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اجملم ٛالعطبٗ ٛلإلعالً ٔاالتصاه زٔضٖ ٛعمىٗ ٛستمى ٛوتدصص ٛبلالوشٕخ ٔالسضاغلات اج زتلاالت ا علالً ٔاالتصلاه
ا ٌػاٌ٘ مبدتمف فطٔعْ.
تصسض اجملم ٛعَ ادتىعٗ ٛالػعٕزٖ ٛلإلعالً ٔاالتصاه ظاوع ٛاملمك غعٕز الطٖاض املىمم ٛالعطبٗ ٛالػعٕزٖ.ٛ
تٍشللط اجململل ٛالوشللٕخ ٔالسضاغللات ٔامللللاالت العمىٗللٔ ٛومدصللات الطغللاٟن العمىٗللٔ ٛوطادعللات المت ل اج عافلل ٛفللطٔع
ا عالً ٔاالتصاه.
ختضع مجٗع املٕاز امللسو ٛلمىذم ٛلمتشمٗي العمى٘ املتدصص.
تلون الوشٕخ ٔالسضاغات لمٍشط باجملمٔ ٛفلاً للٕاعس الٍشط التالٗ:ٛ
أ .أُ ٖمُٕ الوشح ومتٕباً بمغ ٛعطبٗ ٛغمٗىٔ ٛتلون األعاخ بالمغ ٛا جنمٗعٖ ٛاج اللضاٖا ا عالوٗل ٛاللت تتبمل
شلك.
ب .أُ ٖمُٕ الوشح أٔ السضاغ ٛاج أسس زتاالت ٔفطٔع ا عالً ٔاالتصاه.
ت .أُ ٖتػي الوشح بادتسٔ ٚاألصالٔ ٛأال ٖمُٕ قس وض ٜعم ٜإعسازٓ أعجط وَ ثالخ غٍٕات.
خ .أُ ٖعتىس الواسح األغؼ العمىٗ ٛاج عاف ٛخبٕاتْ ٔأُ ٖتوع قٕاعس التٕثٗق العمى٘ املػتدسو ٛباجملم.ٛ
ز .أال تعٖس عسز صفشات الوشح أٔ السضاغ ٛعلَ سػلص صلفش ٛمبلا اج شللك املمدلص ٔادتلسأه ٔالطغلًٕ الوٗاٌٗلٛ
ٔاملالسق ٔاملطادع).
ح .أال ٖمُٕ سالٗا قٗس السضاغ ٛلمٍشط أٔ قس غوق ٌشطٓ اج دّ ٛأخط.ٝ
ر .أُ ُٖعس الواسح عٍٕاٌص ٔومدصص لوشجْ بالمغتص العطبٗٔ ٛا جنمٗعٖ ٛاج سسٔز  333عمى ٛلمن وٍّىا.
ز .أُ ٖطغن الوشح أٔ السضاغ ٛاج ومف "ٔٔضز" Word.
ش .تطغن لمواسح سؼ ٌػذ ٔضقٗ ٛوَ العسز املشاضك فْٗ.
الوشٕخ ٔالسضاغلات املٍشلٕض ٚباجململ ٛتعل علَ ضأ ٙأصلشابّا ٔال تعل بالضلطٔض ٚعلَ ضأ ٙادتىعٗلٖٔ ٛتشىلن و لفِٕلا
املػ ٔلٗ ٛعاوم ٛعَ صشٔ ٛزق ٛاملعمٕوات ٔاالغتٍتادات.
تٕدل ل للْ املطاغل ل للالت ارتاصل ل لل ٛباجململ ل لل ٛإا ضٟل ل للٗؼ ِٗ٠ل ل لل ٛالتشطٖل ل للط عمل ل لل ٜال ٖل ل للس ا لم ٌٔل ل لل٘ ارتل ل للا باجململ ل للٛ
( )majalatsamc@gmail.comأٔ العٍٕاُ ال ٖس ٙاآلت٘ :
اجملم ٛالعطبٗ ٛلإلعالً ٔاالتصاه
داوع ٛاملمك غعٕز  -قػي ا عالً
 .ب  2456الطٖاض 11451
املىمم ٛالعطبٗ ٛالػعٕزٖٛ

تطصس املطادع ٔاهلٕاوش اج ٌّاٖ ٛالوشح أٔ السضاغ ٛبأضقاً وتػمػم ٛسػ تػمػن ا شاض ٚإلّٗلا اج ثٍاٖلا
الوشللح أٔ السضاغللِٔ ٛلل٘ البطٖللل ٛاملػللىآ "اهلللٕاوش األخ ل  "End Notes ٚالللص ٙتعتىللسٓ زٔضٖلل ٛالصللشافٛ
ٔا عل ل ل ل ل ل للالً ٔ Mass Communication Quarterly & Journalismزٔضٖل ل ل ل ل ل لل ٛوعمل ل ل ل ل ل للي الصل ل ل ل ل ل للشافٛ
ٔا عالً ٔ Mass Communication Educator & Journalismبعض اجملالت العطبٗ.ٛ
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ا شاض ٚاألٔا لمىطدع:

عتاب:

اسه املؤلف (األول فالثاىي فالعائلة) ،عيواٌ الكتاب فتح قوس (مديية اليصر ىقطتني :الياشر فاصلة ،سـية اليصـر غالـ
القوس) فاصلة ،رقه الصفحة مشبوقاً ب ص أو ص ص.

-

مثال:

علي عبدالرمحً العلي ،اإلع و يف عصر العوملة (الرياض :العبيكاٌ للطباعة واليصر ،)8102 ،ص.82

عح اج زٔضٖ:ٛ

اسه املؤلف (األول فالثاىي فالعائلة) فاصلة ،فتح ع مـة نيصـي" نعيـواٌ البحـ أو الدراسـة غالـ التيصـي"ن فاصـلة،
اسـه الدوريــة ورقـه اإلــة غٌ و ــد فـتح قــوس (الصــَر أو الفصـا والشــية غالـ القــوس) ىقطــتني :أرقـاو الصــفحا الـ
يصغلَا كاما البح فاصلة ،رقه صفحة اإلشارة أو صفحانَا غٌ و د مشبوقة بـ ص أو ص ص.

-

مثال:

 علي عبدالرمحً العلي ،نالصـحافة يف عصـر العوملـةن ،اإلـة العربيـة لععـ و واصنصـال ،العـدد األول( ،ىـوفنرب :)8112 ،21 – 82ص .22

اإلشارة الثاىية التالية مباشرة:
(نطبق يف حالة الكتب والبحوث)
.0

املر ع الشابق فاصلة ،رقه الصفحة أو الصفحا  ،غٌ و د ،مشبوقاً بـ ص أو ص ص.

.8

املر ع الشابق ،ص ص .84 – 88

مثال:

اإلشارة الثاىية وما بعدٍا:

(يف حالة عدو ورودٍا مباشرة)
 .0اسه العائلة للنؤلف فاصلة ،رقه الصفحة أو الصفحا  ،غٌ و د ،مشبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .8العلي ،ص .82
ويف حالة و ود أكثر مً مر ع للنؤلف ىفشُ سبقت اإلشارة غليَنا:

 .2اسه عائلة املؤلف فاصلة ،الكلنة األوىل مً العيواٌ أو زء ميُ متبوعاً بث ث ىقـا دالـا نيصـي" ن...ن فاصـلة ،رقـه
الصفحة أو الصفحا مشبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .4العلي ،ناإلع و ...ن ،ص .82
اإلشارة للنرا ع األ يبية:
يشـتددو األسـلوب املتبـع ىفشـُ يف دوريـة الصـحافة واإلعـ و ،Journalism & Mass Communication Quarterly
ال نصدرٍا مجعية نعليه اإلع و والصحافة األمريكية .AEJMC
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أعضاء مجلس اإلدارة
أ .د .نايف بن ثنيان آل سعود
ضٟٗؼ اجملمؼ

أ.د .عبدالرحمن بن حمود العناد
ٌا ٟالطٟٗؼ

د .محمد سليمان األحمد
أوص املاه
د .علي دبكل العنزي
د .سعود صالح كاتب
د .عبداهلل عبداملحسن العساف
د .عهود سلطان الشهيل
أ .حيالن فيصل بن لبده
أ .ملياء حمدان العنزي

أوص اجملمؼ

الربيد اإللكرتوني
info@samc.ksu.edu.sa
www.samc.ksu.edu.sa
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تلسٖي
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أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع٘ عم ٜقٗي
الطٖفٗات مبشافظ ٛالشطقٗ" ٛزضاغ ٛوٗساٌٗ"ٛ
د .عبد الحكم أبو حطب

65

األزٔاض املٍّٗ ٛاج ٌشطات أخواض اللٍٕات التمفعٌٖٕٗٛ
ارتمٗذٗ ٛالطمسٗ" ٛزضاغ ٛحتمٗمٗ"ٛ
د .صابر حسن محمد طر

123

االجتاِات اذتسٖج ٛاج عٕخ ٔزضاغات وصساقٗ ٛاألخواض
اج عصط ا عالً الطقى٘
أ.د .حنان أحمد سليم

197

زٔض اللعلالقلات العاول ٛاج إزاض ٚاملدلاطط "زضاغٔ ٛصفٗ ٛعمٜ
عٍٗ ٛوَ إزاضات العالقات العاو ٛاج امل غػات الصشفٗٛ
العطبٗ"ٛ
د .عبدالراضي مخلف حمدي البلبوشي

253

ٔاقعٗ ٛال اور اذتٕاضٖ ٛالسٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالجلافٛ
السٍّٖٗ" ٛزضاغ ٛوٗساٌٗ ٛعم ٜالشواب ادتاوع٘ العطب٘ ٔفق
ٌظطٖ ٛاالعتىاز عمٔ ٜغاٟن ا عالً"
د .عالء الدين أحمد خليفة  -د .محمد أحمد حسن ربابعة

281

سماو ٛاملشّس الػىع٘ الوصط ٙباملغطب عم ٜضٕ ٞاللإٌُ
77- 33
أ .سعيد شكاك

307
361

وصازض ٚالصشف الػٕزاٌٗٔ ٛأثطِا اج ٌعاِ ٛالعىن
الصشف٘ "زضاغ ٛحتمٗمٗ ٛوٗساٌٗ"ٛ
د .سيف الدين حسن العوض

العدد العشرون
نوفمرب 1028م -ربيع األول 2440هـ

عضو

أ .د .فهد بن عبدالعزيز العسكر
عضو

أ .د .عثمان بن محمد العربي
عضو

د .حمزة بن أحمد بيت املال
مدير التحرير

أ .عبدالعزيز العرابي الحارثي

ولاالت الطأ ٙألسساخ عاصف ٛاذتعً اج الصشاف ٛالٕٗوٗٛ
الػعٕزٖ" :ٛزضاغ ٛحتمٗمٗ ٛاج إطاض ٌظطٖ ٛالتأط ا عالو٘"
د .عبدالرحمن بن محمد بن صالح القحطاني

الرسائل العلمية
417

العٕاون االتصالٗ ٛامل ثط ٚاج الػُّمٕك الشطا ٟ٘لمبالو ٛادتاوعٗٛ
"زضاغ ٛوػشَّٗ"ٛ

457

االجتاِات اذتسٖج ٛخطاز صشاف ٛالوٗاٌات االٌفٕدطافٗك) اج
الصشف الػعٕزٖ" ٛزضاغ ٛتبوٗلٗ ٛعم ٜصشٗف ٛوم – ٛعماظ"

إعداد :بلقيس بنت فراج الحارثي  -إشراف :أ.د .ثريا احمد البدوي

www.samc.ksu.edu.sa

إعداد :لجني بنت محمد باقاسي  -إشراف :د .آمال سعد الدين حلبي
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تقديم
حيتِٕ ٙصا العسز العشطُٔ ولَ اجململ ٛالعطبٗل ٛلإلعلالً ٔاالتصلاه عمل ٜأاٌٗل ٛأعلاخ
ٔومدصللص لطغللاٟن عمىٗللِٔ ٛللٕ وللا ٖعمللؼ تٍللاو٘ أعللساز األعللاخ ٔالسضاغللات الللت تصللن
هلٗ ٛ٠التشطٖط ٖٕوًا بعس ٖلًٕ ٖٔعملؼ أٖضلا سلط ِٗ٠ل ٛالتشطٖلط عملٌ ٜشلط أعل قلسض ولَ
الوشللٕخ أٔال بللأٔه لتلمللٗص ف ل ات االٌتظللاض خصٕصللا ٔأُ قاٟىلل ٛاألعللاخ امللوٕللل ٛلمٍشللط
أخللصت تٍىللٕ عملل ٜالللطبي وللَ ٌػللو ٛعللسً ا دللاظ ٚاملطتفعلل ٛإوللا ألغللواب تتعمللق بعللسً تٕافللق
بعللض الوشللٕخ ٔالسضاغللات وللع الػٗاغلل ٛالتشطٖطٖلل ٛلمىذملل ٛوللَ سٗللح املوللسأ عللاختال
التدصللص أٔ ٔدللٕز خمللن وٍّذلل٘ ٔاضللع ٖٔللتي االعتللصاض اج وجللن ِللصٓ اذتللاالت زُٔ إدللطاٞ
التشمللٗي العمىلل٘ سٗللح تتدللص ِٗ٠لل ٛالتشطٖللط قللطاض االعتللصاض لتللٕف الٕق ل عملل ٜأصللشاب
الوشٕخ ٔلتلمٗص تمالٗف التشمٗي أٔ عاُ االعتصاض ٌتٗذ ٛعسً الصالسٗ ٛاملبمل ٛاللصٙ
ٖمُٕ باتفاق عال احملمىص أٔ ٌتٗذ ٛطم إدطا ٞتعسٖالت ٔمل ٖمتعً الواسح بإدطاّٟا.
إُ ٔفط ٚا ٌتاز العمى٘ اج زتاالت ا عالً ٔاالتصاه ٔالتدصصات شات العالق ٛتفلطح
املدتصللص ٔالوللاسجص ٔطللالب السضاغللات العمٗللا الللصَٖ إلللسُٔ اج ِللصا ا ٌتللاز عٌٕللا هلللي اج
أعاثّ ي ٔزضاغاتّي املػتلومٗٔ ٛمملا ٖفطسٍلا أعجلط ِلٕ التٍلٕع اج وٕضلٕعات األعلاخ اللت
تصمٍا ٔمشٕلٗتّا دتن فطٔع ا عالً ٔاالتصاه ِٔصا العسز حتسٖسا ٖعملؼ تٍٕعلا علو ا اج
عٕثْ وَ سٗح تغبٗتْ لفطٔع الصشافٔ ٛالعالقلات العاولٔ ٛالتمفعٖلُٕ ٔٔغلاٟن التٕاصلن
االدتى للاع٘ ٔو للَ سٗ للح تٍ للٕع وٍّذٗ للات الوش للٕخ امللسو لل ٛال للت اش للتىم عم لل ٜالسضاغ للات
املػشٗ ٛاملٗساٌٗٔ ٛاملمتوٗٔ ٛاللإٌٌٗٔ ٛحتمٗن احملتٕٔ ٝعصلك السٔه الت أدطٖل فّٗلا
األعاخ ٔالسضاغات ٔالت اشتىم عم ٜعن وَ املغطب ٔمجّٕضٖ ٛوصط العطبٗٔ ٛالػلٕزاُ
ٔا واضات العطبٗ ٛاملتشسٔ ٚاملىمم ٛا لعطبٗ ٛالػلعٕزِٖٔ ٛلٕ ولا ٖ علس لٍلا زٔولا عطٔبٗلِ ٛلصٓ
اجملم ٛالعمىٗٔ ٛأٌّا أصوش بالفعن اجملم ٛالعطبٗ )ٛلإلعالً ٔاالتصاه.

.

رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد
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أثررر التعررر

ملواقرر التواصررل

االجتمررررررا

لرررر ر

قرررررري

الريفيات مبحافظة الشرقية
"دراسة ميدانية"

د .عبدالحكم أبو حطب
وسضؽ الصشاف ٛاج عمٗ ٛال بٗ ٛالٍٕعٗ – ٛداوعٛ
طٍبا  -وصط
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ملخـــص

تّس السضاغ ٛإا :
التعل للط عمل لل ٜالعالقل للات االضتواطٗل لل ٛبل للص تمل للطاض تعل للطض املوشٕثل للات ملٕاقل للع التٕاصل للن
االدتىاع٘ ٔبص عن وَ اللٗي األغطٖٔ ٛالػٗاغٗٔ ٛالتعمٗىٗٔ ٛالسٍٖٗ.ٛ
ٔاغتدسً الواسح وٍّر املػع ا عالو٘ عَ ططٖق تبوٗق اغلتىاض ٚاغلتواٌ ٛعمل ٜعٍٗلٛ
وَ الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗ ٛقٕاوّا  )433ووشٕثٛ
ٔتٕصم السضاغ ٛإا الٍتاٟر التالٗ:ٛ
 -1بالوٗلل ٛاملوشٕث للات ٖتعطضللَ ملٕاق للع التٕاصللن االدتى للاع٘ مبف للطزَِ ٔ )%91.9أُ
 ) %5881وللٍَّ ٖتعطضللَ اج ف ل  ٚاملػللا13 -5 ٞوػللأ )ًٞأُ  ) %79.7وللَ املوشٕثللات
ٖتعطضَ عن ًٖٕ ٔ ٖ % )48.3تعطضَ وَ  3:1غاع )ٛاج الًٕٗ .
 -2ت للطتومل امل للتغ ات املػ للتلم ٛزتتىع لل ٛاضتواطًل لا وعٍِّٕٖللا بلٗى لل ٛالتىاغ للك األغ للطٙ
ٔعاٌ ل امل للتغ ات األعج للط إغ للّاواً ِ لل٘ :غ للَ ظٔز املوشٕث لل ٛتعم للٗي املوشٕث لل ٛوٍّ للٛ
املوشٕث ٛتمطاض التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع٘.
 -3إإلابٗلل ٛاللللٗي الػٗاغللٗ ٛلمىوشٕثللات عىٕو لاً إال أٌّللا أعجللط ٔضللٕسًا فٗىللا ٖتعمللق
باملؿاضع ٛاج االٌتدابات ٔأقن ٔضٕساً فٗىا ٖتعمق باالؾ اك اج األسعاب.
 -4التعل للطض ملٕاقل للع التٕاصل للن االدتىل للاع٘ لل للْ تل للأث غل للما عمل لل ٜاللل للٗي التعمٗىٗل للٛ
لمىوشٕثات ٖٔعزاز ِصا التأث الػما وع التمطاض التعطض .
 -5تمطاض تعطض املوشٕثات هلصٓ املٕاقع لْ تأث غما ِٔصا ٖتعلاضض ولع وػلتٕ ٝالللٗي
السٍٖٗ ٛاملطتفع لموىشٕثات ٔالص ٙقس ٖطدلع ملصلازض أخلط ٝمل تتٍأهللا السضاغل ٛوجلن
األغط - ٚاملػذس  -اللٍٕات السٍٖٗ ٛاملتدصص – ٛوصازض أخط.)ٝ
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املقدمة:
غٔد اضتدداًا اإلُرتُت ,ص ضٌٚا غبلا اهت٘اصى اص تٌـاعً ٛثـى :اهؼٚطـب٘ن
ٗن٘ٙرت ٗ ٘ ى بوظ ٗاإلميـ٘ ٗالريٓـاٗ ,اهـ نتـٚح اهت٘اصـى ًـع األصـدؿاٗ ١اهـصً ٗ ,١نـ٘ٙـٞ
اهــسٗاب بٚــٍِٔ ,غــٔد غؿباهًـا ًتصاٙـدًاٗ ,طوبً ـا كــبريًا ًــّ ؿبــى غــسا٢ح اإتٌــع املدتوؼــ,ٞ
لص٘صاً يف بوداْ ًِطـ ٞاهػسق األٗض ٗمشاي أػسٙـٚا لـ ي اهعـاَٗ ,َ2011اهـر ٜعُـسؾ
بعاَ ناهسبٚع اهعسبٛن ,اهر ٜغٔد ًطريا ٗاحتجا ا ٗنـ٘نسا ٗثـ٘زا غـعب ٞٚيف عـدد ًـّ
بوــداْ املِطـــ ,ٞابتــداً ً١ــّ نــُ٘ظ ػٌصــس ٗاهــٗ ٌّٚهٚبٚــا ٗضــ٘زٙا ,األًــس اهــر ٜعــصش شٙــادٝ
اضـــتدداَ اصُرتُـــت ,ص ضـــٌٚا بعــ غـــبلا اهت٘اصـــى اص تٌـــاع , ٛاهــ كاُـــت ٓـــٛ
األكثــس منــًّ٘ا يف اهعــاَ ُؼطــٕ ,ح ٚـ دلوــت يف ضــباق ًــع اهــصًّ هتـــدًِ ٍٙتجــا دٙــد,ٝ
ٗحتــدٙثا عوــ ٟغــلؤا ٗنصــٌٌٔٚا صضــتـطاب أكــرب عــدد ًــّ املطــتددًني ,ضــ٘ا ١يف
املِطـ ٞاهعسب ٞٚأٗ ح٘ي اهعامل.
ٓرا ٗهــد اضتػـس ٠اضـتدداَ ٓـرٖ امل٘اؿـع بـني املصـسٙني يف اآلُٗـ ٞاأللـري ٝيف ًِـاطف
كثريٗ , ٝألالساض ًتِ٘عًٗ ٞتعدد , ٝحت ٟأصبح ٓرا اصضتدداَ ميثى ظآسٗ ٝاضـخ ٞبـني
املصسٙني يف اهسٙؽ ٗاحلطس عو ٟاهط٘ا.١
ٗملــا كــاْ اإتٌــع ٓــ٘ املصــدز األضاضــ ٛهوـــ ٍٚاخلاصــ ٞبــٕٗ ,اهِظــاَ اص تٌــاعٛ
اهطا٢د يف ٓـرا اإتٌـع ٗاهـر ٜنعٌـى يف غطـازٖ ٗضـا٢ى اإلعـ َ اهتـوٚدٙـٗ ٞاحلدٙثـٙ ٞعـد ًـّ
اهـ٘ ٠األضاض ٞٚاه نِط٘ ٜعو ٟؿًٗ ٍٚبادئ ٙطع ٟإلؿسازٓـاٙٗ ,عٌـى عوـ ٟنـبـى املـ٘اطِني
هلـــاٗ ,نعلـــظ ٓـــرٖ اه٘ضـــا٢ى ٓـــرا اصٓتٌـــاَ مبخاٗهتٔـــا احلؼـــاظ عوـــ ٟاهــــ ٍٚاهثـاػٚـــٞ
ٗاص تٌاع ٞٚاهطا٢د.ٝ
ُٗظسًا هِدز ٝاهدزاضا اه نِاٗهت نأثري ً٘اؿع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛعوـ ٟؿـ ٍٚاملـسأٝ
عًًٌ٘ــا ٗاهسٙؼٚــ ٞلص٘صًــا زأ ٠اهباحــ أٌٓٚــ ٞنطبٚــف ٓــرٖ اهدزاضــ ٞعوــ ٟاملــسأ ٝاهسٙؼٚــٞ
مبخاػظ ٞاهػسؿ.ٞٚ
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الدراسات السابقة :

اإلطار املنهج

للدراسة

ؿاَ اهباح باصط ع عو ٟاهدزاضا اهطابـ ٞاملتعوـ ٞبػبلا اهت٘اصـى اص تٌـاع,ٛ
ٗؿد نطِ ٟهوباح زصد اهدزاضا ذا اهصو ٞاهتاه:ٞٚ
أٗصً  :اهدزاضا اهعسب:ٞٚ
 -1دزاضــ ٞزبــاب زأػــت ذلٌــد ا ٌــاي ( :)2014نــأثري اضــتدداَ غــبلا اهت٘اصــى
اص تٌاع ٛعو ٟنػلٚى اهِطف اهـٌٚـ ٛاألل ؿـ ٛهوػـباب اهطـع٘د -ٜدزاضـًٚ ٞداُٚـ( ,ٞ
اإو ٞاهعسب ٞٚهعع َ ٗاصنصاي:اهعدد احلاد ٜعػس ,زؿٍ (ً , )2ا) 2014 ٘ٙ
ٓدػت اهدزاض ٞغىل زصد ٗحتوٚى طبٚعـ ٞنـأثري امل٘اؿـع اص تٌاعٚـ ٞعوـ ٟاهِطـف اهـٌٚـٛ
األل ؿ ٛهوػباب اهطع٘دٗ ,ٜضعت اهدزاض ٞهولػؽ عّ أضو٘ب نعاًى اهػـباب اهطـع٘دٜ
ًع اه٘اؿع اصػرتاض ٛهتوم اهػبلا ٗ ,باهتطبٚف عو ٟع ِٞٚؿ٘أًا ً 600ؼسدً ٝـّ اهػـباب
ا اًع ,ٛباضتدداَ ُظس ٞٙاإاي اهعاَ ًٗدلى اهتوـ.ٛ
ٗن٘صــــوت اهدزاضــــ ٞغىل أُــــٕ كوٌــــا شاد اضــــتدداَ اهػــــباب هػــــبلا اهت٘اصــــى
اص تٌـــــاع ٛشاد اهتـــــأثريا املعسػٚـــــٗ ٞاه٘ داُٚـــــٗ ٞاهطـــــو٘كٗ ,ٞٚأْ ً٘اؿـــــع اهت٘اصـــــى
اص تٌــاع ٛاضــتطاعت أْ جموــف دلاهًــا عاًًــا أحــدث هوػــباب نــأثريًا عوــ ٟاهِطــف اهـٌٚــٛ
األل ؿ ٛهدٍٔٙ
2ـــ دزاضــ ٞحطــّ ( )2009نأثــس غــبلا اهع ؿــا اص تٌاعٚــ ٞاهتؼاعوٚــ ٞباصُرتُــت
ٗزضا٢ى اهؼطاٚ٢ا عو ٟاهع ؿا اص تٌاعٗ ٞٚاصنصاه ٞٚهألضس ٝاملصسٗ ٞٙاهـطسٞٙن.
ٓدػت اهدزاض ٞغىل زصد ٗن٘صٚؽ أثس اه٘ضـا٢ى اصنصـاه ٞٚاحلدٙثـ( ٞاإلُرتُـت بلاػـٞ
اضتدداًانٔا ٗاهؼطاٚ٢ا ٗاملدُٗا ) عوـ ٟطبٚعـٗ ٞحجـٍ اهع ؿـا ٗاهتؼـاع اص تٌاعٚـٞ
ٗاصنصــاه ٞٚدالــى األضــس ٝاملصــسٗ ٞٙاهـطسٙــٗ ,ٞذهــم بــاهتطبٚف عوــ ٟعِٚــ ٞعػــ٘اً ٞٚ٢تعــددٝ
املساحــى حجٌٔــا (ً ) 600ؼــسدٗ ٝشعــت ًــا بــني صــغاز اهطــّ ٗاه٘اهــد ّٙيف ؿطــس ًٗصــس ,يف
ذلاٗهـــ ٞهو٘صـــ٘ي غىل زدٙـــ ٞذلـــدد ٝسلـــ٘ نسغـــٚد اضـــتدداَ اهتـِٚـــا احلدٙثـــٗ ٞنؼعٚـــى دٗز
املطؤٗه ٞٚاألضسٗ ٞٙاإتٌع ٞٚيف ٓرا اهطٚاق.
ٗؿـــد ن٘صـــوت اهدزاضـــ ٞغىل أْ ِٓـــان ازنباطًـ ـا ضـــوبًّٚا بـــني ًعـــدي اضـــتدداَ امل٘اؿـــع
اص تٌاعًٗ ٞٚطت٘ ٠اهتؼاعى اص تٌـاع ٛبـني األػـساد ,كٌـا أْ ِٓـان ازنباطًـا ضـوبًّٚا أٙطًـا
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بني ًعدي اصضتدداَ ٗاشلؼـاض ًطـت٘ ٠اهتخصـٚى اهدزاضـ ٛهـد ٠أػـساد اهعِٚـٗ ,ٞأْ ِٓـان
ع ؿ ٞازنباط ٞٚاصلاب ٞٚبني شٙادً ٝعدي اصضـتدداَ ٗااـاٖ املبخـ٘ثني سلـ٘ نلـ٘ ّٙع ؿـا
ا تٌاع ٞٚثابتًٗ ٞطتـسٗ ٝهٚطـت عـابسٗ ,ٝأُـٕ كوٌـا غـعس األػـساد باخلص٘صـ ٞٚباضـتدداَ
ٔاش اهلٌب٘ٚنس شاد اُعـصاهلٍ عـّ اه٘اؿـع ٗاشلؼـ ًطـت٘ ٠نؼاعوـٍٔ اص تٌـاع ,ٛبعلـظ
أؿسأٍُ اهرٙ ّٙطتددًْ٘ اهلٌب٘ٚنس يف ًلاْ ص ٙتٌتع باخلص٘صـٙٗ ٞٚطـتطٚع اطٚطـْ٘
بــاهؼسد اه٘صــ٘ي غهٚــٕ أٗ عوــ ٟاألؿــى ًػــآدنٕ ,كٌــا ن٘صــوت اهدزاضــ ٞغىل أْ اهؼٚطــب٘ن
ٗاه٘ٚن٘ٚب ٗاملاٙطبٚظ احتوت ً٘اؿع اهصـداز ٝكػـبلا ا تٌاعٚـً ٞؼطـو ٞألػـساد اهعِٚـٞ
اهرٙ ّٙعتربْٗ أْ أصدؿاٙ ٍٓ١عدْٗ املس ع األٗي يف حاه ٞحدٗث ًػلو ٞهلٍ.
3ـــ دزاضــ ٞعوــ ٟهٚوــ )2009( ٞنــأثري اهؼٚطــب٘ن عوــ ٟاهثـاػــ ٞاهطٚاضــٗ ٞٚاص تٌاعٚــٞ
هوػــباب( ,املسكــص اهعسبــ ٛألعــاث اهؼطــا ١اإلهلرتُٗــً , ٛــؤلس اهؼٚطــب٘ن ٗاهػــباب,
٘ٙ,ه.) 2009٘ٚ
ٗٓــدػت اهدزاضـــ ٞغىل ًعسػـــ ٞنـــأثري اهؼٚطــب٘ن عوـــ ٟاهثـاػـــ ٞاهطٚاضـــٗ ٞٚاص تٌاعٚـــٞ
هوػباب.
ٗن٘صوت اهدزاض ٞغىل ػٍٔ اهطو٘كٚا اص تٌاع ٞٚاه اُطوـت ًّ اهؼٚطـب٘ن هوتـأثري
يف اه٘اؿع اص تٌاعٗ ,ٛأْ ثـاػ ٞاهرتػ ٕٚعو ٟصؼخا اهؼٚطب٘ن حتتـى ًسكـصًا ًتــدًًا يف
دٗاػـــع اهتعـــسضٗ ,أْ احلـــ٘ازا هٚطـــت ـــاد ٝداًٌ٢ـــاٗ ,أْ اهػـــباب ٙطـــع ٟهتطـــ٘ٙس ٓ٘ٙـــٞ
اػرتاضـــ ٞٚدٙـــد ٝعوـــ ٟاهؼٚطـــب٘ن أد غىل حتـــسن اإٌ٘عـــا اهػـــباب ٞٚاملػـــازك ٞيف
اهؼٚطب٘ن ًّ ً٘ؿع املتوـ ٛغىل ً٘ؿع املػازن .
 -4دزاضــ ٞذلٌــد ضــعد اهــد ّٙذلٌــد ( :)2009دٗز غــبل ٞاإلُرتُــت يف غكطــاب
اهػــباب بع ـ اهطــو٘كٚا اهطــوب ٞٚاه ـ نتعــازض ًــع اهـــ ٍٚاألضــس - ٞٙدزاضــ ٞحتوٚوٚــٞ
ًٗٚداُٚــ ) ,ٞاًعــ ٞاهـــآس:ٝكوٚــ ٞاإلع ـ َ ,املــؤلس اهعوٌــ ٛاألضــسٗ ٝاإلع ـ َٗ ,حتــدٙا
اهعصس ,ػرباٙس .) 2009
ٗأ س  ٠اهباح دزاض ٞحتوٚوًٚٗ ٞٚداُٚـ ٞاعتٌـد عوـ ٟحتوٚـى امل٘اؿـع اص تٌاعٚـ ٞاهـ
ٙتعسض هلا اهػباب عو ٟغبل ٞاإلُرتُت ٗالسؾ اهدزدغ.ٞ
ٗأكــد ُتــا٢د اهدزاضــ ٞنــأثري امل٘اؿــع اص تٌاعٚــ ٞيف اكتطــاب اهػــباب بع ـ اهـــٍٚ
اصضــتٔ كٗ ,ٞٚغضــعاؾ اهتؼاعــى اص تٌــاعٗ ٛاهعصهــ ٞعــّ بـٚــ ٞأػــساد األضــسٗ ٝاهبعــد عــّ
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اهــــ ٍٚاألضـــس ٞٙاهـ ـ ٙطوـــف عؤٚـــا اهطـــو٘كٚا اهطـــوب ٞٚاهِامجـــ ٞعـــّ اضـــتدداَ اهػـــباب
هعُرتُت.
 -5دزاضــٗ ٞهٚــد زغــاد :)2009(.اإتٌــع اصػرتاضــ ,ٛدزاضــ ٞيف أشًــًِ ٞظً٘ــ ٞؿــٍٚ
األضـــس ٝاملصـــس ( ,ٞٙاًعـــ ٞاهــــآس ,ٝكوٚـــ ٞاإلعـ ـ َ ,املـــؤلس اهعوٌـــ ٛاألضـــسٗ ٝاإلعـ ـ َ
ٗحتدٙا اهعصس ,ػرباٙس .)2009
ٗٓدػت اهدزاض ٞهوتعسؾ غىل نأثري اهتؼـاع اصػرتاضـ ٞٚاهـ نـتٍ يف ذلـ ٚاهؼطـا١
اهسًص ٜعوـًِ ٟظً٘ـ ٞاهــ ٍٚاألضـس ٞٙهـد ٠املتؼـاعوني بـاهرتكٚص عوـ ٟؿٌٚـ ٞاهطاعـٗ ٞاحلـ٘از
ٗاهتعاْٗ.
ٗن٘صــوت غىل أْ ًــتغري نلــ٘ ّٙاهصــداؿا احتــى املسنبــ ٞاألٗىل يف دٗاػــع اصضــتدداَ,
كٌا أكد اهِتا٢د أْ اهوغ ٞيف اهتجٌعا اصػرتاض ٞٚنعتٌد عوـ ٟاضـتدداَ أهؼـاظ رلتصهـٞ
بدز  ٞكبري.ٝ
 -6دزاضـــ ٞأًٌٚـــ ٞعٌـــساْ ( :)2007اهتعـــسض هوٌ٘اؿـــع اهدِٚٙـــ ٞباإلُرتُـــت ٗع ؿتـــٕ
مبِظً٘ ٞاهـ ٍٚهـد ٠اهػـباب ,دزاضـًٚ ٞداُٚـ ٞعوـ ٟعِٚـً ٞـّ اهػـباب ا ـاًع ٛباهصـعٚد),
اًعــ ٞاهـــآس :ٝكوٚــ ٞاإلع ـ َ ,املــؤلس اهعوٌــ ٛاهطــِ٘ ٜاهثاه ـ عػــس ,اإلع ـ َ ٗاهبِــا١
اهثـايف ٗاص تٌاع ٛهوٌ٘اطّ اهعسب) 2007 ,ٛ
ٓدػت اهدزاض ٞغىل اهلػؽ عّ أٗاٗٙا اهــ ٍٚاهدِٚٙـٗ ٞاألل ؿٚـٗ ٞاص تٌاعٚـ ٞهـد٠
املبخ٘ثنيًٗ ,د ٠ازنباطٔا باهتعسض هوٌ٘اؿع اهدٗ ,ِٞٚٙلثوـت عِٚـ ٞاهدزاضـ ٞيف ً 200ؼـسدٝ
ًّ ط ب ا اًع.ٞ
ٗن٘صوت اهدزاض ٞغىل ٗ ٘د ع ؿ ٞداه ٞغحصاًّٚ٢ا بني نعسض املبخـ٘ثني هوٌ٘اؿـع اهدِٚٙـٞ
اإلض ًٗ ,ٞٚبني نؼطٚؤٍ هبع اهـ ٍٚاصؿتصاد ,ٞٙبٌِٚا ص ن٘ د ع ؿ ٞداه ٞغحصاًّٚ٢ا بـني
ًعــدي نعسضــٍٔ هلــرٖ امل٘اؿــع ٗبــني نؼطــٚؤٍ هوـــ ٍٚاهدِٚٙــٗ ٞاألل ؿٚــٗ ٞاص تٌاعٚــ ,ٞحٚـ
نوعــب ًؤضطــا اهتِػــ ٞ٣اص تٌاعٚــ ٞاأللــس ٠كاألضــسٗ ٝاملدزضــٗٗ ٞضــا٢ى اإلع ـ َ اهــدٗز
األكرب يف ٓرا اإاي .
ثاُ ًٚا  :اهدزاض ٞاأل ِبٚـ:ٞ
 -7دزاضً ٞسكص نب٘ٚن األًسٙل ٛهألعـاث ( :)2011نػٚطـب٘ن ٙطـاعد يف نلـّ٘ٙ
صداؿا أػطىن,
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أظٔس ُتا٢د دزاضً ٞطخ ٞٚأ سآا ًسكص (ب )٘ٚهألعاث ,أْ ًطتددً ٛاهؼٚطـب٘ن
أكثس ثـٗ ٞهد ٍٔٙؿدز أكرب ًـّ األصـدؿا ١املــسبني ٗدز ـ ٞاشلـساطٍٔ يف اهطٚاضـ ٞأعوـ,ٟ
ٗؿــاي (ك ٚـ ٓــاًوتْ٘) اهــر ٜؿــاد اهدزاضــ ٞنضــس ٠كــٍ كــبري ًــّ اهتلِٔــا بػــأْ أثــس
اضتدداَ ً٘اؿع هوت٘اصى اص تٌاع ٛعو ٟاحلٚـا ٝاص تٌاعٚـ ٞهوػـد"ٗ ,نسكـص ًعظٌٔـا
ح٘ي احتٌاي أْ نلْ٘ ٓرٖ امل٘اؿع ًطس ٝبع ؿا ًطتددًٔٚا ٗنبعدٍٓ عـّ املػـازك ٞيف
اهعامل".
ٗأضاؾ نٗ دُا اهعلظ لاًاً ٗأْ ًّ ٙطتددًْ٘ ً٘اؿع ًثـى (ػٚطـب٘ن) هـد ٍٔٙعـدد
أكــرب ًــّ اهع ؿــا اه٘ثٚـــٗ ,ٞاحتٌــاي اشلــساطٍٔ يف األُػــط ٞاملدُٚــ ٞأٗ اهطٚاضــ ٞٚأعوــ,ٟ
ٗنػــري اهدزاضــ ٞغىل نغــري كــبري يف اهع ؿــا اص تٌاعٚــٙٗ ,ٞطــتددَ (ً )%47ــّ اهبــاهغني
ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛيف ازنؼاع عـّ ( )% 26عـاَ ( )2008حـني أ سٙـت دزاضـ ٞلاثوـ,ٞ
ٗكػــؼت اهدزاضــ ٞأْ ًطــتددً( ٛػٚطــب٘ن) اهــرٙ ّٙــدلوْ٘ امل٘ؿــع عــدً ٝــسا يف اهٚــَ٘
أكثس ً ً ٚبِطبً ًّ )% 43( ٞطتددً ٛاإلُرتُت اآللسٗ ,ّٙأكثـس ًـ ً ٚبث ثـ ٞأًثـاي ًـّ
ًَّ ص ٙطتددًْ٘ اإلُرتُت غىل اهػـع٘ز بأُـٕ ميلـّ اه٘ثـ٘ق يف ًعظـٍ اهصا٢ـسً٘, 57( .ّٙؿـع
غهلرتُٗ.)ٛ
اصضتؼاد ًّ ٝاهدزاضا اهطابـ: ٞ
 ضــاعد اهدزاضــا اهطــابـ ٞاهباحــ يف حتدٙــد نطــادص اهدزاضــٗ ٞػسٗضــٔا,ٗاصضــتؼادًِٔ ٝــا صضــتددأًا يف ٓــرٖ اهدزاضــًٗ ,ٞطــاعد ٝاهباح ـ يف صــٚاال ٞاملػــلوٞ
اهبخثٚــ ٞهودزاضــٗ ,ٞاهتعــسؾ غىل ًــتغريا اهدزاضــٗ ٞأٓــداػٔاٗ ,ضــاعد أٙطً ـا يف صــٚاالٞ
اصضتٌاز ٝاملٚداُ.ٞٚ
 أػاد ٓرٖ اهدزاضا يف حتدٙد اخلوؼ ٞٚاهِظس ٞٙمل٘ض٘ع اهدزاض.ٞــ اصضــتؼادً ٝــّ ُتــا٢د اهدزاضــا اهطــابـٗ ,ٞاهعٌــى عوــ ٟزبطٔــا باهدزاضــ ٞاحلاهٚــ ٞمبــا
ٙثسٔٙا ٗٙعصش ًّ أٌٓٚتٔا.
مشكلة البحث:
انطــٍ اهعصــس اهــسآّ بأُــٕ عصــس اهلوٌــٗ ٞاهصــ٘ز ٝاهـــادزنني عوــ ٟنط٘ٙــع اهعـــ٘ي
ٗحتسٙــس اهػــع٘بٗ ,أصــبخت ً٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاعً ٛــّ أٓــٍ ًصــادز املعوً٘ــا هــد٠
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امل٘اطِني يف اهدٗي املتـدًٗ ٞاهِاً ٞٚعوـ ٟحـد ضـ٘اٗ .١زلخـت يف حت٘ٙـى رلتوـؽ اإتٌعـا
غىل ض٘ق ًؼت٘ح ٞأًاَ املِتجا اهثـاػٗ ,ٞٚأمنا اهتؼلري ٗاألذٗاقٗ ,أضاهٚب احلٚا.ٝ
ٗبــسالٍ ًــا ميلــّ أْ حتٌوــٕ ٓــرٖ امل٘اؿــع ًــّ لثــاز غصلابٚــ ٞباهت٘اصــى ًــع احلطــازا
اهغسبٗ ٞٚاصُؼتاح اهؼلسٗ ٜاهعـو ٛغص إُٔ أثاز عدٙد ًّ املداٗؾ ًّ غًلاُٚـ ٞغثـاز ٝأمنـا
ضــو٘ن الــري ًسال٘بــٗ ٞب ـ أػلــاز نــؤثس عوــٙ٘ٓ ٟــ ٞاهػــع٘ب املطــتـبوٗ ٞاُتٌــا١انٍٔ ٗؿــٌٍٔٚ
ٗنـــساثٍٔ ,أٗ نـــؤد ٜغىل نعٌٚـــف اصالـــرتاب اهِؼطـــٗ ٛاهعـا٢ـــد ,ٜأٗ غىل اهػـــع٘ز باإلحبـــا
ٗاهدُٗٗ .ٞٚؿد ضلدث ٓرا بـصد أٗ بدْٗ ؿصد ضٌّ اهسضا٢ى اإلع ً ٞٚاه نب عرب ٓرٖ
امل٘اؿع لا ؿد ٙظٔس يف عدَ زضا أٗ زػ هبع أٗ كى ؿ ٍٚاإتٌع ٗثـاػتٕ.
ٗملا كاُت املـسأ ٝلثـى ُصـؽ اإتٌـع ٗنــَ٘ بـدٗزٓا كـأَ يف األضـس ٝظاُـب ٓـاَ يف
عٌو ٞٚاهتِػ ٞ٣اص تٌاع ,ٞٚغذ ٙتٍ يف ضٚاق نوـم اهعٌوٚـ ٞنوــني اهــ ٍٚاص تٌاعٚـ ٞاهـ نـِظٍ
اهطو٘ن اص تٌاع ٛػاألَ نِـى غىل أطؼاهلا ًا ٙت٘اػس هدٔٙا ًّ ؿ.ٍٚ
ٗملا كاْ ِٓان غع٘ز عاَ ٗجم٘ؾ ًّ نأثري اهتعسض هلرٖ امل٘اؿـع عوـ ٟاهــ ٍٚعًًٌ٘ـا,
ٗهِدز ٝاهدزاضا اه نِاٗهت نأثري اهتعسض هلا عو ٟاهـ ٍٚعًًٌ٘ا ٗعو ٟؿـ ٍٚاملـسأ ٝلص٘صًـا
باهسالٍ ًّ أُٔا ٓ ٛاه ٙــع ع وـ ٟعانـٔـا ُــى اهــ ٍٚاص تٌاعٚـ ,ٞػــد ظٔـس أٌٓٚـٓ ٞـرٖ
اهدزاض ٞهو٘ؿ٘ؾ عو ٟنأثري نعسض اهسٙؼٚا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛعو ٟاهـ ٍٚيف اإـاي
األضسٗ ٜاهطٚاضٗ ٛاهتعوٌٛٚ
أهداف البحث:
اهلدؾ اهسٚ٢ظ هوبخ :
انطاؿًا ًع ًػلو ٞاهدزاض ٞػـد حتدد اهلدؾ اهعاَ عو ٟاهِخ٘ اهتاه:ٛ
اهتعسؾ عو ٟنأثري نعـسض اهسٙؼٚـا مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛعوـ ٟاهــٙٗ ,ٍٚتطـٌّ
ٓرا اهلدؾ اهسٚ٢ظ دلٌ٘ع ًّ ٞاألٓداؾ اهؼسع ٞٚاآلن:ٞٚ
أٗهًا:
 -1اهتعسؾ عو ٟعادا نعسض املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
 -2اهتعسؾ عو ٟأضباب نعسض املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
 -3اهتعسؾ عو ٟنلساز نعسض املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
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ثاًُٚا:
 -1اهتعسؾ عوً ٟطت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا األضسٗ ,ٞٙاهطٚاضٗ ,ٞٚاهتعوٗ ,ٌٞٚٚاهد.ِٞٚٙ
 -2اهتعسؾ عوـ ٟنلـساز غ ابـا املبخ٘ثـا عوـ ٟبِـ٘د اهــ ٍٚاألضـسٗ ,ٞٙاهطٚاضـ,ٞٚ
ٗاهتعوٗ ,ٌٞٚٚاهد.ِٞٚٙ
ثاهثًا:
 -1اهتعــسؾ عوــ ٟاهع ؿــا اصزنباطٚــ ٞبــني نلــساز نعــسض املبخ٘ثــا هوٌ٘اؿــع ٗبــني
كى ًّ اهـ ٍٚاألضسٗ ,ٞٙاهطٚاضٗ ,ٞٚاهتعوٗ ,ٌٞٚٚاهد.ِٞٚٙ
 -2اهتعسؾ عو ٟغضٔاَ كى ًتغري ًّ املتغريا اهػدصٗ ٞٚنلساز اهتعسض هوٌ٘اؿـع
يف نؼطري اهتبا ّٙيف كى ًّ اهـ ٍٚاألضسٗ ,ٞٙاهطٚاضٗ ,ٞٚاهتعوٗ ,ٌٞٚٚاهد.ِٞٚٙ
ٗاهدٙين.
ػسٗض اهبخ :
 -1أ -ن٘ ــد ع ؿــ ٞبــني نلــساز عٌوٚــ ٞاهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ٛبــني
اهـ ٍٚاألضس( ٞٙحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٗ ٝعٌى املسأٗ ,ٝاهتٌاضم األضس.)ٜ
ب -ن٘ د ع ؿ ٞازنباطً ٞٚتعدد ٝبني املتغريا املطتـو ٞدلتٌعٗ ٞبـني اهــ ٍٚاألضـسٞٙ
(ٗحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٗ ,ٝعٌى املسأٗ ,ٝاهتٌاضم األضس.)ٜ
جٙ -طٍٔ كى ًتغري ًّ املتغريا املطتـو ٞغضٔاًاً ًعِ٘ٙاً يف نؼطـري اهتبـا ّٙيف اهــٍٚ
األضس( ٞٙحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٗ ,ٝعٌى املسأٗ ,ٝاهتٌاضم األضس.)ٜ
 -2أ  -ن٘ د ع ؿ ٞبـني نلـساز عٌوٚـ ٞاهتعـسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاعٗ ٛبـني
اهـ ٍٚاهطٚاض.ٞٚ
ب  -ن٘ ـــد ع ؿـــ ٞازنباطٚـــً ٞتعـــدد ٝبـــني املـــتغريا املطـــتـو ٞدلتٌعـــٗ ٞبـــني اهــــٍٚ
اهطٚاض.ٞٚ
ـٙ -طٍٔ كى ًتغري ًّ املتغريا املطتـو ٞغضٔاًًا ًعًِّ٘ٙا يف نؼطري اهتبا ّٙيف اهــٍٚ
اهطٚاض.ٞٚ
 -3أ -ن٘ ــد ع ؿــ ٞبــني نلــساز عٌوٚــ ٞاهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ٛبــني
اهـ ٍٚاهتعو.ٌٞٚٚ

19

20

ب -ن٘ ـــد ع ؿـــ ٞازنباطٚـــً ٞتعـــدد ٝبـــني املـــتغريا املطـــتـو ٞدلتٌعـــٗ ٞبـــني اهــــٍٚ
اهتعو.ٌٞٚٚ
ـٙ -طٍٔ كى ًتغري ًّ املتغريا املطتـو ٞغضٔاًًا ًعًِّ٘ٙا يف نؼطري اهتبا ّٙيف اهــٍٚ
اهتعو.ٌٞٚٚ
 -4أ -ن٘ ــد ع ؿــ ٞبــني نلــساز عٌوٚــ ٞاهتعــسض مل٘اؿـع اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ٛبــني
اهـ ٍٚاهد( ِٞٚٙبس اه٘اهدٗ ,ّٙصو ٞاهسحٍٗ ,احلػٌٗ ,ٞاهتطاًح).
ب -ن٘ د ع ؿ ٞازنباطً ٞٚتعدد ٝبني املتغريا املطتـو ٞدلتٌعٗ ٞبـني اهــ ٍٚاهدِٚٙـٞ
(بس اه٘اهدٗ ,ّٙصو ٞاهسحٍٗ ,احلػٌٗ ,ٞاهتطاًح).
ـٙ -طٍٔ كى ًتغري ًّ املتغريا املطتـو ٞغضٔا ًًا ًعًِّ٘ٙا يف نؼطري اهتبا ّٙيف اهــٍٚ
اهد( ِٞٚٙبس اه٘اهدٗ ,ّٙصو ٞاهسحٍٗ ,احلػٌٗ ,ٞاهتطاًح).
أهمية البحث:
نتطح أٌٓ ٞٚاهبخ ًّ ل ي ًا ٙو:ٛ
 1ــ نعتــرب ٓــرٖ اهدزاضــ ٞأحــد اإلضــٔاًا اهعوٌٚــ ٞاهـ نتِــاٗي نــأثري اهتعــسض اإلع ًــٛ
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛعو ٟاهـ.ٍٚ
 -2حتدٙــد ًــا غذا كــاْ ٓــرا اهتــأثري غصلاب ًّٚـا ٙطــاعد اإتٌــع يف اهبِــاٗ ١اهتـــدَ ًــع
احلؼــاظ عوــٙ٘ٓ ٟتــٕ ٗذانٚتــٕ اهثـاػٚــ ٞأَ نــأثريًا ضــوبً ٚا ٙعــ٘ق اإتٌــع عــّ اهتـــدَ ٗاهتطــ٘ز
ٗٙـط ٛعوٙ٘ٓ ٟتٕ اهثـاػٗ ٞٚصلعى أػسادٍٓ ٙػعسْٗ باصالرتاب دالى دلتٌعٍٔ.
 -3ذلاٗهـ ٞاه٘صـ٘ي غىل حوـ٘ي ًـرت حـ ٞنطـاعد عوـ ٟنعظـ ٍٚاصضـتؼاد ٝاإلصلابٚـً ٞـّ
اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعً ٛع اهعٌى عو ٟنـوٚى املداطس اهطوب.ٞٚ
مجتمع البحث :
اؿتصس اهدزاض ٞعو ٛدلٌ٘عً ٞـّ اهسٙؼٚـا مبخاػظـ ٞاهػـسؿً ٞٚـّ ؿـس ( ٠اهعصٙصٙـٞ
ًسكص ًِٚا اهـٌح ٗؿس ٞٙاهب غْ٘ ًسكص بوبٚظ ٗؿسٓ ٞٙس ٞٙزشًُ ٞسكـص اهصؿـاشٙف ٗؿسٙـٞ
كؼس أب٘ حطب ًسكص ٓٔٚا ٗؿس ٞٙاهـطاًٗ ٞٙسكـص أب٘محـاد ٗؿسٙـ ٞصـؼ شزٙـف ًسكـص

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

دٙسب زلٍ ٗؿسُ ٞٙبتٚت ًسكص ًػت٘ي اهط٘ق ٗؿس ٞٙأب٘ اهػـ٘ق ًسكص كؼس صــس ب٘اؿـع
ن50ن ًبخ٘ث ًّ ٞكى ؿس.)ٞٙ
للس نعداد ضلاْ اهػسؿ ٞٚضًِ 7.224,000 (2016 ٞوُ ْ٘ٚطـٌ ( ٞا ٔـاش املسكـصٜ
هوتعبٗ ٞ٣اإلحصا ١باهػسؿ)ٞٚ
عينة البحث:
ُٗظ ـسًا هعــدَ ٗ ــ٘د ؿاٌ٢ــ ٞباهطــٚدا باطاػظــ ,ٞػـــد مت ضــخب عِٚــًِ ٞتظٌــً ٞــّ
اهـسٙــٗ ,ٞذهــم بالتٚــاز أٗي ًطــلّ عػــ٘اٚ٢اً ثــٍ نــسن ًطــاػ ٞاملعاِٙــٗ ٞالــتري املطــلّ
اهتاهٓٗ ,ٛلرا حت ٟمت اضتٚؼا ١اهبٚاُا ًّ اهعِٚـ ٞاملطو٘بـٗ ,ٞمت التٚـاز اهطـٚد ٝامل٘ ـ٘دٝ
باملطلّٗ ,يف حاه ٞاهتعدد ,مت التٚاز ٗاحد ٝػـ غسٙط ٞأْ نلْ٘ ػ٘ق  20ضِ.ٞ
ٗؿــد بوــع عــدد اصضــتٌازا املطــت٘ػا ٝاهصــخٚخ 360 ٞاضــتٌاز ٝبِطــبً %95 ٞــّ اهعِٚــٞ
املطتٔدػ ٞنـسٙبًا.
نوع الدراسة :
نصِؽ ٓـرٖ اهدزاضـ ٞضـٌّ ُ٘عٚـ ٞاهبخـ٘ث اه٘صـؼ ,ٞٚاهـ نــَ٘ عوـٟن زصـد ًٗتابعـٞ
دؿٚـ ٞهظآس ٝأٗ حدث ًعني ,بطسٙـ ٞكٌ ٞٚأٗ ُ٘عٚـ ,ٞيف ػـرت ٝشًِٚـ ٞأٗ عـد ٝػـرتا ً ,ـّ
أ ــى اهتعــسؾ عوــ ٟاهظــآس ٝأٗ احلــدث ًــّ ح ٚـ اطتــ٘ٗ ٠املطــٌْ٘ٗ ,اه٘صــ٘ي غىل ُتــا٢د
ٗنعٌٌٚا نطاعد يف ػٍٔ اه٘اؿع ٗنط٘ٙسٖن (عوٚاْ ٗالِ ,َ2008 ,ٍٚص.)52
منهج الدراسة:
اعتٌــد ٓ ـرٖ ا هدزاضــ ٞعوــً ٟــِٔد املطــح اهــرٙ ٜعــد املــِٔد اهسٚ٢طــ ٛهدزاضــ ٞمجٔــ٘ز
ٗضا٢ى اإلع َ يف غطازٓا اه٘صؼ ٛأٗ اهتخوٚو ٘ٓٗ ,ٛبرهم ٙعترب ن أحـد األغـلاي اخلاصـٞ
ظٌع املعوً٘ا عّ حاه ٞاألػساد ٗضـو٘كٍٔ ٗغدزاكٔـٍ ًٗػـاعسٍٓ ٗااآـانٍٔ ,...كٌـا
إُٔ ٙعد أٙطًا اهػـلى اهـسٚ٢ظ ٗاملعٚـازٌ ٜـع املعوً٘ـا  ,عِـدًا نػـٌى اهدزاضـ ٞاإتٌـع
اهلوـ ,ٛأٗ نلــْ٘ اهعِٚـ ٞكــبريًِٗ ٝتػــس ,ٝباهػـلى اهــرٙ ٜصــعب اصنصــاي مبؼسدانٔــا ن
(عبد احلٌٚد ,َ2000 ,ص .)158
أدوات وأسلوب جمع البيانات:
مت مجع بٚاُا اهدزاض ٞاحلاهً ٞٚـّ لـ ي صـخٚؼ ٞاصضتـصـاٗ ١اهـ طبــت بأضـو٘ب
املـابو ٞاهػدصً ٞٚع املبخ٘ثا يف اهؼرت 1 ًّ ٝضبتٌرب 2016حتـُ 30 ٟـ٘ػٌرب ٗ .َ2016بوـع
21
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عــدد اصضــتٌازا املطــت٘ػا 360 ٝاضــتٌازٗ ٝؿــد ًــس غعــداد ٓــرٖ األدٗا باملساحــى اهعوٌٚــٞ
املتعازؾ عؤٚـا ًـّ حتدٙـد اهلـدؾ ٗاهبٚاُـا املطوـ٘ب مجعٔـا ٗغعـدادٓا يف صـ٘زنٔا األٗهٚـٞ
ًٗسا عتٔا ًِٔجٚاً ٗعوٌٚاً ًّ ل ي دلٌ٘عـً ٞـّ اخلـرباٗ ١اطلٌـني يف دلـاص اإلعـ َ
ًِٗآد اهبخـ ٗنطبٚـف اصلتبـاز اهـبوـٗ Pre test ٛكـرهم اهتأكـد ًـّ اهصـدق ٗاهثبـا
هلى أدا ٝعو ٛحد. ٝ
األساليب اإلحصائية للدراسة:
ؿاَ اهباحـ بـر سا ١اهتخوٚـى اإلحصـا ٛ٢هبٚاُـا ٓـرٖ اهدزاضـً ٞـّ لـ ي اهلٌبٚـ٘نس
ٗذهم باضتدداَ بسُـاًد ٗ , SPSSاملعـسٗؾ التصـازًا عصًـ ٞاهـرباًد اإلحصـا ٞٚ٢هوعوـَ٘
اص تٌاع. ٞٚ
ٗؿد مت اضتدداَ اصلتبازا اإلحصا ٞٚ٢اهتاه: ٞٚ
بعــد مجــع اهبٚاُــا  ,مت نسًٚصٓــاٗ ,نؼسٙغٔــاٗ ,نب٘ٙبٔــا ٗ ,ــدٗهتٔا ٗػـــاً هألٓــداؾ
اهبخثٚــٗ ,ٞغدلاهلــا احلاضــب اآلهــٗ ,ٛمت اضــتدداَ اهتلــسازا ٗاهِطــب املٙ٘٣ــٗ ,ٞاملت٘ض ـ
احلطــابٗ ,ٛاصسلــساؾ املعٚــازًٗ ,ٜعاًــى اصزنبــا اهبطــًٗ , ٚعاًــى اصزنبــا املتعــدد,
ٗاصسلــداز ا ص٢ــ .ٛكٌــا مت اضــتدداَ ًعاًــى أهؼــا هتـ ـدٙس دز ــ ٞثبــا ًـــاٚٙظ املــتغريا
ًتعدد ٝاهبِ٘د.
ٗٙــتٍ ؿبــ٘ي ُتــا٢د اصلتبــازا اإلحصــا ٞٚ٢عِــد دز ــ ٞثـــ )%95(ٞػــأكثس ,أ ٜعِــد
ًطتً٘ ٠عِ٘ )0.05(ٞٙػأؿى.
نتائج البحث:
اخلصا "٢اهػدص ٞٚهوٌبخ٘ثــا
 -1اهطــّ:
ٙعــسض ــدٗي ( )1ن٘شٙــع املبخ٘ثــا ٗػـ ـاً هؼ٣ــا اهطــّٙٗ ,تطــح ًــّ ا ــدٗي أْ 179
ًبخ٘ثــ ٞبِطــبً %49.7 ٞــّ اهعِٚــ ٞيف اهؼ٣ــ ٞاهعٌسٙــً ٞــّ  - 20أؿــى ًــّ 30ضــِ ,ٞبٌِٚــا 96
ًبخ٘ث ٞبِطب ًّ %26.7 ٞاهع ِٞٚيف اهؼ ٞ٣اهعٌسٙـً ٞـّ  - 30أؿـى ًـّ 40ضـًِ 85ٗ ,ٞبخ٘ثـٞ
بِطب ًّ %23.6 ٞاهع ِٞٚيف اهؼ ٞ٣اهعٌس 40 ًّ ٞٙضِ ٞػأكثس.

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗٙتطــح ًــّ ا ــدٗي أْ حــ٘اهُ ٛصــؽ املبخ٘ثــا يف اهؼ٣ــ ٞاهعٌسٙــ ٞاملِدؼطــ- 20( ٞ
أؿى ًّ 30ضِ.)ٞ
ٗؿد بوع املت٘ض احلطاب ٛملتغري اهطّ  32.7ضِ ,ٞباسلساؾ ًعٚاز 9.95 ٜضِ.ٞ
دٗي ( : )1ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا هوطّ
اهعـــــــــــــدد

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ـــــــــــــا
ًِدؼ ( : 20أؿى ًّ  30ضِ.)ٞ
ًت٘ض ( : 30أؿى ًّ  40ضِ.)ٞ
ًسنؼع ( 40ضِ ٞػأكثس).

179
96
85

49.7
26.7
23.6

اإٌ٘ع

360

%100

2ـ احلاه ٞاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا :
ٙعسض دٗي ( )2ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًـا هوخاهـ ٞاهتعوٌٚٚـٙٗ ,ٞتطـح ًِـٕ أْ ً 14بخ٘ثـٞ
بِطـــبً %3.9 ٞـــّ اهعِٚـــ ٞنــــسأ ٗنلتـــبً 12 ,بخ٘ثـــ ٞبِطـــب %3.3 ٞيف غـــٔاد ٝابتداٚ٢ـــ7 ,ٞ
ًبخ٘ثـــا بِطـــب %1.9 ٞيف ػ٣ـــ ٞاهػـــٔاد ٝاإلعدادٙـــً 18 ,ٞبخ٘ثـــ ٞبِطـــب %5 ٞيف ػ٣ـــ ٞغـــٔادٝ
اهدبوًَ٘ 152 ,بخ٘ثـ ٞبِطـب %42.2 ٞيف ػ٣ـ ٞاهػـٔاد ٝا اًعٚـً 146 ,ٞبخ٘ثـ ٞبِطـب%40.6 ٞ
يف ػ٣ـــ ٞغـــٔاد ٝدزاضـــا عوٚـــاٗ ,ألـــرياً ً 11بخ٘ثـــ ٞبِطـــب %3.1 ٞيف ػ٣ـــ ٞحاصـ ـ عوـــٟ
املا طتري أٗ اهدكت٘زا.ٝ
ٗؿـــد بوـــع املِـــ٘اي ملـــتغري احلاهـــ ٞاهتعوٌٚٚـــ ٞهوٌبخ٘ثـــا ٓـــ٘ احلاصــ عوـــ ٟاهػـــٔادٝ
ا اًع ٞٚبِطب ًّ %42.2 ٞأػساد اهع.ِٞٚ
دٗي ( )2ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا هوخاه ٞاهتعوٌٞٚٚ
اهؼ٣ا

اهعدد

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

نـسأ ٗنلتب

14

3.9

غٔاد ٝابتداٞٚ٢

12

3.3

غٔاد ٝغعدادٞٙ

7

1.9

غٔاد ٝثاُ٘ ٞٙأٗ دبوَ٘

18

5

غٔاد ٝاًعٞٚ

152

42.2

دزاضا عوٚا

146

40.6

ًا طتري  /دكت٘زاٝ

11

3.1

اإٌ٘ع

360

%100
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3ـ احلاه ٞاهعٌو ٞٚهوٌبخ٘ثا :
ٙعسض دٗي ( )3ن٘شٙع املبخ٘ثـا ٗػـًـا هوخاهـ ٞاهعٌوٚـٙٗ ,ٞتطـح ًـّ ا ـدٗي أْ 131
ًبخ٘ث ٞبِطـبً %36.4 ٞـّ اهعِٚـً٘ ٞظؼـا حلً٘ٚـا ً 13 ,بخ٘ثـ ٞبِطـبً %3.6 ٞـّ اهعِٚـٞ
نعٌوـّ باهـطـاع اخلـاصً 14 ,بخ٘ثــ ٞبِطـبً %3.9 ٞـّ اهعِٚـ ٞنعٌوـّ عٌـى حـسً 3 ,بخ٘ثــا
بِطب ًّ %0.8 ٞاهع ِٞٚنعٌوّ باهصزاعً 199 ,ٞبخ٘ث ٞبِطب ًّ %55.3 ٞاهع ِٞٚص ٙعٌوّ (زبـا
ًِصي).
ٗؿد بوع املِ٘اي ملتغري هوخاه ٞاهعٌو ٞٚهوٌبخ٘ثا ٓ٘ ً٘ظؼا حلً٘ٚا بِطب.%36.4 ٞ
دٗي ( : )3ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا هوخاه ٞاهعٌوٞٚ
اهؼ٣ا

اهعدد

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

ً٘ظؼ ٞحلً٘ٞ

131

36.4

ؿطاع لاص

13

3.6

عٌى حس

14

3.9

نعٌى باهصزاعٞ

3

0.8

ص نعٌى

199

55.3

اإٌ٘ع

360

%100

4ـ اصضتعداد هوتغٚري:
ٙعسض دٗي ( )5ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا ملتغري اصضـتعداد هوتغـٚريٙٗ ,تطـح ًـّ ا ـدٗي
أْ ً 96بخ٘ث ٞبِطب ًّ %26.7 ٞاهع ِٞٚيف ًطـت٘ ٠اصضـتعداد هوتغـٚري املـِدؼ (أؿـى ًـّ 10
دز ــا )ً 189 ,بخ٘ثــ ٞبِطــبً %52.5 ٞــّ اهعِٚــ ٞيف ًطــت٘ ٠اصضــتعداد هوتغــٚري املت٘ضـ (9
 أؿـى ًـّ  15دز ـً 75 ,)ٞبخ٘ثــ ٞبِطـبً %20.8 ٞـّ اهعِٚــ ٞيف ًطـت٘ ٠اصضـتعداد هوتغــٚرياملسنؼع ( 20 - 15دز .)ٞ
ٗؿد بوع املت٘ض احلطـاب ٛملـتغري اصضـتعداد هوتغـٚري  11.6دز ـ ,ٞبـاسلساؾ ًعٚـازٜ
ؿدزٖ  3.4دز .ٞ

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

دٗي ( )4ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا ه ضتعداد هوتغٚري
اهعدد

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا

96

26.7

ًت٘ض ( : 10أؿى ًّ  15دز )ٞ

189

52.5

ًسنؼع ( 15دز  ٞػأكثس)

75

20.8

اإٌ٘ع

360

%100

ًِدؼ

(أؿى ًّ  10دز )ٞ

لا ضبف ٙتطح ًاٙو:ٛ
 -1ح٘اهُ ٛصؽ املبخ٘ثا نـى أعٌازّٓ عّ  30ضِ.ٞ
ً -2عظٍ املبخ٘ثا حاص

عو ٟغٔاد ٝاًع ٗ ,ٞٚدزاضا عوٚا.

ُ -3صؽ املبخ٘ثا ص ٙعٌوّٗ ,اهثو ً٘ظؼا حلً٘ٚا .
 -4أكثس املبخ٘ثا ًطت٘ ٠اصُؼتاح احلطازً ٜت٘ض .
ُ -5صؽ املبخ٘ثا ًطت٘ ٠اصضتعداد هوتغٚري ًت٘ض .
ٗصؽ اهبٚاُا اخلاص ٞباهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٛ

أ-

عادا اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٛ

ً -1ع ًّ ؟
ٙعسض دٗي ( )6ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًـا هــ نًـع ًـّ نتعـسض املبخ٘ثـا مل٘اؿـع اهت٘اصـى
اص تٌاعٛنٙٗ ,تطح ًّ ا ـدٗي أْ ً 27بخ٘ثـ ٞبِطـبً %7.5 ٞـّ اهعِٚـٙ ٞتعسضـّ ًـع بعـ
األضس ,ٝبٌِٚـا ً 331بخ٘ثـ ٞبِطـبً %91.9 ٞـّ اهعِٚـٙ ٞتعسضـّ مبؼـسدًّٓ 2 ,بخ٘ثـ ٞبِطـبٞ
 ًّ%0.6اهعٙ ِٞٚتعسضّ ًع بع األصدؿا. ١
دٗي ( )5ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا هـ نًع ًّ ٙتعسضّن
اصضتجابا

اهتلساز

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهرتنٚب

ًع األضسٝ

27

7.5

2

مبؼسدن

331

91.9

1

2

0.6

3

360

%100

ًع األصدؿا١
اإٌ٘ع

25

26

 -2أُطب ػرتا اهتعسض:
ٙعـــسض ـــدٗي ( )7ن٘شٙـــع املبخ٘ثـــا ٗػـًــا ألُطـــب ػـــرتا اهتعـــسض مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى
اص تٌــاعٙٗ ,ٛتطــح ًــّ ا ــدٗي أْ(ً )6بخ٘ثــا بِطــبً %1.7 ٞــّ اهعِٚــٙ ٞتعسضــّ مل٘اؿــع
اهت٘اصى اص تٌاع ٛاهؼـرت ٝاهصـباح 10 - 6( ٞٚصـباحاً) ,بٌِٚـا(ً )9بخ٘ثـا بِطـب%2.5 ٞ
ًـــّ اهعِٚـــٙ ٞتعسضـــّ يف ػـــرت ٝاهطـــخ10( ٟــ ـ ً )35( ,)َ 1بخ٘ثـــ ٞبِطـــبً %9.7 ٞـ ـّ اهعِٚـــٞ
ٙتعسضّ يف ػرت ٝاهظٔري 1( ٝـ ً 209 ,)َ 5بخ٘ث ٞبِطـبً %58.1 ٞـّ اهعِٚـٙ ٞتعسضـّ يف ػـرتٝ
املطـــا 5( ١ـً 10طـــا١اً)ً 52 ,بخ٘ثـــ ٞبِطـــبً %14.4 ٞـــّ اهعِٚـــٙ ٞتعسضـــّ يف ػــرت ٝاهطـــٔسٝ
( 2 -َ10ص)ً 49 ,بخ٘ث ٞبِطب ًّ %13.6 ٞاهعٙ ِٞٚتعسضّ يف ٗؿت اهؼساغ.
ٗعو ٕٚػرْ أكثس ًّ ُصؽ املبخ٘ثا ٙتعسضّ يف ػرت ٝاملطا 5( ١ـ ً 10طا.) ً١
دٗي ( )6ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا ألُطب ػرتا اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛيف اهَ٘ٚ
اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اصضتجابا

اهرتنٚب

اهتلساز
( )10 : 6صباحًا

6

1.7

6

( )1 :10اهطخٟ

9

2.5

5

( )5 : 1ظٔسًا

35

9.7

4

(ً )10 :5طاً١

209

58.1

1

(2 : َ10ص) يف اهطٔسٝ

52

14.4

2

ٗؿت اهؼساغ

49

13.6

3

اإٌ٘ع

360

100

 -3أضباب اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع:ٛ
ٙعسض دٗي ( )8ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا ألضباب نعسضّٔ مل٘اؿع اهت٘اصـى اص تٌـاع,ٛ
ٗٙتطح ًّ ا دٗي أْ احلص٘ي عو ٟاملعوً٘ا ا ١يف املسنب ٞاألٗىل ألضـباب اهتعـسض داٌ٢ـاً
ب٘اؿــع ً 124بخ٘ثــ ٞبِطــبً %34.4 ٞــّ اهعِٚــ ,ٞيف حــني ــا ١يف املسنبــ ٞاهثاُٚــ ٞؿطــا ١اه٘ؿــت
ٗاصضرتلا ,١ػـد ذكس ذهم ً 114بخ٘ث ٞبِطب ًّ %31.7 ٞاهع ٗ ,ِٞٚا ١يف املسنب ٞاهثاهثٞ
نل٘ ّٙلرب ٝحٚان ٞٚب٘اؿـع ً 101بخ٘ثـ ٞبِطـبً %28.1 ٞـّ اهعِٚـٗ ,ٞيف املسنبـ ٞاهسابعـ ٞعـدَ
اهػــع٘ز باه٘حــد ٝح ٚـ ذكــس ذهــم ً 72بخ٘ثــ ٞبِطــبً %22.8 ٞــّ اهعِٚــ ٗ ,ٞاحتــى املسنبــٞ

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

اخلاًطٗ ٞاهطادض ٞألضـباب اهتعـسض داًٌ٢ـا نعوـٍ اهتصـسؾ يف امل٘اؿـؽ املػـابٔٗ ,ٞا اذبٚـٞ
بِطب %18.3 ,%18.9 ٞعو ٟاهرتنٚـبٙ ,ؤٚـا اإلبٔـاز بِطـبٗ ,%13.3 ٞألـريًا احتـى اهلـسٗب ًـّ
املػل املسنب ٞاهثاًِٗ ٞاأللري ًّ ٝأضباب اهتعسض بِطب.%10.6 ٞ
ٗعوٚــٕ ػــرْ أٓــٍ ث ثــ ٞأضــباب اهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاع ٛنبعًــا هوٌت٘ضــ
احلطـــاب ٛكاُـــت احلصـ ـ٘ي عوـــ ٟاملعوً٘ـــا ٗ ,نلـــ٘ ّٙلـــرب ٝحٚانٚـــٗ ,ٞؿطـــا ١اه٘ؿـــت
ٗاصضرتلا١
دٗي ( )7ن٘شٙع املبخ٘ثا ٗػـًا ألضباب اهتعسض
نلساز أضـباب اهتعسض
اهعبازٝ

داًٌ٢ا

ُادزًا

أحٚاًُا

املت٘ض
احلطابٛ

ص

نلساز

%

نلساز

%

نلساز

%

نلساز

%

اصسلساؾ
املعٚازٜ

احلصــ٘ي عوــٟ
املعوً٘ا

124

34.4

163

45.3

35

9.7

38

10.6

3.1

1.3

نلـــ٘ ّٙلـــربٝ
حٚانٞٚ

101

28.1

143

39.7

70

19.4

46

12.8

2.8

0.97

نعوــٍ اهتصــسؾ
يف امل٘اؿــــــــــــؽ
املتػابٔٞ

68

18.9

135

37.5

86

23.9

71

19.7

2.5

1.01

ا اذبٞٚ

66

18.3

78

21.7

76

21.1

140

38.9

2.1

1.1

اإلبٔاز

48

13.3

79

21.9

73

20.3

160

44.4

2.04

1.1

ؿطــــا ١اه٘ؿــــت
ٗاصضرتلا١

114

31.7

105

29.2

59

16.4

82

22.8

2.7

1.1

اهلــــــسٗب ًــــــّ
املػل

38

10.6

78

21.7

70

19.4

174

48.3

1.9

1.1

عــــدَ اهػــــع٘ز
باه٘حدٝ

82

22.8

98

27.2

56

15.6

124

34.4

2.3

1.2

27

28

القيم األسرية
 -1حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا:ٝ
مت مجع دز ـا املبخ٘ثـا عوـ ٟاهبِـ٘د اخلٌطـ ٞامللُ٘ـ ٞملـٚـاع ؿٌٚـ ٞن حسٙـ ٞالتٚـاز
غسٙم احلٚا ٝنٗ ,أًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـًا هوـ ٍٚاهِظسٙـ ٞاطصـ٘ز ٝبـني ( )15 -5دز ـ ٞغىل
ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضــح ُتــا٢د ــدٗي ( )9أْ ً %1.4ــّ املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠ؿٌٚــ ٞن حسٙــ ٞالتٚــاز غــسٙم
احلٚا ٝن هـدًِ ّٔٙدؼطـ ,ٞبٌِٚـا ً % 10.3ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن حسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙم
احلٚاٝن هدً ّٔٙت٘ضطٗ ,ٞألريًا  ًّ %88.3املبخ٘ثا يف ػ ٞ٣املطت٘ ٠املسنؼع باهِطب ٞهـ ٌٞٚن
حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا.” ٝ
دٗي (ً )8طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا األضس( ٞٙحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا)ٝ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا
ًِدؼ

( : 5أؿى  8دز )ٞ

5

1.4

ًت٘ض

( : 8أؿى  11دز )ٞ

37

10.3

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

318

88.3

اإٌ٘ع

360

100

ٗنػري اهِتـا٢د غىل أْ الاهبٚـ ٞاملبخ٘ثـا ٙتٌـتعّ مبطـتً٘ ٠سنؼـع باهِطـب ٞهـٌٚـ ٞن حسٙـٞ
التٚاز غسٙم احلٚا ٝن.
 -2عٌى املسأ:ٝ
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عو ٟاهبِـ٘د اخلٌطـ ٞامللُ٘ـ ٞملـٚـاع ؿٌٚـ ٞن عٌـى املـسأ ٝن,
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )15 -5دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضح ُتـا٢د ـدٗي ( )10أْ ً %2.2ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن عٌـى املـسأ ٝن هـدّٔٙ
ًِدؼ  ,بٌِٚـاً %18.4ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن عٌـى املـسأ ٝن هـدً ّٔٙت٘ضـ ٗ ,ألـرياً
 ًّ %79.4املبخ٘ثا يف ػً ٞ٣طت٘ ٠ؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن املسنؼع.
دٗي (ً )9طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا األضس( ٞٙعٌى املسأ)ٝ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا
ًِدؼ

( : 5أؿى  8دز )ٞ

8

2.2

ًت٘ض

( : 8أؿى  11دز )ٞ

66

18.4

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

286

79.4

اإٌ٘ع

360

100

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗنػري اهِتا٢د غىل أْ الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هدً ّٔٙسنؼع.
 -3اهتٌاضم األضس:٠
مت مجــع دز ــا املبخ٘ثــا عوــ ٟاهبِــ٘د اخلٌطــ ٞامللُ٘ــ ٞملـٚــاع ؿٌٚــ ٞن اهتٌاضــم
األضس ٠نٗ ,أًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوــ ٍٚاهِظسٙـ ٞاطصـ٘ز ٝبـني ( )15 – 5دز ـ ٞغىل ثـ ث
ػ٣ا .
ٗن٘ضـح ُتـا٢د ـدٗي ( )11أْ ً %1.7ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن اهتٌاضـم األضــس ٠ن
هــدً ّٔٙــِدؼ  ,بٌِٚــاً %9.4 ,ــّ املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠ؿٌٚــ ٞن اهتٌاضــم األضــس ٠ن هــدّٔٙ
ًت٘ض ٗ ,ألريًا  ًّ %88.9املبخ٘ثا يف ػً ٞ٣طت٘ ٠ؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن املسنؼع.
دٗي (ً )10طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا األضس( ٞٙاهتٌاضم األضس)٠
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا
ًِدؼ

( : 5أؿى  8دز )ٞ

6

1.7

ًت٘ض

( : 8أؿى  11دز )ٞ

34

9.4

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

320

88.9

اإٌ٘ع

360

100

ٗنػري اهِتا٢د غىل أْ الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚناهتٌاضم األضسٜن هدً ّٔٙسنؼع.ٞ
ٙتطح لا ضبف ًاٙو:ٛ
الاهبٚــ ٞاملبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠كــى ًــّ :ؿٌٚــ ٞحسٙــ ٞالتٚــاز غــسٙم احلٚــاٗ ,ٝؿٌٚــ ٞعٌــى
املسأٗ ,ٝؿ ٌٞٚاهتٌاضم األضس ٜهدً ّٔٙسنؼع.
ب – اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٟبِــ٘د أبعــاد اهـــٍٚ
األضس:ٞٙ
 :1حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا:ٝ
ٙعــسض ــدٗي ( )11اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٟبِــ٘د
ؿ ٌٞٚنحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا ٝن ًّٗ ,بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ:
ً٘اػــــ ٞاملبخ٘ثـــا كاُـــت ًسنؼعـــ ٞـــدًّا هبِـــد ن صشَ ُألـــر زأ ٠اهبِـــت يف عسٙطـــٔا ن
(ٗ ,)%91.9كاُــت ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًسنؼعــ ٞهبِــد ن اهبِــت ملــا نػــازن يف التٚــاز عسٙطــٔا
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نتخٌى اهعٚػً ٞعـاٖ بعـد كـدٖ ن (ٌٓٗ .)%76.7ـا (عبازنـاْ ً٘ بتـاْ) نـدعٌاْ غصلابٚـ ٞؿٌٚـٞ
نحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا ٝن.
بٌِٚا كاُت عدَ ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًسنؼعـ ٞـدًّا هبِـد ن ًـّ حـف األضـس ٝنؼـسض عوـٟ
اهبِت عسٙطـٔان ( ,)%82.5كٌـا كاُـت عـدَ ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًسنؼعـ ٞهبِـد ن األب طلتـاز
عسٙظ بِتٕ ه٘حدٖ عػاْ ٓ٘ أدز ٠مبصوختٔا ن (ٌٓٗ .)%69.4ـا (عبازنـاْ ضـوبٚتاْ) نعلـظ
غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا.ٝ
بٌِٚا عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًِدؼط ٞهبِـد ن اهبِـت ًـا ٙـِؼعؼ جمتـاز عسٙطـٔا
ه٘حدٓا ن (( ٟٓٗ .)%33.3عباز ٝضاهب )ٞنعلظ ًطت٘ ٠ذلدٗد هـ ٌٞٚحسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙم
احلٚا.ٝ
ٗعًٌ٘اً ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا ٝن هوٌبخ٘ثا .
2ـ عٌى املسأ:ٝ
ٙعــسض ــدٗي ( )11اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٟبِــ٘د
ؿ ٌٞٚنعٌى املسأ ٝن ًّٗ ,بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ-:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا ًسنؼعـ ٞـ ًّدا هبِـد ن غـغى املـسأ ٝطلؤٚـا نعـسؾ اهوـ ٛبٚـدٗز ح٘اهٔٚـا ن
( ,)%83.9كٌــا كاُــت ًسنؼعــ ٞهبِــد ن عٌــى املــسأ ٝطلوــ ٟهلــا ؿٌٚــ ٞن (ٗ ,)%76.9كاُــت
ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًت٘ضــط ٞهبِــد ن ًِــع املــسأً ٝــّ اهعٌــى جموــؽ ن (ٓٗ .)%64.7ــ( ٟعبــازا
ً٘ ب )ٞندعٍ غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هوٌبخ٘ثا .
غص أْ عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًت٘ضط ٞهلـى ًـّ ن غـغى املـسأٙ ٝلـْ٘ يف بٚتٔـا
بــظ ن ( ,)%66.9ن كؼاٙــٙ ٞػــغو٘ا اهس اهــ ٞن (ٓٗ .)%57.2ــ( ٟعبــازا ضــاهب )ٞنــدعٍ غصلابٚــٞ
ؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هوٌبخ٘ثا .
ٗعًٌ٘اً ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هوٌبخ٘ثا .
 3ـ األضس ٠اهتٌاضم:
ٙعــسض ــدٗي( )11اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٟبِــ٘د
ؿ ٌٞٚناهتٌاضم األضس٠ن ًّٗ ,بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُـت ًسنؼعـ ٞـدًّا هبِـد ن أغـازن أضـسن ٛيف اصحتؼـاي باملِاضـبا
(ػسح ـ ًأمت ـ ً٘ضٍ) ن (ٗ ,)%91.7كاُت ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثـا ًت٘ضـط ٞهبِـد ن ملـا ٙلـْ٘ ػٚـٕ
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ًِاؿػـ ٞيف ً٘ضــ٘ع ًعــني يف األضـس ٝن ؿــ ٟلزاُ١ــا ًتـازبـ ٞن (ٓٗ .)%50ــ( ٟعبــازا ً٘ بــ)ٞ
نعلظ غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن.
بٌِٚا عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞهلى ًّ ن بٚتِا كؼِدق ٙطـلِٕ اهغسبـا١
ص ٙعوٌــْ٘ عــّ بعطــٍٔ غــً٣ٚاٗ ,ن كــى ٗاحــد يف أضــسنِا ٙبخ ـ عــّ ًصــاحلٕ اهػدصــ ٞٚن
بِطـــب )%73.9(,)%79.2( ٞعوـــ ٟاهرتنٚـــبٓٗ .ـــ( ٟعبـــازا ضـــاهب )ٞنعلـــظ غصلابٚـــ ٞؿٌٚـــ ٞن
اهتٌاضم األضس ٠ن.
كٌــا كاُــت عــدَ ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًِدؼطــ ٞهبِــد نأػطــؼ بٌٔــً٘ ٛألصــدؿاٛ٢
ٗشً  ٛ٢ن(( ٟٓٗ .)%28.9عباز ٝضاهب )ٞنعلظ ًطت٘ ٠ذلدٗد هـ ٌٞٚناهتٌاضم األضس٠ن.
ٗعو ٟذهم نتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن هوٌبخ٘ثا .
ج ـ اهع ؿـا اصزنباطٚـ ٞاملتعـددٗ ٝاصسلدازٙـ ٞبـني املـتغريا املطـتـوٗ ٞبـني اهــ ٍٚاألضـسٞٙ
هوٌبخ٘ثا حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا , ,ٝعٌى املسأ ,ٝاهتٌاضم األضس ٠ن.
 -1حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا:ٝ
ٙعسض دٗي (ُ )11تـا٢د ًعـاً اصزنبـا املتعـدد ٗاصسلـداز اخلطـ ٟبـني املـتغريا
املطــــتـو( ٞاهػدصــــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــــٗ ,ٞاصنصــــاهٗ ٞٚنلــــساز اهتعــــسض مل٘اؿــــع اهت٘اصــــى
اص تٌــاعٗ ,)ٛبــني ؿٌٚــ ٞن حسٙــ ٞالتٚــاز غــسٙم احلٚــا ٝن هوٌبخ٘ثــا ٗ .نػــري اهِتــا٢د غىل أْ
ًتغريا (ضّ املبخ٘ث ,ٞنعو ٍٚاملبخ٘ث ًِٞٔٗ ,ٞاملبخ٘ثـٗ , ٞاصُؼتـاح احلطـازٗ ,ٜاصضـتعداد
هوتغٚريٗ ,نلساز اهتعسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛدلتٌعـ ٞنـسنب بـٌٚـ ٞنحسٙـ ٞالتٚـاز
غسٙم احلٚاٝن هوٌبخ٘ثا مبعاًى ازنبا ًتعدد بوـع ٗ ,0.333كاُـت ؿٌٚـ ٞن ؾ ن اططـ٘بٞ
ٓٗ 1.397ــ ٟالــري ًعِ٘ٙــ ٞغحصــاًّٚ٢اًٗ .ــّ ثــٍ ميلــّ اضــتِتاج عــدَ ٗ ــ٘د ع ؿــ ٞازنباطٚــٞ
ًتعــدد ٝبــني املــتغريا املطــتـو ٞدلتٌعــٗ ٞؿٌٚــ ٞن حسٙــ ٞالتٚــاز غــسٙم احلٚــا ٝن هوٌبخ٘ثــا .
ٗبرهم ص ميلّ زػ اهؼـسض اإلحصـا -1( ٛ٢ب) باهِطـب ٞهـٌٚـ ٞن حسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙم
احلٚا ٝن.
ٗح ٚغْ اهع ؿ ٞاصزنباط ٞٚاملتعدد ٝبـني املـتغريا املطـتـوٗ ٞبـني ؿٌٚـ ٞن حسٙـ ٞالتٚـاز
غسٙم احلٚا ٝن الري ًعِ٘ .ٞٙػ داع ٛهو٘ؿ٘ؾ عو ٟاإلضٔاَ املعِـ٘ ٜاهؼسٙـد هلـى ًـتغري ًـّ
ٓرٖ املتغريا املطتـو ٞيف نؼطري اهتبا ّٙيف املتغري اهتابع (ؿ ٌٞٚحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا.)ٝ
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2ـ عٌى املسأ:ٝ
ٙعسض دٗي (ُ )11تـا٢د ًعـاً اصزنبـا املتعـدد ٗاصسلـداز اخلطـ ٟبـني املـتغريا
املطــتـو( ٞاهػدصــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــٗ ,ٞاصؿتصــادٗ ,ٞٙاصنصــاهٗ ٞٚنلــساز نعــسض املبخ٘ثــا
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ,)ٛبني ؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هوٌبخ٘ثا .
ٗنػري اهِتـا٢د غىل أْ املـتغريا املطـتـو ٞهوٌبخ٘ثـا ٗنلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى
اص تٌاع )ٛدلتٌع ٞنسنب بـ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن مبعاًى ازنبا ًتعدد بوـع ٗ ,05350كاُـت
ؿٌٚــ ٞن ؾ ن اططــ٘بٓٗ 15644 ٞــً ٟعِ٘ٙــ ٞغحصــاٚ٢اً عِــد املطــت٘ ٠اإلحتٌــاىلًٗ .0.01ــّ ثــٍ
ميلّ اضتِتاج ٗ ٘د ع ؿ ٞازنباطً ٞٚتعـدد ٝبـني املـتغريا املطـتـو ٞدلتٌعـٗ ٞؿٌٚـ ٞن عٌـى
املسأ ٝن هوٌبخ٘ثا ٗ .برهم ميلّ زػ اهؼسض اإلحصا -1( ٛ٢ب) باهِطب ٞهـٌٚـ ٞن عٌـى
املسأ ٝن.
ٗٙػري ًعاًى اهتخدٙد غىل أْ املتغريا املطتـو ٞدلتٌع ٞنؼطس سل٘ ً %14ـّ اهتبـا ّٙيف
ؿ ٌٞٚن عٌى املسأ ٝن هوٌبخ٘ثـا  ,األًـس اهـرٙ ٜؤكـد ٗ ـ٘د ًـتغريا ألـس ٠مل نتطـسق غهٔٚـا
اهدزاضــ ٞذا نــأثري عوــ ٟؿٌٚــ ٞن عٌــى املــسأ ٝن هوٌبخ٘ثــا ٗ .هوتعــسؾ عوــ ٟاإلضــٔاَ املعِــٜ٘
اهؼسٙد هتوم املتغريا يف نؼطـري اهتبـا ّٙيف ؿٌٚـ ٞن عٌـى املـسأ ٝن هوٌبخ٘ثـا مت غ ـسا ١حتوٚـى
اصسلداز اخلط ٟاملتعدد اهتدزصل.ٛ
3ـ اهتٌاضم األضس:٠
ٙعسض دٗي (ُ )11تـا٢د ًعـاً اصزنبـا املتعـدد ٗاصسلـداز اخلطـ ٟبـني املـتغريا
املطــتـو( ٞاهػدصــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــٗ ,ٞاصؿتصــادٗ ,ٞٙاصنصــاهٗ ٞٚنلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع
اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ) ٛبــني ؿٌٚــ ٞن اهتٌاضــم األضــس ٠نهوٌبخ٘ثــا ٗنػــري اهِتــا٢د غىل أْ
ًتغريا (ضّ املبخ٘ث ًِٞٔٗ ,ٞاملبخ٘ثٗ ,ٞاصُؼتاح احلطازٗ ,ٜاصضتعداد هوتغٚريٗ ,نلـساز
اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛدلتٌعـ ٞنـسنب ًـع ؿٌٚـ ٞن اهتٌاضـم األضـس ٠ن مبعاًـى
ازنبا ًتعدد بوع ٗ ,0.382كاُت ؿ ٌٞٚن ؾ ن اطط٘بٓٗ 25015 ٞـً ٟعِ٘ٙـ ٞغحصـاٚ٢اً عِـد
املطـــت٘ ٠اصحتٌـــاهًٗ .0501 ٛـــّ ثـــٍ ميلـــّ اضـــتِتاج ٗ ـــ٘د ع ؿـــ ٞغزنباطٚـــً ٞتعـــدد ٝبـــني
املــتغريا املطــتـو ٞدلتٌعــٗ ٞؿٌٚــ ٞناهتٌاضــم األضــس٠ن هوٌبخ٘ثــا ٗ .بــرهم ميلــّ زػ ـ
اهؼسض اإلحصا -1( ٛ٢ب) باهِطب ٞهـ ٌٞٚناهتٌاضم األضس٠ن.
ٗٙػري ًعاًى اهتخدٙد غىل أْ املتغريا املطتـو ٞدلتٌع ٞنؼطس سل٘ ً %15ـّ اهتبـا ّٙيف
ؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن هوٌبخ٘ثا  ,األًس اهرٙ ٜؤكـد ٗ ـ٘د ًـتغريا ألـس ٠مل نتطـسق
غهٔٚا اهدزاض .ٞذا نأثري عو ٟؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن هوٌبخ٘ثا .
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ٗهوتعــــسؾ عوــــ ٟاإلضــــٔاَ املعِــــ٘ ٜاهؼسٙــــد هتوــــم املــــتغريا يف نؼطــــري اهتبـــــا ّٙيف
ؿٌٚــــ ٞناهتٌاضــــم األضــــس٠ن هوٌبخ٘ثــــا  ,مت غ ــــسا ١حتوٚــــى اصسلــــداز اخلطــــ ٟاملتعــــدد
اهتدزصل.ٛ
دٗي( )11اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاألضسٞٙ
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الري ً٘اػف

املت٘ض

اصسلــــساؾ
املعٚازٜ

12.88

1.86

-

143

39.7

97

26.9

120

33.3

1.93

0.85

+

331

91.9

15

4.2

14

3.9

2.88

0.43

ًــّ حــف األضــس ٝنؼــسض عوــ ٟاهبِــت
عسٙطٔا

-

24

6.7

39

10.8

297

82.5

2.75

0.56

د

األب طلتاز عسٙظ بِتٕ ه٘حـدٖ عػـاْ
ٓ٘ أدز ٠مبصوختٔا

-

37

10.3

73

20.3

250

69.4

2.59

0.66

ٓـ

اهبِــت ملــا نػــازن يف التٚــاز عسٙطــٔا
نتخٌى اهعٚػً ٞعاٖ بعد كدٖ

+

276

76.7

62

17.2

22

6.1

2.7

0.57

2

عٌى املسأٝ

7.5

2.47

أ

غغى املسأٙ ٝلْ٘ يف بٚتٔا بظ

-

55

15.3

63

17.5

241

66.9

2.60

1.77

ب

كؼاٙ ٞٙػغو٘ا اهس اهٞ

-

95

26.4

59

16.4

206

57.2

2.30

0.86

ًِع املسأ ًّ ٝاهعٌى جموؽ

+

233

64.7

68

18.9

59

16.4

1.51

0.76

د

َ

اهعبـــــــــــازٝ

1

حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٝ

أ

اهبِـــــت ًٚـــــِؼعؼ جمتـــــاز عسٙطـــــٔا
ه٘حدٓا

ب
ـ

ـ

صشَ ُألر زأ ٠اهبِت يف عسٙطٔا

%

%

%

غــغى املــسأ ٝطلؤٚــا نعــسؾ اهوــٙ ٟــدٗز
ح٘اهٔٚا

+

302

83.9

43

11.9

15

4.2

2.82

0.73

ٓـ

عٌى املسأ ٝطلو ٟهلا ؿٌٞٚ

+

277

76.9

53

14.7

30

8.3

2.68

0.61

3

اهتٌاضم األضس٠

12.59

1.83

أ

بٚتِــــا كؼِــــدق ٙطــــلِٕ اهغسبــــا ١ص
ٙعوٌْ٘ عّ بعطٍٔ غً٣ٚا

-

33

9.2

42

11.7

285

79.2

2.7

0.62

ب

كـــى ٗاحـــد يف أضـــسنِا ٙبخـ ـ عـــّ
ًصاحل ٞاهػدصٞٚ

-

38

10.6

56

15.6

266

73.9

2.63

0.66

ـ

ملـــا ٙلـــْ٘ ػٚـــٕ ًِاؿػـــ ٞيف ً٘ضـــ٘ع
ًعني يف األضس ٝن ؿ ٟلزاُ١ا ًتـازبٞ

+

180

50

152

42.2

28

7.8

2.42

0.63

أغـــــــــازن أضـــــــــسن ٛيف اصحتؼـــــــــاي
باملِاضبا ػسح ـ ًأمت ـ ً٘ضٍ

+

330

91.7

19

5.3

11

3.1

2.88

0.40

-

122

33.9

134

37.2

104

28.9

1.95

0.79

د

أػطــــــــؼ
ٗشً ٛ٢

بٌٔــــــــً٘ ٛألصــــــــدؿاٛ٢

33

34

اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) :
ٙعسض دٗي (ً )12عاً اصزنبا اهبطـ( ٚبريضـْ٘) بـني نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع
اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛاهـ ٍٚاألضس.ٞٙ
1ـ حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا:ٝ
ٙتطح ًّ ا دٗي( )12أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضـْ٘) بـني نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌـاعٗ ٛبـني ؿٌٚـ ٞن حسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙم احلٚـا ٝن بوغـت - ,0.190 -
 0.199 - ,0.141عو ٟاهرتنٚبٗ .مجٚعٔا يف اصااٖ اهطاهب ًٗعِ٘ ٞٙغحصاٚ٢اً عِد ًطت٘٠
0.01.
2ـ عٌى املسأ:ٝ
ٙتطح ًّ ا دٗي( )12أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضـْ٘) بـني نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى اص تٌـــاع ٛنٗبـــني ؿٌٚـــ ٞنعٌـــى املـــسأٝن بوغـ ـت -,0.049 - ,0.019 -
 0.037 -,0.054عو ٟاهرتنٚب ٟٓٗ .يف اصااٖ اهطاهب ٗالري ًعِ٘ ٞٙغحصاٚ٢اً.
ٗعو ٕٚميلّ اهـ٘ي :غْ اهتعسض املبخ٘ثـا مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛهـٚظ هـٕ نـأثري
ًعِــ٘ ٜعوــ ٟؿٌٚــ ٞن عٌــى املــسأ ٝنٗ ,هــ٘ أْ بع ـ اهع ؿــا كاُــت يف اصاــاٖ اإلصلــاب,ٛ
ٗاهبع اآللس يف اصااٖ اهطويبٗ .عو ٕٚص ُطتطٚع زػ اهؼسض اإلحصـا -1( ٛ٢أ) ػٌٚـا
ٙتعوف بـ ٌٞٚعٌى املسأ.ٝ
3ـ اهتٌاضم األضس:٠
ٙتطح ًّ ا دٗي( )12أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضـْ٘) بـني نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع
اهت٘اصى اص تٌاع ٛن ٗبني ؿ ٌٞٚن اهتٌاضـم األضـس ٠ن بوغـت - ,0.087 -,0.047 - ,0.072 -
 0.119 - ,0.086 - ,0.031 - ,0.021 - ,0.030عوـ ٟاهرتنٚـبٗ ,مجٚعٔـا يف اصاـاٖ اهطــاهب
ٗالري ًعِ٘ ٞٙغحصاًّٚ٢ا باضتثِاً٘ ١ؿع اهؼٚطب٘ن ػـد كاْ ًعِ٘ٙا غحصاٚ٢اً عِد ًطت٘.0.05 ٠

ٗعو ٕٚميلّ اهـ٘ي  :غْ نعـسض املبخ٘ثـا مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛذا نـأثري ضـويب
عو ٟؿ ٌٞٚن اهتٌاضم األضس ٠ن هوٌبخ٘ثا عًٌ٘اً ,غص أْ ٓـرا اهتـأثري كـاْ ًعِ٘ٙـا باهِطـبٞ
مل٘ؿع اهؼٚطب٘ن ػـ .
ٙتطح لا ضبف ًا ٙو: ٛ
أْ مجٚع ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛهٚظ هلا نأثري ًعِ٘ ٜعو ٟؿ ٌٞٚعٌى املسأ.ٝ

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗعوٙ ٕٚتطح أْ ٓرٖ امل٘اؿع نٌٔـى ُٔاًّٚ٢ـا نـدع ٍٚعٌـى املـسأٗ ,ٝحتـاٗي نــد ٍٙاهِصـٚخٞ
ٗاملػ٘ز ٝهلا عّ كٚؼً٘ ٞٚا ًٔ ٞػاكؤا ًٗطاعدنٔا يف حؤا ٗكٚؼ ٞٚاهت٘ػٚـف بـني اهعٌـى
ٗاألضس.ٝ
ٗص نعري آتٌا ًًا باهتٌاضم األضس ,ٜباهسالٍ ًّ أٌٓ ٞٚاهتٌاضـم األضـس ٜهلـى أػـساد
اإتٌـع ,ػاألضـس املتٌاضـل ٞنِجـب أطؼاهًـا ٗز اهًـا ؿـادز ّٙعوـ ٟحتٌـى املطـ٘٣هً٘ٗ ٞٚا ٔـٞ
ًػاكى احلٚا.ٝ
بع ٓرٖ امل٘اؿع ص ندعٍ حس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٗ ٝاهـرٙ ٜرتنـب عوـ ٟعـدَ اصؿتِـاع
بــٕ ًػــاكى ص حصــس هلــا بطــبب ضــغ األٓــى ٗنــصٗصلٍٔ أٗصدٓــٍ بــدْٗ زأٔٙــٍٓٗ .ــرا ً ـا
ٙتعازض ًع اهدٗ ّٙحـ٘ق اإلُطاْ.
ػٔرٖ امل٘اؿع غًا أُٔا ص نعـري آتٌاًًـا بـاهـ ٍٚاألضـس ٞٙأٗ نـدعٌٔا ضـوبًّٚا لـا ٙـؤثس عوـٟ
اإتٌع ٗضٚظٔس أثسٖ يف ٗؿت ؿسٙب.
ٗعو ٕٚػـد ٙعصً ٜطت٘ ٠اهـ ٍٚاألضس ٞٙهوٌبخ٘ثا غىل ًصادز ألس.٠
دٗي (ً )12عاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى
اص تٌاعٗ ٛبني اهـ ٍٚاألضسٞٙ
القيم األسىية

حىية اختيار شىيك احلياة

عمل ادلىأة

التماسك األسى

فيسبوك

**07.00-

070.0-

070.0-

ت ـ ـوت ـري

**07...-

070.0-

070..-

وات ـ ـس أب

0700.-

070..-

070..-

مـ ـاي سبايس

07.0.-

07000

070.0-

جوجل بلس

07.0.-

070.0

0700.-

انستجرام

0700-

070..

070..-

إي ـ ـم ــو

070..-

0700.

070..-

لينـ ـكد إن

**07.00-

070..-

* 070..0-

مواقع التواصل

* ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.05 ٠
** ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.0 ٜ
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القيم السياسية
أً -طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهطٚاض: ٞٚ
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عو ٟاهبِ٘د اخلٌط ٞعػس امللُ٘ ٞملـٚاع اهـ ٍٚاهطٚاضـ,ٞٚ
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـًا هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )45 -15دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضــح ُتــا٢د ــدٗي ( )13أْ ً %7.2ــّ دلٌــ٘ع املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠اهـــ ٍٚاهطٚاضــٞٚ
هدً ٍٔٙـِدؼ  ,يف حـني بوغـت ُطـب ٞاملبخ٘ثـا لـّ يف ًطـت٘ ٠اهــ ٍٚاهطٚاضـ ٞٚاملت٘ضـ
ٗ ,%42.2كاُت  ًّ %50.6املبخ٘ثا يف ػً ٞ٣طت٘ ٠اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚاملسنؼع.
دٗي (ً )14طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهطٚاض.ٞٚ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ــــــــــــــــــا

26

7.2

ًت٘ض ( : 25اؿى ًّ  35دز )ٞ

152

42.2

ًسنؼع ( 45 : 35دز )ٞ

182

50.6

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( :15اؿى ًّ  25دز )ٞ

ٗنػــري اهِتــا٢د غىل أْ الاهبٚــ ٞاملبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠اهـــ ٍٚاهطٚاضــ ٞٚهــد ّٔٙغًــا ًسنؼــع أٗ
ًت٘ض .

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ب -اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاهطٚاضٞٚ

دٗي (٘ٙ )14ضح اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب املٞٙ٘٣
إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاهطٚاض.ٞٚ
م

العب ا ا ا ا ااارة

اجت ا ا ااا
العبارة

.

صويت يف االنتخابات له أمهية يف العملية
االنتخابية

موافق

غري موافق

موافق إىل حد ما

ادلتوسط

االحنىاف
ادلعياري
07..

تكىار

%

تكىار

%

تكىار

%

+

0.0

..7.

..

.07.

..

..7.

07..

-

.0.

0.7.

..0

..7.

...

.07.

07..

07.0

+

..

0.70

...

.07.

...

..7.

.7.0

07.0

-

.0

..7.

..

0.7.

0..

..7.

07..

07.0

+

.0

..70

...

..7.

...

..7.

.7..

07..

-

.0.

0.7.

...

.07.

...

..7.

07..

07.0

ادلشاركة يف االنتخابات واجب
وطين
أحسن للواحد يكون يف حاله ويبعد
عن السياسة
وجود الواحد داخل احلزب يعمل
ذلا قيمة
ادلشاركة النسائية ليس ذلا قيمة
يف العملية االنتخابية
متابعة مناظىات ادلىشحني للىئاسة
مهم عشان تعىف بىارلهم إيه
ادلتعلمة بس هي اللي بتنضم ألي حزب

+

.00

..70

.0

.7.

0.

.7.

07.0

07.0

-

.0.

..7.

.00

0.7.

...

..70

0700

07..

+

..

0.7.

...

..7.

...

..7.

.7..

07..

-

..

..7.

.0

..7.

0.0

.070

07..

07..

+

00.

..70

..

007.

..

007.

07..

.70.

-

.0

.07.

..

..7.

00.

.07.

07..

07.0

..

ادلشاركة يف االنتخابات مضيعة للوقت

-

..

..7.

..

007.

0..

..7.

07..

07..

..

ادلناقشات بني الناس يف السياسة مضيعة للوقت

-

..

..7.

0.

0.70

0.0

..7.

07..

07..

..

االنضمام لألحزاب يسبب ادلشاكل

-

0.

0.7.

...

.070

.0.

..7.

07.0

07..

..7..

.700.

0
.
.
.
.
.
.
0
.0
..
.0

الكالم يف السياسة يعىض الفىد
للمساءلة واخلطى
االشرتاك يف األحزاب السياسية
ضىوري
الناس اللي مابرتوحش االنتخابات
معاهم حق
حضور الندوات وادلؤمتىات
السياسية ضىوري
االنضمام لألحزاب يضيع وقيت

رلموع القيم السياسية
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ًّٗ بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ :
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞـدًّا باهِطـب ٞهبِـد ن املػـازك ٞيف اصُتدابـا ٗا ـب
ٗطين ()%85.9ن ,كٌا كاُت امل٘اػـً ٞسنؼع ٞباهِطب ٞهبِد نص٘ن ٛيف اصُتدابا هٕ أٌٓٚـٞ
يف اهعٌو ٞٚاصُتداب)%76.1( ٞٚنٗ ,كاُت ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًت٘ضـط ٞباهِطـب ٞهبِـد ن ًتابعـٞ
ًِاظسا املسغخني هوس٢اضًٔ ٞـٍ عوػـاْ نعـسؾ بـسادلٍٔ غٙـٕ ( )%56.9ن ٗكوـٔا اضـتجابا
نعلظ غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
ٗكاُت ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًِدؼطـ ٞـدًّا باهِطـب ٞهلـى ًـّ ن اصغـرتان يف األحـصاب
اهطٚاض ٞٚضسٗز ;)%23.9( ٝنٗ ٘د اه٘احد ٝدالى احلصب ٙعٌى هلـا ؿٌٚـ)%23.8( ٞن ,نحطـ٘ز
اهِـــدٗا ٗاملـــؤلسا اهطٚاضـــ ٞٚضـــسٗز)%17.2( ٜنٗ ,كوـــٔا اضـــتجابا نعلـــظ ًطـــت٘٠
ذلدٗد ًّ اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
غص أْ عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞباهِطب ٞهبِدن املػازك ٞاهِطا ٞٚ٢هٚظ هلـا
ؿٌٚــ ٞيف اهعٌوٚــ ٞاصُتدابٚــ ٞن(ٗ,)%72.2كاُــت عــدَ ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًت٘ضــط ٞباهِطــبٞ
هلى ًّ ناهِاع اهوً ٟا برتٗحؼ اصُتدابا ًعآٍ حفن ( ٗ ,)%64.7ناملتعوٌ ٞبظ ٓ ٛاهوٛ
بتِطــــٍ أل ٜحــــصب ن ( ,)%62.8ن املػــــازك ٞيف اصُتدابــــا ًطــــٚع ٞهو٘ؿــــتن (ٗ ;)%68.1ن
املِاؿػا بني اهِاع يف
اهطٚاضً ٞطٚع ٞهو٘ؿت ن()%58.3نٗ .كؤا اضتجابا نعلظ غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهطٚاضـٞٚ
هوٌبخ٘ثا .
ٗكاُت عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا ًِدؼط ٞهلى ًّ ناهل َ يف اهطٚاضٙ ٞعسض اهؼسد
هوٌطا١هٗ ٞاخلطس ن(ٗ ,)%40.8ن اصُطٌاَ هألحصاب ٙطٚع ٗؿ ن(ٗ ;)%41.1نأحطـّ اه٘احـد
ٙلــْ٘ يف حاهــٕ ٗٙبعــد عــّ اهطٚاضــ ٞن (ٗ ,)%36.9ن اصُطــٌاَ هألحــصاب ٙطــبب ًػــاكى
ن(ٗ .)%34.4كؤا اضتجابا نعلظ ًطت٘ ٠ذلدٗد ًّ اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
حا
لا ضبف ٙتطح غصلابٚـ ٞاهــ ٍٚاهطٚاضـ ٞٚهوٌبخ٘ثـا عًًٌ٘ـا ,غص أُٔـا أكثـس ٗضـ٘ ً
ػ ٌٚـا ٙتعوــف باملػــازك ٞيف اصُتدابــا ٗ ,عوــ ٟاأللــ" هوِطــاٗ ,١أؿــى ٗضــ٘حاً ػٌٚــا ٙتعوــف
باصغرتان يف األحصاب.

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ج -اهع ؿا اهثِا ٞٚ٢بني نلساز نعسض املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛاهـٍٚ
اهطٚاض:ٞٚ
اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) :
ٙعـــسض ـــدٗي (ً )15عـــاً اصزنبـــا اهبطـــ( ٚبريضـــْ٘) بـــني نلـــساز نعـــسض
املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ .ٛبـني اهــ ٍٚاهطٚاضـ ٞٚبوغـت ,0.155 ,0.205 ,0.181
 .0.156 ,0.169عو ٟاهرتنٚـب ٗمجٚعٔـا ًعِ٘ٙـ ٞغحصـاًّٚ٢ا عِـد املطـت٘ ٠اصحتٌـاهٗ 0.01 ٛيف
اصااٖ امل٘ ب.
ٗعو ٕٚميلّ اهـ٘ي بأْ نعسض املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌـاع ٛهـٕ نـأثري غصلـابٛ
عو ٟاهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوسٙؼٚا عًًٌ٘ـاٙٗ ,ـصداد اهتـأثري اإلصلـابً ٛـع نلـساز عٌوٚـ ٞاهتعـسض
عوـــ ٟاهــــ ٍٚاهطٚاضـــ ٞٚحتـــٙ ٟصـــى ملطـــت٘ ٠املعِ٘ٙـــٗ 0.01 ٞعوٚـــٕ ميلـــّ زػـ ـ اهؼـــسص
اإلحصــــا - 2( ٛ٢أ) باهِطــــب ٞهتلــــساز نعــــسض املبخ٘ثــــا هوٌ٘اؿــــعٗ ,ع ؿتٔــــا بــــاهـٍٚ
اهطٚاض.ٞٚ
دٗي (ً )15عاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘)
بني نلساز اهتعسض هوٌ٘اؿع ٗبني اهـ ٍٚاهطٚاضٞٚ
ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٛ

اهـ ٍٚاهطٚاضٞٚ

ػٚطب٘ن

**0.181

ن٘نري

0.06

ٗانظ أب

0.052

ًا ٜضباٙظ

**0.205

٘ ى بوظ

**0.155

اُطتجساَ

**0.169

غٙــٌ٘

0.085

هٚـــــِلد غْ

**0.156

* ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0.05 ٛ
* * ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0.01 ٛ
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ج -اهع ؿــا اصزنباطٚــ ٞاملتعــددٗ ٝاصسلدازٙــ ٞبــني املــتغريا املطــتـوٗ ٞبــني اهـــٍٚ
اهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا :

ٙعــسض ـــدٗي (ُ )16تــ ا٢د اصسلـــداز اخلطـــ ٛاملتعــدد بـــني املـــتغريا املطـــتـو( ٞاهػدصـــ,ٞٚ
ٗاص تٌاعٗ ,ٞٚاصؿتصادٗ ,ٞٙاصنصاهٗ ٞٚاهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ )ٛبني اهـ ٍٚاهطٚاضٞٚ
هوٌبخ٘ثا ٙٗ .تطح ًّ ا دٗي أْ ًتغريا (ضّ املبخ٘ثـٗ ,ٞنعوـ ٍٚاملبخ٘ثـًِٔٗ , ,ٞـ ٞاملبخ٘ثـ, ,ٞ
ٗاصُؼتـاح احلطــازٗ ,ٜاصضـتعداد هوتغــٚريٗ ,نلـساز اهتعــسض مل٘اؿـع اهت٘اصــى اص تٌـاع ٛدلتٌعــٞ
نسنب باهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا مبعاًى ازنبا ًتعدد بوع  ًّٗ 0.374ثٍ ميلـّ اضـتِتاج ٗ ـ٘د
ع ؿ ٞازنباطً ٞٚتعدد ٝبني املتغريا املطتـو ٞدلتٌعٗ ٞاهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا ٗ ,برهم ميلـّ
زػ اهؼسض اإلحصا - 2( ٛ٢ب) اهـرٙ ٜـِ" عوـ ٗ ٟـ٘د ع ؿـ ٞازنباطٚـً ٞتعـدد ٝبـني املـتغريا
املطتـو ٞدلتٌعٗ ٞبني اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
ٗٙػري ًعاًى اهتخدٙد غىل أْ املتغريا املطتـو ٞدلتٌع ٞنؼطس سلـ٘ ً %14ـّ اهتبـا ّٙيف اهــٍٚ
اهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا  ,األًس اهرٙ ٜؤكد ٗ ٘د ًتغريا ألس ٠مل نتطسق غهٔٚـا اهدزاضـ ٞذا نـأثري
عو ٟاهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا ٗ .عو ٕٚميلّ زػـ اهؼـسض اإلحصـا -2( ٛ٢ــ) باهِطـب ٞهث ثـٞ
ًتغريا ًطتـو ٞػـ ًّ املتغريا املطتـو.ٞ

دٗي (ُ )16تا٢د ًعاً

اصزنبا املتعدد ٗاصسلداز اخلط ٛبني املتغريا املطتـوٗ ٞبني
اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا
اهلاًى

املتغريا املطتـوٞ
ضّ املبخ٘ثٞ

05072

نعو ٍٚاملبخ٘ثٞ

05136

ًِٔ ٞاملبخ٘ثٞ

05038

اصُؼتاح احلطازٜ

05086

اصضتعداد هوتغٚري

05079 -

ػٚطب٘ن

05059

ن٘نري

05043 -

ٗانظ أب

05089 -

ًا ٜضباٙظ

*05177

٘ ى بوظ

05080 -

اُطتجساَ

05077

غٙــٌ٘

05007 -

هٚــِلد غْ

05034

* ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه.0.05 ٛ

** ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0501 ٛ

املدتصي
**0.193

**0.155

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗأًا نعو ٍٚاملبخ٘ثٗ ٞغضـٔإً املعِـ٘ ٜيف نؼطـري اهتبـا ّٙيف اهــ ٍٚاهطٚاضـ ٞٚهوٌبخ٘ثـا
ػٔرا ٙتٌػً ٟـع املِطـف اهِظـسٗ ٜاهبخثـ ٛاهـرٙ ٜــسز أٌٓٚـ ٞاهتعوـ ٍٚعًًٌ٘ـا يف شٙـاد ٝغدزان
األػساد هلى ًا ح٘هلٍٗ ,اصضتؼادًِٔ ٝا ٗاهتأثس بٔأًِٗ ,ا اهـ ٍٚاهطٚاض.ٞٚ
ٙتطح لا ضبف ًاٙو: ٛ
ـ الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهد ّٔٙغًا ًسنؼـع أٗ ًت٘ضـ  ,كٌـا ٙتطـح
غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا عًًٌ٘ـا ,غص أُٔـا أكثـس ٗضـ٘حًا ػٌٚـا ٙتعوـف باملػـازكٞ
يف اصُتدابا ٗعو ٟاألل" اهِطاٗ ,١أؿى ٗض٘حًا ػٌٚا ٙتعوف باصغرتان يف األحصاب.
ـــ كٌـــا أْ نلـــساز اهتعـــسض مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى اص تٌـــاعٙ ٛـــؤثس غصلابًّٚــا عوـــ ٟاهـــٍٚ
اهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا ٙٗ ,صداد اهتأثري اإلصلـاب ٛهتلـساز نعـسض املبخ٘ثـا هلـى ًـّ ً٘اؿـع
اهت٘اصى اص تٌاع .ٛحتٙ ٟصى ملطتً٘ ٠عِ٘.0.01 ٞٙ
ـ ـ كٌــا نــبني ٗ ــ٘د ع ؿــ ٞغزنباطٚــً ٞتعــددً ٝعِ٘ٙــ ٞعِــد ًطــت٘ 0.01 ٠بــني املــتغريا
املطــتـو( ٞاهػدصــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــٗ ,ٞاصؿتصــادٗ ,ٞٙاصنصــاهٗ ,ٞٚنلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع
اهت٘اصى اص تٌاع )ٛدلتٌعٗ ٞبني اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
اهـ ٍٚاهتعوٌٞٚٚ
أً -طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهتعو:ٌٞٚٚ
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عو ٟاهبِ٘د اخلٌط ٞعػس امللُ٘ ٞملـٚـاع اهــ ٍٚاهتعوٌٚٚـ,ٞ
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـًا هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )45 -15دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضح ُتا٢د دٗي ( )17أْ  ًّ %1.7دلٌ٘ع املبخ٘ثا ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهدّٔٙ
ًِدؼ  ,يف حني بوغـت ُطـب ٞاملبخ٘ثـا يف املطـت٘ ٠املت٘ضـ ٗ ,%13.9كاُـت ً %84.4ـّ
املبخ٘ثا يف ػ ٞ٣املطت٘ ٠املسنؼع.
دٗي (ً )17طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهتعوٌٞٚٚ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ــــــــــا

6

1.7

ًت٘ض ( :25اؿى ًّ  35دز )ٞ

50

13.9

ًسنؼع ( 45 :35دز )ٞ

304

84.4

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( :15اؿى ًّ  25دز )ٞ
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ٗنػري اهِتا٢د غىل أْ الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهدً ّٔٙسنؼع.
ب -اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاهتعوٌٞٚٚ
ٙعــسض ــدٗي ( )18اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٟبِــ٘د
اهـ ٍٚاهتعو ًّٗ .ٌٞٚٚبٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا ًسنؼع ٞدًّا باهِطـب ٞهلـى ًـّ ن كـى ًـا اه٘احـد انعوـٍ أكثـس ؿـدز
ٙعــٚؼ عٚػــ ٞك٘ٙطــ ٞن ( ,)%81.1ن اهعو ـٍ ٙؼــتح دلــاي كــبري هوػــغى ن  ,%81.4ن اصغــتغاي
باهعوٍ ُ٘ع ًّ أُ٘اع اهعباد ٝن ( ,)%85.8ن اهتعو ٍٚبٚدو ٟهو٘احد ؿ ٌٞٚبـني اهِـاع ن (,)%83.6ن
نعو ٍٚاألبِا ١بريػع زأع عٚوتٍٔ يف اهبود ن (.)%80.8
كٌـــا أْ ً٘اػــــ ٞاملبخ٘ثـــا ًسنؼعـــ ٞباهِطـ ـب ٞهلـــى ًـــّ ن اهتعوـــٙ ٍٚـــصٗد اهـــدلى ن
( ,)%73.9ن نـدٙس اهوً ٛعآٍ غٔادا عوٚا ن (.)%76.9
ٗكاُــت ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًت٘ضــط ٞباهِط ـب ٞهبِــد ن اهعو ـٍ ٓــ٘ اهطسٙــف اه٘حٚــد حل ـى
املػاكى ن (ٗ .)%65.8كؤا اضتجابا نعلظ غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
غص أْ عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞداً باهِطب ٞهلى ًّ ن غغى األٗصد ٍٗٓ
صـغاز أحطـّ ًـّ أ ٜنعوــ ٍٚن ( ,)%83.6ن ًؼـٚؼ داعـ ٛاه٘احــد ٙطـٚع ٗؿتـٕ ٗٗؿــت أٗصدٖ يف
اهتعو ٍٚن ( ,)%87.2ننعو ٍٚاه٘هد أػٚد ًّ نعو ٍٚاهبِت ن (.)%83.6
ٗكاُــت عــدَ ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًسنؼعــ ٞباهِطــب ٞهبِــد ن اهتعوــً ٍٚــا بٚجــبؼ ٌٓــٕ ن
( ,)%73.1كٌــا كاُــت ًت٘ضــط ٞباهِطــب ٞهبِــد ن اهؼوــ٘ع يف اهــصًّ دٖ أٓ ـٍ ًــّ اهتعوــ ٍٚن
(.)%58.3
ٗكؤا اضتجابا نعلظ غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
ٗكاُت عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا ًِدؼط ٞباهِطـب ٞهلـى ًـّ :ن اخلـرب ٝيف احلٚـا ٝأٓـٍ
ًــّ اهتعوــ ٍٚن ( ,)%46.4ن اهتعوــ ٍٚيف ب دُــا ًــا ٓــ٘ غص غــٔاد ٝعوػــاْ اه٘ضــع اص تٌــاع ٛن
(.)%36.7
لــا ضــبف ٙتطــح غصلابٚــ ٞاهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞهوٌبخ٘ثــا بصــؼ ٞعاًــ ٞملــ٘اػـتّٔ عوــٟ
اهعبــازا اهــ نعلــظ أٌٓٚــ ٞاهتعوــ ٍٚيف اه٘ؿــت اهــر ٜنظٔــس ػٚــٕ ًعازض ـ ٞكــبري ٝعوــٟ
اهعبازا اه نـوى ًّ ؿ ٌٞٚاهتعو.ٍٚ

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗٙطـــتثًِ ٟـــّ ذهـ ـم ثـ ـ ث عبـــازا نعلـــظ ًطـــت٘ ٠ذلـــدٗد ًـــّ اهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــٞ
هوٌبخ٘ثا ٗ ,نتطٌّ اخلرب ٝيف احلٚا ,ٝأٗ اهؼو٘ع أٓـٍ ًـّ اهتعوـٗ ,ٍٚأْ اهتعوـً ٍٚـا ٓـ٘ غص
غٔاد ٝهو٘ضع اص تٌـاعٗ ,ٛزمبـا ٙس ـع ذهـم هـوـ ٞػـسص اهعٌـى اهـ نعـ٘ق احلاصـوني عوـٟ
نعو ٍٚعاي ًّ اهعٌى املِاضب باهدلى املِاضب ,لا ُٙعو ًّ ٟاهـ ٌٞٚاهِطب ٞٚهوؼو٘ع ٗاخلـربٝ
يف احلٚا.ٝ
دٗي (  ) 18اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاهتعوٌٞٚٚ
ً٘اػف

ً٘اػف غىل حد ًا

الري ً٘اػف

ااـــــاٖ
اهعبازٝ

نلساز

%

نلساز

%

نلساز

%

98

24.7

104

28.9

167

46.4

َ

اهعبازٝ

1

اخلرب ٝيف احلٚـاٝ
أٍٓ ًّ اهتعوٍٚ

-

2

املت٘ض

اصسلــساؾ
املعٚازٜ

2.22

0.81

كــى ملــا اه٘احــد
انعوٍ أكرت كى
ًـــا ؿـــدز ٙعــــٚؼ
عٚػ ٞك٘ٙطٞ

+

292

81.1

50

13.9

18

5

2.76

0.53

3

اهتعوً ٍٚابٚجبؼ
ٌٕٓ

-

37

10.3

60

16.7

263

73.1

2.63

0.66

4

اهعوٍ ٙؼتح دلـاي
كبري هوػغى

+

293

81.4

44

12.2

23

6.4

2.75

0.56

5

غغى األٗصد ٍٗٓ
صغاز أحطّ ًّ
أ ٜنعوٍٚ

-

6

29

8.1

30

8.3

301

83.6

2.75

0.58

اصغــتغاي بــاهعوٍ
ُــــ٘ع ًــــّ أُــــ٘اع
اهعبادٝ

+

309

85.8

38

10.6

13

3.6

2.82

0.46

7

اهتعوـــــــٙ ٍٚـــــــصٗد
اهدلى

+

266

73.9

65

18.1

29

8.1

2.65

0.62

8

ًؼــــــٚؼ داعــــــٛ
اه٘احـــــد ٙطـــــٚع
ٗؿتــــــــٕ ٗٗؿــــــــت
أٗصدٖ يف اهتعوٍٚ

-

24

6.7

22

6.1

314

87.2

2.80

0.54

43

44

ااـــــاٖ
اهعبازٝ

َ

اهعبازٝ

9

اهتعوـــــ ٍٚبٚدوـــــٟ
هو٘احـــــد ٝؿٌٚـــــٞ
بني اهِاع

+

1
0

اهؼوــــــــــــــــ٘ع يف
اهـــــصًّ دٖ أٓـــــٍ
ًّ اهتعوٍٚ

-

1
1

ً٘اػف
نلساز
301

76

ً٘اػف غىل حد ًا

%
83.6

21.1

نلساز
42

74

%
11.7

20.6

الري ً٘اػف
نلساز
17

210

%
4.7

58.3

املت٘ض

2.78

2.37

اصسلــساؾ
املعٚازٜ
0.51

0.81

اهعوٍ ٓ٘ اهطسٙـف
اه٘حٚــــــد حلــــــى
املػاكى

+

237

65.8

99

27.5

24

6.7

2.59

0.61

1
2

نعو ٍٚاه٘هد أػٚـد
ًّ نعو ٍٚاهبِت

-

23

6.4

36

10

301

83.6

2.77

0.55

1
3

نعوـــــــ ٍٚاألبِـــــــا١
بريػــــــــــــــــع زأع
عٚوتٍٔ يف اهبود

+

1
4

اهتعو ٍٚيف ب دُـا
ًا ٓـ٘ غص غـٔادٝ
عػـــــاْ اه٘ضـــــع
اص تٌاعٟ

-

1
5

نـــــــــدٙس اهوــــــــٛ
ًعــآٍ غـــٔادا
عوٚا

+

دلٌ٘ع اهـ ٍٚاهتعوٌٞٚٚ

291

129

277

80.8

35.8

76.9

52

99

64

14.4

27.5

17.8

17

132

19

4.7

36.7

5.3

2.76

2.01

0.52

0.85

2.71

0.56

39.40

5.23

ٗٓ ٟاضتجابا نعلظ ًطت٘ ٠ذلدٗد ًّ اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
لا ضبف ٙتطح ًاٙو:ٛ
ـ غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا بصؼ ٞعاً ٞمل٘اػـتّٔ عوـ ٟاهعبـازا اهـ نعلـظ
أٌٓ ٞٚاهتعو ٍٚيف اه٘ؿت اهر ٜنظٔس ػً ٕٚعازضـ ٞكـبري ٝعوـ ٟاهعبـازا اهـ نـوـى ًـّ ؿٌٚـٞ
اهتعو.ٍٚ
ــ ـ ٗٙطـــتثًِ ٟـــّ ذهـــم ثـ ـ ث عبـــازا نعلـــظ ًطـــت٘ ٠ذلـــدٗد ًـــّ اهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــٞ
هوٌبخ٘ثا ٗ ,نتطٌّ اخلرب ٝيف احلٚا ,ٝأٗ اهؼو٘ع أٓـٍ ًـّ اهتعوـٗ ,ٍٚأْ اهتعوـً ٍٚـا ٓـ٘ غص

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

غٔاد ٝهو٘ضـع اإل تٌـاعٗ ,ٟزمبـا ٙس ـع ذهـم هـوـ ٞػـسص اهعٌـى اهـ نعـ٘ق احلاصـوني عوـٟ
نعو ٍٚعاي ًّ اهعٌى املِاضب باهدلى املِاضب ,لا ُٙعو ًّ ٟاهـ ٌٞٚاهِطب ٞٚهوؼو٘ع ٗاخلـربٝ
يف احلٚا.ٝ
ج -اهع ؿــا اهثِاٚ٢ــ ٞبــني نلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ٛاهـــٍٚ
اهتعو.ٌٞٚٚ
ــ اصزنبا اهبط ٚبريضْ٘:
ٙعسض دٗي (ً )19عاً اصزنبا اهبطـ( ٚبريضـْ٘) بـني نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع
اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛاهـ ٍٚاهتعو- :ٌٞٚٚ
ٗٙتطــح ًِــٕ أْ ًعــاً اصزنبــا اهبطــ( ٚبريضــْ٘) بــني نلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع
اهت٘اصـــى اص تٌـــاعٗ .ٛبـــني اهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــ ٞبوغـــت ٗ 0.133 - ,0.12 -,0.1 -مجٚعٔـــا
ًعِ٘ ٞٙغحصاًّٚ٢ا عِد املطت٘ ٠اصحتٌاهٗ 0.05 ٛيف اصااٖ اهطاهب.
كٌا ٙتطح أْ ًعاً اصزنبا اهبط ٚبني نلساز اهتعسض هبع ً٘اؿع اهت٘اصـى
اص تٌــاعٗ .ٛبــني اهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞبوغــت - ,0.066 - ,0.096 - ,0.078 - ,0.084 -
ٗ .0.095مجٚعٔا الري ًعِ٘ٗ ٞٙيف اصااٖ اهطاهب.
ٗعو ٕٚميلّ اهـ٘ي بأْ اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛهٕ نـأثري ضـويب عوـ ٟاهــٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا ٗٙصداد ٓرا اهتأثري اهطويب عوـ ٟاهــ ٍٚاهتعوٌٚٚـ ٞهوٌبخ٘ثـا حتـٙ ٟصـى
ملطــت٘ ٠املعِ٘ٙــٗ .0505 ٞؿــد ٙس ــع ٓــرا اهتــأثري اهطــويب عوــ ٟاهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞهوٌبخ٘ثــا غًــا
هعــدَ نِــاٗي ٓــرٖ امل٘اؿــع مل٘ضــ٘عا ٗحــ٘ازا نــدعٍ اهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ - ٞأٗ نِاٗهلـا بػــلى
ٙؤثس ضوبٚاً عوٓ ٟرٖ اهـ ٍٚكـأْ نـوـى ًـّ ؿٌٚـ ٞاهتعوـٗ ٍٚاإلُؼـاق عوٚـٕ ,أٗ ؿٌٚـ ٞاهػـٔادا
اهعوٚا .يف ٓرا اه٘ؿت اهرُٙ ٜعو ٛا ٌٚع ًّ اهـ ٍٚاملاد.ٞٙ
ٗعوٚــٕ ميلــّ زػ ـ اهؼــسض اإلحصــا3( ٛ٢ـ ـ أ) باهِطــب ٞهتلــساز نعــسض املبخ٘ثــا
هوٌ٘اؿع ذلى اهدزاضٗ ٞع ؿتٔا باهـ ٍٚاهتعو.ٌٞٚٚ

45

46

دٗي (ً )19عاً

اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) هوع ؿ ٞبني نلساز اهتعسض مل٘اؿع
اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛبني اهـ ٍٚاهتعوٌٞٚٚ

مواقع التواصل

القيم التعليمية

فيسبوك

*1.0-

توتري

*1.0.1-

واتس أب

1.1.0-

ماي سبايس

1.17.-

جو جل بلس

1.1.0-

انستجرام

*1.000-

إميو

1.00-

لين ـكد إن

1.1.0-

* ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0.05 ٛ

** ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0.01 ٛ

د -اهع ؿا اصزنباط ٞٚاملتعددٗ ٝاصسلداز ٞٙبني املـتغريا املطـتـو ٞاملدزٗضـٗ ٞبـني
اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا :
ٙعــسض ــدٗي (ُ )21تــا٢د اصزنبــا املتعــدد ٗاصسلــداز اخلطــ ٟبــني املــتغريا املطــتـوٞ
(اهػدصــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــٗ ,ٞاصؿتصــادٗ ,ٞٙاصنصــاهٗ ,ٞٚنلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى
اص تٌاعٗ )ٛبني اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
ٗٙتطــح ًــّ ا ــدٗي أْ ًــتغريا (ضــّ املبخ٘ثــٗ ,ٞنعوــ ٍٚاملبخ٘ثــًِٔٗ ,ٞــ ٞاملبخ٘ثــ,ٞ
ٗاحلاه ٞاص تٌاع ٞٚهوٌبخ٘ثٗ ,ٞاصُؼتاح احلطازٗ ,ٜاصضـتعداد هوتغـٚريٗ ,نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاع )ٛدلتٌع ـ ٞنــسنب بــاهـ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞهوٌبخ٘ثــا مبعاًــى ازنبــا
ًتعــدد ٗ ,05286كاُــت ؿٌٚــ ٞن ؾ ن اططــ٘بٓٗ 1.055 ٞـ ٟالــري ًعِ٘ٙــ ٞغحصــاٚ٢اًٗ .عوٚــٕ ص
ن٘ ـــد ع ؿـــ ٞازنباطٚـــً ٞتعـــدد ٝبـــني املـــتغريا املطـــتـو ٞدلتٌعـــٗ ٞبـــني اهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــٞ
هوٌبخ٘ثا ٗ ,بـرهم ص ُطـتطٚع زػـ اهؼـسض اإلحصـا -3( ٛ٢ب) اهـرٙ ٜـِ" عوـ ٟعـدَ
ٗ ـــ٘د ع ؿـــ ٞازنباطٚـــً ٞتعـــدد ٝبـــني املـــتغريا املطـــتـو ٞدلتٌعـــٗ ٞبـــني اهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــٞ
هوٌبخ٘ثا .
ُٗظــساً هعــدَ ٗ ــ٘د ع ؿــ ٞازنبــا ًتعــدد بــني املــتغريا املط ـتـو ٞدلتٌعــٗ ٞبــني اهـــٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا ػوٚظ ًّ املِطف اضـتلٌاي حتدٙـد اإلضـٔاَ املعِـ٘ ٜألً ٜـّ املـتغريا
املطتـو.ٞ

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ًّ ل ي ًاضبف ٙتطح ًاٙو: ٛ
 ًطــت٘ ٠اهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞهوٌبخ٘ثــا عًٌ٘ــاً ًسنؼــعٗ ,اضــتجابا املبخ٘ثــا عوــٟعبازا اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚنعرب عّ غصلابٓ ٞٚرٖ اهـ ٍٚهد ٠املبخ٘ثا عًٌ٘اً.
 كٌا أْ نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛكاْ هٕ نأثري ضويب عو ٟاهــٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوسٙؼٚا عًٌ٘اًٙٗ ,صداد اهتأثري اهطـويب ًـع نلـساز اهتعـسض عوـ ٟاهــ ٍٚاهتعوٌٚٚـٞ
هوٌبخ٘ثا هٚصى ملطتً٘ ٠عِ٘.0.05 ٞٙ
ـــ ـ ٗنــــسنب كــــى املــــتغريا املطــــتـو( ٞاهػدصــــٗ ,ٞٚاص تٌاعٚــــٗ ,ٞاصؿتصــــاد,ٞٙ
ٗاصنصاهٗ ٞٚاهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع )ٛباهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا مبعاًى ازنبا
ًتعــدد الــري ًعِــ٘ٗ .ٜعوٚــٕ ص ُطــتطٚع حتدٙــد غضــٔاَ أً ٜــّ املــتغريا املطــتـو ٞيف نؼطــري
اهتبا ّٙاحلادث يف اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
دٗي (ُ )20تا٢د اهع ؿا اصسلداز اخلط ٛاملتعدد بني املتغريا املطتـوٗ ٞبني اهـٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا
املتغريا املطتـوٞ

اهلاًى
0.025

ضّ املبخ٘ثٞ
نعو ٍٚاملبخ٘ثٞ

0.136

ًِٔ ٞاملبخ٘ثٞ

0.157 -

اصُؼتاح احلطازٜ

0.091 -

اصضتعداد هوتغٚري

0.008 -

ػٚطب٘ن

0.029

ن٘نري

0.78 -

ٗانظ أب

0.063 -

ًا ٜضباٙظ

0.05

٘ ى بوظ

0.051 -

اُطتجساَ

0.065 -

غمي٘

0.035

هِٚلد غْ

0.023

* ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.05 ٠

املدتصي

** ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.01 ٠
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د -اهع ؿــا اصزنباطٚــ ٞاملتعــددٗ ٝاصسلدازٙــ ٞبــني املــتغريا املطــتـوٗ ٞبــني اهـــٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا :
ٙعــسض ــدٗي (ُ )21تــا٢د اصزنبــا املتعــدد ٗاصسلــداز اخلطــ ٟبــني املــتغريا املطــتـوٞ
(اهػدصٗ ٞٚاص تٌاعٗ ,ٞٚاصؿتصادٗ ,ٞٙاصنصاهٗ ٞٚنلساز اهتعسض هلى ً٘ؿع ًّ ً٘اؿع
اهت٘اصى اص تٌاعٗ )ٛبني اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
ٗٙتطــــح ًــــّ ا ــــدٗي أْ املــــتغريا املطــــتـوٗ ٞنلــــساز اهتعــــسض مل٘اؿــــع اهت٘اصــــى
اص تٌــاع )ٛدلتٌعــ ٞنــسنب بــاهـ ٍٚاهتعوٌٚٚــ ٞهوٌبخ٘ثــا مبعاًــى ازنبــا ًتعــدد ,05286
ٗكاُ ـت ؿٌٚــ ٞن ؾ ن اططــ٘بٓٗ 1.055 ٞــ ٟالــري ًعِ٘ٙــ ٞغحصــاٚ٢اًٗ .عوٚــٕ ص ن٘ ــد ع ؿــٞ
ازنباطً ٞٚتعدد ٝبني املتغريا املطتـو ٞدلتٌعـٗ ٞبـني اهــ ٍٚاهتعوٌٚٚـ ٞهوٌبخ٘ثـا ٗ ,بـرهم ص
ُطـتطٚع زػـ اهؼـسض اإلحصــا -3( ٛ٢ب) اهــرٙ ٜـِ" عوــ ٟعــدَ ٗ ـ٘د ع ؿــ ٞازنباطٚــٞ
ًتعدد ٝبني املتغريا املطتـو ٞدلتٌعٗ ٞبني اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
ُٗظــساً هعــدَ ٗ ــ٘د ع ؿــ ٞازنبــا ًتعــدد بــني املــتغريا املطــتـو ٞدلتٌعــٗ ٞبــني اهـــٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا ػوٚظ ًّ املِطف اضـتلٌاي حتدٙـد اإلضـٔاَ املعِـ٘ ٜألً ٜـّ املـتغريا
املطتـو.ٞ
ًّ ل ي ًاضبف ٙتطح ًاٙو:ٛ
ـ ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا عًٌ٘اً ًسنؼعٗ ,اضتجابا املبخ٘ثا عو ٟعبـازا
اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚنعرب عّ غصلابٓ ٞٚرٖ اهـ ٍٚهد ٠املبخ٘ثا عًٌ٘اً.
ـ كٌا أْ نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛكـاْ نأثريٓـا ضـوبًّٚا عوـ ٟاهــٍٚ
اهتعوٌٚٚـ ٞهوسٙؼٚـا عًٌ٘ـاًٙٗ ,ـصداد اهتـأثري اهطـويب هتلـساز اهتعـسض املبخ٘ثـا عوـ ٟاهــٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا هٚصى ملطتً٘ ٠عِ٘.0.05 ٞٙ
ــ نـسنب كـى املـتغريا املطـتـو( ٞاهػدصـٗ ٞٚاص تٌاعٚـٗ ,ٞاصؿتصـادٗ ,ٞٙاصنصـاهٞٚ
ٗبني اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع )ٛباهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا مبعاًى ازنبـا ًتعـدد
الــري ًعِــ٘ٗ .ٜعوٚــٕ ص ُطــتطٚع حتدٙــد غضــٔاَ أً ٜــّ املــتغريا املطــتـو ٞيف نؼط ـري اهتبــاّٙ
احلادث يف اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

دٗي (ُ )21تا٢د اهع ؿا اصسلداز اخلط ٛاملتعدد بني املتغريا املطتـوٗ ٞبني اهـٍٚ
اهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا
املتغريا املطتـوٞ

اهلاًى

ضّ املبخ٘ثٞ

0.025

نعو ٍٚاملبخ٘ثٞ

0.136

ًِٔ ٞاملبخ٘ثٞ

0.157 -

اصُؼتاح احلطازٜ

0.091 -

اصضتعداد هوتغٚري

0.008 -

ػٚطب٘ن

0.029

ن٘نري

0.78 -

ٗانظ أب

0.063 -

ًا ٜضباٙظ

0.05

٘ ى بوظ

0.051 -

اُطتجساَ

0.065 -

غمي٘

0.035

هٚـــِلـــد غْ

0.023

* ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.05 ٠

املدتصي

** ًعِ٘ ٜعِد ًطت٘0.01 ٠

اهـ ٍٚاهدِٞٚٙ
أً -طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهد:ِٞٚٙ
ـ بس اه٘اهد: ّٙ
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عو ٟاهبِ٘د اخلٌط ٞامللُ٘ـ ٞملـٚـاع ؿٌٚـ ٞن بـس اه٘اهـد ّٙن,
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )15 -5دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضح ُتا٢د دٗي ( )22أْ ً %1.4ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن بـس اه٘اهـد ّٙن هـدّٔٙ
ريا
ًِدؼ  ,بٌِٚا ً % 3.6ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن بـس اه٘اهـد ّٙن هـدً ّٔٙت٘ضـ ٗ ,ألـ ً
 ًّ %95املبخ٘ثا يف ػً ٞ٣طت٘ ٠ؿ ٌٞٚن بس اه٘اهد ّٙن املسنؼع.
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دٗي (ً )22طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهد( ِٞٚٙبس اه٘اهد)ّٙ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا

5

1.4

ًت٘ض ( : 8اؿى ًّ  11دز )ٞ

13

3.6

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

342

95

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( : 5اؿى ًّ  8دز )ٞ

ٗنػري اهِتا٢د غىل أْ ًعظٍ املبخ٘ثا ( )%95يف ػ ٞ٣املطت٘ ٠املسنؼع هـ ٌٞٚبس اه٘اهد.ّٙ
ـ صو ٞاهسحٍ:
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عو ٟاهبِ٘د اخلٌط ٞامللُ٘ ٞملـٚاع ؿ ٌٞٚن صو ٞاهـسحٍن,
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )15 – 5دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضح ُتا٢د دٗي ( )24أْ ً % 0.8ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن صـو ٞاهـسحٍ ن هـدّٔٙ
ًِدؼ  ,بٌِٚا ً %7.5ـّ املبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚـ ٞن صـو ٞاهـسحٍ ن هـدً ّٔٙت٘ضـ ٗ ,ألـرياً
 ًّ %91.7املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚن صو ٞاهسحٍ ن هدً ّٔٙسنؼع.
دٗي (ً )23طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهد( ِٞٚٙصو ٞاهسحٍ)
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا

3

0.8

ًت٘ض ( : 8اؿى ًّ  11دز )ٞ

27

7.5

ًسنؼع ( 15: 11دز )ٞ

330

91.7

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( : 5اؿى ًّ  8دز )ٞ

ٗنػــري اهِتــا٢د غىل أْ ًعظــٍ املبخ٘ثــا ( )%91.7يف ػ٣ــ ٞاملطــت٘ ٠املسنؼــع هـٌٚــ ٞن صــوٞ
اهسحٍ ن.
ـ احلػٌ:ٞ
مت مجع دز ا املبخ٘ثا عوـ ٟاهبِـ٘د اخلٌطـ ٞامللُ٘ـ ٞملـٚـاع ؿٌٚـ ٞن احلػـٌ ٞن,
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )15 -5دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

ٗن٘ضــح ُتــا٢د ــدٗي ( )25أْ ً %1.1ــّ املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠ؿٌٚــ ٞن احلػــٌ ٞن هــدّٔٙ
ًــِدؼ  ,بٌِٚــا ً %4.5ــّ املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠ؿٌٚــ ٞن احلػــٌ ٞن هــدً ّٔٙت٘ض ـ ٗ ,أل ـريًا
 ًّ %94.5املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚن احلػٌ ٞن هدً ّٔٙسنؼع.
دٗي (ً )24طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهد( ِٞٚٙاحلػٌ)ٞ
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا

4

1.1

ًت٘ض ( :8اؿى ًّ  11دز )ٞ

16

4.5

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

340

94.5

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( : 5اؿى ًّ  8دز )ٞ

ٗنػـــري اهِتـــا٢د غىل أْ ًعظـــٍ املبخ٘ثـــا ( )%94.5يف ػ٣ـــ ٞاملطـــت٘ ٠املسنؼـــع هـٌٚـــ ٞن
احلػٌٞن.
ـ ؿ ٌٞٚاهتطاًح:
مت مجــع دز ــا املبخ٘ثــا عوــ ٟاهبِــ٘د اخلٌطــ ٞامللُ٘ــ ٞملـٚــاع ؿٌٚــ ٞاهتطـــاًح,
ٗأًلّ نصِٚؼّٔ ٗػـاً هوـ ٍٚاهِظس ٞٙاطص٘ز ٝبني ( )15 -5دز  ٞغىل ث ث ػ٣ا .
ٗن٘ضـــح ُتـــا٢د ـــدٗي ( )26أْ ً %2.2ـ ـّ املبخ٘ثـــا ًطـــت٘ ٠ؿٌٚـــ ٞاهتطـــاًح هـــدّٔٙ
ًــِدؼ  ,بٌِٚــا ً %19.5ــّ املبخ٘ثــا ًطــت٘ ٠ؿٌٚــ ٞن اهتطــاًح ن هــدً ّٔٙت٘ض ـ ٗ ,أل ـريًا
 ًّ %78.3املبخ٘ثا يف ػً ٞ٣طت٘ ٠ؿ ٌٞٚن اهتطاًح ن املسنؼع.
دٗي (ً )25طت٘ ٠ؿ ٍٚاملبخ٘ثا اهد( ِٞٚٙاهتطاًح)
اهتلسازا

اهِطب ٞاملٞٙ٘٣

اهؼ٣ا

8

2.2

ًت٘ض ( : 8اؿى ًّ  11دز )ٞ

70

19.5

ًسنؼع ( 15 : 11دز )ٞ

282

78.3

اإٌ٘ع

360

100

ًِدؼ

( :5اؿى ًّ  8دز )ٞ

ٗنػــري اهِتـــا٢د غىل أْ حـــ٘اه ٛث ثـــ ٞأزبــاع املبخ٘ثــا يف ػ٣ـــ ٞاملطـــت٘ ٠املسنؼـــع هـٌٚـــٞ
اهتطاًح.
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ٗعوٚـٕ ػـرْ الاهبٚـ ٞاملبخ٘ثـا ًطـت٘ ٠ؿٌٚــ ٞكـى ًـّ ن بـس اه٘اهـدٗ ,ّٙصـو ٞاهــسحٍ,
ٗاحلػٌ ٞن هدً ّٔٙسنؼع ح ٚنصداد اهِطب ٞعـّ ٗ ,%90باهِطـب ٞهـٌٚـ ٞن اهتطـاًح ن ػخـ٘اىل
ث ث ٞأزباع املبخ٘ثا يف ػ ٞ٣املطت٘ ٠املسنؼع.
ب -اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٛبِ٘د اهـ ٍٚاهد:ِٞٚٙ
ـ بس اه٘اهد:ّٙ
ٙعـسض ــدٗي ( )26اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٛبِــ٘د
نبس اه٘اهدّٙن ًّٗ بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ-:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞدًّا باهِطب هبِ٘د ن أحطّ ٗؿت ٓ٘ اهوـٙ ٛـطـً ٕٚـع
اه٘اهدّٙن ,نٗشٙاز ٝاه٘اهد ّٙباضتٌسازن ,نٗأبس ٗاهد ّٜبعـد ًـ٘نٍٔ بصٙـازً ٝـّ ضلبـٍُ٘ٔن بِطـبٞ
 %8859 ,%8952 ,%8558عوــ ٛاهرتنٚــبٓٗ .ــ ٛعبــازا ً٘ بــٗ ٞنعلــظ غصلابٚــ ٞؿٌٚــ ٞن بــس
اه٘اهد ّٙن هوٌبخ٘ثا .
ٗكاُت ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًِدؼطـ ٞـدًّا باهِطـب ٞهبِـد ناصُػـغاي عـّ اه٘اهـدٙ ّٙـوـى
اهسشق ن ( ٛٓٗ.)%20.6عباز ٝنعلظ ذلدٗد ٞٙؿ ٌٞٚنبس اه٘اهدّٙن.
غص أْ عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞدًّا باهِطب ٞهبِد ن ملا ٙلْ٘ عِـدٗ ٜؿـت
ػساغ أؿطً ٕٚع أصـدؿا ٛ٢أحطـّ ًـّ ٗاهـدٓٗ .)%82.8( ٜـ ٛعبـاز ٝضـوب ٞٚنعلـظ غصلابٚـٞ
ؿ ٌٞٚبس اه٘اهد ّٙهوٌبخ٘ثا .
ٗعًٌ٘اً ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚبس اه٘اهد ّٙهوٌبخ٘ثا .
ـ صو ٞاهسحٍ:
ٙعــسض ــدٗي ( )26اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب ٞاملٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٛبِــ٘د
ؿ ٌٞٚن صو ٞاهسحٍ ن ًّٗ .بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ-:
ـدا باهِطــب ٞهلــى ًــّ ن صشَ ُعــسؾ أطؼاهِــا عوــٟ
ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا كاُــت ًسنؼعــ ٞـ ًّ
أؿازبِــاٗ ,أُبط ـ ملــا أزٗح ًــع شٗ ــ ٟهصٙــاز ٝأؿازبــٕ ن بِطــب %81.1 ,%91.7 ٞعو ـ ٛاهرتنٚــب,
ٗكاُت ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثـا ًت٘ضـط ٞباهِطـب ٞهبِـد ن أشٗز أؿـازب ٛحتـ ٟهـ٘ مل ٙـسدٗا اهصٙـاز ٝن
(ٗ .)%65مجٚعٔا عبازا غصلاب ٞٚندعٍ غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن صو ٞاهسحٍ ن هوٌبخ٘ثا .
بٌِٚـا كاُــت عــدَ ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثـا ًسنؼعــ ٞباهِطــب ٞهبِــد ن شٙــاز ٝاألؿــازب نوــٔ ٟعــّ
باألؿــازب
حتـٚــف املصــاح ن (ٗ ,)%74.7كاُــت ًت٘ضــط ٞباهِطــب ٞهبِــد ن عــدَ اصلــت

أثط التعطض ملٕاقع التٕاصن االدتىاع عم ٜقٗي الطٖفٗات مبشافظ ٛالؿطقٗٛ

أحطّ عػاْ املػاكى ن ( ٛٓٗ .)%52.5عبـازا ضـوب ٞٚنـدعٍ غصلابٚـ ٞؿٌٚـ ٞن صـو ٞاهـسحٍ ن
هوٌبخ٘ثا .
ٗعًٌ٘اً ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن صو ٞاهسحٍ ن هوٌبخ٘ثا .
 احلػٌ:ٞٙعـسض ــدٗي ( )26اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٛبِــ٘د
ؿ ٌٞٚن احلػٌ ٞن ًّٗ .بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞدًّا باهِطب ٞهلى ًّ ننعجـبين اهبِـا اهوـ ٛبٚوبطـ٘ا
ٓدَٗ ط٘ٙوٗ ٞػطؼاضٞن ,نٗاهوبظ اطتػٍ ٙصْ٘ اهطت ًّ اهل َن ,نٗاهوبظ اطتػٍ ًـا
ٙطٌعـــؼ اهِـــاع يف اهبِـــتن بِطـــب %90 ,%8853 ,%8556 ٞعوـــ ٛاهرتنٚـــبٗ .مجٚعٔـــا عبـــازا
غصلاب ٞٚندعٍ ؿ ٌٞٚناحلػٌٞن هوٌبخ٘ثا .
ٗكاُت عدَ ً٘اػــ ٞاملبخ٘ثـا ًسنؼعـ ٞـدًّا باهِطـب ٞهبِـد ن ًـؼ صشَ اهبِـت نتخجـب
ًاداًــت ًؤدبــ ٞن ( .)%80.3كٌــا كاُــت عــدَ ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًسنؼعــ ٞباهِطــب ٞهبِــد ن
امل بــظ اه٘اضــع ٞغــلؤا ًــؼ مجٚــى ن (ٌٓٗ )%74.2ــا عبازنــاْ ضــوبٚتاْ نــدعٌاْ ؿٌٚــ ٞن
احلػٌ ٞن هوٌبخ٘ثا .
ٗعًٌ٘اً ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚن احلػٌ ٞن هوٌبخ٘ثا .
 اهتطاًح:ٙعـسض ــدٗي ( )26اهت٘شٙــع اهتلــسازٗ ٜاهِطــب املٙ٘٣ــ ٞإل ابــا املبخ٘ثــا عوــ ٛبِــ٘د
ؿ ٌٞٚاهتطاًح هوٌبخ٘ثا  ًّٗ .بٚاُا ا دٗي ٙتطح أْ:
ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًسنؼع ٞداً باهِطب ٞهبِد ن أحب اخلري هلـى اهِـاع حتـ ٟهـ٘
أضــاٗ١ا غهــ ٛن (ٗ ,)%85.8كاُــت ً٘اػـــ ٞاملبخ٘ثــا ًسنؼعــ ٞباهِطــب ٞهبِــد ن اهتطــاًح ؿــ٘ٝ
ٗاصُتـاَ ص ٙؼٚد حت ٟصاحبٕ ن (ٗ ,)%79.2كاُت ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا ًِدؼط ٞباهِطب ٞهبِد
ن هـ٘ ٗاحــد ٝصــاحبت ٟشعوــت ًِـً ٟــا أُـا ًــؼ غص ملــا أصــاحلٔا ن (ٗ .)%46.9مجٚعٔــا عبــازا
غصلاب ٞٚندعٍ ؿ ٌٞٚاهتطاًح هوٌبخ٘ثا .
غص أْ عدَ ً٘اػـ ٞاملبخ٘ثا كاُت ًِدؼط ٞدا باهِطب ٞهبِد ن صلب أْ للر حــٛ
ًّ كى ًّ ٙط ١ٛغىل ٗص أضاًح يف حـ ٛأبدًّا ن ,ن ٗاهو ٛأضا ١غىلَ ص أنعاًـى ًعـٕ ًـس ٝثاُٚـٞ
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ن ح ٚبوغـت ُطـب ٞعـدَ امل٘اػــ %23.6 ,%47.5 ٞعوـ ٛاهرتنٚـبٓٗ .ـ ٛعبـازا ضـوب ٞٚن٘ضـح
داً هـ ٌٞٚن اهتطاًح ن هد ٠املبخ٘ثا .
املطت٘ ٠املِدؼ ٗاملِدؼ
ٗعًًٌ٘ا ٙتطح غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚناهتطاًحن حلد ًا هد ٠املبخ٘ثا
دٗي ( )26اهت٘شٙع اهتلسازٗ ٜاهِطب امل ٞٙ٘٣إل ابا املبخ٘ثا عو ٟبِ٘د اهـ ٍٚاهد.ِٞٚٙ
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ـ  -اهع ؿا اهثِا ٞٚ٢بني نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛاهـ ٍٚاهدِٞٚٙ
(بس اه٘اهد ,ّٙصو ٞاهسحٍ ,احلػٌ ,ٞاهتطاًح)
اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘):
ٙعـــسض ـــدٗي (ً )27عـــاً اصزنبـــا اهبطـــ( ٚبريضـــْ٘) بـــني نلـــسازا نعـــسض
املبخ٘ثا مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛاهـ ٍٚاهد ِٞٚٙن بـس اه٘اهـد ,ّٙصـو ٞاهـسحٍ ,احلػـٌ,ٞ
اهتطاًح ن.
ـ ؿ ٌٞٚبس اه٘اهد:ّٙ
ٙتطح ًّ ا دٗي ( )27أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلـساز اهتعـسض
هلــى ً٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاعٗ ٛبــني ؿٌٚــ ٞن بــس اه٘اهــد ّٙن بوغــت ,0.162 - ,0.238 -
 ٗ 0.161 - ,0.145 -,0.199مجٚعٔــــا يف اصاــــاٖ اهطــــاهب ًٗعِ٘ٙــــ ٞغحصــــاٚ٢اً عِــــداملطت٘ ٠اصحتٌاه. 0.01 ٛ
ٗعو ٕٚميلّ اهـ٘ي بـأْ نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاعٗ ٛنأثريٓـا ضـوبًّٚا
عو ٟؿ ٌٞٚن بس اه٘اهد ّٙنٗ .مجٚعٔا ًعِ٘.ٞٙ
ٗعو ٕٚميلّ زػ اهؼسض اإلحصا – 5( ٛ٢أ) باهِطب ٞهـ ٌٞٚن بـس اه٘اهـد ّٙن باهِطـبٞ
ٌٚع ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
ـ ؿ ٌٞٚصو ٞاهسحٍ:
ٙتطح ًّ ا دٗي ( )27أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛهلـى ن ٗبـني ؿٌٚـ ٞن صـو ٞاهـسحٍ ن بوغـت ,0.149 - ,0.165 -
  .0.139عوـــ ٟاهرتنٚـــب ٗمجٚعٔـــا يف اصاـ ـاٖ اهطـــاهب ًٗعِ٘ٙـ ـ ٞغحصـــاًّٚ٢ا عِـــد املطـــت٘٠اصحتٌاه.0.01 ٛ
ٗعو ٕٚػرْ نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛنأثريٓا ضوبًّٚا عو ٟؿ ٌٞٚن صـوٞ
اهسحٍ ن عًٌ٘اً ٗمجٚعٔا ًعِ٘.ٞٙ
ٗعو ٕٚميلّ زػ اهؼسض اإلحصا -5( ٛ٢أ) باهِطب ٞهـ ٌٞٚن صو ٞاهسحٍ ن باهِطـبٞ
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
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ـ ؿ ٌٞٚاحلػٌ:ٞ
ٙتطح ًّ ا دٗي ( )27أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاع ٛن ٗبــني ؿٌٚــ ٞناحلػــٌٞن - ,0.191 - ,0.156 - ,0.176 -
ٓٗ 0.137 - ,0.209ـــ ٛيف اصاـــاٖ اهطـــاهبٗ .مجٚعٔـــا ًعِ٘ٙـــ ٞغحصـــاًّٚ٢ا عِـــد املطـــت٘٠
اصحتٌاه0.01 ٛ
ٗعو ٕٚميلـّ اهــ٘ي بـأْ نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛهـٕ نـأثري ضـويب
عو ٟؿ ٌٞٚن احلػٌ ٞن.
ٗعو ٕٚميلّ زػ اهؼـسض اإلحصـا -5( ٛ٢أ) باهِطـب ٞهـٌٚـ ٞن احلػـٌ ٞن ٗباهِطـبٞ
ٌٚع ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛؿ ٌٞٚاهتطاًح-:
ٙتطح ًّ ا دٗي ( )27أْ ًعاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلـساز اهتعـسض
مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاعٗ ٛبني ؿٌٚـ ٞن اهتطـاًح ن بوغـت ٓٗ 0.140 -ـ ٛيف اصاـاٖ اهطـاهب
ًٗعِ٘ ٞٙغحصاٚ٢اً عِد املطت٘ ٠اصحتٌاه.0.01 ٛ
ٗعو ٕٚميلـّ اهــ٘ي بـأْ نلـساز اهتعـسض مل٘اؿـع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛهـٕ نـأثري ضـويب
عو ٟؿ ٌٞٚن اهتطاًح ن عًًٌ٘ا .غص أْ ٓرا اهتأثري كاْ ًعًِّ٘ٙا ػـ .
ٗهلرا ميلّ زػ اهؼسض اإلحصا -5( ٛ٢أ) باهِطب ٞهـ ٌٞٚن اهتطاًح ن.
لا ضبف ٙتطح ًاٙو:ٛ
 -1نلـــساز اهتعـــسض مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى اص تٌـــاع ٛهـــٕ نـــأثري ضـــويب عوـــ ٟؿٌٚـــ ٞبـــس
اه٘اهد ٘ٓٗ –ّٙنأثري ًعِ٘.ٜ
 -2نلــساز اهتعــسض مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاع ٛهــٕ نــأثري ضــويب عوــ ٟؿٌٚــ ٞصــوٞ
اهسحٍ– ٗٓ٘ نأثري ًعِ٘.ٜ
 -3نلـساز اهتعـسض مل٘اؿــع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛهــٕ نـأثري ضـويب عوــ ٟؿٌٚـ ٞاحلػــٌٞ
ٗٓ٘ نأثري ًعِ٘.ٜ
 -4نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌـاع ٛهـٕ نـأثري ضـويب عوـ ٟؿٌٚـ ٞاهتطـاًح,
ٗكاْ اهتأثري ًعِ٘ٙاً.
ٗؿد ٙس ع ذهم هتِاٗي ٓرٖ امل٘اؿع هوـ ٍٚاهد ِٞٚٙاألزبـع نِـاٗصً ضـوبٚاً ػـ حتـ عوـٟ
بس اه٘اهد ّٙأٗ صو ٞاهسحٍ أٗ احلػٌ ٞأٗ اهتطاًح.
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ٗٓـرا ٙتعـازض ًـع ًطــت٘ ٠اهــ ٍٚاهدِٚٙـ ٞاملسنؼـع هوبٌخ٘ثــا ٗاهـر ٜؿـد ٙس ـع ملصــادز
ألــس ٠مل نتِاٗهلــا اهدزاضــً ٞثــى (األضــس - ٝاملطــجد  -اهـِــ٘ا اهدِٚٙــ ٞاملتدصصــ– ٞ
ًصادز ألس)٠
دٗي (ً )27عاً اصزنبا اهبط( ٚبريضْ٘) بني نلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصـى
اص تٌاعٗ ٛبني اهـ ٍٚاهدِٞٚٙ
مواقع التواصل
فيسبوك
توتري
واتس أب
ماي سبايس
جو جل بل
انستجىام
إميو
لينكد إن

بر الوالدين

صلة الرحم

احلشمة

**070..**07..0**07.00070..**07...**07...*07...*07...-

*07.00*07...**07...070.0070..07000**07..0**07..0-

**07...**07...**07.0.070..*07...*07...**07000**07...-

التسامح
**07..00700.*07.00070..
0700.070..*07...07000-

* ًعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاهً** 0.05 ٛعِ٘ ٜعِد املطت٘ ٠اصحتٌاه0.01 ٛ

ٗملا كاُـت اهــ ٍٚلثـى اطـددا اهسٚ٢طـ ٞٚه اـاٖ ٗاهطـو٘ن اص تٌـاع ٛاهـرٙ ٜطـري
عوٚــٕ اهؼــسد ٗاإتٌــعًٗ ,ــّ ل هلــا ضلــدد اهؼــسد ًــا ٓــ٘ ًـب ـ٘ي أٗ ًسػــ٘ض ًــّ ضــو٘ن,
ٗكرهم ًا ٓ٘ ًـب٘ي أٗ ًسػ٘ض ًّ اإتٌع عًًٌ٘ا.
كٌا أْ اهؼسد ٙلتب اهـ ًّ ٍٚاهب٣ٚـ ٞاطٚطـ ٞبـٕ ٗا ٌاعـا اهـ ٙتعاًـى ًعٔـا ًٗـا
ٙتوـاٖ ًّ ٗضا٢ى اإلع َ املدتوؼ ٞاه نعٌى ضٌّ ًِظًً٘ ٞتلاًو ٞباإتٌع.
ٗملــا كاُــت ُتــا٢د ٓــرٖ اهدزاضــٗ ٞدزاضــا عدٙــد ٝألــس ٠أٗضــخت أْ اهتعــسض مل٘اؿــع
اهت٘اصــى اص تٌــاعٙ ٛــؤثس ضــوبٚاً عوــ ٟؿــ ٍٚاإتٌــع (ضــ٘ا ١كاُــت أضــس - ٞٙضٚاضــ- ٞٚ
نعو - ٌٞٚٚاؿتصاد - ٞٙد.)ِٞٚٙ
هرا ٗ ب عو ٟؿاد ٝاهسأ .ٜأْ نعٌى آـ دً ٝـّ أ ـى زػـع املطـت٘ ٠اهثــايف ٗبوـ٘زُ ٝطـف
غصلــاب ٛهوـــ ٍٚاص تٌاعٚــٗ ٞالسضــٔا يف ُؼــ٘ع أبِــا ١اإتٌــع هوٌخاػظــ ٞعوــ ٟؿــٗ ٍٚثـاػــٞ
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اإتٌــع ٗاه٘ؿــ٘ؾ يف ً٘ا ٔــ ٞاهغــصٗ اهثـــايف األ ــِيبٗ ,اهـطــا ١عوــ ٟذلــاٗص اصلــرتاق
اهثـايف ٗاحلطاز ٜاهرٔٙ ٜدد اهران ٞٚاهثـاػ ٞٚهوٌجتٌع.
نتائج الدراسة :
 الاهبٚــ ٞاملبخ٘ثــا ٙتعسضــّ مل٘اؿــع اهت٘اصــى اص تٌــاع ٛمبؼــسدّٓ ٗ ,%91.9أًْ %5851ــّ املبخ٘ثــا ٙتعسضــّ يف ػــرت ٝاملطــاً10 -5( ١طــا١اً) ٗأْ ً %79.7ــّ املبخ٘ثــا
ٙتعسضّ كى  ًّ% 48.3ٗ َ٘ٙاملبخ٘ثا ٙتعسضّ ًّ ( 1:3ضاع )ٞيف اهَ٘ٚ
 أٓــٍ ث ثــ ٞأضــباب هوتعــسض كاُــت ناحلصــ٘ي عوــ ٟاملعوً٘ــا ٗ ,نلــ٘ ّٙلــربٝحٚانٗ ,ٞٚؿطا ١اه٘ؿت ٗاصضرتلا١ن.
اهـ ٍٚاألضس( : ٞٙحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚا – ٝعٌى املسأ - ٝاهتٌاضم األضس)ٜ
أ -1 -الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚنحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٝن هدً ّٔٙسنؼع.
 -2الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚنعٌى املسأٝن هدً ّٔٙسنؼع.
 -3الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚناهتٌاضم األضسٜن هدً ّٔٙسنؼع.
ب -1 -غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚنحس ٞٙالتٚاز غسٙم احلٚاٝن هوٌبخ٘ثا .
 -2غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚنعٌى املسأٝن هوٌبخ٘ثا .
 -3غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚناهتٌاضم األضسٜن هوٌبخ٘ثا .
ـ -مجٚع ً٘اؿع اهت٘اصـى اص تٌـاع ٛهـٚظ هلـا نـأثري ًعِـ٘ ٜعوـ ٟؿٌٚـ ٞـ ؿٌٚـ ٞعٌـى
املسأٝ
 اهؼٚطـب٘ن ػــ هــٕ نــأثري ًعِــ٘ ٜعوــ ٟؿٌٚــ ٞاهتٌاضــم األضــسٗ ٜهلــّ يف اصاــاٖاهطاهب.
 مجٚع ً٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛهلـا نـأثري ًعِـ٘ ٜعوـ ٟؿٌٚـ ٞحسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙماحلٚاٗ ٝيف اصااٖ اهطاهب.
ـ ٓرٖ امل٘اؿع نٌٔى ُٔاٚ٢اً ندع ٍٚعٌى املسأٗ ,ٝحتاٗي نـد ٍٙاهِصٚخٗ ٞاملػ٘ز ٝهلـا عـّ
كٚؼً٘ ٞٚا ًٔ ٞػاكؤا ًٗطاعدنٔا يف حؤا ٗكٚؼ ٞٚاهت٘ػٚف بني اهعٌى ٗاألضس.ٝ
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ـ كٌـا أُٔـا ص نعـري آتٌاًـ ًا باهتٌاضـم األضـس ,ٜبـى غْ اهؼٚطـب٘ن ٓـ٘ امل٘ؿـع اه٘حٚـد
اهــر ٜأٗىل آتٌاًــا بأٌٓٚــ ٞاهتٌاضــم األضــس ٜهلــى أػــساد اإتٌ ـع ,ػاألضــس املتٌاضــلٞ
نِجب أطؼاصً ٗز اصً أصخا ١ؿادز ّٙعو ٟحتٌى املطؤٗهً٘ٗ ٞٚا ًٔ ٞػاكى احلٚا.ٝ
ــ ٗعلـظ ًـا كـاْ ًت٘ؿـع ػـبع ٓـرٖ امل٘اؿـع ص ٙـدعٍ حسٙـ ٞالتٚـاز غـسٙم احلٚـاٝ
ٗاهــرٙ ٜرتنــب عوــ ٟعــدَ اصؿتِــاع بــٕ ًػــاكى ص حصــس هلــا بطــبب ضــغ األٓــى ٗنــصٗصلٍٔ
أٗصدٍٓ بدْٗ زأٓٗ .ٍٔٙرا ًا ٙتعازض ًع اهدٗ ّٙحـ٘ق اإلُطاْ.
ػٔرٖ امل٘اؿع غًا أُٔا ص نعري آتٌاًاً باهـ ٍٚاألضس ٞٙأٗ ندعٌٔا ضوبًّٚا لـا ٙـؤثس عوـٟ
اإتٌع ٗٙظٔس أثسٖ يف ٗؿت ؿسٙب.
ٗٓرا ٙتعازض ًع ًا ضبف عسضٕ باهِطب ٞملطت٘ ٠اهـ ٍٚاألضس ٞٙهوٌبخ٘ثا .
د -1 -نسنب املتغريا املطـتـو ٞدلتٌعـ ٞازنباطًـا الـري ًعِـ٘ ٜبـٌٚـ ٞحسٙـ ٞالتٚـاز
غسٙم احلٚاٗ .ٝعو ٕٚص ميلّ حتدٙد غضٔاَ أ ًّ ٜاملتغريا املطتـو.ٞ
 -2نــسنب املــتغريا املطــتـو ٞدلتٌعــ ٞازنباطً ـا ًعِ٘ ًّٙـا بـٌٚــ ٞعٌــى املــسأٗ .ٝكاُــت
املتغريا األكثس غضٔاًاً ٓ ًِٞٔ :ٛاملبخ٘ث.ٞ
 -3نـــسنب املـــتغريا ا ملطـــتـو ٞدلتٌعـــ ٞازنباطــاً ًعِ٘ٙــاً بـٌٚـــ ٞاهتٌاضـــم األضـــس.ٜ
ٗكاُت املتغريا األكثس غضٔاًًا ٓ :ٛضّ شٗج املبخ٘ثٗ ,ٞنعو ٍٚاملبخ٘ثًِٔٗ ,ٞـ ٞاملبخ٘ثـ,ٞ
ٗنلساز اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع.ٛ
اهـ ٍٚاهطٚاض:ٞٚ
أ -الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهد ّٔٙغًا ًسنؼع أٗ ًت٘ض .
ب -غصلاب ٞٚاهــ ٍٚاهطٚاضـ ٞٚهوٌبخ٘ثـا عًًٌ٘ـا .غص أُٔـا أكثـس ٗضـ٘حًا ػٌٚـا ٙتعوـف
باملػــازك ٞيف اصُتدابــا ٗعوــ ٟاأللــ" هوِطــاٗ ,١أؿــى ٗضــ٘حاً ػٌٚــا ٙتعوــف باصغــرتان يف
األحصاب.
ج -اهتعـــسض مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى اص تٌـــاع ٛهـــٕ نـ ـأثري غصلـــاب ٛعوـــ ٟاهــــ ٍٚاهطٚاضـــٞٚ
هوٌبخ٘ثا .
د -نـــ سنب املـــتغريا اهػدصـــٗ ٞٚاص تٌاعٚـــٗ ٞاصؿتصـــادٗ ٞٙاصنصـــاهٗ ٞٚنلـــساز
اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛدلتٌع ٞازنباطًا ًعًِّ٘ٙا باهـ ٍٚاهطٚاض ٞٚهوٌبخ٘ثا .
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اهـ ٍٚاهتعو:ٌٞٚٚ
أ -الاهب ٞٚاملبخ٘ثا ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهدً ّٔٙسنؼع.
ب -غصلاب ٞٚاهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا عًٌ٘اً مل٘اػـتّٔ عو ٟاهعبـازا اهـ نعلـظ
أٌٓ ٞٚاهتعوً ٍٚع املعازض ٞاهلبري ٝعو ٟاهعبازا اه نـوى ًّ ؿ ٌٞٚاهتعو.ٍٚ
ــــ -اهتعـــسض مل٘اؿـــع اهت٘اصـــى اص تٌـــاع ٛهـــٕ نـــأثري ضـــويب عوـــ ٟاهــــ ٍٚاهتعوٌٚٚـــٞ
هوٌبخ٘ثا ٗٙصداد ٓرا اهتأثري اهطويب باهِطب ٞهتلساز اهتعسض .
ٗؿد ٙس ع اهتأثري اهطويب هوتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌـاع ٛعوـ ٟاهــ ٍٚاهتعوٌٚٚـٞ
هوٌبخ٘ثــا غًــا هعــدَ نِــاٗي ٓــرٖ امل٘اؿــع مل٘ضــ٘عا ٗحــ٘ازا نــدعٍ اهـــ ٍٚاهتعوٌٚٚــ - ٞأٗ
نِاٗهلا بػلى ٙؤثس ضوبً ٚا عوـٓ ٟـرٖ اهــ ٍٚكـأْ نـوـى ًـّ ؿٌٚـ ٞاهتعوـٗ ٍٚاإلُؼـاق عوٚـٕ ,أٗ
ؿ ٌٞٚاهػٔادا اهعوٚا .يف ٓرا اه٘ؿت اهرُٙ ٜعو ٛا ٌٚع ًّ اهـ ٍٚاملاد.ٞٙ
د -نسنب املتغريا اهػدصـٗ ,ٞٚاص تٌاعٚـٗ ,ٞاصؿتصـادٗ ,ٞٙاصنصـاهٗ ,ٞٚنلـساز
اهتعسض مل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛدلتٌع ٞازنباطاً الري ًعِ٘ٙاً باهـ ٍٚاهتعو ٌٞٚٚهوٌبخ٘ثا .
اهـ ٍٚاهد ( ِٞٚٙبس اه٘اهد - ّٙصو ٞاهسحٍ  -احلػٌ – ٞاهتطاًح )
أً -1 -عظٍ املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚبس اه٘اهد ّٙهدً ّٔٙسنؼع %95
ً -2عظٍ املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚصو ٞاهسحٍ هدً ّٔٙسنؼع .%91.5
ً -3عظٍ املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚاحلػٌ ٞهدً ّٔٙسنؼع .%94.5
 ًّ %78.3 -4املبخ٘ثا ًطت٘ ٠ؿ ٌٞٚاهتطاًح هدً ّٔٙسنؼع
ب -1 -غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚبس اه٘اهد.ّٙ
 -2غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚصو ٞاهسحٍ.
 -3غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚاحلػٌ.ٞ
 -4غصلاب ٞٚؿ ٌٞٚاهتطاًح حلد ًا.
ـ -1 -نلساز نعسض املبخ٘ثا هلرٖ امل٘اؿع نأثريٓا ضويب عو ٟؿٌٚـ ٞبـس اه٘اهـدّٙ
 ٗمجٚعٔا ًعِ٘ٞٙ -2نلساز نعسض املبخ٘ثـا هلـرٖ امل٘اؿـع نأثريٓـا ضـويب عوـ ٟؿٌٚـ ٞصـو ٞاهـسحٍ -
ٗمجٚعٔا ًعِ٘ٞٙ
 -3نلساز نعسض املبخ٘ثا هلرٖ امل٘اؿع نأثريٓا ضويب عو ٟؿٌٚـ ٞاحلػـٌٗ ٞمجٚعٔـا
ًعِ٘ٞٙ
 -4نلساز نعسض املبخ٘ثا هلرٖ امل٘اؿع نأثريٓا ضويب عوـ ٟؿٌٚـ ٞاهتطـاًحٗ ,كـاْ
اهتأثري ًعًِّ٘ٙا هوؼٚطب٘ن.
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ٗؿد ٙس ع ذهم هتِاٗي ٓرٖ امل٘اؿع هلرٖ اهـ ٍٚاهد ِٞٚٙاألزبع نِـاٗصً ضـوبًّٚا ػـ حتـ
عو ٟبس اه٘اهد ّٙأٗ صو ٞاهسحٍ أٗ احلػٌ ٞأٗ اهتطاًح.
ٗٓرا ٙتعازض ًع ًطت٘ ٠اهـ ٍٚاهد ِٞٚٙاملسنؼـع هوبٌخ٘ثـا ٗاهـر ٜؿـد ٙس ـع ملصـادز
ألــس ٠مل نتِاٗهلــا اهدزاضــً ٞثــى (األضــس - ٝاملطــجد  -اهـِــ٘ا اهدِٚٙــ ٞاملتدصصــ– ٞ
ًصادز ألس.)٠
د -1 -نـسنب املـتغريا املطـتـو( ٞدلتٌعـ )ٞازنباطًـا ًعًِّ٘ٙـا بـٌٚـ ٞبـس اه٘اهــد- ّٙ
ٗكاُــت املــتغريا األكثــس غضــٔاًاً يف نؼطــري اهتبــا ّٙيف املــتغري اهتــابع ٓــ :ٛنعوــ ٍٚاملبخ٘ثــ.ٞ
ٗكاْ يف اصااٖ امل٘ ب.
 -2نسنب املتغريا املطتـو( ٞدلتٌع )ٞازنباطًا الري ًعِ٘ ٜبـ ٌٞٚصو ٞاهسحٍ ٗهرا هّ
سلدد غضٔاَ أًِٔ ٜا يف نؼطري اهتبا ّٙاملتغري اهتابع.
 -3نــسنب املــتغريا املطــتـو( ٞدلتٌعــ )ٞازنباطً ـا ًعِ٘ ًّٙـا بـٌٚــ ٞاحلػــٌٗ ,ٞكاُــت
املتغريا األكثس غضٔاًًا يف نؼطري اهتبا ّٙيف املتغري اهتابع ٓـ :ٛنلـساز اهتعـسض ٗكـاْ يف
اصااٖ اهطاهب.
 -4نــسنب املــتغريا املطــتـو( ٞدلتٌعــ )ٞازنباطً ـا ًعِ٘ ًّٙـا بـٌٚــ ٞاهتطــاًحٗ ,كاُــت
املتغريا األكثس غضـٔاً ًا يف نؼطـري اهتبـا ّٙيف املـتغري اهتـابع ٓـ :ٛنلـساز اهتعـسض هوٌ٘اؿـع
ٗكاْ يف اصااٖ اهطاهب ,أًا اهؼٚطب٘ن ػلاْ يف اصااٖ امل٘ ب.
التوصيات:
اضتِادًا غىل ُتا٢د ٓـرٖ اهدزاضـٗ ٞدزاضـا ألـس ٠ضـابـٗ ٞاهـ انطـح بٔـا اهتـأثريا اهطـوبٞٚ
هتعسض املسأ ٝاهسٙؼ ٞٚمل٘اؿع اهت٘اصى اص تٌاع ٛعو ٟؿ ٍٚاهسٙؼٚا ن٘ص ٛاهدزاض ٞبـ:
 -1اصٓتٌــاَ بتـــد ٍٙسعــ ٞأكــرب ًــّ املــ٘اد اهــ نطــتٔدؾ نأصــٚى اهـــ ٍٚاهداعٌــ ٞيف
اإــاص  :األضــسٗ ,ٞٙاهطٚاضــٗ ,ٞٚاهتعوٌٚٚــٗ ,ٞاصؿتصــادٗ ,ٞٙاهدِٚٙــ ٞضــ٘ا ١ػٌٚــا طلــ"
املسأ ,ٝملا هلا ًّ نأثري غصلاب.ٛ
ً -2ساعا ٝاهتِ٘ع ٗاهت٘اشْ يف امل٘ض٘عا ٗاهـ ٍٚاه نـدَ هوٌـسأ ٝعٚـ ص نطغـ ٟبعطـٔا
عو ٟاهبع اآللس.
 -4غ ــساً ١صٙــد ًــّ اهدزاضــا عوــ ٟاآلثــاز املرتنبــ ٞعوــ ٟنعــسض املــسأ ٝمل٘اؿــع اهت٘اصــى
اص تٌاع ًّ ,ٛػ٣ـا ضـِٗ ٞٚنعوٌٚ ٚـًِٚٔٗ ٞـ ٞرلتوؼـٗ ,ٞأٙطًـا زٙـؽ ٗحطـس ٗذكـ٘ز ٗغُـاث
حت ٟميلّ اه٘ص٘ي غىل نعٌٌٚا بػأُٔا ٙطتِد غهٔٚا املدتصْ٘ اهـا ٌْ٘٢عوٓ ٟـرٖ امل٘اؿـع
هتدع ٍٚاهـ ٍٚاإلصلابٗ ٞٚاهبعد عّ اهـ ٍٚاهطوب.ٞٚ
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املراج
 -1اهـسلْ اهلس.ٍٙ
2ـ اهدزاضا ٗاهبخ٘ث اهعوٌٞٚ
1ـ اهبط , ُٛ٘ٚذلٌد عو )2009( ٛدٗه ٞاهـ  ,Face Bookداز اهػسٗق ,اهـآس.ٝ
اهعبــــد  ,عــــاطؽ عــــدهً :ٛــــدلى غىل اصنصــــاي ٗاهــــسأ ٜاهعــــاَ  ,األضــــظ ٗاهِظسٙــــ ٞاهعوٌٚــــ ,3 , ٞداز اهؼلــــس
اهعسب(, ٛاهـآس)َ1999 ,ٝ
 2ــــ ـ حطـــــّ  ,أغـــــسؾ ـــــ ي .) 2009( .أثـــــس غـــــبلا اهع ؿـــــا اص تٌاعٚـــــٗ ٞاهتؼاعوٚـــــ ٞباإلُرتُـــــت ٗزضـــــا٢ى
اهؼطـــاٚ٢ا عوـــ ٟاهع ؿـــا اص تٌاعٚــــٗ ٞاصنصـــاه ٞٚهألضـــس ٝاملصـــسٗ ٞٙاهـطسٙــــ :ٞدزاضـــ ٞنػدٚصـــً ٞٚـازُــــٞ
عوـــ ٟاهػـــباب ٗأٗهٚـــا ١األًـــ٘ز يف ضـــً٘ ١ـــدلى اإلعـــ َ اهبـــدٙىً .ـدًـــ ٞغىل أعٌـــاي ًـــؤلس كوٚـــ ٞاإلعـــ َ,
اًعـــ ٞاهــــآسٓٗ ٝـــ٘ بعِـــ٘اْ :ناألضـــسٗ ٝاإلعـ ـ َ ٗحتـــدٙا اهعصـــسنٗ ,اهـــر ٜعــــد يف اهؼـــرتً ٝـــا بـ ـني -15
 17ػرباٙس )َ2009
3ــ ـ لطـــسُ ,ـــسًني شكسٙـــا .) 2009( .اآلثـــاز اهِؼطـــٗ ٞٚاص تٌاعٚـــ ٞصضـــتدداَ اهػـــباب املصـــس ٜمل٘اؿـــع اهػـــبلا
اص تٌاعٚــــ :ٞدزاضــــ ٞعوــــً٘ ٟؿــــع اهؼٚطــــب٘ننً .ـدًــــ ٞغىل ًــــؤلس كوٚــــ ٞاإلعــ ـ َ ,اًعــــ ٞاهـــــآسٓٗ ,ٝــــ٘
بعِ٘اْ :األضسٗ ٝاإلع َ ٗحتدٙا اهعصسٗ ,اهر ٜعُـد يف اهؼرتً ٝا بني  17 -15ػرباٙس .َ2009
 4ــــ زغــــاد ٗ ,هٚـــد  ,اإتٌــــع اصػرتاضــــ ,ٛدزاضـــ ٞيف أشًــــًِ ٞظً٘ـــ ٞؿــــ ٍٚاألضــــس ٝاملصـــس ( ,ٞٙاًعــــ ٞاهـــــآس,ٝ
كو ٞٚاإلع َ ,املؤلس اهعوٌ ٛاألضسٗ ٝاإلع َ ٗحتدٙا اهعصس ,ػرباٙس . ) 2009
5ــ ـ عبـــد اهــــ٘ , ٜذلٌـــ٘د محـــد , ٜدٗز اإلعـ ـ َ اهبـــدٙى يف نؼعٚـــى املػـــازك ٞاهطٚاضـــ ٞٚهـــد ٠اهػـــباب  ,دزاضـــٞ
نطبٚـٚــــ ٞعوــــ ٟاهػــــبلا اص تٌاعٚــــ ٞاصػرتاضــــ , ٞٚاملــــؤلس اهعوٌــــ ٛاهــــدٗه ٛاخلــــاًظ عػــــس ,اإلعــــ َ
ٗاإلص ح  :اه٘اؿع ٗاهتخدٙا  ,كو ٞٚاإلع َ  ,اًع ٞاهـآس ,ٝيف اهؼرت7 ٝــــ٘ٙ 9ه2009. ٘ٚ
 6ـــ ـ عٌــــساْ  ,أًٌٚــــ , ٞاهتعــــسض هوٌ٘اؿــــع اهدِٚٙــــ ٞباإلُرتُــــت ٗع ؿتــ ـٕ مبِظً٘ــــ ٞاهـــــ ٍٚهــــد ٠اهػــــباب ,دزاضــــٞ
ًٚداُٚــــ ٞعوــــ ٟعِٚــــً ٞــــّ اهػــــباب ا ــــاًع ٛباهصــــعٚد ),اًعــــ ٞاهـــــآس :ٝكوٚــــ ٞاإلعـــ َ ,املــــؤلس اهعوٌــــٛ
اهطِ٘ ٜاهثاه عػس ,اإلع َ ٗاهبِا ١اهثـايف ٗاص تٌاع ٛهوٌ٘اطّ اهعسب.) 2007 ,ٛ
7ــ ـ كٌـــاي ِٓ ,ـــا ,)2009( ١اآلثـــاز اهِؼطـــٗ ٞٚاص تٌاعٚـــ ٞهتعـــسض ا ٌٔـــ٘ز املصـــس ٜهػـــبل ٞاإلُرتُـــت ,زضـــاهٞ
دكت٘زاٖ الري ًِػ٘ز ,ٝكو ٞٚاإلع َ ,اًع ٞاهـآس.ٝ
8ـــ ـ هٚوــــ , ٞعوــــ , ٟنــــأثري اهؼٚطــــب٘ن عوــــ ٟاهثـاػــــ ٞاهطٚاضــــٗ ٞٚاص تٌاعٚــــ ٞهوػــــباب( ,املسكــــص اهعسبــــ ٛألعــــاث
اهؼطا ١اإلهلرتًُٗ , ٛؤلس اهؼٚطب٘ن ٗاهػباب٘ٙ, ,ه.) 2009٘ٚ
 9ـــــ ذلٌـــد ,ذلٌـــد زبٚـــع ,اهسضـــا٢ى اهـصـــري ٝبـــاهـِ٘ا اهؼطـــا ٞٚ٢اهعسبٚـــٗ ٞع ؿتٔـــا بـــبع

اهــــ ٍٚهـــد ٠عِٚـــً ٞـــّ

املــــسآـني املصــــسٙني ,زضــــاهً ٞا طــــتريً ,عٔــــد اهدزاضــــا اهعوٚــــا هوطؼ٘هــــ ,ٞاًعــــ ٞعــــني مشــــظ.َ2010 ,
 ) 27زبــــاب زأػــــت ذلٌــــد ا ٌــــاي ,نــــأثري اضــــتدداَ غــــبلا اهت٘اصــــى اص تٌــــاع ٛعوــــ ٟنػــــلٚى اهِطــــف
اهـٌٚـــــ ٛاألل ؿـــــ ٛهوػـــــباب اهطـــــع٘د -ٜدزاضـــــًٚ ٞداُٚـــــ (,ٞاإوـــــ ٞاهعسبٚـــــ ٞهععـــــ َ ٗاصنصـــــاي:اهعدد
احلاد ٜعػس ,زؿٍ (ً, )2ا.) 2014 ٘ٙ
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10ــــــ ذلٌــــد  ,ذلٌــــد ضــــعد اهــــد , ّٙدٗز غــــبل ٞاإلُرتُــــت يف غكطــــاب اهػــــباب بعــ ـ

اهطــــو٘كٚا اهطــــوبٞٚ

اهـ ـ نتعـــازض ًـــع اهــــ ٍٚاألضـــس - ٞٙدزاضـــ ٞحتوٚوٚـــًٚٗ ٞداُٚـــ ) ,ٞاًعـــ ٞاهــــآس:ٝكوٚـــ ٞاإلعـ ـ َ ,املـــؤلس
اهعوٌ ٛاألضسٗ ٝاإلع َٗ ,حتدٙا اهعصس ,ػرباٙس .) 2009
11.Al-Saggaf, yeslam. (2011). Saudi Females on Facebook: An Ethnographic Study.
International Journal of Emerging Technologies & Society. Vol. 9, No. 1, 2011.

 3ـ اهلتب :
 12ـــــ ا ــــ دً ,ا ــــد شكـــــ ,ٟنعوــــٍ اهـــــٗ ٍٚنعؤٌٚــــا ,داز املطـــــري ٝهوِػــــس ٗاهت٘شٙــــع ,عٌــــاْ ,األزدْ ,اهطبعـــــٞ
اهثاُ.َ2007 ,ٞٚ
 13ــــ اهعبـــد ,عـــاطؽ عـــده ,ٛاهـِـــ٘ا اهؼطـــا ٞٚ٢املاضـــٗ ٛاحلاضـــس ٗاآلػـــاق املطـــتـبو ,ٞٚدلوـــ ٞاهؼـــّ اإلذاعـــ,ٛ
اهعدد  ,178غبسٙى .َ2005
14ـــ ـ اهلــــٓ , ٚــــادُ ٜعٌــــاْ :اصنصــــاي ا ٌــــآري ,ٜاملِظــــ٘ز ا دٙــــدٗ ,شاز ٝاإلعــ ـ َ ٗاهثـاػــــ , ٞداز اهسغــــٚد
هوِػس(,بغداد)َ1979 ,
15ـ بدٗ , ٜأمحد شكً :ٛعجٍ املصطوخا اإلع ً ,1 , ٞٚداز اهلتاب اهوبِاُ(,ٛبريٗ )َ1985,
 16ـــ ـ عبــــداهساشق  ,اهطــــاً٘ن  ,اُتصــــاز غبــــسآ , ٍٚصــــؼد حطــــاَ  ,اإلعــ ـ َ ا دٙــــد ـــــــ نطــــ٘ز األداٗ ١اه٘ضــــٚوٞ
ٗاه٘ظٚؼ ,ٞضوطوً ٞلتب ٞاإلع َ ٗاإتٌع  ,بغداد2011. ,1 ,
 17ــــ عوٚــــاْ ,زعــــً ٛصــــطؼ , ٟالِــــ ,ٍٚعثٌــــاْ ذلٌـــد ,أضــــاهٚب اهبخـــ اهعوٌــــ :ٛاهِظسٙــــٗ ٞاهتطبٚــــف اهعٌوــــ,ٛ
 ,2داز صؼا ١هوِػس ٗاهت٘شٙع  ,عٌاْ 2008. ,
18ــ ـ عوـــُ ,ٛبٚـــى ( ,)2010ذل٘زٙـــ ٞاهثـاػـ ـ  ٞيف دلتٌـــع املعسػـــ :ٞزدٙـــ ٞعسبٚـــً ٞطـــتـبو ,ٞٚكتـــاب اهعـــسب زؿـــٍ ,81
ا ص ١األٗي ,اهل٘ٙتٗ ,شاز ٝاإلع َ.
19ـ ػؤادٗ ,ضاَ ( )2012اإلُرتُت ًا بعد اهتؼاعوٗ ٞٚااآا نط٘ٙس اإلع َ اإلهلرتُٗ:ٛ
http://www.ahewor.org/diliat/show.art.asp?aicl=115099,Retrived on 9-1-2012.

أمسا ١اهطاد ٝاطلٌني ه ضتٌاز: ٝ
 -1أ.د  /مجاي عبد احل ٛاهِجاز ,أضتاذ اهصخاػ , ٞكو ٞٚاهدزاضا اإلُطاُ ,ٞٚاًع ٞاألشٓس
 -2أ .د  /ذلٌد عو ٛالسٙب  ,أضتاذ اإلذاع ٞبلو ٞٚاآلداب اًع ٞاهصؿاشٙف.
 -3أ.د  /ذلٌــــد ٗٓــــداْ أضــــتاذ اهصــــخاػٗ ٞز٢ــــٚظ ؿطــــٍ اهصــــخاػٗ ٞاإلعــــ َ  ,كوٚــــ ٞاهدزاضــــا اإلُطــــاُٞٚ
اًع ٞاألشٓس
 -4أ.د  ./صــــاح عساؿ,ٛأضــــتاذ ًطــــاعد ٗز٢ــــٚظ ؿطــــٍ اإلعــ ـ َ اهرتبــــ٘ , ٜكوٚــــ ٞاهرتبٚــــ ٞاهِ٘عٚــــٞ
اهصؿاشٙف.
5ـ أ.َ.د /عبد اهلاد ٜأمحد اهِجاز أضتاذ اهصخاػ ٞاملطاعد كو ٞٚاآلداب اًع ٞاملِص٘ز.ٝ

ـ اًعــــٞ
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األدوار املهنية ة يف نشة ة ا
أخبة ة ر القنة ة ا

الزيوني نية ة

اخلييجي ال مسي
دراس حتيييي

د .صابر حسن محمد طر

عضو ييئة التدريس بقسم اإلعالم
جامعة امللك سعود
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ملخـــص
استًدفت الدراسة التعرف على طبيعة األدوار املًهية املمارسة يف نشررا خببرار القهروا التلونيونيرة
اخلليجيرة الرييررة وةهررام الريمو الوضرراصية عررو يارهيم جيوسياسررل مقررلع يشرم الرردو العربيررة
املسررتقرم و ررس املسررتقرم وال ر دو ررس العربيررة مررو بررال الوةرروف علررى طبيعررة مررت سا الت يررة
اإلببارية كاملوضوعا واألشكا واملاادر إىل جانب الكشم عو األدوار املًهية املتمثلة يف دور الهشر
احملاير ررد والهشر ررر املوسر ررر والرةابر ررة والتويير ررد إىل جانر ررب األدوار اخلدمير ررة واملدنير ررة واللفيًير ررة
وان لقت الدراسة مو مداب علمية كمدب املمارسة املًهية  Professional Practiceواملواييم
الهظريررة لررردوار املًهيررة  Professional Rolesواملورراييم اخلا ررة برراألدوار املًهيررة يف مضررام
األببار  Professional Roles in News Contentواعتماداً على آلية حتلي املضموى ر رد
الدراس ررة  )2579م ررادم إبباري ررة يوىع ررت عل ررى ةه رروا الدراس ررة ويو ررلت الهت رراص إىل يا رردر خربع ررة
موضروعا رصيسرية يف الت يررة اإلبباريرة وارا يقررارر االارة خربراخ املررواد اإلبباريرة واجمرروخ %9527
وجررا املوضرروعا السياسررية وا كوميررة بهسرربة  %52يلتًررا املوضرروعا العسرركرية وةضررايا الرردفاخ
الرروطب بهس رربة  %7729ا ررم موض رروعا ا ةتا رراد وعررام امل ررا واألعم ررا بهس رربة  %7221فموض رروعا
الرياضة وةضايا ا حلاف بهسبة  %7.27كما بيهت الهتراص خى شرك اخلرو ا عتيرادّ مثلر الشرك
ال الب يف الت ية اإلببارية لقهوا الدراسة بهسربة  %9225خمرا بالهسربة ملارادر الت يرة اإلبباريرة
فقد بيهرت الهتراص خى ماردر القهرام اايًرا دوى حتديرد) ياردر يرييرب مارادر األببرار الر اعتمرد
عليًا ةهوا الدراسة بهسبة  %.122وجا مادر يارحيا املسؤول يف املريبة الثانية بهسبة 2%..
وبيهررت يكرررارا ونسررب األدوار املًهيررة بشررك عررام يف نشرررا خببررار ةهرروا الدراسررة يارردر دور الهشررر
احملايد بهسبة  %7527ارم دور الهاشرر املوسرر خو املشرارس بهسربة  %.721فيمرا يضرا لت نسرب اسرت دام
األدوار املًهية اخلدمية خو اللفيًية خو يلك املتعلقة باجلوانب املدنية خو املراةبة2
كما بيهت الهتاص يف الت يرة اإلبباريرة بشرك عرام وجرود فررول دالرة إحاراصيا بر ةهروا الدراسرة
ب ررابتالف موض رروعا الت ي ررة اإلبباري ررة وخش رركادا وما ررادريا واألدوار املًهي ررة املمارس ررة إىل جان ررب
الورول بيهًا بابتالف ياهيم الدو اجليوسياسل2
ور ررد الدراسررة وجررود فرررول دالررة إحارراصيا بر القهرروا املسررتًدفة مررو حيررو مررت سا موضرروعا
الت ي ررة وخش رركادا ومار رادريا وخدواري ررا املًهي ررة املمارس ررة وفقررًا للتا ررهيم اجليوسياس ررل املق ررلع2
وخكد الدراسة ا الية ما ي رةت لٌ األدبيا العلمية ال ربية مرو وجرود اريبراث واير بر مرت س
موض رروعا الت ي ررة وم ررت س ما ررادر الت ي ررة اإلبباري ررة وبر ر األدوار املًهي ررة حي ررو يس ررًم ال ررك
ا ريبرراث بالتررواس يف نوعيررة األدوار املًهيررة املمارسررة كمررا خو ررت الدراسررة ا اليررة بضرررورم يقاررل
عام األىما ويواسايٌ على طبيعة الت ية اإلببارية واألدوار املًهية املمارسة فيًا2
الكلما املوتاحية:
األدوار املًهية -الت ية اإلببارية -القهوا التلونيونية ا كومية -نشرا األببار -حتلير
مضموى2

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

املقدم :

تتطلببأ أدًاز القة ببْ لببئ القبباٖائ لا تؿببا يف إدازات األخببباز لببالقنٌات التلفصٌٍنَببْ
ًجمتاقاتوم قاان سد أدنٓ من املاازضْ املونَْ ا سرتافَْ يف التناً اإلخبازِ عرب نػسات
األخببباز يف األسببٌا ا عتَادٍببْ ًسببد أعلببٓ يف األًقبباا ا ضببتجناَْٖ ًملببق املطببتقسّ ببال
تػودها املنطقْ القسلَبْ انن ًالب تطبتدعُ مبن دانبأ القباٖائ لا تؿبا اهتاامبا ًأدإ
نٌعَا يف نػس املقلٌمات ًخلق جمبا ت ًاضبقْ مبن النقباؽ ًا بٌاز ا تاقبُ تطباعد فٗبات
اجلاوٌز املختلفْ علٓ البقإ يف سدًد مستفقْ من املطتٌٔ املقسيف.
ًميكبببن النعبببس لٌقبببٌ إىل عة بببْ القببباٖائ لا تؿبببا يف ًضببباٖل اإلعبببة املختلفبببْ
مبذتاقبباتوم عببرب األدًاز املونَببْ ال ب ميازضببٌنوا مببن خببة جماٌعببْ مببن األلقبباد ًاملببداخل
النعسٍْ القلاَْ السَٖطَْ لقل من أهاوا املدخل الٌظَفُ لدًز مؤضطات ًًضاٖل اإلعبة يف
ا تابببا مببببا ٍػبببالى مبببن التصامبببات اببباي ا تابببا ًالقَبببا لالٌظببباٖ املقسفَبببْ ًالتقلَاَبببْ
ًالتجقَفَببْ ًالرتفَوَببْ اببا تطببس نعسٍببْ البناَٖببْ الٌظَفَببْ ًالبب لببسشت يف اااهاتوببا
البشجَْ دزاضات حمتلفْ من أهاوبا ًأ سلوبا إىل مٌقبٌا الدزاضبْ ا الَبْ دزاضبات املاازضبْ
املونَْ املستبطْ لالطَاضات اإلعةمَْ.
اا ميكن النعس لد بْ أ برب ملٌقبٌا الدزاضبْ ا الَبْ انطة با مبن مبدخل املاازضبْ
املونَببْ الببرِ ٍُقنببٓ لتطبَببق مقبباٍق األدإ املونَببْ اإلعةمَببْ يف التغطَببْ اإلخبازٍببْ لػببكل
زمقلببوا حتقببق للذاوبببٌز عببرب املكبببامئ املقدمببْ إغببباعا ستَاداتبببى املقسفَببْ ًاملقلٌماتَبببْ
اببا ٍؤ ببد
ًا دتااعَببْ عببرب ًضبباٖل اإلعببة ًالقنببٌات التلفصٌٍنَببْ علببٓ ًدببى التشدٍببد
مدخل املاازضْ املونَْ علٓ أهاَْ ا لتصا لٌادبات ًمقاٍق املونْ ًأخة َاتوبا علبٓ املطبتٌٔ
الفسدِ للقاٖائ لا تؿا .
ًتكتطبببأ مقسفبببْ القببباٖائ لا تؿبببا ألدًازهبببم املونَبببْ بببدًز النػبببس ًالتفطبببق
ًالس البببْ ًالتدٍَبببد إىل دانبببأ األدًاز اخلدمَبببْ ًاملدنَبببْ ًالرتفَوَبببْ ًأهاَتوبببا اقببباٍق
ٍتػببكل علببٓ أضاضببوا األدإ املوببم أهاَببْ لالغببْ يف القاببل اإلخبببازِ ٍببؤثس علببٓ لٌلَببْ
التغطَببْ اإلخبازٍببْ ًتٌاشنوببا لالػببكل الببرِ سمقببق للذاوببٌز تطلقاتببى ًللقنبباّ التلفصٌٍنَببْ
مكانتوا ال تطتشقوا لدٍوم.
اببا أن القنببٌات التلفصٌٍنَببْ غقهببا مببن املؤضطببات اإلعةمَببْ مقنَببْ مبقبباٍق مونَببْ
ًأخة َببات أً مٌاثَببق غببسك تػببكلوا ًتقسهببا الطَاضببَات ًالببنعم اإلعةمَببْ يف ا تاببا
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ابا
ًهري املقاٍق تنطبق علٓ املؤضطات اإلعةمَْ ًا كٌمَْ ًاخلاؾْ علٓ سد ضبٌإ
أن هببري املقبباٍق متجببل أسببد أهببم القٌامببل املببؤثسّ يف األدإ اإلعةمببُ للقبباٖائ لا تؿببا ًمببا
ٍنتر عنوم من مكامئ.
ًانطة ببا مببن املنعببٌز الطببالق ف ب ن هببري الدزاضببْ تطببقٓ إىل تقَببَم األدإ املوببم لقنببٌات
التلفصٌٍن السمسَْ اخللَذَْ عبرب الكػب عبن األدًاز املونَبْ يف تغطَاتوبا اإلخبازٍبْ للبدً
القسلَْ املطتقسّ ًالبدً الب تػبود سبا ت مبن عبد ا ضبتقساز ًظسًفبا اضبتجناَْٖ بدً
السلَبببا القسلبببُ مبببن خبببة الٌ بببٌك علبببٓ طبَقبببْ التغطَبببْ اإلخبازٍبببْ يف نػبببسات القنبببٌات
التلفصٌٍنَْ اخللَذَبْ مبن سَبح مٌقبٌعاتوا ًأغبكااا ًمؿبادزها ًأنٌاعوبا ًاألدًاز
املونَْ املنقكطْ من خةاا.
مشكلة الدراسة:
تفسض التطٌزات الساهنْ لألًقباا الطَاضبَْ ًا تؿبادٍْ القسلَبْ علبٓ ًضباٖل اإلعبة
ًالقنٌات التلفصٌٍنَْ السمسَْ اخللَذَْ (اجلامقْ) أً ملق املتخؿؿْ حتبدٍا مونَبا يف تغطَبْ
تلبك التطببٌزات علببٓ املطببتٌٔ اإلخبببازِ ًهببٌ مببا سمببتم علَوببا أدإ سمقببق للقنبباّ التلفصٌٍنَببْ
الجقْ لدٔ مجوٌزها من املٌاطنئ ًاملقبَائ علبٓ سبد ضبٌإ يف ظبل املنافطبْ الب تٌادووبا
مببن القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اإلخبازٍببْ املتخؿؿببْ مببن دوببْ ًًضبباٖل اإلعببة اجلدٍببد مببن دوببْ
أخسٔ.
ً د ضاهم ظوبٌز نبٌات إخبازٍبْ متخؿؿبْ قنباتُ اجلصٍبسّ ًالقسلَبْ يف دً اخللبَر
القسلببُ إىل دانببأ جماٌعببْ نببٌات إخبازٍببْ أدنبَببْ مٌدوببْ ًناطقببْ لاللغببْ القسلَببْ خببة
الققدٍن املاقَئ يف تقدٍم تغطَْ إخبازٍْ أ جس مونَْ ًاسرتافَْ اضبتطاع تلبك القنبٌات
من خةاا اضتقطاب أعداد ٍطتوان لوبا مبن مجوبٌز القنبٌات التلفصٌٍنَبْ السمسَبْ يف دً
اخللَر القسلُ علٓ ًدى التشدٍد.
ًمل ٍقببد هنببا مببن جمببا للػببك يف أن القنببٌات التلفصٌٍنَببْ السمسَببْ القسلَببْ عاٌمببا
ًاخللَ ذَببْ علببٓ ًدببى التشدٍببد لاتب تدخببر يف اعتبازهببا التشببدٍات املونَببْ الب تٌادووببا يف
ضبَل تقدٍم تغطَْ إخبازٍْ حتعٓ لاهتاا ًمتالقْ طاعات ًاضقْ من مجاهقها.
ًعلببٓ الببسملم مببن حمبباً ت تطببٌٍس الببربامر ًالنػببسات اإلخبازٍببْ يف القنببٌات اخللَذَببْ
السمسَبْ إىل دانببأ ظوببٌز نببٌات إخبازٍبْ زمسَببْ إ أنوببا ً طببأ دزاضببات ًاضببتطةعات
زأِ عدٍدّ مل تطتطا جمازاّ القنٌات اإلخبازٍْ ذات امللكَْ اخلاؾْ .فقلبٓ ضببَل املجبا
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ا ؿببس أغبباز (القببٌيف  ) 2011يف دزاضببتى التتبقَببْ لببدًافا تقببسض اجلاوببٌز اخللَذببُ
لقنٌاتى احمللَْ ًاخللَذَْ السمسَْ ًاألدنبَْ ًاخلاؾبْ خبة األعبٌا ( ) 2009 -1999إىل
أن نطبببْ مػبباهدّ األخببباز يف القنببٌات اخللَذَببْ ا كٌمَببْ ارمفكبب لؿببا القنببٌات
القسلَبْ اخلاؾببْ مببا يف ذلببك اخللَذَبْ بباجلصٍسّ ًالقسلَبْ فاببن ٍ %37ػباهدًن األخببباز
داٖاا ًملالبا يف القنٌات اخللَذَبْ ا كٌمَبْ لبدٔ عَنبْ عبا  1999إىل  %30.9لبدٔ عَنبْ
عا  2009من اجلاوٌز اخللَذُ مقالل ازتفاا نطبْ مػاهدّ األخبباز يف القنبٌات القسلَبْ
اا أغاز القٌيف أٍكبا إىل
اخلاؾْ من  %35لدٔ عَنْ  1999إىل  %41لدٔ عَنْ 2009
أن الػبببباب ًالفتَبببات يف دً جملبببظ التقببباًن لبببدً اخللبببَر القسلبببُ ٍطبببتخدمٌن القنبببٌات
التلفصٌٍنَبْ احمل لَبْ ًالفكباَْٖ زملببْ يف حتقَببق إغبباعات مقسفَبْ لدزدبْ أًىل ًدبإ مببتغق
"أغاهد التلفصٌٍن ألنى ٍطاعدنُ علٓ مقسفْ ما ٍدًز يف القامل" يف املستببْ األًىل لبدٔ بة
()1
القَنتئ.
ًيف دانبببأ خبببس ًدبببد (اجلبببالس  ) 2012 Al-Jaberأن املقبببَائ القبببسب يف بببل مبببن
املالكببْ القسلَببْ الطببقٌدٍْ ًمملكببْ البشببسٍن ًدًلببْ طببس ٍفكببلٌن لالنطبببْ للخببدمات
اإلخبازٍْ املقدمْ من ًضاٖل اإلعة متالقْ ناتُ اجلصٍسّ ًالب لبُ ضبُ (عسلَبْ) مبن لبئ
جماٌعْ من املؿادز األخسٔ القنٌات احمللَْ ًالؿش ًاإلنرتن ًملقها نعسا ملبا متتبا
لى من املٌثٌ َبْ طبأ زإ عَنبْ دزاضبتى ًالب أغباز يف نتاٖذوبا أٍكبا إىل أن  %76.3مبن
املقَائ القسب يف املالكْ القسلَْ الطقٌدٍْ ٍفكبلٌن متالقبْ القنبٌات القسلَبْ مقالبل %18.2
ملتالقببْ القنببٌات التلفصٌٍنَببْ احمللَببْ الٌطنَببْ ًأن  %64.3مببن املقببَائ يف مملكببْ البشببسٍن
ٍفكلٌن متالقْ القنٌات القسلَْ مقالل ٍ %16.3فكلٌن القنٌات احمللَْ ًأفباد أن  %69.4مبن
املقببَائ يف دًلببْ طببس ٍفكببلٌن متالقببْ القنببٌات القسلَببْ مقالببل ٍ %18.3فكببلٌن القنببٌات
احمللَْ)2( .
ًأغبباز مٌ ببا مؤضطبببْ الػببس األًضبببإل لٌضبباٖل اإلعبببة (مَدٍطبب مَبببدٍا) Mideast-
 media.orgالتالا جلامقْ نٌزخ ًضرتن لدًلْ طبس  Northwestern University in Qatarيف
أسد اضتطةعاتى لقبا  2015إىل أن  %40مبن مبٌاطم اإلمبازات القسلَبْ املتشبدّ ً %39مبن
مٌاطم طس ً %31من مٌاطم الطبقٌدٍْ ٍفكبلٌن أن تكبٌن ملكَبْ املؤضطبات اإلخبازٍبْ
ذات منإل سكٌمُ ًيف املقالل فكل  %57مبن الطبقٌدٍئ ً %51مبن اإلمبازاتَئ ً %42مبن
القطسٍئ لناإل امللكَْ اخلاؾْ)3(.
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ًمل تقببد أغببكا امللكَببْ ًالببنعم اإلعةمَببْ الطَاضببَْ –علببٓ الببسملم مببن أهاَتوببا-
تػببكل حتببدٍا فاز با يف الس ببُ مبطببتٌٔ األدإ املوببم اإلخبببازِ لقببدز مببا تػببكلى املقبباٍق
املونَببْ املستبطببْ لالجقببْ يف املكبباٌن اإلخبببازِ ًاسرتافَببْ أدإ القبباٖم لا تؿببا مببن أهاَببْ
لالغببْ سَببح أؾبببى احملتببٌٔ اإلعةمببُ ٍتببدثس لدزدببْ بببقّ لاااهببات املاازضببْ املونَببْ
ًالقٌامببل املببؤثسّ علببٓ القبباٖم لا تؿببا ًاألدًاز الب ٍقببٌ لوببا إذ تقببد األدًاز املونَببْ الب
ٍقٌ لوا القاٖم لا تؿا يف القنٌات التلفصٌٍنَْ أسد أهم القٌامل يف حتقَبق التاَبص ًالتفبسد
للقنباّ التلفصٌٍنَببْ الب ٍنتاببُ إلَوببا ًٍػببكل إدزا ببى التببا لببددًازي املونَببْ يف سقببل إنتبباز
األخباز لػكل ٍتٌافق ما اهتاامات اجلاوٌز ًتطلقاتوم عبامة أضاضبَا يف دمبا التغطَبْ
اإلخبازٍْ التلفصٌٍنَْ.
ًعلٓ قٌٕ ما ضببق ًنعبسا ملبا تفسقبى مٌا ببْ األسبداخ ا عتَادٍبْ ًا ضبتجناَْٖ الب
تػودها املنطقْ القسلَْ ًما تػبكلى لَٗبْ القابل التلفصٍبٌنُ اإلخببازِ ًمبا سمبَإل لوبا مبن
الطبَقبببْ اننَبببْ للخبببرب ًملكَبببْ الٌضبببَلْ اإلعةمَبببْ ًالطَاضبببات
حمبببددات ًعٌامبببل
التشسٍسٍْ املتبقْ ًملقهبا تبؤثس يف تؿبٌزات ًممازضبْ القباٖائ لا تؿبا ألدًازهبم املونَبْ
لػكل خاف ًمطتٌٔ األدإ املوم اإلخبازِ للقناّ التلفصٌٍنَْ لػكل عا ف ن مػبكلْ
الدزاضْ تتشدد يف الكػ عن طبَقْ األدًاز املونَْ املاازضْ يف نػبسات أخبباز القنبٌات
التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ ألًقاا الدً القسلَْ املطتقسّ ًملق املطتقسّ.
أهداف الدراسة
انطة ا من مػكلْ الدزاضْ ًهدفوا السَٖظ احملدد لالكػ عن األدًاز املونَبْ الب
ٍببتم ممازضببتوا يف التغطَببْ اإلخبازٍببْ للقنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ لػببكل عببا
ًلألًقاا القسلَبْ الساهنبْ ًملبق املطبتقسّ لػبكل حمبدد فب ن أهبداك الدزاضبْ ضتتكبان
جماٌعْ من األهداك الفسعَْ مٌشعْ علٓ النشٌ التالُ:
 .1التقسك لػكل عا علٓ مسات طبَقْ التغطَْ اإلخبازٍْ ًاألدًاز املونَْ املاازضْ فَوبا
لدٔ القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ.
 .2التقببسك علببٓ الطبباات القامببْ للتغطَببْ اإلخبازٍببْ ًاألدًاز املونَببْ املاازضببْ يف القنببٌات
التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ ًفقا للتؿنَ اجلٌَضَاضُ الرِ تقرتسى الدزاضْ :دً
عسلَْ مطتقسّ -دً عسلَْ ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ.
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 .3الكػ عن أًدى الفسً ذات الد لبْ اإلسؿباَْٖ لبئ القنبٌات التلفصٌٍنَبْ اخللَذَبْ
السمسَْ من سَح:
أ -متغقات التغطَْ اإلخبازٍْ لػكل عا .
ب -األدًاز املونَْ املاازضْ يف التغطَْ اإلخبازٍْ.
 .4الكػب عببن أًدببى الفببسً ذات الد لببْ اإلسؿبباَْٖ لببئ األدًاز املونَببْ املاازضببْ يف
التغطَْ اإلخبازٍْ لالنطبْ للتؿبنَ اجلٌَضَاضبُ البرِ تقرتسبى الدزاضبْ :دً عسلَبْ
مطتقسّ -دً عسلَْ ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ.
أهمية الدراسة
تقٌد أهاَْ الدزاضْ يف دانبوا القلاُ إىل ٌنوا من الدزاضبات القةٖبل الب تطبتودك
الكػ عن األدًاز املونَبْ للقباٖائ لا تؿبا مبن خبة مطبى (حتلَبل) مكبامئ التغطَبْ
اإلخبازٍْ يف القنٌات التلفصٌٍنَبْ اخللَذَبْ السمسَبْ لػبكل عبا سبٌ خمتلب املٌقبٌعات
ًلػكل خاف سٌ ما ٍتقلق لاألًقاا القسلَْ الساهنبْ ًمبدٔ اختةفوبا لباختةك اضبتقساز
أًقاا الدً القسلَْ.
ً د اضتند الباسح يف هبرا التٌدبى البشجبُ علبٓ مسادقبْ البرتاخ القلابُ ا بدٍح البرِ
ٍدزع األدًاز املونَْ للقاٖائ لا تؿا علٓ املكباٌن اإلخببازِ; إذ ًدبد أن عبددا حمبدًدا
من الباسجئ سٌ القامل ًيف لَٗات ثقافَْ خمتلفْ عن منطقْ اخللَر ا ل دسإ دزاضبات
مطببشَْ للكػبب عببن األدًاز املونَببْ يف مكببامئ األخببباز يف الؿببش ً .مببن أمجلببْ هببري
الدزاضببات – ال ب ضببَتم تناًاببا يف مقببسض الدزاضببات الطببالقْ -دزاضببْ (مَبباذً ًف فببان
دالببئ ً )4() 2013 Mellado & Van Dalenدزاضببْ (مَبباذً )5() 2014 Mellado
ًمل زمببد الباسببح طببأ مسادقاتببى للدزاضببات القلاَببْ القسلَببْ مببا ٍتنبباً مطببى املكببامئ
اإلخبازٍْ يف الؿش أً القنٌات التلفصٌٍنَْ للتقسك علٓ طبَقْ األدًاز املونَْ.
اببا تببربش أهاَببْ الدزاضببْ يف دانبوببا القالببُ التطبَقببُ يف ٌنوببا ضتكػب لػببكل
مقببازن عببن األدًاز املونَببْ املاازضببْ لببئ القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ إىل دانببأ
طبَقْ أغبكا ًمٌقبٌعات التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًمؿبادزها لالنطببْ للبدً املطبتقسّ ًملبق
املطتقسّ يف املنطقْ القسلَْ ًالدً األخسٔ خازز سدًد القبامل القسلبُ ضبقَا ذمبٌ تٌؾبَ
األدًاز املونَببْ املاازضببْ يف نػببسات أخببباز القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ يف ظببل
األًقبباا ًالعببسًك ا عتَادٍببْ ًا ضببتجناَْٖ; ممببا ببد ٍقطببُ للقبباٖائ علببٓ تلببك القنببٌات
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مؤغبببسات نَبببْ ًمطبببتقبلَْ ألضبببظ ً ٌاعبببد التغطَبببْ اإلخبازٍبببْ ًاألدًاز املونَبببْ اجلبببدٍسّ
لاملاازضْ يف خمتل العسًك.
اإلطار النظري للدراسة
تنطلبببق الدزاضبببْ ا الَبببْ يف إطازهبببا النعبببسِ مبببن مبببداخل علاَبببْ نعسٍبببْ أضاضبببَْ يف
الدزاضات ا دتااعَْ ًاإلعةمَْ اا تببئ يف مقدمبْ الدزاضبْ ًلػبكل متقابق ًحمبدد
ف ن تطاؤ ت ًفسقبَات الدزاضبْ تستكبص علبٓ مفوبٌ التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًمبدخل املاازضبْ
اا هٌ مبئ يف الفقسات التالَْ:
املونَْ ًمفوٌ األدًاز املونَْ للقاٖائ لا تؿا
مفهوم التغطية اإلخبارية
ٍنببدزز مفوببٌ التغطَببْ اإلخبازٍببْ يف إطببازي القببا حت ب املببدخل الببٌظَفُ يف الدزاضببات
اإلعةمَْ ًهٌ املدخل الرِ ٍوتم لدزاضْ ًظاٖ ًضاٖل اإلعة يف ا تاا ًعة بْ هبري
الٌظبباٖ لالٌضبباٖل ًاملكببامئ اإلعةمَببْ ًاجلاوببٌز املتلقببُ فببربشت علببٓ ضبببَل املجببا
ا ؿببس يف هببرا املببدخل ًملببقي مببن املببداخل ذات القة ببْ لا تؿببا اجلابباهقِ اببدخل
تببدثقات اإلعببة جماٌعببْ مببن النعسٍببات املتقلقببْ لتببدثقات ًضبباٖل اإلعببة علببٓ اجلاوببٌز
اببا لببسشت
نعسٍببْ ا ضببتخدامات ًاإلغببباعات ًنعسٍببْ ا عتابباد علببٓ ًضبباٖل اإلعببة
مداخل ًمفاهَم نعسٍْ تتقلق لبنإ املكاٌن أً السضالْ اإلعةمَْ نعسٍْ تستَأ األًلٌٍات
ًمفوٌ األطس اإلعةمَْ ال توتم لاملقاجلات الؿشفَْ اإلخبازٍْ إىل دانبأ مفوبٌ التغطَبْ
اإلخبازٍْ ًٍسٔ (عبد ا اَد  ) 2004إمكانَْ ا ضتفادّ مبن أ جبس مبن مبدخل علابُ
يف دزاضببات القبباٖم ا تؿببا ًاحملتببٌٔ اإلعةمببُ املببدخل الببٌظَفُ مببجة أً ميكببن أن
تكببٌن ذات الدزاضببات الطببالقْ منطلقببْ يف لقب دصَٖاتوببا مببن مببدخل الببنعم اإلعةمَببْ أً
ملقهببا مببن املببداخل ًأن ا ضببتفادّ مببن أِ مببدخل نعببسِ تببستبإل ببدًد املػببكلْ البشجَببْ
()6
ًأهدافوا ال تطقٓ الدزاضْ إىل حتقَقوا.
ًٍقببدُّ (خصعببل  2015ف )17أن "التغطَببْ اإلخبازٍببْ هببُ عالَببْ اتؿببالَْ ذات طبَقببْ
إخبازٍْ ٍتم مبقتكاها إساطْ اجلاوٌز املتلقُ لتفاؾَل ما دسٔ أً زمبسِ مبن أسبداخ مبن
عببْ ً ٌعوببا إىل خببس تطٌزاتوبباً .اببسِ ؾببَاملْ ؿؿببوا اإلخبازٍببْ علببٓ غببكل أخببباز
ًتقبازٍس أً زٍبٌزتادبات إخبازٍببْ تتكبان مقبالةت مؿببٌزّ ًا تباضبات ؾبٌتَْ لتؿببسسمات
ًتبدأ من مسسلْ مجا املقلٌمات ًالبَانات عن تلك األسداخ ًمن ثم تالبْ تقبازٍس أً أخبباز
()7
عنوا".
News Coverage
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أنواع التغطية اإلخبارية
طم (ألٌ شٍد  ) 1998التغطَْ اإلخبازٍْ إىل نٌعئ(:)8
 .1تغطَببْ تطببذَلَْ أً تقسٍسٍببًْ :هببُ تغطَببْ األسببداخ ال ب سؿببل أً انتو ب أً شال ب
اٖاْ مجل ضقٌط طاٖسّ أً أعاا غغأ أً شًاز أسد املػاهق.
 .2تغطَببْ متوَدٍببًْ :هببُ التغطَببْ ال ب توببتم لا ؿببٌ علببٓ التفاؾببَل املتقلقببْ ببدخ
متٌ ا أِ سدخ مل سمؿل لقد ًلكن هنا مؤغسات إىل استاا ً ٌعى.
ًتتببدثس الٌضبباٖل اإلعةمَببْ ًالقنببٌات التلفصٌٍنَببْ عاٌم با يف تغطَاتوببا اإلخبازٍببْ لطبَقببْ
النعم ا دتااعَْ يف ا تاقات ال تقال لوبا ًٍبنقكظ هبرا التبدثق يف أضبالَأ عالبوا
ًتٌظ تبقا لرلك َاا أً مقاٍق مونَْ تقتاد علَوا يف ضَاضبتوا التشسٍسٍبْ لألخبباز ًطبس
ؾَاملتوا.
ً ببد لتلب التغطَببْ اإلخبازٍببْ للٌضبباٖل اإلعةمَببْ يف أنٌاعوببا ًاااهاتوببا تبقببا للتؿببٌز
الرِ ٍػق إىل أن ًضاٖل اإلعة عاٌما تنطلق يف عالوا لنإ علٓ ثقافْ النعا ا دتااعُ
احملببَإل لوببا أً الببرِ تناببُ إلَببى ًاألٍدلٌدَببْ الب تطببق علَوببا فالدًلببْ ًنعببا ؾببشافتوا
اا ٍبسٔ (لق بٌفَتؼ  )9() 2011 Berkowitzتػبكل طسٍقبْ تفاعبل الؿبشفَئ مبا
املؿادز ًفوم ا تاا ملا ٍنبغُ علٓ الؿشفَئ القَا لى.
ً اببا ٍتببدثس القبباٖاٌن لا تؿببا يف تلببك الٌضبباٖل لتلببك املقبباٍق املؤضطببَْ إىل دانببأ
املقاٍق ا تاقَْ ف نوم ٍتدثسًن أٍكا مب قباٍق مونَبْ ذاتَبْ خاؾبْ لوبم تبنقكظ مبن خةابا
تؿٌزاتوم لألدًاز املونَْ ال ميازضٌنوا يف إنتاز املكاٌن اإلخبازِ.
ً تشلَل ملفوٌ أدإ الدًز املوم الؿشفُ يف مكامئ األخباز تسٔ مَباذً () 2015
أن تقامببل الؿببشفُ مببا ببسازات ملببسك األخببباز ا اشمببْ ٍعوببس يف األخببباز البب تنػببسها
املؤضطبببات أً الٌضببباٖل اإلعةمَبببْ ًأنبببى ميكبببن للدزاضبببات أن تس بببص علبببٓ أدإ البببدًز
الؿببشفُ لػببكل بببق يف احملؿببلْ النواَٖببْ لقببسازات ملببسك األخببباز ا اشمببْ ًالقببٌٔ
الداخلَبببْ ًاخلازدَبببْ مجبببل السًتَنبببات الؿبببشفَْ ًالعبببسًك الطَاضبببَْ ًا تؿبببادٍْ البب
تػببكل تغطَببْ األخببباز .ممببا ٍقببم إمكانَببْ َبباع األدًاز املونَببْ للقبباٖائ لا تؿببا يف
()10
القنٌات التلفصٌٍنَْ من خة ما تقكطى مكامئ التغطَات اإلخبازٍْ.
ً د نا القاٖاٌن لا تؿا يف أدًازهم املونَبْ سبٌ القبامل نؿبَبا ًافبسا مبن الدزاضبات
املطببشَْ امتببد منببر ضببتَنَات القببسن املاقببُ ًستببٓ ٌٍمنببا هببرا فَاببا مل ٍنببل الكػب عببن
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أدًازهم من خة مطى (حتلَل) املكامئ ال ٍنتذٌنوا ضٌٔ القلَل مبن الدزاضبات ًخبة
فرتّ عػسٍن ضنْ ماقَْ فقإل ًمن أمجلْ هري الدزاضات  -علٓ ضبَل املجا ا ؿس-
دزاضببْ (مَبباذً ًف فببان دالببئ ً )11() 2013 Mellado & Van Dalenدزاضببْ (مَبباذً
.)12() 2014 Mellado
مدخل املاازضْ املونَْ Professional Practice
ٍػق عبد ا اَد ( ) 2004إىل أن هرا املبدخل ٍبشبح تبدثس النباتر اإلعةمبُ لاااهبات
ممازضْ املونْ يف املؤضطبات اإلعةمَبْ إىل دانبأ تبدثسي لقبدّ عٌامبل الطبَا ا دتاباعُ
()13
ًاجلاوٌز ًملقها من القٌامل ال تدخل يف ؾاَم القالَْ اإلعةمَْ ًخمسداتوا.
ً د غكل ظوٌز مفوٌ سساضبْ البٌالبْ  Gatekeepreلقبد دزاضبْ دٍفَبد ًاٍب David
 Whiteيف عببا  1950البداٍببْ األًىل لعوببٌز هببرا املطببآ الببرِ ٍنطببأ افوببٌ ًنعسٍببْ
للباسببح ( ببقت لببٌٍن  ) 1947 Kurt Lewinلتعوببس لقببد ذلببك دزاضبات أخببسٔ متقببددّ
ملببببقت مببببن املفوببببٌ الطببببالق لَؿبببببى القبببباٖم لا تؿببببا أً الؿببببشفُ or Journalist
اا غكل تلك الدزاضات لداٍْ التٌدى البشجبُ
Communicatorلد من سازع البٌالْ
يف دزاضبْ طبَقببْ األدإ املوببم للقباٖم لا تؿببا ًالقٌامببل املبؤثسّ علببٓ ذلببك األدإ إىل دانببأ
مفوٌ األدًاز املونَْ الرِ ٍُقنٓ لتؿٌزات ًاااهات الؿشفَئ ذمٌ األدًاز ًالٌظاٖ الب
ٍقٌمببٌن لوببا يف مونببتوم ً ببد لببدأ ا هتاببا لوببرا املفوببٌ منببر الطببنٌات األًىل يف ببٌخ
الؿشافْ ًحتدٍدا يف الطتَنَات من القسن املنؿس نعسا لكٌن مفوٌ الدًز املوم سمدد
لػكل زَٖطُ طبَقْ ًغكل املكاٌن اإلعةمبُ ًهبٌ املفوبٌ البرِ تنطلبق منبى الدزاضبْ
ا الَْ.
مفوٌ األدًاز املونَْ Professional Roles
14
بد (زًضبَظ ًف لاتبل  2013 Roses & Batlleف ) ( )175 -171ضبسدا تازشمَبا
لنػدّ ًتطٌز مفوٌ األدًاز املونَْ مربهنبا لدمجلبْ ألهبم الدزاضبات يف هبرا الػبدن دزاضبْ
(غٌٍن ً )15( ) 1963 Choenال ازن فَوا لئ دًز الؿشفُ "احملاٍبد ً "Neutralدًز
الؿشفُ "املػاز  "Participantفٌؾ احملاٍد لدنى مسا أ ًًؾ املػباز لدنبى مفطبس
ًفقا .
ًفكببل (دببانٌٍتص  ) 1975 Janowitzيف دزاضببتى أن ٍتنبباً مطببآ "سببساع البٌالببات
ً "Gatekeepersدًز "املؤٍبببببدًن  " Advocacyالبببببرِ ٍبببببربش ًظَفبببببْ ا لتبببببصا ا دتاببببباعُ
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للؿشفَئً )16(.لقد عقد مبن البصمن سبدد (ًٍفبس ًف ًٍلبوٌٍ ) 1986 Weaver &Wilhoit
من خة حتلَل مطى لَانبات مجقب مبن ؾبشفَئ يف الٌ ٍبات املتشبدّ األمسٍكَبْ ثبةخ
ًظببباٖ أً أدًاز خمتلفبببْ للؿبببشفَئ هبببُ :دًز الؿبببشفُ "الناغببببس  "Disseminatorدًز
الؿشفُ "املفطس ً "Interpretativeدًز الؿشفُ "اخلؿم  ."Adversarialاا با (ًٍفبس
ًشمبةؤي  )18()Weaver & Colleaguesيف األلفَبْ الجانَبْ ًحتدٍبدا يف عبا  2007ل قبافْ
دًز موم ددٍد لؿشفَُ الٌ ٍات املتشدّ األمسٍكَْ أمسٌي لبدًز الؿبشفُ "ا اغبد أً
التقبببٌِ  ً "Mobilizerببد ببسز الببباسجٌن فَاببا لقببد تطبَببق املطببٌسات الٌطنَببْ لببٌٍفس
ًشمةؤي لفرتّ شمنَْ لدع لوا.
ًانتقلبب عالَبببْ تكبببساز املطبببٌسات اخلاؾبببْ لالقببباٖائ لا تؿبببا إىل جمتاقبببات ًدً
خمتلفْ نبتر عنوبا ظوبٌز تؿبٌزات خمتلفبْ لبدٔ البباسجئ عبن أدًاز الؿبشفُ املونَبْ فبدًز
اخلؿٌمْ ذمٌ القٌٔ الطَاضَْ ًا تؿادٍْ لَظ لى نفبظ املقنبٓ لبدٔ الؿبشفَئ يف البدً
ابا مل ٍكببن لبدٔ دً أمسٍكبا الةتَنَببْ أمبا لالنطببْ لببدً
األدملبٌ  -ضا طبٌنَْ
أًزًلا فقد ظوست تؿٌزات أخسٔ خمتلفْ عند تقدٍم ل من ( انَبل ًف لَكبُ & Canel
 ) 1998 Piqueلفٗببات خمتلفببْ مببن األدًاز املونَببْ ًًدببدا دطببْ منوببا لببدٔ الؿببشفَئ
األضبببان :دًز الناغببس دًز احمللببل -املفطببس  Analyst- Interpretativeدًز اخلؿببم دًز
()19
املدافا عن القكاٍا  Cause Defenderدًز املطلُ أً الرتفَوُ .Entertainment
ًًظ (هانَتؼ  ) 2005 Hanitzschيف دزاضبتى جماٌعبْ مبن األدًاز املونَبْ فَابا لبئ
الؿببشفَئ ا ندًنَطببَئ علببٓ النشببٌ التببالُ :دًز "ؾببشفُ أخببباز الػببس القامببْ Public
" Oriental News Journalistدًز "ؾبببشافْ اخلبببدمات الػبببقبَْ Popular Service
" Journalismدًز "ؾببشافْ ا ببساع النا ببدًن  "Critical Watchdog Journalismدًز
"الؿببشافْ املٌقبببٌعَْ الد َقبببْ  "Objective Precision Journalismدًز "ؾبببشافْ زأِ
الػس ًٍ ."Opinion Oriental News Journalismقترب تقطَم هبانَتؼ خلبَإل لبئ جماٌعبْ
أدًاز; ًظَفَْ ًدغسافَْ ًمٌقٌعَْ ()20(.)Subject
ًعببادت (مَبباذً  ) 2011 Melladoضببتخدا مؿببطلشات أخببسٔ خلاطببْ أدًاز مونَببْ
لؿبشفَُ تػبَلُ :دًز "سبازع لٌالبْ" دًز "الؿبشافْ املدنَبْ أً املسغبدّ للابٌاطن Citizen
 "Oriented Journalismدًز "الؿببببببشافْ الدعاَٖببببببْ /املسًدببببببْ  "Propagandistدًز
"الؿشافْ ا ضتوة َْ  "Consumerدًز "ؾشافْ النػس )21(."Disseminator
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ًلقببد ببل مساسببل الطببسد التببازشمُ الطببالقْ ًاملببٌدصّ دخلبب دزاضببْ األدًاز املونَببْ
للقاٖائ لا تؿا مسسلبْ ددٍبدّ متجلب يف دزاضبْ األدًاز املونَبْ قبان أطبس لَبْ تتنباً
تبببدثق عٌامبببل; اجلٌانبببأ الطَاضبببَْ ًا تؿبببادٍْ ًالقانٌنَبببْ ًالجقافَبببْ علبببٓ تؿبببٌزات
القاٖائ لا تؿا ألدًازهم ًأطس متٌضطْ تتناً ; تدثق ضَاضْ التشسٍس للاؤضطْ ًنٌعوبا
ٌضَإل إعةمبُ ًسذاوبا علبٓ تؿبٌزات القباٖائ لا تؿبا ألدًازهبم ثبم أطبس دصَٖبْ
د َقببببْ تتنبببباً ; تببببدثق القٌامببببل الفسدٍببببْ اخللفَببببات املقسفَببببْ ًالطبببباات الػخؿببببَْ
ًالقدزات ًاملوازات ًملقها علٓ تؿٌزات القاٖائ لا تؿا ألدًازهم.
أما لالنطبْ لةااهات املقاؾسّ يف دزاضات األدًاز املونَْ للقاٖائ لا تؿا فبقبد أن
ان الدزاضات القلاَبْ تطبتودك الٌ بٌك علبٓ تبدثقات املبتغقات الطَاضبَْ ًا تؿبادٍْ
ًالتنعَاَبببْ املؤضطببباتَْ إىل دانبببأ املبببتغقات الفسدٍبببْ لتفطبببق املاازضبببات ًاألدًاز املونَبببْ
الؿشفَْ ًاإلعةمَْ ًهُ من الدزاضات ال تصخس لوا املكتبْ القسلَْ ًاألدنبَبْ دبإت
التٌدوات البشجَْ ا دٍجْ منبر لداٍبْ الققبد الجبانُ ا بالُ مبن األلفَبْ اجلدٍبدّ ًستبٓ انن
دزاضْ (هانٌؽ  )22() 2016 Hanuschلرت ص علٓ تبدثق املطبتٌٍات البنٌٍَبْ الجقافَبْ
للاذتاقببات املختلفببْ علببٓ الؿببشافْ لػببكل عببا ًتؿببٌزات القبباٖائ لا تؿببا ألدًازهببم
املونَببْ علببٓ ًدببى التشدٍببد ًمت فَوببا اضببتخدا مببداخل تنعقٍببْ لنعسٍببات الجقافببْ ٍقتقببد
املوتاٌن لورا املطتٌٔ مبن الدزاضبات أنوبا ضبتقٌد لفوبم غبامل للااازضبات املونَبْ الؿبشفَْ
سٌ القامل.
األدًاز املونَْ يف مكامئ األخباز Professional Roles in News Content
ذ ست (مَاذً  )23( ) 2014 Melladoيف أسد مقا توا القلاَبْ املقنبٌن لبب " :األدًاز
املونَْ يف احملتٌٔ اإلخبازِ :األلقاد الطتْ لبدًز األدإ الؿبشفُ" أنبى ًعلبٓ مبدٔ الطبنٌات
اخلاطئ املاقَْ ام القدٍبد مبن األ باخ سبٌ األدًاز املونَبْ لتشلَبل الٌظباٖ املختلفبْ
الب زمببأ أن تنذصهببا الؿببشافْ يف ا تاببا عببرب مطببٌسات القبباٖائ لا تؿببا مببا ملَبباب
ًاقى لفكسّ دزاضْ هري األدًاز املونَْ يف اإلنتاز أً املكامئ الؿشفَْ ًاعتربت أن ذلبك
أمس لالغ األهاَْ ٌن مقعم الدزاضات املتقلقْ مبٌا ًاااهات الؿبشفَئ انب تبربز
لافرتاض أنوا تؤثس علٓ احملتٌٔ اإلخبازًِ ..من خة اجلابا لبئ دزاضبْ احملتبٌٔ اإلخببازِ
ًاأل بباخ سببٌ األدًاز املونَببْ ام ب مَبباذً ل عببداد مقبباٍَظ حمببددّ مببن غببدنوا ػ ب
األدًاز املونَببْ املختلفببْ يف اإلنتبباز الؿببشفُ ًعال ب لقببد ذلببك علببٓ الببسلإل لببئ خؿبباٖـ

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

األدًاز املونَْ ال ٍبتم دزاضبتوا يف إطباز ضبَا ات مقازنبْ مبا اخلطالبات الؿبشفَْ املختلفبْ
ًأمناط التقازٍس يف األخباز ًأخرت يف اعتبازهبا القة بْ لبئ الؿبشافْ ًالطبلطْ ًمطبتٌٔ
سكٌز الؿشفُ يف القؿْ اإلخبازٍْ ًمدٔ سب الؿشافْ من اجلاوٌز.
ً د اضتنتذ مَاذً من خة دزاضاتوا املتقددّ يف هرا املدخل اجلدٍد أنى من املاكبن
اجلاا لبئ دزاضبْ األدًاز املونَبْ يف حمتبٌٔ األخبباز لػبكل ابُ ً َفبُ سمقبق أضاضبا
متَنا لتقََم ممازضْ القال الؿشفُ ًزمقل من املاكبن أٍكبا تطبٌٍس دبداً لقَباع دًز
األدإ الؿببشفُ يف احملتببٌٔ اإلخبببازِ ..اببا ًدببدت إمكانَببْ لتببداخل األلقبباد اخلاؾببْ
لباألدًاز املونَبْ الطببتْ :املػباز املسا بأ املؤٍببد اخلبدمُ الناغبس ًالببدًز املبدنُ الب
ام لدزاضبتوا ًتطبَقوبا يف عبدد مبن دزاضبتوا املتقلقبْ لباألدًاز املونَبْ مبقنبٓ أن حمتبٌٔ
ًاسد.
املٌقٌا اإلخبازِ ميكن أن ٍكم خؿاٖـ من مناذز أدًاز ؾشفَْ خمتلفْ يف ً
ًأًؾ ب مَبباذً لدهاَببْ القَببا لدزاضببات مطببتقبلَْ لتببرب ًتكػ ب عببن األلقبباد الطببتْ
املقرتسبْ لتطبَببق منٌذدوبا عببرب الطبَطسّ علببٓ القامبل الجالب ًهبٌ عامببل اخبتةك الجقافببات
.Cross-Culture
ً بد أغبازت الباسجتبان (هبَلالق  Hellmuellerفً مَباذً  )24() 2016 Melladإىل ًاسبدّ
من أهم املبادزات األخقّ ال دزض األدًاز املونَْ يف الؿشافْ عرب مػسًعات جَْ ألدإ
الدًز املوم مت تطبَقوا يف ( )28للبدا ًالب تبسلإل خؿباٖـ األدًاز الؿبشفَْ مبا أمنباط
إعببداد التقببازٍس ًحتلَلببوا مببن خببة حتلَببل احملتببٌٔ ًمببن أمجلببْ تلببك الدزاضببات( :هببَلالق
26
25
 Hellmuellerفً مَاذً ) (; 2015 Melladoمَاذً  ) ( ; 2015 Melladoمَباذً Mellado
فً ملببٌع  )27( ; 2014 Lagosمَببباذً  Melladoفً فبببان دالبببئ )28( 201 Van Dalen
ًاعتاببدت تلببك الدزاضببات حتدٍببد ثةثببْ جمببا ت أً مببداخل مببن األدًاز املونَببْ علببٓ النشببٌ
التالُ:
أً  :مبببدخل سكبببٌز ؾبببٌت الؿبببشفُ يف القؿبببْ اإلخبازٍبببْ Presence of the
 Journalistic Voiceفالطلبَْ ازتبط ما املٌ املنفؿل للناغبسٍن مبا األدًاز احملاٍبدّ
للؿببشفَئ يف سببئ ازتبببإل املٌ ب النػببإل للتقبببق عببن األؾببٌات الؿببشفَْ يف تقازٍسهببا
الفقلُ الرِ ٍػق إىل الؿشفَئ اػاز ئ ًلقد مت حتدٍد طس تقسٍبس أً زؾبد هبري
األدًاز يف أضالَأ إعداد التقبازٍس يف مجَبا أذمبإ القبامل سَبح أن "أ برب مطبتٌٔ لٌدبٌد
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ًالقكببظ لببالقكظ" (مَبباذً

ؾببٌت الؿببشفُ ٍقببم مطببتٌٍات أعلببٓ مببن البدًز املػبباز
 2015 Melladoف .)29()5
ثانَا :مدخل ٌّ عة ْ الٌضاٖل يف ا تاا  Power Relationأً عة ْ الؿشافْ مبا
هَكبببل الطبببلطًْ :هبببٌ مبببدخل ٍتنببباً التطببباؤ التبببالُ :هبببل الؿبببشفَئ مبجالبببْ مَطبببسٍن
للشكٌمببْ  Loyal-Facilitatorأً ٍببؤدًن دًزا سامسببا اببسا بئ  Watchdog؟ ً ببد مت يف
هرا املدخل حتدٍد الطس املناضبْ لسؾد تلك األدًاز يف املكامئ اإلخبازٍْ.
ثالجا :املدخل اجلااهقِ ً Audience Approachهٌ املدخل الرِ ٍتناً ثةثبْ أدًاز
مونَْ :الدًز اخلدمُ ً Serviceالبدًز اإلعةمبُ الرتفَوبُ ً Infotainmentالبدًز املبدنُ
ًٍ Civicتنبباً هببرا املببدخل الطببس البب ٍببتم مببن خةاببا ببـ أً عببسض أخببباز اببرب
اجلابببببباهق( .دًنطبببببببا  )30( ;2008 Donsbachهببببببانَتؼ )31(;2007 Hanitzsch
مَاذً .))32( 2015 Mellado
ًأغببازت الباسجتببان (مَبباذً ً Melladoف دببٌع  )33( ) 2014 LAGOSإىل أن تٌادببد
ألقاد حتلَل األدًاز املونَْ يف احملتبٌٔ اإلخببازِ ٍقتابد علبٓ أً ٍتبدثس لتٌدبى ًضباٖل اإلعبة
ًمدٔ تفٌ أً مللبْ الؿشفُ إىل دانأ تدثق املٌقٌا السَٖطُ للخرب.
لقد اضتقساض املداخل النعسٍْ الطالقْ ٌٍد الباسبح اإلغبازّ إىل أنبى ضبَقاد لنبإ علبٓ
مػكلْ دزاضتى ًأهبدافوا إىل تطبَبق مبدخل نعبسِ ددٍبد ٍطبتودك الكػب عبن األدًاز
املونَببْ يف احملتببٌٔ اإلخبببازِ اخلبباف لدًقبباا الببدً القسلَببْ املطببتقسّ ًملببق املطببتقسّ يف
القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ ًهٌ املدخل الرِ أغازت إلَى مَاذً ً Melladoعبدد
مببن الببباسجئ يف عببدد مببن الدزاضببات القلاَببْ ًٍقتببرب مببن املببداخل القلاَببْ املطببتشدثْ يف
دزاضببات األدًاز املونَببْ للاؤضطببات الؿببشفَْ يف أمسٍكببا الةتَنَببْ ممببا ٍقببم أٍكببا –
لالنطبْ إىل البشح ا الُ -إىل دانأ اختةك ثقافبْ جمتابا تطبَبق هبرا املبدخل ًدبٌد
اختةك يف نٌا الٌضَلْ اإلعةمَْ املطتودفْ لالدزاضْ.
ً د اضتفاد الباسح من مدخل التغطَْ اإلخبازٍْ  News Coverageيف حتدٍبد مفبسدات
اببا
التغطَبْ اإلخبازٍبْ التلفصٌٍنَبْ دغبكا ًمٌقبٌعات ًمؿبادز التغطَبْ اإلخبازٍبْ
اضتفاد الباسبح مبن مبدخلُ األدًاز املونَبْ ً Professional Rolesمبدخل األدًاز املونَبْ يف
مكببامئ األخببباز ً Professional Roles in News Contentالب حتببددت علببٓ النشببٌ
التالُ:
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دًز الناغببس (احملاٍببد)  :Disseminator/ Informativeتببنقكظ ممازضببْ هببرا الببدًز
املوببم يف املكببامئ اإلخبازٍببْ مببن خببة نقببل مقلٌمببات الٌ بباٖا ًاألسببداخ لػببكل
مٌقٌعُ ًلدًن حتَص لطبسك مبن أطبساك القؿبْ اإلخبازٍبْ فبة ٍعوبس للؿبشفُ يف
املببادّ اخلربٍببْ أِ زأِ أً سكببم أً مٌ ب ابباي ا ببدخ أً املٌقببٌا ًٍعوببس يف املببادّ
سسؾى علٓ تٌؾَل املقلٌمبْ إميانبا بق اجلاوبٌز يف املقسفبْ لاضبتخدا ؾبفات اخلبرب
املتقببازك علَوببا يف األدلَببات املونَببْ أً القلاَببْ فببة نةسببغ مببجة للؿببشفُ قببااٖس
املتكلم يف نـ اخلرب ً ٍعوس للؿشفُ أِ منعٌز غخؿُ يف اخلربً .مبقنٓ ألطإل
اببرا الببدًز فببة ميكببن أن ٍعوببس ؾببٌت الؿببشفُ أً سكببٌزي يف القؿببْ اإلخبازٍببْ
 Presence of the Journalistic Voiceضببٌٔ يف دانبوبا الكتببالُ املوببم الؿببسك.
(مَاذً ًف دٌع .)34() 2014 Mellado & Lagos
دًز املفطبس (املػباز )  : Interventionist/ Interpretativeيف هبرا البدًز ٍببدأ سكبٌز
الؿببشفُ يف القؿببْ اإلخبازٍببْ  Presence of the Journalistic Voiceفَعوببس يف
اببا تتكببان املببادّ تفطببقات ًغببسًسات
املبادّ اإلخبازٍببْ اابباي أً مٌ ب للؿببشفُ
متقاقْ للشدخ أً القكَْ ً د تتكبان تقبدٍم مقرتسبات أً مطالبأ مقَنبْ إىل دانبأ
ًدبببٌد تس َبببص علبببٓ الػبببخـ األً أً الػخؿبببَْ السَٖطبببَْ يف القؿبببْ اإلخبازٍبببْ.
(مَاذً .)35() 2014 Mellado
دًز املسا بأ (اخلؿببم) ٍ :Watchdog/ Adversaryبدتُ هببرا الببدًز قبان مببدخل ببٌّ
الٌضاٖل يف ا تاا أً عة ْ الؿشافْ ما الطبلطْ ً Power Relationيف هبرا البدًز
تعوبببس املبببادّ اإلخبازٍبببْ ًهبببُ متكبببانْ ضبببتذٌالات ًانتقبببادات أً اضبببتنكاز اببباي
ضَاضات سكٌمَبْ خاطٗبْ يف ا بدخ أً القكبَْ الب تتناًابا املبادّ اإلخبازٍبْ ً بد
ٍعوببس يف مكبباٌن اخلببرب مؤغببسات لكػ ب فطبباد أً دسميببْ أً داٍببْ قببٌ أفببساد
ا تاببا ً ببد تتكببان القؿببْ اإلخبازٍببْ أٍكببا حتقَقببات ؾببشفَْ إقببافَْ إىل دانببأ
ا ضتػواد لالدزاضبات األ ادميَبْ املتخؿؿبْ سبٌ ا بدخ أً القكبَْ الب تتناًابا
القؿْ أً املادّ اخلربٍْ( .مَاذً .)36( ) 2014 Mellado
دًز املؤٍببد (املناؾببس) ًٍ :Loyal-Facilitatorببدخل هببرا الببدًز أٍكببا قببان مببدخل ببٌّ
الٌضباٖل يف ا تابا أً عة بْ الؿبشافْ مبا الطبلطْ ً Power Relationلكنبى ٍبدتُ
داعم للطلطْ فتعوس املادّ اإلخبازٍْ ل غبادات تقبصش ضَاضبات سكٌمَبْ أً تبدافا
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ابا تتكبان
عن أنػطْ سكٌمَْ زمسَْ حمددّ تنفرها ٌٔ ضَاضَْ أً ا تؿبادٍْ
املببادّ تطببلَإل قببٌٕ إزمببالُ ذمببٌ لساعببْ أً موببازات النخببأ الطَاضببَْ أً ا تؿببادٍْ
ًٍؤ د الؿشفُ يف مكاٌنى علٓ تقد الٌطن ًدماسبى مقازنبْ لبقَبْ البدً األخبسٔ.
(مَاذً .)37( ) 2014 Mellado
دًز اخلدمببْ ً :Serviceتببنقكظ ممازضببات هببرا الببدًز يف املكببامئ اإلخبازٍببْ مببن
خة مٌاد إخبازٍْ تتكان تقدٍم نؿاٖى للذاوبٌز ًمػبٌزات عالَبْ إلدازّ مػبا لوم
ابا تتكبان نؿباٖى للاػبا ل الػخؿبَْ الفسدٍبْ
الٌَمَْ علٓ املطبتٌٔ ا تاقبُ
مٌدوببْ عببرب القؿببـ اإلخبازٍببْ إىل دانببأ النؿببى لػببدن املنتذببات ا ضببتوة َْ أً
اخلدمات لػكل عا ( .مَاذً ًف فان دالئ )38(.) 2016 Mellado & van Dalen
دًز اإلعةمببُ الرتفَوببُ ً :Infotainmentتعوببس اببرا الببدًز املوببم مةمببى ممازضببات
ببدن تس ببص املببادّ أً القؿببْ اخلربٍببْ ًؾببفا فكسٍ با أً دطببدٍا أً
مونَببْ متقببددّ
ادتااعَا علٓ غخـ ًاسد أً أ جس من املٌاطنئ أً الػخؿَات ا عتبازٍْ ان لبى
دًز يف سدخ القؿبْ ًمبن مةمبى هبرا البدًز املوبم أٍكبا أن تس بص القؿبْ اخلربٍبْ
ابا ميكبن أن
علٓ ا َاّ اخلاؾْ لفسد ما بد توبم أً تتٌافبق مبا اهتابا ا تابا
تعوس حت هرا الدًز أضالَأ حتسٍسٍْ تقتاد علٓ تناً أفقا ملق متٌ قْ لاملبالغْ يف
الٌؾب أً اضببتخدا اضببتقازات ًؾببفات لغببسض اإلثببازّ يف القؿببْ اخلربٍببْ ً للببٌ
القؿْ اإلخبازٍْ يف هرا البدًز املوبم مبن إغبازات ؾبسسمْ ملػباعس إنطبانَْ( .مَباذً ًف
فان دالئ )39(.) 2016 Mellado & van Dalen
البببدًز املبببدنُ ٍ :Civicس بببص هبببرا البببدًز املوبببم علبببٓ منعبببٌز املبببٌاطنئ القبببادٍئ
فتنقكظ من خة املٌاد اإلخبازٍبْ زؤٍبْ املبٌاطنئ اباي خمتلب القبسازات الطَاضبَْ
ًتدثقاتوببا علببَوم أً تتكببان املببٌاد اإلخبازٍببْ مطالببأ عادٍببْ للاببٌاطنئ أً ا رتاسببات
لػدن َفَْ التقامل ما التدالق الطَاضَْ أً القبسازات املختلفبْ الب تةمبظ سَباتوم
الٌَمَْ لػكل مباغس ًحت هرا البدًز ٍقطبُ القباٖم لا تؿبا أً الؿبشفُ أهاَبْ
ملؿببدا َْ مببا ٍطلبببى املببٌاطنئ فَطلببأ مببا ٍطلبٌنببى أً ٍػببذأ مببا ٍػببذبٌنى لنببإ علببٓ
ابا ٌٍقبى مبن خبة ؿبتى اإلخبازٍبْ التبدثقات الب بد
سذر ًاقشْ ًمنطقَبْ
تنباام دبسإ تطبَبق بسازات مقَنبْ لقبد أن ٍكبٌن غبس اخللفَبْ املقلٌماتَبْ اخلاؾببْ
اا ٍتكبان هبرا البدًز املوبم تقبدٍم مبٌاد إخبازٍبْ خاؾبْ لدنػبطْ
لتلك القسازات
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املببٌاطنئ يف جمتاقبباتوم احمللَببْ( .مَبباذً ًف فببان دالببئ
)40(.) 2016
اا ٌٍد الباسح اإلغازّ إىل اضبتفادتى مبن جماٌعبْ ببقّ مبن دزاضبات تلبك املبداخل
ًالنااذز – جما ضتقساقوا ل ضواب -أغاز ملالبَتوا إىل مقاٍَظ علاَبْ اَبْ مقننبْ
لكَفَْ زًاٍْ القؿبـ اإلخبازٍبْ الؿبشفَْ ًحتدٍبد املكٌنبات الب متَبص األلقباد املختلفبْ
لكل دًز علٓ سدي.
ًميكبببن اإلغبببازّ أٍكب با إىل أن مجَبببا الدزاضبببات ًاألدلَبببات القسلَبببْ –علبببٓ سبببد علبببم
الباسح -مل تتطس لالبشح أً املنا ػْ ملدخل الكػ عن األدًاز املونَبْ عبرب املكبامئ
اإلخبازٍْ ًأن هرا املبدخل القلابُ ا بدٍح دبإ نتباز مدزضبْ علاَبْ البرت مبن أمسٍكبا
اجلنٌلَْ مقسا اا علٓ السملم مبن تبدثق الناباذز الغسلَبْ علبٓ مطبتٌٔ القبامل علبٓ نعسٍبات
دًز الؿشافْ ًاإلعة عاٌما يف ا تاا.
ً ببد ًادببى هببرا املببدخل القلاببُ جماٌعببْ مببن ا نتقببادات مببن املنعببٌز املقَببازِ للادزضببْ
الغسلَببْ يف ٌنببى ٍطببتطَا تقَببَم نقبباط القببٌّ ًالكببق يف ببل لق بد مببن ألقبباد األدًاز
املونَْ املػاز إلَوا ضالفا ً ان ألسش زدًد أؾشاب املدخل ا الُ تتاجل يف البسد لدهاَبْ
النعببس خببتةك ثقافببات ا تاقببات ال ب ٍببربش لببدٔ لقكببوا لػببكل ًاقببى أً ملببق ًاقببى
مداخل نعسٍْ أخسٔ ادخل سكٌز لؿٌت الؿبشفُ يف القؿبْ اإلخبازٍبْ Presence of
اا ٍتفاًت ظوٌز مدخل ٌّ الٌضاٖل يف ا تاا أً عة توبا لالطبلطْ
the Journalistic
 Power Relationلئ جمتاا ً خس ًمدخل خس سٌ مدٔ سب الؿشافْ من مجوٌزها.
ًمن زدًد أً سذبر أؾبشاب مبدخل دزاضبات األدًاز املونَبْ يف املكبامئ اإلخبازٍبْ علبٓ
ا نتقادات املٌدوْ إلَى أنى علٓ األ ل ميكبن الرت َبص يف فوبم خؿباٖـ األلقباد املختلفبْ
يف ل دًز من األدًاز املونَبْ ًأن إدبسإ املصٍبد مبن البشبٌخ حتب إطباز هبرا املبدخل يف
ثقافبببات خمتلفبببْ تدخبببر يف اعتبازاتوبببا; تبببدثق عٌامبببل األنعابببْ املؤضطبببَْ ًا دتااعَبببْ
ًالفسدٍببْ ببد ٍقاببل علببٓ حتطببَنى مببن خببة الرت َببص علببٓ تطببٌز ا زتببباط النعببسِ لببئ
األهداك أً َم املاازضْ املونَْ.
الدراسات السابقة
تقتكبُ أدلَببات البشببح القلاببُ القَببا مبسادقببْ الببرتاخ القلاببُ لػببدن مٌقببٌا الدزاضببْ
ا الَبْ ًستببٓ ٍببتم األخبر لنتبباٖر البشببٌخ القلاَبْ الطببالقْ يف عببئ ا عتبباز دسببد أًدببى
Mellado & van Dalen
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اإلفبببادّ مبببن تلبببك املسادقبببْ لاإلقبببافْ إىل ا ضبببتفادّ منوبببا يف حتدٍبببد تطببباؤ ت ًفبببسًض
الدزاضْ ًتطتقسض الفقسات التالَْ جماٌعْ من ألسش الدزاضات القسلَْ ًاألدنبَْ ا دٍجبْ
ذات القة ْ مبٌقٌا الدزاضْ ا الَْ:
 ضببقٓ الببباسجٌن ( ببازلنرت; فَكببٌ; ًف لببٌهَاس Carpenter, Fico and Boehmer
 )41() 2016يف دزاضتوم املقنٌنْ لبَ " :باع مبدٔ تفقَبل األدًاز الؿبشافَْ :دزاضبْ يف
القٌاٖق ًا ٌافص التنعَاَْ يف الؿشافْ الس َْ ًملق الس َْ The Measurement of
Journalistic Role Enactments: A Study of Organizational Constraints and

 Support in For-Profit and Nonprofit Journalismمن خة املنور املطشُ ملكامئ
إخبازٍبببْ يف ؾبببش ز َبببْ ًملبببق ز َبببْ إىل زؾبببد ًتقَب بَم ًفوبببم األدًاز املونَبببْ
الؿشفَْ :الناغس املفطس املسا بأ ًدًز ا اغبد أً التقببٌِ ًمبدٔ تفقَلبوا يف تلبك
الؿش ًعة توا لالقٌامل املؤثسّ علٓ األدإ املوم الؿشفُ نٌا املؤضطْ الؿشفَْ
ز َْ أً ملق ز َْ ًعإٔ القال الؿشفُ.
ًأظوست النتاٖر أن الؿشافْ الغق ز َبْ انب أ جبس تفقبَة لبدًز املفطبس يف اخلبرب يف
سئ أن الؿشافْ الس َْ ان أ جس تفقَة لدًز الناغس ًدًز ا اغد التقببٌِ إقبافْ
إىل ذلك فدنى لاا اشداد عدد املساضلئ الؿشافَئ يف القؿْ اخلربٍْ ف نى ميكن التنبؤ
ًلػكل بق لتفقَل دًز الناغس يف سئ ٍقاا دًز املفطس ًعد تفقَل دًز املسا أ.
 ازن ب (مَبباذً ًف خببسًن  )42() 2016 Mellado & Othersيف دزاضببتوم املقنٌنببْ لببب:
"األدإ الؿببببشفُ يف أمسٍكببببا الةتَنَبب بْ :دزاضببببْ مقازنببببْ األدًاز املونَببببْ يف احملتببببٌٔ
اإلخببازِ Journalistic performance in Latin America: A comparative study of
 professional roles in news contentلئ األدًاز املونَْ لباختةك األنعابْ الطَاضبَْ
ٌلبا إ بٌادًز
ًاإلعةمَْ يف دظ للدان من أمسٍكا الةتَنَبْ :الرباشٍبل تػبَلُ
ًاملكطَك اضتنادا إىل مطى مكامئ ( )9841مادّ إخبازٍْ من ( )18ؾشَفْ لوبدك
الكػبب عبببن األدًاز املونَبببْ الؿبببشَفْ مجبببل دًز "املػببباز ْ" "الس الببْ" "اخلدمببْ"
انب مببؤثس
"الناغببس" ً "دًز املببدنُ"ً .أغببازت النتبباٖر إىل أن الببنعم الطَاضببَْ للببدً
ببٌِ يف مقعببم األدًاز ًظوببست تببدثقات لقببدد مببن املببتغقات مجببل نببٌا ًضبباٖل اإلعببة
التٌدى الطَاضُ للٌضَلْ ًمٌقٌعات األخباز اؤغسات موابْ ملطبتٌٍات متنٌعبْ مبن
األدًاز.
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ًهدف دزاضْ (املٌضٌِ ًعةًِ  )43() 2015املقنٌنْ لب" :التغطَْ اإلخبازٍْ للجبٌزات
القسلَبببْ يف القنبببٌات الفكببباَْٖ :دزاضبببْ حتلَلَبببْ للنػبببسات اإلخبازٍبببْ يف نببباّ "ا اببباي"
الفكببباَْٖ إىل التقبببسك علبببٓ مبببدٔ متالقبببْ نببباّ ا اببباي الفكببباَْٖ للجبببٌزات القسلَبببْ
ًتٌؾببل الدزاضببْ يف نتاٖذوببا إىل لببسًش ضببتْ مٌقببٌعات زَٖطببَْ يف نػببسات تلببك القنبباّ
تؿدزتوا املٌقٌعات الطَاضَْ ًاألمنَْ ً ان مؿس هبُ الدًلبْ األ جبس متالقبْ مبن
ابا لَنب النتباٖر اعتاباد
بل القناّ تلتوا لَبَبا ثبم البَان فتبٌنظ يف املستببْ األخبقّ
القنبباّ علببٓ املؿببادز اخلازدَببْ ٌ ببا ت األنبببإ الدًلَببْ يف تغطَببْ أسببداخ الجببٌزات
القسلَْ تلتوا املؿادز اخلاؾْ.
ًضبق (مَباذً ًف دبٌع  )44() 2014 Mellado & Lagosيف دزاضبتَواا املقنٌنبْ لبب:
"األدًاز املونَبببْ يف احملتبببٌٔ اإلخببببازِ :حتلَبببل األدإ الؿبببشفُ يف الؿبببشافْ الٌطنَبببْ
Professional Roles in News Content: Analyzing Journalistic
التػببَلَْ
 Performance in the Chilean National Pressإىل الكػ عبن ضبتْ ألقباد لبألدًاز
املونَْ يف احملتٌٔ اإلخبازِ املتاجلْ يف دًز املسا بْ (سساضْ البٌالْ) دًز الناغس البدًز
املببدنُ الببدًز املؤٍببد الببدًز اخلببدمُ الببدًز اإلعةمببُ ًالرتفَوببُ ًذلببك عببن طسٍببق
حتلَببل املكبباٌن الكاببُ لببب ( )1988خببرب مت نػببسي يف عببا  2010لٌاضببطْ مؤضطببات
ؾبشفَْ حملَببْ مجلب دببظ ؾببش ًطنَبْ تػببَلًَْ .أغببازت النتبباٖر إىل أن دًز الناغببس
ببان األ جببس غببٌَعا يف األخببباز التػببَلَْ ٍلَوببا الببدًز الرتفَوببُ ًاألدًاز املدنَ بْ ثببم
أدًاز املسا بْ ًأخقا الدًز اخلدمًُ .يف املقالل لَن النتاٖر ملَاب الدًز املؤٍبد تقسٍببا
اا أظوست النتباٖر أن تٌادبد ألقباد حتلَبل األدًاز املونَبْ يف احملتبٌٔ اإلخببازِ ٍقتابد
علٓ ل من أً  :تٌدى ًضاٖل اإلعة ثانَا :تفٌ ًسكٌز الؿشفُ".
اببا ضببقٓ ( د  )45() 2011يف دزاضببتى املقنٌنببْ لبببٌ " :اعببد إنتبباز نػببسات األخببباز
التلفصٌٍنَببْ يف تلفصٍببٌن الطببٌدان" إىل حتلَببل نػببسات األخببباز التلفصٌٍنَببْ خببة الفببرتّ
ً 2009 -2008ا لتقإ لقَنبْ مبن القباملئ يف إدازات األخبباز باحملسزٍن ًاملبرٍقئ
ًاملخسدئ ًفنَُ املٌنتاز ًاملؿٌزٍن ًتٌؾل الدزاضْ إىل اعتاباد التلفصٍبٌن الطبٌدانُ
علبببٓ أطقابببى اإلخبازٍبببْ يف التغطَبببْ ًتس َبببص نػبببسات األخبببباز علبببٓ أنػبببطْ الدًلبببْ
لاإلقبببببافْ إىل متالقبببببْ األخبببببباز الطَاضبببببَْ ًالسٍاقبببببَْ ًقبببببق ا هتابببببا لاألخبببببباز
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اببا لَن ب النتبباٖر قببق اضببتخدا ًضبباٖل اإلٍكببا يف نػببسات أخببباز
ا دتااعَببْ
التلفصٌٍن الطٌدانُ.
46
ًاضببتودك (طببس  () 2006يف دزاضببتى املقنٌنببْ لببب" :التغطَببْ اإلخبازٍببْ يف القنببٌات
اإلخبازٍبببْ الفكببباَْٖ :دزاضبببْ مقازنبببْ لبببئ القنبببٌات القسلَبببْ ًاألدنبَبببْ" التقبببسك علبببٓ
مٌقٌعات ًأغكا ًمؿادز التغطَْ اإلخبازٍبْ ًالقبَم اإلخبازٍبْ الب حتكاوبا يف
ناتُ اجلصٍسّ ًالقسلَْ مقازنْ لقناتُ الطبُ إن إن الدًلَبْ ً CNNIالب لبُ ضبُ BBC
ً ببد تٌؾببل نتبباٖر إىل أن املٌقببٌعات الطَاضببَْ ًا كٌمَببْ ان ب أ جببس الفٗببات
تكسازا تلتوا مٌقٌعات ا تؿاد ًعامل املبا ًاألعابا ًسلب مٌقبٌعات اإلزهباب
يف املستبْ الجالجبْ فاٌقبٌعات السٍاقبْ ًا سبرتاك يف املستببْ السالقبًْ .أظوبست النتباٖر
ًدببٌد فببسً ذات د لببْ إسؿبباَْٖ يف مقعببم مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببْ لببئ القنببٌات
ابا زؾبدت النتباٖر اعتاباد تلبك القنبٌات يف
الفكاَْٖ اإلخبازٍْ املطتودفْ لالدزاضْ
مؿادزها اإلخبازٍْ علٓ ذاتوا لنطبْ  %96.7مقازنْ لبقَْ املؿادز األخسٔ ًًدٌد فسً
ذات د لْ إسؿاَْٖ لالنطبْ ارا املتغق ًأًقش النتاٖر فَاا ٍتقلق لدغكا التغطَبْ
اإلخبازٍببْ أن أ جببس مببن نؿ ب املببٌاد اإلخبازٍببْ ًلنطبببْ  %55.5مت تغطَتوببا لاضببتخدا
غكل اخلرب ا عتَادِ تةي غكل تقسٍس مساضبل القنباّ ثبم فٗبْ أ جبس مبن غبكل
ًلَن النتاٖر أن هنا فبسً ذات د لبْ إسؿباَْٖ يف مبتغق أغبكا التغطَبْ اإلخبازٍبْ
لئ القنٌات الفكاَْٖ اإلخبازٍْ املطتودفْ لالدزاضْ.
ًضببق دزاضببْ (مببك هَببٌ  47) 2000 McHughاملقنٌنببْ لببب" :التببدثق املؤضطببُ علببٓ
أدًاز الؿشفَئ :عة ْ مبتغقّ" Organizational Impact on Journalistic Roles: A
 Changing Relationshipإىل الكػ ب عببن مببدٔ ًدببٌد تغببقات يف مببدٔ اضببتقةلَْ
الؿشفَئ عن مؤضطاتوم اإلعةمَْ ًإذا ما ان هنا عة ْ لبئ إدزا الؿبشفَئ
لطبَقْ مؤضطاتوم (تالقْ مطبتقلْ) ًلبئ األدًاز الؿبشفَْ الب ٍقتقبدًن أنوبا موابْ أً
سٌٍَببْ ًذلببك عببن طسٍببق إدببسإ مطببى عػببٌاُٖ ملكببامئ ( )189مقالببْ ؾببشفَْ تبوببا
( )41ؾببببشفُ مت إدببببسإ مطببببى علببببَوم أٍكببباً .تٌؾببببل الدزاضببببْ يف نتاٖذوببببا إىل أن
املؤضطببات اإلعةمَببْ أؾبببش مدز ببْ ملببا ٍوببم ا تاببا ًأظوببست النتبباٖر أن الغالبَببْ
القعاببٓ مببن املقببا ت حتببٌِ دًز الناغببس مببا لببْ أً انقببدا املقببا ت ال ب تتاَببص لببادًاز
اخلؿببٌمْ ًاألدًاز التفطببقٍْ ًأضببفس اختببباز مسلببا بباِ عببن عببد ًدببٌد عة ببْ ذات
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د لببْ إسؿبباَْٖ لببئ نببٌا املؤضطببْ (تالقببْ أً مطببتقلْ) ًلببئ األدًاز الؿببشفَْ (الناغببس
التفطق ًاخلؿٌمْ).
التعلي على الدراسا السابقة:
ٍعوببس مببن املطببى األدلببُ ًدببٌد ملَبباب تببا للدزاضبات القسلَببْ الب تتنبباً الكػب عببن
األدًاز املونَْ املاازضْ للقاٖائ لا تؿبا عبرب املكبامئ اإلخبازٍبْ ضبٌإ الؿبشفَْ منوبا أً
ابا
التلفصٌٍنَْ ًمقازنتوبا لتؿبٌزات القباٖائ لا تؿبا لبألدًاز املونَبْ الب ميازضبٌنوا
ٍتكببى مببن املطببى األدلببُ الطببالق ًدببٌد عببدد ٍطببتوان لببى مببن الدزاضببات األدنبَببْ خببة
ابا ٍتكبى
اخلاطْ أعٌا املاقَْ علٓ األ بل تتنباً تلبك األدًاز يف املكبامئ الؿبشفَْ
من املطى األدلُ الطالق ندزّ الدزاضات ال تسلإل لػكل نعسِ ًاقى لبئ األدًاز املونَبْ
يف املكامئ اإلخبازٍْ ًلئ مٌقٌعات التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًمؿبادزها الب تلقبأ دًزا موابا
يف حتدٍببد طبَقببْ األدًاز املونَببْ إىل دانببأ عببد ًدببٌد دزاضببات ساًل ب زلببإل مٌقببٌعات
التغطَْ اإلخبازٍْ لباألدًاز املونَبْ لػبكل مقبازن أثنبإ األشمبات أً األًقباا ملبق املطبتقسّ
خاؾبببْ ًأن األدًاز املونَبببْ الغسلَبببْ علبببٓ ًدبببى التشدٍبببد غبببودت مسادقبببات نقدٍبببْ مونَبببْ
ًأ ادميَْ لقد القدٍد من األسبداخ ًاألشمبات ًا بسًب شبسب اخللبَر الجانَبْ ًهذابات
 11ضببببتارب ً 2001ملقهبببا سَبببح اعتبببرب (لَنَببب ً خبببسًن Bennett, & Others
 )48() 2008أن دًز الس الببببْ أؾبببببى عتَقببببا ًمقَبببببا يف أعقبببباب  11ضبببببتارب يف الٌ ٍببببات
املتشدّ ًغكل ذلك ا دخ أسد الدًافا األخقّ إلعادّ هَكلْ جمبا الؿبشافْ ًأعباد
القدٍببد مببن الؿببشفَئ األمببسٍكَئ تفطببق مفبباهَم دًزهببم نقكبباع السملبببْ املتصاٍببدّ
للتٌدَى ًاملطاعدّ ًا ااٍْ للذاوٌز األمسٍكُ.
ً د اضتفاد الباسح من مجَا الدزاضبات الطبالقْ يف حتدٍبد تطباؤ ت الدزاضبْ ا الَبْ
ًفسقَاتوا إىل دانأ ما دمتى تلك الدزاضات من طس منوذَبْ يف حتدٍبد القَنبات ًأدًات
القَاع يف ل من التغطَْ اإلخبازٍْ ًاألدًاز املونَْ.
تساؤالت الدراسة وفرضياتها
أً  :تطاؤ ت الدزاضْ املطشَْ للاكامئ اإلخبازٍْ يف نػسات القنٌات التلفصٌٍنَْ
اخللَذَْ السمسَْ
 .1مبببا الطببباات القامبببْ للتغطَبببْ اإلخبازٍبببْ يف نػبببسات القنبببٌات التلفصٌٍنَبببْ املطبببتودفْ
لالدزاضبببْ مبببن سَبببح املبببتغقات التالَبببْ :مٌقبببٌعات التغطَبببْ اإلخبازٍبببْ ًأغبببكااا
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ًمؿادزها ًأطسها اجلغسافَْ القامْ ًاألطبس اجلغسافَبْ احملبددّ لتؿبنَ الدزاضبْ
اجلٌَضَاضببُ املقببرت  :دً عسلَببْ مطببتقسّ -دً عسلَببْ ملببق مطببتقسّ -دً ملببق
عسلَْ؟
 .2ما طبَقْ األدًاز املونَْ املاازضْ يف نػسات أخباز القنٌات املطتودفْ لالدزاضْ؟
 .3ما أًدى ا ختةك لئ القنٌات التلفصٌٍنَْ املطتودفْ لالدزاضبْ ًفقبا ملبتغقات التغطَبْ
اإلخبازٍْ ًتؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت  :دً عسلَبْ مطبتقسّ -دً عسلَبْ
ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ ًاألدًاز املونَْ؟
 .4مبببا الطببباات القامبببْ للتغطَبببْ اإلخبازٍبببْ مبببن سَبببح مبببتغقات :مٌقبببٌعات التغطَبببْ
ًأغببكااا ًمؿببادزها ًفقببا لتؿببنَ الدزاضببْ اجلٌَضَاضببُ املقببرت  :دً عسلَببْ
مطتقسّ -دً عسلَْ ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ؟
 .5ما أًدبى ا خبتةك لبئ األدًاز املونَبْ املاازضبْ يف نػبسات أخبباز القنبٌات التلفصٌٍنَبْ
املطببببتودفْ لالدزاضببببْ ًفقببببا لتؿببببنَ الدزاضببببْ اجلٌَضَاضببببُ املقببببرت  :دً عسلَببببْ
مطتقسّ -دً عسلَْ ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ؟
ثانَا :فسقَات الدزاضْ
الفسقَْ األًىل :علٓ السملم مبن اغبرتا مجَبا البدً اخللَذَبْ ًالبَان يف إطباز ثقبايف
ًاسببد ًتػببالى األنعاببْ اإلعةمَببْ يف دً جملببظ التقبباًن اخللَذببُ لاضببتجنإ الببَان ال ب
تقببَؼ أًقبباعا ملببق مطببتقسّ إ أن الباسببح ٍببسًِ :دببٌد فببسً ذات د لببْ إسؿبباَْٖ لببئ
القنٌات التلفصٌٍنَْ املطتودفْ لالدزاضْ يف التغطَْ اإلخبازٍْ لػكل عا .
الفسقببَْ الجانَببًْ :انطة با مببن أًقبباا الببدً القسلَببْ الساهنببْ ًالب تفببسض انقكبباع
تٌدوات الطَاضات التشسٍسٍبْ يف القنبٌات التلفصٌٍنَبْ علبٓ التغطَبْ اإلخبازٍبْ لػبدن تغطَبْ
أخببباز الببدً البب تػببود أًقبباعا ملببق مطببتقسّ ًمببا تقببسي األدلَببات القلاَببْ يف التنبباً
اإلعةمُ أثنبإ األشمبات فب ن الباسبح ٍبسًٔ :دبٌد فب سً ذات د لبْ إسؿباَْٖ يف التغطَبْ
اإلخبازٍْ لقنٌات الدزاضْ لاختةك تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت ألًقباا البدً
القسلَْ.
& Hellmueller
الفسقببَْ الجالجببْ :نعببسا ملببا أغببازت إلَببى دزاضببْ (هببَالق ًف مَبباذً
 )49( ) 2016 Melladoمبببن ًدبببٌد اختةفبببات لبببألدًاز املونَبببْ نتَذب بْ خبببتةك املؿبببادز
اإلخبازٍْ ال ٍتم ا عتااد علَوا سَح دإ مجة يف نتباٖر تلبك الدزاضبْ أن دًز الس البْ يف

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

الٌ ٍات املتشدّ ازتبإل لػكل زَٖطُ مبؿبادز ضَاضبَْ ًسكٌمَبْ يف القؿبـ اإلخبازٍبْ
لَناا ان ذلك الدًز أقق يف تػَلُ نتَذْ لكق عة ات القاٖائ لا تؿا لاملؿبادز
الطَاضببَْ ًلاإلغببازّ إىل دزاضببْ (مَبباذً ًف خببسًن )50( ) 2016 Mellado & Others
ال ب تٌؾببل إىل ًدببٌد تببدثقات ملببتغق مٌقببٌعات األخببباز اؤغببس هببا يف تنببٌا األدًاز
املونَْ يف التغطَْ اإلخبازٍْ يف دبظ دً مبن دً أمسٍكبا الةتَنَبْ ًلاإلغبازّ إىل نتباٖر
دزاضبْ (مَباذً ًف دبٌع  )51() 2014 Mellado & Lagosالب تٌؾبل إىل ًدبٌد أدًاز:
الناغس الرتفَوُ املدنُ املسا أ ًدًز اخلدمْ ًملَاب دًز املؤٍد ًلنإ علٓ الفسقبَْ
الجانَْ (الطالقْ) ال تػق إىل اختةك طبَقْ التغطَْ اإلخبازٍْ ..فب ن الباسبح ٍبسًٔ :دبٌد
فسً ذات د لْ إسؿاَْٖ يف طبَقْ األدًاز املونَْ املاازضْ يف تغطَبْ القنبٌات التلفصٌٍنَبْ
اخللَذَْ السمسَْ لاختةك تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت ألًقاا الدً القسلَْ.
مفاهيم الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
األدًاز املونَْ للقاٖم لا تؿا ًٍ :قؿد الباسح لالدًز املوبم التٌدوبات ًاملاازضبات
التشسٍسٍْ الؿشفَْ ال ٍقٌ لوا القاٖم لا تؿا يف مجا ًمقاجلْ ًتقدٍم املبٌاد اإلخبازٍبْ
لػكل ٍقكظ تؿٌزاتى لقَم مونْ الؿشافْ ًًظاٖفوا يف ا تاا.
التغطَْ اإلخبازٍبًٍْ :قؿبد لوبا النػباط الَبٌمُ املطبتاس للقنبٌات التلفصٌٍنَبْ يف متالقبْ
األسداخ من خة مجا املقلٌمات ًمقاجلتوا ًتقدميوا عرب ٌالأ ؾبشفَْ إخبازٍبْ خمتلفبْ
ًلػكل زمَأ علٓ تطاؤ ت اجلاوٌز ًٍػبا استَاداتى املقسفَْ.
القنٌات التلفصٌٍنَبْ اخللَذَبْ السمسَبًْ :هبُ القنبٌات الفكباَْٖ السمسَبْ املاجلبْ لبدً
جملببظ التقبباًن لببدً اخللببَر القسلببُ ً نبباّ الببَان الفكبباَْٖ ال ب تتبببا ا كٌمببْ الَانَببْ
(الػسعَْ) ًال ميكن التقاط لجوا ًمػاهدتوا عرب القاس الؿبناعُ لبدز ضبات أً القابس
الؿناعُ ناٍل ضات.
أًقاا الدً القسلَْ الساهنْ (التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت للدزاضبْ)ًٍ :قؿبد لوبرا
املفوٌ تؿنَ الدً القسلَْ لػكل دٌَضَاضبُ تبقبا ملبدٔ اضبتقسازها فالبدً املطبتقسّ
تػبببود نعقاتوبببا ملبببق املطبببتقسّ سسًلبببا ًأشمبببات ًاقبببطسالات ضَاضبببَْ ًا تؿبببادٍْ
ًادتااعَْ نتَذْ ملا مسُ لجٌزات السلَا القسلُ منر القبا  2011أً نتَذبْ بسًب ًأشمبات
ضالقْ مجل :ضٌزٍا ًالَان ًلَبَا ًمؿس ًتٌنظ ًالقسا .
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منهجية الدراسة
جمتاا الدزاضْ ًمنوذَتوا :تقد الدزاضْ ا الَْ من الدزاضات الٌؾفَْ الب تطبتودك
تؿببٌٍس ًحتلَببل ًتقببٌٍم خؿبباٖـ مقَنببْ ملٌ ب مببا ٍغلببأ علَببى طببالا التشدٍببد أً تطببقٓ
لدزاضْ ا قاٖق الساهنْ ذات القة ْ لطبَقبْ العباهسّ حمبل الدزاضبْ لوبدك ا ؿبٌ علبٓ
مقلٌمات د َقْ ً افَْ عنوا دًن تناً أضبالوا أً التشكم فَوا( .سطئ .)52() 1999
ًاعتادت الدزاضبْ علبٓ مبنور املطبى للاكباٌن ( Analytical Surveyاخلباف مبكبامئ
أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ) ًالرِ ٍوبدك إىل دزاضبْ املبٌاد اإلخبازٍبْ الب
تنتذوا تلك القنٌات ضقَا ذمٌ الٌؾبٌ إىل ًؾب طبَقبْ التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًاألدًاز املونَبْ
املاازضْ فَوا.
جمتاا الدزاضْ ًعَنتوباًٍ :تاجبل يف نػبسات األخبباز السَٖطبْ املطباَْٖ الٌَمَبْ للقنبٌات
التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ ً ناّ الَان (التالقبْ للػبسعَْ) ًهبُ نػبسّ نباّ اإلمبازات يف
الطاعْ التاضقْ ًنػسّ تلفصٌٍن البشسٍن يف متا الطباعْ الجامنبْ لتٌ َب مكبْ املكسمبْ
ًنػببسّ تلفصٍببٌن طببس يف متببا الطبباعْ الجامنببْ ًالنؿب لتٌ َب مكببْ املكسمببْ ًنػببسات
نببٌات الببَان ًالكٌٍ ب ًعاببان (أخببباز القاغببسّ) يف متببا الطبباعْ التاضببقْ لتٌ َ ب مكببْ
ببٌن هببري النػببسات
املكسمببْ ثببم نػببسّ التلفصٍببٌن الطببقٌدِ يف متببا التاضببقْ ًالنؿ ب
عببادّ مببا تطببوأ يف إعطببإ التفاؾببَل الكاملببْ تقسٍبببا لألسببداخ الب تنقلببوا إذا مببا ٌزن ب
لاملٌادَص ًالنػسات األخسٔ ال ٍتم لجوا خة ضاعات الٌَ املختلفْ.
القَنْ اخلاؾْ لالدزاضْ :اضتخد الباسح نعا القَنْ القػٌاَْٖ املنتعاْ ًاعتاادا علٓ
مببا ٍقببسك لاألضبببٌا الؿببناعُ يف أدلَببات منبباهر البشببح القلاببُ سَببح مت زؾببد ًتطببذَل
نػببسات األخببباز السَٖطببَْ لتلببك القنببٌات خببة ضببتْ أغببوس لببدأت يف  27ضبببتارب مببن عببا
ً 2016انتو يف  28فرباٍس من القا ً 2017للغ جمابٌا النػبسات اإلخبازٍبْ لكبل نباّ
( )23نػسّ إخبازٍْ زَٖطَْ ًمبذاٌا ( )161نػسّ يف مجَا القنٌات املطبتودفْ لالدزاضبْ
ًٍقصش هري الفرتّ الصمنَْ منوذَا ً ٌعوبا خبة فؿبلُ اخلسٍب ًالػبتإ ًالبرٍن ٍقكطبان
سَاّ الناع ا عتَادٍْ ًازتفاا نطأ املػاهدّ خةاابا مقازنبْ لالفؿبٌ األخبسٔ ً برلك
تقل يف هرا الفؿل املناضبات ملبق ا عتَادٍبْ ًالتغطَبات اخلاؾبْ الب بد تقكبظ ٌٍمبا
ممجة لفرتات البح الطبَقَْ.

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

أدًات مجا البَانات :اعتادت الدزاضْ علٓ أداّ حتلَل املكاٌن ً ا الباسح لتؿاَم
اضببتاازّ لتشلَببل حمتٌٍببات النػببسات اإلخبازٍببْ يف نببٌات الدزاضببْ تتكببان مجَببا مببتغقات
التغطَْ اإلخبازٍْ إىل دانأ األدًاز املونَْ املقتادّ يف الدزاضْ.
ً .1سدات التشلَل :اعتادت الدزاضْ ا الَْ علٓ املادّ اخلربٍبْ لكافبْ أغبكااا ًسبدّ
َح تقترب ل مادّ إخبازٍبْ يف النػبسّ ًمتقلقبْ بدخ ًاسبد مطبتقل
للتشلَل فَوا
حمة للدزاضْ ًالتشلَل.
 .2فٗات التشلَل :زاعُ البشح ا بالُ يف إدبسإ هبري القالَبْ أً املسسلبْ ا ضبتناد إىل مبا
هبببٌ متفبببق علَبببى يف البببرتاخ القلابببُ لػبببدن حتدٍبببد مقببباٍق التؿبببنَ ًالبببرِ زمقبببل
لاإلمكان حتدٍد املقاٍق اضتنادا إىل:
 اإلطاز النعسِ ملػكلْ الدزاضْ ًا ضتفادّ من الدزاضات الطالقْ. سدًد ما تجقي الدزاضْ من تطاؤ ت أً فسًض علاَْ. إطاز النتاٖر املطتودفْ.ً د حتددت فٗات التشلَل لنإ علٓ تطاؤ ت الدزاضْ ًأهدافوا علٓ النشٌ التالُ:
أ -فٗات الػكل ًتناًل التٌثَق القا  :فٗات تازٍخ لبح املبادّ ًاضبم الَبٌ ًالقنباّ
ًنٌا املادّ; ثم فٗات فٗات غكل املادّ اإلخبازٍْ ب -فٗات املكاٌن فٗبات األطبس
اجلغسافَببْ للاببادّ ًمؿببادزها ًمٌقببٌعاتوا ًفٗببْ مببتغق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ( :دً
عسلَبْ مطبتقس دً عسلَبْ ملبق مطبتقسّ دً ملبق عسلَبْ) ز -فٗبات األدًاز املونَبْ
ال متجل مٌقٌا الدزاضْ ا الَْ ًاحملددّ لطتْ أدًاز علٓ النشٌ التالُ:
 .1دًز الناغس احملاٍد Disseminator
 .2دًز الناغس املػاز Interventionist
 .3دًز املسا أ Watchdog
 .4دًز املؤٍد Loyal-Facilitator
 .5الدًز اخلدمُ Service
 .6الدًز اإلعةمُ الرتفَوُ Infotainment
 .7الدًز املدنُ Civic
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 .3اختباز الؿد ًالجبات ألداّ حتلَل املكاٌن
َاع الؿد  :مت َاع ؾد أداّ حتلَل املكاٌن من خة عسقوا علٓ جماٌعبْ مبن
احملكائ من أضاترّ اإلعة لتقسٍس مدٔ ؾةسَتوا لقَاع ما هٌ مطتودك يف الدزاضْ.
َببباع الجببببات :مت َببباع ثببببات أداّ حتلَبببل املكببباٌن املتاجلبببْ يف اضبببتاازات الػبببكل
ًاملكبباٌن ًاألدًاز املونَببْ مببن خببة أضببلٌب القَبباع ًإعببادّ القَبباع Test &Retest
لالتشلَل يف فرتّ شمنَْ أخسٔ سقْ عن طسٍق لاسجان خس مت تصًٍبدهواا لاضبتاازّ التشلَبل
ًدلَل الرتمَص لقَنْ عػٌاَْٖ أؾغس من ا ذم األؾلُ لقَنْ الدزاضْ للغ (ً )%5اضتخسز
الباسح َاْ مقامل ثبات ا زتباط ال للغ  %91من خة مقادلْ هٌلط الػوقّ.
املقببباٍَظ اإلسؿببباَْٖ املطبببتخدمْ يف الدزاضبببْ :اضبببتخدم الدزاضبببْ لسنبببامر ا بببص
اإلسؿبباَْٖ يف القلببٌ ا دتااعَببْ )(Statistical Package for the Social Sciences
املقبببسًك لربنبببامر ( ) SPSSيف إدبببسإ املقاجلبببات اإلسؿببباَْٖ لبَانبببات الدزاضبببْ املطبببشَْ
للاكاٌن من خة جماٌعْ من املقامةت ًا ختبازات ًاملقاجلبات اإلسؿباَْٖ اجلبداً
التكسازٍبْ البطبَطْ ًاملس ببْ ًاختبباز مسلبا باِ  Chi–Square Testطبن املطالقبْ
للتشقببق مببن ا خببتةك لببئ القنببٌات الفكبباَْٖ يف أغببكا ًمٌقببٌعات ًمؿببادز التغطَببْ
اإلخبازٍْ إىل دانأ األدًاز املونَْ.
نتبباٖر الدزاضببْ :للببغ إمجببالُ عَنببْ املببٌاد اإلخبازٍبْ الب خكببق للتشلَببل ( )5297مببادّ
إخبازٍْ تٌشع علٓ ضبا من القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ ً نباّ البَان الفكباَْٖ
اا ٍتكى من اجلدً ز بم ( ً ) 1بد ضبذل بل مبن التلفصٍبٌن الطبقٌدِ ًتلفصٍبٌن دًلبْ
الكٌٍ أعلٓ التكسازات ًالنطأ املٌٍْٗ يف لح املٌاد اإلخبازٍْ سَح للغب علبٓ التبٌالُ
(ً )926 927لنطبْ ً %17.48ً %17.5دإ تلفصٍبٌن طبس يف املستببْ الجالجبْ لنطببْ %16
ًسل ناّ عاان يف املستبْ السالقبْ لنطببْ  %15.66ثبم نباّ البَان (التالقبْ للػبسعَْ ًمقسهبا
السٍاض) خامطا لنطبْ  %13.93فَاا دإ ل من تلفصٍبٌن البشبسٍن ً نباّ اإلمبازات لد بل
تكسازات ًنطأ مٌٍْٗ مل تتذاًش .%10
Reliability & Validity

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

ددً ز م ()1
مٌاد النػسات اإلخبازٍْ يف نٌات الدزاضْ
العدد

النسبة

اسم القناة
قناة الكويت
التلفزيون السعودي

926
927

87.48
87.5

قناة عمان

838

85.66

تلفزيون قطر

849

86

قناة اليمن
تلفزيون البحرين
قناة اإلمارات

738
585
582

83.93
9.72
9.66
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ًتتكان الفقسات التالَْ عسقا لنتاٖر الدزاضبْ ًفقبا لتطباؤ توا ًفسًقبوا علبٓ النشبٌ
التالُ:
أً  :تطاؤ ت الدزاضْ
 .1الطاات القامْ للتغطَْ اإلخبازٍْ يف نػسات القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ.
أ-

مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببٍْ :قببسض اجلببدً ز ببم ( )2النتبباٖر املتقلقببْ لببالتكسازات
ًالنطأ املٌٍْٗ ملٌقٌعات التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًسذاوبا الكلبُ لػبكل عبا يف القنبٌات
املطبببتودفْ لالدزاضبببْ ًٍتكبببى مبببن اجلبببدً أن املٌقبببٌعات الطَاضبببَْ ًا كٌمَبببْ
تؿببدزت الرتتَببأ لتكببساز (ً )1270نطبببْ  %24تلتوببا املٌقببٌعات القطببكسٍْ ً كبباٍا
الببدفاا الببٌطم لتكببساز (ً )1043نطبببْ ً %19.7دببإت مٌقببٌعات ا تؿبباد ًعببامل
املبببا ًاألعابببا يف املستببببْ الجالجبببْ لتكبببساز (ً )838نطببببْ ً %15.8سلب ب مٌقبببٌعات
السٍاقبببْ ً كببباٍا ا سبببرتاك يف املستببببْ السالقبببْ لنطببببْ  %13.1لتػبببكل فٗبببات هبببري
املٌقببٌعات األزلقببْ أعلببٓ نطببأ ا كببٌز ًمببا ٍقببازب يف ثةثببْ أزلبباا املببٌاد اإلخبازٍببْ يف
تغطَببْ نػببسات أخببباز نببٌات الدزاضببْ ًمبذاببٌا ً %72.6يف املقالببل دببإت لقَببْ فٗببات
املٌقٌعات املستبطْ لاخلدمات القامْ

الؿشْ ًالتقلبَم ًالطبَاسْ ًالرتفَبى يف مساتبأ

متٌضطْ ًمتدخسّ.

91

92

ددً ز م ()2
مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ يف نٌات الدزاضْ
العدد

النسبة

موضوعات التغطية اإلخبارية
السياسية واحلكومية

8278

24

العسكرية وقضايا الدفاع الوطين

8843

89.7

االقتصاد وعامل ادلال واألعمال

838

85.8

الرياضة واالحرتاف

693

83.8

البيئة والسكان

859

3

األزمات الدولية

852

2.9

الكوارث واحلوادث وادلآسي

848

2.7

حقوق اإلنسان

833

2.5

األعمال اإلرىابية

829

2.4

الصحة والدواء والسالمة

888

2.8

التعليم واالىتمام بالطفل

96

8.8

اجلرائم واحملاكمات

88

8.7

العلوم واالكتشافات وادلخرتعات

86

8.6

االضطرابات والقالقل وادلظاىرات

84

8.6

تراث وسياحة

77

8.5

قضايا الفقر واإلسكان والبطالة

73

8.4

ادلوضوعات والقضايا الدينية

46

8.9

الفن والرتفيو والتسلية

45

8.8

موضوعات أخرى

23

8.4

أخبار ادلشاىري

88

8.2
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األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

ب -أغببكا التغطَببْ اإلخبازٍببٍْ :تكببى مببن اجلببدً ز ببم ( )3أن غببكل اخلببرب ا عتَبادِ
مجّل الػكل الغالأ يف التغطَْ اإلخبازٍْ لقنٌات الدزاضْ فبلغب تكسازاتبى ()3930
ًنطببْ  % 74.2أِ مبا ٍنبباهص ثةثبْ أزلباا عَنببْ املبٌاد اإلخبازٍبْ ًدببإ يف املستببْ الجانَببْ
غكل تقسٍس مساضل القناّ لتكبساز (ً )775نطببْ  %14.6تبةي غبكل التقسٍبس املقبد
داخل ا ضتدٌٍ يف املستبْ الجالجبْ لنطببْ  %8.3لتاجبل هبري األغبكا يف جماٌعوبا مبا
نطبتى .%97.1
ددً ز م ()3
أغكا التغطَْ اإلخبازٍْ يف نٌات الدزاضْ
العدد

النسبة

شكل التغطية اإلخبارية
خرب اعتيادي

3938

74.2

تقرير مراسل القناة

775

84.6

تقرير معد داخل اإلستديو

439

8.3

أكثر من شكل

827

2.4

صوت شخصية عرب اذلاتف أو مباشرة عرب األقمار

28

8.4

خرب عاجل

4

8.8

صوت مراسل عرب اذلاتف أو مباشرة عرب األقمار

8

8.82

مقابالت داخل اإلستديو

8

8.82
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ت -مؿادز التغطَْ اإلخبازٍٍْ :بئ اجلدً ز م ( )4أن مؿبدز (القنباّ ذاتوبا دًن حتدٍبد)
تؿدز تستَأ مؿبادز األخبباز الب اعتابدت علَوبا نبٌات الدزاضبْ ًللغب تكبسازات
ظوببٌزي ( )2041لنطبببْ ً %38.5دببإ مؿببدز تؿببسسمات املطببؤًلئ يف املستبببْ الجانَببْ

93

94

لنطبببْ  % 33تببةي اضببتخدا نببٌات الدزاضببْ أل جببس مببن مؿببدز يف مٌادهببا اإلخبازٍببْ
لنطبْ ً %22.2سلب مؿبادز مساضبلٌ القنباّ ًً با ت األنببإ الٌطنَبْ ًً با ت
األنبإ الغسلَْ يف مساتأ متدخسّ.
ددً ز م ()4
مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ
العدد

النسبة

مصادر التغطية
القناة ذاهتا دون حتديد

2848

38.5

تصرحيات مسؤولني

8747

33

أكثر من مصدر

8876

22.2

مصادر خاصة ورلهولة

838

2.5

موقع على اإلنرتنت

882

2.8

مراسلو القناة

58

8.9

وكاالت األنباء الوطنية

34

8.6

وكاالت األنباء الغربية

7

8.8
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خ -األطببس اجلغسافَببْ القامببْ للتغطَببْ اإلخبازٍببْ :تؿببدز اإلطبباز اجلغببسايف احمللببُ املستبببْ
األًىل لتكساز ( )2694مادّ إخبازٍْ ًنطبْ %50.9
نطبببأ مققٌلبببْ حتطبببأ لؿبببا

اا ٍبئ اجلبدً ز بم (ً )5هبُ

نبببٌات الدزاضبببْ ذات الطبببالا السمسبببُ ًا كبببٌمُ

ًلببال انزإ القاٖلببْ لاهتاببا القنببٌات ا كٌمَببْ لاإلطبباز اجلغببسايف احمللببُ دًن
التقسض ألطس املناطق القسٍبْ ًالبقَدّ عنوا دغسافَا ًسل اإلطباز اجلغبسايف البدًلُ
ثانَ با لنطبببْ  %20.8ثببم اإلطبباز القسلببُ لنطبببْ  %18.4فَاببا دببإ اإلطبباز اخللَذببُ يف
املستبْ السالقْ لنطبْ .%5

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

ددً ز م ()5
األطس اجلغسافَْ القامْ للتغطَْ اإلخبازٍْ يف نٌات الدزاضْ
العدد

النسبة

اإلطار اجلغرايف للتغطية
زللي

2694

58.9

دويل

8884

28.8

عريب

977

88.4

خليجي

266

5

أكثر من إطار جغرايف

838

2.5

إسالمي

826

2.4
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ز -األطببس اجلغسافَببْ ًفببق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ املقببرت ٌٍ :قببى اجلببدً ز ببم ( )6أن
اإلطاز اجلغسايف للدً القسلَْ املطتقسّ غكل يف سكٌزي ما ٍصٍبد عبن نؿب املبٌاد
اإلخبازٍْ يف تغطَْ أخباز نٌات الدزاضْ إذ للغ ( )3007مادّ إخبازٍْ لنطبْ %56.8
يف مقالببل إطبباز تغطَببْ أخببباز الببدً القسلَببْ ملببق املطببتقسّ لتكببساز ( )1207نطبببْ
ً % 22.8دببإ إطبباز الببدً األخببسٔ ملببق القسلَببْ لنطبببْ مقازلببْ للببدً القسلَببْ ملببق
املطببتقسّ لتكببساز (ً )1083نطبببْ  %20.4ممببا ٍقببم انطببذا هببري النطببأ إىل سببد
ببق مبا األطببس اجلغسافَبْ القامبْ يف تغطَببْ أخبباز نبٌات الدزاضببْ

ابا تببئ مببن

اجلدً ز م (.)5
ددً ز م ()6
األطس اجلغسافَْ ًفق تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ
العدد

النسبة

تصنيف الدراسة اجليوسياسي
دول عربية مستقرة

3887

56.8

دول عربية غري مستقرة كدول الربيع العريب وغريىا

8287

22.8

دول غري عربية (إسالمية وأجنبية)

8883

28.4
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95

96

 .2طبَقْ األدًاز املونَْ املاازضْ يف نػسات أخباز نٌات الدزاضْ
ٍبئ اجلدً ز م ( ) 7أن نٌات الدزاضبْ اعتابدت علبٓ أ جبس مبن دًز موبم يف تغطَبْ
ببل مٌقببٌا مببن مٌقببٌعاتوا اإلخبازٍببْ ًلببسش لػببكل

بببق دًز النػببس احملاٍببد لتكببساز

(ً )3332نطبببْ ً %62.9دببإ دًز الناغببس املفطببس أً املػبباز يف تفطببق مٌقببٌا التغطَببْ
لتكبساز (ً )1948نطبببْ ً %36.8تكبإ اضببتخدا األدًاز املونَبْ اخلدمَببْ أً الرتفَوَببْ أً
تلك املتقلقْ لاجلٌانأ املدنَْ أً املسا بْ يف التغطَْ اإلخبازٍْ لدٔ نٌات الدزاضْ.
ددً ز م ()7
األدًاز املونَْ يف التغطَْ اإلخبازٍْ
العدد

النسبة*

األدوار ادلهنية
دور الناشر احملايد

3332

62.9

ادلفسر ادلشارك

8948

36.8

دور ادلؤيد ادلناصر

898

86.8

دور اخلدمة

37

8.7

الدور اإلعالمي الرتفيهي

82

8.2

الدور ادلدين

8

8.2

دور ادلراقب اخلصم

2

8.84

عدد ادلوضوعات
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* النطبْ لقدد املٌقٌعات

 .3أًدببى ا خببتةك لببئ القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ ًفق با ملببتغقات التغطَببْ
اإلخبازٍْ ًاألدًاز املونَْ.
أ-

أًدى الفسً لئ القنٌات اخللَذَْ السمسَْ لاختةك مٌقٌا التغطَْ اإلخبازٍْ
تببببئ نتببباٖر اجلبببدً ز بببم ( )8اضبببتاساز تستَبببأ املٌقبببٌعات األزلبببا األًىل يف التغطَبببْ

اإلخبازٍْ لقنٌات الدزاضْ ًاملػاز إلَوا ضالقا يف نتاٖر اجلدً ز بم ( )2مبا ًدبٌد متباٍص
لببئ نببٌات الدزاضببْ يف تستَببأ تلببك املٌقببٌعات ففببُ سببئ دببإت املٌقببٌعات الطَاضببَْ
ًا كٌمَْ يف املستبْ األًىل لدٔ تلفصٌٍن الكٌٍ يف املستبْ األًىل لتكساز (ً )263نطببْ

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

 %28.4تلتوبببا مٌقبببٌعات السٍاقبببْ ًا سبببرتاك يف املستببببْ الجانَبببْ لتكبببساز (ً )190نطببببْ
 %20.5ثم مٌقٌعات ا تؿاد ًاملا ًاألعاا يف املستبْ الجالجبْ لنطببْ  %20.2دمبد مبجة
أن هببرا الرتتَببأ شمتل ب نٌع با مببا يف تغطَببْ التلفصٍببٌن الطببقٌدِ سَببح سل ب مٌقببٌعات
السٍببباض ًا سبببرتاك يف املستببببْ األًىل لتكبببساز (ً )170نطببببْ  %18.3تلتوبببا املٌقبببٌعات
القطببكسٍْ ً كبباٍا الببدفاا الببٌطم لنطبببْ  %17.7فاملٌقببٌعات الطَاضببَْ ًا كٌمَببْ
لنطببًْ %17يف مقالببل تلبك القنبباتئ دمبد نبباّ طبس الببرت تستَبأ املٌقببٌعات الطَاضببَْ
ًا كٌمَْ أً ً كباٍا ا تؿباد ثانَبا ًالسٍاقبْ ًا سبرتاك ثالجبا يف تغطَبْ مٌقبٌعاتوا
اإلخبازٍبًْ .أظوبست نتباٖر ا ختبباز اإلسؿبباُٖ مسلبا

باِ

Test

 Chi-Squareيف اجلببدً

ذاتببى أن هنببا اختةفببا ذا د لببْ مقنٌٍببْ لببئ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ ملببتغق مٌقببٌعات
التغطَْ اإلخبازٍْ سَح

ان

اً 1686.409=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01

َاْ

ددً ز م ()8
أًدى ا ختةك لئ نٌات الدزاضْ ًفق مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ
تلفزيون البحرين

87.8
864

26.4
828

28.5
888

28.4
78

38.8
298

83.7
94

24.8
8843

87.7

84.8

35.2

8.4

39.4

88.3

89.7

863

288

7

887

29

282

838

نسبة

9.5

87.6

23.7

8.4

28.2

3.9

24.3

85.8

عدد

88

878

883

8

898

8

288

693

نسبة

2.8

88.3

83.3

8

28.5

8.8

25.8

83.8

عدد

82

44

29

9

42

5

88

859

نسبة

2.3

4.7

3.4

8.8

4.5

8.7

2.2

3.8

عدد
نسبة
عدد
نسبة
عدد

السعودي

87
9
34.
88
8
6
22.
5
49

858

224

885

263

227

884

8278

التلفزيون

تلفزيون قطر

البيئة والسكان

قناة اإلمارات

الرياضة واالحرتاف

قناة الكويت

االقتصاد وعامل ادلال واألعمال

قناة اليمن

العسكرية وقضايا الدفاع
الوطين

قناة عمان

السياسية واحلكومية

اجملموع

موضوعات التغطية

اسم القناة

97

98

تراث وسياحة

قضايا الفقر واإلسكان والبطالة

تلفزيون البحرين

االضطرابات والقالقل
وادلظاىرات

نسبة

8.8

4.9

8.9

6.8

8.6

8.8

2.5

2.7

عدد

22

28

83

22

6

34

8

833

نسبة

4.3

3.8

8.5

4.3

8.6

4.6

8.8

2.5

عدد

7

26

85

44

85

9

83

829

نسبة

8.4

2.8

8.8

8.6

8.6

8.2

8.6

2.4

عدد

82

6

23

7

88

89

25

888

نسبة

2.3

8.6

2.7

8.4

8.9

2.6

3.8

2.8

عدد

28

8

23

2

82

88

29

96

نسبة

3.9

8

2.7

8.4

8.3

8.4

3.5

8.8

عدد

5

86

2

28

88

32

3

88

نسبة

8.8

8.7

8.2

3.9

8.8

4.3

8.4

8.7

عدد

6

88

82

9

26

8

85

86

نسبة

8.2

8.9

8.4

8.8

2.8

8

8.8

8.6

عدد

5

28

88

87

87

8

5

84

نسبة

8.8

2.3

8.3

3.3

8.8

8.8

8.6

8.6

عدد

9

8

83

7

85

8

33

77

نسبة

8.7

8

8.5

8.4

8.6

8

4.8

8.5

عدد

8

88

88

88

7

27

8

73

نسبة

8.6

8.8

8.2

2.8

8.8

3.7

8.8

8.4

السعودي

العلوم واالكتشافات
وادلخرتعات

عدد

5

45

86

38

85

8

28

848

التلفزيون

اجلرائم واحملاكمات

تلفزيون قطر

التعليم واالىتمام بالطفل

قناة اإلمارات

الصحة والدواء والسالمة

قناة الكويت

األعمال اإلرىابية

قناة اليمن

حقوق اإلنسان

قناة عمان

الكوارث واحلوادث وادلآسي

اجملموع

موضوعات التغطية

اسم القناة

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

تلفزيون البحرين

نسبة

8.8

2.6

8.2

8.8

8.8

8.8

8.2

8.9

عدد

84

8

5

4

7

8

85

45

نسبة

2.7

8

8.6

8.8

8.8

8

8.8

8.8

عدد

2

3

2

8

7

4

5

23

نسبة

8.4

8.3

عدد

2

8

8.2
8

8

8.8

3

3

8.5
8

8.6

8.4

2

88

نسبة
عدد

8.4
58
5
88
8

8.8
927

8
849

8.6
582

8.3
926

8
738

8.2
838

8.2
5297

888

888

888

888

888

888

888

نسبة

قيمة مربع كاي (كا)2

السعودي

عدد

4

24

2

5

8

8

2

46

التلفزيون

اجملموع

تلفزيون قطر

أخبار ادلشاىري

قناة اإلمارات

موضوعات أخرى

قناة الكويت

الفن والرتفيو والتسلية

قناة اليمن

ادلوضوعات والقضايا الدينية

قناة عمان

موضوعات التغطية

اجملموع

اسم القناة

8686.489

مستوى الداللة

ب-

8.888

أًدى الفسً لئ القنٌات اخللَذَْ السمسَْ لاختةك أغكا التغطَْ اإلخبازٍْ
تبئ نتاٖر اجلدً ز م ( )9تؿدز غكل اخلرب ا عتَادِ لبدٔ مجَبا نبٌات الدزاضبْ

ما ًدٌد تػالى لدٔ نٌات الكٌٍ ًالبشسٍن ًاملالكْ القسلَْ الطقٌدٍْ ً طس ًعابان يف
تستَببأ األغببكا أً القٌالببأ الجةثببْ األًىل يف تغطَتوببا اإلخبازٍببْ (اخلببرب ا عتَببادِ ثببم
تقسٍس املساضل فالتقسٍس املقبد داخبل اإلضبتدٌٍ) ًهبٌ الرتتَبأ ذاتبى يف اجلبدً ز بم ( )3مبا
ًدٌد اختةك يف نطأ ا ضبتخدا

أمبا لالنطببْ لقنباتُ اإلمبازات ًالبَان فقبد تػبالو يف

سلٌ التقسٍس املقد داخل اإلضتدٌٍ يف املستبْ الجانَْ ً الأ تقسٍس املساضبل يف املستببْ الجالجبْ
ًأظوببست نتبباٖر ا ختببباز اإلسؿبباُٖ مسلببا

بباِ

Test

 Chi-Squareيف اجلببدً ذاتببى أن

هنبببا اختةفب با ذا د لبببْ مقنٌٍبببْ لبببئ نبببٌات الدزاضبببْ لالنطببببْ ملبببتغق أغبببكا التغطَبببْ
اإلخبازٍْ سَح

ان

َاْ

اً 563.801=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01

99

100

ددً ز م ()9
أًدى ا ختةك لئ نٌات الدزاضْ ًفق غكل التغطَْ اإلخبازٍْ

عدد

96

97

100

48

197

14

223

775

نطبْ

18.6

10.5

11.8

9.4

21.3

1.9

26.9

14.6

تقسٍس مقد داخل

عدد

54

56

49

78

120

25

57

439

اإلضتدٌٍ

نطبْ

10.5

6.0

5.8

15.2

13.0

3.4

6.9

8.3

عدد

30

13

22

34

10

5

13

127

نطبْ

5.8

1.4

2.6

6.6

1.1

0.7

1.6

2.4

عدد

12

3

1

2

1

1

0

20

نطبْ

2.3

0.3

0.1

0.4

0.1

0.1

0

0.4

عدد

0

0

0

1

1

0

2

4

نطبْ

0

0

0

0.2

0.1

0

0.2

0.1

عدد

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

مقالةت داخل

عدد

0

0

1

0

0

0

0

1

اإلضتدٌٍ

نطبْ

0

0

0.1

0

0

0

0

0.02

عدد

515

927

849

512

926

738

830

5297

نطبْ

100

100

100

100

100

100

100

100

خرب اعتَادِ
تقسٍس مساضل

أ جس من غكل
ؾٌت غخؿَْ عرب
ااات أً مباغسّ عرب
األ ااز
خرب عادل
ؾٌت مساضل عرب
ااات أً مباغسّ عرب
األ ااز

ا اٌا
َاْ مسلا

نطبْ

اِ ( ا)2

مطتٌٔ الد لْ

البشسٍن

نطبْ

62.7

81.8

79.6

68.2

64.4

93.9

64.5

74.2

الطقٌدِ
تلفصٌٍن

عدد

323

758

676

349

596

693

535

3930

غكل التغطَْ

التلفصٌٍن

تلفصٌٍن طس

ناّ اإلمازات

ناّ الكٌٍ

ناّ الَان

ناّ عاان

ا اٌا

اضم القناّ

0.1

563.801
0.000

0.02

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

أًدى الفسً لئ القنٌات اخللَذَْ السمسَْ لاختةك مؿدز التغطَْ اإلخبازٍْ

ت-

ٍتكى من اجلدً ز م ( )10تػالى التلفصٌٍن الطقٌدِ ما التلفصٌٍن القطسِ مبن سَبح
تستَببأ املؿببادز الجةثببْ األًىل البب ٍببتم ا عتابباد علَوببا يف التغطَببْ اإلخبازٍببْ ًالبب مت
اإلغازّ إلَوا ضالقا يف اجلدً ز م ( )4سَح
تؿسسمات املطؤًلئ ًأ جس من مؿدز

انب لالرتتَبأ :القنباّ ذاتوبا دًن حتدٍبد

اا تػالى تستَأ مؿادز التغطَْ لدٔ تلفصٍبٌن

البشبسٍن ًاإلمببازات فكببان علببٓ النشببٌ التببالُ :تؿببسسمات املطببؤًلئ أ جببس مببن مؿببدز
ًالقنباّ ذاتوببا أمببا لالنطببْ لقنبباتُ الكٌٍب ًعابان فقببد

ببان الرتتَبأ فَواببا علببٓ النشببٌ
نبباّ الببَان

التببالُ :القنبباّ ذاتوببا أ جببس مببن مؿببدز ًتؿببسسمات املطببؤًلئ ًغببكل

(التالقْ للػسعَْ) اضتجنإ عن لقَْ القنٌات فعوس لدٍوا اعتاادها تؿسسمات املطبؤًلئ أً
ثم مؿدز القناّ ذاتوا دًن حتدٍد ثانَا ثم املؿادز اخلاؾْ ًا وٌلْ ثالجباً .أظوبست نتباٖر
ا ختباز اإلسؿاُٖ مسلبا

باِ

Test

 Chi-Squareيف اجلبدً ذاتبى أن هنبا اختةفبا ذا

د لببْ مقنٌٍببْ لببئ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ ملببتغق مؿببادز التغطَببْ اإلخبازٍببْ سَببح
َاْ

انب

اً 1777.034=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01
ددً ز م ()10
أًدى ا ختةك لئ نٌات الدزاضْ ًفق مؿدز التغطَْ اإلخبازٍْ
تلفصٌٍن البشسٍن

حتدٍد

نط
لْ
عدد

18.4

51.1

57.8

21.3

39.7

15.7

46.7

38.5

201

306

203

243

218

419

157

1747

نط
لْ
عدد

39.0

33.0

23.9

47.5

23.5

56.8

18.9

33.0

198

126

148

127

236

69

272

1176

نط

38.4

13.6

17.4

24.8

25.5

9.3

32.8

22.2

تؿسسمات مطؤًلئ

أ جس من مؿدز

لْ

الطقٌدِ

القناّ ذاتوا دًن

عدد

95

474

491

109

368

116

388

2041

مؿادز التغطَْ

التلفصٌٍن

تلفصٌٍن طس

ناّ اإلمازات

ناّ الكٌٍ

ناّ الَان

ناّ عاان

ا اٌا

اضم القناّ

101

102

مؿادز خاؾْ

عدد

4

5

0

14

1

105

1

130

ًجموٌلْ

نط
لْ
عدد

0.8

0.5

0

2.7

0.1

14.2

0.1

2.5

5

4

1

9

92

1

0

112

نط
لْ
عدد

1.0

0.4

0.1

1.8

9.9

0.1

0

2.1

8

11

6

6

7

1

11

50

نط

ً ا ت األنبإ

لْ
عدد

1.6

1.2

0.7

1.2

0.8

0.1

1.3

0.9

4

0

0

0

2

27

1

34

الٌطنَْ

نط

ً ا ت األنبإ

لْ
عدد

0.8

0

0

0

0.2

3.7

0.1

0.6

0

1

0

4

2

0

0

7

الغسلَْ

نط

0

لْ
عدد

0.1

0

0.8

0.2

0

0

0.1

515

927

849

512

926

738

830

5297

نط

100

100

100

100

100

100

100

100

مٌ ا علٓ اإلنرتن

مساضلٌ القناّ

ا اٌا
َاْ مسلا

 2لْ
اِ ( ا )

1777.034

مطتٌٔ الد لْ

خ-

0.000

أًدى الفسً لئ القنٌات اخللَذَبْ السمسَبْ لباختةك التؿبنَ اجلٌَضَاضبُ املقبرت
للدزاضْ
ٍتكى من اجلدً ز م ( )11تػالى نبٌات التلفصٍبٌن القطبسِ ًالكبٌٍ ًالقابانُ مبن

سَح تستَأ تناًاا لألطبس اجلغسافَبْ املقرتسبْ يف الدزاضبْ ا بالُ سَبح اهتاب التغطَبْ
اإلخبازٍْ يف هري القنٌات لالدً القسلَْ املطتقسّ أً ثم البدً ملبق القسلَبْ ًدبإت البدً
القسلَببْ ملببق املطببتقسّ
تكببسازات ًنطببأ

ببدً السلَببا القسلببُ ًملقهببا يف املستبببْ الجالجببْ

اببا تبببئ ذلببك

ببل نبباّ أمببا لالنطبببْ لقنبباتُ اإلمببازات ًالبشببسٍن فقببد دببإت الببدً

القسلَْ املطتقسّ يف املستبْ األًىل تلتوا الدً القسلَْ ملق املطبتقسّ ثانَبا ًالبدً ملبق القسلَبْ
يف املستبْ الجالجْ ً د غكل

ناّ الَان اضتجنإ خس –لَظ لغسٍأ -فذبإت دً السلَبا

القسلببُ يف مقدمببْ الرتتَببأ لنطبببْ  %56.6ثببم الببدً القسلَببْ املطببتقسّ ثانَببا لنطبببْ  %1.6ثببم

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

ٌن ناّ الَان تدتُ قان إسدٔ دً السلَا

الدً ملق القسلَْ ثالجا ًميكن تفطق ذلك

القسلببُ ًمتَببصت تغطَتوببا لبباإلملسا يف اإلطبباز اجلغببسايف احمللببًُ .أظوببست نتبباٖر ا ختببباز
اإلسؿبباُٖ مسلببا

بباِ

Test

 Chi-Squareيف اجلببدً ذاتببى أن هنببا اختةفببا ذا د لببْ

مقنٌٍببْ لببئ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ ملببتغق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ سَببح

َاببْ

ان ب

اً 2964.773=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01
ددً ز م ()11
أًدى ا ختةك لئ نٌات الدزاضْ ًفق التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت
تؿنَ الدًلْ
اضم القناّ

دً عسلَْ (ملق

دً السلَا القسلُ

ا اٌا

دً ملق عسلَْ

السلَا القسلُ)
نطبْ
عدد

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

450

15

113

9.4

364

33.6

927

17.5

ناّ الكٌٍ

655

21.8

46

3.8

225

20.8

926

17.5

تلفصٌٍن طس

707

23.5

60

5

82

7.6

849

16

ناّ عاان

570

19

62

5.1

198

18.3

830

15.7

ناّ الَان

48

1.6

683

56.6

7

0.6

738

13.9

396

13.2

70

5.8

49

4.5

515

9.7

181

6

173

14.3

158

14.6

512

9.7

3007

100

1207

100

1083

100

5297

100

التلفصٌٍن الطقٌدِ

تلفصٌٍن البشسٍن
ناّ ألٌ ظ
ا اٌا
َاْ مسلا

اِ ( ا)2

مطتٌٔ الد لْ

ز-

2964.773
0.000

أًدى الفسً لئ القنٌات اخللَذَْ السمسَْ لاختةك األدًاز املونَْ املاازضْ
ٍبببئ اجلببدً ز ببم ( )12طبَقببْ األدًاز املونَببْ املاازضببْ يف مٌقببٌعات نػببسات أخببباز

القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ فقبد لببسشت نبباّ البشببسٍن
اعتادت علٓ أدإ دًز التفطق (أً ) لػكل

ببد جس القنببٌات الب

بق يف تغطَْ مٌقٌعاتوا اإلخبازٍْ ًلنطببْ

ً %62.3هببٌ مببا ٍقببم ًدببٌد سكببٌز لؿببشفَُ القنبباّ يف القؿببْ اإلخبازٍببْ ثببم دًزِ النػببس
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احملاٍببد ًاملناؾببس ًأظوببست النتبباٖر أن تستَببأ األدًاز املونَببْ املاازضببْ يف نببٌات
املالكْ القسلَْ الطقٌدٍْ ً طس ًاإلمازات ًالكٌٍ

ببل مببن:

ًالَان ًعاان اتطبم ًلػبكل

بق لبددإ ثةثبْ أدًاز مونَبْ زَٖطبْ فقبإل يف تغطَبْ مٌقبٌعاتوا اإلخبازٍبْ ًعلبٓ الرتتَبأ
التالُ :أً دًز الناغس احملاٍد ثانَا دًز الناغس املفطس إىل دانأ الدًز احملاٍبد ثالجبا دًز
الناغس املؤٍد أً املناؾس ًلسشت اضتجنإات طفَفْ ًاقشْ يف أدإ

ل من ناتُ الكٌٍب

ً طس للبدًز املوبم اخلبدمُ لنطببْ  %16يف تغطَبْ مٌقبٌعات األًىل ًنطببْ  %13يف تغطَبْ
مٌقبٌعات الجانَبًْ .أظوبست نتباٖر ا ختبباز اإلسؿباُٖ مسلبا

باِ

 Chi-Squareيف

Test

اجلدً ذاتى أن هنبا اختةفبا ذا د لبْ مقنٌٍبْ لبئ نبٌات الدزاضبْ لالنطببْ ملبتغق األدًاز
املونَببْ املاازضببْ سَببح

انب

بباِ ( ببا )2دالببْ عنببد مطببتٌٔ  0.05فد ببل يف

ببَم مسلببا

دطْ مبن األدًاز املونَبْ فقبإل ًهبُ( :دًز الناغبس احملاٍبد املفطبس املػباز

دًز املسا بأ

اخلؿم دًز املؤٍد املناؾس دًز اخلدمْ الدًز اإلعةمبُ الرتفَوبُ) ًيف املقالبل
َاْ مسلا

انب

اِ ( ا )2ملق دالْ لالنطبْ للدًز املوم املبدنُ ممبا ٍقبم عبد ًدبٌد فبسً

ذات د لْ مقنٌٍْ لئ نٌات الدزاضْ يف هرا الدًز املوم.
ددً ز م ()12
أًدى ا ختةك لئ نٌات الدزاضْ ًفق األدًاز املونَْ املاازضْ

املفطس املػاز
دًز املسا أ
اخلؿم
دًز املؤٍد

تلفصٌٍن البشسٍن

نطبْ*

62.3

24.9

30.0

37.9

46.0

23.6

41.8

عدد

0

0

0

0

0

2

0

نطبْ*

0

0

0

0

0

0.3

0

عدد

204

68

140

20

160

98

201

الطقٌدِ

عدد

321

231

255

194

426

174

347

التلفصٌٍن

تلفصٌٍن طس

ناّ اإلمازات

ناّ الكٌٍ

ناّ الَان

ناّ عاان

احملاٍد

( ا)

نطبْ*

37.1

75.0

69.6

62.1

53.2

76.2

58.1

2

دًز الناغس

اِ

عدد

191

695

591

318

493

562

482

األدًاز املونَْ

َاْ مسلا

اضم القناّ

**322.339

**315.800

**12.360
**351.105

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

املناؾس
دًز اخلدمْ
الدًز اإلعةمُ
الرتفَوُ
الدًز املدنُ

نطبْ*

39.6

7.3

16.5

3.9

17.3

13.3

24.2

عدد

1

0

13

1

16

0

6

نطبْ*

0.2

0

1.5

0.2

1.7

0

0.7

عدد

3

0

1

4

3

0

1

نطبْ*

0.6

0

0.1

0.8

0.3

0

0.1

عدد

0

0

1

1

3

3

0

نطبْ*

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

515

927

849

512

926

738

830

عدد املٌاد اإلخبازٍْ
* النطبْ لقدد املٌقٌعات

**38.109

**14.884

8.596

** دالْ عند مطتٌٔ  0.05فد ل

 .4الطاات القامْ للتغطَْ اإلخبازٍْ من سَح متغقات :مٌقٌعات التغطَْ ًأغكااا
ًمؿادزها ًأدًازها املونَْ ًفقا لتؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقبرت  :دً عسلَبْ
مطتقسّ -دً عسلَْ ملق مطتقسّ -دً ملق عسلَْ
 .1مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ ًفق التؿبنَ اجلٌَضَاضبُ املقبرت ٍ :قبسض اجلبدً ز بم
( )13تفؿببَة لطبَقببْ ظوببٌز مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببْ يف

ببل منطقببْ أً تؿببنَ

علٓ سدي ًلتنباً املٌقبٌعات األزلبا األًىل يف التغطَبْ اإلخبازٍبْ ابري الدزاضبْ

ابا

تبئ يف اجلدً ز م ( )2مل دمد مبجة ظوبٌز تستَبأ املٌقبٌعات األزلبا األًىل لالنطببْ
لدً السلَبا القسلبُ أً البدً القسلَبْ ملبق املطبتقسّ

ابا هبٌ ا بالُ يف اجلبدً القبا

لرتتَأ مٌقٌعات التغطَْ ًإمنا دإت املٌقٌعات القطكسٍْ ً كاٍا الدفاا البٌطم
يف املستبْ األًىل لتكساز (ً )603نطبْ  %50من أخباز هري املنطقْ البالغبْ ( )1207مبادّ
إخبازٍْ تلتوا املٌقٌعات الطَاضَْ ًا كٌمَْ لنطبْ  %18.2ثم مٌقٌعات األشمبات
الدًلَببْ ثالجببا لنطبببْ  %6ثببم مٌقببٌعات الكببٌازخ ًا ببٌادخ ًاملاضببُ زالقببا ًأخببباز
اجلساٖم ًاحملا اات خامطا ًهٌ تستَأ أ ل ما ٍقا عنى أنى منطقُ نعبسا ملبا تػبودي
هبري الببدً مبن سالببْ اضبتقساز ًاقببطساب عؿبف لوببا ًنعبسا لغَبباب أً لبْ سكببٌز
مٌقٌعات ا تؿاد ًعامل املبا ًاألعابا أً مٌقبٌعات السٍباض ًا سبرتاك أً ملقهبا
من املٌقبٌعات الب تقكبظ يف سكبٌزها ًدبٌد ا بد األدنبٓ مبن ا ضبتقساز ..لاملقالبل
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ببان تستَببأ مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببْ يف دً عسلَببْ مببن ملببق دً السلَببا القسلببُ
تستَبا ٍتطق ًالرتتَأ القا ملٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ فذإت املٌقٌعات الطَاضبَْ
ًا كٌمَبببْ أً تلتوبببا املٌقبببٌعات القطبببكسٍْ ً كببباٍا البببدفاا البببٌطم ثانَبببا ثبببم
مٌقٌعات ا تؿاد ًعامل املا ًاألعاا ثالجا ًمٌقٌعات السٍاقْ ًا سرتاك زالقبا.
ًأظوببست نتبباٖر ا ختببباز اإلسؿبباُٖ مسلببا

بباِ Test

 Chi-Squareيف اجلببدً ز ببم

( )13أن هنا اختةفا ذا د لْ مقنٌٍْ يف مٌقٌعات التغطَبْ اإلخبازٍبْ لباختةك دً
انب ب

أً منببباطق التؿبببنَ اجلٌَضَاضبببُ املقبببرت للدزاضبببْ ا الَبببْ سَبببح

َابببْ

اً 2062.939=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01
ددً ز م ()13
مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ لاختةك التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت
تؿنَ الدًلْ
مٌقٌعات التغطَْ

دً عسلَْ ملق

دً السلَا

السلَا القسلُ

القسلُ

دً ملق عسلَْ

ا اٌا

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

الطَاضَْ ًا كٌمَْ

885

29.4

220

18.2

165

15.2

1270

24

القطكسٍْ ً كاٍا الدفاا الٌطم

344

11.4

603

50

96

8.9

1043

19.7

ا تؿاد ًعامل املا ًاألعاا

646

21.5

42

3.5

150

13.9

838

15.8

السٍاقْ ًا سرتاك

381

12.7

3

0.2

309

28.5

693

13.1

البَْٗ ًالطكان

139

4.6

6

0.5

14

1.3

159

3

األشمات الدًلَْ

28

0.9

73

6

51

4.7

152

2.9

الكٌازخ ًا ٌادخ ًاملاضُ

30

1

25

2.1

86

7.9

141

2.7

سقٌ اإلنطان

44

1.5

58

4.8

31

2.9

133

2.5

األعاا اإلزهالَْ

61

2

23

1.9

45

4.2

129

2.4

الؿشْ ًالدًإ ًالطةمْ

82

2.7

25

2.1

3

0.3

110

2.1

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

التقلَم ًا هتاا لالطفل

83

2.8

11

0.9

2

0.2

96

1.8

اجلساٖم ًاحملا اات

19

0.6

54

4.5

15

1.4

88

1.7

ا قطسالات ًالقة ل

28

0.9

16

1.3

40

3.7

84

1.6

36

1.2

1

0.1

49

4.5

86

1.6

72

2.4

1

0.1

4

0.4

77

1.5

37

1.2

34

2.8

2

0.2

73

1.4

املٌقٌعات ًالقكاٍا الدٍنَْ

37

1.2

3

0.2

6

0.6

46

0.9

الفن ًالرتفَى ًالتطلَْ

38

1.3

2

0.2

5

0.5

45

0.8

مٌقٌعات أخسٔ

14

0.5

4

0.3

5

0.5

23

0.4

أخباز املػاهق

3

0.1

3

0.2

5

0.5

11

0.2

3007

100

1207

100

1083

100

5297

100

ًاملعاهسات
القلٌ ًا

تػافات ًاملخرتعات

ثقافْ ًتساخ
كاٍا الفقس ًاإلضكان ًالبطالْ

ا اٌا
َاْ مسلا

اِ ( ا)2

مطتٌٔ الد لْ

2062.939
0.000

 .2أغكا التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًفبق التؿبنَ اجلٌَضَاضبُ املقبرت  :تٌقبى نتباٖر اجلبدً
ز م ( )14أن أغكا التغطَْ الطاٖدّ يف هري الدزاضْ انقكط لػبكل غببى مطبالق
ما التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت فَوا فلم شمتل تستَأ األغكا الطاٖدّ

بجقا –

لاضببتجنإ الببدً ملببق القسلَببْ -فذببإت أغببكا التغطَببْ اإلخبازٍببْ يف الببدً املطببتقسّ
لالرتتَبببأ القبببا  :أً

اخلبببرب ا عتَبببادِ ًلبببدعلٓ نطببببْ  %65.5ثانَبببا تقسٍبببس املساضبببل

ًلنطبْ  %21.5ثالجا التقسٍس املقد داخل اإلضتدٌٍ ًلنطبْ ً .%9.2لالنطببْ لبدً السلَبا
القسلُ أً الدً ملق املطتقسّ فقبد دبإ أً غبكل اخلبرب ا عتَبادِ لنطببْ  %84.2ثبم
تقسٍببس املساضببل لنطبببْ  %6.8ثببم التقسٍببس املقببد داخببل اإلضببتدٌٍ لنطبببْ  %7أمببا لالنطبببْ
للببدً ملببق القسلَببْ فقببد تؿببدز اخلببرب ا عتَببادِ لنطبببْ  %87.1ثببم التقسٍببس املقببد داخببل
اإلضتدٌٍ يف املستبْ الجانَْ لنطبْ ً %4.2تقسٍس املساضل لنطبْ ً %4.2يف هرا التؿبنَ
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إغببازّ لكببق أً لببْ عببدد مساضببلُ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ لتغطَببْ أخببباز الببدً ملببق
اا تربش نتاٖر هرا اجلدً إغازّ أخسٔ هامْ تتقلق لدن أغكا تغطَْ الدً

القسلَْ.

املطتقسّ مل لتل عن تغطَْ أغكا الدً ملق املطبتقسّ ًهبُ نقطبْ هامبْ تطبرتعُ
انتبباي القباٖائ لا تؿببا يف نبٌات الدزاضببًْ .أظوبست نتباٖر ا ختببباز اإلسؿباُٖ مسلببا
باِ Test

 Chi-Squareيف اجلبدً ز بم ( )14أن هنبا اختةفبا ذا د لبْ مقنٌٍبْ يف

أغببكا التغطَببْ اإلخبازٍببْ لبباختةك دً أً منبباطق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ سَببح
َاْ

ان

اً 328.860=²مبطتٌٔ د لْ أ ل من (.)0.01
ددً ز م ()14

أغكا التغطَْ اإلخبازٍْ لاختةك التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت
تؿنَ الدًلْ
غكل التغطَْ

دً عسلَْ ملق

دً السلَا

السلَا القسلُ

القسلُ

ا اٌا

دً ملق عسلَْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

خرب اعتَادِ

1971

65.5

1016

84.2

943

87.1

3930

74.2

تقسٍس مساضل

647

21.5

82

6.8

46

4.2

775

14.6

تقسٍس مقد داخل اإلضتدٌٍ

277

9.2

85

7

77

7.1

439

8.3

أ جس من غكل

88

2.9

22

1.8

17

1.6

127

2.4

ؾٌت غخؿَْ عرب ااات
أً مباغسّ عرب األ ااز

19

0.6

1

0.1

0

0

20

0.4

خرب عادل

3

0.1

1

0.1

0

0

4

0.1

ؾٌت مساضل عرب ااات أً

1

0.03

0

0

0

0

1

0.02

1

0.03

0

0

0

0

1

0.02

3007

100

1207

100

1083

100

5297

100

مباغسّ عرب األ ااز
مقالةت داخل اإلضتدٌٍ
ا اٌا
َاْ مسلا

اِ ( ا)2

مطتٌٔ الد لْ

328.860
0.000

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

 .3مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ ًفق التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت  :تٌقى نتاٖر اجلدً ز م
( )15أن انقكاع مؿادز التغطَْ الطاٖدّ يف هري الدزاضْ مل ٍكن مطالقا لػكل
ًاقى ما التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت فَوا فبالنطبْ للدً القسلَْ املطتقسّ تؿدز
مؿدز القناّ ذاتوا دًن حتدٍد دًن املؿادز األخسٔ لنطبْ  %42.3تةي مؿدز (أ جس
من مؿدز) لنطبْ  %28.2ثم مؿدز تؿسسمات املطؤًلئ لنطبْ ً %25.9فَاا ٍتقلق
لالدً ملق املطتقسّ فقد دإ مؿدز تؿسسمات املطؤًلئ يف املستبْ األًىل لنطبْ
 %48.8تةي مؿدز القناّ ذاتوا دًن حتدٍد لنطبْ  %19.9ثم مؿدز (أ جس من
مؿدز) ثالجا لنطبْ ً %17.6ادز اإلغازّ إىل أن املؿادز اخلاؾْ ًا وٌلْ دإت يف
مستبْ زالقْ لنطبْ  %10.1لدٔ هرا التؿنَ
اضتخداما ارا املؿدز

ٌن ناّ الَان

اا تبئ من اجلدً ز م ()10

ا الُ يف ٍتقلق مبؿدز مساضلٌ القن اّ ما تٌؾل

ان أ جس القنٌات
ًتؤ د نتاٖر اجلدً

إلَى النتاٖر يف اجلدً اخلاف

لدغكا التغطَْ اإلخبازٍْ لالنطبْ لػكل تقسٍس املساضل سَح دإ مؿدز مساضلٌ
القناّ لنطأ متٌاققْ ضٌإ يف الدً القسلَْ املطتقسّ أً ملق املطتقسّ أً الدً ملق
القسلًَْ .أظوست نتاٖر ا ختباز اإلسؿاُٖ مسلا

اِ

Chi-Square Test

يف اجلدً

ز م ( )15أن هنا اختةفا ذا د لْ مقنٌٍْ يف مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ لاختةك دً
أً مناطق التؿنَ اجلٌَضَاضُ سَح

ان

َاْ

اً 897.312=²مبطتٌٔ د لْ

أ ل من (.)0.01
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ددً ز م ()15
مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ لاختةك التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت
تؿنَ الدًلْ
مؿادز التغطَْ

دً عسلَْ ملق

دً السلَا

السلَا القسلُ

القسلُ

ا اٌا

دً ملق عسلَْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

عدد

نطبْ

القناّ ذاتوا دًن حتدٍد

1271

42.3

240

19.9

530

48.9

2041

38.5

تؿسسمات مطٌٗلئ

778

25.9

589

48.8

380

35.1

1747

33

أ جس من مؿدز

847

28.2

213

17.6

116

10.7

1176

22.2

مؿادز خاؾْ ًجموٌلْ

5

0.2

122

10.1

3

0.3

130

2.5

مٌ ا علٓ اإلنرتن

64

2.1

4

0.3

44

4.1

112

2.1

مساضلٌ القناّ

34

1.1

11

0.9

5

0.5

50

0.9

ً ا ت األنبإ الٌطنَْ

8

0.3

26

2.2

0

0

34

0.6

ً ا ت األنبإ الغسلَْ

0

0

2

0.2

5

0.5

7

0.1

3007

100

1207

100

1083

100

5297

100

ا اٌا
َاْ مسلا

اِ ( ا)2

مطتٌٔ الد لْ

897.312
0.000

 .4األدًاز املونَببْ يف مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببْ ًفببق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ املقببرت :
تٌقببى نتبباٖر اجلببدً ز ببم (ً )16دببٌد تطببالق إىل سببد

بببق يف تستَببأ األدًاز املونَببْ

املػاز إلَى يف اجلدً ز م ( )7ما مبا هبٌ مٌدبٌد يف التؿبنَ اجلٌَضَاضبُ املقبرت يف
الدزاضْ ملق أن ألسش ما ميكن أن ٍػاز إلَى نطببْ اعتاباد نبٌات الدزاضبْ علبٓ البدًز
املوم احملاٍد يف مٌقٌعات أخباز الدً القسلَْ ملق املطتقسّ يف تناً تلك املٌقبٌعات
ًال للغ  %68.6مقازنْ ما ذات الدًز لالنطبْ للبدً القسلَبْ املطبتقسّ

ابا ٍؤ بد

علٓ ذلك ارمفباض نطبأ البدًز املوبم املفطبس يف تغطَبْ مٌقبٌعات البدً القسلَبْ ملبق
املطتقسّ إذ للغ النطبْ ً %31.2مل سمغ الدًز املؤٍبد ضبٌٔ علبٓ نطببْ  %8.3يف ذات

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

التؿببنَ اجلغببسايف ً ببد تقببم هببري النتَذببْ أٍك با ًدببٌد اابباي حماٍببد لببدٔ نببٌات
الدزاضْ يف تغطَْ أخباز دً السلَا القسلُ أً الدً القسلَْ ملبق املطبتقسّ أمبا لالنطببْ
للدً ملق القسلَْ فقد اتطا األدًاز املونَبْ يف تغطَبْ مٌقبٌعاتوا لتؿبدز دًز الناغبس
احملاٍببد فبلغب نطبببْ هببرا الببدًز  %84.3مقالببل  %15.7للببدًز املوببم املفطببس أً املػبباز .
بباِ Test

ًأظوببست نتبباٖر ا ختببباز اإلسؿبباُٖ مسلببا

 Chi-Squareيف اجلببدً ز ببم

( )16أن هنا اختةفا ذا د لْ مقنٌٍْ يف األدًاز املونَْ( :دًز الناغبس احملاٍبد املفطبس
املػببباز

دًز املسا بببأ اخلؿبببم دًز املؤٍبببد املناؾبببس دًز اخلدمبببْ البببدًز املبببدنُ)

لاختةك دً أً مناطق التؿنَ اجلٌَضَاضُ سَح

َم مسلا

ان

باِ ( با)2

دالْ عند مطتٌٔ  0.05أما لالنطبْ للدًز املوبم (اإلعةمبُ الرتفَوبُ) فلبم تكبن َابْ
مسلا

اِ ( ا )2دالْ يف هرا املتغق.
ددً ز م ()16

األدًاز املونَْ يف مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍْ لاختةك التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت
تؿنَ الدًلْ

دً عسلَْ ملق

دً السلَا

السلَا القسلُ

القسلُ

دً ملق عسلَْ

َاْ مسلا
اِ ( ا)2

األدًاز املونَْ
دًز الناغس احملاٍد

عدد

نطبْ*

عدد

نطبْ*

عدد

نطبْ*

1591

52.9

828

68.6

913

84.3

**358.013

املفطس املػاز

1401

46.6

377

31.2

170

15.7

**347.491

دًز املؤٍد املناؾس

790

26.3

100

8.3

1

0.1

**471.440

دًز اخلدمْ

28

0.9

0

0

9

0.8

**11.111

الدًز اإلعةمُ الرتفَوُ

7

0.2

0

0

5

0.5

5.395

الدًز املدنُ

3

0.1

5

0.4

0

0

**7.708

دًز املسا أ اخلؿم

0

0

2

0.2

0

0

**6.780

عدد املٌقٌعات
* النطبْ لقدد املٌقٌعات

3007

1207

1083

** دالْ عند مطتٌٔ  0.05فد ل
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ثانياً :فرضيات الدراسة
الفسقببَْ األًىل :مت بببٌ الفسقببَْ األًىل لٌدببٌد فببسً ذات د لببْ إسؿبباَْٖ لببئ القنببٌات
املطببتودفْ لالدزاضببْ يف التغطَببْ اإلخبازٍببْ لػببكل عببا
اإلسؿبباَْٖ مسلبببا

ببباِ

Test

سَببح أغببازت نتبباٖر ا ختبببازات

 Chi-Squareيف اجلبببداً ز بببم ( )10(ً )9(ً )8لٌدبببٌد

اخببتةك ذا د لببْ إسؿبباَْٖ لببئ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ ملببتغقات مٌقببٌعات ًأغببكا
ًمؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ.
الفسقببَْ الجانَببْ :مت بببٌ الفسقببَْ الجانَببْ لٌدببٌد فببسً ذات د لببْ إسؿبباَْٖ يف التغطَببْ
اإلخبازٍْ لقنٌات الدزاضبْ لباختةك تؿبنَ الدزاضبْ اجلٌَضَاضبُ املقبرت ألًقباا البدً
القسلَببْ سَببح أغببازت نتبباٖر ا ختبببازات اإلسؿبباَْٖ مسلببا

بباِ

Test

 Chi-Squareيف

اجلداً ز م ( )15(ً )14(ً )13لٌدٌد اختةك ذا د لبْ إسؿباَْٖ يف التغطَبْ اإلخبازلبْ
لقنٌات الدزاضْ لاختةك تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت .
الفسقَْ الجالجبْ :مت ببٌ الفسقبَْ الجالجبْ لٌدبٌد فبسً ذات د لبْ إسؿباَْٖ لٌدبٌد فبسً
ذات د لْ إسؿاَْٖ يف طبَقْ األدًاز املونَْ املاازضْ يف تغطَْ القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ
السمسَْ لاختةك تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت ألًقاا الدً القسلَْ سَح لَن
نتَذببْ ا ختببباز اإلسؿبباُٖ مسلببا

بباِ

Test

 Chi-Squareيف اجلببدً ز ببم ( )16لٌدببٌد

اختةك ذا د لْ إسؿاَْٖ يف طبَقْ األدًاز املونَْ لاختةك تؿنَ الدزاضبْ اجلٌَضَاضبُ
املقرت ألًقاا الدً القسلَْ.
مناقشة النتائج
عسقببب هببببري الدزاضببببْ طبَقببببْ األدًاز املونَببببْ املاازضببببْ يف نػببببسات أخببببباز القنببببٌات
التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ ًللببغ إمجببالُ عَنببْ املببٌاد اإلخبازٍببْ ( )5297مببادّ إخبازٍببْ
تٌشع ب عل بٓ القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ دببإت سببدًدها القلَببا يف ببل مببن
نببٌات التلفصٍببٌن الطببقٌدِ لنطبببْ ً %17.5التلفصٍببٌن الكببٌٍ ً %17.48تلفصٍببٌن طببس
ً %16تلفصٌٍن عاان  %15.66فَاا ان أ ل النطأ املٌٍْٗ يف ناتُ البشبسٍن %9.725
ًاإلمازات .%9.66
ً دم نتباٖر الدزاضبْ ؾبٌزّ لطبَقبْ التغطَبْ اإلخبازٍبْ يف نبٌات الدزاضبْ مبن سَبح
مٌقببٌعاتوا ًأغببكااا ًمؿببادزها فتاشببٌزت مٌقببٌعات التغطَببْ اإلخبازٍببْ سببٌ أزلقببْ

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

مٌقببٌعات زَٖطببَْ مببن إمجببالُ عػببسٍن مٌقببٌا إخبببازِ ًدببإت املٌقببٌعات الطَاضببَْ
ًا كٌمَببْ يف املستبببْ األًىل لنطبببْ  %24تلتوببا املٌقببٌعات القطببكسٍْ ً كبباٍا الببدفاا
الٌطم لنطبْ  %19.7فاٌقٌعات ا تؿاد لنطبْ  %15.8ثبم مٌقبٌعات السٍاقبْ لنطببْ
 %13.1لببتقكظ نببٌات الدزاضببْ لببرلك مطببازات ا هتاببا اإلعةمببُ الطبباٖدّ يف منطقببْ
اخللببَر ًالقببامل القسلببُ عاٌمبا خببة الطببنٌات القلَلببْ املاقببَْ اببا تبببئ أٍكببا مببن نتبباٖر
الدزاضببببات الطببببالقْ دزاضببببْ (املٌضببببٌِ ًعببببةًِ ً )2015دزاضببببْ ( د ) 2011
ًدزاضببْ (طببس ً ) 2006مجَقوببا أ ببدت إىل دانببأ نتبباٖر الدزاضببْ ا الَببْ علببٓ قببق
ا هتاببا لاملٌقببٌعات ا تاقَببْ األخببسٔ املستبطببْ لاخلببدمات القامببْ الؿببشْ ًالتقلببَم
ًالطَاسْ ًالرتفَى.
أما لالنطبْ ألغكا التغطَْ اإلخبازٍْ ًمؿادزها لَن نتاٖر الدزاضْ ا الَبْ تؿبدز
غكل اخلرب ا عتَادِ ملا ٍقازب ثةثْ أزلاا عَنْ الدزاضْ من املٌاد اإلخبازٍبْ  %74.2تبةي
غكل تقسٍس مساضل القناّ لنطبْ ً %14.6لتلب هبري النتَذبْ مبا دزاضبْ (طبس ) 2006
ال تٌؾل إىل أن اضتخدا غبكل اخلبرب ا عتَبادِ دبإ يف القنبٌات اإلخبازٍبْ يف املستببْ
األًىل لنطبْ  %55.5تةي غكل تقسٍس املساضل يف املستبْ الجانَْ ًهٌ ا ختةك الرِ ميكن
تفطقي ختةك نٌا القنٌات فقنٌات الدزاضْ ا الَْ التلفصٌٍنَْ نٌات دامقبْ سكٌمَبْ
فَاا نٌات دزاضْ (طس  ) 2006هُ نٌات إخبازٍْ متخؿؿْ اا من اإلمكانَات التقنَبْ
ًالبػسٍْ ا سرتافَْ يف جما األخباز ما ٍفٌ القنٌات اجلامقْ.
ًأما لالنطبْ مل تغق مؿبدز املبادّ اإلخبازٍبْ فقبد تٌؾبل الدزاضبْ ا الَبْ إىل أن مؿبدز
(القنبباّ ذاتوببا دًن حتدٍببد) دببإ يف املستبببْ األًىل لنطبببْ ً %38.5دببإ مؿببدز تؿببسسمات
املطؤًلئ يف املستبْ الجانَْ لنطبْ  %33تةي اضتخدا نٌات الدزاضْ أل جس من مؿبدز يف
مٌادها اإلخبازٍْ لنطبْ ً %22.2سل مؿادز مساضبلٌ القنباّ ًً با ت األنببإ الٌطنَبْ
ًً ا ت األنبإ الغسلَْ يف مساتأ متدخسّ ًلتل النتَذْ الطالقْ ما دزاضبْ (املٌضبٌِ
ًعببةًِ  ) 2015ال ب اضببتخدم مؿببدز ً ببا ت األنبببإ الدًلَببْ يف املستبببْ األًىل ثببم
املؿادز اخلاؾْ يف املستبْ الجانَْ ًٍفطس الباسح ذلك ختةك مٌقٌا الدزاضتئ سَح
ز صت دزاضْ (املٌضٌِ ًعةًِ  ) 2015علٓ تغطَْ أخباز ثٌزات السلَبا القسلبُ فقبإل
ًهنا ٌٍد الباسح ً اا ضَتبئ يف الفقسّ التالَْ اإلغازّ إىل أن نبٌات الدزاضبْ ا الَبْ
ان ميكن أن تقتاد يف تغطَتوا ألخباز الدً القسلَْ ملق املطتقسّ علبٓ ً با ت األنببإ
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الغسلَبببْ ٌنوبببا ضتػبببكل سَبببادا موابببا يف النػبببس ًتنٌعبببا موابببا يف املؿبببادز يف تغطَتوبببا
اإلخبازٍْ ًملا لرلك من أهاَْ يف مطاعدّ اجلاوٌز علٓ تكٌٍن زإ ًمٌا ذمٌ األسبداخ
ًاملٌقٌعات املختلفْ لػبكل متبٌاشن لنبإ علبٓ مقلٌمبات افَبْ مبن ًدوبات نعبس خمتلفبْ
دًن ا ادببْ إىل تقببدٍم تفطببقات مببن القبباٖم لا تؿببا ًنعببسا لطبَقببْ نببٌات الدزاضببْ
ا كٌمَْ ملق الس َْ ف ن الباسح ٍسٔ قسًزّ اإلغازّ أٍكا إىل النتَذْ ال تٌؾل ابا
دزاضبببْ بببل مبببن ( بببازلنرت; فَكبببٌ; ًف لبببٌهَاس Carpenter, Fico and Boehmer
ً ) 2016ال زأت أنبى لابا اشداد عبدد املساضبلئ الؿبشافَئ يف القؿبْ اخلربٍبْ ف نبى
ميكن التنبؤ ًلػكل بق لتفقَل دًز الناغبس يف سبئ ٍقابا دًز املفطبس ًعبد تفقَبل
دًز املسا أ.
ًفَاا ٍتقلق متغقِ األطس اجلغسافَْ القامْ للتغطَبْ اإلخبازٍبْ ًاألطبس اجلغسافَبْ ًفبق
تؿنَ الدزاضْ اجلٌَضَاضُ املقرت فقد لَن نتاٖر الدزاضبْ ا الَبْ ًدبٌد انطبذا لبئ
ة اإلطازٍن يف التغطَْ اإلخبازٍْ لقنٌات الدزاضْ ذات الطالا ا كٌمُ ًال ملالببا مبا
ت وتم لاإلطاز احمللُ أ جس من األطس األخسٔ فتؿدز اإلطاز اجلغسايف احمللُ املستببْ األًىل
اببا تبببئ مببن اجلببدً ز ببم (ً )5تؿببدز اإلطبباز اجلغببسايف للببدً القسلَببْ
لنطبببْ %50.9
املطببتقسّ لنطبببْ  %56.8اببا تبببئ مببن اجلببدً ز ببم ( )6يف سببئ ببان إطبباز الببدً ملببق
املطتقسّ لنطبْ .%22.8
ًلَنب نتباٖر الدزاضببْ ا الَبْ لالنطبببْ ملبتغق األدًاز املونَبْ يف اجلببدً ز بم ( )7اعتابباد
نببٌات الدزاضببْ لػببكل قببقَ علببٓ أ جببس مببن دًز موببم يف تغطَببْ ببل مٌقببٌا مببن
مٌقببٌعاتوا اإلخبازٍببْ ًلببسش لػببكل بببق دًز النػببس احملاٍببد لنطبببْ ً %62.9دببإ دًز
الناغببس املفطببس أً املػبباز يف تفطببق مٌقببٌا التغطَببْ لنطبببْ ً %36.8تكببإ اضببتخدا
األدًاز املونَْ اخلدمَْ أً الرتفَوَبْ أً تلبك املتقلقبْ لاجلٌانبأ املدنَبْ أً املسا ببْ يف التغطَبْ
اإلخبازٍببْ لببدٔ نببٌات الدزاضببْ ًٍسدببا الباسببح ذلببك التكبباؤ إىل حمدًدٍببْ مٌقببٌعات
التغطَْ اإلخبازٍْ يف نٌات الدزاضْ ًال تس صت يف أزلقْ مٌقٌعات زَٖطْ اا تببئ
ضببالقا إىل دانببأ مببا أ ببدت علَببى (مَبباذً ًف خببسًن  ) 2016 Mellado & Othersمببن
ًدبببٌد تبببدثقات لقبببدد مبببن املبببتغقات مجبببل نبببٌا ًضببباٖل اإلعبببة ًالتٌدبببى الطَاضبببُ ابببا
ًمٌقٌعات األخباز ال ٍتم تغطَتوا اؤغسات مواْ مؤثسّ تفؿى عبن مطبتٌٍات متنٌعبْ
من األدًاز املونَْ ًال مل تعوس لدٔ نٌات الدزاضْ ا الَْ; فباضتجنإ نباّ البشبسٍن الب

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

ظوبس لؿبشفََوا سكبٌز يف التغطَبْ اإلخبازٍبْ
نعسا لربًش الدًز املوم املػباز أً املفطبس مقازنبْ لبدًز الناغبس احملاٍبد ميكبن القبٌ أن
ملَاب الدًز الرتفَوُ أً اخلدمُ علٓ ضبَل املجا ًلػكل عا يف نٌات الدزاضْ ٍقبٌد إىل
ملَاب سكٌز اجلاوٌز يف مٌقٌعات التغطَْ اإلخبازٍبْ ًالب متشبٌزت يف أزلبا مٌقبٌعات
زَٖطَْ تستبإل لػكل ًثَق ما مبدخل بٌّ عة بْ الٌضباٖل يف ا تابا Power Relation
ً بببان مبببن املاكبببن أن ٍكبببٌن عامبببل ا ضبببتقساز ضبببببا ًدَوبببا يف سكبببٌز األدًاز املونَبببْ
املتكاٖلْ أً الكقَفْ.
ًلاعتااد الدزاضْ ا الَْ علٓ متغق األطس اجلغسافَْ ًفق التؿنَ اجلٌَضَاضُ
املقرت يف املقازنْ لئ نٌات الدزاضْ لالنطبْ لألدًاز املونَْ مٌقٌا الدزاضْ السَٖظ
فقلٓ السملم من عد اعتااد نٌات الدزاضْ علٓ مؿادز خازدَْ ٌ ا ت األنبإ الغسلَْ
لالنطبْ للدً القسلَْ ملق املطتقسّ إ أن نتاٖر اجلدً ز م ( )16لَن اعتااد نٌات
الدزاضْ علٓ دًز النػس املوم احملاٍد يف مٌقٌعات أخباز الدً القسلَْ ملق املطتقسّ
سَح للغ نطبْ ذلك الدًز  %68.6مقازنْ ما ذات الدًز لالنطبْ للدً القسلَْ املطتقسّ
ً اا ميكن التد َد لقد هري النتَذْ لٌدٌد التصا من القاٖائ لا تؿا يف نٌات
الدزاضْ ذمٌ تٌدوات ًضَاضَات مؤضطاتوم اإلعةمَْ ف نى ميكن القٌ أن ذلك ا لتصا
ل الدًز احملاٍد يف النػس ميكن أن ٍكٌن د د ًدوات نعس خمتلفْ متكن اجلاوٌز
من تكٌٍن زأِ ًاقى سٌ ما ٍدًز يف تلك الدً ًهٌ ما أ دتى النتاٖر اخلاؾْ
مبؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ إقافْ إىل ارمفاض نطأ الدًز املوم املفطس يف تغطَْ
مٌقٌعات الدً القسلَْ ملق املطتقسّ إذ للغ النطبْ ً %31.2مل سمغ الدًز املؤٍد
ضٌٔ علٓ نطبْ  %8.3يف ذات التؿنَ اجلغسايف.
ًتػالو نتاٖر الدزاضْ ا الَْ لالنطبْ للدًز املوم احملاٍد ما الدً املطتقسّ ًذات
اإلطاز احمللُ ما نتاٖر دزاضْ (مَاذً ًف دٌع  ) 2014 Mellado & Lagosيف دصَْٖ
سكٌز دًز الناغس يف األخباز احمللَْ التػَلَْ ًاختل مقوا لالنطبْ للدًز الرتفَوُ الرِ
مل ٍعوس علٓ األ ل ًلٌ لػكل مققٌ ما يف نتاٖر الدزاضْ ا الَْ مما ٍقم ًدٌد تدثق
لتٌدى الٌضَلْ اإلعةمَْ ًملَاب سكٌز ؾٌت الؿشفُ يف التغطَْ اإلخبازٍْ ًهنا د
ٍكٌن من املوم اإلغازّ إىل املسادقات النقدٍْ املونَْ ًاأل ادميَْ الغسلَْ لألدًاز املونَْ
لقد القدٍد من األسداخ ًاألشمات ًا سًب شسب اخللَر الجانَْ ًهذاات  11ضبتارب
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ً 2001ملقها ًال أ د فَوا (لَنَ ً خسًن
قسًزّ شٍادّ الدًز املوم املفطس ًاملٌدى الرِ ٍطاعد يف داٍْ اجلاوٌز.
إمجا ٍؤ د الباسح انطة ا من ل ما ضبق ًدٌد ازتباط ًثَق لئ متغقات
التغطَْ اإلخبازٍْ ًحتدٍدا متغق مٌقٌعات التغطَْ ًمتغق مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ ًلئ
األدًاز املونَْ سَح ٍطوم ذلك ا زتباط لالتدثق يف نٌعَْ األدًاز املونَْ املاازضْ لاختةك
مٌقٌعات التغطَْ ًمؿادزها إىل دانأ تدثق تٌدوات ًضَاضات القنٌات الدزاضْ
التشسٍسٍْ علٓ نٌعَْ األدًاز املونَْ املاازضْ ًمما ٍؤ د هرا التؿٌز ًدٌد اختةفات
دالْ إسؿاَٖا لئ نٌات الدزاضْ يف مجَا تلك القنٌات ضٌإ لالنطبْ ملا لَنتى نتاٖر
تطاؤ ت الدزاضْ أً نتاٖر فسقَاتوا علٓ السملم من تػالى النعم ا دتااعَْ ًالجقافَْ يف
دً تلك القنٌات.
اا ٌٍد الباسح اإلغازّ إىل أن متغق التؿنَ اجلٌَضَاضُ املقرت يف دزاضتى يف
إغازّ إىل سا ت ا ضتقساز ًعد ا ضتقساز الطَاضُ غكل متغقا مواا إىل دانأ
املتغقات الطالقْ أفكٓ إىل ًدٌد اختةفات دالْ إسؿاَٖا لئ نٌات الدزاضْ علٓ السملم
من أن فٌاز النطأ املٌٍْٗ ضتخدا األدًاز املونَْ احملاٍدّ ًاملػاز ْ أً املفطسّ يف
الدً املطتقسّ ًملق املطتقسّ مل تكن متفاًتْ لدزدْ بقّ ًهُ نتَذْ تػق إىل ملَاب
السؤٍْ الٌاقشْ لدٔ تلك القنٌات يف التقامل ما متغقات التغطَْ اإلخبازٍْ ًطبَقْ األدًاز
اا تػق تلك النتَذْ إىل قسًزّ تقؿُ
املونَْ املاازضْ لدً تػود ؾساعات ًأشمات
عامل األشمات ًتدثقاتى علٓ طبَقْ التغطَْ اإلخبازٍْ ًاألدًاز املونَْ املاازضْ فَوا.
Bennett, & Others

 ) 2008علٓ

التوصيات
 .1قسًزّ دزاضبْ تؿبٌزات القباٖائ لا تؿبا يف القنبٌات التلفصٌٍنَبْ اخللَذَبْ السمسَبْ
ألدًازهم املونَْ.
 .2إدبببسإ دزاضبببْ مطبببشَْ تطبببتودك تقَبببَم األدإ املوبببم للقببباٖائ لا تؿبببا يف ا بببا
اإلخبازِ لالقنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ.
 .3تٌدَى القاٖائ علٓ إدازات األخباز يف القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ لا هتاا
لاملٌقٌعات اإلخبازٍْ ذات الؿلْ خبدمات اجلاوٌز ًاستَاداتوم ًلػكل ٍفقبل مقبى
األدًاز املونَْ اخلدمَْ ًاملدنَْ ًالرتفَوَْ ذات ا كٌز الكقَ يف نػسات األخباز.

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

 .4التٌؾببَْ للقنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ لا هتاببا لتطببٌٍس أغببكا التغطَببْ
اإلخبازٍْ ًتنٌعوا ًا ضتفادّ مبن التقنَبات ا دٍجبْ ًعناؾبس اجلبرب الفنَبْ ًا عتاباد
علٓ النقل املباغس ًالؿٌز املٌا بْ للشدخ عرب شٍادّ عدد املساضلئ.
 .5أهاَبببْ ا لتبببصا مبببن ببببل القببباٖائ لا تؿبببا يف نػبببسات أخبببباز القنبببٌات التلفصٌٍنَبببْ
اخللَذَْ السمسَْ لتنٌا مؿادز التغطَْ اإلخبازٍْ ملا اا من تبدثقات موابْ علبٓ األدًاز
املونَْ املاازضْ يف التغطَْ.
 .6مسادقبببْ الطَاضبببات التشسٍسٍبببْ اإلخبازٍبببْ علبببٓ ًدبببى التشدٍبببد للقنبببٌات التلفصٌٍنَبببْ
اخللَذَْ السمسَْ فَاا ٍتقلق لتغطَْ أخباز الدً ذات األشمبات ًالؿبساعات نعبسا ملبا
ببد تػببكلى هببري املسادقببْ مببن اضببتقادّ جلاوٌزهببا الببرِ أؾبببى ٍقتاببد علببٓ القنببٌات
اإلخبازٍْ املٌدوْ.
خاتمة الدراسة
لقد أن دم نتاٖر الدزاضْ تٌؾَفا امة ٍػس طبَقْ متغقات ل من املٌقبٌعات
التغطَببْ ًأغببكااا ًمؿببادزها إىل دانببأ األدًاز املونَببْ املاازضببْ يف القنببٌات التلفصٌٍنَببْ
اخللَذَببْ السمسَبببْ ضبببق الدزاضبببْ لنبببإ علبببٓ املبببتغق اجلٌَضَاضبببُ البببرِ ا رتستبببى إىل
الٌ ٌك علٓ دًز هرا القامل علٓ طبَقبْ تلبك املبتغقات ًًفقبا لبرلك عكطب ألبسش نتباٖر
الدزاضْ ًدٌد فسً ذات د لْ إسؿاَْٖ لئ نٌات الدزاضْ.
فتبببئ علببٓ ضبببَل ًدببٌد اعتابباد قببقَ ًمتفبباًت لتلببك القنببٌات يف تنبباً مٌقببٌعاتوا
لد جس من دًز موم ًإن ان سمطأ اا مللبْ اضتخدا ل من دًز النػس احملاٍد ًدًز
الناغس املفطس أً املػباز مقالبل األدًاز املونَبْ األخبسٔ البدًز اخلبدمُ أً الرتفَوَبْ أً
املدنُ أً املسا أ ًال سمتاز ظوٌزها إىل تقدد مٌقبٌعات التغطَبْ اإلخبازٍبْ يف التغطَبْ
اإلخبازٍْ إىل دانأ أهاَْ إدزا القاٖائ علٓ التغطَْ اإلخبازٍبْ ملبا أثبازي اإلطباز النعبسِ
يف الدزاضْ من مبداخل موابْ تبؤثس يف األدًاز املونَبْ املاازضبْ ابدخل سكبٌز يف التغطَبْ
اإلخبازٍببْ ً Presence of the Journalistic Voiceمببدخل ببٌّ عة ببْ الٌضبباٖل يف
ا تاببا ً Power Relationمببدخل القة ببْ أً مببدٔ القببسب مببن اجلاوببٌز Audience
.Approach
لاعتابباد الدزاضببْ ا الَببْ علببٓ مببتغق األطببس اجلغسافَببْ ًفببق التؿببنَ اجلٌَضَاضببُ
املقببرت يف املقازنببْ لببئ نببٌات الدزاضببْ لالنطبببْ لببألدًاز املونَببْ مٌقببٌا الدزاضببْ الببسَٖظ
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فقلٓ السملم من عد اعتااد نٌات الدزاضْ علٓ مؿادز خازدَْ ٌ ا ت األنبإ الغسلَْ
لالنطبببْ للببدً القسلَببْ ملببق املطببتقسّ إ أن نتبباٖر اجلببدً ز ببم ( )16لَنب اعتابباد نببٌات
الدزاضببْ علببٓ دًز النػببس املوببم احملاٍببد يف مٌقببٌعات أخببباز الببدً القسلَببْ ملببق املطببتقسّ
سَح للغ نطبْ ذلك الدًز  % 68.6مقازنبْ مبا ذات البدًز لالنطببْ للبدً القسلَبْ املطبتقسّ
ً ابا ميكبن التد َبد لقبد هبري النتَذبْ لٌدبٌد التبصا مبن القباٖائ لا تؿبا يف نبٌات
الدزاضْ ذمٌ تٌدوات ًضَاضَات مؤضطاتوم اإلعةمَْ ف نى ميكبن القبٌ أن ذلبك ا لتبصا
لالدًز احملاٍد يف النػس ميكن أن ٍكٌن د د ًدوات نعس خمتلفبْ متكبن اجلاوبٌز
مببن تكببٌٍن زأِ ًاقببى سببٌ مببا ٍببدًز يف تلببك الببدً ًهببٌ مببا أ دتببى النتبباٖر اخلاؾببْ
مبؿبببادز التغطَبببْ اإلخبازٍبببْ إقبببافْ إىل ارمفب باض نطبببأ البببدًز املوبببم املفطبببس يف تغطَبببْ
مٌقببٌعات الببدً القسلَببْ ملببق املطببتقسّ إذ للغ ب النطبببْ ً %31.2مل سمببغ الببدًز املؤٍببد
ضٌٔ علٓ نطبْ  %8.3يف ذات التؿنَ اجلغسايف.
ًتػالو نتاٖر الدزاضبْ ا الَبْ لالنطببْ للبدًز املوبم احملاٍبد مبا البدً املطبتقسّ
ًذات اإلطباز احمللبُ مبا نتباٖر دزاضبْ (مَباذً ًف دبٌع  ) 2014 Mellado & Lagosيف
دصَْٖ سكٌز دًز الناغس يف األخباز احمللَْ التػَلَْ ًاختل مقوا لالنطبْ للدًز الرتفَوبُ
الرِ مل ٍعوس علٓ األ ل ًلٌ لػكل مققٌ ما يف نتاٖر الدزاضْ ا الَْ مما ٍقبم ًدبٌد
تدثق لتٌدى الٌضَلْ اإلعةمَْ ًملَباب سكبٌز ؾبٌت الؿبشفُ يف التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًهنبا
ببد ٍكببٌن مببن املوببم اإلغببازّ إىل املسادقببات النقدٍببْ املونَببْ ًاأل ادميَببْ الغسلَببْ لببألدًاز
املونَبْ لقبد القدٍبد مبن األسبداخ ًاألشمبات ًا بسًب شبسب اخللبَر الجانَبْ ًهذاببات 11
ضبتارب ً 2001ملقها ًال أ د فَوا (لَنَب ً خبسًن ) 2008 Bennett, & Others
علٓ قسًزّ شٍادّ الدًز املوم املفطس ًاملٌدى الرِ ٍطاعد يف داٍْ اجلاوٌز.
إمجا ٍؤ د الباسح انطة ا من ل ما ضبق ًدٌد ازتباط ًثَق لبئ مبتغقات
التغطَْ اإلخبازٍْ ًحتدٍدا متغق مٌقٌعات التغطَْ ًمتغق مؿادز التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًلبئ
األدًاز املونَْ سَح ٍطوم ذلك ا زتباط لالتدثق يف نٌعَْ األدًاز املونَْ املاازضْ لباختةك
مٌقبببٌعات التغطَبببْ ًمؿبببادزها إىل دانبببأ تبببدثق تٌدوبببات ًضَاضبببات القنبببٌات الدزاضبببْ
التشسٍسٍْ علٓ نٌعَبْ األدًاز املونَبْ املاازضبْ ًممبا ٍؤ بد هبرا التؿبٌز ًدبٌد اختةفبات
دالببْ إسؿ باَٖا لببئ نببٌات الدزاضببْ يف مجَببا تلببك القنببٌات ضببٌإ لالنطبببْ ملببا لَنتببى نتبباٖر
تطاؤ ت الدزاضْ أً نتاٖر فسقَاتوا علٓ البسملم مبن تػبالى البنعم ا دتااعَبْ ًالجقافَبْ يف
دً تلك القنٌات.

األدًاز املونَْ يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ

اا ٌٍد الباسح اإلغبازّ إىل أن مبتغق التؿبنَ اجلٌَضَاضبُ املقبرت يف دزاضبتى يف
إغببازّ إىل سببا ت ا ضببتقساز ًعببد ا ضببتقساز الطَاضببُ غببكل مببتغقا موا با إىل دانببأ
املتغقات الطالقْ أفكٓ إىل ًدٌد اختةفات دالْ إسؿاَٖا لبئ نبٌات الدزاضبْ علبٓ البسملم
مببن أن فببٌاز النطببأ املٌٍٗببْ ضببتخدا األدًاز املونَببْ احملاٍببدّ ًاملػبباز ْ أً املفطببسّ يف
الدً املطتقسّ ًملق املطتقسّ مل تكن متفاًتْ لدزدْ بقّ ًهُ نتَذبْ تػبق إىل ملَباب
السؤٍْ الٌاقشْ لدٔ تلك القنٌات يف التقامل ما متغقات التغطَبْ اإلخبازٍبْ ًطبَقبْ األدًاز
اا تػبق تلبك النتَذبْ إىل قبسًزّ تقؿبُ
املونَْ املاازضْ لدً تػود ؾساعات ًأشمات
عامل األشمات ًتدثقاتى علٓ طبَقْ التغطَْ اإلخبازٍْ ًاألدًاز املونَْ املاازضْ فَوا.
التوصيات
 .8قببسًزّ دزاضببْ تؿببٌزات القبباٖائ لا تؿببا يف القنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ
ألدًازهم املونَْ.
 .2إدسإ دزاضْ مطشَْ تطتودك تقََم األدإ املوم للقاٖائ لا تؿا يف ا ا اإلخبازِ
لالقنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ السمسَْ.
 .3تٌدَى القاٖائ علٓ إدازات األخباز يف القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَبْ السمسَبْ لا هتابا
لاملٌقٌعات اإلخبازٍْ ذات الؿلْ خبدمات اجلاوبٌز ًاستَادباتوم ًلػبكل ٍفقبل مقبى
األدًاز املونَْ اخلدمَْ ًاملدنَْ ًالرتفَوَْ ذات ا كٌز الكقَ يف نػسات األخباز.
 .4التٌؾببَْ للقنببٌات التلفصٌٍنَببْ اخللَذَببْ السمسَببْ لا هتاببا لتطببٌٍس أغببكا التغطَببْ
اإلخبازٍبْ ًتنٌعوببا ًا ضببتفادّ مببن التقنَببات ا دٍجبْ ًعناؾببس اجلببرب الفنَببْ ًا عتابباد
علٓ النقل املباغس ًالؿٌز املٌا بْ للشدخ عرب شٍادّ عدد املساضلئ.
 .5أهاَْ ا لتصا من بل القاٖائ لا تؿا يف نػسات أخباز القنٌات التلفصٌٍنَْ اخللَذَْ
السمسَببْ لتنببٌا مؿببادز التغطَببْ اإلخبازٍببْ ملببا اببا مببن تببدثقات مواببْ علببٓ األدًاز املونَببْ
املاازضْ يف التغطَْ.
 .6مسادقْ الطَاضات التشسٍسٍْ اإلخبازٍْ علٓ ًدى التشدٍد للقنٌات التلفصٌٍنَبْ اخللَذَبْ
السمسَْ فَاا ٍتقلق لتغطَْ أخباز الدً ذات األشمات ًالؿساعات نعسا ملا د تػكلى
هري املسادقْ من اضتقادّ جلاوٌزها الرِ أؾبى ٍقتاد علٓ القنٌات اإلخبازٍْ املٌدوْ.
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اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
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ملخـــص
تتخ د د ملددالة اس اسددة ر استعددالجت علددا ايثا دداو او راددة ر دددوة د اسدداو م د ا ية
األخبا ر اسع ال اسال ني مً حيث جمايو اي تناو اسبخاي اوجواى امليجيية املشتد مة
ذسك مً خالل مشح اإلىتاج اسعلني ر اس ل اسعالبية األجيبية امليلدو ر جمدالو علنيدة
حمانة خالل اسفرتة اسزميية سل اسة ()2102 -2102
تق و ذه اس اسة خالصة كاملة ألبالز اسيتائج اسيت توصلت إسيجا دوة د اساو م ا ية
األخبددا ر اسع ددال اسال نددي دده مددا خل ددت إسيددا اسبخددوة اس اسدداو اإلعالميددة او راددة ر
ددذا اس د د د ددا رع ددجت اس ددتيعاب ايثا دداو اسياالر ددة استابيقي ددة ر اسبخ ددوة اس اس دداو
اإلعالمية كذسك استعالجت علا امليا ج األد او اسبخاية املشتد مة.
تتخ د اجت اس اسة فينا رلي:
مقا ىة ايثا او اسبخاية األطال اسياالرة امليجييدة بدا اس اسداو اسعالبيدة األجيبيدة استدا
تيا ست م ا ية األخبا ر ع ال اإلعالو اسال ني .توظد اس اسدة س سدلوب استخليدث اسادائيس
 Meta Analysisاسذي رعتن علدا إعدادة تفشدل اسيتدائج بلداث كادال ووسقدا عنققدا بيدا
علا استد او سلوب استخليث اسايفي.
بلغ إمجاسي ع د اس اساو ( )041ميجا ( )63د اسة عالبية بلغ إمجاسي ع د اس اساو
األجيبية ( )014د اسة.
كزو جمايو اي تناو اسبخاي األطال اسياالرة امليجيية اإلضافاو املعالفية استابيقية
علا احملا استاسية:
اسوسيلة اإلعالمية
سقا -د اساو بات با م ا ية األخبا م ا ية كث مً امل
ثاىيًا :د اساو ا تنت مبقا ىة م ا ية األخبا عرب سائث اإلعالو او راة استقلي رة
ثاساًا :د اساو كزو علا ياس م ا ية األخبا ت األزماو
ابعًددا :د اسدداو باددت م د ا ية األخبددا باستفاعليددة بيددا جي د ة اوجنجددو سددائث اإلعددالو
استقلي رة

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ةق ة :

ٟعد اٴعٯٔ اٍسمْ Digital Media ١تطٞزًا ىبريًا يف صباِ اتطاا اٍٖطااو اٰٟاد١ ٍٞٝ
ٍٱ خبااااز ٝاوعَّٞااااتك ٝإعياااظ ٙااارا اٍةطاااٞز عَااا ٥عٯمااا ٤ازبْٚاااٞز ااااٴعٯٔ ازبدٟااادك
ٝاعةْاااد ٜعَاا ٥ىاسااٝ ٤ضااا َٛ٨اواةَقاا ٤يف اضااةنا ٧اٰخباااز ّااٗ خااٯِ تنٖ٠ااات تيٖ٠ ٍٞٞاا٤
ّةطٞز ٣تعةْد عَ ٥إعٯٔ ّةعدد اٍٞضا٨ط ٍ٠٭د ٢أدٝازًا دٟد٣ك ٮ مييٗ ّنازٕةٚا ندزات
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠دٝ ٤ٟاٍ طا ن ٤عَٙ ٥ارا اٍةطاٞزك سقا ١اٍعؿاس اٍسمْا ١أؾابئل ٝضااُ٨
اٴعٯٔ ّؿدزاً ّقةٞحًا ٍٱخباز ٝاٰحداثك س ٥ٚتعُْ يف ض٠او دٟاد تةَاك ىاثريًا عْاا
عٚاادٕا ّااٗ مبااُ يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤ك ٝأؾاابئل اٰخباااز ّةاحااّٝ ٛةااٞاسسّٝ ٣ةعاادد٣
اوؿادزك سق ١اٍعؿس اٍسمْ ١مد تغريت ّقا ٓ٠ٙىثري ٣ازتبطل ٞضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤ك
ح٠ث ٝسست اٍب ٤٩٠اٍسمْ ٤٠سسؾًا ّةطاٍَْ ٤ٟٝػازى ٤اٍػيُ اٍرٟ ٢عرب ٘ٝس ٛ٠عٗ آزآٚ٨
ٟٝاا٭وس ٘ٝعَاا ٥ريٙاآ ػاايُ ّةطااا ٢ٝيف اقةْعااات اٍسمْ٠اا ٤سعْااُ اٴٕرتٕاال عَاا ٥ظٚااٞز
اٍثناساا ٤اٍدمينساة٠اا٤ك ح٠ااث أؾااب ازبْٚااٞز ّؿاادزًا ٍٱخباااز ٝأىثااس اٙةْاّااا اضااةنا٧
اٰخباز ك سأؾب اّيا٘ اوطاةادٔ اوٖاةل ٍَْااد ٣اٴخبازٟا ٤دبااٝش حاساع اٍبٞا اات اٍارٟٗ
ئاال
تٞا اادٝا يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤ك عااٗ ةسٟااه تطااَئ ٓٚاااٰ ٚص ٣اٍةنٖ٠اا ٤اٍ ا
اوػااازى ٤يف اضااةنا ٧ااُ ٝإٕةاااا اٰخبازكح٠ااث اتطاآ اٴعااٯٔ اٍسمْاا ١اٍطااسعٝ ٤اٮٕةػاااز
ٝاٍندز ٣ري اوطبٞم ٤عَ ٥تسٟٝل اٰخبازك ىْا اتطٓ اٍعدٟاد ّاٗ اٍطاْات اٍا اريت ّاٗ
ةااسو تقيريٕاااا ٝتنبَٖااا ٍَعدٟاااد ّاااٗ اٰخباااز ٝاوٞقاااٞعات ٝاٰحااداثك ٝأؾااابئل اٍطاااسو
اٍةنَ٠دٟاا ٤يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ااري ىاس٠اا٤ك ح٠ااث ميةاااش ٙاارا اٍعؿااس اٍسمْاا ١اٍعدٟااد ّااٗ
اٍةنٖ٠ااات ازبدٟاادٝ ٣ازبرا ااّ ٤ثااُ ا ةاادا ضبةاا ٦ٞؾااقئ ٤إٍيرت٠ٕٝااَّ ٤قةااٍَٖ ٛعااسك ٝذبسٟااس
ؾٞز ٝس٠دٝ ٟٞذبسٟس ع٠اات ّٝادٕٝات ؾاٞت٤٠ك ٙٝاّ ٞاا إٕعياظ عَاّ ٥ؿادام ٤٠اٰخبااز
عاارب تَااً اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا٤ك ٝىاارًٍ ّؿاادام ٤٠اٰخباااز يف اٍنٖااٞات اٍقكااا ٤٠٨ػاايُ
عأك ٝاٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟعَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف
ىْاااا أؾاااب اٴعاااٯٔ اٍسمْااا ١صباًٍااااا ٍةباااادِ اٰخبااااز ٝاوعَّٞاااات ااا ّطااااةادّ١
اٴٕرتٕاااالكد ٘ٝأ٘ ٟيااااٖٙ ٘ٞاااااٌ إّيإ٠ااااّ ٤ااااٗ اٍةئنااااه ّااااٗ ّؿاااادام ٤٠تَااااً اٰخباااااز
ٝاوعَّٞاتكّ ٞٙٝا تطَب اٍةعسل عَ ٥صباٮت اٮٙةْأ اٍبئثٍ ١بئٞث ٝدزاضات ّؿادام٤٠
اٰخباااز يف اٍعؿااس اٍسمْاا١ك ٝتٞقااّ ٠اادّٞ ٦اىباا ٤اٍبئااٞث ٝاٍدزاضااات ٍَةطااٞز ٝاٍةناادٔ
اٍعَْاا١ك ٝإواّٚااا اٖ ااصات اٍثااٞز ٣اوعَّٞات٠ااٝ ٤تنٖ٠ااات  ٝااساّل ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد٣
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اوةطٞز٣ك ٙٝرا ٟطة ٞب عَ ٥اٍباحث اضة٠عاب اٮدباٙات اسبدٟثّٝ ٤ا ٟطة د ّاٗ ّٖااٙل
ٕٝعسٟات ٝأضاٍ٠ب حبث ٤٠تة ٠اٍنادز ٣عَا ٥ذبن٠اه ّةطَباات ىقاا ٝ ٣٧اٞد ٣اٍبئاث اٍعَْا١
ٝدمٕ ٛةا ٛ ٨ك ٝتٯ ٓ٨يف ذات اٍٞمل حبٞث ّؿادام ٤٠اٰخبااز ااا تػاَّْ ٛاٗ أ٠ْٙا ٤اضاةنا٧
اوعَّٞاتك ٝتقاعَ ٛ٠ازبْٞٚز ّٝػازىة ٛيف اوْازضٝ ٤اٴٕةاا اٴعٯّ١
مفهوم مصداقية األخبار:
تعددت اوقا ٓ٠ٙاٍ ٝقعل ٍن٠اع ٝتعسٟك ّؿدام ٤٠اٰخباز إٮ إٔٚا اغرتىل مج٠عًاا
يف قااسٝز ٣تااٞاسس اٍعدٟااد ّااٗ اوعاااٟري اٍاا ٖٟبغاا ١تٞاسسٙااا يف اوكاااّ اٴخبازٟااٍ ٤ةةطاآ
اوؿااادام٤٠ك ٝاوؿااادام ٤٠تعاا او٭غاااسات اٍاا ذبااادد ّاااد ٦ؾااادو اوكاااْ ٘ٞاٴخبااااز٢ك
ٟٝعةربٙا اٍبعض اٍبد ُٟاٍعَْاٍَْ ١طا ٤٠ٍٞ٩اٍؿائق٤٠ك ٝتةعادد أ عااد اوؿادام ٤٠يف اوكاْ٘ٞ
اٴخباز ٢إٮ إٔٚا مييٗ ذبدٟدٙا يف اٍٖناط اٍةاٍ:٤٠
أًٍٝاّ :ؿدام ٤٠اٍنا ٓ٨اٮتؿاِ:
ٝتػُْ اٍدم ٤يف ٕػس اسبنا٨هك ٝاٍعُْ ٍؿاحل اسبن٠ن٠ٍٝ ٤ظ ّٗ أ اُ ّؿااحل عٖٚ٠ااك
ٕٝػس اسبناا٨ه طسٟناّ ٤باغاس٣ك ّٝساعاا ٣اٰعاسال ٝاٍةناٍ٠اد اقةْع٠ا ٤يف ٕػاس اسبناا٨هك
ٝاحاارتأ اشبؿٞؾاا ٤٠أ ٢عاادٔ اوطاااع اسب٠ااا ٣اٍػاؿااٍ ٤٠ٳخااسٟٗك ٝاٍبعااد عااٗ اٰخباااز
اٍياذ ٤
وإً٠ا ّؿدام ٤٠اوكْ:٘ٞ
ٝتػاااُْ ٝقاااٞا اٍسضااااٍ ٤اٴعٯّ٠ااا٤ك ٝاٍطااا ٤ٍٞٚيف تٖاااا ِٝاسبناااا٨هك ٝاٍدمااا ٤يف تٖااااِٝ
اٰخبازك ٕٝػسٙا أ عادٙا اٍطَب٤٠
واٍثًاّ :ؿدام ٤٠اٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ:٤٠
ٝتػااااُْ ّؿاااادام ٤٠اٍنااااا ْ٨اٮتؿاااااِ ّٝؿاااادام ٤٠اٍيةاااااب ٝاٍػاؿاااا٠ات اٍاااا
ٟاااةٓ ظٞٚزٙاااا يف اٍٞضااا ٤َ٠اٴعٯّ٠ااا٤ك ٝأٟكاااا ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز اٍا ا تٖػاااسٙا اٍٞضااا٤َ٠
ػيُ عأ
ٝتعاااسل أٟكًاااا ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز إٔٚاااا ىاااُ اوعااااٟري او٠ٖٚااا ٤اٍاا ٖٟبغااا ١تٞاسسٙاااا يف
اوكااااْ ٘ٞاٴخباااااز ٢ىاٍؿاااادو ٝاٍقٞزٟاااا ٤يف ٕػااااس اٰخبااااازك ٝعااااس اٍااااسأٝ ٢اٍااااسأ٢
اٲخااااااسك ٝاسب٠ادٟاااااا٤ك ّٝساعااااااا ٣خؿٞؾاااااا ٤٠اٲخااااااسٟٗك ٝاٮٙةْااااااأ اٍؿاااااااحل اٍعااااااأك
ٝاوٞقٞع ٤٠يف اٍطسا اٴعٯّ١

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

مشكلة الدراسة:
تةئااادد ّػااايَ ٤اٍدزاضااا ٤يف اٍةعاااسل عَااا ٥اٮدباٙاااات اسبدٟثااا ٤يف حباااٞث ٝدزاضاااات
ّؿدام ٤٠اٰخباز يف اٍعؿس اٍسمْ ّٗ ١ح٠ث صباٮت اٮٙةْاأ اٍبئثاٝ ١ازبٞإاب اوٖ٠ ٚا٤
اوطةادّ٤ك ٝذًٍ ّٗ خاٯ ِ ّطا اٴٕةااا اٍعَْا ١يف اٍاد ِٝاٍعس ٠اٝ ٤اٰ ٖب٠ا ٤خاٯِ اٍقارت٣
اٍصٍَّٖ ٤٠دزاض٤
أهمية الدراسة:
1ا تٷْيٗ ٙر ٜاٍدزاض ٤اٍباحث ّٗ اٍةعسل عَ ٥اٮدباٙات اٍبئث٠ا ٤ازبدٟاد ٣يف صبااِ
ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عاارب ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اواةَقاا٤ك ٝىاارًٍ اٍةعااسل عَاا ٥صباااٮت اٮٙةْااأ
اٍبئثاا ١ا ٍاا ا اٍرتى٠ااص عَٚ٠اااك ٝاٰخااس ٦اٍاا م ذبااغ اٮٙةْااأك ااا ٟعاا تناادٟٓ
ّ٭غااسات ٍٯضرتغاااد اٍبئثااٝ ١ت٠ ٞاإ ٛعااس اٍباااحث وٞقااٞعات حبث٠اا ٤دٟااد ٣يف حبااٞث
ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف اٍعؿس اٍسمْ١
 2ا ا تٷطااٙ ٓٚاار ٜاٍدزاضاا ٤يف ٖااا ٧ماعااد ٣عَْ٠اا ٤حبث٠اا٠ٖ ٤ااٍ ٤ٯضااةقادّٖٚ ٣ااا يف تطااٟٞس
اٍبئااٞث ٝاٍدزاضااات اٴعٯّ٠ااا ٤ؿااق ٤عاّاا٤ك ٝاٍبئاااٞث ٝاٍدزاضااات اوستبطاا ٤اؿااادام٤٠
اٰخباز عَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف
 3ا تندٔ ٙر ٜاٍدزاض ٤خٯؾ ٤ىاَّ ٰ ٤اسش اٍٖةاا٨ل اٍا تٞؾاَل إٍٚ٠اا حباٞث ٝدزاضاات
ّؿدام ٤٠اٰخباز يف اٍعؿس اٍسمْ١ك ٝأّ ٓٙاا خَؿال إٍ٠ا ٛاٍبئاٞث ٝاٍدزاضاات اٴعٯّ٠ا٤
اسب دٟثاا ٤يف ٙاارا اٍؿااددك ااا ٟع ا اضااة٠عاب اٮدباٙااات اٍٖعسٟااٝ ٤اٍةطب٠ن٠اا ٤يف اٍبئااٞث
ٝاٍدزاضات اٴعٯّ٤٠ك ٝىرًٍ اٍةعسل عَ ٥اوٖاٙل ٝاٰدٝات اٍبئث ٤٠اوطةادّ٤ك ٙٝاّ ٞاا
ميثااُ مْ٠اا ٤أىادمي٠ااٍَ ٤باااحث ٝاٍدازض ا يف ٙاارا اقاااِ اٍبئثاا ١اٍاارٟ ٢ةطاآ اسبداواا٤
ٝاٰ٤٠ْٙ
أهداف الدراسة:
تطع ٥اٍدزاض ٤إىل ذبن٠ه اٍعدٟد ّٗ اٰٙدال اٍا تاستبط ةطاٟٞس اٍبئاث اٍعَْا ١يف
صباِ حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعاٯٔ اٍسمْا١ك ٝاٍا ميياٗ زؾادٙا
سْ٠ا :١َٟ
 1اا زؾاد اٮدباٙاات اٍعَْ٠ا ٤اسبدٟثا ٤يف حباٞث ٝدزاضاات ّؿادام ٤٠اٰخبااز ضاٞا ٧عَا٥
ّطة ٦ٞاٍةٖا ِٝاٍٖ عس ٢أ ٝاٍةطب٠نا١ك ٝتناد ٟٓزٟ٬ا ٤غااَّ ٤تةعَاه اوػايٯت ٝاوٞقاٞعات
اٍبئث٠ااٝ ٤ةااسو ّعازبةٚاااك ٝىاارًٍ اٍةعااسل عَاا ٥اوٖاااٙل ٝاٰدٝات اٍبئث٠اا ٤اوطااةادّ ٤يف
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حبٞث ٝدزاضات ّؿادام ٤٠اٰخباازك ااا ٟةا ٠تنادٝ ٟٓذبدٟاد ّ٭غاسات ميياٗ اٮضرتغااد
ٚا يف حبٞث ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝعٯم ٤ازبْٞٚز اٴعٯٔ اٍسمْ١
ّ -2نازٕاا ٤اٮدباٙااات اٍبئث٠اااٝ ٤اٰةااس اٍٖعسٟاا٤ك ٝاوٖ٠ ٚااا ٤اا اٍدزاضااات اٍعس ٠ااا٤
ٝاٰ ٖب ٤٠اٍة ٥تٖاٍٝل ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
 -3إساد ٣اٍباحث يف صباِ اٴعٯٔ اٍسمْ ١ؿق ٤عاّ٤ك ٝحبٞث ّؿدام ٤٠اٰخباز يف
ٝضااا ُ٨اٮعااٯٔ ازبدٟاادٝ ٣اٍةنَ٠دٟاا ٤ؿااق ٤خاؾاا٤ك ٞاماارت اٍدزاضااات اٴعٯّ٠اا ٤يف صباااِ
ّؿدام ٤٠اٰخبااز عارب اٴعاٯٔ اٍسمْا١ك ٝاٍا أ سٟال يف ّؿاس ٝاٍاد ِٝاٍعس ٠اٝ ٤اٰ ٖب٠ا٤
خٯِ اٍقارت ٣اٍصّٖ٠اٍَ ٤بئاثك اا ٟطا ٓٚيف اٍةعاسل عَا ٥اٰ ٖاد ٣اٍبئث٠ا ٤حاّ ِٞؿادام٤٠
اٰخباز يف عؿساٴعٯٔ اٍسمْ١ك ّ ٞٙٝا ميثُ م ٤ْ٠عَّْ ٤٠ٷْ٠اصٍَ ٣بااحث اوٚاةْ ن٠ااع
ّؿدامٝ ٤٠ضا ُ٨اٴعٯٔ ػيُ عأك ّٝؿدام ٤٠اٰخباز عَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف
 4ااا اٍةعااسل عَاا ٥تؿااٖ٠قات ٝتٚ ٞااات صباااٮت اٮٙةْااأ اٍبئثااٍ ١دزاضااات ّؿاادام٤٠
اٰخباز ٝاٍٞمٞل عَ ٥اٍٖةا٨ل اٍ تٞؾُ إٍٚ٠ا اٍباحث ك ٝضباٍٝا ٤تقطاريٙا ٝاٍاس ط ٖٚ٠ااك
ٍةنااد ٟٓزٟ٬اا ٤أىثااس عْنًااا تاادعٓ اوٖطَنااات اٍقيسٟااٝ ٤اٍبئث٠اا ٤يف ٙاارا اٍؿاادد ّطااةنبًَاك
ٝتةٞاسه ّرت اٍةطٞزات اٍةنٖ ٤٠اٍ أتاحٚا اٴعٯٔ اٍسمْ١
 5ا ةسا زٕ ٤ٟ٬ندٍ ٤ٟبئٞث ٝدزاضاات ّؿادام ٤٠اٰخبااز يف اٍعؿاس اٍسمْا١ك اا ٟطآٚ
يف ٝقرت أ ٖد ٣حبث ٤٠وس ٤ٟحّٞ ِٞقٟ ٞةطٓ اسبداوٝ ٤اٰ٠ْٙاٙٝ ٤اّ ٞؿادام ٤٠اٰخبااز يف
عؿساٴعٯٔ اٍسمْ١
 -6تند ٟٓزّ ٤٦٬طاةنبٍَ ٤٠بئاٞث ّؿادام ٤٠اٰخبااز سا ٥قا ٧ٞتطاٞز اٴعاٯٔ اٍسمْا١
ٝاٍةٟ ٥ةٓ اضةاٯؾٚا ّٗ ٕةا٨ل اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠اسبدٟث٤ك ٝاٍٞماٞل عَاّ ٥اد٦
إعياع ّؿدام ٤٠اٰخبااز يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اسبدٟثاٝ ٤اٍةنَ٠دٟا ٤عَاّ ٥عاازل ٝادباٙاات
ازبْٞٚزك ّٝد ٦تقاعَّ ٛرت ٙر ٜاٍةطٞزات اٍةنٖٝ ٤٠اوةٯحن٤ك ا جيعَٖا ٕناك عَا ٥ماعاد٣
عَْ ٤٠حبث٠ٖ ٤٠ا٤ك ّٝؿاٖق ٖٚ ٝ ٛاٍ ٛٯضاةقادّٖٚ ٣اا يف تطاٟٞس اٍبئاث اٍعَْا ١يف صبااِ
حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف اٍعؿس اٍسمْ١
تساؤالت الدراســـــة:
1ا ّا صباٮت اٮٙةْأ اٍبئث ١يف دزاضات ٝحبٞث ّؿدام ٤٠اٰخباز  ١عؿاس اٴعاٯٔ
اٍسمْاا ١ك ّٝااا ّااد ٦اٮٙةْااأ اابعض اوػاايٯت اٍبئث٠اا٤ك ّٝااد ٦اٍرتى٠ااص عَاا٥
ّٞقٞعات حبث ٤٠عٖٚ٠ا

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

2ا ّا أ سش اٍٖعسٟات اٍعَْ ٤٠اٍ اعةْدت عَٚ٠اا دزاضاات ٝحباٞث ّؿادام ٤٠اٰخبااز ك
ّٝا ّد ٦اٍرتى٠ص عَٕ ٥عسٟات عَْ ٤٠عٖٚ٠ا ىْٖطَنات سيسٕٝ ٤ٟعس٤ٟك تطرتغد
 ٛتًَ اٍدزاضات ٝاٍبئٞث يف خطٞاتٚا اٍةطب٠نٝ ٤٠إ سا٧اتٚا اوٖ٤٠ ٚ
3ا ّااا اوٖاااٙل ٝاٰدٝات اٍبئث٠اا ٤اوطااةادّ ٤يف تَااً اٍدزاضااات ك ٝى٠ااك أضااْٚل تَااً
اوٖاٙل ٝاٰدٝات يف ذبن٠ه أٙداسٚا
4ا ّااا ّاادّ ٦ةا عااٙ ٤اار ٜاٍدزاضااات ٝاٍبئااٞث ٍٯدباٙااات اسبدٟثاا ٤يف صباااِ ّؿاادام٤٠
اٮخبازك ّٝا ّد ٦تسى٠صٙا عَاّٞ ٥قاٞعات ّٝػايٯت حبث٠ا ٤دٟاد ٣تةٞاساه ّارت
إغياٍ٠ات اوؿدام ٤٠يف اوكاّ اٴخباز ّٗ ٤ٟخٯِ اٴعٯٔ اٍسمْ١
5ا ّا ّد ٦اٮخةٯل ٝاٍةػا  ٛاٰةس اٍٖعس٤ٟك ٝاٴ اسا٧ات اوٖ٠ ٚا ٤اوةبعا ٤يف ىاُ
ّااٗ اٍدزاضااات اٍعس ٠ااٝ ٤اٰ ٖب٠اا ٤اٍ ا تٖاٍٝاال ّؿاادام ٤٠اٰخباااز يف عؿااس اٴعااٯٔ
اٍسمْ١
ّااا اٍسٟ٬اا ٤اٍٖندٟااٝ ٤اوطااةنبٍَ ٤٠بئااٞث ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ساا ٥قاا ٧ٞتطااٞز اٴعااٯٔ
6
اٍسمْٝ ١اٍةٟ ٥ةٓ اضةاٯؾٚا ّٗ ٕةا٨ل اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠اسبدٟث٤
أداة جمع البيانات:
اضااةعإل اٍدزاضاا ٤ااأدا ٣ذبَ٠ااُ اوكااْ Content analysis ٘ٞيف زؾااد اواااد ٣اٍعَْ٠اا٤
ٍَدزاضاا٤ك ح٠ااث ا إعاادادٙا ٝسنًااا وااةغريات اٍدزاضاا٤ك ّٝااا اغااةَْل عَ٠ااّ ٛااٗ س٩ااات تةعَااه
ا ااااٮت اٮٙةْاااأ اٍبئثااا١ك ٝتؿاااٖ٠ك اوٖااااٙل ٝاٰدٝات اوطاااةادّ٤ك ٝاقااااِ ازبغاااسايف
ٍٵٕةاااا اٍعَْااٍَ ١دزاضاااتك ٝاٍٖعسٟااات اٍا اعةْاادت عَٚ٠ااا اٍدزاضااات ٝاٍبئااٞث يف صباااِ
ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
منهج الدراسة وأسلوب التحليل املستخدم:
تعةْاد اٍدزاضا ٤عَاّ ٥اٖٚل اوطا اٍةئََ٠ا Analytical Survey ١ٴ اسا ٧ذبَ٠اُ ٕناد٢
وكْ ٘ٞحبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْا١ك ٝىارًٍ اضاةادّل
اٍدزاضاا ٤اوااٖٚل اوناااز٘ ٍسؾااد ّااد ٦اٮتقاااو أ ٝاٮخااةٯل يف اٮدباٙااات اٍبئث٠ااّ ٤ااٗ ح٠ااث
صباٮت اٮٙةْأك ٝاوٖاٙل ٝاٰدٝات اوطةادّ٤ك ٝاٰةس اٍٖعسٝ ٤ٟاٍةطب٠ن٠ا٤ك يف ىاُ ّاٗ
اٍبئٞث ٝاٍدزاضات يف ٙرا اقاِ اٍبئثٝ ١اٍا أ سٟال يف اٍاد ِٝاٍعس ٠اٝ ٤اٰ ٖب٠ا ٤خاٯِ
اٍقرت ٣اٍصٍَّٖ ٤٠دزاضٝ ٤تٷعد ٙر ٜاٍدزاض ّٗ ٤اٍدزاضات اٍٞؾق٤٠ك ٝاٍ تٖدزا ذبل ٕٞع٤٠
اٍبئٞث اٍةٞو٠نٝ ٤٠اٍ اعةْدت عَ ٥أضَٞب اٍةئَ ُ٠اٍيْٝ ١اٍي٠ق ١يف تقطري اٍٖةا٨ل
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ٝتٞظااك اٍدزاضاا ٤وأضااَٞب اٍةئَ٠ااُ اٍثااا١٨و  Meta Analysisاٍاارٟ ٢عةْااد عَاا ٥إعاااد٣
ٝتقطري اٍٖةا٨ل ػيُ أىثس مشًٍٞا ٝعْنًاك ٖا ٧عَ ٥اضةادأ أضَٞب اٍةئَ٠اُ اٍي٠قا١ك
اا ٟٷْيٖا ّٗ إعاد ٣اضةنسا ٧اٍب٠إات ٝاٍٖةا٨ل ٚادل اٍةٞؾاُ إىل زّ ٦٬طاةنبَ ٤٠تطا ٓٚيف
تطٟٞس حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
عينة الدراسة:
تٖةْ ٥ع ٤ٖ٠اٍدزاضٍَ ٤ع ٤ٖ٠اوة احاّ ٤اٗ خاٯِ زؾاد اٍبئاٞث ٝاٍدزاضاات اٍا ا ٕػاسٙا
سااا ٥اٍطاااٖٞات اشبْاااظ اٰخاااريّ ٣اااٗ  2012إىل  2017سااا ٥دٝزٟاااات عَْ٠ااا ٤ضبيْااا٤ك ٝماااد
حسؾاال اٍباحثاا ٤عَاا ٥اٍةٖاا ٞساا ٥اقااٯت اٍعَْ٠ااّٖٚ ٤ااا صبااٯت ّؿااسٝ ٤ٟأزدٕ٠ااٝ ٤ضااعٞد٤ٟ
ٝأّسٟيٝ ٤٠أوإ ٝ ٤٠سٟطإ ٝ ٤٠ريٙا
املجال الزمني للدراسة:
تةٖاٙ ِٝر ٜاٍدزاض ٤اٍقرت ٣اٍصّٖ ّٗ ٤٠عأ ٝ 2012حة ٔ2017 ٥ك ٝا ذبدٟد ٙر ٜاٍقارت٣
ٍعد ٣أضباب :١ٙ
غٚدت تَاً اٍقارت ٣شاًاا يف اٍدزاضاات اٴعٯّ٠ا ٤اٍا تٖاٍٝال ّؿادام ٤٠اٰخبااز يف
1ا
ق ٧ٞاٴعٯٔ اٍسمْ١
2ا ىْا تٷعد تًَ اٍقرت ١ٙ ٣اٍقرت ٣اٍ غٚدت تطٞزًا َّئٞظًا يف إعٯٔ اوٞاةٗ ٝخاؾا٤
عد اٍثٞزات اٍ غٚدتٚا عض اٍاد ِٝاٍعس ٠اٝ ٤تاداع٠اتٚا اٍا تسىال تأوريٙاا عَا٥
اوطةادّ
3ا تٷعااد تَااً اٍقاارتٙ ٣اا ١اٰىثااس اضااةاداًّا ّااٗ مبااُ ازبْٚااٞز ٍٵٕرتٕاالك ح٠ااث أؾااب
قااسٝز ٣ٮ مييااٗ اٮضااةغٖا ٧عٖٚاااك ضااٞا ٧عَاا ٥اوطااة ٦ٞاٴعٯّاا ١أ ٝاٰىااادمي ١أٝ
اٍعَْ ١ػة ٥أغياٍٛ
مجتمع الدراســـــة:
ٟةئدد صبةْرت اٍدزاض ٤يف اٴٕةاا اٍعَْ ١اوٖػاٞز يف دٝزٟاات ٝصباٯت عَْ٠ا ٤ضبيْا٤ك
ىْا ٟػُْ زضا ُ٨أىادميٍَ ٤٠ادىةٞزاٜك ٝأٟكااً اٍدزاضاات ٝاٍبئاٞث اوٖػاٞز ٣أ ٝاوندّا٤
يف ّ٭متسات عَْ٤٠
ٝمد َغ إمجاٍ ١عدد اٍدزاضات ()140ك ّٖٚا ( )36دزاض ٤عس ٤٠ك ّٗ ٖٚ٠ا ( )25دزاضا٤
يف ّؿااسك 11ٝدزاضاا ٤أ سٟاال يف ىااُ ّااٗ اٍعااساوك ازبصا٨ااسك اٍطااعٞد٤ٟك اٰزد٘ك تاإٞظك
ضٞزٟا

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

َ ٝغ إمجاٍ ١عدد اٍدزاضات اٰ ٖب )104( ٤٠دزاض٤ك ّٗ ٖٚ٠ا ( )46دزاضا ٤يف اٍٞٮٟاات
اوةئااد ٣اّٰسٟي٠اا٤ك ( )11دزاضاا ٤أ سٟاال يف اوَْياا ٤اوةئااد٣ك  )47(ٝدزاضاا ٤أ سٟاال يف
ىُ ّٗ ىٖداك اٍؿ ك ّاٍ٠صٟااك أوإ٠ااك اٍطاٟٞدك أضابإ٠اك اضارتاٍ٠اك اٍٖاسٟٝلك ىٞزٟاا
ازبٖ٤٠ ٞك ّاٍ٠صٟاك ى٠ٖ٠اك ٕ ٠ريٟاك ٖ ٯدٟؼك اىطةا٘
ٝترتىص اٍدزاض ٤يف احملاٝز اٍس٠٨ط ٤اٍةاٍ:٤٠
أًٍٝا :صباٮت اٮٙةْأ اٍبئثٝ ١اٰةس اٍٖعسٝ ٤ٟاوٖ٤٠ ٚك ٝاٴقااسات اوعسس٠اٝ ٤اٍٖعسٟا٤
ٝاٍةطب٠ن٤٠
وإً٠ا :اٍٖةا٨ل ٝاٴقاسات ٝاٴغاياٍ٠ات اٍٖعسٟاٝ ٤اوٖ٠ ٚاٍ ٤بئاٞث ٝدزاضاات ّؿادام٤٠
اٰخباز
واٍثًا :اٍس ٤ٟ٬اٍٖندٍ ٤ٟبئٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
زا عًا :اٍس ٤ٟ٬اوطةنبٍَ ٤٠بئٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
خاّطٶااا :اٍةٞؾاا٠ات ٍٱ ٖااد ٣اٍبئث٠اا ٤يف حبااٞث ٝدزاضااات ّؿاادام ٤٠اٰخباااز يف عؿااس
اٴعٯٔ اٍسمْ١
ٝمييٗ عس تًَ احملاٝز سْ٠ا : ١َٟ
أًٍٝا :صباٮت اٮٙةْأ اٍبئثٝ ١اٰةس اٍٖعسٝ ٤ٟاوٖ٤٠ ٚك ٝاٴقاسات اوعسس٤٠ك ٝاٍةطب٠ن٤٠
 -1صبااااٮت اٮٙةْاااأ اٍبئثاااٝ ١اٮدباٙاااات اسبدٟثااا ٤يف حباااٞث ٝدزاضاااات ّؿااادام٤٠
اٰخباز يف اٍعؿس اٍسمْ١
ٟٯحغ أ٘ اٍدزاضات اٍ ز طال ا ّؿادام ٤٠اٰخبااز ّٝؿادام ٤٠اوؿادزك اا٧ت يف
ّندّاا ٤اقاااٮت اٍبئث٠اا ٤اٍ ا اٙةْاال ٚااا دزاضااات ٝحبااٞث ّؿاادام ٤٠اٰخبااازك ح٠ااث َااغ
إمجاااٍ ١تَااً اٍدزاضااات ()43ك ٖطاابّ )%30 7( ٤ااٗ إمجاااٍ ١اٍدزاضااات اٍ ا َغاال ()140
دزاضٚ٠َٟ ٤ا اٍدزاضات اٍ ز طل ّؿدام ٤٠اٰخبااز ٝاٍةقاعَ٠اٝ ٤اٮعةْااد عَاٝ ٥ضااُ٨
اٴعٯٔ ازبدٟد ك وٓ ا ٧اقاِ اٍبئث ١اوةعَه اونازٕ ٤ا ّؿادام ٤٠اٰخبااز يف ىاُ ّاٗ
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د ٤ٟيف اٍرتت٠ب اٍثاٍثك  ٥َٟذًٍ اقاِ اٍبئث ١اوةعَه ن٠اع
ّؿادام ٤٠اٰخباااز ٝمال اٰشّاااتك وآ ااا٧ت اٍدزاضااات اٍا ز طاال ا ّؿاادام ٤٠اٰخباااز
ٝاٍةقاعَ٤٠ك ٝٝقرت أ ٖد ٣ازبْٞٚز ٝٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟيف اٍرتت٠ب اٰخري
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اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()1
1

دزاضات ز طل

ّؿدام ٤٠اٰخباز ّٝؿدام ٤٠اوؿدز ٝاٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ٤٠

2

دزاضات ز طل

ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝاٍةقاعَٝ ٤٠اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد

3

دزاضات اٙةْل انازّٕ ٤ؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟ

 4دزاضات زىصت عَّ ٥ؿدام ٤٠اٰخباز ٝمل اٰشّات
 5دزاضات ز طل

ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝاٍةقاعَٖ ٝ ٤٠ا ٧أ ٖد ٣ازبْٞٚز ٝٝضا ُ٨اٴعٯٔ

ٝميياااٗ ذبدٟاااد صبااااٮت اٮٙةْاااأ اٍبئثاااٝ ١اٮدباٙاااات اسبدٟثااا ٤يف حباااٞث ٝدزاضاااات
ّؿدام ٤٠اٰخبازيف اٍعؿس اٍسمْ ١سْ٠ا :١َٟ
ز عاال اٍباحثااٍَ ٤دزاضااات اٍعس ٠ااٝ ٤اٰ ٖب٠اا ٤حااّ ِٞؿاادام ٤٠اٰخباااز يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ
اسبدٟثااٝ ٤اٍةنَ٠دٟاا ٤يف عؿااس اٴعااٯٔ اٍسمْاا١ك ٝذٍااً ساا ٥اٍطااٖٞات اشبْااظ ّااٗ  2012إىل
 ٥ٙٝ 2017اٍقرت ٣اٍة ٥ا ذبدٟدٙا ٮخة٠از ع ٤ٖ٠اٍدزاض٤ك ٝاٍ غاٚدت شاًاا يف دزاضاات
اٴعٯٔ اٍسمْٝ ١مييٗ ذبدٟد اوػيٯت اٍبئث ٤٠اٍ زىصت عَٚ٠ا ىُ ّٗ اٍدزاضات
اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠سْ٠ا :١َٟ

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

أًٍٝااا -دزاضااات ز طاال ا ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ّٝؿاادام ٤٠ىااُ ّااٗ اوؿاادز ٝاٍٞضاا٤َ٠
اٴعٯّ:٤٠
ٟٯحااغ أ٘ اٍدزاضااات اسبدٟثاا ٤مااد ز طاال ا ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ّٝؿاادام ٤٠اوؿاادز
ٝاٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ٤٠ك ٝمييٗ عس تًَ اٍدزاضات ىْا :١َٟ
دزاضاٝ 1(Oluoch, Agalo & day, 2017) ٤اٍا زىاصت عَاّ ٥اد ٦تاٞاسس اوطا٤٠ٍٞ٩
اٮ ةْاع٠ااا ٤يف ّيٕٞاااات اٰدا ٧اٴعٯّااا١ك ٝضاااعل ٍَةعاااسل عَاااّ ٥اااد ٦تاااٞاسس عٖاؾاااس
اوؿااادام ٤٠يف اٍةغط٠اااات اٴخبازٟاااٍَ ٤ؿااائقٝ . ٠دزاضاااPeter, Aelst, Patrick ٤
ٝ 2)&Eve,2016).اٍ ضعل ٍَةعسل عَّ ٥ؿدام ٤٠اوؿادز اٴعٯّ ٤٠اٍ تنٞد اسبْاٯت
ٝتٷط ٓٚيف تػي ُ٠اٲزا ٧عرب ّٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١
ٝدزاضاٝ 3 (Jason Turcotte,Chance York, & Pingree ,2015) ٤اٍا اٙةْال
اٍةعسل عَ ٥أ ٤٠ْٙماد ٣اٍسأ ٢يف شٟاد ٣اٍثنٝ ٤اوؿدام ٤٠يف اٰخباز ٝاوعَّٞاات عارب ٝضااُ٨
اٍةٞاؾُ اٮ ةْاعٝ ١ىرًٍ دزاض٤
)ٝ 4(Xiao Hu, 2015اٍ ا ٙاادسل ٍةن٠ااّ ٓ٠ؿاادام ٤٠اوؿاادزعَٝ ٥ضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ
اٮ ةْاع١ك ٝاىةػاال تؿاٞز اٍٖااع وؿادام ٤٠اٰخباازك ٝى٠اك تاٞوس ّؿادام ٤٠اوؿادز
عَ ٥مب ِٞاٰخباز ٝاوعَّٞات ّٗ خٯِ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْااع١ك ىارًٍ ضاعل اٍدزاضا٤
ٍٞقاارت ّن٠اااع وؿاادام ٤٠اوؿاادز يف ضاا٠او ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠ااٝ ٤دزاضااSilvia, ( ٤
 5 )Mothes., Johnson, Axel, & Wolfgang,2015ح ِٞتاأوري ّؿادام ٤٠اوؿادز عَا٥
اٍبئث عٗ اٰخباز ٝاوعَّٞات اٍط٠اض٤٠ك ٝاٍ أ سٟل يف ىُ ّٗ أوإ٠ا ٝاٍٞٮٟات اوةئاد٣
اّٰسٟي٤٠
ٝيف ٙرا اٍط٠او ا٧ت دزاض 6(Kim, Youngju ,2015( ٤ح ِٞتاأوري ّؿادام ٤٠اوؿادز
عَ ٥تن ٓ٠٠أخباز اٴٕرتٕلك ٝىرًٍ اٍيػك عٗ اٍعٯم ٤أ ٤٠ْٙتعَ٠نات اٲخس ٝ ٟٗا
ّادٝ ٦وااٞو اوطاةادّ ٝتن٠ااٍَْ ْٓٚ٠نااٮت ٝاوٞقااٞعات اٴخبازٟا ٤عَاا ٥اٴٕرتٕال ٝدزاضاا٤
(ٝ 7 )Luo,Chuan.,Robert,Xin&et all,2013اٍاا أ سٟااال يف اٍؿاا ٝضاااعل ٍسؾاااد
اٍعٞاُّ اٴعٯّ ٤٠او٭وس ٣عَ ٥اوؿدام ٤٠عرب اٴٕرتٕلك ٝىرًٍ اٍةعاسل عَا ٥أ٠ْٙا ٤اٍادٝز
اوعةاادِ وؿاادام ٤٠اوؿاادزعَ ٥إدزاٌ ازبْٚااٞز وؿاادام ٤٠اٍسضاااٍ ٤اٴعٯّ٠ااٝ ٤أٟكااا دزاضاا٤
( 8 )Fisher, Howard.,Magee,&Sufyan,2015حاا ِٞأ٠ْٙااّ ٤ؿاادام ٤٠اوؿاادز ّٝااد٦
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تأوري ٣يف اٍةغط ٤٠اٴخباز٤ٟك ٝى٠اك تاستبط تؿاٞزات اوؿادامٍ ٤٠اد ٦ازبْٚاٞز اؿادام٤٠
ّؿداز اٰخباز
9
ٝدزاضااااا )Metzger,Miriam&Flanagin,2013( ٤حااااا ِٞى٠ق٠ااااا ٤تن٠ااااا ٓ٠ازبْٚاااااٞز
وؿدام ٤٠اٰخباز ٝاوعَّٞات عرب اٴٕرتٕلك ّٝد ٦تٞاسس اوؿدام ٤٠يف اٍسضاا ُ٨اوندّا ٤عارب
اوٞامرت اٴٍيرت٤٠ٕٝ
ٝدزاضااٝ10 )Go,Eun.,Jung,Hwa,2014( ٤اٍ ا ضااعل ٍسؾااد تااأوري تٚ ٞااات اوؿاادز
عَ ٥تؿٞزات ّؿدام ٤٠اٰخباز ٍد ٦ازبْٞٚز أوٖا ٧اضاةاداٍّٞ ٓٚضاا٨ط احملةا ٦ٞاٴخبااز٢
عرب اٴٕرتٕل
ٝدزاضٝ 11(Conlin,Lindsey&Roberts,Chris,2014( ٤اٍ زىصت عَ ٥اٍعٯم٤
ةااسو تعَ٠نااات اٍنااساّٝ ٧ؿاادام ٤٠أخباااز اوساضااَ ٝاٍسضاااُ٨ك ٝإىل أّ ٢ااد ٦تاا٭وس تعَ٠نااات
ٝدزاضاااا٤
اٍنااااس ا ٧او٭ٟاااادٰ ٣خباااااز اوساضااااَ عَاااا ٥إدزاٌ اوطااااةادّ وؿاااادام٠ةٚا
) 12 (Byrum,Kristie, 2014حا ِٞتاأوري ىاُ ّاٗ ّؿادام ٤٠اوؿادزك ّٝؿادام ٤٠اٍسضااٍ٤
اٴعٯّ ٤٠عَ ٥إدزاٌ ازبْٞٚز وؿدام ٤٠اوعَّٞات عارب ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠ا٤ك ّٝاد٦
اٍةاااصأ ٝضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اوطااا ٤٠ٍٞ٩اٮ ةْاع٠اااٝ ٤دزاضاااThomas J. Johnson& ( ٤
 13 )Kaye,2014حاا ِٞتااأوري ّؿاادام ٤٠اواادٕٝات ىْؿاادز ٍَْعَّٞااات ٝاٰخبااازّٗ خااٯِ
م٠ااااع تاااأوري ّؿااادام ٤٠اوؿااادز ٝاٍسضااااٍ ٤عَاااّ ٥ؿااادام ٤٠اٰخبااااز يف اوااادٕٝات ٝدزاضااا٤
(ٝ 14(Tracy Rickman., Michael R,& Kwon,2015اٍ اضةٚدسل اٍةعاسل عَاّ ٥اد٦
تن ٓ٠٠اوطةادّ وؿادامّٞ ٤٠امارت اٍٟٞابك ٝعٯماّ ٤ؿادام ٤٠اوٞامارت اٍبئاث عاٗ اٰخبااز
ٝاوعَّٞات ٝدزاض15 (Lewis, S.&Zamith,2014( ٤ح ِٞم ٣ٞاوؿادز اٴخباز ٤ٟعَاّٞ ٥مارت
Hocevar,
تااااااااااٟٞرت خااااااااااٯِ اٍثااااااااااٞزت اٍةٕٞطااااااااااٝ ٤٠اوؿااااااااااسٝ ٤ٟدزاضاااااااااا( ٤
ٝ 16 )Kristin.,Flanagin&Metzger,2014ا ٍاااا ضااااعل ٍَةعااااسل عَاااا ٥ى٠ق٠اااا ٤تن٠ااااآ٠
اوطةادّ وؿدام ٤٠اٰخباز ٝاوعََّٞل عَ ٥اٴٕرتٕل
ٝأٟكاااا دزاضااا17 )Housholder,Elizabeth,&Heather,2014( ٤حااا ِٞاٍيػاااك عاااٗ
ّؿاادام ٤٠اوؿاادز اٍط٠اضااٍ ١ٱخباااز ّااٗ خااٯِ ّٞماارت اٍقاا٠ظ اا ٌٞعاارب ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ
اٮ ةْاعٝ ٤٠دزاضٝ 18 )Hwang, S,2013( ٤اٍ زىاصت عَا ٥تاأوري اضاةادأ ّٞمارت تاٟٞرت
عَّ ٥ؿدام ٤٠اٍط٠اض ٠ىْؿادز ٍٱخباز ٍد ٦ازبْٞٚز
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ٝدزاض 19(Dong, Xue.,Appelman, Alyssa&Chun,2013( ٤حاّ ِٞؿادامّٞ ٤٠مارت
اٍٟٞباا ٞىْٖؿااٍَْ ٤اادٕٝات اٍؿااغريٝ ٣اٍاار ٢أؾااب ّؿاادزًا ز٠٨طااً٠ا ٍٱخباااز يف اٍؿاا ك
ٙٝدسل اٍدزاض ٤إىل تن ٓ٠٠أخباز ّٞمرت ٟٝب ّٗ ٞح٠ث اضةاداّٚا ّ ٝطاة ٦ٞاوؿادام ٤٠اٍا
تعيطٚا ٍد ٦اٍػعب اٍؿ٠
ٝدزاضٝ 20 (Axel Westerwick ,2013) ٤اٍ اٙةْل اٍةعسل عَ ٥أواس تؿاّْٞ ٓ٠امارت
اٍٟٞبك ٝتؿٖ٠ك ضبسٌ اٍبئث  ُ ٞعَّ ٥ؿدام ٤٠اوعَّٞات عرب اٴٕرتٕلك  ُٙٝاذ ٠ا٤
تؿْ ٓ٠اوٞمرت ضةصٟد ّٗ ّؿدام٠ة ٛيف اٰخباز ٝاوعَّٞات ٝدزاض(David Westerman, ٤
)ٝ 21 Patric & Brandon, 2014اٍ ضعل ٍَةعسل عَ ٥أ ٤٠ْٙذبدٟث اٰخباز ٝاوعَّٞات
يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠اا ٤ك ٝعٯماا ٤اٍةئاادٟثات اٍطااسٟع ٤ةؿااٞزات اوطااةادّ عبااٞ
ّؿدامّ ٤٠ؿدز اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠
ٝدزاضاٝ 22(Wonchan Choi& Besiki Stvilia ,2015( ٤اٍا ٙادسل ٍَةعاسل عَا٥
ّدّ ٦ؿدام ٤٠اٰخباز ٝاوٞقٞعات اٍط٠اضٍ ٤٠اد ٦اوٚاةْ اٍنكااٟا اٍط٠اضاّ ٤٠اٗ خاٯِ
ّٞامرت اٍػبيات اٮ ةْاع٤٠
ٝىااارًٍ دزاضااا ( ٤ةااا ِٞعباااداٍعصٟصك 23)2015حاااّ ِٞعااااٟري ّؿااادامّٖ ٤٠ة ااا ١اوٞامااارت
اٴٍيرت ٤٠ٕٝاٴخباز ٤ٟاٍعسام٤٠
24
ٝدزاضااا )Fred,Stephanie, 2015( ٤اٍا ا اٙةْااال سؾاااد اٍعٞاّاااُ اوااا٭وس ٣عَااا٥
ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عَااّٞ ٥ماارت اٍٞ٠ت٠ااٞبك ٝاٍيػااك عااٗ عٞاّااُ تن٠ااّ ٓ٠ؿاادام ٤٠اٍٞ٠ت٠ااٞب
ىْؿدز ٍٱخباز ٝدزاض 25 )Balkin.Jack. 2017( ٤ح ِٞاٍب٩٠ا ٤اٍسمْ٠اٝ ٤حسٟا ٤اشبطااب
اٴعٯّ١ك ٝإىل أّ ٢اد ٦تةاٞاسس اوؿادام ٤٠يف خطا اات اٰساساد ىْؿاادز ٍٱخباازيف ٩٠ا٤
اٴعااٯٔ اٍسمْااٝ ١دزاضاا 26 )Marco Viviani & Gabriella,2017) ٤اٍا ضااعل ٍسؾااد
ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ٝاوعَّٞااات عاارب ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠اا٤ك ّٝااد ٦أ٠ْٙااّ ٤ؿاادام٤٠
(Julian
اوؿااااااااااادز ٴدزاٌ اوطاااااااااااةادّ ٰ٠ْٙااااااااااا ٤اٰخبااااااااااااز ٝدزاضااااااااااا( ٤
27Unkel&Alexander,2017ح ِٞأوس اوؿدام ٤٠عَ ٥اخة٠از ٕةا٨ل ضبسىاات اٍبئاث عاٗ
اٰخباز ٝاوعَّٞاتك ٝاوعاٟري او٭وس ٣عَ ٥اخة٠از ّؿادز إخباز ٤ٟعٖٚ٠ا
28
ىْااا ااا٧ت دزاضااٍَ )Pjesivac, Ivanka& Rui, Rachel,2013) ٤يػااك عااٗ
عٯم ٤اوؿادز اق ٤ٍٞٚاادّ ٦ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ىاُ ّاٗ اٍٞٮٟاات اوةئاد ٣اّٰسٟي٠ا٤
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ٝاٍؿا ك ٝاٍةعااسل عَا ٥اٍةااأوريات اٍطاَبٍَْ ٤٠ؿااادز اقٍٞٚا ٤عَاا ٥تؿاٞز اٍٖاااع وؿاادام٤٠
اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ
29
ٝأٟكاااا دزاضااا( ٤ةاٍاااب ى٠ئاااِٞك )2015حااا ِٞاٴعاااٯٔ اٍعس اااٝ ١أشّااا ٤اوؿااادام٤٠ك
اااٍةطب٠ه عَاا ٥مٖااا ٣ازبصٟااس ٣ىْٖااٞذا ٍَنٖااٞات اٍاا أوااريت ح ٞااا ازباادِ ٕعااسًا ٍةاادٕ١
ّؿدام٠ةٚا
ٝدزاضاٝ 30(Edson Tandoc & Tim, 2015) ٤اٍا ضاعل ٍَةعاسل عَاّ ٥اد ٦مادز٣
اٍؿئق ٠يف تطٟٞه اٰخبازك ٝى٠ق ٤٠اضةادأ اٍؿئق ٘ٞ٠وٞامرت اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع ١يف
اٍرتٟٝل ٍةغط٠ات ٓٚاٴخباز٤ٟ
ٝدزاضااٝ 31 (Wahl, Karin & Bennett, 2017) ٤اٍ ا ٙاادسل إىل ذبدٟااد ّااد٦
ّؿاادام ٤٠ؾااائاس ٤اوااٞاةٗ ّاااٗ ح٠ااث ّاااد ٦اٍةصاّٚااا اوعااااٟري او٠ٖٚاا ٤اوةعاااازل عَٚ٠اااا يف
اٍؿااائاس ٤اٍةنَ٠دٟااا٤ك ّٝاااد ٦ذب٠اااصات اواااٞاةٗ اٍؿااائق ١يف تٖاااا ِٝاٰخبااااز ٝاوٞقاااٞعات
اٍط٠اضاااٝ ٤٠يف ٙااارا اٍطااا٠او اااا٧ت دزاضاااٝ 32)Syed Saad,2012) ٤اٍا ا أ سٟااال يف
اااٖ ٯدٟؼ حااا ِٞأٙااآ اوعااااٟري اٍا ا ٟطاااةٖد إٍٚ٠اااا ازبْٚاااٞز يف تن٠اااّ ٓ٠ؿااادام ٤٠اٰخبااااز
اٍةَ٠قص٤٠ٕٟٞ
ٝدزاضاااٝ 33(Kang,Seok.,O'Brien, Erin&Villarreal,2017( ٤اٍاا ضاااعل ٍن٠ااااع
تأورياٰخباز يف اوٞامرت اٮسرتاقا ٤٠عَاّ ٥ؿادام ٤٠اٰخباازك ٝىارًٍ ذبدٟاد ّعااٟري تنآْ٠
ّؿدام ٤٠اٰخبازعَ ٥اٴٕرتٕل ٝىرًٍ دزاض٤
(ٝ 34(Appelman,Alyssa&Sundar,Shyam,2016اٍاااا ٙااااادسل ٍٞقااااارت ّن٠ااااااع
وؿدام ٤٠اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠ك ّٝد ٦تن ٓ٠٠ازبْٞٚز وؿدام ٤٠ضبة ٦ٞاٍسضا ُ٨اٴخباز٤ٟ
ٝدزاض 35 )Ault,Michael.,Ness,Alisha&et all,2017( ٤ح ِٞاٍعٯم ٤اوؿادام٤٠
اودزى ٤يف اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠ك ٝاوٞامك اوطبنٍ ٤د ٦ازبْٞٚز ٝزدٝد أسعا ٓ دباٚٙا
ٝدزاضااااٝ 36 )Georg,Joey.,Giordano&Tilley,2016( ٤اٍاا ا زىااااصت عَااااّ ٥ااااد٦
ّؿاادام ٤٠اوٞاماارت ّٝااد ٦تااأوري ّؿاادام ٤٠اوؿاادز عَاا ٥إدزاٌ ازبْٚااٞز وؿاادام ٤٠اٰخباااز
ٝاوعَّٞات عرب اٴٕرتٕل
37
ٝدزاض (Elisal Nashmi,2014) ٤حّ ِٞادّ ٦ؿادام ٤٠مٖاا ٣ازبصٟاس ٣اٴخبازٟا ٤عَا٥
ّٞماارت اٍٞ٠ت٠ااٞب يف اٍٞٮٟااات اوةئااد ٣اّٰسٟي٠اا٤ك ٝى٠ق٠اا ٤تناادٟساوبئٞو ٘ٞوؿاادام٠ةٚاك
ّٝد ٦تٞاسسعٖاؾس اوؿدام ٤٠يف ّيٕٞات اٰدا ٧اٴعٯّ١ك ٝعٗ ةب٠عا ٤اٍط٠اضا ٤اٍثناس٠ا٤
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ٍنٖااا ٣ازبصٟااس ٣اٴظبَ٠صٟاا ٤يف اٍٞٮٟااات اوةئااد ٣اّٰسٟي٠ااٝ ٤دزاضاا( ٤عبااد اٍااٖس اضاآك
ٝ 38 )2015اٍا ا زىاااصت عَاااّ ٥عااااٙس اٍةئاااسٟض اٴعٯّااا ١عَااا ٥اٍعٖاااك يف اٍقكاااا٠٨ات
39
اٍعسام٤٠ك ّٝعاٟري اوعازبات اٴعٯّ ٤٠يف تغط٠اتٚا اٴخبازٝ ٤ٟدزاض( ٤زغا ٍطق١ك)2015
حاا ِٞاٍثناساا ٤اٍٞاسااد ٣عاارب اٍقكااا٠٨ات اٍعس ٠ااٝ ٤ادباٙااات ازبْٚااٞز اٍعس اا ١عبٙٞااا ٝدزاضاا٤
(ّاارياِ عبااد اٍقةااااكٝ40)2014اٍ ا ضااعل ٍَةعااسل عَااّ ٥ااد ٦تااٞاسس اوؿاادام ٤٠يف اٍنٖااٞات
اٍقكااااااا ٤٠٨اٰ ٖب٠اااااا ٤اوٚ ٞاااااا ٛاٍَغاااااا ٤اٍعس ٠ااااااٍ ٤ااااااد ٦ازبْٚااااااٞز اوؿااااااسٝ ٢دزاضاااااا٤
(ٝ 41)Andaleeb,Syed.,Anis&Gulshan ,2012اٍ أ سٟل يف ٖ ٯدؽ ٍَةعاسل عَا٥
ّااد ٦تااٞاسس أز عاا ٤عٖاؾااس ٍَْؿاادام ٤٠يف اٰخباااز اٍةَ٠قص٠ٕٟٞاا٤ك ٝاٍ ا ٟةٞماارت أ٘ تاا٭وس عَاا٥
تؿاااٞزات اوؿااادام ٤٠ا ا مجٚاااٞز اٰخبااااز يف اٍاااد ِٝاٍٖاّ٠اااٙٝ ٤ااآ :اٮضاااةنٯِك ٝاٍااادٝز
42
اٮ ةااااع١ك ٝاوٞقاااٞع٤٠ك ٝاشباااربٝ ٣دزاضااا(Takahashi, Bruno,&Edson,2015( ٤
ٝاٍاا اٙةْاال اااٍةعسل عَااّ ٥ؿاادام ٤٠اوؿااادز اٴعٯّ٠اا ٤سْ٠ااا ٟةعَااه اٰخباااز اٍعَْ٠اا٤
ٝدزاضا 43(Spence,Patric R& et al,2013( ٤حاّ ِٞادّ ٦ؿادام ٤٠اوؿادز يف اٍسضااُ٨
اٍؿئ ٤٠عرب ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١
وإً٠ا :دزاضات ز طل ّؿدام ٤٠اٰخباز اٍةقاعَٝ ٤٠اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد:
يف ٙارا اٍطا٠او اا٧ت دزاضا)kaye, Barbara &Johnson, Thomas ,2017( ٤
ٍةطااسا تطاااًٍ٬ا ضبااددًا ٙٝااٙ :ٞااُ ضاا٠ي ٘ٞاٍةقاعااُ ٝاوؿاادامٝ ٤٠اٮعةْاااد ّنااا٠ٟظ ّْٚاا٤
45
ٮضةادأ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاعٝ ٤٠ىرًٍ ةسحال دزاضا(Johnson, Thomas,2016) ٤
ٕقظ اٍةطا ُٙ :ٞٙٝ ِ٬ض٠ي ٘ٞاٍةقاعُ ٝاٮعةْاد عَ ٥اٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ ٤٠أمّ ٦ٞ٭غاسعَ٥
ّؿدام ٤٠اٰخباز اٍط٠اضٍ ٤٠د ٦اوطةادّ عرب ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع٤٠
ٝيف ٙرا اٍط٠او ا٧ت ىرًٍ دزاضٍ 46)Johannessen,Marius,2016( ٤ةبئث يف عٞامب
ٝضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١يف اوػااازى ٤اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤ىْ اااِ عااأ ٍَْٖامػااات ٝتبااادِ
اٲزإٝ ٧ػس اٰخبازك ٝإىل أّ ٢د ٦تةٞاسس اوؿدام ٤٠يف اٰخباز اٍا ٟٷطا ٓٚاوطاةادّ يف
47
إٕةا ٚااا عاارب اوٖؿااات اٮ ةْاع٠ااٝ ٤دزاضاا)Muller,Philipp.,Schneiders&Schafer,2016( ٤
ٝاٍ ٙدسل ٍةقطري اضةادأ ٝاعةْاد اٰسساد عَا ٥اٍقا٠ظ اٞ ٌٞؾاقّ ٛؿادزًا ٍٱخباازك
دًَٟا عٗ ّؿادز اٰخباز اٍةنَ٠دٟا٤ك ّٝادّ ٦ؿادام ٤٠اٰخبااز ّاٗ خاٯِ تقاعاُ ّٝػاازى٤
اوطااااةادّ يف ٕػااااس اٰخباااااز عاااارب ّٞاماااارت اٍةٞاؾااااُ اٮ ةْاااااعٝ ١دزاضااااOeldorf-( ٤
44
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)ٝ 48) Hirsch,Anne&Sundar,2015اٍاااااا ضاااااااعل ٍسؾاااااااد تعَ٠ناااااااات ّٝػاااااااازىات
اوطاااةادّ ٕٝػاااس اٍنؿاااـ اٴخبازٟاااّ ٤اااٗ خاااٯِ اٍقااا٠ظ اااٌٞك ٝذبدٟاااد ّاااد ٦عٯمااا٤
ّطاْٙات اوطةادّ اؿدام ٤٠اٰخباز عَ ٥اٍق٠ظ ٌٞ
ٝدزاضااااٝ 49 (Bednarek,Monika,2016( ٤اٍااا ٙاااادسل ٍسؾااااد اٍناااا ٓ٠اوةكااااْٖ ٤يف
اٍٖػسات اٴخباز ٤ٟاٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١ك ٝىارًٍ ذبدٟاد اٍناٝ ٓ٠اوعااٟري اٰخٯم٠ا٤
اٍٞازد ٣يف اوٞقٞعات اٴخباز٤ٟ
ٝدزاضا 50(Andreas Graefe, Mario& Brosius, 2016( ٤حاّ ِٞاد ٦إدزاٌ اٍٖااع ٍٱخبااز
اٲٍ ٤٠اوية ٤ ٞاسباضٞب ّٝد ٦تن ْٓٚ٠٠وؿدام٠ةٚا عرب ّٞامارت اٴٕرتٕال اواةَقاٝ ٤دزاضا٤
( 51 )Matthew,2015حااااا ِٞدٝز اٰخبااااااز يف تعصٟاااااص اشباااااٯل اٍط٠اضااااا ١عااااارب اٍػااااابيات
اٮ ةْاع٤٠ك ٝى٠ق ٤٠تؿٞز اوطةادّ وؿدام ٤٠اٰخباز
ىْاا ةسحال دزاضا 52(Appelman,Alyssa&Hetting, Kirstie,2015) ٤تطاا ِ٬ضبادد ٙٝاٞك
 ُٙتؿئ ٠اٰخباز ٟ٭وس عَ ٥اوؿدامٍ ٤٠د ٦اوطةادّ ك ٟ ُٙٝ٭وس عَا ٥تؿاٞزات اٍناسا٧
وؿادام ٤٠اٰخبااز عارب اٍػابيات اٮ ةْاع٠اٝ ٤دزاضاّ( ٤اس ٟٓعاادِ ٍٝآ٠ك ٝ 53)2017اٍا
ٙدسل ٍَةعسل عَّ ٥دّ ٦ؿدامّ ٤٠عازبّٞ ٤امرت اٍؿئك اٴٍيرتٍ ٤٠ٕٝٱحداث اٴزٙا ٠ا٤
يف ّؿاااسك اٮقااااس ٤إىل م٠ااااع اٍعٯمااا ٤ااا اعةْااااد اوبئاااٞو عَاااّٞ ٥امااارت اٍؿااائك
اٴٍيرتّٝ ٤٠ٕٝد ٦إدزاىٍ ٓٚعٖاؾس اوؿدام ٤٠يف تغط٠اتٚا اٴخباز٤ٟ
ٝدزاضاا54 )Chen,Gina.,peter S.,Chang &Zainul,2017) ٤حاا ِٞااٞد ٣اٍق٠ااد ٟٞاٴخباااز٢
ّٝااد ٦تااأوري ٜعَاا ٥تقاعااُ ازبْٚااٞز ّٝؿاادامّٞ ٤٠اماارت اٴٕرتٕاالك ّٝااا ّااد ٦ازتباااط تعااس
اوطةادّ ٍَق٠د ٟٞاٴخباز ٢عَ ٥تؿٞزات ٓٚعبّ ٞؿادام ٤٠اٍؿائك اٴٍيرت٠ٕٝا ٤اوٖة اٛ
ٍةًَ اٍق٠دٟٙٞات
55
ٝأٟكا دزاض )Michael, Hornin ,2017) ٤حّ ِٞد ٦تقاعُ اوطةادّ ّرت اٰخبازك ّٝاا
ةب٠ع ٤اٰضاٍ٠ب اوطةادّ ٤يف ؾ٠ا  ٤اٰخبازك ّٝا ٕٞع ٤٠اٮضة ا  ّٗ ٤إب اوطةادّ
ّرت اٰخباز ىْا ٙدسل دزاض( ٤ضاز ٣غٞيفك ٍَ 56 ) 2016ةعسل عَّ ٥اد ٦تاٞاسس ّؿادام٤٠
اٰخباااز ٝاوعَّٞااات عااٗ ةسٟااه ا اااتك اشبَاا ٦ٞا ّطااةادّ ١ا ٞاتااك اٍرى٠ااٝ ٤ىاارًٍ
اٍدزاضاا ٤اٍ ا اخةااربت اٍعٯماا ٤ا ّطااة ٦ٞاٮعةْاااد عَاا ٥اٍنٖااٞات اٍةَ٠قص٠ٕٟٞاا ٤اوؿااس٤ٟ
ّٞٝامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١ىْؿاادز ٍَْعَّٞاات حا ِٞاٰحاداث اٍط٠اضا٤٠ك ّٝاد ٦إدزاٌ
57
اوبئٞو وؿدام٠ةٚا يف تٖا ِٝاٍنكاٟا اٍط٠اض( ٤٠عْس ٝضبْٞدك )2016
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ٝىاارًٍ اٍدزاضاا ٤اٍ ا ضااعل ٍن٠اااع ّااد ٦اٍعٯماا ٤ا ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ٝاٍةقاعَ٠اا٤
58
ٝاٮ ةْاع ٤٠يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع)Ariel, Yaron& Avidar, Ruth, 2015( ٤٠
ٝدزاضااٝ 59)Conlin,Lindsey& Roberts,Chris,2016) ٤اٍ ا زىااصت عَاا ٥أ٠ْٙاا٤
تعَ٠نات اٍنسا ٧عَ ٥اٴٕرتٕل ٝعٯمةٚا اؿدامّٞ ٤٠امرت اٰخباز ٍد ٦اوطةادّ
ٝدزاضٝ 60 )Choi,Sujin& Kim,2016( ٤اٍ أ سٟل يف ىٞزٟا ازبٖ ٤٠ ٞحا ِٞاٍعٯما٤
ا ٕػااس احملةاا ٦ٞاوةيااسز ٍٱخباااز ا اوطااةادّ ّٝاادّ ٦ؿاادام٠ةٚا ٍاادٝ ٟٓٚيف ٕقااظ
اٍط٠او اا٧ت دزاضاٍ 61 )Porter,Michael,2015( ٤ن٠ااع ّاد ٦اوػاازىٝ ٤اٍةقاعَ٠اّ ٤اٗ
إب اوطةادّ عَ ٥تاٟٞرتك ٝعٯماّ ٛػاازى ٤ازبْٚاٞز يف إعااد ٣اٍةغسٟادات اؿادام٤٠
اٰخباز ٞضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟ
ٝدزاضاا 62 )Keib, Kate,&Wojdynski, Bartosz,2017( ٤اٍ ا ضااعل ٍن٠اااع ّااد٦
ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عَاا ٥اٴٕرتٕاالٝ .دزاضااٝ 63 )Daekyung Kim,2012,( ٤اٍ ا ٙاادسل
ٍَةعسل عَ ٥عاُّ ضبةُْ  ٝدٟاد ٍا ٛتاأوري عَا ٥تن٠اّ ٓ٠ادّ ٦ؿادام ٤٠اوادٕٝات ٝاٍٞضاا٨ط
اٍسمْ٤٠ك  ٞٙٝاٍةقاعُ ّطةادّ ١اٴٕرتٕل اوٚةْ ض٠اضً٠ا
ٝدزاضٝ 64)Karamat. A& Farooq ,2016( ٤اٍ أ سٟل يف اىطاةا٘ عَا ٥اٍطاٯب
يف اااّع وٮٙااٞز  ٖ ٝااابوك ٝاٙةْاال سؾااد دٝز ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاااع ١يف اٍٖػاااط
اٍط٠اضاا١ك ٝزىااصت عَااّ ٥ااٞمع ١اٍقاا٠ظ ااٝ ٌٞتااٟٞرتك ّااٗ خااٯِ تن٠ااّ ٓ٠طااة ٦ٞاٍااٞع١
اٍط٠اض ١اٍار ٢ذبنناٙ ٛار ٜاوٞامارتك ّٝاد ٦تأوريٙاا عَا ٥اٍٖػااط ااٍط٠اضاٍ ١اد ٦اٍطاٯب
اٍباىطااةإٝ ٠دزاضاا 65)Ha,Louisa.,Yoon,Kisung& Zhang,2013 ( ٤اٍا ٙاادسل
ٍَةعسل عَ ٥اٮعةْاد عَّٞ ٥امرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١ىٞضٍ ٤َ٠ٱخبازٍد ٦ىُ ّٗ ةاٯب
ازباّعااٝ ٤ازبْٚااٞز اٍعااأك ّٝااد ٦عٯمااّ ٤ؿاادام ٤٠اٰخباااز اٮعةْاااد عَااّٞ ٥اماارت اٍةٞاؾااُ
اٮ ةْاع١
66
ٝيف ٙرا اٍؿدد ا٧ت دزاضاٝ (Johnson, Thomas & Kaye, 2015( ٤اٍا ضاعل
ٍَةعااسل عَاا ٥وااأوري اوٞماارت عَاا ٥اوطااةادّ ك ٝم٠اااع تااأوري اٴعةْاااد عَااٝ ٥ضااا ُ٨اٴعااٯٔ
67
اٮ ةْاع٠اّٝ ٤اد ٦اٍثنا ٤يف اسبيّٞاٝٝ ٤ضاا ُ٨اٴعاٯٔ ٝدزاضا(Tran, Hai L,2015( ٤
ٝاٍا ا زىاااصت عَااا ٥تاااأوريات اٍٞضاااا٨ط اوةعااادد ٣عَااا ٥تؿاااٞزات ّؿااادام ٤٠اوٞامااارت ٍاااد٦
اوطاااةادّ ٝدزاضااا٠ّٚ( ٤ةااااب اٍساسعااا١كٝ 68 )2014اٍا ا ضاااعل ٍَةعاااسل عَاااّ ٥٭غاااسات
ٝعٖاؾااس اوؿاادام ٤٠يف أخباااز اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤اوؿااس ٤ٟاٍن٠اااع عَاا ٥عٖ٠ااّ ٤ااٗ ّٞاماارت
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اسبسىات اٍط٠اض٤٠ك اٍ تةباّٞ ٟٗامقٚا ٝتٚ ٞاتٚااك سكاٯً عاٗ زؾاد أٙآ اٲٍ٠اات اٍا
اعةْدت عَٚ٠ا يف اسبيٓ عَّ ٥طاةّ ٦ٞؿادام ٤٠غابي ٤اٴٕرتٕال ٝدزاضا(Khalid, A. ٤
) 69Gad,2015حاا ِٞأوااس اسبْااٯت اٍط٠اضااّ ٤٠ااٗ خااٯِ ّٞاماارت اٍةٞؾااُ اٮ ةْاااع ١عَاا٥
اٍةٚ ٞااات ٝاشب٠ااازات اٍط٠اضااٍَْ ٤٠ؿااس ٟك ٝاٍ ا ضااعل ٍن٠اااع تااأوري ّؿاادام ٤٠اٰخباااز
ٝاٍةقاعَ٠اا ٤عَاا ٥ؾااٖاع ٤اٰحااداث ٝذبدٟااد اٍةٚ ٞااات اٍط٠اضااٍَْ ٤٠طااةادّ عاارب ّٞاماارت
اٍةٞاؾُ اٮ ةْاعٝ ١ىرًٍ دزاض( ٤صباغرت عَ١ك ٝ 70)2015اٍ اضةٚدسل اٍةعسل عَا٥
ةب٠عا ٤اوعازباا ٤اٴعٯّ٠ا ٤يف اٍعااساو ٍنكااٟا اٍقطاااد يف اٍقكاا٠٨ات اٍعسام٠ا٤ك ىْاا ضااعل
اٍدزاضٍَ ٤ةعسل عَ ٥عٯم ٤ازبْٞٚز اٍعسامٚ ١ر ٜاٍنٖاٞات ٝى٠ق٠ا ٤تنْ٠٠ا ٛوؿاادام٠ةٚا ك
ٝدزاض( ٤زح ٤ْ٠اٍط٠بكٝ 71 )2015اٍ ضعل ٍَةعسل عَ ٥دٝز اٴٕرتٕل يف ٕػس اٍػاا٨عاتك
ّٝااد ٝ ٦ااٞد اوؿاادام ٤٠يف اٰخباااز ٝاوٞقااٞعات عاارب تطب٠نااات اٴٕرتٕاال ٝدزاضاا( ٤ٮّ٠اا٤
ةاٍ٤كٝ 72 )2015اٍ اضةٚدسل اٍةعسل عَ ٥أوس غبيات اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١عَا ١تطاٟٞس
حسٟااا ٤اٍةعااابري عاااٗ اٍاااسأ ٢يف ازبصا٨اااس ٝدزاضااا( ٤إمياااا٘ عباااد ا ك 73)2013حااا ِٞتعَ٠ناااات
اوطةادّ يف اٍؿئك اٴٍيرت٤٠ٕٝك ّٝد ٦ؾٯح٠ةٚا ٍةي ٟٗٞاٍسأ ٢اٍعأ
واٍثًا :دزاضات اٙةْل انازّٕ ٤ؿدام ٤٠اٰخباز عرب ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟث ٝ ٤اٍةنَ٠د:٤ٟ
ىْاا اا ٧يف دزاضاٝ 74(Waters, Anna & Roberts, Chris,2017) ٤اٍا اٙةْال
ن٠اع ّؿدام ٤٠اوسضاُ ٝاٍسضااٍ ٤يف أخبااز ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟاٝ ٤اسبدٟثا٤ك ااٍةطب٠ه
عَّٞ ٥مرت تٟٞرت ىْٖٞذا وٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١ك ىرًٍ ٙادسل ٍٞقارت ّعااٟري ضبادد٣
75
وؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟاٝ ٤اسبدٟثاٝ ٤دزاضا)Rabia Noor,2017) ٤
ٝاٍاا اضااةٚدسل اٍةعااسل عَاا ٥تااأوري ؾاائاس ٤اوااٞاةٗ عَاا ٥اٍؿاائاس ٤او٠ٖٚاا ٤اٍةنَ٠دٟاا٤ك
ٝىاارًٍ زؾااد اٍةئاادٟات اٍ ا تعاارت ؾاائاس ٤ا ااٞا٣ك ّٝااد ٦تااٞاسس اوؿاادام ٤٠يف أخباااز
ؾئاس ٤اوٞاةٗ ٝأٟكا دزاض( ٤ضبْد عبداٍعصٟصكٝ 76 )2017اٍا ضاعل ٍةئدٟاد ّطاةٟٞات
اوؿدام ٤٠يف إعاٯٔ اواٞاةٗ عارب ّٞامارت اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع١ك ٝاٍارباّل اسبٞازٟا ٤ااٍنٖٞات
اٍقكا ٤٠٨اوؿس٤ٟك ٝىرًٍ زؾاد ّعااٟري اوؿادام ٤٠يف ىاُ ّاٖ ٓٚىارًٍ دزاضا(Lin, ٤
)77 Xialing,& lachlan,2016حااٝ ِٞضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااعّٝ ١٭غااسات اوؿاادام٤٠ك
ٝاٍا ضااعل ٍسؾااد اٍعٯماا ٤ا دٝاساارت اٮضااةادأ ّٝؿاادام ٤٠اٰخباااز يف ٝضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ
اٮ ةْاع ١ػيُ عأك ٝعَّٞ ٥مرت تٟٞرت عَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف
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ّ ٞٙٝا ضعل إٍ ٤٠ىرًٍ دزاض ّٗ 78 )Johnson,Thomas & Keye,2015) ٤خاٯِ
زؾااد ّاادّ ٦ؿاادام ٤٠اٰخباااز اٍط٠اضاا ٤٠يف ىااُ ّااٗ اواادٕٝاتك ٝاٍقاا٠ظ ااٌٞك ٝتااٟٞرتك
ٝعٯم ٤اوؿدام ٤٠دٝاسرت اٮضةادأ ٍٞضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاعٝ ٤٠اٍدزاض ٤اٍا أ سٟال يف
ىٞزٟاا ازبٖ٠ ٞاٝ ٤اٍا ضاعل ٴخةباااز اٍعٯما ٤ا دٝاساارت اضاةادأ اٍٖاااع ٍٵٕرتٕال ّٝااد٦
ّؿدام ٤٠اوٞامرت ٍدٟٓٚك ٝىرًٍ اٍةعسل عَٞ ٝ ٥د اوؿدام ٤٠يف ىُ ّٗ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ
79
ازبدٟد ٝاٍؿئاس ٤اٍةنَ٠د(Euo,Go .,Han, Kyung & Shim,2016) ٤ٟ
ٝيف ٙارا اٍطا٠او اا٧ت دزاضاٍَ 80 (Apejoye, Adeyanju,2015) ٤يػاك عاٗ ّاد٦
ّؿدام ٤٠اٰخباز يف ىُ ّٗ ٝضا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠اٝ ٤اٍةَ٠قصٟاٝ ٘ٞاٍؿائكك ٝىارًٍ
ذبدٟد ّعاٟري تنّ ٓ٠٠ؿدام ٤٠اٰخباز يف ىُ ّٗ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟ
ٝدزاضااٝ81)Choi,Yunmi.,Axelrod & Kim ,2015( ٤اٍا ضااعل ٍن٠اااع ّؿاادام٤٠
اٰخباز يف ىُ ّٗ اٍنٖاٞات اٍةَ٠قص٠ٕٟٞا٤ك ٝاٍؿائكك ٝاٴذاعا٤ك ّٞٝامارت اٍٟٞابك ٝا ٞاتاك
اٍرى٤٠ك  ُٙٝت٭وس اوسحَ ٤اٍعْس ٤ٟعَ ٥اضةادأ ٝضّ ٤َ٠ع٤ٖ٠ك ّٝا عٯمٙ ٤را اٮضاةادأ
اؿدام ٤٠اٰخبااز يف تَاً اٍٞضااٍ ُ٨اد ٦ىاُ ّاٗ اٍػاباب اّٰسٟياٝ ١اٍياٞزٝ ٢دزاضا٤
(عبااااد اٍؿااااادو حطااااٗك 82)2015اٍاا ا ٙاااادسل ٍن٠اااااع ّؿاااادام ٤٠اوكااااْ ٘ٞيف اوٞاماااارت
اٴٍيرت ٤٠ٕٝاٴضٯّ٤٠ك ٝزؾد اوعااٟري او٠ٖٚا ٤اٍا جياب تٞاسسٙاا يف اوٞامارت اٴٍيرت٠ٕٝا٤
ٝأٟكًااا دزاضاا ( ٤طااٖل سْٚاا١كٝ 83 )2014اٍا اٙةْاال ةئَ٠ااُ اٍنكاااٟا اٍعس ٠اا ٤يف اشبطاااب
اٍةَ٠قصٟاااا ١ٕٞاٰٝز اااا ١او ٞاااا ٛاٍَغااااا ٤اٍعس ٠ااااٝ ٤عٯماااا ٤اٍؿاااااق ٣ٞااااٛك ّٝااااد ٦تن٠ااااآْٚ٠
وؿدام٠ةٚا ٝدزاضااا 84 )Swasy,Alecia., Tandoc,& Davis,2015( ٤حااا ِٞاٍةناااازٟس
اٴخباز ٤ٟاٍةنَ٠دّٝ ٤ٟدّ ٦ؿدام٠ةٚا ّنازٕ ٤أخباز اوٞاةٖ اٍؿئق٠
ٝدزاضاا85(Ruohan Lia,& Ayoung,2015) ٤حاا ِٞاٍعٞاّااُ اواا٭وس ٣عَااّ ٥ؿاادام٤٠
اوعَّٞات يف ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١ك اٍةطب٠ه عَ ٥عض اٍؿاقئات اٍػاؿاٍ ٤٠ابعض
اٰسساد عَّٞ ٥مرت اٍق٠ظ ٌٞ
ٝأٟكًاا دزاضاٝ 86(Kang, Seok., O'Brien, Erin& Villarreal,2017( ٤اٍا ضاعل
ٍن٠اع ى٠ق ٛ٠تأوري اٍٞامرت اٮسرتاق ١عَّ ٥ؿدام ٤٠اٰخبازك ّٝد ٦أ٠ْٙا ٤اوٖامػاات ا
اوطةادّ عَ ٥ذبدٟد ّؿدام ٤٠اٰخبااز يف اٍعاام اسبن٠ناٝ ١دزاضاHuang, Zhao ( ٤
 87 )& Morad,2014حّ ِٞؿدام ٤٠اوٞامرت اسبي٤٠ّٞك ٝأ سٟل يف ٍٖاد٘ ّاٗ خاٯِ وٯوا٤
ّٞامااارت اٍيرت٠ٕٝاااٍَ ٤ةعاااسل عَاااّ ٥ااادّ ٦ؿااادام٠ةٚا ٍاااد ٦ازبْٚاااٞز اٍربٟطاااإٝ ١دزاضااا٤
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(ٝ 88)Hamdy, Naila,2013اٍا اضاةٚدسل اٍةعاسل عَاّ ٥ادّ ٦ؿادامٝ ٤٠ضاا ُ٨اٴعاٯٔ
اٍةنَ٠دٝ ٤ٟاسبدٟث ٤يف ّسحَّ ٤اا عاد اٍثاٞز ٣يف ّؿاسك ٝىارًٍ اٍيػاك عاٗ اٍعٯما ٤ا
اٮعةْاد عَٝ ٥ضاا ُ٨اٴعاٯٔ يف إضاةنا ٧اٰخبااز ّٝاد ٦اوؿادام ٤٠يف تَاً اٍٞضااٝ ُ٨أٟكًاا
دزاضاٝ 89 )Luo, Yunjuan& Zhang, 2013( ٤اٍا أ سٟال يف اٍؿا ٝاٙةْال ااٍةعسل
عَّ ٥دّ ٦ؿدام ٤٠اٰخباز عَ ٥اٴٕرتٕل ّنازٕ ٤اؿاادز اٰخبااز اٍةنَ٠دٟا٤ك ٝى٠اك ٟنآ٠
اٍؿ ٘ٞ٠ٖ٠اٰخباز عَ ٥اٴٕرتٕلك ّٝا عٯم ٤اوؿدام ٤٠دٝاسرت تعسقٍ ٓٚٱخباز
ٝدزاض( ٤عبداٍيس ٟٓاٍد ٠ط١ك ٝشٙري ٟاضا ك90)2013حا ِٞأ٠ْٙا ٤غابيات اٍةٞاؾاُ
اٮ ةْاع ١يف تػي ُ٠ادباٙات اٍسأ ٢اٍعأك ٝزؾد اٍعٞاُّ اوا٭وس ٣يف ّؿادامّ ٤٠كاْ٘ٞ
اٍػبيات اٮ ةْاع٤٠
ٝدزاضٝ 91(Chung,Joo.,Nam,Yoonjae &Stefanone,2012( ٤اٍ ضعل ٍةئدٟد
اٍعٞاُّ او٭وس ٣عَّ ٥ؿدام ٤٠اٰخباز ٝاوعَّٞات عرب اٴٕرتٕل
ٝدزاض 92(Golan, Guy&Sherry Baker,2012( ٤حّ ِٞدّ ٦ؿدامٝ ٤٠ضا ُ٨اٴعٯٔ
ٍاااااد ٦اٍطاااااٯبك ٝتاااااأوري اوؿااااادام ٤٠عَااااا ٥اٴمٖاااااا اوٞقاااااٞعات اٴخبازٟاااااٝ ٤دزاضااااا٤
(ٝ93(Elsemary,Hebatalla & May,2013اٍ ا ٙاادسل ٍَةعااسل عَااّ ٥اادّ ٦ؿاادام٤٠
ؾااائاس ٤اواااٞاةٗ ّنازٕااا ٤اٍؿااائاس ٤اٍةنَ٠دٟاااٍ ٤اااد ٦اٍػاااباب اٴّاااازاتٝ ١دزاضاااDiaz-( ٤
 94 )Campo,&Francisco,2015حاا ِٞأخٯم٠ااات اٍؿاائاس ٤يف اٍب٩٠اا ٤اٍسمْ٠اا٤ك ٝى٠ااك
أوست تيٖ٠ ٍٞٞا اوعَّٞات عَ ٥اوعاٟري اوٍَ ٤٠ٖٚؿئق٠
ٝأٟكًااا دزاضااٝ 95)Williams Ann, 2012( ٤اٍ ا ضااعل ٍن٠اااع ّااد ٦تااأوري اوػاااٙد٣
اٍٖػااطْٚ ٍَ ٤ااٞز عَاا ٥إدزاىٚاآ وؿاادام ٤٠اٰخباااز اوندّاا ٤يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤
ٝاسبدٟثااا(ٝ ٤ضبْاااد عباااد اٍبااادٟرتك96 )2012حااا ِٞعٯمااا ٤اٍةعاااس ٍٵٕرتٕااال اطاااةٟٞات
اوؿاادام ٤٠يف اٍنٖااٞات اٍقكااا ٤٠٨اٴخبازٟااٍ ٤ااد ٦ازبْٚااٞز اوؿااسٝ ٢دزاضاا( ٤عْاااد اٍاادٟٗ
ااا سك ٝ 97 )2016اٍا ضااعل ٍَةعااسل عَاا ٥دٝز غاابيات اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١يف تؿاائ٠
ؾٞز ٣اٴضٯٔ عَ ٥غبي ٤اٴٕرتٕل
ٝدزاض 98(Shim, Kyujin&et al,2015( ٤ح ِٞاونازّٕ ٤ؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضااُ٨
اٴعااٯٔ اٍباىطااةإٝٝ ٤٠ضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد ٝدزاضاا(Swasy, Alecia & et ( ٤
ٝ 99al,2015اٍ ا ضااعل ٍَةعااسل عَااّ ٥اادّ ٦ؿاادام ٤٠اٍةنااازٟس اٴخبازٟاا ٤اٍةنَ٠دٟااّ ٤نازٕاا٤
أخباز ؾئاس ٤اوٞاةٗ
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زا عًا :دزاضات زىصت عَ ٥م٠اع ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝمل اٰشّات:
ٖٙٝا زؾدت اٍدزاض ٤صباًٍا ًّْٚا ٟةعَه اؿدام ٤٠اٰخباز ٝمال اٰشّااتك ح٠اث ز طال
اٍدزاضات اسبدٟث ٤أّ ٤٠ْٙؿادام ٤٠اٰخبااز ٝتأوريٙاا عَا ٥ازبْٚاٞز أوٖااٝ ٧ما ٞاٍياٞازث
ٝاٰشّااتك ح٠اث ٟياٖٙ ٘ٞااٌ قاسٝزَّ ٣ئاٍ ٤ٱخبااز اٍؿاادم٤ك ٝقاسٝز ٣أ٘ ٟياٍ ٘ٞااد٦
اوٞاةٗ اٍثن ٤يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍ ٟطةنّٖٚ ١ا أخباز ٜح ِٞاٰشّات
ىْا يف دزاضٝ 100(Johansson &Tomas, 2017( ٤اٍ أ سٟل يف اٍطاٟٞد ٙٝادسل
ٍَيػااك عَاا ٥اٍعٯماا ٤ا ماا ٣ٞاوؿااادز اٴخبازٟااٝ ٤اٍؿاائق ٠يف ٩٠اا ٤اٴعااٯٔ اٍسمْاا١
ٝخاؾٝ ٤مل اٰشّات ٝيف ٙرا اٍط٠او اا٧ت دزاضاBriony Gray., Mark & Martin, ( ٤
ٍ 101)2017سؾد اٍةغريات اٍ تطسأ عَ ٥ضبةاٝ ٦ٞضاا ُ٨اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع ١خاٯِ عاض
اٰشّاااتك ٝأ ااست ّنازٕااٍ ٤ةغسٟاادات اوطااةادّ يف ىااُ ّااٗ ّٞماارت تااٟٞرتك ٝاٍقاا٠ظ ااٌٞك
ٝاوادٕٝات ٝأٟكاا دزاضا 102 )Mehta,Amisha.,Bruns, &Newton, 2017( ٤حاّ ِٞااد٦
اٍثناا ٤يف ٝضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١يف إداز ٣اٍيااٞازثك ّٝااد ٦عٯماا ٤اٍثناا ٤يف اٰخباااز
ٝىقا ٣٧اوعَّٞات اٍ تةدسه ّٗ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠ا ٤حا ِٞعاض اٰشّاات ٝدزاضا٤
( ٚ٠ا٘ ع ٞكٝ 103 )2016اٍ ضعل ٍَةعسل عَ ٥أةس اوعازب ٤اٴخبازٍ ٤ٟٱحداث اٍعس ٠ا٤
يف اشبطاب اٴعٯّ ١اّٰسٟي ١اوٍَ ٛ ٞعاسبك ٝى٠ق٠ا ٤تن٠ا ٓ٠اٍٖابا ٤اوؿاس ٤ٟوؿادام٤٠
اٰخباز يف تًَ اٍةغط٠اات اٴعٯّ٠اٝ ٤دزاضا( ٤دٖٟاا ٝح٠ادكٝ 104 )2016اٍا ٙادسل ٍَةعاسل
عَ ٥أةس اوعازبٍ ٤ٱشّات اٍط٠اض ٤٠اٍعس  ٤٠يف اٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟاٍٖاةنا ٤اٍعس ٠ا٤ك ّٝاد٦
تن٠اااا ٓ٠ازبْٚااااٞز ٍَْعازبااااات اٴخبازٟاااا ٤اوةعَناااا ٤اٰشّااااات اٍط٠اضااااٝ ٤٠دزاضاااا( ٤دعااااا٧
ضبْاااٞدكٝ 105 )2016اٍا ا زىاااصت عَااا ٥أةاااس اوعازباااات اٴخبازٟاااٍَ ٤نكااااٟا اٴمةؿااااد٤ٟ
ٝاٮ ةْاع ٤٠عد اٍثٞز ٣يف اوٞامرت اٴٍيرتٝ ٤٠ٕٝغبيات اٍةٞاؾُ اٮ ةْاعٝ ١تأوريٙا عَ٥
ادباٙات ازبْٞٚز عبٙٞا ٝدزاضٝ 106(Kim,Mihee,2015( ٤اٍ اٙةْل ن٠ااع ّؿادام٤٠
اٰخباااز يف ىااُ ّااٗ اواادٕٝاتك ٝٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا ٤خااٯِ عااض اٰشّااات ٝاٍنكاااٟا
ازبدٍ ٤٠يف اقةْرت ٝدزاض( ٤ضبْاد ااد اواٞىلك 107 )2012حا ِٞتاأوري اٴعاٯٔ اٍباد ُٟعَا٥
تاادا ِٝاوعَّٞااات يف ّؿااس ٝدزاضااّ( ٤ع ا ؾاااحلك ٝ 108 )2012اٍ ا ضااعل ٍسؾااد اٍعٞاّااُ
اوا٭وس ٣يف ٖااا ٧اٴمٖاا وٞاماارت اٴٕرتٕال ٝدزاضااٝ 109 )Morgans, Melissa ,2017( ٤اٍا
ٙدسل ٍَةعسل عَّ ٥د ٦خطٞز ٣حس ٤ٟاشبطاب اٴعٯّٝ ١اسبسب عَ ٥اٴزٙاب عَاّٞ ٥مارت
اٍٞ٠ت٠ااٞب ٝماال اٰشّااات ٝدزاضااٍَ ٤باحثاا( ٤حٖااا٘ ضاآَ٠ك  110)2017حااّ ِٞااد ٦ماادز ٣مٖااا٣
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ازبصٟااس ٣اٴخبازٟااّٞٝ ٤اماارت اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١يف ؾااٖاعٝ ٤إداز ٣اٰشّااات ػاايُ عااأك
ٝأشّاا ٤ص ٟستاا ١تااريا٘ ٝؾااٖاسري عَاا ٝ ٥اا ٛاشبؿااٞفك ّٝااد ٦تااٞاسس عٖاؾااس اوؿاادام ٤٠يف
اٍةغط٠ات اٴخبازٍ ٤ٟيُ ّٗ مٖاا ٣ازبصٟاسّٞٝ ٣امارت اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع١ك ٝيف ٙارا اٍطا٠او
ااا٧ت دزاضاا 111)Bratu,Sofia,2016( ٤ٮضةيػااال اٍٞظ٠قاا ٤احملٞزٟااٍٞ ٤ضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ
اٮ ةْااااع ١يف اٮتؿااااِ ٝمااال اٰشّااااتك ّٝاااد ٦اوؿااادام ٤٠يف اٰخبااااز عااارب اٍػااابيات
اٮ ةْاع٠اا ٤حاا ِٞاٰشّاا٤ك ٝإىل أّ ٢ااد ٦مييااٗ أ٘ ٟطاا ٓٚاوطااةادّ ّااٗ خااٯِ اضااةنا٧
ٝىرًٍ إٕةاا اٰخباز ٕٝػسٙا ّٗ خٯِ ّٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١يف إداز ٣اٰشّاٝ ٤أٟكاا
دزاض112 )Lin,Xialing., Patric&Kenneth,2016( ٤حاّ ِٞ٭غاسات اوؿادام ٤٠يف ٝضااُ٨
اٴعٯٔ اٮ ةْاع٤٠ك ّٝد ٦اٍعٯمّ ٤ؿدام ٤٠اٰخباز ٝساعَ٠ا ٤اٍةاأوري ٍاد ٦اوطاةادّ
ٝماال اٰشّااات أّااا دزاضاا( ٤حٖااا٘ اٍعااٞاٌك  113)2016سطااعل ٍَةعااسل عَاا ٥ى٠ق٠ااّ ٤عازباا٤
اٍنٖٞات اٴخبازٍَ ٤ٟئسب ٝاٍؿسا يف ضٞزٟا ٝعٯمةٚا اٍنَه ٝاشبٞل ٍد ٦اواساٙن ك ٝإىل
أ ّ ٢د ٦تةٞاسس عٖاؾس اوؿدام ٤٠يف اٍنٖٞات اٴخبازٟاٝ ٤دزاضا ( ٤ادٝا ّياا٢ٝك)2016
ٝ 114اٍا ا ٙااادسل ٍةن٠ااا ٓ٠اٍةغط٠ااا ٤اٴخبازٟاااٍَ ٤اااْ ٚات اوطاااَئ ٤عاااد واااٞز٠ٕٟٞ 30 ٣ااا ٞيف
115
اٍقكااا٠٨ات اٍعس ٠ااٝ ٤يف ٙاارا اٍطاا٠او ااا٧ت دزاضاا)Guzman,Andrea. L,2016( ٤
ٝاٍ ٙدسل ٍةئَ ُ٠اٰةاس اٴخبازٟا ٤يف مٖاات ١اٍقاٞىظ ٕ٠اٞشك ٝضا ١إ٘ إ٘ خاٯِ أحاداث
اٍثٞز ٣اوؿس٤ٟك ٝزؾد ّد ٦تٞاسس اوؿدام ٤٠يف اٰةس اٴخباز ٤ٟاٍ ةسحةٚا ىُ ّٗ مٖاا٣
116
اٍقااٞىظ ٕ٠ااٞشك ٝضاا ١إ٘ إ٘ اّٰسٟي٠اا ٤ىْااا ٙاادسل دزاضاا( ٤حطا ؾااادوك )2014
ٍسؾاااد أةاااس اوعازبااا ٤اٴعٯّ٠اااٍَ ٤ؿاااساعات اٍعس ٠ااا ٤اٍداخَ٠ااا ٤ىْاااا تعيطاااٚا اوٞامااارت
اٴٍيرتٍَ ٤٠ٕٝقكا٠٨ات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠اوٍَْٖ ٤ٚ ٞطن ٤اٍعس ٤٠ك ٝضعل ىرًٍ ٍَةعاسل
عَ ٥ادباٙات اٍٖاب ٤اٍط٠اضاٝ ٤٠اٴعٯّ٠ا ٤عبٙٞاا ٝدزاضاٙ( ٤با ٤غاا ٙكٝ 117 )2012اٍا
ضعل ٍَةعاسل عَاّ ٥اد ٦تاٞاسس اوؿادام ٤٠يف اٍنٖاٞات اٴخبازٟا ٤خاٯِ اٰشّااتك ااٍةطب٠ه
عَ ٥اٍةغط ٤٠اٴعٯٍّ ٤٠ثٞزٖٟ 25 ٣اٟس
أّا دزاض 118 (Jaromir, H. & Akos, 2015) ٤سند أ سٟل يف أز ارت د ِٝأٝز٠ ٝاٙٝ ٤ا١
ضااَٞساى٠ا ٍٖٞ ٝاادا ٝاقااس ٝمجٞٚزٟاا ٤اٍةػااً٠ك ٝاضااةٚدسل اٍيػااك عااٗ ّاادّ ٦ؿاادام٤٠
مٖااا ٣ازبصٟااسٝ ٣تأوريٙااا يف دٝ ِٝضااط أٝز ٝااا خااٯِ أحااداث  11ضاابةْربك ٝوااٞزات اٍس ٠اارت
اٍعس ٝ ١يف ٙرا اٍط٠او اا٧ت دزاضاٍ 119(Oren Kessler,2012( ٤ن٠ااع ّادّ ٦ؿادام٤٠
اٰخبااز يف مٖاا ٣ازبصٟاس٣ك اُ ضاعل اٍدزاضااٍَ ٤يػاك عاٗ دٝز مٖاا ٣ازبصٟاس ٣اٴخبازٟاا ٤يف

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

اٍةئاسٟض عَا ٥اٴزٙااب ٝيف اٍطا٠او ٕقطا ٛاا٧ت دزاضا(William Youmans,2012) ٤

ٝ120اٍ زىصت عَ ٥اٰةس اٴخباز ٤ٟاٍ تؿدزٙا مٖاا ٣ازبصٟاسٍَ ٣اسأ ٢اٍعاأ اٍعااو ١حاِٞ
اٴزٙاب ٝاٍثٞزات اٍعس ٤٠ك ٝضعل ٍَةعسل عَا ٥اٍادٝز اٍةئسٟكاٍ ١نٖاا ٣ازبصٟاس ٣يف اٍعاام
ٝدزاضااٝ 121 )Shahira, Fahmy&Sadaf,2013( ٤اٍا اٙةْاال ااادّ ٦ؿاادام ٤٠ؾاائاس٤
اوٞاةٗك ٝدٝزٙا اٍقعاِ خٯِ أحداث اٍثٞزات ٝاٰشّات يف ىُ ّٗ إٟسا٘ ّٝؿس ٠ٍٝب٠ا
خاّطًا :دزاضات ز طل ّؿدام ٤٠اٰخباز اٍةقاعَ٤٠ك ٖ ٝا ٧أ ٖد ٣ازبْٞٚز ٝٝضا ُ٨اٴعٯٔ
اٍةنَ٠د:٤ٟ
ٟٝع اده ٙاارا ٙاا ٞاٍساسااد اٍعَْاا ١اٰحاادث يف م٠اااع تطااٞز ٕعسٟاا ٤تست٠ااب اٍٰٟٞٝااات ٝٝقاارت
أ ٖد ٣ازبْٞٚز ضاٞا ٧يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اسبدٟثا ٤أ ٝاٍةنَ٠دٟا٤ك ٝاٍارٟ ٢اس ط ا اٍةقاعَ٠ا٤
اٍقعٍََْ ٤٠طةادٔ  ٝونة ٛيف اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠ك ّ ٝؿدام ٤٠اٰخبازك ٝمادز ٣اٍٞضا٤َ٠
اٴعٯّ ٤٠عَ ٥ذبدٟد أٍٟٞٝات اٍنكاٟا اٍط٠اضٍ ٤٠د ٦ازبْٞٚز
122
ٝيف ٙاارا اٍطاا٠او ااا٧ت دزاضااٝ )Weimann,Wabriel & Hans, 2016( ٤اٍ ا
اٙةْل ٞقرت أةس د ٟدٍ ٣بٖاا ٧ساسٝ ٝقارت اٰ ٖادٕ ٣عاسًا ٍَاةغري اٍطاسٟرت اٍار ٢ةاسأ عَا٥
٩٠ااٝ ٤ضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد ٝيف ٙاارا اٍطاا٠او ااا٧ت دزاضااAruguete, Natalia, ( ٤
ٍ 123)2017ةبئث عٗ اٍعٯمٝ ٤ضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠دٟا٤ك ٝحاّ ِٞاا إذا ىإال
ّٞامارت اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع ١تٷٖػاّٞ ٪قاٞعات ٝمكااٟا ما َاٍَٖ ٤نااؽك أٔ إٔٚاا تياسز ٕقاظ
اٍنكااٟا اوطسٝحاّ ٤اٗ إاب اٍٖابا ٤عارب ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔك ّٝاا أ٠ْٙاّ ٤ؿادام ٤٠اوعَّٞاات
124
ٝاٰخباز عارب ّٞامارت اٍةٞاؾاُ يف ٝقارت اٰ ٖادٝ ٣أٟكًاا دزاضا)Wasike,Ben,2016( ٤
ٝاٍا ضااعل ٍن٠اااع ّااد ٦أ٠ْٙاا ٤عَْ٠ااٝ ٤قاارت اٰةااس اٴخبازٟاا ٤يف عَْ٠اا ٤اٴمٖااا ك ٝذبن٠ااه
اوؿدام ٤٠عرب ّٞمرت تٟٞرت ّٗ خٯِ  140حسل
125
ىاارًٍ دزاضاا )Shafiza Mohd.,Zhang& Mark,2017( ٤حااّ ِٞاادّ ٦ؿاادام٤٠
اٍةغسٟدات اوستبط ٤اٰخباز عَّٞ ٥مرت تٟٞرتك ىرًٍ ضعل اٍدزاضٍَ ٤ةعاسل عَا ٥اوْ٠اصات
اٍ ا تةااٞاسس عَااّٞ ٥ماارت تااٟٞرتك ٝذبدٟااد ااات اٰخباااز اٍ ا ٟةٞم ارت أ٘ تاا٭وس يف ّؿاادام٤٠
اٰخباز عَ ٥اوٞمرت
126
ٝدزاضااا (Johnson,Kristen.,Lee&Goldwasser,2017( ٤حاااٝ ِٞقااارت ّ٭غاااسات
أٟد٠ ٍٞٝااٍ ٤ةؿااٖ٠ك اشبطاااب اٍط٠اضاا ١عَاا ٥تااٟٞرتك ّٝااا أٙاآ اٰةااس يف اٍسضاااٍ ٤اٴخبازٟاا٤
اوندّااااااّ ٤ااااااٗ إااااااب اٍط٠اضاااااا ٠عَاااااا ٥تااااااٟٞرت ٝيف ٙاااااارا اٍطاااااا٠او ااااااا٧ت دزاضاااااا٤
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(ٍَ 127 (Cacciatore,Michael, &Iyengar,2016ةعاااسل عَااا ٥أ٠ْٙااا ٤اٰةاااس اٴخبازٟااا٤
ّٝطةنبُ تأوريات ٝضا ُ٨اٴعاٯٔك ٝاٍا ضاعل ٍسؾاد اٲٍ٠اات اٍا تٞقارت ٍةاأةري اٰخبااز
ٝى٠اك ذبادث اٍةاأوريات اٍنٟٞاٍَ ٤سضااٍ ٤اٴعٯّ٠ا٤ك ّٝاا عٯما ٤تَاً اٍةاأوريات اؿاادام٤٠
اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠
ٝيف دزاضااااا 128)Dong, Tiance.,Chenxi&He,2017) ٤حاااااٝ ِٞضاااااا ُ٨اٍةٞاؾاااااُ
اٮ ةْاااعٝ ١اٍاا اضااةٚدسل اٍةعااسل عَاا ٥ى٠ق٠اا ٤تعاّااُ اوااٞاةٗ اٍؿااّ ٠اارت اٍنكاااٟا
ٝاٰحااداث اٍعاّاا ٤عاارب اٴٕرتٕاالك ّٝاادّ ٦ؿاادام ٤٠اٰخباااز ّااٗ خااٯِ اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا٤
ٝدزاضااا 129)Grzywinska,Ilona& Batorski,2016 ( ٤حااا ِٞظٚاااٞز ّٞامااارت اٍػااابيات
اٮ ةْاعٝ ٤٠ذبدٟات ٝقارت اٰ ٖاد ٣اسبدٟثاّٝ ٤اا ّاد ٦تاأوري ّٞامارت اٍػابيات اٮ ةْاع٠ا٤
عَ ٥ةسا اٰخباازك ّٝاا اات اوطاةادّ ٍَْٖؿاات اٮ ةْاع٠ا ٤اٍارٟ ٟٗطا ْ٘ٞٚيف إٕةااا
اٰخبااااااااااز ٝاوٞقاااااااااٞعاتك ّٝاااااااااا ّاااااااااد ٦تاااااااااأوري ٓٙيف اٍاااااااااسأ ٢اٍعاااااااااأ ٝدزاضااااااااا٤
( 130)Cissel,Margaret,2012ح ِٞاٰةس اٴخباز ٤ٟاٍ تكعٚا ٝضا ُ٨اٴعاٯٔك ّٝنازٕا٤
احملة ٦ٞاٴعٯّ ١يف ىُ ّٗ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍس٠٨طٝٝ ٤ضا ُ٨اٴعٯٔ اٍبد ٤َٟحا ِٞاٍةغط٠ا٤
اٴخباز ٤ٟٮحةٯِ  ِٝٝضرتٟلك ٍَةعسل عَّ ٥د ٦تأوري اٰةس اٍ تكعٚا اٍٞض ٤٠اٴعٯّ٤٠
عَاّ ٥ؿادام ٤٠اٰخباازك ّٝاد ٦ذبن٠اه اٍةاأوري عَا ٥اوةَناٝ ٠اٙةْال دزاضا( ٤إضاٯٔ عباد
ا ك 131 )2013ااٍةعسل عَاا ٥اٍاادٝز اٍاار ٢تناا ٔٞااٝ ٛضااا ُ٨اٴعااٯٔ يف تػااي ُ٠ادباٙااات
اٍااسأ ٢اٍعااأ ّااٗ خااٯِ ّنازٕاا ٤اٰةااس اٴعٯّ٠اا ٤اواةَقاا ٤حاا ِٞاٍنكاااٟا اٍٖٟٝٞاا ٤خااٯِ ساارت٣
شّّٖ ٤٠عٝ ٤ٖ٠يف دزاض 132)Parmelee, J.H, 2014 ( ٤حٝ ِٞظ٠قٖ ٤ا ٧اٰ ٖادّ ٣اٗ خاٯِ
اٍةغسٟدات اٍط٠اض٤٠ك ٝىرًٍ ّد ٦تأوري أٍٟٞٝاات اٍنكااٟا اٍط٠اضا ٤٠عَاٝ ٥ضاا ُ٨اٴعاٯٔ
ّٗ خٯِ ذبَ ُ٠تغسٟدات ٕػسٙا ماد ٣ض٠اضّ ٠عَن عَ ٥مكاٟا إخباز٤ٟك ٝماّٞا ةئَ٠اُ
عض اوؿادز اٴخبازٝ ٤ٟاوعَّٞاات اٍاٞازد ٣يف اٰخبااز ٝيف دزاضا(Lasorsa.,Lewis & ( ٤
 133 Holton,2012حااّ ِٞااد ٦اٍةااصأ اٍؿاائق ٠اوعاااٟري او٠ٖٚااٙٝ ٤ااُ مييااٗ أ٘ ٟيٕٞااٞا
حساع ٞا اّٞ ٤قاٞع ٠ك  ٝاري ّةئ٠اص ٟٗيف إٕةااا اٰخبااز ٝاوعَّٞاات اٍا تٚآ ازبْٚاٞزك
ٍ ُٙٝةٞاسس اوعاٟري اوٍَ ٤٠ٖٚؿئق ٠دٝز ّ ٓٚيف ٖا ٧اٰ ٖد٣
ٝدزاضااا 134 (Groshek&Clough,Groshek,2013) ٤حاااّ ِٞاااد ٦تػاااي ُ٠غااابيات
اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااعٖ ٰ ١اادٝ ٣ضااا ُ٨اٴعااٯٔك اااٍةطب٠ه عَاا ٥ىااُ ّااٗ اواادٕٝاتك ّٞٝماارت
اٍق٠ظ ٌٞك ّٞٝمرت تٟٞرتك ٝةسحل اٍدزاض ٤تطاًٍ٬ا ٞٙٝك  ُٙتكاٍ٧ل ٝظاا٨ك اٍؿائق٠

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ّرت إةػاز ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْااع١ك ّٝاا ّادّ ٦ؿادام٠ة ٓٚيف ٕػاس اٰخبااز ٝاوعَّٞاات
ٝدزاضاا( ٤عسسااات ّع٠ااٞلكٝ 135 )2014اٍ ا اضااةٚدسل زؾااد ّعاااٟري اٍةغط٠اا ٤اٴخبازٟاا ٤يف
اٍنٖٞات اٍةَ٠قص٤٠ٕٟٞك ٝىرًٍ اٍةعسل عَ ٥عٯم ٤اٍةغط ٤٠اٴخباز ٤ٟاٍةَ٠قص٠ٕٟٞا ٤ةػايُ٠
ادباٙات ازبْٞٚز عب ٞاٍنك٠ا احملَٝ ٤٠اٍدٝ ٤٠ٍٝدزاضٝ( ٤سا ٧وسٝتكٝ 136 )2016اٍ ضاعل
ٍَةعسل عَ ٥اوعاٟري اٰخٯم ٤٠وْازض ٤اسبه يف اٍٖند داخاُ اشبطااب اٴعٯّاٍَ ١ئسىاات
اٮحة ا  ٤٠عَ ٥اٴٕرتٕل ٝدزاض( ٤زعد اضآك 137 )2014حا ِٞاٰةاس اٴخبازٟاٝ ٤أ٠ْٙةٚاا
يف س ٓٚازبْٞٚز وكاّ اٰخباز يف اٍقكا٠٨ات اٍعسام٤٠
138
ٝدزاضٝ (Littau, Jeremy,&R. Daxton,2015( ٤اٍا ضاعل ٍسؾاد ى٠ق٠اٝ ٤قارت
اٰةس اٴخباز ّٗ ٤ٟخٯِ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔك ٝتأوريٙاا عَا ٥تؿاٞزات ّؿادام ٤٠اٰخبااز ٍاد٦
اوطةادّ
ٝدزاضااٚ٠ ( ٤ااا٘ ٠اا٥ك 139 )2013حاا ِٞأةااس ّعازباا ٤مكاااٟا اٍػااسو اٰٝضااط يف ّٞاماارت
اٍنٖااٞات اٍةَ٠قص٠ٕٟٞاا ٤اٰ ٖب٠ااٝ ٤دزاضااٝ 140 )Stieglitz,Stefan&Linh,2013( ٤اٍ ا ضااعل
ٍن٠ااااع دٝز ٝضاااا ُ٨اٍةٞاؾاااُ اٮ ةْااااع ١يف ذبدٟااااد ٝٝقااارت اٰةاااس اٴخبازٟاااٍَ ٤نكاااااٟا
اٍط٠اضاا٤٠ك ٝذبدٟااد اٍاادٝز اٍاار ٢مييااٗ أ٘ تَعبااٝ ٛضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١يف اٴعااٯٔ
اٍط٠اض١
 -2اقاِ ازبغسايف ٍَدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()2
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ٟٯحااغ  ٝااٞد تٖاا ٞساا ٥اقاااِ ازبغساساا ٥اٍاار ٦تٖاٍٝةاا ٛىااُ ّااٗ اٍدزاضااات اٍعس ٠اا٤
ٝاٰ ٖب٤٠ك ٝذًٍ ٍَٞمٞل عَٝ ٥امرت اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠يف صباِ ّؿادام ٤٠اٰخبااز
يف اٍعؿس اٍسمْ١ك اٴقاسٍ ٤عند ّنازٕات ٍَةعسل عَّ ٥د ٦اٍةػا ٝ ٛاٮخاةٯل ّاٗ دٍٝا٤
إىل أخس٦ك ٟٝةك أ٘ إمجاٍ ١اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠تقٞمال عَا ٥اٍدزاضاات اٍعس ٠ا ٤يف صبااِ
م٠اع ّؿدام ٤٠اٰخبااز يف عؿاساٴعٯٔ اٍسمْا١ك سناد تؿادزت اٍٞٮٟاات اوةئاد ٣اٍناْ٨ا٤
ٖطب)%44 2( ٤ك ّٗ إمجاٍ ١اٍدزاضات اٰ ٖب٤٠ك ٚ٠َٟاا اوَْيا ٤اوةئاد٣ك اا ضااعد ذٍاً
عَ ٥تٞاسس مدز ىابري ّاٗ اٮضاةدٮٮت ٝاٮضاةٖةا ات اوةعَنا ٤دزاضاات ٝحباٞث ّؿادام٤٠
اٰخبازك ٝأض ٓٚذًٍ يف عند اونازٕات ٝإعاد ٣اضةنسا ٧اٍٖةا٨ل س ٦٬أىثس عْناً ٝمش٠ٍٞا٤ك
ااا أتاااا زؾااد ّععاآ اٮدباٙااات اسبدٟثاا ٤يف دزاضااات ّؿاادام ٤٠اٰخبااازك ح٠ااث تٷْثااُ
اٍٞٮٟااات اوةئااد ٣د ِٝاٍػااْاِ اٰىثااس تناادًّا يف صباااِ اٍدزاضااات اٴعٯّ٠ااٝ ٤اٍ ا ٟةطَاارت
إٍٚ٠ااا ّععاآ اٍباااحث يف ٙاارا اٍؿااددك ٚ٠َٟااا اوَْياا ٤اوةئاادٖ ٣طااب)%10 6( ٤ك واآ ااا٧ت
عض اٍد ِٝاٰ ٖب٠ا ٤اٰخاسّ ٦ستبا ٤تٖاشٍ٠ا ًا ىاٍةااٍ :١اٍؿا ك ىٖاداك ىٞزٟاا ازبٖ٠ ٞا٤ك
اٍطٟٞدك اضرتاٍ٠اك أوإ٠اك ٍٖٞداك اٍٖسٟٝلك ٖ ٯدٟؼك ٕ ٠ريٟاك ى٠ٖ٠ا  ٟٞٝد تٖا ٞسا٥
اقاِ ازبغساس ٥اٍر ٦تٖاٍٝة ٛاٍدزاضات اٰ ٖب٤٠ك ٝمد  ٝادت عاض اٍدزاضاات اٍا تكآ
أىثاس ّاٗ دٍٝا ٤يف تطب٠اه اٍدزاضاّ ٤ثاُ دزاضا)Jaromir, H., Akos, & et all.2015).٤
ٝاٍةاا ٥تٖاٍٝاال ضااَٞساى٠اك ٍٖٞ ٝااداك ٝاقااسك ٝمجٞٚزٟاا ٤اٍةػااٝ ً٠دزاضاا(Pjesivac, ٤
) Ivanka & Rui, Rachel,2014حاا ِٞأّسٟيااا ٝاٍؿ ا ٝت ٞااد دزاضااات أّسٟي٠اا٤
اٙةْل ٞامرت اٴعٯٔ اٍعس ّ ١ثُ دزاض(Guzman, Andrea L,(2016) ٤
ٝتأت ٥اٍدزاضاات اّٰسٟي٠اٙٝ ٤اّ ٥ةاٞسسٍ ٣ةعادد اقاٯت اٍعَْ٠ا ٤اّٰسٟي٠ا ٤اونازٕا٤
اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤سبعااد اسبؿاا ِٞعَاا ٥اقااٯت اٰ ٖب٠ااّ ٤ااٗ اٍطاا ُٚاٍٞؾاا ِٞإٍٚ٠ااا ٝمااد
اٙةْل اٍباحث ٤ةٖا ِٝدزاضات أ ٖب ٤٠ري أّسٟيٍَ ٤٠ةعسل عَا ٥تٖاا ِٝاٍبئاث اٍعَْا ١سا٥
صباااٮت غساس٠اا ٤طبةَقاا٤ك سة ٞااد دزاضااات ّااٗ آضاا٠ا ّثااُ دزاضااLuo, Yunjuan& ٤
) )Zhang, Hongzhong,2013ح ِٞاٍؿ
ٝدزاضاا (Choi, Yunmi., Axelrod &Jihyun,2013) ٤حاا ِٞىٞزٟااا ازبٖ٠ ٞاا٤ك
ٝدزاض )Rahman, Anis.,& Nasrin.,2017),٤حا ِٞاٖ ٯدٟؼ ٟٝٯحاغ  ٝاٞد دزاضاات
أ ضاا ٤ٟٞ٠ساا ٥دٝزٟااات د٠ٍٝاا ٤اٍَغاا ٤اٴظبَ٠صٟاا ٤أ ٝاٍاادٝزٟات اّٰسٟي٠اا ٤أ ٝدٝزٟااات آضاا٤ٟٞ٠
ّةاٞسس ٣اٍَغا ٤اٴظبَ٠صٟا ٤ااا ضا ُٚاٍٞؾا ِٞإٍٚ٠ااا ٝتكآ اٍعٖ٠ا ٤دزاضااات حا ِٞأٝز ٝاا ّثااُ
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دزاضا )Jaromir, H., Akos, & et all.2015) ٤عاٗ ٍٖٞادا ٝاقاس ٝضاَٞساى٠ا ٝاٍةػاً٠
ٝت ٞد دزاضات ح ِٞأسسٟن٠ا ّثاُ دزاضا )Oluoch. j. Agalo & day,2017) ٤عاٗ ى٠ٖ٠اا
ٝانازٕ ٤اٍدزاضات اٰ ٖبّٖ ّٗ ٤٠اةه غساس ٤٠طبةَق ٤س٠ٯحغ أ٘ اٍدزاضاات اّٰسٟي٠ا٤
اٙةْاال ةٖاااّٞ ِٝقااٞعات ضبااددٝ ٣تعةْااد عَاا ٥تيٖ٠ ٍٞٞااا اٮتؿاااِ ٝاٍةقاعَ٠اا٤ك ٝتطااسو
اٍدزاضات إىل اوطاةادٔ اوٖاةل ٝى٠ق٠ا ٤تقاعَاّ ٛارت اٰخبااز ّاٗ خاٯِ اوٞامارت اٴٍيرت٠ٕٝا٤
ٝاٍػبيات اٮ ةْاع٤٠
 ٝاٍٖطبٍَ ٤دزاضات اٰسسٟن ٤٠سند تٖاٍٝال ّٞقاٞعات تةػاا ّ ٛارت ّٞقاٞعات اٍدزاضاات
اّٰسٟي٠اا٤ك ٝأٟكً اا  ٟٞااد تػااا  ٛساا ٥اٍٞاماارت اٴعٯّاا ٥ا اٍااد ِٝاٰٝز٠ ٝاا ٝ ٤ا اٍدٍٝاا٤
اٍعس ٤٠ك ّٗ ح٠ث اٍرتى٠ص عَ ٥مٖٞات إخباز ٤ٟعٖٚ٠اا ّثاُ مٖاا ٣ازبصٟاس ٣اٴخبازٟا ٤اٍعس ٠ا٤
ٝاٴظبَ٠ص٤ٟك ٝاٍ ىإل ضبٞز اٍيثري ّٗ اٍدزاضات اّٰسٟيٝ ٤٠اٰٝزٝ ٤٠ ٝاٍعس  ٤٠عَا٥
حد ضٞا٧ك ٝزاا ٟس رت ذًٍ ٰٕٚا ّٗ أغٚس اٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟاٍعس  ٤٠عَ ٥اٴةاٯوك ٝأٟكاا
ٕع اسًا ٰٕٚااا أىثااس اٍنٖااٞات اٍ ا أوااري ح ٞااا ازباادِ حااّ ِٞاادّ ٦ؿاادام٠ةٚا ٝح٠ادٟةٚااا يف
تغط٠اتٚا اٴخبازٟا ٤ىْاا تناز ال اٍدزاضاات اٰسسٟن٠اٝ ٤اٰضا ٤ٟٞ٠سْ٠اا ٟةعَاه اونازٕا ٤ا
ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ا اٍٞضااا ُ٨اسبدٟثاا ٤ىاااوٞامرت اٴٍيرت٠ٕٝااٝ ٤اٍػاابيات اٮ ةْاع٠اا٤ك
 ٝا ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤ك  ٝاٍٖطاابٍَ ٤دزاضااات اٰٝز٠ ٝاا ٤سةٚااةٓ اٍةقاعَ٠ااّ ٤ااٗ إااب
اوٞاةٖ يف إٕةاا اٰخباز ٝتباد ا
 -3تؿٖ٠ك اٍباحثااااا يف اٍبئٞث ٝاٍدزاضات:
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()3
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تػري اٍٖةا٨ل إىل أ٘ اٴٕةاا اٍعَْ ١يف اٍد ِٝاٍعس ٠اٟ ٤غَاب عَ٠ا ٛاٍطاا رت اٍقاسد٢ك ح٠اث اا٧
ذًٍ ٖطب)%97 2( ٤ك ْٖ٠ا ٕدزت اٍدزاضات اوػرتى ٤اٍ ٟػرتٌ سٚ٠ا أىثس ّٗ احاثك
يف ح ٟغَب عَ ٥اٴٕةااا اٍعَْاٍَ ١اد ِٝاٰ ٖب٠ا ٤ةاا رت اٍبئاٞث ازبْاع٠ا٤ك ح٠اث ا زؾاد
اٍعدٟد ّٗ اٍدزاضات اٍ غازٌ ٚا وٯو ٤ااحث ك ٝاٍابعض اٲخاس اٍا غاازٌ ٚاا أىثاس
ّٗ أز ع ٤احث ك ٙٝرا ٟػري إىل اٙةْأ اٍعدٟد ّاٗ اٍبااحث اٍعْاُ ازبْااع ١اٍارٟ ٢ا٭د٢
إىل ّصٟد ّٗ اٍةطٞز ٕعسًا ٮعةْااد ٜعَا ٥ز ٦٬حبث٠اّ ٤ةعادد ٣وآ تَال اٍبئاٞث ازبْاع٠ا ٤يف
اٍااد ِٝاٰ ٖب٠اا ٤اٍبئااٞث اٍا إغاارتٌ ٚااا احثااا٘ ٖطااب)%26( ٤ك  ٝااا٧ت اٍبئااٞث ازبْاع٠اا٤
ٖطب ٤أىرب ّٗ اٍبئٞث اٍقسد٤ٟ
ٝظبد اٍدزاضات اٍة ٥اغرتٌ ٚا وٯث احث  ١ٙاٰىثس إةػاازًا ّثاُ دزاضا(Appelman, ٤
)ٝ Alyssa&Sundar, Shyam.2016دزاضا(Waters, Anna & Roberts, Chris, ٤
)2017ك ٖٙٝااااٌ دزاضاااات إغااارتٌ ٚاااا ااااظ ااااحث ّثاااُ دزاضااا(Jason Turcotte, ٤
Chance york, Jacob Irving, Rosanne M. Scholl& Raymond J. Pingree
),2015ك ٝدزاضاات غااازٌ سٚ٠ااا أىثااس ّااٗ اطا ٤اااحث ّثااُ دزاضاا(Silvia Knobloch- ٤
Westerwick, Cornelia Mothes, Benjamin K. Johnson, Axel & Wolfgang
)ٝ ,2015دزاضاات غاازٌ ٚاا أز عا ٤ااحث ّثاُ دزاضا(Andaleeb; Rahaman; Rajeb, ٤

)ٝ Mehdi, &Gulshan, 2012أٟكًاا  ٟٞاد دزاضاات سسدٟاّ ٤ثاُ دزاضا)Xiao,Hu,2015( ٤ك
ٝدزاضاااااااااااا)Wasike,Ben,2016( ٤ك ٝدزاضاااااااااااا)Horning,Michael,2017( ٤ك ٝدزاضاااااااااااا٤
(ٝ (Cissel,Margaret,2012دزاضااات اغاارتٌ ٚاااا احثااا٘ ٙٝاا٠ٍ ١طااال اٍنََ٠ااّ ٤ثااُ دزاضااا٤
)(Pjesivac, Ivanka & Rui, Rachel,2014ك ٟٝٯحاغ  ٝاٞد دزاضاات ٍبااحث أ إاب
تٖااٍٞٝا ٝامارت اٴعاٯٔ اٍعس اّ ٥ثاُ دزاضا(Jaromir, H., Akos, & et al,2015) ٤ك  ٟٞٝاد
اٙةْأ ّٗ مبُ اٍدٝزٟات اّٰسٟيٖ ٤٠ػس دزاضات ّٗ َدا٘ طبةَقّ ٤ثُ دزاض٤
( (Dong, Xue.,Appelman, &Chun,2014عٗ اٍٞامرت اٴعٯّ ٥اٍؿ
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 -4تؿٖ٠ك اٍدزاض ات ٝاٍبئٞث اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب ٤٠حبطب ٕ ٞاٍدزاض:٤
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()4

ٟٯحااغ اٙةْااأ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤اٍدزاضااات اٍي٠ق٠ااّ ٤ثااُ دزاضاا( Johansson, ٤

)ٝ Bengt &, Oden ,2017دزاضا)Lasorsa,D.L., Lewis,S. & Holton,A. 2012) ٤
ٝدزاضاٝ (Appelman, Alyssa & Hettinga. 2015)( ٤دزاضاJohnson, Thomas ( ٤
)J. 2016ك ٝدزاضٝ ) Conlin Lindsey,2016( ٤دزاضا(Appelman &Kirstie,2015( ٤
ٝدزاض)Wasike Ben,2016( ٤
ٝذٍاً خااٯل ّاا  ٝااد سا ٥اٍدزاضااات اٍعس ٠اٝ ٤اٍةاا ٥ىإال ّععْٚااا دزاضاات ىْ٠اا٤ك ٝيف
اٍٞمل ٕقط ٛا٧ت اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠اٍيْٖ ٤٠طب٠ٍ ١ٙٝ )%47 1( ٤طل مَّ ٤َ٠ثُ دزاض٤
(ٝ )Shariff,Shafiza&Sanderson,2017دزاضاا(Johnson, Thomas & Keye ٤
Ruohan
)ٝ Barbara.2015دزاضاااااٝ (Apejoye Adeyanju,2015) ٤دزاضااااا( ٤
ٝ )Lia&Ayoung,2015أٟكًا  ٝدت ٕطب ّٗ ٤اٍدزاضات مجعل س ٥اٍدزاضا ٤اٍٞاحاد ٣ا
اٍيْااٝ ٥اٍي٠قااّ ٥عااا ّثااُ دزاضاا)Johnson,Thomas, 2015(ٝ )Xiao Hu,2015( ٤
ٝ )Michael,Horning, 2017(ٝ )Lin,Xialing, Spence & Lachlan, 2016(ٝدزاضا٤
)ٖٙٝ )Mehta &Bruns ,2017اااٌ عااض اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤اٍا مجعاال ا اٍدزاضااات
اٍيْ٠ااااٝ ٤اٍي٠ق٠ااااّٖٚ ٤ااااا دزاضاااا( ٤عْااااس ٝعبااااد اسبْ٠اااادك )2016ك ٝدزاضاااا( ٤حطاااا
ؾادوك)2014ك ٝدزاض( ٤صباغرت عَ١ك)2015ك ٝدزاض( ٤ضاز ٣غٞم١ك)2016
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-5

ا وٖاٙل اوطةادّ ٤يف اٍدزاضات ٝاٍبئٞث اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()5

ٟةك اٙةْأ اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠اضةادأ ّاٖٚل اوطا ح٠اث اا٧ت اٍٖطاب ٤اٰىارب ّاٗ
اٍدزاضااات يف إةاااز ّااٖٚل اوط ا ّثااُ دزاضاا(Marco Viviani& Gabriella ,2017) ٤ك
ٝدزاض(Julian Unkel& Alexander Haas, 2017)( ٤ك (Wonchan Choi& Besiki ٝ
)ٝ ,2015دزاضااا (Tracy Rickman & Kwon,2015) ٤ىْاااا ادبٚااال اٍدزاضاااات
اّٰسٟي٠اااٍ ٤ن٠ااااع ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز ّاااٗ خاااٯِ اواااٖٚل اٍة اااسٟس ٮخةبااااز ضاااَٞى٠ات
اوطاةادّ عبا ٞاٍةقاعاُ ّارت ّؿاداز اٰخبااز ٝاوعَّٞااتك ىْاا ٧اا ٧يف دزاضا(Silvia ٤
)Knobloch, Axel & Wolfgang,2015ك ٝدزاضٝ (Axel Westerwick,2013) ٤دزاض٤
)ٖٙٝ David Westerman, Patric & Van,2014اٌ عاض اٍدزاضاات اٍا مجعال ا
اوٖٚل اٍة سٟس ٝاٍيْاٍ ١ن٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخباازك ّثاُ دزاضا(Pjesivac, Ivanka & ٤
) Rui,2014اٍ إعةْادت عَا ٥اٍة س اّ ٤اٗ خاٯِ ماسا ٣٧اوػاازى ٍنؿاة إخباازٟة ك
ٝاحاادٕ ٣ٷنَاال ّااٗ ّؿااادز صبٍٞٚاا ٤اوؿاادزك ٝاٰخااسّ ٦ااٗ ّؿااادز ّعسٝساا٤ك واآ ةَااب ّااٗ
اٍطٯب إ ا  ٤اٴضةنؿا ّٗ ٧أ ُ تنّ ٓ٠٠ؿدام ٤٠اٰخباز ْٖ٠ا ادبٚل اٍدزاضاات اٍعس ٠ا٤
اىل اضااةادأ ّااٖٚل اوط ا ّااٗ خااٯِ اٍدزاضااات اٍيْ٠اا٤ك ٝتطب٠ااه اضااةْاز ٣اٮضةنؿااا٧
ٍن٠ااااع اوؿااادام ٤٠يف اٰخبااااز ّاااٗ خاااٯِ ةاااسا عاااض اوعااااٟري اوستبطااا ٤ن٠ااااع عٖاؾاااس
اوؿدام٤٠ك ٝتأت ٥عض اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖبٍ ٤٠ةطةادٔ أىثاس ّاٗ ّاٖٚل يف اٍدزاضا٤
اٍٞاحد ٣ىْٖٚل اوط ٝاوٖٚل اوناز٘

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

 -6أدٝات مج رت اٍب٠إات يف اٍدزاضات ٝاٍبئٞث اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب٤٠
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()6

ٟٯحااغ أ٘ اٍدزاضااات اٰ ٖب ٠ا ٤مااد اعةْاادت عَاا ٥أدا ٣اٮضةنؿااا ٧زبْاارت اٍب٠إااات ٖطااب٤
%36 5ك ٝاضةادّل اٮضةنؿا ٧اٴٍيرت ١ٕٝيف مجرت اٍب٠إاتك ّاٗ خاٯِ ٝقارت اٮضاةْاز٣
عَ ٥صبْٞعٝ ٤اضع ّٗ ٤اوٞامرت عارب اٴٕرتٕال ّثاُ اوٞامارت اٴخبازٟا٤ك ٝاوادٕٝات اٍط٠اضا٤٠ك
ٝاقْٞعاااات اٍط٠اضااا٤٠ك ٝصبْٞعاااات اٰخبااااز ذات اٍة ٞااا ٛاٍط٠اضااا١ك ٝىااارًٍ اااسل
اوٖامػات اٍط٠اض٤٠ك ّثُ دزاضا)Julian Unkel& Alexander Haas,2017( ٤ك ٝدزاضا٤
) (Jason Turcotte, Chance, & Raymond ,2015ك ٝدزاضاDaekyung Kim ٤
)ٝ ),2012دزاضااااااا(Lia,Ruohan,2015( ٤كٝدزاضااااااا)Shariff,Shafiza&Sanderson,2017( ٤
(Johnson

ىْااا ااا٧ت اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤اٍا اعةْاادت عَاا ٥أىثااس ّااٗ أدا ٣زبْاارت اٍب٠إااات ٖطااب٤
ٍ٠طاال اٍنََ٠اا٤ك سيإاال ٖٙاااٌ اٍعدٟااد ّااٗ اٍدزضااات اٍ ا مجعاال ا أىثااس ّااٗ أداٜك
 ٝا٧ت ٖطب ّٗ ) %32 7( ٤إمجاٍ ١اٍدزاضاات اٰ ٖب٠ا٤ك ّٝاٗ أّثَا ٤اٍدزاضاات اٍا مجعال
أىثاااااس ّاااااٗ أداّ ٣عًااااااك ىاااااأدا ٣ذبَ٠اااااُ اوكاااااْٝ ٘ٞأدا ٣اٮضةنؿاااااا٧ك ٝأدا ٣اوٯحعااااا٤ك
دزاض)Gray,Briony.,Weal&Martin,2017(٤كٝدزاض)Nashmi,Eisa,2014) ٤
ٖٙٝاٌ عض اٍدزاضات اٍ مجعل أدا ٣اٮضةنؿاٝ ٧أدا ٣صبْٞعات اٍٖناؽ اوسىاص٣ك
ّثُ دزاض)Apejoye,Adeyanju,2015( ٤ك ٖٙٝاٌ عض اٍدزاضات اٍا مجعال ا أدا٣
اٮضةنؿااااٝ ٧اوٯحعاااّ ٤ثاااُ دزاضااا(Graefe, Andreas.,Haim,&Brosius,2017) ٤ك
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ٝاعةْد ازبإب اٰىرب ّٗ اٍدزاضات اٍعس ٠ا ٤عَا ٥أدا ٣اٮضةنؿااٖ ٧طاب ) % 47 2( ٤ىْاا
اضةادّل أٟكا اٍدزاضات اٍعس  ٤٠أىثس ّٗ أدا ٣زبْرت اٍب٠إات ٝىارًٍ اعةْادت عاض
اٍدزاضاااات اٰ ٖب٠ااا ٤عَااا ٥أدا ٣اونا َااا ٤زبْااارت اٍب٠إاااات ّثاااُ دزاضاااJulian Unkel& ( ٤
Haas,2017

 ٝاااا٧ت اٍدزاضاااات اٍا ا اضاااةادّل أدا ٣اوٯحعاااٖ ٤طاااب٠ٍ ٤طااال اٍنََ٠اااّ ٤ثاااُ دزاضااا٤
))Westerwick ,2013ك ٝدزاضا( (ٝ (David Westerman, Patric & Brandon( ٤
ٝ Jhansson,Bengt&Tomas,2017أٟكاااا اعةْااادت عاااض اٍدزاضاااات عَااا ٥أدا ٣ذبَ٠اااُ
ٝ )Jaromirدزاضااااااااااا٤
اوكاااااااااااّْ ٘ٞثاااااااااااُ (Hanzal,Akos&Gabriela,2015
()Conlin,Lindsey& Roberts,Chris,2014ك ٝيف اٍدزاضاااااات اٍعس ٠ااااا ٤اااااا٧ت أدا٣
اٮضةنؿا ٧يف ّندّا ٤اٰدٝات اٍبئث٠ا ٤اوطاةادّّ ٤ثاُ دزاضاّ( ٤ارياِ عباد اٍقةاااك )2017
ٝدزاض( ٤عبد اٍؿادو حطٗكٖٙٝ )2016ااٌ عاض اٍدزاضاات اٍا مجعال ا أداتا ّثاُ
دزاضاا( ٤حطاا ؾااادوك)2014ك ٝدزاضاا( ٤عْااس ٝعبااد اسبْ٠اادكٝ )2016دزاضاا( ٤صباغاارت
عَ١ك)2015ك ٝدزاض( ٤حٖا٘ ضَٓ٠ك)2017
 -7ح ٓ اٍعٖ٠ات يف اٍدزاضات ٝاٍب ئٞث اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
اٍسضٓ اٍب٠إ ١زمٓ ()7

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

تباٖٟل أح أ اٍعٖ٠ات يف اٍدزاضات اٰ ٖب ٝ ٤٠ا ٧اسب ٓ اٰمُ ّٗ  100إىل أمُ ّاٗ 300
ٖطب ٤ىبري٣
ّثاُ دزاضاٝ )Horning,Michael, 2017( ٤دزاضا٤
)Andaleeb,Rahman&Akter,
)2016ك ٝدزاضااااااا2012(ٝ)Dong,Xue;Appelman;&Liu,2014( ٤
)Pereira, 2013(ٝ )Masullo,Gina;Chen & Abedin, 2017(ٝك وٓ ح آ اٍعٖ٠اات ّاٗ  300إىل أماُ ّاٗ
ٖ 600طب٠ٍ ٤طل مٍَٝ ٤َ٠يٖٚا تةنازب إىل حد ىبري ّارت ح آ اٍعٖ٠اات يف اٍدزاضاات اٍعس ٠ا٤ك ّٝاٗ أّثَا٤
اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠اٍ اضةادّل ح ٓ اٍعٖ٠ات ّٗ  300إىل أمُ ّٗ  600دزاض,Axelrod &Kim,2015) ٤
)Choi
)Unkel &Alexander,2017

( (Julian,

Wasike,

ٝدزاضٝ (Jason Turcotte, Chance & Raymond,2015( ٤دزاضٝ )Lin,Xialing,Spence&Lachlan,2016(٤دزاض٤
()Huang,Zhao&Benyoucef,2014

وٓ ح ٓ اٍعٖ٠اّ ٤اٗ  600إىل أماُ ّاٗ أٍاك ّقاسد٣ك ّثاُ دزاضاAppelman&Hettinga, ( ٤

)Johnson, Thomas,& kaye,2015(ٝ )2015ك ٝدزاضا(Xiao Hu,2015( ٤ك ٝدزاضا٤
()Pjesivac, Ivanka & Rui, Rachel,2014ك ٝٮ ت ٞد دزاض ٤اضةادّل ع500 ّٗ ٤ٖ٠
إىل 600
ٟٝٯحااغ أ٘ ح اآ اٍعٖ٠ااات يف اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤أىاارب ّااٗ ح اآ اٍعٖ٠ااات يف اٍدزاضااات
اٍعس ٠ااا٤ك ّثاااُ دزاضااا )Luo,Yunjuan&Zhang,Hongzhong,2013) ٤اٍا ا َغااال سٚ٠اااا
ح ٓ اٍعّ 1210 ٤ٖ٠بئٞوًا يف ّد ٖٟي ٝمٞإغةػ ٞاٍؿ
ٝدزاضاٝ (Graefe, Andreas.,Haim, Mario &Brosius,2017) ٤اٍا َاغ ٚاا ح آ
اٍعٖ٠ااّ 1107 ٤بئٞوًااا ٝساا ٥اٍٞماال ٕقطاا ٟٞ ٛااد اٙةْااأ ّااٗ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤أىثااس ّااٗ
اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤حب اآ اٍعٖ٠ااات اٍؿااغريٝ ٣اٍةاا ٥ىإاال تؿااُ إىل ّ 26قااسد٣ك ىْااا يف
دزاضاااااا)Jhansson,Bengt&Tomas,2017( ٤ك ٝىاااااارًٍ ّ 31قااااااسدّ ٣ثااااااُ دزاضاااااا٤
( )Edson,Tandoc&Tim,Vos, 2015أ ٝاٮعةْااد عَا ٥عٖ٠ا ٤ؾاغري ٣اسب آ ادا تؿاُ
إىل ضااةّ ٤ااد ٕ٘ٞٝعَااّٞ ٥ماارت تااٟٞرتك ّثااُ دزاضااLin,Xialing;Spence &Kenneth, ( ٤
ٙٝ )2016اااا ١دزاضاااا ٤دبسٟب٠اااا ٤أ سٟاااال عَااااّٞ ٥ماااارت تااااٟٞرت ٍن٠اااااع ّ٭غااااسات ّؿاااادام٤٠
ّؿاادزاٰخباز أ ٝاٮعةْاااد عَاا ٥اطااّ ٤اادٕ٘ٞٝك ٝاطااّ ٤ااٗ اٍنااسا٧ك ٍن٠اااع ّؿاادام٤٠
اودٕٝات ٝتأوريٙا عَ ٥اودٝ ٠ٕٝاٍنساّ ٧ثُ دزاضThomas J. Johnson& Barbara ( ٤
ٝ )K. Kaye,2014يف اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤ااا٧ت ح اآ اٍعٖ٠ااّ ٤ااٗ  100إىل أمااُ ّااٗ 300
ٖطب % 59 4 ٤ىأىثس إٔا ٞاٍعٖ٠اات تٖاًٍٝااك ّثاُ دزاضا( ٤حطا ؾاادوكٝ ٝ )2014دزاضا٤
(حٖااا٘ اٍعااٞاٌكٝ )2016دزاضاإ( ٤اَ٨اا ٤ااد٢ك )2015ك (ٝعْااس ٝعبااد اسبْ٠اادك )2016ك
ّ(ٝاااس ٟٓعاااادِك  )2017أّاااا اٍٖطاااب ٤سب ااآ اٍعٖ٠اااات اٍةئَ٠َ٠ااا ٤سٖ اااد عاااض اٍدزاضاااات
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اضةادّل عٖ٠ات ّةبا ٤ٖٟيف اٍدزاض ٤اٍٞاحد ّٗ ٣خٯِ اوٞامرت اٍا ماّال ةئَ٠اُ تعَ٠ناات
ازبْٚاٞز ّثاُ دزاضاا )Jaromir,Hanzal & Akos,2015( ٤ح٠اث اعةْاادت اٍدزاضا ٤عَاا٥
ذبَ٠ٯت ٕ 119ؿًا ّٗ تعَ٠نات ازبْٚاٞز يف ضاَٞساى٠اك  294ٝتغسٟادْٚ ٍَ ٣اٞز يف اقاسك
 132ٝتغ سٟاادٍَْ ٣طااةادّ يف ٍٖٞااداك ىْااا ٟٯحااغ ازتقااا أعااداد اٍعٖ٠ااات ٝخاؾاا ٤يف
اٍدزاضات اٍ اضةادّل ّٞمارت تاٟٞرت ىٞضا ٤َ٠زبْارت اٍب٠إاات عَا ٥اوٞمارتك ح٠اث ٝؾاَل
اٍع ّٗ ٤ٖ٠خٯِ اٍةغسٟدات اىل  1267تغسٟدّ ٣ثُ دزاض)Johnson,Thomas, 2016( ٤
م تنٓ أ َب ٤٠اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠ةئدٟد ٕا ٞاٍعٖ٠ا ٤ااٍس ٓ ّاٗ أ٘ اٍياثري ّٖٚاا ماد أغااز
إىل ح ْٚااا ٝى٠ق٠اا ٤اخة٠ازٙااا ٝذٍااً ٟةػااا ّ ٛاارت اٍدزاضااات اٍعس ٠اا٤ك  ٝاٍٖطاابٍَ ٤دزاضااات
اٰ ٖب٠ااا ٤اٰخاااس ٦سناااد ىإااال اٍعٖ٠اااات اٮحةْاٍ٠ااا ٤أىثاااس اضاااةاداًّا ّاااٗ اٍعٖ٠اااات اااري
اٮحةْاٍّٝ ٤٠اٗ اٍعٖ٠اات اٮحةْاٍ٠ا ٤اوطاةادّ ٤ظباد اٍعٖ٠ا ٤اٍعػاٞا ٤٠٨اٍبطا٠ط ٤سا ٥دزاضا٤
( ٥ٙٝ )Xiao Hu,2015(ٝ )Kim, Youngju,2015اٰىثاس اضاةاداًّا ّاٗ اٍعٖ٠اّ ٤ةعادد٣
اوساحُ ٝاٍة ٝ ٥دت س ٥دزاض ٝ (Housholder ,2014( ٤اٍٖطبٍَ ٤عٖ٠ات اري اٮحةْاٍ٠ا٤ك
ساضةادّل ّععآ اٍدزاضاات اٍعٖ٠ا ٤اوةاٞسسّ ٣ثاُ دزاضا)Wonchan Choi&BesikiStvilia,2015( ٤
ٝا اضاةادأ اسبؿاس اٍػااُّ سا ٥دزاضاٟٝ )Marco Viviani& Gabriella Pasi (2017( ٤ٯحاغ
أ٘ اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤مااد اضااةادّل اٍعٖ٠اا ٤اوةاحااٝ ٤اٍعٖ٠اا ٤اٍعػااٞا ٤٠٨اٍبطاا٠ط٤ك  ٝعااض
اٍدزاضات اعةْدت عَ ٥اٍع ٤ٖ٠اسبؿؿ٤٠
 -8اٍٖعسٟات اوطةادّ ٤يف اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
زضٓ ٠إ ١زمٓ ()8
أ -اٍٖعسٟات اوطةادّ ٤يف اٍدزاضات اٰ ٖب٤٠

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ب -اٍٖعسٟات اوطةادّ ٤يف اٍدزاضات اٍعس :٤٠
زضٓ ٠إ ١زمٓ ()9

ٟٯحغ عَ ٥اٍدزاضات ٝاٍبئٞث اٍ تٖاٍٝل ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝخاؾ ٤اٍدزاضات اٰ ٖب٠ا٤
أ٘ ّععْٚا تٖاٍٝل ٕعسٝ ٤ٟاحادٝ ٣ىإال أىثاس اٍٖعسٟاات اٍا اعةْادت عَٚ٠اا اٍدزاضاات
اٰ ٖبّ ٞٙ ٤٠ادخُ اٍْٖاٞذا اٍبٖااٍَْ ١٨ؿادامٝ ٤٠اٍارٟ ٢عةْاد عَاّ ٥ناا٠ٟظ ضباددٍ ٣سؾاد
ٝ )Lin,دزاضااااااا٤
Spence,&Lachlan,
اوؿااااااادام٤٠ك ّثاااااااُ دزاضااااااا2016( ٤
()Kim,Youngju,2015كٝدزاض)Choi,Yunmi&Axlrod,2015(٤ك
Tandoc,Bhandari
ٝدزاضاااااٝ )Shariff,Shafiza&Sanderson,2017( ٤دزاضااااا( ٤
)&Davis , 2015
وٓ ا٧ت ٕعس ٤ٟاٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ يف اٍعدٟد ّٗ اٍدزاضات اٰ ٖبّ ٤٠ثُ دزاضا٤
))Nashmi,Eisa,2014ك ٝدزاضااٝ )Mehta,Amisha,Bruns&Newto ,2015(٤دزاضاا٤
()Gray, Mark, & Martin,2017ك ٝدزاضااا)Li,Ruohan&Suh,Ayoung,2015( ٤
ٝأٟكًا زىصت اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠عَٕ ٥عس ٤ٟاوط ٤٠ٍٞ٩اٮ ةْاعّ ٤٠ثُ دزاضاOluoch. ( ٤
)Kim, Youngju ,2015(ٝ )j. Agalo& day,2017كٝدزاض)Lasorsa,2012(٤
ٝاٙةْاال اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤ةطب٠ااه ٕعسٟاا ٤اٰةااس ىدزاضاا)Cissel,Margaret,2012( ٤
ٝدزاضاا (Wasike Ben,2016)٤ك ٝدزاضاا)Cacciatatore,Michacl,2016( ٤ك ٝدزاضاا٤
(ٖٙٝ ) Johnson,Kristen&Lee,2017ااٌ عااض اٍدزاضاات اٍا اعةْادت عَاإ ٥عااسٟة
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ّثاااُ دزاضااا )Johnson, Thomas,& kaye,2015( ٤اٍااا اعةْااادت عَااإ ٥عاااسٟ
اٮضااةاداّات ٝاٴغااباعات ٝاٍْٖااٞذا اٍبٖاااٍَْ ١٨ؿاادامٝ ٤٠أٟكًااا ا اٮعةْاااد عَاإ ٥عسٟاا٤
اٮضةاداّات ٝاٴغباعاتك ٕٝعس ٤ٟاٰ ٖدّ ٣ثاُ دزاضا( &Dong, Appelman,2014.( ٤
 Liu,ك ىْااااا اعةْاااادت اٍدزاضااااات عَاااإ ٥عسٟاااا ٤اوػااااازى ٤اٍدمينساة٠اااا ٤ىدزاضاااا٤
() Andaleeb,Akter&Gulshan,2012ك أّاااااااا اٍدزاضاااااااات اٍعس ٠ااااااا ٤س اااااااا٧ت ٕعسٟااااااا٤
اٮضةاداّات ٝاٴغاباعات اٰىثاس تٖاًٍٝاا يف دزاضاات ّؿادام ٤٠اٰخبااز ّثاُ دزاضا( ٤عباد
اٍؿااادو حطااٗك ٝ )2015دزاضاا( ٤عبااداٍيس ٟٓاٍد ٠طااٝ ١شٙااري ٟاضا ك)2015ك ٝاعةْاادت
عااااااااض اٍدزاضااااااااات اٍعس ٠اااااااا ٤عَاااااااا ٥ااااااااٞذا اٍبٖاااااااااٍَْ ١٨ؿاااااااادامّ ٤٠ثااااااااُ دزاضاااااااا٤
(عْسٝعبداسبْ٠دك)2016ك ٝم تعةْد اٍدزاضات اٍعس ٠ا ٤يف م٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخبااز عَا٥
ٕعسٟات غدٟد ٣اٮزتباط ٚرا اقاِ اٍبئثّ ١ثُ ٕعس ٤ٟاوط٭ ٤٠ٍٝاٮ ةْاع٠اٝ ٤اوؿادام٤٠ك
ٝاٮعةْادك ٝاوػازى ٤اٍدمينساة٤٠
وإً٠ا :أ ٓٙاٍٖةا٨ل ٝاٴقاسات اٍعَْٝ ٤٠اٮغياٍ٠ات اٍٖعسٟاٝ ٤اوٖ٠ ٚاٍ ٤بئاٞث ٝدزاضاات
ّؿدام ٤٠اٰخباز:
تطةٖد اٍسٟ٬ا ٤اوطاةنبَ ٤٠وؿادام ٤٠اٰخبااز عَا ٥صبْٞعاّ ٤اٗ اٍبئاٞث ٝاٍدزاضاات اسبدٟثا٤
ٕٝةاٚ ٨ا اٍعَْ ٤٠س ٥إةازاٍةطٞز اٍطسٟرت ٝاوةٯحه ٍٵعٯٔ اٍسمْا١ك ٝاوْازضاات اٴعٯّ٠ا٤
ٝإعياضاتٚا عَ ٥اٰدا ٧اٴعٯّ ١يف صباِ اٰخبازك ح٠اث اا٧ت اٍٖةاا٨ل يف قا ٧ٞاٍعدٟاد
ّااٗ اقاااٮت اٍبئث٠اا ٤اوْٚااٝ ٤اٍ ا ذباادد أ عاااد ٝعٖاؾااس ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ٝاٍ ا مييااٗ
ذبدٟدٙا سْ٠ا :١َٟ
ّ -1ؿدام ٤٠اٰخباز ٝعٯمةٚا اؿدام ٤٠اوؿدز ٝاٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ:٤٠
 ادبٚاال عااض اٍدزاضااات إىل اٍااس ط ا ّؿاادام ٤٠اوؿاادز أٝاٍٞضاا ٤َ٠اٴعٯّ٠اا ٝ ٤اّؿدام ٤٠اٰخبازك سْٗ خٯِ اٴعٯٔ اٍسمْ ١مد ٟةٓ إعاد ٣إزضااِ اٰخبااز أىثاس ّاٗ ّاس٣
ّااٗ خااٯِ اٰسااساد إىل اٲخااسٟٗك ٖٙٝااا تااستبط اوؿاادام ٤٠طب٠عاا ٤اٍسضاااٍ ٤ذاتٚااا أىثااس ّااٗ
ّؿدزٙاك ْٖ٠ا ادبٚل عض اٍدزاضات اٲخسٍَ ٦ةْ٠٠اص ا ّؿادام ٤٠اوؿادز ّٝؿادام٤٠
اٍٞض ٤َ٠عَ ٥اٍاس ٓ ّاٗ اٮزتبااط اٍػادٟد ْٖٚ٠اا يف ذبدٟاد أ عااد ّؿادام ٤٠اٰخباازك ّٝاٗ
اٰ ٤٠ْٙدزاضّ ٤ؿادام ٤٠اوؿادز ّٝاد ٦تاأوري اٰةاس اٴخبازٟا ٤اٍا ٟعْاد اٍؿائق ٘ٞ٠عَا٥
تكاْٖٚ٠ا يف وٖاٟاا زضاا َٓٚ٨اٴعٯّ٠ا٤ك ٝأٝقائل ٕةاا٨ل دزاضا (Xiao Hu,2015( ٤أ٠ْٙا٤
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ٝخطٞز ٣اوؿادز اٍؿئقّٝ ٤٠دّ ٦ا مييٗ أ٘ ذبنن ّٗ ٛتأوريات عَ ٥اوةَن ٠عبا ٞتعادُٟ
ادباٙاتٓٚك ُ ٝضَٞى٠ات ٓٚيف ىثري ّٗ اٰح٠ا٘ ؿدد ّٞقٞعات أ ٝمكاٟا عٖٚ٠ا
ٖٙٝاا اٌ عااض اٍطااْات اٍاا جيااب أ٘ ٟةطاآ ٚااا اٍنااا ٓ٨اٮتؿاااِ أّ ٝؿاادز اٍسضاااٍ٤
اٴعٯّ٠ااٙٝ ٤اا ١اشباارب ٣اٴعٯّ٠ااٝ ٤تع ا اوعسساا ٤اوةعْناا ٤اوٞقااٝ ٞاٍيقااا٣٧ك سك اًَا عااٗ
اٍاااارىا٧ك ٝاٍناااادز ٣عَاااا ٥إداز ٣اسبااااٞازك ٝىاااارًٍ اّٰإااااٝ ٤تعاااا اٍؿاااادو ٝاضااااةناّ٤
اٍػاؿ)Edson Tandoc & Tim Vos,2015( ٤٠
ٝمييٗ ٰ ٢ؾئقّٖ ١ئاش إىل أ ٢صبْٞع ٤ض٠اض ٤٠أ٘ ٖٟػس ّاا َاٍ ٞاٛك ضاٞا ٧ىاا٘
ذٍااً ّااٗ أ ااُ اٍؿاااحل اٍعااأ أ ٝوؿااَئة ٛاٍػاؿاا٤٠ك ٟٝعةاارب عااض اٍنااا ْ٨اٮتؿاااِ أ٘
ّط٭٠ٍٝة ٓٚاٮ ةْاع ٤٠دباّ ٜا ٟندّّ ّٗ ٕٛٞعَّٞاات اري ما َاٍَ ٤ةئناه ٝتةطآ ااٍغْ ٞك
ٟٝةطاٍٞ٧ا ّا اٍن ٓ٠اٍ ٖٟبغ ١تندميٚا ٍَ ْٞٚز يف ظُ ةب٠ع ٤اٍؿساعات ٝاٰحداث اٍداّ٠ا٤
اٍ سسقل ٕقطٚا عَ ٥تغط٠ات ٓٚاٴعٯّ)Oluoch. j. Agalo & day 2017) ٤٠
ٍّ ىبري اؿدام ٤٠اٍنا ٓ٨اٮتؿاِك ٝح٠ادٟةٕٝ ٛصاٙةاٛ
سْؿدام ٤٠اٰخباز تستبط إىل حد
يف ٕػس اٰخباز اٍؿئ٠ئ٤كٝعَ ٥اٍس ٓ ّٗ ٞ ٝد اٍةػسٟعات ٝاٍنٞإ اٍ تَصٔ اٍؿئق٠
كااسٝز ٣تااٞخ ١اٍدماا ٤سْ٠ااا ٟااةٓ ٕػااس ٜإٮ أ٘ تَااً اٍةػااسٟعات م تعااد تطبااه قعاٍ٠اا ٤عَاا٥
اٍياااثري ّاااٗ اٍؿااائق ٠ك ىْاااا أ٘ ىاااثريًا ّاااٗ اٴعٯّااا ٠ٮ ٟٚةْااا ٘ٞا٠ثااااو اٍػاااسل
اٴعٯّ( ١عْس ٝضبْٞدك  )2016ىْا أٝقئل ٕةا٨ل دزاض( ٤حط ض٠د ؾاادوك )2014
أ٘ اوٞامرت اٴٍيرت ٤٠ٕٝتقةند ٍَْؿدام ٤٠يف تغط٠اتٚا اٍؿائق٤٠ك ٝىارًٍ تٖا ٝاا ٰحاداث
اٍثٞز ٣اٍطٞز ٤ٟا ٧ططئ ٤٠ٮ تةٞاسه ّرت طاّ ٤اٰشّ٤ك ٝىرًٍ ذب٠صٙا سكًَا عٗ ٠ااب
اوٞقٞع ٤٠يف أةسٙا اٴخباز٤ٟ
ٟٝػااايُ اٍااادٝز اوٚا ا ٍَؿااائق ٠أ ٝاٍناااا ْ٨اٮتؿااااِ تاااأوري ااااٍغ اٰ٠ْٙااا ٤عَااا٥
اٮضة ا ات اوعسس٠اٝ ٤اٍ ٞدإ٠اٍَْ ٤ةَنا ٠ك ٝيف ذات اٍٞمال ميثاُ ٙارا اٍادٝز اوٚا ٍَناآ٨
اٮتؿاااااااِ تااااااأوريًا إجيا ً٠ااااااا عَااااااّ ٥قٚااااااّ ٔٞؿاااااادام ٤٠اٰخباااااااز ٍَٞضاااااا ٤َ٠اٴعٯّ٠اااااا٤
((Johansson,Bengt & Oden, Tomas, 2017
ٝتعااد مش٠ٍٞااّ ٤ؿاادام ٤٠اوؿااادز اٴعٯّ٠ااٙ ٤اا ١أحااد أٙاآ اٍعٞاّااُ او ا٭وس ٣يف إخة٠اااز
اوااةَن وعَّٞااات عٖٚ٠اااك ٝأ٘ خااربات اوؿاادز ٝاوعاااٟري اٍٖقطاا٤٠ك ٝاو٠ٖٚاا ٤اٍ ا ٟعْااُ ّااٗ
خٯ ااا تاا٭وس عَااّ ٥ؿاادام ٤٠اٰخباااز ٝاوٞقااٞعاتك ّٝااٗ واآ ضااة٭وسعَ ٥ضااَ ٌٞاٍقااسد يف
اٍةْاضاٍ ٛٱخباااز ٝاوعَّٞاات عاارب ٝضااا ُ٨اٴعاٯٔ اسبدٟثااٝ ٤اٍةنَ٠دٟاا( Peter, Aelst, ( ٤
Patrick &Eve,2016
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ىْااا أ٘ اٍؿاائق ٠أ ٝاٍنااا ْ٨اٮتؿاااِ ٟاا٭د ٘ٝدٝزًا ّْٚااا يف م٠اااد ٣اٍااسأ ٢اٍعااأ ّااٗ
خاٯِ ّٖاا س ٓٙاٴعٯّ٠ا ٤اوا٭وس٣ك ّاٗ خااٯِ اّاةٯىٍ ٓٚاثٯث ّنّٞاات :أ ٝااك اوٚاااز ٣يف
تؿدٟس اٰخباز ٝاوعَّٞات عرب غبي ّٗ ٤اٮتؿاٮت عرب اٴعاٯٔ ازبدٟادك ٝوإً٠ااك عٖادّا
ٟةؿااق ٘ٞاوؿاادام ٤٠يف اٍٞاماارت اسبن٠نااٟٝ ١ةطااْ ٘ٞاٍٖصاٙاا٤ك ٝواٍثًاااك ماا ٣ٞاشبَق٠اا ٤اوعسس٠اا٤
ؿااادد اوٞقاااٞعات اٍاا ٟةٖإٍٚٞٝااااك ٝاٍااارىا ٧يف اٍطاااسا اٴعٯّاااٝ ١اٍةغط٠ااا ٤اٴخبازٟااا٤
اوةْ٠ص)Amisha. Mehta., Axel Bruns&Judith ,2017( ٣
ّٝؿدام ٤٠اوؿدز يف تٖاٍٝاٍ ٤ٱحاداث ٝاو ٞقاٞعات تعاد اٍعاّاُ اٰٙآ اٍارٟ ٢اربش ّاد٦
ّةا ع ٤اوطةادّ ٍٱخبازعرب ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠دٟا( Edson Tandoc & ( ٤
Tim Vos, 2015ك ىْااا أ٘ ٍَْؿااادز اقٍٞٚاا ٤تااأوريًا ضااَب٠ا عَاا ٥تؿااٞزات اوؿاادام٤٠
ٍَْػازى ك ح٠ث ؾٖك اّٰسٟيٝ ٘ٞ٠اٍؿا ٘ٞ٠ٖ٠اٍنؿاـ اٴخبازٟا ٤اٍا اعةْادت عَا٥
ّؿادز صب ٤ٍٞٚاوؿدز إٔٚا أماُ ّؿادامّ ٤٠اٗ اٍنؿاـ اٲخاس ٦اٍا اضاةادّل ّؿاادز
ضبددّٝ ٣عسٝسٍَٖ ٤اع ()Pjesivac, Ivanka & Rui, Rachel,2013
ىْا تػيُ ّؿدام ٤٠اوؿدزعٯم ٤إجيا ّ ٤٠رت ّؿدام ٤٠اٰخباز عرب ٝضا ُ٨اٍةٞاؾاُ
اٮ ةْاااع١ك ح٠ااث تااستبط ّؿاادام ٤٠اٰخباااز حاا ِٞعااض اوٞقااٞعات ٝاٰحااداث ااادّ ٦ااا
ٟةْةااارت ااا ٛاوؿااادز ّاااٗ وناااّٝ ٤ؿااادامٍ ٤٠ااادّ ٦ةا ع٠اااّ ٛاااٗ اوطاااةادّ عَااا ٥اٍػااابيات
اٮ ةْاع٠ااا٤ك ٝتستقااارت ّؿااادام ٤٠اٍٞضااا ٤َ٠اٴعٯّ٠ااا ٤ازتقاااا اٍثنااا ٤يف ّؿااادز اوعَّٞاااات
ٝاٰخبازك ٝتػةُْ ّؿدام ٤٠اوؿادز عارب ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْااع ١عَا ٥ضاة ٤أ عااد ٙآك
واٍيقاا٣٧ك اٍثنا٤ك اٮ ةْاع٠ا٤ك ازباذ ٠ا٤ك اٍدٖٟاّ٠ا٤ك اٍةيٖ٠ ٍٞٞااو ))Xiao Hu,2015ك
ىْاااا تعاااد تعَ٠ناااات اوػاااازى عَااا ٥اوٞقاااٞعات اٴخبازٟاااّ ٤اااٗ اٍعٖاؾاااس اوااا٭وس ٣عَااا٥
ّؿدام ٤٠اٰخبازك ساٍةعَ٠نات او٭ٟدٍَْ ٣ناٮت اٴخبازٟاّ ٤اٗ غاإٔٚا أ٘ ذبناه مبا ِٞاٍٖااع
ٍٱخبااازك ْٖ٠ااا اٍةعَ٠نااات اوةعازقااّ ٤اارت اوٞقااٞعات اٴخبازٟاا ٤تاا٭د ٢إىل زسااض اٍٖاااع ااا
ةاواا دٷعْال ٚ ٞاات ٕعاس ّةعازقاّ ٤اٗ إاب اوطاةادّ ((Kim, Youngju, 2015ك
ٙٝااّ ٞااا تٞؾااَل إٍ٠اا ٛأٟكااا ٕةااا٨ل دزاضاا(Conlin,Lindsey& Roberts,Chris,2014( ٤
ح٠ااث أٝقاائل أ٘ ٖٙاااٌ عٯماا ٤إجيا ٠اا ٤ا ّؿاادام ٤٠اوؿاادز ٝتعَ٠نااات اٍنااسا٧ك سيَْااا
ىإااال تعَ٠ناااات اٍناااساّ ٧٭ٟااادٰ ٣خبااااز اوؿااادز ىَْاااا تصاٟااادت ّؿااادام ٤٠اوؿااادز ٍاااد٦
اوطةادّ ك ْٖ٠ا تةٖامـ تًَ اوؿدام ٤٠عٖدّا تةصاٟد اٍةعَ٠ناات اٍساسكاٚ ٍٞ ٤اات ٕعاس
ىْااااااا أغااااااازت ٕةااااااا٨ل دزاضاااااا٤
اوؿاااااادز يف اٍطااااااسا اٴخبااااااازٍ ٢نكااااااّ ٤٠عٖ٠ااااااٛ
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( )Byrum,Kristie.,Leah, 2014إىل أ٘ ذبن٠اه اٍثناا ٤يف ّؿاادز اٰخبااز تيا ٘ٞأىثااس
ّؿدام ٤٠عٖدّا ٟةٓ تٖا ِٝاوعَّٞات ٝاٰخباز يف إةاز اوط٭ ٤٠ٍٝاٴ ةْاع٤٠
ىْا أ٘ ّطةادّ ١اٍٞ٠تٞ٠ب اٍرٍ ٟٗدٕ ٟٓٚطاب ّػااٙد ٣عاٍ٠ا ٤ميةَيا ٘ٞخارب ٣أىثاس
يف تن٠ااّ ٓ٠اادّ ٦ؿاادام ٤٠اوؿااادز عَاا ٥اٍٞ٠ت٠ااٞبك اٴقاااس ٤إىل أ٘ ٕطااب اوػاااٙد ٣اٍعاٍ٠اا٤
وؿااادز اٰخبااااز ٍ٠طااال عاّاااُ مااا ٢ٞأّ ٝااا٭وس يف ذبدٟاااد ّؿااادام ٤٠اوؿااادزعَ ٥اٍٞ٠ت٠اااٞب
()Fred,Stephanie, 2015
ٟٝٯحااغ أ٘ ّؿااادز اٰخباااز ٝاوعَّٞااات يف عؿااس اٴعااٯٔ اٍسمْاا ١مااد تعااددت ٝتٖٞعاال
ٝسنًااا ٍةٖاا ٞاقاااٮت اٍ ا مييااٗ أ٘ تناادٔ اٰخباااز ّااٗ خٯ اااك ٝٝسنااا وااد ٦تٞاؾااَٚا ّاارت
ازبْٞٚز عرب ٝضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟدك سند تيّ ٘ٞؿادز إخبازٟا ٤يف اٍػاأ٘ اٍعطايس ٢أٝ
اٍط٠اض ١أ ٝاٍة از٢ك ٟٝياٍ ٘ٞةَاً اوؿاادز ّةئادوًا ز ً٠اا ٟعَاٗ عاٗ أخبااز عٖٚ٠ااك ٝماد
ٟياا ٘ٞاٍط٠اضااٝ ٠اٍٖػااطا ٧عاارب تااٟٞرت ّثًَااا ٙاآ ّؿااادز ٍٱخباااز ٍٝٱحااداث اوْٚااٍ ٤ااد٢
اوطةادّ ))Dong, Tiance & Liang, Chenxi,2017
ىْا أ٘ اٰساساد عارب اٍػابيات اٮ ةْاع٠ا ٤أؾابئٞا ّؿادزًا ٍٱخباازك ٝأٟكاا اٍعاَ٨ا٤
ٝاٰؾااادما ٧عااارب اٍػااايبات اٮ ةْاع٠ااا ٤ميثَااا ٘ٞأىثاااس اوؿاااادز ّؿااادامٍ ٤٠اااد ٦اٍٖااااع
ٍَئؿ ِٞعَا ٥اٰخباازك ٝاوعَّٞاات عٖادّا ةاا  ٘ٞإىل إربااذ ماساز ػاأ٘ غاساّٖ ٧اةل ّاا
)ٝ ).Xiao Hu,2015أغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا )Balkin.Jack. 2017( ٤أ٘ اٰسااساد يف عؿااس
اٴعٯٔ اٍسمْ ١مد أؾبئٞا ّؿدزًا ٍٱخباز إٔقطٓٚك ُ ٟطةط٠عٞا اٍٞؾٝ ِٞاسبدٟث ّارت
عاادد ٮ ضباادٝد ّااٗ اٰسااساد يف أعبااا ٧اٍعااام أمجاارتك ىْااا اضااةطاعٞا أ٘ ٟة اااٝشا حااساع
اٍبٞا ات اٴعٯّ٤٠
ٝعَاا ٥اٍااس ٓ ّااٗ أ٠ْٙاا ٤غاابيات اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااعٍ ١ااد ٦اٍػااباب يف شٟاااد ٣اٍااٞع١
اٍط٠اضٝ ١ذبن٠ه اوػازىٝ ٤اٍٖناؽ ٝاٍكاغٞط عَا ٥اسبيّٞااتك إٮ إٔٚاا يف ذات اٍٞمال
ٮ ذبع ٥أخبازٙا اٍثنٍ ٤غ٠اب دٝز حاازع اٍبٞا ا ٤اٴعٯّ٠ا٤ك ٝاسةنااد اوؿادام ٤٠يف ىاثري
ّااٗ اٰح٠ااا٘ يف ّؿااادز اٰخباااز ٝاوعَّٞااات عاارب اٍػاابيات اٮ ةْاع٠اا(Karamat & ٤
) Farooq 2016ك ٝخاؾاا ٤أ٘ ّؿااادز اٰخباااز ٝاوعَّٞااات عَاا ٥اٴٕرتٕاال يف ىااثري ّااٗ
اٰح٠ا٘ ٍ٠طل ّؿادز ز ٤٠ك ٟٝؿعب اٍةئنه ّٗ ّدّ ٦ؿدام٠ةٚا (ٝساا ٧واسٝتك)2016ك
ٝعَ ٥اٍس ٓ ّٗ أ٘ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟتعةْد عَ ٥اٴعاٯٔ ازبدٟاد ىْؿادز ٍٱخبااز
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إٮ أ٘ ٖٙاٌ اٍيثري ّٗ اوعَّٞات اوغَٞة٤ك ٝإةػاز ٍٱخباز اٍياذ ٤ك اٍ تنَُ ّاٗ مْ٠ا٤
اٰخباز عرب اٴٕرتٕل (زح ٤ْ٠اٍط٠بك )2015
ىْا أ٘ تأوري ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١تعدّ ٦سحَ ٤اوٖامػات ٝتباادِ احملةإٝ ٦ٞػاس
اٰخباز إىل اٍةأوري عَ ٥اٙةْاّات ٝأ ٖدات ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤ك ح٠اث تعةْاد ٝضااُ٨
اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟيف تغط٠اتٚا اٍؿئق ٤٠عَا ٥زضاا ُ٨اوطاةادّ ّاٗ خاٯِ ّاٞمع ١اٍقا٠ظ
ااٝ ٌٞتااٟٞرتك ااا عااُ ٲزا ٧اوطااةادّ عاارب تَااً اوٞاماارت دٝز ّٚاآ يف ت٠ ٞاا ٛاٰحااداث
ٝاٰشّاااتك ٝأ٘ اوطااةادّ ّااٗ خااٯِ ٝضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١مااد أؾاابئٞا ّؿااادز
إعٯٍّ ٤٠ادٝ ٦ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا ٤يف اٍعدٟاد ّاٗ اٍةغط٠اات اٍؿائق ٤٠اوْٚا٤ك ٝخاؾا٤
أوٖاٝ ٧م ٞاٰحداث او(Tiance. D., Chenxil, 2017) ٤ْٚ
ىرًٍ ٟطاةط٠رت ّٞمارت تاٟٞرت ٝقارت اٰةاس اٴخبازٟاّ ٤اٗ خاٯِ  140حاسلك ّارت ازتبااط
اٰةااااس عَْ٠اااا ٤اوؿاااادامٝ ٤٠اٴمٖااااا ك ااااُ ٝاٍطاااا٠طس ٣عَاااا ٥اٍٖناااااؽ اا ا اوطااااةادّ
()Wasike,Ben,2016ك ىْاا دعْاال اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤سياس ٣ضاااحات اٍٖناااؽ حااِٞ
ٕعس ٤ٟاقاِ اٍعاأك اٍناْ٨ا ٤عَا ٥أضااع اقااِ اوػارتٌ اٍارٟ ٢ادعٓ تيا ٟٗٞاٍاسأ ٢اٍعاأ
ح ِٞاٍنكااٟا اوْٚا٤ك ٙٝاّ ٞاا ٟعْاُ عَا ٥ذبن٠اه اٍةقاعَ٠ا ٤اٍا تةقاٞو ٚاا ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ
ازبدٟد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ( ٤ٟة ِٞعبداٍعصٟصك )2015إٮ أ٘ ٕػس ّعَّٞات ّكََ٤
ٝىاذ  ٤يف ٙرا اقاِ اٍعأ مد ٟةطبب يف إواز ٣اوااٝل اٍعاّٝ ٤عدٔ اضةنساز اقةْرتك اُ
مااد تيااٖٙ ٘ٞاااٌ غاؿاا٠ات ّعادٟااٍَ ٤دٍٝااٝ ٤ٮ تعٚااس ناا ٣ٞإٮ يف ٝماال اٰشّااات ٍةؿااٖرت
اوػيٯتك ىْا أ٘ ةسا اٲزا ٧ازبْاع ٤٠يف ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١ت٭وس عَ ٥ضاٌَٞ
تبادِ اوعَّٞاتك ٝخاؾ ٤إذا اسةندت تًَ اوعَّٞاات ٍَْؿادامٝ ٤٠اٍسٟ٬ا ٤اٍؿائ٠ئٍ ٤ٱّاٞز
(حٖااا٘ ضاآَ٠ك  )2017ىْااا أ٘ ااٯت اٍرتٟٝاال اٍط٠اضاا ١اٍ ا ٟنااٚ ٔٞااا عااض اٍٖاغااط
اٍط٠اضاا ٠ضااٞا ٧ىااإٞا أغااااف ٖٟةْاا ٘ٞإىل أحااصاب ّعٖ٠اا٤ك أ ٝأسااساد َْاا ٘ٞتٚ ٞااات
عٖٚ٠اااك سإٕٚااا تَناا ٥إمباًٍااا إجيا ٠ااا ٍااد ٦اٍيااثري ّااٗ اوطااةادّ ك ّااٗ خااٯِ اٍقاا٠ظ ااٌٞ
ٝتااٟٞرتك ٖٙٝااا ٟؿااب ٙاا٭ٮ ٧اوس ٝااٍ ٘ٞةَااً اسبْااٯت اٍط٠اضااّ ٤٠ؿاادزًا ًّْٚااا ّااٗ ّؿااداز
اٰخباز ٝاوعَّٞات عرب ّٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع)Khaled A.Gad,2015( ١
ّااٗ اٰ٠ْٙاا ٤اٮضااةقادّ ٣ااٗ اٍةيٖ٠ ٍٞٞااا اسبدٟثاا٤ك ٝتنبااُ اٍاادّل ا ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ
اٍةنَ٠دٟاااٝٝ ٤ضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اسبدٟثااا٤ك ّااارت ّساعاااا ٣اٍةأىاااد ّاااٗ ّؿااادام ٤٠اوٞقاااٞعات

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ٝاٰخباز (ٮّ٠ااا ٤ةاٍااا٤ك )2015ىْاااا تاااستبط ّؿااادام ٤٠اوؿااادز اؿااادام ٤٠اٍسضااااٍ ٤عااارب
اٴعٯٔ ازبدٟدك
ٝماد أغاازت ٕةاا٨ل دزاضا (Kang,Seok.,O'Brien&Villarreal,2017( ٤إىل أ٘ اوٞاماارت
اٮسرتاقااّٞ ٤٠قااٞع ٤٠يف تغط٠اتٚااا اٴخبازٟاا٤ك ٝأ٘ ّؿاادام٠ةٚا تس اارت إىل تٞا ااد مجٚااٞز
ٍٱخباااز ٍدٟاا ٛاٮٙةْااأ اوةصاٟااد اضااةنا ٧اٰخباااز ّااٗ ٚ ٝاإ ٤عااس اقْٞعاا ٤اٴخبازٟاا ٤اٍ ا
تطةادٔ اوٞامرت اٮسرتاق ٤٠يف اضةناٝ ٧تبادِ اٰخبازك ْٖ٠اا أغاازت اقْٞعا ٤اٍكاا ط ٤يف
اٍدزاضااا ٤إىل أ٘ أخبااااز اوٞامااارت اٮسرتاقااا ٤٠ٮ ميياااٗ اٍٞواااٞو ٚااااك ح٠اااث تقةناااد ٍَدمااا ٤ك
ٝاٍٞامع٤٠ك ٝعدٔ اٮٙةْأ ةَب ٤٠احة٠ا ات ازبْٞٚز
ٝتػاااري ٕةاااا٨ل ( (Appelman,Alyssa&Sundar,2016إىل أ٘ ّؿااادام ٤٠اٍسضااااٍ٤ك
ٝذبد ٟادًا يف ضاا٠او اٰخبااازك مااد ازتبطاال اااد ٦اٍدماا٤ك ٝاٰؾاااٍ٤ك ٝاٍٞوااٞو يف ّؿاادزٙا
ٝازتبط اضةادأ اٰسساد ٞضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد ٣اؿدام ٤٠اوسضُ ٝاٍسضاٍّ ٤عًااك ٝىاا٘
اوػااازى ٘ٞاٰىثااس تقاعَ٠اا ٤عَااّٞ ٥ماارت تااٟٞرت ٙاآ اٍاارٍ ٟٗااد ٟٓٚتؿااٞزات مٟٞاا ٤اؿاادام٤٠
اوسضُ ٝاٍسضاٍ ٤عرب ّٞمرت تٟٞرت
ٝتعد ّؿدام ٤٠اٍٞض ّٗ ٤َ٠اٍعٞاُّ او ٤ْٚاو٭وس ٣عَّ ٥ؿادام ٤٠اٰخبااز ٍاد ٦اوةَنا ٠ك
سناد أغاازت ٕةاا٨ل دزاضا (Shafiza Mohd.,Xiuzhen Zhang& Mark,2017)٤إىل أ٘
ّؿااادام ٤٠اٰخباااازعَّٞ ٥مااارت تاااٟٞرت تاااستبط طاااْات اٰخبااااز ٕٞٝعٚااااك ح٠اااث متثاااُ أخبااااز
اٍ يااٞازث اٍطب٠ع٠اا ٤أ ٝاٍط٠اضاا٤٠ك ٝاٰخباااز اٍعا َااّ ٤ااةغري ّٚاآ يف إدزاٌ ّاادّ ٦ؿاادام٤٠
اٰخباز عَ ٥تٟٞرت ْٖ٠ا ظبد أ٘ ٖٙاٌ وٯو ٤عٞاُّ أوست عَاّ ٥ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ٝضااُ٨
اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١ىاٍق٠ظ ٌٞك ّثاُ اٍػاقاس ٤٠يف إعاداد اٰخباازك ّٝاد ٦اٍةقاعاُ ا
اوطاااةادّ ك ٝعٖاؾاااس اوؿااادام ٤٠ذاتٚااااك ىاوٞقاااٞعٝ ٤٠اسب٠ااااد ٝاٍٖصاٙاااٝ ٛاٮٙةْاااأ
اٍؿاحل اٍعأ ))Ruohan Suhb,2015
 -2أ٠ْٙاا ٤اٍةقاعَ٠اا ٤عَاا ٥تؿااٞزات ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ٝاٮعةْاااد عَااٝ ٥ضااا ُ٨اٴعااٯٔ
ازبدٟد:
أقاااسل ٕةااا٨ل اٍدزاضااات اسبدٟثاا ٤زٟ٬اا ٤دٟااد ٣سْ٠ااا ٟةعَااه ازتباااط ىااُ ّااٗ اٍةقاعااُ
ٝاوؿاااادامٝ ٤٠اٮعةْاااااد ىْنااااا٠ٟظ ذباااادد دٝاساااارت اضااااةادأ ازبْٚااااٞز ٍٞضااااا ُ٨اٴعااااٯٔ
اٮ ةْاع٠اا (kayel, Barbara & Johnson,2017( ٤ح٠ااث تااستبط ىااُ ّااٗ ّؿاادام٤٠
اٰخبازك ٝاٍةقاعَ ٤٠اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟاد ّاٗ إاب مجٚاٞز اوطاةادّ ك
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ح٠ث دعْل اٍةطٞزات اٍةيٖ ٤٠ ٍٞٞاسبدٟثٝ ٤عَْ ٤٠اٍةنازب ٝضا ُ٨اٴعاٯٔ ّاٗ ح٠اث
اٍةٖااٝ ٞاٍاادّل ا عكااٚا اٍاابعض إّيإ٠اا ٤أ٘ ٟؿااب اوةَنااّ ١ػااازىًا ٕػ اطًا يف اٍعَْ٠اا٤
اٴتؿاااٍ٤٠ك ٙٝااّ ٞااا أقااقّ ٥ااةغريًا ّْٚااا يف ذبدٟااد أ عاااد ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عاارب ٝضاااُ٨
اٴعااٯٔ اسبدٟثااٝ ٤اٍةنَ٠دٟاا٤ك أٮ ٙٝاا ٞاٍةقاعَ٠اا ٤ىْااةغري ٍاا ٛؾااَ ٤ااادّ ٦ؿ ادامٝ ٤٠ضاااُ٨
اٴعٯٔ )(Ariel, Yaron,& Avidar, Ruth,2015
ااُ أ٘ ّقٚاا ٔٞاٍةقاعَ٠ااٞ ٤ؾااق ٛذات ؾااَ ٤أضاضااٞ ٤٠ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اسبدٟثاا ٤اادًٍا ّااٗ
ٝضااا٨ط اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا ٤م ٟعااد دم٠نًاااك ٰ٘ اوااةَن يف اٍعَْ٠اا ٤اٮتؿاااٍ ٤٠عاارب ٝضاااُ٨
اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٓٙ ٤ٟأٟكا ّٖة ٍَ ٘ٞسضاٍ ٤اٴعٯّ٠ا ٤يف اٍعَْ٠ا ٤اٮتؿااٍ٤٠ك ح٠اث ٟػااٙد
ٙ٭ٮ ٧اوٞاةٖا ٘ٞاٍؿائق ٘ٞ٠اٍارباّل اٍةَ٠قص٠ٕٟٞا ٤عَاٙ ٥اٞاتق ٓٚاٍرى٠ا٤ك ٟٝسضاَ ٘ٞزضااُ٨
ٕؿااٍَ ٤٠اارباّل اٍةَ٠قص٠ٕٟٞاا)Johnson, Thomas, 2016).٤ك ىْااا أ٘ تااٞاسس ا ٞاتااك
اٍرى ٤٠ضَٚل تصاٟد اعةْاد اوطةادّ عَٝ ٥ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اسبدٟثا ٤يف إضاةنا ٧اٰخباازك
ُ ٝاوطا ٤ْٙيف ٕػسٙا عَّ ٥دٝ ٦اضرت ازبْٞٚزك ٝأؾب اٍػاباب ٙآ اٍق٩اات اٰىثاس
اعةْادًا عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْااع ١يف مجارت اٰخبااز ٙٝاّ ٞاا أغاازت إٍ٠إ ٤ةا٩ل دزاضا٤
(ٝ )Michael, Horning,2017يف ٕقظ اٍط٠او ا٧ت ٕةاا٨ل دزاضا( ٤ضااز ٣غاٞم١ك)2016
ٝاٍ أغازت إىل أ٘ اٴدبا ٜاٍعأ عب ٞاٍةيٖ٠ ٍٞٞا ٟعد ّٗ اواةغريات اوستبطا ٤اٍقاعَ٠ا ٤يف
اضةادأ تطب٠نات ا اتك اشبَا ٢ٞيف تباادِ اٰخبااز ٝاوعَّٞااتك ٝأ٘ ٖٙااٌ عٯما ٤إجيا ٠ا٤
ّؿدام ٤٠اٰخباز ٝاوعَّٞات اوةدا ٤ٍٝعرب تطب٠نات ا اتك اشبَٝ ٢ٞحدٝث اٍةقاعاُ ّاٗ
مبُ اوطةادٔ
ىرًٍ أغازت ٕةا٨ل دزاضا (Choi, Yunmi.,Daniel& Kim, 2015) ٤إىل أ٘ اٍػاباب
اّٰسٟيٝ ١اٍيٞزٟ ٢صداد اعةْاد ٓٙعَاٝ ٥ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْااع ١ىْؿاادز ٍٱخبااز
حْٖ٠ا تةٞاسس اوؿدام٤٠
ٝأٝقائل ٕةاا٨ل دزاضا )Daekyung Kim, 2012( ٤أ٘ اٴةااز اوثااٍٍٞ ١ضاا ُ٨اٴعاٯٔ
اٮ ةْااعٟ ١ةٞا ااد حْٖ٠ااا تةااٞاسس ّطااة ٦ٞعاااِ ّااٗ اوؿاادام٤٠ك ٝاٮ ةْاع٠اا٤ك ٝاٍةقاعَ٠اا٤ك
ٰٕاا ٛيف تَااً اسباٍااٟ ٛةااٞاسس يف اٍعَْ٠اا ٤اٴتؿاااٍ ٤٠اٍعدٟااد ّااٗ اوطااةادّ ك ٝاٍعدٟااد ّااٗ
اٍةبااادٮت اٍةقاعَ٠اا ٤يف ظااُ  ٝااٞد ّطااة ٦ٞعاااِ ّااٗ اوؿاادامْٖ٠ ٤٠ااا أغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا٤
) (Chung,Joo.,Nam,Yoonjae&Stefanone,2012إىل أ٘ تعاادد اٍٞضااا٨ط ٝاٍةقاعَ٠اا٤
م تاا٭وسعَ ٥تؿااٞزات اوؿاادام٤٠ك ٝت٭ٟااد ٙاار ٜاٍٖةااا٨ل اوٖعااٞز اٍاار ٢ٮ ٟكاا٠ك ّؿاادام٤٠
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ىبري ٣إذ م تطةادٔ اوٞامرت ٝؾاٯت تػاعبٍ ٤٠ةٞضارت اٍٞؾا ِٞإىل ّٞقاٞعات ذات ؾاَ ٤يف
إخة٠ااااز اٍٞضاااا٨ط اوةعااادد٣ك ٝاٍاااةئيٓ يف تااادسه ّعَّٞاااات إقااااسٝ ٤٠اٮضاااة ا  ٤قعاٍ٠ااا٤
ٍَْئةٕ ٦ٞقطٛ
إ٘ عَْ٠ات اٍةنازب ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د ٤ٟمد ريت اٍطسو اٍ ٟاةٓ ٚاا
إٕةاا احملةٝ ٦ٞاضةٚٯىٛك ساٰسساد ؿَ ٘ٞعَ ٥اٰخباز ّٗ خٯِ اٍةَ٠قصٝ ٟ٘ٞاٍؿئكك
واآ ٟطااةادّٝ ٘ٞضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠اا ٤ىْٖؿااٍ ٤ةأى٠ااد ّااد ٦مٖاااعة ٓٚحاا ِٞتَااً
اٰخباز ( (Apejoye Adeyanju,2015ك ٝأ٘ اوٖقع ٤اٮ ةْاعٙ ٤٠ا ١اٍاداسرت اٍٞح٠اد اٍار٢
ٟةٖبااأ اا ٛاٮعةْاااد ٝاوؿاادامٝ ٤٠اٍةقاعااُ ٮضااةادأ ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠ااkaye, ٤
))Barbara & Johnson, Thomas ,2017
ىْا أغازت ٕةاا٨ل دزاضا(Kang, Seok.,O'Brien, Erin&Villarreal,2017) ٤إىل أ٘
ّٖامػات اوطاةادّ عَا ٥اٴٕرتٕال غايَل عاوًاا اسرتاقا٠ا حا ِٞاوٞقاٞعات اٴخبازٟا٤ك
ٝأؾااب أىثااس ٝامع٠ااٝ ٤إٓ٠ااّ ٤نازٕاا ٤اٍعااام اسبن٠نااٝ ١تٷعااد اٍةقاعَ٠ااّ ٤ااٗ أٙاآ خؿااا٨ـ
ؾئاس ٤اوٞاةٗك ٝاوٞامرت اٴخباز ٤ٟعَ ٥غبي ٤اٴٕرتٕلك ح٠ث أتاحل اٍةقاعَ٠ا ٤إّيإ٠ا٤
تبادِ احملة ٦ٞاٴعٯّ ٥اوطةادّ ٝاٍةعَ٠ه عَٚ٠ااك اُ أدت اٍةقاعَ٠ا ٤إىل خَاه ّقٚأٞ
دٟد ٍٱخباز عَ ٥اٴٕرتٕل ما ٓ٨عَ ٥اٍةقاعُ ٝاوػازىٝ ٤إ دا ٧اٍاسأ٢ك ٙٝاّ ٞاا م ٟياٗ
ّةاحًاا ّاٗ مباُ ٍادٝ ٦ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا(Ariel, Yaron& Avidar, Ruth,2015) ٤ك
ح٠ث تعد اوػ ازىٝ ٤اٍةقاعَٝ ٤٠إعااد ٣اٍةغسٟادات ّ٭غاس ما ٢ٞعَاّ ٥ؿادام ٤٠اٰخبااز ٍاد٦
اوطةادّ عرب تٟٞرت ))Porter,Michael, 2015
ٍٝعااُ ٙاارا ٟةٞاسااه ّاارت احة٠ا ااات اٰسااساد ٍةئن٠ااه اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااعّ ١اارت اٲخااسٟٗك
ٝاٍةعبري حبس ٤ٟعٗ طبةَك اٲزا ٧ح ِٞاٍعدٟد ّٗ اوٞقٞعات اٍ ىا٘ ّٗ اٍؿاعب تٖا ٝاا
عَ ٥أز اٍٞامارتك ُ أؾب ازبْٞٚز أىثس تقاعًَا ّرت اٰخبازك ُ ّٖٝة ًا ا يف ىثري ّٗ
اٰح٠ا٘ ((Dong, Tiance.,Chenxi &He,Xu,2017
 ٝتةاااّ ٠ععااآ ٝضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اٮ ةْاع٠اااّ ٤ثاااُ اٍقااا٠ظ ااا ٌٞتباااادِ زدٝد اٍقعاااُ ا ا
اوطااةادّ ك ٝاٍةؿااٟٞلك ٝاٍةعَ٠ناااتك ٝتبااادِ اوعَّٞااات زبْ٠اارت اٍق٩ااات ذات اٮٙةْاّااات
اوػرتى٤ك ا عُ اسبٞاز اٍةقاعَ ١يف ادبا٠ٍٝ ٙظ يف ادباٝ ٜاحد ىْا ٙا ٞاسبااِ يف
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟىاٍةَ٠قصٟ٘ٞك ا ٟط ُٚاٍةقاعُ اٍقٞز٢ك ٝتط ُ٠ٚسياس ٣اٴ ناا٧
عَاا ٥اٍةٞاؾااُ ٝاٍااس ط اٞامااارت أخااس(Rabia Noor,2017) ٦ك ٝأقاااسل ٕةااا٨ل دزاضااا٤
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) (Choi,Sujin& Kim, 2016أ٘ إعادٕ ٣ػس اٰخباز عَٝ ٥ضاا ُ٨اٴعاٯٔ ازبدٟاد ماد عْاُ
عَ ٥تغ٠ري ّؿدام ٤٠اٰخبازك ح٠ث أضْٚل اٍطْات اٍٯتصاّٖ٠اٝ ٤ضاسع ٤اٮٕةػااز ٍٵٕرتٕال
يف اٍٖػاااس اوةياااسز حملةااا ٦ٞاٰخباااازك اااا إٕعياااظ عَااا ٥تقاعاااُ اوطاااةادٔ ّااارت احملةااا٦ٞ
اٴخباز٢ك ىْا أ٘ إعاد ٣اوطةادٔ ٍٖػس اٰخباز ٟعد او٭غس اٰم ٦ٞعَّ ٥ؿدام٠ةٚا ٍدٟٛ
ّ -3ؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د:٤ٟ
تباٖٟل اٍٖةا٨ل يف ذبدٟاد اٍٞضاا ُ٨اٴعٯّ٠ا ٤اٰىثاس ّؿادام ٤٠يف صبااِ اٰخبااز ضاٞا٧
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟث ٤أ ٝاٍةنَ٠د٤ٟك س ا٧ت ّٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْااع ١اٰىثاس ّؿادام٤٠
ىْؿاااادز ٍٱخبااااز يف تٖاااا ِٝاٰحاااداث اٍط٠اضاااٙٝ ٤٠اااّ ٞاااا أغاااازت إٍ٠ااإ ٛةاااا٨ل دزاضااا٤
((Waters, Anna & Roberts,2017ك ٝىارًٍ أٝقاائل ٕةاا٨ل دزاضاا(Apejoye ( ٤
 Adeyanju,2015أ٘ اٰخباااز يف ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاع٠اا ٤ااا٧ت أىثااس ّؿاادامّ ٤٠ااٗ
أخباز اٍةَ٠قصٝ ٟ٘ٞاٍؿئك
ٙٝاا ٞأٟكًااا ّااا أغااازت إٍ٠اإ ٛةااا٨ل دزاضاا(Choi, Yunmi.,Daniel& Kim, 2015) ٤ك
ٝاٍ أٝقئل أ٘ ّٖؿات ٝضا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْااع ١اا٧ت اٰىثاس ّؿادام ٤٠يف اٰخبااز
ّٗ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د٤ٟك ىاٍؿئك ٝاٴذاعٝ ٤اٍةَ٠قصٍ ٟ٘ٞاد ٦اٍطاٯب اّٰاسٟي ٠ك
ْٖ٠ااا اتطااْل ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا ٤اوؿاادام ٤٠يف تغط٠اتٚااا اٴخبازٟااٍ ٤ااد ٦اٍطااٯب
اٍيٞز ٟىْا تةطآ اوااد ٣اٴعٯّ٠ا ٤اوٖػاٞز ٣عَا ٥اوٞامارت اٴخبازٟا ٤اوؿادام٤٠ك اّٰاس
اٍرٟ ٢ػري إىل حسف اوٞامرت اٴٍيرت ٤٠ٕٝإىل تٞو٠ه اوعَّٞات اوٖػٞز ٣عَٚ٠اك ٝإقاقا ٧مادز
ىبري ّٗ اوٞوٞمٝ ٤٠اوؿدام ٤٠يف ّادتٚا اٴعٯٍّ ٤٠د ٦ازبْٚاٞزك ىارًٍ حع٠ال غابي٤
اٴٕرتٕل اطة ٦ٞعاٍِ ّٗ اوؿدام ٤٠يف اٍةغط٠ا ٤اٴخبازٟاٍ ٤اد ٦اٍٖابا ٤اوؿاس ٤ٟا ٝضااُ٨
اٴعٯٔ اٰخس٠ّٚ( ٦ةاب اٍساسع١ك )2014
ىْااااا أغااااازت ٕةااااا٨ل ( )Williams Ann,2012إىل أ٘ اٰخباااااز اوندّاااا ٤اااااوٞامرت
اٴٍيرت ١ٙ ٤٠ٕٝاٰىثس ّؿدام ّٗ ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟىْاا ٖٟبغا ١أ٘
ٟةااٞاسس يف ّكااْ ٘ٞاوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤عااض اوعاااٟري او٠ٖٚااٙٝ ٤اا١ك اسبسٟاا ٤يف يف عااس
اوٞقٞعاتك ٝاسب٠اد ٤ٟيف اٍةٖاِٝك سكًَا عٗ تٞاسس اٍقاعَ ٤٠يف ٙار ٜاوٞامارت (عباد اٍؿاادو
حطٗك )2015
ْٖ٠ااا أغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا (Chung,Joo.,Nam&Stefanone,2012( ٤إىل أ٘ أخباااز
اٴٕرتٕاال تؿااٖك عَاا ٥إٔٚااا اٰمااُ يف اوؿاادام٤٠ك ٝذٍااً ٕع اسًا ٍعادٔ ىقاٟاا ٤اٮحاارتال ٍااد٦
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ازبْاااٙري عٖاادّا ٕناااز٘ اا ّااا ٟااةٓ إٕةا ااّ ٛااٗ ّػااازىات ازبْٚااٞزك  ٝاا ّااا ٖٟة ااٛ
اٍؿئق ٘ٞ٠اوةاؿؿ٘ٞك ٍرًٍ سةؿاٞزات اوؿادامّٖ ٤٠اقكا ٤أىثاس ّاٗ ّؿاادز اٰخبااز
اٍس ٠اا٤ك ٝذٍااً ٍاا٠ظ طاابب ّٷٖػااأ أخباااز اٴٕرتٕاال ااُ اٟكااً طاابب خؿا٨ؿااٚاك سؿاائك
اٴٕرتٕال اادأت خاادّاتٚا ٍرتٟٝال اٍػااا٨عات اٍط٠اضااٝ ٤٠اٮ ةْاع٠ا ٤ااا أسناادٙا اوؿاادام٤٠
ىْا أ٘ اوٞاةٖ ٍ٠ظ ٍد ٟٓٚض٠اض ٤ذبسٟسّ ٤ٟعسٝس ٛإٔ ٝعاأ سباازع اٍبٞا ا٤ك اُ تاستبط
ّرت ذب٠صات مّٝ ٤ٟٞؿاحل غاؿ٤٠ك ٝعَٙ ٥ارا اٍٖئا ٞا تؿاٖ٠ك ّؿاادز اٰخبااز اوطاةنَ٤
عَ ٥اٴٕرتٕل إٔٚا أمُ ّؿدام ٤٠ىْا أغازت ٕةا٨ل دزاض( ٤عْاد اٍاد ٟٗاا سك )2016إىل
أ٘ اسبسٟاا ٤يف تٖااا ِٝاٰخباااز ٝاوعَّٞااات عَاا ٥اٴٕرتٕاال ٟؿاااحبٚا ضااَب٠ات عدٟاادّٖٚ ٣ااا ٕػااس
اوعَّٞات اوكََٝ ٤تػ ٟٛٞاٍطْعٝ ٤إةئاِ اٍػاؿ٠اتك ٕٝػس اٍػا٨عات
ىارًٍ أغاازت ٕةاا٨ل دزاضا (Dong, Xue.,Appelman, &, Chun,2013( ٤إىل إٔاٛ
عَ ٥اٍس ٓ ّٗ غعبّٞ ٤٠مرت ٟٝب ٞاٍرٟ ٢عةرب ّٗ أىثس ّٞامرت اٴٕرتٕل غاعب ٤٠يف اٍؿا ك إٮ
أ٘ اٰخباااز اٍةَقص٠ٕٟٞااّ ٤اشاٍاال أمااٝ ٦ٞضااا ُ٨اٴعااٯٔ يف اٍؿاا ك ٝذٍااً ٰ٘ اٍيااثري ّااٗ
اوػازى عرب اوٞمرت ٟطةط٠ع ٘ٞىػك اٰخباز اٍ تقةناد ٍَْؿادامٝ ٤٠اٍثنا ٤عَاّٞ ٥مارت
ٟٝباااٝ ٞىااارًٍ اااا٧ت اٍنٖاااٞات اٍةَ٠قص٠ٕٟٞاااٝ ٤اٍقكاااا ٤٠٨اٍةنَ٠دٟااا ٤اٰىثاااس ّؿااادام ٤٠يف
تغط٠اتٚا اٴخباز ٤ٟخاؾٝ ٤مل اٰشّات ٍد ٦دزاضْٖ٠ (Xialing Lin &Patric,2016) ٤اا
اتطْل اواد ٣اٴعٯّ ٤٠اوندّٞ ٤ضا ُ٨اٴعٯٔ اوؿس ٤ٟاٍططئ٤٠ك ٝإٔٚا اري ضباٟاد٣ك اُ
ّٖئاش٠ٍٝ ٣طل ّٞقٞع٤٠ك ٠ٍٝظ ٖٙاٌ ّؿدام ٤٠يف طبةَك اوؿادز اٴعٯّ ٤٠عَا ٥اٍاس ٓ
ّٗ تعددٙا ىْا ا ٧يف دزاض( ٤إضٯٔ عبد ا ك )2013ك ْٖ٠ا اا ٧اٍةَ٠قصٟا ٘ٞيف ّندّا٤
ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٰىثااس ّؿاادام٠َٟ ٤٠اا ٛاٍؿاائك اٍٞزم٠اا٤ك  ٝااا٧ت ّٞاماارت اٴٕرتٕاال اٰمااُ
ّؿادام ٤٠يف ةاسا ّٝعازبا ٤اٰخبااز ىْاا أغاازت اٍ٠ا ٤دزاضا(Hamdy, Naila, 2013( ٤
ٝيف اٍؿاا ا تؿاااٖ٠ك اٴٕرتٕااال عَااا ٥إٔااا ٛاٰماااُ ّؿااادامّ ٤٠نازٕااا ٤اٍٞضاااا ُ٨اٍةنَ٠دٟااا٤ك
ىاااٍةَ٠قصٝ ٟ٘ٞاٍؿاائك عَاا ٥اٍااس ٓ ّااٗ اٮٕةػاااز اٍياابري ٍٵٕرتٕاال يف اٍؿ ا ( ( Luo,
Yunjuan & Zhang, Hongzhong, 2013

ىرًٍ حع٠ل اٰخباز اٍ ٖٟة ٚا اوٞاةٖ ٘ٞاٍؿئق ٘ٞ٠اوؿدام ٤٠أىثس ّٗ اٍةناازٟس
اٴخباز ٤ٟيف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د(Swasy,Alecia., Bhandari& Davis. 2015) ٤ٟ
ٝاخةَقاال اٍدزاضااات ّااٗ ح٠ااث ّاادّ ٦ؿاادام ٤٠اوٞاماارت ّااٗ دزاضاا ٤إىل أخااس٦ك ٝتباٖٟاال
ىرًٍ ّاد ٝ ٦اٞد اوؿادام ٤٠يف تٖاا ِٝاٰخبااز عارب ّٞامارت اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع١ك س اا٧ت
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اواادٕٝات اٰىثااس ّؿاادام٤٠ك ْٖ٠ااا ظبااد أ٘ ّٞماارت تااٟٞرت ٙاا ٞاٰمااُ ّؿاادام ٤٠ا ّٞاماارت
اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١يف دزاض)Daekyung Kim, 2012) ٤
ْٖ٠ا اّٞ ٧مرت تٟٞرت اٰىثاس ّؿادام ٤٠يف ةاسا اٰخبااز يف دزاضا(Briony Gray,& ٤
)Martin, 2017ك ْٖ٠اا أغاازت ٕةاا٨ل دزاضا)Johnson, Thomas & Kayel, 2015( ٤
إىل أ٘ اواادٕٝات اٰىثااس ّؿاادامٚ٠َٟ ٤٠ااا ّٞماارت اٍقاا٠ظ ااٌٞك واآ ّٞماارت تااٟٞرت ٙاا ٞاٰمااُ يف
اوؿدامٕ ٤٠عسًا ٍةن٠د ٜعدد أحسل ضبدد٣
ٟٝػااري ) )Johanson,&Keye,2015إىل أ٘ ّٞاماارت اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااعٙ ١اا ١اٰىثااس
حسٟااٝ ٤أىثااس ماادز ٣عَااّٖ ٥امػاا ٤اٍنكاااٟاك ْٖ٠ااا ظبااد اٍٞضااا ُ٨اٍةنَ٠دٟاا ٤تااداز ّااٗ مبااُ
مجاعااات ّ٠ٖٚاا ٤ضبااددٝ ٣حااساع اٍبٞا ااات اٴعٯّ٠اا٤ك ٝعَاا ٥اٍااس ٓ ّااٗ ذٍااً سااا٘ ٝضاااُ٨
اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟااّ ٤ااا شاٍاال ذبعاا ٥اوؿاادام ٤٠يف تغط٠اتٚااا اٴخبازٟاا ٤أىثااس ّااٗ اوٞاماارت
اٴٍيرت٠ٕٝااٝ ٤اٍػاابيات اٮ ةْاع٠اا ٤ىْااا أٝقاائل ٕةااا٨ل دزاضااّ( ٤ااس ٟٓعااادِ ٍٝاآ٠ك
 ) 2017أ٘ ّؿاادام ٤٠اوعازباا ٤اٴخبازٟاا ٤يف اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝااٍ ٤ااد ٦ازبْٚااٞز متثَاال يف
اٍةئدٟث اٍقٞزٍَْ ٢عَّٞاتك ٝعس اشبَق٠ات اٍدم٠ناٍ ٤ٱحاداثك ٝعاس ٚ ٝاات اٍٖعاس
اواةَقٝ ٤أغازت ٕةا٨ل دزاضّ ( ٤رياِ عباد اٍقةاااك  )2014إىل أ٘ ٖٙااٌ عٯما ٤ا ّعااٟري
اوؿدام ٤٠اوةٞاسس ٣اٍنٖٞات اٍقكا ٤٠٨اٰ ٖب ٤٠اوندّا ٤اٍَغا ٤اٍعس ٠اٝ ٤اوؿادام ٤٠اودزىا٤
ٍد ٦ازبْٞٚزك ٝتةْثُ ّعاٟري اوؿدام ٤٠يف ّد ٦اٍةصأ اٍنا ٓ٨اٴتؿاِ اوعاٟري اٰخٯم٠ا٤ك
ٝاٍةاااصأ اٍنٖااااٞات اطااا٠ٍٞ٩ةٚا اٮ ةْاع٠اااا ٤ىْاااا أقاااااسل ٕةاااا٨ل دزاضاااا(Syed ( ٤
 Saad,2012عاااض اوعااااٟري اوْٚاااٍ ٤ةئن٠اااه ّؿااادام ٤٠اٍٞضااا ٤َ٠اٴعٯّ٠ااا٤ك ٙٝاااّ ٥اااد٦
اضةنٯٍ ٤٠او٭ضط ٤اٴعٯّٝ ٤٠عدٔ تبع٠ةٚا ٰٕ ٢عأ ض٠اضا١ك اٴقااس ٤إىل مادز ٣اٍٞضا٤َ٠
اٴعٯّ ٤٠عَ ٥تَب ٤٠احة٠ا ات ازبْٞٚزك ّٝساعاتٚا وط٠ٍٞ٩ةٚا اٮ ةْاع٠ا٤ك ٝاوٞقاٞع ٤٠يف
عااس اٰخبااازك سكاًَا عااٗ ّااد ٦خااربٝ ٣ىقااا ٣٧اٍنااا ْ٨اٴتؿاااِ ٝأغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا٤
(ضبْد عبد اٍبدٟرتك ) 2012إىل ازتقا ٕطاب ٤اٍثنا ٤يف غابي ٤اٴٕرتٕالك ٝاٍا تقٞمال عَا٥
اٍنٖااٞات اٴخبازٟااّ ٤ااٗ ح٠ااث ّاادّ ٦ؿاادام٠ةٚاك ٝٝقااٞا ضبةٞاٙاااك ٝماادزتٚا عَاإ ٥ػااس
اسبناااا٨ه اٴقااااس ٤إىل أ٠ْٙااا ٤غااابيات اٍةٞاؾاااُ اٮ ةْااااع ١يف تػاااي ُ٠اٍاااسأ ٢اٍعاااأ
ّٖٝاسطٝ ٤ضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٤ٟعَ ٥اٍةأوري يف ادباٙات ّٝعازل ازبْٞٚز (عبد اٍياسٟٓ
اٍد ٠ط١ك ٝشٙري ٟاض ك )2013

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ّ -4ؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ ٝمل اٰشّات:
ىْا ا٧ت ٕةا٨ل عض اٍدزاضات اسبدٟثٍ ٤ة٭ىاد عَا ٥أ٠ْٙاّ ٤ؿادام ٤٠اٰخبااز أوٖاا٧
حاادٝث اٰشّااات ٝاٍؿااساعاتك ح٠ااث ٟااصداد اعةْاااد اوااةَن عَااٝ ٥ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اسبدٟثاا٤
ٝاٍةنَ٠دٟااٝ ٤ماال اٰشّاااتك ٟٝؿاابئٞا أىثااس احة٠ا ًااا ٮٍةْاااع اوعَّٞااات ٝاٰخباااز اٰىثااس
ّؿدام ٤٠ح ِٞعض اٰشّات اٍ مد تػيُ أ ٤٠ْٙخاؾٍ ٤دٟٓٚك ٝخاؾا ٤اوةكاسزّ ٟٗاٗ
اٰشّ ٤ػيُ ّباغس ()Bratu,Sofia, 2016ك ىْا  ٟٞد عٯم ٤اوؿادام ٤٠اودزىا٤
يف اشبطاااب اٴعٯّاا ١اّٰسٟياا ١او ٞااٍَ ٛعااسب ٝاٮعةْاااد عَٚ٠ااا ٝماال اٰشّات ( ٚ٠ااا٘
عااا ٞكٝ)2016أ٘ غااابيات اٍةٞاؾاااُ اٮ ةْااااع ١اااا تاااأوريات ّعسس٠ااا ٝٝ ٤دإ٠ااا ٤عَااا٥
ادباٙاااااات ازبْٚاااااٞز ػاااااأ٘ اوٞقاااااٞعات ٝاٍنكااااااٟا اٮ ةْاع٠اااااٝ ٤اٮمةؿااااااد( ٤ٟدعاااااا٧
ضبْٞدك)2016
ٝأغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا (Briony Gray &David,2017) ٤إىل أ٘ اوعَّٞااات ٝاٰخباااز
اٰىثس ّؿدام ٤٠ح ِٞاٍعٞاؾك يف سٟطإ٠اا ىإال ّاٗ حطاا ات ز ٠ا ٤متثاُ ّٖعْا ٤أٝ
٩٠ٙاا ٤يف سٟطإ٠اااك ٝأ٘ اٰخباااز عاارب اٍقاا٠ظ اا ٌٞأمااُ ّؿاادامٝ ٤٠اٍ ا متثااُ اٰسااساد ّااٗ
ازبْٞٚز اٍعأ
عَااا ٥ازبإاااب اٲخاااس اتطاااْل ٝضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اٍس ٠ااا ٤ااااٍةئ٠ص ٝعااادٔ اوؿااادام ٤٠يف
تغط٠اتٚااا اٴخبازٟاا ٤اوةعَناا ٤اٰشّاااتك ااا اضااةدعل اسبا اا ٛإىل قااسٝز ٣اٮعةْاااد عَاا٥
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع ٍ ٤٠ةئاسّ ٢ادّ ٦ؿادام ٤٠اٰخبااز ٝاوعَّٞاات اوستبطا ٤اٰشّا( ( ٤
Johansson, Bengt & Oden,2017

ىْا أ٘ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع ٤٠تطاةادٔ ٍةاأةري اٍنؿاـ اٴخبازٟا ٝ ٤عاُ اٍؿاٞز٣
اٍعاّ ٤أىثس اىةْاًٍا ح ِٞاٰشّ٤ك ٍةةٞاسس ٍد ٦اٍٖاع ىاس ٤اوعَّٞات اوْٚا ٤حا ِٞربطا١
اٰشّاٟٝ )Bratu,Sofia, 2016 ( ٤باد ٝأ٘ عادٔ مادزٝ ٣ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا ٤عَا ٥تنادٟٓ
تغط٠ات إخبازّ ٤ٟةياَّ ٤ح ِٞاٰشّ ٤ىإل ضببًا يف تطٟٞس اضةريات٠ ٠ات ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ
اٮ ةْاع٠ااّ ٤ااٗ أ ااُ اٍةئنااه ّااٗ ّاادّ ٦ؿاادام ٤٠اٰخباااز عاارب تؿااق أىثااس ّااٗ ّٞماارت
& Rianne
إخبااااز٢ك ٝعاااس ٚ ٝاااات اٍٖعاااس اواةَقااا ٤وا اا ااادث ٝمااال اٰشّاااات
))Victor,2015
ىْااا أ٘ ٕااٝ ٞح اآ اٰشّااٟ ٤اا٭وس عَاا ٥اٍعٯماا ٤ا اٍؿاائقٝ ٠اوؿااادزك ح٠ااث ٟؿااب
اٍٖكاِ ّٗ أ ُ اٍ٠د اٍعَ٠ا
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أىثس تأى٠دًا يف اٰشّات اٍيرب٦ك ٝاٍ تػيُ أ ٤٠ْٙخاؾ ٤عَّ ٥ندزات اٍاٞةٗك
ٖٙٝااا تياا ٘ٞاوٖاسطاا ٤أىاارب ّااٗ إااب اٍؿاائقٍَ ٠طاا٠طس ٣عَاا ٥ضااسد اٰشّاا٤ك ٝتااأةري
اٰخباز ٝتقطريٙا يف إةاز عأ ٟةٞاسه اٍكاسٝزّ ٣ارت زٝ ٦٬تٚ ٞاات اٍطاَط ٤اٍعاّا٤ك ٟٝةقاه
ىااارًٍ ّااارت اوعااااٟري او٠ٖٚاااٍَٞ ٤ضااا ٤َ٠اٴعٯّ٠ااا ٤يف إدازتٚاااا ٍٱشّاااات ٝاٍؿاااساعات ( (
Johansson, Bengt & Oden, Tomas, 2017
ٝتػاري ٕةاا٨ل دزاضا )Amisha. Mehta.,Axel Bruns&Judith ,2017( ٤إىل أ٘ ٖٙااٌ

إّيإ ّٗ ٤٠اٍةئنه ّٗ ّؿادام ٤٠اٰخبااز عارب ٝضاا ُ٨اٍةٞاؾاُ اٮ ةْااع١ك ح٠اث ٖٟبغا١
اٍثن ٤يف ّٖعْات إداز ٣اٍيٞازث ىْؿادز ٍَْعَّٞاتك ٝيف ّػازىات اوطاةادّ حاِٞ
اٰشّ ٤يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع٤٠ك سكًَا عٗ أّ ٤٠ْٙؿدام ٤٠مااد ٣اٍاسأ ٢سْ٠اا ٖٟػاسٕٛٝ
ّٗ أخباز حا ِٞاٰشّا .٤ىْاا متثاُ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍس ٠اّ ٤ؿادام ٤٠أىارب يف اٍةغط٠اات
اٴخباز ٤ٟعارب ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠اٝ ٤مال اٰشّااتك ح٠اث ٟةٞاساه اٮعةْااد عَا ٥تَاً
اٍٞضاااّ ُ٨اارت تؿااٞزات اوؿاادام ٤٠اودزىااّ ٤ااٗ إااب اوطااةادّ ( (Lin, Xialing.,
Spence & Kenneth, 2016

ٝأٝقئل ٕةا٨ل دزاضٍَ ٤باحث( ٤حٖاا٘ ضآَ٠ك )2017أ٘ مٖاا ٣ازبصٟاس ٣تقةناد ٍَْؿادام٤٠
يف تغط٠اتٚا اٴعٯّ ٤٠اٍ إتطْل اٮعب٠اش ٝعدٔ اوٞقٞع٤٠ك ُ ٝإوازٝ ٣اسةعاِ اٰشّااتك
ٝاٍةئسٟض عَ ٥اٍعٖك ّٗ خٯِ تغط٠اتٚا اٴعٯّٰ ٤٠شّ ٤و صٟست ١تريا٘ ٝؾاٖاسريوك ىْاا
اتطااْل ّٞاماارت اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١عاادٔ ّؿاادام٠ةٚا يف إداز ٣اٰشّاا٤ك ٝإٔٚااا أضااْٚل يف
تسٟٝل أخباز مٖا ٣ازبصٟس ٣اٍ ربَّ ٞعازباتٚا اٴخباز ّٗ ٤ٟاوؿدام٤٠
ٝيف دزاضاا (Guzman,Andrea L,2016( ٤سناااد أٝقاائل اٍٖةااا٨ل أ٘ تااأةري ٝضااااُ٨
اٴعااٯٔ اّٰسٟي٠ااٍَ ٤ااس٠٨ظ اٰضاابه ّبااازٌ ىااا٘ ٟقةنااد ٍَيااثري ّااٗ اوؿاادام ٤٠ح٠ااث ا
تؿٟٞس ٜعَ ٥إٔ ٛز٠٨طًاا اضاةبدادٟاك ٙٝاّ ٞاا مياواُ اٰةاس اٴخبازٟاٍَ ٤نٖاٞات اٰٝز٠ ٝا ٤اٍا
دعْااال اٍثاااٞز٣ك ٙٝاااّ ٞاااا ا تاااأةريّ ٜاااٗ خاااٯِ مٖاااات ١ازبصٟاااس ٣اٴظبَ٠صٟااا ٝ ٤ااا ١ااا ١ضااا١
اٍربٟطإ٠ااا٤ك ح٠اااث ا اٍرتى٠اااص عَااا ٥إةااااز اٍؿاااسا ٝإٍناااا ٧اوطااا٭ ٤٠ٍٝعَااإ ٥عاااأ ّباااازٌ
اٮضةبداد٢
أّا يف دزاضا )Willim Youmans ,2012) ٤سناد ا اتٚاأ ازبصٟاس ٣إٔٚاا مٖاا ٣ضبسقا٤
اٍدز اا ٤اٰٝىلك ٝتةئْااُ اوطاا٭ ٤٠ٍٝعااٗ ّنةااُ ازبٖااٞد اّٰااسٟي ٠عَااٟ ٥ااد اوةطااسس يف
اشبازاك ٝأظٚست اٍٖةاا٨ل أ٘ مٖاا ٣ازبصٟاس ٣ا ةٚادت يف إ اساش دٝزٙاا يف ّٖاٙكا ٤اٴزٙاابك
ٝذبااا ِٝأ٘ تٖااأٖ ٦قطااٚا عْااٗ ٟقعَاا ٘ٞذٍااًك إٮ إٔٚااا عَاا ٥اٍعيااظ ّااٗ ذٍااً سإٕٚااا تاادعٓ
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اٴزٙاب ٝتنك جبإبٛك ح٠ث ؾٞزت ازبصٟس ٣حسىا ٤ةاٍباا٘ عَا ٥إٔٚآ ّاٗ اٍناا ْ٨عَا٥
اونا ٤ّٝقد اٍٞٮٟات اوةئاد ٣اّٰسٟي٠ا٤ك ىْاا اتطاْل عادٔ ّؿادام٠ةٚا أوٖاا ٧تغط٠اتٚاا
اٴخبازٍ ٤ٟثٞزٖٟ 25 ٣اٟسك ٝذًٍ ىا٘ ٍا ٛأضابا  ٛاري اسب٠ادٟاٝ ٤سنًاا وؿااحل ّعٖ٠ا ٤تةاداخُ
سٚ٠اااا اٍط٠اضااا ٤اٍنطسٟاااّ ٤ااارت اٍػاااأ٘ اوؿاااس ٢ىااارًٍ ىػاااقل ٕةاااا٨ل دزاضاااOren ٤
) ) Kessler,2012أ٘ مٖاااا ٣ازبصٟاااس ٣ذات ٚ ٝاا ك ٝإٔٚاااا تقةناااد ٍَْؿااادامٝ ٤٠اسب٠ادٟااا ٤يف
تغط٠اتٚا اٴعٯّ٤٠ك ٝأ٘ اٍنٖا ٣تطعٍٖ ٥ػس اٴزٙاب ّٗ خٯِ ّعازباتٚاا اٍؿائق ٤٠اٍصا٨قا٤
ٝاٍ ٮ تطةٖد عَ ٥اسبنا٨هك سكًَا عٗ ٞ ٝد ؾٞزّ ٣بدع ٤ٮ اٗ ٮد٘ يف خَق٠ا ٤اٮضاةدٟٞك
ح٠ث ثل س٠دٟٙٞات أظٚست أ٘ ٍ ٛدٝزًا م٠ادٟااك ٝإٔا ٛاٍقاازع اٍػا ا يف اٍعاام اٍعس ا١ك
سنٖااا ٣ازبصٟااسًّٟٞ ٣ااا عااد ٟاا ٔٞتطااع ٥ٴغااعاِ اٍقااض ٝشٟاااد٠ ٣ااب اٍغكااب يف اٍعااام اٍعس اا١
 ٝاا٧ت ٕةاا٨ل دزاضاٝ (Jaromir, H & Akos,2015( ٤اٍا أ سٟال يف أز ارت د ِٝأٝز٠ ٝا٤
ٍة٭ىد ؾدو ٕةا٨ل دزاض )Oren Kessler,2012( ٤ح ِٞاٍدٝز اٍةئسٟكاٍ ١نٖاا ٣ازبصٟاس٣
يف دٝ ِٝضط أٝز ٝا ٝاٍػسو اٰٝضطك ح٠ث أىدت ٕةاا٨ل دزاضا (Jaromir & Akos) ٤أ٘
ٍنٖا ٣ازبصٟس ٣دٝزًا ّا٭وسًا يف اٍةاأوري عَا ٥اٍاسأ ٢اٍعاأ اٍعااو١ك ٝإٔٚاا تةطآ عادٔ اسب٠ادٟا٤ك
ىْا إٔٚا متةًَ اٍندز ٣عَ ٥إداز ٣اٍؿساعات يف اوٖطن ٤اٍعس ٤٠
ٙٝااّ ٞااا ٟةطااه ّاارت ٕةااا٨ل دزاضاا (Elisal Nashmi,2014) ٤حااّ ِٞاادّ ٦ؿاادام ٤٠مٖااا٣
ازبصٟااس ٣اٴخبازٟاا ٤عَااّٞ ٥ماارت اٍٞ٠ت٠ااٞب يف اٍٞٮٟااات اوةئااد ٣اّٰسٟي٠اا٤ك ٝى٠ق٠اا ٤تناادٟس
اوبئٞو ٘ٞوؿدام٠ةٚا  ٝا٧ت مٖا ٣ازبصٟس ٣اٰمُ ّؿادام ٤٠يف تغط٠اتٚاا اٴخبازٟاّ ٤اٗ مٖاا٣
ض ١إ٘ إ٘ اّٰسٟي٠ا٤ك ٝإٔٚاا تقةناد عٖاؾاس اوؿادام ٤٠يف ّيٕٞاات اٰدا ٧اٴعٯّا ١عَا٥
اٍس ٓ ّٗ اٮحرتاس ٤٠اٍ تندٔ ٚا تغط٠اتٚا اٴخباز٤ٟك ٝإةػاز ّساضَٚ٠ا عرب غابي ٤مٟٞا٤
ّاٗ اوساضاَ ٝمااد أغاازت ٕةااا٨ل دزاضا )Morgans. Melissa, 2017( ٤إىل أ٘ اٴٕرتٕاال
أؾااب ٝضااٍ ٤َ٠ةٞاؾااُ اقْٞعااات اٴزٙا ٠اا٤ك ٝأؾااب ّٞماارت اٍٞ٠ت٠ااٞب ٙاا ٞاٍٞضاا ٤َ٠اٰضااس
ٍٖػس اٰخبازك  ٝث اٍسٙبٍ ٤د ٦اٍٖاع ّٗ خٯِ ّناةرت اٍق٠د ٟٞاٍ ذبة ٢ٞعَ ٥اٍعٖك
سٖ٠ةػس عَ ٥اٴٕرتٕل اٍيثري ّٗ اٰخباز ري اٍؿئ٠ئ ّٗ ٤مباُ اٍناا ٓ٨اٮتؿااِ اٍار٦
ااا ِٝأ٘ اادث ضاابنًاك أّ ٝااٗ مبااُ اوااٞاةٗ اٍاارٟ ٦طاااز ٖػااس اٰخباااز د ٘ٝاٍةأىااد ّااٗ
ؾئةٚا ()Nyakundi Nyamboga, 2014ك ىْا أ٘ اوعازبات اٴخبازٟا ٤يف اٍقكاا٠٨ات
اٍعس  ٤٠مد تثري اٍنَه ٝاشبٞل ٍد ٦اٍٖاع ّاٗ خاٯِ تٖا ٝاا ٰةاس اٍؿاسا ٝتسى٠صٙاا عَا٥
ّػاٙد اٍنةُ ٝاٍعٖك (حٖا٘ اٍعاٞاٌك ٝ )2016سا ٥اٍٞمال ٕقطا ٛت ٞاد ّٞامارت إٍيرت٠ٕٝا٤
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ّؿاااسٝ ٤ٟعس ٠ااا ٤تةكاااْٗ زضاااا ُ٨ٮ تةطااآ اوؿااادامٝ ٤٠اٍدمااا ٤يف ّعازباتٚاااا اٴعٯّ٠ااا٤
ٍَؿاااساعات اٍعس ٠ااا ٤اٍداخَ٠ااا( ٤حطا ا ضااا٠د ؾاااادوك  ٟٞٝ )2013اااد تااادٕ ١يف ّطاااة٦ٞ
اوؿاادام ٤٠ساا ٥اٍسضااا ُ٨اٴعٯّ٠اا ٤اوستبطاا ٤نكاااٟا اٍقطاااد ااا ٟااٖعيظ عَاا ٥تػاايُ٠
ّعااازل ازبْٚااٞز دباٚٙااا (صباغاارت عَاا١ك )2015ك ىْااا  ٟٞااد اخااةٯل يف ّااد ٦اٍةااصأ
اٍنٖٞات اٍةَ٠قصّٞٝ ٤٠ٕٟٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١يف تٖا ٝا ٍَنكاٟا اٍط٠اض٤٠ك ىْاا  ٟٞاد
اخةٯسات ٝاقئ ٤يف تغط٠اتٚا ٍٱحداث تبعًا ٍْٖط َّي٠ةٚا ٝتٚ ٞاتٚا اٍط٠اضاّٞٝ ٤٠مقٚاا
ّٗ اٍن ٦ٞاٍط٠اض ٤٠اٍقاعَ ٤يف اٍػأ٘ اوؿس( ٢عْس ٝعبداسبْ٠دك )2016
 ٝمتثَل أ اسش اشبؿاا٨ـ اٍةيٖ٠ ٍٞٞا ٤اٍا تا٭وس دز ا ٤ىابري ٣عَاّ ٥ؿادام ٤٠أخبااز
اٰحااداث اٴزٙا ٠اا ٤اٞاماارت اٍؿاائك اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤اوؿااس ٤ٟيف( :تاادع ٓ٠اشباارب ةط ا ٠ٯت
ؾٞت٤٠ك ٍٝنطات س٠دّ ٟٞؿٞز ٣تةعَه اسبادث اٴزٙا ٝ ١تٞقا ّٞمارت اسباادث ٝاٍكائاٟاك
ٝاوكااّ اٴعٯّ٠اا ٤اٍا َٟةنطٚاا أسااساد ازبْٚااٞز ىػااٞٚد ع٠اا٘ عَاا ٥اسبااادثك  ٝاٍةاااىل
سإٕااّ ٛااٗ اٍكااسٝزٝ ٦قاارت آٍ٠اا ٤ٮٍةااصأ ٙاار ٜاٍنٖااٞات ٝاوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاا ٤اوعاااٟري او٠ٖٚاا٤
ٝاٰخٯم٠اا٤ك ٝٝقاارت قااٞا ط ٮٍةااصأ اٍؿاائق ٠اوؿاادام٤٠ك اٴقاااس ٤إىل قااسٝز ٣تقع٠ااُ
اٍةػسٟعات اٍنإ ٤٠ٕٞوٗ م َٟةصٔ اوعاٟري او ٤٠ٖٚاٍ جياب تٞاسسٙاا يف اٍةغط٠اات اٴخبازٟا٤
(ّس ٟٓعادِ ٓ٠ٍٝك )2017
ّ -5ؿدام ٤٠اٰخباز ٝاٍةقاعَٖ ٝ ٤٠ا ٧أ ٖد ٣ازبْٞٚز ٝٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د:٤ٟ
ٖٙٝااا ز طاال اٍدزاضااات اسبدٟثاا ٤ا ّؿاادام ٤٠اٰخباااز  ٝا اٍةقاعَ٠اا٤ك ٖ ٝااا ٧اٰ ٖااد٣
ضٞا ٧أ ٖد ٣ازبْٞٚز أ ٝأ ٖدٝ ٣ضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤ك ح٠اث أؾاب ازبْٚاٞز ّاٗ خاٯِ
ّػازىاتّ ٛطاًْٙا يف ٝقرت أ ٖد ٣اٴعٯٔ اٍةنَ٠د٢
ٝيف ٙارا اٍطاا٠او أغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا(Dong,Tiance.,Liang,Chenxi&He,2017( ٤
إىل أ٠ْٙااّٞ ٤امااارت اٍةٞاؾاااُ اٮ ةْااااع ١يف متياا ازبْٚااٞز ّاااٗ اٍةعااابري عاااٗ أسياااازٓٙ
ٝاحة٠ا ات ٓٚاسبن٠ن٤٠ك ّرت قسٝز ٣تٞاسس اوؿدام ٤٠يف ّٖامػات ازبْٞٚز عرب تًَ اوٞامارتك
ا ض٠٭وس عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠د٤ٟك ٝتؿب تًَ اوٞقاٞعات اا اٍٰٟٞٝا ٤يف اٍعٚاٞزك
 ٝاارًٍ ٟطااةط٠رت ازبْٚااٞز ٝقاارت أ ٖاادٝ ٣ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟااٝ ٤أغااازت ٕةااا٨ل دزاضاا٤
( )Bednarek,Monika,2016إىل  ٝااٞد صبْٞعااّ ٤ااٗ اٍناا ٓ٠اوةكااْٖ ٤يف ٖااا ٧اٍٖػااسات
اٴخباز٥ٙٝ ٤ٟك اٍقٞز٤ٟك ٝاٍةٞاسهك ٝاٍطَب٤٠ك ٝاٰوسك ٝاٍناسبك ٝاٍق ا٠٨ا٤ك ٝاشبؿٞؾا’٤٠
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ٝاٍٖاب٤ك ح٠ث تٷػيُ تًَ اٍناّ ٓ٠عااٟري ّْٚاٍ ٤ةئدٟاد ّادّ ٦ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ٝضااُ٨
اٴعٯٔ اسبدٟثٍ ٤د ٦ازبْٞٚز
ٝتةااّٞ ٠اماارت اٍػاابيات اٮ ةْاع٠ااٍَْ ٤طااةادٔ اٍعدٟااد ّااٗ اٴّيإ٠ااات ٝاٍنَ٠ااُ ّااٗ
اٍنٞ٠دك سٖ د أ٘ ىُ ّٞمارت ٟعٚاس إّيإاات أىارب ٝسناا ٍطب٠عةا ٛاٍةنٖ٠اٝ ٤اٮ ةْاع٠ا ٤يف
إعداد أ ٖد ٣ازبْٞٚزك ا ٖٟةل عٖٖ ٛاا ٧اٰ ٖاد ٣ػايُ ّةنطارت ٝطبةَاك ّاٗ ٝضا ٤َ٠إىل
أخس(Groshek, Jacob&Clough, 2013) ٦
ٝمد ٝساس اٴعاٯٔ اٍسمْا ١عاض اٍطاْات اٍا تةْ٠اص ٚاا اٍةقاعَ٠ا٤ك ٙٝا ١أ٘ اوعَّٞاات
اوةاحااٍَْ ٤طاااةادٔ ميياااٗ أ٘ تةازٙاااا راتااا٠ٍٝ ٛطااال سناااط ّسضاااَ ٤إٍ٠ااا٤ك ٝإٔٚاااا تةطَاااب
ّطااةادًّا إجيا ٠ااا ٕٝػااطًاك ىْااا أ٘ زد سعااُ اوطااةادّ ٙاا ٞاٍػاايُ اٍاارٟ ٢ناااع ااٛ
تقاعَّ ٓٚرت اٲخسٟٗك ىْا إٔ ٛٮ  ٟٞد سسو اوسضاُ ٝاوطاةنبُ ح٠اث ميياٗ ٍَ ْٚاٞز
اٮتؿاِ سْ٠ا ٖٓٚ٠ك ساوٞمرت اٴٍيرتٟ ١ٕٝؿب تقاعَ٠ا احةٞا ٛ٨عَ٠ّ ٥صات تقاعَ٠ا٤ك ّثاُ
ٝؾااٯت ا ٍربٟااد اٴٍيرتٕٝااٝ ١أغااياِ اٍةعَ٠نااات  ٝااسل اٍدزدغاا(Ariel, Yaron& ٤
Avidar, Ruth,2015) .

ىْا أ٘ اٰخباز اٍط٠اض ٤٠اٍةَ٠قص ٤٠ٕٟٞاو ٤ْٚتػ رت اوػااٙد ٟٗعَا ٥اٍةعابري عاٗ آزاٚ٨آ
عرب ّٞامعّٝ ٓٚدٕٝاتٝٝ ٓٚضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع١ك  ٝاٍبًا ّاا تٖاامؼ تعَ٠ناات اوػااٙدٟٗ
خٯِ او ناةرت اٍةَ٠قص٤٠ٕٟٞك ضٞا ٧تغسٟدات ٓٚعَّٞ ٥مارت تاٟٞرتك أ ٝىةا اات ٓٚعارب ؾاقئاتٓٚ
عَااّٞ ٥ماارت اٍقاا٠ظ ااٌٞك ااا ٟرتتااب عَ٠اا ٝ ٛااٞد ّطااة ٦ٞعاااٍِ ّااٗ اٍةقاعَ٠اا ٤عَاا ٥اوٞاماارت
اٴخبازٟاٝ )Johnson, Thomas ,2016) ٤تعاد تَاً اٍدزاضاّ ٤اٗ أٝا٨اُ اٍدزاضاات اٍا
تطةيػااك تااأوري اٮعةْاااد ٝاٍةقاعااُ عَاا ٥اوؿاادام٤٠ك  ٝاٍةاااٍ ١تست٠ااب أٍٟٞٝااات ازبْٚااٞزك
ح٠اث ٟؿااب اوطااةادّ عارب ّؿااادز اوعَّٞااات اٍسمْ٠ااٙ ٤آ ذاتٚاآ ّٖة اّٝ ٘ٞطااةَٚي٘ٞ
ٍٱخباز اٍط٠اض ٤٠عَ ٥عبّ ٞةصاٟدك سْٗ اٰ ٤٠ْٙاٍبئث يف ّطةٟٞات اٍةقاعُ يف تطب٠ناات
اٰخباااز ٍٱ ٚااص ٣اٍٖناٍاا٤ك ح٠ااث أ٘ اٮعةْاااد ٝاٍةقاعااُ ّاارت تطب٠نااات اٰخبااازعَ ٥اٰ ٚااص٣
اٍٖناٍااٍ ٤اا ٛتااأوري إجيااا  ١ماا ٢ٞعَااّ ٥ؿاادام ٤٠اٰخباااز ٍااد ٦اوطااةادّ ك ّٝااٗ واآ سٞضاااُ٨
اٴعٯٔ اٮ ةْاع ٤٠تٷط ٓٚيف ٝقارت أ ٖاد ٣ازبْٚاٞز عبا ٞاٰخبااز ٝاوٞقاٞعات ٝخاؾا ٤تَاً
اٍ تػيُ أ ٤٠ْٙخاؾٍ ٤دٟٓٚ
ىْااا أ٘ اٮعةْاااد عَااٝ ٥ضااا ُ٨اٴعااٯٔ ٮ ٟااصاِ ّ٭غ اسًا م ٟٞاا عَاا ٥تؿااٞزات ّؿاادام٤٠
اٰخبااازك  ٝغااض اٍٖعااس عااٗ ى٠ق٠اا ٤تغاا٠ري اٍٞضااا ُ٨اٍسمْ٠ااٝ ٤اٍةقاعَ٠اا ٤اارزًٟا ٍَعٯماا ٤ا
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اوطةٝ ًَٚاوٖةلك سإ٘ اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ٤َ٠عٖٚ٠اا ّاا ٟاصاِ أضاضا٠ا عٖاد تن٠ا ٓ٠اوؿادام٤٠ك
ٍٝيٗ اٍةقاعَّ ٤٠طةعدٍَْٖ ٣اسط ٤عَ ٥اٍةأوري ػيُ أىربك ٙٝاّ ٞاا أغاازت إٍ٠ا ٛدزاضا٤
)ٝ (Ariel, Yaron& Avidar, Ruth, 2015أٟكاا ٕةاا٨ل دزاضا)Hamdy, Naila,2013) ٤
ح٠ث أٝقئل أ٘ اعةْاد اوؿس ٟعَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ يف اضةنا ٧اٰخبااز ٟعاد ّ٭غاسًا مٟٞاا
عَّ ٥دّ ٦ؿدام٠ةٚا ىْا أ٘ ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْااع ١تعاد اٍٞضا ٤َ٠اٴخبازٟا ٤اٰىثاس
ّ ؿاادامٍ ٤٠ااد ٦اٍػاابابك ٝاٍ ا ٟعةْااد ٘ٝعَٚ٠ااا يف اضااةنا ٧اوعَّٞااات ّااٗ خااٯِ ّٖؿااات
طبةَقّ ٤ثُ أخباز ّٝ ُ ٞناةرت اٍق٠دٟٞك ْٖ٠ا ا٧ت اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤
أىثس ّؿدامٍ ٤٠د ٦اوساحاُ اٍعْسٟا ٤اٰىارب ضاًٖاك اا ٟػاري إىل اخاةٯل اٮعةْااد عَا٥
ّٞاماارت اٍةٞاؾااُ اٮ ةْ ااع ١يف اضااةنا ٧اٰخباااز ٝسنًااا ٮخااةٯل اوسحَاا ٤اٍعْسٟااٍَْ ٤ااةَن
ٝأغازت ٕةا٨ل دزاض )Ha,Louisa.,Yoon,Kisung& Zhang,2013( ٤إٔاّ ٛاٗ اٍكاسٝز٢
ذبدٟااد أةااس دٟاادٍ ٣بٖااا ٧سااسٝ ٝقاارت اٰ ٖاادٕ ٣عاسًا ٍَااةغري اٍطااسٟرت اٍاار ٢ةااسأ عَاا٩٠ ٥اا٤
ٝضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟدك ٝأؾبئل دزاضات ٝقرت اٰ ٖد ٣تبئاث يف إةػااز احملةا ٦ٞاوٖػا٪
ّااٗ مبااُ اوطااةادٔ عاارب ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد يف أ ٖاادٝ ٣ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤ك ٝأ٘
تداخُ تيٖ٠ ٍٞٞا اٮتؿاِ اسبدٟث ٤يف تست٠ب اٰ ٖدٟ ٣عةرب ٕنط ٤اٍةئا ِٞعبا ٞساعَ٠ا٩٠ ٤ا٤
اوطاااةادٔ اوٖاااةل ٍَسضااااٍ ٤اٴعٯّ٠ااا٤ك ٙٝاااّ ٞاااا إٕعياااظ عَااا ٥تنَ٠اااُ دٝز حاااازع اٍبٞا ااا٤
اٍةنَ٠د٢
ٝتٞؾَل ٕةا٨ل دزاضا (Johansson&Tomas, 2017( ٤أ٘ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠ا٤
تطةادٔ ٍةأةري اٍنؿـ اٴخباز ٝ ٤ٟعُ تداع٠ات اٰشّ ٤أىثاس اىةْاًٍااك ٝأ٘ اٍؿائق٠
ٟط٠طس ٘ٝعَ ٥تاأةري ٝتقطاري اٰخبااز ٝاٍا ماد تقةناد أح٠إاا ٍَْؿادام٤٠ك ٕعاسًا ٍكاسٝز٣
ٝقرت أةس دٍ ٤َٟٱشّ ٤اا ٟةٞاسه ّرت تٚ ٞات اٍطَط ٤ػأ٘ إداز ٣اٰشّ٤
واٍثًا :زٕ ٤ٟ٬ندٍ ٤ٟبئٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ:١
ٝمييٗ ذبدٟد اٍس ٤ٟ٬اٍٖند ّٗ ٤ٟخٯِ اٍعٖاؾس اٍةاٍ:٤٠
 ّٗ 1ح٠ث صباٮت اٮٙةْأ اٍبئث ١يف ىُ ّٗ اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
 ٟةكا أ٘ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤زىااصت عَاا ٥م٠اااع ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ّااٗ خااٯِ زؾاادتااأوري عااض ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد ّثااُ م٠اااع ّؿاادام ٤٠اواادٕٝاتك أ ٝتااٟٞرتك أ ٝاوٞاماارت
اٴٍيرت٠ٕٝاا٤ك ْٖ٠ااا زىااصت اٍدزاضااات اٍعس ٠اا ٤عَاا ٥م٠اااع ّؿاادام ٤٠اٰخباااز ّااٗ خااٯِ

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ٝضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد ػايُ عاأك أ ٝاٍرتى٠اص عَاّ ٥نازٕاّ ٤ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ىاُ
ّٗ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟ
 ٟةكا اٙةْااأ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤ةٖااا ِٝم٠اااع ّؿاادام ٤٠اوؿااادز اٴعٯّ٠اا٤ك ٝأٟكًاااّؿدام ٤٠اٍسضاٍٝ ٤اٍٞضا٤َ٠ك ٍٝياٗ ٮ  ٟٞاد اٙةْاأ ىاال ّاٗ اٍدزاضاات اٍعس ٠ا ٤ةٖااِٝ
ٝم٠اع ّؿدام ٤٠اٰخباز ّنازٕ ٤اٍدزاضات اٰ ٖب٤٠
 ٟٯحغ اٙةْأ اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠سؾد ةسو ٝأضاٍ٠ب اعةْااد ازبْٚاٞز ٍٱخبااز عارباوٞامرت اٴٍيرتٝ ٤٠ٕٝاٍػبيات اٮ ةْاع٤٠ك ح٠ث ضاَٚل ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ ازبدٟاد ّاٗ
إّيإ ٤٠اٍٞؾٍ ِٞٱخباز اٍط٠اضّٞ ّٗ ٤٠امرت إٍيرت٠ٕٝا ٤طبةَقا٤ك ٝأؾابئل اٰخبااز
ت ؿاُ ٍَْطاةادّ ػايُ أىثااس ضاسع ٤عارب اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝا ٤اشباؾا ٤اااٍنٖٞات
اٍقكاااا٤٠٨ك ٙٝاااّ ١اااٗ اااات ٝخؿاااا٨ـ اٴعاااٯٔ ازبدٟاااد ٝاٍةيٖ٠ ٍٞٞاااا اسبدٟثااا٤ك
ٟٝطاااةط٠رت اوطاااةادٔ إ اااسا ٧اٍةعَ٠ناااات ٝاٍةغسٟااادات حااا ِٞاٰخبااااز اوطسٝحاااٞ ٤ضااااُ٨
اٴعٯٔ اٍةنَ٠د٤ٟك ْٖ٠ا اٙةْل اٍدزاضات اٍعس  ٤٠ن٠ااع اضاةادأ ازبْٚاٞز ٍَؿائك
ٝاوٞامرت اٴٍيرتٝ ٤٠ٕٝاٍػبيات اٮ ةْاع ٤٠يف اضةنا ٧اٰخبااز د ٘ٝاٍةطاسو ٍَةاأوريات
اٍٖادبا ٤عاٗ تعااس ازبْٚاٞز ٍٱخبااز يف اوٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝاٝ ٤اٍػابيات اٮ ةْاع٠اا٤
ٝعٯم ٤ذًٍ اؿدام ٤٠اٰخباز ٍدٟٓٚ
 زىااصت اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤عَاا ٥تٖااا ِٝاق ااِ اٍعااأ يف م٠اااع تقاعااُ ازبْٚااٞزٝعٯمةااا ٛاؿااادام ٤٠اٰخبااااز ٍاااد ٦اوطاااةادّ ك ٝتٖاٍٝااال اقااااِ اٍعاااأ ّاااٗ خاااٯِ
ّٖطَناات سيسٟاا ٤تسىااص عَاا ٥اٍٞاماارت اٮسرتاقا ١ىقكاااٍَ ٧ةقاعااُ اٮ ةْاااع ١اٍاار٢
ٟأخر اٮٙةْاّات اٍعاّ ٤ىْئة٦ٞك ٝاوػازى ٤اوةياسْٚ ٍَ ٤٩اٞز اسباس ىػايُك
ٝاشبطاب اٍعنٯٕ ١أ ٝاٍٖند ىٚدلك ٝأ٘ أضاع اقاِ اٍعأ  ٞٙوسكاا٧و ٟعارب اٰساساد
ّٗ خٯٍ ٛعٗ ز باتٝ ٓٚاٙةْاّاتٓٚك ٟٝػازى ّٗ ٘ٞخٯٍ ٛيف اٍػا ٘ٞ٩اٍعاّاٍَ ٤دٍٝا٤ك
ّ ٞٙٝا إٕعيظ عَ ٥إتطا اوٖامػات ٝدعٓ مدز ٣اواٞاةٖ عَا ٥اٍةٞاؾاُ عارب ٝضااُ٨
اٴعٯٔ ازبدٟد اٍ تةاا يف مج٠رت اٰٝماتك  ٝري ضبادد ٣أّااىٗ عٖٚ٠ااك ىطسٟنا٤
دٟدٍَ ٣رتا ط ّرت اٍعام اٍٞامع١ك ْٖ٠ا م تٚاةٓ اٍدزاضاات اٍعس ٠ا ٤اقااِ اٍعاأ عارب
اٍٞامارت اٮسرتاقاٍ ١ن٠ااع أضااٍ٠ب تقاعاُ ازبْٚاٞز ّارت اوٞامارت اٴٍيرت٠ٕٝا ٤يف اضااةنا٧
اٰخباز ٝعٯمة ٛاؿدام ٤٠اٰخباز ٍدٟٓٚ

175

176

 اٙةْل اٍدزاضاات اٰ ٖب٠ا ٤ن٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخبااز ٝصبااٮت اٍةٞاؾاُ اٍط٠اضا١ننٚااا اٍةٞاؾااُ
عاارب ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاااع١ك ٝتٞؾااَل إىل أ٘ اٍةااأوريات اٍاا
اٍط٠اض ١عَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف تعد تأوريات عْ٠نا٤ك ٠ ّٖٚٝا٤ك ّٝةطاٞز ٣عَا ٥ازبْٚاٞز
ّااٗ ح٠ااث اٍةااأوري اٴمٖاااع١ك ٝتست٠ااب أٍٟٞٝاتااٛك ٝتػااي ُ٠ادباٙاتااّٞٝ ٛامقااٛك ٝتااأةري
اٍنك ٤٠إةاز ضبددك ٝذبن٠اه اٮٕةػااز اٍٞاضارتك ٝدبااٝش حاساع اٍبٞا اات اٴعٯّ٠ا٤ك
ٝىَٚا ّٖطَنات سيس ٤ٟأض ٓٚاٴعٯٔ اٍسمْا ١يف إعااد ٣اٍةأى٠اد عَا ٥أ٠ْٙةٚاا عٖاد
اٍبئث يف اٍةاأوريات اٍا ميياٗ أ٘ ذبننٚاا ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ عَا ٥ازبْٚاٞزك ْٖ٠اا م
تة  ٛاٍدزاضات اٍعس ٍ ٤٠ن٠اع تأوريات اٍةٞاؾاُ اٍط٠اضا ١عارب اٍػابيات اٮ ةْاع٠ا٤
عَااا ٥تست٠اااب أٍٟٞٝاااات ازبْٚاااٞزك ٝتػاااي ُ٠ادباٙاتاااّٞٝ ٛامقاااٛك ىااارًٍ م تٚاااةٓ
اٍدزاضات اٍعس  ٤٠ن٠ااع اوؿادامّ ٤٠اٗ خاٯِ اٍرتى٠اص عَا ٥أ٠ْٙاّ ٤ؿادام ٤٠اٍناآ٨
اٮتؿاِ ٝتأوريٙا عَّ ٥ؿدام ٤٠اٍسضاٍ ٤اٴعٯّ٤٠
 ةسحل اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠ز ٤ٟ٬دٟاد ٣تاستبط ٞقارت اٰ ٖادّ ٣اٗ مباُ ازبْٚاٞزكٝادبٚل اٍدزاضات اسبدٟثٍَ ٤بئث يف إةػااز احملةا ٦ٞاوٖػاّ ٪اٗ مباُ اوطاةادٔ عارب
ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ازبدٟااد يف أ ٖاادٝ ٣ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا٤ك ٝأغااازت إىل أ٘ تااداخُ
تيٖ٠ ٍٞٞا اٴتؿااِ اسبدٟثا ٤يف تست٠اب اٰ ٖادٟ ٣عةارب ٕنطا ٤اٍةئا ِٞعبا ٞساعَ٠ا٩٠ ٤ا٤
اوطااةادٔ اوٖااةل ٍَسضاااٍ ٤اٴعٯّ٠اا٤ك ٙٝااّ ٞااا إعيااظ عَاا ٥تنَ٠ااُ دٝز حااازع اٍبٞا اا٤
اٍةنَ٠د٢ك ٝيف اٍٞمل ٕقط ٛض٠٭وس عَا ٥ح٠ادٟاّٝ ٤ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ
اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟك ْٖ٠ا تٖاٍٝل اٍدزاضات اٍعس  ٤٠تست٠اب اٰ ٖاد ٣ػايَٚا اٍةنَ٠اد٢
ّااٗ خااٯِ م٠اااع اٍةااأوريات اٍا مااد ذبننٚااا ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟاا ٤عَااّ ٥ؿاادام٤٠
اٰخباز ٍد ٦ازبْٞٚز
 ادبٚل اٍدزاضات اٮ ٖبٍَ ٤٠بئث يف ازتباط تقاعُ اوطةادّ ّرت ٝضا ُ٨اٴعاٯٔادّ ٦ؿدام٠ةٚا ٍدٟٓٚك  ّٗٝوٶٓ ٟؿب اوطةادّ عرب ّؿادز اوعَّٞات اٍسمْٓٙ ٤٠
ذاتٚااآ ّٖة ااّٝ ٘ٞطاااةَٚيٍ ٘ٞٱخبااااز اٍط٠اضااا ٤٠عَااا ٥عباااّ ٞةصاٟااادك ح٠اااث أغاااازت
اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤إىل إٔااّ ٛااٗ اٰ٠ْٙااا ٤اٍبئااث يف ّطااةٟٞات اٍةقاعااُ يف تطب٠ناااات
اٰخباز ٍٱ ٚص ٣اٍٖناٍ٤ك ح٠ث أ٘ اٮعةْاد ٝاٍةقاعُ ّرت تطب٠نات اٰخباازعَ ٥اٰ ٚاص٣
اٍٖناٍااٟ ٤عااد ّاا٭وسًا إجيا  ٠اا م ٟٞاا عَااّ ٥ؿاادام ٤٠اٰخباااز ٍااد ٦اوطااةادّ ك ّٝااٗ واآ
سٞضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع ٤٠تٷط ٓٚيف ٝقرت أ ٖد ٣ازبْٞٚز عبا ٞاٰخبااز ٝاوٞقاٞعاتك

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

ٝخاؾ ٤تًَ اٍ تػيُ أ ٤٠ْٙخاؾاٍ ٤ادٟٓٚك ْٖ٠اا اٙةْال عاض اٍدزاضاات اٍعس ٠ا٤
سؾد ّاد ٦اضاةادأ ازبْٚاٞز ٍٱ ٚاص ٣اٍٖناٍا٤ك ٝعٯماٙ ٤ارا اٮضاةادأ اؿادام٤٠
اٰخباز ٍد ٦اوطةادّ
 ّٗ 2ح٠ث اٰدٝات اٍبئث ٤٠اوطةادّ:٤
ٟٯحغ تعدد اٰدٝات اٍبئث ٤٠يف اٍدزاضات اٰ ٖب٤٠ك ح٠ث ا اضاةادأ أىثاس ّاٗ أدا٣
حبثّ ٤٠ثُ :اٮضةنؿا٧ك ٝاوٯحع٤ك ٝاونا َ٤ك ٝصبْٞعات اٍٖناؽ اوسىص٣ك ح٠اث ادبٚال
اٍدزاضات اٰ ٖب ٤٠إىل تٞظ٠ك أىثس ّٗ ّٖٚل ٝأدا ٣حبث٤٠ك ْٖ٠ا ٕادزت اٍدزاضاات اٍعس ٠ا٤
اٍ اضةادّل يف إ سا٧اتٚا اوٖ٠ ٚا ٤أىثاس ّاٗ أدا ٣حبث٠ا٤ك إٮ ّاٗ عاض اٍدزاضاات اٍا
اعةْدت عَ ٥أدات ْٙاا :اٮضةنؿاا ٧إىل إاب اونا َا ٤اوةعْنا٤ك أ ٝاٮضةنؿاا ٧اٴقااس٤
إىل صبْٞعااات اٍٖناااؽ اوسىااص٣ك ٙٝاا ١اٍدزاضااات اٍ ا اعةْاادت عَاا ٥اٰضااَ ٞاٍيْاا١
ٝاٍي٠قاا ١يف مجاارت اٍب٠إااات ٝتقطااري اٍٖةااا٨لك ح٠ااث خس اال ٖةااا٨ل أىثااس عْن ااً ٝأىثااس
ّٞقٞع٤٠ك ٙٝاّ ٞاا ٝظقةا ٛىارًٍ اٍعدٟاد ّاٗ اٍدزاضاات اٰ ٖب٠ا ٤اٍا تٖاٍٝال ّؿادام٤٠
اٰخباز
 ّٗ 3ح٠ث اوٖاٙل اوطةادّ:٤
ٝسْ٠ا ٟةعَه اوٖاٙل اٍبئث ٤٠اوطةادّ ٤يف تًَ اٍدزاضاتك سند اتكا اٍةػاا  ٛأح٠إًااك
ٝاٮخااةٯل أح٠إً اا أخااس٦ك ا اٍدزاضااات اٍعس ٠ااٝ ٤اٰ ٖب٠اا ٤يف اٮعةْاااد عَاا ٥اٴ ااسا٧ات
اوٖ ٤٠ ٚاوطةادّ٤ك ح٠ث إتك اٍةػا  ٛيف اعةْااد ىاُ ّاٗ اٍدزاضاات اٍعس ٠اٝ ٤اٰ ٖب٠ا٤
عَااّ ٥ااٖٚل اوط ا اٴعٯّاا ١يف ّععاآ اٍدزاضاااتك ضااٞا ٧اٍدزاضااات اٍ ا أ سٟاال يف ّؿااس
ٝاٍااد ِٝاٍعس ٠اا٤ك أ ٝاٍدزاضااات اٍ ا أ سٟاال يف اٍااد ِٝاوةندّاا ٤ىأّسٟياااك  ٝسٟطإ٠اااك
ٝىٖداك ٝأوإ٠ا
ْٖ٠ااااا اتكاا ا اٮخااااةٯل اا ا ىااااُ ّااااٗ اٍدزاضااااات اٍعس ٠ااااٝ ٤اٰ ٖب٠اااا ٤يف اعةْاااااد
اٍدزاضاااااات اٰ ٖب٠ااااا ٤عَااااا ٥اواااااٖٚل اٍة اااااسٟس يف ّععااااآ اٍدزاضاااااات اٍااا ا أ سٟااااال يف
اقااااٮت اٍبئث٠ااا ٤اٍا ا تٖاٍٝااال ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز ّاااٗ خاااٯِ اٍػااابيات اٮ ةْاع٠ااا٤ك
ح٠ااااث اعةْاااادت عَاااا ٥اوااااٖٚل اٍة ااااسٟسك ٝيف ٙاااارا اٍؿاااادد ا زؾااااد عااااض اٍدزاضااااات
اٰ ٖب٠اااا ٤اٍاا ا ٝظقاااال أدا ٣اٮضةنؿااااا ٧يف ظااااسٝل دبسٟب٠اااا٤ك خاقااااعٍَ ٤ااااةئيٓ ّااااٗ
مباااُ اٍباحاااثك ْٖ٠اااا ٕااادزت اٍدزاضاااات اٍعس ٠ااا ٤اٍا ا ٝظقااال اواااٖٚل اٍة اااسٟس يف م٠ااااع
ّؿدام ٤٠اٰخباز
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 ّٗ 4ح٠ث ٕ ٞاٍدزاضات يف ىُ ّٗ اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
ٟةكاا أ٘ ّععاآ اٍدزاضااات اٍعس ٠ااٝ ٤اٰ ٖب٠اا ٤تٖاادزا ذباال اٍدزاضااات اٍيْ٠اا٤ك ٝإ٘
ىإاال اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤اٰىثااس اٙةْاًّااا اٍدزاضااات اٍي٠ق٠اا٤ك سسىااصت عَاا ٥دزاضاا٤
صبْٞعات ؾغريّ ّٗ ٣طةادّ ١تٟٞرت  ٝعض اوٞامرت اٴٍيرت٤٠ٕٝك ٝاضةطاعل اٍةٞؾاُ إىل
ٕةا٨ل أىثس عْنًا ح ِٞاٍعٞاٙس اٴعٯّ٤٠ك  ٝاٍةاىل ّٗ اٍكسٝز ٦اٍةّٖ ٞاا ا اٍدزاضاات
اٍيْٝ ٤٠اٍي٠قٝ ٤٠خاؾ ٤اٍدزاضات اٍعس  ٤٠اٍ ٖٟدز ٚا اٍدزاضات اٍي٠ق ٤٠عَا ٥اٍاس ٓ
ّٗ أ٠ْٙةٚا يف تند ٟٓزٝ ٦٬تقطريات دم٠نٝ ٤أىثس ٝقٞحًا ح ِٞاٍعٞاٙس اٴعٯّ٤٠
 ّٗ 5ح٠ث ٕٝ ٞح ٓ اٍعٖ٠ات اٍ اعةْدت عَٚ٠ا اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٰ ٖب:٤٠
تػري اٍٖةا٨ل إىل أ٘ أ َب ٤٠اٍدزاضات اٍعس  ٤٠تنا ٔٞةئدٟاد ٕا ٞك ٝح آ اٍعٖ٠اْٖ٠ ٤اا م
تٚااةٓ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤ةئدٟااد ٕاا ٞاٍعٖ٠ااٝ ٤ى٠ق٠اا ٤اخة٠ازٙاااك ٖٟٝبغاا ١اٍةٖاا ٞيف ح اآ
اٍعٖ٠ااات ٝخاؾاا ٤ساا ٥اٍدزاضااات اٍعس ٠ااٝ ٤اٍةاا ٥تعةْااد عَاا ٥اٍعٖ٠ااات اٍؿااغري ٣أّ ٝةٞضااط٤
اسب اآك ٍاارًٍ ٮ ااد ّااٗ اٍةٖاا ٞيف ح اآ اٍعٖ٠اااتك ٝظبااد يف اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤أ٘ ح اآ
اٍعٖ٠ااات ٟة اااٝش اٍٰااك ّقااسد٣ك ْٖ٠ااا م ٟة اااٝش ح اآ اٍعٖ٠ااات يف اٍدزاضااات اٍعس ٠اا400 ٤
ّقااسدٟ ٣ٯحااغ أ٘ ّععاآ اٍدزاضااات اٰ ٖب٠اا ٤ازبْاع٠اا ٤ااا٧ت أعااداد ٕٝطااب ىاابري ٣ااا
ٟػري إىل اٙةْاّ ٓٚاٰحباث اٍ ٟػرتٌ س ٥إ ساٚ٨ا اٍيثري ّٗ اٍباحث ك يف حا ٕادزت
اٍدزاضات اٍعس  ٤٠اٍ ٟػرتٌ ٚا أىثاس ّاٗ احاثك زااا ٟس ارت ذٍاً إىل تقكا ُ٠اٍياثري
ّٗ اٍباحث اٍعُْ ػيُ سسد٢
زا عًا :زّ ٤ٟ٬طةنبَ ٍ ٤٠بئٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز س ٥عؿساٴعٯٔ اٍسمْ:١
تةْثُ اٍس ٤ٟ٬اوطةنبَ ٤٠وؿدام ٤٠اٰخباز س ٥ق ٧ٞتطٞز اٴعٯٔ اٍسمْ ١سْ٠ا :١َٟ
 -1تطٞز اٴعٯٔ اٍسمْٝ ١أوس ٜعَّ ٥ؿدام ٤٠اٰخباز:
 ٟٯحغ تعدد اوؿطَئات ٝاٍةعسٟقات اوستبط ٤اٴعٯٔ اٍسمْٝ ١تٞؾا٠ق ٛسا ٥اٍطاٖٞاتاٰخري ٣طبب تصاٟد عدد اٍبئٞث ٝاٍدزاضات اوستبطٞ ٤ضا ُ٨اٴعاٯٔ ازبدٟادك سكاًَا
عٗ اٍةطٞز اٍطسٟرت يف اٍةيٖ٠ ٍٞٞاا ّٝاا تستاب عَا ٥ذٍاً ّاٗ ىثاسا ٤اعةْااد ازبْٚاٞز
عَ ٥اٍةطب٠نات ازبدٟد٣ك ٝخاؾ ٤عاد تطاٞز اٰ ٚاص ٣اٍرى٠ا ٤اٍا ٝساست ٍَْطاةادٔ
إّيإ٠ات زمّْ ٤٠ةعددّ ٣يٖة ّٗ ٛاضةنا ٧اٰخباز ٝاوعَّٞاات ػايُ أىثاس ضاسع٤
ٝتٖٞعًاااا عااارب ّٞامااارت طبةَقااا٤ك ٙٝاااّ ٞاااا ٟػاااري إىل اضاااةْساز ٤ٟتطاااٟٞس ٝتغااا٠ري اوقاااآ٠ٙ
ٝاٍعٞاٙس اٴعٯّ ٤٠ازبدٟدٝ ٣اٍة ٥تستبط اٴعٯٔ اٍسمْ ١س ٥اٍطٖٞات اٍنادّ٤

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

 ض٠ةصاٟد اٍدّل اٴعٯٔ اٍةنَ٠دٝ ٦اٴعٯٔ ازبدٟد ػيُ عأك ٝاٍرباّل اٴخباز٤ٟاٍةَ٠قصٝ ٟ٘ٞاٍنٖٞات اٍقكاٝٝ ٤٠٨ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد عَ ٝ ٥ا ٛاشبؿاٞفك ٙٝاّ ٞاا
أؾب ٝامعًا سعَ٠ا يف تعاُّ ازبْٞٚز ّارت ىاُ ّاٗ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟاٝ ٤اسبدٟثا٤ك
ٝضٞل ٖٟعيظ ٙرا اٍادّل ا اٰخبااز يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟاٝٝ ٤ضاا ُ٨اٴعاٯٔ
ازبدٟاد عَاّ ٥ادّ ٦ؿادام ٤٠اٰخبااز يف ىاُ ّْٖٚااك ح٠اث ضا٠صداد اعةْااد ازبْٚاٞز
عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟد يف اضةناّ ٧صٟاد ّاٗ اٰخباازك اُ ٝاٍطاع ١اٍاداٍَ ٓ٨ةأىاد
ّٗ ّؿدام٠ةٚا عرب اٍعدٟد ّٗ اوؿادز ٝاوٞامارت اٴٍيرت٠ٕٝا ٤اٍا ٟطاةط٠رت ّاٗ خٯ اا
ازبْٚااٞز اٍٞؾاا ِٞإىل حن٠ناا ٤اٰخب ااز ٝاوعَّٞااات اوستبطاا ٤اوٞقااٞعات اٍ ا تػاايُ
أّ ٤٠ْٙةصاٟدٍ ٣دٟٛ
 ٟااٞسس اٴعااٯٔ اٍسمْااّٖ ١ؿاا ٤أىثااس تقاعَ٠ااٍ ٤ةاادا ِٝاٰخباااز اٍط٠اضاا٤٠ك ٝأؾاابئلتػيُ ّٖطن ٤عاشٍٍَٖ ٤ند اٍط٠اض١ك ىْا أ٘ اواٞاةٖ ٟطاةط٠عّ ٘ٞاٗ خاٯِ ّٞامارت
اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع ١إواز ٣اوٖامػات ٝةسا آزاٚ٨آ حا ِٞاوٞقاٞعات اٍط٠اضا ٤٠اٰىثاس
اادًٍا يف اقةْاارتك ٝاٍ ا تعااصش ّٖامػاااتٚا عاارب ّٞاماارت اٍةٞاؾااُ اسبؿاا ِٞعَاا ٥اٍاادعٓ
اٍػااعسك ااا مااد نااه اٮضااة ا  ٤اٍطااسٟعّ ٤ااٗ إااب اٍدٍٝاا ٤ػااأ٘ تَااً اٍنكاااٟا
ٝاوٞقٞعاتك اٍ تٷػيُ يف اٰضاع أ ٤٠ْٙىبريٍ ٣د ٦اوٞاةٖ
 -2تطٞز ؾئاس ٤اوٞاةٗ عرب اقاِ اٍعأ اٮسرتاقٝ ١عٯمةٚا اؿدام ٤٠اٰخباز:
 ّٗ خٯِ اٴعٯٔ اٍسمْٟ ١طةط٠رت أ ٢غاـ أ٘ ٟيّٖ ٘ٞة ًا ّٝعدًا ٝضبسزًا ّٝؿاٞزًاّٗ خٯِ اٮعةْاد عَٝ ٥ضا٨ط إعٯّّ ٤٠ةعدد ٣ىاٍؿٞتك ٝاٍؿٞز٣ك أّ ٝنطرت س٠ادٟٞ
أ ٝؾااٞت١ك ٝمج٠عٚااا ٝضااا ُ٨تاادعٓ ماادز ٣اوااٞاةٗ عَاا ٥اٍٞؾاا ِٞسضاااٍة ٛاٴعٯّ٠اا٤
أ اااط ٝتقاااعٯت طبةَقااْٚ ٍَ ٤ااٞز ااا ض٠طااّ ٓٚااٗ اٍةئنااه ّااٗ ّؿاادام ٤٠اٰخباااز
ٝاٍةأىد ّٗ ّد ٦ؾئةٚا
 شٟاااد ٣غااعبٝ ٤٠مجاٙريٟااٝ ٤ضااا ُ٨اٴعااٯٔ اٮ ةْاااع ١يف ذبن٠ااه اٍةقاعااُ اٮ ةْاااع١كٝاوػااازىّ ٤ااٗ مبااُ اوااٞاةٖ عَاا ٥اخااةٯل ّساحَاا ٓٚاٍعْسٟاا٤ك ٝس٩ااات ٓٚاٮ ةْاع٠اا٤ك
ٝا ٕةْاااا٧ات ٓٚاٍقيسٟاااّ ٤اااٗ خاااٯِ اوطاااا ٤ْٙإٕةاااا ّٞٝ ٓٚقاااٞعات ٓٚاٍؿااائق ٤٠حاااِٞ
اٰخباز او ّٗ ٤ْٚخٯِ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاع٤٠
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 اٍةاٞل ّٗ اٮٕةػاز اٍطاسٟرت ٴعاٯٔ اواٞاةٗ ٝاٮعةْااد عَا ٥اٍةغط٠اات اٴخبازٟا ٤اٍاٟنااٚ ٔٞااا اوٞاةٖاا ٘ٞاٍؿاائق٘ٞ٠ك ح٠ااث أغااازت اٍعدٟااد ّااٗ اٍدزاضااات إىل أ٘ اٰخباااز
ٝاوٞقااٞعات اٍ ا ٖٟػااسٙا اوٞاةٖاا ٘ٞاٍؿاائق ٘ٞ٠عاارب ّااٞامع ٓٚاٴٍيرت٠ٕٝااٖٟ ٤نؿااٚا
اوؿدامٝ ٤٠اٍدم٤ك ٕٝادزًا ّاا ذبعا ٥اٍثناّ ٤اٗ مباُ ازبْٚاٞزك ىْاا أ٘ اٍةناازٟس اٍا
ٟعدٙا اوٞاةٖٕ ٘ٞادزًا ّا تعةْد عَّ ٥ؿادز ٟعةد ٚاا ٝميياٗ اٍس ا ٞإٍٚ٠ااك ٍٝيٖٚاا
تعةْااد عَااّ ٥ؿااادز ااري ّعسٝساا٤ك ٙٝااّ ٞااا ٟػاايُ عنباا ٤أّااأ تطااٞز ٝاشدٙاااز اٰخباااز
اٍةَ٠قص ٤٠ٕٟٞاٍ تعةْد عَّ ٥طاْٙات ازبْٞٚز
 أ٘ تػازٌ اوطةادّ اوٖة ٍَْئةا ٦ٞاٴعٯّاٝ ١دٝز ٜاٍٖػاط يف ّعازبا ٤اٰخباازكٝاٍنكاٟا يف ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د ٤ٟمد إٕعيظ عَ ٥ةب٠عٝ ٤قرت اٰ ٖاد٣ك
و  ٞٙٝاٴعاٯٔ اٍناا ٓ٨عَا ٥اٍادّل ا
ّ ٞٙٝا دعٓ سيس ٣و ٕعأ ٝضا ُ٨اٴعٯٔ ا
ّكْٝ ٘ٞضا ُ٨اٴعٯٔ اسبدٟثٝ ٤اٍةنَ٠د٤ٟ
 ىْا أ٘ ّٖامػ ٤اٰخباز ٝاٰحداث عرب ٝضا ُ٨اٍةٞاؾُ اٮ ةْااع ١متثاُ صباًٍاا ّثاٍ٠ااوػازى ٤اوٞاةٖ يف اسب٠ا ٣اٍط٠اض٤٠ك ٝاٍ متثُ يف اٰضااع عَْ٠اٟ ٤اةٓ ّاٗ خٯ اا
تػي ُ٠اٍسأ ٢اٍعأك ٝمد ٖٟةل عٖٚا ضَٞى٠ات مجاع ٤٠ت٭د ٢إىل حدٝث أشّاّ ٤ااك أٝ
دسرت مكّ ٤٠ا ٍةةئٍ ِٞسأ ٢عأ صبةْع١
 ٟااستبط اضااةادأ ازبْٚااٞز ٍَْٞاماارت اٴٍيرت٠ٕٝااٝ ٤اواادٕٝات ٝاٍؿاائاس ٤اٴٍيرت٠ٕٝاا٤ااااد ٦تاااٞاسس عٖاؾاااس اوؿااادام ٤٠يف اٰخبااااز اٍط٠اضااا٤٠ك ىاوٞقاااٞع٤٠ك ٝاسب٠ادٟااا٤ك
ٝاٮٙةْأ اٍؿاحل اٍعأك ٝاٍقٞزٟا ٤يف ٕناُ اسبادثكاا ناه ّقٚا ٔٞاٴعاٯٔ اٍسمْا١
ٝإّيإ ٤٠اضةنا ٧اوعَّٞات ٝإزضا ا ّٗ د ٘ٝاٍةن٠د احمل٠ط ازبغساس٥
 ىْا ٟ٭د ٢تعدد اٍثناساات اٍقسع٠ا ٤اٍٖػاط ٤يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْااع١ك ٝاٍا مادربَه صبْٞعاات ّةٖٞعاّ ٤اٗ اقةْعاات اوطاةنَٝ ٤اوةعادد ٣اٮدباٙااتك ٝذات اوؿااحل
اٍػاؿٝ ٤٠اٍ مد تكس اٍؿاحل اٍعأ ٍَْ ةْرتك ٍرًٍ ساوػازى ٤عرب اٴٕرتٕل تعاد
عسقٍَ ٤ةٯعب اٍط٠اض١ك إذا ّا ض٠طس عَ ٥اوػازى ٤عض أؾائاب اوؿاَئ٤ك اا
ٟكس اٍؿاحل اٍعأك  ّٗٝوآ ساإ٘ اسبيّٞاات ٟؿاعب عَٚ٠اا اٍاةئيٓ يف اوطااْٙات
ّٗ إب اٰسساد عرب اٴٕرتٕلك  ّٗٝوٶٓ س ١ٚٮ تطْ ٲزا ٧اٰساساد اٍةاأوري عَإ ٥ةاا٨ل
اٍنسازات اٍط٠اض٤٠

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

 اٍطسع ٤يف إةػاز اٰخباز اٍط٠اض ٤٠اوستبط ٤اٍعدٟد ّاٗ اٰشّاات عارب ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔاٮ ةْاع ّٗ ١خٯِ عاض اوٞامارت اٰىثاس اضاةاداًّا ٍاد ٦اوطاةادّ ك ّثاُ اٍقا٠ظ
اااٝ ٌٞتاااٟٞرت ٝاٍٞ٠ت٠اااٞبك ٝاٍا ا ماااد أواااست عَااا ٥ةاااسو اٍةعاّاااُ ٝاٮضاااة ا ٍَ ٤نكااااٟا
ٝاوٞقااٞعات ّااٗ إااب اٍدٍٝاا٤ك سك اًَا عااٗ تػااي ُ٠اوعٚااس اٍعااأ ّااٗ خااٯِ اٍةااأةري
اٍط٠اضٝ ١اٮ ةْاعٍَ ١نكاٟا ازبدٍ ٤٠اٍ تػيُ أٍ ٤٠ْٙد ٦اوٞاةٖ
  ّٗٝاوااةس اوستبط ٤رتٟٝل اٰخباز اٍ تقةند ٍَْؿدام ٞٙ ٤٠ذباٝ ِٞضاا ُ٨اٍةٞاؾاُاٮ ةْاااع ١إىل ااٞو ٍٖػااس اٍػااا٨عات ٝخاؾااٝ ٤ماال اٰشّاااتك ٝإذا تااٞاسست ّؿاادام٤٠
اوؿاادز ّاارت اذ ٠اا ٤احملةاا ٦ٞسٖٚااا تؿااب ٝضااا ُ٨اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع ١أزقًااا خؿااب٤
ٍَْػاعس اٍػعب٤ٟٞك ٝتةْثُ اشبطاٞز ٣يف إٍةناا ٧اٍػاا٨عات اوػااعس اٍٞةٖ٠اّ ٤ثًَااك اا
جيعااُ اٍٖاااع  ٖٟسساا ٘ٞخَااك تَااً اٍػااا٨عات اٍ ا مااد تٷطاا ٓٚػاايُ ىاابري يف م٠ااأ
اسبسىات اٍط٠اض٤٠ك ٝأح٠إا ذبدث آوازًا مد تيّ ٘ٞدّس٣
 أؾب اوٞاةٗ اٍسمْٝ ٥اٍثناس ٤اٍسمْٝ ٤٠امعًا حن٠ن٠ا س ٠ب اٍةاأمَٓ ّارت ٙار ٜاٍةغا٠رياتٝاوطاااةئدوات سااا ٥ح٠اتٖاااا اٍ٠ّٞ٠اااّٝ ٤طااااٟستٚا اٮضاااةقادّ ٣اااٗ اٴجيا ٠اااات ٝدبٖاااب
اٍطَب٠ات
 اضةْساز اعةْااد ازبْٚاٞز عَا ٥اٰخبااز ااٍنٖٞات اٴخبازٟاٝ ٤يف اٍٞمال ٕقطاٟ ٛعةْاد٘ٝعَّٞ ٥امرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْااعٍَ ١ةئناه ّاٗ ّؿادام ٤٠اٰخبااز عارب اٍعدٟاد ّاٗ اوٞامارت
اٴخباز٤ٟ
 -3تطٞز اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٢ػيُ عأ ٝاٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟعَ ٛ ٝ ٥اشبؿٞف:
 ض٠ػٚد اٴعٯٔ اٍةنَ٠د ٢تطٞزًا ىبريًا يف اٍطٖٞات اٍنادّا ٤سْ٠اا ٟةعَاه ةطاٞز تنٖ٠اتاٛٝاعةْاد ٜعَاّٖ ٥ؿاات اٴعاٯٔ اٮ ةْااعٝ ١إعاٯٔ اواٞاةٗك اا ناه شٟااد ٣سعاٍ٠ةاٛ
ٝإةػاز ّكْٝٝ ٕٛٞظا٨ق ٤اٴعٯّ٤٠
 تطٞز ٝإةػاز اٍنٖٞات اٴخبازٝ ٤ٟاعةْادٙاا عَاّ ٥ػاازىات ّٝطااْٙات ازبْٚاٞز ّاٗخٯِ اٍق٠دٟٙٞات ٝاٍؿٞز ٝاٍةغط٠ات اٍ ٖٟة ٚاا اواٞاةٗ اٍؿائق ١اوةٞا اد يف أز
اسبدثك ّٗ خٯِ اعةْاد اٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟذاتٚا عَّ ٥ا ٖٟة ا ٛاوٞاةٖا ٘ٞاٍؿائق٘ٞ٠
عاارب ّٞاماارت اٍةٞاؾااُ اٮ ةْاااع٥ك ح٠ااث ضةطاااعد ؾاائاس ٤اوااٞاةٗ يف تٞضاا٠رت اٍٖطاااو
اٰ ٟا د ١ ٍٟٞٞزبْٚااٞز اٰخبااازك ٝأ٘ تٖنااُ اٰحااداث اٍ ا ٟؿااعب عَااٝ ٥ضااا ُ٨اٴعااٯٔ
اٍةنَ٠دٟا ٤اٍٞؾاا ِٞإٍٚ٠ااك ّٝااٗ اوةٞمارت أ٘ تياا ٘ٞتَاً اوطاااْٙات ّاٗ إااب اوااٞاةٖ
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اٍؿاائقّ ٠ااٗ أخباااز ّٝناااةرت س٠دٟٟٞااّٝ ٤طااْٞعٙ ٤اا ١اوسحَاا ٤اٰىثااس تطااٞزًا ٍعْااُ
ٝاشدٙاااز اٍنٖااٞات اٴخبازٟاا٤ك ٙٝااّ ٞااا ضااٖ٠عيظ عَااّ ٥اادّ ٦ؿاادام ٤٠اٰخباااز اٍ ا
تعسقاٚا ٕعاسًا ٍةٞو٠نٚاا اٍعدٟاد ّاٗ اٍق٠اادٟٙٞاتك ٝاونااةرت اٍؿاٞت ٤٠اٍا ٟػاازٌ ٚااا
ازبْٞٚز ّٗ خٯِ إعٯٔ اوٞاةٗ
 تطٞز ازضات اٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟسْ٠ا ٟةعَه ااد ٦تادعْٚ٠ا ٍَدمينساة٠اٝ ٤اوػاازى٤اٍط٠اضا٤٠ك ااا متةَيا ٛاٲ٘ ّاٗ تنٖ٠ااات تقاعَ٠ا ٤أتاحال ٍَ ْٚاٞز اوػاازىٝ ٤اٍةعاابري
عٗ آزاّٝ ٛ٨ػاىَ ٛحبس ٤ٟأىرب عرب اٍٞامرت اٮسرتاق١
 ضةطع ٥اٍنٖٞات اٴخباز ٤ٟإىل أ٘ ذبنه  ّٗ ٤ات اٴعٯٔ اٍسمْاٝ ١اٍةيٖ٠ ٍٞٞاااسبدٟث٤ك  ١ٙٝؾق ٤اٮٕةػاز ٝاٍدّل ا اٰةاس اٰخبازٟا ٤اٍا تكاعٚا حا ِٞاٰحاداث
ٝاٍنكاٟا  ٝآزاٝ ٧تغسٟدات اوطةادّ عرب اٴعٯٔ ازبدٟد
 تطاز اٍعدٟد ّٗ اٍٞضا ُ٨اٴعٯّٖ ٤٠نُ ضبةٞاٙا ٍَْٞامارت اٴٍيرت٠ٕٝا ٤ح٠اث ٟةٞا ادٚا ازبْٞٚزك ُ ٟٝةػازى ٘ٞضبةٞاٙا ٟٝةٖامػا ٘ٞػاإٔٚاك ٙٝاّ ٞاا ضاٖ٠ةل عٖا ٛإٕةااا
أ ٖدّ ٣ػرتىٍ ٤ٱخباز اٍ ض٠ي ّٗ ٘ٞاٍؿعب سؿَٚا عاٗ ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔ ٝأ ٖاد٣
ازبْٞٚز
 -4ازتباط اٍةقاعَ ٤٠اؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ:١
 أ٘ اٍةقاعَ٠اا ٤يف تطب٠نااات اٰ ٚااص ٣اٍٖناٍاا ٤تػااري إىل ّؿاادام ٤٠اٰخباااز اٍط٠اضاا ٤٠يفٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٮ ةْاعٍ ٤٠د ٦اوطةادّ ك ُ أ٘ تصاٟد اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعاٯٔ
ازبدٟد ّ ٞٙ٭غس ٝامع ١عَّ ٥ؿدام ٤٠تًَ اٍٞضاُ٨
 أ٘ اٍةقاعَ٠ااّ ٤ااةغري ّةؿااُ اٍعَْ٠اا ٤اٮتؿاااٍٝ ٤٠اٍ ا ٮ تةٞا ااد إٮ عٖاادّا ٟطااةادّٚاازبْٚاااٞزك ٟٝػاااري ٘ٝإىل ضبةااا ٦ٞعكااا ٓٚاٍااابعضك ٟٝيٕٞاااٞا أىثاااس تقاعَ٠ااا ٤عٖااادّا
ٟن ّ٘ٞٞاٍةقاعُ اٍقعَ١ك ٖٙا تؿب ٝضا ُ٨اٴعاٯٔ اٮ ةْاع٠ا ٤تقاعَ٠ا٤ك ّٝاٗ وآ ساإ٘
او٠ااصات اٍةيٖ٠ ٍٞٞااٍَْٖ ٤ؿاا٠ٍ ٤طاال ٙااّ ١ااٗ ذباادد ّطااة ٦ٞاٍةقاعَ٠ااٝ ٤اٮ ةْاع٠اا٤ك
ٍٝيٗ اٍةقاعَ ٤٠اٍقعَ ٤٠وطةادّٚ٠اك ٝاٍرٟ ٢ستبط اد ٦أ٠ْٙاّٝ ٤ؿادام ٤٠اوعَّٞاات
ٝاٰخبااازك ٍاارًٍ جيااب عَاا ٥اٍباااحث أ٘ ٟيٕٞااٞا أىثااس دماا ٤مبااُ أ٘ ااددٝا ّطااة٦ٞ
اٍةقاعَ٤٠ك ٝاٮ ةْاع ٤٠وٖؿ ٤تعةْد سنط عَ٠ّ ٥صاتٚا اٍةقاعَ٤٠
 ٟستبط اٮعةْاد عَٝ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازتباةًا ٝو٠نًا اؿدام ٤٠اٰخباز يف ٝضا ُ٨اٴعاٯٔاٍةنَ٠دٟاااٝٝ ٤ضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اٮ ةْاع٠ااا٤ك ساٍعٯمااا ٤ا ا اٮعةْااااد ٝاوؿااادام ٤٠عٯمااا٤

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

دا٨سٟاااا٤ك أ ٢إٔاااا ٛىَْااااا اشداد عاااادد اٰغااااااف اٍاااارٟ ٟٗعةْااااد ٘ٝعَااااّ ٥ؿاااادز ّااااا
ىاواادٕٝاتك ٝاوٞاماارت اٍط٠اضاا ٤٠ىَْااا شاد اسبياآ اؿاادام٠ةٚاك ٝىَْااا تااٞاسست
اوؿدام ٤٠ساٮعةْاد ض٠يّٞ ٘ٞغسًا ّْٚا ٍةئدٟد ّدّ ٦ؿدام ٤٠اٍٞض ٤َ٠اٴعٯّ٤٠
 اٍةٞضاارت ساا ٥أغااياِ اٍةقاعَ٠اا ٤ا اوطااةادّ ٝاٍاارباّل ٝاٍةغط٠ااات اٴخبازٟاا٤ك سناادز ااال اٍةقاعَ٠ااا ٤اسبااادٝد اا ٝضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اٍةنَ٠دٟاااٝٝ ٤ضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ ازبدٟااادك
ٝتٞؾك اٍةقاعَ ٤٠إٔٚا أدا ٣تٷْيٗ ّٗ اوػازى ٤اٍٖػاط ٤يف دٝز ٣اٰخبااز اٍط٠اضا٤٠ك
ح٠ث ز ٝل ّٞامرت اٍةٞاؾُ اٮ ةْاعٍَ ١ةغط٠ات اٴخبازٍٞ ٤ٟضا ُ٨اٴعاٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤ك
ٝإتاح ٤اٍقسؾٍَْ ٤ػاٙد اٍةٞاؾُ ٝاٍةقاعُ اضةادأ غابيات اٍةٞاؾاُ ّثاُ اٍقا٠ظ
ٝ ٌٞتٟٞرت ٝإٕطة سأ ٍَةعَ٠هك أ ٝٴ ساّٖ ٧امػات حّ ِٞكْ ٘ٞاٍرباّل
 -5اوط٭ ٤٠ٍٝاٮ ةْاعٝ ٤٠عٯمةٚا اؿدام ٤٠اٰخباز يف ق ٧ٞتطٞزاٴعٯٔ اٍسمْ: ١
 ٟستبط تطٟٞس اٰدا ٧اٴعٯٍَّ ١نا ٓ٨اٴتؿاِ اٍدز  ٤اٰٝىلك ٝخاؾّ ٤ندّ ١اٍرباّلاعةبااااز ٓٙاٍعٖؿاااس اٍقعااااِ ٝاوااا٭وس يف اٍطااا٠او اٴعٯّاااٝ ١اٍط٠اضاااٝ ١اٮ ةْااااع١ك
ٝقسٝز ٣دعٓ اٴعٯٔ اٍس ٍَ ١د ّٗ ٤ٍٝخاٯِ اٮٙةْاأ ااا تندّا ٤اٍنٖاٞات اٍقكاا٤٠٨
اٍس ٠ااا٤ك ٝذٍاااً ٮضاااةعاد ٣اٍااادٝز اٍسٟاااادٍ ٢ٵعاااٯٔ اوؿاااسٍ ٢ةئن٠اااه اوعااااٟري او٠ٖٚااا٤
ٝاٰخٯم٠اا٤ك ٍٝكااْا٘ تااٞاسس اوؿاادام ٤٠اوٖػااٞد٣ك ّاارت قااسٝز ٣تقع٠ااُ ّ٠ثاااو اٍػااسل
اٴعٯّاا ١دٟااد ٟطااةٚدل اٴعٯّاا ٠يف ٝضاااا ُ٨اٴعااٯٔ اٍةنَ٠دٟااٝ ٤اسبدٟثاا٤ك ااااا
ٟكاااْٗ اٮٍةاااصأ اوعااااٟري او٠ٖٚاااٝ ٤اٰخٯم٠اااٝ ٤تاااٞاسس عٖاؾاااس اوؿااادام ٤٠يف اٍعْاااُ
اٴخباز٢ك ٝدبٖب ٕػاس اٍػاا٨عات ٝاٰخبااز احملسقا ٤عَا ٥اٍعٖاك ٝاواثري ٣ٴوااز ٣اٍاسأ٢
اٍعأ
 أ٘ اٰخٯم٠ات أ ٓٙاٍن ٓ٠اٍ جيب أ٘ ميةَيٚا اٴعٯّ ٘ٞ٠ىْبدأ تا ١ٚ٠ ٞٴ ناآٚ٨عنَّ ٤٠طةٖري ٣يف خكٓ ّا ٟٞا ٕٞٚاّ ٛاٗ أحاداث ٝؾاساعاتك ساٰخٯم٠اات ٙا ١ىاُ
ّااا ٍااد ٦ازضاا ١اٴعااٯٔ ٍةبناا ٓٚ٠عَاا ٥خااط ازضاا ٤اوٖٚاا٤ك ٝذبؿااّٖ ٓٚااٗ اٍةااٞزط
ٝاٮظبسال ٝزا ٧اوؿاحل ٝاٮٕةْا٧ات اٍٖاغ ٤٩يف ٙرا اٍعام اوةغري اضةْساز
 ٝيف اٍاادمينساة٠ات اٍَ٠رباٍ٠اا ٤اٍغس ٠اا٤ك تاادخُ ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ يف تعٚااد َّااصٔ ااا ّاارتاقةْارت اٍاار ٢ربدّااٛك ح٠ااث تةعٚاد ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ ااأ٘ تةن٠اد يف ّنا ااُ حسٟاا ٤اٍٖػااس
اٍةصاّاااات ٝظ٠ق٠ااا ٤أضاضاااّ ٤٠عٖ٠ااا٤ك ميياااٗ اعةبازٙاااا واٍةصاّاااات أخٯم٠ااا٤وك ٝتةعَاااه
ازبااادِ اوةياااسز حااا ِٞاٰدا ٧اٴعٯّاااٍٞ ١ضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ ّٝاااد ٦اٍةصاّٚاااا عٖاؾاااس
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اوؿدام ٤٠ػيُ عأك ّٝؿدام ٤٠اٰخباز عَا ٝ ٥ا ٛاشبؿاٞف ٙٝا :١عادٔ اٍةئ٠اصك
عدٔ إةٚاٌ اشبؿٞؾ٤٠ك اٍعس اٍؿادوك عدٔ إةٚاىات ّعااٟري اٍارٝو اٍعاأك عادٔ
ٕػس ّاا ّاٗ غاإٔ ٛاوطااع اؿاَئ ٤اقةْارتك تَاً اٍبٖاٞد تة طاد يف ٕعسٟا ٤اوطا٭٤٠ٍٝ
اٮ ةْاع ٤٠اٍ ٖٟبغ ١تٞاسسٙا يف اوْازضات اٴعٯٍّٞ ٤٠ضا ُ٨اٴعٯٔ
 ٝيف سٟطإ٠ا ا تطٟٞس ٕٚل أةَه عَ ٛ٠واٍؿائاس ٤اسبطاضاٍَٖ ٤صاعااتو ٟعياظ ّبااد٫ ٝازضات تطٟٞس ٝضا ُ٨اٴعٯٔ اٍةنَ٠دٟا٤ك ٝيف ذات اٍٞمال ٟةبٖا ٥ز ٦٬اٴعٯّا ٠يف
اٴعٯٔ اٴخباز ٢اٍرَٟ ٟٗةصّ ٘ٞحباُ اٍؿاساعاتك ٟٝطاْ ٥و ؿائاس ٤اٍطاٯٔوك َٟٝةاصٔ
ٙاارا اٍااٖٚل ةٞضاا٠رت ٕطاااو اٍااٞع ١خبطااٞز ٣إداز ٣اٍؿااسا ٍَعاااَّ يف صباااِ اٴعااٯٔ
اٴخباز٢ك ٝاسبا ا ٤إىل ّساعاا ٣مج٠ارت اٍعاسٝل احملَ٠ا ٍَْ ٤ةْارتك ٝتصٟٝاد اٴعٯّا٠
ٖعاس ٣وامباٍ ٤ي٠ق٠اا ٤إداز ٣اٍؿاسا ك ٝٝقارت ّٖعااٞز دٟاد ٍةاأوري ٝضااا ُ٨اٴعاٯٔ عَاا٥
اٍؿااسا ك ىْااا ٟااةٓ تعسٟااك اٍؿاائق ٠اقااا ٓ٠ٙاٍةئااسٟض عَاا ٥اٍؿااسا ٝى٠ق٠اا٤
ّٞا ٚةٛك ٝاٍٖة ٤ ٠اٍٖٚا ١ٙ ٤٠٨تٞض٠رت مدز ٣اٍؿئق ٠عَ ٥ذبَ ُ٠اٍٖصاعات ّٗ خاٯِ
إٕةاا تنازٟس أىثس مادز ٣عَ ٥حُ اٍؿساعات ٝاٰشّات
 ٝقاارت ّباااد ٫وٞا ٚاا ٤أشّاا ٤اوؿاادامّٖٝ ٤٠اارت إعةْاااد اٍؿاائق ٘ٞ٠عَااّ ٥ؿااادز صبٍٞٚاا٤اوؿدزك ٝاٍةأى٠د عَ ٥حه اقةْرت يف اٍسد عَ ٥اٍؿئقٝ ٠اٴعٯّٙٝ ٠اّ ٞاا ٟادِ
عَ ٥اٮٍةاصأ اوعااٟري اٰخٯم٠ا ٤اٍسس٠عا ٤سا ٥أداٚ٨آ ٍٞظاا٨قٓٚك ٝىارًٍ دباس ٟٓعادٔ
اٍدماا ٤سْ٠ااا تندّااٝ ٛضااا ُ٨اٴعااٯٔ ّاارت اٮٍةااصأ ةئط ا ٕٞع٠اا ٤اوكااْ ٘ٞاٴخب ااز٢ك
ٝقسٝز ٣أ٘ ٟػُْ اوعاٟري اوٝ ٤٠ٖٚاٰخٯم٤٠
 تعد ٕعسٟا ٤اوطا ٤٠ٍٞ٩اٮ ةْاع٠اّٖ ٤ؿاٍ ٤كاْا٘ ّؿادام ٤٠اٰخبااز يف ٝضاا ُ٨اٴعاٯٔكٍٝي ١تةئناه اوؿادام ٤٠سعَا ٥اٴعٯّا ٠أ٘ ٟيٕٞاٞا ّطا٭ ٍٝا ةْاع٠اا ّٝةاٞاشٕ
يف إعداد تنازٟس ٓٙاٍؿئق٤٠ك سكًَا عٗ احرتأ خؿٞؾٝ ٤٠حنٞو ازبْ٠رت
 اٍسضاااا ُ٨اٴعٯّ٠ااا ٤تااا٭وس يف ازبْٚاااٞزك سناااد تيااا ٘ٞاٍةناااازٟس اٴخبازٟاااّٞ ٤قاااٞع٤٠ٝؾااادم٤ك ٝتٖطاا ٢ٞعَاا ٥اسبنااا٨ه ٝتطااةٖد عَااّ ٥عاااٟري اٮحاارتال ٝاو٠ٖٚاا٤ك ٝمااد تةطاآ
اٍةغط٠ات اٴخباز ٤ٟعدٔ اوٞقٞعٝ ٤٠تقةند ٍَْؿدام٤٠ك ٝت٭ةس أخبازٙا ٝسنًاا وؿااحل
ّع٠ٍٝ ٤ٖ٠ظ ّٗ أ ُ اٍؿ احل اٍعاأك ٖٙٝاا ضاٖ٠ةل عاٗ تَاً اوعازباات اٴعٯّ٠ا ٤إحاد٦
اٍٖة ٠ة ك إّا تؿع٠د اٍؿسا أ ٝاٍٖصا ك أ ٝتٚد٨ا ٤اٍؿاساعاتك ٝزااا ٟياٍَٞ ٘ٞضا٤َ٠
اٴعٯّ ٤٠دٝز ري ّباغس يف ؾٖاعٝ ٤إداز ٣اٰشّ٤ك أ ٝاٍٞؾ ِٞسبَ ِٞػإٔٚا

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

 وؿدام ٤٠اٍناا ٓ٨اٮتؿااِ دٝز ضباٞز ٢يف إةػااز اٰخبااز ٝذبن٠اه ّؿادام٠ةٚا ٍاد ٦اٍاسأ٢اٍعأك ٝأ٘ ماد ٣اٍسأ ٢اٍرٟ ٟٗةؿق ٘ٞاوؿدامٙ ٤٠آ اٰىثاس مادز ٣عَا ٥اٍةاأوري يف اوٞاماك
ٝاٍطَٞى٠ات ٍد ٦ازبْٞٚزك ٕٝػس اٰخباز ٝاوعَّٞاات اٍا ميسزٕٚٝاا ّاٗ خاٯِ حطاا اتٓٚ
اٍػاؿ ٤٠عرب ّٞمع ١تاٟٞرت ٝاٍقا٠ظ اٌٞك ٝأ٘ ّؿادام ٤٠اٰخبااز تعاد اٍعاّاُ اٰٙآ اٍار٢
دد ّد ٦تقاعُ اوطةادّ ّرت اٍؿئق ٠عرب اٍػبيات اٮ ةْاع٤٠
 ٟطاااع ٥اٍؿااائق ٘ٞ٠ٮضاااةادأ ٝضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ اٮ ةْااااع ١وةا عااا ٤اٍةعَ٠ناااات ّاااٗ إاااباوااٞاةٖ حااّٞ ِٞقااٞعات ٓٚاٍؿاائق٤٠ك ٍَٞٝمااٞل عَاا ٥أٙاآ اوٞقااٞعات ٝاٍنكاااٟا اٍاا
ذبعاا ٥ااادٝ ٦اضاارت ّااٗ اوٖامػااات ٍااد ٦اوط اةادّ ك ٝذٍااً ٍةياا ٘ٞضبااٞز ٍةغط٠اااتٓٚ
اٍؿئقٍَٝ ٤٠ةعسل عَ ٥ادباٙات اٍسأ ٢اٍعأ ػإٔٚا
 ت ٞد ّػيَّ ٤ةٖاٍَّ ٤٠اطاب اٴزٙا  ١عَ ٥غبي ٤اٴٕرتٕال طابب ةب٠عةٚاا ضاسٟع٤اٮٕةػااازك ساقْٞعااات اٴزٙا ٠اا ٤تطااةادٔ اٴٕرتٕاال ٍٖػااس زضاااَٚ٨ا طااسعّ ٤ةصاٟااد٣
ٍػس  ٤ىبري ّٗ ٣ازبْاٙريك ٝاٍرٟ ٢٭د ٢إىل ٕػس اوناةرت ٝاٍةعَ٠نات ٝاٍةقاعُ ّعٚاا
ّٗ مبُ ازبْٞٚزك سْٗ عٞامب اٍػبي ٤اٍعٖيبٞت ٤٠إٔا ٛحْٖ٠اا ٖٟةػاس اونطارت ٟةعاس
ّطااةادّّٞ ١اماارت اٍةٞاؾااُ ٍَْنطاارت غااري ةٞاع٠اا ٤طاابب إةػااازٝ ٜظٚااٞز ٜيف اٍعٖاااٟٗٝ
اٍس٠٨طاا٤ك ّٝناااةرت اٍق٠ااد ٟٞاٍنؿااري٣ك ٝاوناااٮت اٍا تٖةػااس عاارب تااٟٞرت ٝاٍقاا٠ظ ااٌٞك
ٝاٴمياا٠ٯت ٝعاارب اوٞاماارت اواةَقاا٤ك سٚاار ٜاٍعاااٙسٍ ٣ٯٕةػاااز اٍطااسٟرت ٍَْااٞاد اٴعٯّ٠اا٤
أدت إىل شٟاد ٣اٍة ٖ٠د ٍَ ْاعاات اٴزٙا ٠ا٤ك ٝشٟااد ٣إةػااز ّنااةرت اٍعٖاك عارب ٝضااُ٨
اٴعااٯٔ ازبْاٙريٟاا ٤اوةٞا ااد ٣عَاا ٥اٴٕرتٕاالك ٙٝاارا ٟعااد ٍاا٠ظ سنااط سناادا٘ وؿاادام٤٠
اٰخبازك ُ ٟعد أحد أخطس ّطا ٫ٝإةػاز اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١
خاّطًا :اٍةٞؾ٠ات ٍٱ ٖد ٣اٍبئث ٤٠يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ
اٍسمْ:١
 -1إ ااسا ٧اوصٟااد ّااٗ اٍدزاضااات حاا ِٞاٍٞاماارت اٮسرتاقااّٝ ١عاااٟري ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عاارب
اوٞامرت اٴٍيرتٝ ٤٠ٕٝاٍػبيات اٮ ةْاع٤٠ك سكًَا عاٗ قاسٝز ٣إ اسا ٧دزاضاات حاّ ِٞاد٦
ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز يف اٍنٖاااٞات اٍقكاااا ٤٠٨ػااايُ عاااأك ٝاٍنٖاااٞات اٴخبازٟااا ٤عَااا ٝ ٥اااٛ
اشبؿٞف
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 -2ٮ ااد ّااٗ اجياااد ّٖطَنااات سيسٟااٍَ ٤بئااٞث ٝاٍدزاضااات اٴعٯّ٠اا ٤اوستبطاا ٤اااٴعٯٔ
اٍسمْاا ١ػاايُ عااأك ٍٝبئااٞث ٝدزاضااات ّؿاادام ٤٠اٰخباااز عَا ٝ ٥اا ٛاشبؿااٞفك تةعَااه
رتت٠ااب أٍٟٞٝااات ازبْٚااٞزك ٝتػااي ُ٠ادباٙاتااّٞٝ ٛامقااٛك ٝتااأةري اٍنكاا ٤٠إةاااز ضبااددك
ٝدباااٝش حااساع اٍبٞا ااات اٴعٯّ٠اا٤ك ٝىَااٚا ّٖطَنااات أضاا ٓٚاٴعااٯٔ اٍسمْاا ١يف إعاااد٣
اٍةأى٠ااد عَاا ٥أ٠ْٙةٚااا عٖااد اٍبئااث يف اٍةااأوريات اٍا مييااٗ أ٘ ذبننٚااا ٝضااا ُ٨اٴعااٯٔ
اٍسمْ ٤٠عَ ٥ازبْٞٚز
 ّٗ -3اٍكسٝز ٢ذبدٟد أةس دٟدٍ ٣بٖا ٧سسٝ ٝقرت اٰ ٖدٕ ٣عسًا ٍَةغري اٍطسٟرت اٍر٢
ةسأ عَٝ ٤٩٠ ٥ضا ُ٨اٴعٯٔ ازبدٟدك ٍرًٍ تٞؾ ١اٍباحث ٤إ سا ٧دزاضات حاّ ِٞؿادام٤٠
اٰخباااز ٝعٯمةٚااا بٖااا ٧أ ٖااد ٣ازبْٚااٞز اٍط٠اضاا٤٠ك اٴقاااس ٤إىل إ ااسا ٧دزاضااات حااِٞ
ّؿدام ٤٠اٰخباز عرب غبيات اٍةٞاؾُ اٮ ةْاعٝ ١دٝزٙاا يف ٖاا ٧أ ٖادٝ ٣ضاا ُ٨اٴعاٯٔ
اٍةنَ٠د٤ٟ
 ّٗ -4اٰ ٤٠ْٙإ اسا ٧اوصٟاد ّاٗ اٍدزاضاات حا ِٞتقاعَ٠ا ٤ازبْٚاٞز ٝاعةْااد ٜعَاٝ ٥ضااُ٨
اٴعااٯٔ اٍسمْ٠اا٤ك ٝعٯماا ٤اٮعةْاااد اٍةؿااٞزات اودزىااٍ ٤ااد ٦ازبْٚااٞز حااّ ِٞؿاادام٤٠
اٰخباز عرب اٴعٯٔ اٍسمْ١ك ىرًٍ ّٗ اٰ ٤٠ْٙاٍبئث يف ّطةٟٞات اٍةقاعُ يف تطب٠ناات
اٰخباااز ٍٱ ٚااص ٣اٍٖناٍاا٤ك ح٠ااث إ٘ اٮعةْاااد ٝاٍةقاعااُ ّاارت تطب٠نااات اٰخبااازعَ ٥اٰ ٚااص٣
اٍٖناٍٟ ٤عد ّ٭وسًا إجيا ٠ا مٟٞا عَّ ٥ؿدام ٤٠اٰخباز ٍد ٦اوطةادّ
 ّٗ -5اٰ ٤٠ْٙإ اسا ٧اٍدزاضاات اٍعس ٠ا ٤اوػارتى ٤ا أىثاس ّاٗ احاث ٍٵضاةقادّ ٣اٗ
٠صات اٍعُْ ازبْاع ٥س ٥اٍبئث اٍعَْ٥ك سكًَا عٗ أ ٤٠ْٙإ سا ٧اٍدزاضاات اٍب٠ٖ٠ا ٤اٍا
عض اٍةاؿؿات ىاقاِ اٴعٯّٝ ١اٍعَ ٔٞاٍط٠اض ٤٠عَ ٥ضب ُ٠اوثاِ
دبْرت
 -6اٮٙةْأ اٍدزاضات اٍي٠قٕ ٤٠عسًا ٰ٠ْٙةٚا يف تناد ٟٓزٝ ٦٬تقطاريات دم٠ناٝ ٤أىثاس
عْنًا ح ِٞاٍعٞاٙس اٴعٯّ٤٠ك ا ٟط ٓٚيف تند ٟٓا عادًا دٟدٍَْ ٣ػيٯت اٴعٯّ٤٠
ٖٟ -7بغ ١اٍةٖ ٞيف ح ٓ اٍعٖ٠ات ٝخاؾ ٤س ٥اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠اٍة ٥تعةْد عَا ٥اٍعٖ٠اات
اٍؿااغري ٣أّ ٝةٞضااط ٤اسب اآك ٍاارًٍ ٮ ااد ّااٗ اٍةٖاا ٞيف ح اآ اٍعٖ٠اااتك ٝاٮعةْاااد عَاا٥
اٍعٖ٠ات اٍيبريٍ ٣يٟ ١يٖٙ ٘ٞاٌ إّيإٍ ٤٠ةعْٕ ٓ٠ةا٨ل اٍدزاض٤
 -8اضااةادأ أىثااس ّاااٗ أدا ٣حبث٠اا ٤يف اٴ اااسا٧ات اوٖ٠ ٚاا ٤يف صبااااِ م٠اااع ّؿااادام٤٠
اٰخبااازك ٝخاؾاا ٤يف اٍدزاضااات اٍ ا تعةْااد عَاا ٥اٰضااَ ٞاٍيْااٝ ١اٍي٠قاا ١يف مجاارت
اٍب٠إات ٝتقطري اٍٖةا٨لك ٝذًٍ ٍةاسا اٍٖةا٨ل ػيُ أىربعْناً ٝأىثس ّٞقٞع٤٠

اٮدباٙات اسبدٟث ٤يف حبٞث ٝدزاضات ّؿدام ٤٠اٰخباز يف عؿس اٴعٯٔ اٍسمْ١

 -8تٞظ٠ك اوٖٚل اٍة اسٟس يف م٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخبااز ّاٗ خاٯِ تطب٠اه اٮضةنؿاا ٧يف
ظاااسٝل دبسٟب٠اااٝ ٤خاؾااا ٤يف اوٞقاااٞعات اٍاا تطاااعٍ ٥ن٠ااااع ازتبااااط ّؿااادام ٤٠اٰخبااااز
ةقاعَ ٤٠ازبْٞٚز عرب غبيات اٍةٞاؾُ اٮ ةْاع١
 -9جيب أٟكًا اٍةٖ ٞس ٥اٍدزاضات اٍعس ٝ ٤٠تٖاّٞ ِٝقٞعات أىثس حداو ٤تاستبط ةطاٞز
تيٖ٠ ٍٞٞا اٴتؿاِ ٝعٯمة ٛاؿدام ٤٠اٰخبازك ٝاٍرتى٠ص عَا ٥م٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخبااز
ّاااٗ خاااٯِ اٍػااابيات اٮ ةْاع٠اااٝ ٤اوٞامااارت اٴٍيرت٠ٕٝااا٤ك ح٠اااث تٷطاااٝ ٓٚضاااا ُ٨اٴعاااٯٔ
اٮ ةْاع ٤٠يف ٝقارت أ ٖاد ٣ازبْٚاٞز عبا ٞاٰخبااز ٝاوٞقاٞعات ٝخاؾا ٤تَاً اٍا تػايُ
أ ٤٠ْٙخاؾٍ ٤دٟٓٚ
 -10جيب اٮٙةْأ اٮ ةٯ عَ ٥اٍبئث اٍعَْا ٥سا ٥أسسٟن٠اا ٝأٝز ٝاا ٝأّسٟياا ازبٖ٠ ٞا٤
ٝذًٍ ٍَٞمٞل عَ ٥اٮدباٙات اسبدٟث ٤اوستبط ٤ةطٞز دزاضات ّؿدام ٤٠اٰخبااز يف ٝضااُ٨
اٴعٯٔ ػيُ عأك ٝاٍٖػسات ٝاٍرباّل اٴخباز ٤ٟعَ ٝ ٥ا ٛاشبؿاٞف ّاٗ خاٯِ دباازب
ٝز ٦٬حبث ٤٠طبةَقٍٖ ٤طةط٠رت ّٗ خٯ ا عند اونازٕات ا ٕةاا٨ل اٍبئاٞث ٝاٍدزاضاات اٍا
أ سٟاال حااّ ِٞؿاادام ٤٠اٰخباااز ٍَةعااسل عَاا ٥زّ ٦٬ةعاادد ٣أىثااس عْنًااا ذباادد ّٖطَنااات
سيس ٤ٟدٟد ٣مييٗ اٮضرتغاد ٚا يف صبااِ م٠ااع ّؿادام ٤٠اٰخبااز يف عؿاس اٴعاٯٔ
اٍسمْ١
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دور الـعـالقــــــ

الع مـــ ــة يف

إدارة املخـ طر
دراسة وصفية على عينة مـ إدارا العالقـ
الع مة يف املؤسس الصحفية العربية

د .عبدالراضي مخلف حمدي البلبوشي
أضتاذ العالقات العامة واإلعالٌ املطاعد بكلية اإلعالو
جامعيت األشٍس واإلماو حمند بً ضعود اإلضالمية

197

198

ملخـــص
ضع عععد الدزاضع ععة لليعع ععر ا عييعع ععة دوز العالقع ععات العامع ععة ا داز امل ع ععاعس ودزجع ععة قع ععدزتَا
واعتنادٍا على عسق التييؤ واالضرتاتيجيات والوضائل بالتطييق على دازات العالقعات العامعة
باملؤضطات الصعفية العسبية (مصس واملنلكة العسبية الطعودية) واىطلقد مشكلة الدزاضة مً
التطاؤل السئيظ :ما الدوز الري تؤديُ العالقات العامة ا داز امل اعس باملؤضطات الصععفية
العسبيععة و ولتعقيععق أٍععداا الدزاضععة أجععسس اليااععر مطعععا ععامالا للنؤضطععات الصعععفية ا
مصععس واملنلكععة العسبيععة الطعععودية الععيت بل ععد  32مؤضطععة اكوميععة و اخمععة و تلطععة نععا
أجسي دزاضة مطععية ميداىيعة ينيعمل املنازضعع للعالقعات العامعة ا تلعا املؤضطعات واليعال
عددٍه  211مفسد باضت داو االضتيياٌ باملقابلة
أٌ داز العالقععات العامععة باملؤضطععات الصعععفية العسبيععة تلععا قععدز
و لصععد اليتععائ
عالية على داز امل اعس ومواجَتَعا وتعديس بقعو امل عاعس العامعة واملؤضطعية معً عالل طعة
وقائية للعفاظ على مسعة املؤضطة واحلد مً التعثرياات الطعليية للن عاعس علعى العس ه معً
أىَععا تعععاىو بقععو مععً ىقع التثٍيععل ا لععال داز امل ععاعس وتعتنععد بقععو علععى عععسق التييععؤ
بامل ععاعس مث ععل مش ععاز ات قسي ععق العن ععل وض ععؤال اء ععملاخ واملت صص ععع والعص ععل ال ععرٍي
وحتلي ععل الط ععالمة وعل ععى اض ععرتاتيجيات املواجَ ععة التالي ععة :جتي ععمل امل ععاعس وتعصي ععص قسخم ععة
امل ععاعس ومش ععاز ة قسخم ععة امل ععاعس واض ععت الل قسخم ععة امل ععاعس والت في ععل م ععً ا ععد
امل عاعس وعلعى االضعرتاتيجيات اإلعالميعة التاليعة :االضعتجابة والعدقا والكتنعاٌ والعتعف
والثقاقة االجتناعية وبياخ املعاىو وتكييعل املعلومعات واضعرتاتيجية الرت يعص نعا تعتنعد
بقو على الوضائل االتصال التالية :احملاضسات واملؤ سات واليدوات واطابات املؤضطة علعى
يكات التواخمل االجتناعو ووضعائل اإلععالو ايديعد عامعة وايسائعد وا عالت الصعادز ععً
املؤضطة واليشسات واملوقمل اإللكرتوىو للنؤضطة
وحتققد الدزاضة مً خمعة الفسوض اير توخملد ىتائ ا تيازات الفسوض وجعود عالقعة
ازتياعية بع دزجة قدز العالقعات العامعة علعى داز امل عاعس وبعع األٍعداا ودزجعة االعتنعاد
على عسق التييؤ واالضرتاتيجيات اإلعالمية واضرتاتيجيات مواجَة امل اعس
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مقدمة:

تعــا امل٪اتــات ايةــن َ ١ٝــٔ سٖــِ امل٪اتــات ايعربٝــ ١ايــت تٗــطِ خاط ــ ١ايعكــٌ; فٗــٞ
تشــهٌ اراٚ ٤سفهــار ٚاتاٖــات ايشــعٛح تــا ٙا٭اــاال ٚايكةــاٜا اياا ًٝــٚ ١ا ار ٝــ١
ٚتــاافع ــٔ َةــادٗا ٓــا ادهَٛــات ْٚط ٝــ ١يكٝاَٗــا بــاٚر ايٛاــ ٝفٗــ ٞتطعــر
يطٗاٜاات نثرل ٠اٛيطٗا َٔ َٗٓ ١اي نث ٔ املطا ـ إ َٗٓـ ١اي نـث ـٔ خ املخـاطرخ ـا
عٌ اراًُٗ ١ا سش ٘ ُارا ١رٜاض ١خ شا اد ٌخ نُا إٕ ايططٛر ايترٜع يف ٚاـاٌ٥
ا٫تةاٍ سَ ٚا ٜعرف بةناف ١خ املـٛاطٔخ اـ شلـا طـررا يار ـ ١سٕ بعةـٗا سوًـل سبٛابـ٘
ٚاي عض ا٭ ر َٗاد باٱو٬م س ٚاْ٫اَاج ٚيف ظٌ ٖـاا ايهـِ َـٔ ايطٗاٜـاات ٚايطنـاٜات
ٜطاي ٗا اي عض سٕ تطٛر َٔ ْ تٗا َٔ ٚ ٍ٬ضع ايٝـَٓ ١ااـ ٚ ١إ ـرا٤ات شـآًََٚ ١ظُـ١
ٱدار ٠تًو املخاطر اط ٢تةُٔ ا٫اطُرار يف سْشططٗا.

ٚتعـــا ٚظ ٝـــ ١إدار ٠املخـــاطر بامل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــ ١ـ ـ ٤ٶ ٜ ٫ط ـ ـ س َـــٔ َٗـــاّ
ايع٬قــات ايعاَــ ١يًنــا َــٔ ااارٖــا ايتــً  ١ٝف ــ ٞاايــ ١ايطٓ ــ ٪ــاٚل خمــاطر– سٜــا نــإ
ْٗ ٛا -دا ٌ امل٪ات ١س ٚار ٗا فعًٗٝا سٕ تعا ايعاٚ ٠تتطعا ٚتطأٖ َٔ ـٚ ٍ٬ضـع
طــ ١تطةــُٔ نافــ ١ا٫اــذلاتٝ ٝات ٚطــرم ايطٓ ــٚٚ ٪اــا ٌ٥املٛا ٗــٚ ١تــدلأ سُٖٝطٗــا يف
تـطك ٌ ٖـا ٙامل٪اتـات يف ظـٌ
امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝبشهٌ ٚاضح ٓاَا تـرت
َا حي ٝبٗا َٔ خماطر فرضطٗا ايظرٚف ٚا٭ااال ايت ميـر بٗـا ايعـال ايعربـَ ..ٞـٔ ٖٓـا
ف ـ ٕ ٖــا ٙايارااــ ١تتــع ٢إ َعرفــ ١دٚر ايع٬قــات ايعاَــ ١يف إدار ٠املخــاطر يف امل٪اتــات
ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
 الدراسات السابقة :يف ااٚد ًِ اي ااث ل تططرم درااٚ ١ااا ٠يـاٚر ايع٬قـات ايعاَـ١
يف إدار ٠املخاطر ا س ٚا ْكةار اـادار يف ٖـاا الـاٍ ادٝـٚ ٟٛاملتـطك ًٚ ٞبٓـاًٝ ٤ـ٘
مت ر ايارااات ذات ايةًٛ ١ضٛع اياراا ٢ً ١ايٓن ٛايطاي:ٞ
س٫ٚر :ايارااات ايت تٓاٚيت ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةن ٚ ١ٝاٱ .١َٝ٬
 -1دراا ١ا :ٍٛسٖااف ٚٚظا٥ف ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةـن  ١ٝيف َةـر.
( )ّ1991ااـــطٗافت ٚأـــف سٖـــااف ٚٚظـــا٥ف ايع٬قـــات ايعاَـــ ١يف امل٪اتـــات ايةـــن ١ٝ
املةــر :١ٜا٭ٖــراّ ٚس ــار ايٝــٚ ّٛرٚأ ايٛٝاــف ٚدار ايطنرٜــر ٚٚنايــ ١سْ ــا ٤ايشــرم
ا٭ٚاـ َــٔ ــ ٍ٬درااــَٝ ١ااْٝــً ١ــَ ٢ــاٜر ٟايع٬قــات ايعاَــ ١بٗــا ً ٚةــت إيــ ٞتعــاد
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ا٭ٖااف ايت تتع ٢إ حتكٝكٗا س ٗ  ٠ايع٬قـات; ٚيهٓٗـا ًـت َـٔ ايطـٛاإٔ املطًـٛح بـ
ا٭ٖـــااف املٗ ٛـــ ١يً ُٗـــٛر ايـــاا ًٚ ٞا ـــار ٚ ٞتعطـــدل س ُـــاٍ خايطتـــٗ٬ٝت خٚس ُـــاٍ
خا٫اــطك اٍخ ٖــ ٞايةاي ــ ١يف ٚظاٗ ٥ــا يف امل٪اتــات ايةــن ٚ ١ٝسٕ إدار ٠ايطنرٜــر ٚاٱ ــٕ٬
تـــ٪د ٟدٚرار َُٗـــا يف سدا ٤اُ ٛـــ ١ايٛظـــا٥ف اٱ َٝ٬ـــٚ ١ايا اٝ٥ـــٚ ١اٱ ْٝ٬ـــٚ ١ايذلٝ ٚـــ١
يًُ٪اتٚ ١سٕ مجٝـع امل٪اتـاتَ -ـا ـاا ٚنايـ ١سْ ـا ٤ايشـرم ا٭ٚاـ  -تط ـ٘ يٛضـع
ٗــاأ ايع٬قــات ايعاَــ ١يف َتــط ٣ٛإدارٖٚ ٠ــَ ٛــٔ املتــطٜٛات اٱدارٜــ ١املطٛاــط ;١سَــا ًــ٢
َتط ٣ٛتار ٜايعاًَ يف س ٗ  ٠ايع٬قات ايعاَ ١بطًو امل٪اتات فَٗٓ ٛخ ض بشا ٠اٝث
ل حيةٌ(  ٢ً َِٗٓ )%74.6س ٟتار ٜيف ااي٘.

()1

 -2دراا ١ا :ٍٛدٚر ايع٬قـات ايعاَـ ١يف امل٪اتـات اٱ َٝ٬ـ ١ايتـٛداْ -١ٝدرااـ١
تط ٝك ٢ً ١ٝا٭َاْ ١ايعاَ ١لًس اٱ  ّ٬ا ار  )ّ2003( .ٞرأات دٚر اًس اٱ ّ٬
ا ار  ٞيف ايتٛدإ -ن ٗاأ يًع٬قـات ايعاَـ -١ٱبـراأ ايةـٛر ٠ادكٝكٝـ ١يًتـٛدإ يف
ٚاا ٌ٥اٱ  ّ٬اٱقًُٝٝـٚ ١اياٚيٝـٚ ١ايطعـرف ًـ ٢س ٚـ٘ ايكةـٛر ٚا طُـات ًـ ٢املـٓٗ
ايٛأ ـ ٚ ٞايطــار ٚ ٞااــطخاَت ــا ٠سدٚات ٖــ ٞحتًٝــٌ املخطٛطــات ٚايٛاــا٥ل ٚاملكابًــ١
ٚامل٬اظــٚ ١ا٫اــط اْ ١نــأدٚات اُــع اي ٝاْـــاتٚ ..تٛأــًت إ سٕ ا٭َاْــ ١ايعاَــ ١لًـــس
اٱ  ّ٬ا ار  ٞل حتكل ا٭ٖااف املٓٛط ١بٗا ٱبراأ أٛر ٠ايتٛدإ ادكٝكٝـٚ ١ايطعرٜـف
بــ٘ دا ً ٝـار  ٚار  ٝـ را ٚافطكــرت ايكــ ٠ٛايعاًَــ ١يًطأٖٝــٌ ٚايطــارٚ ٜضــعف إاــٗاّ اٱ ــّ٬
ا ار  ٞيف ايطعرٜف بايتٛدإ ْٚشاطات٘ ٚاأدٚا  ١ٝايعٌُ ٚتاا ً٘ َـع ٗـات س ـرَ ٣ٹثـٌ
ٚأار ٠ا ار  ١ٝيةعف ايطٓتٝل.

()2

 -3درااــ ١اــ :ٍٛايٛظ ٝــ ١ا٫تةــاي ١ٝٱدار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ١
املةر -١ٜدراا ٢ً ١امل٪اتـات ايةـن  ١ٝايكَٝٛـٚ ١احتـاد اٱذا ـٚ ١ايطً ٜـ ٕٛاملةـر.ٟ
( )ّ2009اًًت ايٛظ ١ ٝا٫تةاي ١ٝيًع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات اٱ َٝ٬ـٚ ١ا طُـات ًـ٢
ارا ١ايكا ِ٥با٫تةاٍ باٱضاف ١إ تك ِٝٝااُٗٛر ايـاا ً ٞشلـاٙ
املٓٗج املتن ٞ٭اايٝ
املُاراــ ١بــايطط ٝل ًــٓٝ ٢ــ٘ قٛاَٗــا  77ارا ـار  َ 189ٚنٛا ـار َــٔ ااُٗــٛر ايــاا ًٞ
يًُ٪اتــات ايةــن  ١ٝايكَٝٛــٚ ١احتــاد اٱذا ــٚ ١ايطً ٜــ ٕٛبااــطخااّ ا٫اــط ٝإ باملكابًــ١
 ٚر ــت بٓطــا٥ج َٓٗــا :تٗــطِ امل٪اتــات ايةــن ٚ ١ٝاحتــاد اٱذا ــٚ ١ايطً ٜــ ٕٛب ٛــٛد طــ٘
اــٓٚ ١ٜٛاابطــ ١يعُــٌ إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــٚ ١ارت ــاع در ــ ٚ ١ــ ٞاملُارا ـ بٗــا ٙا طــ١
ٚارت اع– سٜةار -در  ٚ ١ــ ِٗٝبأٖـااف ٚسْشـط ١إداراتٗـِ ٚمتثًـت سنثـر ا٭ٖـااف ايـت

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

تٗــطِ بٗــا إدارات ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتـــات اٱ َٝ٬ــ ١يف تكــا ِٜا ــاَات يًعـــاًَ
بامل٪اتً ٚ ١ل أٛر ٙذٖٓ ٘ٝإ ابٗٓ ٘ٝا بُٓٝا ترن ت ا٭ْشط ١ا٫تةاي ١ٝيف ا٭ْشـط١
()3
ا اَ ١ٝا اأ ١بايعاًَ بٓت ٚ )%93.5( ١سْشط ١ايطٓظ ِٝبٓت )%92.2( ١
 -4دراا ١ا :ٍٛس ٬قٝات ايعاًَ بايع٬قات ايعاَ ١يف ايةناف ١ايعراق)ّ2010( .١ٝ
ااطٗافت َعرف ١ساـايُ ٝـٌ ايعـاًَ بايع٬قـات ايعاَـ ١يف امل٪اتـات ايةـن َٚ ١ٝـا٣
ايط ـ اَِٗ بأ ٬قٝاتٗــا ٚاملعــاٜرل ايعًُٝــ ١يف ْشــاطٗا ٚااــطخاَت َــٓٗج املتــح با٭اــًٛح
ايشـاٌَ يًعـاًَ يف رٜـا ٠ايةـ اا ٚايعاايـٚ ١املـاٚ ٣ا طُــات ًـ ٢ا٫اـط ٝإ ٚتٛأــًت
يٓطــا٥ج ــاَٗٓ ٠ــا :سٕ  ٚــٛد ايع٬قــات ايعاَــ ١يف س ٟرٜــاٜ ٠ــٛفر َعرفــُٝ ١كــ ١شــانًٗا
ٚظرٚفٗــا ٚاٝااــطٗا ــا ٜعٗٓٝــا ًــ ٢حتكٝــل ٬قــات ٝــاَ ٠ــع ااُٗــٛر ٚسٕ املعــاٜرل
ا٭ ٬ق ١ٝتعهس ايةـٛر ٠ايآٖٝـ ١يً رٜـا ٠يـا ٣ااُٗـٛر ٚسنـا ايعـاًًَ ٕٛـ ٢ضـرٚر٠
ا طُـــاد املعـــاٜرل ا٭ ٬قٝـــ ١يف اراـــْ ١شـــاة ايع٬قـــات ايعاَـــ ١يف ايةـــناف ١ايعراقٝـــ١
()4
ٚضرٚر ٠تٛظٝف ساايٚٚ ٝاا ٌ٥ايع٬قات ايعاَ ١يف حتكٝل جناا امل٪ات ١ايةن .١ٝ
 -5درااـ ١اــٚ :ٍٛاقــع ايع٬قــات ايعاَـ ١يف امل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ا٭ردْٝــ)ّ2012( .١
ااــطٗافت ايطعــرف ًــٚ ٢اقــع ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ا٭ردْٝــٚ ١نٝ ٝــ١
اراَٗ ١اَٗا َٚا ٣ن ا٤تٗا ٚا طُـات ًـَ ٢ـٓٗج املتـح يًُ٪اتـات اٱ َٝ٬ـ ١ايـت
تهْٛت َٔ ايةنف اي ١َٝٛٝا٭ربع ٪َٚاتـ ١اٱذا ـٚ ١ايطً ٜـٚٚ ٕٛنايـ ١ا٭ْ ـا ٤ا٭ردْٝـ١
(بذلا) ٚط كت َتنار شاَ٬ر ملُارا ٞايع٬قات ايعاَ ١يف تًو امل٪اتات  َٔٚسِٖ ْطاٗ ٥ا:
سٕ سنثــر َــٔ ْةــف املُارا ـ ٜ ٫عًُــ ٕٛضــُٔ إدارَ ٠تــطكً ١يًع٬قــات ايعاَــٚ ١اظٝــت
املٗــاّ ا٫تةــاي ١ٝبــأ ًْ ٢ت ـ  ١يف اراــٚ ١ظــا٥ف ايع٬قــات ايعاَــ ١اــِ َٗــاّ ايطخطــٝ
ٚاي نٛل ٚايطكٚ ِٜٛسٕ ن ا ٠٤ايكٝاّ ٗاّ ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتـات اٱ َٝ٬ـٖ ١ـٞ
()5
ن اَ ٠٤طٛاط.١
 -6درااــ ١اــ :ٍٛدٚر دٚا٥ــر ايع٬قــات اياٚيٝــٚ ١ايعاَــ٪ ١اتــ ١اٱذا ــٚ ١ايطً ٜــٕٛ
ا٭ردْ ١ٝيف تار ٜايعاًَ بـ دارت ٞا٭ ـار ٚايـدلاَج )ّ2012( .ااـطٗافت تٛأـٝف ايـاٚر
ايا٪ٜ ٟد ٜ٘ايطار ٜيف تأٖ ٌٝايعاًَ يف َ٪ات ١اٱذا ـٚ ١ايطً ٜـ ٕٛا٭ردْٝـٚ ١دٚر دٚا٥ـر
ايع٬قـات اياٚيٝــٚ ١ايعاَـٚ ١ااــطخاَت املـٓٗج املتــنٚ ٞسدا ٠ا٫اـط ٝإ يًطط ٝــل ًـٓٝ ٢ــ١
َهَ ١ْٛـٔ  َ 263نٛاـار ٚتٛأـًت لُ ٛـَ ١ـٔ ايٓطـا٥ج َٓٗـا :إٕ دٚا٥ـر ايع٬قـات اياٚيٝـ١
ٚايعاَ٪ ١ات ١اٱذا ٚ ١ايطً  ٕٜٛتعا براَج ناْت َُٗٚ ١ترن ت ًـ ٢نطابـ ١ا٭ ـار
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ٚإ ــااد ايطكــارٜر اٱ ارٜــٚ ١ايــدلاَج ادٛارٜــ ١نُــا سظٗــرت َــا ٣ادا ــ ١يًــاٚرات ٚسٕ
تكُٝٝــات امل نــٛا يًــاٚرات ــا٤ت اــً  ١ٝبار ــ ١ن ـ رل ٠ــاار ٚسٕ َتــط ٣ٛرضــاِٖ ــٔ
()6
اياٚرات آَ ٤خ ةار اار.
 -7درااــ ١اــ :ٍٛساــاي ٝا٫تةــاٍ ٚٚاــا ً٘٥يف ايع٬قــات ايعاَــ -١درااــَ ١كارْــ١
يًُ٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ايرزلٝــ ١يف عــافظت ــإ ٚأــٓعا )ّ2014( .٤ااــطٗافت َعااــ١
اراــ ١ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ايُٝٓٝــٖٚ ١ــ ٞدرااــٚ ١أ ـ ١ٝ
ساــايٝ
حتًًٝٝــَ ١كارْــ ١س رٜــت ًــ َ 42 ٢نٛا ـار َــٔ ايعــاًَ بطًــو امل٪اتــات با ٫طُــاد ًــ ٢سدا٠
ا٫اط ٝإ ٚتٛأًت إ سٕ ط ٝع ٌُ ١ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات اٱ َٝ٬ـ ١ايرزلٝـ ١يف
أٓعا ٤سفةٌ َٔ إ بُٓٝا ٚردت ا٭اـاي ٝاملتـطخاََ ١ـع ااُٗـٛر ايـاا ً ٞنايطـاي:ٞ
ا٫تةــاٍ ايً ظــٚ ٞا٫تةــاٍ ايشخةــ ٞامل اشــر َٚــع ااُٗــٛر ا ــار ٚ ٞردت ساــايٝ
ا٫تةـــاٍ يف اتـــاٖ ٚا٫تةـــاٍ ايشخةـــ ٞامل اشـــر ٚت آٜـــت اٱ ابـــات اـــ ٍٛايٛاـــاٌ٥
املتطخاَ ١بايع٬قات ايعاَ ١فهاْت بإٔ َعظِ ايٛاا ٫ ٌ٥تتطخاّ ٚاي عض ورل َطأنـا
( ()7
َٔ ااطخااَٗا بُٓٝا ٚافل اي عض ً ٢ااطخااّ ٚاٚ ١ًٝاااٖٞٚ ٠خ اٱْذلْتخ
 -8درااــ ١اــ :ٍٛاتاٖــات ايكٝــاد ٠اٱدارٜــ ١يف ايكٓــٛات ا يطً ْٜٝٛــ ١ــٚ ٛظــا٥ف
ايع٬قات ايعاَ -١درااَٝ ١ااْ َٔ ١ٓٝ ٢ً ١ٝايكٝادات اٱدار ١ٜيف ايكٓـٛات ايطً ْٜٝٛـ١
ايتعٛد ١ٜادهٚ ١َٝٛا اأ )ّ2016( .١رأات اتاٖات ايكٝادات يف ايكٓٛات ايطً ١ْٜٝٛ
ايتــعٛد ١ٜــٚ ٛظــا٥ف ايع٬قــات ايعاَــٚ ١حتاٜــا َٛقعٗــا َــٔ اشلٝهــٌ ايطٓظُٝــ ٞيف تًــو
ايكٓٛات ٚايعٛاٌَ املـ٪ار ٠يف تهـ ٜٔٛتًـو ا٫تاٖـات ٖٚـ ٞدرااـٚ ١أـ  ١ٝا طُـات ًـ٢
َٓٗج املتح ٚسدا ٠ا٫اط ٝإ ٚتٛأًت لُ َٔ ١ ٛايٓطا٥ج َٔ سُٖٗا :إٕ ايكٝادات اٱدارٜـ١
بايكٓٛات ايطً  ١ْٜٝٛايتعٛدَ ١ٜط ا ٛ ًٕٛ٥سُٖٝـ ١ايع٬قـات ايعاَـ ١يف ايكٓـٛات ايطً ْٜٝٛـ١
اٛا ٤اده ١َٝٛس ٚا اأٚ ١تراٚات در َٛ ١افكطِٗ بـ ف٦ـط َٛافـل َٛٚافـل بشـا٠
نُا ٚافكٛا ًَٛ ٢قع ايع٬قـات ايعاَـَ ١ـٔ اشلٝهـٌ ايطٓظُٝـٚ ٞايٛظـا٥ف ايـت تكـ ّٛبٗـا
()8
تا ٙااُٗٛر اياا ً.ٞ
ااْٝار :ايارااات ايت تٓاٚيت إدار ٠املخاطر.
 -1درااـــ ١اـــ :ٍٛاٱدار ٠اداٜثـــ ١ملخـــ اطر ا٥٫طُـــإ يف املةـــارف ٚفكـــا يًُعـــاٜرل
اياٚي )ّ2007(.١ٝااطٗافت تكٝـٚ ِٝاقـع ا٫اـذلاتٝ ٝات ٚسْظُـ ١إدار ٠املخـاطر ايـت تط ٓاٖـا
املةــارف يف فًتــط ٚٚضــع إطــار َطهاَــٌ ٜتــا اٖا ًــ ٢تطــٜٛر ْظــِ إدار ٠خمــاطر

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ا٥٫طُإ ٚفكا يًُعـاٜرل ٚاٱرشـادات ايرقابٝـ ١املةـرف ١ٝاياٚيٝـَٚ ١ـٔ سٖـِ ْطاٗ ٥ـا :ن ـا٠٤
إدار ٠ايعًُٝــ ١ا٥٫طُاْٝــ ١يف املةــارف باٱضــاف ١إ ا٫يطـ اّ بايةــٛاب ٚايكٛا ــا اٱي اَٝــ١
ايت تةـعٗا اـًط ١ايٓكـا يًُةـارف َـٔ س ـٌ د ٝـف اـا ٠خمـاطر ا٥٫طُـإ ٚسْـ٘ ٜةـع
ًـ ٢املةـارف قٝـاا خمـاطر ا٥٫طُـإ ٚفــل َٓٗ ٝـات بـاأٍ  2يعـاّ تـٛفر املكَٛـات اي٬أَــ١
يطط ٝــل ا٭اــاي ٝاملعاأــر ٠اٝــث ت ةــٌ ااــطخااّ ا٭اــًٛح املعٝــار ٟاملٛاــا ٓــا قٝــاا
()9
خماطر ا٥٫طُإ ٚفل َٓٗ  ١ٝباأٍ ٔ 2ااطخااَٗا ٭اًٛح ايطك ِٝٝاياا ً.ٞ
 -2دراا ١ا :ٍٛإدار ٠املخاطر ا٥٫طُاْٚ ١ٝدٚرٖا يف ادا َٔ ايكرٚ

املطعثر- ٠

درااـ ١تط ٝكٝـ ١يًُةـارف اا ا٥رٜـ )ّ2010( .١ااـطٗافت إبـراأ اٱطـار ايعـاّ ٱدار٠
املخـاطر ٚعاٚيـ ١فٗـِ ٚحتًٝـٌ َعـاٜرل آـ ١بـاأٍ اياٚيٝـ ١ٱدار ٠املخـاطر ٚسُٖٝـ١
َكرراتٗا يف ٚضع َٓاٖج تعٌُ ً ٢ض ايعٌُ املةريف يف َعااـ ١خمـاطر ٚعاٚيـ١
تط ٝل َٓٗج ايطةٓٝف اياا ً ٞاملكذلا َٔ ق ًٗا يف تك ِٝٝخماطر ا٥٫طُإ ٚتٛأًت إ
سٕ اي ٓٛى تكـ ّٛبطكٝـ ِٝع ظـ ١قرٚضـٗا بةـ  ١دٚرٜـ ١ي٬طـ٬ع ًـْ ٢شـاطٗا ا٥٫طُـاْٞ
٪َٚشـرات تعثرٖـا َـٔ ـَ :ٍ٬عرفـ ١ف٦ـات املكذلضـ

ا٭نثـر تعثـرا َـٔ اٝـث ط ٝعـ١

ْشاط٘ٚ .ا ِ ْٚت  ١ايكر ٚاملطعثر ٠يف نٌ قطاع ٚيف نٌ ْٛع َٔ سْـٛاع ايكـرٚ
ٚنـاا ضـرٚر ٚ ٠ـٛد تهاَـٌ بـ ايطنًٝـٌ املـايٚ ٞايطنًٝـٌ اٱاةـا ٞ٥يط ـاد ٟايكةـٛر
ايٓا ِ ٔ ااطخااّ ايطنً ٌٝاملايٞ

رد ٙيطك ِٝٝخماطر ا٥٫طُإ.

()10

 -3دراا ١ا :ٍٛإدار ٠املخاطر يف ايةرلف ١اٱا )ّ2010( .١َٝ٬تتطٗاف ا ط ار سدا٤
إدار ٠املخــاطر يف اُ ٛــ ١ايدلنــ ١املةــرفٚ ١ٝبٝــت ايطُٜٛــٌ ايهــٜٛت يك ٝـاا ايع٬قــ ١ب ـ
ايعا٥ــا ٚاملخــاطرٚ .٠ا طُــات ًــ ٢املــٓٗج ايٛأ ـ ٚ ٞاملــٓٗج املكــارٕ ٚس رٜــت يف اي ــذلَ ٠ــٔ
ٚ .ّ2010 -2004تٛأـــًت إ سٕ اي ـــٓه اٱاـــ َٝ٬حيككـــإ اشلـــاَ املطًـــٛح َـــٔ
ا٭َإ ٪ٜٚشر ذيو ًـ ٢ا٭دا ٤ااٝـا ٱدار ٠املخـاطر ٚتـطِ إدار ٠املخـاطر َـٔ ـ ٍ٬آـ١
إدار ٠املخاطر ايت تطه َٔ ٕٛس ةا َٔ ٤اٱدار ٠ايعًٝا َـٔ نافـ ١ايطخةةـات ايرٝ٥تـ ١يف
الُ ٛط ;  ٖٞٚتكاّ اٱرشاد ٚاملتا ا ٠يف اٱدار ٠ايعاَ ١يًُ ٝاْٚ ١ٝاملخاطر ايـت ميهـٔ
ايطعر شلا .بُٓٝا تعرضت يًُخاطر ْ تٗا;  ٖٞٚخماطر ايتٛٝيٚ ١ا٥٫طُـإ ٚايذلنٝـ
()11
ٚايتٛم ٚخماطر ايطشة.ٌٝ
 -4دراا ١ا :ٍٛإدار ٠املخاطر ا٥٫طُاْ ١ٝيف اي ٓٛى ايط ارٜـ )ّ2012( .١ايكـت ايةـ٤ٛ
ً ٢إدار ٠املخاطر َٔ  ٍ٬ر َ اُٖٗٝا ٚدٚرٖا ٚسُٖٝطٗا ٚطرا امل اد ٨ا٭اااـ١ٝ
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ٱدار ٠املخــاطر ا٥٫طُاْٝــ ١ايــت تٓطــًٗٝ ٟٛــا اٱ ــرا٤ات ايٛا ـ اداذٖــا َــٔ ق ــٌ اي ٓــٛى
يط ع ٌٝاٝااطٗا اااٜا ٠يف إدار ٠املخاطر ٚس رٜت ًَ ١ٓٝ ٢ـٔ إدارات خمـاطر ا٥٫طُـإ
يف اي ٓٛى ايط ار ١ٜبٚ ١ٜ٫ٛرقًٚ ١تٛأًت إ سٕ سٖـِ أـٛر املخـاطر ا٥٫طُاْٝـ ٙ ;١املطعًكـ١
ٚاملطعًك ١باملشرٚع املُٚ ٍٛسٕ املخاطر ا٥٫طُاْ ١ٝتٓشأ بت ا ٤ٛاي ٓو إ
باملكذل
تكـا ِٜايكـر ٚس ٚا٥٫طُـإ يٮفـراد ٚايكطا ـات ا٫قطةـادَ ١ٜـع ـاّ َكارتـ٘ ًـ٢
ااذل اع اكٛق٘ املطُثً ١يف َ ًغ ايكر ٚفٛا٥اٖٚ ٙاا ايت قا ٜٓطج ـٔ ـاّ قـار٠
ً ٢ايٛفا ٤برد َ ًغ ايكـر ٚفٛا٥ـا ٙيف تـار ٜا٫اـطنكام احملـاد س ٚسْـ٘ يـ٘
املكذل
ايكار ٠املاي ٢ً ١ٝايتااد ٚيهٓ٘ ٜ ٫رو يت

س ٚٯ ر.

()12

 -5دراا ١ا :ٍٛا٭أَات ٚاملخاطر يف امل٪اتات ايطعً )ّ2013( .١ُٝٝااطٗافت تثكٝف
ايطــ٬ح ٚايطاي ــات ٚاملعًُ ـ ٚاملعًُــات باٱضــاف ١إيــ ٞايطــاقِ اٱدار ٟيًطٓ ــ ٪ق ــٌ اــاٚل
ا٭أَات ٚاملخاطر ٚا٫اطعااد ملٛا ٗطٗا ٚمته اٱدار ٠املعٓ َٔ ١ٝايتٝطر ٢ً ٠املٛقـف
ٚاحملافظــً ١ــ ٢ا٫اــطكرار ايعــاّ يط ــاد ٟاْكطــاع اــرل ايعُــٌ ٖٚــ ٞدرااــٚ ١أ ـ ٚ ١ٝقــا
تٛأًت إي ٞسْ٘ ٫با َٔ َشارنٗ ١ـات ذات َعرفـ ١يهتـ املكذلاـات ٚايٓةـا٥ح يطع ٜـ
ات ـاع طـ َٛا ٗــ ١ا طـر بشـهٌ أــنٝح ٚتأاـٝس طـ ١أــٝاْ ١دٚرٜـَ ١ـٔ ق ــٌ ٚأار٠
ايذلبٚ ١ٝايطعً ِٝيًُاارا ٚرب نٌ َ٪ات ١تعًُٝٝـ ١بـأقرح َرنـ دفـاع َـاْٚ ٞتعـٝ
َــراق دٚر ٜـ ًــ ٢املــاارا َــٔ َةــادر ار ٝــًٖ٪َ ١ــ ١يطكٝــ ِٝب٦ٝــ ١املاراــ ١يًنــا َــٔ
()13
املخاطر احملطًُ.١
 التعليق علققل الدراسققات السققابقة :بعـر
ايطاي:١ٝ

ايارااــات ايتــابك ١ـرج اي ااــث بامل٬اظــات

 َٔ اٝث َٛضٛع اياراا :١ااٚيت واي  ١ٝايارااات ايطعـرف ًـ ٢سٖـااف ٚٚظـا٥فايع٬قات ايعاَ ١بشهٌ اّ َثـٌ درااـات ( ـاٚا ٜااـ سأاٖـر املـ٪ذٕ ٗٝ ٚـإ
اي كٗــاَٗٓٚ )٤ــا َــٔ رن ـ ًــٚ ٢ظ ٝــ ١ا٫تةــاٍ (دٜٓــا ا طــاة) َٗٓٚــا َــا تٓــاٍٚ
ساــاي ٝا٫تةــاٍ ٚٚاــا( ً٘٥اــعٝا ٠ا ٝــ ) بُٓٝــا تٓــا ٍٚبعةــٗا ٚاقــع ٚس ٬قٝــات
ايع٬ق ات ايعاَ( ١ساٝـٌ اطاًَـٚ ١نـر ِٜاملٛاـٚ )ٟٛبايطـاي ٞل تطٓـا ٍٚدٚر ايع٬قـات
()14
ايعاَ ١يف إدار ٠املخاطر إمنا تٓاٚيت دٚرٖا يف إدار ٠ا٭أَات.
 َٔ اٝث ْٛع ايارااـ : ١تةً ـت ايارااـات ايٛأـ َ ١ٝـا ـاا درااـ( ١سأاٖـر املـ٪ذٕ)اٝـث مجعــت بـ ايارااــات ايٛأـ ٚ ١ٝايطار ٝـ ١سَــا ا٭اـًٛح فةاي ٝــ ١ايارااــات

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ناْت َٝااْ ١ٝإَـا س رٜـت ًـَ ٢ـاٜر ٟايع٬قـات ايعاَـ ١س ٚايعـاًَ يف ايع٬قـات
ايعاَــَ ١ــا ــاا درااــ( ١سأاٖــر املــ٪ذٕ ٚاــعٝا ٠ا  ٝـ ) اٝــث مجعــت بـ ا٭اــًٛح
املٝااْٚ ٞايطنً.ًٞٝ
 َٔ اٝث املٓٗج :ايةاي  ١ٝايعظُ َٔ ٢ايارااات ا طُـات ًـَ ٢ـٓٗج املتـح بااـطثٓا٤دراا( ١سأاٖر امل٪ذٕ) اٝث ا طُات ً ٢آَ ٠اٖج َٔ بٗٓٝا املٓٗج املتن.ٞ
 َــٔ اٝــث ايعٓٝــ :١تٓ ٛــت ٓٝــ ١امل٪اتــات فــ عض ايارااــات تٓاٚيــت امل٪اتــاتاٱ َٝ٬ــٚ ١بعةــٗا مجــع بــ امل٪اتــات ايةــن ٚ ١ٝاٱذا ٝــٚ ١ايطً ْٜٝٛــ( ١دٜٓــا
ا طــاة ٚساٝــٌ اطاًَــٗ ٚ ١ــاد اي كٗــاٚ )٤اي ـ عض اٯ ــر اقطةــر ًــ ٢امل٪اتــات
ايةن  ( ١ٝاٚا ٜااـ ٚنـر ِٜاملٛاـ )ٟٛسً ٚـ ٢ايكٓـٛات ايطًْٜٝٛ ٝـ( ١اـًطإ
ايشٗر)ٟ
 َٔ اٝث ساًٛح ايعٓٝـ : ١واي ٝـ ١ايارااـات س رٜـت بأاـًٛح ايعٓٝـَ ١ـا ـاا درااـ١(نــر ِٜاملٛاــ )ٟٛايــت س رٜــت بأاــًٛح املتــح ايشــاٌَ ٚتــر ٣ايارااــ ١ادايٝــ١
بأاًٛح املتح ايشاٌَ يًُ٪اتات ايةن  ١ٝيف َةر ٚاملًُه ١ايعرب ١ٝايتعٛد.١ٜ
 َٔ اٝث ا٭دٚات :تهاد ايارااات تعطُا ً ٢ا٫اط ٝإ يف مجع اي ٝاْات بااـطثٓا٤درااــ( ( ١سأاٖــر املــ٪ذٕ) ايــت مجعــت ب ـ ا٫اــط ٝإ ٚحتًٝــٌ املةــُٚ ٕٛاملكابًــ١
ٚامل٬اظٚ ١دراا( ١دٜٓـا ا طـاة) ايـت مجعـت بـ ا٫اـط ٝإ ٚاملكابًـٚ .١ايارااـ١
اداي ١ٝتعطُا ً ٢ا٫اط ٝإ باملكابً.١
 مشكلة الدراسةٜ :شٗا ال اي ّٛٝحت٫ٛت ٚتٗاٜاات طايت امل٪اتات ايةـن  ١ٝايعربٝـ١
ايت تعاْ َٔ ٞااٚل خماطر– يف بعض ا٭اٝإ -فهإ ًٗٝـا ا٫اـطعااد َـٔ ـٍ٬
إداراتٗــا املخطً ــ ١ملٛا ٗــَ ١ثــٌ ٖــا ٙاملخــاطر ٚبايطــاي ٞتطنــاد َشــهً ١ايارااــ ١يفخ
ايطعرف ً ٢دٚر ايع٬قات ايعاَ ١يف إدارتٗا يًُخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
 أهمية الدراسة :تٓطًل سُٖ ١ٝايارااْ َٔ ١شاة ايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن ١ٝ
ٚدٚرٖا يف تٗ ٘٦ٝايظرٚف املٓاا  ١بايطٓ ٚ ٪ايطخط ٝملٛا ٗ ١املخاطر ٚإداراتٗا إ َٝ٬ار
ا ٜتُ ٢خإ  ّ٬ا طرخ ٚبايو ٜعا ايرب ب ايع٬قات ايعاَٚ ١املخـاطر اـا٫ر ًُٝـار
اــاٜثار ٜع ـ اي ــااث ًــ ٢إ ــرا ٤درااــات َتــطك ً ١ٝــا ٜــٓعهس إ ابــا ًــ ٢سدٚار
ايع٬قــات ايعاَــ ١يف إدار ٠املخــاطر  ٜٚـ ٚد املهط ــ ١اٱ َٝ٬ــ ١برافــا اٜــا َــٔ ٚافــا
املعرف.١
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 أهداف الدراسة :تتطٗاف اياراا ١تك ِٝٝدٚر ْٚشاة ايع٬قات ايعاَ ١يف إدار ٠املخـاطر
ٚقٝــاا در ــ ١قــارتٗا َٚعرقــ ١ا٫اــذلاتٝ ٝات ٚايٛاــا ٌ٥ايــت تعطُــا ًٗٝــا ٚعاٚيــ١
تــاي ٌٝايعك ــات ايــت تٛا ٗٗــا ــا ٝ ٜــا يف تطــٜٛر دٚرٖــا ٚبايطــايْ ٞشــر ايــ ٞ ٛب ـ
اير٩ااٚ ٤ايعاًَ بط ٜٚاِٖ كٝك ١دٚرٖا يف ا٫اطعااد ملٛا ٗ ١املخاطر.
 تساؤالت الدراسة وفروضها:
س -تتا٫٩ت اياراا :١اْطًكت ايارااَ ١ـٔ ـ ٍ٬ايطتـا ٍ٩ايـرٝ٥س ايطـايَ :ٞـا ايـاٚر
ايــا ٟت٪دٜــ٘ ايع٬قــات ايعاَــ ١يف إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــٚ .١ت ــرع إ
ا٭ا ١ً٦ايثاْ ١ٜٛايطاي:١ٝ
-1
-2

ما خصائص المؤسسات الصحفية.؟

َـــا َ ٗـــ ّٛاملخـــاطر يـــا ٣ايعـــاًَ يف ايع٬قـــات ايعاَـــ ١بامل٪اتـــات ايةـــن ١ٝ

ايعرب.١ٝ
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

َا ا٭ٖااف ايت تتع ٢إيٗٝا ايع٬قات ايعاَٚ َٔ ١را ٤إدار ٠املخاطر.
ٌٖ ت ٛا ط ١بايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر.
َا ْٛع ط ١ايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر.
َا املعٛقات ايت تٛا ٘ ايع٬قات ايعآَ ١ا إدارتٗا يًُخاطر.
ٌٖ حتكل امل٪ات ١ايةن َ ١ٝهاا َٔ ٚرا ٤إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر.
َا در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن .١ٝ
َا در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن .١ٝ
َا در  ١قار ٠إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر املرت ط ١بامل٪اتات ايةن .١ٝ
َا در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن  ٢ً ١ٝطرم ايطٓ  ٪باملخاطر.
َا ا٫اذلاتٝ ٝات ايت تعطُا إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ملٛا ٗ ١املخاطر.
ً ٢س ٟا٫اذلاتٝ ٝات اٱ  ١َٝ٬تعطُا إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١ملٛا ٗ ١املخاطر.
َا ٚاا ٌ٥ا٫تةاٍ ايت تعطُا إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١ملٛا ٗ ١املخاطر.

ح -فرٚ

اياراا :١تتع ٢اياراا ١يطنكل َٔ اي رٚ

ايطاي:١ٝ

اي ر ا٭ :ٍٚت ٛا فرٚقات ذات د٫يـ ١إاةـا ١ٝ٥بـ َطٛاـطات َـطةرلات اراـاتايع٬قــات ايعاَــ ١املرت طــٗ ١ــ ّٛاملخــاطر ٚا٭ٖــااف َٚــا ٚ ٣ــٛد طــْٚ ١ــٛع طــ١

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ايع٬قـــــات ايعاَـــــ ١ٱدار ٠املخـــــاطر ت عـــ ـار  ٫ـــــط٬ف ْـــــٛع ًَهٝـــــ ١امل٪اتـــــ ١ايةـــــن ١ٝ
(اده -١َٝٛا اأ -١املخطًط)١
اي ــر ايثــاْ :ٞت ٛــا فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥ب ـ املــطةرلات املرت طــُ ١اراــاتايع٬قــات ايعاَــ ١ٱدار ٠املخــاطر ٖٚــٗ َ :ٞــ ّٛاملخــاطر ُــر امل٪اتــ ١ايةــن ُ ١ٝــر
إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ٚ ١ــٛد طــ ١بايع٬قــات ايعاَــْٚ ١ــٛع ا طــ ١سٖــااف ايع٬قــات
ايعاَـــَ ١ـــٔ ٚرا ٤إدار ٠املخـــاطر ٚبـ ـ در ـــ ١قـــار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢إدار ٠املخـــاطر
بامل٪اتات ايةن .١ٝ
اي ــر ايثايــث :ت ٛــا فــرٚم دايــ ١إاةــاٝ٥ا ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار٠املخاطر بامل٪اتات ايةن ٚ ١ٝبـ َـطةرلات ايارااـ ١ايطايٝـ :١قـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ٢
إدار ٠املخـــاطر ايعاَـــٚ ١قـــار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢إدار ٠املخـــاطر املرت طـــ ١بامل٪اتـــ١
ٚا طُـــاد إدار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢طـــرم ايطٓ ـــ ٪باملخـــاطر ٚا طُـــاد ايع٬قـــات ايعاَـــ١
ي٬اـذلاتٝ ٝات يف إدار ٠املخــاطر ٚا طُـاد إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ـٚ ٢اــا ٌ٥ا٫تةــاٍ يف
إدار ٠املخاطر ٚا طُاد ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢ا٫اـذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ـ ١يف إدار ٠املخـاطر
ٚاملعٛقات ايت تٛا ٘ إدار ٠ايع٬قـات ايعاَـٓ ١ـا إدارتٗـا يًُخـاطر َٚـا ٣تكـل املهااـ
يًُ٪اتٚ َٔ ١را ٤إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر.
 املفققاهيا اراراةيققة للدراسققةَ :ــٔ املط ــل ًٝــ٘ سٕ س ٟدرااــًُٝ ١ــ ١ا ــ ١إ ضــ
امل اٖ ِٝاطٜ ٫ ٢ـذلى الـاٍ َ طٛاـار يً ٗـِ ا ـال يهـٌ َطًـع ٫ٚاـُٝا سٕ َٛضـٛع
اياراا ١ااٜثار.
 ايع٬قــات ايعاَــ :١ااٗــٛد اٱدارٜــ ١املتــطُر ٠ايــت تكــٝس ٚتطٓ ــأ بــاٯراٚ ٤ا٫تاٖــاتٚا٭ااال ٚايكةاٜا ٚحتًًٗا ٚتطخا طٛات إ را ١ٝ٥يًرد ًٗٝا دُاَ ١ٜةاحل امل٪ات.١
 إدار ٠املخاطر :اٱ را٤ات ٚاملُاراات ايـت تكـ ّٛبٗـا إدار ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١يًطعاَـٌَع املخاطر إ َٝ٬ار يط ٓ ٚقٗ ٛا بٗاف ادا َٔ اٯاار ايتً  ١ٝشلا ً ٢امل٪ات.١
 امل٪ات ١ايةن  :١ٝنٝإ ٜةِ اُ َٔ ١ ٛاملٛارد اي شرٚ ١ٜاملاد ١ٜيطنكٝل سٖاافَع.١ٓٝ
س٫ٚر :اٱطار املعريف يًاراا.١
ٜٓطًــل اٱطــار ايٓظــر ٟيًارااــَ ١ــٔ اٱاــٗاَات ايٓظرٜــ ١اداٜثــ ١يف اــاٍ ايع٬قــات
ايعاَٚ ١املخاطر ٚذيو ً ٢ايٓن ٛايطاي:ٞ
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 ّٛٗ َ -1املخاطر:
تعين إَهاْ ١ٝااٚل ا راف يف املتطك ٌ ٝث دطًف ا٭ٖااف املروٛح يف حتكٝكٗـا
ُا َٖ ٛطٛقعٚ )15( .تٴعرف–سٜةـار -بأْٗـا ظـٛاٖر ٚساـاال تٗـاد إجنـاأ ا٭ٖـااف ٚتـ٪ار
اـً ار ًـ ٢ااـطُرار ١ٜامل٪اتـ ١اشلادفـ ١إ حتكٝـل راـايطٗاٚ )16( .ميهـٔ تعرٗ ٜـا بأْٗـاخ
ا ٫ــراف ُــا ٖــَ ٛطٛقــعخ (ٚ )17تٓشــأ ٓــاَا ٜهــٖٓ ٕٛــاى ااطُــاٍ ٭نثــر َــٔ ْط ٝــ١
ٚاحملةً ١ايٓٗا ١ٝ٥ورل َعرٚف ٢ً ٠ٚ٬ )18( .١ذيو ف ٕ ا طر قـا ًـل قةـٚ ١ٝايكةـ١ٝ
قا تٴنال خماطرٚ )19( .يٝس بايةـرٚر ٠سٕ تهـ ٕٛاملخـاطر اـً  ١ٝفٗٓـاى خمـاطر فـرل يـٛ
ترنــت بــاَٛ ٕٚا ٗــ ١تٓكً ـ إيــ ٞسأَــ ١سً ٚــ ٢ا٭قــٌ ضــا ت َٓٗــا اي ــرل ٚسأ ـ نت
تا٥ر ٜٚطٛقف ذيو ًَٗ ٢ـارَ ٠ـٔ ٜكَٛـً ٕٛـ ٢إداراتٗـا َٚـا ٟقـاراتِٗ ًـ ٢املٛا ٗـ١
ٚايطةــا ٟشلــا َٚثــاٍ ذيــو املخــاطر ايــت تعرضــت شلــا َةــر فرسٜٓــا نٝــف ــا ْ ـ ا
ٜٛاــفًٝ -ــ٘ ايتــ -ّ٬تً ـو املخــاطر ايــت نــادت سٕ تٛقــع َةــر يف اا ــ ١فعااٗــا
بايطخط ٝشلا ق ٌ ٚقٗ ٛا ٚحتٛشلا إ سأَـ .١قـاٍ تعـا خ ٚٳقَـاٍٳ ايمُٳًٹـوإ إْٹٸـ ٞسَرٳ ٣اٳـ ٵعٳ ٳبكَـرٳاتٺ
ت ٜٳـا َس ٸٴٜٗٳـا ا مي ٳًَُـأإ سَفمطٴـْٛٹ ٞفٹـٞ
ت ٴةٵـ ٍر ٳ ٚإس ٳـ ٳر ٜٳا ٹبتٳـا ٺ
ف ٳٚاٳـ ٵ ٳع اٴـ ٵٓ ٴًَا ٺ
نإً ٴٗ ٸٳٔ اٳـ ٵ ٷع ٹ ٳـا ٷ
اُٳا ٍٕ ٜٳـ مأ إ
ٹ
نٔٴ بٹطٳأم ٌٜٚايمأَاٵًَاّ بٹعٳايٹ ٹُ ٳ ٚٳقَاٍٳ
رٴ٩ٵٜٳاٟٳ إٕٵ نإٓٵطٴِٵ يٹًرٴٸ٩ٵٜٳا تٳعٵ ٴرٴٕٚٳ قَايإٛا َسضٵةٳالٴ سَاٵًَاٍّ ٳَٚٳا ْٳ ٵ
افٴ سَٜٴٸٗٳا ايةٹٸاٹٸٜلٴ سَفمطٹٓٳا فٹٞ
ايَٸاٹْ ٟٳ ٳا َٹٓٵٗٴُٳا ٚٳادٳٸنَرٳ بٳعٵاٳ إس ٸَٳ١ٺ سَْٳا سإْٳ ٹٸ٦ٴهإِٵ بٹطٳأمًٜٚٹ٘ٹ فَأَ ٵراٹًإ ;ٕٛٴ ٜٛٴ
اٳ ٵع ٳبكَرٳاتٺ اٹُٳإٍ ٜٳأمنإًإ ٴٗٔٳٸ اٳ ٵعٷ ٹ ٳافٷ ٳٚاٳ ٵع اٴٓٵ ٴًَاتٺ ٴةٵرٍ ٚٳسإ ٳرٳ ٜٳابٹتٳـاتٺ يَعٳًٹٸـ ٞسَرٵ ٹـعٴ إيَـ٢
اةٳـاٵتٴِٵ فَـاٳرٴٙٚٴ فٹـ ٞاٴـٓٵ ٴًٹ٘ٹ إيَٸـا قًَٹًٝرـا
ايٓٳٸاا يَعٳًَٸٗٴِٵ ٜٳعٵًَُٴٕٛٳ قَاٍٳ تٳ ٵ ٳر ٴٕٛٳ اٳـ ٵعٳ اٹـ ٹٓ ٳ دٳسَبٶـا فَُٳـا ٳ
ن مً ٳٔ ٳَــا َق ـ ٸٳا ٵَ ٴط ٵِ َي ٴٗ ـ ٸٳٔ إ ٸَيــا َقًٹٝرًــا ٹَ ٸٳُــا
ش ـاٳا ٷد ٳ ٜـ مأ إ
ا ـ ٵ ٷع ٹ
و ٳ
َٹُٳٸــا تٳ ـأمنإًإٕٛٳ ٴا ـ ٸٳِ ٳ ٜـ مأتٹ ٞٹَ ـ ٵٔ ٳب ٵع ـ ٹا ٳذ ٹي ـ َ
نةٹٓٴٕٛٳ اٴِٳٸ ٜٳأمتٹ ٞٹَٔٵ بٳعٵاٹ ذٳيٹوَ ٳـاّٷ فٹٝـ٘ٹ ٜٴةٳـالٴ ايٓٳٸـااٴ ٚٳفٹٝـ٘ٹ ٜٳ ٵعةٹـرٴ )20( .ٕٚقـاٍ ايكـرط -
تٴ ٵ
رمح٘ ا ٖ -ا ٙاٯٜات سأٌ يف ايك ٍٛباملةاحل ايشر  ١ٝايت ٖ ٞا ظ ا٭دٜإ ٚايٓ ـٛا
ٚايعكٚ ٍٛا٭ْتاح ٚا٭َٛاٍ فهٌ َا تةُٔ حتة ٌٝشـَ ٤ٞـٔ ٖـا ٙا٭َـٛر فٗـَ ٛةـًن١
()21
ٚنٌ َا ٛ ٜت ش٦ٝار َٓٗا فٗ َ ٛتاٚ ٠دفع٘ َةًن.١
ا سٚاَر نـثرلَٚ ٠طعـاد ٠يف
ًٚ ٘ٝاًِ-
ٚاملطأٌَ يف ارل ٠ايٓ عُا -أٌ ا
ًٝـ٘ ٚاـًِ -ـٔ ا ـرٚج َـٔ
ا٫اطعااد ملا ٜتطك ٌ َٔ سَر س ٚطر فكا ْٗ -٢أٌ ا
ا٭ر ايت ٚقع بٗا ايطا  ٕٛس ٚايا  ٍٛفٗٝا; ٖٚاا ْـٛع َـٔ ايطخطـ ٝايٛقـا ٞ٥يًُخـاطر
ًٝـــ٘ ٚاــًِ -قـــاٍخ إذا زلعـــطِ بايطــا  ٕٛبـــأر فـــ٬
احملطًُــ ...١فعـــٔ ايــٓ – أـــٌ ا

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ٚسْطِ بٗا ف ٬در ٛا َٓٗاخ (ٚ )22تطٓٛع املخاطر إ ٫سٕ سشٗرٖا َـا

تا ًٖٛا ٚإذا ٚقع بأر
:ًٜٞ
س -املخـاطر ايعاَـٖ :١ـ ٞايٓامجـ ١ـٔ ٛاَـٌ ار ٝـٜ ١ةـع ايـطنهِ فٗٝـا
نايٛضع ١ٝايتٝااٚ ١ٝا٫قطةاد ١ٜيً ًا ايت متارا ف ٘ٝامل٪اتْ ١شاطٗا سَ ٚا ٜعرف
خبطر اي ًا باٱضاف ١إ املخاطر ايط ٝع ١ٝايت تطُثٌ يف ايهٛارل ايط ٝع.١ٝ
ح -املخاطر املٗٓ ٖٞ :١ٝاملرت ط ١بـايططٛرات املٗٓٝـ ١ايـت تـ٪ار يف ْشـاة قطـاع َعـ
نايططٛرات ايطهٓٛيَٚ ١ٝ ٛا ٣تأارلٖا ً ٢شرٚة ٚ ١ٝ ْٛٚتهايٝف اٱْطاج ايت تٗـاد
امل٪اتات.
ج -املخــاطر ا اأــ ١بايشــخ س ٚايعًُٝــٚ :١تــأتَ ٞــٔ ادايــ ١املايٝــ ١س ٚايةــٓا  ١ٝسٚ
()23
ايط ار ١ٜيًُ٪ات ١س َٔ ٚس ٬م ايكا ٢ً ُ٥امل٪اتٚ ١زلعطِٗ.
 -2امل اٖ ِٝاملشابٗ ١يًُخاطر:
ٜعــاْٗ َ ٞــ ّٛاملخــاطرَ -ثــٌ اــا٥ر َ ــاٖ ِٝايعًــ ّٛا ٫طُا ٝــَ -١ــٔ ايطــاا ٌ َــع
َ اٖ ِٝذات ارت اة ب٘; ياا  ٚايطُ ٝٝب ِٗٓٝنايطاي:ٞ
س -ا٭أَ ٖٞ :١ارٔ ٠خ اادل طـرل ٜـ٪ار يف سَـٔ ايٓـاا ٚاي ٦ٝـٜٚ ١ـ٪د ٟإ تٗاٜـا
زلع ١املٓظُ ١نًُا اتتع اْطشار ٙدل ٚاا ٌ٥اٱ ّ٬خ )24( .سٖٞ ٚخ إدراى اـال وـرل َطٛقـع
 ٫ٚميهٔ ايطٓ  ٪ب٘  َٔٚشأْ٘ سٕ ٜٗاد ايطٛقعات املُٗ ١يًعُ٪ٜٚ ٤٬ار تأارلار بايةـار يف سدا٤
()25
ا ٪ٜد ٟإ ْطا٥ج اً ١ٝخ
املٓظُ١
ٚدطًف ا٭أَ ١ـٔ املخـاطر بأْٗـا َشـهً ١س ٚطـر ت ـاقِ فطنـ٫ ٍٛأَـْ ١ط ٝـ ١ـاّ
َٛا ٗطــ٘ س ٚإدارتــ٘ بشــهٌ ٝــا يف اي ــااٜات ٚبايطــايٞخ متثــٌ املخــاطر َراًــ ١سٚيٝــَ ١ــٔ
َرااٌ ْش ٤ٛا٭أَٖٚ ١ـ( ٞاملراًـ ١ايطناٜرٜـ )١سَ ٚراًـ( ١اٱْـاار) ايـت ميهـٔ َـٔ ٬شلـا
()26
انطشاف ااطُا٫ت ٚقٛع سأَ ٫ ١أايت يف طٛر ايطهٚ ٜٔٛايٓشأ٠خ
()27
ح -ايهارا :١تعينخ ااا را ٜت دَارار ٚااعار َٚعاْـا ٝٓ ٠ـٚ .١تعـا َةـارار يًخطـر
اياٜ ٟكطةر ًٛ ٚ ٢د تٗاٜاات تٛا ٘ املٓظُ ١س ٚالطُع نهٌ; ورل سٕ ٖا ٙايطٗاٜـاات
َٔ ْٛع اٜاٚ )28( .روِ ذيو فٗ َٔ ٞامل اٖ ِٝايت ٜةع اي ةٌ بٗٓٝا ٚب املخاطر.
ج -املشهً :١تٓطج ٔ ااي َٔ ١اّ ا٫اـطكرار يف ايكٛا ـا ا٭اااـٚ ١ٝتطتـِ با٭ ـا
با٭ا اح ٚا٭بعاد; ٚشلاا فٗ ٞحتطاج اٗٛد ضـخُ ١يًطعاَـٌ َعٗـا بشـهٌ فعـاٍ ٚفعًـ ;ٞ٭ٕ
املتأيٖٓ ١ا  ٫تعين اٌ املشهً ١يف ذاتٗا ٚإمنا ااٗٛد تهٗ َٛ ٕٛـ ١يٮاـ اح ايـت سدت

209

210

يٛ ٛدٖا ٫اط٦ةاشلا َٔ اٚرٖاخ (ٚ )29قا ته ٖٞ ٕٛا ااٚل املخاطر ايت قا تهٕٛ
ساا ايظٛاٖر املط ر ٔ ٠املشهًٚ ١خباأ ١املشانٌ املعكا.٠
د -ادــادلٜ :عــدل ــٔ شــ ٤ٞف ــا ٞ٥وــرل َطٛقــع مت بشــهٌ اــرٜع ٚاْ ــض ساــر ٙفــٛر
إمتاَــ٘ ٜ ٫ٚهــ ٕٛيــ٘ أ ـ  ١اَ٫طــااد بعــا ااٚاــ٘ امل ــا  ٧بــٌ تط٬شــ ٢ااــارَ ٙــع ت٬شــٞ
تاا ٝات ادـادل ذاتـٖ٘ٚ )30( .ـٜ ٛشـذلى َـع املخـاطر يف أـ  ١اي اٝ٥ـ ١ـٛورل ايطٛقـع ٚيـ٘
تأارل اً ً ٢امل٪ات.١
 -ٙايٛاقعــ :١شــ ٤ٞاــال ٚاْطٗــ ٢ساــرٖٚ ;ٙــ ٞاــرد ًــٌ يف َهــ ٕٛسٚ ٚاــا ٠سْ ٚظــاّ
فر ٚ )31( .ٞتعا ًٌ  ٞ٥اال يف املاض.ٞ
 ّٛٗ َ -3إدار ٠املخاطر:
ٴتعــرف إدار ٠املخــاطر بأْٗــاخ ايعًُٝــ ١ايــت ٜــطِ َــٔ ٬شلــا رأــا املخــاطر ٚحتاٜــاٖا
()32
ٚقٝااٗا َٚراق طٗا بٗاف ضُإ فِٗ ناٌَ شلا ٚا٫طُٓ٦إ بأْٗا ضُٔ اداٚد املك ٛي.١
س ٚالاٍ ايـآٜاَٝه ٞايـاٜ ٜ ٟـا َـٔ ن ـاٚ ٠٤فا ًٝـ ١امل٪اتـ ١يف ايطعاَـٌ َـع نـثرل َـٔ
ادــٛادل ايــت تطعــر شلــا )33( .س ٖ ٚـٞخ فــٔ إدار ٠ايتــٝطر٠خ ٚتعــين عاٚيــ ١ايتــٝطرً ٠ــ٢
ا٭ااال  ٚاّ ايتُاا شلا با رٚج َٔ ايٝاٚ )34( .تٗاف بشهٌ رٝ٥س إي ٞاةر إمجـايٞ
ايطعر يًُخاطر ٚحتاٜا مترن ٖا ٚت ادٜٗـا )35( .اٝـثخ تتـِٗ املعرفـ ١بأاـ اح املخـاطر
يف حتكٝــل ااــط اب ١أــنٝن ١تط ًــ ٢يف ادــاذ قــرار فا ــٌ ٚاــرٜع ٚيهــٌ طــر سا ـ اب٘
ْٛردٖا نُا :ًٜٞ
 ا ٤ٛاي ِٗ :طأ يف ااطك اٍ ٚفِٗ املعًَٛات املطٛافرْ ٠ط ١ ٝقًطٗا س ٚتاا ًٗا. ا ٤ٛايطكاٜر :إَا بايشو يف املعًَٛات س ٚإ طا ٤ق ١ُٝيًُعًَٛات َ ايغ فٗٝا. ا ٤ٛاٱدار :٠بت ايعشٛا ١ٝ٥س ٚا٫اط ااد اٱدار ٟس ٚـاّ  ٚـٛد سْظُـ ١يًعًُٝـاتاٱدار.١ٜ
 تعــار املةــاحل ٚا٭ٖــااف ٫ :ط٬ف ـات شخةــ ١ٝس ٚاٖطُاَــات سَٝ ٚــ ٍٛسطــرافايةراع.
 ا٭ طــا ٤اي شــر :١ٜضــعف قــارٚ ٠رو ــ ١سطــراف املخــاطر ًــ ٢ايطعاَــٌ َعٗــا يةٝــاحايطار ٜس ٚقً ١ا دل ٠س ٚاخن ا اياافع.١ٝ
 ايشــا٥عات :ااــطخااّ املعًَٛــات ايهاذبــٚ ١املةــًًٚ ١يف تٛقٝــت َٓٚــا َــٔ ايطــٛترٚايكًل.
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 ايٝا٥س :اٱا اة س ٚاّ ايكار ٠س ٚفكاإ ا٭ٌَ يف اٌ املشـه٬ت ايـاٜ ٟعـ  ٣إايكُع اٱدار ٟس ٚايطاٖٛر يف ا٭ْظُ ١اٱدار.١ٜ
 ايرو  ١يف ا٫بط اأ :تعرٜض َطخا ايكرار يةةٛة ْ تَٚ ١ٝادٚ ١ٜشخةٚ ١ٝااطةٍ٬س طا.ٙ٤
 اْعــااّ ايثكــ ١يف اٯ ــرٚ ٜٔاملٓظُــْ :١ط ٝــ ١ا ــٛف س ٚا٫اــط ااد س ٚــاّ ن ــا٠٤()36
اٱدار.٠
 -4دٚر ايع٬قات ايعاَ ١يف إدار ٠املخاطر:
تطخا إدار ٠املخاطرخ َٔ اْ ايع٬قات ايعاَ ١اَ ٠رااٌ; ٖ:ٞ
املراً ١ا٭ : ٚايطٓ  ٪باملخاطر .إٕ ايطٓ ٖ ٪ـ ٛا طـ ٠ٛا٭ ٚيف ايطرٜـل ايةـنٝح ٱدار٠
املخاطر فٗ ٛارٔ ٠خ ْظاّ يٲْاار امل هر إذا ل ٜطِ َرا اتـ٘ يف ايٛقـت املٓااـ ميهـٔ
سٕ تطنـــ ٍٛاملخــــاطر إ سأَـــٚ ١بــــايو ٜــــا ٌ ٖـــاا ايٓشــــاة ضـــُٔ خ ايع٬قــــات ايعاَــــ١
ا٫اذلات١ٝ ٝخ ايت تً أ ٭اس ايطٓ  ٪باملخاطر :ٖٞٚ
س -ا٭ااا ايٛاقعَ ٖٛٚ :ٞا ٜٴارى بأاا ادٛاا ايت ميهٔ سٕ ٜتطشـعر َٓٗـا  ٚـٛد
ًٓٝــا ضــرٚر ٠ايطــا ٌ ٖٚــٛ
شــ ٤ٞس ٚشــخ ٜــافع إ ايطٓ ــ ٪ب ٛــٛد طــر َعـ  ٜــر
بايو احملرى ا٭ااا ٞيعًُ ١ٝايطٓ  ٪با طر ٚباٜ ْ٘ٚتطن ٌٝااطشعارٜٚ ٙتطن ٌٝايطتـًِٝ
ب ٛــٛدَُٗ ٙــا ناْــت در ــ ١أــام ايطٛقــع ف٬بــا َــٔ  ٚــٛد فعــٌ س ٚتةــرف ٜهــَ ٕٛكاَــ١
يٓشأ ٠ايطٓ  ٪با طر.
ح -ا٭ااا ايعكًٛ ٚ ٖٛٚ :ٞد ارت اة َٛضَ ٞ ٛك  ٍٛب َظـاٖر ا٭اـاا ايـٛاقعٞ
ا ار ٚ ٞب ا٭ااا اي ٛااْ ٞاياا ً ٞاملطُثٌ يف ااطشـعار ا طـر ٚحتاٜـا َهُٓـ٘
ٚتر ـع سُٖٝــٖ ١ــاا ا٭اـاا إ سْــ٘ ميثــٌ ايطدلٜـر املعكــ ٍٛاملك ــَٓ ٍٛطكٝـار ايــا ٟمت ايطٛأــٌ
إي  ٘ٝفٜٗٛ ٛضح ايةً ١ب املظٗر ا ار  ٞيطةرف املشط ٘ فٝـ٘ ٚبـ ايٓط ٝـ ١املطٛيـا ٠يف
دا ٌ ايٓ س ٚايعكٌ ااطشعارار بٛ ٛد طر َا ٖ ٘ٝاا ايطةرف َٔ ق ٌ املشط ٘ ف.٘ٝ
ج -ا٭ااا اي ٛااْٜ : ٞعطدل ٖـاا ا٭اـاا ٖـ ٛـٖٛر ايطٓ ـ ٪ف اْٚـ٘ يـٔ ٜهـٖٓ ٕٛـاى
طر ٚميطثٌ يف ااطشعار ا طر بشهٌ اّ ٚإٕ نإ  ٫حياد ت اأـ ً٘ٝبشـهٌ ـاأّ
ب ناف ١سبعادٚ ٙاكٝكط٘  ٫طُادَ ٢ً ٙظاٖر تٛا ٞب٘ ٚتٛأٌ إيٚ ;٘ٝيهٓٗـا  ٫تهشـف
ٔ َاٖٝط٘ بشهٌ قاطع ٜٚطُثٌ فُٝا ٜكع ًـ ٢اي ـرد دا ًٝـار يف قً ـ٘ ٚشـعٛر ٙيف سٕ شـ٦ٝا
()37
َا ميهٔ سٕ حيال َٔ تةرف َع .
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املراً ١ايثاْ :١ٝايطعرف ً ٢املخاطر ايت قا ٜه ٕٛشلا تأارل ً ٢امل٪ات ٫ٚ ١تتططٝع
ايتـٝطرًٗٝ ٠ـا; ف ــٖ ٞـا ٙادايـ ١تكــ ّٛامل٪اتـ ١بٛضـع ْ تــٗا ٚاٝااـاتٗا ٚاٖطُاَاتٗــا يف
َٛقع ايرٜاد ٠يف ت ٗٓٝٝـاٚ .ايط عـرف ًـ ٢املخـاطر ايـت تتـططٝع املتـاُٖ ١يف ايطعـاَ ٜعٗـا
ٚتكــاٗ ٚ ِٜــات ْظــر إ ابٝــٖٛ ١ــا ٚيف ٖــا ٙادايــ ١تعُــٌ ًــ ٢ايطــأارل ًــْ ٢طــا٥ج ٖــاٙ
()38
ايكةاٜا بطرٜك ١س ٬ق.١ٝ
ٚميهٔ يًع٬قـات ايعاَـ ١ا٫اـطعاْ ١بكا ـا ٠املعًَٛـات ايـت تشـٌُ بٝاْـات ـٔ املخـاطر
ايـت تعرضـت امل٪اتـ ١شلـا َـٔ ق ـٌ فطكـ ّٛبرأـا تـار  ٞيطًـو املخـاطر س٪َ ٚاتـات
س ر ٣متارا ْ س ايٓشاة ْ ٫ٚكةا ٖٓا املعًَٛات ٔ املخاطر فنت بٌ ٔ طـرم
َعااطٗا َٚا ٣اْطشارٖا ٚااارٖا ٚايارٚا املتطخًةَ َ٘ٓ ١ـٔ س ـٌ تٓـ تهرارٖـا
س ٚايطخ ٝــف َــٔ ااارٖــا )39( .فٗــاا َــٔ شــأْ٘ سٕ ٜتــا ا ايع٬ق ـات ايعاَــ ١يف ا٫نطشــاف
امل هر يًُخاطر ٜٛٚفر ايٛقت ٚااٗا.
املراًــ ١ايثايثــ :١ايٛقاٜــَ ١ــٔ املخــاطر .تعطُــا ٖــا ٙاملراًــً ١ــ ٢املــراًط ايتــابكط
ف ايٛقا ١ٜيف َ َٗٗٛا اي ت ٖٞ ٝايكار ٢ً ٠تٓ املخـاطر ٚادًٛٝيـ ١د ٕٚاـاٚاٗا ٖٚـٞ
حتطــاج يف بااٜــ ١ا٭َــر إ إ ــااد قاُ٥ــ ١بأٚيٜٛــات املخــاطر احملطًُــ ١سَ ٚــا ٜعــرف بــايطٓ ٪
باملخاطر احملطًُ ..١فايطٓ  ٖٛ ٪ا ط ٠ٛا٭ ٚيف ايطرٜل ايةنٝح ملٛا ٗ ١املخاطر ..اِ تـأتٞ
بعا ذيو ط ٠ٛايطعـرف ٚحتاٜـا املخـاطر احملطًُـٜٚ ١كةـا بٗـا حتاٜـا الـا٫ت ايـت َـٔ
املطٛقــع سٕ متثــٌ بــ٪رار يًُخــاطر فــاذا َــا مت حتاٜــا ٖــا ٙالــا٫ت تتــططٝع إدار ٠ايع٬قــات
ايعاَ ١تةـنٝح ا٭ٚضـاع س ٚا٭ طـا ٤امل ٛـٛد ٠س ٚإ ـااد ايعـا ٠ملٛا ٗطٗـا ٖٚـَ ٛـا اـٛف
ْرا ٙيف املراً ١ايطاي.١ٝ
املراً ١ايرابع :١اٱ ااد ٱدار ٠املخاطر .إٕ قٝاّ ايع٬قات ايعاَ ١باٱ ااد يه ١ٝ ٝإدار٠
املخــاطر ٜٗــاف إ سٕ تهــَٝٗ ٕٛــأ ٠ملٛا ٗــ ١خمطًــف املخــاطر ايــت ميهــٔ سٕ تطعــر شلــا
امل٪اتٜٚ )40( .١ططً َٓٗا يف ٖا ٙاملراً ١خ ايكٝاّ بٓشاطات َٓظَُٓٚ ١تـ ُ ١يًنًٛٝيـ ١دٕٚ
ٚقــٛعخ املخــاطرخ َــا سَهــٔ ذيــو سً ٚــ ٢ا٭قــٌ د ٝــف اــا ٠ااارٖــا ٚتٗــاف بعــض ٖــاٙ
ايٓشــاطات إ ٚضــع طــَ ١ارٚاــَٚ ١طهاًَــ ١ملٛا ٗطٗــا ٚحتاٜــا اٱَهاْــات ايةــرٚر١ٜ
يطٓ ٝاٖاٜٚ )41( .شٌُ ذيو:
 حتًٝــٌ املشــه٬ت احملطًُــ :١إٕ ايع٬قــات ايعاَــ ١ترأــا املعًَٛــات ٚت نــث ــٔ
ادكا٥ل ٚتكاَٗا يٲدار ٠ايعًٝا ٫داذ ايكرارات املٓاا  ١تا ٙاملشانٌ ق ـٌ سٕ تطنـ ٍٛإيـٞخ
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خمــاطرخ ٚسٕ ااــط نًت ٖــا ٙاملشــانٌ ٚت اقُــت ف ـ ٕ ايع٬قــات ايعاَــ ١تكــ ّٛبــام س ــراا
اٱْــاار َعًٓــ ١بــاس ٚقــٛعخ ا طــرخ ٚت نــث خمطًــف ايتــٓٝارٖٜٛات يــطع اٱدار ٠ايعًٝــا ًــ٢
ا٫اطعااد ملٛا ٗ١خ ا طرخ نُا تك ّٛبطشخٖ ٝا ٙاملشانٌ ثـار ـٔ ساـ ابٗا ٚأـااٖا
()42
ً ٢مجٗٛر امل٪اتٚ ١ااارٖا.
 ا طٝار فرٜل إدار ٠املخاطر :تططً إدار ٠املخاطر َٔ ق ٌ ايع٬قات ايعاَ ١خ حتاٜا
ا٭طكــِ املخطً ــ ١ٱدارتٗــا ٚتــٛفرل ٚاــا ٌ٥ايكٝــادٚ ٠ايتــٝطر ٠ــًُٝ ٍ٬ــ ١اٱدار ٠اي عًٝــ١
ٚحتاٜــا اُ ٛــ ١ايكٛا ــا اي ٓٝــ ١املطهاًَــ ١ايــت تتــا ا ا٭طكــِ يًنــا َــٔ اْعهااــات
ا طر ٚايتـٝطرًٝ ٠ـ٘ ٚحتاٜـا اُ ٛـ ١ايطٗٝ ٛـات ايـت ـ سٕ ٜتذلشـا بٗـا خمطًـف
سطكِ َعااـ ١ا طـر يف اـاٍ ادـاذ إ ـرا٤ات املٓـع ٚاملٛا ٗـ ٚ )43( .١ـ سٕ ٜشـطٌُ طـاقِ
إدار ٠املخاطر ً:٢
-

فرٜل املخاطر (حتاٜاِٖ با٫اِ)
قا٥ا اي رٜل ٚاملطنال ايرزلَ ٞع ٚاا ٌ٥اٱ .ّ٬
إ را٤ات يًطعاٌَ َع ٚاا ٌ٥اٱ َُٛ ّ٬ا.
ايطتٗ٬ٝت املطاا( ١اٱقاَٚ ١ا٫تةا٫ت)
املعًَٛات ايعاَٚ ١ا٭ااا.١ٝ
سرقاّ اشلٛاتف ا اأ ١باملٛظ

املُٗ .

()44

 ٜٓٚة ٞتار ٜاي رٜل يًطأنا َٔ اتٔ إ ااد ٙبشهٌ ٝا ملٛا َٗ ١ططً ـات ا طـر
ارا ١ورل َعًٓ ١يف سٚقات ورل َٓطظُٚ ١سٕ
 ٚارا ١تار ٜاحملانا ٌُ ٖٛٚ ;٠تارٜ
()45
تهٖ ٕٛا ٙايطار ٜات ٚاقعٚ ١ًُٝ ٚ ١ٝبٗا َعًَٛات أنٝن ١بكار اٱَهإ.
 إ ـااد ا طـ ١ايط ةـٜ :١ًٝٝعــا ايطخطـًُٝ ٝـ ١ميهــٔ سٕ تٓـ امل٪اتـٚ ١قــٛع
املخاطر س ٚتكًٌ َٔ تاا ٝاتٗا فعاّ ايطخط ٝايعًُ ٞملٓع ا طر ٜـٓعهس بايتـً ًـ٢
ردٚد سفعاٍ ااُاٖرل ٚايرس ٟايعاّ ٓا ٚقٗ ٛا ٚمث ١اا٫ت اٜا ٠تهشف ٔ سٕ ضـعف
س ٚوٝاح ايطخط ٝسد ٣إ أٜاد ٠ا تـا٥ر املادٜـٚ ١اي شـرٚ )46( .١ٜبايطـاي ٞـ إ ـااد طـ١
ت ة ١ًٝٝملٛا ٗ ١املخاطر تطةُٔ َا :ًٜٞ
-

حتاٜا املخاطر احملطًُ ١ايت تةطٗٝا ا ط.١
حتاٜا ايٛااٚ ٌ٥اٱَهاْات املطاا.١
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آٝارٖٜٛات املخاطر.
ط ١اتةا٫ت املخاطر (إ  ّ٬املخاطر)
حتاٜا ٚاا ٌ٥اٱ .ّ٬
حتاٜا ااُاٖرل.

 إ ااد ايرااي.١ إ ـااد طـ ١اتةـاٍ املخـاطر (إ ـ ّ٬املخـاطر)  Risk Communicationاتةـاٍ
ا طر ٖٛ -اكٌ اٜا َـٔ اكـ ٍٛايع٬قـات ايعاَـْ ١شـأ ْط ٝـ ١املخـاطر ٚايهـٛارل ايـت
حتــااٗا املٓظُــات يف الطُــع ٚاي ٦ٝــ ١اٝــث ظٗــر امل ٗــ ّٛبعــا ٚقــٛع ايعاٜــا َــٔ ايهــٛارل
املر ٚــ ١يف ايعــال ٖٚ )47( .ـ ٛــار ٠ــٔ اتةــا٫ت ٖادفــٚ ١خمططــ ١طًٜٛــ ١املــا ٣تٗــاف إ
تثكٝف ٚإ  ّ٬مجاٖرل امل٪اتٚ ١خباأـ ١ا ار ٝـَٗٓ ١ـا ـٛاطٔ املخـاطر احملطًُـ ١يف ب٦ٝـ١
()48
امل٪ات.١
ٜٚــاٖ اي ـ عض إ تعرٜــف اتةــاٍ املخــاطر بأْــ٘ :خ ًُٝــ ١ترٜٗــا ايع٬قــات ايعاَــ ١يف
امل٪اتــ ١املعٓٝــٓ ١ــا اــاٚل طــر ٚتطةــف ٖــا ٙايعًُٝــ ١ا٫تةــاي ١ٝبهْٗٛــا تــر ٣يف
ظرٚف ورل ا طٝادٚ ١ٜيف ـَ ٛشـن ٕٛبايتـً ٚ ١ٝايعـااَ ٤ـٔ ق ـٌ ٚاـا ٌ٥اٱ ـَٚ ّ٬ـٔ ق ـٌ
ٚااـــا س ٚسنثـــر َـــٔ ااُـــاٖرل ا٫اـــذلات ١ٝ ٝيًُ٪اتـــ ١املعٓٝـــ١خ (ٚ )49تطةـــُٔ ايطط ٝـــل
ا ٫اذلات ٞ ٝي٬تةاٍ يًنا َٔ ايةرر ايا ٟقـا حتااـ٘ املخـاطر ًـ ٢امل٪اتـٗ٥٬ُ ٚ ١ـا
َٚــٔ اــِ ف ْٗــا تط ــ٘ ــ ٛتكــا ِٜراــاي ١امل٪اتــ .١ــً ٠ٚ٬ــ ٢ذيــو ف ـ ٕ ن ـ٬ر َــٔ اتةــاٍ
املخــاطر ٚا٫تةــاٍ ا٫اــذلاتٜ ٞ ٝشــذلنإ يف ايطأنٝــا ًــ ٢ايطــأارل ايــا ٟقــا ٜكــع ًــ٢
()50
املٓظُٗ٥٬ُ ٚ ١ا.
ٜٗٚاف اتةاٍ املخاطر إ تعً ِٝااُٗٛر ساس َٚططً ـات ادُاٜـ ..١إيـ ٞاْـ تعًُٝـ٘
سمنــاة ايتــًٛى ٚايطةــرف ايتــً ِٝيف اــاٍ ٚقــٛع ا طــر يٝطعــرف ًــَ ٢هــأَ ا٭ طــار
ٚااارٖا ٜٚهَ ٕٛتطعاا ملٛا ٗطٗا إٕ ٚقعتٚ )51( .يط اد ٟا راف املعًَٛات شلاا ٜهـَ ٕٛـٔ
()52
ايةرٚر ٟسٕ ٜعٌُ ااٗاأ ا٫تةاي ٓ ٞار إ ٓ َع ااذلاتٝ ٝات َٛا ٗ ١املخاطر.
ٚميهٔ تكت ِٝاا٫ت اتةاٍ املخاطر إ ا٬ا:ٖٞ ;١
س-

ا٫تاٖات ٚايعٛاطف Attitudes and Affect

ح -ايتًٛى اياا ِ Potential Supportive behaviors

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ت -ايطةط ١ٝاٱ Media Coverage ١َٝ٬
ٖٚا ٙالا٫ت ٪ٜار نٌ َٓٗا يف اٯ ر فا٫تاٖات ٚايعٛاطـف تشـهٌ ايتـًٛنٝات
اياا ُــ ١احملطًُــ ١يف ا ـ سٕ ايطةطٝــ ١اٱ َٝ٬ــ ١تــ٪ار يف نــٌ َــٔ ا٫تاٖــات ٚايعٛاطــف
()53
ٚايتًٛنٝات.
ٚ

ً ٢إدار ٠ايع٬قات ايعآَ ١ا اٱ ااد ٫تةاٍ املخاطر َرا ا ٠ايطاي:ٞ

 إ ــااد ا ط ـ ا٫تةــاي ١ٝيف ظــٌ ايطٗ ٛــات ايتٝااــ ١ٝايعاَــٚ ١ااــذلاتٝ ٝات إدار٠املخاطر.
 ٜطةُٔ ايطخطَ ٝرااٌ املخاطر ٚيهٌ َراًٚ ١ااًٗ٥ا ٚسٖاافٗا. حتاٜا ااُٗٛر املتطٗاف ملرااٌ ا طر ٚسااي ٝإقٓا ِٗ. سٕ تطتِ ا ط ١ا٫تةاي ١ٝباياق ١ايشُ ٍٛاملرٚ ١ْٚضٛا ايٛااٚ ٌ٥ا٭ٖااف. اد اظ يف نٌ املرااٌ ً ٢ايةٛر ٠ايآٖ ١ٝاٱ اب ١ٝيًُ٪ات.١ ايطعاَــٌ بةــام َٛٚضــَ ١ٝ ٛــع ٚاــا ٌ٥اٱ ــٚ ّ٬ا طٝــار ايٛقــت املٓاا ـ يط ٜٚــاٖاباملعًَٛات  ٚاّ امل ايةٚ ١ايطٗ· ٜٔٛيف شإٔ ا٭ااال اط ٫ ٢ت٪ار ً ٢إدارتٗا.
 ا٫اطعاْ ١با دلا ٤يف تةُٚ ِٝتٓ ٝا َٚطابع ١ا ط اٱ  ١َٝ٬ملٛا ٗ ١املخاطر· . رأا ردٚد ا٭فعاٍ احملً ١ٝاٱقًٚ ١ُٝٝاياٚيٚ ١ٝت ٜٚا َرن (قا  )١إدار ٠املخـاطربهاف ١ايط ٗ ٝات ٚايطكٓٝات اداٜث ١ي٬تةاٍ.
 ا ٫طٝار ٚايطار ٜااٝا يًُطناا ايرزلَ ٝع ٚاا ٌ٥اٱ .ّ٬ٚسٚردخ اُٝث ” ” Smithادار َٔ امل اد٨
-

()54

َرا اتٗا ٚقت اتةاٍ املخاطر :ٖٞٚ

َ اس ايع٬قات ايعاَ ١اياا( ِ٥ايطٛاأٌ َع ااُٗٛر)
َ اس ايٓظر يًٛاا ٢ً ٌ٥سْٗا اًٝف َٚتاْا يو·
َ اس سٚي ١ٜٛايتُع·١

َ اس اٱ اب ١ايترٜع·١
َ اس ايش اف·١ٝ

َ اس ايةٛت ايٛااا.

()55
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ُ ٛــَ ١ــٔ ا٫اــذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ــ ١ايــت َــٔ
ٚسٚأــ ٢اــذل ”“Struggles
املُ هٔ يًع٬قات ايعاَ ١ا ٫طُاد ًٗٝا ٓا إداراتٗا إ َٝ٬ار يًُخاطر ٚقتـُٗا إ اـ٬ل
ف٦ات :ٖٞٚ
 -1إ طا ٤س ٚتَ ٘ٝ ٛعًَٛات Instructing information
 -2تهٝٝف املعًَٛات Adjusting information
 -3إدار ٠ايتُعReputation management ١

اي ٦ــ ١ا٭ : ٚااــذلاتٝ ٝات تٝ ٛــ٘ املعًَٛــات ٖ .ـ ٞايــت حتطــً ٟٛــ ٢راــا ٌ٥خمةةــ١
ًَ ِٗٝعرفـ١
دُا ١ٜسأناح ا٭اِٗ َٔ ايةرر املاد ٟايا ٟقا حتاا٘ املخاطر إذ ٜطٛ
َا ٖـ ٞا٭فعـاٍ ايـت  ٜٓةـ ٞايكٝـاّ بٗـا يٝنُـٛا سْ تـِٗ َـٔ ٖـاا ايةـرر املـادَٚ ٟـٔ سَثًـ١
تٝ ٛــ٘ املعًَٛــات تًــو املعًَٛــات املطعًكــ ١براــا ٌ٥ايطٓ ٝــ٘ ــٔ ااــذل اع املٓــطج ٚايراــاٌ٥
()56
ايطناٜر ١ٜبشإٔ ايةن ١ايعاَٚ ١إ طا ٤سٚاَر ب َٓ ٤٬طكَ ١ا س ٚاٱٜٛا ٤يف َهإ َا.
اي  ١٦ايثاْ :١ٝااذلاتٝ ٝات تهٝٝف املعًَٛات .تشٌُ ايراا ٌ٥ايت تط ٘ ٛإ َتـا ا٠
ايٓــاا يًطهٝــف َــع ا طــر َٛٚا ٗطــ٘ ْ تــٝار ٖٓٚــا ٜــأت ٞدٚر َــٔ ٜــاٜر ا طــر يف ايك ٝـاّ
بأفعــاٍ َــٔ شــأْٗا سٕ د ــف ايعـ  ٤ــٔ ايةــناٜاَٚ .ــٔ سَثًطٗــا تًــو املعًَٛــات ايــت حتــٟٛ
()57
ارات ايطعاطف ٚا٭فعاٍ ايطةنٝن ١ٝاملعا ٠ملٓع ااٚل ا طر َر ٠س ر.٣
اي  ١٦ايثايث :١ااذلاتٝ ٝات إدار ٠ايتُع .١تطُثٌ يف ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ ايت تط ٘ دُا ١ٜسٚ
إأــ٬ا ايةــرر ايــاًٜ ٟنــل بايتــُعَ ١ــٔ ــرا ٤ا طــرٜٚ .ــطِ تعــاط ٞااــذلاتٝ ٝات إدار٠
()58
ايتُع ١بعا سٕ ٜه ٕٛمت إجناأ اي ٦ط ا٭ٚ ٚايثاْ.١ٝ
املراً ١ا اَتَٛ :١ا ٗ ١املخاطر .متثٌ ٖا ٙاملراً ١ا ٫ط ـار ادكٝكـ ٞيًخطـ املعـا٠
اً ار ٚايط ٗ ٝات املرت  َ ١هرار ٫ٚبا َٔخ ٛ ٚد ٖ ١٦ٝسٗ ٚـَ ١طخةةـ ١ذات أـ٬اٝات
ٚتٓظٝ ِٝا حيكل ايطٓتٝل ب ناف ١ااٗات املعٓٚ ١ٝد ُٗا بهـٛادر تُـع بـ ايطأٖٝـٌ
ٚا ــدلٚ ٠تــٛفرل اٱَهاْــات اٱدارٜــٚ ١املايٝــ ١ايــت تتــا اٖا ًــ َ ٢اشــر ٠املٗــاّ ٚتكــّٛ
بايطةا ٟيًُخاطر ٚفل اٝاا ١عهُ ١تأ ا يف ا ٫ط ار نافـ ١ايظـرٚف ٚا٭بعـاد ٝـث
ا٭ ا بع ا ٫ط ار ادار َـٔ ااٛاْـ سآـا ٤املٛا ٗـ ١تطُثـٌ يف
تأت ٞقراراتٗا اًٚ .١ُٝ
تٓ ٝا ط املخاطر ٚقٝادَ ٠رن املعًَٛات ٚا٫تةا٫ت ٚايطعاٌَ َـع ٚاـا ٌ٥اٱ ـّ٬
()59
ٓ ٚةر ايٛقت ٚض ٚتٓظ ِٝايطا ٬تخ

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ٚتعطُا ايع٬قـات ايعاَـ ١ملٛا ٗـ ١املخـاطر ًـٚ ٢ااـا ٠س ٚسنثـر َـٔ ا٫اـذلاتٝ ٝات
ايطاي:١ٝ
-

َع.١ٓٝ

ااذلات ١ٝ ٝحت ٌٜٛاملتار :تطِ َٔ ً ٍ٬ل رٚا ايطنا ٟيطنكٝل سفةٌ ايٓطا٥ج.
ااذلات ١ٝ ٝت طٝت ا طر ٍ٬ َٔ :تكت ِٝسار ا طر ٭ اَ ٤طعاد ٠قابً ١يًنٌ.
ااذلات ١ٝ ٝا٫اطٛا ٍ٬ َٔ :٤اةر ا طر بٓطام عـاٚد ٚتُٝـآ ٙـا َراًـ١

 ااذلات ١ٝ ٝايط رٜغٜ :اٚر ا طر اَ ٍٛةَُ ٕٛعـ َٚـٔ اـِ ف ْـ٘ ٚبـا ٕٚا٫ت ـامًٜ ٘ٝه َٔ ٕٛايةع ااطُرار ايةة اياافع يٓش ٤ٛا طر.
 ااذلات ١ٝ ٝا٫اطٝاط ٞايطع ٚ :ٟٛتً أ إيٗٝا امل٪اتات ايةـٓا  ١ٝايـت حتطـاج ملـٛاداّ يعًُٝات اٱْطاج ٚبايو ميهٓٗا َٔ َٛا ٗ ١طر ايٓك يف املٛاد ا اّ.
 ااذلات ١ٝ ٝاملشارن ١اياميكراطٝـ :١تتـطخاّ يف الطُعـات ايـت تطتـِ بادرٜـ١إذ ٜعًٔ َا ٣ا طر ٚساًٛح َٛا ٗط٘ ٚحتـاد ٚا ـات سبٓـا ٤الطُـع متٗٝـارا يًكةـاً ٤ـ٢
ا طر.
 ااــذلات ١ٝ ٝتــاَرل ا طــر ذات ٝـار :تتــطخاّ آُٝــا تــر ٣امل٪اتــ ١سٕ ٖٓــاى طــرارَاَرار يًُ٪اتٜٗٚ ١اد بكاٖ٤ا ٖٓٚا تً أ إ ايط رل اياا ً ٞيعٓاأر ا طـر ٚعرنٝـ٘
َٔ  ٍ٬ضرح َٜ٪ا ٟا طر ٚااطكطاح اي عض س ٚااطٗااف عرن ٞا طر...اخل.
-

ااذلات ١ٝ ٝايٛفر ٠اي ٖٞ :١ُٖٝٛإاا ٣ايطرم ايٓ ت ١ٝيًطعاٌَ َع املخاطر ايعٓ ٝـ.١

()60

املراًـــ ١ايتاداـــ :١ايطكٝـــٚ ِٝإ ـــاد ٠ا٭ٚضـــاع .تٴعـــا َراًـــ ١تكٝـــ ِٝاملخـــاطر ٚااٗـــٛد
ايـــت ت ـــاٍ يطكًًٝـــٗا ساااـــ ١ٝيًٛقاٜـــَ ١ـــٔ ٚقـــٛع ا٭أَـــٚ )61( .١يف ٖـــا ٙاملراًـــٜ ١ـــطِ ـــ٬ج
اٯاـــار ايٓاتـــ ١ـــٔ املخـــاطر ٚإ ـــادَ ٠ـــا مت تـــاَرلٚ ٙااـــطخ٬ل ايعـــدل ٚٚضـــع ايةـــٛاب
يعــــاّ ايطهــــرار ٚايطٗاٜــــا َــــٔ ــــٍ٬خ تشــــه ٌٝاــــإ دــــط ب ــــاد ٠اي ٓــــاٚٚ ٤ضــــع
ايةــــٛاب يط ــــاد ٟايطهــــرار; إضــــاف ١إ إ ــــرا ٤اي نــــٛل ٚايارااــــات املخطً ــــ ١اــــٍٛ
املتـ ـ ات َٚةـــادر ا طـــر ٚسدا ٤فرٜـــل إدار ٠املخـــاطر سآـــا ٤الابٗـــَ ١ـــع ايذلنٝـ ـ ًـــ٢
()62
ايتً ٝات ٚدراا ١سا ابٗا ٚٚضع ادً ٍٛيعاّ تهرارٖا.
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ثانياَ :ارطار املنهجي للدراسة.
ٜطٓــاٖ ٍٚــاا ااــ  ٤اٱ ــرا٤ات املٓٗ ٝــ ١ايــت ا طُــا ًٗٝــا اي ااــث يطنكٝــل سٖــااف
اياراا:ٖٞٚ ;١
 نوع الدراسة :تٓطُـ ٞيًارااـات ايٛأـ  ١ٝايـت تتـطٗاف خ درااـ ١ادكـا٥ل ايرآٖـ١
املطعًك ١بط ٝع ١ايظاٖر ٠سَٛ ٚقف اُ َٔ ١ ٛايٓـاا س ٚاُ ٛـَ ١ـٔ ا٭اـاال س ٚاُ ٛـ١
()63
َٔ ا٭ٚضاعخ
 مققنها الدراسقققة :ا طُــا اي ااـــث ًــَ ٢ـــٓٗج املتــح اٱ َ٬ـــ ٞملٓااــ ط٘ ملٛضـــٛع
ايارااٚ ١يطُٙ ٝخ بااطٗااف ادكا٥ل ايط ةـ ١ًٝٝـٔ ٚاقـع ايظـاٖر ٠املارٚاـ ١ـا ميهـٔ
اي ااث َٔ تكاٚ ِٜأف شاٌَ ٚدقٝلخ (ٚ )64ايظاٖر ٠املارٚآٖ ١ا ٖ ٞدٚر ايع٬قـات ايعاَـ١
يف إدار ٠املخاطر.
 اطُـع ايارااــ :١متثـٌ الطُــع يف إدارات ايع٬قــات ايعاَـ ١بامل٪اتــات ايةــن ١ٝ
ايعرب١ٝ
 عينة الدراسة:
 ١ٓٝامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب :١ٝا طُا اي ااث ًـ ٢ايعٓٝـ ١ايعشـٛا ١ٝ٥اي تـٝط١
س-
اٝث مت ايتـن بااـطخااّ طرٜكـ ١ايكر ـ ١ايـت شـٗات َـٓح امل٪اتـات ايةـن  ١ٝايعربٝـ١
فرل َطتا ١ٜٚيًظٗٛر يف ًُ ١ٝايتن ٔ طرٜل نطابطٗا يف قا ١ُ٥د ٕٚإُٖاٍ س ٚتهرار
٭َٗٓ ٟــا ٚٚقــع ا ٫طٝــار ًــ ٢إدارات ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات ايةــن  ١ٝاملةــر١ٜ
ٚايتــــعٛد ١ٜايــــت بًةــــت (٪َ )21اتــــَ )11( ١ةــــر )10(ٚ ١ٜاــــعٛد ١ٜثًــــ ١يًُ٪اتــــات
ايةــن  ١ٝايعربٝــْٚ ١ظــرار يةــةر ا ــِ ايعــاًَ بٗــا ٚايــا ٜٔبًةــٛا  َ 100ــرد ٠فكــا ا طُــا
اي ااث ً ٢املتح ايشاٌَ.

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

اااٜٛ )1( ٍٚضح تٛأٜع امل٪اتات ايةن -١ٝ
م
1

2

املؤسسات الصحفية
املؤسسات الصحفية املصرية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
11
املؤسسات الصحفية السعودية 12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
21
اإلمجايل

مؤسسة األهرام
مؤسسة دار ادلعارف
مؤسسة دار اذلالل
مؤسسة روز اليوسف
مؤسسة أخبار اليوم
مؤسسة دار التحرير
مؤسسة األسبوع
مؤسسة ادلصري اليوم
مؤسسة اليوم السابع
مؤسسة الشروق
مؤسسة الوطن
مؤسسة البالد
مؤسسة ادلدينة
مؤسسة مكة ادلكرمة
مؤسسة اجلزيرة
مؤسسة اليمامة
مؤسسة عكاظ
مؤسسة دار اليوم
الشركة السعودية لألحباث والنشر
مؤسسة عسري
مؤسسة الشرقية

 ١ٓٝاياراا.١
7

ك
5
5
7
8
8
2
3
6
6
5
2
4
3
4
5
3
3
8
3
3
177

%
7.7
5.7
5.7
7.7
8.7
8.7
2.7
3.7
6.7
6.7
5.7
2.7
4.7
3.7
4.7
5.7
3.7
3.7
8.7
3.7
3.7
177

 أداة الدراسة :ا طُا اي ااـث ًـ ٞا٫اـط اْ ١اُـع اي ٝاْـات اٝـث اشـطًُت ًـ14 ٢
ا٪ا ر 3ٚ ٫فرضٝات رٝ٥ت٘  19ٚفرضار فر ٝار ٚقتُت يث٬ا ١عاٚر ٖ:ٞ
احملٛر ا٭ ّٛٗ َ :ٍٚاملخاطر  ٚاراات ايع٬قات بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
احملــٛر ايثــاْ :ٞقــار ٠إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪ات ـات ايةــن ١ٝ
ايعرب.١ٝ
احملٛر ايثايـث :ا طُـاد ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢طـرم ايطٓ ـٚ ٪ا٫اـذلاتٝ ٝات ٚايٛاـاٌ٥
ا٫تةاي ١ٝٱدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
ٚات ــع اي ااــث مجًــَ ١ــٔ اٱ ــرا٤ات يًٛأــ ٍٛبا٫اــط اْ ١إ إطارٖــا ايعًُــ ٞايةــنٝح
ب ةا ٗا  ٫ط ار ٟايةام ٚايث ات نُا :ًٜٞ
219
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 ايةـــام :مت ـــر ا٫اـــط اْ ١يف أـــٝةطٗا ا٭ً ٚـــ ٢ـــاد َـــٔ احملهُـ ـ .
يًطأنا َٔ أاقٗا ٚبعا مجعٗا مت إد اٍ ايطعا٬ٜت يف ضَ ٤ٛا سبا٬َ َٔ ٙٚاظات.
 ايث ات :ا طُـا اي ااـث ًـ ٢إ ـاد ٠ا ٫ط ـار ًـَ %10 ٢ـٔ سفـراد ايارااـ ١يكٝـاا
ا ١َ٬ايًةٚ ١املعاَْ ٞع ااطخااّ َعاٌَ ايث ات (اي انر ْٚا ) ايا ٟسا ت سٕ قَ ِٝعـاَ٬ت
ـــا ٪ٜنـــا ًـــ٢
احملـــاٚر تـــذلاٚا َـــا بــ ٚ 0.90ٚ 0.83تشـــرل إ حتكـــل إ ـــرا ٤ايث ـــات
إَهاْ ١ٝتط ٝل ا٫اط اْ ٢ً ١اطُع ااٌ ٚادةْ ٢ً ٍٛطا٥ج َشابٗ.١
 املعاا ١اٱاةا ١ٝ٥يً ٝاْات :يطنً ٌٝاي ٝاْات مت ات اع ا طٛات ايطاي:١ٝ
()65

 ترَٚ ٝإد اٍ اي ٝاْات ً ٢برْاَج) (Spss18اتـ َكٝـاا يٝهـرت ”“Likertا ُااــ -1( ٞضــعٝف ــاار  -2ضــعٝف َ -3طٛا ـ  - 4قــ -5 ٟٛقــ ٟٛــاار)
يطناٜا ط ٍٛفذل ٠املكٝاا ا ُاا( ٞاداٚد اياْٝا ٚايعًٝا) ٚمت اتاح املاَ ٣ـٔ 4=1 -5
ٚقتِ ً ٢اد فذلات املكٝاا ا ُت ١يًنة ٢ً ٍٛطـ ٍٛاي ـذل ٠س 0.8 =5/ 4 ٟسضـ ٝت
ٖا ٙايك ١ُٝإي ٞسقـٌ قُٝـ ١يف املكٝـاا ٖٚـ ٞايٛااـا ايةـنٝح يطناٜـا ادـا ا٭ ًـ ٢يً ـذل٠
ا٭ ٚيطة ح ات َا ٚردت يف ااا ٍٚايطاي:ٞ
اٜٛ )2( ٍٚضح سطٛاٍ فذلات املكٝاا املتطخاَ ١يف اياراا١
الفرتة
التصنيف

1.87-1
ضعيف جداً

2.67-1.87
ضعيف

3.47-2.67
متوسط

4.27-3.47
قوي

5.7-4.27
قوي جداً

 اتاح ايطهرارات ٚايٓت امل ١ٜٛ٦ملعرف ١ةا ٥امل٪اتـات ايةـن  ١ٝايعربٝـ١ٚااط ابات ايعاًَ بايع٬قات ايعاَ ١بٗا  ٛسا ١ً٦ا٫اط اْ.١
 املطٛا ادتاب :ٞملعرفَ ١ا ٣ارت اع س ٚاخن اارات َطةرلات اياراا.١
-

ا٫اط ابات ٔ نٌ

ا ط ار نا :2دتاح اي رٚم ب ايطهرارات ب َطةرل.ٜٔ
َعاٌَ ايطٛافل :يكٝاا َا ٣شا ٠ايع٬ق ١ب َطةرل.ٜٔ
َعاٌَ ارت اة برلا ٕٛيكٝاا ق ٠ٛارت اة ايع٬ق ١ب املطةرلات.



َتط ٣ٛايا٫ي ٫ 0.05 :١ط ار اي رٚم ذات د٫ي ١إاةا َٔ ١ٝ٥اَ٘.
اا٫ت اياراا:١

-

الاٍ املهاْ :ٞامل٪اتات ايةن  ١ٝيف َةر ٚاملًُه ١ايعرب ١ٝايتعٛد.١ٜ

-

ـارَ ٠ـٔ

الاٍ اي َين :ط كت اياراا ١املٝااْ ١ٝيف اي ذل ٠اي َٓ 1/َٔ ١ٝإ ّ2017/2/15

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

 الــاٍ اي شــر :ٟمت تط ٝــل ايارااــً ١ــ ٢ايعــاًَ ب ـ دارات ايع٬قــات ايعاَــ ١يفامل٪اتات ايةن  ١ٝاملةرٚ ١ٜايتعٛد.١ٜ
ثالثاً :الدراسة امليدانية وتفسري نتاةجها.
ٜطٓاٖ ٍٚاا اا  ٤ر اي ٝاْات ٚااطخراج ايٓطا٥ج ٚت ترلٖا نُا :ًٜٞ
س٫ٚر :ةا ٥امل٪اتات ايةن .١ٝ
اٜٛ )3( ٍٚضح ةا ٥امل٪اتات ايةن .١ٝ
م
2

املتغريات
ملكية ادلؤسسة الصحفية

3

اإلمجايل
عمر ادلؤسسة الصحفية

الفئات
حكومية
خاصة (أهلي)
خمتلطة
أقل من 15
37-16
45-31
67-46
75 –61
97- 76
 91فأكثر

4

اإلمجايل
عمر ر ر ر ررر قدارة العالقر ر ر ر ررا العامر ر ر ر ررة
الصحفية

ادلؤسسر ر ر ر ررة

5

اإلمجايل
اجله ر ر ررة ادلعنير ر ر ررة ب ر ر ر ر دارة ادل ر ر ر رراطر
الصحفية

أقل من  17سنوا
من 27-11
من 37-21
من 47-31
 41فأكثر

ادلؤسسر ر ر ررة

قدارة العالقا العامة
قدارة األمن والسالمة
اإلدارة العليا
جلنر ر ر ر ررة مكوار ر ر ر ررة مر ر ر ر ررن اإلدارا
العالقة
قدارة ادل اطر

اإلمجايل

ا

ك
47
52
8
177
26
2
8
18
16
6
24
177
37
18
19
33
177
37
31
22

%
47.7
52.7
8.7
177
26.7
2.7
8.7
18.7
16.7
6.7
24.7
177
37.7
18.7
19.7
33.7
177
37.7
31.7
22.7

6

6.7

4
177

4.7
177

تشــرل بٝاْــات ااــا )3( ٍٚإ سٕ امل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــٚ ١أ ــت َــٔ اٝــث ْــٛع
املًهٝــ ١نايطــاي :ٞامل٪اتــات ا اأــ(١ا٭ًٖ )١ٝبٓت ـ ٖٚ % 52.0 ١ــ :ٞاي ـ ٬د ٚاملآٜــ١
ٚايُٝاَــ ٚ ١هــاظ ٚاا ٜــرٚ ٠دار ايٝــ ٚ ّٛتــرل ٚايشــرقَٚ ١ٝهــ ١املهرَــَ ١ــٔ
221

222

ايتــعٛدٚ ١ٜا٭ا ـ ٛع ٚاملةــر ٟايٝــٚ ّٛايٝــ ّٛايتــابع ٚايشــرٚم ٚايــٛطٔ َــٔ املةــر.١ٜ
ٚامل٪اتات ايةن  ١ٝاده ١َٝٛبٓت  :ٖٞٚ %40.0 ١ا٭ٖراّ ٚدار املعـارف ٚدار اشلـٍ٬
ٚرٚأ ايٛٝاـــف ٚس ـــار ايٝـــٚ ّٛدار ايطنرٜـــرٚ .امل٪اتـــات املخطًطـــ ١بٓتــ ٖٚ % 8.0 ١ـــٞ
ايشـــرن ١ايتـــعٛد ١ٜيٮ ـــال ٚايٓشـــر إاـــا ٣شـــرنات الُ ٛـــ ١ايتـــعٛد ١ٜيٮ ـــال
ٚايطتٜٛل.
ا٤ت امل٪اتات ايةن َ ١ٝـٔ اٝـث ايٓشـأ( ٠ايعُـر) َرت ـ ١نايطـاي :ٞامل٪اتـات
ايــت سقــٌ َــٔ  15اَ ـار يف ايذلت ٝـ ا٭ ٍٚبــ ٖٚ ;%26.0ــ ٞاملةــر ٟايٝــٚ )66( )ّ2004(ّٛايٝــّٛ
ايتــابع(ٚ )67( )ّ2008ايشــرٚم(ٚ )68( )ّ2009ايــٛطٔ(ٚ )69( )ّ2010ايــٛطٔ ايتــعٛد)ّ2000(١ٜ
(ٚ )70ايشــرم(ٖٚ)71( )ّ2009ــ٪َ ٞاتــات أــن  ١ٝاأــ ١بُٓٝــا ٚردت ايــت سنثــر َــٔ 91
اَار يف ايذلتٝـ ايثـاْ ٞبــ ٖٚ %24.0ـ ٞا٭ٖـراّ(ٚ )72( )ّ1875دار املعـارف(ٚ)73( )ّ1890دار
اشلـــٚ )74( )ّ1892(ٍ٬رٚأ ايٛٝاـــف(ٖٚ )75( )ّ1925ـــ٪َ ٞاتـــات اهَٝٛـــٚ ١يف ايذلتٝـ ـ
ايثايث اًت امل٪اتات ايت َا ب  60 -46اَار بـ ٖٚ .%18.0ـَ ٞهـ)ّ1958 -ٙ1377(١
(ٚ )76اا ٜــــرٚ )77( )ّ1960 -ٙ1379(٠ايُٝاَــــ ٚ )78( )ّ1963 -ٙ1383(١هــــاظ (-ٙ1384
ٚ )79( )ّ1964دار ايٝـــٖٚ )80( )ّ1965 -ٙ1384(ّٛـــ٪َ ٞاتـــات اأـــٚٚ ١دت يف ايذلتٝـ ـ
ايرابع امل٪اتـات ايـت َـا بـ  75 –61اَـار بــ ٖٚ ;%16.0ـ ٞس ـار ايٝـٚ )81( )ّ1944(ّٛدار
ايطنرٜـر(ٚ )82( )ّ1953اًــت يف ايذلتٝـ ا ــاَس امل٪اتــات ايــت َــا بـ  45 -31اَـار بــ
ٚ %8.0ناْـــت يًشـــرن ١ايتـــعٛد ١ٜيٮ ـــال ٚايٓشـــر( )83( )ّ1972 -ٙ1392ايـــت تةـــار
رٜا ٠ايشرم ا٭ٚا ٚا٫قطةادٚ ١ٜايرٜاض .١ٝيف ا اًت امل٪اتـات ايـت َـا بـ 76
()84
  90اَــــ ـار يف ايذلتٝــــ ـ ايتــــــادا بٓتــــ ـ ٖٚ %6.0 ١ــــــ ٞايــــ ـ ٬د()ّ1932 -ٙ1350ٚاملاٚ )85( )ّ1937 -ٙ1356(١ٜٓس رلار ا٤ت امل٪اتات ايت َا ب  30 -16اَـار بــ %2.0
()86
 ٖٞٚا٭ا ٛع يًط ا ٚ ١ايٓشر.
 ٚرد ُــر إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــَ ١رت ــ را نايطــاي:ٞاٱدارات ايت سنثر  41اَار بـ  %33.0اِ ايت سقٌ َٔ  10س ٛاّ بـ  %30.0اِ ايت َا بـ
 40 - 3بـ  %19.0اِ ايت َا ب  20 -11بـ .%18.0
 اـــ ٍٛااٗـــ ١املعٓٝـــ ١بـ ـ دار ٠املخـــاطر يف امل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝفكـــا ـــا٤ت إدار٠ايع٬قات ايعاَ ١بـ ٚ %37.0إدار ٠ا٭َٔ بـ ٚ %31.0اٱدار ٠ايعًٝا بـ  .%22.0يف اـ سٕ آـ١
اأــَ ١هْٛــَ ١ــٔ اٱدارات ذات ايع٬قــٖ ١ــ ٞاملعٓٝــ ١ب ـ دار ٠املخــاطر بـــ ٚ %6.0تط ــل ٖــاٙ

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ا ايراأم يف سٕ إدار ٠املخاطر تطِ َٔ ٍ٬
ايٓطَ ١ ٝع دراا ١سزلا ٤طٗراٚ ٟٚبٔ ا ٝ
آ ١تطه َٔ ٕٛس ةا َٔ ٤اٱدار ٠ايعًٝا َٔ ناف ١ايطخةةات ايرٝ٥تٚ )87( .١س رلار ا٤ت
إدار ٠املخاطر بـ .%4.0
ااْٝار :ايٓطا٥ج يف ض ٤ٛعاٚر اياراا:١
احملــٛر ا٭ٗ َ :ٍٚــ ّٛاملخــاطر  ٚاراــات ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن ١ٝ
ايعرب.١ٝ
ٜتطٗاف ٖاا احملٛر ايطعرف ًَ ٢طةرلات ط ٝع ١اراات ايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات
ايةــن  ١ٝيًُخــاطر َــٔ اٝــث امل ٗــٚ ّٛا٭ٖــااف ٚا طــْٚ ١ــٛع ا طــٚ ١املعٛقــات
ٚاملهاا ـ َــٔ ــ ٍ٬ايطهــرارات ٚايٓت ـ اــِ ٬قــٖ ١ــا ٙاملــطةرلات ــطةرل ْــٛع ًَهٝــ١
امل٪ات ١ايةن ٚ ١ٝذيو نُا :ًٜٞ
 ّٛٗ َ -1املخاطر يا ٣ايعاًَ بايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )4( ٍٚضح َ ٗ ّٛاملخاطر ٚفكار يٓٛع ًَه ١ٝامل٪ات.١
ادلفهوم

اوع ادللكية

حدث متوقع
حدث مل حيدث

حكومية

خاصة

خمتلطة

اإلمجايل

ك
ك %
ك %
ك %
ادلستقبل 41 12.5 1 46.2 24 47.7 16

حدث غري مؤكد
التعرض خلسارة مادية
التعرض خلسارة معنوية
اإلمجايل

37.8 16 25.7 17
13.5 7 17.7 4
7.77 4 22.5 9
1.97 1 2.57 1
177 52 177 47

1
4
1
1
8

12.5
57.7
12.5
12.5
177

ق ١ُٝنا 16.365 = 2در  ١ادر 8= ١ٜاملعَٓ 0.037 = ١ٜٛعاٌَ ايطٛافل=0.375

%
41.7

27.7 27
15.7 15
14.7 14
3.77
3
177 177

ا طًـــف ايعـــاًَ ٕٛيف ايع٬قـــات ايعاَـــ ١اـــٗ َ ٍٛـــ ّٛاملخـــاطر بامل٪اتـــات ايةـــن ١ٝ
ادهٚ ١َٝٛا اأٚ ١املخطًط ١فُٔ  ٍ٬ااا )4( ٍٚاتةح سٕ ٜ %41.0ـر ٕٚسٕ املخـاطر
ٖ< ٞاال َطٛقع يف املتطك ٌخ ٚسٕ ٜ %27.0ر ٕٚسْٗا خاال ل حيالخ ٚسٕ ٜ %15.0ر ٕٚسْٗا
تـارَ ٠ادٜـ١خ بُٓٝـا رس٣
خاال ورل َ٪ناخ ٚب ارم بت ٝرس %14.0 ٣سْٗا تعينخ ايطعـر
تـارَ ٠عٜٓٛـ١خ ٚروـِ ا ٫ـط٬ف اـ ٍٛامل ٗـ ّٛإ ٫سٕ ايٓتـ بـ
 %3.0سْٗا تعـينخ ايطعـر
ارا ٤ايعاًَ بايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ادهٚ ١َٝٛا اأٚ ١املخطًطَ ١طكارب.١
-

تشـرل ْطــا٥ج ااـا ٍٚايتــابل -سٜةـار -إ  ٚــٛد فـرٚم ذات د٫يــ ١إاةـا ١ٝ٥بـ

َ ٗــ ّٛاملخــاطر يــا ٣ايعــاًَ بايع٬قــات ايعاَــْٚ ١ــٛع ًَهٝــ ١امل٪اتــ ١ايةــن  ١ٝايعربٝــ١
223

224

(اه-١َٝٛ

اأ -١خمطًط )١اٝث بًةت قُٝـ ١نـا 16.365 2بار ـ ١ارٜـٖٚ 8 ١ـ ٞدايـ١

ٓا َتطَ ٣ٛعٓ0.037 ١ٜٛ

ا ٝ ٜا بٛ ٛد ٬قَ ١طٛاط ١ب املطةرل ٜٔات قُٝـَ ١عاَـٌ

ايطٛافل اي ايةٚ .0.375 ١بايو حتكل اي ر

ايكا ٌ٥بٛ ٛد ٬ق ١ب َ ٗـ ّٛاملخـاطر ْٚـٛع

ًَه ١ٝامل٪ات ١ايةن .١ٝ
 -2ا٭ٖــااف ايتــا  ١ٝإيٗٝــا ايع٬قــات ايعاَــَ ١ــٔ ٚرا ٤إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات
ايةن :١ٝ
اٜٛ )5( ٍٚضح سٖاف ايع٬قات ايعاَٚ َٔ ١را ٤إدار ٠املخاطر
ٚفكار يٓٛع ًَه ١ٝامل٪ات١
األهداف

حكومية

اوع ادللكية

خاصة

%

خمتلطة
ك %

اإلمجايل

ك

%

ك

احلفاظ على مسعة ادلؤسسة

9

22.5

27

38.5

احلد من التأثري السليب للم اطر

13

32.5

16

37.8

7

تأمني ادلؤسسة

12

37.7

11

21.2

7

7.7

محاية قوة ادلركز ادلايل للمؤسسة

6

15.7

4

7.7

3

37.5

13

حتقيق مبدأ ادلصارحة والشفافية

7

7.7

1

1.9

7

7.7

1

1.7

47

177

52

177

8

177

177

177

اإلمجايل

ك

%

5

62.5

34

34.7

7.7

29

29.7

23

23.7
13.7

2

ق ١ُٝنا =  14.953در  ١ادر 8= ١ٜاملعٓ 0.060 =١ٜٛايا٫ي= ١ورل داي١

رأا ااـا )5(ٍٚت آٜـار ط  ٝـار يف ارا ٤ايعـاًَ بايع٬قـات ايعاَـ ١اـ ٍٛا٭ٖـااف ايـت
تتــع ٢إيٗٝــا ايع٬قــات ايعاَــَ ١ــٔ ٚرا ٤إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ ١اٝــث
ــا٤ت َرت ــ ١نايطــايٖ :ٞــافخ اد ــاظ ًــ ٢زلعــ ١امل٪اتــ١خ بٓت ـ ٚ %34.0١اــٖ ٤ٞــاا
اشلــاف يف َكاَــ ١ا٭ٖــااف ب ــرٚم ط  ٝــ ١٭ٕ املخــاطر تطتـ يف فكــاإ زلعــ ١امل٪اتــ١
ٖٓٚا ٜارى ايكاً ُٕٛ٥ـ ٢سَـر ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات ايةـن  ١ٝبـإٔخ زلعـ ١امل٪اتـ١
ش ٜٓ ٤ٞة ٞأـْٗٛا ٚمحاٜطٗـا ...فٗـ ٞسأـٌ َـٔ ا٭أـ ٍٛوـرل املًُٛاـ ١يًُ٪اتـٖٚ ;١ـً ٢ـ٢
اْـ نـ رل َــٔ ا٭ُٖٝــٚ ١وــرل قابًــ ١يًطكًٝــا َٚــٔ ٖٓــا جنــا سٕ امل٪اتــات تٛا ــ٘ نً ــ١
اي رأ ١إٕ ل تعٌُ بةٛرَ ٠طٛاأً ٢ً ١تهرار ا٫اطثُار يف تع  ٜأٛرتٗا ٚزلعطٗا يـا٣
املٗطُ بٗاخ ( ٚ )88ا ٤يف ايذلت ٝايثاْٖ ٞافخ ادا َٔ ايطأارل ايتً يًُخـاطرخ بــ%29.0
ٚيف ايذلتٝـ ايثايــث ـاٖ ٤ــافخ تــأَ امل٪اتـ١خ بـــٚ %23.0يف ايذلتٝـ ايرابـع ــاٖ ٤ــافخ

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

محا ١ٜق ٠ٛاملرن املاي ٞيًُ٪ات١خ بـٚ %13.0يف ايذلتٝـ ا٭ ـرل ـاٖ ٤ـافخ حتكٝـل َ ـاس
املةاراٚ ١ايش اف١ٝخ بـ.%1.0
ـاّ  ٚـٛد فـرٚم دايـ ١إاةـاٝ٥ار بـ سٖـااف ايع٬قـات ايعاَـَ ١ـٔ ٚرا٤
 نُا تإداراتٗا يًُخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعربًَ ١ٝ ْٛٚ ١ٝه ١ٝتًو امل٪اتات اٝـث بًةـت
ـا ٪ٜنـا
ق ١ُٝنا 14.953 2بار  ١ادر ٖٞٚ 8 ١ٜورل دايٓ ١ا َتطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.060 ١
ً ٢اّ ٛ ٚد ٬ق ١ب َطةرل سٖااف ايع٬قات ايعاَٚ َٔ ١را ٤إداراتٗا يًُخاطر َٚطةرل
ْٛع ًَه ١ٝامل٪ات ١ايةن ٚ ١ٝبايطاي ٞرفض اي ـر بـإٔ ٖٓـاى ٬قـ ١بـ سٖـااف ايـت
ـا
تتع ٢إيٗٝا ايع٬قات ايعاَٚ َٔ ١را ٤إدار ٠املخاطر ْٛٚع ًَه ١ٝامل٪اتـات ايةـن ١ٝ
ٜشرل إ سٕ سٖااف ايع٬قات ايعاَ ٫ ١ترت بٓٛع ًَهَ ١ٝعٚ .١ٓٝتط ل ٖا ٙايٓطَ ١ ٝـع َـا
تٛأــًت إيٝــ٘ درااــ ١سأاٖــر املــ٪ذٕ اٝــث سنــات ًــ ٢سٕ ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات
()89
اٱ  ١َٝ٬ايتٛداْ ١ٝل حتكل ا٭ٖااف املٓٛط ١بٗا.
َ -3اٛ ٚ ٣د ط ١بايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر يف امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )6( ٍٚضح َاٛ ٚ ٣د ط ١بايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر ٚفكار يٓٛع ًَه١ٝ
امل٪ات.١
خاصة
ك

ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروع حكومية
ك %
ادللكية
وجود خطة
مدى
توجد خطة
72 7.77 7 87.8 42 75.7 37
ال توجد خطة
اإلمجايل

%

خمتلطة
ك %

177 8 19.2 17 25.7 17
177 8 177 52 177 47

اإلمجايل
ك

%
72.7

28.7 28
177 177

ق ١ُٝنا 22.734= 2در  ١ادر 2 = ١ٜاملعٓ 0.000 =١ٜٛايا٫يَ 0.001= ١عاٌَ ايطٛافل=0.430

سنا ااا ٚ ٢ً )6(ٍٚـٛد فـرٚم دايـ ١إاةـاٝ٥ار بـ َـا ٚ ٣ـٛد طـ ١ٱدار ٠املخـاطر
بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعربْٛٚ ١ٝع ًَه ١ٝامل٪اتات فكا بًةت ق ١ُٝنا 22.734 2بار ١
ادر ٖٞٚ 2 ١ٜدايـٓ ١ـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ 0.000 ١ـا ٜـاٍ ًـ ٚ ٢ـٛد ٬قـَ ١طٛاـط ١بـ
ـا ٜث ـت أـن ١اٝـث ميثـٌ ايطخطـ ٝعـٛر
املطةرل ٜٔات قَ ١ُٝعاٌَ ايطٛافل 0.430
املُاراــــ ١ايةــــنٝن ١اُٝــــع سْشــــط ١ايع٬قــــات ايعاَــــ ;١فٗــــ ٛةــ ـ ايع٬قــــات ايعاَــــ١
ا٫اــذلات ١ٝ ٝيــايو ديــت ايٓطــا٥ج ًــ ٢سٕ ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ١
ادهَٝٛــٚ ١ا اأــٚ ١املخطًطــ ٜٛ ١ــا بٗــا طــ ١ٱدار ٠املخــاطر اٝــث سنــا َ %72.0ــٔ
ايعاًَ بٗا٬ٜٚ .اظ سٕ ايع٬قـات ايعاَـ ١يف امل٪اتـات ايةـن  ١ٝا اأـٖ ١ـَ ٞـٔ متطًـو
ط ١يف ٖاا الاٍ سنثـر َـٔ امل٪اتـات ايةـن  ١ٝادهَٝٛـ ١سَـا امل٪اتـات املخطًطـ١
225

226

َثـــٌ ايشـــرن ١ايتـــعٛد ١ٜيٮ ـــال ٚايٓشـــر ٚبعـــض امل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝادهَٝٛـــ١
ٚا اأ ١ف ٜٛ ٬ا بٗا طْٗ ١اٝ٥ار ملٛا ٗ ١املخاطر ٚذيو بٓت ٚ .%28.0 ١تط ل ٖا ٙايٓط ٝـ١
َع دراا ١دٜٓا ا طاة ايت سنات سٕ امل٪اتات اٱ  ١َٝ٬تٗطِ بٛ ٛد ط٘ آٚ ١ٜٛاابط١
يعٌُ إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١نُا ت ارت اع در ـ ٚ ١ـ ٞاملُاراـ يًع٬قـات ايعاَـ ١بٗـاٙ
()90
ا ط.١
ْٛ -4ع ط ١ايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر يف امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )7( ٍٚضح ْٛع ط ١ايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخاطر ٚفكار يٓٛع ًَه ١ٝامل٪ات.١
اإلمجايل
خمتلطة
خاصة
اوع ادللكية حكومية
اوع اخلطة
ك  %ك %
ك %
ك %
94.4 68 7 7 97.5 38 177 37
خطة وقائية
5.6 4 7 7 9.5 4
7 7
خطة عالجية
177 72 7 7 177 42 177 37
اإلمجايل
ق ١ُٝنا 3.025= 2در  ١ادر 1= ١ٜاملعٓ 0.201 =١ٜٛايا٫ي= ١ورل داي١

ٜٛضــح ــا )7( ٍٚسٕ َ %94.4ــٔ إدارات ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ١
ياٜٗا طٚ ١قا ١ٝ٥ملٛا ٗ ١املخـاطر; ٖٚـَ ٛـا ٜشـرل إ اٖطُـاّ اٱدارات بٗـا ٚسٕ َٗٓ %5.6ـا
يــاٜٗا طــٝ ٬ ١ــٚ ١خباأــ ١إدارات ايع٬قــات ايعاَــ ١يف امل٪اتــات ايةــن  ١ٝا اأــ١
٬ٜٚاظ سٕ ايع٬قات ايعاَـ ١يف امل٪اتـات املخطًطـ ١يـٝس يـاٜٗا سْ ٟـٛع َـٔ ا طـ ٱدار٠
املخاطر.
ٚضــح ااــا ٍٚايتــابل ــاّ  ٚــٛد فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥بــ ْــٛع ا طــ ١ٱدار٠
املخاطر ْٛٚع ًَهٝـ ١امل٪اتـ ١ايةـن  ١ٝاٝـث بًةـت قُٝـ ١نـا 3.025 2بار ـ ١ارٜـ1 ١
 ٖٞٚق ١ُٝورل دايٓ ١ا َتطَ ٣ٛعٜٓٛـ . 0.201 ١ـا ٜعـين رفـض اي ـر ب ٛـٛد ٬قـ ١بـ
املطةرل.ٜٔ
ٝ٥ـ را فُٝـا ٜطعًـل ب ٛـٛد ٬قـ١
اي ر ا٭ :ٍٚا ت َٔ ااا ٍٚايتـابل أـن ١اي ـر
ب ـ َ ٗــ ّٛاملخــاطر يــا ٣ايعــاًَ بايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــْٚ ١ــٛع
ًَه ١ٝامل٪اتات (اه -١َٝٛاأ -١خمطًطٚ )١سٜةا ا طـت أـنط٘ فُٝـا ٜطعًـل ب ٛـٛد
٬ق ١ب َاٛ ٚ ٣د ط ١بايع٬قات ايعاَ ١ٱدار ٠املخـاطر ْٚـٛع املًهٝـ ْٚ ١ـس ادـاٍ
فُٝا ٜطعًل بٓٛع طَٛ ١ا ٗ ١املخاطر ت  ٚـٛد ٬قـ ١بٗٓٝـا ٚبـ ْـٛع املًهٝـ ١يف اـ
ٜث ت ٛ ٚد ٬ق ١ب ا٭ٖـااف ايتـا  ١ٝإيٗٝـا ايع٬قـات ايعاَـَ ١ـٔ ٚرا ٤إداراتٗـا يًُخـاطر
بامل٪اتات ايةن  ١ٝ ْٛٚ ١ٝاملًه.١ٝ
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املعٛقات ايت تٛا ٘ ايع٬قات ايعآَ ١ا إدارتٗا يًُخاطر بامل٪اتات ايةن ١ٝ

ايعرب:١ٝ
اٜٛ )8( ٍٚضح ط ٝع ١املعٛقات ايت تٛا ٘ ايع٬قات ايعآَ ١ا إدارتٗا يًُخاطر
طبيعة ادلعوقا
ال توجرد خطرة معتمردة إلدارة
ادل اطر
اقر ررك الك ر روادر ادلدربر ررة علر ررى
قدارة ادل اطر
قلة اإلمكاارا ادلاليرة دلواجهرة
ادل اطر
القير ر ررادة غر ر ررري مقتنعر ر ررة ب ر ر ر دارة
العالقا العامة للم اطر
غير ر ر ررا األسر ر ر ررالي احلديثر ر ر ررة
إلدارة ادل اطر
اقررك التأهيررل رلررال قدارة
ادل اطر
اإلمجايل

ك
%
ك
%
ك
%
ك

دائم ر ر ر ر ر ر ررا
جداً
14
14.7
17
17.7
18
18.7
34

ادلدى

27
27.7
23
23.7
17
17.7
11

%

34.7

11.7

22.7

ك
%
ك
%

17
17.7
12
12.7
011

19
19.7
11
11.7

17
17.7
17
17.7

دائماً

اادراً

ار ر ر ر ر ر ررادراً
جدا
24
24.7
21
21.7
27
27.7
17

أحيااا
16
16.7
15
15.7
25
25.7
22

26
26.7
24
24.7
27
27.7
16
16.7

17.7

24
24.7
26
26.7

23
23.7
34
34.7

ادلتوسط
3.26
3.79
3.77
2.71
3.17
3.65

بااطكرا ٤اي ٝاْات ايٛارد ٠يف ااا )8( ٍٚا ٍٛاملعٛقات ايـت تٛا ـ٘ ايع٬قـات ايعاَـ ١يف
امل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٓ ١ٝا إدارتٗـا يًُخـاطر فكـا ٚردت ط ٝعـ ١تًـو املعٛقـات نُـا
 :ًٜٞاَ ٤عٛمخ ْك ايطأٖ ٌٝيف ااٍ إدار ٠املخاطرخ بار  ١ق ١ٜٛطٛا اتـاب3.65 ٞ
بُٓٝــا ــا٤ت بكٝــ ١املعٛقــات بار ــَ ١طٛاــطٖٚ ١ــَ ٞعــٛمخ  ٫ت ٛــا طــَ ١عطُــا ٠ٱدار٠
املخـــاطر طٛاـ ـ اتـــاب 3.26 ٞاـــِ َعـــٛم <وٝـــاح ا٭اـــاي ٝاداٜثـــ ١ٱدار ٠املخـــاطرخ
طٛا ـ اتــاب 3.17 ٞاــِ َعــٛمخ ْك ـ ايهــٛادر املاربــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطرخ طٛا ـ
اتاب 3.09 ٞاِ َعٛمخ قً ١اٱَهاْات املاي ١ٝملٛا ٗ ١املخاطرخ طٛاـ  3.07اـِ َعـٛمخ
ايكٝــاد ٠وــرل َكطٓعــ ١ب ـ دار ٠يع٬قــات ايعاَــ ١يًُخــاطرخ طٛا ـ بًــغ  .2.71ــا ٜططً ـ َــٔ
ايكا ٢ً ُ٥امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝبةـرٚر ٠اٖ٫طُـاّ بطـارٚ ٜتأٖٝـٌ املُاراـ شلـا
يف ااٍ إدار ٠املخاطرٚ .تط ل ٖا ٙايٓطَ ١ ٝع دراا ١اٚا بت ْٞٛٝايت سا طت سٕ َتـط٣ٛ
تار ٜايعـاًَ يف س ٗـ  ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات ايةـن َ ١ٝـٓخ ض بشـا ٠اٝـث ل
حيةٌ  ٢ً َِٗٓ %74.6س ٟتار )91( . ٜنُا تط ل َع دراا ١سأاٖر امل٪ذٕ ايت سا طت افطكار
ايكــ ٠ٛايعاًَــ ١يًطأٖٝــٌ ٚايطــار ٜيف امل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ايتــٛداْٚ )92( .١ٝسظٗــرت درااــ١
227

228

ٗٝإ اي كٗاَ ٤ا ٣اا  ١ايعاًَ يًـاٚرات ٚسٕ ايطكُٝٝـات يًـاٚرات ـا٤ت اـً  ١ٝبار ـ١
()93
ن رل ٠اار ٚسٕ َتط ٣ٛايرضا ٓٗا آَ ٤خ ةار اار.
 -6املهاا ايعا٥ا ٢ً ٠امل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٚ َٔ ١ٝرا ٤إدار ٠ايع٬قات ايعاَ١
يًُخاطر:
اٜٛ )9( ٍٚضح َا ٣حتكل امل هاا يًُ٪اتات ايةن  َٔ ١ٝإدار ٠ايع٬قات ايعاَ١
يًُخاطر
ادلكاس

مدى التحقق

ك
تُساعد استباق األحداث السلبية احملتملة
%
ك
ُحتقق مسعة طيبة للمؤسسة
%
ك
تُكس ثقة وتأييد القراء
%
ك
تُقلل من خسائر التعطيل غري ادلتوقع
%
ك
تُقدم توقعا لل سائر غري ادلتوقعة
%
ك
تدفع دلراجعة القرارا ادلالية للبعد عنها
%
تُس رراعد عل ررى اكتش رراف أس ررالي جدي رردة للتعام ررل م ررع ك
األحداث
%
ك
تُكس العاملني مهارا التفكري
%

مل
حتققت
حتققت متوسطة تتحقق
جداً
27
18
3
3
27.7 18.7
3.7
3.7
24
16
4
3
24.7 16.7
4.7
3.7
28
18
3
4
28.7 18.7
3.7
4.7
24
25
5
4
24.7 25.7
5.7
4.7
27
23
7
7
27.7 23.7
7.7
7.7
35
26
8
8
35.7 26.7
8.7
8.7
32
19
9
7
32.7 19.7
9.7
7.7
24
27
11
6
24.7 27.7 11.7
6.7

مل
تتحقق
جدا
56
56.7
53
53.7
47
47.7
42
42.7
36
36.7
23
23.7
33
33.7
39
39.7

ادلتوسط
4.23
4.27
4.11
3.95
3.78
3.57
3.75
3.79

100
اٱمجايٞ
اككت امل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٝـَ ١ـٔ ٚرا ٤إدار ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١يًُخـاطر َهااـ
ا ٠فُٔ  ٍ٬ااا )9( ٍٚت سْٗا اككت بار  ١ق ١ٜٛاار َهتـ خ تٴتـا ا يف ااـط ام
ا٭ااال ايتً  ١ٝاحملطًُ١خ طٛا بًغ ٚ 4.23خ تٴنكـل زلعـ ١ط ٝـ ١يًُ٪اتـ١خ طٛاـ بًـغ
ٚ 4.20ا ٤ٞحتكل ايتُع ١يف ايةاار ٠شل ٛإدراى يك ١ُٝايتـُع ١اٝـث إٕخ املخـاطر ت ـر
تٗاٜاات ً ٢زلع ١امل٪ات )94( .١بُٓٝا اككـت بار ـ ١قٜٛـَ ١هااـ سْٗـاخ تٴهتـ اكـ١
ٚتأٜٝـــا ايكـــرا٤خ طٛاــ اتـــاب ٞبًـــغ ٚ 4.11خ تٴكًـــٌ َـــٔ تـــا٥ر ايطعطٝـــٌ وـــرل املطٛقـــعخ
طٛا ٚ 3.95خ تٴهت ايعاًَ َٗارات ايط هرلخ طٛا اتاب ٞبًغ ٚ 3.79خ تٴكـاّ
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تٛقعات يًختا٥ر ورل املطٛقع١خ طٛا اتاب ٞبًغ ٚ .3.78خ تٴتا ا ً ٢انطشاف ساايٝ
اٜا ٠يًطعاٌَ َع ا٭ااالخ طٛا اتابٚ 3.75 ٞخ تافع ملرا ع ١ايكرارات املاي ١ٝيً عـا
ٓٗاخ طٛا اتاب ٞبًغ .3.57
احملـٛر ايثـاْ :ٞقــار ٠إدار ٠ايع٬قـات ايعاَــً ١ـ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتـات ايةــن ١ٝ
ايعرب.١ٝ
ٜطٓاٖ ٍٚـاا احملـٛر قـار ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات ايعربٝـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر اـٛا٤
ًَ ٢تط ٣ٛاملخاطر ايعاَ ١س ٚاملخاطر املرت ط ١بامل٪اتـ ١ايةـن ٚ ١ٝايع٬قـ ١بـ َـطةرل
َـا ٣ايكــار ٚ ٠ةــا٥

امل٪اتـَ ١ثــٌ ُــر امل٪اتــ ١ايةـن ُ ٚ ١ٝــر ايع٬قــات ايعاَــ١خ

ٚاملــطةرلات ايــت ٚردت يف احملــٛر ا٭ٗ َ :ٍٚــ ّٛاملخــاطر  ٚٚــٛد طــ ١ملٛا ٗــ ١املخــاطر
ٗ ْٛٚـــا ٚا٭ٖـــااف َـــٔ ٚرا ٤إدار ٠املخـــاطر بٗـــاف بًـــٛر ٠أـــٛر ٠أـــنٝن ١يار ـــ ١قـــار٠
ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر َــٔ ــ ٍ٬ايطهــرارات ٚايٓت ـ املطٛاــطات ادتــاب١ٝ
ً ٢ايٓن ٛايطاي:ٞ
 -1قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )10( ٍٚضح در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ٚفكار يٓٛع ًَه١ٝ
امل٪ات١
اإلمجايل
خمتلطة
خاصة
اوع ادللكية حكومية
مدى القدرة
%
ك
ك %
%
ك
%
ك
27.7
27 7.7 7 13.5
7 57.7 27
قوية
26.7
26 177 8 37.8 16
5.7
2
ضعيفة
متوسطة
22.7
22 7.7 7 34.6 18 17.7
4
15.7
15 7.7 7 15.4
8 17.5
7
ضعيفة جداً
قوية جدا
17.7
17 7.7 7
5.8
3 17.5
7
177 177 177 8 177 52 177 47
اإلمجايل
ق ١ُٝنا 51.108= 2در  ١ادر 8= ١ٜاملعٓ 0.000 =١ٜٛايا٫يَ 0.001= ١عاٌَ ايطٛافل=0.582

-

نشــف ااــا )10( ٍٚــٔ  ٚــٛد فــرٚم دايــ ١إاةــاٝ٥ار ب ـ قــار ٠إدار ٠ايع٬قــات
2

ايعاَ ١يًُخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعربْٛٚ ١ٝع املًه ١ٝاٝث بًةت ق ١ُٝنا 51.108
بار  ١ار ٖٞٚ 8 ١ٜدايٓ ١ـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.000 ١

ـا ٝ ٜـا ب ٛـٛد ٬قـَ ١طٛاـط ١بـ

املطةرلٚ ٜٔفكا يكَ ١ُٝعاٌَ ايطٛافل  ٚ 0.582ا٤ت قار ٠ايع٬قات ايعاَـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر
بامل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــ ١نايطـــاي :ٞقٜٛـــ ١بـ ــ ٖٚ %27.0ـــاا ٜـــاٍ ًـــ ٢اَط٬نٗـــا

229

230

إَهاْات ًَٖ٪ـ ١ملٛا ٗـ ١املخـاطر ٚخباأـ ١يف امل٪اتـات ادهَٝٛـٚ .١ضـع ١ ٝبــ %26.0
ٚا ةــرت يف ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ا اأــٚ ١املخطًطــ ١سنثــر َــٔ ادهَٝٛــ١
َٚطٛاــط ١بـــ ٚ % 22.0قٜٛــ ١ــاار بـــ ٚ %10.0ايةــع ١ ٝــاار بـــ ٚ .%15.0ناْــت َــٔ ْةــٝ
ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ادهٚ ١َٝٛا اأَ ١عار.
 -2قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )11( ٍٚضح در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ايعاَ.١
ادل اطر العامة

درجة القدرة

ادل اطر القااواية
ادل اطر التنظيمية
ادل اطر األمنية
ادل اطر ادلكااية ( ادلوقع)
ادل اطر االقتصادية
ادل اطر االجتماعية
ادل اطر السياسية
ادل اطر البيئية
ادل اطر الوظيفية
اإلمجايل

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

بــايٓظر يف ااــا )11( ٍٚت ـ

ضعيفة جداً

ضعيفة

متوسط

قوية

قوية جدا

8
8.7
3
3.7
7
7.7
9
9.7
17
17.7
6
6.7
17
17.7
18
18.7
15
15.7
011

5
5.77
7
7.7
9
9.7
12
12.7
27
27.7
11
11.7
9
9.7
27
27.7
14
14.7

38
38.7
25
25.7
16
16.7
24
24.7
26
26.7
25
25.7
21
21.7
34
34.7
35
35.7

25
25.7
37
37.7
29
29.7
22
22.7
22
22.7
44
44.7
38
38.7
17
17.7
15
15.7

24
24.7
28
28.7
39
33
33.7
22
22.7
14
14.7
22
22.7
11
11.7
21
-

ادلتوسط
3.52
3.87
3.84
3.58
3.26
3.49
3.53
2.83
3.13

سٕ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ١

ً ٢إدار ٠املخاطر ايعاَٚ ١ردت نايطاي :ٞتاٜر ايع٬قات ايعاَ ١بك ٠ٛاملخـاطر ا٭َٓٝـ ١اٝـث
بًغ املطٛاـ ادتـاب 3.84 ٞفاملخـاطر ايطٓظُٝٝـ ١طٛاـ اتـاب ٞبًـغ ٚ .3.80ر ـا ٜعـٛد
ذيـــو إ سٕ املٓطكـــ ١ايعربٝـــَٗٓٚ ١ـــا َةـــر ٚاملًُهـــ ١ايعربٝـــ ١ايتـــعٛد ١ٜتٛا ـــ٘ حتـــاٜات
ٚتٗاٜاات سَٓ ١ٝن رل٠

ا س ٚا تٗاٜااإ سَٓٝار ٚتٓظُٝٝاإ يطًو امل٪اتات .بُٓٝا تاٜر بار ١

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

َطٛاط ١املخاطر ايطاي :١ٝاملهاْ( ١ٝاملٛقع) طٛا اتاب ٞبًغ  3.58فاملخـاطر ايتٝااـ١ٝ
بـ  3.53فاملخاطر ايكاْ ١ْٝٛبـ  3.52فاملخاطر ا ٫طُا ٝـ ١بــ  3.49فاملخـاطر ا٫قطةـاد١ٜ
بـ  3.26فاملخاطر ايٛظ ١ٝ ٝبـ  3013فاملخاطر اي  ١ٝ٦ٝبـ ٖٚ 2.83ا ٙاملخـاطر ٜٴطًـل ًٗٝـاخ
خماطر اي ًاخ  ٖٞٚتٓ ِ ٔ ٛاٌَ ار ٜ ١ٝةع ايطنهِ فٗٝا نايٛضع ١ٝايتٝاا١ٝ
ٚا٫قطةاد ١ٜيً ًا ايت متارا ف ٘ٝامل٪اتْ ١شاطٗا.
 -3قار ٠إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر املرت ط ١بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )12( ٍٚضح در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠خماطر امل٪ات ١ايةن .١ٝ
خماطر ادلؤسسة

درجة القدرة

عزوف القراء
تراجع اسبة ادلبيعا والتوزيع
اخنفاض اسبة االشرتاكا
قلة اإلعالاا الواردة للمؤسسة
كثرة الشكاوي والدعوا القااواية ضد ادلؤسسة
رفع الدعم احلكومي عن ادلؤسسة
تدهور مسعة ادلؤسسة
ارتفاع أسعار خاما اإلاتاج
اإلمجايل

ضعيفة جداً

ض ر ر ر ررعي
فة
12
12.7
24

متوسط

قوية

قوية جدا

32
32.7
17

22
22.7
37

27
27.7
24

17.7

37.7

24.7

29
29.7
27
27.7
24

27
27.7
22
22.7
15
15.7

ك
%
ك

14
14.7
5

%

5.7

24.7

ك
%
ك
%
ك

4
4.7
11
11.7
12

16
16.7
11
11.7
11

31
31.7
29
29.7
38

%

12.7

11.7

38.7

24.7

ك

17

15

31

24

13

%

17.7

15.7

31.7

24.7

13.7

ك
%
ك
%

8
8.7
14
14.7
011

18
18.7
27
27.7

28
28.7
21
21.7

23
23.7
32
32.7

23
23.7
13
13.7

ادلتوسط
3.22
3.44
3.45
3.38
3.19
3.71
3.35
3.17

تعا املخاطر املرت طـ ١بامل٪اتـَ ١ـٔ املخـاطر ايـت تـاٜرٖا ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات
ايةن  ١ٝايعرب َٔٚ ١ٝـ ٍ٬ااـا )12( ٍٚاتةـح سْٗـا تـاٜر بكـ ٠ٛخمـاطر اخن ـا

ْتـ ١

ا٫شــذلانات طٛا ـ ٚ 3.45خمــاطر ترا ــع ْت ـ  ١امل ٝعــات ٚايطٛأٜــع طٛا ـ اتــابٞ
 ٜٚ . 3.44تــر ذيــو سٕخ املخــاطر ٚا٭أَــات تكًــٌ َــٔ ْٝــ ١ايشــراَٚ ٤ــٔ اــِ تٗــاف ايع٬قــات
ايعاَ ١إ تكً ٌٝس ٚإأايـ ١اٯاـار ايتـً ً ١ٝـْٝ ٢ـات ايشـرا٤خ )95( .بُٓٝـا تـاٜر بار ـَ ١طٛاـط١

231

232

خماطر قً ١اٱ ْ٬ات بــ ٚ 3.38تـاٖٛر زلعـ ١امل٪اتـ ١بــ  ٚ 3.35ـ ٚف ايكـرا ٤بــ 3.22
ٚنثر ٠ايشهاٚ ٣ٚايا ٛات ايكاْ ١ْٝٛضا امل٪ات ١بـ ٚ 3.19ارت اع ساعار اَات اٱْطـاج
بـ ٚ 3.10رفع ايا ِ اده َٞٛبـ .3.01
-4

٬قٗ َ ١ـ ّٛاملخـاطر  ٚقـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر بامل٪اتـات
ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ

اٜٛ )13( ٍٚضح ٬ق ّٛٗ َ ١املخاطر بار  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠ملخاطر.
حدث مل حيدث

حدث غري مؤكد

حدث متوقع
ادلستقبل

التع رررض خلسر ررارة
مادية

ادلفهوم
درجة القدرة
قوية جدا
قوية
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جداً

ك
1
9
12
3

%
3.77
33.37
44.47
11.17

ك
1
1
3
6

%
6.77
6.77
27.77
47.77

ك
8
9
7
17

%
19.57
22.77
17.17
24.47

ك
7
8
7
5

%
7.77
57.17
7.77
35.77

2

7.47

4

26.77

7

17.17

1

7.17

اإلمجايل

27

177

15

177

41

177

14

177

التعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررض
خلسارة معنوية
ك %
7.77 7
7.77 7
7.77 7
66.77 2

ك
17
27
22
26

%
17.77
27.77
22.77
26.77

33.37

15

15.77

177

177

1
3

177

اإلمجايل

ق ١ُٝنا 35.310= 2در  ١ادر 16 = ١ٜاملعٓ 0.004 =١ٜٛايا٫يَ 0.01= ١عاٌَ ايطٛافل=0.511

تـ

بٝاْــات ااــا ٚ )13( ٍٚــٛد فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥ب ـ َــا ٣قــار ٠ايع٬قــات

ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٗ َٚ ١ٝـ ّٛاملخـاطر اٝـث بًةـت قُٝـ١
نآ 35.310 2ا در  ١ار ٖٞٚ 16 ١ٜدايـٓ ١ـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.004 ١

ـا ٝ ٜـا ب ٛـٛد

٬قَ ١طٛاط ١بـ املـطةرل ٜٔاتـ قُٝـَ ١عاَـٌ ايطٛافـلٚ 0.511بـايو ٜـطِ ق ـ ٍٛاي ـر
ايكا ٌ٥بٛ ٛد ٬ق ١ب قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ٗ َٚـ ّٛاملخـاطر س ٟسٕ
در  ١ايكار( ٠ق ١ٜٛاار -قَ - ١ٜٛطٛاط -١ضع -١ ٝضـع ١ ٝـاار) تـ٪ار ًـٗ َ ٢ـّٛ
املخاطر.
 -5ايع٬ق ١بـ
املخاطر.

ُـر امل٪اتـ ١ايةـن ٚ ١ٝدر ـ ١قـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢إدار٠

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

اٜٛ )14( ٍٚضح ٬قُ ١ر امل٪ات ١بار  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر.
ضعيفة جداً

درجة القدرة
عمر ادلؤسسة

أقل من 15
37-16
45-31
67-46
75 –61
97- 76
 91فأكثر
اإلمجايل

ك

ضعيفة
ك

%

متوسطة
ك

%

قوية
%

ك

قوية جدا
%

23.1 6 63.6 14 3.7 1 37.7 3
7.7 7 9.17 2 7.7 7 7.7 7
42.3 11 7.7 7 7.7 7 7.7 7
15.4 4 7.7 7 18.5 5 7.7 7
7.77 2 4.57 1 48.1 13 7.7 7
11.5 3 9.17 2 3.7 1 7.7 7
7.7 7 13.6 3 25.9 7 77.7 7
177 26 177 22 177 27 177 17

ك

اإلمجايل

%

13.3 2
27.7 3
7.7 7
27.7 3
7.7 7
7.7 7
46.7 7
177 15

ك

%

26.7 26
5.7
5
11.7 11
12.7 12
16.7 16
6.7
6
24.7 24
177 177

ق ١ُٝنا 113.086= 2در  ١ادر 24 =١ٜاملعٓ 0.000 =١ٜٛايا٫يَ 0.001= ١عاٌَ ايطٛافل=0.728

ٜطةــح َــٔ ااــا ٚ )14( ٍٚــٛد فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥ايع٬قــ ١ب ـ

ُــر امل٪اتــ١
2

ايةن  ١ٝايعربَٚ ١ٝا ٣قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بٗا فكا بًةت قُٝـ ١نـا

ـا ٪ٜنـا ًـ ٚ ٢ـٛد ٬قـ١

ٓا در  ١ارٖٚ 24 ١ٜـ ٞدايـٓ ١ـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.000 ١

قٜٛــ ١ب ـ َــطةرل ُــر امل٪اتــ ١ايةــن َٚ ١ٝــطةرل َــا ٣قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار٠
املخاطر ات قَ ١ُٝعاٌَ ايطٛافلٜٚ 0.728اٍ ٖاا ً ٢سٕ ُر امل٪اتـ ١ايةـن ٜ ١ٝـ٪ار
ايكا٥ــٌ ب ٛـٛد ايع٬قــ١

يف قـار ٠ايع٬قـات ايعاَــً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر ٚبايطــاي ٞق ـ ٍٛاي ـر
بُٗٓٝا.
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٬قُ ١ر إدار ٠ايع٬قات ايعاَٚ ١در  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر بامل٪اتـات
ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ

اٜٛ )15( ٍٚضح ايع٬ق ١ب
درجة القدرة
عمر اإلدارة
أقل من  17سنوا
من 27-11
من 47-31
 41فأكثر
اإلمجايل

ضعيفة جداً
%
ك
3
7
7
7
17

37.7
7.7
7.7
77.7
177

ُر إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١بار  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر
متوسطة

ضعيفة

قوية جدا

قوية

اإلمجايل

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

1
1
13
12
27

3.7
3.7
48.1
44.4
177

14
3
1
4
22

63.6
13.6
4.57
18.2
177

17
11
2
3
26

38.5
42.3
7.7
11.5
177

2
3
3
7
15

13.3
27.7
27.7
46.7
177

37
18
19
33
177

37.7
18.7
19.7
33.7
177

ق ١ُٝنا 59.509= 2در  ١ادر 12 = ١ٜاملعٓ 0.000 =١ٜٛايا٫يَ 0.001= ١عاٌَ ايطٛافل=0.611

233

234

اتةح َٔ اااٛ ٚ )15( ٍٚد فرٚم ذات د٫ي ١إاةا ١ٝ٥ب

ُر إدار ٠ايع٬قات ايعاَ١
2

بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــَٚ ١ــا ٣قــارتٗا ًــ ٢إدار ٠املخــاطر اٝــث بًةــت قُٝــ ١نــا
 59.509بار  ١ارٜـٖٚ 12 ١ـ ٞدايـ ١إاةـاٝ٥ا ٓـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.000 ١

ـا ٝ ٜـا بث ـٛت

٬قــَ ١طٛاــط ١ب ـ املــطةرلٚ ٜٔفكــا يكُٝــَ ١عاَــٌ ايطٛافــل ٚ 0.611بايطــاي ٞق ــ ٍٛاي ــر
بٛ ٛد ٬ق ١ب

ُر إدار ٠ايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةـن ٚ ١ٝدر ـ ١قـار ٠ايع٬قـات

ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بطًو امل٪اتات س ٟسٕ ُر اٱدارٜ ٠ـ٪ار يف قـارتٗا ًـَٛ ٢ا ٗـ١
املخاطر.
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٬قٛ ٚ ١د ط ١بايع٬قات ايعاَٚ ١در  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر بامل٪اتات

ايةن  ١ٝايعرب١ٝ
اٜٛ )16( ٍٚضح ٬قٛ ٚ ١د ط ١بار  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر
درجة القدرة

وجود خطة

توجد
ال توجد
اإلمجايل

ضعيفة جداً

ضعيفة

متوسطة

قوية

قوية جدا

اإلمجايل

%
ك
%
%
%
ك
ك
ك
ك
%
ك
7
73
1
5
1
81
1
1
2
3
3
.3
.8
2
26
57
13
18
7.7
7
41
48
7
7
.7
.2
18
17
1
17
23
17
2
17
2
17
1
ايطٛافل=7 0.458
7
5
7
6
7
2
7
7
7
7
ق ١ُٝنا 26.557= 2در  ١ادر 4 = ١ٜاملعٓ 0.000 =١ٜٛايا٫يَ 0.001= ١عاٌَ
7
7
7
7

%
26
.7
5.
177
7

بااطكرا ٤ايطنً ٌٝاٱاةا ٞ٥يً ـا )16( ٍٚاتةـح  ٚـٛد فـرٚم ذات د٫يـ ١إاةـا ١ٝ٥بـ
 ٚــٛد طــ ١بايع٬قــات ايعاَــ ١ٱدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــَٚ ١ــا ٣قــار٠
ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر اٝث بًةت قُٝـ ١نـا 26.557= 2بار ـ ١ادرٜـ ١بًةـت 4
ٓا َتطَ ٣ٛعٜٓٛـٖٚ 0.000 ١ـ ٞقـ ِٝذات د٫يـ ١إاةـا ١ٝ٥تـاٍ ًـ ٚ ٢ـٛد ٬قـَ ١طٛاـط١
ات قَ ١ُٝعاٌَ ايطٛافل 0.458ب املطةرلٚ ٜٔبايو ٜطِ ق ـ ٍٛاي ـر

ب ٛـٛد ٬قـ ١بـ

املطةرل ٜٔس ٟسٕ ٛ ٚد ط ١ملٛا ٗـ ١املخـاطر بايع٬قـات ايعاَـٜ ١ـ٪ار يف در ـ ١قـارتٗا ًـ٢
إدار ٠املخاطر.

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

٬قْٛ ١ع ا طٚ ١در  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر بامل٪اتـات
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ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
اٜٛ )17( ٍٚضح ٬قْٛ ١ع ا ط ١بار  ١قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر
قوية جدا
قوية
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جداً
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
17
1
1
2
86
1
96
2
1
1
7
5
7
6
.4
9
.3
6
7
7
7.7
7.7
13
3.
7.7
7
7
3
1
7
%
7
.6
7
7
17
1
1
2
17
2
17
2
1
1
=ورل داي7١
 7.451در 2 ١ادر 47= ١ٜاملعٓ70.114 6=١ٜٛايا٫ي5 ١
 7ق ١ُٝنا7 = 27
7
7
7

درج
ةوق ر ر ر ررا
ئية ررد
الق
عرةر ررال
ار ر رجيةروع
اإلج
اخلررط
مايل
ة

اإلمجايل
ك
9
6
4
1
7
7

%
96
.7
4.
177
7

ا ــت َــٔ ااــا )17( ٍٚــاّ  ٚــٛد فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥بـ ْــٛع ا طــٚ ١در ــ١

قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ ١اٝـث بًةــت قُٝــ١
نا 7.451 2بار  ١ار ٖٞٚ 4 ١ٜورل دايٓ ١ـا َتـطَ ٣ٛعٜٓٛـ0.114 ١
ا ــٛت ايع٬قــ ١بــ املــطةرلٚ ٜٔبايطــاي ٞــاّ ق ــ ٍٛاي ــر
ايع٬قات ايعاَٚ( ١قا-١ٝ٥
-9

ـاّ

ـا ٜشـرل إ

ب ٛــٛد ٬قــ ١بــ ْــٛع طــ١

ٚ )١ٝ ٬در  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر.

٬ق ١سٖااف ايع٬قات ايعاَ ١بكارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةـن ١ٝ

ايعرب.١ٝ
اٜٛ )18( ٍٚضح ٬ق ١سٖاف ايع٬قات ايعاَ ١بار  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر.
اإلمجايل
قوية جدا
قوية
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جداً
%
ك
%
%
%
%
ك
ك
ك
ك
%
ك
درجررة
34
3
66
1
34
31.
25
1
احلف ر ررا
9
7
7
1
القر رردر
.7
.7
.6
.9
ظ
13
14
7.
15
22
37
محاي ررة
7
4
7.78
7
6
3
ة
رى
ر
ر
ر
ل
.7
3
7
.4
.2
7
روة
29
2
27
7.
54.
1
25
5
ااق رعرذلرحلر رر رر ررردرد
3
2
7
5
رأمنيرةرز
ادلر
.7
.7
.9
فرعكرر ررن
ترم ر رمسر ر
23
29
13
427
1
13.5
22
17
2
32
6
1
ر
ر
س
ادلؤ
رايل
االدلتر ر
رأثري
.7
31
.3
.3
17
67
.2
حتقيقر
ادلؤس ر
1.
7.
7.
3.
7.7
7
7.7
7
1
7
ة
س
رؤ
ر
ر
ر
م
سةرسر رل
دأ
مالللبر ر
177
1
177
1
177
2
17
2
177
2
17
1
اإلج
سسة
مايل ررا
ادليبص
7
ايطٛافل=70.0515
7
َ 0.01عاٌَ5
ادر216 =١ٜاملعٓ6 0.003 7=١ٜٛايا٫ي7 =١
ق ١ُٝنا736.0237=2در 7 ١
7
رللحمر رر ر ررة
7
7
اطرش رـر رـت َــٔ بٝاْــات ااــا ٚ )18( ٍٚــٛد فــرٚم ذات د٫يــ ١إاةــا ١ٝ٥ب ـ سٖ ـاف ايع٬قــات
والا
فافية

ايعاَٚ َٔ ١را ٤إدارتٗا يًُخـاطر ٚدر ـ ١قـارتٗا ًـ ٢إدار ٠املخـاطر بامل٪اتـات ايةـن ١ٝ
ايعربٝــ ١فكــا بًةــت قُٝــ ١نــا 36.0232بار ــ ١ارٜــٖٚ ١ــ ٞقُٝــ ١دايــٓ ١ــا َتــطَ ٣ٛعٜٓٛــ١

235

236

0.003

ا ٪ٜنا ٛ ٚد ٬قَ ١طٛاط ١ب املـطةرلٚ ٜٔفكـار ملعاَـٌ ايطٛافـل اي ـايغ 0.0515

ٜٚاٍ ً ٢ا ٛت أن ١اي ر

ايكا ٌ٥بٛ ٛد ٬قـ ١بـ ا٭ٖـااف ايع٬قـات ايعاَـَ ١ـٔ ٚرا٤

إدار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن َٚ ١ٝطةرل در  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخـاطر; س ٟسٕ اشلـاف
٪ٜار يف ايكارٚ ٠ا٭دا.٤
اي ـر

ايثــاَْ :ٞــٔ ــ ٍ٬ااــاا ٍٚايتــاي  ١ا طــت أــن ١اي ــر

ايثــاْ ٞاملطعًــل ب ٛــٛد

٬قــ ١دايــ ١إاةـــاٝ٥ا بــ در ــ ١قـــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ـــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتـــات
ايعرب ١ٝبٓٛع ًَه ١ٝامل٪ات ١ايةن ٛ ٚٚ ١ٝد ٬ق – ١نايو  -ب َ ٗ ّٛاملخاطر
ُ ٚـر امل٪اتــ ١ايةــن ُ ٚ ١ٝــر إدار ٠ايع٬قــات ايعاَـ ٚٚ ١ــٛد طــ ١بايع٬قــات ايعاَــ١
ٚسٖااف ايع٬قات ايعاَٚ َٔ ١را ٤إدار ٠املخاطر ٚقارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر .بُٓٝا ل تث ت
تًو ايع٬ق ١ب ْٛع ا طـٚ ١در ـ ١قـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطرٚ .بـايو ٜـطِ
ق  ٍٛاي ر

ٝ٥ا.

احملٛر ايثايث :ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١طرم ايطٓ ـٚ ٪ا٫اـذلاتٝ ٝات ٚايٛاـاٌ٥
ا٫تةاي ١ٝٱد ار ٠املخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ
ٜــطِ َــٔ ــٖ ٍ٬ــاا احملــٛر ــر

َــطةرلات در ــ ١ا طُــاد ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢طــرم

ٚااــذلاتٝ ٝات ٚٚاــا ٌ٥ا٫تةــاٍ ملٛا ٗــ ١املخــاطر بٛااــط ١ايطهــرارات ٚايٓت ـ املٜٛ٦ــ١
ٚاملطٛاـــطات ادتـــاب ١ٝاـــِ ٬قـــَ ١ـــطةرل در ـــ ١قـــار ٠إدار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢إدار٠
املخاطر طةرلات اياراا ١ايهً.١ٝ

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

 -1در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَـً ١ـ ٢طـرم ايطٓ ـ ٪باملخـاطر بامل٪اتـات ايةـن ١ٝ
ايعرب.١ٝ
اٜٛ )19( ٍٚضح در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١طرم ايطٓ  ٪باملخاطر
درجة االعتماد

طرق التنبؤ
العصف الذهين

حتليل السالمة الوظيفية
سيناريو حتقيق اذلدف
قائمة ادل اطر السابقة
اجلوال ادليدااية
مشاركا فريق العمل
س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رؤال اخل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اء
وادلت صصني
جتار اجلها ادلماثلة
البحوث واالستطالعا
اإلمجايل

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

ضر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعيفة
جداً
9
9.7
11
11.7
6
6.7
14
14.7
14
14.7
7
7.7
9
9.7
17
17.7
17
17.7
011

ضعيفة
12
12.7
11
11.7
19
19.7
12
12.7
27
27.7
5
5.7
8
8.7
12
12.7
16
16.7

متوسطة

قوية

37
37.7
23
23.7
21
21.7
37
37.7
19
19.7
25
25.7
19
19.7
28
28.7
17
17.7

17
17.7
36
36.7
38
38.7
37
37.7
33
33.7
35
35.7
45
45.7
33
33.7
35
35.7

قوير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
جدا
32
32.7
19
19.7
16
16.7
14
14.7
14
14.7
28
28.7
19
19.7
17
17.7
15
15.7

ادلتوسط
3.44
3.41
3.39
3.18
3.13
3.72
3.57
3.35
3.15

ٜعطدل ايطٓ  ٪اي اا ١ٜادكٝك ١ملٛا ٗ ١املخاطر بشهٌ أنٝح ٚات َا ٚرد يف اااٍٚ

( )19تـ

سٕ ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ ١تعطُــا بكــً ٠ٛــ ٢طــرم ايطٓ ــ٪

ايطايٝـــَ :١شـــارنات فرٜـــل ايعُـــٌ اٝـــث بًـــغ املطٛاـ ـ ادتـــابٚ 3.72 ٞخاـــ٪اٍ ا ـــدلا٤
ٚاملطخةة ـ

خ طٛا ـ اتــابٚ 3.57 ٞخ ايعةــف ايــاٖينخ طٛا ـ اتــابٚ 3.44 ٞخحتًٝــٌ

ايتــ١َ٬خ طٛا ـ اتــاب٬ٜٚ .3.41 ٞاــظ سٕ نافــ ١ايطــرم ايتــابكٖ ١ــ ٞتكًٝاٜــ ١بعــض
ايشـــ٤ٞ

ـــا ٜعـــين سٕ ٖـــا ٙايطـــرم ٖـــ ٞايشـــا٥ع ااـــطخااَٗا يف إدارات ايع٬قـــات ايعاَـــ١

بامل٪اتــات ايةــن ١ٝ

ًــ ٢اْ ـ ا ــر ا طُــات ايع٬قــات ايعاَــ ١بار ــَ ١طٛاــطً ١ــ٢

خاــٓٝار ٜٛحتكٝــل اشلــافخ طٛا ـ ٚ 3.39خ تــارح ااٗــات املُااًــ١خ طٛا ـ ٚ 3.35خ

237

238

قاُ٥ــ ١املخــاطر ايتــابك١خ طٛا ـ ٚ 3.18خ اي نــٛل ٚا٫اــطط ٬اتخ طٛا ـ ٚ 3.15خ
اا٫ٛت املٝااْ١ٝخ طٛا .3.13
 -2ا طُــاد إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢ااــذلاتٝ ٝات َٛا ٗــ ١املخــاطر بامل٪اتــات
ايةن  ١ٝايعرب:١ٝ
اٜٛ )20( ٍٚضح در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ااذلاتٝ ٝات املخاطر
االسرتاتيجيات

درجة االعتماد

استغالل فرصة ادل اطرة
مشاركة فرصة ادل اطرة
تعزيز فرصة ادل اطرة
جتن ادل اطرة
اق ر ر ررل ادل ر ر رراطرة لط ر ر رررف
ثالث
الت في ر ر ر ررف م ر ر ر ررن ح ر ر ر رردة
ادل اطرة
القبول بادل اطرة
اإلمجايل

بااطعرا

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

ض ر ر ر ر ر ر ر ر ررعيفة
جداً
9
9.7
7
7.7
4
4.7
7
7.7
16
16.7
7
7.7
12
12.7
177

ضعيفة
14
14.7
12
12.7
13
13.7
17
17.7
18
18.7
15
15.7
22
22.7

متوسطة

قوية

23
23.7
29
29.7
29
29.7
24
24.7
37
37.7
27
27.7
36
36.7

33
33.7
31
31.7
35
35.7
34
34.7
27
27.7
33
33.7
23
23.7

قوي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
جدا
21
21.7
21
21.7
19
19.7
25
25.7
9
9.7
18
18.7
7
7.7

ادلتوسط
3.43
3.47
3.52
3.67
2.95
3.47
2.91

بٝاْات ااا )20( ٍٚا ال بااطخااّ إدار ٠ايع٬قات ايعاَ٫ ١اـذلاتٝ ٝات

ٓا إدارتٗا املخاطر يف امل٪اتات ايةن  ١ٝتـ

سْٗـا تتـطخاّ با ـ ١قٜٛـ ١ا٫اـذلاتٝ ٝات

ايطاي :١ٝتٓ املخاطر ٠طٛا ٚ 3.60تع  ٜفرأ ١املخاطر ٠طٛا َٚ 3.52شـارن١
فرأ ١املخاطر ٠طٛاـ ٚ 3.47ااـطة ٍ٬فرأـ ١املخـاطر ٠طٛاـ ٚ 3.43ايطخ ٝـف َـٔ
اا ٠املخاطر ٠طٛا  .3.40بُٓٝا ااطخاَت بار َ ١طٛاط ١ا٫اذلاتٝ ٝط ايطـايط ْ :كـٌ
املخاطر ٠يطرف اايث طٛا ٚ 2.95ايك  ٍٛباملخاطر ٠طٛا .2.91

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

 -3ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ا٫اذلاتٝ ٝات اٱ  ١َٝ٬ملٛا ٗ ١املخاطر:
اٜٛ )21( ٍٚضح در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ا٫اذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ـ ١ٱدار٠
املخاطر.

اسرتاتيجية قدارة السمعة

درجة االعتماد
االسرتاتيجيا اإلعالمية
ك
اس ر ر ر ر ر ر ررتاتيجية الكتمر ر ر ر ر ر رران
والتحفظ
%
ك
اس ر ر ر ر ررتاتيجية االس ر ر ر ررتجابة
والدفاع
%
ك
اسرتاتيجية الرتكيز
%
ك
اس ر ر ر ر ر ر ر ر ررتاتيجية الثقاف ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
االجتماعية
%
ك
اسرتاتيجية بناء ادلعاين
%
ك
اس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتاتيجية توجي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
ادلعلوما
%
ك
اس ر ر ر ر ر ر ر ررتاتيجية تكيير ر ر ر ر ر ر ررف
ادلعلوما
%
ك
مهامجة ادلتهم
%
ك
اإلاكار
%
ك
كبش الفداء
%
ك
االعتذار
%
ك
الت ير
%
ك
التملق
%
ك
التضحية
%
ك
التذكر
%
اإلمجايل

ض ر ر ر ر ر ر ر ررعيفة
جداً
13
13.7
12
12.7
19
19.7
14
14.7
15
15.7
16
16.7
14
14.7
16
16.7
24
24.7
22
22.7
26
26.7
26
26.7
37
37.7
28
28.7
28
28.7
011

ضعيفة
7
7.7
4
4.7
6
6.7
5
5.7
8
8.7
12
12.7
8
8.7
9
9.7
15
15.7
18
18.7
19
19.7
24
24.7
21
21.7
21
21.7
18
18.7

متوسطة

قوية

19
19.7
17
17.7
21
21.7
29
29.7
23
23.7
21
21.7
22
22.7
24
24.7
22
22.7
28
28.7
29
29.7
28
28.7
23
23.7
25
25.7
27
27.7

32
32.7
37
37.7
27
27.7
21
21.7
22
22.7
25
25.7
37
37.7
34
34.7
17
17.7
17
17.7
15
15.7
15
15.7
15
15.7
11
11.7
22
22.7

قوي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
جدا
29
29.7
37
37.7
34
34.7
31
31.7
32
32.7
26
26.7
26
26.7
17
17.7
22
22.7
15
15.7
11
11.7
7
7.7
11
11.7
15
15.7
12
12.7

ادلتوسط
3.57
3.76
3.44
3.57
3.48
3.33
3.46
3.27
2.98
2.85
2.66
2.53
2.56
2.64
2.72
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متثٌ ا٫اـذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ـ ١إاـاَ ٣رتهـ ات اتةـاٍ املخـاطر اٝـث سشـار ااـاٍٚ
( ) 21إ سٕ ايع٬قـــات ايعاَـــ ١بامل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــ ١ا طُـــات بار ـــ ١قٜٛـــً ١ـــ٢
ااـــذلات ١ٝ ٝا٫اـــط ابٚ ١ايـــافاع طٛاـــ ٚ 3.76ايهطُـــإ ٚايـــطن ظ طٛاـــ 3.57
ٚايثكافــ ١ا ٫طُا ٝـــ ١طٛاــ ٚ 3.50بٓـــا ٤املعـــاْ ٞطٛاــ ٚ 3.48تهٝٝـــف املعًَٛـــات
طٛاـ  .3.44بُٓٝـا ا طُـات بار ـَ ١طٛاـطً ١ـ٢

طٛا ٚ 3.46ااـذلات ١ٝ ٝايذلنٝـ

ااــذلات ١ٝ ٝتٝ ٛــ٘ املعًَٛــات طٛاــ ً ٚ 3.33ــ ٢ايــروِ َــٔ سُٖٝــ ١ااــذلات ١ٝ ٝإدار٠
ايتــُعٚ ١ا٫اــذلاتٝ ٝات ايطابعــ ١شلــا إ ٫سْٗــا ــا٤ت يف ايذلت ٝـ ا٭ ــرل َرت ــ ١نُــا ًٜــ:ٞ
ااـــذلاتَٗ ١ٝ ٝامجـــ ١ا ةـــِ طٛاـــ ٚ 3.27ااـــذلات ١ٝ ٝاٱْهـــار طٛاـــ 2.98
ٚااــــذلات ١ٝ ٝنــــ

اي ــــاا ٤طٛاــــ ٚ 2.85ااــــذلات ١ٝ ٝايطــــانر طٛاــــ 2.82

ٚااذلات ١ٝ ٝا ٫طاار طٛا ٚ 2.66ااذلات ١ٝ ٝايطةخ ِٝطٛاـ ٚ 2.64ااـذلات١ٝ ٝ
ايطًُل طٛا ٚ 2.56ااذلات ١ٝ ٝايطدلٜر طٛا ٚ .2.53ات كت ايٓطَ ١ ٝع درااـْ ١ـاًٜٞ
ايــا اٝــث مت ا ٫طُــاد ًــ ٢ااــذلات ١ٝ ٝا ٫طــاار (ايطًُــل ٚاملاآٖــٚ ١ايطُــاا اية ـ ح
ٚاداذ إ را٤ات ٚتاابرل ملٓع ايطهرار)
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ا طُاد إدار ٠ايع٬قات ايعاَٚ ٢ً ١اا ٌ٥ا٫تةاٍ ملٛا ٗ ١املخاطر:
اٜٛ )22( ٍٚضح در  ١ا طُاد ايع٬قات ايعاَٚ ٢ً ١اا ٌ٥ا٫تةاٍ يف إدار ٠املخاطر
درجة االعتماد
الوسائل
ك
الندوا
%
ك
احملاضرا
%
ك
ادلؤمترا
%
ك
النشرا
%
اجلرائ ررد وا ررال الص ررادرة ع ررن ك
ادلؤسسة
%
ك
ادلوقع اإللكرتوين للمؤسسة
%
ك
حسا ادلؤسسة على شبكا
التواصل االجتماعي
%
ادللصقا

ك

ضعيفة جداً
11
11.7
7
7.7
4
4.7
12
12.7
17
17.7
9
9.7
5
5.7
8

ضعيفة
9
9.7
17
17.7
16
16.7
15
15.7
13
13.7
15
15.7
17
17.7
24

متوسطة
27
27.7
22
22.7
26
26.7
21
21.7
21
21.7
15
15.7
23
23.7
29

قوية
12
12.7
24
24.7
16
16.7
27
27.7
24
24.7
35
35.7
25
25.7
22

قوية جدا
41
41.7
37
37.7
38
38.7
32
32.7
32
32.7
26
26.7
37
37.7
17

ادلتوسط
3.63
3.74
3.68
3.54
3.55
3.54
3.58
3.16

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

درجة االعتماد
الوسائل
%
ك
اللوحا
%
ك
الكت والكتيبا
%
ك
ادلطويا
%
ك
ال يد اإللكرتوين
%
ك
ادلعارض
%
ك
اإلعالاا بكافة أشكاذلا
%
ك
األفالم التسجيلية
%
ك
مقاطع الفيديو
%
ك
احلمال اإلعالمية
%
ك
جرائر ر ر ررد ورلر ر ر ررال ادلؤسسر ر ر ررا
%
األخرى
ك
الراديو
%
ك
التلفزيون
%
ك
وسائل اإلعالم اجلديد عامة
%
اإلمجايل

ضعيفة جداً ضعيفة
24.7
8.7
29
5
29.7
5.7
24
26
24.7
26.7
22
26
22.7
26.7
17
27
17.7
27.7
25
16
25.7
16.7
27
17
27.7
17.7
34
15
34.7
15.7
19
27
19.7
27.7
17
15
17.7
15.7
19
11
19.7
11.7
21
24
21.7
24.7
21
15
21.7
15.7
12
17
12.7
17.7
011

متوسطة
29.7
27
27.7
27
27.7
18
18.7
27
27.7
24
24.7
25
25.7
21
21.7
31
31.7
26
26.7
22
22.7
24
24.7
19
19.7
17
17.7

قوية
22.7
25
25.7
19
19.7
21
21.7
27
27.7
19
19.7
23
23.7
18
18.7
18
18.7
24
24.7
25
25.7
12
12.7
27
27.7
24
24.7

قوية جدا
17.7
14
14.7
11
11.7
13
13.7
16
16.7
16
16.7
15
15.7
12
12.7
12
12.7
18
18.7
23
23.7
19
19.7
18
18.7
37
37.7

ادلتوسط
3.14
2.65
2.73
2.95
2.94
2.99
2.78
2.83
3.13
3.37
2.81
3.38
3.57

تــ٪دٚ ٟاــا ٌ٥ا٫تةــاٍ دٚرار َُٗــا يف َٛا ٗــ ١ا طــر اــٛا ٤اــً ار س ٚإ ابــار ٜٛٚضــح

ااـا )22( ٍٚسٕ در ـ ١ا طُـاد ايع٬قـات ايعاَـ ١بامل٪اتـات ايةـن  ١ٝايعربٝـً ١ـٚ ٢اــاٌ٥
ا٫تةــاٍ يف إدار ٠املخــاطر ــا٤ت بار ــ ١قٜٛــ ١يًٛاــا ٌ٥ايطايٝــ :١احملاضــرات طٛا ـ بًــغ
ٚ 3.74املـــ٪مترات طٛاـ ـ ٚ 3.68ايٓـــاٚات طٛاـ ـ ٚ 3.63اتـــابات امل٪اتـــً ١ـــ٢
ش ـ هات ايطٛاأــٌ ا ٫طُــا  ٞطٛا ـ ٚٚ 3.85اــا ٌ٥اٱ ــ ّ٬اااٜــا اَــ ١طٛا ـ
ٚ 3.57اارا٥ا ٚال٬ت ايةادر ٔ ٠امل٪ات ١طٛا ٚ 3.55ايٓشرات طٛا 3.54
ٚاملٛقع اٱيهذل ْٞٚيًُ٪ات ١طٛا  .3.54بُٓٝا ا طُات بار ـَ ١طٛاـطً ١ـ ٢ايٛاـاٌ٥
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ايطايٝــ :١ايطً ٜــ ٕٛطٛا ـ ٚ 3.38اارا٥ــا ٚال ـ٬ت ايــت تةــار ــٔ َ٪اتــات س ــر٣
طٛا ٚ 3.30املًةـكات طٛاـ ٚ 3.16ايًٛاـات طٛاـ ٚ 3.14ادُـ٬ت اٱ ْٝ٬ـ١
طٛاــ ـ ٚ 3.13اٱ ْ٬ــــات بهافــــ ١سشــــهاشلا طٛاــ ـ ٚ 2.99ايدلٜــــا اٱيهذلْٚــــٞ
طٛاــ ـ ٚ 2.95املعــــار

طٛاــ ـ َٚ 2.94كــــاطع اي ٝــــا ٜٛطٛاــ ـ ٚ 2.83ايرادٜــ ـٛ

طٛاـ ٚ 2.81ا٭فــ ّ٬ايطت ـ  ١ًٝٝطٛا ـ ٚ 2.78املطٜٛــات طٛا ـ ٚ 2.73ايهط ـ
ٚايهط ٝات طٛاـ ٚ . 2.65ر ـا ٜعـٛد  ٫طُـاد ايع٬قـات ايعاَـ ١بار ـ ١قٛبـً ١ـٚ ٢اـاٌ٥
ا٫تةــاٍ امل اشــرخ املــ٪مترات ٚايٓــاٚاتخ ٚخ ٚاــا ٌ٥اٱ ــ ّ٬اااٜــاخ يطُ ٝـ ا٭ ٚخباأــ١ٝ
اٯْٚ ١ٝادايٚ ١ٝمت ٝايثاْ ١ٝباي ٛرٚ ١ٜايط ا ًَٛٚ ١ٝا ٗٚ ١إدار ٠املخـاطر حتطـاج ملثـٌ ٖـاٙ
ايٛاا ٌ٥ٱٕ اٌَ ايٛقت ٪ٜد ٟدٚرار ن رلار يف ادًٛٝي ١دٚ ٕٚقٛع املخـاطر َـا ٣فشـٌ سٚ
جنــاا ااٗــٛر ملٛا ٗطٗــا ٚتط ــل ٖــا ٙايٓط ٝــَ ١ــع َــا تٛأــًت إيٝــ٘ إاــا ٣ايارااــَ ١ــٔ سٕ
امل٪اتــ ١ا طُــات ا٫تةــاٍ ايشخةــ ٞبٓت ـ  %78.78 ١نُــا ااــطخاَت اْ٫ذلْــت بٓت ـ ١
 % 43.53باٱضاف ١إي ٞاملًةـكات اياا ًٝـٚ ١اًـ ١امل٪اتـٚ ١اٱذا ـٚ ١ايةـناف ١احملًٝـ١
ٚاارا٥ا ٚايطً  ٕٜٛيف َٛا ٗ ١سأَ ١ف ٝر.ّ2012 ٟ
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٬ -4ق ١قار ٠ايع٬قات ايعاًَ ١ـ ٢إدار ٠امل خـاطر بامل٪اتـات ايةـن  ١ٝايعربٝـ١
َٚطةرلات اياراا.١
اٜٛ )23( ٍٚضح َعاٌَ ارت اة برلا ٕٛيكٝاا ارت اة قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار٠
املخاطر طةرلات اياراا١
املتغريات
قدرة العالقا العامة على قدارة ادل اطر العامة
قدرة العالقا العامة على قدارة ادل اطر ادلرتبطة بادلؤسسة
اعتماد قدارة العالقا العامة على طرق التنبؤ بادل اطر
قدارة ادل اطر
اعتماد قدارة العالقا العامة لالسرتاتيجيا
اعتماد قدارة العالقا العامة على وسائل االتصال قدارة ادل اطر
اعتماد العالقا العامة على االسرتاتيجيا اإلعالمية قدارة ادل اطر
ادلعوقا اليت تواج قدارة العالقا العامة عند قدارهتا للم اطر
حتقق ادلكاس للمؤسسة من وراء قدارة العالقا العامة للم اطر

قد د ددعالق العلقد د ددات العا د د ددة د د د داالق
املخاطر
العاللة
عا ل االالتباط

7.224
7.728
7.397
7.316
7.116
7.282
7.797
7.425

7.75
غري دالة
7.771
7.771
غري دالة
7.71
غري دالة
7.771

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ٜهشف َعاٌَ ارت اة برلا ٕٛنُا َٖٛ ٛضح َٔ بٝاْات اااَ )23( ٍٚا :ًٜٞ
-

 ٚــٛد ٬قــ ١ارت ــاة ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات

ايعربٝــ ١ب ٦اتٗــا ا ُــس( ضــع ١ ٝــاار -ضــعَ -١ ٝطٛاــط -١قٜٛــ – ١قٜٛــ ١ــاار) ٚبـ
قـــارتٗا ًـــ ٢إدار ٠املخـــاطر ايعاَـــ( ١املخــاطر ايكاْْٝٛـــٚ ١املخـــاطر ايطٓظُٝٝـــٚ ١املخـــاطر
ا٭َٓٚ ١ٝاملخاطر املهاْ( ١ٝاملٛقع) ٚاملخاطر ا٫قطةادٚ ١ٜاملخاطر ا ٫طُا ٚ ١ٝاملخاطر
ايتٝااٚ ١ٝاملخاطر اي ٚ ١ٝ٦ٝاملخاطر ايٛظٝ ٝـ )١اٝـث بًةـت قُٝـ ١ا ط ـار برلاـ0.224 ٕٛ
ٓا َتط ٣ٛد٫ي٬ ٖٞٚ 0.05 ١ق ١ارت اط ١ٝضع١ ٝ
ايعاَ ١بشهٌ اّ يف إداراتٗا يًُخاطر ترت
-

ا ٜاٍ ً ٢سٕ قار ٠إدار ٠ايع٬قـات

بار  ١قارتٗا يف إدار ٠املخاطر ايعاَ.١

 ٚــٛد ٬قــ ١ارت ــاة ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات

ايةــن  ١ٝايعربٝــٚ ١ب ـ ا طُادٖــا ًــ ٢طــرم ايطٓ ــ ٪باملخــاطر اٝــث بًةــت ق ُٝـ ١ا ط ــار
برلآ 0.397ٕٛا َتط ٣ٛد٫ي٬ ٖٞٚ 0.001١ق ١ارت اطَ ١ٝطٛاطَ ١ا ٜعـين سٕ ا طُـاد
ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١طرم ايطٓ  ٪باملخاطر ترت
-

بار  ١قارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر.

 ٚــٛد ٬قــ ١ارت ــاة ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات

ايةن  ١ٝايعربٚ ١ٝب ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ا٫اذلاتٝ ٝات يف إدار ٠املخـاطر اٝـث
بًةت ق ١ُٝا ط ار برلآ 0.316ٕٛا َتط ٣ٛد٫ي٬ ٖٞٚ .0.001١ق ١ارت اط ١ٝضـع١ ٝ
ٝ ٜا بإٔ ا طُاد ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١ااذلاتٝ ٝات َٛا ٗـ ١املخـاطر ٜـرت

ـا

بار ـ ١قـارتٗا

ً ٢إدار ٠املخاطر.
-

 ٚــٛد ٬قــ ١ارت ــاة ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات

ايةــن  ١ٝايعربٝــٚ ١ب ـ ا طُــاد ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢ا٫اــذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ــ ١يف إدار٠
املخــاطر اٝــث بًةــت قُٝــ ١ا ط ــار برلاــٓ 0.282ٕٛــا َتــط ٣ٛد٫يــ0.01١

ــا ٜعــين  ٚــٛد

٬ق ١ارت اط ١ٝضع ١ ٝبُٗٓٝا.
-

 ٚــٛد ٬قــ ١ارت ــاة ب ـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات

ايةن ٚ ١ٝب َا ٣حتكـل املهااـ يًُ٪اتـَ ١ـٔ ٚرا ٤إدار ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١يًُخـاطر
اٝــث بًةــت قُٝــ ١ا ط ــار برلاــٓ 0.425ٕٛــا َتــط ٣ٛد٫يــٖٚ 0.001١ــ٬ ٞقــ ١ارت اطٝــ١
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َطٛاط١

ا ٝ ٜا بطنكـل املهااـ يًُ٪اتـٜ ١ـرت

ـا ٣قـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ٢

إدار ٠املخاطر.
-

اّ ٛ ٚد ٬ق ١ارت اة ب قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخـاطر بامل٪اتـات

ايةن ٚ ١ٝب قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر امل٪ات ١ٝاٝث بًةت قُٝـ ١ا ط ـار
برلآ 0.028 ٕٛا َتط ٣ٛورل داٍ إاةاٝ٥ار
املخاطر امل٪ات ٫ ١ٝترت
-

ا ٜعين سٕ قار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢إدار٠

بكارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر بشهٌ اّ.

اّ ٛ ٚد ٬ق ١ارت اة ب قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بامل٪اتات

ايةــن ٚ ١ٝبـ ا طُــاد إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــٚ ٢اــا ٌ٥ا٫تةــاٍ ٱدار ٠املخــاطر اٝــث
بًةت ق ١ُٝا ط ار برلآ 0.116 ٕٛا َتـط ٣ٛوـرل داٍ إاةـاٝ٥ا
ايع٬قــات ايعاَــً ١ــٚ ٢اــا ٌ٥ا٫تةــاٍ ٱدار ٠املخــاطر  ٫تــرت

ـا ٜعـين سٕ ا طُـاد إدار٠
بار ــ ١قــارتٗا ًــ ٢إدار٠

املخاطر.
-

ـــاّ ـــٛد ٬قـــ ١بـ ـ قـــار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢إدار ٠املخـــاطر بامل٪اتـــات

ايةــن ٚ ١ٝبــ َـــطةرل د ر ــ ١املعٛقـــات ايـــت تٛا ـــ٘ إدار ٠ايع٬قــات ايعاَـــٓ ١ـــا إدارتٗـــا
يًُخاطر اٝث بًةت ق ١ُٝا ط ار برلآ 0.090 ٕٛا َتط ٣ٛورل داٍ إاةاٝ٥ا

ا ٪ٜنـا

ً ٢سٕ املعٛقات ايت تٛا ٘ إدار ٠ايع٬قات ايعآَ ١ـا إدارتٗـا يًُخـاطر  ٫تـرت

بكـارتٗا

ً ٢إدار ٠املخاطر.
اي ر

ايثايث :تث ت أن ١اي ر

ايثايث

ٝ٥ـ را ب ٛـٛد ٬قـ ١ارت ـاة دايـ ١بـ در ـ١

قــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر بامل٪اتــات ايةــن ٚ ١ٝاملــطةرلات ايطايٝــ :١قــار٠
ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر ايعاَٚ ١ا طُاد إدار ٠ايع٬قات ايعاَـً ١ـ ٢طـرم ايطٓ ـ٪
باملخـــاطر ٚا طُـــاد إدار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــ ١ي٬اـــذلاتٝ ٝات يف إدار ٠املخـــاطر ٚا طُـــاد
ايع٬قات ايعاًَ ١ـ ٢ا٫اـذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ـ ١يف إدار ٠املخـاطر َٚـا ٣حتكـل املهااـ
يًُ٪اتَ ١ـٔ ٚرا ٤إدار ٠ايع٬قـات ايعاَـ ١يًُخـاطر يف اـ ل تث ـت أـن ١اي ـر

فُٝـا

ٜطعًــل ب ٛـــٛد ٬قـــ ١ارت ــاة دايـــ ١بــ در ــ ١قـــار ٠ايع٬قـــات ايعاَــً ١ـــ ٢إدار ٠املخـــاطر
بامل٪اتــات ايةــن  ٚ ١ٝقــار ٠ايع٬قــات ايعاَــً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر املرت طــ ١بامل٪اتــٚ ١
ا طُاد إدار ٠ايع٬قات ايعاَٚ ٢ً ١اا ٌ٥ا٫تةاٍ يف إدار ٠املخـاطر ٚاملعٛقـات ايـت تٛا ـ٘
إدار ٠ايع٬قات ايعآَ ١ا إدارتٗا يًُخاطر.

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

رابعاً :خاتمة الدراسة:
س -ايٓطا٥ج ايعاَ ١يًارااَ :١ـٔ ـ ٍ٬حتًٝـٌ بٝاْـات ايارااـ ١املٝااْٝـْ ١ـٛ

سٖـِ ايٓطـا٥ج

فُٝا :ًٜٞ
-1

تٓ ٛت ًَه ١ٝامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝفكا تةارت امل٪اتـات ا اأـ(١ا٭ًٖ)١ٝ
ٖٚـــ :ٞايـــ ٬د ٚاملآٜـــٚ ١ايُٝاَـــ ٚ ١هـــاظ ٚاا ٜـــرٚ ٠دار ايٝـــ ٚ ّٛتـــرل
ٚايشرقَٚ ١ٝه ١املهرَٚ ١ا٭اـ ٛع ٚاملةـر ٟايٝـٚ ّٛايٝـ ّٛايتـابع ٚايشـرٚم
ٚايــٛطٔ .اــِ امل٪اتــات ايةــن  ١ٝادهَٝٛــٖٚ ١ــ :ٞا٭ٖــراّ ٚدار املعــارف ٚدار
اشل ـٚ ٍ٬رٚأ ايٛٝاــف ٚس ــار ايٝــٚ ّٛدار ايطنرٜــر .اــِ امل٪اتــات املخطًطــٖٚ ١ــٞ
ايشرن ١ايتعٛد ١ٜيٮ ال ٚايٓشر.
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ا٤ت امل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٝـَ ١ـٔ اٝـث ايعُـر َرت ـ ١نايطـاي :ٞامل٪اتـات ايـت
ُرٖا سقٌ َٔ  15اَـار ٖٚـ ٞاملةـر ٟايٝـٚ ّٛايٝـ ّٛايتـابع ٚايشـرٚم ٚايـٛطٔ
ٚايٛطٔ ايتعٛدٚ ١ٜايشرم ٚايت ُرٖـا سنثـر َـٔ  91اَـار ٖٚـ ٞا٭ٖـراّ ٚدار
املعـــارف ٚدار اشلـــٚ ٍ٬رٚأ ايٛٝاـــف ٚامل٪اتـــات ايـــت ُرٖـــا َـــا بـ ـ 60 -46
اَ ـار ٖٚــَ ٞهــٚ ١اا ٜــرٚ ٠ايُٝاَــ ٚ ١هــاظ ٚدار ايٝــٚ ّٛامل٪اتــات ايــت
ُرٖا َا ب  75 –61اَار  ٖٞٚس ار ايٚ ّٛٝدار ايطنرٜر ٚاًت ايت ُرٖا َا
ب ـ  45 -31اَ ـار ٖٚــ ٞايشــرن ١ايتــعٛد ١ٜيٮ ــال ٚايٓشــر ايــت تةــار رٜــا٠
ايشـــرم ا٭ٚاـ ـ

ٚا٫قطةـــادٚ ١ٜايرٜاضـــٚ ١ٝاًـــ ١اـــٝات .ٞاخل .يف اـ ـ اًـــت

امل٪اتات ايت ُرٖا َا ب  90 - 76اَار ٖٚـ ٞايـ ٬د ٚاملآٜـٚ ١س ـرلار ـا٤ت
امل٪اتات ايت ُرٖا َا ب  30 -16اَار  ٖٞٚا٭ا ٛع يًط ا ٚ ١ايٓشر.
-3

ٚرد ُـــر إدارات ايع٬قـــات ايعاَـــ ١بامل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــَ ١رتـ ـ نايطـــاي:ٞ
اٱدارات ايــت ُرٖــا سنثــر  41اَ ـار فــاٱدارات ايــت ُرٖــا سقــٌ َــٔ  10س ــٛاّ
فاٱدارات ايت ُرٖا َا ب  40 - 3فاٱدارات ايت ُرٖا َا ب .20 -11

-4

تةــارت ايع٬قــات ايعاَــ ١ااٗــات املعٓٝــ ١بــ دار ٠املخــاطر يف امل٪اتــات ايةــن ١ٝ
ايعرب ١ٝتًطٗا إدار ٠ا٭َٔ فاٱدار ٠ايعًٝا فً ٓ ١اأ ١ف دار ٠املخاطر.

245

246
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ا طًف ايعاًَ ٕٛبايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝاٗ َ ٍٛـ ّٛاملخـاطر
اٝث ا٤ت امل اَٖ ِٝرت  ١نايطـاي< :ٞاـال َطٛقـع يف املتـطك ٌخ ٚخاـال ل حيـالخ
ٚخاال ورل َ٪ناخ ٚخ ايطعر

-6

تارَ ٠اد١ٜخ ٚخ ايطعر

تارَ ٠عٓ١ٜٛخ.

ا ةـــرت سٖـــااف ايع٬قـــات ايعاَـــَ ١ـــٔ ٚرا ٤إدار ٠املخـــاطر بامل٪اتـــات ايةـــن ١ٝ
ايعرب ١ٝفُٝا  :ًٜٞاد اظ ً ٢زلع ١امل٪ات١خ ٚخ ادا َٔ ايطأارل ايتً يًُخاطرخ ٚخ
تــأَ امل٪اتــ١خ  ٚخ محاٜــ ١قــ ٠ٛاملرن ـ املــاي ٞيًُ٪اتــ١خ ٚخ حتكٝــل َ ــاس املةــارا١
ٚايش اف١ٝخ.

-7

ت ٛـــا بةاي ٝـــ ١إدارات ايع٬قـــات ايعاَـــ ١يف امل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــ ١ا اأـــ١
ٚاده ١َٝٛط ١ٱدار ٠املخاطر بُٓٝا  ٫ت ٛا طْٗ ١اٝ٥ا بامل٪اتات املخطًط.١

-8
-9

-11

-11

متطًــو ايةاي ٝــ ١ايعظُــَ ٞــٔ إدارات ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ١
ادهٚ ١َٝٛا اأ ١طٚ ١قا ١ٝ٥ملٛا ٗ ١املخاطر بُٓٝا ميطًو بعةٗا ط.١ٝ ٬ ١
ٚا ٗـــت ايع٬قـــات ايعاَـــ ١يف امل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــَ ١عٛقـــات ٓـــا إداراتٗـــا
يًُخاطر متثًت فُٝا ًٜـْ :ٞكـ ايطأٖٝـٌ يف اـاٍ إدار ٠املخـاطر بار ـ ١قٜٛـ ١بُٓٝـا
ا٤ت بكٝـ ١املعٛقـات بار ـَ ١طٛاـطٖٚ ١ـ ٫ :ٞت ٛـا طـَ ١عطُـا ٠ٱدار ٠املخـاطر
ٚخوٝـــاح ا٭اـــاي ٝاداٜثـــ ١ٱدار ٠املخـــاطرخ ٚخ ْكـ ـ ايهـــٛادر املاربـــً ١ـــ ٢إدار٠
املخــاطرخ ٚخ قًــ ١اٱَهاْــات املايٝــ ١ملٛا ٗــ ١املخــاطرخ ٚخ ايكٝــاد ٠وــرل َكطٓعــ ١بــ دار٠
يع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر.
اككـــت بار ـــ ١قٜٛـــ ١امل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــَ ١ـــٔ ٚرا ٤إدار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــ١
يًُخاطر َهت ُٖا :تٴتا ا يف ااط ام ا٭ااال ايتً  ١ٝاحملطًُ١خ ٚخ تٴنكل زلعـ١
ط ٝـ ١يًُ٪اتــ١خ .بُٓٝــا اككــت بار ــ ١قٜٛــ :١تٴهتـ اكــٚ ١تأٜٝــا ايكــرا٤خ ٚخ تٴكًــٌ َــٔ
تا٥ر ايطعط ٌٝوـرل املطٛقـعخ ٚخ تٴهتـ ايعـاًَ َٗـارات ايـط هرلخ ٚخ تٴكـاّ تٛقعـات
يًختا٥ر ورل املطٛقع١خ ٚخ تٴتا ا ً ٢انطشاف سااي ٝاٜا ٠يًطعاَـٌ َـع ا٭اـاالخ
ٚخ تافع ملرا ع ١ايكرارات املاي ١ٝيً عا ٓٗاخ
ا ةـــرت قـــار ٠إدار ٠ايع٬قـــات ايعاَـــً ١ـــ ٢إدار ٠املخـــاطر بامل٪اتـــات ايةـــن ١ٝ
ايعربٝــ ١ا اأــٚ ١املخطًطــَ ١ــا ب ـ قٜٛــٚ ١ضــع ١ ٝبُٓٝــا ا ةــرت يف امل٪اتــات
ايةن  ١ٝادهٚ ١َٝٛا اأَ ١ا ب َطٛاطٚ ١ق ١ٜٛاار ٚضع ١ ٝاار.

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر
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تاٜر بك ٠ٛايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝاملخـاطر ا٭َٓٝـ ١فاملخـاطر
ايطٓظ .١ُٝٝبُٓٝا تاٜر بار َ ١طٛاط ١املخاطر املهاْ( ١ٝاملٛقع) فاملخـاطر ايتٝااـ١ٝ
فاملخــــاطر ايكاْْٝٛــــ ١فاملخــــاطر ا ٫طُا ٝــــ ١فاملخــــاطر ا٫قطةــــاد ١ٜفاملخــــاطر
ايٛظ ١ٝ ٝفاملخاطر اي .١ٝ٦ٝ
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تـاٜر بكــ ٠ٛايع٬قـات ايعاَــ ١بامل٪اتـات ايةــن  ١ٝايعربٝـ ١املخــاطر املطعًكـ ١باخن ــا
ْت ـ  ١ا٫شــذلانات ٚترا ــع ْت ـ  ١امل ٝعــات ٚايطٛأٜــع .بُٓٝــا تــاٜر بار ــَ ١طٛاــط١
املخاطر املطعًك ١بكً ١اٱ ْ٬ـات ايـٛارد ٠يًُ٪اتـٚ ١تـاٖٛر زلعـ ١امل٪اتـ ٚ ١ـ ٚف
ايكراٚ ٤نثر ٠ايشهاٚ ٣ٚايا ٛات ايكاْ ١ْٝٛضا امل٪اتـٚ ١ارت ـاع ساـعار اَـات
اٱْطاج ٚرفع ايا ِ اده ٔ َٞٛامل٪ات.١
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ا طُــات إدار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتــات ايةــن  ١ٝايعربٝــ ١بكــً ٠ٛــ ٢طــرم ايطٓ ــ٪
باملخاطر ايطايَ :١ٝشارنات فرٜل ايعٌُخ ٚخ اـ٪اٍ ا ـدلاٚ ٤املطخةةـ خ ٚخ ايعةـف
اياٖينخ ٚخ حتً ٌٝايت١َ٬خ بُٓٝا تعطُا بار َ ١طٛاط ٢ً ١خاـٓٝار ٜٛحتكٝـل اشلـافخ
ٚخ تـارح ااٗـات املُااًـ١خ ٚخ قاُ٥ــ ١املخـاطر ايتـابك١خ ٚخ اي نـٛل ٚا٫اــطط ٬اتخ ٚخ
اا٫ٛت املٝااْ١ٝخ.
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ٚردت در ـــ ١ا طُـــاد ايع٬قـــات ايعاَـــ ١بامل٪اتـــات ايةـــن  ١ٝايعربٝـــٓ ١ـــا إدارتٗـــا
يًُخــاطر اٝــث ا طُــات بكــً ٠ٛــ ٢ا٫اــذلاتٝ ٝات ايطايٝــ :١تٓـ املخــاطرٚ ٠تع ٜـ
فرأ ١املخاطرَٚ ٠شارن ١فرأ ١املخاطرٚ ٠ااطة ٍ٬فرأ ١املخاطرٚ ٠ايطخ ٝـف
َــٔ اــا ٠املخــاطر .٠بُٓٝــا تعطُــا بار ــَ ١طٛاــطً ١ــْ ٢كــٌ املخــاطر ٠يطــرف اايــث
ٚايك  ٍٛباملخاطر.٠

-16

تعطُا ايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعربٓ ١ٝـا إداراتٗـا يًُخـاطر بكـً ٠ٛـ٢
ا٫اـذلاتٝ ٝات اٱ َٝ٬ــ ١ايطايٝــ :١ا٫اــط ابٚ ١ايــافاع ٚايهطُــإ ٚايــطن ظ ٚايثكافــ١
ا ٫طُا ٚ ١ٝبٓا ٤املعاْٚ ٞتهٝٝـف املعًَٛـات ٚااـذلات ١ٝ ٝايذلنٝـ  .بُٓٝـا تعطُـا
بار ــَ ١طٛاــطً ١ــ ٢ااــذلات ١ٝ ٝتٝ ٛــ٘ املعًَٛــات ٚااــذلات ١ٝ ٝإدار ٠ايتــُعَٚ ١ــا
ٜط عٗا َٔ ا٫اذلاتٝ ٝات َثٌ :ااـذلاتَٗ ١ٝ ٝامجـ ١ا ةـِ ٚااـذلات ١ٝ ٝاٱْهـار
ٚااــــذلات ١ٝ ٝنــــ

اي ــــااٚ ٤ااــــذلات ١ٝ ٝايطــــانر ٚااــــذلات ١ٝ ٝا ٫طــــاار

ٚااذلات ١ٝ ٝايطةخٚ ِٝااذلات ١ٝ ٝايطًُل ٚااذلات ١ٝ ٝايطدلٜر.
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ا طُات ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتـات ايةـن  ١ٝايعربٝـٓ ١ـا إدارتٗـا يًُخـاطر بكـ٠ٛ
ًـــ ٢ايٛاـــا ٌ٥ا٫تةـــاٍ ايطايٝـــ :١احملاضـــرات ٚاملـــ٪مترات ٚايٓـــاٚات ٚاتـــابات
امل٪اتـــً ١ـــ ٢شـ ـ هات ايطٛاأـــٌ ا ٫طُـــا ٚٚ ٞاـــا ٌ٥اٱ ـــ ّ٬اااٜـــا اَـــ١
ٚاارا٥ا ٚال٬ت ايةادر ٔ ٠امل٪اتٚ ١ايٓشرات ٚاملٛقع اٱيهذل ْٞٚيًُ٪اتـ.١
بُٓٝا تعطُا بار َ ١طٛاط ٢ً ١ايٛاا ٌ٥ايطاي :١ٝايطً ٚ ٕٜٛاارا٥ـا ٚالـ٬ت ايـت
تةــــار ــــٔ َ٪اتــــات س ــــرٚ ٣املًةــــكات ٚايًٛاــــات ٚادُــــ٬ت اٱ ْٝ٬ــــ١
ٚاٱ ْ٬ــات بهافــ ١سشــهاشلا ٚايدلٜــا اٱيهذلْٚــٚ ٞاملعــار

َٚكــاطع اي ٝــاٜٛ

ٚايرادٚ ٜٛا٭ف ّ٬ايطت ٚ ١ًٝٝاملطٜٛات ٚايهط ٚايهط ٝات.
-18

سارت ًَْ ١ٝ ٛه ١ٝامل٪اتـ ١ايةـن ( ١ٝاهَٝٛـ-١

اأـ -١خمطًطـً )١ـٗ َ ٢ـّٛ

املخاطر يا ٣ايعاًَ بايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب .١ٝنُا سارت ًـ٢
َــا ٚ ٣ــٛد طــ ١بايع٬قــات ايعاَــ ١ٱدار ٠املخــاطر ٚساــر ًــ ٢قــار ٠إدار ٠ايع٬قــات
ايعاَ ١يًُخاطر .بُ ٓٝـا ل تـ٪ار ًـْ ٢ـٛع ا طـ ١ايـت تٓطٗ ٗـا ايع٬قـات ايعاَـ ١ٱدار٠
املخاطر.
-19

تأارت قار ٠ايع٬قات ايعاَـً ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر

ٗـ ّٛاملخـاطر ًـ ٢نُـا تـأارت

بعُر امل٪ات ١ايةن ٚ ١ٝبأٖااف ايع٬قات ايعاَ.١
-21

ارت طت قار ٠ايع٬قات ايعاَ ٢ً ١إدار ٠املخاطر بكارتٗا ً ٢إدار ٠املخاطر ايعاَ.١

-21

 ٜٛـا ارت ــاة بـ قــار ٠ايع٬قــات ايعاَـً ١ــ ٢إدار ٠املخــاطر ٚا طُادٖــا ًــ ٢طــرم
ايطٓ ٚ ٪ااذلاتٝ ٝات َٛا ٗ ١املخاطر ٚا٫اذلاتٝ ٝات اٱ  ١َٝ٬ملٛا ٗ ١املخاطر.

-22

ل ترت

قار ٠ايع٬قات ايعاًَ ١ـ ٢إدار ٠املخـاطر بكـار ٠ايع٬قـات ايعاَـً ١ـ ٢إدار٠

املخاطر امل٪اتـٚ ١ٝبا طُادٖـا ًـٚ ٢اـا ٌ٥ا٫تةـاٍ ٚبار ـ ١املعٛقـات ايـت تٛا ـ٘
إدار ٠ايع٬قات ايعآَ ١ا إدارتٗا يًُخاطر بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب.١ٝ

دٚر ايـعـ٬قـات ايعاَـ ١يف إدار ٠املخـاطر

ب -توصيات الدراسة.
بعا ااطخراج ايٓطا٥ج ت

سٕ ٖٓاى بعض ا٭َٛر

ايطٛأًٗٝ ١ٝا; ٖ:ٞ

ْ -1ظــرار يكًــ ١ايارااــات ايــت تٓاٚي ـت َٛضــٛع املخــاطر ٜٛأــ ٞاي ااــث بةــرٚر ٠إ ــرا٤
ٛل ٚدرااات تطٓاٖ ٍٚاا الاٍ ادٚ ٟٛٝضرٚر ٠ربطـ٘ بـأدٚار ٚٚظـا٥ف ايع٬قـات
ايعاَ.١
 -2سُٖ ١ٝتط ٝل ا٭اس ايعًُ ١ٝيف

اراُ ١ـٌ ايع٬قــات ايعاَـ ١بامل٪اتـات ايةـن ١ٝ

ايعربٝــٚ ١ت عٝــٌ دٚر اي نــٛل ٚايطخطــٚ ٝايطكــِٜٛ

اْ ـ ا٫تةــاٍ اي عــاٍ ٚتــٛفرل

ناف ١اٱَهاْات املادٚ ١ٜاي شرٚ ١ٜاملعًَٛاتٚ ١ٝايطهٓٛي ١ٝ ٛيط ع ٌٝدٚرٖـا يف اـاٍ
إدار ٠املخاطر.
-3

إضاف ١قتِ اٜا بايع٬قات ايعاَ ١بامل٪اتات ايةن  ١ٝايعرب ١ٝحتـت َتـُ ٢خإدار٠
املخاطرخ تهَُٗ ٕٛط٘ ايطٓ ـَ ٪ـٔ ـ ٍ٬إ ـااد ايارااـات ٚاي نـٛل ٚٚضـع ا طـ
املٓاا  ١ملٛا ٗ ١املخاطر احملطًُ .١س ٚادا َٔ تأارلاتٗا ايتً  ٢ً ١ٝامل٪ات..١

جَ -ا تثرل ٙاياراأَ ١

ٛل.

تعا ٖا ٙاياراا ١ا٭ٗ ْٛ َٔ ٚا -يف ااٚد ًـِ اي ااـث -ايـت ٚأـ ت دٚر ايع٬قـات
ايعاَ ١يف إدار ٠املخاطر اياٜ ٟعا اـا٫ر اٜـاار حيطـاج َـٔ اي ـااث إ ـرا ٤امل ٜـا َـٔ
ايارااات يطرم أٚاٜاٚ ٙيف ٖاا اٱطار ميهٔ دراا ١ا٭فهار ايطاي:١ٝ
-

دراا ١بعٓٛإ :ايع٬قات ايعاَٚ ١إ  ّ٬املخاطر ...درااَٝ ١ااْ.١ٝ

-

دراا ١بعٓٛإ :تأارل املخاطر ً ٢زلع ١املٓظُ ...١درااَٝ ١ااْ.١ٝ

-

دراا ١بعٓٛإَٛ :ا ٗ ١ايع٬قات ايعاَ ١يًُخاطر ـدل ٚاـا ٌ٥اٱ ـ ّ٬اااٜـا ..درااـ١
حتً.١ًٝٝ
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املراجع
اَع ١ايكـاٖر٠

اٚا بت ْٞٛٝسٖااف ٚٚظا٥ف ايع٬قات ايعاَ ١يف امل٪اتات ايةن  ١ٝيف َةر (َا تطرل ورل َٓشٛر٠
-1
نً ١ٝاٱ )ّ1991 ّ٬
 -2سأاٖـر املـ٪ذٕ دٚر ايع٬قــات ايعاَـ ١يف امل٪اتـات اٱ َٝ٬ــ ١ايتـٛداْ -١ٝدرااـ ١تط ٝكٝــً ١ـ ٢ا٭َاْـ ١ايعاَــ ١لًـس اٱ ــّ٬
ا ار َ( ٞا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع ١سفرٜكٝا ايعامل ١ٝنً ١ٝايشرٜع)ّ2003 ١
 -3دٜٓـا ا طــاة ايٛظ ٝــ ١ا٫تةـاي ١ٝٱدار ٠ايع٬قــات ايعاَــ ١بامل٪اتـات اٱ َٝ٬ــ ١املةــر -١ٜدرااـ ١تط ٝكٝــً ١ــ ٢امل٪اتــات
سلس نً ١ٝا٭داح )ّ 2009
ايةن  ١ٝايكٚ ١َٝٛاحتاد اٱذا ٚ ١ايطً َ( ٕٜٛا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع١
 -4نـر ِٜاملٛاـ ٟٛخس ٬قٝــات ايعـاًَ بايع٬قــات ايعاَـ ١يف ايةــناف ١ايعراقٝـ –١درااــَٝ ١ااْٝـ ١يًعــاًَ يف ايةـ اا ٚايعاايــ١
ٚاملا٣خ بةااد اً ١اي ااث اٱ  َٞ٬ايعاد ( 8اذار )ّ2010
 -5ساٝــٌ اطاًَــ٘ ٚاقــع ايع٬قــات ايع اَــ ١يف امل٪اتــات اٱ َٝ٬ــ ١ا٭ردْٝــَ( ١ا تــطرل وــرل َٓشــٛر ٠اَعــ ١ايرلَــٛى نًٝــ١
اٱ )ّ2012 ّ٬
ٗٝ -6إ اي كٗا ٤دٚر دٚا٥ر ايع٬قات ايعاَ٪ ١اتـ ١اٱذا ـٚ ١ايطً ٜـ ٕٛا٭ردْٝـ ١يف تـار ٜايعـاًَ بـ دارت ٞا٭ ـار ٚايـدلاَج
(َا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع ١ايشرم ا٭ٚا نً ١ٝاٱ )ّ2012 ّ٬
 -7اعٝا ٠ا  ٝساـاي ٝا٫تةـاٍ ٚٚاـا ً٘٥يف ايع٬قـات ايعاَـ -١درااـَ ١كارْـ ١يًُ٪اتـات اٱ َٝ٬ـ ١ايرزلٝـ ١يف عـافظت
إ ٚأٓعاَ( ٤ا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع ١إ نً ١ٝا٭داح )ّ2014
 -8اًطإ ايشٗر ٟاتاٖات ايكٝاد ٠اٱدار ١ٜيف ايكٓٛات ايطً ٚ ٛ ١ْٜٝٛظا٥ف ايع٬قات ايعاَ -١درااَٝ ١ااَْ ١ٓٝ ٢ً ١ٝـٔ
ايكٝادات اٱدار ١ٜيف ايكٓٛات ايطً ْٜٝٛـ ١ايتـعٛد ١ٜادهَٝٛـٚ ١ا اأـ ( .١ـث َهُـٌ يٓٝـٌ در ـ ١املا تـطرل وـرل َٓشـٛر
اَع ١اٱَاّ عُا بٔ اعٛد اٱا ١َٝ٬نً ١ٝاٱ ٚ ّ٬ا٫تةاٍ )ّ2016ٙ1436
َ -9رلفت سبـ ٛنُـاٍ اٱدار ٠اداٜثـ ١ملخـاطر ا٥٫طُـإ يف املةـارف ٚفكـا يًُعـاٜرل اياٚيٝـَ( ١ا تـطرل وـرل َٓشـٛر ٠اااَعـ١
اٱا ١َٝ٬بة  ٠نً ١ٝايط ار)ّ2007 ٠
 -10فاطُـ ١بـٔ شـٓ ١إدار ٠املخـاطر ا٥٫طُاْٝـٚ ١دٚرٖـا يف ادـا َـٔ ايكـر ٚاملطعثـر – ٠درااـ ١تط ٝكٝـ ١يًُةـارف اا ا٥رٜـ١
(َا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع ١قاأاَ ٟرباا نً ١ٝايعً ّٛا٫قطةاد)ّ2010 ١ٜ
ا ايراأم خإدار ٠املخاطر يف ايةرلف ١اٱا ١َٝ٬خ اً ١درااـات اقطةـاد ١ٜإاـ ١َٝ٬الًـا
 -11سزلا ٤طٗراٚ ٟٚبٔ ا ٝ
 19ايعاد )ّ2010( 1
 -12ا ٝإ ٗاد إدار ٠املخاطر ا٥٫طُاْ ١ٝيف اي ٓٛى ايط ارٜـَ( ١ا تـطرل وـرل َٓشـٛر ٠اَعـ ١قاأـاَ ٟربـاا نًٝـ ١ايعًـّٛ
ا٫قطةاد)ّ2012 ١ٜ
َط  ٛـات املـ٪متر ايتـعٛد ٟايـاٚي ٞا٭ ٍٚٱدار٠
 -13اار ٠ا ايرمحٔ خا٭أَات ٚاملخاطر يف امل٪اتـات ايطعًُٝٝـ< ١ايرٜـا
ا٭أَات ٚايهٛارل ( 3 -2ذ ٚايكعاٖ1434 ٠ـ املٛافل  9 - 8ا طُدل )ّ2013ل.172 -164
َ -14ثٌ دراا :١ايتٝا ايتعٝا :ااذلاتٝ ٝات ايع٬قات ايعاَ ١يف إدار ٠ا٭أَات ٚايهٛارل (َا تطرل ورل َٓشٛر ٠اَع١
سلس نً ١ٝاي ٓات يٰداح ٚايعًٚ ّٛايذلب ١ٝقتـِ ا ٫طُـاع ٚ )ّ2005درااـٚ :١زلنـ ٞايكنطـاْ :ٞدٚر إدارات ايع٬قـات
ايعاَـ ١يف ايطعاَـٌ َـع ا٭أَـات ٚايهـٛارل (َا تـطرل وـرل َٓشـٛر ٠سنادميٝـْ ١ـاٜف ايعربٝـ ١يًعًـ ّٛا٭َٓٝـ ١قتـِ ايعًــّٛ
اٱدار)ٙ1434 ١ٜ
 -15طارم اايعاٍ تك ِٝٝسدا ٤اي ٓٛى ايط ار –١ٜحتً ٌٝايعا٥ا ٚاملخاطر( ٠اٱاهٓار :١ٜاياار اااَع )ّ1999 ١ٝل.17
 -16عُا اً ِٝإدار ٠املخاطر يف املةارف اٱا.١َٝ٬

)http: // www. 4 eqt. com. (site consulté le: 1/7/2009

 -17ا٭ ةر يكًٝطٚ ٞمح  ٠ورب ٞإدار ٠املخاطر يف اي ٓٛى اٱا( ١َٝ٬اا ا٥ر :اَع ١اطٝف) ل.3
ــإ ٚا  ٝـ سمحــا إدار ٠املخــاطر حتًٝــٌ قةــاٜا يف ايةــٓا  ١املايٝــ ١ترمجــ ١بــابهر سمحــا ٚرضــا اــعا ا
 -18طــارم ا
(املًُه ١ايعرب ١ٝايتعٛد :١ٜاملعٗا اٱا َٞ٬يً نٛل ٚايارااات  )ّ2003ل.28
19- Coombs, W.T, & Sherry. J. H:(2015) Strategic Intent and Crisis Communication, The Emergence of a Field,
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ااد نيّم
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اإلهام

د .عالء الدين أحمد خليفة
أضتاذ وطاعد – جاوعة الريووك – األزدُ

د .محمد أحمد حسن ربابعة
أضتاذ وطاعد – جاوعة الريووك  -األزدُ
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ملخـــص
ِددد ه ِددرد الدزاضددة إىل التعددس إىل واقعيددة ال د اوو ايوازلددة الدلٍيددة وع قتّددا بالثقا ددة
الدلٍيّة ،واضتخدً الدزاضة أداة (االضتباٌة) عمد عيٍدة عادوا ية بطديوة قواوّدا ( )044وفدسدة
وددَ الاددباا ايدداوعب العسبددب الدازضددت ا اياوعدداا األزدٌيددة ا ااىممشددة األزدٌيددة ا ا يددة؛
الضتو ع آزا ّي حدوه ال ٌداوو ايدوازل الددعول (ضدواعد ا دا ) .واعتىددا الدزاضدة عمد
ٌظسلة االعتىاد عم وضا ن ا ع ً ،وتوصمه الدزاضة إىل ٌتا و ،وَ أبسشِا وا لمب:
 لادداِد أغمددع عيٍددة الدزاضددة بسٌدداوو ضددواعد ا ددا باددمشن دا ددي ودزجددة االعتىدداد
كبرية.
 أضددباا وأِ دددا االعتى دداد عم د بسٌ دداوو ض ددواعد ا ددا سلق ددة تق دددلي ال ٌ دداوو
وواقعية ومتيص الضيو ا إدازة ايواز بعفولة وواقعية.
 كاٌه اآلثاز ااعس ية أِي اآلثاز اليت ٌتجه عَ وتابعة ووااِدة اابحوثت (عيٍدة
الدزاضة) لم ٌاوو ،تمتّا اآلثاز الطموكية ،ووَ ثي اآلثاز الوجداٌية .
المشمىاا اافتاحية :االعتىاد ،ال اوو ايوازلة ،تمفصلوُ الواقع ،التأثري ،الثقا ة الدلٍيّة.

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

د م:

غّد العامل يف كافة ٛااةا و ٔرلتمةأل ادؾةعد ٚنةاله ٌّاٖة ٛالقةسُ العػةسَٖ ٔالقةسُ
احلةةال٘ الةةٕ و بٍٕٖٗةة ٛكلو بػةةإن ٔاضةةر ال اٌّٗةةاز الإةةثإ وةةَ الثٕابةة ٔال اٌ ةةال
ضمطةةم ٛوةةَ التتةةاعالو ٔالتمةةٗإاو وةةا شال ة تٕضةةر ٔ تعى ة ; لتقةةدً الإةةثإ وةةَ ال ةةٕاِس
ٔالقكةةاٖا عمةة ٜةألةة ٛاحلةةٕازع ٔاضةةت اع ٔضةةاٟن ا ؿةةاه ا ىاِإٖةة ٛعمةة ٜكُ إةةُٕ
الطاذ ٛالة اةازع فّٗةا ِةرٓ التعالٗةٛع اذ ضةسعاُ وةا كؾةح احلةٕاز السكٗةص ٚادضاضةٗٛ
ٔالتعالٗة ٛادبةسشع ضةٗىا يف بةةساوخ القٍةٕاو التكةا ٟٛٗالعامٗةة ٛعىٕوةاي ٔالعسبٗة ٛنؿٕؾةايع
ٔذلك بطحب مجاِإٖ ٛالتمتصُٖٕ التكةأ ٟ٘زاٍِٗة ٛالقكةاٖا امعسٔقة ٛيف الةرباوخ احلٕازٖةٛ
ٔجاذبٗة ٛاحلةٕاز ٔةسٖقةة ٛاجةسا ٞاإلعالوة٘ لمرةةٕاز وةر غ ؿةٗ ٛبةةازشٔ ٚوطةةٔل ٛكٔ نةةحإ ٚيف
1
غأُ وا كٔ غ ؿٗ ٛقٗالٖ ٛيف ااتىر.
ٔاحلٕاز التمتصٌٖٕ٘ عٍؿس وػرتك ور العدٖد وةَ ادغةإاه الربادلٗةِٔ ٛةٕ ادضةاع يف
احلؿةةٕه عمةة ٜامعمٕوةةاو وةةَ الكةةٕٗمع ٖٔتةةألأل وةةَ عٍاؾةةس وتدانمةة ٛعةةدٚع ِٔةة٘ :وقةةدً
الربٌاوخع الكٕٗمع امٕقٕع ام سٔحع ٔق ٔوإاُ اجسا ٞاحلةٕازع وةد ٚالربٌةاوخع ٔوةدٝ
2
اِتىاً امػاِدَٖع ٔادض٠م ٛام سٔذٛع ٔادجّصٔ ٚامعداو ال ٖت محّا.
ٔلعةةن الترةةد ٙادكةةرب الةةرٕٖ ٙاجةةْ اإلعةةالً امعاؾةةس الٗةةًٕ ِةةٕ ذلألةة ٛؿةةرٗ ؾةةٕزٚ
اإلضالً الة غةِّٕا اإلعةالً المسبة٘ع فسؤٖة ٛالمةست تحةْ ال ك ُّ احلةسٔت احلالٗةٔ ٛامقحمةٛ
ِ٘ ذسٔت لٍٖٗ ٛكٔ مبعٍ ٜكل ذسٔت بني احلكةاز ٚالمسبٗةٔ ٛاإلضةالًع ٔاإلعةالً اإلضةالو٘
ميإَ ذؿةسٓ يف ؾةتراو لٍٖٗة ٛيف ا ساٟةد ٔالسٔاٖةاو كٔ يف ادذالٖة ٔاخل ةب كٔ يف
اإلذاعٔ ٛالتمتصُٖٕ كٔ يف السٔاٖاو ٔادفالً الدٍٖٗ ٛيف التمتصُٖٕ ٔالطٍٗىاع ٔيف ظةن ضةٗاقاو
الترةةٕ و الدانمٗةةٔ ٛاخلازجٗةة ٛلمٕاقةةر امعاؾةةس لمعةةامل اإلضةةالو٘ الةةرٖ ٙػةةّد إالح ةاي وةةَ
كعدا ْٟذت ٜباو ذلاؾسًا بقٕ ٚالػس ال ط س مجٗر ا ّٕل لترقٗ كِدافّا فمحةأو ال
3
اإلعالً ما لْ وَ وقدز ٚأثإٖ ٛاقٍاعٗ ٛكحإ.ٚ
ٌٔتٗحةة ٛلمت ةةٕزاو الإةةحإٔ ٚامرِمةة ٛيف دلةةاه ا ؿةةاه ا ىةةاِإ ٙكةةاُ بةةد وةةَ
اضةةتثىاز اإلعةةالً اإلضةةالو٘ هلةةرٓ التقٍٗةةاو ٔالت ةةٕزاو امتالذقةة ٛيف كضةةالٗب العةةسو ٔيف
اضت داً التقٍٗاو احلدٖثٛع ٔوَ مك ادضالٗب ٕظٗةأل الةدعٕ ٚال اإلضةالً ٔفة ؾةٗا او
جدٖةةد ٚوةةَ الةةرباوخ طةةى بتعةةال ٚس ٗةةب كٔلٕٖةةاو ااتىةةر اإلضةةالو٘ع ٔعٍةةدوا ةةةلِ ٙةةرا
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الدٔز بػإن وٍت ي ٍٖتخ عٍْ يف المالةب التٗةص عمة ٜمةٗإ الٕاقةر لةد ٝا ىّةٕز لٗةتىإَ
وَ امػازك ٛيف امػّد ا دٖد ٔا ز قا ٞبأضالٗب الدعٕ ٚال اإلضالً.
ٍِٔا ٌعين بالؿٗا او ا دٖةد ٚلمةرباوخ احلٕازٖة ٛالٕاقعٗة ٛالدعٕٖةِ ٛة٘ وةا ٖ مة عمّٗةا
حبثًّٗا منط بساوخ متصُٖٕ الٕاقرِٔ .را الٍىط كٔ ادضمٕت وَ قةدٖي الةرباوخ فٗةْ مجمة ٛوةَ
اإلغإالٗاو التإسٖٔ ٛامٍّحٗ ٛوَ ذٗ عةدً امطةأا ٚبةني وةا قدوةْ وكةاوني وثةن ِةرٓ
الةةةرباوخ يف امػةةةّد اإلعالوةةة٘ العسبةةة٘ ا دٖةةةد وةةةَ جّةةة ٛكأغةةةإاه التتطة ة ادنالقةةة٘
ٔالدعاٖةة ٛلطةةمٕكٗاو اجتىاعٗةةٔ ٛكنالقٗةة ٛتٍةةاقم وةةر قةةٗي ااتىةةرع وثةةن :انةةتالا امةةسكٚ
ٔالسجةةنع ٔالةةدعٕ ٚال ا سلةةاله ا ٍطةة٘ع ٔاإلثةةازٔ .ٚذلألةة ٛاعاقةة ٛاٌتةةاد القةةٗي ااتىعٗةةٛ
العسبٗ ٔ ٛقدميّا ٔف وقاضاو سبٗ ٛوَ جّ ٛكنس.ٝ
لةةرلك وةةَ ادِىٗةة ٛكُ ٖٕظةةأل اإلعةةالً اإلضةةالو٘ يف وكةةاوٍْٗ ٔبسادلةةْع فةةا ىّٕز قةةد
ال يف ِةرٓ الةرباوخ الدعٕٖةٖٔ ٛةتقىـ فعمًّٗةا لٔزٓ يف ِةرٓ امػةازكٛع
ٖإُٕ وػةازك يا فةاع ي
عمةة ٜاعتحةةاز كُ متصٖةةُٕ الٕاقةةر ِةةٕ وةةصٖخ وةةَ كزبعةة ٛكغةةإاه بسادلٗ ة :ٛالةةدزاواع ٔالةةدزاوا
التطةةحٗمٗٛع ٔبةةساوخ احلةةٕازع ٔبةةساوخ امطةةابقاؤ .قةةد اضةةت اع بةةساوخ متصٖةةُٕ الٕاقةةر
4
ا ٌتػاز بطسع ٛكحإ ٚيف وع ي كسلا ٞالعامل.
ُٖٔعٍِ ٜرا الحر بدزاض ٛجتسب ٛميإةَ عةدِّا وةَ ااةأ و امحإةسٔ ٚالٍاجرة ٛالة
كٌتح ة ٔف ة ِةةرا الةةٍىط التمتصٖةةٌٕ٘ ا دٖةةد بةةساوخ متصٖةةُٕ الٕاقةةر ِٔةةٕ بسٌةةاوخ (ضةةٕاعد
اإلنا )ٞذٔ ادزبع ٛوٕاضي ال عسق عم ٜوداز كٖاً غّس زوكاُ امحةازك لرزبعة ٛضةٍٕاو
اماقةةٗٛع ٔالةةر ٙقةةي العدٖةةد وةةَ كغةةّس الةةدعأ ٚامػةةاٖ يف جمطةةاو لعٕٖةةٌ ٛقاغةةٗٔ ٛاقعٗةةٛ
ٍألة العدٖةد وةةَ القكةاٖا امعاؾةةسٔ ٚالطةإ ٚالٍحٕٖةة ٛام ّةسٚع ٔالدزاضةة ٛطةع ٜال قٗةٗي
الربٌاوخ وَ ٔجّ ٌ ٛس عٍٗ ٛوَ امػاِدَٖ ٔذلألة ٛالتعةسم ال اآلثةاز امعسفٗةٔ ٛالٕجداٌٗةٛ
ٔالطمٕكٗ ٛهلرا الربٌاوخ عم ٜعٍٗ ٛالدزاض.ٛ
مشكلة الدراسة
ُٖع ةدّ اعتىةةال ادفةةسال عمةةٔ ٜضةةاٟن اإلعةةالً دلةةا ي وٍاض ةحًا لترقٗ ة ادفةةسال كِةةدافّي
ٔ محٗ ٛذاجا ّي امعسفٗٔ ٛبٍا ٞوٕاقتّي الطةمٕكٗٛع فةادفسال ٖعتىةدُٔ عمة ٜغةت ٜامعمٕوةاو
5
يف ٔضاٟن اإلعالً لترقٗ ِرٓ ادِدام.

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

ٔ تىثةةةةن وػةةةةإم ٛالدزاضةةةة ٛيف ذلألةةةة ٛالٕقةةةةٕم عمةةةة ٜةحٗعةةةةٔ ٛكمنةةةةاا اضةةةةت داً
امػاِدَٖ (عٍٗ ٛالدزاض )ٛلربٌاوخ ضٕاعد اإلنأ ٞالتأثإاو الٍامج ٛوَ ا عتىال عمةِ ٜةرا
الربٌةةةاوخ (امعسفٗةةةٔ ٛالٕجداٌٗةةةٔ ٛالطةةةمٕكٗٔ )ٛوعسفةةة ٛكضةةةحات اعتىةةةالِي ٔ كِةةةدافّي وةةةَ
امتابعٛع ٔعالق ٛذلك بثقافتّي الدٍّٖٗ.ٛ
أهداف الدراسة
ّدم الدزاض ٛالتعسم ال:
 .1كِىٗ ٛاإلعالً اإلضالو٘ امعاؾس ٔكِدافْ
 .2وتًّٕ بساوخ متصُٖٕ الٕاقر ٔوكاوٍّٗا
 .3كِدام الرباوخ احلٕازٖٔٔ ٛظاٟتّا
 .4ود ٝاعتىال عٍٗ ٛالدزاض ٛعم ٜبسٌاوخ (ضٕاعد اإلنأ )ٞكضحات ٔكِدام ا عتىال
 .5التةةأثإاو امعسفٗةةٔ ٛالٕجداٌٗةةٔ ٛالطةةمٕكٗ ٛال ة القق ة ٌتٗحةة ٛا عتىةةال (عٍٗةةٛ
الدزاض )ٛعم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلنأ ٞعالق ٛذلك بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ
أسئلة الدراسة
تإةةُٕ الدزاضةة ٛوةةَ جةةاٌحني; جاٌةةب ٌ ةةإٙع ٔ نةةس وٗةةداٌ٘ع ٔلإ ةنّ وٍّىةةا طةةاؤ و
طع ٜالدزاض ٛلإلجاب ٛعمّٗىا:
كٔ  :كض٠م ٛالدزاض ٛالٍ سٖ:ٛ
طع ٜالدزاض ٛجباٌحّا الٍ س ّٙلإلجاب ٛعم ٜالتطاؤ و التالٗ:ٛ
 .1وا كِىٗ ٛاإلعالً اإلضالو٘ امعاؾس ٔوا كِدافْ ؟
 .2وا وتًّٕ بساوخ متصُٖٕ الٕاقر ٔوا وكاوٍّٗا ؟
 .3وا كِدام الرباوخ احلٕازٖٔ ٛوا ٔظاٟتّا ؟
ثاًٌٗا :كض٠م ٛالدزاض ٛامٗداٌٗ:ٛ
طع ٜالدزاض ٛجباٌحّا امٗداٌّ٘ لإلجاب ٛعم ٜالتطاؤ و التالٗ:ٛ
 .1وا ةحٗع ٛاضت داً امحرٕثني لربٌاوخ ضٕاعد اإلنأ ٞكضحات ٔكِدام ا عتىال ؟
 .2وا التأثإاو امعسفٗٔ ٛالٕجداٌٗٔ ٛالطمٕكٗ ٛلمىحرٕثني امتعسقني لربٌاوخ ضةٕاعد
اإلنا ٞ؟
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أهمية الدراسة
إىَ كِىِٗ ٛرٓ الدزاض ٛفٗىا ٖم٘:
 .1قم ٛالدزاضاو ال ُعين بتأثإاو الرباوخ احلٕازٖة ٛالدٍٖٗة ٛبػةإن عةاً ٔالةرباوخ
احلٕازٖ ٛذاو ا جتآ ا دٖد (بساوخ متصُٖٕ الٕاقر) الدعٕٖ.ٛ
 .2كِىٗ ٛالدٔز الر ٙةلْٖ ِةرٓ الةرباوخ ذاو الةٍىط احلةدٖ يف كضةالٗب العةسو يف
الدعٕ ٚال اإلضالً ٌٔػس الثقاف ٛالدٍّٖٗ.ٛ
 .3الةةةأه كُ طةةةت مر زا ٞغةةةسم ٛوّىةةة ٛوةةةَ امػةةةاِدَٖ (عٍٗةةة ٛالدزاضةةة )ٛلربٌةةةاوخ
ضٕاعد اإلنأ ٞالتأثإاو الٍاجت ٛوَ اضت داوّا.
 .4طّي ِرٓ الدزاض ٛيف ٕٖس ٔاجيال وعازم جدٖد ٚلد ٝامعٍٗني لمتعىة يف لزاضةٛ
وٕقٕعاو اإلعالً اإلضالو٘ ٔكضالٗب الدعٕ ٚيف اةاز وعاؾس ٔوتحدل.
مفاهيم ومصطلحات الدراسة
كىٍ ِةرٓ الدزاضة ٛبعةم امؿة مراو ٔامتةاِٗي ذاو الؿةم ٛمبٕقةٕع الدزاضةٛع وةَ
كبسشِا:
 .1احلةةٕاز التمتصٖةةٌٕ٘ :لقةةاِ ٞةةالم بةةني امقةةدً ٔالكةةٕٗم ذةةٕه وٕقةةٕع وعةةني ّٖةةي
ا ىّٕز امطتّدم ٖٔقًٕ ِرا المقا ٞعم ٜالتتاعن امتحاله ٔف امعاٖإ اإلعالوٗة ٛيف الةرباوخ
6
احلٕازٖ.ٛ
 .2بساوخ متصٖةُٕ الٕاقةرٌ :ةٕع متصٖةٌٕ٘ جيطةد عةرب التؿةٕٖس امحاغةس كغ اؾةا ةإ
وعسٔفني كٔ وعسٔفني يف المر ة ٛذا ّةا الة ٖإٌٕةُٕ فّٗةا بأٔقةاع رلتمتة ;ٛضةٕا ٞككاٌة
وٕاقأل وعد ٚوطحقاي ٔف ضٍٗازٖٕ جاِصع ٖٔح التؿٕٖس وػةّدًا متصًٌٖٕٗةا كةاوالي بػةإن
7
وحاغس كٔ وطحنع ٔجيس ٙانتٗاز كذطَ امقت تاو مما مت ؿٕٖسٓ.
 .3التأثإ :ذدٔث ا ضتحاب ٛوَ عىمٗ ٛا ضت داً ِٕٔ وس حط بالقؿدٖٔ ٛالس ح.ٛ
 .4الثقافةةة ٛالدٍّٖٗةةةُٖٔ : ٛقؿةةةد بّةةةا الثقافةةة ٛالدٍٖٗةةة ٛاإلضةةةالوّٗٛع ٔقةةةد كٔزل الحةةةاذثُٕ
عسٖتاو وتحاٍٖ ٛمؿ م الثقاف ٛاإلضالوٗٔ ٛفقا لمصأٖة ٛالة ٌ ةس الّٗةا كة ّن باذة وةٍّي.
ٔلع ّن كمجةر ِةرٓ التعسٖتةاو ٔكٔفقّةا مةا ذكةسٓ الحةاذثُٕ ٔامقؿةٕل ٚيف ِةرا الحرة ع كٌّةا:
" وعسف ٛوقٕواو ادو ٛاإلضةالوٗ ٛالعاوة ٛبتتاعال ّةا يف اماقة٘ ٔاحلاقةسع وةَ لٖةَع ٔلمةٛع
ٔ ةةازٖ ع ٔذك ةازٚع ٔقةةٗيع ٔكِةةدام وػةةرتك ٛبؿةةٕزٔ ٚاعٗةةِ ٛالفةةٔ" ."ٛوعسفةة ٛالترةةدٖاو

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

امعاؾةةةس ٚامتعمقةةة ٛمبقٕوةةةاو ادوةةة ٛاإلضةةةالوٗٔ ٛوقٕوةةةاو الةةةدَٖ اإلضةةةالو٘ بؿةةةٕز ٚوقٍعةةةٛ
98
وٕجّ. ."ٛ
النظرية املستخدمة في الدراسة
اعتىةدو الدزاضةة ٛعمةة ٌ ٜسٖةة ٛا عتىةةال عمةةٔ ٜضةةاٟن اإلعةةالً الة س إةةص عمةة ٜكُ قةةٕٚ
ٔضةةاٟن اإلعةةالً إىةةَ يف ضةةٗ س ّا عمةة ٜوؿةةالز امعمٕوةةاو ال ة ٖعتىةةد عمّٗةةا اآلنةةسُٔ
لترقٗ كِةدافّيع ٔعالقة ٛا عتىةال بةني امؿةالز ٔادِةدام ِةرٓ طةإ باجتةآ ٔاذةد بةن
10
عتىد ٔضاٟن اإلعالً عم ٜوؿالز امعمٕواو ال ٖطٗ س عمّٗا اآلنسُٔ.
ٖٔس )Defluer( ٝكُ لزاضٔ ٛضاٟن اإلعالً كأٌ ى ٛاجتىاعٗ ٛعىن يف ٌ اً اجتىةاع٘
وعةةني ميإةةَ تطةةإ وكةةىٌّٕا عمةة ٜالقٗةة اضةةتقساز الٍ ةةاً كإةةنع فةةادفسال الةةرَٖ
ٖتؿسفُٕ يف ك ٌ ٙاً لدّٖي كفإاز ٔاجتاِاو ٔقٗي وعٍٗ ٛتسقّا ثقاف ٛدلةتىعّيع ِٔةرٓ
11
ا عتحازاو هلا لٔز وّي يف الدٖد ادضمٕت الر ٙضٗعسفُٕ بْ لانن الٍ اً ا جتىاع٘.
ٖٔةكد ( )Defluerكُ ا ىّٕز ٖعتىد عمٔ ٜضاٟن اإلعالً لترقٗ ادِدام التالٗ:ٛ
 .1التّي الرا ٘ :كىعسف ٛالقٗي ٔامعاٖإ ٔامعتقداو ا جتىاعٗ.ٛ
 .2التٕجْٗ الطةمٕك٘ :اكتطةات التةسل لمىعمٕوةاو اخلاؾة ٛلمقةٗي بالطةمٕك امالٟةيع
12
ٔالتٕجْٗ التتاعم٘ باكتطات وّازاو احلٕاز ٔالتتاعن ور كفسال ااتىر ٔ وةضطا ْ.
 .3التطمٗ ٔ :ٛػىن التطمٗ ٛامٍعصل ٛال ػإ ال احلا و ال إُٕ فّٗا ذلتٕٖةاو
اإلعالً وَ ا ىاه كٔ امتع ٛكٔ التٍػٗط كٔ ا ضرتنا ِ٘ ٞذا ّا عٍؿس ا اذبٗ.ٛ
ٔمدل ( )Defluerثاز اعتىال ادفسال عمٔ ٜضةاٟن اإلعةالً يف ثةالث ف٠ةاو زٟٗطةٛع
ِ٘:
كٔ ي :اآلثاز امعسفٗ :ٛقًٕ ٔضةاٟن اإلعةالً بتٕقةٗ كِىٗة ٛالقةٗي ٔ قةدٖي امعتقةداو الة
ٖس ةةب ادفةةسال باحلتةةاظ عمّٗةةاع ٔ طةةاِي ٔضةةاٟن اإلعةةالً يف ٕضةةٗر امعتقةةداو لمحىّةةٕز
ٔ ٍ ٗىّا يف ف٠او وعٍٗٔ ٛكرلك قًٕ ٔضاٟن اإلعالً برت ٗب كٔلٕٖاو ا ىّٕز الرٖ ٙعتىةد
عم ٜمك الٕضاٟن يف وعسف ٛامػإالو ٔالقكاٖا ٔامٕقٕعاو امتاذ ٛيف ااتىةرع ٔ طةاِي
ٔضةةاٟن اإلعةةالً يف إةةَٕٖ ا جتاِةةاو سلةةٕ القكةةاٖا ا دلٗةة ٛيف ااتىةةر اقةةاف ٛال اُ
ٔضاٟن اإلعةالً إةُٕ امؿةدز الٕذٗةد امتةاح لمرؿةٕه عمة ٜامعمٕوةاو يف قكةاٖا ٖإتٍتّةا
13
المىٕو.
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ثاًٌٗ ةا :اآلثةةاز الطةةمٕكّٗ ٔ :ٛةةس ِةةرٓ اآلثةةاز مةةٗإ ا جتاِةةاو كٔ امعتقةةداو الٕجداٌٗةةٛ
لدزجة ٛكٌّةا ةةثس يف ضةمٕك التةسلع ٔوةَ كِةي اآلثةاز الطةمٕكٗ ٛعتىةال التةسل عمةٔ ٜضةةاٟن
اإلعالً التعالٗ ٛوَ ناله قٗاً التسل بتعةن وعةني ٌتٗحة ٛعسقةْ لٕضةاٟن اإلعةالًع كٔ اوتٍةاع
14
التسل وَ القٗاً بتعن وا عٍد عسقْ لمٕضاٟن اإلعالوٗ ٛال ثإ اخلٕم وَ غ٘ ٞوا.
ثالثًةةا :اآلثةةاز الٕجداٌٗةة ٛكٔ العاةتٗةةِ :ٛةة٘ اآلثةةاز امتعمقةة ٛبامػةةاعس ٔادذاضةةٗظ الةة
ٖإٌّٕا ادفسال وَ الحٗ ٛ٠ااٗ  ٛبّةيع ٔ ّةس عٍةدوا قةدً ٔضةاٟن اإلعةالً زضةاٟن الىةن
وعمٕواو وعٍْٗ ةثس عم ٜوػاعسِي ٔاضتحابا ّي يف ا جتاِاو ال قدوّا ِرٓ الٕضةاٟنع
ٔ تىثن ِرٓ اآلثاز بالتتٕز العةاةت٘ ٔالتةٕ س ٔالقمة ٔاخلةٕم ٔالتةأثإاو امعٍٕٖة ٔ ٛادنالقٗةٛ
كا رتاتع فٕجٕل وثن ِرٓ السضاٟن يف ٔضاٟن اإلعةالً قةد ٖإةُٕ هلةا ةأثإ وعٍةٕ ٙعمةٜ
15
ادفسال الرَٖ ٖعتىدُٔ عمٔ ٜضاٟن اإلعالً.
اإلجراءات املنهجية للدراسة
أولًاٌ :وع الدزاضة ووٍّجّا
ٌٕ .1ع الدزاضٍ :ٛدزد ِرٓ الدزاضة ٛقةىَ الدزاضةاو الٕؾةتٗ ٛيف حبةٕث اإلعةالً الة
طتّدم قسٖس نؿاٟـ ظاِس ٚوعٍْٗ كٔ وٕقأل وعةني وةَ نةاله الٕؾةأل عةَ ةسٖة مجةر
الحٗاٌاو ٔامعمٕواو ذٕه ال اِسٔ ٚجدٔلتّا ٔ حٕٖحّةاع ثةي تطةإِا ٔاضةت الف التعىٗىةاو
ٔا ضتٍتاجاو 16.كىا طتّدم ٔؾأل ادذداث ٔادغ اف ٔامعتقداو ٔا جتاِاو ٔالقٗي
17
ٔادِدام ٔالتتكٗن ٔا ِتىاًع ٔكرلك كمناا الطمٕك ام تمت.ٛ
 .2وٍّخ الدزاض :ٛعتىةد ِةرٓ الدزا ضة ٛعمة ٜوةٍّخ امطة الٕؾةت٘ لإلجابة ٛعةَ كِةدام
الدزاض ٔ ٛطاؤ ّاع ٖٔعسم امٍّخ بأٌْ دلىٕع ٛوَ القٕاعد العاو ٛلمإػةأل عةَ احلقٗقةٛ
18
كٔ الٕؾٕه ال ٌتٗح ٛوعمٕو.ٛ
ثاٌيًا :جمتىع الدزاضة وعيٍتّا
ٖتإةةُٕ دلتىةةر الدزاضةة ٛوةةَ الػةةحات ا ةةاوع٘ العسبةة٘ الدازضةةني يف امىمإةة ٛادزلٌٗةةٛ
اهلامشٗٛع ٔ حمغ عدل ٌط ا ضتحاٌ ٛال ُٔشع عمّٗي (ٌ )400طة ٛع ٔاضةت دو الدزاضةٛ
العٍٗةة ٛالعػةةٕا ٟٛٗالحطةةٗ ٛع ٔجةةا ٞانتٗةةاز العٍٗةة ٛوةةَ ةمحةة ٛالحمةةداُ العسبٗةة ٛلحٗةةاُ مجاِإٖةةٛ
بسٌةةةاوخ ضةةةٕاعد اإلنةةةا ٞعمةةة ٜوطةةةتٕ ٝالةةةٕةَ العسبةةة٘ع ٔالتعةةةسم ال وطةةةتٕٖاو ا عتىةةةال
ٔالتةةأثإاو هل ة را الربٌةةاوخ عمةة ٜالػةةحات العسبةة٘ ا ةةاوع٘ع ضةةٗىا كُّ بةةساوخ متصٖةةُٕ الٕاقةةر
امتعمق ٛبامطابقاو ٔامٍافطاو طتّدم ف٠او الػحات بػإن عاًع ٔ مق ٜاضتحاب ٛكةحإٚ

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

ٔاقحاليةةا وةةٍّي عمةةِ ٜةةرا الٍةةٕع وةةَ الةةرباوخٔ .انةةتإو عٍٗةة ٛالدزاضةةٔ ٛفةة كضةةمٕت العٍٗةةٛ
العػةةٕا ٟٛٗالحطةةٗ ٔ ٛامتاذةة ٛلمحةةاذثني وةةَ ال محةة ٛا ةةاوعٗني العةةست الدازضةةني يف كمّٗةةاو
جاوعةة ٛالإوةةٕكٔ .بعةةد اضةةرتجاع ا ضةةتحاٌاو امٕشعةة ٛةةحني كُ ( )20وحرٕث ةاي وةةٍّي ٖػةةاِد
بسٌةةاوخ (ضةةٕاعد اإلنةةا )ٞوٕقةةٕع الدزاضةةٔ ٛكوةةا الٍط ة ادنةةس ٝالحةةالغ عةةدلِا ( )380فقةةد
كاٌ ؾاحل ٛلمدزاضٔ ٛومحٗ ٛلػسٔا الحر العمى٘ ٔا دٔه زقةي (ٕٖ )1قة ٕشٖةر عٍٗةٛ
الدزاض ٛذطب الحمد العسب٘ .
جدٔه ( ) 1
التٕشٖر التإساز ٙدفسال العٍٗ ٛذطب الحمد العسب٘
طمطم٘

الحمد

التإساز

.1

ادزلُ

93

.2

فمط ني

78

.3

الطعٕلٖٛ

26

.4

الإٕٖ

21

.5

ضم ٍ ٛعىاُ

19

.6

الحرسَٖ

17

.7

الٗىَ

25

.8

العسا

15

.9

لٗحٗا

11

.11

ا صاٟس

7

.11

ضٕزٖا

68

ااىٕع

380
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أداة الدراسة
ؾُةىى اضةةتحاٌ ٛكةةألا ٚحبثٗةة ٛىةةر الحٗاٌةةاو وةةَ عٍٗةة ٛالدزاضةة ;ٛبّةةدم اإلجابةة ٛعمةةٜ
طةةاؤ و الدزاضةة ٛاٌ القيةةا وةةَ اإلةةةاز الٍ ةةس ٙامتىثةةن يف منةةٕذد ا عتىةةال عمةةٔ ٜضةةاٟن
اإلعالًع ٔ إٌٕ ا ضتحاٌ ٛوَ جصكَٖ:
ادٔهٖ :تعم بامعمٕواو ٔالحٗاٌاو الػ ؿٗ ٛادضاضٗ ٛعَ كفسال العٍٗةٛع تكةىَ الت٠ةاو
التالٗةةة( :ٛالٍةةةٕع ا جتىةةةاع٘ع الإمٗة ةٛع امطةةةتٕ ٝالدزاضةةة٘ع الحمةةةد)ع ٔمل ػةةةىن الدزاضةةةٛ
الحٗاٌةةةاو الدزاضةةةٗ ٛبةةةامحرٕثني; كةةةُٕ امٕقةةةٕع ام ةةةسٔح ِةةةٕ لدزاضةةة ٛالتةةةأثإاو امعسفٗةةةٛ
ٔالٕجداٌٗةةٔ ٛالطةةمٕكٗٔ ٛكِةةدام امتابعةةٔ ٛكمناةّةةا ِٔةة٘ ل و عمىٗ ة ٛوةةَ ٔزا ٞالدزاضةةٛ
وتٕقعاي كُ ا نتالفاو يف الطىاو الدميمسافٗ ٛلٗظ هلا ادثس الحالغ يف مك التأثإاوع ضةٗىا
كُ عٍٗ ٛالحر وٕشع ٛعم ٜككثس وَ بٗ.ٛ٠
كوا ا ص ٞالثاٌ٘ فقد اغتىن عم( ٜثالث )ٛذلةأز كضاضةٗٔ ٛكةنّ ذلةٕز متةٕ ٙعمةٜ
دلىٕعةة ٛكضةة٠مٔ ٛعحةةازاو تعم ة مبٕقةةٕع الدزاضةة ٛػةةىن عةةالاو وػةةاِد ٚبسٌةةاوخ ضةةٕاعد
اإلنأ ٞود ٝا عتىال عم ٜبسٌةاوخ ضةٕاعد اإلنةا ٞكىؿةدز لمىعمٕوةاو الدٍٖٗةٛع ٔكةرلك
كض٠م ٛتعم بأضحات اعتىال امحرٕثني ٔكِدافّي وَ وتابعة ٛلربٌةاوخ ضةٕاعد اإلنةاٞع ٔاآلثةاز
امعسفٗٔ ٛالٕجداٌٗٔ ٛالطمٕكٗ ٛال القق هلي وَ امتابع ٛلْع اقاف ٛال كض٠م ٛقّٗي اٌتاد
ٔكلأ ٞانساد بسٌاوخ ضةٕاعد اإلنةا ;ٞلمتعةسم عمة ٜلٔز عٕاوةن اإلٌتةاد ٔامةةثساو يف اإلقحةاه
عم ٜالربٌاوخ.
صدق األداة وثباتها
ؾةد ادلا :ٚلمترقة وةَ ؾةد ادلا ٚاضةت دً الحاذثةاُ كضةمٕت الؿةد ال ةاِس ٙوةَ
نةةةاله عةةةسو ا ضةةةتحاٌ ٛعمةةة ٜدلىٕعةةة ٛوةةةَ ااإىةةةني وةةةَ كضةةةا ر ٚاإلعةةةالً وةةةَ ذٔٙ
ا نتؿاف ٔاخلرب ٚلترإٗىّاع ٔكنر الحاذثاُ مبالذ او ااإىني.
ثحةةاو ادلاٖ :ٚػةةإ وتّةةًٕ الثحةةاو ال قةةىاُ احلؿةةٕه عمةةٌ ٜتةةاٟخ وت ابقةة ٛكٔ وتػةةابّٛ
بتإةةساز حٗ ة امقٗةةاع عمةة ٜادفةةسال كٌتطةةّي ال ة ظةةسٔم وتىاثمةة ٛكٔ وةةد ٝا تةةا يف
اإلجاب ٛعم ٜا ضتحاٌ ٛوَ قحن امطتحٗب اذا ةحق ا ضتحاٌٌ ٛتطّا عد ٚوةساو يف ال ةسٔم
19
ٌتطّا.
ٔلمتأكد وَ ثحاو امقٗاع كٔ ادلا ٚمت ذطات ا طا الدانم٘ ذطب وعالل ٛكسٌٔحةا
التا ٔا دٔه زقي ( ٖ ) 2حني ِرٓ امعاوالو .

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

جدٔه ( ) 2
وعاون ا طا الدانم٘ كسٌٔحا التا
امتمإاو

ا طا الدانم٘

كِةةةةدام ا عتىةةةةال عمةةةة ٜبسٌةةةةاوخ ضةةةةٕاعد
اإلناٞ

0.86

كضحات ا عتىال عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ

0.80

اآلثاز امعسفٗٛ

0.82

اآلثاز الٕجداٌٗٛ

0.91

اآلثاز الطمٕكٗٛ

0.77

التقٗٗي

0.81

ٖػإ ا ةدٔه زقةي ( )2ال كُ كلا ٚالدزاضة( ٛا ضةتحاٌ )ٛتىتةر بدزجة ٛثحةاو عالٗة ٛذٗة
سأذ قٗي كسٌٔحا التا بني ( ٔ )0.77 ٔ 0.91عد ِرٓ الٍطب وقحٕل ٛلت حٗ الدزاض.ٛ
املعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة:
ا وعا  ٛالحٗاٌاو اذؿاًٟٗا بترمٗمّا ٔاضت ساد الٍتاٟخ اإلذؿا ٟٛٗباضةت داً بسٌةاوخ
احلصو ٛاإلذؿةا ٟٛٗلمعمةًٕ ا جتىاعٗة (spss) ٛلمقٗةاً بعىمٗةاو الترمٗةن اإلذؿةا ٟ٘كٔ ٌتّٗةا
ٔذلك بالمحٕ ٞال امعاوالو ٔا نتحازاو ٔامعا او اإلذؿا ٟٛٗالتالٗ:ٛ
 .1التإسازاو ٔالٍطب امٔ ٖٕٛ٠امتٕض او احلطابٗ.ٛ
 .2انتحاز لزج ٛالثحاو (كلتا كسٌٔحا ) إلجيال وعاون ا طا الدانم٘.
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اإلطف اانظري
أوالً :أهمية اإلعالم اإلسالمي املعاصر وأهدافه
اإلعةةالً اإلضةةالو٘ اعةةالً وتإاوةةن ٖةةةل ٙمجٗةةر الٕظةةاٟأل الةة ٖةلّٖةةا اإلعةةالً ةةإ
20
اإلضالو٘ كادنحاز ٔالتثقٗأل ٔاإلزغال ٔالتٕجْٗ ٔالتطمٗٔ ٛالرتفْٗ.
فحىٗةر ِةةرٓ الٕظةاٟأل ٖةلّٖةةا اإلعةةالً اإلضةالو٘ يف اةةةاز اضةةالو٘ لةْ نؿٕؾةةٗتْ الة
اٗصٓ عَ إٓ وَ الٍ سٖاو اإلعالوٗ ٛادنس.ٝ
ٔ صلال كِىٗ ٛاإلعالً اإلضةالو٘ امعاؾةس يف ظةن الةتمإاو ااتىعٗة ٛالة الةدث ذلمٗة يا
ٔاقمٗىًّٗةا ٔلٔلًّٗة اع يف قةٕ ٞوةةا ٖتعةةسو لةْ اإلضةةالً وةَ كةةمٗن ٔ ػةةْٕٖ ضةٕا ٞوةةَ الةةدانن كٔ
21
اخلازد فكالي عَ ٔؾأل اإلضالً ٔامطمىني باإلزِات ٔالت سم.
ٖٔػإ ذلىد وةٍإ ذحةات 22ال كُّ اإلعةالً اإلضةالو٘ امنةا ِةٕ اعةالً وٕجةْ ٖعىةن عمةٜ
اعدال زك ٙعاً اضالو٘ ٖع٘ احلقا ٟالدٍٖٖٗٔ ٛدزكّا ٖٔتأثس بّا يف مجٗر ؿسفا ْ.
ٔ تحطةةد كِىٗةة ٛاإلعةةالً اإلضةةالو٘ يف كُّ الماٖةة ٛفٗةةْ ةةربز الٕضةةٗم ٛفّةةٕ اعةةالً وحةةدٟ٘
ٖمتةةصً الػةةسٖع ٛاإلضةةالوٗ ٛالؿةةالز ٚعةةَ ات ضةةحراٌْ ٔ عةةال يف مجٗةةر ادذةةٕاه ٔال ةةسٔم
23
ٔ اٖتْ اٌطاٌٗ ٛضاوٗ ٛتعال عَ القٗ الماٖاو الحػسٖ ٔ ٛطٕٖمّا.
ٔكةةرلك ف ةت ُّ اإلعةةالً اإلضةةالو٘ اعةةالً وٕقةةٕع٘ ٖترٗةةص ٔف ة امؿةةا الػ ؿةةٗٛ
ٔالطٗاضةةٗٛع بةةن ٖمتةةصً احلقٗقةةٖٔ ٛعحّ ةس عٍّةةا يف ٍألةةْ ٔ تطةةإٓ يف مجٗةةر اغةةإالِْٔ 24.ةةٕ
اعالً قٗالٖ ٙطىٕ باإلٌطةاُ لرتقٗتةْ ٖٔتحٍةب كةنّ وةا وةَ غةأٌْ ٍىٗة ٛالسذٖمةٔ ٛا سل ةاا
لد ٝامتمقني .فّٕ ٖعإظ الٕاقةر اذا كةاُ فاضةديا وٍر ةايع بةن ٖعةا ِةرا الٕاقةر بإةن
ادضةةالٗب اإلعالوٗةة ٛوةةَ نةةاله اضةةتٍالٓ ال وحةةدك ثاب ة ; وحةةدك ادو ةس بةةامعسٔم ٔالٍّةة٘ عةةَ
25
امٍإس.
ٖةكد الإثإ وَ الحاذثني كُّ اإلعالً اإلضالو٘ لْ كِدام م ة٘ كةن وٍةاذ٘ احلٗةاٚ
وٍّةةا كِةةدام ثقافٗةة ٛلٍػةةس الةةٕع٘ ٔالتّةةي ٔامعسفةةٔ ٛاجتىاعٗةة ٛسوةة٘ ال ااضةةك ااتىةةر
ٔ ساب ْ ٔ سع زٔح التعأُ فٗىا بني كفسالٓ ٔاقتؿالْٖ وَ كجن الطةني كٔقةاع ااتىةر يف
الإطةةب ٔ سغةةٗد اإلٌتةةا ٔاحلىاٖةة ٛوةةَ المةةؼ ٔا ذتإةةاز ٔذلازبةة ٛالسبةةا ٔالإطةةب ةةإ
امػةةسٔع ٔضٗاضةة٘ وةةَ نةةاله ٕثٗة العالقةةٍ ٔ ٛىٗتّةةا بةةني احلةةاكي ٔادوةة ٛعمةة ٜكضةةاع وةةَ
العده ٔال اعٔ ٛا لتصاً ٔالسعاٖ ٛمؿا ادؤ ٛاااف  ٛعم ٜكوٍّةا ٔذسٖتّةاع ٔعطةإسٖٛ
ةاو
بسفر السٔح امعٍٕٖ ٛيف ؾتٕم ا ٍٕل ٔامةٕاةٍني عاوةٔ ٛقة احلةستع ٔكػةأل ام

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

ٔفكة وةةةاوساو العةةدٔع ٔكنةإًا كِةةدام سفّٗٗةة ٛلمتطةةمٗٔ ٛالرتٖٔة ٔلتحدٖةةد الٍػةةاا ِٔةةٕ
26
سفْٗ وٍكحط بكٕابط اإلضالً ٔ ٖتٍاف ٜور اآللات العاو.ٛ
ثانيًا :برامج تلفزيون الواقع ومضامينها
عاٌ٘ امٍ ق ٛالعسبٗة  ٛبالإاوةن وةَ ٌقةـ ذةال يف ذحةي امةٕال اإلعالوٗةٛع ٔ غةك كُ
ذلك ٖعٕل كضةحات عةدّٖ ٚقةر يف وقةدوتّا قمة ٛإمتة ٛاإلٌتةاد ٔقمة ٛامةٕال اإلعالوٗة ٛالٕةٍٗةٛع
لرلك عتىد بػإن كاون عم ٜعىمٗة( ٛاضةتّالك ٔاضةتثىاز) لمىعسفةٔ ٛامعمٕوةاو ٔالةرباوخ
اإلعالوٗ ٛوَ ذٗ ; الػإن ٔامكىُٕ ٔكضمٕت العسو ااوا كىا ِٕ عٍد المستع فمةٗظ
وطةةتمسباي كُ إةةُٕ ككثةةس الةةرباوخ غةةّس ٚيف العةةامل العسبةة٘ ِةة٘ ٌطةة  ٛلربٌةةاوخ كجةةٍ
وتحةةاِمني ذلةةك ا نةةتالم الإةةحإ يف الثقافةةٔ ٛادفإةةاز ٔادنالقٗةةاو ٔالعةةالاو ٔالتقالٗةةد
27
الطاٟد ٚيف امٍ ق ٛالعسبٗ.ٛ
ٔوتًّٕ متصُٖٕ الٕاقر ٖم ـ بأ ٌّْ عحاز ٚعَ بساوخ ّدم ال ػإٗن الةسك ٙالعةاً وةَ
ناله ٔضاٟن اقٍاعٗ ٛوَ ناله مجر كفسال وةَ عاوة ٛالٍةاع يف وإةاُ ذلةدل ٔبٗ٠ة ٛذلةدلٚ
ـ
لتةةرت ٚشوٍٗةة ٛةٕٖمةة ٛلتطةةحٗن ذٗةةا ّي الٕٗوٗةةٔ ٛزلٔل كفعةةاهلي ال حٗعٗةة ٛوةةر عةةدً ٔجةةٕل ٌ ة ّ
وإتٕت كٔ ضٍٗازٖٕع ٔعسو ذلك وحاغسَا عمة ٜامػةاِدَٖ عةرب و التؿةٕٖس امٕجةٕل ٚوةر
28
امػرتكني لٗالي ٌّٔازًا.
ٔاجتّ بعم القٍٕاو التمتصٌٖٕٗ ٛالعسبٗ ٛوحإساي لرباوخ متصُٖٕ الٕاقر; ٌ ةسًا لرِىٗةٛ
الطٗاضةةةٗٔ ٛالتحازٖةةة ٛهلةةةرٓ الةةةةرباوخع فحعمةةة وٍّةةةا ادضةةةةاع يف بٍةةةا ٞنسٖ ةةة ٛبسادلّةةةةا
التمتصٌٖٕٗةةٛع ٖٔةكةةد بعةةم امػةةاِدَٖ كُ وػةةاِد ٚمتصٖةةُٕ الٕاقةةر كةةٗأل هلةةي غةةٗ٠ايع
لإةةٍّي ٖتابعٌّٕةةا دٌّةةي ميمإةةُٕ ضةةٕاِا مةةن ٞكٔقةةاو فةةسا ّي ٌٔطةةٗاُ ِىةةٕوّيع ٔ عةةد
بساوخ متصُٖٕ الٕاقر ٌقمٛي جدٖد ٚيف لم ٛالثقاف ٛالعسبٗ ٛذٗ ٌػأو وعّا كمناا جدٖد ٚوةَ
الح ادنالق٘ ٔا جتىاع٘ع فّرٓ الرباوخ امطتٍط  ٛبدك وعّةا بة بةساوخ ِةدم هلةا ا
اإلفطال ٔرلاةح ٛالمساٟص ٔ قمٗد ذٗا ٚالمستع ٔجعمّا منٕذجاي بّدم شعصع ٛامحالئ ٔالقٗي
29
ا جتىاعٗٔ ٛوط اهلٕٖ ٛالعسبٗٔ ٛاإلضالوٗ.ٛ
ثالثًا :دوافع تعرض الشباب العربي لربامج تلفزيون الواقع
ٍِةةاك لٔافةةر عةةد ٚلمػةةحات العسبةة٘ وةةَ وػةةاِد ٚمتصٖةةُٕ الٕاقةةر ٔبسادلةةْ كىةةا ٖساِةةا
الةةدكتٕز ذطةةَ وإةةأٙع 30وٍّةةا٠ّٗ :ةة ٛال ةةسٔم الٍتطةةٗ ٛلمػةةحات قؿةةد وعاٖػةة ٛكجةةٕاٞ
احلمةةي ا ىةةاع٘ ٔافةةسا ِةةٕاجظ ٔ وإحٕ ةةاو ةةس حط مبعاٌةةا ٚالػةةات وةةَ اذحاةةةاو ٔاقعةةْ
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امعاؽ ٔاعتقال الإثإ وَ الػةحات العسبة٘ كُّ اذةرتام المٍةأ ٞالةسقـ ٔالسٖاقةٔ ٛعةسٔو
ادشٖةةاٞع ٖٔعةدّٓ الةحعم ال سٖة الطةةسٖر كتطةةات الػةةّسٔ ٚالثةةسٔٔ ٚا ةةآ ٔ .تىٗةةص امسذمةةٛ
العىسٖةة ٛلمػةةات بالس حةة ٛيف ذةةب ا ضةةت الع ٔا ٌةةدفاع ٔاممةةاوسٔ ٚال ّةةٕزع ٔكةةرلك ف ةت ُّ
بساوخ الٕاقر تىٗص ب ابر امٍافطٔ ٛالتطاب وَ كجن التٕش بامس حة ٛادٔل ٔالقٗة الٍحٕوٗةٛ
ام مق ٔ ٛسقب ذلك عم ٜفةرتاو اتةد ال غةّٕز عةدٚع ٔقةد كؾةحر بةساوخ الٕاقةر و ىرةاي
ِاواي لحعم الػحات فادوس مل ٖعد ٖتٕقأل عم ٜدلسل امػةاِدٔ ٚامنةا الت مةر ال امػةازكٛ
ٔالتٕشع اقاف ٛال اشلٖال اقحاه الػحات العسبة٘ عمةِ ٜةرٓ الةرباوخ ذاو ادفإةاز امطةتٕزلٚ
لتقداٌْ ادون يف مٗإاو ذقٗقٗ ٛيف ذٗا ْ العاو.ٛ
ٔميإَ ٔؾأل ظاِس ٚمتصُٖٕ الٕاقر ال كؾحر جصًٞا زٟٗطًةا وةَ اخل ةط الربادلٗةٛ
يف عةةدل ةةإ قمٗةةن وةةَ القٍةةٕاو العسبٗةة ٛوةةَ ٌةةٕاذ٘ عةةدٚع وٍّةةا 31:الٍاذٗةة ٛالتقٍٗةة ;ٛفّةةٕ لةةٛ
ؿٕٖس كٔ دلىٕع ٛوَ و التؿٕٖس وطم  ٛعم ٜكفةسال كٔ دلىٕعة ٛكفةسال بػةإن لاٟةي كٔ
وتق ةةرٔ .وةةَ الٍاذٗةة ٛاإلعالوٗةةِ ;ٛةةٕ غةةإن وةةَ ادلا ٞالتمتصٖةةٌٕ٘ التتةةاعم٘ٔ .وةةَ الٍاذٗةةٛ
ا قتؿالٖ ;ٛفّٕ الر ٙمق الةسب امةال ٙوةَ نةاله جةرت ا ىّةٕز ال ِةرٓ الػ ؿةٗاو.
ٔوَ الٍاذٗ ٛالرتبٕٖ ;ٛفّٕ ٍىٗط ذٗا ٚالٍةاع بةٍىط وعةني ٔ قةدٖي منةاذد ةإ وحاغةس ٚقابمةٛ
لالقتدا ٞبّا وَ ناله وتابعتّا بػإن لاٟي.
ٖٔؿٕز الإا ب التسٌط٘ ( )Foureaذٗ قاه :لٗظ الٕاقر الةرٖ ٙةدنن التمتصٖةُٕ بةن
32
ِٕ التمتصُٖٕ الر ٙميرٕ الٕاقر ٖٔحتمعْ.
ٔكٔه وةةا جي ةب كُ ٌعسفةةْ كُ ِةةرٓ الةةرباوخ عالقةة ٛهلةةا وةةَ ٌاذٗةة ٛادِةةدام بؿةةٍاعٛ
الٍحةةًٕ ٔ باكتػةةام امٕاِةةب ٔ ةةإ ذلةةك ٔلةةٗظ هلةةا ا ِةةدفاُ زٟٗطةةاُ عٍةةد وةةَ ٖقةةًٕ
بعسقّا ٔ طٕٖقّا; ادٔه :اغاع ٛالتاذػ ٛيف الرَٖ وٍٕا وَ ناله امالبظ التا ٍة ٛلمتتٗةاو
ٔ ةةةم ال ةةةسم عةةةَ ذةةةا و ا لتىةةةاع الؿةةةسٖ بةةةني ِةةةة  ٞام ةةةتم ني بالكةةةي ٔالقةةةحالو
ٔالٍ ساو ٔالكرإاو عرب الح التكةا ٟ٘امٕجةْ عمة ٜوةداز الطةاعٔ .ٛاهلةدم الثةاٌِ٘ :ةٕ
القٗ امإاضب امالٗ ٛالإحإٔ ٚالطسٖع ٛبأعىاه إ وإمت ٛلٌّٕٖٗاع ٔلعن بسٌةاوخ (ضةتاز
ككالمي٘) ِٕ وَ ِرٓ الرباوخع ِٕٔ جصٖ ٞتحصك وَ مك الرباوخ ةإ امٍتّٗةٔ ٛبأغةإاه
ٔكفإاز رلتمتٌٕ ٛعًا واع ٔلإٍّا يف ِدفّا ٔ أثإِا ٔاذد ٔاقة لمعٗةاُع ٔاٌتػةسو عمةٜ
الػحإ ٛالعٍإحٕ ٗ( ٛا ٌرتٌ ) اذد ٝامقابالو الة كجسٖة وةر ؾةاذب فإةس ٚالربٌةاوخ
الدكتٕز اإلضساٟٗم٘ (ٔ )Malkom Akhnofعٍدوا ضُة٠ن عةَ غةعٕزٓ بعةد زلةاح الربٌةاوخ

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

كاُ جٕابْ" :غعٕز ٖٕؾأل" ٔ لإَ ك نةر وةَ عىسٌةا الإةثإ ذتة ٜاإٍةا وةَ الٕؾةٕه
33
ال اٖتٍا.
اذا ِةة٘ عىمٗةة ٛممٍّحة ٛمت الت ةةٗط هلةةا وٍةةر عةةد ٚضةةٍٕاو ٔاهلةةدم ذلألةة ٛابعةةال ادوةةٛ
اإلضالوٗٔ ٛغحابٍا عَ لٍّٖا لإ٘ حقة ٜدعةدا ٞادوة ٛالقةدز ٚعمة ٜالطةٗ س ٚعمٍٗةا وةَ لُٔ
كلٌ٘ وٕاجّ ٛنؿٕؾا ما ٖػّدٓ العامل المسب٘ وَ اشلٖال كحإ يف كعدال الةدانمني يف ِةرا
الدَٖ الع ٗيع ٔما ػّدٓ لٔه العامل اإلضالو٘ وَ ؾرٕ ٚاضالوٗٛع فإاٌ ِةرٓ الةرباوخ
كذد كضالٗحّي لمطٗ س ٚعم ٜعقةٕه غةحات امطةمىني يف وةا حثةْ ِةرٓ الةرباوخ وةَ ممازضةاو
تٍاف ٜور عالٗي غسعٍا ٔ لٍٍٖا احلٍٗأل.
رابعًا :برنامج تلفزيون الواقع وإمكانيات التوظيف إيجابيًّا:
ةرِب اآلزا ٞالة ةس ٝاجيابٗةة ٛمتصٖةُٕ الٕاقةةر ال كٌّةْ يف الٕقة الةر ٙقةةد ٖإةُٕ فٗةةْ
الٍقال عم ٜذ يف سكٗص ا ِتىاً عم ٜالٍٕاذ٘ إ الالٟق ٛهلرا الٍٕع وةَ الةرباوخع ٍِةاك
ل ٟن عم ٜكُ بساوخ الٕاقر امٍتح ٛبػإن وتٕاشُ ٔوطٕ٠ه قد الىةن يف ةٗا ّةا ٔعةد زعاٖةٛ
ا بتإازٖةةٔ ٛاإلبةةداع ٔ عصٖةةص امػةةازك ٛالدميٕقساةٗةة ٛيف اا ةاه العةةاً الةةر ٙبةةدك ٖ ّةةس يف
امٍ قٖٔ ٛدٔز عدً السقا العاً برباوخ متصُٖٕ الٕاقر يف العامل العسب٘ ذٕه ادضةمٕت الةرٙ
تعاون فْٗ ور القٗي ٔامىازضاو ا جتىاعٗٔ ٛالثقافٗٔ ٛلٗظ ذٕه غإن ِةرٓ الةرباوخ حبةد
ذا ْع ذٗ عىن محاض ٛامٍتحني ٔ ٕقّي جترات مجّٕز الػةحات وةَ نةاله ِةرٓ الةرباوخ
كذٗاٌةا عمةة ٜمتٗة ٔفربكة ٛامعةةاٖإ ادنالقٗةة ٛالعسبٗةة ٛا كُ ٍِةاك جاٌحًةا وػةةسقيا لتمتصٖةةُٕ
34
الٕاقر جيب احلتاظ عم ٜبسٖقْ.
اقةةاف ٛال ذلةةك ميإةةَ كُ ٖطةةاعد عمةة ٜاحلتةةاظ عمةة ٜالطةةٗاقاو التقمٗدٖةة ٛيف اإل ٗةةاُ
بامٕاِةةب اخلالقةة ٛيف دلةةاه ٔاضةةر وةةَ التٍةةُٕ ادلاٟٗةة ٛكالتةةألٗأل ٔالقةةا ٞالػةةعس ٔاإلٌػةةاٞع
ٔلرلك ٖقدً متصٖةُٕ الٕاقةر يف العةامل العسبة٘ ز ةي ٌٕاذٗةْ الثقافٗة ٛادقةن جاذبٗة ٛلمحىّةٕز
العسبةة٘ ٕجًّةا جدٖةدًا ابةةداعًّٗا لمرٗةةا ٚامعاؾةةسٚع ٔالقكةةٗ ٛامّىةةِ ٛةةن كاٌة ِةةرٓ الةةرباوخ
طتتٗد ال كقؿ ٜذد ممإَ وةَ قةدز ّا عٍةدوا تحاِةن ادضةظ ادنالقٗة ٛالة ٖطةتىد
وع ةةي كفةةسال مجّةةٕزٓ ِةةٕٖتّي فّٗةةا لةةرلك فةةرباوخ الٕاقةةر ال ة حتعةةد عةةَ اإلثةةاز ٚالصاٟةةدٚ
لمتمتصٖةةةُٕ التحةةةازٙع ٔ ٍ مةة وةةةَ الثقافةةة ٛاامٗةةةٔ ٛلٗطةة امطةةةتٕزل ٚالةة طةةةّي يف بٍةةةاٞ
دلتىعةةاو ؾةةرٗر ٛيف العةةامل العسبةة٘ امعاؾةةةسٔ .عمةة ٜالةةس ي وةةَ كُ امٕقةةٕعاو ا ةةةالٚ
ٔالثقافٗة ٛوثةةن الػةعس ٔذتةةر القةس ُ الإةةسٖي ٔا عتىةةال عمة ٜالةةٍتظ بممة ٌطةةحتّا بتذةةدٝ
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الدزاضةةاو ( ٔ )% 28.6عةةدلِا ( )12بسٌةةاوخ بالقٗةةاع لٍطةةح ٛالةةرباوخ الرتفّٗٗةةٔ )% 71.4( ٛ
عةةةدلِا ( )30بسٌةةةاوخ وثةةةن المٍةةةأ ٞالةةةسقـ ا كُ ذلةةةك ٖػةةةإ ال اوإاٌٗةةة ٛشٖةةةالٌ ٚطةةةحٛ
امٕقٕعاو ا ال.ٚ
خامسًا :الربامج الحوارية ،أهدافها ،وظائفها:
ُعسم الةرباوخ احلٕازٖة ٛكٌّةا :لقةاِ ٞةالم بةني امقةدً ٔالكةٗأل ذةٕه وٕقةٕع وعةني ّٖةي
ا ىّٕز امطتّدم ٖٔقًٕ ِرا المقا ٞعم ٜالتتاعن امتحاله ٔف امعاٖإ اإلعالوٗة ٛيف الةرباوخ
35
احلٕازٖ.ٛ
ٔ إىةةَ كِةةدام الةةرباوخ احلٕازٖةة ٛيف كٌّةةا ذلألةة ٛلمٕؾةةٕه ال قةةدٖي ذةةن لمىٕقةةٕع
ام تمأل فْٗع ٔذلك بعسو ٔجّاو الٍ ةس ام تمتةٔ ٛالٕؾةٕه ال ذةنّ وتتة عمٗةْ وةَ ةةسم
الكٕٗم ٔوقدً الربٌاوخ اقاف ٛكٌّا ال عم ٜامصٖةد وةَ الةتتإإ يف القكةٗ ٛامثةاز ٚفّة٘
كُ اكتت بالتٍحْٗ ال كِىٗ ٛوٕقٕع وعني ٔوٍاقػ ٛجٕاٌحْع ٔلإٍّةا مل ؿةن ال ذقةاٟ
وعٍٗ ٛبن سك الحات وتتٕذًا كواً ا ىّٕز امتمق٘ع ٔكرلك كذد كِةدافّا كٌّةا طةّي يف
التعسم عم ٜغ ؿةٗ ٛوعٍٗة ٛقاوة ك ٔ غةازك يف عىةن ممٗةص ٔالعىةن عمة ٜم ٗة ٛرلتمةأل
الٍػاةاو ٔالتعالٗاو اامٗٔ ٛالدٔلٕٗ ٔ ٛؾةٗن رلتمةأل امعمٕوةاو ال ا ىةاِإ ممةا مقة
ذال ٛوَ التتاعن ا جيةاب٘ بةني امةٕاةٍني ٔ اإلعةالًٖٔ 36.ةكةد نكةٕز 37كُ ٍِةاك دلىٕعةٛ
ٔظةةاٟأل لمةةرباوخ احلٕازٖةة ٛكبسشِةةا ٕقةةٗ فإةةس ٚكٔ ظةةاِس ٚكٔ قةةإٌُ كٔ قٗةةٗي جتسبةة ٛكٔ
ذلأل ٛالتأثإ يف مجّٕز امػةاِدَٖ ٔ ػةإٗن كٔ مةٗإ زكّٖةي اشا ٞقكةٗ ٛوعٍٗة ٛاقةاف ٛال
ا ضةتتال ٚوةةَ الػ ؿةٗاو امّىةةٔ ٛوةا تىتةر بةْ وةةَ مجاِإٖةٔ ٛوؿةةداقٗ ٛوةَ كجةةن القٗة
كِدام وعٍٗٔ ٛكرلك عىٗ فّي لقكٗ ٛكٔ غسح وٕقأل اوم ٔكػأل احلقةأ ٟاع ةاٞ
امعمٕواو ذٕه وٕقٕعاو رلتمتّ ٛي ككرب غسم ٛيف ااتىر.
سادسًا :أهمية الربامج الحوارية وعالقتها بالوعي
ٖةكد عمىا ٞا ؿاه ك ُّ السضاٟن ال ٖقًٕ التمتصُٖٕ بٍقمّا لرفسال وةَ نةاله الةرباوخ
احلٕازٖ ٛهلا لٔز وّي يف ػإٗن ٔعّٗي اشا ٞالعدٖد وَ القكاٖا ٖٔعةد ػةإٗن ا جتاِةاو
عٍد الػعٕت وَ ااا و ال بتوإاُ ٔضاٟن اإلعةالً القٗةاً بةدٔز كةحإ بّةاع فقةد ظّةس
الإةةثإ وةةَ الٍ سٖةةاو ٔالٍىةةاذد الةة ػةةسح ٔ تطةةس ِةةرا الةةدٔز ٔالعٕاوةةن الةة ةةةثس يف
اجتاِةةاو ادفةةسال ذٗ ة ميإةةَ كُ ت ةةٕز ٔ ةةتمإ ذتةة ٜلةةٕ مل ّٖةةدم ذلةةكع ِٔةةي ٌةةالزًا وةةا

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

ٖطعُٕ لرلك ٔلإٍّي ٖتعسقُٕ يف بعم ادذٗاُ مٕاقأل ٔوعمٕواو جتعمةّي ٖتإةسُٔ ٔوةَ
38
ثي تمإ وػاعسِي جتآ بعم ادغٗا ٞكٔ القكاٖا ٔبالتال٘ ت ٕز ٔ تمإ اجتاِا ّي.
ٔ طّي الرباوخ احلٕازٖ ٛعَ ةسٖ قدٖي امعمٕوةاو ٔاحلقةأ ٟالحٗاٌةاو يف شٖةال ٚوعسفةٛ
ادفسال مبحسٖاو ادوٕز ادوٕز مما ٖطاعد عم ٜالقٗة امصٖةد وةَ القةدز ٚلةد ٝالةسك ٙالعةاً
عم ٜالتّي ٔاحلإي الؿرٗ عم ٜالقكٗ.ٛ
ٔ ػإٗن السك ٙالعاً ذٕه قكٗ ٛوا متاد ال عسو دلىٕعة ٛوةَ احلقةأ ٟامعمٕوةاو
ٔادذداث ذٕه وٕاقٗر ذلدل ٚذاو ؾمٔ ٛعالق ٛبامٕقٕع امسال اٖؿالْ لمةسك ٙالعةاًع فّةٕ
ٖطاعد يف ٕفإ احلقا ٟالالشو ٛمعسفٔ ٛجّاو الٍ س ام تمت ٛذٕه القكاٖا العاؤ ٛبالتال٘
39
إَٕٖ اآلزأ ٞا جتاِاو عَ ادفسال ٔا ىاعاو ٔالػعٕت.
سابعًا :الربنامج الحواري (سواعد اإلخاء)
غسع القٍٕاو الدٍٖٗ ٛيف بسادلّا يف انتؿاز العدٖد وَ قٍٗاو اإلٌتاد زمبا جةسا ٞقمةٛ
العاٟد امال ٙهلرٓ القٍٕاو الر ٙذتي عم ٜامٍتخ انتٗاز بساوخ وٍ تك ٛالتإمت ٛبسب عاهٍع
ٔكاُ ِرا اخلٗاز وسحبيةا ٌٔاجرًةاع ٔكنةرو ِةرٓ الةرباوخ بةالت ٕز غةًٗ٠ا فػةًٗ٠ا وةَ كوثمتّةا
الٍاجرٛع بسٌاوخ (نٕاةس) ٔبسٌاوخ (ضٕاعد اإلنا )ٞالرٖ ٙتٍأه الحر لزاضةتْ ِٔةٕ ٖكةي
امػةةاٖ عمةة ٜكضةةمٕت بةةساوخ " متصٖةةُٕ الٕاقةةر" ٔجيىعّةةي يف جمطةةاو لعٕٖةةٌٔ ٛقاغةةٗ ٛتٍةةأه
عدلًا وَ القكاٖا امعاؾسٚع اقاف ٛلحعم امٕاعر ٔالإمىةاو الة قةدً بػةإن وٍتةسلع
ٖٔتكىَ جمطاو سفّٗٗة ٛوٍّةا امتعةٔ ٛالدعابةٛع ٔقةد عُةسو الربٌةاوخ عمة ٜوةداز كٖةاً غةّس
زوكةةاُ امحةةازك دزبعةة ٛوٕاضةةي عةةسو وٍّةةا ثالث ة ٛوٕاضةةي ٔالسابةةر يف زوكةةاُ 2016ع ٔقةةد
عُسق الرباوخ عم ٜغاغاو عد ٚوَ التكاٟٗاو العسبٗ ٛاااف .ٛ
ٔالربٌةةاوخ وةةَ قةةدٖي ذلىةةد الطةةٗدع ٔقةةي عةةدلًا وةةَ امػةةاٖ ٔالةةدعا ٚوةةٍّي :عةةاٟم
القسٌ٘ع ذلىد زا ب الٍابمط٘ع ذلىد العسٖت٘ع ٌحٗن العٕق٘ع عىس عحد الإةايفع كدلةد
قٕزغٛع كبٕ بإس الػاةسٙع عم٘ العىسٙع ٔ إِيع ٔوَ الالفة كُ الكةٕٗم كةإٌا وةَ
الةةدٔه العسبٗةة ٛام تمتةةٛع ٔعمةة ٜوطةةتٕٖاو رلتمتةة ٛوةةَ الػةةّسٚع ٔمجعةةٕا يف وإةةاُ ٔاذةةد
ٔ مح عمةّٗي الٕاقعٗةٛع ِٔةرا ٖ ّةس يف ا مطةاو احلٕازٖةٔ ٛالرتفّٗٗةٛع ذٗة اٌّةا التةٕٙ
عم ٜالٍإاو ٔال سم ٔامٕاعر ٔاحلإي.
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ٔقةةد ؾُةٕز الربٌةةاوخ يف عةةدل وةةَ الةةدٔه :سكٗةةاع زٔضةةٗاع بسٖ اٌٗةةاع فٍمٍةةداع ِٕلٍةةداع
ٔعةةسو عمةة ٜككثةةس وةةَ ثالثةةني قٍةةا ٚفكةةا ٟٛٗوٍّةةا ااةةدع السضةةالٛع وإةةٛع الإوةةٕكع
الطاذٛع كٗألع ادقؿٜع الػسٔ ع فٕز غحات.
ٔٔفةةة وٕقةةةر الٕٗ ٗةةةٕت فةةةتُ قٍةةةا ٚضةةةٕاعد اإلنةةةا ٞذؿةةةم عمةةة )111.431( ٜوتةةةابرع
ٔ( )10.616.151وػاِدٔ ٚذلةك وٍةر اٌ القّةا عمة ٜالٕٗ ٗةٕت يف ( ٔ )2014/5/30عةد ِةرٓ
40
ادزقاً عالٗ ٛيف امتابعٔ ٛامػاِدِٔ ٚرا للٗن عم ٜاٌتػاز ٔ ٕضر الربٌاوخ.
ُٖٔعدُّ بسٌاوخ (ضٕاعد اإلنا )ٞوٕقٕع لزاضةتٍا بأٌةْ قةدً كمنٕذجًةا وحاغةسًا وةَ ادنةال
ٔامثن لٗقتد ٙبْ امػاِدع ٔمىن كىًّ ا وةَ السضةاٟن الدعٕٖة ٛامحاغةس ٔ ٚةإ امحاغةس ٚالة
مةةسع يف امػةةاِد بتزال ةةْ كٔ وةةَ لٌّٔةةاع ِٔةةرا ٖػةةإن ٌةةٕع وةةَ كٌةةٕاع الةةدعٕ ٚاإلضةةالوٗٛع
ٔبالتةةال٘ ف ةت ُّ الربٌةةاوخ ٖػةةإن ؾةةٕز ٚوةةَ ؾةةٕز الةةدعٕ ٚاإلضةةالوٗ ٛال ة ُع ةدّ اذةةد ٝكذزع
اإلعالً اإلضالو٘ ام مٕت يف ِةرا الٕقة ع ٔاُ لزاضةِ ٛةرا الربٌةاوخ ٔالتعةسم عمة ٜزلاذةْ
كربٌاوخ اعالً اضةالو٘ يف القٗة ِةدم الةدعٕ ٚوةَ نةاله اإلعةالً ٖػةإن ٌق ة ٛالةٕه
لةةرباوخ اإلعةةالً اإلضةةةالو٘ ذٗةة اُ القٗةة ادِةةدام ذةةافص لمتٕضةةةر ٔالصٖةةالٚع كىةةةا كُ
التحسب ٛالٍاجر ٛعد ذافصًا لمتحازت ٔادفإاز ال ٍت س اخلسٔد ال الطاذ.ٛ

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

حتبية اانبف

و نفق باف

أوالً :عينة الدراسة وتوزيعاتها
تةةألأل عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛوةةَ ( )380ةالةةب ٔةالحةة ٛمت انتٗةةازِي وةةَ دلىةةٕع عةةدل ال محةةٛ
امطةةحمني يف ا اوعةةاو ادزلٌٗةةٔ .ٛا ةةدٔه (ٕٖ )3ق ة ٕشٖةةر كفةةسال العةةني حعةةا لمىةةتمإاو
الدميمسافٗٛ
جدٔه ()3
امتمإ

الت٠او

التإساز

الإمٗٛ

اٌطاٌٗٛ

311

عمىٗٛ

69

ااىٕع
الٍٕع
ا جتىاع٘
ااىٕع
الطٍٛ
الدزاضٗٛ

ااىٕع

- - - - - - -

380

ذكس

366

كٌثٜ

14

- - - - - - -

380

كٔل

111

ثاٌٗٛ

94

ثالثٛ

82

زابعٛ

93

- - - - - -

380
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ثانيًا :نتائج الدراسة امليدانية
ٖتٍأه ِرا ا ص ٞعسقًا لٍتاٟخ الدزاض ٛامٗداٌٗٔ ٛوٍاقػتّاع قىَ ااأز اآل ٗ:ٛ
اإز ادٔه :عالاو وػاِد ٚبسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ
جتٗب عم ٜالطةاه الحرث٘ التالِ٘ :ن ػاِد بسٌاوخ ضٕاعد اإلنا ٞ؟
جدٔه زقي ()4
ٕشٖر كفسال العٍٗ ٛذطب وػاِد ّي بسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ
ف٠او امػاِدٚ

التإساز

الٍطح ٛامٖٕٛ٠

بدزج ٛكحإٚ

290

%72.5

بدزج ٛوتٕض ٛ

90

%22.5

بدزج ٛقعٗتٛ

20

%5.0

ااىٕع

400

%100

جدٔه زقي ()5
ٕشٖر كفسال العٍٗ ٛذطب لزج ٛا عتىال ذطب لزج ٛا عتىال عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ
لزج ٛكحإٚ
لزجٛ
ا عتىال

لزج ٛوتٕض ٛ

لزج ٛقمٗمٛ

العدل

%

العدل

%

العدل

%

227

59.7

121

31.9

32

8.4

ةةةحني الٍتةةةاٟخ يف ا ةةةدٔه زقةةةي ( )5ال كُ كفةةةسال العٍٗةةةٖ ٛعتىةةةدُٔ بدزجةةة ٛكةةةحإ ٚعمةةةٜ
وػاِد ٚبسٌاوخ ضٕاعد اإلنا ٞمؿدز لمىعمٕواو الدٍٖٗ ٛذٗ بمم ٌطح ٛاعتىةالِي بدزجةٛ
كحإ ٚوا ٌطحتْ %59.7

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

اإز الثاٌ٘ :كضحات ا عتىال عم ٜبسٌاوخ "ضٕاعد اإلنا"ٞ
جدٔه زقي ()6
التٕشٖر التإسازٔ ٙالٍطب ام ٖٕٛ٠دضحات ا عتىال عم ٜبسٌاوخ "ضٕاعد اإلنا"ٞ
الس حٛ

السقي

العحازاو

ال ذد كحإ
العدل

%

ال ذد وتٕضط
العدل

%

ال ذد وا
العدل

%

1

ةسٖقةة ٛقةةدٖي الربٌةةاوخ
ٔٔاقعٗتْ

319

83.9

42

11.1

19

5.0

2

اٗةةةص قةةةٕٗم الربٌةةةاوخ
بالمحاقةةةةةةةةٔ ٛا اذبٗةةةةةةةةٛ
ٔٔاقعٗةةةةةةةةةةةةةةتّي يف الازٚ
احلٕاز

304

80.0

51

13.4

25

6.6

3

ٖتىٗص الربٌاوخ بالػىٕه
يف ٍألةةةةةةةةْ القكةةةةةةةةاٖا
الدٍٖٗٛ

290

76.4

75

19.7

15

3.9

4

خياةةةةةةةةةةةب ذاجةةةةةةةةةةاو
امػاِدَٖ

240

63.2

111

29.2

29

7.6

5

ٖقةةةدً وعمٕوةةةاو لقٗقةةةٛ
ٔ تطي بالترمٗةن العىٗة
ٔالػاون

219

57.6

129

34.0

32

8.4

6

ميإةةةةةٍين وةةةةةَ حةةةةةاله
اآلزا ٞذةةةةةةٕه القكةةةةةةاٖا
الدٍٖٗٛ

172

45.3

117

30.8

91

23.9

7

لمتطةةةةةةمٗٔ ٛا ضةةةةةةرتناٞ
ٔا ضتػازٚ

111

29.2

162

42.6

107

28.2

ٖحني ا دٔه زقي ( )6كضحات اعتىال امحرٕثني (عٍٗ ٛلزاض )ٛعم ٜبسٌاوخ ضةٕاعد اإلنةاٞ
ذٗ جاٞو العحاز( ٚةسٖق ٛقدٖي الربٌاوخ ٔ ٔاقعٗتْ) يف امس ح ٛادٔل مما ٖده عمة ٜكِىٗةٛ
ِةةرا الةةٍىط يف قةةدٖي الةةرباوخ احلٕازٖةةٔ ٛجاذبٗتّةةا (منةةط بةةساوخ متصٖةةُٕ الٕاقةةر) ٔج ةاٞو
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العحاز( ٚاٗص قٕٗم الربٌةاوخ بالمحاقةٔ ٛا اذبٗةٔ ٛالٕاقعٗة ٛيف الاز ٚاحلةٕاز) بامس حة ٛالثاٌٗةٛ
ِٔرا ٖةكد كٖكًا كُ ٔاقعٗ ٛالمقاٞاو ٔعتٕٖتّا غدو اٌتحآ امةتمقني ِٔة٘ ةسٖقةٌ ٛاجرة ٛيف
لت اٌتحآ ا ىّٕز ٔاوإاٌٗة ٛالتةأثإ عمٗةْ ٔجربةْ سلةٕ وكةاوني ِةرٓ الةرباوخ بّةرٓ اآللٗةٛ
ٔادمناا الؿرتٗ ٛاحلدٖثٔ ٛاوإإٌٗ ٛظٗتّا يف الدعٕ ٚالدٍٖٗ.ٛ
اإز الثال  :اآلثاز امرت ح ٛعم ٜا عتىال عم ٜالربٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ
(امعسفٗٛع الٕجداٌٗٛع الطمٕكٗ)ٛ
كٔليا :اآلثاز امعسفٗٛ
وا امعمٕواو ال كقٗت الٗك ٌتٗح ٛاعتىالك عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلنا ٞ؟
جدٔه زقي ()7
التٕشٖر التإسازٔ ٙالٍطب ام ٖٕٛ٠لآلثاز امعسفٗٛ
الس حٛ

السقي

اآلثاز امعسفٗٛ

ال ذد كحإ

ال ذد وتٕضط

ال ذد وا

العدل

%

العدل

%

العدل

%

1

ضةةةاِي يف زفةةةر وطةةةتٕ ٝوعةةةسف
بالقكاٖا الدٍٖٗٛ

332

87.4

45

11.8

3

0.8

2

قةةدً وعمٕوةةةاو ٌةةالزٔ ٚقٗىةةة ٛعةةةَ
القكاٖا الدٍٖٗٛ

329

86.6

38

10.0

13

3.4

3

فطس العدٖد وَ القكاٖا ام تمةأل
عمّٗا

290

76.4

75

19.7

15

3.9

4

ضاعدٌ٘ عم ٜإةَٕٖ اآلزا ٞسلةٕ
العدٖد وَ القكاٖا الدٍٖٗٛ

229

60.3

139

36.6

12

3.1

ٖٕق ا دٔه زقي ( )7اآلثاز امعسفٗ ٛال القق ٌتٗح ٛاعتىالِي عم ٜبسٌاوخ ضةٕاعد
اإلنا ٞذٗ جا ٞيف وقدو ٛذلك ادثس (ضاِى يف زفر وعسف بالقكاٖا الدٍٖٗ )ٛيف امس حةٛ
ادٔل بٍطحِٔ ) 87.4( ٛرا ٖده عم ٜذحي امعسفة ٛالة مؿةن عمّٗةا امػةاِدَٖ عةَ ةسٖة
ِرٓ الٍٕعٗ ٛوَ الرباوخ (بساوخ متصُٖٕ الٕاقر) .
ثاًٌٗا :اآلثاز الٕجداٌٗٛ
وا الػعٕز الر ٙالق ٌتٗح ٛاعتىالك عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلنا ٞ؟

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

جدٔه ()8
التٕشٖر التإسازٔ ٙالٍطب ام ٖٕٛ٠لآلثاز الٕجداٌٗٛ
الس حٛ

السقي

اآلثاز الٕجداٌٗٛ

ال ذد كحإ

ال ذد وتٕضط

ال ذد وا

العدل

%

العدل

%

العدل

%

1

كؾةةةةةةحر ككثةةةةةةس
نٕفيةةا وةةةَ اإلقةةةداً
عمةةةةةةة ٜاز إةةةةةةةات
امعاؾ٘ ٔادن اٞ

304

80.0

66

17.4

10

2.6

2

كؾةةةةةةحر ككثةةةةةةس
عاةتية ةا يف عةةةاوم٘
ٔضةةةةةةةةمٕك٘ وةةةةةةةةر
اآلنسَٖ

300

78.9

65

17.1

15

3.7

3

ٕلةةةةةةةةةةدو لةةةةةةةةةةدٝ
وػةةةةاعس ٔجداٌٗةةةةٛ
كةةحإ ٚيف اإلقحةةاه
عم ٜعىن اخلإ

250

65.8

101

26.6

29

7.6

4

منةة لةةةد ّٙعاةتةةةٛ
ٔزقةةة ٛعٍةةةةد كلاٟةةةة٘
لمعحالاو

209

55.0

139

36.6

32

8.4

ٖٕق ا دٔه زقي ( )8اآلثةاز الٕجداٌٗة ٛال الققة لمىحرةٕثني (عٍٗة ٛالدزاضةٌ )ٛتٗحةٛ
اعتىةةالِي عمةة ٜبسٌةةاوخ ضةةٕاعد اإلنةةا ٞذٗ ة جةةا ٞيف وقدوةة ٛاآلثةةاز اخلاؾةة ٛبةةرلك ادثةةس
(الٕجةةداٌ٘); ذٗ ة جةةا ٞكثةةس اخلةةٕم امتىثةةن بةةةة (كؾةةحر ككثةةس نٕفي ةا وةةَ اإلقةةداً عمةةٜ
از إات امعاؾ٘ ٔادن ا )ٞبامس ح ٛادٔلِٔ .را ٖةكد كِىٗ ٛالمسع العةاةت٘ الٕجةداٌ٘
لمربٌاوخ لمىػاِدَٖ ٔ تاعمّي ور كةسٔذاو الربٌاوخ ٔ ةأثإٓ عمةّٗي يف اجتٍةات ٔالٍّة٘ عةَ
فعن امٍإساو .
ثالثًاي :اآلثاز الطمٕكٗٛ
وا الر ٙمإ يف ضمٕكك ٌتٗح ٛاعتىالك عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلنا ٞ؟
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جدٔه قي ( ) 9
التٕشٖر التإسازٔ ٙالٍطب ام ٖٕٛ٠لآلثاز الطمٕكٗٛ
الس حٛ

السقي

اآلثاز الطمٕكٗٛ

ال ذد كحإ

ال ذد وتٕضط

ال ذد وا

العدل

%

العدل

%

العدل

%

1

كؾةةةحر ككثةةةس وتابعةةةٛ
لمىٕقةةةةٕعاو ٔالقكةةةةاٖا
الدٍٖٗٛ

322

84.7

55

14.5

3

0.8

2

غةةةةةازك يف ٌقاغةةةةةاو
ٔذةةةٕازاو ذةةةٕه العدٖةةةد
وَ القكاٖا الدٍٖٗٛ

319

83.9

48

12.6

3.5
13

3

كثةةةةسو امعمٕوةةةةاو الةةةة
اكتطةةةةةةةةةةةةحتّا عمةةةةةةةةةةةةٜ
ضمٕك٘ يف العىن

270

71.1

95

25.0

15

3.9

4

بةةةدكو ؿةةةسفا ٘ ككثةةةس
التصاوًةةةةةةةةةةةا يف كلاٟةةةةةةةةةةة٘
لمعحالاو ٔكعىاه اخلإ

249

65.5

119

31.3

12

3.2

ٖٕق ة ا ةةدٔه زقةةي ( )9اآلثةةاز الطةةمٕكٗ ٛال ة القق ة ٌتٗحةة ٛاعتىةةالِي عمةة ٜبسٌةةاوخ
ضةةٕاعد اإلنةةاٞع ذٗةة جةةا ٞيف وقدوةة ٛذلةةك ادثةةس (كؾةةحر ككثةةس وتابعةةْ لمىٕقةةٕعاو
ٔالقكاٖا الدٍٖٗ )ٛيف امس حة ٛادٔل بٍطةحِٔ )84.7( ٛةرا ٖةده عمة ٜكِىٗة ٛالربٌةاوخ يف عصٖةص
الطمٕك الطٕٔ ٙالطةمٗي ٔفة عةالٗي الػةسٖع ٛاإلضةالوٗ ٛلمىػةاِدَٖ ٔكِىٗةِ ٛةرا الػةإن
وَ الرباوخ يف الدعٕ ٔ ٚسضٗ الطمٕكٗاو ا جيابٗ ٛلد ٝا ىّٕز.
جدٔه زقي ()10
وعاون از حاا بإضُٕ لمعالق ٛبني كضحات ٔكِدام ا عتىال عم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ
ٔبني اآلثاز امعسفٗٔ ٛالٕجداٌٗٔ ٛالطمٕكٗ. ٛ
كضةةةحات اعتىةةةال امحرةةةٕثني عمةةةٜ
بسٌاوخ ضٕاعد اإلناٞ

امعسفٗٛ

الٕجداٌٗٛ

الطمٕكٗٛ

وعاون ا ز حاا

608

351

418

الدال ٛاإلذؿاٟٛٗ

0.8

0.6

0.7

العدل

380

380

380

**لال ٛاذؿا ٟٛٗعم ٜوطتٕ ٝالد ل. )0.01( ٛ

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

ػةةإ الٍتةةاٟخ اإلذؿةةا ٟٛٗال ٔجةةٕل عالقةة ٛاجيابٗةة ٛبةةني كضةةحات اعتىةةال امحرةةٕثني عمةةٜ
بسٌاوخ ضٕاعد اإلنأ ٞبني اآلثاز امعسفٗٔ ٛالٕجداٌٗٔ ٛالطمٕكٗ.ٛ
نتائج الدراسة وتوصياتها
ٌتاٟخ الدزاضٛ
كٔليا:
ٕؾم الدزاض ٛال عدل وَ الٍتاٟخ امّىٔ ٛيف وقدوتّا:
ٖ .1ػاِد ك مب عٍٗ ٛالدزاض ٛبسٌاوخ ضٕاعد اإلنةا ٞبػةإن لاٟةي ذٗة كةاُ منةط
امػاِد( ٚبػإن كحإ) وتقدوا عم ٜكمناا امػاِد ٚادنس ٝبٍطح)%72.5( ٛ

.2

ٖعتىةةد كفةةسال عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛعمةة ٜبسٌةةاوخ ضةةٕاعد اإلنةةا ٞبدزجةة ٛكةةحإٔ ٚبٍطةةحٛ

()%59.7
ٖ .3عةٕل كِةةي كضةحات ٔكِةةدام اعتىةةال عٍٗة ٛالدزاضةة ٛعمةة ٜبسٌةاوخ ضةةٕاعد اإلنةةا ٞال
ةسٖق ٛقدٖي الربٌاوخ ٔاٗص ٔٔاقعٗ ٛقٕٗم الربٌاوخ بالمحاقةٔ ٛا اذبٗةٔ ٛالٕاقعٗةٔ ٛالعتٕٖةٛ
يف كلاز ٚاحلٕاز.
 .4التةةةن اآلثةةةاز امعسفٗةةة ٛااةةةن ادٔه كأذةةةد التةةةأثإاو الٍاجتةةة ٛوةةةَ اعتىةةةال عٍٗةةةٛ
الدزاض ٛعم ٜبسٌاوخ ضٕاعد اإلناٖ ٞمّٗا التأثإاو الٕجداٌٗ.ٛ
ثانيًا :توصيات الدراسة
ٕؾ٘ الدزاض ٛمبا ٖم٘:
 .1قسٔز ٚقدٖي الرباوخ احلٕازٖ ٛامتعمق ٛبالثقاف ٛالدٍّٖٗ ٛبٕاقعٗٔ ٛجاذبٗٔ ٛمشٕلٗٛ
ٔعتٕٖ.ٛ
 .2التٕجْ لحٍا ٞالرباوخ احلٕازٖ ٛالدعٕٖٔ ٛف ذاجاو امػاِدَٖ وَ امعمٕواو الٍالزٚ
ٔالقّٗىٔ ٛالعىٗق.ٛ
 .3اٖال ٞالرباوخ احلٕازٖ ٛعٍاٖ ٛناؾ ٛيف جاٌحّٗا التين الػإم٘ ٔامكىُٕ بمٗٛ
اضتق ات ا ىاِإ هلرٓ الٍٕعٗ ٛوَ احلٕازاو الدٍٖٗ ٛالٕاقعٗ ٛامعصشٚ
لمطمٕكٗاو اإلجيابٗ ٛالطمٗى.ٛ
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 .4اإلفال ٚوَ إٍٕلٕجٗا ا ؿاه يف ٕظٗتّا التٕظٗأل ادوثن خلدو ٛالقكاٖا
اإلضالوٗٔ ٛالدعٕ ٚالدٍٖٗ.ٛ
 .5جتدٖد اخل ات اإلضالو٘ بأضالٗب ذدٖثٔ ٛكمناا بسادلٗ ٛوت ٕزٍ ٚاه زقا
امتمقني ٔ ػد اٌتحاِّي ٔ ةثس فّٗي.
 .6الدعٕ ٚإلعدال كتاٞاو اعالوٗٔ ٛضٍٗىا ٟٛٗاضالوٗ ٛوةِم ٛأِٗالي وتًٍٗا خلدوٛ
اإلعالً اإلضالو٘ ٔ قكاٖآ.
 .7اٌػا ٞغسكاو ٕشٖر ٔاٌتاد اعالوٗ ٛاضالوٗ ٛضٍٗىا ٔ ٟٛٗمتصٌٖٕٗٔ ٛاذاعٗ ٛأنر
بإن كضالٗب التقٍٗاو احلدٖث ٛغإالي ٔ وكىًٌٕا ٔ لٗاو إلٖؿاه الؿٕو امطمي.
 .8لعي حاله الرباوخ الدٍٖٗ ٛفٗىا بني الدٔه العسبٗٔ ٛاإلضالوٗ ٔ ٛإاون اخلرباو
بٍّٗا ٔالقٗاً باٌتقا ٞالرباوخ ٔاٌتاجّا.
 .9اٌػا ٞجّاش اعالو٘ اضالو٘ لمحرٕث ٖتٕل زؾد ٔالمٗن ٔاقر وا ٖقدً عَ
اإلضالً ٔامطمىني يف ٔضاٟن اإلعالً المسبٗ.ٛ
 .11اؾداز ضمطم ٛوَ الإتب ٔادغسةٛع ٔاعدال بساوخ وطتىسٔ ٚف ادمناا
احلدٖث ٛيف اإلٌتاد وَ وثن بساوخ متصُٖٕ الٕاقرع ٔجتدٖد اخل ات الدٖين
باضت داً ٔضاٟن ٔكضالٗب سق ٜال لزج ٛامٕاجّٔ ٛمحالو التكمٗن ٔالتػْٕٖ
امٕجّ.ٛ
 .11الدعٕ ٚال اةال قىس ؾٍاع٘ اضالو٘ مىن اضي (ذلىد ؾم ٜات عمْٗ ٔضمي);
لٍػس اإلضالً ٔ عالٗي لٍٍٖا احلٍٗأل ٖٔسل عمىٗا ٔعىمٗاي عم ٜاحلا و امػحِٕ ٛقد
اإلضالً ٔامطمىني.

ٔاقعٗ ٛالرباوخ احلٕازٖ ٛالدٍٖٗٔ ٛعالقتّا بالثقاف ٛالدٍّٖٗٛ

اهل ا ش
 .1ع ٕاُع فازعع 2006ع التكاٟٗاو العسبٗٔ ٛلٔزِا اإلعالو٘ع لاز كضاو ٛلمٍػس ٔالتٕشٖرع عىاُع ف ف8_7
 2الإٍاٌ٘ع ذلطَع  2012ع قٍٗاو احلٕاز اإلعالو٘ع قٍا ٚا صٖس ٚكمنٕذجًاع لاز كضاو ٛلمٍػس ٔالتٕشٖرع عىاُع
ف 78
ِ 3ػاًع  ٞكمحدع 2009ع اإلعالً وقٕوا ْ قٕاب ْ كضالٗب يف قٕ ٞالقس ُ الإسٖيع زضال ٛواجطتإ وٍػٕزٚع
ا اوع ٛاإلضالوٗٛع صٓع ف 11
 4الطىسٙع ِح ٛات بّح ع 2005ع الػحات ٔبساوخ متصُٖٕ الٕاقرع ٌٕظع ثاز اإلذاعاو العسبٗٛع دلم ٛاإلذاعاو
العسبٗٛع ف92
 5ذلىدع كبٕ العالع  2013ع ٌ سٖاو ا ؿاه امعاؾسع لاز العمي ٔاإلمياُ لمٍػس ٔالتٕشٖرع القاِسٚع ف 11
 6اخلمٗت٘ع ةاز ع 2008ع فَ الإتاب ٛاإلذاعٗٔ ٛالتمتصٌٖٕٗٛع لاز امعسف ٛا اوعٗٛع القاِسٚع ف149
 7العٗاق٘ع ٌؿس الدَٖع 2005ع متصُٖٕ الٕاقر ٔزِاٌاو التطمٗٛع ٌٕظع االال اذاعاو الدٔه العسبٗٛع دلمٛ
اإلذاعاو العسبٗٛع ف 3
 8غّٕاُع زجبع لزاضاو يف الثقاف ٛاإلضالوٗٛع وإتح ٛالتالح بالإٕٖ ع ا اخلاوطٛع ف.11
 9ميإَ ا ضتصالٔ ٚالتٕضر وَ حبٕث امةاس اخلاوظ عػس امٕضًٕ بةة الثقاف ٛاإلضالوٗ ٛبني ادؾالٔ ٛامعاؾسٚع
الر ٌ ٙىتْ زاب  ٛالعامل اإلضالو٘ يف وإ ٛامإسوِ 1435 / 12 / 6 – 4 ٛةةع امٕاف ً2014 / 9 / 30 – 28ع
د1ع ف 63ع .161
 10ومتنيع لصلٖتٗمسع ضاٌدزا بٕهع زٔكتٗؼع ٌ سٖاو ٔضاٟن اإلعالًع سمج ٛكىاه عحد السؤٔمع الداز الدٔلٗٛ
لمٍػس ٔالتٕشٖرع القاِسٚع ف416
Melvin . defleur . &sandrarokeach, 1975, theories of mass communication , 3 ed ( new
York : davidmekay company).

 11زغ ع جّٗاُع 1978ع ادضظ العمىٗ ٛلٍ سٖاو اإلعالًع لاز التإس العسب٘ع القاِسٚع ف 225
 12زقٕاُع كمحد فازٔ ع 2012ع اعتىال ا ىّٕز امؿس ٙعمٔ ٜضاٟن اإلعالً التقمٗدٖٔ ٛاحلدٖث ٛكىؿدز
لمىعمٕواو كثٍا ٞثٕزٍٖ 25 ٚاٖس  2011ع اام ٛامؿسٖ ٛلحرٕث اإلعالً كمٗ ٛاإلعالًع جاوع ٛالقاِسٚع ف ف
345 - 314
 13وإأٙع ذطَ عىالع ٔ لٗم ٜذطني الطٗد ()1998ع ا ؿاه ٔ ٌ سٖا ْ امعاؾسٚع القاِس ٚالداز امؿسٖٛ
المحٍاٌٗٛع القاِسٚع ف ف 329 -325
 14عحد احلىٗدع ذلىدع 2000ع ٌ سٖاو اإلعالً ٔاجتاِاو التأثإع عامل الإتبع ف ف 240 -239

15 Theories Of Mass communication, De fievr & rokeach,
1975. P 271-272

 16الٕفاٟ٘ع ذلىدع 1989ع وٍاِخ الحر يف الدزاضاو اإلعالوٗٔ ٛا جتىاعٗٛع جاوع ٛالقاِسٚع ف 2011 96ع ف
96
 17عحد احلىٗد ذلىدع 2000ع الحر العمى٘ يف الدزاضاو العمىٗٛع عامل امإتبع ف15
 18عحد احلىٗد ذلىدع امسجر الطاب ع ف 15
 19عحد احلىٗد ذلىدع امسجر الطاب ع ف 98
 20العاٌ٘ع فةالع 1993ع الؿراف ٛاإلضالوٗٔ ٛلٔزِا يف الدعٕٚع وةضط ٛالسضالٛع بإٔوع ف ف 73 -68
 21المحاغ٘ع غعٗبع 2010ع حبٕث الؿراف ٛاإللإرتٌٔٗٛع القاِسٚع عامل الإتبع ف 145
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 22ذحاتع ذلىد وٍإع 2002ع اإلعالً اإلضالو٘ :امحالئع الٍ سٖٛع الت حٗ ع لاز التحس لمٍػس ٔالتٕشٖرع القاِسٚع
ف 25
 23التط إٙع ذلىد اض٘ع  1994ع اخل ٕا اإلعالوٗ ٛالعسٖك ٛلتٕذٗد العىن التحمٗم٘ يف العامل اإلضالو٘ع دلمٛ
زضال ٛالتمقنيع ف 109
 24ق بع ذلىدع1998ع اإلعالً اإلضالو٘ ٔالعالقاو اإلٌطاٌٗٛع لاز العمي لم حاعٛع ف151
 25اواًع ابساِٗيع 1994ع كؾٕه اإلعالً اإلضالو٘ع لاز التحس لمٍػس ٔالتٕشٖرع ف 53
 26عىازٚع ذلىد فتر٘ع 2013ع اإلعالً اإلضالو٘ ٔالتردٖاو امطتقحمٗٛع وإتح ٛالػسٔ الدٔلٗٛع القاِسٚع ف
ف 52 -51
 27عحد اممكع كمحدع 2003ع اعالوُٕٗ وَ ةساش جدٖدع لاٟس ٚالثقافٔ ٛاإلعالًع الػازقٛع ف35
 28فمر٘ع ذلىدع 2002ع ؾٍاع ٛالعقن يف عؿس الػاغٛع الداز العمىٗ ٛلمٍػس ٔالتٕشٖرع عىاُع ادزلُع ف 103
 29الإرإ٘ع عصٚع  2008ع عسو الػحات العسب٘ لرباوخ متصُٖٕ الٕاقر بالتكاٟٗاو العسبٗٔ ٛعالقتْ مبطتٕٝ
اهلٕٖ ٛلدّٖيع وةاس العٕمٔ ٛاإلعالًع جاوع ٛالطم اُ قابٕعع وطقطع ف ف 5 -4
 30وإأٙع ذطَع  2009ع متصُٖٕ الٕاقر ٔالػحات العسب٘ع التإس العسب٘ لمٍػس ٔالتٕشٖرع القاِسٚع ف 79
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ملخـــص
ٓصع ٙقاىٌْ االتصاال الصانعٕ الرصارٖ رقاه  77 -30إىل ضاناٌ حرٓا٘ التعارا ّااللتاساو
بأخالقٔ ااات املَي اا٘ ّاح ااااو ح ااْ ا ىص اااٌ حت ااا ننل ااُ م ااً اح ااااو ل رام اا٘ امل ااْا،ي
ّللتعددٓاا٘ الر رٓاا٘ ّملرااادق الدة رأ،اا٘ با ضااا ٘ إىل ا شااَاو يف التينٔاا٘ االقتصااادٓ٘
ّاالجتناعٔا٘ ّالق ا ٔا٘ ّا عالمٔا٘ ّ،ئاا ّحملٔاا يف إ،اار تيا صإ ٓنانً تياْو عاارّ
اخل اادمات ّتعددٓ اا٘ االواٍ ااات ّاأل ااار ّاملص اااٍن٘ الرعال اا٘ ل ا اا٘ املت اادخل يف امل ااَد
الصاانعٕ الرصاارٖ يف اليَااْ بَااعا ال طاااو ناالا علاا ٙدعااه ّتطاآْر ال طاااو العن اْمٕ
لالتصااال الصاانعٕ الرصاارٖ ّماادِ حت ْمااات افااْدٗ ّامليا صاا٘ لل ٔاااو حتَاااو املر ا العاااو
ّنرٔااس ّت ااأس االشااتقنار اخلاااا يف ٍااعا ال طاااو ّخلا اتصااال عاإ بصاارٖ ّ،ا
ميتج ّالعنل عل ٙإشاع٘ الق ا ٘ ّاحلنارٗ املغربٔت عً ،رٓ ت اأس ناياع٘ ّ،ئا٘
لالتصال الصنعٕ الرصارٖ كناا ٓصاعٍ ٙاعا ال ااىٌْ إىل مت ا املتعَادًٓ ّاملصاتقنرًٓ
العنْمٔ ّاخلْاا مً الْلْج إىل اجملال الصانعٕ الرصارٖ لناناٌ جاْدٗ اخلادمات يف
إ،ااار تيا صاإ شاالٔه ٓ ااْو علاا ٙالتعددٓاا٘ يف األ ااار ّاالواٍااات ّدعااه ّتطاآْر ا ىتاااج
الصنعٕ الرصرٖ الْ ،باالرت از عل ٙاملاْارد الر ارٓ٘ املغربٔا٘ ّعلا ٙاملا ٍالت الْ،ئا٘
ّاحااو ال ْاى ّالتيظٔنات املتعل ٘ حب ْ امل لف ّاحل ْ اجملاّرٗ
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تق يم:

اغتتاباب٘ سباأتتاع العكتتط ّااانتتة ّالعْملتت٘ٓ ،1يبَيتتا املفكتتط املغطبتتٕ الطاث ت ضبنتتس
عابتتس ازبتتابطٖ ،نب ىيتتا معطنتٌْ لغتتعّ اقتتاا مهتتاعز :الغتتعّ الكاغت التتصٖ ؼبتتس علتتٙ
املػاْ ٚالعاملّٕ ،الغعّ الصٖ متاضغُ علٔيا السّل االغاعناضٓ٘ الاقلٔسٓ٘ ،أمتا الْغتا ٜيَتٕ
ىفػتتَا ،االعتتاو بتتاملعي ٙالْاغتتة ّاملاؿتتعل ،االعتتاو التتصٖ ٓغتتعّ العق ت ّاشبٔتتال ّالعا فتت٘
ّالػتتلْن ىاؾتتطا ٔ،نتتاّ ،أشّا،تتا ّعتتازاع اسٓتتسٗ تَتتسز الاقايتتاع الْ ئتت٘ ّالقْمٔتت٘ ا أٍتته
مقْماتَا ّمكامً خكْقٔاَانّ .2علُٔ ،أقبجت اسباا٘ إىل ّغتا ٜإعتاو تلفعٓت٘ ثسٓات٘
نتتطّضٗ يىٔتتّ٘ ،التتو ال تاْ،تتز عيتتس الكتتجاي٘ املكاْبتت٘ ،ب ت اىاقلتتت إىل االعتتاو الالفتتعٖ
ّالكتتجاي٘ االلكذلّىٔتت٘ ّّغتتا ٜالاْاقت االاانتتاعٕ ميَتتا الفٔػتتبْن ّالاتتْٓذل ّالْاتػتتاب
ّاألىػغطاو ّغرلٍا ،اه إىل مجة ٍصِ الْغا ٜاالعامٔ٘ ا ّغتا ٜمْثتسٗ ،يرَتطع تباعتا
بعس شلك تبعا للاطْض العمين املاعا،ل الصٖ اغاْال ظَْضٍتا لاكت إىل متا ٍتٕ علٔتُ ا ٌ،
ّبصلك اىاععت ٍصِ الْغا ٜالػنعٔ٘ البكطٓ٘ اثاكاض الكجاي٘ ّأخصع مكاىَا ا ضٓازٗ
اسبق االعامٕ.3
إٌ االدبتتتاِ عبتتتْ زمقط تتت٘ تكيْلْأتتتا االعتتتاو ّاالتكتتتال ٓاقتتتْ ٚمتتتة تعنتتتٔه اغتتتاعنال
الؿتتبك٘ العيكبْتٔتتّ٘ ،تطتتْض صبتتال اشلتتاتز اليقتتال ّزعتته البئتت٘ الاجٔتت٘ لاتكتتال ،شٖ
الكبٔل العالّٕ .4غاكٌْ ىااٜة ٍصِ الاغرلاع مفٔسٗ باليػب٘ للاينٔت٘ البؿتطّٓ٘ ،خاقت٘ ا
مٔازًٓ الذلبٔت٘ ّالاكتًْٓ املَتين ّاالىتسمات االاانتاعٕ ،جتا غتٔبع ىقت اشبتدل ّالْقتْل
إلُٔ عاملٔا غَ امليال .أما عل ٙالكعٔس اال،اكازٖ ،يإٌ اْضٗ تكيْلْأا االعاو غاػاعس
علتت ٙإعتتازٗ تْظٓتتة املتتْاضز ،بؿتتك يعتتال ،ملتتا غتتاازٖ إلٔتتُ متتً اىاقتتال للؿتتط اع عبتتْ
لف٘ .5نتا أٌ االعتاو الالفتعٖ أقتب
األغْاق ،الو تْيط ٓسا عامل٘ أ اط ت ٍٔا ّأ،
اتتع ٛماكتتاما متتة اسبٔتتاٗ الْٔمٔتت٘ ،اشباقتتّ٘ ،االااناعٔتت٘ ل يتتطاز ،إىتتُ ٓعتتدل عتتً ،تتٔه
ّأثكاو مطتبط٘ باملعلْماع ّالاػلٔاع.6
ّٓعتتط العتتاا الٔتتْو ذبْل تا اتتصضًّٓا ذبتتت ت ت ارل الاتتْضٗ الط،نٔتت٘ التتو تقلتتل متتً الفتتْاضق
العمئتت٘ ّازبغطائتت٘ ،جتتا ػبع ت متتً الْغتتا ٜازبناٍرلٓتت٘ املعتتدل األّل عتتً نالتتطأٖ العتتاون،
ّأقب اسبسٓث الْٔو عً نزميقطا ٔ٘ التطأٖن علت ٙثػتاب السميقطا ٔت٘ الانألٔت٘ الاقلٔسٓت٘
ّاع ٛجا ٓكطل علُٔ الْٔو ب ظم٘ العا ٘،بت الػتلط٘ ّاالعتاو .7نتا أٌ الالفتعٗ لٔػتت
صبتتطز ،طعتت٘ تػتتاٍه ا زٓكتتْض البٔتتتّ ،إزتتا اتتعٛا متتً مؿتتطّم صبانعتتٕ للسّلتت٘ بكتتف٘
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لٔ٘ ،إٌ ّاس ،ألٌ أغلتل ااانعتاع ال متلتك مؿتطّعا صبانعًّٔتا خاقًّتا بَتا ميكيَتا متً
قية الذلانٕ العاو ّْٓاََا إىل غتب اشبتطّت متً الابعٔت٘ حبػتل تعتبرل نبتْل باغتكْلن،8
ّمً اَه عل ٙالسّل٘ أٌ تعٓس مً زعنَا املازٖ للقيْاع العنْمّٔ٘ ،ا الْ،ت ىفػُ ،علَٔا أٌ
تذلااة ا عنلٔ٘ تسخلَا ئُّ ،تذلن ااال غتاعبا أمتاو االبتسام ّاأليكتاض ازبسٓتسٗ .9علتٙ
التتطغه متتً االعتتاو العطبتتٕ ّمتتً نتتنيُ املغطبتتٕ ٓعتتاىٕ متتً الابعٔتت٘ ا املهتتام الدلاصبٔتت٘
ّاالىاات الدلاصبٕ; يَيان نعز برل ا االىاات املعطا التصٖ ال ٓابتاّظ ّاثتس ا املٝت٘ متً
االىاات العاملٕ.10
نا ٓع ُّس ٍااؼ السميقطا ٔ٘ ّاثذلاو ثقْق االىػاٌ مً االىؿتغاالع األغاغتٔ٘ لتبع
امليرنتتاع السّلٔتت٘ التتو ،امتتت حبنتتاع ّاغتتع٘ اليطتتاق ا ٍتتصا ااتتالّ ،11املغتتطب اتتع ٛال
ٓابتتعأ متتً امليرْمتت٘ السّلٔتت٘ ،يَتتْ عهتتْ ا أغلتتل امليرنتتاعّ ،قتتازق علتت ٙصبنْعتت٘ متتً
االتفأ،اع املاعلق٘ حبقتْق االىػتاٌ ،لتصلك بتازض إىل اعانتاز صبنْعت٘ متً االقتاثاع التو
متتً ؾ ت ىَا أٌ تَتتس إىل زمقط تت٘ املاغػتتاعّ ،اثتتذلاو ثقتتْق االىػتتاٌّ .12متتً اتته ميكتتً
اعاباض ّنة القاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكتال الػتنعٕ البكتطٖ باابت٘ اغتاباب٘ شلتصِ
اسبنل٘ السّلٔ٘ املطالب٘ بالسميقطا ٔ٘ ّنزّل٘ املْا ًن .نتا ٓعتس تعتبرل عتً إضازٗ ثقٔقٔت٘ ا
ّنتة ،طٔعتت٘ متة الاتتسبرل الػتتلطْٖ االثاكتاضٖ لْغتتا ٜاالتكتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ّإزضات
مؿطّم تطْٓط القطام العنْمٕ نتنً ضيٓت٘ اسٓتسٗ لعا،اتُ متة الػتلط٘ الػٔاغتٔ٘ متً اَت٘
ّازبنَْض مً اَ٘ ااىٔ٘.13
إشٌ ما ٍٕ أٍسا ّمقاهٔاع القاىٌْ  03.77الطامٔ٘ إىل ٍٔكل٘ ّتقي ،طام االتكتال
الػنعٕ البكطٖ باملغطب؟
ال ٓيكط أثس أٌ املغتطب ،طتة أؾتْا ا تبرلٗ ا مػلػت االقتاثاع األغاغتٔ٘ التو
عطيَا املؿَس االعامٕ الْ ين ،ميص اىعقاز املياظطٗ الْ ئ٘ األّىل لإلعاو ّاالتكال غتي٘
 ، 1993أغتتفطع عتتً إىَتتا ٛاثاكتتاض السّلتت٘ للنبتتال االعامتتٕ الػتتنعٕ البكتتطّٖ ،إثتتسا
اشلٔ ٘ٝالعلٔا لاتكال الػنعٕ البكطّٖ ،اعاناز ،اىٌْ لاتكال الػنعٕ البكطٖ ٓعتعظ متً
الاعسزٓتتت٘ ّاسبطٓتتت٘ بدالتتتز دبلٔاتَتتتآّ ،14ػتتتانس مهتتتنْىُ متتتً ،تتتٔه الاقتتتسو ّالاجتتتسٓث
ّالاينٔتت٘ .15نتتز إىل شل تك زيتتاتط التتاجناع التتو علتت ٙماعَتتسٖ القطتتام االتكتتال الػتتنعٕ
البكطٖ غتْا ٛالعنتْمٕ أّ اشبتام أٌ ٓلاعمتْا بَتاّ ،التصٖ ثتسز القتاىٌْ  77 -03األغتؼ
العامتت٘ التتو ػبتتل أٌ تاهتتنيَا .غتترل أٌ ىؿتتاو أٖ ؾتتط ٘ تقتتْو باغتتاغال ،يتتاٗ تلفعٓتت٘ أّ
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ضبط٘ إشاعٔ٘ ؽبهة بؿك خام ،لبع املقاهٔاع القاىْىٔ٘ الْاضزٗ ا مسّى٘ الكجاي٘
ّاليؿط ّ ،صا الاؿطٓعاع اشباق٘ حبقْق املالز ّاسبقْق اااّضٗ.
ّ،تتس عكػتتت الطغتتال٘ امللكٔتت٘ املْاَتت٘ إىل أغتتطٗ الكتتجاي٘ ّاالعتتاو بياغتتب٘ الٔتتْو
الْ ين لإلعاو ( 15ىْىدل  ،)2002ثٔث أ س ئَا امللتك ضبنتس الػتازؽ بقْلتُ :نّعيتسما
ىقتْل اسبطٓت٘ ،ي ىتُ ال غتبٔ ليَتْو ّتطتتْض قتجاي٘ أتسٗ زٌّ جاضغت٘ سبطٓت٘ الاعتتبرل.16
نا أٌ الا ٔس عل ٙماظم٘ املػاّلٔ٘ للجطٓ٘ متطزِ إىل اعابتاض أىتُ ال ميكتً لإلعتاو أٌ
ٓكاػل املكسا ٘ٔ،الهطّضّٓ٘ ،أٌ ٓيَ بالسّض امليْو بُّٓ ،ابْأ املكاى٘ ازبتسٓطٗ بتُ ا
ثٔاتيتتا العامتت٘ متتا ا متتتاضؽ ٍتتصِ اسبطٓتت٘ ا ىطتتاق املػتتاّلٔ٘ن .17ياسبطٓتت٘ علتت ٙثتتس تعتتبرل
التتس اْض عبتتس اع العتتطّٖ مطلتتل ملتت ّ ،لتتٔؼ قتتف٘ ،اٜنتتّ٘ ،أٌ متتا ىعٔؿتتُ ا أثػتتتً
الرطّ ٍْ عنلٔ٘ ذبطٓط ال ىَا.18ٕٜ
ٓهتتة ٍتتصا التتيل اال تتاض القتتاىْىٕ التتصٖ ؼبتتسز القْاعتتس العامتت٘ ّالهتتْاب األغاغتتٔ٘
الطامٔ٘ إىل ٍٔكل٘ ّتقي ،طام االتكال الػنعٕ البكطٖ بغٔ٘ مْا ب٘ الاطْضاع املاعتسزٗ
ّالاجتتْالع الػتتطٓع٘ التتو ٓعطيَتتا ثقت االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ،يهتتا عتتً تينٔتت٘ ٍتتصا
القطام اسبْٖٔ ّاعلُ أزاٗ للاينٔ٘،ّ .س أ سع الطغال٘ امللكٔ٘ بْنْح ٍتصا املػتع ٙثٔتث
،ال اال٘ امللتك :نبٔتس أٌ مؿتَسىا االعامتٕ التْ ين ،ال ميكيتُ أٌ ٓطيتة ذبتسٓاع األلفٔت٘
ازبسٓسٗ الو تفطنَا عْمل٘ بث الدلامة ،املعطّن٘ عدل ّغا ٜاالعاوّ ،الاعنٔه الاسضػبٕ
لاغافازٗ مً ماٍاع صبانة املعطي٘ ّاالتكتال ،متا ا تتاه إعتازٗ اليرتط بكتف٘ اصضٓت٘ ا
مياٍة عنلُّ ،ما ا تاْيط لُ اليكْم القاىْىّٔ٘ ،األزّاع ّاملْاضز الاظم٘نّ .أنا امللتك
ضبنس الػازؽ:ن إٌ أمليا لكبرل ا أٌ ٓانكً مؿَسىا االعامٕ الْ ين مً بلْغ املػتاْٚ
اشبلٔتتق ببازىتتا ،متتً ختتال تهت ايط اَتتْز ّمتتاٍاع ازبنٔتتة ّإزضان ثقٔقتتٕ لتتسّض االعتتاو
ّمكاىاتُ ا تيؿتتٔ اسبٔتتاٗ السميقطا ٔتت٘ الْ ئتت٘ن .ياتْضٗ ّغتتا ٜاالعتتاو الٔتتْو ،أقتبجت
تهتتطلة بتتسّض يعتتال ا تيؿتتٔ اسبتتطان الػٔاغتتٕ ّاسبٔتتاٗ السبلْماغتتٔ٘ .19عتتاّٗ علتت ٙأٌ
االعاو ٓؿك زٓيامٔ٘ اااناعٔ٘ تازٖ ّظاٜز الاْأُ ّالط،اب٘ ّالهب .20
دبػتتٔسا للاعلٔنتتاع امللكٔتت٘ ميكتتً ذبسٓتتس أٍتتسا ،تتاىٌْ االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ
ئنا ٓلٕ:
 اليَتتْو بناضغتت٘ ثطٓتت٘ االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ّنتتناٌ ثطٓتت٘ الاعتتبرل الفطزٓتتّ٘ازبناعٔ٘ ّااللاعاو ب خأ،اع املَي٘ ّاثذلاو ثقْق االىػتاٌ بتا ذبنلتُ متً اثتذلاو
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لكطامتتتت٘ االىػتتتتاٌ ّللجٔتتتتاٗ اشباقتتتت٘ للنتتتتْا ي ّ ،للاعسزٓتتتت٘ الفكطٓتتتت٘ ّملبتتتتاز
السميقطا ٔ٘.
 االغتتَاو ا الاينٔتت٘ اال،اكتتازٓ٘ ّاالااناعٔتت٘ ّالاقائتت٘ ّاالعامٔتت٘ ّ ئًّتتا ّآًَّْتتاّضبلًّٔتتت ا ا إ تتتاض تيايػتتتٕ ٓهتتتنً تيتتتْم عتتتطّو اشبتتتسماع ّتعسزٓتتت٘ االدباٍتتتاع
ّاأليكتتتاض ّاملػتتتاٍن٘ الفعالتتت٘ لكايتتت٘ املاتتتسخل ا املؿتتتَس الػتتتنعٕ البكتتتطٖ ا
اليَْو بَصا القطام;
 زعتته ّتطتتْٓط القطتتام العنتتْمٕ لاتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ّمتتسِ بقْمتتاع ازبتتْزّٗامليايػ٘ للقٔاو بَاو املطيق العاو;
 ذبفٔع ّتؿبٔة االغااناض اشبام ا ٍصا القطام ّخلق اتكال زلعتٕ بكتطٖ ّ تينمياة;
 العن ت علتت ٙإؾتتاع٘ الاقايتت٘ ّاسبهتتاضٗ املغتتطبٔا عتتً طٓتتق تؿتتبٔة قتتياع٘ ّ ئتت٘لاتكال الػنعٕ البكطٖ;
 متك املاعَسًٓ ّاملػتاانطًٓ العنتْمٔ ّاشبتْام متً الْلتْت إىل ااتال الػتنعٕالبكتتطٖ لهتتناٌ اتتْزٗ اشبتتسماع ا إ تتاض تيايػتتٕ غتتلٔه ٓقتتْو علتت ٙالاعسزٓتت٘ ا
األيكاض ّاالدباٍاع;
 زعتته ّتطتتْٓط االىاتتات الػتتنعٕ البكتتطٖ التتْ ين باالضتكتتاظ علتت ٙاملتتْاضز البؿتتطٓ٘املغطبٔ٘ ّعل ٙاملاٍاع الْ ئ٘;
 اثذلاو القْاى ّالايرٔناع املاعلق٘ حبقْق املالز ّاسبقْق اااّضٗ; اسبفاظ عل ٙالذلا الاقاا ل م٘ ا غياِ ّتيْعُ عدل تؿبٔة االبتسام الفتين ّالعلنتّٕالاكيْلْإ ّنناٌ إؾعاعُ;
ألات ذبقٔتق ٍتتصِ األٍتسا عنت املؿتتطم علت ٙتيرتٔه القطتتام االعامتٕ ثٔتث ىتتل ا
مازتُ الاالا٘ عل ٙأٌ االتكتال الػتنعٕ البكتطٖ ثتطّ .متتاضؽ ٍتصِ اسبطٓت٘ ا إ تاض اثتذلاو
طام٘ االىػاٌ ّثطٓ٘ الغرل الؿدكٔ٘ ّملكٔاُ ّالطابة الاعسزٖ للفكط ّالاعبرل ّقتٔاى٘
القٔه السٓئ٘ ّاحملاير٘ عل ٙاليراو العاو ّاألخاق ازبٔسٗ ّثاأاع السيام الْ ين.
ّغتتعٔ ا لْنتتة األغتتؼ الهتتطّضٓ٘ لاجقٔتتق ٍتتصِ األٍتتسا ٓتتْيط ٍتتصا الاْاتتُ االقتتاثٕ
إمكاىٔاع للاعسز ّالايْم عدل إثسا ّاغاغال ؾبكاع االتكال الػنعٕ البكطٖ لفاٜتسٗ
ياعل اسز خْام ،ا إ اض ميره ّؾفا ٓػآط االىفااح الصٖ ٓعطيُ ااانة املغطبٕ.
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ّ،س ّن القاىٌْ  77 -03اال اض ازبسٓتس املتيره لاتكتال الػتنعٕ البكتطٖ ّتعطٓتز
املبتتتاز العامتتت٘ ّالقْاعتتتس القاىْىٔتتت٘ اشباقت ت٘ املطبقتتت٘ ا القطتتتامّ ،أٓهت تا ذبسٓتتتس اال تتتاض
القاىْىٕ العكطٖ للقطام اشبام ا صبال الػنعٕ البكطّٖ ،أخرلا ذبسٓث ّنتة القطتام
العاو ّتسٔ،ق مَامُ ّ،سضاتُ.
نتتا تاكتتسض القتتاىٌْ  77 -03زٓبااتت٘ تهتتنيت األٍتتسا األغاغتتٔ٘ ّضا ٛإختتطات ٍتتصا
القاىٌْ اشلاز إىل ذبطٓط ّإ نال الذلغتاى٘ القاىْىٔت٘ لقطتام الػتنعٕ البكتطٖ ،باالنتاي٘
إىل اعابتتتاض أٌ إقتتتاح ااتتتال الػتتتنعٕ البكتتتطٖ التتتْ ين متتتً املكْىتتتاع اشلامتتت٘ انتتتْم
االقاثاع الو ٓقْو بَا املغطب ا تكطٓؼ ٔ،ه اسبطٓ٘ ّالاعسزٓ٘ ّاسبساا٘ ّاالىفااح.
ّٓاكٌْ ٍصا القاىٌْ مً 85متازٗ مْظعت٘ علت 6 ٙأ،ػتاو باالنتاي٘ إىل السٓبااتّ٘ ،ؾتَس
املؿتتَس الػتتنعٕ البكتتطٖ ا املغتتطب عتتسٗ ذبتتْالع أغاغتتٔ٘ ٍنتتت ذبطٓتتط ااتتال الػتتنعٕ
البكتتطٖ ّإىَتتا ٛاثاكتتاض السّلتت٘ شلتتصا الفهتتاّ ،ٛت غتتٔؼ اشلٔٝتت٘ العلٔتتا لاتكتتال الػتتنعٕ
البكطّٖ ،21إ اق تطاخٔل الفْا مً االشاعاع اشباق٘ ٍصا يها عً ذبْٓت االشاعت٘
ّالالفتعٗ إىل ؾتط ٘ مػتاٍنّ٘ ،قتتْال إىل تؿتكٔ القطتل العنتتْمٕ التصٖ نته الؿتتط ٘
الْ ئ٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعٗ ّؾتط ٘ قتْضٓاز زّظٓته  ،ثٔتث ؾتك قتسّض الرَترل الؿتطٓز
ض،تته  ،212 -02 -1باتتاضٓذ غؿتتت  2002املتتا ط الىؿتتا ٛاشلٔٝتت٘ العلٔتتا لاتكتتال الػتتنعٕ
البكتتطٖ ،ضبطتت٘ أغاغتتٔ٘ ا ذبطٓتتط ااتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ،التتصٖ تكتتطؽ بكتتسّض
املطغْو املاعلتق بْنتة ثتس الثاكتاض السّلت٘ ا صبتال البتث االشاعتٕ ّالالفتعٖ ،أٖ ذبطٓتط
ّغا ٜاالعتاو العنْمٔت٘ متً ّقتآ٘ الػتلط٘ الايفٔصٓت٘ ّتْأَاتَتا ّض،اباَتاّ ،اعلتَا ميتدلا
لليقتتاف العنتتْمٕ اسبتتٕ التتصٖ ٓعكتتؼ ثقٔقتت٘ ااانتتة املغطبتتٕ بك ت مكْىاتتتُّ ،22يتتا
ااال للنبازضٗ اسبطٗ ا االتكتال الػتنعٕ البكتطّٖ ،قتْلا إىل إقتساض القتاىٌْ 77 -03
املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ.
أولًا :تنظيم املشهد السمعي البصري
ٓازٖ االعاو الػنعٕ البكطٖ زّضا ضبْضًّٓا ا الاينٔت٘ ّتٔػترل ازبَتْز املبصّلت٘ ملْااَت٘
الاجتتسٓاع العاملٔتت٘ ،متتً ،بٔت اَتتْز القهتتا ٛعلتت ٙالفقتتطّ ،ذبقٔتتق األمتتً الغتتصاّ ،ٕٜتععٓتتع
يتتتطم اسبكتتتْل علتتت ٙالطا،تتت٘ ّظٓتتتازٗ الكفتتتا ٗٛا اغتتتاَا َاّ ،مكايجتتت٘ األمتتتطاو،
ّذبػ الاعلٔه مً خال االىفااح عل ٙتكيْلْأتا املعلْماتٔتّ٘ ،23محآت٘ البٔٝتّ٘ ،ضباضبت٘
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االضٍابّ ،الاعبٔ خبط ٙالايْٓة اال،اكتازّٖ ،ذبػت االىااأتّ٘ ،القتسضٗ علت ٙامليايػت٘
ّزعه الاينٔ٘ املػاسام٘ ا ىَآت٘ املطتا ّٓ .24يتسضت القتاىٌْ  77 -03متً ختال زٓباااتُ ا
غٔاق الاطْضاع العنٔق٘ الو ٓؿَسٍا املغطب تععٓعا لاخأاض التسميقطا ٕ التصٖ الاتعو بتُ،
ّمتأي تا ألغتتؼ زّلتت٘ اسبتتق ّالقتتاىٌْ ّاتتال اسبطٓتتاع العامتتّ٘ ،ا إ تتاض تؿتتٔٔس املؿتتطّم
ااانعٕ اسبساإ السميقطا ٕ الصٖ ٓقْزِ امللك ضبنس الػازؽ.25
ّاغتتايس ىتتل القتتاىٌْ ا أٍسايتتُ ّيلػتتفاُ العامتت٘ علتت ٙاملقاهتتٔاع السغتتاْضٓ٘ املاعلقتت٘
بالاْابتتتت األغاغتتتٔ٘ للننلكتتت٘ املغطبٔتتتّ٘ ،املانالتتت٘ ا االغتتتاو ّالْثتتتسٗ الذلابٔتتت٘ ّامللكٔتتت٘
السغتتاْضٓ٘ ّاالخأتتاض التتسميقطا ٕ ،26نتتا ٓعانتتس علتت ٙمبتتاز ثقتتْق االىػتتاٌ نتتا ٍتتٕ
ماعاض علَٔا عاملٔاّ ،إىل االضازٗ امللكٔ٘ القْٓ٘ الو تيؿس تطغٔذ التيَة التسميقطا ٕ عتدل
تكتتطٓؼ الاعسزٓتت٘ ّإضغتتا ٛزعتتاٜه زّلتت٘ اسبتتق ّالقتتاىٌْ ّاملاغػتتاع ّنتتناٌ ثطٓتت٘ الاعتتبرل
ّالطأٖ ا إ اض االلاعاو ّاملػاّلّٔ٘ ،بيا ٛعلت ٙاملبتاز ّالقْاعتس التو إ إ،طاضٍتا ا ،تاىٌْ
االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ،27اىكتتل االٍانتتاو علتت ٙعنلٔتت٘ إعتتازٗ تيرتتٔه القطتتام الػتتنعٕ
البكتتتطٖ العنتتتْمٕ ،عتتتدل ت ٍٔت ت االشاعتتت٘ ّالالفتتتعٗ املغطبٔتتت٘ باجْٓلتتتَا إىل ؾتتتط ٘ ّ ئتتت٘
بإمكاىَا االغاباب٘ بفعالٔ٘ ملاطلباع املطيق العاوّ ،عل ٙامليايػ٘ ننً ،تاىٌْ متطٌ ّ تطق
ثسٓاتت٘ للاتتسبرل ّالاػتتٔرلٍّ ،تتصا األمتتط ا،اهتت ٙتطتٔتتل البٔتتت التتساخلٕ للناغػتت٘ اغتتاعسازا
للنيايػ٘ ّالانٔع.
ّعلُٔ ،يالقاىٌْ  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ٓاهنً غا٘ أ،ػاو ،ثٔث
ٓاهتتنً القػتته األّل بتتاب ّ ،القػتته الاتتاىٕ أضبعتت٘ أبتتْابّ ،القػتته الاالتتث بتتاب ّ ،القػتته
الطابتتة أثكتتاو عامتتّ٘ ،القػتته اشبتتامؼ العقْبتتاعّ ،القػتته الػتتازؽ أثكتتاو اىاقالٔتت٘
ّىَا.ٜ٘ٔ
بتتالطاْم إىل مهتتام القػتته األّل متتً ٍتتصا القتتاىٌْ ،ظبتتسِ ٓاهتتنً تعتتاضٓز ّمبتتاز
عنلٔ٘ تهة ضمْظا أّ إؾاضاع
عام٘ ،ميَا تعطٓز اتكال زلعٕ بكطٖ ّالصٖ ٓقكس بُ
أّ مكاْباع أّ قْضا أّ قْتا أّ خطاباع ٔفنا اىت بٔعاَا ّالو ال تكاػتٕ تابة
مطاغل٘ خاق٘ ضًٍ إؾاضٗ العنْو أّ بع يٝاتُ ،بْاغط٘ ّغٔل٘ للنْاقاع.
باالناي٘ إىل الاعطٓز الػابق ظبس ٍصا القاىٌْ ٓعط مكتطلجاع ّمبتاز عامت٘ أختطٚ
متتتً ،بٔتت  :مقابت ت متتتالٕ ،متتتْظم ختتتسماع ،مقتتتسو ختتتسماع ،ماطلبتتتاع أغاغت تٔ٘ ،تتتتطززاع
ضازْٓ َطبا ٜ٘ٔزلعٔ٘ بكطٓ٘ ،أعنال زلعٔ٘ بكطٓ٘ ...28إخل.
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ّتطط،ت املازٗ الااىٔ٘ مً ٍصا القاىٌْ إىل تعطٓز االؾَاض ّأىْاعُ املدالف٘ ،يَصا األخترل
ٓعاتتدل ت ؾتتك متتً أؾتتكال اشبطابتتاع املصاعتت٘ أّ املالفتتعٗ ّال غتتٔنا بْاغتتط٘ قتتْض أّ
ضغْو أّ أؾكال مً اشبطاباع املكاْب٘ أّ الكْتٔ٘ التو ٓتاه باَتا بقابت متالٕ أّ بغترلِ،
ّاملْاَ٘ الخباض ازبنَْض أّ الااصاب اٍانامُ إما بَس الذلّٓة للاعّٓتس بػتلة أّ ختسماع،
با ئَا تلك املقسم٘ باػنٔ٘ يٝاَا ،ا إ اض ىؿاو دباضٖ أّ قتياعٕ أّ تقلٔتسٖ أّ ياثتٕ
أّ مَي٘ ثطٗ ّإما للقٔتاو بتالذلّٓة الابتاضٖ ملقاّلت٘ عامت٘ أّ خاقتّ٘ .ال ٓؿتن ٍتصا الاعطٓتز
العطّو املباؾطٗ للعنْو مً أا البٔة ّالؿطا ٛأّ ت ارل مياباع أّ الاعّٓس خبسماع مقابت
أا .29
ّالعتتازٗ ٍٔكلتت٘ ،طتتام االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ متتً ختتال القتتاىٌْ  77 -03خاقتت٘
املتتازٗ  54متتً البتتاب الاتتاىٕ متتً القػتته الاالتتث متتً ٍتتصا القتتاىٌْ ذبْلتتت ناالشاعتت٘ ّالالفتتعٗ
املغطبٔتتت٘ن ّناملكتتتلج٘ املػتتتاقل٘ لإلؾتتتَاضن إىل ؾتتتط ٘ مػتتتاٍن٘ تػتتتن ٙنالؿتتتط ٘ الْ ئتتت٘
لإلشاع٘ ّالالفعٗن ،ربهة للاؿطٓة املاعلق بؿط اع املػتاٍن٘ ّللقتاىٌْ ّ 77 -03لقاىْىَتا
األغاغٕ ثٔث اثافرت السّل٘ ببنْم ضأؽ مال الؿط ٘ الْ ئت٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعٗ،ّ .تس
أ س ٍصا القاىٌْ عل ٙأٌ ٍصِ األخرلٗ تْنتة ضٍتً إؾتاضتَا بتسٌّ عتْو األمتان العقاضٓت٘
ّامليقْل٘ الاابعت٘ مللتك السّلت٘ اشبتام ّاملدككت٘ ،ا تتاضٓذ مْايقت٘ اشلٔٝت٘ العلٔتا علت ٙزيتذل
ذبنتتاع الؿتتط ٘ ،ألىؿتتط٘ االشاعتت٘ ّالالفتتعٗ املغطبٔتت٘ ّاملكتتلج٘ املػتتاقل٘ لإلؾتتَاض بتتيل
تيرٔنتتٕ .30ن ت ا ٓعطتتٕ ٍتتصا القتتاىٌْ لك ت ؾتتدل شاتتتٕ أّ معيتتْٖ ثتتق اغتتاقبال التتدلامة
الػتتتنعٔ٘ البكتتتطٓ٘ ّالْلتتتْت إىل اشبتتتسماع املقسمتتت٘ متتتً لتتتسٌ ؾتتتبكاع االتكتتتال الػتتتنعٕ
البكطٖ مقاب أزا ُٜالطغه مً أا اليَْو بالفها ٛالػنعٕ البكطٖ الْ ين.31
ّا غٔاق الا ٍٔ القتاىْىٕ ّالايرٔنتٕ للؿتط ٘ الْ ئت٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعٗ إ تؿتكٔ
االؼ االزاضٖ الصٖ غٔؿط عل ٙتػٔرل الؿط ّ٘ٓ ،اكٌْ ٍصا االتؼ متً ااتين عؿتط
عهتتْا متتً بٔتتيَه اايتتاٌ ميتتااٌ العتتامل ا الؿتتط ّ٘ ،تػتتع٘ متتيَه ميالتتٌْ عتتسٗ ،طاعتتاع
ثكْمٔ٘ ٍّٕ ،الانألٔ٘ الو ىكت علَٔا املتازٗ  57متً القتاىٌْ املاعلتق باالتكتال الػتنعٕ
البكطٖ.32
33
ّملطا،بتت٘ مهتتام التتدلامة الػتتنعٔ٘ البكتتطٓ٘ يطنتتت اشلٔٝتت٘ العلٔتتا لاتكتتال الػتتنعٕ
البكطٖ الْقٔ٘ علٍ ٙصا القطام عل ٙماعَتسٖ االتكتال الػتنعٕ البكتطٖ أٌ ٓهتعْا ضٍتً
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إؾاضتَا املعلْماع أّ الْااٜق الهتطّضٓ٘ للا تس متً اثذلامَته لالاعامتاع املفطّنت٘ علتَٔه
بْال اليكْم الاؿطٓعٔ٘ ّالايرٔنٔ٘ ّ صا بْال زيذل ذبناتَه.34
أ، -طام االتكال الػنعٕ البكطٖ نطيق العنْمٕ
إٌ السّل٘ الو تهة املْا ً ا ،لل اٍاناماتَتا ،ضغته تغترلِ تارلا ا عكتط العْملت٘،35
دبتتس معياٍتتا ّمؿتتطّعٔاَا ا ،تتسضتَا علتت ٙت ت م الطيتتاِ االاانتتاعٍّٕ ،تتٕ بَتتصِ الفاٜتتسٗ
االااناعٔ٘ الو تاكز بَا تهنً بقاٍٛا الػٔاغٕ .إٌ إؾبام اسباااع االااناعٔ٘ ؼبتاي
بالفع عل ٙمتاغك اليػٔة االااناعّٕ ،مً إ اغاقطاض األمته متً ختال االظزٍتاض الفتطزٖ
ّالطياِ ازبناعٕ التو تتْيطِ السّلت٘ للنتْا ي  .نتا أٌ ّغتا ٜاالعتاو ػبتل أٌ تعكتؼ
ّاَتتاع ىرتتط ااانتتتة بدالتتز يٝاتتتتُ العنطٓتتّ٘ ،اتت املناضغتتتاع االااناعٔتت٘ ّالػٔاغتتتٔ٘
ْٓو.36
ّاال،اكازٓ٘ ّالاقائ٘ زاخلُ
ّألٌ عا،تت٘ املتتْا ً متتة الػتتلطاع العامتت٘ تابلتتّ ٙتانجتتْض علتت ٙمػتتاْ ٚاملطايتتق العامتت٘
ّميَا ،طام االتكال الػنعٕ البكطٖ ،يإٌ ٍصا األخرل ٓعاتدل ثبتط العآّت٘ ا ّظٔفت٘ ٍتصِ
السّل٘ .اه إٌ تينٔ٘ ٍصا املطيق ،باطابق مة ثاأتاع ّثقتْق ّاىارتاضاع ازبنَتْض ،تؿتك
باليػب٘ للػلط٘ العامّ٘ ،مَنا اىت الكعْباع اللكٔق٘ بَا ،أّلْٓ٘ ال ضبٔس عيَا.
لصلك يإٌ املكتسا ٘ٔ،السميقطا ٔت٘ لسّلت٘ متا تقتاؽ متً ختال مطيتق االعتاو العنتْمٕ،
ّمً خال ،سضتُ عل ٙاالؾبام اليْعٕ لك اسباأاع املاعسزٗ للنبانة .ثٔتث ٓلعتل ،طتام
االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ زّضا أغاغتتٔا ا الهتتب الػْغتتْٔ -غٔاغتتٕ ،غتتٔنا باليػتتب٘
للفٝاع الو تْاس ا ّنعٔ٘ ٍؿّ٘ ،األ اتط يقتطا ،ألىتُ ميات التصضام التْا ٕ،األخترل التصٖ
ميكيُ أٌ ؼبنٕ مً يقساٌ األم .
ّتيل املازٗ  46متً القتاىٌْ  77.03علت ٙأٌ القطتام الػتنعٕ البكتطٖ ا إ تاض املكتلج٘
العامتت٘ ٓاتتْىل مَتتاو املطيتتقّ .شلتتصا الغتتطو ،تَتتس الؿتتط اع الْ ئتت٘ لاتكتتال الػتتنعٕ
البكتطٖ العنتتْمٕ ،ت ّاثتتسٗ ميَتا ثػتتل خاقتٔاتَا ،إىل إعتتساز ّبطصبت٘ متتْاز تبتتث ا
صبنتتْم التتذلاب التتْ ينّ ،عيتتس اال،اهتتا ،ٛعلتت ٙالكتتعٔس ازبَتتْٖ ّالتتسّلٕ .نتتا تقتتسو
الؿط اع بطصب٘ شاع مطاعٔ٘ عام٘ ّمايْع٘ مْاَ٘ إىل أ دل ي ٘ٝمً ازبنَتْض تػتايس إىل
اسبهتتاضٗ املغطبٔتت٘ االغتتامٔ٘ العطبٔتت٘ األماظٓغٔتت٘ ّإىل ،تتٔه السميقطا ٔتت٘ ّاسبطٓتت٘ ّاالىفاتتاح
ّالاػتتام ّاسبسااتت٘ .نتتا تؿتتبة الؿتتط اع إبتتسام إىاااتتاع مانٔتتعٗ ّتتتْيط إعامتتا ّ ئتتا
ّزّلٔا.
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ّميكً أ ٌ ٓؿتن شلتك تتْيرل ،يتْاع مادككت٘ (مْنتْعاتٔ٘) ّآَْت٘ ّ تصا ختسماع
تفاعلٔتتت٘ ،نتتتا تؿتتتبة الؿتتتط اع الاعتتتبرل ازبَتتتْٖ ا ضبطاتَتتتا الامط عٓتتتّ٘ ،تقتتتْو
الؿتتتط اع بتتتإبطاظ ٔ،نتتت٘ التتتذلا ّاالبتتتسام الفتتتين ّتػتتتاٍه ا إؾتتتعام الاقايتتت٘ ّاسبهتتتاضٗ
املغطبٔا بْاغط٘ بتطامة مْاَت٘ إىل املغاضبت٘ املقتٔن باشبتاضت ّاملؿتاٍسًٓ األااىتلّ .تقتْو
ٍصِ الؿط اع بناضغ٘ أىؿطَا ا إ اض اثذلاو زيذل ذبناتَا.37
ب  :مَاو املطيق العاو لاتكال الػنعٕ البكطٖ
ٓكنً زّض االعاو ا الذلبٔ٘ السميقطا ٔ٘ ّتسعٔه ثقتْق االىػتاٌ اىطا،تا متً الايتاّل
الػتتلٔه ،عتتدل االغتتافازٗ متتً االىاؿتتاض الْاغتتة لْغتتا ٜالاْاق ت  .38يَتتصا األختترل اىاق ت متتً
العا،تت٘ العنْزٓتت٘ الػتتلطْٓ٘ إىل مػتتاْ ٚأ تتدل اىفااثتتا علتت ٙاملالقتتٕ ،يتتاملغطب اىاق ت متتً
الكجاي٘ الو تػع ٙإىل إنفا ٛالؿطعٔ٘ الػٔاغتٔ٘ علت ٙاألزاٗ الػٔاغتٔ٘ التو اىتت تعتدل
عيَتتا إىل مػتتآْاع ماطتتْضٗ ،ظز علتت ٙشلتتك أٌ املكتتسا ٘ٔ،تيبتتة متتً غٔاغتت٘ اسبقٔقتت٘ ،ألٌ
ظباع٘ الاْاق الػٔاغٕ تعانس أغاغا عل ٙاماان املعلْم٘ اسبقٔقٔ٘.
ّثطٖ باالؾاضٗ إىل أٌ األٍسا الطٜٔػٔ٘ القاح ،طام االتكتال الػتنعٕ البكتطٖ متً
ختتال القتتاىٌْ  ،77.03تابلتت ٙا زعتته ّتطتتْٓط االعتتاو العنتتْمٕ التتْ ين ّمتتسِ بقْمتتاع
ازبتتْزٗ ّامليايػتت٘ للقٔتتاو بَتتاو املطيتتق العنتتْمٕ املانالتت٘ ا االغتتاباب٘ سباأتتاع االعتتاو
ّالاقايتت٘ ّالذلبٔتت٘ ّالذلئتتُ عتتً ازبنَتتْض بْاغتتط٘ الؿتتط اع الْ ئتت٘ لاتكتتال الػتتنعٕ
البكطٖ.
ّثػل ميطْق املازٗ  48مً القاىٌْ املتيره لاتكتال الػتنعٕ البكتطٖ يتإٌ الؿتط اع
الْ ئ٘ شلصا األخرل تَس إىل اثذلاو زيذل ذبناتَا الو ذبسز ئُ الاعاماتَا اشباق٘.
ّػبتتل أٌ ٓتتيل زيتتذل التتاجناع باشبكتتْم علتت ٙالؿتتطّو التتو ّيقَتتا القٔتتاو بَتتاو
للنطيق العنْمٕ مً لسٌ الؿط اع املص ْضٗ ئنا ٓاعلق با ٓلٕ:
 بث اشبطل ّاألىؿط٘ امللكٔ٘; بث الػاع ّميا،ؿاع صبلػٕ اليْاب; بتتث الباغتتاع ّاشبطابتتاع شاع األٍنٔتت٘ البالغتت٘ التتو ميكتتً للجكْمتت٘ أٌ تتتسضاَاّ،ت;
ننً الدلامة ا
 الاقٔس باعسزٓ٘ الاعبرل عً تٔاضاع الفكتط ّالتطأٖ ّالْلتْت العتازل للتَٔٝاع الػٔاغتّٔ٘اليقابٔتت٘ حبػتتل أٍنٔاَتتا ّمتألٔاَتتا ّال غتتٔنا أايتتا ٛالفتتذلاع االىادابٔتت٘ ّشلتتك ّيقتتا
لليكْم الايرٔنٔ٘ ازباضٖ بَا العن ;
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ايتت٘ التتذلاب التتْ ين

 الاعتتبرل ازبَتتْٖ عتتدل ضبطاتَتتا الامط عٓتت٘ املْاتتْزٗ علتتّٙباشبكْم عً طٓق تؿبٔة إعاو القطب;
 الطية مً ٔ،نت٘ التذلا التْ ين ّتؿتبٔة االبتسام الفتين ّاملػتاٍن٘ ا إؾتعام الاقايتّ٘اسبهاضٗ املغطبٔا بادباِ املغاضب٘ املقٔن ا اشباضت أّ املؿاٍسًٓ األااىل;
 ّلْت األؾدام نعٔفٕ الػنة إىل الدلامة املباْا٘;ٔفٔاع بطصب٘ املْاز االؾَاضٓ٘ ّاسبك٘ القكْ ٚمً االؾَاض الو ميكً تقتسميَا
مً لسٌ مػاؿَط ّاثس;
 العقْباع ّال غٔنا املالٔ٘ ميَا ا ثال٘ عسو اثذلاو بيْز زيذل الاجناع; ؾطّو ضعآ٘ الدلامة; ىؿط تقطٓط غتيْٖ للعنتْ و ذبتسز ئتُ الؿتط اع الْ ئت٘ لاتكتال ٔفٔت٘ تيفٔتصٍالسيذل الاجناع;39
ت  :متْٓ ،طام الػنعٕ البكطٖ
مً أا ا،ايا ٛاألمتان العقاضٓت٘ الهتطّضٓ٘ للقٔتاو باألىؿتط٘ التو تكاػتٕ تابة امليعت٘
العامتت٘ ،متتتاضؽ الؿتتط اع الْ ئتت٘ لاتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ العنتتْمٕ بْاتتل تفتتْٓ
ثقْق الػلط٘ العنْمٔ٘ ا صبال ىعم امللكٔ٘ مً أا امليفع٘ العام٘ ّاالثاال املا،تت ّيقتا
للاؿطٓة ازباضٖ بُ العن ا ٍصا ااال.40
نتتا تتتدلو عقتتْز غتتيْٓ٘ أّ ماعتتسزٗ الػتتيْاع ب ت السّلتت٘ ّالؿتتط اع الْ ئتت٘ ،ذبتتسز
األٍسا املعاعو بلْغَا ّالْغا ٜالو غذلقس الظباظٍا ّشلك اغتاباب٘ اللاعامتاع خاقت٘،
ّالغتٔنا ميَتا تغطٔت٘ التذلاب التتْ ين ّاملعتآرل الاكيْلْأت٘ ّااللاعامتاع املاعلقت٘ باملهتتنٌْ
ّباقتتسٓه اشبتتسماع املطتبطتت٘ بطبٔعاَتتا ؿتتط اع ّ ئتت٘ ا صبتتال االعتتاو أّ الذلبٔتت٘ أّ
الاقايتت٘ أّ التتدلامة ازبَْٓتتّ٘ .ػبتتل أٌ ٓاطتتابق الانْٓتت املنيتتْح متتة الكلفتت٘ الفعلٔتت٘ التتو
ٓقاهَٔا اثذلاو ٍصِ االلاعاماع.41
تػتتافٔس الؿتتط اع الْ ئتت٘ لاتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ متتً أا ت القٔتتاو بَتتاو املطيتتق
العاو مً السعه املالٕ الاالٕ:
 مجٔتتة الطغتتْو ؾتتبُ الهتتطٓب٘ التتو ميكتتً أٌ ذبتتس لفاٜتتستَا ّيقتتا لليكتتْمالايرٔنٔ٘ ازباضٖ بَا العن ;
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 طبككاع مً املٔعاىٔت٘ املدلصبت٘ ا إ تاض ،تاىٌْ املالٔت٘ ّالتو متيجَتا السّلت٘ بيتاٛعل ٙعقْز بطامة مدلم٘ مة ٍصِ الؿط اع;
 مْاضز خاقت٘ ما تٔت٘ علت ٙاشبكتْم متً تػتْٓق إىااااتَتا ّمتً االؾتَاض ّالطعآتّ٘الاػْٓق الالفعٖ ّاشبسماع األخط;42ٚ
تْظٓة مٔعاىٔ٘ االغااناض حبػل املاغػاع الاابع٘ لْظاضٗ االتكال
بلٌْٔ زضٍه لػي٘ 2013
(2013ملٌْٔ زضٍه)

 %ا مٔعاىٔ٘ االغااناض

الؿط ٘ الْ ئ٘ لإلشاع٘
ّالالفعٗ

600

%86.5

ّ ال٘ املغطب العطبٕ ل ىباٛ

6.225

%0.9

املط ع الػٔينا ٕٜاملغطبٕ

5.108

%0.7

املعَس العالٕ لاتكال
الػنعٕ البكطٖ

2.61

%0.4

املطاة :تقطٓط ثْل مٔعاىٔ٘ اليْم االااناعٕ مؿطّم ،اىٌْ املالٔ٘ لػي٘ ّ ،2014ظاضٗ اال،اكتاز ّاملالٔت٘،
الباب الااىٕ ،الْلْت امليكز للجقْق املسىٔ٘ ّالػٔاغّٔ٘ ،ظاضٗ االتكال (م.م)51 -48 :

ّدبسض االؾاضٗ إىل أٌ االعاو الالفعٖ العنْمٕ مطالل بإػباز مْاضز اسٓسٗ متكيُ مً
مْا بتتت٘ الاطتتتْضاع الاكيْلْأتتت٘ ّإىاتتتات التتتدلامة الطأ،تتت٘ زٌّ االىؿتتتغال بيطتتتق الػتتتْق
ّبْا ب٘ نالصّق األزىٙن للجكْل عل ٙىػل مؿاٍسٗ عالٔ٘ ّعل ٙاملْاضز االؾَاضٓ٘.43
املػ ت ل٘ مططّثتت٘ ٍيتتا ثتتْل إمكاىٔتت٘ ثتتص االعتتاٌ الابتتاضٖ متتً القطتتام العنتتْمٕ،
ّتطن ام الكعك٘ االؾَاضٓ٘ للقطام اشبام (مة تعتْٓ اشبػتاضٗ املا تٔت٘ بتالطبة) أّ
ذبسٓس غقز أ،ك ٙللنساخٔ االؾَاضٓ٘ باليػب٘ إىل القطام العنْمٕ.
ّالقطاض الصٖ اربصتُ الػلطاع الفطىػٔ٘ ٓابُ عبْ ثص االعاٌ الاباضٖ علت ٙمطاثت
مً القطام العنْمّٕ .بصلك ٓاجطض القطام العنْمٕ لٔا مً امليايػت٘ الاباضٓت٘ متة القطتام
اشبامّٓ ،يكط إىل االعايا ٛجبْزٗ الدلامة االعامٔ٘ ّالاقائ٘ ّثا ٙالذلئَٔت٘ ،ألىيتا ال
ىطالل بدلامة عنْمٔ٘ يقرلٗ ّجل٘.44
ٍّيتتا ٓ ت تٕ زّض اشلٔٝتت٘ العلٔتتا التتو ميكتتً شلتتا أٌ تهتتة غتتقفا أ،كتت ٙملتتساخٔ االعتتاٌ
الابتتاضٖ ا القطتتام العنتتْمٕ ،نتتا أىتتُ متتً ّاابَتتا أٌ ذبتتسز الفتتذلٗ العمئتت٘ القكتتْٚ
لإلعاٌ الاباضٖ ا ام القيْاع.
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ّللَٔٝتت٘ العلٔتتا تتصلك أٌ متكعتتً ،طتتام االعتتاو الالفتتعٖ العنتتْمٕ متتً مطّىتت٘ الاكتتط
ّالاجطن ّاملبازضٗ ثات ٙػبتس ليفػتُ متْاضز أختط ٚما تٔت٘ متً بٔتة التدلامةّ ،ا ال متً بعتث
،يْاع مؿفعطٗ مادكك٘ تسضّ علُٔ مساخٔ إنائ٘.
ز :مَاو املطا،ب٘ ّالعاط
تػتتَط اشلٔ ٝت٘ العلٔتتا علتت ٙاشبكتتْم ،علتت ٙتقٔتتس ماعَتتسٖ االتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ
العنتتْمٕ باملقاهتتٔاع ّااللاعامتتاع التتْاضزٗ ا اليكتتْم القاىْىٔتت٘ ّالايرٔنٔتت٘ ازبتتاضٖ بَتتا
العن  ،45ثٔث تاْيط اشلٔ ٘ ٝالعلٔا مً خال املسٓطٓت٘ العامت٘ متً أات تيفٔتص ،تطاضاع االتؼ
األعلتت ،ٙعلتت ٙصبنْعتت٘ متتً املتتطا،ب ْٓ 46نتتعٌْ ذبتتت غتتلط٘ املتتسٓط العتتاو ّٓكلفتتٌْ عيتتس
اسباا٘ ،بطا،ب٘ الْااٜق ّا ع املكاٌ ،كس إاباع املدالفتاع لبيتْز زيتاتط التاجناع أّ
أثكاو القْاى ازباضٖ بَا العن ّ .47تقْو اشلٔ ٘ٝالعلٔا لاتكال الػنعٕ البكتطٖ بكتفاَا
ماغػتتت٘ مػتتتاقلٍّ٘ٝٔ 48تتت٘ ض،ابٔتتت٘ علتتت، ٙطتتتام الػتتتنعٕ البكتتتطٖ ،49باْأتتتُ إىتتتصاضا إىل
الؿتتط اع الْ ئتت٘ لاتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ ،كتتس اثتتذلاو االلاعامتتاع املفطّنتت٘ علَٔتتا
بْال اليكْم الاؿطٓعٔ٘ ّالايرٔنٔ٘ ازباضٖ بَا العن ّزيذل ذبناتَا.
ّإشا ا تػابل الؿتط ٘ املعئت٘ لإلعتصاض املْاتُ إلَٔتا ،ميكتً للَٔٝت٘ العلٔتا أٌ تكتسض
نسٍا ،طاضا:
 بْ،ز اع ٛمً الدلىامة ملسٗ ال تعٓس عل ٙؾَط; أّ بعقْب٘ مالٔ٘ نا إ ذبسٓسٍا ا زيذل الاجناع;ّا مجٔة اسباالع ،تطلل اشلٔ ٘ٝالعلٔا مً الؿط ٘ أٌ تقسو شلا ماثراتَتا زاخت أات
ذبسزِ.
املْا ي متسعٌّْ إىل
ّدبسض االؾاضٗ إىل أٌ ااانة املسىٕ ّالػٔاغٕ ّاملَان ّ ،
مْا بتتت٘ الاغتتتٔرلاع ّالعنتت علتتت ٙالتتتسية بَتتتا ا إ تتتاض زعتتته مبتتتاز السميقطا ٔتتت٘ ّاملَئتتت٘
ّالايايؼ الؿطٓز ّاثذلاو أخأ،تاع املَيت٘ ّماطلبتاع املطيتق العتاو التصٖ ا تتاغرل مَامتُ،
ّلكً أغالٔل ّ طق تطبٔق ٍصِ املَاو ٍٕ الو تغرلع ىأب٘ ظَْض صبانة االعاو ازبسٓس
ّت ارلاع الػتْق . 50باالنتاي٘ إىل نتطّضٗ العنت علت ٙاغتايبا اقايت٘ تلفعٓت٘ اسٓتسٗ ٓكتٌْ
عنقَا املطيق العاو ّاماسازٍا خسم٘ نؾطا ٜالطأٖ العاون الصٖ مً ّاال الاقاي٘ إٓاٍا تابعُ
ّالعن عل ٙأغاؽ تطلعاتُ ّيمالُ.
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ٍت :تقي اسبٔاٗ العام٘
ٓطتكتتع زّض اشلٔٝتت٘ العلٔتتا ا ربلٔتتق تقتتي اسبٔتتاٗ العامتت٘ بؿتتك أغاغتتٕ علتت ٙاعتت
املْا ً مباسّ ٚمياَ ٙعنلٔ٘ الاقتي  ،أٖ ّنتعُ ا ،لتل املعازلت٘ الػتنعٔ٘ البكتطٓ٘ .ثٔيَتا
ٓكب الاقي ٍسيا ّّغٔل٘ ا ا ٌ شاتُ مً خال اسبطم عل ٙغٔازٗ القاىٌْ للجفاظ علتٙ
تْاظىتاع القطتتام الػتنعٕ البكتتطٖ ،ططٓتتق أّثتس عبتتْ املْنتْعٔ٘ ّاسبٔتتاز ّاالغتتاقالٔ٘
ت مقتيًّّ .غتٔل٘ عبتْ املػتاٍن٘ ا البيتا ٛااانعتٕ
ّاليعاٍ٘ الو تفذلو ا بٔع٘ عن
ّميُ ربلٔق اسبٔاٗ العام٘ عدل ّغا ٜاالعاو الػتنعٔ٘ البكتطٓ٘ حبكته زّضٍتا نْاتُ ا
ٍصا ااال.51
ثانيًا :نحو تجويد قطاع السمعي البصري
الاطّاع األختط ،ٚألىتُ ٍتْ
ٓع ُّس االعاو اطّٗ الاطّاع ،ب ٍْ الاطّٗ الو تطتب بَا
نتا أيكت عتً شلتك
الصٖ ميكً مً ذبسٓس ىْعَا ّتقٔٔنَا ّاغاغاشلا ،إٌ االعتاو -
نغطٓغْضٖ باتػً  GREGORY BATESONن  ٍْ -نالابآً الصٖ ٓكية الابآًن ،52يلتٔؼ
متتتتً العبٔتتتتل إشٌ أٌ ٓكتتتتٌْ ا الْ،تتتتت ىفػتت تُ معتت ت الػتتتتلط٘ الػٔاغتتتتٔ٘ ّاال،اكتتتتازٓ٘
ّاالااناعٔ٘ ّالاقائ٘ ّأزاتَاّ ،شلك عل ٙاملػاْ ٚالْ ين ّالسّلٕ.53
ّاىكتتل املغتتطب إىل إقتتاح ،طاعتتُ الػتتنعٕ البكتتطٖ ّالعتتازٗ ٍٔكلاتتُ ّتطتتْٓطِ ا
ضباّل٘ ملْا ب٘ الاجْالع االعامٔ٘ الكدل ٚالو ٓؿَسٍا العاا الٔتْوّ ،بعتس ت تسِ أىتُ
أثتتس الط تتاٜع املَنتت٘ الغتتاكنال بي تا ٛااانتتة التتسميقطا ٕ اسبتتساإ متتً ختتال اخأتتاض
الاعسزٓتت٘ الػٔاغتتٔ٘ ّالفكطٓتت٘ ا ظتت الاقتتسو التتسميقطا ٕ ّناالىفاتتاحن التتصٖ ٓطبتتة ميتتار
اسبطٓتتاع العامتتّ٘ ،شلتتك عتتدل إػبتتاز أّ ّنتتة غٔاغتت٘ إعامٔتت٘ سلْلٔتت٘ ،تتازضٗ علتت ٙمْا بتت٘
ازبَْز الطامٔ٘ إىل ذبقٔق شلتك املؿتطّم ،جتا ٓػتالعو ّاتْز يلٔتاع ّمٔكاىعمتاع إعامٔت٘
ماطْضٗ ْٓ،ت٘ ّىااعتّ٘ .علٔتُ تبيت ٙاملغتطب إقتاثاع تتْخ ٙميَتا تطتْٓط ااتال االعامتٕ،
ثآ ٙاػق ّاملقآٔؼ املَئ٘ ّاالثذلائ٘ املاعاض علَٔا زّلٔا ،شبلق إعاو ّ ين ،تازض علتٙ
االغاباب٘ سباأاع ّتطلعاع ااانة الػْغْٔغٔاغٔ٘.
دبتتسض االؾتتاضٗ إىل أىتُ ،بعتتس إثتتسا اشلا تتا ّقتتسّض القتتاىٌْ  77.03املاعلتتق باالتكتتال
الػتنعٕ البكتطٖ ،إ اربتتاش صبنْعت٘ متتً االاتطاٛاع ّالاتسابرل االزاضٓتت٘ ّاملالٔت٘ ّاشلٔكلٔتت٘
ّالاقئ٘ ،مً أا ت ٍٔ االشاع٘ ّالالفعٗ املغطبٔ٘ تفعٔا ملقاهتٔاع القتاىٌْ  77.03متً أات
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إعسازٍا لطية ذبسٓاع امليايػ٘ ال يامجت٘ عتً الاطتْضاع التو ٓعطيَتا القطتام .نتا غتبقاَا
إاتتطاٛاع أختتط ٚثاّلتتت متتً خاشلتتا السّلتت٘ اع ت االعتتاو الػتتنعٕ البكتتطٖ العنتتْمٕ يلٔتت٘
لاػْٓق ّزعه بع اخأاضاتَا االغذلاتٔبٔ٘.
أ -الاسابرل االزاضٓ٘
عل ٙاملػاْ ٚاالزاضٖ ّثػل ميطْق املازٗ  54مً القاىٌْ  ، 77 -03إ ذبْٓ االشاع٘
ّالالفعٗ املغطبٔ٘ ّاملكلج٘ املػاقل٘ لإلؾَاض إىل ؾتط ٘ مػتاٍن٘ تػتن ٙنالؿتط ٘ الْ ئت٘
لإلشاع٘ ّالالفتعٗن ،تتسٓط املطيتق العنتْمٕ لاتكتال ّاالعتاو الػتنعٕ البكتطٖ ّشلتك ّيتق
زيتتتذل ذبنتتتاع ٓقتتتسو إىل اشلٔٝتتت٘ اشلا تتتاّ ،54ربهتتتة الؿتتتط ٘ الْ ئتتت٘ لإلشاعتتت٘ ّالالفتتتعٗ
للاؿتتطٓة املاعلتتق بؿتتط اع املػتتاٍن٘ ّالقتتاىٌْ  77.03املاعلتتق باالتكتتال الػتتنعٕ البكتتطٖ
ّلقاىْىَا األغاغّٕ ،متالك السّل٘ صبنْم ضأؽ مال الؿط ٘ ّإ ّنتة ضٍتً إؾتاضتَا ،ا
تاضٓذ مْايق٘ اشلا ا عل ٙزيذل ذبناع الؿط ٘ ،بسٌّ عتْو األمتان العقاضٓت٘ ّامليقْلت٘
الاابع٘ مللك السّل٘ اشبام ّاملدكك٘ ألىؿتط٘ االشاعت٘ ّالالفتعٗ املغطبٔت٘ ّاملكتلج٘ املػتاقل٘
لإلؾَاض .نا إ ّنة صباىا ضًٍ إؾاضٗ الؿتط ٘ الْ ئت٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعٗ أمتان امللتك
شلك ّيق ىل تيرٔنٕ .55نا اغافازع الؿط ٘ مً
العاو الهطّضٓ٘ لػرل الؿط ٘ ّ
56
أا إضغال ّإشاع٘ بطاصبَا مً الذلززاع املػاعنل٘ مً ط االشاع٘ ّالالفعٗ املغطبٔ٘ .
ب -الاسابرل املالٔ٘:
عل ٙاملػاْ ٚاملالٕٓ ،طب الؿط ٘ الْ ئت٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعٗ باسبكْمت٘ عقتس بطىتامة
ّ،ة ا يدلآط  2006ذبك بْابُ الؿط ٘ عل ٙزعه مالٕ متً مٔعاىٔت٘ السّلت٘ علت ٙمتسٚ
اتتا غتتيْاع متتً  2006إىل  2008لكتتط أزا ٛمَتتاو املطيتتق العنتتْمٕ امليْ تت٘ بَتتا خاقتت٘
الاغطٔ٘ االعامٔ٘ الْ ئت٘ ّزعته االىاتات التْ ينّ ،تيْٓتة ّتطتْٓط ختسماتَآّ .57فٔتس تقطٓتط
ّظاضٗ االتكال لػي٘  2006أىُ ن إ ضقس مبلت متالٕ لفاٜتسٗ الؿتط ٘ الْ ئت٘ ٓقتسض ب 622
ملٌْٔ زضٍه لػي٘  521ّ ،2006ملٌْٔ زضٍه لػي٘  582ّ ،2007ملٌْٔ زضٍنا لػتي٘ ،2008
بتتا ئَتتا مػتتاٍن٘ ّظاضٗ االتكتتال عتتدل قتتيسّق زعتته االىاتتات الػتتنعٕ البكتتطٖ ّالتتو تقتتسض
ببل  556ملٌْٔ زضٍته علت ٙمتس ٚاتا غتيْاع لعقتس الدلىتامةن .58ا ثت تلاتعو الؿتط ٘
بقاهٍ ٙصا العقس إظباظ عسٗ عنلٔاع مً بٔيَا ذبسٓسا:
 تينٔ٘ مْاضزٍا الصاتّٔ٘ ،خاقت٘ متساخٔ االؾتَاض التو غتااعس 645 ٚملٔتٌْ زضٍتهخال املسٗ املص ْضٗ;
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 إظباظ بطىامة اغااناضٖ بغا ٓقسض ب  426ملٌْٔ زضٍه ،ثٔث غادكل أ دلثك٘ ميُ العازٗ ت ٍٔ بئاع ّدبَٔعاع الؿط ٘;59
 تكأتتز صبَْزاتَتتا لْنتتة ىرتتاو ثتتسٓث للاػتتٔرل ملْااَتت٘ ضٍاىتتاع ذبطٓتتط القطتتامّاىفااثُ عل ٙالفاعل اشبْام;
ّتْاق الؿط ٘ تيْٓتة املؿتَس الػتنعٕ البكتطٖ العنتْمٕ بتإ اق ،يتْاع مْنتْعاتٔ٘
اسٓتتسٗ متتة تط،تتل االغتتافازٗ متتً البتتث األضنتتٕ الط،نتتٕ ّ ،TNTذبػ ت دبَٔتتعاع البتتث
االشاعٕ ّالالفعّٖ ،تععٓع االىاات الْ ين.60
ت -تسابرل زعه اال ىاات الػنعٕ البكطٖ الْ ين:
لا ٍٔت ،طتتام االىاتتات الػتتنعٕ البكتتطٖ ّالػتتٔينا ٕٜالتتْ ين إ إثتتسا قتتيسّق ختتام
لسعه اْزٗ االىاات الػنعٕ البكطٖ الْ ين خال ؾَط ماٖ  2007تفعٔا لاْقٔاع امللاقتٙ
الْ ين لإلىاات الػنعٕ البكطٖ ّالػٔينا ٕٜامليعقس ا ْٓلٔتْ ّ .612006ضقتس لتُ ا مطثلت٘
أّىل غا مالٕ ،سض ب  15ملٌْٔ زضٍهّ ،شلتك بفهت مػتاٍن٘ ّظاضٗ االتكتال ّالؿتط ٘
الْ ئ٘ لإلشاع٘ ّالالفعٗ ّؾط ٘ قتْضٓاز القيتاٗ الااىٔتّ٘ .62تػتافٔس متً التسعه الؿتط اع
املغطبٔتتت٘ املادككتتت٘ ا صبتتتال االىاتتتات الػتتتنعٕ البكتتتطٖ بَتتتس اليَتتتْو بدالتتتز أىتتتْام
الكااباع االىااأ٘ الالفعٓت٘ ّاالشاعٔت٘ ،اعابتاضا لهتطّضٗ زعته ّتطتْٓط ٍتصا القطتامّ ،متسِ
بقْمتتاع ازبتتْزٗ ّالايايػتتّٔ٘ ،تؿتتبٔة االغتتااناض ئتتُ ّاعلتتُ أزاٗ لاينٔتت٘ قتتياع٘ ّ ئتت٘
لإلىاات الػنعٕ البكطٖ.
ز -تسابرل زعه املْاضز البؿطٓ٘
ا إ تتاض ااَتتْزاع املبصّلتت٘ لا ٍٔ ت تتتسبرل املتتْاضز البؿتتطٓ٘ ّتفعٔل تا للنقاهتتٔاع املاعلقتت٘
بالعتتامل زاختت الؿتتط ٘ ّالتتو أزضاتتت ا القتتاىٌْ  77.03بهتتغ متتً اليقابتت٘ الْ ئتتت٘
للكجاي٘ املغطبٔ٘ ،إ الأْ،ة عل ٙاليراو األغاغٕ للعامل بالؿط ٘ ،ا إ اض الؿتطا ٘
املعانتتسٗ ب ت إزاضٗ الؿتتط ٘ ّالفط،تتا ٛاالاانتتاعٔ َّٓ ،63تتس ٍتتصا اليرتتاو باالنتتاي٘ إىل
قتتٔاى٘ اسبقتتْق املكاػتتب٘ نتتا ىتتل علتت ٙشلتتك القتتاىٌْ إىل نتتناٌ امأتتاظاع ّتعْٓهتتاع
اسٓسٗ للعامل تَس أغاغا إىل ذبقٔق املػاّاٗ ا األّنام املازٓ٘ مة ما ٍْ معنتْل بتُ ا
القياٗ الااىّٔ٘ ،إ،تطاض ىرتاو اسٓتس لاتسبرل املتْاضز البؿتطّٓ٘ .متً بت املاؾتطاع التو ميكتً
تػبٔلَا ا ٍصا اال اض م غػ٘ العن الاؿاض ٕ مة الفط،ا ٛاالااناعٔ .64
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ا الػٔاق ىفػُ ،إ ىق العامل باالشاع٘ ّالالفعٗ املغطبٔ٘ ّاملكلج٘ املػتاقل٘ لإلؾتَاض
إىل الؿتتط ٘ الْ ئتت٘ لإلشاعتت٘ ّالالفتتعٗ ،حبٔتتث إ اعابتتاض اشبتتسماع التتو أظبعٍتتا ٍتتاالٛ
العتتاملٌْ املتتص ْضٌّ باالشاعتت٘ ّالالفتتعٗ املغطبٔتت٘ ّاملكتتلج٘ املػتتاقل٘ لإلؾتتَاض نتتا لتتْ إ
إظباظٍا بالؿط ٘ الْ ئ٘ لإلشاعت٘ ّالالفتعّٗ .بتالطغه متً مجٔتة األثكتاو املدالفت٘عٓ ،رت
ئنا ؽبل ىرتاو املعاؾتاع ا الكتيازٓق التو تاىْا ٓتسيعٌْ
العاملٌْ امليقْلٌْ ميدط
إلَٔا اؾذلا اتَه ا تاضٓذ ىقلَه ،نا ؼبسز اليراو األغاغٕ للؿتط ٘ الْ ئت٘ لإلشاعت٘
ّالالفعٗ ؾطّو مؿاض ٘ العامل بَا ا اَاظٍا الاػٔرلٖ.65
ّ،س بصلت صبَْزاع مً أا ذبػ أاْض العامل ا الؿط ٘ ،إال أٌ اليأب٘ اىتت
عكػٔ٘ إش اضتفعت أاْض بع املسضا ٛالصًٓ تهده عسزٍه ّاضتفعتت املتي التو ٓػتافٔسٌّ
ميَا ،الؿٕ ٛالصٖ ىاة عيتُ اضتفتام الت٘ األاتْض جتا زيتة ّظاضٗ املالٔت٘ إىل تقتسٓه ماثرت٘
لإلزاضٗ ب ٌ ال٘ األاْض مطتفع٘ ا الؿط ٘ ا مطاع عسٓسٗ.66
ٓؿتتك العام ت البؿتتطٖ عاٜقتتا تتبرلا لاطتتْض اليرتتاو االعامتتٕ ،ثٔتتث إٌ املاغػتتاع
الػنعٔ٘ البكطٓ٘ الْ ئ٘ تعاىٕ بالفع متً ىقتل ثتازّ ا الاقيتٔ املادككت ّخاقت٘ ا
صبال املًَ الػنعٔ٘ البكطٓ٘ .نا أٌ الكتجفٔ متً اَتاَه ْٓاقتلٌْ اال افتا ٛبعازبت٘
تبرل ا األزبٔتاع
غطجٔ٘ األخباض ،ثٔث إٌ قجاي٘ الاجطٖ ّالاجقٔق ا تتسخ بؿتك
الكجفٔ٘ ،ضغه ازبَْز الو غتبلت علت ٙمػتاْ ٚإزاضاع القيتْاع الالفعٓت٘ ميتص غتي٘ 2000
ا صب تال الاكتتًْٓ ّالاكتتًْٓ املػتتانط ،غتترل أٌ اعانتتاز طبططتتاع إغتتذلاتٔبٔ٘ ا صبتتال
الاكًْٓ املػانطّ ،إٌ اا ٛما خطا يقس ؾك تطمج٘ لاْيط إضازٗ لاغتااناض ا الطأزلتال
البؿتتطٖ التتصٖ ْٓاتتس ا قتتلل تطتتْٓط القطتتام،ّ ،تتس ظَتتط تت ارل التتيقل ا املتتْاضز البؿتتطٓ٘
املاٍلتت٘ متتة ذبطٓتتط املؿتتَس الػتتنعٕ البكتتطٖ ّإثتتسا ،يتتْاع خاقتتُّ٘ٓ .67هتتا إىل ٍتتصا
الْنة الاسبرل الػّٕ ٛغرل املعقلً للنْاضز البؿتطٓ٘ جتا ػبعت العيكتط البؿتطٖ عاٜقتا أمتاو
ت ٍٔ ٍصا القطام.68
دبسض االؾتاضٗ إىل أٌ ّظاضٗ االتكتال متً ختال زعنَتا اَتْزاع الكتجفٔ ّذبفٔتعٍه
عل ٙاالباكاض ّاالبسام ّالطية مً مػاْ ٚفتاٛتَه املَئت٘، ،امتت بإثتسا اتاٜعٗ االبتسام
الكجفّٕ ،الادفٔ مً غعط الايق ا القطاضاعّ ،إثسا بطا،اع للكجاي٘...إخل.
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إثكأٜاع البطا ٘،املَئ٘ للكجفٔ بطغه غي٘ 2015
قجاا
ض
ماسضب

الكيز

قجا
ا مَين

الػنعٕ
البكطٖ

459

13

أىاٙ

218

7

3

ش ط

241

6

128

اانْ

مكْ

تقين

طبطت

131

155

51

809

32

5

265

123

46

544

م

املطاة :مْ،ة ّظاضٗ االتكال املغطبٔ٘

لكً ٓبق ٙاالياع مً العقاب عل ٙاالعاساٛاع الو تػاَس الكجفٔ  ،ال غتٔنا ا
صبال الاجقٔقاع ،ثٔتث ا ملهتآقاع ّاملاابعتاع تكت إىل ثتس تلفٔتق تَته شلته بتسعْ ٚناملتؼ
بالػتتام٘ ّاألمتتً التتساخلٔ ن ّغتتبيَه; عتتاّٗ علتت ٙثبتتل املْا،تتة االلكذلّىٔتت٘ ّدبتتطٓه
املبلغ عً اىاَا اع ثقْق االىػاٌ ّيانجٕ الطؾْٗ ،69أثس أ دل الاجسٓاع التو تَتسز
غتتام٘ الكتتجفٔ ّ ،أٌ فالتت٘ املػتتاٛل٘ عتتً ازبتتطاٜه املطتكبتت٘ نتتس الكتتجفٔ عيكتتط
أغاغٕ ا مية ّْ،م اعاساٛاع ا املػاقب .70
مقاضى٘ ب معطٔاع غيْاع  2013ّ 2012ثْل ثاالع الاهٔٔق الو تعطو شلا
الكجفٌْٔ أايا ٛمعاّل٘ عنلَه
اسباالع

تقطٓط 2012

تقطٓط2015

عسز اسباالع املػبل٘

15

9

عسز الكجفٔ الصًٓ تعطنْا للاهٔٔق

20

14

االعاساٛاع املػبل٘ نس الػلطاع العنْمٔ٘

7

5

االعاساٛاع املػبل٘ نس أؾدام شاتٔ أّ
صبَْل أّ اَ٘ أايبٔ٘

8

4

املكسض :املطاة :الاقطٓط الػيْٖ لليقاب٘ الْ ئ٘ للكجاي٘ املغطبٔ٘ لػي٘ 2013
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ٍت -الاسابرل الاقئ٘:
ٓعادل البجث عً ،طٔع٘ ىَا ٜ٘ٔمة البتث الايتاظطٖ /الانتاالٕ ا غتٔاق مؿتطّم ذبتسٓث
الاكيْلْأاّ ،اثذلاو الاعاماع املغطب السّلٔ٘ الو تلعمُ بابين الط،نٔت٘ ا البتث الػتنعٕ
البكطٖ ،بت ثلتْل ّ ، 2015متً الػتناع الطٜٔػتٔ٘ للعكتط الط،نتٕ أٌ الاكيْلْأتا تتاغرل
باغانطاض لكٕ تليب اثأاااع املػتادسم  ،71إال أٌ ٍتصا الاْاتُ ّاالخأتاض التاقين ٓطتطح
مطتبط٘ بس، ٚسضٗ ّغا ٜاالعاو الػنعٔ٘ البكطٓ٘ الْ ئت٘ علت ٙاغتاقطاب
عسٗ مؿا
املؿتتاٍسًٓ ّإغتتطاَٜه بالاْاتتُ عبتتْ البتتث الط،نتتٕ ا غٔتتاب ميتتاة إعامتتٕ ٓاػتته بتتازبْزٗ
ّٓػابٔل لاطلعاتَه ّاىؿغاالتَه.
ّ،تتتس اغبتتتطو املغتتتطب علتتت ٙغتتتطاض بلتتتساٌ أختتتط ،ٚميتتتص  1996ا إعتتتازٗ ٍٔكلتتت٘ ،طتتتام
تكيْلْأا االتكاالع،ّ ،تاو ا ٍتصا ااتال باعانتاز عتسٗ طبططتاع ّاغتذلاتٔبٔاع ٍّتٕ
علتتتت ٙالاتتتتْالٕ :املدطتتت اشبناغتتتتٕ ّ ،2003 -1999إغتتتتذلاتٔبٔ٘نe-MAROC2010ن

املناسٗ مً الفذلٗ ّ ،2010 -2005أخترلا إغتذلاتٔبٔ٘ املغتطب الط،نتٕ نMN2013ن املناتسٗ
ما ب  .2013ّ 2009نا اعانسع ٍصِ األخرلٗ لاجقٔق أٍسايَا عل ٙأضبع٘ أّلْٓاع متالت
ا ،72الاجْل اال اانتاعٕ ،اشبتسماع العامت٘ املْاَت٘ للنتطتفق ّ ،اغتاعنال املعلْمٔتاع متً
تتتط املقتتتاّالع الكتتتغطّ ٚاملاْغتتتطّ٘ ،أختتترلا تطتتتْٓط الكتتتياعاع املطتبطتتت٘ باكيْلْأتتتا
املعلْماع.
ّملْا ب٘ ٍصِ االغذلاتٔبٔ٘ ،يقس إ ّنة  53إاطا ٛعنلًّٔا بغا مالٕ بلت  5.19ملٔتاض
زضٍتته .لكتتً ضغتته ربكتتٔل ٍتتصا الغتتا املتتالٕ الكتتبرل علتت ٙإغتتذلاتٔبٔ٘ املغتتطب الط،نتتٕ
 ،2013يإٌ االؼ األعل ٙللجػاباع غب عسٗ ماثراع ىص ط ميَا عل ٙغبٔ املاال ال
اسبكط:
 ىتتْا،ل علتت ٙمػتتاْ ٚاالغتتذلاتٔبٔ٘ :إ إغفتتال املقاضبتت٘ الاؿتتاض ٔ٘ ب ت الفتتاعلّاملاسخل ا املٔساٌ;
 الطتتابة غتترل التتسٔ،ق لإلغتتذلاتٔبٔ٘ :ضغتته اعانتتاز إغتتذلاتٔبٔ٘ املغتتطب الط،نتتٕ علتتّٙنة أّلْٓاع ّمبازضاع ّإاطاٛاع لايعٓلَا ،إال أىَا ا تتسعه بإغتذلاتٔبٔاع ،طاعٔت٘ ذبتسز
احملآْاع الافكٔلٔ٘ لك مؿطّم ّ صا املػا ط الو غاابة لبلْغ األٍسا ;
 غٔاب الس ٘،عل ٙمػاْ ٚاألّلْٓاع ّاملؿاضٓة البئْٓ٘; -نعز عل ٙمػاْ ٚثكام٘ االغذلاتٔبٔ٘ ّضبسّزٓاُ عل ٙمػاْ ٚالقٔازٗ;
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 ضيٓ٘ ضبسّزٗ ا يلٔاع القٔازٗ;ّبيا ٛعل ٙىاتاٜة ٍتصا الاقٔتٔهْٓ ،قتٕ االتؼ األعلت ٙللجػتاباع الػتلطاع اسبكْمٔت٘
املكلف٘ بايفٔص االغذلاتٔبٔاع الط،نٔ٘ ّعل ٙضأغَا الْظاضٗ املكلف٘ باكيْلْأتا املعلْمتاع
ّاالتكال با ٓلٕ:
 إنفا ٛالطابة الطزلٕ عل ٙعنلٔ٘ إعساز ّاعانتاز االغتذلاتٔبٔ٘ الط،نٔت٘ ّالا تسمً إؾطان ّتعب ٘ٝمجٔة الفاعل ا ٍصا ااال;
 ذبسٓتتتس ّنتتتب العياقتتتط املطاعٔتتت٘ للسضاغتتتاع االغتتتذلاتٔبٔ٘ الط،نٔتتت٘ ّتعطٓتتتزمطثل٘ ّالعن عل ٙاعانازٍا مً ،ب زبي٘ خاق٘;
طبطااع
 األختتتص ا اسبػتتتباٌ الػتتتٔا ،ازبَتتتْٖ ّاحمللتتتٕ ّزضاتتت٘ ىهتتتبَنا علتتت ٙمػتتتاْٚتكيْلْأا املعلْماع خال مطثل٘ تكنٔه ّإعساز االغذلاتٔبٔ٘ الط،نٔ٘;
ّدبسض االؾاضٗ إىل أىُ خال غي٘ ، ،2015س إ:
 تعسٓ اع ٕٜللقاىٌْ  77.03املاعلق باالتكتال الػتنعٕ البكتطّٖ ،شلتك متً ختالالقاىٌْ ض،ه  83.13املاعلق بكْضٗ املطأٗ ا االعاو اغاَس أغاغا ضباضبت٘ الكتْض الينطٔت٘
الػلبٔ٘ للنطأّٗ 73مية االؾَاض الصٖ ٓاهنً إغا ٗٛللنطأٗ أّ ٓيطْٖ علت ٙضغتال٘ متً بٔعاَتا
بث قْضٗ زطٔ٘ غلبٔ٘ أّ تكطؽ زّىٔاَا أّ تتسعْ إىل الانٔٔتع بػتبل ايػتَا ّ ،74تصلك
اليَْو باقاي٘ املػتاّاٗ بت ازبيػت ّاسبتطم علت ٙمبتسأ املياقتف٘ ا املؿتاض ٘ ا ت
الدلامة نشاع الطابة الػٔاغٕ ّاال،اكازٖ ّاالااناعٕ ّالاقتاانّ ،75إبتطاظ األزّاض اليْعٔت٘
للنطأٗ ّٔ،ناَا ا الاينٔ٘ البؿطٓ٘;
 ّمً أا اثذلاو االلاعاماع السّلٔ٘ للنغطب بإثسا الاجْل مً البث الانتاالٕ إىلالبث الط،نٕ مة ْٓ 17ىْٔ  ،2015إ تعسٓ اع ٕٜللقتاىٌْ  77.03متً ختال املكتاز ٘،علتٙ
القتتاىٌْ  96.14املاعلتتق باالىاقتتال إىل الالفتتعٗ الط،نٔتت٘ األضنتتَّٔ٘ٓ ،تتس القتتاىٌْ إىل ت ت رل
االىاقتال عبتْ البتث الط،نتتٕ ّإنتاي٘ تعتاضٓز اسٓتسٗ الغتتأعاب األزتاو ازبسٓتسٗ لاتكتتال
ّ تصلك نتتب الاعامتاع املاتتسخل ازبتسز ،نتتا إ تكتطٓؼ زّض اشلٔت ٗ العلٔتا لاتكتتال
الػتتتنعٕ البكتتتطٖ ا عنلٔتتت٘ الذلختتتٔل 76للناعَتتتسًٓ ازبتتتسز ا مٔتتتساٌ الالفتتتعٗ الط،نٔتتت٘
األضنٔ٘;
 ّمً أا محآ٘ القاقتطًٓ إظا ٛاملهتام الػتنعٔ٘ البكتطٓ٘ املهتطٗ ّاملػتاٍن٘ اتطبٔاَه علّ ٙغا ٜاالعاو ّمحآ٘ املػتاَلكّ ،تععٓتع محآت٘ ثقتْق األؾتدام ا ّنتعٔ٘
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إعاّ ٘،مياٍه٘ العيز ّازبطميّ٘ .77مً أا العن عل ٙاغافازٗ اَاع املنلكت٘ متً تغطٔت٘
ائتت٘ للدتتسماع االشاعٔتت٘ ّالالفعٓتتّ٘ ،العن ت علتت ٙزعتته ّتكتتطٓؼ مقْمتتاع ازبَْٓتت٘ عتتدل
تْيرل تغطٔ٘ صبالٔ٘ ميكف٘ تهنً للنْا ياع ّاملْا ي املػاّاٗ ا الْلْت لْغتا ٜاالعتاو
العنْمٔ٘ ّاشباقّ٘ ،تاناؾ ٙمة ماطلباع تْغٔة العطو الػنعٕ البكطٖ ّإعاو القتطب،
باالناي٘ إىل إعطا ٛاأليهلٔ٘ لإلىاات الػنعٕ البكطٖ أايا ٛإعساز ؾبك٘ بطاصبَه;78
ّعلُٔ ،يإٌ يياق االقاح تبسّ ّاعسٗ لكيَا قعب٘ ّتعذلنَا صبنْع٘ متً الاجتسٓاع،
أبطظٍا الاقاي٘ الػٔاغٔ٘ القسمي٘ الو تكب الطبق٘ الػٔاغٔ٘ بدالتز مػتآْاتَا ّمتيعَتا
مً االىطتاق لافعٔت مقاهتٔاع السغتاْض ازبسٓتس .79نتا أٌ الكتاو عتً إقتاح االعتاو
باملغطب ،ال ٓعسّ أٌ ٓكتٌْ صبتطز خطتاب غٔاغتٕ ٓابتُ مهتنْىُ إىل ػتل الْ،تت ّإىل
دباٍ الططاٜق ّاملياٍة الو ،س دبع شلك االقاح مطتبطتا بإعتازٗ الا غتٔؼ ;80أٖ دبعت
ميُ إقاثا جكيا ال ٓػايس إىل صبطز ىْآا غالبا ما ٓعاز ااذلاضٍا أماو أٖ يؿت ا بلتْغ
تلك املقاقتس علنتا ب ىَتا أغتالٔل زضت علَٔتا الكتارل متً امليتافع متً اىَتعاو ٍتصا االعتاو
ّتسىٕ أثْالُ ٍّه ا الغالل أٓها ،لْبٔاع تعادل ا (إقتاح) االعتاو ّعاقتُ يػتاز أمطٍتا
ّغقْو غلطاَا.81
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شهرشجع
 .1العْمل٘ لٔػت صبطز عنلٔ٘ ا،اكازٓ٘ ،ب ٍٕ عنلٔ٘ شاع أبعاز اااناعٔ٘ ّغٔاغٔ٘ ّبّٔ ٘ٔٝاقائ٘ ّ،اىْىٔ٘ أٓها تااط ا الاناة
الكام جبنٔة ثقْق االىػاٌ ّاسبطٓاع األغاغٔ٘ .نا أٌ العْمل٘ تأ يطقا برلٗ ا الاينٔ٘ ،لكً الافاّع الؿسٓس ا
تقاغه يْاٜسٍا ّتْظٓة تكالٔفَا ٓؿك ااىبا مً العنلٔ٘ الو تااط غلبا ا الاناة الكام جبنٔة ثقْق االىػاٌّ ،خباق٘
ا البلساٌ اليامٔ٘ .للنعٓس اىرط، ،طاض ازبنعٔ٘ العام٘ ل مه املاجسٗ ض،ه ،A/RES/70/159الكازض بااضٓذ  10يدلآط
 ،2016ثْل نالعْمل٘ ّيااضٍا عل ٙالاناة الكام جبنٔة ثقْق االىػاٌن ،م.3
 .2ضبنس عابس ازبابطٖ،ن العْمل٘ ّاشلْٓ٘ الاقائ٘ن ،صبل٘ املػاقب العطبٕ ،مط ع زضاغاع الْثسٗ العطبٔ٘ ،العسز ،228
(يدلآط  ،)1998م.16
 .3املطاة الػابق ،م .16
 .4للنعٓس ،اىرط :نتقطٓط اشبنػٔئ٘ ،املغطب املنكً ،إغَاو ا اليقاف العاو مً أا نْح مؿذلنن 50 ،غي٘ مً الاينٔ٘
البؿطٓ٘ ّيياق غي٘  ،2025اللبي٘ املسٓطٓ٘ ،www.rdh50.ma ،م.244
 .5املطاة الػابق.
 .6اْزٓت الظاض ،غْغْٔلْأا االتكال ازبناٍرلٖ ،تطمج٘ علٕ ّ ف٘ ٍّٔاه غطاؼبٕ ،تقسٓه يدط السًٓ القا( ،زمؿق :زاض
الٔيابٔة للطباع٘ ّاليؿط ّالاْظٓة ،)1994،م .17
 .7مجال السًٓ الياإ  ،ن ّغا ٜالاْاق االااناعٕ غاٍنت ا املعٓس مً اسبطٓ٘ عل ٙثػاب أخأ،اع املَي٘نْٓ ،مٔ٘
املػا ،ٛالعسز 3194 :الاااا.2017/01/24 ٛ
 .8ىْضالسًٓ العإٍ ،املسخ لعله االاانام املغطبٕ ،زياتط ّاَ٘ ىرط( ،الساض البٔها :ٛمطبع٘
 .9اليباح ازبسٓسٗ ،)2011 ،العسز  ،20و ،1م.69
االعاو العنْمٕ ا املغطبن ،عل ٙالطاب االلكذلّىٕ الاالٕ:
 .10مجال السًٓ الياإ ،ن ٍصِ ّظاٜز ّمؿا
.11
.12
.13
.14
.15

.16

.17

.18
.19

-

www.hespress.com/medias/201451.html

للنعٓس ،اىرط ،نالاقطٓط الػيْٖ للبث الفها ٕٜالعطبٕ 2013 -2012ن ،اللبي٘ العلٔا للايػٔق ب القيْاع الفها ٜ٘ٔالعطبٔ٘،
اذباز إشاعاع السّل العطبٔ٘ ،القاٍطٗ  ،2014م.12
عبس اع ثساز  ،ن القها ٛاالزاضٖ املغطبٕ عل ٙنْ ٛالقاىٌْ احملس للنجا ه االزاضٓ٘ن ،مطابة ميؿْضاع عكاظ ،الطبع٘
الااىٔ٘  ،1995م .15
املطاة الػابق،م.15 :
أمحس الغعلٕ ،ن القطام الػنعٕ البكطٖ العنْمٕ ا املغطب :ازبنَْض ا ،لل اشبسم٘ العنْمٔ٘ن ،صبل٘ اذباز االشاعاع
العطبٔ٘ ،العسز ( ،2غي٘  ،)2011م .35
ضبنس غعالٕ ،الكاتل العاو لْظاضٗ االتكال املغطبٔ٘ ،ا لناُ االياااثٔ٘ لليسّٗ السّلٔ٘ ثْل مْنْم ،ن االعاو املغطبٕ
ّضٍاىاع املػاقب ن ،الو ىرناَا امليرن٘ املغطبٔ٘ لإلعا و ازبسٓس بؿطا ٘ مة ّظاضٗ االتكال ،املناسٗ عل ٙااا٘ أٓاو مً 20
إىل  22ماٖ  ،2016بالطباو.
ىاقط ٍنْ أظزاٖ ،ن قْضٗ األماظٓغٔ٘ ا االعاو الػنعٕ البكطٖ باملغطب، :طا ٗٛا يطنٔ٘ االىاقال مً تلفعٗ اال،كا ٛإىل
تلفعٗ املكاسب٘ن ،مساخل٘ ا أؾغال اللقا ٛالْ ين الصٖ ىرنُ مط ع الذلمج٘ ّالاْأق ّاليؿط ّالاْاق ْٓمٕ 03ّ 02
أ اْبط  ،2004بْ ال٘ املغطب العطبٕ ل ىبا ٛبالطباو.
للنعٓس ،اىرط ،زٓباا٘ نالقاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖن ،الرَرل الؿطٓز ض،ه 257 -04 -1
الكازض ا  25مً شٖ القعسٗ  1425بايفٔص نالقاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖن ،ازبطٓسٗ الطزلٔ٘ ض،ه
 5288الكازضٗ بااضٓذ  23شّ اسبب٘  3 -1425يدلآط .2005
للنعٓس ،اىرط :نالطغال٘ امللكٔ٘ إىل أغطٗ الكجاي٘ ّاالعاو بياغب٘ الْٔو الْ ين لإلعاون 15 ،ىْىدل .2002
للنعٓس ،اىرط :ضبانطٗ الس اْض عبس اع العطّٖ ثْل ن املْا ي٘ ّاملػاٍن٘ ّاااّضٗن ،أٓاو  3،4،5زايدل  ،2014باملكاب٘
الْ ئ٘ بالطباو ،ىل احملانطٗ ميؿْض عل ٙاع: ٜ
ازبع ٛاألّل عل ٙالطاب :

http://www.alyaoum24.com/238098.html

303

304

 ازبع ٛالااىٕ عل ٙالطاب http://www.alyaoum24.com/238264.html : .20أمحس املطابطٕ ،نقية القطاض ا الػٔاغ٘ اشباضأ٘ املغطبٔ٘ عل ٙنْ ٛالسغاْض ازبسٓسن ،صبل٘ ّاَ٘ ىرط ،العسز 51
(ؾاا -2012ٛالػي٘ الػازغ٘ عؿط) ،م.47
 .21مجال السبعٕ ثٔاقاع ،املسخ ا االاانام الػٔاغٕ، :طا ٗٛا قْضٗ الػٔاغ٘ ّااانة ّذبسٓاع القطٌ ازبسٓس( ،عناٌ:
زاض الٔؼ العماٌ ،)2016 ،و ،1م .309
.23
.24

.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

M.Drissi.Alami Machichi, "Les autorités autonomes de régulation", article publié sur le lien suivant :
www.haca.ma/AUTORITES%20AUTONOMES%20DE%20REGULATION.

بْؾعٔل إٍال ،نأٖ زغاْض ملغطب الغس؟ن ،صبل٘ أم  ،الااضٓذ -الاقاي٘ -ااانة ،العسز  (،37 -36الساض البٔها :ٛمطبع٘
اليباح ازبسٓسٗ ،الساض البٔها ،)2011 ، ٛم.299
ّضغه ما ؼبققُ صبال الذلبٔ٘ ّالاكًْٓ مً تطْض بفع االىفااح عل ٙتكيْلْأا املعلْماتٔ٘ ،يابس مً الاعام حبصض مة
ّغا ٜاالعاو الػنعٔ٘ البكطٓ٘ ّما ميكً أٌ ذبن معَا مً طبا ط ،س تعكز با ٍْ اااناعٕ ّاقاا لكاحل ضٍاىاع
أخط ٚتكيْلْأ٘ ّا،اكازٓ٘ ّغٔاغٔ٘  ٍّْ...ما ٓفطو علٔيا ثانا أٌ ىا ط اىفااثيا ٍصا بؿطّو متيجيا القسضٗ علٙ
االغافازٗ مً الاطْضاع الاكيْلْأ٘ ،مة عسو يقساٌ ازباىل الذلبْٖ لقسضاتُ ّظباعاُ .للنعٓس ،اىرط :ز .عبس الييب
ضاْاىٕ  ،ن الاعلٔه ا عكط املعلْماع :دبسٓس تطبْٖ أو ٍّه تكيْلْإن ،ميؿْضاع العمً ،مطبع٘ اليباح ازبسٓسٗ الساض
البٔها ،ٛالعسز  ،2005/46م ّ 4ما بعسٍا.
،طاض ازبنعٔ٘ العام٘ ل مه املاجسٗ ض،ه  ،A/RES/70/213الكازض بااضٓذ  17يدلآط  ،2016ثْل ن تػدرل العله
ّالاكيْلْأا ّاالباكاض ألغطاو الاينٔ٘ن ،م.3
للنعٓس ،اىرط :نالقاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖن ،مطاة غابق.
للنعٓس ،اىرط ،الفك األّل مً زغاْض .2011
للنعٓس ،اىرط ،زٓباا٘ نالقاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖن ،مطاة غابق.
املازٗ األّىل مً املطاة الػابق.
املازٗ الااىٔ٘ مً املطاة الػابق.
املازٗ  54مً املطاة الػابق.
املازٗ  62مً املطاة الػابق.
املازٗ  57مً املطاة الػابق.
تاٍ اشلٔ ٘ٝالعلٔا للقٔاو ب حبا لس ٚاألؾدام املص ْضًٓ ّشلك ّيقا ألثكاو املازٗ  15مً الرَرل الؿطٓز ض،ه -1
 212 -02املاعلق باشلٔ ٘ٝالعلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖ (اشلا ا).
املازٗ  63مً القاىٌْ  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،مطاة غابق.
ضبنس ضيّ ٓعٔـ ،ن االشاع٘ ّالالفعٌْٓ ّضٍاىاع اسبْ ن٘ن ،صبل٘ االشاعاع العطبٔ٘ ،العسز  ،2016/3م.7

Jamal Eddine NAJI, " L’image de l’Espagne dans les médias marocaines", revue Marocaine de
recherche en communication, spécialisée dans les recherches en matière d’information de communication,
de population et de sondage d’opinion , éditée par l’institut supérieur de l’information et de communication ,
N°14 Mars 2002, p :7.
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املازٗ  46مً القاىٌْ 77.03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،مطاة غابق.
مجال السًٓ الياإ ،ن ّغا ٜالاْاق االااناعٕ غاٍنت ا املعٓس مً اسبطٓ٘ عل ٙثػاب أخأ،اع املَي٘ن ،مطاة غابق.
املازٗ  48مً القاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،مطاة غابق.
املازٗ  50مً ىفؼ املطاة الػابق.
املازٗ  51مً القاىٌْ  77.03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،ازبطٓسٗ الطزلٔ٘ عسز  5288الكازضٗ بااضٓذ  3يدلآط ،2005
مطاة غابق.
املازٗ  52مً املطاة الػابق.
ضنا اليباض ،نأظم٘ القطام العنْمٕ الػنعٕ البكطٖ ّمػاقبلُ ا الْ ً العطبٕن ،مطاة غابق،م .14
املطضاة الػابق.
أمٔي٘ ملطٓين الٍْابٕ  ،ن االعاو الػنعٕ البكطٖ ّربلٔق اسبٔاٗ العام٘ :زّض اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖن ،مطاة
غابق ،م.177
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 .47ػبل أٌ ٓكٌْ املطا،بٌْ ضبلف ّأٌ ؼبنلْا بطا ٘،مَئ٘ مػلن٘ مً ،ب اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖ ّيق
االاطاٛاع احملسزٗ ا ىرامَا الساخلٕ .للنعٓس ،اىرط :املازٗ  21مً القاىٌْ  11.15املاعلق بإعازٗ تيرٔه اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال
الػنعٕ البكطٖ ،ازبطٓسٗ الطزلٔ٘ عسز  20 -6502شّ اسبب٘  22( 1437ؾايدل .)2016
 .48املطاة الػابق.
 .49تاناة بكام األٍلٔ٘ القاىْىٔ٘ ّاالغاقال املالّٕ ،تاْيط عل ٙمٔعاىٔ٘ خاق٘ للاػٔرل ّالابَٔع ٓهطلة بايفٔصٍا الطٜٔؼ
بكفاُ يمطا بالكط ّ ،ال ربهة غْ ٚملطا،ب٘ مالٔ٘ بعسٓ٘ ٓهطلة بَا االؼ األعل ٙللجػاباع .للنعٓس ،اىرط :مص طٗ
اشلٔ ٘ٝاملط عٓ٘ للْ،آ٘ مً الطؾْٗ ّضباضباَا ثْل نمؿطّم ،اىٌْ ض،ه  31 -13املاعلق باسبق ا اسبكْل عل ٙاملعلْماعن،
أبطٓ .2013
M.Drissi.Alami Machichi, "Les autorités autonomes de régulation", o.p.
Indrajit Banerjee et Kalinga Senévirante," La Radiotélévision de service public : une sélection de bonne
pratiques", UNESCO 2005, pp : 13-15.
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أمٔي٘ ملطٓين الٍْابٕ  ،ن االعاو الػنعٕ البكطٖ ّربلٔق اسبٔاٗ العام٘ :زّض اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖن ،مطاة
غابق ،م .180
املَسٖ امليبطٗ ،اسبطب اسبهاضٓ٘ األّىل :مػاقب املانٕ ّمانٕ املػاقب ( ،الساض البٔها :ٛاملط ع الاقاا العطبٕ،
 ،)2014و ،9م.388
املطاة ىفػُ.
أمحس بْزضام  ،ن إقاح القطام الػنعٕ البكطٖ باملغطبن ،أؾغال ىسّٗ زّلٔ٘ ْٓمٕ  16 -15أبطٓ  ،2010مً تيرٔه لٔ٘
العلْو القاىْىٔ٘ ّاال،اكازٓ٘ ّاالااناعٔ٘ جبامع٘ ضبنس األّل بْاسٗ ّمعَس السضاغاع االيطٓقٔ٘ جبامع٘ ضبنس اشبامؼ-
الػْٓػٕ -الطباو ثْل ن زٓيامٔ٘ االقاح ا زّل االذباز املغطب العطبٕنّ( ،اسٗ :مطبع٘ ُ ثػ  ،)2010 ،لٔ٘
اسبقْق بْاسٗ ،م .233
املازٗ  54مً القاىٌْ 77.03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ.
املازٗ  55مً املطاة الػابق.
عبس اللطٔز بً قفٔ٘ ،ن ذبْالع القطام االعامٕ الػنعٕ البكطٖ باملغطب ّضٍاىاتُ ااانعٔ٘ن ،مطاة غابق ،م.24 :
للنعٓس ،اىرط ،ن الاقطٓط الػيْٖ ثْل الكجاي٘ املكاْب٘ ّاالعاو الػنعٕ البكطٖ 2006نّ ،ظاضٗ االتكال ،م.27
املطاة الػابق ،م.28
املطاة الػابق ،م .31
عبس الععٓع اليْٓهٕ ا تكطٓ زبطٓسٗ املػا ٛبااضٓذ ّ ،2008 -11 -20زعا اليْٓهٕ ا ٍصا الاكطٓ إىل اخأاض مسٓطٖ
الالفعٗ عل ٙأغاؽ عقس بطىامة ما ما ٓاه ا يطىػا ّزّل أخط ّ ،ٚالل ب ٌ ٓكٌْ ٍاال ٛاملسٓطًٓ مً املَئ ّؽبهعٌْ
للنجاغب٘.
للنعٓس ،اىرط:ن الاقطٓط الػيْٖ ثْل الكجاي٘ املكاْب٘ ّاالعاو الػنعٕ البكطٖ 2006ن،مطاة غابق.
املطاة الػابق.
إ إثسا اللبي٘ الاقئ٘ املؿذل ٘ ّاملاكْى٘ مً جالٕ االزاضٗ ّجالٕ اشلٔٝاع اليقابٔ٘ ،للنعٓس ،اىرط :املْ،ة االلكذلّىٕ
لليقاب٘ الْ ئ٘ للكجاي٘ املغطبٔ٘www.snpm.ma.
املازٗ  57مً القاىٌْ  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،مطاة غابق.
للنعٓس ،اىرط :اطٓسٗ املػا ٛالكازضٗ بااضٓذ .2009/06/1
للنعٓس ،اىرط:ن 50غي٘ مً االعاو ّاالتكال باملغطب ،مً ظَرل اسبطٓاع العام٘ إىل صبانة االعاو ّاملعطي٘ن(،الطباو:
ميؿْضاع ّظاضٗ االتكال ،)2007،م .30
ٍؿاو مسعؿا  ،نالػٔاغ٘ االعامٔ٘ ا املغطب :الػنعٕ البكطٖ زْشاان ،أ طّث٘ لئ ؾَازٗ الس اْضاِ ا عله الػٔاغ٘
ّالقاىٌْ السغاْضٖ ،اامع٘ اسبػً الااىٕ ،لٔ٘ العلْو القاىْىٔ٘ ّاال،اكازٓ٘ ،ع الؿق الساض البٔها ،ٛالػي٘ ازبامعٔ٘
 ،2010 -2009م.334:
للنعٓس ،اىرط :ن بٔاٌ ازبنعٔ٘ املغطبٔ٘ سبقْق االىػاٌ الكازضبياغب٘ الْٔو العاملٕ للجق ا الْقْل إىل املعلْماعن ،املكال
املط عٖ بااضٓذ  28ؾايدل  ،2016عل ٙالطاب االلكذلّىٕ الاالٕhttp://www.amdh.org.ma/ar/communiques-:
ar/com-acces-information-2016
،طاض ازبنعٔ٘ العام٘ ل مه املاجسٗ ض،ه  ،A/RES/70/162الكازض بااضٓذ  17زايدل ،2015ثْل ن غام٘ الكجفٔ
ّمػ ل٘ االياع مً العقابن ،م.4:
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للنعٓس ،اىرط ،ن تع عٓع ّمحآ٘ مجٔة ثقْق االىػاٌ ،املسىٔ٘ ّالػٔاغٔ٘ ّاال،اكازٓ٘ ّاالااناعٔ٘ ّالاقائ٘ ،با ا شلك
اسبق ا الاينٔ٘ن ،تقطٓط املقطض اشبام املعين باععٓع ّمحآ٘ اسبق ا ثطٓ٘ الطأٖ ّالاعبرل ،زٓفٔس اٖ ،األمه املاجسٗ،
ازبنعٔ٘ العام٘ ،صبلؼ ثقْق االىػاٌ  22 ،A/HRC/29/32ماٖ .2015
ملدل الاقطٓط اشبام باقٔٔه إغذلاتٔبٔ٘ املغطب الط،نٕ  ،2013االؼ األعل ٙللجػاباع يدلآط  .2014أّ اىرط :نالاقطٓط
الاقٔٔنٕ الغذلاتٔبٔ٘ املغطب الط،نٕ  ،2013الكازض عً االؼ األعل ٙللجػاباع ازبع ٛاألّل يدلآط 2014ن ،م-173 :
.198
ا ٍصا الػٔاق ّاَت اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖ إىصاضا لؿط ٘ نقْضٓاز -القياٗ الااىٔ٘ن ،الخاشلا بالاعاماتَا
الْاضزٗ ا القاىٌْ 15.11املاعلق بإعازٗ تيرٔه اشلا اّ ،القاىٌْ  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطّٖ ،زيذل ذبناع
ؾط ٘ نقْضٓاز -القياٗ الااىٔ٘نّ ،بعس اال ام عل ٙتقطٓ ط املسٓطٓ٘ العام٘ لاتكال الػنعٕ البكطّٖ ،ؾكآ٘ ازبنعٔ٘
السميقطا ٔ٘ ليػا ٛاملغطب خبكْم ثلق٘  23ىْىدل  2016مً بطىامة نقباثٔاع 2Mنّ .ثٔث إىتُ ا إ اض الاابة املياره
للدلامة الو تباَا اشبسماع االشاعٔ٘ ّالالفعٓ٘ ،الثرت اشلٔ ٗ العلٔا لاتكال الػنعٕ البكطٖ مً خال تابعَا
ٔفٔ٘ إخفا ٛا ااض الو
سبلقو  25ّ 23ىْىدل  2016مً بطىامةنقباثٔاع 2Mن أىَنا تهنياا مؿاٍس ا يقطٗ نمجالن تب
ترَط علّ ٙاُ املطأٗ الو تاعطو للعيز ،ثٔث أ،سمت طباكّ٘ ا الابنٔ علّ ٙنة مػاجهطاع ،كس إخفا ٛيااض
العيز عل ٙالْاُّ ،أ لعت الػٔساع عل ٙأزّاع الابنٔ الو ميكً اغاعناشلا ّاسبٔ الو ػبل اللبْ ٛإلَٔا.للنعٓس،
اىرط ،ن ،طاض االؼ األعل ٙلاتكال الػنعٕ البكطٖ ض،ه  01 - 17أٌ ؾط ٘ نقْضٓاز 2Mن ا ذبذلو املقاهٔاع
القاىْىٔ٘ ّالايرٔنٔ٘ ّّاُ إىصاضا للؿط ٘ن ،الكازض بااضٓذ  19ضبٔة الااىٕ ٓ 18( 1438يآط .)2017
املازٗ  3مً الرَرل الؿطٓز ض،ه  1.15.120الكازض ا  18مً ؾْال  4(1436غؿت  )2015بايفٔص القاىٌْ  83.13القانٕ
باانٔه القاىٌْ ض،ه  77 -03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،ازبطٓسٗ الطزلٔ٘ عسز  8 -6389شّ القعسٗ 24( 1436
غؿت .)2015
املازٗ  8مً املطاة الػابق.
الذلخ ٔل ٓعين أزاٗ للنطا،ب٘ أّ ؾك مً أؾكال الط،اب٘ االزاضٓ٘ املػبق٘ عل ٙالكجاي٘ أّ با ٕ،األىؿط٘ االتكالٔ٘ الو
تؿذلو ئَا الػلطاع االعاناز أّ املْايق٘ املػبق٘ الىؿا ٛماغػ٘ غْا ٛاىت قجفٔ٘ أّ ،ياٗ تلفعٓ٘ أّ إشاعٔ٘ .يالذلخٔل
ببطز تْيط الْااٜق ّاملعلْماع املطلْب٘ٓ ،اه تػبٔ الاكطٓ مً ،ب االزاضٗ زٌّ معاضن٘ .للنعٓس ،اىرط:

.78

للنعٓس ،اىرط :ن مقذلثاع االؼ األعل ٙلاتكال الػنعٕ البكطٖ بؿ ٌ مقذلح ،اىٌْ تعسٓ ّتانٔه القاىٌْ  03.77املاعلق
باالتكال الػنعٕ البكطٖن ،الكازضٗ بااضٓذ  12ؾعباٌ  1437املْايق ل  19ماٖ  ،2016ميؿْضٗ علٙ
الطاب http://www.haca.ma/newsDetail.jsp?version=Ar&idInfo=1036:
للنعٓس ،اىرط ،الرَرل الؿطٓز ض،ه  1.16.155قازض ا  21مً شٖ القعسٗ  25( 1437غؿت  )2016بايفٔص القاىٌْ ض،ه
 66.16املغرل ّاملانه بْابُ القاىٌْ ض،ه  77.03املاعلق باالتكال الػنعٕ البكطٖ ،ازبطٓسٗ الطزلٔ٘ عسز  17 -6501شّ
اسبب٘  19(1437ؾايدل.)2016
للنعٓس ،اىرط ،ثْاض مة عبس العالٕ ثامٕ السًٓ ،عهْ األماى٘ سبعب العسال٘ ّالاينٔ٘ ثْل :ن ّا،ة الاساية الػٔاغٕ املغطبٕ
الطاًٍ...الػٔا،اع ّاالماسازاعن ،مطاة غابق ،م.35:
العطبٕ بيذل ٘ ،نإعاو االقاح ال إقاح االعاون ،غلػل٘ ،هآا األم٘ ،ميؿْضاع ألْاٌ مغطبْٔ٘ ،ب بطٓؼ ،العسز،5
( :)2003م .6
املطاة الػابق ،م .6
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مقاااااارأي ألحاااا ا
عرصا ة ألحلا

اااا ا أل
يف ألحصاافر ة

ألحيومية ألحسعودية
درألسااااة حتليليااااة يف ناااارر تأ يااااة ألح اااا ن
ألإلعالمي

د .عبدالرحمن بن محمد بن صالح القحطاني
أضتاذ وطاعد  -كمٗ ٛاملمك خالد العطكسٖٛ
املىمك ٛالعسبٗ ٛالطعٕدٖٛ
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ملخـــص
تّدف الدزاض ٛإىل التعسف عم ٜوقاالت السأ ٙألحداث عاصف ٛاحلصً يف الصحاف ٛالٕٗوٗ ٛالطعٕدٖ ٛيف إطاز ٌظسٖ ٛالتأطري
اإلعالو٘ ،باضتخداً املٍّخ الٕصف٘ التحمٗم٘ ،عرب حتمٗن ،وقااالت الاسأ ٙاخلاصا ٛبأحادايفّا يف عٍٗا ٛواَ الصاحت; بم ا
( )726وقالاا ،ٛخاااله الفاان ٚوااَ (ٔ )ً2015/3/26حتاا ،)ً2015/4/22( ٜوااَ خاااله ٔ اااٟت ٌظسٖاا ٛالتااأطري اإلعالواا٘ األزب ا :
ااأ ،ط ٗعاا ٛاحلكااي (أٔ األحكاااً األخال ٗا )ٛفّٗااا ٔتااسٖٔخ ضا ن حمااّا ،باإل اااف ٛإىل
حتدٖااد امللااكمٔ ،ٛتقاادٖي حتمٗاان ضا
التعسف عم ٜأيفس التطٕز الصوين ٔجٕاٌب القٕ ٚأٔ الضعت فّٗا ٔزبطّا بأِداف عاصف ٛاحلصً.
تربش الدزاض ٛأِي الٍتاٟخ فٗىا ٖتعمق بتحدٖد ولكم ٛأحداث عاصف ٛاحلاصًِٔ ،إ أُ وٕ إا ةاٖا ٛاللاسعٗ ٛيف الٗىٍحااٞ
يف املست  ٛاألٔلٍ ٝط  ٛبم ،%38,7يفي امللكم ٛاألوٍٗ ٛفٗاملست  ٛالثاٌٗٔ ٛبٍطا  ،%14,2 ٛيفاي امللاكم ٛالدٍٖٗا ٛيف املست ا ٛالثالثاٛ
ٔبٍط ،%11,4 ٛيفي ولكم ٛاألوَ الطعٕدٔ ٙدٔه اجلٕاز يف املست  ٛاخلاوطٔ ٛبٍط .%3,3 ٛ
أوا بالٍط  ٛلتقدٖي حتمٗن ض لمىلكم ،ٛفقد جا ٞيف املست ا ٛاألٔىل الطا ب األوٍٗ ٍطا  ،%45,3 ٛيفاي وقااالت الاسأ ٙالا ال
تتطابق وا أ ٙضا ب واَ أضا اد أحاداث عاصاف ٛاحلاصً يف املست ا ٛالثاٌٗأ ٛبٍطا  %32,5ٛيفاي الطا ب الادٖين يف املست ا ٛالثالثاٛ
ٔبٍط .%17,2 ٛ
ٔفٗىااا ٖتعمااق بط ٗعاا ٛاحلكااي (أٔ األحكاااً) األخال ٗٛلمىلااكمٔ ٛأض ا ابّا ،ف ااالعٕد ٚإىل إٌٌٗاا ٛعىمٗٛعاصااف ٛاحلااصً ،بٍٗ ا
الدزاض ٛأُ وقاالت السأ ٙمل تطتٍد إىل أ ٙبٗاُ أٔ إٌُ واَ إاٌع عىمٗا ٛعاصاف ٛاحلاصً ،يف املست ا ٛاألٔىل ٔبٍطا  ٛكا ريٚ
جدأً.%90,4بالٍط  ٛلنٖٔخ ض ن حن ولكم ٛعاصف ٛاحلصًٔ ،ذلك باالضتٍاد إىل أطس حان الصاساا الادٔل٘ (يف الاٗىَ) ،فقاد
احتم املقاالتال مل تطاتٍد إلٝاأ ٙأطااز واَ أطاس حان ولاكم ٛعاصاف ٛاحلاصً املست ا ٛاألٔىل ٔبٍطا  ٛكا ري ٚجاداً ،%98,2يفاي
االضتٍاد إىل احلن /التعأُٔ ،بٍط  ،%0,7 ٛيفي يف املست  ٛالثالث( ٛوكسز)اإلكسآ /التٍافظٔ،احلن الطٗاض٘ ٔ ،مل ٍٖلاس يا٘،ٞ
ٔبٍط  ،%0,3 ٛيفي يف املست ا ٛالطادضا ٛاالٌطاحاد /التحٍاب ٔالتّدٟأ ٛاملٕاٞوأ ٛبٍطا ٔ ،%0,1 ٛيف املست ا ٛالثاوٍاٛمل ٖاركس أٙ
تسٖٔخ حلن ولكم ٛعاصف ٛاحلصً بالتطٕٖ.ٛ
كىا أٔ ح ٌتاٟخ الدزاض ، ٛيف إطاز فسٖضٌ ٛظسٖ ٛالتأطري اإلعالوا٘،أُ وقااالت الاسأ ٙاد زكاصت (األواس الارٖ ٙاده عماٜ
اإ ٚوقاااالت السأ)ٙعماا ٜبعااأ جٕاٌااب أحااداث عاصااف ٛاحلااصً (امللااكمٔ ٛأض ا اد عاصااف ٛاحلااصً) ،ال ا تتىاياا ٜو ا أِااداف
عاصف ٛاحلصً ،األٔه ٔالثاٌِ٘ٔ ،ىا :االضتحاب ٛلطمب السٟٗظ الٗىين لمتصد ٙلمعدٔاُ الر ٙتعس لاْ باالدٓ ٔياع ّا واَ
جاٌب ومٗلٗات احلٕيف٘ ٔالقٕات التابع ٛحلمٗفّا عم٘ ع داهلل صاحل ٔةاٖ ٛاللسعٗ ٛيف الٗىَٔ ،أغفم ( األواس الارٖ ٙاده
عم ٜاعت وقااالت الاسأ )ٙبلاكن ٔا اح طاسة إشالا ٛالتّدٖاد ألواَ املىمكأ ٛالادٔه اااأزِٔ ،ٚإ ا ادف الثالا واَ أِاداف
عاصف ٛاحلصًٔ ،بٍط  ،%3,3 ٛأ ٙبٕا ( )22وقال ٛوَ أصن ( ) 726وقال ،ٛكىاا أغفما وقااالت الاسأ ٙجٕاٌاب أخاس :ٝاحلكاي
األخال اا٘ مللااكمٔ ٛأض ا اد عاصااف ٛاحلااصً بااالعٕد ٚإىل إٌٌٗاا ٛعىمٗاا ٛعاصااف ٛاحلااصًٔ ،كاارلك تااسٖٔخ ض ا ن حاان الصااساا،
باالضتٍاد إىل أطس حن الصساا الدٔل٘ (يف الٗىَ) ٔعدً تالوطّا و ا دف األخري وَ أِدف عاصف ٛاحلاصًِٔ ،إ :التّٗ٠اٛ
الضتٍ٠اف العىمٗ ٛالطٗاضِٗٔ ;ٛرا وا ٖؤكد ٔ اإلطاز باملطتٕ ٝالثاٌ٘ وَ ٔ األجٍادِٔ ;ٚإ أِىٗا ٛالعٍاصاس املست طاٛ
ا; كىاا تلاري ٌتااٟخ الدزاضاٛ
باحلدثٔ ،يف ِرٓ الدزاض ،ٛفقط ،يف عٍصسَِٖ ،ىا :حتدٖد امللكمٔ ٛتقدٖي التحمٗن الط
إىل أُ ٍِاك تطابقاً يف مجٗ األضابٗ وَ حٗ تٕشٖ ححي وعااٖري (ٔ ااٟت) ٌظسٖا ٛالتاأطري الاصوين ،حٗا أخار األضا ٕا
األٔه الٍط  ٛاألكرب ٖمْٗ األض ٕا الثاٌ٘ يفي األض ٕا الساب يفي االض ٕا الثال ٖٔ .محظ أُ األض ٕا الثال اخر أ ان كثافاٛ
واَ األضا ٕا السابا بٍطا  )26( ٛوقالاا ٛوااَ إمجاال٘ ( )726وقالاا ٛبٍطا  %3,58 ٛلتحدٖاد امللااكم )35( ٔٛوقالاا ٛبٍطا %4,28 ٛ
لتحدٖد أض اد امللكمٔ ،ٛبٍط  )26( ٛوقال ٛبٍط ٔ%3,58 ٛاحلكي األخال ٘ ٔ ( )35وقال ٛبٍطا  %4,28 ٛلنٖٔاخ حان امللاكم.ٛ
ٔزبطّا (كن أِداف الدزاضٔ ٛحتمٗماّا بأِاداف عاصا ف ٛاحلاصً ،ااا لعان ال ااد وفتٕحااً عما ٜوصاسعْٗ لمقٗااً بدزاضاات
إ افٔ ٛتقدٖي تٕصٗات عمىٗ ٛلتطٕٖس وقاالت السأٔ ٙكتابّا يف الصحاف ٛالٕٗوٗ ٛالطعٕدٖ.ٛ
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ألملق مة:

تعضضؽ ذايضض ١اسبضضف يف ايضضُٔٝم َضضع اعضض ١اسبضضٞ ٛم ٚايضيت أطًضضل عًٗٝضضا َمضضُ" :٢عاصضضف١
اسبكّ" َٔ أبفق اسبضف ٚايمضفٜعٚ ١ايكصض  ٠املعاصضف٠م ايضيت وضلً ٚلضا ٌ٥االعضاّ اةًٝض١
ايمضضعٛؼ١ٜم ٚاشبًٝحٝضض١م ٚايعضضاب ايعفبضضٞم ٚااللضضاَٚ ٞايلفبضض ٞعًضض ٢ذضضؽ لضضٛا٤م ٚظصٛصضضا
ايصضضضراف ١ظضضضاٍ ايفضض َ ٠ضضضٔ ٚ )ّ2015/3/26ذتضضض)ّ2015/4/22 ٢م ٚايضضضيت تكآَضض َضضضع
اسبف ايكا ١ُ٥عً ٢االـٖا ٚايتطففم ٚايٛظٝف ١املٓاطض ١بتًضو ايٛلضاٌ٥م ٚايضيت كهضٔ إٔ
تك ّٛب٘م َٓ َٔٚظٛـ املمؤٚي ١ٝاالجتُاعٝض١م يف تلطٝتٗضا يعاصضف ١اسبضكّ اسبضف )م بصضٛـ٠
أقف إىل املٛضٛع ١ٝألففاؼ اجملتُع.
 ٚذبظَ ٢كاالت ايفأ ٟأ ٓا ٤اسبف ٚبأَُٖ ١ٝتصاعؽ٠م نْٗٛضا تعضؽ "َهّْٛضا ألالضٝا
َٔ َهْٛات املكٜخ ايتهاًَ ٞملعتًف ايعً ّٛيف ؼـال ١اسبف ٚم ٖٚض ٛاملضكٜخ ايضؿٜ ٟفض
إٔ نضضضٌ ذضضضف تٓطضضض ٟٛعًضضض ٢عاقضضضات َتىضضضعلَٚ ١تؽاظًضضضَ ١ضضضٔ األَضضضٛـ ايؽٜٝٓضضضٚ ١ايمٝالضضض١ٝ
ٚاالقتصاؼٚ ١ٜايعمهفٚ ١ٜاالْماْ ١ٝايؽاظًَٗٓ ١ٝا ٚاشباـج"١ٝش1ز.
ٚتضضأتٚ ٞظٝفضض ١ايصضضراف١م ٖٓضضام عضضش املىضضاـن ١يف صضضٝا  ١ؾيضضو املهضض ٕٛاأللالضضَ ٞضضٔ
ظاٍ املماذ ١اييت تعطٗٝا يهتابٗا يف بٓاَ ٤ضؽـنات ازبُٗضٛـ دبضا ٙاسبضؽثم َٚضا تمضُس
بضض٘ َضضٔ َعازبضضات صضضرف"ٚ ١ٝأطضضف َفجعٝضض ١تٛجضض٘ طلٝعضض ١هاـلضضاتٗا ايصضضرفٚ .١ٝتتٓضضٛه ٖضضؿٙ
األطضضفم ايضضضيت تعضضضؽ تغابضضض ١املضضضتل ات املمضضتكً ١يتىضضضٌُ ايٓظضضضاّ ايمضضضا٥ؽم ايضضضؿ ٟضضضؽؼ َضضضؽ٣
الضضتكايٝتٗا .نُضضا تىضضٌُ ٖضضؿ ٙاألطضضف املعتكضضؽات ٚايكضض ِٝايمضضا٥ؽ ٠يف اجملتُضضعم إضضضاف ١إىل
طلٝع ١ايٓظاّ االتصاي ٞايما٥ؽ يف اجملتُعم تا ٜىتٌُ عً َٔ ٘ٝلٝالات ْٚظِ صرف"١ٝش2ز.
نُا تعؽ ايصراف ١ايلٛاب ١اييت كاـه َٔ ظاهلا نتا َكاالت ايفأَ ٟمضؤٚيٝتِٗ يف
تٛج٘ ايفأ ٟايعاّم ٚتظٗف اٖتُاَاتِٗ ٚأٚيٜٛات٘ ٚتطًعات٘ دبا ٙايكطاٜا املغضاـ٠م بضٌ أصضلر
َكضضضضاالت ايضضضضفأَ ٟضضضضٔ األُٖٝضضضض ١تهضضضضإ بايٓمضضضضل ١يصضضضضٓاه ايكضضضضفاـ ايمٝالضضضضٚ ٞاالقتصضضضضاؼٟ
ٚايعمهفٟم ملا ٜتٛقع َٔ نتابٗا َٔ :املٛضٛع١ٝم ٚاسبٝاؼ١ٜم ٚايعف املكٓعم فطضا عضٔ
ق ١ُٝدبفبتِٗ ايغف ١ٜاملتعصص ١يف تأط ِٖ يًكطاٜا اييت ٜٓاقىْٗٛا ٜٚلؽ ٕٚآـا ِٖ٤ذٛهلام
إضضضاف ١إىل املٓٗحٝضض ١ايتضضأط ) ايضضيت تمضضِٗ يف صضضٝا  ١ـلضضا ٌ٥تضضؤ ف يف َضضؽاـى ايضضفأ ٟايعضضاّ
ٚته ٜٔٛـأ ٟعاّ صا٥ب دبا ٙاملٛضٛه أ ٚايكط ١ٝاملطفٚذ.١
َٔ ٖٓام جا٤ت ٖؿ ٙايؽـال١م يتكف عًَ ٢كاالت ايفأ ٟاملٓىضٛـ ٠يف ايصضرف ايَٝٛٝض١
ايمعٛؼ ١ٜألذؽاث عاصف ١اسبكّ ٚذبًًٗٝا يف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ.ٞ
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مشكلة الدراسة
متغٌ املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼَ ١ٜهاْ ١ظاصض ١يف قًضب ايعضابم ٚظصٛصّضا عًض ٢ظاـطض١
ايعاب االلاَٞم إؾ تٓعِ تٗلط ايٛذ ٞعً ٢ـل ٍٛاهلؽ ٣لٝؽْا ضبُؽ بٔ علضؽ اهلل ﷺ)م
ٚبٛجضضٛؼ اسبضضفَش ايىضضفٜفش تهضض ١املهفَضضٚ ١املؽٜٓضض ١املٓضضٛـ٠م فطضضا عضضٔ نْٗٛضضا ضضضُٔ
صبُٛع ١ايعىفٜٔم ٚايؿ ٟمتغٌ ًغ ٞايتحاـ ٠يف ايعابش3ز.
ٚتٛاجضضض٘ املًُهضضض ١ايعفبٝضضض ١ايمضضضعٛؼ١ٜم يف ٖضضضؿ ٙاسبكلضضض ١ايكَٓٝضضض١م َضضضتل ات اجتُاعٝضضض١
ٚاقتصاؼٚ ١ٜلٝالَٗٓ ١ٝام َا ٜطًضل عًٝضَ٘ :ىضهً" ١اسبضؽ ازبٓضٛب"ٞم ذٝضج ظضفٚد اعض١
اسبضضضٞ ٛم ٚتعضضضؽٜٗا عًضضض ٢ايىضضضفع ١ٝايؽلضضضتٛـ١ٜم َٓضضضؿ الضضضتٝا ِٗ٥عًضضض ٢ايعاصضضضُ ١صضضضٓعا ٤يف
 )ّ2014/9/12يف ائُٝم ٚايؿٜ ٟعؽ ؾيو ظطضفا عًض ٢أَٓٗامذٝضج ذبضؽٖام ٚذضؽٖام َضٔ
ازبٓضض ٛبطضض )1470 ٍٛنًٝضض َٛم فطضضا عضضٔ ذبهُٗضضا تُضضفات ـٝ٥مضضَ ١غضضٌَ :طضضٝل بضضا
املٓؽ م ٚظًٝخ عؽٕ ٚاطايتٗا عًض ٢ايلرضف ٜٔايعفبضٚ ٞاأل ضفش4زم ٚايضؿٜ ٟضؤ ف عًض ٢ايمضًِ
اشبًٝحٚ ٞاالقًٚ ُٞٝايؽٚي.ٞ
ٜٚعضضٍٛم يف ٖضضؿا املىضضٗؽم عًضض ٢ايصضضراف ١ايَٝٛٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم بعضضؽ دبفبتٗضضا ٚتلطٝتٗضضا
سبضضف ٚاملٓطكضض١م نرضضف اشبًضضٝخ األٚىل :اسبضضف ايعفاقٝضض–١االٜفاْٝضض)ّ1988 -1980 ١م
ٚذف ذبفٜف ايهٜٛض ٚ )ّ1990ايلضك ٚاألظبًض -ٛاَفٜهض ٞعًض ٢ايعضفام )ّ2003م فطضا
عٔ َتابعتٗا يًغٛـات ايعفب ١ٝيف تْٛن ٚيٝلٝا َٚصفم َٚا ؽث يف لٛـٜام ذت ٢إعؽاؼ ٖؿٙ
ايؽـال١م ذٝضج ايغضٛـ ٠ايمضٛـ ١ٜضضؽ ْظضاّ األلضؽ)م ٖض :ٛإٔ تكض ّٛبٛظٝفتٗضا ايصضرفَ ١ٝضٔ
ظاٍ َعازبتٗا ألذؽاث عاصف ١اسبكّم ٚظًل قاعؽ ٠وعلَ ١ٝؤٜؽ ٠يًكفاـ ايمٝالضٚ ٞعًُٝض١
عاصف ١اسبكّ ٚبٓا ٤ـلاَ ٌ٥ؤ ف ٠يضؽ ٣قفاٗ٥ضام ٚؾيضو باالـتكضا ٤بٛعٝض٘ ٚإعاَض٘ باملىضهً١
اسبكٝك ١ٝظًفٗام ٚأللا ْىٛبٗام ٚاألذهاّ ايعكاْٝض ١فٗٝضا ٚتضفٜٚخ لضلٌ اسبضٌ الْٗاٗ٥ضام
ٚعًٝضض٘ تتُغضضٌ َىضضهً ١ايؽـالضض ١يف ايٛقضضٛف عًضضَ ٢كضضاالت ايضضفأ ٟملعازبتٗضضا أذضضؽاث عاصضضف١
اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼٚ ١ٜذبًًٗٝا يف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ.ٞ
أهداف الدراسة
ٜتُغضضٌ اهلضضؽف ايعضضاّ ايضضفٝ٥ن يًؽـالضض ١يف ايتعضضفف عًضضَ ٢كضضاالت ايضضفأ ٟألذضضؽاث عاصضضف١
اسبكّ يف ايصرف اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜيف إطاـ ْظف١ٜايتأط االعاَ ٞايصضرفٚٚ )ٞظا٥فٗضام
ٚلٛف ٜتِ ذبكٝل اهلؽف ايعاّ َٔ ظاٍ صبُٛع ١األٖؽاف ايففع ١ٝايتاي:١ٝ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

-1
-2
-3

-4

-5
-6

ايتعضضفف عًضض ٢املىضضهً ١أ ٚاملىضضهات) ايضضيت ذضضؽؼتٗا َكضضاالت ايضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف
ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ.
ايتعفف عً ٢طلٝع ١ايترً ٌٝايمليب شايملب أ ٚاألللا )ز يًُىهً ١ايضيت قضؽَتٗا
َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ.
ايتعضضضفف عًضضض ٢طلٝعضضض ١اسبهضضضِ أ ٚاألذهضضضاّ األظاقٝضض)١عًَ ٢ىضضضهًٚ ١ألضضضلا
عاصف ١اسبكّ املطفٚذ ١يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلض١م بضايعٛؼ٠
إىل قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبكّ.
ايتعفف عً ٢تفٜٚخ للٌ ذٌ َىهً ١عاصف ١اسبضكّم املطفٚذض ١يف َكضاالت ايضفأٟ
املٓىضضٛـ ٠يف ايصضضضرف املؽـٚلضض١م بااللضضضتٓاؼ إىل أمنضضضال ذضضٌ ايصضضضفاه ايضضؽٚي ٞيف
اي.)ُٔٝ
ايتعفف عًض ٢أ ضف ايتطضٛـ ايضكَم يف َكضاالت ايضفأ ٟاملٓىضٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلض١
ألذؽاث عاصف ١اسبكّ.
إظٗضضاـ جٛاْضضب ايكضضٚ ٠ٛايطضضعف يف َكضضاالت ايضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضرف املؽـٚلضض١
يتركٝل أٖؽاف عاصف ١اسبكّ.

تساؤالت الدراسة
تمع ٢ايؽـال ١يًتعفف عًَ ٢عازبَ ١كضاالت ايضفأ ٟألذضؽاث عاصضف ١اسبضكّ يف ايصضرف
اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜيف إطاـ ْظفٜض ١ايتضأط االعاَضٞم ٚؾيضو َضٔ ظضاٍ االجابض ١عًض ٢األلض١ً٦
ايتاي:١ٝ
َ -1ضضضا املىضضضهً ١أ ٚاملىضضضهات) ايضضضيت ذضضضؽؼتٗا َكضضضاالت ايضضضفأ ٟاملٓىضضضٛـ ٠يف ايصضضضرف
املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ؟
َ -2ا ايترً ٌٝايمليب شايملب أ ٚاألللا )ز ملىهً ١عاصف ١اسبكّ اييت قؽَتٗا َكضاالت
ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ؟
َ -3ضضضا طلٝعضضض ١اسبهضضضِ أ ٚاألذهضضضاّ األظاقٝضض ١يف َىضضهًٚ ١ألضضضلا عاصضضضف ١اسبضضضكّ
املطفٚذ ١يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل١م بايعٛؼ ٠إىل قاْ ١ْٝٛعًُٝض١
عاصف ١اسبكّ؟
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َ -4ضضاٖ ٞلضضلٌ اسبضضٌ املطفٚذضض ١ملىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّم ٚاملطفٚذضض ١يف َكضضاالت ايضضفأٟ
املٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل١م بااللتٓاؼ إىل أمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي)ُٔٝ؟
َ -5ضضا أ ضضضف ايتطضضٛـ ايضضضكَم يف َكضضاالت ايضضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضضرف املؽـٚلضض ١ألذضضضؽاث
عاصف ١اسبكّ يف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَٞ؟
َ -6ا ٖ ٞجٛاْب ايكٚ ٠ٛايطعف يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١يتركٝضل
أٖؽاف عاصف ١اسبكّ يف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَٞ؟
أهمية الدراسة
تتًعص أُٖ ١ٝايؽـال ١يف عؽْ ٠كالم :ٖٞٚ
 -1تعؽ ٖؿ ٙايؽـال ١إذؽ ٣ايؽـالات اسبؽٜغض١م ايضيت تمضتٗؽف ذبًٝضٌ َكضاالت ايضفأ ٟيف
ايصرف اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜألذؽاث عاصف اسبكَف ٞإطاـ ْظفٜض ١ايتضأط االعاَضٞم
َٚعففَ ١ؽْٗ ٣خ نتابٗا يٛظا٥فٗا :ذبؽٜضؽ املىضهً١م ٚتكضؽ ِٜايترًٝضٌ ايمضليب هلضام
ٚطفط األذهاّ األظاق ١ٝفٗٝضام ٚتضفٜٚخ لضلٌ ذًضٗا; املطفٚذضَ ١ضٔ نتابٗضام دبعضٌ
َٔ ايطفٚـ ٠إجفا ٤ؼـال ١عًُ ١ٝذ ٍٛؾيو.
 -2تكؽّ ٖؿ ٙايؽـال ١تكٛكّا َٛضٛعٝا ملكاالت ايفأ ٟأ ٓا ٤اسبضف م يف ايصضرف ايَٝٛٝض١
ايمضضضعٛؼ ١ٜألذضضضؽاث عاصضضضف ١اسبضضضكّم ٖٚضضضَ ٛضضضا ٜمضضضاعؽ يف تكضضضؽ ِٜايتٛصضضضٝات ايعًُٝضضض١
يًُؤلمات ايصرفٚ ١ٝتٝ ٛل عاقتٗا بهتابٗا.
 -3تعؽ ٖؿ ٙايؽـال ١إضضاف ١عًُٝض ١يًُهتلض ١ايعفبٝض١م ٚظصٛصّضام املهتلض ١ايعمضهف١ٜ
ايمضضعٛؼ١ٜم األَضضف ايضضؿ ٟلٝمضضاعؽ ٚقاـ ٠ايضضؽفاه ايمضضعٛؼٟم َٚغٝاتٗضضا يف ؼ ٍٚصبًضضن
ايتعضضا ٕٚاشبًٝحضض ٞظاصضضٚ ١ايعضضاب ايعفبضض ٞعاَضض١م عٓضضؽ ٚضضضع االلض اتٝح ١ٝاالعاَٝضض١
اسبفب ١ٝبٛصفٗا جكّ٤ا ال ٜتحكأ َٔ االل اتٝح ١ٝايعمهفٚ ١ٜاسبفب.١ٝ
تعريف مصطلحات الدراسة
َكاالت ايفأٜ :ٟعفف َكاٍ ايفأ ٟعً ٢أْ٘ "فٔ ْغفٜ ٟعف قط ١ٝأ ٚفهضفَ ٠ضا بطفٜكض١
َٓظَُٚ ١ىٛق ١شٜلؽٚ ٟجْٗ ١ظف ٙذٝاهلاز" ش5ز.
َٚكاٍ ايفأ ٟضبؽٚؼ اسبحِمال ٜتحاٚق يف أقص ٢ذاالتض٘ ْصضف ايصضفر١م ٜعضف فٝض٘
أَٛ ٟضٛه لٛا ٤نإ ؼٜٝٓا أ ٚاجتُاعٝضا أ ٚلٝالضٝا أ ٚتاـخيٝضا أْ ٚكضؽٜام أ ٚض ؾيضو َضٔ
املٛضٛعات اييت تتصٌ تحاالت اسبٝا ٠املعتًف١ش6ز.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ٖٛٚم أ ٟاملكاٍم يف "ايلايب ي٘ َهضإ ابض ال ٜضتل م ٜٓٚىضف ذبض عٓضٛإ ابض م ٚقضؽ
اب م ٚؾيو ذمضب
ٜه ٕٛنٌ ّٜٛم أ ٚـتا نٌ أللٛه شأ ٚأللٛعش أ ٚؼٚـ ٟاب أٚ
ايمٝالضض ١ٝايترفٜفٜضض ١يًُطلٛعضض١ز" ش7زم " لضضٛا ٤اظضضتص تمضضاذَ ١عٓٝضض ١أ ٚعُضضٛؼ ابضض أ ٚب
خيتص بؿيو"ش8ز.
نتضضضا َكضضضاالت ايضضضفأٖ :ٟضضضِ ايهتضضضا "َضضضٔ طلكضضض ١اةضضضفـ ٜٔاملتُفلضضضش بفٓضضض ٕٛايعُضضضٌ
ايصضضرفٞم أَ ٚضضٔ ٖضضؤال ٤ايضضؿ ٜٔؼظًضضٛا إىل ايصضضرافَ ١ضضٔ بضضا َكضضؽـتِٗ ايهتابٝضض ١أ ٚايضضؿٜٔ
ٜٓتمل ٕٛإىل ٖؿ ٙاأللف ٚ ٠ايصضرفٚ .١ٝتهض ٕٛهلضِ أقاَٗضِ ٚأفهضاـِٖ ٚألضايٝلِٗ امللؽعض١
ٚبا تِٗ ايصرف ١ٝاييت تؤًِٖٗ هلؿا ايعٌُ ايكٝاؼ ٟايفهف ٟاالبتهاـ ٟاالبؽاعَ ٞعّضا ٚيف
إٓ ٚاذؽ"ش9ز.
ٚنتا َكاالت ايفأٟم يف ٖؿ ٙايؽـالٖ :١ضِ ايضؿ ٜٔقضؽ  ٚض

َكضاالتِٗ ألذضؽاث عاصضف١

اسبكّ املٓىٛـ ٠بأ ا ِٗ٥عًٗٝا يف ايصرف اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜذب ايؽـال.١
رفة ١نايكصضعٚ ١ازبُضع صٔضرافْ...
ايصضرافَ :١عٓض ٢صضرف يف خمتار الصحاحر صضرف :ايصَّض ِ
رفُ بطِ املٚ ِٝنمفٖا ٚأصً٘ ايطِ
رفْ ٚصَرا ٔ٥فُ ٚاملصِ َ
ٚايصرٝف ١ايهتا ٚازبُع صُ ُ
ش10ز
رفَ أ ٟع ف ٘ٝايصرف" .
ألْ٘ َأظٛؾ َٔ أصِ ٔ
ٚايصضضراف" ١نًُضض ١تمضضتعؽّ يًؽاليضض ١عًضضَ ٢عضضإ اصضضطاذ ١ٝأُٖٗضضا ايصضضراف١م تعٓضض٢
ا سبفف ١أ ٚاملٗٓ ٖٞٚ ...١لًط ١ـابعضٖٚ .١ض ٞبضؿيو عًُٝض ١اجتُاعٝض ١يٓىضف األظلضاـ ٚاملعًَٛضات
ايىاـذ ١إىل ٗٛـ ايكفا َٔ ٤ظاٍ ايصرف املطلٛع ١يتركٝل أٖؽاف َع"١ٓٝش11ز.
ٚايصرفٞم ٖ َٔ ١َٓٗ" :ٛجيُع األظلاـ ٚاآلـآٜٚ ٤ىفٖا يف صرٝف ١أ ٚصبًٚ ;١ايٓمل ١إيٗٝضا
صرايفم ٚايصرٝفَ ١ا ٜهتب فٚ َٔ ٘ٝـم ٚعبٙٛم ٜٚطًل عً ٢املهت ٛفٗٝا"ش12ز.
ايصضضراف ١ايمضضعٛؼٜٚ :١ٜكصضضؽ بٗضضا صبُٛعضض ١ايصضضرف ايَٝٛٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم ٚايضضيت تصضضؽـ
بىضضهٌ َٓضضضتظِ بايًلضض ١ايعفبٝضضض١م لضضلعَ ١ضضضفات يف األلضضلٛهم ٚاشباضضضضع ١يٓظضضاّ املؤلمضضضات
ايصرف ١ٝيف املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼ.١ٜ
عاصضضف ١اسبضضكّ :عاصضضف ١اسبضضكّ ٖضض :ٛااللضضِ ايضضؿ ٟأطًضضل عًضض ٢ايعًُٝضضات ازبٜٛضض ١ضضضؽ
املًٝٝىضضضٝات اسبٝ ٛضضضٚ ١ايكضضضٛات ايتابعضضض ١يًضضضفٝ٥ن عًضضض ٞعلضضضؽاهلل صضضضا ) ْٚظاَضضض٘م ٚايضضضيت
قاَضض ض بضضضضاالْكا عًضضضض ٢ايىضضضضفع ١ٝيف ايضضضضُٔٝم ذٝضضضضج ٖلضض ض تًضضضضو ايعاصضضضضف ١يف /3 /26
.)ّ2015
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أذؽاث عاصف ١اسبكّ ٖٞ :املٛضٛعات اييت تعفض هلا َكاالت ايفأٟم ٚايهآَ ١يف:
َىضضهًتٗام ٚاأللضضلا ايضضيت أؼت إىل ْىضضٛبٗام ٚاألذهضضاّ األظاقٝضض ١فٗٝضضام ٚتضضفٜٚخ لضضلٌ
ذًٗا.
طفُ ايىضَ ٔ٤ٞتكْضلٔ ُ عًض ٢أةذَضؽٔ
ايتأط االعاَ :ٞاألةطْفُ يف قاَٛه يمإ ايعف م ٖ" :ٛعَ ْ
طةفَفة ِٔ٘ٝفةتُ َعِّٛجُض٘; أةطةضفَٜ ٙضأْطٔفُٜٚ ُٙضأْطفُ ٙأةطضفا فةاِْأةطةفَأِْ٦طضاـا ٚأةطرضفَ ٙفةتَضأةطرف :عطةفض٘ فضاْعطف
نضضضايعُٛؼ تضضضفاَ ٙمضضضتؽٜفا إنيؾا عض ض بضضضش طففٜٚ.٘ٝكصضضضؽ باالطضضضاـ أ ٚايتضضضأط "االعاَضضض"ٞ
اصطاذا :االظتٝاـ ٚاي نٝكم ٚالتعؽاّ عٓاصف بعٗٓٝا يف ايضٓص االعاَض ٞايصضرف)ٞم
يلٓضضا ٤ذحضض ١أ ٚبفٖضضإ عًضض ٢املىضضهات َٚمضضللاتٗا ٚتكٛكٗضضا ٚذًٛهلضضام شنُضضا ٖضض ٛضبضضؽؼ يف
ٚظٝفْ ١ظف ١ٜايتأط االعاَ ٞيًلاذج إٜٓتُإ )(Entmanز"ش13ز.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :اإلطار النظري
ٜتطُٔ االطاـ ايٓظفَٛ ٟضضٛعات ضبضؽؼ٠م تتُغضٌ يف :اسباي١ايُٝٓٝض١
 ٚاملكاٍ ايصرفٚ ٞأْٛاع٘ ْٚظف ١ٜايتأط االعاَ:ٞ

اعض١اسب)ٞ ٛم

اع ١اسب:)ٞ ٛ
أ -اسباي ١اي١ُٝٓٝ
ٜتطُٔ ٖضؿا ازبضك :٤ظًفٝض ١تاـخيٝض١م ٚعاصضف ١اسبضكّ :املىضهً١م ٚاأللضلا م ٚقاْْٝٛض١
عًُٝاتٗام ٚأٖؽافٗا ٚأمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي:)ُٔٝ
ظًف ١ٝتاـخي:١ٝ
َٓؿ ٚص ٍٛاشبُٝم إىل قُ ١ايمًط ١يف إٜفإ فشاٜف )ّ1979م أعًٔ ذٗٓٝا عٔ َىضفٚه
تصضضؽٜف ايغضضٛـ ٠إىل ؼ ٍٚازبضضٛاـٚ .ناْ ض ايٓتٝحضض :١اسبضضف ايعفاقٝضض -١االٜفاْٝضض-1980 ١
)ّ1998م ٚضباٚي ١االْكا يف ؼٚي ١هًه ١ذايٝا) ايلرف ٜٔعاّ )ّ1981م ْٚىضأ ٠ذضك
اهلل) يف يلٓإ عاّ )ّ1982م ٚايتًٜٛس بٛقف تصؽٜف ايضٓفط اشبًٝحض ٞعضش َطضٝل ٖفَضك)م
ٚفتس ايصفاه املؿٖيب ايطا٥فٞم بالتعؽاّ ايٛـق ١اسب ١ٝ ٛيف ايضُٔٝم إكاْضا بضإٔ ايضٖ ُٔٝضٞ
َفتاط ايمٝطف ٠عً ٢أـ ايعف عاَ ١ش14ز.
اعضض ١اسبضض )ٞ ٛيف ظضضٌ تصضضؽٜف إٜضضفإ يًغضضٛـ" ٠يف مثاْٝٓٝضضات ايكضضفٕ املٓصضضفّ يف
ْىضضأ٠
صضٛـ٦ٖٝ ٠ض ١تعًُٝٝض ١كافٝض ١ؼعٜٛض ١ذبُضٌ الضِ اذبضاؼ ايىضلا ) عضاّ ٚ .)ّ1986ذبٛيض إىل
ذفن ١لٝالَ ١ٝعاـض ١يف عاّ ")ّ1997ش15ز.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ٚأعًٔ اسبٕٛٝ ٛم بعؽ الضتكاي ١ايضفٝ٥ن ٖضاؼ)ٟم َضا ا ض ٙٛبضضضض :االعضإ ايؽلضتٛـ)ٟم
ٚايؿٜ ٟعؽ املىٗؽ األظ يف لٓٝاـ ٜٛاالْكا م ٚؾيو )ّ2015/2/5 ّٜٛم ٚفىضٌ االْكضا
خبفٚد ايفٝ٥ن ٖاؼَ )ٟتُمها بايعًُ ١ٝايمٝال ١ٝاملمضتٓؽ ٠إىل امللضاؼـ ٠اشبًٝحٝضٚ ١لضرب
التكايت٘ ش16زم ٚبعؽٖا ناْ عاصف ١اسبكّ عً ٢املمفط ايعامل.ٞ
عاصف ١اسبكّ :املىهًٚ ١األللا ٚقاْْٝٛتٗا ٚأٖؽافٗا ٚأمنضال ذضٌ ايصضفاه ايضؽٚي ٞيف
اي:)ُٔٝ
وضضهً ـلضضاي ١ايضضفٝ٥ن ٖضضاؼ )ٟيًًُُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم ْكطضض ١ذبضض ٍٛيف ايصضضفاه
ايُٝم -ايُٝمم ذٝضج ْاوضؽ ٚقضف ايعضؽٚإ اسبض ٞ ٛاملضؽع ّٛإٜفاْٝضام َمضتٓؽا عًضَ ٢لضؽأ
ايؽفاه عٔ ايٓفنم ٚاملٓصٛص عً ٘ٝيف املاؼَٝ َٔ )51 ٠غام األَِ املترؽ.٠
ٚيف َ 26اـه )ّ2015م أعًٓ ؼ ٍٚصبًضن ايتعضإٚم بالضتغٓا ٤عُضإم بكٝضاؼ ٠املًُهض١
ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم عضضٔ تهضض ٜٔٛذبضضايف عفبضضَ ٞضضٔ عىضضف ؼَ :ٍٚصضضفم ٚامللضضف م ٚاألـؼٕم
ٚايمٛؼإم ٚؼٚي ١االَاـات ايعفب ١ٝاملترؽ٠م ٚايه ٜٛم ٚقطف شاييت الضتلعؽت َضٔ ايترضايف
يف ْٜٝٛضضض -ٛذكٜضضضفإ )ّ2017زم ٚايلرضضضفٚ ٜٔايصضضضَٛاٍ َضضضٔ ظضضضاٍ ايكٛاعضضضؽ ايعمضضضهف١ٜم
ٚبايكٝاّ م يف ايٛق ْفم٘م بايعًُٝات ازب ١ٜٛش17ز.
َىهً ١اي )ُٔٝعاصف ١اسبكّ
تٓكمضضِ املىضضهً ١ايفٝ٥مضض ١ايُٝٓٝضض )١عاصضضف ١اسبضضكّم َٚضضٔ ظضضاٍ ايطضضفط ايمضضابلم إىل
قمُش:
ايكمِ األ :ٍٚاملىهً ١ايؽاظً ١ٝاي)١ُٝٓٝم :ٖٞٚ
 -1االْكا عً ٢ايىفع ١ٝايؽلتٛـ ١ٜيف ايَ ُٔٝضٔ قلضٌ اعض ١اسبضٚ ٞ ٛايضفٝ٥ن ايمضابل
صا ) ْٚظاَ٘م صلاط ٜٓ 19 ّٜٛاٜف .)ّ2015
 -2املىضضهات األَٓٝضضٚ :١تتُغضضٌ يف :أ) أ فضضاٍ املؤلمضضات األَٓٝضضٚ ١ايعمضضهف ١ٜايٛاجلضضات
ايفٝ٥مضضض ١عًٗٝضضضا; نايتصضضضؽ ٟيًُٓظُضضضات االـٖابٝضضض١م  ٚضضضٛـ ٠املتُضضضفؼٚ ٜٔتٗؽٜضضضؽ أَضضضٔ
املٛاطٓش ٚالتكفاـِٖ; ) ظطٛـ ٠اْتىاـ ايماط بأٜؽ ٟاملضٛاطٓش; د) تٛاجضؽ عٓاصضف
ايكاعضضؽ ٠تٓظضض ِٝايكاعضضؽ ;)٠ؼ) ايتُ ضفؼ اسب ض :ٞ ٛمتضضفؼ اسبضض ٛش َضضٔ ازباْضضب ايفهضضفٟ
ايغكايفم ٚايؿٜ ٟغ االذتكإ ايطا٥فٚ ٞاملؿٖيب بش أبٓا ٤ايىعب ايُٝمم ٚهاـلاتِٗ
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ؾات ايطابع ايعمهفٚ ٟاألَم ٚؾيضو ٜعضؽ ذبضؽٜا يمضًط ١ايؽٚيضٚ ١ايكطضا ٤عًض ٢ايغضٛـ٠
اي.١ُٝٓٝ
املىضضضهات ايمٝالضضضٚ :١ٝتتُغضضضٌ يف :أ) املطايلضضض ١باْفصضضضاٍ ازبٓضضض ٛم ) ايعاقضضض ١بضضضش
ايكلًٝضضٚ ١ايؽٚيضض ١ض املمضضتكف٠م د) عضضؽّ املصضضاسب ١ايٛطٓٝضض ١ايىضضُاي ;١ٝبضضش االطضضفاف
املعتًفضضض ١عكضضضب ايغضضضٛـ ٠ايُٝٓٝٝضضض١م ؼ) تضضضؽظٌ ايكضضض ٣ٛاشباـجٝضضض ١يف ايىضضضإٔ ايضضضؽاظًٞم
نايتؽظٌ اشباـج َٔ ٞبع ايك ٣ٛاالقً ١ُٝٝيتٛج ٘ٝاملماـ ايمٝال ٞيف ايضٚ ُٔٝايضيت
ذؽؼٖا ايفٝ٥ن ٖاؼ )ٟبإٜفإ; القاَ ١ؼٚي ١وٝع.١
املىضضهات االقتصضضاؼٚ :١ٜتتُغضضٌ يف )1 :ذايضض ١االقتصضضاؼ ايضضُٝم املتضضؽٖٛـم َٚضضا تفتضضب
عً ٢ؾيو َٔ ايفو٠ٛم ٚايفماؼم ٚؼَاـ يالتغُاـ ٚايتٗف َٔ ايطفا٥ب.
املىضضهً ١ايؽٜٝٓضضٚ :١تتُغضضٌ باملضضؽ ايىضضٝع ٞيف ب٦ٝضض ١ال تىضضهٌ اعضض ١اسبضض ٞ ٛإال ْمضضل١
 َٔ )%7ايىعب ايُٝم.
املىضضهات االجتُاعٝضضٚ :١تتُغضضٌ يفَٛ :اجٗضض ١املتطًلضضات االجتُاعٝضضَٚ ١ضضا تفتضضب عًضض٢
ؾيو َٔ اْتىاـ ايلطايٚ ١ايفكف ٚاملف  ٚايلًطحٚ ١ٝايمفقٚ ١ايمط . ... ٛش 18ز.

ايكمِ ايغاْ :ٞاملىهً ١اشباـج١ٝم  :ٖٞٚتٗؽٜؽ أَٔ املًُه ١ايعفبٝض ١ايمضعٛؼٚ ١ٜايضؽٍٚ
اجملاٚـ.٠
أللا ْى ٛعاصف ١اسبكّ:
ٖٓضضاى صبُٛعضضَ ١ضضٔ األلضضلا م ٚايضضيت عحًض بٓىضض" ٛعاصضضف ١اسبضضكّ"م ٖٚضض :ٞاأللضضلا
ايؽ١ٜٝٓم  ٚاأللضلا ازبٛٝلٝالضٚ ١ٝاأللضلا األَٓٝض١م  ٚفُٝضا ًٜضًَ ٞعضص يهضٌ لضلب َضٔ
أللا ْى ٛعاصف ١اسبكّ:
 -1األلضلا ايؽٜٝٓض :١إٔ ايضَ ُٔٝضٔ ذٝضج اسبكضا٥ل ايتاـخيٝض ١وضعب عفبضَ ٞمضًِ وضكٝلم
أ ًل ١ٝلهاْ٘ َٔ ايمٓ١م ذٝج ال ٜىضهٌ فٝض٘ ايىضٝع ١لضٚ )%7 ٣ٛإٔ ٖٓضاى تكصضؽ
يف تصؽٜف ايغٛـ ٠اشبُ ١ٝٓٝاالٜفاْ ١ٝاال م عىفٚ ١ٜجب اسبفاظ عً.٘ٝ
 -2األلضضلا ازبٛٝلٝالضض ١ٝأ ٚازبٛٝبٛيٝتٝضضو) :ذٝضضج إٔ لضضٝطف ٠اسبضضٝ ٛش عًضض ٢ايضضُٔٝ
لضضضٝؤ ف عًضضض ٢لٝالضضضت٘ اشباـجٝضضض ١إىل َضضضا ٚـا ٤ذضضضؽٚؼٙم ٚظصٛصضضضا املًُهضضض ١ايعفبٝضضض١
ايمعٛؼ ١ٜذٝج ٜى ى َعٗا َٔ ازبٓ ٛحبؽٚؼ تصٌ إىل  )1470ن. َ ًٛٝ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

 -3األلضضلا األَٓٝضض )1 :١قٝضضاّ اسبضض ٛش عضضاّ )ّ2009م بضضاظ ام اسبضضؽٚؼ ايمضضعٛؼ"١ٜم )2
نضضاؼت إٔ تترضض ٍٛايضض ُٔٝإىل ذضضف أًٖٝضض ١بضضش ايىضضعب ايضضُٝم ٚايكضضٛات ايعمضضهف١ٜ
ٚاألَٓٝضضض١م عكضضضب اْضضضؽال ه ايغضضضٛـ ٠ايىضضضعل ١ٝايُٝٓٝضضض ١عًضضضْ ٢ظضضضاّ ايضضضفٝ٥ن صضضضا ) يف
9فشاٜف )ّ2011م )3قٝاّ اسب ٛش يف َ13ضاـه  )ّ2015بضإجفآَ ٤ضاٚـات عمضهف١ٜ
يكضضٛاتِٗ بضضايكف َضضٔ اسبضضؽٚؼ ايمضضعٛؼ١ٜم  )4إـلضضاٍ اسبضضٝ ٛش يف َ23ضضاـه )ّ2015
تعكٜضضضكات عمضضضهف ١ٜجؽٜضضضؽ ٠إىل جٓضضض ٛايضضض ُٔٝيضضضتك َضضضٔ َطضضضٝل "بضضضا املٓض ضؽ "
االل اتٝحٞم ٚمتغٌ ٖؿ ٙتٗؽٜؽا جضؽٜا عًض ٢املاذض ١ايؽٚيٝض١م  )5ايتٗؽٜضؽ ايعمضهفٟ
ش19ز
ايضضؿ ٟمتغضضٌ يف اذتُضضاٍ الضضتعؽاّ اسبضض ٛش األلضضًر ١ايغكًٝضضٚ ١ايصضضٛاـٜغ ايلايٝمضضت١ٝ
عكضب اْكابٗضضِم ضضؽ املًُهضضٚ ١ؼ ٍٚاشبًضضٝخ ايعفبضَ ٞضضع ايتٗؽٜضؽ بتصضضف ات قا٥ضضؽِٖ
علضضؽ املًضضو اسبضض )ٞ ٛيف ظطابضض٘ يف  26فشاٜضضف ٚ )ّ2015فٝضض٘ "أْٗضضِ يضضٔ ٜتٛقفضضٛا إال يف
ايعاصُ ١ايمعٛؼ ١ٜايفٜا )".
قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبكّ
ظفجضض قاْْٝٛضضض ١عًُٝضضض ١عاصضضضف ١اسبضضضكّ َضضضٔ ـذضضضِ ايكضضضاْ ٕٛايضضضؽٚيٚ ٞبكضضضفاـات ٚاضضضضر١
أبفقٖاش20زَا :ًٜٞ
 -1ايكفاـ ـقِ )2140م ايؿ ٟؼعا إىل ايعٌُ ٚفل امللضاؼـ ٠اشبًٝحٝضْٚ ١تضا٥خ َضؤمتف اسبضٛاـ
ايضضٛطم ايىضضاٌَم ٚفضضف عكٛبضضات عًضض ٢نضضٌ َضضٔ ٜعفقضضٌ ايعًُٝضض ١ايمٝالضض١ٝم ٖٚضضؽؼ
بالتعؽاؼ ٙالرباؾ تؽاب أنغف صفاَ ١يف ذاٍ ب ٜتِ ايتٓفٝؿ.
 -2ايكفاـ ـقِ  )2201جملًن األَٔ ايتابع يألَِ املترؽ ٠يف  15فشاٜف )ّ2015يف جًمت٘
ـقضضضضِ )7382مايضضضضؿ ٟطايضضضضب اعضضضض ١اسبضضضضٝ ٛش بمضضضضرب َمضضضضًرٗٝا َضضضضٔ املؤلمضضضضات
اسبه١َٝٛم ٚالتٓهف ايكفاـ ذبفنات اسبٝ ٛش ايؿ ٜٔتضؽعُِٗ إٜضفإ سبضٌ ايشملضإ
ٚايمضضٝطف ٠عًضضَ ٢ؤلمضضات اسبهَٛضض ١ايُٝٓٝضض١م ٚالضضتعؽاّ ايعٓضضف يتركٝضضل األٖضضؽاف
ايمٝالضض١ٝم ٚاألفضضفاد عضضٔ ايضضفٝ٥ن ٖضضاؼٚ )ٟـ٥ضضٝن ٚقـا٥ضض٘ ٚأعطضضا ٤اسبهَٛضضٚ .١قضضؽ
س ايكفاـ بالتعؽاّ ايك ٠ٛأ ٚايعكٛبات االقتصاؼ ١ٜيفف تٓفٝؿ ايكفاـات.
 -3ايلٝإ املى ى يؽ ٍٚاشبًٝخم ٚايؿ ٟأٚـؼتض٘ ضبطض )CNN ١يف َٛقعٗضا عًض ٢ايىضله١
ايعٓهلٛتٝضَٛ ١ضضضر٘ أْضض٘  :يف يًٝضض ١األـبعضضاَ 26 ٤ضضاـه )ّ2015م يًٝضض ١اسبضضف م صضضؽـ
بٝإ َى ى َٔ مخم ١ؼ ٍٚظًٝح١ٝم  :ٖٞٚايمعٛؼ١ٜم ٚاالَاـاتم ٚايلرفٜٔم ٚقطف
شٚايضضضيت الضضضتلعؽت َضضضٔ ايترضضضايف يف ْٜٝٛضضض٘ )ّ2107زم ٚايهٜٛض ض ) ٚجضضضا ٤فٝضضض٘ إٔ ؼٍٚ
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اجملًضضضضن الضضضضتحاب إىل طًضضضضب ايضضضضفٝ٥ن ٖضضضضاؼ)ٟم ٚاملكضضضضؽّ بتضضضضاـٜغ )ّ2015/3/7م
ٚاملٓصٛص عً ٘ٝيف املاؼَٝ َٔ )51 ٠غام األَضِ املترضؽ ;٠ذٝضج قضفـت ايلضؽ ٤بايعًُٝضات
ايعمهف ١ٜيف اي ُٔٝبترايفم ضِ َعٗاَ :صفم ٚامللف م ٚاألـؼٕ ٚايمٛؼإ.
 -4إعضضإ جاَعضض ١ايضضؽ ٍٚايعفبٝضضَٓٚ ١ظُضض ١ايتعضضا ٕٚااللضضاَٞم ٦ٖٝٚضض ١ايعًُضضا ٤املمضضًُش يف
نغ َٔ ايلاؼ االلاَ ١ٝتأٜٝؽٖا ايهاٌَ يًترضايف ايعفبض ٞبكٝضاؼ ٠املًُهض ١ايعفبٝض١
ايمعٛؼ.١ٜ
 -5قضضفاـ صبًضضن األَضضٔ ـقضضِ ٜ)2216ضض 14 ّٛأبفْٝ/ٌٜمضضإ )ّ2015م ايضضؿ ٟفضضف ذظ ضفّا
عً ٢الًر ١اسبٝ ٛش ٚأْصاـ ايفٝ٥ن صا )م ٚؼعا اسبٝ ٛش إىل اشبضفٚد َضٔ املضؽٕ
ٚاملٓضضاطل ايضضيت الضضتٛيٛا عًٗٝضضام تضضا فٗٝضضا ايعاصضضُ ١صضضٓعا٤م ذٝضضج صضضٛت  )13ؼٚيضض١
يصا ايكفاـم ٚب تعاـ أ ٟؼٚي١م بُٓٝا اَتٓعض عضٔ ايتصض ٜٛؼٚيضٚ ١اذضؽ ٠فكضطم
ٖ ٞـٚلٝا.
 -6املٛق ضف ٚايتأٜٝضضؽ ايضضؽٚي ٞيعاصضضف ١اسبضضكّ :جضضا ٤املٛقضضف ايضضؽٚيَ ٞؤٜضضؽا يعًُ ٝض ١عاصضضف١
اسبضضكّ ايعمضضهف ١ٜم َٚضضٔ ايضضؽ ٍٚايضضيت أٜضضؽت ايعًُٝضض :١ايٛالٜضضات املترضضؽ ٠األَفٜهٝضض١م
ٚبفٜطاْٝضضضضام  ٚففْمضضضضام ٚاٜطايٝضضضضام ٚبًحٝهضضضضام ٚاملاْٝضضضضام ٚتفنٝضضضضام ٚبضضضضٓحاؼٜي
ٚبانمضضتإ)م بُٓٝضضا ذبفظض ـٚلضضٝا عًضض ٢ايكضضفاـم ٚعاـضض ايعضضفامم ٚإٜضضفإ ٚلضضٛـٜا
اسبف .
أٖؽاف عاصف ١اسبكّ
ذؽؼت ؼ ٍٚايترايف ايعفب ٞأٖؽاف عاصف ١اسبكّ بايتاي:ٞ
 -1االلتحاب ١يطًب ايفٝ٥ن ايُٝم يًتصؽ ٟيًعؽٚإ ايضؿ ٟتعفضض يض٘ بضاؼٚ ٙوضعلٗا
َٔ جاْب ًَٝىٝات اسبٚ ٞ ٛايكٛات ايتابع ١سبًٝفٗا عً ٞعلؽاهلل صا .
-2

ا ١ٜايىفع ١ٝيف اي.ُٔٝ

-3

إقاي ١ايتٗؽٜؽ ألَٔ املًُهٚ ١ايؽ ٍٚاجملاٚـ.٠

-4

ايعٌُ عًَ ٢هافر ١ظطف ايتٓظُٝات االـٖاب.١ٝ

-5

ايتٗ ١٦ٝيالتٓ٦اف ايعًُ ١ٝايمٝال١ٝش21ز.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

أمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي:)ُٔٝ
ٜؤنؽ َٝغام األَِ املترؽ ٠يف املاؼ")33 ٠عً ٢أطفاف أْ ٟكاه إٔ ًٜحؤٚا إىل ايٛنضاالت
اي ؽٚيٝضضٚ ١ايتٓظُٝضضات االقًُٝٝضضض ١أٖ ٚضضا َضضضٔ ايٛلضضاٚ ٌ٥ايطضضضفم ايمضضًُ ١ٝايضضضيت تكضضع عًٗٝضضضا
اظتٝاـٖا"ش22ز.
 َٔٚضُٔ ايطفمش23زم بالتغٓا ٤االنفا /ٙايتٓافنم َا :ًٜٞ
 -1االْمرا  /ايتحٓب :ذٝج ٜضتِ دباٖضٌ ايصضفاه أ ٚاسبضف ايكاُ٥ضٜٓٚ ١ظضف إىل اسبضف
عًضض ٢أْٗضضا دبفبضضَ ١فٜضضف .٠يهضضٔ ٜعٝضضب ٖضضؿ ٙايطفٜكضض ١أْٗضضا تؤجضضٌ املٛاجٗضض ٚ ١قضضؽ تعضضٛؼ
اسبف فُٝا بعؽ).
-2

ايتٗؽ /١٥املٛا :١َ٤دباٌٖ اسبف م ذت ٢جيعٌ ازبُٝع ٜىعف ٕٚبايمعاؼٜٓ ِٖٚ .٠ظفٕٚ
إىل اسبف عً ٢أْ٘ وَ ٤ٞؽَفم َٚمتعؽ ٕٚيًعطٛه يًطفف اآلظضف َضٔ أجضٌ اسبفضاظ
عً ٢ايماّ  ٖٞٚتكؽّ ذًٛال َٛقت ١فكط م وّ٦ٝا َا).

 -3ايتمضض :١ٜٛضباٚيضض ١ايعغضضٛـ عًضض ٢ذضضٌ ٜفضضضٞ

ٝضضع األطضضفاف; وضضفٜط ١إٔ ٜهضض ٕٛنضضا

ايطضضففش َتمضضاٜٚش يف ايكضضٚ .٠ٛعٓضضؽ تطلٝكٗضضا خيمضضف ازبُٝضضع وضض٦ٝا َضضام ٚيضضٔ تصضضٌ إىل
أفطٌ اسبً َٔ ٍٛظاٍ ايتم.١ٜٛ
 -4االنضضفا /ٙايتٓضضافن :ذٝضضج إٕ ذبكٝضضل اهلضضؽف َضضٔ اسبضضف ٖضض ٛأٖضضِ وضض٤ٞم ٚيٝضضؿٖب
ايطفف اآلظف إىل ازبرِٝم فِٗ ٜف ٕٚاسبف عً ٢أْٗا َٛقضف َهمضب-

ظمضاـ)٠

جيب ظاي٘ إٔ ٜفحبٛا ٚخيمف ايطفف اآلظفم ٖٚضِ خيطضع ٕٛيًترهض ِٝفكضط عٓضؽَا
ٜىعف ٕٚبأِْٗ ال كتًه ٕٛايك ٠ٛيفعٌ
 -5اسبٌ /ايتعا:ٕٚ

ؾيو.

كل اسبٌ ٚايتعا ٕٚبش األطفاف يف اسبضف فا٥ضؽ ٠إؾا متض َعازبتض٘

بىفاف١ٝم ـ ِ أْٗا تمتٓكف ايٛق ش24ز.
 -6اسبٌ ايمٝالض :ٞؼفضع األطضفاف املتراـبض ١إىل طاٚيض ١املفاٚضضاتم بٗضؽف ايتٛصضٌ عًض٢
اتفام لاّ واٌَ.
 املكاٍ ايصرفٚ ٞأْٛاع٘: املكاٍ ايصرف:ٜٞعضضؽ املكاي ض ١ايصضضرف ١ٝأذضضؽ األمنضضال األوضضهاٍ) ايصضضرف ١ٝاملتلعضض ١يف ايعُضضٌ ايصضضرفٞ
ايَٞٛٝم ٚؾيو ألَُٖ ١ٝا ٜطفط فٗٝا َضٔ َعازبضات َتلآٜض ٚ ١فٜض ٚ .١متٝضكت املكايض ١اسبؽٜغض١
تحُٛع َٔ ١اشبصا٥صم ٖٚض " )1 :ٞأْٗضا تعضل عضٔ ٚجٗض ١ايٓظضف ايىعصض١ٝم ٖٚضؿ ٙاملٝضك٠
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ٖ ٞاييت متٝكٖا عٔ باق ٞضف ٚايهتابضات ايٓغفٜض١م  )2االجيضاقم ٚايلعضؽ عضٔ ايتفصضٝات
املًُض١م َضع إمنضا ٤ايفهضفٚ ٠ذبؽٜضؽ اهلضؽفم  )3ذمضٔ االلضتٗاٍ ٚبفاعض ١املكطضعم  )4إَتضضاه
ايكاـئم ٚإؾا َا اعبفف عٔ ٖضؿ ٙاشباصض ١ٝأصضلر أ ٟيض ٕٛآظضف َضٔ أيضٛإ األؼ ٚيٝمض
بفٔ َكاي١م  )5اسبفٜضٚ ١االْطضامم  )6ٚايٛذضؽٚ ٠ايتُالضو ٚايتضؽـد يف االْتكضاٍ َضٔ ظضاطف٠
ش25ز.
إىل ظاطف ٠أظف َٔ ٣اشبٛاطف اييت تتحُع ذَٛ ٍٛضٛه املكاي"١
َٚع ٖؿا فإٕ متتع ا ملكاي ١اسبؽٜغ ١تغضٌ ٖضؿ ٙاشبصضا٥ص ال تعفض ٞنتضا َكضاالت ايضفأٟ
َٔ طفط املعًَٛات ٚاسبكا٥ل ٚاألؼيٚٚ ١جٗات ايٓظف املتلآٜض١م ٚايضيت تعهضن آـاٚ ٤تٛجٗضات
ٚتطًعات ٚآَاٍ أففاؼ اجملتُضعم ٚإال ملضاؾا ٜهتضب ايهاتضب؟ ٚملضاؾا تمضتكطب ايصضرٝفَ ١ضٔ
ٜهتب فٗٝا؟
 أْٛاه املكاٍ ايصرف:ٖٞٓٚضضاى أـبعضض ١أْضضٛاه يًُكضضاٍ ايصضضرف )1 :ٞاملكضضاٍ االفتتضضاذٞم ٚايضضؿٜ ٟعضضش عضضٔ لٝالضض١ٝ
ايصرٝف١م  )2املكاٍ ايعُٛؼٟم ٖٛٚضبضؽٚؼ تمضاذ ١ابتض ١يف َهضإ ضبضؽؼ ش ذبض تصضفف
ايهاتضضب ٜمضضتعف فٗٝضضا ٚجٗضض ١ايٓظضضف ايىعصضض )3 ١ٝاملكضضاٍ ايترًًٝضضٞم ٜٚكضض ّٛعًضض ٢ايترًٝضضٌ
ايعُٝل يألذؽاث ٚايكطاٜا ٚايظٛاٖف املعتًف ١اييت تىلٌ ايفأ ٟايعضاّم  )4 ٚاملكضاٍ ايٓكضؽ:ٟ
ٖٚضضٜ ٛكضض ّٛعًضض ٢عضضف ٚتفم ض ٚذبًٝضضٌ ٚتكٝضض ِٝاالْتضضاد األؼبضضٚ ٞايفضضم ٚايعًُضضٞم ٖٚضضٜ ٛكضضّٛ
بٛظٝف ١ألال ١ٝبعف ٚذبً ٌٝاألذؽاث ازباـٚ ١ٜايهىف عٔ أبعاؼٖا"ش26ز.
ٚتعؽ َكاي ١ايفأَ ٟضٔ املكضاالت ايترًًٝٝض ١املضؤ ف ٠يتٓضا ٍٚاألذضؽاث اسباضضف٠م ذٝضج تكضّٛ
عً ٢ايترً ٌٝايعُٝل ٚاملؽـٚه يًرؽثم  ٚتعؽ اشبامت ١فٗٝضا َضٔ أٖضِ ايعٓاصضف املضؤ ف ٠ألْٗضا
أظف َا  ٜى يؽ ٣ايكاـ ٟاْطلاعا عٔ املكايٚ ١ناتلٗاش27ز.
فاملكايضض١م إؾٕ "ٖضض ٞإذضضؽ ٣األْضضضٛاه ايصضضرف ١ٝايفهفٜضض١م ايضضضيت تكضضؽّ َعازبضض ١فهفٜضضض١
َٓٗحٝضض ١يكطضضَ ١ٝضضا يف َمضضاـ تطضضٛـم عًضض ٢لضضل ٌٝاملغضضاٍم شعاصضضف ١اسبضضكّزم ٜٚكضضؽّ أفهضضاـا
تماِٖ يف تهٚ ٜٔٛع ٞايكاـئ"ش28ز ٚايتأ

عً ٢ادباٖات٘ ل٤ٛا بايمًب أ ٚاالجيا "ش29ز.

 ٚتهتب َكاي ١ايفأ " ٟيف قايب اهلفّ املعتؽٍ أٟ

ت ٟٛعًَ ٢كؽَٚ ١جمضِ ٚظامتض"١ش30ز.

ٚتٛضس ٖؿ ٙايٛذؽات األلال ١ٝايتكًٝؽ ١ٜيهتاب ١املكاي ١ايصرف١ٝم عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ .املكؽَ ١أ ٚاملؽظٌ فاذب ١املكاي ٖٞٚ )١تتصٌ بفهف ٠املكاي ١األلال ١ٝبٗؽف جؿ
ايكفاٚ ٤ايمٝطف ٠عً ٢اٖتُاَِٗ.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

 .ايصضضضًب ازبمضضضِ) أ ٚازبضضضٖٛف االلضضضتؽالٍ) ٜٚتصضضضٌ بعضضضف

ايهاتضضضب يفهفتضضض٘

األلال ١ٝعفضّا ٚاضرّا ال ٜعفف ايلُ ٛم َع تكضؽ ِٜايىضٛاٖؽ ٚاألَغًضٚ .١عضف
ٖضؿ ٙايٓكضال

األقٛاٍ ٚاآلـاٚ ٤االدباٖضات هضا تٛصضٌ إ يٝض٘ َضع ايتٛقضف عٓضؽ بعض

َٓٚاقىضضتٗا يف ضضض ٤ٛـ ٜتضض٘ اشباصضض١م ٚؾيضضو بتكضضؽ ِٜايىضضٛاٖؽ َٓٚاقىضضتٗا; ٖ ٚضضؿٙ
ايىضضضٛاٖؽ يف ضضضضَ ٤ٛفٝ٥ضضضات لضضضابك١م َضضضع االوضضضاـ ٠إىل بعض ض

ايٛقضضضا٥ع ٚاملٛاقضضضف

ٚايتحاـ ٚالتعاص ايٓتا٥خ يتفم يهٌ ايىٛاٖؽ.
ت .ايٓٗاٜضض ١أ ٚاشبامتضض ١ايٓتٝحضض ١أ ٚاسبصضضاؼ) ٖٚضض ٞتتصضضٌ تضضاؼ ٠املكاي ضَٚ ١طضضُْٗٛام
حبٝج ته ٕٛقَ ١ٜٛتُاله ١وؽٜؽ ٠االتصاٍ يهٞ

مب ايكضاـئ تفاعًض٘ َعٗضا

ش31ز.

ٚقؽ اْتح أ فٖا

ٚقؽ ال ًٜتكّ نغ َٔ ايهتا يف ايصراف ١بكٛايب املكاي ١ايصضرف ١ٝبعٓٝض١م نايكايضب
ايعضضف م أ ٚايٛصضضفم أ ٚايكصضض١م أ ٚاملكضضاـٕ أ ٚايٓاقضضؽ; ٖٚضضؿا ال ٜعضضم إٔ ًٜتضضكّ ايهاتضضب
ايصرف ٞايتكاَا ناَا ٚتاَا ٚؼقٝكضام ٚإمنضا األصضٌ ٖض :ٛذفٜض ١ايهتابض ١ايهاًَض ١يهضٔ
املاذظ إٔ قايب املكاي ١املعتًطٖٛ ١

٘ نتاب ١املكاي ١ايصرف ١ٝايعفب١ٝش32ز.

ٜٚعتُضضؽ ناتضضب املكايض١م بىضضهٌ عضاّم عًضض ٢ايطفٜكضض ١أ ٚايتضضأط ) ايضضيت ٜٗٓحضض٘ يهتابض١
َٛضضضٛع٘م ٖٚضضؿا َضضا ٜطًضضل عًٝضض٘ ايلاذضضج :تضضأط ايهتضضا ايصضضرفٝش

"Journalism

" Writers Framesم ذٝضج خيتًضف نضٌ ناتضب عضٔ األظضف بضاظتاف َعاـفض١م  ٚكافتض٘م
َٚؽـنات٘م َٚعتكؽ ٙايؽٜمم ٚايفهفٚ ٟازبُاعات اييت ٜٓتُ ٞهلام ٜٚؤ ف ٜٚتأ ف بٗا.
دْ -ظف ١ٜايتأط االعاَ:(Media Framing Theory) ٞ
تمتُؽ ٖؿ ٙايؽـال ١إطاـٖضا ايٓظضفٟم َضٔ ْظفٜض ١ايتضأط االعاَض(Media framing ٞ

)َٚ .theoryفٗضض ّٛايتضضأط "ٜٓ "framingظضضف يضض٘ َضضٔ قاٜٚضضتش :ايكاٜٚضض ١األٚيضضٖ ٞضض :ٞنٝضضف
تعضف

األظلضضاـ ٚنٝضضف ٜضضؤ ف ٖضضؿا ايعضضف

عًض ٢اةتضض .٣ٛأَضضا ايكاٜٚضض ١ايغاْٝضض :١فتضضؿٖب إىل

نٝضضف كهضضٔ إٔ ٜؤ فلضضفؼ جضضكَ ٤ضضٔ األظلضضاـ عًضض ٢ايكضضاـئ .فايكاٜٚضض ١األٚىل أطًضضل عًٝضض٘
ايتضضأط االعاَضضٞ

"frames

 ."Mediaأَضضا ايكاٜٚضض ١ايغاْٝضض :١أطًضضل عًٗٝضضا ايتضضأط ازبُضضاٖ ٟ

""Audience framesش33ز.
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ٜٚعضضفف االطضضاـ االظلضضاـ ٟأ ٚاملكضضاي ٞأ ٚايتكفٜضضف" :ٟبأْضض٘ ايفهضضف ٠أ ٚاألفهضضاـ اةٛـٜضض١
ايٛاـؼ ٠يف ايتلط ١ٝاالظلاـ ١ٜبٛلا ٌ٥االعاّ ذ ٍٛقطضَ ١ٝعٓٝضٚ .١كغضٌ االطضاـ ايمضٝام ايعضاّ
يًتلطٚ ١ٝقفاٗ٥ا أ ٚايطفط)"ش34ز.
نُا عفف االطاـ عً ٢أْ٘" :فهفَ ٠فنكَٓ ١ٜظُ١م أ ٚظط قصٝصَ ٞكصٛؼم ٜكضؽّ
َعٓ ٢جملُٛع َٔ ١األذؽاث اييت قؽ تهضَ ٕٛتؽاظًض ٚ ١ض َ ابطض١م ٖٚض ٛباظتصضاـ جضٖٛف
قط ١ٝطبتًف عًٗٝا"ش35ز.
فاالطاـم إؾٕم ٖض ٛاظتٝضاـ بعض

ذا يف ْضص
جٛاْضب ايٛاقضع املضؽـى ٚجعًضٗا أنغضف ٚضضّ ٛ

ش36ز.

اتصاي ٞضبهِ

أَا "َفذًٚ ١ضع االطاـ )framing settingم فٗضَ ٞمضتُؽَ ٠ضٔ فهضفٚ ٠ضضع األجٓضؽ٠
)agenda) settingم ٚاييت أواـ إيٗٝا َانَٛلن ٚوا (McLuhan& Shaw) )ٚيف عاّ
1977م ش ذٝضضجز أٚضضضرا إٔ ٚضضضع األجٓضضؽٚٚ ٠ضضضع االطضضاـ ٜمضضتٓؽإ إىل ألضضن َتطابكضضٚ ١إٔ
اشباف بُٗٓٝا ٜتُغٌ يف إٔ ٚضع األجٓؽٜٗ ٠تِ يف املكضاّ األ ٍٚبأُٖٝض ١ايكطضاٜام بُٓٝضا ٜٗضتِ
ٚضع االطاـ باملمت ٣ٛايغضاَْ ٞضٔ ٚضضع األجٓضؽ٠م ٖٚض ٛأُٖٝض ١ايعٓاصضف املفتلطض ١باسبضؽث أٚ
ايكط"١ٝش37ز.
ٚتف

ْظف ١ٜايتأط االعاَ "ٞإٔ األذؽاث ال تٓط ٟٛيف ذؽ ؾاتٗا عًَ ٢لكَ ٣عضشم

ٚإمنا تهتمب َلكاٖا َٔ ظاٍ ٚضعٗا يف "إطاـ"
االتمامم ٚؾيو باي نٝك عً ٢بع

ؽؼٖا ٜٓٚظُٗا ٜٚطف ٞعًٗٝا قؽـا َٔ

جٛاْب املٛضٛه أ ٚإ فاٍ جٛاْب أظف"٣ش38ز.

ٚتفمف ْظف ١ٜايتأط "ادباٖات ايفأ ٟايعاّ عب ٛايكطاٜا املعتًف١م ٚؾيو يف ض ٤ٛايضفبط
ايٓظفٚ ٟاملٓٗح ٞبش األطف االعاَ ١ٝيتلط ١ٝايكطاٜا املُْٗ َٔ ١اذ١ٝم ٚإؼـاى ازبُٗٛـ أٚ
ش39ز.

ايفأ ٟايعاّ يشٚق تًو األطف ظاٍ عًُ ١ٝتكٛك٘ يًكطاٜا املغاـ ٠ظاٍ ف  ٠قََٓ ١ٝع"١ٓٝ

 ٚؽث ؾيو ايتفاعٌ بضش ايصضرٝفٚ ١قفاٗ٥ضام يتكض ِٜٛايكطضاٜا املغضاـ٠م بىضهٌ َىض ى
ْتٝح ١ايغكاف ١ايعاَٚ ١املعففٚ ١ايًل ١املى ن ١فُٝا بِٗٓٝم ها جيعٌ يًصراف ١ايتضأ

ش ض ز

امللاوف ٚاملؤ فش40ز.
 ٚكل االطاـم يف صبًُ٘م أـبع ٚظا٥فم ٖ :ٞذبؽٜضؽ املىضهً١م ٚتكضؽ ِٜذبًٝضٌ لضليب
هلام ٚاربضاؾ أذهضاّ أظاقٝض ١فٗٝضام ٚاي ٜٚضخ يمضلٌ ذًضٗا"ش41ز; ٚؾيضو حبمضب ـ ٜض ١إْتُضإ
)(Entmanش42زم عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

 ايٛظٝف ١األٚىل :ذبؽٜؽ املىهً ٖٞٚ :(Problem Definition) ١علاـ ٠عضٔ عضف"َمأيَٛ ١ضٛع ١يًلرجم تتعًل إَضا بايفعضٌ أ ٚبضاي ىم أ ٚتتعًضلم فكضطم تعففض١
اسبكٝك ١إَا يؿاتٗا أ َٔ ٚأجٌ تأٜٝؽ ق ٍٛآظف َٔ ْفن ايٓٛه"ش43ز.
 ايٛظٝف ١ايغاْٝض :١تكضؽ ِٜذبًٝضٌ لضليب يًُىضهًٚ :(Causal Interpretation) ١تىضٖضؿ ٙايٛظٝفضض١إىل إٔ اسبكٝكض ١يضضٔ ذبضؽؼ إال بتفمض ؼقٝضل يألؼيضض ١اسباضضف ٠ايؽاَلضض١
ملعفف ١ذؽٚث املىهً ١يف املكاّ األٍٚم ٚؾيضو بتٛضضٝس ايمضلب أ ٚاأللضلا ) ايضيت
عحً بعًُ ١ٝظفٚجٗا ٚضباٚي ١ذًٗا.
ايٛظٝف ١ايغايغ :١اسبهِ أ ٚاألذهاّ) األظاق ١ٝيف املىهً:(Moral Evaluation) ١
ٜٚى إىل "ايكؽـ ٠عً ٢اسبهِ ذهُّا صرٝرّا عًَ ٢ا ايضؿٜٓ ٟللض ٞايكٝضاّ بض٘ يف
َٛاقف َع"١ٓٝش44ز.
 ايٛظٝف ١ايفابع :١اي ٜٚخ يملٌ ذٌ املىضهً:)Treatment Recommendation ١ٜٚىضضضف إىل اآليٝضضض ١أ ٚاآليٝضضضات) يتٓفٝضضضؿٖام ٚايضضضيت قضضضؽ ٜك ذٗض ضا ايهاتضضضب ْتٝحضضض١
االلضضتٓتاد أ ٚااللضضتٓتاجات َضضٔ َعازبتضض٘ يًرضضؽثم ٚاملضضلم عًضض ٢اسبهضضِ األظاقضضٞ
يًُىهًٚ ١أللابٗام ذٝج إٔ تفٚجيٗا ٜمِٗ بإجياؼ ذٌ يًُىهً ١ايكا.١ُ٥
َٓٗٓٚضضضام فإٕ"عًُٝضضض ١ايتضضضأط تضضضؤ ف يف ايفلضضضاي١م  ٚضضضاٖ املضضضتًكشم ٚاالطضضضاـ ايغكضضضايف
ٚاالجتُضضاعٞم نُضضا ٜتضضأ ف االطضضاـ االعاَضض ٞبعٛاَضضٌ عضضؽ ٠تتُغضضٌ يف ايكٝضضٛؼ ايضضيت تففطضضٗا
املؤلم ١ايصرف١ٝم باالضاف ١إىل ايك ِٝاملٗٓٝض ١يضؽ ٣ايصضرفٝش شٚظصٛصّضا نتضا َكضاالت
ايفأٟز ٚتٛقعاتِٗ إقاٛٗ ٤ـِٖ"ش45ز.
اع ١اسب)ٞ ٛم ٚاملكاٍ ايصرفٚ ٞأْٛاع٘
ٚبعؽ التعفا االطاـ ايٓظف :ٟذاي ١ائُٝ
ْٚظف ١ٜايتأط االعاَٞم فإٕ ْظف ١ٜايتأط االعاَ ٞتعؽ َا ١ُ٥هلؿ ٙايؽـال ١يأللضلا
ايتاي:١ٝ
 -1ايهىف عٔ تأط نتا َكضاالت ايضفأ ٟألذضؽاث "عاصضف ١اسبكّ"مٖٚضٌ أظضؿٚا يف
اسبمضضلإ اي تٝضضب املٓطكضض ٞملعازبضض ١املٛضضضٛه املطضضفٚطم ٚفضضل ٚظضضا٥ف ايتضضأط األـبضضع
ايمابك١م ٚاييت تىهٌم يف ايٛق ْفم٘م ايك ِٝاملعٝاـٜض ١ملعازبضَٛ ١ضضٛه أَ ٚىضهً١
قا .١ُ٥فكؽ تتعؽؼ ألايٝب نتاب٘ َكاالت ايفأ ٟيف ايصرف ذب ايؽـال١م ذٝج قضؽ
ٜٗٓخ بعض نتابٗضا ٖضؿ ٙايٛظضا٥ف األـبعض ١صبتُعض٘م ٚقضؽ ٜضٓٗخ ايضلع اآلظضف َضِٓٗ
ٚاذؽ ٠أ ٚا ٓتش أ ٚأقٌ أ ٚأنغف.
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فاملف م إؾٕم إٔ تهٝ ٕٛضع تًضو ايٛظضا٥ف األـبضع ذاضضف ٠يف ايضؿٖٔ َٚفوضؽ ٠يطضفط
أذؽاث عاصف ١اسبكّم ٚبٓفن اي تٝب املٓطكض :ٞبضؽّ٤ا بترؽٜضؽ املىضهً ١ايضيت ناْض
ظًضضف عاصضضف ١اسبضضكّم ٚتلٝضضإ ايمضضلب أ ٚاأللضضلا ايهآَضضٚ ١ـا ٤ذضضؽٗ ٚام ٚنٝضضف
لٝتِ اسبهِ األظاق ٞأ ٚايفوٝؽ) فٗٝام ٚؾيو بايعٛؼ ٠إىل قاْْٝٛض ١عاصضف ١اسبضكّم
ٚنٝف ٜتِ اي ٜٚضخ يمضلٌ ذًضٗا إٜكافٗضا)م بااللضتٓاؼ إىل أمنضال ذضٌ ايصضفاه ايضؽٚيٞ
إٔ ٜه ٕٛاألظ ذاضفا يف ظامت ١املكاي.١
يف اي َٔ ٚ ;)ُٔٝاملف
 -2ايهىضضفَ -ضضٔ ظضضاٍ تضضأط َٛضضضٛعات َكضضاالت ايضضفأ -ٟعضضٔ ايعٓاصضضف املفتلطضض١
بعاصضضف ١اسبضضكّم ٚايضضؿٜٗ ٟضضتِ ٚضضضع االطضضاـ باملمضضت ٣ٛايغضضاَْ ٞضضٔ ٚضضضع األجٓضضؽ ٠يف
ايصضضضراف١م ٖٚضضض" :ٛأُٖٝضضض ١ايعٓاصضضضف املفتلطضضض ١باسبضضضؽث أ ٚايكطضضض"١ٝش46زم ٚنٝضضضف إٔ
ايؽـالضض ١لتهتىضضف َضضا قضضؽ اف ضضضت٘ ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضض ٞيف " إٔ األذضضؽاث ال
تٓط ٟٛيف ذؽ ؾاتٗضا عًضَ ٢لضكَ ٣عضشم ٚإمنضا تهتمضب َلكاٖضا َضٔ ظضاٍ ٚضضعٗا يف
"إطاـ" ؽؼٖا ٜٓٚظُٗا ٜٚطف ٞعًٗٝا قؽـّا َٔ االتمامم ٚؾيو بضاي نٝك عًض ٢بعض
جٛاْب املٛضٛه أ ٚأ فضاٍ جٛاْضب أظضف"٣ش47زم هضا كضل جٛاْضب ايكضٚ ٠ٛايطضعف يف
َكضضاالت ايضضفأٟم ٚيف ٖضضؿ ٙايؽـالضض١م َٛضضضٛعات أذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّٚ .نضضؿيو
َعففض ١أ ضضف ايتطضٛـ ايضضكَم يف َكضضاالت ايضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلضض١م ٚإظٗضضاـ
جٛاْب ايكٚ ٠ٛايطعف فٗٝا يتركٝل أٖؽاف عاصف ١اسبكّ.
ثانيًا :الدراسات السابقة
ٖٓضضاى ايعؽٜضضؽ َضضٔ ايؽـالضضات ايمضضابك ١ؾات ايعاقضض ١تٛضضضٛه االعضضاّ ٚٚلضضاً٘٥م ٚقٓضضٛات
ايتٛاصضضضٌ االجتُضضضاعٚ ٞاسبضضضف ٚ . ٚقضضضؽ ذضضضفص ايلاذضضضج عًضضض ٢ايتٓضضضٛه يف عضضضف أبضضضفق ٖضضضؿٙ
ايؽـالاتم تا ٜتٓالب َع أٖؽاف ايؽـال ١اسبايَٗٓٚ ١ٝحٗا ٚايٓظف ١ٜاييت التٓؽت إيٗٝا:
ؼـال ١ازبرإني ))Al-Jahlan,1993ش48ز :بعٓٛإThe Perception of American :
Mass Media Correspondents in Saudi Arabia During

the 1990 Gulf
ٖ .Crisisضضؽف ايؽـالضض ١إىل َعففضض ١اْطلضضاه َفالضضًٚ ٞلضضا ٌ٥االعضضاّ يف املًُهضض ١ايعفبٝضض١

ايمضضعٛؼ ١ٜيتلطٝضضتِٗ أ ٓضضا ٤أقَضض ١اشبًضضٝخم ٚنضضؿيو ايهىضضف عضضٔ ايضضؽٚـ ايضضؿ ٟقاَ ض بضض٘
ذهَٛيت :املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼٚ ١ٜايٛالٜات املترؽ ٠األَفٜه ١ٝيًمٝطف ٠عًضْ ٢ىضاطات
ايصرفٝش أ ٓا ٤أقَ ١اشبًٝخ ذبفٜضف ايهٜٛض ) .اعتُضؽت ايؽـالض ١عًضَ ٢ضٓٗخ االلضتطاهم
َٛافضلم ض
بالتعؽاّ منٛؾد يهفت ) (Likert scaleأٚافل بىؽ٠م أٚافلم ال اعًِم

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

َٛافضضل بىضضؽٚ .)٠تٛصضضً ايؽـالضض ١إىل )1 :إٔ ايضضترهِ بايتكضضاـٜف ايصضضرفٚ ١ٝايفقابضض ١عًضض٢
ايصرفٝش ايلفبٝش نإ أقٌ بهغ َٓ٘ عً ٢ايترهِ بايتكاـٜف ٚايفقاب ١عًض ٢ايصضرفٝش
)%41.6م  )2متهش ايصرفٝش ايلفبٝش بإجفا ٤ايًكا٤ات َع
َٔ ايعاب ايغايج بٓمل١
ايٓضاه يف ايىضضاـه ؼ ٕٚـقابضض١م أظضؿ ايٓمضضل ١األنضضش َضضٔ متهضٔ ايصضضرفٝش اآلظضضف ٜٔبٓمضضل١
)%40.6م  )3أَا فُٝا ٜتعًل بايترهِ بايتكاـٜف ايصرفٚ ١ٝايفقاب ١عً ٢ايصرفٝش َٔ قلضٌ
ايكضضٛات املمضضًر ١األَفٜهٝضض١م فإْضض٘ نضضإ أنغضضف َضضٔ ذبهضضِ املًُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم
بٓمضضضضل )%35.6 ١بكضضضضَ ٠ٛضضضضٛافكش ٚبٓمضضضضل )40.6 ١بىضضضضهٌ عضضضضاّ َضضضضٛافكشم  )4إٔ ايفقابضضضض١
ٚايترهِ بايتكاـٜفايصرف َٔ ١ٝظاٍ املمؤٚيش ايعمهفٜش األَضفٜهٝش نضإ لضللّا يف
إعاقضضَ ١ضضفٚـ تضضؽفل املعًَٛضضات بٓمضضل )%34.7 ١بكضضَ ٠ٛضضٛافكش َ )%41.6 ٚضضٛافكشم  )5قضضؽـ٠
َفالًٚ ٞلا ٌ٥االعاّ ايلفبٝض ١يًكٝضاّ بضإجفا ٤ايًكضا٤ات َضع ايىعصضٝات األَفٜهٝض ١أنغضف
بهغ َٔ ايصرفٝش ايمعٛؼٜش أْفمِٗ بٓمل )%13.9 ١بكَٛ ٠ٛافكش َٛ )%46.5 ٚافكش.
ؼـالض ١ايكرطضاْ(Alkahtani, 1993) ٞش49ز :بعٓضٛإThe performance of the :
ٖ .Saudi ArabianPress During the Gulf Conflict (1990-1991).ضؽف ايؽـالض١
إىل َعففضضض ١أـا ٤أعطضضضا٦ٖٝ ٤ضضض ١ايتضضضؽـٜن األنضضضاؼكٝش يف أقمضضضاّ االعضضضاّ يف ازباَعضضضات
ايمضضعٛؼٚ ١ٜاالعاَ ضٝش ٚايص ضرفٝش ايمضضعٛؼٜش يف املؤلمضضات ايصضضرف١ٝم ٚؾيضضو َضضٔ ذٝضضج
املٛضٛعات ٚايكطاٜا اييت طفذتٗا ايصرف ايمعٛؼ ١ٜذ ٍٛايصفاه يف اشبًٝخم ٚايهىضف
عضضٔ األجٓضضؽ ٠ايصضضرف ١ٝيًصضضرف قلضضٌ ذبفٜضضف ايه ٜٛض ٚأ ٓضضاٙ٤م ٚبعضضؽٙم ٚؾيضضو َضضٔ ظضضاٍ
ذبً :ٌٝجٖٛف املٛضٛعات املطفٚذ١م ٚظصا٥صٗام َٚصاؼـ أظلاـٖضام ٚاملٓضاطل ازبلفافٝض١
اييت مت ايتطفم هلا .نُا ٖؽف ايؽـال ١إىل َعفف ١أـا ٤ايصرفٝش ذٚ ٍٛظا٥ف ايصضراف١
ظضاٍ اسبضضف م َٚمضضت ٣ٛـضضاِٖ عضضٔ املعازبضض ١ايصضضرف ١ٝيًصضفاه يف اشبًضضٝخ .نُضضا ٖضضؽف
ايؽـالضضض ١إىل َعففضضض ١أَ ٟضضضٔ ايعٛاَضضضٌ املضضضؤ ف ٠يف ايطضضضفط االعاَضضض :ٞايؽٜٝٓضضض١م ٚاالجتُاعٝضضض١
ٚايمٝالضض .١ٝالضضتعؽّ ايلاذضضج أؼا ٠ذبًٝضضٌ املطضضُ ٕٛبالضضتعؽاّ االلضضلٛه االصضضطٓاع(a ٞ
) .Constructed weekنُضا الضتعؽّ ايلاذضج املكابًضَ (Semi-structure) ١ضع عضؽؼ َضٔ
األنضضضاؼكٝش يف أقمضضضاّ االعضضضاّ يف ازباَعضضضات ايمضضضعٛؼٚ ١ٜاالعاَضضضٝش ٚايصضضضرفٝش يف
املؤلمات ايصرف١ٝم ملعففض ١ـضضاِٖ ذضَ ٍٛعازبض ١ايصضراف ١يًصضفاه يف اشبًضٝخ ٚ.تٛصضً
ايؽـالضضض ١إىل إٔ َعازبضضض ١ايصضضضراف ١ايمضضضعٛؼ١ٜم َضضضٔ ٚجٗضضض ١أـا ٤األنضضضاؼكٝش ٚايصضضضرفٝش
ناْ َعازب" ١ـؼ ٠فعٌ" يًرؽث ٚقً َٔ ٌٝايترًٌٝم ٜٚعٛؼ ؾيو إىل ْؽـ ٠املعًَٛضات ٚاملعففض١
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ايمٝالضضض ١ٝيف اجملتُضضضع ايمضضضعٛؼٟم ٚظصٛصضضضا ايصضضضرفٝش .نُضضضا تٛصضضضً ايؽـالض ض ١إىل إٔ
َصضضاؼـ األظلضضاـ تعتُضضؽ عًضض ٢املصضضاؼـ ايلفبٝضض١م نٛنايضض ١األْلضضا :٤ـ ٜٚض م بٓمضضل)%51.87 ١
ٚايتلط ١ٝاألنغف اٖتُاَا ناْ َٔ ْصٝب ايٛالٜات املترؽ ٠األَفٜه١ٝم َع االعتُاؼ عًض٢
األجاْبم ظصٛصّا َٔ ايكٝاؼات اسبهَٝٛض ١ايف ٝض . ١أَضا أ ًضب ضبتض ٣ٛايصضرف فهضإ
َٓصلا عً ٢ايتلطٝض ١يًكطضاٜا ايمٝالض ١ٝبٓمضلًٜٗٝٚ)%50.83 ١ضا ايكطضاٜا ايعمضهف ١ٜبٓمضل١
)%18.12م ٚنإ ادباٖٗا إجيابٝا ٚؼاعُّا يكفاـات ٖ ١٦ٝاألَِ املترؽ٠م نُا إٔ افتتاذٝض١
ايصضضرف ناْ ض ٖحَٝٛضض ١عًضض ٢ايعضضفام ٚذبايفٗضضاألـؼٕ ٚايمضضٛؼإ ٚايضض ُٔٝبلضضك ٙٚيًه ٜٛض
بٓمل.)%47.74 ١
ؼـالضض ١ايعاْٚضض)ّ1994 ١ش50زم بعٓضضٛإ :ذضضف اشبًضضٝخ يف ايصضضراف ١ايمضضعٛؼٖ .١ٜضضؽف
ايؽـال ١إىل ايتعفٓف عً ٢ادباٖات ايصراف ١ايمعٛؼ ١ٜإقا ٤ذف اشبًٝخم ٚؾيضو َضٔ ظضاٍ
افتتاذٝات ايصرف ايغاث ايؽلتٛـم ٚايفأٟم ٚصٛت ايىعب)م ٚايضيت مت إظطضاعٗا ملضٓٗخ
ايترً ٌٝايٛصفٞم َمتعؽّ أؼا ٠ذبً ٌٝاملطُٕٛم ٚايؿ ٟأَهٔ َٔ ظاي٘ ذبؽٜؽ ادباٖات
ٖضضؿ ٙايصضضرف َٚضضؽ ٣اٖتُاَٗضضا ٚتفنٝكٖضضا عًضض ٢األقَضضٚ .١قضضؽ أظٗضضفت ايٓتضضا٥خ إٔ ايصضضراف١
ايمضضضعٛؼ ١ٜأٜضضضؽت اسبضضضٌ ايعفبضضضٚ ٞايمضضضًُ ٞيألقَضضض١م ٚعاـضضض اشبٝضضضاـ ايعمضضضهف ... ٟعًضضض٢
ايعفامم نُا عاـضض قضفاـات األَضِ املترضؽ٠م َٚعظضِ َٛاقضف ؼ ٍٚايترضايف ٚتصضف اتٗا
املتعًك ١باألقَ١م ٚؼعُ املٛقف ايف  ٞايعفاقٞم تا صؽـ عٓ٘ َضٔ َلضاؼـات ٚتصضف ات.
نُا أظٗفت ايٓتضا٥خ تفضٓٛم "ايضفأ "ٟعًض" ٢ايؽلضتٛـ  ٚصضٛت ايىضعب" ٚؾيضو َضٔ ظضاٍ ْمضل١
االفتتاذٝات اييت عازب األقَ١م ذٝج بًلض  )%91.94يف صرٝف" ١ايفأ"ٟم يف ذش بًلض
 )%88.15يف صرٝف" ١ايؽلضتٛـ"م  )%86.24 ٚيف صرٝف" ١صٛت ايىعب".
ؼـال ١ايعٓاؼ )ّ1994ش51ز بعٓٛإ :األظلاـ ايمعٛؼ ١ٜيف ايصراف ١األَفٜهٝض ١املعاصضف:٠
ذبًَ ٌٝطُ ٕٛايتلط ١ٝيًًُُه ١يف أـبع صرف أَفٜه ١ٝظاٍ عىف ٜٔعاَضام -1972
)ّ1991م ٖٚضض ٞصضضرٝف ١ايٜٓٛٝضضٛـى تضضاكك New York Timesم ٚصضضرٝف ١ايٛاوضضٓطٔ
بٛل ض Washington Postم ٚصضضرٝف ٍٚٚ ١ل ض  ٜجفْضضاٍ Wall Street Journal
ٚصرٝف ١نفٜمتٝإ لٓٝن َْٝٛتٛـٖ .(Christian Science Monitorضؽف ايؽـالض ١إىل
ٚصضضف َطضضُ ٕٛاملضضاؼ ٠ايصضضرف١ٝم ٚايضضيت تعفضضض يًًُُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼ .١ٜاعتُضضؽت
ايؽـالضض ١عًضض ٢املضضٓٗخ ايٛصضضف ٞبالضضتعؽاّ أؼا ٠ذبًٝضضٌ املطضضُٚ .ٕٛب ٓٝض ايؽـالضض ١إٔ ايتكفٜضضف
االظلاـ ٟيف َكؽَ ١أْٛاه املٛاؼ ايصضرفَٓ ١ٝىضٛـ ٠عضٔ املًُهض ١بٓمضل7 ١م)%46م تًض ٢ؾيضو

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

اشبضضش ايصضضرف ٞبٓمضضل7 ١م .)%39نُضضا بٓٝض ايؽـالضض ١إٔ أعًضضْ ٢مضضل ١يًُضضٛاؼ املٓىضضٛـ ٠عضضٔ
املًُه ١ذمب املٛضٛه يًصرف صبتُع :ٖٛ ١ايتمًٝس ايمع ٟٛبٓمل3 ١م.)%21
ؼـالضض ١عابضضؽ )ّ2014ش52ز بعٓضضٛإ :املعازبضض ١ايصضضرف ١ٝيظضضاٖف ٠ايفًتضضإ األَضضم يف قطضضاه
ضضضكٖ .٠ضضضؽف ايؽـالضضضَ ١عففضضض ١نٝضضضف تعضضضا صضضضرف :ايكضضضؽهم اسبٝضضضا ٠ازبؽٜضضضؽٚ ٠األٜضضضاّ
ايفًمضضط ١ٝٓٝقطضض ١ٝايفًتضضإ األَضضم  ٚضضٌ ايمضضاطم ٚنضضؿيو َعففضضَ ١ضضؽ ٣اٖتُضضاّ ايصضضرف
بايكطاٜا ٚاملىضهات املفت لطض ١بٗضا .اعتُضؽت ايؽـالض ١عًض ٢املضٓٗخ ايٛصضف ٞبالضتعؽاّ أؼا٠
ذبً ٌٝاملطُٚ ٕٛاملٓٗخ املكاـٕ بضش صضرف ايؽـالضٚ .١بٓٝض ايؽـالض ١إٔ اشبضش ايصضرف ٞيف
َكؽَ ١األمنال األوهاٍ) ايصرف ١ٝيف َعازب ١ظاٖف ٠ايفًتإ األَضم يف صضرف ايؽـالض١
ايغاث بٓمل9 ١م)%45م تً ٢ؾيو املكاي ١ايصرف ١ٝبٓمل3 ١م .)%31نُا بٓٝض ايؽـالض ١إٔ
ف ١٦املٛضٛعات ايمٝال ١ٝاذتً املفتل ١األٚىل يف صرف ايؽـال ١بٓمضلَ )%49 ١ضٔ صبُضٛه
املٛضضضٛعاتم تًضض ٢املٛضضضٛعات األَٓٝضض ١بٓمضضل)%30 ١م ضضِ االقتصضضاؼ ١ٜبٓمضضل7 ١م .)%7نُضضا
بْ ٓٝتا٥خ ايؽـال ١إٔ ألً ٛلضفؼ ٚتٛضضٝس اسبكضا٥ل يف املفتلض ١األٚىل بٓمضل4 ١م )%29ضِ
جا ٤ألً ٛايٓكؽ بٓمل4 ١م.)%22
ؼـالضض ١قٜٓضضل)(Zengم ٚاقضضٛقّ)ٚ (Agwaziamأنمضض)ّ2014 (Xiao) ٛش53ز بعٓضضٛإ:
Framing the Jos Crisis in Nigeria; A Comparative Analysis of the Punch,
ٖ .the Guardian and This dayضؽف ايؽـالض ١إىل ايتعضفف عًض ٢نٝضف عازبض ابضفق

ايصضضرف ايٓٝحفٜضض ١ايعٓضضف بضضش أٖضضاي ٞاملؽٜٓضض ١يف َؽٜٓضض" ١جضضٛه" عضضاّ )ّ2011 -2010م
ٚايؿْ ٟتخ عٓٗا  )4000ضر .١ٝاعتُؽت ايؽـال ١عً ٢املضٓٗخ ايٛصضف ٞاملكضاـٕ) بالضتعؽاّ
أؼا ٠ذبًٝضضٌ املطضضُ ٕٛمل ضتل اتم ٖضض :ٞجضضٖٛف املكاي ض١م َٚصضضاؼـ املعًَٛضضاتم ٚادبضضا ٙاشبضضش ٚ
اياعل ٕٛاأللال ٕٛٝيف ايتلط ١ٝايصرف١ٝم بعَ )100 ١ٓٝكاي ١يهضٌ صضرٝفَ ١ضٔ ايصضرف
ايغاث ذب ايؽـالٚ .١تٛصً ايؽـال ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتضا٥خ أبفقٖضآٖ )1 :ضاى تطضابل
بش تأط اسبهٚٚ ١َٛلا ٌ٥االعاّ يًصفاهم ذٝضج إٕ ايصضرف ايضغاث صبتُعضَ ١مضتُف٠
يف تطلٝضل َضا ٜطًضل عًٝض٘ صضراف ١ايؽعاٜض (advocacy journalism) ١م بضاي نٝك عًض٢
هاـلضات اسبهَٛض١م  ) 2عفضض ايصضرف ـؼٚؼ فعضٌ اسبهَٛض ١أنغضف َضٔ ٖضِ يف ٚلضط
ايصفاهم َغاٍ :ايطضراٜام بٓمضل)%48 ١م  ٚإٔ َصضاؼـ األظلضاـ ذٝضج تؤظضؿ َضٔ املصضاؼـ
اسبهَٝٛضض ١أنغضضف َضضٔ األوضضعاص أ ٚايفضضاعًش يف ايصضضفاه ؾاتضض٘ بٓمضضل ;)%39 ١يعضضب ذضضاـه
ايلٛابضضض ١يف تًضضضو ايصضضضرف ؼٚـا يف تلطٝضضضٚ ١جٗضضضْ ١ظضضضف اسبهَٛضضض١م  )5ـنضضضكت نضضضٌ َضضضٔ
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صضرٝفيتٚ Punch) :ايلاـؼٜضإ) عًض ٢طلٝعض ١ـؼٚؼ ايفعضٌ أنغضف َضٔ ذبًٝضٌ ـؼٚؼ ايفعضٌم
ٚظصٛصا َٔ ايفاعًش يف ايصفاه.
ؼـالضض ١تىضضإ ) ٚ(Changقانضضف ))ّ2014 (Zacherش54ز A 'Tidal Wave of
.Revolt: How World Editorials Framed the 2011, Egyptian Revolution
التعؽّ ايلاذغإ املٓٗخ ايٛصف ٞبالتعؽاّ أؼا ٠ذبً ٌٝاملطُ ٕٛيهىف األطضف املعُٛيض ١يف
افتتاذ ١ٝايصرف ايعاملٝضٚ ١ـؼٚؼ فعًضٗا يًُظضاٖفات ايمضاظٓ ١يف َصضف يىضٗف ٜٓضاٜف  ٚفشاٜضف
عضضاّ )ّ2011م باالضضضاف ١إىل َٛقضضع الضضتعفا ايصضضرف ايعاملٝضضٚ ١ازبٛجضضٌ يضضلع ايصضضرف
األظف ٣بًل َ )195كاي ١افتتاذ.١ٝ
ٖضؽف ايؽـالضض ١إىل ايهىضضف عضضٔ ايتضضأط ات ايغا ض )1 :١املمضضؤ ٍٚعضضٔ ألضضلا ايغضضٛـ٠م
ٚاألذهضضاّ األظاقٝضض ١فٗٝضضا َٚمضضؤٚي ١ٝتضضفٜٚخ ذًضضٗام ٚايضضيت الضضتعؽَ َضضٔ قلضضٌ املكضضاالت
االفتتاذ ١ٝاالظبًٝك ١ٜيف تفم ٖا يًغٛـ ٠املصف١ٜم )2أ َٔ ٟاسبكا٥ل ايضيت أ ضفت عًض ٢تضأط
املكضضاالت االفتتاذٝضض ١يف ايعضضاب عٓضضؽ ذبًٝضضٌ ايغضضٛـ ٠املصضضف١ٜم  )3أَ ٟضضٔ اسبكضضا٥ل ايمٝالضض:١ٝ
اسبفٜضض ١ايمٝالضض١ٝم ٚايضضؽٚ ٜٔازبٛٝلٝالضض١ٝم أنغضضف الضضتعؽاَا .نُضضا الضضتعؽّ ايلاذغضضإ
اسبكا٥ل ايغاث اسبف ١ٜايمٝال١ٝم ٚايؽٚ ٜٔازبٛٝلٝال)١ٝم ٚايضيت تضؤ ف عًض ٢تضأط ايغضٛـ٠
املصضضضف .١ٜتٛصضضضً ايؽـالضضض ١إىل )1 :إٔ لضضضلب ْىضضض ٛايغضضضٛـ ٠ؾنضضضفت َ )186ضضضف٠م ٖضضض:ٛ
املىضضضانٌ ايمٝالضضض ١ٝايهآَضضضَ ١ضضضع ايضضضفٝ٥ن َلضضضاـى) بٓمضضضل)%47.3 ١م ًٜٝضضض٘ املىضضضانٌ
االقتصاؼ ١ٜبٓملٚ )%33.3 ١ايتٛاطؤ ايؽٚيٞم ظصٛصا ايٛالٜضات املترضؽ ٠األَفٜهٝض ١بٓمضل١
)%16.1م  )2ذضضض ٍٛاألذهضضضاّ األظاقٝضضض ١يف املكضضضاالت االفتتاذٝضضض ١ؾنضضضف  )293ذهُضضضام
مشً  :إْٗا ٤ايفماؼ اسبه َٞٛبٓمل)%21.8 ١م َٚصضف منضٛؾد يًتلض ٝاالجتُضاع ٞايمضًُٞ
يؽ ٍٚايعاب اسبف بٓمل)%23.5 ١م ٚتأقًِ ايمٝال ١ٝاألَفٜه ١ٝدبا ٙايىفم ايٛلط بٓمضل١
ٚ )%15.4ايتأٌَ ايؿات ٞبٓمل )%17.4 ١م  )3أَا اي ٜٚخ يملٌ اسبًض ٍٛيًغضٛـ ٠بٛاقضع )173
ذضضام فكضضؽ اوضضتًُ عًضض :٢االصضضاط اآلٕ ٚإال الضضتُفاـ ١ٜاسبهضضِ ايضضؿات ٞبٓمضضل)%60.7 ١م
َٚعازبضض ١املىضضهات االقتصضضاؼ)%11.6 ١ٜم ٚتضضؽظٌ ايٛالٜضضات املترضضؽ ٠األَفٜهٝضض ١بٓمضضل١
)%13.3م ال تؽظٌ أَفٜه ٞأ ٚؼٚيٚ ٞال ؼككفاطَ ١ٝتمفع ١بٓمل .)%6.4 ١أَا فُٝا ٜتعًضل
باملتل ات اشباـج ١ٝاملؤ ف ٠عً ٢ايتأط يًرؽٜج عٔ ايغٛـ :٠ذف ١ٜايمٝال :١ٝاي نٝضك عًض٢
ذكضٛم ايؽٚيضض ١ايمٝالضضٚ ١ٝايترفٜضف املضضؽْ ٞبٓمضضل .)%47.3 ١أَضضا ذض ٍٛايضضؽ :ٜٔفًضضِ تهضضٔ ؾات
اٖتُاّ يطفذٗا .اَا ازبٛٝلٝال :١ٝفٗٓاى تلا ٜٔيف ايٓتضا٥خم ذٝضج إٕ ايمضلب ايضفٝ٥ن ٖض:ٛ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ايكُضضع ايهضضأَ ايكضضؽَ ِٜضضٔ ايضضفٝ٥ن َلضضاـى) بٓمضضل)%59.3 ١م ٖٚضضؿا َضضا قضضؽ أطفتضض٘ نضضٌ
صرف املٓاطلم َاعؽا صرف ايىفم ايٛلضط ٚمشضاٍ أففٜكٝضام ذٝضج ـنضكت افتتاذٝاتٗضا
عً ٢ايٛضع االقتصاؼ ٟاملصف ٟنملب ـٝ٥ن شبفٚد ايغٛـ ٠بٓمل.)%40.7 ١
ؼـالضٖ ١ضا ) ٚ (Haيض)ّ2014 (lee) ٞش55ز بعٓضٛإGrilling the Leaders of the :
Rogue States; U. S. TV Coverage of Ahmedinejad and Gaddafi During
ٖ .the 2009 UN Assembly Sessionsؽف ايؽـال ١إىل ؼـال ١ايعلاـات ايصضاؼـَ ٠ضٔ

َمضضضضؤٚي ٞاسبهَٛضضضض ١األَفٜهٝضضضض ١بًضض ض َ )196كطضضضضع صضضضضٛتٞم ٚاالعاَضضضضٝش يف ايكٓضضضضٛات
ايتًفكْٜٝٛضضض ١األَفٜهٝضضض ١بًضض َ )121كطعصضضضٛتٚ ٞقضضضاؼ ٠ايضضضؽ ٍٚاملاـقضضض :١ايضضضفٝ٥ن االٜفاْضضضٞ
أ ضضؽ ٟظبضضاؼ ٚايًضضٝيب ايكضضؿايف بً ض َ )124كطضضع صضضٛتٞم ٚايضضيت ط ٝض يف جًمضضات ٖ٦ٝضض١
األَِ املترؽ ٠عاّ  .)ّ2009التعؽّ ايلاذغإ يف ع املعًَٛات َضٔ ايتكضاـٜف االظلاـٜضَ ١ضٔ
ضبطيتْ (CNN) ٚ (NBC) :كا عٔ املمؤٚيش األَفٜهٝش ٚاسبٛاـ ايؿ ٟمت َع ايضفٝ٥ن
أ ضضضؽ ٟظبضضضاؼ ٚايًضضضٝيب ايكضضضؿايف)ٚ .قضضضؽ قضضضاّ ايلاذغضضضإ بعًُٝضضض ١اي َٝضضضك ) (Codingيغا ضضض١
َٛضضضضٛعات :اي َٝضضضك األ :ٍٚنٝفٝضضض ١تصضضضٛـ ايصضضضفاه ايضضضؽٚيٞم ٚايصضضضفاه االلضضضفا-ًٞٝ٥
ايفًمطٝمم ٚاسبف يف أفلاْمتإ .أَا اي َٝك ايغاْٞم ٖ َٔ :ٛاملمؤ ٍٚعٔ َضا ضؽث َضٔ
قطاٜا يف ايعابٚ :لا ٌ٥االعاّم أٝ ٚع ايضؽ٦ٖٝٚ ٍٚض ١األَضِ املترضؽ .٠أَضا اي َٝضك ايغايضج
ٚاألظضض ض م ٖضضضض :ٛتضضضضأط بعضض ض املٛضضضضضٛعات :ايمٝالضضضض١ٝم ٚاالٖتُضضضضاّ ايلىضضضضفٟم ٚايصضضضضفاه
ٚاألظاقٝات ٚاظضف .٣تٛصضً ايؽـالض ١إىل )1 :إٔ إؼاـ ٠ايضفٝ٥ن األَفٜهض ٞأٚباَضا) نضإ
تفنٝكٖ ضا أنغضضف عًضض ٢ايمٝالضضات املتعًكضض ١بشْضضاَخ ايتمضضًٝس ايٓضض ٟٚٛاالٜفاْضضٞم ٚاسبضضف يف
أفلاْمضضضضتإم ٚايصضضضضفاه االلضضضضفا –ًٞٝ٥ايفًمضضضضطٝم بٓمضضضضل)%48 ١م َكابضضضضٌ إٔ االعاَضضضضٝش
األَضضفٜهٝش نضضاْٛا أنغضضف اٖتُاَ ضا بطضضفط َٛضضضٛه قُضضع ذكضضٛم االْمضضإ َضضٔ قلضضٌ ايضضؽٍٚ
املاـقض١م ً ٚضض ١اسبهَٛض ١االٜفاْٝضض ١يف قُضع املٓىضضكشم ٚؼٚـ يٝلٝضا يف تفحض ات يضضٛن بٞم
ٚدباٖضضضٌ أ ضضضؽ ٟظبضضضاؼ يًُرفقضضض (The Holocaust) ١بٓمضضضل)%24 ١م باملكابضضضٌ أٖتُض ض
ايكٝاؼتإ االٜفاْٚ ١ٝايًٝل ١ٝباالْتعابات يف إٜفإ بٓمل)%36 ١م ٖٓ )2ضاى اظضتاف نضل يف
عًُ ١ٝتأط َٔ ٖ ٛاملمؤ ٍٚعٔ ٖؿ ٙاألذؽاث ايعامل ;١ٝذٝج ٜتِٗ املمؤٚي ٕٛاألَفٜهٚ ٕٛٝ
بٓملٚ )%46 ١االعاَ ٕٛٝاألَفٜهٚ ٕٛٝبٓمل )%74 ١ايؽ ٍٚاملاـقض ١يف الضتُفاـ ١ٜاالـٖضا
ٚاسبف م باملكابٌ تضتِٗ ايكٝاؼتضإ االٜفاْٝضٚ ١ايًٝلٝض ١نضٌ َضٔ ايٛالٜضات املترضؽٚ ٠أصضؽقاُٗ٥ا
ٚاألظلاـ االعاَ ١ٝيف اِْٗ ألضاه ايصضفاعات ٚاالـٖضا بٓمضل)%23 ١مٚ )3جضٛؼ تلضا ٜٔبضش
تضضضأط اسبهَٛضضضٚ ١االعاَضضضٝش األَفٜهٓٝٝفضضض ٞتضضضأط ِٖ يًُٛضضضضٛعاتم ذٝضضضج عازبض ض
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اسبهَٛضض ١األَفٜهٝضض ١املٛضضضٛعات عًضض ٢أْٗضضا َٛضضضٛعات تتعًضضل بايمٝالضضات اشباـجٝضض١م
ٚيٝمض م فكضضطم فطضضس عٝضض ٛايضضؽ ٍٚاملاـقضض ١إٜضضفإ ٚيٝلٝضضا); بضضٌ  ٚنْٗٛضضا قضض ٠ٛتعًضض ٛايضضؽٍٚ
املاـقضض ١بٓمضضل)%71 ١م باملكابضضٌ ٜضضف ٣االعاَٝضضضْٛف ٞتضضأط ِٖ يًُٛضضضٛعات عًضض ٢أْٗضضا َضضضٔ
املٛضضضضٛعات ؾات ايعاقضضض ١باألُٖٝضضض ١ايلىضضضف ١ٜأنغضضضف َضضضٔ نْٗٛضضضا َٛضضضضٛعات هلضضضا عاقضضض١
بايمٝال ١بٓمل.)%33 ١
ؼـالضض ١ايعتضضٝيب ٖ1436ضضض)ش56ز بعٓضضٛإ :املعازبضض ١االعاَٝضض ١يعاصضضف ١اسبضضكّ يف ايصضضراف١
ايمضضعٛؼٖ .١ٜضضؽف ايؽـالضض ١إىل َعففضضٚ ١اقضضع املعازبضض ١االعاَٝضض ١يعاصضضف ١اسبضضكّ يف ضضاث
صضضرف لضضعٛؼ١ٜم ٖضض :٢ايفٜضضا م ٚايىضضفم األٚلضضط ٚاسبٝضضا .٠اعتُضضؽت ايؽـالضض ١عًضض ٢املضضٓٗخ
ايٛصف ٞبالتعؽاّ أؼا ٠ذبً ٌٝاملطُٚ .ٕٛمت اظتٝاـ ع ١ٓٝقَٓ )14 ١ٝعؽؼا َٔ نٌ صضرٝف١
ذب ض ايؽـالضض ١يًف ض  َ ٠ضٔ ٖ1436/6/6ضضض إىل ٖ1436/7/3ضضض)ٚ .تٛصضضً ايؽـالضض ١إىل تٓضضٛه
األمنال ايصرف ١ٝاييت التعؽَتٗا ايصرف ايغاث;ذٝج جا ٤يف َكضؽَتٗا اشبضش ايصضرفٞ
نضضضضأنش ْمضضضضل6 ١صًٜٝ )%42ضضضض٘ املكضضضضاالت ٚايترًضضضضٝات بٓمضضضضلَٚ .)%22 ١ضضضضٔ ذٝضضضضج طلٝعضضضض١
املٛضٛعات ايضيت ـنضكت عًٗٝضا ايصضرف ايضغاثم ٖضَٛ :ٞضضٛه :أظطضاٚ ٤جضفا ِ٥اسبضٝ ٛش
ٚظطفِٖ بٓمل6 ١م)% 11م َٛ ًٜ٘ٝضٛه :ايضؽٚـ ايمضًيب االٜفاْضٚ ٞضباٚيض ١ايتُضؽؼ ٚاهلُٓٝض١
يف املٓطكٚ ١ايتصؽ ٟي٘ بٓمضل6 ١م )% 9ضِ َٛضضٛه عاصضف ١اسبضكّ العضاؼ ٠ايىضفع ٚ ١ٝاٜض١
ايضضٚ ُٔٝاملٓطكضض ١بٓمضضل9 ١مٝ ٚ .)%6عٗضضا َٛضضضٛعات تكضضؽّ األلضضلا ايضضيت أٚجل ض ايكٝضضاّ
بعًُٝضض ١عاصضضف ١اسبضضكّٚ .عهم ض ادباٖضضات الضضتعؽاّ ايهتضضا ٚاةًًضضشم ٚظصٛصّ ضا يف
صضضضرٝف" ١اسبٝضضضا"٠م األذهضضضاّ ايعكاْٝضضض ١بٓمضضضل6 ١مٚ .)%34عهمض ض ادباٖضضضات املعازبضضض١
االعاَ ١ٝيعًُ ١ٝعاصف ١اسبضكّ بايصضرف ايضغاث إٔ 3مَ )%97ضٔ املضٛاؼ عهمض االدبضاٙ
االجيضضضاب ٞاملؤٜضضضؽ يعًُٝضضض ١عاصضضضف ١اسبضضضكّم بُٓٝضضضا عهمضض ْمضضضل7 ١م )%2االدبضضضا ٙاةاٜضضضؽ
ٚاالدبضضا ٙاملعضضاـ يتًضضو ايعًُ ٝض ١قُٝتٗضضا ٚاذضضؽ ٠يعضضؽّ عًضضِ ايهاتضضب عضضٔ اْطضضام ايعًُ ٝضات
ايعمهف.١ٜ
ؼـال ١ايمٜٛؽ ٖ1437ض)ش57ز بعٓٛإ :التعؽاّ ايهتا ايصرفٝش يتٚ ٜٛتأ ٖضا عًض٢
أؼا ِٗ٥املٗمٖ .ضؽف ايؽـالض ١إىل َعففض ١طلٝعض ١الضتعؽاّ ايهتضا ايصضرفٝش ايمضعٛؼٜش
يتضٚ ٜٛأٖضضِ االْعهالضضات ايٓا ضض ١عٓٗضضا عًضض ٢أؼاٗ٥ضضِ املٗضضم يف نتابضض ١املكضضاالت ايصضضرف.١ٝ
الضتعؽّ ايلاذضج املضضٓٗخ املمضر .(Survey) ٞصضُِ ايلاذضضج أؼا ٠االلضتلاْ ١زبُضع املعًَٛضضات
َٔ  )217ناتلا ٚناتل ١يف ايصرف ايٛـقٚ ١ٝايصرف االيه  .١ْٝٚتٛصضً ايؽـالض ١إىل

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

إٔ ؼٚافع التعؽاّ ايهتا يتٛت ٖ ٛايتعل عٔ ايضفأٟم ٚذفٜتض٘ ٚلضٗٛي٘ الضتعؽاّ لضفع١
ايٓىضضف .نُضضا إٔ َٗضضاـ ٠تطضضٜٛف أؼٚات اسبضضٛاـ َٗٚضضاـ ٠لضضفع ١ايلرضضج عضضٔ املعًَٛضضات َضضٔ أٖضضِ
املٗاـات املٗٓ ١ٝاييت ظفد بٗا ايلاذج َضع عضؽّ ٚجضٛؼ تٛجض٘ ضبضؽؼ َضٔ قلضٌ امللرض ٛشم أَضا
فُٝا ٜتعًل بالتعؽاّ تٛت نُصؽـ يًُعًَٛات ٜعضؽميًُلر ٛشم َصضؽـ ضاْ ٟٛيًُعًَٛضات
بٓمل)%63 ١م َٚطضًٌ بٓمضلٚ )%52 ١ال ٜعتُضؽ عًٝض٘ بٓمضل .)%56 ١نُضا تٛصضً ايؽـالض١
إىل إٔ أ ِٖ املىهات اييت تٛاجض٘ ايهتضا عٓضؽ عضف َكضاالتِٗ عضش تضٛت م ٖض :ٞضضعف
َصضضؽاق ١ٝاسبمضضابات ض امل ٛكضض١م ٚايضضفؼ ضض املٗضضؿ ٚعضضؽّ فٗضضِ بع ض ايكضضفا ٤ألفهضضاـ
ايهاتب.
ؼـال ١املهٓٝضكٖ1438 ٟضض)ش58زبعٓضٛإ :تلطٝض ١ايصضرف االيه ْٝٚض ١ألذضؽاث عاصضف١
اسبكّ .ؼـال ١ذبً ١ًٝٝعً ٢صرٝفيت :ايفٜا ٚايىفم األٚلطٖ .ؽف ايؽـال ١إىل ايتعضفف
عً ٢ايتلط ١ٝايصرف ١ٝاييت قؽَتٗا ايصرف االيه  ١ْٝٚايمعٛؼ ١ٜألذؽاث عاصف ١اسبضكّ.
اعتُضضضضؽت ايؽـالضضضض ١عًضضضض ٢املضضضضٓٗخ ايٛصضضضضف ٞبالضضضضتعؽاّ أؼا ٠ذبًٝضضضضٌ املطضضضضُ ٕٛيًصضضضضرٝفتش
االيه ْٝٚضضتش اجاْضضب املضضٓٗخ املكضضاـٕ بُٗٓٝضضا َضضؽَ ٠ضضٔ  ّ2015/3/26إىل .)ّ2015/4/22
اْطًل ايلاذضج َضٔ ففضضٝات أْض٘ ٜٛجضؽ فضفٚم ؾات ؼاليض ١اذصضا ١ٝ٥بضش َٛضضٛعات ايتلطٝض١
ايصرف١ٝم ٚاييت بًل َ )287اؼ ٠صرفَ ١ٝتٓٛع١م ٚقٛايضب ايهتضا ايصضرف١ٝم َٚصضاؼـ
املعًَٛضضاتم ٚجٗضضٛؼ ايترضضايف ٚجٗضضٛؼ املًُهضض١م ٚتفاعضضٌ ازبُٗضضٛـ يف صضضرٝف ١ايفٜضضا َضضٔ
جٗضض١م ٚايىضضفم األٚلضضط َضضٔ جٗضض ١أظضضف٣م ألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّ ٚ .تٛصضضً ايؽـالضض ١إىل
عضضؽّ ٚجضضٛؼ فضضفٚم عَُٝٛضض ١بضضش املٛضضضٛعات يف ايصضضرٝفتشم ٚٚجضضٛؼ فضضفٚم قٜٛضض ١ؾات ؼاليضض١
إذصضضضا ١ٝ٥يف :طفٜكضضض ١تٓضضضا ٍٚقٛايضضضب ايهتابضضض ١ايصضضضرف١ٝم ٚيف َصضضضاؼـ املعًَٛضضضات ايضضضيت
الضضتعًُتٗا ايصضضرٝفتإم ٚجٗضضٛؼ ايترضضايف بكٝضضاؼ ٠املًُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼٚ ١ٜبضضش تفاعضضٌ
ازبُٗٛـ يف ايصرٝفتش ألذؽاث عاصف ١اسبكّ .نُا اذتًض املٛضضٛعات ايمٝالض ١ٝاملفتلض١
األٚىل بٓمضضضلَ )% 39 ١ضضضٔ إ ضضضايَٛ ٞضضضضٛعات عاصضضضف ١اسبضضضكّم ٚايضضضيت ظطضضضع يًؽـالضضض١
ٚايترًٚ ٌٝجا٤ت يف املفتل ١ايغاْ ١ٝاملٛضٛعات ايعمهف ١ٜبٓمل35 ١م.)%2
تعليق الباحث على الدراسات السابقة
يكؽ أنضؽت ايؽـالضات ايمضابك ١إٔ ٖٓضاى عاقض ١اجٛاْضب عضؽَ ٠ضٔ ؼـالضتٓام ٚؾيضو َضٔ
ذٝضضج ذبؽٜضضؽ َىضضهً ١ايؽـالضض١م ٚأٖضضؽافٗام َٗٓٚحٗضضام َٚضضا تطًلضض٘ َضضٔ ذبكٝضضل إجضضفا٤ات:
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ايصضضؽمم ٚايغلضضاتم ٚاملعازبضضات االذصضضا١ٝ٥م ٚظصٛصضضا إٔ أ ًلٗضضا ـنضضكت عًضض ٢املعازبضضات
ايصضضضرفٚ ١ٝاالعاَٝضضضٚ ١بعض ض َضضضٔ قٓضضضٛات ايتٛاصضضضٌ االجتُضضضاع ٞنضضضض ايتضضضٛت ٚايصضضضرف
االيه ْٝٚضضضض)١م بالضضضضتعؽاّ أؼا ٠ذبًٝضضضضٌ املطُٕٛمٚبااللضضضضتفاؼَ ٠ضضضضٔ ايٓظفٜضضضضات االعاَٝضضضض١
ن تٝضضب األٚيٜٛضضاتم أ ٚنُضضا ٖضض ٛذضضاٍ ٖضضؿ ٙايؽـالضض١م ازباْضضب ايغضضاْْ :ٞظفٜضض ١ايتضضأط
االعاَض .ٞنُضا أنضؽت ايؽـالضات ايمضابك ١عًضض ٢أُٖٝض ١املكايض ١ايصضرف١ٝم ذٝضج ذًض يف
أ ًضضب ايؽـالضضات يف املفتلضض ١ايغاْٝضض١م بعضضؽ منضضط "اشبضضش ايصضضرف "ٞألُٖٝتضض٘ نؽـالضض ١عابضضؽ
ٚ )ّ2014ايعتٝيب ٖ1436ض).
ٚإؾا ناْض ايؽـالضضتإ األقضضف هلضضؿ ٙايؽـالضض ١عضضٔ َعازبضض ١ايصضضرف ايمضضعٛؼ ١ٜألذضضؽاث
عاصف ١اسبكّ ُٖا :ؼـال ١ايعتٝيب ٖ1436ض)مذٝج ناْ ايعٓٝضٖ ١ض ٞايصضرف :ايفٜضا م
ٚايىضضفم األٚلضضط ٚاسبٝضضا٠م بُٓٝضضا ؼـالضض ١املهٓٝضضكٖ1438 ٟضضض) عًضض ٢ايصضضرٝفتش :ايفٜضضا
ٚايىضضضفم األٚلض ضط .فضضضإٕ ؼـالضضضتٓا ـنضضضكت عًضضض ٢ايصضضضرف ايمضضضعٛؼ ١ٜاشباضضضضع ١يًمٝالضضض١ٝ
االعاَٝضضض ١املعتُضضضؽ٠م بُٓٝضضضا ايصضضضرف :ايىضضضفم األٚلضضضط ٚاسبٝضضضا ٠يف تًضضضو ايؽـالضضضتشم ٚإٕ
ناْ ذب إوفاف ٚبتُٜٛضٌ أوضعاص لضعٛؼٜشم إال أْٗضا تعضؽ َضٔ ايصضرف ايضيت ألمض
ظاـد اسبؽٚؼ ايمٝالض ١ٝيًًُُهض ١ايعفبٝض ١ايمضعٛؼٚ ١ٜال تتلضعم يف ايٛقض ْفمض٘م ايمٝالض١ٝ
االعاَٝضض ١ايمضضعٛؼَٚ .١ٜضضا ٜؤنضضؽ صضضرٖ ١ضضؿا ايتصضضٛـ ٖضضْ ٛتضضاد ؼـالضضتٓا يف بعض َعازباتٗضضا
يعاصضضف ١اسبضضكّم ففضض ٞايٛق ض ايضضؿ ٟـنضضكت فٝضض٘ ؼـالضض ١ايعتضضٝيب ٖ1436ضضض) عً ضَٛ ٢ضضضٛه:
أظطاٚ ٤جفا ِ٥اسبضٝ ٛش ٚظطضفِٖم ًٜٝض٘ َٛضضٛه :ايضؽٚـ ايمضًيب االٜفاْضٚ ٞضباٚيض ١ايتُضؽؼ
ٚاهل ١ُٓٝيف املٓطكٚ ١ايتصؽ ٟي٘م ِ َٛضٛه عاصف ١اسبضكّ العضاؼ ٠ايىضفع ٚ ١ٝاٜض ١ايضُٔٝ
ٚاملٓطكضض١م ٚيف ؼـالضض ١املهٓٝضضكٖ1438 ٟضضض) ذٝضضج اذتًضض املٛضضضٛعات ايمٝالضض ١ٝاملفتلضض١
األٚىل ٖ1436ضضض)ٚ.يف املفتلضض ١ايغاْٝضض ١املٛضضضٛعات ايعمضضهف١ٜم فضضإٕ ٖضضؿا ٜؤنضضؽ َضضا جضضا ٤يف
فهضضف ٠اظضضتاف ٚضضضع األج ٓضضؽٚٚ ٠ضضضع االطضضاـم فضضاألٜٗ ٍٚضضتِ بأُٖٝضض ١ايكطضضاٜام نؽـالضضيت
ايعتٝيب ٖ1436ض)  ٚاملهٓٝضكٖ1438 ٟضض) م بُٓٝضا ٚضضع االطضاـم باملمضت ٣ٛايغضاَْ ٞضٔ ٚضضع
األجٓؽَ ٖٛ ٠ا لٛف تهىف٘ ْتا٥خ ايؽـال َٔ ١صرتٗا أ ٚعؽّ صرتٗا.
ٖٚؿ ٙايؽـالٚ ١إٔ تؽاظً َضع ايؽـالضات ايمضابك ١يف بعض أٖضؽافٗام ٚعٓٝتٗضا ٚاـتلاطاتٗضا
تضضتل ات َتكاـبضض ;١نؽـالضض ١نضضٌ َضضٔ ايعاْٚضض٘ ٚ )ّ1994ؼـالضض ١ايعٓضضاؼ )ّ1994م إال إٔ
ٖضضؿ ٙايؽـالضض ١ربتًضضف َُٓٗضضا يف نْٗٛضضا ـنضضكت بايترؽٜضضؽ عًضض ٢ذبًٝضضٌ َكضضاالت ايضضفأ ٟيف

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ايصضضراف ١ايَٝٛٝضض ١ايمضضعٛؼ ١ٜألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّ يف إطضضاـ ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضضٞم
ْٗٚحٗا يف ذبًًٗٝا يتًو املكاالت باألظؿبٛظا٥ف ايتأط األـبضعٚ :ظٝفض ١ذبؽٜضؽ َىضهً ١أٚ
َىهات)عاصضضف ١اسبضضكّ; ٚ ٚظٝفضض ١تكضضؽ ِٜايترًٝضضٌ ايمضضليب شايمضضلب أ ٚاأللضضلا )ز هلضضام
ٚٚظٝفضضض١اي نٝك عًضضض ٢طلٝعضضض ١اسبهضضضِ أ ٚاألذهضضضاّ األظاقٝض ض)١يف املىضضضهًٚ ١ألضضضلا
ذؽٗ ٚامبايعٛؼ ٠إي٣كاْ ١ْٝٛعًُ١ٝعاصف ١اسبكّم ٚٚظٝف ١أُٖ١ٝتفٜٚخ للٌ ذًٗام بااللضتٓاؼ
إىل أمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي)ُٔٝم َٔ ذٝج نْٗٛضا ذبكضل ٖضؽفا أ ٚأنغضف َٓٗضام
أٝ ٚعٗضضام نُضضا أظضضؿ يف االعتلضضاـ َعففضض١أ ف ايتطضضٛـ ايضضكَم  ٚجٛاْضضب ايكضضٚ ٠ٛايطضضعف يف
َكاالت ايفأ ٟاملٓىضٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلض ١ألذضؽاث عاصضف ١اسبضكّ ٚـبطٗضا َضع أٖضؽاف
ايؽـال )١بأٖؽاف عاصف ١اسبكّم ٖٚؿا َا لتهىف٘ ٖؿ ٙايؽـال.١
اإلجراءات املنهجية
ْٛه ايؽـالَٗٓٚ ١حٗا
تصٓف ٖؿ ٙايؽـال ١ضُٔ ايؽـالات ايٛصف١ٝم ٚاييت تمتٗؽف "إعطضا ٤صضٛـٚ ٠اضضر ١عضٔ
ايظضضاٖف ٠ايضضيت تف ضضب اجُضضع ايلٝاْضضات عٓٗضضام ٚٚصضضف َٝضضكات ٚظصضضا٥ص صبتُضضع أ ٚظضضاٖف٠
َضضا"ش59ز م ذٝضضج الضضتعؽّ ايلاذضضج َضضٓٗخ املمضضس ايضضؿٜ ٟعضضؽ ٚاذضضؽا َضضٔ املٓضضاٖخ األلالضض ١ٝيف
ايلرٛث ايٛصف.١ٝ
ٚقضضؽ الضضتعؽّ ايلاذضضج يف إطضضاـ ٙألضضً ٛذبًٝضضٌ املطضضُ"Content Analysis" ٕٛم ٚايضضؿٟ
ٜٗؽف إىل ايٛصف ٞايهُٞم ٚاملٛضٛعٚ ٞاملٓٗحٞم يًُرت ٣ٛايظاٖف ياتصاٍ"ش60زم ٚؾيو
بترًَ ٌٝطضَُ ٕٛكضاالت ايضفأ ٟيف ايصضرف ايَٝٛٝض ١ايمضعٛؼ ١ٜالنتىضاف ٚظضا٥ف تأط ٖضا
األـبع.
مجتمع الدراسة وعينتها
صبتُع ايؽـال١
ٝع ايصرف اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜايصاؼـ ٠بايًل ١ايعفبٝض.١
ٜكصؽ تحتُع ايؽـالٖٓ -١ا-
ٚقضضؽ مت اظتٝضضاـ أـبضضع َٓٗضضام متغضضٌ عٓٝضض ١ايؽـالضض١م ٜٚعضضٛؼ َضضشـ االظتٝضضاـ إىل :ظضضش ٠ايلاذضضج
ايعًُ١ٝم ٚايلرغٚ ١ٝاألناؼك١ٝم ْٚتاد ايؽـالضات ايمضابك .١نُضا أظضؿ بعضش االعتلضاـ وضٗف٠
ايصضضرٝف ١يف َٓطكضض ١االصضضؽاـ .ذٝضضج أٚضضضر ؼـالضض ١املكٛوضضٖ1430 ٞضضض) ذضض ٍٛايكطضضاٜا
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ايعفب ١ٝيف ايصرف ايمعٛؼ ١ٜؼاظٌ املًُه ١إٔ نا َضٔ ايصضرف األـبضعم ذبض ايؽـالض١م
إٕ"صرٝف ١عهاظ ُٖا األنغف تٛقٜعام يف املٓطك ١ايلفب١ٝم َٚكفٖا َؽٜٓض ١جضؽ٠م ٚأنغضف
اْتىضضاـا َٚكفٝ٥ٚضض١م ٚصضضرٝف ١ايفٜضضا ٖٝاألنغفاْتىضضاـام يف املٓطكضض ١ايٛلضضط٢م َٚكفٖضضا
ايعاصضضُ١م ايفٜضضا م ٚانغفٖضضا تعضضل ا عٓٗضضا ٚاْتىضضاـٖا بٗضضا َٚكفٝ٥ٚتٗضضا عايٝضض ١يف َضضٓطكيت
ايفٜا ٚتلٛىم ٚصرٝف ١اي ٖٞ ّٛٝاألنغف تٛقٜعام ٚاألقضؽّ إصضؽاـّا يف املٓطكض ١ايىضفق١ٝم
ٚصاذل ١املكف ١ٝ٥ٚايعاي ١ٝجؽا يف َٓطك ١صؽٚـٖا; صرٝف ١ايٛطٔم ٖض ٞايصضرٝف ١ايٛذٝضؽ٠
اييت تصؽـ يف َٓطك ١عم ش61ز.
عينة الدراسة
ـنكت ايؽـالض ١عًض ٢ذبًٝضٌ ايضُٓط ايىضهٌ) ايصضرفٞم ٖٚض :ٛاملكايض ١ايصضرف١ٝم ٚايضؿٟ
تٓضضا ٍٚأذضضؽاث "عاصضضف ١اسبضضكّ"ٚ .ذٝضضج تطضضفط ايصضضرف ايعؽٜضضؽ َضضٔ املكضضاالت نضضٌ ٜضضّٛم
ٚربتًضضف ٖضضؿ ٙاملكضضاالت َضضٔ ذٝضضج اٖتُاَاتٗضضاٚ .يطلٝعضض ١ظصٛصضضٖ ١ٝضضؿ ٙايؽـالضض١م فكضضؽ
الضضتٗؽف ذبًٝضضٌ املطضضُٝ ٕٛضضع َكضضاالت ايضضفأٟم ٚايضضيت ْىضضفتٗا ايصضضرف ذب ض ايؽـالضض١م
ٚاملٛل ١َٛبالِ ناتلٗضا أ ٚناتلتٗضام ذتضٚ ٢يض ٛناْض افتتاذٝض ١ايصضرفم ٚايضيت ٜهتضب
ألِ ناتلٗا يف بعطٗام نصرٝف " ١ايفٜا " ٚصرٝف" ١ايٛطٔ".
ٚعًضض ٢ؾيضضوم مت ذبؽٜضضؽ عٓٝضض ١ايؽـالضض ١يتلطضض ٞفضض  ٠عاصضضف ١اسبضضكّ ناًَضض١م ابتضضؽاَ ٤ضضٔ
 )ّ2015/3/26ذتضضض )ّ2015/4/22 ٢بٛاقضضضع  )28عضضضؽؼا َضضضٔ نضضضٌ صضضضرٝفَ ١ضضضٔ صضضضرف
ايؽـالٖٚ.١ؿا ٜعم إٔ ذحِ ايع ١ٓٝاال اي ١ٝيًؽـال ١بً  )112عؽؼّا.
أداة جمع البيانات
مت التعؽاّ أؼا ٠ذبً ٌٝاملطُ ٕٛنأؼا ٠زبُع املعًَٛات اياقَ ١هلؿ ٙايؽـالض١م نْٗٛضا َضٔ
أْمب أؼٚات ايلرج ايعًُٞم ايضيت ذبكضل أٖضؽاف ٖضؿ ٙايؽـالض١م  ٚؾيضو بعضؽ تصضُُٗٝا َضٔ
قلٌ ايلاذج يف صضٛـتٗا األٚيٝض١م َمضتفٝؽا َضٔ االطضاـ ايٓظضفٚ ٟايؽـالضات ايمضابك١م ٚبٓضاّ٤
عً ٢أل ١ً٦ايؽـالٚ ١أٖؽافٗام ذٝج مت عفضٗا عً ٢عضؽؼ َضٔ اةهُضشش62زم ٚمت إجضفا٤
ايتعؽٜات املطًٛب ١عًٗٝام ذٝج قاّ ايلاذج بالتعفاد ايلٝاْضات األٚيٝض ١عضٔ َضٛاؼ ايصضرف
صبتُع١م ٚلحٌَّ ايلٝاْات اشباص ١بضاملٛاؼم ٚايمٓ١ميًصضرف صبتُعض .١نُضا مت إعضؽاؼ ؼيٝضٌ
اي َٝضضضك يتعفٜضضضف ف٦ضضضات ايترًٝضضضٌ  )Key Sheetايضضضيت ألضضضتعؽَٗا ايلاذضضضج عٓضضضؽ قٝاَضضض٘

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

بايترًٝضضٌم ٚصضضُُ الضضتُاـ ٠ظاصضض ١يً َٝضضك  )Coding Sheetذبتضض ٟٛعًضضَ ٢ضضتل ات
ايؽـال.١
ٚذؽ ٠ايترًUnit of Analysis ٌٝ

اربؿت املاؼ ٠ايصرفَ :١ٝكاي ١ايفأ ٟايصرفٞم يف ٖضؿ ٙايؽـالض١م ٚذضؽ ٠يًترًٝضٌ ٚايضيت
أؼـج ذب عاصف ١اسبكّ.
ف٦ات ايترًٌٝ
تلضضؽأ ؼـالضض ١ذبًٝضضٌ املطضضُ ٕٛبترؽٜضضؽ املضضتل ات ايفٝ٥مضضٚ ١ايففعٝضض ١ؾات ايعاقضض ١بألضض١ً٦
ايؽـال١م ٚمت بعؽ ؾيو ذبؽٜؽ ف٦ات ايتصٓٝف اشباصض ١يهضٌ َضتل م ٖٚضؿ ٙايف٦ضات صضٝل
َضضٔ االجضضفا٤ات املٓٗحٝضض١م ٚاالطضضاـ ايٓظضضفٚ ٟايؽـالضضات ايمضضابك١م ٚـ ٜضض ١ايلاذضضج يًعضضٛؼ ٠إىل
قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبضكّ ٚااللضتٓاؼ إىل أمنضال ذضٌ ايصضفاه ايضؽٚي ٞيف ايض )ُٔٝيًتركضل
َٔ ٚظٝفيت :اسبهِ أ ٚاألذهاّ األظاق )١ٝيًُىضهًٚ ١تضفٜٚخ لضلٌ ذًضٗام ٚبعضؽ تضٛافف
ايىفٚل اييت اتفل عًٗٝا ايلاذغ ٕٛيف َٓٗخ ايترًٚ ٌٝاةهُ ٕٛاملتعصص.ٕٛ
ٚفُٝا  ًٜٞوفط َٛجك ملتل ات ايؽـال:١
 -1ايصضضرٝف :١املضضتل األ :ٍٚنضضٌ املكضضاالت املٓىضضٛـ ٠بالضضِ عاصضضف ١اسبضضكّم ٚاملٛلضض١َٛ
بأ ا ٤نتابٗا يف ٝع ايصرف ذب ايؽـال.١
 -2تاـٜغ ْىف املاؼ.٠
َ -3ىهً ١عاصف ١اسبكّٚ :قؽ مت ذبؽٜؽ َىهً ١اسبكّ بٓا ٤عً ٢االطضاـ ايٓظضفٚ ٟ
ايؽـالات ايمابك  ١يف صبُٛعض ١ايكضِٝم ٚايضيت لضلل ٚإٔ عففض بىضهٌ ؼقٝضل ضضُٔ االطضاـ
ايٓظفٟم :ٖٞٚ
َىهً ١عاصف ١اسبكّ :االْكا عًض ٢ايىضفع ١ٝايؽلضتٛـ ١ٜيف ايضَ ُٔٝضٔ قلضٌ اعض١
اسبٚ ٞ ٛايفٝ٥ن عً ٞعلؽ اهلل صا ) ٚذهَٛت٘م صضلاط ٜضٜٓ 19 ّٛضاٜف )ّ2015م )2
تٗؽٜضضؽ أَضضٔ املًُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضضعٛؼٚ ٟؼ ٍٚازبضضٛاـم  )3األَٓٝضض١م  )4ايمٝالضض١ٝم )5
االقتصاؼ١ٜم  )6ايؽ١ٜٝٓم  )7االجتُاع )8 ٚ ١ٝال عاق٘ هلا بأْٛ ٟه َٔ أْٛاه املىضهات
ايمابك )9 ٚ ١ب ٜٓىف و.٤ٞ
 -4ألضضلا عاصضضف ١اسبضضكّٚ :قضضؽ مت ذبؽٜضضؽ ألضضلا عاصضضف ١اسبضضكّ بٓضضا ٤عًضض ٢االطضضاـ
ايٓظفٚ ٟايؽـالات ايمابك ١يف صبُٛع ١ايكِٝم ٚاييت للل ٚإٔ عفف بىهٌ ؼقٝل ضضُٔ
االطضضاـ ايٓظضضفٟم ٖٚضض )1 :ٞايؽٜٝٓضض١م  )2ازبٛٝلٝالضض١ٝم  )3 ٚاألَٓٝضض١م  )4 ٚال عاقضض٘ هلضضا
بملب َٔ األللا ايمابك )5 ٚ ١ب ٜٓىف و.٤ٞ
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 -5اسبهضضِ األظاقضض ٞيعاصضضف ١اسبضضكّٚ :قضضؽ مت ذبؽٜضضؽ اسبهضضِ األظاقضض ٞيعاصضضف١
اسبكّ بٓا ٤عً ٢ايؽـالضات ايمضابكٚ ١ايعضٛؼ ٠إىل قاْْٝٛض ١عًُ١ٝعاصضف ١اسبضكّم يف صبُٛعض١
ايكِٝم ٚايضيت لضلل ٚإٔ عففض بىضهٌ ؼقٝضل ضضُٔ االطضاـ ايٓظضفٟم ٖٚض )1 :ٞايكضفاـ ـقضِ
)2140م  )2ايكفاـ ـقِ  )2201جملًن األَضٔ ايتضابع يألَضِ املترضؽ ٠يف  15فشاٜضف )ّ2015
يف جًمت٘ ـقِ )7382م  )3ايلٝإ امللاؼـ )٠املى ى يؽ ٍٚاشبًٝخم  )4جاَع ١ايؽ ٍٚايعفب١ٝ
ٚاملٓظُضضات االلضضاَٚ ١ٝنلضضاـ ايعًُضضا٤م  )5قضضفاـ صبًضضن األَضضٔ ـقضضِ  :)2216قضضفاـ أصضضؽـٙ
صبًضضن األَضضٔ ٜضض 14 ّٛأبفْٝ/ٌٜمضضإ )ّ2015م تٛجضضب ايفصضضٌ ايمضضابع َضضٔ َٝغضضام األَضضِ
املترؽ٠م  )6اال اه ايؽٚيٞم  )7ال عاق٘ هلا بأ ٟبٝإ أ ٚقاْ َٔ ٕٛايكٛاْش ايمضابك)8 ٚ ١
ب ٜٓىف و.٤ٞ
 -6تفٜٚخ للٌ ذٌ املىهًٚ :١قؽ مت ذبؽٜؽ تفٜٚخ اسبٌ يعاصف ١اسبكّ بااللضتٓاؼ إىل
أمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي)ُٔٝم يف صبُٛع ١ايكِٝم ايضيت لضلل ٚإٔ عففض بىضهٌ
ؼقٝضضل ضضضُٔ االطضضاـ ايٓظضضفٟم ٖٚضض )1 :ٞاالْمضضرا  /ايتحٓضضبم  )2ايتٗؽ٥ضض /١املٛاَ٤ضض١م )3
ايتمضض١ٜٛم  )4االنضضفا ٙايتٓضضافنم  )5ذضضٌ املىضضهً /١ايتعضضإٚم  )6اسبضضٌ ايمٝالضض )7 ٚ ٞال
عاق٘ هلا با ٟمنط َٔ األمنال ايمابك )8 ٚ ١ب ٜٓىف و.٤ٞ
 -7ايتطٛـ ايكَم ألذؽاث عاصف ١اسبكّٚ :قؽ مت ذبؽٜضؽ ايتطضٛـ ايضكَم بتٛقٜضع فض ٠
عاصضضف ١اسبضضكّم ف ض  ٠ايترًٝضضٌم إىل أـبعضض ١ألضضابٝع ملعففضض ١أ ضضف ايتطضضٛـ ايضضكَم عًضضَ ٢كضضاالت
ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚلضَ ١ضٔ َٓظضٛـ ْظفٜض ١ايتضأط االعاَضٜٚ .ٞكصضؽ بضاأل فم
ٖٓام ْمل ١تل ٝطفط َٛضٛعات أذؽاث عاصف ١اسبكّ يف نضٌ ألضلٛه عًض ٢ذضؽ٠م َٚعضؽٍ
ْمل ١االظتاف بش األلابٝع ْفمٗا.
 -8جٛاْب قٚ ٠ٛضعف َكاالت ايفأ ٟاملٓىضٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلض ١ألذضؽاث عاصضف١
اسبضضكّ يتركٝضضل أٖضضؽافٗا يف إطضضاـ ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضضٜٚ .ٞكصضضؽ بضضؿيو َضضؽ ٣ذبكٝضضل
أٖؽاف عاصف ١اسبكّ املٛضٛع َٔ ١ؼ ٍٚايترايف ايعفب.ٞ
إجراءات الصدق والثبات:
 -1إجفا ٤ايصؽم:
ٚيًٛصضض ٍٛإىل ْتضضا٥خ صضضرٝر١م ٚؼقٝكضض١م  ٚض َترٝضضك٠م أَٛ ٟضضضٛع)Objectivity ١ٝم
قضضاّ ايلاذضضج بضضإجفا ٤ايصضضؽم يف ايؽـالضض ١ايترًًٝٝضضٜٚ .١كصضضؽ بصضضؽم ) (Validityاألؼا" :٠إٔ
تكضضٝن األؼاَ ٠ضضا صضضُُ َضضٔ أجًضض٘"ش63زٚ .قضضؽ عضضف

ايلاذضضج صضضرٝف ١األؼا ٠عًضض ٢ا ضضَ ١ضضٔ

ألضضاتؿ ٠االعضضاّم َضضع تلٝضضإ أٖضضؽاف ايؽـالضض١م ملعففضض ١ـأٜٗضضِ ٚذهُٗضِ عًضض ٢ؼـجضض ١مشٛيٝضض١

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

األؼاَٚ ٠ضضؽ ٣صضضر ١ايف٦ضضات ٚؼقتٗضضا; فضضاتفكٛا عًضضَٓ ٢الضضلٚ ١صضضؽم ايترًٝضضٌم ضضِ طلك ض يف
صٝلتٗا ايٓٗا.١ٝ٥
-2

إجفا ٤ايغلات

ٜعضضم "ايغلضضات -بضضاملفٗ ّٛاالذصضضا -ٞ٥قٝضضاه َضضؽ ٣الضضتكاي ١ٝاملعًَٛضضات عضضٔ أؼٚات
ايكٝضضاه ؾاتٗضضام تعٓضض ٢أْضض٘ َضضٔ تضضٛافف ْفضضن ايظضضفٚف ٚايف٦ضضات ٚايٛذضضؽات ايترًًٝٝضضٚ ١ايعٝٓٝضض١
ايكَٓٝضض١م فُضضٔ ايطضضفٚـ ٟاسبصضض ٍٛعًضضْ ٢فضضن املعًَٛضضات يف ذايضض ١إعضضاؼ ٠ايلرضضج ايترًًٝضضٞم
َُٗا اظتًف ايكا ُٕٛ٥بايترً ٌٝأ ٚتل ايٛق ايؿ ٟمت فٝع عًُ ٘ٝإعاؼ ٠ايلرج"ش64ز.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا لللم فكؽ قاّ ايلاذجم يف ٖؿ ٙايؽـال١م بعًُ ١ٝتصٓٝف ف٦ضات ايترًٝضٌم
تىاـن ١ا ضَ ١ضٔ قَا٥ض٘ ايلضاذغش أصضرا اشبضش ٠يف ٖضؿا اجملضاٍم ٚؾيضو بعضؽ إٔ متض
قفاَ ٠٤طَُ ٕٛكاالت ايفأ ٟذ ٍٛايعاصف١م ٚتصٓٝفٗا إىل ايف٦ات املتعؽؼ ٠لايف ١ايضؿنفم
ٚبعضضؽ اظتلضضاـ عٓٝضضَ ١ضضٔ َكضضاالت ايضضفأ ٟايضضؿ ٟمت ذبًًٝضض٘ بٓمضضل)%10 ١م َضضٔ صبُضضٌ َكضضاالت
ايفأ ٟيف ايصرف اشباضع ١يًترًٌٝم ٚناْ ْمضل ١ايتٛافضل  )%98ذمضب َعاؼيضٖٛ ١يمضيت
))Holsti 1969م ْ ٖٞٚمل ١عايَٚ ١ٝكلٛي ١يلاٜات ٖؿ ٙايؽـال.١
املعالجات اإلحصائية
مت تفف ٜايلٝاْات آيٝا بالتعؽاّ املعازبضات االذصضا ١ٝ٥يشْضاَخ )َٚ (SPSSعاَضٌ االـتلضال
ب لض (Person Correlation) ٕٛذٝضج مت الضتعؽاّ ازبضؽا ٍٚايتهفاـٜضٚ ١ايٓمضب املٜٛ٦ض١
يلف

ْتا٥خ ايؽـالَٓٚ ١اقىتٗا يًعفٚد بايتٛصٝات ايعًُ ١ٝاملٓالل.١
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نتائج الدراسة
أٚال :إجاب ١ايمؤاٍ األٍٚم ٚايؿْ ٟصَ٘ :ا املىهً ١أ ٚاملىهات) اييت ذؽؼتٗا َكاالت
ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ؟
جؽ ٍٚـقِ )1
ايتهفاـ ٚايٓمب امل ١ٜٛ٦ملىهات عاصف ١اسبكّ

نوع

الصحيفة

ادلشكلة
األسابيع

األول

عكاظ

اجملاورة

71

7

71

0

3

77

0

8

الثاين

71

5

70

7

0

1

7

8

0

33

الثالث

71

7

7

0

7

7

0

9

0

18

8

0

73

0

0

1

0

73

0

35

11

8

39

7

3

79

7

38

7

753

الرابع

%13,9

%4,9

%31,9

%0,6

%3,5

%33,7

%0,6

%31,1ا

%0,6

%33,5

37

1

79

0

1

9

3

71

0

97

الثاين

75

3

73

0

3

8

7

13

0

51

الثالث

11

1

1

0

0

3

7

73

0

39

الرابع

10

1

1

0

0

1

0

11

0

19

703

9

39

0

1

11

1

11

0

155

%19,3ا

%1,4ا

%34,7ا

%0,0ا

%3,9ا

%30,3ا

%3,9ا

%38,9ا

%0,0ا

%16,6ا

11

1

1

3

0

5

0

8

0

38

الثاين

71

1

1

0

7

1

0

8

0

30

الثالث

71

0

3

0

0

3

0

3

0

13

اجملموع

األول

70

0

3

3

0

3

0

8

0

19

53

3

75

1

7

10

0

18

0

730

الرابع

%45,9ا

%3,9ا

%33,4ا

%5,0ا

%0,7ا

%34,1ا

%0,0ا

%30,0ا

%0,0ا

%39,1ا

11

1

7

7

0

5

7

9

7

38

الثاين

71

7

1

7

7

3

0

79

0

39

الثالث

71

0

3

7

0

1

0

75

0

33

اجملموع

األول
الوطن

الشرعية

والدول

أمنية

سياسية

ية

دينية

اجتماعية

ال تنطبق

شيء*
7

األول

اليوم

عودة

15

اجملموع

الرياض

األمن
السعودي

اقتصاد

مل ينشر

اجملموع

الرابع
اجملموع

اجملموع الكلي

70

0

3

1

7

5

0

73

0

35

57

3

9

1

1

71

7

18

7

711

%18,9ا

%3,9ا

%5,7ا

%1,3ا

%3,1ا

%30,8ا

%0,6ا

%16,9ا

%0,6ا

%33,6ا

187

13

703

73

71

83

1

107

1

116ا

%18,7

%1,1

%34,3ا

%3,8

%3,7

%33,4

%3,0

%37,7

%0,1

%300,0ا

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

*ذٝج إٕ صرٝفيت عهاظ ٚايٛطٔ ب تٓىفا أَ ١ٜكاي ١يًفأ ٟذ ٍٛأذؽاث عاصف١
اسبكّ.
أظٗفت ايؽـال ١إٔ جفٜؽ ٠ايفٜا

تلٛأت املفتل ١األٚىل بش ايصرف ايضض  )4يف االٖتُاّ

تكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّم ذٝج ْىفت َ )266كاال متغٌ َٔ )%36,6
إ

ايَ ٞا ْىف ط ١ًٝف  ٠ايترًٌٝم تًٗٝا يف ؾيو صرٝف ١عهاظ بض َ )163كاال متغٌ
)%22,5م ٚصرٝف ١ايٛطٔ بضض َ )157كاال متغٌ ٚ )%21,6صرٝف ١اي ّٛٝبض َ )140كاال

متغٌ .)%19,3
ٖٚؿا ٜعم إٔ صرٝف ١ايفٜا

أظؿت اي تٝب األ ٍٚبُٓٝا تٛاي بك ١ٝايصرف ٚاييت

بؽت بٓملَ ١تكاـب ١يف عؽؼ َكاالت ايفأ ٟاييت ْىفتٗا ايصرف صبتُع.١
ٜتطس َٔ بٝاْات ازبؽ ٍٚـقِ  )1أْترؽٜؽ َكاالت ايفأ ٟملىهً ١عاصف ١اسبكّ)
متتاق بىُٛيٝتٗام ٚيهٔ بؽـجات َتفاٚت ١بىهٌ نل جؽا يف أ ًلٗا .ذٝج اٖتُ ٚيف
املفتل ١األٚىل يف ذبؽٜؽ َىهً ١عاصف ١اسبكّ حبُا ١ٜايىفع ١ٝيف ايٚ )ُٔٝبٓمل١
%38,7م ِ َكاالت ايفأ ٟاييت ال تٓطلل عً ٢أْٛ ٟه َٔ أْٛاه َىهً ١عاصف ١اسبكّ يف
املفتل ١ايغاْٚ ١ٝبٓمل%27,7 ١م ِ املىهً ١األَٓ ١ٝفٝاملفتل ١ايغايغٚ ١بٓمل%14,2 ١م ِ
املىهً ١ايؽ ١ٜٝٓيف املفتل ١ايفابعٚ ١بٓمل%11,4 ١م ِ َىهً ١األَٔ ايمعٛؼٚ ٟؼٍٚ
ازبٛاـ يف املفتل ١اشباَمٚ ١بٓمل%3,3 ١م ِ املىهً ١ايمٝال ١ٝيف املفتل ١ايماؼلٚ ١بٓمل١
%1,8م ِ االقتصاؼ ١ٜيف املفتل ١ايمابعٚ ١بٓمل%1,7 ١م ِ املىهً ١االجتُاع ١ٝيف املفتل١
ايغآَٚ ١بٓمل%1,0 ١م ِ أظ ا ب ٜٓىف عٔ َىهً ١عاصف ١اسبكّ ٚبٓمل .%0,3 ١أَا َا
خيص ايتطٛـ ايكَم يف ذبؽٜؽ املىهً١م فكؽ بش ازبؽ ٍٚإٔ األللٛه األ ٍٚنغف
َكاالت ايفأَ ٟىهً ١عاصف ١اسبكّ بٓمل ١أعً َٔ ٢األلابٝع ايغا  ١املتلك%33,47 ١م ِ
األللٛه ايغاْ ٞبٓمل%26,03 ١م ِ األللٛه ايغايج بٓمل%18,46 ١م ٚاألللٛه ايفابع بٓمل١
.%22,04
ْٚظضضضفا يتىضضضاب٘ صضضضرف ايعٓٝضضض ١صبتُعضضض ١يف اشبطضضضٛل ايعاَضضض ١يًٓتضضضا٥خ فمضضضٛف ٜكتصضضضف
عضضضف ايٓتضضضا٥خ عًضضضٚ ٢ظضضضا٥ف َعضضضاْ ) ٜظفٜضضض ١ايتضضضأط االعاَضضضٞم باالضضضضاف ١إىل َضضضتل
ايتطٛـ ايكَم.

339

340

اّْٝا :إجاب ١ايمؤاٍ ايغاْٞم ٚايؿْ ٟصَ٘ :ا ايترً ٌٝايمليب شايملب أ ٚاألللا )ز ملىهً ١عاصف١
اسبكّ اييت قؽَتٗا َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ؟

جؽ ٍٚـقِ )2
ايتهفاـ ٚايٓمب امل ١ٜٛ٦يًترً ٌٝايمليب ش ايملب أ ٚاألللا )ز ملىهً ١عاصف ١اسبكّ
الصحيفة

ديين

اجليوسياسية

أمين

ال عالقة

مل ينشر

اجملموع

71

1

19

5

7

15

الثاين

1

7

11

8

0

33

الثالث

7

1

73

77

0

18

الرابع

3

0

10

73

0

35

15
%36,0

8
%4,9

90
%55,3

38
%31,1

7
%0,6ا

753
%33,5

73

3

57

71

0

97

الثاين

73

3

11

13

0

51

الثالث

3

3

77

30

0

39

األسابيع

نوع السبب

األول

عكاظ

اجملموع
األول

الرياض

الرابع

1

0

78

33

0

19

38
%34,1ا

77
%4,3ا

771
%44,0

700
%17,6

0
%0,0

155
%16,6

71

1

10

8

0

38

الثاين

77

0

10

9

0

30

الثالث

1

1

9

1

0

13

اجملموع
األول

اليوم

3

7

75

9

0

19

33
%34,1

8
%5,7

51
%46,4

33
%31,6

0
%0,0

730
%39,1

الرابع

71

1

13

9

7

38

الثاين

1

3

73

11

0

38

الثالث

1

7

1

71

0

11

اجملموع

الوطن

األول

الرابع
اجملموع

اجملموع الكلي

شيء

8

0

71

75

0

35

11
%37,3

1
%4,5

11
%16,1

51
%43,4

7
%0,6

711
%33,6

711
%37,3

33
%4,7

319
%45,1

135
%13,5

1
%0,1

115
%300,0

تى ْتا٥خ بٝاْات ازبؽ ٍٚـقِ  )2أللا َىهً ١عاصف ١اسبكّ إٔ َكاالت ايفأ ٟيف
ذبًًٗٝا ايمليب ملىهً ١عاصف ١اسبكّ ؾٖل م ٚيف املفتل ١األٚىلم إىل ايملب األَم
ٚبٓمل%45,3 ١م ِ َكاالت ايفأ ٟاييت ال عاق ١هلا باملىهً ١يف املفتل ١ايغاْٚ ١ٝبٓمل١
%32,5م ِ ايملب ايؽٜم يف املفتل ١ايغايغٚ ١بٓمل%17,2 ١م تاٖا يف املفتل ١ايفابع ١ايملب
ازبٛٝلٝالٚ ٞبٓمل ٚ%4,7 ١ب ٜٓىف و ٤ٞيف املفتل ١األظ ٚ ٠بٓمل.%0,3 ١

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

أَا َا خيص ايتطٛـ ايكَم يف ذبؽٜؽ أللا املىهً١م فكؽ بش ازبؽ ٍٚإٔ أللا
َىهً ١عاصف ١اسبكّ يف َكاالت ايفا ٟقؽ نغف يف األللٛه األ ٍٚبٓمل ١أعًَٔ ٢
األلابٝع ايغا  ١املتلك ١بٓمل%33,47 ١م ِ األللٛه ايغاْ ٞبٓمل%27,27 ١م ِ األللٛه
ايغايج بٓمل%17,22 ١م ٚاألللٛه ايفابع بٓمل.%22,04 ١
ايغّا :إجاب ١ايمؤاٍ ايغايجم ٚايؿْ ٟصَ٘ :ا طلٝع ١اسبهِ أ ٚاألذهاّ األظاق ١ٝيف َىهً١
ٚأللا عاصف ١اسبكّ املطفٚذ ١يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل١م بايعٛؼ٠
إىل قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبكّ؟
جؽ ٍٚـقِ )3

ايتهفاـ ٚايٓمب امل ١ٜٛ٦يطلٝع ١اسبهِ أ ٚاألذهاّ األظاق )١ٝيف َىهًٚ ١أللا عاصف ١اسبكّ
الصحيفة

احلكم األخالقي
األسابيع

عكاظ

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اجملموع

الرياض

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اجملموع

اليوم

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اجملموع

الوطن

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اجملموع

اجملموع الكلي

قرار
1730

قرار
1107

البيان (ادلبادرة)
اخلليجية ادلشرتك
لدول اخلليج

جامعة الدول
العربية
وادلنظمات
اإلسالمية

قرار
1175

اإلمجاع
الدويل

ال
عالقة

مل ينشر
شيء

اجملموع
%

0
0
0
1
1
%3,3
0
0
0
0
0
%0,0
0
0
0
0
0
%0,0
7
0
0
0
7
%0,6
3
%0,4

0
0
0
0
0
%0,0
7
0
7
7
3
%3,3
0
0
0
0
0
%0,0
0
0
0
0
0
%0,0
3
%0,4

0
0
7
0
7
%0,6
0
0
0
7
7
%0,4
0
7
3
3
1
%5,0
7
7
1
0
3
%3,5
73
%3,8

0
0
0
0
0
%0,0
0
0
0
0
0
%0,0
7
0
0
7
1
%3,4
8
0
1
0
70
%6,4
71
%3,7

3
0
0
0
3
%3,8
0
0
0
1
1
%3,6
0
0
0
1
1
%3,4
0
0
0
3
3
%3,9
71
%3,3

1
1
3
5
73
%8,6
7
0
0
3
3
%3,5
7
0
0
0
7
%0,7
1
7
0
0
3
%3,9
11
%1,0

10
37
13
18
731
%87,3
89
51
38
31
117
%94,4
35
39
10
13
718
%93,4
31
31
30
33
731
%86,0
515
%90,4

7
0
0
0
7
%0,6
0
0
0
0
0
%0,0
0
0
0
0
0
%0,0
7
0
0
0
7
%0,6
1
%0,1

15
33
18
35
753
%33,5
97
51
39
19
155
%16,6
38
30
13
19
730
%39,1
38
39
33
35
711
%33,6
115
%300,0

341

342

ٜتطس َٔ بٝاْات ازبؽ ٍٚايمابل ٚ )3فل ٚظٝف ١تأط طلٝع ١اسبهِ أ ٚاألذهاّ
األظاق )١ٝيف َىهًٚ ١أللا عاصف ١اسبكّم بااللتٓاؼ عً ٢قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف١
اسبكّم إٔ َكاالت ايفأ ٟب تعٛؼ إىل أ ٟقاْ َٔ ٕٛقٛاْش عًُ ١ٝعاصف ١اسبكّ يف املفتل١
األٚىل ٚبٓمل ١نل  ٠جؽا%90,4م ِ اال اه ايؽٚي ٞيف املفتل ١ايغاْٚ ١ٝبٓمل%3,0١م ِ
ايكفاـ  )2216يف املفتل ١ايغايغٚ ١بٓمل%2,1 ١م ِ ايلٝإ امللاؼـ )٠اشبًٝح ١ٝاملى ى يؽٍٚ
اشبًٝخ يف املفتل ١ايفابعٚ ١بٓمل%1,8 ١م ِ جاَع ١ايؽ ٍٚايعفبٚ١ٝاملٓظُات االلاَ ١ٝيف
املفتل ١اشباَمٚ ١بٓمل%1,7 ١م ِ ايكفاـ ـقِ  )2140يف املفتل ١ايماؼلٚ ١بٓمل%0,4 ١م ِ
يف املفتل ١ايماؼلَ ١هفـ) ايكفاـ ـقِ ٚ )2201بٓمل%0,4 ١م ِ يف املفتل ١ايغآَ ١ب
ٜٓىف وٚ ٤ٞبٓمل.%0,3 ١
أَا َا خيص ايتطٛـ ايكَم يف اسبهِ أ ٚاألذهاّ األظاق)١ٝم فكؽ بش ازبؽ ٍٚإٔ
األللٛه األ ٍٚنغف َكاالت ايفأَ ٟىهً ١عاصف ١اسبكّ بٓمل ١أعً َٔ ٢األلابٝع
ايغاث املتلك%33,47 ١م ِ األللٛه ايغاْ ٞبٓمل%26,03 ١م ِ األللٛه ايغايج بٓمل١
%18,46م ِ األللٛه ايفابع بٓمل.%22,04 ١
ـابعّا :إجاب ١ايمؤاٍ ايفابعم ٚايؿْ ٟصَ٘ :ا تفٜٚخ للٌ ذٌ عاصف ١اسبكّم ٚؾيو َٔ ظاٍ
ايتٛص ١ٝأ ٚايتٛصٝات) املطفٚذ ١يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل١م بااللتٓاؼ
إىل أمنال ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي)ُٔٝ؟
جؽ ٍٚـقِ )4
الصحيفة

احلل

0

0

0

0

0

11

7

15

الثاين

0

0

0

0

7

0

31

0

33

الثالث

0

0

0

0

0

0

18

0

18

الرابع

0

0

0

0

1

0

33

0

35

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

3
%3,8

0
%0,0

719
%97,5

7
%0,6

753
%33,5

7

0

0

0

0

0

90

0

97

الثاين

0

0

0

0

0

0

51

0

51

الثالث

0

7

0

0

0

0

38

0

39

الرابع

0

0

0

0

0

7

18

0

19

7
%0,4

7
%0,4

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

7
%0,4

153
%98,9

0
%0,0

155
%16,6

األسابيع

اجملموع
األول
الرياض

االنسحاب/

اجملموع

التجنب

التهدئة/
ادلواءمة

تسوية

اإلكراه/
التنافس

حل

ادلشاكل/

احلل

السياسي

تستند

شيء

األول
عكاظ

ايتهفاـ ٚايٓمب امل ١ٜٛ٦ي ٜٚخ للٌ ذٌ عاصف ١اسبكّ

ال

مل ينشر

اجملموع

التعاون

%

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

الصحيفة

اليوم

احلل

ادلشاكل/

السياسي

تستند

شيء

األول

0

0

0

0

0

0

38

0

38

الثاين

0

0

0

0

0

0

30

0

30

الثالث

0

0

0

0

0

0

13

0

13

األسابيع

الرابع

التعاون

0

0

0

0

0

7

18

0

19

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

7
%0,7

739
%99,1

0
%0,0

األول

0

0

0

7

1

0

33

7

38

الثاين

0

0

0

7

0

0

31

0

38

الثالث

0

0

0

0

0

0

11

0

11

0

0

0

0

0

0

35

0

35

0
%0,0

0
%0,0

0
%0,0

1
%3,1

1
%3,1

0
,0ا%0

711
%96,8

7
%0,6

711
%33,6

7
%0,3

7
%0,3

0
%0,0

1
%0,1

1
%0,7

1
%0,1

173
%98,3

1
%0,1

115
%300,0

الرابع
اجملموع

اجملموع الكلي

التجنب

ادلواءمة

التنافس

%

730
%39,1

اجملموع

الوطن

االنسحاب/

التهدئة/

تسوية

اإلكراه/

حل

احلل

ال

مل ينشر

اجملموع

تى بٝاْات ازبؽ ٍٚايمابل )4م عؽّ تفٜٚخ َكاالت ايفأ ٟيملٌ ذٌ َىضهً ١عاصضف١
اسبضضكّ بااللضضتٓاؼ أل ٟمنضضط َضضٔ أمنضضال ذضضٌ ايصضضفاه ايضضؽٚي ٞيف ايضض )ُٔٝيف املفتلضض ١األٚىلم
ٚبٓمضضل ١نضضل  ٠جضضؽا %98,2م ضضِ تضضفٜٚخ لضضلٌ اسبضضٌ بااللضضتٓاؼ إىل منضضط ذضضٌ املىضضانٌ/
ايتعضضضإٚم يف املفتلضضض ١ايغاْٝضضض١م ٚبٓمضضضل%0,7 ١م ضضضِ يف املفتلضضض ١ايغايغضضضَ ١هضضضفـ) االنضضضفا/ٙ
ايتٓافنم ٚاسبٌ ايمٝالٞم ٚب ٜٓىف و٤ٞم ٚبٓمل ِ %0,3 ١يف املفتل ١ايماؼلضَ ١هضفـ)
االْمضضرا  /ايتحٓضضب ٚايتٗؽ٥ضضٚ ١املٛاَ٤ضضٚ ١بٓمضضل%0,1 ١م ٚيف املفتلضض ١ايغآَضض ١ايتمضضٚ ١ٜٛبٓمضضل١
.%0,0
أَا َضا خيضص ايتطضٛـ ايضكَم يف تضفٜٚخ لضلٌ ذضٌ عاصضف ١اسبضكّم فكضؽ بضش ازبضؽ ٍٚإٔ
األلضضلٛه األ ٍٚنغف ض َكضضاالت ايضضفأَ ٟىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّ بٓمضضل ١أعًضضَ ٢ضضٔ األلضضابٝع
ايضضغاث املتلكضض%33,47 ١م ضضِ األلضضلٛه ايغضضاْ ٞبٓمضضل%27,27 ١م ضضِ األلضضلٛه ايغايضضج بٓمضضل١
%17,22م ِ األللٛه ايفابع بٓمل.%22,04 ١
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مناقشة نتائج وتوصيات الدراسة:
َٓاقىْ ١تا٥خ ايؽـال١
لع ٖؿ ٙايؽـال ١إىل ذبًَ ٌٝكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي١َٝٛٝ
ايمعٛؼ ١ٜيف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ.ٞ
ٚأو يف االطاـ ايٓظف ٟإىل ظًف ١ٝتاـخي ١ٝزبُاع ١اسبٞ ٛم َٚا تفتب َضٔ لضًٛنٝاتٗا
اشبفٚد عً ٢ايىفع ١ٝايؽلتٛـ١ٜم ٚاييت دبمؽت تىهً ١ايٚ ُٔٝألضلا عاصضف ١اسبضكّم
ٚقاْ ١ْٝٛعًُٝاتٗام ٚأٖؽاف عاصف ١اسبكّم باالضاف ١إىل ذبؽٜؽ أطضف ذضٌ ايصضفاه ايضؽٚيٞ
يف اي.)ُٔٝ
ٚأو إىل أٖؽاف عاصف ١اسبضكّم ٖٚض )1 :ٞااللضتحاب ١يطًضب ايضفٝ٥ن ايضُٝم يًتصضؽٟ
يًعؽٚإ ايؿ ٟتعفض ي٘ باؼٚ ٙوعلٗا َٔ جاْب ًَٝىٝات اسبٚ ٞ ٛايكٛات ايتابعض ١سبًٝفٗضا
عً ٞعلؽاهلل صا م )2

ا ١ٜايىفع ١ٝيف ائُٝم  )3إقاي ١ايتٗؽٜضؽ ألَضٔ املًُهضٚ ١ايضؽٍٚ

اجملاٚـ٠م  )4ايعٌُ عًَ ٢هافر ١ظطضف ايتٓظُٝضات االـٖابٝض )5 ١ايتٗ٦ٝض ١اللضتٓ٦اف ايعًُٝض١
ايمٝال ١ٝش65ز.
نُا أو إىل أُٖ ١ٝاملكاي ١ايصرف١ٝم َٚا تتُٝك ب٘ َضٔ ظصضا٥صم ٚايضيت تؤنضؽ عًض٢
أُٖ ١ٝنتا َكضاالت ايضفأَٚ ٟعففضٚ ١ذؽاتض٘ األلالض ١ٝايتكًٝؽٜض ١يهتابض ١املكايضَ :١كؽَض١م
ٚصضضًب ازبمضضِ)م ٚاشبامتضض١م ٚإٔ قايضضب املكايضض ١املعضضتًط ٖضضٛ

ضض ١نتابضض ١املكايضض ١ايصضضرف١ٝ

ايعفب.١ٝ
نُضضا أو ض يف االطضضاـ ايٓظضضف ٟإىل ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضض ٞايصضضرف(Media )ٞ
)framing theoryم ٚإٔ َفذًٚ ١ضع االطضاـ َ )framing settingمضتُؽَ ٠ضٔ فهضف٠
ٚضع األجٓؽ)agendasetting) ٠م ٚاييت أواـ إيٗٝا َضانَٛلن ٚوضا(McLuhan& )ٚ
) Shawيف عاّ ّ1977م ذٝج "أٚضرا إٔ ٚضع األجٓؽٚٚ ٠ضع االطضاـ ٜمضتٓؽإ إىل ألضن
َتطابكضضضٚ ١إٔ اشبضضضاف بُٗٓٝضضضا ٜتُغضضضٌ يف إٔ ٚضضضضع األجٓضضضؽٜٗ ٠ضضضتِ يف املكضضضاّ األ ٍٚبأُٖٝضضض١
ايكطاٜام بُٓٝا ٜٗضتِ ٚضضع االطضاـ باملمضت ٣ٛا يغضاَْ ٞضٔ ٚضضع األجٓضؽٖٚ ٠ض ٛأُٖٝض ١ايعٓاصضف
املفتلط ١باسبؽث أ ٚايكط"١ٝش66ز.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ٚقؽ اف ض ْظف ١ٜايتضأط االعاَض"ٞإٔ األذضؽاث ال تٓطض ٟٛيف ذضؽ ؾاتٗضا عًضَ ٢لضك٣
َعشم ٚإمنا تهتمب َلكاٖا َٔ ظاٍ ٚضعٗا يف "إطضاـ"
قؽـا َٔ االتمامم ٚؾيو باي نٝك عً ٢بع

ضؽؼٖا ٜٓٚظُٗضا ٜٚطضف ٞعًٗٝضا

جٛاْب املٛضٛه أ ٚإ فاٍ جٛاْب أظف"٣ش67ز.

ٜٚتركضضل َضضٔ ٖضضؿ ٙايٓظفٜضض ١اشبضضفٚد بضضأـبع ٚظضضا٥ف َعضضا) ٜم ٖ ٚضض :ٞذبؽٜضضؽ املىضضهً١م
ٚتكؽ ِٜذبً ٌٝلليب هلام ٚاربضاؾ أذهضاّ أظاقٝض ١فٗٝضام ٚاي ٜٚضخ يمضلٌ ذًضٗا"ش68ز; ٚؾيضو
حبمب ـ  ١ٜإْتُإ ) (Entmanش69زم  ٚيف ٖؿ ٙايؽـال١م مت اعتُاؼ ذبًٝضٌ َكضاالت ايضفأٟ
ألذؽاث عاصف ١اسبكّ عًٗٝا ٚـبطٗا بأٖؽاف عاصف ١اسبكّ اشبُم.١
ٚقؽ اٖتُ ايؽـال١م يف ذبًَ ٌٝكضاالت ايضفأ ٟاملطفٚذض ١يف ايصضرف ايَٝٛٝض ١ايمضعٛؼ١ٜ
ألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّم بترًٝضضٌ َ )726كاي ضْ ١ىضضفت يف ايصضضرف ذب ض ايؽـالضض١م ٖٚضض:ٞ
عهضاظم ٚايفٜضا م ٚايٝضٚ ّٛايضٛطٔم يًفض َ ٠ضٔ  )ّ2015/3/26ذتض ٢صضؽٚـ عضؽؼ تضاـٜغ
.)ّ2015/4/22
نُا اٖتُ تعفف ١أ ف ايتطٛـايكَم يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصضرف املؽـٚلض١
ألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّ يف إطضضاـ ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضضٞم ٚنضضؿيو إظٗضضاـ جٛاْضضب قضض٠ٛ
ٚضضضعف َكضضاالت ايضضفا ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضرف املؽـٚلضض ١يف ذبكٝضضل أٖضضؽاف عاصضضف ١اسبضضكّ
املٛضٛع َٔ ١ؼ ٍٚايترايف ايعفب.ٞ
ٚبعؽ عف

ْتا٥خ ايؽـال١م كهٔ اآلٕ تفم ٖام ٚـبطٗا باالطاـ ايٓظضفٚ ٟايؽـالضات

ايمابك:١
ففُٝا ٜتعًل بترؽٜؽ املىهً ١أ ٚاملىهات) اييت ذؽؼتٗا َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف
ايصضضرف املؽـٚلضض ١ألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّم متتضضاق َكضضاالت ايضضفأ ٟبىضضُٛيٝتٗام ٚيهضضٔ
بؽـجات َتفاٚت ١بىهٌ نل جؽا يف أ ًلٗام ذٝج أٚضر ْتا٥خ ايؽـال ١ايتاي:ٞ
-

اٖتُضضاّ َكضضاالت ايضضفأٟم ٚيف املفتلضض ١األٚىلم يف ذبؽٜضضؽ َىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّ

حبُاٜضض ١ايىضضفع ١ٝيف ايضضٚ ُٔٝبٓمضضلٖٚ ;%38,7 ١ضضؿ ٙايٓتٝحضض ١متغضضٌ اهلضضؽف ايغضضاَْ ٞضضٔ أٖضضؽاف
عاصف ١اسبكّم ٚاييت ٚضعتٗا ؼ ٍٚايترايف ايعفبٞم ٚتتفل ٖؿ ٙايٓتٝح١م يف ايٛق ْفمض٘م
َضضع ْتٝحضض ١ؼـالضض ١ايعتضضٝيب ٖ1436ضضض) ذضض ٍٛاملعازبضض ١االعاَٝضض ١يعاصضضف ١اسبضضكّ يف ايصضضراف١
ايمضضعٛؼ١ٜم ذٝضضج اذتً ض املكضضاالت املفتلضض ١ايغاْٝضض١م ٚبٓمضضل%22 ١م ٚناْ ض إعضضاؼ ٠ايىضضفع١ٝ
ٚ

ا ١ٜايٚ ُٔٝاملٓطك َٔ ١ضُٔ املٛضٛعات ايغاث األبفق يف ايتلط ١ٝايصرف.١ٝ
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-

نُضضضا أظٗضضضفت ايٓتضضضا٥خ إٔ َكضضضاالت ايضضضفأ ٟايضضضيت ال عاقضضض ١هلضضضا تىضضضهً ١عاصضضضف١

اسبكّقؽ ذصً عً ٢املفتل ١ايغاْ١ٝم ٚبٓمل%27,7 ١م ٚتتطفم ٚ -بىهٌ َهغضف -إىل
ايمضضضًٛى االٜفاْضضضٚ ٞتؽظًضضضٗا يف وضضضؤ ٕٚاملًُهضضض ١ايعفبٝضضض ١ايمضضضعٛؼٚ ١ٜؼ ٍٚصبًضضضن ايتعضضضإٚ
اشبًٝحضضض :ٞنالضضضتعفا

يتصضضضفٜس ْصضضضف اهللم ٚعاصضضضف ١اسبضضضكّ تعضضضف ٟإٜضضضفإم ٚايضضضؽعِ

ايًٛجمضضضيت االٜفاْضضض ٞزبُاعضضض ١اسبضضض ٛشم ٚؼعُٗضضضا يًرضضضٝ ٛش ٚازبُاعضضض ١االـٖابٝضضض ١يف ايضضضُٔٝ
ٜٚضضتاَن ٖضضؿا َضضع اهلضضؽف ايفابضضع َضضٔ أٖضضؽاف عاصضضف ١اسبضضكّ ٖٚضض " :ٛايعُضضٌ عًضضَ ٢هافرضض١
ظطف ايتٓظُٝات االـٖابٝضٚ .١ذٝضج إٕ

اعض ١اسبض ٞ ٛال كهضٔ ايكٝضاّ تغضٌ َضا قاَض بض٘

قلٌ ايغٛـٚ ٠بعؽٖا إال بؽعِ ظاـجٞم ٚبايترؽٜؽ َضٔ ازبُٗٛـٜض ١االٜفاْٝض ١االلضاَ١ٝم األَضف
ايؿ ٟقؽ أنؽ ٙايمال١م قلٌ عاصف ١اسبكّ ٚبعضؽٖاٚ -ظصٛصّضا ـ٥ضٝن ايٛالٜضات املترضؽ٠
األَفٜهٝض ١ؼْٚايضؽ جض ٕٛتفَضب  )Donald John Trumpيف  13أنتضٛبف -)ّ2017
دبا ٙإٜفإم ٚاملتُغٌ يف أُٖ" ١ٝا يعُضٌ َضع اسبًفضا ٤ملٛاجٗضْ ١ىضال إٜضفإ املكعضكه يالضتكفاـ
ٚؼعضضِ االـٖضضا يف املٓطكضض١م ٚفضضف
ٚفضضف

عكٛبضضات إضضضاف ١ٝيعفقً ض ١ايٓظضضاّ يف متضض ٜٔٛاالـٖضضا م

عكٛبضضات ملٛاصضضًتٗا دباـبٗضضا ايصضضاـٚظ ١ٝايلايٝمضضتٚ ١ٝتطضضٜٛف األلضضًر ١ايضضيت تٗضضضؽؼ

ج اْٗا ٚايتحاـ ٠ايعاملٝضٚ ١ذفٜض ١املاذض١م َٓٚعٗضا َضٔ اربضاؾ أَ ٟمضاـ يًرصض ٍٛعًض ٢لضاط
ْ"ٟٚٛش70ز.
-

ٚذٝج إٕ ايؽـال ١ب ٓٝإٔ َىهً ١اي ُٔٝتهُٔ يف املىضهً١األَٓ١ٝم يف املفتلض١

ايغايغضض١م ٚبٓمضضل%14,2 ١م نغضضٛـ ٠املتُفؼٜٓضضاسب ٛشم ٚتٗؽٜضضؽ أَضضٔ املضضٛاطٓش ٚالضضضتكفاـِٖ
ٚايتحاؾ بش ايفٝ٥ن ايمضابل صضا ) ْٚظاَض٘ َضع اسبض ٛش عًض ٢ايىضفع ١ٝيف ائُٝمٖٚضؿا
ٜتطضضابل َضضع اهلضضؽف األَ ٍٚضضٔ أٖضضؽاف عاصضضف ١اسبضضكّ بااللضضتحاب ١يطًضضب ايضضفٝ٥ن ايضضُٝم" :
يًتصؽ ٟيًعؽٚإ ايؿ ٟتعفض ي٘ باؼٚ ٙوعلٗا َٔ جاْب ًَٝىٝات اسبٚ ٞ ٛايكٛات ايتابعض١
سبًٝفٗا عً ٞعلؽاهلل صا "ٚ.يكف َطٝل "با املٓؽ " االلض اتٝحٚ ٞايضؿ ٟكغضٌ "تٗؽٜضؽّا
جؽٜا عً ٢املاذ ١ايلرف ١ٜايؽٚي َٔ"١ٝجاْب آظف.
-

ٚأٚضضضضر ْتضضضا٥خ ايؽـالضضض ١إٔ املىضضضهً ١ايُٓٝٝضضٖ ١ضضضَ :ٞىضضضهً ١ؼٜٝٓضضض ١يف املفتلضضض١

ايفابعٚ ١بٓمل%11,4 ١م ٚتا إٔ املىهً ١ايؽ ١ٜٝٓهلا عاق ١بايلعؽ ايعكؽ ٟايضؽٜم)م فًضِ
تهٔ ذاضف٠م يف ايٛق ْفمض٘م يف أٖضؽاف عاصضف ١اسبكّمسبمالض ١ٝإقرضاّ املٛضضٛعات
ايؽ ١ٜٝٓيف ايصفاعات ٚاسبف ٚم ذب َطضً٦ٖٝ ١ض ١األَضِ املترضؽٖٚ ٠ضؿا ٜتطضابل َضع ؼـالض١

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

تىضضإ ) ٚ (Changقانضضف )(Zacher

)ّ2014م ذٝضضج إٕ َٛضضضٛه ايضضؽ ٜٔب ٜهضضٔ ؾا

اٖتُاّ يطفذ٘ أ ٓا ٤ايغٛـ ٠املصف ١ٜيف عٗؽ ايفٝ٥ن َلاـى).
-

ٜٚف ٣ايلاذج إٔ َىهً ١اي ُٔٝاسبكٝكٝض ١تهُضٔ يف ـ لض ١املضؽ ايىضٝعٞم  ٚبضؽعِ

إٜفاْٞم يًمٝطف ٠عً ٢ايضٚ ُٔٝضضُٗا َضع اسبضكاّ ايىضٝع ٞايكضا :ِ٥ايعضفامم ٚلضٛـٜا ٚيلٓضإم
 ِ َٔٚتٗؽٜؽ أَٔ املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼ ١ٜملهاْتٗضا ايؽٜٝٓضٚ ١االقتصضاؼ ;١ٜإال إٔ َكضاالت
ايفأٟم يف ايٛق ْفم٘م ب تفنضك عًض ٢اْتُضا٤

اعض ١اسبضٝ ٛش يًُضؽ ايىضٝع ٞاشبُضٝمم

ٖٚضضؿَ ٙضضٔ ايكطضضاٜا ايضضيت ال تكضضٌ أُٖٝضض ١يف ذبؽٜضضؽ َىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّم ٚتعكٜضضك ذضضل
املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼٚ ١ٜايؽ ٍٚاجملاٚـ ٠يف
-

ا ١ٜلٝاؼتٗا ٚأَٓٗا َٚعتكؽٖا.

ٚأٚضضضر ْتضضا٥خ ايؽـالضضض ١إٔ َىضضهً ١األَضضٔ ايمضضضعٛؼٚ ٟؼ ٍٚازبضضٛاـ يف املفتلضضض١

اشباَمٚ ١بٓمل3 ١ص%3م ضُٔ َكاالت ايفأٟم يهٓٗا ب تهٔ ذاضف ٠نلك ١ٝاملىضهات
األـبع األٚىلم ذٝج ٜف ٣ايلاذج إٔ املىهً ١اسبكٝك ١ٝيف اي ُٔٝبعؽ اشبفٚد عً ٢ايىضفع١ٝ
ٚـ لضض ١اسبفضضاظ عًضض ٢األَضضٔ ايمٝالضض ٞايضضُٝم ٖضض ٛيف إقايضض ١ايتٗؽٜضضؽ ألَضضٔ املًُهضضٚ ١ايضضؽٍٚ
اجملضضاٚـ ٠م ٖٚضض ٛاهلضضؽف ايغايضضج َضضٔ أٖضضؽاف عاصضضف ١اسبضضكّم فًضضِ ٜهضضٔ ايطضضفط َفضضضٝا َضضٔ
نتا َكاالت ايفأ ٟيف نتابتِٗ ٚتٛضٝس َا قؽ  ٜتب عً ٢ؾيو َضٔ ظطضٛـ ٠عًض ٢اجملتُضع
ايمعٛؼٟم بضٌ ايتضأ

ايهضل عًض ٢ايمضًِ ايعضاملَٚ .ٞضٔ جاْضب أظضفم نضإ َٛضضٛه األَضٔ

ٜأظؿ بعؽّا لٝالٝام فعً ٢لل ٌٝاملغاٍم َا ٜتعًضل تهافرض ١االـٖضا ايضؽٚيٞم ٖٚض ٛاهلضؽف
ايفابع َٔ أٖؽاف عاصف ١اسبكّم ايؿٜٓ ٟص عً "٢ايعُضٌ عًضَ ٢هافرض ١ظطضف ايتٓظُٝضات
االـٖاب"١ٝم فكؽ بْ ٓٝتا٥خ ايؽـال ١إٔ املىهً ١ايمٝالض١ٝم قضؽ ذًض يف املفتلض ١ايماؼلض١
ٚبٓمل١م ض ١ًٝ٦جؽام %1,8م ٖٚؿ ٙايٓتٝح ١ربتًف َضع ْتضا٥خ ؼـالض ١املهٓٝضكٖ1438 ٟضض)م
ذٝضضج ب ٓٝض ْتا٥حٗضضا إٔ َ )%80,9ضضٔ صبُضضٛه املٛضضضٛعات ايؽـالضض ١اـتلط ض بصضضف ١ألالضض١ٝ
بأطفاف "كٓٚ ١ٝلع ٛؼ "١ٜن ٕٛعاصف ١اسبضكّ َفتلطض ١بضش ايضؽٚيتش أنغضف َضٔ

ٖضا َضٔ

ايضضؽٍٚمٚإٔ املٛضضضٛعات ايمٝالضضض ١ٝيف ؼـالضضت٘ اذتًضض املفتلضضض ١األٚىل بٓمضضل)%39 ١م ٖٚضضضؿا
ٜتطابل َع اهلؽف ايغضاَْ ٞضٔ أٖضؽاف عاصضف ١اسبضكّ بإعضاؼ ٠ايىضفع ١ٝايؽلضتٛـ ١ٜسبهَٛض١
ٖاؼ.)ٟ

347

348

 ٚفُٝا ٜتعًل بتكؽ ِٜايترً ٌٝايمليب شايملب أ ٚاألللا )ز ملىهً ١عاصف ١اسبكّ اييت
قؽَتٗا َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١ألذؽاث عاصف ١اسبكّ:
-

أٚضر ْتا٥خ ايؽـال١م يف املفتل ١األٚىلم إٔ ايملب األَم ٚبٓمضل %45,3١نضإ

ايمضضلب ايضضفٝ٥ن يف ْىضض ٛاسبضضف "عاصضضف ١اسبضضكّ"م ٖٚضضؿا ٜتطضضابل َضضع اهلضضؽف األَ ٍٚضضٔ
أٖؽاف عاصضف ١اسبضكّم ٚايضيت ذضؽؼتٗا ؼ ٍٚايترضايف ايعفبض ٞيف "االلضتحاب ١يطًضب ايضفٝ٥ن
ايُٝم يًتصؽ ٟيًعؽٚإ ايؿ ٟتعفض ي٘ باؼٚ ٙوعلٗا َٔ جاْب ًَٝىٝات اسبٚ ٞ ٛايكٛات
ايتابعضض ١سبًٝفٗضضا عًضض ٞعلضضؽ اهلل صضضا " .نُضضا تضضتاَن َضضع اهلضضؽف ايفابضضع " :ايعُضضٌ عًضض٢
َهافر ١ظطف ايتٓظُٝات االـٖاب."١ٝ
-

نُا أظٗفت ايٓتا٥خ إٔ َكاالت ايفأٟم  ٚاييت "ال عاق ١هلا بلكٝض ١ألضلا عاصضف١

اسبضضكّ" يف املفتلضض ١ايغاْٝضضٚ ١بٓمضضل%32,5 ١م ٖٚضضؿ ٙاملفتلضض ١تهضضفـت يف تضضأط نتضضا َكضضاالت
ايضفأ ٟيف ٖضضؿ ٙايؽـالضض ١عٓضؽ ذبؽٜضضؽ َىضضهً ١ايضض" ُٔٝعاصضف ١اسبضضكّ" ٚبٓمضضلٚ .%27,7 ١يعضضٌ
ايملب ٖ َ ٛا ذؽث عٓؽ ذبؽٜؽ املىضهًٚ ١إٔ َضٔ ظًفٗضا ٖض ٛايٓظضاّ االٜفاْضٞم ٖٚضؿا األَضف
قؽ تأنؽ َٔ قلٌ ايكٝاؼات ايمٝال١م نايفٝ٥ن األَفٜهض ٞاسبضايٞم َٚضٔ قضؽ لضلك٘ قلضٌ
بؽ ٤عاصف ١اسبكّ يف ظطف املؽ االٜفاْ.ٞ
-

نُا أظٗفت ْتا٥خ ايؽـال ١إٔ اٖتُاّ َكاالت ايفأ ٟبايملب ايؽٜم اذتً املفتل١

ايغايغضضٚ ١بٓمضضل%17,2 ١م بضضضض َ )125كايضضَ ١كاـبضض ١باملىضضهً ١ايؽٜٝٓضض ١بضضضض َ )83كايضضٖٚ .١ضضؿا
ٜؤنؽ إٔ املظً ١ايىفع ١ٝيًتؽظٌ يف ايض ُٔٝناْض العضاؼ ٠ايىضفع ١ٝايؽلضتٛـٚ ١ٜإٔ نتضا
َكاالت ايفأ ٟناْٛا َؽـنش إٔ ايلعؽ ايؽٜم عاٌَ ألالض ٞيف ايصضفاه يف ايضٚ ;ُٔٝايضؿٟ
ٜتُغٌ باملؽ ايىٝعَٔ ٞ
-

اع ١اسبٞ ٛم ٚاييت ال تىهٌ إال ْمل َٔ )%7 ١ايىعب ايُٝم.

نُضضا أٚضضضر ْتضضا٥خ ايؽـالضض ١إٔ ايمضضلب ازبٛٝلٝالضض ٞقضضؽ ذصضضٌ عًضض ٢املفتلضض١

ايفابعٚ ١بٓمل%4,7 ١م ذٝج إٕ لضٝطف ٠اسبضٝ ٛش عًض ٢ايض ُٔٝلضُٝتؽ إىل َضا ٚـا ٤ذضؽٚؼٖام
ٚظصٛصضضا أْٗضضا أؼا ٠يًٓظضضاّ ايىضضٝع ٞاالٜفاْضضٞم ٚنضضإ ناف ّٝضا هلضضا ايمضضٝطف ٠عًضض ٢ايضضُٔٝم
ٚتٗؽٜؽ أَٔ املًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼٚ ١ٜايؽ ٍٚاجملاٚـ.٠

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ٚفُٝضضا ٜتعًضضل ب طلٝعضض ١اسبهضضِ أ ٚاألذهضضاّ األظاق ٝض ١يف َىضضهً ٚ ١ألضضلا عاصضضف١
اسبضضكّ املطفٚذضض ١يف َكضضاالت ايضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضرف املؽـٚلضض١م بضضايعٛؼ ٠إىل قاْْٝٛضض١
عًُ ١ٝعاصف ١اسبكّم أٚضر ْتا٥خ ايؽـال ١اآلت:ٞ
-

إٔ َكضاالت ايضضفأ ٟألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضكّ املىضضهًٚ ١األلضضلا ) ب تعضضٛؼ إىل أٟ

بٝضضإ أ ٚقضضاَْ ٕٛضضٔ قضضٛاْش عًُٝضضات عاصضضف ١اسبضضكّم يف املفتلضض ١األٚىلم ٚبٓمضضل ١نضضل  ٠جضضؽا
%90,4م أَ )656 ٟكاي َٔ ١أصٌ َ )726كاي١م ذٝج ب ٜطفط ايهتضا أ ٟقضاْٜ ٕٛضؽعِ
َٛضٛعاتِٗ ذ ٍٛاملىهًٚ ١أللا ْى ٛاسبف

عاصف ١اسبكّ) .ذٝج ب ٜىف إىل ؾيضو

لَ )70 ٣ٛكاي ١فكطم َٛقع ١عً ٢بك ١ٝايكفاـات اشباصض ١بكاْْٝٛض ١عًُٝض ١عاصضف ١اسبضكّ:
ضضضاه ايضضضؽٚيٚ ٞايكضضضفاـ )2216م ٚايلٝضضضإ امللضضضاؼـ )٠اشبًٝحٝضضض ١املىضض ى يضضضؽ ٍٚاشبًضضضٝخم

اال

ٚجاَع ١ايؽ ٍٚايعفبٚ ١ٝاملٓظُات االلاَ١ٝم ٚايكفاــقِ ٚ )2140ايكفاـ ـقِ .)2201
-

نىف ْتا٥خ ايؽـال ١عٔ ايطعف ايهل يف َكاالت ايضفأٚ ٟعضؽّ ايفجضٛه يتًضو

ايكفاـات ٚايصاؼـ ٠قلٌ عاصضف ١اسبضكّم ٚايضيت وضهً ايلطضا ٤ايىضفع ٞيعاصضف ١اسبضكّم
نْٗٛا صضاؼـَ ٠ضٔ ٖ٦ٝض ١األَضِ املترضؽ٠م ٚظصٛصّضا ايكضفاـ ـقضِ )2216م ٚايضؿ ٟصضؽـ َضع
ْٗا ١ٜاألللٛه ايغايج َٔ عًُ ١ٝعاصف ١اسبكّٖٚ .ؿا َؤوف عً ٢ضعف َكاالت ايفأ ٟبملب
دباٌٖ أ ٚعؽّ إؼـاى أُٖ ١ٝوفط ؾيو أ ٚتأط َكاالتِٗ حبٝغٝات أ ٚضبت ٣ٛايكضفاـ ٚقُٝتض٘
يف إْٗا ٤املىضهًٚ ١ذبكٝضل أٖضؽاف عاصضف ١اسبضكّٖٚ .ضؿ ٙايٓتٝحض ١تتٛافضل َضٔ ايمضلب ايضؿٟ
أٚضضضرت٘ ؼـالضض ١ايكرطضضاْ (Alkahtani, 1993) ٞيف َعازبضض ١ايصضضراف ١ايمضضعٛؼ١ٜ
ألذضضضضضؽث عاصضضضضضف ١ايصضضضضضرفا ٤ذبفٜضضضضضف ايهٜٛضضضض )ّ1991 -1990م املمضضضضضتٓؽ عًضضضضض ٢آـا٤
األناؼكٝش ٚايصرفٝشم بإٔ املعازبض ١ايصضرف ١ٝيٝمض إال "ـؼ ٠فعضٌ" يًرضؽث ٚقًٝضٌ َضٔ
ايترًٝضضٌم ٜٚعضضٛؼ ؾيضضو إىل ْضضؽـ ٠املعًَٛضضات ٚضضضعف املعففضض ١ايمٝالضض ١ٝيف اجملتُضضع ايمضضعٛؼٟم
ٚظصٛصّا ايصرفٝشم َٚع إٔ أٖؽاف ٚقاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبكّ ناْ َعًٓ ١يًحُٝضع.
إال أْٗضا ب تؤظضضؿ يف اسبمضلإ أ ٚااللضضتٓاؼ إيٗٝضا بىضضهٌ ؼقٝضل َضضٔ قلضٌ ايهتضضا يف تضضأط
َكاالتِٗ دبا ٙعاصف ١اسبكّ
-

باملكابٌ فضإٕ عضؽّ املفجعٝض١م يتًضو ايكضفاـاتم جيعضٌ اجملتُضع بف٦اتض٘ ذبض َٓظَٛض١

ايىا٥عات ٚايؽعاٜض ١امللفضض ١ضضؽ َىضفٚعٚ ١ٝقاْْٝٛض ١عًُٝض ١عاصضف ١اسبضكّ يضؽ ٍٚايترضايف
ايعفبضضٞم بضضايف ِ َضضٔ إٔ ٖٓضضاى قضضفاـات ؼٚيٝضض ١لضضلك ايعًُٝضضات ايعمضضهف ١ٜنضضايكفاـ ـقضضِ
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)2140م ٚايكفاـ ـقِ  )2201جملًن األَٔ ايتابع يألَِ املترضؽ ٠يف  15فشاٜضف  )ّ2015يف
جًمضضت٘ ـقضضِ )7382م ٚايضضؿ ٟطايضضب

اعضض ١اسبضضٝ ٛش بمضضرب َمضضًرٗٝا َضضٔ املؤلمضضات

اسبه١َٝٛم ٚالتٓهف ايكفاـ ذبفنضات اسبض ٛش ايضؿ ٜٔتضؽعُِٗ إٜضفإم ٚايلٝضإ املىض ى
يؽ ٍٚاشبًٝخم ٚف ٘ٝالضتحاب ١إىل طًضب ايضفٝ٥ن ٖضاؼ)ٟم ٚذتض ٢إعضؽاؼ ٖضؿ ٙايؽـالض١م فُضا
قاٍ ايصفاه قاُّ٥ا ؼ ٕٚايٛص ٍٛإىل تم ١ٜٛباتلاه أطف ذٌ ايصفاه ايؽٚي ٞيف اي)ُٔٝم ٚؾيضو
يتعٓ ض

اعضض ١اسبضضٞ ٛم بضضايف ِ َضضٔ تًضضو ايكضضفاـاتم ٚظصٛصّ ضا قضضفاـ صبًضضن األَضضٔ ـقضضِ

.)2216
ٚفُٝضضا ٜتعًضضل ب ٜٚضضخ لضضلٌ ذضضٌ َىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّم ٚؾيضضو َضضٔ ظضضاٍ املك ض ط أٚ
املك ذات) املطفٚذ ١يف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل١م بااللتٓاؼ إىل أمنال
ذٌ ايصفاه ايضؽٚي ٞيف ايض )ُٔٝم بٓٝض ْتضا٥خ ايؽـالض ١بىضهٌ نضل جضؽام عضؽّ الضتٓاؼ
َكاالت ايفأ ٟعً ٢أذؽ أمناطٗا عً ٢اسباي ١اي١ُٝٓٝم ٚعؽّ ايم جٓلّا إىل جٓب َضع اهلضؽف
اشبضضاَن َضضٔ أٖضضؽاف عاصضضُ ١اسبضضكّ ايضضيت ٚضضضعتٗا ؼ ٍٚايترضضايف ايعفبضضٞم ٖٚضض" :ٛايتٗ٦ٝضض١
اللتٓ٦اف ايعًُ ١ٝايمٝال."١ٝ
-

ٚتى ض ْتضضا٥خ ايؽـالضض ١يف املفتلضض ١األٚىل ٚبٓمضضل ١نضضل  ٠جضضؽا %98,2إىل إٔ عضضؽّ

االلضضتٓاؼ إىل أ ٟمنضضط َضضٔ أمنضضال ذضضٌ ايصضضفاه ايضضؽٚي ٞملىضضهً ١ايضض ُٔٝأ ٚأذضضؽاث عاصضضف١
اسبضضكّم تاٖضضا االلضضتٓاؼ عًضض ٢منضضط ذضضٌ املىضضانٌ /ايتعضضإٚم ٚاالنضضفا /ٙايتٓضضافنم ٚاسبضضٌ
ايمٝالضضٞم ب ٜٓىضضف وضض٤ٞم االْمضضرا م ايتٗؽ٥ضض ٚ ١ايتمضض ١ٜٛصبتُعضض ١بٓمضضب تتفضضاٚت بضضش
%0,7م ٖٚ .)%0,1 ٚضضؿا األَضضف طلٝعضضٜٚ ٞتٛافضضل َضضع ْتضضا٥خ ٖضضؿ ٙايؽـالضض ١عٓضضؽ تضضأط َكضضاالت
ايضضضفأ ٟبضضضايعٛؼ ٠إي٣كاْْٝٛضضض ١عًُٝضضض ١عاصضضضف ١اسبضضضكّم أ ٓضضضا ٤نتابضضض ١اسبهضضضِ أ ٚاألذهضضضاّ
األظاق )١ٝألذؽاث َىهًٚ ١أللا ) عاصف ١اسبكّم ٚاييت أظؿت ْمل ١نُا جا ٤لضابكا
بضضضض  ;) %90,4ذٝضضج ْىضضف يف تضضفٜٚخ لضضلٌ ذضضٌ َىضضهً ١ايضضَ ُٔٝكايتضضإ فكضضط ظضضتِ فُٗٝضضا
ايهاتلإ أُٖ ١ٝاسبضٌ ايمٝالض ٞملىضهً ١ايضَ ُٔٝضٔ ٚاقضع َ )726كايض ١ـأٟم ٖٚضؿا َؤوضف
ضض َفضضضعٔ نتضضا َكضضاالت ايضضفأ ٟيف ايصضضراف ١ايَٝٛٝضض ١ايمضضعٛؼ١ٜم ٚاملتٛقضضع إٔ يضضؽِٜٗ
اشبًف ١ٝايمٝالَٚ ١ٝعفف ١أمنضال ذضٌ ايصضفاه ايضؽٚيٚ ٞتطلٝكض٘ عًض ٢ذايض ١ايضُٔٝم أذضؽاث
عاصف ١اسبكّ املتاذك١م بايف ِ َٔ ٚجٛؼ ٚصؽٚـقفاـ صبًن األَٔ ـقِ 14 ّٜٛ :)2216
أبفْٝ/ٌٜمإ )ّ2015م ايؿٜ ٟفف

"ذظفّا يًماط عًض ٢اسبضٝ ٛش ٚأْصضاـ ايضفٝ٥ن ايضُٝم

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

صضضا )م ٜٚضضؽع ٛاسبضضٝ ٛش إىل اشبضضفٚد َضضٔ املضضؽٕ ٚاملٓضضاطل ايضضيت الضضتٛيٛا عًٗٝضضا تضضا فٗٝضضا
ايعاصُ ١صٓعا.٤
-

ٚيف ايٛق ايؿ ٟأٚضر ْتا٥خ ايؽـال ١إٔ َ َٔ %98,2كاالت ايفأ ٟب تفٚد للٌ

اسبضٌ ملىضهً ١ايضض ُٔٝعاصضف ١اسبضضكّ)م ٖٚضؿا ٜعضم املٛافكضض ١عًض ٢الضضتُفاـٜتٗا ذتض ٢ذبكضضل
عضضٛؼ ٠ايىضضفع١ٝم ٖٚضض ٛاهلضضؽف ايغضضاَْ ٞضضٔ عًُٝضضات عاصضضف ١اسبضضكّم بُٓٝضضا أٚضضضر ْتضضا٥خ
ايؽـالضض ١إٔ ٖٓضضاى َ )5كضضاالت فكضضط تتصضضٌ ب ٜٚضضخ ذضضٌ املىضضهً ١بايتعضضا ٕٚبضضش األطضضفافم
َٚكايتش صضفذتا بالضتعؽاّ ايكض٠ٛم َٚكضاٍ ٚاذضؽ دبٓضب اسبضف م ٚأظضف ٣تطايضب بايتٗؽ٥ض.١
َٚضضع ؾيضضوم َٚضضٔ َٓظضضٛـ ْظفٜضض ١ايت ضأط االعاَضض ٞايصضضرف)ٞم فٛظٝفضض ١تضضفٜٚخ لضضلٌ ذضضٌ
َىهً ١عاصف ١اسبكّ

ذاضف ٠يؽ ٣نتا َكاالت ايفأٟم ٚبٌ تهضاؼ تهضَٓ ٕٛعؽَض١

متاَّام ٚإٔ ـنكت جٌ املكاالت عً ٢عٛؼ ٠ايىضفع ١ٝنمضٝام يف املكضاالت يتٛقضف اسبضف م
يهضضٔ ٚظٝفضض ١ايتضضأط ال تكلضضٌ إال ايتمًمضضٌ املٓطكضض ٞذتضض ٢تتركضضل ٚظٝفضضَ ١كايضض١ايفاٖٚ ٟضضٛ
ايتأ م

امللاوف عً ٢ايفأ ٟايعاّ ٚايتؽـد َٔ ظاطف ٠إىل أظف ٣دبتُع ذ ٍٛاملٛضٛه.

ٚفُٝضضا ٜتعًضضل بضضأ ف ايتطضضٛـ ايضضكَم يف َكضضاالت ايضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضرف املؽـٚلضض١
ألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ:ٞ
َعضضاٜ

تى ْتا٥خ ايؽـال ١إىل إٔ ٖٓاى تطابكا يف

ٝع األلضابٝع َضٔ ذٝضج تٛقٜضع ذحضِ

ٚظضضا٥ف) ْظفٜضض ١ايتضضأط األـبعضض :١ذبؽٜضضؽ َىضضهً ١عاصضضف ١اسبضضكّ ٚذبكٝضضل ايمضضلب

يًُىهًٚ ١تكضؽ ِٜاسبهضِ األظاقض ٞفٗٝضا ٚتضفٜٚخ لضلٌ ذًضٗام ذٝضج أظضؿ األلضلٛه األٍٚ
ايٓمل ١األنش  ًٜ٘ٝاألللٛه ايغاْ ِ ٞاألللٛه ايفابع ِ االللٛه ايغايجًٜٚ .رظ إٔ األلضلٛه
ايغايضضج أظضضؿ أقضضٌ نغافضضَ ١ضضٔ األلضضلٛه ايفابضضع بٓمضضلَ )26 ١كايضضَ ١ضضٔ إ

ضضايَ )726 ٞكايضض١

بٓمضضل %3,58 ١يترؽٜضضؽ املىضضهًَ )35 ٚ ١كايضض ١بٓمضضل %4,28 ١يترؽٜضضؽ ألضضلا املىضضهً ١م
ٚبٓمضضلَ )26 ١كايضض ١بٓمضضل %3,58 ١اسبهضضِ األظاقضضَ )35 ٚ ٞكايضض ١بٓمضضل %4,28 ١ي  ٜٚضخ
ذٌ املىهً.١
-

يف ذش إٔ األللٛه ايفابع بٓفن وؽ ٠ايتعاطَ ٞع األذؽاث نُا يف األللٛه األٍٚ

ٚايغاْ َٔ ٞقلٌ نتا َكاالت ايضفأ ٟذٝضج ٜعضك ٣ؾيضو إىل صضؽٚـ قضفاـ صبًضن األَضٔ ـقضِ
 14 :)2216أبفْٝ/ٌٜمإ )ّ2015م بفف

ذظضف يًمضاط عًض ٢اسبضٝ ٛش ٚأْصضاـ ايضفٝ٥ن
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ايُٝم صا )م ٜٚؽ ع ٛاسبٝ ٛش إىل اشبضفٚد َضٔ املضؽٕ ٚاملٓضاطل ايضيت الضتٛيٛا عًٗٝضام تضا
فٗٝضا ايعاصضضُ ١صضٓعا٤م ٖٚضضؿا َضضا قضؽ انضضؽَٓ ٙضؽ ٚاملًُهضض ١ايعفبٝضض ١ايمضعٛؼ ١ٜيضضؽ ٣األَضضِ
املترضضؽ ٠ايمضضف

علضضؽ اهلل املعًُضض )ٞعًضض ٢إٔ ٖضضؿا ايكضضفاـ إيكاَضضَ ٞضضٔ َٓطًضضل إؼـاجضض٘ ذب ض

ايفصضضٌ ايمضضابع" ٜٚعطضض ٞففصضض ١ملعاقلضض ١نضٌ َضضٔ تغلض عفقًتضض٘ يتٓفٝضضؿ ايعكٛبضضات أ ٚال ًٜتضضكّ
تطُ ْ٘ٛأٜ ٚكف أَاّ تٓفٝؿ"ٙش71ز م َٚع ؾيضو فضإٕ ْتضا٥خ ايؽـالض ١قضؽ بٓٝض ٚبٓمضل ١نضل ٠
جؽا  %98,2إٔ املمتٓؽ عً ٢منط َٔ أمنال ذٌ ايصفاه ايضؽٚي ٞملىضهً ١ايض ُٔٝأ ٚأذضؽاث
عاصف ١اسبكّم ب ٜهٔ ذاضف يف َكاالت ايفأ.ٟ
ٚفُٝا ٜتعًل ب إظٗاـ جٛاْب قٚ ٠ٛضعف َكاالت ايفأ ٟاملٓىٛـ ٠يف ايصرف املؽـٚل ١يف
ذبكٝل أٖؽاف عاصف ١اسبكّ املٛضٛع َٔ ١ؼ ٍٚايترايف ايعفب.ٞ
-

بْ ٓٝتا٥خ ايؽـال – ١يف اجملٌُ ايعاّ – عً ٢عؽّ انتُاٍ َمتَ ٣ٛكضاالت ايضفأٟ

يف ايصضضضرف ذبض ض ايؽـالضضض ١يف َعازبضضض ١أذضضضؽاث عاصضضضف ١اسبضضضكّ يف إطضضضاـ ْظفٜضضض ١ايتضضضأط
االعاَٞم َٚع َا ٜتُتع ب٘ نتا املكاي ١ايصرف َٔ ١ٝظاص ١ٝاملكايض ١اسبؽٜغض ١ايضيت تتُٝضك
"بايٛذؽٚ ٠ايتُالو ٚايتؽـد يف االْتكاٍ َضٔ ظضاطف ٠إىل أظضف ٣دبُضع ذضَٛ ٍٛضضٛه ٚاذضؽ"م
ٚيف ٖؿ ٙايؽـال َٔ ١ذبؽٜضؽ َىضهً ١ايض ُٔٝعاصضف ١اسبضكّ) إىل اشبضاطف ٠ايغاْٝض١م ذبًٝضٌ
لليب يًُىهً١م ٚصٛيٓا إىل ذبكٝضل اسبهضِ األظاقض ٞفٗٝضام ٚأظض ّا تضفٜٚخ لضلٌ ذًضٗام
فاشباطفتإ األٚيٝات ناْتا ذاضفتش يف َكاالت ايفأ ٟأَضا اشباطفتضإ األظفٜضإ فتهضاؼا
تهْٛإ َعؽَٚتش ٚبؽـج ١نل ٠م نُا أٚضرت٘ ْتا٥خ ايؽـال.١
-

اَا َا ٜتعًل بكَ ٠ٛكاالت ايفأٟم فكؽ اتطس تاَمٗا َع اهلؽف األ :ٍٚااللضتحاب١

يطًب ايفٝ٥ن ايُٝم يًتصؽ ٟيًعؽٚإ ايؿ ٟتعفض ي٘ بضاؼٚ ٙوضعلٗا َضٔ جاْضب ًَٝىضٝات
اسبضضٚ ٞ ٛايكضضٛات ايتابعضض ١سبًٝفٗضضا عًضض ٞعلضضؽاهلل صضضا ٚ.اهلؽف ايغضضاْ:ٞ

اٜضض ١ايىضضفع ١ٝيف

ائُٝم ٚنؿيو اهلؽف ايفابع :ايعٌُ عًَ ٢هافر ١ظطف ايتٓظُٝات االـٖابٝض١م ٚؾيضو َضٔ
ظاٍ ضبت" ٣ٛصًب املكايٚ "١إٜعاق ايتٓظُٝات االـٖابٝضٚ ١بىضهٌ َهغضف ٚٚاضضس َضٔ قلضٌ
إٜفإم املصؽـ ٠يًغٛـ ٠اشب١َٝٓٝٛم ٖٚؿا َضا أنؽتض٘ األٚلضال ايمٝالضٚ ١ٝنضغ َضٔ ـ لضا٤
ؼ ٍٚايعاب َِٓٗ ايفٝ٥ن األَفٜه ٞتفَب.

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

-

أَضضا فُٝضضا ٜتعًضضل بطضضعف َكضضاالت ايضضفأ ٟألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّم فضضتهُٔ بعضضؽّ

َٓاقىض ١قضضفاـات عًُٝضض ١عاصضضف ١اسبضضكّ ٚعضضؽّ تضفٜٚخ ذًضض ٍٛاملىضضهًٚ ١ألضضلابٗام فطضضا عضضٔ
عضضؽّ تاَضضن َكضضاالت ايضضفأَ ٟضضع املٛضضضٛعات ؾات ايعاقضض ١بضضأَٔ املًُهضضٚ ١ايضضؽ ٍٚاجملضضاٚـ٠
بىضضهٌ ال ٜهضضاؼ ٜضضؿنفم ٖٚضضؿا ال ٜضضتاَن أٚ

كضضل اهلضضؽف ايغايضضج َضضٔ أٖضضؽاف عاصضضف١

اسبكّ" إقاي ١ايتٗؽٜؽ ألَٔ املًُهٚ ١ايؽ ٍٚاجملاٚـٚ "٠ال َع اهلؽف األظ  :ايتٗ ١٦ٝاللضتٓ٦اف
ايعًُٝضض ١ايمٝالضض١ٝم ْتٝحضض ١عضضؽّ ايتطضضفم يف ظامتضض ١املكايضض ١أ ٚذبكٝضضل ايضضٛظٝفتش األظضضفٜش
يٓظف ١ٜايتأط االعاَ :ٞاسبهِ األظاقض ٞفٗٝضا)  ٚتضفٜٚخ لضلٌ ذًضٗا) ٚبٓمضل ١نضل ٠
جؽا ٚصً يف األٚىل ٚ )90.4ايغاْ ١ٝإىل َ )%98.2ضٔ صبُضٌ املكضاالت املٓىضٛـٜٚ.٠عٛؼ ـتضا
ايمضضلب شبضضش ٠املترضضؽث ايعمضضهفٚ ٟعضضؽّ تٛضضضٝس قضضفاـات قاْْٝٛضض ١عًُٝضض ١عاصضضف ١اسبضضكّم
فطا عٔ عؽّ َتابع ١ايهتا أْفمِٗ ألذؽاث عاصف ١اسبكّ ٚقفاـاتٗا ٚالتكا ٤املعًَٛات
َٔ َصاؼـٖا ايفٝ٥م.١
ٖٓ َٔٚا ٜتأنؽ صرَ ١ا قؽ أواـإي ٘ٝنضٌ َضٔ َانَٛلمٛوضا(McLuhan& Shaw) )ٚ
يف عضضاّ  ّ1977إٔ ٚضضضع األجٓضضؽٜٗ ٠ضضتِ يف املكضضاّ األ ٍٚبأُٖٝضض ١ايكطضضاٜام نؽـالضض ١قٜٓضضل
)(Zengم ٚأقضضضٛقّ )ٚ (Agwaziamأنمضضض )ّ2014 (Xiao) ٛايضضضيت ٖضضضؽف إىل ايتعضضضفف عًضضض٢
نٝضضف عازب ض أبضضفق ايصضضرف ايٓٝحفٜضض ١ايعٓضضف بضضش أٖضضاي ٞاملؽٜٓضض ١يف َؽٜٓضض" ١جضضٛه" عضضاّ
)ّ2011 -2010م بُٓٝا ٜٗضتِ ٚضضع االطضاـم نؽـالض ١تىضإ ) ٚ(Changقانضف )(Zacher
)ّ2014م يًغضضضٛـ ٠املصضضضف١ٜم ذٝضضضج ايتطضضضابل بضضضش َعازبضضض ١ايصضضضرف ايٓٝحفٜضضضَ ١ضضضع تضضضأط
ذهَٛتٗا باي نٝك عً ٢هاـل ١اسبه ١َٛالٜكاف ايصفاه يف ْٝحفٜام باملمت ٣ٛايغضاْٞ
َضضٔ ٚضضضع األجٓضضؽ٠م ٖٚضض ٛأُٖٝضض ١ايعٓاصضضف املفتلطضض ١باسبضضؽث أ ٚايكطضض١ٝم َٚضضا قضضؽ اف ضضضت٘
ْظفٜضض ١ايتضضأط االعاَضض "ٞإٔ األذضضؽاث ال تٓطضض ٟٛيف ذضضؽ ؾاتٗضضا عًضضَ ٢لضضكَ ٣عضضشم ٚإمنضضا
تهتمضضب َلكاٖضضا َضضٔ ظضضاٍ ٚضضضعٗا يف "إطضضاـ" ضضؽؼٖا ٜٓٚظُٗضضا ٜٚطضضف ٞعًٗٝضضا قضضؽـا َضضٔ
االتمامم ٚؾيو باي نٝكعً ٢بع جٛاْب املٛضٛه أ ٚإ فاٍ جٛاْب أظف"٣ش72زم ٖٚضؿا َضا
قضضؽ ٚضضضرت٘ ْتضضا٥خ ايؽـالضض ١ذٝضضج إٕ َكضضاالت ايضضفأ ٟقضضؽ أ فً ض جضضاْلش ُٖضضا :اسبهضضِ
األظاق ٞيًُىهً ١اييت للل عاصف ١اسبكّم ٚنؿيو اي ٜٚخ يملٌ ذًٗا.
ٚاشباص ١م فإٕ ْتا٥خ ذبًَ ٌٝكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي١َٝٛٝ
ايمعٛؼ ١ٜيف إطاـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ ٞايصرف )ٞقؽ ذكك ٚظٝفتش َٔ أـبضع ٚظضا٥ف
ْظف ١ٜايتأط االعاَ ٞايصرف:)ٞ
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ايٛظٝفضض ١األٚيضض :ٞذبؽٜضضؽ املىضضهً ١م ذٝضضج ـنضضكت َكضضاالت ايضضفأ ٟعًضضٖ ٢ضضؿا ازباْضضبم
األَف ايؿ ٟتٛافل َع عؽؼ َٔ أٖضؽاف عاصضف ١اسبضكّم ُٖٚضا )1 :االلضتحاب ١يطًضب ايضفٝ٥ن
اي ُٝم يًتصؽ ٟيًعؽٚإ ايؿ ٟتعفض ي٘ باؼٚ ٙوعلٗا َٔ جاْب ًَٝىٝات اسبٚ ٞ ٛايكٛات
ايتابع ١سبًٝفٗا عً ٞعلؽاهلل صا م )2 ٚ

ا ١ٜايىفع ١ٝيف اي.ُٔٝ

ايٛظٝف ١ايغاْ :١ٝتكؽ ِٜذبً ٌٝلليب سبؽٚث عاصضف ١اسبضكّم ٚايضؿ ٟدبمضؽ يف َكضاالت
ايفأ ٟذ ٍٛايملب األَمم  ٚايؿ ٟلفه عاصف ١اسبكّٖٚ .ضؿا ٜؤنضؽ إٔ ٖٓضاى عاقض ١بضش
ذبكٝل ٖضؿ ٙايٛظٝفضَ ١ضع ايٛظٝفض ١األٚىل يٓظفٜض ١ايتضأط االعاَضٞم ٚظصٛصضا فُٝضا ٜتعًضل
بايٛظٝفضض ١ايغاْٝضض ١تاَمضضٗا باهلضضؽف األٍٚم ٚايغضضاْٞم ٚايفابضضع ٚإٔ نضضإ ؾيضضو بٓمضضل ١ضضض١ًٝ٦
تهاؼ ال تضؿنفم ايعُضٌ عًضَ ٢هافرض ١ظطضف ايتٓظُٝضات االـٖابٝضَ )١ضٔ أٖضؽاف عاصضف١
اسبكّ.
أَا ايٛظٝف ١ايغايغٚ :١اييت تفنك َكاالت ايفأ ٟعًض ٢اسبهضِ أ ٚاألذهضاّ األظاقٝض)١
يف َىضضضهً ٚ ١ألضضضلا عاصضضضف ١اسبضضضكّ املطفٚذضضض ١يف َكضضضاالت ايضضضفأ ٟاملٓىضضضٛـ ٠يف ايصضضضرف
املؽـٚلضض١مبايعٛؼ ٠عًضض ٢قاْْٝٛضض ١عًُ١ٝعاصضضف ١اسبضضكّم فًضضِ تهضضٔ ذاضضضف ٚ ٠بٓمضضل ١نضضل ٠
4م .)%90ذ ٝج ال قفاـ ٜؿنف يف ْٗا ١ٜتأط نتا َكاالت ايفأ ٟذت ٢ايكضفاـ اهلضاّ ـقضِ
)2216م ب ٜؿنف بىهٌ ٜؽٍ عً ٢ذمٔ تأط ِٖ ألذؽاث عاصف ١اسبكّ.
أَا ايٛظٝف ١ايفابعٚ :١اييت تؿٖب إىل أُٖٝض ١تضفٜٚخ لضلٌ ذضٌ َىضهً ١عاصضف ١اسبضكّم
ٚؾيضضو يف َكضضاالت ايضضفأ ٟاملٓىضضٛـ ٠يف ايصضضرف املؽـٚلضض١م بااللضضتٓاؼ إي٣ضضُٓط أ ٚأنغضضف َضضٔ
أمنضضضال ذضضضٌ ايصضضضفاه ايض ضؽٚي ٞيف ايضضض)ُٔٝم فٗضضض ٞضض ذاضضضضف ٠أَٓ ٚعؽَضضض١م بٓمضضضل ١عايٝضضض١
2م)% 98م َٚضع ؾيضضو ب ٜتطضضُٔ تضضأط َكضضاالت ايضضفأ ٟألذضضؽاث عاصضضف ١اسبضضكّ َضضع اهلضضؽف
اشباَن يعاصف ١اسبكّم  ":ٖٛٚايتٗ ١٦ٝاللتٓ٦اف ايعًُ ١ٝايمٝال."١ٝ
ٚنٓتٝحَٛ ١ضٛعٜ ١ٝؤنضؽ ٖضؿا املًعضص عًض ٢إٔ نتضا َكضاالت ايضفأٟم َٚضٔ َٓطًضل
ففٜط ١ايٓظف ١ٜيف ٖؿ ٙايؽـال ١قؽ ـنكت "عً٣لع

جٛاْب املٛضضٛه املىضهًٚ ١ألضلا

عاصف ١اسبضكّ) ٚأ فًض جٛاْضب أظضف ٣اسبهضِ األظاقض ٚ ٞتضفٜٚخ لضلٌ ذضٌ ايصضفاه يف
اي)ُٔٝم ها جيعٌ ايلا َفتٛذّا عًَ ٢صفع ٘ٝيًكٝضاّ بؽـالضات إضضاف١م ٚتكضؽ ِٜتٛصضٝات
عًُ ١ٝيتطٜٛف نتا َكاالت ايفأ ٟيف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ.١ٜ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

توصيات الدراسة:
ْ -1ظفّا يتحاٌٖ نتا َكاالت ايفأ ٟيٛظٝف ١تكؽ ِٜاألذهاّ األظاقٝض ١بضايعٛؼ ٠إىل
قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝعاصف ١اسبكّم ٚعضؽّ تضفٜٚخ لضلٌ اسبضٌم بااللضتٓاؼ إىل أمنضال ذضٌ
ايصضضفاه ايضضؽٚي ٞيف َىضضهً ١ايضض)ُٔٝم تٛصضض ٞايؽـالضض ١بضضإٔ تكضضٚ ّٛقاـ ٠ايضضؽفاه
ايمضضضعٛؼ-ٟ

َضضضع ٚقاـ ٠ايغكافضضضضٚ ١االعضضضاّ ٚإذضضضؽ ٣نًٝضضضضات أ ٚأقمضضضاّ االعضضضضاّ

بازباَعات ايمعٛؼ ١ٜبايىفان ١بتعطٝط ٚتٓفٝؿ

ًض ١إعاَٝض ١ضبضؽؼ٠م يتٛضضٝس

َا قضؽ مت دباًٖض٘ َضٔ نتضا َكضاالت ايضفأ ٟيف ايصضراف ١ايَٝٛٝض ١ايمضعٛؼ ١ٜهلضام
ظصٛصّا ٚإٔ

ً" ١إعاؼ ٠األَضٌ" َضا قايض ذضيت إعضؽاؼ ٖضؿ ٙايؽـالض١م فطضا عضٔ

الضضتُفاـ تعٓ ض

اعضض ١اسبضضٞ ٛم ٚتضضٛـل إٜضضفإ يف تمضضًٝس اسبضض ٛش نُضضا جضضا ٤يف

ايتكفٜضضف املهضضَ ٕٛضضٔ  )79صضضفر١م ٚايضضؿ ٟوضضؽؼ عًضض ٢عضضؽّ قضضؽـ ٠املًٝٝىضضٝات عًضض٢
تطضضٜٛف ايصضضٛاـٜغم بضضٌ ٚإَضضؽاؼٖا بصضضٛاـٜغ بايٝمتمضضَ ١ٝضضٔ قلضضٌ إٜضضفإ الضضتعؽَ
اللتٗؽاف ايمعٛؼ ١ٜيف اْتٗاى يًكفاـ )2216ش73ز.
 -2إٔ تكضضٚ ّٛقاـ ٠ايغكافضضٚ ١االعضضاّ بإعضضؽاؼ ؼٚـات تؽـٜلٝضض -١بايتٓمضضٝل َضضع ايهًٝضضات
ٚأقماّ االعضاّ بازباَعضات ايمضعٛؼ -١ٜيتغكٝضف ايهتضا ٚايصضرفٝش ايضف ٝش
ايتابعش يًصرف ملعفف ١املكٜؽ َٔ ايٓظفٜات االعاَٚ ١ٝأُٖٝتٗا يف صٝا  ١اشبضشم
أ ٚاملكايضضض ١ايصضضضرف١ٝم أ ٚأ ٟمنضضضط َضضضٔ األمنضضضال ايصضضضرف ١ٝاألظضضضف :٣نضضضايتكفٜف
ٚايتركٝل ٚاالعإ.
 -3بضضؿٍ املكٜضضؽ َضضٔ ايتٛاصضضٌ بضضش املؤلمضضات ايصضضرفٚ ١ٝنتابٗضضام ٚبإٜعضضاق َضضٔ ٚقاـ٠
ايغكافٚ ١االعاّم يتىه ٌٝجٛاْب َعفف ١ٝذ ٍٛتأط ايكطاٜا ٚاملٛضضٛعات ايضيت
متن أَٔ املًُهٚٚ ١ذؽتٗا.
 -4إْىضضضا ٤إؼاـ ٠يألقَضضضات ٚاسبضضضف ٚبضضضاالؼاـ ٠ايعاَضضض ١يًىضضضؤ ٕٚايعاَضضض ١بضضضٛقاـ ٠ايضضضؽفاه
ٚايط إم تهَٗ َٔ ٕٛاَٗا)1 :

ٝع األحباث ٚايؽـالات ٚايهتب ؾات ايعاق١

بضضاالعاّ ٚاسبضضفٚ ٚتٝ ٛكٗضضام يتمضضِٗ يف ربطضضٝط ٚٚضضضع االلضض اتٝح ١ٝاسبفبٝضض١
ايعمهف ١ٜنٓٛه َضٔ االلضتعؽاؼ يًُمضتكلٌ ٚتؽاعٝاتض٘م ٚ )2ضضع ظطض ١الضتلاق١ٝ
ملٛاجْٗ ١ىاطات ايىا٥عات امللفض ١بش أففاؼ اجملتُع ٚايؽعا ١ٜاملطًًٚ ١اييت تؤ ف
ٚتطضضضعف ازبلٗض ض ١ايؽاظًٝضضض ١يف َمضضضاْؽتٗا يًحٗضضضٛؼ ايعمضضضهفٚ ١ٜاسبفبٝضضض ١يكٛاتٗضضضا
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املمًر١مٚازبلٗ ١اشباـج ١ٝاملكاتً ١النُاٍ َُٗتٗضا عًض ٢أنُضٌ ٚجض٘م َضع األظضؿ
يف اسبملإ أُٖ ١ٝالتعؽاّ قٓٛات ايتٛاصضٌ االجتُضاع ٞنضايتٛت م ٚايفٝمضلٛىم
ٚايٛاتما ٚايتٚ ٜٛايٛٝتٚ ٛٝايفلا ٌ٥ايكص .)sms ٠
 -5تٛاصضضٌ ـ لضضا ٤ايترفٜضضف يف ايصضضرف اةًٝضضَ ١ضضع نتابٗضضا ايضضف ش  ٚض ايضضف ش
ٚاَضضؽاؼِٖ بأُٖٝضض ١ايتضضأط يف نتضضابتِٗم ٚلضضٛف كضضؽ ايلاذضضج

ٝضضع املؤلمضضات

ايصرف ١ٝبٓمعٖ َٔ ١ؿ ٙايؽـال١م ٚإعؽاؼ نتٝب عٔ أُٖ ١ٝايهتابض ١ايصضرف١ٝ
َٔ َٓظٛـ ْظف ١ٜايتأط االعاَ ٞايصرف)ٞم ذٝج ٜضتِ تٛقٜعض٘ عًض ٢املؤلمضات
ايصرفٚ ١ٝأقماّ االعاّ يف جاَعاتٓا.
 -6إجفاَ ٤كٜؽ َٔ ايؽـالات ذ ٍٛايصراف ١ايَٝٛٝض ١ايمضعٛؼٚ ١ٜاٖتُاَاتٗضا بايكطضاٜا
االعاَ ١ٝاسبفب ١ٝايعمضهف١ٜم األَضف ايضؿ ٟلضٝعؽّ ظطضط ٚإلض اتٝحٝات ايعُضٌ
االعاَ ٞاألَم ٚايعمهفٟم ٚظصٛصّضا ايكضٛات املمضًر ١ايمضعٛؼ١ٜم عًض ٢لضلٌٝ
املغضضاٍ :إجضضفا ٤ؼـالضضضَ ١مضضر ١ٝملعففضضض ١األ ضضف ايضضضؿ ٟألضضُٗ بضضض٘ َكضضاالت ايضضضفأ ٟيف
ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ ١ٜيف إؼـاى ايفأ ٟايعاّ ايمعٛؼ ٟيعؽاي ١اسبف م نْٗٛضا
متض ض

ذبض ض َظًضضض٦ٖٝ ١ضضض ١األَضضضِ املترضضضؽ٠م أ ٚؼـالضضض ١ذضضض ٍٛاملترضضضؽ ش ايضضضف ٝش

ايعمهفٜش أ ٓا ٤ايصفعات ٚاسبف. ٚ

َكاالت ايفأ ٟألذؽاث عاصف ١اسبكّ يف ايصراف ١اي ١َٝٛٝايمعٛؼ١ٜ

ألمل ألجع
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اشبط م علؽايلاق ٞضبُؽم ألتاؾ االعاّ ايؽٚي ٞاملىاـىم جاَع ١اسبهُ١م َؽٜف املفنك ايٓٝحف ٟيًلرٛث
ايعفب١ٝم ْٝحفٜا.
إبفاٖ ِٝبٔ أ ؽ ايمعٝؽم األلتاؾ االعاّ املماعؽم ٚن ٌٝنً ١ٝاالعاّ ٚاالتصاٍم جاَع ١االَاّ ضبُؽ
بٔ لعٛؼ االلاَ.١ٝ
أٜٛ .لف ناٌَ اشبطا م ضباضف يف االعاّ ٚظل يف ايىإٔ ايُٝمم نً ١ٝاملًو ظايؽ ايعمهف.١ٜ
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ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

مصاارة ا صحصاالس صحن ا ةص
وأثرهااااار ه اصهااا ا صح ااا ا
صحصلفي
ة صس حتل ل م دص

د .سيف الدين حسن العوض
أضتاذ وطاعد ،عىٗد كمٗ ٛاإلعالً
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ملخـــص
تتٍأه ِرٓ الدزاض ٛظاِس ٚوصادز ٚالصحف الطوٕداٌٗٔ ،ٛاآلزا ٞالسافطؤ ٛاؤيٖود ٚهورٓ اؤصوادزٚ
ظوون تاووساز ِوورا ااوووس اآلٌٔوو ٛاامووع ٚصووٕز ٚويصعوو ،ٛااوووس الوور ٙجعوون كو عا وووَ الصووحيٗ
ٔاإلعالوووٗ ٔاخلوووأ ٞااكوواد ٗ ٖ وسُٔ أُ الطووٕداُ  -طبقًووا لتقووازٖس زدٗوو ٛدٔلٗوو - ٛصوواز
حيتوون وستبوو ٛوتووفمس ٚفٗىووا ٖتعمووح فسٖوو ٛالصووحافٔ ٛالٍشووس ،ثٗووض تتطوواز ثٗوواه ِوورٓ اؤصووادزٚ
وٕاقو ووف الصو ووحيٗ ٔاخلو وووا ،ٞفىو ووَ قاٟو وون أُ اؤصو ووادز ٚلٗط و و ا و وونٔ ،إمنو ووا ا و وون ت بٗو ووح
القإٌٍُِٔ ،اك ووَ ٖقوٕه أُ وصوادز ٚالصوحف ٔٔقوف طباعتّوا لوالف لمدضوتٕزٖٔ .عوا البحوض
إشاالٗ ٛالدزاضو ٛاعتىوادٓ عمو ٜاؤوٍّو الٕصويٖ٘ٔ ،طوتبدً الباثوض  -ضوىَ اؤوٍّو الٕصوي٘ -
أضوومٕ ٘ دزاضوو ٛا الوؤ ٛملمٗوون اؤطووىُٕ ،اإلضوواف ٛإى اؤووٍّو التووازخي٘؛ ّوودحت ملمٗوون اخل ووا
اإلعالو٘ لمصحاف ٛالطٕداٌٗ.ٛ
ٔممص و الدزاضوو ٛإى أُ وصووادز ٚالصووحف الطووٕداٌٗ ٛتووتي فط و إجووساٞاا اضووت ٍا ٟٛٗوووَ جّوواش
ااوَ الٕطين ٔفح قوإٌُ ااووَ الوٕطين الور ٙأع و ٜا وح السقا و ٛالقبمٗؤ ٛالبعدٖو ٛلمصوحف
الطٕداٌٗ ،ٛكىا ممصو الدزاضو ٛإى أُ ووَ أ ضوبا وصوادز ٚالصوحف الطوٕداُ ِو٘ طوس عو
القطوواٖا ا طاضوؤ ٛؤووظ عص و ع و اإلشوواالٗاا اؤبتمووف ثٕهووأ ،ط وو٘ اخل ووٕ ا ىووساٞ
أثٗاٌو وأ ،اجل ووسأ ٚتٍ ووأه القط وواٖا ال ووا ت ووصعو الط ووم اأ ،تٍ ووأه القط وواٖا ال ووا تتعم ووح ووبع
القٗاداا الطٗاضوٗ ،ٛااٌو ال وس اجلوس ٞٙأثٗاٌوا لمقطواٖا اجلدلٗؤ ،ٛأموعا تٍوأه قطواٖا ااووَ
االجتىاع٘ صٕزٕٖ ٚوٗ.ٛ
كىا ممص الدزاض ٛإى أُ قٕاٌ الصحافٔ ٛاؤ بٕعاا الصحيٗ ٛالطٕداٌٗ ٛتطع عو القٗوٕد
عم ٜثسٖ ٛاإلعالً عاؤ ٛثسٖ ٛالصحاف ٛاؤ بٕعٕ ٛجْ ماصٔ ،أ سش ِرٓ القٗوٕد ِو٘ قٗوٕد زقا ٗوٛ
ٔتشسٖعٗ ٛمم م ٛوٕاد ع قإٌُ الصحافٔ ٛاؤ بٕعواا لمعواً  ،ً9002ااٌو ضوطٕ ضٗاضوٗٛ
ٔاقتصوادٖٔ ،ٛأمووس ٝضووسٖ ،ٛكىوا تٕاجووْ أثٗاٌوا الصوحاف ٛالطووٕداٌٗ ٛالطووطٕ اؤباشوسٔ ٚالووا وووَ
أ سشِا قٗدا اؤصادز ٚعد ال بعٔ ،السقا  ٛاإلعالوٗ.ٛ
ٔش ووددا الدزاض وو ٛعم وو ٜأُ ثسٖ وو ٛالص ووحاف ٛث ووح و ووَ ثق ووٕك اإلٌط ووأُ ،دعو و إى ض ووسٔز ٚكيال ووٛ
ا سٖاا العاؤ ٛثسٖ ٛالسأٔ ٝالتعبع ٔالٍشس ٔا ح ف ٜا صوٕه عمو ٜاؤعمٕوو ،ٛووع ضوسٔز ٚتوٕفع
القووٕاٌ ٔالتشووسٖعاا التوو ٜتايوون ثسٖوو ٛالووسأٔ ٝالتعووبع ،كىووا شووددا الدزاضوو ٛعموو ٜضووسٔز ٚإجيوواد
أضو ووالٗ إلٖقو وواحت وصو ووادز ٚالصو ووحف ٔ ،و وودٔز أكو ووو لمىامو ووظ القو ووٕو٘ لمصو ووحافٔ ٛاؤ بٕعو وواا
الصحيٗٔ ،ٛلمىيضطاا الصحيٗ ٛجمتىع.ٛ
_______________
الامىو وواا اؤيتاثٗو وو ٛوصو ووادز ٚالصو ووحف ،ثسٖو وو ٛالصو ووحافٔ ٛالٍشو ووس ،قو ووإٌُ الصو ووحاف،ٛإجساٞاا
اضت ٍا ،ٟٛٗقإٌُ ااوَ الٕطين ،السقا  ،ٛالقٗوٕد التشوسٖعٗ ،ٛالطوطٕ الطٗاضوٗ ،ٛا موظ القوٕو٘
لمصحاف.ٛ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

مدخ :
ِٓان ًّ اهد٢٨ى ًا ٙلؼ ٛٮثبات ؿدز ٝاهؿشاػ ٞعوى ٟؿٚىاد ٝاهىسأ ٜاهعىاَ ٗكػىلٚوٕ
ًىىّ أدُىى ٟاهىىب٩د أؿؿىىآاو ٗهـىىد أثىىست اهورىى٘زات اهطٚاضىى ٞٚيف اهطىى٘داْ عوىى ٟاٮعىىَ٩
بؿىى٘زً ٝباغىىسٗ ٝبىىر ًباغىىسٝو ػوىىاز ٝكؼىىسل اسبلً٘ىى ٞيف اهطىى٘داْ ضىىٚرس ٝغىىدٙد ٝعوىىٟ
اٮعٗ َ٩كاز ٝكطٌح ه٫سصاب اهطٚاضٗ ٞٚهوذٌاعات ذات آ٨وٌاًات اشباؾى ٞبىاهؤ٘زو ٨
أْ اهؿشاػ ٞيف اهط٘داْ ساهٚىا أكجىس ًطىٗ٧ه ٞٚعوى ٟاهىسبٍ ًىّ ٗدى٘د اهوبىا ّٙاهلىبر بى
أ عكىىىأ٢او ٗؿىىىد ساػوىىىم اسبلً٘ىىىً ٞىىىّ ىىى٩ي ا وىىىظ اهـىىىً٘ ٛهوؿىىىشاػٗ ٞا رب٘عىىىات
اهؿشؼ ٞٚاهرٙ ٜوبع هس٢اض ٞازبٌٔ٘زٞٙو عو ٟسـٔا يف ؾىداز ز ىـ ؾىداز اهؿىشؽو بىى
ٗأكدت عّ دػعٔا بو٘دُ ٕٚواَ اٮع َ٩يف اهط٘داْ عب٘ ادباٖ أكجس سسٞٙو بعد ؾىدازٓا
٪كجس ًىّ ؿىاُْ٘ ؾىشاػ ٞيف ا٪عى٘اَ َ6991و َٗ6999و َٗ4002و ٗساهٚىا ؿىاُْ٘ َ4009و
اهرٙ ٜعر ٛزؿاب ٞاهؿشاػ ٞوظ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿشؼ ٞٚا طوـى.
ْ عدَ ٗدى٘د زٙ٦ىٗ ٞاقىشٗ ٞثابوى ٞهوعاًىى اسبلً٘ىً ٞىع اهؿىشاػ ٞباٮقىاػ ٞعىدَ
اُطذاَ اهطٚاضات اهوشسٙس ٞٙهوؿشؽ اهط٘داًُ ٞٚىع ك٘دٔىات اسبلً٘ىٞو ػكى ٩عىّ عىدَ
اضىىوـساز اهِوىىاَ اهؿىىشؼُ ٛؼطىىٕ ُط ىب ٞهعىىدَ ك٘سىىد أٗ ثبىىات اهـىى٘اُ اهىىل ذبلىىٍ اهعٌىىى
اهؿشؼ ٛيف اهط٘داْو كى ذهم أد٧ٙٗ ٠د ٜا ػلو ٞاهبشج ٞٚاهل عبّ بؿدد دزاضؤا
يف ٓىىرا اهبشىىحو ٗا وعوـىى ٞؿىىادز ٝاهؿىىشؽ اهطىى٘داُٞٚو ؿ٘ؾٳىىا ٗعبىىّ ُعىىٚؼ يف عؿىىس
اهؿشاػ ٞاسبس ٝا طوـوٞو بؼكى اهؼكا١ات ا ؼو٘س ٞأٗ٨و ٗبؼكى اهػىؼاػ ٞٚثاُٚٳىاو ٗبؼكىى
ًلاُ ٞٚاسبؿ٘ي عو ٟا عوً٘ات اهل كِاؿؼ ؿكاٙا اٮُطاْ اه ًٞٚ٘ٚجبسأً٘ٗ ٝق٘ع.ٞٚ
ٙوِاٗي ٓرا اهبشح ا٪ثس اهر ٜأسدثٕ ازبىدي اه٘اضىع سى٘ي غىلاهً ٞٚؿىادز ٝاهؿىشؽ
ٗ ب٩ؿٔا ًّ ؿبىى دٔىاش اً٪ىّ اهطى٘داُٛو ٗكىذثر ٓىرا اهىِٔر يف اسبسٙىات اٮعًٚ٩ىٗ ٞاهب٣ٚىٞ
اهؿشؼ ٞٚعًٌ٘ا; اً٪س اهرٙ ٜٱؼسِّغ ؿاُْ٘ اهؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات ًىّ ًكىٌُٕ٘و ٗٙٱىجر أضى٣وٞ
كجر ٝس٘ي وؼٚات اهطو٘ن اسبلً٘ ٛيف اهوعاًى ًع ٓرا اهـراع ٗزٓاُاكٕ ٗأٓداػٕ.
أوالً :مشكلة البحث:
أعاد ٙـاؾ ؾشٚؼ" ٞاهوٚاز" – ٗٓ ًّ ٛأكجس اهؿشؽ اهط٘داُ ٞٚك٘شٙعٳا ٗأثسٳاو ٪كجىس
ًّ مخط ٞأغٔس (ٗؿبؤا اهىسأ ٜاهعىاَ ٗاُ٨وبآى ٗ ٞىس سبوىٗ ٞاهؿىٚش - ...ٞازبىدي سى٘ي
غىىلاهً ٞٚؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ٗ ب٩ؿٔىىا اؾىىٗ ٞأْ ا ؿىىادز ٝتوىىم أٙكٳىىا ؾىىشؼا ضبطىى٘بٞ
عو ٟكٚاز اٮض َ٩اهطٚاضٛو ٗكِشؿس ًػىلو ٞاهبشىح يف زؾىد زٓاُىات ٗأٓىداؾ اهطىورٞ
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ؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ ٗ ب٩ؿٔىىىاو ػـىىىد أدت اٮغىىىلاهٚات اهـاُُ٘ٚىىىٗ ٞاًِٚ٪ىىى ٞيف ًؿىىىادزٝ
علظ ًا ٓى٘ ًو٘ؿىع ٗٓى٘
اهؿشؽو ٗع٩ؿ ٞدٔاش ا ًّ٪بـاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات
اهصٙاد ًّ ٝدٗز اهؿشاػ ٞيف ٗقع أدِد ٝازبٌٔى٘ز ٗذبدٙىد آوٌاًاكىٕو كٌىا باكىم ا ٪بىاز
ٗاهوعوٚـات عوى ٟا ٨بىاز كـىسأ ًىّ ٗضىا٢ى عًٚ٩ى ٞبدٙوىٞو ٓىرا ػكى ٩عىّ اهوىذثر يف ُصآىٞ
اهعٌى اهؿىشؼ ٛذ أْ اهسؿابى ٞاهراكٚى ٞازكؼعىم ٗكركٔىاو ٗؾىاز ًىا ِٙػىس ضبىى دىدي ُٗـىاؽ
ًطوؼٚك .
ٗميجى ٓرا اه٘اؿىع ك٘ؾىٚؼا ػىلو ٞاهبشىح ٗٓىً :ٛىا ٓى٘ كىذثر ًؿىادز ٝاهؿىشؽ عوىٟ
اسبسٙات اٮعًٞٚ٩و ُٗصآى ٞاهعٌىى اهؿىشؼًٗ ٛىا ٓى٘ ًطىوـبى اهؿىشاػ ٞا رب٘عى ٞيف ىى
ٓرا اه٘اؿع
ٗكعاجل ًػلو ٞاهبشح أٙكٳا أثس ًعازبٓ ٞرٖ اٮغلاهٚات ا وعوـ ٞبا ؿىادزٗ ٝكسادىع
اسبسٙات اٮعًٚ٩ى ٞعوى ٟا وٌعىات ٗعوى ٟا ِوً٘ى ٞاهـٌٚٚى ٞاسباكٌى٨ ٞضىوـساز اهػىع٘بو
سٚىىح كاُىىىم ٓىىرٖ اهـىىى ٍٚضبٌٚىى ٞبوػىىىسٙعات ؿاُُ٘ٚىى ٞذبىىىاكٍ ا ىىداُ يف دىىىسا ٍ٢اهِػىىىس
اهلىىاذب ٗاهكىىاز ٗ غىىاُ ٞاهطىىٌعٗ ٞاهطىىنسً ٞٙىىّ ا٪دٙىىاْ ٗا٪عىىساؾ ٗا وٌعىىاتٗ .كاُ ىم
اهؿىىشؽ اقىىع ٞسبلىىٍ ا ِٔٚىىٗ ٞا٨سىىلاؾ ٗا طىىٗ٧ه ٞٚاٮدوٌاعٚىىٗ .ٞهوٌػىىلو ٞبعىىد ىىس
ٙوٌجى يف بٚاب اهـ٘اُ اهل ذبلىٍ ًؿىادز ٝاهؿىشؽ جيىا ػبعىى اهؿىشؽ ٓىدػا هـى٘اُ
كجر ٝؿد كعٌى عو ٟذبذ ٍٚدٗز اهؿشؽ يف ا وٌعو ٗكٔدٙد ض ًٞ٩ا وٌع.
ثانيًا :أهمية البحث:
كوب٘أ اهؿشاػ ٞاهً َ٘ٚلاُٳا ًسً٘ؿا يف ا وٌعاتو ذهم أُٔا ك٧د ٗ ٜا٢ؼٔا يف ا وٌىع
ًىىّ ىى٩ي ًِاؿػىىؤا هوـكىىاٙا اسبٚاكٚىى ٞاهىىل كٔىىٍ ا ىى٘ا ّو جباُى أُٔىىا كىى٧د ٗ ٜا٢ؼٔىىا ًىىّ
أ باز ٗكؼطر ه٫سداخ ٗك٘د ٗ ٕٚزغاد ٗكعوٗ ٍٚكط٘ٙف ٗكسػٕٚو يف از ُوٍ ؾشؼ ٞٚكِبجىف
ًّ ؿًٗ ٍٚبادٗ ٥دبىازب عا ٚى ٞضىا٢دٝو ٗكوؼىاٗت سسٙى ٞاهؿىشاػ ٞاكطىا ٳعا أٗ قىٚـا حبطى
أػلىىاز ٗك٘دٔىىات اهِنى اسباكٌىىٞو ٗاهوىىسٗؾ اهطٚاضىىٞٚو ٗكِبىىع أٌٓٚىىٓ ٞىىرا اهبشىىح ًىىّ
أٌٓٚىى ٞاسبسٙىى ٞاهؿىىشؼٗ ٞٚعىىدَ ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ب ىذ ٜغىىلى كىىاْو سٚىىح ُىىٕ كوٌىىا
ؾى٘دزت ؾىىشٚؼ ٞأٗ أٗؿؼىىم عىىّ اهؿىدٗز ػىإْ ذهىىم ٙىى٧د ٜككىٚٚف ٓىىاًؼ اسبسٙىىٞو جيىىا
قعاؾ دٗز اهؿشاػ ٞا وعا ٍ يف كٌِ ٞٚا وٌعات ٗكر٘ٙسٓا.
٧ٙد ٜبدٗزٖ
ٗهعى ًّ أبسش ا ٘ق٘عات اهل غغوم اهؿىشاػٗ ٞاهؿىشؼ ٚيف اهؼىل ٝا ٪ىرٝو اؾىٞ
بعد اهور٘ز اهولِ٘ه٘د ٛاهلا٢ىى يف صبىاي ؾىِاع ٞاٮعى َ٩اسبىدٙحو كوىم اهوشى٘٨ت اهلا٢وىٞ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهل دبس ٠يف اهؿىشاػ ٞا رب٘عى٨ ٞضىوعادً ٝلاُؤىا اهطىاًٗ ٞٚاهسا٢ىد ٝيف كػىلٚى اهىسأٜ
اهعاَو ٗكاُم اهؿشاػ ٞا رب٘ع ٞؿد ٗاكبم باهؼعى اهورى٘ز اهولِ٘هى٘دٗ ٛاضىوؼادت ًِىٕ
أميىىا اضىىوؼاد ٝيف ازباُ ى اهىىوـ ٗاهؼ ى و ٗبىىات ًىىّ اهكىىسٗز ٝلىىاْو كىىرهم آ٨وٌىىاَ
باسبس ٞٙاهؿشؼ.ٞٚ
ٗمل ذبظ ؿك ٞٚع ًٞٚ٩جى ٓرا آ٨وٌاَ اهر ٜهـٚوٕ ؿك ٞٚسسٙى ٞاهؿىشاػٞو اؾىٞ
بعىد أْ أؾىبشم سسٙىى ٞاهؿىشاػ ٞبدٚٔٙىِٙ ٨ ٞىىاشع ػٔٚىا أسىد ٗقىٌأُا ُىـ اٮعى ْ٩اهعىىا ٛ
سبـ٘ق اٮُطاْ ُٗؿ٘ف اهدضاكر ا ووابعٗ ٞاهل كذكدت بؿىؼ ٞاؾى ٞيف اٮعى ْ٩اهعىا ٛ
سبـ٘ق اٮُطاْ اهر ٜؾدز ضَِ6921 ٞو ٗكؼطر ًعِ ٟسس ٞٙاهوعبر ؽبووؽ ا و٩ػىا كىبرٳا
عِد اهوربٚىف ًىّ دٗهىٞ

أ ىس٠و ذ كعوى بعىا اهىِوٍ اهطٚاضى ٞٚأْ سسٙى ٞاهؿىشاػٓ ٞىٛ

سذىىس اهصاٗٙىى ٞيف اهدميـسا ٚىىٗ ٞذبٌٔٚىىا باهـىىاُْ٘و يف سى ؿىىد كـٚىد ٓىىرٖ اسبسٙىى ٞيف بعىىا
اهِوٍ ا ٪سٗ ٠ػف ًا كساٖ اهطور ٞاسباكًٌ ٞوب ٞٚا٨سوٚادات اه٘ ِٚىً ٞىّ ٗدٔىُ ٞوسٓىاو
كٌا أُٔا ؿد كعو إُٔ  ٨سس٪ ٞٙعدا ١اهدٗه.ٞ
ٗسس ٞٙاهؿشاػ ٞكع سف اسبؿ٘ي عو ٟا عوً٘ات ًّ أً ٜؿدز ُٗـؤا ٗكبادهلىا ٗاسبىف
يف ُػس ا٪ػلىاز ٗا٬زاٗ ١كبادهلىا دْٗ ؿٚى٘د ٗاسبىف يف ؾىداز اهؿىشؽ ٗعىدَ ػىسل زؿابىٞ
ًطىىبـ ٞعوىىً ٟىىا كـدًىىٕ اهؿىىشؼٛ

ٚىىع ا٪سىى٘اي سوىى ٟيف اهوىىسٗؾ ا٨ضىىوجِا ٞٚ٢كشىىا٨ت

اسبسب ٗاهرى٘از ٨ ٥عوىً ٟكىا ٗيف أقىٚف اسبىدٗدٗ .ميلىّ ذبدٙىد أٌٓٚىٓ ٞىرٖ اه٘زؿىٞ
اهبشج٩ ًّ ٞٚي ا٨عوبازات اهواه:ٞٚ
أ ٗ :٨ا٨عوبازات اهِوس:ٞٙ
 -6كوٌجىىىى أ ٌٓٚىىى ٞاهبشىىىح يف اضىىىوـساٗ ١اؿىىىع اهؿىىىشؽ اهطىىى٘داُ ٞٚاسبىىىاهًٗ ٛعازبىىىٞ
اهطىىىوبٚات اهىىىل ك٘ادٔٔىىىا ٗاؿىىىلال اسبوىىى٘ي اهعٌوٚىىى ٞـابوىىى ٞاهوشىىىدٙات اهىىىل ٙؼسقىىىٔا ٗاؿىىىع
اهؿشاػ ٞاسبس ٝاه.َ٘ٚ
ٙ -4طىىىٍٔ يف ك٘عٚىىى ٞاهىىىسأ ٜاهعىىىاَ نى ىا س ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ اهطىىى٘داُٗ ٞٚكٚؼٚىىىٞ
ذبؿ اهؿشاػٗ ٞاهؿشؼٗ ٚا وٌع ًّ طبا س ذهم.
 -3متٔىد اهرسٙىف صٙىد ًىّ اهدزاضىىات اشباؾى ٞبسؾىد اهطٚاضى ٞاهوشسٙسٙى ٞهوؿىىشؽ
اهط٘داُ ٗ ٞٚبٚع ٞاهوغر ٞٚاٮ باز ٞٙهـكاٙا اهػىذْ اهعىاَ اهطى٘داُٛو ٗاهـى ٍٚاٮ بازٙى ٞاهىل
كٱِوذٔاو ٗكذثرٓا يف اهسأ ٜاهعاَ ٗا ػٔد اهطٚاض ٛعًٌ٘ٳا.
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ثاُٚٳ ا :ا٨عوبازات اهعٌو:ٞٚ
 -6كػؽ اهوغرات اسبدٙج ٞيف ضبو٘ ٠اهسضىاه ٞاٮعًٚ٩ىً ٞىّ ى٩ي زؾىد ًٱشىدِّدات
اشبرىىاب اٮعً٩ىى ٛهوؿىىشؽ اهطىى٘داُٗ ٞٚا عىىاٙر اٮعًٚ٩ىى ٞا ىىَّ ٧س ٝهىىٕ هوـكىىاٙا اهىىل ك ىوٍ
كغرٚؤا.
 -4ذبدٙد اهوغرات يف منط اهـ ٍٚاٮ بازٙى ٞاهىل ٙٱِوذٔىا رىاب اهؿىشاػ ٞاهطى٘داُٞٚ
ٗٙٱسِّٗدٔاو ٗاهؿ٘ز اهل ٙسمسٔا هوؼاعو و ٗزبط اهوشوٚى شٚرٕ اهطٚاضٗ ٛا٨دوٌاع.ٛ
 -3كػىىؽ سذىىٍ كىىذثر ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ عوىى ٟاسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىىٞو ُٗصآىى ٞاهعٌىىى
اهؿشؼ.ٛ
ثالثًا :أهداف الدراسة:
ا كاُم اهؿشاػ ٞكػٔد ساهٚىا ُـوىُ٘ ٞعٚى ٞب٘ؾىؼٔا ًِٔىًٔٗ ٞىاز ٗ ٝهٚى ٞع٘ ٚىٞو ػإُٔىا
ذبواز صٙد ًّ اسب سٙى ٞاهؿىشؼ ٞٚهوشؿى٘ي عوى ٟا عوً٘ىات ُٗـوىٔا ُٗػىسٓاو ُٗ٪ىٕ ًىّ بىر
ا ِرـ ٛاه٘ػا ١اهعوٌ ٛبلى د٘اُى ٗصبىا٨ت ٗأبعىاد ًٗطىو٘ٙات ٗعٌوٚىات ٗكـِٚىات اسبسٙىٞ
اهؿشؼ ٞٚيف ؾشؽ اهط٘داْ يف دزاضٗ ٞاسد .ٝػـد سىدد اهباسىح أٓىداؾ اهدزاضى ٞاهسآِىٞ
يف ٓدؾ زٚ٢ظ ٗأٓداؾ ػسع ٞٚعو ٟاهِش٘ ا٬ك:ٛ
أٗٓ :٨ىىدؾ ز٢ىىٚظ ٙوٌجىىى يف :دزاضىى ٞأثىىس ًؿىىادز اهؿىىشؽ اهطىى٘داُ ٞٚيف ُصآىى ٞاهعٌىىى
اهؿىىشؼً ٛىىّ ىى٩ي زؾىىداهوغر ٞٚاٮ بازٙىى ٞهـكىىاٙا اهػىىذْ اهعىىاَو ٗاهـىى ٍٚاٮ بازٙىى ٞاهىىل
كٱِوذٔاو ٗكذثرٓا يف اهسأ ٜاهعاَ.
ثاُٚٳا :أٓ داؾ ػسع ٞٚكوٌجى يف:
ً -6ـازبىى ٞكغرٚىى ٞاهؿىىشؽ اهطىى٘داُ ٞٚهـكىىاٙا اهدميـسا ٚىىٞو دبسبىى ٞسلىىٍ اٮُـىىاذ
ٗاسبىىصب اسبىىىاكٍو اهِػىىىا ،اسبلىىىً٘ٛو اسبىىى٘از اهىىى٘ و اهؼطىىىادو اُؤاكىىىات سـىىى٘ق
اٮُطىىاْو اسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىىٞو ا ٘قىى٘ع اً٪ىى و ؿكىىاٙا اهػىىذْ اهعىىاَ (زػىىع اهىىدعٍ عىىّ
احملسٗؿات ٗاهـٌح ٗاهلٔسبا ... ...١خل.
 . 4ذبوٚىىىى اشبرىىىاب اٮعً٩ىىى ٛهوؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داًُ ٞٚىىىّ ىىى٩ي زؾىىىد ًٱشىىىدِّدات ٓىىىرا
ٍّس ٝهٕ هوـكاٙا ا رك٘ز ٝأع.ٖ٩
اشبراب ٗا عاٙراٮع ًٞٚ٩ا ٧
 -3دزاضىى ٞاهـىى ٍٚاٮ بازٙىىُ( ٞؼعٚىىٞو ػلسٙىىٞو أٙد٘ٙه٘دٚىى ...ٞاهىىل ٙٱِوذٔىىا رىىاب
اهؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داُٙٗ ٞٚٱسِّٗدٔىىىاو ٗاهؿىىى٘ز اهىىىل ٙسمسٔىىىا هوؼىىىاعو (اسبلً٘ىىىٞو ً٧ضطىىىٞ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهس٢اضىىىٞو ا٪دٔىىىص ٝاًِٚ٪ىىىٞو ا ىىى٘ا ّ اهطىىى٘داُ ...ٛو ٗزبىىىط اهوشوٚىىىى شٚرىىىٕ اهطٚاضىىىٛ
ٗا٨دوٌاع.ٛ
 -2كذثرات اشبراب اٮع ًٛ٩هوؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚيف اهسأ ٜاهعىاَ ٗا ػىٔد اهطٚاضىٛ
عًٌ٘ٳا.
 -5زٓاُىىات ٗأٓىىداؾ اهطىىور ٞؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ٗ ب٩ؿٔىىاو ٗاٮغىىلا٨ت اهـاُُ٘ٚىىٞ
ٗا ًِٞٚ٪يف ًؿادز ٝاهؿشؽ (ع٩ؿ ٞدٔاش ا ًّ٪بـاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼ ٞٚو
ٗكذثر ًؿادز ٝاهؿشؽ عو ٟاسبسٙات اٮعًٞٚ٩و ُٗصآ ٞاهعٌى اهؿشؼ.ٛ
رابعًا :تساؤالت الدراسة:
هٚظ ًىّ اهطىٔى قىبط صبوٌىع اهدزاضى ٞيف د٘اُبىٕ اهؼِٚىٗ ٞاهوشسٙسٙى ٞكٌىا  ٨ميلىّ
ؿٚاع سذٍ غلاهً ٞٚؿىادز ٝاهؿىشؽ ٗ ب٩ؿٔىا ًىّ ؿبىى دٔىاش اً٪ىّ اهطى٘داُٛو ٗكىذثر
ٓىىرا اهىىِٔر يف اسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىىٗ ٞاهب٣ٚىى ٞاهؿىىشؼ ٞٚعًٌ٘ٳىىا بدؿىىٞو ٗذهىىم ٪ضىىباب كوعوىىف
باهعاًو يف اهؿشاػٗ ٞاهؿشؽ ُؼطٔاو باٮقاػ ٞا وغرات ا وعىدد ٝيف ٗاؿىع اهؿىشاػٞ
كاو ٗهلرا اهطب ا ِٔذ ٛكعد اهوطىا٨٦ت اهبشجٚىٓ ٞى ٛاُ٪طى ٨ضىوـساٗ ١اؿىع
اهط٘داُ ٞٚأ ٙٳ
اهؿىىىشؽ ٗسذىىىٍ كىىىذثر ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ عوىىى ٟاهؿىىىشؼٗ ٚاهؿىىىشؽ ٗا وٌىىىعو ٗكوىىىٚح
اهوطىىىا٨٦ت اٮسا ىىى ٞذوٌىىىع اهبشىىىح ٗا بشىىى٘ث و ًٗىىىّ ثىىىٍ ذبدٙىىىد اهوىىى٘آس ٗا ىىىوغرات
ٗكؼطىىرٓا ٗاضوػىىساؾ ًطىىوـبى اهؿىىشؽ عوىى ٟقىى٘ ١اهوشىىدٙات ا اثوىىٗ .ٞؿىىد ا وىىاز اهباسىىح
ؾٚاب ٞا ػلو ٞاهبشج ٞٚيف صبٌ٘عىً ٞىّ اهوطىا٨٦ت متجىى اٮدابى ٞعؤٚىا ٩ؾى ٞاهبشىحو
ٗاهل ٙطع ٟاهعٌى ا ٚداُ ٛكـد ٍٙدابات ضبدد ٝس٘هلاو ٗذهم عو ٟاهِش٘ ا٬ك:ٛ
ً -6ا أبىسش اهـكىاٙا اهىل كـىَ٘ بوغرٚؤااهؿىشؽ اهطى٘داُ ٞٚاهىل كعسقىم هوٌؿىادزٝ
ًّ ؿبى
ً .4ا أبسش ضبىددات اشبرىاب اٮعً٩ى ٛهوؿىشؽ اهطى٘داُ ٞٚا ؿىادزٗ ٝا عىاٙر ا ى ٧سٝ
هٕ
ً -3ىىىا اهـىىى ٍٚاٮ بازٙىىى ٞاهىىىل ٙٱِوذٔىىىا رىىىاب اهؿىىىشؽ اهطىىى٘داُ ٞٚاهىىىل ؾىىى٘دزتو
ٗٙٱسِّٗدٔىىىاو ٗاهؿىىى٘ز اهىىىل ٙسمسٔىىىا هوشلً٘ىىىٞو ٗ ٧ضطىىى ٞاهس٢اضىىىٞو ٗه٫دٔىىىص ٝاًِٚ٪ىىىٞو
ٗهوٌ٘ا ّ اهط٘داُٛ
ً -2ىىىا كىىىذثرات اشبرىىىاب اٮعً٩ىىى ٛهوؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داُ ٞٚيف اهىىىسأ ٜاهعىىىاَ ٗا ػىىىٔد
اهطٚاض ٛعًٌ٘ٳا
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ً -5ا كذثر ًؿادز ٝاهؿشؽ عو ٟاسبسٙات اٮعًٞٚ٩و ُٗصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ
ً -1آ ٛزاٗ ١كؼطرات اهؿشؼ٪ ٚضباب ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٞٚ
خامسًا :التعريفات االجرائية:
ً -1ؿادز ٝاهؿشؽ :ا ُؿادز ٝكع  :أ ر ا ٌوولىات ًىّ بعىا ا غكى٘ب عوىً ٍٔٚىّ
أً٘اي أٗ جيوولات أٗ ٚى أٗ ض٩لو ٗباهبٳا كذ ر عوى ٟأغىلاي أ ىس ٠كىا ِع أٗ اٮهغىا.١
ًٗؿىىادز ٝاهؿىىشؽ غ ىٙ ٗ ١ٛـاػٔىىا غىى ١ٛىىس; ػا ؿىىادز ٝكىىوٍ هوؿىىشٚؼ ٞبعىىد باعؤىىا يف
طىاز ٝكىبر ٝاهىم اهؿىشٚؼ ٞأٗ
ا ربع ًّٗ ٞثىٍ ؼبوىس كىداٗهلا أٗ ك٘شٙعٔىا جيىا ٙى٧دٜ
ُاغسٓا.
 -2سس ٞٙاهؿشاػ :ٞكعى صبٌ٘عىً ٞىّ اً٪ى٘ز هعىى ًىّ أبسشٓىا عىدَ كى٘ع اهؿىشؽ
هسؿاب ٞضابـ ًّ ٞداُ اهطورٞو داُ كـٚٚد ا ىاي اهىرٙ ٜلىْ٘ يف ٗضىع ا ػىسع ػٚىٕ
ٙىىىساد كػىىىسٙعات دبىىىسَ ًىىىا ٙ ٨طىىىووصَ ؾىىىا ا وٌىىىع دبسميىىىٕو ػكىىى ٩عىىىّ سىىىف ا٪ػى ىساد
ٗازبٌاعىات يف ؾىداز اهؿىشؽ دْٗ اعىلال اهطىورٞو ٗسسٙى ٞاهؿىشؽ يف اضىوـا ١اُ٪بىىا١
ُٗـؤا ٗسس ٞٙاهسد٘ع ًؿادز ا عوً٘اتو ٗأ را سس ٞٙاهوعبر عّ ا٬زا.١
 -3اهِصآ ٞيف اهعٌى اهؿشؼً :ٛا ٙـؿد باهِصآىٓ ٞى٘ عىسل اشبى ًىّ دْٗ ادوىصا١و
كٌا أْ اهِصآ ٞكورو ًّ اهؿشؼً ٛوابع ٞاشب ٗكر٘زاكىٕ ٗعىدَ اهو٘ؿىؽ عِىد ُـرىً ٞوىى
أٗ كطىىى أٗ ضىىٔ٘ٗ .اهِصآىى ٞكع ى أٙكٳ ىا أْ ككىىٌّ ُـىىى ادعىىا١ات كىىى ىىسؾ ًىىّ أ ىىساؾ
اهؿسال يف اشب بذك ؿىدز ًىّ اً٪اُىٞو ٗباضىونداَ كعىبرات كىى ًٌِٔىا يف اهىدػاع عىّ
ٗدُٔ ٞوسٖ ٗهلّ أٙكٳا بدْٗ ؾداز أسلاَ.
 -4اهِواَ اهؿشؼ ٘ٓ :ٛاهلٚاْ أٗ اه٘عا ١اهىرٙ ٜىوٍ يف دا وىٕ اهو٘ػٚىف ٗاهوؼاعىى بى
ا ٘ازد ا ادٗ ٞٙاهبػسٞٙو بٔدؾ كسك ٚازبٔ٘د هوِوىًِٔ ٍٚى ٞاهؿىشاػٗ ٞا٨زكـىا ١بٔىاو هلىٛ
6
ك٧د ٜدٗزٓا يف اهوعبر عّ ؿكاٙا ا وٌع.
سادسًا :منهج البحث:
ٙطوندَ اهباسح ا ِٔر اه٘ؾؼ ٛهو٘ؾٚؽ ٗذبوٚى ؿكىً ٞٚؿىادز ٝاهؿىشؽ اهطى٘داُٞٚو
ٗا ىىِٔر اه٘ؾىىؼٙ ٟطىىوندَ يف دزاضىى ٞاٗ٪قىىاع اهسآِىى ٞهووىى٘آس ًىىّ سٚىىح :ؿا٢ؿىىٔاو
أغلاهلاو ٗع٩ؿاكٔاو ٗاهع٘اًى ا ٧ثس ٝيف ذهمو ٗٓرا ٙعِ ٟأْ ا ِٔر اه٘ؾؼٔٙ ٟوٍ بدزاضٞ
اهو٘آس ٗا٪سداخو كٌا ٙػوٌى يف كجر ًّ ا٪سٚاْ عو ٟعٌوٚات كِب ٧طوـبى اهوى٘آس
4
ٗا٪سداخ اهوٙ ٟدزضٔا.

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗٙطوندَ اهباسىح قىٌّ ا ىِٔر اه٘ؾىؼ ٛأدا ٝذبوٚىى ا كىٌْ٘ هوؼطىر كغرٚى ٞاهؿىشؽ
اهط٘داًُ٘ ٞٚقع اهدزاض ٞهعدد ًّ اهـكاٙا ا نووؼ.ٞ
سابعًا :أدوات البحث:
اضوندَ اهباسح أدا ٝذبوٚى ا كىٌْ٘ هىبعا أعىداد اهؿىشؽ اهىل متىم ًؿىادزكٔا ًىّ
ؿبىىى يف اهطىى٘داْو كٌىىا اضىىوندَ ا ٩سوىى ٞا ِٔذٚىى ٞاهعوٌٚىى ٞا وعٌـىىً ٞىىّ ىى٩ي ك٘ادىىد
اهباسح ٗبـاً ٕ٢ع اسباه ٞا عِ ٞٚباهبشح ٗ٪ؿات كاػٗ ٞٚكطذٚى ً٩سواكٕ بػلى ًِىووٍ
٩ي ػل ٝث٩ث ٞأغٔسو ٗأٙكٳ ا ًىّ ى٩ي ا ٨ى٩ع عوى ٟاه٘ثىا٢ف ٗاهطىذ٩ت ا لو٘بى ٞضى٘ا١
كاُم ضذ٩ت زمسٚى ٞأٗ ٗثىا٢ف غنؿى ٗ ٞٚسؿىاٚ٢اتو ذات ؾىو٘ ٞقى٘ع اهبشىح عسػىٞ
أضىىباب ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ اهطىى٘داُٞٚو ٗع٩ؿىى ٞاهؿىىشاػ ٞباهِوىىاَ اهطٚاضىى ٛاهـىىاٍ٢و ٗذهىىم
بٔىىدؾ اه٘ؾىى٘ي

سـىىا٢ف ؾىىادؿ ٞكٱطىىٍٔ يف اشبىىسٗز بِوىىا٢ر ضبلٌىىٞو كٌىىا أْ اهباسىىح

اضوندَ ا ـاب٩ت اهػنؿٗ ٞٚأدس ٠اهعدٙد ًىّ اسبى٘ازات اهػنؿىً ٞٚىع اسبىا٨ت ا بش٘ثىٞ
ٗا دزٗضىىٗ ٞدٔٳىا ه٘دىىٕو ًٗىىع بعىىا اهػنؿىىٚات اهؿىىشاػٗ ٞٚاٮعًٚ٩ىى ٞذات اهؿىىو ٞذىىاي
اهبشح; بٔدؾ اسبؿ٘ي عوىً ٟعوً٘ىات قىاػ ٞٚكعى اهباسىح يف اه٘ؾى٘ي

ُوىا٢ر عوٌٚىٞ

ٗعٌو ٞٚكٱطٍٔ يف سى ا ػلو ٞاهبشج.ٞٚ
ثامنًا :مجتمع البحث والعينة املختارة:
 -6ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿشؼ ٞٚهوعاَ .َ4009
ٗ -4ثا٢ف ا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿشؼ.ٞٚ
 -3اهلو ٗاهدٗزٙات ا ونؿؿ ٞذات اهؿو٘ ٞق٘ع اهبشح.
ٗا وىىاز اهباسىىح أزبىىع ؾىىشؽ ٓىى ٛاهوٚىىاز ٗاُ٨وبآىىٗ ٞاهىىسأ ٜاهعىىاَ ٗاهطىى٘داُ ٛهدزاضىىٞ
ًٗـازُ ٞاهوغرٚات ا ٪باز ٞٙػٔٚاو كٌىا ا وىاز اهباسىح عِٚى ٞعٌدٙى( ٞؿؿىدً ٞٙىّ صبوٌىع
اهؿشؼ ٚاهط٘داُ ٚهوشؿ٘ي عوى ٟدابىات ًىٍِٔ ػٌٚىا ٙوعوىف بذضى٣و ٞاهبشىحو ٗٙىس ٠أُٔىا
متجى صبوٌع اهبشح متج ٩ٚسـٚـٚا.
تاسعًا :اإلطار املكاني للبحث:
أدسٙم ٓرٖ اهدزاض ٞباهعاؾٌ ٞاهط٘داُ ٞٚاشبس َ٘ سٚح ًـس كى اهؿىشؽ اهطٚاضىٞٚ
اهًٚ٘ٚىىىٗ ٞػٔٚىىىا أٙكٳىىا كىىىى اهؿىىىشؽ اهعاؾىىىٌٗ ٞٚاه٘ٚ٢٨ىىىٞو ٗسٚىىىح ٘ٙدىىىد ًعوىىىٍ ًِىىىدٗبٛ
اهؿشؽ اهط٘داًُٗ ٞٚساضو٘ اهؿشؽ اهعسبٗ ٞٚا٪دِب.ٞٚ
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عاشرًا :اإلطار الزماني للبحث:
ٙػٌى اهؼل ٝاهل كعسقم هلا ًعوٍ اهؿشؽ ً٘قع اهدزاض ٞهوٌؿادزٗ ٝاهسؿاب ٞاهـبوٞٚ
أٗ اهبعدٞٙو ٗذبدٙدٳا ٙػٌى اهبشح اهؼل ٝا ٌود ًّ ٝضبوٌ ٗ َ4065سو ٟػ اٙس .َ4061
حادي عشر :الدراسات السابقة:
مل ػبىىد اهباسىىح  -يف سىىدٗد عوٌ ىٕ  -دزاضىى ٞكوِىىاٗي باهوشدٙىىد ً٘قىى٘ع اهبشىىح أٗ
اهدزاض ٞاسبىاهٗ ٛا وعوىف ؿىادز ٝاهؿىشؽ اهطى٘داُٞٚو ٗهلىّ ٗدىد عىد ٳدا ًىّ اهدزاضىات
اهطىىابـ ٞاهىىل كِاٗهىىم بػىىلى أٗ ب ىآ س اهىىِوٍ اهؿىىشاػ ٞٚيف اهطىى٘داُ( ٞٚضبذىى٘بو عىىاديو
 َ4006و أٗ اهسؿاب ٞعوٗ ٟضا٢ى ا٨كؿاي ٗأثسٓا يف أدٔص ٝاٮع َ٩يف اهط٘داْ يف اهؼلًّ ٝ
 ( َ6951 -6930ضوٌٚاْو سطّ ضبٌدو  َ6999و أٗ أثىس اهِوىاَ اهطٚاضى ٛيف اهؿىشاػٞ
اهط٘داُ( ٞٚأمحدو عؼاؾ عبد اهللو  َ6991و أٗ كِو ٍٚسس ٞٙاهؿشاػ ٞيف اهط٘داْ ٗدزاضٞ
ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات هعاَ َ6993و(أمحدو أمحد اهبػرو . َ6991
ًٗعوٍ ٓرٖ اهدزاضات اهطابـ ٞكِاٗهم بػلى أٗ بآ س بعكٳا ًّ أٗ ًعوٍ ًى٘اد ؿى٘اُ
اهؿىشاػ ٞذات اهؿىىو ٞحبسٙى ٞاهؿىىشاػ ٞيف اهطى٘داْ ٗٓىى ٛا ى٘اد ا وعوـىى ٞبلا ىٚـ اهؿىىشؽ
ٗا ولٗ ٞٚاهوذً ٗاهسؿابٗ ٞاهعـ٘باتو ٗسف جيازض ٞاهعٌى اهؿشؼٛو داُ أْ بعكٔا
ؿد كِاٗي غلى اهع٩ؿ ٞب اهؿشاػٗ ٞاهطور ٞاسباكٌ٩ ٞي اسبـى اهطٚاضى ٞٚا نووؼىٞ
ًّ ٩ي ا٩ ٨ع عو ٟاه٘ؿا٢ع ٗا٪سداخ ا ٘ثـٞو ٗذهم ًّ ٩ي اهوعسٙؽ بىا وظ اهـىً٘ٛ
هوؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات اهؿىىشؼ ٞٚيف اهطىى٘داْ ٗدٗزٖ يف كِوىىٗ ٍٚكسؿٚىى ٞا٪دا ١اهؿىىىشؼ ٛيف
اهطىى٘داْ ٗا٨زكـىىا ١با طىىو٘ ٠ا ٔ ى ٗأضىىاه ٚا ٌازضىى ٞاهؿىىشؼ ٞٚداُ ى كِىىاٗي اهىىِوٍ
3
اهؿشاػ ٞٚيف ى اسبـ اهطٚاض ٞٚا نووؼ.ٞ
ػٌٚا كِاٗي بعكٔا ا٪ضو٘ب اهر ٜاكبعوٕ اٮداز ٝاه ٙراُ ٞٚيف كِوىٗ ٍٚضىا٢ى ا٨كؿىاي يف
2
اهط٘داْ ٗيف ػسل اهسؿاب ٞعؤٚا.
بٌِٚىىا كِاٗهىىم دزاضىىات أ ىىس ٠كـىىدً ٍٙعوً٘ىىات كؼٚىىد اهعىىاًو يف اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُٞٚ
هٚوٌلِ٘ا ًّ ًعازب ٞاه٘قع يف اهؿشؽ ًّ سٚىح ا ولٚىٗ ٞأٗقىاع اهعىاًو ٗاهوعاًىى ًىع
5
ا عوً٘ات أٗ اهسضا٢ى اٮعًٞٚ٩و داُ اهوذؾٚى سبس ٞٙاهؿشاػ.ٞ
اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚوؼ ٞٚكازؽب:ٞٚ
حبو٘ي  41ضبوٌ  َ4061ؿد بوغىم اهؿىشاػ ٞيف اهطى٘داْ ً٣ىٗ ٞمخطى ٞعػىس عاًٳىا ًىّ
اهصًاْو علطم ٩هلا ًً٩ح ًّ سٚا ٝا وٌع اهط٘داُ ٛيف طبووىؽ ا ساسىى اعوبىازٳا ًىّ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اسبٚىىا ٝذبىىم ٗ ىىذ ٝا٨ضىىوعٌازو ًىىسٗزٳا بِػىى٘ٗ ١كرىى٘ز اسبسكىى ٞاه٘ ِٚىىً ٞىىّ أدىىى اهوشسٙىىس
ٗا٨ضوـ٩ي أْ ؾاز اهط٘داْ سسا ًطوـ ٩ببصٗغ ػذس اٗ٪ي ًّ ِٙىاٙس ًِ٘ٙ ٗ َ6951ىا
اسباقس.
ػؼىىى 41 ٛضىىىبٌو  6903أ ٜبعىىىد بكىىىع ٞأعىىى٘اَ ًىىىّ ا٨سىىىو٩ي اه ٙرىىىاُ ٛؾىىىدزت أٗي
ؾىىشٚؼ ٞيف اهطىى٘داْ عسػىىم باضىىٍ (اهطىى٘داْ ٗؾىىدزت عىىّ أؾىىشاب دسٙىىد ٝا ـرىىٍ اهىىل
كاُم كؿىدز باهـىآسٗ ٝكاُىم ؾىشٚؼُ ٞؿىؽ أضىب٘ع ٗ ٞٚوىم كؿىدز باُووىاَ سوى ٟعىاَ
َ6926و ٗكىىا ْ أؾىىشابٔا أداُ ى ًىىّ بىىر اهطىى٘دآُٗ ٚىىٍ :ػىىازع منىىس ٗٙعـىى٘ب ؾىىسٗؾ
ٗغآ ًلاز٘ٙع ٍٗٓ ًّ اهػ٘اَ أؾشاب ا ـرٍ ؿسو ٗٙـىؽ ٗزآ١ىا اهوى٘زد كسًٗىس
ٗٓدػٔا كاْ ٓ٘ اهدعا ٞٙهطٚاضات ا٨سو٩ي ٗك٘ ٚد أزكإُ ُٗػس ًؼآٗ ٌٕٚكىاْ ٙوى٘
ز٢اضى ٞذبسٙسٓىا "ػىازع منىس"و ٗكاُىم ٓىىرٖ اهؿىشٚؼٓ ٞى ٛاهبداٙى ٞاسبـٚـٚى ٞهوؿىىشاػ ٞيف
اهط٘داْ عوى ٟاهىسبٍ ًىّ أْ اهطى٘داْ عىسؾ اهؿىشاػ ٞاسبدٙجىٗ ٞؾىدزت اهؿىشؽ ػٚىٕ ًِىر
بداٙىى ٞاسبلىىٍ اهجِىىا ٛ٢يف اهطىى٘داْ يف عىىاَ  َ6191ػٌٚىىا عسػىىم أٗي ؾىىشٚؼ ٞباضىىٍ "باشٙوىىٞ
1
سلً٘ ٞاهط٘داْ" كذٗي دٗز ٞٙكؿدز يف اهط٘داْ.
ٗهلّ باشٙو ٞسلً٘ ٞاهطى٘داْ اهىل ؾىدزت يف عىاَ َ6191و كاُىم ٓى ٛعبىاز ٝعىّ
ُػس ٝؿاُُ٘ ٞٚكٔوٍ بِػس اهـ٘اُ ٗاهو٘ا٢ح اهل كؿىدزٓا اسبلً٘ى ٞباهوغى ٞاٮظبوٚصٙى ٗ ٞوىم
كؿدز باُوواَ ٗبػلى دٗزًٗ ٜوطوطى ًِر ذهم اهوىازٗ ٙسوىًِ٘ٙ ٟىا ٓىراو ٗٓى ٛبىرهم ٨
كِربىىف عؤٚىىا ً٘اؾىىؼات اهىىدٗزٙات (اهؿىىشؽ يف اهوعسٙىىؽ اهعوٌىى ٛسطىى ًعىىاٙر اهعىىامل
ا ٪اُ ٛأٗك٘دسٗت ضَِ6914 ٞو ػعوى ٟاهىسبٍ ًىّ أُٔىا كؿىدز يف ػىلات ًِووٌىٗ ٞيف أعىداد
ٗأزؿاَ ًوطوط ٨ ٞأُٔا مل كطو٘ؾ باؿ ٛاهػسٗٗ ،اهل ًّ أٌٓٔا أْ كِػس بػىلى دٗز٨ ٜ
ٙوذاٗش أضب٘عو ٗأْ كربع ًٚلاُٚلٚاو ٗأْ كلْ٘ ًواسٕ هلى غىنـ ٗهىٚظ ػـىط هـوىٞ
طبواز ٝأٗ ً٧ضط ٞأٗ ًِوًٌ ٞاو ٗأْ ضبو٘آا ِٙبغ ٛأْ ٙوِ٘ع ٗٙػٌى كى غى ١ٛذ ٜآوٌىاَ
آرٜو هلى غنـو ٗهٚظ ػـط زبٌاعًِ ٞوـاٝو ٗأْ ا رب٘ع ِٙبغى ٛأْ ٙلىْ٘ ٗؿوٚىا
9
ًع بعا ا٨ضوٌساز.ٞٙ
ٗاهغاشٙوٕ يف سـٚـؤا  ٨كوعد ٠كُ٘ٔا ُػس ٝؿاُُ٘ ٞٚكٔوٍ باهـ٘اُ اهل كؿدزٓا اهدٗهٞ
عو ٟطبووؽ ػلات ٗأ شًاْ اسبلىٍو ػىاهـ٘اُ  ٨كذ ىر ؾىؼؤا ٗؿ٘كٔىا ٗاهوصأًىا اهـىاُُ٘ٛ
1
 ٨بعد ؾدزٗٓا يف اهغاشٙو.ٞ
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أًا أٗي ؾشٚؼ ٞض٘داُ ِٞٚ ٗ ٞٚؾٌ( ٌٞٚسبٌٳا ٗدًٳا ػـد ؾىدزت يف  41ػ اٙىس َ6969
ذبم ى ا٨ضوعٌاز ٗٓ ٛدسٙد" ٝسكاز ٝاهط٘داْ" ٗأؾشاب اً٨وٚىاش هلىا ٓىٍ عبىد اهىسمحّ
ا ٔد ٜو ٗضبٌد اشبوٚؼ ٞغسٙؽو ٗعجٌىاْ ؾىا و ٗضبٌىد علاغى ٞوٚىىو ٗاهػى ٚسطىّ
أب٘و ٗزٚ٢ظ اهوشسٙس ا٨ضواذ سطى غىسٙؽ (اهؿىشؼ ٛاهطى٘داُ ٛاٗ٪ي و ًٗىا هبىح أْ هىم
ًول ٞٚاهؿشٚؼ ٞاهصعٌا ١اهىد ِٚٙاهج٩ثى ٞاهطىاد ٝعبىد اهىسمحّ ا ٔىدٗ ٜعوى ٛا ربى
ٗاهػسٙؽ ٘ٙضؽ اهلِدٗ ٜاضوٌس ا٪ضواذ سط غسٙؽ يف ز٢اض ٞذبسٙسٓىا سوىٗ ٟػاكىٕ عىاَ
َ6941و سٚح ك٘ ز٢اض ٞاهوشسٙس ا٪ضواذ أمحد عجٌاْ اهـاقى ٛاهىر ٜكىاْ ٙعٌىى أضىواذٳا
هوغىى ٞاهعسبٚىى ٞبلوٚىى ٞبىىسدْٗ اهوركازٙىىٞو ٗ وىىم ازبسٙىىد ٝكؿىىدز ًىىسك يف ا٪ضىىب٘ع ثىىٍ
أضب٘عٚا سو ٟعاَ َ6932و عِدًا أدصبم ًعٔا ؾشٚؼً" ٞووـ ٟاهِٔسٗ "ّٙأ وىف عؤٚىا اضىٍ
"سكاز ٝاهط٘داْ ا ِدصب ٞػٔٚا ًووـ ٟاهِٔىس ٗ "ّٙوىم كؿىدز بٔىرا ا٨ضىٍ سوى ٟك٘ؿؼٔىا عىّ
9
اهؿدٗز يف عاَ .َ6931
ثٍ ك٘اهم اهؿشؽ يف اهؿدٗز ػلاُىم ؾىشٚؼ" ٞكػىل٘ي ا طىال"  َ6909ثىٍ دىا١ت
صبو ٞاهِٔك ٞاهل أؾدزٓا ضبٌد عباع أب٘ اهسٙؼ كذٗي صبوى ٞأدبٚى ٞعىاَ ٗ َ6930كىاْ
غعازٓا "صبوى ٞأدبٚى ٞا و٩ػٚى ٞكازؽبٚى ٞبازٙىٗ "ٞكاُىم عوى ٟؾىو ٞباهطىٚد ا ربى اهىرٜ
كاُم ؾ٘زكٕ كوؿدز أبوؼؤا.
ٗؿد دا ١ؾدٗز صبو ٞاهِٔكى ٞبعىد ؾىدٗز ؿىاُْ٘ اهؿىشاػ ٞعىاَ ( َ6930ذهىم اهـىاُْ٘
اهىىىر ٜؾىىىدز يف ػىىىل ٝاسبلىىىٍ اه ٙرىىىاُٗ ٛاهىىىر ٜىىىى ؼبلىىىٍ اهؿىىىشاػٗ ٞاهؿىىىشؼ ٚيف
اهطىى٘داْ سوىى ٟاهعىىاَ َ6996و ػبعىىد ؾىىدٗزٖ كـىىدَ ا٪ضىىواذ ضبٌىىد عبىىاع أبىى٘ اهىىسٙؼ بروى
بإؾداز صبو" ٞاهِٔك ٞاهط٘دآُِٗ "ٞٚان ؿى٘ي بىذْ صبوى ٞاهِٔكى ٞاهطى٘داُ ٞٚكاُىم كلوى
باهٚد ٗك٘شع ب ا جـؼ و ٗؿد غذع اٮداز ْ٘ٙاه ٙراُ ْ٘ٚؾىاسبٔا بىذْ ٙوـىدَ بروى  ٪ىر
كؿدٙف هوطٌال بإؾىدازٓا يف غى لى ًربى٘ع ٗباهؼعىى سؿىى عوى ٟاهوؿىدٙف ٮؾىداز صبوىٞ
اهِٔك ٞاهط٘داُٗ ٞٚاهىل ؾىدزت باهؼعىى يف عىاَ  َ6936سٚىح ؾىدز اهعىدد اٗ٪ي ًِٔىا ٗٓى٘
ؼبٌىىى كىىاز( : ٙا٪سىىد اهسابىىع ًىىّ أكوىى٘بس  . َ6936كٌىىا ؾىىدزت كىىى ًىىّ دسٙىىدً( ٝووـىىٟ
اهِٔس 6936 ّٙثٍ ؾشٚؼ( ٞزا٢د اهط٘داْ يف اهعاَ . َ6936
أًا أٗي دسٙد ًٞٚ٘ٙ ٝؾىدزت يف اهطى٘داْ ػلاُىم دسٙىد" ٝاهِٚىى" ػـبىى ؾىدٗز دسٙىدٝ
اهِٚىىى (أبطىىرظ  6935كاُىىم اهؿىىشؽ ٗا ىى٩ت اهىىل كؿىىدز أًىىا أضىىب٘ع ٞٚأٗ ُؿىىؽ
أضىىب٘ع ٞٚأٗ غىىٔس ٞٙػـىىد كاُىىم سٙـىى ٞاهرباعىى ٞاهىىل كعوٌىىد أضاضٳىىا عوىى ٟعٌوٚىى" ٞزف"

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اسبسٗؾ ٗ سٙـ ٞازبٌع اهبر ٞ٣ٚباٮقاػٞ
 ًٞٚ٘ٙعٌو ٞٚغاؿ ٞمل ٙـدَ عؤٚا أسد.

ع٘اًى أ س ٠دبعى ًّ عٌو ٞٚؾداز ؾىشٚؼٞ

ٗؾدزت "اهِٚى" كؿشٚؼ ًٞٚ٘ٙ ٞيف عاَ ًٗ َ6935ا هبجم أْ هم ًولٚؤىا هوطىٚدعبد
اهىىسمحّ ا ٔىىدٗ ٜأؾىىبشم اهِا ـىى ٞبوطىىاْ ا٢ؼىى ٞاُ٪ؿىىازٗ .ؿىىد كاُىىم دسٙىىد ٝاهِٚىىى يف
بىىداٙؤا دسٙىىد ٝكىىى اهطىى٘داُٗ ٚداعٚىى ٞهووعىىاْٗ ًىىع ًؿىىس هلِٔىىا بعىىد ذهىىم ٗبعىىد ٔىى٘ز
ا٪سىىصاب اهطٚاضىى ٞٚعوىى ٟاهطىىاس ٞاهطىى٘داُ ٞٚؿىىد ذب٘هىىم دسٙىىدُ ٝا ـىى ٞبوطىىاْ ا٢ؼىىٞ
اُ٪ؿاز ٗسصب ا ًٞ٪ػلاْ بدا٘ٔ ٞٙز اهؿشاػ ٞاسبصب ٞٚيف اهط٘داْ.
ٗٙىىس ٠اهىىدكو٘ز ؾىى٩ل عبىىد اهورٚىىؽ أْ دسٙىىد ٝاهِٚىىى  ٨كعو ى أٗي ؾىىشٚؼ ٞكؿىىدز يف
60
اهط٘داْ  ًٞٚ٘ٙػـد ضبـؤا ؾشٚؼ ٞاهط٘داْ اهل ؾدزت  ًٞٚ٘ٙيف ضِ٘اكٔا ا ٪ر.ٝ
أًىىا أٗي ؾىىشٚؼ ٞؿوٌٚٚىى ٞكؿىىدز يف اهطىى٘داْ ػلاُىىم دسٙىىد" ٝازبصٙىىس "ٝعىىاَ َ6924
ٗكاُىىم ًسادػىى ٞػىىسٗع ازبصٙىىس ٝاهصزاعىى ًٗ ٛىا شاهىىم كؿىىدز سوىى ٟاٗ ْ٬هلىىّ يف ػىىلات
ًِـرع.ٞ
أًا اهؿشٚؼ ٞاهجاُٗ - ٞٚاهل كع ُّد حبف ٗسـٚـٓ ٞى ٛأٗي ؾىشٚؼ ٞؿوٌٚٚى - ٞػلاُىم
دسٙد" ٝكسدػاْ" اهل أُػذٓا اهؼاكح اهِ٘ز يف عاَ  َ6925ػؿدز اهعدد اٗ٪ي ًِٔا يف اهٚىَ٘
اٗ٪ي ًىىّ ُىى٘ػٌ  َ6925يف  42ؾىىؼش ٞيف سذىىٍ ا وىى ٞغىىٔس ٞٙثىىٍ ذب٘هىىم بعىىد عىىاً
دسٙىىىد ٝأضىىىب٘ع ٞٚكؿىىىدز يف  1ؾىىىؼشات ٗيف عىىىاَ  َ6955ؾىىىدزت ُؿىىىؽ أضىىىب٘ع ٞٚؾىىىبال
ازبٌعىًٗ ٞطىىا ١اٮثىىِ و ٗبىىدأت كؿىىدز ًٚ٘ٙىى ٞيف عىىاَ ٗ َ6919ك٘ؿؼىىم عىىّ اهؿىىدٗز يف عىىاَ
.َ6911
سس ٞٙاهؿشاػ ٞيف اهط٘داْ:
ٙىىس ٠اهىىدكو٘ز عجٌىىاْ أب٘شٙىىد عجٌىىاْ اً٪ى اهعىىاَ ا٪ضىىبف هوٌذوىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٞ
ٗا رب٘عات اهؿشؼ ٞٚيف اهطى٘داْ ( َ4001أْ اهبىداٙات ا ٗ٪هوىاز ٙاهؿىشاػ ٞاهطى٘داُٞٚ
كطىىذى أْ ا طىىوعٌس اٮظبوٚىىص ٜعِىىدًا كوـىى ٟوبٳ ىا بإُػىىا ١ؾىىشٚؼ ٞزبىىذ اضىىوراد ؿىىاُْ٘
ٙراه ٛكاْ ضازٙٳا يف ؿو ٍٚزٙلٙا ا اٗز اهر ٜكاْ ؼبلٍ ُىران بذسلىاَ اهرى٘از٥و
ٗأزادت كوٚىى ٞبىىسدْٗ أْ كطىىو٘زد ًرب٘عىىات كعوٌٚٚىى ٞػىىذًس اهطىىلسكر اٮداز ٜبل ٚؿىىٔا
ًٗساؿبؤا عّ سٙف ازبٌازن .كٌا دهىم ا لاكبىات اهىل كبادهلىا اٮدازٙىْ٘ اٮظبوٚىص سى٘ي
كِوىىى ٍٚعٌىىىى اهؿىىىشاػٗ٪ ٞي اهعٔىىىد أْ اٮداز ٝكاُىىىم ًو٘دطىىىً ٞىىىّ اهؿىىىشاػٞو كٌىىىا أْ
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اهؿشاػ ٞبدأت ًو٘دط ًّ ٞاٮدازً ٝع أُٔا يف بداٙاكٔا مل كلّ بر ؾشاػ ٞأدب.ٞٚ
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ٗٙوطىىا١ي اهىىدكو٘ز عجٌىىاْ أب٘شٙىىد ( َ4001و ىىاذا مل ؼبىىاٗي اٮظبوٚىىص أْ ٙىىد و٘ا يف
اهؿىىشاػ ٞغىى٣ٚٳا ًىىّ كـاهٚىىدٍٓ ٗؿىى٘اُ ٍِٔٚاهـاٌ٢ىى ٞعوىى ٟأضىىاع اسبسٙىىٗ ٞا طىىٗ٧هٗ ٞٚػب ٚى
بـ٘هىىٕ ٗ :اٮدابىى ٞباهبدٔٙىى ٞأْ ع٩ؿىى ٞاسبلىىٍ اٮظبوٚىىص ٜبىىاهب٩د ٗ ٘ا ِٔٚىىا مل كلىىّ بىىر
ع٩ؿ ٞاضوعٌاز.ٞٙ
ٗكاْ ًّ اهربٚع ٛأْ كوذثس اهوػسٙعات اهؿشؼ ٞٚيف اهب٩د بسٗل ؿاُْ٘ اهؿىشاػ ٞهطىِٞ
 َ6930ذ ٜاهو٘دٕ اهـاباو بى أْ ٙبـٓ ٟرا اهـاُْ٘ ضىاز ٜا ؼعى٘ي سوى ٟعىاَ َ6992و ٗأْ
كوى زبِ ٞاهؿشاػ ٞكابع ٞه٘شاز ٝاهدا وٗ ٞٚؿوٳا ٘ ٩ٙبعد اضوـ٩ي اهط٘داْ.
هـد ُػذت اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚازز اهطاس ٞاهطٚاض ٞٚاهسمسٞٚو ٗؿاًىم اهع٩ؿى ٞبِٔٚىا
ٗبى اهطىورات ا٨ضىوعٌاز ٞٙعوىى ٟأضىاع اهعىدا١و ٗأؾىبشم سسٙىى ٞاهؿىشاػِٙ ٞوىس هٔٚىىا يف
از أُٔا ٗضٚو ٞـاًٗى ٞاحملوىى ٗاهِكىاي ًٗعازقى ٞاسبلىاَٗ .اضىوٌست ؾىٚغ ٞاهعىدآ ١ىرٖ
سو ٟيف ى اسبلً٘ات اه٘ ِ ٞٚبعىد ا٨ضىوـ٩يو ٗ ْ كاُىم اهع٩ؿى ٞؿىد اعلآىا كغىر يف
بعا اٗ٪ؿات هوؿبح ع٩ؿى ١٨ٗ ٞعِىد كىذً ٍٚدٗز اهؿىشؽ يف اهعٔىد ا ىا ٜ٘ٙأٗ يف اهطىِ٘ات
ا ٗ٪سبلٍ اٮُـىاذ اهى٘  .هعىى زٗسٳىا ُكىاه ٞٚؿىد كسضىنم يف أدٚىاي اهؿىشؼ ٚاهىرّٙ
عٌوىى٘ا يف اهعٔىىد ا٨ضىىوعٌازٗ ٜاضىىوٌست ًعٔىىٍ بعىىد ذهىىمو بىىى ُٔىىٍ ؿىىد أٗزث٘ٓىىا ه٫دٚىىاي
بعدٍٓو ثٍ ْ عدَ ا٨ضوـساز اهطٚاضى ٛاهىر ٜؾىاز مسى ٞاسبلىٍ يف اهىب٩د ٚوى ٞاهطىِ٘ات
اهل أعـبم ا٨ضوـ٩يو كاْ هٕ اهوذثر ا٪ؿ٘ ٠يف عىدَ اضىوـساز اهؿىشاػٗ ٞعىدَ كر٘زٓىا.
ٗؿىىد زأِٙىىا كٚىىؽ أْ اهؿىىشاػ ٞوىىم كو٘ؿىىؽ ًىىع ًروىىع كىىى عٔىىد عطىىلس ٜباهوعرٚىىى أٗ
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ا ؿادزٗ ٝاهوذً ٍٚأٗ اٮب٩قو ٗهلِٔا كبعح ًّ ددٙد يف كى ًس.ٝ
ٗ٧ٙكد اه ٗػطر عو ٛضبٌد ت٘ ( َ4069أْ اهؿشاػ ٞاهط٘داُٞٚو هدٔٙا ؿدز كبر
ًّ اسبسٗ ٞٙهٚظ ٓىاًؼ سسٙى ٞكٌىا ٙـ٘هىْ٘و ػٔى ٛؾىشاػُ ٞاؿىدٝو ٗؾىشاػ ٞذبـٚىفو ْ٪
ؿىى٘اُ اهؿىىشاػ ٞيف اهطىى٘داْ كطىىٌح بٔىىرا اهِـىىدو ٗأْ ضبوىى٘ ٠اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داًُ ٞٚورىى٘ز
دداو ٗأكجس دٔ ٞكـدز ؿكاٙا ا ًّ٪اهـً٘ٓ ٛى ٛاهؿىشاػ ٞاهطى٘داُٞٚو أًىا ًىا ؼبىدخ بى
اهؼٗ ِٞٚا ٪سُ ًّ ٠ػس ؿكاٙا ػٔٚا اُؤان هـكاٙا ا ًّ٪اهـىً٘ ٛػٔى ٛذبىدخ ُوٚذى ٞهطى٘١
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كـدٙس أٗ عدَ دزان هبعا اهؿشؼ ٚأٗ هط٘ ١دازٝو أٗ عدَ اُكبا ،يف اٮداز.ٝ
ًؿادز ٝاهؿشؽ يف اهط٘داْ:
ككٌّ ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهطى٘داُ ٛهطىَِ6930 ٞو ٗٓى٘ أٗي ؿىاُْ٘ هوؿىشاػٞ
يف اهطىى٘داْو ضىىم عػىىسً ٝىىادٗ ٝكىىاْ اهلىىدؾ ًِىىٕ ؿاًىىُ ٞوىىاَ هول ىىٚـ ًٗساؿبىى ٞد ىىاي

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ا رب٘عات ٗبٚعٔا ٗك٘شٙعٔاو ٗمل ِٙـ ؿاُْ٘  َ6930ؾساس ٞعو ٟاهسؿاب ٞاهـبٲوٚى ٞأٗ اهبعدٙىٞ
أٗ اٮهغاٗ ١ا ؿادزٝو ٗهلّ ا اد ٝاهطادض ٞعػس ًّ اهـاُْ٘ ؿد أعرم اهطىلسكر اٮدازٜ
اسبف يف ؾداز اهو٘ا٢ح اهىل كطىاعد عوى ٟكِؼٚىر اهـىاُْ٘ ٗاهىل ًىّ أبسشٓىا اسبىف ا روىف يف
ًِىىع أٗ ًىىِح اهل ىىٚـ دْٗ بىىدا ١ا٪ضىىباب ٗ ـوكىىٓ ٟىىرا اسبىىف ػـىىد أؾىىدز اهطىىلسكر
اٮداز٢٨ ٜش ٞا رب٘عات هطِٗ َ6936 ٞاهل ٘دبٔا ميلِىٕ ًؿىادز ٝا رب٘عىات ٗا رىابع
دْٗ زد اهوذً ا دػ٘ع كٌا ػب٘ش هٕ أْ ٙوغ ٛاهس ؿ ٞأٗ ٙعدهلا.
أًا ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات ا عىدي هطىِ َ6925 ٞػـىد أعرى ٟاسبىاكٍ اهعىاَ اسبىف
يف ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ احملوٚىى ٞبعىىد أْ كىىاْ ٓىىىرا اسبىىف ؿاؾىى ٳسا عوىى ٟاهؿىىشؽ ٗاهلوىى
ا طو٘زد.ٝ
ٗيف ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عىات هطىِٓٗ - َ6993 ٞى٘ أٗي ؿىاُْ٘ ضى٘داُٙ ٛؿىدز بعىد
ا٨ضىىوـ٩يو سٚىىح ؾىىدز يف ُٚ٘ٙىى٘ ُ - َ6993أهغىى ٛؿىىاُْ٘ اهؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات هطىىِٞ
 َ6930بوعدٙوىىٕ اٗ٪ي يف ضىىِٗ َ6925 ٞكعدٙوىىٕ اهجىىاُ ٛيف ضىىَِ6929 ٞو ٗؿىىد أعرىى ٛؿىىاُْ٘
ٗ َ6993شٙىس اهدا وٚىى ٞاسبىف يف ًِىىع أٗ ٗؿىؽ كىىداٗي أٙى ٞؾىىشٚؼ ٞأٗ ًربى٘ع ًٗؿىىادزكٕ ًوىىٟ
اؿوِع أْ يف كداٗهٕ رىسٳا عوى ٟاهِوىاَ اهعىاَ أٗ اً٪ىّ أٗ اهوعىسل هوطىور ٞاهـاٌ٢ىٞو زبىٍ أْ
اهـىىاُْ٘ ُؼطىىٕ أعرىىٗ ٟشٙىىس اهجـاػىىٗ ٞاٮعىى َ٩ضىىور ٞاسبلً٘ىى ٞيف اهوعاًىىى ًىىع اهؿىىشؽ
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ٗاٮغساؾ اه ًٛ٘ٚعؤٚا ا ٙكٌّ اهوذاُظ يف اشبط اٮع ًٛ٩اهعاَ.
أًا ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿشؼ ٞٚهعاَ ٓ6201ذس( ٞٙا ٘اػىف هىٕ  َ6911و ػـىد
ؾىىدز ٓىىرا اهـىىاُْ٘ يف ُٔاٙىى ٞاهؼىىل ٝاُ٨وـاهٚىى ٞاهىىل كىىاْ ؼبلىىٍ ػٔٚىىا اهطىى٘داْ صبوىىظ
عطلسٙ ٜعٌى عو ٟكطو ٍٚاهطور ٞه٫سصاب اهطٚاض ٞٚاهط٘داُ ٞٚبعد اُ٨ونابات اهل متىم
يف اهعىىاَ َ6911و ٗكاُىىم اسبلً٘ىىى ٞاُ٨وـاهٚىى ٞؿىىىد أهغىىم ؿىىىاُْ٘ اهؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىىات
اهؿشؼ ٞٚهطَِ6993 ٞو ٗمل كِـ ً٘اد ذهىم اهـىاُْ٘ عوى ٟاهسؿابى ٞأٗ ا ؿىادزٝو  ٨أْ ٓىرا
اهـاُْ٘ (ؿاُْ٘ ٓ6201ى ؿد أد ٠كعدد ؾداز اهؿشؽ بر اسبصبٗ ٞٚاهو٘ضىع يف ًولٚىٞ
ا٪ػىىساد هوؿىىشؽو ٗكىىاْ ِٓىىان كٔىىاْٗ يف كربٚىىف اهـىىاُْ٘ ىى٩ي ػىىل ٝاهدميـسا ٚىى ٞاهجاهجىىٞ
( َ6919 – َ6911جيا مسح حبدٗخ اهعدٙد ًّ اهوذاٗشات; اً٪س اهر ٜاُعلظ ضوبٳا عوٟ
65
ا٪دا ١اهؿشؼ ٛيف كوم اهؼل.ٝ
ٗبعىىد أُٚىىاز اهِوىىاَ اسبصبىى ٛيف اهطىى٘داْ يف عىىاَ َ6919و ٗك٘ؿىىؽ اهؿىىشؽ أؾىىدزت
(ًِ٘ٙ – َ6919ا ٓرا و ؿاُْ٘ اهؿشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼٞٚ
سلً٘ ٞاٮُـاذ اه٘
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هطىىَِ6993 ٞو ٗاهىىر ٜؿٚىىد ؾىىداز اهؿىىشؽ عوىى ٟا ٧ضطىىات أٗ اهػىىسكات اشباؾىى ٞبعىىد
اسبؿىى٘ي عوىى ٟز ؿىىً ٞىىّ ا وىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٞو ٗأْ كونىىر ٓىىرٖ ا ٧ضطىىات ؾىى٘زٝ
اهل٣ٚات اهعاًٞو أٗ اهػسكات اهعاًٞو ٗأْ كلْ٘ أضٌٔٔا جيو٘ك ٞهوط٘داُ ٚػـط.
ٗمل ٙسد يف ؿاُْ٘  َ6993بِد اف با ؿادزٗ ٝهلِٕ د٘ش وظ اهؿشاػ ٞأْ ِٙىرز أٗ
ٙىىذًس بإٙـىىاؾ اهؿىىشٚؼ ٞصاٗهىى ٞاهعٌىىى ىىد ٝأضىىب٘ع أٗ غىىٔس ّٙأٗ هغىىا ١اهل ىىٚـ يف ساهىىٞ
طباهؼ ٞغسٗ ،اهل ٚـو كٌا ُـ عو ٟأْ ٙـَ٘ صبوظ اهؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼٞٚ
اهوابع هس٢اض ٞازبٌٔ٘زٞٙو ِع كداٗي اهؿشؽ اشبازدٞٚو يف سا٨ت ٗد٘د ؿىسازات ًـا عىٞ
هودٗي أٗ اٮ ٩ي با٬داب اهعاً ٞأٗ اٮضا ٝ١ه٫دٙاْ اهطٌاٗٗ ٞٙكس ٍٙا عوـداتو أٗ اٮضىاٝ١
هس٦ضا ١اهدٗي اهػـٚـٗ ٞاهؿدٙـٞو أٗ اٮقساز با ًّ٪اهـً٘ ٛهوب٩د.
أًىىا ؿىىاُْ٘ اهؿىىشاػ ٞهطىىِ َ6991 ٞػـىىد ُىىـ يف ا ىىاد 4 -49 ٝأْ احمللٌىى ٞا نوؿىىٞ
بـكىاٙا اهؿىشاػٗ ٞاهِػىس ٗاهرباعى ٞكاػىٞو ٗاهىىل ٙىدٙسٓا ز٢ىٚظ اهـكىا١و ػبى٘ش هلىا عِىىد
كلساز ا ناهؼً ٞؿادز ٝا رابع ٗا رب٘عات ً٘ق٘ع ا ناهؼ.ٞ
أًا ؿاُْ٘ اهؿشاػ ٞهعاَ  َ4002ػوٍ ِٙـ عوً ٟؿىادز ٝاهؿىشؽو ٗأٙكٳىا اهوى٘ا٢ح اهىل
ؾىىىدزت ًعىىىٕ مل كىىىِـ ؾىىىساس ٞعوىىى ٟذهىىىمو أًىىىا اهـىىىاُْ٘ اسبىىىاهٓٗ ٛىىى٘ ؿىىىاُْ٘ اهؿىىىشاػٞ
ٗا رب٘عىىات اهؿىىشؼ ٞٚهطىىِ َ4009 ٞػٔىى٘ أٙكٳىىا مل ٙىىِـ عوىىً ٟؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ؾىىساسٞ
ٗأٙكٳا اهو٘ا٢ح اهل اُبجـم ًِٕ غازس ٞهٕ ًٗؼؿو ٞمل كِـ عوً ٟؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٞٚ
أٗ برٓا.
ٙـ٘ي ا٪ضواذ ػٚؿى ضبٌد ؾا اهؿشؼ ٛاهط٘داُ ٛا عسٗؾً" :ا مل ؼبؿىى كغىٚر يف
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اهسٙ٦ىى ٞاهطٚاضىىٗ ٞٚاٮ ىىاز اهطٚاضىىٗ ٛاٮ ىىاز اهـىىاُُ٘ ٛػوىىّ كو٘ؿىىؽ ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ".
ٗ٧ٙكد سدٙجٕ ٓرا ؿ٘ي زٚ٢ظ اذباد اهؿشؼ ٚاهط٘داُ ٛا٪ضىواذ اهؿىادق اهسشٙـى ٛز٢ىٚظ
ذبسٙس ؾشٚؼ ٞاُ٨وبآٗ ٞاهل كعسقم ًّ ؿبى هوٌؿىادز ٝأٙكىا ٗهؼىلات طبووؼى ٞؿىاً :٩٢ىا
ؿىد أعرى ٟدٔىاش اً٪ىّ اسبىف يف
داَ ِٓان دسا١ات اضوجِاٞٚ٢و ًٗا داَ ؿاُْ٘ ا ًّ٪اه٘
69
اهسؿاب ٞاهـبٲوٗ ٞٚاهبعد ٞٙهوؿشؽ اهط٘داُٞٚو ػطولْ٘ ِٓان ًؿادز ٝهوؿشؽ.
ًؿادز ٝا رب٘عات عا ٚا:
ْ ا٨ضىىو ١٩ٚعوىىً ٟىىا ِٙػىىس; ضىى٘ا ١يف دٗز اهؿىىشاػ ٞأٗ يف اً٪ىىاكّ ا عىىد ٝهوو٘شٙىىع أٗ
اهبٚعو ٓ٘ دسا ١رر هوغاٙٗ ٞٙوطاًٗ ٠ع اٮهغا ١اهدٗزٗ ٠ا ؿادزٝو ٗ ٨ميلّ ك ٙسٓىا ٨
يف سا٨ت اسبؼا عو ٟاهِطٚر اه٘ ِٗ ٟاهطوٍ آ٪و ٟأٗ عادكٕ ساهوىٕ ٨ٗ .كىِـ ؿى٘اُ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهؿىىشاػ ٞكوىىٔا عوىىً ٟؿىىادز ٝاهؿىىشؽ أٗ ا رب٘عىىات عىىدا اهِوىىاَ اهؼسُطىىٟو ٗؿىىد ؾىىِؽ
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اهؼـٔا ١يف ػسُطا ًؿادز ٝا رب٘عات ٗعو ٟزأضٍٔ اهؼـ" ٕٚب٘زدٗ" عو ٟاهِش٘ اهوا :
 -6كطىىىوندَ بؿىىىؼ ٞعـ٘بىىى ٞكلٌٚوٚىىىٞو ٗاٮدىىىسا١ات اه٘ؿاٚ٢ىىى ٞؿىىىد كىىى٧د ٜسىىىرؾ
ا عوً٘ات سرػ ا كىاً٩و ػا ؿىادزٓ ٝى ٛعـ٘بى ٞكربىف عوى ٟدسميى ٞأثبؤىا اهـكىا ١ازبِىاٛ٢
ب٘ق٘ل.
 -4ا ؿادز ٝاٮدازٗ :ٞٙػٓ ٟرا ا اي دبد اٮداز ٝأْ ضورؤا اهب٘هٚط ٞٚا٪ضاع اهىر٠
٘دبٕ كـسز ا ؿادزاتو ػؼ ٛصباي اهطورات اهعاً ٞهوب٘هٚظ ٗاشباؾ ٞباهدػاع عّ اهِوىاَ
اهعاَ ػىإْ اٮ داز ٝميلىّ أْ كوىد ى ٗهلىّ بػىس ،اسىلاَ ا بىدأ اهعىاَ ٗٓى٘ أْ اسبسٙىٓ ٞىٛ
اهـاعىىدٗ ٝكـٚٚىىدٓا ٓىى٘ ا٨ضىىوجِاٙٗ ١لك ى عوىى ٟذهىىم أْ ا ؿىىادز ٨ ٝكلىىْ٘ ؿاُُ٘ٚىى ٨ ٞذا
بٚعوىىٕو ٗٙطىىووصَ ٓىىرا اهػىىس ،أْ ٙلىىْ٘
كاُىىم قىىسٗز ٞٙسبؼىىظ اهِوىىاَ ٗٮعادكىىٕ
ًكىىٌْ٘ ا ىىاد ٝا لو٘بىى ٞضىى٘ا ١بربٚعؤىىا أٗ بطىىب اهوىىسٗؾ ا سكبرىى ٞبٔىىا ًىىّ غىىذُٕ أْ ٙىىجر
ا٨قرسابات ٗأْ كلْ٘ ا ؿادزُ ٝطبٚا يف اهصًىاْ ٗا لىاْو ٗباهِطىب ٞهونرىس اهىرِٙ ٠ػىذ
عِٕ باٮقاػ ٞذهم ػإْ ا ؿادز ٝاٮداز ٛٓ ٞٙأدسا ١كِؼٚر ٜذاك ٛاقع هػىسٗٙ ،ساؿى
غسٙعؤا اهـكا.١
 -3ا ؿادز ٝاهـكا ٛٓٗ :ٞٚ٢ا ؿادز ٝاهىل ٙىذًس بٔىا ؿاقى ٛاهوشـٚىف ٗٓىرا اهِى٘ع ًىّ
ا ؿىىادز ٝضبىىا ،بكىىٌاُاتو ػا ىىادً 490 ٝىىّ ؿىىاُْ٘ اهعـ٘بىىات اهؼسُطىىٙ ٛؿىىسل ىىىاً٘زٜ
نا
اهكابر ٞاهعده ٞٚؿادز ٝا٨ ٬ت اهرابعىٗ ٞا رب٘عىات ٗاهسضىٍ ٗاهؿى٘ز اهىل كعىسل ُطى ٳ
كجرًِٔ ٝا أًاَ أُواز ازبٌٔ٘ز ٗاهل كلْ٘ طباهؼ ٞه٭داب ٗكػلى رسٳا عوى ٟا ٪ى٩ق
اهعاًٗ ٞميلّ هلُ ١٨٧صع كى ا وؿـات ًّ أُ٘ ٜع كاْ أٗ متصٙـٔىاو ٗاسبسٙى ٞاهػنؿىٞٚ
كلْ٘ ًٔدد ٝكجرٳا با ؿادز ٝاهل دبس ٜيف صباي اهوشـٚف اهـكا.ٛ٢
اهسؿاب ٞاٮع:ًٞٚ٩
كع ُّد كوٌ ٞاهسؿاب ًّ Censorship ٞأؿىبح اهلوٌىات ٗا ؿىروشات يف ًعوىٍ اهوغىات
ٗؿىىد دىىاً ١عِىى ٟاهسؿابىىً ٞىىّ ا ِوىى٘ز اهوغىى٘ ٜعِىى ٟا٨عىىلال أٗ ا ِىىع أٗ اهىىسػا ٗاهوشىىسٍٙ
ٗاهوـٚٚىىد اهسمسىىٗ ٛذهىىم ٙع ى ًِىىع أٗ زػىىا ُوىىاز أٗ ك٘شٙىىع أٗ كىىداٗي أٗ عىىسل ًىى٘اد بىىر
ًسب٘ب ػٔٚا ٪ضباب د ِٞٚٙأٗ داب أٗ ا٨ع وىدا ١عوى ٟا ـدضىات ٗٓىرا ا ِىع ِٙؼىرٖ أػىساد ًىّ
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ٗهلرا كع ُّد اهسؿاب ٞقىسبٳ ا ًىّ قىسٗب كبىم اهىسأ ٜاهعىاَ ًٗؿىادزكٕو ٗؿٚى ٳدا ًىّ اهـٚى٘د
اهعِٚؼ ٞسبس ٞٙاهسأ40.ٜأًىا اهسؿابىً ٞىّ ا ِوى٘ز اهـىاُُ٘ ٛػوعىسؾ بذُٔىا دىساٙ ١وكىٌّ بؿىؼٞ
عاً ٞؿدزٳا ًّ اهـ٘ٚد ٗاهىوشلٍ اهىر ٜكوروبىٕ ا ؿىوش ٞاهعاًى ٞأٗ كاُىم اى ٞأضىباب كىدع٘
هٔٚا ًىّ ٗدٔىُ ٞوىس ا ػىسع ٗعِد٢ىر ٙكىرس كعِٔٚٚىاو ٗكؼؿىٚى كٚؼٚىًٗ ٞىدٗ ٠د٘دٓىا
46
باهِطب٘ ٞق٘ع اهسؿاب.ٞ
أًىىا اهسؿابىى ٞاهؿىىشاػٗ ٞٚاٮعًٚ٩ىى ٞػـىىد عسػىىم بذُٔىىا سذ ى أٗ سوىىس كىىداٗي ا٬زا ١أٗ
ا٪ػلاز اهىل ك وِىاؿا ًىع ا ؼىآ ٍٚاهعاًى ٞوٌىع ًىّ ا وٌعىات أٗ اهىل ٙلىْ٘ هلىا كىذثر
عوىى ٟكـىى٘ٙا اهطىىور ٞاسبلً٘ٚىىٞو أٗ كـىى٘ٙا اهِوىىاَ ا٨دوٌىىاعٗ ٛا٩ ٪ؿىى ٛاهىىل كعىىىد
اهطورً ٞووصً ٞحبٌاٙوٕو قاػ ٞهـٚاَ ا وٌعو بسؿابى ٞعوى ٟأعٌىاي اهدٗهى ٞكى ٨ ٛكوعطىؽ
44
يف اضوعٌاي اهطور.ٞ
ٗٙعىىسؾ ِٓىىسٓ ٜسبىىست اهسؿابىى ٞاٮعًٚ٩ىى ٞبذُٔىىا ضٚاضىى ٞاسبىىد ًىىّ اهوعىىبر اهعىىاَ عىىّ
ا٪ػلاز ٗا٬زاٗ ١اهدٗاػع ٗا جرات اهل ميلّ أْ كلْ٘و أٗ ٙلْ٘ هلا كذثر عو ٟكـ٘ٙا
اهطور ٞاسبلً٘ ٞٚأٗ كـ٘ٙا اهِواَ ا٨دوٌاعٗ ٛا٩ ٪ؿ ٛاهل كعو اهطور ٞبذُٔا ًووصًٞ
43
حبٌاٙؤا.
ٗكؿِؽ اهسؿاب ٞاٮع ًٞٚ٩اهل كـؽ يف ٗدٕ سس ٞٙاهوعبر ٗاٮعٗ َ٩اهؿشاػٗ ٞاهؼلىس
زؿابٗ ٞؿا ٞٚ٢أٗ ؿبٲو ٞٚمتِع ؿبى اه٘دى٘دو ثىٍ اهسؿابى ٞاهصدسٙى ٞأٗ اهبعدٙىٗ ٞاهىل متِىع بعىد
اه٘د٘دو ثٍ ِٓان اهسؿاب ٞاهراك ٞٚاهل ذب٘ي ًِش ٟكد ى اهسؿاب ًّ ٞغلوٕ اهطىو ا ٘دىٕ
قد سس ٞٙاهوعبر غلى ػبابً ٛوطف ًع ٓرٖ اسبسًٗ ٞٙؿدز ٓرا ا ؤىس ا و٘اػىف ًىع
اسبسِٓٗ .ٞٙان أٙكٳا ًا ٙعسؾ باهسؿاب ٞاٮدازٗ ٞٙاهسؿاب ٞاهػعب.ٞٚ
ا ؿادز ٝاٮعٗ ًٞٚ٩اهسؿاب ٞيف ا وٌعات اهِاً:ٞٚ
كىاْ يف اهطىابف ِٙوىىس ؿىادز ٝاهؿىىشؽ عوى ٟأُٔىا غىىلً ٩ىّ أغىىلاي اهسؿابى ٞعوىىٟ
اهؿشؽ بعد اهو٘شٙعو ٗٓ٘ ًا أْ ٙوٍ بؿ٘ز ٝداز ٞٙأٗ ؿكاٞٚ٢و ٗكووصَ ًعوٍ اهىدٗي اهِاًٚىٞ
ب٘قىىع ٗضىىا٢ى اٮعىى َ٩ذبىىم غىىلى ًىىا ًىىّ أغىىلاي اهسؿابىى ٞاسبلً٘ٚىىٞو ٗ٘ٙدىىد منرىىاْ
زٚ٢طاْ ٌازض ٞاهسؿاب ٞيف ا وٌعات اهِآًٌ ٞٚا اهسؿاب ٞا باغس ٝأٗ ا ِو٘زٝو ٗاهسؿاب ٞبر
ا باغس.ٝ
ٗاهسؿاب ٞا باغس ٝأٗ ا ِو٘ز ٝكونر ًا غلى اهسؿابى ٞاهطىابـ ٞعوى ٟاهِػىسو أٗ اهسؿابىٞ
بعىىد اهِػىىس ٗؿبىىى اهو٘شٙىىعو أٗ اهسؿابىى ٞبعىىد اهو٘شٙىىع ٗاهِ٘عىىاْ ا ٪ىىراْ ٌٓىىا عِىى ٟا ؿىىادزٝ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اسباهٞٚو أًا اهسؿاب ٞاهطابـ ٞعو ٟاهِػس ػٔى ٟكعِىٗ ٟدى٘د زؿٚى ًـى ٍٚيف ا ِػىذ ٝاٮعًٚ٩ىٞ
ميىىازع عٌوىىٕ قىىٌّ ٗشازات اهدا وٚىىٞو أٗ اهىىدػاعو أٗ اً٪ىىّو أٗ اهجـاػىىٗ ٞاٮعىىَ٩و ػٚـىىسأ
كى ًىاد ٝؾىشؼ ٞٚؿبىى أْ كِػىس ٗػبٚىص أٗ  ٨ػبٚىص اهِػىسو ٗؿىد ؼبىرؾ بعىا اهؼـىسات أٗ
ا٪دصآ ًّ ١رٖ ا اد ٝسوٙ ٟطٌح بِػسٓاو ٗأًا اهسؿاب ٞبعد اهِػس ٗؿبىى اهو٘شٙىع ػٔى ٛكعى
ًِع اهؿشٚؼ ًّ ٞك٘شٙع عدد ؼبو٘ ٠عوً ٟاد ٝؾشؼ ٞٚبر ًرو٘ب ٗؾ٘هلا اهـسا١و ٗٙوٍ
ٓرا ًّ ٩ي قبط أعداد اهؿىشٚؼ ٞا عىد ٝهوو٘شٙىع ًىّ ا ربعىًِٗ ٞعٔىا ًىّ اهوىداٗيو ٗأًىا
42
اهسؿاب ٞبعد اهو٘شٙعو ػووٍ ًّ ٩ي ع أعداد اهؿشٚؼ ًّ ٞاهط٘ق ًٗؿادزكٔا.
ٗهلّ اهِ٘ع ازبدٙد ًّ ا ؿىادزٝو ٗاهىر ٜؼبىدخ ا ْ٬يف اهطى٘داْ ٗيف عىدد بىر ؿوٚىى
ًّ اهدٗي اهعسبٞٚو ٓ٘ ُى٘ع ىس بىر ٓىر ّٙاهِى٘ع ا ٪رٙىّ ًىّ اهسؿابى ٞبعىد اهِػىس ٗؿبىى
اهو٘شٙع أٗ اهسؿاب ٞبعد اهو٘شٙع ػٔ ٛكىوٍ هوعىدد اهوىاه ٛهوعىدد اهىر ٜؼبوى٘ ٠عوىً ٟىاد ٝؾىشؼٞٚ
بر ًرو٘ب ٗؾ٘هلا اهـسا١و ٗٙوٍ ذهم ًىّ ى٩ي قىبط أعىداد اهؿىشٚؼ ٞا عىد ٝهوو٘شٙىع
ًّ ا ربعًِٗ ٞعٔا ًّ اهوداٗي يف اه َ٘ٚاهواه ٛزبٍ عدَ اسو٘أ٢ا عوى ٟأً ٜىاد ٝؾىشؼ ٞٚبىر
ًسب٘ب ػٔٚاو جيا ؼبدخ طاز ٝكبر ٝهوؿشٚؼٗ ٞبوبو ٞهوسأ ٜاهعاَ.
أًىىا اهسؿابىى ٞبىىر ا باغىىس ٝػٔىى ٛكونىىر عىىد ٝأغىىلاي هعىىى ًىىّ أبسشٓىىا ؾىىداز ؿاٌ٢ىىٞ
باهوعوٌٚات أٗ اهو٘دٔٚات اسبلً٘ ٞٚس٘ي بعا اشبر٘ات اشباؾ ٞباهِػس ٗاهىل ٙـىاي عىادٝ
بذْ ا ؿوش ٞاهـً٘ ٞٚكـوكٔٚاو أٗ اهود ى يف أضو٘ب ا عازب ٞاهؿىشؼ ٞٚا وؿىو ٞبذسىداخ أٗ
ؿكاٙا ًعِٞٚو داُ كعسل اهؿشؼ ٚهبعا أغلاي اهكغط ا اد( ٜاهطىذّو اهرىسد
ًّ اشبدًىٞو أٗ اهوعىر ٙو أٗ اهكىغط ا عِى٘( ٜاٮبىسا١و اهلٓٚى و ا ِىع ًىّ اهلوابىٞو أٗ
اهِـىىى عٌىىى ىىس و ػكىى ٩عىىّ ػىىسل اهسؿابىى ٞباضىىونداَ ًطىىٌٚات ٗكعىىبرات باًكىى ٞأٗ
ًرا ىىى ٞكاهؿىىىا اهعىىىاَ ٗا ؿىىىوش ٞاهـً٘ٚىىىٞو ٗاسبؼىىىا عوىىى ٟاه٘سىىىد ٝاه٘ ِٚىىىٞو ٗاً٪ىىىّ
اهـً٘ٛو ٗمحاٙى ٞا ـً٘ىات ا٪ضاضى ٞٚهوٌذوٌىع أٗ محاٙى ٞاهِوىاَ اهعىاَو ٗاهسؿابىً ٞىّ ى٩ي
زٚ٢ظ اهوشسٙسو ٗأ رٳا ٗقع ؿ٘ٚد عو ٟعٌو ٞٚاضوـا ١ا ٪باز ٗكداٗهلا.
ٙـ٘ي اشببر اٮع ًٛ٩ا عسٗؾ اه ٗػطر عو ٛضبٌد ت٘ ْ :ا ؿادز ٛٓ ٝعـاب عوىٟ
غ ١ٛؿد ُػس ًّ ؿبى ٗٓ ٛأػوع ًّ اهسؿاب ٞاهـبوٞٚو ٗاهسؿاب ٞاهـبو ٞٚأػكىى ًىّ ا ؿىادزٝو
عوىى ٟا٪ؿىىى أْ ا ٜغىىِٙ ١ٛػىىس ضىىٚلْ٘ ؿىىد زٗدىىع ًىىّ ؿبىىى اسبلً٘ىىٞو بىىى ْ اهِاغىىسّٙ
ضٚلُْ٘٘ ضعدا ١ددا ب٘د٘د اهسؿاب ٞاهـبوٚى ;ٞذهىم  ْ٪اسبلً٘ىٓ ٞى ٛاهىل ضىووشٌى ٓىرٖ
45
ا طٗ٧هٞٚو ٗهّ كلْ٘ ِٓان ًؿادز.ٝ
379

380

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُ ٞٚب اً٪ظ ٗاهَ٘ٚ
ٙىىِـ دضىىو٘ز اهطىى٘داْ اُ٨وـىىىاه ٛهطىىِ َ4005 ٞيف اهؼؿىىى اهجىىىاًُِ ٛىىٕ بعِىى٘اْٗ :ثٚـىىىٞ
اسبـ٘ق ٗذبم بِد سسٙى ٞاهوعىبر ٗاٮ عى َ٩عوى ٟا٬كى" ٛهلىى ًى٘ا ّ سىف ٙ ٨ٱـٚىد يف سسٙىٞ
اهوعىىبر ٗكوـىىُٗ ٛػىىس ا عوً٘ىىات ٗا رب٘عىىات ٗاه٘ؾىى٘ي اهؿىىشاػ ٞدْٗ ًطىىاع باهِوىىاَ
ٗاهطٗ ًٞ٩ا٩ ٪ق اهعاًٞو ٗذهم ٗػـا ا ؼبىددٖ اهـىاُْ٘و ٗكلؼىى اهدٗهى ٞسسٙى ٞاهؿىشاػٞ
ٗٗضا٢ى اٮع َ٩ا ٪سٗ ٠ػـا ا ِٙوٌٕ اهـاُْ٘ يف صبوٌع دميـسا ٛو ٗكووصَ كاػىٗ ٞضىا٢ى
اٮع َ٩بذ ٩ق ا ِٔٗ ٞبعدَ ثاز ٝاهلسآٚى ٞاهدِٚٙى ٞأٗ اهعسؿٚى ٞأٗ اهعِؿىس ٞٙأٗ اهجـاػٚى ٞأٗ
اهىىىدع٘ ٝهوعِىىىؽ أٗ اسبىىىسب" ٓىىىرا ٓىىى٘ ُىىىـ ا ىىىادً 3( ٗ 4( ٗ 6( 39 ٝىىىّ دضىىىو٘ز اهطىىى٘داْ
اُ٨وـىىاه ٛهطىىَِ4005 ٞو اهىىر٧ٙ ٠كىىد اضىىوـ٩ي اهؿىىشؽو ػٌىىّ اهغس ٙى أْ كىىوٍ ًٱؿىىادزٝ
ؾشؽ بطب أ باز أٗ ًـا٨ت زأ.ٜ
ْ ًؿادز ٝاهؿشؽ ًّ أض٘أ اهـسازات اهل ميلّ أْ كونىر ُٔ٪ىا ًىّ ا٪غىٚا ١اهىل ٨
ٙـبىى ا وٌىىع اهىدٗه ٛػٔٚىىا أ ٜعىرزو ٗٓىىٍ ٙعوـىدْٗ أْ سسٙىى ٞاٮعىٗ َ٩سسٙىى ٞاهؿىشاػً ٞىىّ
أضاضىٚات سـىى٘ق اٮُطىىاْ اهىى٘ازد ٝيف ا ٚجىىاق اهعىا  ٛسبـىى٘ق اٮُطىىاْ ا ٘ؿعىى ٞيف عىىاَ َ6921
ٗذبدٙدٳا يف ا ادًِٕ 69 ٝو بى ْ ا وٌع اهدٗهٙ ٛس ٠أُىٕ ذا كاُىم ِٓىان قى٘ابط ػٚذى
أْ كلىْ٘ عى اهدضىىو٘ز ٗعى اهـىى٘اُ و ٗأْ أ ٜغىىنـ ؼبٚىىد عىىّ ا٪دا ١ا طىىٗ٧ي أٗ ميىىظ
سسًات ا ٬سٗ ّٙسـ٘ؿٍٔ أٗ أعساقٍٔ أٗ ٙسً ٍٔٚىا هىٚظ ػى ٍٔٚأْ ؽبكىع ٓىرا اهػىنـ
41
هوـكا١و ٗأْ اهـكا ١كؼٚى بإؾداز اهعـ٘ب ٞا ِاضب.ٞ
ٗبوغىم سىا٨ت ًؿىادز ٝاهؿىشؽ اهطى٘داُ ٞٚى٩ي اهعىاَ  َ4065عبى٘  52ساهىً ٞؿىىادزٝ
بعد اهرباع ًّ ٞدٔاش اًّ٪و باٮقاػ ٞأزبىع سىا٨ت ٙـىاؾ هوؿىشؽ ىدٙ ٝىَ٘ أٗ ٙىً٘
ػـطو ٗث٩خ سا٨ت ٙـاؾ ؿؿر ٝيف سدٗد عػس ٝأٙاَ أضب٘ع و ٗ ٙـاؾ ٗاسىد ٘ٙىى
49
ا دٗ ٠اشباف بإٙـاؾ دسٙد ٝاهوٚاز اهر ٜاضوٌس د ٝمخط ٞأغٔس.
ْ ؿساز ٙـاؾ أ ٜؾىشٚؼ ٞأٗ كعوٚىف ؾىدٗزٓا ٓىرا اً٪ىس بىر ًـبى٘ي عا ٚىا ٗٙى٧دٜ
غلاهٚات كجر ٝددا هودٗه ٞاهل كـدَ سلً٘ؤا عوى ٟذهىمو ٗعبىّ يف اهطى٘داْ منىازع
ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ٗ ٙـاػٔىىا ببطىىا  ٞغىىدٙد ٝدْٗ أْ ُىىدزن أْ ع٘اؿ ى ذهىىم ٗ ٌٚىى ٞعا ٚىىا
41
ٗميلّ أْ ككع اهط٘داْ يف شٙى ؿا ٌٞ٢اهدٗي ا٪ض٘أ يف ًعازب ٞسس ٞٙاٮع.َ٩
ٗهـىد كعسقىم ؾىشٚؼ ٞاهوٚىاز اهطى٘داًُ ٞٚؿىادز ٝأعىدادٓا ٗ ٙـاػٔىا ىدً٘ٙ 650 ٝٳىا
ىى٩ي اهعىىاً ا اقىىَ4061 ٚو ٗٗ َ4069ذهىىم يف اهؼىىلً ٝىىّ  63دٙطىىٌ ٗ َ4065سوىىٟ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ً60ىىاٗ َ4061 ٘ٙهـىىد عىىادت هوؿىىدٗز بـىىساز ًىىّ احمللٌىى ٞاهدضىىو٘زٞٙو ثىىٍ يف بداٙىى ٞاهعىىاَ
ٗ َ4069يف ُٔا ٞٙاهعاَ ُؼطٕ َ4069و ٗكعسقم دسٙد ٝاهوٚاز اهط٘داُ ٞٚجى ٓرا اٮٙـاؾ يف
اهعىىىاَ َ2012و ػؼىىىٙ ٛىىىَ٘ ٘ٙ 64هٚىىى٘ َ4064و أٗؿىىىؽ دٔىىىاش اً٪ىىىّ "اهوٚىىىاز" بىىىدْٗ بىىىدا ١أٜ
أضىىبابو ٗؿىىد عىىاٗدت اهؿىىشٚؼ ٞاهؿىىدٗز بعىىد عىىاً ًىىّ اٮٙـىىاؾ يف اهطىىادع ًىىّ ُٚ٘ٙىى٘
َ4062و بـساز ًّ احمللٌ ٞاهدضو٘ز ٞٙأٙكٳا.
ا ٙ٧دْٗ ؿادز ٝاهؿشؽ
ذكىىس ٗشٙىىس اٮعىى َ٩اهطىى٘داُ ٛد .أمحىىد بىى٩يو يف كؿىىسؼبات هوؿىىشاػ ٚو ْ "ؿىىاُْ٘
دٔىىاش اً٪ىىّ ٗا نىىاب سات أعرىى ٟازبٔىىاش سىىف ا ؿىىادزً ٝوىىً ٟىىا زأ ٠أْ ِٓىىان كٔدٙىدٳا هً٫ىىّ
اهـىىً٘ ٛأٗ ثىىاز ٝاهلسآٚىى ٞأٗ بىىح اهػىىا٢عات ٗاهؼ ى "ٗ .ؿىىاي بىى٩يً" ْ :ؿىىادز ٝاهؿىىشؽ
49
ضوطوٌس ًا اضوٌس ؿاُْ٘ دٔاش ا ًّ٪اسباه."ٛ
ٗيف  40دٙطىىٌ  َ4065داػىىىع ًىىدٙس دٔىىىاش اً٪ىىّ ٗا نىىىابسات اهطىى٘داُٛو اهؼسٙىىىف أٗي
ضبٌد عرا ا ٘ وعّ كعاًى دٔىاشٖ ًىع اهؿىشاػ ٞاهطى٘داُٞٚو ٗمحوىٔا ا طىٗ٧هٞٚو سٚىاي ًىا
ٙوشف بٔا ًّ دىسا١ات اضىوجِا ٞٚ٢كؿىى سىد ا ؿىادزٗ ٝاٮب٩قوؿبىى أْ ٙعىلؾ بىذْ اشبرى٘ٝ
كػىىٖ٘ ؾىى٘ز ٝاهطىى٘داْ اشبازدٚىٗ .ٞؿىىاي عرىىا يف سىى٘از أدسكىىٕ ًعىىٕ ؾىىشٚؼ( ٞاهطىى٘داُْ : ٛ
اٮدسا١ات ا ونر ٝقد اهؿشؽ ٙ ٨ـؿد ًِٔا "اهؼعى اهوعطىؼ ٗ "ٛمنىا عٌىا ٨بىدأ اهـىاُْ٘
ٗاهر ٜؿد ٙوىذ س هونؼٚىؽ اهكىسزو ٗؿىاي أٙكٳىا" :سـٚـى ٞعبىّ ُكىرس اقىرسازٳا هؼعىى ٓىرٖ
ا٪غىىٚا"١و ًؤٌٳىىا اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚبىىازبِ٘ل اٮثىىازٗ ٝككىىن ٍٚاهـكىىاٙاو ًطوػىىٔدٳا
بِػسٓا ٳا ٙوشدخ عّ كعسل ا ٪ؼاي هوشسغات أثِا ١كسسٚؤٍٗ .غدد ًدٙس دٔىاش اً٪ىّ
عو ٟأْ كؿسؾ اهؿىشؽ بِػىسٓا ًعوً٘ىات سى٘ي كعىسل ا ٪ؼىاي هووشىسؽو كىاْ ٙطىوشف
ا ؿادز ُٕ٪ " ٝبر ؾشٚح ًٗكىنٍو ٗػسٙى ٨ ٞأضىاع هلىا ًىّ اهؿىش"ٞو ًـىسا بىذْ اٮدىسا١
اشباف ؿادز ٝاهؿشؽ ز ا أد ٠هوػ٘ ٕٙؾ٘ز ٝاسبسٙات يف اهط٘داْو ٗاضودزن بىاهـ٘ي:
"هلىىّ ًىىّ ا وطىىب باعوـىىاد ٜاهؿىىشؼ ْ٘ٚأُؼطىىٍٔ اؾىى ٞأٗه٣ىىم اهىىرٙ ّٙصٙىىدْٗ اهـؿىىٞ
ِٗٙـوْ٘ ا٪سداخ برسٙـً ٞكنٌ ٞهل ٛكػٖ٘ اهؿ٘ز."30ٝ
داُات قد ا ؿادز ٝضبوٚا ٗ ؿوٌٚٚا ٗدٗهٚا
أداُىىم «اهػىىبل ٞاهعسبٚىى ٞعوً٘ىىات سـىى٘ق اٮُطىىاْ» ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ يف اهطىى٘داْو
ٗؿاهىىم ُىىٕ «ً٧غىىس عوىى ٟعىىدا ١اهطىىورات ا وؿىىاعد بػىىد ٝسبسٙىى ٞاهؿىىشاػ»ٞو ٗأقىىاػم ْ
«ع٘د ٝاهطورات اهط٘داُ٪ ٞٚضو٘ب ا ؿادز ٝمتجىى طباهؼى ٞهلىى ا٪عىساؾ ٗا ٘اثٚىف اهدٗهٚىٞ
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اهل ككٌّ سس ٞٙاهؿشاػٗ ٞعدَ اهوكٚٚف عو ٟاهؿشاػ» ٚو ٗ ىاهبم باهو٘ؿؽ اهؼ٘ز ٜعّ
اهوكٚٚف عو ٟاهؿشؽ ٗاهعىاًو ػٔٚىاو ٗكىرهم بكىٌاْ ًِىاحل اسبسٙىٗ ٞاً٪ىّ هوؿىشاػٚ
36
ٌازض ٞعٌؤٍ يف أًاْ.
ٗضوط كـسٙس ِوٌ" ٞؾشؼ ْ٘ٚسبـ٘ق اٮُطاْ" (دٔس و اهك٘ ١عوى ٟاُ٨ؤاكىات حبىف
اهؿشؽ ٗاهؿشؼ ٚيف اهط٘داْ ٩ي اهؼلً 3 ًّ ٝاً 4 4062 ٘ٙىاَ4065 ٘ٙو ٗزؾىد
اهوـسٙس  11ساهً ٞؿادزًِٗ ٝع ؾدٗز اربرت حبىف اهؿىشؽ ٗ 63اعوىدا ١عوى ٟاهؿىشؼ ٚو
ٗأػىىسد ًطىىاس ٞهُ٩ؤاكىىات قىىد اهؿىىشؼٚات ٗكِىىآً ٛذىىس ٝاهؿىىشؼ ٚبطىىب اهب٣ٚىى ٞبىىر
34
ا ٘اكٌ ٞٚازض ٞا ِٔ.ٞ
كٌىىا ُىىدد ا سؾىىد اهطىى٘داُ ٛسبـىى٘ق اٮُطىىاْ باهلذٌىى ٞا و٘اؾىىو ٞعوىى ٟسسٙىى ٞاهِػىىس
ٗاهوعبر بػلى عاَ ٗ ٙـاؾ ؾشٚؼ ٞاهوٚاز ا طوـوًِ ٞر أكجس ًّ غٔس ّٙبػىلى ىافو
33
ٗأعسب عّ ؿوـٕ شا ١ؾشٗ ٞض ًٞ٩اهؿشؼٗ ٚاهعاًو باهؿشٚؼ.ٞ
ٗكاْ ًسكس اهدٗس ٞسبس ٞٙاٮع َ٩ؿد ُػس كـسٙسٳا عّ سسٙى ٞاهؿىشاػ ٞيف اهطى٘داْو
أغاز ػ ٕٚأُىٕ يف عىاَ  4066مت بى٩ق أٗ ك٘ؿٚىؽ أكجىس ًىّ عػىس ّٙؾىشٚؼٞو ٗاعوـىاي
32
ٗكعر ٙعػس ٝؾشؼٗ ٚضباكٌ ٞعب٘ ً 64ساض ٩ؿكاٚ٢ا.
ٗأسىىىدثم ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ ٗ ٙـىىىاؾ بعكىىىٔا عىىىّ اهؿىىىدٗز كىىىذثرٳا كىىىبرٳا يف أٗضىىىا،
اهؼاعو اهطٚاض ٚيف اهط٘داْ ًّ أسصاب ٗدبٌعات سصبٚىٞو ػـىد أداُىم (ازببٔى ٞاه٘ ِٚىٞ
اهعسٙكىى ٞا عازقىى ٞيف بٚىىاْ هلىىا ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ٗ ٙـاػٔىىا ٗٗؾىىؼم أدٔىىص ٝاً٪ىىّ بذُٔىىا
ًعود  ٞٙعوى ٟاًوىداد عٌىس اهِوىاَ عوى ٟاسبسٙىات ٗاهؿىشاػ ٞباهسؿابىٗ ٞاهـٌىع ٗا ؿىادز ٝؿبىى
اهربع ٗبعدٖ; هولبٚد أؾشابٔا طا٢س ًاه.ٞٚ
ٗٗؾىىىؽ سىىىصب اهبعىىىح اهعسبىىى ٛا٨غىىىلاك ٛا عىىىازل ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ اهطىىى٘داُٞٚ
با صزٝو ٗبذُٕ دص ًّ ١اسبٌو ٞاهػسض ٞعو ٟاسبسٙات اهعاًٞو ٗؿاي ا وشدخ اهسمس ٛباضٍ
اسبصبو ضبٌد قٚا ١اهدّٙو ْ اهطورات ا عِٚى ٞبىدً ٨ىّ أْ كوذىذ اهـكىا ١ػإُٔىا كـىَ٘
ؿادز ٝاهؿشؽ ًّ دْٗ بدا ١أضباب هولْ٘ ؿٌٳا ٗسلٌٳا يف اه٘ؿىم ُؼطىٕو ًىّ دْٗ
35
أْ كوال هوٌوكسز ّٙػسؾ ٞهورعّ يف ؿساز ا ؿادز ٝأٗ ا راهب ٞبوع٘ٙا.
ٗأكىدت اهل٣ٚىى ٞاهطىى٘داُ ٞٚهوىىدػاع عىىّ اسبـىى٘ق ٗاسبسٙىىات اضىىوٌسازاُؤاكات اسبسٙىىات
باهطىى٘داْ ٗزددت (اسبسٙىىات با٢بىى ٞمتاًٳىا ٗ اهبىىم اهل٣ٚىى ٞيف بٚىىاْ هىىٕ أؾىىدزكٕ يف اشبس ىىَ٘
بإكاسى ٞاسبسٙىىات اهؿىىشؼٗ ٞٚسسٙىى ٞاهوعىىبر ٗكىىؽ ٙىد ا٪دٔىىص ٝاًِٚ٪ىى ٞاهىىل كؿىىادز ٗكساؿى

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهؿشؽٗ .ؿاهم اهل ٞ٣ٚأْ ًؿادز ٝاهؿشؽ ٗعسؿو ٞاسبسٙات ٧ٙكىد عىدَ ددٙى ٞاسبلً٘ىٞ
31
يف كاس ٞاسبسٙات ٗعدَ زببؤا اهؿادؿ ٞيف اهد ٘ي يف س٘از ب كاػ ٞاهـ٘ ٜاهطٚاض.ٞٚ
زا ١سس ٝس٘ي ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُ:ٞٚ
كؿدز يف اشبس َ٘ أكجس ًّ مخطى ؾىشٚؼ ٞضٚاضىٗ ٞٚادوٌاعٚىٗ ٞاؿوؿىادٗ ٞٙػِٚىٞو
بعكٔا ٗ ًٛ٘ٙا ٬س أضب٘عٛو ًّ بِٔٚا ًا ٙـازب  45عِ٘اُٳا ضٚاضٚاٗ .كطىعْ٘ يف ا ٣ىًِٔ ٞىا
جيو٘ك ٞهوػسكات بػلى كاًى أٗ هدٔٙا أضٍٔ ه٫ػساد ػٔٚا.
ٗزبٍ أْ اهؿىشاػ ٞاهطى٘داُ ٞٚعٌسٓىا  662عاًٳىاو  ٨أْ اهؿىشاػ ٞمل كؿىى ًسسوىٞ
اهِك٘ز بعدو ِٗٓان قعؽ ًٔ ًسب٘ ،بكعؽ أكادميً ٛىع بٚىاب أغىٚا ١كىجر ٝدىداو
ٗعدَ ُك٘ز اهؿشا ػٓ ٞرا ٙ ٨ع د ى٘ي اهدٗهى ٞعازبى ٞؿؿى٘ز اهؿىشاػٗ ٞهلىّ ٨بىد ًىّ
دو٘ع ا٪كادميٗ ٚاٮعٗ ًٚ٩اهطٚاض ٚٮدسا ١عٌو ٞٚاؾ٩ل ع ًٛ٩هلىٙ ٛؿىوش٘ا
39
ًِآر اٮع٘ٙٗ َ٩ػسٗا اهودزٗ ٙهٚظ اهود ى ا ً٪ػـط.
ٗكـ٘ي ؾشٚؼ ٞاه٘ ّ يف بٚاْ ؾادز هلىا يف اشبس ىَ٘ بو٘ؿٚىع ٘ٙضىؽ ضىٚد أمحىد وٚؼىٞ
ز٢ىىٚظ صبوىىظ داز ٝؾىىشٚؼ ٞاهىى٘ ّ بعىىد ًؿىىادز ٝأسىىد أعىىدادٓا بعىىد اهرباعىى ْ " ٞضىىورات
يف اهط٘داْ كؿادز اهؿشؽ ٗذهم بعد اهربىعو سىل ٙٱىد و٘ا
دٔاش اٗ ًّ٪ا نابسات اه٘
اهؿىىشٚؼ ٞيف طىىا٢س ٗٙلىىْ٘ اهـىىساز جابىى( ٞؿسؾىى ٞأقىىاْ و ٗكىىركر هىىسٚ٢ظ اهوشسٙىىس
31
ٗاهِاغس بذْ  ٨ؼبوٌ٘ا بـ٘ي اسبـا٢ف حبراػرٓا.
ٗٙـىى٘ي عىىدد ًىىّ اهؿىىشؼ ٚأْ اشباضىىس ا٪كىى يف ؿىىساز ا ُؿىىادزٓ ٝىى ٛاسبلً٘ىىىٞ
ُؼطٔاو ً٧كد ّٙأْ ًجى ٓرٖ اهـسازات هّ كصٙد اسبلً٘ ٞاهط٘داُ ٨ ٞٚاهعٱصه ًّ ٞا وٌع
اهدٗه ٗ ٛٱبعد ا طاػ ٞبٚىٍِٔ ٗبى اسبسٙى ٞا ِػى٘دٖ ٨زكـىا ١اهىدٗي ٗزػعٔىا ًىّ دزدىات ازبٔىى
بلػؼٔا ك٘اًّ ب٧ز اهؼطادو ٗاشبوى اٮدازٗ ٜاحملط٘ب.ٞٚ
ٗهـد أبد ٠عدد ًّ زٗاد اهؿشاػ ٞاهطى٘داُ ٗ ٞٚأ٢ىا اًوعاقىٍٔ ٗكىرًسٍٓ ًىّ كىد ى
دٔىىاش اً٪ىىّ يف اهػىىذْ اهؿىىشؼٛو ٗٙـىى٘ي ز٢ىىٚظ ا وىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات
اهؿشؼ ٞٚا٪ضواذ ػكىى اهلل ضبٌىد ٗٓى٘ ز٢ىٚظ ذبسٙىس ضىابف هعىدد ًىّ اهؿىشؽ اهطى٘داُٞٚ
سٓىىا ؾىىشٚؼ ٞاشبس ىىَ٘ ا طىىوـو ْ " :ٞاهػىىذْ اهؿىىشؼ ٟيف اهىىب٩د ٙٱىىداز ب٘اضىىر ٞا وىىظ
اهـىىً٘ ٟهوؿىىىشاػٗ ٞا رب٘عىىىات اهؿىىىشؼ ٞٚعىىىّ سٙىىف ؿىىىاُْ٘ ىىىاف ٓىىى٘ ؿىىىاُْ٘ اهؿىىىشاػٞ
ٗا رب٘عات اهؿشؼٞٚو ٗ ْ٪اهـاُْ٘ اشباف ٙـٚىد اهعىاَ ػـىد كىاْ ًىّ ا سدبى ٟأْ ٙلىْ٘
ا وظ ٓ٘ ازبٔ ٞاهو ٟذباضِ اهؿشؽ ذا ٗؿعم يف أ را ١طباهؼ ٞهوـاُْ٘."39.
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بر أْ ا٨ذباد اهعاَ هوؿىشؼ ٚاهطى٘داُ ٚزأ ٠أُىٕ هىٚظ ِٓىان سسٙىً ٞروـى ٞأٗ زؿابىٞ
ًروـٞو ٗؿاي ًسكك ٟغر ْ ٞاذبىادٍٓ قىد اهسؿابىًٗ ٞؿىادز ٝاهؿىشؽو ٗهلِِىا ُراهى
20
اهؿشؼ ٚباهدؿٗ ٞاهوب سو ٨ ٟكؿاب اهؿشاػ ٞيف ًـوى.
ٗدعىىا اذبىىاد اهؿىىشؼ ٚاهطىى٘داُ ٚا٪دٔىىص ٝا نوؿىىٞ
ا عوً٘ات مل كعد سؿس ٞٙعوى ٟاهِاؿىى اهى٘زؿ ٛػـىط"و ًػىرٳا
26
أؾبح أًسٳا بر صبدٍ.

عىىدَ كعرٚىىى اهؿىىشؽ "ْ٪
أْ اٮٙـىاؾ بٔىرٖ اهرسٙـىٞ

ًعاُا ٝسـٚـ٘ٙ ٞٚادٔٔا اهؿشاػ ْ٘ٚيف اهط٘داْو ٗ ٨كـوؿس ػـط عوٙ ٟـاؾ اهؿىشؽ
أٗ اهوكىىٚٚف عوىى ٟاسبسٙىىات اهؿىىشاػً ٞٚىىّ ؿبىىى اهطىىوراتو بىىى كوعىىدآا ٗقىىع اهؿىىشايف
24
ُؼطٕو ٗب ٞ٣ٚعٌوٕ داُ اضوغ٩هٕ ًّ ؿبى اهِاغس.ّٙ
زا ١ؿاُُ٘ ٞٚس٘ي ا ؿادز:ٝ
٧ٙكد اه ٗػٚطر عو ٛضبٌد ت٘ أْ اسبلً٘ ٞاهط٘داُ ٞٚهّ دب بر ُوىا٢ر اضىسٝ
ذا أؿدًم عوً ٟؿادز ٝأ ٜؾىشٚؼٞو ٗميلىّ هوشلً٘ى ٞأْ كونىر أضىاه ٚأ ىس ٠ؿاُُ٘ٚىٞ
ٗدضو٘زٞٙو ٗكؿى ُؼظ ٓرٖ اهِوٚذٞو ًّٗ ذهم ًج ٩ذبط أدا ١اهعٌىى اٮعً٩ى ٛعاًىٞ
ٗاهؿشؼ ٛاؾٞو ٗكؼعٚى دٗز ا وظ اهـً٘ ٛهوؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼٞٚو أٗ عرىا١
23
ضورات أعو ٟه٘شٙس اٮع َ٩ساؿب ٞأدا ١عٌى اهؿشاػ.ٞ
ٗٙؿىىىؽ ز٢ىىىٚظ ًسكىىىص اشبس ىىىَ٘ اهىىىدٗه ٛسبـىىى٘ق اٮُطىىىاْ د .أمحىىىد ا ؼىىىل ًؿىىىادزٝ
اهؿشؽ دْٗ ؿساز ؿكىا ٛ٢بذُٔىا اُؤىان سبـى٘ق اٮُطىاْو ٗؿىاي ْ اٮدىسا١ات اهىل دبىسٜ
حبف بعا اهؿشؽ ًّ ًِع باع ٞأٗ اعلال عوً٘ ٟاد ًِػ٘زٝو كوِاؿا ًىع اهدضىو٘ز ٗ٨
ضىِد هلىىا ًىىّ اهـىاُْ٘و ٨ػوٳىا أْ اهسؿابىى ٞعوى ٟاهؿىىشؽ ًسػ٘قىىٞو ٗبىر ًطىىٌ٘ل بوىىد ى
اهطورات ا ًِٞٚ٪أٗ اٮداز ٞٙهوـٚٚد سف أ ٜؾىشٚؼ ٞيف اهؿىدٗزٗ .ؿىاي ْ ًؿىادز ٝاهؿىشؽ
ٓ ٛع٘د ٝهوسؿاب ٞعوى ٟاهؿىشؽو كٌىا أُٔىا طباهؼى ٞهودضىو٘ز اهىر ٜمت ؿىسازاٖ ٗٙىِـ عوىٟ
عىىدَ دىى٘اش اهسؿابىى ٞأٗ ا ِىىع أٗ اهوعرٚىىى حبىىف اهؿىىشؽو داعٚٳ ىا كىىى اهؿىىشؽ أ ٨كطوطىىوٍ
22
هـسازات ًؿادز ٝاهؿشؽ.
أثس ا ؿادز ٝيف كسادع اهؿشاػ ٞاهط٘داُ:ٞٚ
بىىاهِوس كـسٙىىس ا وىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات يف اهطىى٘داْ ٗاهىىرٙ ٜـىىٚظ
اُوػاز ٗك٘شٙع اهؿشؽو ظبد أْ اهؿشؽ غٔدت كسادعٳا طبٚؼا ٙطىوشف اهدزاضىٗ ٞا عازبىٞ
ٗػب حبح ا٪ضباب اهل أدت هً ٕٚع ٗد٘د ػسق ٞٚؿ٘ٙى ٞهوىذثس اهؿىشؽ بىاٮع َ٩ازبدٙىد

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

داُ أضباب أ س ٠كوعوف بٔاًؼ اسبس ٞٙا وىال ًٗؿىادز اهؿىشؽ ًىّ ؿبىى دٔىاش اً٪ىّ
اه٘ و ٗدى٘د ٝاحملوى٘ٗ ٠دزدى ٞاُ٨كىبا ،عىاٙر ا٨سىلاؾ اهؿىشؼٗ ٛآ٨وٌىاَ بـكىاٙا
25
ازبٌآر.
ٗٙبوىىع عىىدد اهؿىىشؽ اهؿىىادز ٝيف اشبس ىىَ٘ سو ى ٟاهعىىاَ  َ4069عبىى٘  19ؾىىشٚؼٞو 29
ؾىىشٚؼ ٞغىىاًوٞو ٗ 66ؾىىشٚؼ ٞزٙاقىىٞٚو ٗ 9ادوٌاعٚىىٗ .ٞبوىىع ا ربىى٘ع ًىىّ ٚىىع اهؿىىشؽ
 663.1أهىىؽ ُطىىنٞو ًِٔ %21ىىا ًىىّ ُؿىى ٚاهؿىىشؽ اهطٚاضىى % 34 ٗ ٞٚهوؿىىشؽ اهسٙاقىىٞٚ
ٗ %40هوؿشؽ اٮدوٌاع.ٞٚ
ٗبوع ك٘شٙع اهؿشؽ اهػاًو 615 ٞأهىؽ ُطىن ٞى٩ي اهعىاَ ٗ 4062كسادىع اهو٘شٙىع ى٩ي
اهطِ٘ات اهج٩خ ا اقىً ٞٚىّ  %20يف  % 33 4064يف ٗٗ 4063ؾىى  %41يف َ4062و
سو ا ٙعادي ٩ % 46ي ث٩خ ضِ٘ات ٗ ا ٙػر أْ اهِطبٞ
أ ٜبِطب ًّ %9 ٞعاَ
ضوؿى سؿاٚ٢ا اهؿؼس ٩ي  60ضِ٘ات عوى ٟا٪كجىس ًىا مل ؼبىدخ كغىر يف ا عرٚىات
ازباز ٞٙساهٚاٙٗ .ػر ًعدي اغبؼال اهؿشؽ ا٨دوٌاع ٞٚكسادع طبٚؽ ٗٓ٘ ِٙطذٍ ًع
ُوىىا٢ر دزاضىى ٞضىىابـ ٞأغىىازت أْ ا ٘اؿىىع اٮهللُٗٚىى ٞكسكىىص عوىى ٟا ٪بىىاز ٗا ٘قىى٘عات
ا٨دوٌاعٚىى ٞبِطىىب ٞكصٙىىد عوىىٗ % 90 ٟػـىا هِوىىا٢ر حبىىح أدىىساٖ اهىىدكو٘ز ضبٌىى٘د ؿوِىىدز عوىىٟ
21
ادبآات اهِػس يف غبلات اهو٘اؾى ا٨دوٌاع ٛب اهط٘داُ. ٚ
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ٗٙػر اهسضىٍ اهبٚىاُ ٛأعىً ٖ٩عىد٨ت بىر ا بىاع ًىّ اهؿىشؽ اهطٚاضىٗ ٞٚاهسٙاقىٞٚ
ٗا٨دوٌاع ٞٚيف اهط٘داْٗ .ػـا ٧غسات كـسٙس ا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػٗ ٞا رب٘عىاتو هوعىاَ
.َ4061
من٘ذز هؿشٚؼ ٞض٘داُ ٞٚكلسزت ًؿادزكٔا :دسٙد ٝاهوٚاز:
ُػذت دسٙد ٝاهوٚاز ب٘ؾؼٔا ػلسٗ ٝز ٞٙ٦دا ى أزٗؿ ٞؾشٚؼ ٞاهطى٘داُ ٛب٘اضىر ٞعىدد
ًّ اهؿشؼ ٚبس٢اض ٞا ِٔدع عجٌاْ ًربى و ٗٓى٘ ًِٔىدع كٌبٚى٘كس ربىسز يف داًعىات
ًؿىىسو ًِٗىىر أْ كىىاْ اهبٳىىا عػىىف اهعٌىىى اهجـىىايف ٗاهعٌىىى اهؿىىشؼٛو ٗػىى٘ز ربسدىىٕ عىىاد
هوطىىىى٘داْ ٗعٌىىىىى يف اهووؼصٙىىىىْ٘ يف ُوىىىىاز ب سُىىىىاًر ًطىىىىابـات عىى ى اضىىىىونداَ اسب٘اضىىىىٚ
اٮهللُٗ ٞٚأٗ اهلٌبٚى٘كسو ٗٓى٘ ؿسٙى اهػىبٕ ب ُىاًر ًىّ ضىربح ا وٚىْ٘ يف ا َ٪بى ٛضىٛ
ٗاهر ٜكاْ ٙـدًٕ د٘زز ؿسداسٛو بعدٓا أؾبح كاك عٌ٘د بذغىٔس اهؿىشؽ اهطى٘داُٞٚ
ٗكاكى غىىبان كٌىا ٙـ٘هىىْ٘و ػلىاْ عٌىى٘دٖ سىدٙح ا دِٙىى ٞبىاهسأ ٜاهعىىاَ أٗ ٨ثىٍ جبسٙىىدٝ
اهؿشاػ ٞثاُٚٳا ثٍ جبسٙد ٝاهط٘داُ ٛثاهجٳىا ثىٍ بىاه َ٘ٚاهوىاه ٛزابعٳىا ٗأ ىرٳا جبسٙىد ٝاهوٚىاز ًجىاز
آوٌاَ اهـساٗ ١ا طٗ٧ه  .بعىدٓا أضىظ ٗكاهى ٞأُبىا ١هللُٗٚى ٞأمسآىا ٗكاهى ٞاهػىٌظو
ٗأ رٳا أضظ ًع شً ٕ٢٩دسٙىد ٝاهوٚىازو عوى ٟؾىعٚد ًوؿىى ػـىد أضىظ ًىع ىس٧ً ّٙضطىٞ
اهسأ ٜاهعاَ اشبر ٞٙسٌِٚا كاْ كاكى عٌى٘د بؿىشٚؼ ٞاهىسأ ٜاهعىاَو ٗٓى٘ زدىى ً٘قى٘عٛ
ٗكاك دٚد ٗدؿٚف ددا يف ًعوً٘اكٕ  ٨ميلِٕ أْ ٙلو ًعوً٘ ٨ ٞبعد أْ ٙطو٘ثف ًِٔاو
ٗٓ٘ زدى ًو٘اقع دىداو ًٗىسْ يف كعاًوىٕ ًىع ا ٬ىسٗ .هِدعىٕ يف ٓىرٖ ا طىاس ٞهٚشىدثِا عىّ
دسٙد ٝاهوٚاز:
كِا ُس ٠أْ ٗاد اهؿشاػ ٞأْ كلْ٘ ٓ ٛهطاْ ساي اهػع اهط٘داُٗ ٛا داػع عِٕو
ٗكعبِا ددا س٘اه ٛضىو ٞأغىٔس ُعٌىى يف ٗقىع اهطٚاضى ٞاهوشسٙسٙى ٞزبسٙىد ٝاهوٚىازو يف ؾى٘زٝ
ُوس ٞٙؿبى أْ ُربـٔا بعد ؾدٗز اهؿىشٚؼٞو ٗؾىدزت اهؿىشٚؼ ٞػعى ٩يف أبطىرظ َ4009
يف ىىسٗؾ ؾىىعبٗ ٞغىىاؿ ٞدىىداو ُٔ٪ىىا ٗادٔىىم ًِىىر أٗي ٙىىَ٘ ؾىىدزت عىىدا ١غىىدٙدٳا دىىدا ًىىّ
طبووؽ ازبٔاتو ٗٙلؼ ٛأْ ؾشٚؼ ٞاهوٚىاز ٓى ٛاهؿىشٚؼ ٞاه٘سٚىد ٝاهىل مل كطىورع اهـٚىاَ
بذ ٜمحو ٞع ُٞٚ٩ؿبى ؾدٗزٓا هسػا كى ازبٔات اٮعُ ًٞٚ٩ػس عُ٩ات اهؿىشٚؼٗ ٞهى٘
با ىىاي .ىىىاذا اعوـىىد أْ اهطىىىب ٓىىى٘ ضبازبىى ٞهلىىىرٖ اهسٙ٦ىىى ٞاهؿىىشؼٗ ٞٚهوطٚاضىىى ٞاهوشسٙسٙىىىٞ
29
ازبدٙد.ٝ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗهد ٠اهوٚاز كواب أضو٘ب – ًٗا ٙصاي اسبىدٙح ه٫ضىواذ عجٌىاْ ًربى ٗ -منِىع ػٚىٕ
اضونداَ كوٌ ٞأٗ عباز ٝاهِواَ اسباكٍ ض٘ا ١يف اهسأ ٜأٗ اشبى ُٔ٪ىا ببطىا  ٞكعى عىدَ
ا٨عىىلاؾ بػىىسع ٞٚاسبلً٘ىى ٞاسباهٚىىٗ ٞا لىىْ٘ اهلٚلوىى ٛهودٗهىى ٞاهطىى٘داُٞٚو ٗٓىى ٛعبىىازٝ
كطوندًٔا ا عازق ٞكجرٳا.
ٗٙكىىٚؽ ا ِٔىىدع عجٌىىاْ ًربى ؿىىا :٩٢هىىد ٠دسٙىىد ٝاهوٚىىاز ضٚاضىى ٞذبسٙسٙىىً ٞلو٘بىىٞ
ٗكىىى اهؿىىشؼ ٚيف ازبسٙىىد ٝعوىى ٟا ىى٩ع بٔىىاو ُٗىىدزب اهؿىىشؼ ٚاهعىىاًو يف اهوٚىىاز يف
اهىىدا ى ٗاشبىىاززو ٗؿبىىى ا ؿىىادز ٝا ٪ىىر ٝكىىاْ هىىدِٙا ٗػىىد ؾىىشؼً ٛلىىْ٘ ًىىّ ؾىىشؼٚ
هوودز ٙيف ؾشٚؼ ٞاه َ٘ٚاهطابع ا ؿسًِ ٞٙع٘ا ًّ اهطؼسو أًا اهدٗزات اهودزٙبٚب ٞاهدا وٚىٞ
ػِشسف عؤٚا داٌ٢ٳا ُٗػازن ػٔٚا  ْ٪ذهم ِٙعلظ ػبابٳا عو ٟعٌى اهؿشؼ ٚهدِٙا".
ٗبط٧اهِا هؤٌِىدع عجٌىاْ ًربى ز٢ىٚظ ذبسٙىس دسٙىد ٝاهوٚىاز ىاذا كلىسزت ًؿىادزٝ
دسٙد ٝاهوٚاز ػذداب بـ٘هٕ :أعوـد أْ اهطب ٓ٘ اهطٚاض ٞاهوشسٙس ٞٙهووٚىاز اهىل كـىَ٘ عوىٟ
أُٔا ؾشٚؼً ٞطوـو ٞذات زضاهٓٗ ٞرٖ اهسضاه ٞكِشؿس يف اهدػاع عّ سىف اهػىع اهطى٘داُٛ
يف اهوعبر ٗاهدػاع عّ سـ٘ؿٕو ًٌٗٔا كاْ ذهم ؿٌٳا عوً ٟؿىا اهؿىشٚؼًٗ ٞاهلٔٚىا
ٗكب اهعٌى ا ٔ اهر ٜػبطد ٓرٖ اهسضاهٞو ٗاهعٌى اهر ٜػبطىد ٓىرٖ اهسضىاهٓ ٞى٘ سطى
ضٚاضىىوِا اهوشسٙسٙىىٓ ٞىى٘ اهلكٚىىص عوىى ٟاهوشـٚـىىات اهؿىىشؼ ٞٚا٨ضوـؿىىاٞٚ٢و اهىىل كوِىىاٗي
كجرٳا ًّ اهـكاٙا – هٚطم باهكسٗز ٝؿكاٙا ػطاد – هلّ ٓ ٛؿكاٙا كجر ٝكٍٔ ا ى٘ا ّ
اهطىى٘داُٗ ٛؿىىد كوؿىىادَ أسٚاُٳىىا ٓىىرٖ اهطٚاضىى ٞاهوشسٙسٙىىً ٞىىع زببىىات اسبلً٘ىىٞو ٗزٙ٦ؤىىا
هٯعىى َ٩بؿىى٘ز ٝعاًىىٗ ٞاهؿىىشاػ ٞبؿىى٘ز ٝاؾىىٞو ِٗٙىىور عىىّ ذهىىم اٮدىىسا١ات اهعِٚؼىى ٞاهىىل
كونر قد اهؿشٚؼ ٛٓٗ ٞكجرٙ .. ٝع عبىّ عٌسُىا اهلوىًِ ٛىر أْ اُروـىم اهؿىشٚؼ ٞيف
أبطرظ  َ 4009سو ٟا ْ٨عٌسُا س٘اه ٛضىبع ٞضىِ٘ات أبوـىم اهؿىشٚؼ ٞأكجىس ًىّ ُؿىؽ
ٓرٖ ا دٝو ػذكجس ًّ ُؿؼٔا ٓرٖ اهؿشٚؼً ٞغوـٞو ٗؾى٘دزت ى٩ي اهعىاَ ا اقىَ4065 ٛ
ٗسدٖ عب٘ ً 65س ًّ ٝا رابعو ٗا ؿادز ٝبعٳا ًلوؼ ٞددا; ُٔ٪ا كؿادز بعد اهرباع.ٞ
ٗأقىىاؾ :زبىىٍ أُِىىا عبٌىىى يف ٙىىدُا سلىىٍ ًىىّ احمللٌىى ٞاهدضىىو٘ز ٞٙضىىابف أزدعِىىا بعىىد
عاً ًّ اٮٙـىاؾو ٗسؿىوِا عوى ٟؿىساز ًىّ احمللٌى ٞاهدضىو٘زٞٙو أُىٕ  ٨ػبى٘ش  ٜ٪ضىورٞ
كِؼٚرًٌٔ ٞٙا كاُم ٙـاؾ اهؿشٚؼ ٨ ٞع اهـكىا١و زبىٍ ذهىم أٗؿؼِىا ًىس ٝثاُٚى ٞكذمنىا
ٓ ٛزضاه ٞهوـكا ١أكجس جيا ٓ ٛزضىاه ٞهوؿىشاػ ٞاهطى٘داُٞٚو ْ أسلىاَ اهـكىا ٨ ١كعى
اهدٗه ٞيف غ١ٛو ػذُا أعوـىد أْ كىى ذهىم ٓى٘ اىّ هىٚظ هولوٌى ٞاسبىس ٝػشطى ٗ منىا ٓى٘
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كربٚف سبدٙح اهسض٘ي ؾو ٟاهلل عوٗ ٕٚضوٍ اهر ٜؿاي :أػكىى ازبٔىاد عِىد اهلل كوٌى ٞسىف
عِد ضوراْ دا٢سو كوٌ ٞضوراْ دىا٢س ِٓىا ٙ ٨ـؿىد بٔىا زًىص أٗ غىنـ أٗ ٗ ٚؼى ٞبعِٔٚىا
ُٔ٪ا ًا ًعسػ ٞبا٪هؽ ٗاهَ٩و اهطوراْ ازبىا٢سو ٗ منىا ٓى ٛكوٌىً ٞروـىٞو ضىوراْ دىا٢سو
عِ ٟأُٔا اهووٍ ًٌٔا كاْ ٓرا اهووٍ ًّ أ ٜدٔ ٞذات ؿ٘ٗ ٝغ٘ك ٞسوٗ ٟه٘ كاُم عوىٟ
أدًُ ٟطو٘ٙات اهدٗه.ٞ
ٗسىىى٘ي اهؿىىىشاػٗ ٞاذبىىىاد اهؿىىىشؼٙ ٚـىىى٘ي ا ِٔىىىدع عجٌىىىاْ ًربى ى  ْ :اهؿىىىشاػٞ
اهطىى٘داًُ ٞٚغوىى٘ب عوىى ٟأًسٓىىاو ٗاذبىىاد اهؿىىشؼٓ ٚىى٘ دطىىٍ ًىىِوٍ ػـىىط هوعٌىىى اهؿىىشؼٛ
ٗهىىىٚظ هدٙىىىٕ ضىىىور ٞكىىىبرٝو ِٗٙبغىىى ٛهىىىٕ أْ ٙىىى٧د ٜدٗزٳا ك٘دٚٔٚى ىا ٗ زغىىىادٙا ًٗسدعٚىىىا بى ى
اهؿشاػٗ ٞا ٧ضطات ا ٪سٗ ٠ب اهؿشاػٗ ٞاهطىورٗ ٞبى اهؿىشاػٗ ٞاهؿىشاػ٨ ٞضىلداد
ضىوراكٕو ٗاهؿىشاػ ٞاهطىى٘داُُ ٞٚعٌى ٞسبآىىا اهلل هوطى٘داْ ٗأٓوىٕ ٗسلً٘وىىٕو هلىّ بلىىى
أضؽ عبّ ُط ١ٛابوِاَ ٓرٖ اهِعٌٞو ػـد ؿىاي أسىد كبىاز ؿٚىادات اهؿىؽ اٗ٪ي يف ازبٔىاش
اسبلىىً٘ ٛاهطىى٘داُ – ٛسٌِٚىىا غىىِم اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚمحوىىٗ ٞاضىىع ٞاهِرىىاق عوىىٗ ٟشٙىىس
ا اه ٞٚا٨ذبادٗ ٜعوً ٟػسٗع ً٘اشُ ٞاهعاَ ٗ َ4065اهل عسػم ٘اشُى ٞزػىع اهىدعٍو ٗاهىرٜ
عبىىم ػٚىىٕ اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚعاًىى ٞاهػىىع اهطىى٘داُ ٛكوىىٕ ىى٩ي  21ضىىاع ٞػـىىط قىىد
ًػسٗع ا ٘اشُ – ٞؿىاي بىاسبسؾ ا ه٘اسىد "كِىا ُوىّ أْ اهؿىشاػٓ ٞى ٛضىور ٞزابعى ٞػؼ٘دِ٣ىا
21
أُٔا اهطور ٞاٗ ٗ٪ضور ٞرر ٝددا".
أثس ًؿادز ٝاهؿشؽ يف اهِصآ ٞاهؿشؼ:ٞٚ
ْ ًؼآً ٍٚجى "ا ٘ق٘ع"ٗ "ٞٚاسبٚاد" ٗ"اهِصآٗ "ٞبرٓا ًّ ا ؼآ ٍٚا وداٗهى ٞيف اهعٌىى
اٮ باز ٜباهبا كؼوح بابٳا ٗاضعٳا ًّ ازبدي عوً ٟطو٘ : ٙاٗ٪ي كعسٙؽ كوم ا ؼآٗ ٍٚاهجىاُٛ
ًىىد ٠اهوىىصاَ أٗ ٜضىىٚو ٞعًٚ٩ىى ٞبٔىىاٗ .ا ـؿىى٘د باسبٚىىاد ٓىى٘ عىىدَ ككىىٌ اشب ى أً٘ ٜؿىىؽ
غنؿ ًّ ٛاهؿشؼٛو ٗا ـؿ٘د با ٘ق٘ع ٞٚدبِ اهوىد ى ٗهى٘ عىّ سٙىف اٮؼبىا١ات بىر
ا باغس ٝيف اشب .
اًا اهِصآ ٞػوع كـد ٍٙاشب ٗاهؿ٘ز بِ٘ع ًّ اسبٚاد ٗدبِ اشبوىط بى اً٨ى٘ز ًجىى:
اشبوىىط ب ى اشب ى ٗاهوعوٚىىف أٗ اٮغىىٔاز ٗب ى اهؿىىا اهعىىاَ ٗاهؿىىا اشبىىاف (ا٨عوبىىازات
اهراك . ٞٚكٌىا كؼٚىد اهِصآى ٞاهوذىسد ًىّ اهلى٘ٗ ٠ا٨ضىوـ٩ه ٞٚيف اهعٌىى ٗعىدَ اشبكى٘ع ٜ٪
كىىىذثر أٗ زؿابىىى ٞدا وٚىىى( ٞا ِػىىىىذ ٝكاُىىىم أَ ازدٚىىى( ٞازبٌٔىىى٘ز ٗاهكىىىغ٘ ،اهطٚاضىىىٞٚ
ٗا٨ؿوؿادٗ ٞٙا٨دوٌاعٗ ٞٚاهجـاػ ٞٚجبٌٚع أغلاهلا ًّٗ .اهؿع٘ب ٞأْ كبوع اهِصآ ٞيف اهعٌى

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهؿشؼ ٛسد ا جاهٚىٞو هلىّ ًىّ بىر اه٢٩ىف ًٗىّ بىر ا٩ ٪ؿى ٛؿٚىاَ اهؿىشؼ ٛأٗ احملىسز
بوصٗٙس اسبـا٢ف عٌدٳا ْ .كر٘ٙع اسبـٚـ ٞهوِاض ًؿا ًونىر ٜؿىسازات اهِػىس هىٚظ أؿىى
ًّ ه ٛعِـٔا ٗؿرؾ ا ؿداؿ ٞٚباسبا٢ط.
ٗا ـؿ٘د باهو٘اشْ عسل ٗدٔات ُوس أ ىساؾ اشبى دْٗ بؼىاي أٜن ًىّ كوىم ا ٪ىساؾ.
ٗكرهم ػإْ اهو٘اشْ ٙورو ًّ اهؿشؼًِ ٚح اهؼسؾ ٞا ولاػ٣ى ٞه ٫ىساؾ هعىسل ٗدٔىٞ
ُوسٓا ًّ سٚح اهؼل ٝاهصًِ ًّٗ ٞٚسٚح اه٘ضٚو ٞأٙكٳاو ػإذا ًِح هرسؾ يف ؿكً ٞٚىا أزبىع
دؿا٢ف ػعوِٚا أ ٨عبسَ اهرسؾ ا ٬س ًّ اهؼلُ ٝؼطٔاٗ .اً٪س ِٙربف أٙكٳا عِىدًا ُطوكىٚؽ
غنؿٳ ا ع ا٪ؿٌىاز اهؿىِاعٞٚو ػعوِٚىا أْ ُطوكىٚؽ اهرىسؾ ا ٬ىس عى ا٪ؿٌىاز اهؿىِاعٞٚ
أٙكا ٗهٚظ ع اهلاكؽ ًا أًلّ  ٨ذا كاُم ِٓان أضباب ً٘ق٘ع ٞٚكا٪ضىباب اهؼِٚىٞ
عو ٟأْ ٘ٙقح اً٪س هوذٌٔ٘زٗ .يف اهو٘اشْ أٙكٳاو ػإْ اً٪س ٙورو ًِا عسل ٗدٔات اهِوس
سو٩ ٟي ؾىٚابوِا ه ٫بىاز ب دؿىىىٞو ٗاهدؿى ٞكوروى اهوذكىد ًىّ ا عوً٘ىات ًىّ أكجىس ًىّ
ًؿدزو كٌا كع عىدَ كذٗٙىى ًىا ٙىذك ٛيف اشبى و داُى اهلكٚىص يف اُوـىا ١ا ؼىسدات
29
٩ي عٌو ٞٚاهؿٚاب.ٞ
ٗكعىىد اسبٚادٙىىً ٞىىّ ا صاٙىىا ا٪ضاضىى ٞٚباهِطىىب ٞهوعٌىىى اهؿىىشؼٗ ٛاٮعً٩ىىٗ .ٛاهؿىىشاػٞ
هٚطم كؤا ضباٙد ٨ٗ ٝذبواز ٚعٔا هرهم .ػِٔان أُ٘اع ًّ اهعٌى اهؿشؼ ٛازبٚىد ِٙػىس
يف ؾشؽ هلا ٗدٔات ُوس ًع ِٞٚدباٖ ؿكاٙا اهعىامل.ػىاهـسا ١ميلىٍِٔ ا ٨وٚىاز بى دسٙىدٝ
ٗأ س ٠هوػسا ١أٗ اهـساٗ ٝ١ػف ًد ٠ك٘اػـٔىا أٗ ا و٩ػٔىا ًىع ٗدٔىات ُوىسٍٓٓ .ىرا ازبٌٔى٘ز
هدٙىىٕ ٗدٔىىات ُوىىس ٗٙعى عىىّ زاً ١وباِٙىى ٞعوىى ٟأٗضىىع ُرىىاقو كٌىىا أْ وؼٚاكىىٕ ا٨دوٌاعٚىىٞ
ٗاهجـاػٚىىٗ ٞاهدِٚٙىىً ٞوِ٘عىى ْ .ٞاهؿىىشؼ ٚأٗ اٮعً٩ىى ٚػب ى أْ ٙلُ٘ىى٘ا بىىر ًِشىىاشّٙو
ٗٓ ٛؿ ٌٞٚأضاض ٗ ٞٚسدً ٠وروبات اهعٌى اهل متٚىص اهعٌىى اٮعً٩ى ٛعًٌ٘ٳىا .هلىّ ِٓىان
ضىى٘ ١ػٔىىٍ يف اهغاه ى طىىذه ٞاهوذىىسد ًىىّ ا٨عبٚىىاشو ٗخباؾىىً ٞىىّ أٗه٣ىىم اهىىرٙ ّٙعوـىىدْٗ أْ
ػلىىس ٝاهؿىىشاػ ٞاحملاٙىىدُ ٝىى٘ع ًىىّ اشبٚىىاي .كٌىىا أْ ًعوىىٍ اهِىىاع ؽبورىىْ٘ ب ى اسبٚادٙىىٞ
50
ٗكعبرات أ سً ٠جى ا ٘ق٘عٗ ٞٚاهو٘اشْ ٗاهِصآٞو هلّ اً٪س طبووؽ.
ُوا٢ر ٗ ك٘ؾٚات اهبشح:
أٗٗ :٨ػـ ى ا ٧غىىسات اهو٘شٙىىع اسباهٚىى ٞهوؿىىشؽ ٗسؿىىس ك٘شٙعٔىىا يف ٗٙ٨ىى ٞاشبس ىىَ٘ دْٗ
ًعوٍ اه٘ٙ٨ات ا ٪س٠و ٗٗد٘د دًات اهـِ٘ات اهؼكا ٞٚ٢اهسؿٌ ٞٚيف ٗ ٞٙ٨اشبس ىَ٘ ػـىط
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ٙػر
ٙو:ٛ

قغ٘ ،ؿ٘ٙى ٞك٘ادٔٔىا ًىّ عىد ٝدٔىات اهؿىشاػ ٞاهطى٘داُٙٗ ٞٚىذك ٛيف ًـىدًؤا ًىا

 -6ازكؼاع كلوؼ ٞاه٘زق ًٗد ٩ت اهرباع.ٞ
 -4كغر أمنا ،اهـسا ١باهوش٘ي عب٘ اضونداَ غبلات اهو٘اؾى ا٨دوٌاع.ٛ
 -3عىىدد كىىبر ًىىّ اهؿىىشؽ أؾىىبشم كعوٌىىد يف ً٘قىى٘عاكٔا عوىى ٟغىىبل ٞاهو٘اؾىىى
ا٨دوٌاع ٛكٌا أُٔا أؾبشم ًؿدزٳا هلجر ًّ ا ٪باز بر ا ٘ث٘ؿ.ٞ
 -2كىىىد ى ا٪دٔىىىص ٝاًِٚ٪ىىىٗ ٞاهوِؼٚرٙىىى ٞاسبلً٘ٚىىىٗ ٞكىىىرهم اهوػىىىسٙعٗ ٞٚاهـاُُ٘ٚىىىٞ
هوشدٙد ضـؽ اسبسٙات اهؿىشؼٗ ٞٚاٮ عًٚ٩ىٙ ٞعرىًٚ ٛىص ٝكىبر ٝهٯعى َ٩ازبدٙىد ٗٙىدػع
ازبٌٔىى٘ز هوجـىى ٞيف ٗضىىا٢ط اٮعىى َ٩ازبدٙىىدو اؾىىٗ ٞأْ ضىىور ٞاهدٗهىىٗ ٞسوىى ٟاهـىىاُْ٘ عوىىٟ
غبلات اهو٘اؾى ا٨دوٌاع ٛكوٚح هلا ضـؽ سسٙات  ٨سدٗد هٕ.
 -5قعؽ احملو٘ ٠ا رب٘ع احملوٗ ٛعدَ ؿدزكٕ عوى ٟا ِاػطى ٞؿوٌٚٚىا ٗعا ٚىاو ٗبٚىاب
ق٘ابط ا ِٔٗ ٞٚا٨سلاؾ اهؿشؼٗ ٛاٮع ًٛ٩يف عدد كبر ًّ اهؿشؽ.
 -1قعؽ ؿىدز ٝاهؿىشؽ يف اهىسد عوى ٟا ٪بىاز اهلاذبى ٞسوى ٟكوىم اهىل كوعوىف بىذًّ
اهب٩د جيا ٙػر قعؽ كاثرٓا هعدَ كؼعٚى ً٘اؿعٔا عو ٟاٮُلُىمو بىدهٚى عىدَ كؿىدٔٙا
٪زكاي ا ٪باز بر اسبـٚـٚى ٞاهؿىادزً ٝىّ ً٘اؿىع اهو٘اؾىى ا٨دوٌىاعٗ ٛاهىل كوِىاٗي أ رىس
اهـكاٙا اهل كٍٔ ا وٌع.
 -9كعاُ ٛاهؿشاػ ٞاهط٘داُ ًّ ٞٚبوب ٞؾشاػ ٞاهسأ ٜعو ٟسطىاب اهوشـٚىف ٗاهـكىاٙا
اٮُطاُٗ ٞٚا٨دوٌاعٚىٗ ٞاشبدًٚى ٞجيىا ٙىدػع اهـىسا ١غىبلات اهو٘اؾىى ا٨دوٌىاع ٛاهىل
كػبع ٌٍُٔٔ ٓرا اهِ٘ع ًّ ا ٘ق٘عات.
 -1اهىىوعرؼ اسبسٙىىٗ ٞاهِـىىد اؾىى ٞيف صبىىاي كىىسد ٜاشبىىدًات ا٨دوٌاعٚىىٗ ٞاهىىرٜ
كوٚشىىٕ ٗضىىا٢ى اٮعىى َ٩ا٨دوٌىىاعٛو بٌِٚىىا  ٨كـىىَ٘ اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚبٔىىرا اه٘اد ى عوىىٟ
اهِش٘ ا رو٘ب ٗكسكص عو ٟكغر ٞٚاُ٪ػر ٞاهطٚاض ٞٚهوشلً٘ٗ ٞا عازق.ٞ
 -9عىدَ اُوـىىاي اهؿىشؽ ًسسوىى ٞاهولاًىى بى اٮعى َ٩اهسؿٌىىٗ ٛاهوـوٚىد ٜأضىى٘ٝ
باهدٗي اهعسبٗ ٞٚبر اهعسب ٞٚا ٪س ٠اهِػر ٞيف ٓرا ا اي.
 -60ضىىوبـ ٟاهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚكػىىسٙم ز٢ىىٚظ ه٘ضىىا٢ى اٮعىى َ٩ا ٪ىىس ٠بـىىدز
اضوؼادكٔا ًّ ضوبٚات اٮع َ٩ازبدٙد ٗبـدز ضعٔٚا ه٩ضوؼاد ًّ ٝا صاٙا اهل ٙوٚشٔا اهِػىس

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

اهػىىىبلٛو ٗضىىىو٘ادٕ رىىىس ا٨قىىىٌش٩ي ذا اضىىىوٌست عوىىىُٔ ٟذٔىىىا اهوـوٚىىىدٗ ٜمل كعىىىس
اهورىىىى٘زات ازبدٙىىىىد ٝيف غىىىىلى ًٗكىىىىٌْ٘ اهسضىىىىا٢ى اٮعًٚ٩ىىىى ٞيف غىىىىبلات اهو٘اؾىىىىى
ا٨دوٌاع.ٛ
ثاُٚٳا :كغر ٞٚا هؿشؽ اهط٘داًُ٘ ٞٚقع اهدزاض ٞهوـكاٙا ا نووؼ:ٞ
ٙعىىسل اهباسىىح ِٓىىا ُوىىىا٢ر ذبوٚىىى ًكىىاً كغرٚىى ٞدسٙىىىد ٝاهوٚىىاز اهطٚاضىى ٞٚاهًٚ٘ٚىىىٞ
كٌِىى٘ذز ٗاهؿىىشؽ اهطىى٘داُ ٞٚاهطٚاضىى ٞٚاهًٚ٘ٚىى ٞا ٪ىىسٗ( ٠متجوىىٔا ِٓىىا ؾىىشؽ اُ٨وبآىىٞ
ٗاهىىسأ ٜاهعىىاَ ٗاهطىى٘داًُ٘ ٛقىىع اهدزاضىىٞو ٗهـىىد مت ا وٚىىاز ٓىىرٖ اهؿىىشؽ ُٔ٪ىىا ٚعٔىىا
كعسقم هوٌؿادز ٝهؼلات طبووؼٞو أًا دسٙد ٝاهوٚاز ػـد كعسقىم ؿىادز ٝهؼىل ٝأ ى٘ي ًىّ
برٓاو ٗٙسبط عىسل اهبٚاُىاتو ٗأضىو٘ب اهوشوٚىى بآ٪ىداؾ اهىل ٙطىع ٟاهباسىح ًىّ ٗزا١
ٓرا اهبشح ًٗا ٙىجرٖ اهبشىح ًىّ كطىا٨٦ت يف ٓىرا ازباُى و سى٘ي ُ٘عٚى ٞاهوغرٚى ٞا ِػى٘زٝ
بازبسا٢د ٗ ؿا٢ؿٔا ٗك٘دٔاكٔا اهعاًٞو ٗأبسش ًؿىادزٓا ٗؿىدزاكٔا اهوذثرٙىًٗ ٞىد ٜكوبٚؤىا
ه٩سوٚادىىات اسبـٚـٚىى ٞهوـىىساً ١ىىّ ا عسػىى ٞحبـىىا٢ف ًىىا ػبىىسً ٜىىّ أسىىداخ يف ُىى٘اس ٛاسبٚىىاٝ
ا نووؼ.ٞ
ٗؿد سدد اهباسح سد ٠عػس ٝؿك ٞٚطبووؼىٙٗ ٞوكىٌّ ٓىرا ازبىصً ١ىّ اه٘زؿى ٞاهبشجٚىٞ
ذبوٚىىى سذىىٍ آ٨وٌىىاَ بـك ىاٙا اهدميـسا ٚىىٞو دبسبىى ٞسلىىٍ اٮُـىىاذ ٗاسبىىصب اسبىىاكٍو
اهِػىىىا ،اسبلىىىً٘ٛو اسبىىى٘از اهىىى٘ و اهؼطىىىادو اُؤاكىىىات سـىىى٘ق اٮُطىىىاْو اسبسٙىىىات
اٮعًٚ٩ىىٞو ا ٘قىى٘ع ا ً٪ى و ؿكىىاٙا اهػىىذْ اهعىىاَو ٗؿكىىاٙا اهوعوىىٍٚو ًٗػىىسٗعات اهوٌِٚىىٞ
ُٗ٘عٚىى ٞاهوغرٚىى ٞا ِػىى٘ز ٝبلىىى ؿكىىٞٚو ٗاهـىى ٍٚاٮ بازٙىى ٞيف اهوغرٚىىات ا ـدًىىٞو ٗا ؿىىادز
ا نووؼ ٞهووغرٞٚو جباُ ازبٌٔ٘ز ا طؤدؾ باهوغر ٞٚا جىازٝو ػكى ٩عىّ احملؿى٘ي ا عىسيف
ٗاهو٘دٔات اهعاً ٞهووغر.ٞٚ
( 6سذٍ آ٨وٌاَ باهـكاٙا ا نووؼٞ
اعوٌد اهباسىح يف ؿٚىاع سذىٍ آ٨وٌىاَ بوغرٚى ٞاهـكىاٙا ا نووؼى ٞبازبسا٢ىد اهطى٘داُٞٚ
عوُ ٟوا٢ر ذبوٚى ػ٣اتو سذٍ اهولساز يف اهعدد اه٘اسد ٗذهم عو ٟاهِش٘ ا٬ك:ٛ
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ددٗي زؿٍ (ً 6عدي كلساز اهوغر ٞٚهوـكاٙا ا ِػ٘ز ٝبازبسا٢د اهط٘داًُ٘ ٞٚقع اهدزاضٞ
اهولساز
اهـكٞٚ

ؾشؽ أ س٠

اهوٚاز

ا ٌ٘ع

ن

%

ن

%

ن

%

اهدميـسا ٞٚ

42

1.9

46

1.9

25

9.9

دبسب ٞسلٍ اٮُـاذ ٗاسبصب اسباكٍ

46

9.9

45

1.6

21

9.9

اهِػا ،اسبلً٘ٛ

25

61.1

95

42.4

640

40.1

اسب٘از اه٘

65

5.5

64

3.1

49

2.1

اهؼطاد

35

64.9

36

60.0

11

66.3

اُؤاكات سـ٘ق اٮُطاْ

46

9.9

62

2.5

35

1.0

اسبسٙات اٮعًٞٚ٩

1

4.9

9

4.4

65

4.1

ا ٘ق٘ع اً٪

9

3.3

32

60.9

23

9.2

ؿكىىىىىاٙا اهػىىىىىذْ اهعىىىىىاَ (زػىىىىىع اهىىىىىدعٍ عىىىىىّ
احملسٗؿات ٗاهـٌح ٗاهلٔسبا...١

55

40.4

23

63.1

91

61.9

ؿكاٙا اهوعوٍٚ

65

5.5

61

5.6

36

5.3

ًػسٗعات اهوٌِٞٚ

43

1.2

34

60.3

55

9.5

ا ٌ٘ع

496

%600

360

%600

516

%600

كلػؽ بٚاُات ذبوٚىى ػ٣ى ٞسذىٍ اهولىساز يف اهعىدد اه٘اسىدو عىّ اغبؼىال ٗاقىح يف
ًعىىدي ٔىى٘ز كغرٚىى ٞاهـكىىاٙا ا نوىىاز ٝأعىى .ٖ٩ػعوىى ٟاًوىىداد ؾىىؼشات أعىىداد (ث٩ثىى ٞأغىىٔس
كاًو ٞجبسٙد ٝاهوٚاز ٗدسا٢د أ س ٠مل كوذاٗش أعداد اهوغر ٞٚهـكاٙا اهدميـسا ٚىٞو دبسبىٞ
سلىىىٍ اٮُـىىىاذ ٗاسبىىىصب اسبىىىاكٍو اهِػىىىا ،اسبلىىىً٘ٛو اسبىىى٘از اهىىى٘ و اهؼطىىىادو
اُؤاكىىات سـىى٘ق اٮُطىىاْو اسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىىٞو ا ٘قىى٘ع ا ً٪ى و ؿكىىاٙا اهػىىذْ اهعىىاَو
ٗؿكىىاٙا اهوعوىىٍٚو ًٗػىىسٗعات اهوٌِٚىى ٞعىىّ ( 516كغرٚىى ٞبازٙىى٘ٙٗ ٞقىىح ازبىىدٗي زؿىىٍ (6
ٓرٖ اسبـٚـ.ٞ
ٗٗاقىىح ًىىّ بٚاُىىات ازبىىدٗي زؿىىٍ ( 6أعىىٖ٩و أُىىٕ عوىى ٟاهىىسبٍ ًىىّ أٌٓٚىىٓ ٞىىرٖ اهـكىىاٙا
ا نوازٗ ٝا رك٘ز ٝأعٖ٩و  ْ ٨اه ٛأعداد اهوغر ٞٚا ِػ٘ز ٝس٘هلا عو ٟاًوداد اهج٩ثىٞ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

أغٔس مل كوذاٗش ( 516كغرٞٙ ٞٚو ٗكبوع ٓرٖ اهوغر ٞٚأدُىً ٟطىو٘ ٠هلىا ًىّ سٚىح ًعىدي
اهؤىى٘ز يف اهـكىىاٙا اشباؾىى ٞباسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىى ٞاهىىل مل كوذىىاٗش أعىىداد اهوغرٚىى ٞا ِػىى٘زٝ
س٘هلا عو ٟاًوداد ( 3أغٔس عّ ( 65كغر ٞٚبِطب ٞبوغم  ًّ %4.1اه ٛاهوغر ٞٚا ِػى٘زٝ
جبسٙد ٝاهوٚاز ٗازبسا٢د اهط٘داُ ٞٚا ٪س.٠
ٗاه٩ػم هوِوس ِٓاو أْ دسٙدً ٝجى اهوٚىاز ٗعوى ٟاًوىداد ػىل ٝاهوشوٚىىو مل كِػىس ضى٘٠
( 1كغرٚىىات سىى٘ي اسبسٙىىات اٮعًٚ٩ىىٞو يف س ى مل كوذىىاٗش أعىىداد اهوغرٚىى ٞاهىىل ُػىىسكٔا
ازبسا٢د اهط٘داُ ٞٚا ٪س ٠صبوٌع ٞس٘ي ٓىرٖ اهـكى ٞٚعىّ ( 9كغرٚىات ى٩ي ٓىرٖ اهؼىلٝو
ٗٓ ٛأزؿاَ كلػىؽ عىّ كىدُ ٛآ٨وٌىاَ بٔىرٖ اهـكىٞٚو ًٗ٘مسٚى ٞسسٔىا ٗبٚىاب اسبٌىاع
اهلايف بٔا هد ٠اع ٞاهؿشؼ ٚاهعاًو بازبسا٢د اهط٘داُ.ٞٚ
ٗعوىى ٟاهىىسبٍ ًىىّ ا٨غبؼىىال اه٘اقىىح يف ًعىىد٨ت ٔىى٘ز ا كىىاً ا وعوـىى ٞباهـكىىاٙا
ا نووؼ ٞبؿؼ ٞعاً ٨ ٞأْ اهباسح ػبد أْ دسٙد" ٝاهوٚاز" كاُم أكجىس ازبسا٢ىد ًىّ سٚىح
دزدىى ٞآ٨وٌىىاَ اهِط ى باهِػىىس يف صبىىا٨ت اهدميـسا ٚىىٞو دبسبىى ٞسلىىٍ اٮُـىىاذ ٗاسبىىصب
اسبىىاكٍو اهِػىىا ،اسبلىىً٘ٛو اسبىى٘از اهىى٘ و با ـازُىى ٞبازبسا٢ىىد اهطىى٘داُ ٞٚا ٪ىىس٠و
ػـد بوىع ا ىاه ٛاهوغرٚى ٞا ِػى٘ز ٝعوى ٟؾىؼشاكٔا سى٘ي صبىا٨ت اهدميـسا ٚى 42( ٞكغرٚىٞ
بِطبً % 1.9( ٞىّ ىاه ٛاهوغرٚىات ا ِػى٘ز ٝبٔىاو يف سى مل كوذىاٗش ٓىرٖ اهِطىب%9.9( ٞ
بازبسا٢ىىد اهطىى٘داُ ٞٚصبوٌعىىٓٗ .ٞىى٘ ًىىا ميلىىّ ػٌٔىىٕ عوىى ٟغىىد ٝازكبىىا ،اهوغرٚىى ٞاشب ٙىىٞ
جبسٙىىىد ٝاهوٚىىىاز بـكىىىاٙا اهدميـسا ٚىىىٞو ٗا٨زكؼىىىاع اهِطى ى يف ربؿىىىٚـ دىىىص ١كىىىبر ًىىىّ
ؾؼشاكٔا اد ٝاهوشـٚف أٗ اهوغر ٞٚا٨ضوـؿا ٞٚ٢با ـازُى ٞبازبسا٢ىد اهطى٘داُ ٞٚا ٪ىس ٠اهىل
كس ٠أْ اهؿشاػِٙ ٞبغ ٛأْ كلْ٘ ًولاًو ٞباشب ًٗا ٗزا ١اشب ٗاهوعوٚف ٗاهوشوٚىى ٗكىى
ا طا٢ى اهل كٍٔ اهسأ ٜاهعاَ.
(ً 4لاْ اهِػس:
ٗكىىدعٍ ؾىىشٗ ٞضىى ًٞ٩ػىىسل اهباسىىح اهطىىابف اشبىىاف بوىىدًُ ٛعىىد٨ت ىىسل اهوغرٚىىٞ
هوـكىىاٙا ا نووؼىىٗ ٞذبوٚىىى بٚاُىىات ٓىىرٖ اهؼ٣ىىٓٗ ٞىى٘ ًىىا ٙلػىىؽ عِىىٕ منىىط ك٘شٙىىع اهوغرٚىىات
ا ِػ٘ز ٝبٔىرٖ اهـكىاٙا عوىُ ٟى٘ع اهؿىؼشٞو ٗكىرهم ا ٘ؿىع عوى ٟاهؿىؼشُ ٞؼطىٔا٧ٙٗ .كىد
ى ا ١ذبوٚىى ا كىٌْ٘ ٗاٮ ىىساز اهؿىشؼٛو أْ اهؿىؼش ٞاٗ ٗ٪ا ٪ىىرً ٝىّ ازبسٙىد ٝعوىىٟ
اهو٘اهٛو كعد ًىّ أكجىس اهؿىؼشات أٌٓٚىٗ ٞدىربٳا هوـىازٗ ٥ؿىد ٨سىظ اهباسىح بؿىؼ ٞعاًىٞ
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متسكىىص باهبٚىى ٞاهوغرٚىىات ا ِػىى٘ز ٝسىى٘ي اهـكىىاٙا أعىىٖ٩و يف اهؿىىؼشات اٗ ٗ٪اهدا وٚىىٞ
ُٗدز٘ٔ ٝزٓا عو ٟاهؿؼش ٞا ٪رٝو كٌا ٓ٘ ً٘قح بازبدٗي زؿٍ (. 4
ددٗي زؿٍ (4
ك٘شٙع كغرٚات اهـكاٙا اٮسد ٠عػس عو ٟاهؿؼشات ا نووؼ ٞبازبسا٢د اهط٘داُٞٚ
اهولساز
اهؿؼشٞ

اهؿىىىىىىىشؽ اهطىىىىىىى٘داُٞٚ
ا ٪س٠

اهوٚاز

ا ٌ٘ع

ن

%

ن

%

ن

%

اٗ٪

650

55.2

420

99.2

390

19.6

اهدا وٞٚ

660

20.1

16

69.9

696

49.2

ا ٪رٝ

66

2.6

9

4.9

40

3.2

ا ٌ٘ع

496

%600

360

%600

516

%600

ٗٗاقح ًّ بٚاُات ازبدٗي زؿٍ ( 4أعى ٖ٩أْ باهبٚى ٞاهوغرٚىات كسكىصت يف اهؿىؼشات
ا ٗ٪بِطىىب ٞبوغىىم (ٙٗ %19.6وىى ٛذهىىم اهؿىىؼشات اهدا وٚىى ٞبِطىىب %49.2( ٞيف س ى بوغىىم
ُطب ٞاهوغرٚات اٮ بازٙى ٞيف اهؿىؼش ٞا ٪ىرٓ %3.2( ٝىرا عوى ٟا طىو٘ ٠اهعىاَو ػىإذا أًعىّ
اهباسىىح اهِوىىس يف بٚاُىىات كىىى دسٙىىد ٝعوىى ٟسىىد ٝػبىىد أْ اً٪ىىس بىىر طبووىىؽ ُطىىبٚا عوىىٟ
ؾؼشات دسٙد ٝاهوٚاز سٚح ٩ٙسىظ اهباسىح كصاٙىد ُطىب ٞاهوغرٚىات سى٘ي اهـكىاٙا ا نووؼىٞ
باهؿىىؼشات اً ٗ٪ىىّ ازبسٙىىد ٝػـىىد بوغىىم جبسٙىىد ٝاهو ٚىاز (ٗ %55.2يف ازبسا٢ىىد اهطىى٘داُٞٚ
ا ٪س ًّ %99.2( ٠اه ٛاهوغرٚات اٮ بازٞٙو ٗٓ٘ أًس ٙؼطس عو ٟق٘ ١كبىا ّٙضٚاضىات
اٮ ىىساز بازبسا٢ىىد اهطىى٘داُ .ٞٚػؼىى ٛس ى متٚىىى ٓىىرٖ اهطٚاضىى ٞا٨كىىصاْ ٗاه٘ؿىىاز اهِط ى
جبسٙد ٝاهوٚىازو حبٚىح  ٨كِػىس يف اهؿىؼش ٞا ٗ٪ضى٘ ٠ا ٪بىاز اهسمسٚى ٞأٗ ازبىادٝو ػبىد
اهباسح أْ ِٓان ًٗ ٩ٚاقشٳا ٮبىساش ا ٪بىاز ٗأسٚاُٳىا اهىسأ ٜبازبسا٢ىد اهطى٘داُ ٞٚا ٪ىس٠و
ٗٓ٘ ًا ٙعلطٕ كصاٙد ُطبٔ ٞى٘ز ا ٪بىاز سى٘ي صبىا٨ت اً٪ىّو ٗاهوعوىٍٚو ٗاهوٌِٚىٞو عوىٟ
اهؿؼشات ا ٗ٪بازبسا٢د اهط٘داُٞٚو ًـازُ ٞجبسٙد ٝاهوٚاز اهل ربؿىـ ؾىؼشات دا وٚىٞ
باز ٞٙأٙكٳا جباُ اهؿؼش ٞا ٗ٪يف غلى كـازٙس بازً ٞٙر٘هٗ ٞكغرٚىات اضوـؿىاٞٚ٢
أٗ ذبـٚـات ؾشؼ.ٞٚ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

بٚد أْ اه٩ػم هوِوس ِٓا ٓ٘ ُدز٘ٔ ٝز اهوغرٚات ا ِػى٘ز ٝسى٘ي دبسبى ٞسلىٍ اٮُـىاذ
ٗاسبصب اسبىاكٍو ٗكىرهم ؿكىاٙا اُؤاكىات سـى٘ق اٮُطىاْ عوى ٟاهؿىؼشات اً ٗ٪ىّ
دسٙىىد ٝاهوٚىىازو سٚىىح مل كوذىىاٗش ُطىىبٔ ٞىى٘ز ٓىىرٖ اهوغرٚىىات عىىّ ( %63.2(ٗ %65.3عوىىٟ
اهلك ًّ ٚاه ٛا ٪باز ا ِػ٘ز ٝباهؿؼش ٞا ٗ٪جبسٙىد ٝاهوٚىازو يف سى ٗؾىوم ُطىبٞ
ٔىى٘ز اهوغرٚىىات ا ِػىى٘ز ٝعىىّ ؿكىىاٙا اهػىىذْ اهعىىاَو ٗؿكىىاٙا اهوعوىىٍٚو ًٗػىىسٗعات اهوٌِٚىىٞ
ًا ُطبوٕ (. %34.2
باهؿؼش ٞاٗ٪
( 3اهـ ٍٚاٮ باز ٞٙيف اهوغرٞٚ
ٙطىىع ٟاهباسىىح بٔىىرٖ اهؼ٣ىىً ٞىىّ ػ٣ىىات اهوشوٚىىى هولػىىؽ عىىّ اهـىى ٍٚاٮ بازٙىى ٞاهىىل كعىىد
ًد ًٌٔ ٩ا هٚظ ػـط هؼٔىٍ عٌوٚى ٞاُوـىاُٗ ١ػىس اهوغرٚىات ػشطى و ٗهلىّ هووعىسؾ عوىٟ
ًعامل اهطٚاض ٞاهوشسٙس ٞٙبلى ؾشٚؼٗ ٞػعاه ٞٚاهوغر ٞٚاٮ باز ٞٙا ِػ٘زٗ ٝؿ٘كٔا اهوذثر.ٞٙ
ٗؿىىىد ضىىىع ٟاهباسىىىح هولػىىىؽ عىىىّ صبٌ٘عىىى ٞاهـىىى ٍٚاٮ بازٙىىى ٞاهىىىل كعلطىىىٔا اهوغرٚىىىات
اٮ باز ٞٙا ِػ٘ز ٝعّ اهـكاٙا ً٘قع اهبشحو ٗ٘ٙقىح ازبىدٗي زؿىٍ (ُ 3وىا٢ر ذبوٚىى ٓىرٖ
اهؼ ٞ٣عو ٟؾؼشات دسٙد ٝاهوٚاز ٗازبسا٢د اهط٘داُ ٞٚاهطٚاض ٞٚاه ًٞٚ٘ٚا ٪س.٠
ددٗي زؿٍ (3
اهـ ٍٚاٮ باز ٞٙاهل كوكٌِٔا اهوغر ٞٚا ِػ٘ز ٝبازبسا٢د اهط٘داًُ٘ ٞٚقع اهدزاضٞ
اهولساز

اهوٚاز

اهؿىىىىىىىىشؽ اهطىىىىىىىى٘داُٞٚ
ا ٪س٠

ا ٌ٘ع

اهـٌٞٚ

ن

%

ن

%

ن

%

اهؿساع

65

5.5

55

69.9

90

64.0

اهػٔسٝ

32

64.5

52

69.2

11

65.6

اهِوا٢ر ٗاهو٘ؿعات

35

64.9

41

1.2

16

60.5

اهوجـٚؽ

65

5.5

62

2.5

49

5.0

اهكناًٗ ٞاسبذٍ

40

9.2

44

9.6

24

9.4

آ٨وٌاًات اٮُطاُٞٚ

14

44.9

35

66.3

99

61.9

اهِعس ٝاه٘ ِٞٚ

50

61.5

39

64.1

19

65.3

اهوٌِٞٚ

20

62.1

15

46.0

605

61.6

ا ٌ٘ع

496

%600

360

%600

516

%600
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396

٩ٙسظ أْ اه ٛاهـ ٍٚا ٪باز ٞٙؿد ٙصٙد عّ اه ٛعدد ا ٪باز اهباهع ( 516ٳا
بازبسا٢د اهط٘داُ ٞٚاهطٚاض ٞٚاهًٞٚ٘ٚو  ْ٪اشب اه٘اسد ؿد ٙوكٌّ أسٚاُٳا أكجس ًىّ ؿٌٚىٞ
بازٗ ٞٙاسدٝو ُِ ٨ا ِٓا زأِٙا قسٗز ٝأ ر أكجس ؿ ٌٞٚباز ٞٙبازش ٝيف اهوغر ٞٚا ِػى٘زٝ
س٘ي اهـكاٙا ا نووؼ.ٞ
ٗكلػىىؽ بٚاُىىات ازبىىدٗي اهطىىابف هوباسىىحو أْ ؿٌٚىى ٞاهوٌِٚىى ٞكعىىد ًىىّ أكجىىس اهـىىٍٚ
اٮ بازٙىى ٞاهىىل كوٌشىى٘ز س٘هلىىا اهوغرٚىىات ا ِػىى٘ز ٝبازبسا٢ىىد اهطىى٘داُ ٞٚاهطٚاضىى ٞٚاهًٚ٘ٚىىٞو
با٨ضوجِا١و ػـد سؿوم ٓرٖ اهـ ٌٞٚعوً ٟعدي كلساز بوع ( ًّ %61.6ىاه ٛكلىسازات
اهـىى ٍٚاٮ بازٙىى ٞاهىى٘ازد ٝباهوغرٚىىات ا ِػىى٘ز ٝسىى٘ي اهـكىىاٙا ا نووؼىىٞو ذهىىم أْ اهوٌِٚىى ٞمتجىىى
ؿٌٚىى ٞبازٙىى ٞزٚ٢طىى ٞيف دٗي اهعىىامل اهِاًٚىىٞو ٗاشبى ٓىى٘ اهٌِىى٘ ٗاهوٌِٚىىٞو ٗاشبى أٙكٳىا ٓىى٘
اهطدٗد ٗا باُ ٛازبدٙدٗ ٝاهرىسق ازبدٙىدٗ ٝاهىدٗي ازبدٙىدٓٗ ٝىرا ٙعى٘د يف اعوـىاد اهباسىح
اهطىى٘داْ ؿىىد غىىٔد يف اُٗ٬ىى ٞا ٪ىىر ٝكٌِٚىى ٞغىىاًو ٞيف ٚىىع أبعىىاد اهوٌِٚىى ٞا٨ؿوؿىىادٞٙ
ٗاهطٚاضٗ ٞٚا٨دوٌاعٗ ٞٚاهجـاػ ًّٗ ٞٚثٍٰ غٔد كٌِ ٞٚبػسٞٙو ٗؿد كى٘ػست بٚاُىات ًٗعوً٘ىات
محوؤا ٚع أُى٘اع اهوغرٚى ٞاٮ بازٙىٞو ٗكوى ٟؿٌٚى ٞاهوٌِٚىً ٞىّ سٚىح ًعىدي اهولىساز ؿٌٚىٞ
آ٪وٌاًات اٮُطاُٞٚو ٗآ٨وٌاَ اٮُطآُ ٛى٘ ذهىم اهعِؿىس اهىرٙ ٜىجر أٗ ؼبىسن اهع٘ا ىؽ
اٮُطاُ ٞٚعِد اهـاز ٥ض٘ا ١باسب أٗ اهعرؽ أٗ اهػىؼـٗ ٞبىر ذهىم ًىّ اهع٘ا ىؽ اٮُطىاُٞٚ
ا وباِٞٙو ٗٙػٌى كىى ًىا ميلىّ كطىٌٚوٕ باشبوؼٚىات ٗا ى٧ثسات اهعا ؼٚىٞو ٗأقىؼا ١اهرىابع
اٮُطاُ ٛعو ٟا ٪باز (أٗ أُطِ ٞا ٪باز عِ ٟكـد ٍٙاهـكىاٙا ٗاهوى٘آس ٗا ػىل٩ت ًىّ
٩ي اُعلاضٔا ٗكذثرٓا عو ٟػسد ًع و ٗٓ٘ سدخ ُوٚذى ٞهعىد ٝؿى٘ ٜعاًوى ٞيف اهؿىشٚؼٞ
ذ ػبس ٜساه ٚا اهوذكٚد عوى ٟػبىاد ٗسـىّ اهعِؿىس اٮُطىاُ ٛيف ٚىع اهـؿىـ ذا كىاْ
جيلِٳاو ٗؿد سؿوم ٓرٖ اهـ ٌٞٚعو ًّ %61.9( ٟاه ٛكلسازات اهـ ٍٚاٮ باز ٞٙاهىل
ككىىٌِؤا ا ٪بىىاز ا ِػىى٘ز ٝسىى٘ي اهـكىىاٙا ا نووؼىى ٞىى٩ي ػىىل ٝاهوشوٚىىى بازبسا٢ىىد اهطىى٘داُٞٚ
اهطٚاضىى ٞٚاهًٚ٘ٚىىٞو ثىىٍ بعىىد ذهىىم ؿٌٚىى" ٞاهِعىىس ٝاه٘ ِٚىىٓٗ "ٞىى ٛاهـٌٚىى ٞاهىىل متذىىد اهطىى٘داْ
ٗاهطىى٘داًُٗ ٚىىا ٙوشـىىف ًىىّ ظبىىاشات دا وٚىى ٗ ٞازدٚىىٞو ػـىىد سؿىىوم عوىىً %65.3( ٟىىّ
اه ٛكلسازات اهـ ٍٚاٮ باز ٞٙبازبسا٢د صبوٌع.ٞ
ٗكذك ٛيف ًسكب ٞزابع ًّ ٞسٚح ًعدي اهولىساز ؿٌٚى" ٞاهػىٔسٙٗ :"ٝعى ذهىم ببطىا  ٞأْ
ازباُ ا٪ك ًّ دٗاعُ ٛػس ٓرٖ اهوغرٚات دا ١بطب اكؿىاي ٓىرٖ اهوغرٚىات بػنؿىٞٚ
ًا بازش ٝأٗ ًػٔ٘ز ٛٓ ٝاهل ؾسسم با عوً٘ات أٗ اهوغرُ ٞٚؼطٔا ؿد دازت س٘هٕ.

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗٗاقح هوباسح ًّ ٓرٖ اهبٚاُات أْ ىآر اهـىسا ١كطىوـبى اهوغرٚى ٞاٮ بازٙى ٞبعىد أْ
كلىىْ٘ اسبلً٘ىى – ٞأٗ سىىازع ب٘ابىى ٞاٮعىى – َ٩ؿىىد ؿاًىىم سادعؤىىا ٗبإعىىاد ٝكػىىلٚؤاو
ٗ ىىا أ ُىىٕ هٚطىىم ِٓىىان زؿابىى ٞؿبوٚىى ٞاهٚىىَ٘و أ ٜؿبىىى ؾىىداز ازبسٙىىدٗ ٝاهىىل ٙـىىَ٘ بٔىىا أػىىساد
جيجوْ٘ هوشلً٘ٞو  ٨أْ اشب٘ؾ ًّ ا ؿادزُ٘ ٛٓٗ ٝع س ًّ اهسؿاب ٞاهبعدٙى ٞاهلاًِىٞو
كىىجرٳ ا ًىىا كىىسبٍ اهؿىىشؼ ٛعوىى ٟأْ ٙعلىىظ ٗدٔىىُ ٞوىىس ًِشىىاشٗ ٝأْ ؼبلىىٍ ٗٙـىىٗ ٍٚؽبوىىاز
اهوغرٚات ًّ ً٘ؿؽ ا٨هوصاَو ٗٓ٘ ًا ٙعسؾ باهسؿاب ٞاهراك.ٞٚ
ٗٙىىس ٠اهباسىىح أْ اهوغرٚىى ٞاٮ بازٙىىِٙ ٞبغىى ٛأْ كىىدػع بآ٪ىىداؾ اه٘ ِٚىى ٞهً٫ىىاَو ٗأْ
كطاُد اهطورٗ ٞكب ُواًٳا ادوٌاعٚا ددٙدٳاٗ .ا ػلو – ٞكٌا ٙسآىا اهباسىح  -كلٌىّ
يف ًؼَٔ٘ اهؿشاػٞو ػؼ ٛس ٙس ٠اهؿشؼ ْ٘ٚاهغسب ْ٘ٚأْ دٗزٍٓ ٓ٘ أغىبٕ بىدٗز ا٪عكىا١
يف سصب ًعازلو ٗعو ٍٔٚأْ ٙلػؼ٘ا اهوؿسػات اهط ٞ٣ٚهوشلً٘ىٞو ػىإْ اهؿىشؼِٓ ٚىا
يف اهط٘داْ ؿد أعر٘ا اٗ٪ه٘ ٞٙهوغرٚى ٞأ بىاز اهوٌِٚىٗ ٞكؼطىر ا ٪بىاز ٗا٪سىداخ يف ازٓىا
ا ِاض .
(2

سق ذبسٙس اهوغر ٞٚا ِػ٘ز:ٝ

ذبٌوىٔا
كعد اهوغ ٞأدا ٝأضاض ًّ ٞٚأدٗات ك٘ؾٚى ا عاُٗ ٛاهسً٘ش ا نووؼى ٞهوٌكىاً
اهسضىىىا٢ى اهؿىىىشؼٞٚو ًٗىىىا مل كلىىىّ اهوغىىى ٞضىىىٔوٗٗ ٞاقىىىشًٗ ٞؼًٔ٘ىىىٞو ٗضبىىىدد ٝهوـىىىاز٥و
ٔى٘ز عىاَ ٗبىر ًونؿىـ كووىم اهىل ٓىٛ
ٗبا ٪ـ يف اهؿشؽ اهعاً ٞاهل كو٘دٕ
ً٘قىىع ذبوٚىىى اهباسىىحو ػىىإْ اسوٌىىا٨ت ػٔىىٍ اهـىىاز ٥هىىد٨٨ت ًٗعىىآُ ٛىىرٖ اهوغىى ٞكؿىىبح
ًطوشٚو ًّٗ .ٞثٍٰ كؼـد ا كاً ا ؿاب ٞبٔا ٓرٖ اهوغ ٞؿ٘كٔا ٗكذثرٓىا بىى ٗكؿىبح ٗكذُٔىا
مل كلّ.
ٗؿىىد ضىىع ٟاهباسىىح هولػىىؽ عىىّ بٚعىى ٞاهوغىى ٞا طىىوندً ٞيف ذبسٙىىس اهوغرٚىى ٞا ِػىى٘زٝ
باهـكاٙا ا نووؼٞو ًٗٚص ب أزبعً ٞطو٘ٙات ًّ اهوغ:ٛٓ ٞ
-6
-4
-3
-2

ػؿش ٟاهلاخ ٛٓٗ :هغ ٞباًكٗ ٞضبدد ٝذوٌع ًع .
اهؼؿش ٟا بطر ٛٓٗ :ٞهغ ٞعاًٞو غدٙد ٝاهعًٌ٘ٞٚو ضٔوًٚٗ ٞط٘ز.ٝ
عاً ٞٚا وِ٘ز ٛٓٗ :ّٙهغ ٞبر ًؼًٔ٘ ٞهوـاز ٥اهعاد.ٜ
اهعاً ٛٓٗ :ٞٚهغ ٞغدٙد ٝاهونؿـ.
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ٗٙطىىؤدؾ اهباسىىح ًىىّ ذبوٚىىى اهوغىى ٞا طىىوندً ٞاهوعىىسؾ عوىى ٟاهىىٌِط اهوغىى٘ٗ ٜاهىىد٨هٛ
اهطا٢د يف كـدً ٍٙعوً٘ات ًعِٚىًٗ ٞىد ٠اضىونداَ ا طىو٘ٙات اهوغ٘ٙى ٞا ِاضىب ٞهِى٘ع ازبٌٔى٘ز
ا طؤدؾ ًّ ا اد ٝاٮعًٞٚ٩و كٌا ٓ٘ ً٘قح يف ازبدٗي زؿٍ (. 2
ددٗي زؿٍ (2
اهوغ ٞا طوندً ٞيف ذبسٙس اهوغر ٞٚاٮ باز ٞٙس٘ي اهـكاٙا ً٘قع اهدزاضٞ
اهولساز

اهؿشؽ اهط٘داُ ٞٚا ٪س٠

اهوٚاز

ا ٌ٘ع

ن

اهِطبٞ

ن

اهِطبٞ

ن

اهِطبٞ

ػؿش ٟاهلاخ

-

-

-

-

-

-

اهؼؿش ٟا بطرٞ

450

94.3

300

91.1

550

92.9

عاً ٞٚا وِ٘زّٙ

46

9.9

60

3.4

36

5.3

اهعاًٞٚ

-

-

-

-

-

-

ا ٌ٘ع

496

%600

360

%600

516

%600

اهـراع

كلػىىىؽ بٚاُىىىات ازبىىىدٗي هوباسىىىح أْ (ً %92.9ىىىّ ىىىاه ٛاهوغرٚىىى ٞا ِػىىى٘ز ٝسىىى٘ي
اهـكاٙا ا نووؼ ٞيف ازبسا٢د اهط٘داُ ٞٚكاُم (اهؼؿش ٛا بطر ٛٓٗ ٞهغٗ ٞاقشٙ ٞؼٌٔٔىا
اهـاز ٥اهعىادٜو يف سى مل كوذىاٗش ُطىب ٞاهوغرٚى ٞا ؿىاب ٞبوغى( ٞعاًٚى ٞا وِى٘ز ّٙأ ٜاهوغىٞ
ا عـدٗ ٝبر احملدد ٝأٗ ا ٘س ٞٚأسٚاُٳا عّ ( ًّ %5.3اه ٛاهوغرٚات بازبسا٢د اهط٘داُٞٚ
صبوٌعٞو بٚد أْ ًعاْ اهباسح اهِوس يف كغر ٞٚكىى ؿكى ٞٚعىّ سىدٙ ٝلػىؽ عىّ بٚاُىات
باهغ ٞاهد٨ه ٞػؼ ٛؿكاٙا اهؼطىاد ٗاُؤاكىات سـى٘ق اٮُطىاْ ٗاسبسٙىات اٮعًٚ٩ىٞو ٗؾىوم
ُطب ٞاضونداَ (عاً ٞٚا وِ٘ز ّٙعوى ٟعلىظ ًىا ٓى٘ ًو٘ؿىع يف ٓىرا اهـرىاعو ا ؼىلل أُىٕ
( ًّ %15.9اه ٛاهوغر ٞٚا ِػى٘ز ٝسى٘ي ٓىرٖ اهـكىاٙاو
ٙسكبط حبٚا ٝاهِاع اهعادٙ
ًطىو٘ٙات ًوـازبى ٞسٚىح بوىع اضىونداَ
ٗٗؾوم يف ؿكاٙا اهػىذْ اهعىاَ ٗاسبى٘از اهى٘
( %1.1( %1.9عو ٟاهلك ًّ ٚاهٛ
ًطو٘ ٠هغ – ٞعاً ٞٚا وِ٘ز ّٙبٔر ّٙاهـراع
اهوغر ٞٚا ِػ٘ز ٝبٔر ّٙاهـراع و ٗٓى٘ أًىس ٙكىٚؽ ًصٙىدٳا ًىّ اهوذكٚىد عوى ٟعىدَ سٙ٘ٚىٞ
ٗؿ٘ ٝاهوغر ٞٚا ِػ٘ز ٝبٔرٖ اهـراعات ٗقعؽ اهىدٗز اهىر ٜك٧دٙىٕ يف كىدعً ٍٚعىازؾ ا٪ػىساد
س٘ي اهػذْ اهعاَ ٗاسب٘از اه٘ .

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗٙعىى٘د ذهىىم يف زأ ٜاهباسىىح عىىدَ ٗدىى٘د كوىى ا٪ضىىو٘ب اهىىل كوكىىٌّ صبٌ٘عىىٞ
اهـ٘اعىىد ٗاهوعوٌٚىىات اهىىل ككىىعٔا اهؿىىشؼ ٞٚحملسزٔٙىىا ٗٓىى ٛكػىىٌى كٔ ٣ٚى ٞاهىىِـ ًٗسادعوىىٕ
ٗكؿىىشٚشٕ ًٗرابـوىىٕ ه٫ضىىو٘ب اهؿىىشؼٗ ٛاهدؿىى ٞيف اهوغىىٗ ٞا عوً٘ىىات ٗذباغىى ٛاهوعىىبرات
ازبازسًٗ ٞا ذهم ًّ اً٘٪ز اهل ذبـف اهوِابٍ يف أضو٘ب اهؿشٚؼ ٞبؿؼ ٞكوٚىٞو عوىٟ
اهٌِ٘ اهر ٜؼبؼظ هلا غنؿٚؤا ب اهؿشؽ ا ٪سٗ ٠ؼباػظ عو ٟضى ًٞ٩اهوغىٗ ٞدؿؤىا يف
اهوعبرٗ .ا عسٗؾ أْ ًّ دٗاعى ٛاضىونداَ ٓىرا اهلوىاب اشبىاف با٪ضىو٘ب ٓى٘ اسبادىٞ
عادات منر ٞٚؿٚاض ٞٚيف عٌوٚات اهلٌب٘ٚكس ٗغاغ ٞعسل اهؼٚد٨ ٗ ٘ٙت ازبٌع اهك٘.ٛ٢
ثاهجٳا :اضور٩عات اشب اٗ ١اهؿشؼ ٚس٘ي ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٞٚ
اضىىوروع اهباسىىح ىى٩ي ٓىىرا اهبشىىح  32ؾىىشؼٚا ٗث٩ثىىً ٞىىّ اشب ى اٗ ١ا٪كىىادمي ٚو
جباُى ز٢ىىٚظ اذبىىاد اهؿىىشؼ ٚاهطىى٘داُٗ ٚعىىدد ًىىّ أعكىىا ١اذبىىاد اهؿىىشؼ ٚو ٗقىىٌم
اهعِٚى ٞاهىىل مت اضىىور٩عٔا  1ز٦ضىىا ١ذبسٙىىس ٗاثى عػىس ًىىدٙس ذبسٙىىس ٗضىىو ٞعػىىس ؾىىشؼٞٚ
ٗؾشؼٛو ٗث٩ث ٞاٗ ١ازبدٗي زؿٍ ( 5أدُاٖ ٘ٙقح ذهم:
ددٗي زؿٍ (5
ُ٘ع اهع ِٞٚاهل اضوروعؤا اهدزاض ٞس٘ي ؿكً ٞٚؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٞٚ
اهعِٞٚ

اهعدد

اهِطبٞ

َ
6

زٚ٢ظ ذبسٙس

1

%65.2

4

ًدٙس ذبسٙس

64

%30.1

3

ؾشؼٗ ٛؾشؼٞٚ

61

%26

3

%9.9

4

%5.6

39

%600

2
5

اٗ ١أكادميْ٘ٚ
ُـابْ٘ٚ
ا ٌ٘ع

٘ٙقح ازبدٗي أع ٖ٩دوٚا أْ ُطب ٞاهؿشؼ ٚكاُم هلا اهغوب ٞذ بوغم ُطب ٞاضىور٩ع
اهؿشؼ ًّ % 26 ٚصبٌ٘ع أػىساد اهعِٚى ٞاهىل مت اضىور٩عٔاو كؤٚىا ُطىبً ٞىدٙس ٜاهوشسٙىس
( % 30.1و ثىىىٍ ُطىىىب ٞز٦ضىىىا ١اهوشسٙىىىسو ػىىىاشب ا ١ثىىىٍ اهِـىىىابٗ . ٚكاُىىىم سؿىىىٚوُ ٞوٚذىىىٞ
ا٨ضور٩عات ًا ٙاك:ٛ

399

400

( 6ػٌٚا ٙوعوف باهؿشاػٗ ٞاهـاُْ٘ ٗا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػٗ ٞبِ ٞٚاسبلٍ :اككح أْ
( ًّ %90أػساد اهع ِٞٚاهر ّٙاضوروعؤٍ اهدزاضٙ ٞسْٗ أْ اهؿشاػ ٞيف اهطى٘داْ ًػىلوؤا
دازٞٙو ٗهل ٛكِذح اهؿشاػ ٞاهطى٘داُ٨ ٞٚبىد أْ كطىوع – كٌىا ٓى٘ اسبىاي يف اهؿىشاػٞ
اهعا ٚى – ٞطوػىاز ؿىاُُ٘ٙ ٛلىْ٘ ً٘دى٘دٳا يف ازبسٙىدٙٗ ٝسادىع كىى ا ى٘اد اهىل ضوِػىىسو
بٌِٚىىىا ٙىىىس ٠ا ٬ىىىسْٗ ( % 30و أْ اهؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داًُ ٞٚػىىىلوؤا ًػىىىلو ٞسسٙىىىٙٗ .ٞىىىس٠
( ًّ %39.2أػساد اهع ِٞٚإُٔ ػبى أْ ٙلىْ٘ ِٓىان اُكىبا ،داز ٜػرادىع ز٢ىٚظ اهوشسٙىس
بِؼطىٕ أٗ با٨ضىوعاُ ٞطىاعد ٞٙكىى ا ى٘اد اهؿىشؼ ٞٚؿبىى أْ دبىد سؤىا هوِػىسو  ٨ضىٌٚا
ا ٘قىى٘عات اهطٚاضىىٗ ٞٚا٨دوٌاعٚىىٞو ػٌٚىىا ٙىىسً %10.1( ٠ىىّ أػىىساد اهعِٚىىٞو أْ اهؿىىشاػٞ
اهط٘داُ ٞٚكوٌٚص باُكبا ،داز ٜضبلٍٙٗ .س ًّ %55.2( ٠أػساد اهع ِٞٚإُٔ ٨بىد ًىّ كـ٘ٙىٞ
ٗ ؾ٩ل ؿاُْ٘ اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٛاؾ ٞيف صباي اهؿشاػ ٞاهسٙاقىٗ ٞٚا٨دوٌاعٚىٞو ػٌٚىا
ٙىىس ٠ا ٬ىىسْٗ ( % 22.1أْ اهـىىاُْ٘ اسبىىاهً ٛىىّ أػكىىى ؿىى٘اُ اهؿىىشاػ ٞاهىىل ًىىست عوىىٟ
اهط٘داْ.
ٗٙس ًّ %51( ٠أػساد اهع ِٞٚأْ ا وىظ اهـىً٘ ٛهوؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼ ٞٚهىٚظ
قعٚؼا ٗ منا اهكعٚؽ ٓ٘ اهـاُْ٘ اهر ٜؼبلٍ بٕ ا وظ اهؿشاػٞو ػٔ٘ ٙ ٨عرى ٛا وىظ
أ ٜضور ٞؿاُُ٘ ٞٚٮُصاي عـ٘بات أٗ دصا١ات ػلؤا ضبدٗدٝو بٌِٚىا ٙىس %22( ٠أْ ا وىظ
اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػ ٞقىىعٚؽ سىىد ًىىاو ػعوىى ٟاهىىسبٍ ًىىّ أُىىٕ ٓىى٘ اهىىر ٜميىىِح اهل ىىٚـ
هوؿشٚؼٗ ٞهوؿشؼُ ٨ ٛىٕ ٙ ٨طىورٚع أْ ٙطىش ٓىرٖ اهس ؿى ٞبىذ ٜسىاي ًىّ ا٪سى٘اي ذا
سىىادت اهؿىىشٚؼ ٞأٗ اهؿىىشؼ ٛعىىّ اهرسٙىىفو كٌىىا أْ اهعـ٘بىىات ا ِؿىى٘ف عؤٚىىا يف ؿىىاُْ٘
اهؿشاػ ٞهطِ َ4009 ٞهٚطم عـ٘بات كؿاعدٞٙو ع أْ كودزز يف اهعـ٘ب ٞسو ٟكؿىى
ضش اهس ؿ ٞيف ُٔا ٞٙا رىاؾو ٗ منىا كىى عـ٘بى ٞا ْ٬كعاًىى ه٘سىدٓا دْٗ ٗدى٘د كىسابط
بِٔٚا .كٌا ٙس ًّ %11( ٠أػساد اهع ِٞٚأْ ا وظ اهـً٘ ٛهوؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼٞٚ
– كٌا ٓ٘ اسباي يف بسٙراُٚا ٗبرٓا ًّ اهدٗي –  ٨ميوم أْ ٘ٙؿع عـ٘بىات عوى ٟاهؿىشؽ
أٗ اهؿىىشؼ ٚو ٗٙ ٨طىىورٚع أكجىىس ًىىّ اٮداُىىٗ ٞا ِاغىىدٝو ٗكـىىد ٍٙاهِؿىىح هوؿىىشؽو ػٌٚىىا
ٙسً %1( ٠ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأْ ا وىظ اهـىً٘ ٛهوؿىشاػٗ ٞا رب٘عىات اهؿىشؼٙ ٞٚعٌىى عوىٟ
كط٘ ٞٙا ِاشعات ب ازبٌٔ٘ز ٗاهؿىشؽو اؾى ٞيف ؿكىاٙا اهـىرؾو بٌِٚىا ٙؿىؽ (ً %1ىّ
أػساد اهع ِٞٚا وظ اهـً٘ ٛبذُٕ منس بغىر أُٚىابو ٗأُىٕ هىٚظ هىٕ ؿىسازات ًوصًى ٞهوؿىشؽ أٗ
اهؿشؼ ٚو ٗٓ٘ بٔرٖ اهؿؼ ٨ ٞميوم أكجس ًّ ضور ٞأ ٩ؿ.ٞٚ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗبط٧اي أػساد اهع ِٞٚاهرُ ّٙادٗا بكسٗز ٝؾى٩ل ؿىاُْ٘ اهؿىشاػ ٞهوعىاَ ( َ4009ػىر٠
( %95.5أْ كٱعرً ٟطٗ٧ه ٞٚؾ٩ل اهـاُْ٘ هوٌذوظ اهـً٘ ٛهوؿىشاػ ٞبإقىاػً ٞى٘اد اؾىٞ
طٗ٧هٚوٕ عّ اهؿشاػ ٞاٮهللُٗ ٞٚكىرهمو ػٌٚىا ٙىس %42.5( ٠أْ ٓىرٖ ًىّ ًطىٗ٧هٚات
اهطور ٞاهوػسٙع ٞٚجيجو ٞيف اه اْ اهط٘داُ.ٛ
ٗبط٧اي أػساد اهع ِٞٚعّ كذثر اهؿشاػ ٞا رب٘ع ٞعو ٟاهسأ ٜاهعاَ ًـازُ ٞبوذثر ٗضىا٢ى
اٮع َ٩اهوـوٚد ٞٙا ٪س( ٠اهسادٗ ٘ٙاهووؼص ْ٘ٙػذٗقح (ً %90ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأْ اهؿىشاػٞ
ا رب٘ع ٞكذثرٓا عو ٟاهسأ ٜاهعاَ أكجس ًّ كذثر ٗضا٢ى اٮع َ٩ا ٪س ٠صبوٌعٞو ٗكذثرٓىا
هٚظ ضٚاضٚا ػـط بى كذثر ادوٌاعٗ ٛثـىايف ٗاؿوؿىادٗ ٜزٙاقى ٛأٙكٳىاو بٌِٚىا ٙىس%60( ٠
ػـط ٩ؾ ذهمًٗ .ؿداؿا هىرهم ٙىسً %19.1( ٠ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأْ اسبلً٘ىات ٗا٪ػىساد
كعٌى هوؿشاػ ٞأهؽ سطابو ُٔ٪ا أٗ ٨غى ٤بىاؿً ٛىع اٮُطىاْ ٗجيلىّ كوشىسن ًعىٕ يف أٜ
كىا ًىى٧ثس ٝعوىى ٟبِٚىىٞ
ٗؿىىمو ٗ ْ٪اهىىرٙ ّٙـسُٔٗ٦ىىا ٓىىٍ ؿىىاد ٝاهىىسأٜو ٗهلىىرا ػىإْ ًؿىىادزكٔا أ ٙٳ
اسبلٍ ٗعو ٟاهِوىاَ اسبىاكٍو ٗعوى ٟمسعى ٞاهبوىد ؿوٌٚٚىا ٗدٗهٚىاو ػٌٚىا ٙىس %64.2( ٠أْ
اهؿشاػ ٞاه٘زؿ ٞٚػـدت ضر٘كٔا ٓرٖ ًع ك٘اػس اٮع َ٩ازبدٙد.
أ ىرٳا ٙىىسً %91( ٠ىّ أػىىساد اهعِٚى ٞاهىىر ّٙاضىوروعؤٍ اهدزاضىى ٞأْ اهؿىشاػ ٞاهطىى٘داُٞٚ
ِٙبغ ٛأْ كعر ٛاسبس ٞٙاهلاًو ٞهل ٛكعلظ اهطوبٚات ٗكلػؽ اهؼطاد.
( 4ػٌٚا ٙوعوف ؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٞٚ
ٗبطى٧اي أػىىساد اهعِٚىى ٞعىىّ ؿاُُ٘ٚىىً ٞؿىىادز ٝاهؿىىشؽ اهطىى٘داُٞٚو ٗٓىىى ؿىىاُْ٘ اهؿىىشاػٞ
ٙىىِـ عوىى ٟذهىىم أدىىاب (ً %11ىىّ أػىىساد اهعِٚىى ٞأُٔىىٍ قىىد ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽو ٗٙىىسْٗ أْ
ا ؿىىادز ٝعٌىىى بىىر ؿىىاُُ٘ٗ ٛعٌىىى بىىر دضىىو٘زٜو ًػىىر ّٙأْ اهدضىىو٘ز اهطىى٘داُٙ ٛىىِـ
عو ٟسس ٞٙاهسأٗ ٜاهوعبرو ً٧كد ّٙأْ ا ؿادز ٝكلبى ػسؾ ٞاهسأٗ ٜاهسأ ٜا ٬سو ٗكؼـىد
اهدٗهىى ٞعًٌ٘ٳ ىا ٗهٚطىىم اسبلً٘ىى ٞػـىىط اهـىىدز ٝعوىى ٟاهوبؿىىس باٗ٪قىىاع اهىىل س٘هلىىا ٗزٙ٦ىىٞ
اهرسٙف سو ٟكطورٚع أْ كطر عو ٟبؿرً ٝىّ اً٪ىسو ٗٓىٍ ٙىسْٗ أْ ا ؿىادز ٝعٌىى ًونوىؽ
بؿ٘ز ٝعاًٞو ًّٗ سٚح ا بدأ ػٔ٘ عٌى بر دضو٘زٜو ػٌٚىا أدىاب (ً %62ىّ أػىساد اهعِٚىٞ
أٍُٔ ًع ًؿادز ٝاهؿشؽ ذا ٓ ً ٛز ٝطٔا ً٪ىّ اهبوىد ًٗـدضىاكٕ ٗجيوولاكىٕ أٗ كىاْ
هلا أثسٓا عو ٟاهطوٍ آ٪وٗ ٛا٨دوٌاعٛو أٗ كاْ هلىا ًىسدٗد ضىو عوى ٟكىى اً٪ى٘ز اهىل
ُؿىم عؤٚىىا ً٘اثٚىىف اهعٌىى اهؿىىشؼٗ ٛكِوىىًِٔ ٍٚى ٞاهؿىىشاػٞو أٗ ًطىم ؿكىاٙا سىىف ىىاف
ػٔرا ً ز;  ْ٪اسبس ٞٙا روـ ٞككس با ٬س.ّٙ
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ٗٙىىىىسً %11.9( ٠ىىىىّ أػىىىىساد اهعِٚىىىى ٞاهىىىىرً ّٙىى ىع ًؿىىىىادز ٝاهؿىىىىشؽو أْ ا ؿىىىىادزات
اهىىىل كىىىوٍ هوؿىىىشؽ اهطىىى٘داُ ٞٚساهٚى ىا منىىىا كىىىوٍ بى ىذثس زدعىىى ٛكعـىىىاب هوؿىىىشؽ أكجىىىس
ًِىىىىٕ ًىى ى زٳا هـكىىىىاٙا متىىىىظ أًىىىىّ اهىىىى٘ ّ ًٗـدضىىىىاكٕ ٗجيوولاكىىىىٕو ػٌٚىىىىا ٙىىىىس%66.6( ٠
ًىىىٍِٔ أْ ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ ذا كاُىىىم ُوٚذىىى ٞربىىى٘ؾ ًىىىّ كطىىىسب ًعوً٘ىىى ٞميلِٔىىىا أْ
ككىىىس ؿىىىا دٔىىىات ًعِٚىىى ٞػ ٔىىى ٛبىىىرهم كلىىىْ٘ اعوىىىدا ١عوىىى ٟسىىىف اهؿىىىشؼٗ ٛاهِاغىىىس
ٗا عوّ ٗاهـاز.٥
( 3ػٌٚا ٙوعوف بولساز ًؿادز ٝؾشؽ بعِٔٚا:
ٗبطىى٧اي أػىىساد اهعى عىىّ ا٪ضىىباب اهلاًِىىٗ ٞزا ١كلىىساز ًؿىىادز ٝؾىىشؽ بعِٔٚىىا ًجىىى
اهوٚاز أداب ( ًّ %91.1أػساد اهع ِٞٚأْ اسبلً٘ ٨ ٞكطوورؽ بعا اهؿشؽ ُٔ٪ا رب٘ل
كجرٳا يف ا طا٢ى اهطٚاضٞٚو ٗأْ كواب اهسأ ٜيف ٓرٖ اهؿشؽ ِٙـدْٗ اسبلً٘ى ٞدْٗ أٜ
اؿلاسىىات هبىىدا٢ىو عِىى ٟأْ ُـىىدٍٓ بىىر بِىىا١و ٗٙىىسْٗ أُىىٕ  ٨بىىد هوشلً٘ىىٗ ٞاهؿىىشؽ ًىىّ
ًعازبىىٓ ٞىىرٖ ازبؼىى٘ٗ ٝعىىدَ ا٨ضىىووراؾو ػٌٚىىا ٙىىسً %46.2( ٠ىىّ أػىىساد اهعِٚىى ٞأْ اهؿىىشؽ
اهل كلسزت ًؿىادزكٔا ا لؿىم ًىّ اهٚطىاز ٗأؾىبشم ضبكىّ هوٚطىاز اهطٚاضىٛو ٗأْ يف
بعكىىٔا اُؼىى٩ت يف اهىىسأٜو ٗأْ ا آ ىىر هٚطىىم يف اهـ٘اهىى اهوشسٙسٙىى ٗ ٞمنىىا يف اهوـىىدٙسات
ا وؿو ٞبؿشاػ ٞاهسأ.ٜ
ٗٙىىىىىسً %91.9( ٠ىىىىىّ أػىىىىىساد اهعِٚىىىىى ٞأْ ا ؿىىىىىادز ٝكوشىىىىىف دًٗٳىىىىىا بؿىىىىىشؽ ا ـدًىىىىىٞ
احملب٘بىىى ٞهىىىد ٠اهـىىىاز ٥اهطىىى٘داُٛو ٗأْ ًعؤٌىىىا دسا٢ىىىد ضٚاضى ىًِٚٔ ٞٚىىىِٚ ٗٗ ٞىىىٗ ٞجيٚىىىصٝ
ٗضبلًىىىىٗ ٞكطىىىىع ٛداٌ٢ٳىىىا هلػىىىىؽ اهؼطىىىىادو ػٌٚىىىىا ٙىىىىسً %43.6( ٠ىىىىّ أػىىىىساد اهعِٚىىىى ٞأْ
ازبسا٢ىىىد اهىىىل كؿىىىىادز دسا٢ىىىد بىىىر ًِٔٚىىىىٗ ٞبىىىر ًطىىىٗ٧هٗ ٞكطىىىىوندَ اضىىىاه ٚا٨بوىىىىصاش
ٗاٮثازٗ ٝكطـط ًبدأ ا طٗ٧ه ًّ ٛٓ ٞٚأدى اهلط ا اد.ٜ
ٗبطىىى٧اي أػىىىساد اهعِٚىىى ٞعىىىّ دسٙىىىد ٝاهوٚىىىاز ذبدٙى ىدٳا أٗقىىىح (ً %19.9ىىىّ أػىىىساد اهعِٚىىىٞ
أْ دسٙىىىد ٝاهوٚىىىاز دسٙىىىد ٝجيوىىىاشٗ ٝمتلِىىىم ًىىىّ د ىىى٘ي اهطىىى٘ق يف ػىىىلٗ ٝدٚىىىصٗ ٝاسووىىىم
ًسكبىىىً ٞوـدًىىىٗٗ ٞدىىىىدت ؿبىىىً٘ ٨ىىىّ اهـىىىىسأُ٪ ١ىىىا اعبىىىاشت هوـىىىىاز ٥أٗ٨و ُٗٔ٪ىىىا كرىىىىسق
اهـكىىىاٙا اهىىىل كٔىىىٍ اهىىىسأ ٜاهعىىىاَو ٗٓىىى ٛدسٙىىىدً ٝـىىىسٗ ٝ١بلجىىىسٝو ػٌٚىىىا ٙىىىس%64.6( ٠
ًىىىىّ أػىىىىساد اهعِٚىىىى ٞأْ دسٙىىىىد ٝاهوٚىىىىاز دسٙىىىىد ٝبىىىىر ًِٔٚىىىىٗ ٞكطىىىىوندَ أضىىىىاه ٚاٮثىىىاز ٝيف
أسىىا ٙكىىجرً ٝىىّ أدىىى اهلطىى ا ىىادٜو ٗأُىىٕ هىىٚظ بٔىىا ًػىىلوًِٚٔ ٞىىٗ ٞهلىىّ ػٔٚىىا
كؼن ٍٚسبـا٢ف ًٗعوً٘اتو ٗػٔٚا ككن ٍٚيف بعا اهوغرٚات.

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

( 2ػٌٚا ٙوعوف بسٚ٢ظ ذبسٙس دسٙد ٝاهوٚاز
ٗبط٧اي أػساد اهع ِٞٚعّ غن ؿى ٞٚا ِٔىدع عجٌىاْ ًربى ز٢ىٚظ ذبسٙىس دسٙىد ٝاهوٚىاز
اهل كعسقم ؿادزً ٝىّ ؿبىى اسبلً٘ى ٞأكجىس ًىّ برٓىا ى٩ي اهؼىل ٝا اقىً ٞٚىّ عٌىس
اهطىىى٘داْو أٗقىىىح ( %99.1أُٔىىىٍ ٙىىىسْٗ أْ ا ِٔىىىدع عجٌىىىاْ ًربى ى ٗ ى ى ٗضبى ى هبوىىىدٖ
اهط٘داْو ٗٓ٘ غنؿً ٞٚعودهٗ ٞكاك زأ ٜعِ ٟاهلوٌٙٗ ٞعاجل ٚع اهـكىاٙا بػىلى
ً٘ق٘عٛو ٗهد ٕٙؿاعد ٝعسٙك ًّ ٞاهـسا١و ػٌٚا ٙىسً %44.2( ٠ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأْ عجٌىاْ
ًرب ؽبوط كجرٳا ددا ًا ب عجٌاْ ًرب اهؿشؼٗ ٛعجٌاْ ًربى اهطٚاضى ٛاهىرٜ
٘ٙد أْ ِٙػ ٤سصبٳا ضٚاضٚاو ٗأُىٕ ُطىاْ ًوعذىى ٙسٙىد أْ ٙؿىى بطىسع ٞاهـٌىٙٗ ٞسٙىد أْ
ػبطد أػلازٳا  ٨ميلّ هلا أْ دبطىد عوى ٟأزل اه٘اؿىعو ٗسوى ٟيف اهؿىشاػ ٞكىاْ ٙسٙىد
أْ ٙعٌى ؾشٚؼ ٞبدْٗ ضبسزٗ ّٙؾشٚؼ ًّ ٞبر كوابو ٗعًٌ٘ٳا عِدٖ رب٩ٚت ٙعوـد أُٔىا
ميلّ أْ كربف عو ٟأزل اه٘اؿىعو ٗأُىٕ أسٚاُٳىا ٙطىوؼص اهطىور ٞاسباكٌىٞو ػٚػىرح ؿوى٩ٚ
ػو٘هد غرشاكٕ ُ٘عٳا ًّ ا٨سوـاْو ٗإُٔ ذب٘ي يف ا ُٞٗ٬ا ٪رً ٝىّ ؾىشؼٗ ٛكاكى عٌى٘د
ًطوجٌس ٗأؾبشم هدً٘ ٕٙاشُات أ س ٠ب زأ ٕٙاهرٙ ٜلوبٕ ٗب ضٚاض ٞدسٙدكىٕ اهىل
كِاػظ أكجس ًّ  40ؾشٚؼ ًٞٚ٘ٙ ٞضٚاض.ٞٚ
ٗبطىىى٧اي أػىىىساد عِٚىىى ٞاهدزاضىىى ٞعىىىّ ًىىىدًِٚٔ ٠ىىى ٞاهؿىىىشؼ ٛعجٌىىىاْ ًربى ى و ػذدىىىاب
( %90.2أْ عجٌىىىاْ ًربىىى ًىىى ازع اهؿىىىشاػِٚٔ ٞىىىى ٞعاهٚىىىىٗ ٞهلِٔىىىا ًِٔٚىىىى ٞمتٚىىىىى
اٮثىىىازٗ ٝهىىىٚظ ا٨عوىىىدايو ٗأُىىىٕ ؾىىىشؼًٔ ٛى ى ٗٗ ى ى ٗدىىىسًٗ ١ٜؿىىىادَ ٗٙلوى ى زأٙىىىٕ
بلىىىىى ؾىىىىساسٗٗ ٞقىىىى٘ل جباُىىى أُىىىىٕ كاكىى ى زؾىىى و ػٌٚىىىىا ٙىىىىسً %49.1( ٠ىىىىّ أػىىىىساد
اهعِٚىىى ٞأْ ز٢ىىىٚظ ذبسٙىىىس دسٙىىىد ٝاهوٚىىىاز ًٗ٧ضطىىىٔا ًىىىع ىىىس ّٙهىىىٚظ ؾىىىشؼٚا ٗاُىىىٕ ٗجل
عىىىىامل اهؿىىىىشاػً ٞىىىىّ بىىىىاب أُىىىىٕ كاكىىىى عٌىىىى٘د ٗ ٨ع٩ؿىىىى ٞهىىىىٕ باهعٌىىىىى اهؿىىىىشؼٛ
ا٨سىىىلايف ٗٙ ٨ؼىىىسق بى ى أُىىى٘اع اهعٌىىىى اهوشسٙىىىس ٜا نووؼىىىٞو ٗ منىىىا ٓىىى٘ كاكى ى ؾىىىشؼٛو
ًٗػىىىلو ٞاهلوىىىاب اهؿىىىشؼ ٚأُٔىىىٍ يف أسٚىىىاْ كىىىجرٙ ٨ ٝىىىدزكْ٘ سذىىىٍ اهطىىىـ٘ػات
ٗٙىىىسْٗ أْ اهػىىىنـ اهىىىر ٜميىىىازع ًِٔىىى ٞاهؿىىىشاػٙ ٞطىىىورٚع أْ ميٚىىىص بىى اهلوابىىى ٞاهىىىل
كؼىىىوح ثغىىىسات ؿاُُ٘ٚىىى ٞعوىىى ٟاهؿىىىشٚؼٞو ٗاهلوابىىىات اهىىىل ميلىىىّ أْ كلىىىْ٘ كوابىىىات
ًِٔٚىىىًٌٔ ٞىىىا ازكؼعىىىم دزدىىى ٞضىىىنُ٘ؤا ٗهلِٔىىىا  ٨كػىىىلى رى ىسٳا عوىىى ٟاهؿىىىشٚؼً ٞىىىّ
ُاس ٞٚؿاُُُ٘ ًّٗ ٞٚاس ٞٚضٚاض.ٞٚ
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ٗبط٧اي أػىساد اهعِٚى ٞعىّ ًطىوـبى دسٙىد ٝاهوٚىاز يف ىى ز٢اضى ٞذبسٙىس ا ِٔىدع عجٌىاْ
ًرب أداب ( %51.9أٍُٔ ٙسْٗ أْ عجٌاْ ًرب ؾشؼ ٛػبٚد ؿىسا ٝ١اه٘اؿىع ٗؿسٙى ًىّ
اهـساٗ ١ؿسًِ ًّ ٙط٘ب ٕٚيف ازبسٙدٝو  ٨إُٔ ًعود دىدا بـوٌىٕ ٗبؼلسكىٕ سوى ٟأُىٕ ٙعوـىد
أُىىٕ ميلىىّ أْ ٙلىىْ٘ زٚ٢طٳ ىا هوطىى٘داْو ٗهٚطىىم هد ٙىٕ أ ٜضىىـؽ هورٌ٘سىىات ٗٓىىرا غ ى١ٛ
ػباب ٛباهربع هلِٕ ًدًس ذا دا ١عو ٟسطاب ا ِٔٚىٞو أٗ عوى ٟسطىاب ا ٘قى٘عٞٚو بٌِٚىا
ٙس ًّ %26.3( ٠أػساد اهع ِٞٚأْ زٚ٢ظ ذبسٙس اهوٚاز ٙعٌى داٌ٢ٳا بِوس ٞٙاهؽ كركسو ٗٓى٘
ٙطع ٟكورٳا ددا هولواب ٞس٘ي ا طل٘ت عِٕ.
ٗبطى٧اي أػىساد اهعِٚىى ٞعىّ ًىىد ٠اهوىصاَ ز٢ىٚظ ذبسٙىىس اهوٚىاز بىىذ ٩ق ا ِٔىًٗ ٞطىىٗ٧هٚاكٔا
أداب ( %19.1أٍُٔ ٙسْٗ أْ عجٌاْ ًرب ؾشؼً ٛوٌلّ ددا ٗٗاثىف ًىّ أدٗاكىٕ ٗضبى
هوؿشاػٞو ٗٓ٘ زدى ٓىاد ٥اهربىع ًٗؿىادَ يف اه٘ؿىم ُؼطىٕو ٗهىٕ ؿىدز ٝعاهٚى ٞعوىٙ ٟؿىاي
داُى ذهىم  -عرى٘ؾ ٗٗهى٘ؾ
زأٗ ٕٙػلسكٕو ٗؾشؼ ٛجيٚص ٗذٗ ؿوٍ دس٥و ٗٓى٘ -
ٗبطٚطو ٗضب هٯُطاُٙٗ ٞٚلسٖ اهووٍو ٗٙـؽ ًىع اسبىف أٌِٙىا كىاْ ٗؾىاس ؿوىٍ ًى٧ثس
ٗٙوِاٗي اهـكاٙا كاػ ٞجبسأٗ ٝغذاعٙٗ ٞىداػع عىّ ػلسكىٕ ًٌٔىا كوؼىٕ اهىجٌّو ًٗو٘اقىع
ٗصباًىىو ػٌٚىا ٙىىس %49.4( ٠أْ عجٌىاْ ًربى ػٚىٕ أُؼىىٗ ٞاعوىداد بىىاهسأٗ ٜبعىا اهغىىسٗزو
ٗباًا يف جيازض ٞاهعٌى اهؿشؼٗ ٛؿوٚى اهلًٗ َ٩غاًس.
( 5ػٌٚا ٙوعوف بذ ضباب ًؿادز ٝدسٙد ٝاهوٚاز ٗؾشؽ أ س:٠
ٗبط٧اي أػساد اهع ِٞٚعّ ا٪ضىباب اهلاًِىٗ ٞزاً ١ؿىادز ٝاهؿىشؽ عًٌ٘ٳىا يف اهطى٘داْ
ٗدسٙىىد ٝاهوٚىىاز اهطىى٘داُ ٞٚذبدٙىدٳا ػذدىىاب (ً %91.5ىىّ أػىىساد عِٚىى ٞاهدزاضىى ٞأُٔىىٍ ٙىىسْٗ أْ
أضباب ًؿادز ٝدسٙد ٝاهوٚاز ا ولسز ٛٓ ٝاه٘ق٘ل ٗاهرسل ازباد هوـكىاٙا اسبطاضى ٗ ٞىظ
عؿى اسبـٚـىٞو جباُى سسٔىا اه٘اقىح ٗازبىس ١ٜهوـكىاٙا ٗ ِٔٚى ٞعاهٚىٞو باٮقىاػٞ
كِاٗهلا ا ولسز هـكاٙا ا ًّ٪ا٨دوٌاعٛو ػٌٚا ٙس %46.5( ٠أْ ًّ اضباب ًؿادز ٝدسٙدٝ
اهوٚاز أُٔا ربرم اشبر٘ ،اسبٌسا١و جباُ دسأكٔا يف كِاٗي اهـكاٙا اهل كصعر اهطىورات
(اهؼطاد اسبلً٘ ٛو ػك ٩عّ أُٔا كِاٗهم ؿكاٙا كوعوف بسٚ٢ظ ازبٌٔ٘ز.ٞٙ
( 1ػٌٚا ٙوعوف بِصآ ٞاهعٌى اهؿشؼ:ٛ
بطىى٧اي أػىىساد اهعِٚىى ٞعىىّ أثىىس ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ ًىىّ ؿبىىى اسبلً٘ىى ٞيف ُصآىى ٞاهعٌىىى
اهؿىىشؼٛو ػـىىد أدىىاب (ً %19.1ىىّ أػىىساد اهعِٚىى ٞأْ اهِصآىى ٞكورو ى ًىىّ اهؿىىشؼً ٛوابعىىٞ
اشب ٗكر٘زاكٕ ٗعدَ اهو٘ؿؽ عِد ُـرً ٞوى أٗ كطى أٗ ضىٔ٘و ٗهلىّ ًىع ٗدى٘د ًؿىادزٝ
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اسبلً٘ ٞهوؿشؽو كىذك ٛاهسؿابى ٞاهراكٚى ٞػوى٧ثس بىرهم عوىُ ٟصآى ٞاهعٌىى اهؿىشؼٛو ػٌٚىا
ٙىىسً %64.4( ٠ىىّ أػىىساد اهعِٚىى ٞأْ اهِصآىى ٞكع ى أْ ككىىٌّ ُـىىى ادعىىا١ات كىىى ىىسؾ ًىىّ
أ ىىساؾ اهؿىىساع يف اشب ى بىىذك ؿىىدز ًىىّ اً٪اُىىٞو ٗباضىىونداَ كعىىبرات كىىى ًٌِٔىىا يف
اهدػاع عّ ٗدُٔ ٞوسٖ ًّ دْٗ ؾداز أسلاَو ٗهلّ ًؿادز ٝاهؿشؽ ذبى٘ي دْٗ ذهىمو
ًعِىىى ٟذهىىىم أْ كىىىى ًىىىّ اضىىىوروعؤٍ اهدزاضىىى ٞأكىىىدٗا ا٪ثىىىس اهلىىىبر ؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ
اهط٘داُ ٞٚيف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼ.ٛ
ٗبطىى٧اي أػىىساد اهعِٚىى ٞعىىّ ًىىد ٠اهوىىصاَ اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُ ٞٚباهِصآىىٗ ٞاسبٚىىاد اهوىىاَ يف
اهعٌى اهؿشؼ ٛػـد أداب ( ًّ %90.2أػساد اهع ِٞٚأْ اهِصآ ٞعِ ٟكـد ٍٙاشبى ٗاهؿى٘ز
بِ٘ع ًّ اسبٚاد ٗدبِ اشبوط ب اً٪ى٘ز ًىج ٩هونوىط بى اشبى ٗاهوعوٚىف أٗ اٮغىٔاز ٗبى
اهؿا اهعاَ ٗاهؿا اشبافو ػإْ ٗاؿع اهعٌىى اهؿىشؼ ٛيف اهطى٘داْ ٙؼٚىد بغىر ذهىم
سد ًا بطب اهسؿاب ٞاهـبو ًّ ٞٚؿبى ٗاهسؿاب ٞاهبعد ٞٙساهٚا ًٗؿىادز ٝاهؿىشؽ بعىد اهربىعو
ػٌٚا ٙسً %9.1( ٠ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأْ اهِصآى ٞيف اهعٌىى اهؿىشؼ ٛعِى ٟاهوذىسد ًىّ اهلى٘٠
ٗا٨ضىىوـ٩ه ٞٚيف اهعٌىىى ً٘دىى٘د ٝيف اهعٌىىى اهؿىىشؼ ٛيف اهطىى٘داْو ٗأْ ًعوىىٍ اهؿىىشؼٚ
اهطىى٘داُ ٚميوىىاشْٗ بىىاهوذسد ًىىّ اهلىى٘ٗ ٠با٨ضىىوـ٩هٞٚو  ٨أْ اٮداز ٝاهؿىىشؼ ٞٚجيجوىى ٞيف
دٔىىىاش اهوشسٙىىىس ٗ -سوىىى ٨ ٟربطىىىس عا٢ىىىدات اٮعُ٩ىىىات أٗ ربطىىىس اهع٩ؿىىى ٞا ٌوىىىاشً ٝىىىع
اسبلً٘ىى - ٞربكىىع أسٚاُٳىىا ًسبٌىى ٞهوسؿابىى ٞاهدا وٚىىٗ ٞاشبازدٚىىٞو ٗكطىىٌح عوىىً ٟكىىا
ب٘دىى٘د اهسؿابىى ٞاهـبوٚىىً ٞىىّ ؿبىىى ازبٔىىاش اهوشسٙىىسٜو ٗب٘دىى٘د اهسؿابىى ٞاهبعدٙىىً ٞىىّ ؿبىىى دٔىىاش
ا ًّ٪اه٘ و كٌا كوذثس باهكغ٘ ،اهطٚاضىٗ ٞٚا٨ؿوؿىادٗ ٞٙا٨دوٌاعٚىٗ ٞاهجـاػٚى ٞجبٌٚىع
أغلاهلا.
ٗبطىى٧اي أػىىساد اهعِٚىى ٞعىىّ ًلاُٚىىٗ ٞدىى٘د اهِصآىى ٞيف اهعٌىىى اهؿىىشؼ ٛاهطىى٘داُ ٞٚزبىىٍ
ىس أكىد (ً %11.9ىّ أػىساد اهعِٚى ٞأُىٕ ًىّ اهؿىع٘ب ٞأْ
ٗد٘د ٓرٖ ا ؿادزٗ ًّ ٝؿىم
كبوع اهِصآ ٞيف اهعٌى اهؿشؼ ٛسد ا جاهٞٚو ٗعو ٟاهسبٍ ًىّ عىدَ ؿٚىاَ اهؿىشؼ ٛأٗ احملىسز
اهط٘داُ ٛبوصٗٙس اسبـا٢ف عٌدٳاو  ٨إُٔ أسٚاُٳا ٙوٍ كر٘ٙع اسبـٚـ ٞهوِاض ًؿىا ًونىرٜ
اهـسازو ػٌٚا ٙس ًّ %66.6( ٠أػساد اهع ِٞٚأْ ا ؿىادز ٝا ولىسزً ٝىّ ؿبىى اهطىورات دبعىى
بعا اهؿشؼٙ ٚـًْ٘٘ بو ٛعِف اسبـٚـٗ ٞؿرؾ ا ؿداؿ ٞٚبعسل اسبا٢ط.
ٗبط٧اي أػساد اهع : ِٞٚاذا كلجس ؾشاػ ٞاهسأ ٜيف ًـابىى ؾىشاػ ٞاشبى يف اهطى٘داْو
ٗٓىىى وىىط اهىىسأ ٜبىىاشب ٙعىى٘ق ٙؿىىاي ا عوً٘ىىٙٗ ٞـىىدل يف ُصآىى ٞاهعٌىىى اهؿىىشؼ ٛأدىىاب
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( ًّ %19.9أػساد اهع ْ ِٞٚوط اهسأ ٜبىاشب ٓى٘ أضى٘أ أُى٘اع اهوكىوٚىو ٗٙؿىى ًسكبىٞ
اهوصٗٙىىسو ٗػبى عوىى ٟاهـىىسا ١أْ ؼبوذىى٘ا عوىى ٟذهىىمو باهلىىاكؽ ٗاهلوابىىٗ ٞا ـا عىى ٞىىّ ٙـىىَ٘
بىرهمو ػٌٚىا ٙىسً %33.6( ٠ىىّ أػىساد اهعِٚى ٞأُىٕ يف ىى كِىاً ٛؾىىشاػ ٞاهىسأ ٜعوى ٟسطىىاب
ؾشاػ ٞاشب و ٗ وط اهسأ ٜباشب و ٙعٌد اهؿشؼ ْ٘ٚا لاع أ باز ٗكوؼٚـٔىاو ًىّ دْٗ
أ ٜأضاع أٗ ُؿ ًّ ٚاسبـٚـٞو ًّٗ ثٍٰ ٙـدل يف ُصآى ٞاهعٌىى اهؿىشؼٗ ٛاهطىب يف ذهىم
ٙع٘د يف كجر ًِٕ ؿادز ٝاسبس ٞٙاهؿىشؼًٗ ٞٚؿىادز ٝاهؿىشؽ ٗاهسؿابى ٞاهبعدٙى ٞهوٌشوى٘٠
اهؿشؼ ًّ ٛؿبى اسبلً٘ٞو كٌا إُٔ بطب ٗد٘د اهسؿاب ٞاهبعدٙىًٗ ٞىّ بعىدٓا ا ؿىادزٝو
ٗػـ ىا هِوىىا٢ر حبىىح أدىىساٖ اهىىدكو٘ز ضىىٚؽ اهىىد ّٙسطىىّ اهعىى٘ل عوىى ٟصبىىا٨ت اهؿىىشاػٞ
اهوطىىىرٗ ٞٙا٨ضوـؿىىىا ٞٚ٢يف اهطىىى٘داْو كغٚى ى اهؿىىىشاػ ٞاهوؼطىىىرٗ ٞٙا٨ضوـؿىىىاٗ ٞٚ٢كطىىى٘د
56
اهؿشاػ ٞا ٘ق٘ع ٞٚاهل كس ٠ػـط ازبص ١اهوآس ًّ دبى ازبوٚد اهعا.ٍ٢
الخالصة
ُ٩سىىظ أْ اهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُٞٚو متىىس اهٚىىَ٘ بؼىىل ٝعؿىىٚبٞو ًىىّ ًؿىىادز ٝدٔىىاش اً٪ىىّ
ٍّ دا٢س عو ٟاسبف اهر ٜكؼوٕ دضو٘ز اهط٘داْ اُ٨وـاهٛ
هوؿشؽو يف كعد
ٗا نابسات اه٘
هطَِ4005 ٞو بِـ ا ٘اد (ٗ 39:4(ٗ 39:6اهوو ُؿوا عو( ٟهلى ًى٘ا ّ سىف ٙ ٨ٱـٚىد يف
سس ٞٙاهوعبر ٗكوـُٗ ٛػس ا عوً٘ات ٗا رب٘عات ٗاه٘ؾ٘ي اهؿشاػ ٞدْٗ ًطاع باهِوىاَ
ٗاهطٗ ًٞ٩ا٩ ٪ق اهعاً(ٗ ٞكلؼى اهدٗه ٞسس ٞٙاهؿشاػٗٗ ٞضا٢ى اٮع َ٩ا ٪سٗ ٠ػـا ا
ِٙوٌىىٕ اهـىىاُْ٘ يف صبوٌىىع دميـسا ىى . ٛكٌىىا ًىىازع دٔىىاش اً٪ىىّ اضىىؤداػا جئِذٳ ىا عوىىٟ
اهؿىىشاػً ٞىىّ ؿبٚىىى ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ عـ ى باعؤىىا ٗٓىى٘ اً٪ىىس اهىىر ٜعاُىىم ًِىىٕ ؾىىشؽ
عدٙدٝو ٗمتجى عٌوً ٞٚؿادز ٝاهؿشؽو قسب ٞؿاؾٌ ٞهوشف اسبس يف اهوعبر ٗ بىدا ١اهىسأٜو
كٌا أُٔا أقعؼم كجرٳا ًّ ضبو٘ ٠ا اد ٝاهؿشؼ ٞٚا ـدًٞو ا اُعلظ ضىوبٳا يف أقىساز
اؿوؿىىاد ٞٙعوىى ٟاهؿىىشؽو  ْ٪ا ؿىىادز ٝكىىوٍ هوؿىىشٚؼً ٞىىّ ا ربعىى ٞبع ىد باعؤىىا هولبٚىىد
اهِاغس ًصٙىدٳ ا ًىّ اشبطىا٢سو ذ ُىٕ ٙىدػع كلوؼى ٞاهرباعىً ٞـىد ٳًاو ثىٍ ٙؼـىد عا٢ىد اهو٘شٙىع
ٗاٮعٗ .ْ٩يف اهعاد ٨ ٝكـدَ اهطورات ا ًِٞٚ٪كؼطىرٳا هىدٗاعً ٛؿىادز ٝاهؿىشؽو ٗٙوطىب
اٮدسا ١يف طا٢س ًاه ٞٚكبر ٝيف ى اهوسٗؾ اهـاض ٞٚاهل كعأُٚا اهؿشؽ يف اهط٘داْ.
ٗأكىىدت اهدزاضىى ٞأْ اهؿىىشاػ ٚاهطىى٘داُٙ ٚعو ى ْٗ ا ؿىىادز ٝدىىسا١ٳ عـاب ٚىا; هوِىىاٗي
ؾىشؼٍٔ ً٘اقىىٚع كِوـىىد اسبلً٘ىىٞو ٗأْ ا ؿىادز ٝدبىىس ٜيف ٚىىع اسبىىا٨تو دْٗ ك٘قىىٚح
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أ ضىبابو ٗدْٗ أًىىس ؿكىاٛ٢و زبىىٍ سادىى ٞاهىب٩د ٪دٔىىص ٝاٮعىىَ٩و ٮبىساش اهؿىى٘ز ٝاسبـٚـٚىىٞ
هوط٘داْو ٗهووذكٚد عو ٟاسبسٙات اهؿىشؼٞٚو اهىل أكىدكٔا اهعدٙىد ًىّ ازبٔىات اهدٗهٚىٞو
اهداعٌ ٞه٩عبٚاش ا روف هـ ٍٚا ِٔٞو ٗجيازض ٞاهعٌى اهؿشؼ ٛاسبس ٗا طٗ٧ي.
ٗغىىددت اهدزاضىى ٞعوىى ٟأْ ًؿىىادز ٝاهؿىىشؽ بعىىد باعؤىىا زبىىٍ أُٔىىا كلبىىد اهؿىىشؽ
اهط٘داُ ٞٚكجرٳا ًّ اشبطا٢س ٗك٘دٕ زضا٢ى ًعازق ٗدٔات طبووؼ ٞبـدز ٝاسبلً٘ىٞ
عوىى ٟضىىلات كاػىى ٞا٪ؾىى٘ات ا ِاٗ٢ىى ٞهلىىاو  ٨أْ اٮٙـىىاؾ أٗ سوىى ٟا ؿىىادز ٝهىىّ متِىىع
اهؿشاػٗ ٞاهؿشؼ ًّ ٚاهدػاع عّ اسبسٙىات يف اهىب٩دو ػكى ٩عىّ أْ اهؿىشؽ ا ؿىادزٝ
ذبؿى عو ٟاهلجر ًّ اهِوا٢ر اٮػباب ٞٚبطب اٮٙـاؾ.
ٗأغىىازت اهدزاضىى ٞأْ سٙـىى ٞكِىىاٗي ؾىىشٚؼ ٞاهوٚىىاز سبصًىىً ٞىىّ اهـكىىاٙا ا٨دوٌاعٚىىٞ
ٗاًِٚ٪ىىٞو أ ؿوـىىم ا٪دٔىىص ٝاهعوٚىىا عوىىً ٟطىىو٘ ٠ز٢اضىى ٞازبٌٔ٘زٙىىٗ ٞدٔىىاش اً٪ىىّ اهىىرٗ ٜدىىٕ
كِبٔٚات عدٙد ٝهس٦ضا ١اهوشسٙس عاًٞو ٗاهوٚاز اؾ ٞبو٘  ٟاسبرز ٗعدَ ثاز ٝاهـكىاٙا ًىّ
دْٗ ذبـىىف ًىىّ ًؿىىادزٓا بىى ٩ا٢ىىىو ٗأْ كوذِى يف كعا ٔٚىىا ًىىع ا٪سىىداخ ٗاه٘ؿىىا٢ع ٚىىع
أغلاي اٮثاز ٝاهكاز ٝبا وٌع أٗ بذًّ اهب٩د اهـً٘.ٛ
ٗ وؿىىىم اهدزاضىىى ٞأْ اهطىىىىورات اهطىىى٘داُ ٞٚكونىىىر دىىىىسا١ات ًؿىىىادز ٝاهؿىىىىشؽ
اهطٚاض ٞٚاهٗ ًٞٚ٘ٚػـا هوـاُْ٘و ٗاضوِادٳا ً٘اد يف ؿاُْ٘ اً٪ىّ ٗا نىابسات اهـىً٘ ٛكوىٚح
اهود ى يف اهعٌى اهؿشؼٛو ًٗؿادز ٝاهؿشؽو حبذ ٞمحا ٞٙأًّ اهب٩د ٗعدَ ثىاز ٝاهؼوِىٞ
ٗاهبوبوٗ ٞقسب اهِطٚر اه٘ .
كٌىىا وؿىىم اهدزاضىى ٞضىىٚاد ٝكسكٚى ًعى هوـىى ٍٚاٮ بازٙىى ٞبلىىى ؿكىىاٙا اهوغرٚىىٞ
اٮ بازٞٙو أًووٕ سٗؾ ًعٗ ِٞٚبوغر ٓرٖ اهوسٗؾ ضٚوغر كسكٓ ٚىرٖ اهـى ٍٚاٮ بازٙى ٞكبعٳىا
هرهمو ضٌٚا ٗأْ اهط٘داْ ٙػٔد ساهٚا سس ٞٙؾشؼ ٨ ٞٚك٘دد يف أ ٜبوىد ىسو سوى ٟاهغىسب
ُؼطٕو ًّٗ ا ٌلّ أْ ٙطىوؼٚد اهؿىشؼً ْ٘ٚىّ ٓىرٖ اسبسٙى ٞشبىر اهىب٩د ٗاهعبىاد ٗهورى٘ٙس
اهؿشاػ.ٞ
ًٗىع ذهىىم ٗاضىىوِادٳا عوىىٓ ٟىىرٖ ا ٧غىىسات اٗ٪هٚىى ٞػىىإْ اهباسىىح ٙطىىورٚع أْ ؼبلىىٍ بـىى٘ٝ
ؿٌٚىىى" ٞاهوٌِٚىىى"ٞو ٗاهِعىىىسٗ ٝاه٘ ِٚىىىٗ ٞآ٨وٌاًىىىات اٮُطىىىاُٗ ٞٚاهػىىىٔسٗ ٝاهؿىىىساع ٗاهِوىىىا٢ر
ٗاهو٘ؿعات كـ ٍٚباز ٞٙهلا كذثرٓا يف ا عازب ٞاٮ باز ٞٙباهؿشؽ اهط٘داُ ٞٚبعاً.ٞ
ٗأحملىىم اهدزاضىى ٞأْ اهِوىىاَ اهـىىاُُ٘ ٛهوؿىىشاػ ٞاهطىى٘داًُ ٞٚىىسكبط بورىى٘ز اهدضىىو٘ز
اهط٘داُ ٛاهرً ٜا ٙصاي اُوـاهٚاو ٗبٔرا ا عِ ٟػٔ٘ غدٙد اهؿو ٞبعدد بر ؿوٚىى ًىّ اهـى٘اُ
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اهطىى٘داُ ٞٚا ٪ىىسً ٠جىىى اهـىىاُْ٘ ازبِىىاٗ ٛ٢ؿىىاُْ٘ ا عوً٘اكٚىىٗ ٞؿىىاُْ٘ اً٪ىىّ اهـىىً٘ٛو ٗيف
ع٩ؿوٕ ًع كر٘ز ٗضا٢ى اٮع َ٩بؿؼ ٞعاًٞو ٗاهؿشاػ ٞبؿؼ ٞاؾ.ٞ
ٗغددت اهدزاض ٞعو ٟقسٗز ٝكِو ٍٚاهؿشاػ ٞاهط٘داُٞٚو ٗبٚاْ اهع٩ؿ ٞا٨زكبا ٚى ٞبى
اهؿشاػٞو ٗاسبلً٘ٞو ًٗ٧ضط ٞاهس٢اضٞو ٗا٪دٔص ٝاًِٞٚ٪و ٗا ى٘ا ّ اهطى٘داُٗ ٛأغىازت
ٗدىىى٘د ث٩ثىىى ٞك٘دٔىىىات يف ا ىىىاي اهطىىى٘داُ ٛهلىىىا سكىىى٘ز بىىىازش ًٗىىى٧ثِّس يف كِوىىى ٍٚاهعٌىىىى
اهؿشؼٛو عو ٟاهِش٘ ا٬ك:ٛ
اهو٘دٕ اٗ٪ي ٘ٓٗ :اهغاه ٗا٪كجس اُوػازٳاو ٙعوـد أْ اهؿشاػ ٞيف اهط٘داْ ًػلوؤا
دازٞٙو ٗهل ٛكِذح اهؿشاػ ٞاهطى٘داُ٨ ٞٚبىد أْ كطىوع – كٌىا ٓى٘ اسبىاي يف اهؿىشاػٞ
اهعا  – ٞٚطوػاز ؿاُُ٘ٙ ٛلْ٘ ً٘د٘دٳا يف ازبسٙدٙٗ ٝسادع كى ا ٘اد اهل ضوِػس.
اهو٘دىىٕ اهجىىاُ :ٛأكدكىىٕ أؿىى٘اي أؿوٚىى ٞؿوٚوىىً ٞىىّ اهؿىىشؼ ; ٚذ كىىس ٠أْ ا وىىظ اهـىىً٘ٛ
هوؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿىشؼ ٞٚهىٚظ قىعٚؼا ٗ منىا اهكىعٚؽ ٓى٘ اهـىاُْ٘ اهىر ٜؼبلىٍ بىٕ
ا وىىظ اهؿىىشاػٞو ػٔىى٘ ٙ ٨عرىى ٛا وىىظ أ ٜضىىور ٞؿاُُ٘ٚىى ٞٮُىىصاي عـ٘بىىات أٗ دىىصا١ات
ػلؤا ضبدٗدٝو كٌا أْ ا وظ زبٍ إُٔ ٓ٘ اهر ٜميِح اهل ٚـ هوؿشٚؼٗ ٞهوؿشؼ٨ ٛ
ٙطورٚع أْ ٙطش ٓرٖ اهس ؿ ٞض٘ا ًّ ١اهؿشٚؼ ٞأٗ اهؿشؼ ٛبىذ ٜسىاي ًىّ ا٪سى٘اي ذا
سادت اهؿشٚؼ ٞأٗ اهؿشؼ ٛعّ اهرسٙف.
اهو٘دٕ اهجاهحٙ :س ٠أْ اهؿشاػ ٞا رب٘ع ٞكذثرٓىا عوى ٟاهىسأ ٜاهعىاَ أكجىس ًىّ ٗضىا٢ى
اٮع َ٩ا ٪س ٠صبوٌعٞو ٗكذثرٓا هٚظ ضٚاضٚا ػـط بى كذثر ادوٌىاعٗ ٛثـىايف ٗاؿوؿىادٜ
ٗزٙاق ٛأٙكٳاو كٌا أْ اسبلً٘ات ٗا٪ػساد كعٌى هلا أهؽ سطىابو ُٔ٪ىا أٗ ٨غى ١ٛبىاؿٛ
ًع اٮُطىاْ ٗميلِٔىا أْ كوشىسن ًعىٕ يف أٗ ٜؿىمو ٗ ْ٪اهىرٙ ّٙـسُٔٗ٦ىا ٓىٍ ؿىاد ٝاهىسأٜو
ٗهلرا ػىإْ ًؿىادزكٔا أٙكٳىا ًى٧ثس ٝعوى ٟبِٚى ٞاسبلىٍ ٗعوى ٟاهِوىاَ اسبىاكٍو ٗعوى ٟمسعىٞ
اه٘ ّ ؿوٌٚٚا ٗدٗهٚا.
كٌا وؿم اهدزاض ٞأٙكٳا أْ اهط٘داْ هٚظ ػٓ ٕٚىاًؼ سسٙى ٞػـىطو ٗهلىّ ػٚىٕ
سس ٞٙع ًٞٚ٩غبٕ كاًوٞو بى ذا ؿازُؤا أٗ ؿطىؤا باسبسٙى ٞاٮعًٚ٩ى ٞا ٘دى٘د ٝيف أ ٜبوىد
ًىىّ اهبوىىداْ اهىىل كىىذك ٛيف اهوؿىىِٚؽ اهعىىا  ٛسبسٙىى ٞاٮعىى َ٩ؿبىىى اهطىى٘داْ أٗ أػكىىى ًىىّ
اهطىى٘داْ ػوىىّ دبىىد ػٚىىٕ سسٙىى ٞبٔىىرا اهـىىدز ا ٘دىى٘د يف اهطىى٘داْو ٗهلىىّ اهـىىسازات اشباؾىىٞ
ؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ اهطىىى٘دآُ ٞٚىىى ٛاهىىىل كعلىىىظ اهؿىىى٘ز ٝاهطىىىاهب ٞهوشسٙىىى ٞاٮعًٚ٩ىىى ٞيف
اهط٘داْ.

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

ٗأ ٔست اهدزاض ٞكٚؽ كرى٘ز اهوعاًىى ؿاُُ٘ٚىا ًىع ًؿىادز ٝاهؿىشؽ اهطى٘داُٗٗ ٞٚؿىؽ
باعؤاو اُر٩ؿا ًّ اهسؿابى ٞاهـبوٚىٞو ا ؿىادزٗ ٝاٮٙـىاؾو ًىسٗزٳا باهسؿابى ٞاهبعدٙى ٞثىٍ
اهراكٚىىٞو ًىىع اهوذكٚىىد عوىى ٟاعوبىىاز أْ ا ؿىىادز ٝأًىىس طبىىاهؽ هودضىىو٘زو ٗهـىىاُْ٘ اهؿىىشاػٞ
ٗا رب٘عات اهؿشؼ ٞٚهطِ َ4009 ٞو ٗ وؿم ًا ٙو:ٛ
أ  .أْ اهطىىى٘داْ ميىىىازع ًؿىىىادز ٝاهؿىىىشؽ ٗ ٙـاػٔىىىا ببطىىىا  ٞغىىىدٙد ٝدْٗ أْ ٙىىىدزن
اهع٘اؿ اه٘ ٌٞٚو ضبوٚا ٗ ؿوٌٚٚا ٗعا ٚاو ٗاهل ميلّ أْ كلْ٘ ًّ أبطط ُوا٢ذٔا ٗقىع
اهط٘داْ يف شٙى ؿا ٌٞ٢اهدٗي ا٪ض٘أ يف ًعازب ٞسس ٞٙاهؿشاػٗ ٞاٮع.َ٩
ب .أْ اسبلً٘ ٞاهط٘داُ ٞٚميلّ أْ كونىر أضىاه ٚأ ىس ٠ؿاُُ٘ٚىٗ ٞدضىو٘زٞٙو ٗكؿىى
ُؼىىظ ُوٚذىى ٞذبطى ٗكِوىى ٍٚأدا ١اهعٌىىى اٮعً٩ىى ٛعاًىىٗ ٞاهؿىىشؼ ٛاؾىىٞو ٗذهىىم ًىىّ
ىى٩ي كؼعٚىىى دٗز ا وىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات اهؿىىشؼٞٚو ًٗىىِح ضىىورات أعوىىٟ
ه٘شٙس اٮع َ٩ساؿب ٞأدا ١عٌى اهؿشاػ.ٞ
ز ِٓ.ىىان قىىسٗز - ٝاهٚىىَ٘  -ٮؾىى٩ل ؿىىاُْ٘ اهؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات اهؿىىشؼ ٞٚيف
اهطىى٘داْ ٗكـ٘ٙوىىٕو جباُ ى عرىىا ١ا طىىٗ٧ه ٞٚهوٌذوىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػ ٞساؿبىى ٞاهؿىىشاػٞ
اٮهللُٗ ٞٚكرهم.
د .اهؿشاػ ٞاهطى٘داُ ٞٚيف صبٌوىٔا أدآ٦ىا جيوىاشو زبىٍ غىح ًلاُٚاكٔىا ٗٓىً ٛووً٘ىٞ
هوغاٞٙو ٗٓ – ٛب٘ؾؼٔا ؾِاع - ٞضبؼ٘ػ ٞبلجر ًّ ا نا س ٗكىجر ًىّ ا ؿىا ٢و ٗ ذا
ساٗهم أْ كـازْ بِٔٚا ٗب اهؿشاػ ٞاهعسب ٞٚدبدٓا ً٧ثس ٝهوغا.ٞٙ
كٌىىا أْ ٓىىرٖ اهدزاضىى ٞغىىددت عوىى ٟكىىْ٘ ا ؿىىادز ٝعٌىى ٩بىىر ؿىىاُُ٘ٗ ٛعٌىى ٩بىىر
دضىىو٘زٜو ٗاهدضىىو٘ز اهطىى٘داُٙ ٛىىِـ عوىى ٟسسٙىى ٞاهىىسأٗ ٜاهوعىىبرو ثىىٍ ْ ا ؿىىادز ٝكلبىىى
ػسؾ ٞاهسأٗ ٜاهسأ ٜا ٬ىسو ٗكؼـىد اهدٗهى ٞعًٌ٘ٳىا ٗ -هٚطىم اسبلً٘ى ٞػـىط  -اهـىدزٝ
عوىى ٟاهوبؿىىس هٗ٫قىىاع اهىىل س٘هلىىا ٗزٙ٦ىى ٞاهرسٙىىف سوىى ٟكطىىورٚع أْ كطىىر عوىى ٟبؿىىرً ٝىىّ
اً٪سو ٗكـدل يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛو باهسبٍ ًىّ أْ ًؿىادز ٝاهؿىشؽ كىوٍ بعىد اسبىدخ
ٗهٚظ ؿبى اسبدخ أٗ أثِا ١اسبدخ ٗٓىرا ؿىد ٙلىْ٘ ضبطى٘بٳا هؿىا اسبلً٘ى ٞباعوبىاز أْ
اسبلً٘ ٞهٚظ هدٔٙا زؿاب ٞؿبوٓٗ ٞٚرا ؾشٚحو اسبلً٘ ٨ ٞكساؿ اهؿشاػ ٞؿبىى اهِػىسو
ٗهلِٔا ذباض بعد اهِػسو ازبٌٚع ًع ًبدأ احملاضبٞو اهؿشؼ ْ٘ٚاهطى٘داُٗ ْ٘ٚاشبى ا١و
ٗهلّ ع اهـكا.١
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صملرصجع

عبىىىىد اهللو ػىىىىاد ٜعبىىىىد اهؿىىىىٌدو اٮُطىىىىاْ ٗاهوِوىىىى( ٍٚا لوىىى اهعسبىىىى ٛهوع٩ؿىىىىات اهجـاػٚىىىىٞو زأع اشبٌٚىىىىٞو
اٮًازاتو ٓ6266ى . َ6996 -
عوٚىىىىاْو زحبىىىىً ٛؿىىىىرؼٟو ٗبِىىىىٍٚو عجٌىىىىاْ ضبٌىىىىدو أ ضىىىىاه ٚاهبشىىىىح ا هعوٌىىىى :ٛاهِوسٙىىىىٗ ٞاهوربٚىىىىفو (داز
ؾؼا ١هوِػس ٗاهو٘شٙعو عٌاْو  َ4063و اهربع ٞاشباًط.ٞ
ضبذىىىى٘بو عىىىىاديو اهىىىىِوٍ اهؿىىىىشاػ ٞٚيف اهطىىىى٘داْ و (أ سٗسىىىىً ٞادطىىىىور و داًعىىىى ٞأَ دزًىىىىاْ اٮضىىىىًٞٚ٩و
.َ6999
ضىىىوٌٚاْو سطىىىّ ضبٌىىىدو اهسؿابىىى ٞعوىىىٗ ٟضىىىا٢ى ا٨كؿىىىاي ٗأثسٓىىىا يف أدٔىىىص ٝاٮ عىىى َ٩يف اهطىىى٘داْ يف اهؼىىىلٝ
ًّ َ6951 – َ6930و (أ سٗسً ٞادطور و داًع ٞاهـآس.َ6999 ٝ
أمحىىىدو عؼىىىاؾ عبىىىد اهللو أ ثىىىس اهِوىىىاَ اهطٚاضىىى ٛيف اهؿىىىشاػ :ٞدزاضىىى ٞذبوٚوٚىىى ٞعوىىى ٟاهؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داُٞٚ
َ6993 -6915و (أ سٗسً ٞادطور و داًع ٞأَ دزًاْ اٮضًٞٚ٩و .َ6991
ضبذىىىى٘ب ضبٌىىىىد ؾىىىىا و اهؿىىىىشاػ ٞاهطىىىى٘داُ ٞٚيف ُؿىىىىؽ ؿىىىىسْو (ًربعىىىى ٞداًعىىىى ٞاشبس ىىىىَ٘و اشبس ىىىىَ٘و
. َ6919
ضبٌىىىىى٘د عوىىىىىٍ اهىىىىىدّٙو اهؿىىىىىشاػ ٞيف عؿىىىىىس ا عوً٘ىىىىىات :ا٪ضاضىىىىىٚات ٗا طىىىىىوشدثاتو (ًرىىىىىابع آ٪ىىىىىساَو
اهـآسٝو . َ4000
ؿاضٍ عجٌاْ ُ٘زو "اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚيف ؿسْ"و دسٙد ٝاٙ٪اَو اهعدد 9912و 2ضبوٌ .َ4003
ؾىىىى٩ل عبىىىىىد اهورٚىىىىىؽو اهؿىىىىىشاػ ٞاه طىىىىى٘داُ :ٞٚكىىىىىازٗ ٙك٘ثٚىىىىىفو (ًرىىىىىابع اٗ٪ػطىىىىىم هػىىىىىسك ٞاٮعُ٩ىىىىىات
اهػسؿٞٚو اهـآسٝو ب ت و اهربع ٞا. ٗ٪
أب٘شٙىىىىىدو عجٌىىىىىاْو "قىىىىىسٗز ٝاهبِىىىىىا ١ا عىىىىىسيف ٗاهطىىىىىو٘ك ٛسبسٙىىىىى ٞاهؿىىىىىشاػ ٞباٮغىىىىىىاز ٝهىىىىىى ٟاهؿشاػىىىىىىىىٞ
اهط٘داُٚىىىىىىى "ٞصبوىىىى" ٞحبىىىى٘خ اهؿىىىىشاػ "ٞاهؿىىىىادز ٝعىىىىّ ا وىىىىظ اهـىىىىً٘ ٛهوؿىىىىشاػ ٞيف اهطىىىى٘داْو (ا وىىىىد
اٗ٪يو اهعدد اهجاُٛو ًازع . َ4001
بىىىسآٍٚو ؾىىى٩ل ضبٌىىىدو ًىىىد ى اهؿىىىشاػٗ ٞاهـىىىاُْ٘و (ًربعىىى ٞكىىى٘ و اشبس ىىىَ٘و  َ6995و اهربعىىىٞ
ا. ٗ٪
ًـابوً ٞع ا٨ضواذ اهلاك اهؿشؼ ٛػٚؿى ضبٌد ؾا اشبس َ٘ ً 2ا.َ4061 ٘ٙ
لوبٕ يف ً 6 َ٘ٙا.َ4061 ٘ٙ
ًـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿادق اهسشٙـ ٛزٚ٢ظ اذباد اهؿشؼ ٚاهط٘داُٚ
ا ػىىىاؿبٞو بطىىىاَ عبىىىد اهىىىسمحّو اهسؿابىىى ٞاٮعًٚ٩ىىى :ٞدزاضىىىً ٞـازُىىىٞو (داز أضىىىاً ٞهوِػىىىس ٗاهو٘شٙىىىعو عٌىىىاْو
 َ4062و اهربع ٞا. ٗ٪
٘ ىىىٞو أغىىىسؾو اهوػىىىسٙعات اٮ عًٚ٩ىىى ٞبى ى اهسؿابىىىٗ ٞسسٙىىى ٞاهوعىىىبرو (ًلوبىىى ٞاه٘ػىىىا ١اهـاُُ٘ٚىىىٞو عٌىىىاْو
. َ4063
اهلٚىىىىاهٛو عبىىىىد اه٘ٓىىىىابو ً٘ضىىىى٘ع ٞاهطٚاضىىىى :ٞازبىىىىص ١اهجىىىىاُ ٛو (داز اهؼىىىىازع هوِػىىىىس ٗاهو٘شٙىىىىعو عٌىىىىاْو
 َ6996و 4،و ف .149
عبد ا ٚدو هٚوٟو اهؿشاػ ٞيف اه٘ ّ اهعسبٛو (اهعسب ٛهوِػسو اهـآسٝو  َ4006و اهربع ٞاهجاُ.ٞٚ
بدزو أمحدو ا٨كؿاي بازبٌآر ٗاهدعا ٞٙاهدٗه.ٞٚ
ًلىىىاٜٗو سطىىىّ عٌىىىادو أ ٩ؿٚىىىات اهعٌىىىى اٮعً٩ىىى :ٛدزاضىىىً ٞـازُىىىٞو (اهىىىداز ا ؿىىىس ٞٙاهوبِاُٚىىىٞو اهـىىىآسٝو
 َ6992و 6،و ف .643
اهعىىى٘لو ضىىىٚؽ اهىىىد ّٙسطىىىّو دزاضىىىات عًٚ٩ىىىً ٞعاؾىىىس ٝو داز أضىىىاً ٞهورباعىىىٗ ٞاهِػىىىسو ا٪زدْو عٌىىىاْ
.َ4061
اهعىىىى٘لو ضىىىىٚؽ اهىىىىد ّٙسطىىىىّو دزاضىىىىات يف اهوشسٙىىىىس اهؿىىىىشؼٗ ٛضبىىىى٘ اًٚ٪ىىىى ٞاٮعًٚ٩ىىىىٞو ك٘ا ٨بىىىى٘ز و
ًاهٚصٙاو أكو٘بس .َ4062

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ
 اهعىىىى٘لو ضىىىىٚؽ اهىىىىد ّٙسطىىىىّو اهؿىىىىشاػ ٞاهوؼطىىىىر ٞٙيف ًـابىىىىى اهؿىىىىشاػ ٞا٨ضوـؿىىىىاٞٚ٢و صبوىىىى ٞعوىىىىَُ٘طاُ ٞٚاهبشج ٞٚا ونؿؿ ٞاحمللٌٞو ٓ٘هِداو اهعدد زؿٍ 39و أبسٙى .َ4001
 ضىىىعدو سطى ى و "اهؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داُ :ٞٚزؿابىىىًٗ ٞؿىىىادز ٗ ٝبىىى٩ق ٗاعوـىىىا٨ت " ضىىى٘داُٚىو ُػىىىس ٙىىىَ٘ - 03َ4064 – 09و (كاز ٙاهد ٘ي  40أبسٙى http://www.sudanile.com َ4061
 طبوىىىازو عو٘ٙىىىٞو "اسوكىىىاز اهؿىىىشاػ ٞاهطىىى٘داُ :ٞٚزؿابىىىًٗ ٞؿىىىادزٗ ٝاضىىىوغ٩ي ُاغىىىس"ّٙو اهعسبىىى ٛدٗت كىىىٍوُػىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس يف  41ػ اٙىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس  َ 4065و (كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاز ٙاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ٘ي  63أبسٙىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى َ4061
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/2/26/
 ا ؼىىلو أمحىىدو سسٙىى ٞاهؿىىشاػٗ ٞاهىىسأ ٜيف اهطىى٘داْو ؿىىدًم ُىىدٗ ٝسسٙىى ٞاهؿىىشاػٗ ٞاهىىسأً ٜىىّ ًِوىى٘زػوطؼٛو (اشبس َ٘و ًسكص اهوِ٘ٙس ا عسيف ً 2ا. َ4061 ٘ٙ
ً٘اؿع اٮُلُم:
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/02/150217_comments_press_freedom
http://www.sudantribune.net
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http://www.dotmsr.com
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ثبم ا ـاب٩ت:
دست ا ـاب٩ت ًع اهؿشؼٚ

٪بسال اهدزاض ٞيف دصًِٔ ١ا باشبس َ٘و ؿاَ بٔا ا٪ضواذ اهؿشؼ ٛبلس ٜا لٛ

بولوٚؽ ًّ اهباسحو أًا ازبص ١اهجاُ ٛػـد أدسآا اهباسح بِؼطٕ ًع اشب اٗ ١ا٪كادمي ٚو ٗاهؿشؼٚ
اهط٘داُ ٚو ؿ٘ؾٳا ز٦ضا ١ذبسٙس عدد ًّ اهؿشؽ اهط٘داًُٗ ٞٚدٙس ٜاهوشسٙس.
.6

ًـابوىىىىً ٞىىىىع اه ٗػطىىىىر عوىىىى ٛضبٌىىىىد تىىىى٘ اشبىىىىبر اٮ عً٩ىىىىٗ ٛاهىىىىسٚ٢ظ اهطىىىىابف هوٌذوىىىىظ اهـىىىىً٘ٛ
هوؿىىىىىشاػٗ ٞا رب٘عىىىىىات اهؿىىىىىشؼٗ ٞٚأضىىىىىواذ كسضىىىىى ٛاٮعىىىىى َ٩بلوٚىىىىى ٞاٮعىىىىى َ٩جباًعىىىىى ٞأَ دزًىىىىىاْ
اٮض ًٞٚ٩يف اهط٘داْو لوبٕ بلو ٞٚاٮع َ٩جباًع ٞأَ دزًاْ اٮضًٞٚ٩و  49أبسٙى .َ4061

.4

ًـابوً ٞع ا٪ضواذ ػكى اهلل ضبٌد زٚ٢ظ ا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػٗ ٞا رب٘عات اهؿشؼٞٚو

لوبٕو

اشبس َ٘ أبسٙى .َ4061
.3

ًـابوً ٞع ز٦ضا ١ذبسٙس ًٗدٙس ٜذبسٙس ٗؾشؼٚ

يف عدد ًّ اهؿشؽ اهط٘داُٞٚو َ4061و ًع سؼظ

ا٪مسا.١
.2

ًـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿشؼ ٛعجٌاْ ًرب

لوبٕ بؿشٚؼ ٞاهوٚاز ٗضط اهعاؾٌ ٞاهط٘داُ ٞٚاشبس َ٘و

.َ4061
.5
.1

ًـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿادق اهسشٙـ ٛزٚ٢ظ اذباد اهؿشاػ ٚاهط٘داُ ٚو لوبٕ با٨ذبادو .َ4061
ًـابوً ٞع ا٪ضواذ ػٚؿى ضبٌد ؾا و عوٓ ٟاًؼ ُدٗ ٝسس ٞٙاهؿشاػٞ

ِاضب ٞاه َ٘ٚاهعا  ٛسبسٞٙ

اهؿشاػً 2 ٞا.َ4061 ٘ٙ
.9

ًـابوً ٞع ا٪ضواذ ًسكك ٟغرٞو ًطٗ٧ي اهودزٗ ٙزػع اهـدزات باذباد اهؿشؼٚ

اهط٘داُ ٚو

ـس

دسٙد ٝاهسأ ٜاهعاَو .َ4061

411

412

صهل صمش
 6عبىىد اهللو ػىىاد ٜعبىىد اهؿىىٌدو اٮُطىىاْ ٗاهوِوىى( ٍٚا لو ى اهعسبىى ٛهوع٩ؿىىات اهجـاػٚىىٞو زأع اشبٌٚىىٞو
اً٨ازاتو ٓ6266ى  َ6996 -ف 651
 4عوٚاْو زحبً ٛؿرؼٟو ٗبِىٍٚو عجٌىاْ ضبٌىدو أضىاه ٚاهبشىح اهعوٌى :ٛاهِوسٙىٗ ٞاهوربٚىفو (داز ؾىؼا١
هوِػس ٗاهو٘شٙعو عٌاْو  َ4063و اهربع ٞاشباًطٞو ف 94
 3ضبذىى٘بو عىىاديو اهىىِوٍ اهؿىىشاػ ٞٚيف اهطىى٘داْو (أ سٗسىىً ٞادطىىور و داًعىى ٞأَ دزًىىاْ اٮضىىًٞٚ٩و
َ6999و ف 63
 2ضوٌٚاْو سطّ ضبٌدو اهسؿابى ٞعوىٗ ٟضىا٢ى ا٨كؿىاي ٗأثسٓىا يف أدٔىص ٝاٮعى َ٩يف اهطى٘داْ يف اهؼىلً ٝىّ
َ6951 – َ6930و (أ سٗسً ٞادطور و داًع ٞاهـآسَ6999 ٝو ف 46
 5أمحىىدو عؼىىاؾ عبىىد اهللو أثىىس اهِوىىاَ اهطٚاضىى ٛيف اهؿىىشاػ :ٞدزاضىى ٞذبوٚوٚىى ٞعوىى ٟاهؿىىشاػ ٞاهطىى٘داُٞٚ
َ6993 -6915و (أ سٗسً ٞادطور و داًع ٞأَ دزًاْ اٮضًٞٚ٩و َ6991و ف 15
1ضبذ٘ب ضبٌد ؾا و اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚيف ُؿؽ ؿسْو (ًربع ٞداًع ٞاشبس َ٘و اشبس َ٘و َ6919
ف.40
 9ضبٌ٘د عوٍ اهدّٙو اهؿشاػ ٞيف عؿىس ا عوً٘ىات :ا٪ضاضىٚات ٗا طىوشدثاتو (ًرىابع آ٪ىساَو اهـىآسٝو
 َ4000و ف.1
1ؿاضٍ عجٌاْ ُ٘زو "اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚيف ؿسْ"و دسٙد ٝاٙ٪اَو اهعدد 9912و  2ضبوٌ .َ4003
9اهعىى٘لو ضىىٚؽ اهىىد ّٙسطىىّو دزاضىىات عًٚ٩ىىً ٞعاؾىىس ٝو داز أضىىاً ٞهورباعىىٗ ٞاهِػىىسو ا٪زدْو عٌىىاْ
َ4061و ف 95
 60ؾ٩ل عبد اهورٚؽو اهؿشاػ ٞاهط٘داُ :ٞٚكازٗ ٙك٘ثٚفو (ًرابع اٗ٪ػطم هػىسك ٞاٮعُ٩ىات اهػىسؿٞٚو
اهـآسٝو ب ت و 6،و ف 21
66أب٘شٙدو عجٌاْو "قسٗز ٝاهبِا ١ا عسيف ٗاهطو٘ك ٛسبس ٞٙاهؿشاػ ٞباٮغىىاز ٝهىى ٟاهؿشاػىىىى ٞاهط٘داُٚىىىى"ٞ
صبو" ٞحب٘خ اهؿشاػ "ٞاهؿادز ٝعّ ا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػ ٞيف اهط٘داْو (ا ود اٗ٪يو اهعدد اهجىاُٛو
ًازع  َ4001ف ف 65
64أب٘شٙدو عجٌاْو ا سدع اهطابفو ف 34
ً63ـابوىىً ٞىىع اه ٗػطىىر عوىى ٛضبٌىىد تىى٘ اشبىىبر اٮعً٩ىىٗ ٛاهىىسٚ٢ظ اهطىىابف هوٌذوىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٞ
ٗا رب٘عات اهؿشؼٗ ٞٚأضواذ كسض ٛاٮع َ٩بلو ٞٚاٮعى َ٩جباًعى ٞأَ دزًىاْ اٮضى ًٞٚ٩يف اهطى٘داْو
لوبٕ بلو ٞٚاٮع َ٩جباًع ٞأَ دزًاْ اٮضًٞٚ٩و  49أبسٙى َ4061
62ؾا و ضبذ٘ب ضبٌدو اهؿشاػ ٞاهط٘داُ ٞٚيف ُؿؽ ؿسْو ًسدع ضابفو ف 69
 65بسآٍٚو ؾ٩ل ضبٌدو ًد ى اهؿشاػٗ ٞاهـىاُْ٘و (ًربعى ٞكى٘ و اشبس ىَ٘و  َ6995و 6،و ف
669
ً61ـابوً ٞع ا٪ضواذ اهلاك اهؿشؼ ٛػٚؿى ضبٌد ؾا اشبس َ٘ ً 2ا.َ4061 ٘ٙ

ًؿادز ٝاهؿشؽ اهط٘داُٗ ٞٚأثسٓا يف ُصآ ٞاهعٌى اهؿشؼٛ

لوبٕ يف ً 6 َ٘ٙا.َ4061 ٘ٙ
ً69ـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿادق اهسشٙـ ٛزٚ٢ظ اذباد اهؿشؼ ٚاهط٘داُٚ
61ا ػىىاؿبٞو بطىىاَ عبىىد اهىىسمحّو اهسؿابىى ٞاٮعًٚ٩ىى :ٞدزاضىىً ٞـازُىىٞو (داز أضىىاً ٞهوِػىىس ٗاهو٘شٙىىعو عٌىىاْو
 َ4062و 6،و ف 611
69ا ػاؿبٞو بطاَ عبد اهسمحّو ا سدع اهطابفو ف31
 ٘ 40ىىٞو أغىىسؾو اهوػىىسٙعات اٮعًٚ٩ىى ٞب ى اهسؿابىىٗ ٞسسٙىى ٞاهوعىىبرو (ًلوبىى ٞاه٘ػىىا ١اهـاُُ٘ٚىىٞو عٌىىاْو
 َ4063و ف 61
46اهلٚاهٛو عبد اه٘ٓابو ً٘ض٘ع ٞاهطٚاض :ٞازبص ١اهجاُٛو (داز اهؼازع هوِػس ٗاهو٘شٙعو عٌاْو  َ6996و
4،و ف .149
44عبد ا ٚدو هٚوٟو اهؿشاػ ٞيف اه٘ ّ اهعسبٛو (اهعسب ٛهوِػسو اهـآسٝو  َ4006و 4،و ف .465
43بدزو أمحدو ا٨كؿاي بازبٌآر ٗاهدعا ٞٙاهدٗهٞٚو
ً42لاٜٗو سطّ عٌىادو أ ٩ؿٚىات اهعٌىى اٮعً٩ى :ٛدزاضىً ٞـازُىٞو (اهىداز ا ؿىس ٞٙاهوبِاُٚىٞو اهـىآسٝو
 َ6992و 6،و ف .643
ُ45ؼظ ا ـابوً ٞع اه ٗػطر عو ٛضبٌد ت٘و  49أبسٙى َ4061
ً41ـابوً ٞع اه ٗػطر عو ٛضبٌىد تى٘و لوبىٕ بلوٚى ٞاٮعى َ٩جباًعى ٞأَ دزًىاْ اٮضىًٞٚ٩و  49أبسٙىى
َ4061
ى٩ي ُىدٗز سسٙى ٞاهؿىشاػ ٞاهىل ُؤٌىا ًسكىص اهوِى٘ٙس
ً49ـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿشؼ ٛػٚؿى ضبٌد ؾ ا
ا عسيف ِاضب ٞاه َ٘ٚاهعاه ٛسبس ٞٙاهؿشاػً 2 ٞاَ4061 ٘ٙو ًسكص اهوِ٘ٙس ا عسيف يف اشبس َ٘.
ُ41ؼظ ا ـابوً ٞع اه ٗػطر عو ٛضبٌىد تى٘و لوبىٕ بلوٚى ٞاٮعى َ٩جباًعى ٞأَ دزًىاْ اٮضىًٞٚ٩و 49
أبسٙى .َ4061
ب ٛض ٛا٨هللُٗٛو http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/02/150217_comments_press_freedom
ً٘49ؿع اه
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32
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33
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31

32ضعدو سط و "اهؿشاػ ٞاهط٘داُ :ٞٚزؿابًٗ ٞؿادز ٗ ٝب٩ق اعوـا٨ت " ض٘داُاٙىو ُػس – 09 - 03 َ٘ٙ
َ4064و (كاز ٙاهد ٘ي  40أبسٙى http://www.sudanile.com َ4061
35
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36

ُ39ؼظ ا ـابو ٞاهطابـً ٞع ا٨ضواذ ػٚؿى ضبٌد ؾا و اشبس َ٘ ً 2ا.َ4061 ٘ٙ

38

http://www.mugrn.net/ar/17919. 9/11/2014

ً 39ـابوىىً ٞىىع ا٪ضىىواذ ػكىىى اهلل ضبٌىىد ز٢ىىٚظ ا وىىظ اهـىىً٘ ٛهوؿىىشاػٗ ٞا رب٘عىىات اهؿىىشؼ ٞٚلوبىىٕ
با وظ بواز ٙاٮثِ ً 60ا.َ4061 ٘ٙ
ً 20ـابوً ٞع ا٨ضواذ ًسكك ٟغرٞو ًطٗ٧ي اهودزٗ ٙزػع اهـدزات باذباد اهؿىشؼ ٚاهطى٘داُ ٚو جبسٙىدٝ
اهسأ ٜاهعاَ  45 َ٘ٙأبسٙى َ4061
ً26ـابوً ٞع ا٪ضواذ اهؿادق اهسشٙـٛو زٚ٢ظ اذباد اهؿشؼ ٚاهط٘داُ ٚو لوبٕ  41 َ٘ٙأبسٙى .َ4061
413

414

24طبوازو عو٘ٞٙو "اسوكاز اهؿشاػ ٞاهط٘داُ :ٞٚزؿابًٗ ٞؿادزٗ ٝاضوغ٩ي ُاغس"ّٙو اهعسب ٛدٗت كٍو ُػس
يف  41ػ اٙىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس  َ 4065و (كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاز ٙاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ٘ي  63أبسٙىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى َ4061
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/2/26/
ُ23ؼظ ا ـابو ٞاهطابـً ٞع اه ٗػطر عو ٛضبٌد ت٘
 22ا ؼلو أمحدو سس ٞٙاهؿىشاػٗ ٞاهىسأ ٜيف اهطى٘داْو ؿىدًم ُىدٗ ٝسسٙى ٞاهؿىشاػٗ ٞاهىسأً ٜىّ ًِوى٘ز
ػوطؼٛو (اشبس َ٘و ًسكص اهوِ٘ٙس ا عسيف ً 2ا. َ4061 ٘ٙ
25اهوـسٙس اهطِ٘ ٜهو٘شٙع اهؿشؽو ا وظ اهـً٘ ٛهوؿشاػٗ ٞا رب٘عات و .َ4061
 21د .ضبٌ٘د ؿوِدز و ادبآات ا ػازك يف ً٘اؿع اهو٘اؾى ا٨دوٌاع ٛب اهط٘داُ ٚو دزاض ٞعوً٘ ٟؿىع
ض٘داُٚصأْٗ ّٙ٨
لوبٕ باشبس َ٘ ـس دسٙد ٝاهوٚاز  49أبسٙى .َ4061
ً29ـابوً ٞع ا ِٔدع عجٌاْ ًرب
ُ21ؼظ ا ـابوً ٞع ا ِٔدع عجٌاْ ًرب زٚ٢ظ ذبسٙسدسٙد ٝاهوٚازو لوبٕ جبسٙىد ٝاهوٚىاز بىاشبس َ٘ 49
أبسٙى َ4061
49
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 50اهعىى٘لو ضىىٚؽ اهىىد ّٙسطىىّو دزاضىىات يف اهوشسٙىىس اهؿىىشؼٗ ٛضبىى٘ اًٚ٪ىى ٞاٮع ًٚ٩ى ٞو ك٘ا ٨بىى٘ز و
ًاهٚصٙاو أكو٘بس َ4062و ف 23
 56اهع٘لو ضٚؽ اهد ّٙسطّو اهؿشاػ ٞاهوؼطىر ٞٙيف ًـابىى اهؿىشاػ ٞا٨ضوـؿىاٞٚ٢و صبوى ٞعوىَ٘ ُطىاُٞٚ
اهبشج ٞٚا ونؿؿ ٞاحمللٌٞو ٓ٘هِداو اهعدد زؿٍ 39و ابسٙى َ4001و ف .43

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ومخصات
الرسائن العمىية

415

416

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ
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ملخص

يه اااد ادَا تز فتلل اإ لُس اااٙا اَّخصا ااا الخصخص ااْ َن ااري الخخصا ااْ ً ااْ خه ااا األ ا اااز
َاملعت اادات َخُج ااٌ الس االُد َا ايا اات حن ااُ ي اادف مل اادد َمل ااا اارا ال اادَز م ااو اي ّ اإ
استًد ت يارٍ الدزاسإ التعاسف علاٖ دَز العُاماا اَّخصاالّٕ املختللإ ماو َسااٙا اخصاالّٕ
خ لّدِ اإ َحدِ اإ َاخص ااا شخص ااْ َدَزي ااا س الت ااراري عل ااٖ الس االُد الخ ااسا ْٙلل ال اإ
اجلامعّٕ.
َاسااتًد ت الدزاساإ ّااا خااراري َساااٙا اَّخصااا علااٖ الساالُد الخااسا ْٙمااو تااري خااراري
إعريناخًا باستخدام منُذج AIDAالرٓ ِ ّس مستُٗ انت اٍ ال ال اات َمادٗ ايت اامًو
بإعرينااات خلااك الُساااٙا َمااا ل ااٌ ذلااك مااو زن اإ شااساَ ّٕٙاةاااذ اساات ابات ساالُ ّٕ
علّٕ.
َاسااتخدمت الدزاساإ مااهً املسااا َادأ ا ساات ّاى علااٖ عّهاإ مااو طال ااات جامعاإ امللااك
سعُد َبلغ عدديو  444ملسدٔ مو طال ات ال الُزُِ س مجّع لّات اجلامعٕ.
َايم ما خُصلت إلٌّ الدزاسٕ مو نتا: ٙ
 احتلت األسسٔ املسخ ٕ األَىل س ايم مصادز اَّخصا الخخصْ الا اااز خارارييفا س
ال ساز الخسا ْٙلدٗ عّهٕ الدزاسٕ.
ِ تع ااسض امل خُا ااُى ل عرين ااات م ااو ت ااري ش ا ات التُاص ااا ا جت اااعْ ا ااس م ااو
َساٙا اَّعريم الت لّدِٕ.
ِ ت ااراس انت اااٍ اجل ً ااُز باَّعرين ااات املعت اادٔ عل ااٖ ا ااس م ااو حاس اإ آ املس ااتخدمٕ
للصُت َالصُزٔ معيفا.
 بدإِ اَّعريى املخُ ٕ يْ املؤاس األَ س جرب انت اٍ املستًل ني َإاازٔ ايت امًم.
 الت ساز س عسض اَّعريى ُِلد السن ٕ س شسا٘ املهت لدٗ عّهٕ الدزاسٕ.
 ا ٕ ال ال ات بإعرينات املهت ات امل دمٕ س ش ات التُاصا ا جت اعْ ضعّلٕ.
 خااراري العُامااا اَّخصااالّٕ املختللاإ س ياارٍ الدزاساإ علااٖ الساالُد الخااسا ْٙلل ال اإ
اجلامعّٕ جا٘ بدزجٕ متُس ٕ.

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

املقدوة

يٛسااا ٌ٥اإلتصاااٍ بٚر ااارل يف ْكااٌ املعهااار ٚاملعيكاالاُّ ٚتٛوٝاا٘ ايشُّااًٛى ٚا دباٖاااُّ
عبااٖ ٛاالد ضباالبك ٚتاايُهٔ َاأ ت ااٝا  ٚعاارض عهااار َٚعيكاالاُّ ولٜاال ;ٙيااكيو ٜشااع٢
املعًٓ ٕٛإفب إسيخلاّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ املخيًف ١يًرتٜٚا يًُٓياااُّ  ٚاشبالَاُّ ٗالد تٛوٝا٘
سًٛى ازبُٗٛر عبَٛ ٛضٛع اإلعالٕ.
عاااإلعالٕ ٜعاال ساال ساااي ٝاإلتصاااٍ ٚايكاا ٣ٛايلاعٝااٚ ١املبٚاُّ اييشااٜٛك ١ٝاي ا ٜيااا٘
إيٗٝا املٓيا ;ٕٛرض اييأثا يف ايشًُّٛى ا سايٗالن ٞيفعارابك َٚشااعلتِٗ يًيعارد عًا٢
ساواتِٗ ٚنٝف ١ٝإطباعٗا  َٔٚثِّ سثِٗ عً ٢اقيٓاٗ٥ا أسًٛب إقٓاعَ ٞعـب.
ٚقبااا ٕا املؤسشاااُّ تٗاالد إفب إطااباع ساواااُّ ٚرعباااُّ املشاايًٗهـب; عجْٗااا ذبيااا إفب
إٜصاااٍ نااٌ املَااٛر اإلػبا  ٝا٘ عاأ املٓيااااُّ ٚاشباالَاُّ ا عيُاااب عًاا ٢رسااا ٌ٥إعالْٝاا ١يف
ايٛسااا ٌ٥اإلتصاااي ١ٝاملخيًفاا ;١ناا ٞتااؤثر يف سااًٛنٝاُّك ٚقااراراُّ املشاايًٗهـب ايظاارا٘ٝ٥
حبٝث تثا اْيباِٖٗك ثِّ دبً اٖيُاَِٗ ٚربًف قٓاعٚ ١رعبا ١يال ِٜٗيًوصا ٍٛعًا ٢ايشاًع١
 ٚاشبلَ٘ .
ٚاملِٗ ٕا تيالٚ ّ٤س ١ًٝاإلتصاٍ َع ظرٚد ايٛاقع ايب ٞ٦ٝاحملا ٝاملشايًٗهـب علراسا١
سًٛى املشيًٗو تعلّ َٔ صاع املٝااب ٜٔايا تيصاف ايلٜٓاَٝهٝا٘ ٚاييعكٝالك عهاٌ عارب
ؽبيًااف عاأ احبساار حبش ا سصا٥صاا٘ ٚصاافات٘ ايلمبٛعراعٝاا١ك إضاااع ١إفب ْااا٘ ٜااؤثر ٜٚيااأثر
هاعا ١املاي ااُّ ايبٝ٦ٝا ١احملٝطا٘ ا٘ك ٚنٝاف ٜالرى املَاٛر ٜٚيعًُٗاا ثا ِّ ؼبٛااا إفب ادبااٙ
ايكب ٚ ٍٛايرعض ملا ٜكلّ ي٘ َٔ سًع ٚسلَاُّ إضاع ١إفب ايعٛاٌَ اشباروٝا ١ايا تاؤثر عٝا٘
ناملساار٠ك ٚاملصاالقاٚ ٤ايبااا٥عك يااكا عايبوااث يف سااًٛى ٖااكا ايفاارب اااُّ َ ارّا ًَُّٗااا ياال٣
املعًٓـب; يُٝهِٓٗ َٔ َعرع ١ايٛس ١ًٝاإلتصاي ١ٝاملٓاساب١ك ييصاٌ ايرسااي ١اإلعالْٝا١ك ٚتاؤثر
يف ازبُٗٛرك املشيٗلد َٔ املشيًٗهـب.
ٖٓ َٔٚا نإ ل َٔ براس ١ايٛسا ٌ٥اإلتصااي ١ٝاملخيًفا ١املاؤثر ٠يف ايشُّاًٛى ايظاراٞ٥
يًُشاااايًٗهـب ك  ٚاييولٜاااال  -يف ٖااااك ٙايلراساااا -١املشاا ايًٗهـب َاااأ ع٦اااا ١ايطايباااااُّ
ازباَعٝاااُّٚ .اييعاارد عًاا ٢نثاار ٖااك ٙايٛسااا ٌ٥تااأثاّاك إضاااع ١يًيعاارد عًاا ٢بٚر اإلتصاااٍ
ايظخص ٞيف اييأثا عً ٢سًٛنٗٔ ايظرا.ٞ٥
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مشكلة الدراسة:
ٜعل سًٛى املشيًٗو عٓصر َِٗ يف ايعًُ ١ٝاييشٜٛك ١ٝعٗٓااى عالب نابا َأ املاي ااُّ
ٚايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥ملعراب ازبُٗٛر.
نُاااا تظاااهٌ ايٓشاااا ٤قطاعّاااا ًَُّٗاااا َااأ قطاعااااُّ املشااايًٗهـبك َٚااآٗٔ ايبااااُّ
ازباَعااااُّ -عًاااٚ ٢وااا٘ اييولٜااالُٖٚ -ا أا إسااال ٣ايف٦ااااُّ املُٗااا ١املُثًا ا٘ يًُشااايًٗهـب
ايشعٛبٜـب.
ٚاسيٗلعت ٖك ٙايلراس :١اييعرد عً ٢بٚر نٌ َٔ ٚساا ٌ٥اإلتصااٍ اييكًٝلٜاٚٚ ١سااٌ٥
اإلتصاٍ اسبلٜث( ١طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع)ٞك ٚاإلتصاٍ ايظخصٞك ٚبٚرِٖ يف ايياأثا
عً ٢ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايباُّ ازباَعٝاُّ ع ١ٓٝايلراس.١
سٝااث ّ قٝاااض ثاار إعالْاااُّ ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ املخيًفااَٛ - ١ضااع ايلراساا -١عًاا٢
ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع .١ٝاييطبٝل عً ٢لبٛذ AIDAك ايكٜ ٟكٝص َشي ٣ٛاْيبااٙ
ايطايباُّك سالٍ اييعرض يإلعالْاُّك َٚال ٣اٖيُااَٗٔا ٗااك ٚعالقا ١ا ْيبااٚ ٙا ٖيُااّ يف
سًل ايرعب ١ايظراٚ ١ٝ٥ارباذ ايطايباُّ اسياا  ١سًٛن ١ٝععً.١ٝ
 ٚكيو تيولب َظهً ١ايلراس ١يف اييشاؤٍ ايرٝ٥ص احبت:ٞ
َا ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يطايباُّ ازباَعاُّ ايشعٛب١ٜ؟

أهمية الدراسة:
تعل املر  ِٖ َٔ ٙايف٦اُّ ا ويُاع ١ٝاسيٗالناك عٗ - ٞظاهٌ عااّ -عٓصار َٗاِ
يهٌ ايظرناُّ
ٚايفضاااٝ٥اُّ ٚاملسااٛام ٚاإلعالْاااُّ اياا تعًاأ عاأ َٓيااتٗاااك عأثبياات صبُٛعاا٘ َاأ
ايلراساُّ إ ايٓشا ٤سصًٔ عً ٢عًْ ٢شب ١تشيٗلعٗا اإلعالْاُّ.
ٕ ٚا نثااار طااابهاُّ اييٛاصاااٌ ا ويُااااع ٞاياا ٜشااايخلَٗا ايظاااباب ازبااااَعٖ ٞااا:ٞ

(ايٛٝتٛٝب YouTubeك اإلْشيكراّ Instagramك تٜٛرت))Twitter
نُا ٕا ايظباب ازباَعٜ ٞعيُل ظهٌ نبا عًا ٢إعالْااُّ ْفاص ايٛساا ٌ٥اإلضااع١
إفب (سٓاب طاُّ  ٚ )Snapchatايظابه ١ا ويُاعٝا ١املقاٌ اسايخلاَّا َٚيا عا ١إلعالْاتٗاا

ٖاا( ٞعااٝص ااٛى  ) Facebookيااكيو نااإ َاأ املٗااِ اييعاارد عًاا ٢تااأثا إعالْاااُّ تًااو
ايظبهاُّ املخيًف ١يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع.١ٝ

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ٜعل لبٛذ  AIDAاملشيخلّ يف ٖك ٙايلراساَ ١أ طاٗر ايُٓااذ ايٓظرٜااُّ ايا تصاف
ربٚب ايفعااٌ ٚايعٛا ااف ٚايرعباااُّ يًُشاايًٗهـبك سٝااث إْااا٘ َاأ شا ايُٓاااذ ايا تكااٝص
تاالر ا سااياا  ١ياال ٣املشاايًٗو( :اسااياا َ ١عرعٝاا١ك ا ْيبااا( )ٙاسااياا ٘ طااعٛر ١ٜاْفعايٝاا١ك
ا ٖيُاّ ٚايرعب( )١اسياا  ١سًٛن١ٝك اييصرد  ٚايشًُّٛى).
تعاال ٖااك ٙايلراساا -١يف ساالٚب ا ااالع ايباسثااَ -١اأ ايلراساااُّ اسبلٜثاا ١يف املًُهاا١
ايعر  ١ٝايشعٛب١ٜك اي تيٓا ٍٚايعالق ١ـب :اإلتصاٍ ايظخصاٚ ٞاإلتصااٍ عاا ايظخصا ٞيف
ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ ( :تكًٝلٜاا١ك ٚسلٜثااَ )١اأ ْاسٝاا١ك ٚايشُّااًٛى ايظاارا ٞ٥يًطايباااُّ يف املرسًاا١
ازباَعْ َٔ ١ٝاس ١ٝسر.٣
أهداف الدراسة:
َ -1عرع ١بٚر اإلتصاٍ ايظخص ٞيف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع.١ٝ
 -2اييعاارد عًاا ٢برواا ١اْيبااا ٙايطايباا ١ازباَعٝاا ١يإلعالْاااُّ يف ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ املخيًفاا١
َٛضع ايلراس.١
 -3اييعاارد عًااَ ٢اال ٣اٖيُاااّ ايطايباا ١ازباَعٝاا ١اإلعالْاااُّ يف ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ املخيًفاا١
َٛضع ايلراس.١
َ -4عرع ١عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ املخيًفَٛ ١ضع ايلراس ١ا إثار ٠ايرعبا١
ايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطايب ١ازباَع.١ٝ
 -5اييعااارد عًااا ٢بٚر اييعااارض إلعالْااااُّ ٚساااا ٌ٥اإلتصااااٍ املخيًفاااَٛ ١ضاااع ايلراسااا ١يف
ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥ايفعً ٞيًطايب ١ازباَع.١ٝ
تساؤالت الدراسة:
-1

َا بٚر اإلتصاٍ ايظخص ٞيف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ؟

-2

َا برو ١اْيبا ٙايطايب ١ازباَع ١ٝيإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝل١ٜ؟

-3

َا َل ٣اٖيُاّ ايطايب ١ازباَع ١ٝاإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝل١ٜ؟

-4

َاا عالقاا ١اييعاارض إلعالْاااُّ ٚسااا ٌ٥اإلتصااٍ اييكًٝلٜاا ١يف إثااار ٠ايرعباا ١ايظاارا١ٝ٥
يل ٣ايطايب ١ازباَع١ٝ؟
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-5

َاا بٚر اييعاارض إلعالْاااُّ ٚسااا ٌ٥اإلتصااٍ اييكًٝلٜاا ١يف ايشُّااًٛى ايظاارا ٞ٥ايفعًااٞ
يًطايب ١ازباَع١ٝ؟

-6

َا برو ١اْيبا ٙايطايب ١ازباَع ١ٝيإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث١؟

-7

َا َل ٣اٖيُاّ ايطايب ١ازباَع ١ٝاإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث١؟

-8

َا عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث ١يف إثار ٠ايرعب ١ايظرا ١ٝ٥يال٣
ايطايب ١ازباَع١ٝ؟

-9

َااا بٚر اييعاارض إلعالْاااُّ ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ اسبلٜثاا ١يف ايشُّااًٛى ايظاارا ٞ٥ايفعًااٞ
يًطايب ١ازباَع١ٝ؟

تعريف املصطلحات الرئيسة للدراسة:
العُاما اَّخصالّٕ:
 -1ايعٛاٌَ اإلتصاي:١ٝ
ٜٚكصل ٗا اإلتصاٍ ايظخص ٞامليُثٌ اإلتصاٍ املباطر ـب املشيًٗو ٖٚا ٛيف ٖاك ٙايلراسا١
ايطَّايب ١يف املرسً ١ازباَعٝا ٚ ١ـب املسرٚ ٠املصلقاٚ ٤ايبا٥ع  ٚايبا٥ع ١يف احملٌ ايياار.ٟ
ٜ ٚضّا اإلتصاٍ عا ايظخص ٞامليُثٌ يف إعالْاُّ ايٛساا ٌ٥اإلعالَٝا ١ازبُاٖاٜا ١اييكًٝلٜا١
ٚايٛسا ٌ٥اسبلٜثَ ١يُثً ١يف طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاعٞكٚذيو عً ٢ايٓو ٛايياي:ٞ
 اإلتصاٍ ازبُاٖا:ٟ"عًُٝا ١اإلتصاااٍ ايا تاايِ اساايخلاّ ٚساا ٌ٥اإلعااالّ ازبُاٖاٜااٚ ١يا٘ ايكاالر ٠عًاا٢
تٛص ٌٝايرسا ٌ٥إفب نبٗٛر عرٜض َيبا ٜٔا دباٖاُّ ٚاملشيٜٛاُّ  ٚعاراب ازبُٗاٛر
عاااا َعااارٚعـب يااال ٣ايكاااا ِ٥اإلتصااااٍ ٚتصاااًِٗ ايرسااااي ١يف ايًوظاااْ ١فشاااٗا َاااع
إَ هاْٝاا ١سًاال ر  ٟعاااّ ٚتُٓٝاا ١ادباٖاااُّ  ٚلبااا َاأ ايشُّااًٛى ٚاملكاالر ٠عًااْ ٢كااٌ
1
املعارد ٚاملعًَٛاُّ ٚايرتع."٘ٝ
ٜٚعرد إوراٝ٥ا يف ٖك ٙايلراس ١أْا٘ ٚساا ٌ٥اإلعاالّ ازبُاٖاٜا ١اييكًٝلٜاَ ١يُثًا١
يف( :ايصوفك اجملالُّك ايرابٜٛك اييًفز)ٕٜٛ

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ب -طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع:ٞ
"َٛاقع إيهرت ١ْٝٚتكلّ ملشيخلَٗٝا صبُٛع َٔ ١اشبلَاُّ َيعلب ٠اشبٝاراُّ َثاٌ:
احملابث ١ايفٛرٚ ١ٜايرسا ٌ٥اشباصٚ ١ايربٜل اإليهرتٚ ْٞٚايفٝلٚ ٜٛاييال ٜٔٚاشبطاٞ
ٚايصٛتٚ ٞاملرَٚ ٞ٥ظارنيٗا َع احبسرٜٔك ٚتشُح يًُظرتى عٗٝاا جْظاا ٤سشااب
ساا ا٘ َٚأ ثا ِّ ر طا٘ َأ ساالٍ ْظااّ اويُااع ٞإيهرتْٚاَ ٞاع عضاا ٤خساارٜٔ
2
يل ِٜٗا ٖيُاَاُّ ٚااٛاٜاُّ ْفشٗا".
ٜٚعااارد إوراٝ٥اااا يف ٖاااك ٙايلراساااْ ١اااا٘ ناااٌ َااأ اااراَ (سااآاب طااااُّك تاااٜٛرتك
ايٛٝتٛٝبك اإلْشي راّك عٝشبٛى).
 اإلتصاٍ ايظخص:ٞ"ٖاا ٛاإلتصاااٍ املااٛاوٗ ٞايااك ٟمبهاأ عٝاا٘ ِٕ ْشاايخلّ سٛاساآا اشبُااص ٜٚيااٝح
اييفاعٌ ـب طخصـب  ٚنثر يف َٛضٛع َظارتىْٚ .يٝااٖ ١اكا اإلتصااٍ تيهإٛ
ايصااالاقاُّ ٚايعالقااااُّ اااـب املعااارابك ٜٚياااٝح عرصااا ١اييعااارد ايفاااٛر ٟعًااا ٢تاااأثا
3
ايرساي."١
ٜٚعرد إوراًّٝ٥ا يف ٖك ٙايلراس ١حباِ املٓاقظَ ١ع عراب املسارٚ ٠املصالقا ٤ساٍٛ
إعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ املخيًفَٛ - ١ضع ايلراسٜ ٚ -١ضّا اإلتصاٍ ايظخصاٞ
َع ايبا٥ع/ا ١يف احملالُّ ايياار.١ٜ
املدخل النظري للدراسة:
ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا:ٞ٥
تيعًل ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًُشيًٗهـب اإلتصاٍ ايظخصاٞ
ٚاإلتصاٍ عا ايظخصا ٞعاإلتصااٍ ايظخصاٖ ٞا ٛاإلتصااٍ اياك ٟؼبالم ٜ ٚايِ اـب اريف
اإلتصاٍ (املرسٌ ٚاملرسٌ إيٚ )٘ٝوٗا يٛو٘ك عكال ظبال ٕا املشايًٗو يف عاض املسٝاإ ٜضاع
ثكياا٘ ايهاابا ٠يف املعًَٛاااُّ اي ا ٜيوصااٌ عًٗٝااا َاأ ايعاً٥ااٚ ١املصاالقا٤ك ٚاشباارباٚ ٤رواااٍ
اييشاٜٛلك ٚثثًاا ٞايرتٜٚا ٖ ٚ .ااكا َاا سااٝؤثر ب ٕٚطااو عًاا ٢عًُٝا ١تكُٝٝاا٘ ملخيًااف ايباالاٌ٥
4
ايشًعٚ ١ٝاشبلَات١ٝك ٚنكا عً ٢قرار ٙايظرا ٞ٥ايٓٗا.ٞ٥
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َااا اإلتصاااٍ عااا ايظخصاا ٞعٝيُثااٌ اإلتصاااٍ اإلعالْااٞك سٝااث ٜٗاالد اإلعااالٕ إفب
إَلاب املشيًٗهـب املعًَٛاُّ عٔ ايشًع ٚاشبلَاُّ َٔ سالٍ ٚساٚ ٌ٥اسع ١ا ْيظاار َيُثًا١
ٛسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝلٚٚ ١ٜسا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜث.١
ٚعُٝااا ًٜاا ٞساآيٓا ٍٚايعٛاَااٌ اإلتصاااي ١ٝاملااؤثر ٠يف سااًٛى املشاايًٗو ايظاارا ٞ٥امليُثًاا١
عٛاٌَ اتصاي ١ٝطخص١ٝك ٚعٛاٌَ اتصاي ١ٝعا طخص.١ٝ
 : ٚايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝايظخص:١ٝ
مبهاأ تكشااٖ ِٝااك ٙايعٛاَااٌ إفب ثالثاا ١عٛاَااٌ رٝ٥شااٖ ١ٝاا( ٞازبُاعاااُّ املروعٝااا١ك
املسر٠ك ايبٝع ايظخص)ٞ
ثاْٝا:ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝعا ايظخص:١ٝ
ايٛس ١ًٝاإلعالْ ٖٞ ١ٝايكٓا ٠اي تٓشاب عٗٝا ايرساي ١اإلعالَْ َٔ ١ٝرسًٗا  ٖٛٚاملعًأ
5
إفب َشيكبً٘  ٖٛٚاملشيًٗوك  ٖٞٚايبل ٌٜايٛسٝل يالتصاٍ ايظخص ٞاملباطر ٚوّٗا يٛو٘.
ٜٛٚو٘ َشٛق ٛاإلتصاا ُّ عالابّا ناباَ ٠أ املشايًٗهـب َأ ساالٍ اإلعاالّك سٝاث
 ٜيظاارن ٕٛيف عااض ازبٛاْا سااٛا ٤عاأ رٜال :اإلعااالّ املطباٛعك  ٚاإلعااالّ اإلذاعااٞك ٚ
اإلعالّ ازبلٜل عهٌ ذيو ؼبيا إفب:
َرسااااٌ (املشااااٛقـب)ك رساااااي( ١اإلعااااالٕ) ٚساااا( ١ًٝايصااااوفك ايرابٜااااٛك اييًفزٜاااإٛك
6
اإلْرتْت)...ك ٚايعلٜل َٔ املشيكبًـب.
عٛسا ٌ٥اإلعالّ تعٌُ عًْ ٢ظر اشبرب ٚإذاعي٘ ٚايرت ٜٚيًظ ٤ٞاملعًٔ عٓ٘ عك ك إلباا
7
ٜعٌُ نثرٖا اي ّٛٝعً ٢تظه ٌٝايك ِٝا ويُاع ١ٝقبا عٗٝا املذٚام.
ٚمبهٔ تكش ِٝايٛسا ٌ٥اإلعالْ ١ٝإفب قشُـب سش ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ:
 ٚسا ٌ٥تكًٝل( ١ٜايصوفكاييًفزٕٜٛكايراب)ٜٛبٚ -سا ٌ٥سلٜث( ١طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع)ٞ
النماذج املفسرة لسلوك املستهلك:
املشيًٗو يل ٜ٘ايكلر ٠عً ٢اسيكباٍ َٚعازب ١نُٝاُّ نبا َٔ ٠املعًَٛاُّ يٝظاارى يف
َكارْاااٚ ١تكااا ِٜٛاملٓياااااُّ ايبلًٜاااٚ ١ايعالَااااُّ ايياارٜاااٚ ١ا سيٝاااار عكالْٝاااٗٓٝ ١ااااك ٖٚاااكٙ
املعهااار طااهًت ايٓااٛا ٠املساساا ١ٝيعاال ٠لباااذ "ٜٚعاال ايُٓااٛذ تصااٛرّا ْظرًّٜااا يظاااٖرَ ٠ااا
ذبلم يف اسبٝا ٠ايعًُ١ٝك ٚتيضُٔ صبُٛع ١ايعٓاصر ايا تظايٌُ عًٗٝاا ايظااٖر٠ك  ٚبٝعا١
ايعالقٗٓٝ ١اك ٚايطرٜك ١اي ٜيأثر ٗا ايشًُّٛى.

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

8

ٚتٛعر ٖك ٙايُٓاذ املساض ايك ٟمبهٔ ا عيُاب عً ٘ٝيف اييٓبؤ شًٛى املشيًٗو.
عايرساي ١اإلعالْ ١ٝاملؤثر ٠ػب ٕ تيورى َٔ سالٍ املشايًٗهـب ٚدباكب اْيباا ٙناٌ
َِٓٗ ٚتثا اٖيُاَِٗك ثا ِّ ػبا ٕ ربًال ايرعبا ١يال ٣املشايًٗو قيٓاا ٤ايشاًع ٚ ١اشبلَا١ك
ٚتاارتى املشاايًٗو سياا ٢تكٓعاا٘ ٗاااك ٚتيواارى إفب بععاا٘ قيٓااا ٤اشبلَاا ٚ ١ايشااًعَٛ ١ضااع
اإلعالٕك
ٖٚكَ ٖٞ ٙراسٌ ا سياا  ١اي مبر ٗا املشيًٗو سشا لباٛذ  AIDAاياكٜ ٟعيُال
9
عًَ ٘ٝصُُ ٛاإلعالٕ عٓل تصُ ِٝايرساي ١اإلعالْ.١ٝ

 لبٛذ (إٜلا) ):)AIDAٜعل ٖكا ايُٓٛذ اييفشا املنثر طٛٝعّا يهٝف ١ٝعُاٌ اإلعاالٕ ٚسطاٛاُّ تاأثا ٙعًا٢
10
املشيًٗهـب.
11
عٗ َٔ ٛطٗر ايُٓاذ تفشاّا ٚتعباّا عٔ سًٛى املشيًٗو ايٓٗا ٞ٥دبا ٙاإلعالٕ.

لبااٛذ  AIDAايااك ٟقاااّ ٛضااع٘ (ساارتٜٛ Strong ) ْٚضااح املراسااٌ اياا مباار ٗااا
املشاايًٗو َاأ سااالٍ عُااٌ املعًاأ يًوصاا ٍٛعًاا ٢اْيبااا ٙايز ااأ٥ك سٝااث ٜااثا عاال ذيااو عااض
ا ٖيُاااّ اااملٓي  ٚاشبلَااٚ ١سًاال َشاايٜٛاُّ قٜٛااَ ١اأ ايرعباا ١اااَيالى املٓااي ٚاساايٗالن٘.
ٜٚشيخلّ ٖكا ايُٓاٛذ يًوصا ٍٛعًا ٢اييازاّ ايظاراَ ٤أ ايعُٝاٌك ٖٚاٖ ٞاِ َرسًاَ ١رسًا١
12
ايفعٌ.
طهٌ رقِ ()1

ا ْيباAttentions ٙ
ا ٖيُاّInterest
ايرعبDesire ١
ايفعٌ (ايشًٛى)
Action
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َاأ سااالٍ ايظااهٌ ايشااا ل :ناارب صبُٛعااٖ ١اا ٞصبُٛعاا ١ا ْيبااا ٙتًٗٝااا صبُٛعاا١
ا ٖيُاااّك َٚاأ ثااِّ صبُٛعاا ١ايرعباا ١يف اسباااِ امليٛساا ٚاملنثاار ُٖٝااٖ ١اا ٞصبُٛعاا١
ايشًُّٛىك ٚاي ٖ ٞاملص ر ساُّا.
ٚايشب يف ٖك ٙاارَْ ٖٛ ١ٝا٘ يف ْٛ ٟع َٔ ْٛاع اإلعاالٕ ٜفارتض ٕا ازباز ٤املساٌٗ
ٖ ٛصبرب اسبص ٍٛعً ٢اْيبا ٙاملشيًٗو  ٚعل ٙإثار ٠اٖيُاَ٘ك َٚع ذيو عًٝص نبٝع املٗيُـب
ٜرعب ٕٛاسبص ٍٛعًا ٢املٓاي  ٚاشبلَاٖٚ ١اكا ثاا ػبعاٌ ايرعبا ١صا ر ساُّاا يف املثًاثك
ٜضّا َٔ ـب املشيًٗهـب ايكٜ ٜٔرعبا ٕٛيف اسبصا ٍٛعًا ٢املٓاي ٖٓااى ايكًٝاٌ َأ ساٝيخك
13
قرار ايظراٖٚ ٤كا لٚرٜ ٙؤب ٟإفب ٕ ٜه ٕٛايشًُّٛى ٖ ٛاملص ر يف املثًث.
ٚسُٝكٝاِ ثر اإلعالٕ يف ٖك ٙايلراس ١عً ٢املكاٜٝص احبت ١ٝا سيٓاب إفب لبٛذ (إٜلا):
( ) ا ْيبا:ٙ
ٜاااثا اإلعاااالٕ ا ْيباااا ٙاسااايخلاّ املياااٛإ  ٚايصاااٛرك  ٚاملصاااٛاُّك  ٚاملضاااٛا٤ك ٚ
املطهاٍك  ٚرتنٝبَٗٓ ١ا نبٝعّا ٚعكاا يٛسا ١ًٝاإلعاالٕ املشايخلَ١ك عااإلعالٕ ٜيوالم
14
عٔ ايشًع ٚ ١اسباواُّ ٜ ٚعطَ ٞعًَٛاُّ يف ٖك ٙاملرسً.١
ٜٓٚكشِ ا ْيباٙك إفب ْٛعـب ) ( :ا ْيبا ٙاإلراب( ٟب) ا ْيبا ٙايال إرابٟ
 ا ْيبااا ٙاإلرابٜ :ٟااأت ٞاملٓباا٘  ٚاملااثا َاأ باسااٌ ايفاارب ْفشاا٘ك عٝيٓباا٘ إرابًّٜااا إفبايٛسا ٌ٥اي مبهٔ َٔ سالاا اسبص ٍٛعًَ ٢اٜرٜل.
 ا ْيبااا ٙايااال إراب :ٟاملٓباا٘ ٜااأتَ ٞاأ اشبااار ك َ ٟاأ ايب٦ٝاا ١احملٝطاا ١ااايفرب يااكيو15
ٜيٓاس ا ْيبا ٙايال إراب ٟتٓاسبّا ربًّٜا َع املٓب٘ اشبارو.ٞ
(ب) ا ٖيُاّ:
ٜااارتب ٗاااك ٠املرسًااا ١تكااال ِٜاملعًَٛااااُّ ياللَااا ١يًُشااايًٗو إلثارتااا ١قبويااا ٣ٛايرسااااي١
اإلعالْ١ٝك ٚيكيو ػب اييعرد عً ٢ساواُّ ذيو املشيًٗوك ٚرعبات٘ ْٛٚع ١ٝاملعًَٛاُّ ايا
ٜبوااث عٓٗاااك ٚذبلٜاال ساااي ٝتكاال ِٜايرساااي ١اإلعالْٝاا ١خيٝاا ١ايصااٛر ٠اي ا تااثا اٖيُاَاا٘
ٚدبعً٘ قاابرّا عًا ٢عٗاِ ضبيٛاٖاا ٚتكٝا ِٝاملعًَٛااُّ َأ ساالٍ سرباتا٘ َٚعًَٛاتا٘ ٚادباٖاتا٘
16
ايشا ك.١
سٝاااث إٕا ظباااح ايطااارم إلثاااار ٠ا ٖيُااااّ ٖااا ٞطبا بااا ١ايٛسااا ١ًٝملصاااا ٚاٖيُاَااااُّ
17
نبٗٛرٖا املشيٗلد.

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

( ) ايرعب:١
عاال ٕ تااثا ايرساااي ١اإلعالْٝاا ١اٖيُاااّ ايشاااَع  ٚايكااار عًٝاا٘ ِٕ ؽبًاال ايرعباا ١عاأ
رٜاال ذبرٜااو اياالٚاعع ايهآَاا ١يلٜاا٘ك ٜٚعيُاال سًاال ايرعباا ١ايلرواا ١املٚفب عًاا ٢اسيٝااار
عهر ٠وٝل ٠يإلعالٕك إذ إٕا ايفهر َٔ ٠واْا ايفارب ٖا ٞايطرٜال إفب اعرتاعا٘ ااإلعالٕك
ٚا رتبااا اا٘ َاأ سااالٍ إػباااب صااً ١ااـب امل رٜاااُّ ايبٝعٝاا ١يًُٓااي  ٚااـب اياالٚاعع ٚايرعباااُّ
18
املٛوٛب ٠يل ٣ايعٌُٝك  ٢ٖٚرٜل ذبكٝل ارتبا ـب املٓي ٚاسباو ١اي ٜظبعٗا.
ٜٚاايِ تعزٜااز ايياازاّ املشاايًٗو َاأ سااالٍ اإلوا اا ١عاأ املساا ١ً٦ايا تيظااهٌ ياال ٣نااٌ
املشيًٗهـب ٌٖ ٖكا َٖ ٛا رٜل؟ ٌٖ ٖكا َا سيا ؟
إذا اسيطاع املشيًٗو اإلوا ا ١آعِ عًاٖ ٢اك ٜٔايشاؤايـب عجْا٘ ساٝه ٕٛعًا ٢اسايعلاب
19
تاّ إلورا ٤عًُ ١ٝايظرا.٤
(ب) ايشًُّٛى:
 ٖٛٚاييصرد دبا ٙايظَٛ ٤ٞضع اإلعالٕ حبٝث تٗلد ايرساي ١اإلعالْ ١ٝإفب ايٛصاٍٛ
املشيًٗو إفب َرسًا ١تها ٜٔٛادباٖااُّ إػبا ٝا ١عبا ٛاملٓاي ربااذ ايكارار ايفعًا ٞايظارا.٤
ٚقلّ (ناتْٛا)  George Katonaلبٛذوّا عشر ع ٘ٝساًٛى املشايًٗو إذ ٜارٕ ٣ا ايشُّاًٛى
ٖاا" :ٛضبصااً ١اييفاعااٌ ااـب ايب٦ٝاا ١ثثًاا ١يف املااؤثراُّ ايا ٜاالرنٗا ايفااربك  ٚااـب سصااا٥
20
املشيًٗو ايلاسً١ٝك سٝث ٜيِ ٖكا اييفاعٌ يف ظرٚد قل تهَ ٕٛشاعلَ ٚ ٠عٛق."١

ب -لبٛذ (ناتْٛا) ):)Katona
ٜعيرب ناتْٛا ٕ عًُ ١ٝايشًُّٛى تٓط ٟٛعً ٢ثالم صبُٛعاُّ َٔ املي ااُّ :ٖٞٚ
()

املي ااُّ املشايكً ٖٞٚ:١ايعٛاَاٌ اشباروٝا٘ احملٝطا ١املشايًٗو نايب٦ٝاٚ ١ايظارٚد
ايعاَٚ ١املعًَٛاُّ إضاع ١افب ايلسٌ ٚاملؤثراُّ املاب.١ٜ

(ب)

املي ااُّ اييا ع ٖٞٚ:١تصف ايشًُّٛى ايظاٖر ا ٚاملظااٖل  ٟا ساياا  ١ايا تأساك
طهٌ ايظرا ٚ ٤ا َيٓاع عٔ ايظرا.٤

( )

املااي ااُّ املعرتضٜٚ:١كصاال ٗااا ايعٛاَااٌ ايلاسًٝااٖٚ ١ااَ ٞهْٛاااُّ اجملاااٍ ايٓفشااٞ
ٚا ويُاااع ٞيًُشاايًٗو َثااٌ ا دباٖاااُّ ٚاييٛقعاااُّك ٚاياالٚاعع ٚايعاااباُّك ٚاااكٙ
املااي ااُّ بٚر ساساا ٞيف ت ااٝا ايعالقاااُّ ااـب املااي ااُّ املشاايكًٚ ١اييا عاا١ك عٗااٞ
21
تعرتض ٗٓٝا ٚتيلسٌ يف ذبلٜل لب ا سياا .١
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منوذج (كاتونا) لتفسري السلوك

املتغريات املستقلة
املؤثرات

املتغريات املعرتضة
خصائص املستهلك النفسية
واالجتماعية

املتغريات التابعة
السلوك واالستجابة

مبهاأ َاأ سااالٍ ايظااهٌ ايشااا ل اييصااٛر ظااهٌ نثاار ٚضااٛسّا يًعالقاااُّ ااـب تًااو
املي ااُّ عً ٢ايٓو ٛايياي:ٞ
املااؤثراُّٚ :تصااٌ إفب املشاايًٗو طرٜكااَ ١ااا (اإلتصاااٍ اااملعراب احبساارٜٔك اإلتصاااٍ
ايب. )١٦ٝ
تك ّٛاملي ااُّ املعرتض ١يولٜل نٝف ١ٝإبراى املشيًٗو يًُؤثراُّ.
ٓا ٤عً ٢املعًَٛاُّ ايٛارب َٔ ٠ازب ٛاحمل ٝاملشيًٗو ٚعُٗا٘ ييًاو املعًَٛااُّ ٜكاّٛ
املشيًٗو عًُ ١ٝتفها ٜشرتوع ٗا سصا٥ص٘ ايٓفشٚ ١ٝا ويُاع.١ٝ
ٚسالٍ عًُ ١ٝاييفها تبال املاي ااُّ املعرتضاَ ١ار ٠سار ٣يف ذبلٜال املساًٛب ٚ
ايشًُّٛى ايكٜٓ ٟب  ٞعً ٢املشيًٗو اتباع٘ (طرا ٚ ٤اَيٓاع عٔ ايظرا.)٤
ْيٝاااا ١يًشاااًٛى ايفعًاااٜ ٞااايِ تعااال ٌٜسصاااا ٥ايفااارب ايٓفشاااٚ ١ٝا ويُاعٝاااٚ ١
22
تلعُٗٝا.
 ٚااكيو ٜيضااح ٕا لبااٛذ ناتْٛااا ٜؤناال ُٖٝاا ١املشاايًٗو ذاتاا٘ نُواالب يهٝفٝاا ١إبراى
املؤثراُّ اشبارو١ٝك  ٚايياي ٞضبلب يًشًٛىك عاملعًَٛاُّ  ٚاملؤثراُّ اي تيشال َٚلرناتا٘
َٚكَٛات٘ ايشٝهًٛو ١ٝنا دباٖاُّ ٚايلٚاعع تصبح َاؤثراُّ ععايا١ك ُٓٝاا تًاو املعًَٛااُّ
اي تيٓاقض َع َعيكالاُّ اإلْشاإ َٚلرناتا٘ ٜها ٕٛااا عرصا ١نابا ٠يف ايياأثا عًا٢
سًٛن٘.

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

الدراسات السابقة:
اسيُع ِرضَت علب َٔ ايلراساُّ ايعر ٚ ١ٝاملوٓب ١ٝاي ترتب قبٛضٛع ايلراسا ١ظاهٌ
َباطر  ٚبعض وٛاْب٘ َٔ سالٍ ا الع عً ٢ايرساا ٌ٥ايعًُٝاٚ ١ايلراسااُّ امليخصصا ١يف
سصل ارَُّ ٖااك ٙايلراساااُّك ٚرُتباات ترتٝبّ اا
صباااٍ ايلراساااُّ اإلعالْٝاا١ك ٚسااًٛى املشاايًٗوك ُ ٚ
لَٓٝا َٔ املسلم إفب املقلّ
 براساا ١ايظااٗرٟك  .ّ2017عٓااٛإ (تعاارض ايطًباا ١ازباااَعٝـب يإلعالْاااُّ عاارب طاابهاُّ
اييٛاصٌ ا ويُاعٚ ٞعالقيا٘ شاًٛنِٗ ايظاراٖ.)ٞ٥العت ٖاك ٙايلراسا ١يًيعارد عًا٢
بروا ١اعيُاااب ايطًباا ١ازباااَعٝـب عًاا ٢إعالْاااُّ طاابهاُّ اييٛاصااٌ ا ويُاااعٚ ٞخثارٖااا
عًاا ٢سااًٛنٗ ِ ايظااراٞ٥ك ٚاعيُاالُّ ٖااك ٙايلراساا ١عًااَ ٢اآٗ املشااح  ٚاساايخلاّ با٠
ا سيبٝإ عً ٢صبيُع ايطًب ١ازباَعٝـب عٓٝاَ ١أ االب  ٚايبااُّ واَعا ١املًاو ساعٛب
ٚساُٗا َ 400فرب.٠
ٚاظٗاارُّ ايٓيااا ٥إ برواا ١اٖيُاااّ ايطًباا ١ازباااَعٝـب قبظاااٖل ٠اإلعالْاااُّ عاارب طاابهاُّ
اييٛاصااٌ ا ويُاااعَٓ ٞخفضاا .١نُااا إ ايطًباا ١ازباااَعٝـب ٜعيُاال ٕٚلروااَ ١يٛسااط ١عًاا٢
اإلعالْاااُّ عاارب طاابهاُّ اييٛاصااٌ ا ويُاااع ٞسٝااث وااا ٤ا ْشااي راّ يف املرتباا ١املٚفب ث اِّ
ساآاب طاااُّ ًٜٝاا٘ ايٛٝتٝااٛب ث اِّ تااٜٛرت  ٚس ااّا نٝااو ٚايفااٝص ٛىكٚاساايخلاّ ايصااٛر ٠يف
اإلعالْاااُّ عاارب طاابهاُّ اييٛاصااٌ ا ويُاااعَُٗ ٞاا ١يف ذبفٝااز ايطًباا ١عًاا ٢ا ااالع عًاا٢
اإلعالْااااُّ ثاااِ ٚواااٛب طاااخ طباااي يف صبااااٍ املٓاااي ثا اِّ اإلعالْااااُّ ايا ا ٜيظاااارنٗا
23
املصلقا.٤
 براساا ١ايصااٝفٞك ّ2017ك عٓااٛإ(ضباالباُّ ادباٖاااُّ املشاايًٗهـب ايشااعٛبٜـب عبااٛ
إعالْاُّ ايظبهاُّ ا ويُاعٚ ١ٝعالقيٗا اسياا يِٗ ايشُّاًٛن.)١ٝساعت ٖاك ٙايلراسا١
إفب اييعاارد عًاا ٢ادباٖاااُّ املشاايًٗهـب يف املًُهاا ١ايعر ٝاا ١ايشااعٛب ١ٜعباا ٛإعالْاااُّ
طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاعٚ ٞذبلٜال ايعٛاَاٌ ايا بُّ إفب تهاٖ ٜٔٛاك ٙا دباٖااُّ
ٚعالقيٗاا جسااياا اتِٗ ايشُّاًٛن١ٝك ٚاساايخلّ ايباساث املاآٗ ايٛصاف ٞاساايخلاّ با٠
ا سااايبٝإ عااارب َشااايٓلاُّ وٛواااٌ عًااا ٢عٓٝااا ١نااار ٠اياااثً ٚقٛاَٗاااا َ 200فاااربَ ٠ااأ
املشيًٗهـب ايشعٛبٜـب املشيخلَـب يظابهاُّ اييٛاصاٌ ا ويُااعَ ٞأ عُار  18سآ١
عأنثرك سٝث رسٌ ايباسث را ا ا سايبٝإ إفب صبُٛعااُّ املبواٛثـب عارب طابهاُّ
اييٛاصٌ ا ويُاعٞ
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سصٛصّااا ايا تعيُاال عًاا ٢اااااتف احملُااَ ٍٛثااٌ ايٛاتشااابك ً ٚا ايباسااث َاأ ايظااخ
ايكٜ ٣شيكبٌ ايرسايٜٓ ٕ ١ظرٖا عً ٢احبسرٚ ٜٔؼبثِٗ عً ٢اييعاَ ٕٚع٘.
ٚناْااااات اٖاااااِ ايٓياااااا ٥إ إعالْااااااُّ ايٛٝتٝاااااٛب ٖااااا ٞاملنثااااار َظااااااٖل ٠عٓااااال عٓٝااااا١
ايلراسٚ.١إعالْاُّ ايفٝص ٛى املقٌ َيا عاَ ١أ قباٌ عٓٝا ١ايلراسا .١نُاا ظٗار ٚواٛب عالّ
ثك ١املبوٛثـب ايهاًَ ١قبا ٜكالّ عارب طابهاُّ اييٛاصاٌ ا ويُاعٞكٚعالّ رعبا ١املبواٛثـب
24
يف َيا ع ١إعالْاُّ طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاعٚ ٞعلّ وك ٗا اِ.
 براساا ٛ ١اااٍك  .ّ2015عٓااٛإ(تااأثا رواااٍ ايبٝااع عًاا ٢سااًٛى املشاايًٗو)ٖٚ.االعت ٖااكٙ
ايلراس ١إفب اييعرد عً ٢بٚر رواٍ ايبٝع عً ٢ايكرار ايظرا ٞ٥يًُشيًٗو اييطبٝل عًا٢
طارنَٓ ١صااٛر ٟملااٛاب ايبٓاااٚ .٤اعيُاالُّ ٖاك ٙايلراساا ١عًاا ٢املاآٗ ايٛصااف ٞاييوًًٝاا.ٞ
ٚنإ صبيُع ايلراس ٖٛ ١ل ا ٔ٥طرنَٓ ١صٛر ٟملٛاب ايبٓاا ٤اياكٜ ٜٔبًاد عالبِٖ 800
ل ٕٛك سٝث ّ سك ع ١ٓٝعُلٜاَ ١آِٗ عالب  40ل ْٛااك  ٚتٛلٜاع با ٠ايلراسا ١عًاِٗٝ
 ٖٞٚا سيبٝإٚ.اِٖ َاتٛصًت اي ٘ٝايلراسا٘ إ يرواٌ ايبٝاع بٚر نابا يف ايياأثا عًا٢
25
سًٛى املشيًٗو ٚاييأثا عً ٢قرار ٠ايظرا.ٞ٥
 براساا ١سااعلك  .ّ2015عٓااٛإ( عاعًٝاا ١اإلعااالٕ يف ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ ايفًشااط ١ٝٓٝعًاا٢
ايشُّااًٛى ايظااراٖٚ.)ٞ٥االعت ايلراساا ١إفب َعرعاا ١عاعًٝاا ١اإلعالْاااُّ يف ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ
ايفًشااااط ١ٝٓٝعًاااا ٢ايشُّااااًٛى ايظااااراٚ.ٞ٥سًٌَّ ايباساا اثُ ( )2396إعالّْااااا َاااأ عضااااا:١ٝ٥
ايهيابك ٚإذاع ١ايكلضك ٚصوٝف :١عًشطـب ٚنبٝعٗا َكرٖا عاز ٠صبيُعّاا يًلراسا١ك
نُا بل براسي٘ عً 386 ٢ايبّا َٔ املشاي ٣ٛايرا اع يخصا اإلعاالّ يف ازباَعااُّ
ايفًشااط ١ٝٓٝيف قطاااع عاازٚ .٠اساايخلّ ايباسااث املاآٗ املشااوٞك ٚاعيُاال عًاا ٢صااوٝف:١
ا سيكصاٚ ٤صوٝف :١ذبً ٌٝاملضُٚ ٕٛاملكا ًٛ ١صافٗا بٚاُّ زبُاع َعًَٛاتا٘ٚ.اظٗرُّ
ايلراساا٘ إ ايعٓٝاا ١عضااًت إعالْاااُّ اشباالَاُّ اااتفٝااٚ ١اإلْرتْاات املرتباا ١املٚفبكٚوااا٤
تصُ ِٝاإلعالٕ ظهٌ ضبرتد َأ ٖاِ ايعٛاَاٌ ععايٝا. ١نُاا نالُّ ايلراساْٗ ١اا
26
تٛول عالق ١ارتبا  ١ٝـب ععاي ١ٝاإلعالْاُّ َٚعلٍ ارباذ قرار ايظرا.٤
 براسااا( ١ساااٝفٝهCivico )ٛك  .ّ2014عٓاااٛإ(ساااًٛى املشااايًٗو يف ٚساااا ٌ٥اإلعاااالّ
ا ويُاعٖ. )ٞلعت ٖك ٙايلراس ١إفب اييعرد عً ٢بٚاعاع املشايًٗهـب مليا عا ١ايعالَااُّ
ايياارٜاا ١ملارناااُّ امللٜااا ٤يف ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ ا ويُاعٚ.ٞاساايخلَت ايلراسااَ ١اآٗ
املشح  ٚبا ٠ا سيباْ ١اإليهرت ١ْٝٚاي ُْظرُّ عرب ايفٝشابٛىك َٚشايٓلاُّ وٛواٌ ملال٠

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

َٜٛ 12ااااٚ.ظٗر إ املعااااراب ٜٓظااااط ٕٛيف ٚاسااال  ٚاثاااآـب عكااا َااأ ٚسااااا ٌ٥اإلعااااالّ
ا ويُاع ٞاملشاٌ عٗٝاكٚإ ٚسا ٌ٥اإلعالّ ا ويُاعَ ٞصلر ساض يًُعًَٛااُّ ساٍٛ
27
ايعالَاُّ ايياار ١ٜاي ٜفضًٗا املشيًٗه.ٕٛ
 براساا ١ايظااارايفك  . ّ2013عٓاااٛإ (تعااارض ازبُٗاااٛر ايشاااعٛب ٟيإلعالْااااُّ ايصاااوف١ٝ
ٚتأثاٖااا يف لبااا سااًٛنِٗ ايظااراٖ.)ٞ٥االعت ٖااك ٙايلراساا ١إفب َعرعااَ ١اال ٣تااأثا
تعاااارض ازبُٗااااٛر ايشااااعٛب ٟيإلعالْاااااُّ ايصااااوف١ٝك يف لبااااا ايشُّااااًٛى ايظااااراٞ٥ك
ٚاسيخلّ ايباسثك يف ٖك ٙايلراس١ك املٓٗ املشو ;ٞيرصل َعل ُّك تعرض ازبُٗاٛر
ايشااعٛبٟك يإلعالْاااُّ ايصااوفٚ.١ٝنإ اجمليُااع املصااًٞك اااك ٙايلراساا١ك ٖاا :ٛنبٝااع
املٛا ٓـب ايشعٛبٜـبك ايباي ـب َٔ ايعُرك  18سٓ١ك عاأنثرك َأ ايروااٍ ٚايٓشاا٤ك يف
َل ١ٜٓايرٜاضٚ .اسياُّ ع ١ٓٝعظٛا١ٝ٥ك عٓكٛبٜا١ك ُٚٚلعات  700اسايباْٚ .١اعيُُال عًا٢
لبٛذ  AIDAك يكٝاض َل ٣تأثا اإلعالْاُّك عً ٢سًٛى املشيًٗهـبٚ.اظٗر ايلراس٘
إ َعظِ عراب ايع١ٓٝك ٜفضً ٕٛقرا٠٤ك َٚيا ع ١اإلعالٕك ايكٜ ٟكلّ ساًع١ك  ٚسلَا١ك
تظ ا ٌ اٖيُاَاااتِٗك ٚساواااتِٗك نُااا إ نثاار َاػبااكب اْيباااَ ٙعظااِ عااراب ايعٓٝاا١
يإلعالٕ ايصوفٞك ٖ ٛايٓظر يف َٛقع َيُٝزك ًٜفت ايٓظرٚ.إ يإلعالٕ ايصاوف ٞثارّا
28
إػبا ٝا يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥ملعراب ايع.١ٓٝ

 براساااٖ( ١اااًٝـب) Helenك  .ّ2013عٓاااٛإ( عالقااا ١ايشُّاااًٛى ايظااارا ٞ٥اااـب املَٗااااُّ
ٓ ٚاااتٗٔ).نااإ يًلراساا ١ثالثااٖ ١االاد رٝ٥شاا -1 :١ٝاييعاارد عًاا ٢بٚر وٝااٌ املّ يف
اييأثا عً ٢سًٛى ا ٓيٗا ايظرا -2.ٞ٥بٚر لبا اإلتصاٍ ـب املّ ٚا ٓيٗا عًا ٢ساًٛى
ايفيا ٙايظرا -3.ٞ٥بٚر املل ٙايا عاطايٗا امل ٓاَ ١اع ٚايالتٗا عًا ٢ساًٛنٗا ايظارا.ٞ٥
ٚكباات ٖااك ٙايلراساا ١ا سيهظاااع ١ٝيف صبيُااع ايباااُّ واَعاا ١إيٓٝاا ٟٛيف َرٜهاااك
سٝااث ّ اسيٝااار عٓٝاا ١عظااٛاَ ١ٝ٥اأ  400ايباا ّ ١إرساااٍ اساايبٝإ ايلراساا ١ااأ عاارب
ايربٜل اإليهرت ْٞٚازبااَع ٞاشباا ٗأ ً ٚات ايعٓٝا ١ايطايبااُّ َأ عُار 58 -18
ايالتاا ٞااأ عالقااَ ١ااع ٚاياالاتٗٔٚ.ناْت ٖااِ ايٓيااا ٥اي ا تٛصااًت إيٗٝااا ايلراساا ١اْاا٘
ٜٛول تاأثا زبٝاٌ املّ  ٚا ٍٛعارت ٠عاٝع امل ٓاَ ١اع ٚايالتٗا عًا ٢ساًٛنٗا ايظاراٞ٥ك
نُااا ٜٛواال ارتبااا قاا ٟٛااـب لب ا اإلتصاااٍ ااـب املَٗاااُّ ٓ ٚاااتٗٔ  ٚااـب سااًٛنٗٔ
ايظااراٞ٥ك سٝااث تهاا ٕٛايفيٝاااُّ نثاار تاابأل يشااًٛنٝاُّ املَٗاااُّ ايظاارا ٞ٥عٓاالَا
29
ٜهٖٓ ٕٛاى َزٜل َٔ اييٛاصٌ ُٗٓٝا.
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 براسااا( ١ياااLee )ٞك .ّ2013سااا (ٍٛتاااأثا طااابهاُّ اييٛاصاااٌ ا ويُااااع ٞيف ساااًٛى
املشاايًٗو) ٖ.االعت ايلراساا ١إفب اييعاارد عًااَ ٢االَ ٣يبعاا ١املعًَٛاااُّ قبااٌ إواارا ٤قاارار
ايظاارا٤ك ٚاييعاارد عًاا ٢إذا َانااإ ٖٓاااى عاارم ااـب اييشااٛم عاارب طاابهاُّ اييٛاصااٌ
ا ويُاعٚٚ ٞسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝلٚ .١ٜاعيُلُّ ايلراس ١عً ٢املٓٗ املشو ٞاسايخلاّ
ا ساااايبٝإ عًاااا ٢املكااااُٝـب يف َٓطكااااٛ ١رناااا ٛيف عًٓاااالا سٝااااث ً اااات ايعٓٝاااا108 ١
َفرباُّٚ.ناْت اِٖ ْيا ٥ايلراس ١إ َعظِ قراراُّ ايظارا ٤ذبالم عكا ثٓاا ٤عًُٝا١
ايظااارا ٤يف املياااار َااأ ساااالٍ َكارْااا ١ايعااارٚض ٚاملساااعارك ٚإ املكااابًـب عًااا ٢ايظااارا٤
ٜك َٕٛٛقبيا ع ١املٓظٛراُّ َ ٚظاٚر ٠املصلقا٤
30
.نُا ظٗر إ يٛسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝل ١ٜبٚر َؤثر ٚس ٟٛٝيف ارباذ قرار ايظرا.٤
 براساا ١ايربٜاا١ك  .ّ2012عٓااٛإ(اإلعااالٕ اييًفزٜااٚ ْٞٛايشُّااًٛى ايظاارا ٞ٥يًظااباب)ٖ.االعت
ٖك ٙايلراس ١يًيعرد عً ٢عالق ١ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًظباب اإلعالٕ اييًفزٜاْٞٛك ٚذياو
اااييطبٝل عًاا ٢ااالب  ٚايباااُّ واَعاا ١املًااو سااعٛبك سٝااث ّ سااك عٓٝاا ١عظااٛا١ٝ٥
عٓكٛبٜاآ ١شااب %55.7 ١يًطااالب  %44.3ٚيًطايباااُّٚ .اساايخلّ ايباسااث املاآٗ ايٛصاافٞ
املشو ٚ ٞاسيخلاّ با ٠ا سيباْٚ.١ظٗر إ ٖٓاى عالق ١عهش ١ٝاـب ايعُار َٚظااٖل٠
اإلعاااالٕ اييًفزٚ.ْٜٞٛناااإ نااارب ثااار يإلعاااالٕ اييًفزٜااا ْٞٛناااإ يف َرسًااا ١سًااال
31
ايرعب١ك ٚقٌ ثر يإلعالٕ اييًفز ْٜٞٛنإ يف َرسً ١ايفعٌ  ٚايشًُّٛى.

 براسااا( ١وْٛشاااJohnson )ٕٛك .ّ2012سااا(ٍٛتاااأثا املسااارٚ ٠املصااالقاٚ ٤طااابهاُّ
اييٛاصٌ ا ويُاع َٔ ٞسالٍ اسيخلاّ َراوع ١املٓياااُّ).اسايٗلعت ايلراسا ١اييعارد
عً ٢تأثا نٌ َأ املسارٚ ٠املصالقاٚ ٤طابهاُّ اييٛاصاٌ ا ويُااع ٞيف اربااذ قارار
ايظاارا٤ك ٚاعيُاالُّ ايلراساا ١عًااَ ٢اآٗ املشااح اساايخلاّ ا سيكصااا ٤اإليهرتْٚاا ٞيف
صبيُع َٔ االب واَعاْٝ ١رباساها يف يٓٝهاٛئ ايٜ ٛااُّ امليوال ٠املَرٜهٝا١ك ً ٚاد
ساااِ ايعٓٝااَ 1600 ١فربٚ.٠ظٗاار إ تااأثا املصاالقا ٤يف ارباااذ قاارار ايظاارا ٤نثاار َاأ
تأثا ايعاٚ ١ً٥طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاعٞكٚإ طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع ٞتؤثر يف
ايلٚاعع يًظراٚ ٤يٝص يف قرار ايظرا.٤
 براس ١صُل ك  .ّ2011عٓٛإ( تأثا اإلعالٕ اإلذاع ٞعً ٢اربااذ ايكارار ايظارا ٞ٥يال٣
ًب ١ازباَعاُّ قبواعظ ١عزٖ .)٠لعت ايلراس ١إفب اييعرد عً ٢تأثا اإلعالٕ اإلذاعاٞ
شبلَاُّ طرن  ١ازبٛاٍ عً ٢اربااذ ايكارار ايظارا ٞ٥يالً ٣با ١ازباَعااُّ يف ضباعظا١

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

عاز٠ك ٚاييعاارد عًااَ ٢اال ٣اساايُاع ًباا ١ازباَعاااُّ يإلعااالٕ يف اإلذاعاااُّ احملًٝاا ٚ ١ثاار
إعالْاتٗا عً ٢اربااذ ايكارار ايظارا.ٞ٥تٓيُٖ ٞاك ٙايلراسا ١يًبواٛم ايٛصاف ١ٝاييوًًٝٝا.١
ٜٚيه ٕٛصبيُع ايلراسً َٔ ١ب ١ازباَعاُّ ايٓظاَ ١ٝيف ضباعظ ١عز٠ك ٚعلبٖا ثاالم
واَعاُّك ٚاعيُلُّ ايلراس ١عً ٢ع ١ٓٝعظٛا ١ٝ٥بكً ٚ ١ٝد ساِ ايعٓٝاَ 409 ١فارباُّ.
ٚاسيُخلَت با ٠ا سيباْ ١يًوص ٍٛعً ٢املعًَٛاُّ َٔ املبوٛثـبٚ .ناْت ٖاِ ايٓياا ٥ك
ٕ ٖٓااااى تاااأثا ييصاااُ ِٝاإلعاااالٕ اإلذاعااا ٞعًااا ٢اربااااذ ايكااارار ايظااارا ٞ٥يااالً ٣بااا١
ازباَعاااُّك نُااا ظٗاار تااأثا ييٓفٝااك اإلعااالٕ عًاا ٢ارباااذ ايكاارار ايظاارا ٞ٥شباالَاُّ
32
طرن ١ازبٛاٍك  ٚتأثا سِ اإلذاعٚ ١وٛب ٠باٗ٥ا عً ٢ارباذ ايكرار ايظرا.ٞ٥
 براسااٜٛ ١سااف ك  . ّ2011عٓااٛإ( بٚر اإلعالْاااُّ اييًفزْٜٝٛاا ١يف اييااأثا عًاا ٢ايشُّااًٛى
ايظرا ٞ٥يًطًب ١ايعراقٝـب)ٜٗ.ا لد ٖاكا ايبواث إفب اييعارد عًاَ ٢ال ٣تاأثا اإلعالْااُّ
اييًفز ١ْٜٝٛعً ٢ايشًُّٛى ايظارا ٞ٥يطًبا ١ايصافٛد املٓيٗٝا ١يف واَعا ١املْباارٚ .اسايخلّ
ايباساااث َااآٗ املشاااح ٚناْااات ايعٓٝااا ١املخياااار 142 ٠ايبّاااا  ٚايباااٚ ١لعااات اييشااااٟٚ
اسيخلاّ با ٠ا سيباْ.١
 ٚظٗاارُّ ايلراسااٚ ١وااٛب عاالّ اٖيُاااّ ًباا ١ازباَعااَ ١اأ ايااكنٛر ٚاإلْااام قبظاااٖل٠
اإلعالٕ اييًفز.ْٜٞٛ
نُااااا ظٗاااار ٕا اييًفزٜاااا ٕٛعضااااٌ ايٛسااااا ٌ٥يف عاااارض اإلعالْاااااُّ ياااال ٣ايااااكنٛر
ٚاإلْاااامك ٚتهرار عااارض اإلعاااالٕ اييًفزٜاااٜ ْٞٛاااؤب ٟإفب اإلعاااراض عااأ َظااااٖلت٘ يااال٣
ازبٓشـب.
نُااا إ اإلعااالٕ اييًفزٜااٜ ْٞٛااؤثر عًاا ٢ايااكنٛر يف بععٗااِ يظارا ٤سااًع عااا ضاارٚر١ٜ
ُٓٝا ٜؤثر عً ٢اإلْام ٚ.اسباو ١يًشًع َٔ املساباب ايلاععا ١يظارا ٤ايشاًع املعًأ عٓٗاا يال٣
33
ازبٓشـب.
 براس ١ضبُل ٖٛل ٠ك  .ّ2009عٓٛإ( ععايٝا ١ايرسااي ١اإلعالْٝا ١يف ايياأثا عًا ٢ساًٛى
املشيًٗو ايٓٗا.)ٞ٥
ٖاالعت ٖااك ٙايلراساا ١إفب اييعاارد عًاا ٢املاال ٣ايااك ٟتيوكاال عٝاا٘ ععايٝاا ١ايرساااي ١اإلعالْٝاا١
ٚتأثاٖا يف سًٛى املشيًٗوك  ٖٞٚبراساٚ ١صاف ١ٝذبًًٝٝا ١اسايخلاّ براسا ١اسباياٚ ١ناإ
اجمليُااع عبااار ٠عاأ نبٝااع امليعاااًَـب َااع طاارن ١ااٛاتااف امليٓكًاا ١ازبزا٥رٜااَ( ١ااًٝٝ ٛص) يف
َل ١ٜٓازبزا٥رك ٚاسياُّ هبً ١إعالْ ١ٝل ُّ يف ْٛ 4عُرب ٚ 2008اْيٗات يف ٜٓ 15ااٜر 2009
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سٝث نإ ايبوث املٝلاْ ٞعً ٢ايظٗر ايياي ٞيٓٗاٜي٘ ٚاعيُُل عً ٢صوٝف ١اسيكصاا ٤زبُاع
ايبٝاْاُّٚ.كبثًاات ٖااِ ْيااا ٥ايلراساا ١يف إ ايرسااا ٌ٥اإلعالْٝاا ١ناْاات قٜٛاا ١عًاا ٢املشااي٣ٛ
34
اإلبرانٚ ٞايظعٛر ٟيهٓٗا ضعٝف ١عً ٢املشي ٣ٛايشًُّٛن.ٞ
 براس ١اير ااعٞك  . ّ2008عٓاٛإ( اإلعاالٕ اييًفزٜاٚ ْٞٛايشُّاًٛى ا سايٗالنٖ.)ٞالعت
ٖك ٙايلراسا ١إفب َعرعا ١ايعالقا ١اـب اإلعاالٕ اييًفزٜاٚ ْٞٛايشُّاًٛى ا سايٗالن ٞيال٣
املراٖكـب يف َل ١ٜٓإر ل (املربٕ) ٚ.ناْت ايع ١ٓٝعبار ٠عأ  400ايبّاا  ٚايبا ١اسايلاُٚا
عظااٛاٝ٥ا َاأ َلرساايـب سهااَٝٛيـب يف َلٜٓاا ١إر االك حبٝااث كبثااٌ ٚاساال ٠ايااكنٛرك
ٚاملسر ٣اإلْامك ٚاعيُلُّ ايلراس١ك عً َٗٓ ٢املشح.
 ٚظٗرُّ ايلراسا٘ إ ٖٓااى عالقا ١اـب ايفارت ٠ايا ٜكالّ ٗاا اإلعاالٕ اييًفزٜاٚ ْٞٛايشُّاًٛى
ا سيٗالن ٞيال ٣املاراٖكـبكٚإ ٖٓااى عالقا ١اـب َصالاق ١ٝايرسااي ١اإلعالْٝاٚ ١ايشُّاًٛى
ا ساايٗالن ٞياال ٣املراٖكـب.نُااا اْٗٓاااى عالقاا ١ااـب لٜاااب ٠اييعاارض يإلعااالٕ اييًفزٜااْٞٛ
ٚايشُّاااًٛى ا سااايٗالن ٞيااال ٣املاااراٖكـبكٚيٝص ٖٓااااى عالقااا ١اااـب املاااي ااُّ ايلمب راعٝااا١
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يًُراٖكـب ٚايشًُّٛى ا سيٗالن ٞاِ.
 براس ١تاٜا ١ك  .ّ2007عٓاٛإ( تاأثا إعالْااُّ اإلْرتْات عًاَ ٢راساٌ اربااذ قارار ايظارا٤
عٓل ايظباب ازباَعٖ. )ٞالعت ٖاك ٙايلراسا ١إفب اييعارد عًا ٢تاأثا إعالْااُّ اإلْرتْات
عًَ ٢راسٌ ارباذ قرار ايظرا ٤عٓل ايظباب ازباَعٚ.ٞتعل ٖك ٙايلراسَ ١أ ايلراسااُّ
ايٛصف ١ٝاييوًٚ ١ًٝٝته ٕٛصبيُع ايلراسَ ١أ االب ازباَعااُّ ايفًشاط ١ٝٓٝيف قطااع
عااز٠ك سٝااث َبكلاات ايلراساا ١عًاا ٢عٓٝاا ١عظااٛا ١ٝ٥ساُٗااا  382عاارباك ٚناْاات با٠
ايلراسااٖ ١اا ٞا ساايباْٚ .١نااإ ايُٓااٛذ املشاايخلّ يف ٖااك ٙايلراساا ١يكٝاااض اييااأثا
اإلعالْ ٖٛ ٞلبٛذ .AIDA
ٚناْت ِٖ ْيا ٥ايلراس ١إ إعالْاُّ اإلْرتْت تؤثر يف َعظِ َراسٌ ايكارار ايظاراٞ٥
ٚايكًٜ َٔ ٌٝك ّٛايظرا ٤ايفعً َٔ ٞع ١ٓٝايلراس١ك ٚتٛول عرٚم ـب ع ١ٓٝايلراسَٔ ١
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ْاس ١ٝازبٓص.
 براساااٛ ١سااآ١ٓٝك  . ّ2006عٓاااٛإ( ثااار اإلعاااالٕ اييًفزٜااا ْٞٛعًااا ٢ايشُّاااًٛى ايظاااراٞ٥
يًُشيًٗهـب ايًٝبٝـب) ٖ.لعت ٖاك ٙايلراسا ١إفب ذبلٜال ثار اإلعالْااُّ اييًفزْٜٝٛاَ ١أ
قٓااااٛاُّ عااااا ضبًٝاااا ١عًاااا ٢ايشُّااااًٛى ايظاااارا ٞ٥يًُشاااايًٗهـب ايًٝبااااٝـبك َٚاااال ٣تااااأثر
املشاايًٗهـب يًااو اإلعالْاااُّ ٚعكااا شبصا٥صااِٗ ايظخصااٚ .١ٝوُُلعَاات املعًَٛاااُّ َاأ

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

املشاايًٗهـب ايًٝبااٝـب ايكااا ٓـب يف َلٜٓاا ٓ ١ااالٟك ٚصااُُت اساايباْ ١زبُااع ايبٝاْاااُّ.

ٚسُااالب املثااار اإلعالْااا ٞاسااايخلاّ ر عاااَ ١اااي ااُّ ٚذياااو اسااايٓابّا إفب لباااٛذ AIDA
َٚي اات٘ ٖ ٞا ْيباٙك ا ٖيُاّك ايرعب١ك ايشًُّٛىٚ .ناْت ِٖ ايٓيا ٥ناحبت:ٞ

 ٜفضٌ املشيًٗه ٕٛايًٝب َٔ ٕٛٝسهإ ٓ اال ٟاإلعاالٕ اييًفزٜا ْٞٛعأ عااَ ٙأاإلعالْاُّ املسر.٣
 ٜؤثر اإلعالٕ اييًفز ْٜٞٛيف تٛو ٘ٝايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًُشايًٗهـب ايًٝباٝـب ٚيهأيٝص تأثاّا قٜٛا.
 يإلعااالٕ اييًفزٜاا ْٞٛبٚر إػبااا  ٞيف املراسااٌ ايشُّااًٛن ١ٝاي ا مباار ٗااا املشاايًٗو37
ايًٝيب قبٌ ارباذ قرار ايظرا.٤

اإلجراءات املنهجية:
نُع َمهً الدزاسٕ:
تٓيُٖ ٞك ٙايلراس ١إفب ايلراساُّ ايٛصف ١ٝسٝاث تصاف ايلراسا ١تعارض ايطايبا ١ازباَعٝا١
يإلعالْاااُّ يف ٚسااا ٌ٥اإلتصاااٍ املخيًفااَٛ - ١ضااع ايلراسااٚ -١ادباٖاتٗااا عبٖٛااا َٚاال٣
وك ٗا ْيباٖٗا ٚاٖيُاَٗاك سٝاث تاؤب ٟإفب اْيكاااا إفب َرسًا ١ايرعباٚ ١ايشُّاًٛى ٚاييعارد
عً ٢بٚر املي ااُّ املخيًفا ١يف ايياأثا عًا ٢رعبااُّ ٚساًٛى ايطايبااُّ ازباَعٝااُّ ايظاراٞ٥ك
نُا ٜكٝص ايعالقا ١اـب ٚساا ٌ٥اإلتصااٍ املخيًفا ١تكًٝلٜا ١ناْات  ٚسلٜثاٚ ١ايعالقاٗٓٝ ١اا
 ٚـب اإلتصا ُّ ايظخص ١ٝيف تأثاٖا عً ٢ايشُّاًٛى ايظارا ٞ٥يًطايبااُّ ٚ.اسايخلاّ املآٗ
املشو ٞملشح نبٗٛر ايباُّ ازباَعاُّك عطبٝع ١ايلراس ١تكيضا ٞاسايخلاّ املآٗ املشاوٞ
ملا ٜايِ عٝا٘ َأ ٚصاف يًظااٖرٚ ٠نظاف عأ ايٛسااٚ ٌ٥املاي ااُّ املاؤثر ٠يف ساًٛى ايطايبا١
ايظراٚ ٞ٥تعرد عً ٢ايعالقاُّ ـب ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ املخيًف ١يف اييأثا عًٖ ٢كا ايشًُّٛى.
مجتمع الدراسة:
ٜيه ٕٛصبيُع ايلراس َٔ ١ايباُّ واَع ١املًو سعٛب املشااالُّ يف َرسًا ١ايبهاايٛرٜٛض
يف ايفصٌ ايلراس ٞايثااَْ ٞأ ايعااّ ازبااَعٙ1438/1437 :ٞك يف نبٝاع نًٝاتٗاا :ايعًُٝا١
ٚاإلْشاااْٚ ١ٝقاال ًااد ساااِ صبيُااع ايلراساا )13087( ١سش ا اإلسصاااَ ١ٝ٥اأ عُاااب ٠ايكبااٍٛ
ٚاييشا.ٌٝ
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عينة الدراسة:
ا عيُاب يف ٖك ٙايلراس ١عً ٢ايع ١ٓٝايعظٛا ١ٝ٥ايعٓكٛب١ٜك سٝث ّ اسيٝاار ايبااُّ َاٛاب
اإلعاالاب ايعاااّ املظاارتن ١ااـب نبٝااع ايباااُّ ازباَعاا ١هاعااَ ١شاايٜٛاتٗٔ ٚامليُثًاا ١يف َااٛاب
ايثكاعاا ١اإلسااالَ ١ٝاي ا ٖااَ ٞيطًباااُّ ساساا ١ٝملرسًاا ١ايبهااايٛرٜٛضك  ٚا عيُاااب عًاا٢
ازبل ٍٚاملعيُل َٔ قشِ ايثكاع ١هً ١ٝايرت ١ٝك يعاّ .ٙ1438
 ٚنبع طع نٌ َابٖ َٔ ٠ك ٙاملٛاب اي سُاًلت ايباُّ عٗٝاا .ثاِّ اسيٝاار  24طاعب(١يٝيِ
ت ط ١ٝايعلب ايهايف َٔ ايطايبااُّ) َٛلعا ١عًا ٢نًٝااُّ ازباَعا ١نًاٗا ايباايد عالبٖا 12
نًٝاا ١قبعاالٍ :طااعبيإ َاأ نااٌ نًٝااٚٚ ١لعاات ا ساايباْاُّ عًاا ٢نبٝااع ايطايباااُّ يف تًااو
ايظااع املخيااار٠ك ٚعًاا ٢ذيااو ّ تٛلٜااع ( )485اساايباْ١ك ٚنااإ عاالب ا ساايباْاُّ ايعا٥اال٠
ايصاسب ١يًيوً )400( ٌٝاسايباْ 50( ١اسايباَْ ١فكاٛب٠ك  35اسايباْ ١عاا صااسب )١ك  ٚاكيو
ٜه ٕٛع ١ٓٝايلراس ١كبثٌ تكرٜبا ( َٔ )% 3.5إنباي ٞصبيُع ايلراسْ ٖٞٚ ١شبَ ١كبٛيا ١يف
ايبوث ايعًُ.ٞ


سصاَ ٥فرباُّ ع ١ٓٝايلراس:١
ول ٍٚرقِ ( )1تٛلٜع َفرباُّ ع ١ٓٝايلراسٚ ١عكا يًُي ااُّ ايلمب راع١ٝ

املي ا ايلمب رايف
ايعُر

اسباي ١ا ويُاع١ٝ
اييخص

ايلراسٞ

بسٌ ا سرٙ

ْٛع ايشهٔ

َٔ22 -18
َٔ27 -23
 28عأنثر
َيزٚو١
عا َيزٚو١
ايهًٝاُّ اإلْشاْ١ٝ
ايهًٝاُّ ايعًُ١ٝ
اقٌ َٔ  9ا د
َٔ  9ا د 18 -ايف
انثر َٔ  18ايف
طك٘ اػبار
عٝال اػبار
قصر
طك٘ ًَو
عٝال ًَو
سر٣

اييهرار
364
35
1
29
371
202
198
65
197
138
43
20
6
23
303
5

ايٓشب١
91.0
8.8
0.2
7.25
92.75
50.5
49.5
16.3
49.3
34.5
10.8
5.0
1.5
5.8
75.8
1.3

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ْااٛاع ساااهٔ سااارَ ٣ثاااٌ (طاااك ١بٚر ثاااإ إػباااارك بٚر يف عاااٝال بً ٚهاااصك ساااهٔ ٖ٦ٝااا١
تلرٜصك سهٔ سه)َٞٛ
أداة الدراسة:
تيعلب بٚاُّ ايبوث ايعًُ ٞاي تشيخلّ يف نبع املعًَٛاُّ ٚايبٝاْاُّ اياللَ ١يإلوا ا١
عٔ تشاؤ ُّ ايلراس َٔ ١عراب صبيُع ايلراس١ك  َٔ ٚعراب عٓٝيٗا.
ٚصُُت ايباسث ١با ٠ا سايبٝاْ ١زبُاع ايبٝاْااُّك سٝاث ّ إعالابٖا َأ ساالٍ ا االع
ايباسثاا ١عًاا ٢صبُٛعااَ ١اأ قااٛا ِ٥ا سيكصااا ٤اي ا تٓاٚييٗااا ايلراساااُّ ايشااا ك١ك ٚتيهاإٛ
س ١ً٦ا سيبٝإ َٔ :
ازبز ٤املٜٚ/ٍٚظٌُ املس ١ً٦ايياي:١ٝ
َ ا ٚسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝل ١ٜاملنثر اسيخلاَّا؟
َ ا ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث ١سش املنثر اسيخلاَّا؟
َ ا ايٛسا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاي تظاٖل ايطايباُّ اإلعالْاُّ عٗٝا نثر َٔ عاٖا؟
َ ل ٣تعرض ايطايباُّ إلعالْاُّ يًٛسا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاييكًٝل ١ٜاسبلٜث١؟
َ ا سباب َظاٖل ٠ايطايباُّ يإلعالْاُّ؟
َ ع َٔ تيا ع ايطايباُّ اإلعالْاُّ عايبّا؟
َ ااا نثااار َصاااابر اإلتصااااٍ ايظخصااا ٞاياا كباااارض تاااأثاّا يف ايكااارار ايظاااراٞ٥
يًطايباُّ؟
ازبز ٤ايثاْٜ /ٞيٓا ٍٚاحملاٚر ايياي:١ٝ
احملٛر املَ :ٍٚل ٣تأثا اإلتصاٍ ايظخص ٞيف ايكرار ايظرا ٞ٥يًطايباُّ ٜٚيهاَ ٕٛأ
( )10عباراُّ سًبٚ ١ٝإػبا .١ٝ
احملٛر ايثاْ :ٞايإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝلٜٚ ١ٜيه )16( َٔ ٕٛعبار ٠ساًب١ٝ
ٚإػبا .١ٝ
احملٛر ايثايث اإلعالْاُّ يف ٚساا ٌ٥اإلتصااٍ اسبلٜثاٜٚ ١يهاَ ٕٛأ ( )16عباار ٠ساًب١ٝ
ٚإػبا .١ٝ
ٖٚكإ احملٛرإ ايثاْٚ ٞايثايث َكشُإ عً ٢ر ع ١عاب نُا :ًٜٞ
اا ايبعل امل :ٍٚا ْيبا ٙاطيٌُ عً )4( ٢عكراُّ.
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اا ايبعل ايثاْ :ٞا ٖيُاّ ٚاطيٌُ عً )4( ٢عكراُّ.
اا ايبعل ايثايث :ايرعبٚ ١اطيٌُ عً )4( ٢عكراُّ.
اا ايبعل ايرا ع :ايشًُّٛى ايفعًٚ ٞاطيٌُ عً )4( ٢عكراُّ.
ٜٚكا ٌ نٌ عكر َٔ ٠عكراُّ ٖك ٙاحملاٚر قا ١ُ٥ذبٌُ ايعباراُّ ايياي:١ٝ
(َٛاعل ظلَٛ – ٠اعل – ضباٜل– عا َٛاعل–عا َٛاعال ظالٚ )٠قال ّ إعطاا ٤ناٌ
عبار َٔ ٠ايعباراُّ ايشا ك ١برواُّ يييِ َعازبيٗا إسصاًّٝ٥ا عً ٢ايٓو ٛاحبت:ٞ
َٛاعاال ظاال )5( ٠برواااُّك َٛاعاال ( )4برواااُّك ضباٜاال ( )3بروااُّك عااا َٛاعاال ()2
برويإ عا َٛاعل ظل )1( ٠بروٚ ١اسلَ( .٠ع عهص املكٝاض يًعباراُّ ايشًب.)١ٝ
ازبز ٤ايثايث /ايبٝاْاُّ املٚي( ١ٝايظخص:)١ٝ
كبثًت تًو ايبٝاْاُّ يف( :ايعُر ااا اسبايا ١ا ويُاعٝا - ١اييخصا ايلراسا - ٞبساٌ
املسرْٛ - ٠ع ايشهٔ)
صدق أداة الدراسة :
 -1ايصلم ايظ اٖر ٟملبا ٠ايلراس: ١
إعاالاب با ٠ايبوااث ا ساايفابَ ٠اأ اساايبٝاْاُّ ايلراساااُّ ايشااا ك ١امليعًكاا ١قبٛضااٛع
ايلراسااا١ك َٚااأ ثااِّ ّ عرضاااٗا عًااا ٢املظااارعٚ ١عااالب َااأ احملهُاااـب يف صبااااي ٞايلراسااا١
(اإلعالّ/اييشٜٛل)ك ٚيف ض ٤ٛخرا ِٗ٥قاَت ايباسث ١جعلاب با ٠ايبوث صٛرتٗا ايٓٗا.١ٝ٥
 -2صلم ا تشام ايلاسً:ٞ
عل اييأنل َٔ ايصلم ايظااٖر ٟملبا ٠ايبواث قاَات ايباسثا ١يطبٝكٗاا َٝالاًّْٝا عًا٢
ايعٓٝاا١ك ّ سشاااب َعاَااٌ ا رتبااا اساا ٕٛملعرعاا ١ايصاالم اياالاسً ٞيالساايباْ١ك ٚذيااو َاأ
سالٍ سشاب َعاٌَ ا رتبا ـب بروا ١ناٌ ضباٛر َأ ضبااٚر ا سايباْ ١ايلروا ١ايهًٝا١
يالسيباْ١
ثبات أداة الدراسة:
قاَت ايباسث ١كٝاض ثباُّ با ٠ايلراس ١اسيخلاّ َعاٌَ ثباُّ يفانرْٚباخ

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

األساليب اإلحصائيه املستخدمة:
دبُٝعٗااك عكال اسايخلاّ ايعلٜال
ييوكٝل ٖلاد ايلراسٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْاُّ اي
َاااأ املساااااي ٝاإلسصااااا ١ٝ٥املٓاسااااب ١اساااايخلاّ اسباااازّ اإلسصااااا ١ٝ٥يًعًاااا ّٛا ويُاعٝاااا١

(ٚ )Statistical Package for Social Sciencesايا ٜرَاز ااا اسيصاارا اايرَز

(ٚ .)SPSSذيو عل ٕ ترَٝز ٚإبساٍ ايبٝاْاُّ إفب اسباس احبي.ٞ
ٚييولٜل  ٍٛسالٜا املكٝااض اشبُاسا( ٞاسبالٚب ايالْٝا ٚايعًٝاا) املشايخلّ يف ضبااٚر
ايلراس١ك سشاب املل)4=1 -5( ٣ك ثِ تكش ُ٘ٝعً ٢علب سالٜاا املكٝااض يًوصا ٍٛعًا٢
اا ٍٛاشبًٝاا ١ايصااوٝح  )0.80 =5/4 (ٟعاال ذيااو إضاااعٖ ١ااك ٙايكُٝاا ١إفب قااٌ قُٝاا ١يف
املكٝاض ٚذيو ييولٜل اسبل املعً ٢اك ٙاشبً١ٝك ٖٚهكا صبح  ٍٛاشبالٜا نُا :ًٜٞ
 1.00 َٔ إفب  1.80مبثٌ (عا َٛاعل ظل )٠عب ٛنٌ عبار ٠اسيالد احملاٛر املاراب
قٝاس٘.
َ اأ  1.81إفب  2.60مبثااٌ (عااا َٛاعاال) عباا ٛنااٌ عبااار ٠اااسيالد احملااٛر املااراب
قٝاس٘.
 2.61 َٔ إفب  3.40مبثٌ (ضباٜل) عب ٛنٌ عبار ٠اسيالد احملٛر املراب قٝاس٘.
 3.41 َٔ إفب  4.20مبثٌ (َٛاعل) عب ٛنٌ عبار ٠اسيالد احملٛر املراب قٝاس٘.
َ اأ  4.21إفب  5.00مبثااٌ (َٛاعاال ظاال )٠عباا ٛنااٌ عبااار ٠اااسيالد احملااٛر املااراب
قٝاس٘.
 ٚيكش ِٝاييلر ٜافب ثالم ع٦اُّ نا ت ٞك
(4= )1 -5
اذا َل ٣ايف1.33 = 3/4 = ١٦
 1 َٔ -1افب َٓ 2.33خفض
 2.34 َٔ -2افب َ 3.67يٛس
 3.68 -3افب َ 5رتفع
 ٚعل ذيو سشاب املكاٜٝص اإلسصا ١ٝ٥ايياي:١ٝ
 -1اييهراراُّ ٚايٓش امل ١ٜٛ٦يًيعرد عً ٢اشبصا ٥ايظخصاٚ ١ٝايٛظٝفٝا ١ملعاراب عٓٝا١
ايلراسااٚ ١ذبلٜاال اسااياا اُّ عرابٖااا دبااا ٙعباااراُّ احملاااٚر ايرٝ٥شاا ١اياا تيضاآُٗا با٠
ايلراس.١
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 -2امليٛس اسبشا  ٞاملٛل( ٕٚاملروح) "ٚ "Weighted Meanذيو ملعرعَ ١ل ٣ارتفااع ٚ
اغبفاااض اسااياا اُّ عااراب عٓٝاا ١ايلراساا ١عًاا ٢نااٌ عبااارَ ٠اأ عباااراُّ َااي ااُّ ايلراساا١
املساس١ٝك َع ايعًِ أْ٘ ٜفٝل يف ترت ٝايعباراُّ سش عًَ ٢يٛس سشا َٛ ٞل.ٕٚ
 -3امليٛس ا اسبشااا ٚ "Mean" ٞذيااو ملعرعااَ ١اال ٣ارتفاااع  ٚاغبفاااض اسااياا اُّ عااراب
ع ١ٓٝايلراس ١عٔ احملاٚر ايرٝ٥شَ( ١يٛس ايعباراُّ)ك َع ايعًِ أْ٘ ٜفٝل يف ترت ٝاحملااٚر
سش عًَ ٢يٛس سشا .ٞ

 -4ا عبراد املعٝاار "Standard Deviation" ٟيًيعارد عًاَ ٢ال ٣اعباراد اساياا اُّ
عراب ع ١ٓٝايلراس ١يهاٌ عباارَ ٠أ عبااراُّ َاي ااُّ ايلراسا١ك ٚيهاٌ ضباٛر َأ احملااٚر
ايرٝ٥شااا ١عااأ َيٛساااطٗا اسبشاااا ٜٚ .ٞالسا ا ٕ ا عباااراد املعٝاااارٜٛ ٟضاااح اييظااايت يف
اسااياا اُّ عااراب عٓٝاا ١ايلراساا ١يهااٌ عبااارَ ٠اأ عباااراُّ َااي ااُّ ايلراساا١ك إفب واْاا
احملاٚر ايرٝ٥ش١ك عهًُا اقرت ت قُٝي٘ َٔ ايصافر ترنازُّ ا ساياا اُّ ٚاغبفاض تظاييٗا
ـب املكٝاض.
َ -5عاٌَ ا رتبا اس :" person Correltion "ٕٛملعرع ١بروا ١ا رتباا
اإلسيباْٚ ١احملٛر ايك ٟتٓيُ ٞإي ٘ٝنٌ عبار َٔ ٠عباراتٗا .

اـب عبااراُّ

َ -6عاٌَ يفا نرْٚباخ ( :)Cronch'lphسيبار َل ٣ثباُّ با ٠ايلراس.١
نتائج الدراسة:
ايٓيا ٥ايعاَ:١
-1

ِٖ ٚسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝل ١ٜاملنثر اسيخلاَا :
ول ٍٚرقِ (ٚ ِٖ )2سا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝل ١ٜاملنثر اسيخلاَا

ٚسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝل١ٜ
اييًفزٕٜٛ
ايصوف
ايرابٜٛ
اجملالُّ

امليٛس
اسبشا ٞ
1.31
2.62
2.96
3.06

ا عبراد املعٝارٟ
0.852
0.916
0.983
0.82

ايرتتٝ
1
2
3
4

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ٜيضح َٔ ازبل ٍٚايشا ل ٕ اييًفز ٕٜٛؼبيٌ املرتب ١املٚفب ـب ِٖ ٚسا ٌ٥اإلعالّ اييكًٝلٜا١
املنثر اسيخلاَّا.
ُٓٝااا اسيًاات اجملااالُّ املرتباا ١ايرا عااٚ ١املسااا ٠ااـب ٖااِ ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ اييكًٝلٜاا ١املنثاار
اسيخلاَّا.
ٚقل ٜعز ٣ذيو إفب إ اييًفز َٔ ٕٜٛنثار ايٛساا ٌ٥طاٛٝعّا ٚاْيظاارّا اـب املبواٛثـب  ٚنثار
ٚوٛبّا يف سٝاتِٗ اي.١َٝٛٝ
-2

ِٖ ٚسا ٌ٥اإلعالّ اسب لٜث ١املنثر اسيخلاَا :
ول ٍٚرقِ (ٚ ِٖ )3سا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜث ١املنثر اسيخلاَا

ٚسا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜث١
سٓاب طاُّ
تٜٛرت
ٜٛتٛٝب
اْشيكراّ
ايفٝص ٛى

امليٛس اسبشا ٞ
1.67
2.60
2.81
3.00
4.76

ا عبراد املعٝارٟ
.919
1.206
1.079
1.047
.855

ايرتتٝ
1
2
3
4
5

ٚضوت ايٓيإ ٥ا سٓاب طاُّ ؼبيٌ املرتب ١املٚفب ـب ِٖ ٚسا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜث ١املنثار
اسيخلاَّا.
ٚوااا ٤ايفااٝص ااٛى يف املرتباا ١اشباَشااٚ ١املسااا ٠ااـب ٖااِ ٚسااا ٌ٥اإلعااالّ اسبلٜثاا ١املنثاار
اسيخلاَّا.
ٚقل ٜروع ايشب يف ذيو إفب ٕا سٓاب طاُّ ٜعيُل نثاا عً ٢ايصٚ ُّٛايصاٛرَ ٠عّااك ٚيا٘
عرت ٠لَٓ ١ٝضبلب ٠دبعاٌ املطاخا ٜشايخلَ ْ٘ٛهثار ٠يها ٞتٓيٗاَ ٞال ٠ايكصا قباٌ
َظاٖلتٗا .خبالد ايفٝص ٛى ايك ٟمبهٔ يًُشايخلَـب َظااٖل ٠املٓظاٛراُّ يف ٚ ٟقات
سي ٢عل َل َٔ ٠رسٗا.
 -3ايٛسا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاي ٜيِ َٔ سالاا َظاٖل ٠اإلعالْاُّ صٛر ٙنثر َٔ عاٖا
ازباال ٍٚاييااايٜ ٞاابـب ايٛسااا ٌ٥اإلعالَٝاا ١املنثاار َظاااٖل ٠إلعالْاتٗااا َاأ قبااٌ املبوااٛثـبك
 ٚظٗرُّ ايٓياْٗ ٥ا ايٛسا ٌ٥اسبلٜثَ ١يُثً ١ظبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع.ٞ
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ول ٍٚرقِ ()4
ايٛسا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاي ٜيِ َٔ سالاا َظاٖل ٠اإلعالْاُّ صٛر ٙنثر َٔ عاٖا
اييهرار
376
24
400

ايٛسا ٌ٥اإلعالَ١ٝ
ايٛسا ٌ٥اسبلٜث( ١ا ْرتْت  ٚطبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع)ٞ
ايٛسا ٌ٥اييكًٝل( ١ٜايصوفك اجملالُّك اييًفزٕٜٛك ايراب)ٜٛ
اجملُٛع

ايٓشب ١امل١ٜٛ٦
94.0
6.0
%100

ٚمبهٔ تفشا ذيو إٔ ايف ١٦ايعُر ١ٜاي تٓيُا ٞإيٗٝاا املبوٛثااُّ َأ ايظاباب ٖاِ املنثار
اٖيُاَّاااا  ٚاسااايخلاَّا يًٛساااا ٌ٥اسبلٜثااا١ك سٝاااث إْٗاااا َٛواااٛب ٠يف وٗاااز ٠ااااااتف احملُاااٍٛ
اشباصِٗ ١ك ثا ػبعًٗٔ نثر عرض ١إلعالْاُّ تًو ايٛساَ ٌ٥كارْ ١اٖا.
نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت:
 -1بٚر ا تصاٍ ايظخص ٞيف اييأثا عً ٢ايشًٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع:١ٝ
امليٛس ايعاّ يلٚر اإلتصاٍ ايظخص ٞيف اييأثا عً ٢ايشًٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ
ول ٍٚرقِ()5
اإلتصاٍ ايظخصٞ
َع املسر٠
َع ايبا٥عا/ا٘
َع املصلقا٤
امليٛس ايعاّ يالتصاٍ ايظخصٞ

امليٛس ايعاّ
3.78

ايرتتٝ
1

3.43

2

3

3
3.40

اتضح َٔ امليٛس ايعااّ ٕ بٚر اإلتصااٍ ايظخصا ٞيف ايياأثا عًا ٢قارار ايطَّايبا ١ازباَعٝا١
ايظرا ٖٛ ٞ٥تأثا َيٛس ك سٝث ًد امليٛس ايعاّ .3.40
ٚاسيًت املٓاقظَ ١ع املسر ٠املرتَب ١املٚفب يف نثار اإلتصاا ُّ ايظخصا ١ٝتاأثاّا يف قاراراُّ
ايطَّايب ١ازباَعًٜٗٝ ١ٝا ايبا٥عا/ا ١يف احملالُّ ايياار١ٜك ٚاملرنز املسا نإ يفصلقا.٤
ٚقل ٜعز ٣ذيو إفب ٕا ا سرَ ٖٞ ٙصلر بسٌ َِٗ يًطايب٘ يف املرسً ١ازباَع ٘ٝياكيو ذبياٌ
ا سار ٙاملرتبا٘ املٚفب ٚاملنثار ُٖٝاٚ ١تاأثا يف قاراراُّ ايطايبااُّ .نُاا إ بٚر املصالقا٤
ٜظٗاار يف إثااار ٠ايرعباا ١ايظاارا ١ٝ٥يًُٓيااااُّ ٚؽبًاال ْٛاٜااا طاارا ١ٝ٥ياال ٣ايطَّايباا ١ازباَعٝاا١ك

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ٚيهٔ امل ؤثر يف ارباذ ايكارار ٚايكٝااّ ايظارا ٤ايفعًاٖ ٞا ٛايباا٥ع يف احملاٌك عٓالَا تيهإٛ
ايٓ ١ٝايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطَّايب ١ايظرا ٤تياا٘ إفب احملاٌ اييااارٜٚ ٟها ٕٛاملاؤثر يف ذياو ايٛقات
رباذ ايكرار ٖ ٛايبا٥ع.
ٚتيفل ٖك ٙايٓياَ ٥ع ايٓيا ٥اي تٛصًت ايٗٝا براسا ١هبال  ٛااٍك  ّ2015ايا تٛصاًت
إفب ٕا يروٌ ايبٝع بٚرّا نباّا يف اييأثا عً ٢سًٛى املشيًٗو ٚاييأثا عً ٢قرار ٙايظرا.ٞ٥
ٚربيًاااف ْيااااٖ ٥اااك ٙايلراساااَ ١اااع ْياااا ٥براسااا( ١وْٛشااا)ٕٛ
يفصلقا ٤تأثاّا يف ارباذ قرار ايظرا ٤نثر َٔ تأثا ايعا.١ً٥

Johnsonكّ2012ك ٕ

 -2برو ١اْيبا ٙايطايب ١ازب اَع ١ٝيإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝل:١ٜ
ول ٍٚرقِ( ) 6
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١لرو ١اْيبا ٙايطايب ١ازباَع١ٝ
يإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝل١ٜ
اييهرار

امليٛس اسبشا ٞ

17
4.3

58
14.5

177
44.3

139
34.8

4.05

0.93

1

ُّ
%

5
1.3

38
9.5

82
20.5

133
33.3

142
35.5

3.92

1.02

2

ُّ
%

29
7.3

95
23.8

82
20.5

147
36.8

47
11.8

3.22

1.15

3

ُّ
%

93
23.3

115
28.8

137
34.3

43
10.8

12
3

2.42

1.05

4

3.40

0.53

ايٓشب١
ٚ 1وٛب ايصاٛرٚ ٠ايصاُّٛ
يف اإلعااااااااالٕ دبااااااااكب
اْيباٖٞ
املباي ااااااا ١يف ثٝااااااازاُّ
2
املٓااااااي تٓفرْااااااَ ٞاااااأ
اإلعالٕ
ًٜفاااااات ْظاااااارَٛ ٟقااااااع
3
اإلعاااااااااالٕ املُٝاااااااااز يف
ايصوف ٚاجملالُّ
اإلعااااااااااالٕ اإلذاعااااااااااٞ
4
املعيُاااال عًاااا ٢سااااًٛب
احملابثاااا ١عااااا وااااكاب
ايٓشب ١يٞ
امليٛس ايعاّ يًُوٛر

ا عبراد املعٝارٟ

عااااااااااا
َٛاعاااال
ظل٠
9
2.3

ُّ
%

عااااااااااااااا
َٛاعل

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعاااااااال
ظل٠

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١
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ٜيضاح َاأ امليٛسا ايعاااّ يًُكٝااض ٕ برواا ١اْيباا ٙايطَّايباا ١ازباَعٝا ١يإلعالْاااُّ يف ٚساااٌ٥
اإلعالّ اييكًٝلَ( ١ٜيٛسط)١ك سٝث ًد امليٛس ايعاّ (.)3.40
ٚاسيًت ايصٛر ٠يف اإلعالٕ املرتَب ١املٚفب يف وكب ا ْيباٙك ذيو ػبعٌ اإلعالٕ املعيُال عًا٢
ايصاااٛر ٠نثااار تاااأثاّا َااأ اإلعالْااااُّ املهي ٛااا١ك ٚذنااار ساااا كا يف ْياااا ٥وااالٕ )6( ٍٚ
اييًفزٜااا ٕٛنثااار ايٛساااا ٌ٥اييكًٝلٜااا ١اسااايخلاَّا ثاااا ٜٛضاااح اظباااكاب ايطَّايبااا ١ازباَعٝااا١
يًيًفز ٕٜٛسيخلاَ ١ايصٛرٚ ٠ايصٚ ُّٛعاٖا َٔ املزاٜا.
يف ازبٗاا ١املكا ًاا ١نااإ اإلعااالٕ املبااايد يف ذناار ثٝاازاُّ ايشااًع ٜٓفاار ايطايباااُّ َاأ املٓااي
عٝظاااهٌ ادباٖااااُّ ساااًب ١ٝعباااٙٛك سٝاااث إٕ املباي ااا ١يف ذنااار َزاٜاااا املٓاااي تظاااعر عااالّ
املصلاقٚ ١ٝتفكل املشيًٗهـب ايثك ١ع.٘ٝ
تيفل ْياٖ ٥كا ايشاؤاٍ َاع ْياا ٥براسا ١إٜااض صاُلك ّ2011ك ايا تٛصاًت إفب ٕا ٖٓااى
تأثاّا ييصُٚ ِٝتٓفٝك اإلعالٕ اإلذاع ٞعً ٢ارباذ ايكرار ايظرا ٞ٥يل ٣ايطَّايب ١ازباَع.١ٝ
 -3برو ١ا ٖيُاّ يل ٣ايطايب ١ازباَع ١ٝيإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥ا تصاٍ اييكًٝلَٛ ١ٜضاع
ايلراس١
ول ٍٚرقِ( ) 7
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١لرو ١اٖيُاّ ايطايب ١ازباَع١ٝ
يإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝل١ٜ
اييهرار
ايٓشب١

3

ٚوااٛب ظبااِ يف اإلعااالٕ ٜااثا
اٖيُاَٞ

4

اساايف ٓش ا َاأ اإلعالْاااُّ
املطبٛع٘ اي اعابيأل

ُّ
%
ُّ
%

امليٛس ايعاّ يًُوٛر

22
5.5
43
10.8

67
16.8
98
24.5

131
32.8
180
45

176
44
61
15.3

59
14.8
108
27

92
23
108
27

130
32.5
83
20.8

94
23.5
91
22.8

25
6.3
10
2.5

امليٛس اسبشا ٞ

2

ذناااار ثٝاااازاُّ َ ٚعًَٛاااااُّ
املٓي يف اإلعالٕ ُٜٗأل

عا
َٛاعل

ضباٜل

ايرتتٝ

1

تؤثر ايبلا ١ٜاملظاٛق ١يإلعاالٕ
يف انُاٍ َيا ع ي٘

ُّ
%
ُّ
%

عا
َٛاعل
ظل٠
4
1
18
4.5

َٛاعل

َٛاعل
ظل٠

ا عبراد املعٝارٟ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١

4.13

0.95

1

3.56

1.02

2

2.84

1.13

3

2.47

1.18

4

3.25

0.55

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

3

اعهااار ظااارا ٤املٓاااي عااال
َظاٖل ٠اإلعالٕ

4

عاااارض اإلعااااالٕ امليهاااارر
ٜٛيل يال ٟرعبا٘ يف دبر ا١
املٓي

امليٛس ايعاّ يًُوٛر

ُّ
%
ُّ
%

78
19.5
81
20.3

171
42.8
172
43

99
24.8
97
24.3

35
8.8
24
6

26
6.5
104
26

98
24.5
118
29.5

151
37.8
113
28.3

101
25.3
56
14

24
6
9
2.3

امليٛس اسبشا ٞ

2

عٓاااااالَا اطاااااااٖل َٓااااااي
تكنر اإلعالٕ اشبا

٘

عاااااااا
َٛاعل
ظل٠
17
4.3
26
6.5

عااااااااااااااا
َٛاعل

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعل
ظل٠

ا عبراد املعٝارٟ

1

ٜعزل اإلعالٕ ر ٜا ٞيف َٓاي
ب ٕٚعاٙ

ُّ
%
ُّ
%

ا سياا ١

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

اييهرار ايٓشب١

َٔ ازبل ٍٚايشا ل ٜٛضح امليٛس ايعاّ يًُوٛر ( ٕ )3.25برو ١اٖيُاّ ايطَّايب ١يف املرسًا١
ازباَعٝااا ١اإلعالْااااُّ يف ٚساااا ٌ٥اإلعاااالّ اييكًٝلٜاااَ ١يٛساااط١ك ٚظٗااارُّ ايبلاٜااا ١املظاااٛق١
يإلعااالٕ يف املرتَباا ١املٚفب يف اييااأثا عًاا ٢اٖيُاااّ ايطايباااُّك ٚتعااز ٟايباسثاا ١ذيااو إفب ٕا
اإلعالٕ ازبٝل ٖ ٛايك ٟمبيًو تكٓٝاَٗٚ ١اار ٠اعيياسٝا ١دباكب اْيباا ٙاملظااٖل ٚتاثا اٖيُاَا٘
يًُيا عَٚ ١عرع ١املزٜل عٓ٘.
نُا ظٗرُّ ايٓيا ٥علّ اٖيُاّ َٔ ايطايباُّ يف ا سيفاظ ٓش َأ اإلعالْااُّ ايا تٓااٍ
إعاااا ٗٔٚ .قاال ٜهاا ٕٛايشااب يف ذيااو ٖاا ٛتااٛعر ٚسااا ٌ٥ساار ٣مبهاأ ايروااٛع إيٗٝااا عٓاال
ايرعب ١اسبص ٍٛعًَ ٢عًَٛاُّكنُا ْ٘ يٝص ٖٓاى ساو٘ يالسيفاظ اإلعالٕ َامل ٜهأ
ن ٕٛ ٛربفٝض َ ٚاطا ٘ ذيو.
ٚربيًف ٖك ٙايٓياَ ٥ع ْيا ٥براس ١عرسإ ٜٛسافك  ّ2011سٝاث ٚوالُّ ٕ عالّ اٖيُااّ
ًب ١ازباَعاَ ١أ اياكنٛر ٚاإلْاام قبظااٖل ٠اإلعاالٕ اييًفزٜا ْٞٛسٝاث إْا٘ إسالٚ ٣سااٌ٥
اإلعالّ اييكًٝل.١ٜ
 -4عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝلٜاَٛ ١ضاع ايلراسا ١يف اثاار ٠ايرعبا١
ايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطايب ١ازباَع:١ٝ
ول ٍٚرقِ( ) 8
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚساٌ٥
اإلتصاٍ اييكًٝلَٛ ١ٜضع ايلراس ١يف اثار ٠ايرعب ١ايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطايب ١ازباَع١ٝ

3.14

0.97

1

3.03

0.97

2

3.00

1.00

3

2.37

1.08

4

2.89

0.54
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ٜيضااح َاأ امليٛس ا ايعاااّ يًُوااٛر ٕ برواا ١إثااار ٠اإلعالْاااُّ يف ايٛسااا ٌ٥اييكًٝلٜاا ١يًرعباا١
ايظرا ١ٝ٥يًطايب ١ازباَع ١ٝتأت ٞلروَ ١يٛسط.١
ٚ ٚضاااوت ايٓياااا ٕ ٥قااالر ٠اإلعاااالٕ يف تعزٜاااز ر  ٟايطايبااااُّ يف َٓاااي ب ٕٚعاااا ٙتاااأتٞ
يف املرتَبااااا ١املٚفبك ٚقااااال ٜعاااااٛب ذياااااو إفب ٕا اإلسااااارا ايفاااااأل يإلعاااااالٕ َٚعرعااااا ١املعًااااأ
خبصا ٥نبٗٛر ٙاملشيٗلد دبعًِٗ ٜرعب ٕٛاملٓيااُّ املعًٔ عٓٗا.
نُاااااا ٚضاااااوت ايٓياااااا ٕ ٥عااااارض اإلعاااااالٕ امليهااااارر قااااال ٜٛيااااال رعبااااا ١يف دبر ااااا١
املٓياااااُّ يًطايبااااُّ يف املرسًااا ١ازباَعٝااا١ك ٜٚعاااز ٣ذياااو إفب إ نثااار ٠اييهااارار تاااؤبٟ
ْطباااااع صااااٛر ٠املٓااااي يف ذٖاااأ املشاااايًٗو عٝهاااا ٕٛساضااارّا صااااٛرَ ٠شاااايُر ٠ثاااااٜؤثر
يف رعبياا٘ اقيٓاااا ٤ذ ياااو املٓاااي ك ٚذيااو ٜٛضاااح ٕ تهااارار عااارض اإلعااالٕ قااال ٜٛيااال رعبااا١
يف اقيٓاااااا ٤املٓاااااي يااااال ٣ايطايبااااااُّك عكااااال ٜرسااا ا اييهااااارار املٓاااااي يف املذٖاااااإ ٜٚاااااثا
ايفض ٍٛيل ٜٔٗييار ي٘.
ٚتيفاااال ْياااااٖ ٥ااااكا ايشااااؤاٍ َااااع ايٓيااااا ٥اياا ا تٛصااااًت إيٗٝااااا براساااا ١عباااالا ايربٜاااا١ك
()ّ2012ك إ نااارب ثااار يإلعاااالٕ اييًف زٜااا ْٞٛناااإ يف َرسًااا ١سًااال ايرعباااٚ .١براسااا١
خَٓااااا ١اير ااااااع)ّ 2008( ٞك ٖٓااااااى عالقااااا ١اااااـب لٜااااااب ٠اييعااااارض يإلعاااااالٕ اييًفزٜاااااْٞٛ
ٚايشًٛى ا سيٗالن.ٞ
 -5بٚر اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اييكًٝلَٛ ١ٜضع ايلراس ١يف ايشًٛى ايظراٞ٥
ايفعً ٞيًطايب ١ازباَع:١ٝ
يف ازبااااال ٍٚاييااااااي ٞتظٗااااار بروااااا ١تاااااأثا اييعااااارض يإلعاااااالٕ يف ايٛساااااا ٌ٥اييكًٝلٜااااا ١يف
ايشًٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع ١ٝلروَ ١يٛسطَٚ ١يٛس عاّ (.)2.49
ٚاتضاااح يف ْياااا ٥ازبااالٜ ٍٚضّاااا ْااا٘ قااال ترتا ا عًااا ٢اإلعالْااااُّ يف ايٛساااا ٌ٥اييكًٝلٜااا١
طااارا ٤ايطايبااااُّ يشاااًع ٚ ١اسااايخلاَٗٔ شبلَااا ١نثااار َااأ َااار٠ك ٚقااال ٜهااا ٕٛساااب
ذياااو ٕ اإلعاااالٕ ؽبًااال رعبااا ١يف َٓياااااُّ مل تهااأ يف ااااٍ املشااايًٗو .عااااإلعالٕ ٜٛوااا٘
ذٖاااااإ ايطايبااااااُّ إفب َٓياااااااُّ مل تهااااأ يف ااااااأ عٝاااااثا ايرعبااااا ١ايظااااارا ١ٝ٥يااااالٜٔٗ
ٜٚلععٗٔ يًكٝاّ ظرا ٤تًو ايشًع ٚ ١اشبلَ.١

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ول ٍٚرقِ( ) 9
اسااياا اُّ عااراب عٓٝاا ١ايلراساا ١عًاا ٢ايعباااراُّ امليعًكاا ١االٚر اييعاارض إلعالْاااُّ ٚساااٌ٥
اإلتصاٍ اييكًٝلَٛ ١ٜضع ايلراس ١يف ايشًٛى ايظرا ٞ٥ايفعً ٞيًطايب ١ازباَع١ٝ
اييهرار ايٓشب١

امليٛس اسبشا ٞ

ا عبراد املعٝارٟ

ترتا ا عًااا ٢اإلعالْااااُّ
1
طااااااااارا ٞ٥يشاااااااااًع٘ اٚ
اساااااااايخلاَ ٞسلَاااااااا٘
انثر َٔ َرٙ
اإلعالْااااااُّ تهااااإٛ
2
ادباٖاااُّ اػبا ٝاا٘ ياالٟ
عب ٛاملٓيااُّ
املٓيااااااااااااُّ اياااااااا ا
3
اسياوٗااااااااااا تااااااااااؤثر
اإلعالْااااااُّ يف قااااارارٟ
ايظرا ٞ٥اا
اطاااااااااارت ٟاملٓيااااااااااااُّ
4
املكنٛر ٠يف اإلعالْاُّ
َباطرٙ
امليٛس ايعاّ يًُوٛر

عاااااااا
َٛاعل
ظل٠
25
6.3

86
21.5

192
48

85
21.3

12
3

2.93

0.89

1

ُّ
%

22
5.5

77
19.3

222
55.5

68
17

11
2.8

2.92

0.83

2

ُّ
%

147
36.8

124
31

90
22.5

28
7

11
2.8

2.08

1.06

3

ُّ
%

131
32.8

168
42

72
18

24
6

5
1.3

2.01

0.93

4

2.49

0.53

ُّ
%

عااااااااااااا
َٛاعل

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعل
ظل٠

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١

ٚوااا( ُّ٤اطاارت ٟاملٓيااااُّ املااكنٛر ٠يف اإلعااالٕ َباطاارَ )٠اأ ازباال ٍٚايشااا ل يف املرتَباا١
املساا .٠ثااٜعأل ٕ قال ؼبالم ٕ تظارت ٟايطايبااُّ َٓياااُّ شاب اإلعاالٕ ٚيهأ يااٝص
باُّ٥ا َاؼبلم ذياو ٚياٝص ٖٓااى تاأثا َباطار ٚبا٥اِ يإلعالْااُّ يف قارار ايطَّايبا ١ازباَعٝا١
ايظراٞ٥ك عيأثا اإلعالٕ يف بعع ايطايباُّ يًظراَ ٤باطرٜ ٠عيرب ضعٝفا.
ٚتيفل ْياٖ ٥كا ايشؤاٍ َع ايٓيا ٥اي تٛصًت إيٗٝا براس ١عرساإ ٜٛسافك  ّ2011سٝاث
إٕ اإلعالٕ اييًفزٜ ;ْٜٞٛؤثر عً ٢ايكنٛر لععِٗ يظارا ٤ساًع عاا ضارٚر١ٜك ُٓٝاا ٜاؤثر
عًااا ٢اإلْاااامك ٚتهظاااف ْياااا ٥براسااا ١عبااال ا ايربٜااا ٕ )ّ2012( ١قاااٌ ثااار يإلعاااالٕ
اييًفز ْٜٞٛنإ يف َرسً ١ايفعٌ  ٚايشًٛى.
ٚربيًف َع ْيا ٥براسا( ١ياLee )ٞك ّ2013ك يٛساا ٌ٥اإلعاالّ اييكًٝلٜا ١بٚر َاؤثر ٚسٝاٟٛ
يف ارباذ قرار ايظرا.٤
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 -6برو ١ا ْيبا ٙيل ٟايطايبا ١ازباَعٝا ١يإلعالْااُّ يف ٚساا ٌ٥اإلتصااٍ اسبلٜثاَٛ ١ضاع
ايلراس:١
ول ٍٚرقِ( ) 10
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١لرو ١ا ْيبا ٙيل ٟايطايب ١ازباَع١ٝ
يإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث١
اييهرار ايٓشب١

3

اإلسااااارا ايفاااااأل يإلعاااااالٕ
ٜااااااااؤثر قباااااااال ٣رعااااااااب
قبظاٖلت١
قاااا ّٛيخطاااا ٞاإلعالْاااااُّ
نًُا اَهٓأل ذيو

4

امليٛس ايعاّ يًُوٛر

151
37.8

55
13.8

86
10
40
10

ُّ
%
ُّ
%

23
9
36
9

32
36.5
146
36.5

98
30.3
121
30.3

161
14.3
57
14.3

2
0.5

ُّ
%

243
60.8

109
27.3

33
8.3

13
3.3

امليٛساااااااااااااااااااااااا
اسبشا ٞ

2

اسااا َظااااٖل ٠اإلعالْااااُّ
املشً٘ٝ

عا َٛاعال
ظل٠
11
2.8

عااااااااااا
َٛاعل
26
6.5

ا عباااااااااااااااااااااراد
املعٝارٟ

1

ايبلاٜاااا٘ املظااااٛق ١يإلعااااالٕ
دبكب اْيباٖٞ

ُّ
%

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعل
ظل٠
157
39.3

4.04

1.02

1

3.64

1.08

2

2.80

1.11

3

1.56

0.82

4

3.01

0.49

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١

ٚضوت ايٓياا ٕ ٥ايبلاٜا ١املظاٛق ١يإلعاالٕ يف ايٛساا ٌ٥اسبلٜثا ١دباكب اْيباا ٙايطايبااُّك
سٝث وا ُّ٤ايبلا ١ٜاملظٛق ١يف املرتَب ١املٚفب.
ُٓٝااا وااا " ُّ٤قاا ّٛيخطاا ٞاإلعالْاااُّ نًُااا َهاآأل ذيااو" يف املرتَباا( ١ايرا عااَ )١اأ ااـب
ايعباااراُّ امليعًكااا ١لرواا ١ا ْيباااا ٙيااال ٟايطَّايباا ١ازباَعٝااا ١يإلعالْاااُّ يف ٚساااا ٌ٥اإلتصااااٍ
اسبلٜث١ك ٚتعز ٟايباسث ١ذيو إفب ٕا عايب ١ٝعراب عَ ١ّٓٝايلراس ١سرٜصاُّ عًاَ ٞيا عا ١ناٌ
اإلعالْاُّ ٚعلّ ربطٗٝا يكلر ٠إعالْاُّ ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ١يف وكب اْيباٖٗٔ ملا تيُيع ٘ َأ
ساي ٝعرض ٚصٛر وكا .١

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ٜٚيضح َٔ امليٛس ايعااّ يًُواٛر ()3.01ك ٕ بروا ١اْيباا ٙايطَّايبا ١ازباَعٝا ١يإلعالْااُّ يف
ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ١اْيباَ( ٙيٛس ).
ٚتيفل ْياٖ ٥كا ايشؤاٍ َاع اي ٓياا ٥ايا تٛصاًت إيٗٝاا براسا ١رٜا ايظاٗرٟك  ّ2017ايا
تٛصًت إفب ٕا اسيخلاّ ايصٛر ٠يف اإلعالْاُّ عارب طابهاُّ اييٛاصاٌ ا ويُااعَُٗ ٞا ١يف
ذبفٝز ايطًب ١عً ٢ا الع عًا ٢اإلعالْااُّك ٜ ٚضاا َاع ْياا ٥براسا ١سشاـب ساعلك ّ2015
اي تٛصًت إفب ٕا تصُ ِٝاإلعالٕ ظهٌ ضبرتد َٔ ِٖ ايعٛاٌَ ععايٝا ١يف ايياأثا عًا٢
ايشًٛى ايظرا.ٞ٥
ٚربيًااف َااع ْيااا ٥براساا ١سشاأ ايصااٝف )ّ2017( ٞاي ا اظٗاارُّ عاالّ رعباا ١املشاايخلَـب
قبيا ع ١إعالْاُّ طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاعٚ ٞعلّ وك ٗا اِ.
 -7برو ١اٖيُاّ ايطايب ١ازباَع ١ٝيإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜثَٛ ١ضع ايلراس١
ول ٍٚرقِ( ) 11
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١لرو ١اٖيُاّ ايطايب ١ازباَع١ٝ
يإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜث١
اييهرار ايٓشب١

امليٛس اسبشا ٞ

ا عبراد املعٝارٟ

احبااث عاأ َعًَٛاااُّ
1
ساااااا ٍٛاملٓيااااااااُّ يف
ايظااااااااااااااااااااااااااابهاُّ
ا ويُاع٘ٝ
تفاعاااااٌ املعًااااأ َاااااع
2
تشاااااؤ ت ٞػبًعااااأل
انثر اٖيُاَا املٓي
املٓياااااُّ ايا ا ٜعًااأ
3
عٓٗااا َااؤثر اويُاااعٞ
اتا ع٘ تُٗأل
قاااا ّٛعاااااب ٙجعااااااب٠
4
ْظااار اإلعاااالٕ اياااكٟ
ٜثا اٖيُاَٞ
امليٛس ايعاّ يًُوٛر

عااااااااااا
َٛاعاااال
ظل٠
17
4.3

48
12

73
18.3

144
36

118
29.5

3.75

1.13

1

ُّ
%

25
6.3

51
12.8

169
42.3

137
34.3

18
4.5

3.18

0.93

2

ُّ
%

45
11.3

105
26.3

178
44.5

70
17.5

2
0.5

2.70

0.90

3

ُّ
%

78
19.5

111
27.8

104
26

73
18.3

34
8.5

2.69

1.22

4

3.08

0.58

ُّ
%

عااااااااااااااا
َٛاعل

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعاال
ظل٠

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١
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اتضااااح َاااأ ا مليٛساا ا ايعاااااّ حملااااٛر اٖيُاااااّ ايطَّايباااا ١ازباَعٝاااا ١اإلعالْاااااُّ يف ايٛساااااٌ٥
اسبلٜث ٕ ١برو ١اٖيُاَٗٔ (َيٛسط)١ك قبيٛس عاّ (.)3.08
ٚتظٗاااار ايٓيااااا ٕ ٥ايبوااااث عاااأ املعًَٛاااااُّ ساااا ٍٛاملٓيااااااُّ يف ايظاااابهاُّ ا ويُاعٝاااا١
سااااك املرتَباااا ١املٚفب ياااال ٣ايطايباااااُّ يف املرسًاااا ١ازباَعٝاااا١ك ٚقاااال ٜعااااٛب ذيااااو يًشااااٗٛي١
ٚايشااااارع ١يف ايبواااااث عااااأ املعًَٛااااااُّ َااااأ سالاااااااك نُاااااا ٕ عاااااض ايٛسااااااَ ٌ٥ثاااااٌ
(ٜٛتٝاااااٛب ٜ ) YouTubeطااااار عٝااااا٘ عاااااض املشااااايخلَـب َكاااااا ع عٝااااال ٜٛيظااااارٚساُّ
اساااااايخلاّ املٓيااااااااُّ َ ٚعًَٛاااااااُّ ٚتكٝاااااا ِٝياااااابعض املٓيااااااااُّك ثااااااا ػبعااااااٌ اعيُاااااااب
ايطايباُّ عً ٢ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ١يف ايبوث عٔ املعًَٛاُّ َرتفعا.
نُاااا ظٗااارُّ ايٓياااا ٕ ٥إعاااابْ ٠ظااار ايطايبااااُّ يإلعاااالٕ اياااكٜٓ ٟااااٍ إعااااا ٗٔ ٜاااأت ٞيف
املرتَباااا ١املسااااا٠ك ٚقاااال ٜعااااز ٣ذيااااو إفب قٓاعاااا ١عااااراب عَّٓٝاااا ١ايلراساااا ١ااااإٔ يااااٝص ٖٓاااااى
ضااارٚرَ ٠ااأ إعاااابْ ٠ظااار اإلعاااالٕ اياااكٜ ٟعاااابٗٔك رقباااا ػباا

ٕ ٜهااآٖ ٕٛااااى َٝاااز ٠يف

اإلعالٕ يياعً٘ قا ال إلعاب ٠ايٓظر َثٌ ٕ ؼبي ٟٛربفٝضا ٜ ٚهَ ٕٛشًٝا.
ٚتيفااااال ْيااااااٖ ٥اااااكا ايشاااااؤاٍ َاااااع ايٓياااااا ٥ايااا ا تٛصاااااًت إيٗٝاااااا براسااااا( ١ساااااٝفٝه)ٛ
Civicoك ّ2014ك إ ٚساااااا ٌ٥اإلعاااااالّ ا ويُااااااعَ ٞصااااالر سااااااض يًُعًَٛااااااُّ ساااااٍٛ
ايعالَاُّ ايياار ١ٜاي ٜفضًٗا املشيًٗه.ٕٛ
ٚربيًااااف َااااع ْيااااا ٥براساااا ١رٜاا ا ايظااااٗر)2017( ٟكاياا ا ٚضااااوت إ برواااا ١اٖيُاااااّ
ايطًباااااا ١ازباااااااَعٝـب قبظاااااااٖل ٠اإلعالْاااااااُّ عاااااارب طاااااابهاُّ اييٛاصااااااٌ ا ويُاااااااعٞ
َٓخفض.١
 -8عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥ا تصااٍ اسبلٜثاَٛ ١ضاع ايلراسا ١يف اثاار ٠ايرعبا١
ايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطايب ١ازباَع١ٝ؟

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ول ٍٚرقِ( ) 12
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١عالق ١اييعرض إلعالْاُّ ٚساٌ٥
اإلتصاٍ اسبلٜثَٛ ١ضع ايلراس ١يف اثار ٠ايرعب ١ايظرا ١ٝ٥يل ٣ايطايب ١ازباَع١ٝ
اييهرار ايٓشب١

امليٛس اسبشا ٞ

ا عبراد املعٝارٟ

اإلعااااالٕ ا وبااااارٟ
1
ٜٛيااااال يااااال ٟعااااالّ
ايرعب ١يف املٓي
ؽبًاااااااال املااااااااؤثرٜٔ
2
اويُاعٝاااااا رعبااااااُّ
ملٓيااُّ اسياوٗا
إعالْاُّ ايظبهاُّ
3
ا ويُااااع ٞتاااؤثر
يف قاارار ٟايظااراٞ٥
ملٓاااااااااااااااي َااااااااااااااأ
ايضرٚرٜاُّ
اثاااااال يف إعالْاااااااُّ
4
طااابهاُّ اييٛاصاااٌ
ا ويُاعٞ
امليٛس ايعاّ يًُوٛر

عاااااااااا
َٛاعااال
ظل٠
15
3.8
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4.5

49
12.3

103
25.8

215
53.8

4.21

1.07

1

ُّ
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50
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43
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27.8

138
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58
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3.28

1.21

2
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%

70
17.5

137
34.3

120
30

62
15.5

11
2.8

2.52

1.04

3

ُّ
%

95
23.8

153
38.3

107
26.8

39
9.8

6
1.5

2.27

0.98

4

3.07

0.53

ُّ
%

عااااااااااااا
َٛاعل

ضباٜل

َٛاعل

َٛاعاااااال
ظل٠

ايرتتٝ

ّ

ايفكراُّ

ا سياا ١

ٚضوت ايٓيا ٕ ٥ايرعب ١اي تثاٖا إعالْااُّ ايٛساا ٌ٥اسبلٜثا ١واا ُّ٤لرواَ( ١يٛساط)١
قبيٛس عاّ (.)3.07
ٓٝ ٚت ايٓيا ٕ ٥اإلعالٕ اإلوبارٜٛ ٟيال عالّ ايرعبا ١ااملٓي يال ٣ايطَّايبا ١ازباَعٝا١ك ٚواا٤
ذيو يف املرتَب ١املٚفبك ٚتعز ٟايباسث ١ذيو إفب ٕا املسًٛب اإلوبار ٟيف عرض اإلعالٕ عًاٞ
امل ظاٖلٚ ;ٜٔساص ١يف ٚقاُّ عا َٓاساب ١نُيا عا ١ايارباَ املفضاًْ ٚ ١ظار ٙيف َشااساُّ
نباَٛ َٔ ٠اقع اييٛاصٌ ا ويُاعٞك ته ٕٛادباٖا سًبٝا َٚضابّا دبا ٙاملٓاي ٜٚظاعرٖٔ
اإلنرا ٙعً.٘ٝ
نُا ظٗر َٔ ازبال ٍٚايشاا ل ٕ ثكا ١املبوٛثااُّ يف إعالْااُّ ايٛساا ٌ٥اسبلٜثآَ ١خفضا١ك
ٚقاال ٜهاا ٕٛذيااو ملعاارعيٗٔ أٖاالاد املعًاآـب اييشااٜٛك ١ٝععٓاال ايثكااٜ ١هاا ٕٛاإلعااالٕ ٖااٛ

451

452

املصلر ٚيهٔ تكا ّٛايطَّايبا ١ازباَعٝا ١ايبواث يف َصاابر سار ٣كبالٖا قبعًَٛااُّ َٛثٛقا١
نثرك  ٚايٓايٝا ١ايشا ك ١يف ازبل )22( ٍٚنإ ايبوث عٔ املعًَٛاُّ يف ايٛسا ٌ٥اسبلٜثا١
اااملرنز املٖ ٍٚااكا ٜعااأل ْٗاأ ٜااثكٔ املعًَٛاااُّ املكلَاا ١يف تًااو ايٛساااٚ ٌ٥اياا تهاإٛ
َطرٚس َٔ ١طبيصـب  ٚطخا صبر ـب يًُٓي ك ايثكا ١يف إعالْااُّ تًاو ايٛساا ٌ٥رقباا
ملْٗا َطرٚس َٔ ١قبٌ َشٛم ٖلع٘ امل ٍٚايهش املاب.ٟ
ٚاتفكت ْياٖ ٥كا ايشؤاٍ َاع ْياا ٥براسا ١سشأ ايصاٝف)ّ2017( ٞك ايا اسايٓيات عالّ
ثك ١املبوٛثـب ايهاًَ ١قبا ٜكلّ عرب طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع.ٞ
 -9بٚر اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ اسبلٜثَٛ ١ضع ايلراس ١يف ايشًٛى ايظراٞ٥
ايفعً ٞيًطايب ١ازباَع١ٝ؟
ول ٍٚرقِ( ) 13
اسياا اُّ عراب ع ١ٓٝايلراس ١عً ٢ايعباراُّ امليعًك ١لٚر اييعرض إلعالْاُّ ٚسا ٌ٥اإلتصاٍ
اسبلٜثَٛ ١ضع ايلراس ١يف ايشًٛى ايظرا ٞ٥ايفعً ٞيًطايب ١ازباَع١ٝ
امليٛس اسبشا ٞ

اييهرار ايٓشب١

عااااااااا
َٛاعاال
ظل٠
26
6.5

ا عبراد املعٝارٟ

إعالْااااااااااااُّ ايظااااااااااابهاُّ
1
ا ويُاعٝااااااا٘ مل تااااااالععأل
يًظرا َٔ ٤قبٌ
تعًٝكااااااااااااُّ املطاااااااااااخا
2
ا ػبا ٝااااااا٘ سااااااا ٍٛاملٓاااااااي
دبعًأل ق ّٛظرا ٘٥عٛرا
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ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

ٜيضح ثا سبل ٕ امليٛس ايعاّ يًُوٛر ()2.87ك ثاٜالٍ عًا ٕ ٢تاأثا إعالْااُّ ايٛسااٌ٥
اسبلٜث ١يف ايشًٛى ايظرا ٞ٥ايفعً ٞيًطايب ١ازباَعٜ ١ٝأت ٞلروَ( ١يٛسط.)١
ٚوااا ُّ٤ايعبااار" ٠إعالْاااُّ ايظاابهاُّ ا ويُاعٝاا ١مل تاالععأل يًظااراَ ٤اأ قبااٌ" يف املرتَباا١
(املٚفب) َٔ ـب ايعباراُّ امليعًكا ١الٚر اييعارض إلعالْااُّ ٚساا ٌ٥اإلتصااٍ اسبلٜثاَٛ ١ضاع
ايلراس ١يف ايشًٛى ايظراٞ٥ك ٚتعز ٟايباسث ١ذياو إفب ْاٗأ ٜاثكٔ جعالْااُّ تًاو ايٛسااٌ٥
نُا ظٗر يف ازبال) 23( ٍٚك عثكا ١ايطايبااُّ جعالْااُّ تًاو ايٛساآَ ٌ٥خفضا ١ذياو ػبعاٌ
باعع ايظرا ٤يًُٓيااُّ املكنٛر ٠عٗٝا ضعٝفا.
خبالد اإلعالْاُّ يف ايٛسا ٌ٥اييكًٝل ١ٜاي ذنرْاٖاا ساا كا يف وال )20( ٍٚسٝاث ترتا
عً ٢إعالْاُّ تًو ايٛسا ٌ٥طرا ٤املبوٛثاُّ يًُٓيااُّ نثر َٔ َر.٠
 ٚظٗاارُّ ايٓيااا ٕ ٥املااؤثر ا ويُاااع ٞايااك ٟتيا عاا٘ ايطَّايباا ١تثاال جعالْاتاا٘ ظااهٌ با٥ااِك
ٚتعز ٟايباسث ١ذيو إفب ْا٘ يٝص ايضرٚرٜ ٕ ٠كلّ املؤثر ا ويُاع ٞاملفضٌ يل ٣املياا عـبك
إعالْاُّ عٔ َٓيااُّ وٝلَٛ ٚ ٠ثٛم عٗٝا  ٚتالَص اسيٝاواتِٗ ك
عوش لبٛذ (ناتْٛا) ٖٓاى صبُٛع َٔ ١سصاا ٥املشايًٗو ايٓفشاٚ ١ٝا ويُاعٝا ١ايا
تهَ ٕٛعرتض ١ـب اييعرض يإلعالْاُّ ٚتأثاٖا يف ا سياا  ١ايشًٛن ١ٝيًُشيًٗهـب.

ٚتيفاال ْياااٖ ٥ااكا ايشااؤاٍ َااع ايٓيااا ٥اي ا تٛصااًت إيٗٝااا براساا( ١يااLee )ٞك  ّ2013اي ا
تٛصًت إفب إ َعظِ قراراُّ ايظارا ٤ذبالم عكا ثٓاا ٤عًُٝا ١ايظارا ٤يف املياار َأ ساالٍ
َكارْااا ١ايعااارٚض ٚاملساااعارٜ ٚ .ضّاااا ْياااا ٥براسااا ١ضبُااال ٖٛااال)ّ2009( ٠ك ٕ ايرسااااٌ٥
اإلعالْٝاا ١ناْاات قٜٛاا ١عًاا ٢املشااي ٣ٛاإلبرانااٚ ٞايظااعٛرٚ ٟيهٓٗااا ضااعٝف ١عًاا ٢املشااي٣ٛ
ايشااًٛنٜ ٚ .ٞضّااا براسااْ ١ضاااٍ تاٜاا)ّ2007( ١ك سٝااث تااؤثر إعالْاااُّ اإلْرتْاات يف َعظااِ
َراسٌ ايكرار ايظراٚ ٞ٥ايكًٜ َٔ ٌٝك ّٛايظرا ٤ايفعً.ٞ
خالصة الدراسة واهم النتائج:
سعت ٖك ٙايلراس ١يًيعرد عً ٢بٚر ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملخيًفَ ١يُثًا ١اإلتصااٍ ايظخصاٞ
َع املسر٠ك ٚاملصلقا٤ك ٚايبا٥عـبٚ .اإلتصاٍ عاا ايظخصا ٞيف ايٛساا ٌ٥املخيًفا ١اييكًٝلٜا١
ٚاسبلٜث.١
َٚعرع ١تأثا تًو ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝيف اييأثا عً ٢ايشًٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع.١ٝ
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ٚقاال اتضااح َاأ ايلراساا ٕ ١نثاار اإلتصااا ُّ ايظخصاا ١ٝتااأثاّا عًاا ٢ايطايباااُّ يف املرسًاا١
ازباَع ١ٝنإ املٓاقظَ ١ع عراب املسر٠ك  ًِٜٗٝايبا٥ع ٕٛثِ يف املرتَب ١املسا ٠املصلقا.٤
ٚقاال ٜعااٛب تفااٛم املساار ٠يف اييااأثا عًاا ٢قااراراُّ ايطَّايباا ١ازباَعٝاا ١ايظاارا ١ٝ٥إفب إ بسااٌ
ايطَّايب ١تا ع يلسٌ سرتٗاك عَٗ ٞا لايت يف َرسً ١ايلراس ٚ ١كبًو بسًا َشيكًا.
َا عَ ٢اا ٜيعًال ايٛساا ٌ٥اييكًٝلٜا ١عًكال اسياٌ اييًفزٜا ٕٛاملرتَبا ١املٚفب اـب تًاو ايٛساا.ٌ٥
ٚنااإ اييااأثا املقاا ٣ٛييًااو ايٛسااا ٌ٥يف وااكب ا ْيباااٖ ٙاا ٛاساايخلاّ ايصااٚ ُّٛايصااٛرٟ ٠
يإلعالْاُّ اي تعيُل عً ٢نثر َٔ ساس.١
ٓٝ ٚت ايطايباُّ ْٗٔ ٜبل ٜٔاٖيُاَّا َرتفعّا اإلعالْاُّ اي تبل لاَ ١ٜظٛق ٕ ٚ ١إعالْاُّ
ايٛسا ٌ٥اييكًٝل ١ٜتعزل ر  ٜٔٗيف َٓي ب ٕٚعاٚ ٙربًل يل ٜٔٗرعب ١يف طرا.٘٥
نُااا ظٗاارُّ إعالْاااُّ تًااو ايٛسااا ٌ٥ايكاالر ٠عًاا ٢وعااٌ ايطايباااُّ ٜظاارت ٜٔعااض املٓيااااُّ
املعًٔ عٓٗاك عكل ترت عً ٢تًو اإلعالْاُّ طرا ٤ايطايباُّ ملٓيااُّ نثر َٔ َر.٠
َا عُٝا ٜيعًل ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ١عكل ناْت َٔ نثر ايٛساَ ٌ٥يا ع ١يإلعالٕ عٗٝااك ٚقال
اسيًت املرتَب ١املٚفب َكارَْ ١ع ايٛسا ٌ٥اييكًٝلٚ .١ٜاسيٌ سٓاب طاُّ املرتَب ١املٚفب عً ٢ك١ٝ
تطبٝكاُّ طبهاُّ اييٛاصٌ ا ويُاع ٞاملسر.٣
ٚظٗرُّ ِٖ سباب ازبكب يف إعالْاُّ ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ٖٞ ١اييشً ١ٝايا تكالَٗاٚ .اتفكات
ْشب ١نبا َٔ ٠ايطايباُّ عًٜ ْٔٗ ٢كُٔ ايبواث عأ املعًَٛااُّ ايا ٜارعؾب ظاراٗ٥ا عأ
رٜاال ايٛسااا ٌ٥اسبلٜثااٚ ١قاال ٜعااٛب ذيااو إفب ايشاارعٚ ١ايشااٗٛي ١اي ا تكاالَٗا تًااو ايٛساااٌ٥
ٚتٛعرٖا عً ٢ااٛاتف ايكن ٟ ١ٝيف َيٓا ٍٚايٝل.
ٚظٗاار ٕ اإلوبااار يف اار اإلعااالٕ ٜٛياال رعباااُّ عهشاا ١ٝادبااا ٙاملٓيااااُّ عٓٝفاار ايطايباااُّ
َٓٗا ٜٚظهٌ ادباٖاُّ سًب ١ٝعبٖٛا.
َاا َٔ ْاس ١ٝقلر ٠اإلعالْاُّ يف ايٛسا ٌ٥اسبلٜث ١يف بعع ايطايباُّ يًظرا ٤عًِ ٜهٔ ٖٓااى
تأثا ٜكنر َكارْ ١ايٛسا ٌ٥اييكًٝل ١ٜاي تفٛقت إعالْاتٗا يف ذيوك سٝث ذنرْاا ساا كا
ْٗا بععت ايطايباُّ يًظرا ٤يف عض املسٝإ.
 ٚظهٌ عاّ  ٚاايٓظر يًُيٛساطاُّ ايعاَا ١يالٚر ايعٛاَاٌ اإلتصااي ١ٝاملخيًفا ١يف ايياأثا عًا٢
ايشاااًٛى ايظااارا ٞ٥يًطايبااا ١ازباَعٝااا١ك ناااإ اإلتصااااٍ ايظخصاااٖ ٞااا ٛاملاااؤثر املًٜٝ ٍٚااا٘
اإلعالْاُّ يف ٚسا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜث١ك ُٓٝا اسيًات اإلعالْااُّ يف ٚساا ٌ٥اإلعاالّ اييكًٝلٜا١
املرتَب ١املسا.٠

ايعٛاٌَ اإلتصاي ١ٝاملؤثر ٠يف ايشًُّٛى ايظرا ٞ٥يًطايب ١ازباَع١ٝ

إذٕ ٜبك ٢اإلتصاٍ ايظخص ٞقٚ َٔ ٣ٛسا ٌ٥اإلتصاٍ عا ايظخصا١ٝك ٚرقباا ٜعاٛب ذياو ملاا
ع َٔ ٘ٝقلر ٠عًا ٢املٓاقظا ٚ ١ار احبراٚ ٤اسباٛار ٚضباا ُّ ٚاإلقٓااع يي اٝا ايٓٛاٜاا ايظارا١ٝ٥
نثر َٔ اإلتصاٍ عا ايظخص.ٞ
التوصيات :
َٔ سالٍ ْيا ٥ايلراس ١تٛصًت ايباسث ١إفب صبُٛع َٔ ١اييٛصٝاُّ:
 ضرٚر ٠تطٜٛر ساايٚ ٝتكٓٝااُّ عارض اإلعالْااُّ َأ ساالٍ ٚساا ٌ٥اإلعاالّ اييكًٝلٜا١
اي ؼبر املظاٖل ٕٚعًَ ٞيا عيٗا ٚايثكٗ ١ا.
 ١ُٖٝ سع ٞايكاُ٥ـب عًٚ ٞسا ٌ٥اإلعالّ اسبلٜثَٛٚ ١اقع اييٛاصٌ ا ويُااع ٞاملنثار
اسيخلاَّا يف نش ثك ١امليا عـب يف اإلعالْاُّ ٚاملٓيااُّ اي تكلَٗا.
 ضرٚر ٕ ٠تُكلّّ اإلعالْاُّ عٔ املٓيااُّ ٚايشًع يًاُٗٛر أسًٛب طّٝل َُٚاثا سااٍم َأ
اإلوبار ٚاشبلاع س ؼبكل املربٚب ٚاالد اييشٜٛك ٞازبٝل.
 ١ُٖٝ بٚر املسر ٠يف اييعاٌَ َع املٓيااُّ املعًٔ عٓٗا ٛسا ٌ٥اإلعالّك ٚتبابٍ اير  ٟيف
وٛبتٗاك سعرٖاك ا سيٝا اا قبٌ ايظُّرٚع يف قرار ايظرا.٤
 إوااارا ٤املزٜااال َااأ ايلراسااااُّ سااا ٍٛاإلعالْااااُّ يف ايٛساااا ٌ٥املخيًفاااٚ ١ايرتنٝاااز عًااا٢
إعالْاُّ ايٛسا ٌ٥املقٌ تأثاّا ملعرع ١املسباب يًشع ٞإفب ذبشٗٓٝا َٔ قبٌ املعًٓـب.
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ٜٛ -33سف عرسإك"بٚر اإلعالْاُّ اييًفز ١ْٜٝٛيف اييأثا عً ٢ايشًٛى ايظرا ٞ٥يًطًب ١ايعراقٝـب"ك صبً ١نًٝا ١ايرت ٝا ١املساسا ١ٝواَعا١

30-

-34
-35
-36
-37

ا ْبار (.)2011
ٖٛل٠
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ملخص
خعا ا اادُّ يا ا اارٍ الدزاسا ا اإ ال ا ا ا بعها ا ااُاى ا ايا ا ااات ا دِ ا ا اإ َّتا ا ااساج صا ا ااخا ٕ ال ّانا ا ااات
(اَّنلُجسا ّك) س الصخف السعُدِٕ دزاسإ خ ّ ّإ علاٖ صاخّلٕ م إ – ع ااَ ،ياْ
دزاسٕ يد ت إىل:
 -1معس ا اإ ا ا اااٍ املُضا ااُعات ال ا ا خسا ااتخدم اَّنلُجسا ّا ااك (اجت ا اااعْ -ا ا اااس –
سّاسْ -ا تصادٓ)
 -2التعسف علٖ اللهُى الصخلّٕ األ س استخداميفا لتص ّ ات اَّنلُجسا ّك
 -3معس ٕ ايم التص ّ ات ال صسِٕ املستخدمٕ س خص ّ ات اَّنلُجسا ّك
َذلك مو تري الدزاسٕ التخلّلّٕ علٖ صخّل م ٕ َع ا ،لعام 2412م َمهتصاف عاام
2412م .باَّضاا ٕ إىل الدزاساإ املّدانّاإ الا اسااتًد ت مصا ْ اَّنلُجسا ّااك س لتااا
الصخّلتني َألي ّٕ اَّنلُجسا ّك س الصخا ٕ السعُدِٕ امل ُعٕ َاَّل رتَنّٕ اخُز
التساؤ السّٙس حُ  :ما مدٗ استخدام اَّنلُجسا ّك س الصخف السعُدِٕ؟
َ ا اااى ما ااو ابا ااسش نتا ااا ٙالدزاسا اإ :ا ا اادت الدزاسا اإ اى ما ااو ايا اام العهاصا ااس اجلسا ّ ّا اإ
ل نلُجسا ّك يْ السمُش َاألش ا َ .اً،ست الدزاسإ اى ا اس املُاضاّع الصاخلّٕ الا
خ ا اارخْ بً ا ااا خصا ا ا ّ ات اَّنلُجسا ّ ا ااك ان ا اات املُض ا ااُعات ذات امل ا ا ا ُى ا جت ا اااعْ
َالسّاسْ انت األ س اتتّازيفا مو اا مصا ْ اَّنلُجسا ّاك .اا بّهات الدزاسإ
تاآُ علااٖ خص ا ّ ات اَّنلُجسا ّااك اناات ا ا
اى ا ااس اللهااُى الصااخلّٕ ال ا
الصخلَْ .ا دت الدزاسٕ اى اَّنلُجسا ّاك ِعاد احاد األساالّخ اَّتساجّإ ا دِ إ س
صااخف الدزاساإ إضااا نٕ إىل اى اَّنلُجسا ّااك يااُ الللاإ الصااخا ّٕ ا دِ اإ س العصااس
ا الْ.
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املقدوة

ٜظااٗل عاملٓااا ايٝاا ّٛثااٛر ٠عًُٝااٚ ١تهٓٛيٛوٝااٖ ١اً٥اا١ك ٜاازباب تأثاٖااا يف نبٝااع صبااا ُّ
اسبٝا٠ك  ٚسرع َا مبهٓٓا ٕ ْظاٖل ذياو يف تطاٛر ٚساا ٌ٥ا تصااٍك ٚاإلعاالّ ٚايصاواع١
ساص ;١عُع تزاٜل تأثا ٚسا ٌ٥اييٛاصاٌ ا ويُااعٚ ٞا تصااٍ ايرقُٝا .١صابوت املعًَٛااُّ
ٚايبٝاْاُّ تاأت ٞيف ارم طبيًفا١ك ٚولٜال٠ك َٚيعالب ٠يًاُٗاٛر ٚايكارا ٤يف ضباٚياَٛ ١انبا١
عصر ايشرعٚ ١ايًوام أسبار ايعامل; ثا وعٌ ذيو ايشب ايرٝ٥ص ييطاٛر ساًٛب اإلسارا
يف ايصوف ايٛرقٚ ١ٝاإليهرت ١ْٝٚيف طي ٢عبا ٤ايعاملٖٓ َٔٚ .ا مبهٓٓا ايك ٍٛإٕ اإلسارا
ايصوف ٞمل ٜهٔ ٚيٝال ٖاك ٙايًوظا١ك اٌ تطاٛر َاع تطاٛر ايصاواع ١يف رسًاَٛ ١الٜا ;١ثاا
وعٌ اإلسارا ايصاوفٜ ٞيظاهٌ ٜٚها ّٕٛيا٘ ُٖٝا ١نابا ٠يف ٜشار ايكاراٚ ٠٤واكب ايكارا٤
حملي ٣ٛايصوف يف املكاّ امل .ٍٚنُا اٖيِ املخروٚ ٕٛاملصاُُ ٕٛازباكب ايبصار ٟنْٛا٘
امليوهِ امل ٌ ٚاملِٖ عٓل إسرا  ٟصوٝف ٚ ١صبً١ك نادبا ٙسلٜثٍ يإلسرا .
ٚظٗر اإلْفٛوراعٝو ٛصف٘ عًّٓا سالٜثّا يف اإلسارا ايصاوف .ٞعُاع از ٚظباِ صاواع١
املٛا ٔ اي ل ُّ تٓاعص ايصواع ١املطبٛعٚ ١اإليهرت ١ْٝٚعاابُّ ايصاوف يًيُٝاز اإل الاع
يف اإلسرا ييااكب ايكارا ٤اااك ٖٚاَ ٛاا ساٚيات ايصاوف ايشاعٛب ١ٜتعُُٝا٘ عًا ٢طبروٗٝاا
ايصوفٝـبك ٚتأتُٖٝ ٞا ١اإلْفٛوراعٝاو نْٛا٘ ٜبشا تصاٛر ايبٝاْااُّ ٚاملعًَٛااُّ ايرقُٝا١
سيٜ ٢شٌٗ ٚصٛاا يًُيًكاٚ ٞايكاار ظاهٌ نارب  ٚسارعٚ .ترتناز َُٗا ١اإلْفٛوراعٝاو
ايرٝ٥شااا ١يف تبشااا ٝاملعًَٛااااُّ املعكااالٚ ٠وعًاااٗا ساااًٗ ١ايفٗاااِ ٚايٛضااا ٛيًُيًكاااٞك ٚذياااو
اسيخلاّ املؤثراُّ ايبصار١ٜك ٚذبٜٛاٌ املعًَٛااُّ ٚايبٝاْااُّ َأ املرقااّ ٚاسبارٚد املًُا ١إفب
صٛر ٚرس ّٛطٝك١ك ٚاسيصار ايٛقت عً ٢امليًكا .ٞعبال َأ قارا ٠٤ناِ ٖا٥اٌ َأ ايبٝاْااُّ
املهي ١ ٛمبهٔ َشوٗا صرًّٜا شٗٛيٚ ١يف ٚقت سرع.
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الفصن األوه
اإلطار املنهجي لمدراسة
أولًا :مشكلة البحث
َاأ سااالٍ امليا عاا ١املٚيٝاا ١يصاافواُّ ازبرا٥اال ايَٝٛٝاا ١ايشااعٛب١ٜك  ٚعاال َراوعاا ١عااض
ايلراساااُّ ايشااا ك١ك تيضااح ُٖٝاا ١اييطااٛر يف إساارا ايكص ا ايصااوف ١ٝظااهٌ وااكاب
َٚيالب يًاُٗٛر .نُا رلُّ صواع ١ايبٝاْاُّ اي ذبه ٞقصصا صوف ١ٝذبا ٟٛباسًاٗا
رقاَّ اا ٚتٛضااٝواُّ ٝاْٝااَ ١يٓٛعااٚ ١ناابا٠ك ٚاي ا سرواات ظااهٌ عاات يعااـب ايكااار يف
قٛاي إْفٛوراعٝهَ ١ٝثا ٠يالٖيُاّ .نُا ٜعل ا دباا ٙإفب صاواع ١ايبٝاْااُّ سال ظاٛاٖر
ايصاااواع ١املعاصااار٠ك سٝاااث اعيُااالُّ ايصاااوف عًااا ٢اإلْفٛوراعٝاااو يف عااارض املعًَٛااااُّ
ٚايبٝاْاُّ نأسل املساي ٝاإلسراو ١ٝاسبلٜث ١يف ايصاوف ايَٝٛٝا ١ايشاعٛبٚ ;١ٜذياو ملاا يا٘
َااأ سصاااا ٥ثٝاااز ٠يف تشاااٗ ٌٝعااارض املعًَٛااااُّك ٚتهااا ٜٔٛازباااكب ايبصااار ٟيكاااار
ايصوٝف١ك َٚأ ثَاِ ارلُّ ُٖٝا ١ا االع عًا ٢صاواع ١ايبٝاْااُّ ٚا ٖيُااّ ٗاا َٚيا عيٗااك
َٚاأ ٖٓااا تبًااٛرُّ َظااهً ١ايلراساا ١يف اييشاااؤٍ اياارٝ٥ص اييااايَ :ٞااا ا دباٖاااُّ اسبلٜثاا١
إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ " اإلْفٛوراعٝو" يف ايصوف ايشعٛب١ٜ؟ ٚبراس ١ايعٓاصر ايطباعٝا١
(اييٝبٛعراعٚٚ )١ٝسا ٌ٥اإل رال املشيخلَ ١يف صوف ايلراس ١يًباسث.١
ثانيًا :أهداف الدراسة
تيولب ٖلاد ٖك ٙايلراس ١يف احبت:ٞ
 -1اييعرد عًَ ٢اٖ ١ٝاإلْفٛوراعٝو يف صوف ايلراس.١
 -2اييعرد عً ٢ادبا ٙاملٛضٛعاُّ اي تشايخلّ اإلْفٛوراعٝاو (اويُااع -ٞثكاايف–
سٝاس -ٞاقيصاب.)ٟ
 -3اييعرد عً ٢ايفٓ ٕٛايصوف ١ٝاملنثر اسيخلاَّا ييصُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝو.
 -4اييعرد عً ٢نثر ايصوف اسيخلاَّا يإلْفٛوراعٝو َٔ ايصوف امللرٚس.١
 -5اييعرد عًَ ٢ا مبٝز تصُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝو َٔ سٝث سصا٥ص٘ امليفرب.٠
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 -6اييعرد عً ِٖ ٢اييصُُٝاُّ ايبصر ١ٜاملشيخلَ ١يف تصُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝو.
 -7اييعاااارد عًاااا ٢نٝفٝاااا ١اساااايخلاّ ايبٝاْاااااُّ ٚاملعًَٛاااااُّ ٚقٛيبيٗااااا يف تصااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو.
ثالثًا :أهمية الدراسة
تٓبع ُٖ ١ٝايلراس ١اسباي َٔ ١ٝازبٛاْ ايياي:١ٝ
 -1تهُاأ ُٖٝااٖ ١ااك ٙايلراساا ١يف ْاالر ٠ايلراساااُّ ايشااا ك١ك ٚنااكيو يف املراوااع
امليٛعر ;٠سٝث ٜٛول عًَ ٢شي ٣ٛاملًُه ١ايعر  ١ٝايشاعٛب ١ٜبراساٚ ١اسال ٠عكا
ربي اإلْفٛوراعٝو يف اإلعالّ ٚايصواع.١
 -2قً ١ايبواٛم املياٛعر ٠ايً ا ١اإلظبًٝزٜا١ك ٚذبلٜالّا يف اسايخلاّ اإلْفٛوراعٝاو يف
ايصواع.١
 -3اييطٛر اسباصٌ يف اسيخلاّ اسباس احبي ٞيف إسرا صواع ١ايبٝاْاُّ.
 -4اعيُاااب ايصااوف عًاا ٢اإلْفٛوراعٝااو ٛصااف٘ عًّٓ اا إسراو ًّٝاا ساالٜثّا َٚعيُ الّا يف
ايصوف ايشعٛب.١ٜ
 -5تااااأتُٖٝ ٞاااا ١ايلراساااا ١اييطبٝكٝاااا ;١يهْٗٛااااا تشااااً ايضاااا ٤ٛعًاااا ٢إَهاْاااااُّ
اإلْفٛوراعٝو ٚاسيخلاَات٘ يف ايصوف ايشعٛب.١ٜ
 -6تأتٖ ١ُٖٝ ٞك ٙايلراسٜ ١ضّا يف َعرعَ ١ل ٣اسيخلاّ ايرس ّٛايبٝاْٝا ١ظاهٌ
َٓٗآَٚ ٞيظِ يف ٚسا ٌ٥اإلعالّ املطبٛعٚ ١اإليهرت.١ْٝٚ
رابعًا :تساؤالت وفروض الدراسة
تيوااالب تشااااؤ ُّ ٖاااك ٙايلراسااا ١يف اييشااااؤٍ ايااارٝ٥ص ايياااايَ :ٞاااا َااال ٣اسااايخلاّ
اإلْفٛوراعٝو يف ايصوف ايشعٛب١ٜ؟
ٚتيفرع َٓ٘ عل ٠تشاؤ ُّ عرع:١ٝ
َ -1ا َل ٣اسيخلاّ صوف ايلراس ١يإلْفٛوراعٝو؟
َ -2ا املٛضٛعاُّ املنثر ظٗٛرّا يف اإلْفٛوراعٝو؟
َ -3ا ايعٓاصر اإلسراو ١ٝاملشيخلَ ١يف اإلْفٛوراعٝو؟
َ -4ا املشاساُّ اإلسراوٝا ١ايا اسايخلَت عٗٝاا ناٌ صاوٝفَ ١أ صاوف ايلراسا١
اإلْفٛوراعٝو؟
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ٚاْطالقا َٔ ُٖ ١ٝايبوث ٖ ٚلاع٘; عكل رلُّ ايعلٜل َٔ ايفرٚض :ٖٞٚ
 -1تٛواال عالقاا ١ارتبا ٝاا ١ااـب اساايخلاّ اإلْفٛوراعٝااو ٛصااف٘ عًّٓ اا وراعٝه ًّٝاا يف
ايصواع١ك ٚتطٛر اإلسرا يف ايصوف ايشعٛب.١ٜ
 -2تٛول عالق ١ارتبا  ١ٝـب تطٛر اسيخلاّ اإلْفٛوراعٝوك ٚتطٛر صاواع ١املشايكبٌ
" صواع ١ايبٝاْاُّ" يف ايصوف ايشعٛب.١ٜ
 -3تٛوااال عال قااا ١بايااا ١إسصااااًّٝ٥ا اااـب تطاااٛر اييهٓٛيٛوٝااااك ٚاعيُابٖاااا يف اإلسااارا
ايصوف.ٞ
ٖٓ -4اااى عالقاا ١ذاُّ ب ياا ١إسصااا ١ٝ٥يف تطااٛر اإلساارا ايصااوف ٞيف ايصااوف ضبااٌ
ايلراس١ك ٚاسيخلاَٗا يف صواع ١ايبٝاْاُّ.
خامسًا :حدود الدراسة
اسبلٚب املهاْ :١ٝتكيصر ايلراسا ١اسبايٝا ١عًا ٢براسا ١عٓٝاَ ١أ ايصاوف يف املٓطكا١
اي ر ٝاا ١املًُهاا ١ايعر ٝاا ١ايشااعٛب ١ٜيف َاالَ( ٜٓهااٚ ١واال)٠ك ٚاسااياُّ صااوٝفيا َهاا١
ٚعهاظ ايَٝٛٝاٚ ;١ذياو يصاع ١ ٛإوارا ٤ايلراسا ١ظاهٌ َٛساع عًا ٢ايعٓٝا ١ملاا ذبياا إيٝا٘
ايباسثٚ َٔ ١قتك ٚوٗل نرب.
اسبلٚب ايزَاْ :١ٝكبثًات يف سآَٝ ١البٜا ١ناًَاَ ١أ عااّ َ2016أ طاٗر ٜٓااٜر ٚسيا٢
ْٗاٜاا ١طااٗر بٜشااُرب ٚايٓصااف املَ ٍٚاأ عاااَّ 2017اأ طااٗر ٜٓاااٜرك ٚسياا ٢طااٗر ْٜٝٛااٛك
ٚاقيصرُّ عً ٢ذبً ٌٝايظهٌ يف صاوٝف َهاٚ ١عهااظ ايَٝٛٝا ١يف املعالاب ايصاابر٠ك
ٚاييطبٝل عًٗٝا اسيخلاّ ايع ١ٓٝاحمللب ٠يف ضبٌ صوف ايلراس.١
اسباالٚب املٛضااٛع :١ٝتكيصاار ايلراساا ١اسبايٝاا ١عًااَ ٢عرعااَ ١اال ٣اساايخلاّ ايصااوف
ايشعٛب ١ٜضبٌ ايلراس ١يإلْفٛوراعٝو يف إسرا صواع ١ايبٝاْاُّ.
سادسًا :مصطلحات الدراسة
ا دباٖاُّ اسبلٜث:١
ْٚعأل ٗا املساي ٝاإلسراوٝا١ك  :ٟاملالارض ٚاملٓااٖ املخيًفا ١امليعاارد عًٗٝاا يف عأ
اإلسرا ايصوف ٞاملعاصر; عًِ ٜعل اإلسارا ايصاوف ٞنُاا ناإ عًٝا٘ يف املاضا ٞعٓالَا
ناْت ايصوف كبف صوفٗا املٛاب اييورٜر ١ٜنٝفُا نإَ .ا اي ّٛٝعااإلسرا ايصاوفٞ
ٜشاايٓل إفب عااالب َاأ املساااص ايٓفشاااٚ ١ٝايفشااٛٝيٛوٚ ١ٝايفٓٝاااٚ ١ايصااوف ١ٝعااال ٕ كباااربُّ

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ايصاوف املعاصاار ٠عًاْ ٢ظااّ املعُاال٠ك ٚا يهارُّ ساااي ٝولٜاال ٠يف اإلسارا تٗاالد َاأ
ٚراٗ٥ا إفب وعٌ ايكرا ٠٤ضبببَٝٚ ١شر ٠ايٓشب ١يًكار (ايصايفك .)1984
اإلسرا ايصوف:ٞ
ٜظاا ضبُاٛب عًاِ اياال ٜٔإفب ٕ ٖٓااى نثار َأ تعرٜااف يإلسارا ايصاوف ٞنعًُٝاا١
عٓٚ ١ٝصوف ١ٝذاُّ ا ع سا ك ٚٚظا٥ف َعٚ ١ٓٝنخطاَ ٠ٛأ سطاٛاُّ إصالار ايصاوٝف١ك
ٚمبهٓٓا تعرٜف اإلسارا ايصاوف ٞعالَ ٠فاِٖٝكَٓٗااَ :اا ٜيضأُ صبُٛعا ١عًُٝااُّ عٓٝا١
تباال عاال ا ْيٗاااَ ٤اأ عًُٝاااُّ اييورٜاار ايصااوفَ( ٞاأ نبااع املاااب ٠ايصااوفٚ ١ٝتصااوٝوٗا
َٚراوعيٗااااا ٚاساااايهُااا ثااااِ صااااٝاعيٗا يف ايكاياا ا  ٚايظااااهٌ اييورٜاااار ٟاملٓاساا ا )ك
(اسبفٓاٟٚك 2014ك صفو.)177 ١
صواع ١ايبٝاْاُّ:
ٚمبهاأ تعرٜااف صااواع ١ايبٝاْاااُّ أْٗ اا :صااواعَ ١يخصصاا ١يف إ اارال اياالٚر امليزاٜاال
يًُعطٝاُّ ٚايبٝاْاُّ ايرقُٚ ١ٝاملرس ١َٛيف إْيا ٚتٛلٜع املعًَٛااُّ يف ايعصار ايرقُاٞك ٖٚاٞ
تعهااص اييفاعااٌ امليزاٜاال ااـب َٓيااا ٞاحملياا "٣ٛايصااوفٝـب"ك ٚاملخيصااـب يف عاالب خساار َاأ
اجملا ُّك َثٌ :اييصاُ ِٝايفاألك ٚعًاِ ايهُبٝاٛترك ٚعًاِ اإلسصااٜٚ .٤عال عاض ايهيااب
ْٗاا كبثاٌ َأ َٓظاٛر ايصاوفٝـب :صبُٛعاَ ١يلاسًاَ ١أ ايهفاا٤اُّ املشايُلَ ٠أ صبااا ُّ
َيبا ٚ .١ٜٓل اسيخلاّ صواع ١ايبٝاْاُّ ايرقُ ١ٝييٛسٝل عالَ ٠فااٖٚ ِٝر طٗاا َاع ايصاواع١
(َطرك .)2013
اإلْفٛوراعٝو:
ٜٚشيخلّ اإلْفٛوراعٝو يٛصف صبُٛعٚ ١اسع َٔ ١املطٝا ٤عً ٢طهٌ رسا ّٛشاٝط١
ْشاابٝا يًُٛاضااٝعك  ٚاملااٛاب املعكاال ٠هُٝاااُّ نااباَ ٠اأ املعهااار ٚايبٝاْاااُّك  ٚصاابوت
ايرساا ّٛايبٝاْٝاا ١طااا٥ع ١يف املسبااار ٚٚسااا ٌ٥اإلعااالّ املخيًفاا ;١عٗاا ٞتٓكااٌ ايرسااا ٌ٥املعكاال٠
ايبٝاْاااُّ شاارع ١اساايخلاّ ازبااكب ايبصاار ;ٟثااا ٜيااٝح يًكاارا ٤ا ساايفابَ ٠اأ املعًَٛاااُّ
املطرٚس ١يف اإلْفٛوراعٝو ٚقرا٤تٗا شرع ١نرب ).(Professor Rodderling,, 2013, p.1
سابعًا :الدراسات السابقة
ْظ ارّا سبلاثااٚ ١واالَٛ ٠ضااٛع ايلراساا ;١عكاال سظاات ايباسثااْ ١االر ٠ايلراساااُّ ايعر ٝاا١
امليخصصاا ١قبٛضاااٛع ايبواااثك نُااا ٚوااالُّ ٕ عًاا ايلراساااُّ تكااارتب َااأ َٛضاااٛع
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ايلراس ١اسباي ١ٝإ َٔ سٝث املٛضٛع ايعاّ عك ٚ .ذياو َأ ساالٍ ا االع عًا ٢ايلراسااُّ
ايربالًٜٝااٚ ١ايربت ايٝااٚ .١مبهاأ ايكاا ٍٛااإٔ ايلراساااُّ ايعر ٝااَ ١ااا لاياات ضباالٚب ٠سياا ٢احبٕك
ٚتبلٖ ٚك ٙايٓلر ٠نثر ذبلٜلّا يف ايلراساُّ ايا تيٛوا٘ عبا ٛاسايخلاّ اإلْفٛوراعٝاو يف
ايصااوف ايشااعٛب ١ٜنادبااا ٙإسراواا ٞساالٜث يصااواع ١ايبٝاْاااُّ .نُااا تكااٌ ايبوااٛم عاأ
اإلْفٛوراعٝاااو ايً ااا ١اإلظبًٝزٜااا ;١ياااكا زباااأُّ ايباسثااا ١إفب تكشااا ِٝايلراسااااُّ ايشاااا ك ١إفب
ضبٛرٜ : :ٜٔيضأُ ايلراسااُّ ايا تارتب ارتبا اا َباطارّا قبٛضاٛع ايلراسا .١بٜ :يضأُ
إضااع ١عااض ايلراسااُّ ايا تارتب ارتبا ااا عااا َباطار قبٛضااٛع ايلراسا١ك براساااُّ عاأ
اإلساارا ايصااوفٞك ٚاييكٓٝاااُّ اسبلٜثاا ١يف اإلساارا ايصااوفٞك ٚا تصاااٍ ازبراعٝهااٞك
ٚايبٝاْاُّك ٚايلراساُّ املوٓب ١ٝعٔ اإلْفٛوراعٝو.
 :ايلراساُّ اي ترتب ارتبا ا َباطرّا قبٛضٛع ايلراس:١
ٖٓٚااا دبااالر اإلطااار ٠إفب ايلراسااا ١ايعر ٝاا ١ايٛسٝااال ٠امليخصصاا ١يف اإلْفٛوراعٝاااو يف
ايصوف ايشعٛب:١ٜ
 -1براس( ١ايعًٝاْٞك  )2016عٓٛإ :املعاٜا ايفٓ ١ٝيإلْفٛوراعٝو ٚتٛظٝفٗا يف املٛاقاع
اإليهرت :١ْٝٚبراس ١ذبًَٝٚ ١ًٝٝلاْ ١ٝملٛاقع إيهرت ١ْٝٚسعٛب:١ٜ
تٗاالد إفب َعرعاا ١اإلْفااٛوراعٝهص نٛساا ١ًٝسلٜثاا ١تُشاايخلّك ٚتُٛظااف يف املٛاقااع
اإليهرتْٝٚا١ك ْٚشاايطٝع ايكاا:ٍٛإٕ ْياا ٥ايلراسااٖ ١اا ٞتٛضاٝح ملطااهاٍ اإلْفااٛوراعٝهص
َٚااال ٣تٛظٝفٗاااا ٚتصااآٝفٗا يًعلٜااال َااأ ايرساااا ٌ٥ايا ا تشااايخلَٗا يف عًُٝااااُّ ا تصااااٍ
املشيخلَ ١يف ايصوف اإليهرت ١ْٝٚضبٌ ايلراس.١
ب :إضاااع ١عااض ايلراساااُّ اي ا تاارتب ارتبا ا ا عااا َباطاار قبٛضااٛع ايلراساا١ك
برا ساااُّ عاأ اإلساارا ايصااوفٚ ٞاييكٓٝاااُّ اسبلٜثاا ١يف اإلساارا ايصااوفٞك ٚا تصاااٍ
ازبراعٝهٞك ٚايبٝاْاُّك ٚايلراساُّ املوٓب ١ٝعٔ اإلْفٛوراعٝو:
 -1براس( ١ازبٓلٟك  )2015عٓٛإ :اإلْفٛوراعٝو ٚايبٝاْاُّ.
ٖلعت ايلراس ١إفب اييعرد عً ٢اإلْفٛوراعٝو ٚايبٝاْاُّٚ .إثباُّ ٕ املعرع ٖٞ ١ايك٠ٛك
ٚتكل ِٜايبٝاْاُّ يف صٛرَ ٠رٜ ١ٝ٥عطٓٝاا ٚضاٛسّا نثار يًُٛضاٛع يف سايا ١ايبٝاْااُّ ايٓصا١ٝ
(ازباع)١ك  ٚنثر ٚص ٛيًُيًك َٔ ٞولا ٍٚايبٝاْاُّٚ .اإلْفٛوراعٝو ٜضُٔ تكل ِٜايكصا١
طرٜك ١طٝك ١عٔ رٜل عٔ اييٛضٝح ك ٚناإ َأ ٖاِ ْياا ٥ايلراسا :١اعياربُّ ايلراسإ ١

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

اإلْفٛوراعٝاو ٖا ٛادبااَ ٙيُٝاز تصااعلَ ٟأ سٝاث ايرعبا ١يف اسايخلاَ٘ ييوكٝال ٖاالاد
ٜعاز عاٚ َٔ ٙسا ٌ٥عرض ايبٝاْاُّ اييكًٝل ١ٜعٔ ذبكٝكٗا.
 -2براسْ( ١لاك  )2011عٓٛإ ١ُٖٝ :ايل ُّ ايبصر ١ٜيف اإلْفٛوراعٝو ٚبٚرٖاا يف
عًُٝاُّ ا تصاٍ ازبراعٝه.ٞ
ٖلعت ايلراس ١إفب َعرع ١اشبطٛاُّ ايرٝ٥شا ١ٝيرتتٝا ايبٝاْااُّ ٚذبًٜٛاٗا إفب َعًَٛااُّ
َاأ سااالٍ َفٗاا ّٛاياايفها ٚب ُّ امليااٛإ ٚاييشًشااٌ اارَاا ٞيًُعًَٛاااَُّٚ .اأ ٖااِ ْيااا٥
ايلراساااٚ :١ضاااوت ايلراساااُٖٝ ١ااا ١ايااال ُّ ايبصااارٚ ١ٜبٚرٖاااا املٗاااِ يف عًُٝااا ١ا تصااااٍ
ازبراعٝهاااٞك ٚاييعااارد عًااا ٢اييصاااُ ِٝازبراعٝهااا ٞاملشااايخلّ يف تٛصااا ٌٝاملعًَٛاااااُّ
ٚاملعرٚد اسِ اإلْفٛوراعٝو
 -3براس( Baggio, 2015) ١
عٓٛإ :اسيخلّ ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝيف سرب ْٚظر املسبار يف صوٝف ١عٛاا ب ٟسإ ااٚيٛ
ايربال.١ًٜٝ
تٗلد ٖاك ٙايلراسا ١إفب َعرعا ١وٛاْا اإلْفٛوراعٝاوك ٚايعٓاصار ايبٓاٝ٥ا ١املشايخلَ١
ع٘ٝك ٚاي ساُٖت يف ا رتكا ٤املفاٖ ِٝايبصرٚ ١ٜايكص اييفشاا ١ٜايصاوف١ٝك ٚنيا ا١
املعًَٛاُّ املعرع ١ٝطرٜك ١وكا  ١يًكرا٤ك  َٔٚثَِ نإ َٔ ِٖ ْيا ٥ايلراس :١إثبااُّ ُٖٝا١
اسيخلاّ ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝنُصلر َِٗ يف تٛص ٌٝاملعًَٛاُّك ٚايبٝاْاُّ يًكرا ٤شٗٛي١ك َع
ا سيفاظ ايٓ نْٗٛا ٚظٝف ١َُٗ ١يف ايصواع.١
 -4براساا (Marietta, Robles, & Junaliz, 2012) ١عٓااٛإ :تصااُٚ ِٝتصااٛر
املعًَٛاُّ ٚتٛصٝفٗا يف اإلْفٛوراعٝو يف ايصوف اإلسباْ.١ٝ
تٗالد ايلراساا ١إفب َعرعااُٖٝ ١اا ١ا عيُاااب عًاا ٢اإلْفٛوراعٝااو يف اييصااٜٛر ايرسااَٞٛ
صا ايصوف اإلساباْ ١ٝيف ضباٚيا١
ٚايبٝاْ " ٞاملسًٛب اإلسراو "ٞيف ٚسا ٌ٥اإلعالّك ٚسصّ ٛ
َٓٗااا ييالٜاال رٚتااـب اإلساارا ك ٚتٜٓٛااع املساااي ٝاي ا تشاايٗلد وااكب ايكاارا٤ك َٛٚاوٗاا١
ذبلٜاُّ اإلسرتاتٝاٝاُّ اإل لاع ١ٝيف سارب املعًَٛااُّ يف املسباار ايصاوفَٚ .١ٝأ ٖاِ ْياا٥
ايلراس :١اعيُاب اييصٜٛر ايبٝاْ ٞنأسًٛب سلٜث يإلسرا يف ايصواع ١اإلسباْ.١ٝ
 -5براسا ( Roselyn, 2014) ١عٓاٛإ :صاواع ١ايبٝاْااُّ :ترساِ سرٜطا ١ايصاواع١
املشيكبً.١ٝ
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تٗلد ايلراسا ١إفب ايرتنٝاز عًاَ ٢عرعا ١تكٓٝا ١اإلْفٛوراعٝاو يف ايصاواع١ك ٚاعيُااب
ايصواع ١اسبايٝا ١عًٗٝاا ظاهٌ نابا يف احبْٚا ١املساا٠ك ٚتٗالد ٜضّاا إفب اييعارد عًا٢
َفٗ ّٛايصواعٝـب املسصاٝ٥ـبك ٚبٚر صواع ١ايبٝاْااُّ يف تظاه ٌٝاملسباار عًا ٢صافواُّ
ازبرا٥ل ٚ .نإ َٔ ِٖ ْياا ٥ايلراسا :١تٛضاٝح ُٖٝا ١صاواع ١ايبٝاْااُّ ٚبٚرٖاا يف سباار
اي ّٛٝايعاملٚ ١ٝاسايوٛاذٖا عًا ٢ناِ نابا َأ املسباار املٓظاٛرَ ٠رًّٝ٥ااٚ .انيظااد َفٗاّٛ
ايصوف ٞامليخص يف صواع ١ايبٝاْاُّ.
 -6براس (dick, 2013) ١عٓٛإ :ايك ِٝاإلسبارٚ ١ٜايرس ّٛايبٝاْ ١ٝاييفاعً.١ٝ
ت ٗلد ٖك ٙايلراسا ١إفب َعرعا ١ايكا ِٝاإلسبارٜاٚ ١املُارسااُّ ايعًُٝا ١ايا تشااعل عًا٢
إْظا ٤ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝاييفاعً ١ٝيف سباار املًُها ١امليوال ٠عًا ٢اإلْرتْاتك ٚذياو َأ ساالٍ
َكارْ ١ايك ِٝاإلسبار ١ٜايا تباث عًاٚ ٢ساا ٌ٥اإلعاالّ ايٝٓ ٛاٚ ١املخيًفا ١يف عباا ٤املًُها١
امليواال .٠نُااا تٗاايِ ٖااك ٙايلراساا ١ا سيهظاااعٛ ١ٝضااع اإلواارا٤اُّ ٚايعًُٝاااُّك ٚتٛضااٝح
ايعالقاااُّ اي ا تظااهٌ املسبااار اييفاعًٝاا"ٚ ١اإلْفٛوراعٝااو" اي ا ْشاايًٗهٗا يف ايكضاااٜا
اي ١َٝٛٝاملعاصر ٠عرب َٓٗا ١ٝاتبعٗا ايباسث َٔ سالٍ املكا الُّ َاع صاوفٝـب َيخصصاـبك
َٚصااُُ ٞازبراعٝااوْٚ .ااي عاأ ٖااك ٙايلراساا ٕ ١اساايخلاّ ايرساا ّٛايبٝاْٝااٚ ١اييفاعًٝاا ١يف
املسبااار ٜعطاا ٞازبُٗااٛر اْيباّٖ اا ناارب  ٚنثاار مليا عاا ١ايكضاااٜا ايصااوف ١ٝشااب اإلساارا
ايالعت يالْيباٚ ٙازباذب يًبصر.
التعليق على الدراسات السابقة:
تٓاٚياات ايلراساااُّ ايشااا كُٖٝ ١اا ١تصااٛر املعًَٛاااُّ ٚايرساا ّٛايبٝاْٝاا ٚ ١عااض اياال ُّ
ايبصاار ١ٜيف املسبااار ٚايصااواعٚ .١اعيُابٖااا ٛصاافٗا ي اا ١إ صااار ١ٜسلٜثاا ١يف عااامل اإلساارا
ايصاااوفٞك نُاااا ٚضاااوت ٖاااك ٙايلراسااااُّ ُٖٝااا ١اإلْفٛوراعٝاااو يف ايصاااواع ١ايعاملٝااا١ك
ٚاسيخلاَ٘ يف إٜضاا ايفهار٠ك ٚإٜصااٍ املعًَٛااُّ ايبٝاْٝاَ ١أ ساالٍ ايرساٚ ّٛاييُثاٝالُّ
ايبصر ١ٜاملخيًف١ك َ ٖٛٚا ٜؤنل ٖلد ٖك ٙايلراس١ك َٔ ساالٍ َعرعا ١اييٛصاٝف اشباا
اإلْفٛوراعٝوك ٚاسيخلاّ صواع ١ايبٝاْاُّ ملسًٛب إسراو ٞولٜل ظهٌ نثار تعُكاا;
سٝاااث اسا ايُفٝل َااأ ايلراسااااُّ ايشاااا ك ١يف ضباٚيااا ١تطاااٜٛر رؤٜااا ١ايباسثااا ١يًيعُااال يف عااأ
اإلْفٛوراعٝااو نأسااًٛب إسراواا ٞساالٜث َيبااع يف ايصااوف ايشااعٛب١ٜك ٚضباٚياا ١يٛضااع

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ُٖ ١ٝسيخلاّ ٖكا ايفٔ َٚا ي٘ َٔ رؤ ١ٜاسرتاعٝا ١يف صآاع ١صاواع ١املشايكبٌٖٚ .اكا َاا
ؽبيًف يف براس ١اي باسث ١سٝاث ذبااٚ ٍٚضاع تٛصاٝف ساا فأ اإلْفٛوراعٝاوك ٚاييعارد
عًٖ ٢اِ ْاٛاع اييصاُُٝاُّ ايبصار ١ٜيًبٝاْااُّ ٚايفٓا ٕٛايصاوف ١ٝايا تشايخلّ تصاُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝو يف ايصوف ايشعٛب ١ٜضبٌ ايلراس.١
ثامنًا :نوع ومنهج الدراسة
تٓيُٖ ٞك ٙايلراس ١إفب نبً ١ايلراساُّ ايٛصف١ٝك ٚتشيخلّ املٓٗ ايٛصف ٞسٝث ٜعال
َٔ ْش املٓاٖ ايعًُٝا ١املالُ٥ا ١يًلراسااُّ ايٛصاف ١ٝصاف ١عاَا١ك ٚذياو ٕ املآٗ ٜعيُال
عً ٢تشاٚ ٌٝذبًٚ ٌٝتفشا ايظاٖر ٠يف ٚضاعٗا اسبااي ٞعال نباع ايبٝاْااُّ ايهاعٝا ١عٓٗاا
َااأ ساااالٍ صبُٛعاااَ ١ااأ اإلوااارا٤اُّ املٓيظُااا١ك ٚذياااو َااأ ساااالٍ ٚصاااف َٚشاااح طاااهٌ
اإلْفٛوراعٝو يع َٔ ١ٓٝايصوف ضبٌ ايلراس ١ايا تشايٗلد اييعارد عًاَ ٢ال ٣اسايخلاّ
اإلْفٛوراعٝااو سااالٍ عاارت ٠ايلراساا١ك َٚعرعااْ ١ااٛاع اييصااُُٝاُّ ايبصاار ١ٜاملشاايخلَ ١يف
ايفٓ ٕٛايصوف ١ٝيًصوف امللرٚس.١
تاسعًا :مجتمع وعينة الدراسة
يًوص ٍٛعً ٢املعًَٛاُّ اياللَا ١يإلوا ا ١عأ تشااؤ ُّ ٚعارٚض ايلراسا ;١عاجٕ صبيُاع
ايبوااث ٖاا ٛايصااوف ايَٝٛٝاا ١ايصااابر ٠يف املًُهاا ١ايعر ٝاا ١ايشااعٛب١ٜك ٚيصااع ١ ٛاسبصااٛر
ايظاٌَ; عكل زبأُّ ايباسث ١إفب سًٛب ايع١ٓٝك ٚاسيارُّ يلراسيٗا ايصوف ايياي :١ٝصاوٝف١
َه -١صوٝف ١عهاظ.
 ع ١ٓٝايلراس ١اييوً:١ًٝٝاسيخلَت ايباسثا ١يف ايلراسا ١ايعٓٝا ١ايعظاٛا ١ٝ٥املٓيظُا ١اسايخلاّ ايظاٗر ايصآاعٞ
قبعاالٍ  18عاالبّا يهااٌ صااوٝفَ ١اأ صااوف ايبوااث (َهااٚ ١عهاااظ) يف املٓطكاا ١اي ر ٝاا١
يًًُه ١ايعر  ١ٝايشعٛبَ ٟ .١ٜا ٜعابٍ  36علبّاك  َٔٚثَِ سٝيِ َشح ايظهٌ عٗٝا َٚعرعا١
َل ٣اعيُابِٖ عً ٢اإلْفٛوراعٝو عً ٢ايٓو ٛاحبت:ٞ
 ايعلب املٍٚك َٔ املسبٛع املٍٚك َٔ ايظٗر امل.ٍٚ
 ايعلب ايثاْٞك َٔ املسبٛع ايثاْٞك َٔ ايظٗر ايثاْ.ٞ
 ايعلب ايثايثك َٔ املسبٛع ايثايثك َٔ ايظٗر ايثايث.
 ايعلب ايرا عك َٔ املسبٛع ايرا عك َٔ ايظٗر ايرا عك ٖٚهكا تباعّا..
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ٚقل ٚقع اسيٝار ايباسث ١عًٗٝا يعل ٠سباب:
 -1اسياُّ صوٝفَ ١ه ١اي تصلر عٔ َؤسشَ ١ه ١يًطباعاٚ ١اإلعاالّك ٚناْات
 ٍٚصوٝف ١سعٛبٚ ١ٜعر  ١ٝل ُّ اسيخلاّ اإلْفٛوراعٝو يف ايصوف ايشاعٛب١ٜ
َٓك صلٚرٖا يف عاّ .2013
 -2اسااياُّ صااوٝف ١عهاااظ اي ا تصاالر عاأ َؤسشاا ١عهاااظ يًصااواعٚ ١ايٓظاار;
نْٗٛا ايصوٝف ١ايظبا  ١ٝاملنثر اْيظارّا ـب ايكرا ٤يعل ٠عٛاّ َييايٝا١ك ٚثااْٞ
صوٝف ١ل ُّ عل صوٝفَ ١ه ١يف عٔ اإلْفٛوراعٝو.
ٖاتإ ايصوٝفيإ تعلإ َٔ ِٖ ايصوف ايشاعٛب١ٜك ٚاملنثار اْيظاارّا إقًًُّٝٝاا ٚتاٛلع
ساا ٍٛناَااٌ املًُهاا١ك ٜٓٚيظاار َٓاالٖٛ ٚا يف طبيًااف ايااٛلاراُّ اسبهَٝٛااٚ ١املؤسشاااُّ
اشباص.١
ب -ع ١ٓٝايلراس ١املٝلاْ:١ٝ
اسايخلَت ايباسثاا ١يف ايلراساا ١املٝلاْٝاا ١عٓٝاا ١اسبصار ايظاااٌَك نُااا عاالُّ ايباسثاا١
اسيُارَ ٠كا ً ١طخص ١ٝجملُٛعَ َٔ ١صاُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف ناٌ َأ صاوف ايلراسا١
ً ٚاااد عااالبِٖ  6طاااخا ٛاقاااع ثالثاااَ ١صاااُُـب إْفٛوراعٝاااو يصاااوٝفَ ١هااا١ك ٚثالثااا١
َصُُـب إْفٛوراعٝو يف صوٝف ١عهاظ; ٚذيو يًيعُل نثر يف صباٍ اإلْفٛوراعٝاو َأ
سااالٍ عًُااِٗ املباطاار َااع اإلساارا ايصااوفٞك ٚتصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااوك ٚصااواع ١ايبٝاْاااُّ
ٚتٛضٝح ايًُشاُّ اي كبر ٗا ايبٝاْااُّ سيا ٢تيها ٕٛيف طاهٌ إْفٛوراعٝاو ْٗاا ٞ٥يكارا٤
ايصوٝف ١امللرٚسٚ.١قل ٚقع اسيٝار ايباسث ١يًع ١ٓٝاملٝلاْ ١ٝاك ٙاملسباب:
 -1يٛوااٛب َ 6صااُُـب عك ا يف نااٌ َاأ صااوٝف ايلراسااٛ ١اقااع ثالثااَ ١صااُُٞ
إْفٛوراعٝو يهٌ صوٝف.١
 -2يإلوا  ١عً ٢املسا ١ً٦ايظاف ١ٜٛاملخيصا ١يصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو يف ناٌ صاوٝف١
َثااٌ اسااِ اشباا املُٝااز ٚساااِ اشباا املشاايخلّ يف نااٌ تصااُٚ ِٝاملعيُاال يف نااٌ َاأ
صوٝف ايلراس.١
 -3علب املصُُـب ايكًٝاٌ ٚامليخصا يف تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو ٖاَ ٛاا وعاٌ ايباسثا١
تشً ايض ٤ٛعًَٚ ِٗٝكا ًيِٗ َٚعرع ١سصا ٥اإلْفٛوراعٝو ٚصواع ١ايبٝاْاُّ.

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

عاشرًا :أدوات جمع املعلومات والبيانات
اعيُاالُّ ايباسثاا ١يف ٖااك ٙايلراساا ١عًاا ٢با ٠اساايُار ٠ذبًٝااٌ ايظااهٌ َاأ إعاالابٖاك
اإلضااااع ١إفب اسااايُارَ ٠كا ًااا ١طخصااا ١ٝملصاااُُ ٞاإلْفٛوراعٝاااو يف ناااٌ َااأ صاااوف
ايلراس..١اي صُُت قبا ٜيٓاس ييوكٝل االد َٔ ايبوثك ٚايٛقٛد عً ٢وٛاْ تصُِٝ
اإلْفٛوراعٝاااو َااأ ٚواااٛب ٙنبٝاْااااُّ سااااّك ٚسيااا ٢ظٗاااٛر ٙنجْفٛوراعٝاااو َطباااٛع عًااا٢
ايصوف يًكرا.٤
الحادي عشر :إجراءات الثبات والصدق
 يًلراس ١اييوً:١ًٝٝؼبكل اييوً ٌٝايهُ ٞيًظاهٌ قالرا ناباا َأ ايلقا ١ايٓشاب ١يًبااسثـب يف براسااُّ
اييصااُٚ ِٝاإلساارا ايصااوفٞك ٚمبهاأ قٝاااض ايظااهٌ ٚعٓاصاار ٙقٝاسّااا نًُّٝااا ضباالبّا
ٚبقٝكاك ثا ػبعٌ يكٝاض ايظاهٌ عالٚ ٠وٗااُّ ْظار طبيًفا١ك َٚاع ٖاكا قاَات ايباسثا١
ااجورا٤اُّ ايثباااُّ ٚايصاالم يف اساايُاراُّ املكااا الُّ ايظخصاا ١ٝملص اُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف
صوف ايلراس.١
ب -يًلراس ١املٝلاْ:١ٝ
قاَاااات ايباسثاااا ١عاااارض ساااا ١ً٦املكااااا الُّ ايظخصااااَ ١ٝاااار ٠ساااار ٣عًااااَ ٢صااااُُٞ
اإلْفٛوراعٝااو يف نااٌ َاأ صااوٝف َهااٚ ١عهاااظ َاأ سااالٍ املكا ًاا ١ظااهٌ ٚرقااٞ
َهيٛب يف س ;١ً٦يه ٞتيثبت ايباسث َٔ ١اإلوا اُّ املعطا ٠ثٓا ٤املكا ً ١ايظف١ٜٛك ٚذبلٜل
ْشب ١ا تفام َٔ اإلوا اُّك َٚكارْيٗا بعضٗا; ملعرعَ ١ل ٣صلم إوا  ١املصاُُـب عًٗٝاا يف
ايلراس.١
الثاني عشر :صعوبات الدراسة
ٚ -1اوٗاات ايباسثاا ١صااع ١ ٛاسبصاا ٍٛعًاا ٢ايلراساااُّ ايشااا ك ١املوٓبٝاا١ك سٝااث قااٌ
ٚوااٛب ايلراساااُّ ايشااا ك ١ايً اا ١اإلظبًٝزٜاا١ك ٚاعيُُلاال عًاا ٢ايلراساااُّ ايشااا ك١
املٛوٛب ٠يف واَعاُّ ايربت اٍ ٚإسباْٝا ٚايربال( ٌٜنٛيَٛبٝا).
 -2صع ١ ٛترنب ١ايلراساُّ ايشا ك ١سٝث تُرنبت ي اٖ ١اك ٙايلراسااُّ ايشاا كَ ١أ
ايً ااا ١ايربت ايٝاااٚ ١اإلساااباْٚ ١ٝايربالًٜٝااا ١إفب ايً ااا ١اإلظبًٝزٜااا١ك ثاااِ يًعر ٝااا ;١ثاااا
طهٌ وٗلّا نباّا عً ٢ايباسث.١
ْ -3لر ٠ايلراساُّ امليخصص ١يف اإلْفٛوراعٝو يف ايصواع ١يف ايعامل ايعر .ٞ
ْ -4لر ٠املراوع اي ذبلثت عأ صاواع ١ايبٝاْااُّ; عاال ٜٛوال يف ايعاامل ايعر ا ٞإ
نيا اااإ عااأ صاااواع ١ايبٝاْااااُّ ٚنيااااب ٚاسااال عااأ اإلْفٛوراعٝاااو عكا ا يف
ايصواع١ك ٚاعيُُل عً ٢املراوع املوٓب ١ٝيف ذيو.
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الفصن الجاني
اإلطار النظري لمدراسة
امل خث األَ  :اَّتساج الصخلْ
أولًا :مفهوم اإلخراج الصحفي
ٜظااا ضبُااٛب عًااِ اياال ٜٔإفب ٕ ٖٓاااى نثاار َاأ تعرٜااف يإلساارا ايصااوفٛ ٞصااف٘
عًُٝاا ١عٓٝااٚ ١صااوف ١ٝذاُّ ااا ع سااا ٚٚظااا٥ف َعٓٝااٚ ١نخطااَ ٠ٛاأ سطااٛاُّ إصاالار
ايصااوٝفٚ .١مبهٓٓااا تعرٜااف اإلساارا ايصااوف ٞعاالَ ٠فاااِٖٝك َٓٗااا :إْاا٘ ٜيضاأُ صبُٛعاا١
عًُٝاااُّ عٓٝاا ١تباال عاال ا ْيٗاااَ ٤اأ عًُٝاااُّ اييورٜاار ايصااوفَ( ٞاأ نبااع املاااب ٠ايصااوف١ٝ
ٚتصوٝوٗا َٚراوعيٗا ٚاسيهُااا ثِ صٝاعيٗا يف ايكاي  ٚايظهٌ اييورٜر ٟاملٓاس ).
 ٖٛٚسط َٔ ٠ٛسطٛاُّ إصلار ايصوٝف١ك تيعًال قبظٗرٖاا اشبااروٚ ٞطاهًٗا ايفاأل.
 ٟتًو ازبٛاْا املرتبطا ١املضاُٚ ٕٛاملاؤثر ٠عٝا٘ ٚاملعارب ٠عٓا٘ (اسبفٓااٟٚك 2014ك صافو١
.)177
ٜ ٚعٌُ اإلسرا ايصوف ٞيف إ اار بٚر ٙاياٛظٝف ٞيف صبااٍ إْياا ايصاوف عًا ٢ذبكٝال
علٖ ٠الاد ضبالب٠ك ٚذياو عارب تأبٜا ١نبًاٚ ١ظاا٥ف َٗٓٝاٚ ١نبايٝا ١يف رٜكا٘ يبًاٖ ٛاكٙ
املٖلادٚ .يعٌ ُٖ ١ٝبا ٤اإلسرا ايصوف ٞيٛظا٥ف٘ تٓبع َٔ سالٍ ُٖٚ ١ٝص ٍٛاملضااَـب
املٓظٛر ٠يف ايصوف إفب ايكرا ٤املشيٗلعـب.
ثانيًا :األساليب اإلخراجية الصحفية
ُع رد اإلسرا ايصاوف ٞالٚر ٙظٗاٛر عالَ ٠الارض تاأثر عضاٗا املالارض اييظاه١ًٝٝ
ٚتااأثر عضااٗا احبساار ٓيااا ٥ايلراساااُّ ايٓفشاا١ٝك ٖٓٚااا مبهاأ اييواالم عاأ ثااالم َاالارض
يكٝت نٌ ٚاسلَٗٓ ٠ا اٖيُاَّا َاك ٖٚك ٙامللارض ٖ:ٞ
 -1امللرس ١ايهالسٝه:١ٝ
ٚقاال اارلُّ ٖااك ٙامللرسااَ ١ااع ظٗااٛر اإلساارا ايصااوفٞك ٖٚاا ٞتكاا ّٛعًااَ ٢باال اييااٛالٕ
ايظهً ٞامليُاثٌ :ٟ .إذا قشُٓا ايصفو ١إفب قشُـب َيشاٜٚـبك ػبا ٕ ٜها ٕٛيًعٓاصار
يف ايكشِ امل َٔ ٍٚعلب املٛاضٝع ٚايعٓاٚ ٜٔٚايصٛر َا ٜظا ٗٗا يف ايكشِ ايثاْٞك  َٔٚارل

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

عٝااٛب ٖااك ٙامللرسااْٗ ١ااا تعطاا ٞاْطباعّ اا ايرتا ااٚ ١ا صااطٓاع١ٝك ٚقاال ٜضااطر املخاار إفب
اييلسٌ يف َضُ ٕٛاملاب ٠اإلعالَ ١ٝسٛا ٤ا سيصار ٚايبرت  ٚاييُط ٝك سيٜ ٢ايُهٔ َأ
ذبكٝل اييٛالٕ املطًٛب (عبلايرلامك )2008
 -2امللرس ١املعيلي:١
ٚتكٖ ّٛك ٙامللرس ١عً ٢اييورر َٔ عهر ٠اييٛالٕ ايظاهً ٞاملفيعاٌك ٚذياو ٗالد ٕ
ٜه ٕٛذبلٜل طهٌ ايصفوَ ١الُّ٥ا يطبٝعَٛ ١ابٖا ٚضبيٛاٖاك حبٝث تعرض نٌ َااب٠ك
قبااا ٜيفاال ُٖٝ ٚيٗااا ايٓشااب١ٝك يف ساالٚب ايفهاار ٠ايا تبٓاا ٢عًاا ٢ساسااٗا ايصاافو١ك ٖ ٚااِ
َكاٖ تًو امللرس( :١عبلايعزٜزك )2016
 -3امللرس ١اسبلٜث:١
تشااعٖ ٢ااك ٙامللرساا ١إفب ا يعاااب ظااهٌ ايصااوٝف ١عاأ اييكًٝاال ٚتااٛعا املزٜاال َاأ
ايبٝاضاُّ ٚايراس ١يًكار ك ٚذيو اعيُابّا عًا ٢ساص اإلبراى ايبصارٟك حبٝاث ٜيٓااقض
ذيو َع ا سي الٍ املَثٌ يًُشاس١ك  ٚرل َكاٖ ٖك ٙامللرس:١
 املكٖ املخيً :َكٖ َيطارد ٜيعُال عٝا٘ املخار ذبطا ِٝناٌ قٝاٛب ايظاهٌك ٜ ٚار ٣يف ايصافو١
ٚسلَ ٠يهاًَ١ك ٌ ٜعاجل نٌ َٛضٛع َٔ َٛضاٛعاتٗا َعازباَ ١شايكً( ١سضاٛرك .)2015
ٜٚيااٝح ٖااكا املااكٖ يًُخاار ايفرصاا ١ييٛظٝااف ناارب قاالر َاأ ايعٓاااٚ ٜٔٚايصااٛر اي ا تااربل
ٚاضااو ١نااٌ َٛضااٛع عًاا ٢ساال ;٠ث اا ٜشاااِٖ يف تظااه ٌٝنبايٝاا ١ايصاافو( ١عباالايرلامك
.)2008
ٚيف ْٗا ١ٜاسيعراضٓا ملِٖ امللارض اإلسراو ١ٝيًصوف ْشيٓي ٕ ٖٓااى قالرّا ناباّا
ٚٚاسعّا يإل لاع ٚا يلاع ٚا يهار; ثا ٜشاعل املخر احملرتد عً ٕ ٢مبز ـب ايظهٌ
ٚاملضاإُٛك سيااٜ ٢بًااد رسااايي٘ ا تصاااي ١ٝظااهٌ ْاااوح َٚفٗاا .ّٛعاااملخر ايٓاااوح ٖااَ ٛاأ
ٜشيطٝع اشبار ٚهاٌ صافوَ ١أ صافواُّ ازبرٜال ٠ظاهٌ َٓشااِك َٚيٛاعالك َٚيٓاٛع
عٝلّا عٔ ايرتا ٚ ١اييكًٝل ٚامل ا  ٠يف اييصُ.ِٝ
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امل خث ال انْ:اَّنلُجسا ّك
ٚياَ :فٗ ّٛاإلْفٛوراعٝو
ظٗاارُّ صااواع ١اإلْفٛوراعٝااو اي ا تعاال َاأ املطااهاٍ ايصااوف ١ٝاي ا اْيظاارُّ يف
املٛاقااع اإليهرتْٝٚاا ١نُواٚياا ١زبااكب ايكااار َاأ عااٝض صااواع ١املااٛا ٔ; عٗااٜ ٛكاا ّٛعًاا٢
تكاال ِٜاملعًَٛاااُّ اساايخلاّ ايرساا ّٛايبٝاْٝاااٚ ١ايعالَاااُّ ايبصاار ١ٜاملُٝااز ٠ييشااٗ ٌٝايفٗاااِ
ٚا ساايٝعاب ياال ٣ايكااار ك ٜٚعيُاال ظااهٌ ساساا ٞعًاا ٢املعًَٛاااُّ اجملاارب ٠حبٝابٜاا ١يف
ضباٚياا ١زبااكب ايكااار ك ٚساصاا ١يف ايي طٝاااُّ ايصااوف ١ٝيفساالام ايهاارب٣ك ني طٝاا١
ا ْيخا اُّ عً ٢سب ٌٝاملثاٍ (اسبباٍك  ;)2014ثا ػبعًٓا ًْك ٞايض ٤ٛعًا ٢اإلْفٛوراعٝاوك
ٚعالقي٘ يطٛر صواع ١ايبٝاْاُّ صٛرٚ ٠سع.
ٜعاأل اإلْفٛوراعٝاو ايً ا ١اإلظبًٝزٜا:ٟ "visual representation of information" ١
اييُث ٌٝايبصر ٟيًُعًَٛاُّ).(lankwo, ritchie, & crooks, 2012
 ٖٛٚكبث ٌٝصر ٟوراعٝه ٞجملُٛع َٔ ١املعًَٛاُّ ٚايبٝاْاُّ يف طهٌ طبططااُّ ٚ
سرا ٚ ٥رسٝ ّٛاْ١ٝك اإلضاع ١إفب ايعٓاصر ايبصرَ ١ٜأ ايصاٛر ٚايرَاٛل ازبراعٝهٝا١ك
ٜٚعرض نُ ١ٝنباٖ َٔ ٠ك ٙاملعًَٛاُّ يف طهٌ ْص ٚ ٞعلب ٟإَا ثا ت َ ٚيورىك ثِ
تهثٝفٗاا ٚذبًٜٛااٗا إفب َاازَ ٜاأ ايٓصااٚ ٛايصاٛر; عٗااَ ٞصااُُ ١زبعااٌ ايبٝاْاااُّ املعكاال٠
ٚاضااوَٚ ١فَٗٛاا ١شااٗٛي ;١ثااا ٜشااُح يًُظاااٖل اساايكباٍ ٚعٗااِ احملياا ٣ٛاملساساا ٞاااكٙ
ايبٝاْاُّ ظهٌ َظٛم (عبلايرهبٔك 2016ك صفو.)8 ١
ثاْ  ّٝاَ :شُٝاُّ عًِ اإلْفٛوراعٝو
 -1إْفٛوراعٝهص ""Infographics
 -2اييصاَ ِٝاملعًَٛات"Information Design" ١ٝ
 -3ايبٝاْاُّ اييصٛر ١ٜاييفاعً( "Data Visualization" ١ٝاملطاٟك )2016
 -4ايصٛر ٠املعًَٛات(meirelles, 2013)"Information revolution" ١ٝ
ثاي ثّاَ :هْٛاُّ اإلْفٛوراعٝو
1 -5ا ايعٓصر ايبصارٜٚ :"Visual parts" ٟيضأُ ٖاكا ايعٓصار اسايخلاّ املياٛإك
ٚايرسَٛاُّك ٚاملسِٗك ٚاملطهاٍ اييًكاٚ ١ٝ٥ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝايصٛر.
2 -6ااا احملياا ٣ٛايٓصااٜٚ :"Contents" ٞظااٌُ ايٓصاا ٛاملهي ٛاا١ك اياا ػباا ٕ
ته ٕٛطبيصرَٚ ٠رتبط ١ايعٓصر ايشا ل.
3 -7ا املعرعٖ ٖٞٚ :"Knowledge" ١اِ َاا مبٝاز اإلْفٛوراعٝاوَٚ .اا ػبعًا٘ نثار
َٔ نْ ْ٘ٛصًّا  ٚصٛر٠ك ٖ ٛاييكل ِٜطرٜكاَ ١عٓٝا ١كبثاٌ املفٗا ٚ ّٛاملعرعا ١املاراب إٜصاااا
ناييشًشٌ ايزَألك  ٚاييفرعاُّ ٚعاٖا ( سشاْـبك .)2016

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

امل خث ال الث :صخا ٕ ال ّانات "صخا ٕ املست ا"
ٚياَ :فٗ ّٛصواع ١ايبٝاْاُّ:
ٚاتفل (عراٟك  ْٝٛرٚك  ٚتظُٝربلك  )2015إٔ صاواع ١ايبٝاْااُّ ٖا ٞايصاواع ١ايا
تصٓع اسيخلاّ ايبٝاْاُّك  ٖٞٚتشاعل ايصوف ٞعً ٢سرب اشبرب املعكال عارب ار ٜيضأُ
إبساٍ ايرس ّٛايبٝاْ١ٝك ٚمبهٔ ٕ ته ٕٛايبٝاْاُّ َصلرّا يصواع ١ايبٝاْاُّك  ٕ ٚتهإٛ
املبا ٠اي ٜيِ عٔ رٜكٗا سرب اشبرب  ٚته ٕٛنًُٗٝا.
ٚعرعٗااا سااامب ٕٛرٚواارل احملاارر يف قشااِ صااواع ١ايبٝاْاااُّ ظاارن Google ١أْٗااا:
ايصواع ١اي تعيُل عً ٢املرقاّ يشرب ايكص ١ايصوف ;١ٝعٗ ٞيٝشات َأ عًا ّٛايرٜاضاٝاُّ
 ٚرم رسِ املطهاٍ ايبٝاْ .١ٝيهٓٗا صبُٛع َٔ ١املساي ٝاي تشاعل ايصوفٝـب عًا٢
تكل ِٜايكص ١ايصوف ١ٝيف عضٌ صٛر ٠ثهٓ١ك ٚذيو َأ ساالٍ صبُٛعاَ ١أ املُارسااُّ
اي تٛظف قٛاعل ايبٝاْاُّ ٚاملبٚاُّ اييوً ١ًٝٝيهيا  ١ايكص ١ايصوف ١ٝظهٌ عضٌ.
ٚعاااارد (ايعراقااااٞك صااااواع ١ايبٝاْاااااُّ سطااااٛاُّ نبااااع ٚذبًٝااااٌ ايبٝاْاااااُّ ٚتصااااُِٝ
ا ْفٛوراعٝوك  )2016صواع ١ايبٝاْاُّ عًْٗ ٢ا :صواع ١تٓظ ِٝايفٛض٢ك سٝث ٜعٌُ َأ
سالاااا ايصااوف ٞعًاا ٢ذبٜٛااٌ نااِ عٛضااَ ٟٛاأ ايبٝاْاااُّ قُٝااَ ٚ ١عٓاا ٢اااا إفب قصاا١
صوف ١ٝصر ١ٜمبهٔ ٕ ربيزٍ ايهثا َٔ املعًَٛاُّ املُٗٚ ١املفٝل.٠
ثاّْٝا :ظٗٛر صواع ١ايبٝاْاُّ نْٗٛا إْفٛوراعٝو يف ايصواع ١ايعامل:١ٝ
ٜعااٛب تااار ٜاملثاااٍ املَ ٍٚاأ صااواع ١ايبٝاْاااُّ إفب َ 5ااا 1821ٜٛعٓاالَا ْظاارُّ صااوٝف١
"َاْظشرت واربٜإ" ٝاْاُّ سُر ت إفب سال ايصاوفٝـب ايصاوٝفَ ١أ َصالر َٛثاٛم عارد
اسااِ" "NHعاأ ايعاالب اسبكٝكاا ٞيًطااالب ايااك ٜٔاْيظُااٛا يف ايلراساا ١يف نثاار َاأ 70
َلرسٚ ١نٓٝش ١يف َكا عَ ١اْظشرت اٍ عرب إظبًرتا .اإلضاع ١إفب َعًَٛاُّ عٔ ساِ
اإلْفام ايشٓ ٟٛعً ٢اييعً ِٝيف ناٌ َلرسا١ك َاع تصآٝف ايطاالب ٚعكاا يإلْاام ٚاياكنٛر
املٓيشبـب يهٌ َلرس ;١ثا ساعل يف نظف ايعلب اسبكٝكا ٞيًطاالب اياك ٜٔتًكاٛا اييعًاِٝ
اجملاااْ ٞيف امللٜٓاا( ١ايعراقااٞك صااواع ١ايبٝاْاااُّ سطااٛاُّ نبااع ٚذبًٝااٌ ايبٝاْاااُّ ٚتصااُِٝ
ا ْفٛوراعٝوك .)2016
َا اي ;ّٛٝعكل صبوت صاواع ١ايبٝاْااُّ وازّ٤ا َأ املؤسشا ١ايصاوٝف١ك  ٚسال َعااٜا
تًااو ايصاآاع ;١عأ ًكاات صااوٝف ١ازباربٜااإ قبااٌ عاااَـب قشااِ ايياال ٜٔٚايبٝاْاااُّ " Data
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 ٚ "blogصاابح ايصااوفٜ ٕٛٝيعاااًَ ًَّٜٝٛ ٕٛاا َااع ساالم  ٚنثاار املَااٛر ا يهااارّا يف صباااٍ
صواع ١ايبٝاْاُّ; عًٝشت صاواع ١ايبٝاْااُّ ٖاَ ٞاا تاي ا ٚتيطاٛر ٚسالٖا .اٌ تطاٛرُّ َعٗاا
َٗٓ ١ايصواع ١ايهاٌَ(عراٟك  ْٝٛرٚك  ٚتظُٝربلك  ٚ .)2015اكيو تعال صاوٝفThe ١
 Guardianايربٜطاْٚ َٔ ١ٝفب ايصوف اي اٖيُت ٗكا ايٓٛع َٔ ايصواع .١عكل ْظاأُّ
عُٛبّا ساصًّاا يصاواع ١ايبٝاْااُّك ؼبارر ٙناٌ َأ سا ُٕٛٝرٚوارل ٚلَاالؤٙك ثأ ٜٓظارٕٚ
قصصا ذبيٝ ٟٛاْاُّك َثٌ صواع ١املعًَٛاُّ س ٍٛعُاٍ ايظا ك ايا طاٗلتٗا رٜطاْٝاا
يف عاّ َٛ(2011يفابك .)2012
ثاي ثّا ١ُٖٝ :صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو)
 -1تعل صواع ١ايبٝاْاُّ ْٗاّا ولٜلّا يف ر اييكارٜر:
عُصطًح صواع ١ايبٝاْاُّ َصطًح طااٌَ ٜضاِ صبُٛعاَ ١أ املبٚاُّ ٚاييكٓٝااُّ ايا
تيبع ْٗاّا يف ر ايكص ١ايصوف .١ٝلّ٤ا َأ إعالاب اييكاارٜر قبشااعل ٠اسباساٛبك َٚارٚرّا
يصاااٛر ايبٝاْااااُّ ايطرٜكااا ١املنثااار تطاااٛرّا ٚاْيٗاااا ٤يطبٝكااااُّ املسباااار; يياااٛعا املعًَٛااااُّ
ٚاييوًٝالُّ اي تشاعل يف إثرا ٤ايكرا ٤أسبار رب ايكضاٜا املُٗ ١اي.١َٝٛٝ
 -2اييهٝف َع ايي ااُّ يف  ١٦ٝاملعًَٛاُّ:
اييكٓٝاُّ ايرقُ ١ٝازبلٜل ٠تكلّ يٓا رقا ولٜال ٠يف ْظار ٚإْياا املعاارد; ثاا مبهأ
اعيبااار صااواع ١ايبٝاْااااُّ عًااْٗ ٢اااا ضباٚيااَ ١ااأ اإلعااالّ يًيهٝاااف ٚا سااياا  ١يًاااي ااُّ
اسباصً ١يف  ١٦ٝاملعًَٛاُّك قبا يف ذيو رٜك ١ر ايكص ١أسًٛب تفاعًَ ٞيعلب امل عاابك
ٜٚيٝح يًكاار ايفرصا ١سيهظااد املصاابر ايا تكا ّٛعًٗٝاا املسباار; ثاا ٜظااع ايكاار
عً ٢عًُ ١ٝا طرتاى يف إػباب ٚتك ِٝٝايكص (عراٟك  ْٝٛرٚك  ٚتظُٝربلك .)2015
 -3اييعاٌَ َع اييلعل ايهثٝف يًبٝاْاُّ:
عًاااِ ٜعااال ايٛصااا ٍٛإفب ٖاااك ٙايبٝاْااااُّ َا ارّا صاااعبّا فضاااٌ تطاااٛر طااابهاُّ اييٛاصاااٌ
ا ويُاع ٞاي ساُٖت يف تلعل ايبٝاْاُّ ظاهٌ سارٜعك ٜٚيٛوا عًا ٢ايصاوف ٞيف ظاٌ
ٖكا اييلعل امليزاٜل يًبٝاْاُّ ٕ ٜيعاٌَ َاع ايبٝاْااُّ املياٛعر ٠يلٜا٘ عًاْٗ ٢اا عرصا ١مبهٓا٘
َاأ سالاااا إظٗااار ايهااثا َاأ املعًَٛاااُّ ٚايعالقاااُّ امليظااا هٚ ١امليلاسًاا ١ااـب ايبٝاْاااُّك
ٚتفشا َليٛاا  ٚثرٖا يًكار .

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

را عّا :عٓاصر اييصُ ِٝيف صواع ١اإلْفٛوراعٝو:
ْٚكنر ٖٓا عض املباب ٚاملبٚاُّ اي مبهٔ اسيخلاَٗا يًيأثا ٚايرتنٝزك ٚتعزٜاز
ٚصكٌ ايبٝاْاُّ ٚذبًٜٗٛا ملعًَٛاُّ َُٗا ١يكاار ايصاوٝف١ك ٖ ٚاِ ٖاك ٙايعٓاصار املشايخلَ١
يف صواع ١اي:ّٛٝ
 -1ايبٝاْاُّ:
تعل ايبٝاْاُّ  -نُا قًٓاَ -اب ٠ساًَّاك يكا عال ل َٔ اييأنل َٔ صوَٚ ١صلاق١ٝ
ٚسكٝكٖ ١ك ٙايبٝاْاُّ ٚعلّ اعيكارٖا زباْ اسبٝاب ١ٜقبٌ ذبًٜٗٛا ٚتصُُٗٝا يف قاي قص١
صوفْ ١ٝعرضٗا يًكار .
 -2ايرَٛل ٚاملسااّ:
ٜعل اسيخلاّ ايرَٛل َرّا طاا٥عّا سايًّٝاا; نْٗٛاا ساًٗ ١ا سايعُاٍ ٚاييطبٝال سيا ٢عًا٢
املٛاقااع ايصااوف١ٝك  ٚاال َاأ اساايخلاّ ايرَااٛل حبااكر َٚعرعاا ١اساايخلاَاُّ ٖااك ٙايرَااٛل
َٚعاْٗٝااا ايٓشااب ١زبُٗااٛر قاارا ٤ايصااوٝف ١سيااٜ ٢شااٌٗ عُٗٗااا اااِ; ثااا ٜشاااعل يف نظااف
املزٜل َٔ املعًَٛاُّ ضُٔ سٝام اييصُ ٚ ِٝايرسِ ايبٝاْ ٚ ٞاملعًَٛات ٞاملصُِ.
 -3اشبطٚ ٛايٓص: ٛ
عٓل تصُ ِٝايبٝاْاُّ ٚذبًٜٗٛا يإلْفٛوراعٝو ل َٔ َراعا ٠اسيخلاّ ْاٛع اشبطاٛ
ٚايٓ ; عٝيآ اسيعُاٍ اشبط ٛايعرٜض ١ملْٗا ربًل ر ها ١يعاـب ايكاار َٚ .أ املُهأ
ٕ ٜٓصرد عٔ ايكرا٠٤ك  َٔٚثَِ اسيعُاٍ لبا َعاـب ٜعيااب عًٝا٘ ايكاراٚ ٤اسايخلاّ سطاٛ
سااًٗ  ١ايكااراٚ ٠٤تشااع ٢ييكاال ِٜايكصاا ١ايصااوف ١ٝظااهٌ قا ااٌ يًكاارا ٠٤هااٌ ٚضااٜٚ ٛشاار
ٚتٛصٌ ايرسايٓ ١ااا ٚناكيو عٓال اسايخلاّ املرقااّ ٜفضاٌ اسايخلاّ اشبطا ٛايرقٝكا١
يًرس ّٛايبٝاْٚ ١ٝاملرقاّ سيْ ٢بيعل عٔ "ايضٛضا ٤ايبصر."١ٜ
 -4ايرسِ ايبٝاْ:ٞ
ايرسااِ ايبٝاااْ ٚ ٞاييشًشااٌ اارَااٜ ٞشاااعل يف تشاارٜع ايفٗااِ; عٗااٜ ٛعُااٌ عًاا ٢تٓظااِٝ
املعًَٛااُّ حبٝاث مبهأ ازبُٗاٛر َأ َشاح املعًَٛااُّ املُٗا ١شارع ١نارب  ٚشاٗٛي١ك َأ
سااالٍ إْظااا ٤سرٜطااٚ ١اضااو ١يًاُٗااٛر كبهٓاا٘ َاأ تفو ا املعًَٛاااُّ ٚاساايٝعاب ضبياا٣ٛ
ايكص ١ايصوف١ٝك ٚايبوث عٔ اييفاص ٌٝاي ٜٗيُٗ ٕٛا.
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ساَشاَ :باب تصُ ِٝايبٝاْاُّ يف اإلْفٛوراعٝو:
ٜٓب ٜ ٕ ٞشيخلّ ايصوف ٞتصُ ِٝايبٝاْاُّ ييًب ١ٝساوا ١ساسا١ٝك ٖٚا ٞسارب ايكصا١
ايصوف ١ٝطرٜك ١وكا  ١يًكار ٚتبشا ٝايبٝاْااُّٚ .عًا ٢ايصاوفٜ ٞضّاا قباٌ ٕ ٜظارع يف
تصُ ِٝقصي٘ ٕ ؼبلب َٔ ٖ ٛنبٗٛر ٙاملشيٗلد َٔ ٖاك ٙايكصا١ك َٚاا ٖا ٛسااِ ايبٝاْااُّ
اي ٜرٜل ازبُٗٛر َعرعيٗاك َٚا ٖ ٞعضٌ رم ايشرب ايبصر ٟايا كبهٓا٘ َأ تٛصاٌٝ
ٖك ٙايبٝاْاُّ يًاُٗٛرٚ .تيهَ ٕٛباب ايشرب ايبصر ٟيًبٝاْاُّ َٔ:
 -1ايلق:١
ٖٚاا ٛاملباال املنثاار ُٖٝاا ;١عٓٝب اا ٕ ٞتهاا ٕٛايبٝاْاااُّ يف اييصااُ ِٝبقٝكااٚ ١ضبلثاا١
َٚكلَاا ١يف سااٝام َٓاساا ك  ٕ ٚتهاا ٕٛقٛاعاال ايٓوااٚ ٛاإلَااال ٤صااوٝو١ك ٚاتباااع ناعاا١
إورا٤اُّ اييأنل َٔ بقا ١ايبٝاْااُّ ا عيٝابٜا ١املسار ;٣ملٕ ايبٝاْااُّ اشبا ٦ا ١تالعع ايكاار
عب ٛاسيٓياواُّ سا .١٦
َ -2راعا ٠ازبُٗٛر املشيٗلد:
ٜٓب اآٜ ٕ ٞااي اييصااُ ِٝأعضااٌ رٜكاا ١زبااكب اْيبااا ٙايكااراَٚ ٤شاااعلتِٗ عًاا ٢عٗااِ
ايبٝاْاُّ املكلَ .١إضااع ١إفب ذياو ػبا ٕ ٜها ٕٛاييصاُ ِٝشاٝطا ٚقا ًاا يًفٗاِك ٚإ عًأ
ٜكر  ٙايكراٜ ٚ ٤فُٗ.ٙٛ
 -3اسيخلاّ َفاتٝح إرطاب ١ٜيًيصُ:ِٝ
ئ ٜيُهٔ ايكار َٔ عِٗ نٌ طا ٤ٞيف اييصاُ ِٝقبفاربٙك ٜٓٚب اْ ٕ ٞضاع املفااتٝح
ا سرتطاب ١ٜيًيصُ ِٝيٓضُٔ ٕ نبٝع ايكاراٛ ٤ساعِٗ إبراى َاا ٜعٓٝا٘ اييصاُ ِٝعًا ٢عباٛ
سًَ .ِٝثٌ ٚضع َفاتٝح ملا ترَز إي ٘ٝامليٛإ املخيًف ١يف اييصاُِٝك ٚٚضاع عٓاٛإ عاٛم ناٌ
طبط ٝاْ ;ٞيٝلرى ايكار إفب َاذا ٜظا ٖكا املخط .
سابسّا :إسرا اإلْفٛوراعٝو يًبٝاْاُّ:
ساالبٖا (ايعراقااٞك بيٝااٌ صااواع ١ايبٝاْاااُّ يي طٝاا ١قضاااٜا سكااٛم اإلْشااإك 2017ك
ايصفواُّ .)103 -95
ايشالساااٌ ايزَٓٝااا :١تعااال ايشالساااٌ ايزَٓٝااا ١سااال طاااٗر اييصاااُُٝاُّ ايبصااار ١ٜايا ا
تُشاايخلّ يعاارض قاُ٥ااَ ١اأ املساالام تأسااك تشًشااًا لًَّٓٝااا ضباالبّاٚ .تيُثااٌ املُٗاا ١ايرٝ٥شاا١ٝ
يًشالسٌ ايزَٓ ١ٝيف سرب املعًَٛاُّ امليعًك ١ايٛقت

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 -1اشبرا ٥ازب راع:١ٝتشيعٌُ اشبرا ٥ازب راع ١ٝيإلوا  ١عٔ ساؤاٍ َٗاِ يً اٜا ١يف
ايكص ١ايصوف١ٝك  ٜٔ " :ٖٛٚسلم ذيو؟" ٚتعل اشبرا ٥سل نثر ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝطاٛٝعّا
ٚعا٥ااال ٠يف ٚساااا ٌ٥اإلعاااالّ يف ايٛقااات ايااارأٖ .عٗااا ٞساااًٗ ١ا سااايخلاّ ٚتكااالّ إفب ايكااارا٤
َعًَٛااااُّ َُٗااا ١مبهااأ اسااايخلاَٗا يف املشااااعل ٠عًااا ٢طااار املسااالام املرتبطااا ١ااااملٛاقع
ازب راع.١ٝ
 -2طبه ١ايعالقاُّٖ :كا ايٓٛع َٔ اييصُُٝاُّ ايبصرٜ ١ٜابـب نٝاف ترتا ا املطاٝا٤
 ٚاملطخا َٔ سالٍ اسيخلاّ ايلٚا٥ر ٚسط ٛا رتبا ييُث ٌٝصًيِٗ بعضِٗ.
 -3ايشوا  ١ايهالَ :١ٝتشيخلّ ايشوا  ١ايهالَٝا ١يف ساياَ ١اا إذا ناْات ايبٝاْااُّ
تأسااك صاا ْ ١ ٝا ٗاالد إظٗااار ايهًُاااُّ املنثاار تهاارارّا يف اياآ ك ٚتُرت ا ايهًُاااُّ
سش ا ساُٗاااك ٚمبهاأ ٕ ُٜٛظااف تبااا ٜٔامليااٛإ إلعطااا ٤رساااي ١يًكااار  .تشاايخلّ عاااب٠
ايشوا  ١ايهالَ ١ٝييوًَ ٌٝضُ ٕٛاشبطا اُّ ايشٝاس ١ٝيًرؤسا ٚ ٤ايظخصٝاُّ ايعاَ١
 -4اشبااارا ٥ايظاااار :١ٜكبثاااٌ اشبااارا ٥ايظاااارٜا ١ايصاااٛر ٠ايباْٛراَّٝااا .١عٗااا ٞتكاااارٕ
ايعٓاصاار اي ا تٓيُاا ٞعضااٗا إفب عااض .نُااا ْٗااا تعطاا ٞايااُا ااُظاٖلل عرصاا ١وٝاال ٠يفٗااِ
اييفاص ٌٝعُل.
 -5ايرساا ّٛايبٝاْٝاا :١تعاال ايرساا ّٛايبٝاْٝااٖ ١اا ٞايطرٜكاا ١املنثاار اساايخلاَّا يعاارض
ايبٝاْاُّك ٚعايبّا َا ٜعيُل َعظاِ َصاُُ ٞايبٝاْااُّ عًاْ ٢اٛاع ضبالبَ ٠أ ايرسا ّٛايبٝاْٝا١
يعرض ايبٝاْاُّك َٔ ـب ٖك ٙاملخططاُّ ايرسِ ايبٝااْ ٞايظارٜطٚ ٞايرساِ ايبٝااْ ٞاشبطاٞ
ٚاملخط ايلا٥ر.ٟ
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الفصن الجالح
وناقشة النتائج لمدراسة التحميمية وامليدانية
أولًا :بناء أدوات الدراسة
 با ٠ذبً ٌٝايظهٌ:يكاال اعيُاالُّ ايباسثاا ١عًاا ٢ذبًٝااٌ ايظااهٌ اساايُار ٠ذبًٝااٌ ايظااهٌ ايهُاا ٚ ٞااأبا٠
اييوً ٌٝايهٝف ;ٞعاإل ار ايهُا ٞاملعيُال عًا ٢املرقااّ ٚايٓشا املٜٛ٦اٜ ١اٛعر قالرّا ناباّا
َٔ ايلقَ ٚ .١ا اييوً ٌٝايهٝف ;ٞعٗ ٛاسيخرا املعااْٚ ٞايال ُّ ٚاملؤطاراُّ يهاٌ عٓصار
َٔ عٓاصر ايبٓا( ٤املاؿب ٚايعٓااٚ ٜٔٚايصاٛر ٚايرساٚ ّٛاملياٛإ ٚايفٛاصاٌ ٚعاٖااٚ .)...قاَات
ايباسث ١يوً ٌٝطهٌ ٚعٓاصر ايبٓا ٤يصوف ايلراس١ك نُا قاَت ايباسث ١يوً ٌٝطاهٌ
ٚعٓاصر ايبٓا ٤يصوف ايلراس١ك ٚتظٌُ احبت:ٞ
 -1اإلْفٛوراعٝااوَ :ااا ؼبيٜٛاا٘ َاأ (رَااٛل  ٚطااهاٍ -رسااٝ ّٛاْٝاا -١ساارا- ٥
ولا -ٍٚرسَ ّٛيشًشًَٚ )١شاسٖ ١ك ٙايرسٚ ّٛعلبٖا ٚاسيٛاٗ٥ا عً ٢إ ار ّ .
 -2امليااٛإَ :اأ س االٍ َعرعاا ١عاالب امليااٛإ -ايصااٛر املًْٛاا -١ايعٓااا ٜٔٚاملًْٛاا-١
املرضٝاُّ املً -١ْٛايرس ّٛاملً -١ْٛاملؿب املً -ٕٛاملؿب أرض.١ًَْٛ ١ٝ
ْ -3ااٛاع ايصااٛرَ :اأ سٝااث املٛضااٛع (َٛضااٛعَ -١ٝفاارب -٠نبايٝااَٚ )١اأ سٝااث
ايظااهٌ (َر ااعَ -شاايط -ٌٝبا٥اارَ -ٟفرعاا( ١بٜهٝ ٛاا٘) -صااٛر َييا عااَٚ )١اأ سٝااث
َشاس ١ايصٛر ٚعلبٖا يف اإلْفٛوراعٝو.
ْ -4اااٛع املٛضاااٛع يف تصاااُ ِٝاإلْفٛوراعٝاااو :اويُااااع -ٞسٝاسااا -ٞعشاااهر-ٟ
اقيصاب -ٟبٜأل -رٜاض -ٞتارؽب -ٞثكايف -صو -ٞتعً.ُٞٝ
 -5ع ١٦ايفٔ ايصوف ٞيإلْفٛوراعٝو :اشبرب ايصوف -ٞاييكرٜر ايصوف -ٞاييوكٝال
ايصوفَ -ٞشيكٌ كات٘.
ب -اسيُار ٠املكا ً ١ايظخص ١ٝيًُصُُـب:
ر ُّ ايباسث ١ضرٚر ٠ا سيفشار َٔ َصُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف صاوف ايلراساٚ ;١ذياو
ملعرع ١ازبٛاْ عا ايٛاضو ١يف تصُٚ ِٝإسارا اإلْفٛوراعٝاو ظاهً٘ ايٓٗاا ٞ٥يًطباعا١ك

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ٚذيو ثاا ٜظٗار يف ا سيكصاا ٚ ٤ذبًٝاٌ ايظاهٌ يًصافواُّٚ .قال وارُّ ايباسثا ١عال٠
َكا الُّ َع َصُُ ٞاإلْفٛوراعٝو يف صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ.
ٚناْت ضباٚر اسيُار ٠املكا ً ١ايظخص ١ٝاِ تيُوٛر س:ٍٛ
احملٛر امل :ٍٚايظهٌ اإلسراو ٞيإلْفٛوراعٝو.
احملٛر ايثاْ :ٞايفٓٚ ٕٛاملٛضٛعاُّ ايصوف.١ٝ
احملٛر ايثايث :ايبٝاْاُّ ٚتٛثٝكٗا.
ثااِ سااأيت ايباسثاا ١نبٝااع املصااُُـب ساا ٍٛساااِ اشب ا (نثاعياا٘) املشاايخلَ ١يف َااؿب
اإلْفٛوراعٝوك ٚاسِ اشب املعيُل َٔ ايصوٝف ١اي ٜصُُٗ ٕٛا اإلْفٛوراعٝو.
ثانيًا :أسلوب التحليل اإلحصائي
نبعت ايباسث ١ـب سً ٞ ٛاييوً ٌٝايهُٚ ٞايهٝفا ٞييوكٝال ٛيٝا ١ايبواث; ٚذياو
رتبا املسً ٛـب بعضُٗا ايبعض .ععٓل اسيخلاّ املرقاّ ال َأ تفشااٖا ااحبرا ٤ايا
تاالعِ قاا ٍٛايباسثااٚ ١عرٚضااٗا; ثااا ٜعطاا ٞيلراساايٗا ايلقاا ١ايعًُٝااٚ ١املصاالاقَٚ .١ٝاأ ثَااِ
تيآا ايباسثاا ١ايٛقااٛع يف تعُاا ِٝايٓياااٚ ٥ذيااو اساايخلاّ رْاااَ  spssاإلسصاااَ .ٞ٥ااا يف
املسًٛب ايهٝف ;ٞعكل اسيعًُي٘ ايباسث ١يًُعرع ١ايلقٝك ١عٔ عٔ اإلْفٛوراعٝاوك ٚنٝفٝا١
اسيخلاَ٘ يف صوف ايلراسٚ ١نٌ َا ٜيعًل ٘ سي ٢ظٗٛر ٙيًكار ٚ .يإلوا  ١عٔ تشااؤ ُّ
ايلراسااٚ ١عرٚضااٗا املطرٚساا ;١عكاال عٛزباات ايبٝاْاااُّ ساايُار ٠ذبًٝااٌ ايظااهٌ ٚاساايُار٠
املكا ً ١ايظخص َٔ ١ٝسالٍ:
 اييهراراُّ ٚايٓش امل ١ٜٛ٦اإلسصا ١ٝ٥سايُار ٠ذبًٝاٌ ايظاهٌ ٚاسايُار ٠املكا ًا١
ايظخص.١ٝ
 اسيبار نا 2ملعرع ١ايفارٚم ٚايكا ِٝايلايا ١عًا ٢صاو ١ساٚ ١ً٦عارٚض ايلراساَ ١أ
سالٍ املي ااُّ اي ٚضعيٗا ايباسث.١
 امليٛساا ا اسبشااااا ٚ ٞا عبااااراد املعٝااااار ٟملعرعااااَ ١يٛساا ا اساااايخلاّ ايرَااااٛل
ٚاملطهاٍ يف اإلْفٛوراعٝو يف صوف ايلراس.١
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ثالثًا :مناقشة نتائج الدراسة التحليلية وتفسريها
ول :)1( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا ملي ا (اإلْفٛوراعٝو)
اإلْفٛوراعٝو

صوٝفَ ١ه١
(ٕ=)82

صوٝف ١عهاظ
(ٕ=)88

اسيبار نا

اجملُٛع

2

ى

%

ى

%

ى

%

نا2

ايل ي١

رَٛل  ٚطهاٍ

75

%91.5

84

%95.5

159

%6.5

1.127

0.289

عا باي١

رسِ ٝاْٞ

21

%25.6

38

%43.2

59

%65.3

5.849

0.016

باي١

رسِ تعباٟ

55

%67.1

27

%30.7

82

%51.8

23.029

0.000

باي١

رسٝ ّٛاْ١ٝ

1

%1.2

0

%0.0

1

%99.4

1.465

0.226

عا باي١

سرا٥

8

%9.8

6

%6.8

14

%91.8

0.485

0.486

عا باي١

ولاٍٚ

5

%6.1

1

%1.1

6

%96.5

3.309

0.069

عا باي١

رسَ ّٛيشًشً١

10

%12.2

0

%0.0

10

%94.1

15.254

0.000

باي١

ٜيضح َٔ ازبل )1( ٍٚايياي:ٞ
 عاالّ ٚوااٛب عاارٚم ذاُّ ب ياا ١إسصااا ١ٝ٥ااـب صااوٝفَ ١هااٚ ١صااوٝف ١عهاااظ َاأسٝث اسيخلاّ ايرَٛلك سٝث ناْت ْشاب ١اسايخلاَٗا يف صاوٝفَ ١هآُٝ %91.5 ١اا يف
عهاظ ً ت . %95.5
 ُٓٝا تٛول عرٚم ذاُّ ب يا ١إسصاا ١ٝ٥اـب ايصاوٝفيـب َأ سٝاث ايرساِ ايبٝااْٞكٚنااإ ايفاارم يصااا عهاااظ سٝااث ً اات ْشااب ١ا ساايخلاّ ُٓٝ %43.2ااا ً اات  %25.6يف
صوٝفَ ١ه.١
 تٛول عرٚم ذاُّ ب ي ١إسصا ١ٝ٥ـب ايصوٝفيـب َٔ سٝث ايرسِ اييعباٟك ٚنإايفاارم يصااا صااوٝفَ ١هاا ١سٝااث ً اات ْشااب ١ا ساايخلاّ ُٓٝ %67.1ااا ً اات  %30.7يف
صوٝف ١عهاظ.

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 ُٓٝااا تٛواال عاارٚم ااـب ايصااوٝفيـب يف نااٌ َاأ ايرسااِ ايبٝاااْٞك ٚاشباارا ٥كٚازبلاٚ ٍٚناْت برو ١ا سيخلاّ ضعٝف ١ولا.
 ُٓٝا تٛول عرٚم ذاُّ ب ي ١إسصا ١ٝ٥يف ايرس ّٛامليشًشاً ١يصاا صاوٝفَ ١ها١سٝث ً ت ْشب ١اسيخلاَٗا ُٓٝ %12.2ا مل تشيخلّ يف صوٝف ١عهاظ.
ول :)2( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا ملي ا (امليٛإ ٚعلبٖا )
امليٛإ

علب امليٛإ

امليٛإ

املي ا

صوٝفَ ١ه١
(ٕ=)82

صوٝف ١عهاظ
(ٕ=)88

اسيبار نا

اجملُٛع

ى

%

ى

%

ى

%

يٕٛ

3

%3.7

0

%0.0

3

%1.8

2

نا2

ايل ي١

4.432

0.035

باي١

0.000

باي١
عا باي١

نثاااااار
َٔ يٕٛ

79

%96.3

88

%100.0

167

%98.2

صاااااااااٛر
ًَ١ْٛ

10

%12.2

39

%44.3

49

%71.2

22.526

عٓااااأٜٚ
ًَ١ْٛ

51

%62.2

52

%59.1

103

%39.4

0.171

0.679

رضٝاُّ
ًَ١ْٛ

73

%89.0

75

%85.2

148

%12.9

0.547

0.460

عا باي١

رسااااااااّٛ
ًَ١ْٛ

73

%89.0

74

%84.1

147

%13.5

0.891

0.345

عا باي١

َااااااااااااؿب
ًَٕٛ

46

%56.1

59

%67.0

105

%38.2

2.157

0.142

عا باي١

َااااااااااااؿب
أرضااا١ٝ
ًَ١ْٛ

71

%86.6

74

%84.1

145

%14.7

0.211

0.646

عا باي١

ٜيضح َٔ ازبل:ْ٘ )2( ٍٚ
 تٛول عرٚم ذاُّ ب ي ١إسصا ١ٝ٥يف علب امليٛإ املشيخلَ ١يف ايصاوٝفيـب يصااصوٝف ١عهاظك سٝاث ناْات قُٝا ١نااٚ 4.432=2ايل يا ً ٚ 0.035 ١ات ْشاب ١اسايخلاّ
نثر َٔ ي ٕٛيف عهاظ ُٓٝ 1005ا  % 96.3يف صوٝفَ ١ه.١
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 ٚتٛواال عاارٚم ااـب ايصااوٝفيـب يف اساايخلاّ ايصااٛر املًْٛاا ١يصاااْشب ١اسيخلاَٗا ُٓٝ %44.3ا يف صوٝفَ ١ه. %12.2 ١
 يف سااـب تٛواال عاارٚم يف اساايخلاّ نااٌ َاأ عٓاااًَْٛ ٜٔٚاا -١رضااٝاُّ ًَْٛاا-١رسَ -١ًَْٛ ّٛؿب ًََ -١ْٛؿب أرض ١ًَْٛ ١ٝسٝاث ً ات قا ِٝايل يا ١عٗٝاا نبٝعّاا نارب
َٔ َشيَ ٣ٛعٓ0.05 ١ٜٛ
عهاااظ  ً ٚاات

ول :)3( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا ملي ا ( ْٛاع ايصٛر َٔ سٝث:
املٛضٛع -ايظهٌَ -شاس ١ايصٛر)
صوٝفَ ١ه١
(ٕ=)82

ايصٛر

ْٛاع ايصٛر َٔ سٝث املٛضٛع

َٔ سٝث ايظهٌ

َشاس ١ايصٛر

صوٝف ١عهاظ
(ٕ=)88

اسيبار نا

اجملُٛع

2

ى

%

ى

%

ى

%

نا2

ايل ي١

َٛضٛع١ٝ

10

%12.2

26

%29.5

36

%78.8

7.901

0.005

باي١

َفرب٠

0

%0.0

17

%19.3

17

%90.0

24.147

0.000

باي١

نباي١ٝ

0

%0.0

2

%2.3

2

%98.8

2.656

0.103

عا باي١

ايصاااااااااااااٛر
املييا ع١

0

%0.0

0

%0.0

0

%100.0

-

-

عا باي١

َر ع

4

%4.9

16

%18.2

20

%88.2

7.738

0.005

باي١

َشيطٌٝ

7

%8.5

11

%12.5

18

%89.4

0.711

0.399

عا باي١

بٚا٥ر

2

%2.4

9

%10.2

11

%93.5

4.613

0.032

باي١

َفرعاااااااااااا١
(بٜه)٘ٝ ٛ

3

%3.7

9

%10.2

12

%92.9

2.928

0.087

عا باي١

سر٣

0

%0.0

1

%1.1

1

%99.4

1.322

0.250

عا باي١

ص ا٠

6

%7.3

40

%45.5

46

%72.9

34.312

0.000

باي١

َيٛسط١

2

%2.4

4

%4.5

6

%96.5

0.565

0.452

عا باي١

نبا٠

3

%3.7

1

%1.1

4

%97.6

1.220

0.269

عا باي١

ٜيضح َٔ ول:ْ٘ )3( ٍٚ
 تٛول عرٚم ذاُّ ب ي ١إسصا ١ٝ٥ـب ايصاوٝفيـب َهاٚ ١عهااظ يف ْاٛاع ايصاٛرَٔ سٝث املٛضٛع (ايصٛر املٛضٛعٚ ١ٝاملفرب )٠سٝث ناْت ْشب ١املٛضٛع ١ٝظهٌ نرب
يصوٝف ١عهاظ ٓشابَ %29.5 ١اا يف صاوٝفَ ١ها ١عكال ً ات ايٓشابَ %12.2 ١اا ايصاٛر

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

املفرب ;٠عهاْات ايٓشاب ١ايهارب ٣يف صاوٝف ١عهااظ ٓشابَ %19.3 ١اا يف صاوٝفَ ١ها١
عكل ً ت صفرّا.
 ُٓٝا تٛول عرٚم َٔ سٝث ايصٛر ازبُاي ١ٝيف نال ايصوٝفيـب. ُٓٝا تٛول عرٚم ذاُّ ب ي ١إسصا ١ٝ٥ـب ايصوٝفيـب َٔ سٝث ايظهٌ اآلسٞيًصٛر; عهإ يًظهٌ املر ع ق ١ُٝناَٚ 7.738=2شي ٣ٛايل ي ١ص ر َٔ َشيَ ٣ٛعٜٓٛا١
 0.05سٝااث ً اات ايٓشااب ١املناارب يصااوٝف ١عهاااظ ٓشاابُٓٝ %18.2 ١ااا يف صااوٝفَ ١هاا١
ٚ % 4.9ناااكيو ظبااال اسيالعاااا يف ايظاااهٌ ايااالا٥ر ;ٟعهاْااات ايٓشاااب ١ايهااارب ٣يصاااوٝف١
عهاظ ٓشبَ %10.2 ١ا يف صوٝفَ ١ه ١عبً ت ايٓشب ١قٌ قبكلار . % 2.4
ول : )4( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا ملي ا (ْٛع املٛضٛع-
ع ١٦ايفٔ ايصوف)ٞ
املٛضٛعاُّ ايصوف١ٝ
ٚايفٔ ايصوفٞ

(ٕ=)82

عهاظ

اجملُٛع

اسيبار نا

(ٕ=)88

ى

%

ى

%

ى

%

10

%12.2

38

%43.2

48

%28.2

سٝاسٞ

14

%17.1

15

%17.0

29

%17.1

عشهرٟ

0

%0.0

2

%2.3

2

%1.2

اقيصابٟ

13

%15.9

13

%14.8

26

%15.3

بٜأل

1

%1.2

0

%0.0

1

%6.

رٜاضٞ

0

%0.0

3

%3.4

3

%1.8

تارؽبٞ

1

%1.2

0

%0.0

1

%6.

ثكايف

14

%17.1

2

%2.3

16

%9.4

صوٞ

14

%17.1

2

%2.3

16

%9.4

اويُاعٞ

ْٛع املٛضٛع

صوٝفَ ١ه١

صااااااااااااااااااوٝف١
2

تعًُٞٝ

7

%8.5

0

%0.0

7

%4.1

سر٣

8

%9.8

13

%14.8

21

%12.4

اشبرب ايصوفٞ

0

%0.0

2

%2.3

2

%1.2

ع٦اااااااااا ١ايفاااااااااأ

اييكرٜر ايصوفٞ

48

%58.5

27

%30.7

75

%44.1

ايصوفٞ

اييوكٝل ايصوفٞ

34

%41.5

57

%64.8

91

%53.5

سر٣

0

%0.0

2

%2.3

2

%1.2

نا2

58.096

17.169

ايل ي١

0.000

0.001

باي١

باي١

483

484

ٜيضح َٔ ازبل:ْ٘ )4( ٍٚ
 تٛول عارٚم ذاُّ ب يا ١إسصاا ١ٝ٥اـب ايصاوٝفيـب يف ناٌ َأ ْاٛع املٛضاٛع ٚع٦ا١ايفاأ ايصااوفٞك سٝااث ناْاات قُٝاا ١نااا 17.169 ٚ 58.096=2عًاا ٢اييااٛايٚ ٞناْاات قُٝاا١
ايل ياا 0.00 ١قااٌ َاأ َشااي ٣ٛاملعٜٓٛاا 0.05 ١عٓااال يف ْااٛع املٛضااٛع ايصااوف ٕ ٞصااوٝف١
َه ١تٓٛعت يف َٛضٛعاتٗا َا ـب (ا ويُاعٚ ٞايشٝاسٚ ٞا قيصاابٚ ٟايثكاايف ٚايصاوٞ
ٚاييعًُٓٝ )ُٞٝا صوٝف ١عهاظ رنزُّ ايٓشب ١ايهرب ٣يف املٛضٛعاُّ ا ويُاع.١ٝ
 َا عُٝا ؽبا ع٦ا ١ايفأ ايصاوف ;ٞعٓاال ٕ اييكرٜار ايصاوف ٞناإ نثار يفصوٝفَ ١ه ١سٝث ً ت ايٓشبُٓٝ %58.5 ١ا يف صوٝف ١عهاظ ً ت ْشبيٗا . %30.7
 َااا اييوكٝاال ايصااوف ;ٞعهااإ نثاار يف صااوٝف ١عهاااظ سٝااث ً اات ايٓشااب١ُٓٝ %64.8ا يف صوٝفَ ١ه.%41.5 ١
را عّآَ :اقظٚ ١تفشا ْيا ٥ايلراس ١املٝلاْ١ٝ
ع ١ٓٝايلراس ١املٝلاْ:١ٝ
اسايخلَت ايباسثاا ١يف ايلراساا ١املٝلاْٝاا ١عٓٝاا ١اسبصار ايظاااٌَك نُااا عاالُّ ايباسثاا١
اسيُارَ ٠كا ً ١طخص ١ٝجملُٛعَ َٔ ١صاُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف ناٌ َأ صاوف ايلراسا١
ً ٚاااد عااالبِٖ  6طاااخا ٛاقاااع ثالثاااَ ١صاااُُـب إْفٛوراعٝاااو يصاااوٝفَ ١هااا١ك ٚثالثااا١
َصُُـب إْفٛوراعٝو يف صوٝف ١عهاظ; ٚذيو يًيعُل نثر يف صباٍ اإلْفٛوراعٝاو َأ
سااالٍ عًُااِٗ املباطاار َااع اإلساارا ايصااوفٞك ٚتصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااوك ٚصااواع ١ايبٝاْاااُّ
ٚتٛضٝح ايًُشاُّ اي كبر ٗا ايبٝاْااُّ سيا ٢تيها ٕٛيف طاهٌ إْفٛوراعٝاو ْٗاا ٞ٥يكارا٤
ايصوٝف ١امللرٚس.١
ٚقل ٚقع اسيٝار ايباسث ١يًع ١ٓٝاملٝلاْ ١ٝيإلوا  ١عً ٢املس ١ً٦ايظف ١ٜٛاملخيصا ١يصاُِٝ
اإلْفٛوراعٝااو يف نااٌ صااوٝفَ ١ثااٌ اسااِ اشب ا املُٝااز ٚساااِ اشب ا املشاايخلّ يف نااٌ
تصُٚ ِٝاملعيُل يف نٌ َٔ صوٝف ايلراس.١

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 ر  ٟايع ١ٓٝيف ايظهٌ اإلسراو ٞيإلْفٛوراعٝو:
ول :)5( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا يٛوْٗ ١ظر ايع ١ٓٝامليعًك١
ايظهٌ اإلسراو ٞيإلْفٛوراعٝو
سااااااا ١ً٦اسااااااايُار ٠املكا ًااااااا ١ايظخصااااااا ١ٝملصاااااااُُٞ
اإلْفٛوراعٝو ٚإوا اتِٗ
ٖااااااااااااااااااٌ ٜعاااااااااااااااااال
اإلْفٛوراعٝااااو ساااال
املساااي ٝاإلسراوٝاا١
اسبلٜث ١يف صاوٝفيو
ّ ٖاا ٛصباارب تصااُِٝ
ٜٛانااا ا اييطاااااٛراُّ
ازبُاي ١ٝيًصوٝف١؟
ٖاااٌ تصاااُُ ٕٛرَاااٛلّا
ساصاااااا ١ايصااااااوٝف١
سااااااااااااااااايخلاَٗا يف
تصاااااااااااااااااااااااااااااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝو؟

َاااااااااااااااااا سااااااااااااااااااب
اساااااااااااااااااااايخلاَهِ
ييصاااااااااااااااااااااااااااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝااااااااااااو يف
صوٝفيهِ؟

ٖاااٌ تراعااا ٞايكٛاعااال
اإلسراوٝااااااااااااااااااااا ١يف
اييصااُ ِٝعٓاال تٓفٝااك
اإلْفٛوراعٝو؟
تاااٛعر قٛايا ا ساصااا١
يصاااااااااااااااااااااااااااااااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝااااااااااااو يف
ايصوٝف١؟
َااااا َاااال ٣ا ساااايعاْ١
املفااااااتٝح اإلرطااااااب١ٜ
عٓااااااااااااال تصاااااااااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو؟

صوٝفَ ١ه١

صوٝف ١عهاظ

اجملُٛع

ى

%

ى

%

ى

%

ساااال املساااااي ٝاإلْفٛوراعٝاااا١
اسبلٜث١

2

%66.7

2

%66.7

4

%66.7

اإلْفٛوراعٝااو ٖاا ٛايً اا ١ايصااواع١ٝ
اسبلٜث ١يف ايعصر اسبايٞ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ٜعاال واازّ٤ا َاأ ٖٜٛيٗااا يهْٗٛااا ٍٚ
صااوٝف ١اساايخلَت اإلْفٛوراعٝاااو
ٗكا ايظهٌ يف ايصوف

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ْعِ

2

%66.7

2

%66.7

4

%66.7

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

ساااًٛب ولٜااال ٚساااٌٗ يف اسااايكباٍ
املعًَٛاُّ طرٜك ١نبايَ ١ٝبشط١

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ملُٖٝااا ١املٛضاااٛع ٚنباٖاٜيااا٘ عٓااال
ايكرا٤

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ييبشٚ ٝص ٍٛاملعً ١َٛإفب ايكار

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ييوفٝاااااز ايكاااااراٚ ٤ازبُٗاااااٛر عًااااا٢
ايكراٚ ٠٤ييشٗ ٌٝإٜصاٍ ايفهر٠

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ييشٗٚ ٌٝص ٍٛاملعً ١َٛيًُيًكٞ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ٜشٌٗ ٚص ٍٛاملعً ١َٛيًكار

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ْعِ

3

%100.0

2

%66.7

5

%83.3

سٝاّْا

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ٜٛول قٛاي ساص١

1

%33.3

2

%66.7

3

%50.0

2

%66.7

1

%33.3

3

%50.0

باُّ٥ا

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

سٝاّْا

2

%66.7

2

%66.7

4

%66.7

ٜٛول قٛاي ساص١

485

486

ٜيضح َٔ ازبل )5( ٍٚايياي:ٞ
 يإلوا  ١عٔ تشاؤٍٜ ٌٖ( :عل اإلْفٛوراعٝو سل املسااي ٝاإلسراوٝا ١اسبلٜثا ١يفصوٝفيو ّ ٖ ٛصبرب تصُٜٛ ِٝان اييطاٛراُّ ازبُايٝا ١يًصاوٝف١؟)ك ظبال ٕ َصاُُٞ
اإلْفٛوراعٝو يف صوٝف َهاٚ ١عهااظ واا ٛا عأ اإلْفٛوراعٝاو أْا٘ سال املساايٝ
اإلسراوٝاااا ١اسبلٜثاااا ١يف ايصااااوٝفٓ ١شااااب %66 ١ك ُٓٝااااا ناْاااات ايٓشااااب ١املقااااٌ يهاااإٛ
اإلْفٛوراعٝو ٜعل وزّ٤ا َٔ ٖٜٛا ١ايصاوٝف١ك ٚاإلْفٛوراعٝاو ٖا ٛايً ا ١ايصاواع ١ٝاسبلٜثا١
يف ايعصر اسباي ٞقبكلار . %33
 يإلوا ااا ١عااأ تشااااؤٍٖ( :اااٌ تصاااُُ ٕٛرَاااٛلا ساصااا ١ايصاااوٝف ١سااايخلاَٗا يفتصااُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝااو؟)ك واااب نااٌ َاأ َصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو صااوٝف َهاا١
ٚعهاظ ا(ْعِ) ٓشب ً ١ت %66.7ك ُٓٝا َٔ واب ا( ) مل تيااٚل ْشبيِٗ .%33.3
 يإلوا ااا ١عااأ تشااااؤٍَ( :اااا ساااب اسااايخلاَهِ ييصاااُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝاااو يفصااوٝفيهِ؟) عكاال تعاالبُّ إوا اااُّ عااراب عٓٝاا ١ايلراسااَ ١اأ َصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف
صوٝف َهٚ ١عهاظ; عُِٓٗ َٔ ٜعال اإلْفٛوراعٝاو ساًّ ٛا ولٜالّا ٚساٗال يف اسايكباٍ
املعًَٛاُّ طرٜك ١نبايَ ١ٝبشط١ك  َٔ َِٗٓٚواب أْ٘ ٜشاعل يف ذبفٝز ايكاراٚ ٤ازبُٗاٛر
عً ٢ايكرا٠٤ك ٜٚشاعل يف إٜصاٍ ايفهر .٠نُاا ٜشاٌٗ ٚصا ٍٛاملعًَٛا ١يًكاار ك َٚآِٗ َأ
واب أُٖ ١ٝاملٛضاٛع ٚنباٖاٜيا٘ عٓال ايكارا٤ك َٚآِٗ َأ وااب أْا٘ ٜشااِٖ يف تبشاٝ
ٚص ٍٛاملعً ١َٛإفب ايكار ٚامليًك.ٞ
 يإلوا اا ١عاأ اييشاااؤٍٖ( :ااٌ تراعاا ٞايكٛاعاال اإلسراوٝاا ١يف اييصااُ ِٝعٓاال تٓفٝااكاإلْفٛوراعٝاااو؟)ك وااااب َصاااُُ ٛاإلْفٛوراعٝاااو يف صاااوٝف َهاااٚ ١عهااااظ اااا(ْعِ)ك
ٓشب ً ١ت َ %83.3ا َٔ واب اا( ); عكل ً ت ْشبيِٗ .%16.7
 يإلوا  ١عأ تشااؤٍ (تاٛعر قٛايا ساصا ١يصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو يف ايصاوٝف١؟)كواااب َصااُُ ٛاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف َهااٚ ١عهاااظ ٓشاابَ ١يشااا ً ١ٜٚاات %50.0
يهٌ َٔ اإلوا يـبٜٛ( :ول قٛاي ساصٜٛ (ٚ )١ول قٛاي ساص.)١
 يإلوا اااا ١عاااأ تشاااااؤٍ (َااااا َاااال ٣ا ساااايعاْ ١املفاااااتٝح اإلرطاااااب ١ٜعٓاااال تصااااُِٝاإلْفٛوراعٝااو؟)ك واااب َصااُُ ٛاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف َهااٚ ١عهاااظ اااا( سٝاْا)
ٓشب ً ١ت ُٓٝ %66.7ا َٔ واب اا(باُ٥ا) ناْت ْشبيِٗ.%33.3

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ول :)6( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا يٛوْٗ ١ظر ايع١ٓٝ
امليعًك ١ايظهٌ اإلسراو ٞيإلْفٛوراعٝو

َاا َالُٖٝ ٣ا١
اساااااااااااااااااايخلاّ
ايرَااااااااااااااااااااااااٛل
ٚاملطاااااهاٍ يف
اإلْفٛوراعٝااااااو
ييٛضٝح ايٓكاا
املُٗ ١يًكار ؟

نٝاف ُٜراعاا٢
اساااااااااااااايخلاّ
لبٛذ تصاُِٝ
اإلْفٛوراعٝو
حبشااااااااااااااااا ا
املعًَٛااااااااااااااُّ
املٛوااااااااااااااااٛب٠
ٚازبُٗااااااااااااٛر
املشااااااااااايٗلد
عٓاااااااااااااااااااااااااال
اييصُِٝ؟
ٖااٌ تشاايخلَٕٛ
سط ٛاا ساصاا١
صااااااااوٝفيهِ
عٓاااااال تصااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو؟

نٝفٝاااااااااااااااااا١
نيا اااااااااااااااااااا١
ايعٓٛإ

صوٝفَ ١ه١

صاااااااااااااوٝف١
عهاظ

اجملُٛع

ى

%

ى

%

ى

%

ايرَٛل ٚايصٛر املرس ١َٛتضف ٞنباي ١ٝيًيصُِٝ
ٚتالَص َظاعر ايكار

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

تهُٔ املُٖ ١ٝيف ذب ٌٜٛايٓكا ٚاسبرٚد إفب رَٛل
ٚصٛر  ٚطهاٍ طٝك١

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

َُٗ ١ولًّا يف تٛضٝح املعًَٛاُّ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

َُٗ ١ولًّا يشٗٛي ١اسيٝعاب ايكار

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

َُٗ ١ييشٗ ٌٝاإلْفٛوراعٝو ٚاييٛضٝح

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ٖ ٞساض اإلْفٛوراعٝو; عاسيخلاَٗا ييٛص ٌٝاملعً;١َٛ
عجذا مل تٛول ايرَٛل ٚاملطهاٍ يف اييصُٜ ِٝعل
إْفٛوراعٝو

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ل ٕ ٜهٚ ٕٛاضوّاك ٚسط ٘ ٛطبيًف ١عٔ ك١ٝ
ايُٓٛذ
املٛاب املٓظٛر٠ك ٜ ٕ ٚراع ٞعلّ نثر ٠امليٛإ ايكاكب١

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

حبش ُٖ ١ٝاملٛضٛع ٚنٝف ١ٝإٜصاي٘ يًاُٗٛر يف
رٜك ١سًَٗٚ ١بشط١

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

َراعا ٠اييصُ ِٝحبش املٛضٛع املراب إٜصاي٘
يًاُٗٛر عً ٢رٜك ١اإلْفٛوراعٝو

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

لبٛذ اييصُٜ ِٝعرب عٔ املعًَٛاُّ املٛوٛب ٠لاسً٘ك
 ٚكيو تربل ُٖ ١ٝاملٛضٛع يًاُٗٛر ايكار

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ُٜراع ٢حبش ايف ١٦املشيٗلعٚ ١املٛضٛع املشيٗلد
ُٖٝيٗاك

ٜراع ٢عٓل اييصُ ِٝتبش ٝاملعًٚ ١َٛتٛلٜعٗا حبش
َع ٚوٛب نً ٝخرُّ  ٚرَٛل  ٚطهاٍ تٛضح يًكار
املٛضٛع املراب إٜصاي٘

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ْعِ

3

%100.0

2

%66.7

5

%83.3

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ظهٌ َلَ َع اييصُِٝ

2

%66.7

2

%66.7

4

%66.7

ظهٌ َشيكٌ عٔ اييصُِٝ

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

487

488

ٜيضح َٔ ازبل )6( ٍٚايياي:ٞ
 يإلوا اااا ١عاااأ اييشاااااؤٍَ( :ااااا َاااالُٖٝ ٣اااا ١اساااايخلاّ ايرَااااٛل ٚاملطااااهاٍ يفاإلْفٛوراعٝاااو ييٛضاااٝح ايٓكا اا املُٗااا ١يًكاااار ؟)ك ظبااال ٕ َصاااُُ ٞاإلْفٛوراعٝاااو يف
صاااوٝف َهاااٚ ١عهااااظ واااا ٛا ناييااااي :ٞإٕ ايرَاااٛل ٚاملطاااهاٍ َُٗااا ١وااالا يشاااٗٛي١
اسااايٝعاب ايكاااار ٚييشاااٗ ٌٝاإلْفٛوراعٝوكٚييٛضاااٝح املعًَٛااااُّ .نُاااا ْٗاااا ٖااا ٞسااااض
اإلْفٛوراعٝااااو; عاساااايخلاَٗا ييٛصاااا ٌٝاملعًَٛاااا .١عااااجذا مل تٛواااال ايرَااااٛل ٚاملطاااهاٍ يف
اييصُٜ ;ِٝعل إْفٛوراعٝو .نُا ْٗا تضاف ٞنبايٝا ١يًيصاُٚ ِٝتالَاص َظااعر ايكاار
ٚتهُٔ املُٖ ١ٝيف ذب ٌٜٛايٓكا ٚاسبرٚد إفب رَٛل ٚصٛر  ٚطهاٍ طٝك.١
 يإلوا  ١عٔ اييشاؤٍ( :نٝف ٜراع ٢اسيخلاّ لبٛذ تصُ ِٝاإلْفٛوراعٝو سشاملعًَٛاُّ املٛوٛبٚ ٠ازبُٗاٛر املشايٗلد عٓال اييصاُِٝ؟)ك ظبال ٕ َصاُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو
يف صوٝف َهٚ ١عهاظ وا ٛا ناييايٜ :ٞراعاَ ٞصاُِ اإلْفٛوراعٝاو لباٛذ تصاُِٝ
اإلْفٛوراعٝااوك ٚذيااو سش ا ُٖٝاا ١املٛضااٛع ٚنٝفٝاا ١إٜصاااي٘ يًاُٗااٛر يف رٜكاا ١سااًٗ١
َٚبشااااط١ك َٚراعااااا ٠اييصااااُ ِٝحبشااا املٛضااااٛع املااااراب إٜصاااااي٘ يًاُٗااااٛر عًاااا ٢رٜكاااا١
اإلْفٛوراعٝااوك ٚحبش ا ايف٦اا ١املشاايٗلعٚ ١املٛضااٛع املشاايٗلد ٚ .اال ٕ ٜهاا ٕٛايُٓااٛذ
ٚاضوّا ٚسط ٘ ٛطبيًف ١عٔ ك ١ٝاملٛاب املٓظٛر٠ك ٜ ٕ ٚراعا ٞعالّ نثار ٠املياٛإ ايكاكبا١ك
ٜ ٕ ٚعاارب اييصااُ ِٝعاأ املعًَٛاااُّ املٛوااٛب ٠لاسًاا٘ ٚ .ااكيو تااربل ُٖٝاا ١املٛضااٛع يًاُٗااٛر
ايكار ك ٚنكيو ٜراع ٢عٓل اييصُ ِٝتبش ٝاملعًٚ ١َٛتٛلٜعٗاا حبشا ُٖٝيٗاا َاع ٚواٛب
نً ٝخرُّ  ٚرَٛل  ٚطهاٍ تٛضح يًكار املٛضٛع املراب إٜصاي٘.
 يإلوا  ١عٔ اييشاؤٍ ٌٖ( :تشايخلَ ٕٛسط ٛاا ساصا ١صاوٝفيهِ عٓال تصاُِٝاإلْفٛوراعٝو؟)ك واب َصُُ ٛاإلْفٛوراعٝو يف صوٝف َهٚ ١عهااظ ااا(ْعِ) ٓشاب١
%83.3ك ُٓٝا َٔ واب اا( ) مل تيااٚل ْشبيِٗ .%16.7
 يإلوا  ١عٔ تشااؤٍ( :نٝفٝا ١نيا ا ١ايعٓاٛإ) عكال وااب َصاُُ ٛاإلْفٛوراعٝاويف صوٝف َهٚ ١عهاظ اا ( ظهٌ َلَ َع اييصُٓ )ِٝشب ً ١ات %66.7ك ُٓٝاا َأ
واب اا ( ظهٌ َشيكٌ عٔ اييصُٓ )ِٝشب ١مل تيااٚل .%33.3

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 ر  ٟا يع ١ٓٝيف ياااٛإ اإلْفٛوراعٝو:
ول :)7( ٍٚايفرٚم ـب صوٝفَ ١هٚ ١صوٝف ١عهاظ ٚعكا يٛوْٗ ١ظر ايع ١ٓٝامليعًك١
أيٛإ اإلْفٛوراعٝو

َاااااااااااااا َااااااااااااال٣
اساااااااااااااااايخلاَو
نُصااُِ يعاًاا١
امليااٛإ ٚاييٓاساال
ٗٓٝاااا  ٚاااـب املاااؿب
عٓااااااال تصاااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو؟

اساااااااااااااااايخلاّ
امليااااااااااااااااااااااٛإ
احملاٜااااااااااال ٠يف
اييصُ ِٝملسال
املسباب ايياي١ٝ
تٛظاااااف املياااااٛإ
ايبارب ٠يف تصُِٝ
اإلْفٛوراعٝاااااااااو
ناااااااايً ٕٛامللرم
ٚاملسضر ي رض

َياااااا ٢تُٛظااااااف
امليااااااااااااااااااااااٛإ
ايشاااااااااااسٓ ١يف
تصاااااااااااااااااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو؟

ًٖاااااا ٞتشاااااايٛسٞ
نُصاااُِ ياااٛإ
تصااااااااااااااااااااااااااُِٝ
اإلْفٛوراعٝاااااااااو
عٓااال تٓفٝاااكَ ٙااأ
يااااٛإ ايصااااوٝف١
املعيُل٠

صوٝفَ ١ه١

صاااااااااااااوٝف١
عهاظ

اجملُٛع

ى

%

ى

%

ى

%

َا ـب برواُّ املصفر ٚايبٓفشاٞ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

َا ـب برواُّ امللرم ٚايربتكايٞ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

مل ٜشيخلّ َٗٓ ٟا

3

%100.0

1

%33.3

4

%66.7

ييوكٝل اييٛالٕ يف اييصُِٝ

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

ييوكٝل املرؼب ١ٝيًكار

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

ييوكٝل اييٛالٕ يف اييصُٚ ِٝييوكٝل املرؼب ١ٝيًكار

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

يضرٚر ٠إسراوٚ ١ٝييوكٝل اييٛالٕ يف
اييصُٚ ِٝييوكٝل املرؼب ١ٝيًكار

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

ييٓاسل يٛإ اييصُِٝ

1

%33.3

1

%33.3

2

%33.3

يًيخفٝف َٔ سل ٠يٛإ اييصُِٝ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

إضفا ٤االٚ ٤ٚايراس ١يعـب ايكار ٚييٓاسل
يٛإ اييصُِٝ

2

%66.7

1

%33.3

3

%50.0

إذا تطً املٛضٛع ناملٛاضٝع امليعًك ١أَٔ ايلٚي١
ٚاإلرٖاب ٚاسبرٚب

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

تشيخلّ امليٛإ ايشاسٓ ١يف املٛاضٝع ايشاسٓ ١ناإلرٖاب
ٚازبرمبٚ ١اييوكٜراُّ

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

عٓل املسلام املُٗ ١ناسبرب ٚايكيٌ ٚاإلثار٠

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

عٓلَا ٜه ٕٛعٔ املسلام ايهبا ٠املُٗٚ ١ذيو
يًفت ا ْيباٙ

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

عٓل ٚوٛب َٛاضٝع َُٗٚ ١ذبيا يًفت ا ْيبا ٙاا

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7

يف املٛاضٝع ٚاملسبار ايعاوً ٚ ١عض املٛاضٝع املُٗ ١اي
تٓاس تصُ ِٝاإلْفٛوراعٝو امليٛإ ايشاسٓ١

سٝاّْا

1

%33.3

0

%0.0

1

%16.7

3

%100.0

2

%66.7

5

%83.3

0

%0.0

1

%33.3

1

%16.7
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ٜيضح َٔ ازبل )7( ٍٚايياي:ٞ
 يإلوا  ١عٔ اييشاؤٍَ( :ا َل ٣اسيخلاَو نُصُِ يعاً ١امليٛإ ٚاييٓاسل ٗٓٝاا ٚـب املؿب عٓال تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو؟) عًاِ ٜشايخلّ َصاُُ ٛاإلْفٛوراعٝاو يف صاوٝف
َهٚ ١عهاظ عاً ١امليٛإ ٓشب ً ١ت ٚ %66.7وا ٤اسايخلاّ املصاُُـب يالرواُّ املياٛإ
(َا ـب بروااُّ املصافر ٚايبٓفشااَ(ٚ )ٞاا اـب بروااُّ امللرم ٚايربتكاايٓ )ٞشابَ ١يشاا١ٜٚ
ً ت يهٌ َُٓٗا .%16.7
 يإلوا اا ١عاأ اييشاااؤٍ( :اساايخلاّ امليااٛإ احملاٜاال ٠يف اييصااُ ِٝملساال املساابابايياي )١ٝعكل اسيار َصُُ ٛاإلْفٛوراعٝاو يف صاوٝف َهاٚ ١عهااظ اإلوا ا ١ااا (ذبكٝال
اييااٛالٕ يف اييصااُ(ٚ )ِٝذبكٝاال املرؼبٝاا ١يًكااار ) ٓشاابَ ١يشااا ً ١ٜٚاات ٚ %33.3نااكيو
وا ُّ٤اإلوا  ١عٔ (ايضرٚر ٠اإلسراوٓ )١ٝشب ً ١ت.%16.7
 يإلوا اا ١عاأ اييشاااؤٍ (تُٛظااف امليااٛإ ايبااارب ٠يف تصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااو نااايًٕٛامللرم ٚاملسضاار ي اارض)ك ظباال ٕ َصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف َهااٚ ١عهاااظ
وا ٛا ا(إضفا ٤االٚ ٤ٚايراس ١يعـب ايكار ٚييٓاسل يٛإ اييصُٓ )ِٝشبُٓٝ %50 ١اا واا٤
ا سيبار عً( ٢يًيخفٝف َٔ سل ٠يٛإ اييصُٓ )ِٝشب ١مل تيااٚل .%16.7
 يإلوا  ١عٔ اييشااؤٍَ( :يا ٢تُٛظاف املياٛإ ايشااسٓ ١يف تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو؟)كظبل ٕ َصُُ ٞاإلْفٛوراعٝو يف صوٝف ايلراس ١وا ٛا اإٔ املياٛإ ايشااسٓ ١تُشايخلّ
عٓاالَا ٜيطً ا املٛضااٛعك ناملٛاض اٝع امليعًكاا ١ااأَٔ ايلٚيااٚ ١اإلرٖاااب ٚاسباارٚب ٜ ٚضّااا يف
املٛاضااٝع ايشاااسٓ ١ناإلرٖاااب ٚازبرمبااٚ ١اييوااكٜراُّ  ٚعٓاال املساالام املُٗاا ١ناااسبرب
ٚايكيااٌ ٚاإلثاااار ٚ ٠عٓااالَا ٜهااا ٕٛعااأ املساالام ايهااابا ٠املُٗااا١ك ٚذياااو يًفااات ا ْيبااااٙك
ٚناااكيو يف املٛاضاااٝع ٚاملسباااار ايعاوًااا١ك  ٚعاااض املٛاضاااٝع املُٗااا ١ايا ا تٓاسا ا تصاااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو امليٛإ ايشاسٓ١ك  ٚعٓل ٚوٛب َٛاضٝع َُٗٚ ١ذبيا يًفت ا ْيبا ٙاا.
يإلوا  ١عٔ تشاؤٍ ٌٖ( :تشيٛس ٞنُصُِ ياٛإ تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو عٓال تٓفٝاكٙ
َٔ يٛإ ايصاوٝف ١املعيُال٠؟)ك ظبال ٕ َصاُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف صاوٝف ايلراسا ١قال
وااا ٛا اااا( ) ٓشااب ١ناابا ً ٠اات ُٓٝ %83.3ااا َاأ واااب اااا( سٝاّْا) مل تيااااٚل ْشاابيِٗ
.%16.7

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 ر  ٟايع ١ٓٝيف ايبٝاْاُّ ٚتٛثٝكٗا:
وال :)8( ٍٚايفارٚم اـب صااوٝفَ ١هاٚ ١صاوٝف ١عهااظ ٚعكاا يٛوٗاْ ١ظار ايعٓٝاا ١يف

ايبٝاْاُّ ٚتٛثٝكٗا
صوٝفَ ١ه١
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ايصوٝفْ ١فشٗا
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اإلْفٛوراعٝو
ٖااااااٌ تشاااااايخلَ ٕٛرطااااااٝفا
يإلْفٛوراعٝو
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ول :)9( ٍٚايفرٚم ـب صوٝف َهٚ ١عهاظ يف
اسيخلاَُٗا ملْٛاع اييصاَ ِٝايبصر ١ٜايبٝاْ١ٝ
اشبرا ٥ازب راع١ٝ

طبه ١ايعالقاُّ

ايرسِ ايبٝاْٞ

اشبرا ٥ايظار١ٜ

تٗاايِ نُصااُِ عٓاال تبشااٝ
املعًَٛاااُّ ايطًٜٛاا ١يف تصااُِٝ
اإلْفٛوراعٝو

َا َلَ ٣شااُٖيو يف ذبرٜار
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ٜيضح َٔ ازبلٚيـب ( )9ٚ8ايياي:ٞ
 يإلوا  ١عٔ تشاؤٍ( :تُٛثل َصابر ايبٝاْاُّ املصُُ ١يف اإلْفٛوراعٝو َٔ ساالٍ)كواب َصُُ ٛاإلْفٛوراعٝو يف صوٝف ايلراسٓ ١شب ١نبا ٠عً ٢ايصوٝفْ ١فشٗاك ثاِ
ٚنا ُّ املْباٚ ٤املرانز ايبوثٚ ١ٝاملؤسشاُّ اسبه ٚ ١َٝٛساّا املؤسشاُّ اشباص.١

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

 يإلوا  ١عٔ تشااؤٍ( :ايبٝاْااُّ ٚاملعًَٛااُّ املشايخلَ ١يف تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو)كظباال ٕ َصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف َهااٚ ١عهاااظ نبعااٛا عًاا ٢وااٛاب ٚاساالك
 ٕ ٖٛٚته ٕٛايبٝاْاُّ ٚاملعًَٛاُّ املشيخلَ ١يف تصُ ِٝاإلْفٛوراعٝو طبيصرَٚ ٠فٗ.١َٛ
 يإلوا اا ١عااأ تشااااؤٍٖ( :اااٌ تشاايخلَ ٕٛرطاااٝفا يإلْفٛوراعٝاااو)ك وااااب نثااارَصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف ايلراساآ ١شااب ١ناابا ً ٠اات %83.3اااا(ْعِ) َااا َاأ
واب ا( ); عًِ تيااٚل ْشبيِٗ .%16
 يإلوا  ١عٔ تشااؤٍ( :عٓال اسايخلاّ اييصاُ ِٝايبصار ٟيًبٝاْااُّ يف صاوٝفيو ٟاملْٛاع تشيخلّ ظهٌ نثر؟)ك واب َصُُ ٛاإلْفٛوراعٝاو يف صاوٝف ايلراسا ١اإٔ
نثااار طاااهاٍ اييصاااُُٝاُّ ايبصااار ١ٜاسااايخلاَّا ناْااات ايشالساااٌ ايزَٓٝاااٚ ١طااابه١
ايعالقاُّك ثِ ايشوا  ١ايهالَ١ٝك ٚاشبرا ٥ايظار١ٜك ٚاشبرا ٥ازب راع.١ٝ
 يإلوا اا ١عاأ تشاااؤٍ( :قباااذا تٗاايِ نُص اُِ عٓاال تبشاا ٝاملعًَٛاااُّ ايطًٜٛاا ١يفتصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااو؟)ك ظباال ٕ َصااُُ ٞاإلْفٛوراعٝااو يف صااوٝف ايلراساا ١وااا ٛا
ٓشاااب ١دبااااٚلُّ ا ثااآـب َعّااااٚ( :ضااا ٛايبٝاْااااُّ يًكاااار َ -راعاااا ٠اييٓشاااٝل اإلسراواااٞ
يًصوٝفٚ )١ذيو قبعلٍ ُٓٝ %66ا واب عض عراب ع ١ٓٝايلراسٓ ١شب ١قً ١ًٝااا (َراعاا٠
اييٓشٝل اإلسراو ٞيًصوٝفٚ )١نكيو (ٚض ٛايبٝاْاُّ يًكار ).
 يإلوا  ١عٔ تشاؤٍَ( :ا َلَ ٣شاُٖيو يف ذبرٜر صٝاع ١احملي ٟٛقبٌ ذبًٜٛا٘ إفبإْفٛوراعٝو؟)ك ظبل ٕ َصُُ ٞاإلْفٛوراعٝو يف صوٝف ايلراس ١وا ٛا ٓشاب ١نابا٠
دباااٚلُّ  %50ااأِْٗ (َش اؤٚي ٕٛعك ا عاأ اييصااُ ِٝايبصاار ٟيإلْفٛوراعٝااو) ُٓٝااا واااُّ٤
اإلوا اا ١عاأٖٓ( :اااى تعااآٝ ٕٚااو نُصااُِ  ٚااـب احملااررَ ٜٔاأ قشااِ اييورٜاار) ٓشااب ١مل
تيااااٚل ٚ %33ناْاات ايٓشااب ١املقااٌ إلوا اآٖ( :١اااى ضباارر َشاا ٍٛ٦عاأ صااٝاع ١ايبٝاْاااُّ
يإلْفٛوراعٝو ) ُٓٝا مل ٜهٔ ٖٓاى َصاُِ َشاؤ ٍٚظاهٌ ناَاٌ عأ ضبياٚ ٣ٛطاهٌ
اإلْفٛوراعٝو يف ايصوٝفيـب.
 عُٝاا ٜيعًال قبعرعا ١اساِ اشبا ; عكال ساأيت ايباسثا ١طافًّٜٛا يف املكا ًا ١ايظخصاا١ٝنااٌ َصااُِ يف صااوٝف ايلراساا ٚ ١واااب َصااُُ ٛصااوٝفَ ١هاا ١ااأِْٗ ٜعيُاال ٕٚس ا
ٚ Hussein Fontساا ُٓٝ Mnاااا اعيُااالُّ صاااوٝف ١عهااااظ عًااا ٢ساا Israك ٚيهااأ
َصُُٗٝا ٜشيخلَ ٕٛس  Hacen Tunisiaظهٌ نرب َٔ اشب املعيُل يًصوٝف.١
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 َا ساِ اشب ; عكل واب َصُُ ٛصوٝفَ ١ه ١إٔ ساِ اشبا باُ٥اا ٜهإَٛااا ااـب (َ )9 -10 -11ااا يف صااوٝف ١عهاااظ; عكاال نبااع املصااُُ ٕٛعًاا ٢اساايخلاَِٗ
سباِ اشب َا ـب (.)10 -12
ساَ شّآَ :اقظ ١عرٚض ايلراس١
اسيربُّ ايلراس ١ايعالق ١ـب َي ااُّ علٜل٠ك ٚتعرض ايباسث ١عُٝا ْ ًٜٞياا ٥ايلراسا١
امليعًك ١اسيبار عرٚض ايلراس ١عً ٢ايٓو ٛايياي:ٞ
ايفرض امل :ٍٚتٛول عالق ١ارتبا  ١ٝـب اسيخلاّ اإلْفٛوراعٝو نفٔ وراعٝه ٞيف
ايصواع١ك ٚتطٛر اإلسرا يف ايصوف ايشعٛب.١ٜ
ثبياات صااو ١ايفاارض امل ٍٚسٝااث تٛواال عالقاا ١ارتبا ٝاا ١ااـب اساايخلاّ اإلْفٛوراعٝااو
نفاأ وراعٝهاا ٞيف ايصااواعٚ ١تطااٛر اإلساارا يف ايصااوف ايشااعٛب١ٜك ٚذيااو َاأ سااالٍ:
ْياااا ٥ايلراسااا ١اييوًًٝٝاااٚ ١املٝلاْٝااا ١اياا نااالُّ عٗٝاااا ايباسثااا ١عًااا ٢اسااايخلاّ تصااااَِٝ
اإلْفٛوراعٝااو َٛانباا ١يًعصاار اسباالٜثك ٚامليطااٛر يًصااواع ١ايَٝٛٝاا ١اي ا تظاابع رعباااُّ
ايكااار َاأ ساارعٚ ١قياا٘ ٚق ًاا ١ا العاا٘ عًاا ٢املٛاضااٝع ايصااوف ١ٝايطًٜٛاا ;١ثااا ناال ٕ
اإلْفٛوراعٝو ٜعل تطٛرّا سلٜثّا ملطهاٍ اإلسرا ايصوف.ٞ
ايفاارض ايثاااْ :ٞتٛواال عالقاا ١ارتبا ٝاا ١ااـب تطااٛر اساايخلاّ اإلْفٛوراعٝااوك ٚتطااٛر
صواع ١املشيكبٌ " صواع ١ايبٝاْاُّ" يف ايصوف ايشعٛب.١ٜ
ثبيااات صاااو ١ايفاااارض ايثااااْ ٞسٝاااث تٛواااال عالقااا ١ارتبا ٝااا ١ااااـب تطاااٛر اساااايخلاّ
اإلْفٛوراعٝو ٚتطٛر صواع ١املشيكبٌ " صواع ١ايبٝاْاُّ" يف ايصوف ايشعٛب١ٜك ٚذيو َأ
سااالٍ :طااٗلُّ صااواع ١ايبٝاْاااُّ تطااٛرّا َاأ سٝااث إسراوٗااا يف ايصااوف ايعاملٝااٚ ١ايعر ٝاا١
سلٜثّاك ٚذيو َٔ سالٍ ٚضعٗا يف سل اييصُُٝاُّ ايبصر ١ٜاملخيًف ١اي عرضايٗا ايباسثا١
عً ٢عراب ع ١ٓٝايلراسَ َٔ ١صُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف صاوف ايلراسا ١ايا نالُّ عًا٢
ٕ صااواع ١ايبٝاْاااُّ صاابوت تأسااك طااهٌ اإلْفٛوراعٝااو عٛضّااا عُااا ناْاات عًٝاا٘ َاأ
سطٛر  ١ًٜٛذاُّ نبٌ صعبَٚ ١عكلٜٓ ٠صرد عٓٗا ايكار .
ايفاارض ايثايااث :تٛواال عالقاا ١باياا ١إسصاااًّٝ٥ا ااـب تطااٛر اييهٓٛيٛوٝاااك ٚاعيُابٖااا يف
اإلسرا ايصوف.ٞ

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ثبيت صو ١ايفرض ايثايث سٝاث تٛوال عالقا ١بايا ١إسصااًّٝ٥ا اـب تطاٛر اييهٓٛيٛوٝاا
ٚاعيُابٖااا يف اإلساارا ايصااوفٚ ٞذيااو َاأ سااالٍ :اساايخلاّ َصااُُ ٞصااوٝف ايلراساا١
يااارباَ طبصصااا ١إلْياااا اإلْفٛوراعٝاااو ٚاعيُابٖاااا نربْااااَ Adobe Illustrator
ٚناكيو إعطاا ٤بٚراُّ ملصااُُ ٞصاوٝف ١عهاااظ ملٛانبا ١ارل اييطااٛراُّ يف عأ اإلساارا
ايصوف.ٞ
ايفااارض ايرا اااعٖٓ :ااااى عالقااا ١ذاُّ ب يااا ١إسصاااا ١ٝ٥يف تطاااٛر اإلسااارا ايصاااوف ٞيف
ايصوف ضبٌ ايلراس١ك ٚاسيخلاَٗا يف صواع ١ايبٝاْاُّ.
ثبيات صااو ١ايفارض ايرا ااع سٝااث ٖٓااى عالقاا ١ذاُّ ب ياا ١إسصاا ١ٝ٥يف تطااٛر اإلساارا
ايصااوف ٞيف ايصااوف ضبااٌ ايلراسااٚ ١اساايخلاَٗا يف صااواع ١ايبٝاْاااُّك ٚذيااو َاأ سااالٍ:
اسيخلاّ اإلْفٛوراعٝو ٚتصُ ُ٘ٝملٛاضاٝع صاواع ١ايبٝاْااُّ املظايًُ ١عًا ٢قالر نابا َأ
املعًَٛاُّ ٚاملرقاّ اي جسرا اإلْفٛوراعٝو اا َٔ سالٍ ايرَٛل ٚاملطهاٍ تصٌ ظهٌ
سٌٗ  ٚنرب يًكار ك َٔ سالٍ تبش ٝاملعًَٛاُّ ايصاٛر ٚايرساَٛاُّ اييعباٜا ١يف صاوف
ايلراس.١
ساب سّا :ايٓيا ٥ايعاَ ١يًلراس١
 -1نظفت ايلراس ٕ ١عًِ اإلْفٛوراعٝو َٛوٛب َٓك قل ِٜايزَإ ٚيهأ َاع تطاٛر
بٚر ٠ايصااواع ١تٛظٝفاا٘ ظاهٌ ر٥ااٝص عُٝااا ٜعاارد سايًّٝااا صااواع ١ايبٝاْاااُّ  ٚصااواع١
اإلْفٛوراعٝو.
 -2ناالُّ ايلراسااَ ٕ ١اأ ٖااِ ايعٓاصاار ازبراعٝهٝاا ١يإلْفٛوراعٝااو ٖاا ٞايرَااٛل
ٚاملطهاٍ اي تظهٌ وزّ٤ا ًَُّٗا َٔ اييصُ ِٝيف نٌ َأ صاوف ايلراسا١ك ثاِ ايرساّٛ
ايبٝاْٝاا١ك ٚاييعباٜاا١ك ٚاشباارا ٥ك ٚازباالاٍٚك ٚايرساا ّٛامليشًشااً١ك سٝااث كبٝاازُّ صااوٝف١
َه ١ا يهار رَٛل ساصٗ ١ا يف بعاتٗا اي.١َٝٛٝ
ٚ -3ضوت ايلراساَ ٕ ١شااس ١ايرسا ّٛناْات صا ا ٠يف ناال ايصاوٝفيـبك ٚذياو
ٓشب ١نبا٠ك ٚكبٝزُّ صوٝف ١عهاظ ٛوٛب إ اراُّ يرسَٗٛا اإلْفٛوراعٝه.١ٝ
 -4نظفت ايلراس ١عٔ كبٝز صوٝفَ ١ه ١عٔ صوٝف ١عهاظ اسيخلاَٗا يًرَٛل
يف نبٝع تصُُٝاتٗاك  ٚظهٌ طبيًف يف نٌ َار٠ك ٚذياو َأ ساالٍ ايفارٚم ذاُّ ايل يا١
اإلسصا.١ٝ٥
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 -5كبٝاازُّ نبٝااع اييصااُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝهٝاا ١يف صااوٝف ايلراساا ١اساايخلاَٗا
اي اي ملنثر َٔ ي ٕٛيف اييصُ ِٝثا ٜؤنل ُٖٖ ١ٝكا ايعٓصر ازبراعٝه ٞيف اإلسارا
ايصوفٚ ٞتطٛر ايصوا ع ١ايشعٛب١ٜك ٚضباٚيا ١واك ٗا يًكاار َأ ساالٍ ايعٓاا ٜٔٚاملًْٛاٚ ١
املرضٝاُّ املً١ْٛك  ٚاملؿب املًٕٛك  ٚاملاؿب أرضاًَْٛ ١ٝا١ك  ٚايرسا ّٛاملًْٛا ١عًا ٢صافواتٗا
املخيًف.١
ٚ -6ضاااوت ايلراساااٚ ١واااٛب ايفااارٚم املخيًفااا ١يف صاااوٝف ايلراسااا ١يف اسااايخلاَٗا
يٛساااا ٌ٥ايفصاااٌ اييكًٝلٜااا ;١عهاااإ املنثااار تهااارارّا يف اسااايخلاَ٘ يًزٚاٜاااا ٚايفٛاصاااٌ
ٚازبااالاٚ ٍٚاإل ااااراُّك ثاااِ املرضاااٝاَُّ .اااا يف ٚساااا ٌ٥ايفصاااٌ اسبلٜثااا ;١عهاااإ املنثااار
اسيخلاَّا ٖ ٛعٓصر ايصٛرك ثِ ايعٓأٜٚك ثِ ايبٝاض.
 -7ظٗاااارُّ ايلراساااا ٕ ١نثاااار ايعٓاصاااار اييٝبٛعراعٝاااا ١اساااايخلاَّا ٖاااا ٞايعٓااااا.ٜٔٚ
ٚايعٓا ٜٔٚاملنثر ظٗٛرّا ناْت ايعٓا ٜٔٚاملُيال٠ك ًٜٝا٘ ايعٓاٛإ ايعُاٛبٚ ٟايعٓاٛإ ايعارٜض.
ُٓٝااا وااا ُّ٤اارل ايعٓااا ٜٔٚاملنثاار تهاارارّا :ايعٓااٛإ املفااربك ٚايعٓااٛإ املاالر ك ٚايعٓااٛإ
املٓطًل َٔ ايُٝـبُٓٝ .ا تت نثر ٚساا ٌ٥اإل ارال املشايخلَ ١يف ايعٓاا :ٜٔٚسارٚد عٓاأٜٚ
ًَْٛاا١ك ٚاساايخلاّ رضاا ١ٝيًعٓااأٜٚك ثااِ س ا ساافٌ ايعٓااا .ٜٔٚنُااا ناالُّ ايلراساإ ١
ا ساايخلاّ املَثااٌ سباااِ اشبا نااإ ٜاارتاَ ٚااا ااـب  12ٚ 9يف نااٌ َاأ صااوٝف َهاا١
ٚعهاظ.
 -8نُا رلُّ صوٝفَ ١ه َٔ ١سالٍ اسيخلاَٗا يٛسا ٌ٥إ رال ايعٓا ٜٔٚييصُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝو ظاهٌ واكاب ٚطبيًاف يف ناٌ َار٠ك ٚنثار ٠اسايخلاَٗا يًعٓاٛإ املٓطًال
َٔ ايُٝـب زبكب ايكار ملنرب نِ َٔ قرا ٠٤املٛاضٝع ٚاملي َٔ ٕٛسالٍ سرن ١ع.٘ٝٓٝ
 -9كبٝزُّ صوٝفَ ١ه ١اسيخلاَٗا يًبٝاض قبشاساُّ نرب َأ صاوٝف ١عهااظ;
ثا ٜيٝح يًكار رؼب ١ٝنرب.
 -10نظااافت ايلراسااا ٕ ١صاااوٝف ١عهااااظ تشااايخلّ ايصاااٛر ايصا ا ا ٠يف تصااااَِٝ
اإلْفٛوراعٝو ظهٌ نرب َٔ صوٝفَ ١ها١ك َأ ساالٍ :ايصاٛر املٛضاٛع١ٝك ٚاملفارب٠ك
اي تأت ٞظهٌ ٖٓلسٜ ٞيُثٌ يف با٥رَ ٚ ٟر ع َ ٚشيط ٚ ٌٝبٜه.٘ٝ ٛ
 -11ظٗاااارُّ ايلراساااا ٕ ١نثاااار املٛاضااااٝع ايصااااوف ١ٝاياا ا تااااأتٗ ٞااااا تصااااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝاااو ناْااات املٛاضاااٝع ذاُّ املضاااُ ٕٛا ويُااااعٞك ٚايشٝاساااٞك ٚا قيصاااابٟك

ا دباٖاُّ اسبلٜث ١إلسرا صواع ١ايبٝاْاُّ (اإلْفٛوراعٝو) يف ايصوف ايشعٛب١ٜ

ٚايثكايفك ناْات املنثار اسيٝاارا َأ قباٌ َصاُُ ٞاإلْفٛوراعٝاو يف ناٌ َأ صاوٝف
ايلراسا١ك ٜٚااأت ٞعالٖا املٛاضااٝع ايرٜاضااٚ ١ٝايصاوٚ ١ٝاييعًُٝٝااٚ ١ايعشاهر ١ٜثااِ املٛاضااٝع
اييارؽبٚ ١ٝايلٓ ١ٜٝٓشب ١قً.١ًٝ
ٓٝ -12اااات ايلراساااا ٕ ١نثاااار ايفٓاااا ٕٛايصااااوف ١ٝاياااا ذبياااا ٟٛعًاااا ٢تصااااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝاو ناْات اشبارب ايصاوفٞك ثااِ اييكرٜار ايصاوفٞك ٚاييوكٝال ايصاوفٓ ٞشااب١
َيكار ١ك ُٓٝا وآ ٤شب ١قً ١ًٝولًّا يف املكاٍ ٚاْعلّ ٚوٛب ٙيف اسبلٜث ايصوف.ٞ
 -13اساايخلَت صااوٝف ١عهاااظ تصاااَ ِٝاإلْفٛوراعٝااو يف وااكب ايكاارا ٤يف ا ييفاااُّ
يًيوكٝكاُّ ايصوف١ٝك ُٓٝا ناْت صوٝفَ ١ه ١تٗايِ اسايخلاّ اإلْفٛوراعٝاو ٚتٛظٝفا٘
يف اييكارٜر اي ١َٝٛٝظهٌ َظٛم سي ٢تهش نثر علب َٔ ايكرا ٤ايَٝٛٝـب.
 -14نااالُّ ايلراسااا ٕ ١اإلْفٛوراعٝاااو ٜعااال سااال املسااااي ٝاإلسراوٝااا ١اسبلٜثااا ١يف
صوف ايلراس١ك نُا ٕ اإلْفٛوراعٝو ٖ ٛايً  ١ايصواع ١ٝاسبلٜث ١يف ايعصر اسباي.ٞ
ٚ -15ضوت ايلراسُٖٝ ١ا ١ايرَاٛل ٚاملطاهاٍ يشاٗٛي ١اسايٝعاب ايكاار ك ٚييشاٌٗٝ
اإلْفٛوراعٝااوك ٚييٛضااٝح املعًَٛاااُّ .نُااا ْٗااا ٖاا ٞساااض اإلْفٛوراعٝااو; عاساايخلاَٗا
ييٛص ٌٝاملعً١َٛك نُا ْٗا تضف ٞنباي ١ٝيًيصُٚ ِٝتالَص َظاعر ايكار .
 -16نظفت ايلراس ٕ ١نيا  ١عٓاا ٜٔٚاإلْفٛوراعٝاو تهآ ٕٛشاب ١نابا ٠ظاهٌ
َلَ َع اييصُ ِٝيف نٌ َٔ صوف ايلراس.١
ٓٝ -17ااات ايلراسااا ٕ ١اسااايخلاّ املياااٛإ احملاٜااال ٠يف تصاااُ ِٝاإلْفٛوراعٝاااو ٜهااإٛ
ي رض ذبكٝل اييٛالٕ يف اييصُٚ ِٝذبكٝل املرؼب ١ٝيًكار .
 -18نظاافت ايلراساا ٕ ١امليااٛإ ايبااارب ٠تُٛظااف يف تصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااوك نااايًٕٛ
امللرم ٚاملسضااار; ٚذياااو ي ااارض إضااافا ٤ااااالٚ ٤ٚايراسااا ١يعاااـب ايكاااار ك ٚييٓاسااال ياااٛإ
اييصُ.ِٝ
 -19ظٗااارُّ ايلراسااا ٕ ١املياااٛإ ايشااااسٓ ١تُٛظاااف يف تصاااُ ِٝاإلْفٛوراعٝاااو عٓااال
املٛاضاااٝع امليعًكااا ١اااأَٔ ايلٚياااٚ ١اإلرٖاااابك ٚاسبااارٚبك ٚازبرمبااا١ك ٚاييواااكٜراُّٚ .عٓااال
املساالام املُٗاا ٚ ١املساالام ايهاابا ٠املُٗااٚ ;١ذيااو يًفاات ا ْيباااٙك ٚنااكيو يف املٛاضااٝع
ٚاملسبار ايعاوً.١
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ٚ -20ضاوت ايلراسا ٕ ١تصاُ ِٝاملعًَٛااُّ ٚايبٝاْااُّ ٜشايٗلد اإٔ ٜها ٕٛطبيصارا
َٚفَٗٛا يًكرا٤ك نُا ٕ تٛثٝل املعًَٛاُّ املصابر املعيُل ٠نإ ي٘ ُٖ ١ٝنابا ٠يف ناٌ
َٔ ايصوٝفيـبك ٚسصٛصا صوٝفَ ١ه.١
 -21إٕ املصُِ يف نٌ َٔ صاوٝف ايلراساَ ١شاؤ ٍٚعأ تصاُ ِٝاإلْفٛوراعٝاو قباا
ٜٓاس سٝاي٘ ايكٜٛ ٟس ٞي٘.
ٚ -22ضاااوت ايلراساااَ ٕ ١ااأ ٖاااِ املطاااهاٍ ايبصااار ١ٜاملشااايخلَ ١يف تصاااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝااو ٖاا ٞايشالسااٌ ايزَٓٝااٚ ١طاابه ١ايعالقاااُّ ٚايشااوا  ١ايهالَٝااٚ ١اشباارا٥
ايظارٚ ١ٜازب راع ١ٝيف نٌ َٔ صوٝف ايلراس.١
 -23نظفت ايلراس ٕ ١اإل ار ايٓشب ١ييصُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝو ٜها ٕٛإ اارّا ًَّْٛاا
يف عهاظك ُٓٝا يف صوٝفَ ١هٜ ١ه ٕٛاإل ار نخطً َ ٛك ١س ٍٛاييصُ.ِٝ
ٚ -24واااااالُّ ايباسثاااااا ٕ ١اإلْفٛوراعٝااااااو يف صااااااوٝف ١عهاااااااظ ٜهاااااا ٕٛملٛضااااااٛع
ناَاااٌ يف صااافوٚ ١اسااال٠ك َثاااٌ صااافو ١ناًَااا ١عااأ ا ْيخا ااااُّك ٚعٗٝاااا عااال ٠عٓااإٛ
صااااوف١ٝك ُٜٚضااااِ اإلْفٛوراعٝااااو اااااا نْٗٛااااا عًّٓااااا ولٜااالّا َٚثرّٜااااا يًكااااار ٜ ٟ .هاااإٛ
تا عّااااا يعاااالَٛ ٠اضااااٝع طبيًفاااا ١يف ايصاااافو ١ذاتٗاااااك ُٓٝااااا يف صااااوٝفَ ١هااااٜ ١هاااإٛ
اإلْفٛوراعٝو َشيكًًّا قبٛضٛع يكات٘.
ٚ -25ولُّ ايباسث ٕ ١ايعٓا ٜٔٚيف صوٝف ١عهاظ ته ٕٛطبيًف ١باسٌ ٚسار اإل ار.
قبعٓاآٖ ٢اااى عٓااٛإ يإلْفٛوراعٝااو سااار إ ااار اإلْفٛوراعٝااوك ٚعٓااٛإ خساار سااا باسااٌ
إ ار اإلْفٛوراعٝوك ُٓٝا يف صوٝفَ ١ه ١ايعٓٛإ ٚاسل يإلْفٛوراعٝو سٛا ٤نإ ج ار
ّ .
 -26نظاااافت ايباسثاااا ٕ ١صااااوٝفَ ١هاااا ١كبٝاااازُّ اساااايخلاّ ايبٝاااااض ااااـب املااااؿب
باسااااٌ اإلْفٛوراعٝااااوك ٚاساااايخلاّ ايبٝاااااض قبشاااااساُّ طبيًفااااَٚ ١يفاٚتاااا ١نااااٌ َاااار٠
نفاصااااٌ ااااـب اإلْفٛور اعٝااااو ٚاملٛاضااااٝع املساااار ٣عًاااا ٢ايصااااوٝف ;١ثااااا عطاااا ٢راساااا١
يًعااااـب يالْيكاااااٍ ٗاااالٜٚ ٤ٚشاااار ااااـب املٛاضااااٝع املخيًفاااا ١يًصااااوٝف .١يف سااااـب ٕ صااااوٝف١
عهاااااظ اييزَاااات ايبٝاااااض ظااااهٌ ناااارب نفاصااااٌ ااااـب اإلْفٛوراعٝااااو ٚاملٛاضااااٝع
املسر ٣عً ٢ايصفو.١
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رل َا اْفربُّ ٘ ايلراس ١عٔ ايلراساُّ ايشا ك َٔ ١سٝث ْكا ا تفام ٚا سيالد:
 -1اتفكااات براسااا ١ايباسثاااَ ١اااع براسااا ١ايعًٝااااْ ٞيف ٕ نثااار ْاااٛاع اييصاااُُٝاُّ
اإلْفٛوراعٝهٝاا ١اساايخلاَا يف ايصااوف ٖاا ٛاإلْفٛوراعٝااو ايثا ااتك  ٕ ٚعًاا ايبٝاْاااُّ
املشيخلَ ١يف اييصُُٝاُّ اإلْفٛوراعٝه ١ٝقل اييعبا عٓٗاا بٝاْااُّ ٚاضاوٚ ١طبيصار٠
َٚفٗ ١َٛيًكار .
نُاا اتفكات براسا ١ايباسثاَ ١اع براساا ١ازبٓال ٟيف ُٖٝا ١تصاُ ِٝايبٝاْااُّ ٚتٛصااًٗٝا
يًكرا ٤يف قاي اإلْفٛوراعٝو ظهٌ وكاب ًَٚفت ٕ ٚ .اإلْفٛوراعٝاو ٜعيارب ي ا ١إ صاار١ٜ
َُٗ ١يف إعطا ٤املعًَٛاُّ ٚقٛيبيٗا ظهٌ إسراو ٞسً ِٝيكرا ٤ايصوٝف.١
 -2اتفكاات براساا ١ايباسثااَ ١ااع براساا Baggio ١يف َعرعاا ١ايعٓاصاار ايبٓاٝ٥اا ١اياا
تشيخلّ يف اإلْفٛوراعٝوك ٚاسايخلاّ ايرسا ّٛايبٝاْٝا ١يف تٛصا ٌٝاملعًَٛااُّ .نُاا اتفكات
براس ١ايباسثَ ١ع براس Roselyn ١يف اعيُاب ايصواع ١املكرٚ ٠٤ٚاملر ١ٝ٥عً ٢اإلْفٛوراعٝاو
نادبا ٙسلٜث.
ٚاتفكت ٜضا َع براسٚ Marietta ١خسر ٕٚيف اعيُاب ايصاواع ١اسبلٜثا ١عًا ٢تصاُِٝ
ايبٝاْاُّ ٚإسراوٗا يف طهٌ ايرس ّٛايبٝاْ ١ٝنأسًٛب ولٜل َيباع يف ايصاواع ١اإلساباْ١ٝ
ملٛانب ١اييطٛر ٚدبلٜل رٚتـب اإلسرا اييكًٝل.ٟ
 -3اتفكاات براساا ١ايباسثااَ ١ااع براسااٚ ١براساا Dick١يف ُٖٝاا ١ايرساا ّٛايبٝاْٝاا ١يف
ايصوف ايربالٚ ١ًٜٝاإلسباْٚ ١ٝايربٜطاْٚ ١ٝاعيُااب اإلْفٛوراعٝاو نأسال املبٚاُّ املُٗا ١يف
صواع ١ايّٛٝك  ٕ ٚاسيخلاّ اإلْفٛوراعٝو ػبعٌ ازبُٗٛر امليا ع يًصواع ١املرٚ ١ٝ٥املكار٠٤ٚ
نثر اْيباٖا  ٚنثر وك ا مليا ع ١ايكضاٜا اي ربر يف طهٌ إْفٛوراعٝو.
 -4اسيًفت براس ١ايباسث ١عٔ ايلراساُّ ايشا ك ١يف احبت:ٞ
 كبٝزُّ ايلراس ١كنر تار ٜاإلْفٛوراعٝو َٔ لاْ ١ٜظأت٘  ٚلا ١ٜظٗٛر ٙعًَ ٢اراييار ٜيف ايصواع ١ايعامل.١ٝ
 براس ١عٓاصر اييصُ ِٝاي كبٝز ٗا اإلْفٛوراعٝو يف صوف ايلراسَ ١أ سٝاثايرَٛل ٚاملطهاٍ ٚعاٖا.
 إسرا ايكص ايصوف ١ٝطرٜكَ ١بيهر ٚ ٠نثر وك ّا يًكراَ ٤أ ساالٍ تصاُِٝاإلْفٛوراعٝو طرٜك ١اسرتاعَٚ ١ٝلرٚس.١
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 كبٝزُّ ايلراس ١يٛضاٝح رٜكا ١اسايخلاّ ايبٝاْااُّ امليٓٛعاٚ ١تٛثٝكٗاا َأ املصاابراملخيًف ١يصوف ايلراس.١
 كبٝزُّ ايلراس ١قبعرع ١رٜك ١إسرا اإلْفٛوراعٝو يًبٝاْااُّ ٚايكصا ايصاوف١ٝيف صوف ايلراس.١
 كبٝزُّ ايلراس ١انيظاد نثر ايفٓ ٕٛايصاوف ١ٝاسايخلاَّا يفأ اإلْفٛوراعٝاويف صوف ايلراسٚ ١نكيو قٌ ايفٓ ٕٛايصوف ١ٝاسيخلاَا يإلْفٛوراعٝو.
 كبٝااااازُّ ايلراسااااا ١انيظااااااد ادباااااا ٙاملٛضاااااٛعاُّ ايصاااااوف ١ٝاياااا تشااااايخلّاإلْفٛوراعٝو َثٌ ا دبا ٙايشٝاس ٚ ٞا ويُاع ٚ ٞا قيصابٖٚ ٟهكا.
ساب عًا :التوصيات
َاا ٔ ساااالٍ ايٓياااا ٥اياا تٛصاااًت ااااا ايباسثااا ١يف ٖاااك ٙايلراسااا١ك سروااات عااالب َااأ
اييٛصٝاُّ اي مبهٔ ذنرٖا يف ايٓكا احبت:١ٝ
 -1بع ٠ٛاملٗيُـب اإلسرا ايصوف َٔ ٞايباسثـب يلراس ١اإلْفٛوراعٝاو َأ وٛاْبا٘
املخيًفااٚ ١اييطبٝاال عًٝاا٘ اساايخلاّ عٓٝاااُّ ايصااوف ايشااعٛب١ٜك  ٚااكيو مبهاأ
ايك ٍٛإٕ ايلراساُّ ايعر ٝا ١عأ اإلْفٛوراعٝاو ساٛد ربار َأ سٝاز ايلراسااُّ
ايصوفٚ ١ٝايعر  ١ٝايٓابر.٠
 -2بعاا ٠ٛصااواب ايفهاار ٚاييااأيٝف يهيا ااَ ١ؤيفاااُّ َٓظااٛر ٠عاأ اإلْفٛوراعٝااوك
 ٚكيو ربيفَ ٞظهً ١قً ١املصابر ايعر  ١ٝاملٛثك ١عٔ اإلْفٛوراعٝو.
 -3ا سيفاب َٔ ٠دبر  ١صوٝفَ ١ه ١اي كبٝزُّ ا يالاعٗا يفأ اإلْفٛوراعٝاو يف
ايصوف ايشعٛب ١ٜنْٗٛا  ٍٚصوٝف ١قلَت عً ٢تصُْٚ ُ٘ٝظرٙك ٚسصصات
ياا٘ قشااِ َشاايكٌ يف ايصااوٝفٜٗ ١اايِ ااجسرا اإلْفٛوراعٝااو ٜٚيهااَ ٕٛاأ عرٜاال
اإلعلاب ٚعرٜل احمليٚ ٣ٛعرٜل اييصُ.ِٝ
 -4اسبااث عًاا ٢تاالرٜص ايطااالب ٚايطايباااُّ يفاأ تصااُ ِٝاإلْفٛوراعٝااوك َاأ سااالٍ
تطبٝك ِٗ عً ٢راَ اييصاُ ِٝاشباصاَٚ ١عارعيِٗ أُٖٝا ١ايرَاٛل ٚاملطاهاٍ يف
اإلْفٛوراعٝو.
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ُٖ ١ٝإعطاَ ٤صُُ ٞايصوف بٚراُّ َيخصصا ١يف إسارا اإلْفٛوراعٝاو ٚعال
املسااااص ايعًُٝاااا ١ايشااااًَ ١ُٝاااأ سااااالٍ اييطبٝاااال ايصااااوٝح يكٛاعاااال ايعٓاصاااار
ازبراعٝهٚ ١ٝاييٝبٛعراع.١ٝ
سااث ايصااوف ايشااعٛب ١ٜعًاا ٢ا ساايفابَ ٠اأ ْيااا ٥ايلراساا ١ملااا اااا َاأ عا٥اال ٠يف
ذبشـب اسيخلاّ اإلْفٛوراعٝو ظهٌ إسراو ٞنثر اسرتاع١ٝك ٚقبا ًٜٝال َاع
تطٛر ايصواع ١ايشعٛب ١ٜيٛٝان رؤ.2030 ١ٜ
صبح اإلْفٛوراعٝو سل بٚاُّ ايصواع ١اسبلٜث ١يف عصرْا اسباي ٚ ٞسل ٖاِ
َهْٛااااُّ صاااواع ١ايبٝاْااااُّٚ .يااااكيو ػبااا ٕ ٜٓضاااِ اإلْفٛوراعٝاااو يًُااااٛاب
اييلرٜشاا ١ٝيف قشاااّ ايصااواع ١يف ازباَعاااُّ ايشااعٛب١ٜك ٜ ٕ ٚهاا ٕٛياا٘ َاآٗ
سا يًيطبٝل.
ا ٖيُاااّ اإلْفٛوراعٝااو اييفاااعًٚ ٞاإلْفٛوراعٝااو امليواارى (املٛطاأ وراعٝااو)
ظهٌ نرب نَٓ ْ٘ٛيظرّا ظهٌ نبا يف طبه ١اإلْرتْت ٚنْٛا٘ املسارع
اْيظارّا يف ٚسا ٌ٥اييٛاصٌ ا ويُاع ٞاملخيًف ١ـب ايكراٚ ٤ازبُٗٛر.
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The Current Trends of Journalism Data Direction
(infographics) in Saudi Newspapers is considered
to be an applied study on two major newspapers
in Saudi Arabia which are Okaz and Makkah
Abstract
The study aims to identify the classification of the topics that use the infographics whether they are social, cultural, political or economic topics.
In addition, it focuses on knowing the most common journalism types
that use the infographics designs, and the most prominent features of
the graphics characteristics used in designing the infographics. The
study also introduces the most important visual designs that are used in
infographics designing through an analytical study on Okaz and Makkah
newspapers for the years 2016 and mid of 2017, in addition to the field
study that targeted the infographics designers in both newspapers.
For the important role that the infographics play in the Saudi printed and
electronic newspapers nowadays, the study focused in answering the
main following question: into which extent the infographics are used in
the Saudi press. As part of its results, the study showed that the most
important graphic elements of the infographics are the symbols and
shapes that form a key part of the design in both newspapers in concern, following that data and expression charts, maps, tables and successive drawings. The study also showed that the most common topics
that rely on infographics are the social, political, economic and cultural
topics and considered to be the favorite choices by the infographics designers, followed by sports, medical, educational and military topics with
a minor percentage of choosing the topics that have historical or religious content. Among the recommendations of the study, the researcher
encourages the Saudi press to get benefit of the results of this study as
they help in enhancing the usage of the infographics in a professional
way and with the correspondence of Saudi journalism improvement that
meet the 2030 vision.
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Communicative Factors Affecting Purchasing
Behavior of University Female Students
“Field Study”

Abstract
Personal and non-personal communication has many roles. It conveys
ideas and beliefs، directs behavior and trends towards a specific goal.
Due to the importance of this role ، this study aims at identifying the role
of different communication factors: traditional ، modern and personal
communication and their role affecting purchasing behavior of female
university.
The study examined the effect of communication methods on purchasing
behavior through the impact of advertisements using AIDA model that
measures students' level of attention and their interest extent in these
advertising، that resulting a desire to buy as well take actual behavioral
responses.
The researcher used survey methodology and a questionnaire on a
sample of female students at King Saud University that reached (400)
individuals of bachelor students in all university faculties.
The study concluded the following results:
• The family took the first position among the most important sources
of personal communication that influence purchasing decision of study
sample.
• Respondents are exposed to advertisements through social networks
more than traditional media.
• Audience attention is influenced by advertisements based on more
than one sense، using both audio and video.
• Advertisement exciting beginning is the first key to attract consumers'
attention and interest.
• Repeating advertisement display leads to a desire to buy the product
in the study sample.
• Students' confidence in advertising for products provided in social
networks is weak.
• Different communicative factors in this study affect purchasing behavior of female university students came with (medium degree).
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Opinion Articles and the Events of Asifat Al-Hazm
in the Saudi Arabia Daily Press

“An analytical study in the framework of media framing theory”

Abstract
Opinion Articles and the Events of Asifat Al-Hazm in the Saudi Daily Press: An
analytical study in the framework of media framing theory.
The study aimed to identify the opinion articles of the events of Asifat Al-Hazm
in the Saudi daily press. The descriptive analytical method was used for the
analysis of opinion articles. (726) newspaper articles were analyzed in the period from (22/4/2015) to (26/3/2015). The researcher was interested in the functions of the four theories of media: identifying the problem, providing a causal
analysis, and its referee nature (or moral judgments) in it and promoting ways to
solve them as well as to identify the impact of time development and its
strengths or weaknesses and linking them to the goals of Asifat Al-Hazm.
The study highlights the most important results in determining the problems of
Asifat Al-Hazm. The issue of protecting the legitimacy in Yemen came in the
first place with a rate of 7.38%, then the security problem in second place with
2.14%, then the religious problem ranked third with a rate of 4.11%, and then
the problem of Saudi security and neighboring countries in the fifth place with a
rate of 3.3%.
As for the causal analysis of the problem, the security factor came in first place
with a rate of 3.45%, then opinion articles that do not correspond to any of the
causes of Asifat Al-Hazm in the second place with a rate of 5.32% and then the
religious reason in the third place with a rate of 2,17%.
With regard to the nature of referee or the moral judgments of the problem and
its causes, referring to the legality of Asifat Al-Hazm proof process, the study
showed that the opinion articles were not based on any statement or law of Asifat Al-Hazm operation which is ranked first with a high percentage of 4.90%.
In order to promote solutions for Asifat Al-Hazm, and based on the framework of
the resolution of the international conflict (in Yemen), the articles which were not
based on any framework of the solution of the problem of Asifat Al-Hazm were
ranked first with a rate 2.98%, and then based on the solution with a rate of
(0.7%). Then, in third place (repeated) coercion / competition, political solution,
and nothing was published with a rate of 3.0%. Then, in sixth place withdrawal /
avoidance, calmness and harmonization with a rate of 1.0% The eighth rank did
not mention any problem solving of Asifat Al-Hazm by settlement

The results of the study also revealed that the opinion articles focused (which
indicates the strength of opinion articles) on some aspects of the events of the
Asifat Al-Hazm (the problem and the causes of Asifat Al-Hazm), which were in
line with the aims of the first and second Asifat Al-Hazm: which was responding
to the Yemeni president's demand to confront the aggression against his country and its people by the Houthi militias and the forces of its ally Ali Abdullah
Saleh and protect the legitimacy in Yemen. It clearly omitted (which indicates
the weaknesses of opinion articles)the removal of the threat to the security of
the Kingdom and neighboring countries which was considered the third the third
aim of Asifat Al-Hazm with a rate of 3.3% which means 22 articles out of 726
articles.
The opinion articles also overlooked other aspects: the moral judgment of the
problem and the reasons for Asifat AlHazm to return to the legality of Asifat AlHazm process, as well as the promotion of conflict resolution, based on the
frameworks of resolving the international conflict (in Yemen) and not touching
the latter goal of Asifat Al-Hazm target which is the importance of the elements
associated with Asifat Al-Hazm. In this study, only in two elements: to identify
the problem and provide causal analysis. The results of the study also indicate
that there is a correlation in all distributed weeks in the size of the theoretical for
time management. The first week took the highest percentage followed by the
second week, then the fourth week, then the third week. It is realized that the
third week was less than the fourth week with 26 articles out of a total of 726
articles with a ratio of 3.58 to identify the problem and 35 articles with 4.28 to
promote problem solution; thus making the door open to conduct studies and
add recommendations that lead to opinion articles development of Saudi daily
press opinion Articles.
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Confiscation of Sudanese Newspapers and its
Impact on the Integrity of the Press
“Analytical and field study”

Abstract
This study tackled the phenomenon of the confiscation of Sudanese newspapers and the pro and against views towards this confiscation in light of the recent recurrence of this matter in a frightening manner, a matter which made
many journalists, media professionals and academics believe that Sudan according to international official reports has become a late rank regarding the
freedom of press and publication, Whereas journalists and experts have conflicting statements towards confiscation same said: confiscation is not the solution, but the solution in the application of the law, while others said the confiscation of newspapers and stop printing is contrary to the Constitution. The research addresses the problem of the study by adopting the descriptive approach. The researcher uses the descriptive methodological approach on a
case study and content analysis, as well as adopting the historical method to
analyze the media discourse of the Sudanese press.
The study concluded that the confiscation of Sudanese newspapers is carried
out in accordance with exceptional procedures of the National Security Service
under the National Security Law, which gave the right to post and pre-printing
censorship of Sudanese newspapers. The study also concluded that one of the
reasons for confiscating newspapers in Sudan is some sensitive issues raising
and cross the red lines in some other issues related to some political leaders, in
addition to leading daring argument on controversial issues, and addressing
social security issues on a daily basis.
The study recommended that the press laws and press publications of Sudan
put some restrictions on the freedom of the media in general and the freedom of
the printed press in particular. The most prominent of these restrictions are the
censorship and legislative restrictions represented in the articles of some of the
Press and Publications Law of 2009, in addition to political and economic pressures, which sometimes the Sudanese press experience, most notably the confiscation post and pre-printing censorship.
The study stressed that freedom of the press is a human right and called for the
need for guarantees for public freedoms, freedom of opinion, expression and
publication, and the right to access information, along with the need to provide
laws and legislations that guarantee freedom of opinion and expression. The
study also underlined the need to create mechanisms to cease confiscation with
more role and intervention of the National Council for Press and Publications,
and press organizations at large.
Key words: Confiscation of newspapers, freedom of press and publication,
press law, exceptional procedures, national security law, censorship, legislative
restrictions, political pressure, National Press Council.
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Governance of the Audiovisual Scene in Morocco
in Light of Law 03-77
Abstract
The Law of Audiovisual Communication No. 03-77 aims to guarantee
freedom of expression, adherence to professional ethics and respect for
human rights, with respect for the dignity of citizens, intellectual
pluralism and the principles of democracy. As well as contribute to the
economic, social, cultural and media development nationally and locally
in a competitive framework that ensures the diversity of service
offerings, pluralistic trends and ideas and the effective contribution of all
audiovisual actors in the promotion of this sector. As well as the support
and development of the public sector for audiovisual communication,
providing quality and competition for carrying out the functions of the
public utility, encouraging and encouraging private investment in this
sector, creating a productive national audio-visual connection and
promoting the development of Moroccan culture and civilization by
encouraging a national audiovisual industry. The Act also seeks to
enable public and private operators and investors to access the
audiovisual field to ensure the quality of services in a sound competitive
environment based on pluralism of ideas and trends, support and
development of national audiovisual productions based on Moroccan
human resources and national qualifications and respect for laws and
regulations relating to human rights Author and Neighboring Rights.
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The Reality of Religious Talk shows and its
Relationship in the Religious Culture

“A field study on Arab graduate/undergraduate youth according
to the Dependency Theory of the media.”

Abstract
This present study aims to determine the reality of religious talk shows
and its relationship in the Religious culture.
The study used the (questionnaire) on a simple random sampling (400)
Arab undergraduate students studying at Jordanian universities in the
Hashemite Kingdom of Jordan to solicit their views on the talk show (fraternity forearms) the study adopted the Dependency Theory of the media. This study showed the following results:
1. Most of the study population watches “Fraternity Forearms” show
permanently and the degree of dependence is great.
2. Reasons and objectives to adapt (fraternity forearms show) is the way
the show is introduced; the reality and guests’ uniqueness in management of dialogues are spontaneous and realistic.
3. The cognitive impacts were the most important that resulted from both
follow-up and watching the show by the study sample followed by behavioral impacts and then sentimental impacts.
Keywords: accreditation, dialogue programs, reality television, influence,
religious culture
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The Role of Public Relations in Risk Management
"A Descriptive Study on the Public Relations Administrations of the
Arab Press Organizations"

Abstract
This study seeks to examine the role of public relations in risk management in terms of its ability, and its reliance on methods of forecasting,
strategies and techniques. The study has been applied on the public relations administrations of the Arab press institutions (Egypt and Saudi
Arabia). The problem of this study grew out of the main question of:
What is the role of public relations in risk management in the Arab press
institutions? To achieve the objectives of the study, the researcher conducted a comprehensive survey of the press organizations in Egypt and
Saudi Arabia, which reached to 21 governmental, private and mixed institutions. He also conducted a field survey on all public relations practitioners in these institutions, using the interview questionnaire, which their
number reached to 100 respondents.
Although the Public Relations administrations of the Arab press organizations suffer severely from lack of qualification in risk management, the
study findings concluded that they rely heavily on risk forecasting methods such as team participation, consulting experts and specialist, brainstorming, safety analysis, and that they have a high capacity for risk
management , and strongly manages the general and institutional risks
through a preventive plan to keep the reputation of the institution and
reduce the negative impact of the risks. They use the following coping
strategies: risk avoidance, risk enhancement, risk taking, the benefit
from risk opportunity, and alleviation of risk severity. Also, the public relations administrations of the Arab press organizations use the following
media strategies: response and defense; confidentiality, reservation, and
social culture, meaning building, information adaptation, and focus strategy. They also rely heavily on the following means of communication
that included: lectures, conferences, symposiums, and their accounts on
social networks, the new media, newspapers and magazines issued by
the institution, newsletters, and the website of the institution.
The results of the study have supported their suggested hypotheses in
which there is a correlation relationship between the degree of public
relations ability to manage risks and the objectives, the degree of reliance on forecasting methods, media strategies and risk coping strategies.
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Recent Trends in Researches& Studies of the News
Credibility in the Digital Media Age
Abstract
The problem of the research lies in identifying the new trends in the
news credibility researches and studiesin the digital age in terms of the
research interest and the used methodology through survey of the scientific literature in the Arab and Foreign countries which is published in scientific and peer-reviewed journals during the study period (20122017).Providing an entire conclusion of the most prominent outputs of
the news credibility in the digital age related researches andstudies and
the conclusions of the recent media researches and studiesin this concern.
The goals of the study are as follows. Comparing the research trends
and the theoretical and methodological frameworks of the Arab and Foreign studies of the news credibility in the digital media age. the use of “
Meta-Analysis” method through which the findings are interpreted in a
comprehensive and deeper manner due to the use of the qualitative
analysis method. The total number of studies is 140, out of which are
36Arab studies and The total number of foreign studies is 104
The fields of research interests, theoretical and methodological frameworks and informational and applied additions focused on the following
axes:
1. Studies which linked between the news credibility and that of the
mass media.
2. Studies which focused on comparing the extent of the news credibility in the new and traditional mass media.
3. Studies which focused on measuring the news credibility at the times
of conflicts.
4. Studies which linked the news credibility with the interaction, setting
of the public agenda and traditional mass media.
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Professional Roles in Television News: A Study of
Gulf States Television Channels
“A Content Analysis Study”

Abstract
The Purpose of this study is to examine the nature of the professional roles
practiced in news programs in the Gulf States and Yemen official Satellite
channels, which were chosen according to a geopolitical typology that includes
staple Arab states, unstable Arab states and non-Arab countries.
The study examines the nature of variables related to news coverage such as
topic, format, and sources of news. Also, the study investigates the professional
roles in the form of neutral and interpretive styles of reporting. In addition, the
roles of monitoring, loyalty to government, and service, civic, and entertainment
roles are examined.
This study is based on several theoretical frameworks such as Professional
Practice and theoretical approaches related to Professional Roles, in addition to
approaches related to professional roles in news content.
Applying content analysis, the study examined 5297 news items taken from the
channels chosen for this study. Among the major results, there were four topics
which were most important, comprising almost three quarters of all topics
(72.6%). Topics related to politics and government made up 24%, followed by
military and national defense topics with 19.7%, followed by economic, finance,
and commerce topics with 15.8%. Also, sport topics made up 13.1% of the total
news coverage.
With regards to format, the regular format of presenting the news was the most
used in news programs with 74.2% of all items. In terms of news sources, the
most widely used source was the television station itself (without specifying other sources) which made up 38.5% of all items. In second place, came official
sources with 33% of the items.
In terms of professional roles in news coverage, the study found that neutral
style of reporting came first with 62.9%, followed by the interpretive style of reporting with 36.8% . There was little use of the other styles of reporting such as
service, entertainment, civic, or monitoring style of reporting.
The study found statistically significant differences between the various television channels in terms of topics of news coverage, format, news sources, and
the practice of professional roles related to the geopolitical typology adopted in
the study.
In addition, this study confirms what has been discussed in Western studies
about the large correlation between topic of news coverage, source of news,
and professional roles which has an influence on the practice of professional
roles.
Finally, the study recommends the examination of the role of crises and the influence they might have on the nature of news coverage and the practice of professional roles.
Key terms: Professional Roles, news coverage, government television channels, news programs, content analysis.

.

537

538

Professional Roles in
Television News: A Study of
Gulf States Television
Channels
“A Content Analysis Study”

Dr. Saber Hasan Tor
Faculty Member in The Department of Mass Communication
King Saud University – Riyadh

539

540

Effect of Usage Social Media on Values of Female
Villagers in Sharqia Governorate
“Field Study”

Abstract
The study aims to identify the correlation between repetition of social
media use and family political, educational, and religious values.
The researcher uses media survey method by applying a questionnaire
on a sample of 400 female villagers in Sharqia.
The study yields the following results:
1: The majority of respondents are exposed to social media alone 91.9
% , 58.1% of them are exposed in the evening of ( 5-10 women ) ,
79.7% from respondents are exposed every day , and 48.3% are exposed to social media from ( 1-3 hours) aday .
2: Independent variables are correlated significantly with the value of
family cohesion the most inspirational variables was : the age of the
wife in question - the education of the person in question - the job of
the person in question - repeated exposure to social media.
3: Positive political values generally , but they are more clear with regard
to participation in elections , and it is less clear with regard to participation in parties.
4: Exposure to social media it has negative effect on there social values
of the respondents , this is negative effect increases with repeated
exposure .
5: Repeated exposure of the respondents to these sites has a negative
impact and this is inconsistent with the high religious values of the respondents which is due to the other sources not covered in the study
such as : ( Family - Mosque - Specialized religious channels , other
sources) .
.
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