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معاجلــُ لضــايا اهرىــا
الً نً

ت ــاعٌ

مــه و يــُ ميــر اهعالمــً

حنــى
العىامــع اثــ يفرَ ا اجتاىــام اثخــتي
إعالمــــــــام الشــــــــع ام ا ت اعًــــــــُ وعاللتيــــــــا
باستجابتيم الخ ىكًُ
والـع العـاللام العامُ باجلامعام الخعىديُ
معاجلـــــُ الإلـــــية اهل وومًـــــُ الخـــــعىديُ أل مـــــُ
تىظًة األلار ..
دور اهعــالم اجلديــد ا تشـ ًع اثعــارف الخًاســًُ
ل شعا اجلامعٌ الخعىدٍ جتاه العاللام العربًـُ-
العربًُ
تإل ـىُّرام واجتاىــام عــُ و ســات َ اهعــالم العــر
جتـــاه اســـت دام وســـالع التىاتـــع ا ت ـــاعٌ ا
تدريس اهعالم

–

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

تصسض عٔ

ايعدد ايتاضع عػس
َا _ ّ2018 ٜٛزَكإ ٖ1439ـ
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اجملً ١ايعطب ١ٝيإلعالّ ٚاالتصاٍ ،زٚض ١ٜعًُ ١ٝستهَُ ١تدصص ١باايحشٛخ ٚايسضاغاات جم زتااالت امعاالّ ٚاالتصااٍ
امْػاْ ٞمبدتًف فطٚع٘.
تصسض اجملً ١عٔ ادتُع ١ٝايػعٛز ١ٜيإلعالّ ٚاالتصاٍ ظاَع ١املًو غعٛز ،ايطٜاض ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
تٓشااط اجملًاا ١ايحشااٛخ ٚايسضاغااات ٚاملكاااالت ايعًُٝااًَٚ ١دصااات ايطغااا ٌ٥ايعًُٝااَٚ ،١طادعااات ايهتاايف جم نافاا ١فااطٚ
امعالّ ٚاالتصاٍ.
ختضع مجٝع املٛاز املكسَ ١يًُذً ١يًتشه ِٝايعًُ ٞاملتدصص.
تكحٌ ايحشٛخ ٚايسضاغات يًٓشط باجملًٚ ،١فكاً يكٛاعس ايٓشط ايتاي:١ٝ
أ .إٔ ٜه ٕٛايحشح َهتٛباً بًغ ١عطب ١ٝغًٚ ،١ُٝتكحٌ األعاخ بايًغ ١امجنًٝع ١ٜجم ايكضاٜا امعالَٝا ١ايات تتطًايف
شيو.
ب .إٔ ٜه ٕٛايحشح أ ٚايسضاغ ١جم أسس زتاالت ٚفط ٚامعالّ ٚاالتصاٍ.
ت .إٔ ٜتػِ ايحشح بادتسٚ ٠األصايٚ ،١أال ٜه ٕٛقس َض ٢عً ٢إعساز ٙأنجط َٔ ثالخ غٓٛات.
خ .إٔ ٜعتُس ايحاسح األغؼ ايعًُ ١ٝجم ناف ١خطٛات٘ ٚإٔ ٜتحع قٛاعس ايتٛثٝل ايعًُ ٞاملػتدسَ ١باجملً.١
ز .أال تعٜس عسز صفشات ايحشح أ ٚايسضاغ ١عأ سػاص صافش ١مباا جم شياو املًداص ٚادتاساٚ ٍٚايطغا ّٛايحٝاْٝا١
ٚاملالسل ٚاملطادع).
ح .أال ٜه ٕٛسايٝا قٝس ايسضاغ ١يًٓشط أ ٚقس غحل ْشط ٙجم دٗ ١أخط.٣
ر .إٔ ُٜعس ايحاسح عٓٛاْص ًَٚدصص يحشج٘ بايًغتص ايعطبٚ ١ٝامجنًٝع ١ٜجم سسٚز  333نًُ ١يهٌ َُٓٗا.
ز .إٔ ٜطغٌ ايحشح أ ٚايسضاغ ١جم ًَف "ٚٚضز" Word.
ش .تطغٌ يًحاسح سؼ ْػذ ٚضق َٔ ١ٝايعسز املشاضى ف.٘ٝ
ايحشٛخ ٚايسضاغاات املٓشاٛض ٠باجملًا ١تعا عأ ضأ ٟأصاشابٗا ٚال تعا بايضاطٚض ٠عأ ضأ ٟادتُعٝاٜٚ ،١تشُاٌ َ يفٖٛاا
املػ ٚي ١ٝناًَ ١عٔ صشٚ ١زق ١املعًَٛات ٚاالغتٓتادات.
تٛدا ا اا٘ املطاغا ا ااالت ارتاصا ا اا ١باجملًا ا اا ١إا ض٥ا ا ااٝؼ ٖ٦ٝا ا اا ١ايتشطٜا ا ااط عًا ا اا ٢اي ٜا ا ااس اميه ْٚا ا اا ٞارتا ا ااا باجملًا ا اا١
( ، )majalatsamc@gmail.comأ ٚايعٓٛإ اي ٜس ٟاآلت: ٞ
اجملً ١ايعطب ١ٝيإلعالّ ٚاالتصاٍ
داَع ١املًو غعٛز  -قػِ امعالّ
 .ب  2456ايطٜاض 11451
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

تطصس املطادع ٚاهلٛاَش جم ْٗا ١ٜايحشح أ ٚايسضاغ ١بأضقاّ َتػًػً ١سػيف تػًػٌ امشاض ٠إيٗٝاا جم ثٓاٜاا
ايحشااح أ ٚايسضاغااٖٚ ،١اا ٞايططٜكاا ١املػااُا" ٙاهلااٛاَش األخ ا  "End Notes ٠ايااص ٟتعتُااس ٙزٚضٜاا ١ايصااشاف١
ٚامعا ا ا ا ا ا ااالّ ٚ ،Mass Communication Quarterly & Journalismزٚضٜا ا ا ا ا ا ااَ ١عًا ا ا ا ا ا ااِ ايصا ا ا ا ا ا ااشاف١
ٚامعالّ ٚ ،Mass Communication Educator & Journalismبعض اجملالت ايعطب.١ٝ
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امشاض ٠األٚا يًُطدع:

نتاب:

اضِ املؤيف (األ ٍٚفايثاْ ٞفايعا ،)١ً٥عٓٛإ ايهتاب فتح قٛع (َد ١ٜٓايٓػس ْكطتني :ايٓاغس فاؾً ،١ضـٓ ١ايٓػـس القـ م
ايكٛع) فاؾً ،١زقِ ايؿفحَ ١طبٛقاّ ب ف أ ٚف ف.

-

َثاٍ:

عً ٞعبدايسمحٔ ايعً ،ٞاإلع ّ يف عؿس ايعٛمل( ١ايسٜاض :ايعبٝهإ يًطباعٚ ١ايٓػس ،)2015 ،ف.23

عح جم زٚض:١ٜ

اضِ املؤيف (األ ٍٚفايثاْ ٞفايعا )١ً٥فاؾً ،١فتح ع َـ ١نٓؿـٝـ نعٓـٛإ ايبحـ أ ٚايدزاضـ ١القـ م ايتٓؿـٝـن فاؾـً،١
اضـِ ايدٚزٜــٚ ١زقـِ اجملًــ ١الٕ  ٚــد فـتح قــٛع (ايػــٗس أ ٚايفؿـٌ ٚايطــٓ ١القـ م ايكــٛع) ْكطــتني :أزقـاّ ايؿــفحا ايـ
ٜػغًٗا ناٌَ ايبح فاؾً ،١زقِ ؾفح ١اإلغاز ٠أ ٚؾفحانٗا الٕ  ٚد َطبٛق ١بـ ف أ ٚف ف.

-

َثاٍ:

 عً ٞعبدايسمحٔ ايعً ،ٞنايؿـحاف ١يف عؿـس ايعٛملـ١ن ،اجملًـ ١ايعسبٝـ ١يوعـ ّ ٚا نؿـاٍ ،ايعـدد األْ( ،ٍٚـٛفُ :)2005 ،30 – 25ف .33

اإلغاز ٠ايثاْ ١ٝايتايَ ١ٝباغس:٠
(نطبل يف حاي ١ايهتب ٚايبحٛث)
.1

املس ع ايطابل فاؾً ،١زقِ ايؿفح ١أ ٚايؿفحا  ،الٕ  ٚدَ ،طبٛقاّ بـ ف أ ٚف ف.

.2

املس ع ايطابل ،ف ف .24 – 22

َثاٍ:

اإلغاز ٠ايثاَْٚ ١ٝا بعدٖا:

(يف حاي ١عدّ ٚزٚدٖا َباغس)٠
 .1اضِ ايعا ١ً٥يًُؤيف فاؾً ،١زقِ ايؿفح ١أ ٚايؿفحا  ،الٕ  ٚدَ ،طبٛقاّ بـ ف أ ٚف ف.

َثاٍ:
 .2ايعً ،ٞف .23
ٚيف حايٛ ٚ ١د أنثس َٔ َس ع يًُؤيف ْفط٘ ضبكت اإلغاز ٠اليُٗٝا:

 .3اضِ عا ١ً٥املؤيف فاؾً ،١ايهًُ ١األٚىل َٔ ايعٓٛإ أ ٚصَ َ٘ٓ ٤تبٛعاّ بث ث ْكـا دالـٌ نٓؿـٝـ ن...ن فاؾـً ،١زقـِ
ايؿفح ١أ ٚايؿفحا َطبٛقاّ بـ ف أ ٚف ف.

َثاٍ:
 .4ايعً ،ٞناإلع ّ ...ن ،ف .23
اإلغاز ٠يًُسا ع األ ٓب:١ٝ
ٜطـتددّ األضـًٛب املتبـع ْفطـ٘ يف دٚزٜـ ١ايؿـحافٚ ١اإلعـ ّ ،Journalism & Mass Communication Quarterly
اي نؿدزٖا مجع ١ٝنعً ِٝاإلع ّ ٚايؿحاف ١األَسٜه.AEJMC ١ٝ
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تقديم
ٖصا ٖ ٛايعسز ايتاغع عشط َٔ اجملً ١ايعطب ١ٝيإلعالّ ٚاالتصاٍ؛ اجملًا ١ايعًُٝا١
احملهُاا ١اياات تحااٛأت َطنااعا َُٗااا نٛاسااسَ ٠اأ أفضااٌ اجملااالت ايعطبٝاا ١احملهُاا ١جم
زتااالت امعاالّ ٚاالتصااٍ ٚايتدصصاات شات ايعالقاٜ .١تضاذ ٖاصا َأ تٓااَ ٞأعاساز
األعاخ ٚايسضاغات ايت تصٌ هل ١٦ٝايتشطٜط َٜٛا بعس  ،ّٜٛاألَط ايص ٟظاز َأ أعحاا٤
ٖ ١٦ٝايتشطٜط ٚإزاض ٠ايتشطٜطَ ٖٛٚ ،اا تطًايف ظٜااز ٠املٝعاْٝا ١املكاطض ٠ملهافاحت ايتشها،ِٝ
ضغِ َا تٛادٗا٘ اجملًاَ ١أ صاعٛبات َايٝا ١ساٚيٓاا َعادتتٗاا َأ خاالٍ إتاسا ١فاط
ايطعا ١ٜايتذاض ١ٜألعساز اجملًَ ٖٛٚ ،١ا حتكل جم ايعسز ايجأَ عشطٚ .ظاز َٔ األعحا٤
املاي ١ٝعً ٢اجملً ١تهطاض ايًذ ٤ٛيً دٝذ جم نج َٔ اذتااالت ايتشهُٝٝاٖٚ ،١ا ٛأَاط
سطصااع عًٝاا٘ ٖ٦ٝاا ١ايتشطٜااط متاساا ١فااط أن ا يكحااْ ٍٛشااط بعااض األعاااخ اياات
خيتًف سٛهلا احملهَُٚ ،ٕٛع شيو فإٕ املالسظ ٖ ٛاضتفاا ْػاح ١ضفاض األعااخ إا
حنْ ٛصف َا ٜصٌ يًُذًٖٚ ،١صا ضمبا ٜفػط ٙاياحعض بااختالف َعاا ٜايتشها ِٝجم
ايفا ا  ٠األخا ا  ٖٚ ،٠اا ٛتفػا ا غا ا ص ااشٝذ ألٕ اجملً اا ١غ اااضت عً ااْ ٢ف ااؼ املػ اات٣ٛ
ٚايصطاَ ١ايعًَُٓ ١ٝص بساٜاتٗاٚ ،يهٔ ايػحيف نُاا ٜحاسٖ ٚا ٛزتاظفا ١بعاض اياعَال٤
بإضغاٍ أعاثِٗ ٚزضاغاتِٗ يًُذً ١ز ٕٚإدطا ٤ايتسقٝل ٚاملطادعات ايهافٝاَ ،١اا ٜاسعٛ
احملهُااص يااطفض بعااض األعاااخ ،أسٝاْااا ألغااحاب شااهًٚ ١ٝأغااًٛبٚ ،١ٝيهجااط ٠األخطااا٤
ايًغٚ ،١ٜٛغ شيو مما يٝؼ ي٘ عالق ١بتٛظٝف املٓاٖر ايعًُٝا ١أ ٚتٓااَٛ ٍٚعاٛعات
دسٜط ٠بايسضاغ.١
جم ٖ ااصا ايع ااسز غ اات ١أع اااخ ،أس ااسٖا بايًغ اا ١امجنًٝع ٜااًَٚ ،١د ااص ألططٚس اا١
َادػت َٔ داَع ١املًو غعٛز.
رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد
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اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

اجتاهاااااااااي

اااااااا

واقااا ال وا اال ااع مااا
حناااااااو ال داااااااز
وااحنزا

األخالق

الااااا ا
:

دراسااة لاان ينااة ا ساااتذة وطااالك يليااة
اآلداك جبا عة امللك فيصل
الفرتة

6341 – 6341ها

د .عبد الحليم موسى يعقوب
أغتاش امعالّ املشاضى بكػِ االتصاٍ ٚامعالّ
داَع ١املًو فٝصٌ – املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
داَع ١ادتعٜط- ٠ايػٛزإ
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ملخـــص
تٗ ااسف ايسضاغا اا ١إا َٓاقشا اا ١اجتاٖا ااات َػ ااتدسََٛ ٞاقا ااع ايتٛاصا ااٌ االدتُا اااع ٞحنا ااٛ
ايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالق َٔ ،ٞخالٍ حتًٝاٌ رضاَ ٤ػاتدسََٛ ٞاقاع ايتٛاصاٌ
االدتُاع َٔ ٞأغاتصٚ ٠طالب نً ١ٝاآلزاب ظاَعا ١املًاو فٝصاٌ ،خاالٍ ايفا  ٠املُتاس٠
َٔ احملطّٖ1436ا ٚست ٢ضبٝاع ايجااْٖ1437ٞااٚ .قاس اغاتدسَع ايسضاغا ١أغاًٛب اجملُٛعاات
ايح ض)Focus Group discussion) ١ٜ؛ باختٝاض ع َٔ ١ٓٝطالب نً ١ٝاآلزاب ظاَعا١
املًو فٝصٌ ٚصٛيًا يٓتا٥ر نٝف ،١ٝظاْيف تٛظٜع اغتحاْات عً ٢ع ١ٓٝخ اَ ٤أ أعضاا٤
ٖ٦ٝا ١ايتااسضٜؼ بهًٝا ١اآلزاب ٚصااٛيًا يٓتاا٥ر نُٝاا١؛ ٚبٗااصا تها ٕٛايسضاغاا ١قاس مجعااع بااص
ايحٝاْااات ايهُٝااٚ ١ايهٝفٝاا .١نُااا أبااطظت ايسضاغاا ١اٖتُاااّ املًُهاا ١عذاايف املٛاقااع امباسٝاا١
ذتُا ٜاا ١األْػ ااام األخالق ٝااٚ ١االدتُاع ٝاا ،١ظاْ اايف ضؤ ٜاا ١زتتُ ااع ايسضاغ اا ١يًُتط ااطفص
ٚاملٓشااطفص أخالقٝاا ٚريٝااات َااٛادٗتِٗٚ .قااس خًصااع ايسضاغاا ١إا عااسْ ٠تااا٥ر ،أُٖٗااا :إٔ
اجتاٖااات أعضااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ "عٓٝاا ١ايسضاغاا " ١دااا٤ت غااايح ١جتاااَ ٙػااتدسََٛ ٞاقااع
ايتٛاصااٌ االدتُاااعَ ٞاأ ايطااالب جم َٛادٗاا ١ايتط اطُّف ايااسٜين ٚاالحنااطاف األخالقاا ٞجم
زتتُ ا ع ايسضاغاا .١نُااا إٔ ايٓتٝذاا ١شاتٗااا تٛصااًع إيٗٝااا عٓٝاا ١ايطااالب َاأ َػااتدسَٞ
َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع.ٞ
ايهًُ ااات ايساي اا :١اجتاٖ اااتَٛ ،اق ااع ايتٛاص ااٌ االدتُ اااع ،ٞايتطا اطُّف اي ااسٜين ،االحن ااطاف
األخالق ،ٞاألسػا ،٤ايػعٛز.١ٜ

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

املق

ة:

نأضط ـت ٖــر ٙايدزاضــ ١عًــ ٢قكــ ١ٝحتُٝــ ١اإلع ـ ّ ايدٜــد اإليهرتْٝٚــَ ،١ــٔ ل ـ ٍ
قك ٝايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمـساف األل قـ ،ٞيف ظـٌ تتُـع نًٝـ ١ادداب ااَعـ ١املًـو
فٝؿـٌ ددٜٓـ ١األحطـا ٤بػـسم املًُهـ ١ايعسبٝــ ١ايطـعٛدٖٚ ،١ٜـ ٛتتُـع قـا ِ٥عًـٚ ٢ضــط١ٝ
اإلضـ ّ ايـ نٓبــر ايتطـسُّف ايــدٜينٚ ،متكــت ا ذمــساف األل قــ .ٞفـايتطسُّف ايــدٜين  ٚــد
َدلًّا يًُجتُع َٔ ل ٍ حٛادث نفجري املطا د اير ٟنبٓا ٙنٓظ ِٝداعؼ ،بـد٤اا َـٔ نفجـري
َطــجد قسٜــ ١ايــداي ٠ٛيف  10حمــسّٖ1436ـــٚ ،اْتٗــا٤ا بــتفجري َطــجد ايسقــا باألحطــا ٤يف
19زبٝع ثاْٚ ،1437 ٞنٌ ٖر ٙايساُ ِ٥قتـٌ فٗٝـا عـدد َـٔ املـٛا ٓني ايطـعٛدٜني ٚاملكـُٝني
ق ـري ايطــعٛدٜنيٚ ،بايتــاي ٞغــهًت ٖــر ٙا ـٛادث نٗد ٜـداا يألَــٔ ايكــ َٞٛايطــعٛد .ٟأَــا
ا ذمـــساف األل قـــ ٞفكـــد بـــسش َـــٔ لـ ـ ٍ املكـــُ ٕٛامـــابا ايـــر ٟنبثـــ٘ َٛاقـــع ايتٛاؾـــٌ
ا تُــاعٚ ،ٞاي ـ اْتػــس ع ـ ايعدٜــد َــٔ َٛاقــع ايتٛاؾــٌ ا تُــاعَ ،ٞثــٌ :ايتــٜٛرت،
ٚايفٝظ بٛىٚ ،ايٛٝنٛٝبٚ ،قريٖ ا َـٔ املٛاقـع األلـس ،٣بٝـد إٔ َطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ
َٔ ايط ب ن عٓٝـ ١ايدزاضـ١ن ٜوتٛقـع َـِٓٗ د ٚاز الٌّـاب ٞذـاٖ ٙـر ٙاملٛاقـع; ملٛا ٗـ ١ا ذمـساف
األل قــ ٞااْــب ايتطــسُّف ايــدٜينٖٚ ،ــِ اثًــ ٕٛف٦ــ ١ايػــباب األنثــس اضــتدداَاا ملٛاقــع
ايتٛاؾٌ حطـب ايعدٜـد َـٔ ايدزاضـا َٗٓٚ ،ـا َؤضطـ Effective Measure ١ايـ أٚقـح
نكسٜسٖا ازنفاع ْطبَ ١سنادَٛ ٟاقع ايتٛاؾٌ يف نٌ غٗس يف ايطعٛد.١ٜ
مشكلة الدراسة:
نتًدـ َػهً ١ايدزاض ١يف ادن:ٞ
ٜ .1ػهٌ ايتطسُّف ايدٜين نٗدٜداا يألَٔ ايكٚ ،َٞٛقد بسش ذيو َٔ ل ٍ ايعدٜد َـٔ
اخلسٚقا األَٓ ;١ٝبتفجري عدد َٔ املطا د باملٓطك ١ايػسق.١ٝ
 .2اٖتُاّ املًُه ١حبجب املٛاقع اإلباحُ ;١ٝاٜـ ١األْطـام األل قٝـٚ ١ا تُاعٝـ،١
ٚبايسقِ َٔ ذيو َاشاٍ بعض ايػباب حيا ٍٚايٛؾ ٍٛاليٗٝا باضتدداّ بساَج اي ٚنط.ٞ
 .3نبا ٜٔاذاٖا َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َٔ ب نً ١ٝادداب نايع١ٓٝن ااَعـ١
املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
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 .4نبــاٗ ٚ ٜٔــا ْظــس أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ذمــَ ٛطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ َــٔ
ايط ب يف تتُع ايدزاض.١
 .5ايــدٚز اإلٌّــاب ٞملطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ ا تُــاع ٞذــاَٛ ٙا ٗــ ١ايتطــسُّف
ايدٜين ٚا ذمساف األل قْ ١ٗ ٚ َٔ ،ٞظس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ نع ١ٓٝايدزاض١ن.
 .6اذاٖا َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َٔ ب نً ١ٝادداب نايع١ٓٝن ااَعـ ١املًـو
فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
ٗ ٚ .7ا ْظس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ذمَ ٛطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َـٔ ايطـ ب يف
تتُع ايدزاض.١
َ .8طاَُٖٛ ١اقع ايتٛاؾٌ ا
يف تتُع ايدزاض.١

تُاع ٞيف ْػس أفهاز املتطسفني ٚاملٓحسفني أل قًّٝـا

أهداف الدراسة:
نٗدف ايدزاض ١الىل ا يٛقٛف عً ٢احملاٚز ايتاي:١ٝ
.1

زؤ ١ٜتتُع ايدزاض ١يًُتطسفني دًّٜٝٓا ٚاملٓحسفني أل قًّٝا.

.2

نٝف ١ٝنػه ٌٝايتطسُّف ايدٜين نُٗدد يألَٔ ايك َٞٛيف تتُع ايدزاض.١

.3

آيٝا َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞيف تتُع ايدزاض.١

.4

َـدَ ٣طـاَُٖٛ ١اقـع ايتٛاؾـٌ ا

تُـاع ٞيف ْػـس أفهـاز املتطـسفني ٚاملٓحـسفني

أل قًّٝا.
 .5اذاٖا َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َٔ ب نً ١ٝادداب نايع١ٓٝن ااَعـ ١املًـو
فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
.6

ٚا

َعسف ١نػه ٌٝايتطسُّف ايدٜين نُٗدد يألَٔ ايك َٞٛدجتُع ايدزاض.١

َ .7ــــد ٣اٖتُــــاّ املًُهــــ ١حبجــــب املٛاقــــع اإلباحٝــــ١
تُاع ١ٝدجتُع ايدزاض.١

ُاٜــــ ١ا ْطــــام األل قٝــــ١

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

َ .8د ٣نبا ٜٔاذاٖا َطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ َـٔ ـ ب نًٝـ ١ادداب نايعٓٝـ١ن
ااَع ١املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
 .9ايٛقــٛف عًــ ٢نبــاٗ ٚ ٜٔــا ْظــس أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ذمــَ ٛطــتددََٛ ٞاقــع
ايتٛاؾٌ َٔ ايط ب يف تتُع ايدزاض.١
َ .10عسفـــ ١ايـــدٚز اإلٌّـــاب ٞملطـــتددََٛ ٞاقـــع ايتٛاؾـــٌ ا تُـــاع ٞذـــاَٛ ٙا ٗـــ١
ايتطـ ـسُّف ايـــدٜين ٚا ذمـــساف األل قـــَ ،ٞـــٔ ٗ ٚـــْ ١ظـــس أعكـــا٦ٖٝ ٤ـــ ١ايتـــدزٜظ نعٓٝـــ١
ايدزاض١ن.
َ .11عسفــ ١اذاٖـــا َطـــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾـــٌ َـــٔ ــ ب نًٝـــ ١ادداب نايعٓٝـــ١ن
ااَع ١املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
 .12ايٛقــٛف عًــَ ٢طـــاَُٖٛ ١اقــع ايتٛاؾـــٌ ا
ٚاملٓحسفني أل قًّٝا دجتُع ايدزاض.١

تُــاع ٞيف ْػـــس أفهــاز املتطـــسفني

أسئلة الدراسة:
َ .1ا زؤ ١ٜتتُع ايدزاض ١يًُتطسفني دًّٜٝٓا ٚاملٓحسفني أل قًّٝا؟
 .2نٝف ٜػهٌِّ ايتطسُّف ايدٜين نٗدٜداا يألَٔ ايك َٞٛحطب اذاٖا ايع١ٓٝ؟
َ .3ا آيٝا َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞيف تتُع ايدزاض١؟
َ .4ا َدَ ٣طاَُٖٛ ١اقع ايتٛاؾٌ ا
أل قًّٝا؟

تُاع ٞيف ْػس أفهاز املتطسفني ٚاملٓحـسفني

َ .5ا اذاٖا َطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ َـٔ ـ ب نًٝـ ١ادداب نايعٓٝـ١ن ااَعـ١
املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ؟
ٚا

َ .6ـــا َـــد ٣اٖتُـــاّ املًُهـــ ١حبجـــب املٛاقـــع اإلباحٝـــ١
تُاع١ٝ؟

ُاٜـــ ١األْطـــام األل قٝـــ١

َ .7ــا َــد ٣نبــا ٜٔاذاٖــا َطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ َــٔ ــ ب نًٝــ ١ادداب
نايع١ٓٝن ااَع ١املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ؟
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َ .8ا ايتبا ٜٔيف ٗ ٚا ْظس أعكـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ ذمـَ ٛطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ
َٔ ايط ب دجتُع ايدزاض١؟
َ .9ـا ايـدٚز اإلٌّـاب ٞملطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ ا تُـاع ٞذـاَٛ ٙا ٗـ ١ايتطــسُّف
ايدٜين ٚا ذمساف األل قْ ١ٗ ٚ َٔ ،ٞظس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ نع ١ٓٝايدزاض١ن؟
َ .10ا ٗ ٚا ْظس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ذمَ ٛطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َـٔ ايطـ ب
دجتُع ايدزاض١؟
َ .11ــا َطــاَُٖٛ ١اقــع ايتٛاؾــٌ ا
أل قًّٝا دجتُع ايدزاض١؟

تُــاع ٞيف ْػــس أفهــاز املتطــسفني ٚاملٓحــسفني

أُٖ ١ٝايدزاض ١نٓبع َٔ ادن:ٞ
 .1ايتعسُّف عً ٢ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قَٚ ،ٞفٗ ّٛا ْتُا ٤اي ٛين.
 .2ايٛقــٛف عًــَ ٢ــد ٣نبــا ٜٔاذاٖــا َطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ َــٔ ـ ب نًٝــ١
ادداب نايع١ٓٝن ااَع ١املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
 .3ايتعـــسف عًـــَ ٢طـــاَُٖٛ ١اقـــع ايتٛاؾـــٌ ا
ٚاملٓحسفني أل قًّٝا دجتُع ايدزاض.١

تُـــاع ٞيف ْػـــس أفهـــاز املتطـــسفني

 .4ايٛقٛف عًٗ ٚ ٢ا ْظس أعكـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ ذمـَ ٛطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ
َٔ ايط ب دجتُع ايدزاض.١
َفاٖ ِٝايدزاض :١نٓاٚيت ايدزاض ١ايعدٜد َٔ املفاٖ ِٝاي ٜٓبغ ٞغسحوٗا ٚفـل َٓٗجٝـ١
ايدزاض:ٖٞٚ ،١
ا ذاٖـــا  :ـــا ٤يف َعجـــِ ايًغـــ ١ايعسبٝـــ ١املعاؾـــس ٠إٔ اذـــا ٙمجـــع ِّانجاٖـــا (يغـــري
املؿدز)1:ٖٛٚ ،
َ .1ؿدز اذ٘ الىل.
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سٜل ٚضب :ٌٝانِّجا ٙايطّاحٌ.

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

 .3نُّٗٝـؤ عكًــ ٞملعايــ ١ذسبــ ١أَٛ ٚقــف َــٔ املٛاقــف نؿــحب٘ عــاد ّ٠اضــتجاب ١لاؾّــ،١
َٝـــٌْ ،صعـــ ١نانّجـــا ٙضٝاضــَ ّٞعتـــدٍ  /فهـــسَ / ّٟكـــادّ ،انّجاٖـــا َتطسفـــ ،١يف مجٝـــع
ا نّجاٖا .
نبآٜت نعسٜفا ا ذاٖا يد ٣ايعدٜد َٔ املفهسٚ ،ٜٔعًُا ٤ايٓفظ ٚا تُاع ،بٝد
أْـ٘ يف ٖــر ٙايدزاضــ ١ضـٓسنص عًــ ٢ا ذــا ٙباعتبــازَ ٙكٝاضاـا ذاٖــا األفــساد ايطــًب ١ٝأٚ
اإلٌّابٝــ ١ذمــ ٛقكــ ١ٝايدزاضــٖٚ .١ــرا ايتعسٜــف ٜتٛافــل َــع نعسٜــف ثٛزضــت،Theurston ٕٛ
ٚايـــرٜ ٟـــس ٣إٔ ا ذـــا ٙعبـــاز ٠عـــٔ دز ـــ ١ايػـــعٛز اإلٌّـــاب ٞأ ٚايطـــً املـــسنبا بـــبعض
املٛقــٛعا  .قــد نهــ ٕٛاذاٖــا ايفــسد ضــايب ١ذمــَٛ ٛقــٛع أ ٚقكــ ١ٝحمــدد ،٠فٝعـ عــٔ
نسٖ٘ ما; أَا الذا ناْت اذاٖان٘ الٌّاب ١ٝفٝع عٔ نأٜٝد ٙماٚ .ا ذـا - ٙنُـا ٚزد يف
َٛضــٛع ١عًــِ ايــٓفظ :-ن ٖــ ٛمجًــَ ١ــٔ ا ضــتعدادا ٚايتٗٝــؤا اي ـ ٜبــدٜٗا ايفــسد ذــاٙ
َٛقٛع َا ،يهٔ ٖر ٙا ضتعدادا قد نهـ ٕٛغـعٛز ١ٜأ ٚغـعٛزٚ .2١ٜبٗـرا فـ ٕ ا ذـاٙ
يف ٖــر ٙايدزاضــٌّ ١ــَ ٤ٞع ـ اا عــٔ قكــ ٝايتطــسُّف ايــدٜين ٚا ذمــساف األل قــ ٞيف ب٦ٝــ١
حمافظــ ،١نعسقــت يكــ ِٝؾــادَت أْطــاقٗا ا تُاعٝــٚ ١ايدٜٝٓــٚ ،١ضــٓبح َٛقــف عٓٝــ١
ايدزاضٖ َٔ ١انني ايككٝتني; الَا ضًب ،١ٝأ ٚالٌّاب ،١ٝأ ٚحماٜد.٠
َٛاقع ايتٛاؾٌ ا تُاعَٓ ٖٞ :ٞؿا ا تُاع ١ٝنٗدف الىل ايـسبا اإليهرتْٚـ ٞبـني
تُٛعــا َــٔ ايٓــاع; ملٓاقػــ ١ايعدٜــد َــٔ ايككــاٜا ايـ ذُــع بٝــِٓٗ ،حتــ ٢أقــحت نًــو
املٓؿا َ ذاا فهسًّٜـا ٚثكافًّٝـا ًٜجـؤ ٕٚاليٝـ٘ بـني ايفٓٝـٚ ١األلـسٖٓٚ ،٣ايـو َـٔ بًـ َسحًـ١
اإلدَـــإ ايتٛاؾـــًٚ .ٞقـــد امســـر عـــد ٠أكـــاَٗٓ ،٤ـــا :ايػـــبها ا تُاعٝـــٚ ،١اإلعــ ّ
ايتفــاعًٚ ،Interactive Media ٞأٜكاــا اإلع ـ ّ ايدٜــدٚ ،New mediaقريٖــا َــٔ
املؿــطًحا املتعــدد ٠ايــ نكــٛد يف لامتــ ١األَــس الىل ايتٛاؾــٌ اإليهرتْٚــ ٞبــني ايٓــاع،
َتدط ّ١ٝا ٛا صَ ايغسافٚ .١ٝحبطب َٛضـٛع ١ايٜٛـب ن ،"Webopediaفـ ٕ نعـبري اإلعـ ّ
ايدٜـد ٜػـري الىل :ن ايعدٜــد َـٔ األغـهاٍ املطــتحدثَ ١ـٔ ْظـِ ا نؿــاٍ اإليهرتْٚـ ٞايـ
أؾبحت ممهٓ ١بفكٌ ايهُبٛٝنسٜٚ .3عـسف أْـدزٜاع نـاب َٕٚ ،اٜهـٌ ٖـاًْني َٛاقـع
ايتٛاؾٌ ا تُاع ٞبأْٗا :نتُٛع َٔ ١نطبٝكا اإلْرتْت اي نوبٓ ٢عً ٢أضظ أٜدٜٛي١ٝ ٛ
ٚنهٓٛي َٔ ١ٝ ٛايٜٛبٚ ،اي نطـُح ب ْػـاٚ ٤نبـادٍ احملتـ ٣ٛايـرٜٓ ٟػـ ٘٦املطـتددَ.4"ٕٛ
ٚقد ضاُٖت ٖر ٙاملٛاقع ا تُاع ١ٝيف نغٝري اذاٖا ايعدٜد َٔ ايٓـاع يف بعـض ايككـاٜا
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ايعكا٥دٚ ،١ٜايفهسٚ ،١ٜايثكافٚ .١ٝيف ٖر ٙايدزاض ١ضٓتٓا ٍٚاذاٖـا
ااَع ١املًو فٝؿٌ ذا ٙقك ٝايتطسُّف ايدٚ ،ٜٔا ذمساف األل ق.ٞ

ـ ب نًٝـ ١ادداب

ايتطسُّف ايدٜين :ايتطسُّف يف قٛاَٝظ ايًغٜ ١عين :حَد ايػََّٚ ِ٤ْٞحَسْفَ٘ٚ ،عدّ ايثبـا يف
األَـسٚ ،ا بتعــاد عـٔ ايٛضــطٚ ،١ٝاخلـسٚأ عــٔ املـأيٛفٚ ،تــاٚش ٠ا َـدِّٚ ،ايبوعــد عُـا عًٝــ٘
ايُاعَ ٖٛٚ .5١ؿطًح ٜوطتددّ يًد ي ١عً ٢نٌ َـا ٜٓـاقض ا عتـداٍ ،شٜـاد ّ٠أْ ٚكؿـاْاا;
 ٖٛٚاخلسٚأ عٔ ايكٚ ِٝاملعاٜري ٚايعادا ايػا٥ع ١يف اجملتُعٚ ،نبين قَٚ ِٝعاٜري خمايف ١ما.
ٜٚعت ايًج ٤ٛالىل ايعٓف (بػهٌ فسد ٟأ ٚمجاعَ )ٞـٔ قبـٌ ايٗـ ١املتطسفـ ;١بٗـدف فـسض
قُٗٝا َٚعاٜريٖا ،أ ٚبٗدف الحداث نغٝري يف قَٚ ِٝعاٜري اجملتُع ايـر ٟنٓتُـ ٞاليٝـ٘ٚ ،فـسض
ايسأ ٟبايك ٖٛ - ٠ٛأحـد أغـهاٍ اإلزٖـابٚ ،اإلزٖـاب املـٓظِٚ .ايتطـسُّف ٖـ ٛداُ٥اـا َكدَـ١
حتُ ١ٝيوزٖاب.6
ٚايتطــسُّف ٚفكّــا يًتعسٜفــا ايعًُٝــٜ ١ــسنبا بايهًُــ ١اإلدمًٝصٜــ ;Dogmatism ١أٟ
ايُــٛد ايعكا٥ــدٚ ،ٟا ْغ ـ م ايعكًــٚ .ٞايتطــسُّف بٗــرا املعٓــٖ :٢ــ ٛأضــًٛب َوغًــل يًــتفهري،
ٜتطِ بعدّ ايكدز ٠عًـ ٢نكبُّـٌ أٜـَ ١عتكـدا مستًـف عـٔ َعتكـدا ايػـدـ أ ٚايُاعـ ،١أٚ
عً ٢ايتطاَح َعٗا ،حتٜ ٢ؿٌ الىل الؾداز حهِ فسد ٟعً ٢ذيو اجملتُع بـايسدٚ ٠ايهفـس،
ثِ ٜتحٖ ٍٛرا املٛقف ا ْعصاي ٞعٓد ايبعض الىل َٛقف عدٚاْ ٞذا ٙاجملتُع َٚؤضطان٘.7
ٚايتطــسُّف عهــظ ايٛضــطٖٚ ،١ٝــ ٞالحــد ٣اخلؿــا٥ـ ايعاَــ ١يوض ـ ّٖٚ ،ــ ٞالحــد٣
املعـا األضاضـ ١ٝايـ َٝـص اهلل بٗـا أَتـ٘ عـٔ قريٖـا ،قـاٍ نعـاىل ﴿ :نـريِو عًٓـانِ أَّـّ١
ٚضــطّا يِتهْٛــٛا غوــٗدا ٤عًــ ٢ايٓــاع﴾ [ايبكــس 8]143:٠فــايتطسُّف ٜعــين ايبعــد عــٔ ٚضــط١ٝ
اإلض ّٜٛ ٖٛٚ ،يِّد َفاٖ ِٝايعٓف ٚايكتـٌ ،إليغـا ٤ادلـس باعتبـاز ٙلاز اـا عـٔ ًَـ ١اإلضـ ّ;
َٚــٔ ثَــِ ٌّــب قتًــ٘ ٚ .قــد ظٗــس ايفعــٌ املتطــسف َــٔ لـ ٍ حــٛادث نفجــري املطــا د باملٓطكــ١
ايػسق ١ٝبايطعٛدٚ ،١ٜاي أد ملكتٌ عدد َٔ املٛا ٓني ايطعٛدٜني.
ا ذمساف األل ق :ٞفا ذمساف َٔ ايٓاح ١ٝايًغٜٛـ - ١نُـا ٚزد يف َعجـِ املغـين -
ٖ ٛناِ ْحِسافا َعِٔ ايطسٜلِ ايُِوطْتَكِِٝن :أ ٟاخلُـسٚأو عَـْٔ ـادّ ِ٠ايؿـٛابِٚ ،ا بْتِعـادو عَْٓٗـا .نُـا
عسف٘ ايفازاب ٞبأْ٘ن عٔ ايػٜ ،٤ٞكاٍ اذمـسف عٓـ٘ ٜٓحـسف اذمسافّـاٚ .حسفتـ٘ أْـا عٓـ٘ ،أٟ
َاٍ ٚعدٍ .9أَا يف عًِِِِ ايٓفِظِ ا ْتُِاعِ ِّٞفَٜٗ ٛعِْٓ ٞاخلُسٚأَ عَُا وَٖ َٛأِيٛفا ََٚوتَعـازَفا عًََْٝـِ٘

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

َِْٔ عادَا ٍ َٚضوًٛى .10نُا عسف٘ بـًٜٚ ٍٛبـٛز نابـإ (1947) Paul Wilbur Tappan

بأْ٘ :نايفعٌ ايرٜ ٟكسُّ دؿًح ١ايُاع ١أ ٚاجملتُعٜٗٚ ،دِّد نٝاْْ٘ ،تٝج ١عدّ ايتـصاّ َـٔ
ٜأن ٘ٝبايكٚ ِٝاملعاٜري اي نوطبل يف اجملتُعٚ ،اي نكُٗٝا ايُاعـٚ ،١حتـسف عًـ ٢ا فـاظ
عًٗٝانٖٚ .11ـ ٛبايتـاي ٞاثـٌ ناعتـدا٤ا عًـ ٢قـٛاْني اجملتُـعٜٚ ،فكـ ٞالىل َعاقبـَ ١سنهبـ٘،
يٓٝتٗ ٞب٘ املطاف الىل َؤضطـ ١العـاد ٠ايتأٖٝـٌَٚ .ـٔ املٓظـٛز ايكسآْـٖ ٞـ ٛاملٝـٌ ٚايعـد ٍٚعـٔ
ايؿسا املطتك ِٝاير ٟزك٘ ايكسإٓ ايهسَٗٓ ِٜجاا يًحٝا ٠نطري عً.12٘ٝ
ٚمما ضبل ٜه ٕٛا ذمساف األل ق ٖٛ ٞامل ٌٝعٔ ٚضط ١ٝأل م اإلضـ ّ ايٛضـط،١ٝ
ٚنبين ق ِٝادلس اي نؿادّ ق ِٝاإلض ّ لاؾْ َٔ ١اح ١ٝاملُازضا ايطًٛن ;١ٝنايصْـا،
سَٗـا اإلضـ ّ ٚفـل ْؿٛؾـ٘ ايكسآْٝـ١
ٚايًٛا ٚ ،قريٖا َٔ ايطًٛنٝا املٓحسفـٚ ،١ايـ
ٚايطٓ.١ٝ
إجراءات الدراسة ،وتتضمن:
أَٗٓ -ج ايدزاضَٗٓ ٖٛ :١ج املطح بأضًٛب ٞاضتُاز ٠ايُٗـٛز ايـ ُسحـت عًـ ٢عٓٝـ١
اخل ـ اَ ٤ــٔ أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظٚ ،أضــًٛب حتًٝــٌ احملتــ ٣ٛعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ ايط ـ ب َــٔ
َطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ ا تُــاع ٞباضــتدداّ أضــًٛب ايُاعــا ايبؤزٜــFocus ( ١
 ;) Group discussionيهػـــف اذاٖـــا ايطـ ـ ب ذـــا ٙقكـــ ٝايتطـ ـسُّف ايـــدٜين،
ٚا ذمساف األل ق ٞيف تتُع ايدزاض.١
ب -اجملتُع ٚايع:١ٓٝ
قاَــت ايدزاضــ ١بالتٝــاز عٓٝــتني :األٚىل َــٔ ايط ـ ب َــٔ َطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ
بهًٝــ ١ادداب ،باضــتدداّ أضــًٛب اجملُٛعــا ايبؤزٜــ،)Focus Group discussion( ١
ٚايثاْ ١ٝع ١ٓٝل ا َٔ ٤أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايهًٝـ ١ذانٗـاٚ ،عـددِٖ ن70ن فـسدااٚ ،ايـرٜٔ
مت نٛشٜـــع اضـــتُاز ٠ايُٗـــٛزنQuestionnaireنعًـــٚ ;ِٗٝذيـــو يكٝـــاع اذاٖـــانِٗ ذمـــ ٛدٚز
َطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ َـٔ ايطـ ب يف َٛا ٗـ ١ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمـساف األل قـٞ
دجتُــع ايدزاضــٚ ،١قــد مت التٝــاز ث ثــَ ١ــٔ أقطــاّ نًٝــ ١ادداب غــل ايــرنٛزٖٚ ،ــ:ٞ
ا نؿاٍ ٚاإلع ّٚ ،ايدزاضا اإلض َٚ ،١ٝألرياا ايدزاضـا ا تُاعٝـ ،١حٝـ مت التٝـاز
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غعب ١عًِ ا تُاع َٔ قطِ ايدزاضا ا تُاعٖ ;١ٝتُاَٗا بدزاض ١ايظٛاٖس ا تُاع.١ٝ
ٚنعت نخمس ا ايتعًِٝن باألقطاّ املدتاز ٠ذا ازنبـا بككـ ١ٝايدزاضـٚ .١قـد مت مسؿـٝـ
ايرنٛز د ٕٚاإلْاث; ألٕ َٛقٛع ايدزاضٜٓ ١حؿس يف غل ايرنٛزٚ ،ألٕ مجٝـع ايـتفجريا
اي ـ حــدثت دجتُــع ايدزاضــ ١قاُ٥ــ ١عًــ ٢ايعٓؿــس ايــرنٛز ،ٟفك ـًّا عــٔ إٔ ا ذمــساف
األل قٜٓ ٞحؿس يف ايًٛا ٚاملددزا ُٖٚ ،ا أٜكاا ذنٛزٜإ.
عينات الدراسة التحليلية وامليدانية:
مت ايتٛؾٌ الىل عٓٝا ايدزاض ١ايتحًٚ ١ًٝٝاملٝداْ ١ٝنُا :ًٜٞ
. 1ع ١ٓٝايدزاض ١املٝداْٚ :١ٝفٗٝا اضـتوددَت ايعٓٝـ ١نقـري ا حتُايٝـ١نَٗٓٚ ،ـا مت التٝـاز
عٓٝــ ١اخل ـ ا ٤نٖ٦ٝــ ١اخل ـ ا٤نٖٚ ،ــ ٞتُٛعــ ١حمــددَ ٠ــٔ أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ بهًٝــ١
اددابٚ ،ؾـــٛيّا يٓتـــا٥ج نعبِّـــس عـــٔ تتُـــع ايدزاضـــ ;١يتُّٝـــص ٙؿـــا٥ـ عًُٝـــٚ ١ثكافٝـــ١
ٚا تُاعٚ ١ٝعكا٥دٜـ ١نػـاب٘ اياَعـا ايطـعٛد ١ٜاأللـس ٣ذا املطـاقا األدبٝـٚ ،١يهـٔ
اهٔ نعُْ ِٝتا٥ج ٖر ٙايدزاض ١عً ٢اياَعا ايطعٛد ١ٜاأللسٚ .٣قد مت التٝـاز عٓٝـَ ١ـٔ
أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهً ١ٝادداب َٔ األقطـاّ ايتايٝـ :١اإلعـ ّٚ ،ايدزاضـا اإلضـ َ،١ٝ
ٚايدزاضا ا تُاع ١ٝنَٗٓٚ ،ا مت التٝاز فسع عًِ ا تُاعنٚ .قد بًغت أعداد أفساد ايعٓٝـ١
ٚفل أقطاّ ايهً ١ٝنُا  :ًٜٞا نؿاٍ ٚاإلع ّ ( .)9ايدزاضا اإلض َ ،)49(١ٝبُٓٝـا عًـِ
ا تُــــاع ( ) 12عكــــ٦ٖٝ ٛــــ ١نــــدزٜظٚ ،قــــد نفاٚنــــت دز ــــانِٗ ايعًُٝــــ ١بــــني احملاقــــس
ٚاألضتاذ(بسٚفٝطــٛز)ٚ .قــد ــا ٤التٝــاز ايعٓٝــ )70(١فــسدااٖٚ ،ــ ٞعٓٝــ ١ممثًــ ١يُٝــع أعكــا٤
ٖ٦ٝــ ١ايتــدزٜظ باألقطــاّ ايث ثــ ١بهًٝــ ١ادداب ،اضــتٓاداا إلحؿــاٝ٥ا اَعــ ١املًــو فٝؿــٌ
يًعاّ اياَعٖ1437/1436ٞـٚ .مت اضتثٓا ٤أقطاّ ايًغـا ايعسبٝـٚ ،١اإلْهًٝصٜـٚ ،١ايتـاز، ٜ
ٚايغسافٝا; ٚذيو يكـعف ع قتٗـا دٛقـٛع ايدزاضـٚ .١بعـد ذيـو مت نٛشٜـع نا ضـتباْ١ن عًـ٢
عٓٝــ ١اخل ـ ا ٤بعــد حتهُٗٝــا َــٔ قِبــٌ عــدد َــٔ احملهُــني َــٔ ايــدز ا ايعًُٝــ ١نأضــتاذ
َػـــازىٚ ،أضـــتاذنٚ ،بعـــد ال ـــسا َ ٤حظـــا احملهُـــني مت نٛشٜـــع ا ضـــتباْ ١يف ؾـــٛزنٗا
ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ع ١ٓٝاخل ا.٤
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. 2عٓٝـــ ١ايدزاضـــ ١ايتحًًٝٝـــ :١مت نٛشٜـــع ايطــ ب الىل ثــ ث تُٛعـــا  ،اضـــتٓاداا دزا٤
ايعدٜد َٔ ايباحثني ايرٜ ٜٔس ٕٚإٔ نرتاٚح أعـداد اجملُٛعـا ايـث ث بـني (9ــــــــــ )12ايباـا،
ٚنوعسف بــــ (ٚ ،13)Mini focus groupsقد نساٚحت أعُاز اجملُٛعا ايث ث بني 25- 19
ضــٓٚ .١قــد مت التٝــاز املػــازنني يف نــٌ تُٛعــَ ١ــٔ ــ ب نًٝــ ١ادداب َــٔ مجٝــع
املطــتٜٛا َٚ ،ــٔ األقطــاّ ايتايٝــ( :١ايدزاضــا ا تُاعٝــ ،١ا نؿــاٍ ٚاإلع ـ ّ ،ايدزاضــا
اإلض ـ َٚ .)١ٝقــد نــإ عــدد اجملُٛعــ ١األٚىل( )12ايبا ـا ،بُٓٝــا ايثاْٝــ )10( ١ـ ب ،أَــا
ايثايث ١فعددٖا ( )9بٚ ،قد ا ٤ا لتٝـاز عػـٛاًّٝ٥ا; ذُّٓباـا ي ذمٝـاشٚ .نعتـ اجملُٛعـا
ايــث ث عٓٝــ ١ممثًــ ١يًدزاضــ ،١اضــتٓاداا الىل زأ ٟايبــاحثني ( Mary Marczak & Meg
similar
ٜٚ 14.)Sewellــــــس )Thomas(٣إٔ ايعٓٝــــــٌّ ١ــــــب إٔ نهــــــَ ٕٛتجاْطــــــ١
)َ )demographicsــٔ ح ٝـ (ايثكافــٚ ،١ايــدٚ ،ٜٔايعُــسٚ ،ايطبكــٚ ،١ايعــسمٚ ،امٜٛــ.15)١
ٚقد َثًت اجملُٛعا ايث ث مجٝعٗا تُٛع ١داٛقسافَ ١ٝتجاْط.١
ٜٚس ٣ايعدٜد َٔ ايباحثنيHoppe, M. J., Wells, E. A., Morrison, D. ( َِٗٓٚ ،

 ) M., Gillmore, M. R., & Wilsdon, A.إٔ سٜكــ ١ايُاعــ ١ايبؤزٜــ ١نوطــتددّ يف
املٛقــٛعا ا طاضــ )sensitive topics( ١ايــ نتعًــل بايككــاٜا ايٓطــsexual ( ١ٝ
 ;)issuesناإلٜــدشٚ ،ا قتؿــابٚ ،قريٖــا َــٔ ايككــاٜا ا تُاعٝــٚ .16١دــا إٔ َٛقــٛع
ايدزاضــٜ ١تٓــا ٍٚقكــٝتني حطاضــتني (ايتط ـسُّف ايــدٜينٚ ،ا ذمــساف األل قــ ،)ٞف ـ ٕ ٖــرا
األضًٛب (ٜ )Focus Group discussionعت األٚفل ٚاألدمع يُع املعًَٛـا عـٔ تتُـع
ايدزاضٚ .١قد اضتُس ْكاؽ نٌ تُٛع َٔ ١ايث ث ملد ٠نرتاٚح بني (90ـــ )120دقٝك.١
أداة الدراسة :اضتددَت ايدزاض ١أدا ٠ا ضتباْ.١

21

22

الدراسات السابقة:
اضتعسض ايدزاض ١ايدزاضا اي نٓاٚيت ايٓظس ،١ٜثِ اي نٓاٚيـت اإلزٖـاب ،ثـِ ايـ
نٓاٚيت ا ذمساف األل ق ٞيٝجُع َثً ايدزاضٚ .١قد التاز ايباح َٓٗا:
ايدزاضــ ١األٚىل :يًباح ـ بــداْ ٞفــؤاد ،ن حتُٝــَ ١انًٖٛــإ يفٗــِ قُٝٝــ ١عــص ٟعبــد
ايسمحٔن  ،تً ١ايدزاضا ٚايبحٛث ا تُاع ،١ٝاَع ١ايٛاد ،ٟايعددٚ .17) 2014( ،4قد
قازٕ يف دزاضت٘ بني ْظسَ ٜانًٖٛإ ٚعبد ايـسمحٔ عـصَ ،ٟبٓٝاـا نفـسُّد ْظسٜـ ١عـص ٟعـٔ
ايت
األلسَٛٚ ،٣قحاا َا اَتاش ب٘ عٔ األلسٜا ٚ ،اضتعسقت ايدزاض ١ا ْتكادا اي
ْظسَ ١ٜانًٖٛإ; مما ٜعصِّش ْظس ١ٜعص ٟيتكٝف ْظس ١ٜنتٓاقِ ٚٚاقعٓا ايعسبٚ ٞاإلضـ َ،ٞ
ملهْٛانٗا املطـتُدَ ٠ـٔ ايـرتاث ايعسبـٚ ٞاإلضـ َٚ .ٞقـد اضـتددّ املـٓٗج املكـازٕٚ ،أبـإ إٔ
ْظس ١ٜعص( ٟا تُ ١ٝايكٜٗ )١ُٝٝكُٗا بعض املفهس ٜٔايعسبٚ ،اْتٗـت ايدزاضـ ١الىل إٔ
ْظسَ ١ٜانًٖٛإ تسد افرتاقا قري ٚاقعٚ ،١ٝذيو عهظ ْظس ١ٜعـص ٟايـ عـ عـٔ
ٚاقع َعاؽ ،حيٌُ الزثاا ٚثكاف ّ١ألَ ١عسٜك.١
ايدزاض ١ايثاْPhilip Seib & Dana M. Janbek(2011), Global Terrorism :١ٝ
and New Media: The Post-Al Qaeda Generation, London: Routledge.18

عـــسض ايهتـــاب يًعدٜـــد َـــٔ األَثًـــ ١ايدايـــ ١عًـــ ٢الضـــرتانٝج ١ٝايكاعـــدٚ ٠قريٖـــا َـــٔ
املٓظُــا اإلزٖابٝــ ١يف اضــتدداّ ٚضــا ٌ٥اإلع ـ ّ نٛضــ ١ًٝيًتــأثري يف ايــسأ ٟايعــاَّٗٓٚ ،ــا:
َؤضطــ ١ايطــحاب يوْتــاأ اإلع َــٚ ،ٞايبٗــ ١اإلع َٝــ ١اإلض ـ َ ١ٝايعاملٝــ ،١فك ـًّا عــٔ
غسن ١ايهتا٥ب اخلاؾ ١حبسن ١غباب اجملاٖد ٜٔيف ايؿَٛاٍٚ ،ايـ ظٗـس يف أٚالـس
عاّ  .ّ2009نُـا دغـٓت ايكاعـدَٛ ٠قـع نايٓـدا٤ن عًـ ٢اإلْرتْـت يف أٚا٥ـٌ عـاّ  ;2002يٓػـس
أفهازٖا ح ٍٛعًُٝانٗا البإ ا سب يف أفغاْطتإ.
نُا اضـتعسض يف ايفؿـٌ ايثايـ يٓـٛعني َـٔ ايتٗدٜـدا ايـ ٜؿـٓعٗا اإلزٖـاب عـ
اإلْرتْت ،أٚمُا :الزٖاب اإلْرتْت ،ايرٜٗ ٟدف الىل ال ام ايكسز بـاألفساد أ ٚباملُتًهـا ،
َ ٖٛٚا ٜتِ ع ْػس ايفريٚضا ٚ ،ايت عب باملعًَٛا عـ اإلْرتْـت .أَـا ادلـس فٗـ ٛصــُّ
اضتدداّ اإلْرتْت نٛضٝا ي نؿاٍَ ٖٛٚ ،ا ٚؾف٘ نبايػبه ١ايطٛدا٤نٚ ،ايـ بًغـت 12
غــبه ١عــاّ  4.350ٚ ،1997غــبه ١يف أٚا٥ــٌ عــاّ  4.800ٚ ،2005غــبه ١عــاّ ،2006
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ٚألـرياا ذــاٚش أنثــس َــٔ ضــت ١آ ف غــبه ١يف ْٗاٜــ ١عــاّ  ،2008حٝـ أؾــبحت َعظــِ
ايتٓظُٝا اإلزٖاب ١ٝما ٛ ٚد عً ٢اإلْرتْتٚ ،نإ يتٓظ ِٝايكاعد ٠ايطبل يف ذيو.
ْــاقؼ ايهتــاب َطــتكبٌ اإلزٖــاب يف عؿــس اإلْرتْــت; فٗــٜ ٛعــد الحــد ٣أدٚا ايكــ٠ٛ
ايٓاعُٚ ،١ايٗٛد املبرٚي ١يف َٛا ٗـ ١اإلزٖـاب عًـ ٢غـبه ١اإلْرتْـت ،فٗـ ٞحـسب أفهـاز
اهــٔ ايتعاَــٌ َعٗــا َــٔ لـ ٍ ايدبًَٛاضــ ١ٝايعاَــ ١ايـ نٗــدف الىل نطــب قًــٛب ٚعكــٍٛ
ايػــعٛبٚ .ذنــس ايهتــاب إٔ ا حــت ٍ األ ــٓ ضــبب ز٥ــٝظ يوزٖــاب ا ْتحــازٜٚ .ٟػــري
ايهتاب الىل إٔ ايكاعد ٠أفسش حسنا ٍ ألسٖٚ ،٣ـ ٞنعتُـد الىل حـد نـبري يف ا ضـتُساز
ٚايبكا ٤عًَ ٢د ٣قدزنٗا عً ٢إٔ ذد غـسنا ٤حمًـٝني; األَـس ايـرٜ ٟعتُـد عًـَ ٢ـا نكدَـ٘
َٔ ندزٜبٚ ،ل  ٠عطهسَٚ ،١ٜطاعدا َايٝـ ،١فكـًّا عـٔ ايـدٚز ايـرًٜ ٟعبـ٘ اإلعـ ّ يف
ٖرا ايؿدد.
ايدزاض ١ايثايثٜٛ :١ضف بٔ أمحد ايسَٝح ،ناإلزٖاب ٚايسا ١اإليهرتْٝٚـ ١بـاجملتُع
ايطـعٛد :ٟزؤٜـ ١ضٛضـٛٝي١ٝ ٛن  ،تًـ ١نًٝـ ١ادداب بكٓـا ،اَعـٓ ١ـٛب ايـٛاد .ٟايعـدد:
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قدَت ايدزاض ١حتًًّٝا ْظسٜاا يوزٖاب اإليهرتْٚـٚ ،ٞايـرٜ ٟتٓـا ٍٚيف ثٓاٜـا ٙتُٛعـ١
َٔ ايككاٜا اي نسنبا باملفٗٚ ،ّٛاألبعادٚ ،ايٛضاٚ ،ٌ٥بعض ا ذاٖا ايٓظسٜـ ،١خمتتُاـا
ايعــسض بؿــٛز ايتعاَــٌ َــع اإلزٖــاب اإليهرتْٚــَٛٚ ٞا ٗتــ٘ٚ ،أل ـرياا حتــدٜا املٛا ٗــ ١يف
ال از ايعٛمل ١ايثكافٚ .١ٝقد قاّ ايباح بتكطـ ِٝاإلزٖـاب اإليهرتْٚـ ٞالىل ثـ ث تُٛعـا ،
ٖ:ٞ
اجملُٛع ١األٚىل :ايسا ِ٥اي

نطتٗدف ايٓظِ ٚاملعًَٛا نٗدف.

اجملُٛعــ ١ايثاْٝــ :١ايــسا ِ٥ايــ نطــتددّ ٚضــا ٌ٥نهٓٛيٝ ٛــا املعًَٛــا نٛضــاٌ٥
زنهاب ايسا.ِ٥
اجملُٛع ١ايثايث :١ايسا ِ٥اي نسنبا دحتَٛ ٣ٛاقع املعًَٛا ٚب٦ٝانٗا.
نُـــا ْاقػـــت ايدزاضـــ ١األضـــايٝب اإل ساَٝـــ ١اإليهرتْٝٚـــ ١ايسقُٝـــ ١املكـــس ٠بـ ـأَٔ
اجملتُــعَٗٓٚ ،ــا أضــايٝب َٓــع ايٛؾــ ٍٛالىل املٛاقــع ع ـ اإلْرتْــت; َــٔ ل ـ ٍ القــسام املٛاقــع
املطــتٗدف ١دجُٛعــَ ١ــٔ ايبٝاْــا نفــٛم ايٝجــا باٜــت يف ايثاْٝــ ١ايٛاحــدٚ ،٠نًــو ايبٝاْــا
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عباز ٠عٔ ًبا قري حكٝك .١ٝنُا نطسقت ايدزاض ١نريو يًتٗدٜـد عـ اإلْرتْـتْٚ ،ػـس
ايعٓؿسٚ ١ٜالذنا ٤ايتُٝٝص ايعٓؿـسٚ ،ٟايتصٜٚـس اإليهرتْٚـ ٞايسقُـ ٞيـألٚزام املايٝـ .١نُـا
نطسقــت ايدزاضــ ١الىل دٚز اجملتُــع ايطــعٛد ٟالشا ٤ــسا ِ٥املٛاقــع اإلباحٝــٚ ،١نفــا ٠٤نسغــٝح
املٛاقع اإلباح ١ٝاي بًغت ْطبتٗا  %98حطب دزاض ١أزبع اَعا أ ٓبٝـٖٚ ،١ـٖ( ٞـازفسد،
نــــاَ أ ،نٛزْتــــ ،ٛالنطــــفٛزد) .نُــــا نٓاٚيــــت ايدزاضــــ ١املٓظــــٛز األَــــين ا تُــــاعٞ
ٚالضـــرتانٝج ١ٝنُٓٝـــ ١املعسفـــ ١اإليهرتْٝٚـــٚ ،١عسقـــت ايدزاضـــ ١يـ ـبعض ايُٓـــاذأ ايتطبٝكٝـــ١
ألضــايٝب ايساــ ١اإليهرتْٝٚــٚ .١قــد لًؿــت الىل ايعدٜــد َــٔ ايٓتــا٥ج ،أُٖٗــا :إٔ ايٗــا
األَٓ ١ٝبايطعٛد ١ٜاٖتُت بتطٜٛس أضايٝبٗا ٚٚضـاًٗ٥ا حتـ ٢اهٓٗـا ايتعاَـٌ َـع ـسا ِ٥ثـٛز٠
املعًَٛا ا دٜثٚ .١قد اضتددّ ايباح املٓٗج ايٛؾفٚ ٞايتازص.ٞ
اإلطار النظري:
مت بٓا ٤ايدزاض ١عًْ ٢ظس ١ٜا تُ ١ٝايك ١ُٝٝيًباح عبد ايسمحٔ عص ،ٟاير ٟاضـتفاد
َــٔ ْظسٜــ ١ا تُٝــ ١ايتهٓٛيٝ ٛــ ١يًباحـ َازغــاٍ َانًٖٛــإٚ ،قــد  ٚــد ْظسٜــ ١عــصٟ
قبٛيّا َٔ ايباحثني ايعسب ٚايغسبٝني َٔ ،ل ٍ األحباث اي نأضطت عًٗٝا ،ااْب ايعدٜـد
َــٔ املــؤمتسا ٚايًكــا٤ا ٚ ،ا ًكــا ايعًُٝــ ١يف ايعدٜــد َــٔ اياَعــا ايعسبٝــ .20١التــاز
ايباح ْظس ١ٜعص ٟيًُ زا ايتاي:١ٝ
 .1نٗــتِ ايٓظسٜــ ١بــايكَ ِٝــٔ َٓظــٛز الضــ َٖٚ ،ٞــرا ٜتٛافــل َــع َٛقــٛع ايدزاضــ١
نايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞنُٖٚ ،ا قُٝتإ نؤثسإ عً ٢ايٓطل ا تُاع ٞجملتُع
ايدزاض.١
 .2أنـد ايٓظسٜــ ١ا ٖتُــاّ باألْطــام األل قٝــٚ ١محاٜتٗــا َــٔ املٗــددا ايكُٝٝــ ١يف
ال از احملافظ ١عً ٢اجملتُع املطًِٖٚ ،ـرا املٓحـٜ ٢تفـل َـع أٖـداف َٚػـهً ١ايدزاضـ ،١يف
ال از قك ٝايتطسُّف ايدٜينٚ ،ا ذمساف األل ق.ٞ
 .3أنــد ايٓظسٜــ ١عًــْ ٢بــر ايكــ ِٝاملغــاٜس ٠يوض ـ ّ ايٛضــطٖٚ ،ٞــرا أحــد أٖــداف
ٚنطاؤ ايدزاضـٚ .١قـد نعـدد ايسضـا ٌ٥ذا املكـُ ٕٛامـابا يف َٛاقـع ايتٛاؾـٌ ااْـب
زضا ٌ٥ايتطسُّف ايدٜينٚ ،اي نـدع ٛالىل نٗدٜـد األَـٔ ايـ ٛينٚ ،األْطـام ا تُاعٝـٚ .١قـد

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

طــد حــٛادث نفجــري املطــا د باألحطــاَ ٤ــت ايتطـسُّف ايــدٜين عًــ ٢األَــٔ ايكــ،21 َٞٛ
حُٓٝا قتٌ عدد َٔ املتطسفني بعض املٛا ٓني أثٓا ٤ؾًٛانِٗ.
ٜؤند أزَإ َٝٚػاٍ َان ز َٔ ل ٍ ْكاغـُٗا يًتبعٝـ ١ايثكافٝـ ١إٔ ْظسٜـا ا نؿـاٍ
نع عٔ بعض ايٛاقع ا تُاعٚ ٞايثكايف ايكـاٚ ،ِ٥اَتـدادٖا ال ـا ٜؤنـد فاعًٝتٗـا املعسفٝـ١
عــ ايعدٜــد َــٔ ايثكافــا  ،بٝــد إٔ ايعدٜــد َٓٗــا ٜتــٛاٚ ّ٤ايب٦ٝــا ايثكافٝــ ١األلــس.22٣
ٚبايسقِ َٔ ذيو ٜطع ٢بعض ايباحثني يعٛملتٗا َٔ ل ٍ نطبٝكٗا عً ٢أحباثِٖٗٚ ،را اذاٙ
قــري َٓطكــٚ .ٞقــد نتــب ايعدٜــد َــٔ ايبــاحثني َعكــدٖ ٜٔــرا ا ذــاٜٚ .23ٙــأن ٞــسح عبــد
ايــسمحٔ عــص ٟيٝكــٝف ْظسٜــ ١ذا َٓطًكــا الض ـ َٚ ،١ٝنع ـ عــٔ َهْٛــا اجملتُعــا
ايعسبٚ ١ٝاإلض َ ١ٝثكافًّٝـا ٚا تُاعًّٝـا ٚالع ًَّٝـاٚ ،ذـ ٤ٞسٚحـا ٖريبـس غـًًٝس يتؤنـد
ضٝطس ٠اإلع ّ عً ٢عك ٍٛايُاٖري برزا٥ع بسقُان.١ٝ
اإلع ّ ايدٜد ٚا ذمساف األل ق:ٞ
اإلع ّ ايدٜد أقح ٢حتُٚ ّ١ٝاقع ّ١ٝأثس عً ٢قـٚ ِٝألـ م َسنـادَٛ ٟاقـع ايتٛاؾـٌ
ا تُاعٜٚ .ٞس ٣عبد ايـسمحٔ عـص ٟإٔ ا تُٝـَ ١ـتغري ٚاحـدٚ ،أْـ٘ احملـسى األضاضـ ٞيف
نفطري أ ٚفِٗ أ ٟظـاٖسٖٚ ;٠ـرا ٜعـين إٔ أ ٟعٓؿـس أ ٚظـاٖس ٠الع َٝـ ١نوفطـس أ ٚونفٗـِ َـٔ
حُ ٝقسبٗـا أ ٚوبعـدٖا أ ٚنٓاقكـٗا َـع ايكُٝـ .24١فايعدٜـد َـٔ ايكـ ِٝبـدأ يف ا ذمطـاز يف
اجملتُــع ايطــعٛد ٟبعــد دلــ ٍٛايكــسٕ ا ــادٚ ٟايعػــسٚ ،ٜٔبايتــاي ٞأؾــبحت ٖٓايــو عًُٝــ١
الح ٍ ٚالبداٍ يبعض ايك ِٝا ُٝد ٠املتٛازثَ ١ـٔ األ ـداد ٚاملتطـكٚٚ ١ضـط ١ٝاإلضـ ّ ،يتـ ش
قَ ِٝكازب ١يك ِٝادلس يف تتُع األحطا ،٤ايرٜ ٟكُِّ اَع ١املًو فٝؿٌ.
أؾـــدز  Effective Measureنكسٜسٖـــا ايػـــٗس ٟعـــٔ اضـــتدداَا اإلْرتْـــت يف
املًُه ١ايعسب ١ٝايطـعٛدٚ ،١ٜايـر ٟؾـدز يف أقطـطظ ٚ ،ّ2014قـد أٚقـح ايتكسٜـس ازنفـاع
ْطــبَ ١سنــادَٛ ٟاقــع ايتٛاؾــٌ يف نــٌ غــٗس; ممــا ٜكــٛد ذيــو الىل احــت ٍ ايطــعٛد ١ٜاملٛاقــع
األٚىل عاملًّٝــا َــٔ حٝــ نفاعًــٗا َــع ٖــر ٙاملٛاقــعٚ ،ايــ اًــت ايفــٝظ بــٛىٚ ،ايتــٜٛرت،
ٚايٛٝنٛٝب.25
ظٗــس بعــض ايظــٛاٖس ا تُاعٝــ ١اي ـ ؾــادَت ايكــ ِٝايساضــد ١بــاجملتُعَٚ ،ــٔ ثَــِ
غهٌ اجملتُع أدٚا ٍ يًدفاع عٔ ق ،ُ٘ٝاضتددّ فٗٝا نـٌ أْـٛاع ا نؿـاٍ اإلقٓـاع ٞإلبعـاد
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ايػــباب َــٔ ا ْــص م يف ٖاٜٚــ ١نًــو ايكــ ِٝامابطــ ،١املتُثًــ ١يف ازنٝــاد املٛاقــع اإلباحٝــَٚ ١ــا
ٜؿاحبٗا َٔ اذمسافـا أل قٝـ . 26١ااْـب نعـا  ٞاملدـدزا ٚايـ ضـجًت أزقاَاـا نـبري.٠
فــا ذمساف األل قــٜ ٞهُــٌ ؾــٛز ٠ايتط ـسُّف ايــدٜين ،باعتبازُٖــا قُٝــتني نؿــادَإ قــِٝ
يف املٛافكـا ،
اإلض ّ ايٛضطٚ ،ٞنتعازقإ َع ايكسٚزا اخلُظ اي ذنسٖا ايػا
27
لاؾ ١حفظ ايٓفظ.
د

ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞيف َٛاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاع:ٞ

نطتٓد ا تُ ١ٝاإلع َٝـ ١عًـ ٢اعتبـاز إٔ نهٓٛيٝ ٛـا ا نؿـاٍ (َٛاقـع ايتٛاؾـٌ) ٖـٞ
املــتغري األضاضــ ٞيف نفطــري آيٝــا ايتطــٛز ا تُــاع ،ٞفحتُٝــَ ١انًٖٛــإ ايتهٓٛيٝ ٛــ١
ضاُٖت يف البساش ضًٛنٝا  ٌٝايسقُٓ َٔ ،١ل ٍ ايعدٜد َٔ ايكـ ِٝايدٜٝٓـٚ ١األل قٝـ،١
اضتٓاداا الىل ٚضط ١ٝاإلض ّ.28
ٜـــس ٣أٚضـــفايد غـــبٓٝغًس إٔ ايتهٓٛيٝ ٛـ ـا حطـــب ايفًطـــف ١األٜهٛيٝ ٛـ ـ ،١أؾـــبحت
نهتٝهــا يًعــٝؼَٚ ،ــٔ ثَ ـِ فٗــَ ٞودسِّبــ ١أل ق ًّٝـاَٚ ،ــدَِّس ٠أٜــدٜٛيًّٝ ٛاٚ .بايتــاي ٞفكــد
مجعـــت ايفًطـــف ١األٜهٛيٝ ٛـ ـ ١بـــني ـــسيف ايؿـــساع ا تُـــاعَ ٞـــٔ ْـــاح ٝا ذمـــساف
األل قــٚ ٞايتطــسُّف ايفهــس ،ٟباعتبازُٖــا َــٔ آيٝــا ايتــدَري األٜهٛيــ .ٞ ٛفاملػــهً١
يٝطت يف ايتطُّٛز ايتهٓٛيٚ ;ٞ ٛال ا يف ايفهس املطتعٌُ ٚاملٛظف مرا ايتطٛز.
ٚقـد قازْـت ايدزاضـ ١بــني بعـض األفـ ّ األ ٓبٝـٚ ١ايعسبٝــ ١اخلادغـ ١يًحٝـاٚ ،٤ايـ مت
عسقوٗا عً ٢بعض ايكٓٛا ايعسبٚ ،١ٝبني بعض حمتـَٛ ٣ٛاقـع ايتٛاؾـٌ ا تُـاعٚ ،ٞايـ
حتُــٌ ايكــ ِٝذانٗــا ٚٚ .ــد نػــابٗاا نــبرياا بــني ايٛضــًٝتنيٚ ،نهــساز بعــض َكــا ع بعــض
األفــ ّ اخلادغــ ١يًحٝــا ٤يف بعــض َٛاقــع ايتٛاؾـــٌٚ ،ذيــو بعــد إٔ نتــب ايباحــ ٖـــرٙ
اإلباحٝــــٖٚ ،١ــــٞنSex,Lesbian,Fuck،Gayنٚ ،نــــبني ضــــٗٛي١
ايعبــــازا ذا ايــــد
ايٛؾ ٍٛاليٗٝا ع املٛاقع ايتاي ١ٝن Twitter Snapchat ,Facebook ,Instagramنٖٚ ،رٙ
املٛاقع ٖ ٞاألنثس اضتدداَاا بني ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١ب اَع ١املًو فٝؿٌ .بٝد إٔ َٛقـع
ايفــٝظ بــٛى نــإ نــثريا َــا حيجــب املــاد ٠اإلباحٝــ ٚ ،١اهــٔ ايٛؾــ ٍٛاليٗٝــا ال ع ـ
اي ٚنط ;ٞيريو ا ٤نهسازان٘ األقٌ يف ايد ٍٚأدْا.ٙ

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

اإلباحٝــــ ١يف َٛاقــــع ايتٛاؾــــٌ لــ ـ ٍ فــــرت ٠ايدزاضــــ،١
يًٛقــــٛف عًــــ ٢ايــــد
نُٝـــ ١حملتـــ٣ٛ
َهـــ ايباحـــ َـــد 5( ٠ضـــاعا ) نـــٌ أضـــبٛع ،يًٛؾـــ ٍٛالىل د
َٛاقــــع ايتٛاؾــــٌَ ،ــــٔ حٝــ ـ ا ذمــــساف األل قــــٚ ٞايتطــ ـسُّف ايــــدٜينٚ .بايتــــاي ٞفــ ـ ٕ
مج ًـــ ١ايطـــاعا ايـ ـ قكـــاٖا ايباحـ ـ يف ٖـــر ٙاإلحؿـــا ١ٝ٥بًغـــت ( )120ضـــاعٖٚ ،١ـــرا
ا ذـــا ٙايهُـــٜ ٞوـــبني اذاٖـــا َٛاقـــع ايتٛاؾـــٌ ا تُـــاع ٞيف ْػـــس احملتـــ ٣ٛامـــابا
ٚايتطـ ـسُّف ايـــدٜينٚ .قـــد مت ال ـــسا ٤ايتحًٝـــٌ عًـــ ٢عـــدد ٜكـــٌ عـــٔ ( )45حطـــاباا ملٛاقـــع
ايتٛاؾٌ املرنٛز ٚ ،٠اْ ٤تٝج ١ايتحً ٌٝنُا :ًٜٞ
د ٍٚزقِ()1
اإلباح ١ٝيف َٛاقع ايتٛاؾٌ ل ٍ فرت ٠ايدزاض١

الحؿا ١ٝ٥نهسازا ايد

تكرار الدالالت اإلباحية
املوقع

Sex

Lesbian

Fuck

Gay

حجب املوقع

Instagram

52

71

55

57

4

Facebook

71

71

77

9

2

Snapchat

51

55

52

77

-

Twitter

11

71

51

75

-

ٚبكساٖ ٠٤ر ٙاإلحؿـا ( ١ٝ٥ـد ٍٚزقـِ ٜ )1تـبني نطـابول ايٓتـا٥ج َـع َـا ذنسنـ٘ تُٛعـ١
عٓٝــ ١ايط ـ ب يف ايُاعــ ١ايبؤزٜــ ١نFocus Groupن إٔ عــدداا َــٔ ايط ـ ب ٜطــٌٗ عًــِٗٝ
ايٛؾـ ٍٛالىل املكـاَني امابطـ ١عـ َٛاقـع ايتٛاؾـٌ باضـتدداّ نطبٝكـا ايـٛا

ايرنٝــ١

املتــٛفس ٠يــد ٣مجٝــع ايط ـ ب بايهًٝــٚ .١قــد ازنفــع َٓطــٛبَٛ ٛقــع ( ;)Snapchatممــا عــصش
َٓادا ٠بعض املغسدٚ ٜٔايهتاب با ْكُاّ الي.٘ٝ

29

27

28

د ٍٚزقِ ()2
ايتطسُّف يف َٛاقع ايتٛاؾٌ ل ٍ فرت ٠ايدزاض١

الحؿا ١ٝ٥نهسازا د

تكرار دالالت عنف داعش
ذبح أشخاص

إيقاف احلساب

املوقع

تفجري سيارات تفجري حبزام ناسف حرق أشخاص

Instagram

71

71

77

9

1

Facebook

41

41

11

51

1

Snapchat

51

14

71

47

2

Twitter

21

49

11

47

1

مفخخة

ٚبتحً ( ٌٝد ٍٚزقِٜ )2تـبني َـد ٣نٛقـٌ ايعٓـف يف َٛاقـع ايتٛاؾـٌٚ ،ضـٗٛي ١ايٛؾـٍٛ
الي ;٘ٝمما ٜٓعهظ ذيو عًَٝ ٢صإ األَٔ يف تتُـع ايدزاضـ ،١عًُاـا إٔ مجٝـع َؿـادز ٖـرٙ
ايؿٛز ٚايفٝدٖٜٛا َٔ نٚنايـ ١أعُـامن ايتابعـ ١يتٓظـ ِٝايدٚيـ ١اإلضـ َ .١ٝنُـا إٔ ضـسع١
نــدا ٍٚاحملتــ ٣ٛايعٓٝــف ٜــسنبا بأحــداث ايــتفجريا اي ـ بــدأٖا نٓظــ ِٝايكاعــد ٠يف املٓطكــ١
ايػسقٚ ،30 ١ٝنريو نفجري املطا د ايعدٜد ٠اي

نبٓاٖا نٓظ ِٝداعـؼ بايطـعٛد ،١ٜااْـب

نفجــريا بــازٜظ ٚاضــتهٗٚ ، ٛنــريو ايــتفجريا ٚقطــع ايــسؤٚع يف َٓــا ل ا ــسٚب;
نــايعسامٚ ،ضــٛزٜاٚ ،يٝبٝــاٚ ،ايؿــَٛاٍٚ .قــد حــاش حادثــ ١حــسم ايطٝــاز األزدْــَ ٞعــاذ
ايهطاضب ١حٝصاا نبرياا يف َٛاقع ايتٛاؾٌ .فـبعض ظـٛاٖس ا ذمـساف األل قـٚ ٞايتطـسُّف
ايـــدٜين اهـــٔ نٗٗٝ ٛـــا َـــٔ لــ ٍ اخلطـــاب ايـــدٜين ايـــرٜ ٟهـــسز ٙايـــدعا ٠عــ املٓـــابس
ٚاحملاقسا ; يتحرٜس ادباَ َٔ ٤ت

اْص م أبٓا ِٗ٥يف َٗا ٟٚا ذمساف أ ٚايتطسُّف.

اْتػاز املددزا بني ايػباب:
يف ايعاّ  2013أعًٔ َدٜس َهافح ١املددزا عبد اهلل ايُ ٌٝعٔ ازنفاع ْطب ١نـسٜٚج
املدــدزا يف ايطــعٛد ١ٜالىل  %1000بعــد إٔ أعًٓــت ايطــعٛد ١ٜقبــٌ ذيــو عــٔ ازنفــاع ْطــب١
اإلدَإ بٓطب .%300 ١أَا يف عاّ  ّ2015ف ٕ  200أيف ضعٛدٜ ٟتعا  ٕٛاملددزا ٚ .نػهٌ
ايف٦ا ايعُس 12 َٔ ١ٜالىل  20عاَاا َ َٔ %70دَين املددزا ٚ ،قد غهًت ا ا

ايـ

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

نتجاٚش اخلاَط ١عػس َٔ ٠عُسٖا َ %30كابٌ  %20ملٔ ذاٚشٚا ايعػس ٜٔعاَااٚ .31ذنس
نكسٜس األَِ املتحد ٠املعين باملددزا ٚايسا ١يف ايعاّ  ّ٣١٢٢إٔ ايطعٛد ١ٜاحتًـت املسنبـ١
األٚىل عاملًّٝا يف قبا املٓػطا اإلَفٝتاَ ١ٝٓٝيًعـاّ ٚ .ّ٣١١٢بًغـت عـدد قكـاٜا املدـدزا
يف ايعــاّ ٖ٢٥٤٤ـــ )٣٣٤،٤٢( ،قكــٚ ،١ٝعــدد املــتُٗني (َ )٣٧٧،٥١تُٗاــاٚ ،مت ايكــبض
عً ٢أنثس َٔ  ًَٕٛٝ ٦٦حبـ ١نبتـا ًّٓ ٥٤ ،ٕٛـا َـٔ ا ػـٝؼَٚ ،ـا ٜكـازب  ٦٦نجـِ
َٔ امري.32ٜٔٚ
أٚزد ٚشاز ٠ايؿــح ١ايطــعٛد ١ٜاإلحؿــاٝ٥ا اخلاؾــ ١دجُعــا َٚطتػــفٝا األَــٌ
املتدؿؿ ١يف ع أ اإلدَإ يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيًعاّ  ّ2014نُا :ًٜٞ
املنومون

املراجعون

املتعافون

املتابعون يف الرعاية الالحقة

5875

66492

160

16977

المصدرhttp://www.moh.gov.sa:

ٚبكساٖ ٠٤ـر ٙاإلحؿـاْ ١ٝ٥تـبني َـد ٣ازنفـاع ْطـب ١املـدَٓني بايطـعٛدَٚ ،١ٜعظُٗـِ َـٔ
ايػـبابٚ ،قــد ــا ٤مجٝــع غــعازا محـ

ايتٛعٝــَ ١ــٔ خمــا س املدــدزا حتُــٌ د

حترٜس٣ َٔ ١ٜثاز خما س املددزا عً ٢ايفسد ٚاجملتُع.
ذنـــس َـــدٜس َهافحـــ ١املدـــدزا يف املٓطكـــ ١ايػـــسق ١ٝعبـــد اهلل ايُٝـــٌ يؿـــحٝف١
نايػسمن ايطعٛد ١ٜإٔ ْطب ١نـسٜٚج ٚنٗسٜـب املدـدزا ازنفعـت يف األعـٛاّ ايتطـع ١املاقـ ١ٝيف
ايطــعٛد ١ٜبػــهٌ خمٝــفٚ ،ؾــًت الىل( )%1000عُــا قبًــٗا َــٔ ضــٓٛا ٚ .33بــريو نعتــ
ايطــٛم ايطـــعٛد ١ٜضـــٛقّا زا٥جـــ ١يًُدـــدزا ٚ ،ايــ نـــسنبا يف أحـــاٜني عدٜـــد ٠بـــا ذمساف
األل ق ،ٞل ٍ حًبا ايتفحٝاٚ ،اي نعت ضـٛقّا يًرتٜٚـجٚ .يف نـٌ فـرتا ا لتبـازا
ٜتجدد ا د ٜع َٓابس ايُعٚ ١ايؿحف ٚٚضا ٌ٥اإلع ّ اإليهرت ْٞٚعـٔ حتـرٜس ادبـا٤
َــٔ عــدّ ا ْتبــا ٙالىل أبٓــاَ ،ِٗ٥ــٔ ح ٝـ ايتفحــٝا ٚدٚز ٙيف نــسٜٚج املدــدزا ٚ .قــد ْػــس
ايعدٜــد َــٔ ايؿــحف ايطــعٛدٖ ١ٜــر ٙايظــٛاٖس ،ح ٝـ ْػــس

سٜــد ٠ايٝــ ّٛايعٓ ـٛإ ايتــاي:ٞ

ايتفحٝا ٚاملددزا نطٝطس عً ٢أ ٍٚأٜاّ ا لتبازا ن ٚ ،34أٜكا ْػس

سٜـد ٠عهـاظ َـا

ًٜــ :ٞنأٜــاّ ا لتبــازا  ..نفحــٝا ٚزذًٜــٚ ١خمــدزا ن .35نُــا ذنــس ز٥ــٝظ َسنــص ايكٝــاد٠

29

30

ٚايتحهِ ب دازَ ٠سٚز ايسٜاض عـ بسْـاَج ؾـباح اخلـري ٜـا عـسب عًـ ٢قٓـا MBC ٠قـا: ٥ن
ايتفحٝا َٔ أ ٌ املددزا ٚ ،ايػرٚذ ايٓطٞنٚ .36نٓتٗ ٞايع ق ١ا زنبا  ١ٝبني ايتفحـٝا
ٚايػــرٚذ ايٓطــٚ ٞاملدــدزا الىل ظٗــٛز ا ذمــساف األل قــٚ .ٞقــد ذنــس عًُــا ٤اإل ــساّ
أْٛاعاـا َـٔ ا ذمسافـا ايـ ٜكـ ّٛبٗـا األفـسادَٗٓٚ ،ـا ا ذمـساف املتدفـٚ ،ٞايـرٜ ٟعهــظ
اخلـــسٚأ عـــٔ بعـــض ايكـــٛابا ايعسفٝـــ ١األل قٝـــَ ،١ثـــٌ ايًـــٛا ٚ ،قـــريَ ٙـــٔ ا ذمسافـــا
ايطًٛن.37١ٝ
ففــ ٞنكسٜــس بثتــ٘ ٚنايــ ١األضٛغــٝتد بــسع يف أبسٜــٌ  ،ّ2004ذنــس إٔ عــدد املٛاقــع
احملجٛبــ ١عــٔ َطــتددَ ٞاإلْرتْــت يف ايطــعٛد ،١ٜبً ـ  400أيــف َٛقــع .38بُٓٝــا يف دزاضــ١
ْػسنٗا ؾحٝف ١ايصٜس ٠ايطعٛد ١ٜنػفت إٔ ن%35ن َٔ األشٚاأ ايطعٛدٜني ،أدَٓـٛا املٛاقـع
اإلباح ١ٝعً ٢اإلْرتْتن.39
يأ ايعدٜد َٔ األضس باضتدداّ بسْاَج ()Child Protector Pro

ُاٜـ ١أبٓاٗ٥ـا

َٔ املكـاَني امابطـ ١عًـَٛ ٢اقـع ايتٛاؾـٌٖٚ ،ـ ٛبسْـاَج ذ ٚاذاٖـا عايٝـَ ١ـٔ ا ُاٜـ،١
ٖٚرا نطابل َع ْدا ٤ايْٝٛٝطٝف حُٓٝا ايبت حبُا ١ٜاأل فاٍ َٔ خمـا س اإلْرتْـت يف عـاّ
ٚ ،ّ2011ذيو بعد ْػسٖا إلحؿاٝ٥ا نبني إٔ ن َـا وٜكـدز بٓحـَٛ )16700( ٛقـع اليهرتْٚـٞ
ٜعسض ؾٛزاا ضتغ ٍ األ فاٍن .٥١
ٚي ذمساف األل ق ٞآثـاز ا تُاعٝـٚ ١ؾـح ،١ٝقـد نظٗـس َـٔ لـ ٍ بعـض املُازضـا
اي أل قٝــ ;١نايصْـــاٚ ،ايًـــٛا ٚ ،ايتػـــب٘ بايس ـــاٍ (ايبٜٛـــا )ٚ ،قريٖـــا َـــٔ املٓهـــسا
ٚايهبا٥س; ٚبايتاي ٞنبدأ ايك ِٝاملٓحسفـ ١يف نػـهْ ٌٝـٛاَ ٠ـٔ ا ذمـساف األل قـٚ ،ٞالٕ
ٜتدازنٗا ايرتبٚ ٕٜٛٛايعًُا ٤ف ٕ ايسنـل ضٝتطـع عًـ ٢ايساقـع .ذنـس دزاضـ ١الٜطايٝـ ١ادثـاز
ايؿح ١ٝيًُٛاقع اإلباحْ ١ٝوػس  ،ّ2010ثِ نبعتٗا دزاضا ألس ،٣إٔ ايرٜ ٟـدَٔ َػـاٖد٠
ايؿٛز اإلباحٜ ١ٝعاْ َٔ ٞقعف ٗاش املٓاع ١يدٚ ،ٜ٘قعف ايرانس ،٠فكًّا عـٔ أْـ٘ َٗـدد
بايػٝدٛل ١املبهس ;٠ألْٗا ندَس ل ٜا ايدَاغ.41
حٛادث نفجري املطا د باألحطا :٤ضازع تتُع األحطا ٤ع َٛاقع ايتٛاؾٌ ا
الىل غــجبٗا ٚزفكــٗا ،نُــا عكــد

تُـاعٞ

اَعــ ١املًــو فٝؿــٌ يف ٖــرا األَــس ْــد ٠ٚبعٓــٛإنيف

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ا حطا .٤دمح ايٚ ٔ ٛضكا اإلزٖابنٚ .42قد غٗد اياَع ١عدْ ٠دٚا فهسٜـٚ ١ثكافٝـ١
البإ نًو ايفرت ،٠نإ َبتدأ ا د ٜفٗٝا غجب ٖر ٙا ادثٚ ،١ايتطسُّف ايدٜين.
د ٍٚزقِ()3
ضجٌ ا ًُ ١اإلع َ ١ٝياَع ١املًو فٝؿٌ ذا ٙحادث ١قس ١ٜايداي٠ٛ
ل ٍ ايفرت َٔ ٠حمسّ ٚحت ٢مجاد ٣ادلسٖ1436٠ـ
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ٚبكساٖ ٠٤را ايدْ ٍٚتـبني إٔ الداز ٠اياَعـ ١قـد أٚيـت اٖتُاَاـا نـبرياا بايككـ ،١ٝحٝـ
عكــد ايعدٜــد َــٔ ايٓــدٚا ٚاحملاقــسا ٚايًكــا٤ا  ،ايــ غــازى فٗٝــا مجٝــع َٓطــٛبٞ
اياَع ;١ي ٚش ظاٖس ٠ايتفجريا باملٓطكـ ١ايػـسقٚ .١ٝقـد ـا ٤حـادث قسٜـ ١ايـداي ٠ٛاأل ٍٚيف
َطا ٤ايعاغس َٔ غٗس حمسّ ٖ1436ـ ،بٝد إٔ قٛا األَٔ ضـازعت بـايكبض عًـ ٢املتـٛز ني
يف ا ادث ل ٍ فرت ٠قٝاضـٚ ،١ٝايـ نُػـف فٗٝـا عـٔ ازنبـا اإلزٖـابٝني بتٓظـ ِٝداعـؼ.
ٚأٚقح املتحدث األَين إٔ عـددَ ََ ْٔ ُأٚقف بٗر ٙايػـبه ١اإل ـساَ ١ٝقد بً ضبعٚ ١ضـبعني،
َٔ ب ِٗٓٝث ث ١ضبل الٜكافِٗ عً ٢لًف ١ٝقكاٜا (ايف٦ـ ١ايكــايٚ )١أُ ًـل ضساحــِٗ بعـد اْتٗـا٤
َدد حمهَٝٛتِٗ .43نُا غٗد املٓطك ١أزبع ١نفجريا ألسٚ ،٣قـد نبٓـ ٢نٓظـ ِٝداعـؼ
نٌ ٖر ٙا ٛادث .٥٥نُا ٜبٗٓٝا ايد ٍٚايتاي:ٞ
د ٍٚزقِ()4
لاز  ١بتفجريا داعؼ يًُطا د باملٓطك ١ايػسق١ٝ
ل ٍ ايفرت َٔ ٠حمسّ 1436ـــ زبٝع ايثاْٖ1437 ٞـ

رقم

اسم املكان

تاريخ احلادثة

1

قرية الدالوة

2

قرية القديح

 10حمرم1436هـ (عاشوراء)
اجلمعة
 4ربيع ثاين 1436هـ

 3جامع اإلمام احلسني
4

مسجد الرضا

عدد القتلى

عدد اجلرحى

املصدر
صحيفة الشرق األوسط

8

 15أكثر من

21

81

موقع قناة العربية

اجلمعة 11شعبان1436

4

4

موقع قناة العربية

اجلمعة  79ربيع ثاين 1436هـ

4

36

جريدة مكة

31

32

بكسا ٠٤ايد ٍٚأع ْ ٙتبني لاز  ١سا ِ٥داعؼ باملٓطك ١ايػسقَ ١ٝـٔ ايطـعٛدٚ ،١ٜايـ
أد الىل نفجري (َ )4طا د ل ٍ فرت ٠ايدزاضٚ ،١قد بً عدد ايكتًَٛ )37( ٢ا ٓاا ،ااْـب
عدد ايسحٚ ،٢اير ٜٔفـام عـددِٖ أنثـس َـٔ ( )136حطـب َؿـادز ايدزاضـ ،١نُـا أد
نًو ايتفجريا الىل ْػس ايسعـب ٚاخلـٛف يف أٚضـا املؿـًني لـ ٍ أٜـاّ ؾـ  ٠ايُعـ ،١الذ
نثفت أ ٗص ٠األَٔ نٛا دٖا يف ايعدٜد َٔ املطا د.
بعد الع ٕ نٓظـ ِٝايدٚيـ ١اإلضـ َ ١ٝن داعـؼن عـٔ نفجـري َطـجد ٟقسٜـ ١ايكـدٜح  ٚـاَع
ا َاّ ا طني بايدَاّ ،أعًٓت ٚشاز ٠ايدالً ١ٝايطعٛد ١ٜزؾد َهافأَ ٠اي ١ٝقـدزٖا مخطـ١
َ ٜني زٜاٍ ( ًَٕٛٝ 1.3د ٚز) ملٔ ٜدي ٞدعًَٛا نؤد ٟالىل اعتكاٍ  16غدؿاا ،نك ٍٛالْٗـِ
غــازنٛا يف ٖجــَٛني عًــَ ٢طــجد ،ٜٔأعًــٔ نٓظــ ِٝنايدٚيــ ١اإلض ـ َ١ٝن َطــؤٚيٝت٘ عُٓٗــا.
نُا أفاد بٝإ ْػـسن٘ ٚنايـ ١األْبـا ٤ايطـعٛد ١ٜبـإٔ ايـٛشاز ٠عسقـت أٜكاـا َهافـأ ٠ألـس٣
قـدزٖا ضـبعٜ َ ١ـني زٜـاٍ (ًَٝ 1.9ـ ٕٛد ٚز) ملـٔ ٜوـدي ٞدعًَٛـا نـؤد ٟالىل نالحبـا عًُٝـ١
الزٖاب١ٝن.45
الدراسة امليدانية:
مت اضتددّ َٓٗجني يدزاضـ ١اجملتُـع ن ـ ب ٚأضـانر ٠نًٝـ ١اددابن ،فـاملٓٗج األٖ ٍٚـٛ
أضــًٛب اجملُٛعــا ايبؤزٜــ )Focus Group discussion( ١يعٓٝــَ ١طــتددََٛ ٞاقــع
ايتٛاؾٌ َٔ

ب نًٝـ ١ادداب ،يف حـني إٔ املـٓٗج ايثـاْ ٞاملطـح بأضـًٛب ٞحتًٝـٌ احملتـ٣ٛ

ٚاضــتُاز ٠ايُٗــٛز ( ،)Questionnaireالذ قــاّ ايباح ـ بتٛشٜعٗــا عًــ ٢عٓٝــ ١اخل ـ اَ ٤ــٔ
أضانر ٠نً ١ٝاددابٚ ،ذيـو النُايّـا ملٓٗجٝـ ١ايدزاضـ ١يف اإل ـاز ايتطبٝكـٚ .ٞذيـو يو ابـ١
عٔ األض ١ً٦ايتاي َٔ ١ٝل ٍ أضًٛب اجملُٛعا ايبؤز ،١ٜبُٓٝا ذٝب اضتُاز ٠ايُٗـٛز عًـ٢
بك ١ٝاألض.١ً٦
.1

َا زؤ ١ٜتتُع ايدزاض ١يًُتطسفني دًّٜٝٓا ٚاملٓحسفني أل ق ًّٝا؟

.2

َا آيٝا َٛا ٗ ١تتُع ايدزاض ١يًُتطسفني دًّٜٝٓا ٚاملٓحسفني أل قًّٝا؟

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ٖــٌ ضــاُٖت َٛاقــع ايتٛاؾــٌ ا

.3

تُــاع ٞيف ْػــس أفهــاز املتطــسفني ٚاملٓحــسفني

أل ق ًّٝا؟
.4

َا اذاٖا َطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ َـٔ ـ ب نًٝـ ١ادداب نايعٓٝـ١ن ااَعـ١

املًو فٝؿٌ يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ؟
.5

َــا ٗ ٚــا ْظــس أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ بهًٝــ ١ادداب ذمــَ ٛطــتددََٛ ٞاقــع

ايتٛاؾٌ َٔ ايط ب نع ١ٓٝايدزاض١ن يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ؟
املنهج األول :أسلوب املجموعات البؤرية:
مت نٛشٜــع ايط ـ ب الىل ث ـ ث تُٛعــا ٜٚ ،ــس ٣ايعدٜــد َــٔ ايبــاحثني إٔ نــرتاٚح أعــداد
اجملُٛعـا ايـث ث بـني (9ــــــــــ )12ايباـاٚ ،نوعـسف بـــــ (ٜٚ ،)Mini focus groupsعتُـد
ايعــــدد عًــــ ٢املٝصاْٝــــ ١املتاحــــٚ ،٥٧ ١قــــد نساٚحــــت أعُــــازِٖ بــــني  25- 19ضــــٜٓٚ .١ــــس٣
( ) Catherine & Gretchen B. Ross man،Marshallإٔ َٝـص ٠اجملُٛعـا
ايبؤزٜــَ ١ــٔ ح ٝـ ايتهًفــ ١املٓدفكــْ ١طــبًّٝاٚ ،ذيــو َكازْــَ ١ــع ايدزاضــا ا ضتكؿــا١ٝ٥
(.٥٣)fairly low cost compared to surveys
ٜٚس ٣العديد مه الباحثيه إٔ سٜك ١ايُاع ١ايبؤزٜـ ١نوطـتددّ يف املٛقـٛعا ا طاضـ١
( )sensitive topicsاي ـ نتعًــل بايككــاٜا ايٓطــ ;)sexual issues( ١ٝناإلٜــدش،
ٚا قتؿابٚ ،قريٖا َٔ ايككـاٜا ا

تُاعٝـٚ .٥8١دـا إٔ َٛقـٛع ايدزاضـٜ ١تٓـا ٍٚقكـٝتني

حطاضتني (ايتطسُّف ايدٜينٚ ،ا ذمساف األل ق ;)ٞف ٕ ٖرا األضـًٛب ( Focus Group
ٜ )discussionعت األٚفل ٚاألدمع يُع املعًَٛا عٔ تتُع ايدزاض.١
ٚقــد مت اْتكــا ٤املػــازنني يف نــٌ تُٛعــَ ١ــٔ ـ ب نًٝــ ١ادداب َــٔ مجٝــع
املطــتٜٛا َٚ ،ــٔ األقطــاّ ايتايٝــ( :١ايدزاضــا ا

تُاعٝــ ،١ا نؿــاٍ ٚاإلع ـ ّ ،ايدزاضــا

اإلضـــــــ َٜٚ .)١ٝـــــــس )Thomas(٣إٔ ايعٓٝـــــــٌّ ١ـــــــب إٔ نهـــــــَ ٕٛتجاْطـــــــsimilar ١
)ٚ ،)demographicsقد َثًت اجملُٛعا ايث ث مجٝعٗا تُٛع ١داٛقسافَ ١ٝتجاْطـ١
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َٔ ح( ٝايثكافٚ ،١ايدٚ ،ٜٔايعُسٚ ،ايطبكٚ ،١ايعسمٚ ،امٚ ،٥٢)١ٜٛقد حتكـل ايباحـ َـٔ
عدّ َعسف ١بعكِٗ بعكاا حت ٢اًٝـٛا ي ْغـ مٖٚ ،ـر ٙالحـد ٣ايطـُا ايـ ٜتؿـف بٗـا
ايط ـ ب (عٓٝــ ١ايدزاضــٖٓٚ .)١ايــو كــَ ١ػــرتن ١بــني ـ ب نًٝــ ١ادداب ،فبــايسقِ َــٔ
دزاضتِٗ يف َٛقع ٚاحد ،ال أِْٗ ا ًٕٛٝملعسف ١بعكِٗ بعكااٖٚ ،ر ٙايظاٖس ٠ن ٛد حت٢
دالٌ ايتدؿـ ايٛاحد ٚ ،أ د مرا نفطـرياا َٓطكٝاـا .ويرى ( )Lindlof & Taylorأن
مجموعرات النقررا
لد المشارريه

تسرفييد مرره تجررار بعضراا ممررا يحير الركرىيات واألفكررار واخلـ ا

.٦١

ٚقــد ن فــ ٢ايباح ـ عٝــٛب اجملُٛعــا ايبؤزٜــ)Focus Group discussion( ١
حطبُا ٜس ،٦٢)Krueger( ٣ح ٝاضـتطاع ايطـٝطس ٠عًـ ٢عًُٝـ ١ايتفاعـٌ; يتجُّٓـب ضـٝطس٠
أحد أفساد اجملُٛع ١عً ٢ادلسٚ ،ٜٔقـد مت نٛشٜـع ايفـسف عًـ ٢مجٝـع املػـرتنني ،يًتعـبري
عــٔ ٗ ٚــا ْظــسِٖٚ ،قــد نفــاعًٛا مجٝعاــا بــدز ا َتكازبــٚ ،١قــد انطــُت سٜكــ ١ايٓكــاؽ
با سٜـــــ ٚ ،١اْبـــــت ايتكـــــٓني (قـــــري َكٓٓـــــٜٚ .)١ـــــس )Kreuger( ٣ا ضـــــتعاْ ١دطـــــاعد
( )Facilitatorيتطج َ ٌٝحظا نٌ تُٛعٚ .٦٣١قـد قـاّ َطـاعد ايباحـ باضـتدداّ
ٗــاش نطــجٚ (Recorder( ٌٝذيــو بعًــِ ايط ـ بٚ .قــد اضــتُس ْكــاؽ نــٌ تُٛعــَ ١ــٔ
ايث ث ملد ٠نرتاٚح بني (90ـــ )120دقٝكٚ .١قد نإ عدد اجملُٛعـ ١األٚىل( )12ايباـا ،بُٓٝـا
ايثاْٝـ )10( ١ـ ب ،أَـا ايثايثــٚ ١األلـري ٠فعــددٖا ( )9ـ بٖٚ ،ــرا ٜوحكـل ايعٓٝــ ١املُثًــ،١
ٚاي ٌّب إٔ ٜرتاٚح أعداد أفسادٖا بني( 8ــ )12فسداا حطب زؤٜـ ١دافٝـد ضـتٛٝزا ٚشَ ٥ـ٘
يف نتــابِٗ (ايُاعــا ايبؤزٜــ :١ايٓظسٜــٚ ١ايتطبٝــل)ٚ .53يف ْٗاٜــ ١يكــا ٤مجٝــع اجملُٛعــا
ايــث ث متــت َسا عــ ١نــٌ األضــٚ ١ً٦ايٓكــا ايــ مت سحوٗــا عًــٚ .ِٗٝمت نًدــٝـ ْكــاؽ
اجملُٛعا ايث ث نُا :ًٜٞ
أٚيّا :زؤ ١ٜتتُع ايدزاض ١يًتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق:ٞ
أنـــد ايعدٜـــد َـــٔ ايطــ ب إٔ تتُـــع اياَعـــٜ ١عتــ تتُعاــا حمافظّــا ٚقاُ٥اــا عًـــ٢
ايٛضــط ١ٝاإلض ـ َ ،١ٝفهــٌ ََ ـ ْٔ صــسأ عــٔ ٖــر ٙايٛضــط ١ٝف ـ ٕ اجملتُــع بــأدٚا قــبط٘
ا

تُاع ١ٝحيا ٍٚنكٛا٘; حفاظّا عً ٢عس ٠ٚاجملتُع ايطـعٛدٚ .ٟازنطـُت ع َـا ايكـجس

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

يف  ٚــ ٙٛايعدٜــد َــٔ ايطــ ب ايــر ٜٔحتــدثٛا عــٔ املٓحــسفني أل ق ًّٝـاٚ ،قــد انفــل ــ ب
اجملُٛع ١األٚىل عً ٢إٔ املٓحسفني أل قًّٝا اثً ٕٛضوبّ ١عً ٢تتُع األحطا ٤عاَٚ ١اياَعـ١
لاؾ .١بُٓٝا زنص اجملُٛع ١ايثاْ ١ٝعً ٢ايعكٛبـا ا

تُاعٝـ ١مـؤ  ٤املٓحـسفنيٚ ،أباْـت

إٔ اجملتُــع ٜٓبــرِٖٚ ،نطــسدِٖ أضــسٌِّٖ ٚ ،ــد ٕٚمــِ أْٝطاــا ْ ٚؿ ـريااٚ .أنــد بعــض
ـ ب اجملُٛعــ ١ايثايثــ ١إٔ بعــض ا ــٛادث اي ـ ٚقعــت نؤنــد اعتؿــاّ اجملتُــع بايــد،ٜٔ
ٚزفكــ٘ يهــٌ أغــهاٍ ا ذمــساف األل قــٚ ;ٞذيــو يطبٝعــ ١تتُــع األحطــا ٤احملــافظ،
ٚايــرٜ ٟتطــِ بــايرتابا األضــسَ ،ٟــٔ ل ـ ٍ ا

تُاعــا ايسانبــ ١يف ت ـايظ ايعاً٥ــ ،١الذ الٕ

يهٌ عا ١ً٥تًطَٗا اخلاف بٗاٚ .قد انفكـت اجملُٛعـا ايـث ث إٔ بعـض ايطـ ب ًٜجـؤٕٚ
الىل اضتدداّ بعض أْٛاع املٓػطا يتحفٝصِٖ عًـَ ٢ـرانس ٠دزٚضـَِٗٚ ،ـٔ ثَـِ نبـدأ زحًـ١
اإلدَإ بعد ْٗا ١ٜا لتبازا نٌ عاّ.
ٚذنس بعض

ب اجملُٛع ١ايثاْ ١ٝإٔ نٌ أضـس ٠حسٜؿـ ١عًـَ ٢ساقبـ ١أبٓاٗ٥ـاٖٚ ،ـرا

ٜػهٌ أِٖ أدٚا ايكبا ا

تُاع ٞايكا ١ُ٥عً ٢ايسقاب ١ا

تُاع ١ٝاملطتُدٚ َٔ ٠ضط١ٝ

اإلض ـ ّ .نُــا إٔ تتُــع األحطــآٜ ٤ظــس يه ـ ايفــسٜكني ايً ـرْ ٜٔأٜــا عــٔ ا يتــصاّ بكــِٝ
اجملتُع ٚٚضط ١ٝاإلضـ ّ بأ ُْٗـا طـِ قسٜـب حيُـٌ قُٝاـا ٚأفهـازاا نتٓـاقض ٚعـس ٣ايـدٜٔ
ايٛضــطٚ ،ٞبايتــايٜ ٞػــه ٕ لطــساا ا تُاعًّٝــا ٚأًَّٓٝــاٜ ،طــاِٖ يف نٗدٜــد نٝــإ ٚأَــٔ
ايُاعـــَٚ ،١ـــٔ ثَـ ـِ ايدٚيـــٚ .١امجعـــت اجملُٛعـــا ايـــث ث عًـــ ٢زفكـــِٗ

ـ ـٛادث نفجـــري

املطا دٚ ،اي نعت َٓحا ٢لطرياا يف ٚحد ٠تتُع ايدزاض.١
ثاْٝاا :آيٝا َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞيف تتُع ايدزاض:١
أٚقحت اجملُٛع ١األٚىل إٔ بٝع ١تتُع ايدزاض ١ايكا ِ٥عًـ ٢ايٛضـط ١ٝاإلضـ َ ١ٝقـد
أفسش عد ٠آيٝا ملٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٚ .54ٞأغاز بعـض ايطـ ب الىل
إٔ ايتطـسُّف ايــدٜين ٜوكــازع با جـٚ ١ا ــٛاز امــاد َ ،ــٔ لـ ٍ املٓــابس اإلع َٝــ ١املتُثًــ ١يف
ايًكا٤ا ايعًُ ١ٝاألضبٛع ١ٝاي نعكدٖا األضس يف تًظ ايعا ،١ً٥أ ٚدزٚع بعض ايعًُـا ٤يف
تايظ اخلاؾٚ .١انفكت اجملُٛعا ايث ث عً ٢إٔ تتُع ايدزاضٜ ١تطِ بايتُّٓٛع املـرٖ ن
ايػٝعٚ ،ٞايطينن; مما غهٌ ذيو أ ٛا٤ا يًحٛاز ايفهسٚ ٟايـدٜينٜ ،ػـازى فٝـ٘ عـدد َـٔ
أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ َــٔ خمتًــف ايٓطــٝا ايعسبٝــٚ ١قريٖــاٚ ،بايتــاي ٞف ـ ٕ أ ٟنطــسُّف
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فهــس ٟضــٝوجاب٘ بــاملٓطل ايعًُــٚ ٞايــدٜين ٚايفهــس ،ٟفــ ٕ نــأبّ ٢نــٌ ذيــو يــٔ ٌّــدٚا
يًُدــايف ال احملاضــب ١ايكاْْٝٛــ ،١فٗــ ٞأدمـــع ايٛضــا ٌ٥يف زدع املتطــسفني .أَــا املٓحسفـــٕٛ
أل قًّٝـا ،فكـد ذٖـب بعـض ـ ب اجملُٛعـ ١ايثاْٝـ ١الىل أْٗـِ قًـ ;١بُٓٝـا ذٖبـت اجملُٛعتـإ
األلسٜإ الىل أِْٗ يف نصاٜد َطتُس ،بٝد أِْٗ انفكٛا مجٝعا عً ٢إٔ أدٚا ايسدع ا

تُـاعٞ

حتاٚزِٖ نثرياا ،بٌ نكفـص َـٔ ا ـٛاز األضـسٚ ٟيـٝظ ايُـاع ٞالىل احملاضـب ١ايكاْْٝٛـ،١
ٚاإلقؿا ٤ا

تُـاعٚ .ٞبايتـاي ٞفـ ٕ أدٚا ايكـبا ا

تُـاعٖ ٞـَ ٞعـا حترٜسٜـ ١مـؤ ;٤

مما ٌّعٌ بعكِٗ اازع اذمساف٘ يف اخلفا ٤حتـ ٢نطايـ٘ ايعكٛبـا ا

تُاعٝـٚ .١لًؿـٛا

الىل اذاٖا آيٝا تتُع ايدزاض ١يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٖٚ .ٞـرٙ
الحد ٣آيٝا ايتدافع ا

تُاعٞ

ُا ١ٜأْطاق٘ ا

ثايثاــاَ :طــاَُٖٛ ١اقــع ايتٛاؾــٌ ا

تُاع.١ٝ

تُــاع ٞيف ْػــس أ فهــاز املتطــسفني ٚاملٓحــسفني

أل ق ًّٝا:
انكـــف َعظـــِ ــ ب اجملُٛعـــا ايـــث ث عًـــ ٢إٔ َٛاقـــع ايتٛاؾـــٌ ا
ن،Facebook ،Snapchat ،Twitter

تُـــاع ٞايتايٝـــ١

Instagramن ،ضـــاُٖت يف ْػـــس ا ذمـــساف

األل ق ٞبايب دٚ ،بسزٚا ذيو بـٛفس ٠أ ٗـص ٠ايـٛا

ايرنٝـٚ ،١نطبٝكانٗـا ايـ َهٓـت

َعظِ ايػباب َٔ ايٛيٛأ الىل نًو املٛاقع بهٌ ضٗٛي ١د ٕٚعٓاٜٚ .٤عًل أحد ايطـ ب أْـ٘ َـٔ
املطتح ٌٝأ ٜهٖٓ ٕٛاى غاب بً ايسابع ١عػـسَ ٠ـٔ عُـسٜ ٚ ٙـس ؾـٛز ٠لادغـ ١يًحٝـا;٤
الَا قطساا أ ٚالتٝازااٚ ،أٜد ٙمجٝع ايطـ ب عًـٖ ٢ـرا ايـسأ ،ٟااْـب ايسضـا ٌ٥املٓتػـس ٠عـ
َٛاقع ايتٛاؾٌ ٚاي ٜطٌٗ َػاٖدنٗا .بُٓٝا نبآٜـت آزا ٤اجملُٛعـا ايـث ث حـَ ٍٛطـاُٖ١
َٛاقع ايتٛاؾٌ يف ْػس ايتطسُّف ،فبُٓ ٝـا ذٖـب بعـض ـ ب اجملُٛعـ ١ايثاْٝـ ١الىل إٔ َٛاقـع
ايتٛاؾٌ يعبت دٚزاا نبرياا يف ْػس ايتطـسُّفٜ ،ـس ٣بعـض ـ ب اجملُٛعـ ١األٚىل إٔ ٖٓايـو
عٛاٌَ ألس ٣ضاُٖت يف ايتطـسُّفَٗٓ ،ـا األٚقـاع ايطٝاضـ ١ٝباملٓطكـ ١ايعسبٝـٚ ،١املتُثًـ ١يف
ا سٚب اي ضاُٖت فٗٝا ايعدٜد َٔ ايد ٍٚاأل ٓبٚ .١ٝأٚقح ايعدٜد َٔ ايطـ ب إٔ َٛاقـع
املتطـــسفني بـــايسقِ َـــٔ حجـــب َعظُٗـــا ال أْـــ٘ اهـــٔ ايٛؾـــ ٍٛالىل حمتٜٛـــا زضـــاًِٗ٥
باضتدداّ بساَج اي ٚنط ،ٞأ َٔ ٚل ٍ حمتٜٛا َٛاقـع ايتٛاؾـٌَ ،ثـٌ :ن . "Twitter,

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ٚSnapchat, Instagramبايتــاي ٞفٗــر ٙاملٛاقــع قــد ضــاُٖت َطــاُٖ ١نــبري ٠يف ْػــس
ايتطسُّف ايدٜينٚ ،ا ذمساف األل ق.ٞ
زابعاا :اذاٖا َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َٔ

ب نً ١ٝادداب ااَع ١املًو فٝؿٌ

ذمَٛ ٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜينٚ ،ا ذمساف األل ق.ٞ
نبآٜـت آزا ٤ايطـ ب ذـاَ ٙــٛا ٗتِٗ ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمــساف األل قـ ٞعـ َٛاقــع
ايتٛاؾٌ ا تُاع ،ٞالذ اْكطُت اجملُٛعا الىل فسٜكني :فـايفسٜل األ ،ٍٚذٖـب الىل اٖتُـاّ
جب ٖـر ٙاملٛاقـع،
بعض ايط ب بٗانني ايككٝتني ،دطاُٖتِٗ يف الب غ ٖ ١٦ٝا نؿا
ااْــب ايتحــرٜس َــٔ ايتغسٜــدا اي ـ حتُــٌ أفهــازاا َتطسفــٚ ،١نــدع ٛايػــباب ي ْكــُاّ
يــداعؼ ،باعتبــاز ٙالحــد ٣ايُاعــا ايٗادٜــٚ ،٦٦١العــادْ ٠ػــس ايتغسٜــدا ايــ حتــرِّز
ايػــباب َــٔ األفهــاز املٓحسفــٚ ،١ايتحــرٜس َــٔ آثــاز َػــاٖد ٠املٛاقــع اإلباحٝــ .١بُٓٝــا ذٖــب
ايفسٜــل ايثــاْ ٞالىل عــدّ انــرتاث بعــض ايطــ ب بٗــانني ايككــٝتني ،لاؾــ ١يف ايٛاْــب
األل قٝــ ;١ألٕ بعكــِٗ ٜػــاٖد ٖــر ٙاملٛاقــع باضــتدداّ اي ٚنطــ ;ٞممــا ٌّعًــ٘ أؾـًّا قــري
ٜٗتِ ما ،بايسقِ أْ٘ اكتٗاٜٚ ،ػازى
َٗتِ بايٛاْب ايدَٗٓٚ ،١ٜٝٓا قك ١ٝايتطسُّف اي
أحٝاْاا ب ْهازٖـاٜٚ ،ـبني لطسٖـا عًـ ٢اجملتُـع ،يهـٔ َػـازنت٘ ذا اذاٖـا قـعٝف;١
ٚبٗــرا اْكطــُت آزا ٤اجملُٛعــا ايــث ث بــني اذاٖــا قٜٛــ ١نطــاِٖ بتيٝــا عدٜــد ٠ملٛا ٗــ١
ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٚ ،ٞتُٛع ١اهٔ ٚؾف دٚزٖا بايطً .
املنهج الثاني :عينة الخرباء ألساتذة كلية اآلداب:
مت بٓا ٤اضتباْ ١يدزاض ١ايُٗٛز ٚفل ٛذأ ن ع .ع ٕ.ن ٚايرٚ ٟقع٘ عبد ايـسمحٔ عـصٟ
ٚآلــس ٕٚيكٝــاع ايكــٚ ،56ِٝمت التٝــاز عٓٝــ ١ل ـ اَ ٤ــٔ أضــانر ٠نًٝــ ١ادداب ااَعــ ١املًــو
فٝؿــٌٚ ،ذيــو ٚؾــٛيّا يبٝاْــا نُٝــ ،١ااْــب أضــًٛب ايُاعــا ايبؤزٜــ ١يكٝــاع قكــٝ
ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞدجتُع ايدزاض .١نُا مت اضتدداّ َكٝـاع يٝهـس
اخلُاض Likert Scale ٞنبتؿسف ن يف بٓا ٤ا ضتباْ.١
عٓٝـ ١ايدزاضــ :١مت نٛشٜــع ( )70اضــتُاز ٠عًــ ٢أضـانر ٠نًٝــ ١ادداب َــٔ األقطــاّ ايتايٝــ:١
ايدزاضـا اإلضـ َ ،١ٝايدزاضــا ا تُاعٝــ ،١ا نؿـاٍ ٚاإلعـ ّٚ ،ذيــو يف قكــ ٕٛث ثــ١
أضابٝعٚ ،قد مت مجعٗا نًٗا ٖٞٚ ،متثـٌ عٓٝـ ١ايدزاضـ ١ناًَـٜٚ .١عـص ٟايباحـ انتُـاٍ
37

38

أعداد ا ضتباْا ; ألٕ املبحٛثني ناْٛا عً ٢عًـِ ٚدزاٜـ ١بتعب٦ـ ١ا ضـتباْا ٚ .قـد مت التٝـاز
ٖــر ٙاألقطــاّ ايطــابكَ ١ــٔ أقطــاّ ايهًٝــ ١اخلُطــ ;١زنبــا خمس ــانِٗ ايعًُٝــ ١دٛقــٛع
ايدزاضٚ ،١يًٛقٛف عً ٢اذاٖـا األضـانر ٠ذمـَ ٛطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ َـٔ ايطـ ب،
باعتبازِٖ األقسب يًطـ بٚ ،يـد ِٜٗالملـاّ بطـسم نفهريٖـِ َـٔ لـ ٍ ايٓكاغـا ايفؿـً،١ٝ
فكًّا عٔ أِْٗ ٜطاُٖ ٕٛيف نه ِٜٗٓٛايعًُٚ ٞايفهس َٔ ،ٟل ٍ ْٛانج ايتعًِ اي نؿٛغ
كـــا اخلـــسٜج بهًٝـــ ١ادداب ااَعـــ ١املًـــو فٝؿـــٌٚ ،ايـ ـ َٓٗـــا :ايـــتفهري ايٓكـــد،ٟ
ٚايتٛاؾٌ َع ادلسٚ ،ٜٔايعٌُ بسٚح ايفسٜل ايٛاحدٖٚ ،ر ٙايٓٛانج ذَ ٤ٞتطكَ ١ـع ناإل ـاز
اي ٛين يًُؤٖ نٚ .57ايد ٍٚايتايٜٛ ٞقح أعداد األضانر ٠بهً ١ٝاددابٚ ،ايباي عددِٖ
ن70ن فسداا.
د ٍٚزقِ ()1
عدد األضانر ٠بهً ١ٝادداب يًعاّ اياَعٖ1437/1436ٞـ
رقم

أمساء األقسام العلمية

عدد منسويب القسم

7

االتصال واإلعالم

9

2

الدراسات اإلسالمية

49

3

علم االجتماع

72

اجملموع

77

املؿدزَٛ :قع نً ١ٝادداب ااَع ١املًو فٝؿٌ.ٙ1437

ؾــدم ٚثبــا ا ضــتباْ :١ؾــُِ ايباحــ (ا ضــتباَْٚ ، Questionnaire )١ــٔ ثــِ
58

التبازٖا عً ٢ع ١ٓٝحمدٚدَ ٠ه ) 10( َٔ ١ْٛأضـانرَ ٠ـٔ تتُـع ايدزاضـَٚ ،١ـٔ ثَـِ نعـدٌٜ
ا ضــتباْ ،١ثــِ عوسقــت ا ضــتباْ ١بعــد ايتعــد ٌٜعًــ ٢عــدد َــٔ احملهُــنيَٚ ،59ــٔ ثَــِ مت
ايتأنــد َــٔ ثبــا املكٝــاع بطسٜكــ ١العــاد ٠ا لتبــاز  .retest methodاضــتددّ ايباح ـ
بسْــاَج( )SPSSيًُعايــا اإلحؿــاٚ ،١ٝ٥قــد مت عُــٌ التبــاز ثبــا ا ضــتباْ ١باضــتدداّ
َعاَــٌ أيفــا نسْٚبــا ٚ ،قــد بًغ ـت ْطــب ١ايثبــا ٖٚ ،0,88ــْ ٞطــب ١عايٝــ ١يف ثبــا أضــ١ً٦
ا ضتبٝإ.

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ايعًُٝــا اإلحؿــا :١ٝ٥اضــتددّ ايباحـ بسْــاَج ( )SPSSبالتٝــاز ا لتبــازا اإلحؿــا١ٝ٥
ايتايٝــ :١التبــاز ( )T-Testيًُجُٛعــا املطــتكًٚ ،Independent Samples ١حتًٝــٌ
ايتبــا ٜٔأحــاد ٟا ذــاٚ ،One way ANOVA ٙاملتٛضــا ا طــابٞن

arithmetic

meanنٚ ،ا ذمساف املعٝاز ٟن Standard deviationن.
ايد ٍٚزقِ ()2
ايدز  ١ايعًُ ١ٝيًُبحٛثني َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
الدرجة العلمية

التكرارات

النسبة

حماضر

3

%5

أستاذ مساعد

39

%55

أستاذ مشارك

28

%47

بً عدد األضـانر ٠املطـاعد ٜٔأنـ ْطـبًٜ ،)%55( ١ـ ِٗٝاألضـانر ٠املػـازن ٕٛبٓطـب١
( ،)%40ثِ احملاقس ٕٚبٓطبٚ ،)%3( ١ألرياا األضانر ٠بٓطـبٖٚ ،)%2( ١ـر ٙنعهـظ متسنـص
ايدز ا ايعًُ ١ٝيف نً ١ٝادداب بني األضتاذ املطاعد ٚاملػازىْ ٖٞٚ ،طبَٓ ١طك.١ٝ
ايد ٍٚزقِ ()3
أعُاز املبحٛثني َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
أعمار املبحوثني

التكرارات

النسبة

 37ـ ـ ـ ـ47

9

%73

47ـ ـ ـ ـ ـ57

37

%53

57ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ67

22

%37

 67فما فوق

2

%3

39

40

ا ٤نسنٝب ْطب األعُاز نؿاعدًّٜا نُا  :ًٜٞاألعُاز (41ـــــــــ )50ضٓ ١بٓطـب ،)%53( ١نًٗٝـا
األعُاز َٔ (51ـــــــــــــ )60بٓطب ،)%31( ١ثـِ األعُـاز َـٔ (30ـــــــــ )40بٓطـبٚ ،)%13( ١ألـرياا
األعُاز ( 61فُا فٛم) بٓطب.)%3( ١
ايد ٍٚزقِ ()4
أنثس ٚضٜ ١ًٝطتددَٗا أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يًٛؾ ٍٛملٛاقع ايتٛاؾٌ
وسائل التواصل

التكرارات

النسبة

احلاسوب

24

%34

اجلوال

46

%66

أخرى

7

%.

ٜبني ايد ٍٚأعـ  ٙإٔ ايـٛاٍ ٖـ ٛأنثـس ايٛضـا ٌ٥ايتكٓٝـ ١يًٛؾـ ٍٛالىل َٛاقـع ايتٛاؾـٌ
بٓطـــب ١بًغـــت ( ،)%66ثـــِ ًٜٝـــ٘ ا اضـــٛب بٓطـــبٖٚ ،)%34( ١ـــر ٙايٓطـــب ١نتطـــابل َـــع ٚاقـــع
اضتدداّ ايٛاٍ اي ،َٞٛٝيًٛيٛأ الىل َٛاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاع ٞاملتعدد.٠

ايد ٍٚزقِ ()5
أنثس ايف٦ا ايعُس َٔ ١ٜايط ب ازنٝاداا ملٛاقع ايتٛاؾٌ َٔ ْ ١ٗ ٚظس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
الفئات العمرية

التكرارات

النسبة

79ـ ـ ـ ـ23

37

%53

 24ـ ـ ـ27

23

%33

28ـ ـ ـ ـ37

77

%74

ٜٛقــح ايــد ٍٚأعـ  ٙإٔ ايف٦ــ ١ايعُسٜــ ١األنثــس ازنٝــاداا ملٛاقــع ايتٛاؾــٌ َــٔ ٗ ٚــْ ١ظــس
املبحٛثني ٖ ٞايف19( َٔ ١٦ـــــــ )23ضٓ ،١بٓطب ٖٞٚ ،)%53( ١ف ١٦قايب ١ٝايط ب َا قبٌ ضٔ
ايتدسأ ،نًٗٝا ايف ١٦ايعُس24( َٔ ١ٜــــــ )27ضٓ ،١بٓطبَٚ ،)%33( ١عظـِ ٖـؤ  ٤الَـا مسس ـٛا
أ ٚيف ايطٓ ١األلري ٠يف أقطـاَِٗ; مـرا ٜكـٌ ٚيـ ِٗ ٛملٛاقـع ايتٛاؾـٌ ،ثـِ ايف٦ـ ١األلـريٖ ٠ـٞ
(28ـــــــ )31ضٓ ،١بٓطب.)%14( ١

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ايد ٍٚزقِ ()6
الضٗاّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاع ٞيف ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ

االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

48

%69

ال أدري

77

%24

ال أوافق

5

%7

ٖٚر ٙايٓتٝج ١نؤنـد َطـاَُٖٛ ١اقـع ايتٛاؾـٌ يف ْػـس ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمـساف
األل قْ ١ٗ ٚ َٔ ٞظس املبحٛثني دجتُع ايدزاضٚ ،١ذيو بٓطب َٔ )%69( ١أفساد ايع.١ٓٝ
ايد ٍٚزقِ ()7
ْبر أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ااَع ١املًو فٝؿٌ يًُتطسفني ٚاملٓحسفنئَ ،
ل ٍ َا ٜوٓػس عًَٛ ٢اقع ايتٛاؾٌ ا

تُاعٞ

االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

59

%84

ال أدري

77

%76

ال أوافق

7

%7

ٚبكسا ٠٤ايٓتٝجٖ ١ر ٙايٓتٝجْ ١تبني إٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ااَع ١املًو فٝؿٌ ٜٓبرٕٚ
ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ،ٞبٓطب )%84( ١حطب آزا ٤املبحٛثني.
ايد ٍٚزقِ ()8
اضتدداّ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ااَع ١املًو فٝؿٌ يآليٝا ايهاف ١ٝملٛا ٗ ١ايتطسُّف
ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ
االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

53

%76

ال أدري

76

%23

ال أوافق

7

%7

41

42

ٚافـل (َ ) %76ـٔ املبحـٛثني عًـ ٚ ٢ـٛد آيٝـا نافٝـ ١ألعكـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ ااَعـ ١املًــو
فٝؿٌ ملٛا ٗ ١ايتطسُّف ٚا ذمساف األل ق ٞدجتُع ايدزاضٖٚ ،١ر ٙايٓطب ١نتطابل َـع َـا
ا ٤يف اإل از ايٓظس.ٟ
ايد ٍٚزقِ ()9
قٝاّ األضس ٠ايطعٛد ١ٜبدٚزٖا ايسقاب ٞذا ٙايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ
االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

37

%44

ال أدري

37

%44

ال أوافق

8

%72

 ٚــــا ٤آزا ٤املبحــــٛثني َتعاديــــ ١بــــني املٛافكــــٚ ١ا ٝــــاد بٓطــــبَ ١تطــــاٜٚ .)%44( ١ٜٚعــــصٟ
ايباحــــ ٖــــر ٙا يٓتٝجــــ ١الىل إٔ عــــدد َــــٔ املبحــــٛثني نــــاْٛا قــــري ضــــعٛدٜنيٖٚ ،ــــؤ ٤
حُٓٝــــا ْاقػــــِٗ ايباحــ ـ حــــٖ ٍٛــــرا ايطــــؤاٍ ،قــــاٍ بعكــــِٗ :الْــــ٘ يــــٝظ يدٜــــ٘ َعسفــــ١
باألضـــــس ايطـــــعٛدٚ ١ٜدٚزٖـــــا ايسقـــــاب ٞذـــــا ٙقكـــــ ٝايتطـــــسُّف ايـــــدٜين ٚا ذمـــــساف
األل قٖٚ ،ٞرا َا  ٜز ٖر ٙايٓتٝج.١
ايد ٍٚزقِ ()10
ٖجُا املتطسفني عً ٢املطا د ايطعٛد ١ٜسا ١نٗدِّد األَٔ اي ٛين
االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

67

%96

ال أدري

3

%4

ال أوافق

7

%7

ٖٚــــر ٙايٓتٝجــــ ١نؤنــــد زفــــض املبحــــٛثني يًــــٗجُا عًــــ ٢املطــــا د دجتُــــع ايبحــ ـ ،
بٓطب ٖٞٚ ،)%96( ١أعًْ ٢طب ١ضجًتٗا ٖر ٙايدزاض.١

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

د)11( ٍٚ
آزا ٤أعكا  ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ذا ٙعًُا ٤ا

تُاع ٚايػسٜعٚ ١اإلع ّ يف نػف خما س ايتطسُّف

ايدٜين ٚا ذمساف األل قٞ
االجتاهات

التكرارات

النسبة

أوافق

55

%19

ال أدري

75

%57

ال أوافق

7

%0

ايد ٍٚأع ٜٛ ٙقح ٗ ٚا ْظس املبحٛثني ذا ٙعًُا ٤ا تُـاع ٚايػـسٜعٚ ١اإلعـ ّ يف
نػف خما س ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمـساف األل قـٚ ،ٞقـد أ ـابٛا إٔ (َ )%79ـٔ أعكـا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ ٜس ٕٚإٔ مِ دٚزاا الٌّابٝاا يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
ٖٚــرا ايــسأٜ ٟتفــل َــع ٚاقــع أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ بايهًٝــٚ ،١ايــرٜ ٜٔطــاُٖ ٕٛيف
َٛا ٗ ١ايتطسُّف ٚا ذمساف األل ق ٞبعدٚ ٠ضاَٗٓ ،ٌ٥ا :ايدزٚع يف املكسزا األناداٝـ١
ذا ا زنبا بايكٚ ِٝاألفهاز ،ااْب ايٓدٚا ٚاملٓتدٜا ٚاملؤمتسا ايعًُٝـ ١ايـ اشداد
ل ـ ٍ ايطــٓٛا املاقــ ;١ٝبطــبب ْػــا املتطــسفني ايــر ٟقــاد الىل حــٛادث ايــتفجريا اي ـ
غــٗدنٗا املًُهــ ،١لاؾــَ ١دٜٓــ ١األحطــا ٤باملٓطكــ ١ايػــسق ،١ٝنُــا ــاٗ ٤ــٛد بعــض
األضــانر ٠ع ـ لطــب ؾ ـ  ٠ايُعــ ،١عًُاــا إٔ ايعدٜــد َــٔ لطبــا ٤املطــا د باألحطــاَ ٤ــٔ
أضانر ٠اياَع َٔ ١قطِ ايدزاضا اإلض َ ،١ٝايرٜٓ ٜٔبٗ ٕٛالىل خمـا س ايفهـس املتطـسف
ٚايكــ ِٝامابطــٚ ،١نــٌ ذيــو باحملا ــ ١املٓطكٝــٚ ١ايعكًٝــ ،١اضــتٓاداا عًــ ٢قٛاعــد ا ضــتد ٍ
املٓطك ٞايؿحٝحٚ ،األدي َٔ ١ايهتاب ٚايطٓ.١
اختبار فرضيات الدراسة:
دا إٔ ايفسقٝا اهٔ ا ضتعاق ١عٓٗا باألض ١ً٦فكد ازنأ ٖر ٙايدزاضـ ١ايتطـاؤ
بـدًّٜا عـٔ ايفسقـٝا  ،حٝـ مت اضـتدداّ التبـاز  Tيًعٓٝـ ١ايٛاحـدOne Sample T ٠
) )testيو ا ب ١عٔ ايطؤاٍ ايتـايٖ :ٞـٌ ملطـتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ ا

تُـاع ٞدٚز الٌّـابٞ

ذاَٛ ٙا ٗ ١ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمـساف األل قـَ ٞـٔ ٗ ٚـْ ١ظـس أعكـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ
نع ١ٓٝايدزاض١ن؟
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ايد ٍٚزقِ ()12
 T testيًتطسُّف ايدٜين
العينة
التطرف الديين
ُّ

77

الوسط الفرضي

76

الوسط احلسايباالحنراف املعياري درجة احلرية
9.27

69

2.77

بكسا ٠٤ايد ٍٚأع  ٙزقِ (ٜ )12تكح إٔ ق١ُٝ

قيمة ت

مستوى الداللة

26.9ـ ـ ـ ـ

7.77

نطا26.9( ٟٚـــــــ) عٓـد َطـت ٣ٛد يـ١

(ٚ ،) 0.00بايتــاي ٞف ْــ٘  ٜٛــد فــسٚم بــني ايٛضــا ا طــاب ٞايــرٜ ٟطــاٚ )9.20( ٟٚايٛضــا
ايفسقــ ٞايــرٜ ٟطــاٖٚ ،)16( ٟٚــرا ٜــدٍ عًــ ٢إٔ اذاٖــا أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ذمــٛ
َطــتددََٛ ٞاقــع ايتٛاؾــٌ َــٔ ايط ـ ب يف َٛا ٗــ ١ايتط ـسُّف ايــدٜين ضــايب ;١ممــا ٜعــين إٔ
َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاع َٔ ٞعٓٝـ ١ايدزاضـَ ١ـٔ ايطـ ب يـٝظ مـِ دٚز الٌّـابٞ

يف َٛا ٗ ١ايتطـسُّف ايـدٜين عـ َٛاقـع ايتٛاؾـٌ ا

تُـاعَ ،ٞـٔ ٗ ٚـْ ١ظـس أعكـا٦ٖٝ ٤ـ١

ايتدزٜظ ن ايع١ٓٝن.
ايد ٍٚزقِ ()13
T testا ذمساف األل قٞ

االحنراف
األخالقي

العينة

الوسط
الفرضي

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

77

78

72.37

3.76

69

74.9

7.77

بكــسا ٠٤ايــد ٍٚأعـ  ٙزقــِ (ْ )13تــبني إٔ قُٝــ١

نطــا )14.9( ٟٚعٓــد َطــت ٣ٛد يــ١

(ٚ ،) 0.00بايتــاي ٞف ْــ٘  ٜٛــد فــسٚم بــني ايٛضــا ا طــاب ٞايــرٜ ٟطــاٚ )12.37( ٟٚايٛضــا
ايفسقــ ٞايــرٜ ٟطــاٖٚ ،)18( ٟٚــرا ٜــدٍ عًــ ٢إٔ اذاٖــا أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ذمــٛ
َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ َٔ ايط ب يف قكـ ١ٝا ذمـساف األل قـ ٞضـايب ;١ممـا ٜعـين إٔ
َطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاع َٔ ٞعٓٝـ ١ايدزاضـَ ١ـٔ ايطـ ب يـٝظ مـِ دٚز الٌّـابٞ

يف َٛا ٗ ١ا ذمساف األل ق ٞع َٛاقع ايتٛاؾٌ ا
ايتدزٜظ ن ايع١ٓٝن.

تُاعْ ١ٗ ٚ َٔ ،ٞظس أعكا١٦ٖٝ ٤

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

ايد ٍٚزقِ ()14
د ٍٚناْٛفان حتً ٌٝايتبا ٜٔاألحاد ٟيًتطسُّف ايدٜين
اجملموعات

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

25.9

2

72.9

داخل اجملموعات

287.2

67

4.2

اجملموع

377.2

69

قيمةF
3.7

مستوى الداللة
7.752

ٜٛقح ايد ٍٚزقِ ( )14أْ٘ ن ٛد فسٚم ذا د يـ ١الحؿـا ١ٝ٥يف ا ذاٖـا حطـب
ايدز  ١ايعًُ ١ٝألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ن ايع١ٓٝن ذاَ ٙطتددََٛ ٞاقـع ايتٛاؾـٌ ا

تُـاعٞ

ذم ٛايتطسُّف ايدٜين.
ايد ٍٚزقِ ()15
د ٍٚناْٛفان حتً ٌٝايتبا ٜٔاألحاد ٟي ذمساف األل قٞ
اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

73.4

2

6.7

674.9

67

77.7

688.3

69

قيمةF

مستوى الداللة

7.66

7.579

ٜٛقح ايد ٍٚزقِ ( )15أْ٘ ن ٛد فسٚم ذا د ي ١الحؿا ١ٝ٥يف ا ذاٖا حطب
ايدز  ١ايعًُ ١ٝذم ٛا ذمساف األل ق.ٞ
ٚبكسا ٠٤ايدٚيني ( )15/14يتحً ٌٝايتبا ٜٔاألحادْ ٟتبني إٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ن ٛد فسٚم ذا د ي ١الحؿا ١ٝ٥يف اذاٖانِٗ ذم ٛدٚز ايطـ ب يف َٛا ٗـ ١ايتطـسُّف ايـدٜين
ٚا ذمـــساف األل قـــٚ .ٞبٗـــرا فكـــد لًؿـــت ايدزاضـــ ١الىل إٔ َطـــتددََٛ ٞاقـــع ايتٛاؾـــٌ
ا

تُاع َٔ ٞايط ب ناْت اذاٖـانِٗ ضـايب ١ذـاَٛ ٙا ٗـ ١ايتطـسُّف ايـدٜين ٚا ذمـساف

األل قـ ٞدجتُــع ايدزاضــٚ ،١قــد عــصش آزا ٤أعكـا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ دجتُــع ايبحـ ٖــرٙ
ايٓتٝجـــ ١بطـــًب ١ٝدٚز ايطـ ـ ب يف َٛا ٗـــ ١ايتطـ ـسُّف ايـــدٚ ٜٔا ذمـــساف األل قـــ ٞدجتُـــع
ايدزاض.١
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النقاش والخالصة:
بايسقِ إٔ عبد ايسمحٔ عص ٟزنص عً ٢ايك ١ُٝيف ال ـاز ْظسٜتـ٘ ،فـ ٕ ٖـر ٙايدزاضـ١
اْتٗت الىل أُٖ ١ٝايك ١ُٝجملتُع ايدزاض ١يف ا فاظ عً ٢أْطـاق٘ ا

تُاعٝـٚ ١األل قٝـَ ١ـٔ

ا ذمـــساف األل قـــ ٞأ ٚايتطـ ـسُّف ايـــدٜينٚ .يف ْكـــاؽ اجملُٛعـــا ايبؤزٜـــ ١اخلاؾـــ ١بعٓٝـــ١
ايطــ ب ،فكــد اْكطــُت آزا ٤اجملُٛعـــا ايــث ث بــني اذاٖـــا الٌّابٝــٚ ،١ألــس ٣ضـــًب١ٝ
ملطـــتددََٛ ٞاقـــع ايتٛاؾـــٌ َـــٔ ايطـ ـ ب نايعٓٝـــ١ن ضـــاُٖت يف َٛا ٗـــ ١ايتطـ ـسُّف ايـــدٜين
ٚا ذمساف األل قٖٚ .ٞـرا ايـسأ ٟاأللـري ن ا ذاٖـا ايطـًب١ٝن ٜتفـل َـع اذاٖـا أعكـا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ ايرٜٔ

ٜسٚا أ ٟدٚز الٌّاب ٞملطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ ا

تُاعَ ٞـٔ عٓٝـ١

ايط ب يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق ٞدجتُع ايدزاض.١
فكد أغاز اير ٜٔذٖبٛا الىل ضًب ١ٝاذاٖا ايط ب يف َٛا ٗ ١ايتطـسُّف ٚا ذمـساف،
الىل اٖتُاّ ايط ب بايككاٜا ا

تُاعٚ ١ٝايسٜاقٚ ١ٝايثكافٝـٚ ،١قُٗـامِ يـدٚزِٖ اإلٌّـابٞ

يف َٛا ٗ ١ايتطسُّف ٚا ذمساف ع َٛاقع ايتٛاؾٌ ،بايسقِ َـٔ ًٛضـِٗ ايطـاعا ايطـٛاٍ
يف َٛاقع ايتٛاؾٌ ممطهني بٗٛانفِٗٚ .دكازْْ ١تا٥ج ٖر ٙايدزاض ١بدزاضPhilip Seib ١
) & Dana M. Janbek(2011اي اْتٗت الىل إٔ ايد ٍٚنبرٍ ٗٛداا نـبري ٠يف َٛا ٗـ١
اإلزٖاب عًـ ٢غـبه ١اإلْرتْـت ،باعتبازٖـا حـسب أفهـاز نٗـدف الىل نطـب قًـٛب ٚعكـٍٛ
ايػعٛب ،فـ ٕ دزاضـتٓا أباْـت عـٔ ضـًب ١ٝايطـ ب يف َٛا ٗـ ١ايتطـسُّف ايـدٜين ،بـايسقِ َـٔ
ايٗٛد ايهبري ٠اي نبرما املًُه ١ايطعٛد ١ٜيف حمازب ١ايتطسُّف ،نُا أٚقـح ذيـو ٚشٜـس
األَٔ ايدالً ٞاألَسٜه ٕٛ ،ٞن ،ًٞٝيف غٗادن٘ أَـاّ ايهـْٛغسع األَسٜهـٚ ،ٞايـرٟ
أٚقــح إٔ قــساز عــدّ الدزاأ دَ ،ٍٚثــٌ ايطــعٛد ،١ٜعًــ ٢قــٛا ِ٥حظــس ايطــفس اي ـ أؾــدزٖا
ايسٝ٥ظ دْٚايد نسَب ٜعٛد الىل ايثك ١يف قدز ٠األ ٗص ٠األَٓ ١ٝبتًو ايد.ٍٚ

اجتاٖات َػتدسََٛ ٞاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞحن ٛايتططُّف ايسٜين ٚاالحنطاف األخالقٞ

النتائج:
لًؿت ايدزاض ١الىل ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ج ،أُٖٗا:
َ .1طــاُٖ ١ا ذمــساف ايفهــس ٟيف نٗدٜــد األَــٔ ايــ ٛين ايطــعٛدَ ٟــٔ لـ ٍ ايعدٜــد َــٔ
حٛادث ايتفجري ٚايكتٌ اي غٗدنٗا َطا د األحطا.٤
 .2تتُـــع ايدزاضـــٜٓ ١بـــر ا ذمـــساف األل قـــ ٞباضـــتدداّ أدٚا ايكـــبا ا
يًُحافظ ١عً ٢ايٓطل ا

تُـــاع;ٞ

تُاع ٞيًُجتُع.

 .3زفـ ـضو أضـــانر ٚ ٠ـ ـ ب اَعـــ ١املًـــو فٝؿـــٌ يظـــاٖسن ٞايتطـ ـسُّف ايـــدٜين ٚا ذمـــساف
األل ق ،ٞباعتبازُٖا أفهازاا ٚقُٝاا نؿادّ قٚٚ ِٝضط ١ٝاإلض ّ.
ٜ .4طتددّ ايط ب بساَج اي ٚنط ٞيفتح املٛاقع احملجٛب ١دجتُع ايدزاض.١
 .5أمجــع ايطـ ب ٚاألضــانر ٠نعٓٝــ ١ايدزاضــ١ن عًــ ٢إٔ نٓظــ ِٝداعــؼ مجاعــَ ١تطسفــ ١نٗــدد
األَٔ اي ٛين ايطعٛد.ٟ
 .6اذاٖـا أعكـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتــدزٜظ نعٓٝـ ١ايدزاضـ ١ن ـا ٤ضــايب ١ذـاَ ٙطـتددََٛ ٞاقــع
ايتٛاؾــٌ ا

تُــاعَ ٞــٔ ايطــ ب يف َٛا ٗــ ١ايتطــسُّف ايــدٜين ٚا ذمــساف األل قــٞ

دجتُع ايدزاض.١
َ .7طتددََٛ ٛاقع ايتٛاؾٌ َٔ

ب نً ١ٝادداب نع ١ٓٝايدزاض١ن ا ٤أدٚازٖـِ ضـايب١

ذمَٛ ٛا ٗ ١ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
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التوصيات:
 .1البــساش ايٛاْــب اإلٌّابٝــ ١يوضـ ّ عـ َٛاقــع ايتٛاؾــٌ; باضــتدداّ ا ــٛاز ايــرٜ ٟــدٜسٙ
بعض عًُاٖ ٤ر ٙاألََ ١ع املتطسفنيٚ ،املٓحسفني أل قًّٝا.
 .2نٛع ١ٝايػباب يف اياَعا ٚاملدازع ددا س ايتطسُّف ايدٜين ٚا ذمساف األل ق.ٞ
 .3نبٝإ خما س األفهاز املتطسف ١عً ٢أَٔ اجملتُع ٚايدٚي.١
 .4نؿـــُ ِٝبـــساَج نٛعٜٛـــ ١يًػـــباب

ُـــاٜتِٗ َـــٔ خمـــا س ايتطـ ـسُّف ايـــدٜين ٚا ذمـــساف

األل ق.ٞ
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تُاع.ٞ
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 ،)ّ2009ف ف.45- 23
 .24عصْ ،ٟظس ،...١ٜف.9
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.ّ2012/04/18
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 أضـتاذ َػـازى،أضتاذ َػازى بكطِ عًِ ا تُاع; َؿعب عبـد ايكـادز،ؼٜٚب ايدزٝعًِ ا تُاع; حب
.١ٝكٜالفسٚ ١ٝا عسبٝ ٓط٠ؿٌ َٔ عدٝ املًو ف١ٕ َع اَعٚنًِٗ َتعاقدٚ .ّ اإلعٚ ٍبكطِ ا نؿا
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معاجلةةق ايةةاإلا اب مةةا
وجهةةةةةةةق ىظةةةةةةةي اب

مةةً

مةةةةة ة ن

ال ني ن
(د اسق للقائه باالتصال)

د .عبد امللك ردمان الدناني

أضتاذ االتصاه املػازك  -كمٗ ٛاإلوازات لمتكٍٕلٕجٗا

د .محمد شرف محمد هاشم

عضٕ ِٗ ٛ٠تدزٖظ وٍتدب جباوع ٛالكٕٖت
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ملخـــص
ُٖعد ددُّ وفّ ددًٕ اإلزِ دداب و ددَ أكم ددس املف دداِٗي ت دددألملا و ٔض دداٟن اإلع ددئً امل ددسٔٔ ٚٞاملط ددىٕعٔ ٛاملس ٟٗددٛ
ٔتُخص دص لددْ ٔضدداٟن اإلعددئً اامٗددٔ ٛالعساٗددٔ ٛالعاملٗدد ٛوطدداأٔ ٛاضددع ٛاعددد أُ اددسشت ت اتددْ وددَ
خئه العدٖد وَ األأداث.
ٔتكىددَ أِىٗددِ ٛددرٓ الدزاضدد ٛو كٌّٕددا تفيددا و الكٗفٗدد ٛالددت ٖددتي وددَ خئ ددا اٌت ددأ ٞوعا ددٛ
ال ضاٖا ٔاألأداث الت تغطّٗا ٔضاٟن اإلعئً وَ جّ ٛاإلعئوٗني الضٗىا أُ ٍِاك أفعالملدا إزِااٗدٛ
ميكددَ تٍأ ددا نطددَ ٌٗددٔ ٛتطدداِي و تٕضددٗع ةاعددد ٚاإلزِدداب ٔحيصددن اإلزِدداإُٗ وددَ خئ ددا عمددٜ
أضٕز إعئو٘ وَ دُٔ أُ ٖفدرلٕا أ ٙجمّدٕد و الطدع٘ لٍػدسِا و ٔضداٟن اإلعدئً أٔ ٍٖف دٕا عمّٗدا
وفالغ والٗ .ٛو الٕةت الرُٖ ٙفرتض أُ ت تصس تغطٗد ٛاإلعئودٗني لعفعداه اإلزِااٗد ٛعمد ٜوطداأٛ
حمدٔدٚ؛ ٔذلك اّدف أسواُ اإلزِااٗني وَ حت ٗق أغساضّي الت ٖطعُٕ إىل حت ٗ ّا وَ خدئه
االٌتػاز الٕاضع ٔمبا ال ٖكطب عىمٗاتّي غّسٔ ٚاضعُٕٖٔ ٛفِّس ي فسصًا ٔممٗصات وئٟى.ٛ
ٔضعت ِرٓ الدزاض ٛالعمىٗ ٛإىل الكػف عدَ بفٗعد ٛوعا د ٛاإلعئودٗني ل ضداٖا التطدسُّف ٔاإلزِداب
وَ خئه تطفٗ ّا عم ٜعٍٗ ٛوَ اإلعئوٗني العداومني و ٔضداٟن اإلعدئً الٗىٍٗدٔ .ٛةُطدىت الدزاضدٛ
إىل ئ دد ٛوفاأ ددا خُصد دص األٔه وٍّ ددا لرب دداز املٍّح دد٘ لمدزاض ددٔ ٛتٍ ددأه املفي ددا الم دداٌ٘ اإلب دداز
الٍظددس ٙأددٕه جدلٗدد ٛالعئةدد ٛال اٟىدد ٛاددني اإلعددئً ٔةضدداٖا اإلزِدداب ٔزك دص املفيددا المالددا عمددٜ
حتمٗن ٌتاٟخ الدزاض ٛاملٗداٌٗ ٛلم اٟي ااالتصاه و ٔضاٟن اإلعئً الٗىٍٗٔ .ٛتٕصدمت إىل العدٖدد ودَ
الٍتاٟخ وَ أاسشِا:
 - 1تُعدُّ ةضاٖا اإلزِداب ودَ أٔلٕٖدات التغطٗد ٛاإلعئوٗد ٛلرعئود٘ الدٗىب ٔاٍطدف ٛعالٗد ٛدأشت
 %05وَ آزا ٞأفساد عٍٗ ٛالدزاضٛ؛ ِٔرا اٌعكاعٌ لمت ات الٕاضع ٛلظاِس ٚاإلزِاب عم ٜالطاأٛ
الدٔلٗٔ ٛالعساٗ.ٛ
ال تتحدأش اإلبداز الدصوب ٔا غدساو دا
 - 2العدٖد وَ العىمٗات اإلزِااٗد ٛتظدنُّ حمددٔد ٚالتد
إىل أُ تتٍأ ا ٔضاٟن اإلعدئً ٔتفدسد دا وطداأ ٛودَ اادت ٔالتيمٗدن ٔالٍ دن ا د٘ فتتعددٝ
الصودداُ ٔاملكدداُ ِٔددرا ٖدكددد وطدداِىٔ ٛضدداٟن اإلعددئً و االٌتػدداز الٕاضددع لعىمٗددات ا ىاعددات
اإلزِااٗ ٛمبا ٖكطب عىمٗاتّي غّسٔ ٚاضعُٕٖٔ ٛفِّس ي فسصًا ٔممٗصات وئٟى.ٛ
ٔخسجت الدزاض ٛاالعدٖد وَ التٕصٗات وَ أاسشِا:
 - 1التعاو ددن ن ددس و ددع وٕاض ددٗع اإلزِ دداب ٔع دددً إا ددساش أأدا ددْ ادد كت و ددَ أحىّ ددا الطفٗع دد٘
ٔالرتكٗص عم ٜجٕاٌفّا الطدمفٗ ٛاملطدٗٔ ٛ٠املضدس ٚااتتىعدات ٔاٌعكاضداتّا عمد ٜاإلعدئً ٔدٔزٓ
ااددٕز ٙو الٍّددٕض االجتىدداع٘ ٔاالةتصددادٔ ٙالطٗاضدد٘ ٔالم دداو ٔالعىددن عمدد ٜإشالدد ٛأضددفاب
اإلزِاب الت ال ت ن أِىٗ - ٛإُ مل تصد  -عَ إشال ٛاإلزِااٗني ٔالتٍظٗىات اإلزِااٗ.ٛ
 - 2أُ حيددس ال دداٟىُٕ ااالتصدداه و ٔضدداٟن اإلعددئً عمدد ٜإعددداد زةٖددٔ ٛخطدد ٛغدداومٔ ٛوتكاومددٛ
تّددف إىل وعا د ٛإبااٗد ٛل ضداٖا اإلزِداب وددع وساعدا ٚالتدٕاشُ ٔتستٗدب األٔلٕٖدات ٔمبدا حيددُّ
وَ اضتفاد ٚاإلزِااٗني وَ أ ٙتغطٗ ٛإعئوٗ ٛلعىمٗاتّي.
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املبحث األول :ابطا امليهي

للبحث

املقدمق:
ٓعدسم موَددْو اإلضٍدداب مددً اهخددط اووددأٍه ةددساّلّا ا ّغددا ٜاإلعددالو او ددطّّ ٗٛاوػددنْع٘
ّاوطٜٔدد٘و ّةصدكددل لددُ ّغددا ٜاإلعددالو الْبئدد٘ ّالعطإٔدد٘ ّالعاؤدد٘ مػدداص٘ ّاغددع٘و إعددس اٌ
إطظج ةأحرياةُ مً خالل العسٓس مً األصساذ.
ّاقئظ ىوْش اإلعالمٕ ّاغعًا ّمؤحطًاو ّإاغتطاعتُ اٌ ٓص طّض إسضر٘ هئريٗ صتاح ؾددل
اّ ؾدٕ ٛمدا اّ لؿداَناو ّه يدُ اٌ ٓ دٌْ اىت أٜدا إكدسز مدا ٓيؿدطِ ا ّغدا ٜاإلعدالوو
ل ددٕ ٓتيدداٍ ٙأا ا ددا مجَددْض ّاغ د مددً اوددتا نيو اّ ٓئخددُ عادد ٙىطدداحم نددٔ ستددسّز
ىكٔا لُ ا ا ىتؿاض.
ّه ددً اٌ ٓ ددٌْ اإلعالمددٕ رددعًٛا مَنً دا ّم ناّددا ّستػددْإًا ألٓدد٘ عنأدد٘ أضٍاإٔدد٘و أش
ٓػددع ٙاإلضٍدداإٌْٔ أا ةَٔٝدد٘ الظددطّال اوالٜندد٘; إَددسال عددطن العددااه مددً خددالل ّغدداٜ
اإلعالوو لٔته اغتغالل اإلعالمٔني لالغتوازٗ مديَه ا إدد اخئداض ّقدْض األلعدال اإلضٍاإٔد٘.
ّةػعٍ ٙصِ السضاغ٘ العانٔ٘ أا ال ؿف عً بئٔع٘ معادت٘ اإلعالمدٔني ل هدآا اإلضٍدابو
مً خدالل ةطئٔ َدا عاد ٙعٔيد٘ مدً اإلعالمدٔني العداماني ا ّغدا ٜاإلعدالو الٔنئدّ٘ .قُػدنث
السضاغ٘ أا حالح٘ مئاصد خصكل األّل ميَا لإلباض اويَزٕو ّةياّل اوئضد الخاىٕ اإلبداض
اليظطٖو صْل رسلٔ٘ العالق٘ ال اٜن٘ إني اإلعالو ّقهآا اإلضٍابو ّضهَّدع اوئضدد الخالدد
عا ٙحتأ ىتاٜس السضاغ٘ اؤساىٔ٘ لا اٜه إا ةكال ا ّغا ٜاإلعالو الٔنئ٘.
مشكلة البحث:
ةددتادل اوؿد ا٘ ا اٌ العند اإلضٍدداإٕ لددٔؼ ؾددًٔٝا ا صددس شاةددُو إد أىددُ صٓ دداؽ ددسٚ
قسضٗ اإلعالمٕ ّقياعتدُ عاد ٙردصب اٍتنداو الدطاٖ العداوو مدً خدالل مدا ٓ دْو إدُ مدً ةغطٔد٘
أعالمٔ٘ ّاغع٘ اّ ستسزّٗ .الئضد عً مس ٚقض٘ الوطنٔ٘ اليت ةؿدري أا اٌ اإلعالمدٕ ٍدْ
َمًْ صٓ طض ىْعٔ٘ ارتطاب اإلعالمٕ اوْرُ لاطاٖ العاو ا ةغطٔتُ اإلعالمٔ٘.
أهمية البحث:
ة نً اٍنٔ٘ ٍدصِ السضاغد٘ ا هْىَدا ةئضدد ا ال ٔؤد٘ الديت ٓدته مدً خالادا اىت داٛ
ّمعادت٘ ال هآا ّاألصساذ اليت ةغطَٔا ّغا ٜاإلعالو مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمدٔنيو غدٔنا
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اٌ ٍيدداأ العالّددا أضٍاإٔدد٘ ه ددً ةياّاددا تػددً ىٔدد٘و ّةػدداٍه ا ةْغددٔ قاعددسٗ اإلضٍددابو
ّعتك د اإلضٍدداإٌْٔ مددً خالاددا عادد ٙصهددْض أعالمددٕو مددً زٌّ اٌ ٓئددصلْا اٖ زتَددْز ا
الػعٕ ليؿطٍا ا ّغا ٜاإلعالوو اّ ٓيو ْا عأَا مئدال مالٔد٘ .ا الْقدث الدصٖ ٓصود ن اٌ
ة تكددط ةغطٔدد٘ اإلعالمددٔني لالعددال اإلضٍاإٔدد٘ عادد ٙمػدداص٘ ستددسّزٗ; ّشل د إَددسال صطمدداٌ
اإلضٍاإٔني مً حت ٔ اغطانَه اليت ٓػعٌْ أا حت ٔ َا مدً خدالل ا ىتؿداض الْاغد و ّ دا
ٓص ػا عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّْٓلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
ّه ً ةادٔل األٍنٔ٘ مً خالل اآلةٕ:
 ٓ سو الئضد زضاغ٘ اقٔا٘ ا السضاغاج اإلعالمٔ٘و م ال هٔدع عاد ٙستدْض عنأد٘ا ةكالو ٍّْ اوطغ ; ىظطًا لعسو ّرْز زضاغاج غاإ ٘.
 ٓا ٕ ٍدصا الئضدد الهدْ ٛعاد ٙاصدس مْندْعاج الػداع٘ الػداخي٘ ّاألهخدط ةدساّلّاوصٔد ةصعسم قهآا اإلضٍاب ّالكطاعاج السامٔ٘ مً اخطط ال هآا اوططّصد٘ صالٔدا ّاّغدعَا
اىتؿاضًا مً خالل ّغا ٜاإلعالو اودتاو٘; الْبئ٘و ّالعطإٔ٘و ّالسّلٔ٘.
فروض البحث:
 ْٓرس اضةئاط بطزٖ زال أصكأٜا إني التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍداب ّا ىتؿداضالْاغ لتأحري عنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘.
 ْٓرس اضةئاط بطزٖ زال أصكدأٜا إدني ا هاٍداج ّال ياعداج الؿدكدٔ٘ لإلعالمدٕالٔنين عا ٙمعادت٘ قهآا اإلضٍاب.
 ه ً اٌ ٓؿ ِّ موَْو اإلضٍاب حتسٓا ا عسو اةواحم اإلعالمٔني الٔنئني لاتغطٔ٘اإلعالمٔ٘ لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
أهداف البحث وتساؤالت:
َٓسال الئضد أا اإلراإ٘ عً التػاؤ ج اآلةٔ٘:
 أا اٖ مسَٓ ٚته اإلعالمٕ إتغطٔ٘ قهآا التططمال ّاإلضٍاب؟ ٍ -اإلعالمٕ ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕو اّ اىُ ٓتالعا إَاو ّٓطغه اا قْضٗ اخطٚ؟

 ٍ ختتاف التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ ةئعًا هاِ اإلعالمٕ ّمْٔلُ؟ -هٔف ٓتعام اإلعالمٌْٔ م اوْاز اإلعالمٔ٘ اوتكا٘ إ هآا اإلضٍاب؟
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 ٍد د ةْردددس ستدددسزاج ٓاتدددعو إَدددا اإلعالمٔدددٌْ خدددالل ةغطٔدددتَه اإلعالمٔددد٘ لا هدددآااإلضٍاإٔ٘؟
 ما زّض اإلعالمٔني ا ّقف الْاق و اّ ا ةؿُْٓ اذت ا ٜ؟منهج البحث:
ةعسم ٍصِ السضاغ٘ مً السضاغاج الْقدؤ٘و اغدتصدسو ا ةيؤدصٍا مديَس اوػدظ مدً خدالل
اخدددص ءضا ٛعٔيددد٘ مدددً اإلعالمدددٔني الٔنيدددٔنيو إاغدددتدساو قدددضٔو٘ ا غت كدددا ٛاّ مدددا ٓصػدددنٙ
إا غددتئاى٘و ّالدديت صٓ كددس إَددا :نزتنْعدد٘ مددً األغددٝا٘ اوكددنن٘ دتند الئٔاىدداج الالظمدد٘ عددً
اوؿ ا٘ قٔس السضاغ٘ (الكرياو 2002و م)115و ّ(الؿطٓفو 1996و م.)123
حدود البحث:
 اذتسّز او اىٔ٘ :اقتكطج صسّز السضاغ٘ او اىٔ٘ عا ٙادتنَْضٓ٘ الٔنئ٘. اذتددسّز اوْنددْعٔ٘ :ة نددً اذتددسّز اوْنددْعٔ٘ لاسضاغدد٘ ا التع دطمال عادد ٙمعادتدد٘قهددآا اإلضٍدداب مددً ّرَدد٘ ىظددط اإلعالمددٔني الٔنيددٔنيو مددً خددالل اغت كددا ٛءضا ٛال دداٜنني
إا ةكال.
 اذتدددسّز الئؿدددطٓ٘ :ا اختٔددداض عٔيددد٘ عؿدددْا ٜ٘ٔإػدددٔط٘ مدددً اإلعالمدددٔني الٔنيدددٔنيواذتاقاني عا ٙعهْٓ٘ ى اإ٘ الكضؤني الٔنئني.
 اذتددسّز العمئدد٘ :اضتكددطج اذتددسّز العماىٔدد٘ ا عدداو 2016وو صٔددد ةؿددَس الددٔنًالعسٓس مً األعنال اإلضٍاإٔ٘.
الدراسات السابقة:
ابا الئاصخاٌ عا ٙالعس ٓس مدً السضاغداج الػداإ ٘و ميَدا زضاغداج ا أعدسازٍا مدً رَد٘
إدداصخني ا السضاغدداج العأددا لاضكددْل عادد ٙاوارػددتري ّالددسهتْضاِو ّإعهددَا اآلخددط تددْذ
ميؿدْضٗ ا زتدالج عانٔد٘ ست ندّ٘ .لددْصع اٌ إعدس السضاغداج الػداإ ٘ ةياّلدث ال دداضًا
تخٔ٘ قطٓئ٘ مً ٍصِ السضاغ٘و اّ اىَا ةياّلث ارعا ًٛميَاّ .مً ٍصِ السضاغاج:
زضاغدد٘ ةددامٕو ىكددريٗ)2015( .و إعيددْاٌ :زّض اإلعددالو الوهددا ٕٜا التكددسٖ لظدداٍطٗ
اإلضٍاب :اإلعالو الوها ٕٜالعطإٕ امنْشرًا .غدعث ٍدصِ السضاغد٘ مدً خدالل حتأد مهدنٌْ
قياةٕ ادتعٓطٗ ّالعطإٔ٘ أا معطل٘ مدس ٚمػداٍنتَنا ا ةْعٔد٘ الدطاٖ العداو العطإدٕ إهدطّضٗ

57

58

م الضدد٘ اإلضٍدداب ّالتكددسٖ لددُو او الع ددؼ حتْلتددا أا ميددم لتنطٓددط ال دداض ّاٍددساال
اإلضٍاإٔني؟ ٍّسلث أا معطل٘ مس ٚمصػاٍن٘ اإلعالو الوها ٕٜا ةؿ ٔ ضاٖ عاو ضالدس
لإلضٍددابو ّشل د مددً خددالل ةئٔدداٌ األغددئاب ّالددسّال اذت ٔ ٔدد٘ ليؿددْب الظدداٍطٗ اإلضٍاإٔدد٘
ّةغاغاَاّ .ةْقاث ٍصِ السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو مً اإطظٍا:
 - 1ةوْقث ه ٌّ مدً قيداةٕ نادتعٓدطٗن ّنالعطإٔد٘ن اإلخئداضٓتني  -الادتني ةصعدساٌ امنْشرًدا
لإلعددالو الوهددا ٕٜالعطإددٕ  -عادد ٙال يددْاج اإلخئاضٓدد٘ األخددط ٚا ةؿد ٔ معدداضال
ادتنَْض العطإٕ هاِ شتتاف ال هآاو ّمً إٔيَا قهآا اإلضٍاب.
ٓ - 2ػددع ٙاإلعالمٔددٌْ ّضا ٛاألخئدداض اوددخريٗو ّٓهدددنْىَا ألغددطان شتتاودد٘ لئخَددا ا
ال يْاج الوهاٜ٘ٔو ّٓ دٌْ اإلعدالو إَدصا قدس ص د ٍدسال اإلضٍداإٔنيو ّاوتنخد ا
ةهدٔه اعنااهو ّمً حَه مماضغ٘ عنأ٘ التَْٓ .
ّ - 3غا ٜاإلعالو ةعطدٕ لإلضٍداب ةطّظتّدا أعالمٔدا ةعطٔدُ لدُ آد٘ ميظنداج اخدط;ٚ
ممددا زل د إ دئعس اودتكددني ا اإلعددالو أا ال ددْل إددأٌ التاوعٓددٌْ قددازض عادد ٙال ٔدداو
إعنأ٘ التَْٓ ّةهدٔه اصساذ العيف.
زضاغد٘ غدعٔسو مددطّٖو الػيْغدٕو حطٓداو ()2016و إعيددْاٌ:

داج اوعادتد٘ اإلعالمٔدد٘

واوداج اإلضٍداب ا الوهدأٜاج العطإٔد٘و ّضقد٘ تخٔد٘ م سمد٘ لاندؤيط العاندٕ الػديْٖ األّل
لا نعَددس الددسّلٕ العددالٕ لإلعددالوو إعيددْاٌ( :اإلعددالو العطإددٕ ّمْارَدد٘ اإلضٍدداب :الهددْاإ
اوَئ٘و ّاخالقٔاج اوناضغ٘) :ال اٍطٗ .1ضهعج ٍصِ السضاغ٘ عا ٙعالق٘ اإلعدالو العندْمٕ
العطاقٕ إتيظٔه نزاعـنو مً خالل حتأ مهدنٌْ عٔيد٘ مدً التغطٔداج اإلعالمٔد٘ الديت ٓدته
عطنَا عا ٙؾاؾاج التاوعٌْٓ العطاقٕ الط ٍّٕ .سلث السضاغ٘ أا ضغه مالمدظ اوعادتد٘
اإلعالمٔ٘ لانْاز اإلضٍاإٔ٘ ا إادس اقد ٌ ا دُ إْردْز اهدم التيظٔنداج اإلضٍاإٔد٘و زاعدـ.
ّخاكث ٍصِ السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1اٌ ال ياٗ العطاقٔ٘ مْنْ السضاغ٘ قس خككث لها ًٛظمئدا ّاغدعًاو ٓكد اصٔاىًدا
أا  %100مً ستتْ ٚاليؿطٗ وعادت٘ األخئاض اليت اا عالق٘ إتيظٔه زاعـ.
 - 2ةئيددث ال يدداٗ العطاقٔدد٘ أغ د اةٔزٔ٘ أعالمٔدد٘ ةعتنددس عادد ٙاوددْاز اإلعالمٔدد٘ اوػددزا٘و
ّإالتالٕ احملهطٗ ّاوسضّغ٘ مػئ ّاو إعٔسًا عً زتاظلاج ناوئاؾطن.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 3اٌ اإلعدددالو الط دددٕ العطاقدددٕ ٓئدددسّ ّهأىدددُ قدددس ؾدددط ليوػدددُ مْارَددد٘ اإلضٍددداب
ّالتكدددسٖ لدددُو مدددً خدددالل ة خٔدددف األخئددداض اوتكدددا٘ إيؿدددابُ ّحتطهاةدددُو ّةوػدددريٍاو
ّةو ٔ َاو ا غتسو مكاض٘ زّل٘ نالعطاحمن.
زضاغدد٘ ا

ددسو عئددس احملػددًو ( :)2009زّض إددطامس اإلعددالو ا ةينٔدد٘ الددْعٕ األمدددين

ّم الضددد٘ اإلضٍددداب -اوعْقددداج ّالتضدددسٓاجو زضاغددد٘ م سمددد٘ لدددسّضٗ اإلعدددالو ّاإلضٍددداب
إالطٓان .ضهعج ٍصِ السضاغ٘ عا ٙاإلضٍاب الدصٖ ٓعد مس مدً الظدْاٍط الئداضظٗ الديت ادا قدا٘
قْٓدد٘ ػددتضسحاج العكددطو مددً صٔددد الت ددسو الددت ين (الت يْلددْرٕ) ا زتددال اوعاْمدداج
ّا ةكالو صٔد ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو إدسّضٍا ا زتدال التدأحري عاد ٙالدطاٖ العداو إتْعٔتدُ
ّةْرَٔددُو ّمل ةعددس ىاقاّ دا لاخئدداض ّاألصددساذو إ د اقددئضث ّغددٔا٘ لكددياع٘ الع ددْل ّةينٔدد٘
األل اض; إَسال ة دسٓه ضغدال٘ إيدا ٗٛة دْ ٚعاد ٙمْارَد٘ األعندال اإلضٍاإٔد٘ ااسامد٘و ّةهد
لئياج متٔي٘ لاضؼ ّالْعٕ األمدين لدس ٚهالد٘ الدطاز ا.تند ّ .اغتعطندث السضاغد٘ موَدْو
اإلضٍددداب ّزّالعدددُ ّاغدددئاإُو ّاإلغد د اةٔزٔ٘ األمئددد٘ العطإٔددد٘ لاضدددس مدددً اإلضٍددداب ّاألمدددً
ا رتناعٕو ّالتدطٔ اإلغ اةٔزٕ لإلعالو ا زتال التْعٔد٘ األمئد٘ و الضد٘ اإلضٍداب.
ّخاك ث السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1أعددساز إددطامس أعالمٔدد٘ مسضّغدد٘ ّمْرَدد٘ لاتعام د م د قهددآا اإلضٍدداب ا الددْبً
العطإٕو ّا ٍتناو إتْرُٔ ضغا ٜأعالمٔد٘ لالدطاز ّا.تنعداجو غدٔنا ا الطٓدف
العطإٕ.
 - 2ةهددنني إددطامس أضؾددازٓ٘ ّةْعْٓدد٘ مْرَدد٘ لاتكددسٖ اددصِ اإلؾ د الٔ٘و مددً خددالل
ارتاضب٘ المازتٔ٘ العام٘ لا يْاج العطإٔ٘.
 - 3التيػددٔ ّالتعدداٌّ اوؿ د أ إددني ارتددما ٛالعدداماني إا.ددال اإلعالمددٕ ا التدطددٔ
لمامس ةعاجل إكْضٗ ة امأ٘ قهآا اإلضٍاب ا الْبً العطإٕ.
 - 4ةدددسضٓا اإلعالمدددٔني اوتدككدددني ا زتدددال التْعٔددد٘ إ هدددآا اإلضٍددداب ا الدددْبً
العطإٕو ّاغؼ التعام معَا.
زضاغدد٘ لددطٖو إطّىددْ; ضّىددطو زّمٔئ د )2006(.و إعيددْاٌ :الددسو ّاذتددمب لعئدد٘ اوكدداض٘
اوؿ ه٘ إني اإلضٍاإٔني ّاإلعدالوو معَدس الئضدْذ التزطٓئٔد٘ ا ا قتكدازو رامعد٘ ظٓدْضر:
غْٓػطا.
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ل ددس إددًٔ ٍددصاٌ العاو داٌ ا تْحَنددا اٌ الطددطلني :اإلعددالو ّاإلضٍدداإٔنيو ٓػددتؤساٌ مددً
األعنددال اإلضٍاإٔدد٘ .لاإلضٍدداإٌْٔ عتكدداٌْ عادد ٙزعآدد٘ زتاىٔدد٘ ألعنددااهو ّاإلعددالو ٓػددتؤس
مالٔدا; ألٌ الت دداضٓط الدديت ةصيؿددط عددً األعنددال اإلضٍاإٔدد٘ ةعٓددس مددً عددسز مؿدداٍسٖ التاوعٓددٌْو
ٍّددصا إددسّضِ ٓعٓددس قٔندد٘ السعآدد٘ الدديت ٓئخَددا التاوعٓددٌٍّْ .ددسلث ٍددصِ السضاغدد٘ أا معطلدد٘
العْام د اوددؤحطٗ عادد ٙىؿددط ارتددمو مخدد  :الؿددَطٗو ّالػدداط٘و ّاوددالو ّالتددأحري الو ددطٖ.
ّاعتنددس الئاصخدداٌ وعطلدد٘ ٍددصِ العْام د عادد ٙمعدداز ج ضٓانددّٔ٘ .خاكددث ٍددصِ السضاغدد٘ أا
العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1ةدئني اٌ الطددطلنيو اإلعالمدٔني ّاإلضٍدداإٔني ادده األٍدساال ىوػددَاو الديت ٓصدطاز ميَددا
الْقْل ألَٔا مً ّضا ٛالعن اإلعالمٕ اّ العن اإلضٍاإٕ عا ٙصسٍ غْا.ٛ
 - 2اإلعالو ٓطٓس الؿَطٗو هندا اٌ اإلضٍداإٕ ٓطٓدس اوعٓدس مدً الؿدَطٗ; ّاإلعدالو ٓطٓدس
الػاط٘ عا ٙاهم عسز مم ً مً ال طا ٛاّ اوؿاٍسًٓو ّهصل اإلضٍداإٕ ٓطٓدس الػداط٘
عا ٙاهم إ ع٘ مم ي٘ مً الئاس اليت عتاضب لَٔا.
 - 3مما غتٔدا األمد اٌ العسٓدس مدً احملدسزاج; هالكدسحمو اّ األماىد٘و اّ اوْندْعٔ٘
ا الططح  -لٔؼ اا ّردْز ا عدامل الغالئٔد٘ الػداص ٘ مدً ّغدا ٜاإلعدالو الديت ةادَد ّضاٛ
األخئاض اليت ٓػَ ةطّظتَا عا ٙاوتا ٕ.
زضاغددد٘ العددداىٕو عدددامط ٍّددداب)2013( .و إعيدددْاٌ :اإلعدددالو ّزّضِ ا معادتددد٘ ددداٍطٗ
اإلضٍابو ّاوْقف مً او اّم٘ .صٔد غدعث السضاغد٘ أا حت ٔد العسٓدس مدً األٍدساالو مدً
اإطظٍا:
 - 1زضاغ٘ اإلعالو ّزّضِ ا معادت٘ اٍطٗ اإلضٍاب.
 - 2ةػأ الهْ ٛعاّ ٙغا ٜاإلعالو ّةأحريٍا عا ٙا.تن .
ّقس ةْقاث السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو مً اٍنَا:
ٍ - 1ياأ زّض هئري لإلعالو ا صٔاٗ ا.تن اإلىػاىٕ مً الياصٔ٘ الػائٔ٘ ّاإلظتاإٔ٘.
 - 2عسو أم اىٔد٘ اإلعدالو ا حتزدٔه داٍطٗ اإلضٍدابو إد ٓ دٌْ ا اصٔداٌ هدخريٗ
ّغطّا ىاقاّا لإلضٍابو إ كس اّ زٌّ قكس.
 - 3أٌ اذتنادد٘ و الضدد٘ اإلضٍدداب ه ددً اٌ ةدديزظ مددً خددالل الئضددد ا ال هٔددع
غطضٕ زٌّ ارتْن ا األغئاب الػٔاغدٔ٘ ّا رتناعٔد٘و
عا ٙاإلضٍابو ّإؿ
ّعسو قسضٗ اإلعالو عا ٙالئضد ّالت كٕ ا ادتصّض ّاألغئابو ّاودطّض إَدا هدأٖ
صال٘ عاإطٗ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

التعليق على الدراسات السابقة:
إعس اٌ اباعا الئاصخداٌ عاد ٙةواقدٔ السضاغداجو ّاغدتوازا ميَداو ّإئدا تخَندا عأَداو
لأإاىا العالق٘ ادتسلٔ٘ إني اإلعالو ّاإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط ال اٜه إا ةكالو ّلعد اإدطظ مدا
هٔع ٍصِ السضاغ٘ عً السضاغاج الػاإ ٘:
 - 1ةطهٔعٍا عاّ ٙرَ٘ ىظط ال اٜه إا ةكال ا ّغدا ٜاإلعدالو الٔنئد٘ هداِ قهدآا
اإلضٍاب.
 - 2ةيؤصٍا ا خهه األصساذ العئو٘ اليت ٓعٔؿَا الْبً العطإٕو غٔنا ميَا الٔنً
خالل عاو .2016
 - 3ةْنٔضَا لاعالقد٘ ادتسلٔد٘ ال اٜند٘ إدني اإلعدالو ّقهدآا اإلضٍداب ا د ةطدْضاج
األصساذ اوتػاضع٘.
لٔنددددا ةياّلددددث السضاغدددداج الػدددداإ ٘ اوْنددددْ مددددً خددددالل عياقددددط ا ةكددددال األخددددط;ٚ
هالْغٔا٘و هنا ا زضاغ٘ (ةامٕو)2015و ّ(غعٔس ّالػيْغٕو  ;)2016اّ الطغال٘ هندا
ا زضاغددد٘ (ا

دددسو  ;)2009اّ التدددأحريو هندددا ا زضاغددد٘ (لدددطٖ ّضّىدددطو ّ .)2006معظددده

السضاغاج الػاإ ٘ اٍتنث إاإلعالو الوهإٜو ٍّْ اصس ّغا ٜاإلعالو; إٔينا ٍدصِ السضاغد٘
ةعاماث م ال اٜه إا ةكالو إغس اليظط عً ىْ الْغٔا٘ اليت ٓعن لَٔاّ .ىأم إأٌ ة ٌْ
ٍصِ السضاغ٘ أغَامًا ّأنالّ٘ عانّٔ٘ مؤسّٗ لازَْز العانٔ٘ الػاإ ٘.
مصطلحات الدراسة:
عا ٙالطغه مً ةعسمز ةعطٓ واج موَدْو ناإلضٍدابنو ألَّدا اٌ ٍيداأ ارتَدازًا مدً إعدس ال دْٚ
ّاويظناج السّلٔ٘ ا ةعطٓوُ ّةوػريِ مدً ّرَد٘ ىظطٍداو ّ دا غتدسو اٍدسالَا ّمكداذتَاو
ّل ً اوعزه اووَطؽ أللوا ال طاٌ ال طٓه اضؾسىا أا عسٗ قهآا ننث موطزٗ معياٍدا
الطٍئدد٘ ّارتددْال مددً اج عددع ّر د و ٓ ددْل اج  -غددئضاىُ ّةعدداا  -ا ست دده هتاإددُ:
ؾ مس َض ٍْئَد ّ٘ ليدٕ قصدسصّ مض يٍ ْه ميد ًَ الاَّد يُ َشليد َ إيدأَى صَ ْه قَد ْْ فو لَدا َٓ ِو ََصدْ ٌَ﴾ع اذتؿدط13 :طو ّقْلدُ
﴿ َل َأ ْى صت ْه َا َ
ةعددالَّٕ﴿ :اَّْلُددْا إيعََْدسيٖ اُّالي إيعََْدسيهُهْ َّأمٓدداَٖ لَدداضٍَْئصٌْم﴾ع الئ ددطٗ40 :ط; اٖ اخؿددْىٕ مددً زٌّ
غريٖو ّقْلُ ةعالَٕ َّ﴿ :اعيسمّا لََصهْ مَا اغْتَطَعْتصهْ يمًْ قٍُْٗ َّ يمًْ ضمإَاطي الِدَ ْٔ م ةصطٍْيئصٌَْ إيُي عَسصّ الاَُّي
َّعَسصّهُهْ﴾ع األىوال60:ط; اٖ ختٔوٌْ إتا ال ْٗ ال واضو ّاعسا ٛاج ّاعساٛهه.
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ّةؿددري العسٓددس مددً اوْغددْعاج ّاوعدداره العطإٔدد٘ اٌ ةعطٓ دف ناإلضٍددابن لغدد٘و ٍددْ هاندد٘
مؿت ٘ مً لع معٓس ناضٍانو ّٓ ال :اضٍا لالىًا; اٖ خْلُ ّالععُو ٍّْ اوعي ٙالصٖ ٓدسل
عأُ الوع اوهعف نضٍان .اما الوع ا.دطز مدً اودازٗ ىوػدَاو ٍّدْ ضٍَدا – ٓطٍدا لدٔعين
خدداال ّلددع  .نزتادد٘ الئضددْذ اإلغددالمٔ٘و 2012ن (بددُو 2015و م)6و ّ(العدداىٕو 2013و
مّ .)79عطال قامْؽ ضّإري اإلضٍاب :إأىدُ ا غدتدساو اوديظه لْغدا ٜةػدتدسو العيدف مدً
ار حت ٔ ٍسال غٔاغٕ.
امددا اقددطالصً او لددال ْٓرددس اةودداحم عادد ٙحتسٓددس موَددْو معددني لإلضٍدداب; ألغددئاب يأَددا
الظطّال الػٔاغٔ٘ ّاألٓسْٓلْرٔ٘ لايظه الػاٜسٗ ا ا.تنعاج اوعاقدطٗ (الدسلٔنٕو 2010و
م ;) 180لنا ٓطاِ اٍ ح ال٘ ّإاس أضٍاإًا قس ٓعسمِ ءخطٌّ إطْلّ٘ ّؾدزاعّ٘ ّم اّمدّ٘ ّحتدطضًا;
لدددصل غددداٍه ٍدددصا اإلؾد د ال ا ا لتئددداؽ ّالتدددساخ ّالوْنددد ٙا الطدددطحو ّاوعادتددد٘و
ّالتضأ (قرياطو 2014و م.)10
ّةعسزج ةعطٓواج اإلضٍاب ّةؿعئثو ّّقاث أا صس التئآًو ىصهط ميَدا اٌ اإلضٍداب:
ىْ خام مً ا غتئسازو غري م ٔس إ اىٌْ ّقاعسٗو ّ ٓعري اٍتنامًا لهضآاِو ٍّدْ ْٓردُ
نددطإاةُ الدديت ةأخددص منطّددا ستددسزًا هدداِ اٍسالددُ او كددْزٗ; إَددسال خا د ر دّْ مددً الطعددا
ّارتْالو ّؾ لاعأ٘ الهضآا (السلٔنٕو 2010و م.)180
ٍّيدددا طتتددداض التعطٓدددف الدددصٖ ّندددعُ اوطقدددس العطإدددٕ لاتطدددطال ّاإلضٍددداب; ودددا وػددديا
لٔد دُ مدددً ّندددْح ّأظتددداظ ّ ْلٔدددّ٘ .الدددصٖ ٓؿدددري أا اٌ اإلضٍددداب :نٍدددْ اٖ عند د َٓدددسال
أا ةطّٓد د لدددطز اّ مجاعددد٘ اّ زّلددد٘; إغٔددد٘ حت ٔد د اٍدددساال هٔعٍدددا ال دددْاىني احملأددد٘ اّ
السّلٔ٘ نArab Observatory.com – 2014ن.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

املبحث الثاى
الع اق اجلدل ق بن اب

 :ابطا اليظيي للد اسق

و واب ما

:

ل ددس غددئ اٌ ا ةْنددٔظ موَددْو اإلضٍدداب لغدّ٘ ّاقددطالصًا2و ّغددْال ضتدداّل ٍيددا ةْنددٔظ
ّرَدداج اليظددط اوتكددا٘ إددالطإ اذتاقدد إددني اووددأٍه اليظطٓدد٘ اوتكددا٘ إاإلضٍددابو مخدد :
اؾ الُو ّاٍسالُو ّءحاضِو مد ال هٔدع عاد ٙالعالقد٘ (اذتنٔند٘) اّ ادتسلٔد٘ ال اٜند٘ إدني
اإلعالو ّاإلضٍاب.
أولًا أشكال اإلرهاب:
ٓؿن اإلضٍاب عسٗ اؾ الو ّلع مً اٍنَا:
 اإلضٍاب الوطزٖ ٍّْ :لعد ٓطة ئدُ الودطز ميودطزًا; هدالعيف ادتػدسٖو ّال دصالوّالت وريو ّا ل ا.ٛ
 اإلضٍاب ادتناعٕ غري اويظهٍّ :دٕ العدال ة دْو إَدا عكداإاج غدري ميظند٘; لتض ٔدمآضب خاق٘ إَاو مخ  :التدطٓاو ّاإلهطاِو ّالتَسٓسو ّالعيف ادتػسٖ.
 اإلضٍاب ادتناعٕ اويظه ٍّٕ :مماضغاج ة ْو إَا مجاعداج ميظند٘و يْادا رَداجاّ ٍٔٝاج اّ زّل معاي٘ اّ غري معاي٘و ّةؿطال عأَا; غعًٔا لتض ٔ اٍساال غٔاغدٔ٘ اّ زٓئد٘
اّ مصٍئٔدد٘و ّاإددطظ مظدداٍطِ :اإلضٍدداب الو ددطٖو ّالهددغ اليوػددٕو ّالعيددف ادتػددسٖو
ّالتكؤ٘ ادتػسٓ٘و ّالتوزرياج.
ّه ً ة ػٔه اإلضٍاب اويظه إا غتياز أا ىطاقُ ّامتساز ةأحريِ أا األقػاو اآلةٔ٘:
 - 1أضٍاب ستإ :ةيضكط مماضغتُ ّعنأاةُ زاخ السّل٘.
 - 2أضٍاب زّلٕ :يتس ءحاضِ أا خاضش صسّز السّل٘ (العاىٕو 2013و م.)107
ثانيًا :أهداف اإلرهاب:
اإلضٍدداب ٓصطا د عادد ٙه د عنأدد٘ ىوػددٔ٘و ةَددسال أا ٍددسو معيْٓدداج ارتكددهو ّأصددساذ
انططاب ىوػٕو ّه ً ةادٔل اإطظ اٍسالُ ا اآلةٕ (بُو 2015و م:)12
ٓ - 1ػددع ٙاإلضٍدداب أا ةطّٓ د اآلمددينيو ّالتَسٓددسو ّالوددع ّااا د ّالددصعطو ّالوتيدد٘و
ّا نططاب العئف.
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ٓ - 2طمددٕ اإلضٍدداب أا أؾدداع٘ ارتددْال مددً ار د الػددٔططٗ اّ التػددا ; ّشل د لتض ٔ د
اغطان غٔاغٔ٘.
ثالثًا :آثار اإلرهاب:
ةتعسز ءحاض اإلضٍابو تٔد ٓكعا صكطٍاو ّةتزاّظ ءحاضِ العماٌ اّ او اٌ الصٖ ّقد
لُٔو ّىؿري ٍيا أا إعس ما شهطج (بُو 2015و م26و.)25
 - 1أٌ اعنال اإلضٍاب عسّاٌ عا ٙاليوؼ ّاوالو ّقط الططٓد و ّةطّٓد اآلمدينيو إد
ّعددسّاٌ عادد ٙالددسًٓ; صٔددد ٓكددْض اإلضٍدداإٌْٔ اٌ الددسًٓ ٓػددتئٔظ الددسماّ ٛاألمددْالو ّٓددطلس
اذتددْاضو هنددا ٓكددْضٌّ اوػددانني إددأىَه زمْٓددٌْو ّٓؿ د اٌْ خط دطًا عادد ٙاألمددً ّالػدداه
السّلٔني ّعا ٙال ٔه اذتهاضٓ٘و ّص ْحم اإلىػاٌ; ٍّصا ٓؤزٖ أا انطاض ّمواغدس ةديع ؼ
عا ٙمكاحل األم٘و ّةهط إعالق٘ اوػانني اقتكازٓا ّعػد طٓا ّارتناعٔدا مد غريٍده مدً
الؿعْب.
 - 2التهٔٔ عا ٙادتالٔاج اإلغالمٔ٘ الديت ة دٔه ا زّل غدري أغدالمٔ٘و ّةعدعاه ععلّدا
ةامًا عً ا.تن الصٖ ٓعٔؿٌْ لُٔو م مكازضٗ ص ْقَه.
 - 3مً اٍه ءحاض اإلضٍاب العاوٕ :عدسو ا غدت طاض ا العدامل هادُو لاإلىػداٌ ٓؿدعط
إاألمً ّالػالو ا اٖ م اٌ ا العامل.
ٓ - 4يددتس عددً اإلضٍدداب األمددطان العكددئٔ٘ ّاليوػددٔ٘ ّالعهددْٓ٘و ٍّددصِ األمددطان ةددؤحط
مئاؾددطٗ عادد ٙةطهٔئدد٘ ا.تن د ّاخالقددُ ّغدداْهُو خاقدد٘ ا الددسّل الدديت ٓصندداضؽ لَٔددا
اإلضٍاب إكْضٗ ّانض٘.
ٓ - 5يتس عً اإلضٍاب م اّم٘ مهدازٗو صٔدد ةتؿد
إ

قدْٗ ة دف ّة داّو ٍدصا اإلضٍداب

الْغا ٜاوتاص٘.

رابعًا :وسائل اإلعالم وقضايا اإلرهاب:
أٌ ّغا ٜاإلعالو عا ٙاختاللَدا ةدعال يخد اوكدسض الدطٜٔؼ لانعاْمداج الديت ةػدتأحط
إاٍتناو ادتنَْضو غٔنا ةا اليت ةَه صٔاةَهو ّاميَه ّاغت طاضٍهو ّمكداذتَه الوطزٓد٘
اّ ادتناعٔ٘; ّمً ٍيا ةعسم ةغطٔ٘ ّغا ٜاإلعالو لاصساذ ّأٓكااا لازنَْض َئ٘ عالٔد٘و

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ّإؿ

مْنْعٕ ّقازحمو قهٔ٘ مَن٘ رسا لاتعام م آ٘ قهٔ٘ صػاغد٘و ّا م دسمتَا

األصساذ األمئ٘( .السلٔنٕو 2010و م.)18
ل ددس اقددئضث ّغددا ٜاإلعددالو ّغددٔا٘ زعأٜدد٘ لتنطٓددط ال دداض العيددف ّالتط دطمال; قكددس
حت ٔ د اٍددساال اوتطددطلني ّاإلضٍدداإٔني ا شتتاددف زّل العدداملو غددٔنا ا الددسّل العطإٔدد٘و
إاو اإدد ٍدددْ مطالدددا اٌ ةتضدددْل أا ّغدددا ٜوْارَددد٘ قهدددآا اإلضٍددداب ّالعيدددفو ّالتكدددسٖ
لتساعٔاةَا.
لأّا مَداو ّغدا ٜاإلعد الو ٍدٕ ةْعٔد٘ الدطاٖ العداوو ّي دني اودْابيني مدً لَده ّصد
مؿ الج العكطو ّةصعسم قهآا اإلضٍاب ّالكطاعاج السامٔ٘ مً اخطط ال هدآا اوططّصد٘
صالٔاو ّاّغعَا اىتؿاضًا.
ّإؤم اٌ اإلعالو اٌ ٓػاٍه ا ةطغٔذ اهاٍاج ضاله٘ لاتططال ّاإلضٍاب ّالعيف لسٚ
الطاٖ العاوو مً خالل ةياّل األصساذ اإلضٍاإٔ٘و ّحتأد اغدئاإَاو ّالتْعٔد٘ تزده الدسماض
ّاآلحاض الػائٔ٘ او ةئ٘ عأَا.
ّالعن مً خالل إطازتُ اوتيْع٘ عا ٙأظالد٘ اغدئاب اإلضٍدابو الديت ة د اٍنٔد٘  -أٌ
مل ةعز  -عً أظال٘ اإلضٍاإٔني ّالتيظٔناج اإلضٍاإٔ٘( .العيعٖ ّاوتْلٕو )2008
ّاذت ٔ دد٘ ا واحادد٘ لاعٔدداٌ ةددمظ مددً اغددتنطاض اإلؾ د الٔ٘ ال اٜندد٘ مددا إددني ّغددا ٜاإلعددالو
ادتناٍريٓ٘ ّاإلضٍابو ّهصا اغتنطاض عسو ّرْز ارْإد٘ ميط ٔد٘ ّىَأٜد٘ عدً األغدٝا٘ الديت
ةططصَددا ٍددصِ اإلؾ د الٔ٘و غددٔنا الػددؤال احملددْضٖو ٍّددٍْ :د ة ددسو ّغددا ٜاإلعددالو مددً
خالل ةياّاا لإلضٍاب ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘  -غْا ٛإؿ

مئاؾط اّ غري مئاؾط; م كدْزٗ

ّّاعٔدد٘و اّ غددري م كددْزٗ ّغددري ّاعٔدد٘  -خسمدّ٘ مددا لإلضٍدداإٔنيو غددٔنا لٔنددا ٓتكد إي د
ضغدددداٜاَه أا ادتندددداٍري الْاغددددع٘و ّىؿددددط ال دددداضٍه ّمئددددازَٜه ّمطددددالئَهو ّأ َدددداضٍه
هأقضاب قهدٔ٘و ّاوػداٍن٘ ا هػدئَه ا صد او ّالت دسٓط ّالؿدطعٔ٘ ّالتعدابف؟ او اٌ
ّغددا ٜاإلعددالو ةػدداٍه ا معادتدد٘ أعالمٔدد٘ ل هددآا اإلضٍددابو ةددسعه ادتَددْز الػٔاغددٔ٘
ّاألمئ٘ وْارَتَا ّالتكسٖ اا؟ ّٓئ ٍ ٙصا الػؤال قاٜنًا ّمططّصًا إؿدسٗو لكدعْإ٘ ة دسٓه
رْاب ىَاّ ٕٜستسز عيُ; ّشل لعسٗ اغئاب صكطج السضاغ٘ عسزًا ميَاّ .ةطدطح ا العكدط
اذتالٕ ّ -إ ْٗ  -ةػاؤ ج عسٓسٗ صْل ؾطعٔ٘ التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لايؿاط اإلضٍاإٕو ّمدا
أشا هاىدث التغطٔد٘ اإلعالمٔدد٘ ختدسو الدطاٖ العدداو لعاّداو او اىَدا ختددسو ّ -إسضرد٘ عالٔدد٘ -
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اإلضٍدداإٔني؟ هنددا ةطددطح عيددس ال ٔدداو إالتغطٔدد٘ أؾ د ا ج عسٓددسٗ ةتكد إ ٔؤدد٘ اوعادتدد٘
اإلعالمٔ٘و ّاغالٔئَا.
خامسًا :التغطية اإلعالمية لقضايا اإلرهاب:
اإلضٍاب هخ

اٍطٗ رسٓسٗو لَْ قسٓه قسو الئؿطٓ٘و ّ ٓيطدْٖ عاد ٙقٔند٘ اّ غآد٘

ا شاةددُ (العيددعٖ ّاوتددْلٕو 2008و م .)681ل ددس اقددئظ اإلضٍدداب الددسّلٕ الٔددْو اوْنددْ
األهخط ةساّلّا ا اوؤيطاج ّاليدسّاج الديت ةصع دس إدني اذتدني ّاآلخدطو ّةصدكدل لدُ ّغداٜ
اإلعالو الْبئ٘ ّالعطإٔ٘ ّالعاؤد٘ مػداص٘ ّاغدع٘ ا قدوضاج الكدضفو ّاذتدسٓد عيدُ ا
إخَددا ّإطازتَدداو ّشلد إعددس اٌ إددطظج ةأحرياةددُ مددً خددالل العسٓددس مددً األصددساذ ّالتددساخالج
ّاذتددطّبو الدديت ةصددسإط ّةصػدددط وعاقئدد٘ األلددطاز ّاذت ْمدداجو حتددث غطددا ٛاّ مددمض ضلددس
األّامددطو اّ إَددسال ا ىكددٔا ّا غتػددالو ّارتهددْ لا ددطاضاج السّلٔددّ٘ .مل ٓعددس اإلضٍدداب
دداٍطٗ ٍامؿددٔ٘ عدداإطٗ; ّأمنددا ٍددْ ى ادد٘ ىْعٔدد٘ ّرٍْطٓدد٘ ا إئدد٘ اليظدداو الددسّلٕ (العيددعٖ
ّاوتْلٕو 2008و م)682و صٔد قاضج اٍطٗ اإلضٍاب اٍطٗ عاؤ٘و لَيداأ اهخدط مدً
 300ميظن٘ أضٍاإٔ٘ ا العامل( .ا
ّاىتؿددط مكددطاظ اإلضٍدداب إؿد

سو 2009و م.)70
ّاغد و ّا ة خٔددف ّةكددعٔس ارتطدداب الددسعا ٕٜا

اإلغا ٗٛوًَ ٓصكْضِ ّغتا ميُ (عسّا) لت سممَا ّضلاٍَا ّمكاذتَاو ّمصَسزًا ألميَا ال دْمٕو
لاتمٓددط غددتدساو ال ددْٗ; نددناىًا غددتنطاض اصتوا َددا إا ددا السّلدد٘ العظندد ٙالْصٔددسٗ ا
العاملو ٍّصا ااسال رعاَا ختا ممضاج ّأٍ٘ ل ٕ ةػتدسو لَٔا قْاةَاو ّضاج اٌ اوَسز
الدددصٖ ظتدددا اٌ ةْارَدددُ ٍدددصِ اودددطٗ ٍدددْ (اإلضٍددداب اإلغدددالمٕ); ّادددصا ل دددس ّ َّودددث هالددد٘
أم اىٔاةَا لتنطٓطِ إاغدتدساو هالد٘ األغدالٔاو ّزعدث الدسّل اذتأود٘ ّالكدسٓ ٘ ادا أا
حتؿددٔس هالدد٘ ادت َددْز حملاضإدد٘ ٍددصا العددسّ (هنددا ةددععه)و ّاليكددط عأددُو ّّقددف امتددسازِ
ّخططِّٓ .ته ال هٔع السعا ٕٜعاد ٙارتطدْضٗ الديت ٓؿد اَا (اإلغدالو ّاوػدانٌْ)و الدصًٓ
ةكوَه إأىَه ٓئٔتٌْ الئ٘ الػٔ ٘ٝلتسمري اذتهداضٗ الغطإٔد٘ عاد ٙاخدتالال ؾدعْإَاو ّاختدصج
عا ٙنْ ٛشل خطْاج عنأ٘و ا مً خالاا ةػدري باقاةَدا ّأم اىٔاةَدا اوتعدسزٗ لغدطن
ستاضإ٘ (اإلضٍاب اإلغالمٕ)و مً الطاز ّميظناج ّزّلو إععه اىَدا ةؿد ِّ خطدطًا هدئريًا
عا ٙة سمو السّل الكياعٔ٘ ّضلاٍَا ا قتكازٖو ّشل مً خالل:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 1حتسٓددس ا ددا ٛالددسّل ّاويظندداج الطاعٔدد٘ ّاودططدد٘ لاعنددال (اإلضٍاإٔدد٘)و هنددا
ةععهو ّألعاو مجٔ زّل العامل ي التعام معَا.
 - 2هنٔددس امددْال (اضقددسٗ) الددسّل ّاويظندداج ّاأللددطاز اوؿددتئُ لددَٔه; لتوْٓددث لددطم
التنْٓ ّالسعهو ّستاغئ٘ َمًْ غتالف ٍصِ األّامط ّالتْرَٔاج.
ّةع مس السعآ٘ ردعًٛا مَنًدا ّم ناّدا ّستػدْإًا ألٓد٘ عنأد٘ أضٍاإٔد٘و أش ٓػدع ٙاإلضٍداإٌْٔ
أا ندددطّضٗ ةَٔٝددد٘ الظدددطّال اوالٜنددد٘; إَدددسال عدددطن قهدددٔتَه مدددً خدددالل ّغدددا ٜاإلعدددالو
اودتاو٘و ّا اغتغالل التطْض الت ين اذتاق ا ّغا ٜا ةكدال دتادف ّغداٜطَاو مدً:
(قضال٘ ّضقٔ٘و ّقضال٘ أل

ّىٔ٘و ّاوْاق اإلل

ّىٔ٘و ّقيدْاج لهداٜ٘ٔو ّؾدئ اج

معاْمدداج زّلٔدد٘و ّاغددطْاىاج مسزتدد٘)و لالغددتوازٗ ال كددْ ٚا غددئٔ إددد اخئدداض ّقددْض
األلعال اليت ٓ ْمٌْ إَا.
ّةػداٍه ّغدا ٜاإلعدالو ّؾدئ اج اوعاْمدداج السّلٔد٘ ّاوْاقد اإلل

ّىٔد٘ ا السعآدد٘

الْاغع٘ ّ الوْضٓ٘ أللعال اإلضٍاإٔنيو ّتػً ىٔد٘ ةػداعس ٍدصِ الْغدا ٜعاد ٙةْغدٔ قاعدسٗ
اإلضٍابو ّعتك اإلضٍاإٌْٔ مً خالاا عا ٙصهْض أعالمٕ م خف عاد ٙاةػدا ادتنَدْض
ا زّل العاملو مً زٌّ اٌ ٓئدصلْا اٖ زتَدْز ٓصدصهط ا اإت داض ٍدصِ الْغدا ٜو اّ ٓيو دْا
عأَا آ٘ مئال مالٔ٘.
صٔددد ٓصالصددع اٌ اإلضٍدداإٔني ٓتطْعددٌْ إا ةكددال إْغددا ٜاإلعددالو ( ددالال ا.ددطمني
العازٓني)و ّٓاضٌْ هدخريًا ا عدطن ال داضٍه ّاىؿدطتَه الديت ؾدَسج اةػداعًا هدئريًا ا
الػيْاج األخريٗ (السلٔنٕو 2010و م.)200
ّٓصو ن اٌ ة تكط ةغطٔ٘ األلعال اإلضٍاإٔ٘ عا ٙمػداص٘ ستدسّزٗ; ّشلد إَدسال صطمداٌ
اإلضٍاإٔني مً حت ٔ اغطانَه اليت ٓػعٌْ أا حت ٔ َا مً خالل ا ىتؿاض الْاغد و ّالديت
ة ػا عنأاةَه ؾَطٗ (زعاّ )ٜ٘ٔاغع٘ ّةْلط اه لطم ّممٔعاج مالٜن٘و ميَا:
 - 1رصب اىتئاِ اإلعالو أا اٌ اإلضٍاإٕ مْرْزو ّاىُ قاصا قهٔ٘و ّظتا ا ع اال
إُ; ّإالتالٕ إس مً معادت٘ قهٔتُ.
 - 2صكْل اإلضٍاإٕ عا ٙالؿطعٔ٘ السّلٔ٘ ا عطن قهٔتُ.
ّٓ ال :أٌ اإلضٍاإٕ عتظ ٙإتزاّب ّغا ٜاإلعدالو معدُو ّل دً لدٔؼ مدً الهدطّضٖ اٌ
ٓ ٌْ مً خالل التعابف معُ; أمنا مً خالل قٔاو ٍدصِ الْغدا ٜإي د (ضغدالتُ) ّعطندَا
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عا ٙاّغ قطا مم ً مً مجَْض الطاٖ العاوو ّٓته شل مً خالل اعتناز اإلضٍداإٕ عادٙ
(غطٓددعٗ ضر د اإلعددالو ّمْٔلددُ) ا أإددطاظ (اوددخري) مددً األخئدداض ّالكددْضو ّٓعتنددس شل د عاددٙ
ا ٍتنددداو (ارتدددام) إيؿدددط ّإدددد اودددخري مدددً العنأددداج ا ةطّٓػددداج (ميؿدددتاج) اوطئْعددداج
الكددددضؤ٘و ّا الكددددوضاج األّاو ّعادددد ٙاغاودددد٘ ا.ددددالجو ّا اٍدددده إددددطامس ال يددددْاج
الوهاٜ٘ٔو ّا مطا ىؿطاج األخئاض.
ٓؤهدددس (العددداىٕو 2013و م )171اٌ ّغدددا ٜاإلعدددالو ةدددؤزٖ زّضًا هدددئريًا ا ةهددددٔه
اوؤحطاج اليوػٔ٘ لاضْازذ اإلضٍاإٔ٘; مً خالل ىؿط الكْض ّالدالو الطعداو ّالتؿدزٔ عادٙ
ادتطه٘; إ كس التأحري ا غاْأ األلطاز ّةْرََٔا إاهاٍاج ستسزٗ.
ل س هاٌ الكضوٕ ٓصْقدف ا ازإٔداج اإلعدالو إأىدُ (شتدم)و ّا أندال٘ ّقدف ءخدط
لطر اإلعالوو أش ٓط ٚإعس ال تاب ّاوخ وني (اٌ اإلعالو اله قسٓ لإلضٍاب)و ّٓدطٚ
إعس الساضغدني اٌ العالقد٘ إدني اإلضٍداب ّاإلعدالو اقدئضث ةؿدئُ ؾدطاه٘ إدني مؤغػدتني;
أصساٍنا ة ْو إكي اذتدسذو ّاألخدط ٚةػدْقُ( .الدسلٔنٕو 2010و م)245و ّٓدصٍا ضاٖ
ءخط أا اإعس مً شلد و أش ٓدط( ٚاٌ اإلعالمدٕ ٍدْ ؾدطٓ اإلضٍداإٕ)و ّاٌ (العند اإلضٍداإٕ
لٔؼ ؾًٔٝا ا صس شاةُو لالتؿَري ٍْ ه ؾّٕ ;)ٛعأُ لدؤٌ اٍنٔد٘ اٖ عند أضٍداإٕ صة داؽ
س ٚقسضةُ عا ٙؾس اٍتناو الطاٖ العاو أا ال هٔ٘و مً خالل ما عتكد عأدُ مدً ةغطٔد٘
أعالمٔ٘ ّاغع٘و ّمً ار اذتكْل عاٍ ٙصا اليْ مً التغطٔد٘ ٓازدأ اإلضٍداإٌْٔ أا اختٔداض
اله الوهاٛاج لت ٌْ (مػداضح) لعنأداةَهو ّالديت ةتدْلط لَٔدا عياقدط ّم ْمداج اإلحداضٗ
الهددطّضٓ٘; ألٌ أغدد اةٔزٔ٘ اإلضٍدداب ٍددٕ (غددٔ ْلْرٔ٘  -ىوػددٔ٘)و ّلٔػددث عػدد طٓ٘
لضػا.
ّموَْو (اإلضٍاب اإلغالمٕ)و هاٌ ّ ٓعال ّ -ل اليظطٗ الغطإٔ٘  -اووَدْو األهخدط
ةددساّلّاو ّضّرددث ا د صا اووَددْو ّغددا ٜأعالمَددا مددً خددالل اغددتدساو مدديظه ألغددالٔا زعأٜدد٘
ست ن٘; إَسال أؾاع٘ التأحري ّاإلقيدا

طدط (العدسّ اإلغدالمٕ)و هندا ٓععندٌْو ّالدصٖ

عتته عا ٙامطٓ ا ّزّل الغطب الطا الٕ مْارَتُ إ ال٘ الْغا ٜو ّاغدتدساو األغدالٔا
اوتاص٘ لتضزٔه خططِ ّعسو اىتؿاضِو ننً ما اؾداعُ ميظدطٍّه ّغٔاغدٍْٔه ا ةؿددٔل
بئٔع٘ الكطا اذتهاضٖو الصٖ ٓتْردا عاد ٙالْ ٓداج اوتضدسٗ األمطٓ ٔد٘ ارتٔداظِ لكداحل
اذتٔاٗ الغطإٔ٘ اوت سم٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

أٌ العددسا ٛلإلغددالو ّاوػددانني مل ٓ ددً ّلٔددس اصددساذ 2001/9/11و عيددسما ةعطنددث
ىْْٔٓضأ ّّاؾيطً لتوزري اوئين التزاضٖ العاوٕو ّمئيّ ٙظاضٗ السلا (الئيتارٌْ) إد قئادَا
إ ددخريو عيددسما ةعطنددث ميظندداج عسٓددسٗ ص ْمٔدد٘ اقتكددازٓ٘ ّامئدد٘ ّعػ د طٓ٘ زاخ د
الْ ٓدداج اوتضددسٗ األمطٓ ٔدد٘ ّال ٔدداٌ الكددَْٔىٕ ّخاضرَنددا ازندداج مػدداض٘ ّةوزريٓدد٘و
ّرَث اإلزاضٗ األمطٓ ٔ٘ ءىصاأ اقاإ ا ةَاو أا لٝاج ّميظنداج ّزّل عطإٔد٘ ّأغدالمٔ٘و
مخانا صك ا( :ىو و 2002و م)151
 - 1ةوزري الػواضٗ الكَْٔىٔ٘ سٓي٘ إْٓيؼ أٓطؽ ا األضريتني عاو .1992
 - 2اىوزاض ا اوئي ٙالتزاضٖ العاوٕ ا ىْْٔٓضأ عاو .1993
 - 3اىوزاض مئي ٙمؤلف مً غئع٘ بْاإ ا األضريتنيو ٓهه اعها ٛاوؤغػ٘ التعاّىٔد٘
التزاضٓ٘ لَْٔز األضريتنيو ّّلس اوؤغػاج الَْٔزٓ٘ ا عاو .1994
 - 4صازذ ةوزري م ط الؤسضالٕ ا حتازٖ ا مسٓي٘ (اّهالٍْما غيت) عاو .1995
ّةئني إعس التض ٔ اٌ ميوص عنأ٘ ةوزري إيآ٘ ا حتازٖ الؤسضالٕ عاو 1995و ٍْ ؾاب
امطٓ ددٕ اوْلددس ّال إٔدد٘و ا ددُ (ةٔنددْحٕ ماهٔودداىٕ)و ّمددً اعهددا ٛميظندد٘ امطٓ ٔدد٘
متططل٘ ٍٕ (زالٔس هْضف)و ٍّْ مً احملداضإني الدصًٓ ؾداضهْا ا اذتدطب الديت ةععنتَدا
الْ ٓاج اوتضسٗ األمطٓ ٔ٘ نس العطاحم ا عاو .1991
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املبحث الثالث
ىتائج الد اسق امل داى ق – التحل ل ق  -ملعاجلق اياإلا اب ما
أولًا :مجتمع الدراسة امليدانية وعينتها:
إَسال ةيؤص السضاغ٘ اؤساىٔ٘و قاو الئاصخاٌ إؤعساز اغدتناضٗ اغدتئٔاٌو ّعطنداٍا عادٙ
زتنْع٘ مً ارتما( ٛاحمل نني) لت ْهَاو ّاغتوازا مً مالصظاةَه ّءضاَٜه إؿأٌ اختٔداض
عٔيد٘ السضاغد٘*و أش ّقد ا ختٔداض عاد ٙعٔيدد٘ عؿدْا ٜ٘ٔمدً اإلعالمددٔني الٔنيدٔني اويددتنني أا
ى اإدد٘ الكددضؤني الٔنيددٔنيو ّٓعناددٌْ ا شتتاددف ّغددا ٜاإلعددالو الٔنئدد٘ (ص ْمٔدد٘ ّاٍأدد٘
ّصعإٔدد٘)و ّا ةْظٓ د عٔيدد٘ عؿددْا ٜ٘ٔإػددٔط٘ قْامَددا مٝدد٘  100موددطزٗ مددً ادتيػددنيّ ;3شل د
إػئا ختككَا الدسقٔ و ّمعآؿدتَا لْاقد اوعادتد٘ اإلعالمٔد٘ ل هدآا اإلضٍداب ا ّغداٜ
اإلعدددالو الٔنئددد٘; إَدددسال التعدددطال عاددد ٙاهاٍاةَدددا أظاٍ ٛدددصِ الظددداٍطٗو ّارتدددطّش إدددس ٜ
ّمؤؾددطاج ّىتدداٜس عانٔدد٘ عددً زّض ال دداٜه إا ةكددال ا ةيدداّل قهددآا اإلضٍددابو ّاوعادتدد٘
اإلعالمٔ٘ اا مً هال٘ ا.ا ج**.
ثانيًا :بيانات املبحوثني عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 1ئني عٔي٘ السضاغ٘ اؤساىٔ٘ مً الصهْض ّاإلىاذ
اليْ

العسز

اليػئ٘

شهْض

76

%92.7

أىاذ

6

%7.3

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ضقه ٓ 1تهظ اآلةٕ:
 - 1إا عسز الصهْض مً الدطاز عٔيد٘ السضاغد٘  76أعالمٔداو إيػدئ٘ %92.7و لٔندا رداٛ
عسز اإلىاذ غث أعالمٔاج ل

و إيػئ٘ ٍّ .%7.3صِ اليتٔز٘ ةؿري أا قا٘ عسز اإلعالمٔداج

الٔنئددداج م اضىددد٘ إعدددسز اإلعالمدددٔني مدددً الدددصهْض***و ّه دددً اٌ ٓ دددٌْ زتدددال العند د
اإلعالمددٕ ا الددٔنً  -هْ ٔودد٘ ّمَيدد٘ ّمماضغدد٘  -متوددْحم ا لٝدد٘ الددصهْضو ّض ددا ٓعددْز
غئا شل أا بئٔع٘ العن و ّاودابط اليت ْٓارََا َمًْ هاضؽ مَي٘ اإلعالو.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 2صطم الئاصخاٌ عا ٙالْقْل أا اهم عسز مم ً مً اوئضْحاج مً اإلىاذو
تٔد ٓ ٌْ عسزًٍ مت اضإًا م عسز اوئضْحني مً الصهْضو ل ً شل

مل ٓتض ;

إػئا ستسّزٓ٘ عسز اإلىاذ الاْاةٕ هاضغً مَي٘ اإلعالو ا ّغا ٜاإلعالو الٔنئ٘و
م اضى٘ إعسز الصهْضو لهاّا عً قعْإ٘ التْاق م اإلعالمٔاج مً اإلىاذ; هٌْ ا.تن
الٔنين زتتنعًا ستالظّاو لاه ٓتن ً الئاصخاٌ مً التْاق اوئاؾط معًَ هنا ٍْ متاح
انا م الصهْضو ل اٌ اليكٔا األهم مً ا غتناضاج غري اوػ رع٘ ٍٕ اغتناضاج
اإلىاذ; لأز ٚأا شل التواّج الْانظ ا ىتاٜس اوئضْحنيو ّةسىٕ ىػئ٘ اإلىاذ.
ثالثًا :الفئات العمرية لعينة الدراسة امليدانية:
ادتسّل ضقه ٓ 2ػت الوٝاج العنطٓ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
العنط

العسز

اليػئ٘

ما إني 35- 25

42

%51.2

ما إني 45- 36

30

%36.6

ما إني 55- 46

8

%9.7

اهخط مً 55

2

%2.7

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ضقه ٓ 2تهظ اآلةٕ:
 - 1اٌ العسز األعا ٙمً عٔي٘ السضاغد٘ ةد اّح اعنداضٍه مدا إدني  35 – 25عامًداو صٔدد
إاغث اليػدئ٘ % 51و ٓادَٔه اإلعالمٔدٌْ الدصًٓ ةد اّح اعنداضٍه مدا إدني  45 – 36إيػدئ٘ .%37
ّه ً اٌ ة ٌْ ٍصِ اليتاٜس بئٔعٔ٘ هٌْ اوطصاتاٌ ٍنا مً اٍده مطاصد العند ّالعطداٛ
ّاليؿاطو ّا غت طاض الْ ٔوٕ غالئًا.
 - 2اٌ العسز األق مً عٔي٘ السضاغ٘ ة اّح اعناضٍه اهخط  55عامًاو ّإيػئ٘ .%2.7
ّمل ٓ ددً مددً خٔدداضاج اغددتناضٗ ا غددتئٔاٌ الوٝدد٘ العنطٓدد٘ األق د مددً  25عامًددا; هْىَددا
مطصادد٘ زضاغدد٘ ّةَٔٝدد٘و ّ ٓتددْلط لَٔددا ا غددت طاض الددالظو وناضغدد٘ مَيدد٘ اإلعددالو هْ ٔودد٘
اغاغٔ٘.
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رابعًا :املؤهالت العلمية لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 3ئني اوؤٍالج العانٔ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
اوؤٍالج السضاغٔ٘

العسز

اليػئ٘

حاىْٓ٘ عام٘

6

%7.3

إ الْضْٓؽ

56

%68.3

مارػتري

12

%14.6

زهتْضاِ

8

%9.8

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ غدت٘ ّسػددني مئضْحًدداو ّٓؿد اٌْ ىػدئ٘  %68.3مددً عٔيدد٘ السضاغد٘و صاقدداٌْ
عا ٙمؤٍ إ الْضْٓؽ.
 - 2أٌ غت٘ مئضْحني ل

و ّٓؿد اٌْ ىػدئ٘  %7.3مدً عٔيد٘ السضاغد٘و صاقداٌْ عادٙ

مؤٍ حاىْٓ٘ عام٘.
ٍّصا ٓعين اٌ غالئٔ٘ عٔي٘ السضاغ٘ مً شّٖ ال واٛاج العانٔد٘ ا حتكدٔاَه السضاغدٕو
ّه ً ا عتناز عا ٙأراإاةَه; عي ٙاىَه قدازضٌّ عاد ٙاغدتٔعاب ّلَده قهدآا اإلضٍدابو
ّإالتالٕ التزاّب م ل طاج ا غتئاى٘.

خامسًا :الحالة االجتماعية لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 4ئني اذتال٘ ا رتناعٔ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
اذتال٘ ا رتناعٔ٘

العسز

اليػئ٘

اععب

14

%17

متعّش

64

%78

مطا

4

%5

اإلمجالٕ

82

%100

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ْٓنظ ادتسّل اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإعدددددد٘ ّغددددددتني مئضْحًدددددداو ّٓؿدددد د اٌْ ىػددددددئ٘  %78مددددددً عٔيدددددد٘ السضاغدددددد٘و
متعّردددٌْو ٍّدددصِ اليتٔزددد٘ ةتياغدددا مد د ىتددداٜس الوٝددد٘ العنطٓددد٘و ّه دددً اٌ ةؿدددري أا اٌ
عٔيددددد٘ السضاغددددد٘ ةعدددددٔـ اغدددددت طاضًا اغدددددطٓا ّعابؤددددداو ه دددددً اٌ ٓددددديع ؼ إؿددد د
أظتاإٕ عا ٙبئٔع٘ عناَا.
سادسًا :الدخل الشهري لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 5ئني السخ الؿَطٖ لعٔي٘ السضاغ٘
السخ الؿَطٖ لعٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

مً  60- 30الف ضٓال هين.

25

%30.5

مً  90- 61الف ضٓال هين.

19

% 23

مً  120- 91الف ضٓال هين.

13

%16

اهخط مً  120الف ضٓال هين.

25

%30.5

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
ّ - 1رددددْز ةودددداّج ا مػددددتْ ٚالددددسخ الؿددددَطٖ لعٔيدددد٘ السضاغدددد٘و صٔددددد أٌ حاددددد
العٔيددد٘ ل د د مدددً ٓتزددداّظ زخادددَه الؿدددَطٖ  120الدددف ضٓدددال هدددينو مدددا ٓعدددازل اضإد د مٝددد٘
 400زّ ض  -ؾَطٓا.
 - 2الخادددد اآلخدددط مدددً عٔيددد٘ السضاغددد٘ ٓعٓدددس زخادددَه الؿدددَطٖ عدددً  60الدددف ضٓدددال
هددددينو اٖ مددددا ٓعددددازل مددددٝيت  200زّ ض – ؾددددَطٓاٍّ .ددددصا اوئاددد متددددسٌ إاليػددددئ٘ ضةوددددا
اذتٔدددداٗ اوعٔؿددددٔ٘ ّاألّنددددا ا قتكددددازٓ٘و ّ ٓ وددددٕ لتغطٔدددد٘ اليو دددداج األغددددطٓ٘; ممددددا
ٓعين اٌ اإلعالمٔني ٓعاىٌْ نغْبّا مالٔ٘ ه ً اٌ ةؤحط غائٔا عا ٙازاَٜه اوَين.
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سابعًا :جهة عمل عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 6ئني رَ٘ عن عٔي٘ السضاغ٘
رَ٘ عن عٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

ص ْمٕ

22

%26.8

اٍإ (خام)

50

% 61

شتتا

4

%4.9

عاب

6

%7.3

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ سػددددني مئضْحًدددداو ّٓؿدد د اٌْ ىػددددئ٘  %61مددددً عٔيدددد٘ السضاغدددد٘و ٓعناددددٌْ ا
ال طا األٍإ (ارتام).
 - 2أٌ احدددديني ّعؿددددطًٓ مئضْحًدددداو ّٓؿدددد اٌْ ىػددددئ٘  %26.8مددددً عٔيدددد٘ السضاغدددد٘و
ٓعناٌْ ا ال طا اذت ْمٕ.
ّةؿدددددري ٍددددددصِ اليتدددددداٜس أا اٌ غالئٔددددد٘ عٔيدددددد٘ السضاغدددددد٘ ةعنددددد ا ال طددددددا األٍاددددددٕ
ارتددددامو ّٓع ددددؼ شلدددد ظٓددددازٗ عددددسز اوؤغػدددداج اإلعالمٔدددد٘ ارتاقدددد٘ مددددً قدددددضف
ّقيدددْاج ةاوعْٓىٔددد٘ ّغريٍدددا مدددً الْغدددا ٜو غدددٔنا إعدددس حدددْضٗ 2011و لئعدددس اٌ هاىدددث
ؾدددددئُ غدددددٔططٗ ص ْمٔددددد٘ عاددددد ٙهالددددد٘ ّغدددددا ٜاإلعدددددالو قئدددد عددددداو 2011و ظاز عدددددسز
ال يدددْاج التاوعْٓىٔددد٘و ّعدددسز الكدددضف الْضقٔددد٘و ّاوْاقد د اإلل

ّىٔددد٘ ارتاقددد٘ .هندددا

ةؿددددددري اليتدددددداٜس أا نددددددعف اغددددددتٔعاب اوؤغػدددددداج اذت ْمٔدددددد٘ لإلعالمددددددٔني; ممددددددا
ٓهططٍه أا ا لتضاحم إاوؤغػاج ارتاق٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ثامنًا :املؤسسات اإلعالمية التي تعمل بها عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 7ئني اوؤغػاج اإلعالمٔ٘ اليت ةعن إَا عٔي٘ السضاغ٘
اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ةعن إَا عٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

قضٔو٘

26

%32

ستط٘ أشاعٔ٘

3

%4

قياٗ ةاوعْٓىٔ٘

24

%29

9

%11

4

20

%24

اإلمجالٕ

82

%100

مْق أل
غري شل

ّىٕ

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ غددت٘ ّعؿددطًٓ مئضْحًدداو ّٓؿ د اٌْ ىػددئ٘  %32مددً عٔيدد٘ السضاغدد٘و ٓعناددٌْ ا
قضف ّضقٔ٘.
 - 2أٌ اضإعدد٘ ّعؿددطًٓ مئضْحًدداو ّٓؿد اٌْ ىػددئ٘  %29مددً عٔيدد٘ السضاغدد٘و ٓعناددٌْ ا
قيْاج ةاوعْٓىٔ٘.
 - 3إ ٔ٘ الطاز العٔي٘ ٓؿ اٌْ ةػع٘ ّعؿطًٓ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %35مً عٔي٘
السضاغ٘و مْظعٌْ عا ٙرَاج اخط.ٚ
ّةؿدددري اليتٔزددد٘ أا اٌ الكدددضال٘ ا الدددٔنً ةدددعال الْغدددٔا٘ األهخدددط اغدددتٔعاإًا لعند د
اإلعالمددٔنيو صٔددد ةددئني اليتدداٜس اٌ مَدًْ ٓعناددٌْ ا الكددضال٘ ٓتزدداّظٌّ حاددد الددطاز العٔيدد٘و
ٓاددَٔه العدداماٌْ ا ال يددْاج التاوعْٓىٔدد٘و ا صددني مددً ٓعناددٌْ ا اوْاق د اإلل
ل

ّىٔدد٘ %11

مً عٔي٘ السضاغ٘و ّه ً اٌ ٓ ٌْ مً اٍه األغئاب اليت ازج أا شلد ٍدْ اعتنداز

ادتنَددْض الددٔنين إؿ د

ضٜددٔؼ عاددّ ٙغددا ٜاإلعددالو الت أسٓدد٘; ىظ دطًا لهددعف اغددتدساو

الت ئدداج اذتسٓخدد٘و ّستسّزٓدد٘ ةْارددس خسمدد٘ اإلى ىددث ا اويدداب الٔنئدد٘و ّقادد٘ امددتالأ
األرَعٗ اذتسٓخ٘ اليت ةسعه ةكوُّظ اوْاق اإلل

ّىٔ٘و ّغئا شل ٓطر أا ةسىٕ مػدتْٚ

السخ و ّةسٍْض اذتال٘ ا قتكازٓ٘ العام٘ لانْابً الٔنين.
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تاسعًا :االنتماء الحزبي والسياسي لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 8ئني ا ىتنا ٛاذتعإٕ ّالػٔاغٕ لعٔي٘ السضاغ٘
ا ىتنا ٛاذتعإٕ لعٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

صعإٕ (ٓيتنٕ أا صعب غٔاغٕ)

31

%36.8

51

% 63.2

82

%100

مػت
اإلمجالٕ

ةيتنٕ أا

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اٌ الغالئٔ٘ العظن ٙمً الطاز عٔي٘ السضاغ٘

اصعاب ّةيظٔناج غٔاغٔ٘و ّاىَا مػت ا٘ ا ةْرَاةَا الو طٓ٘ ّاألٓسلْرٔ٘; ٍّصا ه ً
اٌ ٓكا ا قاحل ىتاٜس السضاغ٘ اؤساىٔ٘.
اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط عٔي٘ السضاغ٘
اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني
مْال

و

الو طٗ

1

ةعسم قهآا اإلضٍاب مً اّلْٓاج التغطٔ٘

اّال

أا صس ما

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘













اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.

2

ٓاتعو اإلعالمٕ الٔنين إاوْنْعٔ٘ ا













ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.

3

اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ













إتزطمز.

4

ةكئف قهآا اإلضٍاب خته

هاٍاج













ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

5

قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘













اإلعالمٔني الٔنئني.

6

ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني













إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .

7

ٓػاٍه اإلعالمٕ ا ةؿُْٓ اذت اٜ
ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.













معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني
مْال

و

الو طٗ

8

لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا

اّال

أا صس ما

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘













خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
9

َٓته

اإلعالمٕ

الٔنين

إ هآا













اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗو ّلوث
ا ىتئاِ.
10

ْٓرس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني













صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.
11

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘













اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
12

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إتغطٔتُ













لا هآا اإلضٍاإٔ٘و تػا اهاٍُ
الو طٖ.
13

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إتكئف













اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
14

ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا













مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘
أضٍاإٔ٘.
15

عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م













اإلعالمٕ ليؿط ال اضِو ّةيؤص
عنأاةُ.
16

ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض













الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و
ّة ػا عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و
ّةْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.

حتأ األضقاو ّاوعاْماج األغاغٔ٘ الْاضزٗ ا ادتسّل الػاإ .
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اّلّا :قهآا اإلضٍاب ّالتغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإع٘ ّحالحني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %41.5مً عٔي٘ السضاغ٘و اهسّا اٌ
قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
 - 2أٌ اضإعني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و مْال ٌْ أا صس ما
عا ٙاٌ قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
 - 3لٔنا مثاىٔ٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %9.8مً عٔي٘ السضاغ٘و

ْٓال ٌْ عاٙ

اٌ قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
ٍّصا ٓعين اٌ قهآا اإلضٍاب حتظ ٙإتغطٔ٘ ّاغع٘ عا ٙالػاص٘ العاؤ٘و ّةأحطج إَا
هال٘ لٝاج ا.تن و ّةعاىٕ ميَا السّل العطإٔ٘ إؿ

عاوو ّالٔنً عاّ ٙرُ ارتكْم.

ّقاضج اصساذ اإلضٍاب مخاض اٍتناو ادتنَْض; ما رعاَا مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘
لإلعالمٕ الٔنينو هنا ةؤهس عا ٙشل اليػئ٘ العالٔ٘ مً عٔي٘ السضاغ٘.
حاىًٔا :التعاو اإلعالمٕ الٔنين إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإع٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %17.1مً عٔي٘ السضاغ٘و اهسّا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
 - 2أٌ اضإع٘ ّاضإعني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %53.7مً عٔي٘ السضاغ٘و مْال ٌْ أا
صس ما عا ٙاٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
 - 3لٔنا ٓط ٚاضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
ّٓظَط مً خالل ىتاٜس التضأ اٌ اهخط مً ىكف العٔي٘ ٓاتعمٌْ أا صس ما
إاوْنْعٔ٘ ا التغطٔ٘ ل هآا اإلضٍابو لٔنا حاد عٔي٘ السضاغ٘ ْٓال ٌْ عا ٙشل
ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا اٌ ا لتعاو إاوْنْعٔ٘ مً اٍه الؿطّط اوَئ٘ َوًْ هاضؽ
اإلعالوو ّإسّىَا ٓو س اإلعالمٕ اوكساقٔ٘ ّال ئْلو لَٕ مم ي٘ ّنطّضٓ٘ لإلعالمٕو
ّلْ هاٌ غري ستآس; هٌْ اوْنْعٔ٘ او كْز إَا ٍيا غري اذتٔازٓ٘و اليت احئتث
السضاغاج ةعصمض التعامَا غالئًاو هنا ا زضاغ٘ لائاصد (ٍاؾه )2016 :إعيْاٌ( :اذتٔازٓ٘
ا اإلعالو)و ّاليت ةطاإ ث معَا ٍصِ اليتٔز٘و ّلَٔا إٔاٌ الوطحم إني اذتٔازٓ٘ ّاإلعالو.
حالخًا :اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطمز:

ةؿري ىتاٜس ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1ىو ٙمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز.

 - 2اراب حالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز أا صس ما.
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 - 3ا صني ٓط ٚاضإع٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %17.1مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز.

ّٓتهظ ة اضب ىتاٜس ٍصِ الو طٗ م الو طٗ الػاإ ٘و ّةؤهس ما غئ و لاوْنْعٔ٘ ا
الي

ةػتاعو التزطز ا ى

اذت ٔ ٘.
هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘:

ضاإعًا :ةكئف قهآا اإلضٍاب خته

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ّ - 1ال احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و عا ٙاٌ
ةكئف قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

 - 2اهس اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ةكئف
قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘ أا صس ما.

 - 3ا صني مل ْٓال عؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و
عا ٙاٌ ةكئف قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ةؤهس اٌ ا هاٍاج
ّال ياعاج الؿدكٔ٘ ةؤحط أا صس ما عا ٙاإلعالمٕ الٔنين لٔنا غتل ةكئف قهآا
اإلضٍابو ٍّصِ مً اإطظ التضسٓاج اليت ةْارُ اوْنْعٔ٘ ّالتزطزو ٍّصا ٓؤهس ما
ةْقاث ألُٔ زضاغاج غاإ ٘ مً اٌ اوْنْعٔ٘ عا ٙأبالقَا غري مم ي٘; ألغئاب عسٓسٗو
اٍنَا :ا هاٍاج الصاةٔ٘و ّال ياعاج الؿدكٔ٘ لإلعالمٕ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

خامػًا :قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني أا صس ما.
 - 3ضلس اضإع٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %41.5مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني.
اإلؾ الٔ٘ الْانض٘ ا ةواّج ءضا ٛعٔي٘ السضاغ٘ صْل قهآا اإلضٍاب ةعْز أا
ارتالال ا ةوػري موَْو اإلضٍابو ّه ً اٌ ٓ ٌْ غئا شل ارتالال التن ؽ خاف
بطال نس بطال ءخطو لعا ٙغئٔ اوخال :ا اذتال٘ الٔنئ٘ اذتالٔ٘و ْٓرس بطلاٌ; ه
بطال ٓتَه اآلخط إاإلضٍابو ّٓط ٚىوػُ إطًٓٝاو ّٓظَط شل إْنْح مً خالل متاإع٘ ّغاٜ
أعالو الططلنيو ّم شل ةْرس قهآا أضٍاإٔ٘ عام٘ ٓتو عأَا اإلعالمٌْٔ أا صس ما.
غازغًا :ةْرس قهآا ٓكوَا اإلعالمٌْٔ الٔنئٌْ إاإلضٍاب:
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ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ مثاىٔ٘ ّعؿطًٓ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %34.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ٓطٌّ إأىُ
ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .
 - 2لٔنا ٓط ٚاحياٌ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %39.0مً عٔي٘ السضاغ٘و إأىُ
ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل أا صس ما.
 - 3ا صني ٓط ٚاحياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و
إأىُ ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .
ةؤهس ٍصِ اليتاٜس ما ّضز ا الو طٗ الػاإ ٘ مً خالال ا ّقف ّة ٔٔه اإلعالمٔني
الٔنئني لإلضٍاب.
غاإعًآ :ػاٍه اإلعالمٕ ا ةؿُْٓ اذت ا: ٜ

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚغت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %43.9مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

عيسما ة ٌْ ٍياأ قهٔ٘ أضٍاإٔ٘ ةطة ئَا مجاع٘ اّ رَ٘ إصاةَاو حه ٓظَط اإلعالمٕ
ٓمض ااو ّٓهعَا ا الػٔاحم الطئٔعٕ خاضش زاٜطٗ اإلضٍاب; لؤىُ إصل ٓػاٍه ا ةؿُْٓ
اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْو ٍّْ ما ٓتو عأُ أا صس ما الطاز عٔي٘ السضاغ٘.
حاميًا :لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ؤهس غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ لسٚ
اإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
 - 2اراب مثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ لسٚ
اإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ضلس غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و ل طٗ
اٌ ٓ ٌْ لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
ٍّصا ٓؿري أا اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ٓطٌّ اٌ اإلعالمٔني الٔنئني لسَٓه
ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
ةاغعًآَ :ته اإلعالمٕ الٔنين إ هآا اإلضٍاب:
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ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اهس احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ.
 - 2اؾاض غت٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %43.9مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ أا صس ما.
 - 3ىو ٙاضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ٓ ٌْ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ.
ةعسم قهآا اإلضٍاب اهخط أحاضّٗ ّلوتًا لالىتئاِو ّاهخط متاإع٘ مً رَ٘ ادتنَْض; لصل
ةيال اليكٔا األهم مً اٍتناو اإلعالمٔني .لْغا ٜاإلعالو اذت ْمٔ٘ ةَته إ هآا
اإلضٍاب; هْىَا قهآا ختلم األمً ال ْمٕ لائاس; اما ّغا ٜاإلعالو األٍأ٘و لوهاّا عً
صطقَا عا ٙاوػاٍن٘ ا حت ٔ األمً مً خالل ا ٍتناو إتغطٔ٘ قهآا اإلضٍاب; لؤىَا
ةتطا أا متاإع٘ مجَْض اهخط مً اوتاإعني الصًٓ ةخريٍه ّةاوث اىتئاٍَه قهآا اإلضٍابو
ٍّْ ما ّال ث عأُ أا صس ما اليػئ٘ ال م ٚمً العٔي٘.
عاؾطًآْ :رس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل قهآا اإلضٍاب:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %34.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %56.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙمثاىٔ٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %9.8مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ٍّصا ٓعين اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ةط ٚاىُ

ْٓرس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط

اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘و ٍّصا ٓؤهس الطلس العاو لإلضٍاب آا هاٌ ؾ اُُ
ّمكسضِو ّل ً التئآً عتسذ اصٔاىًا صْل ةكئف إعس ال هآاو هنا اؾاضج ألُٔ
ىتاٜس ل طاج غاإ ٘ مً السضاغ٘.
صازٖ عؿط :ةأحمط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اهس اضإع٘ ّسػٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %65.9مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
 - 2اؾاض غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا أا صس ما.
 - 3ىوٕ مئضْحاٌو ّٓؿ الٌ ىػئ٘  %2.4مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ٓتأحط اإلعالمٕ
الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
ّةؤهس ٍصِ اليتٔز٘ اٌ غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اصس اٍه العْام الهاغط٘ ّاوؤحطٗ
عا ٙازاّ ٛمماضغ٘ اإلعالمٕ الصٖ ٓيتنٕ ألَٔاو ٍّٕ ص ٔ ٘ ٓ از اٌ ٓ ٌْ ضاٖ العٔي٘
صْاا أمجاعًا .لاإلعالمٕ ٍْ الاػاٌ الياب لانؤغػ٘ ّغٔاغاةَاو ّةياّل قهآا اإلضٍاب
ّل ما ةطاِ ٍٕ ٍْ; لصل ٓظَط إعس اإلعالمٔني لٔ ْل :نقياعاةٕ ّءضا ٍٕ ٕٜما اهتئُ
ا قوضاةٕ الؿدكٔ٘ عا ٙمْاق التْاق ا رتناعٕ

ما اقْلُ ا عنإنو ٍّصِ ّأٌ

هاىث ا الغالا ةتػ م غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اليت ٓعن إَاو أ اىُ اع اال إأىُ ٓتأحط
إاوؤغػ٘و ّغري قازض عا ٙهاّظٍا عا ٙاألق عيس الظَْض مً خالل ّغاٜاَا.
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حاىٕ عؿطٓ :تأحط اإلعالمٕ إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ.
 - 2اؾاض اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓتأحط إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙاضإع٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %4.5مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ٓتأحط
اإلعالمٕ الٔنين إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ.
ٍّصا ٓعين اٌ معظه الطاز عٔي٘ السضاغ٘ ٓؤهسٌّ اىُ مً اقْ ٚالعْام اوؤحطٗ عاٙ
اإلعالمٕ عيس ةغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ اهاٍُ الو طٖ ّخاؤتُ األٓسْٓلْرٔ٘و إ ةؤحط
صت ٙعا ٙاختٔاض اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓعن إَا ما مل ٓهطط لغريٍا.
حالد عؿطٓ :تأحط اإلعالمٕ إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب حالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
 - 2اهس احياٌ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %51.2مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 3لٔنا ٓط ٚعؿطٗ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %12.2مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
ٍّصا ٓعين اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ٓؤهسٌّ أا صس ما اٌ اإلعالمٕ الٔنين
ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍابو لالٔنً هغريٍا مً زّل العامل الخالد
ةتأحط ّةاتعو ا إعس اذتا ج إػٔاغاج السّل اوتيوصٗو اليت ةتض ه ا ال طاضاج
السّلٔ٘و ّٓيػضا شل

عا ٙاوؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّالعاماني لَٔاو لال ه ً هاّظٍا

غالئًا.
ضاإ عؿط :ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا لاعنأاج اإلضٍاإٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اؾاض احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اىُ
ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘.
 - 2اهس اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اىُ ه ً اٌ
ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ىوٕ عؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ٓ ٌْ
اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘.
معظدده الددطاز عٔيدد٘ السضاغدد٘ ْٓال ددٌْ أا صددس مددا عادد ٙاٌ ٓ ددٌْ اإلعالمددٕ رددعًٛا مَنًددا
ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔد٘و ٍّدْ مدا اؾداضج ألٔدُ إعدس السضاغداج ّاودتكدنيو
ّغئ ث اإلؾاضٗ ألُٔ ا اإلباض اليظطٖو ّلػطّا شل إأٌ اٖ عنأ٘ أضٍاإٔ٘ َٓسال ميوصٍّا
لتض ٔ اٍساال عسٓسٗو مً اإطظٍا :ىؿط الطعا ّارتْال ا ىوْؽ الدطاز ا.تند و لٔض د
اإلعالو شل ااسال مً خالل ةغطٔتُ اإلعالمٔ٘و ّٓػا الهْ ٛعا ٙاذتسذ العئف; لدصل
اقئظ اإلعالو متَنًا إؿدطاهتُ مد اإلضٍداإٔني ا عنأداةَه; هدٌْ ّغداٜاُ اودتاود٘ ةتضدْل
أا ازاٗ ةػْٓ ٔ٘ لإلضٍاإٔنيو هنا اؾاض أا شل (السلٔنٕو 2010و م.)244
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خامؼ عؿط :عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %22.0مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ اإلضٍاإٕ
عتطم عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ.
ّ - 2ال احياٌ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %51.2مً عٔي٘ السضاغ٘و عا ٙاٌ
اإلضٍاإٕ عتطم عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ أا صس ما.
 - 3ىو ٙاحياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ.
ٍّددصِ الو ددطٗ ةؤهددس ّةتطدداإ ىتٔزتَددا م د الو ددطٗ الػدداإ ٘و لاإلضٍدداإٕ صددطٓل عاددٙ
التْاق مد اإلعالمدٕ ل دٕ عت د اٍسالدُ ّٓيؿدط ال داضِو ّٓؤهدس شلد مدا شٍدا ألٔدُ
(السلٔنٕو 2010و م)200و صٔد ٓط ٚاٌ اإلضٍاإٔني ٓتطْعدٌْ إا ةكدال إْغدا ٜاإلعدالو
( الال ا.طمني العازٓني)و ّٓاضدٌْ هدخريًا ا عدطن ال داضٍه ّاىؿدطتَه الديت ؾدَسج
اةػدداعًا هددئريًا ا الػدديْاج األخددريٗ; ٍّددْ ٓؤهددس ّ -لددْ إططٓ دد٘ غددري مئاؾددطٗ  -التَندد٘
الػاإ ٘ لإلعالو إأىُ ؾطٓ لإلضٍاإٔني.
غازؽ عؿط :ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لاعنأاج اإلضٍاإٔ٘:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب اضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
ّغا ٜاإلعالو ةػاٍه ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
 - 2اهس مثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
ّغا ٜاإلعالو ةػاٍه ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
 - 3ىو ٙعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ةػاٍه
ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا عنأاةَه ؾَطٗ
ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
ٍّصا ٓعين ةطاإ ءضا ٛالطاز عٔي٘ السضاغ٘ م الو طةني الػاإ تني صْل مػاٍن٘ ّغاٜ
اإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٍّٔ٘ .ياأ العسٓس مً العنأاج
اإلضٍاإٔ٘ ةظ ستسّزٗ التأحريو

ةتزاّظ اإلباضًٓ العمين ّادتغطاا ااو أا اٌ ةتياّاا

ّغا  ٜاإلعالوو ّةصوطز اا مػاص٘ مً ارتم ّالتضأ ّالي

اذتٕو لتتعس ٚالعماٌ

ّاو اٌ.
غاإ عؿطّ :رَ٘ ىظط اإلعالمٔني ا األصساذ اليت ةعٔؿَا الٔنًو ٍياأ اةَاماج
ناضغ٘ اإلضٍابو صٔد صسزج العٔي٘ عسزًا مً األغئاب ّالتْقٔواج اليت ٓ نً لَٔا
اإلضٍابو اإطظٍا:
 الػٔاغ٘ السّلٔ٘ الساعن٘ لإلضٍاب. غٔاغاج اذت ْماج اوتزاٍا٘ لسّال اإلضٍاب; هادتَ و ّالو ط. الوَه اوغاْط لاتسًٓو ّالغاْ ا السًٓ. اإلعالو الصٖ غاٍه ا الت ئري ّال ّٓس لتا ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘. اغتدساو األبطاال الػٔاغٔ٘ اوتكاضع٘ اا مً ار ةيؤص شتططاج خاق٘ إَا. التططمال السٓين  -الو طٖ  -األٓسْٓلْرٕ  -ا رتناعٕو ّالصٖ حتناُ إعسالتٔاضاج ّالتْرَاجو ّمً خالل اغالٔا ّّغا ٜةغصَٓا ابطاال ستسزٗ.
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حامً عؿط :او صاج اوَئ٘ اليت ه ً اٌ هع اإلعالمٕ متْاظىًا ا ةغطٔتُ لا هآا
اإلضٍاإٔ٘ مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني:
 ا لتعاو إاذتٔازٓ٘ ّالتزطز ّاوْنْعٔ٘. اغت اللٔ٘ اوؤغػاج اإلعالمٔ٘. التسضٓا ّالتأٍٔ اوػتنط لإلعالمٔني. اذتنآ٘ األمئ٘ مً قئ السّل٘ لانؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّاإلعالمٔني. -اغتؿعاض اوػؤّلٔ٘ الْبئ٘ ّاألخالقٔ٘ ا التعام م ال هآا ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

استنتاجات الدراسة وتوصياتها:
ةْقاث السضاغ٘ ا راىئَٔا اليظطٖ ّالعنإ أا مجا٘ مً اليتاٜس العانٔ٘ اليت حت
اٍسالَاو ّّضزج ا حيآاٍا العسٓس ميَاو ّمً اٍنَا:
االستنتاجات:
 - 1ةعسم قهآا اإلضٍاب مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنينو ّإيػئ٘
عالٔ٘ هاّظج  %50مً ءضا ٛالطاز عٔي٘ السضاغ٘و ٍّصا اىع اؽف لاتأحرياج
الْاغع٘ لظاٍطٗ اإلضٍاب عا ٙالػاصتني السّلٔ٘ ّالعطإٔ٘.
 - 2اهس معظه اوئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %53.7مً الطاز عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب; لٔنا اٌ حاد
اوئضْحني ْٓال ٌْ عاٍ ٙصا الطاٖ.
 - 3ىو ٙمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز; لٔنا اراب حالحٌْ مئضْحًاو

ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘

هنا ٍٕ إتزطمز أا صس ما.
 - 4اهس معظه الطاز عٔي٘ السضاغ٘و ّٓؿ اٌْ ىػئ٘ %75.6و اٌ ةكئف قهآا
اإلضٍاب خته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘و ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا

اٌ ا هاٍاج ّال ياعاج الؿدكٔ٘ ةؤحط أا صس ما عا ٙاإلعالمٕ الٔنين لٔنا
غتل ةكئف قهآا اإلضٍابو ٍّصِ مً اإطظ التضسٓاج اليت ةْارُ اوْنْعٔ٘
ّالتزطزو ٍّصا ٓؤهس اٌ اوْنْعٔ٘ عا ٙأبالقَا غري مم ي٘; ألغئاب عسٓسٗو
اٍنَا :ا هاٍاج الصاةٔ٘و ّال ياعاج الؿدكٔ٘ لإلعالمٕ.
ٍ - 5ياأ ةئآً ّانظ ا ءضا ٛعٔي٘ السضاغ٘ صْل قهآا اإلضٍابو ّٓعْز شل أا
عسو ّرْز اةواحم عا ٙحتسٓس موَْو ستسز لإلضٍاب; ألغئاب غٔاغٔ٘ ّآسْٓلْرٔ٘
ّل طٓ٘ .لعا ٙغئٔ اوخال :ا اذتال٘ الٔنئ٘ اذتالٔ٘و ْٓرس بطلاٌ; ه بطال
ٓتَه اآلخط إاإلضٍابو ّٓط ٚىوػُ إطًٓٝاو ّٓظَط شل إْنْح مً خالل متاإع٘
ّغا ٜأعالو الططلنيو ّم شل

ةْرس قهآا أضٍاإٔ٘ عام٘ ٓتو

عأَا

اإلعالمٌْٔ أا صس ما.
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ٓ - 6تأحط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔاو ّقس ّال
عا ٙشل  %66مً اوئضْحنيو ّْٓ %32ال ٌْ أا صس ماو ّمل ْٓال ٍّ .%2صِ
اليتٔز٘ ةؤهس اٌ غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اصس اٍه العْام الهاغط٘ ّاوؤحطٗ
عا ٙازاّ ٛمماضغ٘ اإلعالمٕ الصٖ ٓيتنٕ ألَٔاو ٍّٕ ص ٔ ٘ ٓ از اٌ ٓ ٌْ ضاٖ
العٔي٘ صْاا أمجاعًا .لاإلعالمٕ ٍْ الاػاٌ الياب لانؤغػ٘ ّغٔاغاةَاو ّةياّل
قهآا اإلضٍاب ّل ما ةطاِ ٍٕ ٍْ.
 - 7اهخط مً ىكف اوئضْحني ٓؤهسٌّ أا صس ما اٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط
إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍابو لالٔنً هغريٍا مً زّل العامل الخالد
ةتأحط ّةاتعو ا إعس اذتا ج إػٔاغاج السّل اوتيوصٗو اليت ةتض ه ا
ال طاضاج السّلٔ٘و ّٓيػضا شل عا ٙاوؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّالعاماني لَٔاو لال
ه ً هاّظٍا غالئًا.
 - 8العسٓس مً العنأاج اإلضٍاإٔ٘ ةظ ستسّزٗ التأحريو

ةتزاّظ اإلباضًٓ العمين

ّادتغطاا ااو أا اٌ ةتياّاا ّغا ٜاإلعالوو ّةوطز اا مػاص٘ مً ارتم
ّالتضأ ّالي

اذتٕو لتتعس ٚالعماٌ ّاو اٌ; ٍّصا ٓؤهس مػاٍن٘ ّغاٜ

اإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لتأحري عنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّاىَا ة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘و ٍّصا ٓؤهس ما شٍئث
ألُٔ زضاغ٘ العاىٕو عامط ٍّاب (.)2013
 - 9ةعسم قهآا اإلضٍاب اهخط أحاضٗ ّلوتًا لالىتئاِ ّاهخط متاإع٘ مً رَ٘ ادتنَْض;
لصل ةيال اليكٔا األهم مً اٍتناو اإلعالمٔني .لْغا ٜاإلعالو اذت ْمٔ٘
ةَته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا قهآا ختلم األمً ال ْمٕ لائاس; اما ّغاٜ
اإلعالو األٍأ٘و لوهاّا عً صطقَا عا ٙاوػاٍن٘ ا حت ٔ األمً مً خالل
ا ٍتناو إتغطٔ٘ قهآا اإلضٍاب; لؤىَا ةتطا أا متاإع٘ مجَْض اهخط مً اوتاإعني
الصًٓ ةخريٍه ّةاوث اىتئاٍَه قهآا اإلضٍابو ٍّْ ما ّال ث عأُ أا صس ما
اليػئ٘ ال م ٚمً عٔي٘ السضاغ٘و ٍّصا ٓؤهس ما ةْقاث ألُٔ زضاغ٘ ةامٕو
ىكريٗ.)2015( .

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

التوصيات:
 - 1ختكٔل قضؤني مسضإني شّٖ هوا ٗٛعالٔ٘ لتغطٔ٘ اصساذ اإلضٍابو تٔد
ٓ ْىٌْ قازضًٓ عا ٙالتعام مَئا ّمْنْعٔا م اذتسذو ّم ادتَاج الط ٔ٘ شاج
العالق٘ إُو ّقْلّا أا ةغطٔ٘ ىارض٘ لاضسذ.
 - 2التعام تطم ؾسٓس م اإلضٍابو ّعسو أإطاظ اصساحُ إأهم مً صزنَا
الطئٔعٕو ّال هٔع عا ٙرْاىئَا الػائٔ٘ اوػّٔ ٘ٝاوهطٗ إا.تنعاجو ّاىع اغاةَا عاٙ
اإلعالو ّزّضِ احملْضٖ ا اليَْن ا رتناعٕ ّا قتكازٖ ّالػٔاغٕ ّالخ ااو ّالعن
عا ٙأظال٘ اغئاب اإلضٍاب اليت

ة

اٍنٔ٘  -أٌ مل ةعز  -عً أظال٘ اإلضٍاإٔني

ّالتيظٔناج اإلضٍاإٔ٘.
 - 3ةوعٔ التيػٔ إني ميظْم٘ اإلعالو العطإٕ ّضغاٜاُ او طّّ ٗٛاوػنْع٘ ّاوطٜ٘ٔو
إلصساذ ةياغه ّة ام ا ارتطاب اإلعالمٕ مً ىاصٔ٘و ّةعظٔه الت ام إني ٍصِ
اويظْم٘ ّاألرَعٗ األمئ٘ لتععٓع ة ام ّةئازل األل اض ّالتزاضب ّارتماج مً ىاصٔ٘
اخط.ٚ
 - 4اٌ ٓ ْو الئاصخٌْ

عٓس مً السضاغاج اليظطٓ٘ ّالتطئٔ ٔ٘ عً قهآا اإلضٍابو

ّهٔؤ٘ معادت٘ اإلعالو اا; إَسال ا غتوازٗ مً اخطا ٛاوانٕو ّالت ْٓه ّالتطْٓط.
 - 5اٌ عتطم ال اٜنٌْ إا ةكال ا ّغا ٜاإلعالو عا ٙأعساز ضؤٓ٘ ّخط٘ ؾاما٘
ّمت اما٘و ةَسال أا معادت٘ أظتاإٔ٘ ل هآا اإلضٍابو م مطاعاٗ التْاظٌ ّةطةٔا
األّلْٓاجو ّ ا عتس مً اغتوازٗ اإلضٍاإٔني مً اٖ ةغطٔ٘ أعالمٔ٘ لعنأاةَه.
 - 6اٌ ٓ ٌْ لإلعالمٔني مٔخاحم ؾطالو ٓ ٌْ خاإ٘ أباض ميَزٕ ّىظطٖ ّقٔنٕو
ٓهئ العن اإلعالمٕ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍابو تٔد ٓاتعمٌْ إُو ّٓؤهس ا إيْزِ
اٌ اإلعالو ضغال٘ أىػاىٔ٘و ّاىَا مػؤّلٔ٘ اماو اج حه ا.تن و ّٓػتؿعطٌّ مً خاللُ
اوػؤّلٔ٘ الْبئ٘ ّاألخالقٔ٘ ا التعام م ال هآا ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘.
ّ - 7ن ةعطٓف ٓصضسز موَْو اإلضٍاب مً قئ األمه اوتضسٗو ةػاٍه لُٔ هال٘
السّلو ّٓته أقطاضِ ه اىٌْ زّلٕ متو عأُو صتٙ

ٓئ  ٙاإلضٍاب موَْمًا مطابٔاو

ٓوػطِ صػا ٍْاِو ّٓػتدسمُ غٔوّا مػاطّا نس ه شتالف لطآُ.
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املراجع:
 ا

سو ظهٕ ّضّلا ٜٔو قأا ()1985و األزّاج ّاووأٍه اإلصكاٜ٘ٔ

لانؿتغاني ا العاْو ا رتناعٔ٘و ال اٍطٗ :م تئ٘ ىَه٘ مكط.
 ا

سو عئس احملػًو ()2009و زّض إطامس اإلعالو ا ةينٔ٘ الْعٕ األمين

ّم الض٘ اإلضٍاب

-اوعْقاج ّالتضسٓاجو زضاغ٘ م سم٘ لسّضٗ اإلعالو

ّاإلضٍاب إالطٓان.
 اإلشاعاج العطإٔ٘ ()2014و احتاز اإلشاعاج العطإٔ٘و ضاإ ا.ا٘ عا ٙا ى ىثو
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014
 -04.pdfةاضٓذ السخْل2017/1/12 :
 ةامٕو ىكريٗو ()2015و إعيْاٌ :زّض اإلعالو الوها ٕٜا التكسٖ لظاٍطٗ
اإلضٍاب :اإلعالو الوها ٕٜالعطإٕ امنْشرًاو زاض اغام٘ لايؿط ّالتْظٓ ّىئالٛ
ىاؾطٌّ ّمْظعٌْ :عنَّاٌ.
 السلٔنٕو عئس الطظاحمو ()2010و السعآ٘ ّاإلضٍابو ط1و زاض اإً رطٓط لايؿط
ّالتْظٓ  :األضزٌو عناٌ.
 غعٔسو مطّٖو الػيْغٕو حطٓاو ()2016و إعيْاٌ:

اج اوعادت٘ اإلعالمٔ٘

واواج اإلضٍاب ا الوهأٜاج العطإٔ٘و ّضق٘ تخٔ٘ م سم٘ لانؤيط العانٕ الػيْٖ
األّل لانعَس السّلٕ العالٕ لإلعالوو إعيْاٌ( :اإلعالو العطإٕ ّمْارَ٘ اإلضٍاب:
الهْاإ اوَئ٘ ّاخالقٔاج اوناضغ٘) :ال اٍطٗ.
 غالوو اإْ اذتػًو ()2005و اإلضٍاب ا ّغا ٜاإلعالو ّاوػطحو ش3و ط1و زاض
الْلا ٛلسىٔا الطئاع٘ ّاليؿط :ا غ يسضٓ٘.
 الؿطٓفو عئس اجو ()1996و مياٍس الئضد العانٕو ط1و م تئ٘ اإلؾعا .
 الكرياو ستنس عئس الوتاحو ()2002و الئضد العانٕ السلٔ

التطئٔ ٕ

لائاصخنيو ط1و األضزٌ  -عناٌ :زاض ّا ٜلايؿط.
 بُو صتال ٛعئس الوتاحو ()2015و زّض اإلعالو ا ص ال هآا اوعاقطٗ (اإلضٍاب
– رطاٜه ا ى ىث – قهآا العْو٘)و زاض التعأه ادتامعٕ :اإلغ يسضٓ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 العاىٕو عامط ٍّابو ()2013و اإلعالو ّزّضِ ا معادت٘ اٍطٗ اإلضٍاب ّاوْقف
مً او اّم٘و زاض ّم تئ٘ اذتامس لايؿط ّالتْظٓ  :عنّاٌ.
 العيعٖو عئس الط

ً – اوتْلٕو ستنسو ()2008و حتأ الػٔاغاج العام٘

وْارَ٘ التططال ّاإلضٍاب ا زّل٘ ال ْٓثو ط1و زاض اإلهاٌ لاطئاع٘.
 عٔػٙو ا

س ( .)2009اإلعالو – اإلضٍاب ّص ْحم اإلىػاٌ ا عكط العْو٘و

مطهع اإلغ يسضٓ٘ لا تاب :اإلغ يسضٓ٘.
 لطٖو إطّىْو ضّىطو زّمٔئ و ()2006و السو ّاذتمب لعئ٘ اوكاض٘ اوؿ ه٘
إني اإلضٍاإٔني ّاإلعالوو معَس الئضْذ التزطٓئٔ٘ ا ا قتكازو رامع٘ ظْٓضر:
غْٓػطا.
 قرياطو ستنسو ()2014و ؾاٍس او متْاب ٞةعابٕ اإلعالو م اإلضٍابو تد
ميؿْض ا زتا٘ احتاز اإلشاعاج العطإٔ٘و العسز.4
 اوطقس العطإٕ لاتططمال ّاإلضٍابو مْق أل

ّىٕو

 /http://arabobservatory.comةاضٓذ السخْل2017/1/12 :
 مْق ى اإ٘ الكضؤني الٔنئنيو  /http://www.yemenjs.netةاضٓذ السخْل
2017/7/1
 ىو و ىعٍث ستنْزو ()2002و اهاٍاج السعآ٘ األمطٓ ٔ٘ أظا ٛاإلضٍاب
السّلٕو ابطّص٘ زهتْضاِو رامع٘ إغساز :هأ٘ اإلعالو.
ٍ اؾهو ستنسو ()2016و اذتٔازٓ٘ ا اإلعالوو تد عانٕ ست ه ميؿْض ا
زتا٘ مطهع الئضْذ ّا غتؿاضاج ا رتناعٔ٘و ليسٌو العسز الػاإ .
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اهلوامش
1

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014-04.pdf
 2ينظر :يف توضيح مفهوم اإلرهاب ،مصطلحات الدراسة يف صفحة .6
* اخلرباء الذين اطلعوا على استمارة االستبيان لغرض حتكيمها ،هم :د .حممد فياض أستاذ مشارك ،ود .خالد درار أستاذ
مساعد ،ود .عمر بن عمر أستاذ مساعد ،وهؤالء الزمالء هم أعضاء هيئة التدريس يف كلية اإلمارات للتكنولوجيا بأبو ظيب.
 3يف البحوث االستطالعية ميكن تصغري حجم العينة ،حبسب إمكانيات الباحث من حيث الوقت واجلهد وادلال ،حبيث ال يقل
حجمها عن  03وحدة ،مما يسمى بنظرية ادلعاينة الصغرية( .أمحد ،زكي وروفائيل صليب .)5891 ،وقد مت توزيع مئة 533
استمارة استبيان على اإلعالميني اليمنيني ،واستجع منها  98استمارة ،والبقية أمهلت يف عملية التحليل.
** أتيح لنا توزيع جزء من استمارات االستبيان يدويا  ،من خالل مقابلة اإلعالميني ادلرافقني لوفدي التفاوض بدولة الكويت
خالل عام  ،8356واجلزء اآلخر مت توزيعه إلكتونيا من خالل شبكة اإلنتنت لتجاوز عائق البعد اجلغرايف والظروف األمنية اليت
تعيشها اليمن ،خالل مدة الدراسة.
*** تشري ادلعلومات حسب بيانات موقع النقابة إىل أن عدد اإلعالميني ادلسجلني يف نقابة الصحفيني اليمنيني من فئة الذكور
 5036إعالميني ،فيما عدد اإلعالميات من اإلناث ال يتجاوزن  583إعالمية.
 4بعض هؤالء اإلعالميني يعملون مستشارين يف ادلكاتب اإلعالمية ،يف ادلنظمات األهلية ،والوزارات احلكومية.

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

العوامللللللللللل ا للللللللللل

ي

اجتاهات ا سلهلكي

حنلو

إعالنلللللللللللللات ال للللللللللل ل يات
االجهماعيللللللللل ل

عال هللللللللللللا

باسهجابهلم السكوكي
د .حسن نياز الصيفي

أستاذ وشازك  -جاوعة األشِس
جاوعة املمك فٗصن بالدواً
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ملخـــص
سعت الدزاسة إىل زصد العٕاون املؤثسة عمى االجتآ حنٕ إعالٌات الشبكات االجتىاعٗةٔ ،حتدٖد
العالقةةة بةةجت االجتةةآ ٔاالسةةتلابة المةةمٕلٗة ،وةةَ حةةاله ىزاسةةة وم ة ٗة عمةةى  222وفةةسىة وةةَ
املمتّمكجت المعٕىٖجت الرَٖ أُزسن الّٗي االسةتبٗاُ عة انٌنٌةتٔ ،صٕصةمت الدزاسةة إىل ٔجةٕى
مخمة عٕاون صؤثس عمى اجتاِات املمتّمكجت حنٕ إعالٌات الشبكات االجتىاعٗة :ِ٘ ،التفاعمٗة
املدزلةٔ ،جتٍُّب انعالٌاتٔ ،املصداقٗةٔ ،اخلصٕصٗةٔ ،مسعة الشسلة املعمٍة .لىا أُ غالبٗةة
املمةةتّمكجت لةةدّٖي وٕاق ة حماٖةةدة أٔ إجيابٗةةة حن ةٕ إعالٌةةات الشةةبكات االجتىاعٗةةة ،فنةةما عةةَ
ٔجٕى عالقة بجت االجتآ حنٕ انعالُ ٔاالستلابة المةمٕلٗةٔ .صؤلةد الدزاسةة أِىٗةة الٍىةٕذ
املقنح ،ف ُمَ فّي العٕاون املتعمقة بْ ستماعد املمٕقجت عمةى صصةىٗي إسةناصٗلٗات ٔمحةالت
صمٕٖقٗة فعالة.
الكمىة ةةات املفتا ٗة ةةة :اجتاِة ةةات املمة ةةتّمكجت – إعالٌة ةةات الشة ةةبكات االجتىاعٗة ةةة – االسة ةةتلابة
الممٕلٗة.

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

ا قدم :
م ع التطععُص الغععضِ لتكهُلُدّععا املعلُمععات يف مجّ ع أضتععا٘ العععامل يف العقععز املاضععْ
ِعتمععز املعلهععُى بؾععكل متظاِععز علععٖ شتتلع َعععاٙل التقهّععٕ التفاعلّععٕ يف اإلعععالى َتععضَِر
مهتذاتًم َخزماتًم سّح تتعّ تهفّعش الفكعضٔ بؾعكل ننعْ َمُغعل ُِمكِّعو معو اذتصعُ
علٖ تفاعل املغعتًلكني إلكرتَنًّّعا بطضِقعٕ فعالعٕ َميكعو صؤِعٕ يعشٍ الغعمٕ القُِعٕ علعٖ
أنًا تُمجل مغتقبل اإلعالنات.
َقععز أحععبشك ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ يف ععل الؾعععبّٕ املتهامّععٕ َالتطبّقععات
املتظاِععزٔ إعععرتاتّذّٕ إعالنّععٕ مًمععٕ للؾععضكات; لظِععارٔ مؾععاصكٕ املغععتًلكني َالععُعْ
بالعالمعععٕ التذاصِعععٕ َالتُاحعععل .ففعععْ عععل بّٚعععٕ تهافغعععّٕ تغعععُر ععععامل ؽعععبكات التُاحعععل
االدتماعْ تعترب املُاصر التفاعلّٕ أكجض سُِّٕ للعالمات التذاصِٕ معو أٓ َقعك مطعٖ; ألنًعا
تُمكِّو املغتًلكني مو إدضا٘ اتصاالت م العالمات التذاصِٕ َغرييعم معو املغعتًلكني يف
الؾبكات االدتماعّٕ َتُمكِّو يشٍ التفاعالت العالمات التذاصِٕ معو تعمّع عالقتًعا مع
املغعععتًلكني ( ;)1مع ع ا رفع ع العزِعععز معععو الؾعععضكات إد مضادععععٕ َتععععزِل إععععرتاتّذّاتًا
االتصععالَّٕ .قععز بععزأ املعلهعُى يف اعععتجماص قاقععاتًم َتععب اإلعععالى عععرب ؽععبكات التُاحععل
االدتماعْ ( ;)2بغبب قزصتٌ علٖ املؾاصكٕ َتُقّز التعاَى م املغعتًلكني فمعو خعال
ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ ِعععتمكو املغعععُقُى مع عو التععععضل علعععٖ نصا٘ املغعععتًلكني
مباؽععضٔ رَى َعععّ بأعععض مععو أٓ َقععك مطععْ كمععا ميكععو أى تُعععظط الععُال٘ مععو خععال
الؾععبكات ( )3باإلضعععافٕ إد أى الؾععبكات االدتماعّعععٕ تتفعععُل علععٖ الُععععاٙل التقلّزِعععٕ
بالعزِز مو املظاِا مجعل :اطتفعا التكلفعٕ َتفصعّل الضععالٕ سغعب خصعاٙم ادتمًعُص
املغتًزل َ customizationعًُلٕ إنؾا٘ صعاٙل مضكظٔ.
َلشلك أحبشك ؽبكات التُاحل االدتماعْ َ -علٖ ضتُ متظاِز  -دعظ٘اا مًمًّعا معو
اإلعرتاتّذّٕ اإلعالمّٕ للمهظمٕ (.)4
َِععضٓ  )5( Mangold and Fauldsأى ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ أحععبشك أرأ
للتعععأثري علعععٖ ععععلُ املغعععتًلك يف زتعععاالت التُعّعععٕ َاذتصعععُ علعععٖ املعلُمعععات َاآلصا٘
َاالجتايات َالغلُ الؾضاَ ْٙاتصاالت ما بعز الؾضا٘ َالتقّّم; نظضاا ألىَّ الؾعضكات
ميكهًعا أى تتفاععل مع املغعتًلكني معو خععال املهصعات علعٖ اإلنرتنععك (علعٖ ععبّل املجععا :
الفّغبُ تُِرت مآ عبّػ َغرييا).
99

100

َقعععز أحعععب تغعععُِ العالمعععات التذاصِعععٕ ععععرب ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ رقّقًعععا
َؽخصًّّا َمجرياا لاليتمام َتفاعلًّّا َادتماعًّّعا (َ .)6إرصاكًعا مهًعا لقعُٔ ؽعبكات التُاحعل
االدتمعععاعْ تغعععتمض الؾعععضكات يف إنتعععاز املؾعععاصكٕ ععععو قضِعع نؾعععض احملتعععُٗ يف ؽعععكل
إعالنات.
َم سلك فم منُ الؾعبكات االدتماعّعٕ علعٖ اإلنرتنعك فقعزت الؾعضكات الغعّطضٔ
الكاملٕ علٖ عالماتًا التذاصِٕ; نظعضاا ألى املعلُمعات يف بّٚعٕ اإلنرتنعك متععزرٔ االجتايعات
َِصعب التهبؤ بًا كما تؤثض املهصات اإللكرتَنّٕ َالؾبكات االدتماعّٕ تعأثرياا مباؽعضاا
علٖ عالقٕ املغتًلك بالعالمٕ التذاصِٕ.
َصغم الهمُ الغضِ لؾبكات التُاحل االدتمعاعْ خعال فعرتٔ طمهّعٕ قصعرئ دعزًّا إال
أى يهععا القلّععل مععو البشععُخ األدهبّععٕ املهؾععُصٔ املتعلقععٕ بضؤِععٕ َإرصا املغععتًلك إلعالنععات
الؾعععبكات االدتماعّعععٕ َاجتاياتعععٌ ضتُيعععا َالعُامعععل املعععؤثضٔ علعععٖ اجتايعععات مغعععتخزمْ
اإلنرتنك ضتُ إعالنات ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ كمعا ال تُدعز  -يف سعزَر إقعال
الباسح  -أٓ رصاعٕ أُدضِك يف اململكٕ العضبّٕ الغعُرِٕ يف يشا الصزر َمو يهعا دعا٘ت
يشٍ الزصاعٕ لغز الفذُٔ البشجّٕ; بضحز العالقعٕ بعني إرصا املغعتخزمني َاجتايعاتًم ضتعُ
إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
فهظ عضاا لُدععُر اخععتالل بععني اإلعععالى علععٖ ؽ عبكٕ اإلنرتنععك َاإلعععالى التقلّععزٓ (غععري
املباؽض) مجل إعالنات التلفظُِى َاإلساععٕ ِهبغعْ حتلّعل العُامعل الع تعؤثض علعٖ اععتذابٕ
املغتًلك لإلعالى علٖ ؽبكٕ اإلنرتنك َمو بّهًا اإلعالنات الؾبكّٕ.
الدراسات السابقة:
اجتععٌ الباسععح إد صحععز الزصاعععات ال ع رصعععك االجتايععات ضتععُ اإلعععالى كمععا قععام
بتقغّم الزصاعات الغابقٕ إد ستُصِو علٖ الهشُ التالْ:
الزصاعات األدهبَّٕ :مت تقغّمًا إد ستُصِو:
أ  -فّمععا ِتعل ع باالجتايععات ضتععُ إعالنععات ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ :تُحععلك
رصاعععٕ )Roberts, 2002 (7إد أى غالبّععٕ اجتايععات املغععتذّبني عععلبّٕ ( .) %67
ََدزت رصاعٕ  )8( )2009( Zeng et alأى الضرَر علٖ إعالنات الؾبكات ادتماعّٕ
تعتمععز اعتمععاراا كععبرياا علععٖ إرصا أيمّععٕ اإلعععالى َقّمتٌ(معهُِععٕ ).001فط علًا عععو

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
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تأثضيا مبعاِري اهلُِٕ(معهَُِٕ ).01الف ٕٚاالدتماعّٕ( معهُِعٕ ).001خالفًعا لعع رصاععٕ
 )9( )2008( Hadijaال َدزت أى التفاععل ُِهظعض إلّعٌ علعٖ أى لعٌ تعأثرياا مًمًّعا يف صرَر
املغعتًلكني لععهفػ املُضععُ  .فقعز اععتُخزِّمك أبعععار أخعضٗ لقّععاؼ إرصا املغععتًلكني
لإلعالى علعٖ ؽعبكٕ اإلنرتنعك مجعل :جتهعب اإلعالنعات َاملصعزاقّٕ َارتصُحعّٕ
َيُ نفػ ما أؽاصت إلٌّ رصاعٕ ) Kelly, 2010 (10ال أدضِعك علعٖ  350مفعضرٔ إس
أَضععشك أى يهععا ثالثععٕ عُامععل تععؤثض تععأثرياا كععبرياا علععٖ مُاق ع املغععتًلكني جتععاٍ
اإلعالى يف مُق فّغبُ ; يْ :التفاععل َجتهعب اإلععالى َارتصُحعّٕ .إال أى املعجري
للزيؾععععٕ أنًععععا تُحععععلك إد أى املصععععزاقّٕ لّغععععك عاملًععععا مععععؤثضاا يف تُقُّعع ع مُاقعع ع
املغتًلكني جتاٍ اإلعالى يف الفّغبُ .
َرصؼ َ Ivanete Schneider Hahنخضَى ( )11نثاص الجقعٕ َاععتذابٕ املغعتًلك العاقفّعٕ
لإلعالنات علٖ تقّّم العالمٕ التذاصِٕ يف ععّال اإلنرتنعك َؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ
َاعتخزمك الزصاعٕ مهًر املغع َتكعُى زتتمع الزصاععٕ معو  927فعضراا معو مغعتخزمْ
ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ الرباطِلعععْ (الفّغعععبُ )َ .أ ًعععضت الهتعععاٙر أى لالععععتذابٕ
العاقفّععٕ لإلعععالى عععرب ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ تععأثرياا إظتابًّّععا علععٖ تقّععّم العالمععٕ
التذاصِعععٕ َأى لجقعععٕ املغعععتًلك تعععأثرياا إظتابًّّعععا علعععٖ تقّعععّم العالمعععٕ التذاصِعععٕ َاالععععتذابٕ
العاقفّٕ لإلعالنات عرب ؽبكات التُاحل االدتماعَْ .خلصك إد أى ثقٕ املغعتًلك معتغري
صّٙػ يف االعتذابٕ االنفعالّٕ اإلظتابّٕ إلعالنات ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ َالتقّعّم
اإلظتععابْ للعالمععٕ التذاصِععٕ سّععح َدععزت عالقععٕ إظتابّععٕ عهععز مغععتُٗ معهُِععٕ أقععل مععو05.
بالهغبٕ دتمّ املتغريات الغعابقٕ; يف سعني كؾعفك رصاععٕ Abednego Henry Boateng
 )12 ( ) 2015 ( Feehi Okoeال أدضِك علٖ  442مفضرٔ أى لغمعٕ الؾضكٕ تعأثرياا علعٖ
اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحعل االدتمعاعْ َيعُ معا ِغعًم يف فًعم
العزَص املعتععز لغعمعٕ الؾععضكات يف اجتايعات املغععتًلكني ضتعُ إعالنععات َععاٙل التُاحععل
االدتماعْ.
ب َ -فّما ِتعلع بالعالقعٕ بعني االجتعاٍ ضتعُ اإلععالى َاالععتذابٕ الغعلُكّٕ :أ ًعضت
الزصاعععات ال ع أدضِععك علععٖ إعالنععات ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ َ -اإلعععالى علععٖ
ؽعععبكٕ اإلنرتنعععك بؾعععكل ععععام  -أى اجتايعععات املغعععتًلكني جتعععاٍ إعالنعععات ؽعععبكات
التُاحل االدتماعْ مو العُامل األعاعّٕ يف فعالّتعٌ ) (13) (Chu et al., 2013كمعا
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أ ًعضت سلعك بعع الزصاععات األخعضٗ مجعل رصاععات (َ .)Karson et al, 2002بالهغعبٕ
للعالقعععٕ بعععني اجتايعععات املغعععتًلكني ضتعععُ اإلععععالى َاالععععتذابات الغعععلُكّٕ أ ًعععضت
الزصاعععات تهاغماععا كععبرياا سّععح إى املغععتًلكني الععشِو كانععك اجتايععاتًم إظتابّععٕ ضتععُ
اإلعالى كانعك اععتذابتًم إظتابّعٕ َ معو كانعك اجتايعاتًم ضتعُ اإلععالى ععلبّٕ كانعك
اععتذاباتًم ععلبّٕ أِطاعا َ Durvasulaنخعضَى)َ . 2001., (14بالتعالْ ميكعو القعُ  :إى
املغععتًلكني الععشِو لععزًِم اجتايععات إظتابّععٕ ضتععُ اإلعععالى عععتكُى اعععتذابتًم إظتابّععٕ
َالعكػ بالعكػ )َ . (Wolin et al., 2002 (15م سلك فعنى الهتّذعٕ ميكعو أى تتعأثض
دظًّّٙا بغمعٕ الؾضكٕ ال تغتخزم اإلعالى عرب ؽبكات التُاحعل االدتمعاعْ َقعز مت
صبع اعععتذابٕ املغععتًلكني لععربامر تغععُِ الؾععضكٕ باجتايععاتًم جتععاٍ الؾععضكٕ َمسعععٕ
الؾععضكٕ)َ .(Zinkhan et al, 2003; Roberts and Dowling, 2002 (16أكعععز
َ Algesheimerنخعععضَى )17( )2005( .أى عالقعععٕ العالمعععٕ التذاصِعععٕ املتمّعععظٔ تعععؤثض علعععٖ
تفاعالت املغعتًلكني مع زتتمع العالمعٕ التذاصِعٕ َِعضٓ َ Guptaنخعضَى ()18( )2010
أى االجتععاٍ اإلظتععابْ ضتععُ العالمععٕ التذاصِععٕ ُِلععز اعععتذابٕ إظتابّععٕ لععزٗ العمععال٘ كمععا
عّتكُى اجتاٍ إظتابْ لزًِم ضتعُ إعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ ارتاحعٕ بالؾعضكات
سات الغمعٕ الطّبٕ كما عّمّل معظم العمعال٘ العشِو ِتععاملُى مع يعشٍ الؾعضكات إد
أى ِكُنععُا شتلصععني هلععا (َ )19( )Walsh et al, 2009راعمعني يععشٍ الؾععضكات يف
شتتلع األعمعا التطُعّعٕ َاألرَاص الغعلُكّٕ اإلضعافّٕ ( Bartikowski and Walsh,
.)20( )2011
الدراسات العربية:
كؾععفك رصاعععٕ عبععز ال بععو مهصععُص املهصععُص ( )21( )2014أى  56.2%مععو األعععض
الغعُرِٕ تضٗ أى اإلعالى علٖ اإلنرتنك ُِفض الُقك يف البشح َمصزص دّز ملعلُمعات %38
مععهًم عععو الغععل َِغععاعز  %33.8مععهًم يف تضؽععّز قععضاصاتًم الؾععضاَ ّٕٙعتق ع املتعععٕ لععع
 %31.2فّمععا مل ِععض  %18.6مععو العّهععٕ أَّٓ فاٙععزٔ مععو اإلعالنععات يف اإلنرتنععك َتعععز يععشٍ
الزصاععٕ  -يف سعزَر اقعال الباسعح  -الزصاعععٕ الغععُرِٕ الُسّعزٔ الع رصععك إعالنععات
اإلنرتنك.
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بّهما ععك رصاعٕ حعال ؽعّد رِعب َنخعضَى ( )22( )2014إد حتلّعل (عامعل) اععتخزام
ادتعععهػ (املغضِعععات ادتهغعععّٕ) يف اإلععععالى كعامعععل معععؤثض علعععٖ اجتايعععات ضتعععُ اإلععععالى
َ خلصععك الزصاعععٕ إد أى اعععتخزام ادتععهػ يف اإلعععالى ِععؤثض بؾععكل إظتععابْ يف اجتايععات
املغععتًلكني الععشكُص ضتععُ اإلعععالى َضتععُ العالمععٕ التذاصِععٕ املُعلععو عهًععا َِععؤثض بؾععكل
عليب يف اتذايات املغتًلكات ضتُ اإلعالى َضتُ العالمٕ التذاصِٕ املُعلو عهًا.
()24

َايتمعععك رصاععععٕ صتعععا ستمعععز سغعععو (َ )23( )2008رصاععععٕ الؾعععمّمضٓ ()2006
بالتعضل علٖ اجتايات املغتًلكني الغعُرِني ضتُ اإلععالى التلّفظِعُنْ إس ايتمعك األَد
بالقهُات األصضّٕ َالجانّٕ بالقهُات الفطاَ ّٕٙتُحلك الزصاعتاى إد أى اجتايات غالبّعٕ
أفضار عّهٕ البشعح ضتعُ اإلععالى التلّفظِعُنْ ععو الغعل كانعك إظتابّعٕ َانعكغعك يعشٍ
االجتايات بؾكل إظتابْ أِطاا علٖ نظضٔ املغتًلكني الغعُرِني هلشٍ الغل َاتفقك م
ياتني الزصاعتني رصاعٕ قاصل ؽبل (َ )25( )1998ال خلصك إد اصتفا نغبٕ االجتايعات
اإلظتابّعععٕ العامعععٕ لعععزٗ املصعععضِني ضتعععُ اإلععععالى التلّفظِعععُنْ بهغعععبٕ َ %.66.2تضكعععظت
االنتقارات املُدٌ لإلعالى يف نقطتني يما :تكضاص إعالنات التلّفظُِى َعزم حزقًا.
أَدٌ االعتفارٔ مو الزصاعات الغابقٕ :
ِتط مو اعتعضا الزصاععات الغعابقٕ ععزم َدعُر رصاععٕ عضبّعٕ  -يف سعزَر اقعال
الباسعععح  -اجتًعععك لضحعععز العُامعععل املعععؤثضٔ علعععٖ اجتايعععات املغعععتًلكني ضتعععُ إعالنعععات
الؾبكات االدتماعّٕ َعالقتًا باالعتذابٕ الغعلُكّٕ َيعُ معا ُِضع َدعُر فعضا جعْ
َاض عتتاز إد رصاعٕ لغز الهقم يف يعشا ااعا كمعا اععتفار الباسعح معو الزصاععات
األدهبّٕ يف تكُِو البهعا٘ الفكعضٓ َاملهًذعْ لزصاععتٌ سّعح تهُععك األرَات املغعتخزمٕ
يف يشٍ البشُخ كما تعزرت ادتُانب َاملُضُعات ال تهاَلتًا يشٍ الزصاعات بعالفشم
َالزصاعٕ َيُ ما ععاعز علعٖ حعّاغٕ املؾعكلٕ َحتزِعز فضَضعًا َتغعاؤالتًا َحعّاغٕ
اإلقاص الهظضٓ.
مشكلة الدراسة:
يف ضُ٘ تظاِز اعتخزم الؾعضكات إلعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ َجتعاَط اإلنفعال
اإلعالنععْ علًّععا اإلنفععال علععٖ اإلعالنععات الصععشفّٕ يف عععام (َ )2013تُق ع جتععاَط اإلنفععال
علًّععا اإلنفععال علععٖ اإلعالنععات التلّفظُِنّععَٕ .26نظ عضاا لعععزم َدععُر رصاعععٕ حتععزر اجتايععات
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مغتخزمْ ال ؾبكات االدتماعّٕ ضتعُ يعشٍ اإلعالنعات َعالقعٕ سلعك باععتذابتًم ميكعو
حّاغٕ املؾكلٕ يف التغاؤالت البشجّٕ الضّٙغٕ التالّٕ:
 ما قبّعٕ اجتايات املغتًلكني يف اململكعٕ العضبّعٕ الغععُرِٕ ضتعُ إعالنعات ؽعبكات
التُاحعععل االدتمعععاعْحم َمعععا ستعععزرات يعععشٍ االجتايعععاتحم َمعععا معععزٗ تعععأثري اجتايعععات
املغتًلكني علٖ اعتذابتًم الغلُكّٕحم
َسلك مو خال رصاعٕ مغشّٕ علٖ عّهٕ مو املغتًلكني الغعُرِني َاملقعّمني يف اململكعٕ
العضبّٕ الغعُرِٕ.
َِتفض عو يشٍ التغاؤالت الضّٙغّٕ التغاؤالت الفضعّٕ التالّٕ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ما ؽبكات التُاحل االدتماعْ ال تغتخزمًا عّهٕ الزصاعٕحم
ما كجافٕ تعض عّهٕ الزصاعٕ لؾبكات التُاحل االدتماعْحم
ما كجافٕ تعض عّهٕ الزصاعٕ إلعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْحم
ما أكجض ؽبكٕ تُاحل ادتماعْ ِتعض املبشُثُى مو خالهلا لإلعالناتحم
ما اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕحم
مععععا العُامععععل املععععؤثضٔ علععععٖ اجتايعع عات املغععععتًلكني ضتععععُ إعالنععععات الؾععععبكات
االدتماعّٕحم
ما اععتذابات املغعتًلكني الغعلُكّٕ املتبععٕ يف تعاملعًم مع إعالنعات الؾعبكات
االدتماعّٕحم

أهمية الدراسة:
ِعععز يععشا البشععح علععٖ املغعععتُٗ األكععارميْ  -يف سععزَر علععم الباسععح – مععو أَاٙععل
الزصاععععات العضبّععٕ الع تهاَلععك العُامععل املععؤثضٔ علععٖ االجتايععات ضتععُ إعالنعات الؾععبكات
االدتماعّععٕ َعالقتًععا باالعععتذابٕ الغععلُكّٕ يف يععشا ااععا الععشٓ ماطالععك الكتابععات فّععٌ
قلّلععٕ; أمععا علععٖ املغععتُٗ التطبّقععْ فًععشٍ الزصاعععٕ تغعععٖ إد املغععايمٕ يف تُدّععٌ نظععض
املغعؤَلني عععو اإلعععالى يف الُكععاالت اإلعالنّععٕ َالؾععضكات الغعععُرِٕ إد ادتُانععب الع
ظتب تطُِضيا خبصُص إعالنات الؾضكات يف مُاق الؾبكات االدتماعّٕ; لتعأثريٍ علعٖ
اجتايات املغتًلكني مو طاٙضٓ يشٍ املُاق ضتُ يشٍ اإلعالنات َمعو ثمعمَّ علعٖ اععتذابتًم

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

الغلُكّٕ ال تهعكػ علٖ العالمٕ التذاصِٕ; بًزل تفعّل عملّٕ الرتَِر بالؾضكات معو
خال مُاق الؾبكات االدتماعّٕ إد دانب مضاعأ تفطّالت املغتخزمني.
تغًم يشٍ الزصاعٕ يف عز الهقم الُاض يف يشا ااا البشجْ َتعُفري إقعاص نظعضٓ
ِفّز املًتمني بعاإلعالى ععرب ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ فالزصاععات الع فشصعك رَص
العُامل املؤثضٔ يف العالقٕ بعني اجتايعات املغعتًلكني ضتعُ اإلععالى ععرب ؽعبكات التُاحعل
االدتماعْ َاالعتذابات الغلُكّٕ قلّلٕ َتقزم يشٍ الزصاعٕ بع األرلٕ يف يشا الصزر.
َِعتقعز بعع العلمعا٘ ( Durvasula et al. (27) La Ferla et al. (28أى اجتايعات
املغتًلكني ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ ختتلع معو بلعز إد نخعض; َبالتعالْ
تصب يشٍ الزصاعٕ مًمٕ.
أهداف الدراسة:
ِكمو اهلزل الضّٙػ هلشٍ الزصاعٕ يف" رصاعٕ العالقٕ بني "اجتاٍ املغتًلكني ضتُ اإلعالى
عرب ؽبكات التُاحل االدتماعْ َاعتذابتًم هلا َميكو تلخّم أيعزال الزصاععٕ علعٖ
الهشُ التالْ:
 صحز االجتايات العامٕ للمغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
 حتزِز العُامل املؤثضٔ علٖ اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
 التعضل علٖ العالقعٕ بعني اجتايعات املغعتًلكني ضتعُ إعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ
َاعتذابتًم الغلُكّٕ.

فروض

الدراسة:

الفععض األَ  :تُدععز عالقععٕ بععني التفاعلّععٕ املزصكععٕ َاالجتععاٍ ضتععُ إعالنععات الؾععبكات
االدتماعّٕ.
الفععض الجععانْ :تُدععز عالقععٕ بععني جتهععب اإلعالنععات َاالجتععاٍ ضتععُ إعالنععات الؾععبكات
االدتماعّٕ.
الفض

الجالح :تُدز عالقٕ بني املصزاقّٕ َاالجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.

الفض

الضاب  :تُدز عالقٕ بني ارتصُحّٕ َاالجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
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الفعععععض ارتعععععامػ :تُدعععععز عالقعععععٕ بعععععني مسععععععٕ الؾعععععضكٕ َاالجتعععععاٍ ضتعععععُ إعالنعععععات
الؾبكات االدتماعّٕ.
الفععععض الغععععارؼ :تُدععععز عالقععععٕ بععععني االجتععععاٍ ضتععععُ إعالنععععات الؾععععبكات االدتماعّععععٕ
َاالعتذابٕ الغلُكّٕ.
الفععععض الغععععاب  :تُدععععز عالقععععٕ بععععني املععععتغريات الزميُغضافّععععٕ للمبشععععُثني َاجتايععععاتًم
ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
الفععععض الجععععامو  :تُدععععز عالقععععٕ بععععني املععععتغريات الزميُغضافّععععٕ للمبشععععُثني َاعععععتذابتًم
الغلُكّٕ.

إطار البحث:
اععتهاراا إد اعععتعضا األربّعات َالزصاعععات الغععابقٕ الع فشصععك العُامعل الع تععؤثض
علٖ تؾكّل االجت ايعات لعزٓ مغعتخزمْ اإلنرتنعك ضتعُ إعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ
ِقرت الباسح الهمُسز املفايّمْ العشٓ ِظًعض يف الؾعكل صقعم  1لّكعُى منُسداعا مفغعضاا
للزصاعٕ ِتم اختباصٍ مو خال الفضَ الغابقٕ سّح ِضٗ الباسعح أى إرصا املغعتًلكني
لع"التفاعلّٕ املزصكٕ َجتهب اإلعالى َاملصزاقّٕ َارتصُحّٕ " عُامعل سزِجعٕ فضضعتًا
بّٚععٕ الؾععبكات االدتماعّععٕ َتععؤثض علععٖ اجتايععات املغععتًلكني ضتععُ إعالنععات الؾععبكات
االدتماعّٕ إضافٕ إد تأثري مسعٕ الؾعضكٕ (مت اختبعاص سلعك يف فعضَ الزصاععٕ ارتمغعٕ
األَد) كمععا ِفععرت الباسععح َدععُر تععأثري لالجتععاٍ علععٖ االعععتذابٕ الغععلُكّٕ سّععح
ِفرت الباسح َدُر تُاف بعني االجتعاٍ َاالععتذابٕ َأى يعشٍ االععتذابات تتؾعكل بلعُى
ِتف َقبّعٕ االجتاٍ َيُ ما ِعادتٌ الفض الغارؼ َأخرياا ِفرت الباسح َدُر تأثري
ٍّ مو االجتعاٍ َاالععتذابٕ الغعلُكّٕ إلعالنعات الؾعبكات
للمتغريات الزميُغضافّٕ علٖ كل
االدتماعّععٕ كهتّذععٕ قبّعّععٕ لعععزم التذععانػ بععني املغععتًلكني َفقًععا للهععُ أَ العمععض أَ
املغتُٗ التعلّمْ أَ اذتالعٕ االقتصعارِٕ َاالدتماعّعٕ َإال مل ِكعو يهعا سادعٕ لفلغعفٕ
جتظ ٕٙالغُل َال تعؤثض بعزَصيا علعٖ اععتذابتًم الغعلُكّٕ َال ُِفًعم معو سلعك ضعضَصٔ
َقُ اختالل يف االجتاٍ أَ االعتذابٕ تبعاا لكل املعتغريات الزميُدضافّعٕ; َإمنعا قعز عتعزخ
االخععتالل يف مععتغري َاسععز علععٖ األقععل كععالعمض مععجالَ .قععز مت معادتععٕ سلععك مععو خععال
الفضضني األخريِو َُِض الؾكل التالْ الهمُسز اهلّكلْ املفغض للزصاعٕ.

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

ؽكل ( )1الهمُسز اهلّكلْ املُفغض للزصاعٕ "منُسز سغو نّاطٓ":

ِتط ع مععو الهمععُسز افععرتا َدععُر ثععالخ عالقععات :عالقععٕ بععني ( التفاعلّععٕ املزصكععٕ
َجتهععب اإلعالنععات َاملصععزاقّٕ َارتصُحععّٕ َمسعععٕ الؾععضكٕ) َبععني االجتععاٍ ضتعععُ
إعالنات الؾعبكّٕ"; َعالقعٕ بعني املعتغريات "الزميُدضافّعٕ َاالجتعاٍ"; َعالقعٕ "بّهًمعا َبعني
االعتذابٕ الغلُكّٕ" َيُ ما عّتم اختباصٍ مو خال املغ املّزانْ.
نوع الدراسة ومنهجها:
تهتمْ الزصاعٕ إد زتمُععٕ البشعُخ الُحعفّٕ  Descriptive Researchالع تغعتًزل
تقضِض خصاٙم ايضٔ معّهٕ أَ مُق ِغلب علٌّ حفٕ التشزِز معو خعال مجع اذتقعاٙ
َحتلّلععًا َتفغععرييا العععتخالص راللتًععا; للُحععُ إد تعمّمععات بؾععأى الظععايضٔ ال ع ِقععُم
الباسح بزصاعتًا (.)29
َقعععز اعتمعععز الباسعععح علعععٖ معععهًر املغععع بالعّهعععٕ سّعععح ُِععععز معععو أنغعععب املهعععاير
العلمّعععٕ مال٘مع عًٕ للزصاععععات الُحعععفّٕ كمعععا ِعتعععرب دًع عزاا علمًّّع عا مهظماعععا للشصعععُ علعععٖ
بّانعععات َمعلُمعععات َأَحعععال ععععو الظعععايضٔ; َسلعععك بًعععزل تعععزعّم أَ صفعع زتمُععععٕ معععو
أَ تقععععزِم معلُمععععات أعاعععععّٕ سععععُ مععععزٓ تغععععري أَ اعععععتمضاص منععععاسز عععععلُ
الفععععضَ
بالعّهعععٕ سّعععح ععععّتم مغع ع نصا٘ عّهعععٕ معععو ادتمًعععُص الغععععُرٓ; بًعععزل َحع ع العُامعععل
املعععععععؤثضٔ علعععععععٖ اجتايعععععععاتًم ضتعععععععُ إعالنعععععععات الؾعععععععبكات االدتماعّعععععععٕ َعالقتًعععععععا
باعتذابتًم الغلُكّٕ.
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مجتمع وعينة الدراسة:
ِتمجعل زتتمع الزصاععٕ يف مجّع املغععتًلكني (ادتمًعُص) بزاِععٕ معو  18عععهٕ فععأكجض
َقععز مت إعععزار االعععتبّاى عععرب مغععتهزات َ google Driveمت إصعععالٌ إد زتمُعععات
املبشُثني ععرب ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ خصُحاعا الع تعتمعز علعٖ اهلعات احملمعُ
كالُاتغاب.
أَلً عا :ااععا املكععانْ :مت إدععضا٘ البشععح علععٖ املغععتًلكني الغعععُرِني َاملقععّمني يف
مهاق  :األسغا٘ َالزمام َمكٕ املكضمٕ َاملزِهٕ املهُصٔ.
ثانّاع ع ا :ااعععا البؾعععضٗ :اععععتخزم الباسعععح عّهعععٕ كعععضٔ العععجلر Snowball Sample

"الؾبكّٕ" َال تُغتخزم سني ِصعب الُحُ لكل املبشُثني التغا مغعاسٕ اململكعٕ
سّععح أصعععل الباسععح صابعع االعععتبّاى إد زتمُعععات املبشععُثني عععرب ؽععبكات التُاحععل
االدتماعْ خصُحاا ال تعتمز علٖ اهلات احملمُ مجل الُاتغاب َقلعب الباسعح معو
الؾخم الشٓ ِغتقبل الضعالٕ أى ِهؾضيا علٖ اآلخضِو َعتجًم علٖ التعاَى م الباسح
َيُ دُيض عّهٕ كضٔ الجلر " الطضِقٕ ال ِتم اختّاص املؾاصكني فًّا بُاعطٕ الرتؽعّشات
أَ اإلسعععاالت(َ .")30اععععتخزامًا يف رصاععععتها يزفعععٌ ضعععماى الُحعععُ إد نغعععبٕ كعععبرئ معععو
املبشُثني خاحٕ م تؾتك زتتم البشحَ .بلغ عزر مفضرات العّهٕ ال اعتذابك للباسح
 224مفضرٔ تلقٖ صريا عرب الربِز اإللكرتَنْ.
دزَ ( )1خصاٙم أفضار العّهٕ الزميُغضافّٕ
املتغري
الهُ

العمض

الزخل
الؾًضٓ

%

اامُ

سكض
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أنجٖ





مو عو  18إد أقل مو 25





مو  25عهٕ إد  40عهٕ.





مو  41عهٕ فأكرب.





أقل مو  3.000صِا .





مو  3.000إد  5.000صِا .





مو  5.001صِا إد  15.000أل صِا .





أكجض مو  15.000صِا ؽًضًِّا.
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العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

املتغري
ادتهغّٕ

املغعععععععععععتُٗ
التعلّمْ

%

اامُ

ععُرٓ.
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غري ععُرٓ (مقّم يف الغعُرِٕ).





ِقضأ َِكتب.





ثانُِٕ.





دامعٕ.
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ثالجاا ااا الظمهٖ :مت إدضا٘ الزصاعٕ املّزانّٕ يف الفرتٔ مو ا ستضم إد  18حفض  1438يع.
أداة جمع البيانات:
تعتمعز الزصاععٕ علععٖ االععتبّاى كعأرأ دتمع املعلُمعات َالبّانعات مععو عّهعٕ الزصاعععٕ
سّح عتتُٓ علٖ دظأِو :األَ ِتعل خبصعاٙم أفعضار العّهعٕ; كعالهُ َالفٚعٕ العمضِعٕ
َاملغععتُٗ التعلّمععْ َالععزخل الؾععًضٓ َادتهغععَّٕ .الجععانْ ِععزَص سععُ  :ؽععبكات التُاحععل
َإعالنععات ؽععبكات التُاحععل
االدتمععاعْ الع ِععتم التعععض هلععا َمتُعع يععشا التعععض
االدتماعْ َمعزٗ صؤِتًعا َمتُعع التععض هلعا َأكجعض ؽعبكٕ تُاحعل ادتمعاعْ ِعتم
التععععض إلعالنعععات علًّع عا َالعُامعععل املعععؤثضٔ علعععٖ االجتايعععات ضتعععُ إعالنعععات ؽعععبكات
التُاحل َاالعتذابٕ الغلُكّٕ.
مقاييس الدراسة:
ّح أُعطِّْم ثالخ رصدات للمُاف َرصدتعاى
مت اعتخزام مقّاؼ "لّكضت الجالثْ"
للمشاِععز َرصدععٕ للمعععاص  .كمععا مت قّععاؼ العُامععل املععؤثضٔ علععٖ االجتععاٍ ضتععُ إعالنععات
غععٕ أبعععار( :التفاعلّععٕ املزصكععٕ " 6عبععاصات"  -جتهععب
ؽععبكات التُاحععل مععو خععال
اإلعالنعععات " 6عبعععاصات"  -املصعععزاقّٕ " 5عبعععاصات"  -ارتصُحعععّٕ " 5عبعععاصات"  -مسععععٕ
الؾضكٕ " 4عباصات").
كما مت قّاؼ االجتاٍ ضتعُ إعالنعات ؽعبكات التُاحعل معو خعال أصبع عبعاصات أمعا
االعتذابٕ الغلُكّٕ فتم قّاعًا مو خال أصب عباصات َيعشٍ األبععار َالعبعاصات مُضعشٕ
يف نتاٙر الزصاعٕ.
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قياس الصدق والثبات:
قام الباسح بعض االعتقصا٘ علٖ ثالثٕ مو املتخصصني يف الزصاعات اإلعالمّعٕ ()31
الشِو أرخلُا بع التعزِالت َالتظم بًعا الباسعح كمعا أدضِعك رصاععٕ قبلّعٕ Pre-Test
علععٖ عّهععٕ قُامًععا ( %10عؾععضِو مفععضرٔ) َمت تعععزِل بععع العبععاصات لّصععب االعععتبّاى
حاذتًا للتطبّ الهًا.ْٙ
أما ثبات االعتبّاى فقز مت تقّّم ثبات أرأ القّاؼ بطضِقٕ االتغال الزاخلْ الع تقعُم
علععٖ اعععتخضاز معامععل ألفععا كضَنبععاذ َسلععك بنظتععار معامععل االصتبععا بععني قععّم العبععاصات
املغععتخزمٕ يف قّععاؼ كععل مععتغري مععو مععتغريات الزصاعععٕ ََدععز أنًععا تفععُل اذتععز األرنععٖ
املتععاصل علّععٌ َيععُ َ )2007(Malhotra ٠٦٫٠قعز بلغععك قّمععٕ الجبععات دتمّع الفقععضات
َ .905بالهغبٕ لكل زتا فقز دا٘ت كالتالْ:
دزَ ( )2متغريات الزصاعٕ َفقًا ملعامل ألفا كضَنباذ
املتغري
العوامل ادللرة ة علللا اتاىلات ادلنيلتول
إعالنات الشب ات االجتماعية.

اتاىات ادلنيتول

للو

قيم ألفا كرونباخ

عدد العبارات

التفاعلية ادلدركة

.697

6

تنُّب اإلعالن

.656

6

ادلصداقية

.777

5

اخلصوصية

.676

5

مسعة الشكة

.797

4

.857

4

.765

4

و إعالنات الشب ات االجتماعية.

االستجابة النيلوكية.

مفاهيم الدراسة:
ستععزرات :العُامععل ال ع تغععاعز علععٖ تؾععكّل االجتايععات ضتععُ إعالنععات الؾععبكات
االدتماعّٕ َِغعٖ الباسح ضتُ فشصًا َتبّهًا.

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

االجتاٍ :مُق الفضر الععام الجابعك نغعبًّّا العشٓ ُِشعزر اععتذاباتٌ ضتعُ مُضعُ مععني;
كنعالنات الؾبكات االدتماعّٕ مو سّح قبُلٌ أَ صفطٌ هلا.
املغتًلكني :األفضار العشِو ِغعتًزفًم املعلعو َِغععٖ للُحعُ إلعًّم ععُا٘ أكعانُا
مغتخزمني فعلّني للمهتذات أم مغتًلكني مضتقبني.
الؾبكات االدتماعّٕ :ؽبكات ادتماعّعٕ تفاعلّعٕ تتعّ ملغعتخزمًّا التُاحعل يف أٓ
َقععك َأٓ مكععاى باعععتخزام الصععُت َالصععُص َالكلمععات املكتُبععٕ َمؾععاصكٕ الصععُص
َالفّزُِيات َأَدٌ الهقاش َغرييا مو اإلمكانات.
االععععتذابٕ الغعععلُكّٕ :صر فععععل املغعععتخزم سّعععا إعالنعععات الؾعععبكات االدتماعّعععٕ;
كقّامٌ بؾضا٘ املهتر أَ إخباص اآلخضِو.
املعالجة اإلحصائية للبيانات:
دزَ (ُِ )3ض التُطِ الطبّعْ للبّانات باعتخزام معامل ؽابريَ
Shapiro-Wilk

العام
درجة احل ية

قيمة ادلعام

منيتوى ادلعنوية

التفاعلية ادلدركة







تنُّب اإلعالن







ادلصداقية ادلدركة







اخلصوصية ادلدركة







مسعة الشكة ادلعلنة







االتاه و إعالنات الشب ات







االستجابة النيلوكية







قععام الباسععح بنرخععا البّانععات َحتلّلععًا بهفغععٌ باعععتخزام بضنععامر  spss 21إلدععضا٘
املعامالت اإلسصاَ ّٕٙنظضاا ألى الزصاععٕ تعتمعز علعٖ مقّعاؼ لّكعضت العشٓ ِعتعربٍ أغلعب
الباسجني يف زتا القّاؼ معو الهعُ الفٚعُٓ ( )Interval Scaleخاحعٕ عهعزما ِعتم جتمّع
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الفقضات يف بعز َاسز َِتم التعامل م الزصدعٕ الكلّعٕ للبععز; َبععز إدعضا٘ اختبعاص معلمّعٕ
البّانععععات باعععععتخزام  Shapiro-Wilkاتطعع ع أنًععععا تتبعع ع التُطِعع ع الطبّعععععْ مت اعععععتخزام
االختباصات املعلمّٕ التالّٕ:
 اختباص ألفا كضَنباذ ( )Cronbach's Alphaملعضفٕ ثبات فقضات االعتبانٕ.
 معامل اصتبا بريعُى لقّاؼ رصدٕ االصتبا لزصاعٕ العالقٕ بني املتغريات.
 اختبععاص ( )T.Testملعضفععٕ مععا إسا كانععك متُع ع رصدععٕ اإلدابععات قععز َحععلك إد
رصدٕ اذتّار َيْ  2أم الحم
اإلطار النظري
إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ:
تُعضل إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ علٖ أنًا مصطل ُِغتخزم لُح دًعُر
اإلعالى مزفُعٕ الجمو ال تُقزم عرب مُاق الؾبكات االدتماعّٕ َتُمكِّعو املعلعهني معو
االعععتفارٔ مععو القععزصات التفاعلّععٕ هلععشٍ املُاق ع َاملعلُمععات الغععكانّٕ للمغععتخزمني; مععا
ِغًل اعتًزال إعالناتًم بؾكل مهاععب )اععتًزال :دغعضايف رميعُغضايف ادتمعاعْ –
نفغْ) للُحُ إد ادتمًُص املع فق باملهتر(.)32
َقععز أرٗ ًععُص ؽععبكٕ اإلنرتنععك بصععفٕ عامععٕ َ -ادتّععل الجععانْ مععو اإلنرتنععك بصععفٕ
خاحٕ  -إد ًُص مضسلٕ دزِزٔ مو اإلعالى يف عامل الُّم (َِ )33ضد يشا دظًّّٙعا إد أى
َِب  2.0سق العزِعز معو املمّعظات َالع تغعم بتشقّع اتصعا يف اجتعايني فاالتصعا
عععرب مهصععات اإلنرتنععك ِتمّععظ ضِععٕ املغععتخزم َالععتشكم َاذتععُاص كمععا ِتمّععظ بزصدععٕ
دزِزٔ مو مؾاصكٕ َتفاعل املغتًلك يف تطبّقات اإلعالى ( َ )34تُفري مهصٕ للؾعضكات
لإلعالى عو مهتذاتًا يف مجّ أضتا٘ العامل بتكلفٕ معقُلٕ (َ .)35عذلك مهصات ؽعبكات
التُاحعععل االدتمعععاعْ تظاِع عزاا يف االععععتخزام اإلعالنعععْ سّعععح اععععتشُست علعععٖ  % 23معععو
()37
اإلععععالى علعععٖ ؽعععبكٕ اإلنرتنعععك ععععام "ََ )36( "2010حعععلك إد  % 34.5ععععام  2017م
تغلععب َِععب َ 2.0ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ علععٖ معظععم أَد عٌ القصععُص ال ع كانععك
مُدُرٔ يف َعاٙل اإلعالى التقلّزِعٕ ( مجعل :الصعش َالتلّفظِعُى ); كاالتصعا يف اجتعاٍ
َاسععز َالتكلفعععٕ املضتفععععٕ (َ .)38تتمجعععل الغعععمٕ البععاصطٔ لإلععععالى ععععرب ؽعععبكات التُاحعععل

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ
()39

االدتمععاعْ يف قزصتععٌ اذتُاصِععٕ َقزصتععٌ علععٖ تتبع اعععتذابات املغععتخزمني الغععلُكّٕ
كما متتلك إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ القزصٔ علٖ بها٘ عالمٕ جتاصِٕ قُِٕ(.)40
كمععا تغععًم أرَات ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ يف خلعع الععُعْ َإقهععا َتجقّعع
املغتًلكني مبهتذات َخزمات الؾضكات.
لقز منا اعتخزام ؽبكات التُاحل االدتماعْ بني األفضار َاملهظمعات فذمّع أفعضار
ااتم الغعُرٓ ِغتخزمُى ؽبكات التُاحعل االدتمعاعْ معضٔ َاسعزٔ علعٖ األقعل ُِمًّّعا
َيُ ما ِع أى الؾضكات ميكو أى تُعلو عو مهتذاتًا َخزماتًا علعٖ ؽعبكات التُاحعل
االدتمعععاعَْ .الغعععؤا العععشٓ ظتعععب التصعععزٓ لعععٌ يعععُ" :معععا اجتعععايًم ضتعععُ يعععشا اإلععععالىحم"
افعرت  )41( Mangold and Fauldsأى ًععُص ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ غَّّعض الُعععاٙل
العع كانععك تتُاحععل مععو خالهلععا املهظمععات معع مجًُصيععا املغععتًزل .كمععا اعععتخزمك
الؾعععضكات ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ يف األنؾعععطٕ التغعععُِقّٕ علعععٖ ععععبّل املجعععا :
اعتخزمك بع ؽضكات االتصاالت يف غانعا ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ إلراصٔ معضفعٕ
العمال٘; َيشا ِع أى ؽبكات التُاحل االدتمعاعْ ضعضَصِٕ دعزًّا يف ماصععات التغعُِ .
َأؽعاص  )42( Rooneyإد أى مُاقع ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ ععاعزت الؾعضكات علعٖ
إنؾا٘ َبها٘ عالقات مع العمعال٘ َتُععّ سصعتًا يف الغعُلَ .قعز بعزأت بعع الؾعضكات
رمر ؽبكات التُاحل االدتماعْ يف أنظمتًا إلراصٔ عالقات العمال٘ (.)43
َقز سظّك رصاعٕ اجتايات املغتًلكني ضتُ اإلعالى بايتمعام كعبري معو البعاسجني يف
املاضْ َاذتاضعض َأؽعاص  )44( Elliotإد أى اجتايعات املغعتًلكني ضتعُ اإلععالى كانعك
متغرئ علٖ مض الغهني َمعظمًا مو اإلظتعابْ إد الغعليب ففعْ رصاععٕ مقاصنعٕ الجتايعات
املغعتًلكني يف الصعني َأمضِكعا تُحعل  )45( La Ferle and Leeإد أى املغعتًلكني يف
معظم ااتمعات الصّهّٕ لزًِم اجتاٍ إظتابْ ضتُ تعأثري اإلععالى االدتمعاعْ; بّهمعا كانعك
معظم اجتايات األمضِكّني علبَّٕ .أؽاص  )46( Kanferَ Shavittإد أى بع املغعتًلكني
لزًِم اجتاٍ إظتابْ; َالبع اآلخض لزٌِ اجتاٍ عليب جتاٍ إعالنات اإلنرتنك; َيعشا ِعع أى
اجتايعات املغعتًلكني جتعاٍ اإلععالى غعري ثابتععٕ َختتلع معو ثقافعٕ أَ بّٚعٕ إد أخععضَٗ .يف
الغهُات األخرئ ايتم العلما٘ ايتماماا كبرياا بنعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ.
فقز قبَّع  Scott & Wang Chenمنعاسز ععلُ املغعتًلك القاٙمعٕ يف ععّال ؽعبكات
التُاحعل االدتمعاعْ (َ )47رصؼ) )48( Chu & Kim (2011العالقعٕ بعني العُامعل الهفغعّٕ
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َإعالنععات ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ َتُحععلك رصاعععات ( Drèze & Zufryden

َ - )49((1997ال رصعك العُامل ال تؤثض علٖ اجتايات املغتًلكني ضتعُ اإلععالى ععرب
ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ -إد أى املعلُمععات املضتبطععٕ بععاملهتر َالرتفّععٌ ( )50أَ الععزَص
االدتمععاعْ َاملارِععٕ َالفغععار ( )51عُامععل صّٙغععٕ تععؤثض علععٖ اجتايععات املغععتًلكني ضتععُ
إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ.
ُِعضل االجتاٍ ضتُ اإلعالى بأنٌ" :اعتعزار مكتغب لزٗ الفضر لالعتذابٕ علعٖ العزَام
بطضِقٕ إظتابّٕ أَ علبّٕ جتاٍ اإلعالى بؾكل عام" (.)52
كما عضل  )53( Ajzenاالجتاٍ بأنٌ :تقّّم الفضر اإلظتابْ أَ الغليب باعتخزام خزمعٕ
معّهَٕ .بالتالْ ميكو تعضِ االجتاٍ ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ باعتبعاصٍ:
قبُ أَ صف املغعتًلك هلعا َِععز اجتعاٍ املغعتًلكني ضتعُ اإلععالى ستعزراا صّٙغاعا لفعالّعٕ
اإلعععالى (َِ )54تععّ اعععتخزام مُاقع الؾععبكات االدتماعّععٕ َالتلفظِععُى بععالتظامو يف محلععٕ
َاسععزٔ اعععتذابٕ أكجععض مال٘مععٕ مععو اعععتخزام يععشٍ الُعععاٙل بؾععكل فععضرٓ .فالهععاؼ ِععضَى
اإلعالنععات أقععل إقهاعاععا عهععزما تغععتخزم كععل َعععاٙل اإلعععالم يف َقععك َاسععز بععزال مععو
اعععتخزامًا بؾععكل متتععاب َ .يععشا ِع ع أى نععُ َعععاٙل اإلعععالم املغععتخزمٕ يف اإلعععالى
َالتُقّك لٌ تأثري علٖ االعتذابٕ الغلُكّٕ للمغتًلكني (َِ .)55ؤثض االجتاٍ ضتعُ اإلععالى
علٖ اإلقها فقز صحزت عالقٕ سات راللٕ إسصا ّٕٙبني اجتايات املغتًلكني يف الُالِعات
()56
املتشزٔ األمضِكّٕ َالصني ضتُ اإلعالى علٖ ؽبكٕ اإلنرتنك َإقها املغتًلكني
َتععععؤثض اجتايععععات املغععععتًلكني ضتععععُ اإلعععععالى علععععٖ اعععععتذاباتًم خصُحاعع عا الهّععععٕ
الؾضاَ .)57(ّٕٙتضد االعتذابٕ الغلُكّٕ الغعلبّٕ للمغعتًلكني ضتعُ اإلععالى (مجعل :جتهعب
اإلعالى علٖ ؽبكٕ اإلنرتنك) إد اجتاياتًم الغلبّٕ ضتُ اإلعالىَ .قز ِكُى يشا املُقع
الغععليب نتّذععٕ للطبّعععٕ املظعذععٕ لإلعععالى علععٖ ؽععبكٕ اإلنرتنععك َالع تععأتْ مععو اعععتقبا
إعالنات ال تتماؽٖ م ايتمامات املغتقبل َيف املقابل عهزما ِكُى اإلعالى علعٖ ؽعبكٕ
اإلنرتنععك سا حععلٕ باملغععتلم فعاى املغععتقبل ُِطععُص اجتاياعا إظتابًّّعا ضتععٍُ َِغععتذّب بؾععكل
إظتابْ ( .)58كما أى الُعْ بالعالمٕ التذاصِعٕ ِعؤثض علعٖ اجتعاٍ املغعتًلكني ضتعُ إعالنعات
ؽبكات التُاحل االدتماعْ; ما ِؤثض بزَصٍ علٖ اعتذاباتًم الغلُكّٕ (.)59
تُدز العزِز مو املتغريات ال تؤثض يف اجتايات املغعتًلكني ضتعُ إعالنعات ؽعبكات
التُاحععععل االدتمععععاعْ َاملضتبطععععٕ بًععععزل يععععشٍ الزصاعععععٕ َيععععْ :التفاعلّععععٕ املزصكععععٕ

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

َاملصزاقّٕ َجتهب اإلعالى َارتصُحّٕ َاملارِٕ َمسعٕ الؾضكٕ َفّما ِلْ تفصعّل
مُدظ هلشٍ املتغريات:
التفاعلّٕ املزصكٕ Perceived Interactivity
َُح التفاععل معو الهاسّعٕ الؾخصعّٕ بأنعٌَ :ععّلٕ لتُاحعل األفعضار بؾعكل فعَّعا مع
بغ الهظض عو املغافٕ أَ الظمو (َ .)60علٖ املغتُٗ اآللعْ َُحع التفاععل
بعطًم البع
باعتباصٍ مسٕ مو مسات الُعّلٕ ال تغم ملغتخزمًّا باملؾاصكٕ يف إنؾعا٘ َإععارٔ إنؾعا٘
املطعععمُى َِغعععري التفاععععل علعععٖ اإلنرتنعععك الطعععضل الع ع ِعععزص معععو خالهلعععا املغعععتخزمُى
اإلعالى(.)61
نظضاا الختالل اإلعالى غري املباؽض مجعل إععالى التلفظِعُى َاإلساععٕ ععو اإلععالى علعٖ
ؽععبكٕ اإلنرتنععك; لععشا ظتععب علععٖ املعلععهني حتلّععل العُامععل ال ع تععؤثض علععٖ قبععُ املغععتًلك
لإلعععالى علععٖ ؽععبكٕ اإلنرتنععك َالعع تؾععمل ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعََْ .فقععا لععع
 )62( Mangold and Fauldsتؤثض ؽبكات التُاحل االدتماعْ علعٖ املغعتًلك يف كعل
مضسلٕ مو مضاسل عملّٕ حه القضاص َأِطاعا تعؤثض علعٖ العضأٓ الععام َتؾعكّل االجتايعات.
َِعتقز أى املغتُٗ العالْ مو التفاعل ُِدعز اجتايعات إظتابّعٕ َمضضعّٕ جتعاٍ اإلععالى علعٖ
مُاق الؾبكات االدتماعّٕ.
َمععو القععزصات التفاعلّععٕ لؾععبكات التُاحععل االدتمععاعْ; كالفّغععبُ قععزصتًا علععٖ
دعععشب املغعععتخزمني إد اععععتخزام الهصعععُص َالصعععُص َالفّعععزُِ َالعععضَاب كمشتُِعععات
تفاعلّات َسلك كنعرتاتّذّات الطمٕ لتتب َمؾاصكٕ املهتذات ادتزِزٔ م املغتًلكني.
َِغعععاعز خلعع مالمعع  Profileالصعععفشٕ ععععرب ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ َحتعععزِجًا
بؾكل متكضص علٖ حتغني الُعْ العام َتغلّ الطُ٘ علعٖ األعمعا التذاصِعٕ َالعالمعٕ
التذاصِعٕ ععرب اإلنرتنعك فعهعزما ِبشعح العمعال٘ ععو معلُمعات سعُ الؾعضكٕ فعنى مالمع
ؽبكات التُاحعل االدتمعاعْ املتععزرٔ اللغعات تقعزم معلُمعات ععو الؾعضكٕ كمعا ِغعًم
َدُر صَاب ملُق الُِب ارتاص بالؾضكٕ َقهُات املعلُمعات املختلفعٕ يف بهعا٘ املصعزاقّٕ.
َمععو خععال إعععزارات املالم ع الؾخصععّٕ  personal profilesلصععفشٕ الؾععضكٕ تتععّ
ؽبكات التُاحل إمكانّٕ إضافٕ معلُمات مباؽعضٔ ععو الؾعضكٕ َاملهتذعات َارتعزمات
ََض صَاب للمُق َبها٘ محلٕ عرب ؽبكات التُاحل االدتماعْ لظِعارٔ العُعْ بالعالمعٕ
التذاصِٕ.
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َقععز خلقععك ؽععبكات التُاحععل االدتمععاعْ َعععّلٕ للؾععضكات لتغععُِ َبّ ع مهتذاتًععا
َخزماتًا بطضِقٕ شتتلفٕ دزِزٔ فمعجال مكنهعك اإلعالنعات الع تظًعض علعٖ كعل حعفشٕ
مو حفشات الفّغعبُ الؾعضكات للُحعُ إد املغعتًلكني احملعتملني بطضِقعٕ أععض معو
سّعععح الُقعععك َفعالعععٕ معععو سّعععح التكلفعععٕ; َلعععشلك ميكعععو للؾعععضكات أى تغعععتًزل
املغتخزمني األكجض استمالًا لؾضا٘ مهتذاتًا عو قضِع الُحعُ إد ملفعات تعضِع اصتبعا
مععو متصععف مغععتخزمْ الفّغععبُ علععٖ عععبّل املجععا  :إسا كععاى مغععتخزم الفّغععبُ طاص
املُق ع اإللكرتَنععْ لععهفػ متععادض التذظٙععٕ مععضات متعععزرٔ يف األعععبُ تبععزأ إعالناتًععا يف
الظًععُص علععٖ سغععاب الفّغععبُ ( تجبّععك بّكغععل فّغععبُ ُِغععذل كععل بّانععات املععضَص
مبُقعك أَ بصفشات معّهٕ فق َميكهك بعز سلعك معو تؾعغّل اإلعالنعات للُحعُ إد
طَاص مُقعك علٖ فّغبُ ).
جتهب اإلعالنات:
نظضاا لظِارٔ ضذّر َفُضٖ َجتظٙعٕ َععاٙل اإلععالم ِتععض املغعتًلكُى لعالالل معو
الضعاٙل التذاصِٕ كل ِعُم ( )63الع تصعّبًم بامللعل َأسّانعا الطعذض َتعزفعًم لتذهبًعا
َِع جتهب اإلعالنات" :مجّ اإلدضا٘ات ال ِقعُم بًعا مغعتخزمُ َععاٙل اإلععالم لتفعارٓ
أَ للتقلّل مو تعضضًم للمشتُٗ اإلعالنْ" (َ .)64قز أحب الؾخم لزٌِ القزصٔ علٖ جتهب
اإلعالى بطضل معضفّٕ َعلُكّٕ َنلّعٕ ( )65علعٖ ععبّل املجعا  :جتايعل اإلععالى املهؾعُص يف
حععشّفٕ أَ زتلععٕ ِعتععرب أعععلُباا معضفًّّععا َالتشععُ إد الععربامر التلفظُِنّععٕ األخععضٗ خععال
الفاحععل اإلعالنععْ ِعتععرب قضِقععٕ عععلُكّٕ لتذهععب اإلعععالىَ .سععشل الهُافععش املهبجقععٕ علععٖ
ؽبكٕ اإلنرتنك ِعترب قضِقٕ نلّٕ لتذهب اإلعالى.
َِعععشكض  )66( Cho and Cheonأى قطعع املًمعععٕ interruption of task
َالفُضٖ  clutterاملزصكعٕ ملُاقع اإلنرتنعك َالتذعاصب الغعابقٕ الغعلبّٕ مع اإلععالى علعٖ
ؽبكٕ اإلنرتنك; كلًا عُامل تُُض أعباب جتهب اإلعالى علٖ ؽبكٕ اإلنرتنك َعتعزخ
"قط املًمٕ" عهزما ِتم تقلّل عضعٕ اعرتدا البّانات َمعادتتًا ععرب ؽعبكٕ اإلنرتنعك أَ
عهزما تتُق عو املتابعٕ بغبب اإلعالى الشٓ ِطلب مهك إدعضا٘ قبعل أى تكعُى قعارصاا علعٖ
اعتٚهال نؾاقك علٖ اإلنرتنك (مو األمجلٕ علٖ سلك :ما عتزخ عهزما نضِز مؾايزٔ فّعزُِ
عرب الُّتُّب صتز أسّانا عباصٔ :ميكهك ختطْ اإلعالى بعز ػ ثعُاى)َِ .طلع مصعطل
فُضععٖ اإلعععالى علععٖ ":إرصا املغععتًلك الععشٓ ِعتقععز أى يهععا الكععجري مععو اإلعالنععات يف

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

َععععاٙل إععععالم معّهعععٕ يف َقعععك مععععني َحتعععزخ جتعععاصب املاضعععْ الغعععلبّٕ عهعععزما ُِادعععٌ
املغتًلكُى َضعاا غري مُات مجعل :تلقعْ صععاٙل خارععٕ أَ مبعالغ فًّعا أَ ِعتم رفعًعم إد
رخُ مُاق غري الٙقٕ.
املصزاقّٕ:
تؾععري املصععزاقّٕ إد عهاحععض مُضععُعّٕ َساتّععٕ مععو مصععزاقّٕ مععو املصععزص أَ الضعععالٕ.
ميكو تعضِ مصزاقّٕ َعاٙل اإلععالم َاإلععالى علعٖ أنًعا :املعزٗ العشٓ معو خاللعٌ ِعتقعز
املغتًلك أَ ِج يف َعاٙل اإلعالم أَ ارعا٘ات اإلعالى (.)67
كؾع  )68( Rodgersَ Mooreأى مغععتُٗ املصععزاقّٕ أَ الجقععٕ مععو العُامععل املععؤثضٔ
علٖ كّفّعٕ صؤِعٕ املغعتًلك ملصعزاقّٕ املعلُمعات املقزمعٕ; َيعشا ِعع أى قعزصٔ العمّعل علعٖ
الجقٕ يف إعالنعات ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ تعتمعز علعٖ معا إسا كعاى ِجع أَ ال ِجع يف
الُعععّلٕ االدتماعّععٕ املغععتخزمَٕ .عععالَٔ علععٖ سلععك إسا كععاى املغععتًلكُى ال ِجقععُى أَ ال
ِصزقُى َعاٙل اإلعالم فعننًم ععّكُنُى أقعل انتباياعا إد أٓ ستتعُٗ أَ إد املهعتر املُعلعو
عهٌ (.(69
َِعتقععز بع ع العلمععا٘ أى اإلعععالى علععٖ ؽععبكٕ اإلنرتنععك ِبععزَ أكجععض مصععزاقًّٕ مععو
اإلععععالى ععععرب َععععاٙل اإلععععالم التقلّزِعععَٕ .علعععٖ العكعععػ معععو سلعععك ِعتقعععز  )70( Toddأى
املصزاقّٕ مصزص ايتمعام كعبري ملغعتخزمْ اإلنرتنعك كمعا السع َ )71(Brackettدعُر
عالقٕ بني الجقٕ يف اإلعالى علعٖ ؽعبكٕ اإلنرتنعك َمُقع املغعتًلكني جتعاٍ اإلععالى علعٖ
ؽعععبكٕ اإلنرتنعععكَ .بالتعععالْ ميكعععو أى طتلعععم إد أى مصعععزاقّٕ إعالنعععات الؾعععبكات
االدتماعّععٕ املزصكععٕ مععو قبععل املغععتًلكني مععو ؽععأنًا أى تععؤثض علععٖ اجتايععاتًم ضتععُ يععشٍ
اإلعالنات.
اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ َعالقتًا باعتذابتًم:
ستزرات االجتاٍ ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ:
ارتصُحّٕ:
َُدععز الهقععاش سععُ ارتصُحععّٕ علععٖ ؽععبكٕ اإلنرتنععك مهععش َدععُر ؽععبكٕ اإلنرتنععك
َكانك املخاَل املتعلقٕ بارتصُحّٕ يف مُاق الؾبكات االدتماعّعٕ أِطاعا قطعّٕ مجعاصٔ
مهععش بزاِععٕ مؾععاصكٕ املغععتخزمني ملعلُمععاتًم َتفطععّالتًم مجععل :التفاحععّل الؾخصععّٕ

117

118

َالصُص َاذتاالت َاهلُاِات َغريياَ .م سلك فمُق مجل فّغعبُ ِعُفض الُحعُ إد
معلُمععات املغععتخزم َِععُفض إعععزارات ارتصُحععّٕ الؾخصععّٕ مععو أدععل التغلععب علععٖ قل ع
ارتصُحّٕ (َ .)72قز مت انتقار عّاعات ارتصُحعّٕ غالباعا; ألنًعا حععبٕ أَ تغعتغضل َقتاعا
قُِلًععععا يف القععععضا٘ٔ (َ .)73يهععععا أرلععععٕ علععععٖ أنععععٌ إسا كععععاى املُقعع ع عتتععععُٓ علععععٖ عّاعععععٕ
فاألفضار أكجض عضضٕ لتبار املعلُمات الؾخصّٕ م املُق (.)74
َتقُم العزِز مو ؽضكات اإلنرتنك جبمع كمّعٕ كعبرئ معو البّانعات الؾخصعّٕ ععو
مغععتخزمًّا َتغععتخزم يععشٍ البّانععات لتغععم للمعلععهني باعععتًزال َختصععّم اإلعالنععات.
َقز ِهظض املغتًلكني إد ستتُٗ اإلعالى الؾخصْ علٖ مجل يعشٍ املُاقع علعٖ أنعٌ أكجعض
داسبّٕ َأكجض تُافقًعا مع مصعاذتًم لكعهًم أِطاعا قعز ِضَنعٌ مضَعاعا َمتطفلًعا إسا كعانُا
ِعتقععزَى أى الؾععضكٕ انتًكععك خصُحععّاتًم َقععز ِععؤرٓ إد "مقاَمععٕ" املغععتًلكني لععٌ.
"املقاَمٕ"  Reactanceسالٕ حتفّظِٕ ِقاَم مو خالهلعا املغعتًلكُى ؽعّٚاا َدعزٍَ قغعضًِّا
َسلك بالتصضل بطضِقٕ عكػ املقصُرٔ.
َِؾري  )75(TUCKERإد أى االعتمضاص يف اعتخزام بّانعات املغعتًلكني لتخصعّم
اإلعالنات قز دعل املغتخزمني أقل استمالًا لالعتذابٕ ملجل يشٍ اإلعالنات.
املارِٕ :Materialism
تُعععضل املارِععٕ علععٖ أنًععا ":االعتقععار بععأى املمتلكععات الفضرِععٕ ستععُص الغعععارٔ الفضرِععٕ
َالتقزم االدتماعْ ( )76فًْ مصزص االبتًعازَ .قعز َدعزت رصاععٕ Chang and Zhang
( )77أى املارِٕ عامل ستزِّر الجتايات املغتًلكني جتاٍ األلعاب عرب اإلنرتنك كما َدعزت
رصاععععات  )78( Burns and Rabolt Parkأى املارِعععٕ معععتغري معععؤثض علعععٖ اجتايعععات
املغتًلكني َعلُكًم ضتُ الؾضا٘ عرب اإلنرتنك إال أى الباسح اعتبعز يشا العامل; نظضاا
لكُنٌ مضتبطًا بالغضب الشٓ ِهظض إد اذتّأ نظضٔ مارِٕ علٖ عكػ العامل العضبْ الشٓ
ِتغم خبصُحّتٌ يف يشا ادتانب.
مسعٕ الؾضكٕ َاإلعالى عرب ؽبكات التُاحل االدتماعْ َاعتذابٕ املغتًلك:
مت رصاعععٕ مفًععُم مسعععٕ الؾععضكٕ مععو قبععل البععاسجني يف زتععاالت االقتصععار َالهظضِععٕ
التهظّمّٕ َالتغُِقّٕ .كما سلل االقتصارُِى قطاِا الغمعٕ يف إقاص عالقتًا جبعُرٔ املهعتر
َالغعض ( )79كما رصؼ باسجُ املهظمات الغعمعٕ باعتباصيعا اهلُِعٕ االدتماعّعٕ ََحعفُيا
بأنًا مُصر مًعم َغعري معارٓ قعز ِغعًم إد سعز كعبري يف أرا٘  performanceاملؤعغعٕ

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

َستععٖ يف بقاًٙععا ( .)80كمععا رصؼ علمععا٘ التغععُِ الغععمعٕ ضععمو العالمععٕ التذاصِععٕ مقرتنععٕ
مبصزاقّٕ الؾضكٕ(َ )81علٖ الضغم مو أى اختالل املفضرات ظتعل مو الصععب حتزِعزيا
( )82إال أنٌ ُِالس تُاف اآلصا٘ بؾأى دُيض مفًعُم مسععٕ الؾعضكٕ; إس إنًعا نتّذعٕ لعءرا٘
الغاب للؾضكٕ (َ .)83ميكو الهظعض إد مسععٕ الؾعضكٕ كمعضنٔ لتعاصِد الؾعضكٕ تعمعل
علٖ تُحّل املعلُمعات دتمًُصيعا املغعتًزل املتعلقعٕ بهُعّعٕ مهتذاتًعا أَ خعزماتًا مقاصنعٕ
م مجّالتًا ال ِقزمًا مهافغُيا (َ .)84تُحعل َ Henry Boatengنخعضَى ( )85إد أى
مسعععٕ الؾععضكٕ عامععل ساعععم يف قععضاص ؽععضا٘ املهتذععات أَ اختععاس إدععضا٘ات إظتابّععٕ ضتععُ
املهتذات ال مت اإلعالى عهًا يف ؽبكات التُاحل االدتماعْ.
َعضفتًعا  )86( Nguyen & Leblancعلععٖ أنًعا رصدعٕ معو الجقعٕ (أَ ععزم الجقععٕ) يف
قععزصٔ الؾععضكٕ علعععٖ تلبّععٕ تُقععععات العمععال٘ بالهغععبٕ لغعععمٕ معّهععَٕ .ععععضل )87( Herbig
الغمعٕ بأنًا "ختمني لتُافع مسعٕ الكّعاى مع معضَص الُقعك "; َلعشلك ميكعو للؾعضكٕ أى
ِكعععُى هلعععا مسعععات متععععزرٔ فّكعععُى لعععزًِا مسعععٕ لكعععل معععو :األعععععاص َدعععُرٔ املهعععتر
َاالبتكاص َإراصٔ ادتُرٔ أَ الغمعٕ العاملَّٕ .فقًا  )88( Wartickفنى مسععٕ الؾعضكٕ يعْ
جتمّع ع لتصعععُصات أحعععشاب املصعععات سعععُ معععزٗ اععععتذابٕ املهظمعععات لتلبّعععٕ متطلبعععاتًم
َتُقعاتًمَِ .ؾمل يشا التعضِ أِطاا بؤصٔ زتمُعٕ تصُص قزصٔ الؾضكٕ علٖ تلبّٕ تُقعات
زتمُعععات أخععضٗ مععو نفغععًا .مسعععٕ الؾععضكٕ قععز ال تكععُى مؾععرتكٕ بععني مجّ ع الفٚععات.
َيكشا ميكو لؾضكٕ أى تكُى مسعتًا متعزرٔ (.)89
َِععضٗ )90( Herbigأى مسعععٕ الؾععضكٕ تتؾععكل م ع مععضَص الُقععك باعتباصيععا عملّععٕ
تععضاكم لءسكععام لععزٗ شتتلعع اامُعععات العع تتعامععل معع الؾععضكَِٕ .فععرت بععع
الباسجني ( )91أى معظم املهظمات تغتمز مسعتًا ععو قضِع القّعام مبعا ِتُقععٌ مهًعا ااتمع
بالطب مجل :تُفري مهتذات َخزمات سات نُعّٕ دّعزٔ َاملؾعاصكٕ ااتمعّعٕ معو خعال
األعما ارتريِٕ َغرييا مو املغؤَلّات االدتماعّٕ للؾضكات (.)92
َأَض ع نخععضَى ( )93أن عٌ ِ عتم اعععتخزم مسععات الؾخصععّٕ لُح ع الغععلُكّات العامععٕ
للؾضكَِٕ .عضل  )94( Pervinالؾخصّٕ بأنًا" :خصعاٙم الؾعخم أَ األفعضار الع متجعل
أمناقًا متغقٕ مو الغلُ َِطّ  )95( Spectorبأنٌ ِتم تطبّع مفًعُم الؾخصعّٕ علعٖ
األؽخاص َعلٖ الؾضكات (َبالتالْ ِتم اعتخزام مفًُم الؾخصعّٕ علعٖ ععبّل االععتعاصٔ
أَ زتاطاا)َ .اعتعاص  Spectorعزراا مو العهاحض  -الع أخعشيا معو مقعاِّػ لؾخصعّات
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شتتلفععٕ َأ ععاخ عععابقٕ خاحععٕ بغععمعٕ الؾععضكات ََ -دععز أى األبعععار الكامهععٕ مجععل:
الزِهامّكّٕ َالتعاَى َالهذا َاألعما ; يْ مفتا لغمعٕ الؾعضكَٕ .قعز مكعو يعشا
املفًُم العلما٘ معو رصاععٕ الفذعُٔ بعني تصعُصات أحعشاب املصعلشٕ يف العزاخل َادتمًعُص يف
ارتاصز (َ (96)(97رصاعٕ تأثري مسعٕ الؾضكٕ علٖ تفطّالت أحشاب املصلشٕ.
كما تتكُى مسعٕ الؾعضكات اعتمعاراا علعٖ كُنًعا دعزِضٔ بالجقعٕ trustworthy
َال ال تع زتضر ؽعض لقعزصتًا علعٖ الُفعا٘ بُعُريعا َلكعو الؾععُص بُدعُر نّعٕ لعزًِا
للُفععا٘ بالُعععزَ .سععزَّر  )99( Sako )98( Rexhaَ Miyamotoثالثععٕ أبعععار للجقععٕ يععْ:
املُثُقّٕ َ reliabilityاألمانعٕ َ honestyاإلسغعاى َ .benevolenceغتعتم البععزاى
األَالى بُفا٘ الؾعضكٕ بعالُعُر الع أبضمتًعا; بّهمعا ِتعلع البععز األخعري بتصعضل الؾعضكٕ
بطضِقٕ تعاَنّٕ بغ الهظض عو الُعُر.
َيف َقععععك مبكععععض مععععو عععععام  1986اكتؾعع ع  )100( Bellizziَ Hiteأى مقععععزمْ
ارتزمات املًهّٕ كانُا مًتمني دزًّا بكّفّٕ تطُِض َاذتفا علٖ "الغعمعٕ ادتّعزٔ"َ .امتعز
يشا االيتمام أِطاا إد ؽضكات أخضٗ افرتضك أى للغمعٕ اإلظتابّعٕ للؾعضكٕ العزِعز معو
الهتععاٙر املفّععزٔ .علععٖ عععبّل املجععا  :صب ع َ Yoonنخععضَى ( )101بععني مسعععٕ الؾععضكٕ َنّععٕ
الؾععضا٘ كمععا صب ع  )102( Brownأِطا عا بّهً عا َبععني اجتععاٍ املؾععرتِو ضتععُ صدععا البّ ع يف
مُاقع الؾععضا٘ كمععا صبع العلمععا٘ مسعععٕ الؾععضكٕ بعع:دُرٔ املهععتر املزصكععٕ َصر رخععُ
مهعععافػ للؾعععضكات (َ )103املغعععايمٕ يف اختالفعععات األرا٘ بعععني الؾعععضكات (َ )104دعععشب
املغععتجمضِو َاطتفععا تكلفععٕ صأؼ املععا َتعظِععظ القععزصٔ التهافغععّٕ (َ )105املغععاعزٔ يف
التعضِع مبهظمععٕ قُِععٕ مععو قبععل املععُ فني (َ .)106قععز دععزت  )107(Ewing َ Caruanaأى
مسعٕ الؾضكٕ هلا تأثري مباؽض علٖ الُال٘ عرب اإلنرتنك كما تلعب رَص الُعّ يف القّمٕ
املزصكععَِٕ .هظععض  )108( Van Rielَ Berensلغععمعٕ الؾععضكٕ مععو خععال ثععالخ مععزاصؼ
شتتلفٕ يْ :مفًُم التُق االدتماعْ َؽخصّٕ املؤعغٕ َالجقٕ.
َميكو االععتزال معو الزصاععات اذتالّعٕ علعٖ أى مسععٕ الؾعضكٕ قعارصٔ علعٖ التعأثري
علٖ اعتذابٕ املغتًلكني إلعالنعات املهتذعات  /ارتعزمات بغع الهظعض ععو الُععّلٕ (أٓ
ما إسا كانك ؽبكات التُاحل االدتماعَْ /عاٙل اإلعالم التقلّزِٕ) املغعتخزمٕ .صغعم أى
اإلعالى عرب ؽبكات التُاحل االدتماعْ لّػ خالّاا مو املخعاقض َخاحعٕ املتعلقعٕ بالجقعٕ
َاملصععزاقّٕ ( )109فاملغععؤَلّٕ تقع علععٖ املغععُقني /املعلععهني لتقععزِم إعالنععات سات معلُمععات
تتمت مبصزاقّٕ َدعزِضٔ بالجقعٕ .كمعا حتتعاز املهظمعات إد دععل َدُريعا ستغُعاعا علعٖ

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

ؽبكات التُاحل االدتماعْ
األدُا٘.

ّح ِغتطّ اإلعالى يف سالعٕ سعزَخ أٓ ععُ٘ فًعم تهقّعٕ

َأكعععز  )110( Marshأى اإلعالنعععات الع ع تظًعععض علعععٖ مُقع ع الُِعععب املُثُقعععٕ تتمتع ع
مبصزاقّٕ مو قبل املغعتًلكني إال أى املغعتًلكني قلقعُى معو مصعزاقّٕ يعشٍ اإلعالنعات.
َنتّذٕ لشلك فنى معظم املغتًلكني ِظَصَى املُاق اإلخباصِعٕ املُثُقعٕ; للتشقع معو حعشٕ
احملتُِات ال ِقضؤَنًعا ععرب ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعَْ .خلعم إد أى الغعمعٕ املبهّعٕ
علٖ الجقٕ مصزص صّٙغعْ "الفعرتا قّ معٕ فضِعزٔ لصعهاعٕ اإلععالم "َ .يف الُقعك نفغعٌ َدعز
بعععع البععععاسجني أى مصععععزاقّٕ اإلعععععالى عامععععل أعاعععععْ للشصععععُ علععععٖ صر إظتععععابْ مععععو
املغتًلكني (َ ;)111يعشا ِعع أى املغعتًلكني عضضعٕ للجقعٕ َإ ًعاص مُقع إظتعابْ جتعاٍ
إعالى ؽبكات التُاحل االدتماعْ املقزم مو قبل ؽضكٕ سات مسعٕ قّبٕ.
نتائج الدراسة:
أولًا :تساؤالت الدراسة:
ؽبكات التُاحل االدتماعْ ال

اعتخزمًا املبشُثُى:

دزَ ( )4ؽبكات التُاحل االدتماعْ ال اعتخزمًا املبشُثُى (اختّاص أكجض مو بزِل)
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تُحعععلك الزصاععععٕ إد أى مجّع ع املبشعععُثني ِغعععتخزمُى ؽعععبكات التُاحعععل مبختلع ع
أنُاعًا عُا٘ ال تضتب باهلُات الشكّٕ " َاتغاب"  %25.3أَ املضّٙعٕ الع تعتمعز علعٖ
الصُص مجل :عهاب ؽات"  " %62.4أَ التزَِو املصعغض" تعُِرت  "%60.3أَ الؾعبكات الجضِعٕ
ال تعتمز علٖ الفّزُِ َالهم "ُِتُّب"  %65.3إضافٕ إد املُاق األخضٗ; كانغعتذضام
َدُدل بلػ َفّغبُ َغرييا; مبا ُِض ؽُّ اعتخزام مهصعات التُاحعل االدتمعاعْ
شتتلفٕ األبعار.
َتُضع يععشٍ الهتّذععٕ أى ااتمع الغعععُرٓ ِطع ؽععبكات التُاحععل يف عُععلم أَلُِاتععٌ;
َِضدع سلععك ملععا ؽععًزتٌ ؽعبكات التُاحععل االدتمععاعْ خععال الغعهُات الععجالخ املاضععّٕ مععو
قفضٔ غري مغبُقٕ يف املهطقٕ دعلتًعا الظعايضٔ األكجعض بعضَطاا علعٖ مغعتُٗ الععامل َسلعك
م تُفرييا مهصعات لهقعل األخبعاص َبجًعا معو قلعب اذتعزخ َالتععبري ععو اآلصا٘ َمؾعاصكٕ
املعاصل َاألحزقا٘ األسزاخ َالتُاحل االدتماعْ َاملً .
مزٗ اعتخزام املبشُثني لؾبكات التُاحل االدتماعْ ُِمًّّا:
دزَ ( )5مزٗ اعتخزام املبشُثني لؾبكات التُاحل االدتماعْ
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أَضععععشك الهتععععاٙر اصتفععععا كجافععععٕ اعععععتخزام الؾععععبكات االدتماعّععععٕ ُِمًّّععععا فععععع
ِ % 36.2غععععععتخزمُى ؽععععععبكات التُاحععععععل االدتمععععععاعْ مععععععو عععععععاعٕ إد أقععععععل مععععععو 3
ععععععاعات كمعععععا أى معععععا ِقعععععضب معععععو ثلعععععح العّهعععععٕ (ِ )%30.4غعععععتخزمًا أكجعععععض معععععو 5
ععععاعات َيعععُ َقعععك كعععبري; َِعععز سلعععك علعععٖ اصتبعععا ااتمع ع الغععععُرٓ الؾعععزِز بًعععشٍ

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

الؾععععبكات .أمععععا مععععو ِغععععتخزمُى ؽععععبكات التُاحععععل " مععععو  3عععععاعات إد أقععععل مععععو 5
عععععاعات " فّمجلعععععُى صبعععع العّهعععععٕ ( )% 25تاليعععععم يف الرتتّعععععب األخعععععري ممعععععو ِغعععععتخزمُى
ؽبكات التُاحل االدتماعْ " أقل مو عاعٕ " بهغبٕ (.)%8.5
َتؤكعععز يعععشٍ الهتعععاٙر أى ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ حعععاصت األكجعععض ؽعععععبّ ًٕ
َانتؾعععععاصاا كمعععععا باتعععععك تُغعععععتخزم يف كعععععل قطاععععععات ااتمععععع َال تُدعععععز َععععععّلٕ
اتصالّٕ تُغتخزم بهفػ الكجافٕ يف ااتم الغعُرٓ.
دزَ ( )6عزر مضات رخُ املبشُثني علٖ ؽبكات التُاحل االدتماعْ
ك

%

العبارة
أق من م ة يف اليوم.





من  7إىل  4م ات يوميًّا.





من  5إىل  6م ات يوميًّا





من  7إىل  71م ات يوميًّا





أكث من  71م ات يوميًّا.





اجملموع

774

711

تؤكععععز نتععععاٙر ادتععععزَ الغععععاب نتععععاٙر ادتععععزَ الععععشٓ قبلععععٌ يف كجافععععٕ اعععععتخزام
ؽعععععبكات التُاحعععععل ُِمًّّعععععا سّعععععح إى ِ %40.6عععععزخلُى علًّعععععا أكجعععععض معععععو  10معععععضات
ُِمًّّا بّهما مو ِقل اعتخزامًم هلا ِأتُى يف املضتبٕ األخرئ.
َعلعععٖ يعععشا ميكعععو القعععُ بعععأى اععععتخزام ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ أحعععب
عععععلُكًا اتصععععالًّّا ؽععععاٙعاا يف ااتمعع ع الغعععععُرٓ َ -يععععُ مععععا كععععاى ِقععععا قععععزمياا عععععو
الضارِعععُ ِ -عععز علعععٖ تعلقًعععم الؾعععزِز بًعععشٍ الؾعععبكات َأيمّتًعععا بالهغعععبٕ هلعععم سّعععح
غزت نؾاقًا ُِمًّّا ال غهٖ عهٌ; ملا تقزمٌ مو إؽباعات متهُعٕ.

123

124

تعض

املبشُثني إلعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ أعبُعًّّا:

دزَ ( )7متُع تعض

املبشُثني إلعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ أعبُعًّّا
ك

%

العبارة
أق من  5إعالنات أسبوعيًّا.

70

31.3

من  5إىل  71إعالنات أسبوعيًّا.

81

36.2

أكث من  71إعالنات يف األسبوع.

73

32.6

اجملموع

774

711

تؾري نتاٙر الزصاععٕ إد أى ِ %36.2ؾعايزَى يف املتُعع "معو  5إد  10إعالنعات أععبُعًّّا"
ِلععًّم ممععو ِؾععايزَى " أكجععض مععو  10إعالنععات يف األعععبُ " بهغععبٕ َ %32.6مععو ِؾععايزَى
"أقل مو  5إعالنات أعبُعًّّا" بهغبٕ .%31.3
َُِض سلك ؽُّ منع املؾعايزٔ املتُعع بؾعكل ععام َيعْ نغعب مقبُلعٕ خصُحاعا يف
ل عظَل كجري مو األفضار عو مؾايزٔ اإلعالنات بؾكل عام خصُحاعا ععرب اإلنرتنعك;
نظضاا لُدُر شتاَل مجل :الجقٕ َاألماى علٖ الهشُ الشٓ عتُضشٌ الهتاٙر التالّٕ.
مُق التُاحل االدتماعْ ال

ِتعض

دزَ ( )8مُاق التُاحل االدتماعْ ال ِتعض
العبارة

املبشُثُى مو خالهلا لإلعالنات:
املبشُثُى مو خالهلا لإلعالنات (اختّاص أكجض مو بزِل)
ك

%

تويرت





سناب شات





اننيتج ام





يوتيوب





جوج +





واتنياب





فيس بوك





غري ذلك





اجملموع
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العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

تؾري نتاٙر الزصاعٕ إد أى ُِتُّب ِتصزص ؽعبكات التُاحعل االدتمعاعْ الع ِؾعايز
مععو خالهلععا املبشُثععُى اإلعالنععات بهغععبٕ ِ %32.6لّععٌ انغععتذضام (َ )%21.9عععهاب ؽععات
(َ )%14.3تُِرت ( )%13.4بّهما ساطت باقْ الؾبكات نغب أقل مو .%10
َِأتْ تصعزص ُِتّعُب ملؾعايزٔ اإلعالنعات معو خاللعٌ; ذتذبعٌ مؾعايزٔ الفّعزُِ بععض
اإلعععالى ملععزٔ ععػ ثععُاى علععٖ األقععل إضععافٕ إد قطعععٌ لععبع الفّععزُِيات سات نغععب
املؾايزٔ املضتفعٕ بفاحل إعالنْ.
اجتايات املبشُثني ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ:
دزَ ( )9اجتايات املبشُثني ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ
العباصٔ
االجتاٍ
ضتعععععععععععععععُ
اإلعالنات

مُاف ()3
أصٗ أى إعالنععععععععات
ؽبكات التُاحعل
االدتمعععاعْ ؽعععْ٘
دّز.



ستاِز ()2

معاص

()1

املتُع

املعهُِٕ

      

T. TEST


أسعععععععب إعالنعععععععات
ؽبكات التُاحعل
االدتماعْ.

       



أعتععععععرب إعالنععععععات
ؽبكات التُاحعل
االدتمععععععععععععععععععععاعْ
ضضَصِٕ دزًّا.



 

    



أعععتطّ أى أح ع
اجتايْ الععام ضتعُ
إعالنات ؽعبكات
التُاحععععععععععععععععععععععععععل
االدتمععععععععععععععععععععاعْ
بؾعععععكل إظتعععععابْ
دزًّا.



      



تُحلك نتاٙر الزصاعٕ إد أى املغتًلكني لعزًِم اجتايعات معتزلعٕ (ستاِعزٔ) متّعل إد
اإلظتابّٕ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ صغعم أى املغعتخزمني ععارٔ ال ِكعُى لعزًِم
مؾاعض إظتابّٕ عهز صؤِٕ اإلعالنات سّح ِرتاَ متُع العباصات بعني (1.7 - 2.0مُافع
 3ستاِععز  ;1معععاص  )1كمععا مل تتذععاَط االجتايععات اإلظتابّععٕ  %40يف أعلععٖ العبععاصات

125

126

ََحععلك يف بع ع العبععاصات إد  %26.8كمععا كانععك مجّ ع العبععاصات رالععٕ عهععز مغععتُٗ
معهُِٕ أقل معوَ .00يعُ معا ِتفع مع رصاععات Kerr & Drennan 2010 (112)Wolin,
) ;(113) Korgaonkar & Lund, (2002كمعا ختتلع دظًّّٙعا مع رصاععٕ ( Cheng,
 )114( )Blackson, Wang & Cho, 2011سّععح كععاى اجتععاٍ  ٪22فقعع مععو
املغتًلكني إظتابًّّا كما ختتل دظًّّٙعا أِطاعا مع رصاععٕ )La Ferle & Lee (2002
(َ )115الععشٓ أؽععاص إد أى املغععتًلكني يف البلععزاى الهامّععٕ ِكععُى هلععم اجتايععات أكجعععض
إظتابّعٕ ضتععُ اإلعععالى بؾععكل عععام فععال ميكععو أى ِقععا سلععك عععو اإلعععالى عععرب ؽععبكات
التُاحل االدتماعْ إد سز كبري.
العُامل املؤثضٔ علٖ إرصا املبشُثني إلعالنات الؾبكات االدتماعّٕ
دزَ ( ) 10العُامل املؤثضٔ علٖ إرصا املغتًلكني إلعالنات الؾبكات االدتماعّٕ
العبارة

متحققة بدرجة
كبرية

التفاعلية
ادلدركة

ت ل ل ل ل ل ل ل ل ب إعالنل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتمل ل ل للاعي انتبل ل ل للاىي
م ل ل ل للن بل ل ل ل ل ا توي ل ل ل للات
األخ ى.





متحققة بدرجة
متوسطة




غري متحققة

ادلتوسط

ادلعنوية

T.
TEST











 


أقلوم بييلارة موقلمل ادلنللت
عل ل ل للا اإلنرتنل ل ل ل بع ل ل للد
التع ل ل لُّ ل ع ل ل للالن يف
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.











 




أش ل للرتي ادلن ل للت ادلعلل ل للن
عنل ل ل ل ل ل ل للو يف شل ل ل ل ل ل ل للب ات
التواص االجتماعي.












 







يف أنشل ل ل للط ،اليوميل ل ل للة
أتعل عللا العالمللات
التجاري ل ل ل للة الل ل ل ل لل ،يل ل ل ل للت
اإلعل ل ل ل ل ل للالن عنول ل ل ل ل ل للا يف
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.











 






العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ
ادلعنوية

T.
TEST

العبارة

متحققة بدرجة

م ل للن األس ل للو بالنني ل للبة
يل ت ل ل ل ل ل ُّك العالمل ل ل ل للات
التجاريل ل ل ل ل ل ل ل للة الل ل ل ل ل ل ل ل لل،
اإلع ل ل للالن عنو ل ل للا ع ل ل ل ل
وسللا أخل ى كالتلفللاز
ب للدال م للن ادلعل للن عنو للا
يف شل ل للب ات التواص ل ل ل
االجتماعي.







 

 






إعالن ل ل ل ل للات ش ل ل ل ل للب ات
التواص ل ل ل االجتم ل ل للاعي
مص ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدر ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي
للمعلوم ل ل ل ل ل ل ل للات ع ل ل ل ل ل ل ل للن
أحدث ادلوديالت.







 


 






أتص ل ل ل ل ل ل للف ش ل ل ل ل ل ل للب ات
التواص ل ل ل االجتم ل ل للاعي
كج للي م للن خط لل ،دلل لا
سأقوم بو.







 


 






كبرية

جتنُّب
اإلعالن

متحققة بدرجة
متوسطة

غري متحققة

ادلتوسط

أستطيمل أن أضمل قا مة
باإلعالنات ال ،أتل ك
أين رأيتو للا يف ش للب ات
التواص االجتماعي.







 

 







إعالن ل ل ل ل للات ش ل ل ل ل للب ات
التواص ل ل ل االجتم ل ل للاعي
خت ل ل ل ل ين ل ل ل للا أعج ل ل ل للب
اآلخ ل ل ون – أمثل للايل -
الل ل ل ل ل ل ل ين يش ل ل ل ل ل للرتون أو
ينيتخدمون ادلنت .







 

 






أش ل للع أن ل ل ل يف خط ل ل ل
اإلص ل ل للابة بف ل ل للريوس إذا
نق ل ل ل ل ت علل ل ل للا وص ل ل ل لللة
إع ل للالن ع ل ل ش ل للب ات
التواص االجتماعي.







 


 






موقل ل ل للمل اإلعل ل ل للالن ىل ل ل للو
أك ل عام ل نع ل مللن
رؤي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إعالن ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.







 

 






127

128
ادلعنوية

T.
TEST

العبارة

متحققة بدرجة

أعج ل ل ل ل للب ب عالن ل ل ل ل للات
ش لكة أو عالمللة تاريللة
واح للدة عل للا األقل ل يف
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.











 






ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوف إعالن ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتم للاعي معلوم للات
دقيق ل للة ع ل للن ادلنتج ل للات
واخلدمات.












 







هت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل إعالن ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتم ل ل ل ل ل للاعي ذك ل ل ل ل ل للا
ادلنيتولك العادي.












 






كبرية

ادلصداقية

اخلصوصية



متحققة بدرجة
متوسطة

غري متحققة

ادلتوسط



ختل ل ل ل ل ل ل ل ل ين إعالن ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
بادلاركللات اللل ،تتواج للد
هبا ادلمييات ال ،أحبل
عنوا.











 






ىنل ل ل ل للاك ال ثل ل ل ل للري م ل ل ل ل للن
ادلبالغ للات يف إعالن للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.







 


 







بني ل ل ل ل ل ل للبب إعالن ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
للعا
يشل للرتي كثل للريون سل ل ً
ق للد ال ي ون للون حباج للة
إليوا فعال.







 


 







تش ل ل ل ل ل ل ل ل للوه إعالن ل ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتم ل ل ل ل ل ل ل للاعي ق ل ل ل ل ل ل ل للي
شبابنا.











 






اإلعالن ل ل للات ادلوج ل ل للودة
علا شلب ات التواصل
االجتمل ل للاعي مصل ل للممة
وف ًقا الىتمامايت.












 







العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ
ادلعنوية

T.
TEST

العبارة

متحققة بدرجة

تعل ل ل ل ل ل ل ل ل إعالنل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
مطلع ل ل ل ل للا
االجتم ل ل ل ل للاعي ً
علل ل ل ل للا خ ل ل ل ل ل أخبل ل ل ل للار
ادلنتجل للات  /اخلل للدمات
ادلتاحة يف األسواق.







 


 






إعالن ل ل ل ل للات ش ل ل ل ل للب ات
التواص ل ل ل االجتم ل ل للاعي
متطفل ل ل ل ل ل ل ل ل للة /خت ل ل ل ل ل ل ل ل للرتق
خصوصي.،







 

 






يض ل ل ل ل للط مني ل ل ل ل للتخدمو
ش ل ل ل ل ل للب ات التواصل ل ل ل ل ل ل
االجتم ل ل ل ل ل للاعي ل ؤيل ل ل ل ل ل للة
اإلعللالن عنللد الللدخول
يف ك م ة.







 


 






أت ل ل ل ل ل ل ل ل للابمل إعالن ل ل ل ل ل ل ل ل للات
الش ل ل لكات ال ل ل لل ،هت ل ل للت
بعمال وا.







 

 







أت للابمل اإلعالن للات ال لل،
أوص للاين هب للا أص للدقا ي
وأقاريب.







 

 






أتص ل ل ل ل ل للف إعالنل ل ل ل ل ل للات
الشكات ال ،أنلا را
ع ل ل ل ل للن تل ل ل ل ل ل ب ،معو ل ل ل ل للا
عموما.
ً







 


 






كبرية

مسعة
الشكة

متحققة بدرجة
متوسطة

غري متحققة

ادلتوسط

كما تؾعري نتعاٙر ادتعزَ الغعاب ِعتمعز إرصا األفعضار إعالنعات ؽعبكات التُاحعل
االدتمععاعْ علععٖ الغععّال سّععح تُدععز اختالفععات بععني املغععتًلكني يف إرصاكًععم للعُامععل
املعععؤثضٔ علعععٖ اجتايعععاتًم ضتعععُ إعالنعععات الؾعععبكات االدتماعّعععٕ َاملتمجلعععٕ يف :مصعععزاقّٕ
إعالنات الؾبكات االدتماعّعٕ َجتهعب اإلعالنعات الؾعبكّٕ َارتصُحعّٕ َالتفاعلّعٕ
املزصكٕ َمسعٕ الؾضكٕ سّح دا٘ت مجّ العباصات رالٕ باعتجها٘ أصب عباصات يْ:
 جتشب إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ انتبايْ مو بني احملتُِات األخضٗ.
 يف أنؾط الُّمّٕ أتعضل علٖ العالمات التذاصِٕ ال ِتم اإلعالى عهًا يف ؽبكات
التُاحل االدتماعْ.
 تُفِّض إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ معلُمات رقّقٕ عو املهتذات َارتزمات.
 أتاب إعالنات الؾضكات ال تًتم بعمالًٙا.
َتؤكز الهتاٙر الغابقٕ علٖ أيمّٕ منعُسز الزصاععٕ املقعرت َارتعاص بالعُامعل املعؤثضٔ
علععٖ تؾععكّل اجتايععات املغععتًلكني ضتععُ إعالنععات الؾععبكات االدتماعّععٕ فشُغععو فًععم
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العُامععل ارتمغععٕ الضّٙغععٕ املتعلقععٕ بًععشا الهمععُسز ميكععو أى تغععاعز املغععُقني علععٖ تصععمّم
إعرتاتّذّات َمحالت تغُِقّٕ فعالٕ لتشقّ نتاٙر أفطل; َلعشا ِهبغعْ أى تًعتم الؾعضكات
مت حتزِععزيا كعُامععل مععؤثضٔ علععٖ االجتايععات ضتععُ إعععالى
كععجرياا بالعُامععل الضّٙغععٕ ال ع َّ
الؾبكات االدتماعّٕ َتطعًا يف اذتغباى عهز اختاس قضاصات اإلعالى.
َمو دًٕ أخضٗ تتف العباصات األصب الغابقٕ م ما دا٘ت بٌ الزصاععات معو ععزم صغبعٕ
كجري مو املغتخزمني يف متابعٕ اإلعالنات أَ دعشبًا هلعم فطعلًا ععو ععزم ثقعتًم الكاملعٕ
فّما ُِقزم عرب ؽبكات التُاحعل َيعُ معا ِعهعكػ علعٖ اإلععالى َأخعرياا عععْ اإلععالى
للُحُ إد ادتمًُص َلّػ العكػ.
االستجابة السلوكية
دزَ ( )11اعتذابٕ املغت ًلكني الغلُكّٕ إلعالنات الؾبكات االدتماعّٕ
العبارة
االس ل ل ل للتجا
بل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
النيلوكية

ادلتوسط

ادلعنوية

T.
TEST

متحققة بدرجة
كبرية

متحققة بدرجة
متوسطة

غري متحققة

أزور ص ل ل للفحة
ادلعلل ل ل للن حبثًل ل ل للا
عل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن
ادلعلوم ل ل ل ل ل ل ل للات
ذات الص ل ل ل لللة
باإلعالن ل ل ل للات
الل ل ل لل ،ت و ل ل ل ل
عل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا
ش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب ات
التواصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.



















أق ل ل للوم بش ل ل ل ا
ادلنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للت /
اخلدملة ادلعللن
عن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو يف
ش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب ات
التواصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.



















أخ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
اآلخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ين
ب عالن ل ل ل ل ل ل ل للات
ش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب ات
التواصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
االجتماعي.



















تُحععععلك نتععععاٙر الزصاعععععٕ إد أى اعععععتذابٕ املغععععتًلكني الغععععلُكّٕ ضتععععُ إعالنععععات
الؾععبكات االدتماعّععٕ تتععأصد بععني اذتّععار َاإلظتابّععٕ ثععم الغععلبّٕ كمععا كانععك مجّ ع

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

العباصات رالٕ عهز مغتُٗ معهُِٕ أقل موَ 05.يْ نغبٕ ِضايا الباسح دّزٔ فاالععتذابٕ
الغلُكّٕ ضتُ اإلعالنات التقلّزِٕ عارٔ ما تكُى مهخفطٕ كما أنٌ َفقًا لهمعُسز القمع
 modelPurchase funnelتعترب االعتذابٕ الغعلُكّٕ َ -يعْ نخعض املضاسعل اإلعالنّعٕ
 أقل تأثري حتققٌ اإلعالنات مقاصنٕ بادتُانب املعضفّٕ أَ العاقفّٕ; كالُعْ أَ االيتمعامال تكُى مضتفعٕ غالباا فمو ِغمعُى عو مهتر كُجُض أما مو ًِتمُى بٌ فًعم أقعل َمعو
ِؾرتَنٌ أقل َيكشا.
فضَ

الزصاعٕ:

تُحععلك نتععاٙر الزصاعععٕ إد أى التفاعلّععٕ املزصكععٕ َجتهععب اإلعالنععات َاملصععزاقّٕ
َارتصُحعععّٕ َمسععععٕ الؾعععضكٕ املعلهعععٕ; عُامعععل تعععؤثض علعععٖ اجتايعععات املغعععتًلكني ضتعععُ
إعالنعععات الؾعععبكات االدتماعّعععٕ .كمعععا أى االجتعععاٍ ضتعععُ اإلععععالى ِعععؤثض علعععٖ االععععتذابٕ
الغلُكّٕ َيُ ما ِؤكز الجقعٕ يف الهمعُسز العشٓ اقرتسعٌ الباسعح َحعالسّتٌ للتطبّع يف
الُقو العضبْ َأى علٖ املعلهني مضاعأ العُامل ال سعزريا الهمعُسز كعُامعل معؤثضٔ علعٖ
االعتذابٕ لتكُِو اجتاٍ إظتابْ ضتُ إعالناتًم َتفصّل سلك علٖ الهشُ التالْ:
دزَ (ُِ )12ض العالقٕ بني االجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ َالعُامل
املكُنٕ لالجتاٍ
ادلتغري
االتاه

مسعة الشكة

اخلصوصية

ادلصداقية

تنب اإلعالن

التفاعلية

معام االرتباط











منيتوى ادلعنوية











العدد











الفععض األَ  :تُدععز عالقععٕ بععني التفاعلّععٕ املزصكععٕ َاالجتععاٍ ضتععُ إعالنععات الؾععبكات
االدتماعّٕ.
تُحععلك الزصاعععٕ إد َدععُر عالقععٕ قضرِععٕ إظتابّععٕ متُعععطٕ بععني التفاعلّععٕ املزصكععٕ
َاالجتععععاٍ ضتععععُ إعالنععععات الؾععععبكات االدتماعّععععٕ سّععععح بلغععععك قّمععععٕ معامععععل اصتبععععا
بريعععُى** .697عهععز مغععتُٗ معهُِععَٕ .000يععُ مععا ِع ع أى ممععو ِتفععاعلُى م ع إعالنععات
ؽبكات التُاحل االدتماعْ تتكُى لزًِم اجتايات إظتابّعٕ َيعُ معا ِؤكعز تعأثري مّعظٔ
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التفاعلّععٕ  -ال ع تتفععُل بًععا إعالنععات اإلنرتنععك علععٖ اإلعالنععات التقلّزِععٕ  -علععٖ نظععضٔ
املغتًلكني لإلعالى.
َيُ ما ِتف م رصاعٕ  )116( )2008( Hadijaال َدزت أى التفاعل ُِهظض إلٌّ علعٖ
أى لٌ تأثرياا مًمًّا يف صرَر املغتًلكني لهفػ املُضُ .
الفض
االدتماعّٕ.

الجانْ :تُدعز عالقعٕ بعني جتهعب اإلعالنعات َاالجتعاٍ ضتعُ إعالنعات الؾعبكات

تُحلك الزصاعٕ إد َدُر عالقٕ قضرِٕ إظتابّٕ ضعّفٕ بني جتهعب اإلعالنعات َاالجتعاٍ
ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ سّح بلغك قّمٕ معامل اصتبعا بريععُى  **451عهعز
مغعععتُٗ معهُِعععٕ .000فالعععشِو ِتذهبعععُى إعالنعععات ؽعععبكات التُاحعععل االدتمعععاعْ متّعععل
اجتاياتًم إد الغلبّٕ; بّهما ِعز التفاعل مو مُق الفضر َاجتايٌ ضتُ اإلعالى َيعُ معا
أؽعاصت إلّعٌ رصاععات (Azizul Yaakop (2013) (117) Roberts, 2010 Kelly
( )118مو أى يها عُامل تؤثض تأثرياا كعبرياا علعٖ مُاقع املغعتًلكني جتعاٍ اإلععالى; يعْ:
التفاعل َجتهب اإلعالى َارتصُحّٕ.
الفعععض
االدتماعّٕ.

الجالعععح :تُدعععز عالقعععٕ بعععني املصعععزاقّٕ َاالجتعععاٍ ضتعععُ إعالنعععات الؾعععبكات

تُحلك ال زصاعٕ إد َدُر عالقعٕ قضرِعٕ إظتابّعٕ ضععّفٕ بعني املصعزاقّٕ َاالجتعاٍ ضتعُ
إعالنععات الؾععبكات االدتماعّععٕ سّععح بلغععك قّمععٕ معامععل اصتبععا بريعععُى** .273عهععز
مغتُٗ معهُِٕ .000فكلما اطرارت مصزاقّٕ اإلعالنات الؾعبكّٕ كعاى اجتعايًم ضتُيعا
إظتابًّّا َكلما اطتفطك مصزاقّٕ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ كاى االجتاٍ علبًّّا.
َيُ ما ِتفع مع معا تُحعل إلّعٌ ( Goldsmith (119) Clinton (120معو أى مصعزاقّٕ
اإلعالى عامل أعاعْ للشصُ علٖ صر إظتابْ مو املغتًلكني.
الفعععض
االدتماعّٕ.

الضابعع  :تُدعععز عالقعععٕ بعععني ارتصُحعععّٕ َاالجتعععاٍ ضتعععُ إعالنعععات الؾعععبكات

تُحلك الزصاعٕ إد َدُر عالقٕ قضرِٕ إظتابّٕ ضعّفٕ بني ارتصُحعّٕ َاالجتعاٍ ضتعُ
إعالنععات الؾععبكات االدتماعّععٕ سّععح بلغععك قّمععٕ معامععل اصتبععا بريعععُى** .400عهععز
مغتُٗ معهُِٕ .000فمو ال ِؾعضَى بانتًا إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ رتصُحعّتًم

العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

عععّكُى اجتععايًم ضتُيععا إظتابًّّععا َممععو ِععضَى أنًععا متجععل تًزِ عزاا رتصُحععّتًم عععّمّلُى
لضفطًا َيُ ما ِقرتب معا أؽعاصت إلّعٌ الزصاععات معو أى املخعاَل املتعلقعٕ بارتصُحعّٕ
قز تؤرٓ إد "مقاَمٕ" املغتًلكني هلعا" .املقاَمعٕ"  :Reactanceيعْ سالعٕ حتفّظِعٕ ِقعاَم
مو خالهلا املغتًلكُى ؽّٚاا َدزٍَ قغضًِّا َسلك بالتصضل بطضِقٕ عكػ املقصُرٔ.
الفض
االدتماعّٕ.

ارتامػ :تُدز عالقٕ بني مسعٕ الؾضكٕ َاالجتعاٍ ضتعُ إعالنعات الؾعبكات

تُحلك الزصاعٕ إد َدُر عالقٕ قضرِٕ إظتابّٕ متُعطٕ بني مسععٕ الؾعضكٕ َاالجتعاٍ
ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ سّح بلغك قّمٕ معامل اصتبا بريعُى** .601عهعز
مغععتُٗ معهُِععٕ .000فالؾععضكات ال ع تتمت ع بغععمعٕ قّبععٕ ِكععُى اجتععاٍ ادتمًععُص ضتععُ
إعالناتًا إظتابًّّا َالعكػ.
َيُ ما ِتف مع معا خلعم إلّعٌ  )121( Feehi &Henryمعو أى مسععٕ الؾعضكٕ هلعا
تأثري علٖ اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات ؽبكات التُاحل االدتماعْ.
الفععض الغععارؼ :تُدععز عالقععٕ بععني املعتغريات الزميُدضافّععٕ للمبشععُثني َاالجتععاٍ ضتععُ
إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ.
دزَ (ُِ )13ض العالقٕ بني املتغريات الزميُدضافّٕ َاالجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ.
ادلتغري
االتاه

النوع

النين

الدخ

التعلي

اجلننيية

معام االرتباط











منيتوى ادلعنوية











العدد











الفض الغاب  :تُدز عالقٕ بني االجتعاٍ ضتعُ إعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ َاالععتذابٕ
الغلُكّٕ.
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دزَ (ُِ )13ض العالقٕ بني االجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ َاالعتذابٕ
الغلُكّٕ.
ادلتغري
االتاه

االستجابة النيلوكية
معام االرتباط



منيتوى ادلعنوية



العدد



تُحععلك الزصاعععٕ إد َدععُر عالقععٕ قضرِععٕ إظتابّععٕ قُِععٕ بععني االجتععاٍ ضتععُ إعالنععات
الؾععععبكات االدتماعّععععٕ َاالعععععتذابٕ الغععععلُكّٕ سّععععح بلغععععك قّمععععٕ معامععععل اصتبععععا
بريعُى**.772عهز مغتُٗ معهُِٕ.000
َيُ ما ِعع َدعُر اتغعال بعني اجتعاٍ َععلُكّات املغعتًلكني فاملغعتًلكُى العشِو
كانك اجتاياتًم إظتابّٕ ضتُ اإلعالى معو املعضد أى ِغعتذّبُا بؾعكل إظتعابْ إلعالنعات
ؽبكات التُاحل االدتماعْ; مو خال ؽعضا٘ املهعتر املُعلعو عهعٌ أَ البشعح ععو مظِعز معو
املعلُمات; بّهما مو كانك اجتاياتًم ضتُ اإلعالى علبّٕ كانك اعتذاباتًم غري مُاتّٕ.
َيُ ما ِتف م ما أ ًضتٌ رصاعات .)123(Wolin َ(122) Durvasula Schiffman and Kanuk
الفعععض الغعععارؼ :تُدعععز عالقعععٕ بعععني املعععتغريات الزميُدضافّعععٕ للمبشعععُثني َاالععععتذابٕ
الغلُكّٕ.
دزَ (ُِ )14ض العالقٕ بني االعت ذابٕ الغلُكّٕ َاملتغريات الزميُدضافّٕ.
ادلتغري
االستجابة النيلوكية

النوع

النين

الدخ

التعلي

اجلننيية

معام االرتباط











منيتوى ادلعنوية











العدد











العُامل املؤثضٔ يف اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾبكات
االدتماعّٕ َعالقتًا باعتذابتًم الغلُكّٕ

أبرز النتائج:
عععععك الزصاععععٕ إد صحعععز العُامعععل املعععؤثضٔ علعععٖ االجتعععاٍ ضتعععُ إعالنعععات الؾعععبكات
االدتماعّععٕ َحتزِععز العالقععٕ بععني االجتععاٍ َاالعععتذابٕ الغععلُكَّٕ .تُحععلك الزصاعععٕ إد
َدُر غٕ عُامل تؤثض علٖ اجتايات املغتًلكني ضتُ إعالنات الؾعبكات االدتماعّعٕ
يْ :التفاعلّٕ املزصكٕ َجتهب اإلعالنات َاملصعزاقّٕ َارتصُحعّٕ َمسععٕ الؾعضكٕ
املُعلِّهٕ .كما أى غالبّٕ املغتًلكني لزًِم مُاق ستاِزٔ متّعل إد اإلظتابّعٕ ضتعُ إعالنعات
الؾبكات االدتماعّٕ ََدُر عالقٕ بني االجتاٍ ضتُ اإلعالى َاالععتذابٕ الغعلُكّٕ عهعز
مغتُٗ معهُِٕ.00
سّععح صحععزت الزصاعععٕ علععٖ َدععٌ التشزِععز َدععُر عالقععٕ إظتابّععٕ بععني املصععزاقّٕ
َاالجتاٍ ضتُ إعالنات الؾبكات االدتماعّٕ عهز مغعتُٗ معهُِعَٕ .00يعشا ِعع أنعٌ ظتعب
يشٍ اإلعالنات حارقٕ َتغضؼ الجقٕ يف عمالًٙعا كمعا
أى تكُى الؾضكات ال تُ
ظتعععب علعععٖ الؾعععضكات صبع ع مُاقعًعععا علعععٖ اإلنرتنعععك بصعععفشاتًا علعععٖ مُاقع ع التُاحعععل
ّح ميكو للظَاص التشق مو حشٕ اإلعالنات.
االدتماعْ
كما َدزت الزصاعٕ عالقٕ بني التفاعلّٕ املزصكٕ َاالجتعاٍ ضتعُ إعالنعات الؾعبكات
االدتماعّعععٕ عهعععز مغعععتُٗ معهُِعععٕ .00فالتفاععععل مع ع اإلععععالى ِلععععب رَصاا يف تغعععّري نظعععضٔ
املغعتًلك َمععو ثمعمَّ ِهبغععْ اذتعضص علععٖ إؽعضا املغععتًلكني يف ستارثعات فّمععا بّعهًم أَ
ؽعععبكٕ ادتماعّعععٕ اتمع ع املاصكعععٕ إد دانعععب تصعععمّم اإلععععالى بطضِقعععٕ دشابعععٕ تغعععم
للمغتخزم بالبشح عو مُق املعلُمات إضافٕ إد كُى اإلعالى مغلّاا َمتطعمها لعبع
ادتُانب الرتفًّّٕ َالطضِفٕ إلؽضا املغتخزم.
كما صحزت الزصاعٕ َدُر عالقٕ بني ارتصُحّٕ َاالجتاٍ ضتُ اإلعالى عهز مغعتُٗ
معهَُِٕ .00يشا ِتطلب أيمّٕ تهاعب الضعالٕ اإلعالنّعٕ اليتمامعات َتفطعّالت املغعتقبلني
يف الُقك َاملكاى املهاعبني َمضاعأ عزم إطعادًم بضععاٙل كعجرئ دعزًّا أَ اععتبّانات
َإتاسٕ إمكانّٕ مه الضعاٙل يف أٓ َقك ِؾعضَى فٌّ بالطضص.
كمععا أؽععاصت الزصاعععٕ إد َدععُر عالقععٕ بععني جتهععب اإلعالنععات َاالجتععاٍ ضتُيععا عهععز
مغتُٗ معهُِٕ .00فمو ِتذهبُى اإلعالنات تكُى لزًِم اجتايات علبّٕ َال تهب غالباعا
مو مضَصيم خبربٔ علبّٕ أَ عزم ثقٕ فًّا.
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باإلضافٕ إد سلك صحعزت يعشٍ الزصاععٕ أى مسععٕ الؾعضكٕ هلعا تعأثري علعٖ اجتايعات
املغععتًلكني ضتععُ إعالنععات الؾععبكات االدتماعّععٕ عهععز مغععتُٗ معهُِععَٕ .00يععشا ُِض ع
ضضَصٔ ععْ الؾعضكات إد خلع حعُصٔ َمسععٕ قّبعٕ هلعا َخلع انطبعا راٙعم ال ُِهغعٖ يف
سيو املغتًلكني يف كل لقعا٘ سّعح ِعتمعز اجتعاٍ املغعتًلكني علعٖ ارتعربٔ الع ختلقًعا
الؾضكات ال تًتم بعمالًٙا َال ِكُى هلا تأثري إظتابْ علٖ االجتعاٍ ضتعُ اإلعالنعات;
َيعععشا ِععع أى بهعععا٘ مسععععٕ دّعععزٔ ضعععضَصٓ للؾعععضكات العع تضغعععب يف تُ ّعع إعالنعععات
الؾبكات االدتماعّٕ.
كما تؾري الهتاٙر إد أى املغتًلكني لزًِم اجتايات معتزلٕ متّل إد اإلظتابّٕ بُدعٌ
عام ضتُ إعالنعات الؾعبكات االدتماعّعٕ علعٖ العضغم معو أى املغعتخزمني ععارٔ ال ِكعُى
لزًِم مؾاعض إظتابّعٕ عهعز صؤِعٕ اإلعالنعات َتغعري يعشٍ الهتّذعٕ يف نفعػ خع الزصاععات
ال بّهك أى غالبّٕ الهاؼ لزًِم مُاق ستاِزٔ مو اإلعالنات.
كما تؤكز يشٍ الزصاعٕ أيمّٕ منُسز الزصاعٕ املقرت َارتاص بالعُامل املعؤثضٔ علعٖ
تؾععكّل اجتايععات املغععتًلكني ضتععُ إعالنععات الؾععبكات االدتماعّععٕ َتععأثري االجتايععات
علٖ الهُاِا الغلُكّٕ للعمال٘ فشُغو فًم العُامل ارتمغٕ الضّٙغٕ املتعلقعٕ بًعشا الهمعُسز
ميكععو أى تغععاعز املغععُقني علععٖ تصععمّم إعععرتاتّذّات َمحععالت تغععُِقّٕ فعالععٕ لتشقّ ع
نتععاٙر أفطععل; َلععشا ِهبغععْ أى تًعتم الؾععضكات كععجرياا بالعُامععل الضّٙغععٕ الع مت حتزِععزيا
كعُامل مؤثضٔ علٖ االجتايعات ضتعُ إععالى الؾعبكات االدتماعّعٕ َتطععًا يف اذتغعباى
عهز اختاس قضاصات اإلعالى.
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ملخـــص
أٌ
ىظرسا إىل أٌ إدازٗ العالقرراا العامرر٘ أحرد موْىرراا اإلدازٗ باجلامعرراا السرعْدّٓ٘ ،مررً املضر
تعور إدازٗ العالقراا العامر٘ الْارُ ايكٔكرٕ ارا ّمرا تكدمرُ مرً اردماا ،إوراه٘ إىل ت ّٓرردٍا
ب رر زاّ ٛاىاتاعر رراا مجاٍريٍر رراّ ،الر ررى عور رر ٙور ررَْٜا قور ررً ملت ر رررٖ الكر ررساز تعر رردٓس السٔاسر رراا
ّاإلاساٛاا ّهل آمال ّتاوعاا اجلنَْز املستَدف باخلدم٘.
مً ٍرا املياول تتوْزا اياا٘ املاسَّ٘ إىل معسه٘ ّاقع العالقاا العام٘ يف اجلامعراا السرعْدٓ٘،
حٔث أّوحت ىتاٜج ٍرِ الدزاس٘:
أّلًا :أٌ الربامج الى تكدِّمَا العالقاا العام٘ لوجنَْز غري مكيع٘.
ثاىٔا :عدو الشعْز بالسوا مً الربامج التثكٔضٔ٘ الى تيضرٍا إدازٗ العالقاا العام٘.
ثالثا :أٌ اجلنَْز ٓس ٚعدو قٔاو العالقاا العام٘ بتكدٓه الربامج املياست٘.
زابع رراّ :ا ررْد ه ررسّم ذاا د ا إحص ررا ٜ٘ٔح ررْل زو ررا اجلنَ ررْز ع ررً ب ررسامج العالق رراا العام رر٘ يف
اجلامعاا السعْدٓ٘ ،بااتالف متغري املؤٍس الدزاسٕ.
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املقد

:

ػظٚر ٗظٚفـ ٞاهع٩قـاز اهعاًـ ٞثآذٌـاَ طبذوـا اظِظٌـاز ٗاظ٧طظـاز طبذوـا دٗي
اهعامل اهقشْ اسبادٗ ٜاهعؼش ;ّٙمما أدَّ ٠ةىل اُذؼاسٓا ثظشع ٞفا٢ق ٞمجٚـع ااـا٨ز:
اهذظاسٙــٗ ،ٞاهظٚاطــٗ ،ٞٚاشبذًٚــٗ ،ٞاهشٙاضــ ،ٞٚثــى ٗ مجٚــع اظ٧طظــاز ثــذْٗ اطــذشِا;١
هلُ٘ٔــا دعلــع اه٘طــٕ اسبقٚقــ ٛهوٌِظٌــًٗ ٞــا دقذًّْــٕ ًــّ تــذًاز ،ةضــاف ٞةىل دضٗٙــذٓا
ًذخـــز ٜاهقـــشاس ثـــبساٗ ١آُّجاعـــاز ًذوقـــ ٛاشبذًـــٗ ،ٞاهـــل عوـــ ٟضـــ٘ٔ٢ا لـــّ دعـــذٙى
اهظٚاطاز ٗاإلطـشا١از ٗفـآ اًـاي ٗدّٓوعـاز ازبٌٔـ٘س اظظـذٔذم ثاشبذًـ ٞقـ ا .)171 ،
ٗدعــذُّ ثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞازباًعــاز ًــّ أٓــٍ ظظــ ٞأُظٌــ ٞهذاــِٚا ازباًعــاز
ٗدشدٚجٔــا; هــزا ِٙجلــ ٛعوــ ٟأًِ ٜظٌــ - ٞطـــ٘ا ١أكاُــر ًــّ ًِظٌــاز اهقّٓــا آ٪وـــ ٛأَ
اسبلـــً٘ - ٛأْ دبعوـــٔا ًـــّ أٗه٘ٙـــاز اهـــجاًع اهـــل دعـــذه ثٔـــاً ،ـــّ ػٚـــص ُ٘عٚذٔـــا،
ٗاطذٌشاسٙذٔا ٗدبذُّدٓا ٗفآ ثشاًع طبّّٓٓ ٞدُلّٓـ ٛصبٌـى ُؼـا ٔاٗ ،أْ ُدجعـذ رهـم اهِؼـا
عّ اهعؼ٘اٗ ٞٚ٢اهظّٓؼٗ ٞٚا٪عٌاي ا٨سدباه ،ٞٚةر ةْ ٓزٖ اهجاًع دـ٧د ٜةىل ذبقٚـآ أٓـذام
ازباًعـــ ٞثلفـــاٗ ٝ١فاعوٚـ ـٗ ،ٞأظٔـــشز اهذساطـــاز أٌٓٚـــ ٞاهظـــٌع ٞاإلةاثٚـــ ٞهوظاًعـــٞ
اطذقّٓاخ اظذٌٚض ًّ ّٙاهّٓ٩خ اهجعٚض.)74،
مشكلة الدراسة:
آُّ٩قّٗا ًّ أٌٓ ٞٚاهع٩قاز اهعاً ٞاإلداس ٝاسبذٙش ٞاهِاطؼٓٗ ،ٞـ ٛعاًـى ًـّ ع٘اًـى
ثِــــاٗ ١دق٘ٙــــ ٞاهع٩قــــاز اإلُظــــاُٗ ،ٞٚدــــذعُ ٍٚؼــــا اإلداس ٝبؼّٔٓٚــــا ٗث٣ٚذٔــــا اهذاتوٚــــٞ
ٗاشباسطٗ .ٞٚهلْ٘ ازباًعـاز اهظـع٘د٧ً ٞٙطظـاز ُدعِـ ٟثـاهذعو ٍٚاهعـاهٗ ٛاهجؼـص اهعوٌـ،ٛ
ٗدظـــع ٟةىل دـــ٘ف ث٣ٚـــ ٞعوٌٚـــ ٞأكاد ٚـــ ٞإلعـــذاد قٚـــاداز ًذٌٚـــض ٝإلطـــشا ١دساطـــاز دوــ
اػذٚاطاز ااذٌع اهظع٘د ٜثاطذخذاَ ا٪طاهٚح اإلداسٙـٗ ٞاهذقِٚـ ٞاظعوً٘ادٚـٗ .ٞآُّ٩قـا ًـّ
جٚعٓ ٞزٖ اهشطاه ٞاهذٌِ٘ ٞٙاظذؼعج ٞدتور ازباًعـاز ًِظً٘ـً ٞـّ اهع٩قـاز اهذفاعوٚـ،ٞ
ٗاهذــريس اظذجــادي ًــع عــذد ًــّ اســاٗس ٗاظ٧طظــاز ا٨طذٌاعٚــ ;ٞدؼــٌى دٗا٢ــش ــِع اهقــشاس،
ٗط٘ق اهعٌىٗ ،اهفطا ١اإلع .ًٛ٩كٌا دعـذُّ ثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـ ٞازباًعـاز ًـّ أٓـٍ
ظظـ ٞأُظٌــ ٞهذاـِ ٚا ازباًعــاز ٗدشدٚجٔـا ،فطـوّٗا عـّ أُٔــا دضٙـذ ًــّ ػظ٘ظٔـا اهذِافظــٞٚ
٨طــذقّٓاخ اظذٌٚــضُٗ .ّٙظ ـشّا ةىل أْ ةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــ ٞأػــذ ًلُ٘ــاز ةداس ٝازباًعــاز
اهظع٘د ;ٞٙهزا ُِٙذظش أْ دعلع ةداس ٝاهع٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘د ٞٙاه٘طٕ اسبقٚقـٛ
هلـا ًٗـا دقذًـٕ ًـّ تـذًاز ،ةضـاف ٞةىل دضٗٙـذٓا ثـبساٗ ١آُّجاعـاز ًذوقـ ٛاشبذًـٗ ،ٞاهــل
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عوــ ٟضــ٘ٔ٢ا لــّ ظذخــز ٜاهقــشاس دعــذٙى اهظٚاطــاز ٗاإلطــشا١از ٗفــآ اًــاي ٗدّٓوعــاز
ازبٌٔ٘س اظظذٔذم ثاشبذًً .ٞـّ ٓـزا اظِّٓوـآ دجوـ٘سز ًؼـلو ٞاهذساطـ ٞاسباطـٕ اظاطـٞ
ةىل ًعشفٗ ٞاقع اهع٩قاز اهعاً ٞازباًعاز اهظع٘د ٞٙع ِٞٚاهذساط.)ٞ
أهداف البحث:
ٙظع ٟاهجؼص ةىل ذبقٚآ صبٌ٘ع ًّ ٞآ٪ذام اهذاه:ٞٚ
 - 1اهذعشُّم عو ٟثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞاظّٕقذًَّ ٞهوظٌٔ٘س ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
 - 2اهذعـــشُّ م عوـــً ٟـــذ ٠سضـــا ازبٌٔـــ٘س عـــّ ثـــشاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞازباًعـــاز
اهظع٘د.ٞٙ
 - 3اهذعشُّم عوً ٟظذ٘ ٠دق ٍٚٚازبٌٔ٘س ثازباًعـاز اهظـع٘دٌٚٓ٪ ٞٙـ ٞثـشاًع اهع٩قـاز
اهعاً.ٞ
 - 4اهذعشُّم عو ٟاهفشٗق اإلػاا ٞٚ٢راز اهذ٨ه ٞثـ اسا ١اظجؼـ٘س ػـ٘ي أٌٓٚـ ٞثـشاًع
اهع٩قاز اهعاً ٞهوظٌٔ٘س ٗفقّٗا ظذل ادٍٔ اظخذوف.ٞ
تساؤالت البحث:
حياٗي اهجؼص أْ ةٚح عّ صبٌ٘ع ًّ ٞاهذظا٨٦ز اظذٌشو ٞفٌٚا ٙو:ٛ
ً .1ا اهجاًع اهل دقذًّْٔا اهع٩قاز اهعاً ٞهوظٌٔ٘س ثازباًعاز اهظع٘دٞٙ؟
ً .2ــا ًــذ ٠سضــا ازبٌٔــ٘س عــّ اهــجاًع اظّٕقذًَّــ ٞهــٕ ًــّ اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثازباًعــاز
اهظع٘دٞٙ؟
ً .3ا ًظذ٘ ٠دق ٍٚٚازبٌٔ٘س ثازباًعاز اهظع٘د ٞٙهجاًع اهع٩قاز اهعاًٞ؟
ٓ .4ـــى د٘طـــذ فـــشٗق ةػاـــا ٞٚ٢راز د٨هـــ ٞثـ ـ ةطاثـــاز اظجؼـــ٘س ٗفقّٗـــا ظـــذل ادٍٔ
اه٘ظٚفٞٚ؟
أهمية البحث:
أ  -ا ٌٞٚٓ٪اهذّٓجٚق ٞٚهوجؼص:
دذؼذد أٌٓٓ ٞٚزا اهجؼص اهِقا اهذاه:ٞٚ
 - 1أٌٓ ٞٚاهع٩قاز اهعاًٞ

مجٚع اظِظٌاز ٗا٪طٔضٗ ٝاهقّٓاعاز آ٪وٗ ٞٚاسبلً٘.ٞٚ

 - 2أٌٓ ٞٚازباًعاز اهظع٘د ٞٙكج٣ٚـ ٞعوٌٚـ ٞأكاد ٚـ ٞطارثـ ٞإلعـذاد قٚـاداز ًظـذقجوٞٚ
ًذٌٚضٗ ،ٝاهقٚاَ ثذساطاز دو اػذٚاطاز ااذٌع.

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

 - 3دظوٚط اهط٘ ١عو ٟأٌٓ ٞٚاهجاًع اظقذً ٞهوظٌٔ٘س

ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
ذبظ ـ ٗدــذع ٍٚثــشاًع اهع٩قــاز

 - 4اشبــشٗغ ثِذــا٢ع عوٌٚــ ٞلــّ ا٨طــذفادًِٔ ٝــا
اهعاً ٞازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
خ  -ا ٌٞٚٓ٪اهعوٌ:ٞٚ
ٙعذُّ ً٘ض٘ اهذساط ٞاسباه ًّ ٞٚاظ٘ض٘عاز اهل مل دُّٓشق ثاهؼلى اهلـا ٗ ،اهعٌـآ
اهزٙ ٜظذؼقٕ; هزا دعذ ٓـزٖ اهذساطـ ٞةضـافًٌٔ ٞـ ٞهوؼقـى اهعوٌـ ٛاظذخاـ ٗ ،خبا ـٞ
صباي ط٘ٓش ًّ ٜصبا٨ز اهع٩قاز اهعاً.ٞ

املبحث األول
اإلط ر ا نظري:

أولًا :مفهوم العالقات العامة:
دّٓــ٘س دعشٙــا اهع٩قــاز اهعاًــً ٞــع دُّّٓ٘سٓــا ٗدّٓــُّ٘س اهذساطــاز ٗا٪حبــاض اهــل دِاٗهذٔــا،
ففــ ٛطــِ َ1923 ٞعشفٔــا ةدٗاسد ث ُٚــض ثرئُــا اظعوً٘ــاز اظقذًــ ٞهوظٌٔــ٘سٗ ،اإلقِــا اظذظــٕ
هوظٌٔـــ٘س هـــذل ادبآادـــٕ ٗطـــو٘كٕٗ ،ازبٔـــ٘د اهـــل دعٌـــى عوـــ ٟدًـــع ادبآـــاز ٗطـــو٘ن
ً٧طظاز ًا ًع مجآ ٓا.
ٗ عاَ  َ1939عُشفر اهع٩قـاز اهعاًـ ٞثرئُـاً :اـّٓو ُّٓٙوـآ ه٘ ـا ٗطـا٢ى ٗأٓـذام
ٗداشُّفاز ً٧طظاز ا٪عٌاي هذؼقٚآ اهشث هلا ٗظظـآٌٔٚاٗ .أٙطّـا عُشفـر اهع٩قـاز اهعاًـٞ
ثرئُا :فّّّ ٗعوٍْ ٙذِاٗي ذبوٚى ا٨دبآازٗ ،د٘قُّع اهِذا٢عٗ ،دِفٚز اهجاًع ٗاشبّٓـط اهذِفٚزٙـٞ
اهــل ربــذَ ًاــوؼ ٞاظِظٌــٗ ٞمجٔ٘سٓــا اهجعٚض .)73،كٌــا عُشفــر اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثرئُــا
ازبٔ٘د اهـل دُجـزي هوذـريس عوـ ٟازبٌٔـ٘س ،عـّ شٙـآ ٗطـا٢ى اإلعـ َ٩اظخذوفـ ٞػذـٙ ٟلـْ٘
هــذٔٙا فلــش ٝــؼٚؼ ٞعــّ اظ٧طظــ ،ٞفٚظــاُذُٗٔا أصًادٔــاٙٗ ،عطــذُٗٔا أٓــذافٔا،
ٗٙؼظعُ٘ٔا ُؼا ٔا اهعِادٓ1414 ،ـ.)133:
ثانيًا :املنطلقات النظرية:
دعــ٘د دساطــ ٞازبٌٔــ٘س ٗفقّٗــا هِظشٙــ ٞاهذِظــٚآٓٗ ،ــ ٛاهقاٌ٢ــ ٞعوــً ٟجــذأ أْ اظِظٌــٞ
ٗازبٌــآ ٙذاــوْ٘ ثجعطــٍٔ ثّٓشٙقــ ٞفعاهــ ،ٞداــى ةىل ػــذ اهذِظــٚآ اهلاًــى ثٌِٔٚــا عوــٟ
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ًظذ٘ ٠اهـذفل ًٗ ،ظـذ٘ ٠آُّجـا كـى ًٌِٔـا عـّ ا٬تـش ٗ .لـّ ةمجـاي ًطـٌْ٘ ٓـزٖ
اهِظش ٞٙط٧اه :
 ًا دفل كى شم ػٚاي اهّٓشم ا٬تش ازبٌآ ٗ ،اظِظٌ)ٞ؟ ًا آُّجا كى شم عّ دفل اهّٓشم ا٬تش دبإٓ؟ٗٙذؼقآ ا٨دااي اهفعَّـ اي عِـذًا ٙذفـآ اهّٓشفـاْ عوـ ٟاهقطـاٙاٗ ،عِـذًا ٙـذسكاْ أٌُٔـا
ًذفقآْٗ .زا ٙعه أٌُٔا ػقَّقا اإلمجا ٓ ٗ .زا اإل اس دظـع ٟاهع٩قـاز اهعاًـ ٞةىل دـذعٍٚ
اهجاًع ا٨دااه ٞٚعو ٟاظذ ٠اهّٓ٘ٙى ًّ ،ت٩ي اهرتكٚض عو ٟةطرتادٚظٚازً ،شى:
 دريكٚذ اهشقٗ :ٞدعه أْ كى شم حيرتَ ػع٘س اهّٓشم ا٬تشٙ ٨ٗ ،ظذلوٕ. اهشقاث ٞاظذجادهٗ :ٞدع٘د ةىل اهذسطٙ ٞعذقذ ثٔا كى شم ازبٌٔ٘س ٗاظِظٌ )ٞأْ هـٕطّٓٚش ٝعو ٟأٓذام ٗأُؼّٓ ٞاهّٓشم ا٬تش.
 ا٨هذــضاَٗ :دعــه اهشغجــ ٞاسبفــاظ عوــ ٟاهع٩قــٗ ،ٞاسبفــاظ عوــً ٟظــذ٘ ٠آذٌــاَكى شم ثا٬تشً ،شى :اسبفاظ عو ٟاهعط٘ٗ ،ٞٙقج٘ي أٓذام اظِظٌ.ٞ
 اهشضا ٘ٓٗ :اهذسط ٞاهل دجذٗ فٔٚا اهع٩قً ٞذلاًو .ٞازبٌاي،عٚاد.)64 :2005،ثالثًا :أهداف العالقات العامة:
دٔذم اهع٩قاز اهعاً ٞأ٧ً ٜطظـ ٞأٗ ًِظٌـ ٞتا ـ ٞأٗ عاًـ ٞةىل ذبقٚـآ صبٌ٘عـٞ
ًّ آ٪ذام ،أٌٓٔا:
 .1ةعــ َ٩ازبٌٔــ٘س ثظٚاطــ ٞاظِظٌــ ،ٞأٗ تــذًادٔا ،أٗ ًِذظادٔــا ،ػذــٙ ٟلُ٘ــ٘ا عوــ ٟثِٚــٞ
ٗا  ٩داٗ ;ٍ٢رهم هذ٘سٚآ ٗدٚظ اهذعاْٗ اهجََِّا.١
ُ .2قــى ًذّٓوجــاز ٗأفلــاس ٗسغجــاز ازبٌٔــ٘س ةىل ةداس ٝازباًعــاز اهظــع٘دً ;ٞٙــّ أطــى
دساطذٔا ٗدوجٚذٔا قذس اإلًلاْ.
ازباًعــاز اهظــع٘دً ٞٙــّ اهِــاػٚذ اهشقافٚــٞ
ً . 3عشفــً ٞذّٓوجــاز ٗاػذٚاطــاز اهعــاًو
ٗاهرتٗحيٚــــ ،ٞأٗ اطــــذؼقاق اظلافــــبزٗ ،اهعٌــــى عوــــً ٟظــــاعذدٍٔ ػــــى ًؼــــاكؤٍ،
ٗدؼظٚعٍٔ عو ٟاظظآٌ ٞاهِؼا از اهفلشٗ ٞٙا٨طذٌاع.ٞٚ
 . 4اظؼــــاسكً ٞــــع ةداساز ازباًعــــاز اهظــــع٘د ٞٙا٪تــــش ٠ةعــــذاد اظــــ٘اد اإلعًٚ٩ــــ،ٞ
ٗاظّٓج٘عــاز اهشقافٚــٗ ٞاهِؼــشاز اظذعوقــ ٞثريعٌــاي ًِٗذظــاز ازباًعــاز اهظــع٘د ;ٞٙهذعشٙــا
ازبٌٔ٘س ثزهم .طاً)42 :2008 ،ٛ

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

 .5د٘سٚآ ا٨دااي ث ازباًعاز اهظع٘دٗ ٞٙازبٔاز ا٪تشٗ ،٠اطذخذاَ طبذوـا ٗطـا٢ى
ا٨داــاي اظلذ٘ثــ ٞأٗ اظشٚ٢ـــ ،ٞأٗ طبذوــا ٗطــا٢ى ا٨داـــاي ا٪تــش ;٠كاهلــاداٗ ،اهجٙـــذ
اإلهلرتُٗٗ ،ٛػجل ٞاإلُرتُر.
ساثعّـا :أٌٓٚــ ٞاهع٩قــاز اهعاًـ :ٞدعــ٘د اهجــذاٙاز اٗ٪ىل ٓ٨ذٌـاَ ً٧طظــاز اهذعوــ ٍٚاهعــاهٛ
ثاهع٩قاز اهعاً ٞةىل ًِذاـا س٩سِٚٚـاز اهقـشْ اظاضـ ،ٛػـ ُؼـشز ػ٘هٚـ ٞاهذعوـ ٍٚاهعـاهٛ
دساط ٞدؼ ةىل اهع٩قاز اهعاً ٞكريػـذ أٓـٍ اه٘ػـذاز اإلداسٙـ ٞاهلٚلـى اهذِظٌٚـٙ٪ ٛـٞ
طاًعـــ ٞػذٙشـــ .ٞكٌـــا دؼـ ـ دساطـــ ٞإّٔطشٙـــر عوـــ ٟطاًعـــ ٞكاهٚف٘سُٚـ ـا ثاه٘ٙ٨ـــاز اظذؼـــذٝ
اً٪شٙلٚــ ٞةىل اهذ٘ ــٗ ٞٚدريكٚــذ آ٨ذٌــاَ ثاهع٩قــاز اهعاًــ ٞهوظاًعــاز ،ظــى اُ٨ذؼــاس
اه٘اطــع ه٘طــا٢ى اإلعــٗ َ٩دريس ادٔــا عوــ ٟــٚاغٗ ٞدؼــلٚى اهــشأ ٜاهعــاَ .ةْ ةظبــاص اظٔــاَ
ا٨داــاه ٞٚهوظاًعــاز ذبــر ًظوــ ٞاهع٩قــاز اهعاًــٙ ٞذّٓوــح دقــذ ٍٙاهــذعٍ ٗاظظــاُذ ٝاظادٙــٞ
ٗاظعِ٘ٙــ ٞاهــل دطــٌّ دٔ٣ٚــ ٞاهج٣ٚــ ٞاظِاطــج ٞهذؼقٚقٔــاٗ ،كاُــر اٌٚٓ٪ــ ٞاسبٙ٘ٚــ ٞهوع٩قــاز
اهعاًــٗ ٞاإلعــ َ٩ازبــاًع ٛاهظــجح دِــاً ٛاإل ــذاساز اإلعًٚ٩ــ ٞاظذخااــ ٞاهذعوــٍٚ
ثؼلى عاَٗ ،اهذعو ٍٚاهعاه ٛثؼلى تاص اهجعٚض.)74،75،
ةْ آ٨ذٌـاَ بجـذأ اهع٩قـاز اهعاًـ ٞاهذعاًـى ًـع اهؼـشا ٢ا٨طذٌاعٚـ ،ٞهـٚع
ثاهطـشٗس ٝأْ ٙعـ٘د ثـاهِفع اظـاد ٜاظجاػـش هوٌ٧طظـ ٞأٗ ازبٔـ ٞاظعوِـٗ ،ٞهلِـٕ ٙؼـلى
قاعـذ ٝـوج ٞدٔٚـ ٤زبٔـ٘د ازباًعـاز اهظـع٘د ٞٙا٪تـش ٠اظذعوقـ ٞثريُؼـّٓذٔاٗ ،دلٌـّ
أٌٓٚذٔا :
 ةعّٓا٘ ١سٗ ٝاضؼ ٞعّ اهٚاز عٌى ازباًعاز اهظع٘دٗ ،ٞٙأٌٓ ٞٚدٗسٓا.
ازباًعـاز اهظـع٘دً ،ٞٙـّ تـ٩ي اهع٩قـاز ًـع
 دفٚـذ صٙـاد ٝتـج ٝاهعـاًو
كاف ٞف٣از ااذٌع اهفاعوٗ ٞاظ٧سش ٝعٌى ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
 قِـ٘از اهع٩قـاز اهعاًـ ٨ ٞثـذ أْ ُدجِـ ٟعوـ ٟأطـاغ أت٩قـٙ ،ٛطـٌّ سقـٞ
اظظذٔوم أٗ اهّٓشم ا٬تش اهعٌو ٞٚاإلع ٨ٗ ،ًٞٚ٩ثذ أْ دلّٓٓ ٛـزٖ اهع٩قـاز
فاز اظِافظٗ ،ٞاً٪اُٗ ،ٞاهعذي.
رابعًا :جمهور العالقات العامة:
ُٙقاذ ثازبٌٔ٘س :مجاع ًّ ٞاهِاغ دذٌٚض عّ غ ٓا ثاـفاز تا ـٙٗ ،ٞـشدجط أفشادٓـا
ثـشٗاثط ًعِٚــٗ ،ٞكوٌـا اصدادز قــ٘ٓ ٝـزٖ اهــشٗاثط كاُـر ازبٌاعــ ٞأكشـش دباُظّـا ةًــاَ،
.)164
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أػاسز اهذساطاز ةىل أْ ِٓان أسثـع ف٣ـاز أطاطـ ٞٚهوظٌٔـ٘س اشبـاسط ٛهوظاًعـٓ ،ٞـ:ٛ
اشبشةـــْ٘ٗ ،اهّٓـــ٩خ ٗأٗهٚـــا ١أًـــ٘سٍٓٗ ،اظظـــٗ٧هْ٘ اسبلً٘ٚـــْ٘ٗ ،مجٔـــ٘س اظـــ٘ا ِ .
ٗأكــذز اهذساطــ ٞأْ هلــى ف٣ــُ ٞظــشٗ ٝصاٗٙــ ٞآذٌــاَ ثٔــا ،دِظــش ًــّ ت٩هلــا ةىل اهظٚاطــٞ
ا٪كاد ٚــ ٞهوظاًعــٗ ،ٞثشاصبٔــا ٗأُؼــّٓذٔا اهعوٌٚــٗ ،ٞهلــى ف٣ــ ٞد٘قعادٔــا ٗآُّجاعادٔ ـا،
ػٚص دُقظٍَّ ازبٌآ ةىل مجآ داتوٗ ،ٞٚمجـآ تاسطٚـٗ .ٞازبٌٔـ٘س اهـذاتوٙ ٛذلـْ٘
ًّ مجٚع اهعاًو داتى ازباًعاز اهظع٘د ٞٙاهجعٚض.)73،
دور العالقات العامة تجاه الجمهور الداخلي:
دٔــذم اهع٩قــاز اهعاًــ ٞةىل توــآ ع٩قــاز ٗسٚقــ ٞث ـ ازبٌٔــ٘س اهــذاتوٗ ٛث ـ ازبٔــاص
اإلداس ٜاظعه ،ػٚص ٙذعاًى اتذاا ـ ٘ٚاهع٩قـاز اهعاًـً ٞـع ًـ٘ظف ٛازباًعـاز اهظـع٘دٞٙ
اهــل ِٙذٌــْ٘ ةهٔٚــاٗ ،حيش ــْ٘ عوــ ٟصس ثــزٗس اهشقــ ٞثـ اظظــذخذً ٗس٦طــاٙٗ ،ٍٔ٢عٌوــْ٘
عوــ ٟصٙــاد ٝاُذٌــآ ١ــ ١٨٧اهعــاًو ب٧طظــذٍٔ; ٗٙــذٍ رهــم ثذضٗٙــذٍٓ ثاظعوً٘ــاز اهاــؼٚؼٞ
عِٔاٗ ،اهقٚاَ ثريُؼـّٓ ٞدظـاعذٍٓ عوـ ٟد٘سٚـآ اهاـ٩ز ا٨طذٌاعٚـ ٞفٌٚـا ثٚـٍِٔ ا٪عشطـ،ٛ
 .)173 :1990كٌــا دقــَ٘ اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثاهعذٙــذ ًــّ اُ٪ؼــًّٓٗ ;ٞــّ ثِٔٚــا :ا٨ػذفـــاي
ثا٪عٚــاد ٗاظِاطــجاز اهذِٚٙــٗ ٞاه٘ ِٚــٗ ،ٞةقاًــ ٞاسبفــ٩ز ٗاهــشػ٩ز ٗاظجاسٙــاز اهرتفٚٔٚــ،ٞ
ٗكـــزهم ةقاًـــُ ٞـــذٗاز ٗضباضـــشاز دشقٚفٚـــٗ ٞدعشٙفٚـــ ٞثظٚاطـــ ٞازباًعـــاز اهظـــع٘د ٞٙأث٘
أ جع.)131 :2004،
كٌــا ٙذؼــذد دٗس اهع٩قــاز اهعاًــ ٞدبــاٖ ازبٌٔــ٘س اهــذاتو ٛثتداػــ ٞاهفش ــ ٞهوعــاًو
هوذعــج عــّ ػخاــٚادٍٔٗ ،عــشو ٗطٔــاز ُظــشٍٓ أطــو٘خ اهعٌــىًٗ ،ــا د٧كــذٖ أٓــذام
اهع٩قاز اهعاً ٞدباٖ مجٔ٘سٓا ًّ ت٩ي اهِقا ا٬د ٞٚصٓشاْ:)360 :1984 ،
 ذبظـ اهع٩قـاز ا٨طذٌاعٚــ ٞثـ ًِظــ٘ث ٛازباًعـاز اهظــع٘دٗ ،ٞٙذبظـ ظــشٗماهعٌىٗ ،آ٨ذٌاَ ثاظ٘ظا كتُظاْ هٕ ػاطادٕ اظادٗ ،ٞٙاهاـؼٗ ،ٞٚاهشقافٚـٗ ،ٞاهرتٗحيٚـ،ٞ
ٗا٨طذٌاعٗ ،ٞٚاهِفظ.ٞٚ
 توــآ ــ٩ز ٗع٩قــاز ٚجــ ٞثــ ازبٌٔــ٘س اهــذاتوٗ ٛاإلداس ٝاهعوٚــا ازباًعــازاهظع٘دٗ ،ٞٙتوآ ُظاَ ادااي فعَّاي ث كاف ٞاظظذ٘ٙاز اإلداسٗ ٞٙاهفِ ٞٚاهعاًوـ ٞثازباًعـاز
اهظع٘د.ٞٙ
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ازباًعــاز اهظــع٘دٗ ،ٞٙدــ٧سّْش عوــٟ
 اهذاــذ ٜهوٌؼــل٩ز اهــل د٘اطــٕ اهعــاًوسٗػٍٔ اظعِ٘ٗ ٞٙكفا١دٍٔ اهعٌوٗ ،ٞٚضباٗه ٞةةاد اسبو٘ي اهعٌوٗ ٞٚاهظشٙع ٞهلا.
 َسفّٖ ـع اهــشٗا اظعِ٘ٙــ ٞهوعــاًو ٗ ،تَوّٖ ـآ دسطــ ٞعاهٚــً ٞــّ اهــ٘ٗ ١٨اُ٨ذٌــا ١هــذ ٍٔٙعبــ٘ازباًعاز اهظع٘د ;ٞٙمما ٧ٙد ٜةىل صٙاد ٝدطأًٍِ ٗاصدٙاد ةػظاطٍٔ عب٘ٓا.
 دشاع ٛازباًعاز اهظع٘د ٞٙعِذ ذبذٙـذ طٚاطـادٔا ادبآـاز اهـشأ ٜاهعـاَ بـا ـذَد٘طـع ًظـذ٘ ٠ظبـاا
ازبٌآ ٗ ،ا٨طذعاُ ٞرهم ثاظعوً٘از اظشدذً ٝـّ دوـم ازبٌـآ
دوم اهظٚاطاز.
 اطــذخذاَ ا٪طــاهٚح اهعوٌٚــ ٞاظذّٓــ٘س ٝصبــاي اهع٩قــاز اهعاًــٗ ٞدّٓجٚقٔــاً ،شــى:ا٨طذقااٗ ،١ادجا ا٪طو٘خ اهعوٌـ ;ٛكاظظـ ا٨طذٌـاع٬ ٛسا ١مجٔ٘سٓـاٗ ،دّٓجٚـآ حبـ٘ض
اهشأ ٜاهعاَ; ٗرهم ثلشو اظظاعذ ٝذبقٚآ آ٪ذام اهل ػذددٔا اإلداس.ٝ
 غّٔــ ِشغ اهشقــٗ ٞاهٌّٓريُِٚــُ ٞفــ٘غ اهعــاًو ; ثذ٘ضــ ٚطٚاطــذٔا اهظــع٘د ٞٙثريًاُــٞٗ ذق.
ا٪قظــــاَ اظخذوفـــٗ ،ٞةػــــعاسٍٓ أُٔـــٍ مجاعــــٗ ٞاػــــذٝ
 اهذقشٙـــح ثـــ اهعـــاًوًذٌاطل ٞق٘ ٞٙاهجِاٗ ،١أْ ازباًعاز اهظع٘د٧ً ٞٙطظذٍٔ.
 اهعٌى عو ٟمتاطم ازبٌاع ٞاهذاتوٗ ٞٚط ًٞ٩ثِأ٢اٗ ،أْ ٙقـَ٘ اهذفاعـى ا٨طذٌـاعٛداتؤا عو ٟأطاغ اهع٩قاز اهّٓٚجٗ ٞاها٩ز اه٘دٗ ،ٞٙاهذفآٍ اظذجـاديٗ ،اهشقـ ٞاظذجادهـٞ
ث ا٪فشاد اهعاًو ثعطٍٔ ثجعض.
كٌا ٙذؼذد دٗس اهع٩قاز اهعاً ٞهوظٌٔ٘س اشباسط:ٛ
 دعشٙا ازبٌٔـ٘س ثاظِظٌـٗ ٞةُذاطٔـا ٗتـذًادٔا ثولـً ٞجظـّٓ ;ٞثٔـذم اسباـ٘ي عوـٟ
دريٚٙذ ازبٌآ هوٌِظٌٗ ٞأُؼّٓذٔا.
 ػشا طٚاط ٞاظِظٌـ ٞهوظٌٔـ٘سٗ ،ةث٩غـٕ ثاهذعـذ٩ٙز ٗاهـذل از اهـل دّٓـشأ عؤٚـا;
ثٔذم قج٘هٕ ةٙآاٗ ،اهذعاْٗ ًعٔا.
ً ظــاعذ ٝازبٌٔــ٘س عوــ ٟدلــ٘ ّٙسأ ٜطــوً ،ٍٚــّ تــ٩ي ًــذّْٖ ثلافــ ٞاظعوً٘ــاز
اهاؼٚؼٗ ٞاهاادقٗ ،ٞاهل رب ُّ اظِؼري.ٝ
 اهذريكذ ًّ أْ مجٚع ا٪تجاس اهل دُِؼش عو ٟازبٌٔ٘س ؼٚؼٗ ٞطو.ٌٞٚ
 ثِا ١مسعٗ ٞع٩قٚ ٞج ٞهوٌِؼري.ٝ
 اهذعشُّم عو ٟسدٗد اهفعىٗ ،اهذل ٚاز ا٨دبآاز ٗاهشغجازٗ ،اُ٪ظٌٗ ٞاهق٘اُ
ث ٞ٣ٚاظِؼري.ٝ
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ا س بق :

 - 1دساطـــٚٓ ٞـ ـا ١اسبشثـ ـ )2016 ٛػـــ٘ي دٗس اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞا٪طٔـــض ٝاسبلً٘ٚـــٞ
ةداسٝ
ثاظٌولـــ ٞاهعشثٚـــ ٞاهظـــع٘د .ٞٙاطـــذٔذفر اهذساطـــ ٞاهذعـــشُّم عوـــ ٟداـــُّ٘س اهعـــاًو
اهع٩قاز اهعاً ٞا٪طٔض ٝاسبلً٘ ٞٚهّٓجٚع ٞاهع٩قـاز اهعاًـًٗ ،ٞفٔـَ٘ اهع٩قـاز اهعاًـٞ
هـذ ٠اهعـاًو ٗ ،ع٩قــ ٞةداس ٝاهع٩قـاز اهعاًــً ٞـع اإلداس ٝاهعوٚــا ثاظ٧طظـاز اسبلً٘ٚــٞ
اظٌول ٞاهعشث ٞٚاهظع٘دًٗ ،ٞٙذٗ ٠ض٘ا ًفٔـَ٘ اهع٩قـاز اهعاًـٗٗ ٞظا٢فٔـا ٗأٓـذافٔا هـذ٠
اظظــٗ٧ه عِٔــاٗ ،اهذعــشُّم كــزهم عوــ ٟدسطــ ٞاسدجا ٔــا ثــاإلداس ٝاهعوٚــاًٗ ،ــذ ٠دــريس ٓــزا
ا٨سدجــا عوــ ٟأُؼــّٓ ٞاهع٩قــاز اهعاًــٗ .ٞاعذٌــذز اهذساطــ ٞعوــً ٟظ ـ عــذد ًــّ ةداساز
اهعـ٩قاز اهعاً ٞاهذٗا٢ش اسبلً٘ٗ ،ٞٚد٘ ور اهذساطـ ٞةىل عـذد ًـّ اهِذـا٢عًِٔ ،ـا :أْ
ًفٔــَ٘ اإلداس ٝاهعوٚــا هــذ ٠ةداساز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞةداسدٔــٍ ٙذٌؼــ٘س ثاهذسطــ ٞاٗ٪ىل
ًظريه ٞةعذاد اإلطرتادٚظٚاز ٗاربار اهقشاسازٗٗ ،ط٘د ُظج ٨ ٞثـريغ ثٔـا ًـّ سضـا اهعـاًو
ثــتداساز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞعــّ دعــٍ اإلداس ٝاهعوٚــا صبــاي اُ٪ؼــّٓ ٞاهــل دقــَ٘ ثٔــا ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاًٗ .ٞكزهم ٗطـ٘د اتـذ٩م ػظـٍ ا٨طـذفادً ٝـّ ًاـادس اهع٩قـاز اهعاًـٞ
ًّ أطى ذبقٚآ ٗظا٢ا اإلداس ٝاهعوٚا.
 - 2دساطـــ ٞعوـــ ٛضبٌـــذ ثشغـــ٘ز  )2012ػـــ٘ي دٗس اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞةداس ٝا٪صًـــاز
ازباًعٚــ ، ٞػٚــص اطــذٔذفر اهذساطــ ٞاهذعــشُّم عوـ ٛدٗس اهع٩قــاز اهعاًــ ٞأسِــا ١ا٪صًــ،ٞ
ٗ جٚعــ ٞاه٘ظٚفــ ٞاه٘قاٚ٢ــٗ ٞاهع٩طٚــ ٞهوع٩قــاز اهعاًــ ٞداتــى ازباًعــاز ٗقــر ا٪صًــازٗ .قــذ
اطــذخذًر اهذساطــً ٞــِٔع اظظ ـ ٗ ،أطــو٘خ دساطــ ٞاسباهــ ٞثــاهذّٓجٚآ عوــً ٛعٔــذ اهجؼــ٘ض
ٗاهذساطاز اهعشثٗ ،ٞٚكزهم أدا ٝا٨طذجٚاْ زبٌـع اهجٚاُـاز ًـّ تـ٩ي  )75طاًعـ ٞعشثٚـ.ٞ
ٗد٘ ــور اهذساطــ ٞةىل أْ ةداس ٝا٪صًــ ٨ ٞدعذــج ٗظٚفــً ٞــّ ٗظــا٢ا اهع٩قــاز اهعاًــ ;ٞة ــا
ً٘قا اس ٥دذعشو هٕ اظِظٌ ٞصًّ ًع .
 - 3دساطــ ٞكش ــاْ فشٙــذ  :)2012دٗس اهع٩قــاز اهعاًــ ٞةداس ٝا٪صًــاز ثــاهذّٓجٚآ عوــٛ
مماسطــ ٛاهع٩قــاز اهعاًــ ٞاظ٧طظــاز اهذعوٌٚٚــ ،ٞػٚــص دِاٗهــر اهذساطــ ٞدٗس اهع٩قــاز
اهعاً ٞةداس ٝا٪صًاز ٗاهل٘اسضٗ ،اطذٔذفر اهذعـشُّم عوـ ٟأٌٓٚـ ٞا٨داـاي ٗقـر ػـذٗض
ا٪صًـــاز ًـــّ تـــ٩ي مماسطـــ ٛاهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞاظ٧طظـــاز اهذعوٌٚٚـــ ٞاظخذوفـــٗ .ٞقـــذ
اطــذخذًر اهذساطــ ٞعــذدّا ًــّ اظِــآع ٗاهُّّٓــشق ٗا٪دٗاز اهجؼشٚــًِٔ ،ٞــا :اظظ ـ ثاهعِٚــ،ٞ
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ٗدساط ٞاسباهٗ ،ٞاظقاسُ ٞث اظعازبـاز اً٪شٙلٚـٗ ٞاٗ٪سٗثٚـ ٞه٫صًـازٗ .د٘ ـور اهذساطـٞ
ةىل اهذٗس اظٍٔ اهز ٜدوعجٕ اهع٩قاز اهعاً ٞةداس ٝا٪صًاز ظى دعقُّـذ أثعادٓـا اهظٚاطـٞٚ
ٗاإلداسٙــٗ ٞاهذلِ٘ه٘طٚــٗ ،ٞاهرتكٚــض عوــ ٟأٌٓٚــ ٞاهجعــذ ا٨داــاه ٛا٪صًــ ،ٞػٚــص متٚــى
اهذاسطـــاز اً٪شٙلٚـــ ٞةىل اهؼـــآ اإلعً٩ـــ ٛاداـــا٨ز ا٪صًـــ ،ٞثٌِٚـــا متٚـــى اهذساطـــاز
اٗ٪سٗث ٞٚةىل اهؼآ اه٘قا ٛ٢فٔٚا.
 - 3دساط :)2012 David Mckiea, Paul Willis ٞاهذِافع ث اهع٩قـاز اهعاًـٗ ٞاهذظـ٘ٙآ
ٗةةاد فشص هوذعاْٗ ثٌِٔٚا ظ٘اطٔ ٞذبذٙاز اهعاشٗ .دِاٗهر دساطـ ٞاهذِـافع ثـ اهع٩قـاز
اهعاًــٗ ٞاهذظــ٘ٙآ ٗةةــاد فــشص هوذعــاْٗ ثٌِٔٚــاٗ ،رهــم ًــّ تــ٩ي اطــذعشاو اهجاػــص هعــذد
كج ًّ كذح اهذظ٘ٙآٗ ،د٘ ور اهذساط ٞةىل أْ اهـزكاٗ ١اهقـذس ٝعوـ ٟاهذلٚـا اهج٣ٚـٛ
دلٌّ اهذعاْٗ ث اهع٩قاز اهعاًٗ ٞاهذظ٘ٙآ ،كٌا أْ اهذعـاْٗ ثٌِٔٚـا ٙـ٧د ٜةىل د٘طـٚع
ػا ٞاهظ٘قٗ ،اه٘ ـ٘ي ةىل ُّٓـاق ٗاطـع ًـّ ااذٌـعٗ .أٗضـؼر اهذساطـ ٞأْ ةداس ٝاهذظـ٘ٙآ
دؼشم عو ٟاإلعٗ ،ْ٩دشٗٙع اظجٚعازٗ ،اهع٩قاز اهعاً.ٞ
 - 3دساطـــ ٞفٚاـــى عجـــذ اهلل اسبظـــْ٘  : )2012دٗس اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞةداس ٝا٪صًـ ـاز
ا٨قذاــاد ٞٙدساطــ ٞاظــاي اهظــع٘دٗ ، ٞٙاهــل دِاٗهــر دٗس اهع٩قــاز اهعاًــ ٞةداس ٝا٪صًــاز
ا٨قذاادٗ ًّ ٞٙطُٔ ٞظش اظظذشٌش ّٙاهظع٘دٗ ، ٙرهم ًّ ت٩ي سَ ِذ آذٌـاَ اظظـذشٌشّٙ
بذاثع ٞأػـذاض ا٪صًـاز ا٨قذاـادًٗ ،ٞٙعشفـٗ ٞطـا٢ى اإلعـ َ٩اهـل ٙعذٌـذ عؤٚـا اظجؼ٘سـْ٘
هوؼاـــ٘ي عوـــً ٟعوً٘ـــاز ػـــ٘ي ا٪صًـــاز ا٨قذاـــادٗ ،ٞٙذبذٙـــذ دٗس اهع٩قـــاز اهعاًـــٞ
اظ٧طظــاز اهظــع٘د ٞٙةًــذاد اظجؼــ٘س ثاظعوً٘ــاز ػــ٘ي ا٪صًــاز ا٨قذاــادٗ ،ٞٙرهــم ًــّ
تــ٩ي عِٚــً 500 ٞجؼــ٘ض ًــّ اظظــذشٌش ،ّٙػٚــص ا اتذٚــاسٍٓ ًــّ ًِ 5ــا آ طبذوفــٞ
اهظع٘دٗ .ٞٙد٘ ور اهذساط ٞةىل اهعذٙـذ ًـّ اهِذـا٢عًِٔ ،ـا :أْ ُظـجً %45 ٞـّ اظجؼـ٘س قـذ
أٗضـــؼر اهـ ـذٗس اهلـــج إلداس ٝاهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞةًـــذادٍٓ ثاظعوً٘ـــاز عـــّ ا٪صًـــاز
ا٨قذاــــاد ٞٙاظخذوفــــ ،ٞكٌــــا سأً %39 ٠ــــٍِٔ أْ هلــــا دٗسّا ًذ٘طــ ـّّٓٗا ،ثٌِٚــــا سأ %16 ٠أْ
هوع٩قاز اهعاًـ ٞدٗس ضـعٚا ةًـذادٍٓ ثاظعوً٘ـاز ػـ٘ي ا٪صًـاز اظخذوفـ .ٞكٌـا أكـذز
اهذساطــ ٞثِظــج %55 ٞأْ ــشق دِــاُٗي اهع٩قــاز اهعاًــ ٞه٫صًــاز ٙعلــع ٗاقــع ا٪صًــٗ ،ٞقــذ
ػــذدز دٗس اهع٩قــاز اهعاًــ ٞدِــاٗي ا٪صًــاز كاهذــاه :ٛعَـ ِشو دــذاعٚاز ا٪صًــً ٞذعً٘ــٞ
ثــاظ٘اد اهفٚوٌٚــٗ ٞاهاــ٘س ٗاشبــشا٢ط ،دقــذ ٍٙذبوٚــى عوٌــ ٛدقٚــآ زب٘اُــح ا٪صًــ ،ٞاهذ٘عٚــٞ
ثريطجاخ ا٪صًازٗ ،اربار اإلطشا١از اه٘قاٗ ٞٚ٢اسبٌا ٞٙاه٩صًً ٞجلشّا.
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 - 4دساطـPiet Verhoevena, Ralph Tenchb , Ansgar Zerfassc , Angeles ٞ

 :)2012دِاٗهــر اهذساطــ ٞاهلٚفٚــ ٞاهــل ٙــذٍ فٔٚــا اهــذًع ثــ اه٘طــا٢ى اهشقٌٚــٗٗ ٞطــا٢ى
اإلع َ٩ا٨طذٌاعٚـٗ ،ٞأسـش رهـم عوـ ٟمماسطـ ٞاهع٩قـاز اهعاًـٗ ،ٞرهـم ًـّ تـ٩ي اطـذخذاَ
ًِٔع اظظ هعذد ًّ ازباًعاز اٗ٪سٗث ٞٚثولـر  2043طاًعـ ،ٞثاطـذخذاَ ـؼٚف ٞاطذقاـا١
عج ػجل ٞاإلُرتُرٗ ،د٘ ور اهذساط ٞةىل أْ ٗظٚفٗ ٞطا٢ى اإلعـ َ٩ا٨طذٌاعٚـ ٨ ٞدقذاـش
عوــــ ٟاظــــضٙع اهرتٗةــــ ٛهوٌِظٌــــٗ ،ٞهلــــّ اهجؼــــص اطــــذخذاَ ٗةداسٗ ٝطــــا٢ى اإلعــــَ٩
ا٨طذٌاع ًّ ،ٞٚت٩ي مماسط ٛاهع٩قـاز اهعاًـٗ ;ٞأْ ًـّ أٓـٍ ٗطـا٢ى اإلعـ َ٩ا٨طذٌاعٚـ:ٞ
اهجٙذ اإلهلرتُٗٗ ،ٛاهؼجلاز اهذاتوٗ ،ٞٚاظذُٗاز ،ثاإلضاف ٞةىل اهع٘امل ا٨فرتاض.ٞٚ
 - 5دساطــ ٞطــوٌاْ فٚؼــاْ  :)2012دــريس اطــذخذاَ دلِ٘ه٘طٚــا ا٨داــاي اسبذٙشــ ٞعوــٟ
اإلطرتادٚظٚاز ا٨دااه ٞٚهوع٩قاز اهعاً ٞاظ٧طظـاز اهظـع٘د ، ٞٙػـاٗي اهجاػـص ًِاقؼـٞ
أسش اهذلِ٘ه٘طٚا ازبذٙذ ٝعوـ ٟمماسطـًِٔ ٞـ ٞاهع٩قـاز اهعاًـٗ ،ٞاإلطـرتادٚظٚاز ا٨داـاهٞٚ
اسبذٙش ٞاظرتدج ٞعوـ ٟثـشٗص ٓـزٖ اه٘طـا٢ى اهذلِ٘ه٘طٚـٗ ،ٞاهـل دذجِآـا اظ٧طظـاز اهظـع٘دٞٙ
اظخذوفــٗ .ٞد٘ ــور اهذساطــ ٞةىل اهعذٙــذ ًــّ اهِذــا٢عُ ،ــزكش ًِٔــا :أْ اإلُرتُــر شــى ٗطــٚوٞ
اداــاي ًٌٔــ ٞهــذ ٠مماسطــ ٛاهع٩قــاز اهعاًــ ٞاظ٧طظــاز عِٚــ ٞاهذساطــٗ ،ٞرهــم ػذــٟ
دذٌلّ ًّ ت٩هلا ا٨دااي ثف٣از ازبٌٔ٘س اظذِ٘ع ٛٓٗ ،ٞثاهذاه ٛدذٌلّ ًّ ثِـا ١ع٩قذٔـا
ثٔـــزٖ اهف٣ـــاز ًـــّ اهعٌـــٗ ١٩اظظـــذٔول ٗٗ ،طـــا٢ى اإلعـــٗ ،َ٩ف٣ـــاز اهـــ٘كٗ ١٩اظـــ٘سدّٙ
ٗاظظـــذشٌشٗ ،ّٙاظِظٌـــاز اسبلً٘ٚـــًِٗ ،ٞظٌـــاز ااذٌـــع اظـــذُٗ ،ٛكـــزهم ازبٌٔـــ٘س
اهــذاتوً ٛــّ اظــ٘ظف  ،عــج اهعذٙــذ ًــّ ٗطــا٢ى ا٨داــاي; كاهِؼــشاز اهذٗسٙــٗ ،ٞاهجٙــذ
اإلهلرتُٗــٗ ،ٛدّٓجٚقــاز اه٘طــا٢ط اظذعــذدٗ .ٝهذفعٚــى دٗس اظ٘اقــع اإلهلرتُٗٚــ ٞةــح دّٓجٚــآ
تاــا ٢ا٨داــاي اسبــ٘اس ٜاظذــ٘اصْ ًــع ازبٌٔــ٘سٗ ،اسبــشص عوــ ٟطــزخ ازبٌٔــ٘س هوٌ٘قــع
ٗاظطــاً اهــل حيذ٘ٔٙــا ،ة ٨أْ د٘ظٚــا اإلُرتُــر ٙ ٨لــه اهع٩قــاز اهعاًــ ٞع ـّ اطــذخذاَ
اهّٓشق اهذقوٚذ ٞٙا٪تش ٠مماسط ٞعٌؤا.
 - 6دساطـ :)Lindley Curtis, Carrie Edwards & Others 2010 ٞدِاٗهـر اهذساطـٞ
ٗاقــع اطــذخذاَ مماسطــ ٛاهع٩قــاز اهعاًــ ٞهوذلِ٘ه٘طٚــا اسبذٙشــٗ ،ٞرهــم ثاطــذخذاَ ًــِٔع
اظظ عو ٟع ِٞٚق٘أًا  ًّ 409مماسط ٛاهع٩قاز اهعاً ٞاظِظٌـاز غـ اهشحبٚـ ،ٞػٚـص
ا مجع اهجٚاُاز عّ شٙآ ؼٚف ٞا٨طذقاا ١عج اإلُرتُرٗ .د٘ ور اهذساطـ ٞةىل أْ 97.8
َّ
دظـــذخذَ اهجٙـــذ اإلهلرتُٗـــ 54.4ٗ ،ٛدظـــذخذَ اهؼـــجلاز ا٨طذٌاعٚـــ 51.1ٗ ،ٞدظـــذخذَ

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

اهفٚــذ 48.4ٗ ،٘ٙدظــذخذَ اظــذُٗاز ٗأػــلاهّٗا أتــشً ٠ــّ ٗطــا٢ى اإلعــ َ٩ا٨طذٌاعٚــً ،ٞشــى
اهشطا٢ى اهف٘سٗ ٞٙاهاـ٘س ثِظـج 27.1ٗ ، 13.4 ٞدظـذخذَ اهشطـا٢ى اهِاـ 12.5ٗ ، ٞٚدظـذخذَ
ً٘اقع اه٘ٙل.ٛ
 - 7دساطــــ ٞاسب٘ػــــاْ ٗصً٢٩ـــٕ ٗ :)2011اقــــع ثــــشاًع اإلعــــٗ َ٩ا٨داــــاي هوعــــاًو
اظ٧طظـــاز اًِٚ٪ـــ ،ٞدساطـــً ٞظـــؼ ٞٚعوـــ ٟقّٓاعـــاز ٗصاس ٝاهذاتوٚـــ ٞا ًّ٪اهعـــاَ ،ػـــشغ
اسبذٗد ،اهذفا اظذُ ،ٛازب٘اصاز)ٗ .كاُر أٍٓ اهِذا٢ع:
أٗهّٗا :أكشش ًّ  ًّ % 50اظجؼ٘س ٙقشسْٗ ثريْ اظخااـاز اظاهٚـُ٪ ٞؼـّٓ ٞاهع٩قـاز اهعاًـٞ
قوٚوــ .ٞساُّٚــا :دــ٘افش اهــجاًع اهذذسٙجٚــًٔ ٞــاساز ا٨داــاي هــذ ٠اظ٧طظــاز اًِٚ٪ــ ٞضبــى
اهذساط ٞمل ٙلّ عو ٟاظظذ٘ ٠اهز ٜحيقآ أٌٓ ٞٚثشاًع ا٨دااي.
ساهشّـاٙ :ؼــلى ضــعا اهــجاًع اهذذسٙجٚــ ٞاظذخااــ ٞأثــشص ًع٘قــاز عٌــى اهع٩قــاز اهعاًــٞ
ُظش اهعاًو ثريطٔضدٔا اظ٧طظاز ا.ًِٞٚ٪
 - 8أطــش )Shcorft,Linda S ٠دساطــ ٞعــاَ  ،َ1998ػٚــص د٘ ــى اهجاػــص ةىل أْ دّٓــُّ٘س
اهع٩قاز اهعاًٙ ٞشطع ةىل طجج سٚ٢ظ :
اٗ٪يٓ :ـــ٘ جٚعـــ ٞاظظـــٗ٧ه ٞٚاظ٘كوـــ ٞةىل اهع٩قـــاز اهعاًـــ ;ٞهذفعٚـــى اهـــذٗس ا٨داـــاه ٛثــ
اظ٧طظ ٞاٗ ًِٞٚ٪مجآ ٓا.
اهشاُ ٘ٓ :ٛاهذّٓـُّ٘س ُظشٙـاز اهع٩قـاز اهعاًـًٗ ٞـا ٙوؼـآ ثـزهم ًـّ دعـذٙى مماسطـادٔا،
ةضاف ٞةىل دـريس سـ٘س ٝا٨داـاي ٗقـذسدٔا عوـُ ٟقـى أٓـذام اظِؼـريً ٝـّ تـ٩ي ثـشاًع ٗتّٓـط
اهع٩قــاز اهعاًــ .ٞثِٚــر اهذساطــ ٞأْ اهع٩قــاز اهعاًــ ٞأ ــجؼر ًــّ اإلداساز اظٌٔــ ٞث٣ٚــٞ
ا٪عٌايٗ ،أْ اهِظش ٝاهظاثق ٞاتذوفر ػ٘ي ًٔأًـا ثظـجح دّٓـُّ٘س اهجؼـ٘ضٗ ،اهذساطـاز اهـل
دِاٗهــر أُؼــّٓذٔاٗ .عــّ ٗظــا٢ا ٗأُؼــّٓ ٞاهع٩قــاز اهعاًــٗ ٞأٌٔٙــا أكشــش أٌٓٚــ ٞقــشاساز
ةداساز اهع٩قــاز اهعاًــٗ ٞأُؼــّٓذٔا ،قــاَ  َ1998 )Filson, Brentثذساطــً ٞظــؼ ٞٚعوــٟ
 ) 1000ػـــشك ٞأًشٙلٚـــ ٞكـــجٗ .٠تواـــر اهذساطـــ ٞةىل اهذريكٚـــذ عوـــ ٟأٌٓٚـــُ ٞظـــٍ
اظعوً٘ــازٗ ،اهع ٩قــاز اهعاًــٗ ،ٞػــذدز اُ٪ؼــّٓ ٞاهــل ةــح أْ ٙؼــاسن فٔٚــا اهفشٙــآٗ .أْ
اهذريس ا٪كج عٌوٚاز ةداساز اهع٩قاز اهعاًٙ ٞـريدً ٛـّ اظـ٘اسد اظاهٚـ ،ٞأٗ اهجؼـشٗ .ٞٙقـذ
أطٌٔر ٓـزٖ اهذساطـ ٞذبذٙـذ اهلٚلـى اهذِظٌٚـ ٛاهـز ٜدقـع فٚـٕ ةداس ٝاهع٩قـاز اهعاًـ،ٞ
ػٚص ِؼٔا اسدجا ٔا اظجاػش ثاإلداس ٝاهعوٚا قذس ٝأكشـش ًشُٗـٗ ،ٞطـشع ٞدِفٚـز تّّٓٓٔـا
ٗثشاصبٔا ،ةضاف ٞةىل دعٌٔا اظادٗ ٜاهجؼش ;ٜمما أعّٓٓ ٟزٖ اهذساط ٞسشاُ ّ١ظشِّٙا.
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أهم النتائج واملؤشرات للدراسات السابقة:
ٙظذٌذ اهجؼص اهعوٌ ٛفشٗضٕ ٗدظا٨٦دٕ ًّ ُذا٢ع ازبٔ٘د اهعوٌٚـ ٞاهظـاثق ،ٞثاعذجـاس أْ
اهجؼــص اهعوٌــ ٛعٌوٚــ ٞدا٢شٙــٙ ٞلــز ٜثعطــٔا ثعطّـا; ًٗــّ ِٓــا فــتْ ًشاطعــ ٞاهجؼــ٘ض اهعشثٚــٞ
اهظاثقً٘ ٞض٘ اهع٩قاز اهعاًٗ ،ٞدساطً ٞا أطفشز عِـٕ ازبٔـ٘د اظجزٗهـ ٞعوـ ٟاظظـذ٘٠
اهعٌوــــ ٛاهِــــذٗاز اهعوٌٚــــٗ ،ٞاظــــ٧متشازٗ ،اسبوقــــاز اهِقاػــــٗ ٞٚاهجؼشٚــــ ٞاهعشثٚــــٞ
اظ٘ض٘  -دجص اظذل از ا٪طاط ٞٚاهل كؼفر عِٔا ٓزٖ اهذساطاز ٗازبٔ٘د كٌـذل از
ً٧سش ٝةداس ٝاهع٩قاز اهعاً ٞثعض اهذٗي اهعشثٗ ،ٞٚدّٓشا صبٌ٘ع ٞاهقطـاٙا ازب٘ٓشٙـٞ
اهل ذبذاغ ةىل ًضٙذ ًّ اهذساطٗ ٞاهجؼص ٗاظذاثع ٞاهعوٌ.ٞٚ
ٗادفقر مجٚع ا٪حباض ٗاهذساطاز اهظاثقً ٞع اهذساط ٞاسباهٚـ ٞآذٌأًـا ثاهع٩قـاز
اهعاًــٗ ،ٞأٓــذافٔاٗ ،أُؼــّٓذٔاٗ ،دٗسٓــا اهفعــاي ذبقٚــآ آ٪ــذام اظشطــًِ٘ٔ ٝــاٗ .دــج
اهذساطـــاز اهظـــاثق ٞأ ْ دٗس اهع٩قـــاز اهعاًـــٓ ٞـــ٘ دٗس ػٚـــ٘ ٜمجٚـــع اظ٧طظـــاز اهعاًـــٞ
ٗاشبا ٧ٙٗ ،ٞسش ط  ٝاظ٧طظـ ٞطـوجّا ٗةةاثّـا .أًـا ٗطـٕ ا٨تـذ٩م ثـ اهذساطـ ٞاسباهٚـٞ
ٗاهذساطـاز اهظــاثق ٞفـٚلٌّ دِــاٗي ٓــزٖ اهذساطـ ٞصبــاي اهع٩قـاز اهعاًــ ٞازباًعــاز
اهظع٘د.ٞٙ

نهج ا دراس
إجراءات البحث:
ٓزا اهفاى ط٘م ٙذٍ د٘ض ٚةطشا١از اهجؼص ٛٓٗ ،دؼٌىً :ـِٔع اهجؼـصٗ ،صبذٌعـٕ،
ٗعِٚذٕٗ ،أدادٕٗ ،ا٪طاهٚح اإلػاا ٞٚ٢اظظذخذً ٞهإلطاث ٞعّ أط٣و ٞاهجؼص.
منهج الدراسة:
اطذخذَ اهجاػص ًِٔع اهجؼص اه٘ ف ٛاظظؼ ٛاهذؼوٚو.ٛ
مجتمع الدراسة:
مشور اهذساط ٞاهعاًو جباًعل اُ ً٪ـاٙا اهعشثٚـ ٞهوعوـَ٘ اًِٚ٪ـٗ ،ٞطاًعـ ٞاإلًـاَ
ضبٌــذ ثــّ طــع٘د اإلطــً ،ًٞٚ٩ــّ أعطــا ١اهل٣ٚــ ٞاهعوٌٚــٗ ٞاإلداسٙــً ٞــّ ازبِظ ـ  ٗ ،ــ٩خ
ٗ اهجاز اظاطظذ ٩ ٗ ،خ اهذكذ٘ساٖ.
عينة الدراسة:
ا اتذٚاس ع ِٞٚعؼ٘ا ًّ ٞٚ٢اهعاًو ثازباًعاز ع ِٞٚاهذساط )ٞكٌا أٗضـ اهجاػـص
صبذٌــع اهذساطــٗ ،ٞا اتذٚــاس عِٚــ ٞعؼــ٘ا ٞٚ٢ثظــً ّٞٓٚــّ كوٚــاز ٓــاد ازبــاًعذ ،

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

ٗسُٗع ٛاهع ِٞٚأْ دلّٓ ٛاهذخاااز اظخذوفٗ .ٞكاْ عذد اظظذظٚج هوذساطًّ )294 ٞ
 )350اطذجاُ ،ٞا د٘صٙعٔا ٗفقّٗا ظا ٙو:ٛ
 أعطا ١اهل ٞ٣ٚاهعوٌٗ ٞٚاإلداس ًّ ٞٙازبِظ .
٩ خ ٗ اهجاز اظاطظذ ٗاهذكذ٘ساٖ.
 ًّ - 1ػٚص طِ٘از اشبج:ٝ
طذٗي ٘ٙ )1ضّْ اهجٚاُاز اهؼخا ًّ ٞٚػٚص طِ٘از اشبج ٝظّٔ ِّ مشوذٍٔ اهذساطٞ
عذد طِ٘از اشبجٝ

اهعذد

اهِظج ٞاظٞٙ٘٣

أقى ًّ  5طِ٘از.

92

31.293

ًــــّ  5طــــِ٘از ةىل أقــــى ًــــّ 10
طِ٘از.

53

18.027

ًـــّ  10طـــِ٘از ةىل أقـــى ًـــّ 15
طِ.ٞ

39

13.265

ًّ 15طِ ٞةىل أقى ًّ  20طِ.ٞ

34

11.565

ًّ  20طِــــــ ٞفريكــــــــــــشش.

55

18.707

غ ًج .

21

7.143

ااٌ٘

294

100.00

ٙذط ـ ًــّ ازبــذٗي سقــٍ  )1أْ ًــا ُظــجذٕ ً %31.29ــّ عِٚــ ٞاهذساطــ ٞأقــى ًــّ ظــع
طِ٘ازٙٗ ،ع٘د رهم ةىل ٩خ ٗ اهجاز اهذساطاز اهعوٚا اهز ّٙتطع٘ا هوذساطٙٗ ،ٞـريدٛ
اظشدج ٞاهشاًُ ٞٚا ُظجذٕ  %18.70أكشش ًـّ عؼـش ّٙطـِ .ٞأًـا
تذًذٍٔ ًّ  - 5أقى ًّ  10طِ٘از.
 ًّ - 2ػٚص اظظٌ ٟاه٘ظٚف:ٛ
طذٗي ٘ٙ )2ض اهجٚاُاز اهؼخا ًّ ٞٚػٚص ًُظٌَّ ٟاه٘ظٚف ٞظّٔ ِّ مشوذٍٔ اهذساطٞ

اظشدجـ ٞاهشاهشـ ٞفٔـٍ اهـزّٙ

ًُظٌَّ ٟاه٘ظٚفٞ

اهعذد

اهِظج ٞاظٞٙ٘٣

ً٘ظا.

142

48.299

ةداس / ٜعط٘ ٓ ٞ٣ٚعوٌ.ٞٚ

19

6.463

عط٘ ٓ ٞ٣ٚعوٌ.ٞٚ

33

11.224

96

32.653

4

1.361

294

100.00

اهح داسطاز عوٚا.
غ ًج .
ااٌ٘

157

158

ٙذطـ ًــّ ازبــذٗي سقــٍ  )2أْ غاهجٚــ ٞاهعِٚــً ٞــّ اظجؼــ٘س ٓــٍ ًــّ ًــ٘ظف ٛازباًعــاز
اهظع٘د ٞٙثِظجٙ ،%48.29 ٞو ٍٔٚاهّٓ٩خ ثِظج ،%32.65 ٞسٍ أعطـا ١اهل٣ٚـ ٞاهعوٌٚـ ٞثِظـجٞ
.%11.22
 ًّ - 3ػٚص اظٓ٧ى اهعوٌ:ٛ
طذٗي ٘ٙ )3ض اهجٚاُاز اهؼخا ًّ ٞٚػٚص اظٓ٧ى اهعوٌ ٛظّٔ ِّ مشوذٍٔ اهذساطٞ
اهعذد

اهِظج ٞاظٞٙ٘٣

اظٓ٧ى اهعوٌٛ
اهشاُ٘ ٞٙاهعاً ٞأٗ أقى.

20

6.803

طاًع.ٛ

121

41.156

ًاطظذ .

85

28.912

أطذار ًظاعذ فريعو.ٟ

45

15.306

أتش.٠

23

7.823

ااٌ٘

294

100.00

ٙذط ًّ ازبذٗي سقٍ  )3أْ داِٚا اهعِٚـٗ ٞفـآ اظٓ٧ـى اهذساطـ ٛغـاهجٚذٍٔ طـاًعْ٘ٚ
ثِظجٙ ،%41.15 ٞوـ ٍٔٚلوـ ٞاظاطظـذ ثِظـج ،%28.91 ٞسـٍ أعطـا ١اهل٣ٚـ ٞاهعوٌٚـ ٞثِظـجٞ
.%15.30
 ًّ - 4ػٚص ازبِع:
طذٗي ٘ٙ )4ض اهجٚاُاز اهؼخا ًّ ٞٚػٚص ازبِع ظّٔ ِّ مشوذٍٔ اهذساطٞ
ازبِع

اهعذد

اهِظج ٞاظٞٙ٘٣

ركش

214

72.789

أُشٟ

78

26.531

غ ًج

2

0.680

ااٌ٘

294

100.00

ٙذط ًّ ازبـذٗي سقـٍ  )4أْ داـِٚا اهعِٚـٗ ٞفـآ ًـذل ازبـِع أْ ًلـْ٘ اهعِٚـً ٞـّ
اهشطاي ثوغ  )214عِاشّا ًّٗ ،اهِظا )78 ١عِاشّا.
أداة جمع البيانات:
زبٌــع اهجٚاُــاز اه٩صًــ ٞهإلطاثــ ٞعــّ دظــا٨٦ز اهذساطــ ،ٞقــاَ اهجاػــص ثذاــٌ ٍٚأداٝ
ا٨طذجاُ ،ٞاطذِادّا ةىل ًشاطع ٞاهذساطاز اهظاثقٗٗ ،ٞفقّٗا هورتاض اهِظش ٜعوـٍ اهع٩قـاز

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

اهعاً .ٞدِاٗي اهقظٍ اٗ٪ي اهجٚاُاز اٗ٪هًُ :ٞٚظٌَّ ٟاه٘ظٚف ،ٞاظٓ٧ى اهذعو ،ٌٛٚعذد طِ٘از
اشبج ،ٝازبِع) .أًَّ ا اهقظـٍ اهشـاُ ٛفٚذعوـآ ثذؼقٚـآ أٓـذام اهع٩قـاز اهعاًـ ٞاهـل سمسذٔـا
ةداس ٝازباًعاز اهظع٘د ٞٙع ِٞٚاهذساط ٛٓٗ ;ٞمتشـى اهذساطـ ٞاظظـؼ ،ٞٚفذِـاٗي اسـ٘س اٗ٪ي
اهذعشُّم عو ٟاهجاًع اهل دُقـذًّْٔا اهع٩قـاز اهعاًـ ٞهوظٌٔـ٘س ثازباًعـاز اهظـع٘دٗ ،ٞٙدِـاٗي
اســ٘س اهشــاًُ ٛــذ ٠سضــا ازبٌٔــ٘س عــّ ثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞازباًعــاز اهظــع٘د،ٞٙ
ٗكاْ ٙذلْ٘ ًّ عؼش عجاساز ،أًا اس٘س اهشاهص فلاْ ٔٙذم ةىل اهذعشُّم عوً ٟظـذ٘٠
اهذق ٍٚٚاهذاتو ٛهجاًع اهع٩قاز اهعاًٗ ،ٞكاْ ٙذلْ٘ ًّ طر عجاساز.
كيفية تحليل البيانات:
مجع اهجاػص ا٨طذجاُازٗ ،كـاْ عـذد اظظـذظٚج هوذساطـً )294 ٞـّ  )350اطـذجاُٞ
ا د٘صٙعٔا ،ثعذ طٌَِـ ع اهجٚاُـاز قـاَ اهجاػـص بشاطعذٔـا هوذريكـذ ًـّ تو٘ٓـا ًـّ ا٪تّٓـا،١
ٗسبــزم ا٨طــذٌاساز غـ اظلذٌوــ .ٞســٍ ثعــذ رهــم اَّ دشًٚضٓــا ٗةدتاهلــا اسباطــح ا٬هــٛ
ثاطـذخذاَ اهجُــاًع اإلػاــا .SPSS ٛ٢اطـذُخذًر عوــ ٟةســش رهــم صبٌ٘عــً ٞــّ ا٪طــاهٚح
اإلػااً ،ٞٚ٢شى :اهِظح اظٗ ،ٞٙ٘٣اظذ٘طط اسبظاثٗ ،ٛا٨عبشام اظعٚاس.ٜ
عرض البيانات وتحليلها:
ٙذِاٗي ٓزا ازبض ًّ ١اهذساط ٞذبوٚى اهجٚاُـاز هإلطاثـ ٞعـّ أطـ٣و ٞاهذساطـ ٞاظخذوفـ ،ٞػٚـص
دظــذعشو اهجٚاُــاز اشبا ــ ٞثــريفشاد اهعِٚــ ٞأٗهّٗــا ،ســٍ ٙوــ ٛرهــم اهجٚاُــاز اظذعوقــ ٞبــذل از
اهذساط ٞاهشٚ٢ظٗ .ٞهإلطاث ٞعو ٟفقشاز ا٨طذجاُٗ ،ٞضعر أسثع ٞتٚاساز:ٛٓ ،
أٗافـــــــــآ ثؼـــــــــذ )ٝأٗافـــآ) ٗدريتـــز  ٨ )3أٗافـآ) ٗدريتـز  ٨ )2أٗافــــــآ ثؼــــــذ)ٝ
ٗدريتز  )1دسط.ٞ
دسطذ .
ٗدريتز  )4دسطاز .دسطاز.
ٗثِا ّ١عوٓ ٟزا اظعٚاس إّٔعّٓ ٛكى تٚاس ٗصُّا ًذذسطّا ػظح ًذ٘طّٕٓ اسبظاثٙ ،ٛذـذسغ ٗفـآ
اهذاِٚا اهذاه:ٛ
أٗافآ ثؼذ )ٝدرتاٗا
 ٨أٗافــــــآ ثؼــــــذ ٨ )ٝأٗافـــــآ) دـــــرتاٗا أٗافــآ) دــرتاٗا ثــ
دــــــرتاٗا ثــــ ـ  - 1ثــــ  - 1.75أقــــى  - 2.5أقــــــــــــــــــــــى ث .)4- 3.25
ًّ.)3.25
ًّ.)2.5
أقى ًّ.)1.75

159

160

قياس صدق االستبانة:
ذقٔا ثّٓشٙقذ ٌٓ ،ا:

ثعذ ًشاطع ٞا٨طذجاُ ٞهلِّ٘ٙا ٗفِِّٚا ،ا اهذؼقُّآ ًّ
أٗهّٗا :اهاذق اهظآش:ٜ
اعذٌــذ اهجاػــص عوــ ٟاهاــذق اهظــآش ،ٜػٚــص اَّ عــشو ا٨طــذجاُ ٞعوــ ٟصبٌ٘عــً ٞــّ
اظذخاا ًوؼآ اهذساطٗ ;)ٞرهم هوذريكُّذ ًـّ ـذقٔا ًِٗاطـجذٔا هولـشو اهـزُ ٜـٌٌر
ًــّ أطوــًٕ ،ــّ ػٚــص اظً١٩ــٗ ،ٞاه٘ضــ٘اٗ ،اهذِظــٗ ،ٍٚاسدجــا كــى ضبــ٘س ًــّ ضبــاٗس
ا٨طذجاُ ٞثاهعجاساز اهل ُٗضعر هٕٗ ،تشطر ا٨طذجاُ ٞثا٘سدٔا اهِٔا.ٞٚ٢
ساُّٚا :ذق ا٨دظاق اهذاتو:ٛ
قــاَ اهجاػــص حبظــاخ ًعاًــى ا٨سدجــا ث طــْ٘) ظعشفــ ٞدسطــ ٞا٨سدجــا ث ـ عجــاساز
ا٨طذجٚاْ ٗاس٘س اهز ٜدِذٌ ٛةه ٕٚكى عجاس ًّ ٝعجاساز ا٨طذجٚاْٗ ،ث اهذسطـ ٞاهلوٚـٞ
اس٘س; هوذريكذ ًّ ذق ا٨طذجاُٗ ،ٞأُٔا دقٚع ًا ٌٌُر هقٚاطٕ.
طذٗي )5
٘ٙض ًعاًى ا٨سدجا ث طْ٘ ث عجاساز كى ضب٘س ٗاهذسط ٞاهلو ٞٚهوٌؼ٘س اٗ٪ي
َ

اهعجاسٝ

ًعاًى أهفا هلشُٗجاخ
ةرا ػزم اهعِاش

ًعاًى ا٨سدجا
اظاؼ

ًعاًى اسدجا ث طْ٘
هوٌؼ٘س اهشاُٛ

 1دقــــَ٘ ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثذِفٚــــز
ثشاًع دشقٚا رباا.ٞٚ

0.926

0.726

0.790

**

 2دقــــَ٘ ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثذِفٚــــز
ثــــــشاًع ةُظــــــاُ ٞٚدِٔ٣ــــــ –ٞدعضٙــــــ– ٞ
اػذفاي ..ةخل).

0.938

0.514

0.623

**

 3دِفــــز ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثــــشاًع
د٘عٚـــــ ٞراز ـــــو ٞبٔـــــاَ ازباًعـــــاز
اهظع٘د.ٞٙ

0.923

0.764

0.826

**

 4اهــــجاًع اهــــل دُِفــــز ًــــّ قجــــى ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاً ٞدً٩ع اه٘اقعٗ ،قاثوـٞ
هوذّٓجٚآ.

0.921

0.812

0.849

**

 5دقــــَ٘ ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثذِفٚــــز
ثشاًع دشٗحي.ٞٚ

0.926

0.713

0.781

**

 6دظآٍ ثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞصٙادٝ
ٗعـــًِ ٛظـــ٘ث ٛازباًعـــاز اهظـــع٘د،ٞٙ
ٗأٌٓ ٞٚاظٔاَ اهل ٙقًْ٘٘ ثٔا.

0.920

0.813

0.851

**

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

َ

اهعجاسٝ

ًعاًى أهفا هلشُٗجاخ
ةرا ػزم اهعِاش

ًعاًى ا٨سدجا
اظاؼ

ًعاًى اسدجا ث طْ٘
هوٌؼ٘س اهشاُٛ

 7دظــــآٍ ثــــشاًع اهع٩قــــاز اهعاًــــٞ
د٘ضــ ٚطٚاطــ ٞازباًعــاز اهظــع٘د،ٞٙ
ًٗظٗ٧هٚادٔا دباٖ ااذٌع.

0.922

0.786

0.843

**

 8د٘طـــذ ثـــشاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــُ ٞظـــاَ
اداـــاي فعَّـ ـاي ثـ ـ كافـــ ٞاظظـــذ٘ٙاز
اإلداس ٞٙازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

0.922

0.797

0.844

**

 9دظــــآٍ ثــــشاًع اهع٩قــــاز اهعاًــــٞ
د٘عٚـــًِ ٞظـــ٘ث ٛازباًعـــاز اهظـــع٘دٞٙ
هوذعاًـــــــى اهاـــــــؼً ٚـــــــع ًِظـــــــ٘ثٛ
ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

0.921

0.807

0.831

**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٙذج ًّ ازبـذٗي  )5أْ مجٚـع ًعـاً٩ز ا٨سدجـا ثـ اهعجـاسٗ ٝاهذسطـ ٞاهلوٚـ ٞهوٌؼـ٘س
اهشاُ ٛاهز ٜدِذٌ ٛةه ٕٚاهعجاس ٝداه ٞةػاـاِّٚ٢ا عِـذ ًظـذ٘ ٠اهذ٨هـٗ ،)0.01 ٞقـذ دشاٗػـر
اســ٘س اهشــاُ ٛثـ ٓٗ ،)0.849- 0.623ــزا ٙــذي عوــ ٟأْ ا٨طــذجاُ ٞدذٌذــع ثقــذس كــج ًــّ
ا٨دظاق اهذاتو.ٛ
طذٗي )6
٘ٙضّْ ًعاًى ا٨سدجا ث طْ٘ ث عجاساز اس٘س ٗاهذسط ٞاهلو ٞٚهوٌؼ٘س اهشاُٛ
َ

اهعجاسٝ

ًعاًى أهفا هلشُٗجاخ
ةرا ػزم اهعِاش

ًعاًى ا٨سدجا
اظاؼ

ًعاًى اسدجا ث طْ٘
هوٌؼ٘س اهشاُٛ

1

أػـــعش ثاهشضـــا ًـــّ اهـــجاًع اهذشقٚفٚـــ0.950 ٞ

0.778

0.810

**

2

أس ٠أْ طٔــــ٘د ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــٞ
ًشض.ٞٚ

0.951

0.764

0.805

**

3

اهع٩قـــــاز اإلُظـــــاُ ٞٚاهـــــل دِفـــــزٓا 0.951

0.755

0.798

**

4

عــضصز ثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ٢٨ٗ ٞــٛ
هوظاًع.ٞ

0.948

0.824

0.864

**

5

ثشاًع اهع٩قاز اهعاًـ ٞكـاْ هلـا دـريس
ةةاث ٛعو ٟأدا ٛ٢ه٘اطجاد ٛاهعٌو.ٞٚ

0.947

0.860

0.881

**

اهل دِفزٓا ةداس ٝاهع٩قاز اهعاً.ٞ

اهع٩قاز اهعاً ٞطٚذ.ٝ

161
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ًعاًى أهفا هلشُٗجاخ
ةرا ػزم اهعِاش

َ

اهعجاسٝ

6

ػٚاد0.951 ٛ

7

د٧سّْش اهع٩قاز اهعاً ٞةةاثِّٚا
ا٨طذٌاع.ٞٚ
طـــآٌر ثـــشاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــٞ
دًٌِٔ ٞٚاساد ٛاه٘ظٚف.ٞٚ
دعٌـــى ثـــشاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــُ ٞظـــاَ
اداـــاي فعَّـ ـاي ثـ ـ كافـــ ٞاظظـــذ٘ٙاز
اإلداس ٞٙازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
دقــــذَّْ ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثــــشاًع
دشفع ًظذ٘ ٠اه٘ ١٨اه٘ظٚف.ٛ
دقــــذَّْ ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞثــــشاًع
دشفع ًظذ٘ ٠اهشضا اه٘ظٚف.ٛ

8
9
10

ًعاًى ا٨سدجا
اظاؼ

ًعاًى اسدجا ث طْ٘
هوٌؼ٘س اهشاُٛ

0.815

**

0.949

0.810

0.844

**

0.948

0.822

0.855

**

0.947

0.841

0.863

**

0.949

0.797

0.835

**

0.762

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٙذــج ًــّ ازبــذٗي  )6أْ مجٚــع ًعــاً٩ز ًعاًــى اسدجــا ث طــْ٘ ث ـ اهعجــاسٗ ٝاهذسطــٞ
اهلو ٞٚهوٌؼ٘س اهشاهص اهز ٜدِذٌ ٛةه ٕٚاهعجـاس ٝداهـ ٞةػاـاِّٚ٢ا عِـذ ًظـذ٘ ٠اهذ٨هـ،)0.01 ٞ
ٗقذ دشاٗػر اسـ٘س اهشاهـص ثـ ٓٗ .)0.881- 0.798ـزا ٙـذيُّ عوـ ٟأْ ا٨طـذجاُ ٞدذٌذـع
ثقذس كج ًّ ا٨دظاق اهذاتو.ٛ
طذٗي ٘ٙ )7ضّْ ًعاًى اسدجا ث طْ٘ ث عجاساز اس٘س ٗاهذسط ٞاهلو ٞٚهوٌؼ٘س اهشاهص
َ

اهعجاسٝ

ًعاًى أهفا
هلشُٗجاخ ةرا
ػزم اهعِاش

ًعاًى ا٨سدجا
اظاؼ

ًعاًى اسدجا
ث طْ٘ هوٌؼ٘س
اهشاهص

1

طٔ٘د ةداس ٝاهع٩قاز ًّ تـ٩ي اهـجاًع
اهل دِفزٓا ػاًو.ٞ

0.928

0.829

**

2

طٔــــ٘د ةداس ٝاهع٩قــــاز اهعاًــــ ٞدؼــــٌى
مجٚع أفشاد ازبٌٔ٘س اهذاتو.ٛ

0.931

0.803

**

3

دذطــــٌّ ثــــشاًع اهع٩قــــاز اهعاًــــٞ
ازباًعـــاز اهظـــع٘د ٞٙةػـــجا كـــى ًـــا
حيذاطٕ ًِظ٘ث٘ ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

0.930

0.810

**

4

دذٌٚض ثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞثاهذ ً٘ـٞ
ٗا٨طذٌشاس.ٞٙ

0.931

0.804

**

5

دشاعــ ٛثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞكافــٞ
اظ٘اطٍ.

0.927

0.837

**

6

ِٓـــان ًظـــذ٘ ٠سضـــا طٚـــذ عـــّ ثـــشاًع
اهع٩قاز اهعاً.ٞ

0.927

0.835

**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

0.883
0.866
0.872

0.868
0.890
0.888

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

ٙذج ًّ ازبـذٗي  )7أ ْ مجٚـع ًعـاً٩ز ًعاًـى اسدجـا ث طـْ٘ ثـ اهعجـاسٗ ٝاهذسطـٞ
اهلو ٞٚهوٌؼ٘س اهشاثع اهز ٜدِذٌـ ٛةهٚـٕ اهعجـاس ٝداهـ ٞةػاـاِّٚ٢ا عِـذ ًظـذ٘ ٠اهذ٨هـ،)0.01 ٞ
ٗقذ دشاٗػر اسـ٘س اهشاهـص ثـ
ثقذس كج ًّ ا٨دظاق اهذاتو.ٛ

ٓٗ .)0.890- 8.66ـزا ٙـذي عوـ ٟأْ ا٨طـذجاُ ٞدذٌذـع

ثبات أداة الدراسة:
هوذريكذ ًـّ سجـاز أدا ٝاهذساطـ ٞاَّ ػظـاخ ًعاًـى اسدجـا أهفـا كشُٗجـاخ هلـى ضبـ٘س ًـّ
ضباٗس أدا ٝاهذساطٗ ،ٞكاُر ُذٚظ ٞاتذجاس ًعاًى أهفا كشُٗجاخ هوٌؼاٗس اهش٩سـٗ ٞفقّٗـا ظـا
ٙو:ٛ
طذٗي سقٍ  )8سبظاخ ًعاًى ا٨سدجا أهفا كشُٗجاخ ساٗس اهذساطٞ
اس٘س

ْ

عذد اهعجاساز

قٌٚــً ٞعاًــى اهشجــاز أهفــا
هلشُٗجاخ

اٗ٪ي

277

9

0.932

اهشاُٛ

280

10

0.954

اهشاهص

285

6

0.940

ٙذط ًّ طذٗي سقٍ  )8سبظاخ ًعاًى ا٨سدجا أهفا كشُٗجاخ ساٗس اهذساط ،ٞهوذريكـذ
ًــّ سجــاز أدا ٝاهذساطــٗ ،ٞقــذ كــاْ اهشجــاز قِّ٘ٙــا; ػٚــص ثوــغ .)0.940 ،)0.954 ،)0.932
ٗكوٌا اقرتخ سقٍ ًعاًى أهفا كشُٗجاخ ًّ اه٘اػذ اهاؼ ٚكاْ ٓزا ٙذي عو ٟأْ اهشجـاز
أق٘.٠
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عرض وحتليل بي ن

ا دراس و ن قش نت ئجه وا توصي

الربامج التي تقدمها العالقات العامة للجمهور بالجامعات السعودية:

كؼفر اهذساطـ ٞعـّ أْ اظذ٘طـط اهعـاَ هوٌؼـ٘س اٗ٪ي ٓٗ ،)2.34ـ٘ ٙقـع غـ ً٘افـآ;
مما ٧ٙكذ أْ اهجاًع اهل دقـذًٔا اهع٩قـاز اهعاًـ ٞهوظٌٔـ٘س غـ ًقِعـٗ ٞفقّٗـا هوذفاـ٩ٚز
اهذاه:ٞٚ
 عذَ دِفٚـز اهع٩قـاز اهعاًـ ٞثـشاًع دشقٚفٚـ ٞربااـٗ ،ٞٚعـذَ ً٘افقـ ٞغاهجٚـ ٞاظجؼـ٘س
ثِظجٗ ،%60 ٞثذلشاس  ًّ 178ةمجاه ٛػظٍ اهع ;294 ِٞٚمما ٙعه أْ اهع٩قـاز اهعاًـٞ
 ٨دِفز ثشاًع دشقٚف ٞٚرباا.ٞٚ
 دِفٚــز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثــشاًع ةُظــاُ ٞٚدعضٙــ - ٞدِٔ٣ــ – ٞاػذفــاي)ً٘ٗ ،افقــ ٞغاهجٚــٞ
اظجؼ٘س ثِظجٗ ،%62 ٞثذلشاس  ًّ 184ةمجاه ٛػظٍ اهعِٚـٓٗ ،294 ٞـزٖ اهـجاًع ٓـٛ
اه٘ػٚذ ٝاهل ُاهر ً٘افقـ ٞاظجؼـ٘س عوـ ٟدِفٚـز ةداس ٝاهع٩قـاز اهعاًـ ٞثـشاًع ةُظـاُ،ٞٚ
ٗتا  ٞاهذعض ،ٞٙثِظجٗ %62.5 ٞثذلشاس  ًّ 184ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
 عــذَ دِفٚــز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثــشاًع د٘عٚــ ٞبٔــاَ ازباًعــاز اهظــع٘دٗ ،ٞٙعــذَ ً٘افقــٞ
غاهج ٞٚاظجؼ٘س ثِظجٗ ،% 53 ٞثذلـشاس ً 156ـّ ةمجـاه ٛػظـٍ اهعِٚـ ;294 ٞممـا ٙعـه
أْ اهع٩قاز اهعاً ٨ ٞدِفز ثشاًع د٘ع ٞٚراز و ٞبٔاَ ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
 عذَ دِفٚز اهع٩قاز اهعاًـ ٞثـشاًع قاثوـ ٞهوذّٓجٚـآٗ ،عـذَ ً٘افقـ ٞغاهجٚـ ٞاظجؼـ٘س عوـٟ
رهم ثِظجٗ ،%55.5 ٞثذلشاس  ًّ 163ةمجاه ٛػظٍ اهع ;294 ِٞٚمما ٙعه أْ اهع٩قـاز
اهعاً ٨ ٞدِفز ثشاًع دً٩ع اه٘اقعٗ ،قاثو ٞهوذّٓجٚآ.
 عذَ دِفٚز اهع٩قاز اهعاً ٞثشاًع دشٗحيٗ ،ٞٚعذَ ً٘افق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س ثِظـج،%71 ٞ
ٗثذلــشاس ً 209ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــ ;294 ٞممــا ٙعــه أْ اهع٩قــاز اهعاًــ ٨ ٞدِفــز
ثــشاًع دشٗحيٚــٗ .ٞةــح أٙ ٨لٚــح عــّ اهجــاي أْ ثعــض ًِظــ٘ث ٛازباًعــاز اهظــع٘دً ٞٙــّ
أعطـ ـا ١اهل٣ٚـــ ٞاهعوٌٚـــ ٞغـ ـ ًـــ٘ا ِ ٗ ،غشثـــا ١عوـــ ٟاسبٚـــا ٝا٨طذٌاعٚـــ ٞاهظـــع٘د،ٞٙ
ٗحيذاطْ٘ ةىل ا٨ػذ٘اٗ ١كظـش اهعضهـ ٞاهـل ٙعٚؼـُ٘ٔاٗ ،خبا ـ ٞػـذٙش ٛاهذعاقـذ; ػذـٟ
دلْ٘ ث ٞ٣ٚازباًعاز اهظع٘د ٞٙث ٞ٣ٚطارث ٞهوٌذٌٚضٗ ;ّٙهزهم اػذىَّ ٓزا اهجُـاًع اظشدجـٞ
ا٪ت .ٝ
 عذَ دِفٚز اهع٩قاز اهعاً ٞثشاًع دضٙذ ًـّ ٗعـًِ ٛظـ٘ث ٛازباًعـاز اهظـع٘د ٞٙثريٌٓٚـٞ

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

اظٔاَ اهل ٙقًْ٘٘ ثٔاٗ ،عذَ ً٘افق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س عو ٟرهـم ثِظـجٗ ،%62 ٞثذلـشاس
 ًّ 180ةمجاه ٛػظٍ اهع ;294 ِٞٚمما ٙعه أْ اهع٩قاز اهعاً ٨ ٞدِفـز ثـشاًع دشقٚفٚـٞ
دضٙذ ًّ ٗعًِ ٛظ٘ث ٛازباًعاز اهظع٘د ٞٙثاظٔاَ اهـل ٙقً٘ـْ٘ ثٔـا ٗ ،لـّ أْ ٙؼـٌى
ٓزا اس٘س عذَ ٗط٘د ثـشاًع هذـذسٙح اظـ٘ظف ثازباًعـاز اهظـع٘د ٞٙعوـًٔ ٟـأًٍ اهـل
ٙقًْ٘٘ ثٔا.
 عذَ دِفٚز اهع٩قاز اهعاً ٞثشاًع د٘ضّْ طٚاط ٞازباًعاز اهظع٘دًٗ ٞٙظٗ٧هٚادٔا دبـاٖ
ااذٌــعٗ ،عــذَ ً٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س ثِظــجٗ ،% 55.5 ٞثذلــشاس ً 163ــّ ةمجــاهٛ
ػظٍ اهع ; 294 ِٞٚمما ٙعه أْ اهع٩قاز اهعاً ٨ ٞدِفـز ثـشاًع دشقٚفٚـٗ ٞدذسٙجٚـ ٞد٘ضّْـ
طٚاط ٞازباًعاز اهظع٘دًٗ ٞٙظٗ٧هٚادٔا دباٖ ااذٌع.
 عــذَ دِفٚــز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثــشاًع د٘طــذ ُظــاَ اداــاي فعَّ ـاي ث ـ كافــ ٞاظظــذ٘ٙاز
اإلداسٙـــ ٞازباًعـــاز اهظـــع٘دٗ ،ٞٙعـــذَ ً٘افقـــ ٞغاهجٚـــ ٞاظجؼـــ٘س ثِظـــج،% 62.2 ٞ
ٗثذلــشاس ً 183ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــ ;294 ٞممــا ٙعــه أْ اهع٩قــاز اهعاًــ ٨ ٞد٘طــذ
ُظاَ ادااي فعَّاي ث كاف ٞاظظـذ٘ٙاز اإلداسٙـ ٞثازباًعـاز اهظـع٘د ;ٞٙممـا ٙـش دظـا٦هّٗا
كـج ّا عــّ عـذَ قــذس ٝاهع٩قـاز اهعاًــ ٞعوــ ٟا٨داـايٗ .اهذ٘طــٕ اسبـذٙص اهعــامل ٓــ٘
دلً ٚظٌ ٟاهع٩قاز اهعاً ٞةىل ةداس ٝا٨دااي.
 عــذَ دِفٚــز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثــشاًع دعٌــى عوــ ٟد٘عٚــًِ ٞظــ٘ث ٛازباًعــاز اهظــع٘دٞٙ
هوذعاًى اهاؼً ٚع ًِظ٘ث ٛازباًعاز اهظع٘دٗ ،ٞٙعذَ ً٘افق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س ثِظـجٞ
ٗ ،% 63.3ثذلشاس  ًّ 186ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
ممـــا طـــجآ ٙذطـ ـ أْ اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٨ ٞدِفــز ثـــشاًع دذسٙجٚـــ ٞأٗ ٗسش عٌـــى هذشقٚـــا
ًِظــ٘ثٔٚاٗ ،صٙــادٗ ٝعــ ٍٔٚثاهذعاًــى ازبٚــذ ًــع ًِظــ٘ث ٛازباًعــاز اهظــع٘د .ٞٙكٌــا أُٔــا ٨
دقذّْس أٌٓ ٞٚدٗس اهع٩قاز اهعاًـ ٞاهـشثط ثـ اإلداسٗ ٝازبٌٔـ٘س هذؼقٚـآ اهذفـآٍ ٗاهذعـاْٗ
اظؼــرتن ثٌِٔٚــاٗ ،ذبقٚــآ اه٘فــاق ٗاهذــ٘اصْ ثــ أٓــذام ازباًعــاز اهظــع٘دٗ ٞٙمجاعادٔــا
اهذاتوٗ ،ٞٚربّٓٚط ٗدِفٚز اهجاًع اهشاًٚـ ٞهلظـح سضـا ٓـزا ازبٌٔـ٘س ٗدفآٌـٕ ٗدريٚٙـذٖ;
ٗٓزا ٧ٙكذ أْ ًعظٍ ازباًعاز اهظـع٘د ٨ ٞٙدـش ٠أٌٓٚـ ٞهذؼظـ اهاـ٘س ٝأٗ دعضٙـض قِـ٘از
اهذ٘ا ى ًع اظِظ٘ث  ،كٌا ِٙقأا اإلدسان اهفعو ٛظا لّ أْ دظٍٔ ثٕ ثشاًع ٗأُؼـّٓٞ
اهع٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظـع٘د ٞٙدعضٙـض اهذِافظـ ٞٚفٌٚـا ثِٔٚـاٗ ،اطـذقّٓاخ اهّٓـ٩خ
اظذٌٚــض ،ّٙأٗ ا٪عطــا ١اظذٌٚــضً ّٙــّ اهل٣ٚــاز اهعوٌٚــٗ ٞاإلداسٙــ ،ٞكٌــا ٙذطـ ًــّ ازبــذٗي
اهذاه:ٛ
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طذٗي سقٍ  )9عّ اهجاًع اهل دُقذًّْٔا اهع٩قاز اهعاً ٞزبٌٔ٘سٓا ثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

4

اهــــــجاًع اهــــــل
دُِفَّـــز ًـــّ قجــــى
ةداس ٝاهع٩قــــاز
اهعاًـــ ٞدً٩ـــع
اه٘اقـــعٗ ،قاثوـــٞ
هوذّٓجٚآ.

5

دقــــــــــــــــَ٘ ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاًٞ
ثذِفٚـــــز ثـــــشاًع
دشٗحي.ٞٚ

6

دظــــآٍ ثــــشاًع
اهع٩قاز اهعاًٞ
صٙــــادٗ ٝعــــٛ
ًِظـــــــــــــــــــــ٘ثٛ
ازباًعـــــــــــــــــاز
اهظـــــــــــــــع٘د،ٞٙ
ٗأٌٓٚـــــ ٞاظٔـــــاَ
اهـــــل ٙقً٘ـــــْ٘
ثٔا.
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اظذ٘طط

3

دُِفــــــــــــــــز ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاًٞ
ثـــــشاًع د٘عٚــــــٞ
راز و ٞبٔـاَ
ازباًعـــــــــــــــــاز
اهظع٘د.ٞٙ

17.7

44.1

29.9

8.3

2.29

ا٨عبشام اظعٚاسٜ

2

دقــــــــــــــــَ٘ ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاًٞ
ثذِفٚـــــز ثـــــشاًع
ةُظـــاُ ٞٚدِٔ٣ـــٞ
– دعضٙــــــــــــــــ– ٞ
اػذفاي...ةخل).

51

127

86
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288

اهرتدٚح

1

دقــــــــــــــــَ٘ ةداسٝ
اهع٩قاز اهعاًٞ
ثذِفٚـــــز ثـــــشاًع
دشقٚــــــــــــــــــــــــــا
رباا.ٞٚ
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اهعجاسٝ
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ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

9

دظـــــآٍ ثـــــشاًع
اهع٩قــاز اهعاًــٞ
د٘عٚـــــــــــــــــــــٞ
ًِظـــــــــــــــــــــــ٘ثٛ
ازباًعــــــــــــــــــاز
اهظع٘د ٞٙهوذعاًى
اهاـــــــؼً ٚـــــــع
ًِظ٘ثٔٚا.

اظذ٘طط اهعاَ هوٌؼ٘س
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100
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اظذ٘طط

8

د٘طـــــــذ ثـــــــشاًع
اهع٩قــاز اهعاًــٞ
ُظــــــاَ اداـــــــاي
فعَّـاي ثـ كافــٞ
اظظــــــــــــــــــذ٘ٙاز
اإلداسٙـــــــــــــــــٞ
ازباًعــــــــــــــــــاز
اهظع٘د.ٞٙ

18.56

37.46

30.58

ا٨عبشام اظعٚاسٜ

7

دظـــآٍ ثـــشاًع
اهع٩قــــــــــــــــاز
اهعاًـــــــــــــــٞ
د٘ض ٚطٚاطـٞ
ازباًعــــــــــــــاز
اهظــــــــــــع٘د،ٞٙ
ًٗظـــــــٗ٧هٚادٔا
دباٖ ااذٌع.
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8

داهــــ ٞعِــــذ ًظــــذ٘٠
اهذ٨ه* 0.000 ٞ

ٙ ذط ًّ ازبذٗي  )9أْ ق ٌٞٚا٨عبشام اظعٚاس ٜأقـى ًـّ  ;1.0ممـا ٙعـه دبـاُع
أفشاد اهذساط ٞدقذٙشٍٓ ظظذ٘ٙاز ضباٗس اهذساط.ٞ
ٙ ذط ًّ ازبذٗي  )9أْ اهع ِٞٚممشو ٞهوٌظذٌع دلشاسادٔـا ًٗذّٓاثقـً ٞعـٕ; هـزا
فق ٌٞٚكا ٢دلْ٘ عاد ٝفشّاٙٗ .ظـذخذَ اتذجـاس كـا ٢كّٓشٙقـ ٞةػاـا ٞٚ٢هوٌقاسُـ ٞثـ
اهذلشاس ّٙاظ٩ػـ ٗاظذ٘قـع .فـترا كاُـر اهعِٚـ ٞممشوـ ٞهوٌظذٌـع دلشاسادٔـا ًٗذّٓاثقـٞ
ًعــٕ ،فــتْ قٌٚــ ٞكــا ٢دلــْ٘ عــاد ٝــفشّاٗ ،دــضداد ٓــزٖ اهقٌٚــ ٞهذاــج أكشــش ًــّ ــفش
كوٌــا كــاْ ِٓــان فــشق ث ـ دلــشاساز اهعِٚــ ٞاظ٩ػظــٗ )ٞدلــشاساز اهذ٘صٙــع اهِظــشٜ
هوٌظذٌع اظذ٘قع.)ٞ

167
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رضا الجمهور عن الربامج املقدمة له من العالقات العامة بالجامعات السعودية:
كؼــفر اهذساطــ ٞأْ اظذ٘طــط اهعــاَ هوٌؼــ٘س اهشــآُٗ ،(2.17 ٛــ٘ ٙقــع ف٣ــ ٞغــ
ً٘افآ; مما  ٧ٙكذ عذَ اهؼـع٘س ثاهشضـا ًـّ اهـجاًع اهذشقٚفٚـ ٞاهـل دِفـزٓا ةداس ٝاهع٩قـاز
اهعاًٗ ٞفقا هوذفا٩ٚز اهذاه:ٞٚ
 عــذَ اهؼــع٘س ثاهشض ـا عــّ اهــجاًع اهذشقٚفٚــ ٞاهــل دِفــزٓا ةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــ،ٞ
ثِظــجٗ ،% 70.8 ٞثذلــشاس ً 208ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــٓٗ .294 ٞــزٖ ُذٚظــ ٞجٚعٚــ ٞهعــذَ
ٗط٘د أ ًّ ُ٘ ٜاهجاًع اهل دقذًّْٔا اهع٩قاز اهعاً ٞظِظ٘ث ٛازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
 عذَ اهشضا عّ طٔ٘د ةداس ٝاهع٩قاز اهعاًً٘ٗ ،ٞافقـ ٞغاهجٚـ ٞاظجؼـ٘س عوـ ٟرهـم
ثِظــجٗ ،% 60.9 ٞثذلــشاس ً 179ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــٗ .294 ٞاهظــجح ٗاضـ ٓٗ ،ــ٘ عــذَ
ٗط٘د أ ٜثشاًع دُِفزٓا اهع٩قاز اهعاً ٞزبٌٔ٘سٓا.
 عــذَ اهشضــا عــّ ثــشاًع اهع٩قــاز اإلُظــاُ ٞٚاهــل دُِف ـزٓا ةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــٞ
ثِظجٗ ،% 51.1 ٞثذلشاس  ًّ 150ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
 عذَ دعضٙض ثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞهًِ٘ ١٨ظ٘ث ٛازباًعاز اهظع٘د ٞٙهلـاً٘ٗ ،افقـٞ
غاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س عوــ ٟرهــم ثِظــجٗ ،% 65.3 ٞثذلــشاس ً 192ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــ.294 ٞ
ٗ لّ دفظ رهم ثطعا اهجاًع اهل دٔذم ةىل دعضٙض ٗ ١٨اظِظ٘ث هوظاًع.ٞ
 عـــذَ اهذـــريس اإلةـــاث ٛهـــجاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞعوـــ ٟأداًِ ١ظـــ٘ث ٛازباًعـــاز
اهظع٘د ٞٙه٘اطجادٍٔ اهعٌوً٘ٗ ،ٞٚافق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س عو ٟرهـم ثِظـجٗ ،% 70.4 ٞثذلـشاس
ً 207ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــٗ .294 ٞدفظ ـ رهــم ٙعــ٘د ةىل عــذَ ٗطــ٘د ثــشاًع دذسٙجٚــٙ ٞــذٍ
ةتطا اظِظ٘ث هلا.
عــذَ دــريس ثـــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞاسبٚـــا ٝا٨طذٌاعٚــ ٞظِظــ٘ث ٛازباًعـــاز

اهظع٘دً٘ٗ ،ٞٙافق ٞغاهج ٞٚاظجؼـ٘س عوـ ٟرهـم ثِظـجٗ ،% 61.5 ٞثذلـشاس ً 181ـّ ةمجـاهٛ
ػظٍ اهع.294 ِٞٚ
عــذَ ًظــآٌ ٞثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞدٌِٚــًٔ ٞــاساز اظِظــ٘ث اه٘ظٚفٚــ،ٞ

ًٗ٘افق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س ثِظجٗ ،% 80.1 ٞثذلشاس  ًّ 209ةمجاه ٛػظـٍ اهعِٚـٗ .294 ٞقـذ
ُٙظريي عـّ ع٩قـ ٞاهع٩قـاز اهعاًـ ٞثاهذـذسٙحُٙٗ ،ظـاخ عِـٕ ثـريْ اهع٩قـاز اهعاًـ ٞدعٌـى عوـٟ
ًظــاس :ّٙــاعذ هــإلداس ٝاهعوٚــاُٗ ،ــاصي ًِٔــا .كٌــا أُٔــا دقــَ٘ ث٘ظٚفــ ٞاهذِظــٚآ كتػــذ٠
ٗظا٢فٔــا اهشٚ٢ظــ ٞث ـ مجٚــع اإلداساز اهشٚ٢ظــًٗ .ٞــّ تــ٩ي رهــم دعٌــى عوــ ٟدعضٙــض اهاــ٘سٝ
اهزِٓ ٞٚهوٌِظٌ ًّ ٞت٩ي دًٌِٔ ٞٚاساز اظِظ٘ث اه٘ظٚف.ٞٚ
 عذَ ًظآٌ ٞثشاًع اهع٩قاز اهعاًـ ٞسفـع ًظـذ٘ ٠اهـ٘ ١٨اهـ٘ظٚف ٛهوٌِظـ٘ث ،
ًٗ٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س ثِظــجٗ ،% 71.8 ٞثذلــشاس ً 211ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــ.294 ٞ

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

ٗرهم ُذٚظ ٞجٚع ٞٚكؼفر عِٕ ٓزٖ اهذساط ;ٞهعذَ ٗط٘د ثشاًع دذسٙج ٞٚدِفـزٓا اهع٩قـاز
اهعاً ٞظِظ٘ث ٛازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
 عــذَ ًظــآٌ ٞثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞسفــع ًظــذ٘ ٠اهشضــا ١اهــ٘ظٚف ٛظِظــ٘ثٛ
ازباًعــاز اهظــع٘دٗ ،ٞٙعــذَ ً٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س ثِظــجٗ ،% 73.8 ٞثذلــشاس ً 217ــّ
ةمجاه ٛػظٍ اهعٓٗ .294 ِٞٚزا ٗاقع اهع٩قـاز اهعاًـ ٞثازباًعـاز اهظـع٘د ٞٙاهـز ٜكؼـفر
عِٕ ٓزٖ اهذساط.ٞ
ٗٓــزا ٧ٙكــذ أْ ًعظــٍ ازباًعــاز اهظــع٘د ٨ ٞٙدِذظــش ًــّ اهع٩قــاز اهعاًــ ٞأكشــش ًــّ
دشدٚــح اظشاطــٍ ا٨ػذفاهٚــ ٞهوٌِاطــجازًٗ ،ذاثعــ ٞدلّٓٚذٔــا ةعًِّٚ٩ــا ،كٌــا ِٙقاــٔا اإلدسان
اهفعو ٛظا لّ أْ دظٍٔ ثٕ ثشاًع ٗأُؼّٓ ٞاهع٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘د ٞٙدعضٙـض
اهذِافظــ ٞٚفٌٚــا ثِٔٚــاٗ ،اطــذقّٓاخ اهّٓــ٩خ اظذٌٚــض ،ّٙأٗ ا٪عطــا ١اظذٌٚــضً ّٙــّ اهل٣ٚــاز
اهعوٌٗ ٞٚاإلداس .ٞٙكٌا ٙذط ًّ ازبذٗي اهذاه:ٛ
طذٗي سقٍ  )10اهؼع٘س ثاهشضا ًّ اهجاًع اهل دِفزٓا ةداس ٝاهع٩قاز اهعاًٞ
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4

عـــــــــــــــــضَّصز
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ق ٌٞٚكا2
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أػــعش ثاهشضــا
عـــ ـّ اهـــــجاًع
اهذشقٚفٚــ ٞاهــل
دِفــــ ـزٓا ةداسٝ
اهع٩قــــــــــــــاز
اهعاً.ٞ
أس ٠أْ طٔـــــ٘د
ةداس ٝاهع٩قاز
اهعاًً ٞشض.ٞٚ
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اهع٩قــــــــــاز
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ا٨طذٌاع.ٞٚ
طــــــــــــآٌر
ثــــــــــــــــــشاًع
اهع٩قــــــــــاز
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دٌِٚـــــــــــــــــــٞ
ًٔـــــــــــــاسادٛ
اه٘ظٚف.ٞٚ
دعٌــى ثــشاًع
اهع٩قــــــــــاز
اهعاًــُ ٞظــاَ
ادااي فعـاي
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اظظــــــــذ٘ٙاز
اإلداسٙــــــٞ
ازباًعــــــــاز
اهظع٘د.ٞٙ
دقـــــــذَ ةداسٝ
اهع٩قــــــــــاز
اهعاً ٞثشاًع
دشفــــــــــــــــــــع
ًظــــــــــــــذ٘٠
اهـــــــــــــــــــ٘١٨
اه٘ظٚف.ٛ
دقـــــــذَّْ ةداسٝ
اهع٩قــــــــــاز
اهعاً ٞثشاًع
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اه٘ظٚف.ٛ
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2.17

0.67

داهـــ ٞعِـــذ ًظـــذ٘ ٠اهذ٨هـــٞ
* 0.000

ٙ ذط ًّ ُذا٢ع ازبذٗي  )6أْ ق ٌٞٚا٨عبشام اظعٚاس ٜأقى ًـّ  ;1.0ممـا ٙعـه دبـاُع
أفـشاد اهذساطــ ٞدقــذٙشٍٓ ظظــذ٘ٙاز ضبــاٗس اهذساطــٓٗ ،ٞــزٖ اهِذــا٢ع دذفــآ ًــع دساطــٞ
أْ سضــا ازبٌــآ اهذاتوٚــٗ ٞاشباسطٚــ ٞعــّ ةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــٞ
اهفــشد َ2000

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

ًٗـــا دقذًــٕ ًـــّ ثـــشاًع كـــاْ ثِظـــج %12 ٞهوظٌٔـــ٘س اهـــذاتوُٗ ،ٛظـــج %49 ٞهوظٌٔـــ٘س
اشبــاسط ;ٛممــا ٧ٙكــذ أْ ةداساز اهع٩قــاز اهعاًــ ٞثــاه٘ ّ اهعشثــ ٛذبذــاغ ةىل اهعٌــى
اظخّٓط ٗاسرتم ،إلسضا ١مجآ ٓا اهذاتوٗ ٞٚاشباسط.ٞٚ
ٙ ذط أْ اهع ِٞٚممشو ٞهوٌظذٌع دلشاسادٔاًٗ ،ذّٓاثقً ٞعٕ; هزا فق ٌٞٚكـا ٢دلـْ٘
عــاد ٝــفشّاٙٗ .ظــذخذَ اتذجــاس كــا ٢كّٓشٙقــ ٞةػاــا ٞٚ٢هوٌقاسُــ ٞث ـ اهذلــشاسّٙ
اظ٩ػ ٗاظذ٘قع .فترا كاُر اهع ِٞٚممشو ٞهوٌظذٌع دلشاسادٔا ًٗذّٓاثقً ٞعـٕ ،فـتْ
قٌٚــ ٞكــا ٢دلــْ٘ عــاد ٝــفشّاٗ ،دــضداد ٓــزٖ اهقٌٚــ ٞهذاــج أكشــش ًــّ ــفش كوٌــا
كاْ ِٓان فشق ث دلشاساز اهع ِٞٚاظ٩ػظٗ )ٞدلشاساز اهذ٘صٙع اهِظـش ٜهوٌظذٌـع
اظذ٘قع.)ٞ
ًظذ٘ ٠دق ٍٚٚازبٌٔ٘س ثازباًعاز اهظع٘د ٞٙهجاًع اهع٩قاز اهعاً:ٞ
كؼــفر اهذساطــ ٞعــّ أْ اظذ٘طــط اهعــاَ هوٌؼــ٘س)ٓٗ ،)2.18ــ٘ ٙقــع ف٣ــ ٞغ ـ ً٘افــآ
هذق ٍٚٚازبٌٔ٘س ثازباًعاز اهظع٘د ٞٙهجاًع اهع٩قاز اهعاًٗ ٞفقّٗا هذفا٩ٚز اهذاه:ٞٚ
ٙ ظٔش أْ اظؼٌ٘ه ثاهذساط ٞرٓج٘ا سأ ٍٔٙثعذَ مش٘هٚـ ٞثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـٞ
اهل دُِفزٓا اهع٩قاز اهعاً ٞثِظجٗ ،% 64.7 ٞثذلشاس  ًّ 187ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
 عذَ مش٘ه ٞٚثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞزبٌٚـع أفـشاد ازبٌٔـ٘سٗ ،عـذَ ً٘افقـ ٞغاهجٚـٞ
اظجؼ٘س ثِظجٗ ،% 69.5 ٞثذلشاس  ًّ 200ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
 عذَ دطٌ ثشاًع اهع٩قاز اهعاًـً ٞـا ٙؼـجع كـى اػذٚاطـاز ًِظـ٘ث ٛازباًعـاز
اهظــع٘دٗ ،ٞٙعــذَ ً٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س عوــ ٟرهــم ثِظــجٗ ،% 84.6 ٞثذلــشاس ً 216ــّ
ةمجاه ٛػظٍ اهع.294 ِٞٚ
 كؼفر اهذساط ٞعّ عذَ متٚض ثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـ ٞثاهذ ً٘ـٗ ٞا٨طـذٌشاس،ٞٙ
ٗعــذَ ً٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س ثِظــجٗ ،% 64.36 ٞثذلــشاس ً 186ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــٞ
ٙٗ .294ذط ـ ًــّ ازبــذٗي عــذَ ًشاعــا ٝثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞهلافــ ٞاظ٘اطــٍٗ ،عــذَ
ً٘افق ٞغاهج ٞٚاظجؼ٘س ثِظجٗ ،% 60.56 ٞثذلشاس  ًّ 175ةمجاه ٛػظٍ اهعٓٗ .294ِٞٚـزٖ
اهِذٚظ ٞجٚع ٨ ٞٚطٌٚا ًـع ضـعا اهـجاًع اهـل دقـذًٔا اهع٩قـاز اهعاًـ ٞهوظٌٔـ٘سٗ .ادطـ
هوجاػــص عــذَ سضــا ازبٌٔــ٘س عــّ ثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــٗ ،ٞعــذَ ً٘افقــ ٞغاهجٚــ ٞاظجؼــ٘س
ثِظــجٗ ،% 65.9 ٞثذلــشاس ً 191ــّ ةمجــاه ٛػظــٍ اهعِٚــٓٗ .294 ٞــزا ٧ٙكــذ أْ ًعظــٍ
ازباًعاز اهظع٘د ٨ ٞٙدش ٠أٌٓ ٞٚهذؼظ اها٘س ٝأٗ دعضٙض قِـ٘از اهذ٘ا ـى ًـع اظِظـ٘ث ،
171
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ٗ ــ٩خ ازباًعــ ٞاهــز ّٙشوــْ٘ أٓــٍ أثــشص اظِذظــاز اهِٔاٚ٢ــ ٞهوظاًعــٗ ،ٞاهــل دع ـضّْص مسعذٔــا
ٗ ــ٘سدٔا ااذٌــع ،هلــٍِٔ هــّ ٙلُ٘ــ٘ا طــفشا ١ةةــاث ٚهوظاًعــً ٞــا مل دلــّ هــذٍٔٙ
اهقِاع ٞثق ٌٞٚدبشثذٍٔ اهذعو ٌٞٚٚضبٚط ازباًعـ ،ٞهٚقـذً٘ٓا ةىل اهعـامل اشبـاسط .ٛكٌـا
ٙذط ًّ ازبذٗي اهذاه:ٛ
طذٗي سقٍ  )11عّ ًظذ٘ ٠دق ٍٚٚازبٌٔ٘س ثازباًعاز اهظع٘د ٞٙهجاًع اهع٩قاز اهعاًٞ
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دذٌٚـــــــض ثـــــــشاًع
اهع٩قــاز اهعاًــٞ
ثاهذ ً٘ـــــــــــــــــــٞ
ٗا٨طذٌشاس.ٞٙ

5

دشاعــــــ ٛثــــــشاًع
اهع٩قــاز اهعاًــٞ
كاف ٞاظ٘اطٍ.
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ِٓـــــان ًظـــــذ٘٠
سضـــا طٚــــذ عــــّ
ثـــشاًع اهع٩قـــاز
اهعاً.ٞ

اظذ٘طط اهعاَ هوٌؼ٘س

%
ن

63

137

73

15

21.9

47.6

25.3

5.2

78

138

58

15

26.99

47.75

20.07

5.19

%

ن

100

64

122

87

22.15

42.21

30.10

5.54

ن

54

121

97

17

289

%

18.69

41.87

33.56

5.88

100

ن
%

62

129

83

16

21.4

44.5

28.6

2.24

0.81

2





2.14

0.81

6







289

100

5.5



288

16

%

اظذ٘طط

3
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ازباًعـــــــــــــــــــاز
اهظع٘د.ٞٙ

%
ن

100

اظعٚاسٜ

2

طٔــــــــــــــــ٘د ةداسٝ
اهع٩قــاز اهعاًــٞ
دؼـــــــٌى مجٚـــــــع
أفشاد ازبٌٔ٘س.

17.6

47.1

29.1

6.2

ا٨عبشام

1

طٔــــــــــــــــ٘د ةداسٝ
اهع٩قــــــاز ًــــــّ
تـــــ٩ي اهـــــجاًع
اهـــــــل دِفـــــــزٓا
ػاًو.ٞ

ن

51

136

84

18

289

اهرتدٚح

اهعجاسٝ

غ
ً٘افآ

ً٘افآ

ق ٌٞٚكا2

َ

غ
ً٘افآ
ثؼذٝ

ً٘افآ
ثؼذٝ

ااٌ٘

2.03

0.82

7





289
100

2.19

0.84

3



2.27

0.83

1







290
100

ًظذ٘ ٠اهذ٨هٞ

ا٨طذظاثٞ



2.18

0.83

4

2.18

0.73

داهـــــ ٞعِـــــذ ًظـــــذ٘ ٠اهذ٨هـــــٞ
* 0.000

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ





ٙذط ًّ ُذا٢ع ازبذٗي  )11أْ ق ٌٞٚا٨عبشام اظعٚاس ٜأقى ًّ  ;1.0ممـا ٙعـه دبـاُع
أفشاد اهذساط ٞدقذٙشٍٓ ظظذ٘ٙاز ضباٗس اهذساط.ٞ
ٙذط أْ اهع ِٞٚممشو ٞهوٌظذٌـع دلشاسادٔـا ًٗذّٓاثقـً ٞعـٕ; هـزا فقٌٚـ ٞكـا ٢دلـْ٘
عــاد ٝــفشّاٙٗ .ظــذخذَ اتذجــاس كــا ٢كّٓشٙقــ ٞةػاــا ٞٚ٢هوٌقاسُــ ٞثــ اهذلــشاسّٙ
اظ٩ػ ٗاظذ٘قع .فترا كاُر اهع ِٞٚممشوـ ٞهوٌظذٌـع دلشاسادٔـا ًٗذّٓاثقـً ٞعـٕ; فـتْ
ق ٌٞٚكا ٢دلْ٘ عاد ٝفشّاٗ ،دضداد ٓزٖ اهق ٌٞٚهذاج أكشش ًّ فش كوٌا كـاْ
ِٓــان فــشق ثــ دلــشاساز اهعِٚــ ٞاظ٩ػظــٗ )ٞدلــشاساز اهذ٘صٙــع اهِظــش ٜهوٌظذٌــع
اظذ٘قع.)ٞ

طذٗي سقٍ  )12هوٌذ٘طط اسبظاثً ٛشدح دِاصهِّٚا ٗفقّٗا ساٗس اهذساطٞ
اهرتدٚح Std.

Deviation

اظذ٘طط

1



2





3





اهعذد

دشدٚح اظذ٘طط اسبظاث ٛساٗس اهذساط.ٞ





اظذ٘طــط اهعــاَ هوٌؼــ٘س اهشــاُ ٛاهذعــشم عوــ ٟاهــجاًع
اهـــل دقـــذًّْٔا اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞهوظٌٔـــ٘س ثازباًعـــاز
اهظع٘د.)ٞٙ



اظذ٘طــط اهعــاَ هوٌؼــ٘س اهشاثــع اهذعــشم عوــً ٟظــذ٘٠
اهذق ٍٚٚثازباًعاز اهظع٘د ٞٙهجاًع اهع٩قاز اهعاً.)ٞ



اظذ٘طــط اهعــاَ هوٌؼــ٘س اهشاهــص اهذعــشُّم عوــً ٟــذ٠
سضا ازبٌٔ٘س عّ ثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞازباًعاز
اهظع٘د.)ٞٙ

ٙذط ًّ ُذا٢ع طذٗي  )12عّ دشدٚح اظذ٘طط اسبظاث ٛساٗس اهذساط ٞأُٔا مجٚعّا دقـع
تٚاس غ ً٘افآ); مما ٧ٙكذ ٗاقع اهع٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظـع٘دٗ ،ٞٙأْ ًظـذً٘ ٠ـا
دِظـــضٖ ًـــّ ثـــشاًع ًٗـــا دقذًـــٕ  ٨حيظـــ ٟثشضـــا مجٔـــ٘س ازباًعـــاز اهظـــع٘دٙ ٨ٗ ،ٞٙؼـــجع
اػذٚاطادٔا.
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مدى اختالف آراء املبحوثني حول محاور الدراسة وفقًا للمتغريات الشخصية:
اهفشٗق ثاتذ٩م ًذل ازبِع :هوذعشُّم عو ٟاهفشٗق ثـاتذ٩م ازبـِع قـاَ اهجاػـص ثاتذجـاس
 T-Testث ًذل  ّٙعو ٟأطاغ ازبِع ساٗس اهذساطـ ٞاهش٩سـٗ ،ٞطـا١ز اهِذـا٢ع ٗفقـا ظـا
ٙو:ٛ
طذٗي ٘ٙ )13ض اتذجاس )t-test
اهعِٚاز اظظذقو ٞساٗس اهذساط ٞعو ٟأطاغ ًذل ازبِع
اظذل

ازبِع

ْ

اظذ٘طط

ا٨عبـــــــشام
اظعٚاسٜ

ق ٌٞٚز

اســـــــــ٘س
اهشاُٛ

ركش

214

2.3328

0.69558

أُشٟ

78

2.3632

0.76196

0.323

ركش

212

2.1712

0.69814

أُشٟ

78

2.1890

0.71465

0.192

ركش

210

2.1960

0.74409

0.725

أُشٟ

78

2.1261

0.68333

اســـــــــ٘س
اهشاهص
اســـــــــ٘س
اهشاثع

قٌٚــــــــــــٞ

اهقشاس

"*"P
0.747
0.848
0.469

غ داي
غ داي
غ داي

ٙذطــ ًـــّ ُذـــا٢ع ازبـــذٗي  )13أْ قٌٚـــ )t ٞغــ داهـــُٔ٪ ;ٞـــا أقـــى ًـــّ  ،)1.96ػٚـــص ٨
د ٘طــــذ فــــشٗق اإلطاثــــاز عوــــ ٟأطــــاغ ازبــــِع هوٌؼــــاٗس اهش٩ســــ ٞهوذساطــــ ٞاه٘اضــــؼٞ
أعـــــ ٖ٩كٌـــــا ازبـــــذٗيٓٗ .ـــــزا ٘ٙضــــ عـــــذَ اهشضـــــاٗ ،عـــــذَ اه٘فـــــا ١ثاػذٚاطـــــاز
مجٔـــ٘س اهع٩قـــاز اهعاًـــً ٞـــّ ًِظـــ٘ث ٛازباًعـــاز اهظع٘د ٞٙأعطـــا ١اهل٣ٚـــ ٞاهعوٌٚـــ- ٞ
ةداس٩ - ٙخ) ًّ ازبِظ .
 اهفشٗق ثاتذ٩م ًذل اشباا ٢اه٘ظٚف ٞٚهع ِٞٚاهذساط:ٞقــــاَ اهجاػــــص ظعشفــــ ٞاهفــــشٗق ثــــاتذ٩م ًــــذل اشباــــا ٢اه٘ظٚفٚــــًٗ ٞــــذ ٝاشبذًــــٞ
٪فــــشاد عِٚــــ ٞاهذساطــــ ٞثاتذجــــاس ذبوٚــــى اهذجــــا ّٙا٪ػــــادanova ٜ

way

ظعشفــــً ٞــــذٗ ٠طــــ٘د راز د٨هــــ ٞةػاــــا ٞٚ٢عِــــذ ًظــــذ٘ ٠اظعِ٘ٙــــ)0,05 ٞ
أفشاد ع ِٞٚاهذساطٗ ٞفقّٗا ظا ٙو:ٛ

;)one
ةطاثــــاز

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

طذٗي  )14اتذجاس ذبوٚى اهذجا ّٙا٪ػاد )one way anova ٜظعشفً ٞذٗ ٠ط٘د راز
د٨ه ٞةػاا ٞٚ٢عو ٟأطاغ ًذل اشباا ٢اه٘ظٚفٞٚ

اهــــجاًع اهــــل دُقــــذًّْٔا
اهع٩قـــــــــــاز اهعاًـــــــــــٞ
هوظٌٔــــــ٘س ثازباًعــــــاز
اهظع٘د.ٞٙ
ًذ ٠سضا ازبٌٔـ٘س عـّ
ثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــٞ
ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

ًظذ٘ ٠اهذق ٍٚٚاهذاتوٛ
ثازباًعـــــاز اهظـــــع٘دٞٙ
هجاًع اهع٩قاز اهعاً.ٞ

ًاــــــــــــــــــذس
اهذجاّٙ

صبٌـــــــ٘
اظشثعاز

دسطـــــــاز
اسبشٞٙ

ًذ٘طـــــط
اظشثعاز

قF ٌٞٚ

ثـــــــــــــــــــــــــ ـ
ااٌ٘عاز

3.405

3

1.135

2.255

داتــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز

143.930

286

0.503

ااٌ٘

147.334

289

ثـــــــــــــــــــــــــ ـ
ااٌ٘عاز

5.411

3

1.804

داتــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز

135.617

284

0.478

ااٌ٘

141.029

287

ثـــــــــــــــــــــــــ ـ
ااٌ٘عاز

3.131

3

1.044

داتــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز

148.071

282

0.525

ااٌ٘

151.202

285

قٌٚـــــــــــــٞ

اهقشاس

""P

*

3.777

1.988

غ داي

0.082

داي

0.011

0.116

ٙذط ًّ ُذـا٢ع ازبـذٗي  )14أْ ًظـذ٘ ٠د٨هـ ٞاتذجـاس  )ANOVAغـ داي

غ داي

اسـ٘سّٙ

اٗ٪ي ٗاهشاهص .أًا اس٘س اهشاُ ٛفٔ٘ أقى ًّ  ،)0.05ػٚص ثوـغ  ;( 0.011ممـا ٙؼـ ةىل
ٗطــ٘د فــشٗق راز د٨٨ز ةػاــا ٞٚ٢ث ـ ًذ٘طــط ااٌ٘عــاز ســ٘س اهذساطــٗ .ٞػــ٘ي سضــا
ازبٌٔـــ٘س عـــّ ثـــشاًع اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞازباًعـــاز اهظـــع٘د ٞٙثـــاتذ٩م ًـــذل اظٓ٧ـــى
اهذساطــٗ ،ٛهذؼذٙــذ ــا اهفــشٗق ث ـ ااٌ٘عــاز كــى عوــ ٟػــذ ٝا اطــذخذاَ اتذجــاس
ٗ ،LSDاهز ٜطا١ز ُذا٢ظٕ كاهذاه:ٛ

طذٗي ٘ٙ )15ض ُذا٢ع اتذجاس ً LSDاادس اهفشٗق
ًُظٌَّ ٟاه٘ظٚفٞ

اهفشٗق ث كى ًّ

سضا ازبٌٔ٘س دجعّا ٨تذ٩م
فشٗق اظذ٘طّٓاز

اهح داسطاز عوٚا.

ً٘ظا

0.28264

*

اهح داسطاز عوٚا.

ةداس / ٜعط٘ ٓ ٞ٣ٚعوٌٞٚ

0.38129

*
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ٙذط ًّ ُذا٢ع ازبـذٗي  )15أْ اتذجـاس  LSDأظٔـش فشٗقّٗـا راز د٨٨ز ةػاـا ٞٚ٢ثـ
ًذ٘طط ااٌ٘عاز س٘س اهذساط ٞاظذعوآ بذ ٠سضا ازبٌٔ٘س عّ ثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـ،ٞ
ٗرهم ث س٩ض ف٣از٩ :ٛٓ،خ اهذساطاز اهعوٚاٗ ،اظ٘ظف ٗ ،اإلداس ًّ ٙأعطا ١اهلٞ٣ٚ
اهعوٌ ،ٞٚظاـوؼ ٞـ٩خ اهذساطـاز اهعوٚـاًٗ .ـع أْ ازبٌٔـ٘س غـ ساو عـّ ثـشاًع اهع٩قـاز
اهعاًٗ ٞفقّٗا ظذل ادٍٔ اه٘ظٚفٚـ ،ٞة  ٨أْ ًقاسُـ ٞـ٩خ اهذساطـاز اهعوٚـا ًـع اظـ٘ظف ِٙؼـاص
ــ٩خ اهذساطــاز اهعوٚــا .ثاهِظــج ٞهشضــا ازبٌٔــ٘سٙ ،ــريد ٛاهّٓــ٩خ أكشــش سضــا،ّ١
هاــا
فـاظ٘ظفْ٘ٗ .ادطـ ًـّ تـ٩ي اهذساطـ ٞأْ اهع٩قـاز اهعاًـ ٨ ٞدقـذَّْ أِّٙـا ًـّ اهـجاًع شبذًــٞ
مجٔ٘سٓا ٗ ،لّ أْ ُٙعـض ٠ا٨تـذ٩م ةىل ػاطـ ٞأعطـا ١اهل٣ٚـ ٞاهعوٌٚـ ٞسـٍ اظـ٘ظف  ،ةىل
اهجاًع اهل دٔذٍ ثٍٔ أكشش ًّ اهّٓ٩خ اهزِٙ ّٙؼلوْ٘ بؼاضشادٍٔ ٗٗاطجـادٍٔ ،كٌـا أْ
اهذساط ٞدقذاش عو ٟأٙاَ ضبذد ًّ ٝأٙاَ ا٪طج٘ .
 - 3اهفشٗق ثاتذ٩م ًذل اظٓ٧ى اهعوٌ ٛهع ِٞٚاهذساط:ٞ
قاَ اهجاػص ظعشف ٞاهفشٗق ثاتذ٩م ًذل اظٓ٧ى اهعوٌ٪ ٛفـشاد عِٚـ ٞاهذساطـ ٞثاتذجـاس
ذبوٚى اهذجا ّٙا٪ػاد ;)one way anova ٜظعشفً ٞـذٗ ٠طـ٘د راز د٨هـ ٞةػاـا ٞٚ٢عِـذ
ًظذ٘ ٠اظعِ٘ )0,05 ٞٙةطاثاز أفشاد ع ِٞٚاهذساطٞ
طذٗي سقٍ  )16اهفشق ث ًذ٘طّٓاز ًذل اظٓ٧ى اهعوٌ ٛهع ِٞٚاهذساطٞ
اهــــــجاًع اهــــــل دقــــــذًٔا
اهع٩قــاز اهعاًــ ٞهوظٌٔــ٘س
ثازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
ًــذ ٠سضــا ازبٌٔــ٘س عــّ
ثشاًع اهع٩قاز اهعاًـٞ
ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ
ًظــــــــــــــذ٘ ٠اهذقٚـــــــــــــــٍٚ
ثازباًعــــــــاز اهظــــــــع٘دٞٙ
هجاًع اهع٩قاز اهعاً.ٞ

ًاذس اهذجاّٙ

صبٌـــــــــ٘
اظشثعاز

دسطـــــــــاز
اسبشٞٙ

ًذ٘طـــــــط
اظشثعاز

قF ٌٞٚ

ق"P" ٌٞٚ

ث ااٌ٘عاز

0.597

4.000

0.149

0.291

0.884

داتـــــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز
ااٌ٘

148.293

289.000

0.513

148.890

293.000

ث ااٌ٘عاز

1.955

4.000

0.489

داتـــــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز
ااٌ٘

140.595

287.000

0.490

142.550

291.000

ث ااٌ٘عاز

0.787

4.000

0.197

داتـــــــــــــــــــــــــى
ااٌ٘عاز
ااٌ٘

151.433

285.000

0.531

152.219

289.000

0.998

0.370

0.409

0.830

*

اهقشاس
غ داي

غ داي

غ داي

ٙذط ًّ ُذـا٢ع ازبـذٗي  )16أْ ًظـذ٘ ٠د٨هـ ٞاتذجـاس  )ANOVAغـ داي ثـاتذ٩م
ًــذل اظٓ٧ــى اهعوٌــ ;ٛممــا ٙــج عــذَ اهشضــاٗ ،عــذَ اه٘فــا ١ثاػذٚاطــاز مجٔــ٘س اهع٩قــاز
اهعاًــً ٞــّ ًِظــ٘ث ٛازباًعــاز اهظــع٘د ٞٙأعطــا ١اهل٣ٚــ ٞاهعوٌٚــ - ٞةداس ٙـ  -ــ٩خ)،
ٗضعا ًظذ٘ ٠ةداس ٝاهع٩قاز اهعاً ٞفٌٚا دِفزٖ ًّ ثشاًع.

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

املبحث ا ث ني
خ ص ا دراس وا توصي
آُّ٩قّٗا ًّ أٌٓ ٞٚاهع٩قاز اهعاً ٞاإلداس ٝاسبذٙش ٞاهِاطؼـٓٗ ،ٞـ ٛعاًـى ًـّ ع٘اًـى
ثِـــاٗ ١دق٘ٙـــ ٞاهع٩قـــاز اإلُظـــاُٗ ،ٞٚدـــذعُ ٍٚؼـــا اإلداس ٝبؼّٔٓٚـــا ٗث٣ٚذٔٚـــا اهذاتوٚـــٞ
ٗاشباسطٗ .ٞٚهلْ٘ ازباًعاز اهظع٘د ٞٙدُعِ ٟثـاهذعو ٍٚاهعـاهٗ ٛاهجؼـص اهعوٌـٗ ،ٛدظـع ٟةىل
د٘ف ث ٞ٣ٚعوٌ ٞٚأكاد  ٞٚإلعذاد قٚاداز ًذٌٚض ،ٝإلطشا ١دساطاز دو اػذٚاطاز ااذٌـع
ثاطذخذاَ ا٪طاهٚح اإلداسٗ ٞٙاهذقِ ٞٚاظعوً٘ادٓ ًّ .ٞٚـزا اظِّٓوـآ دجوـ٘سز اسباطـ ٞاظاطـ ٞةىل
ًعشفٗ ٞاقع اهع٩قاز اهعاً ٞازباًعاز اهظع٘دٗ ،ٞٙكاْ ًجعشٔا صبٌ٘عً ٞـّ آ٪ـذام،
ٗٓ:ٛ
 - 1اهذعشُّم عو ٟثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞاظقذً ٞهوظٌٔ٘س

ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

 - 2اهذعشُّم عوً ٟذ ٠سضا ازبٌٔ٘س عّ ثشاًع اهع٩قاز اهعاًٞ

ازباًعاز اهظع٘د.ٞٙ

 - 3اهذعــشُّم عوــً ٟظــذ٘ ٠دقٚــ ٍٚازبٌٔــ٘س ثازباًعــاز اهظــع٘دٌٚٓ٪ ٞٙــ ٞثــشاًع اهع٩قــاز
اهعاً.ٞ
 - 4اهذعشم عو ٟاهفشٗق اإلػاا ٞٚ٢ث اسا ١اظجؼ٘س ػ٘ي أٌٓٚـ ٞثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـٞ
هوظٌٔ٘س ٗفقّٗا ظذل ادٍٔ اظخذوف.ٞ
هإلطاثــ ٞعــّ أطــ٣و ٞاهجؼــصٗ ،ذبقٚــآ أٓذافــٕ اطــذخذَ اهجاػــص ًــِٔع اهجؼــص اه٘ ــفٛ
اظظؼ ٛاهذؼوٚوُ ;ٛظشّا ٌٚٓ٪ذٕ ًعشف ٞاسبقا٢آ اهذفاٚو ٞٚعّ ٗاقـع اهظـآش ٝاظذسٗطـ;ٞ
مما ًلَّـ ّ اهجاػـص ًـّ دقـذ ٍٙاه٘ ـا اهؼـاًىٗ ،اهذؼـخ ٚاهـذقٚآ هـزهم اه٘اقـع .ػٚـص
َّ
أٗضــؼر ُذــا٢ع اهذساطــ ٞعــذَ دقــذ ٍٙةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــ ٞاهــجاًع اظِاطــج ٞهوظٌٔــ٘س
ثازباًعاز اهظع٘د .ٞٙأًا سضا ازبٌٔ٘س فريكذز اهِذـا٢ع عـذَ اهؼـع٘س ثاهشضـا ًـّ اهـجاًع
اهــل دِف ـزٓا ةداس ٝاهع٩قــاز اهعاًــٙٗ ،ٞــش ٠ازبٌٔــ٘س عــذَ اهشضــا عــّ أدا ١ةداس ٝاهع٩قــاز
اهعاً ٞهجاصبٔا; ٗٓـزا ٧ٙكـذ فٔـٍ ثعـض ةداساز ازباًعـاز هّٓجٚعـ ٞاهع٩قـاز اهعاًـً ،ٞـّ
ػٚص قاش ًٔأًا عوـ ٟأُؼـّٓ ٞدـذتى ذبـر اظظوـ ٞاهلـج ٠هوع٩قـاز اهعاًـً ،ٞشـى :ةداسٝ
اظشاطٍ ٗاهذؼشٙفازٗ ،اإلعٗ ،ْ٩ع٩قاز اه٘طا٢ى ،كٌا ٘ٙض ازبذٗي اهذاه:ٛ
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طذٗي سقٍ  )17هوٌذ٘طط اسبظاثً ٛشدح دِاصهِّٚا ٗفقّٗا ساٗس اهذساطٞ
اهرتدٚح

Std.

1

.71285

Deviation

اظذ٘طط

اهعذد

294 2.3448

اظذ٘طط اهعاَ س٘س اهذعـشم عوـ ٟاهـجاًع اهـل
دقـــذًٔا اهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞهوظٌٔـــ٘س ثازباًعـــاز
اهظع٘د.ٞٙ

2

.72575

290 2.1782

اظذ٘طـــط اهعــــاَ ســــ٘س اهذعـــشم عوــــً ٟظــــذ٘٠
اهذقٚــ ٍٚثازباًعــاز اهظــع٘د ٞٙهــجاًع اهع٩قـــاز
اهعاً.ٞ

3

.69990

292 2.1731

اظذ٘طــط اهعــاَ ســ٘س اهذعــشم عوــً ٟــذ ٠سضــا
ازبٌٔ٘س عّ ثشاًع اهع٩قاز اهعاً ٞازباًعاز
اهظع٘د.ٞٙ

ٙذط ًّ ُذا٢ع طذٗي  )17عّ دشدٚـح اظذ٘طـط اسبظـاث ٛسـاٗس اهذساطـ ٞأُٔـا مجٚعّـا دقـع
تٚاس غ ً٘افآ); مما ٧ٙكذ ٗاقع اهع٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظـع٘دٗ ،ٞٙأْ ًظـذ٘٠
ًا دِظـضٖ ًـّ ثـشاًعًٗ ،ـا دقذًـٕ  ٨حيظـ ٟثشضـا مجٔـ٘س ازباًعـاز اهظـع٘دٙ ٨ٗ ،ٞٙؼـجع
اػذٚاطادٔا.
أًــا عــّ ًــذ ٠اتــذ٩م اسا ١اظجؼــ٘س ػــ٘ي أٌٓٚــ ٞثــشاًع اهع٩قــاز اهعاًــ ٞهوظٌٔــ٘س
ازباًعاز اهظع٘دٗ ٞٙف ّٗقا ظذل ادٍٔ ،فلاُر كاهذاه:ٛ
1

اهفشٗق ثاتذ٩م ًذل ازبِع هع ِٞٚاهذساط :ٞهوذعشم عو ٟاهفشٗق ثاتذ٩م ازبِع قـاَاهجاػــص ثاتذجــاس  T-Testث ـ ًــذل  ّٙعوــ ٟأطــاغ ازبــِع ســاٗس اهذساطــ ٞاهش٩ســ،ٞ
ٗطا١ز اهِذا٢ع هذج أْ ق )t ٌٞٚغ داهُٔ٪ ;ٞا أقـى ًـّ  ،)1.96ػٚـص ٘ٙ ٨طـذ فـشٗق
اإلطاثــاز عوــ ٟأطــاغ ازبــِع هوٌؼــاٗس اهش٩ســ ٞهوذساطــ ٞاه٘اضــؼ ٞأعــ ٖ٩كٌــا
ازبذٗي.

2

اهفشٗق ثاتذ٩م ًذل اشباا٢ثاتذ٩م ًذل اشباا٢

اه٘ظٚف ٞٚهع ِٞٚاهذساطـ :ٞقـاَ اهجاػـص ظعشفـ ٞاهفـشٗق

اه٘ظٚفًٗ ٞٚذ ٝاشبذًـ٪ ٞفـشاد عِٚـ ٞاهذساطـ ٞثاتذجـاس ذبوٚـى

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

اهذجـا ّٙا٪ػـاد ;)one way anova ٜظعشفـً ٞـذٗ ٠طـ٘د فـشٗق راز د٨هـ ٞةػاـاٞٚ٢
عِذ ًظذ٘ ٠اظعِ٘)0,05 ٞٙ

ةطاثاز أفـشاد عِٚـ ٞاهذساطـٗ ،ٞادطـ أْ ًظـذ٘ ٠د٨هـٞ

اتذجاس  )ANOVAغ داي

اس٘س :ّٙاٗ٪ي ٗاهشاهص .أًا اسـ٘س اهشـاُ ٛفٔـ٘ أقـى ًـّ

 ;)0.05ممـا ٙؼـ ةىل ٗطـ٘د فــشٗق راز د٨٨ز ةػاــا ٞٚ٢ثـ ًذ٘طــّٓاز ااٌ٘عــاز،
ػٚص ثوغ  )0.011س٘س اهذساطٗ .ٞػ٘ي سضـا ازبٌٔـ٘س عـّ ثـشاًع اهع٩قـاز اهعاًـٞ
ازباًعــاز اهظــع٘د ٞٙثــاتذ٩م ًــذل اظٓ٧ــى اهذساطــٗ ،ٛهذؼذٙــذ

ــا

اهفــشٗق ث ـ

ااٌ٘عــاز كـــى عوـــ ٟػـــذ ،ٝا اطــذخذاَ اتذجـــاس ٗ ،LSDأظٔـــش فشٗقّٗــا راز د٨٨ز
ةػاا ٞٚ٢ث ًذ٘طط ااٌ٘عاز س٘س اهذساط ٞاظذعوآ بذ ٠سضـا ازبٌٔـ٘س عـّ ثـشاًع
اهع٩قــاز اهعاًــٗ .ٞرهــم ث ـ ســ٩ض ف٣ــاز ٓ ،ـ :ٛــ٩خ اهذساطــاز اهعوٚــاٗ ،اظــ٘ظف ،
ٗاإلداس ًّ ٙأعطا ١اهل ٞ٣ٚاهعوٌ ،ٞٚظاوؼ٩ ٞخ اهذساطاز اهعوٚـاٗ .ادطـ ًـّ تـ٩ي
اهذساط ٞأْ اهع٩قاز اهعاً ٨ ٞدقذَ أِّٙا ًّ اهجاًع شبذً ٞمجٔ٘سٓا ٗ ،لـّ أْ ُٙعـض٠
ا٨تذ٩م ةىل ػاط ٞأعطا ١اهل ٞ٣ٚاهعوٌ ٞٚسٍ اظ٘ظف  ،ةىل اهجاًع اهل دٔذٍ ثٍٔ أكشـش
ًّ اهّٓ٩خ اهزِٙ ّٙؼلوْ٘ بؼاضشادٍٔ ٗٗاطجادٍٔ ،كٌا أْ اهذساط ٞدقذاش عو ٟأٙـاَ
ضبذد ًّ ٝأٙاَ ا٪طج٘ .
- 3

اهفــشٗق ثــاتذ٩م ًــذل اظٓ٧ــى اهعوٌــ ٛهعِٚــ ٞاهذساطــ :ٞقــاَ اهجاػــص ظعشفــ ٞاهفــشٗق
ثــاتذ٩م ًــذل اظٓ٧ــى اهعوٌــ٪ ٛفــشاد عِٚــ ٞاهذساطــ ٞثاتذجــاس ذبوٚــى اهذجــا ّٙا٪ػــادٜ
 ;)one way anovaهوذ ريكــذ ًــّ ٗطــ٘د فــشٗق راز د٨هــ ٞةػاــا ٞٚ٢عِــذ ًظــذ٘٠

اظعِ٘ٙـــ)0,05 ٞ

ةطاثـــاز أفـــشاد عِٚـــ ٞاهذساطـــٗ ،ٞادطـ ـ أْ ًظـــذ٘ ٠د٨هـــ ٞاتذجـــاس

 )ANOVAغ داي ثاتذ٩م ًذل اظٓ٧ى اهعوٌ.ٛ
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مقرتحات الدراسة:
ٙقرتا اهجاػص ثعذ اُ٨ذٔا ًّ ١اهذساط ٞاظقرتػاز اهذاه:ٞٚ
 داـــؼٗ ٚضـــع ةداس ٝاهع٩قـــاز اهعاًـــ ٞثازباًعـــاز اهظـــع٘دٗ ،ٞٙدّٓ٘ٙشٓـــا ًـــّ تـــ٩ي
ةطــرتادٚظ ٞٚاداــاهٗ ٞٚةعًٚ٩ــ ٞدظــٍٔ

دلــ٘ٙ٘ٓ ّٙــ ٞممٚــض ،ٝدــشدجط بِظً٘ــً ٞــّ

اظفــــآٗ ٍٚآُّ٨جاعــــاز اإلةاثٚــــ ٞعِٔــــاٗ ،عــــّ طبشطادٔــــا اهذعوٌٚٚــــًٗ ،ٞجادسادٔــــا،
ٗثشاصبٔا ا٪كاد ٗ ٞٚاهجؼشٗ ٞٚاشبذًٗ .ٞٚذبقٚآ اهذ٘افآ ث اظِظٌٗ ٞمجآ ٓا ًـّ
ت٩ي داٌٗ ٍٚدِفٚز اهجاًع ا٨دااه ٞٚاهل دذفـآ ٗد٘قعـاز ٓـزٖ ازبٌـآ ٗ ،دعـج عـّ
ًاا

اظِظٌ ًّ ٞطاُحٗ ،مجآ ٓا اإلطرتادٚظ ًّ ٞٚطاُح اتش.

 دعٍ ةداس ٝاهع٩قاز اهعاًـ ٞثـاهل٘ادس اظٓ٧وـ ٞعوٌِّٚـاٗ ،ثا٪عـذاد اهلافٚـً ،ٞـع دّٓـ٘ٙش
ًٔـــاساز اهعـــاًو ثاه ع٩قـــاز اهعاًـــ ٞثاهذـــذسٙح ٗاهذّٓـــ٘ٙش اظِاطـــح ظٔـــاساز اهع٩قـــاز
اهعاًــٗ ،ٞاهــز ٜاُعلــع عوــ ٟضبذٗدٙــ ٞأُؼــّٓذٔا ا٪كاد ٚــٗ ،ٞفعاهٚادٔــا اهشقافٚــ،ٞ
ٗثشاصبٔا اظقذً ٞزبٌٔ٘سٓا.

ٗاقـع اهعـ٩قاز اهعاً ٞثازباًعاز اهظع٘دٞٙ

املراجق:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
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طاًع ٞاظوم طع٘د ،ااوذ اهشاهص.
 - 7كش ــاْ فشٙــذ  .)2012دٗس ا٨داــاي ةداس ٝا٪صًــاز ثــاهذّٓجٚآ عوــ ٟمماسطــ ٛاهع٩قــاز اهعاًــ ،ٞحبــص غ ـ
ًِؼ٘س ًقذَ هوظِ ٞاهعوٌ ٞٚاهذا ٌٞ٢ثلو ٞٚاإلع ،َ٩طاًع ٞاهقآش٘ٙ ،ٝه.٘ٚ
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 داس اهفظـش:ٝ اهقـآش،3 ،ٞقـاز اهعاًـ٩ هوعٞٚطاطـ٪ اظذاتى ا.)2000

ٓٗ  ضبٌذ ًِ ػظاخ; ٗطؼش ضبٌذ- 9
.16 – 15  ص.عٙهوِؼش ٗاهذ٘ص

. داس ادس، هظاْ اهعشخ.)َ2003 .َّ ضبٌذ ثّ ًلشٙ أث٘ اهفطى مجاي اهذ، اثّ ًِظ٘س- 10
ٞٙ اظاـشٞ ااوـ،ٞٙ اهظـع٘دٞـٚ اهعشثٞ ثاظٌولـٞـًٚ٘ اسبلٝطٔض٪ اًٞقاز اهعا٩ دٗس اهع.)2016 .ٛ اسبشث١اٚٓ - 15
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ملخـــص
ٍدددفا الدزاسددة عا معالددة الصددحن اإللكسّىٔددة السددعْدٓة ألشمددة تْخٔددن األ دداز مددً ددالل
دزاسددة مضدداما الصددحن اإللكسّىٔددة السددعْدٓة حددْل أشمددة تْخٔددن األ دداز عددً يسٓد حتلٔد
مضددنٌْ مددا ىش د َس يف الصددحن اإللكسّىٔددة مددً بَ د ِ النَددْز اليش دطّ ،زدّد الفع د اإلعالمٔددة
ّاالتصالٔة اليت اما بَا (ٍٔئة مكافحة الفساد).
ّ ددد اعتندددد الدزاسددة علددا سمدديَح املسدداس ملسددا مشددازلاد النَددْز ّتفاعلددَه م د
املددْاد الصددحفٔة املتعلأددة بوشمددة تْخٔددن األ دداز ّ ،زصددد أّجددُ االتفددا ّاال ددتالب بددا صددٔ ة
ّىْعٔة املعالة يف تياّل ٍرِ األشمة يف الصحن اإللكسّىٔدة سعٔيدة الدزاسدةسّ ،ذلدا يف الفدس
م ددً 2016/1/1و حت ددا 2016/12/30وّ .ىظد دسًا لك ددٌْ جمتند د الدزاس ددة ل ددبرًاّ ،متع ددددًا ،فأ ددد
ا تصددسد الدزاسددة علددا عٔيددة ميتخبددةّّ ،لةلددة اددرِ الصددحنٍّ ،ددٕ صددحن (الْ دداو)(ّ ،سددب )،
ّ(عاجد ) ،حٔددا ت ا تٔدداز الصددحن الددلال ىظدسًا لكلددس اىتشددازٍاّ ،اىتظامَددا يف الصدددّز ،عا
جاىب أىَا أللس الصحن اليت تياّلاس أشمة تْخٔن األ از س.
ّ ددد تْصددلا الدزاسددة عا مللبددة املددْاد املوٓددة علددا املْاددْعاد الصددحفٔة الدديت تياّلددا أشمددة
تْخٔن األ از بالصحن اإللكسّىٔة السعْدٓة عٔية الدزاسة بيسدبة ّ .%53.3حداشد التعلٔأداد
السلبٔة مً جاىب النَْز علا ىسبة عالٔة ،بل ا ّ .%40.2تفاّد أسلْ تياّل املْاد الصحفٔة
ألشمة تْخٔن األ از بالصحن اإللكسّىٔة السعْدٓة ما با تصسحياد مسؤّلاّ ،االستفسداز
عً األشمة ّالشا عادّ .تبا أٌ  %88.8مً الشخصٔاد احملْزٓة يف املدْاد الصدحفٔة الديت تياّلدا
األشمة لاىا مً ىصٔب الْشزاء ّاملسؤّلا احلكْمٔا.
ّمتللدا أٍدده الَدْد االتصددالٔة ّاإلعالمٔدة الدديت تبددراا ٍٔئدة مكافحددة الفسداد يف التْاصد مد
املسؤّلاّ ،تأصٕ احلأا أثياء األشمة ّبعدٍاّ ،أشدازد أٓضًدا عا جندا ٍٔئدة مكافحدة الفسداد
يف استٔعا األشمة ّتطْزاتَا بيسبة متْسطة ،لنا أّزدتَا صحن الدزاسة.
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مدخل إىل مألضألع لصدرلس :
تٕٛرت ٚسا ٌ٥ا٫تصاٍ تّٕٛرًا نـي ًا ا  ايشـٓٛات ا٭،ةـ ٠ث ذٝـط اسـإٔاتس حٕ تشـُ
ملشأخدَٗٝا بإْأاد املعًَٛات ٚاٯرا٤ث ٚتيادهلا بأطهاٍ كأًف١ث ٚقد حسِٗ ٖـاا ايإٔـٛر ا 
متٝز ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜد تًْ ٢ظ اتٗا ايأكًٝدٜـ١ث إـإ ا ناْـس تًُٝـ ١اإلْأـاد ا  ٚسـاٌ٥
اإلت ّ٬ايأكًٝد َٔ ١ٜا،ةأصـا

حْـاض َـدرِبو ، ٟٚةـة ٠ا  نأابـ ١اوأـ٣ٛث إـإٕ اإلتـّ٬

اؾدٜد قد غِٝر َٔ مسات ،ٚةصا٥ص اؾُٗٛر; ذٝط َه ٔٛاملشأخدَو َٔ إْأاد قأـ٣ٛث
ٚإجرا ٤ذٛار تفاتً ٞذٛي٘.1
ٚقــد ســاتد ٖــاا ايأفاتــٌ ٚســا ٌ٥اإلتــ ّ٬اؾدٜــد تًــ ٢تًُٝــ ١ا٫تصــاٍ ايفــٛرَ ٟــع
مجٗٛرٖـــاث ذٝـــط َهٓٞـــس تًـــو ايٛســـاَ ٌ٥شـــأخدَٗٝا َٚأابعٗٝـــا َـــٔ تيـــادٍ املعًَٛـــاتث
ٚايأفاتــٌ إُٝــا بٝــِٓٗث ،ةاثــ ١ا  حمٓــا ٤ا٭الَــات ٚاملظــه٬ت; ٖٚــاا ٪ٜنــد حٕ ايأفاتًٝــ١
مس ١حساس ١ٝيٛسـا ٌ٥اإلتـ ّ٬اؾدٜـدث ذٝـط ٚثـًس إ تـدد نـي َـِٓٗث تًـ ٢تهـص
ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬ايأكًٝد ;١ٜناجمل٬تث ٚايصرف اييت تشأٗدف َٛاقع مجاٖ َ ١ٜع.2١ٓٝ
نُا طٗدت دراسات اإلتٚ ّ٬ا٫تصـاٍ ؼـ٫ٛت جارٜـ ١بعـد ظٗـٛر اإلْرتْـس َـٔ ،ةـٍ٬
برٚال مس ١ايأفاتً ١ٝاييت َٝزت ايصراإ ١اإليهرت ١ْٝٚتٔ غ ٖـا َـٔ ٚسـا ٌ٥اإلتـ .ّ٬نُـا
س قاتــد ٠ايأفاتــٌ َــع اؾُٗــٛر;
قــدَس إرثًــا جدٜــد ٠يًأفاتــٌ بــو املشــأخدَوث بــٌ ٚسِـع ْ
ا٭َر ايا ٟحسِٗ ا  إبراال ايأفاتً ١ٝاملأُثً ١ا  ايع٬ق ١بو ٖا ٙايٛساٚ ٌ٥اؾُٗٛر.3
ٚبًغس تًُ ١ٝايأر ٍٛرٚتٗا ذُٓٝا حيغس ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜدَ ٠فٗ ّٛايُٓـ ٛد حذـادٟ
ا٫ػــا ٙا  ايعًُٝــ ١ا٫تصــاي١ٝث ذٝــط حثــي املشــأكيٌ َرس ـًٙاث ٚاملرســٌ َشــأكيًٙا;  ٚيــو
٫سإٔاتأُٗا إْظاَٛ ٤اقع إيهرتٜٛ ١ْٝٚجٗـإ تةٖـا رسـاًُٗ٥ا ٚحإهارُٖـا ٚتصـٛراتُٗاث
نُا حٕ ايأفاتً ١ٝات حبعاد َٚشأٜٛات َأعدد ٠عشب تعدد املأفاتًو ٚاملهْٛات.
ٚقد قـدّ ) (Larsson, 2011ثـٝاغ ١طـاًَ ١تـٔ كأًـف ايع٬قـات ايـيت تأرـدد تةٖـا
ايأفاتً١ٝث  ٚيو بإٜراد ٙم٬ث َراذٌ يًأفاتً١ٝث  :ٖٞٚاملرذً ١ايٛظٝف :١ٝذٝـط ٜرنٞـز إٗٝـا
تًــ ٢ايٛســ ٝث ٚاملرذًــ ١اإلدرانٝــٚ :١تأُرــٛر ذــ ٍٛاملشــأخدّث ٚاملرذًــ ١ايعًُٝــٚ :١تأصــٌ
با٭دٚار اييت ٜك ّٛبٗا املشأخدَ ٕٛا  َكاَات تفاتًٝـَ ١أعـددٚ .٠بـايو هـٔ ايأُٝٝـز بـو
ؼكل تفاتً َٔ ١ٝذٝط ايٛسا ٥ث ح ٚاملشأخدّث
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ح ٚايع٬قات ايكا ١ُ٥بٗٓٝا.4
نُـا حنـد ( )Rafaeli & Sudweeks, 1997تًــ ٢حُٖٝـ ١ايأفاتًٝـ ١بـو ايٕــرإو
املظارنو ا  ايعًُ ١ٝا٫تصاي١ٝث إرُٓٝا ٜأـدإل ا٫تصـاٍ بـو املرسـٌ ٚاملشـأكيٌث ٚتأـداٍٚ
املعًَٛات بُٗٓٝا بشرتٚ ١تزأَث ٜأُهٔ َعٗا َشأكيٌ ايرساي َٔ ١اسأَٗ٬اث ٚايرد تًٗٝـا
ا  اؿــاٍث نُــا اســإٔات املأًكــ ٞإْظ ـا، ٤ةٕــام َاــٛاال ٝيًرســا ٌ٥ايــيت ٜأًكاٖــا َــٔ املٛاقــع
اإليهرتْٝٚــ ١املخأًفــ١ث ٖٚــ، ٛةٕــام َأعــدد ايصــٛر; إكــد ٜهــ ٕٛتًــ ٢طــهٌ تعًٝكــاتث حٚ
ًَرٛظاتث ح ٚتأُُٝاتث ح ٚتصٜٛيات; بٌ إٕ ايأفاتً ١ٝؼ ٍٔٛاملأًك َٔ ٞفـرد َشـأًٗو إ
َظارى إعٍاٍ ا  ثٝاغ ١املضاَو .5
نُــا حتاذــس ايأفاتًٝــ ١ا  ايعًُٝــ ١ا٫تصــاي ١ٝايفرثــ ١يًحُٗــٛر نــٜ ٞأرــَ ٍٛــٔ فــرد

ٖل يًرساي ١إ َآْأخ هلاث َٚـٔ فـرد قـار ٨يٮ،ةيـار إ َصـدر هلـاث ذٝـط حثـي ايكـاِ٥
ٍّ
َاأًَ
با٫تصــاٍ ايــا ٟثــٌ َصــدر اـــة ٚاؾُٗــٛر املشــأكيٌ تًــَ ٢شــاإٚ ١اذــدَ ٠ــٔ ســًٕ١
ايأٛج ;٘ٝا٭َر ايا ٟاْعهص تً ٢طيٝع ١املضُٕٛث ذٝط حثيرس تًُٝـ ١إْأاجـ٘ َظـرتن١
بـــو ايٕـــرإو .باإلىلـــاإ ١إ حْٗـــا َهٓٞـــس اؾُٗـــٛر َـــٔ إاـــاد بـــداَ ٌ٥أعـــدد ٠يًٛســـا٥
ايأكًٝد١ٜث ذٝط ٚىلعأ٘ حَاّ ا،ةأٝارات  ٫ذصر هلا ذ ٍٛاملعً١َٛث تشُ ي٘ بايأعًٝل تًٗٝـاث
ح ٚإْظاٗ٥ا َٔ جدٜد باسأخداّ ايٛسـا ٥املأعـددَٚ .٠ـٔ ٖٓـا ظٗـرت ايصـراإ ١اإليهرتْٝٚـ١
مبا يـدٜٗا َـٔ زٝـزات تفـٛم ايصـراإ ١ايأكًٝدٜـ ١ايٛرقٝـ ١اوهَٛـ ١برٜ٩ـ ١مابأـ١ث  ٫ٚػـد
سيًٙٝا إ ايأحدٜد إ ٫بعد اَضَ ٔٞالَٔ ط ٌٜٛتً ٢إْظاٗ٥ا.
ٚتعأُــد ٖــا ٙايٛســا ٥تًــ ٢تٜٓٛــع حطــهاٍ اـٕــام ايــاٟ

ٜعــد قاًُ٥ـا تًــ ٢ايهًُــ١

املخْأَزٜيٖ ـ َ١اؿــدث ح ٚاملٛىلــٛت ث ٚإمنــا ٖــَ ٞدتَٛــ ١بايٛمــا٥لث ٚايصــٛرث ًَٚفــات ثــٛت١ٝث
َٚكاطع ايفٝد ٜٛاييت تعٕ ٞاؿـدث َصـداقٝأ٘; زٞـا ٜعـد مـٛرْٛ ٠تٝـ ١ا  اوأـ ٣ٛا٫تصـايٞ
املأٓٛت.
ٖــا ٙايشــٛٝي ١ا  املعًَٛــات ٚا٭،ةيــارث ٚتعــدد ٚســا ٥ترىلــٗا ٚتكــد ٗاث ٚتٓ ـّٛت ٚســاًٗ٥اث
حذدث ْٛتًا َٔ اإلرباى ٚايضغ تً ٢ايشًٕاتث ٚيهٓـ٘ ىلـغ َ ٚـٔ ْـٛت جدٜـدث ٜأُثـٌ ا 
إٛىل ٢املعًَٛـات غـ ايرمسٝـ١ث ْٚظـر ايظـا٥عاتث ٚحذٝاًْـا ايفـزت ٚاــٛف بـو املـٛاطٓوث
 ٖٞٚإطهايٝات تإًٔب ايأٛثٌ إ ذًـٍٛث ٚاؽـا إجـرا٤ات نفًٝـ ١بأعظـ ِٝاإلاابٝـاتث
ٚاؿد َٔ ايشًيٝاتث إىلاإ ١إ إتاد ٠ايٓظر ا  إسرتاتٝحٝات ،ٚةٕـ إدار ٠ا٭الَـات املأِيعـ١
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يد ٣ايكاُ٥و تً ٢إدار ٠ا٭الَاتث ،ٚةةا ٤ايع٬قـات ايعاَـٖٚ .6١ـَ ٛـا سأشـعٖ ٢ـا ٙايدراسـ١
إ نظف٘ َٔ ،ةـ ٍ٬ايأعـرف تًـَ ٢عاؾـ ١ايصـرف اإليهرتْٝٚـ ١ايشـعٛد ١ٜ٭الَـ ١تٛظٝـف
ا٭قارم ا  املًُه ١ايعرب ١ٝايشعٛد. ١ٜ
أهمية الدراسة:
تٓيع حُٖ ١ٝايدراس، َٔ ١ة ٍ٬ا٫تأيارات اٯت:١ٝ
- 1تعدّ َظارن ١اؾُٗٛر ٖ ٞاملعٝار اؾدٜد ا  إدار ٠ا٭الَات َٔ ،ة ٍ٬تيادٍ ا٭دٚار ا 
ايعًُ ١ٝا٫تصاي.١ٝ
- 2اتأُاد نث َٔ اؾُٛر تًٚ ٢سا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜدث ،ٚةاث ١ايصرف اإليهرت١ْٝٚ
حمٓا ٤ا٭الَات; ٭ِْٗ ٜظعر ٕٚبإٔ املعًَٛات املكدَ ١إي، َٔ ِٗٝةٚ ٍ٬سا ٌ٥اإلتّ٬
ايأكًٝدَ ١ٜأرفظ١ث ٚبٕ١٦ٝث ٚغ دقٝك.١
- 3ا٫يأزاّ بايظفاإ ١ٝا  ٚقس ا٭الَات تًُ ١ٝثعي ١يًغا١ٜث إًِ ٜعد َكيٛيٙا ا  ظٌ اإلتّ٬
اؾدٜد اسأُرار من ٛد ا٫تصاٍ ايرحس َٔ ٞحتً ٢ذٝط قُ ١املٓظُ١ث ح ٚايشًٕات
ايرمس ١ٝ٭سفٌ ذٝط اؾُٗٛر ايعادٜٚ .ٟفرض ايٛاقع اؿاي ٞا٫سأُاتث ٚاملظارن١ث
ٚاإلإصاحث ٚسرت ١إت ٕ٬اؿكا٥لث إإْ٫يات ا٭ ٖٛ ٍٚاياٜ ٟدّٚث ٪ٜٚمر ا 
اسأكيايٓا يٮذداثث ٚإُٗٓا ملا ذدثث ٚنٝف ذدث؟ َٚا

هٔ حٕ حيدث ا 

املشأكيٌ؟
- 4تعد ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜدث ،ةاث ١ايصرف اإليهرت ٖٞ ١ْٝٚا٭سرت داًُ٥ا ا  حمٓا٤
ا٭الَات ٚايهٛارث; ٭ٕ اهلٛاتف ايان ١ٝقد ذِٛيس نٌ َٛاطٔ إ ثرف« ٞظاٖر٠
ثراإ ١املٛاطٔ»; يايو ٫بد يًشًٕات ٚاهل٦ٝات َٔ رد ايفعٌ ايشرٜعث ٚايأفاتٌ َع
اؾُٗٛرث ٚإطران٘ َٓا ايًرظ ١ا٭ ٚيٮالَ.١
- 5حُٖ ١ٝاَأ٬ى حدٚات اإلت ّ٬ا٫جأُاتٞث ٚتدرٜب ايعاًَو تًٗٝا قيٌ ٚقٛت ذا٫ت
طار١٥
ح ٚحالَاتث ٚىلرٚر ٠ؼدٜد َٛاقع اإلْرتْس اييت تٕٓل باسِ اهل١٦ٝث ح ٚايشًٕ ١املخأص١ث
ٚؼدٜد اؿشابات اييت سأاشأخدّ تة َٛاقع ايأٛاثٌ ا٫جأُات.ٞ
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- 6حُٖ ١ٝإطراى اؾُٗٛر ا  َراذٌ ا٭الَ ١املخأًفَٚ ١عرإ ١اٖأُاَات٘ ٚا٫سأحاب ١ي٘ث
ٚطًب املشات دَ٘ٓ ٠ث  ٚيو َٔ ،ة ٍ٬تكد طرانات ٚتفاُٖات َع ْظٕا ٤اإلْرتْس
ٚاملدْٚوث ٚاإلبكا ٤تً ٢ت٬قات طٝيٚ ١إاابَ ١ٝعِٗ قيٌ ٚبعد ٚحمٓا ٤ا٭الَ.١
- 8ؼ ٍٛساذات اإلْرتْس ٚٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜد حذٝاًْا إ ساذات إلط٬م ايظا٥عاتث
ٖٓ َٔٚا إإٕ ايرد تً ٢ايظا٥عات ٜكًٌ ا٭ىلرار اييت تًرل بايشًٕات ٚاهل٦ٝاتث
ٚحيُ ٞمسعأٗاٚ .ايثابس حٕ إدار ٠ايشُع ١ناْس ٚاذدًا َٔ حِٖ ا٭سيام ٫سأخداّ
ايظرنات ٚاؿهَٛات ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜد ٚايكد ;ِٜ٭ْٗا تٛإِّر فُٛتَ ١أٓٛت١
َٔ ايٕرم يًأعاٌَ املياطر َع اؾُٗٛر..
- 9باإلىلاإ ١إ ايدٚر املِٗ ايا ٟت٪د ٜ٘ايصرف اإليهرت ١ْٝٚا  إدار ٠ا٭الَات اإلت١َٝ٬
َٔ ،ةْ ٍ٬ظاطات ايأفاتً ١ٝاييت تأٝرٗا تً ٢ثفراتٗا.
الدراسات السابقة:
قشِِ ايياذط ايدراسات ايشابك ١إ قٛر ;ٜٔعٝط ٜأٓا ٍٚاوـٛر ا٭ ٍٚاملعاؾـ ١ايصـرف١ٝ
يٮالَاتث ٚايثاْ ٞدراسات تٓاٚيس دٚر اؾُٗٛر ا  ا٭الَات:
حٚيٙا  :دراسات تٓاٚيس املعاؾ ١ايصرف ١ٝيٮالَات:
دراس ١تادٍ ثادم ( :7 )2006دٚر ايصراإ ١املصر ١ٜا  إدار ٠ا٭الَات ث ذٝط ناْس
دراســَ ١شــر ١ٝتًــ ٢حالَــ 11 ١ســيأُة ّ 2001ث ٚاســأخدّ ؼًٝــٌ املضــُ ٕٛث  ٚؼًٝــٌ
اـٕـام يعٓٔٝـَ ُ١ـٔ ثـرف :ا٭ٖـراّث ٚايٛإـدث ٚا٭ٖـايٞث ٚا٭سـيٛتٚ .تٛثـٌ إ حٕ ٖٓـاى
َشاذات اتفام ني  ٠بو ا٭طرٚذات ايـيت قـدَأٗا ايصـرف ا٭ربـع تـة َـٛاد ايـرح ٟذـٍٛ
حسيام ْٚأا٥خ ا٭الَ.١
8

ٚاسأٗدف مرٚت إأرـ : )2007( ٞتكٝـ ِٝإدار ٠ايصـرف ايَٝٛٝـ ١٭الَـ ١اذـرتام قصـر
مكاإ ١بين سٜٛف ث ٚتٛثٌِ إ حٕ ايصرف رنٞـزت تًـ ٢ا٭ْظـٕ ١ايثكاإٝـ١ث ٚحٚىلـات ٖ٦ٝـ١
قصــٛر ايثكاإــ١ث ٚىلــراٜا اؿــادثث ٚحٕ املصــادر ايرمسٝــ ١تصــدرت قاُ٥ــ ١املصــادر ايـــيت
اتأُدت تًٗٝا ايصرف ا  َعاؾ ١ا٭الَ.١
ٚذاٚيس ٖٓـا ٤إـارٚم ( 9)2007ايأعـرف تًـ ٢حٗطٗـ ٜر َعاؾـ ١ا٭الَـات املشـ ١٦ٝيًرسـ- ٍٛ
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ثــً ٢اع تًٝــ٘ ٚســًِ ٚ -اإلســ ّ٬ا  ايصــراإ ١ايدٚيٝــ١ث ٚتٛثــًس إ حٕ حالَــ ١اإلســا٠٤
يًرســٚ ٍٛاإلســ ّ٬ارتيٕــس بايشــٝام ا٭تــِ ٚا٭إلــٌ يصــٛر ٠اإلســ ّ٬املٛجــٛد ٠ا  ايثكاإــ١
ايغرب ١ٝبصف ١تاَ١ث ٚا  ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬بصف، ١ةاث١ث ٚحٕ ا٭طر اييت قـدَس بٗـا ايصـرف
ايدٚي ١ٝرٜ٩أٗا ٭الَ ١اإلسـا ٠٤يسسـ ّ٬متثًـس ا  ايصـرات ٚاملشـٚ٪يٚ ١ٝاٯمـار ا٫قأصـاد١ٜث ٚ
اياات ا  َٛاجٗ ١اٯ،ةر ث ٚايضر١ٝث ٚاملكارْ.١
10

ٚتٛثـــًس دراســـ)2008( JIM YANG ١

إ ٚجـــٛد تفـــاٚت بـــو اجملُـــٛتأو ا 

ايأغٕٝــ ١يًرـــرم ايعراقٝـــ ;١إايصــرف ايصـــ ١ٝٓٝقـــد رنٞــزت تًــ ٢قضـــاٜا إرتٝـــَ ١أعًكـــ١
بــاؿرم; نايــدٚاإع ٚرا ٤اْــد٫تٗاث ٚاٯمــار ايٓامجــ ١تٓٗــا; يــايو اتأُــدت تً ـ، ٢ةًفٝــ١
املٛىلٛت ا  اإلطار ا٫جأُـات ٞا٭إلـٌث بُٓٝـا رنـزت ايصـرف ا٭َرٜهٝـ ١تًـ ٢ا٭ذـداث
اي ١َٝٛٝيًررمث ،ةاثَ ١ا ٜأصٌ َٓٗا بايصرات املشً بو ا٭طرافث ٚبظهٌ ٜفصًٗا تـٔ
طر ايعارىل.١
سٝاقٗا ايعاّ; ٚيايو لد حْٗا اتأُدت تً ٢ا٭ٗ ٗ
ٚنظفس دراس(Zhao ١ث) 11)2009( Huiؼشّٔ إدار ٠ايهٛارث ٚا٭الَات ا 
ايصوث ٚاسأفاد ٠اؿه َٔ ١َٛايأحارم ايشابك١ث  ٚيو َٔ ،ة ٍ٬ؼًَ ٌٝضُٚ ٕٛساٌ٥
اإلت ّ٬يًٛث ٍٛإ نٝف ١ٝحدا ٤اؿه ١َٛايص ١ٝٓٝا  إدار ٠ا٭الَ١ث َٔ ،ة ٍ٬املكارْ ١بو
ا٭الَات ٚايهٛارث ايث٬ث ايهة( :٣سارض تاّ ّ2003ث ٚاليزاٍ سٝظٛإ ّ2008ث ٚحالَ١
اؿًٝب اجملفف يٮطفاٍ  ;)ّ2008يأردٜد َد ٣ا٫تشامث ٚناا ا،٫ةأ٬إات ا  اػاٖات
تٕيٝل اؿه ١َٛايص ١ٝٓٝملفاٖ ِٝإدار ٠ا٭الَات ٚايهٛارث.
12

ٚتٓاٚيس دراسDabbous( ١ث )2010( ) Yasmine& Millerنٝف ١ٝتٓا ٍٚم٬ث
ثرف ترب ١ٝيهارم ١تشْٛاَٞث ٚإتصار ناترٜٓاث ذٝط تيو ا،ةأ٬ف تغٕ ١ٝنٌ
نارم ١بشيب طيٝع ١ايٓظاّ اإلت َٞ٬ا  ايدٚي١ث إكد مت ايأعاٌَ َع إتصار ناترٜٓا دا،ةٌ
إطار سٝاسٞث حنثر َٔ ن ْ٘ٛنارم ١طيٝع ;١ٝبُٓٝا مت ايأعاٌَ َع نارم ١تشْٛاَ ٞتً٢
حْٗا نارم ١طيٝعَ ١ٝأسا.١ٜٚ
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ٚدرض طارت اييكُ)2011( ٞ

طر إْأاد اـٕام اـة ٟا  ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬ايعرب١ٝ
ٗح ٗ

دراســ ١ؼًًٝٝــ١ث بــايإٔيٝل تًـ ٢حالَــ ١اؿــٛمٝو تــاّ ٖ1430ـــ  .ذٝــط تٛثــٌ إ حٕ ايأغٕٝــ١
املفشــر ٠جــا٤ت ا  املرنــز ا٭ ٍٚيهــٌ ايصــرفث ٚبٓشــي ١قــدرٖا  %90.1ؾرٜــد ٠املشــأكيٌ
ايًيٓاْٝــ١ث ٚبٓشــي %71.4 ١ؾرٜــد ٠ايكــيص ايهٜٛأٝــ١ث  %68.6ٚؾرٜــد ٠ا٭ٖــراّ املصــر١ٜث
189
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 % 72.7ٚؾرٜد ٠ايٛطٔ ايشـٛداْ١ٝث ٚح،ةـ ًا جرٜـد ٠ايظـعب اؾزا٥رٜـ ١بٓشـيٚ .%10 ١حسـفرت
ْأـا٥خ ايدراسـ ١تــٔ تعـدّد َصـادر املعًَٛــات ا  اـٕـام ايصـرف ٞيعــ٬د ا٭الَـ ١اؿٛمٝــ ١ا 
ايصـــرف ايعربٝـــ١ث ٚاذأًـــس إ٦ـــ ١املراســـٌ ايصـــرف ٞاملرنـــز ا٭ ٍٚا  جرٜـــدت ٞاملشـــأكيٌ
ٚا٭ٖراّث ا  ذو ا،ةأفس إ ١٦املراسٌ َٔ بـاق ٞثـرف ايدراسـ١ث ٚإُٝـا بـأص بٛنـا٫ت
ا٭ْيـا ٤ايعربٝـ١ث ميـس ٚجــٛد ايعدٜـد َـٔ ايٛنــا٫تث َٗٓٚـا :ح ف مث ح ش حث ٜـ ٛبــٟ ٞث ٚح
طر ايكضاٜا ٚا٭سيامث ٚػاًٖس بظـهٌ
ضٚ .رنٞزت ثرف ايدراس ١جٌِ اٖأُاَٗا تًٗ ٢ح ٗ
طر اؿًٚ ٍٛايأك ِٝٝا٭،ة٬ق ٞيٮالَ.١
ني حٗ ٗ
ٚا  اإلطــار ْفشــ٘ تٓاٚيــس دراســ ١ســرر َصــٕف 14)2014( ٢ا٭طــر اـةٜــ ١يأكــدِٜ
حذـــداث َاســـي  ّ2011 ٚا  ايصـــراإ ١املصـــر١ٜث ذٝـــط تٛثـــًس ايدراســـ ١إ حٕ ،ةٕـــام
ثرٝف ١ايٛإد جا ٤ت٬جْٝا يٮالَ١ث َٔ ،ة ٍ٬تكد ِٜاؿً ٍٛبظهٌ ٜفٛم ثرٝفيتٍ ا٭ٖراّ
ٚاملصر ٟايّٛٝث ا  ايٛقس ايا ٟذر

إ، ٘ٝةٕام املصر ٟايٝـ ّٛحٕ ٜهـ ٕٛتظخٝصـْٝاث حٟ

حنثر اٖأُاًَا بٕرح حسيام ا٭الَ ;١حَا ا٭ٖراّ إهاْس حقٌِ اٖأُاًَا َُٓٗا بٕرح ا٭سـيام
ٚاؿً.ٍٛ
ٚاتفكـــس ثـــرف ايدراســـ ١تًــ ٢اســـأخداّ تـــد ٠يٝـــات يًأـــأط ث متثًِـــس ا  ايأةٜـــرث
ٚايأرــر ٜث ٚايأٗدٜــد ٚإمــار ٠املخــاٚفث ٚايأٗد٥ــ١ث ٚايأٓدٜــد ٚاإلداْــٚ .١جــا٤ت ا٭ٗطٗ ـر ايــيت
تٓاٚيس َٔ ،ة٬هلـا ثـرف ايدراسـ ١حذـداث َاسـي  ٚاْعهاسًـا ٫سـأخداَٗا تًـو اٯيٝـاتث
إكد تكدَس ا٭ٖراّ إُٝا ٜأعًل بآي ١ٝايأٗدٚ ١٥ايأةٜرث ا٭َـر ايـا ٟاْعهـص ا  بـرٚال إطـار
ا٫ذأــٛا ;٤نُــا تكــدَس املصــر ٟايٝــ ّٛإُٝــا ٜأعًــل بآيٝــ ١ايأٓدٜــد ٚاإلداْــ١ث ذٝــط ا ِتضَـ ا 
برٚال إطار ايغضـب; حَـا ثـرٝف ١ايٛإـد إهاْـس حنثـر اٖأُاًَـا بآيٝـ ١ايأٗدٜـد ٚايأخٜٛـفث
ٚبرال يو إطار ايٛذد.٠
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ٚتٓاٚيــس دراســ ١ســٗاّ قُــٛد ()2014

حٗطٗ ـر َعاؾــ ١ايصــرف املصــر ١ٜيٮالَــات:

دراســ ١ذايــ ١٭الَــيت ذدٜــد ايأشــًٚ ٝامليٝــدات املشــرطٓ١ث ذٝــط تٛثــًس ايدراســ ١إ حٕ
ثرٝف ١ا٭ٖراّ اسأأمرت بٓر ٛمًط املٛاد ايصرف ١ٝاييت ،ةضعس يًأرً ٌٝيهًأـا ا٭الَـأوث
 ٚيــو بٓشــي%32.6 ١ث ٚجــا٤ت ايٛإــد ا  املرتيــ ١ايثاْٝــ ١بٓشــي%26.7 ١ث مــِ ثــرٝف ١ا٭ســيٛت
بٓشي%22.4 ١ث ٚح،ة ًا ثرٝف ١ايعرب ٞبٓشـي .%18.3 ١إكـد اٖأُـس ثـرف ايدراسـ١ث ،ةاثـ١
ا٭ٖراّ ٚايٛإد باملعاؾ ١اـة، ١ٜة ٍ٬حالَيت ايدراسٚ .١إُٝا ٜأعًل مبصادر املـاد ٠ايصـرف١ٝ

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

اتأُـدت ا٭ٖــراّ ٚايٛإــد ا  َعاؾأُٗـا يٮالَــأو تًـ ٢املشـٚ٪يو ايــرمسٝوث ٚايأصــرحيات
اييت ٜدي ٕٛبٗاث ٚقاىلر ايٓٝاب١ث ٚاسأحٛابات ْٛام ايةملإ; ا  ذو نـإ اتأُـاد ايعربـٞ
ٚا٭ســيٛت تً ـ، ٢ةــةا ٤ا  ا٫قأصــادث ٚايزراتــ١ث ٚايشــُّٛث ٚاملرىل ـ٢ث ٚغ ٖــِث ٖٚــَ ٛــا
هٔ َع٘ ايك :ٍٛإٕ ا٭ٖراّ ٚايٛإد قد اتأُدتا تًَ ٢صـادر حذادٜـ ١اؾاْـب بٓشـي ١حتًـ٢
َـــٔ ثـــرٝفيتٍ ايعربـــٚ ٞا٭ســـيٛتث ٚغٕـــس ثـــرٝف ١ا٭ٖـــراّ ا٭الَـــأو تًـــ ٢حُْٗـــا حالَأــإ
َٓفصـــًأإ; ا  ذـــو ربٕـــس ايصـ ـرف اؿزبٝـــٚ ١اـاثـــ ١ا٭الَـــأو بشًشـــًَ ١ـــٔ ا٭الَـــات
ا٭،ةر٣ث ٚناا بايشًٕ ;١بٗدف رسِ ثٛر ١ٖٝٓ ٠س ١٦ٔٝيد ٣ايكار ٨ذ ٍٛحدا ٤اؿهَٛـ١ث
ٚإظٗار إظًٗا ٚتحزٖا تٔ ايأصد ٟيًُظه٬ت اييت ٜعاَْٗٓ ٞا اجملأُع.
نُا اْأٗس دراسـ ١جٗـاد تيـد املكصـٛد ( 16)ّ2016إ تفـّٛم إـٔٔ ايأركٝـل ايصـرفٞ
تًــ ٢نــٌ ايفٓــ ٕٛايأررٜرٜــ ١ا  َٓاقظــ ١ا٭الَــات قــٌ ايدراســ١ث باســأثٓا ٤حذــداث ذرٜــل
اجملُــع ايعًُ ـ ٞايــا ٟاتأُــدت بايدرجــ ١ا٭ ٚتًــ ٢اؿــدٜط ايصــرفٚ .ٞمتٝــزت ثــرٝف١
ايٛإــد َــٔ بــو ثــرف ايدراســ ١با٫تأُــاد تًــ ٢إــٔ اؿــدٜط ايصــرف، ٞةــ ٍ٬ا٭الَــاتث
ٚا،ةأف ٢إٔ اؿدٜط ايصرف َٔ ٞحالَ ١طـارت قُـد قُـٛدٚ .متٝـزت ثـرٝف ١ا٭،ةيـار َـٔ
بــو ثــرف ايدراســ ١با٫تأُــاد تًــ ٢إ ـٔٔ ايأركٝــل ايصــرف، ٞةــ ٍ٬ا٭الَــاتث ٚا،ةأفــ ٢إــٔ
ايأركٝل َٔ حالَ ١ذرٜل اجملُع ايعًُٚ .ٞرنٞزت ثرف ايدراسـ ١تًـ ٢املعاؾـ ١املفشـرَ ٠ـٔ
،ة ٍ٬ايأركٝل ايصرفٞث ٚايأغٕ ١ٝا٫سأكصا١ٝ٥ث َٛٚاد ايرح، ٟة ٍ٬ا٭الَـاتٚ .قـد حإـردت
ايصرف َشاذات ٚاسع١ث ٚاسأخدَس تٓاثر اإلبراال َـٔ ( ثـٛرث َٛٚقـع ) واٚيـ ١إميـات
حسيام ا٭الَـاتث ٚايكـ ٣ٛايفاتًـ ١بٗـاث مـِ تكـد ِٜفُٛتـَ ١ـٔ اؿًـ ٍٛواٚيـ ١اــرٚد َـٔ
ا٭الَات.
ماًْٝا :دراسات تٓاٚيس دٚر اؾُٗٛر ا  ا٭الَات:
دراس ١ح ٔ قُٛد ( 17)2006اييت حظٗرت تصـدّر قٓـا ٠اؾزٜـر ٠بايٓشـي ١يًكٓـٛات ايفضـا١ٝ٥
ايــيت ٜأــابع تًٗٝــا امليرٛمــ ٕٛا٭الَــات ايعربٝــ١ث ٚا٭الَــات ايدٚيٝــ١ث ٚحبــدْ ٣صــف حإــراد
ايعٔٝـــــــــَٓ ١ـــــٛاإكأِٗ تًـــــ ٢ح ٕ ايكٓـــــٛات ايفضـــــا ١ٝ٥اإل،ةيارٜـــــ ١ايعربٝـــــ ١تشـــــِٗ ا  تفـــــاقِٗ
ا٭الَات ث،ةاث ١ايعربَٗٓ ١ٝا .
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ٚحظٗرت ْأا٥خ دراسYang ( ١ث 18)2009( ) Klyuevaحٕ اليزاٍ ايصـو نـإ ذـاإزًا
يأكٜٛــ ١بٓــا ٤ايكٕاتــات املدْٝــ ١ا  ايصــوث ذٝــط قاَــس امل٪سشــات غـ اؿهَٝٛــ ١بإْظــا٤
املٛاقـع اإليهرتْٝٚــ ١ؿظـد جٗــٛد املإٔــٛتوث ٚػُٝعٗـا بظــهٌ َـٓظِث ٚا  ٖــاا ايصــدد
حد ٣اإلْرتْس دٚرًا َُْٗا ا  فاٍ ؼشو ايعٌُ ا  اجملأُع املدْٚ .ٞيكـد قـاّ اإلْرتْـس حٜضًـا
بدٚر َِٗ ا  اؿد َٔ كاطر اْأظار َرض سارض .
ٚقـــد حٚىلـــرس دراســـ 19)2009( (Ding) ١نٝفٝـــ ١تٛظٝـــف اإل،ةصـــاٝ٥و ٚاؾُٗـــٛر
ٚسـا ٌ٥اإلتـ ّ٬اييدًٜـ ١يًُظـارن ١ا  اتصـا٫ت املخـاطر حمٓـا ٤حالَـ ١سـارض ّ2003ث ذٝـط
اتأُدت حتداد َأزاٜد َٔ ٠اؾُٗٛر تًٖ ٢ا ٙايٛساٚ ٌ٥ثدقٖٛا.
ٚاتضـ َـٔ دراسـ(Markina ١ث) 20)2009( Idoia Camachoدٚر ٚسـا ٌ٥اإلتـّ٬
ا٭ساســ ٞا  انأظــاف إ ـ ٚض "، "H1N1ةــ ٍ٬ايهارمــ ١ا  إَــداد اؾُٗــٛر باملعًَٛــات
ايدقٝكــٚ ١ايهاًَــ ١تــٔ ايٛبــا٤ث َٚــد ٣اْأظــارٙث ٚيهــٔ اتض ـ َــٔ ،ةــ ٍ٬ؼًٝــٌ َضــُٕٛ
مخــص ثــرف إســياَْٜٝٛ ١ٝــ ١حٕ ٚســا ٌ٥اإلتــّ٬

تكــِ بايــدٚر املٓــ ٛبٗــاث ذٝــط تــأمرت

تغٕٝأٗا بايدٚاإع املاد ١ٜحنثر َٔ دٚاإع ،ةدَ ١ايصاحل ايعاّ.
ٚتٓاٚيس دراس ١سرر إارٚم ايصـادم (  21) ّ 2010ا٭طـر اإلتَٝ٬ـ ١ـٕـام ا٭الَـات
ايصــر ١ٝبايصــراإ ١املأخصصــ١ث بــايإٔيٝل تًــٚ ٢بــا ٤إْفًــْٛزا اـٓــاالٜر حطرٚذــ ١ساــ ايٌ
ايٛقا َٔ ١ٜايٛبا ٤اييت طرذٗا اـٕام تًَ ٢شـأَ ٣ٛعًَٛـاتٞث ذٝـط تٛثـًس ايدراسـ ١إ
حٕ ايغاييٝــ ١قــد تفاتًــس َــع اذأُــاٍ تٛق ٟـف ايدراســ١ث ســٛا ٤بكــرار رمس ـٞث ح ٚبكــرار تأخــاٙ
ا٭سر ٠تً ٢املشأ ٣ٛايفرد ٟمحا ١ٜيٮبٓا٤ث ٚبدا ا٭َر بدًٜٙا قاًُ٥ا يد ٣غايي ١ٝحإراد ايعٝــــٔٓ١
ايــا ٜٔســارتٛا إ اقــرتاح ســٓٝارٖٜٛات بدًٜــ ١ا  ٖــا ٙاؿايــ١ث

ؽــرد ا  فًُــٗا تــٔ

حطرٚذات اـٕام ايصرف ٞقٌ ايأرً.ٌٝ
ٚاســأخدَس دراســٚ22)ّ2011( )Shari R. Veil( ١ســا ٌ٥اإلتــ ّ٬ا٫جأُاتٝــ ١إُٝــا
ٜأعًــل بأإضــٌ املُارســات ا  فــاٍ ايأٛاثــٌ املــرتي با٭،ةٕــار ٚا٭الَــاتث ٚبٓٝــس ايدراســ١
نٝف حٕ املأٛاثًو هِٓٗ اسأخداّ حدٚات ٚسا ٌ٥اإلتـ ّ٬ا٫جأُاتٝـ ١إلدار ٠اـٕـر حٚ
ا٭الَــ ١بظــهٌ حإضــٌٚ .تًخــص حإضــٌ املُارســات ا  فــاٍ ا٫تصــا٫ت املأعًكــ ١با٭،ةٕــار
ٚا٭الَــاتٚ .حٚثــس ايدراســ ١بــإٔ تاــدَخ حدٚات ايأٛاثــٌ ا٫جأُــات ٞا  ا٫تصــا٫ت املأعًكــ١
با٭،ةٕــار ٚا٭الَــاتث َثــٌ اســأخداّ َٛقــع ايأٛاثــٌ ا٫جأُــاتٞث ٚتــٜٛرتث يأيــادٍ املعًَٛــات

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

ا٭ٚيٝــٚ ١ايأرــدٜثات بشــرت، ١ةــ ٍ٬ذرا٥ــل ايغابــات ا  نايٝفٛرْٝــا تــاَّ2008ٚ 2007 ٞث
َٚاعـــََٛ ١يـــا ٟتـــاّ ّ2008ث ٚؼٕٟــِ طـــا٥ر ٠اـٕـــ ٛاؾٜٛـــ ١ا٭َرٜهٝـــ 1549 ١تـــاّ
ّ2010ث ٚاليزاٍ ٖاٜيتث ٚاْأفاىل ١تْٛص تاّ .ّ2011
ٚنظــــفس دراســــ2013) ١

al.,

 23 (Schroeder etحٕ ايعٛاَــــٌ ايدا،ةًٝــــ١

ٚايد ٛجراإٝــ ١قــد تــ٪مٔر ا  اســأخداّ ايشــا٥رو ايــدٚيٝو يٛســا ٌ٥ايأٛاثــٌ ا٫جأُــاتٞث
بٛثفٗا َصدرًا يًُعًَٛات حمٓا ٤ا٭الَ ١ا  ايشـفر .نُـا حٕ ايعٛاَـٌ اـارجٝـ( ١ح ٟايأغٕٝـ١
اإلتَٝ٬ــ )١قــد ٜهــ ٕٛهلــا حٜضً ـا تــأم ا  اســأخداّ ٚســا ٌ٥اإلتــ ّ٬ا٫جأُاتٝــ ١اوأًُــ١
يًشا٥رو ا  ذاي ١ذدٚث حالَ١ث ٖٚـاا بـدٚرٜ ٙـ٪مر ا  سـًٛى ايشـا٥رو; ٭ْٗـِ اٯٕ قـادرٕٚ
تًـ ٢اسـأخداّ اهلـاتف ايـان ٞيًأخٕـ ٝيًشــفرث ٚايٛثـ ٍٛإ ،ةٝـارات ايشـفر ٖٚـِ تًـ٢
ســفرث يًيكــا ٤تًــ ٢اتصــاٍ َــع ايظــيهات ايظخصــٚ ١ٝاملٗٓٝــ١ث ٚاييكــا ٤تًــ ٢تًــِ با٭،ةيــار
ٚا٭ذــداث اؾارٜــ ١حمٓــا ٤ايشــفر; ٚيــايو إــإٕ اهلــاتف ايــانٜ ٞاشــأخدّ تًــ ٢مــَ ٛأزاٜــد
يًأٛاثٌ ا  حٚقات ا٭الَات.
ٚحســُٗس دراســ(Wendling et al., 2013) ١
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ا  ؼدٜــد امليــاد ٨ايأٛجٝٗٝــ١

ي٬تصـــاٍ ذـــاٍ املخـــاطر ٚا٭الَـــاتث ٫ســـُٝا إُٝـــا ٜأعًـــل باســـأخداَات ٚســـا ٥ايأٛاثـــٌ
ا٫جأُــات ٞا  ،ةــدَات ايٕــٛارٚ .٨نظــفس ايهــٛارث ايــيت ذــدمس ا  اٯْٚــ ١ا٭،ةـ  ٠تًــ٢
ْٕــام ٚاســعث َثــٌ اليــزاٍ تــاّ  ّ2010ا  ٖــاٜيتث تــٔ إا٥ــد ٠حدٚات ايأٛاثــٌ ا٫جأُــاتٞ
ايكا ١ُ٥تً ٢اإلْرتْسث َثٌ :تٜٛرتث ٚايفٝشيٛىث ٚسـاٖاْا; َـٔ حجـٌ ا٫تصـاٍ ذـاٍ املخـاطر
ٚا٭الَــاتٚ .تع ـدّ ٚســا ٌ٥ايأٛاثــٌ ا٫جأُــات ٞاؾدٜــد ٠إرثــَٛ ١اتٝــ ١ا  حٚقــات ا٭الَــاتث
ٚيهٔ برال اٖ٫أُاّ حٜضًا بأردٜات اسأخداّ ٚسا ٌ٥ايأٛاثـٌ ا٫جأُـات ٞا  ايأٛاثـٌ ذـاٍ
املخاطر ٚا٭الَات.
ٚرثدت دراسٚ 25)ّ2014( Aino Ruggiero ١سا ٌ٥ايأٛاثـٌ ا٫جأُـات ٞيًأٛاثـٌ
املأعًل با٭الَاتٚ .تٛثًس ايدراس ١إ حٕ ٚسا ٌ٥ايأٛاثٌ ا٫جأُات ٞتظـهٌِّ فُٛتـَ ١ـٔ
ٚسا ٌ٥ا٫تصاٍ املأٓٛتٚ ١ايشرٜع ١ايإٔٛر اييت متهِّٔ َٔ إْأاد املعًَٛـات ٚتيادهلـا بايٛسـاٌ٥
ايأعا .١ْٝٚإ ف ٞايشـٓٛات ا٭،ةـ  ٠ظٗـر دٚر ٚسـا ٥ايأٛاثـٌ ا٫جأُـات ٞا  ايأٛاثـٌ املأعًـل
با٭الَاتث إُٝا ٜأعًل َ -ثًٙا  -بإثدار ايأراٜرات ٚايأٓيٗٝات ا  ذا٫ت ايٕٛار٨ث ٚتًكـٞ
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طًيات املشاتد٠ث ٚدتِ جٗٛد ايعٛد ٠إ ايٛىلع ايٕيٝعٞث ٚتٛإ ايٛت ٞباؿايٚ ١املعًَٛـات
ا  ايٛقس ايفعً ٞبرثد ايٛاقع.
ٚتٛثًس دراس 26(Bi et al., 2014) ١إ حٕ اسأحاب ١ايظرنات يٮالَات هٔ حٕ
تكًـٌ َــٔ ايأٛاثــٌ بــو ايعُــ ٤٬ا  ا٭الَــات ايثاْٜٛــ ;١زــا ٜكًــٌ َــٔ ايأــأم ايشــً تًــْٝ ٢ــ١
طرا ٤ايعُ ٤٬ا  سٝام ٚسا ٌ٥ايأٛاثـٌ ا٫جأُـاتٚ .ٞت٪نـد ايٓأـا٥خ نـايو ايـدٚر املعأـدٍ
يًٓفــ ٛا٫جأُــات ٞاملأصــٛر يًعُــ ٤٬ا  ايع٬قــات ا٫جأُاتٝــ١ث نُــا عثــس ايدراســ ١اٯمــار
اوأًُ ١املخأًفٚ ١املعأدي ١يًأأم ا٫جأُات ٞاملعًَٛاتٚ ٞاملعٝـار ٟا  ايع٬قـات بـو اسـأحاب١
ايظرنات ٚا٫تصا٫ت ايثاْ ١ٜٛاملأعًك ١با٭الَ ١ْٝٚ ١ايظرا.٤
ٚاْأٗـس دراسـ 27)ّ2016( Patric R. Spence ١إ حٕ حعـاث ا٭الَـات ٚاملخـاطر تفـرض
تكيــات إجراٝ٥ــ ١نــي  ٠ييــاذث ٞايأٛاثــٌ ايإٔيٝكــٞث نُــا حتــاح اْأظــار ٚســا ٌ٥ايأٛاثــٌ
ا٫جأُـــاتَٓ ٞاإـــا جدٜـــد ٠يدراســـ ١نٝـــف ٜأٛاثـــٌ ا٭إـــراد ٚاملٓظُـــات حمٓـــا ٤دٚر ٠ذٝـــا٠
ا٭الَاتٚ .تً ٢ايرغِ َٔ حْٗا ٚاتد ٠إيٛ ٞا حٕ طـرم َٚكـاٜٝص مجـع اييٝاْـات َـٔ ،ةـٚ ٍ٬سـاٌ٥
ايأٛاثٌ ا٫جأُات ٞا  َٛاقف ا٭الَ ١غ َٓظُٚ ١كأة٠ث ٚيـٝص ٖٓـاى اتفـام نـي تًـ٢
حإضٌ ايٛسا ٌ٥يأركٝل ا٭ٖداف اييرث.١ٝ
التعليق على الدراسات السابقة:
ٜأض َٔ ترض ايدراسات ايشابكَ ١ا :ًٜٞ
 اػٗس ايدراسات ايعرب ١ٝا  حغًيٗا إ دراس ١ا٭الَـَ ١ـٔ ٚاقـع َعاؾـات ايصـرف هلـاثا  ذو ناْس ايدراسات ا٭جٓي ١ٝسيِاق ١إ دراس ١تفات٬ت اؾُٗٛر.
-

تأٓـــا ٍٚدراســـ ١ســـعٛد - ١ٜتًـــ ٢ذـــد تًـــِ ايياذـــط  -ايع٬قـــ ١بـــو ايأٛظٝـــف حٚ

ا٫سأخداّ ايأفاتً َٔ ٞقيٌ اؾُٗٛر يًصراإ ١اإليهرت ١ْٝٚحمٓا ٤ا٭الَات; زـا اعًـٗا حٍٚ
دراس ١ا  فاهلا تأٓا ٍٚدٚر ايأفاتً ١ٝا  َٛاجٗ ١ا٭الَات اإلت١َٝ٬ث بايإٔيٝل تً ٢قضـ١ٝ
تٛظٝف ا٭قارم ا  املًُه ١ايعرب ١ٝايشعٛد. ١ٜ
 تٓٛتس اجملـا٫ت املرتيٕـ ١با٭الَـات ا  ايدراسـات ا٭جٓيٝـ ١ؼدٜـدًاث ٚسـعس إ دراسـ١ا٭الَات (اوأًُ)١ث ا  َكابٌ ترنٟز ايدراسات ايعرب ١ٝتً ٢حالَات ٚقعس بايفعٌ.

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

 نــإ ايعٓصــر ايــرٝ٥ص ا  ايدراســات ايعربٝــٚ ١تــدد َــٔ ايدراســات ا٭جٓيٝــٖ ١ــ ٛا٭الَــ١ٚاتصــا٫تٗا; ا  ذــو تٕرقــس بعـ

ايدراســات إ ا٭بعــاد ايأفاتًٝــ ١ايــيت هــٔ يًحُٗــٛر

اســأخداَٗا حمٓــا ٤ا٭الَــاتث ٖٚــَ ٛــا ٜظــهٌ تٕـّٛرًا ًَرٛظٙــا ا  دراســات اإلتــ ّ٬ايأفــاتًٞ
ٚا٭الَات َعًا.
مشكلة الدراسة:
س هلــا ا  دراســ١
جَٗـ ْ
طــٗدت عــٛث إتــ ّ٬ا٭الَــات الٜــاد َٕٞ ٠ـرد ٠رغــِ اْ٫أكــادات ايــيت ٚا ٔ
ا٭ســايٝب ايأكًٝدٜــ ١ملعاؾــٚ ١ســا ٌ٥اإلتــ ّ٬يٮذــداث ٚا٭الَــاتث ٚاتض ـ

يــو َــٔ ،ةــٍ٬

َرذًْ ١ظر املعًَٛات ٚتدإكٗا ا  بدا ١ٜاؿدثث مِ تفشـ املعًَٛـات ٚاييٝاْـاتث مـِ َرذًـ١
تهٝٝف َا بعد ا٭ذداث د ٕٚدراس ١يٮدٚار ايأفاتً١ٝث ٚاإلطار اإلت َٞ٬ايا ٟتشـأٓد إيٝـ٘
ٚســا ٌ٥اإلتــ ّ٬ا  َعاؾأٗــا يٮذــداث ايــيت تع ـدّ َــأغ ات َُٗــ ١ا  ايأــأم تًــَ ٢ضــُٕٛ
املعاؾ١ث ٚإدراى اؾُٗٛر ٚتٛجٗات٘ م ٛتًو ا٭ذداث.
ذٝط تشأٗدف ايدراس ١اؿاي ١ٝايأعرّف تًَ ٢عاؾـ ١ايصـراإ ١اإليهرتْٝٚـ ١إلدار ٠حالَـ١
تٛظٝف ا٭قارمث بايإٔيٝل تًَ ١٦ٖٝ ٢هاإر ١ايفشادث َٔ ،ةـ ٍ٬ؼًٝـٌ َضـَُ ٕٛـا ْاظـر
ا  ايصرف اإليهرت َٔ ١ْٝٚقيٌ اؾُٗٛر ايٓظ ث ٚردٚد ايفعٌ اإلتَٝ٬ـٚ ١ا٫تصـاي ١ٝايـيت
قاَس بٗا َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد.
تساؤالت الدراسة:
َ - 1ا دٚر ايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜا  إدار ٠ا٭الَات اإلت١َٝ٬؟
َ - 2ا ايفٓ ٕٛايأررٜر ١ٜاملشأخدَ ١ا  تٓا ٍٚحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم ا  ايصرف
اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد١ٜ؟
َ - 3ا حسًٛم تٓاٚاٍ املٛاد ايصرف ١ٝ٭الَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت١ْٝٚ
ايشعٛد ١ٜ؟
َ - 4ا حطهاٍ َظارن ١املشأخدَو ا  املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف
ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜ؟
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َ - 5ا ايظخصٝات اوٛر ١ٜا  املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم
بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد١ٜ؟
َ - 6ا َصادر املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت١ْٝٚ
ايشعٛد ١ٜ؟
َ - 7ا تٓاثر اإلبراال املصاذي ١يًُٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم
بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜ؟
َ - 8ا َٛقع املٛاد ايصرف ١ٝاييت تأٓا ٍٚحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت١ْٝٚ
ايشعٛد١ٜ؟
َ - 9ا ط ٍٛاملاد ٠ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت١ْٝٚ
ايشعٛد ١ٜ؟
َ - 10ا اؾٗٛد ا٫تصايٚ ١ٝاإلت ١َٝ٬اييت تياهلا َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد ا  َعاؾ ١حالَ١
تٛظٝف ا٭قارم؟
َ - 11ا َد ٣لاح َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد ا  اسأٝعام ا٭الَ١ث ٚت٬د حالَ ١تٛظٝف
ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد١ٜ؟
نوع الدراسة ومنهجها:
تعدّ ٖا ٙايدراس َٔ ١ايدراسات ايٛثف ١ٝايأرً ١ًٝٝاييت تٗـأِ بدراسـ ١اؿكـا٥ل املأعًكـ١
بظــاٖر ٠حَٛ ٚقــف َــٔ فُٛتــَ ١ــٔ ا٭ذــداث يًرصــ ٍٛتًــ ٢املعًَٛــات ٚاييٝاْــات ايدقٝكــ١
تٓٗــاث ٚتأــٖ ٝــا ٙايٓٛتٝــَ ١ــٔ ايدراســات ٚجــٛد بٝاْــات قابًــ ١يًكٝــاض ايهُــٞث َٚــٔ مَ ـ ِِ
إَهاْٝــ ١تعُــْ ِٝأا٥حٗــا َــٔ ،ةــ ٍ٬رثــد ٚؼًٝــٌ املضــاَو املثــار ٠تــٔ َضــاَو ايصــرف
اإليهرت ١ْٝٚذ ٍٛحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم باملًُه ١ايعرب ١ٝايشعٛد.١ٜ
ٚقد اتأُدت ايدراس ١تًَ ٢ـٓٗخ املشـ ايـاٜ ٟعـ ّد جٗـدًا تًُْٝـا َٓظًُـا يًرصـ ٍٛتًـ٢
اييٝاْــات; يــايو ؾــأ ايياذــط إ ٖــاا املــٓٗخ ملشــ فُٛتــَ ١ــٔ ايصــرف اإليهرتْٝٚــ١
ايشــعٛد ;١ٜيًأعــرف تًــ ٢نٝفٝــ ١تٓاٚهلــا ٭الَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارمث ٚيرثــد حٚجــ٘ ا٫تفــام حٚ
ا،٫ةأ٬ف بو ثـٝغْٛٚ ١تٝـ ١املعاؾـ ١ا  تٓـاٚاٍ ٖـا ٙا٭الَـ ١ا  ايصـرف اإليهرتْٝٚـ ١تٝـــٔٓ١
ايدراس١ث  ٚيو ا  ايفرت ّ2016/1/1 َٔ ٠ذأ.ّ2016/12/30 ٢
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مجتمع الدراسة:
ٜظٌُ فأُع ايدراس ١ايصراإ ١اإليهرت ١ْٝٚا  املًُه ١ايعرب ١ٝايشعٛد.١ٜ
عينة الدراسة.
ْظرًا ٭ٕ فأُع ايصرف اإليهرت ١ْٝٚني َٚأعددث إكد اقأصرت ايدراس ١تً٢
ت ١ٓٝزثً ١هلا ٙايصرفث  ٖٞٚثرف( :اي٥ٛاّ)ث (ٚسيل)ث (ٚتاجٌ)ٚ .قد مت ا،ةأٝار
ايصرف ايث٬ث; يهثر ٠اْأظارٖاث ٚاْأظاَٗا ا  ايصدٚر.
ٚبايٓشي ١يًكضاٜاث إكد قاّ ايياذط بإجرا ٤ايدراس ١تً ٢حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم ا  ايصرف
اإليهرت ١ْٝٚاييت تكع حذدامٗا ا  إرت ٠الَٓ ١ٝقدد٠ث  ٚيو واٚي ١إااد سٝام َأحاْص
يًعٛاٌَ ايشٝاس١ٝث ٚا٫جأُات١ٝث ٚا٫قأصاد١ٜث ٚاإلت١َٝ٬ث ٚغ ٖا َٔ ايعٛاٌَث مبا
ٜشُ بايرثد ٚايأرً ٌٝا  ٖا ٙايدراسٚ .١قد حسفر اؿصر ايظاٌَ ملٛىلٛت ايدراس ١ا 
ايصرف ايث٬ث تٔ ٚجٛد (َ )107اد ٠ثرف ١ٝمت ؼًًٗٝا مجٝعٗا.
أداة الدراسة:
جاَُعَسْ اييٝاْات تٔ طرٜل ؼًَ ٌٝضُ ٕٛثرف ايدراس ١بأسًٛم اؿصر ايظاٌَ ث
س مبا ٜأٓاسب ٖٚدف ايدراس، َٔ ١ة ٍ٬اسأُار ٠ايأرً ٌٝاييت
ث ُٔ َُ ْ
َٔ ،ة ٍ٬اسأُار ٠ا
اذأٛت (تشع) إ٦ات رٝ٥ش١ث تضُٓس قاٚر ايدراسٚ ١تشا٫٩تٗا.
ٜٚعدّ ؼً ٌٝاملضُ َٔ ٕٛحإضٌ ا٭دٚات اييرث ١ٝاييت تك ّٛبدراس ١املاد ٠اإلت١َٝ٬
اييت تكدَٗا ٚسا ٌ٥اإلت ;ّ٬بٗدف ايهظف تُا ترٜد ٖا ٙايصرف حٕ تٛثً٘ ؾُٗٛرٖاث
ٚدراس ١تأم ايكرا ٠٤تًٖ ٢اا اؾُٗٛرث ٚحدا ٠ؼً ٌٝاملضُ ٕٛبٕرٜك ١عثَٛ ١ٝىلٛت١ٝ
َٓأظُٚ ١نُ١ٝث تٛىلٔ قأ ٣ٛاملاد ٠اإلت28١َٝ٬ث  ٖٞٚبايو إذد ٣ايٕرم اييرث ١ٝاييت
اتشأخدّ ا  ؼً ٌٝاملٛاد اإلت ;١َٝ٬بٗدف ايأٛثٌ إ اسأد٫٫ت ٚاسأٓأاجات بٕرٜك١
ذشاب١ٝث تاعْٕ ٞأا٥خ َأُامً ١ا  ذاي ١إتاد ٠اييرط ٚايأرً.29ٌٝ
تحديد وحدة التحليل:
ٚذد ٠ايأرً ٖٞ ٌٝايظ ٤ٞاياْ ٟك ّٛذكٝك ١باذأشاب٘ ث  ٖٞٚحثغر تٓصر ا  ؼًٌٝ
ضا َٔ حنثرٖا حُٖٚ .30١ٝقد اسأخدّ ايياذط ٚذد ٠املٛىلٛت اييت
املضُٕٛث ٚيهٓٗا حً ٜ
تعدّ َٔ حإضٌ ٚذدات ايأرً ٌٝاملشأخدَ .١ذٝط ٜأِ اؿص ٍٛتً ٢ا٭إهار َٔ ايعيارات
املخأًف ١ا  املضُ31ٕٛث ذٝط طه ٌٞنٌ َٛىلٛت ثرفٚ ٞذدَ ٠شأكً ١بااتٗا.
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الصدق والثبات:
قاّ ايياذط بإتداد اسأُار ٠ؼً ٌٝاملضُٚ ٕٛإكٙا يف٦ات ايأرً ;ٌٝعٝط هٔ حٕ ػٝب تٔ
ح ٖداف ايدراسٚ ١تشا٫٩تٗاث َٔ ذٝط إلٛيٝأٗا ا  تغٕ ١ٝايأشا٫٩ت املًٕٛم اإلجاب ١تٓٗا ا 
ايدراسٚ .١٭ٕ تٓصر ايصدم ٜرتي مبضُ ٕٛا٭دا٠ث مبعٓ ٢حٕ ته ٕٛا٭دا ٠قادر ٠تً ٢قٝاض
َا ثا ُُٔس َٔ حجً٘ ;32إكد اتأ ُد ايياذط ا  ا،ةأيار ثدم ا٭دا ٠تً ٢حسًٛم قٝاض ايصدم
ايظاٖر٫ ٟسأُار ٠ايأرً ٌٝث َٔ ،ة ٍ٬ترىلٗا تً ٢فُٛت َٔ ١اوهُٞو ٚاـةا ٤ا  فاٍ
اإلتّ٬ث َٓٚاٖخ اييرط اإل تَٞ٬ث مِ اتدٔيسْ ا٫سأُار ٠بٓا ً٤تًًَ ٢رٛظاتِٗ ٚتٛجٗٝاتِٗٚ .قد
تأند يًياذط ثدم ايف٦اتث عٝط إْٗا تكٝص ايف٦ات اييت ٚاىلعس َٔ حجًٗا.
حَِا ايثيات إكد قاّ ايياذط باتأُاد ميات ا٫سأكرار َع باذط ،ةرث  ٖٛٚحٕ ايياذط قد حجر٣
ؼً ٌٝاملاد ٠اإل ت ١َٝ٬ا  ٚقأو كأًفوث ذٝط قاّ َع باذط ،ةر بإجرا ٤دراس ١تً ٢تَٔ ١ٓٝ
نٌ َٛقع إيهرتٞ ْٚث ٚقد بًغس ْشي ١ايثيات بُٗٓٝا ()%96.8ث ْ ٖٞٚشي ١تاي ١ٝا  ميات
َكٝاض اسأُار ٠ايأرً.ٌٝ
املدة الزمنية للبحث:
اَأدت َد ٠ايدراس ١ايأرً ١ًٝٝيًأغٕ ١ٝايصرف ١ٝيكض ١ٝحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم ا  ايصراإ١
اإليهرت ١ْٝٚبأسًٛم اؿصر ايظاٌَث اييت ثدرت ،ةَ ٍ٬د ٠حالَ ١تٛظٝف ا٭قارمث يًُد٠
َٔ  ّ2016/1/1ذأ.ّ2016/12/30٢
األساليب اإلحصائية.
مت ذشام ايأهرارات يف٦ات ايأرً ٌٝاييت مت ؼدٜدٖا ا  اسأُارات ايأرًٌٝث
ٚاسأخراد املكارْاتٚ .يًأعرّف تً ٢حٚج٘ ا٫تفام ٚايأيا ٜٔمت ا٫تأُاد تً ٢ذشام
ايأهرارات ٚاؾدا ٍٚاييش١ٕٝث ٚقاّ ايياذط باسأخداّ اؿزَ ١اإلذصا ١ٝ٥يًعًّٛ
ا٫جأُاتSSPS ١ٝث إثدار  24يًُعاؾات اإلذصا ١ٝ٥املخأًف.١
التعريفات اإلجرائية للدراسة:
املعاؾ ١ايصرف ٖٞ :١ٝطرٜك ١ايأٓا ٍٚايصرف ٞيكض ١ٝحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم ا  ايصرف
اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد.١ٜ
ايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛدٜ :١ٜكصد بٗا ايياذط ثرف اي٥ٛاّث ٚسيلث ٚتاجٌ.
ا٭الَات اإلتٜ :١َٝ٬كصد بٗا ايياذط ا٭الَ ١اييت ظٗرت ا  ايصرف ايشعٛد ١ٜذٍٛ
تٛظٝف ا٭قارم.

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

لرتطار لملعريف ةلصنظري صلدرلس :
أولًا :اإلطار املعرفي:
اإلتٚ ّ٬إدار ٠ا٭الَات:
ٜعد اإلت ّ٬حدا ٠رٝ٥شـ ١ا  إدار ٠ا٭الَـاتث ٚتًحـأ اؾُـاٖ إ ٚسـا ٌ٥اإلتـ ّ٬إطـياتًا
يًرغي ١ايٕيٝع ١ٝيد ٣اإلْشإ ا  املعرإ١ث ٚانأظاف َا ٜدٚر ذٛي٘ َٔ حذـداث 33ث ٚحيـدث
يو بظهٌ َهثِف حمٓا ٤ا٭الَاتث ذٝط حيـدث ،ةًـٌ َفـاجٚ ٧اىلـٕرام ا  ْظـاّ اؿٝـا٠
ايرٚتٝينث ٚتأ٬ذل ا٭ذداث ٚتأظابو ٚتأعكدث ٚقد ؽرد تٔ ايشـٕٝر ;٠ا٭َـر ايـا ٟاعـٌ
اؾُاٖ تأًُص ا٭ذداث عثًا تٔ اؿكٝك.١
نظــفس ا٭الَــات ايــيت ذــدمس ا  ايعــا ا  ايشــٓٛات ا٭،ة ـ  ٠تــٔ َــد ٣حُٖٝــ ١اإلتــّ٬
اؾدٜــدث املأُثــٌ ا  ايصــراإ ١اإليهرتْٝٚــ١ث ٚطــيهات ايأٛاثــٌ ا٫جأُــاتٞث َثــٌ :إــٝص
بٛىث ٚتٜٛرتث ٚغ ُٖا;  ٚيو إلسٗاَٗا ا  سرت ١ايأٛاثٌ بو طرا ٥نـي َٚ ٠أٓٛتـَ ١ـٔ
املشأخدَوث ٚؼاٜرِٖ حمٓا ٤ا٭الَـات ايـيت تأعـرض هلـا ايـي٬دث َٚـا ٜأيـع يـو َـٔ ذـا٫ت
ايٕٛار.٨
ٚتهُــٔ حُٖٝــ ١اإلتــ ّ٬ا  نْٛــ٘ حدا ٠رٝ٥شــ ١ا  إدار ٠ا٭الَــات َٚعاؾأٗــا; ٖٚــَ ٛــا جعــٌ
اؾُــاٖ تًحــأ إ ٚســاً٘٥ث ٚا٫تأُـــاد تًٝــ٘ إطــياتًا يًرغيـــ ١ايٕيٝعٝــ ١يــد ٣اإلْشـــإ ا 
املعرإ١ث ٚانأظاف َا ٜدٚر ذٛيـ٘ َـٔ حذـداث ٚتًُشـٗا; عثًـا تـٔ اؿكٝكـٚ .34١تظـأدّ ٖـاٙ
ايرغيــ ١ا  حٚقــات ا٭الَــاتث ٚإ ا

تًـبَ ٚســا ٌ٥اإلتــٖ ّ٬ــا ٙا٫ذأٝاجــاتث إشــٛف ٜأٛجــ٘

اؾُٗـٛر إ َصـدر ،ةـرث ٜٚفكــد اإلتـَ ّ٬صـداقٝأ٘ بٓـا ً٤تًــ ٢يـوث ٜٚهـَ ٕٛـٔ ايشــٌٗ
اْأظار ايظا٥عات بشرت ١بايغ١ث ٚاييت ته ٕٛهلا تداتٝات سـًي ١ٝتًـ ٢إدار ٠ا٭الَـ .١إٛسـاٌ٥
اإلتــ ّ٬متثــٌ املصــدر ايــرٝ٥ص يًُعًَٛــات تــٔ ا٭الَــ ١يــد ٣اؾُٗــٛرث ٚحٜضً ـا ا  تظــهٌٝ
اػاٖات٘ ذ ٍٛا٭الَ١ث ٚنٝف ١ٝإدارتٗا.
ٚيكد غِٝر ايأكدّ ايأهٓٛيٛج ٞايهٝف ١ٝاييت ٜٓظر بٗا ايياذثَٚ ٕٛشٚ٪ي ٛإدار ٠ا٭الَات
إ املعًَٛاتث ٚطرٜك ١ايأفاتٌ َعٗـاث ْٚظـرٖا ا  اجملأُعـات املأـأمر ٠با٭الَـاتَٚ .ـٔ حَثًـ١
يوَ :ا حسِٗ بـ٘ تٕـّٛر اهلـاتف اوُـٍٛث ٚايأهٓٛيٛجٝـات املأٓكًـ ١ا٭،ةـر٣ث ٚاؿٛاسـٝبث
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ٚطيه ١اإلْرتْسث ٚحجٗز ٠ايفٝـد ٜٛايرقُٝـَ ١ـٔ تغـ ٝطـهٌ إطـار ا٫تصـا٫ت ايظـيه١ٝث
ٚايٕرم اييت ْأٛاثٌ بٗا َع بعضٓا اييع .
نظفس دراس ١حتدٖا َرنز (ب ٛٝيًدراسـاتث  )ّ2010تـٔ اسـأخداّ َـا ٜكـرم َـٔ مًـط
اييـــايغو بٓشـــيَٓ ٪31 ١صـــات اإلْرتْـــسث َثـــٌ :املـــدْٚاتث َٛٚاقـــع ايأٛاثـــٌ ا٫جأُـــاتٞث
ٚايفٝــدٖٜٛاتث ٚايرســـا ٌ٥ايٓصــ١ٝث ٚا٭جٗـــز ٠ايرقُٝــ ١اوُٛيــ ;35١ملــا تـــٛإرٖ ٙــا ٙاملٓـــابر
اإلتَٝ٬ــ ١اؾدٜــدَ ٠ــٔ َٓأــدٜات ذــر ٠يًأعــي تــٔ ٚجٗــات ايٓظــرث ٚإبــدا ٤اٯرا٤ث ٚتيــادٍ
املعًَٛات ٚاـةات36ث ٚطرح ا٭إهارث نُا تكدّ سيًٙا جدٜد ٠يًأٛت ١ٝا  فـاٍ ايأٛاثـٌ
املأعًل با٭الَات.37
ٚيكد حدت ايأفاتً ١ٝاييت تأٝرٗا ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬اؾدٜد يًحُٗٛر إ مته َٔ ٘ٓٝرثد
تّٕٛر ا٭الَات; َثاٍ يو :ذادم ١ذرا٥ل ايغابات ا  نايٝفٛرْٝا ث ذٝط ايأك ايشهإ
ثٛرًا يًٓارث ٚذدِدٚا َٛاقعٗا تة ذشاباتِٗ ا  تٜٛرتث ٚحبًغٛا تٔ ذرن ١اؿرٜلث  ٚيو
قيٌ حٕ ٜأُهٔ ايصرف َٔ ٕٛٝايٛث ٍٛإ َهإ اؿادث38ث ٚا  ٖاا َا ٜثيس حٕ ٚساٌ٥
ايأٛاثٌ ا٫جأُات ٞحثيرس تاُثٌٔ ثًب تًُ ١ٝايأٛاثٌ اإلْشاْٞث ٚحْٗا تأُٝز غصا٥ص
املظارنٚ ١اْ٫فأاحث ٚاوادم١ث ٚاملظارن ١ا٫جأُاتٚ ١ٝايأٛاثٌ .39باإلىلاإ ١إ
تهٓٛيٛجٝا اإلت ّ٬اؾدٜد تأ ٝيٮإراد  -تًٚ ٢ج٘ اـصٛ

حٕ

 حٕ ٜصيرٛا َصادر40

يًُعًَٛات تً ٢اإلْرتْس تيادٍ اٯراٚ ٤اير٣٩ث ٚاـةاتث ٚٚجٗات ايٓظر َع اٯ،ةر. ٜٔ
 َٔٚحيصً ٕٛتً ٢املعًَٛات ٜشُٗ ٕٛا  ايٛقس ْفش٘ ا  ثٓات ١املعًَٛات; زا ٜٛإر
املرجع ١ٝا٭ساس ١ٝيٛسا ٌ٥اإلت ّ٬اييت ٜآظٗ٦ا املشأخدَ.ٕٛ
إكــد حثــي اؾُٗــٛر حنثــر قــدر ٠تًــَ ٢رثْــد ا٭ذــداث اوٕٝــ ١با٭الَــاتث ٚنــِْٗٛ
َصادر يًُعًَٛات غ َهأفو با٫سأكياٍث َشأفٝد ٜٔا  يو َـٔ مسـات ايأفاتًٝـ ١ايـيت
حتاذأٗــا ٚســا ٌ٥اإلتــ ّ٬اؾدٜــدث ٖٚــاا ديٝــٌ تًــ ٢متثٝــٌ ٚســا ٌ٥ايأٛاثــٌ ا٫جأُــاتٞث
ٚنْٗٛـــا تكـــع ا  ثـــًب تًُٝـــ ١ايأٛاثـــٌ اإلْشـــاْٞث ذٝـــط تأشـــِ غصـــا٥ص املظـــارن١
ٚاْ٫فأاحث ٚاوادم١ث ٚاملظارن ١ا٫جأُات.41١ٝ
ٜٚظٗر دٚر اإلت ّ٬ا  حمٓـا ٤ا٭الَـات تـة اٯتـ :42ٞؼشـو ساـياٌ ايأأّٖـب ؿايـ ١ايٕـٛار٨
ٚا٫سأحاب ١هلاث ،ٚةف
قي ٍٛايٓأا٥خ.

تهايٝف ايهٛارثث ٚؼشو طفاإ ١ٝايكراراتث ٚالٜـاد ٠إَهاْٝـ١

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

ٜٚــر ٣ايــدنأٛر حدٜــب ،ةض ـٛر حٕ حُٖٝــ ١اييعــد اإلتَ٬ــ ٞا  إدار ٠ا٭الَــات ٜظٗــر َــٔ
،ة ٍ٬ايعٓاثر ايأاي:43١ٝ
 - 1اٜظـــهٌِّ اإلتـــ، ّ٬ةـ ـ  ٞايأُِـــاض ا٭ ٍٚيًأعاَـــٌ َـــع ا٭الَـــ١ث ذٝـــط إِٕ ْٝـــ ١اإلتـــّ٬ث
َٛٚىلــٛت٘ث ٚدٚرٜأــ٘ث َٚرْٚأــ٘ث ٚتٓٛتــ٘; نًــٗا حَــٛر ػعًــ٘ ايفعايٝــ ١ا٭نثــر تأًٖٙٝــا
يًأعاطَ ٞع ا٭الََٓ ١ا َراذًٗا امليهر ٠جـدْاث  ٚيـو بعهـص اييرـطث ح ٚايهأـامث
ح ٚاملشــرذ١ٝث ح ٚايرٚاٜــ١ث ح ٚايفــًِٝث إ ـيرهِ طيٝعأٗــا تًــوث إإْٗــا ؼأــاد إ الَــٔ
حط ٍٛيًأعرّض يٮالََٚ ١عاؾأٗا.
 - 2حثـــي اإلتـــ ّ٬ايظاطـــ ١ايعرٜضـــ ١ايـــيت تظٗـــر تًٗٝـــا  /تأضـ ـ  /تأهظـــف كأًـــف
ايصراتات ٚا٭الَات ا  اجملا٫ت ناإ١ث ٖٚاا َا ٜافشٔر تعدّد  /تٛسّع /تعُّل ايرٚاب
املظرتن ١بو اإلتٚ ّ٬ايعً ّٛا  اجملا٫ت املخأًف١ث إكـد حثـيرس اٖأُاَـات اإلتـّ٬
تاََٚ ١أٓٛت١ث ٚتأشع يأظٌُ فا٫ت اؿٝا ٠ناإ١ث ،ٚةٕابـ٘ نـايو تـاّ َٓٚأظـرث
ذٝــط ٜأشــع يٝظــٌُ اجملأُــع نًــ٘ث ٚايــرح ٟايعــاّ اإلقًُٝــٚ ٞايــدٚيٚ .ٞا  ىلــ ٤ٛيــو
هـــٔ إٗـــِ الـــاام ايفعايٝـــات ٚاجملـــا٫ت ا٭،ةـــر ( ٣ايشٝاســـ١ٝث ٚا٫قأصـــاد١ٜث
ٚايدٜٝٓــ١ث ٚايثكاإٝــ...١إ ) ٚاْــدإاتٗا ثــٛم ايشــاذ ١اإلتَٝ٬ــ ١يأظــخٝص ٚاقعٗــاث
ٚملعاؾ ١حَٛرٖاث ٚتك ١ٜٛتأم ٖاث ٚكاطي ١مجاٖ ٖا.
ٜ - 3زداد اإلت ّ٬املعاثـر ايأراًَـا بـايك ٣ٛايفاتًـ ١ا  اجملأُـعث إفـ ٞايٓظـاّ ايشـا٥د ٚا 
ا٭ْظُ ١ايأعدد ١ٜتعٛد َرجعٚ ١ٝسا ٌ٥اإلت ّ٬املادٚ ١ٜايفهرٜـٚ ١اإلتَٝ٬ـ ١إ ايكـ٣ٛ
ا٫قأصــاد ١ٜايفاتًــ ١ا  اجملأُــع; حَِــا ا٭ْظُــ ١غ ـ ايأعددٜــ١ث إأعــٛد ا  ا٭تــِ ا٭غًــب
ًَهٝــٚ ١ســا ٌ٥اإلتــ ّ٬إ ايٓظــاّ ٚحجٗزتــ٘ ٪َٚسشــات٘ث إٗــ ٛايــاٜٛ ٟجــدٖا ٚحيــدد
إســرتاتٝحٝات تًُــٗا ًَٕٓٚكاتٗــاث ٖٚهــاا ْــر ٣حٕ امل٪سشــات اإلتَٝ٬ــٚ - ١بغ ـ
ايٓظــر تــٔ ا٭ْظُــ - ١يٝشــس إ ٞ٫فــرد حدٚات ٚحجٗــزَ ٠هرِســ ١ـدَــ ١ا٭ْظُــ١
ايكاُ٥ــٚ .١املــأغ ايٛذٝــد ٖــ ٛحطــهاٍ ٚحســايٝب ٖــا ٙاـدَــ١ث ٚاؿرإٝــ ١اإلتَٝ٬ــ١
املشـــــأخدَ١ث ٚاملٗـــــاّ ٚايٛظـــــا٥ف املًٕـــــٛم ؼكٝكٗـــــاث ٚايكـــــ ٣ٛاملًٕـــــٛم ،ةدَـــــ١
َصاؿٗا.نُا تضًٕع ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬ا  حٚقات ا٭الَات مبشٚ٪يَ ١ٝزدٚج١ث إٗ ٞا 
جاْب َٔ تًُٗا تشع ٢يأركٝل حٖداف ا٭َٔ ايٛطينث ٚتً ٢اؾاْـب اٯ،ةـر تشـع ٢إ
تأنٝد اؿر

تً ٢اؿرٜات املدَْ ١ِٝـٔ ،ةـ ٍ٬اؿـر

تًـ ٢حٕ ؽـدّ اإلسـرتاتٝح١ٝ
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اإلتَٝ٬ــ ١حٖــداف اإلســرتاتٝح ١ٝايشٝاســٚ ١ٝايعشــهر١ٜث مبــا  ٫بَ ـ ٌّ عكــٛم ايــرحٟ
ايعاّ ا  اؿص ٍٛتً ٢املعًَٛات ٚاؿكا٥ل اـاث ١بٗا.44
ٚتٓيع املعاؾ ١اإلت ١َٝ٬يٮالَ، َٔ ١ةَ ٍ٬ا :45ًٜٞ
 - 1املعـــاؾــــ ١املثـــــــ  :٠اييت تشأخدّ تغٕ ١ٝمت ٌٝإ ايأٗٚ ٌٜٛاملعاؾ ١ايشٕر١ٝث ذٝط
ٜٓأٗ ٞاٖأُاَٗا با٭الَ ١باْأٗا ٤اؿدثث َ ٖٞٚعاؾَ ١يأٛر ٠ت٪د ٟإ ايأضًٚ ٌٝايأظٜ٘ٛ
يٛت ٞاؾُٗٛر.
 - 2املعـــاؾـــ ١املأهاًَــ ٖٞٚ :١املعاؾ ١اييت تأعرض يًحٛاْب املخأًف ١يٮالََٛ( ١اقف
ا٭طراف املعٓ - ١ِٝا٭سيام  -ايإٔٛرات  -اٯإام)ث ٚتأشِ ٖا ٙاملعاؾ ١بايعُلث
ٚايظٍُٛث ٚاملأابع ١ايدقٝك ١اييت ؼرتّ َٛىلٛتٗا َٚأًكٗٝا; ٚتشأخدّ َٔ حجٌ ؼكٝل يو
حذد ا٭سًٛبو ايأايٝو:
ح -

ايُٓ ايعكً :ٞاياٜ ٟك ّٛتً ٢حساض تكد ِٜاملعًَٛات ايصرٝرٚ ١املٛمــِك.١

م -ايُٓ ايٓكد : ٟايـاٜ ٟكـ ّٛتًـ ٢حسـاض تكـد ِٜاملعًَٛـات َـع قاٚيـ ١إطـراى اؾُٗـٛر
املأًكـــٞث ٚإْ٫ـــ٬م َـــٔ املشـــأ ٣ٛايـــٛاقع ٞيـــٛت ٞاؾُٗـــٛرث ٚربـــ املعاؾـــ ١مبصـــاحل
ٚاٖأُاَات اؾُاٖ .
ٚتٗــدف ايأغٕٝــ ١املأهاًَــ ١إ تهــَٛ ٜٔٛقــف َأهاَــٌث ٚٚتــ ٞتُٝــل با٭الَــَ ١ــٔ ،ةــٍ٬
املعرإ ١ايعًُ ١ٝايشً ١ُٝملعٕٝات ا٭الَ.١
ٚقــد رثــدت بعـ

ايدراســات ســًيٝات ا٭دا ٤اإلتَ٬ــ، ٞةــ ٍ٬ا٭الَــاتث  ٚيــو تًــ ٢ايٓرــٛ

ايأاي:ٞ
 - 1ايإٔفٝـف اإلتَ٬ــ :ٞايــاٜ ٟظـ إ اْأكاٝ٥ــَ ١ظــي ١ٖٛيًكضــاٜا ٚاملٛىلــٛتات ٚايٓأــا٥خ
ذشب َصًر ١ايٓظاّ ايشٝاس.46ٞ
 - 2امليايغــٚ ١ايأٜٗٛــٌ ا  ايأٓــا ٍٚاإلتَ٬ــ ٞملٛاقــف ا٭الَــ١ث يــو ايــاٜ ٟظٗــر قيــٌث ٚبعــد
ا٭الَ.47١
 - 3ايأعأــ ِٝاإلتَ٬ــ ٞتًــ ٢اٯرا ٤املخايفــ١ث ٚايأحاٖــٌ ايأــاّ يٮ،ةيــار ٚاملعًَٛــاتث ٚتــدّ
إت ّ٬اؾُٗٛر بإّٔٛراتٗاث  ٚيو بٕرٜكَ ١أعٍُد.٠
 - 4ايأيع ١ٝاإلت :١َٝ٬سٛا ٤بايٓشـي ١يًشـًٕ ١ايشٝاسـ١ٝث ح ٚيًٓظـاّ اإلتَ٬ـ ٞايـدٚيٚ ٞإـل
ايشٕٝر ٠تًَ ٢صادر املعًَٛات ٚتٛالٜعٗا.48

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

ٚتٓيع حُٖ،ٚ ١ٝةصٛث ١ٝايأخٕ ٝاإلت َٞ٬ملٛاجٗ ١ا٭الَات َٔ تد ٠اتأياراتث :ٖٞٚ
 - 1ىلٝل ايٛقس املرتي با٭الَٚ ١سٓٝارٖٜٛاتٗا ايشرٜع.١
 - 2ذشاس ١ٝايرح ٟايعاّث ٚذا٫ت ايكًل ٚاـٛف ٚايأٛتر اييت تشٕٝر تً ٢اؾُاٖ حمٓـا٤
ا٭الَ.١
 - 3حٕ َعظِ ا٭الَات هلا بعد إت٪َ َٞ٬مر ا  تّٕٛر ا٭الَٚ ١إدراى اؾُٗٛر هلا.
 ٖٓٚـ اى بع ـ

ا٭طــر ايعاَــ ١ايــيت اــب َراتاتٗــا تٓــد ايأعاَــٌ اإلتَ٬ــَ ٞــع ا٭الَــ١ث

ْٛٚردٖا إُٝا :ًٜٞ
حٚيٙا :ا٭طر ايعاَ ١يًأعاٌَ اإلتَ َٞ٬ع ا٭الَ 49١تأردد ٖا ٙا٭طر َٔ ،ةَ ٍ٬ا :ًٜٞ
.1

مجع املعًَٛات املًٕٛبَٚ ١عاؾأٗا ْٚظرٖا; ملٛاجٗ ١ا٭الَاتث  َٔٚمَـٍِ إَهاْٝـ ١إقاَـ١
ذٛار طاٌَ بو املٓظُات ٚاؾُاٖ قيٌ ٚقٛت ا٭الَٚ ١اسأفراهلا.50

.2

ٚىلع اإلسرتاتٝحٝات ايعاَ ١إلدار ٠ا٭الَات ٚايأعاٌَ َعٗا.51

.3

ؽفٝف رد ايفعٌ ايعاّ ايشً .52

.4

ايأٛاثٌ ب ٬ذدٚد تً ٢م ٛبأًف تٔ ايأٛاثٌ ايأكًٝد ٟايكدِٜث  َٔٚمَـِِ إَهاْٝـ١
ايرب بو تدد ني َٔ اؾُٗٛر.

.5

ؼدٜد ْٛتٚ ١ٝطيٝعٚ ١ذحِ ا٭الََٚ ١راذًٗا املأٛقع.١

.6

طيٝع ١ايٓظاّ ايشٝاس ٞايشا٥د.

.7

ْٛت ١ٝايٓظاّ اإلت َٞ٬ايشا٥د.

.8

ذحِ اإلَهاْٝات املادٚ ١ٜاييظر ١ٜاملأاذ.١

.9

َٛقف ايدٚي َٔ ١ا٭الَ.١

 .10اإلسرتاتٝح ١ٝايعاَ ١اييت ذددتٗا ايكٝاد ٠ايشٝاس ١ٝيًأعاٌَ َع ا٭الَ.١
 .11ؼدٜد اؾُاٖ املشأٗدإ١ث إًهـٌ ٚسـ ١ًٝإتَٝ٬ـ ١ؼدٜـد ٚاىلـ يف٦ـات ،ٚةصـا٥ص
اؾُٗٛر ايا ٟتشأٗدإ٘ .53
ماًْٝا :إتــــداد ايــرســـايـــ ١اإلتــَٝ٬ــ.١
اهلــدف ايــرٝ٥ص يًخٕــ ١اإلتَٝ٬ــٖ ١ــ :ٛإذــداث ايأــأم املًٕــٛمث  ٚيــو َــٔ ،ةــ ٍ٬رســاي١
إتَٝ٬ــ ١جٝــد٠ث ٜهــ ٕٛهلــا ايأــأم اإلاــاب ٞتًــ ٢اؾُٗــٛر املأًك ـٚ ;54ٞيــايو ٜافــرتض ا 
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ايرســاي ١اإلتَٝ٬ــ ١املٛجِٗــ ١ســعٗٝا إ ؼكٝــل تــدد َــٔ ا٭ٖــدافث هــٔ إمجاهلــا إُٝــا
:55ًٜٞ

 -الٜاد ٠طفاإ ١ٝاملعًَٛات املكدَِ ١يًحُٗٛرث ٚاملظارن ١ا  جَُْع املعًَٛاتث ٚايأركـل

َٓٗا.

 -ايشــرت ١ا  ْكــٌ اـــة ٚاؿــدث; إكــد س ـًِٗس ٚســا ٌ٥ايأٛاثــٌ ا٫جأُــات ٞتًُٝــ١

تدإٟل املعًَٛات ا  ايٛقس ايفعً.ٞ

 -ايأفاتٌ ٚ :يو َٔ ،ة ٍ٬تفاتاٌ مجٝع ا٭طراف َع ايرساي ١اإلت.١َٝ٬

 ايأعــي تــٔ ايرح:ٟذٝــط تظٗــر ايدراســات حٕ اؾُــاٖ حثــيرس اٯٕ قــادر ٠تًــ٢اسأخداّ را ِٗ٥اـاث ١يًأعي تٔ حْفشِٗ َٔ ،ة ٍ٬طيهات ايأٛاثٌ ا٫جأُـاتٞث َٚـٔ
مَِِ تغ ٝطيٝع ١املعًَٛاتث ٚناا ايأرهِ ا  ايرسا.56ٌ٥

 -ا٭ثاي :١إ٬بد حٕ ٜأشِ ا٭سًٛم با٫بأهارث ٚايرح ٟباؾٛدٚ ٠اإلذهاّ.

 -اير :١ٜ٩طر ١ٕٜحٕ ته ٕٛهلا تًٕعات َشأكيً ١ٝتاي ١ٝترىل ٞطُٛح مجٗٛرٖا.

 إطـــيات اذأٝاجـــات اؾُٗـــٛر املشـــأٗدف; ٭ٕ اؾُٗـــٛر سٓٝصـــرف تـــٔ ايرســـاي١اإلت ١َٝ٬إ ا

اد إٗٝا َا ٜظيع اذأٝاجات٘.

َ -صداق ١ٝاملصدرٜٓٚ :درد ا  ٖاا اإلطار طيٝعـ ١املصـدرث سـٛا ٤حنـإ طخصًـا حٚ

ٚمٝك ١ات طابع رمس ٞح ٚغ رمسٞث َٚد ٣ايثك ١ا  املصدر ا  ىل ٤ٛاـةات ايشابك.57١

صد بٗا إٛرْ ١ٜكٌ ا٭ذداث ح ٚايٛقا٥ع إٛر ذدٚمٗاث ٚا  يـو تأشـابل
 -ايفٛرٜٚ :١ٜاـ ٘ك َ

ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬يأركٝل اْ٫فرادث ح ٚايشيل اإلت.َٞ٬

 -ايدقٚ ١املٛىلٛت :١ٝإ ٬بد َٔ تـ،ٛة ٞايدقـ ١ا  ْكـٌ ا٭،ةيـار ٚايأصـرحياتث ٚاييعـد

تٔ امليايغ١ث ٚا٫يأزاّ باؿٝاد.

 -ايغرابٚ :١تعينث ايرتنٝز تً ٢نٌ َا ٖ ٛطرٜف ٚغرٜب ؾام اٖأُاّ اؾُٗٛر.

 إبــراال اؾٛاْــب اإلْشــاْٚ :١ٝتعــين ايرتنٝــز تًــ ٢اؿاجــات ٚاملٕايــب اإلْشــاْ١ٝثٚإمــار ٠ايٓزتـــ ١اإلْشــاْ ١ٝدَ ٕٚيايغـــ١ث ح ٚاســـأغ ٍ٬ر،ةــٝص ٭ذـــزإ َٚعاْــا ٠اييظـــر حمٓـــا٤
َٛاجٗ ١اؾراِ٥ث ح ٚا٭الَات
ح ٚاؿرم.

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

 اؾا بٚ ١ٝايأظٜٛل :ح٫ ٟبد حٕ ٜأٛاإر ا  ايةْـاَخ اإلتَ٬ـ ٞتٓاثـر ػـام اْأيـاٙاؾُٗٛر املأًكٞث َٔ ،ة ٍ٬تكد، ِٜةـة جدٜـدث حَ ٚعًَٛـ١ث ح ٚإهـر٠ث ح، ٚةـة ٠جدٜـدَ ٠ـع
ثٝاغ ١تٓاثر َٚهْٛات ايةْاَخ بأسـًٛم َٕٓكـ ;ٞتأـٛاإر إٝـ٘ تٓاثـر ايأظـٜٛلث عٝـط
ٜٗأِ ب٘ اؾُٗٛر املشأٗدفث ٚحير

تًَ ٢أابعأ٘.

 -اســأخداّ ا٫ســأُا٫ت ايعاطفٝــ :١إ ا نــإ َــٔ ايضــرٚر ٟا٫تأُــاد تًــ ٢املٕٓــل

ٚايةاٖو ايعكً١ٝث إُٔ املُهٔ اسأخداّ ا٫سأُا٫ت ايعاطف ١ٝث تًو اييت تأضُٔ حذٝاًْا
ايرتغٝبث

 -ح ٚايرتٖٝب ٚايأخٜٛف ث ٚإمارَ ٠ظاتر تاطف ١ٝترتي باؿصٔ اإلْشاْ.ٞ

 تهرار املضَُ ٕٛع تٜٓٛع ايظهٌ َٔ :حجٌ ترسٝخ ايفهـر ٠يـد ٣املأًكِّـٞث إ٬بـدَٔ تهرارٖا ٚتٜٓٛع حطهاٍ ايعرض; ذأٜ ٫ ٢اصام املأًك ٞباملًٌ.
 -ا٫تأُاد تً ٢ايصٛر اييت تًخصث ٚتهثــٔف املعاْ.58ٞ

مايثًا :تك ِٜٛدٚر اإلت ّ٬ػا ٙا٭الَ.١
هٔ تٓاٖ ٍٚاا اوٛر َٔ ذٝط املراذٌ اٯت:١ٝ
ح َ -رذً ١إدار ٠اإلتـــ ّ٬قيـــٌ اْفحـــار ا٭الَـــٚ ١اسأفراهلا:
تعدّ ٖا ٙاملرذً ١تأسٝش١ٝث  ٖٞٚبايغ ١ا٭ُٖ١ٝث ذٝط تٗٔٝـٚ ٧سـا ٌ٥ايأٛاثـٌ ا٫جأُـاتٞ
يًُشأخدَو فُٛت َٔ ١طرم ا٫تصاٍ ايشرٜعٚ ١املأٓٛت ١اييت اتُهِٓٗ َـٔ إْأـاد اوأـ٣ٛ
ٚتيادي٘59ث  ٚيو َٔ ذٝط إثدار ايأراٜرات ٚايأٓيٗٝات ا  ذا٫ت ايٕٛار٨ث ٚتًكِّ ٞطًيـات
ايٓحــدٚ ٠املشــاتد٠ث ٚدتــِ اؾٗــٛد ايراَٝــ ١إ ايعــٛد ٠يًٛىلــع ايٕيٝعــٞث ٚتــٛإ املعًَٛــات
اي٬الَٚ ١املأزآََ ١ع ايٛقس ايفعً ٞيٛقـٛت اؿـدثث ٚاملشـاتد ٠ا  ايٛقـس ْفشـ٘ تًـ ٢ايـٛتٞ
باؿاي١ث ٚاإلملاّ مبعٕٝاتٗا.60
ٚزا هٔ حٕ ٜك ّٛب٘ اإلت ّ٬ا  ٖا ٙاملرذً:١
61

 إتداد ،ةٕ ايأأٖب ٚا٫سأعداد ملٛاجٗ ١ا٭الَات ا  املشأكيٌ .ْ -ظر ْصا ٥ذ ٍٛايش ١َ٬ا٭َٓ ١ٝتة قٓٛات ا٫تصاٍ املأعدد.٠
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م َ -رذً ١إدار ٠اإلتـــ ّ٬ا  حمٓــــا ٤ا٭الَـــ:١
ٚتأض ا  ٖا ٙاملرذً ١حُٖ ١ٝاؿص ٍٛتً ٢ر ٣٩سرٜع ١تٔ ايأصـٛرات ايعاَـ١ث ٚاؿاجـات
املعًَٛاتٝــ ١ايــيت قــد تهــ ٕٛنــي  ٠اؿحــِث َٚــٔ ىلــُٓٗا َعًَٛــات َأضــارب١ث ،ٚةاثــ ١ا 
ا٭الَات غ املعرٚإٚ ١املث  ٠يًُخاٚفث  ٫ٚهٔ ايأٓي ٪بٗا.62
ٚقــد حيأــاد ا٭َــر إ تعــد ٌٜاملعًَٛــات ٚتصــرٝرٗا;  ٚيــو بشــيب تــدّ ايــٝكو ٚايغُــٛض
او ْٜٔٝ ٖٕٝبا٭الَٚ ١تفاقِ ذاهلاث إعً ٢سي ٌٝاملثاٍَ :ا ذدث ا  حالَ ١اؾُر ٠اـيٝثـ ١ايـيت
ظٗــرت ا  تــاّ ّ2001ث ذٝــط تًٕٞيــس تعــد ٌٜاملعًَٛــات63ث ٚىلــي ا٫تصــا٫تث ٚؼشــو
َشأ ٣ٛا٫سأحاب.64١
نُا ٜإًٔب يو حٜضًا َعرإ ١نٝفَ ١ٝراقي ١تصٛرات اؾُٗٛرث َٓٚاقظاتِٗ ذ ٍٛا٭الَ;١
بٌ إدار ٠تًُ ١ٝايأٛاثٌ برَأٗاث طر ١ٕٜحٕ ٜأِ نٌ يو ا  ايٛقس ايفعً ٞيأًو ا٭الَـٚ .١ا 
مجٝع َا سيل ٜٓيغ ٞيٛسا ٌ٥اإلت ّ٬حٕ ؼر

تً ٢ا٭َٛر ايأاي:65١ٝ

 - 1املٛانيــ ١ايداُ٥ــ١ث ٚاملأابعــ ١ايدقٝكــ ١يًأغــ ٝاؿاثــٌ ا  َٝــدإ ايصــراتث َٛٚاقــف
ا٭طراف املخأًف ١املعٓ ١ِٝبا٭الَ.١
 - 2املأابع ١ايداٚ ١ُ٥املشأُر ٠إلت ّ٬اـصِث ٚؼًَ ٌٝضُٚ ْ٘ٛحسـايٝي٘ث ٚؼدٜـد طرقـ٘
ٚٚسا ٌ٥ايرِ ٔد تً٘ٝث ٚؼصو ايرح ٟايعاّ َٔ كاطر.ٙ
 - 3اؿر

تً ٢إْأاد ،ةٕام إتَٛ َٞ٬جِ٘ يٮطـراف اـارجٝـ١ث عٝـط ٜهـَٓ ٕٛاسـيًا

ملٛاقــف ٖــا ٙا٭طــراف َــٔ ا٭الَــ١ث ٚقــادرًا تًــ ٢ؼكٝــل ا٭ٖــداف املرجا ـ َِ ٠ٛــٔ ٖــاٙ
ا٭طراف.
 - 4ىلرٚر ٠إتداد ايرح ٟايعاّ يأكيٌّ ْأا٥خ ا٭الَ.١
د َ -رذً ١إدار ٠اإلت ّ٬بعد ا٭الَ:١
تكع تً ٢تاتل ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬ا  ٖا ٙاملرذًَ ١شٚ٪ي ١ٝإلاال املٗاّ اٯت:١ٝ
 تدّ ايأٛقف إحأ ٠تٔ اٖ٫أُـاّ با٭الَـ١ث ٚتـدّ تـرى اؾُٗـٛر ا  إـراس قـد تشـع ٢ملً٦ـَ٘صادر ح،ةرَ ;٣ع ايأأنٝد تً ٢ىلرٚر ٠ايأدرّد ا  ؽفٝف ايرتنٝز تً ٢ا٭الَ.١
 -ىلـــرٚر ٠ايرتنٝـــز ا  ٖـــا ٙاملرذًـــَ ١ـــٔ إدار ٠ا٭الَـــ ١إتَْٝ٬ـــا تًـــ ٢اســـأخ٬

ايعـــة

ٚايــدرٚض ٚايٓأــا٥خ َــٔ ا٭الَــ .١إٗــاا َــٔ طــأْ٘ حٕ ٜشــِٗ ا  ترســٝخ ايأــأم ايــا ٟاســأٗدإ٘
اإلت ّ٬ا  املرذًأو ايشابكأوث ٚتدت ِٝا٫ػاٖات اييت حٚجدٖا يد ٣اؾُٗٛر.

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

 ىلــرٚر ٠إجــرا ٤تًُٝــ ١تكٝــ ِٝط ـاًَ ١إلدار ٠ا٭الَــ ١إتَْٝ٬ــا; ذٝــط تظــٌُ ٖــا ٙايعًُٝــ١اإلجاب ١تٔ تشا٫٩ت نث ١َُٗ ٠ث َٓٗا :نٝف نإ ا٭دا ٤اإلت َٞ٬تًَُٛا؟ َدٚ ٣اقعٝـ١
َٚرْٚــ ١ايــةاَخ املٛىلــٛت١ث َٚصــاتب تٓفٝــاٖاث َٛٚاقــف ايهــادر اإلتَ٬ــٚ ٞســـًٛن٘
ٚحدا٥ــــ٘ث ٚحدا ٤ايٛســــا ٌ٥اإلتَٝ٬ــــ ١املخأًفــــ١ث ٚاســــأحاب ١اؾُٗــــٛرث ٚفابٗــــ ١اإلتــــّ٬
املضاد..إ .66
ثانيًا :اإلطار النظري:
تعأُد ايدراس ١ا  إطارٖا ايٓظر ٟتًْ ٢ظر( ١ٜمراٚ ٤سا ٌ٥اإلت)ّ٬ث ذٝط ٜر ٣ايياذـط حٕ
ٖا ٙايٓظر ١ٜتشاتد ا  ؼدٜد َظهً ١ايدراس١ث ٚا  تفش ْأا٥حٗا.
ْظر ١ٜمراٚ ٤سا ٌ٥اإلت.ّ٬
قـدّ نـٌٓ َـٔ (داإـس ٚيٓحـٌ) ْ Daft & Lengelظرٜـ ١مـراٚ ٤سـا ٌ٥اإلتـ ّ٬تـاّ 1984ث
نُا قاَا بإٜٔٛر َكٝاض َه َٔ ٕٛحربعَ ١شأٜٛات يكٝاض َشأ ٣ٛمراٚ ٤سا ٌ٥اإلتـ ّ٬ا 
فُٛتــَ ١أٓٛتــَ ١ــٔ ايٛســاٌ٥ث ايــيت تظــٌُ :ا٫تصــاٍ ٚجًٗــا يٛجــ٘ث ٚا٫تصــاٍ تــٔ طرٜــل
ايأًٝفٕٛث ٚتٔ طرٜل ايهأاب ١ايظخصـ١ٝث ٚايهأابـ ١ايرمسٝـ١ث ٚنـايو ايصـٝغ ١ايعددٜـ.١
ٚقد مت قٝاض نٌ ٚس َٔ ١ًٝذٝط سرت ١رجع ايصد( ٣ايفٛرٜـ)١ث ٚتٓـّٛت ايكٓـٛات (مسعـٞث
بصر)ٟث ٚطخص ١ٝاملصدرث باإلىلاإ ١إ مراٚ ٤تٓٛت ايًغ.67١
ٚتاشــأخدّ ْظرٜــ ١مــراٚ ٤ســا ٌ٥اإلتــ ّ٬ا  دراســَ ١عــا ٜا،٫ةأٝــار بــو ايٛســا ٌ٥اإلتَٝ٬ــ١
ٚايأهٓٛيٛجٚ ١ٝإكٙا يدرج ١مراٗ٥ا املعًَٛاتٞث ذٝط تعأُد إعاي ١ٝا٫تصاٍ تً ٢ايكدر اياٟ
تشأخدّ ب٘ ايٛس١ًٝث ٚترنز ايٓظر ١ٜبظهٌ حنة تً ٢ا٭طهاٍ ايأفاتً ١ٝي٬تصـاٍ ا 
اػاٖو; بو ايكا ِ٥با٫تصاٍث ٚاؾُٗٛر املشأكيٌَ يًرساي.١
ٚطيكٙا يًٓظر ;١ٜإإٕ ايٛسا ٌ٥اإلت ١َٝ٬اييت تٛإِّر رجع ثد ٣ته ٕٛحنثـر مـراً٤ث إهًُٞـا
قٌِ ايغُٛضث نإ ا٫تصاٍ ايفعِاٍ حنثر ذدٚمًاث إثـرا ٤املعًَٛـات ٖـ ٛايعًُٝـ ١ايـيت تكـّٛ
إٗٝا املعًَٛات بأخفٝ

درج ١ايغُٛضث ٚإاـاد َشـاذَ ١ـٔ املعـاْ ٞاملظـرتن ١باسـأخداّ
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ٚتفــرتض ايٓظرٜــ ١حٕ ا٫تصــاٍ تــة ايهُيٝــٛتر ٜع ـدّ ٚســ ١ًٝمرٜــ ١ث إٗــَ ٛفٝــد
يًرسـاي ١اييشـٚ ١ٕٝغـ اييشـ١ٕٝث ٖٚـ ٛحنثـر دقـ ٙ١بشـيب ٚظـا٥ف ايعـرض ٚاؾُٗـٛر
ٚايأفاتًٝـ ١ايـيت تعـدّ ىلـرٚر١ٜث إاملشـأكيٌ يهـٜ ٞفٗـِ املعًَٛـات ايـيت تهـ ٕٛغـ
ٚاىلر١ث ح ٚغاَض١ث ح ٚتاطف ;١ٝإإْ٘ اب اسأخداّ ٚس ١ًٝحنثر مرا.69٤
ٚتفرتض ْظر ( ١ٜمراٚ ٤سا ٌ٥اإلت )ّ٬إرىلو حساسٝو:
ايفـرض ا٭ :ٍٚحٕ ايٛسـا ٌ٥اإلتَٝ٬ـٚ ١ايأهٓٛيٛجٝـ ١متأًـو قـدرًا نـي ًا َـٔ
اييٝاْــات ٚاملعًَٛــاتث باإلىلــاإ ١إ

تٓ ـّٛت املضــُ ٕٛاملك ـدِّ َــٔ ،ة٬هلــاث ٚبايأــايٞ

تشــإٔٝع ٖــا ٙايٛســا ٌ٥ايأغًــب تًــ ٢ايغُــٛضث ٚايظــو ايــآٜ ٟأــام ايهــث

َــٔ

ا٭إراد تٓد ايأعرض هلا.
ايفـرض ايثـآْٖ :ٞـاى حربعـَ ١عـاٜ
َرتِيـَ ١ـٔ ا٭تًـ ٢إ

حساسـ ١ٝيرتتٝـب مـرا ٤ايٛسـ ١ًٝاإلتَٝ٬ـ١

ا٭قـٌ َـٔ ذٝـط درجـ ١ايثـرا ٤اإلتَ٬ـٞث ٖٚـ :ٞسـرت ١رد

ايفعـــٌث ٚقـــدرتٗا تًـــْ ٢كـــٌ ا٭،ةيـــار ٚاملعًَٛـــات باســـأخداّ ايٛســـاٚ ٌ٥ايأكٓٝـــات
ايأهٓٛيٛجٝــــــ ١اؿدٜثــــــ ;١نايصــــــٛر املأررنــــــ١ث ٚايصــــــٛتث ٚايفٝــــــد( ٜٛايٛســــــا٥
املأعـــدد)٠ث َٚصـــدر املعًَٛـــات ايظخصـــٚ ٞغـ ـ ايظخصـــٞث ٚتٓـ ـّٛت ايًغـــ ١املشـــأخدَ١ث
َثٌ :ايًغ ١ايًفظ١ٝث ٚغ ايًفظ.70١ٝ
ٚتعــٛد حثــ ٍٛايعدٜــد َــٔ حبعــاد مــراٚ ٤ســا ٌ٥اإلتــ ّ٬يـــــــــــ (داإــس ٚيٓحــٌ) Daft
Lengel

&إ

ْظرٜـــ ١اؿضــــٛر ا٫جأُـــات71 Social Presence Theory *ٞث

َٚـــٔ مَــِِث إـــإٕ نـــث ًا زـــا اذأٛتـــ٘ ْظرٜـــ ١مـــراٚ ٤ســـا ٌ٥اإلتـــَ ّ٬ـــيينٓ تًـــ ٢اإـــرتاض حٕ
ايثرا ٤املأزاٜد َرتي  ٚبزٜاد ٠اؿضٛر ا٫جأُات.72 ٞ
َٓٚــــا حٕ قٗــــدَس تًــــو ايٓظرٜــــ ١٭َ ٍٚــــر٠ث إكــــد ،ةضــــعس يدراســــات تًــــْٕ ٢ــــام
ٚاســـعث ٚقـــد ا،ةأـــة بـــاذث ٛا٫تصـــاٍ اٯ،ةـــر ٕٚايٓظرٜـــَ ١ـــٔ حجـــٌ ؼشـــٗٓٝاث ٚجـــر ٣ا 
ف هلــــا نــــ ٞتظــــٌُ ٚســــا ٥تٛاثــــٌ إتَٝ٬ــــ ١جدٜــــد٠ث َثــــٌ:
اٯْٚــــ ١ا٭،ةــ ـ  ٠تهٝٝــ ـ ٌ
ؼشـــو املـــ٪مترات ايـــيت تاحـــر ٣تـــة ايفٝـــدٚ ٜٛاإلْرتْـــسٚ .تًـــ ٢ايـــرغِ َـــٔ حٕ ْظرٜـــ( ١
مـــراٚ ٤ســـا ٌ٥اإلتـــ )ّ٬تأعًـــل بــــــــــــــ اسأخداّ ٚســـا ٌ٥اإلتـــ ّ٬ث ٚيـــٝص ا،ةأٝـــار ٚســـاٌ٥
اإلتـــــ ّ٬ث إكـــــد ت ٓاٚيـــــس ايدراســـــات ايأحرٜيٝـــــ ١يًٓظرٜـــــ – ١غاييًـــــا  -اوأـــــ ٣ٛايـــــاٟ
بأار ٙايكا ِ٥با٫تصاٍث ٚيٝص تأم اسأخداّ ٚسا ٌ٥اإلت.73ّ٬

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

ٖٓٚاى بع

اير ٣٩املُٗ ١اييت تأحاٚال اسأٓأاجات ْظر ١ٜمرا ٤ايٛس:١ًٝ

َـــٔ ،ةـــ ٍ٬قـــرا٤ات ايياذـــط ا  ايدراســـات ايـــيت اســـأخدَس ْظرٜـــ ١مـــرا ٤ايٛســـ١ًٝ
ٚجــــد حٕ بعـــ

اييــــاذثو ،ةًصــــٛا إ تــــد ٠رَُٗ ٣٩ــــ ١تأعًــــل بثــــرا ٤ايٛســــ١ًٝث ٖٚــــ:74ٞ

حْـــ٘  ٫تٛجـــد ٚســـٚ ١ًٝاذـــد ٠تأُأـــع ظُٝـــع َشـــأٜٛات مـــرا ٤املعًَٛـــات; يـــاا  ٫هـــٔ
ٚثــفٗا بأْٗــا حمــرٚ ٣إكٙــا يًُصــًٕرات ايــيت اســأخدَٗا (داإــس ٚيٓحــٌ) & Daft
ٚ .Lengelحٕ ٚســــا ٌ٥اإلتــــ ّ٬يٝشــــس َأحاْشــــ١ث ذٝــــط إْــــ٘ َــــٔ املُهــــٔ حٕ لــــد
ٚســـ ١ًٝإتَٝ٬ـــ ١ؼظــــ ٢مبشـــأٜٛات كأًفـــَ ١ــــٔ ايكـــدر ٠تًـــ ٢ا٫تصــــاٍ تيعًـــا يهٝفٝــــ١
ٟ
اســــأخداَٗا (تًــــ ٢ســــي ٌٝاملثــــاٍ :قــــد ٜهــــ ٕٛيٓظــــاّ برٜــــد إيهرتْٚــــ ٞتٓــــٌ ٛت رَــــز ٓ
قدٚد (ْص إك )ث بُٓٝا ٜأضُٔ ْظاّ ،ةر رسَٛاتث ٚإٝد.)ٜٛ
ٚقــــد ٚجــــد حٕ ترتٝــــب ٚســــا ٌ٥اإلتــــَ ّ٬ــــٔ ذٝــــط ايثــــرا ٤املعًَٛــــات ٞيــــٝص حَــ ـرًا
تًُْٝـــاث ذٝـــط حنـــد داإـــس ٚيٓٝحـــٌ حْـــ٘ هـــٔ ترتٝـــب ٚســـا ٌ٥اإلتـــ ّ٬ذشـــب مراٗ٥ـــا
د ٕٚايٓظــــر إ ايشــــٝام ا٫جأُــــاتٚ .ٞمتأًــــو ٚســــا ٌ٥اإلتــــ ّ٬ايعدٜــــد َــــٔ ايكــــدراتث
نــٌٓ َٓٗـــا قـــد ٜهـــ ٕٛيـــ٘ حُٖٝـــْ ١شـــي ١ٝا  ٚقـــس َعـــوث ٚتعـ ـدّ ايٛســـ ١ًٝا٭نثـــر مـــراً٤
ٖـــ ٞتًـــو ايـــيت تـــٛإِّ ر حإضـــٌ فُٛتـــَ ١ـــٔ ايكـــدرات ايـــيت حيأاجٗـــا ايشـــٝام ا٫جأُـــاتٞ
بــــأإراد ٙايــــاٜ ٜٔأفــــاتً ٕٛإٝــــٖ٘ٚ .هــــااث إــــإٕ اتأيــــار حٕ ا٫تصــــاٍ ايظخصــــٖ ٞــــٛ
حمرٚ ٣سا ٌ٥اإلت ّ٬رمبا ٜه ٕٛحَرًا غ َٓاسب.75
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لملباث لصثا ي
تائج لصدرلس لصتال ل
جدٜٛ )1( ٍٚىل ايفٔ ايأررٜر ٟاملشأخدّ ا  املاد ٠ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف
ا٭قارم بصرف ايدراس.١
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111

11.
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ٜٛىل اؾد ٍٚرقِ ( )1حٕ اـة ايصرف ٞجا ٤ا  ايرتتٝب ا٭ ٍٚبٓشـيَ %53.3 ١ـٔ إمجـايٞ
تدد املٛاد ايصـرف ١ٝايـيت تأٓـا ٍٚحالَـ ١تٛظٝـف ا٭قـارم بايصـرف اإليهرتْٝٚـ ١ايشـعٛد١ٜ
تٓٝــ ١ايدراســ ١ث ٚجــا ٤ا  ايرتتٝـــب ايثــاْ ٞاملكايــ ١بٓشـــي%28 ١ث ٚجــا ٤ا  ايرتتٝــب ايثايـــط
ايأركٝــل بٓشــي%9.3 ١ث ٚا  املرتيــ ١ايرابعــ ١جــا ٤ايأكرٜــر ٚاؿــدٜط َعً ـا بٓشــي %4.7 ١يهــٌ
َُٓٗا.
ٚتظ ـ ٖــا ٙايٓأٝحــ ١إ اســأرٛا اـــة تًــ ٢ثــدار ٠ايكٛايــب ايصــرف ١ٝا٭،ةــر ٣ا  تٓــاٚاٍ
ا٭الَ ١قٌ ايدراس١ث ٚرمبا ٜرجع يو إ طغٝإ املاد ٠اـة ١ٜتً ٢غ ٖـا َـٔ َـٛاد ايـرحٟ
ا  تٓا ٍٚايكضاٜا اجملأُع ١ٝتًَُٛا; ملا ٜأُأع ب٘ اـة َـٔ زٝـزات ايشـيل ايصـرفٚ ٞاؾَـدِ٠
مبا ٜأَ ّ٤٬ع طيٝع ١ايصراإ١ث َٛٚاقعٗا اإليهرت ١ْٝٚاييت تشأخدّ تًُ ١ٝايأردٜط ملادتٗـا
ايصرف ١ٝتًَ ٢دار اي.ّٛٝ
ٚا،ةأًفس ٖا ٙايٓأٝحَ ١ع دراس ١ذشٔ ايكظا 76)2009( ٟٚذ ٍٛؼً ٌٝاـٕام
ايصرف ٞـُص ثرف َصر ١ٜػا ٙم٬ث حالَات ٖ( :ٞحالَ، ١ةٕٝإث حالَٚ ١ي ١ُٝ٭تظام
اييررث حالَ ١قٕار ايصعٝد)ث اييت تٛثًس إ حٕ ،ةٕام ايصرف قٌ ايدراس ١يٮالَات
اتأُد تً ٢إٓ ٕٛايرح ٟا٭ساس١ٝث  :ٖٞٚاملكاٍ ايصرف ٞايأرًًٞٝث ٚايٓكدٟث ٚايعُٛد
ايصرف.ٞ

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

جدٜٛ )2( ٍٚىل حسًٛم تٓا ٍٚاملٛاد ايصرف ١ٝحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس١
ادلوقع
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تظ ْأا٥خ اؾد ٍٚرقِ ( )2إ حٕ تصـرحيات املشـٚ٪يو جـا٤ت ا  ايرتتٝـب ا٭ ٍٚبٓشـي١
َ %34.6ــٔ حســًٛم تٓــا ٍٚاملــٛاد ايصــرف ١ٝحالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ١
ايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس ١ث ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثاْ ٞا٫سأفشار تٔ ا٭الَ ١بٓشي%28 ١ث ٚجـا٤
ا  ايرتتٝب ايثايـط ايظـا٥عات بٓشـي%23.4 ١ث ٚجـا ٤ا  ايرتتٝـب ايرابـع حسـًٛم ىلـُين بٓشـي١
ٚ %9.3ا  ايرتتٝب ايرابع جا٤ت حسايٝب ح،ةر ٣بٓشي.%4.7 ١
ٚقد اتأُدت َٛاقع ايصرف ايث٬ث قٌ ايدراس ١تً ٢تصرحيات املشٚ٪يو نظـهٌ
ن َر ،ةٕام يرٝ٥صث ح، ٚةٕام يٛالٜر حَ ٚش ٍٚ٪قضـاٚ ٞ٥غـ ٙث ٚتعهـص
إ،ةيار ٟنإٔ ٜا ْا ٖ
ٖا ٙايٓأٝحـ ١حٜضًـا تٓـّٛت ايكٛايـب ٚا٭طـهاٍ اإل،ةيارٜـ ١ملٛاقـع ايصـرف ايـث٬ث ٚذرإٝأٗـاث
ٚاؾٗد ايا ٟتياي٘ ا  ،ةدَ ١املضـُ ٕٛمبـا متأًهـ٘ َـٔ َكـدرات تهٓٛيٛجٝـٚ ١اقأصـاد١ٜث
ٚإَهاْات بظرٚ ١ٜإٓ ;١ٝبٗدف إقٓات املشأخدّث ٚجام اْأياَٖ٘ٚ .ـٔ حٖـِ ايأصـرحيات -
تًــ ٢ســي ٌٝاملثــاٍ َ :-هاإرــ ١ايفشــاد تاركِّــل ذــْ ٍٛظاَٝــ ١تعــٝو ابــٔ حذــد ايــٛالرا: ٤
(نظف املأردث ايرمس ٞهلَ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد <ْزاٖ ”١تيـد ايـرمحٔ ايعحـ ٕ٬حٕ اهل٦ٝـ١
باطرت ؼكٝكاتٗا ذَ ٍٛا حم بظإٔ تعٝو لٌ حذـد ايـٛالرا ٤بٕرٜكـ ١غـ ْظاَٝـ١ث ٚحنٞـد
ايعحـــ ٕ٬حٕ اهل٦ٝـــ ١ســـأأخا اإلجـــرا٤ات ايكاْْٝٛـــٚ ١إكٙـ ـا ملـــا تشـــفر تٓـــ٘ ايأررٜـــات ْٚأـــا٥خ
ايأركٝـلٚ.نــإ َغـرد ٕٚتًــَٛ ٢قـع ايأٛاثــٌ ا٫جأُــات< ٞتـٜٛرت” قــد تشـا٤يٛا تــٔ ْظاَٝــ١
تعــٝو ابــٔ اي ـٛالٜر براتــب ٜصــٌ إ  21حيــف رٜــاٍ ذشــب قــٛهلِث إُٝــا دطِ ـٔ َغــرد ٕٚتًــ٢
<تٜٛرت” <ٚمسًا” طاييٛا ،ة٬ي٘ بايأركٝل ا  قض ١ٝتٛظٝف ابٔ ايٛالٜر بٗـاا ايراتـب ايهـي ث
ٚتً ٢ايصعٝد ْفش٘ نإ َٛاطٔ قـد تكـدّ بظـه ٣ٛإ <ْزاٖـ ”١طاييٗـا إٗٝـا بـايأركٝل
211
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ا  ثرَ ١ا جـر ٣تداٚيـ٘ تـة َٛاقـع ايأٛاثـٌ ا٫جأُـاتٞث َٕاييًـا بٛىلـع ا،ةأيـار يـ٘ ٫ٚبـٔ
ايٛالٜر يًُفاىلً ١بُٗٓٝا) .77
َٚــٔ حَثًــ ١حســًٛم ايظــا٥عات :طــا٥عات تــٔ حَــر ًَهــ ٞبإتفا٥ــ٘ تٛظٝــف ا٭قــارم
باملًُهْ ..١زاٖ ١تفأ املًف ٚس محً ١إلقاي ١ايٛالٜر" ( ؼٛيـس اْ٫أكـادات اؿـاد ٠يـٛالٜر
اـدَ ١املدْ ١ٝبعد إ ات ١ذًك ١يةْاَخ ايثآَ ١اياٜ ٟكدَ٘ اإلت َٞ٬داٚٚد ايظرٜإ تًـ ٢إّ
ب ٞسٞث حنـد إٗٝـا حٕ َـد ٠تُـٌ املٛظـف ايشـعٛد ٫ ٟتأعـد ٣ايشـات ١ايٛاذـدَْٜٝٛ ٠ـاث إ
تفٓٝــد ٭ٚرام ايعــرد ٚٚالارتــ٘ ٚقــٌ حقاربــ٘ َــٔ َضــَُ ٕٛــا حد بــ٘ َــٔ تصــرحياتث ذأــ٢
تصدر ًَف تعٓٝٝات ا٭قارم مب٪سشات ايدٚي ١قا ١ُ٥ايكضاٜا املثار ٠تً ٢سـاذات ايأٛاثـٌ.
ٚتداْ ٍٚظٕا ٤بـ تٜٛرت حْيا ٤تٔ تعٝو لٌ ايـٛالٜر بٕرٜكـ ١غـ ْظاَٝـ١ث ٚبراتـب قـدر21 ٙ
حيف رٜاٍ; َا حمار َٛج َٔ ٙ١ايغضب ٚا٫سأٝا ٤تً ٢ساذات َٛقع ايأدٜٓٚات ايكص .78 )٠
جدٜ )3( ٍٚيو حطهاٍ َظارن ١املشأخدَو تً ٢املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ١
تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس١
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ٜٛىل اؾد ٍٚرقِ ( )3حٕ ايأعًٝل ايشـً جـا ٤ا  ايرتتٝـب ا٭ ٍٚبٓشـيَ %40.2 ١ـٔ فُـٛت
حطــهاٍ َظــارن ١املشــأخدَو تً ـ ٢املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم
بايصـــرف اإليهرتْٝٚـــ ١ايشـــعٛد ١ٜتٓٝـــ ١ايدراســـ ١ث ٚجـــا ٤ا  ايرتتٝـــب ايثـــاَْ ٞظـــارن١
املضُ ٕٛتة َٛاقع ايأٛاثٌ ا٫جأُات ٞبٓشي%33.6 ١ث ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثايـط تـدّ ٚجـٛد
َظارن ١بٓشي%25.2 ١ث ٚا  ا٭،ة جا ٤ايأعًٝل اإلااب ٞبٓشي ١ىلعٝف ١جدْا بًغس .%0.9

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

 ٚهــٔ تفش ـ ايٓأٝحــ ١ا  ىلــ ٤ٛايأفاتًٝــ ١ايــيت تأٝرٗــا ٚســا ٌ٥اإلتــ ّ٬اؾدٜــد٠ث َٗٓٚــا
َٛاقع ايصـرف اإليهرتْٝٚـ١ث ذٝـط تٗـأِ تًـو املٛاقـع بٓظـر ح،ةيارٖـا تًـَٛ ٢اقـع ايأٛاثـٌ
ا٫جأُــاتٞث ٚترثــد َعــد٫ت َظــارنٚ ١تفاتــٌ املشــأخدَو ػــا ٙاملــاد ٠ايــيت تكــدَٗا.
ٚبايإٔيٝل تً ٢ذاي ١حالَ ١تٛظٝف ا٭قارمث إكد ارتفعس ْشب ايأعًٝل ايشً تً ٢ح،ةيارٖا;
ْظرًا ٫سأٝا ٤اييع

َٔ تًو ا٭الَ ١ح ٚايكض.١ٝ

جدٜ )4( ٍٚيو ايظخصٝات اوٛر ١ٜا  املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم
بصرف ايدراس.١
ادلوقع
الشخصيات
مسؤول حكومي
وزراء
شخصيات عامة
أخرى
اإلمجايل
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2
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15
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1177
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977
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%

2172 27
3.73 71
1175 15
77.
2
11.

ٜٛىل ـ اؾــد ٍٚرقــِ ( )4حٕ املشــٚ٪يو اؿهــَٝٛو قــد ذــاالٚا ايرتتٝــب ا٭ ٍٚبٓشــي١
َ %50.5ــٔ إمجــاي ٞتــدد املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚيــس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف
اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد١ٜث  َٔٚحَثًأٗا :ا  تعُْ ِٝٝصِ ثراذ ١تًـ ٢ايزٚجـٚ ١ا٭٫ٚد"..جٗـات
تًٝــا تار ـأر َــٔ تٛظٝــف ا٭قــارم ا  ًَركٝــات اـارجٝــ :١ذــارت جٗــات تًٝــا َــٔ تٛظٝــف
ا٭قــارم َــٔ ايدرجــ ١ا٭ ٚا  املًركٝــ ١ايفٓٝــ ١ايٛاذــد ٠باييعثــ، ١ةــارد ايشــعٛد١ٜث ٚطــددت
اؾٗات ايعًٝا ا  تعُ ِٝهلا تًٚ ٢جٛم َراتا ٠ا٭ْظُٚ ١ايكرارات ٚا٭ٚاَـر املأعًكـ ١بأٛظٝـف
ايزٚجٚ ١ا٭٫ٚدث د ٕٚاؿاج ١إ إثدار ح ١ٜحْظُ ١جدٜد ٠بٗاا ايظإٔ .79
ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثاْ ٞايٛالرا ٤بٓشي%38.3 ١ث  َٔٚحَثًأٗاٚ10 :الارات تٛرطس ا 
تعاقدات طيْ" :١ٗٝزاٖ ١ت٪ند كايف ١تٛظٝف لٌ ايٛالٜر ث ٚترإعٗا إ املكاّ ايشاَ:ٞ
( حتًٓس اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝملهاإر ١ايفشاد (ْزاٖ )١ا٭ذد (ْٛ 27إُة ْ )ّ 2016أا٥خ
ؼرٜاتٗا ٚؼكٝكاتٗا بظإٔ َا مت تداٚي٘ ا  ٚسا ٌ٥اإلت ّ٬ذ ٍٛتٛظٝف ابٔ ٚالٜر اـدَ١
املدْ ١ٝبٕرٜك ١غ ْظاَ١ٝث ٚكايفات بأعاقد تدد َٔ ايٛالارات َع َٛاطٓو برٚاتب
تاي.80)١ٝ
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ٚجـــا ٤ا  ايرتتٝـــب ايثايـــط طخصـــٝات تاَـــ ١بٓشـــي%24.2 ١ث ٚجـــا ٤ا  ايرتتٝـــب ايرابـــع
طخصٝات ح،ةر ٣بٓشي.%4.8 ١
جد)5( ٍٚ
ٜٛىل َصادر املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس.١
ادلوقع

ادلصادر
حمرر أو كاتب ادلادة
مسؤولون
بالصحيفة
مواقع اإلنرتنت
حمللون وخرباء
وكاالت األنباء العادلية
أخرى
اإلمجايل
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3
3
3
3
1
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8.72
.72
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.72
.72
572
111
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52
2
3
1
1
1
32

سبق

%

.177
1773
.78
579
579
171
111
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ك
53
2
5
1
1
1
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.179
1278
873
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171
111
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اإلمجايل

.2
13
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2
2
1
11.

%

.171
1571
.72
77.
77.
179
111

تظ ايٓأـا٥خ ايأفصـ ١ًٝٝيًحـد ٍٚايشـابل إ َصـادر املـٛاد ايصـرف ١ٝايـيت تأٓـا ٍٚحالَـ١
تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشـعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ ١ث ذٝـط جـا ٤ا  ايرتتٝـب
ا٭ ٍٚقرر ح ٚناتب املاد ٠بايصرٝف ١بٓشـي%70.1 ١ث ٚتأفـل ٖـا ٙايٓأٝحـَ ١ـع ْأـا٥خ دراسـ١
قُد ٖ 81)2007( ٍ٬اييت تٛثًس إ تفٛم املصادر اياات ١ٝيًكٓٛات ايفضا ١ٝ٥ا  اؿصـٍٛ
تً ٢ا٭،ةيار بٓشي ;%74.7 ١ا  ذو تعأُـد ايكٓـٛات ايفضـا ١ٝ٥تًـَ ٢صـادر غـ

اتٝـ ١بٓشـي١

%20.5ث ٚغ قدد ٠املصدر بٓشي.%4.8 ١
ٚتعهــص ٖــا ٙايٓأٝحــَ ١ــد ٣اتأُــاد َٛاقــع ايصــرف قــٌ ايدراســ ١تً ـَ ٢صــادرٖا
اـاثٚ ١إرٜل تًُٗا; زا ٜعٕـ ٞقـدرًا َـٔ ايدقـ ١ا  إتـداد املٛقـعث إ ًٜحـ ٕٚ٪إ َصـادر
غـ

اتٝــ ١ا  ذــدٚد ىلــٝك١ث إض ـًٙا تــٔ اتشــات طــيه ١اوــرر ٜٔاـاثــ ١بهــٌ ثــرٝف١ث

ٚمتأّعٗا بكدرات تهٓٛيٛج ١ٝتاي ١ٝمتهِّٓٗا َٔ بطٔ اؿدث إـٛر ٚقٛتـ٘ث َٚـٔ حَثًـ ١يـو:
ا يٝاَْ :ٞظر ثـٛر ٚٚمـا٥ل ابـٔ ايـٛالٜر غـ قـاْٚ ْٞٛغـ ح،ة٬قـ( .ٞقـاٍ :تهظـف تـٔ ،ةًـٌ
إدارٟث ٜٛ ٫ٚجد قاْ ٕٛرادت حيرتّ اـصٛث٪ٜ :)١ٝند ايهاتـب ايصـرف ٞقُـد ايٝـاَٞ
حٕ ْظر ٚما٥ل َٚشأٓدات ٚثٛر طخصَ ١ٝعظُٗا ٫بـٔ حذـد ايـٛالرا٤ث ٚبعضـٗا بـصّ ٚالرا٤
،ةــرٚ ٜٔحبٓــاِٖ٤ث ٖــ ٛتُــٌ غ ـ قــاْٚ ْٞٛغ ـ ح،ة٬قــٞث ذأــ ٢يــ ٛنــإ بٗــدف َهاإرــ١

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

ايفشادث ٫إأًـا إ ىلـرٚرٚ ٠ىلـع ْاظـِ ٚقـٛاْو تـٓظِِّ سـر ١ٜاملعًَٛـاتث ٚسـيٌ تيادهلـاث َٚـٔ
ًٕٜٞع تًٗٝاث حٜ ٚهظف تٓٗاث ٚقـٛاْو متهِّـٔ املـٛاطٓو َـٔ َهاإرـ ١ايفشـاد تـة طـرم
طرت.82 .١ِٝ
ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثاْ ٞاملشٚ٪ي ٕٛبٓشي َٔ %12.1 ١إمجـاي ٞتـدد املـٛاد ايصـرف ١ٝايـيت
تأٓا ٍٚحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ ١ث إعًـ ٢سـيٌٝ
املثاٍ :ذظر تٛظٝف ا٭الٚاد ٚا٭قارم ٚامليأعثو ا  املًركٝات :قًٞصـس ٚالار ٠ايأعًـ ِٝايعـايٞ
ا  تعُــ ِٝتاجــٌ ثــدر َــ،٪ةرًا ث ـ٬ذٝات ًَركٗٝــا ايثكــاإٝوث َظــدد ٠تًــ ٢تــدّ ايأعاقــد
اوًَ ٞع َٛظفو َٔ جٓشـْ ١ٝفـص اييًـد املضـٝف ح ٚجٓشـٝات ح،ةـر ٣إيٞـا بعـد ايأٓشـٝل َـع
اؾٗ ١املخأص ١ا  سـفار، ٠ةـادّ اؿـرَو ايظـرٜفوث ٚناْـس قـد ثـدرت بعـ

املٕاييـات

إلؿام ايشعٛدٜو ا  ٚظا٥ف ًَركٝات املًُه ١باـاردث ٚجعٌ تٛظٝفِٗ حٚي١ٜٛث ٚإالاي ١ح١ٜ
تعكٝدات ا  ٖاا اؾاْب .83
ٚجـــا ٤ا  ايرتتٝـــب ايثايـــط َٛاقـــع اإلْرتْـــس بٓشـــيَ %7.5 ١ـــٔ إمجـــاي ٞتـــدد املـــٛاد
ايصـــرف ١ٝايـــيت تأٓـــا ٍٚحالَـــ ١تٛظٝـــف ا٭قـــارم بايصـــرف اإليهرتْٝٚـــ ١ايشـــعٛد ١ٜتٓٝـــ١
ايدراس ١ث َٚثاٍ يو:
ْظـٕاٜ ٤ظـهرَٛ ٕٚاقــع ايأٛاثـٌ يهظـف ذادمــ ١تعـٝو ابـٔ ايــٛالٜر :قـدّ ْظـٕاَٛ ٤اقــع
ايأٛاثٌ ا٫جأُات ٞطهرِٖ يرٚاد َٛاقـع ايأٛاثـٌ بعـد حٕ حتاذـس هلـِ ايفرثـ ١يًهظـف
تٔ كايف ١ثرحي ١يًٓظاّث تأُثٌ ا  تٛظٝف ابٔ حذد ايٛالرا ٤تً ٢بٓـد ايهفـا٤ات املأُٝـز٠
بٕرٜك ١غ ْظاَ١ٝث ،ةاث ١بعد إميات ٖ ١٦ٝايفشاد هلـا ٙاملخايفـ١ث ٚنظـفٗا يــ ٚ 10الارات
تًأـــزّ بايضـــٛاب ٚايظـــر ٚايٓظاَٝـــ ١ا  ذــــا٫ت ايأعاقـــد ٚإكٙـــا يةْـــاَخ اســــأكٕام
ايهفا٤ات املأُٝـز٠ث ا  ذـو طايـب ايهـث َـٔ ايٓظـٕا ٤مبٛاقـع ايأٛاثـٌ ا٫جأُـاتَ ٞـٔ
َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد (ْزاٖ )١بايهظف تٔ قضاٜا ايـ ٚ 10الارات ايـيت نرتٗـا اهل٦ٝـ ١ا 
بٝاْٗــا ح َــص تًــ، ٢ةًفٝــ ١ذادمــ ١ابــٔ ايــٛالٜرث  ٚنــرت ح ٍٕ ايــٛالارات

تًأــزّ بايضــٛاب

ٚايظر ٚايٓظاَ ١ٝاي٬الَـ ١ا  ايأٛظٝـف تًـ ٢برْـاَخ اسـأكٕام ايهفـا٤ات املأُٝز٠ثنُـا
طاييٛا ْفص ايٛالارات بايرد تً ٢تًو ا٫تٗاَات املٛجٗ ١هلِ َٔ قَيٌ (ْزاٖ )١يأركٝل ْـٛت َـٔ
ايظفاإ ١ٝاييت تدت ٛإيٗٝا ذهَٛأٓا ايرطٝد ٠دًَٚا .84
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ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايرابع قًً،ٚ ٕٛةةا٤ث ٚنايو ٚنـا٫ت ا٭ْيـا ٤ايعاملٝـ ١بٓشـي%4.7 ١
َٔ إمجاي ٞتدد املٛاد ايصرف ١ٝايـيت تأٓـا ٍٚحالَـ ١تٛظٝـف ا٭قـارم بايصـرف اإليهرتْٝٚـ١
املصادر ا٭،ةر ٣بٓشي.%0.9 ١

ايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس ١ث ٚا  ايرتتٝب ا٭،ة جا٤ت بع

جدٜٛ )6( ٍٚىل تٓاثر اإلبراال املصاذي ١يًُٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف
ا٭قارم بصرف ايدراس.١
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تظ ايٓأا٥خ ايأفص ١ًٝٝا  اؾد ٍٚرقِ ( )6إ حٕ برٚال ايصٛر ايظخص ١ٝنعٓاثـر اإلبـراال
املصـــاذي ١يًُـــٛاد ايصـــرف ١ٝايـــيت تٓاٚيــس حالَـــ ١تٛظٝـــف ا٭قــارم بايصـــرف اإليهرتْٝٚـــ١
ايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس ١جا ٤ا  ايرتتٝب ا٭ ٍٚبٓشيَ %29.9 ١ـٔ إمجـاي ٞتـدد ا٭،ةيـار ايـيت
تٓاٚيـس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ ١ايشــعٛد ١ٜتٓٝــ ١ايدراســ ١ث ٚجــا ٤ا 
ايرتتٝب ايثاْ ٞايصٛر ا٭رطٝف ١ٝبٓشيٚ.%29 ١جـا ٤ا  ايرتتٝـب ايثايـط َكـاطع ايفٝـد ٜٛبٓشـي١
%23.4ث ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايرابع اإلْفٛجراإٝو بٓشي.%17.9 ١
،ٚة ٍ٬ايأرً٫ ٌٝذظ ايياذط ترنٝز َٛاقع ايصرف ايث٬ث تً ٢ايصٛر ٠ايظخص١ٝ
ٚا٭رطٝف ١ٝاييت تصاذب املضُٕٛث َٚكاطع ايفٝد ;ٜٛذٝط إٕ بطِ ايصٛر اؿ ١ٝاام
حْظار املشأخدّث ٜٚضع٘ ا  سٝام تٕٛرات ا٭ذداث; يه ٕٛايصٛر ٠اؿٚ ١ٝاملياطرَٔ ٠
حبرال حٚيٜٛات ايعٌُ اإل،ةيار ٟاؿايٞث  َٔٚايشُات املُٝز ٠٭سًٛم تكد ِٜاملضُٕٛ
اإلت َٞ٬يأركٝل ٖدف ايرساي١ث ٚٚثٛهلا إ حنة تدد َٔ املشأخدَو.

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

 ٚهــٔ تفشـ ٖــا ٙايٓأٝحــ ١ا  ىلــ ٤ٛحٕ املعٓٝــات اييصــر ١ٜتشــاتد تًــ ٢تيشــ ٝاملــٛاد
اإل،ةيار١ٜث ٚجعًٗا حسٌٗ ٚحنثر اسأٝعابًاث ٚإًُٗاث نُا حٕ هلـا دٚرٖـا ٚحُٖٝأٗـا ا  الٜـاد٠ث
ٚإِٗ ٚاسأٝعام َضُ ٕٛاملاد ٠اإل،ةيار.85١ٜ
ٚتــدٚر ْأــا٥خ اؾــد ٍٚايشــابل ذــ ٍٛارتفــات ْشــب ا٭ســايٝب ايفٓٝــ ١املشــأخدَ ١ا  تكــدِٜ
املضــُ ٕٛاإلتَ٬ــ ٞاملأعًــل بأالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم ا  اجملأُــع ايشــعٛدٟث إٓحــد ( اـــة
املصرٛم بايصٛر ٠ايظخص١ٝث ٚايفٝدٜٛث ٚنايو ايصٛر ٠ا٭رطٝف١ٝث ٚغ ٖـا)ث ٖٚـاا َـا
ٜأفل َع سٝاس ١املٛاقع اإل،ةيار١ٜث ٜٚأفل نـايو َـع ْأـا٥خ بعـ

يت
ايدراسـاتث َثـٌ دراسـ ٍ

ٖي ـ ١طــاٖو 86 ّ2001ث ٖٚي ـ ١حيٝــ ٢تٕٝــ87ّ 2005١ث ا  نْٗٛــا قٓــٛات إ،ةيارٜــَ ١إٔــٛر٠
تهٓٛيٛجْٝاث تعأُد تً ٢ا٭سايٝب ايفٓ ١ٝاؿدٜث ١ا  تغٕ ١ٝا٭ذداث.
جدٜ )7( ٍٚيو َٛقع املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس١
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111

ٜٛىلـ اؾــد ٍٚرقــِ ( )7حٕ ايٓظــر ا  ٚاجٗــ ١املٛقــع ا  املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ١
تٛظٝـف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ ١ايشــعٛد ١ٜجــا ٤ا  ايرتتٝــب ا٭ ٍٚبٓشــيَ %43.9 ١ــٔ
إمجــاي ٞتــدد املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تأٓــا ٍٚحالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ١
ايشــعٛد ١ٜتٓٝــ ١ايدراســ١ث ٚجــا ٤ا  ايرتتٝــب ايثــاَْٛ ٞقعٗــا ا  ايصــفرات ايدا،ةًٝــ ١يًُٛقــع
بٓشــي%32.7 ١ث ٚجــا ٤ا  ايرتتٝــب ايثايــط حْٗــا تظٗــر َــع اييرــط ا  املٛقــع بٓشــيَ %23.4 ١ــٔ
إمجــاي ٞتــدد املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تأٓــا ٍٚحالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ١
ايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس.١
ٚتظ ايٓأٝح ١ايشابك ١إ تـٛاالٕ َٛاقـع ايصـرف ايـث٬ث قـٌ ايدراسـ ١ا  ترتٝـب َضـُٕٛ
حالَـــ ١تٛظٝـــف ا٭قـــارمث ٚإ اٖأُاَٗـــا بإبراالٖـــاث إُعظُٗـــا جـــا٤ت ا  ٚاجٗـــ ١املٛقـــع حٚ
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ٚسٕٗاث ذٝط اتيـع املٛقـع حسـًٛم (تهـرار ايـار )٠ٚايـا ٟتأخًـٌ إٝـ٘ ا٭،ةيـار املُٗـَ ١عظـِ
املٛقعث إٝصي تدإل ا٭،ةيار نا٭َٛاد املأأابع ١ترتفعثمِ تٓخف .88
جدٜ )8( ٍٚيو ط ٍٛاملاد ٠ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس١
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ٜظ ـ اؾــد ٍٚرقــِ ( )8إ حٕ طــ ٍٛاملــاد ٠ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم
بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشـعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ١ث جـا٤ت ا  ايرتتٝـب ا٭ ٍٚبٓشـيَ %49.5 ١ـٔ
إمجاي ٞتدد املٛاد اييت تأٓا ٍٚحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصـرف اإليهرتْٝٚـ ١ايشـعٛد ١ٜتٓٝـ١
ايدراس١ث ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثاْ ٞاملٛاد ايصرف ١ٝاملأٛسٕ ١بٓشـي%39.3 ١ث ٚجـا ٤ا  ايرتتٝـب
ايثايط املٛاد ايصرف ١ٝايكص  ٠بٓشي.%11.2 ١
ٜٚا٬ذــظ ا  َٛاقــع ايصــرف ايــث٬ث اتأُادٖ ـا بظــهٌ نــي تًــ ٢املــٛاد ايصــرف ١ٝا 
ترض َٛىلٛتاتٗا; زا ٜعٕـ ٞهلـا ايفرثـ ١يعـرض ايأفاثـٚ ٌٝاـًفٝـات املأعُكـ ١تـٔ حالَـ١
تٛظٝف ا٭قارم قـٌ ايدراسـ١ث ٖٚـ ٞا  يـو تأظـاب٘ َـع ٚسـا ٌ٥اإلتـ ّ٬ا  ايـد ٍٚايٓاَٝـ١
اييت حميأس ايدراسات اإلت ١َٝ٬حْٗا تكدّ – ٚإكٙا يًك ِٝاإل،ةيار ١ٜا  ايد ٍٚايٓاَ١ٝث ٚطيٝعـ١
مجاٖ ٖــا  -ح،ةيــارًا َٕٛيــ١ث ذٝــط ٜعــين طــ ٍٛاـــة َ ـدِ اؾُٗــٛر مبعًَٛــات حنــة تــٔ
اـــة89ث َٗٓٚــا دراســْ ١ظــ ٠ٛتكــٌ (ٚ .90)2002تأفــل ٖــا ٙايٓأٝحــَ ١ــع ْأــا٥خ دراســٜٖٛ ١ــدا
َصــٕف ٞايــيت تٛثــًس إ حٕ ا٭،ةيــار ايــيت اســأغرم تكــد ٗا دقٝكــأو إــأنثر نــإ هلــا
ا٭غًي ١ٝا  ْظرات قٓا ٠اؿر.91٠
ٚحنـدت دراســٖ ١يـ ١حيٝــ ٢تٕٝـ200592 ١ث ٚدراســ ١إ ـإ مجعــ 93)2007( ١حٕ ا٭،ةيــار
94

ايٕ ١ًٜٛتأ،ةا املرتيـ ١ا٭ ٚث ٚتًٗٝـا ا٭،ةيـار املأٛسـٕ١ث مـِ ايكصـ ٠ث ٚدراسـْ ١ظـ ٠ٛتكـٌ

اييت حٚىلرس حٜضًا حٕ ا٭،ةيار ايٕ ١ًٜٛتأ،ةا املرتي ١ا٭ ٚبٓشي%43.5 ١ث ٚا٭،ةيار ايكصـ ٠

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

املرتيـ ١ايثاْٝــ ١بٓشــي%39.9 ١ث مــِ تــأت ٞا٭،ةيـار املأٛســٕ ١ا  ايرتتٝــب ايثايــط بٓشــي%16.6 ١ث
 ٚيو بايٓشي ١يًكٓٛات ايفضا ١ٝ٥ايعرب ١ٝاإل،ةيار.١ٜ
ٚتعهــص ٖــا ٙايٓأٝحــ ١تــأم طيٝعــ ١نــٌ ٚســ ١ًٝتً ـ ٢املضــُ ٕٛاإلتَ٬ــ ٞبٗــاث إُٛاقــع
ايصرف اإليهرتْٝٚـ ١تأُأـع بشـرد تفاثـ ٌٝاؿـدث ٚاملٛىلـٛتث ذٝـط جـا ٤ترنٝزٖـا تًـ٢
املٛاد ايصرف ١ٝايٕ ١ًٜٛاملرنٞي َٔٚ .١حَثً ١ا٭،ةيار ايٕ ١ًٜٛا  َٛقـع اي٥ٛـاّ :جاَعـ ١طٝيـ:١
 ٫ثر ١يٛجٛد تٛظٝف يٮقارم يدٜٓاْ ( :ف ٢املظرف ايعاّ تًَ ٢هأب َـدٜر جاَعـ ١طٝيـ١
ايــدنأٛر َاجــد املاجــد َــا تداٚيأــ٘ ٚســا ٌ٥ايأٛاثــٌ ا٫جأُــات ٞذــٚ ٍٛجــٛد قابـــا ٠ا 
ايأٛظٝــف ٭قــارم َشــٚ٪يو ا  اؾاَعــ١ث َ٪نـدًا حٕ َــا قٝــٌ فاْــب يًصــٛامث ٚحٕ تًُٝــ١
ايأٛظٝف ا  اؾاَع ١مترّ ٚإل إجرا٤ات ٚاىلر ١تأٛاإل َـع ايظـفاإ ١ٝايـيت تٓأٗحٗـا اؾاَعـ١
تٓــد ٚجــٛد َشــابكٚ ١ظٝفٝــ١ث ٚحطــار د.املاجــد إ حٕ اؾاَعــ ١تكــ ّٛبــاإلت ٕ٬تــٔ ايٛظــا٥ف
سْٜٓٛا تة ٚسا ٌ٥اإلتـّ٬ث ٚتشـأكيٌ املأكـدَوث ٜٚـأِ إجـرا ٤ا،ةأيـارات ؼرٜرٜـَٚ ١كـاب٬ت
طخص١ٝث ٜٚأِ اإلت ٕ٬تٓٗا تة َٛقع اؾاَع ١ايرمس ٞتًـ ٢اإلْرتْـسث ٚنـايو ايصـرف
ٚٚسا ٌ٥اإلتّ٬ث ٫إأًـا إ حٕ اؾاَعـ ١تفـأ حبٛابٗـا حَـاّ اؾٗـات ات ايع٬قـ ١يًأركـل َـٔ
تًُٝـات ايأٛظٝــف ا  ذايـٚ ١جــٛد َظــهً ١تٛظٝفٝـ;١نأٛظٝف قرٜــب َشـ ٍٚ٪تًــ ٢ذشــام
اـــةات ايٛظٝفٝــ ١املأكدَــٚ ١اؿاثــًو تًــ ٢طــٗادات تًُٝــ١ث ا  ٚظــا٥ف رمسٝــ ١إدارٜــ ١حٚ
حناد  ١ٝتٕرذٗا اؾاَع.95١
جدٜ )9( ٍٚيو اؾٗٛد ا٫تصايٚ ١ٝاإلت ١َٝ٬اييت تياهلا َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد ا  َعاؾ١
حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم نُا جا٤ت باملٛاد ايصرف ١ٝبصرف ايدراس١
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تظـ ايٓأــا٥خ ايأفصــ ١ًٝٝيًحــد ٍٚايشــابل إ اؾٗــٛد ا٫تصــايٚ ١ٝاإلتَٝ٬ــ ١ايــيت تيــاهلا
َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشـاد ا  َعاؾـ ١حالَـ ١تٛظٝـف ا٭قـارمث نُـا جـا٤ت ا  املـٛاد ايصـرف١ٝ
بايصرف اإليهرتْٝٚـ ١ايشـعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ١ث ذٝـط جـا ٤ا  ايرتتٝـب ا٭ ٍٚايأٛاثـٌ َـع
املشٚ٪يو بٓشي َٔ %43 ١إمجاي ٞتدد ا٭،ةيار اييت تأٓـا ٍٚحالَـ ١تٛظٝـف ا٭قـارم بايصـرف
اإليهرتْٝٚــ ١ايشــعٛد ١ٜتٓٝــ ١ايدراســ١ث َٚــٔ حَثًــ ١تًــو ا٭،ةيــار :نظــفس ذكٝكــ ١تاً٥ــ١
ا٭ســاتا ٠ظاَعــ ١طــكراْ ..٤زاٖــ ١تعًــٔ ْأٝحــ ١ايأركٝــل ا  قشــٛب ١ٝتعــٝو ابــٔ ايــٛالٜر":
حنــدت ٖ٦ٝــَ ١هاإرــ ١ايفشــاد (ْزاٖــ )١حٕ ؼكٝكاتٗــا حميأــس حٕ نــٌِ َــا مت ْظــر ٙتــٔ
قشٛب ١ٝتعٝو لٌ ايٛالٜر براتب نـي  ٫حسـاض يـ٘ َـٔ ايصـر١ث ٚحٚىلـ َأرـدث اهل٦ٝـ١
تيــد ايــرمحٔ ايعحــ ٕ٬تــة َدا،ةًأــ٘ بةْــاَخ ٜــا ٖــَ ٬شــا ٤اـُــٝص (ْ 3ــٛإُة )ّ 2016
تًـــ ٢إضـــا ١ٝ٥رٚتاْـــا ،ةًٝحٝـــ ١حٕ ؼكٝكـــات اهل٦ٝـــ ١حميأـــس حٕ لـــٌ ايـــٛالٜر َـــٔ ايهـــٛادر
املأُٝز٠ث ٚحٕ تع٘ٓٝٝ

بايف ايضٛاب ايٓظاَ ١ٝيأٛظٝف ايهٛادر باملًُه.96١

ٚجــا ٤ا  ايرتتٝــب ايثــاْ ٞتكصــ ٞاؿكــا٥ل بظــإٔ ا٭الَــ ١بٓشــي%36.4 ١ث ٚجــا ٤ا  ايرتتٝــب
ايثايط رإع املشأٓدات اييت تدتِ َا ٜآظر ذ ٍٛا٭الَـ ١بٓشـي%13.1 ١ث َٚـٔ حَثًأٗـا :سـأاعًٔ
ايٓأا٥خ قرٜيًاَ :هاإر ١ايفشاد تاركل ذْ ٍٛظاَ ١ٝتعٝو ابٔ حذد ايٛالرا :٤نظف املأردث
ايرمس ٞهلَ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد <ْزاٖ ”١تيد ايرمحٔ ايعح ٕ٬حٕ اهل٦ٝـ ١باطـرت ؼكٝكاتٗـا
ذَ ٍٛا حم بظإٔ تعٝو لٌ حذد ايٛالرا ٤بٕرٜك ١غ ْظاَ١ٝث ٚتًـ ٢ايصـعٝد ْفشـ٘ نـإ
َٛاطٔ قد تكدّ بظه ٣ٛإ <ْزاٖ ”١طاييٗا إٗٝا بايأركٝل ا  ثرَ ١ـا جـر ٣تداٚيـ٘ تـة
َٛاقع ايأٛاثٌ ا٫جأُاتٞث َٕاييًا بٛىلع ا،ةأيـار يـ٘ ٫ٚبـٔ ايـٛالٜر يًُفاىلـً ١بُٗٓٝـاٚ . 97ا 
املرتي ١ايرابع ١جا٤ت بع

اؾٗٛد ا٭،ةر ٣بٓشي.%7.5 ١

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

جدٜٛ )10( ٍٚىل َد ٣لاح َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد ا  اسأٝعام ا٭الَٚ ١ت٬جٗا نُا
جا ٤باملٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بصرف ايدراس١
مدى النجاح

الوئام

ادلوقع

سبق

اإلمجايل

عاجل

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

جنحت بدرجة كبرية7
جنحت بدرجة متوسطة7

9
18

5572
71

.
12

5171
7579

.
12

5271
7879

57
78

5577
7371

جنحت بدرجة منخفضة7

12

3.72

13

3.71

9

5.71

3.

3778

اإلمجايل

71

111

32

111

35

111

11.

111

ٜٛىل اؾد ٍٚرقِ ( )10حٕ لاح َٖ ١٦ٝهاإر ١ايفشاد ٪ٜند َد ٣اسأٝعام ا٭الَ١
ٚت٬جٗا بدرجَ ١أٛسٕ١ث ذٝط جا٤ت ا  ايرتتٝب ا٭ ٍٚبٓشي َٔ %43 ١إمجاي ٞتدد
ا٭،ةيار اييت تأٓا ٍٚحالَ ١تٛظٝف ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس١ث
ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثاْ ٞلاذٗا بدرجَٓ ١خفض ١بٓشي%34.6 ١ث ٚجا ٤ا  ايرتتٝب ايثايط
لاذٗا بدرج ١ني  ٠بٓشي4 ١ث.%22
ٜٚافشٔر ايياذط ٖا ٙايٓأٝح ١ا  ىل٬َ ٤ٛذظأ٘ ايظخص ١ٝحمٓا ٤إرت ٠ايأرًٌٝث ٚقرا٤ت٘
يدٚر اهل ١٦ٝا  ايرتنٝز تً ٢ا٭الَ ١قٌ ايدراس١ث ٚقاٚي ١ايأركٝلث ٚايأكصٚ ٞإبدا٤
ا٭سيامث ٚتشً ٝايض ٤ٛتًٗٝا يًٛث ٍٛإ ذً ٍٛبظأْٗاث ٚإْٗا ٤ا٭الَ.١
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لملباث لصثاصث
- 1

لصنتائج لصعام صلدرلس
نظفس ايٓأا٥خ حٕ  َٔ %5333املٛىلٛتات ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس حالَ ١تٛظٝف ا٭قـارم
بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس ١ناْس َـٛادِ ،ةةٜـ١ث ٖٚـَ ٛـا ٜظـ إ
اسأرٛا اـة تً ٢ثدار ٠ايكٛايب ايصرف ١ٝا٭،ةر ٣ا  تٓا ٍٚا٭الَ ١قـٌ ايدراسـ١ث
ٚرمبا ٜرجع يو إ طغٝإ املاد ٠اـة ١ٜتً ٢غ ٖا َٔ املٛاد ايصـرف ;١ٝملـا ٜأُأـع بـ٘
اـة َٔ زٝزات ايشيل ايصرفٚ ٞاؾَدِ٠ث مبا ٜـأَ ّ٤٬ـع طيٝعـ ١ايصـراإَٛٚ ١اقعٗـا
اإليهرت ١ْٝٚاييت تشأخدّ تًُ ١ٝايأردٜط ملادتٗا ايصرف ١ٝتًَ ٢دار اي َٔ ّٛٝجٗـ١ث
ٚايأخٕــ ٝاملشــيل َـــٔ قيــٌ إدار ٠ايصـــرف اإليهرتْٝٚــ ١يأغٕٝــ ١ايكضـــَ ١ٝــٔ جٗـــ١
ح،ةر٣ث َ ٖٛٚا ٜشأٛجب اييرط ٚايدراس.١

- 2

حظٗـــرت ايٓأـــا٥خ حٕ َ %4935ـــٔ املٛىلـــٛتات ايصـــرف ١ٝايـــيت تٓاٚيــس حالَـــ ١تٛظٝـــف
ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشـعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ ١ناْـس طًٜٛـْ ١شـيْٝاث ٖٚـاٙ
ايٓأٝحـــ ١تعهـــص تـــأم طيٝعـــ ١نـــٌ ٚســـ ١ًٝتًــ ٢املضـــُ ٕٛاإلتَ٬ـــ ٞبٗـــاث إُٛاقـــع
ايصرف اإليهرت ١ْٝٚتأُأـع بشـرد تفاثـ ٌٝاؿـدث ٚاملٛىلـٛتث إحـا ٤ترنٝزٖـا تًـ٢
زا ٜعٕ ٞهلـا ايفرثـ ١يعـرض
املٛاد ايصرف ١ٝايٕ ١ًٜٛاملرنٞي ١ا  ترض َٛىلٛتاتٗا; ٞ
ايأفاثٚ ٌٝاـًفٝات املأعُك ١تٔ حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم قٌ ايدراس.١

- 3

حطــارت ايٓأــا٥خ إ حٕ ايأعًٝــل ايشــً

قــد ذــاال تًــْ ٢شــي2 ١ثَ %40ــٔ إمجــاي ٞاملــٛاد

ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ ١ايشــعٛد ١ٜتٓٝــ١
ايدراس١ث  ٚهٔ تفش ٖا ٙايٓأٝح ١ا  ىلـ ٤ٛايأفاتًٝـ ١ايـيت تأٝرٗـا ٚسـا ٌ٥اإلتـّ٬
اؾدٜدَٗٓٚ ٠ـا َٛاقـع ايصـرف اإليهرتْٝٚـ١ث ذٝـط تٗـأِ تًـو املٛاقـع بٓظـر ح،ةيارٖـا
تًَٛ ٢اقع ايأٛاثٌ ا٫جأُاتٞث ٚترثد َعد٫ت َظارنٚ ١تفاتٌ املشـأخدَو ػـاٙ
املــاد ٠ايــيت تكــدَٗاٚ .بــايإٔيٝل تًـ ٢ذايــ ١حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارمث إكــد ارتفعــس ْشــب
ايأعًٝــل ايشــً تًــ ٢ح،ةيارٖــاث إ جاْــب طيٝعــ ١ايكضــ ١ٝايــيت اْأظــرت ا  ايفــرت٠
ا٭،ة  ٠ا  اجملأُع ايشعٛد.ٟ

ٚاقـع ايعـ٬قات ايعاَ ١باؾاَعات ايشعٛد١ٜ

- 4

نظــفس ايٓأــا٥خ حٕ 6ثَ %76ــٔ املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم
بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜتٓٝـ ١ايدراسـ ١نـإ َٛقعٗـا ا  ٚاجٗـ ١املٛقـعث ح ٚا 
ايصفرات ايدا،ةً ١ٝي٘.

- 5

حظٗرت ايٓأا٥خ تفاٚت حسًٛم تٓـا ٍٚاملـٛاد ايصـرف ١ٝحالَـ ١تٛظٝـف ا٭قـارم بايصـرف
اإليهرتْٝٚـ ١ايشــعٛدَ ١ٜــا بــو تصــرحيات ملشــٚ٪يو 6ث%34ث ٚا٫سأفشــار تــٔ ا٭الَــ١
%28ث ٚايظا٥عات 4ث%23ث ٚتعهص ٖا ٙايٓأٝح ١تٓـّٛت ايكٛايـب ٚا٭طـهاٍ اإل،ةيارٜـ١
ملٛاقــع ايصـــرف ايـــث٬ثث ٚذرإٝأٗــاث ٚاؾٗـــد ايـــا ٟتيايــ٘ ا  ،ةدَـــ ١املضـــُ ٕٛمبـــا
متأًه٘ َٔ َكدرات تهٓٛيٛجٚ ١ٝاقأصاد١ٜث ٚإَهاْـات بظـرٚ ١ٜإٓٝـ ;١بٗـدف إقٓـات
املشأخدّث ٚجام اْأياٖ٘.

- 6

حطـــارت ايٓأـــا٥خ إ حٕ املٛىلـــٛتات ايصـــرف ١ٝايـــيت تٓاٚيـ ـس حالَـــ ١تٛظٝـــف ا٭قـــارم
بايصـرف اإليهرتْٝٚـ ١ايشـعٛد ١ٜقـد اسـأخدَس تٓاثـر اإلبـراال بٓشـي)%100( ١ث ٚإٕ
تفاٚتـــس ا  اســـأخداّ ٖـــاا اإلبـــراال َـــا بـــو ثـــٛر َٛىلـــٛت ١ٝح ٚطخصـــ١ٝث َٚكـــاطع
ايفٝدٜٛث ٚثٛر حرطٝف١ٝ

ح ٚإْفٛجراإٝوٖٚ .اا َٔ حِٖ حسيام لاح اؿًُ ١ىلـد تٛظٝـف ا٭قـارمث ذٝـط ٜأضـ حٕ
بطِ ايصٛر اؿ ١ٝػام حْظار املشأخدّث ٚتضع٘ ا  سٝام تٕـٛرات ا٭ذـداث; يهـٕٛ
ايصــٛر ٠اؿٝــٚ ١املياطــرَ ٠ــٔ حبــرال حٚيٜٛــات ايعُــٌ اإل،ةيــار ٟاؿــايٞث ٚتع ـدّ ايشــُات
املُٝز ٠٭سًٛم تكد ِٜاملضُ ٕٛاإلتَٞ٬ث يأركٝل ٖدف ايرسـايٚٚ ١ثـٛهلا إ حنـة
تدد َٔ املشأخدَو .نُا هٔ تفش ٖـا ٙايٓأٝحـ ١ا  ىلـ ٤ٛحٕ املعٓٝـات اييصـر١ٜ
تشاتد تً ٢تيش ٝاملٛاد اإل،ةيار١ٜث ٚجعًٗا حسٌٗ ٚحنثر اسـأٝعابًا ٚإًُٗـاث نُـا حٕ
هلا دٚرٖا ٚحُٖٝأٗا ا  الٜادٚ ٠إِٗ ٚاسأٝعام َضُ ٕٛاملاد ٠اإل،ةيار.١ٜ
- 7

نظــفس ايٓأــا٥خ حٕ 2ثَ %82ــٔ َصــادر املــٛاد ايصــرف ١ٝايــيت تٓاٚي ـس حالَــ ١تٛظٝــف
ا٭قارم بايصرف اإليهرت ١ْٝٚايشعٛد ١ٜت ١ٓٝايدراس ١جا٤ت َٔ اورر ايصرفٞث

حَ َٔ ٚشـٚ٪يو ا  اؾٗـات ات ايع٬قـ ١ايـيت جـا٤ت َٓٗـا قضـ ١ٝايأٛظٝـفث ٖٚـا ٙايٓأٝحـ١
تعهــص َــد ٣اتأُــاد َٛاقــع ايصــرف اإليهرتْٝٚــ ١تًـَ ٢صــادرٖا اـاثــ١ث ٚإرٜــل
تًُٗا; زا ٜعٕ ٞقدرًا َٔ ايدق١ث إضـًٙا تـٔ اتشـات طـيه ١اوـرر ٜٔاـاثـ ١بهـٌ
ثرٝف ١ا  اؿص ٍٛتً ٢املعًَٛات املأعًك ١بكضاٜا ايفشاد َٔ َصـادرٖا اـاثـ١ث حٚ
223

224

َــٔ طخصــٝات تعُــٌ ا  ٖــا ٙاؾٗــات رحت املشــاتد ٠ا  إبــ٬س ٖــا ٙايصــرف ٚاملٛاقــع
بٗا ٙاملعًَٛات يًردٔ َٓٗا ٚايأك ًَ ٌٝـٔ تيعاتٗـاث ٖٚـا ٙظـاٖر ٠ثـر ١ٝتشـأدت ٞايـدتِ
ٚايأظحٝع.
- 8

حظٗرت ايٓأا٥خ حٕ 8ث َٔ %88ايظخصٝات اوٛر ١ٜا  املٛاد ايصرف ١ٝاييت تٓاٚيس
حالَــ ١تٛظٝــف ا٭قــارم بايصــرف اإليهرتْٝٚــ ١ايشــعٛد ١ٜتٓٝــ ١ايدراســ ١ناْــس َــٔ
ْصـــٝب ٚالراَٚ ٤شـــٚ٪يو ذهـــَٝٛوث إعٓـــد ذـــدٚث ا٭الَـــ٫ ١بـــد َـــٔ َعرإـــ ١رحٟ
املشٚ٪يو ايرمسٝو ػا ٙا٭الَ١ث َٚعرإ ١حسيابٗاث ٚتٕٛراتٗا.

- 9

حطـــارت ايٓأـــا٥خ حٕ 4ثَ %79ـــٔ اؾٗـــٛد ا٫تصـــايٚ ١ٝاإلتَٝ٬ـــ ١ايـــيت تيـــاهلا ٖ٦ٝـــ١
َهاإر ١ايفشاد ا  َعاؾ ١حالَ ١تٛظٝف ا٭قارم متثًـس ا  ايأٛاثـٌ َـع املشـٚ٪يوث
ٚا  تكصٔــ ٞاؿكــا٥ل بظــإٔ ا٭الَــ١ث ٖٚــا ٙايٓأٝحــ ١تــيو َــد ٣ذــر

ٖ٦ٝــَ ١هاإرــ١

ايفشــاد تًــَ ٢أابعــ ١ايكضــاٜا ايــيت تــدٚر ذٛهلــا ايظــيٗات; يًأأنــد َــٔ َــد ٣ثــر١
املعًَٛات اييت حم ت ذٛهلا.
10

 نظــفس ايٓأــا٥خ حٕ لــاح ٖ٦ٝــَ ١هاإرــ ١ايفشــاد بٓشــي4 ١ث %65ا  اســأٝعام ا٭الَــ١ٚت٬جٗـا قــد جــا٤ت بدرجـَ ١أٛســٕٚ ١نــي ٠ث ٖٚـاْ ٙأٝحــ ١تــدٍ تًـ ٢لـاح محــ٬ت
ط ىلـد اسـأغ ٍ٬ايٛظٝفـ ١ايعاَـ ;١يأركٝـل َصـاحل طخصـ١ٝ
ايأٛتٚ ١ٝايأثكٝف ايـيت اتيَـ ّ
تً ٢ذشام املصًر ١ايعاَ ١يًظعب ٚاجملأُع.
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ملخص

ه دددال الدزاض ددُ إر التع ددسف عل ددِ دوز اإلع ددالم اعدي ددد ي سي ددهًب املعسا ددُ الطًاض ددًُ لليد د ا
اعامعٌ الطعىدٍ جتاه العالقات العسبًُ _ العسبًُ ،بالتط ًل علِ عالقتني سيدهالال اداهسسني
ي العالقات الدولًُ ،هما" :ااهسَ الصساع" ،وستمجّب ي العالقات الطعىديُ _ الًمنًدُ"" ،واداهسَ
الن ددصاع" ولجّل ددالا العالق ددات الط ددعىديُ  -املص ددسيُ"ا واض ددتندت الدزاض ددُ ي إطازه ددا الن ددسٍ إر
اددسوض ر سيددُ ااعتمدداد علددِ وضددآب اإلعددالم ،نمددا اضددتخدمل داَ ااضددت ارُ بددالتط ًل علددِ
( )044طالب وطال ُ من جامعُ امللو ضعىد ي الهلًات التالًُ( :إدازَ عمدا ،،واددا  ،والعلدىم،
والعلد ددىم الط ًد ددُ التط ًكًد ددُ) ،وذلد ددو يد ددال ،الاصد ددب الدزاضد ددٌ األو ،مد ددن العد ددام اعد ددامعٌ
7041/7041هدا
ويلصل الدزاضُ إر جممىعُ من النتآج ،ومن همالا:
 -1حصى ،اساد عًنُ الدزاضدُ علدِ مطدتىّ "متىضد " ي املعسادُ الطًاضدًُ جتداه العالقدات
العسبًُ -العسبًُ ،وبلغل رط ُ اإلجابات الصحًحُ (5ا)%64ا
 -2سصدَّز مىقع [سىيرت ]Twitterاملسس ُ األور ندكنجس وضدآب اإلعدالم اعديددَ املطدتخدمُ
ملتابعددُ األي دداز الطًاضددًُ حددى ،العالقددات العسبًددُ  -العسبًددُ ،نمددا سعتمددد علًالددا عًنددُ
الدزاضُ بدزجُ "ن ريَ" ،ويجكى ي املعلىمات اليت سىاالسها هلما
 -3جاْت التكثريات الىجدارًُ ي املسس ُ األور ،واليت سسس ل علِ اعتماد عًنُ الدزاضُ علدِ
وضددآب اإلعددالم اعديدددَ للحصددى ،علددِ املعلىمددات الطًاضددًُ جتدداه العالقددات العسبًددُ -
العسبًُ ،يلًالا التكثريات املعساًُ ،و يريًا الطلىنًُا
 -4نيدال النتددآج رد نلمددا ازساددع مكددداز التااعدب لليد ا الطددعىدٍ مددع وضددآب اإلعددالم
اعديدَ ،ازساع مع سيهًب معازاالم الطًاضًُ جتاه العالقات العسبًُ– العسبًُ ،ونلمدا
ازسا ددع مك ددداز الجك ددُ ي معلىم ددات وض ددآب اإلع ددالم اعدي دددَ ،وازساع ددل ال دددوااع الهامن ددُ
والاد ددرتَ الصمنًد ددُ ملتابعتالد ددا ازساد ددع مع د د سيد ددهًب معد ددازاالم الطًاضد ددًُ جتد دداه العالقد ددات
العسبًُ– العسبًُا
 -5سىجد اسوم ذات دالُ إحصدآًُ ملدتغري الندىع لصداذ الدرنىز ،بًنمدا ا سىجدد عالقدُ ذات
دالددُ إحصددآًُ بددني اعتمدداد الي د ا اعددامعٌ الطددعىدٍ علددِ اإلعددالم اعديددد ،وحجددم
معساتالم الطًاضًُ حى ،العالقات العسبًُ  -العسبًُا
وي ضىْ هره النتآج قدمل ال احجُ عدددًا مدن التىادًات ،همالدا :ضدسوزَ إعدداد إضدرتاسًجًُ
إعالمًُ واضحُ ملىاجالُ التحديات اليت سىاجد املنطكدُ العسبًدُ وعلدِ ز ضدالا مهااحدُ اإلزهدا ،
والدديت لجّددب سالديددًا ألمددن واضددتكساز املنطكددُ العسبًددُ وامتمددع الدددولٌ بكنمل د ا والرتنًددص ي
حمتددىّ السضددآب اإلعالمًددُ علددِ دوز املددىاطنني اليد ا جتدداه الددىطنا و همًددُ اضددتخدام وضددآب
اإلعددالم اعديدددَ مددن ق ددب متخصصددني ي اإلعددالم الدبلىماضددٌ والطًاضددٌ واألم د ي سىجً د
زضددآب إعالمًددُ شخصددًُ سعددصش الددسو الىطنًددُ ،وسىحددد اليخصددًُ الكىمًددُ العسبًددُ ددا دددم
الىحدَ العسبًدُا همًدُ مساجعدُ وادًالُ الطًاضدُ اإلعالمًدُ ا لًدُ ي ادب ال دسوف ا الًدُ
اليت سىاج اًالا اململهُ حسوبًا عطهسيُ وراطًُ ومعنىيُ ،سطتالدف ساهًو امتمدع الطدعىدٍ،
وشعصعُ ثكت ي مؤضطاس بنيس معلىمات مضللُ ،و بح التاسقُ بني الددو ،العسبًدُ اليدكًكُا
وسهاسف وضآب اإلعالم السمسًُ واخلااُ ي سع ًم دوز زجا[ ،ا د اعنىبٌ] واألمن ي محايُ
مهتط ات الىطن واملىاطنا
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املدخل العام للدراسة
أولًا :موضوع الدراسة:
ٓؿَس الاعرمل الْٔو تطْضات غطٓاع٘ يف مٔساٌ االتكرلّ ،اليت اىاعكػيتب بكيتْضٗ ةيتب ٗ
عل ٙمٔساٌ اإلعالو بؿكل عروّ ،أقبض اإلعالو ادتسٓس فرعلًر ّمؤثطّا يف األسيتساخ الاعرملٔيت٘
إىل أٌ بليتيتم مػيتيتدْ ٚزقٔ ًيتيترّ ،داعيتيتل ميتيتً الػٔرغيتيت٘ ؾيتيتسىّر عرمّيتيتر رضغيتيتُ ماع يتيته أفيتيتطاز الؿيتيتاعْب
ّؾكَّلب ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ عرملًر افرتانيتٔار لففيتطاز ّادتنرعيترت ّاملي نيترت; ديتر أزٚ
إىل ظَيتْض فيتيترعلد ديتيتسز يف تؿيتيتكٔل الاعالقيتيترت بيتيتد الؿيتيتاعْب ّاليتيتسّلّ ،اليت تؿيت إىل ميتيتسٚ
تطغُّذ الاعالق٘ االضتبرطٔ٘ بد اإلعالو ّالػٔرغ٘ يف الؿسىد الساخلٕ ّارترضدٕ للسّل٘
ّمع بس ٛالدشْالت ال اددرسب الي رو اإلقلٔنٕ الاعطبيتٕ يف ىَرٓيت٘ عيترو 0202و فٔنيتر بيترت
ُٓاعيتيتيتط بيتيتيترلطبٔع الاعطبيتيتيتٕ ،ةيتيتيترٌ لْغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو ادتسٓيتيتيتسٗ برلدهيتيتيترفط ميتيتيتع ّغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو
الد لٔسٓيتيت٘ زّض يف إبيتيتطاظ سيتيتطاا الؿيتيتبرب يف الجيتيتْضات الاعطبٔيتيت٘ عليتيت ٙالكيتيتاعٔس الػٔرغيتيتٕ ،ةنيتيتر
ةيتيترٌ الىيتيتسالك تليتيتر الجيتيتْضات تيتيتسث عليتيت ٙمكرىيتيت٘ ّّنيتيتاعٔ٘ ةيتيتل زّليتيت٘ يف امليط يتيتّ٘ ،طبٔاعيتيت٘
الدفرعالت الػٔرغٔ٘ ّالدشرلفرت بد ّسسات اإلقلٔه
ّةؿيتيتيتمل املؿيتيتيتَس الػٔرغيتيتيتٕ غيتيتيتاعٕ املنلكيتيتيت٘ بػٔرغيتيتيتدَر الاعنلٔيتيتيت٘ يف الاعيتيتيترمل الاعطبيتيتيتٕ إىل
احملرف يتيتيت٘ عليتيتيت ٙتيتيتيتْظاٌ ال يتيتيتْ ٚيف امليط يتيتيتيت٘ ،ف َيتيتيتطت ةنيتيتيتسافع إقلٔنيتيتيتٕ ب يتيتيتسضتَر املرلٔيتيتيتيت٘
ّالاعػكطٓ٘ يف ال هرٓر الاعطبٔيت٘; ّشليتر يف سطبَيتر نيتس اذتيتْثٔد يف اليتٔنً ّمْادَيت٘ اليفيتْش
اإلٓطاىيتيتّٕ ،تسخليتيتَر الاعػيتيتكطٖ يف البشيتيتطًّٓ ،تؿيتيتكٔل الدشيتيترلمل الاعػيتيتكطٖ اإلغيتيتالمٕ،
ّزخْهليتيتر برلْةرليتيت٘ يف اذتيتيتطب األٍلٔيتيت٘ بػيتيتْضٓر; ديتيتر لفيتيتب أى يتيترض ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو الاعرملٔيتيت٘
ّالاعطبٔ٘ بكرف٘ أؾكرهلر للػاعْزّٓ٘ ،ال ةرىب بيتد املؤٓيتس ّاملاعيترضل للػٔرغيت٘ ادتسٓيتسٗ
لل ٔرزٗ الػاعْزٓ٘ يف الداعرميتل ميتع قهيترٓرٍر الساخلٔيت٘ ّارترضدٔيت٘ ّلاعبيتب ّغيترٜل اإلعيتالو زّضّا
يف ى يتيتيتيتل األسيتيتيتيتساخّ ،إؾيتيتيتيتطاا األفيتيتيتيتطاز يف اذتٔيتيتيتيترٗ الػٔرغيتيتيتيتّٔ٘ ،اليتيتيتيتصٖ ٓاعكيتيتيتيتؼ مكيتيتيتيتر
ّإغرتاتٔذٔ٘ ةل زّل٘ يف عالقرتَر مع السّل األخطّ ٚمل َٓدِيتلُ ٍيتصا الي يتل ميتً الدشيتطٓ ،
ّاعدبرض تلر الْغرٜل أزّات لدؿُْٓ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبّٔ٘ ،حتسٓسّا للاعالق٘ الػاعْزٓ٘
املكطّٓ٘ ،الاعالق٘ الػاعْزٓ٘ الٔنئ٘
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ّ ٓؿ املؿَس اإلعالمٕ ادتسٓس إىل أٌ الؿيتبرب ٓاعٔؿيتٌْ ّاقاعّيتر إعالمٔايتر ميتدو ّا ّغيتطٓاعّر;
ىدٔذ٘ للدطُّْض املدالسق يف ت ئرت االتكرل ال أترسب الفطقيت٘ لداعطنيتَه ملهيترمد إعالمٔيت٘
غٔرغيتيتٔ٘ شتدلفيتيتّ٘ ،مديْعيتيتّ٘ ،مداعرضنيتيت٘ ،بيتيتل ّأسٔرىّيتيتر مديرقهيتيت٘ ةنيتيتر أٌ ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ادتسٓسٗ أعلب مً ؾسٌ "الفطزٓ٘" ال تدذرّظ الْطئ٘ أّ اإلقلٔنٔ٘ ،سٔح ٓكدػب الؿيتبرب
ماعطفدَه الػٔرغٔ٘ ّتْدَرتَه عً ططٓق ّغرٜل عسٓسٗ ضمسٔ٘ ّغ ضمسٔ٘ ،بكْضٗ مبرؾيتطٗ
ّغ مبرؾطّٗ ،ال قس حتنل ماعلْمرت غ قشٔشّ٘ٓ ،سخلٌْ يف زاٜطٗ األمّٔ٘ الػٔرغيتٔ٘،
ٍّير تكٌْ أؾس خطْضٗ عل ٙاألميد الْطين ّاإلقلٔنٕ
ٍّْ مر سفَّع البرسج٘ عل ٙالكؿمل عً عالقيت٘ أفيتطاز امدنيتع برلػٔرغيتّ٘ ،حتسٓيتسّا فٝيت٘
الؿبرب; ةْىَه جلٌْ ثُلجٕ غكرٌ املنلك٘ زٌّ الجالثد عرمّر ،بير ّٛعل ٙإسكر ٜ٘ٔاهلٔٝيت٘
الاعرميتيت٘ لصسكيتيترّٓ ،)0206 ٛاعديتيتر هليتيته اليتيتسّض الفرعيتيتل ّال يتيتْٖ يف الدشيتيتُّْل اليتيتْطينّ ،حت ٔيتيتق
ضؤٓ٘ املنلك٘  0202ليتصلر تَيتس السضاغيت٘ إىل ماعطفيت٘ ميتس ٚتيتسث ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ
بسؾيتيتكرهلر املددلفيتيت٘ عليتيت ٙاملاعيتيترض الػٔرغيتيتٔ٘ للؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ جتيتيترِ الاعالقيتيترت الجيرٜٔيتيت٘ بيتيتد
اليتسّل الاعطبٔيت٘; بَيتس الْقيتْ عليت ٙاليديترٜر املرتتبيت٘ عليت ٙتاعيتطُّل الؿيتبرب هليتصِ الْغيترٜل،
ّالدْقل إىل ىدرٜر علنٔ٘ ّعنلٔ٘ عر السضاغ٘ املٔساىٔ٘ ألٍه تسث ات اإلعيتالو ادتسٓيتس عليتٙ
كً أٌ ترتةَر املرزٗ اإلعالمّٔ٘ ،مهرمٔيَر،
ماعرضفَه الػٔرغٔ٘ ،مع تدبُّع اآلثرض ال
ّةٔفٔ٘ مْادَ٘ ال ْاٍط الػلبٔ٘ اليرجت٘ عً شلر
ّيف نْ ٛمر غبق تدشسز املؿكل٘ البشجٔ٘ للسضاغيت٘ يف اإلدربيت٘ عيتً تػيترؤل ضٜيتٔؼٍ ،يتْ:
مر زّض ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبّٔ٘ ،املداعل ٘ برلاعالق٘ الطمسٔ٘ للننلكيت٘ الاعطبٔيت٘ الػيتاعْزٓ٘
جبنَْضٓ٘ مكط الاعطب ّٔ٘ ،ادتنَْضٓ٘ الٔنئ٘ الؿاعبٔ٘؟
ثانيًا :أهمية وأهداف الدراسة:
تكنً أٍنٔ٘ السضاغ٘ يف سسّز عله البرسج٘) ّف ًر لالعدبرضات الاعلنٔ٘ ّامدناعٔ٘ اآلتٔ٘:
 األهمًُ العلمًُ للدزاضُ: - 0تُ َط أٍنٔ٘ السضاغ٘ السّض الػٔرغٕ ال ْٖ ّاملاعرقط للننلك٘ الاعطبٔ٘ الػاعْزٓ٘
ضتْ قهرٓر األم٘ الاعطبٔيت٘ ّاإلغيتالمٔ٘ ،باعٔيتسّا عيتً الكيتْضٗ الينطٔيت٘; ةْىَيتر قبليت٘
للنػلندّ ،بالز اذتطمد الؿطٓفد

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

 - 0تدهض أٍنٔ٘ السضاغ٘ اذترلٔيت٘ يف أىَيتر تيتسضؽ قهيتٔ٘ ميتً ال هيترٓر املَنيت٘ املطتبطيت٘
ب يترإلعالو ادتسٓيتيتسّ ،ال يت اىاعكػيتيتب هثرضٍيتيتر يف الْقيتيتب اليتيتطاًٍ عليتيت ٙالاعسٓيتيتس ميتيتً
امدناعرت اإلقلٔنّٔ٘ ،األى ن٘ الػٔرغٔ٘
 - 0درٛت ٍصِ السضاغ٘ لداعكؼ املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ للؿيتبرب الػيتاعْزٖ ب هيترٓر اليتسّل
الاعطبّٔ٘ ،مس ٚاٍدنرمَه مبيتر ٓيتسّض سيتْهله زاخل أيتر ّخرضد أيترّ ،حتسٓيتسّا ماعيتطفدَه
بطبٔاعيتيت٘ عالقيتيت٘ الػيتيتاعْزٓ٘ برليتيتسّل الؿ يت ٔ ٘ يف نيتيتْ ٛميتيتر تططسيتيتُ ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ادتسٓسٗ
 - 4تكنيتيتً أٍنٔيتيت٘ السضاغيتيت٘ يف سيتيتساثدَر ،فنْنيتيتْك زّض ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ يف
تؿيتيتكٔل املاعيتيتيترض الػٔرغيتيتيتٔ٘ للؿيتيتبرب جتيتيتيترِ الاعالقيتيتيترت الاعطبٔيتيت٘ ميتيتيتً املْنيتيتيتْعرت
ادتسٓيتيتسٗ ال يت مل تليتيتق ميتيتً البشيتيتح ّالسضاغيتيت٘ أٍنٔدَيتيتر ّتسث ٍيتيتر سٔيتيتح اقدكيتيتطت
ماع يتيتيتيته زضاغيتيتيتيترت اليتيتيتيتطأٖ الاعيتيتيتيترو يف الاعيتيتيتيترمل الاعطبيتيتيتيتٕ عليتيتيتيت ٙادتْاىيتيتيتيتب االقدكيتيتيتيترزٓ٘
ّالدذرضٓ يتّ٘ ،مل ٓسخيتيتص ادترىيتيتب الػٔرغيتيتٕ االٍدنيتيترو الكيتيتريفّ ،اليتيتصٖ ٓلاعيتيتب زّضّا
مَنّيتيتر يف تطؾيتيتٔس ال يتيتطاضات ّالػٔرغيتيترت اذتكْمٔيتيت٘; ديتيتر غٔػيتيترعسٍر عليتيت ٙبييتيترٛ
إغرتاتٔذٔرت ّانش٘
 - 5تػيتيتدنس السضاغيتيت٘ أٍنٔدَيتيتر ميتيتً طبٔاعيتيت٘ ّسذيتيته ؾيتيتطعت٘ الؿيتيتبرب ّزّضِ امليتيتؤثط زاخيتيتل
ةٔيتيتيترٌ امدنيتيتيتع الػيتيتيتاعْزٖ; إش إىَيتيته ٓؿيتيتيتكلٌْ احمليتيتيتْض املاعدنيتيتيتس علٔيتيتيتُ يف حت ٔيتيتيتق
الدشُّْل الْطين باعس إعيتالٌ اذتكْميت٘ الػيتاعْزٓ٘ عيتً الطؤٓيت٘ املػيتد بلٔ٘ للننلكيت٘
0202
 األهمًُ العملًُ للدزاضُ: - 0تسمل البرسج٘ أٌ تػرعس ىدرٜر السضاغ٘ اذترلٔ٘ ادتَيترت الطمسٔيت٘ الػيتاعْزٓ٘ املاعئيت٘
عليتيت ٙمهيتيترعف٘ دَْزٍيتيتر اإلعالمٔيتيت٘ عيتيتر ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ يف داعيتيتل فٝيتيت٘
الؿيتيتيتبرب عيكيت يتطّا أغرغيتيتٔار مػيتيتيترىسّا لاعنلٔيتيتيت٘ البييتيتيترّ ٛالدينٔيتيتيت٘ يف املنلكيتيتيت٘ الاعطبٔيتيتيت٘
الػاعْزٓ٘ مبيتر عت يتق ضؤٓيت٘ ّ ،0202ألٍنٔيت٘ فٝيت٘ الؿيتبرب ةيتْىَه أةجيتط الفٝيترت
قسضٗ عل ٙالدفرعل مع ميتدو ات الاعكيتط ّامدنيتعّ ،شليتر ٓاعيتْز رتكيترٜل مطسليت٘
الؿبرب
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 - 0تدنجل أٍنٔ٘ ٍصِ السضاغ٘ يف ةْىَر تهع أٓسٓير عل ٙطبٔاعيت٘ اليتسّض الفاعليتٕ اليتصٖ
ت ْو بُ ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ يف تْعٔ٘ الؿبرب الػاعْزٖ برلاعالقيترت الػٔرغيتٔ٘
الاعطبٔ٘ ٍّْ ،األمط الصٖ ُٓاعسُّ م سم٘ نطّضٓ٘ لفَه أباعرز ٍصا السّضّ ،لفب اىدبيترِ
ال يتيترٜند عليتيتٍ ٙيتيتصِ الْغيتيترٜل لي يتيتره ال يتيتْٗ يف ٍيتيتصا اليتيتسّض ّتيتيتسعٔنَرّ ،الي يتيتره
الػلبٔ٘ ّةٔفٔ٘ تالفَٔر
 - 0قس ٓػدفٔس ميَر البرسجٌْ ّالساضغٌْ يف زترل اإلعيتالو الػٔرغيتٕ يف إطيترض إقرميت٘
حبيتيتْخ يف الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘; لدطيتيتْٓط ارتطيتيترب الػٔرغيتيتٕ يف الْغيتيترٜل
اإلعالمٔيتيتيتّ٘ ،حتػيتيتيتد الاعالقيتيتيترت الجيرٜٔيتيتيت٘ أّ مداعيتيتيتسزٗ األطيتيتيتطا بيتيتيتد زّل اإلقليتيتيتٔه
الاعطبٕ ،مبيتر غتيتسو األميتً ال يتْمٕ الاعطبيتٕ يف ظيتل الدشيتسٓرت اذترلٔيت٘ اليت تْاديتُ
السّل الاعطبٔ٘ مً تسخالت خرضدٔ٘
ت  -هداف الدزاضُ
تػيتيتاع ٙالسضاغيتيت٘ إىل حت ٔيتيتق ٍيتيتس ضٜيتيتٔؼٓ ،دنجيتيتل يف الداعيتيتطُّ عليتيت ٙزّض ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ادتسٓسٗ يف تؿكٔل ماعرض الؿبرب الػاعْزٖ الػٔرغٔ٘ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔيت٘
ّٓدفطك مً ٍصا اهلس الطٜٔؼ عسٗ أٍسا فطعٔ٘ ٍّٕ ،ةرلدرلٕ:
 )0الداعطُّ عل ٙأبطظ ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ ال ٓديتربع ميتً خالهليتر الؿيتبرب ادتيترماعٕ
الػاعْزٖ قهرٓر الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
 )0الداعيتيتطُّ عليتيت ٙسذيتيته تاعيتيتطُّل الؿيتيتبرب الػيتيتاعْزٖ لْغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ يف إطيتيترض
مدرباعدُ ل هرٓر الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
َ )0ضقِيت س أّلْٓيترت قهيتيترٓر الاعالقيترت الاعطبٔيتيت٘ ليتس ٚالؿيتيتبرب الػيتاعْزٖ ميتيتً خيتالل ّغيتيترٜل
اإلعالو ادتسٓسٗ
 )4الكؿمل عً الاعْامل امليتؤثطٗ يف تؿيتكٔل املاعيترض الػٔرغيتٔ٘ ليتس ٚطلبيت٘ ادترماعيترت
الػاعْزٓ٘ عٔي٘ السضاغ٘) سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
 )5الكؿمل عً مس ٚث ٘ الؿبرب الػاعْزٖ فٔنيتر ُٓيؿيتط عيتر ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ
سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ -الاعطبٔ٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ثالثـــًا :تساؤالت وفروض الدراسة:
 :سطاؤات الدزاضُ:
تػيتيتاع ٙالسضاغيتيت٘ إىل اإلدربيتيت٘ عيتيتً زتنْعيتيت٘ تػيتيترؤالت بيتيترلدطبٔق عليتيت ٙعٔييتيت٘ السضاغيتيتّ٘ ،ميتيتً
أبطظٍر:
 )0مر أمنره اغددساو الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ لْغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ؟
 )0مر أٍيته ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ اليت ٓػيتددسمَر الؿيتبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ للشكيتْل
عل ٙاملاعطف٘ الػٔرغٔ٘ ب هرٓر الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘؟
 )0ميتيتر زضديتيت٘ اٍدنيتيترو الؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ الػيتيتاعْزٖ مبدرباعيتيت٘ ال هيتيترٓر الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ يف
ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ؟
 )4مر ميتس ٚاعدنيترز الؿيتبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ عليتّ ٙغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ يف اذتكيتْل
عل ٙاملاعلْمرت ارترق٘ بدؿكٔل ماعرضفَه الػٔرغٔ٘ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘؟
 )5مر أغبرب تفهيتٔل الؿيتبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ لْغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ للشكيتْل عليتٙ
املاعلْمرت الػٔرغٔ٘ سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘؟
 )6مر مس ٚماعطف٘ الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ برلاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘ مً خيتالل ّغيترٜل
اإلعالو ادتسٓسٗ؟
 )7ميتيتر الديتيتيتسث ات املرتتبيتيتيت٘ عليتيتيت ٙاعدنيتيتيترز الؿيتيتبرب ادتيتيتيترماعٕ الػيتيتيتاعْزٖ عليتيتيتّ ٙغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو
ادتسٓسٗ للشكْل عل ٙاملاعلْمرت ارترقيت٘ بدؿيتكٔل ماعيترضفَه الػٔرغيتٔ٘ جتيترِ الاعالقيترت
الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘؟
 :اسوض الدزاضُ:
تػيتيتاع ٙالسضاغيتيت٘ اذترلٔيتيت٘ إىل الدش يتيتيتق ميتيتً عيتيتسٗ فطنيتيتٔرت بيتيتيترلدطبٔق عليتيت ٙعٔييتيت٘ السضاغيتيتيت٘)
ةرلدرلٕ:
ٍ )0يرا عالق٘ زال٘ إسكرٜٔار بد م يتساض الدفرعيتل ميتع ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسّٗ ،تؿيتكٔل
املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘– الاعطبٔ٘
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ٍ )0يرا عالقيت٘ زاليت٘ إسكيترٜٔا ر بيتد م يتساض الج يت٘ يف املاعلْميترت اليت تْفطٍيتر ّغيترٜل اإلعيتالو
ادتسٓيتيتسّٗ ،تؿيتيتيتكٔل املاعيتيترض الػٔرغيتيتيتٔ٘ للؿيتيتبرب ادتيتيتيترماعٕ الػيتيتاعْزٖ جتيتيتيترِ الاعالقيتيتيترت
الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
ٍ )0ييتيترا عالقيتيت٘ زاليتيت٘ إسكيتيترٜٔار بيتيتد ماعيتيتسل الداعيتيتطُّل لْغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسّٗ ،تؿيتيتكٔل
املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘
ٍ )4يرا عالق٘ زال٘ إسكرٜٔار بد اليتسّافع الكرمييت٘ ّضا ٛمدرباعيت٘ ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ،
ّتؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘– الاعطبٔ٘
ٍ )5يرا فطّق شات زالل٘ إسكر ٜ٘ٔيف اغددساو الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ لْغرٜل اإلعالو
ادتسٓيتيتسٗ للشكيتيتْل عليتيت ٙاملاعلْميتيترت الػٔرغيتيتٔ٘ سيتيتْل الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘ – الاعطبٔيتيت٘ تُاعيتيتعٚ
للندو ات الس ْغطافٔ٘ اليْك  -الكلٔ٘)
ٍ )6ييتيتيترا عالقيتيتيت٘ اضتبيتيتيتره بيتيتيتد اعدنيتيتيترز الؿيتيتيتبرب ادتيتيتيترماعٕ الػيتيتيتاعْزٖ عليتيتيتّ ٙغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو
ادتسٓسّٗ ،سذه ماعطفدَه الػٔرغٔ٘ سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘
رابعــًا :حدود ومصطلحات الدراسة:
 حدود الدزاضُ:تدنجل سسّز السضاغ٘ اذترلٔ٘ يف اآلتٕ:
- 0اذتيتيتيتسّز املْنيتيتيتْعٔ٘ :تدنجيتيتيتل يف الداعيتيتيتطُّ عليتيتيت ٙزّض اإلعيتيتيتالو ادتسٓيتيتيتس يف تؿيتيتيتكٔل
املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
- 0اذتسّز املكرىٔ٘ :ت دكط عل ٙةلٔرت درماع٘ امللر غاعْز مبسٓي٘ الطٓرل
- 0اذتسّز البؿطٓ٘ :ت دكط عل ٙطالب ّطرلبرت درماع٘ امللر غاعْز مبسٓي٘ الطٓرل
- 4اذتسّز العمرىٔ٘ :تدنجل يف الاعرو ادترماعٕ ٍ0408- 0407يت
 مصطلحات الدزاضُ:غيتٔده الداعيتيتط عليت ٙأٍيتيته مفيترٍٔه ّمكيتيتطلشرت السضاغيت٘ األغرغيتيتٔ٘ علنٔايتر برالعدنيتيترز عليتيتٙ
املكرزض املددكك٘ ،ةلٌّ يف مْناعُ مً ٍصِ السضاغيت٘ ،ميتع اإلؾيترضٗ إىل أٌ البرسجيت٘ غيت ُد سمو
الداعطٓمل اإلدطا ٕٜالصٖ غددباعُ ٍصِ السضاغّ٘ ،شلر عل ٙاليشْ الدرلٕ:

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

 0اإلعيتيتيتيتيتيتالو ادتسٓيتيتيتيتيتيتسٍ :يتيتيتيتيتيتٕ الْغيتيتيتيتيتيترٜل اإلعالمٔيتيتيتيتيتيت٘ ادتسٓيتيتيتيتيتيتسّٗ ،ؾيتيتيتيتيتيتبكرت الدْاقيتيتيتيتيتيتل
االددنرعٕ :الفٔؼ بْا ،تْٓرت ،إىػدذطاو ،غيرب ؾرتّ ،اتػيترب ،تٔلٔذيتطاو ،لبليتط،
دْديتيتيتل بليتيتيتؼ ،ستطةيتيتيترت البشيتيتيتح ،امليديتيتيتسٓرت ،امليتيتيتسّىرت ،الكيتيتيتشرف٘ اإللكرتّىٔيتيتيت٘،
ْٓتْٔب)
 0الؿبرب ادترماعٕ الػيتاعْزٖ :امل كيتْز مبطسليت٘ الؿيتبرب يف ٍيتصِ السضاغيت٘ املطسليت٘ الاعنطٓيت٘
بد  08إىل  02غي٘ ٍّٕ ،املطسل٘ ادترماعٔ٘ لطالب ّطرلبرت درماع٘ املليتر غيتاعْزّ ،اليت
قس لدس زضاغدَه لػً أةر مً  05غي٘; إمر لطبٔاع٘ السضاغ٘ يف باع الكلٔيترت ،مجيتل
"الكلٔرت الكشٔ٘"; أّ لدسخُّطٍه السضاغٕ
 0املاعرض الػٔرغٔ٘ ٍٕ :أبػط املاعلْمرت ّاذت يترٜق الػٔرغيتٔ٘ اذترلٔيتّ٘ ،املاعطفيت٘ البسَٓٔيت٘
لل هرٓر الاعطبٔ٘  -الاعطبّٔ٘ ،األسساخ املداعل ٘ باعالق٘ الػيتاعْزٓ٘ مبكيتط ّاليتٔنً ّ ُٓ كيتس
بَيتيتر يف ٍيتيتصِ السضاغيتيت٘ املاعلْميتيترت ال يت تُكدػيتيتب ميتيتً خيتيتالل ّغيتيترٜل اإلعيتيتالوّ ،قيتيتس قرميتيتب
البرسج٘ بد ػٔه املاعطف٘ إىل ثالث٘ مػدْٓرت اغددسمدُ باع السضاغرت األديبٔيت٘ ّالاعطبٔيت٘
عل ٙاليشْ الدرلٕ:
املاعطف٘ الاعرم٘ "البػٔط٘"  -املاعطف٘ املداعن ٘ "البير - "ٜ٘ٔاملاعطف٘ الكلٔ٘)
 4الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘ – الاعطبٔيتيت٘ :تاعيتيتط البرسجيتيت٘ الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيت٘ إدطأٜا يتر ّفيتيتق
السضاغ٘ امل رتس٘ :أىَيتر "تفيترعالت ثيرٜٔيت٘ األّديتُ ،أّ تفيترعالت شات منطيتد منيتط الييتعاك
ّمنيتط الكيتطاك) يف امليط يت٘ الاعطبٔيتيت٘ شات الديترضٓذ ّاللويت٘ ّالج رفيتيت٘ املؿيترتة٘ ،املنديتسٗ ميتيتً
احمليتيتٔط األطلػيتيتٕ غطبّيتيتر إىل حبيتيتط الاعيتيتطب ّارتليتيتٔر الاعطبيتيتٕ ؾيتيتطقًر ّٓدنجيتيتل منيتيتط الييتيتعاك يف
عالقيتيت٘ املنلكيتيت٘ الاعطبٔيتيت٘ الػيتيتاعْزٓ٘ جبنَْضٓيتيت٘ مكيتيتط الاعطبٔيتيتّ٘ ،منيتيتط الكيتيتطاك يف عالقيتيت٘
املنلك٘ الاعطبٔ٘ الػاعْزٓ٘ بردتنَْضٓ٘ الٔنئ٘ الؿاعبٔ٘
خامسًا :صعوبات الدراسة:
 - 0الدطيتيتُّْض الػيتيتطٓع ّاملدالسيتيتق يف أسيتيتساخ امليط يتيت٘ الاعطبٔيتيتَ٘ ّٓ ،يتيتط ٍيتيتصا دل أيتيتر خرقيتيت٘ يف
الاعالقرت الػاعْزٓ٘ املكطٓ٘
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 عيتيتسو تيتيتْافط املطاديتيتع احمللٔيتيت٘ أّ الاعطبٔيتيت٘ الكرفٔيتيت٘ املاعئيتيت٘ برلاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘بؿكل خرم ،الغٔنر يف املْانٔع ّال هرٓر املدذسزٗ
 اضتبره املؿكل٘ البشجٔ٘ ّت رطاعَر مع عسٗ علْو :ٍٕ ،عليته اإلعيتالوّ ،عليته الػٔرغيت٘،ّعله الاعالقرت السّلٔ٘) ،فٔكاعب يف ةيتج ميتً األسٔيترٌ عليت ٙالبرسجيت٘ أٌ تدطيتطق لكيتل
ٍصِ ال هرٓر بؿكل مُفكل ،إش ظتب علَٔر الدططق إلَٔر زٌّ إفطاه أّ تفطٓط
 ّديتْز أخطيتر ٛيف باعيت االقدبرغيترت املسضديتيت٘ يف باعيت السضاغيترت الػيترب ٘ املداعل يت٘ بسسيتيتسالاعلْو املطتبط٘ برلسضاغ٘ باعس الطدْك إلَٔر; ّةرىب األخطر ٛإمر يف الديتْاضٓذ أّ األمسيترٛ
أّ املاعلْمّ٘ ،أسٔرىّر ال ّدْز لليل باعس الطدْك للنطادع لرمّيتر; ديتر انيتطط البرسجيت٘ إىل
الاعْزٗ إىل املكرزض ال قس ٓطدع ترضٓذ طبرعدَر ملر قبل بسآ٘ األلفٔيت٘ الجرلجيت٘; أٖ ميتر قبيتل
عرو 0220و

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

مفهىم املعرةة السًاسًة ونوىاعها،
ودور وسائل اإلعالم يف تشكًلها
تمهيد:
تاعْز بسآرت االٍدنرو برملاعطف٘ إىل بسآ٘ خلق اهلل  -غيتبشرىُ  -لصىػيترٌّ ،ميتع ّديتْزِ
عليتيت ٙاألضل بيتيتسأ ٓداعيتيتط عليتيت ٙعيرقيتيتط بٔٝديتيتُ اليتيت ٓاعيتيتٔـ فَٔيتيترّ ،ظتنيتيتع املاعلْميتيترت سْهليتيتر
لدػيتيترعسِ عليتيت ٙحتسٓيتيتس غيتيتلْةُّ ،الداعرميتيتل ماعَيتيترّ ،سيتيتل املؿيتيتكالت اليت تْادَيتيتُ; ميتيتً أديتيتل
االغدنطاض يف اذتٔرٗ ّتطْٓطٍر فرإلىػرٌ بطباعُ ٔل إىل االددنرك مع غ ِ مً بين ديػيتُ،
ّبير ٛادتنرع٘ ال حتدرز لػلط٘ علٔر تديتْىل مَنيت٘ تي يتٔه تليتر ادتنرعيترت ّارٓيت٘ أفطازٍيتر;
ليتيتصلر بيتيتطظت الػيتيتلط٘ الػٔرغيتيتٔ٘ اليتيت تؿيتيتكلب ميتيتع تطيتيتُّْض امدناعيتيترت اإلىػيتيترىّّٔ٘ ،فيتيتطت
امل ْمرت األغرغٔ٘ املاعطّف٘ للسّل٘ :الؿاعبّ ،األضلّ ،الػلط٘
أولًا :مفهوم املعرفة السياسية وأنواعها:
أ  -املفَْو :جتسض املالس ٘ يف املػيتدَل إىل أٌ املاعطفيت٘ تؿيت إىل "اةدػيترب الفيتطز املاعلْميترت
ّتطبٔ َيتيترٍّ ،يتيتٕ الاعنلٔيتيت٘ اليتيت ٓيتيتده ميتيتً خالهليتيتر اغيتيتدٔاعربير للناعلْميتيترت ّتي ٔنَيتيتر سيتيتْل
األسساخ ّالاعالقرت ،سديت ٙىيتدنكً ميتً ال يتْل ميتً أىييتر  -عليت ٙالاعنيتْو ’ -ىاعيتط ‘ عيتً
)0
الاعرمل"
ّٓط ٚالاعيترلمه الاعطبيتٕ ابيتً خليتسٌّ أٌ املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘ ال تفيترتل مػيتب ًر ّديتْز السّليت٘ أّ
فاعلَر الػٔرغٕ ،فَٕ ماعطف٘ فططٓ٘ تيبجق مبرؾطٗ مً الكطاك االددنرعٕ; ّلصا فَيتٕ تدذليتٙ
يف ؾد ٙأمنره امدناعرت سد ٙالبساّ ٜ٘ٔتدؿيتكل املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘ ميتً اقيترتاٌ عيتسٗ أىيتْاك
ميتيتً املاعيتيترض  :ماعطفيتيت٘ اآلخيتيتط ّال يتيت ضتيتيتًّ ،ماعطفيتيت٘ اذتيتيتؼ الػيتيتلٔهّ ،املاعطفيتيت٘ الد ئيتيتّ٘ ،املاعطفيتيت٘
املبرؾيتيتطٗ للناعيتيترمل االقدكيتيترزٓ٘ ّاليفػيتيتٔ٘ للنذدنيتيتع ميتيتً خيتيتالل جتلٔرتَيتيتر يف ال يتيتطّ الؿيتيترمل٘،
)0
ةنر أٌ املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ تسخص مطتبدَر عل ٙسػب أٍنٔدَر يف البير ٛاالددنرعٕ

243

244

ّٓؿيتيت املكيتيتيتطلض إىل "زتنْعيتيتيت٘ ميتيتيتً املاعلْميتيتيترت الْاقاعٔيتيتيت٘ سيتيتيتْل الػٔرغيتيتيتّ٘ ،احملفْظيتيتيت٘ يف
اليتيتصاةطٗ طْٓليتيت٘ األميتيتس"  )0ةن يتر ٓاعطفَيتيتر فرنيتيتل  )4ب ْليتيتٍُ" :يتيتٕ ميتيتر ٓكدػيتيتبُ اإلىػيتيترٌ ميتيتً
ماعطف٘ ّزضآ٘ تداعلق برلػلط٘ الػٔرغٔ٘ ،أّ ٍٕ ةلُّ ىل مكدْب ٓداعلق برلػٔرغيت٘ م)06
ّتاعديتيتر املاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘ ليتيتس )5 Wei ٚالاعيكيتيتط األغرغيتيتٕ للس طاطٔيتيت٘ ال ْٓيتيت٘ ،فناعطفيتيت٘
ةٔفٔ٘ عنل الي رو الػٔرغٕ ّدجلٕ الػٔرغ٘ ّمْاقفَه ميتً ال هيترٓرُٓ ،شيتسمز إىل أٖ ميتسٚ
ٓؿرضا املْاطيٌْ غٔرغٔار ،ةنر تاعديتر املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘ ّاملؿيترضة٘ الػٔرغيتٔ٘ ستطةيترت
أغرغٔ٘ لليُّ ه الػٔرغٔ٘ ،تدش ق مً خالهلر املكلش٘ االددنرعٔ٘ )p.540
ب  -أىْاك املاعطف٘ الػٔرغٔ٘:
)6
تي ػه املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ إىل عسز مً األىْاكّ ،تدسضز تكرعسٓار ةرلدرلٕ:
 - 0املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ البسَٓٔيتٍّ٘ :يتصا الييتْك ميتً املاعيترض الػٔرغيتٔ٘ ٓكدػيتبَر الفيتطز عيتً
ططٓق سْاغُ الطبٔاعٔ٘); ىدٔذ٘ لدذرضبُ يف اذتٔيترٗ ميتً املاعيترض اليت تداعليتق برلػٔرغيت٘،
سٔح ٓدكمل ٍصا اليْك مً املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ بسىُ أغَل أىْاك املاعرض الػٔرغٔ٘; ّشلر
بػبب اٍدنرو غرلبٔ٘ اليرؽ برلػٔرغ٘ ،لدسث ٍر الْانض عل ٙةل دْاىب اذتٔرٗ
 - 0املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ الفلػفٔ٘ ُٓ :كس بَر شلر االىطبرك الصٖ ٓدؿيتكل ليتس ٚاإلىػيترٌ عيتً
أمْض غٔرغّٔ٘ ،سترّلدُ قٔرغ٘ ّحتسٓس مر ظتب أٌ ٓكٌْ علٔيتُ يف ضأٓيتُ) ةكيتل،
أّ يف باع األمْض
 - 0املاعطف٘ الػٔرغٔ٘ الاعلنٔيت٘ ُّٓ :كيتس بَيتر املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘ اليت تييتدر عيتً االغيتديدردرت
اليت إ إثبيتيترت قيتيتشدَر برلدذطٓيتيتب ،ميتيتً قمبيتيتل امَيتيتْز اليتيتصٍين لصىػيتيترٌٍّ ،يتيتصِ املاعطفيتيت٘
تاعدر لُب الاعلْو الػٔرغّٔ٘ ،ستطةَر األغرغٕ ٍّٕ ،أضق ٙأىْاك املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘،
ّ كً ال ْل :إٌ الدطُّْض املاعطيف عله الػٔرغ٘) ّ -عر ترضغتيتُ الطْٓيتل  -قيتس غيترض
بصلر الدسضزّ ،بسأ عله الػٔرغ٘ ٓسخص طربع الاعلنٔ٘) بيترملفَْو اذتيتسٓح للاعليته) ع يتب
اىدَر ٛاذتطب الاعرملٔ٘ الجرىٔ٘ يف عرو 0945و )Willam coplim, 1971, p.21
ثانيًا :ماهية املعرفة السياسية والوعي السياسي:
إٌ املاعطف٘ ةدكُّْض فلػفٕ ةرٌ مْنع اٍدنيترو ةيتلم الفالغيتف٘ ،سٔيتح عُيتط أفالطيتٌْ
برٍدنرمُ مبفَْو املاعطف٘ ّبٔرٌ مسرتَر ّمْنْعرتَرّ ،مً ّضا ُٜأضغطّْ ،فالغيتف٘ الاعكيتْض
)7
الْغطّ ،ٙمفكطّ اإلغالو
ّلس ٚمطاداع٘ البرسجيت٘ ملفَيتْو املاعطفيت٘ الػٔرغيتٔ٘ ّاليتْعٕ الػٔرغيتٕ ّديتست فط ًقيتر بٔيَنيتر،
ّحتسٓسّا عيس اغددساو املفَْمد يف السضاغرت اإلعالمّٔ٘ ،شليتر باعيتس الطديتْك إىل املاعيترده،

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

فلكل مكطلض عالق٘ بسقلُ اللوْٖ ،سٔح ٓدفيترّت مفَيتْو املكيتطلض ّزالٜليتُ ّف ًيتر للنذيترل
امل رتٌ بُ
ل يتس تاعيتيتسز ّاخدليتمل تاعطٓيتيتمل "اليتيتْعٕ الػٔرغيتٕ" بييتيتر ّٛعليتيت ٙاالخيتدال األٓيتيتسْٓلْدٕ ّالبٔٝيتيتٕ
قيتر بيترلْعٕ الػٔرغيتٕ ليتُ ّ كيتً
للنذدناعرت اإلىػيت رىٔ٘; إش ةيتل زتدنيتع ٓاعطيتٕ تاعطٓ ًفيتر خر ّ
ال يتيتْل بيتيتسٌ اليتيتْعٕ الػٔرغيتيتٕ ٓدؿيتيتكل "عييتيتسمر ٓكيتيتٌْ األفيتيتطاز عليتيت ٙماعطفيتيت٘ برلبٔٝيتيت٘ احملٔطيتيت٘
ّال هرٓر املطتبطيت٘ بَيترّ ،برلديترلٕ ٓكيتبشٌْ أةجيتط ّع ّٔيتر ببٔٝيتدَه ّمؿيترةلَر; ّىدٔذيت٘ ليتصلر
الْعٕ ٓكٌْ األفطاز أةجط ارغّيتر للاعنيتل فاعلٔايتر جتيترِ بٔٝيتدَهّ ،أةجيتط مػيتؤّلًٔ٘"  )8ةنيتر
ٓاعطم الل رىٕ  )9الْعٕ الػٔرغٕ بسىُ" :زتنْع٘ مً ال ٔه ّاالجترٍرت الػٔرغٔ٘ اليت تديتٔض
للفطز أٌ ٓؿرضا مؿيترضة٘ فاعرليت٘ يف أّنيترك زتدناعيتُ ّمؿيتكالتُ; عتلليتَر ّعتكيته علَٔيتر،
ّعتسز مْقفُ ميَرّٓ ،سفاعُ إىل الدشطُّا مً أدل تطْٓطٍر ّتؤ ٍر" م)5
مً خالل الططح الػربق يف الفيتطق بيتد املاعطفيت٘ ّاليتْعٕٓ ،دهيتض أٌ املاعطفيت٘ تػيتبق اليتْعٕ
فيتيترلْعٕ الػٔرغيتيتٕ ميتيتطتبط برملاعطفيتيت٘ املرتاةنيتيت٘ ليتيتس ٚاألفيتيتطاز ميتيتً ماعلْميتيترت ّقهيتيترٓر جتيتيتطٖ
سيتيتْهله ،مكّْىيتً٘ املاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘); بٔينيتيتر اليتيتْعٕ الػٔرغيتيتٕ ُٓ كيتيتس بيتيتُ اإلضازٗ يف الدويتيتٔ ،
ّٓ َط لير يف املؿرضة٘ الػٔرغٔ٘)
ّميتيتً ٍييتيتر تيتيتستٕ أٍنٔيتيت٘ املاعلْميتيترت; ةْىَيتيتر ميتيترزٗ اليتيتْعٕ الػٔرغيتيتّٕ ،بيتيتسّىَر ال ماعييتيت ٙهليتيتر،
ّليتيتٔؼ ةيتيتل ميتيتً سكيتيتل عليتيت ٙاملاعلْميتيترت ف يتيتس سكّيتيتل اليتيتْعٕ الػٔرغيتيتٕ; ألٌ ت يتيتسٓه املاعلْميتيترت
الػٔرغيتيتٔ٘ قيتيتس غتفيتيتٕ بيتيتد طٔرتَيتيتر ؾيتيتطاةًر خفٔيتيت٘ تطٓيتيتس قيتيتط األفيتيتطاز إىل اجترٍيترت ماعٔييتيت٘،
ّبرلدرلٕ إدبرضٍه عل ٙتؿكٔل اىطبرعرت شترلف٘ للْاقعٍّ ،صا مر ت يتْو بيتُ ّغيترٜل اإلعيتالو
بؿيتكل عيتيتروّ ،حتسٓيتسّا باعيتيتس ظَيتْض ّغيتيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتيتسٗ اليت أقيتيتبشب غيترس٘ للشيتيتطّب
الػٔرغٍّٔ٘ ،صا مر غددططق لُ السضاغ٘; لصا فإٌ املاعطف٘ بسٍه ال هيترٓر ادتٍْطٓيت٘ املْديتْزٗ
يف الاعرمل تؤزٖ إىل فَه األسساخ ادتعٜ٘ٔ
ثالثًا :عالقة األمية السياسية باالغرتاب السياسي:
ُٓاعط عً األمٔ٘ أىَر ادتَل مببرزئ ال طاّ ٗٛالكدربيتّ٘ ،تدنجيتل أٓهّيتر يف ادتَيتل مببيترزئ
أٖ ؾيتيتيتيتسٌ ميتيتيتيتً ؾيتيتيتيتؤٌّ اذتٔيتيتيتيترٗ فَييتيتيتيترا األمٔيتيتيتيت٘ اذتهيتيتيتيترضّٓ٘ ،األمٔيتيتيتيت٘ السٓئيتيتيتيتّ٘ ،األمٔيتيتيتيت٘
الدكيْلْدّٔ٘ ،األمٔ٘ الػٔرغٔ٘ ال تاعدر ى ٔ "املاعطف٘ الػٔرغٔ٘" ّغ ٍر
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عل ٙأىُ مً أخطط أىْاك األمٔيتٍ٘ ،يتٕ األمٔيت٘ الػٔرغيتٔ٘ ّ Political Illiteracyاليت تُاعيتر
عً غٔرب املاعطفيت٘ ّادتَيتل الػٔرغيتٕ ،فذَيتل امليتْاطيد مباعطٔيترت اذتٔيترٗ الػٔرغيتٔ٘ ٓ يتْزٍه
إىل الاعيتيتعّ عيتيتً املؿيتيترضة٘ الػٔرغيتيتٔ٘  ;)02ل يتصا فيتيتإٌ دَيتيتل األفيتيتطاز بيتيتسٖ ماعلْميتيترت غٔرغيتيتٔ٘،
ّعيتيتسو اٍدنيتيترمَه بسبػيتيتط أجبيتيتسٓرت الؿيتيتسٌ الػٔرغيتيتٕ الاعيتيترو أّ الؿيتيتسٌ اليتيتْطينُٓ ،فهيتيتٕ إىل
االغرتاب الػٔرغٕ
ُّٓاعيتسّ االغيتيترتاب الػٔرغيتيتٕ  Political Alienationميتيتً أةجيتيتط أىيتيتْاك االغيتيترتاب ؾيتيتْٔعّر يف
امدنع املاعرقطّ ،قس ٓكٌْ إمر "مرزٓار أّ ىفػٔار" ّٓكٌْ االغرتاب اليفػٕ بيتإزضاا الفيتطز
للفذْٗ بٔيُ ّبد مؤغػرت الي رو الػٔرغٕ ّاليدبيت٘ اذترةنيت٘ ّأزا ٛالي يترو; أميتر االغيترتاب
املرزٖ فَْ الفذْٗ بد الفطز ّاألؾٔر ٛاملطتبط٘ بْناعُٔ االقدكيترزٖ ّاالددنيترعٕ ّميتً اآلثيترض
املرتتب٘ عل ٙاالغرتاب الػٔرغٕ اطتفيترل املؿيترضة٘ الػٔرغيتٔ٘ ،ماعيترّا عيَيتر برلدكيتْٓب ،أّ
)00
برلكٔم األخط ٚللنؿرضةّ٘ ،ظٓرزٗ اليعع٘ إىل الػلبٔ٘
ّتط ٚالبرسج٘ أىُ ال ظتب الد لٔيتل ميتً قيتْٗ تيتسث الجيتْضات الدرضغتٔيت٘; ةجيتْضٗ أةديتْبط،
ّالجْضٗ الكٔئّ٘ ،الجْضٗ الكْبٔ٘ يف اليكمل الجيترىٕ ميتً ال يتطٌ الاعؿيتطًّٓ ،ال ىيػيت ٙأٍنٔيت٘
الجْضٗ الفطىػٔ٘ ال تاعديتر األقيتطب إىل الجيتْضات الاعطبٔيتّ٘ ،ميتع أىَيتر أةجيتط ؾيتاعبٔ٘ ميتً الجيتْضٗ
الفطىػٔ٘ إلَّر أىَر أقل ؾاعبْٓ٘ لكً قاعْز األسعاب الػٔرغٔ٘ مؤخطّا هلطو السّليت٘ باعيتس قٔيترو
الجْضات الاعطبٔ٘ ال ٓاعين أىَر ةرىب ىدٔذ٘ بطىرمر غٔرغٕ مُاعليتً ،طرليتب بيتُ الؿيتاعب بؿيتكل
ؾرمل ،أّ أىَر ةرىب تػ خلمل خط ٙطتب٘ مي ن٘ لدلر ضؤٓ٘ ّانش٘ ّختطٔطًيتر غيتلٔنّر،
ف س افد طت الجْضات الاعطبٔ٘ "اإلزاضٗ اذت ٔ ٔ٘ للجْضٗ" ،فهيتلًر عيتً غٔيترب الرىيترمر الػٔرغيتٕ
اليتيتصٖ أز ٚإىل ٍيتيتسض الطرقيتيترت ّاليتيتعخه ّال يتيتّْٗ ،قيتيتسض قيتيتْ ٚزتدناعٔيتيت٘ غ يت مػٔػيتيت٘ للشٔيتيترٗ
الػٔرغيتيتٔ٘ ،سٔيتيتح قيتيترز باعه يتَر لالىَٔيتيترض ال إىل الدينٔيتيت٘ ميتيتً درىيتيتب هخيتيتط أزت باع يت الجيتيتْضات
الاعطبٔيتيتيت٘ يف الْاقيتيتيتع إىل ختلميتيتيتمل امدناعيتيتيترتّ ،تفكيتيتيتر يف الي يتيتيترو اذتيتيتيترةه ةنيتيتيتر ديتيتيتط ٚيف
"الاعيتيتيتطاقّ ،لٔبٔيتيتيتر"ّ ،برلديتيتيترلٕ جتنٔيتيتيتس تطُّْضٍيتيتيتر الػٔرغيتيتيتّٕ ،اى ػيتيتيترو يف ادتٔيتيتيتْفّ ،ظَيتيتيتْض
املٔلٔؿٔرت ،سد ٙقهب عل ٙاذتْٔٓ٘ االددنرعٔ٘
رابعًا :وسائل اإلعالم ونشر املعرفة السياسية:
لصعالو زّض يف امرل الػٔرغٕ; فَنر لٔػر ّلٔسَِٖ ٍصا الاعكط بل مطتبطد مييتص عكيتط
الػفػيتيتطرٜٔد ،سيتيتد اغيتيتددسمْا أزّاتَيتيته يف شليتيتر الاعكيتيتط للديتيتسث عليتيت ٙاليتيتطأٖ الاعيتيترو لويتيتطل
الدويتيتٔ امليؿيتيتْز ّتاعديتيتر ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو إسيتيتس ٚالطيتيتطق الةدػيتيترب املاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘ باعيتيتس
)00
املؤغػرت األّلٔ٘" :األغطٗ – املسضغ٘ – ادترماع٘"

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ل س ؾَس الاعرمل يف بسآرت ال طٌ اذترلٕ عسٗ تطْضات ّحتطةرت غٔرغٔ٘ ةب ٗ; در
زفع السّل ّاذتكْمرت برللذْ ٛإىل شتدليتمل الْغيترٜل ّاألغيترلٔب اإلعالمٔيت٘ ّاالتكيترلٔ٘ ميتً
أديتيتل حت ٔيتيتق غرٓرتَيتيتر ّأٍ يتسافَرّ ،تاعنٔيتيتق مبرزَٜيتيترّ ،الرتّٓيتيتر ألٓيتيتسْٓلْدٔدَر ف َيتيتط اإلعيتيتالو
الػٔرغٕ الصٖ َٓده بردتْاىب ّال هرٓر الػٔرغْٔ٘ ّٓ ،و بإسساخ الديتسث ّالدويتٔ يف اآلضاٛ
ّاألفكيتيترض ّال يرعيتيترت ليتيتس ٚادتنَيتيتْضّٓ ،ػيتيترٍه يف عنلٔيتيت٘ قيتيتيع ال يتيتطاض الػٔرغيتيتٕ األم يت ،
 )0204ةصلر ختيتسو ّغيترٜل اإلعيتالو الي يترو الػٔرغيتٕ باعيتسٗ طيتطق شتدلفيت٘ ،غيتْا ٛةرىيتب
بؿكل مبرؾط أّ غ مبرؾيتط; فَيتٕ تػيترعس سكْميترت اليتسّل عليت ٙتكيتًْٓ ضأٖ عيترو سيتْل
)00
قهٔ٘ مً ال هرٓر ال تاعين السّلّ٘ ،تُْسمس ادتنَْض للْقْ ّزعه اذتكْم٘
ليتيتيتصلر ٓاعديتيتيتر اإلعيتيتيتالو عرملًيتيتيتر ميتيتيتً عْاميتيتيتل الدطيتيتيتْٓط الػٔرغيتيتيتٕ يف عكيتيتيتطىر اذتيتيتيترلٕ اليتيتيتصٖ
ٓدنٔيتيتيتع بسىيتيتيتُ عكيتيتيتط اإلعيتيتيتالو ّاملاعلْميتيتيترت ،ل سضتيتيتيتُ عليتيتيت ٙالديتيتيتسث ّتؿيتيتيتكٔل اليتيتيتطأٖ الاعيتيتيترو
ّقيتيتيتيتٔرغدُ ّٓؿيتيت يت هل غيتيتيتيتاعْز  )04إىل األٍنٔيتيتيتيت٘ اليتيت يت لجليتيتيتيتَر ّغيتيتيتيترٜل اإلعيتيتيتيتالو يف ىؿيتيتيتيتط
املاعطفيتيتيتيتيتيت٘ الػٔرغيتيتيتيتيتيتّٔ٘ ،املػيتيتيتيتيتيترٍن٘ يف الديؿيتيتيتيتيتيت ٘ٝالػٔرغيتيتيتيتيتيتٔ٘ ألفيتيتيتيتيتيتطاز امدنيتيتيتيتيتيتعّ ،تلبٔيتيتيتيتيتيت٘
اسدٔرديتيتيتيتيترت ادتنَيتيتيتيتيتْض الػٔرغيتيتيتيتيتّٔ٘ ،برلديتيتيتيتيترلٕ تسث ٍيتيتيتيتيتر يف تكيتيتيتيتيتًْٓ االجترٍيتيتيتيتيترت ّال يتيتيتيتيتٔه
الػٔرغيتيتيتيتيتٔ٘ م ) 00فَيتيتيتيتيتٕ تاعديتيتيتيتيتر سل يتيتيتيتيت٘ الْقيتيتيتيتيتل بيتيتيتيتيتد ادتنيتيتيتيتيترٍ ّ الي يتيتيتيتيترو اذتيتيتيتيتيترةه)
قرىع ال طاضات
ّتيتيتيتط ٚالبرسجيتيتيت٘ أٌ تطيتيتيتُّْض ّغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو ّزخيتيتيتيتْل أؾيتيتيتكرل دسٓيتيتيتسٗ ّأزّات شتدلفيتيتيتيت٘
قيتيتيتيتيتس أز – ٚميتيتيتيتيتً زٌّ إلويتيتيتيتيتر ٛزّض اإلعيتيتيتيتيتالو الد لٔيتيتيتيتيتسٖ  -إىل فيتيتيتيتيتدض ميرفيتيتيتيتيتص الْقيتيتيتيتيتْل إىل
املاعطفيتيتيتّ٘ ،تْغيتيتيتٔع مػيتيتيترسرت الدْاقيتيتيتل بيتيتيتد األفيتيتيتطاز ّادتنيتيتيترٍ ; ّبرلديتيتيترلٕ أترسيتيتيتب تبيتيتيترزل
املاعلْميتيتيتيتيترت ّالْقيتيتيتيتيتْل إىل مكيتيتيتيتيترزضٍرّ ،مؿيتيتيتيتيترضة٘ ّإىديتيتيتيتيترز املاعطفيتيتيتيتيتّ٘ ،تاعنُّيتيتيتيتيتق املاعييتيتيتيتيت،ٙ
ّإٓكيتيتيتيتيترل الاعرطفيتيتيتيتيت٘ إش سفيتيتيتيتيتعت البٔٝيتيتيتيتيت٘ االتكيتيتيتيتيترلٔ٘ ادتسٓيتيتيتيتيتسٗ عليتيتيتيتيت ٙالفاعيتيتيتيتيتل الفيتيتيتيتيتطزٖ أّ
ادتناعيتيتيتيتّٕ ،الدهيتيتيتيترمً ّالداعيتيتيتيترطمل االددنيتيتيتيترعٕ ملكيتيتيتيتلش٘ أٍيتيتيتيتسا غٔرغيتيتيتيتٔ٘ أّ اددنرعٔيتيتيتيت٘،
ّغ ٍيتيتيتر ّميتيتيتً درىيتيتيتب هخيتيتيتط ،فيتيتيتطغه ف يتيتيتساٌ اذتكْميتيتيترت ّاليتيتيتسّل الػيتيتيتٔططٗ عليتيتيت ٙمكيتيتيترزض
املاعطفيتيتيتيت٘ الػٔرغيتيتيتيتٔ٘ يف البٔٝيتيتيتيت٘ االتكيتيتيتيترلٔ٘ ادتسٓيتيتيتيتسٗ ،إلَّيتيتيتيتر أىيتيتيتيتُ بْغيتيتيتيتع الػيتيتيتيتلط٘ الػٔرغيتيتيتيتٔ٘
ديتيتيتيتُ املاعطفيتيتيتيت٘; بَيتيتيتيتس اليتيتيتيتدشكمه ّالػيتيتيتيتٔططٗ ،بإعيتيتيتيترزٗ
الي يتيتيتيترو اذتيتيتيتيترةه) للسّليتيتيتيت٘ أٌ تْ م
تْدُٔ أّ تؿكٔل الطأٖ الاعرو جترِ قهٔ٘ مر
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الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبّٔ٘ ،زّض ّغرٜل اإلعالو يف تؿكٔلَر ّالدسث علَٔر:

أولًا :مفهوم العالقات العربية  -العربية:
إٌ لْغرٜل اإلعالو زّضّا يف الدسث عل ٙالاعالقرت السّلٔ٘ املاعرقطٗ ،بي لَر ألخبرض مداعل يت٘
برلاعالقرت بد السّل ،غْا ٛةرىب ضمسٔ٘ أّ غ ضمسّٔ٘ ،ال تُ َط املْاقمل هلصِ اليتسّل،
ّالؿدكٔرت ال لجلَر
لصا تطتبط زضاغ٘ الاعالقرت السّلٔيت٘ بدفػيت ّحتلٔيتل الاعالقيترت بيتد ادتنرعيترت الػٔرغيتٔ٘
املي نيتيت٘ يف إطيتيترض إقليتيتٔه ميتيتر ،ميتيتع األخيتيتص يف االعدبيتيترض الاعالقيتيترت ال رٜنيتيت٘ بيتيتد الؿيتيتاعْبّ ،ب يتد
األفيتيتطاز اليتيتصًٓ ٓؤلفيتيتٌْ ٍيتيتصِ الؿيتيتاعْبّ ،ال يت ال كيتيتً فكيتيتلَر عيتيتً الاعالقيتيترت ال رٜنيتيت٘ بيتيتد
اليتيتيتسّل ،خرقيتيتيت٘ سيتيتيتد ٓطبطَيتيتيتر زٓيتيتيتً ّلويتيتيت٘ ّاسيتيتيتسٗ ،ةرليتيتيتسّل الاعطبٔيتيتيت٘ ّلكيتيتيتٌْ الاعالقيتيتيترت
الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ أسيتيتس ميتيتدو ات السضاغيتيت٘ ،ليتيتعو عليتيت ٙالبرسجيتيت٘ اغيتيتداعطال الاعالقيتيترت السّلٔيتيت٘
بؿكل عرو لفَه طبٔاع٘ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘ مْنْك السضاغ٘ ،مع اإلؾرضٗ بيتسٌ تليتر
الطبٔاع٘ لٔػب مً الجْابب ال ال تيتدو ; ّشليتر لػيتطع٘ تويت زتطٓيترت األسيتساخ ّالػٔرغيترت
السّلٔ٘
أ  -الاعالقرت السّلٔ٘ :International Relations
إٌ الاعالقرت السّلٔيت٘ مل تكيتبض عل ّنيتر أةرز أيتر َّإليتر باعيتس اذتيتطب الاعرملٔيت٘ األّىل ،فرليتسّل
عل ٙاخدالفَر ال كيَر أٌ تاعٔـ مباععل عً السّل األخيتطّ ،ٚالبيتس أٌ تكيتٌْ مدفرعليت٘ يف
امدنع السّلٕ
اغدُدسمب ةلن٘ زّلٔ٘  Internationalألّل مطٗ مً قمبل د مٕ بيجيترو Jeremy Benthamيف
ىَرٓيتيت٘ ال يتيتطٌ الجيتيترمً عؿيتيتط ّٓ )05اعديتيتر مفَيتيتْو "الاعالقيتيترت السّلٔيتيت٘" مفَْمّيتيتر فهفرنّيتيتر للورٓيتيت٘;
سٔح تاعطفَر املْغْع٘ الرٓطرىٔيت٘ بسىَيتر" :الاعالقيترت بيتد سكْميترت زّل مػيتد لُّ٘ٓ ،ػيتداعنل
ةنيتيتطاز ملاعييتيت ٙالػٔرغيتيتٔ٘ السّلٔيتيت٘ "ٍّ ،يتيتصا الداعطٓيتيتمل ٓاعطيتيتٕ أٍنٔيتيت٘ للاعالقيتيترت بيتيتد اليتيتسّل
املػد ل٘" بٔينر ُٓاعيتطم بيتسّٖ  )06الاعالقيترت السّلٔيت٘ بسىَيتر" :الاعليته اليتصٖ ُٓاعييت ٙبْاقيتع الاعالقيترت
السّلٔيتيتّ٘ ،اغيتيتد طاَٜر برملالس يتيت٘ ّالدذطٓيتيتب أّ امل رضىيتيت٘; ميتيتً أديتيتل الدفػ يت ّالدْقم يتع" ٍّيتيتصا
الداعطٓمل َٓده برألغيتلْب الاعلنيتٕ يف تْنيتٔض الاعالقيترت السّلٔيت٘ ّغرٓدَيترّ ،تْقميتع ميتر غيتٔده ميتً
ظْاٍط يف إطرضٍر م )08

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ب  -الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘:
ٓؿيتيت مفَيتيتيتْو الاعالقيتيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيتيت٘ إىل الاعالقيتيتيترت البٔئيتيت٘ أّ الجيرٜٔيتيتيت٘ بيتيتيتد زّل
اإلقلٔه الاعطبٕ سٔح جمل الي رو اإلقلٔنٕ الاعطبٕ "مي ْم٘ البالز الاعطبٔيت٘ ميتً مْضٓدرىٔيتر إىل
ارتليتيتٔرّ ،اليتيتصٖ ٓيتيتطبط بيتيتد أعهيتيتر ُٜعيرقيتيتط الدْاقيتيتل ادتويتيتطايفّ ،الدنرثيتيتل يف عسٓيتيتس ميتيتً
الاعيرقيتيتط اللوْٓيتيت٘ ّالج رفٔيتيت٘ ّالدرضغتٔيتيت٘ ّاالددنرعٔيتيت٘" ّ )07تعامييتيتب ىؿيتيتسٗ الي يتيترو اإلقلٔنيتيتٕ
)08
الاعطبٕ مع إىؿر ٛدرماع٘ السّل الاعطبٔ٘ عرو 0945و
ّغيتيتددططق السضاغيتيت٘ إىل الاعالقيتيت٘ الجيرٜٔيتيت٘ الػيتيتاعْزٓ٘  -املكيتيتطٓ٘)ّ ،ال يت لجميتيتل ظيتيترٍطٗ
اليعاكّ ،الاعالق٘ الجير ٜ٘ٔالػاعْزٓ٘  -الٔنئ٘)ّ ،ال لجمل ظرٍطٗ الكطاك "اذتطب"
ّتط ٚالبرسج٘ أٌ ظرٍطتٕ اليعاك ّ )Disputeاذتطب ٍ )Warنيتر ميتً ظيتْاٍط الاعالقيترت
السّلٍّٔ٘ ،نر غتدلفرٌ برعدبرض أٌ ظرٍطٗ اليعاك السّلٕ ٍْ ارتال  ،أّ تاعرضل االجترٍيترت
بد زّليتدد أّ أةجيتط سيتْل قهيترٓر ستيتسزٍّٗ ،يتْ أقيتل سيتسٗ ّ ْلٔيت٘ ميتً الكيتطاك ّعتيتسمزٍر
ىرقيتيتٔمل ْٓغيتيتمل  )08بسىَيتيتر ٍيتيتٕ ال يت حتيتيتسخ عيتيترزٗ ىدٔذيتيت٘ تاعيتيترضل أّ تكيتيترزو بيتيتد اجترٍيتيترت
شتدلفّ٘ ،عسو تْافق يف املكر بد ططفد أّ أةجط; در ٓسفع بيترألططا املاعئيت٘ مبرؾيتطٗ
إىل عيتسو ال بيتيتْل برلْنيتيتع ال يتيترٜهّ ،سترّليتيت٘ تويتيتٔ ِ بٔينيتيتر اذتيتيتطب ّنيتيتشَر م ليتيتس  )09بسىَيتيتر ال
كً أٌ تده إال عل ٙقْضٗ ّاسسٗ" ٍّْ ،الدكرزو الفاعلٕ برلػالح"
ثانيًا :األوضاع الراهنة للدول العربية:
ؾ يتكَّلب ثيتيتْضات ميتيتر ُٓػيتيتن ٙبيتيترلطبٔع الاعطبيتيتٕ سيتيتسثّر مَنايتيتر ّأغرغ يتّٔر إلعيتيترزٗ قيتيتطا ٗٛالْنيتيتع
الاعطبيتيتٕ ّترضغتيتيتُ ف يتيتس أزت إىل تويتيتٔ ميتيتْاظًٓ ال يتيتْ ٚالػٔرغيتيتٔ٘ ّاإلعالمٔيتيتّ٘ ،برلديتيترلٕ تويتيتٔ
أّ لْٓرت األم٘ الاعطبٔيت٘ ّعليت ٙاليتطغه ميتً ميتطّض ويتؼ غيتيْات علَٔيتر ،فليته عتكيتل أٖ تْافيتق
علّ ٙقمل ٍصا اذتسخ املفكلٕ يف ترضٓذ الاعطب املاعرقط
ل يتيتس ؾيتيتَست ويتيتؼ زّل عطبٔيتيت٘ الطبٔيتيتع الاعطبيتيتٕ تيتيتْىؼ ،مكيتيتط ،اليتيتٔنً ،لٔبٔيتيترّ ،غيتيتْضٓر)
خيتالل أّاخيتيتط عيترو ّ 0202مطليتيتع ّ ،0200اليت اىيتسلاعب يف ظميتيتً مد يترضبّ ،داعليتب ميتيتً الاعيتيترو
 0200مفكلٔار يف الدرضٓذ الاعطبٕ املاعرقيتط ّتؿيت بؿيتكل ّانيتض إىل أٌ ٍيتصا الاعيترو ليتٔؼ إال
تساعٔرت ّتطاةنرت ترضغتٔ٘ ّغٔرغٔ٘ ألسساخ غٔرغٔ٘ غرب ٘
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ّتدفيتيتق البرسجيتيت٘ ميتيتع تفػ يت دْغيتيتدر لْبيتيتٌْ  Gustave Le Bonلػيتيتلْا ادتنيتيترٍ أثييتيترٛ
الجْضات; برلطغه مً أٌ أ قل الجْضٗ ٍيتْ الاع يتل ،فيتإٌ األغيتبرب اليت تََٔٝيتر الجيتْضٗ ال تيتؤثمط َّإليتر
باعس أٌ تدشْل إىل عْاطمل ٍّصا ٓيطبيتق عليت ٙثيتْضات ادتنيترٍ يف الطبٔيتع الاعطبيتٕ ،سٔيتح إٌ
الفطز مَنر ةرٌ مدشهطّا أّ مج فًر ،فَْ ٓكبض بطبطٓار يف الْغيتط ادتناعيتٕ ادتنَيتْض); ألٌ
مر ٔع غلْا ادتنرٍ ٍْ الالع الىٔ٘ يف اغدذربدَر للنْاقمل ال تكٌْ بَر ليتصلر عييتس
تؿكل ادتنَْض تػٔطط علُٔ عنلٔرت ىفػٔ٘ حتكنَر ّتكياعَر املْاقيتملّ ،تيتؤثمط يف غيتلْا
األفطاز; إميتر برإلعتيتر ٛأّ الاعيتسّ ٚاالددنرعٔيت٘ ،بؿيتكل مبرؾيتط يف املٔيتساٌ) ،أّ غيت مبرؾيتط
عر ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ) مباعي ٙهخط ،الدسث يف ادترىب الْدساىٕ أةجيتط ميتً ادترىيتب
الاع ليتيتٕ ّتاعد يتيتس البرسجيتيت٘ أٌ قيتيتْٗ إضازٗ الجيتيتْضٗ ةرىيتيتب أةيتيتر ميتيتً إزاضٗ الجيتيتْضٍّٗ ،يتيتصا ميتيتر داعيتيتل
باع الجْضات تفؿل لاعسو ّدْز قرٜس هلر
ّتسغٔػّر عل ٙمر غبق ،تساّلب ّغرٜل اإلعالو ميص قٔيترو الجيتْضات الاعطبٔيت٘ اذتيتسٓح سيتْل
تسث مر ُٓػن  ٙبرلطبٔع الاعطبٕ عليت ٙاملؿيتَس الػٔرغيتٕ الاعطبيتٕ بكيتف٘ عرميتّ٘ ،عليت ٙالاعالقيترت
الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ بكيتيتف٘ خرقيتيت٘ ّغيتيتدداعطل السضاغيتيت٘ بكيتيتْضٗ عرميتيت٘ للاعالقيتيت٘ الجيرٜٔيتيت٘ لليتيتسّل
الاعطبٔ٘ مْنْك السضاغ٘ يف إطرض اإلعالو الػٔرغٕ
ثالثًا :العالقات الثنائية للسعودية مع (مصر واليمن):
أ -

الاعالقرت الػاعْزٓ٘ – املكطٓ٘:

تاعدر الاعالقرت الػاعْزٓ٘ املكطٓ٘ أٍه الطةرٜع ّالدفرعالت الاعطبٔ٘ ،سٔح إىَنيتر يتجالٌ
منْشدّر للسّل٘ الاعطبٔ٘ ،ال لكل ميَر تطاثَر ارترم ّقٔندَر املدنٔعٗ ،ةنر أٌ الاعالقيترت
بٔيَنر تاعطنب ملطاسيتل ميتً الداعيترٌّ ّالدشيترلملّ ،الدييترفؼ الػٔرغيتّٕ ،أسٔر ّىيتر الاعػيتكطٖ،
)02
فسغَنب الاعالقرت بٔيَنر بؿكل ٍرو ّفاعرل يف قٔرغ٘ منط الدشرلمل الاعطبٕ
ةرٌ الكطاك املكطٖ الػاعْزٖ أسس أبطظ الكطاعرت الاعطبٔيت٘  -الاعطبٔيت٘ يف الػيتدٔئرت،
ّشليتيتر للْديتيتْز املكيتيتطٖ يف اليتيتٔنً ميتيتً عيتيترو 0960و سديتيت ٙعيتيترو 0967وّ ،اليتيتصٖ ةيتيترٌ ُٓؿيتيتكل
تَسٓسّا للسّل ارتلٔذٔ٘ بػبب غٔرغ٘ مكط اليرقطٓ٘ لكيتً باعيتس 0967و إ تػيتْٓ٘ الكيتطاك
املكيتيتطٖ  -الػيتيتاعْزٖ سيتيتْل اليتيتٔنً ،ةنيتيتر اجتيتيتُ الي يتيترو املكيتيتطٖ إىل اقيتيتالح عالقرتيتيتُ ميتيتع

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

األى ن٘ الاعطبٔ٘ ّ )00برلدرلٕ ف س قرمب الاعالقرت األخْٓيت٘ عليت ٙاالسيترتاو املدبيترزلّ ،املكيتر
)00
املؿرتةّ٘ ،الاعالقرت االقدكرزٓ٘ الْثٔ ٘
تكدػيتيتب الاعالقيتيترت الػيتيتاعْزٓ٘ املكيتيتطٓ٘ خكْقيتيتٔ٘ لٔعٍيتيتر عيتيتً ب ٔيتيت٘ الاعالقيتيترت الجيرٜٔيتيت٘
الاعطبٔ٘ ،ف س عنست السّلدرٌ إىل االبداعرز عً االىفاعرلّ ،شلر بإعالٌ مْقفَنر بكل ٍيتسّٛ
ّتيتيتطّّ ،الػيتيتاعٕ إىل الطغيتيترٜل السبلْمرغيتيتٔ٘ ّاذتيتيتْاض اهليتيترزئّ ،إىل إقرميتيت٘ عالقيتيترت مدْاظىيتيت٘
ّمدكرف ٝيت٘ ميتيتع ةرفيتيت٘ ال يتيتْ ٚالسّلٔيتيت٘ ،ميتيتع ّنيتيتع أميَن يتر اليتيتْطين ّمكيتيتلشدَنر ال ْمٔيتيت٘ يف
م سم٘ أٍسافَنر الػٔرغٔ٘ إمسرعٔل ،0202 ،م)55
ب -

الاعالقرت الػاعْزٓ٘ – الٔنئ٘:

تاعسُّ الٔنً دعّٛا أغرغٔار مً اليػٔر الاعرو لؿبُ ادتعٓطٗ الاعطبٔ٘ ،إش تيتطتبط بيتسّل زتليتؼ
الداعرٌّ لسّل ارتلٔر الاعطبٔ٘ عل ٙاملػدْٓرت الدرضغتٔ٘ ّاإلثئ٘ ّال ْمٔ٘ ،األمط الصٖ يشَيتر
أٍنٔيتيتيت٘ ةيتيتيتر ٚبرليػيتيتيتب٘ ليتيتيتسّل ارتليتيتيتٔر عليتيتيت ٙةرفيتيتيت٘ املػيتيتيتدْٓرت :اإلغيتيتيترتاتٔذّٕ ،األميتيتيتين،
ّاالقدكرزٖ
ّىدٔذيتيت٘ لاعرقيتيتف٘ اذتيتيتعو ،ف يتيتس أضغيتيتب ّقيتيترٜع دسٓيتيتسٗ يف ميتيتْاظًٓ ال يتيتّْ ،ٚأزّاض الالعيتيتبد
نيتيتنً اإلقليتيتٔهٍّ ،يتيتْ ميتيتر قيتيتس جم يتل خطيتيتْٗ ةيتيتب ٗ أّىل يف إعيتيترزٗ ضغيتيته ارتطٓطيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘
للنيط ّ٘ ،الغٔنر باعس زخْل الػاعْزٓ٘ ططفًيتر مبرؾيتطّا يف ماعرزليت٘ الدْاظىيترت ال رٜنيت٘ ليتٔؼ يف
الٔنً ف ط ،بل يف ملفرت اإلقلٔه املدؿربكّ٘ ،خرق٘ يف غْضٓر ّالاعطاق فرلدَسٓس اإلٓطاىٕ
ىربع مً عسٗ اعدبرضات :ادتْاض ادتوطايفّ ،املفرٍٔه الدرضغتٔ٘ اإلٓطاىٍّٔ٘ ،يتْ أٌ ارتليتٔر ٍيتْ
خلٔر فرضغّٕ ،تط ٚأٌ ٍصِ امليط ٘ ٍيتٕ اميترل اذتٔيتْٖ هليترّ ،أخيت ّا مفَيتْو تكيتسٓط الجيتْضٗ
اإلغيتيتيتالمٔ٘ ليتيتيتسّل ارتليتيتيتٔر الاعطبٔيتيتيت٘ ةي طيتيتيت٘ اىطيتيتيتالق ضتيتيتيتْ بيتيتيترقٕ ميط يتيتيت٘ الؿيتيتيتطق األّغيتيتيتط
املط ٖ)0200 ،
رابعًا :العالقات العربية -العربية في وسائل اإلعالم:
ٓ ْو اإلعالو ادتسٓس بْغرٜلُ ّأزّاتُ بيتسّض ةيتب يف األسيتساخ الػٔرغيتٔ٘ ّاليتدو ات اليت
تكٔب امدناعرت الاعطبٔ٘ يف الػيْات األخ ّٗ ،ميَر امدنع الػاعْزٖ ّٓدهض شليتر عييتسمر
ةؿيتيتيتفب عرقيتيتيتف٘ اذتيتيتيتعو ميتيتيتس ٚتهيتيتيترضب ةيتيتيتل ميتيتيتً ّغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو الػيتيتيتاعْزٓ٘ ّاملكيتيتيتطٓ٘
اذتكْمٔ٘ ّارترق٘ يف تكطعترت الكشفٔد ّاإلعالمٔد
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ل يتيتس تػيتيتبب االىفيتيتالت اإلعالميتيتٕ ّغٔيتيترب املَئيتيت٘ لاعيتيتسز ميتيتً اإلعالميتيتٔد يف إثيتيترضٗ أظميتيترت
زبلْمرغٔ٘ بد مكط ّعسز مً السّل اإلقلٔنٔ٘ ،مً أٍنَر الػاعْزٓ٘; مً ٍذْو عليت ٙالطميتْظ
الػٔرغيتٔ٘ للننلكيت٘ ّغٔرغيترتَر ،ثيته اىد يترز لاعرقيتف٘ اذتيتعوّ ،اىد يترز ليؿيترطرت ٍٔٝيت٘ األميتط
بيتيتيترملاعطّ ّاليَيتيتيتٕ عيتيتيتً امليكيتيتيتطّ ،اىد يتيتيترز الدشيتيتيترلمل اإلغيتيتيتالمٕ اليتيتيتصٖ أعليديتيتيتُ املنلكيتيتيت٘ يف
زٓػنر 0205حملرضب٘ اإلضٍرب عػكط )0206 ،ةنر ثرض الكج مً ادتسل يف األّغيتره
اإلعالمٔيتيت٘ سيتيتْل تباعٔيتيت٘ دعٓطتيتيتٕ ت يت اٌ ّقيتيتيرف اليتيتْاقاعدد يف ميتيتسخل خليتيتٔر الاع بيتيت٘ بيتيترلبشط
األاط ميص إعالٌ تْقٔع اتفرقٔ٘ تطغٔه اذتسّز البشطٓ٘ بد اذتكْم٘ املكطٓ٘ ّاذتكْم٘
الػاعْزّٓ٘ ،ال تيد ل مبْدبَر ادتعٓطترٌ إىل الػاعْزٓ٘
أميتيتر عليتيت ٙادترىيتيتب الػيتيتاعْزٖ  -اليتيتٔنين ،فنييتيتص اىطيتيتالق عرقيتيتف٘ اذتيتيتعو ّىؿيتيتطرّ ٛغيتيترٜل
الدْاقيتيتل االددنيتيترعٕ الاعيتيتطب بؿيتيتكل عيتيتروّ ،اليؿيتيتطر ٛالػيتيتاعْزٓد بؿيتيتكل خيتيترمٓ ،يتيتسّىٌْ
تسٓٔيتيتسٍه لل يتيتطاض الديتيترضغتٕ برلديتيتسخل الاعػيتيتكطٖ زع ّنيتيتر للؿيتيتطعٔ٘ يف اليتيتٔنًّ ،تك يتسّض ّغيتيته
#عرقيتيتف٘_اذتيتيتعو أةجيتيتط الْغيتيتْو " "Hashtagsتيتيتساّلًر يف الاعيتيترمل الؿيتيتطق األّغيتيتط)0205 ،
ّبرزض مػددسمْ ؾبكرت الدْاقل االددنرعٕ "فٔؼ بْاّ ،تْٓرتّْٓ ،تْٔب" بيؿط الويترضات
ادتّْٓ٘ ،تبرزل فٔسٍْٓرت مكْضٗ للورضات ،ةنر إ تسؾيتد أةجيتط ميتً قيتفش٘ عليت ٙمْقيتع
الدْاقل "فٔؼ بْا" عتنل اغه عرقف٘ اذتعو) ّس ٕ ّغه #الٔنً برٍدنرو ةب عطبٔايتر
ّعرملٔايتيتر مكيتيتطوّ )0205 ،أؾيتيترض باعيت املػيتيتددسمد أٌ ٍييتيترا أةجيتيتط ميتيتً  9مالٓيتيتد توطٓيتيتسٗ
اغددسو فَٔر ّغه #عرقف٘_اذتعو ادتعٓطٗ مبرؾطّ )0205 ،قس غطز باع اليرؾطد يف
تْٓرت بسٌ قطاض الدسخل الاعػكطٖ ٍْ قيتطاض ؾيتذركّٓ ،يتستٕ يف مكيتلش٘ اليتٔنً ّارٓدَيتر ميتً
تػلٔنَر إلٓطاٌ
لكً عل ٙادترىب اآلخط لْغرٜل اإلعالو الٔنئ٘ الد لٔسٓيت٘ ّادتسٓيتسٗ) صتيتس أٌ اذتيتْثٕ
ٓػيتيتيتٔطط عليتيتيت ٙالػيتيتيترس٘ اإلعالمٔيتيتيت٘ الٔنئيتيتيت٘ بؿيتيتيتكل ةرميتيتيتل ،عليتيتيت ٙاملػيتيتيتدْٓد الدلفعٓيتيتيتْىٕ
ّالكشفٕ ،برإلنرف٘ إىل ال يْات اإلٓطاىٔ٘ الساعن٘ للشْثٕ ،مجيتل" :الاعيترمل""ّ ،سيتعب اهلل"،
ّ"املييترض"  )rawabetcenter.com, 2015ليتيتصا تُؿيتكل األظميتيترت ّاذتيتطّب يف ماع يتيته األسٔيتيترٌ
تساعٔرت ّحتسٓرت لْغرٜل اإلعالو; ألٌ ظطّ اذتطب ّاألظم٘ ختدلمل عً ال طّ الاعرزٓ٘
ّتط ٚالبرسجيت٘ أٌ اذتيتطّب تكيتيع الديترضٓذُ ّ ،تؿيتكل اإلطيترض املاعيتطيف ّاإلعالميتٕ ادتسٓيتس،
ّميتيتع ظَيتيتْض ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ أقيتيتبض اإلعيتيتالو مٔيتيتساىّر ضٜٔػ يتٔار للكيتيتطاعرت الػٔرغيتيتٔ٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ّالفكطٓيتيتيت٘ ّالج رفٔيتيتيت٘ إش إٌ سيتيتيتطب اإلعيتيتيتالو تاعيتيتيتسُّ ديتيتيتعّٛا أغرغيت يتٔار ميتيتيتً اذتيتيتيتطب الاعػيتيتيتكطٓ٘
الد لٔسّٓ٘ ،أزاٗ مً أزّات إزاضٗ الكطاكّ ،لير يف الْالٓرت املدشسٗ مجرل ،عييتسمر اغيتددسمب
اإلعيتيتيتالو ةإسيتيتيتس ٚأزّاتَيتيتيتر إلغيتيت ره االحتيتيتيترز الػيتيتيتْفٔ ةنيتيتيتر أٌ الداعرميتيتيتل الػيتيتيتطشٕ ميتيتيتع
ؼ األميتيتً ال يتيتْمٕ لليتيتسّلٓ ،فيتيترقه ميتيتً
ال هيتيترٓر الػٔرغيتيتٔ٘ ارترضدٔيتيت٘ اذتػرغيتيتّ٘ ،اليتيت ليتيت ُّ
املؿيتيتكالت ال يت تْاديتيتُ تليتيتر اليتيتسّلُّٓ ،اع يتيتسٍر يف عالقرتَيتيتر ارترضدٔيتيت٘ اإلقلٔنٔيتيت٘ ّالسّلٔيتيت٘،
ّٓعٓس ميتً اضبيترا الػيترس٘ الػٔرغيتٔ٘ ّتؿيتُْٓ قيتْضٗ الػيتاعْزٓ٘; ألٌ باعيت سػيتربرت الدْاقيتل
االددنرعٕ ال حتنل ٍْٓرت مػداعرضٗ قس تُساض مً أططا ّأدَعٗ خرضدٔ٘ ماعرزٓ٘ للسّل٘
 اإلعالو ادتسٓس ّزّضِ يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ لس ٚادتنَْضّ ،مساخلُ الي طٓيت٘املفػمطٗ لدفرعالتَر يف امدناعرت املاعرقطٗ:
أولًا :نشأة وسائل اإلعالم الجديدة وتطوُّرها:
ؾكَّل الفهيتر ٛاالفرتانيتٕ أٍيته إصتيترظات ثيتْضٗ تكيْلْدٔيتر املاعلْميترت ّاالتكيترالت اليت
ؾَسٍر اإلىػرٌّ ،شلر بسخْل الاعرمل عكط اإلىرتىب يف ىَرٓ٘ ال طٌ الاعؿطًّٓ ،اليتصٖ ُٓنجميتل
الدو األةر يف ترضٓذ االتكرل اإلىػرىٕ
تطةَّع مفَْو "اإلعالو ادتسٓس" يف مطسل٘ ؾْٔعُ عل ٙاألزّات ّّغرٜل االتكرل اذتسٓجيت٘
املطتبطيتيت٘ برإلىرتىيتيتب ّ ،مجيتيت٘ إىيتيترك عليتيت ٙأىيتيتُ ال ْٓديتيتس تاعطٓيتيتمل مدفيتيتق علٔيتيتُ ميتيتً مي يتيتطٖ الاعليتيتْو
اإلىػ يترىّٔ٘ ،تاعيتيتْز اإلؾيتيتكرلٔ٘ يف شليتيتر إىل أٌ املفَيتيتْو ىفػيتيتُ ال ٓيتيتعال يف إطيتيترض زٓيرمٔكٔيتيت٘
الدؿكمل ّاإلنرفرت املديْعّ٘ ،ال كيتً إزضاا سيتسّز اإلعيتالو ادتسٓيتس ميتً سٔيتح البئيت٘،
ّالد ئرتّ ،الدطبٔ رتّ ،ارتسمرت سد ٙاآلٌ
ثانيًا :املداخل النظرية لإلعالم الجديد:
ْٓاديتيتُ البيتيترسجٌْ باعيت اإلؾيتيتكرلٔرت املداعل يتيت٘ مبيتيتس ٚمالٛميتيت٘ الي طٓيتيترت اإلعالمٔيتيت٘ ّمنرشدَيتيتر
ال يت بُئيتيتب عليتيتّ ٙغيتيترٜل اإلعيتيتالو الد لٔسٓيتيت٘ ّبؿيتيتكل عيتيترو كيتيتً اغيتيتداعطال أبيتيتطظ امليتيتساخل
ارترق٘ برإلعالو ادتسٓس سػب ظَْضٍر عل ٙاليشْ الدرلٕ:
 - 0أفكرض ىٔكْالؽ ىٔوطّبْى

Nicholas Negroponte

 - 0مسخل فٔسلط Roger Fidler
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 - 0املسخل االتكرلٕ ادتسٓس لكطّغيب Vin Crosbie
 - 4مسخل الدكئفرت الجالث٘ لصعالو ادتسٓس Davis & Owen
 - 5مسخل برفلٔر John Pavlik
 - 6مسخل مرىْفٔدـ Lev Manovich

ثالثًا :خصائص اإلعالم الجديد ،ووسائل اإلعالم الجديد:
ٓدنّٔع اإلعالو ادتسٓس باعسٗ خكيترٜل م رضىيت٘ بيترإلعالو ادتنيترٍ ٖ الد لٔيتسٖ) ميتً سٔيتح

الْغيتيتيتيترٜل ّاألزّات ّٓؤةيتيتيتيتس فيتيتيتيتْضتطّب  (2006) Qvortrupأٌ لْغيتيتيتيترٜل اإلعيتيتيتيتالو ادتسٓيتيتيتيتس
خكرٜل غ ثربد٘ ،بل مدو ٗ ّمدطْضٗ برغدنطاض ٍّٕ ،ةيتج ٗ ّلٔػيتب قلٔليت٘ أّ ستيتسّزٗ،
مجل ّغرٜل اإلعالو ادتنرٍ ٓ٘ الد لٔسٓ٘)
رابعًا :دور اإلعالم الجديد في تشكيل املعارف السياسية للشباب السعودي:
تَيتيتده ىٔيتيتع اليتيتسّل باعيرقيتيتط ثطّتَيتيتر البؿيتيتطّٓ٘ ،تطةيتيتع اٍدنرمَيتيتر عليتيت ٙعيكيتيتط الؿيتيتبرب،
الصٖ ُٓنجمل املكسض الطٜٔؼ ليَه٘ األم٘ سٔح تاعدر مطسليت٘ الؿيتبرب ميتً أٍيته املطاسيتل املَنيت٘
يف سٔيتيترٗ اإلىػيتيترٌ ،فَيتيتٕ مطسليتيت٘ الطرقيتيت٘ املدسف يتيت٘ ،بَيتيتر تداعيتيتسز األىؿيتيتط٘ تباعّيتيتر ذترديتيترت الفيتيتطز
اليرباع٘ مً اٍدنرمرتُّ ،ال ختدلمل برخدال امدناعرت ّالؿطاٜض امدناعٔ٘
ّتيتيتيتيتط ٚالبرسجيتيتيتيت٘ أٌ تطيتيتيتيتُّْ ض البٔٝيتيتيتيت٘ االتكيتيتيتيترلٔ٘ يف امدنيتيتيتيتع الػيتيتيتيتاعْزٖ املاعرقيتيتيتيتطّ ،زخيتيتيتيتْل
الػيتيتاعْزٓد لصعيتيتالو ادتسٓيتيتس بؿيتيتبكرتُ االددنرعٔيتيتّ٘ ،تيرّليتيتُ لل هيتيترٓر الػٔرغيتيتٔ٘ احمللٔيتيت٘
ّالاعطبٔيتيت٘ ّالسّلٔيتيت٘  -أظَيتيتطت "ؾدكيتيتٔ٘ قْمٔيتيت٘ غيتيتاعْزٓ٘" هليتيتر طيتيتربع شتدليتيتمل عيتيتً الؿدكيتيتٔ٘
ال ْمٔ٘ الػاعْزٓ٘ ال تيرّلدَر زضاغ٘ ارتطٔب )0200 ،يف األىجطّبْلْدٔر ّٓدهض لييتر شليتر
يف تؿيتكمل اليتطأٖ الاعيترو الػيتاعْزٖ ضقن أيتر) جتيتيترِ ال هيترٓر احمللٔيت٘ أّ الاعطبٔيتّ٘ ،لييتر يف ّغيتيتْو

 )Hashtagsعرقيتيتيتف٘ اذتيتيتيتعوّ ،الييتيتيتعاك املكيتيتيتطٖ -الػيتيتيتاعْزٖ عليتيتيت ٙادتعٓيتيتيتطتد ّ -اليت يت
تكسضت الْغْو الاعطبٔ٘ ّالاعرملٔ٘  -خ مجرل ّبرلدرلٕ أقبض مً الهطّضٗ جتسٓيتس ارتطيترب
الْطينّ ،الرتةٔع عليت ٙأٍنٔيت٘ اليتْطً ميتع ّديتْز امليتْاطً ،باعيتس أٌ ضةيتعت ّغيترٜل اإلعيتالو
ادتسٓيتيتس عليتيتّ ٙديتيتْز امليتيتْاطً ،إش أخطديتيتب لييتيتر مفَيتيتْو قيتيتشرف٘ امليتيتْاطً ،لكيَيتيتر يف امل ربيتيتل
أٍنليتيتب اليتيتْطً ّنيتيتٔرك مفَيتيتْو االىدنيتيتر ٛاليتيتْطين ،سديتيت ٓ ٙيتيترّو األٍيتيتسا ارترضدٔيتيت٘ ّاملاعرزٓيتيت٘
للػاعْزٓ٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

األطـر النظرية للدراسة وحدود تىظًفها
أولًا :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم :Media Dependency Theory
اختصت البرسج٘ مً مسخل االعدنرز علّ ٙغيترٜل اإلعيتالو) إطيترضّا ى ط آيتر برعدبيترضِ ٓطةيتع
عليت ٙالْغيتيتٔل٘ ّزضديت٘ أٍنٔدَيتيتر ليتس ٚالفيتيتطز لكيتٕ ٓػيتيتد ٕ ماعلْمرتيتُ ميَيتيتر ّةنيتر ٓيتيتْسٕ اغيتيته
الي طٓيتيت٘ ،فيتيتإٌ الاعالقيتيت٘ الطٜٔػيتيتٔ٘ ال يت حتكنَيتيتر ٍيتيتٕ عالقيتيت٘ االعدنيتيترز بيتيتد ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ّالي يتيترو االددنيتيترعٕ ّادتنَيتيتْضٍّ ،يتيتٕ ميتيتً أبيتيتطظ الي طٓيتيترت ال يت تطةيتيتع عليتيت ٙاليتيتسّض املاعيتيتطيف
لْغرٜل االتكرل عل ٙأفطاز امدنع اذتسٓح الاعػر  ،0229 ،م)006
-

االعدنرز املدبرزل بد ّغرٜل اإلعالو ّالي رو الػٔرغٕ:

ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو غرلبّيتيتر تكيتيتٌْ أزاٗ مػيتيترعسٗ للاعنيتيتل الػٔرغيتيتّٕ ،الي يتيترو الػٔرغيتيتٕ ٓكيتيتٌْ
مكسضّا مَنّر مً مكيترزض ّغيترٜل اإلعيتالوّ ،ليتٔؼ مب يتسّض أٖ ى يترو غٔرغيتٕ أزا ٛزّضِ باعٔيتسّا
مً ّغرٜل اإلعالو عبرؽ ،0224 ،م)40
ٓاعدنيتيتس الي يتيترو الػٔرغيتيتٕ عليتيت ٙمكيتيترزض ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو; للشفيتيترظ عليتيت ٙالي يتيترو الػٔرغيتيتٕ،
ّاليتيتْال ٛللسّليتيت٘ ،مجيتيتل :حت ٔيتيتق الدكرفيتيتل االددنيتيترعٕ; عيتيتً ططٓيتيتق خليتيتق اإلىيتيترك االددنيتيترعٕ
ّعنلٔرت تؿكٔل اليتطأٖ الاعيترو; ّتي يتٔه ّتاعبٝيت٘ امليتْاطيد لديفٔيتص األىؿيتط٘ الػٔرغيتٔ٘ ،مجيتل:
االغيتيتداعساز للشيتيتطبّ ،الدكيتيتْٓب االىدديتيتربٕ; ّالػيتيتٔططٗ ّالفيتيتْظ يف الكيتيتطاك اليتيتساخلٕ ،مجيتيتل
الكيتيتطاك عليتيت ٙالػيتيتلط٘ الديفٔصٓيتيت٘ أّ الدؿيتيتطٓاعٔ٘; ّتجبٔيتيتب ّتيتيتسعٔه ال يتيتٔه ّالينيتيترشز الػٔرغيتيتٔ٘،
مجل :اذتطّٓ٘ ،املػرّاّٗ ،اسرتاو ال رىٌْ ةريف ،0220 ،م)45
ُّٓنجمل الي رو الػٔرغٕ يف املنلكيت٘ الاعطبٔيت٘ الػيتاعْزٓ٘ سرليت٘ خرقيت٘ بيتد ال ُّيتي ه املاعرقيتطٗ;
ميتيتً سٔيتيتح إٌ الؿيتيتطٓاع٘ اإلغيتيتالمٔ٘ تُن مجيتيتل مكيتيتسض الػيتيتلطرت الاعلٔيتيتر هليتيتصا الي يتيترو ،ةنيتيتر أىَيتيتر
املطداعٔيتيت٘ الفكطٓيتيت٘ ال يت تُن مجيتيتل اإلطيتيترض الاعيتيترو للػٔرغيتيترت زاخيتيتل امدنيتيتع ّٓيتيتط ٚهل غيتيتاعْز،
 )0226أٌ املنلك٘ اٍدنب بْنع غٔرغ٘ إعالمٔ٘ تُشسمز األطيتط الاعرميت٘ لاعنيتل ّغيترٜل اإلعيتالو
عل ٙخسم٘ غٔرغ٘ السّل٘ ال رٜنّ٘ ،قٔرى٘ املكر الاعلٔر للنْاطيدّ ،تاعنٔق عرطفيت٘ اليتْالٛ
للْطً يف ىفْغَه ةنر ّناعب سكْم٘ املنلك٘ يف الي رو األغرغٕ للشكه س ْق ةيتل
مْاطًّ ،ال ةفلدَر لُ الؿطٓاع٘ اإلغالمّٔ٘ ،مر ىكّب علُٔ الاعَْز ّاملْاثٔق السّلٔيت٘ اليت
ال خترلمل ىكْم الؿطٓاع٘
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مراجعة الدراسات واألدبًات السابقة والتعلًق علًها:
أولًا :الدراسات السابقة:
تاعيتيتسزت السضاغيتيترت األزبٔيتيت٘ ّتيْعيتيتب  -غيتيتْا ٛأةرىيتيتب زضاغيتيترت عطبٔيتيت٘ أو أديبٔيتيت٘  -يف
تيرّهليتيتر لصعيتيتالو ادتسٓيتيتس ّ ،تيتيتسث ٍيتيتصا اإلعيتيتالو بْغيتيترٜلُ املددلفيتيت٘ عليتيت ٙامدنيتيتع أّ عليتيت ٙفٝيتيت٘
الؿيتيتبرب ،سٔيتيتح ديتيترٛت ماع يتيته السضاغيتيترت مطةيتيتعٗ عليتيت ٙزّافيتيتع اغيتيتددساو اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتس،
ّاإلؾيتيتبرعرت املدش يتيت٘ بكيتيتف٘ عرميتيتّ٘ ،ىيتيتسضت السضاغيتيترت ال يت تططقيتيتب للاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘ –
الاعطبٔيتيت٘ إلَّيتر أٌ البرسجيتيت٘ سرّليتيتب ىيتيتع السضاغيتيترت املدرسيتيت٘ املطتبطيتيت٘ بيتيترلداعطُّل لْغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ادتسٓسّٗ ،ال هليتر عالقيترت مبرؾيتطٗ أّ غيت مبرؾيتطٗ مبذيترل البشيتح ّ كيتً عطنيتَر -
عل ٙغبٔل املجرل ال اذتكط ّ -فق تػلػلَر العمين يف ستْضًٓ أغرغٔدٍ ،نر:
احملْض األّل :زضاغرت تيرّلب اإلعالو ادتسٓس يف إطرض ى طٓ٘ االعدنرز علّ ٙغرٜل اإلعالو
احمليتيتْض الجيتيترىٕ :زضاغيتيترت تيرّليتيتب اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتس ّعالقديتيتُ برلديتيتسث ات الػٔرغيتيتّٔ٘ ،الؿيتيتبرب
ادترماعٕ
احملْض األّل:
السضاغرت ال

تيرّلب اإلعالو ادتسٓس يف إطرض ى طٓ٘ االعدنرز علّ ٙغرٜل اإلعالو):

 - 0زضاغيت٘)ّ (Ognyanova & Ball-Rokeach , 2015عيْاىَيتر :الفاعرلٔيت٘ الػٔرغيتٔ٘
عل ٙؾبك٘ اإلىرتىب :ى طٓ٘ االعدنرز علّ ٙغرٜل اإلعالو) :ضةيتعت السضاغيت٘ عليت ٙماعطفيت٘
تيتيتسث ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ عليتيت ٙالفاعرلٔيتيت٘ الػٔرغيتيتٍّٔ٘ ،يتيتٕ تفيتيترتل أٌ االعدنيتيترز عليتيتٙ
مكيتيترزض اإلىرتىيتيتب ٓيتيتؤثط عليتيت ٙاىطبرعيتيترت الييتيترؽ جتيتيترِ الس طاطٔيتيت٘ املدْقاعيتيت٘ عليتيت ٙاإلىرتىيتيتب،
ّالاعالق٘ بد االجترٍرت الػٔرغٔ٘ ّالدنرؽ املاعلْمرت مً الْٓب ّطُب ب عليت ٙعٔييت٘ عليت52 ٙ
ّالٓيتيت٘ مكْىيتيت٘ ميتيتً  0052مفيتيتطزٗ مليتيتً أعنيتيترضٍه بيتيتد  )05- 00غيتيتيّ٘ ،ميتيتسخْشٗ ميتيتً بٔرىيتيترت
ّ )2010 US Digital Future Surveyاليتصٖ أديتيتطاِ مطةيتيتع املػيتد بل الطقنيتيتٕ USC
 )Annenbergبرغددساو امل ربالت اهلرتفٔ٘ ّتْقلب السضاغ٘ إىل أٌ الفاعرلٔ٘ الػٔرغٔ٘ عليتٙ
اإلىرتىب مطتبط٘ برآلضا ٛالفطزٓ٘ سْل مكساقٔ٘ ّ ْلٔ٘ اإلعيتالو ادتسٓيتسّ ،تيتطتبط الفاعرلٔيت٘
ب سضٗ أزّات اإلىرتىب عل ٙاحملرف يت٘ عليت ٙالدذيترىؼ الفكيتطٖ عليت ٙالؿيتبكرت االددنرعٔيت٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ةصلر ةرىب اغدذرب٘ اإلىرخ عٔييت٘ السضاغيت٘ بْاقيتع  ،%47 4سٔيتح االعدنيترز عليت ٙاإلىرتىيتب
مطتبط بؿنْلٔ٘ األخبرض ّلٔؼ مطتبطًر مبكساقٔدَر
 - 0زضاغ٘ عنطاٌّ )0204 ،عيْاىَيتر :زّض الفيتٔؼ بيتْا يف إميتساز الؿيتبرب ادتيترماعٕ
املكطٖ برملاعلْمرت سْل قهرٓر الفػرز اإلعالمٕ ّالػٔرغٕ) :اعدنست السضاغ٘ عل ٙى طٓ٘
االعدنرز علّ ٙغرٜل اإلعالو ةإطرض ى طّٖ ،طُب ب السضاغ٘ عل ٙعٔي٘ عنسٓ٘ مً الؿيتبرب
ادتيتيترماعٕ املكيتيتطٖ قْامَيتيتر  422مفيتيتطزّٗ ،خلكيتيتب السضاغيتيت٘ إىل أٌ ماع يتيته الؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ
ٓدكفض الفٔؼ بْا ْٓمٔارّٓ ،دربع قهرٓر الفػرز اإلعالميتٕ ّالػٔرغيتٕ بسضديت٘ مدْغيتط٘ عيتر
مْقيتيتع الفيتيتٔؼ بيتيتْا ،ةنيتيتر ةؿيتيتفب اليديتيترٜر عيتيتً ّديتيتْز اضتبيتيتره طيتيتطزٖ نيتيتاعٔمل بيتيتد ظٓيتيترزٗ
االعدنرز عل ٙالفيتٔؼ بيتْا ةنكيتسض للناعلْميترتّ ،سكيتْل الؿيتبرب عليت ٙاملاعلْميترت املداعل يت٘
ب هرٓر الفػرز اإلعالمٕ ّالػٔرغٕ
احملْض الجرىٕ:
زضاغرت تيرّلب اإلعالو ادتسٓس ّعالقدُ برلدسث ات الػٔرغٔ٘ ّالؿبرب):
زضاغيت٘ )ّ (The Media Insight Project;, 2016عيْاىَيتر :فَيته دسٓيتس "ميتر اليتصٖ
-1
ظتاعل اليرؽ ٓج ٌْ ّٓاعدنسٌّ عل ٙاألخبرض؟") :أُدطٓب ٍصِ زضاغ٘ مً قمبل املاعَس األمطٓكٕ
للكيتيتشرف٘ برلداعيتيتيترٌّ ميتيتيتع املطةيتيتع اليتيتيتسّلٕ لفحبيتيتيترخ ّالسضاغيتيترت  )AP-NORCميتيتيتً درماعيتيتيت٘
ؾيتيتٔكرغْ; ملاعطفيتيت٘ الاعْاميتيتل ال يت جتاعيتيتل األميتيتطٓكٔد ٓاعدنيتيتسٌّ عليتيت ٙأخبيتيترض اإلىرتىيتيتب ّٓج يتيتٌْ
فَٔيتيتر بدطبٔيتيتق امليتيتيَر املػيتيتشٕ عيتيتر االغيتيتدبرى٘ عليتيت ٙعٔييتيت٘ عؿيتيتْا ،ٜ٘ٔبلويتيتب  0 620مفيتيتطزٗ ميتيتً
بٔرىيتيتيترت  Speal Panal Ameriلجيتيتيتل ّ 52الٓيتيتيت٘ أمطٓكٔيتيتيت٘ ،برإلنيتيتيترف٘ إىل امليتيتيتيَر الييتيتيتْعٕ
اإلثيْغطافٔ٘ ّامنْعرت املطةعٗ) ،املكْى٘ ميتً  06مفيتطزٗ ،تيترتاّح أعنيترضٍه بيتد - 08
 64غي٘
زضاغيتيت٘ قرغيتيتهّ )0205 ،عيْاىَيتيتر :زّض مْاقيتيتع الدْاقيتيتل اإللكرتّىيتيتٕ يف تينٔيتيت٘
-2
مؿرضة٘ الؿبرب الفلػطٔين يف ال هرٓر الػٔرغٔ٘)ٍ :سفب السضاغ٘ إىل الكؿمل عً زّض
مْاقع الدْاقل اإللكرتّىٕ يف تينٔ٘ مؿرضة٘ الؿبرب الفلػيتطٔين يف ال هيترٓر الػٔرغيتٔ٘،
ّاغيتيتددسمب السضاغيتيت٘ امليتيتيَر املػيتيتشٕ االددنيتيترعٕ بؿيت ُٔ الْقيتيتفٕ ّالدشلٔليتيتٕ عليتيت ٙعٔييتيت٘ ميتيتً
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ىَْض الؿبرب الفلػطٔين ،بلوب  )422ؾرب يف سترف يترت غيتعٗ ّةيترٌ ميتً أبيتطظ اليديترٜر
اليت يت تْقيتيتيتلب إلَٔيتيتيتر ٍيتيتيتصِ السضاغيتيتيت٘ :أٌ الؿيتيتيتبرب الفلػيتيتيتطٔين ٓػيتيتيتددسمٌْ مْاقيتيتيتع الدْاقيتيتيتل
اإللكرتّىٕ بؿكل زاٜه بيػب٘ ّ ،)%90 0بلوب ىػب٘ الصًٓ ٓػيتددسمْىَر أسٔرىّيتر ،)%6 5
ٍّيتيتيتصا مؤؾيتيتيتط بيتيتيتسٌ ىػيتيتيتب٘ ةيتيتيتب ٗ ميتيتيتً الؿيتيتيتبرب الفلػيتيتيتطٔين ٓػيتيتيتددسمٌْ مْاقيتيتيتع الدْاقيتيتيتل
اإللكرتّىٕ
ثانيًا :التعليق على الدراسات السابقة:
اغداعطنيتيتب البرسجيتيت٘ عيتيتسزّا ميتيتً السضاغيتيترت الػيتيترب ٘ شات الاعالقيتيت٘ مبْنيتيتْك السضاغيتيتّ٘ ،باعيتيتس
مطاداع٘ ٍصِ ا لسضاغرت ،ى ْو بدْنٔض أّدُ االتفيترق ّاالخيتدال بٔيَيتر ّبيتد ٍيتصِ السضاغيت٘،
ّةصلر أّدُ االغدفرزٗ ّاإلنرف٘ برلسضاغ٘ اذترلٔ٘
أ  -أّدُ االتفرق:
اتف ب السضاغ٘ اذترلٔ٘ مع السضاغرت الػرب ٘ يف عسٗ أمْض ،ميَر:
 أؾيترضت ىٔيتيتع السضاغيتيترت إىل أٍنٔيتيت٘ اإلعيتيتالو ادتسٓيتس ّتيتيتسث ِ عليتيت ٙفٝيتيت٘ الؿيتيتبربّ ،أٌ ليتيتُ
زّضّا مَنّر يف الدسث الػٔرغٕ
 تْاف ب السضاغ٘ اذترلٔ٘ مع ماع ه السضاغرت الػرب ٘ يف اغددساو ى طٓيت٘ االعدنيترز عليتٙ
ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ،مجيتيتل :زضاغيتيت٘ عنيتيتطاٌّ ،)0204 ،زضاغيتيت٘ اليرقيتيتطّ ،)0200 ،زضاغيتيت٘
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ب -أّدُ االخدال :
ميتً خيتيتالل مػيتض السضاغيتيترت الػيترب ٘ تبيتيتًٔ للبرسجيت٘ اخيتيتدال السضاغيت٘ اذترلٔيتيت٘ يف عيتسٗ أميتيتْض،
ٍّٕ :قمل٘ السضاغيترت احمللٔيت٘ اليت تططقيتب ليتسّض اإلعيتالو يف سكيتْل الؿيتبرب الػيتاعْزٖ عليتٙ

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

املاعلْميتيترت الػٔرغيتيتٔ٘ ،ضغيتيته الدطيتيتْض الػيتيتطٓع يف تكيْلْدٔيتيتر االتكيتيترلّ ،ال يت ّفَّيتيتطت تيتيتسف ًر
ٍرٜلًر ملاعلْمرت غ خرناع٘ للطقرب٘ اذتكْمٔيتّ٘ ،بيترألخل الػٔرغيتٔ٘; سٔيتح اٍدنيتب زضاغيت٘
الاعييتيتيتيتيتعّٖ ،)0200 ،زضاغيتيتيتيتيت٘ غيتيتيتيتيتلٔهّ ،)0200 ،زضاغيتيتيتيتيت٘ املطيتيتيتيتيت ّٖ ،)0200 ،زضاغيتيتيتيتيت٘
ال شطيتيترىٕ )0202 ،بكيتيتْضٗ مبرؾيتيتطٗ بيتيترإلعالو ادتسٓيتيتس ّزّضِ يف اذتكيتيتْل عليتيت ٙاملاعلْميتيترت
الػٔرغيتيتٔ٘ بيتيترلدطبٔق عليتيت ٙالؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ ،بٔينيتيتر ضةَّيتيتعت زضاغيتيت٘ الاعػيتيتر  )0229 ،عليتيتٙ
قهيتيتٔ٘ ستيتيتسزٍّٗ ،يتيتٕ االسيتيتدالل األمطٓكيتيتٕ للاعيتيتطاق ،بيتيترلدطبٔق عليتيت ٙالاعيتيترملد يف ال طيتيترعد
اذتكيتيتيتْمٕ ّارتيتيتيترم ّاٍدنيتيتيتب زضاغيتيتيت٘ الينيتيتيتط )0227 ،برملاعلْميتيتيترت الػٔرغيتيتيتٔ٘ املطتبطيتيتيت٘
برل هرٓر احمللٔ٘ ّالاعطبٔيت٘ ّالسّلٔيت٘ عليت ٙامليتطاٍ د الػيتاعْزٓد ،سٔيتح ال ٓديرغيتب عيتسز ٍيتصِ
السضاغيتيترت ميتيتع أٍنٔيتيت٘ املاع طفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘ برلؿيتيتسىد احملليتيتٕ ّالاعطبيتيتٕ ،يف ظيتيتل الدشيتيتسٓرت ال يت
تْادُ الْطً ّالاعرمل الاعطبٕ
ز  -سسّز االغدفرزٗ مً السضاغرت الػرب ٘:
كً ال ْل :إٌ السضاغ٘ اذترلٔ٘ قس تهٔمل دسٓسّا للسضاغرت الػرب ّ٘ ،أٍه مر ٔع
ٍيتصِ السضاغيتيت٘ أىَيتر ميتيتً أّاٜيتل السضاغيتيترت اليت تُذيتط ٚيف زتيتيترل الاعالقيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘
برلػاعْزٓ٘; ّمً ٍير قس تُاعسُّ ٍصِ السضاغ٘ إغَرمّر دسٓسّآُ ،رظ عالق٘ ّزّض اإلعيتالو ادتسٓيتس
برملاعطف٘ الػٔرغٔ٘ سْل الاعالقرت الجير ٜ٘ٔبد السّل الاعطبّٔ٘ ،حتسٓيتسّا باعيتس الدشيتُّْل الكيتب
زاخل مي ْم٘ الاعنل الاعطبٕ املؿرتا ،ميص اىطالق الاعنلٔ٘ الاعػكطٓ٘ "عرقف٘ اذتيتعو" اليت
ت ْزٍر الػاعْزٓ٘ مع الدشرلمل الاعطبٕ ةنر تطةع السضاغ٘ اذترلٔ٘ عل ٙفيترتٗ ظمئيت٘ مَنيت٘،
تدنشيتيتْض سيتيتْل طبٔاعيتيت٘ عالقيتيت٘ الػيتيتاعْزٓ٘ ميتيتع اليتيتسّل الؿيت ٔ ّ٘ ،مْادَدَيتيتر "للشيتيتطب اإلعالمٔيتيت٘"
ّأثطٍر عل ٙالؿبرب الػاعْزٖ ،أٖ أىَر كيتً أٌ تػيتَه يف غيتسم اليتي ل اليتصٖ أؾيترضت إلٔيتُ
السضاغيترت الػيترب ٘ ،ميتً سٔيتح غٔيترب البشيتيتْخ ّالسضاغيترت الاعلنٔيت٘ اليت تَيتده بيتسّض اإلعيتيتالو
ادتسٓيتيتس جتيتيترِ الاعالقيتيترت البٔئيتيت٘ يف اإلقليتيتٔه الاعطبيتيتٕ يف أع يتيترب الجيتيتْضات الاعطبٔيتيتٍ٘ ،يتيتصا ّقيتيتس
اغدفرزت البرسج٘ مً األطط املاعطفٔ٘ ّامليَذٔ٘ للسضاغرت الػرب ّ٘ ،أزّاتَر البشجّٔ٘ ،مً ثَه
تكيتيتًْٓ خلفٔيتيت٘ ى طٓيتيت٘ عيتيتً الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ ،أفيتيترزت يف فَيتيته ّتفػيتيت باعيتيت
اذت رٜق
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عرض اإلجراءات املنهجًة:
أولًا :نوع ومنهج الدراسة:
تيدنيتيتٕ ٍيتيتصِ السضاغيتيت٘ إىل ىْعٔيتيت٘ السضاغيتيترت الْقيتيتفٔ٘ الدشلٔلٔيتيت٘ ال يت تَيتيتس إىل ّقيتيتمل
خكرٜل ال يتْاٍط املسضّغيتّ٘ ،حتسٓيتس زضديت٘ االضتبيتره بيتد امليتدو ات شّ الف يترض،)0229 ،
سٔح تػاعٍ ٙصِ السضاغ٘ إىل ماعطفيت٘ ةٔفٔيت٘ تؿيتكٔل اإلعيتالو ادتسٓيتس للناعيترض الػٔرغيتٔ٘
للؿبرب ادترماعٕ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبّٔ٘ ،ماعطف٘ الاعالق٘ بد باع املدو ات اليت
تفرتنَر ى طٓ٘ االعدنرز علّ ٙغرٜل اإلعالو
ثانيــًا :مجتمع وعينة الدراسة:
 - 0زتدنيتيتع السضاغيتيت٘ٓ :دشيتيتسز زتدنيتيتع السضاغيتيت٘ يف طيتيتالب ّطرلبيتيترت درماعيتيت٘ املليتيتر غيتيتاعْز يف
الطٓرلّ ،امليد ند يف الفكيتل السضاغيتٕ األّل ميتً الاعيترو ادتيترماعٕ ٍ0408- 0407يتيت
ةننجلد للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ; ى يتطّا لهيتدرم٘ امدنيتع ،سٔيتح تاعديتر ميتً أقيتسو
ادترماعيترت الػيتاعْزٓ٘ ،ةنيتيتر أٌ بَيتر الاعيتسز األةيتيتر ميتً سٔيتح الكلٔيتيترت ،إش تبليتم عيتيتسز
ةلٔرتَر  00ةلٔ٘
 - 0عٔي٘ السضاغ٘ :اعدنست البرسج٘ يف حتسٓس سذه عٔي٘ السضاغ٘ ّخكرٜكَر عل ٙططٓ ٘
الاعٔييتيت٘ الطب ٔيتيت٘ ّ ،Stratified Sampleال يت تاعديتيتر ميتيتً أةجيتيتط الطيتيتطق ؾْٔعّ يتيتر يف
السضاغيتيترت اإلعالمٔيتيت٘ ،سٔيتيتح تُيتيتْفط ٍيتيتصِ الططٓ يتيت٘ الدنجٔيتيتل اليػيتيتيب رتكيتيترٜل امدنيتيتع
ال تاعدر مطلبّر يف السضاغ٘
ثالثــًا :أداة الدراسة:
قرمب البرسج٘ بإدطا ٛزضاغ ٍ٘ اغيتدطالعٔ ٍ٘ مْغيتاع ٍ٘ تدهيتنً االطيتالك عليت ٙعيتسز ميتً املْاقيتع
اإللكرتّىٔيتيتيت٘ للكيتيتيتيتشمل الْٔمٔيتيتيتيتّ٘ ،املْاقيتيتيتيتع اإللكرتّىٔيتيتيتيت٘ املددككيتيتيتيتّ٘ ،مْاقيتيتيتيتع الدْاقيتيتيتيتل
االددنرعٕ عل ٙمػدْ ٚاملهنٌْ; ّشلر لدشسٓس أٍيته ال هيترٓر الػٔرغيتٔ٘ املداعل يت٘ برلاعالقيترت
الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘ خالل الفرتٗ ال تػديس إلَٔر السضاغٍّ٘ ،يتٕ ثالثيت٘ أؾيتَط :أغػيتطؼ -
مسبدنيتيتر  -أةديتيتْبط) ّقيتيتس خطديتيتب البرسجيتيت٘ باعيتيتسز ميتيتً املؤؾيتيتطات تداعليتيتق بسدييتيتسٗ أّلْٓيتيترت
اإلعالو ادتسٓس بدلر ال هرٓر اليْعٔ٘ يف الؿسٌ الػٔرغٍّٕ ،صِ املؤؾطات تدنجل فٔنر ٓليتٕ:
مر ال هرٓر؟ ّمر تطتٔب تلر ال هيترٓر؟)ّ ،اتهيتض أٌ تطتٔيتب ال هيترٓر غتدليتمل ميتً ّغيتٔل٘ إىل
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أخيتيتط ،ٚسٔيتيتح ديتيترٛت مْاقيتيتع الدْاقيتيتل االددنيتيترعٕ ةنكيتيتسض أغرغيتيتٕ لب ٔيتيت٘ ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو
إلبطاظ ال هرٓر املداعل ٘ برلاعالقرت ارترضدٔ٘ للػاعْزّٓ٘ ،ةرىب تدنشْض بؿكل ّانض سيتْل
عالقدَيتيتيتر بيتيتيتسّلددٍ ،نيتيتيتر :الاعالقيتيتيت٘ الػيتيتيتاعْزٓ٘  -الٔنئيتيتيت٘)ّٓ ،طديتيتيتع شليتيتيتر لاعرقيتيتيتف٘ اذتيتيتيتعو;
ّالاعالقيتيت٘ الػيتيتاعْزٓ٘ -املكيتيتطٓ٘)ّٓ ،اعيتيتْز شليتيتر الخيتيتدال ّدَيتيترت ى يتيتط ةلديتيتر اليتيتسّلدد جتيتيترِ
باعيتيت ال هيتيترٓر الاعطبٔيتيت٘ البيتيترضظٗ; ةرلديتيتسخُّل الطّغيتيتٕ يف غيتيتْضٓرّ ،ملك ّٔيتيت٘ دعٓطتيتيتٕ تيتيت اٌ
ّقيرف ّ ،مؤلط غطّظىٕ
رابعــًا :إجراءات الصدق والثبات:
للدسةيتيتس ميتيتً قيتيتسق االغيتيتدبرى٘ ّقيتيتالسٔدَر للدطبٔيتيتق ،قرميتيتب البرسجيتيت٘ برلدسةيتيتس ميتيتً قيتيتسق
االغدبرى٘) مً خالل الدرلٕ:
أ  -الكسق ال رٍطٖ ألزاٗ السضاغ٘:
ّللدسةس مً الكيتسق ال يترٍطٖ ليتفزاٗ ّحت ٔ َيتر ألٍيتسا السضاغيت٘ ،قرميتب البرسجيت٘ باعيتطل
االغيتيتدبرى٘ يف قيتيتْضتَر األّلٔيتيت٘ عليتيت ٙاحملكنيتيتد املددككيتيتد يف اإلعيتيتالو; إلبيتيتسا ٛهضاَٜيتيته يف
قٔرغ٘ ةل غؤال مً األغٝلّ٘ ،ميتسّ ٚنيتْسَر لوْ آيتر ،ثيته ماعطفيت٘ ميتس ٚقٔيترؽ ةيتل غيتؤال
مً ٍصِ األغٝل٘ ملر ُّنع مً أدليتُ; بَيتس الدش يتق ميتً الكيتسق ال يترٍطّٖ ،قيتسق احملديتْٚ
ّبليتيتيتم عيتيتيتسز احملكنيتيتيتد الغيتيتيتدنرضٗ االغيتيتيتدبرى٘ ط9ص ستكنيتيتيتد ملشيتيتيتق ضقيتيتيته ّ )0يف نيتيتيتْ ٛهضاٛ
احملكند ّبإؾطا السةدْضٗ املؿطف٘ عل ٙالسضاغ٘ إ الداعسٓل ،سديت ٙاغيتد طت االغيتدبرى٘
يف قْضتَر اليَر ٜ٘ٔملشق ضقه )0
ب  -الكسق الساخلٕ ألزاٗ السضاغ٘:
قرميتيتيتيتب البرسجيتيتيتيت٘ ،باعيتيتيتيتس الدسةيتيتيتيتس ميتيتيتيتً قيتيتيتيتسق احملكنيتيتيتيتد ألزاٗ السضاغيتيتيتيتّ٘ ،باعيتيتيتيتس عنلٔيتيتيتيت٘
الدكيتيتيتنٔه اليَيتيتيتر ٕٜهليتيتيتر ،حبػيتيتيترب ماعيتيتيترمالت االضتبيتيتيتره لب غيتيتيتٌْ بيتيتيتد زضديتيتيت٘ ةيتيتيتل عبيتيتيترضٗ
ميتيتيتً عبيتيتيترضات احمليتيتيتْض ّزضديتيتيت٘ ىٔيتيتيتع الاعبيتيتيترضات اليت يت عتدَْٓيتيتيتر احمليتيتيتْض اليتيتيتصٖ تيدنيتيتيتٕ إلٔيتيتيتُ،
ّشليتيتيتر للدسةيتيتيتس ميتيتيتً الكيتيتيتسق اليتيتيتساخلٕ ليتيتيتفزاّٗ ،إ تطبٔيتيتيتق اخدبيتيتيترضات الكيتيتيتسق ّالجبيتيتيترت
عليتيتيتيت ٙعٔييتيتيتيت٘ اغيتيتيتيتدطالعٔ٘ عؿيتيتيتيتْا ٜ٘ٔطب ٔيتيتيتيت٘) حبذيتيتيتيته  ;%02أٖ مكْىيتيتيتيت٘ ميتيتيتيتً  )42مفيتيتيتيتطزٗ
مً الاعٔي٘ األغرغٔ٘
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خامسًا :أساليب التحليل اإلحصائي:
لدش ٔق أٍسا السضاغ٘ ّحتلٔل البٔرىرت ال إ جتنٔاعَر ،ف يتس إ اغيتددساو عيتسز ميتً
األغيتيترلٔب اإلسكيتيتر ٜ٘ٔامليرغيتيتب٘ برغيتيتددساو اذتيتيتعو اإلسكيتيتر ٜ٘ٔللاعليتيتْو االددنرعٔيتيت٘ Statistical
ّ ،Package for Social Sciencesال ُٓطمع هلر اخدكرضّا برلطمع )SPSS
-

عطل ّحتلٔل بٔرىرت السضاغ٘:

اإلدرب٘ عً تػرؤالت السضاغ٘:
 )0فٔنر ٓداعلق بسٍه ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ ال ٓػيتددسمَر الؿيتبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ
للشكيتيتيتْل عليتيتيت ٙاملاعطفيتيتيت٘ الػٔرغيتيتيتٔ٘ ب هيتيتيترٓر الاعالقيتيتيترت الاعطبٔيتيتيت٘ -الاعطبٔيتيتيت٘ ،إ اغيتيتيتددساو
الدكطاضاتّ ،اليػب املّ ،ْ٘ٓٝاملدْغطرت اذتػربّٔ٘ ،االضتيتطا املاعٔيترضّٖ ،الطتيتب; ّشليتر
للنشْضًٓ الجرىٕ ّالجرلح مً البٔرىرت األغرغٔ٘ ،ةرلدرلٕ:
احملْض الجرىٕ :أّٖ مً ّغرٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ تػيتددسمَر ملدرباعيت٘ األخبيترض الػٔرغيتٔ٘ سيتْل
عالقرت السّل الاعطبٔ٘ بباعهَر بؿكل عرو:
دسّل )0
الدكطاضات ّاليػب امل ْ٘ٓٝلرتتٔب املدْغطرت اذتػربٔ٘ ّاالضتطافرت املاعٔرضٓ٘ سْل ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ
ال تػددسمَر عٔي٘ السضاغ٘ ملدرباع٘ األخبرض الػٔرغٔ٘ سْل عالقرت السّل الاعطبٔ٘ بباعهَر بؿكل عرو

1

العبارات
تويرت Twitter

2

واتساب
Whatsapp

3

إنستجرام
Instagram

4

سناب شات
SnapChat

5
6

يوتيوب Youtube
حمركات البحث
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الرتبة

م

نادرا
ً

أحيانًا

دائما
ً

ادلتوسط
احلسايب

االحنراف
ادلعياري

متوسط
االجابة





دائما
ً





أحيانًا



أحيانًا



أحيانًا



أحيانًا



نادرا
ً













زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

7
8
9

العبارات
الصحف اإللكرتونية
جوجل
بلسGooglePlus

ادلدونات اإللكرتونية

1
0

تيليجرام
Telegram

1
1

متبلر Tumblr

1
2

منتديات اإلنرتنت

1
3

فيس بوك
Facebook

الرتبة

م

نادرا
ً

أحيانًا

دائما
ً

ادلتوسط
احلسايب

االحنراف
ادلعياري

متوسط
االجابة
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أحيانًا
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نادرا
ً
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نادرا
ً
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نادرا
ً



نادرا
ً



نادرا
ً



نادرا
ً
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ا :الدكطاضات :% ،اليػب٘ املْ٘ٓٝ
ٓدهض مً ادتسّل ضقه  )0أٌ مْقع " تْٓرت  ٍْ "Twitterأةجط ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ
ال تػددسمَر أفطاز عٔي٘ السضاغيت٘ ملدرباعيت٘ األخبيترض الػٔرغيتٔ٘ سيتْل عالقيترت اليتسّل الاعطبٔيت٘
بباعهيتيتَر بؿيتيتكل عيتيترو ،سٔيتيتح إىيتيتُ الدطبٔيتيتق الْسٔيتيتس ال يتصٖ سكيتيتل عليتيت ٙزضديتيت٘ مدرباعيتيت٘ "زاٜنّيتيتر"
مبدْغيتيتيتط ّ ،)0 07يف املطتبيتيتيت٘ الجرىٔيتيتيت٘ تطبٔيتيتيتق " ّاتػيتيتيترب  " Whatsappمبدْغيتيتيتط )0 24
بسضديتيتيت٘ "أسٔرىّيتيتيتر"ّ ،يف املطتبيتيتيت٘ الجرلجيتيتيت٘ تطبٔيتيتيتق "إىػيتيتيتدذطاو  " Instagramمبدْغيتيتيتط )0 99
بسضد٘ " أسٔرىّر"
ّتيتط ٚالبرسجيتيت٘ أٌ ماع يتيته املْاقيتيتع اإلخبرضٓيتيت٘ الػيتاعْزٓ٘ ّةديترب اليتيتطأٖ الػيتيتاعْزٓد ٓاعدنيتيتسٌّ
عليتيتيتيت ٙقييتيتيتيترٗ اتكيتيتيتيترلٔ٘ ضٜٔػيتيتيتيتّ٘ ،ميَيتيتيتيتر تدفيتيتيتيتطك قييتيتيتيتْات أخيتيتيتيتطّ ،ٚغرلبّيتيتيتيتر ميتيتيتيتر ٓكيتيتيتيتٌْ مْقيتيتيتيتع
تيتيتيتْٓرتٍ )Twitterيتيتيتْ األزاٗ األّىل ،برإلنيتيتيترف٘ إىل ّديتيتيتْز سػيتيتيتربرت ؾدكيتيتيتٔ٘ للؿدكيتيتيتٔرت
االعدبرضٓيتيتيت٘ للسّليتيتيت٘ يف مْقيتيتيتع تيتيتيتْٓرتّ ،اليت يت تُػيتيتيتددسو ةْغيتيتيتٔل٘ إلٓكيتيتيترل املاعلْميتيتيترت للؿيتيتيتاعب
الػيتيتاعْزٖ ةنيتيتر أٌ ميتيتً خكيتيترٜل ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ "غٔيتيترب الدعامئيتيت٘""ّ ،اذتطٓيتيت٘"،
ّغيتيتَْل٘ سكيتيتْل الفيتيتطز عليتيت ٙاملاعلْميتيت٘ ذت يتيت٘ ّقيتيتْك اذتيتيتسخ; ديتيتر داعيتيتل ميتيتً تيتيتْٓرت ميكيتيت٘ أّىل
ملاعطف٘ األخبرض الػٔرغٔ٘

263

264

ّ )0فٔنر غتلُّ مس ٚماعطف٘ الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ برلاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔيت٘ ميتً
يتط
خالل ّغرٜل اإلعالو ادتسٓيتسٗ ،ططسيتب السضاغيت٘ زتنْعيت٘ ميتً الدػيترؤالت; بَيتس الداع ُّ
عليتيت ٙمػيتيتيتدْ ٚاملاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتيتٔ٘ ليتيتس ٚأفيتيتيتطاز الاعٔييتيت٘ بؿيتيتيتسٌ الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيتيت٘  -الاعطبٔيتيتيت٘،
ّلدشسٓس مػدْ ٚاملاعطف٘ قَػنب البرسج٘ إدربرت أفطاز الاعٔي٘ ّف ًر للن ٔرؽ الجالثٕ; لدشسٓس
مػيتيتدْ ٚاملاعطفيتيتّ٘ ،اليتيتصٖ غ يتب ب اإلؾيتيترضٗ إلٔيتيتُ يف الداعطٓفيتيترت اإلدطأٜيتيت٘ للناعطفيتيت٘ املػيتيتدَسف٘،
ٍّٕ:
 - 0املاعطفيتيت٘ الاعرميتيت٘ البػيتيتٔط٘) :ميتيتً خيتيتالل تْدٔيتيتُ زتنْعيتيت٘ ميتيتً األغيتيتٝل٘ مجرىٔيتيت٘ أغيتيتٝل٘)،
ل ٔيترؽ املاعطفيت٘ البػيتيتٔطّ٘ ،اليت تهيتيتنيب الػيتؤال عيتيتً األمسيترّ ،ٛالديتيتْاضٓذ فٔنيتر ٓداعليتيتق
برملنلك٘ الاعطبٔ٘ الػاعْزّٓ٘ ،ادتنَْضٓ٘ الٔنئّ٘ ،ادتنَْضٓ٘ املكطٓ٘
 - 0املاعطف٘ املداعنّ ٘ الفَه) :مً خالل تْدُٔ زتنْع٘ مً األغٝل٘ مجرىٔيت٘ أغيتٝل٘) ،ل ٔيترؽ
املاعطف٘ املداعن ّ٘ ،اسدْت األغٝل٘ عل ٙمْاقيتمل اليتسّل الاعطبٔيت٘ ميتً باعهيتَر اليتباع جتيترِ
باع ال هرٓرّ ،املطتبط٘ برلاعالقرت الػاعْزٓ٘  -املكطّٓ٘ ،الػاعْزٓ٘  -الٔنئ٘
ّاغيتيتيتددسمب البرسجيتيتيت٘ الدكيتيتيتطاضات ّاليػيتيتيتب املْٓٝيتيتيتّ٘ ،شليتيتيتر للنشيتيتيتْض الػيتيتيتربع ميتيتيتً البٔرىيتيتيترت
األغرغٔ٘ ،ةرلدرلٕ:
دسّل )0
الدكطاضات ّاليػب املّ ْ٘ٓٝاملدْغطرت اذتػربٔ٘ ّاالضتطافرت املاعٔرضٓ٘ ،سْل مس ٚماعطف٘
عٔي٘ السضاغ٘ برلاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘ ،مً خالل ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ
م

اإلجابة
الصحيحة

اإلجابة
اخلاطئة

ال أعرف
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العب ـ ـ ـ ــارات

1

ما اسم الرئيس اليمين (ادلخلوع) للجمهورية اليمنية؟

2

ما اسم الرئيس (الشرعي) للجهورية اليمنية حاليًا؟

3

ما اسم الرئيس (احلايل) جلمهورية مصر العربية؟

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

م

اإلجابة
الصحيحة

اإلجابة
اخلاطئة

ال أعرف
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العب ـ ـ ـ ــارات

4

ما اسم ادلتحدث باسم قوات التحالف العربية يف عاصفة احلزم؟

5

ما اسم الوزير السعودي الذي علَّق على خطاب الرئيس ادلصري بسخرية يف
موضوع "ثالجة السيسي" مبؤمتر وزراء التعليم يف تونس؟

6

مىت بدأت عاصفة احلزم؟

7

يف أي دولة ظهر إعالن لقناة الغد اإلخبارية وهبا صورة ادلرشد اإليراين خامنئي،
وىو يلتقط "سيلفي" لنفسو ،ويف خلفيتو اخلليج العريب؟

8

أي دولتني عربيتني اختلفتا على ملكية جزيريت "تريان وصنافري"؟
ّ

9

برأيك َمن يدعم اجلماعات ادلتمردة يف اليمن بشكل مباشر؟

11

تشارك مصر بقواهتا يف التحالف العريب يف اليمن ،ومن القوات ادلشاركة،
ىي.....

11

السبب الرئيس لعاصفة احلزم ىو....

12

صاروخا باليستيًّا من صنعاء اليمنية باجتاه مدينة مكة ادلكرمة ،ماذا
أطلق احلوثيون
ً
حصل حينها؟

13

يعود توتر العالقات السعودية – ادلصرية إىل.....

14

دلاذا مُسيت عاصفة احلزم هبذا االسم؟

265
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م

اإلجابة
الصحيحة

اإلجابة
اخلاطئة

ال أعرف
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العب ـ ـ ـ ــارات

15

أعلن الفريق ادلشرتك لتقييم احلوادث يف اليمن أن حادثة تفجري قاعة العزاء
الكربى يف صنعاء ،بسبب......

16

سمى أىل السنة ،وكان
نتج عن مؤمتر الشيشان "غروزين" استبعاد السعودية من مم َّ
من أحد االنتقادات العنيفة يف العامل اإلسالمي واجملتمع السعودي ،ىي.....
النسبة ادلئوية الكلية

ا :الدكطاضات :% ،اليػب٘ املْ٘ٓٝ
ٓدهيتيتيتض ميتيتيتً ادتيتيتيتسّل ضقيتيتيته  )0أٌ ٍييتيتيترا "مػيتيتيتدْ ٚمدْغيت يتطًر" ملاعطفيتيتيت٘ الؿيتيتيتبرب ادتيتيتيترماعٕ
الػيتيتاعْزٖ برلاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ ميتيتً خيتيتالل ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ ،سٔيتيتح بلويتيتب
اإلدربرت الكشٔش٘ إلىرلٕ أغٝل٘ احملْض  ،)% 52 6بٔينيتر بلويتب اإلدربيترت ارترطٝيت٘ 05 5
 ،)%فٔنر  )% 00 9مً اإلدربرت ةرىب " ال أعط "
دسّل )0
اليػب امل ْ٘ٓٝملػدْ ٚاملاعطف٘ الػٔرغٔ٘
مستـوى ادلعرفـ ـ ــة

عدد
الفقرات

االجابة
الصحيحة

االجابة
اخلاطئة

ال أعرف

ادلعرفية البسيطة









ادلعرفية ادلتعمقة









ادلعرفة الكلية









زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ّٓدبد مً دسّل ضقه  )0أٌ ىػب٘ اإلدربرت الكيتشٔش٘ ةرىيتب أعليت ٙيف املاعطفيت٘ الاعرميت٘
"البػيتيتيتٔط٘" بيػيتيتيتب٘  )%54 0م ربيتيتيتل  )%05 5إدربيتيتيت٘ خرطٝيتيتيت٘; بٔينيتيتيتر ةرىيتيتيتب ىػيتيتيتب٘ اإلدربيتيتيترت
الكشٔش٘ يف املاعطف٘ املداعن ٘ "الفَه"  )%46 7م ربل  )%07 0إدرب٘ خرط٘ٝ
ّةرىيتيتيتب أةجيتيتيتط اإلدربيتيتيترت الكيتيتيتشٔش٘ لػيتيتيتؤال :ط"ميتيتيتر اغيتيتيته اليتيتيتطٜٔؼ اليتيتيتٔنين املدليتيتيتْك)
للذنَْضٓ٘ الٔنئيت٘؟صّ ،غيتؤال :طميتر اغيته اليتطٜٔؼ اذتيترلٕ) دتنَْضٓيت٘ مكيتط الاعطبٔيت٘؟ص بيػيتب٘
م ْ٘ٓٝبلوب  )% 84 8مً عٔي٘ السضاغ٘ ،فٔنر ةرىب أقل الكشٔش٘ لػؤال :طىدر عً ميتؤلط
الؿٔؿرٌ "غطّظىٕ" اغيتدباعرز الػيتاعْزٓ٘ ميتً مػيتن ٙأٍيتل الػيتيّ٘ ،ةيترٌ ميتً أسيتس االىد يترزات
الاعئف٘ يف الاعرمل اإلغالمٕ ّامدنع الػاعْزٖ ٍٕ ص بيػب٘ م )% 09 8 ْ٘ٓٝف يتط ميتً عٔييت٘
السضاغ٘
ّبرليػب٘ للناعطف٘ الػٔرغٔ٘ الكلٔ٘) ألفطاز عٔي٘ السضاغ٘ ،فكرىب اليدرٜر ةرلدرلٕ:
دسّل )4
مػدْ ٚاملاعطف٘ الػٔرغٔ٘ الكلٔيت٘) ألفطاز عٔي٘ السضاغ٘
مستوى ادلعرفة

التكرارات

النسبة ادلئوية

منخفض





متوسط





مرتفع





ادلعرفة الكلية





ّٓدهض مً ادتسّل ضقه  )4أٌ أغلب أفطاز عٔي٘ السضاغ٘ لسَٓه مػدْ ٚماعطفيت٘ غٔرغيتٔ٘
برلاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔيت٘ "مدْغيتط٘" بيػيتب٘  )%64 7ميتً عٔييت٘ السضاغيت٘ ،بٔينيتر )%08 8
ميتيتً عٔييتيت٘ السضاغيتيت٘ مػيتيتدْ ٚميتيتيدف  ،فٔنيتيتر  )%06 5ميتيتً عٔييتيت٘ السضاغيتيت٘ مػيتيتدْ ٚماعيتيتطفدَه
الػٔرغيتيتٔ٘ مطتفيتيتع جتيتيترِ الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘  -الاعطبٔيتيت٘ ّتيتيتط ٚالبرسجيتيت٘ أٌ عيتيترزٗ ميتيتر ُٓي يتيتط إىل
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الػٔرغيتيت٘ ةنػيتيترس٘ للطديتيترل شّٖ ارتيتيترٗ الػٔرغيتيتٔ٘ زٌّ اليػيتيتر ،ٛعليتيت ٙاليتيتطغه ميتيتً ةيتيتْىًَ
ىكمل امدنعّ ،غرلبيتّر ميتر ُٓػيتدباعس الؿيتبرب لكيتوط غيتيَه ّقليت٘ ارتيترٗ; بٔينيتر أثبديتب اليدٔذيت٘
الػيتيترب ٘ أٌ الؿيتيتبرب ٓداعيتيتطل للناعلْميتيترت الػٔرغيتيتٔ٘ عيتيتر ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ بؿيتيتكل
مبرؾط أّ غ مبرؾطّ ،لسَٓه ماعطف٘ مبر ظتطٖ سْهله ٍّصا ٓػدسعٕ ال رٜند علّ ٙغيترٜل
اإلعالو الد لٔسٓ٘ ّادتسٓسٗ ّةدرب الطأٖ اذتطم عل ٙالْسسٗ الاعطبٔيتّ٘ ،حتكيتد الؿيتبرب
مً الفكط اإلضٍربٕ ّاملدطط ; ألٌ غٔرب املاعطف٘ األمٔ٘ الػٔرغٔ٘) ٓؤزٖ إىل اىاعساو الْعٕ
الػٔرغّٕ ،برلدرلٕ االغرتاب الصٖ قس ٓعٓس مً اليعع٘ الػلبٔ٘ جترِ الْطً
ثالثــــًا :التحقق من صحة فروض الدراسة:
ٍ )0يرا عالق٘ زال٘ إسكرّٜٔر بد م ساض الدفرعل مع ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسّٗ ،تؿكٔل
املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘:
دسّل )5
ماعرمل اضتبره ب غٌْ للاعالق٘ بد م ساض الدفرعل مع ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسّٗ ،تؿكٔل
املاعرض الػٔرغٔ٘ لاعٔي٘ السضاغ٘ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
العالقـ ــة

العدد

قيمة
بريسون

مستوى
الداللة

التعليق

بني مقدار التفاعل مع وسائل اإلعالم اجلديدة وتشكيل
املعارف السياسية للشباب السعودي







يوجد عالقة
موجبة

ٓبد ادتيتسّل  )5أىيتُ تْديتس عالقيت٘ شات زالليت٘ إسكيتر ٜ٘ٔعييتس مػيتدْ )2 25 ٚبيتد م يتساض
الدفرعل مع ّغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ ّتؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػيتاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘ ،سٔح مػدْ ٚالسالليت٘ ل ٔنيت٘ ماعرميتل اضتبيتره ب غيتٌْ بلويتب
ٍّ ،)2 205يتيتٕ أقيتيتل ميتيتً مػيتيتدْ ٚاملاعيْٓيتيت٘  )2 25أٖ زاليتيت٘ إسكيتيترٜٔارٍّ ،يتيتصِ الاعالقيتيت٘ مْدبيتيت٘
ططزٓ٘ ،مباعييت :ٙةلنيتر اضتفيتع م يتساض تفرعيتل الؿيتبرب الػيتاعْزٖ ميتع ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ
اضتفع ماعُ تؿكٔل ماعرضفَه الػٔرغٔ٘ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

ّتؿ اليدٔذ٘ الػرب ٘ إىل أىُ كً ماعطف٘ الدفرعل عً ططٓيتق الْغيتْو ";"Hashtags
ةرلْغه املداعلق حبطب الػاعْزٓ٘ نيتس اذتيتْثٔد يف اليتٔنًّ ،املدنجّيتل يف  #عرقيتف٘_اذتيتعو،
ّالْغيتيتيتيته املداعليتيتيتيتق برلاعالقيتيتيتيترت الػيتيتيتيتاعْزٓ٘ املكيتيتيتيتطّٓ٘ ،اليتيت يت لجّليتيتيتيتب يف قهيتيتيتيتٔ٘ دعٓطتيتيتيتيتٕ #
ت يت اٌ_ ّقيتيتيرف ّ ،ال يت تك يتسّضت أةجيتيتط الْغيتيتْو تيتيتساّلًر يف الاعيتيترمل أثييتيتر ٛاىيتيتسالك اذتيتيتطب،
ّإعالٌ تطغٔه اذتسّز للذعٓطتد
ٍ )0ييتيترا عالقيتيت٘ اضتبيتيتره بيتيتد اعدنيتيترز الؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ الػيتيتاعْزٖ عليتيتّ ٙغيتيترٜل اإلعيتيتالو
ادتسٓسّٗ ،سذه ماعطفدَه الػٔرغٔ٘ سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ -الاعطبٔ٘
دسّل )6
ماعرمل اضتبره ب غٌْ للاعالق٘ بد اعدنرز عٔي٘ السضاغ٘ علّ ٙغرٜل اإلعالو ادتسٓسٗ،
ّسذه ماعطفدَه الػٔرغٔ٘ سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘
العالقة

العدد

قيمة
بريسون

مستوى
الداللة

التعليق

بني اعتماد طلبة الشباب السعودي على وسائل
اإلعالم اجلديدة وحجم معرفتهم السياسية







ال يوجد عالقة

ٓبد ادتسّل  )6أىُ ال تْدس عالق٘ شات زالل٘ إسكر ٜ٘ٔعيس مػدْ )2 25 ٚبيتد اعدنيترز
طلب٘ الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ عليتّ ٙغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسّٗ ،سذيته ماعيتطفدَه الػٔرغيتٔ٘
سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ -الاعطبٔ٘ ،سٔح مػدْ ٚالسالل٘ ل ٔن٘ ماعرميتل اضتبيتره ب غيتٌْ ةيترٌ
 ٍّْ ،)2 078أعل ٙمً مػدْ ٚاملاعيْٓ٘  ;)2 25أٖ غ زال٘ إسكرٜٔار
ّتفػ شلر مً ّدَ٘ ى ط البرسج٘ أىيتُ ٓاعيتْز إىل ىدٔذيت٘ ى يتل ّإٍنيترل يف إزضاز املاعلْميترت
الػٔرغٔ٘ يف امليرٍر السضاغّٔ٘ ،ةصلر عسو اٍدنرو ادترماع٘ برلدْعٔ٘ الػٔرغيتٔ٘ يف ةرفيت٘
أىؿطدَرّ ،ال اقدكطتَر عليت ٙاألىؿيتط٘ االددنرعٔيت٘ أّ الكيتشٔ٘ ّغ ٍيتر برإلنيترف٘ إىل أٌ
الؿبرب الػاعْزٖ س رلٔار ٓداعيتطل للناعلْميترت الػٔرغيتٔ٘ يف مْاقيتع الدْاقيتل االددنيترعّٕ ،قيتس
تدشَّْل مػد بلًر برليػب٘ هله إىل "مْاقع للاعنل الػٔرغٕ" )Segaard, 2015
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وتائج الدراسة املًداوًة ،ومناقشة النتائج وتفسريها:
أولًا :مناقشة نتائج تساؤالت الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة:
 - 0تكيتيتسض مْقيتيتع طتيتيتْٓرتTwitterص املطتبيتيت٘ األّىل ميتيتً سٔيتيتح أةجيتيتط ّغيتيترٜل اإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسٗ
ال تػددسمَر عٔي٘ السضاغ٘ ملدرباع٘ األخبرض الػٔرغٔ٘ سْل عالقرت السّل الاعطبٔ٘ ميتع
باعهيتيتَر بؿيتيتكل عيتيترو ،بسضديتيت٘ مدرباعيتيت٘ زاٜنيتيت٘ ،مبدْغيتيتط ّ ،)0 07سكيتيتلب طالكيتيتشمل
اإللكرتّىٔ٘ص عليت ٙاملطتبيت٘ الػيترباع٘ ّ ختدليتمل ٍيتصِ اليدٔذيت٘ ميتع ميتر ةؿيتفب عييتُ زضاغيت٘
ال شطرىٕ )0202 ،يف اغددساو طالب درماع٘ امللر غاعْز للكشمل الْٔمٔ٘ يف ماعطفيت٘
ال هيتيتيترٓر الػٔرغيتيتيتٔ٘ يف سيتيتيتد تدفيتيتيتق بؿيتيتيتكل عيتيتيترو ميتيتيتع زضاغيتيتيت٘

(Rainie, Smith,

) Schlozman, Brady, & Verba, 2012ميتيتيتً سٔيتيتيتح تكيت يتسُّض اغيتيتيتددساو مْقيتيتيتع
تيتيتْٓرتّ ،)Twitterتدفيتق بؿيتيتكل خيتيترم ميتيتع زضاغيتيت٘ الاعييتيتعٖ )0200 ،يف تكيتيتسُّض مْقيتيتع

تيتيتْٓرت )Twitterميتيتً سٔيتيتح ةجرفيتيت٘ اغيتيتددسامُ ميتيتً قمبيتيتل الؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ الػيتيتاعْزٖ
للشكْل عل ٙاملاعلْمرت الػٔرغٔ٘
 - 0أظَيتيتطت ىديتيترٜر السضاغيتيت٘ أٌ مدْغيتيتط اٍدنيتيترو عٔييتيت٘ السضاغيتيت٘ برألسيتيتساخ الػٔرغيتيتٔ٘ ٍيتيتٕ
"أسٔرىّيتيتر" ،سٔيتيتح إٌ أغليتيتب عٔييتيت٘ السضاغيتيت٘ تيدبيتيتُ يف املطتبيتيت٘ األّىل لفخبيتيترض ّاألسيتيتساخ
الػٔرغٔ٘ بؿكل عرو مبدْغط  ،)0 04فٔنر سكل االٍدنرو مبيرقؿيت٘ اآلخيتطًٓ سيتْل
عالقرت السّل الاعطبٔ٘ بباعهَر عل ٙاملطتبيت٘ األخيت ٗ; بػيتبب عرميتل الديؿيت ٘ٝاالددنرعٔيت٘
ّتدفق ٍصِ اليدٔذ٘ مع ىدرٜر زضاغ٘ عنيتطاٌّ ،)0204 ،زضاغيت٘ ستنيتْز )0202 ،فٔنيتر
ٓداعلق مبدرباع٘ ّاٍدنرو الؿبرب املكطٖ لل هرٓر الاعطبٔ٘ بسضد٘ مدْغيتط٘ بكيتْضٗ عرميت٘،
برإلنيتيتيتيترف٘ إىل زضاغيتيتيتيت٘ اليذيتيتيتيترض ّعبيتيتيتيتس اذتكيتيتيتيتٔه ،)0227 ،سٔيتيتيتيتح اسدليتيتيتيتب امليتيتيتيتسّىرت
الػٔرغيتيتٔ٘ املطتبيتيت٘ األّىل ال يت ٓداعيتيتطل هليتيتر الؿيتيتبرب املكيتيتطٖ; بٔينيتيتر اخدلفيتيتب ميتيتع زضاغيتيت٘
الاعععيتيتيتعّٖ ،)0228 ،اليت يت أظَيتيتيتطت اٍدنرمّيتيتيتر مطتفاعّيتيتيتر ميتيتيتً الؿيتيتيتبرب اليتيتيتٔنين مبدرباعيتيتيت٘
ال هرٓر الػٔرغيتّٔ٘ ،ةيتصلر اخدلفيتب ميتع زضاغيت٘ صتيته ّاليتطّاؽ ،)0200 ،ف يتس أتيتٙ
اٍدنرو الؿبرب الاعنرىٕ برل هرٓر الػٔرغٔ٘ اإلقلٔنٔ٘ "الاعطبٔ٘" يف املطتب٘ األخ ٗ
 - 0أظَيتيتطت ىديتيترٜر السضاغيتيت٘ أٌ مػيتيتدْ ٚاملاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘ ليتيتس ٚأفيتيتطاز عٔييتيت٘ السضاغيتيت٘ جتيتيترِ
الاعالقرت الاعطبٔ٘  -الاعطبٔ٘ در ٛمبػيتدْ ٚمدْغيتط بيػيتب٘  ،)%64 7سٔيتح بلويتب ىػيتب٘

زّض اإلعالو ادتسٓس يف تؿكٔل املاعرض الػٔرغٔ٘ للؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ
جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘_الاعطبٔ٘

املاعطف٘ الاعرم٘ "البػٔط٘"  ،)%54 0بٔينر ةرىب ىػب٘ املاعطف٘ املداعن يت٘ ّ ;)%46 7تيتسل
ٍصِ اليدٔذ٘ عل ٙأٌ الؿبرب لسَٓه ماعطف٘ مبر ظتطٖ سْهله ّختدليتمل ٍيتصِ اليدٔذيت٘ ميتع
ىديتيترٜر زضاغيتيت٘ الاععع يتعٖ )0228،ال يت ةؿيتيتفب عيتيتً نيتيتاعمل مػيتيتدْ ٚاملاعطفيتيت٘ الػٔرغيتيتٔ٘
للؿيتيتبرب اليتيتٔنين ،بٔينيتيتر ةؿيتيتفب ىدٔذيتيت٘ زضاغيتيت٘ الاعييتيتعٖ )0200،أٌ غرلبٔيتيت٘ الؿيتيتبرب
ادترماعٕ الػاعْزٖ عتطقٌْ عل ٙتج ٔيتمل أىفػيتَه برملاعلْميترت الػٔرغيتٔ٘ احمللٔيت٘ٓ ،لَٔيتر
املاعلْمرت الػٔرغٔ٘ الاعطبٔ٘ ،ثه السّلٔ٘
 - 4تْقّيتيتيتلب السضاغيتيتيت٘ إىل أٌ أةجيتيتيتط الديتيتيتسث ات املرتتبيتيتيت٘ عليتيتيت ٙاعدنيتيتيترز الؿيتيتيتبرب ادتيتيتيترماعٕ
الػيتيتيتاعْزٖ عليتيتيتّ ٙغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو ادتسٓيتيتيتسٗ للشكيتيتيتْل عليتيتيت ٙاملاعلْميتيتيترت الػٔرغيتيتيتٔ٘ جتيتيتيترِ
الاعالقيتيتيتيترت الاعطبٔيتيتيتيت٘ -الاعطبٔيتيتيتيت٘; ٍيتيتيتيتٕ :الديتيتيتيتسث ات الْدساىٔيتيتيتيت٘ ،ثيتيتيتيته املاعطفٔيتيتيتيتّ٘ ،أخيتيت يت ّا
الػلْةٔ٘ ّلجل الدسث الْدساىٕ يف املطتب٘ األّىل يف عبرضٗ" :ظازت شترّيف مً باع
ارتالفيتيتيترت ّالكيتيتيتطاعرت بيتيتيتد اليتيتيتسّل الاعطبٔيتيتيتّ٘ ،تسث ٍيتيتيتر أّ تكطاضٍيتيتيتر يف املػيتيتيتد بل"
مبدْغيتيتيتط  )0 67بسضديتيتيت٘ مْافيتيتيتق بٔينيتيتيتر ديتيتيترٛت أقيتيتيتل الديتيتيتسث ات عبيتيتيترضٗ" :أؾيتيتيترضا يف
الي رؾيتيترت ال يت تدييتيترّل عالقيتيترت اليتيتسّل الاعطبٔيتيت٘ بباعهيتيتَر"ّٓ ،طديتيتع شليتيتر إىل الدشيتيتصٓط
الػيترٜس يف امدنيتيتع برلباعيتيتس عيتً الي رؾيتيترت الػٔرغيتيتٔ٘ ّختدليتيتمل ٍيتصِ اليدٔذيتيت٘ ميتيتع زضاغيتيت٘
املط يت ّٖ ،)0200،زضاغيتيت٘ الاعييتيتعٖ ;)0200،سٔيتيتح ةؿيتيتفب السضاغيتيتدرٌ عيتيتً اضتفيتيترك
الدسث ات الػلْةٔ٘ للؿيتبرب ادتيترماعٕ الػيتاعْزٖ عيتر املؿيترضة٘ ّالدفرعيتل الػٔرغيتٕ،
ٓلَٔيتيتر الديتيتسث ات الْدساىٔيتيتّ٘ ،أخ يت ّا الديتيتسث ات املاعطفٔيتيت٘ ،ةيتيتصلر اخدلفيتيتب ميتيتع زضاغيتيت٘
ال شطرىٕ ،)0202،ف س س ب الدسث ات املاعطفٔ٘ املطتب٘ األّىل

ثانيًا :مناقشة نتائج فروض الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة:
- 0

ةؿفب السضاغيت٘ عيتً حت يتق الفطنيتٔ٘ األّىل :طٍييترا عالقيت٘ زاليت٘ إسكيترٜٔار بيتد م يتساض
الدفرعيتل ميتيتع ّغيتيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتيتسّٗ ،تؿيتيتكٔل املاعيترض الػٔرغيتيتٔ٘ للؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ
الػاعْزٖ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ -الاعطبٔ٘ص ،سٔح أظَطت اليدرٜر ّديتْز عالقيت٘ "مْدبيت٘
ططزٓ٘" :فكلنر اضتفع م ساض الدفرعيتل للؿيتبرب الػيتاعْزٖ ميتع ّغيترٜل اإلعيتالو ادتسٓيتسٗ،
اضتفع ماعُ تؿكٔل ماعرضفَه الػٔرغٔ٘ جترِ الاعالقرت الاعطبٔ٘ – الاعطبٔ٘
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- 0

ةؿفب ىدرٜر ال سضاغ٘ عيتً عيتسو حت يتق الفطنيتٔ٘ الػرزغيت٘ :طٍييترا عالقيت٘ اضتبيتره بيتد
اعدنيترز الؿيتيتبرب ادتيتيترماعٕ الػيتيتاعْزٖ عليتيت ٙاإلعيتيتالو ادتسٓيتيتسّ ،سذيتيته ماعيتيتطفدَه الػٔرغيتيتٔ٘
سْل الاعالقرت الاعطبٔ٘ -الاعطبٔ٘ص ،سٔح بّٔييتب أىيتُ ال تْديتس عالقيت٘ شات زالليت٘ إسكيترٜ٘ٔ
بد اعدنرز الؿبرب ادترماعٕ الػاعْزٖ عل ٙاإلعالو ادتسٓسّ ،سذه ماعطفدَه الػٔرغٔ٘
سيتْل الاعالقيتيترت الاعطبٔيتيت٘ -الاعطبٔيتيت٘ ّتدفيتيتق ٍيتيتصِ اليدٔذيتيت٘ ميتيتع زضاغيتيت٘ عنيتيتطاٌ )0204،ميتيتً
سٔح ناعمل االضتبره بد اعدنرز الؿبرب ادترماعٕ املكطٖ عل ٙالفٔؼ بيتْا ّسكيتْهله
عل ٙاملاعلْمرت الػٔرغيتٔ٘; ّميتع زضاغيت٘ تْفٔيتقّ )0229،اليت تْقيتلب إىل ّديتْز اضتبيتره
شٖ زالليتيت٘ إسكيتيتيتر ٜ٘ٔبيتيتيتد زضديتيتيت٘ اعدنيتيتيترز الكيتيتيتفْٗ عليتيتيت ٙاإلىرتىيتيتيتب ةنكيتيتيتسض للناعلْميتيتيترت
الػٔرغيتيتٔ٘ ّبيتيتد ماعيتيتسل الدنرغيتيتَه للناعلْميتيترت الػٔرغيتيتٔ٘ ةيتيتصلر ميتيتر ّقيتيتلب إلٔيتيتُ زضاغيتيت٘
الاعععيتعٖ ) 0228،أىيتيتُ ضغيته اضتفيتيترك ماعيتسل سذيتيته اعدنيترز الؿيتيتبرب ادتيترماعٕ عليتيتّ ٙغيتيترٜل
اإلعالوْٓ ،دس ناعمل يف مػدْ ٚاملاعطف٘ الػٔرغٔ٘
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ثالثــًا :توصيـــات الدراســــة:










يف نْ ٛىدرٜر السضاغ٘ ّمع الدشْالت الدكيْلْدٔ٘ ،أقبض ٍيرا اسدٔرز أةر لسضاغيت٘
ى طٓ٘ الدػْٓق االددنرعٕ ّالػٔرغٕ ّى طٓ٘ امرل الاعرو ،برإلنيترف٘ إىل تطيتْٓط حبيتْخ
االعدنيتيترز عليتيتيتّ ٙغيتيتيترٜل اإلعيتيتالو ،مبيتيتيتر ٓديرغيتيتيتب ميتيتيتع الدطيتيتْض الػيتيتيتطٓع يف ّغيتيتيترٜل اإلعيتيتيتالو
ادتسٓسٗ
تفاعٔيتيتل زّض ادترماعيتيترتّ ،ضبيتيتط املاعطفيتيت٘ برإلىديتيترز ميتيتً خيتيتالل تينٔيتيت٘ ّعيتيتٕ الؿيتيتبرب غٔرغ يتٔار
ّفكطٓارّ ،تسٍٔلَه مع اسدٔردرت املطسليت٘ امل بليت٘; ميتً خيتالل إترسيت٘ الفطقيت٘ للداعيتب عيتً
أفكيتيتيترضٍه ّهضاَٜيتيتيته بكيتيتيتل سطٓيتيتيت٘ ّؾيتيتيتفرفّٔ٘ ،إٓكيتيتيترل قيتيتيتْتَه للنػيتيتيتؤّلد يف السّليتيتيت٘،
ّتسضٓبَه عل ٙال ٔرزٗ خرضز اذتيتطو ادتيترماعٕ يف اجتيترِ حت ٔيتق ضؤٓيت٘  0202لبييتر ٛمػيتد بل
أفهل للْطً
االٍدنرو بردترىب املاعطيف لس ٚالؿبرب; ّالغٔنر مر ٓداعليتق برل هيترٓر الاعطبٔيت٘ ّاإلغيتالمٔ٘;
مً خيتالل الرتةٔيتع يف ستديتْ ٚالطغيترٜل اإلعالمٔيت٘ ّزّضٍيته جتيترِ اليتْطً ةيتصلر ظٓيترزٗ
اليتيتْعٕ فٔنيتيتر ٓداعليتيتق برل ْمٔيتيت٘ الاعطبٔيت٘ اإلغيتيتالمّٔ٘ ،اليت تاع ّطَنيتيتب للدؿيتيتُْٓ ميتيتً املدطيتيتطفد
ّادتَرت املاعرزٓ٘ ّاإلضٍربٔ٘
نيتيتطّضٗ إعيتيتساز "إغيتيترتاتٔذٔ٘ إعالمٔيتيت٘ عطبٔيتيت٘ مؿيتيترتة٘" ّانيتيتش٘ ملْادَيتيت٘ الدشيتيتسٓرت اليت
تْاديتيتيتُ امليط يتيتيت٘ الاعطبٔيتيتيت٘ ّعليتيتيت ٙضأغيتيتيتَر مكرفشيتيتيت٘ اإلضٍيتيتيتربّ ،اليتيت لجميتيتيتل تَسٓيتيتسّا ألميتيتيتً
ّاغد طاض امليط ٘ الاعطبّٔ٘ ،امدنع السّلٕ بسةنلُ
نطّضٗ اإلعساز اليردض رتطيت٘ إعالمٔيت٘ لاعرقيتف٘ اذتيتعو) مْاظٓيت٘ لصعيتسازًٓ الاعػيتكطٖ
ّالػٔرغٕ هلرّ ،تكرتمل ّغرٜل اإلعالو الطمسٔيت٘ ّارترقيت٘ يف تاع يتٔه زّض ضديترل طاذتيتس

ادتيْبٕص ّاألمً يف ارٓ٘ مكدػبرت الْطً ّاملْاطً
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 ،00م م )080- 059
 )08شّ الف يتيتيتيتيتيترض ،ؾيتيتيتيتيتيتيتٔنر )0229 ٛمييتيتيتيتيتيتيترٍر البشيتيتيتيتيتيتح ّاالغيتيتيتيتيتيتيتددسامرت اإلسكيتيتيتيتيتيتيتر ٜ٘ٔيف السضاغيتيتيتيتيتيتيترت
اإلعالمٔ٘ م م  )92- 89ال رٍطٗ :الساض املكطٓ٘ اللبيرىٔ٘
39) Segaard, S. B. (2015). Perceptions of Social Media: A Joint Arena for
Voters and Politicians? U. Carlsson Ed. NORDICOM Review; Oct 2015,
Vol. 36 Issue 2, p66-78.
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4- The results showed an incremental relationship between the exposure and interaction of the Saudi collegiate Youth with the New Media and the forming of their political knowledge towards the ArabArab relations, also as the trust-magnitude and confidence in the informations provided by New Social Media increases, paired by the
latent motives and the period of time invested in following said media, so does grounding and forming their political knowledge towards the Arab-Arab relations.
5- There exist some difference that are proven statistically in the variable type in favor of males, wherein there‟s no relation of a statistical
indication between the dependency of Saudi university youth on
New Social Media and the magnitude of their political knowledge of
the Arab-Arab relations.
In scope of these results the researcher presented a number of
recommendations, most importantly: The need to establish a Media
strategy to counter the challenges bestowed upon the Arabian region
namely Counter-Terrorism, which presents a significant threat to the
safety and stability the Arabian region and the international society at
large; and to focus in the content sent by the media on the role of young
citizens towards their homeland, because it was shown that the youth
represent the majority of the Saudi society and the users of New Media.
Also, the importance of utilizing New Social Media by specialists in political, diplomatic and security media in presenting and directing personalized media messages that reaffirms the national spirit and unifies the
national personality in means to serve the Arabian Unity. The important
to review and reform the local political media in light of recent events
that the Kingdom of Saudi Arabia is facing, namely wars that are fought
Militarily, psychologically and morally that are targeting the Saudi community with goals of dismantling it and shaking its confidence by spreading false informations or casting a divide between the brotherly Arabian
countries, and to gathering the efforts of both official and private Social
Media in glorifying the role of the men at [Southern Border] and the security that grants the safety of the what is achieved by both the citizen
and the homeland.
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The Role of New Media in Forming
The Saudi Collegiate Youths Political Knowledge
toward Arab-Arab Relations

(A Descriptive survey study on a sample of Students from King Saud
University)

Abstract
The aim of the study was to raise a major query concerning the role of
New Media in forming the Saudi collegiate youths political knowledge
toward Arab-Arab relations by applying the two relations that form two
phenomena in the International relations: the phenomenon of conflict
represented in the Saudi-Yemeni Relations, and the phenomenon of
struggle represented in the Saudi-Egyptian Relations. The study was
based on its theoretical framework on assumptions of Mass Media Dependency Theory, and the questionnaire was applied to (400) students
from King Saud University in the following faculties: (Business Administration, Arts, Science and Applied Medical Sciences) during the first
semester of the Academic Year 1437/1438 AH.
The research was resulted in a myriad of results, most importantly:
1- The level of political knowledge of the samples of the study regarding the Arab-Arab relations came out as “Average”, with correct answers at a percentage of (50.6%).
2- The most used New Media platform that the samples used to obtain
and follow political news regarding Arab-Arab relations was Twitter,
and the sample of the study relies on [Twitter] to obtain political informations relating to the Arab-Arab relations on a scale of “significant”, and it scored first according to the study in their trust of the
political informations provided by said platform.
3- Most resulting effects from the dependency of the samples of the
study on New Social Media in acquiring political informations of the
Arab-Arab relations are affective, cognitive and lastly behavioural
changes.

.
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Saudi e-newspapers’ Treatment on the Crisis of
Nepotism
An Analytical Study

ABSTRACT
The study aims at addressing the Saudi e-newspapers‟ treatment of the
employment of relatives crisis by studying and analyzing the contents of
the Saudi electronic newspapers submitted by the active public and the
media reacting to the activities of the National Anti-Corruption Commission.
The study adopted the "survey approach" to examine the public's participation and interaction with the press material related to the crisis of employing relatives and to monitor the agreement and the difference between the formula and the quality of treatment in dealing with this crisis
in a "sample study" of electronic newspapers, in the period from
1/1/2016 until 30/12/2016. Since the study population was large and diverse, the study was limited to a selected sample represented by the
newspapers: „Alweeam‟, „Sabq‟, and „Ajel‟. The three newspapers were
chosen due to their widespread circulation and regularity in publishing.
Also, they are the most recent newspapers dealing with the "crisis of
employing relatives".
The study found that 53.3% of the published news items dealt with the
crisis of employing relatives. In the sample of Saudi e-newspapers in the
study, negative comments from the public were high at 40.2%. The
manner of dealing with the press issues of this crisis in the Saudi electronic newspapers varied between statements of officials, inquiries about
the crisis and rumors. 88.8% of the key figures in the press articles dealing with the crisis were ministers and government officials.
The most important communication and information efforts of the National Anti-Corruption Commission in communicating with officials and
fact-finding were during and after the crisis. These efforts also pointed to
the moderate success of the National Anti-Corruption Commission in
tackling the crisis and its developments as reported by the study newspapers.
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The Reality Of Public Relations In Saudi
Universities
(A Field Study)

Abstract
Acknowledging that the Public Relations Department is one of the components of administration in Saudi universities , it is assumed to reflect
its real face and the progress of the services, in addition to providing
views and impressions of its audiences by which official decision makers can modify the policies and actions in accordance with the hopes
and aspirations of the target audience of service .
In that spirit , an urgent need has been crystallized to know the reality of
Public Relations in Saudi universities. Accordingly , the results of this
study indicated:
1. The programs provided by the public relations to the public is unconvincing .
2. Lack of discontentment about educational programs implemented by the Department of Public Relations
3. Failure of public relations of providing appropriate programs.
4. Existence of significant differences with statistical indications on
public satisfaction about Public Relations Programs in Saudi Universities depending on the academic qualification variables.
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Factors Influencing Consumer Attitudes Towards
Social Networking Ads and their Relation to
Behavioral Responsiveness
Abstract
The study seeks to monitor the factors influencing the attitude towards
social media advertisements and to determine the relationship between
the attitude and the behavioral response by surveying 224 Saudi consumers to whom the survey was sent online. The study finds five factors
affecting consumer attitudes towards social media advertisements. These factors are perceived interaction, avoiding advertising, credibility, privacy and reputation of the advertiser. The study also finds that the majority of consumers have neutral or positive attitudes towards social media ads and there is a relationship between the attitude towards advertising and response. The study emphasizes the importance of the proposed model and a better understanding of the factors involved will help
marketers design effective strategies and marketing campaigns.
Key Words: Consumer Attitudes - Social Media Ads - Behavioral Response.
.
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Address the Issues of Terrorism from the Point of
View of the Yemeni Media
Abstract
The importance of this study lies in the fact that it examines how the
media issues and events covered by the media are selected and addressed, especially that terrorist acts can be dealt with in good faith and
contribute to the expansion of the terrorist base. To make any effort to
seek to publish them in the media or spend money on them. At a time
when media coverage of terrorist acts is limited to a limited space, terrorists are not allowed to achieve their goals through widespread outreach,
which earns their operations wide-ranging and provides them with appropriate opportunities and advantages.
The study aimed at uncovering the nature of media professionals dealing with extremism and terrorism issues through applying them to a
sample of media professionals working in the Yemeni media through
three topics, the first of which was devoted to the methodological framework of the study. The second topic dealt with the theoretical framework
on the relationship between media and terrorism issues, The third topic
on analyzing the results of the field study of the communicator in the
Yemeni media. And reached several results, notably:
1 - The issues of terrorism are priorities of media coverage of the Yemeni media, and a high rate exceeded 50% of the views of the sample members of the study, and this is a reflection of the wide effects
of the phenomenon of terrorism in the international and Arab arena.
2. Terrorist operations continue to be limited in scope and do not exceed the timeframe and geography until they are covered by the
media and have an area of news, analysis and live transport that
goes beyond time and space. This confirms the contribution of the
media to the wide spread of terrorist groups' operations. Relevance.
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Arab Media Faculty and Students’ Perceptions
and Attitudes towards Using Social Media in
Education
Abstract
Despite the growing demand for digitally competent employees in the
news media industry, Arab media programs are cautiously integrating
social media reporting into their curriculum. This study explores the status quo of using social media into Arab media programs and the perceptions of faculty of factors which hinder offering social media as a program or courses or to be integrated into conventional media courses.
The study found that the use of social media is not noticeable to some
extent, especially in academic matters. Both faculty and students stated
that most of Arab mediafaculty use traditional ways in teaching media courses. Only two thirds of Arab media faculty confirmed that
social media is being integrated into some courses. Both agreed on the
need for including social media into media curricula and having qualified faculty in social media. Findings suggest that the curriculum should
include emphasis on ethics, technical skills, and the potential for career
development.
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The Attitudes of Religious Extremism and Ethical
Deviance For Social Network Users
A Case Study of KFU Faculty and Students from 1436-37

Abstract
This study analyses the inclination towards religious extremism and ethical deviance among the faculty and students of KFU‟s College of Arts
who use social networks. The study was conducted from Muharram
1436 to Rabi‟ II 1437, and it relied on focus group discussions among
KFU students in order to reach qualitative conclusions. Questionnaires
were also distributed among KFU faculty in order to reach quantitative
results. In this way, the study combined quantitative and qualitative
methods. The analysis focused on the methods of persuasion that extremists use to convince young people to join them. The study also highlighted Saudi Arabia‟s effort to block internet content that contradicts ethical and social norms, and how Saudi society views religious extremism
and ethical deviance and the methods of combatting them. The conclusions reached in this study show that KFU faculty do not see students
who use social network platforms concerned with combatting religious
extremism and ethical deviance. The student sample that this study
analyses confirms the views of KFU faculty.
Keywords: Social Platforms, religious Extremism, Ethical Deviance, Al
Hasa, Saudi Arabia.
.
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معاجلــُ لضــايا اهرىــا
الً نً

ت ــاعٌ

مــه و يــُ ميــر اهعالمــً

حنــى
العىامــع اثــ يفرَ ا اجتاىــام اثخــتي
إعالمــــــــام الشــــــــع ام ا ت اعًــــــــُ وعاللتيــــــــا
باستجابتيم الخ ىكًُ
والـع العـاللام العامُ باجلامعام الخعىديُ
معاجلـــــُ الإلـــــية اهل وومًـــــُ الخـــــعىديُ أل مـــــُ
تىظًة األلار ..
دور اهعــالم اجلديــد ا تشـ ًع اثعــارف الخًاســًُ
ل شعا اجلامعٌ الخعىدٍ جتاه العاللام العربًـُ-
العربًُ
تإل ـىُّرام واجتاىــام عــُ و ســات َ اهعــالم العــر
جتـــاه اســـت دام وســـالع التىاتـــع ا ت ـــاعٌ ا
تدريس اهعالم

–

