞٚقاد ٝسلاٚ٢ى ,اعاكٍ (اإلسلاٚ٢وٙٗ , ))ٞٚرـده ًدّ خدمي رػدد ٗحتوٚدى
خطاب اهؼحٚف ٞإُٔ طاب ٓ ٖ اهؼف ٞاهشٌ ٞاهشدوب ,ٞٚحٚدك ٗػدف اهلاتد "حيٚد ٟربدا "
سددلاٚ٢ى بددد "املر٘حظددًٗ ."ٞددّ جاُ د قخددل ٙـددٚف اهلات د " ددادي بددد اهددلمحّ" يف طلحددٕ
ػفاحم اتشٌت باهشوب ٞٚهمحرمي (اإلسلاٚ٢و ,)ٛحٚك ٗػف سلاٚ٢ى بددد "اهفاط" ٗ "ٞٚدٗهٞ
االبلتٔاٙد" ٗ "دٗهد ٞاهدرطٔ اهفلقد"ٗ ,"ٛأْ با ٔدا ط٘ٙدى يف اهِٚدى ًدّ اهفوشدطِٚٚني "ٗ ,ددَ
تلن ًرِفص ٍ".
 2.2األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و )ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ
يف ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()8
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢وٗ )ٞٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
اهؼحٚفٞ

مجاه ٛدد األدٗار

اهق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و)ٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

االحرمي (اإلسلاٚ٢و)ٛ













ااٌ٘ل اهلوٛ
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبت و ٟاالحرمي (اإلسلاٚ٢و )ٛاألدٗار اهيت اتشٌت باهشوب ٞٚاملطوق ٞبِشب )( ٞب٘اقدع
( )مس ٞسوب.ٞٚ
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل تؼدد٘راحم ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝفٌٚددا ٙرفودد ق
باهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و )ٞٚيف قـاٙا حق٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
االحرمي (اإلسلاٚ٢و:)ٛ
ٗٙقؼدددد بٔدددا دراسددد ٞكدددى ًدددا ٓددد٘ ًِشددد٘ب ًدددّ مسددداحم جيابٚدددٗ ٞسدددوب ٞٚألدٗار االحدددرمي
(اإلسددلاٚ٢و ,)ٛحٚددك أكددد اهلاتد " ددده ٛػددادق" يف طلحددٕ ألحددد األدٗار اهدديت اتشددٌت
باهشددوب ٞٚقددا٢مّٙ" :شددرٔد االحددرمي ًظددلٗ ِا اهدد٘طين ٗتدددً أٓدددافِا اهفادهددُ"ٗ ,"ٞفددٛ
حق٘قِا املظلٗ  ٞا زتآٚى اهفدَ ٗاهِللاْ".
كٌدددا أبدددلا ارتطددداب اهؼدددحف ٛأدٗارًا اتشدددٌت باهشدددوب ٞٚاملطوقددد ٞهمحدددرمي (اإلسدددلاٚ٢و)ٛ
كددسكثل اهقدد٘ ٠اهفا ودد ٞيف قـدد ٞٚاال رقدداي مددم اهقدداُْ٘ٗ ,يف ٓدد ا املِحِددٙ ٟاكددد
اهلات " ادي بد اهلمحّ" يف طلحٕ أحدد ٓد ٖ األدٗار ,قدا٢مّ" :حلً٘د ٞأقؼد ٟاهدٌٚني
تفٌددى بظددلى ًِٔجددٗ ٛشتطددط هقرددى رٗ املقاًٗدد ٞيف أٗسدداط أسددل ٠اذتلٙدد ,ٞددرب دارٝ
اهعٔل هوٌطاه اهفاده ٗ ,ٞدَ املباال ٝقٚا ٝاألسل ٠األبطايًٗ ,شدرٔدف ٞرادتٔدٍ اهف٘المٙدٞ
هلشل ط٘ك ٞاهرحد ٜهشٚاساتٔا ًٗظارٙفٔا اهفِؼل ٞٙاهبغٚـ."ٞ
 -3اهق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ
 1.3اهؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف
ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()8
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
اهؼحٚفٞ

مجددداه ٛددددد اهؼدددفاحم

اهشددددددددددددددددددٌاحم اهشٌاحم اهشوبٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى

اإلجيابٞٚ

اهق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

اارٌع اهدٗهٛ













ااٌ٘ل اهلوٛ













ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
و د ودد ٟاارٌددع اهدددٗه ٛاهشددٌاحم اهشددوب ٞٚاملِشدد٘ب ٞهؼددفاتٔا بِشددب )%( ٞب٘اقددع ()
مس ٞسوب.ٞٚ
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل تؼدد٘راحم ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝفٌٚددا ٙرفودد ق
باهشددٌاحم اإلجياب ٚددٗ ٞاهشددوب ٞٚهوؼددفاحم املِشدد٘ب ٞهوقدد٘ ٠اهفا ودد ٞاهدٗهٚدد ٞيف قـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
اارٌع اهدٗه:ٛ
ٗٙرٍ يف ٓ ا اااي دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚهوؼدفاحم املِشد٘بٞ
هوٌجرٌددع اهدددٗه ٛيف ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ٞحتددت ًشددٌٚاحم (اه٘الٙدداحم املرح دد-ٝ
ٗأٗرٗبا -حوفا ١سلاٚ٢ى)ٗ ,أبلا اهلات "حي ٟٚربا " يف طلحٕ أحدد ٓد ٖ اهؼدفاحم اهديت
اتشدددٌت باهشدددوب ,ٞٚحٚدددك كردد قدددا٢مُّ" :محدددغ يف ً٘اجٔدددٓ ٞد د ٖ اذتٌوددد( ٞاإلسدددلاٚ٢و)ٞٚ
اهدً٘ٙدد ,ٞاهدرجدد ٞاهدديت ٗػددوت هٔٚددا ردا ٝ١امل٘قددف اهدددٗهٗ ,ٛخاػدد ٞاملدد٘قفني األًلٙلددٛ
ٗاألٗرٗبددد ,ٛا اذتدددد اهد د  ٜجفدددى سدددلاٚ٢ى املر٘حظددد ٞيف ظدددى أقؼددد ٟدرجددداحم اضتددددارٓا
األخمق ٛال تزاي حترلل دٗر اهـدح ٞٚهِفشدٔا يف ارتطداب اهشٚاسد ٛاألًلٙلدٗ ٛاهغلبدٛ
ًًٌ٘ا".
 األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف
ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
جدٗي رقٍ ()9
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙدٝ
اهؼحٚفٞ

مجاه ٛدد األدٗار

اهق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

اارٌع اهدٗهٛ













ااٌ٘ل اهلوٛ
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
ودد وددد ٟاارٌدددع اهددددٗه ٛاألدٗار اهددديت اتشدددٌت باهشدددوب ٞٚاملطوقددد ,ٞحٚدددك جدددا١حم بِشدددبٞ
( )%ب٘اقع ( )مس ٞسوب.ٞٚ
ٗفٌٚددا ٙوددُ ٛشددرفلل تؼدد٘راحم ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝفٌٚددا ٙرفودد ق
باهشٌاحم اإلجياب ٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ
املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
اارٌع اهدٗه:ٛ
اقرؼل تؼد٘ر خطداب ػدحٚف ٞاذتٚدا ٝادتدٙدد ٝهوغدلب ود ٟاألدٗار اهديت اتشدٌت باهشدوب,ٞٚ
حٚك أبلا اهلات "حي ٟٚربا " يف طلحدٕ أحدد ٓد ٖ األدٗار اهديت اتشدٌت باهشدوب ,ٞٚحٚدك
كر د قددا٢مّ" :تطو د اهبٚاُدداحم األًلٙلٚددٗ ٞاألٗرٗبٚددً ٞددّ ددز ٝأْ ت٘قددف طددمق اهِددارٗ ,ال
تطو ًّ سلاٚ٢ى طً٣ٚا".
اًُٚا :اهق٘ ٠اهفا و ٞيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞفوشطني:
( )1اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
 1.1اهؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚ ٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ
يف ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()10
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشطٗ ِٞٚٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحٚفٞ
اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشطِٞٚٚ

اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞفوشطني

حلك ٞفره
املقاًٗ ٞاهفوشطِٞٚٚ
األجٔددددددز ٝاألًِٚدددددد ٞهوشددددددوط ٞاه٘طِٚددددددٞ
اهفوشطِٞٚٚ
األسل ٠اهفوشطِْ٘ٚٚ
اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ
اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشطِٞٚٚ
اهشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشطِٞٚٚ
ااٌ٘ل اهلوٛ

مجاه ٛدد اهؼفاحم
املِش٘ب ٞهوفا ى
%
ن
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ن
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اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبت و" ٟاألسدل ٠اهفوشدط "ِْ٘ٚٚاهؼدفاحم اهديت اتشدٌت باإلجيابٚد ٞاملطوقد ,ٞحٚدك جدا١حم
بِشددب )%92.3( ٞب٘اقددع ( )12مسدد ٞجيابٚددٗ ,ٞجددا١حم اهشددٌاحم اإلجيابٚدد ٞاملِشدد٘ب" ٞهوٌقاًٗددٞ
اهفوشط "ِٞٚٚبِشب )%( ٞب٘اقع مس ٞجيابٗ ٞٚاحد.ٝ
ٗجددا١حم اهؼددفاحم املِشدد٘ب" ٞه جٔددز ٝاألًِٚدد ٞهوشددوط ٞاه٘طِٚدد ٞاهفوشددطً "ِٞٚٚطوقدد ٞاهشددوبٞٚ
بِشددب )%( ٞب٘اقددع ( )مسدداحم سددوبُٗ ,ٞٚمحددغ أُددٕ س تددلد أٙدد ٞػددف ٞسدد٘ا ١جيابٚدد ٞأٗ
سوب ٞٚهلى ًّ "حلك ٞمحاض""ٗ ,حلك ٞفره""ٗ ,أجٔز ٝمحاض األًِ"ٗ ,"ٞٚاهلٚ٢ص أبد٘
ًااْ""ٗ ,اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط"ٗ ,"ِٞٚٚاهشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط."ِٞٚٚ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا ود ٞاهفوشدط ِٞٚٚيف قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ
املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
(أ) اهشٌاحم اإلجياب ٞٚهؼفاحم اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
أ -/املقاًٗ ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ًددّ خددمي تربددع اهباحثددً ٞددّ رػددد ٗحتوٚددى هرؼدد٘ر ػددفاحم "املقاًٗدد ٞاهفوشددط "ِٞٚٚيف خطدداب
ػددحٚف ٞفوشددطني ,الحع دت أُٔددا طغددت ؤٚددا اهشددٌاحم اإلجيابٚددٗ ,ٞيف ٓ د ا اهؼدددد  ٙد ٓ
اهلاتد "مجدداي أبدد٘ رٙددد "ٝيف طلحددٕ ألحددد ٓد ٖ اهؼددفاحم اهدديت اتشددٌت باإلجيابٚدد ,ٞقددا٢مّ:
"ق٘بى اهفدٗاْ بلدٗد ففى ق٘ ٗ ٞٙاؿب ًّ ٞاملقاًٗ ٞاهفوشط."ِٞٚٚ
أ -/األسل:٠
ًّٗ جاُد قخدل ٗػدف اهلاتد " ؼداَ ددٗاْ" يف ًقاهدٕ "األسدل ٠يف رقابِدا" األسدل ٠يف
سجْ٘ االحرمي اهؼٔ ُٛ٘ٚبؼفاحم اتشٌت باإلجياب ,ٞٚقا٢مًِّ" :اؿوْ٘ ًّ أجدى اذتلٙد,"ٞ
"أسددل ٠فوشددطني اهب٘اسددى"ٓ" ,دداال ١األبطدداي" .أًددا اهلاتد "أ ددّ أبدد٘ ُآٚدد "ٞفقددد ٗػددفٍٔ
بسٍُٔ "ًقاتو٘ اذتل" ,"ٞٙاهؼاًد ّٙخوف قـباْ االحرمي".
(ب) اهشٌاحم اهشوب ٞٚهؼفاحم اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ب -/األجٔز ٝا ألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗيف اهشٚاق ُفشٕ  ,مكل اهلات "٘ٙسف راق "ٞيف طلحٕ ػفاحم ه جٔز ٝاألًِ ٞٚهوشدوطٞ
اه٘طِٚدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚاهدديت اتشددٌت باهشددوب ,ٞٚحٚددك ٗػددف األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞبددددسُٔا" :أجٔددزٝ
اهقٌع ٗاالسربداد""ٗ ,اإلخ٘ ٝاأل دا" ,"١األجٔز ٝاهفاطو" ,"ٞاملشربدْٗ".
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 2.1األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ
يف ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()11
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
حاا "األسل ٠اهفوشط "ِْ٘ٚٚو ٟأ وُ ٟشب ٞيف األدٗار اهيت اتشٌت باإلجياب ًّ ٞٚبني اهق٘٠
اهفا و ٞاهفوشط ِٞٚٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞفوشدطني ,حٚدك
جا١حم يف امللتب ٞاألٗا بِشب )%66.7( ٞب٘اقع ( )مس ٞجياب ٍ ,ٞٚجا١حم يف امللتب ٞاهثاُٚدٞ
"املقاًٗ ٞاهفوشط "ِٞٚٚبِشب )%12.1( ٞب٘اقع ( )مساحم جياب ,ٞٚكٌا جا ١يف امللتبد ٞاهثاهثدٞ
"األجٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط "ِٞٚٚبِشب )%9.1( ٞب٘اقدع ( )مسداحم جيابٚد , ٞدٍ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

جددا ١يف امللتبدد ٞاهلابفدد" ٞاهدد٘ااراحم اذتلً٘ٚدد ٞاهفوشددط "ِٞٚٚبِشددب )% ( ٞب٘اقددع ( )مسددٞ
اجيابٚددٗ ,ٞجددا١حم يف امللتبدد ٞارتاًشدد ٞكددى ًددّ "اهددلٚ٢ص أبدد٘ ًددااْ""ٗ ,اهشددوط ٞاه٘طِٚددٞ
اهفوشط "ِٞٚٚبِشب )%3( ٞب٘اقع مس ٞجيابٗ ٞٚاحد ٝهلى ًٌِٔا.
ٗحعٚددت "األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞهوشددوط ٞاهفوشددط "ِٞٚٚودد ٟأ وددُ ٟشددب ٞيف األدٗار اهدديت اتشددٌت
باهشوب ,ٞٚحٚك جا١حم يف امللتب ٞاألٗا بِشب )%46.2( ٞب٘اقدع ( )12مسد ٞسدوبٗ ,ٞٚجدا١حم يف
امللتب ٞاهثاُ" ٞٚاهشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط "ِٞٚٚبِشب )%34.6( ٞب٘اقع ( )9مساحم سوب ,ٞٚيف حني
حدداا كددى ًددّ "اهددلٚ٢ص أبدد٘ ًددااْ"ٗ ,اهدد٘ااراحم اذتلً٘ٚدد ٞاهفوشددط "ِٞٚٚودد ٟامللتبدد ٞاهثاهثددٞ
بِشددب )%7.7( ٞب٘اقددع ( )2مسدد ٞسددوب ,ٞٚبٌِٚددا جددا١حم "حلكدد ٞفددره" يف امللتبدد ٞاهلابفدد ٞبِشددبٞ
( )%3.8ب٘اقع مس ٞسوبٗ ٞٚاحد ٗ ,ٝس تدربا أٙد ٞػدف ٞهلدى ًدّ "حلكد ٞمحداض""ٗ ,أجٔدزٝ
محاض األًِ."ٞٚ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِشد٘ب ٞهوقد٘ ٠اهفا ود ٞاهفوشدط ِٞٚٚيف قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ
املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
(أ) اهشٌاحم اإلجياب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
أ-1/

املقاًٗ ٞاهفوشط:ِٞٚٚ

ًددّ خددمي تربددع اهباحث دً ٞددّ رػددد ٗحتوٚددى هرؼدد٘ر املقاًٗدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚيف خطدداب ػددحٚفٞ
اذتٚا ٝادتدٙد ,ٝالحعت أُٔا طغت ؤٚا األدٗار اهيت اتشٌت باإلجيابٚدٗ ,ٞيف ٓد ا اهؼددد
 ٙد ٓ اهلات د "مجدداي أبدد٘ رٙددد "ٝيف طلحددٕ ألحددد ٓ د ٖ األدٗار اهدديت اتشددٌت باإلجيابٚدد,ٞ
قا٢مّ " :طاركت كرا ٢اهقشداَٗ ,سدلاٙا اهقددضٗ ,كرا٢د اهظدٔٚد أبد٘ ودً ٛؼدطف,ٟ
ٗأه٘ ٞٙاهِاػل ػم اهد ّٙيف قؼف اهفٌ ق (اإلسلاٚ٢و )ٛردِّا و ٟاهفدٗاْ".
أ -2/األسل:٠
ٙددرٍ يف ٓ د ا اادداي دراسدد ٞكددى ًددا ٓدد٘ ًِشدد٘ب ًددّ أدٗار اتشددٌت باإلجيابٚدد ٞه سددل ٠يف
ارتطاباحم اهؼحف ٞٚاملدرٗس ,ٞحتت ًشٌٚاحم ( اهظٚع خـل دُاْ ,األسد اهفوشدطٚين,
اذتلكدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚاألسدد ٗ ,)ٝاملرربددع ملشددار تؼدد٘ر اذتلكدد ٞاألسدد  ٝاهفوشددط ِٞٚٚيف
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خطدداب ػددحٚف ٞفوشددطنيٙ ,محددغ أُددٕ قددد اتشددٍ بإ طددا ١األدٗار اهدديت اتشددٌت باإلجيابٚددٞ
املطوق ,ٞفق د أكد اهلات "ٗهٚد ا ٘ده "ٛيف طلحٕ ٓ ٖ األدٗار قا٢مّ" :قلر اهظٚع دُاْ
أْ خيرتق جدار اهؼٌت"" ,قلر أْ ٙفـه ٓ ا اإلجلاَ املر٘اػى ٗبطلٙق ٞممٚز."ٝ
أ -3/اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
كظددف ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞفوشددطني ضتدد٘ قـدد ٞٚتظددلٚى ادتٌفٚدداحم ًددّ خددمي
حد٘ار هوددلأ ٜأجلتددٕ اهؼددحٚف ٞاهدددٗر اهد  ٜاتشدٍ باإلجيابٚدد ٞهدد٘اار ٝاهداخوٚددٓٗ ,ٞددًِ٘" :حددت
ٗاار ٝاهداخوٚدد ٞيف قطددال ددز ًِ ٝد

دداَ  حردد ٟاآلْ ,رخددؽ ٌددى هددددد( )مجفٚددٞ

أٓوٚدد )(ٗ ,ٞمجفٚدد ٞأجِبٚددًٗ ."ٞددّ األدٗار اإلجيابٚدد ٞاألخددلًِ" :٠فًددا هرددداخى اهؼددمحٚاحم
ٗتدددخى األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞيف ٌددى ادتٌفٚدداحم بغد اهقدداُْ٘ ,خؼؼددت ٗاار ٝاهداخوٚدد ٞاإلدارٝ
اهفاً ٞهوظاْٗ اهفاًٗ ٞاملِعٌاحم

اذتلً٘ ٞٚرابفٌ ٞى توم ادتٌفٚاحم".

أ -4/األ جٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗٙرٍ دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ اتشٌت باإلجياب ٞٚه جٔز ٝاألًِٚد ٞهوشدوط ٞاهفوشدطِٞٚٚ
يف ارتطابدداحم اهؼددحف ٞٚاملدرٗسدد ٞحتددت ًشددٌٚاحم (األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞاهفوشددط ,ِٞٚٚأجٔددزٝ
باض ,اهِٚابد ٞاهفاًد ,ٞدار ٝسدجّ بٚرُ٘ٚدا ,جٔداا األًدّ اه٘قدا ,ٛ٢جٔداا األًدّ) ,حٚدك
أطارحم اهلاتب" ٞمل ٟخاطل" يف طلحٔا ا األدٗار اهيت اتشدٌت باإلجيابٚد ٞه جٔدز ٝاألًِٚدٞ
يف اهـف ٞاهغلب ٞٚؿد املفرقوني اهشٚاسٚني ,قا٢و" :ّٞقلرحم األجٔدز ٝاألًِٚد ٞيف اهـدف ٞأخد ًا
هزاَ ُفشٔا بسحلاَ اهقـا ,١فٌٚدا خيدؽ املفدرقوني اهشٚاسدٚني""ٗ ,جٔداا املادابلاحم ودٟ
ًشر٘ ٠اهـف ٞأفلا ّ مجٚع اذتاػوني و ٟقلاراحم باإلفلاا ًّ اعاكٍ".
(ب) اهشٌاحم اهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفوشط:ِٞٚٚ
ب -1/األجٔز ٝاألًِ ٞٚهوشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗٙددرٍ دراسددد ٞكدددى ًددا ٓددد٘ ًِشددد٘ب ًددّ أدٗار اتشدددٌت باهشدددوب ٞٚه جٔددز ٝاألًِٚددد ٞهوشدددوطٞ
اهفوشط ِٞٚٚيف ارتطاباحم اهؼحف ٞٚاملدرٗسٗ ,ٞبفد أْ قدَ خطاب ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙددٝ
تؼ٘راحم ترٌٚز باهشوب ٞٚاملطوقد ٞألدٗار أجٔدز ٝمحداض ,فقدد قددَ خطداب ػدحٚف ٞفوشدطني
باهر٘اا ٜأدٗارًا ألجٔز ٝاهشوط ٞكاُت ماحم طابع ًطو ق اهشوب.ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٗأبلا خطاب اهؼحٚف ًّ ٞخمي ح٘ار هولأ ٜبفِ٘اْ "ػدحف ٘ٚاهـدف ٞبدني ًطلقد ٞاالحدرمي
ًٗمحقاحم أًّ اهـف "ٞاألدٗار اهيت اتشٌت باهشوب ٞٚه جٔز ٝاألًِٚد ٞهوشدوط ٞاهفوشدط,ِٞٚٚ
"ًا ٙقو ق اهؼحفً ٘ٓ ْ٘ٚمحقرٍٔ ًّ قبى األجٔز ٝاألًِٚد ٞاهفوشدطٗ ,"ِٞٚٚكد هم "ت٘اػدى
أجٔددز ٝبدداض محورٔددا ودد ٟحلٙدد ٞاهددلأٗ ٜاهرفددب يف اهـددف ٞاهغلبٚددٗ ٞاهدديت س تر٘قددف ًً٘ٙددا
ٗاحدًا ".
ب -2/حلك ٞفره:
ْ املرربددع ملشددار تؼدد٘ر حلك د ٞفددره يف خطدداب ػددحٚف ٞفوشددطنيٙ ,محددغ أُددٕ قددد اتشددٍ
بإ طددا ١اهشددٌاحم اهشددوب ٞٚألدٗارٓددا ,فقددد أكددد اهلات د "مس د اقدد٘حم" يف طلحددٕ اهدددٗر
اهشددو ذتلكدد ٞفددره يف تلددلٙص االُقشدداَ ,قددا٢مّ" :رلِددت حلكدد ٞفددره ًددّ جددلا١
اُرااباحم ُقاب ٞاهؼحافٚني باسرثِا ١ز."ٝ
ب -3/اهشوط ٞاه٘طِ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
ٗٙددرٍ دراسدد ٞكددى ًدددا ٓدد٘ ًِشدد٘ب ًددّ أدٗار هوشدددوط ٞاه٘طِٚدد ٞاهفوشددط ِٞٚٚيف ارتطابددداحم
اهؼحف ٞٚاملدرٗس ,ٞحتت ًشٌٚاحم (اهشوط ,ٞقٚاد ٝاهشوط ,ٞاهقٚاد ٝاهفوشدطٗ ,)ِٞٚٚأبدلا
خطاب ػحٚف ٞفوشطني اهدٗر اه  ٜاتشدٍ باهشدوب ٞٚذتلً٘د ٞراَ اهلل يف تفاطٔٚدا ًدع ًودف
األسلٗ ,٠أكدد اهلاتد "٘ٙسدف راقدٓ "ٞد ا اهطدل قدا٢مّ" :قٚداد ٝاهشدوط ٞفظدوت يف ُقدى
املودددف ٗخؼ٘ػًدددا حقددد٘ق األسدددل ٠اذتٚاتٚددد ٞاهًٚ٘ٚددد ٞا ًشدددر٘ٙاحم دٗهٚددد ٞحق٘قٚدددً ٞدُٚددد,ٞ
هرظلٚى رأ ٜاَ ٙشاُد ح ق األس ".
ب -4/اه٘ااراحم اذتلً٘ ٞٚاهفوشط:ِٞٚٚ
أبلا خطاب ػحٚف ٞفوشطني اهشٌاحم اهشوب ٞٚهدٗر ٗاار ٝاهداخو ٞٚاملرٌثى يف" :حودت اهد٘اارٝ
ددددًا ًددّ ادتٌفٚدداحم األٓوٚددًِ ٞد دداَ  2010ملااهفرٔددا اهظددلٗط األًددل اهد  ٜأ ددار حفٚعددٞ
ًاسشاحم حق٘ق اإلُشاْ"ٗ ,يف دٗر سو قخل" :رارض اهداخو ٞٚرقاب ٞقٚو ٞود ٟاملِعٌداحم
األٓو ٞٚبٔد خـال املِعٌاحم".

ب -5/اهلٚ٢ص أب٘ ًااْ:
ٗٙرٍ يف ٓ ا اااي دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًدّ أدٗار اتشدٌت باهشدوب ٞٚهددٗر اهدلٚ٢ص أبد٘
ًااْ يف ارتطاباحم اهؼحف ٞٚاملدرٗس ,ٞحتت ًشٌٚاحم ( باض ,اهلٚ٢ص ,أب٘ ًااْ)ٗ .أبدلا
ارتطاب اهؼحف ٛهؼحٚف ٞفوشطني األدٗار املِش٘ب ٞهولٚ٢ص باض ,حٚك أٗؿه اهلاتد
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"٘ٙسف راقد "ٞيف طلحدٕ هرودم األدٗار اهديت اتشدٌت باهشدوب ,ٞٚقدا٢مّٗ" :فدل ذتلً٘د ٞسدمَ
فٚدال طددبل ٞأًدداْ ,حتٌد ٛاذتلً٘ددً ٞددّ اهغـدب ٞاهظددفب ٞٚاهدديت تطاهد فٚددال باهلحٚددى
ٗحتٌوٕ املشاٗه ٞٚاملباطل ّ ٝاذتاه ٞاالجرٌا ٗ ٞٚاالقرؼاد ٞٙاملرتد."ٞٙ
( ) 2اهق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢و:)ٞٚ
 1.2اهؼددفاحم املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهفا وددد( ٞاإلسدددلاٚ٢و )ٞٚيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()12
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢وٗ )ٞٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞفوشطني
مجاه ٛدد

اهؼحٚفٞ

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

اهؼفاحم املِش٘بٞ
هوفا ى

اهق٘ ٠اهفا وٞ
(اإلسلاٚ٢و)ٞٚ

ن

االحرمي (اإلسلاٚ٢و)ٛ





ااٌ٘ل اهلوٛ





%

ن

%

ن

%

















تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبددت ودد ٟاالحددرمي (اإلسددلاٚ٢و )ٛاهؼددفاحم اهدديت اتشددٌت باهشددوب ٞٚاملطوقدد ,ٞحٚددك جددا١حم
بِشب )%( ٞب٘اقع ( )مس ٞسوب.ٞٚ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدح ٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اهشوب ٞٚهوؼدفاحم املِشد٘ب ٞهوقد٘ ٠اهفا ود( ٞاإلسدلاٚ٢و )ٞٚيف قـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٞ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
االحرمي (اإلسلاٚ٢و:)ٛ
ٗ يف ٓ ا اااي دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِشد٘ب ًدّ مسداحم جيابٚدٗ ٞسدوب ٞٚهوؼدفاحم املِشد٘بٞ
همحددددرمي اإلسددددلاٚ٢و ٛيف ارتطابدددداحم اهؼددددحف ٞٚاملدرٗسدددد ,ٞحتددددت ًشددددٌٚاحم (اهلٚدددداْ
(اإلسلاٚ٢و ( ,)ٛسلاٚ٢ى))ٗ ,اتـه ًّ خمي رػد ٗحتوٚى خطاب اهؼدحٚف ٞد ا اهرؼد٘ر

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

أُددٕ اقرؼددل ودد ٟاألدٗار اهدديت اتشددٌت باهشددوب ٞٚفقددط ,حٚددك كر د "أزتددد ددلار" قددا٢مّ:
"اهوقٌٗ ٞحدٓا هٚشت ؿٌاُ ٞهفٚع اهفوشطٚين ٗاهفلب ,ٛفداالحرمي ٙرتبدؽ بٌٔدا ٗققٌٔدا
يف اذتٚا ٝحر ٟحتت ُ ٖ اهبغدٚض"ًٗ ,دّ جاُد قخدل ٘ٙػدف ًِدر :ارتطداب االحدرمي بسُدٕ
"ٓ٘ األطد اسرشٔاالّ هوقرى ٗاهردً "ٗ ,أٙـاّ "األكثل بدا ًا يف فِْ٘ ادتل ."ٞ
 2.2األدٗار املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهفا وددد( ٞاإلسدددلاٚ٢و )ٞٚيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ٞٚيف ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()13
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و( ٞاإلسلاٚ٢وٗ )ٞٚفقّا هورؼ٘ر
اهؼحف ٛرتطاب ػحٚف ٞفوشطني
اهؼحٚفٞ

مجاه ٛدد األدٗار

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى
اهق٘ ٠اهفا وٞ

ن

%

ن

%

ن

%

(اإلسلاٚ٢و)ٞٚ
اذتلً٘( ٞاإلسلاٚ٢و)ٞٚ













ااٌ٘ل اهلوٛ













تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبددت األدٗار ًطوقدد ٞاهشددوب ٞٚودد ٟاالحددرمي (اإلسددلاٚ٢و ,)ٛحٚددك جددا١حم بِشددب)%( ٞ
ب٘اقع ( )مس ٞسوب.ٞٚ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف  ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اهشددوب ٞٚه د دٗار املِشدد٘ب ٞهوقدد٘ ٠اهفا ودد( ٞاإلسددلاٚ٢و )ٞٚيف قـدداٙا حقدد٘ق اإلُشدداْ املدُٚددٞ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
االحرمي (اإلسلاٚ٢و:)ٛ
ٗٙقؼد بٔا دراس ٞكى ًا ٓ٘ ًِش٘ب ًّ أدٗار اتشٌت باهشدوب ٞٚهوحلً٘د( ٞاإلسدلاٚ٢و,)ٞٚ
حتت ًشدٌٚاحم (قاد ٝاالحدرمي – اهقـدا( ١اإلسدلاٚ٢و -)ٛاهلٚداْ (اإلسدلاٚ٢و -)ٛدٗهدٞ

425

426

االحددرمي -حلً٘دد ٞاالحددرمي -حلً٘دد ٞأقؼدد ٟاهددٌٚني (اإلسددلاٚ٢و -)ٞٚسددوطاحم
اهشددجْ٘ (اإلسددلاٚ٢و -)ٞٚاهدٗهدد( ٞاإلسددلاٚ٢و - )ٞٚاعدداكٍ (اإلسددلاٚ٢و ٗ ,))ٞٚما كدداْ
خطددداب ػددددحٚف ٞاذتٚددددا ٝادتدٙددددد ٝقددددد طغددد ٟوٚددددٕ األدٗار املطوقدددد ٞاهشددددوب ٞٚهوحلً٘ددددٞ
(اإلسلاٚ٢و ,)ٞٚفإْ األًل ُفشٕ ٙرـه يف خطاب ػحٚف ٞفوشطني بظلى أكثل سد٘داٗ,ٞٙ
حٚك أبلا ارتطاب اهؼحف ٛهؼحٚف ٞفوشطني أدٗارًا طددٙد ٝاهشدوب ٞٚيف تؼد٘رٖ همحدرمي
(اإلسلاٚ٢و ,)ٛحٚك أكد اهلات "مجاي أب٘ رد "ِٞٙيف طلحدٕ اهددٗر اهد  ٜاتشدٍ باهشدوبٞٚ
هقاد ٝاالحرمي (اإلسلاٚ٢و )ٛيف قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا ,ٝقا٢مّ" :جا١حم أقد٘ ٠اهرٔدٙدداحم ًدّ
رٚ٢ص حزب كد ا "ً٘فاا" اه  ٜطاه اهقٚاد ٝاهشٚاس( ٞٚاإلسدلاٚ٢و )ٞٚبرِفٚد

ٌوٚد ٞق٘ٙدٞ

ؿد قطال ز."ٝ
() 3اهق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ
اهؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف
ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()14
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞفوشطني
اهؼحٚفٞ

مجاه ٛدد اهؼفاحم

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى
اهق٘ ٠اهفا وٞ

ن

%

ن

%

ن

%

اهدٗهٞٚ
اارٌع اهدٗهٛ













ااٌ٘ل اهلوٛ













تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
جا١حم اهؼفاحم اهيت اتشٌت باإلجياب" ٞٚهوٌجرٌع اهدٗه "ٛبِشب )%( ٞب٘اقع ( )مسداحم
جيابً ٞٚقابى ( )مس ٞسوب.ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٞٚ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
اارٌع اهدٗه:ٛ
(أ) اهشٌاحم اإلجياب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ
ٗػف اهلات راق ٞكمَ األًٍ املرحد ٝبسُٕ" :جٚد"ٗ"ٗ ,اقف"ٗ ,"ٛقاُُ٘."ٛ
(ب)

اهشٌاحم اهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ

أبلا ارتطاب اهؼحف ٛهؼحٚف ٞفوشطني اهشٌاحم اهشدوب ٞٚهؼدفاحم اارٌدع اهددٗه ,ٛحٚدك
ٗػفت اهؼحٚف ٞاألًٍ املرحد ٝبسُٔا "ًِعٌ ٞفاسدً٘"ٗ" ٝاه ٞٚهو٘ٔٚد".
 2.3األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف
ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()15
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗهٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞفوشطني
اهؼحٚفٞ
اهق٘ ٠اهفا وٞ

مجاه ٛددد األدٗار اهشدددددددددددددٌاحم اهشٌاحم اهشوبٞٚ
املِش٘ب ٞهوفا ى

اإلجيابٞٚ

اهدٗهٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

اارٌع اهدٗهٛ













ااٌ٘ل اهلوٛ













تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
ٗردحم األدٗار اهديت اتشدٌت باإلجيابٚد" ٞهوٌجرٌدع اهددٗه "ٛبِشدب )%( ٞب٘اقدع ( )مسداحم
جيابً ,ٞٚقابى دٗر ٗاحد اتشٍ باهشوب.ٞٚ

427

428

ٗفٌٚا ٙوُ ٛشر فلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٚدٞ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
اارٌع اهدٗه:ٛ
ٗٙددرٍ دراسدد ٞكددى ًددا ٓدد٘ ًِشدد٘ب ًددّ مسدداحم جيابٚددٗ ٞسددوب ٞٚألدٗار اارٌددع اهدددٗه ٛيف
ارتطاباحم اهؼحف ٞٚاملدرٗس ,ٞحتت ًشٌٚاحم ( االحتاد األٗرٗب ,ٛاألًٍ املرحد.)ٝ
(أ) اهشٌاحم اإلجياب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ
اسددرفلل خطددداب اهؼددحٚف ٞزتٌ٘ دددً ٞددّ األدٗار اهددديت اتشددٌت باإلجيابٚددد ٞهرؼدد٘ر األًدددٍ
املرحددد ,ٝفقددد أكددد اهلات د "٘ٙسددف راقدد "ٞدٗر األًددٍ املرحددد ٝاإلجيدداب ٛيف قـدد ٞٚحلٙددٞ
اهرِقى ًّ خمي داُرٔا همحرمي (اإلسلاٚ٢و )ٛيف زٗ ٝاهقددض ٗاهـدفً ٞدّ خدمي اهرقلٙدل
اهشددِ٘ ٜه ًددٍ املرحددد ٝاهدديت تـددٌِت ددم ُقدداط رٚ٢شدد" :ٞحؼددار ددز ( ٝقدداب مجددا )ٛ
هوشلاْٙٗ ,ا ل و ٟكاف ٞج٘اُ اذتٚاٗ ,ٝاه٘سا٢ى املفٚظ ٞٚال تزاي ستددٗد" ,"ٝسدلاْ
ًدِٙدد ٞاهقدددض بددات٘ا ًِفددزهني ددّ اهـددف ٞأكثددل يف دداَ ً َ2011ددع ارتفددال ٌوٚدداحم ا دددَ
ٗاهطلد ٗ ِف املشر٘طِني ٗق٘ٚد ًظددد ٝود ٟاذتلكدً" ,"ٞطاهبد ٞسدلاٚ٢ى بداحرتاَ حقد٘ق
اإلُشاْ األساس٘ ٞٚج اهقاُْ٘ اهدٗه."ٛ
(ب) اهشٌاحم اهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهدٗه:ٞٚ
أبددلا ارتطدداب اهؼددحف ٛهؼددحٚف ٞفوشددطني اهدددٗر اه د  ٜاتشددٍ باهشددوب ٞٚهوٌجرٌددع اهدددٗه,ٛ
حٚك أكددحم اهؼدحٚف ٞود ٟأْٙ" :د٘فل اارٌدع اهددٗه ٛاذتٌاٙدٗ ٞاهغطدا ١اهشٚاسد ٛهدٗهدٞ
االحرمي ًٗا رارسٕ ًّ جلا ٍ٢ق ق اهفوشطِٚٚني".
( )4اهق٘ ٠اهفا و ٞاهفلب:ٞٚ
 1.4اهؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفلب ٞٚيف قـ اٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس ٞٚيف
ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()16
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚهوؼفاحم املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفلبٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞفوشطني
اهق٘ ٠اهفا وٞ
اهفلبٞٚ
اهدٗي اهفلبٞٚ
ااٌ٘ل اهلوٛ

اهؼحٚف ٞمجدداه ٛدددد اهؼدددفاحم اهشددددددددددددددددددٌاحم اهشٌاحم اهشوبٞٚ
اإلجيابٞٚ
املِش٘ب ٞهوفا ى
%
ن
%
ن
%
ن


















ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبددت ودد ٟاهدددٗي اهفلبٚدد ٞاهؼددفاحم اهدديت اتشددٌت باإلجيابٚدد ٞاملطوقدد ,ٞحٚددك جددا١حم بِشددبٞ
( )%100ب٘اقع مس ٞجيابٗ ٞٚاحد.ٝ
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٚددد ٞهوؼدددفاحم املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهفا وددد ٞاهفلبٚددد ٞيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
اهدٗي اهفلب:ٞٚ
أبدددلا خطددداب ػدددحٚف ٞفوشدددطني دٗرًا اتشدددٍ باإلجيابٚددد ٞهوددددٗي اهفلبٚددد ٞيف ًشددداُد ٝقـدددٞٚ
األسدل ,٠حٚددك قدداي اهلاتد "أ ددّ أبدد٘ ُآٚد" :"ٞأْ مجٚددع طددف٘ب ٗدٗي اهفدداس تقددف ٗقفددٞ
رجى ٗاحد ؿد ػوف االحرمي (اإلسلاٚ٢وًٗ )ٛفاًورٕ اهعامل ٞه سل ٠اهفوشطِٚٚني".
 2.4األدٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفلب ٞٚيف قـاٙا حق٘ق اإلُشداْ املدُٚدٗ ٞاهشٚاسد ٞٚيف
ػحٚف ٞفوشطني:
جدٗي رقٍ ()17
اهشٌاحم اإلجيابٗ ٞٚاهشوب ٞٚه دٗار املِش٘ب ٞهوق٘ ٠اهفا و ٞاهفلبٗ ٞٚفقّا هورؼ٘ر اهؼحفٛ
رتطاب ػحٚف ٞفوشطني
اهؼحٚفٞ
اهق٘ ٠اهفا وٞ

مجاه ٛدد األدٗار

اهشٌاحم اإلجيابٞٚ

اهشٌاحم اهشوبٞٚ

املِش٘ب ٞهوفا ى

اهفلبٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

اهدٗي اهفلبٞٚ













ااٌ٘ل اهلوٛ













تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
وبددت ودد ٟاهدددٗي اهفلبٚدد ٞاألدٗار اهدديت اتشددٌت باإلجيابٚدد ٞاملطوقدد ,ٞحٚددك جددا١حم بِشددبٞ
( )100%ب٘اقع ( )4مساحم اجياب.ٞٚ
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ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل تؼ٘راحم ارتطاب اهؼحف ٛهؼدحٚف ٞفوشدطني فٌٚدا ٙرفود ق باهشدٌاحم
اإلجيابٚددد ٞهد د دٗار املِشددد٘ب ٞهوقددد٘ ٠اهف ا وددد ٞاهفلبٚددد ٞيف قـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس:ٞٚ
اهدٗي اهفلب:ٞٚ
أٗؿدده اهلاتد "٘ٙسددف راقدد ,"ٞاهدددٗر اهد  ٜاتشددٍ باإلجيابٚدد ٞملؼددل جتدداٖ قـدد ٞٚاألسددل,٠
قا٢مّ" :جتٌع ًؼل اُرٔاكاحم ( سلاٚ٢ى) التفاق ٞٚتبادي األسل( ٠املشدٌا ٝػدفق ٞاألحدلار),
ٗٙق٘ي ْ ًؼل هّ تقف ًلر٘ف ٞاألٙد ,ٜألُٔا ٓ ٛاهيت ر ت االتفاق ٗطٔدحم و ."ٕٚكٌدا
طل اهلاتد "كٌداي ستٌدد اهظدا ل" دٗرًا قخدل اتشدٍ باإلجيابٚد ٞملؼدل يف ًشدرٔى أ ٌداي
حلك ٞدَ االضتٚاا ,قا٢مّ ":تد ٘ ًؼل مجٚع أ ـا ١اذتلك ٞا اهرـاًّ ًدع املطاهد
اهفاده ٞه سلٗ ٠اعرجز ّٙاهفوشطِٚٚني يف اهشجْ٘ (اإلسلاٚ٢و.")ٞٚ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

ٙشرفلل ٓ ا املبحك ُرا :٢اهرحوٚى املقدارْ هشدٌاحم ارتطداب اهؼدحف ٛضتد٘ قـداٙا حقد٘ق
اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ٞٚيف ػددحٚفيت اذتٚدددا ٝادتدٙدددٗ ٝفوشددطني فٌٚددا ٙرفودد ق بددداألطل
امللجفٗ ٞٚكٚف ٞٚت٘ظٚفٔا خمي اهفرت ٝاهزًِ ٞٚاعدد ٝهودراس ٛٓٗ ,ٞو ٟاهِح٘ اآلت:ٛ
األطر املرجعية ونيفية توظيفًا يف صحيفيت الدراشة:
جدٗي رقٍ ()18
االسرِاد هٔٚا يف خطاب ػحٚفيت اهدراسٞ

ت٘اٙع األطل امللجف ٞٚاهيت

اذتٚا ٝادتدٙدٝ

اهؼحٚفٞ
األطل امللجفٞٚ

دد

فوشطني
دد

%

االجتاٖ اهفاَ
%

%

دد

األطل

األطل

األطل

امللجفٞٚ

امللجفٞٚ

امللجفٞٚ

امللجف ٞٚاهدِٞٚٙ













امللجف ٞٚاهرارخيٞٚ













امللجف ٞٚاهقاُُ٘ٞٚ













امللجف ٞٚاإلُشاُٞٚ













امللجف ٞٚاالجرٌا ٞٚ













امللجف ٞٚاهشٚاسٞٚ













امللجف ٞٚاألًِٞٚ













امللجف ٞٚاالقرؼادٞٙ













ااٌ٘ل اهلوٛ











(*)

(*)



يالحظ عدد األطر المرجعية يفوق عدد مواد الرأي التي تعالج قضايا حقوق االنسان المدنية والسياسية في
صحيفتي الدراسة؛ وذلك ألن كل قضية تحتوي عمى أكثر من إطار مرجعي.
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تظ بٚاُاحم ادتدٗي اهشاب ق ا اآلت:ٛ
حااحم امللجف" ٞٚاهقاُُ٘ "ٞٚو ٟامللتب ٞاألٗا ًّ بدني األطدل امللجفٚد ٞاهديت

االسدرِاد هٔٚدا

يف خطاب ػحٚفيت اهدراس ,ٞحٚك جا١حم بِشب )%( ٞب٘اقدع ( )طدارًا ,دٍ جدا١حم
امللجفٚد" ٞاهرارخيٚد "ٞيف امللتبدد ٞاهثاُٚد ٞبِشدب )%( ٞب٘اقددع ( )طدارًا ,تورٔدا امللجفٚددٞ
"اهشٚاس "ٞٚيف امللتب ٞاهثاهث ٞبِشب )%( ٞب٘اقع ( )طاراّ.
ٗجددا١حم يف امللتبدد ٞاهلابفدد ٞامللجفٚدد" ٞاألًِٚدد "ٞبِشددب )%( ٞب٘اقددع ( )طددارًا ,تورٔددا يف
امللتبددد ٞارتاًشددد ٞامللجفٚددد" ٞاإلُشددداُ "ٞٚبِشدددب )( ٞب٘اقدددع ( )طدددارًا ,دددٍ جدددا١حم
امللجف" ٞٚاالقرؼاد "ٞٙيف امللتبد ٞاهشادسد ٞبِشدب )%( ٞب٘اقدع ( )طدارًاٗ ,جدا١حم يف
امللتب ٞاهشابف ٞامللجف" ٞٚاالجرٌا ٚد "ٞبِشدب )%( ٞب٘اقدع ( )طدارًاٗ ,أخد ًا جدا١حم يف
امللتبدد ٞاهثاًِدد ٞامللجفٚدد" ٞاهدِٚٙدد "ٞبِشددب )%( ٞب٘اقددع ( )أطددل ًددّ مجدداه ٛدددد األطددل
امللجف ٞٚيف ػحٚفيت اهدراس ٞاهباهح ( )طارًا.
(أ) ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد:ٝ
فٌٚا ٙوُ ٛشرفلل بظلى ً٘جز األطل امللجف ٞٚاهيت

ت٘ظٚفٔا يف ارتطداب اهؼدحفٛ

هؼحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد ٝضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
أ -1/امللجف ٞٚاهد:ِٞٚٙ
كفَد ٟاهوَّدٕر
اسرِد أحد اهلراب ا قٙاحم قلقُ ٞٚيف ًفادت ٞقـ ٞٚحل ٞٙاهدلأٗ ٜاهرفدب َ َٗ { :
ني}ٗ ,يف قـدٞٚ
ًَُٗ ّٞاحدََٗ ّٝهَا َٙزَاهَُْ٘ ًراْرَوف َ
اهِ رٌاًِْنيَ اهِقرَايَ}َ َٗ{ ,هْ٘ طَا َ١رَبُّمَ هَجَ َفىَ اهَِّاضَ أ َّ
اذت ق يف االُرادابٙ ,قد٘ي اهلاتد ًدااْ بغددادٓ" :ٜد ا اهرجٌدع اهد ٙ ٜـدٍ اهلدى باهففدى
مجا ِ ٗ ,ٞدٓا ٙد اهلل ظ٣ٚرٕ ًع ادتٌا  " ,"ٞش ٟاهلل أْ ٔٙد ٜا ػلاط ًشرق."ٍٚ
أ -2/امللجف ٞٚاهرارخي:ٞٚ
اسرِدحم ػحٚف ٞاذتٚا ٝادتدٙد ٝا امللجف ٞٚاهرارخيٗ ٞٚكرابٔا يف ًفادت ٞقـ ٞٚاذت ق يف
حل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب "ًرابف ٞسٚاس ٞاهرٔ٘ٙد ًٗؼادر ٝاألراؿٗ ٛبِدا ١اه٘حدداحم االسدرٚطاُٞٚ
يف املشرفٌلاحم (اإلسلاٚ٢و )ٞٚاملقاً ٞو ٟاألراؿ ٛاعرو ٞاَ ٗ ,َ1967خاػد ٞيف اهقددض
اهظددلق ٞٚودد ٟطلٙدد ق اسددرباح ٞخٚددار حددى اهدددٗهرني هوظددفبني ودد ٟحدددٗد اهلابددع ًددّ حزٙددلاْ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

 ,"َكٌا

ت٘ظٚف امللجف ٞٚاهرارخي ٞٚيف ًفادتد ٞقـد ٞٚاذتد ق يف االُرادابً ,ثدى

"ًا داَ اهلى ًِـد٘ ٜحتدت ًعودًِ ٞعٌد ٞاهرحلٙدل ٙداًّ باملظدلٗل اهد٘طينٗ ,بإقاًد ٞدٗهدٞ
فوشط ِٞٚٚبفاػٌرٔا اهقدض اهظلٙف و ٟحدٗد ارتاًص ًّ  ُ٘ٚ٘ٙحزٙلاْ ."َ
أ -3/امللجف ٞٚاإلُشاُ:ٞٚ
ٗٗظف ًِرج٘ ارتطاب يف ػدحٚف ٞفوشدطني امللجفٚد ٞاإلُشداُ ٞٚيف ًفادتد ٞقـد ٞٚاذتد ق يف
اذتٚدددداً" , ٝثوٌددددا ٗظددددف اهطددددا٢ل ٝاملاؼؼدددد ٞهقؼددددف اهدددددباباحم ٗاهرحؼددددِٚاحم ٗاهق٘ا ددددد
اهفشددلل ٞٙيف قؼددف كلسددً ٛرحددلن إلُشدداْ ًقفددد"" ,أبدداد اهقؼددف اإلسددلاٚ٢و ٛا٢وددٞ
اهدددده٘ بسكٌودددٔا ,تشدددع أرٗا بٚدددٍِٔ مخشددد ٞأطفددداي ,أكدددربٍٓ س ٙرجددداٗا اهشدددابف ٞبفدددد
ٗأػددغلٍٓ س ٙرفددد اهفدداَ"" ,تقؼدددتٕ طددا٢ل ٝسددرتاتٚج ٞٚقٚودد ,ٞفسآقددت رٗحددٕ ارتفٚفدد,ٞ
ٗ ٚبت حـ٘رٖ املر٘اؿع".
أ -4/امللجف ٞٚاالجرٌا :ٞٚ
ٗ ت٘ظٚددف امللجفٚدد ٞاالجرٌا ٚدد ٞيف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاذتدد ق يف اذتٚددا" ٝاهظددف اهفوشددطٚين
جيشددد أ ودد ٟدرجدداحم اه٘حددد ٝيف ً٘اجٔدد ٓ ٞد ا اهفدددٗاْ ودد ٟاًرددداد أرل اهدد٘طّ ٗاهظددراحم
ٗاملقاًٗدد ٞاهفوشددطً ,ِٞٚٚددّ كددى اهفؼددا٢ى ٗاألهدد٘اْ ٗاألُدد٘ال ٗاألمرل ٗااٌ٘ دداحم جتشددد
أمجى حاالحم اه٘حد ٝيف املٚداْ".
أ -5/امللجف ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
اسدددرادَ ًِرجددد٘ ارتطددداب اهؼدددحف ٛيف ػدددحٚف ٞاذتٚدددا ٝادتدٙدددد ٝامللجفٚددد ٞاهشٚاسددد ٞٚيف
ًفادتددد ٞقـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٗ ٞاهشٚاسدددًِٔٗ ,ٞٚدددا قـددد ٞٚاال رقددداي ٗاهرفد د " ٙ
ًِعٌاحم حق٘ق اإلُشاْ األٗرٗبٗ ٞٚاهظلق أٗسط ,ٞٚأكددٗا مجٚفًدا ,أْ حلً٘د ٞاالحدرمي
ٗاهفدٗاْ اإلسلاٚ٢وٗ ٞٚسدوطاحم سدجُ٘ٔا ٙفٌودْ٘ ود ٟتٔدٙدد حٚدا ٝأبطداي اذتلٙدً ٞدّ خدمي
رفـٍٔ االسرجاب ٞملطاه أسل ٠اذتل ٞٙاهفاده."ٞ
ٗيف قـدد ٞٚاذتدد ق يف االُرادداب "تسجٚددى االُراابدداحم اهرلٌٚوٚددً ٞلٓددْ٘ فاٗؿدداحم ٗحدددٝ
اهـف ٗ ٞزُٔ ٗ ٝا ١االُقشاَ"ٗ ,يف قـ ٞٚاذت ق يف اذتٚا" ٝكوٌا تفثدلحم ٗطاهدت ًفاٗؿداحم
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ٗقف اهِار ٗاهف٘د ٝا اهرٔد ٞ٢اهيت تظرفى بٔا ًٗدّ أجودٔا اهرتٗٙلد ٞاإلخ٘اُٚد ٞيف اهقدآل,ٝ
تلبدحم ز ٝاملزٙد ًّ اهـحاٙا ,طٔداٗ ١جلح."ٟ
أ -6/امللجف ٞٚاألًِ:ٞٚ
اسرادَ ًِرج٘ ارتطاب امللجف ٞٚاألًِ ٞٚيف ًفادت ٞقـ ٞٚاال رقاي ٗاهرف  , ٙحٚك ٙقد٘ي
اهلات د بلددل أبدد٘ بلددل" :ال طددم أْ ًوددف اال رقدداالحم سدد٘ا ١يف ددزً ٝددّ قبددى ًوٚظددٚاحم
محاض ,أٗ يف اهـف ًّ ٞقبى األجٔز ٝاألًِ ٞٚاهلمسً ٞٚوف طا٢م"ٗ .يف قـ ٞٚحلٙد ٞاهدلأٜ
ٗاهرفددب ٙ ,قدد٘ي اهلات د أسدداً ٞاهفددلا " :وِٚددا أْ ُشددراوؽ اهفددرب ممددا حددد يف ستٚطِددا
اهفلبد ٛحدني تٔدداٗحم املِعً٘داحم اإل مًٚد ٞاهِاطقدد ٞباسدٍ املِعٌدًٗ ,ٞددّ قبودٔا أجٔدز ٝاهقٌددع
األًِ ٞٚأًاَ ر ب ٞاهظف٘ب يف اهرفب

ّ رأٔٙا".

أ -7/امللجف ٞٚاالقرؼاد:ٞٙ
اسددرِد ًِرجدد٘ ارتطدداب اهؼددحف ٛيف ػددحٚف ٞاذتٚددا ٝادتدٙددد ٝا امللجفٚدد ٞاالقرؼدداد ٞٙيف
ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاهرجٌددع اهشددوٌ ,ٛحٚددك ٙقد٘ي اهلاتد بٔددا ١رحددايٌ " :وٚدد ٞاالحرجدداا اهدديت
طٔدتٔا األراؿ ٛاهفوشدط ِٞٚٚاألسدب٘ل املاؿد ٛؿدد اهغدمٗ ١األٗؿدال االقرؼداد ٞٙاهؼدفب,ٞ
سببٔا جز اذتلً٘ ّ ٞاإلٙفا ١باهرزاًاتٔا جتاٖ امل٘اطِني".
(ب) ػحٚف ٞفوشطني:
ٗفٌٚا ٙوُ ٛشرفلل بظلى ً٘جز األطل امللجف ٞٚاهيت اسرِدحم ؤٚا ػحٚف ٞفوشطني يف
خطابٔا اهؼحف ٛضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
ب -1/امللجف ٞٚاهرارخي:ٞٚ
اسددرِدحم ػددحٚف ٞفوشددطني ا امللجفٚدد ٞاهرارخيٚددٗ ٞكرابٔددا يف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاال رقدداي
ٗاهرف  " ٙكٌا حد يف ؿلاب األسل ٠سِٗ َ ٞاه  ٜاسرٌل ه٘احد ٗ م ني ًً٘ٙدا
ُٗددرِ :ددٕ اُرفاؿدد ٞاألسددل" ,"٠طبدد ق االحددرمي ٓ د ٖ األُعٌدد ٞودد ٟاهظددف اهفوشددطٚين يف
املِاط ق اهيت احرؤا اَ ٗ َتظٌى اهقدض ٗاهـف ٞاهغلبٗ ٞٚقطال زٗ ,ٝهلِدٕ أهغدٟ
باهِشب ٞهقطال ز ٝق االُشحاب (اإلسلاٚ٢و )ٛاَ ٗ َاسربدي فَٔ٘ ًقاتى د
طل .ٛ

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

بً -2/لجفٚاحم قاُُ٘:ٞٚ
ٗظفددت ػددحٚف ٞفوشددطني امللجفٚدداحم اهقاُُ٘ٚدد ٞيف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚحدد ق تظددلٚى ادتٌفٚدداحم
"اهقداُْ٘ األساسد ٛاهفوشدطٚين رقدٍ ( )ددّ داَ  َهرِعدٌ ٍٚدى ادتٌفٚداحم األٓوٚددٞ
أ طآددا حلٙددٗ ٞاسددفٗ ,ٞس حيدددد ستعدد٘راحم ٗممِ٘ دداحم هوفٌددى"" ,كفددى اهقدداُْ٘ هلددى
ًدد٘اطّ حدد ق تظددلٚى مجفٚدد ٞأٓوٚددٗ ٞفدد ق طددلٗط بش دٚطًٗ ٞقابددى ( )دِٙددارًا فقددط ددّ
اهطود "ٗ .ك د هم يف ًفادتدد ٞقـدد ٞٚاال رقدداي ٗاهرف د " ٙاسددرغوت سددلاٚ٢ى ًدداد )( ٝيف
اتفاق ٞٚجِٚف اهلابف ٞح٘ي اال رقاي اإلدار ٜبظلى تفشف."ٛ
ب -3/امللجف ٞٚاإلُشاُ:ٞٚ
اسدددرادَ ًِرجددد٘ ارتطددداب امللجفٚددد ٞاألًِٚددد ٞيف ًفادتددد ٞقـددداٙا حقددد٘ق اإلُشددداْ املدُٚدددٞ
ٗاهشٚاس ,ٞٚفف ٛقـ ٞٚحلٙد ٞاهرِقدى ٙقد٘ي اهلاتد "٘ٙسدف راقد ":"ٞدز ٝتقاسد ٛق٘بداحم
مجا " ,"ٞٚتلحٚى ِٓا ١اهظو املـلب ّ ٞاهطفاَ ا زٗ ,ٝحلًأُا ًّ حقٔا ًّ اهفدٚع
يف ًشقط رأسٔا ٗبني أسلتٔا".
ب -4/امللجف ٞٚاالجرٌا :ٞٚ
ٗظف ًِرج٘ ارتطاب يف ػحٚف ٞفوشطني امللجف ٞٚاالجرٌا ٚد ٞيف ًفادتد ٞقـد ٞٚاال رقداي
ٗاهرف  , ٙحٚدك تقد٘ي "ملد ٟخداطل" " :مابد ٞادتوٚدد ًدا بدني األجٔدز ٝاألًِٚدٗ ٞاهظدف  ,حدني
حيؼى تغ ج ر ٜو ٟسٚاسرٍٔٗ ,جيِحْ٘ هورؼدايف ًدع خؼدًٍ٘ٔ ٗاال رد ار ملدّ كداُ٘ا
ؿح ٞٚظؤٌٍ خمي اهشِ٘احم اهفا٢ر ,ٞحِٔٚا فقط سرٌِح ٛق ار اهـغ ًّ ِٞٚاهقو٘ب".
ب -5/امللجف ٞٚاهشٚاس:ٞٚ
ا رٌد ًِرج٘ ارتطاب يف ػحٚف ٞفوشطني و ٟامللجف ٞٚاهشٚاس ٞٚيف ًفادتد ٞقـد ٞٚاذتد ق
يف حل ٞٙاهلأٗ ٜاهرفب " :جا١حم االُرااباحم األخ  ٝهِقاب ٞاهؼحفٚني يف اهراسع ٗاهفاطل ًّ
قمار ًارض  ,َ2012ك ٛتللض ٗاقع فلاغ اهِقاب ًّ ٞستر٘آا املٔدين ٗتفدزا االُقشداَ".
ٗيف قـ ٞٚاذت ق يف االُرااب" :االُرااباحم اعو ٞٚهٚشت أٗي األجِد ٝاه٘طِ ٗ ,ٞٚجلاؤٓا يف
اهـف ٞدْٗ زٗ ,ٝدْٗ ت٘اف ق ٗطين ٓد٘ تلدلٙص همُقشدآَٗ ,د٘ اسدربفاد ملِافشد ٞمحداض
اهيت ال جتد أج٘ا ًّ ١اذتل ٞٙهوٌظارك."ٞ
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ب -6/امللجف ٞٚاألًِ:ٞٚ
اسددرادَ ًِرجدد٘ ارتطدداب يف ػددحٚف ٞفوشددطني امللجفٚدد ٞاألًِٚدد ٞيف ًفادتدد ٞقـدداٙا حقدد٘ق
اإلُشدداْ املدُٚددٗ ٞاهشٚاسدد ,ٞٚففدد ٛقـدد ٞٚتظددلٚى ادتٌفٚدداحم "ًِفًددا هرددداخى اهؼددمحٚاحم
ٗتدددخى األجٔددز ٝاألًِٚدد ٞيف ٌددى ادتٌفٚدداحم بغد اهقدداُْ٘ ,خؼؼددت ٗاار ٝاهداخوٚدد ٞاإلدارٝ
اهفاً ٞهوظاْٗ اهفاًٗ ٞاملِعٌاحم

اذتلً٘ ٞٚرابف ٞاألًل".

ب -7/امللجف ٞٚاالقرؼاد:ٞٙ
اسرِد ًِرج٘ خطداب ػدحٚف ٞفوشدطني ا امللجفٚد ٞاالقرؼداد ٞٙيف ًفادتد ٞقـد ٞٚاهرجٌدع
اهشوٌ ,ٛحٚك قاي اهلات " دُاْ أب٘ اًل"" :باحم ٗاؿحًا هؼِال اهقلار يف تى أبٚد  ,أْ
ادتٌٔددد٘ر اهفوشدددطٚين ٙشدددرٔد

ددددٗ ّٙا دددِني :ر٢دددٚص اهددد٘ارا ١سد دمَ فٚدددالٗ ,االتفددداق

االقرؼادً ٜع ( سلاٚ٢ى) ,اتفاق بارٙص"ٙٗ ,ـٚف "ٙد ٘ املرعآلْٗ هشوشو ًّ ٞارتط٘احم
ًِٔا ًقاطف ٞاهبـا٢ع اإلسدلاٚ٢وٗ ,ٞٚتظدجٚع اسدرٔمن املِرجداحم اهفوشدط ٗ ,ِٞٚٚهغدا ١اتفداق
بارٙصٗ ,دفع اهـلاٗ ٢ادتٌارن و ٟاملِرجاحم املشر٘ردٗ ,ٝاالسرثٌار يف اهزرا  ٞبسراؿدٛ
ًِطق( ٞا)".

ارتطاب اهؼحف ٛاهفوشطٚين ضت٘ قـاٙا حق٘ق اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاسٞٚ

التوصيات:
 -1ؿلٗر ٝآرٌداَ ارتطداب اهؼدحف ٛاهفوشدطٚين بلافد ٞقـداٙا حقد٘ق اإلُشداْ املدُٚدٞ
ٗاهشٚاس ٗ ٞٚا ترـٌِٕ ًّ أطلٗحاحم ًلكزٗ ٞٙفل  ٗ ,ٞٚدَ اهرتكٚز ود ٟقـداٙا
ستدد ٗ ٝفاي قـاٙا أخلً ٠ع ًا ٙرِاس ًدع اهشٚاسد ٞٚاهرحلٙلٙد ٞهوؼدحٚف ٞاهِابفدٞ
ًّ اهر٘جٕ األٙد٘ٙه٘ج ٛهوجٔ ٞاملاهل ٞا.
-2

تد ٘ اهدراسًِ ٞرجد٘ ارتطداب يف ػدحف اهدراسد ٞا اهرِ٘ٙدع يف اسدراداَ ًشداراحم
اهربِٓددٗ ,ٞاٙدداد ٝاهرتكٚددز ودد ٟاألدهدد ٞملددا ددا ًددّ دٗر كددب يف قِددال اهقددارئ باملددادٝ
املقدً ٞهٕ.

 -3ت٘ػدددد ٛاهدراسدددد ٞاهؼددددحف اهفوشددددط ِٞٚٚبـددددلٗر ٝحتٚٚددددد ارتطدددداب اهؼددددحف ٛددددّ
ا ملِاكفداحم اهشٚاسدد ٗ ,ٞٚدددَ اتٔدداَ اآلخددل باهرقؼد ضتدد٘ حقدد٘ق اإلُشدداْ اهفوشددطٚين
املدُٗ ٞٚاهشٚاسً ٞٚدّ ًِطود ق االُقشداَ اهشٚاسد ٗ ,ٛمندا ت٘جٚدٕ االُرقداد اهبِدا ١هوقد٘٠
اهفا و ٞاهفوشط ًّ ِٞٚٚأجى تق٘ ٍٙدٗرٓا ا خيدَ ًلا ا ٝحقد٘ق اإلُشداْ اهفوشدطٚين
املدُٗ ٞٚاهشٚاس.ٞٚ
-4

ت٘ػد ٛاهد راسد ٞبـدلٗر ٝتلكٚدز ارتطداب اهؼدحف ٛاهفوشدطٚين ود ٟاهددٗر اهشددو
همحرمي (اإلسدلاٚ٢وٗ ,)ٛهوجٔداحم اهفوشدط ِٞٚٚاملِرٔلد ٞذتقد٘ق اإلُشداْ اهفوشدطٚين
املدُٗ ٞٚاهشٚاسٗ ,ٞٚفـه ممارسداتٔا أًداَ اهدلأ ٜاهفداًَ ,دّ أجدى جود تسٚٙدد اهفداس
ذتق٘ق اهظف اهفوشطٚين باهفٚع يف حلٗ ٞٙكلاً.ٞ

 -5ت د د ٘ اهدراسدد ٞا ؿددلٗر ٝاالٓرٌدداَ بامللجفٚدد ٞاهدِٚٙددٗ ٞاالجرٌا ٚدد ٞبدرجدد ٞأكددرب يف
ارتطاب اهؼحف ٛهوؼحف اهفوشط ,ِٞٚٚملا ٍ ًّ دٗر ففّاي يف محاًِ ٞٙعً٘ ٞحق٘ق
اإلُشاْ املدُٗ ٞٚاهشٚاس.ٞٚ
توصي الدراشةة زساةادة ترنيةس بطةاب الصةحل الفلصةطيهية علةي املرجعيةة الكانونيةة
والتارخيي ة يف معاجلة قضااا حكوم اإلنصةاى املدنيةة والصياشةيةا خيةا خيةدم وكيةل وظةا ل
الصحافة مو توعية وتثكيلا مو أجل محااة حكوم اإلنصاى وزاادة الوعي زًا.
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(اهقآل :ٝجاًف ٞاهقآل ,ٝكو ٞٚاإل مَ٘ٙ ,ه -٘ٚسبرٌرب  ,)2007ؾ .48
( )2قدر ٜبد ااٚد ,اإل مَ ٗحق٘ق اإلُشاْ -قـاٙا فلل ,ٞٙبددْٗ طبفد( ٞاإلسدلِدر :ٞٙدار ادتاًفد ٞادتدٙددٝ
هوِظل )2008 ,ؾ .115 ,114
(ٙ )3اسددل ستٌدد٘د " ,حقدد٘ق االُشدداْ يف ارتطدداب اهؼددحف ٛاهفلبدد ..ٛدراسدد ٞحتوٚوٚددًٚٗ ٞداُٚددً ٞقارُدد ٞوددِٚ ٟددً ٞددّ
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Palestinian Journalistic Speech Toward Issues of
Human Rights
"A Comparative Study"

Abstract
This study aims at identifying the characteristics of the content of civil
and political human rights, the nature of the discourse of Palestinian
journalist towards them, determining the characteristics of this discourse,
its effective aspects, its references and the ways of proving. It also aims
at considering the differences and similarities between Al Hayat Al
Jadeeda and Palestine newspapers, which are the two newspapers of
the study.
This study is descriptive one in which several approaches have been
used. The used approaches are: media survey, discourse analysis,
studying mutual relations and comparison. The researcher uses the theory of setting agenda and media framework. The tools of the study are
content and discourse analysis.
The researcher chooses Al Hayat Al Jadeeda and Palestine newspapers
as samples. The issues of the two newspapers have been chosen randomly for a year (from 1-1-2012 until 31-12-2012).
The study of analyzing the discourse concluded several findings: The
first one is the fact that paper of “Hunger Strike of Detainees” in Al Hayat
Al Jadeeda had the highest percentage among the papers of civil and
political papers while the paper of “Torturing the detainees by Israeli
forces had the highest percentage in Palestine newspaper. The Palestinian
detainees have been the most effective Palestinian power that
play positive role in the newspapers of the study. The authority that was
characterized by playing negative role in Palestine newspaper was the
“Palestinian National Authority” while in Al HAyat Al Jadeeda it was
“Hamas Movement” that played a negative role. Legal and historical references were the most used references in Palestine newspaper while in
Al Hayat Al Jadeeda, there was absolute absence for legal reference
and presence of political and security references.

.

441

442

Palestinian Journalistic
Speech Toward Issues of
Human Rights
"A

Comparative Study"

Ms. Nessreen M. Hassonah
Islamic University, Gaza - Palestine

443

444

Coverage of Saudi Online Newspapers of
"Operation Decisive Storm"
Abstract
Online journalism is an important source of news, after satellite channels, and with time is expected to gain further ground due to its ability to
combine voices and images in its pages/medium. As communication
technologies have greatly improved due to technical advancement, it
has led to faster diffusion of information trans -continentally and beyond
borders.
Online journalism was able to pool together the features and attributes
that were available in all other media, be it reading, writing, searching
archived and earlier documents, listening, viewing and others, that are
not available in other traditional media.
This study aims at diagnosing the Saudi online media coverage of „‟Operation Dicisive Storm” and the consistency of the coverage within journalism framework (tenets of journalism), which are based on professional practices; and to confirm/ validate the level of interactions between
these media and their readers, as events occur and crises emerge.
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Encrypted TV Channels and Sports Programs

A Field Study of Athletic Audience in the University Community

Abstract
The spread of mass sports and the enormous investments have led to
the emergence of encrypted (coded) sports programs and channels. The
control over the broadcasting of sports and sporting events has generated a fierce competition among various radio stations and TV channels.
Sport public opinion is split between pros who see that the great profits
generated from broadcasting will be reinvested on the development of
sport and financing various projects that will benefit all the society. The
antis to this orientation, however think of the coding as an infringement
to the rights of the large masses of the society to get access to sports
information.
The goal of this research is an attempt to study this phenomenon from a
theoretical and practical standpoint and to evaluate the attitudes and reactions of the sports audience toward coding, in the age of proliferation
of encrypted TV channels and the spread of sports among large numbers of people.
The research has noted the existence of a tendency to reject the phenomenon of coding considering it as an operation that serves the investors, advertising agencies and institutions holding broadcasting rights. In
the mean time, there is an orientation that rejects the hacking phenomenon.
The research has also noted some suggestions regarding the coding of
channels and sports programs. Among other things : reducing the costs
of subscriptions and decoding encrypted channels and to a minor degree reviewing the laws that govern the rights of broadcasting.
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The New Media and the Formation of Attitudes
Toward Issues of Terrorism
Abstract
This study targeted to find out the new mass media influences on the
knowledge and trends of the Saudis towards terrorism issues which targeted
Saudi Arabia in particular. Many people accuses the new mass medias of having negative impact and dangerous on the national security of the country in
different ways.
The study concludes the importance of the new media, which the Saudis “the
study sample” depends on when they follow and watch the daily events, because it presents to them updated news as it reveals and shows what the traditional media doesn’t. The satisfaction of the study sample depends on the
events coverage and how various it is according to the their watching period
length.
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Theoretical and Methodological Isues of
Social Media Research:
Analytical Reading

Abstract
The study examines the theoretical and methodological issues of social
media research and proposes new perspectives of tackling these issues
The study based on perceptions that many obstacles are hindering the
efforts of social media researchers in choosing their research subjects,
in adapting the suitable theory and method to tackle social media phenomena. The study tracked the transformations of social media research
on the theoretical and methodological levels, defined its most vital problems, examined its status quo, outlined its shortcomings, examined the
new trends of social media research and proposed new tracks to tackle
these issues
The study examined the recent social media research published in
communication databases from 2010 to 2014, based on specific facets,
from a qualitative not a quantitative analysis, to define the most vital theoretical and methodical issues of social media research, it scrutinized
social media research issues, theories, tools and methods
The study suggests that the best way to tackle social media research
problems can be done by using multiple methods and tools, conducting
the research on several phases, utilizing several methodological tools,
developing new research tools, reviewing the previous theoretical statements and adapting the semi-theorizing approach.
.
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Reliance of Twitter Users on Twitter Information, and their
Evaluation of Its Credibility
Field Study Conducted on a Sample of Saudi Twitter Users

Abstract
The concerns of the study focused on recognizing the dealing of Saudi media workers- twitter users with Twitter, and their evaluation of credibility of its
information. 429 media workers known as users of Twitter participated in the
study, whereas they represent different media specializations: Radio, TV,
and papers and electronic newspapers, and public relations. Media men
represented 81% while media women represented 19%, who assume executive and supervisory positions, and relate to the media work as full timers
or cooperators with accepted relative balance between both.
The most important features of this study results in connection with the media workers' use of Twitter and the reliance upon it, are as follows:
 Daily heavy use of Twitter, with the average of (2-4) hours and above
for about 70% of the sample.
 There is a case of respondents' reaction with Twitter. Out of their weekly tweets with the average of (30-and more than 41) tweets, includes
about 75% of media men.
 Total number of tweets of the sample individuals with less than (5000)
tweets is 43%. As for those who exceed that average, they represent
57%.
 Total number of those who are followed by less than (5000) within the
limit is 55%, and those who exceed that number of followers, their percentage is 45%.
The results of the study included the answer to questions of the general
study, as reflected by the following aspects:
Media workers who uses twitter dealing with Twitter information.
 Dealing with general sources.
 Sources (accounts) of Twitter information.
 Privileges of Twitter information.
- Media workers' – twitter users' - opinion about the credibly of Twitter
information:
 Applying the most important elements of media credibility on the use of
Twitter information.
 The factors negatively affecting the credibility of Twitter information.
 Criteria of judging the credibility of Twitter information

.
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Arab Media Climate in the Digital Age and Economic Challenges

Abstract
The Present Digital media, through convergence, which allowed for
providing powerful communication technology, made globalization a fact
. The Internet and the smart phones empowered the ordinary citizen to
become a participant, rather than a passive recipient. The new Digital
Communication Revolution, (the fourth in history following the Alphabet,
the Printing Press, and the Electronic Revolutions) permitted multinational media and advertising corporations, stationed mainly in the Center, to market, with the help of World Trade Organization policies, their
products in marginal countries, in a manner that favors Electronic Colonialism, and encourage consumerism. On the other hand, the presnt
media revolution helped create an Arab Spring. Thus the main question
this paper tackles is: what is the nature of the present media climate in
Arab Countries, and what are the challenges that face its economic
growth which the media should shoulder. The paper ends with presenting 14 such challenges..
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Political Marketing Across Social Network sites

Abstract
This study aims to analyze and interpret the importance of using
social network sites in political marketing and the nature of their
relationship, which has become one of the most important contemporary political forces strategies in trying to deliver their goals
at the lowest cost and as soon as possible, with the possibility for
direct interaction with the receiver or the encouragement and support or to give suggestions and ideas new and is interested in the
study in dealing with the role of modern media in the political
sphere on the one hand, political and marketing through social
network sites on the other hand, the virtual space and over as an
effective and innovative political marketing, and this study of descriptive studies using income theory and methodology in media
science (curriculum analysis through the analysis of texts) and Political Science (curriculum content analysis), making it a great importance as it combines the two fields scientific different, and so
by referring to the scientific heritage in the field of media and political concerning the use of social network sites in the political marketing which developed countries represent in general and the Arab countries particularly in the period between (2008 to 2015), and
reached the study to a group of the results of the most important:
easy access to developments in the world via social network sites,
and knowledge content published material written and photographs and video clips it related to political issues, and are available these sites space wide freedom of publication and expression,
those networks play an important role in the political marketing
communication as an effective, however, the political parties; what
form these sites interesting political environment interesting in the
field of political communication to communicate and direct interaction between the political entities on the one hand, the different
segments of society on the other..
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