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: دور اإلعالمو اسعالديديف ا اسديالليف سددااللاملع اردمللالسر سالالسر اسعالديدا        

  درال  ميلاىي  ا ملاي  جلر

 -مدملاري تيظيه اسفدملسيملع ا إداراع اسدمقملع اسدملم  بملجلملمدالملع اسعالديدا    

درال  ولفي  مقملرى  عدى عيي  مً ممملرلي اسدمقملع اسدملم  ا جملمدالملع  

 اسقطملعني اسدملو واخلملص

قالالالسايفر ا اهامل الالالملع اردس يالالال   : اسيظالالالملو اقيمقالالالي واسيظالالالملو اإلعممالالالي 

 اردمللسر

 ارطالالملمني اردددقالال  بقطالالملامل رأالالني ارالالس ر ا مياقالالت اسفيالاللاي اسد الالملر ي     

 بملسدطبيق عدى قيملدر ارس ر اسعديدا  سدعيملرر

درالالالال   -الالالالدملامملع اسطدبالالال  اسعالالالديداني سيلالالالملالج اسديالالالالج اهجدنالالالملعي   

 معاي  عدى عيي  مً طدب  اجلملمدملع احلأيمي  ا ملاي  اسساملض

الالالتاتيايملع اسددملمالالج مالالت ولالالملالج اهعالالمو سالاللع ارداالالل ني اإلعممالاليني ا         

 درال  معاي  عدى عيي  مً اردال ني اإلعمميني -اسيزاراع اسعديدا  

درال  حتديدي  سدييال  مالً    -“ عمللف  احلزو”تيملول اسياف اسعديدا  سدنديملع 

 اسياف اسيرقي 

ا  -اسياليرر اسه ييالال  جلنديالملع رعملاالال  اقادالملو ا ارندأالال  ساللع اجلن الالير     

  ملاي  اسساملض ال درال  معاي 

سقطالالملامل ارالالس ر  تالالياتاامل الالملع اسطملسبالالملع اسعالالديداملع جلالالي مدملجلالال   الالبأ    

  درال  معاي  -اسعديدا  

سالالاليزارر اسداالالالملرر واهلالالالدونملر اسعالالالديدا  ا تيعيالالال      اإلتيالالالملسي دور اقى الالالط  

حبال  تأنيدالي سييالج درجال  ارملجعالدري ا       -  ارعد دك عالً اسعالدت ارقداللر   

 اسدمقملع اسدملم 

اامل ملع ارسضى جلي اخللمملع اسياي  بملسديملداع اخلملرجيال  سعد الفى   

 درال  ميلاىي  -اسقياع ارعدا  ا ملاي  مخيس م يط 
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جملمٛ العطبٗٛ لإلعالً ٔاالتصاه، زٔضٖٛ عمىٗٛ ستكىٛ وتدصصٛ باالحشٕخ ٔالسضاغاات يف زتااالت اإلعاالً ٔاالتصااه      ا (1

 .اإلٌػاٌ٘ مبدتمف فطٔعْ

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

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

 .اإلعالً ٔاالتصاه

 .ختضع مجٗع املٕاز امللسوٛ لمىذمٛ لمتشكٗي العمى٘ املتدصص (4

 :تلحن الحشٕخ ٔالسضاغات لمٍشط باجملمٛ، ٔفلًا للٕاعس الٍشط التالٗٛ (5

يف اللضاٖا اإلعالوٗاٛ الات تتبما      اإلصتمٗعُٖٛ ٖكُٕ الحشح وكتٕبًا بمغٛ عطبٗٛ غمٗىٛ، ٔتلحن األعاخ بالمغٛ أ . أ

 .شلك

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

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

 .ٖعتىس الحاسح األغؼ العمىٗٛ يف  افٛ خبٕاتْ ٔأُ ٖتحع قٕاعس التٕثٗق العمى٘ املػتدسوٛ باجملمٛ أُ  خ.

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

 (.ٔاملالسق ٔاملطادع

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

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

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

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

 عاَ ضأٙ أصاشابّا ٔال تعا  بالضاطٔضٚ عاَ ضأٙ ادتىعٗاٛ، ٖٔتشىان و لفِٕاا         الحشٕخ ٔالسضاغاات املٍشإضٚ باجملماٛ تعا      (6

 .املػ ٔلٗٛ  اومٛ عَ صشٛ ٔزقٛ املعمٕوات ٔاالغتٍتادات

7)        ٛ تٕدااااااْ املطاغااااااالت ارتاصااااااٛ باجملمااااااٛ إا ضٟااااااٗؼ ٠ِٗااااااٛ التشطٖااااااط عمااااااٜ ال ٖااااااس اإللك ٌٔاااااا٘ ارتااااااا  باجملماااااا

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

 ٔاالتصاهاجملمٛ العطبٗٛ لإلعالً 

 قػي اإلعالً -داوعٛ املمك غعٕز 

 11451 الطٖاض 2456 . ب 

 املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛ

ح أٔ السضاغٛ بأضقاً وتػمػمٛ سػ  تػمػن اإلشاضٚ إلّٗاا يف ثٍاٖاا   تطصس املطادع ٔاهلٕاوش يف ٌّاٖٛ الحش

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

، ٔزٔضٖااااااااااااااٛ وعمااااااااااااااي الصااااااااااااااشافٛ   Journalism & Mass Communication Quarterly ٔاإلعااااااااااااااالً

 ، ٔبعض اجملالت العطبٗٛ.Journalism & Mass Communication Educator ٔاإلعالً
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 اإلشاضٚ األٔا لمىطدع:

  تاب:

عاٟمٛ(، عٍٕاُ الكتاب فتح قٕض )ودٍٖٛ الٍظر ٌقطتني9 الٍاطر فاصمٛ، سـٍٛ الٍظـر القـ٦     اسي امل٤لف )ا٧ٔه فالثاٌ٘ فال -

 القٕض( فاصمٛ، رقي الصفحٛ وشبٕقًا ب ص أٔ ص ص.

 وثاه9

 .12(، ص1024عم٘ عبدالرمحَ العم٘، ا٫ع٦ً يف عصر العٕملٛ )الرٖاض9 العبٗكاُ لمطباعٛ ٔالٍظر، 

 عح يف زٔضٖٛ:

ثاٌ٘ فالعاٟمٛ( فاصمٛ، فتح ع٦وـٛ نٍصـٗ" نعٍـٕاُ البحـ  أٔ الدراسـٛ القـ٦  التٍصـٗ"ن فاصـمٛ،         اسي امل٤لف )ا٧ٔه فال -

اسـي الدٔرٖــٛ ٔرقـي اإمــٛ الُ ٔ ــد فـتح قــٕض )الظــّر أٔ الفصـن ٔالشــٍٛ القـ٦  القــٕض( ٌقطــتني9 أرقـاً الصــفحا  الــ         

 ص أٔ ص ص. ٖظغمّا كاون البح  فاصمٛ، رقي صفحٛ ا٫طارٚ أٔ صفحانّا الُ ٔ د  وشبٕقٛ بـ

 وثاه9

(9 1004عم٘ عبدالرمحَ العم٘، نالصـحافٛ يف عصـر العٕملـٛن، اإمـٛ العربٗـٛ ل٬عـ٦ً ٔا٥نصـاه، العـدد ا٧ٔه، )ٌـٕفىرب           -

 .22، ص 20 – 14

 ا٫طارٚ الثاٌٗٛ التالٗٛ وباطر9ٚ

 )نطبق يف حالٛ الكتب ٔالبحٕث(

 ٕقًا بـ ص أٔ ص ص.املر ع الشابق فاصمٛ، رقي الصفحٛ أٔ الصفحا ، الُ ٔ د، وشب .2

 وثاه9

 .13 – 11املر ع الشابق، ص ص  .1

 ا٫طارٚ الثاٌٗٛ ٔوا بعدِا9

 )يف حالٛ عدً ٔرٔدِا وباطرٚ(

 اسي العاٟمٛ لمى٤لف فاصمٛ، رقي الصفحٛ أٔ الصفحا ، الُ ٔ د، وشبٕقًا بـ ص أٔ ص ص. .2

 وثاه9

 .12العم٘، ص  .1

 اللّٗىا9ٔيف حالٛ ٔ ٕد أكثر وَ ور ع لمى٤لف ٌفشْ سبقت ا٫طارٚ 

اسي عاٟمٛ امل٤لف فاصمٛ، الكمىٛ ا٧ٔىل وَ العٍٕاُ أٔ  زٞ وٍْ وتبٕعًا بث٦ث ٌقـا  دالـن نٍصـٗ" ن...ن فاصـمٛ، رقـي       .2

 الصفحٛ أٔ الصفحا  وشبٕقًا بـ ص أٔ ص ص.

 وثاه9

 .12العم٘، نا٫ع٦ً ...ن، ص  .3

 ا٫طارٚ لمىرا ع ا٧ ٍب9ٛٗ

، Journalism & Mass Communication Quarterlyٛ ٔا٫عـ٦ً  ٖشـتددً ا٧سـمٕب املتبـع ٌفشـْ يف دٔرٖـٛ الصـحاف      

 .AEJMCال  نصدرِا مجعٗٛ نعمٗي ا٫ع٦ً ٔالصحافٛ ا٧ورٖكٗٛ 
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 فٗسٖٕال وٕاقع يف املطأٚ متكص بلضاٖا املتعملٛ املضاوص
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 تقديم
 

 
ِصا ِٕ العسز الجاٌ٘ ٔالعشطَٖ وَ اجملمٛ العطبٗٛ لإلعالً ٔاالتصاه الت باتت ٔاسسٚ وَ أِي 

مٛ عطبٗٛ وٍافص الٍشط العمى٘ احملكي يف زتاالت اإلعالً ٔاالتصاه بكافٛ فطٔعّىا، ٔأضشت اجمل

وَ سٗح مشٕلٗتّا ملٕضٕعات اإلعالً يف شتتمف اضداٞ الٕطَ العطب٘، ٔوَ سٗح وػاِىات 

الحاسجص وَ شتتمف السٔه العطبٗٛ غٕاٞ يف الحشٕخ ٔالسضاغات ٔامللاالت العمىٗٛ الت تٍشطِا 

املعاٖ  اجملمٛ، أٔ يف وػاِىاتّي الكطميٛ يف حتكٗي وا ٖطز لمىذمٛ وَ عٕخ ٔزضاغات ٔفق أعمٜ 

العمىٗٛ. ٔاجملمٛ تٕادْ يف الٕقت اذتاضط ظٖازٚ ومشٕظٛ يف عسز األعاخ ٔالسضاغات الت تلسً هلا 

ٔختضع لمتشكٗي، مما ظاز وَ أعحاٞ ٠ِٗٛ التشطٖط ٔالػازٚ احملكىص املتعأٌص وع اجملمٛ، فعازت 

 ن اصساض، ِٕٔ وا ٌتٗذٛ شلك ٌػ  االعتصاض،  ىا ظاز عسز األعاخ الت تٍشطِا اجملمٛ يف 

ٖعكػْ ِصا العسز الصٙ حيٕٙ تػعٛ أعاخ إا داٌ  ومدصات الطغاٟن العمىٗٛ، ٔيف ضقي قٗاغ٘ 

 وَ عسز الصفشات.

ٔقاس أصااحشت اجملمااٛ، عىاس ال ٔبفضاان دّاإز  افااٛ الاعوالٞ يف ٠ِٗااٛ التشطٖااط ٔيف زتمااؼ    

غتشاااّازات املطدعٗاااٛ يف  إزاضٚ ادتىعٗاااٛ الػاااعٕزٖٛ لإلعاااالً ٔاالتصااااه، ٔاساااسٚ واااَ أِاااي وصاااازض اال   

زتاااالت اإلعاااالً ٔاالتصاااه، ٔقاااس صتشاات وااا خطا باذتصاإه عماااٜ وعاااٖ  اعتىااااز وعاواان التاااأث        

( املتٕافلاٛ واع املعااٖ  العمىٗاٛ، ٔالات ٖحماا عاسزِا        Arcif ٔاالغتشّازات املطدعٗٛ العطبا٘  اضغاٗف  

الااصٙ ا اطالقااْ خاااله    ً،2319وعٗاااضا،  ىااا داااٞ يف التلطٖااط الػاإٍٙ الطابااع لمىذااالت لعاااً         31

املمتلااٜ العمىاا٘ "و شااطات اإلٌتاااز ٔالحشااح العمىاا٘ العطباا٘ ٔالعااامل٘ يف التشاإالت الطقىٗااٛ لمتعمااٗي   

ً. ٔقاس تملات   2319أ تإبط   3ادتاوع٘ العطب٘" ، بالتعأُ واع ادتاوعاٛ األوطٖكٗاٛ يف با ٔت بتااضٖذ      

    ٘ ارتعٌاااساض ٖفٗاااس باااأُ وعاوااان    اجملماااٛ خباباااا واااَ غاااعازٚ ضٟاااٗؼ وحاااازضٚ وعاوااان التاااأث  أ.ز. غااااو

(، ِٔاإ وااا دعمااّا حتتاان املطتحااٛ الجالجااٛ يف    3.3548ً قااس بمااا   2319( لمىذمااٛ لػااٍٛ  Arcif  اضغااٗف

ختصاااص اإلعاااالً ٔاالتصااااه عماااٜ املػاااتٕٝ العطبااا٘، واااع العماااي أُ وتٕغاااط وعاوااان اضغاااٗف هلاااصا       

 (.Q2(، ٔصٍفت اجملمٛ يف ختصصّا ضىَ الف٠ٛ  الجاٌَٗٛ 3.254التدصص  اُ  

ٔبّاااصٓ املٍاغاااحٛ، ٖػاااطٌ٘ أُ أِاااضٞ الاااعوالٞ أعضااااٞ ٠ِٗاااٛ التشطٖاااط، ٔأعضااااٞ زتماااؼ إزاضٚ         

ادتىعٗٛ، ٔ افٛ أعضاٞ ادتىعٗٛ الػعٕزٖٛ لإلعالً ٔاالتصاه، ٔالػاازٚ الحااسجص ٔاحملكىاص، عماٜ     

ِااصا اإلصتاااظ، ٌٔتبمااع لعىاان املعٖااس ٔاألفضاان رتسوااٛ التدصااص ٔاملتدصصااص يف زتاااالت اإلعااالً  

 ٔبال التٕفٗق ٔاالتصاه.

 رئيس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد

 



 

 

 

 

10 

 



 

 

 11 

 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

 

 

 
 

دور اإلعالالالالالسع ال الالالالالع د    

التصد  للتحديات املعاصالر   

 لألسر  ال ع دية
 دراسة ميدانية   مدينة جد 

  
 د. عمر بن محمد بن عمر حساني

 املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛ-ٔظاضٚ التعمٗي  
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 ملخـــص

 

اللااازضَٖ عمااٜ حتلٗااق األِااسا     تلاإً األغااطٚ بااسٔض  ااح  يف تٍشاا٠ٗٛ األفااطاز الصاااذتص   

املٍشااإزٚك لكاااَ قاااس تعااا ض ِاااصٓ األغاااطٚ مجماااٛ واااَ التشاااسٖات تعٕقّاااا عاااَ أزاٞ أزٔاضِاااا    

 ٔٔظاٟفّا يف تٍش٠ٛ أبٍاّٟا عمٜ الٕدْ األ ىن. 

ٔميكااَ التصااسٙ هلااصٓ التشااسٖات أٔ التلمٗاان وااَ خبٕضتّااا عااَ ططٖااق اإلفااازٚ وااَ الااسٔض      

. ٔوَ ٍِاا; فا ُ الحشاح اذتاال٘ ّٖاس  إا التعاط        اإلجياب٘ الصٙ ميكَ لإلعالً أُ ٖ زْٖ

عمٜ أبطظ التشسٖات املعاصطٚ الت تٕادْ األغطٚ الػعٕزٖٛك ٔالكشف عَ الاسٔض الاصٙ ٖلإً    

تلاااسٖي ٔباااْ اإلعاااالً الػاااعٕزٙ يف التصاااسٙ هلاااصٓ التشاااسٖات واااَ ٔدّاااٛ ٌظاااط الاااعٔدصك      

متشاسٖات املعاصاطٚ   ول سات ميكَ وَ خالهلا تععٖع زٔض اإلعاالً الػاعٕزٙ يف التصاسٙ ل   

 ٛ ٔلتشلٗاااق تماااك األِاااسا  ا اغاااتدساً املاااٍّر الٕصاااف٘ . الاات تٕاداااْ األغاااطٚ الػاااعٕزٖ

املػاااش٘ك ٔ اٌااات االغاااتحاٌٛ أزاٚ لمسضاغاااٛ طعحلااات عماااٜ زتىٕعاااٛ واااَ األظٔاز ٔالعٔداااات    

 ( ظًٔدا ٔظٔدٛ. 257الػعٕزٖص الصَٖ ٖػكٍُٕ مبسٍٖٛ دسٚك بما عسزِي  

ِي التشسٖات املعاصطٚ الت تٕادْ األغطٚ الػعٕزٖٛك  ىا ٔقس تٕصن الحشح إا قاٟىٛ بأ

تٕصن إا أُ األظٔاز ٔالعٔدات ٖطُٔ أُ السٔض الصٙ ٖلًٕ بْ اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ 

ًٌا(ك ٔأخًٗطا: قّسً الحشح مجمٛ  لمتشسٖات املعاصطٚ الت تٕدّّي  اُ بسضدٛ تلسٖط  أسٗا

سٙ لمتشااسٖات املعاصااطٚ الاات تٕادااْ األغااطٚ    وااَ املل سااات لتععٖااع زٔض اإلعااالً يف التصاا   

الػعٕزٖٛ. ٔيف ضٕٞ ِصٓ الٍتاٟر أٔصٜ الحشح ظىمٛ وَ التٕصٗات ٔاملل سات.

 الكمىات املفتاسٗٛ: اإلعالً الػعٕزٙك التشسٖات املعاصطٚك األغطٚ الػعٕزٖٛ.
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

 :املقدمة
عـد ا٧سـرٚ الٍـٕاٚ ا٧ٔىل لعىمٗـٛ التٍظــ٠ٛ الظـاومٛ ٧فـراد اإتىـعن ِٔـ٘ ا  ــَ ا٧ٔه         ن

ــاران ٔا تىاعّــا وــع ا٧ســر ا٧لــرٝ       ــاٞ اإتىــع صــغارا ٔكب الــ ٙ ٖٮفــنض أُ ٍٖظــأ فٗــْ أبٍ

ٍُٕ اإتىع الكـب,ن ٔوـَ ٍِـا ٖـأن٘ دٔرِـا يف التـأ , عمـٜ اإتىـع: فـصلا صـمحت صـمح             ٖك

 أفشد  وا بعدِا. فشد اإتىعن ٔاللا 

وـرةٚ نعكـص اإتىـع الـ ٙ نٍظـأ فٗـْ وـَ        يف اإتىعـا  املدتمفـٛ    ا٧سرٚٔاللا كاٌت 

: فصُ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ متثن اإتىـع الشـعٕدٙن ٔوـَ    حٗ  عقٗدنْ ٔح ارنْ ٔوشتٕٝ نقدوْ

ٍِا فّ٘ ممٗزٚ كتىٗز اإتىع ال ٙ متثمْ ِٕٔ زتتىع املىمكٛ العربٗٛ الشـعٕدٖٛن ٔبالتـال٘   

ٕ  بّــا أدٔر عمٗىــٛ يف نٍظــ٠ٛ ادتٗــن الصــاع املصــمح املعتــز بدٍٖــْ ٔعقٗدنــْ ٔأل٦قــْن   فىٍــ

 ٔا افظ عمٜ ِٕٖتْ ٔأعرافْ ٔنقالٗدٓ العربٗٛ ا٧صٗمٛ.

ٔنأكًٗدا عمـٜ الـدٔر الـ ٙ نقـًٕ بـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ يف اإتىـع الشـعٕدٙ فقـد ٌـ"            

ــٛ الشــعٕدٖٛ الصــ    ا٧ساســ٘ لمحكــي  الٍمــاً ٓ يف املــادنني 2321ادر عــاً يف املىمكــٛ العربٗ

 ُ ٙ      التاسعٛ ٔالعاطرٚ عمـٜ أ ٖٔٮرٍبـٜ أفرادِـا عمـٜ أسـاض      ننا٧سـرٚ ِـ٘ ٌـٕاٚ اإتىـع الشـعٕد

ٔاحناً الٍمـاً   نالعقٗدٚ ا٫س٦وٗٛ ٔوا نقت ْٗ وَ ال٥ٕٞ ٔالطاعٛ هلل ٔلرسٕلْ ٧ٔٔل٘ ا٧ور

ٛ عمــٜ نٕ ٗــق أٔاصــر  حتــرص الدٔلــ. ٔٔحــب الــٕاَ ٔا٥عتــزاب بــْ ٔبتارغتــْ اإٗــد   نٔنٍفٗــ ٓ

ا٧ســرٚ ٔاذتفــاى عمــٜ قٗىّــا العربٗــٛ ٔا٫ســ٦وٗٛ ٔرعاٖــٛ مجٗــع أفرادِــا ٔنــٕف, المــرٔ       

 ن.املٍاسبٛ لتٍىٗٛ ومكانّي ٔقدرانّي

ٔعمٜ الرقي وَ الدٔر ال ٙ ن٤دْٖ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ يف عىمٗٛ نٍظ٠ٛ أفرادِا عمٜ القٗي 

تىـع الشـعٕدٙ ال٥ أٌّـا نٕا ـْ بعـح التحـدٖا        الدٍٖٗٛ ٔا٥ تىاعٗٛ ٔالثقافٗٛ الشاٟدٚ يف اإ

ٔالصعٕبا  ال  نظنك يف كث, وٍّا وع التحدٖا  الـ  نٕا ـْ ق,ِـا وـَ ا٧سـر العربٗـٛن       

ــبعح التحــدٖا  عكــي لصٕصــٗٛ زتتىــع املىمكــٛ        ــا ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ ب ــد عمّٗ بــن ٔنزٖ

9 1021ٔالقٗشــ٘ )( 9234 1004العربٗـٛ الشــعٕدٖٛ الـ  نعــد حاسـٍٛ ا٫ســ٦ًن ٔنظـ, قــزاه )    

( الىل أبــرب نمــت التحــدٖا  كافتقــاد اإٖــٛ ال انٗــٛن ٔقٗــاب القــدٔٚن ٔعــدً نــٕافر املٍــا    260

ا٥ تىاع٘ ٔالشٗاس٘ ٔا٥قتصادٙ العادهن ٔالتدمف العمى٘ ٔالثقايفن ٔسعف أ ّزٚ ا٫عـ٦ً  

املشـتحد ٛ   يف قرض القٗي ااادفٛ ٔيف التٕ ْٗن ٔالتٍاقح بني القـٗي ا٧صـٗمٛ املٕرٔ ـٛ ٔالقـٗي    

الــ  ٖألــ  بّــا اإتىــع الٗــًٕن ٔقمبــٛ الطــابع املــادٙ عمــٜ ا٩بــاٞ ٔا٧بٍــاٞن ٔالغــزٔ الفكــرٙ      
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ٍُ يف املشتٕٝ العمى٘ لدٝ كث, وـَ ا٧بٍـاٞن ٔاذتـرب ا٫ع٦وٗـٛ      ٔالثقايف ٔوا ٖصاحبْ وَ ند

 ٔا٥ٌفتاح عمٜ العامل بكن ٔساٟن ا٥نصاه اذتدٖثٛ.

ٕه لعــ٦ا الصــعٕبا  ٔالتحــدٖا  الــ   كــَ أُ  ٔيف ســبٗن البحــ  املتٕاصــن عــَ حمــ 

نٕا ْ ا٧سـرٚ ٔاإتىـع: ٖمّـر ا٫عـ٦ً كأحـد أِـي الٕسـاٟن الـ   كـَ ا٫فـادٚ وٍّـا يف            

ــ٤دٙ دًٔرا كــبً,ا يف       ــًٕ ٖ ــٛ ا٧فــراد ٔاإتىعــا  بالتحــدٖا  ٔالصــعٕبا : فــا٫ع٦ً الٗ نٕعٗ

بـن ٔحتدٖـد املٕسـٕعا  الـ         ب اِتىاً أفراد اإتىع ٔنٕ ٗـْ اِتىـاوّي لق ـاٖا وعٍٗـٛن    

نظــغن الــرأٙ العــاً: فىــا  ٗــز ٔســاٟن ا٫عــ٦ً عــَ ق,ِــا وــَ ٔســاٟن ا٥نصــاه ا٧لــرٝ ِــٕ   

 سرعٛ ا٥ٌتظار ٔقدرنّا الكب,ٚ عمٜ ال ارٚ ا٥ِتىاً لدٝ املتمقني.

نأ , ٔسـاٟن ا٫عـ٦ً عمـٜ     (Stanly & Dennis, 1995: 226)ٖٔفشر ستٍال٘ ٔدٌٗص 

الــ  نعتىــد يف نفشــ,ِا  (Media Dependency)ســتٍاًدا الىل ٌمرٖــٛ ا٧ســر ٔاإتىعــا  ا

لتــأ , ٔســاٟن ا٫عــ٦ً عمــٜ أســاض أٌــْ كمىــا باد اعتىــاد ا٧فــراد عمــٜ ٔســاٟن ا٫عــ٦ً يف     

استقاٞ املعمٕوا  كمىا باد  التأ ,ا  املعرفٗٛ ٔالٕ داٌٗٛ ٔالشمٕكٗٛ لتمـت الٕسـاٟن عمـٜ    

 ٥٤ِٞ ا٧فراد. 

ا  املتٕاصمٛ حٕه نأ , ا٫عـ٦ً عمـٜ الع٦قـا  بـني أفـراد اإتىـع       ٔنظ, ٌتاٟج الدراس

ــع         ــرٚ يف اإتىـ ــراد ا٧سـ ــمٕك أفـ ــٜ سـ ــٕح عمـ ــٍعكص بٕسـ ــ٦ً ٖـ ــاٟن ا٫عـ ــأ , ٔسـ الىل أُ نـ

ًٗا: فّـ٘ نـ٤ ر يف نغـٗ,       ًٗا كىا قد ٖكـُٕ سـمب ٔنصرفانّين ٔأُ ِ ا التأ , قد ٖكُٕ الظتاب

 ن ٔالصــٕر ال ٍِٗــٛن ٔالتصــرفا ن ٔاذتــٕافز. ٔن٤كــد  ا٥ٌتبــآن ٔاملعمٕوــا ن ٔاملّــارا ن ٔا٧لٔا

الٍمرٖا  يف ِ ا اإاه أٌّا نمعب دًٔرا كبً,ا يف نرنٗب ا٧ ٍدٚ لمٍـاض ٔنقـٕدِي لمـتفك,    

ٔالتصر  عمٜ سّٕٟا: ٔللت وَ ل٦ه اٌتقاٞ ب  ا٧لبـار ٔالتحمـ٦ٗ  ٔالـرباوج الـ  ختـدً      

 (.85 -977 1006وصاذتّا ا ددٚ )املشمى٘ن 

ٍِــا فقــد اِتىــت الــدٔه ٔاذتكٕوـا  بٕســاٟن ا٫عــ٦ً املدتمفــٛ ٔحألــت ا٫فــادٚ  ٔوـَ  

وٍّا بتطٕٖعّا لتمبٗٛ احتٗا ا  ا٧سرٚ ٔوٕا ّٛ التحدٖا  ال  نٍظأ بـني اذتـني ٔا٩لـر وـَ     

     ْ ــ ــع ٔقٗى ــٛ اإتى ــٜ ِٕٖ ــا ٔا افمــٛ عم ــ٤مترا      :أ ــن محاٖتّ ــَ امل ــد و ــر  العدٖ ــ ا ىّ ٔل

ن ا٧سرٚ ٔا٫ع٦ً ٔحتدٖا  العصرنى٤متر ن كٔه ٔاذتكٕوا ال  رعتّا نمت الدٔالٍدٔا  

ا٧سرٚ ٔا٫ع٦ً العرب٘.. ضتٕ أدٔار  دٖدٚ ل٬ع٦ً نً. ٔو٤متر 1008 عاًالقاِرٚ  املٍعقد يف

ً ٔحـٛ  ا٧سرٙن املٍعقـد بالد  ً. ٔومتقـٜ نٔسـاٟن ا٫عـ٦ً ٔا٧سـرٚ ٔحتـدٖا  العصـرن        1020 عـا

ٞ  املٍعقد  نا٫ع٦ً ا٧سرٙ ا٧ٔهنً. ٔومتقٜ 1022املٍعقد عاً  ً  مبحافمـٛ ا٫حشـا ًن 1024 عـا

http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=35
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

أٔصٜ ببٍاٞ طراكا  بـني ادتىعٗـا  ا٫ع٦وٗـٛ ٔٔحـدا  ا٫عـ٦ً ا٧سـرٙ بالـدٔاٟر         ٔال ٙ

ــالتعمٗي ٔا٧ســرٚ    ــٛ ب ــٛ املعٍٗ ــا  ل٬عــ٦ً ا٧ســرٙ،     اذتكٕوٗ ٔا٫صــ٦ح، ٔختصــٗ" مجعٗ

ٔنٍشق بني ٔسـاٟن ا٫عـ٦ً املدتمفـٛ     نٔاستحداث ٠ِٗٛ الع٦وٗٛ ختت" بأوٕر ا٫ع٦ً ا٧سرٙ

يف ِ ا الظأُ، ٔنتٕىل نصىٗي لطٛ ٔاٍٗٛ ل٬ع٦ً ا٧سرٙ، ٔن ع أِداًفا ٔلطًطـا فرعٗـٛ   

 حتىــ٘ ا٧ســرٚ ٔن ــب  أداٞ  لتٍأاــا ٔالعىــن عمّٗــا، ٔاملطالبــٛ بصصــدار نظــرٖعا  ٔقــٕاٌني    

و٤متر نا٧سرٚ ٔا٫عـ٦ً العربـ9٘ ضتـٕ أدٔار  دٖـدٚ ل٬عـ٦ً ا٧سـرٙن        ً. كىا أٔصٜا٫ع٦

ً املٍعقد بالدٔحٛ يف  بتكثٗـف الدراسـا  ٔالبحـٕث العمىٗـٛ لمٕقـٕ  عمـٜ ح ـي         1020ً العـا

مـٕاِر الٍاطـ٠ٛ   ٥ِتىاً بصعداد الدراسـا  ملتابعـٛ ال  ٔاالتغ,ا  ال  حد ت ل٨سرٚ ٔا٫ع٦ًن 

 عَ التقٍٗا  اذتدٖثٛ ل٬ع٦ً عمٜ ا٧سرٚ العربٗٛ. 

بالتٕسـع  الـ  أٔصـت   ( 1022دراسـٛ العـده )  ٔنأسًٗشا عمٜ وا سبقن ٔاست ابٛ لتٕصـٗٛ  

        ٛ : يف ال راٞ دراسا  عمىٗٛ نشـتّد  التعـر  عمـٜ أ ـر ا٫عـ٦ً يف  ٕاٌـب الظدصـٗٛ العربٗـ

ب التحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ فقــد  ــاٞ البحــ  اذتــال٘ ٫لقــاٞ ال ــٕٞ عمــٜ أبــر 

الشعٕدٖٛن ٔالدٔر ال ٙ ٖقًٕ بْ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ ا ٓ التحدٖا ن ٔوَ  ـٍي نقـدٖي   

 وقنحا   كَ وَ ل٦اا نعزٖز دٔر ا٫ع٦ً يف التصدٙ لتمت التحدٖا .

 مشكلة البحث وأسئلته:
نٕا ّّـا ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ متثـن      نتىثن وظكمٛ البح  يف أُ التحدٖا  املعاصرٚ الـ  

نّدًٖدا قًٕٖا عتٕه دُٔ قٗاً نمت ا٧سرٚ بالدٔر املٍظٕد يف عىمٗٛ التٍظ٠ٛ ٧فرادِـا: ٔبالتـال٘   

فــصُ نمــت التحــدٖا  نّــدد عــدٔث نغــ,ا   ِٕرٖــٛ يف أدٔار ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ ٔيف اإتىــع   

 كاوًما: كٌْٕ وكُٕ وَ زتىٕعٛ وَ ا٧سر.

 ُ ٤ٖدٖـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ وـَ دٔر فعـاه يف نٕ ٗـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ          ٌٔمًرا ملا ٍٖبغـ٘ أ

ضتــٕ ا٧ف ــن: فــصُ البحــ  اذتــال٘ ٖشــعٜ الىل التعــر  عمــٜ الــدٔر الــ ٙ ٤ٖدٖــْ ا٫عــ٦ً            

يف التصـدٙ لمتحــدٖا  املعاصـرٚ الــ  نٕا ّّـا ا٧سـرٚ الشــعٕدٖٛن ٔعمٗـْ فــٗىكَ      الشـعٕدٙ  

 حتدٖد وظكمٛ البح  وَ ل٦ه ا٧س٠مٛ ا٩ن9ٛٗ

 التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ؟ وا -2

وا الدٔر ال ٙ ٖقًٕ بْ ا٫ع٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ لمتحـدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ        -1

 ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ وَ ٔ ّٛ ٌمر الزٔ ني؟
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وـــا املقنحـــا  الـــ   كـــَ وـــَ ل٦اـــا نعزٖـــز دٔر ا٫عـــ٦ً الشـــعٕدٙ يف التصـــدٙ   -2

  ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ؟لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا

 أهداف البحث:
 ّٖد  البح  الىل حتقٗق ا٧ِدا  ا٩ن9ٛٗ  

 التعر  عمٜ التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ. 

التعر  عمٜ الدٔر ال ٙ ٖقًٕ بْ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصـرٚ   

 ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ وَ ٔ ّٛ ٌمر الزٔ ني.

وقنحــا   كــَ وــَ ل٦اــا نعزٖــز دٔر ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ يف التصــدٙ         نقــدٖي  

 لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

 أهمية البحث:
 نتىثن أِىٗٛ ِ ا البح  فٗىا ٖم9٘

ٍُٕ اإتىـع        -2 ّٖتي البح  اذتال٘ با٧سرٚ الشـعٕدٖٛن ِٔـ٘ امل٤سشـٛ ا٧ٔىل الـ  نكـ

 الٗد ال  متٗزٓ عَ ق,ٓ وَ اإتىعا .الشعٕدٙن ٔنغرض فْٗ العادا  ٔالتق

ٖقــدً قاٟىــٛ بــأبرب التحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ّّــا ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛن ٔبالتــال٘     -1

الظــأُ ا٧ســرٙ ٔا٥ تىــاع٘ ا٫فــادٚ وٍّــا برســي  يف  كـَ لمبــاحثني ٔاملدتصــني 

 ال٦بوٛ ملعادتتّا ٔالتصدٙ اا. ارتط  ٔالرباوج

بـْ ا٫عـ٦ً يف زتـاه التصـدٙ لمتحـدٖا  املعاصـرٚ        ٖقدً نٕسًٗحا لمدٔر ال ٙ ٖقًٕ -2

ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ وَ ٔ ّـٛ ٌمـر الـزٔ ني: ٔبالتـال٘ ٖفٗـد املدتصـني يف       

ــال     ــٛ ٥ختـ ــا  ال٦بوـ ــاع٘ ٔا٫ع٦وـــ٘ بتزٖٔـــدِي باملعمٕوـ ــأُ ا٧ســـرٙ ٔا٥ تىـ الظـ

 القرارا  املٍاسبٛ.

3-        ً الشـعٕدٖٛ يف نعزٖـز الــدٔر    ٖقـدً مجمـٛ وـَ املقنحـا  قـد نفٗــد وٍّـا ٔبارٚ ا٫عـ٦

 ال ٙ ٤ٖدْٖ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف لدوٛ اإتىع ٔا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

ٖقدً نٕصٗا  ٔوقنحـا  عثٗـٛ  كـَ أُ نفـتح ةفاًقـا  دٖـدٚ لمبحـ  العمىـ٘ يف          -4

زتاه التحدٖا  املعاصرٚ ل٨سرٚ الشعٕدٖٛن ٔالـدٔر الـ ٙ ٤ٖدٖـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ      

 وابالت ا٧عاث فْٗ قمٗمٛ.  -حد عمي الباح  عمٜ-يف ِ ا الصددن ِٕٔ زتاه 
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

 حدود البحث:
 ٖقتصر البح  اذتال٘ عمٜ اذتدٔد ا٩ن9ٛٗ

اذتدٔد املٕسٕع9ٛٗ دٔر ا٫ع٦ً الرمس٘ الشعٕدٙ )املرٟـ٘ن ٔاملشـىٕ ن ٔاملقـرٔٞ( يف     -2

التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ وـَ ٔ ّـٛ ٌمـر ركـ          

 لزٔا ٔالزٔ ٛ.ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ ا

 اذتدٔد البظر9ٖٛ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ املكٌٕٛ وَ بٔا ٔبٔ ٛ سعٕدٖني.  -1

 اذتدٔد املكا9ٌٛٗ ٖطبق البح  يف ودٍٖٛ  دٚ مبٍطقٛ وكٛ املكروٛ. -2

 ٓ.2326اذتدٔد الزوا9ٌٛٗ ابق البح  يف بداٖٛ طّر لٙ القعدٚ وَ العاً اا رٙ  -3

 مصطلحات البحث:
 ا٩ن9ٛٗن ىٍت وصطمحا  البح  التعرٖفا  

  ا٫ع9ً٦

كافٛ أٔ ْ الٍظا  ا٥نصال٘ الـ ٙ نقـًٕ بـْ القٍـٕا  الرمسٗـٛ الشـعٕدٖٛ املرٟٗـٛ         ِٕٔ

ٔاملشــىٕعٛ ٔاملقــرٔٞٚ بّــد  نزٖٔــد ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ باملعمٕوــا  الصــحٗحٛ عــَ الق ــاٖا         

املطرٔحــٛ مبٕســٕعٗٛ ٔدُٔ حترٖــف مبــا ٖــ٤دٙ الىل حتقٗــق أكــرب قــدر ممكــَ وــَ الــٕع٘     

ااٛ الظاومٛ باملٕسٕعا  ال  نّي ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛن ٔمبـا ٖشـّي يف نٍٕٖرِـا      ٔا٫دراك ٔا٫ح

 ٔوشاعدنّا يف التٕصن لمرأٙ الصاٟب.

 التحدٖا  املعاصر9ٚ 

الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ ٔنعٕقّـا عـَ حتقٗـق أِـد           ِٔ٘ املظك٦  ٔاملدـاار 

 التٍظٗٛ ٧فرادِا عمٜ الٕ ْ ا٧كىن يف كافٛ اإا٥ .

 

 لبحث والدراسات السابقةأدبيات ا
 أًٔلا9 أدبٗا  البح 9 ا٫ع٦ً الشعٕدٙ ٔالتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ

 وفًّٕ ا٫ع9ً٦

 ,Gavrilos) نعـدد  التعرٖفـا  الــ  نٍألـت وفّــًٕ ا٫عـ٦ً: حٗــ  عٍرفـْ قــافرلٕض     

َ مجعبأ9ٌْ  (2002 ٛ ٔختـزٖ ٞ ٌٔظـر ٔوعادتـ ٔالرسـاٟن ذتقـاٟق ٔأالصـٕر ٔالبٗاٌـا  ا٧ٌبـا



 

 

 

 

18 

ٛ ٔالتعمٗقـا  ٞرأا٩ ٛ  املطمٕبـ ٛ اذتـٕادث  ملعرفـ ٛ ادتارٖـ ٛ ا٧حـداث ٔنغطٗـ ٛ عٗادٖـ ٔدقـ

ْ . ٔادتىّـٕر اًباحنحتمٜك٘:ٔوصداقٗٛ ٛ ( بأٌـ9ْ ن 9227 1002وطـر )  عٍرفـ الـ  العىمٗـ

ٛ  ٔاملعمٕوـا  ا٧لبـار، ٌظـر عمّٗـا نـب نٖ ٔالصـراحٛ، الصـد  مـٜ  عنركـز الـ  الدقٗقـ

 ٛ ٞ  الشـاوٗٛ، ٔعـٕاافّي ادتىـاِ,، قـٕه عٔشتاابـ َ بّـي ٔا٥رنقـا  نٍـٕٖرِي، لـ٦ه وـ

( بأٌـ9ْ  923 1008كىـا عٍرفـْ حشـني )ٌقًمـا عـ9َ عٍىـارن       نٔلـداعّي ختـدٖرِي ٥ٔنثقـٗفّي 

نمجٗع أٔ ْ ا٧ٌظطٛ ا٥نصالٗٛ ال  نشتّد  نزٖٔد ادتىّٕر باذتقاٟق ٔا٧لبار الصـحٗحٛ  

وٕســٕعٗٛ بــدُٔ حترٖــف مبــا ٖــ٤دٙ الىل لمــق أكــرب عــَ الق ــاٖا ٔزترٖــا  ا٧وــٕر بطرٖقــٛ 

در ٛ ممكٍٛ وَ الٕع٘ ٔا٫دراك لدٝ ف٠ا  مجّـٕر املشـتقبمني لمىـادٚ ا٫ع٦وٗـٛ باذتقـاٟق      

ــاً         ــرأٙ الع ــٕٖر ال ٔاملعمٕوــا  الصــحٗحٛ عــَ ِــ ٓ الق ــاٖا ٔاملٕســٕعا ن ٔمبــا ٖشــّي يف نٍ

عٍرفـــْ عبــد الفتـــاح  ٖٔٔنكــَٕٖ الـــرأٙ الصــاٟب لـــدٝ ادتىّــٕر يف املظـــك٦  املطرٔحــٛن.     

ــ        9235 1023) ــٛ ال ــاٟق الثابت ــار الصــحٗحٛ ٔاذتق ــاض باملعمٕوــا  ٔا٧لب ــد الٍ ــ9ْ ننزٖٔ ( بأٌ

ُّ اي وَ وظك٦ ن ِٕٔ ٖعرب ب لت عـَ عقمٗـانّي    متكٍّي وَ نكَٕٖ رأٙ صاٟب فٗىا ٖع

 ٔاجتاِانّي ٔوٕٗاي وشتددًوا ا٥قٍا  عَ ارٖق املعمٕوا  ٔدقٛ ا٧رقاً ٔا٫حصاٞا ن.

عٍــد نفحــ" التعرٖفــا  الشــابقٛ الــ  نٍألــت وفّــًٕ ا٫عــ٦ً صتــدِا نركــز عمــٜ أُ   ٔ

ا٫ع٦ً ٌظا  انصال٘ ٖتكُٕ و9َ )املرسنن ٔالرسالٛن ٔٔساٟن ٌقن الرسالٛن ٔاملتمق٘ن ٔا٧ ـر  

ال ٙ ننكْ الرسالٛ عمٜ املتمق٘(ن ٔأُ ا٫ع٦ً ٖتشي بالصـد  ٔعـرض اذتقـاٟق مبٕسـٕعٗٛ     

, عــَ عقمٗــٛ ادتىّــٕر ٔوٕٗلــْ ٔاجتاِانــْن ٖٔشــعٜ الىل نٍــٕٖر العقــٕه   ٔدُٔ نزٖٗــفن ٔأٌــْ نعــب

 ٔا٥رنقاٞ بالرأٙ العاً ٔوشاعدنْ عمٜ نكَٕٖ الرأٙ الصاٟب يف الق اٖا املطرٔحٛ.

كافـٛ أٔ ـْ الٍظـا  ا٥نصـال٘ الـ ٙ      ٔعمْٗ فصُ املقصـٕد بـا٫ع٦ً يف البحـ  اذتـال9٘     

شـــىٕعٛ ٔاملقـــرٔٞٚ بّـــد  نزٖٔـــد ا٧ســـرٚ نقـــًٕ بـــْ القٍـــٕا  الرمسٗـــٛ الشـــعٕدٖٛ املرٟٗـــٛ ٔامل

الشعٕدٖٛ باملعمٕوا  الصـحٗحٛ عـَ الق ـاٖا املطرٔحـٛ مبٕسـٕعٗٛ ٔدُٔ حترٖـف مبـا ٖـ٤دٙ         

الىل حتقٗق أكرب قدر ممكَ وَ الٕع٘ ٔا٫دراك ٔا٫حااٛ الظاومٛ باملٕسـٕعا  الـ  نّـي    

 لصاٟب.ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن ٔمبا ٖشّي يف نٍٕٖرِا ٔوشاعدنّا يف التٕصن لمرأٙ ا

 ا٫ع٦ً الشعٕد9ٙ
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عٍــدوا إ الٌظــاٞ صــحٗفٛ أً  ٓ 2232ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ الرمســ٘ يف العــاً  بداٖــٛ كاٌــت 

نٍظـر كـن وـا    الـ   ٔىل لتكـُٕ الٍـٕاٚ ا٧  : ةه سـعٕد  القرٝ يف عّد  ٦لٛ املمت عبد العزٖـز

اٞ أوــر املمــت عبــد العزٖــز بصٌظــ ٓ 2244عــاً  .  ــي يف الٖصــدر عــَ الدٔلــٛ وــَ قــرارا  ٔبٗاٌــا 

الا٦  العامل ارتار ٘ ٔلاصٛ ا٫سـ٦و٘ عمـٜ حقٗقـٛ أٔسـا      بّد   زتمص لمدعاٖٛ ٔاذتج

 العربٗٛ الشعٕدٖٛ. املىمكٛ

   ٛ ٙ    يف  ي  ـاٞ  ارتطـٕٚ الثاٌٗـ : حٗـ  صـدر ورسـًٕ ومكـ٘ يف     وشـ,ٚ ا٫عـ٦ً الشـعٕد

ٛ العربٗٛ الرب  املىمكٛ بصٌظاٞ ا٫لاعٛ الشعٕدٖٛ: لاملمت عبد العزٖز وَ  2257ٓالعاً   شـعٕدٖ

 د.بالعامل ارتار ٘ ٌٔظر الثقافٛ ٔاملعرفٛ يف الب٦

   ٙ ِــ،  2263يف العـاً  صـدر ورسـًٕ ومكـ٘     :ٔيف سبٗن استكىاه بٍـاٞ ا٫عـ٦ً الشـعٕد

املدٖرٖٛ العاوٛ لمصحافٛ ٔالٍظـر   ُأٌظ٠ت  ي نىٗت ا٫لاعٛ مبقت آ باملدٖرٖٛ العاوٛ ل٬لاعٛسٮ

 .2267ٓعاً يف الٌماً املطبٕعا  ٔالٍظر  راصدٔنٕ ت ادتّٕد بصٔإ رب  ا٫لاعٛ بّا، 

ًٗـ   ا٥ِتىأًوع نزاٖد  ًٗـ بـا٫ع٦ً ستم ادتغـرايف لمىىمكـٛ العربٗـٛ     ا ٔانشـا  الٍطـا   ا ٔدٔل

بتحٕٖــن املدٖرٖــٛ ورســًٕوا ومكًٗــا ٖق ــ٘ ِـــ 2271يف العــاً ، أصــدر املمــت فٗصــن الشــعٕدٖٛ

ً ىل ٔبارٚ ل٬عـ٦ً لتظـر  عمـٜ ٔسـاٟن ا    الالعاوٛ لمصحافٛ ٔالٍظر  عـاً  الٔيف  املدتمفـٛن  ٫عـ٦

ٗكــُٕ ٔبارٚ الثقافــٛ  لر زتمــص الــٕبارٞ بتعــدٖن وشــىٜ ٔبارٚ ا٫عــ٦ً     اصــدر قــر  ِـــ2313

ٔبارٚ ٓ بفصــن ٔبارٚ ا٫عــ٦ً عــَ الثقافــٛ )   2328ًن  ــي صــدر ورســًٕ ومكــ٘ عــاً     ٔا٫عــ٦

 (.1025الثقافٛ ٔا٫ع٦ًن 

 ٔساٟن ا٫ع٦ً الشعٕد9ٖٛ

ٗمٛ الــ  نقــًٕ بٍظــرٓ: فــا٫ع٦ً املرٟــ٘ ٖعتىــد عمــٜ  غتتمــف ٌــٕ  ا٫عــ٦ً بــالت٦  الٕســ

نقٍٗا  ٌقن الصٕ  ٔالصٕرٚن يف حني ٖعتىد ا٫ع٦ً املشىٕ  عمـٜ نقٍٗـا  ٌقـن الصـٕ ن أٍوـا      

َ ٔسـٗمٛ لكـن ٔاملقـرٔٞ فصٌـْ ٖعتىـد عمـٜ الكمىـٛ املطبٕعـٛ.        ٛ الٕسـاٟن ِـ ٓ وـ ا٫ع٦وٗـ

  ا٧لرٝالٕساٟن عَ متٗزِاتّا ال  ابٗعاملدتمفٛ

عمٜ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ بإٌٔاع9ْ املرٟ٘ن ٔاملشىٕ ن ٔاملقـرٔٞ:  البح  اذتال٘ يفلنكٗزٔا

ن ٔنصن الىل طرعتٛ كب,ٚ وَ ا٧سـر  الشعٕدٙا٫ع٦ًٔاقع عَعربٔللت لكٌّٕا زتتىعٛ ن

الشعٕدٖٛ: فّ٘ ٥ حتتاا الىل جتّٗزا  لاصٛ  ٔنكالٗف وادٖٛ السافٗٛ كىا ِـ٘ اذتالـٛ يف   
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املعتىد عمٜ الظبكٛ العٍكبٕنٗٛن ٧ُٔ ا٫ع٦ً ا٫لكنٌٔ٘ يف الغالب  ع٦ً ا٫لكنٌٔ٘ا٫

 ِٕ صدٝ ل٬ع٦ً املرٟ٘ ٔاملشىٕ  ٔاملقرٔٞ.

 ٔىاٟف ا٫ع٦ً الشعٕد9ٙ

ٛ ال ٕىاٟف كَ نمد" ال ً  رٟٗشـ ن ٔةه 911 1023فٗىـا ٖمـ9٘ )ٌقـ٦ عـ9َ حٍـاُن       ل٬عـ٦

 (9232 1025 فظرن 

ا٫لبار ٔا٫ع9ً٦

عمـٜ مجـع ا٧لبـار ٔا٧ٌبـاٞ ٔختزٍّٖـا ٔوعادتتّـا ٌٔظـرِا ٔالتعمٗـق         نركز ِ ٓ الٕىٗفٛ 

عمّٗا بغرض فّي الٕاقع ا ٗ  با٧سرٚ ٔاإتىع كافٛن ٔوشاعدنّي عمـٜ اختـال القـرارا     

 ٔ ُ   ن٤كـد الصاٟبٛ ٔاملٍاسـبٛ.  ُ  دراسـٛ لـا  Khan & Khan & Khan & Jan)  ٔةلـرٔ

& Ahmad & Rauf, 2015 )  ٍٜـااق اذت ـرٖٛ يف اإتىـع    املبأُ قالبٗـٛ الطـ٦ب   عمـ

 ملعمٕوا .محصٕه عمٜ اٖشتددوُٕ ٔساٟن ا٫ع٦ً كىصدر رٟٗص ل ا٧ورٖك٘

التٍظ٠ٛ ا٥ تىاعٗٛ ٔالثقاف9ٛٗ

كاٌت التٍظ٠ٛ ا٥ تىاعٗٛ ٔالثقافٗٛ نقتصر عمـٜ ا٧سـرٚ ٔعمـٜ امل٤سشـٛ التعمٗىٗـٛن أٍوـا       

      ً دٔرِــا يف التٍظــ٠ٛ   ا٩ُ فكــن ســمطٛ يف اإتىــع  كٍّــا أُ متــارض عــَ ارٖــق ا٫عــ٦

ا٥ تىاعٗٛ ٔالثقافٗٛن فٍّاك براوج دٍٖٗٛ نعم٘ وَ القٗي الدٍٖٗـٛ لـدٝ أفـراد ا٧سـرٚن ٔألـرٝ      

ٕٮٖٛ الثقافٗٛ ٧فراد ا٧سرٚ ٔحفمّا.    قافٗٛ نٮعٍٜ بتظكٗن اا

نعزٖز املٕاقف ٔا٥جتاِا 9

ملٕاقــف ِــ ٓ الٕىٗفــٛ نٮعٍــٜ بصكشــاب ا٧فــراد اجتاِــا د ٔوٕاقــف  دٖــدٚن أٔ نعــدٖن ا       

ٔا٥جتاِــا  القد ــٛ ٔالبــدااا بــألرٝ أٔ نثبٗــت القد ــٛ: ٔللــت عــَ ارٖــق نزٖٔــد ا٧فــراد      

باملعمٕوــا  حــٕه ق ــٗٛ أٔ وٕقــف أٔ أطــداص: ٔبالتــال٘ نــ٤ ر بظــكن أٔ بــ لر عمــٜ طــعٕر   

 اا٫ٌشـــاُ جتـــآ ِـــ ا الظـــ٘ٞ أٔ الق ـــٗٛ ســـمًبا أٔ الظتاًبـــان حًبـــا أٔ كراِٗـــٛن ٥ٔ بـــد اـــ 

 ٔ َ التعـدٖن ا٥كتشـاب  ٍـ  طـرٔ  وـ َ ٛ لٗـتي بصـٕرنْ املٍظـٕدٚن وٍّـا9    وعٗ املـادٚ التٗـار حشـ

 وٍاسبٛىرٔ يف ٔنقد ّاناإتىعلقٗئو٦ٞوتّاٛنا٫ع٦وٗ

 النفْٗ ٔالتشم9ٛٗ
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نٮعد املشمش٦  ٔا٧ف٦ً ٔالرباوج النفّٗٗٛ ال  نقدوّا ٔساٟن ا٫ع٦ً املدتمفٛ وَ أِي 

دً ل٨ســرٚ ٔ كــَ أُ نشــاِي يف اللــراا أفرادِــا وــَ   عٕاوــن التٍفــٗص ا٥ٌفعــال٘ الــ  نٮقــ  

ســغٕ  اذتٗــاٚن قــ, أُ بعــح الــرباوج قــد نفقــد قــدرنّا عمــٜ التٕ ٗــْ عــَ الطرٖــق النفٗــْ   

ٔالتشمٗٛن ٔنأن٘ بٍتاٟج عكشٗٛ عٍدوا متٗن الىل الشطحٗٛ ٔا٥بت اه ٔالشدرٖٛ.

ا٫ع٦ُ ٔالنٖٔج9

 ً ً ٔسـاٟن نقـٕ ٛ ا٫عـ٦ ُ بٕىٗفـ َ ا٫عـ٦ أفـراد ا٧سـرٚ   نّـي الـ  دتدٖـدٚ االشـمع عـ

ٔاإتىع: ٔللت ٧ٌّا نصن الىل قطا  ٔاسع وـَ ا٧فـراد. ٔقـد اسـتغمت بعـح ٔسـاٟن ا٫عـ٦ً        

ــ ن      ــارٙ فقـ ــا  الت ـ ــّا ختصصـــت يف الٍظـ ٍُ بع ـ ــن ال ــارٙن بـ ــربح الت ـ ــٛ يف الـ ــ ٓ الٕىٗفـ ِـ

ِّا ٔنعمَ إاه ستدد وَ اإا٥  كالعقارا  ٔالشمع الطبٗٛ ٔالت ىٗم  ٗٛ.ٔأصبحت نر

 نأ , ا٫ع٦ً الشعٕدٙ عمٜ ا٧سر9ٚ

نأ , ٔساٟن ا٫ع٦ً قد ٖكـُٕ وباطـًرا ٖدركـْ ا٧فـراد كـالتثقٗف ٔالتعمـٗي ٔالنفٗـْن        

ٔقد ٖكُٕ ق, وباطر: فالزٔ اُ وثًما عٍدوا ٖظاِداُ ألبار الصباح كن ٖـًٕ أ ٍـاٞ نٍـأه    

ن بـن قـد نكـُٕ املظـاِدٚ     ا٫فطار قد ٥ ّٖدفاُ الىل وعرفٛ ا٧لبار ٔا٧حداث ادتدٖدٚ فقـ  

وربًرا لعدً نباده اذتدٖ : فىظاِدٚ التمفاب قـد نعفـّٗي وـَ املظـا را  الٕٗوٗـٛن ٔنظـ, الىل       

( حٗــ  ٖظــ,اُ الىل أُ التمفزٖــُٕ قــد ٖشــتددً     958 2887للــت دراســٛ وكــأٙ ٔالشــٗد )   

ً ا٫أُ ( 9242 1020حمـص ٔوّـدٙ )  ٤كـد  ٖٔكصىاً أوـاُ سـد التـٕنر دالـن ا٧سـرٚ.        عـ٦

ًٗآنأ ,ٖك٧ُُٕفرًصا اٗانْيف ىنعت ُ لصـاع الظتاب ْ ا٫ٌشـا َ اللا:ٔرقٗـ  نٕىٗـف أحشـ

ٛ الٕسـاٟن  ُ   كىـا . ا٫ع٦وٗـ ًٗا ٓنـأ , قـد ٖكـٕ ٛ ٫سـعا   فى ـ ٕٮكـأُ ٖ سـمب ٛ  اإٖـ الٕاٍٗـ

 دالفٛ.املمقٗيالنٖٔج لٔ

ًٗا      927 1020ٔا٫ع٦ً الًٕٗ كىا ٖظ, الظىٗىرٙ ) ( أحكـي سـٗطرنْ عمـٜ العـامل وشـم

ًّا طاقًما ٔوظغًمان ٖ٭مّر كـن ٖـًٕ بٕ ـْ  دٖـدن ٔيف كـن فـنٚ بأسـمٕب        ٔو ًٗا ٔوعمًىا ٔوٕ  رب

وبتكرن ٔيف كن ورحمٛ بتقٍٗٛ ودِظٛ وت أًبا حـدٔد الزوـاُ ٔاملكـاُ: ممـا  عـن النبٗـٛ       

بٕساٟمّا ا دٔدٚ نفقد سٗطرنّا عمٜ أرسٗتّان ٔأصـبح ا٫عـ٦ً  مـت الٍصـٗب ا٧كـرب يف      

 ٗٛن ٔالتأ ,ن ٔالتٕ ْٗن ٔنربٗٛ الصغار ٔالكبار وًعا.التٍظ٠ٛ ا٥ تىاع
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ًٗا: فٍٗبغٜ نٕ ّٗـْ   ًٗا أٔ سمب ٔاللا كاُ ل٬ع٦ً نأ , كب, عمٜ ا٧سرٚ قد ٖكُٕ الظتاب

ملشــاعدٚ ا٧ســرٚ عمــٜ أداٞ أدٔرِــا املتعــددٚ يف لدوــٛ اإتىــعن ٖٔظــ, الع٦ٌٔــٛ ٔصتــادا            

ًٗا9250 1022) يف أفراد اإتىع عـَ ارٖـق الٍصـح ٔا٫رطـاد      ( الىل أُ ا٫ع٦ً قد ٤ٖ ر الظتاب

ٔالتٕ ْٗن ٔسرب املثن بالقدٔٚ اذتشٍٛن كىا  كَ أُ ٖشّي يف اـرح وظـك٦  الظـباب    

ٔق اٖاِي ٔالظتاد اذتمٕه اان ٌٔقن ارتـربا  ٔنٕسـٗحّا ٔنفشـ,ِا ٔطـرحّا بأسـمٕب سـّن       

 ٛ.  وبش  لك٘ ٖتعرَّ  الظباب عمّٗان ٔلٗشتفٗدٔا وٍّا يف حٗانّي القادو

وــَ ممــا ســبق: ٖت ــح التــأ , الكــب, ل٬عــ٦ً عمــٜ ا٧ســرٚن ِٔــ ا التــأ , قــد ٖكــُٕ    

ًٗــا  كــَ ا٫فــادٚ وٍــْ يف وشــاعدٚ ا٧ســرٚ عمــٜ القٗــاً بٕىاٟفّــا ٔأدٔارِــا يف نٍظــ٠ٛ     الظتاب

أفراد اإتىع الشعٕدٙ عمٜ الٍحٕ املٍظٕدن ٔلك٘ ٖشّي ا٫ع٦ً الشـعٕدٙ بظـكن الظتـاب٘    

ملظك٦  ال  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛن ٖٔشـاعدِا عمـٜ أداٞ ٔىاٟفّـا       يف ن لٗن العقبا  ٔا

ــا حصــر املظــك٦  ٔالتحــدٖا  الــ   كــَ أُ نعــنض ارٖقّــا كــ٘       بفعالٗــٛ: ظتــب أًٔل

 ٖتشٍٜ لمىدتصني دراستّا ٔالتٍبْٗ عمّٗا.

 التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕد9ٖٛ

ــتغ, املتشــار  الــ  ٖظــّدِا    ــا  ال ٍُ عىمٗ اإتىــع الشــعٕدٙن ٔوــا نطرحــْ العٕملــٛ وــَ     ال

ــا        ــٜ نكٍّٕٖـ ــر  عمـ ــٛ أ ـ ــدٖا  مجـ ــاً حتـ ــعٕدٖٛ أوـ ــرٚ الشـ ــت ا٧سـ ــا ن  عمـ ــدٖا  ٔعقبـ حتـ

ٔمتاسكّا ٔأدٔارِا يف عىمٗٛ نٍظ٠ٛ أفراد اإتىع الشعٕدٙن فا٧سرٚ كىـا ٖـ كر ستىـد    

تظــرٚ فٗــْ ســمبٗٛ  ( ِــ٘ المبٍــٛ ا٧ٔىل يف اإتىــعن ِٔــ٘ املتــأ ر ا٧ٔه بــالمٕاِر املٍ  92 1008)

كاٌت أٔ الظتابٗٛن ٔلكـ٘ نشـتطٗع ا٧سـرٚ القٗـاً بٕىاٟفّـا ٔأدٔارِـا عمـٜ الٕ ـْ ا٧كىـن          

فصُ التعٍر  عمٜ املظك٦  ٔالتحدٖا  ال  حتـٕه دُٔ قٗاوّـا بأدٔارِـا وطمـب ومـح ظتـب       

 عمٜ البحٕث ٔالدراسا  نٍألْ ٔالعٍاٖٛ بْ. 

ٔالتحـدٖا  الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ صتـد       ٔعٍد الٍمر يف ا٧دبٗـا  الـ  نٍألـت املظـك٦     

( يف زتــا٥ ن ِــ9٘ 9100 1007البــاحثني غتتمفــُٕ حــٕه زتا٥نّــان فقــد صــٍفّا القصــاص )  

ــٕ        ــٛن يف حــني صــٍفّا أب ــٛن ٔأل٦قٗ ــٛن ٔعقمٗ ــٛن ٔاقتصــادٖٛن ٔصــحٗٛن ٔ قافٗ ٌفشــٗٛن ٔا تىاعٗ

ــٛن ٔا   9438 1021وصــطفٜ ٔقــدٖح )  ــٛ زتــا٥ ن ِــ9٘ التحــدٖا  ا٥ تىاعٗ ــٛن ( يف أربع لثقافٗ
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ٔا٫ع٦وٗٛن ٔا٥قتصادٖٛ. ٔسٕ  ٖصٍف الباح  التحدٖا  ال  نٕا ْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ الىل   

 اإا٥  ا٩ن9ٛٗ

 أًٔلا9 التحدٖا  ا٥عتقادٖٛ ٔا٫ ا9ٌٛٗ

ٌـ ادتبالتحـدٖا  يف ِـ ا اإـاه كـث,ٚن وٍّـا9 اِتىـاً ا٧سـرٚ         ٛ بٕا ٔالِىـاه ،الدٌٕٖٗـ

 ٛ ٗـ النبٗـ َ فكـث, ٛ نالدٍٖ َ ٔا٧وّـا  ا٩بـاٞ، وـ َ أُٖمـ ٛ حشـ ٜ ٖقتصـر النبٗـ ً عمـ  الطعـا

ٕ بأحشَالٍاضأوأًالمّٕرالفالرٚ،ٔالكشٕٚاا ٞ،برأالظ الطٗب نٔأبّاِـا رالصـ

ٛ ا٧ل٦ ٔقرضالرٔح،بٍاٞأُوتٍاسني أٔ ٌاسني َ أِـي الكر ـ ٞ وـ فـالرٔح :ادتشـي بٍـا

ًٞنطمب ٛ  ِٕق ا ٕ اًدابٔنطمـب اهلل،ااعـ ٝ ِـ ٕ أقـٕدً نطمـب ٔاهلل،نقـٕ ٥ٔاهلل،عبـادٚ ِـ

اِتىىٍـا اللا٧بٍاٍٟـا فـ٦ح ف٦فّٗا،القٗيقرضعمٜٔالعىنبالتدرٖب، ال٥للتااٖتٗشر

 (.948 2888حن )عبداهللن الرٔ بٍاٞٔأِىمٍاا٧ شاً،ببٍاٞ

ٖٔعد اا ًٕ عمٜ  ٕابت الدَٖ ٔستكىانْن ٔالتظكٗت يف أسشْ ٔوشـمىانْن ٔاسـتغ٦ه   

  بـني املشـمىني ٫ ـارٚ العـدأا  ٔنـأ ٗج الصـرا  بٗـٍّي وـَ التحـدٖا  الـ  مل           ٌقا  ارت٦

نظّد اا ا٧وٛ ا٫س٦وٗٛ وثًٗما يف سالف عصٕرِان ٔلـَ نشـتطٗع ا٧وـٛ جتـأب  نمـت ا ٍـٛ       

ال٥ بتىشكّا بدٍّٖا ٔستافمتّا عمٜ أصٕاا ٔ ٕابتّا املشتىدٚ وـَ كتـاب ربّـا ٔسـٍٛ ٌبٗـْ      

ي قٗاً عمىاّٟا بٕا بّي الظرع٘ يف التصدٙ ل لت الكٗـد )بوزوـ٘ن   صمٜ اهلل عمْٗ ٔسمين  

2315 9ٓ8.) 

ًٞا عٍـــدوا نٕالـــت طـــبّا   921 1006ٖٔـــ كر بِـــد ٔااـــٕب٘ ) ( أُ ا٧وـــر قـــد ابداد ســـٕ

الكفار ٔاملبظرَٖ ٔاملشتظرقني ٔألٌابّي بغـرض التظـكٗت يف صـ٦حٗٛ أحكـاً ا٫سـ٦ً      

ا ٖظككُٕ وَ ل٦اا يف ِ ا الدَٖ القٕٖي يف عصر التقدً العمى٘ ٔالتق ن ٔسمكٕا سبًم

وَ ل٦ه ق اٖا املرأٚن ٔالر ن ٔاذتدٔد كقطـع ٖـد الشـار  ٔر ـي الزاٌـ٘ ا صـَن ٔق ـاٖا        

اذترٖٛ الظدصٗٛ كقتن املرند الىل ق, للت وـَ الق ـاٖا الـ  أرادٔا وـَ ل٦اـا الطعـَ يف       

 ا٫س٦ً.

 

 

ًٗا9 التحدٖا  الفكرٖٛ ٔالثقاف9ٛٗ   اٌ
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لتغ, ا٥ تىاع٘ الشرٖع ال ٙ ٖظّدٓ اإتىع الشعٕدٙ الىل الحـداث ف ـٕٚ بـني    لقد أدٝ ا

ٓ: الـٕاٖم٘ن  2312 ٗم٘ ا٩باٞ ٔا٧بٍاٞ يف طتٜ اإا٥ ن ٤ٖٔكد عمٜ ِ ٓ الف ٕٚ )التٕظترٙن 

(: حٗــ  ٖعــداُ البعــد اذتاصــن بــني ا٩بــاٞ ٔا٧بٍــاٞ ٔٔ ــٕد ف ــٕٚ يف الع٦قــا  ٔنبــاَٖ   1008

ٔٮ ـد ٌـٕ  وـَ الصـرا          املفاِٗي بني ا٩باٞ ٔ ا٧بٍاٞ وَ أبرب وا ٌمىشـْ يف ا٩ٌٔـٛ ا٧لـ,ٚ: ٔلـ ا 

بني القٗي دالن ا٧سرٚ الٕاحدٚن أدٝ الىل وٗن ا٧بٍاٞ الىل التىرد ٔرفح قٗي ا٩بـاٞن ٔوـَ طـأُ    

 للت الحداث عدً متاست أسرٙ ٔاسطراب يف نٍظ٠ٛ ا٧بٍاٞ.

تىعا  ا٫س٦وٗٛن ٖٔـ كر الشـد٥ُ   ٔنشعٜ العٕملٛ الىل ٌظر اذتٗاٚ املادٖٛ الغربٗٛ يف اإ

(9 نأُ العٕملٛ نّد  الىل البالٛ اذتٕا ز الزواٌٗٛ ٔاملكاٌٗٛ ٔالثقافٗـٛ ٔالشٗاسـٗٛ   9263 1001)

ٔا٥قتصادٖٛ بني ا٧وي ٔالظعٕبن ٔحتأه بطر  شتتمفٛ فرض قٗي وعٍٗٛ ٔح ارٚ وعٍٗٛ ِـ٘  

ِـ    ا أسـالٗب يف قاٖـٛ ا٫قـراٞ:    قٗي اذت ارٚ الغربٗٛ أٔ ا٧قٕٖاٞن. ِٔ٘ نشـتددً لٍظـر أفكار

مما أدٝ الىل نغمغمّا يف أٔسا  بعح ا٧سر يف اإتىع: ٔبالتال٘ أٔ ـد  حتـدٖا  مل نكـَ    

( الىل أُ ا٧ســرٚ يف ىــن زتتىــع العٕملــٛ نٕا ــْ   91 1003وعرٔفــٛ يف الشــابقن ٔنظــ, العىــرٚ ) 

بٍـــاٞ الـــ َٖ حتــدٖا  وعاصـــرٚ يف عىمٗـــٛ النبٗـــٛن أِىّـــا9 كٗفٗــٛ النبٗـــٛن ٔالتعاوـــن وـــع ا٧  

 ٖٕا ُّٕ ِ ا العامل بتغ,انْ الكث,ٚ.  

ٔاٌعداً اذتٕار بني أفراد ا٧سـرٚ ٖعـ  الٍـزا  الـ ٙ ٖننـب عمٗـْ كـث, وـَ املظـك٦           

ا٧ســرٖٛ قــد نصــن الىل الطــ٦ . ٔيف دراســٛ عمىٗــٛ حــٕه اســتدداً ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ لمحــٕار   

ث ا٧سـرٚ ااوعـٛ املمـت سـعٕد     ا٧سرٙ أ راِا كرس٘ ا٧و,ٚ صٗتٛ بٍت عبد العزٖز ٧عـا 

( نٕصــمت الىل أُ بعــح ابقــا  اإتىــع الشــعٕدٙ نفتقــر الىل  قافــٛ اذتــٕار الــ ٙ وــَ  1008)

طــأُ قٗابــْ بــني أفــراد ا٧ســرٚ أُ ٖعرقــن ا٥نصــاه الفعــاه بٗــٍّي: ا٧وــر الــ ٙ قــد ٖــ٤دٙ الىل  

 أعاقٛ كاومٛ لٕىاٟف ا٧سرٚ.

  الًثا9 التحدٖا  ا٧ل٦قٗٛ الشمٕك9ٛٗ

ظــار الرلٖمــٛ ٔالفاحظــٛ وــَ التحــدٖا  الــ  حتــٕه دُٔ قٗــاً ا٧ســرٚ بٕىاٟفّــا:    ٖعــد اٌت

( ٖعترب وَ أقٕٝ الـدٔافع لتكـَٕٖ   9257 1000فصطبا  الغرٖزٚ ادتٍشٗٛ كىا ٖ كر ٦ِه )

ا٧سرٚن ٔوا داوت نظبع بطرٖقٛ أٔ بألرٝ ف٦ داع٘ لمزٔاا ٔوا ٖعقبْ وَ نبعا ن ٔبٍـاٞ عمٗـْ   
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ــٛ ٔال  ــٜ نكــَٕٖ ا٧ســرٚن      فبقــدر اٌتظــار الرلٖم ــاه عم فٕســٜ ادتٍشــٗٛ يف اإتىــع ٖقــن ا٫قب

 ٔبالتال٘ ٖٮحرً اإتىع وَ الدٔر العمٗي ال ٙ نقًٕ بْ يف حٗاٚ ا٧وي.

كىا نعد املددرا  ٔٔساٟن ا٫دواُ ا٧لرٝ وَ التحدٖا  ال  نٕا ْ ا٧سرٚ يف ٌفشّا 

    ُ ــا ــاٟن ا٫دوـ ــدرا  ٔٔسـ ــار املدـ ــ٤دٙ اٌتظـ ــ  ٖـ ــا: حٗـ ــارتىٕر   ٔيف أداٞ ٔىٗفتّـ ــرٝ كـ ا٧لـ

ٔالش اٟر الىل سعف بٍاٞ ا٧سرٚ الدالم٘ ٔفشاد أبٍاّٟـا أٔ نفككّـان بـن قـد ٖتطـٕر ا٧وـر       

لتحصن  راٟي  ٍاٟٗـٛ سـدِي أٔ سـد أحـد أفـراد اإتىـع وـَ أ ـن اذتصـٕه عمـٜ ا٧وـٕاه            

ال٦بوـٛ لظـراٞ املدـدر. ٔلعـن لطــٕرٚ ِـ ا التحـدٙ يف اإتىـع الشــعٕدٙ نـربب وـَ لـ٦ه وــا           

ــا        نٍظــرٓ ٔ ــا  ســب  كىٗ ــار لعىمٗ ــَ ألب ــٛ الشــعٕدٖٛ و ــٛ يف املىمكــٛ العربٗ بارٚ الدالمٗ

 كب,ٚ وَ إٌٔا  املددرا  املدتمفٛ.

ٔنعد ا٧ل٦  ٔالعادا  املكتشبٛ عَ ارٖق التأ ر بالعىاه ا٧ اٌب وَ التحـدٖا  الـ    

ٔ  964 1024نٕا ّّــا ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛن ٔنــ كر اذتــار ٘ )     الُ ( أُ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ حتــٜ 

كاٌت حترص عمٜ استقداً ارتادوا  ٔالشـاٟقني املشـمىني ال٥ أُ ٍِـاك عٕاوـن نمـن نـ٤ ر       

ــٛ لمدادوــٛ ٔالشــاٟقن        ــٛ ٔالثقافٗ ــٛ ا٥ تىاعٗ ــاٞ: ِٔــ٘  ّــن ا٧ســرٚ بارتمفٗ ــٜ نٍظــ٠ٛ ا٧بٍ عم

الســافٛ الىل  ّــن ارتادوــٛ ٔالشــاٟق ثصٕصــٗٛ ٔ قافــٛ زتتىــع ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛن ٔوــَ أِــي  

 أُ نتعرض اا ا٧سرٚ بشبب ارتادوا  ٔالشاٟقني9املظك٦  ال   كَ 

التأ , عمٜ املعتقدا  الدٍٖٗٛ ٔالقدرا  المغٕٖـٛ: ٔللـت ٥نشـا  التفاعـن بٗـٍّي ٔبـني        

 أافاه ا٧سرٚ.

 الِىاه الزٔ ني لكث, وَ اذتقٕ  ٔالٕا با  ٔنكمٗف ارتادوٛ ٔالشاٟق بّىا. 

 رٔح املبادرٚ.ىّٕر قٗي ا تىاعٗٛ ق, الظتابٗٛ كا٥نكالٗٛ ٔاٌعداً  

 نعرض ا٧افاه ل٨لٝ ادتشدٙ أٔ املعٍٕٙ. 

استغ٦ه بعح ا٧بٍاٞ ل عف الرقابٛ ا٧سرٖٛ ٔارنكاب املٍكرا  وـع ارتادوـٛ أٔ    

 الشاٟق.

 رابًعا9 التحدٖا  ا٥ تىاع9ٛٗ

ٖعــد ســعف النابــ  ا٧ســرٙ وــَ التحــدٖا  ا٥ تىاعٗــٛ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ     

9 1000التٍظ٠ٛ عمٜ الٕ ْ ا٧كىنن ٔن٤كد ٌتاٟج دراسٛ لمٗـن )  ٔنعٕقّا عَ حتقٗق أِدا 
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( أُ ا٧سرٚ املنابطٛ حتقق قدًرا أكرب وَ ا٧واُ ا٧سـرٙ ٧بٍاّٟـا ممـا ٖـٍعكص الظتاًبـا      17

عمــٜ متــتعّي بالشــ٦وٛ الٍفشــٗٛن ٖٔــدفعّي الىل ا٥ٌطــ٦  لمحٗــاٚ لــارا ا٧ســرٚ ٔالتفاعــن وــع   

  ُ ٍُ ا٧سـرٚ لـَ نـتىكَ وـَ     168ن 1005ٌٔعـٗي )  اإتىع بظكن الظتاب٘. ٖٔـ كر الرطـدا ( أ

القٗاً بٕىاٟفّا يف نكـَٕٖ الٍاطـ٠ٛ ٌٔقـن الـناث ا٥ تىـاع٘ ال٥ اللا نـٕفر  ٧فرادِـا املـٕدٚ         

 ٔالتفاِي ٔعىّي ادتٕ الد قراا٘. 

( أُ التفكـت ا٧سـرٙ بـدأ عٍـدوا ختمـت ا٧ً عـَ نربٗـٛ        9132 1007ٖٕٔسح الزِراٌ٘ )

أٌاض ٍِىّـي املصـمحٛ املادٖـٛ فمـي ٖكٌٕـٕا عمـٜ ا٧بٍـاٞ وظـفقنين ٥ٔ         أبٍاّٟان ٔعّد  بّي الىل 

ــرٔانّي اـــاوعنين ٧ٔل٦قّـــي ٔوبـــادّٟي ا٫ســـ٦وٗٛ         ــإٌا اـــي ٌاصـــحنين ٔلكـــٍّي يف  ـ كـ

 وٍكرَٖ.

كىا أسّي التغ, ا٥ تىاع٘ الشرٖع يف ٔ ٕد ٌٕ  وَ الصرا  بـني القـٗي دالـن ا٧سـرٚ     

ــا ستاف    ــاٞ قًٗى ــٜ ا٧ب ــ  ٖتبٍ ــٗي وتحــررٚ:      الٕاحــدٚ: حٗ ــب  ق ــاٞ الىل ن ــن ا٧بٍ مــٛ يف حــني  ٗ

ٔبالتال٘  ٗمُٕ الىل التىرد ٖٔرف ُٕ قٗي ا٩باٞن ٔوَ طأُ للت الحداث عـدً متاسـت أسـرٙ    

 (.9ٓ100 2312ٔاسطراب يف نٍظ٠ٛ ا٧بٍاٞ )التٕظترٙن 

ــٛ )  ــد ارتطابٗــ ــٛن    9224 1022ٖٔعــ ــرقٛ ٔادتر ــ ــداثن ٔالشــ ــرا  ا٧حــ ــ٦ ن ٔاضتــ ( الطــ

رٖٛ وـَ أبـرب املظـك٦  الـ  نـ٤دٙ الىل اٌّٗـار الٕحـدٚ ا٧سـرٖٛ ٔاضتــ٦ه         ٔالصـراعا  ا٧سـ  

( أُ املٍافشــٛ الفردٖــٛ يف الٕقــت اذتاســر   962 1024بٍاّٟــا ا٥ تىــاع٘. ٔن ــٗف اذتــار ٘ ) 

أصبحت مسٛ نشٗطر عمٜ الع٦قا  ا٥ تىاعٗٛ الشاٟدٚن ٌٔتٗ ٛ ل لت ابداد نغمٗب املصـاع  

 ىٗتٛ يف حتقٗق ال ا  ٔال بانّا دالن اإتىع.الفردٖٛ ٔالظدصٗٛن ٔالرقبٛ املشت

ٖٔ٭عٮد الباح  التحـدٖا  ا٥ تىاعٗـٛ وـَ أبـرب التحـدٖا  الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ:          

ٔللت ٧ُ ا٧سرٚ كىا ِٕ وتعار  عمْٗ و٤سشٛ ا تىاعٗٛ بالدر ٛ ا٧ٔىلن ٔٔ ٕد وثن ِـ ٓ  

ٙ الىل نفككّــا ٔاٌّٗارِــا:  التحــدٖا  قــد ٖعطــن ا٧دٔار الــ  نقــًٕ بّــا ا٧ســرٚن ٔقــد ٖــ٤د    

 ٔبالتال٘ ٖٮحرً اإتىع الشعٕدٙ وَ ا٧دٔار ال  نقًٕ بّا يف نٍظ٠ٛ أفرادٓ.

 لاوًشا9 التحدٖا  ا٫ع٦و9ٛٗ

ٖفنض بـا٫ع٦ً أُ ٖكـُٕ رافـًدا وًّىـا وـَ رٔافـد النبٗـٛ ٔالتٍظـ٠ٛ الـ  ختـرا أ ٗاًلـا            

ّـ ٖٮ( 1006وفٗدٚ لمى تىعن لكَ الٕاقع كىا ن كر عبٗد ) ر أُ ٔسـاٟن ا٫عـ٦ً أصـبحت    م
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ا٧ســرٖٛ املدتمفــٛ يف ىــن طــبْ قٗــاب ل٬عــ٦ً ا٫ســ٦و٘     نظــكن أحــد رٔافــد املظــك٦  

الـ ٙ  ٔفرض أارٔحانْ ٔوٕا ّٛ ا٫سفا  ا٫ع٦و٘  القادر عمٜ الٕصٕه لكن بٗت وشمي،

   اٌعكص بظكن سميب عمٜ أمنا  التفاعن دالن ا٧سرٚ.

غتااـب التـأ ,، بـال  سديالع٦و٘بتدفقاصرٚاملعا٫ع٦وٗٛاإتىعا بٕقتتدٔق

َ وظـِٕٛ ٌشـدٛ ظتعمـّا مبـا ٚأٔاملـر فطرنـْ، وـع  ٖتعـارض مبـا الطفـن  الغربٗـٛ، ٚرأاملـ عـ

ٍٕضمباا٧سرٚٔغتااب ل٨وَنّدٖدوصدرأصبحٔب لتفّٗا:ٔالتٕادحياأٔاصر النٖق

 (.9276 1006)أبٕ د ن  بأسرٓاإتىعوشتٕٝعمٜالثقايف

 & Wayne & Henderson & Murray) ٘مـ   دراسـٛ ٖٔـَ ٍِٔدرسـُٕ ٔوـٕراٙ ٔبٗت    ٔأطـار 

Petly, 2008)          الىل أُ الىل لطٕرٚ املظاِد الـ  ٖبثّـا ا٫عـ٦ً عمـٜ املظـاِدَٖ: حٗـ  أطـار

يف ِــ ٓ الــرباوج   ٚ ادتــراٟيِداادتــراٟي الــ  ارنكبــت وــَ قبــن الظــباب بشــبب وظــ   ٌشــبٛ 

لطٕرٚ وظاِد ادتر ٛ ال  ٖعرسّا ا٫ع٦ً عمـٜ  ٖده عمٜ : ا٧ور ال ٙ (36٪ٔصمت الىل )

 شتددً فّٗا الشكاكني كأدٔا  لمتٍفٗ نٮال  املظاِد ٥ سٗىا نمت  الظباب

ُ  كىا أطار  دراسٛ  الىل  Agarwal & Dhanasekaran, 2012 أقـارٔاه ٔداٌاسـكارا

ــراِقني يف الت      52٪أُ ٌشــبٛ ) ــاه ٔامل ــٜ ا٧اف ــرض عم ــرباوج الــ  نعٮ ــٕٝ ال مفزٖــُٕ ( وــَ ستت

ٍُ ٌشــبٛ )      ــفن ٔأ ــٕا  العٍ ــٕ  وــَ أٌ ــٜ وظــاِد لٍ ــٕ  عم ــت  24٪ا٧ورٖكــ٘ احت ( فقــ  وــَ نم

الــرباوج حــ ر  املظــاِدَٖ وــَ ٔ ــٕد وظــاِد عٍــف يف ا تــٕٝ الــ ٙ ســٗعرضن ٔنٕصــمت     

الدراســـٛ الىل أُ وظـــاِد العٍـــف قـــد نركـــت ة ـــاًرا عمـــٜ املظـــاِدَٖن وٍّـــا9 نعمـــي الشـــمٕك  

 ٕ  وَ الٕقٕ  سحٗٛ لمعٍف.العدٔاٌ٘ن ٔاذتشاسٗٛ لمعٍفن ٔارت

( ا٧ ر الش١ٗ ملظـاِد العٍـف ٔادتـٍص عمـٜ املتمقـ٘:      9232 1022ور اٌٛ )دراسٛ فشر نٔ

لفـنا  إٖمـٛ عتـأه نطبٗـق     حٗ  نٕسـح أُ املظـاِد الـ ٙ ٖظـاِد أفـ٦ً العٍـف ٔادتـٍص        

حـد  بعح املظاِد يف حٗانْ الٕٗوٗٛن ٔيف الٕاقع كث, وَ ا٥عتداٞا  الـ  ٔقعـت نظـبْ الىل    

كب, وا عٮرض عمٜ أ ّزٚ الظاطٛ. ٔقد ٖكُٕ التأ , عمٜ املـدٝ الطٕٖـن عـَ ارٖـق نمقـ٘      

ــرٚ وظــاِد حــا٥          ــق كث ــدٚ وــَ الصــٕر ٔاملفــاِٗي ٔالقــٗي الغربٗــٛ ٔعــَ ارٖ  رعــا  عدٖ

ا٥عتداٞا  ا٫ راوٗـٛ ٔا٥قتصـابا  ٔالعـرٙ ٔالـرق" الـ  نعىـد ا٧فـ٦ً الغربٗـٛ لتقـد ّا          

 د ال ٙ نٍّار قٗىْ مبرٔر الظّٕر.حتٜ نصبح عادٖٛ لمىظاِ
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( عمــٜ أُ ٔســع وظــاِد العٍــف ٔا٫ ــراً يف الاــار وظــٕ  2ب9 ٤ٖٔ1023كــد العــابو٘ )

ًٞ وـَ لـ٦ه عرسـّا يف ا٧فـ٦ً أٔ         ٔوث, قد ساِي بظكن كب, يف ٌظر  قافـٛ العٍـف سـٕا

 وَ ل٦ه عرض الرباوج ال  ندٔر و اوٍّٗا حٕه العٍف.   

ٍُ( 918 1006ٔنـــ كر عبٗـــد ) لطـــٕرٚ ا٩ ـــار الشـــمبٗٛ ل٬عـــ٦ً قـــ, ااـــاد  نت ـــأب   أ

ــا         ــٍّي لمكىالٗ ــٛ ا٥ســت٦ّك ٔال ــرٖٔج  قاف ــٛ، الىل ن ــٛ ٔالثقافٗ ــٛ ٔا٧ل٦قٗ ــب الدٍٖٗ ادتٕاٌ

ــا، ٖٔ ــا  اللّٗــا نعزٖــز نقمٗــد ا٧فــراد كبــاًرا ٔصــغاًرا      بظــكن أ قــن كاِــن ا٧ســرٚ وادًٖ

ٔبظـكن عـاً فقـد     ا عمٜ أرض الٕاقـع. ىثمّتلمىىارسا  املدتمفٛ ال  ٖظاِدٌّٔا ٔاملطالبٛ ب

أ ر ا٫ع٦ً سمًبا عمٜ قٗي الت اوَ العـاٟم٘ن ٔقـٗي ا٥حـناً املتبـادهن ٔألمـت ٔسـاٟمْ مبعـاٖ,        

 اذت٦ه ٔاذتراًن ٔالطبٗع٘ ٔالظالن ٔاملقبٕه ٔق, املقبٕه.  

ستألـــٛ نظـــكٗت  ( أبـــرب ســـمبٗا  ا٫عـــ٦ً املعاصـــر يف92769 1006ٖٔٮ ىــن أبـــٕ د  ) 

ٛ     ن ٔيف عقٗدنّي املشمىني ستاربـٛ الـدَٖ ٔالكٗـد    ن ٌٔظر وـا ٍٖـاقح املبـاد٢ ٔالقـٗي ا٫سـ٦وٗ

ِٔ٘ يف حقٗقتّـا نعىـن عمـٜ نظـْٕٖ صـٕرٚ       :لمىشمىني وَ ل٦ه عرض براوج يف لباض دٖ 

ــدَٖ ٙ     ن ٔال ــاع٘ ٔا٥قتصــاد ــٍمي ا٫ســ٦وٗٛ ٔلاصــٛ الٍمــاً ا٥ تى ــن ٔمترٖــر  ن ٔنظــْٕٖ ال ٌق

ن ا٫قرا  يف عامل ارتٗـاه ٔالبعـد عـَ الٕاقـع    ن ٔتٍافٗٛ وع ا٫س٦ًالعادا  ٔالتقالٗد الغربٗٛ امل

ن اســتدداً المــّ ا  العاوٗــٛ: ممــا ٖــ٤ ر ســمًبا عمــٜ المغــٛ العربٗــٛ ٥ ســٗىا لــدٝ ا٧افــاه          ٔ

ــاٟع     ٔ ــاٟق ٔنزٖٗـــف الٕقـ ــمٗمّي وـــَ لـــ٦ه قمـــب اذتقـ ــٕر ٔن ـ ــٛ التحاٖـــن عمـــٜ ادتىّـ ممارسـ

 ٔا٧حداث. 

 سادًسا9 التحدٖا  ا٥قتصاد9ٖٛ

ن المــرٔ  ا٥قتصــادٖٛ الشــ٠ٗٛ عاًٟقــا أوــاً متاســت ا٧ســرٚ ٔحتقٗــق احتٗا انّــا   نظــك

ــا  ا٧ســرٚ ٔالــ  قــد       املدتمفــٛن  ــٛ قــ, املتٍاســقٛ وــع الوكاٌ كىــا نظــكن التطمعــا  املادٖ

)عبٗــدن عتىمـّا أحــد أاــرا  الع٦قــٛ ا٧ســرٖٛ عاوًمــا وًّىـا يف ال ــارٚ العدٖــد وــَ املظــك٦    

لدٝ ا٧سرٚ ٖع  حتقٗق ا٥ستقرار املـادٙ اـا: ٔبالتـال٘     فٕ ٕد وصدر متٕٖن كا د. (1006

متكٍّٗا وـَ حتقٗـق أِـدافّان ٔالعكـص صـحٗح. ٔقـد أطـار  ٌتـاٟج دراسـٛ عبـد اذتفـٗظ            

ــٛ بأســرِي ٔا٥ِتىــاً بّــا ٌمــًرا      ٪20( الىل أُ 1002) وــَ أربــاب ا٧ســر ٥ ٖشــتطٗعُٕ العٍاٖ

ن ا٫وكاٌٗـا  املادٖـٛ العالٗـٛ    ٔيف لا  الٕقـت  كـَ أُ نظـك   لتدٌ٘ املشـتٕٝ ا٥قتصـادٙ.   
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سبًبا لمىظك٦  ا٧سرٖٛ عٍدوا ٥ ٖصبح ٍِاك ختطٗ  سمٗي لتمت املـٕارد، أٔ عٍـدوا ٖـتي    

  استٍزا  ااقٛ رب ا٧سرٚ عمٜ حشاب ٔقت ٔراحٛ ا٧بٍاٞ ٔالزٔ ٛ.

ًٛ عـَ العدٖـد وـَ      1006ٔن ٗف عبٗد ) ٍُ البطالٛ يف كث, وَ اإتىعا  نٮعـد وشـ٤ٔل ( أ

٧سرٖٛ: فالبطالٛ قد نقمن أٔ نّىع وَ الشمطٛ الٕالدٖٛ، ٔقد ندفع أحد أفـراد  املظك٦  ا

 ا٧سرٚ الىل وزألٛ أعىاه عتروّا القإٌُ.

( أُ اذتدٖ  ٖزداد بكثرٚ عـَ املظـك٦  ٔالتحـدٖا     9221 1022ٖٔ كر ارتطابٗٛ )

رادن ٔوظكمٛ ا٥قتصادٖٛ ال  نعنض ا٧سرٚ املعاصرٚن فطغٗاُ القٗي املادٖٛ عمٜ عقٕه ا٧ف

 تىاعٗـٛ، ٔاملشـتمزوا    ا٫سكاُ ٔوشتٕٝ املعٗظٛ، ٌٔفقا  التعمٗي ٔالصحٛ ٔارتـدوا  ا٥ 

ا٥قتصادٖٛ املدتمفـٛ، ٔفقـداُ ا٧وـَ ا٥قتصـادٙ كمـّا أصـبحت وصـدًرا ٥ضتـرا  ا٧سـرٚ          

عَ الٕسع الطبٗع٘.

 ٕد9ٖٛدٔر ا٥ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشع

ٖــ٤دٙ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ بإٌٔاعــْ )املقــرٔٞن ٔاملشــىٕ ن ٔاملرٟــ٘( دًٔرا كــبً,ا يف التصــدٙ 

9 1000لمىظك٦  ٔالتحدٖا  ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ: فـا٫ع٦ً كىـا ٖـ كر عىـر )    

ا مٗـٛ، الشٗاسا رسييفدًٔرا بارًبالٗمعب ٤ِٖمْوأاذترٖٛالقٕٚ(  تمت و61َ -52

ــٛ وــَ ٔســاٟن   9122 1022ٔالدٔلٗــٛ. ٤ٖٔكــد الشــعٗد ) ٛٔا٫قمٗىٗــ ( أُ ا٫عــ٦ً ٔســٗمٛ فعال

ــٛ        ــٜ ٌٕعٗ ا٥رنقــاٞ ٌٔظــر الــٕع٘ ٔ قافــٛ اذتــٕار يف اإتىــع: ٔللــت عــَ ارٖــق النكٗــز عم

الرساٟن ارتاصٛ ال  ٖقدوّان ٔا٧سالٗب الفٍٗـٛ الـ  ٖشـتددوّان ٔالتٗـار الٕسـٗمٛ املٍاسـبٛ       

 ملراد بثّا. لتقدٖي املادٚ ا٫ع٦وٗٛ ا

ٌفـٕض  يفالشىحٛالظرٖعٛ ا٫س٦وٗٛٔقٗيوباد٢نأصٗنّٖٔد  ا٫ع٦ً الشعٕدٙ الىل

ٔالت براذتبرٔاب ٔنٕ ٗقالكر ٛٔالعادا  العربٗٛالتقالٗدا٧فرادن ٖٔشعٜ الىل نرسٗخ

الفكــرٙ باملشــتٕٝبــالٍّٕضٖعــت بٗــٍّي. كىــاالتكافــن ا٥ تىــاع٘ٔاللكــاٞ رٔح

ٛ  ٔٔسـع ا٧سـرٚ اِتىاوْ بٕسعوَ ل٦هٕ داٌ٘ٔالٔاذت ارٙ احتٗا ـانّي الظـباب ٔنمبٗـ

ٛ  ٔالثقافٗٛ ٔوكافحٛالعمىٗٛالٍّ ٛٔدعي َ ٔالحٗاٟـْ: ٔللـت  الـناث ا٧وٗٛ ٔالبـراب أِىٗـ وـ

ٛ ا٥نصاهقٍٕا ل٦ه ٜ ا٫ع٦و٘ املدتمفٛ القاٟىـ ْ  عمـ ْ ٔا٫لبـار التثقٗـف ٔالتٕ ٗـ ٔالنفٗـ

 (.1006ٖعن املبالغا  )الشرعَبعًٗدا
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ــ كر اذتــار ٘ )  ( أُ ا٫عــ٦ً اللا وــا حــرص عمــٜ القٗــاً بــدٔرٓ النبــٕٙن      968 1024ٔن

ٔحرص عمـٜ نقـدٖي ا٫عـ٦ً الـٕاع٘ املفٗـد مبـا غتـدً ا٧سـرٚ: فصٌـْ  كـَ أُ عتقـق قـدًرا             

كــبً,ا وــَ الٕقاٖــٛ ٔاملعادتــٛ ملــا ٖٕا ــْ ا٧ســرٚ وــَ وظــك٦  ٔحتــدٖا : ٔللــت وــَ لــ٦ه  

ــٛ     نقــدٖي بــراوج ٔالصــدا  ــاٞ ا٧ســرٚ املشــمىٛن ٔنعرٖفّــا بأســالٗب النبٗ را  لمتٕعٗــٛ بأســص بٍ

 ٔالتٕ ْٗ ا٫س٦وٗٛن ٔك لت الرد عمٜ دعأٝ التغرٖب ٔالعمىٍٛ.

: فبحشب عمي الباح  ٥ نٕ د دراسا  وباطرٚ اِتىت ٔبالٍمر الىل الدراسا  الشابقٛ

ــدٔر ا٫عــ٦ً يف التصــدٙ لمتحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ       ــ ا عىــد   ب الشــعٕدٖٛ: ٔل

الباحــ  الىل نقشــٗي الدراســا  الشــابقٛ يف ستــٕرَٖن ا ــٕر ا٧ٔه9 نٍــأه الدراســا  الــ         

اِتىــت بتحــدٖا  ا٧ســرٚن ٔا ــٕر الثــا9ٌ٘ نٍــأه الدراســا  الــ  اِتىــت بــدٔر ا٫عــ٦ً يف     

 التصدٙ لمتحدٖا  عمٜ الٍحٕ التال9٘

غطٚ:احملٕض األٔه: السضاغات الت تٍألت حتسٖات األ

( دراسٛ ِـدفت الىل نعـٍر  أ ـر وـتغ,ا 9 )نعمـٗي الـزٔ نين ٔعىـن        1024أ ر  اذتار ٘ )

الزٔ ـٛن ٔوــدٚ الــزٔاان ٔح ــي ا٧ســرٚن ٔالــدلن الظــّرٙ( عمــٜ التحــدٖا  ٔاملظــك٦  الــ   

نٕا ْ ا٧سرٚن ٔالكظف عَ الع٦قـٛ بـني التحـدٖا  ٔاملظـك٦  الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ ٔبـني         

سـرٚن ٔالظتــاد ا٧ٔباُ الٍشـبٗٛ ٧كثــر أبعـاد التحــدٖا  ٔاملظـك٦  الــ      الدارٚ التغـٗ, يف ا٧ 

نٕا ــْ ا٧ســرٚ. ٔلتحقٗــق أِــدا  الدراســٛ اســتددوت الباحثــٛ املــٍّج الٕصــف٘ التحمٗمــ٘ن          

( بًٔ ــا ٔبٔ ــٛن ٔقــد نٕصــمت 255ٔكاٌــت ا٥ســتباٌٛ أداًٚ لمدراســٛ ُابقــت عمــٜ عٍٗــٛ بمغــت )

ٕد فــرٔ  لا  د٥لــٛ الحصــاٟٗٛ يف وتٕســ  در ــا  الدراســٛ الىل مجمــٛ وــَ الٍتــاٟجن وٍّــا9 ٔ ــ

أفراد العٍٗٛ يف التحدٖا  ٔاملظك٦  الـ  نٕا ـْ ا٧سـر نبعـًا ملـتغ,ا  الدراسـٛن ٔالـت٦         

ٌشبٛ نأ , التحدٖا  ٔاملظـك٦  الـ  قـد نٕا ـْ ا٧سـرٚ: حٗـ  ٖـأن٘ يف وقـدوتّا الـدلن          

عمــٗي الــزٔا املــٍدفحن  ــي وــدٚ  الظــّرٙ املــٍدفحن ٖمٗــْ عــدد أفــراد ا٧ســرٚ الكــب,ٚن ٖمٗــْ ن 

أكثر التحدٖا  ٔاملظك٦  ال  قد نٕا ـْ  أُ الزٔاا القص,ٚ. كىا نٕصمت الدراسٛ الىل 

ــي اإــاه الصــح٘       ِــ٘ ا ا٧ســرٚ ــاع٘ن   ــي اإــاه ا٥ تى لتحــدٖا  يف اإــاه ا٥قتصــادٙن  

ا ن وٍّـا9  ٔالٍفش٘ن  ي اإاه الثقايفن فا٫ع٦و٘. ٔقد أٔصت الدراسٛ مب ىٕعٛ وَ التٕصٗ

عقــد دٔرا  ٌٔــدٔا  ندرٖبٗــٛ لتٕعٗــٛ ا٧ســرٚ ٔنثقٗفّــا بّــد  بٖــادٚ فــرص التٕاصــن ادتٗــد    
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

دالــن ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛن ٔنصــىٗي بــراوج لاصــٛ وــَ قبــن املدتصــني بّــد  نٍىٗــٛ وّــارا       

املتــزٔ ني ٔاملقــبمني عمــٜ الــزٔاان ٔالتٕســع يف الٌظــاٞ وكانــب استظــارٖٛ نــدٖرِا كــٕادر          

  ٔ بارٙ ل٬ســّاً يف نٍىٗــٛ ا٧ســرٚ ٔوعادتــٛ وظــك٦نّا ٔنقــدٖي     وتدصصــٛ حتــت الطــرا  

 ارتدوا  الٕقاٟٗٛ ٔا٫مناٟٗٛ ٔالع٦ ٗٛ اا.

أ( دراسـٛ ِـدفت الىل التعـر  عمـٜ نـأ , سـ َ رب ا٧سـرٚ         1023كىا أ رٝ العابو٘ )

عمٜ ا٧ٔسا  ا٥ تىاعٗٛ ٔا٥قتصادٖٛ ٧سرنْ مبٍطقٛ ادتـٕ ن ٔالتعـر  عمـٜ أ ـر وـتغ,ا 9      

ٔالعىــرن ٔاملشــتٕٝ التعمٗىــ٘ن ٔاذتالــٛ ا٥ تىاعٗــٛن ٔعــدد أفــراد ا٧ســرٚن ٔالٕىٗفــٛن    )ادتــٍصن

ٔوقدار الدلن الظـّرٙ( عمـٜ ا٥ٔسـا  ا٥ تىاعٗـٛ ٔا٥قتصـادٖٛ ل٨سـرٚ. ٔلتحقٗـق أِـدا          

الدراسٛ اسـتددً الباحـ  وـٍّج املشـح ا٥ تىـاع٘ن ٔكاٌـت ا٥سـتباٌٛ أداًٚ لمدراسـٛ: حٗـ           

( أسـرٚ. ٔقـد نٕصـمت الدراسـٛ     207 ٍاٞ مبٍطقٛ ادتٕ ن ٔبمغت )ُابقت عمٜ مجٗع أسر الش

الىل عدٚ ٌتاٟجن أِىّا9 أُ وشتٕٝ نـأ , سـ َ رب ا٧سـرٚ عمـٜ أفرادِـا بظـكن عـاً  ـاٞ          

بدر ــٛ وتٕســطٛن ٔأُ وشــتٕٝ نــأ , ســ ٍْ عمــٜ أٔســا  أســرنْ ا٥ تىاعٗــٛ ٔا٥قتصــادٖٛ          

ب ا٧سـرٚ ٖـ٤ ر عمـٜ ا٧ٔسـا      ٔع٦قانّا  ـاٞ بدر ـٛ ورنفعـٛن كىـا نٕصـمت الىل أُ سـ َ ر      

ا٥ تىاعٗٛ ٔا٥قتصادٖٛ ٔعمٜ الع٦قـا  ا٥ تىاعٗـٛ ٧سـرنْ بدر ـٛ أعمـٜ عٍـد ا٫ٌـاث. ٔيف        

سٕٞ للت أٔصت الدراسٛ اىمٛ وـَ التٕصـٗا ن أِىّـا9 نكـَٕٖ دتـاُ فرعٗـٛ بالتعـأُ وـع         

ــا ني       ــ ٍاٞ ا تــ ــٕاه الشــ ــ٘ أحــ ــدٌ٘ لتقصــ ــع املــ ــا  اإتىــ ــٛ ٔو٤سشــ ــا  ارت,ٖــ ادتىعٗــ

شاعدنّين ٔاملشاِىٛ يف نقدٖي ارتدوا  ا٥ تىاعٗٛ ٔا٥قتصادٖٛ ٧بٍاٞ الشـ ٍاٞن ٔنـ لٗن   ٔو

العقبا  ٔاملظاكن ال  نعنسّي ٌتٗ ٛ قٗاب عاٟمّين ٔنٕعٗٛ أسر الشـ ٍاٞ باملدـاار الـ     

 قد ٖتعرض اا أفراد ا٧سرٚ يف حاه قٗاب الرقابٛ ا٧سرٖٛ.

ودٝ ممارسٛ ا٧سرٚ الشـعٕدٖٛ لمحـٕار   ( الىل الكظف عَ 1022وٕسٜ ) ِدفت دراسٛٔ

ا٧سرٙ وع أبٍاّٟين ٔالتعر  عمٜ بعح املتغ,ا  ا٥ تىاعٗـٛ ٔا٥قتصـادٖٛ ٔالثقافٗـٛ ٧فـراد     

ا٧سرٚن ٔودٝ نأ ,ِا عمٜ استدداً اذتٕار بني ا٧فراد دالن ا٧سرٚ الٕاحـدٚن ٔالتٕصـن الىل   

ٔلتحقٗـــق أِـــدا  الدراســـٛ أِـــي وعٕقـــا  اذتـــٕار ا٧ســـرٙ بـــني أفـــراد ا٧ســـرٚ الشـــعٕدٖٛ.  

اســتددوت الباحثــٛ املــٍّج الٕصــف٘ التحمٗمــ٘ن ٔكاٌــت ا٥ســتباٌٛ أداًٚ لمدراســٛ ُابقــت عمــٜ   

(74         ٍُ ( أسرٚ وَ ا٧سر الشعٕدٖٛ. ٔقـد نٕصـمت الدراسـٛ الىل مجمـٛ وـَ الٍتـاٟجن وـَ أِىّـا9 أ
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ارسـتّي  سٍٛن ٔأٌْ كمىـا نقـدً العىـر كمىـا باد  مم     34وتٕس  أعىار ا٩باٞ ٔا٧وّا  بم  

لمحٕارن ٔقد كاُ املشتٕٝ التعمٗى٘ ٧فراد العٍٗـٛ ورنفًعـا: حٗـ  حصـمت الظـّادٚ ادتاوعٗـٛ       

ٍُ املشـتٕٝ التعمٗىـ٘ املرنفـع ٖـ٤ ر نـأ ً,ا كـبً,ا        )البكالٕرٖٕض( عمٜ الٍشبٛ العمٗا لدّٖين ٔأ

ًٞ بني الزٔ ني أٔ وـع أبٍـاّٟين كىـا دلـت الٍتـاٟج       عمـٜ أُ  يف القدرٚ عمٜ ممارسٛ اذتٕار سٕا

اطتفاض املشتٕٝ التعمٗى٘ ل٨بَٕٖ ٤ٖ ر سمًبا يف ممارسٛ اذتٕار ا٧سرٙ بـني أفـراد ا٧سـرٚن    

     ًٞ ٍُ اطتفاض وشتٕٝ دلن ا٧سرٚ ٤ٖدٙ الىل قمٛ ممارسٛ اذتٕار ا٧سـرٙ بـني أفرادِـا. ٔبٍـا ٔأ

عمٜ للت أٔصت الدراسٛ بتٕصـٗا ن أِىّـا9 عقـد ٌـدٔا  نثقٗفٗـٛ ٔدٔرا  ندرٖبٗـٛ لمىقـبمني        

ٜ الــزٔاا لتــٕعٗتّي بأِىٗــٛ اذتــٕار ا٧ســرٙن ٔســرٔرٚ نركٗــز ٔســاٟن ا٫عــ٦ً املرٟٗــٛ         عمــ

ٔاملشـىٕعٛ ٔاملقـرٔٞٚ عمـٜ أِىٗـٛ وٕسـٕ  اذتــٕار ا٧سـرٙ يف نٍىٗـٛ الع٦قـا  ا٫ظتابٗـٛ بــني          

أفـــراد ا٧ســـرٚن ٔنفعٗـــن دٔر ا٥ستظـــارٖني ا٧ســـرٖني ٌٔظـــر  قافـــٛ التعـــأُ وعّـــين ٔســـرٔرٚ 

 وع ا٧سرٚ ل٦ِتىاً بتٍىٗٛ  قافٛ اذتٕار.نكانف و٤سشا  اإتىع 

( دراسٛ ِدفت الىل التعـر  عمـٜ وـدٝ قـدرٚ ا٧سـرٚ املصـرٖٛ عمـٜ        1004ٔأ ر  قزاه )

ــٛ       ــغٕ  ا٥ تىاعٗـ ــأ , ال ـ ــدٝ نـ ــٜ وـ ــر  عمـ ــٗمٛن ٔالتعـ ــٗي ا٧صـ ــدً القـ ــارا  ِـ ــٛ نٗـ وٕا ّـ

     ٔ ســاٟن ٔا٥قتصــادٖٛ عمــٜ وٍمٕوــٛ القــٗي لــدٝ ا٧ســرٚن ٔوــَ  ــي التعــر  عمــٜ وــدٝ فعالٗــٛ 

ا٫ع٦ً يف نرسٗخ القٗي ااادفٛ لدٝ ا٧افاه. ٔلتحقٗق أِدا  الدراسـٛ اسـتددوت الباحثـٛ    

( وَ ا٧وّا  ال٦ن٘ لدَّٖ أافاه ٖدرسَ يف ورحمـٛ  150املٍّج الٕصف٘ املشح٘ن ٔالتار  )

ــٛ ا٥ســتباٌٛ أداًٚ لمدراســٛن ٔقــد      ــٗي ا٧ساســ٘ ا٥بتــداٟ٘ ٔا٫عــدادٙن ٔاســتددوت الباحث التعم

الدراسـٛ الىل ٔ ــٕد ع٦قـٛ عكشـٗٛ بــني در ـٛ التـأ ر بٕســاٟن ا٫عـ٦ً ٔالقـٗي الــ          نٕصـمت 

نطرقت اا الدراسـٛ فٗىـا عـدا قٗىـٛ العىـن: حٗـ  كاٌـت الع٦قـٛ اردٖـٛ ٔلكٍّـا سـعٗفٛ            

 ًدا. كىا كظفت ٌتاٟج الدراسٛ عَ طـدٚ نـأ , ا٫عـ٦ً الشـميب يف بعـزٚ القـٗي ا٧صـٗمٛ:        

ٗٛ بني قٗىٛ كٍن و9َ ادتدٖٛن ٔالصـد ن ٔا٧واٌـٛ ٔبـني    حٗ  نٕصمت الىل ٔ ٕد ع٦قٛ عكش

ــٛ وــَ التٕصــٗا ن وٍّــا9 عىــن ٌــدٔا  ٔحمقــا         ٔســاٟن ا٫عــ٦ً. ٔقــد أٔصــت الدراســٛ اىم

ٌقاطٗٛ أٔ و٤مترا  بالت افر وع  ّٕد املدتصني يف كافـٛ اإـا٥  ا٥ تىاعٗـٛ ٔالٍفشـٗٛ     

اِـــا و٤سشــا  اإتىـــع املدتمفـــٛ  ٔالدٍٖٗــٛ ٔالثقافٗـــٛ بّــد  الٕصـــٕه الىل ٌتـــاٟج عىمٗــٛ نتبٍ   

ًٗا.  لمحفاى عمٜ الناث ا٧صٗن يف وٕا ّٛ التدِٕر القٗى٘ اذتاصن حال
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 احملٕض الجاٌ٘: السضاغات الت تٍألت زٔض اإلعالً يف التصسٙ لمتشسٖات:

وكافحٛيفا٫ع٦ًٔساٟنالتعر  عمٜ دٔرالىل( دراسٛ ِدفت1025أ ر  طرادقٛ )

ٛ فـرٔ  ٍِـاك كاٌـت اللاعٍىـا ٔالكظـف  ٔالتطـر ، ىـاِرٚ ا٫رِـاب   ًٗا دالـ فٗىـا الحصـاٟ

ٛ  ٖتعمق ٕ ب راٞ أفـراد العٍٗـ ً ٔسـاٟن دٔرضتـ ٛ يفا٫عـ٦ ٔالتطـر  ا٫رِـاب ىـاِرٚ وكافحـ

الٕصف٘املٍّجالباحثٛا٧كاد ٗٛ. ٔلتحقٗق أِدا  الدراسٛ استددوتاملرنبٛملتغ,نٮعزٝ

ٕ 14الدراسٛ وـَ ) عٍٗٛٔنكٌٕتالتحمٗم٘، ٛ ( ع ـ نـدرٖص. ٔقـد نٕصـمت الدراسـٛ الىل     ٠ِٗـ

ٔالتطـر :  ا٫رِـاب ىـاِرٚ ٔساٟن ا٫ع٦ً متارض دًٔرا كبً,ا يف وكافحٌٛتاٟجن وٍّا9 أُ

ٞ   بـراوج نعرضحٗ  ا٫رِـابن ٔقـد أدٝ للـت الىل    بق ـاٖا ٔاملدتصـني نشـتعني فّٗـا بـارتربا

 ــالٛ، ٔأطــار  الٖصــاه الفكــرٚ اذتقٗقٗــٛ عــَ الفكــر املغمــٕ  الــ ٙ حتىمــْ ادتىاعــا  ال 

ٔساٟندٔراست ابا  أفراد العٍٗٛ ضتٕبنيالحصاٟٗٛد٥لٛلا فرٔ ٔ ٕدالٍتاٟج الىل عدً

 ً ٛ ا٫عـ٦ ٛ ملـتغ, ٔالتطـر  ٔفًقـا  ا٫رِـاب ىـاِرٚ يف وكافحـ ا٧كاد ٗـٛ. ٔأٔصـت   املرنبـ

ٝ لرفعندرٖبٗٛبراوجالعدادالدراسٛ اىمٛ وَ التٕصٗا ن وٍّا9 سرٔرٚ يفالعـاومني وشـتٕ

ً ٔسـاٟن  ٛ ٔاملظـك٦  الق ـاٖا وـع الٕاٍٗـٛ ٔرفـع كفـاٖتّي يف التعاوـن    ا٫عـ٦ الـ  املّىـ

َ لـٗص ٔالتطـر  ا٫رِـاب أُٔنٕسـٗح با٫س٦ً،لمتعرٖفبراوجاإتىعن ٔالعدادنٕا ْ وـ

ٛ قاعدٚط٘ٞن ٔالٌظاٞيفالعرٔبٛ ٔا٫س٦ً ٛ وعمٕوانٗـ ٔالعىـن ا٫رِـاب ىـاِرٚ حـٕه الع٦وٗـ

ًٗـان ٔالعـداد  الع٦وًٗاا٫رِابٗنيٖ ىَ ستاصرٚمباملعمٕوا انمتحتمٗنعمٜ الـرباوج ٔ قاف

الـٕا  الٕع٘نٍىٗٛالىلنّد طاومٛالع٦وٗٛبراوجالماِرٚن ٔنب ِ ٓحٕهٔالدراسا 

ٙ اإتىع،أٔسا يفاللْٗٔأِىٗٛ ا٥ٌتىاٞالٕاَحبٔنكرٖصالعاً، ٖطـرح ملـا ٔالتصـد

 الظباب.عمٜالشميبوغرسٛ لمتأ ,ٔأفكارا وغالطوَا٫ع٦ًٔساٟنعرب

ب( دراسٛ ِدفت الىل التعر  عمٜ دٔر ٔساٟن ا٫ع٦ً الف اٟٗٛ  1023ٔأ رٝ العابو٘ )

الرمسٗٛ يف الٕقاٖٛ وَ العٍف اإتىع٘ن ٔالتعـر  عمـٜ أسـالٗب نعزٖـز دٔرِـا يف الٕقاٖـٛ وـَ        

وٍطقـٛ ادتـٕ . ٔلتحقٗـق     العٍف اإتىع٘ وَ ٔ ّـٛ ٌمـر وشـ٤ٔل٘ ا٫دارا  اذتكٕوٗـٛ يف    

أِدا  الدراسٛ استددً الباحـ  وـٍّج املشـح ا٥ تىـاع٘ن ٔكاٌـت ا٥سـتباٌٛ أداًٚ لمدراسـٛ        

( وشـ٤ًٔلا وـَ وشـ٤ٔل٘ ا٫دارا  اذتكٕوٗـٛ مبٍطقـٛ ادتــٕ .      482ُابقـت عمـٜ عٍٗـٛ بمغـت )    

دٔر ٔنٕصــمت الدراســٛ الىل مجمــٛ وــَ الٍتــاٟجن وٍّــا9 ٔ ــٕد اجتــآ الظتــاب٘ ٧فــراد العٍٗــٛ ضتــٕ  
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ــ٘ن ٔأُ ٔســاٟن ا٫عــ٦ً الف ــاٟٗٛ         ــف اإتىع ــٛ وــَ العٍ ٔســاٟن ا٫عــ٦ً الف ــاٟٗٛ يف الٕقاٖ

الرمسٗٛ نقًٕ بدٔر ِاً ٔحٕٗٙ يف الٕقاٖٛ وَ العٍف اإتىع٘ وَ لـ٦ه السـّاوّا يف نعىٗـق    

قٗي ال٥ٕٞ لمٕاَن ٔنركٗزِا عمٜ الرباوج الٕاٍٗٛن ٔبـ  الـرباوج النبٕٖـٛ ااادفـٛ الىل قـرض      

لعقٗدٚ ا٫س٦وٗٛ ٌٔظرِا وَ لـ٦ه الـرباوج ٔالقٍـٕا  الف ـاٟٗٛ الدٍٖٗـٛن ٔأُ وـَ أِـي        قٗي ا

ــادٚ اِتىــاً ٔســاٟن ا٫عــ٦ً بٍظــر اذتــٕارن       ٔســاٟن نعزٖــز دٔر ا٫عــ٦ً الف ــاٟ٘ الرمســ٘ بٖ

ٔاحــناً الــرأٙ ٔالــرأٙ ا٩لــرن ٔا٥ِتىــاً بتعىٗــق وفّــًٕ ا٧وــَ الظــاون وــَ لــ٦ه الــرباوج      

ًٞ عمـٜ       التعمٗىٗٛ ٔالثقافٗٛ ن ٔنركٗزِا عمٜ الداٌٛ التطر  ٔالتعصـب بـني أفـراد اإتىـع. ٔبٍـا

ــادٚ اِتىــاً ٔســاٟن ا٫عــ٦ً         ــاٟج فقــد أٔصــت الدراســٛ بعــدد وــَ التٕصــٗا ن أِىّــا9 بٖ الٍت

الف اٟٗٛ بب  الرباوج ال  نركز عمٜ ٌب  العٍف ٔقرض القٗي ٔا٧ل٦  الشاوٗٛ وَ ل٦ه 

 جت ب الٍشبٛ الكربٝ وَ املظاِدَٖ. نقدٖي براوج نثقٗفٗٛ ِادفٛ ٔوظٕقٛ

ٜ ( دراسـٛ ِـدفت الىل التعـر    1020ٔأ رٝ حمـص ٔوّـدٙ )   ً ٔسـاٟن دٔرعمـ يفا٫عـ٦

ٔا٥قتصــادٖٛن ٔستألــٛٔا٥ تىاعٗــٛالشٗاســٗٛا٥ تىــاع٘ بالق ــاٖانظــكٗن الــٕع٘

املرٟٗـٛ، ٔع٦قتّـا  ا٫ع٦وٗٛلمٕساٟنالظبابنعرضالٕع٘، ٔودٝأطكاهعَالكظف

َ اإتىعٗٛن ٔالكظفٔٔعّٗي بالق اٖاوعرفتّي،وشتٕٝمٕرٚبيف ً ٔسـاٟن دٔرعـ ا٫عـ٦

ٜ ٔأ رِـا ا٥ تىـاع٘، الـناث ٌقـن يف ٛ ٔالتقالٗـد القـٗي ٔاملعـاٖ,  عمـ ٔلتحقٗـق   ا٥ تىاعٗـ

أِدا  الدراسٛ استددً الباحثاُ املٍّج الٕصف٘ املشـح٘ن ٔكاٌـت ا٥سـتباٌٛ أداًٚ لمدراسـٛ     

البــًان ٔقـد أســفر  الدراســٛ عـَ مجمــٛ وــَ الٍتـاٟجن وٍّــا9 ارنفــا  ٌشــبٛ    ( ا128ُابقـت عمــٜ ) 

ً ٔسـاٟن نـأ ,  ٝ    ا٫عـ٦ َ  ٔصـمت الطـ٦ب: حٗـ   عمـٜ الـٕع٘ ا٥ تىـاع٘ لـد ٌشـبٛ الـ ٖ

 ُ ُ 81.6٪ٔأًٖ ـا الىل ) لـْ داًٟىـا  ٖتعرسـٕ ً ٔسـاٟن دٔر(ن ٔكـا ٜ التـأ , يفا٫عـ٦ الـٕع٘  عمـ

ٔسـاٟن دٔر(ن ٔحـٕه 76.1٪بٛ نـأ ,ٓ ) بمغـت ٌشـ  ٔكـب,: حٗـ   وتٕس ا٥ تىاع٘ بظكن

ٝ ا٫عـ٦ً يف  ٛ ا٧ساسـٗٛ لمق ـاٖا ا٫دراكوشـتٕ ٌشـبٛ  بـالفرد ٔاإتىـع: فقـد بمغـت    ارتاصـ

 َ ُ الـ ٖ ً  يفٖـرٔ ٛ ٔسـاٟن ا٫عـ٦ ٔسـاٟن (ن ٔقـد سـاِىت  75.2٪لـدعىّي ا تىاعًٗـا )  ٔسـٗم

 ً ٝ  وعـار  السـافٛ يفا٫عـ٦ ٛ  دٖـدٚ لـد ٛ عٍٗـ ا9 نٕصـمت  (ن ٔألـ,ً ٪70.7بٍشـبٛ ) الدراسـ

ٛ ٌقن الناثيفنشاِيا٫ع٦ًالدراسٛ الىل أُ ٔساٟن ًٞ عمـٜ   مبشـتٕٝ وتٕسـ   ٔالثقافـ ٔبٍـا

ٛ بـراوج عمـٜ نقـدٖي  الٍتـاٟج فقـد أٔصـت الدراسـٛ بتٕصـٗا ن وٍّـا9 العىـن        ٔسـاٟن يفِادفـ
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ً ٔسـاٟن ا٫عـ٦ًن ٔاعتبـار   َ ا٫عـ٦ ً ال ـارٚ ِاًوـا يف دًٔرانمعـب الـ  املصـادر أِـي وـ اِتىـا

ٛ ظـباب بالق ـاٖا  ال ٔالثقافٗـٛن ٔسـرٔرٚ النكٗـز عمـٜ     ٔا٥قتصـادٖٛ ٔالشٗاسـٗٛ ا٥ تىاعٗـ

وــَ املظــاكن الــ  نٕا ــْ الظــبابن ٔنعىٗــق ٔعــ٘ ادتىّــٕر مب ــاوني الغــزٔ  العدٖــداــرح

ٛ ٔالسنانٗ ٗا ةلٗا ا٫ع٦و٘ ٔسمبٗانْ عمٜ الفرد ٔاإتىعن ٔٔسع ٛ عىمٗـ ُ ملٕا ّـ إفـا

 ادفٛااق,ا٫ع٦وٗٛاملادٚ

( دراسٛ ِدفت الىل التعر  عمـٜ الـدٔر الـ ٙ نقـًٕ بـْ الف ـاٟٗا        1007ٔأ ر  ِٕٖدا )

العربٗــٛ يف التصــدٙ لمــاِرٚ ا٫رِــابن ٔالتعــر  عمــٜ وــدٝ نــأ , الرســاٟن ا٫ع٦وٗــٛ الــ      

نقدوّا الف اٟٗا  العربٗٛ يف ٌظر الٕع٘ بألطار ا٫رِـاب ٔنأ ,انـْ الشـمبٗٛ عمـٜ اإتىـع.      

ًٚ       ٔلتحقٗق أِدا   الدراسٛ استددوت الباحثـٛ املـٍّج الٕصـف٘ املشـح٘ن ٔكاٌـت املقابمـٛ أدا

( وـَ املصـرٖني ٔالعـرب املقـٗىني يف دٔلـٛ وصـر. ٔقـد        300لمدراسٛ ُابقـت عمـٜ عٍٗـٛ بمغـت )    

ٍُ القٍــٕا  الف ــاٟٗا  العربٗــٛ  ــاٞ  يف   لمصــت الدراســٛ الىل زتىٕعــٛ وــَ الٍتــاٟجن وٍّــا9 أ

ىد عمّٗا املبحٕ ُٕ يف اذتصٕه عمٜ املعمٕوا  حـٕه الق ـاٖا   وقدوٛ ٔساٟن ا٫ع٦ً ال  ٖعت

ِـ   وصـداقٗتّا   ٕٔا٧حداث املدتمفٛن ٔأُ الشبب يف اعتىاد املبحٕ ني عمٜ الف اٟٗا  العربٗـٛ 

ٔقدرنّا عمٜ الفصن بني الرأٙ ٔارترب: حٗ  كاٌت وَ أِي الشىا  ا٫ظتابٗـٛ الـ  وٗـز     

مفٛ وَ ٔ ّٛ ٌمر املبحٕ نين نمتّـا عـرض ٔ ّـا     نغطٗٛ الف اٟٗا  لمق اٖا ٔا٧حداث املدت

الٍمر املدتمفٛ  ي الفٕرٖٛن كىا أطار  الٍتاٟج الىل أِىٗـٛ حـن الصـراعا  ٔا٧بوـا  العربٗـٛ      

ىمٛ وَ التٕصٗا ن وٍّـا9 سـرٔرٚ   االدراسٛ  أٔصتكىدلن رٟٗص لمتصدٙ ل٬رِاب. ٔقد 

ِرٚ ا٫رِابن ٔعرض ٔ ّـا  الٍمـر   ا٥لتزاً مبٕسٕعٗٛ التٍأهن ٔالبراب ادتٕاٌب املتعددٚ لما

 املدتمفٛ جتاِّان ٔسرٔرٚ التىٗٗز يف املعادتٛ بني وفًّٕ ا٫رِاب ٔاملقأوٛ املظرٔعٛ. 

 الدراسات السابقة:األدبيات والتعليق على 
استددوت ا٥ستباٌٛ أداًٚ لمدراسٛ.ال  إ عرسّا أقمب الدراسا  الشابقٛ  

(ن يف حــني كــاُ وتٕســطّا يف 108ٕر ا٧ٔه )بمــ  وتٕســ  ح ــي العٍٗــٛ يف دراســا  ا ــ 

(.207دراسا  ا ٕر الثاٌ٘ )

دلت ٌتاٟج دراسا  ا ـٕر ا٧ٔه عمـ9ٜ نـأ ر الٕىـاٟف ٔا٧دٔار الـ  نقـًٕ بّـا ا٧سـرٚ يف          

سبٗن نٍظ٠ٛ أفراد اإتىـع بالتحـدٖا  ٔاملظـك٦  الـ  نٕا ّّـا ا٧سـرٚن وـع الـت٦          
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   ً ــا ــٜ قٗ ــأ , نمــت التحــدٖا  عم ــاٟج     در ــٛ ن ا٧ســرٚ بٕىاٟفّــا ٔأدٔارِــا. ٔدل ــت بعــح ٌت

دراسا  ا ٕر الثا9ٌ٘ عمٜ الدٔر ا٫ظتاب٘ ال ٙ ٤ٖدْٖ ا٫ع٦ً يف التصدٙ لمتحدٖا .

أٔصت الدراسا  ب ـرٔرٚ عقـد دٔرا  ٌٔـدٔا  ٔالقاوـٛ بـراوج لتٕعٗـٛ ا٧سـرٚ ٔنثقٗفّـا          

٥ستظـارٖٛ الـ    مبا عتٗ  بّا وَ حتدٖا ن كىـا أٔصـت بالتٕسـع يف الٌظـاٞ املكانـب ا     

 ندٖرِا كٕادر وتدصصٛ ل٬سّاً يف نٍىٗٛ ا٧سرٚ ٔوعادتٛ وظك٦نّا.

 وا متٗز بْ البح  اذتال9٘

 ل٘یمبا الشابقٛالدراسا عَاذتال٘البح متٗز

 اذتال٘ التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.نٍأه البح  

9 املرٟ٘ن ٔاملشىٕ ن ٔاملقرٔٞ.اذتال٘ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ بإٌٔاعْنٍأه البح  

ٖقدً البح  اذتال٘ وقنحا   كَ وـَ ل٦اـا نعزٖـز دٔر ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف       

التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

 إجراءات البحث
 أ9٥ًٔ وٍّج البح 9

ملـراد  اعتىد البح  اذتال٘ املٍّج الٕصف٘ املشح٘ن ِٕٔ ّٖد  لٕصف ٔاقـع المـاِرٚ ا  

دراستّا بٕاسطٛ است ٕاب مجٗع أفراد زتتىع البح  أٔ عٍٗٛ كب,ٚ وٍّي بصـٕرٚ وباطـرٚ   

 (. 9272 1005أٔ ق, وباطرٚ )العشا ، 

ًٗا9 زتتىع البح   9ٔعٍٗتْ  اٌ

ٍُٕ زتتىع وَ مجٗع ا٧سر الشعٕدٖٛ ال  نشكَ يف ودٍٖـٛ  ـدٚ مبٍطقـٛ     البح  نك

  عمــٜ مجٗــع ا٧ســر الشــعٕدٖٛ الــ  نشــكَ ٌمــًرا لصــعٕبٛ نطبٗــق البحــن ٔوكــٛ املكروــٛ

مبدٍٖٛ  دٚن ٔلتٕافق بوَ ال راٞ البح  وع ا٫ ابٚ الصـٗفٗٛ الـ  نشـافر فّٗـا بعـح ا٧سـر       

رتـــارا ودٍٖـــٛ  ـــدٚ: فقـــد عىـــد الباحـــ  الىل التٗـــار عٍٗـــٛ عظـــٕاٟٗٛ بشـــٗطٛ وـــَ وـــٕىف٘  

تــزٔ ني ٔوٕىفــا  الــدٔاٟر اذتكٕوٗــٛ مبدٍٖــٛ  ــدٚن بظــر  أُ ٖكٌٕــٕا وــَ الشــعٕدٖني امل  

( اســتباٌٛ عمـٜ أفــراد العٍٗــٛن  200بشـعٕدٖا ن ٖٔشــكٍُٕ يف ودٍٖـٛ  ــدٚن ٔقــد ٍٔب  الباحـ  )   

( اســتباٌٛ 25( اســتباٌٛ وــَ ا٥ســتباٌا  الــ  إ نٕبٖعّــان  ــي اســبعد وٍّــا ) 162اســند وٍّــا )
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

( بًٔ ــا ٔبٔ ــٛ وــَ ا٧ســر الشــعٕدٖٛ الــ   146لعــدً اكتىااــا: ٔبــ لت أصــبح عــدد العٍٗــٛ ) 

. ٔفٗىا ٖم٘ ٔصف رتصاٟ" عٍٗٛ البح 9ٍٖٛ  دٚنشكَ مبد

 

 ػ  ادتٍؼ:خصاٟص العٍٗٛ عأًٔلا: 

 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, ادتٍص29 دٔه رقي )

 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, ادتٍص2طكن رقي )

(9 ارنفــا  عــدد الــ كٕر وقارٌــٛ بعــدد ا٫ٌــاث:  2( ٔوــَ الظــكن )2َ ادتــدٔه )ٖت ــح وــ

(. 22.8٪( بٍشــبٛ )71(ن يف حــني بمــ  عــدد ا٫ٌــاث ) 57.2٪( بٍشــبٛ )264حٗــ  بمــ  عــددِي ) 

ٔرمبــا كــاُ لصــعٕبٛ التٕاصــن وــع ا٫ٌــاثن ٔرفــح بعــح ا٧بٔاا ألــ  ٌشــدٛ بٔ تــْ ع ــٛ   

 أفراد العٍٗٛ. وَ بنييف قمٛ عددَِ  دًٔراالٌظغااا مبّاً البٗت 

ًٗا9 لصاٟ" العٍٗٛ عشب عىن الزٔ 9ٛ   اٌ

 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, عىن الزٔ 19ٛ دٔه رقي )
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عىن الزٔ ٛنٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, (9 1طكن رقي )

 

(9 ارنفا  عدد الزٔ ا  ق, العاو٦ : حٗ  بم  1(ن ٔوَ الظكن )1ت ح وَ ادتدٔه )ٖ

( ٍَ ( ٔبٍشبٛ 202(ن يف حني كاُ عدد الزٔ ا  العاو٦  )50.6٪( ٔبٍشبٛ بمغت )245عددِ

 (. 28.2٪بمغت )

  الًثا9 لصاٟ" العٍٗٛ عشب ودٚ الزٔاا9

 الزٔاا9 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, ود2ٚ دٔه )
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

ودٚ الزٔااغ, نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملت(9 2طكن )

 

(9 ارنفا  ٌشـبٛ أفـراد العٍٗـٛ الـ َٖ نرأحـت      2(ن ٔوَ الظكن )2ٖت ح وَ رقي ادتدٔه )

(ن ٔكاٌــت ٌشــبتّي  72ســٍٛ(: حٗــ  بمــ  عــددِي )    24الىل أقــن وــَ   20وــدٚ بٔا ّــي بــني )  

سـٍٛ فـأكثر( أقـن الٍشـب      14( وَ أفراد العٍٗٛن يف حني كاٌـت ٌشـبٛ وـدٚ الـزٔاا )    22.4٪)

(. أٍوـا بقٗـٛ   ٪20.8( وَ أفـراد العٍٗـٛ بٍشـبٛ )   17أفراد العٍٗٛ: حٗ  بم  عددِي ) نٕا ًدا لدٝ

 (.25٪ -21.4٪أفراد العٍٗٛ فقد كاٌت ٌشب ودد الزٔاا لدّٖي ننأح بني )
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 رابًعا9 لصاٟ" العٍٗٛ عشب املشتٕٝ التعمٗى9٘

 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, املشتٕٝ التعمٗى39٘ دٔه )

املشتٕٝ التعمٗى٘نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, (9 3طكن )

 

املشتٕٝ التعمٗى٘ ٧فراد العٍٗٛ: فال َٖ (9 ارنفا  3(ن ٔوَ الظكن )3ٖت ح وَ ادتدٔه )

(ن ِٔـي  ثمـُٕ الٍشـبٛ    47.7٪( بٍشـبٛ ِـ٘ )  242حصمٕا عمٜ الظّادٚ ادتاوعٗٛ بمـ  عـددِي )  

ــ  عــددِي )       ــ  بم ــٛ: حٗ ــٜ الظــّادٚ الثإٌٖ ــت  57الكــب,ٚن ن٦ِــي اذتاصــمُٕ عم ( بٍشــبٛ بمغ
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

(  ثمـُٕ ٌشـبٛ   14) (ن ٔن٦ِي ال َٖ حصمٕا عمٜ طّادٚ املا شت,: حٗ  بم  عـددِي ٪15.4)

(. أٍوـا  ٪1.2( بٍشـبٛ بمغـت )  5(ن  ي وَ حصمٕا عمٜ الظّادٚ املتٕسطٛن ٔكاُ عـددِي ) 8.6٪)

( وَ بني أفـراد  2.5٪( بٍشبٛ متثن )3ال َٖ حصمٕا عمٜ طّادٚ الدكتٕرآ فقد بم  عددِي )

أفـراد  ( وـَ بـني   0.7٪( وَ أفراد العٍٗٛ ٖقـر٣ُٔ ٖٔكتبـُٕن ٔ ـث٦ُ ٌشـبٛ )    1العٍٗٛن ٔكاُ )

( فقـ  وـَ أفـراد العٍٗـٛ عمـٜ الظـّادٚ ا٥بتداٟٗـٛن ِٔـٕ  ثـن ٌشـبٛ           2العٍٗٛن ٔألً,ا9 ٔحصن )

(٪0.3.) 

 لاوًشا9 لصاٟ" العٍٗٛ عشب ٌٕ  ا٫ع٦ً الشعٕدٙ ا٧كثر وتابع9ٛ

 (9 نٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, ٌٕ  ا٫ع٦ً الشعٕدٙ ا٧كثر وتابع49ٛ دٔه رقي )

  ا٫ع٦ً الشعٕدٙ ا٧كثر وتابعٌٕٛنٕبٖع أفراد العٍٗٛ نبًعا ملتغ, (9 4طكن رقي )

 

ــي )   ــي )  4ٖت ــح وــَ ادتــدٔه رق ــابع٘ ا٫عــ٦ً   4(ن ٔوــَ الظــكن رق ــا  ٌشــبٛ وت (9 ارنف

( وـَ أفـراد العٍٗـٛن يف حـني     ٪56.6( بٍشـبٛ بمغـت )  263لشعٕدٙ املرٟـ٘: حٗـ  بمـ  عـددِي )    ا

( ٖتـابعُٕ ا٫عـ٦ً املقـرٔٞ أكثـر وـَ      ٪11.1( وَ أفراد العٍٗـٛ  ثمـُٕ ٌشـبٛ )   46كاُ عدد )
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( 15(: حٗـ  بمـ  عـددِي )   20.2٪ق,ٓن ٔحاب ا٫ع٦ً املشىٕ  عمـٜ أقـن ٌشـبٛ وتابعـٛن ِٔـ٘ )     

 وَ أفراد العٍٗٛ.

 أدوات البحث:ثالثا: 

ــال٘ الىل   ــعٜ البحـــ  اذتـ ــرٚ    ٖشـ ــْ ا٧سـ ــرٚ الـــ  نٕا ـ ــدٖا  املعاصـ ــٜ التحـ ــر  عمـ التعـ

   ً  ٓ يف التصــدٙ اــ الشــعٕدٙ الشــعٕدٖٛن ٔوــَ  ــٍي التعــر  عمــٜ الــدٔر الــ ٙ ٖقــًٕ بــْ ا٫عــ٦

ــيلتحــدٖا ن ا ــت      نقــدٖي وقنحــا    َّ ــز دٔر ا٫عــ٦ً يف التصــدٙ لتم  كــَ وــَ ل٦اــا نعزٖ

ــاً الباحــ        : التحــدٖا  ــق أِــدا  البحــ ن ٔقــد ق ــصُ ا٥ســتباٌٛ أداٚ وٍاســبٛ لتحقٗ ــْ ف ٔعمٗ

 بارتطٕا  ا٩نٗٛ لبٍاّٟا9

قاٟىــٛ قــاً الباحــ  ببٍــاٞ  أ9٥ًٔ قاٟىــٛ التحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕد9ٖٛ   

ا  وعتىًدا يف بٍاّٟا عمٜ البحـٕث ٔالدراسـ   بالتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ

الــ  نٍألــت التحــدٖا  املعاصــرٚ ل٨ســرٚ املشــمىٛ ٔالشــعٕدٖٛ لاصــٛن ٔعــَ ارٖــق ســ٤اه          

قاٟىـٛ التحـدٖا  املعاصـرٚ الـ      املدتصني يف زتاه ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن ٔيف سٕٞ للت إ بٍـاٞ  

 يف صٕرنّا ا٧ٔلٗٛ. نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ

نكٌٕـت الصـٕرٚ   سـرٚ الشـعٕد9ٖٛ   الصٕرٚ ا٧ٔلٗٛ لقاٟىٛ التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ـْ ا٧ 

( حتـــدًٖا وـــَ التحـــدٖا  املعاصـــرٚ الـــ  نٕا ـــْ ا٧ســـرٚ  65ا٧ٔلٗـــٛ لقاٟىـــٛ التحـــدٖا  وـــَ )

 الشعٕدٖٛن ٔقد ُقٍشىت الىل قشىنين ِىا9 حتدٖا  دالمٗٛن ٔألرٝ لار ٗٛ  كىا ٖم9٘

( 24القشـــي ا٧ٔه9 التحـــدٖا  الدالمٗـــٛ املعاصـــرٚ ل٨ســـرٚ الشـــعٕدٖٛن ٔنكٌٕـــت وـــَ )

 ا.حتدًٖ

( حتـدًٖا يف  52القشي الثا9ٌ٘ التحدٖا  ارتار ٗٛ املعاصرٚ ل٨سرٚ الشعٕدٖٛن ٔنكٌٕت وَ )

( زتا٥  9ِ٘ )اإاه ا٥عتقادٙ ٔا٫ اٌ٘ن ٔاإاه الفكرٙ ٔالثقـايفن  5)

ٔاإـــاه ا٥ تىـــاع٘ن ٔاإـــاه ا٧ل٦قـــ٘ الشـــمٕك٘ن ٔاإـــاه ا٫ع٦وـــ٘ن   

 ٔاإاه ا٥قتصادٙ(.



 

 

 43 

 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

ٔلمتأكد وَ صد  القاٟىـٛ:    املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕد9ٖٛ صد  قاٟىٛ التحدٖا

قاً الباح  بعرسّا عمٜ زتىٕعٛ وَ ارترباٞ ٔاملّتىني بظ٤ُٔ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن ٔقد ُامـب  

ــداٞ ومحٕىــانّي حــٕه9    ــارٚ     وــٍّي الب ــٛن ٔاٌتىــاٞ العب ــارٚن ٔٔســٕح صــٗاقتّا المغٕٖ وٍاســبٛ العب

ًٞ عمـٜ     ال  ٖرُٔ السافتّا أٔ حـ فّا أٔ نعدٖمـّا.   لمى اه ال ٙ ٔرد  فْٗن ٔالعبارا راٞ ةٔبٍـا

ح   وشىٜ التحدٖا  الدالمٗـٛن ٔنٕبٖـع عبارانـْ عمـٜ زتـا٥       ا كىني ٔومحٕىانّي إ 

العادٚ التحدٖا  ارتار ٗٛ املدتمفٛن كىا إ ح   كمىٛ ارتار ٗٛ ٔا٫بقاٞ عمٜ زتا٥نّان ٔ

ملتظـابّٛ، ٔالسـافٛ بعـح العبـارا ، ٌٔقـن      صٗاقٛ بعح العبـارا ، ٔحـ   بعـح العبـارا  ا    

 .ةلرالىل  زتاهوَ ّا بع 

اعتىــد الباحــ  يف  بــا   بــا  قاٟىــٛ التحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕد9ٖٛ   

إ حشــاب الٍشـبٛ امل٠ٕٖــٛ لدر ـٛ وٍاســبٛ   حٗـ   القاٟىـٛ عمــٜ ٌشـبٛ ا٥نفــا  بـني ا كىــني:    

اللا  االلا كاٌـت وٍاسـبٛ، ٔصـفرً    لمعبـارٚ احدٚ ٔللت بصعطاٞ در ٛ ٔ عبارٚ وَ العبارا :كن 

 ىـع الـدر ا  الـ  حصـمت عمّٗـا      نٮي عمـٜ حـدٚ،  ـي    مل نكَ وٍاسبٛ، ٔللت لكن ستك 

ٌٔمـًرا ٫طـارٚ ا كىـني الىل كثـرٚ عبـارا  القاٟىـٛ:       بالٍشـبٛ دتىٗـع ا كىـني،     العبارٚ

عبـارٚ مل نصـن الىل    (25( ل٬بقاٞ عمـٜ العبـارٚ: ٔلـ ا فقـد حٮـ فت )     70٪فقد ُاعتىد  ٌشبٛ )

( فـــأكثرن ِٔـــ٘ 70٪( عبـــارٚ حـــاب  ٌشـــبٛ )50ٌشـــبٛ ا٥نفـــا  الـــ  إ اعتىـــدِان ٔبقٗـــت )

 الٍّاٟٗٛ لمتحدٖا . العبارا  ال  ن ىٍتّا القاٟىٛ 

وـَ لـ٦ه ةراٞ   الصٕرٚ الٍّاٟٗٛ لقاٟىٛ التحـدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕد9ٖٛ       

ــٕٞ التٕ ّٗـــا  ٔامل  ــٛ التحـــدٖا    ا كىـــنين ٔيف سـ ــا  الـــ  أبـــدِٔان نكٌٕـــت قاٟىـ محٕىـ

( عبـارٚ يف سـتٛ زتـا٥     50املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشـعٕدٖٛ يف صـٕرنّا الٍّاٟٗـٛ وـَ )    

 رٟٗشٛ كا٩ن9٘

 أًٔلا9 التحدٖا  يف اإاه ا٥عتقادٙ ٔا٫ ا9ٌ٘

ال ارٚ الظبّا  حٕه القرةُ الكرٖي ٔالشٍٛ املطّرٚ. 

اً الظرعٗٛ لمزوَ اذتاسر.التظكٗت يف ص٦حٗٛ ا٧حك 

ال ارٚ ارت٦فا  امل ِبٗٛ بني ا٧سر دالن اإتىع الشعٕدٙ. 

أبوٛ اإٖٛ ا٫س٦وٗٛ لدٝ أفراد ا٧سرٚ. 



 

 

 

 

44 

النكٗز يف النبٗٛ عمٜ أوٕر الدٌٗان ٔالِىاه أوٕر ا٩لرٚ. 

سٕٞ وعاومٛ أحد أفراد ا٧سرٚ ل٨بَٕٖ )عقٕ  الٕالدَٖ(. 

فعن ارت,ا  ٔنرك املٍكرا . سعف نٕ ْٗ أفراد ا٧سرٚ ضتٕ 

اٌتىاٞ أحد أفراد ا٧سرٚ الىل الف٠ا  التكف,ٖٛ. 

التّأُ يف الا٦  ألفاى الظتي ٔالمعَ ٔالتكف,. 

ًٗا9 التحدٖا  يف اإاه الفكرٙ ٔالثقايف9   اٌ

ىّٕر  ٗن وَ الظباب وّزٔب الظدصٗٛن فاقد الثقٛ بتارغتْ ٔأصالتْ. 

ا٩باٞ ٔا٩بٍاٞ.نزاٖد الف ٕٚ الفكرٖٛ بني  ٗم٘  

اٌظغاه أفراد ا٧سرٚ عَ القراٞٚ ٔاملطالعٛ بٕساٟن النفْٗ املدتمفٛ. 

قمٛ الٕع٘ با٧لطار الفكرٖٛ ٔالثقافٗٛ ا دقٛ با٧سرٚ الشعٕدٖٛ. 

سعف وقأوٛ ا٧سرٚ ٫فرابا  العٕملٛ الفكرٖٛ ٔالثقافٗٛ. 

التألر العمى٘ ٔالثقايف لدٝ أفراد ا٧سرٚ. 

ار بني أفراد ا٧سرٚ.قٗاب أسمٕب اذتٕ 

نأ ر أحد أفراد ا٧سرٚ با٥ضترافا  الفكرٖٛ. 

فرض أحد الزٔ ني ةراٞٓ ارتاصٛ عمٜ الطر  ا٩لر. 

  الًثا9 التحدٖا  يف اإاه ا٧ل٦ق٘ الشمٕك9٘

نقمٗد عادا  الغرب ا روٛ كالقز ن ٔالٕطين ٔلبص الق٦ٟد ٔا٧سأر. 

لٕاحــد )فتــاٚ نعظــق ألــرٝن ٔطــاب اٌتظــار اذتــب ٔالعظــق بــني أفــراد ادتــٍص ا 

 ٖعظق ةلر(.

 التأ ر بالقٗي ٔا٧ل٦  ال  نعرسّا ا٧ف٦ً ٔاملشمش٦  ااابطٛ. 

 قرض أف٦ً الرسًٕ املتحركٛ لبعح الشمٕكٗا  ارتاا٠ٛ لدٝ ا٧افاه. 

 اكتشاب أل٦  ٔعادا  دلٗمٛ عَ ارٖق التأ ر بالعىالٛ ا٧ ٍبٗٛ. 

 ٍشٗٛ وَ دالن ا٧سرٚ أٔ لار ّانعرض أحد أفراد ا٧سرٚ ٫ٖ اٞا    

ــاك لصٕصــٗٛ ا٧ســرٚ كشــرقٛ        ــٛ باٌتّ ــٛ املتعمق اٌتظــار ادتــراٟي ا٫لكنٌٔٗ

 الصٕر.
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 نعاا٘ أحد أفراد ا٧سرٚ لمىددرا  ٔاملشكرا . 

 العٍف سد أحد أفراد ا٧سرٚ. 

 رابًعا9 التحدٖا  يف اإاه ا٥ تىاع9٘

 نأل, سَ الزٔاا لدٝ القادرَٖ عمْٗ دُٔ سبب. 

 ار دٔر ا٧وٕوٛ ٔالزٔ ٗٛ دٔرًا  إًٌٖا.اعتب 

 ندلن ا٧ِن أٔ ا٧قارب يف حٗاٚ ا٧سرٚ ٔقرارانّا. 

 ا٥ستدداً الشميب لٕساٟن التٕاصن ا٥ تىاع٘. 

 رفع طعار حترٖر املرأٚ ٫فشاد قٗىّا. 

 ا٥دعاٞ مبممٕوٗٛ املرأٚ يف اإتىع الشعٕدٙن ٔأٌّا وشمٕبٛ اذتقٕ . 

 بتٕىٗفّا يف أواكَ ق, وٍاسبٛ لعىمّا.  استغ٦ه حا ٛ املرأٚ لمعىن 

 سعف الناب  ا٥ تىاع٘ بني ا٧سر ٔبع ّا يف اإتىع الشعٕدٙ. 

 الٍمرٚ الدٌٔٗٛ ل٨سرٚ ال  ٖتعرض أحد أفرادِا ٥عتداٞا   ٍشٗٛ. 

 طٕٗ  العزلٛ بني أفراد ا٧سرٚ. 

 الغ,ٚ املبال  فّٗا وَ أحد الزٔ ني أٔ الظت يف ا٩لر. 

 اذتٍاُ ٔالعطف ال ٙ ٖفنض أُ متٍحْ ا٧سرٚ ٧فرادِا.اٌعداً اذتب ٔ 

 نرا ع دٔر ا٧ب الرقاب٘ دالن ا٧سرٚ. 

 بعد أحد الزٔ ني عَ ا٧سرٚ ٧ٙ سبب. 

 لاوًشا9 التحدٖا  يف اإاه ا٫ع٦و9٘

 الٍىالا الشمبٗٛ ال  نٮقدً كقدٔا  لمظباب كاملىثمنين ٔال٦عبني. 

 الزٔ ٛ وغاٖرٚ لمٕاقع.نقدٖي صٕرٚ وثالٗٛ أٔ قبٗحٛ لمزٔا ٔ 

 التشٕٖق لٕساٟن ا٫دواُ املدتمفٛ عرب ا٧ف٦ً ٔاملشمش٦ . 

 ا٥ستّزاٞ بالعمىاٞ ٔالدعاٚ ٔالتقمٗن وَ طأٌّي. 

 التٍاقح بني القٗي ا٧صٗمٛ ٔبني القٗي ال  ٖرٔا اا ا٫ع٦ً الت ارٙ. 

 .نقدٖي املغالطا  الدٍٖٗٛ ٔالفكرٖٛ ٔالتارغتٗٛ عمٜ أٌّا حقاٟق صحٗحٛ 

 نكرار عرض املظاِد ال  نرٔا لمشفٕر ٔا٥لت٦  ٔالغراٟز ادتٍشٗٛ. 
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 نكرار عرض املظاِد ال  نرٔا لمعٍف ٔادتر ٛ. 

 ٌظر الرباوج الغربٗٛ ال  نعمي ا روا  كالغٍاٞ ٔالرق". 

 النٖٔج لرباوج املشابقا  املدتمفٛ عمٜ أٌّا ٔسٗمٛ  راٞ سّمٛ ٔسرٖعٛ. 

 ه ا٥قتصاد9ٙسادًسا9 التحدٖا  يف اإا

 سعف التدطٗ  ا٥قتصادٙ لدٝ أفراد ا٧سرٚ.  

 ارنفا  املّٕر ٔاملغا٥ٚ يف وشتمزوا  الزٔاا. 

 قمٛ الدلن ال ٙ ٖم ١ الزٔا لمعىن ا٫سايف. 

 بٖادٚ وعد٥  البطالٛ بني أفراد ا٧سرٚ. 

 ال قاه وٗزاٌٗٛ ا٧سرٚ بأقشا  طّرٖٛ عمٜ فنا  إٖمٛ. 

 شكَ وٍاسب اا.عدً قدرٚ ا٧سرٚ عمٜ الظتاد و 

 اكتشاب عادا  طراٟٗٛ ن٤ ر سمبًا عمٜ اقتصادٖا  ا٧سرٚ. 

ن ور أفراد ا٧سرٚ ٔطعٕرِي بال ٗق وَ ندٌ٘ الٕسع ا٥قتصادٙ. 

 اىع أحد أفراد ا٧سرٚ يف أوٕاه الطر  ا٩لر ٔممتمكانْ. 

باٌٛ ٔإ ا٫فـادٚ وٍّـا مجًٗعـا يف نصـىٗي اسـت     ن ٔب لت متـت ا٫ ابـٛ عـَ الشـ٤اه ا٧ٔه لمبحـ      

ــٜ   ــ  نٕا ــْ      التعــر  عم دٔر ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ يف التصــدٙ لمتحــدٖا  املعاصــرٚ ال

 ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

ًٗـا9 اســتباٌٛ التعــر  عمـٜ دٔر ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ يف التصـدٙ لمتحــدٖا  املعاصــرٚ الــ       اٌ

 نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕد9ٖٛ

 ٙ ــعٕد ــتباٌٛ دٔر ا٫عـــ٦ً الشـ ــٛ ٥سـ ــاً الباحـــ  بـــ9 الصـــٕرٚ ا٧ٔلٗـ ــاٞ قـ ارتطٕا  ا٩نٗـــٛ لبٍـ

 ا٥ستبا9ٌٛ
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نّـد  ا٥سـتباٌٛ الىل اذتصـٕه    حتدٖد ااد  وَ استباٌٛ دٔر ا٫عـ٦ً الشـعٕد9ٙ     -2

   ٔ التعــر  عمــٜ الـدٔر الــ ٙ ٖقــًٕ بــْ  عمـٜ وعمٕوــا  نفٗــد يف حتدٖـد لصــاٟ" أفــراد العٍٗـٛن 

ّــٛ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ لمتحـدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ وـَ ٔ           

 كَ وَ ل٦اا نعزٖز دٔر ا٫عـ٦ً   يف ودٍٖٛ  دٚن ٔاذتصٕه عمٜ وقنحا  ٌمر الزٔ ني

 الشعٕدٙ يف التصدٙ لتمت التحدٖا .

ٛ دٔر ا٫ع٦ً الشعٕد9ٙ   -1 اطتىمت ا٥ستباٌٛ عمٜ بٗاٌا  أٔلٗٛ حتدٖد ستتٕٝ استباٌ

عمٗىـ٘ن ٌـٕ  ا٫عـ٦ً    )ا٥سين ادتٍصن عىن الزٔ ٛ، وـدٚ الـزٔاا، املشـتٕٝ الت   عَ العٍٗٛن 9ِ٘ 

ن ٔنمتّا العبارا  ال  ن ىٍتّا القاٟىٛ الٍّاٟٗٛ لمتحدٖا  املعاصـرٚ  الشعٕدٙ ا٧كثر وتابعٛ(

بعد نعدٖمّا مبا ٍٖاسب التعر  عمٜ دٔر ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙن ٔنكٌٕـت ا٥سـتباٌٛ يف صـٕرنّا      

مبقٗــاض  ( عبــارٚ فرعٗــٛ يف ســتٛ زتــا٥  رٟٗشــٛن ٔقــد ُأذتقــت كــن عبــارٚ   50ا٧ٔلٗــٛ وــَ )

( در ا ن ٔأحٗاًٌا ٔلـْ در تـاُن ٔأبـًدا ٔلـْ در ـٛ      2وتدرا وَ  ٦ ٛ وشتٕٖا ن 9ِ٘ داًٟىا ٔلْ )

الـ   كـَ وـَ     ٔاحدٚ. ٔألً,ا9 ن ٖن زتاه التحدٖا  س٤اٌه بّد  التعر  عمٜ املقنحـا  

 . ل٦اا نعزٖز دٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لتمت التحدٖا 

قـــاً الباحـــ  بعـــد عـــرض ا٧داٚ عمـــٜ     ٦ً الشـــعٕد9ٙ نقـــٍني اســـتباٌٛ دٔر ا٫عـــ   -2

ًٗا عمــٜ عٍٗــٛ وكٌٕــٛ وــَ   ا كىــني ٔنعدٖمــّا يف ســٕٞ ةراّٟــي ٔوقنحــانّي بتطبٗقّــا وبــدٟ

( بًٔ ا ٔبٔ ٛ وَ زتتىع البح  ا٧صم٘: لمٕقـٕ  عمـٜ وٍاسـبٛ عبارانّـا لعٍٗـٛ البحـ ن       20)

 ٔودٝ فّىّي اان ٔنفصٗن للت كا٩ن9٘

ٛ دٔر ا٫ع . أ ٖعد الصد  أحد املعاٖ, ال  ٖٮعتىد عمّٗا يف ٦ً الشعٕد9ٙ صد  استباٌ

التعر  عمٜ ودٝ قدرٚ ا٧داٚ عمٜ قٗاض املفًّٕ ٔاملتغ, املفنض قٗاسْ عمٜ الٍحٕ املطمـٕب  

(DRA, 2008, 8)           ٔلمتحقـق وـَ صـد  ا٥سـتباٌٛن ٔأٌّـا نقـٗص وـا ٔسـعت لقٗاسـْ انبـع :

 الباح  وا ٖم9٘

قــق وــَ صــد  ستتــٕٝ ا٥ســتباٌٛ قــاً الباحــ  بعرســّا عمــٜ     لمتحأ9٥ًٔ الصــد  المــاِر9ٙ 

ــارا         ــٜ عب زتىٕعــٛ وــَ املدتصــني ٔارتــرباٞ بظــ٤ُٔ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ: ٔللــت لمحكــي عم

ن ٔودٝ وٍاسبٛ وقٗاض التقـدٖر املشـتددً فّٗـان ٔنـدَٖٔ أٖـٛ وقنحـا ن أٔ       ا٥ستباٌٛ ٔبٗاٌانّا

اٌٛ لمتطبٗـقن ٔوٍاسـبٛ املقٗـاض    ٔقد انفـق ا كىـُٕ عمـٜ صـ٦حٗٛ ا٥سـتب     ومحٕىا  عمّٗا. 

 الث٦ ٘ املشتددًن لكٍّي رأٔا نعـدٖن صـٗاقٛ بعـح العبـارا ن ٔنقـدٖي عبـارا  عمـٜ ألـرٝ.        
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ٔوــَ لــ٦ه ا٧لــ  بــ راٞ ا كىــنين ٔيف ســٕٞ التٕ ّٗــا  ٔاملمحٕىــا  الــ  أبــدِٔان إ          

 التحقق وَ صد  ستتٕٝ ا٥ستباٌٛن ٔأٌّا صاذتٛ لقٗاض وا ٔسعت لْ.

ًٗا9 الص بعد التحقق وَ الصـد  المـاِرٙ ل٦سـتباٌٛن إ التحقـق وـَ صـد        د  الدالم9٘  اٌ

( بًٔ ـا ٔبٔ ـٛ: ٔللـت    20ا٥نشا  الدالم٘ اا بعد نطبٗقّا عمٜ العٍٗٛ املبدٟٗٛ املكٌٕٛ وـَ ) 

عَ ارٖق استدداً وعاون ارنبا  ب,سُٕ لقٗاض در ـٛ الع٦قـٛ بـني در ـٛ العبـارٚ ٔالدر ـٛ       

ٖٕســحاُ ( 6(ن )5) ر ــٛ اإــاه ٔالدر ــٛ الكمٗــٛ لــ٨داٚن ٔادتــد٥ُٔالكمٗــٛ إااــان ٔبــني د

  للت9

 كن عبارٚ ٔالدر ٛ الكمٗٛ إااا(9 قٗي وعاو٦  ارنبا  ب,سُٕ بني در ٛ 5 دٔه رقي )

    (  0.02)وشتٕٝ  ** دالٛ عٍد

 (9 قٗي وعاو٦  ارنبا  ب,سُٕ بني در ٛ كن زتاه ٔالدر ٛ الكمٗٛ ل٦ستبا69ٌٛ دٔه رقي )
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         (  0.02)وشتٕٝ  ** دالٛ عٍد 

ــا  بــني    (69ن )(5) نيٖت ــح وــَ ادتــدٔل  ــٛ مجٗــع وعــاو٦  ا٥رنب ــارا   د٥ل در ــا  العب

ٖٕسـح  مما  :(0.02وشتٕٝ )ر ا  كن زتاه ٔالدر ٛ الكمٗٛ ل٨داٚ عٍد ٔزتا٥نّان ٔبني د

٘  ا٧داٚ صــد   ــدالم ــٛ ا٥نشــا  ال ــٛ      بطرٖق ــع ا٧داٚ بدر ــٛ صــد  عالٗ ــٜ متت ــده عم : ِٔــ ا ٖ

  كَ التعٕٖن عمّٗا لقٗاض وا ٔسعت لْ.

كرٌٔبــا   لفــاأالباحــ  باســتدداً وعادلــٛ   قــاً بــا  اســتباٌٛ دٔر ا٫عــ٦ً الشــعٕد9ٙ   . ب

( 7ادتـدٔه رقـي )  ، ٔل٦سـتباٌٛن ٔلكـن زتـاه وـَ زتا٥نّـا     ٗىٛ وعاون الثبا  ق شابذت

 للت9 حٍٖٕس

 (9 قٗي وعاو٦  الثبا  ل٨داٚ ٔلكن زتاه وَ زتا٥نّا79 دٔه رقي )

إـا٥  ا٥سـتباٌٛ نرأحـت بـني     الثبـا    ٦ أُ قـٗي وعـاو   9(7) رقـي  دٔهادتـ ٖت ح وَ 

ــ  وعاوــن  بــا  ا  0.847 – 0.762) ــا  ِٔــ٘ قــٗي   :(٥0.872ســتباٌٛ ككــن ) (ن يف حــني بم  ب

ٔبـ لت متـت عىمٗـٛ نقـٍني ا٧داٚن      .ا ع بدر ـٛ عالٗـٛ وـَ الثبـ    ده عمـٜ أُ ا٧داٚ نتىتٍـ  ن ورنفعٛ

 ٔأصبحت يف صٕرنّا الٍّاٟٗٛ  اِزٚ لمتطبٗق.
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بعد نقٍني ا٥سـتباٌٛ بالتأكـد وـَ صـدقّا     الصٕرٚ الٍّاٟٗٛ ٥ستباٌٛ دٔر ا٫ع٦ً الشعٕد9ٙ 

ٔ بانّا أصبحت يف صٕرنّا الٍّاٟٗٛن ٔنكٌٕـت وـَ  ٦ ـٛ أقشـاًن ا٧ٔه9 اطـتىن عمـٜ بٗاٌـا         

( عبـارٚن ٖٔتبـع   50ح ن ٔالقشي الثا9ٌ٘ اطتىن عمٜ ستٛ زتـا٥  ن ـىٍت )  أٔلٗٛ عَ عٍٗٛ الب

ًٌــان أبــًدا(ن ٔالقشــي الثالــ 9 اطــتىن عمــٜ ســ٤اه    كــن عبــارٚ وقٗــاض وتــدرا ِــ9ٕ )داًٟىــان أحٗا

الــ   كــَ وــَ ل٦اــا نعزٖــز دٔر ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ يف التصــدٙ      وفتــٕح عــَ املقنحــا  

لتحدٖد إه ل٦ٖا املقٗاض الث٦ ـ٘ )اذتـدٔد الـدٌٗا    ٔاملعاصرٚ ل٨سرٚ الشعٕدٖٛ.  متحدٖا ل

(ن  ي قشـىتْ عمـٜ   1=  2 – 2ٔالعمٗا(: عىد الباح  الىل الظتاد قٗىٛ املدٝ يف ا٥ستباٌٛن ِٕٔ )

(ن بعد للت متت السافٛ ِـ ٓ  0.555=2÷1عدد ل٦ٖا املقٗاض لمحصٕه عمٜ إه ارتمٗٛ أٙ )

لمدمٗـٛن ِٔكـ ا أصـبح اـٕه ارت٦ٖـا كىـا       القٗىٛ الىل بداٖٛ املقٗاض لتحدٖـد اذتـد ا٧عمـٜ    

 ٖم9٘

(.أبًدانكُٕ در ٛ ا٥ست ابٛ )(: 2.555 -2)اللا كاٌت قٗىٛ املتٕس  اذتشاب٘ وَ  

نكــُٕ در ــٛ ا٥ســت ابٛ  (: 1.222 -2.556)اللا كاٌــت قٗىــٛ املتٕســ  اذتشــاب٘ وــَ    

 (.أحٗاًٌا)

 (.داًٟىابٛ )نكُٕ در ٛ ا٥ست ا(: 2 -1.223) اللا كاٌت قٗىٛ املتٕس  اذتشاب٘ وَ 

 9أدٔا  البح نطبٗق رابًعا9 

ٛ ِـ عمـٜ  2326 اا رٙوَ العاً  طّر لٙ القعدٚ بداٖٛ يف البح إ نطبٗق أداٚ    عٍٗـ

 . ا٧سر الشعٕدٖٛ املقٗىٛ مبدٍٖٛ  دٚوَ 

 :( اســتبا25ٌٛ( اســتباٌٛ، ٔإ اســتبعاد )162ســتعٗد وٍّــا )( اســتباٌٛ ُا200إ نٕبٖــع ) 

 .صاذتٛ لمتحمٗن ( استبا146ٌٛ) تلعدً اكتىااا، ٔنبق

بعد أُ اٌتّٜ الباح  وَ مجع ا٥ستباٌا  وَ املشـت ٗبني )ا٧سـر الشـعٕدٖٛ املقٗىـٛ      

متّٗـًدا ل٬ ابـٛ    (SPSS)مبدٍٖٛ  دٚ(ن قاً بتحمٗمّا وشتددًوا اذتزوٛ ا٫حصـاٟٗٛ  

 عَ نشا٥٣  البح .

 لاوًشا9 ا٧سالٗب ا٫حصاٟٗٛ املشتددو9ٛ

يف ال ــراٞ املعادتــٛ ا٫حصــاٟٗٛ لمبٗاٌــا  وــَ   (SPSS)ٛ إ نٕىٗــف اذتزوــٛ ا٫حصــاٟٗ 

 ل٦ه ا٧سالٗب ا٩ن9ٛٗ
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    ٛ : لمتعـر   التكرارا ن ٔالٍشب امل٠ٕٖٛن ٔاملتٕسطا  اذتشـابٗٛن ٔا٥ضترافـا  املعٗارٖـ

 عمٜ لصاٟ" أفراد العٍٗٛ ٔاست ابانّي يف كن زتاه وَ زتا٥  ا٥ستباٌٛ.

 ٌشبٛ ا٥نفا : ذتشاب  با  القاٟىٛ. 

 : ذتشاب  با  ا٥ستباٌٛ.(Alpha –Cornbach)ألفا كرٌٔبا  وعاون  

 : ذتشاب ا٥نشا  الدالم٘ ل٦ستباٌٛ.(Pearson)وعاون ارنبا  ب,سُٕ  
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 تهانتائج البحث ومناقش

 أ9٥ًٔ الٍتاٟج املتعمقٛ با٫ ابٛ عَ الش٤اه ا٧ٔه9

٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ؟   وـا التحـدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا      ل٬ ابٛ عَ الشـ٤اه ا٧ٔهن ِٔـ9ٕ  

قاً الباح  بصعداد قاٟىٛ بالتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن  ي عرسّا عمـٜ  

ا كىني يف طكن استباٌٛ: ٧ل  ةراّٟي حٕه وا ن ىٍتْ القاٟىٛ وـَ حتـدٖا ن ٔيف سـٕٞ    

ٕا ـْ  ةراٞ ا كىني ٔوقنحانّي نكٌٕت الصٕرٚ الٍّاٟٗٛ لقاٟىٛ التحدٖا  املعاصرٚ ال  ن

 كىا سبق لكرِا. ( عبارٚ يف ستٛ زتا٥  رٟٗش50ٛ)وَ  ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ

ًٗا9 الٍتاٟج املتعمقٛ با٫ ابٛ عَ الش٤اه الثا9ٌ٘   اٌ

ل٬ ابٛ عَ الش٤اه الثاٌ٘ن 9ِٕٔ وا الدٔر الـ ٙ ٖقـًٕ بـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ       

ر الــزٔ ني؟ قــاً الباحــ   لمتحــدٖا  املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ وــَ ٔ ّــٛ ٌمــ    

بصعداد استباٌٛ لمتعر  عمـٜ الـدٔر الـ ٙ ٖقـًٕ بـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ لمتحـدٖا           

املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ: ٔللت بتعدٖن عبارا  قاٟىٛ التحـدٖا  املعاصـرٚ الـ     

 تحـدٖا  ملإ التٕصن اللّٗا سابًقا لتٍاسب الكظـف عـَ دٔر ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ      

 ٛ ن  ــي عرســّا عمــٜ ا كىــني: ٧لــ  ةراّٟــي حــٕه وــا ن ــىٍتْ    املعاصــرٚ ل٨ســرٚ الشــعٕدٖ

ا٥ستباٌٛن ٔيف سٕٞ ةراٞ ا كىني ٔوقنحانّي نكٌٕت الصـٕرٚ الٍّاٟٗـٛ ٥سـتباٌٛ التعـر      

عمٜ دٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن بعد 

ن 8عمـٜ عٍٗـٛ البحـ ن ٔادتـدأه )     ّاقاً الباح  بتطبٗقوَ ص٦حٗٛ ا٧داٚ لمتطبٗق  التأكد

 9( نت ىَ الٍتاٟج ال  إ التٕصن اللّٗا23ن 22ن 21ن 22ن 20
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عٍٗٛ الب ٫ ابا  أفراد ٗننٔال ٛاملعٗارٖ ا التكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشابٗٛ ٔا٥ضتراف(9 8 دٔه رقي )

 يف اإاه ا٥عتقادٙ ٔا٫ اٌ٘ الشعٕدٖٛا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ دٔر  حٕه

( 7( وا ٖم9٘ أعمٜ  ـ٦ث عبـارا  يف ِـ ا اإـاه كاٌـت9 العبـارٚ رقـي )       8ٖت ح وَ ادتدٔه )

ن: حٗـ  احتمـت املرنبـٛ    حتصَ أفراد ا٧سرٚ وَ ا٥ٌتىاٞ الىل الف٠ا  التكف,ٌٖٛٔصت عم9ٜ ن

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف   0.62قـدارٓ ) (ن ٔاضترا  وعٗـارٙ و 1.30ا٧ٔىل بأعمٜ وتٕس  حشاب٘ ِٕ )

ن٤كد ص٦حٗٛ ا٧حكاً الظـرعٗٛ  ( ٌٔصت عم9ٜ ن1ف٠ٛ التقدٖر )داًٟىا(. نمتّا العبارٚ رقي )

(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ   1.28: حٗ  احتمت املرنبٛ الثاٌٗٛ مبتٕس  حشاب٘ ِـٕ ) لمزوَ اذتاسرن

( ٌٔصـت  5عبـارٚ رقـي )  (ن ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )داًٟىا(. ٔألً,ا9 حصـمت ال 0.51وقدارٓ )

ٜ       لطٕرٚ نٕسحعم9ٜ ن املرنبـٛ   سٕٞ وعاومٛ أحد أفـراد ا٧سـرٚ ل٨بـَٕٖ )عقـٕ  الٕالـدَٖ(ن عمـ

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ    51ن0(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.27الثالثٛ مبتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )   
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ٙ لـدٔرٓ يف  التقدٖر )داًٟىا(ن ِٔ ا ٖظ, الىل انفا  أفراد العٍٗٛ عمٜ ممارسـٛ ا٫عـ٦ً الشـعٕد   

التصدٙ لتمـت التحـدٖا  مبشـتٕٝ نقـدٖر )داًٟىـا(ن كىـا ٖـده عمـٜ عٍاٖـٛ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ            

ــٛ        بالتصــدٙ اــ ٓ التحــدٖا  وــَ ٔ ّــٛ ٌمــر أفــراد العٍٗــٛ مبشــتٕٝ أكــرب وــَ نصــدْٖ لبقٗ

التحدٖا  يف ِ ا اإاهن ٔرمبا ٖٮعزٝ للت الىل لطٕرٚ التحدٖا  الشابقٛ لـٗص عمـٜ اإتىـع    

شبن ٔالمنـا قـد نت ـأبٓ الىل العـامل أمجـع الـ ٙ ٖعـاٌ٘ وـَ ٖٔـ٦  اٌتىـاٞ بعـح            الشعٕدٙ فح

( ٌٔصـت  3العبـارٚ رقـي )  أٍوا أقن  ـ٦ث عبـارا  فقـد كاٌـت9     ا٧فراد الىل الف٠ا  التكف,ٖٛ. 

ٙ      عم9ٜ ن ن: نعرِّ  ا٧سرٚ بشمبٗا  ال ارٚ ارت٦فا  امل ِبٗـٛ بـني ا٧سـر دالـن اإتىـع الشـعٕد

(ن 0.62(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقـدارٓ ) 1ل,ٚ بأقن وتٕس  حشاب٘ ِٕ )حٗ  احتمت املرنبٛ ا٧

( ٌٔصـت  4ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. ٔنمتّا يف قمٛ املتٕس  اذتشاب٘ العبارٚ رقي )

: حٗــ  النكٗــز يف النبٗــٛ عمــٜ أوــٕر الــدٌٗان ٔالِىــاه أوــٕر ا٩لــرٚن   لطــٕرٚنٍــاقع عمــ9ٜ ن

(ن ِٔـ٘  0.60(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.07شـاب٘ ِـٕ )  احتمت املرنبٛ الثاوٍٛ مبتٕسـ  ح 

 لطـٕرٚ نـبني  ( ٌٔصـت عمـ9ٜ ن  8نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. ٔألً,ا9 حصمت العبـارٚ رقـي )  

املرنبـٛ الشـابعٛ مبتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ       التّأُ يف الا٦  ألفاى الظتي ٔالمعَ ٔالتكف,ن عمٜ

ًٌـا(ن ِٔـ ا ٖظـ,       (ن 0.61ِٔ(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقدارٓ )1.22) ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

ــرُٔ أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ  ــارض دٔرٓ يف التصــدٙ اــ ٓ التحــدٖا          ــراد العٍٗــٛ ٖ الىل أُ أف

ــا(ن ٔلكٍــْ ٖتصــدٝ اــ ٓ التحــدٖا  مبشــتٕٝ أقــن وــَ بقٗــٛ عبــارا       ًٌ مبشــتٕٝ نقــدٖر )أحٗا

اإتىـع الشـعٕدٙ: حٗـ  ِـٕ      اإاهن ٔرمبا ٖٮعزٝ للت الىل قمٛ ىّٕر ِ ٓ التحـدٖا  يف ٔاقـع  

زتتىــع وتــدَٖ وتــٕابُ بطبعــْ: ٔلــ ا فارت٦فــا  امل ِبٗــٛ بــني أســرٓ قمٗمــٛن ٔالنبٗــٛ ٧بٍاٟــْ    

(ن 1.138)ٔبمـــ  املتٕســـ  العـــاً لمى ـــاه نت ـــأب أوـــٕر الـــدٌٗا الىل التـــ ك, بـــأوٕر ا٩لـــرٚ.  

ًٌــا(ن ٔلكٍــْ( 0.387ٔا٥ضتــرا  املعٗــارٙ ) ف٠ــٛ  ٖقــنب وــَ ِٔــٕ ٍٖــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ٖٔعــ  للــت أُ أفــراد العٍٗــٛ ٖــرُٔ أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ بإٌٔاعــ9ْ )املرٟــ٘ن  (: داًٟىــاالتقــدٖر )

ٔاملشىٕ ن ٔاملقـرٔٞ(  ـارض دٔرٓ يف التصـدٙ لمتحـدٖا  ا٥عتقادٖـٛ ا٫ اٌٗـٛ املعاصـرٚ الـ          

ارا  ِـ ا  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ مبشتٕٝ ورنفع: حٗ  اضتصر  نقدٖرا  أفراد العٍٗٛ لعبـ 

ٖٔعـزٝ للـت الىل أُ عبـارا  ِـ ا اإـاه      ( بني )داًٟىان أحٗاًٌا(: 1.3-1اإاه بني وتٕسط٘ )

متص ادتاٌب ا٥عتقادٙ ا٫ اٌ٘ لدٝ أفراد ا٧سرٚ الشعٕدٖٛن ٔادتاٌـب ا٥عتقـادٙ ا٫ ـاٌ٘    

ــع الشــعٕدٙ يف         ــاٚ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ ٔأفرادِــا كــُٕ اإتى ــب ا٧ساســٗٛ يف حٗ وــَ ادتٕاٌ

 ىن زتتىًعا وتدًٍٖا: ٔل ا اٌعكشت عٍاٖٛ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ عمٜ نقدٖرا  أفراد العٍٗٛ.  اإ

( الـ  أطـار  الىل التـأ , ا٫ظتـاب٘ لمرسـاٟن      1007ٔنتفق ِ ٓ الٍتاٟج وع دراسٛ ِٕٖـدا ) 

ا٫ع٦وٗـٛ الـ  ٖقـدوّا ا٫عـ٦ً العربـ٘ يف ٌظــر الـٕع٘ بألطـار ا٫رِـاب ٔنأ ,انـْ الشــمبٗٛ          
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ب( ال  أكد  أُ ٔساٟن ا٫عـ٦ً نبـ     1023ن كىا نتفق وع دراسٛ العابو٘ )عمٜ اإتىع

بــراوج نربٕٖــٛ نّــد  الىل قــرض قــٗي العقٗــدٚ ا٫ســ٦وٗٛ ٌٔظــرِا، كىــا نتفــق وــع أِــدا     

 نأصـٗن  ( الىل أُ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ ّٖـد  الىل   1000ا٫ع٦ً الشعٕدٙ: حٗ  أطار الشـرٖع ) 

 ا٧فراد. ٌفٕض يف الشىحٛ ا٫س٦وٗٛ الظرٖعٛ ٔقٗي وباد٢
٫ ابا   الننٗبٔ ٛاملعٗارٖ ا التكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشابٗٛ ٔا٥ضتراف(9 20 دٔه رقي )

يف  الشعٕدٖٛدٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ  حٕهعٍٗٛ الأفراد 

 اإاه الفكرٙ ٔالثقايف

 

( وـا ٖمـ9٘ أعمـٜ  ـ٦ث عبـارا  يف ِـ ا اإـاه كاٌـت9 العبـارٚ          20ٖٔت ح وَ ادتـدٔه رقـي )  

ــ9ٜ ن 3رقــي ) ــا   نــٕع٘ ( ٌٔصــت عم ــٛ ٔالثقافٗــٛ ا ٗطــٛ بّ ن: حٗــ  ا٧ســرٚ با٧لطــار الفكرٖ
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(ن 0.57(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.23احتمت املرنبٛ ا٧ٔىل بـأعمٜ وتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )    

نٍى٘ التقـدً العمىـ٘   ( ٌٔصت عم9ٜ ن5ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. نمتّا العبارٚ رقي )

ــراد ا٧ســرٚ    ــدٝ أف ــ  احتمــ نٔالثقــايف ل ــٛ مبتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ )   : حٗ ــٛ الثاٌٗ (ن 1.02ت املرنب

ــارٙ وقــدارٓ )  ــا(. ٔألــً,ا9 حصــمت    0.57ٔاضتــرا  وعٗ ًٌ (ن ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ٜ  ننبصر ا٧سرٚ بأِىٗٛ احناً الرأٙ ا٩لر ٌٔبـ  التعصـب  ( ٌٔصت عم9ٜ ن8العبارٚ رقي )  عمـ

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف   60ن0رٙ وقدارٓ )(ن ٔاضترا  وعٗا1.01املرنبٛ الثالثٛ مبتٕس  حشاب٘ ِٕ )

ًٌا(ن ٖٔده للت عمٜ أُ أفراد العٍٗـٛ ٖـرُٔ أُ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ ٖـٕل٘ نٍىٗـٛ        ف٠ٛ التقدٖر )أحٗا

ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ عمىًٗا ٔ قافًٗـان ٔالتصـدٙ ل٨لطـار الفكرٖـٛ ٔالثقافٗـٛ ا ٗطـٛ بّـان ٌٔبـ          

  الفكرٖـٛ ٔالثقافٗـٛ يف لا    التعصب ٔاحناً الرأٙ ا٩لـر عٍاٖـٛ أكـرب وـَ بقٗـٛ التحـدٖا      

اإاهن ٔرمبا ٖٮعزٝ للت الىل أٌْ وا وَ أسرٚ سعٕدٖٛ ال٥ ٔنٕا ّّا نمت ا٧لطار بكثرٚن ٔوـَ  

ٍِا كاُ نفاعن ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ اا كبً,ا وقارٌٛ بغ,ِا وَ حتـدٖا  اإـاه   

نعــاض ســعف مـ9ٜ ن ( ٌٔصــت ع2العبـارٚ رقــي ) أٍوــا أقـن  ــ٦ث عبــارا  فقـد كاٌــت9   ا٧لـرٝ.  

ن: حٗ  احتمت املرنبٛ ا٧ل,ٚ بأقن طدصٗٛ بعح الظباب ٔفقداٌّي الثقٛ بتارغتّي ٔأصالتْ

(ن ِٔ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر    0.55(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقدارٓ )2.66وتٕس  حشاب٘ن ِٕٔ )

ًٌــا(. ٔنمتّــا يف قمــٛ املتٕســ  اذتشــاب٘ العبــارٚ رقــي )        نقمــن الف ــٕٚ ( ٌٔصــت عمــ9ٜ ن 1)أحٗا

: حٗــ  احتمــت املرنبــٛ الثاوٍــٛ  نالفكرٖــٛ بــني  ٗمــ٘ ا٩بــاٞ ٔا٧بٍــاٞ يف طــتٜ زتــا٥  اذتٗــاٚ  

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر     0.58(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقـدارٓ ) 2.72مبتٕس  حشاب٘ ِٕ )

نٕسح لطٕرٚ اٌظغاه أفـراد ا٧سـرٚ   ( ٌٔصت عم9ٜ ن2)أحٗاًٌا(. ٔألً,ا9 حصمت العبارٚ رقي )

املرنبــٛ الشــابعٛ مبتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ  ن عمــٜٔاملطالعــٛ بٕســاٟن النفٗــْ املدتمفــٛعــَ القــراٞٚ 

ًٌـا(ن ِٔـ ا ٖظـ,       0.60(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقدارٓ )2.76) (ن ِٔ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

ــرُٔ أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ  ــارض دٔرٓ يف التصــدٙ اــ ٓ التحــدٖا          ــراد العٍٗــٛ ٖ الىل أُ أف

قٗــٛ التحــدٖا  الفكرٖـٛ ٔالثقافٗــٛن ٔوــع أُ نمـت التحــدٖا  ِــ٘   مبشـتٕٝ أقــن وــَ نصـدْٖ لب  

وّىٛ وَ ٔ ّٛ ٌمر الباح  ال٥ أُ نصدٙ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ اا وَ ٔ ّـٛ ٌمـر أفـراد العٍٗـٛ     

كــاُ مبشــتٕٝ أقــن وــَ ق,ِــان ٔقــد ٖٮعــزٝ للــت الىل أُ ِــ ٓ التحــدٖا  حتتــاا الىل ن ــافر     

    ٛ ن كىـا حتتـاا الىل ا٥سـتعاٌٛ مبدتصـني يف     ادتّٕد ا٫ع٦وٗـٛ ٔنكاومـّا يف الـرباوج املدتمفـ
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ٔبمــ  اإــا٥  املدتمفــٛن ِٔــ ا وــَ طــأٌْ الســافٛ أعبــاٞ وادٖــٛ كــب,ٚ قــد ٖتعــ ر الٕفــاٞ بّــا.   

(ن ِٔــٕ ٍٖــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر 0.421(ن ٔا٥ضتــرا  املعٗــارٙ )2.848املتٕســ  العــاً لمى ــاه )

ًٌـا(: حٗـ  اضتصـر     )أحٗاًٌا(ن كىا حصمت مجٗع عبارا  ِ ا اإاه عمٜ ف٠ـٛ الت  قـدٖر )أحٗا

ٍُ أفـراد العٍٗـٛ    1.23 -2.66املتٕس  اذتشاب٘ لعبارا  ِ ا اإاه بني ) (ن ٖٔده ِ ا عمـٜ أ

ٖــرُٔ أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ بإٌٔاعــ9ٛ )املرٟــ٘ن ٔاملشــىٕ ن ٔاملقــرٔٞ( ٖتصــدٝ اــ ٓ التحــدٖا      

ًٌـا(ن ٔرمبـا ٖعـزٝ للـت الىل أُ التحـدٖا  الفكرٖـٛ         ٔالثقافٗـٛ كـث,ٚ   بدر ٛ نقدٖر ِـ٘ )أحٗا

ــأه ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ اــان ٤ٖٖٔــد للــت أُ وتٕســطا  دٔر        ــًدان ٔكثرنّــا أد  الىل نــٕب  نٍ

ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصـدٙ لمتحـدٖا  كاٌـت وتقابـٛ  ـًدا. ٔنتفـق ِـ ٓ الٍتـاٟج وـع ٌتـاٟج           

الــ  نٕصــمت الىل أُ ٔســاٟن ا٫عــ٦ً متــارض دٔرِــا يف التصــدٙ        (1025) دراســٛ طــرادقٛ 

ٛ  لمتحدٖا ، كىـا نتفـق   ٔالتطـر   ا٫رِـاب  ىـاِرٚ    الفكرٖٛ ٔالثقافٗٛ وَ لـ٦ه وكافحـ

ً  ٔسـاٟن ( الـ  بٍٗـت أُ   1020وع ٌتاٟج دراسٛ حمص ٔوّدٙ )  الـناث  ٌقـن  يف نشـاِي  ا٫عـ٦

 .وتٕس مبشتٕٝ  ٔالثقافٛ

( أُ ا٫عـ٦ً  1000ٔنتفق ِ ٓ الٍتاٟج وع أِدا  ا٫ع٦ً الشـعٕدٙ: حٗـ  بـني الشـرٖع )    

٘  ٔاذت ارٙ الفكرٙ باملشتٕٝ الٍّٕضالىل  د الشعٕدٙ ّٖ َ  ٔالٕ ـداٌ ْ  لـ٦ه  وـ  اِتىاوـ

ٛ  ٔالثقافٗٛ العمىٗٛ الٍّ ٛ ٔدعي احتٗا انّي ٔنمبٗٛ الظباب ٔٔسع ا٧سرٚ بٕسع  ٔوكافحـ

 ٛ ٛ  ٔالبـراب  ا٧وٗـ ْ الٔ الـناث  أِىٗـ َ  ٔللـت : حٗاٟـ ٘  ا٥نصـاه  قٍـٕا   لـ٦ه  وـ ٛ  ا٫ع٦وـ  املدتمفـ

ْ  لبـار ا٫ٔ ٔالتٕ ْٗ التثقٗف عمٜ القاٟىٛ َ  اًدٗـ عب ٔالنفٗـ ن كـ لت نتفـق وـع وـا     املبالغـا   عـ

( وَ أُ ا٫ع٦ً ٔسٗمٛ فعالٛ وَ ٔساٟن ا٥رنقـاٞ ٌٔظـر الـٕع٘    1022أكدنْ دراسٛ الشعٗد )

ٔ قافــٛ اذتــٕار يف اإتىــع: ٔللــت عــَ ارٖــق النكٗــز عمــٜ ٌٕعٗــٛ الرســاٟن ارتاصــٛ الــ     

ٗار الٕسـٗمٛ املٍاسـبٛ لتقـدٖي املـادٚ ا٫ع٦وٗـٛ      نقدوّان ٔا٧سالٗب الفٍٗٛ ال  نشتددوّان ٔالت

 املراد بثّا.

 حٕهعٍٗٛ ال٫ ابا  أفراد  الننٗبٔ ٛاملعٗارٖ ا التكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشابٗٛ ٔا٥ضتراف(9 22 دٔه رقي )

 اه ا٧ل٦ق٘ الشمٕك٘يف اإ الشعٕدٖٛدٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ 
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( وا ٖم9٘ أعمٜ  ٦ث عبارا  يف ِ ا اإاه كاٌـت9 العبـارٚ رقـي    22ٖت ح وَ ادتدٔه رقي )

ن: حٗـ   نعـرِّ  ا٧سـرٚ  با٩ ـار الشـ٠ٗٛ الـ  ٖنكّـا العٍـف عمـٜ أفرادِـا         ( ٌٔصت عم9ٜ ن8)

(ن ِٔـ٘  0.57(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.20تٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )   احتمت املرنبـٛ ا٧ٔىل مب 

ل٨سـرٚ الطراٟـق    نٕسـح ( ٌٔصـت عمـ9ٜ ن  7نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. نمتّا العبارٚ رقـي ) 

: حٗـ  احتمـت املرنبـٛ الثاٌٗـٛ مبتٕسـ       املثمٜ يف التعاون وع وتعاا٘ املددرا  ٔاملشـكرا ن 

ًٌـا(.      0.61وقدارٓ )(ن ٔاضترا  وعٗارٙ 1.04حشاب٘ ِٕ ) (ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

ــي )   ــارٚ رق ــ9ٜ ن 1ٔألــً,ا9 حصــمت العب ــا     ( ٌٔصــت عم ــار الشــمبٗٛ ٥ٌتظــار الع٦ق نٕســح ا٩ 

(ن 65ن0(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.01املرنبٛ الثالثٛ مبتٕس  حشـاب٘ ِـٕ )   عمٜ نا روٛ

ــا(ن ٖٔظــ, ِــ     ًٌ ا الىل أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ ٖتصــدٝ لتمــت  ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

التحــدٖا  وــَ ٔ ّــٛ ٌمــر أفــراد العٍٗــٛ مبشــتٕٝ أعمــٜ وــَ بقٗــٛ حتــدٖا  اإــاه ا٧ل٦قــ٘   
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الشــمٕك٘ن ٔرمبــا ٖٮعــزٝ للــت الىل أُ ا٩ ــار ارتطــ,ٚ الــ  ننكّــا ِــ ٓ التحــدٖا 9 العٍــفن   

ــٜ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ كــب,ٚ       ــال٘  املدــدرا  ٔاملشــكرا ن الع٦قــا  ا روــٛ عم  ــًدا: ٔبالت

أٍوا أقن  ٦ث عبارا  فقـد كاٌـت9    نفاعن ا٫ع٦ً الشعٕدٙ وعّا مبشتٕٝ أكرب وَ ق,ِا.

نعــرِّ  ا٧ســرٚ بالشــمٕكٗا  ارتاا٠ــٛ الــ  نعرســّا أفــ٦ً   ( ٌٔصــت عمــ9ٜ ن3العبــارٚ رقــي )

(ن 2.66ن: حٗ  احتمت املرنبٛ ا٧ل,ٚ بأقن وتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )   الرسًٕ املتحركٛ ل٨افاه

ًٌـــا(. ٔنمتّـــا يف قمـــٛ  0.64را  وعٗـــارٙ وقـــدارٓ )ٔاضتـــ (ن ِٔـــ٘ نٍـــدرا يف ف٠ـــٛ التقـــدٖر )أحٗا

التأ ر بـالقٗي ٔا٧لـ٦  الـ      تٍأه لطٕرٚن( ٌٔصت عم9ٜ ن2املتٕس  اذتشاب٘ العبارٚ رقي )

: حٗــ  احتمــت املرنبــٛ الثاوٍــٛ مبتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ   نعرســّا ا٧فــ٦ً ٔاملشمشــ٦  ااابطــٛن 

ــارٙ وقــدارٓ ) (ن ٔاضتــرا  و2.67) ــا(. ٔألــً,ا9    0.63عٗ ًٌ ــٛ التقــدٖر )أحٗا ــدرا يف ف٠ (ن ِٔــ٘ نٍ

حتـ ر وـَ اكتشـاب ا٧لـ٦  ٔالعـادا  الدلٗمـٛ عـَ        ( ٌٔصـت عمـ9ٜ ن  4حصمت العبارٚ رقي )

(ن ٔاضتـرا   2.72املرنبـٛ الشـابعٛ مبتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )      ارٖق التأ ر بالعىالٛ ا٧ ٍبٗٛن عمٜ

يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(: ِٔ ا ٖظ, الىل أُ أفـراد العٍٗـٛ   (ن ِٔ٘ نٍدرا 0.63وعٗارٙ وقدارٓ )

ًٌـا(ن    ٖرُٔ أُ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ  ارض دٔرٓ يف التصدٙ ا ٓ التحدٖا  مبشتٕٝ نقـدٖر )أحٗا

ٔلكٍْ بدر ٛ أقن وَ نصدْٖ لبقٗٛ التحـدٖا  ا٧ل٦قٗـٛ الشـمٕكٗٛن ٔرمبـا ٖٮعـزٝ للـت الىل       

    ٜ نٕعٗـٛ ا٧سـر الشـعٕدٖٛ مبـا حتتٕٖـْ املشمشـ٦         أُ ا٫ع٦ً الشـعٕدٙ ٥ ٖركـز كـثً,ا عمـ

ٔا٧ف٦ً بإٌٔاعّا وَ وظاِدن ٖٔكتف٘ ع   نمت املظاِد أٔ قصّان  ي عرسـّا بعـد للـت    

ٔبم  املتٕس  العاً لمى ـاه ا٧ل٦قـ٘ الشـمٕك٘    بدُٔ نمت املظاِد ٔالشمٕكٗا  املٍحرفٛ. 

ًٌـا(ن كىـا حصـمت     (ن ِٔـٕ ٍٖـدرا يف ف٠ـٛ    0.475(ن ٔا٥ضترا  املعٗارٙ )2.822) التقـدٖر )أحٗا

ــا(: حٗــ  اضتصــر املتٕســ  اذتشــاب٘       ًٌ مجٗــع عبــارا  ِــ ا اإــاه عمــٜ ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ٍُ أفـــراد العٍٗــٛ ٖـــرُٔ أُ ا٫عـــ٦ً   1.20-2.60لعبــارا  ِـــ ا اإــاه بـــني )   (ن ٖٔعـــ  للــت أ

قـدٖر ِــ٘  الشـعٕدٙ بإٌٔاعـ9ٛ )املرٟــ٘ن ٔاملشـىٕ ن ٔاملقــرٔٞ( ٖتصـدٝ اــ ٓ التحـدٖا  بدر ــٛ ن     

( وـَ أُ ا٫عـ٦ً   122ن 1022)أحٗاًٌا(. ٔنتفق ِ ٓ الٍتاٟج وع وا أطار  اللْٗ دراسـٛ الشـعٗد )  

ٔسٗمٛ فعالـٛ وـَ ٔسـاٟن ا٥رنقـاٞ ٌٔظـر الـٕع٘ ٔ قافـٛ اذتـٕار يف اإتىـع: ٔللـت عـَ ارٖـق             

ــٛ الــ  نشــتددوّان       ــٛ الرســاٟن ارتاصــٛ الــ  نقــدوّان ٔا٧ســالٗب الفٍٗ ــٜ ٌٕعٗ النكٗــز عم

ار الٕسٗمٛ املٍاسبٛ لتقدٖي املادٚ ا٫ع٦وٗـٛ املـراد بثّـان كىـا نتفـق وـع دراسـٛ العـابو٘         ٔالتٗ

ــ  أطــار  الىل دٔر ا٫عــ٦ً الف ــاٟ٘ لمىىمكــٛ يف نٍىٗــٛ اإتىــع الشــعٕدٙ        1023) ب( ال

 ٔاذتد وَ العٍف اإتىع٘.

الننٗب ٫ ابا  أفراد ٔ ٛاملعٗارٖ ا التكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشابٗٛ ٔا٥ضتراف(9 21 دٔه رقي )

 يف اإاه ا٥ تىاع٘ الشعٕدٖٛدٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ  حٕهعٍٗٛ ال
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م9٘ أعمٜ  ـ٦ث عبـارا  يف ِـ ا اإـاه كاٌـت9 العبـارٚ       ( وا 21ٖٖت ح وَ ادتدٔه الشابق )

ــ9ٜ ن 1رقــي ) ٛ   ( ٌٔصــت عم ــٛ دٔر ا٧ً ٔا٧ب يف نكــَٕٖ ا٧ســرٚ الٍا حــ ــ  نٕســح أِىٗ ن: حٗ

(ن 0.57(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   1.12احتمت املرنبٛ ا٧ٔىل بـأعمٜ وتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )    

نرا ع  لطٕرٚنبني ( ٌٔصت عم9ٜ ن22ي )ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. نمتّا العبارٚ رق
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

(ن 1.06: حٗ  احتمت املرنبٛ الثاٌٗٛ مبتٕس  حشـاب٘ ِـٕ )  الدٔر الرقاب٘ ل٨ب دالن ا٧سرٚن

ــارٙ وقــدارٓ )  ــا(. ٔألــً,ا9 حصــمت    0.61ٔاضتــرا  وعٗ ًٌ (ن ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

شـميب لٕسـاٟن التٕاصـن    ا٥سـتدداً ال  طـٕرٚ نـٕع٘ ا٧سـرٚ ث  ( ٌٔصـت عمـ9ٜ ن  3العبارٚ رقـي ) 

ــٜ نا٥ تىــاع٘ ــٛ مبتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ )    عم ــٛ الثالث ــدارٓ   1.02املرنب ــارٙ وق (ن ٔاضتــرا  وعٗ

(ن ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(ن ٖٔعـ  ِـ ا أُ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ ٖتصـدٝ اـ ٓ       58ن0)

ا  التحــدٖا  بدر ــٛ أكــرب وــَ بقٗــٛ حتــدٖا  اإــاهن ٔرمبــا ٖعــٕد للــت الىل أُ ِــ ٓ التحــدٖ 

نتعمــق وباطــرٚ بأصــن نكــَٕٖ ا٧ســرٚ الشــعٕد9ٖٛ ا٧ب ٔا٧ًن ٔبٕســاٟن التٕاصــن ا٥ تىــاع٘   

( ٌٔصـت عمـ9ٜ   8العبـارٚ رقـي )  أٍوا أقن  ٦ث عبارا  فقد كاٌـت9   املٍظرٚ يف الٕقت الراَِ.

نٕســح لطــٕرٚ ٌمــرٚ اإتىــع ارتاا٠ــٛ ل٨ســرٚ الــ  ٖتعــرض أحــد أفرادِــا ٥عتـــداٞا            ن

(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ   2.66ملرنبـٛ ا٧لـ,ٚ بأقـن وتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )      ن: حٗ  احتمـت ا  ٍشٗٛ

(ن ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. ٔنمتّا يف قمٛ املتٕس  اذتشـاب٘ العبـارٚ   0.62وقدارٓ )

: حٗــ  ا٩ ـار الشــ٠ٗٛ لمعزلــٛ ا٥ تىاعٗـٛ بــني أفـراد ا٧ســرٚن   تٍــأه ن( ٌٔصــت عمـ9ٜ ن 20رقـي ) 

(ن 0.57(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   2.73مبتٕس  حشـاب٘ ِـٕ )  احتمت املرنبٛ الثالثٛ عظرٚ 

نكظـف  ( ٌٔصت عم9ٜ ن4ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. ٔألً,ا9 حصمت العبارٚ رقي )

املرنبٛ الثاٌٗٛ عظرٚ مبتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ     حقٗقٛ رفع طعارا  الدعٕٚ الىل حترٖر املرأٚن عمٜ

ًٌـا(ن ِٔـ ا ٖظـ,        (ن0.63(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقدارٓ )2.74) ِٔ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

الىل أُ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ وَ ٔ ّٛ ٌمر أفراد العٍٗٛ ٖقًٕ بـدٔرٓ يف التصـدٙ اـ ٓ التحـدٖا      

ٔبمـ  املتٕسـ  العـاً لمى ـاه ا٥ تىـاع٘       مبشتٕٝ أقن وـَ بقٗـٛ حتـدٖا  اإـاه ا٥ تىـاع٘.     

ًٌـا(ن كىـا حصـمت       (ن ِٔـٕ ٍٖـدرا  0.430(ن ٔا٥ضترا  املعٗارٙ )2.825) يف ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

ــا(: حٗــ  اضتصــر املتٕســ  اذتشــاب٘       ًٌ مجٗــع عبــارا  ِــ ا اإــاه عمــٜ ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ٍُ أفـراد العٍٗـٛ ٖـرُٔ أُ ا٫عـ٦ً        1.12-2.66لعبارا  ِـ ا اإـاه بـني )    (ن ٖٔـده للـت عمـٜ أ

ٓ التحدٖا  بدر ٛ نقـدٖر  الشعٕدٙ بإٌٔاع9ٛ )املرٟ٘ن ٔاملشىٕ ن ٔاملقرٔٞ( ٖتطر  لمتصدٝ ا 

دٔرالىل أُ ( حٗـ  أطـار    1020ِ٘ )أحٗاًٌا(. ٔنتفق ِ ٓ الٍتٗ ٛ وع دراسٛ حمص ٔوّـدٙ ) 

٘  الٕع٘عمٜالتأ ,يفا٫ع٦ً ًٞ عمـٜ ِـ ٓ الٍتٗ ـٛ:     ن وتٕسـ  بظـكن كـاُ   ا٥ تىـاع ٔبٍـا

فـصُ الباحـ  ٖــرٝ أُ ا٫عـ٦ً الشــعٕدٙ كـاُ ٖفـنض بــْ أُ ٖقـًٕ بــدٔر أكـرب يف التصــدٙ        

لمتحدٖا  ا٥ تىاعٗٛ املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ: حٗ  ِ٘ امل٤سشٛ ا٥ تىاعٗـٛ  

ا٧ٔىلن ٔاللا اٌّار  أٔ سعفت نأ ر ب لت اإتىع الشعٕدٙ كاوًمان ٖٔعزب للت وـا أطـار اللٗـْ    

 العربٗــٛ ٔالعــادا  التقالٗــد نرســٗخ( وــَ أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ ٖشــعٜ الىل 1000الشــرٖع )
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 ٛ ٞ  ٔالتـ بر  اذتـب  رٔابـ    ٗـق ٔنٕ الكر ـ ٘  التكافـن  رٔح ٔاللكـا بـني ا٧سـر    ا٥ تىـاع

 الشعٕدٖٛ ٔأفرادِا. 

٫ ابا  أفراد  الننٗبٔ ٛاملعٗارٖ ا التكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشابٗٛ ٔا٥ضتراف(9 22 دٔه رقي )

 يف اإاه ا٫ع٦و٘ الشعٕدٖٛا٧سرٚ  دٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ حٕهعٍٗٛ ال

( وا ٖم9٘ أعمٜ  ٦ث عبارا  يف ِ ا اإاه كاٌـت9 العبـارٚ رقـي    22ٖت ح وَ ادتدٔه رقي )

ٙ    ن( ٌٔصت عم9ٜ ن3) ن: حٗـ  احتمـت   ربب املكاٌٛ العالٗٛ لمعمىـاٞ ٔالـدعاٚ يف اإتىـع الشـعٕد
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

(ن ِٔــ٘ 0.61(ن ٔاضتــرا  وعٗــارٙ وقــدارٓ )1.13املرنبــٛ ا٧ٔىل بــأعمٜ وتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ ) 

نشت ـٗف قـدٔا  حشـٍٛ    ( ٌٔصت عمـ9ٜ ن 2نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. نمتّا العبارٚ رقي )

(ن 1.26  احتمــت املرنبــٛ الثاٌٗــٛ مبتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ )     : حٗــ ٔالظتابٗــٛ لمظــباب الشــعٕدٙن  

ــارٙ وقــدارٓ )  ــا(. ٔألــً,ا9 حصــمت    0.54ٔاضتــرا  وعٗ ًٌ (ن ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

نصحح املغالطا  الدٍٖٗٛ ٔالفكرٖٛ ٔالتارغتٗـٛ الـ  نعرسـّا    ( ٌٔصت عم9ٜ ن5العبارٚ رقي )

(ن ٔاضتــرا  وعٗــارٙ 1تٕســ  حشــاب٘ ِــٕ )املرنبــٛ الثالثــٛ مب عمــٜ نٔســاٟن ا٫عــ٦ً املظــبِٕٛ

ًٌـا(ن ِٔـ ا ٖظــ, الىل نصـدٙ ا٫عـ٦ً اــ ٓ        67ن0وقـدارٓ )  (ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ــٛ التقـدٖر )أحٗا

التحدٖا  وَ ٔ ّٛ ٌمر أفراد العٍٗٛ بدر ٛ أكرب وَ بقٗٛ حتدٖا  اإاه ا٫ع٦و٘ن ٔرمبـا  

ٍىٗتّـا بكـن الطرٖـق املىكٍـٛن     ٖٮعزٝ للت الىل أُ ٔىٗفٛ ا٫ع٦ً حتتي عمْٗ نٕعٗٛ ا٧سـرٚ ٔن 

ٔوٍّا9 البراب املكاٌٛ العالٗٛ لمعمىاٞن ٔاست افٛ القدٔا ن ٔنصـحٗح املغالطـا  الـ  نعرسـّا     

( ٌٔصـت عمـ9ٜ   20العبارٚ رقـي ) أٍوا أقن  ٦ث عبارا  فقد كاٌت9  ٔساٟن ا٫ع٦ً املظبِٕٛ.

ن: حٗــ  لشــّن ٔالشــرٖعنبصِّــر ا٧ســرٚ بزٖــف بــراوج املشــابقا  املدتمفــٛ يف حتقٗــق الثــراٞ ا  ن

(ن 0.70(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   2.63احتمت املرنبٛ ا٧ل,ٚ بأقـن وتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )    

( ٌٔصـت  8ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. ٔنمتّا يف قمٛ املتٕس  اذتشاب٘ العبارٚ رقي )

املرنبـٛ   : حٗـ  احتمـت  الـرباوج الـ  نعمـي ا روـا  كالغٍـاٞ ٔالـرق"ن       لطٕرٚ نٕسحعم9ٜ ن

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ    0.67(ن ٔاضترا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )  2.66التاسعٛ مبتٕس  حشاب٘ ِٕ )

ــارٚ رقــي )     ــا(. ٔألــً,ا9 حصــمت العب ًٌ ــدٖر )أحٗا ــ9ٜ ن 6التق ــٕع٘ ا٧ســرٙ   ( ٌٔصــت عم نٍىِّــ٘ ال

ٜ       طــٕرٚث ــ ــز ادتٍشــٗٛن عم ــرٔا لمشــفٕر ٔا٥لــت٦  ٔالغراٟ ــ  ن ــٛ   املظــاِد ال ــٛ الثاوٍ املرنب

(ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـدٖر     0.68(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقـدارٓ ) 2.73شاب٘ ِٕ )مبتٕس  ح

ًٌــا(ن ِٔــ ا ٖظــ, الىل أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ وــَ ٔ ّــٛ ٌمــر أفــراد العٍٗــٛ ٖقــًٕ بــدٔرٓ يف   )أحٗا

التصدٙ اـ ٓ التحـدٖا  مبشـتٕٝ أقـن وـَ الـدٔر الـ ٙ  ارسـْ يف التصـدٙ لبقٗـٛ حتـدٖا             

ــ٘.  ــ  املت اإــاه ا٫ع٦و ــاع٘ )   ٔبم ــاً لمى ــاه ا٥ تى ــارٙ  2.830ٕســ  الع (ن ٔا٥ضتــرا  املعٗ

(ن ِٕٔ ٍٖدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(ن كىا حصمت مجٗـع عبـارا  ِـ ا اإـاه عمـٜ      0.500)

ًٌـا(: حٗـ  اضتصـر املتٕسـ  اذتشـاب٘ لعبـارا  ِـ ا اإـاه بـني )          -2.63ف٠ٛ التقدٖر )أحٗا

ٍُ أفراد العٍٗٛ ٖرُٔ 1.13 أُ ا٫ع٦ً الشعٕدٙ بإٌٔاع9ٛ )املرٟ٘ن ٔاملشـىٕ ن  (ن ٖٔده للت عمٜ أ
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ًٌـا(. ٔنتفـق ِـ ٓ الٍتـاٟج وـع             ٔاملقرٔٞ( ٖتصـدٝ لمتحـدٖا  ا٫ع٦وٗـٛ بدر ـٛ نقـدٖر ِـ٘ )أحٗا

 نأ , ٔساٟن ا٫ع٦ً عمٜ قٗي اإتىع.الىل  ( ال  أطار 1004دراسٛ قزاه )

٫ ابا  أفراد  الننٗبٔ ٛاملعٗارٖ ا ٗٛ ٔا٥ضترافالتكرارا  ٔالٍشب امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕسطا  اذتشاب(9 23 دٔه رقي )

 يف اإاه ا٥قتصادٙ الشعٕدٖٛدٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ  حٕهعٍٗٛ ال

( وا ٖم9٘ أعمٜ  ٦ث عبارا  يف ِ ا اإاه كاٌـت9 العبـارٚ رقـي    23ٖت ح وَ ادتدٔه رقي )

ن: حٗـ  احتمـت   ارنفا  املّٕر ٔاملغا٥ٚ يف وشتمزوا  الـزٔاا  لطٕرٚنٍاقع  ( ٌٔصت عم9ٜ ن1)

(ن ِٔــ٘ 0.61(ن ٔاضتــرا  وعٗــارٙ وقــدارٓ )1.06ٔىل بــأعمٜ وتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ ) املرنبــٛ ا٧

 طـٕرٚ نعـرِّ  ا٧سـرٚ ث   ( ٌٔصـت عمـ9ٜ ن  3نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أحٗاًٌا(. نمتّا العبـارٚ رقـي )  
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

(ن 2.71: حٗ  احتمت املرنبٛ الثاٌٗٛ مبتٕس  حشاب٘ ِٕ )بٖادٚ وعد٥  البطالٛ بني أفرادِان

ــارٙ وقــ  ــا(. ٔألــً,ا9 حصــمت    0.62دارٓ )ٔاضتــرا  وعٗ ًٌ (ن ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ال قاه وٗزاٌٗتّا بأقشا  طـّرٖٛ لفـنا     طٕرٚنٮٕعِّ٘ ا٧سرٚ ث( ٌٔصت عم9ٜ ن4العبارٚ رقي )

ٜ  نإٖمٛ (ن 64ن0(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدارٓ )   2.66املرنبـٛ الثالثـٛ مبتٕسـ  حشـاب٘ ِـٕ )      عمـ

حٗاًٌا(ن ِٔ ا ٖده عمٜ نصدٙ ا٫ع٦ً ا ٓ التحدٖا  وَ ٔ ّٛ ِٔ٘ نٍدرا يف ف٠ٛ التقدٖر )أ

ٌمر أفراد العٍٗٛ بدر ٛ أكرب وَ نصدْٖ لبقٗٛ حتدٖا  اإاه ا٥قتصادٙن ٖٔعزٝ للـت الىل  

أُ املغا٥ٚ يف ارنفا  املّٕرن ٔالبطالـٛن ٔا٧قشـا  الظـّرٖٛ ِـ٘ وـَ التحـدٖا  الـ  ٍٖـدر لمـٕ          

ع٦ً الشعٕدٙ يف نصدْٖ اا كاُ  ثن ٔاقع وعاٌاٚ ا٧سـرٚ  ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ وٍّا: ٔل ا فا٫

نبصِّـر ا٧سـرٚ بزٖـف    ( ٌٔصت عمـ9ٜ ن 5العبارٚ رقي )أٍوا أقن  ٦ث عبارا  فقد كاٌت9  وٍّا.

ن: حٗــ  احتمــت املرنبــٛ ا٧لــ,ٚ بــراوج املشــابقا  املدتمفــٛ يف حتقٗــق الثــراٞ الشــّن ٔالشــرٖع

ــارٙ وقــدارٓ ) (ن ٔاضتــرا  2.48بأقــن وتٕســ  حشــاب٘ ِــٕ )   ــٛ  0.61وعٗ (ن ِٔــ٘ نٍــدرا يف ف٠

نقـــدًِّ ( ٌٔصـــت عمـــ9ٜ ن7التقـــدٖر )أبـــًدا(. ٔنمتّـــا يف قمـــٛ املتٕســـ  اذتشـــاب٘ العبـــارٚ رقـــي ) 

: استظارا  ٌفشٗٛ ل٨سر ال  ٖظعر أفرادِا بال ٗق ٔالت ور وَ ندٌ٘ الٕسع ا٥قتصـادٙن 

(ن 0.57  وعٗـارٙ وقـدارٓ )  (ن ٔاضتـرا 2.51حٗ  احتمت املرنبٛ الثاوٍٛ مبتٕس  حشـاب٘ ِـٕ )  

 نٍــاقع( ٌٔصــت عمـ9ٜ ن 8ِٔـ٘ نٍــدرا يف ف٠ـٛ التقــدٖر )أبـًدا(. ٔألــً,ا9 حصـمت العبــارٚ رقـي )     

املرنبٛ الشـابعٛ مبتٕسـ     اىع أحد أفراد ا٧سرٚ يف أوٕاه ا٧سرٚ ٔممتمكانّان عمٜ لطٕرٚ

ًٌـا(ن  (ن ِٔـ٘ نٍـدرا يف ف٠ـٛ التقـد    0.63(ن ٔاضترا  وعٗارٙ وقدارٓ )2.57حشاب٘ ِٕ ) ٖر )أحٗا

ٔلكٍّا نقـنب كـثً,ا وـَ ف٠ـٛ التقـدٖر )أبـًدا(: ِٔـ ا ٖظـ, الىل أُ ا٫عـ٦ً وـَ ٔ ّـٛ ٌمـر             

ٔبمــ  املتٕســ   أفــراد العٍٗــٛ ٖقــًٕ بــدٔرٓ يف التصــدٙ اــ ٓ التحــدٖا  مبشــتٕٝ ســعٗف  ــًدا.

ٖر (ن ِٕٔ ٍٖـدرا يف ف٠ـٛ التقـد   0.480(ن ٔا٥ضترا  املعٗارٙ )2.647العاً لمى اه ا٥قتصادٙ )

ًٌـا(: حٗـ  اضتصـر       )أحٗاًٌا(ن كىا حصمت مجٗع عبارا  ِ ا اإاه عمٜ ف٠ـٛ التقـدٖر )أحٗا

(: ِٔ ٓ املتٕسطا  اضتصـر  بـني   2.48-1.06املتٕس  اذتشاب٘ لعبارا  ِ ا اإاه بني )

ٍُ اإاه ا٥قتصادٙ ٖعد وـَ أكثـر اإـا٥      ًٌان ٔأبًدا(: ٖٔعزٝ للت الىل أ ف٠  التقدٖر )أحٗا

نأ ,ِا عمـٜ أفـراد ا٧سـرٚن ٔوـَ ٍِـا فـصُ أفـراد العٍٗـٛ ٖـرُٔ أُ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ             امل٦حظ

بإٌٔاع9ٛ )املرٟ٘ن ٔاملشىٕ ن ٔاملقرٔٞ( وقصر يف التصدٙ لبعح حتـدٖا  ِـ ا اإـاهن ٔنظـ,     
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( الىل أُ اطتفاض املشتٕٝ ا٥قتصادٙ قـد ٖـ٤دٙ الىل نزاٖـد التحـدٖا      1024دراسٛ اذتار ٘ )

ن 20ن 8عرض اا ا٧سرٚ. ٔوَ ل٦ه استعراض الٍتاٟج الشابقٛ لم دأه )ٔاملظك٦  ال  نت

ًٗا كا٩ن239٘ن 22ن 21ن 22  (  كَ نرنٗب زتا٥  البح  نٍابل

 ورنبٛ نٍابلٗا حشب اإا٥  ٛاملعٗارٖ ا ٔا٥ضتراف(9 املتٕسطا  اذتشابٗٛن 24 دٔه )

 

(9 أُ الــدٔر الــ ٙ ٤ٖدٖــْ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ يف التصــدٙ      24دٔه رقــي )ٖت ــح وــَ ادتــ  

تٕســ  ا٥عتقــادٙ ا٫ ــاٌ٘ كــاُ يف املننبــٛ ا٧ٔىل بــأعمٜ و لمتحــدٖا  املعاصــرٚ يف اإــاه 

دٔرٓ يف التصـدٙ لمتحـدٖا    ٖٔمٗـْ  (ن 0.387(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ وقـدرآ )   1.138حشاب٘ بم  )

(ن ٔاضتـــرا  وعٗـــارٙ  2.848)مبتٕســـ  حشـــاب٘   الفكـــرٙ ٔالثقـــايف إـــاه ا املعاصـــرٚ يف

ــاه ا٫ع٦وـــ٘   0.421) ــدْٖ لتحـــدٖا  اإـ ــاٞ نصـ ــٛ  ـ ــٛ الثالثـ ــاب٘ (ن ٔيف املرنبـ مبتٕســـ  حشـ

(ن ٔيف املرنبــٛ الرابعــٛ  ــاٞ دٔرٓ يف التصــدٙ لتحــدٖا      0.500(ن ٔاضتــرا  وعٗــارٙ ) 2.830)

ــاه ا٥ تىـــاع٘   ــاب٘  اإـ  ـــي دٔرٓ يف  (ن0.430(ن ٔاضتـــرا  وعٗـــارٙ ) 2.825)مبتٕســـ  حشـ

(ن ٔاضترا  وعٗـارٙ  2.822)مبتٕس  حشاب٘  ا٧ل٦ق٘ الشمٕك٘التصدٙ لتحدٖا  اإاه 

ا٥قتصــادٙ (ن كىــا  ــاٞ نصــدٙ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ لمتحــدٖا  املعاصــرٚ يف اإــاه    0.475)
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 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

(ن ٔبمـ  املتٕسـ  العـاً لـدٔر     0.480(ن ٔاضتـرا  وعٗـارٙ )  2.647)مبتٕس  حشـاب٘ بمـ     ألً,ا

(ن ِٔـٕ ٍٖـدرا   2.848التصدٙ لمتحدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ )     ا٫ع٦ً يف 

ــا         ــ  ٖقــًٕ بّ ــرُٔ أُ ا٧دٔار ال ــٛ ٖ ــا(. ِٔــ ا ٖظــ, الىل أُ أفــراد العٍٗ ًٌ ــٛ التقــدٖر )أحٗا يف ف٠

ا٫ع٦ً يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ شتتمفٛ بـالت٦  أٌـٕا    

دٖا  ا٥عتقادٖـٛ ا٫ اٌٗـٛ نصـدٝ اـا ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ بدر ـٛ أكـرب وـَ          التحدٖا : فالتح

ٍُ ا٥عتقاد ٔا٫ اُ  وَ ا٧سص نصدْٖ لمتحدٖا  يف اإا٥  ا٧لرٝن ٔرمبا ٖٮعزٝ للت الىل أ

    ٔ ألـزً وـا عمـٜ الفـرد ٔا٧سـرٚ العٍاٖـٛ بّـا ٔا افمـٛ         ال  نقًٕ عمّٗـا حٗـاٚ ا٧فـراد ٔا٧سـرن 

اِتىــاً ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ بّــا كــبً,ا. ٔوــَ  ّــٛ ألــرٝ فــصُ اإــاه عمّٗــا: ٔوــَ ٍِــا كــاُ 

ا٥قتصادٙ  كَ أُ ٖكُٕ وَ أكثر اإا٥  ال  ن٦وص حٗاٚ ا٧سرٚ بظـكن وباطـر:   

ٔل ا كاُ متٗٗز أفراد العٍٗٛ لـدٔر ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ لتحدٖانـْ ٔاسـًحا لـدّٖين        

أُ ا٫عـــ٦ً الشـــعٕدٙ ٖتصـــدٝ لمتحـــدٖا    ٔعمـــٜ ا٫مجـــاه فـــصُ أفـــراد العٍٗـــٛ ٖظـــ,ُٔ الىل 

ــا(ن      ًٌ املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ مبشــتٕٝ وتٕســ  ٍٖــدرا يف ف٠ــٛ التقــدٖر )أحٗا

ــع دراســٛ اذتــار ٘ )     ــاٟج و ــ  أطــار  الىل أُ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ    1024ٔنتفــق ِــ ٓ الٍت (: حٗ

وــَ وظـــك٦    كــَ أُ عتقــق قـــدًرا كــبً,ا وـــَ الٕقاٖــٛ ٔاملعادتــٛ ملـــا ٖٕا ــْ ا٧ســـرٚ       

ٔحتــدٖا : ٔللــت وــَ لــ٦ه نقــدٖي بــراوج ٔالصــدارا  لمتٕعٗــٛ بأســص بٍــاٞ ا٧ســرٚ املشــمىٛن   

 ٔنعرٖفّا بأسالٗب النبٗٛ ا٫س٦وٗٛ ٔالتٕ ْٗن ٔك لت الرد عمٜ دعأٝ التغرٖب ٔالعمىٍٛ.  

  الًثا9 الٍتاٟج املتعمقٛ با٫ ابٛ عَ الش٤اه الثال 9

ا املقنحــا  الــ   كــَ وــَ ل٦اــا نعزٖــز دٔر  ل٬ ابــٛ عــَ الشــ٤اه الثالــ ن ِٔــ9ٕ وــ 

قاً الباحـ   ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ لمتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ؟ 

متعـر   عمٜ عٍٗٛ البح  ل مبرا عٛ ا٫اار الٍمرٙ ٔالدراسا  الشابقٛن ٔارح س٤اًلا وفتًٕحا

  متحـدٖا ل٦ً الشـعٕدٙ يف التصـدٙ   ال   كَ وَ ل٦اـا نعزٖـز دٔر ا٫عـ    ملقنحا ا عمٜ

املعاصــرٚ الــ  نٕا ــْ ا٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ. ٔوــَ لــ٦ه للــت نٕصــن الباحــ  الىل زتىٕعــٛ وــَ   

لمتحدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ     تعزٖز دٔر ا٫ع٦ً الشعٕدٙ يف التصدٙ املقنحا  ل

وـع كـُٕ ا٫عـ٦ً    الشعٕدٖٛن ٔقد إ نٕبٖع ِ ٓ املقنحـا  يف أربعـٛ ستـأر رٟٗشـٛ لتتٍاسـب      

الشعٕدٙ يف ا٧صن ِٕ ٌظا  انصال٘ ٖتكُٕ و9َ )املرسنن ٔالرسالٛن ٔٔساٟن ٌقن الرسالٛن 
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ٔاملتمق٘ن ٔا٧ ر ال ٙ ننكْ الرسـالٛ عمـٜ املتمقـ٘(ن كىـا إ نٕبٖـع املقنحـا  عمـٜ ا ـأر         

ــٕرٚ      ــعٕدٙ بصـ ــ٦ً الشـ ــز دٔر ا٫عـ ــا  نعزٖـ ــ ٓ املقنحـ ــَ ِـ ــد  وـ ــٛ: ٧ُ ااـ ــٕرٚ المجالٗـ بصـ

كاومٗٛ: ٔلـ ا رٔعـ٘ يف نمـت املقنحـا  أُ نكـُٕ عاوـٛ قـدر ا٫وكـاُ حتـٜ  كـَ وـَ            ن

 ل٦اا نعزٖز الدٔر الكم٘ ل٬ع٦ًن كا٩ن9٘

 العاومُٕ يف ا٫ع٦ً الشعٕدٙ الشعٕد9ٙ

  َ ٙ  يفالعـاومني اٌتقـاٞ حشـ ًٞ ٔالتٗـارِي ،ا٫عـ٦ً الشـعٕد ٜ  بٍـا ٛ عمـ ٛ وعرفـ  كافٗـ

٘ ٔاملـٍّج ر،املـ٤  ٔا٧سـمٕب الظرعٗٛ، باملٕابَٖ هن ٔاملعرفـٛ الكافٗـٛ مبـا    املعتـد الٕسـط

.ٖٕا ْ ا٧سرٚ وَ حتدٖا  ٔوظك٦ 

ٛ ٗـٛ ا٫ معتكـي العى  الشـعٕدٖني  ل٬ع٦وـٗني ٔ ٕد وٗثا  طر    ٗـ  بإٌٔاعّـا9  ع٦وٗـ ٛن املرٟ

ٔالرق٘ بْ. ا٫ع٦و٘العىننٍمٗيبّد نٔاملقرٔٞٚاملشىٕعٛ،ٔ

عٕدٖني يف شتتمــف اإــا٥  الــ  متــص حٗــاٚ   التٍىٗــٛ املٍّٗــٛ املشــتىرٚ ل٬ع٦وــٗني الشــ   

ــدٖا          ــي التحـ ــَ أِـ ــٛ عـ ــحٛ ٔستدَّ ـ ــرٚ ٔاسـ ــاّٟي فكـ ــد  العطـ ــعٕدٖٛ: بّـ ــرٚ الشـ ا٧سـ

ٔاملظك٦  ال   كَ أُ نٕا ْ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ يف اإا٥  املدتمفٛ.

نكــُٕ لــدٝ كــن الع٦وــ٘ ســعٕدٙ ر٣ٖــٛ ٔرســالٛ ِٔــد  ٖشــعٜ ٫ٖصــااا لمى تىــعن   ُ أ 

ٔالرسالٛ ٔااد  نقـدٖي وـا ٖفٗـد اإتىـع ٔا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ ٖٔعـزب         نت ىَ ِ ٓ الر٣ٖٛ

لدّٖا اإٖٛ ا٫س٦وٗٛ العربٗٛ.

ٌـ ٨استظـعارِي ل ٔ نبطـرحّي الشـعٕدٖني   نيع٦وٗا٫ ارنقاٞ  ن ٔاِتىـاوّي  عمـّٗي  ٚاملمقـا  ٛوا

بالق اٖا ال  نّي ا٧سرٚ بّد  املشاِىٛ يف حمّان ٔعدً استغ٦ه نمت الق اٖا ل٬ ـارٚ  

٫ع٦وٗٛن ٔحتقٗق الظّرٚ بدًلا وَ حن وا ٖٕا ّّا وَ صعٕبا  ٔوظك٦ .ا

َ ل٪ ّئعـدً انبـاع   نفرد ا٫ع٦وٗني الشعٕدٖني ٔمتٗزِي   ّـي لـ٦ه فّى : ٔللـت وـَ   لـرٖ

العربٗٛ الشعٕدٖٛ.ا٫س٦وٗٛ  تّيٕٖا ّئالدراك

 الرباوج ا٫ع٦وٗٛ الشعٕدٖٛ املقدوٛ ل٨سرٚ الشعٕد9ٖٛ

ٛ نقــدٖي  ــ ــاٚ الــ  نعٗظــّا ا٧ســرٚ      ِــاد ُ و ــىٕلا  وــادٚ الع٦وٗ ــن ٔاقــع اذتٗ متث

الشعٕدٖٛن ٔ كٍّا جتأب الٕاقع لع٦ا بعح املظـك٦  الـ  نٕا ـْ ا٧سـر الشـعٕدٖٛ      



 

 

 69 

 وٗساٌٗٛ يف وسٍٖٛ دسٚزٔض اإلعالً الػعٕزٙ يف التصسٙ لمتشسٖات املعاصطٚ لألغطٚ الػعٕزٖٛ: زضاغٛ 

 

أٔ قد نٕا ّّان ٔعدً ا٥كتفاٞ بعرض املظـك٦  دُٔ نقـدٖي اذتمـٕه اـان بـن ٥بـد وـَ        

ٔسع اذتمٕه عمٜ طكن لطٕا  لٗشّن نٍفٗ ِا.

لتٍاســب ف٠ــا  اإتىــع املدتمفــٛ: عٗــ   عــ٦ً الشــعٕدٙ ا٫ ّاٖقــدو ج الــ نٍٕٖــع الــرباو 

ن ٔرابعـٛ  عمٜ الزٔاا نيمىقبمٔ الثٛ لمظباب وٕ ّٛ ل٨افاهن ٔألرٝ لبراوج نكُٕ ٍِاك 

.مٕالدَٖل

ٗـ وتٍٕعـٛ بع ــّا  بـراوج  نقـدٖي    ٗـ  ٛن ٔبع ـّا اب ٘  ٛن ٔألــرٝ ل٬ع ـاب نثقٗف ٔبــراوج ن العمىـ

ٝ: فـالرباوج املتٍٕعـٛ يف اإـا٥     لرا٧ الظعٕبثقافا  بٔبراوج نعر   ٛنٔفكرٖٛ عمىٗ

املدتمفٛ ن٤دٙ الىل منٕ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ يف شتتمف ادتٕاٌب اذتٗانٗٛ.

لقــاٞا  ورٌــٛ وفتٕحــٛ بشــٗطٛ وــَ الظــار   ن ٔعقــد الــرباوج املٗداٌٗــٛ اذتــرٚا٫كثــار وــَ  

.ٔالشٕ  ٔاملٗادَٖ

ٗـ ٗبراوج نٕ  لٕٗوٗٛ كصٌظاٞنقدٖي براوج نفٗد ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ يف حٗانّا ا  ٗـ  ّٛ  ٛٔنعمٗى

ٛ بـراوج   ٛن ٔأًٖ االعاو ٛالٍمافبأِىٗٛ  لكٗفٗـٛ الصـ٦ح بعـح ا٧عطـاه البشـٗطٛ       نعمٗىٗـ

.ا٥عتىاد عمٜ ال ا بٍزه يف امل

ن بّد  بٖادٚ عدد املتابعني وٕاقع التٕاصن ا٥ تىاع٘وٕاقع ل٬ع٦ً الشعٕدٙ عمٜ فتح  

٠ا  اإتىع.ل٬ع٦ً الشعٕدٙن ٔٔصٕلْ ٧كثر ف

ٛ وتدصصٛ يف اإا٥  ال  نفٗد وٍّا ا٧سرٚ كـالقٍٕا   سعٕدٖ ٗٛع٦والٌظاٞ قٍٕا  ال 

التعمٗىٗٛ ٔالثقافٗٛ ٔالنفّٗٗٛ.

عمــٜ حٗــاٚ ا٧ســرٚ ٔاإتىــعن الرٟٗشــٗٛ الــ  اــا نــأ , ٔاســع  ز عمــٜ املظــك٦ ٗــكالن 

ُ   ظـاكن  امل  ال ٕٞ عمـٜ  ٗشمٔعدً ن ِـ  ٌٛشـب  البشـٗطٛ الـ  نكـٕ ا ستـدٔدٚ عمـٜ   نأ ,

ا٧سرٚ ٔاإتىع.

ٛ الـرباوج وشـاحٛ بٖـادٚ   ً يفا٥قتصـادٖ ٙ  ا٫عـ٦ أٔقـا  يفنقـد ّا ٖـتي ٔأُ،الشـعٕد

 وٍاسبٛ

 ٔساٟن ٔار  ٌقن الرسالٛ ا٫ع٦وٗٛ الىل ا٧سرٚ الشعٕد9ٖٛ

بأسـمٕب عصـرٙ حـدٖ  ٖٕاكـب     ا٫ع٦وٗـٛ  رباوج الي ٖنقدن ٔوٕاكبٛ التقٍٗا  اذتدٖثٛ 

.ال٘عقمٗا  ادتٗن اذت
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ــرباوج لا  الع٦قــٛ با٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ:     است ــافٛ شتتصــني    وــَ كافــٛ اإــا٥  يف ال

كن وٍاح٘ اذتٗاٚ.يف  ل٨سرٚ ا  ٔالتٕ ّٗا رطادنقدٖي ا٫مٕه ٔاذتلٕسع 

ِّىني لمــرباوج ا٫ع٦وٗــٛ الــ  نقــدوّا       ا٫فــادٚ وــَ لٔٙ ا٥لتصــاص كىشتظــارَٖ ٔوقــ

 امل٤سشا  ا٫ع٦وٗٛ الشعٕدٖٛ ل٨سرٚ.

ر ع املادٚ ا٫ع٦و9ٛٗ

عىن استط٦عا  دٔرٖٛ لمتعر  عمٜ ةراٞ املظاِدَٖ جتآ وـا ٖعرسـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ      

وَ براوجن ٔا٫فادٚ وَ ٌتاٟ ّا يف جتٕٖـد وـا ٖقدوـْ ا٫عـ٦ً وـَ بـراوج وٕ ّـٛ لكافـٛ         

ف٠ا  اإتىع الشعٕدٙ.

ٔنٍفٗــ    نمٗــٛ ــراٞ عــٕث عمىٗــٛ ٔعى  الٗني ٔاملتدصصــني يف  كــاد عطــاٞ اذترٖــٛ ل٨ ال 

ال  ٖقدوٌّٕا.التٕصٗا  

التٗـار ا٧ٔقـا  املٍاســبٛ لٍٕعٗـٛ الــرباوج الـ  ٖــتي بثّـا: ٔللــت عـَ ارٖــق الناحـٛ ٔســاٟن         

  كَ وَ ل٦اا أُ ختتار ا٧سرٚ  وا نرقبْ وَ براوج با٥لتٗار وَ بني عدٚ لٗارا .

 التوصيات:
ن اللّٗـا البحـ  اذتـال٘ن    ٖٕص٘ الباح  بعـدد وـَ التٕصـٗا  يف سـٕٞ الٍتـاٟج الـ  نٕصـ       

ِٔ٘ كالتال9٘

نٍٕٖع الرباوج ا٫ع٦وٗٛ ال  نتطـر  لمتحـدٖا  املعاصـرٚ الـ  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛن         

٥ســٗىا التحــدٖا  ا٥قتصــادٖٛ ٔا٧ل٦قٗــٛ الشــمٕكٗٛ: ٧ُ دٔر ا٫عــ٦ً فّٗىــا كــاُ        

وٍدفً ا وقارٌٛ بالتحدٖا  يف اإا٥  ا٧لرٝ.

ٕدٖني بالتحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛن ٥سـٗىا     نٕعٗٛ ا٫ع٦وٗني الشع 

التحدٖا  ال  ن ىٍّا البح  اذتال٘.

ٌظر قاٟىٛ التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ـْ ا٧سـرٚ الشـعٕدٖٛ بـني املدتصـني ٔادتىعٗـا         

املّتىــٛ با٧ســرٚ الشــعٕدٖٛ لدراســتّا ٔا٫فــادٚ وٍّــا يف اقــناح العــ٦ا املٍاســب لمحــد وــَ  

 ,ِا عمٜ ا٧سرٚ.نأ

نٕىٗــف ا٫عــ٦ً ادتدٖــد يف نٕعٗــٛ ا٧ســر الشــعٕدٖٛ ثطــٕرٚ التحــدٖا  املعاصــرٚ الــ     

نٕا ّّا ا٧سرٚ.
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نقــدٖي الــرباوج ا٫ع٦وٗــٛ بأســمٕب عصــرٙ وٍــافص ٖ ــىَ وتابعــٛ ادتىّــٕر الشــعٕدٙ       

ٔالعرب٘ لمرباوج ال  ٖقدوّا ا٫ع٦ً الشعٕدٙ اي.

ِّىني لمــرباوج ا٫ع٦وٗــٛ الــ  نقــدوّا   ا٫فــادٚ وــَ لٔٙ ا٥لتصــاص كىشت   ظــارَٖ ٔوقــ

 امل٤سشا  ا٫ع٦وٗٛ الشعٕدٖٛ ل٨سرٚ.

 املقرتحات:
ٖقنح الباح  ال راٞ الدراسا  ا٩نٗٛ يف سـٕٞ الٍتـاٟج ٔالتٕصـٗا  الـ  نٕصـن اللّٗـا يف       

عثْن ِٔ٘ كالتال9٘

٧سـرٚ  ال راٞ دراسـا  عمىٗـٛ نشـتّد  استظـرا  التحـدٖا  الـ   كـَ أُ نٕا ّّـا ا         

الشعٕدٖٛ يف املشتقبن.  

ال راٞ دراسا  عمىٗٛ نشتّد  ٔسـع نصـٕر عـاً وقـنح لكٗفٗـٛ عـ٦ا التحـدٖا  الـ           

 كَ أُ نٕا ّّا ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ يف املشتقبن.

ــأبرب          ــٛ ا٫ع٦وــٗني الشــعٕدٖني ب ــ٘ لتٕعٗ ــاوج ال راٟ ــر برٌ ــٛ أ  ــٛ ملعرف ال ــراٞ دراســٛ عمىٗ

ٚ الشعٕدٖٛ.التحدٖا  املعاصرٚ ال  نٕا ْ ا٧سر

ال راٞ دراسا  عمىٗٛ نتٍـأه الـدٔر الـ ٙ ٤ٖدٖـْ ا٫عـ٦ً الشـعٕدٙ التقمٗـدٙ يف شتتمـف          

زتا٥  حٗاٚ ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

ال راٞ دراسا  عمىٗٛ نشتّد  التعر  عمٜ الدٔر ال ٙ ٤ٖدْٖ ا٫عـ٦ً ادتدٖـد يف حٗـاٚ     

ا٧سرٚ الشعٕدٖٛ.

ــا  كـــب,ٚ نظـــر  عمٗ    ــٛ ٔا٫عـــ٦ً  ال ـــراٞ دراســـا  وشـــحٗٛ لا  عٗاٌـ ــا ٔبارٚ الثقافـ ّـ

٥ســتط٦  ةراٞ ادتىّــٕر املتمقــ٘ حــٕه وــدٝ الرســا عىــا ٖقدوــْ ا٫عــ٦ً الشــعٕدٙ وــَ    

 براوج يف طتٜ اإا٥ .
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 ملخـــص
 

ّتضعٙ ٍذِ الدراص٘ إىل التعرز  علرٙ    الفعالٔات مً العدٓد بتيظٔه العام٘ العالقات إدارٗ تقْو

٘      تيظٔه يف العام٘ العالقات ادارٗ معآري ٘  الفعالٔرات ّللرم مرً  رالل دراصر ٘  ّصرفٔ ٙ  مقارىر  علر

 ّاخلاص باملنلك٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘ . العاو القطاعني يف العام٘ العالقات ممارصٕ مً عٔي٘

ّتتحرردد ملرركل٘ الدراصرر٘ يف رصررد املعررآري الررا تعتنررد علَٔررا إدارٗ العالقررات العامرر٘ بامل صضررات     

 احلكْمٔ٘ ّاخلاص٘ يف تيظٔه الفعالٔات.

التعلٔنٔر٘ اااامعراتا التابعر٘ للقطراعني العراو ّاخلراص        ٓتنجل دلتنع الدراصر٘ يف امل صضرات  

 يف املنلك٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘.

مرً ممارصرٕ العالقرات     053مفرزدٗ قضرنا اىل    033أما عٔير٘ الدراصر٘ املٔداىٔر٘ ّالرا بلره عرددٍا       

العام٘ يف القطرا  احلكرْمٕ ّاملتنجرل يف ااامعرات التالٔر٘ ااإلمراو ذلنرد برً صرعْد اإلصالمٔ٘رر           

م صرررعْد ر اةنعررر٘. جامعررر٘ ا مرررريٗ ىرررْرٗ بيرررا عريررردالزنً. جامعررر٘ ا مرررري صرررطاو برررً             امللررر

يف القطا  اخلاص ّاملتنجل يف ااامعات التالٔ٘ ا دار العلرْو ر ا مرري صرلطاٌ ر       053عريدالعشٓشا ، 

 الٔنام٘. ااامع٘ العزبٔ٘ املفتْح٘. جامع٘ الفٔصلا .

 ّقد جاٛت أبزس اليتاٜج كالتال6ٕ 

ني ممارصررٕ العالقررات العامرر٘ يف القطرراعني اخلرراص ّالعرراو مررً حٔررح الفعالٔررات الررا      الفررزّب برر 

 حتزص امل صض٘ علٙ تيظٔنَا6

جرراٛت ةٝرر٘ رمرر  زات ر يف املزتريرر٘ ا ّىل مررً حٔررح ىْعٔرر٘ الفعالٔررات الررا حتررزص امل صضرر٘ علررٙ  

ّللم بيضري٘  %، ثه ةٝ٘ رمعارضر7523% ، تلَٔا ةٝ٘ ر ىدّات ر بيضري٘ 3,20تيظٔنَا ّللم بيضري٘ 

5720.% 

ً   أمرا   اهلررد  الررذٖ حٔررح  الفررزّب بررني ممارصرٕ العالقررات العامرر٘ يف القطراعني اخلرراص ّالعرراو مر

تضعٙ امل صض٘ لتحقٔقُ مً تيظٔه الفعالٔ٘ جراٛت ةٝر٘ ر حتضرني الصرْرٗ الذٍئر٘ للن صضر٘ ر       

َ    % ، تلَٔرا ةٝر٘ ر   50يف املزتري٘ ا ّىل ّللم بيضرري٘   ا ر بيضرري٘  ْرٍر تْثٔر  الصرل٘ برني امل صضر٘ ّ 

 %.7320ر ّللم بيضري٘ اجتذاب عنالٛ جدد  %، ثه ةٝ٘ ر48

أمرررا مقٔررراا مررردٚ االلترررشاو باملعرررآري الرررا تقرررْو بَرررا إدارٗ العالقرررات العامررر٘ يف امل صضرررات عيرررد      

 االصتعداد لفعالٔ٘ ما

%، ٓلَٔررا القطررا  اخلرراص   4520جرراٛ القطررا  العرراو يف املزتريرر٘ ا ّىل حٔررح بلمررا ىضررري٘ ر مَررته ر        

%.34ضري٘ بي
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 املقدم :

ةعتربربربد إداسٝ اهعالقربربرباج اهعاًربربربٞ ًربربربّ ا داساج اةٌٔربربربٞ يف ًِظً٘ربربربٞ اهعٌربربربى اة طظربربربٛ طربربرب٘ا١     

اسبلربربً٘ٛ  ٗ اشبربرباهي حٔربربٛ صوصربربٞ اه٘عربربى اهربربع ةعٌربربى اوربربٟ ةعضٙربربض اهتعربرباْٗ ا ػبربربابٛ ًربرب         

ازبٌٔ٘سي ٗةصَ٘ بشطٍ اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ اةخوٟ اّ اة طظربٞ ٗةظربٍٔ يف عربٚاوٞ ٗسطربٍ ًالًرب       

ًظتصبؤا.

ْ بزهم االاتصاد اهظا٢ذ  ْ اهعالقاج اهعاًٞ ٓٛ صبشد إاذاد هوِؼربشاج ٗإعربذاس   ٗٙل٘ 

هولتٚبربرباج ٗإهصربربا١ هواعربربا ااتصربربادا الاي٣ربرباي ٗال ٙعربربذٗ إال  ْ ٙلربربْ٘  صربربذ ر٘اُبٔربربا اةتعربربذدٝ    

اةتٌخوربربٞ يف اهتفااربربى إػبابربرباجل ًربرب  ازبٌربربآري ٗاهتعربربش  اوربربٟ سسا٢ٔربربا صربرب٘ي اة طظربربٞ  ٗ اهظربربوعٞ  ٗ    

ُصى ٓربزٖ االدبآرباج ٗااسا١ إإ إداسٝ اة طظربٞي صتربٟ ةظربتع  بٔربا        اشبذًٞ اهع ةصذًٔاي حٍ

يف ةعذٙى طٚاطتٔا ٗبشاصبٔا مبربا ٙتِاطربا ًرب  ٓربزٖ االدبآرباجي ٗيف ٓربزا ا يرباس ةصربَ٘ إداسٝ         

اهعالقربرباج اهعاًربربٞ بتِظربربٍٚ اهعذٙربربذ ًربربّ اهفعاهٚربرباج ًخربربى اةربرب اشاجي ٗاةعربرباس ي ٗاالصتفربرباالجي   

ةِظٌرباج دا٢ٌرباجل إإ  ُؼربعٞ ٗحعاهٚرباج صتربٟ ةصربى إإ       ٗاهِذٗاجي ٗٗسش اهعٌىي صٚد ذبتاش ا

اهصعاع اهعشٙض ًربّ مجٔ٘سٓا اةظتٔذ  خبذًاةٔا.

ٗقذ ػٔذج اهظِ٘اج األالريٝ آتٌاًا كبريا ًّ راُا ً طظاج اهصعاع اهعاَ ٗاشبرباه  

بتِظٍٚ ًخى ٓزٖ اهفعاهٚاج كاة اشاج ٗاةعاس  ٗاةٔشراُاج ٗاالصتفاالج ط٘ا١ً اهعوٌٚٞ  ٗ 

بعربربٞ مبزربرباي ربصربربأ اةِؼربربؤٝ  ٗ اة طظربربٞ  ٗ اهؼاصربربٚٞ ٗاهربربع اخربربى ٗاصربربذٝ ًربربّ  ٓربربٍ         اةشة

األاٌاي اهع ةؼغى  ُؼعٞ رٔاج اذٝ ًا ب  ٗصاساج ًٗ طظاج ٗكٚاُاج ًظتصوٞ.

ٗاهَٚ٘ ةعتد الذًاج ةِظٍٚ اهفعاهٚاج ًّ اةعاس  ٗ اة اشاج االصرتاحٚٞ ًّ األُؼعٞ 

ٙدي ٗرهم ةوبٚٞ هلخشٝ اهفعاهٚاج اهع ةصَ٘ بٔا اهع ةضاٙذ اوٚٔا اهعوا يف اهعصش اسبذ

طبتوف اهؼشكاج ٗاة طظاج بى ٗاةِظٌاجي ٗةاتوف األٓذا ي ٗقذ  د٠ رهم هتاصأ 

بعض اهؼشكاج يف ٓزا اهِؼاط ذبذٙذاجل ةوبٚٞ هوعوا اةتضاٙذ اوٕٚي إال  ْ اهصذسٝ اوٟ 

ِظٍٚ قذ ؽبتوف ًّ ً طظٞ ةِظٍٚ ٓزٖ اهفعاهٚاج ًٗذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اشباعٞ بٔزا اهت

ألالش٠  ٗ ًّ قعاع ألالشي األًش اهزٜ  ٗرا ةصٍٚٚ ٓزا اه٘اق ي ٗٓ٘ ًا ٓذحث ٓزٖ 

اهذساطٞ اهلؼف إِ ًّ الالي ضباٗهٞ اهتعش  اوٟ ًعاٙري اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف 

ةِظٍٚ اهفعاهٚاج ٗرهم ًّ الالي دساطٞ ٗعفٚٞ ًصاسُٞ اوٟ اِٚٞ ًّ مماسطٛ اهعالقاج 

 ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ باةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ .اهعاًٞ يف
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الدراسات السابقة :
ِٓربربربان اهعذٙربربربذ ًربربربّ اهذساطربربرباج اهربربربع ةِاٗهربربربث إداساج اهعالقربربرباج اهعاًربربربٞ يف اة طظربربرباج         

اسبلً٘ٚربربٞ  ٗ اشباعربربٞ ٗاهربربذٗس اهربربزٜ ةصربربَ٘ بربربٕ ٓربربزٖ ا داساجي ٗحٌٚربربا ٙوربربٛ اطربربتعشا  هربرببعض  

ٓزٖ اهذساطاج:

( ٗاهربربع اطربربتٔذحث ة٘ ربربٚ  دساطربربٞ  

ًظربربآٌٞ مماسطربربٛ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ يف عربربِ  اهصربربشاساج اهتِظٌٚٚربربٞ ي ٗةظربربٚري اٌوٚربرباج عربربِ     

اهصشاس ي صٚد ة٘عوث اهذساطٞ إإ  ْ صباي اهعٌى اةتعوق مبٌاسطربٛ اهعالقرباج اهعاًربٞ طرب٘ا١     

ٙربِعلع اوربٟ دٗسٖ يف    كرباْ ٓربزا اةٌرباسغ  ًؼرباسن رب ًِظربق رب ًظرب ٗي رب ًظتؼاسربرب ُاػربش (               

اربار اهصشاسي كٌا  ْ اهتعوٍٚ ٗاشبدٝ ٗاسباهٞ اةضارٚٞ ميلّ  ْ ٙظااذ يف رعى مماسطربٛ  

اهعالقربرباج اهعاًربربٞ رٔربربٞ حااوربربٞ داالربربى اةِظٌربربٞ ًٗربربّ حربربٍ ةظربربآٍ يف رربرب٘دٝ اٌوٚربرباج عربربِ  اهصربربشاس   

1هوٌِظٌاج.

  اوربربٟ ( ٗاهربربع طربربعث إإ اهتعربربش  4112ٗكربربزهم دساطربربٞ  داربربا١ قربربذٗسٝي صِٙربربٞ اةصربربشٜ ي    

اهصربرب٘سٝ اةتلُ٘ربربٞ اربربّ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ ٗدٗسٓربربا يف راًعربرباج اهصعربرباع اشبربرباه اهفوظربربعٚ        

ٗكؼف ً٘ا   اهضعف حٚٔا ًّ الالي اٌى ًصاسُٞ ب  اهؼشكاج اهع ذبتٜ٘ اوربٟ دا٢ربشٝ   

4االقاج ااًٞ ٗاهؼشكاج اهع ةفتصش إهٚٔا.

هربذٗس اهربزٜ   ( إإ  اهتعربش  اوربٟ ا  بٌِٚا ٓربذحث دساطربٞ    

ةوعبٕ اهعالقاج اهعاًٞ داالى ًِظٌاج طبتاسٝ يف اهؼشكاج يف ًِعصٞ دٙشباْ اهلد٠. ٗقربذ  

ة٘عوث إإ  ْ اهعالقرباج اهعاًربٞ اخربى راُبرباً ٓاًرباجل ًربّ ر٘اُربا ا داسٝ اال  ُٔربا هربٚع  ربا اداسٝ           

3ًظتصوٞ بى ةتب  االداساج األالش٠. 

تعربش  اوربٟ ًآٚربٞ اهعالقرباج اهعاًربٞ      ( اه 4111ٗاطتٔذحث دساطٞ  صاش  محربذ كشميربٞ ي   

داالربربى اة طظربرباج اه٘يِٚربربٞ ًٗربربذ٠ حااوٚتٔربربا يف ةغربربٚري ًظربرباس اة طظربربٞ عبربرب٘ األصظربربّ ٗة٘عربربوث   

اهذساطٞ إإ  ُٕ اوٟ اهشوٍ ًّ  ٌٓٚٞ اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةع٘ٙش اهعٌوٚٞ االةصرباهٚٞ برب    

داساج كٌربا  ْ اةٔرباَ   اة طظٞ ٗمجٔ٘سٓربا إال  ُٔربا هٚظربث حشارباجل ًظربتصالجل بزاةربٕ اربّ برباقٛ اال        

2ٗاهصالصٚاج اهع ميلّ  ْ ةِظا إهٚٔا ةص  ذبث إػشا  ًذٙشٙاج اة طظٞ األالربش٠. 

( اهتعش  اوٟ  ٗاقرب  رٔرب٘د اداسٝ    4119ٗاطتٔذحث دساطٞ   ًارذ بّ ابذ اهلل بّ طوٌٚاْ ي 

 ٞ  اهعالقربرباج اهعاًربربٞ يف ً٘ارٔربربٞ األصًربرباج داالربربى ػربربشكاج اهصعربرباع اشبربرباه يف اةٌولربربٞ اهعشبٚربرب
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ػربشكٞ ٗة٘عربوث اهذساطربٞ إإ اغبفربا  االاتٌرباد اوربربٟ       66اهظربع٘دٙٞي ٗةلُ٘ربث اهعِٚربٞ ًربّ     

اهعالقاج اهعاًٞ ي ًٗؼاسكتٔا يف اداسٝ األصًاج هذ٠ ػربشكاج اهعِٚربٞي ٗة٘عربوث إإ ةربذُٛ     

5مماسطٞ اهعالقاج اهعاًٞ ألُؼعتٔا ًٗٔأًا.

ٚربذ هلٚفٚربٞ   ( إإ ةصربذٍٙ حٔربٍ ر  4118, ٗطربعث دساطربٞ    

االطتفادٝ ًربّ اهعالقرباج اهعاًربٞ يف اةصرباس  ًربّ الربالي اهت٘اعربى ًرب  ااًربٞ ازبٌٔرب٘س ٗإ ٔرباس            

اهظربربٌعٞ ازبٚربربذٝ هوٌ طظربربٞ ٗداربربٍ اهخصربربٞ بٔربرباي ٗقربربذ  رشٙربربث اهذساطربربٞ اوربربٟ احربربِ  ًربربّ اهبِربرب٘ن      

اهظ٘ٙذٙٞ اهلبريٝ ٗة٘عوث اهذساطٞ إإ  ْ ٓربزٖ اهبِرب٘ن ربتوربف يف  ٓربذاحٔا إال  ْ األٗه٘ٙربٞ      

بٌِٚٔا ٓ٘ اهبِا١ ٗاحملاحظٞ اوٟ االقاج رٚربذٝ ًرب  ااًربٞ ازبٌٔرب٘سي ٗة٘عربوث إإ       اةؼرتكٞ

6 ْ اهبِ٘ن ةظتاذَ اهعذٙذ ًّ األدٗاج اةاتوفٞ هو٘ع٘ي إإ  ٓذا  اهعالقاج اهعاًٞ.

دساطربربربربٞ حشاُلربربربرب٘ٙض كربربربربُ٘رتٙشغ ةربربربرب٘سٙع ٗرشٙ٘طربربربرب٘ ِٓٚظربربربربرتٗصا ٗ ًريهربربربرب  باةشٙؼربربربربٚا        

( ص٘ي اًلاُٚٞ اهتِب  مبذٜ ًؼاسكٞ اهعاًو  اّ يشٙق دساطٞ كى ًّ 4112  

ٗة٘عوث اهذساطربٞ  ياةِاخ اهتِظٌٚٛ ٗ اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ ٗاطرتاةٚزٚاج ً٘ارٔٞ  غ٘ط اهعٌى

ٚزٚاج ً٘ارٔربٞ  إهٛ  ُٕ ًّ الالي دساطٞ كى ًّ اةِاخ اهتِظٌٚربٛ ٗاهخصاحربٞ اهتِظٌٚربٞ ٗاطربرتاة    

 ربربغا اهعٌربربى ميلربربّ اهتِبربرب  مبربربذٜ ًؼربرباسكٞ اهعربرباًو  ٗبؼربرباْ اهعالقربربٞ اةفرت ربربٞ بربرب  اهب٣ٚربربٞ  

اهتِظٌٚٚربٞ ٗاةؼرباسكٞ حوصربذ اةظربصث ُتربا٢س دساطربٞ  الربشٜ هرب٘الاسد ٗػربِم            

(  اهربربربع ة كربربربذ ٗرربربرب٘د االقربربربٞ بربربرب  اةربربربتغرياج اةاتوفربربربٞ اهربربربع ةؼربربربلى اهب٣ٚربربربٞ 4111 

7ؼاسكٞ اهعاًو اهتِظٌٚٚٞ ٗ ًذٜ ً

 ٗة٘عوث دساطٞ بٔاط٘اةٛ  باةِٚربم ٗ  صبربذ اوربٛ          

 4112  ٞ ي  ْ ِٓربان   8(   ص٘ي ةؤحري اةِاخ اهتِظٌٚٛ ٗ اهخصاحٞ اهتِظٌٚٞ اوٛ اهفااوٚربٞ االداسٙرب

ٞ هوٌربذٙشّٙ يف  ةؤحري كبري هلى ًّ اةِاخ اهتِظٌٚٛ ٗاهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ اوٛ اهفااوٚٞ االداسٙرب 

ًِظٌاج اهصعاع اهعاَ ٗاشباه ٗ ْ ٓزٝ اةِظٌاج ذبترباش اهربٛ حٔربٍ ٗذبظرب  كربى ًربّ اةِرباخ        

اهتِظٌٚربربٛ ٗاهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ ٗةربرب٘حري ًِربرباخ ٙظربربٌ  باهت٘اعربربى اهفعربرباي بربرب  اهعربرباًو  باةِظٌربربٞ    

حبٚد ميلّ ةعضٙض ٗ ةذاٍٚ اهفااوٚٞ االداسٙٞ.

( صربربربرب٘ي اهتضربربربرب٘الج االرتٌااٚربربربربٞ ٗ 4112 ٗة٘عربربربربوث دساطربربربربٞ ضبٌربربربرب٘د ابربربربرب٘ اشبربربربربري امحربربربربذ      

اُعلاطربربربرباةٔا اوربربربربٟ اهخصاحربربربربٞ اهتِظٌٚٚربربربربٞ : دساطربربربربٞ ًٚذاُٚربربربربٞ اوربربربربٟ احملربربربرباكٍ االبتذا٢ٚربربربربٞ يف    
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ٍَ ه٘طا٢ى ا ةصرباالج  ي9االطلِذسٙٞ  َُُتَس أِا ًّ اطتاذا  ْ اهتض٘الج اهتلِ٘ه٘رٚٞ ًٗا 

اكٍ ا بتذا٢ٚربٞي  د٠  ٗةلِ٘ه٘رٚا اةعوً٘اجي ًٗا ُتس أِا ًّ ةذحٍق هوٌعوً٘رباج داالربى احملرب   

إإ رعربربربى ح٣ربربرباج اهعربربرباًو  رٗ اةظربربربت٠٘ االقتصربربربادٜ ٗاالرتٌربربربااٛ ٗاةِٔربربربٟ ٗاهتعوٌٚربربربٟ اةشةفربربرب   

 كاهصضاٝ(ي ٙلتظبْ٘ ٓزٖ اةعوً٘اج مبعذالج  طشع ًّ اهف٣اج راج اةظت٠٘ االقتصربادٜ  

ًو  ٗاالرتٌربااٛ ٗاةِٔربٟ ٗاهتعوٌٚربٟ اةربربِافضي ٗباهترباهٛ ةتزربٕ حزرب٘ٝ اةعشحربربٞ برب  ح٣رباج اهعربربا        

اةاتوفٞ إإ اهضٙادٝ بذال ًّ اهِصصاْ; ٗاوٕٚ حإْ اهفز٘ٝ اةعشحٚٞ اهصا٢ٌٞ ب  اهعرباًو  داالربى   

احملربربرباكٍ ا بتذا٢ٚربربربٞ ةعٌربربربى اوربربربٟ إُتربربرباش اهالًظربربرباٗاٝ االرتٌااٚربربربٞ ٗ ا ُتؼربربرباس وربربربري اةتظربربربا٠ٗ    

ارتٌااٚاجل هوٌعشحٞ

ٞ اهتِظٌٚٚربٞ يف  ( صرب٘ي حااوٚربٞ اهخصاحرب   4112ٗة٘عوث دساطٞ ًؼبا بربّ ًعوربق رربالي اهظربٔوٛ      

 إي إ11إداسٝ األصًربرباج األًِٚربربٞ : دساطربربٞ ةعبٚصٚربربٞ سٔربرباص اسبربربشغ اهربرب٘ي  بذٗهربربٞ اهل٘ٙربربث      

 شٗسٝ  ْ ةِظش إداسٝ رٔاص اسبشغ اه٘ي  إإ اهعِصش اهبؼشٜ بؤُٕ ًّ  ٍٓ اةرب٘اسد اةتاصربٞ   

 هذٙٔاي كٌا ٙ٘رذ اهتضاَ ٗا رب  ًربّ قبربى اةرب٘ ف  بظٚاطرباج ٗإرربشا١اج اهعٌربى اةعتٌربذٝ يف        

رٔاص اسبشغ اه٘ي  اهل٘ٙع ٗ ة٘عٛ اهذساطٞ بضشٗسٝ إاعا١ اة٘ ف  اةشُٗربٞ اهلاحٚربٞ   

اهربربع ةتربربٚ   ربربٍ  دا١ اٌوربربٍٔ بلفربربا١ٝ ٗةتربربٚ   ربربٍ إ ٔربرباس قربربذساةٍٔ يف ً٘ارٔربربٞ األصًربرباج األًِٚربربٞ   

اةاتوفٞ ٗ ةؼلٚى حشٙربق ًربّ ر٠ٗ االالتصرباه ٗاشبربدٝ الطتؼربعاس األصًرباج ٗٗ رب  اشبعربا         

سٝ ًظربربتصوٞ ةعِربربٟ بربربإداسٝ األصًربرباج سٔربرباص اصربربشغ اهربرب٘ي  ٗ إُؼربربا١ وشحربربٞ    اةِاطربرببٞ ٗ إُؼربربا١ إدا

اٌوٚاج  داسٝ األصًٞ  حِا١ ٗق٘أا ٗذبصٚق اهتلاًى ب  ازبٔاج اةعِٚربٞ مب٘ارٔتٔربا ٗ إُؼربا١    

إداسٝ ًظتصوٞ ةعِٟ بإداسٝ األصًاج سٔاص اسبشغ اه٘ي  اهل٘ٙع.

ٚزٛ ادُٚم اُتبُ٘ٚا ٗة٘عوث دساطٞ اٗطٚباظب٘اًٗ٘ةاٙ٘ادٗٙوٛ ٗ ادُ     

( ص٘ي ةؤحري اهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ اوربٛ مماسطرباج     4113   

ي  ْ ِٓربان االقربٞ ٗحٚصربٞ برب      11اة٘اسد اهبؼشٙٞ :دساطربٞ اوربٟ ازباًعرباج اهِٚزريٙربٞ اشباعربٞ      

سٝ االدا١ اه٘ ٚفٛ ٗ ادا١ ٗ ٓٚلى اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ ٗ اٌوٚٞ اهت٘ ٚف ٗ بشاًس اهتذسٙا ٗ ادا

االر٘س ٗ اداسٝ هتع٘ٙضاج ٗ اْ اٌوٚٞ اهت٘ ٚف بلُ٘ٔا اهِصعٞ االٗهٛ هوتفااى ب  اةِظٌربٞ ٗ  

اة٘ ف  احملتٌو  ٗ أُا ميلّ اْ ةلْ٘ اهعشٙق اهصضٚ  هِؼش حصاحٞ اةِظٌٞ ٗاةعوً٘رباج  

ب  اة٘ ف  احملربتٌو  ٗ اةِظٌربٞ   االطاطٚٞ أِا هوٌ٘ ف  احملتٌو  ٗ رهم هتضصٚق اة٘ا٢ٌٞ 

ٗ باهتاهٛ ةظشٙ  ةٌِٚٞ س غ اةاي اهبؼشٜ داالى اةِظٌٞ .
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

ٗة٘عوث دساطٞ اٙٞ اٙالظب٘حاْ ًٗاال راٙاػشٜ      

ي  ْ مجٚرب   14دساطٞ صاهٞ ًصربِ  طربال هوفرب٘الر    –( ص٘ي دساطٞ اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ 4113.  

بعٞ اةاتربدٝ ًربّ اةعشحربٞ بظٚاطرباج اةِظٌربٞ ٗ ب٣ٚربٞ اهعٌربى ٗ اهصربٍٚ ٗ اةعتصربذاج ٗ          اةتغرياج اهتا

االدبربرباٝ عبربرب٘ اهعٌربربى ٗ االُغٌربرباغ اهربرب٘ ٚفٛ ٗ اهعالقربرباج بربرب  االحربربشاد ةربربشةبا بعالقربربٞ اػبابٚربربٞ       

باهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ ٗ هصربربذ احبربربث كربربى ًربربّ ذبوٚربربى االسةبربرباط ٗ االعبربربذاس اْ ٓربربزٝ اهع٘اًربربى  ربربا     

تؤحري اوٟ اهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ ٗ اْ اهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ االػبابٚربٞ ٗ اهذااٌربٞ       اهصذسٝ اوٛ بِا١ ٗاه

ةصربربَ٘ بتعضٙربربض كفربربا١ٝ ٗ حااوٚربربٞ اةِظٌربربٞ يف ذبصٚربربق آربربذاحٔا ممربربا ٙربربِعلع بربربذٗسٝ اوربربٟ صٙربربادٝ  

االُتاش كٌا ةتؤحش اهخصاحٞ اهتِظٌٚٞ باهع٘اًى اهذاالوٚٞ باةِظٌٞ   اةتغرياج اهتابعٞ (.

( صرب٘ي دٗس اهخصاحربٞ   4113امسااٚربى ابابِربٞ ي ًارربذ امحربذ صتاًوربٞ       ٗالوصث دساطٞ سا٢ذ      

ي  ْ منربا اهخصاحربٞ   13اهتِظٌٚٚٞ يف داٍ إداسٝ اةعشحربٞ يف اةظتؼربفٚاج اسبلً٘ٚربٞ يف االسدْ    

اهتِظٌٚٚٞ اهظا٢ذ يف ًظتؼربفٚاج اهصعرباع اهعرباَ ٓرب٘ اهربٌِا اهبريٗقشايربٛ ٗإْ دسرربٞ مماسطربٞ         

كاُربث ةربتٍ مبظربت٘ٙاج ًِافضربٞي كٌربا ة٘رربذ االقربٞ         إداسٝ اةعشحٞ يف اةظتؼفٚاج اةبض٘حٞ

اسةباط إػبابٚٞ ب   مناط اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ اهظا٢ذٝ ٗب   بعاد إداسٝ اةعشحٞي صٚد ٗرذ  ْ 

 ق٠٘ االقٞ كاُث برب  إداسٝ اةعشحربٞ ٗاهربٌِا االبربذااٛي ٗكرباْ   ربعفٔا برب  إداسٝ اةعشحربٞ         

ةِظٌٚٚربٞ إبذااٚربٞ  ظبرباا مماسطربٞ إداسٝ     ٗاهٌِا اهبريٗقشايٛ. ٗ ٗعربث اهذساطربٞ ةربب  حصاحربٞ     

اةعشحٞ يف اهصعاع اهصضٛ اسبلً٘ٛ .

(  صرب٘ي ةربؤحري اهخصاحربٞ    4114  ٗة٘عوث دساطربٞ اَ ػرباكٚى امحربذ         

   ْ ي  ْ اهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ حربرب٘حش اوربربٛ    12اهتِظٌٚٚربربٞ اوربربٛ مماسطربرباج إداسٝ اادا١ يف باكظربربتا

ٗ ٙصربربربَ٘ ُظربربرباَ إداسٝ األدا١ اهتِظٌٚربربربٛ خبوربربربق ًظربربرباساج طربربربو٘ن اةربربرب٘ ف  ٗ قربربربٌٍٚٔ ٗ دٗاحعٔربربربٍ 

ٗ ٚفٚربربٞ هرحربربشاد  ٗ ازبٌااربرباج اهربربع ةعٌربربى يف اةِظٌربربٞ هفربربرتاج صًِٚربربٞ ي٘ٙوٚربربٞ مبربربا ٙلفربربٛ          

هتؼربربربلٚى اهخصاحربربربٞ اهتِظٌٚٚربربربٞ كٌربربربا ٙلفربربربى ٓربربربزا اهِظربربرباَ ذبصٚربربربق األًربربربّ ٗ اهتٌِٚربربربٞ اةِٔٚربربربٞ   

اةربرب٘ ف  ةربربشةبا   هوٌربرب٘ ف  ٗ باهتربرباهٛ ةؼربربلٚى حصاحربربٞ ةِظٌٚٚربربٞ ق٘ٙربربٞ كٌربربا  ْ  ًؼربرباسكٞ      

اسةباط ٗحٚق باالةظاق ٗ اهصذسٝ اوٛ اهتلٚف ٗ باةخى حاْ األبعاد األالربش٠ هوخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ    

ةشةبا بعالقٞ اػبابٚٞ ً  مماسطاج إداسٝ اادا١ .
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ٗة٘عربربربربوث دساطربربربربٞ ٗ سًٗاُربربربربا ٓربربربربم ه٘حربربربربا ٗ ضبٌربربربربذ راطربربربربٍ اٗداْ ٗ  طربربربربعذ ًربربربربذ ًعربربربربشٗ        

( ص٘ي ةربؤحري اهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ اوربٟ اادا١ ٗ ا ُتارٚربٞ : دساطربٞ صاهربٞ اوربٟ         4114  

ي  ْ اهعذٙذ ًّ مساج اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚربٞ  ربا ةربؤحري اػبربابٛ     15قعاع االةصاالج يف بِزالدش

عربوث اهذساطربٞ إإ  ْ   اوٛ اادا١ ٗ اْ ِٓان االقٞ صٚ٘ٙٞ ب  اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ ٗ اادا١ ٗ ة٘

اهصٍٚ ٗ اةعتصاداج ٗ اهت٘اعربى برب  اهعرباًو  ٗ كربى ازب٘اُربا اةتعوصربٞ باهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ قربذ           

احربربشج اوربربٟ سدا١ اةربرب٘ ف  ٗ ْ اهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ ميلربربّ  ْ ةربرب حش طربربوبا  ٗ اػبابربربا اوربربٟ سدا١     

اة٘ ف  ٗ اةِظٌٞ.

اُتُ٘ٚ٘ هِٚٔاسغ ٗ االشْٗ ٗة٘عوث دساطٞ ر٘ٙظيب سٗطظ٘ ٗباةشٙؼٚا ةً٘ٗٛ ٗ     

 .

( صربرب٘ي اهعالقربربٞ بربرب  اهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ ٗطٚاطربرباج اهتعربرب٘ٙض   طٚاطربرباج اهشٗاةربربا ٗ         4114 

ي  ْ طٚاطرباج اهشٗاةربا ٗ   16األر٘س ٗ اسب٘احض ٗ اةضاٙا ( باطتاذاَ ةصِٚف ةؼاسهض ٓاُربذٜ  

اهخصاحربرباج   ْاألررب٘س ٗ اسبربرب٘احض ٗ اةضاٙربا ربتوربربف بربرباالتال  ُرب٘ع اهخصاحربربٞ اهتِظٌٚٚربٞ اهظربربا٢ذٝ ٗ     

ًربربّ   ُربربٕٗ اةشةبربرباج ٗ ًلُ٘اةٔربربا ٗ  ٘س اهتِظٌٚربربٞ اةاتوفربربٞ ذبربربذد اهظٚاطربرباج اشباعربربٞ بربرباألر     

اهضشٗسٜ  ْ ةتٌاػٛ اهظٚاطاج اشباعٞ باألر٘س ٗ اةشةباج ً  اهخصاحٞ اهتِظٌٚٚٞ اهظا٢ذٝ.

ث دساطربٞ رربآٚٛ ةؼرب٘ٗ ٗ كربريٜ طربتٚفاُع      ٗة٘عربو      

( ص٘ي ةؤحري اهخصاحٞ اهفشدٙٞ ٗ اهتِظٌٚٚٞ ٗ اهصً٘ٚٞ اوٟ اهش ا اهرب٘ ٚفٛ ٗ ًربذ٠   4114  

بربؤْ اهخصاحربٞ اهغشبٚربٞ     ١اج ْ اوربٟ اهربشوٍ ًربّ االداربا    ي17اهتفااربى ًرب  اابربا١ اهعٌربى ٗ اسبٚرباٝ      

ٚ٘ٙٞ ًخربى ك٘سٙربا إال  ْ اهخصاحربٞ اهصً٘ٚربٞ الصاهربث ةوعربا دٗس       اةِفتضٞ قذ احشج اوٟ اهذٗي االطرب 

كبري يف كٚفٚٞ ةفظري ٗادسان اة٘ايِ  هوِتا٢س اةشر٘ٝ ًربّ اهعٌربى كٌربا اكربذج اهذساطربٞ      

بربربؤْ اهخصاحربربٞ اهتِظٌٚربربٞ يف اتتٌااربرباج اهغشبٚربربٞ ٓربربٛ حصاحربرباج ًِفتضربربٞ ٗ باهتربرباهٛ حربربإْ اهش ربربا        

ٞ اةِغوصٞ يف اهبالد االطٚ٘ٙٞ ٗ اوٟ س طربٔا  اه٘ ٚفٛ ٙلْ٘ حٚٔا  كد ًّ اهخصاحاج اهتِظٌٚٚ

ك٘سٙا صٚد ِٙافض حٚٔا اهش ا اه٘ ٚفٛ ب  اهعاًو  .

( صربرب٘ي اهعالقربربٞ بربرب  اهخصاحربربٞ    4111  ٗة٘عربربوث دساطربربٞ ٙاحربرباُس ةاطربرباٜ         

   ٛ ي  ْ اهخصاحربٞ اهتِظٌٚٚربٞ ةوعربا دٗس كرببري     18اهتِظٌٚٚٞ ٗ اهظو٘ن اهصٚربادٜ ٗ اهش ربا اهرب٘ ٚف

ًربربا ارا كاُربربث اةِظٌربربٞ ًلربرباْ عربربضٛ هوعٌربربى اَ ال ٗ رهربربم ًربربّ الربربالي االةصربرباي          يف ذبذٙربربذ
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

اهتِظٌٚربربٛ ٗ ةعضٙربربض ٗ ُصربربى اهشتٙربربٞ اهتِظٌٚٚربربٞ هوعربرباًو  باةِظٌربربٞ ممربربا ٙربرب حش اوربربٟ طربربو٘كٍٔ ٗ      

ادبآاةٍٔ عب٘ اةِظٌربٞ كٌربا  ُربٕ اِربذًا ٙلربْ٘ ِٓربان ةفااربى رٚربذ ٗ ة٘اعربى برب  اهصا٢ربذ ٗ            

ابٚٞ ٗ اةؼرباسكٞ ٗ اةظربآٌٞ برب  ااضربا١ اهفشٙربق      ًشتٗطٚٞ طٚ دٜ إإ قذس كبري  ًّ االػب

اه٘اصذ مما ٙؼز  اةشتط  اوٟ ذبصٚربق آربذا  اةِظٌربٞ ٗ اهربزٜ بربذٗسٝ طرب٘  ٙعربضص اهش ربا         

اه٘ ٚفٛ. 

التعليق على الدراسات السابقة :
رب سكضج ٓزٖ اهذساطاج اوٟ دٗس اهعالقاج اهعاًٞ داالى اة طظٞي  ٗ رٔ٘دٓا يف ً٘ارٔٞ  1

ٗس إداساج اهعالقاج اهعاًٞ يف اهت٘اعى ً  ازبٌٔ٘س ٗإبشاص رٔ٘د اة طظٞ.األصًاجي  ٗ د

رب ااتٌذج ٓزٖ اهذساطاج باألطاغ اوٟ  داٝ االطتبٚاْ مبا ٙتظق ً  يبٚعٞ اهذٗس اهزٜ  4

ةصَ٘ بٕ إداساج اهعالقاج اهعاًٞ.

 رب اهتعشق إهٛ ادباٖ حبخٛ صذٙد ُظبٚاجل ٗٓ٘ سعذ  دٗس اهعالقاج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ 3

اهفعاهٚاجي يف  ى ُذسٝ ٓزا اهِ٘ع ًّ اهذساطاجي مما ٙؼري إإ  ْ ٓزٖ اهذساطٞ ميلّ  ْ 

اخى إ احٞ إإ اهذساطاج ا االًٚٞ يف ٓزا اتاي

مشكلة الدراسة: 
ةدص  ٌٓٚٞ اهفعاهٚاج ٗاةعاس  ٗاة اشاج بؼلى ااَ ًّ الالي كُ٘ٔا ةصذَ هوٌِظٌٞ 

ٌٔ٘س اةظتٔذ  ٗيشا اهشت٠ ٗاألحلاس ٗةصذٍٙ حشه ًتٌٚضٝ هوتفااى اةباػش ً  ازب

اةعوً٘اج اهلاًوٞ بص٘سٝ ٗا ضٞي كٌا قذ ةظااذ اة اشاج ٗاةعاس  يف ةعشٙف 

اهشاوب  باهعٌى اوٟ  عضاب األاٌاي ٗة٘حري حشعٞ ًِاطبٞ هوتعشٙف باهل٘ادس ًّ كى 

ضى راُاي ٗةظااذ كزهم يف اصذ اهصفصاج ٗةفٍٔ اصتٚاراج اةظتٔول  بص٘سٝ  ح

ٗضباٗهٞ ةوبٚتٔا ًّ الالي ة٘حري اةِتزاج اةِاطبٞ .

ٗةعتد اهفعاهٚاج اهع ةؼٌى اةعاس  ٗاهِذٗاج ٗاة اشاج ٗوريٓا ًّ  ٍٓ  دٗاج اهتظ٘ٙق 

اهع ةعتٌذ اوٚٔا إداساج اهعالقاج اهعاًٞ يف اة طظاج اةاتوفٞ بٔذ  ةلّ٘ٙ ٗبِا١ ع٘سٝ 

اهع ةتعاًى ً  ٓزٖ اة طظٞي ٗٙش٠ واهبٚٞ صظِٞي ٗاالقاج يٚبٞ ٗكظا حصٞ ازبٌآري 

اةعِٚ  بتاعٚا ٗةِظٍٚ ٗإداسٝ ةِظٍٚ اهفعاهٚاج  ْ اهِزاا اهتِظٌٚٛ هتوم اهفعاهٚاج ٙعتٌذ 

بصفٞ اطاطٚٞ اوٟ ًا ميولٕ حشٙق اهعٌى ًّ ًعشحٞ ٗالداج ًرتاكٌٞ إ احٞ إإ االهتضاَ 

  اةشر٘ ًِٔا.مبعاٙري ةِظٍٚ ٓزٖ اهفعاهٚاج مبا ٙضٌّ  ا ذبصٚق ا ذ
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ةتضذد ًؼلوٞ اهذساطٞ يف سعذ اةعاٙري اهع ةعتٌذ اوٚٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ ًّٗ ِٓا 

باة طظاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج ٗرهم باهتعبٚق اوٟ اِٚٞ ًّ 

مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ باةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞي 

إإ اهتعش  اوٟ  بشص اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداساج اهعالقاج اهعاًٞ اِذ ةِظٍٚ إ احٞ 

اهفعاهٚاج.

أهمية الدراسة:
ةلٌّ  ٌٓٚٞ اهذساطٞ يف ازب٘اُا اهتاهٚٞ

رب  ٌٓٚٞ إداسٝ اهعالقاج اهعالًٞ يف اة طظاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ صٚد ةعذ اهؼشٙاْ ب  1

 طظاج اهع ال ةِضي إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ اة طظٞ ٗمجٔ٘سٓاي ٗٓ٘ ًا ٙخبتٕ حؼى اة

ًِضهتٔا اةِاطبٞ داالى ٓٚلؤا اهتِظٌٚٛي حِزاا  ٜ ً طظٞ ٙت٘قف اوٟ رذ٠ٗ ٗحعاهٚٞ 

ٓزٖ ا داسٝ.

رب ميخى ُؼاط اهفعاهٚاج  صذ  ٍٓ ٗطا٢ى االةصاي اهفااوٞ ٗراج اهتؤحري يف صشكٞ اةِظٌٞ 4

ٍ األُؼعٞ اهع ةصَ٘ بٔا ازبٔاج اةاتوفٞ ٗاتتٌ ي ٗٙعتد ٓزا اهِؼاط االةصاهٛ ًّ  ٓ

هتضصٚق  ٓذاحٔا ُٗؼش سطاهتٔا ٗاألٓذا  اةشر٘ٝ ًِٔا.

رب ةؼلى عِااٞ اة اشاج ٗاةعاس  ٗاهفعاهٚاج اةاتوفٞ اِصشاجل س٢ٚظاجل ًّ االقتصاد 3

اهصا٢ٍ اوٟ اةعشحٞي ب٘عفٔا ٗطٚوٞ هتع٘ٙش ٗةِؼٚا اهعذٙذ ًّ اهصعاااج اهتزاسٙٞ 

االقتصادٙٞ ٗاتتٌعاج اةِٔٚٞ ٗاألكادميٚٞ.ٗاهظٚاصٚٞ ٗ

رب االٓتٌاَ اةتضاٙذ اهزٜ ػٔذةٕ اهظِ٘اج األالريٝ ًّ قبى اة طظاج اةاتوفٞ بتِظٍٚ 2

اهعذٙذ ًّ اهفعاهٚاج اةتِ٘اٞ بٔذ  ةلّ٘ٙ ع٘سٝ رِٓٚٞ ًِاطبٞ هوٌِظٌٞ هذ٠ مجٔ٘سٓا 

اهذاالوٛ  اة٘ ف ( ٗمجٔ٘سٓا اشباسرٛ  ازبٌٔ٘س اةظتٔذ (

أهداف الدراسة:
رب اهتعش  اوٟ األطاهٚا اهعوٌٚٞ ٗاهعٌوٚٞ اسبذٙخٞ حٟ ربعٚا ٗةِظٍٚ ٗإداسٝ اهفعاهٚاج 1

اةاتوفٞ هذ٠ إداساج اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اهظع٘دٙٞ.

رب اه٘ق٘  اوٟ ًعاٙري ةِظٍٚ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هوفعاهٚاج  قبىي  حِا١ي بعذ( دبٔٚض  4

صبتٌ  اهذساطٞ.اهفعاهٚٞ ٗرهم يف 
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

رب ًعشحٞ ًذ٠ ة٘احش االًلاُاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض 3

اهفعاهٚاج يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ؟

رب اه٘ق٘  اوٟ  بشص اةع٘قاج اهتٟ ة٘ارٕ اداساج اهعالقاج اهعاًٞ اِٚٞ اهذساطٞ يف ةِظٍٚ 2

اهفعاهٚاج.

تساؤالت الدراسة:
صا٢أ اهذمي٘وشاحٚٞ ةٌاسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اِٚٞ اهذساطٞ؟رب ًا اشب1

رب ًا اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع ؼبصى اوٚٔا مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج 4

اهظع٘دٙٞ؟

رب ًا ُ٘ع اهفعاهٚاج اهع ذبشه كى ً طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا؟ 3

ظٍٚ ٓزٖ اهفعاهٚاج؟رب ًا األٓذا  اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ إإ ذبصٚصٔا ًّ ةِ 2

رب ًا ًعاٙري اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج  قبىي  حِا١ي بعذ( اُعصادٓا يف 5

ازباًعاج اهظع٘دٙٞ؟

رب ًا اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف صبتٌ  اهذساطٞ؟ 6

اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتِظٍٚ اهفعاهٚاج رب ًا ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف 7

يف راًعاج اةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ؟

اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
 ميَج الدراص6٘ر 0

ةِتٌٛ ٓزٖ اهذساطٞ إإ اهذساطاج اه٘عفٚٞ اهع ةظتٔذ  ةص٘ٙش ٗذبوٚى ٗةصٍ٘ٙ 

اسبصا٢ق الصا٢أ صبٌ٘اٞ ًعِٚٞ  ٗ ً٘قف ًع  ٙغوا اوٕٚ عفٞ اهتضذٙذ  ٗ دساطٞ 

اهشآِٞ ٗاةتعوصٞ بعبٚعٞ  آشٝ  ٗ ً٘قف  ٗ صبٌ٘اٞ ًّ األٗ اعي ٗرهم بٔذ  اسبص٘ي 

اوٟ ًعوً٘اج كاحٚٞ ٗدقٚصٞ أِا دْٗ اهذال٘ي يف  طبابٔا  ٗ اسبلٍ حٚٔاي ٗرهم بغض 

ٗاهظآشٝ اهع ةظعٟ اهذساطٞ  19اهِظش اّ ٗر٘د  ٗ اذَ ٗر٘د حشٗ  ضبذدٝ ًظبصا. 

صا٢صٔا ٓٛ سعذ ًعاٙري اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اهصعاا  اسباهٚٞ إإ ةصشٙش ال

اسبلً٘ٛ ٗاشباه يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج.
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ٗةعتٌذ ٓزٖ اهذساطٞ بؼلى  طاطٛ اوٟ:

ٗٙظتٔذ  ٓزا اةِٔس ةظزٚى اهظآشٝ ٗذبوٚؤا ٗةفظريٓا يف  رب ًِٔس اةظ 1

اِاعشٓا ًّ الالي  ٗ عٔا اهشآّ بعذ مج  اهبٚاُاج اهالصًٞ ٗاهلاحٚٞ أِا ٗاّ

صبٌ٘اٞ ًّ ا رشا١اج اةِظٌٞ اهع ذبذد ُ٘ع اهبٚاُاج ًٗصذسٓا ٗيشق اسبص٘ي اوٚٔا.
ٗٙعذ ًِٔس اةظ  رٔذا اوٌٚا ًِظٌا هوضص٘ي اوٟ بٚاُاج ًٗعوً٘اج ٗ ٗعا  اّ  41

ي ٗةعتٌذ 41اهظآشٝ  ٗ صبٌ٘اٞ اهظ٘آش ً٘ ٘ع اهبضد ٗهفرتٝ صًِٚٞ كاحٚٞ هوذساطٞ

يف بعض اهذٗا٢ش  ًظ  اذد ًّ اهعاًو  يف إداساج اهعربالقاج اهعاًٞ ٞ اوٟٓزٖ اهذساط

 عبضث ًّ اهذساطاج اةٌٔٞ اهع  اهذساطاج اةظربضٚٞ اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞي كْ٘

 طٌٔث بؼلى كبري يف اهتعش  اوٟ الفاٙا اة٘ ٘ااج ا ُظاُٚٞ بؼلى ااَ ٗا االًٚٞ 

بؼلى الاه.

: اهزٜ ٙٔتٍ بذساطٞ ًِٞٔس دساطٞ اهعالقاج اةتبادهرب  4

اهعالقٞ ب  اسبصا٢ق اهع مت اه٘ع٘ي إهٚٔاي بٔذ  اهتعش  اوٟ األطباب اهع  دج سبذٗذ 

اهظآشٝي ٗاه٘ع٘ي إإ اطتِتاراج ٗالالعاج ةا ميلّ اٌوٕ هتغٚري اهظشٗ  ٗاهع٘اًى 

اصد ًّ ٓزا اةِٔس يف دساطٞ ٗٙظتفٚذ اهب 44احملٚعٞ باهظآشٝ يف االدباٖ ا ػبابٛ.

اهعالقٞ ب  ًتغرياج اهذساطٞ ٗبعضٔا اهبعض ًّ  رى ةفظري اهِتا٢س اهع مت اهت٘عى إهٚٔا.

دلتنع الدراص6٘ -,

ٙتٌخى صبتٌ  اهذساطٞ يف اة طظاج اهتعوٌٚٚٞ  ازباًعاج( اهتابعٞ هوصعاا  اهعاَ     

راًعٞ هزٜ يبصث اوٕٚ ٓزٖ اهذساطٞ  ٗاشباه يف اةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ ٓ٘ اتتٌ  ا

االًاَ رب راًعٞ اةوم طع٘د رب راًعٞ اتٌعٞ. راًعٞ األًريٝ ُ٘سٝ بِث ابذاهشمحّ. راًعٞ 

ي حٌٚا اخوث اِٚٞ ً طظظاج راًعاج اهصعاع اشباه  األًري طعاَ ( ممخو  هوصعاع اهعاَ

زباًعٞ اهعشبٚٞ اةفت٘صٞ.  راًعٞ داس اهعوَ٘ رب راًعٞ األًري طوعاْ رب راًعٞ اهٌٚاًٞ. ايف 

راًعٞ اهفٚصى ( ممخو  هوصعاع اشباه

حررردّد الدراصررر6٘  - 0

سكضج اهذساطٞ يف اهتعش  اوٟ سسا١ مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف  اسبذٗد اة٘ ٘اٚٞ :

راًعاج اةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞي ص٘ي  ٌٓٚٞ اهذٗس اهزٜ ةصَ٘ بربٕ 

 اج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج. إداسٝ اهعالق
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

ًّ مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف  311مت ةعبٚق اهذساطٞ اوٟ اِٚٞ قذسٓا   اسبذٗد اهبؼشٙٞ:

ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ.

 4117ابشٙى  44ًاسغ ٗصتٟ  44يبصث اهذساطٞ يف اهفرتٝ ًّ  اسبذٗد اهضًاُٚٞ:

هتعوٌٚٚٞ اهتاهٚٞ ::  ةِاٗهث اهذساطٞ اة طظاج ااسبذٗد اة طظاةٚٞ

راًعٞ االًاَ رب راًعٞ اةوم طع٘د رب راًعٞ اتٌعٞ. راًعٞ األًريٝ ُ٘سٝ بِث ابذاهشمحّ. رب  1

 راًعٞ األًري طعاَ ( ممخو  هوصعاع اهعاَ . 

رب  راًعٞ داس اهعوَ٘ رب راًعٞ األًري طوعاْ رب راًعٞ اهٌٚاًٞ . ازباًعٞ اهعشبٚٞ اةفت٘صٞ. 4

هوصعاع اشباهراًعٞ اهفٚصى( ممخو  

ر عٔي٘ الدراص6٘ 8

ًّ مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف  311مت ةعبٚق اهذساطٞ اوٟ اِٚٞ صصصٚٞ قذسٓا 

راًعٞ االًاَ رب راًعٞ اةوم ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ يف اة طظاج اسبلً٘ٚٞ اهتاهٚٞ  

طعاَ ( ممخو   طع٘د رب راًعٞ اتٌعٞ. راًعٞ األًريٝ ُ٘سٝ بِث ابذاهشمحّ. راًعٞ األًري

 راًعٞ داس اهعوَ٘ ي حٌٚا اخوث اِٚٞ ً طظظاج راًعاج اهصعاع اشباه يف  هوصعاع اهعاَ

رب راًعٞ األًري طوعاْ رب راًعٞ اهٌٚاًٞ. ازباًعٞ اهعشبٚٞ اةفت٘صٞ. راًعٞ اهفٚصى ( ممخو  

هوصعاع اشباه

ر أداٗ الدراص6٘ 5

اهزٜ ٙصَ٘ اوٟ  طو٘ب مج   ةعتٌذ ٓزٖ اهذساطٞ اوٟ اطتٌاسٝ االطتبٚاْ 

ٗقذ قظٌث اطتٌاسٝ  43اهبٚاُاج اهزٜ ٙظتٔذ  اطتخاسٝ اةبض٘ح  بعشٙصٞ ًِٔزٚٞ .

االطتبٚاْ إإ اذد ًّ احملاٗس:

ٗٙتضٌّ اشبصا٢أ اهذمي٘وشاحٚٞ ةٌاسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج احمل٘س األٗي : 

ٞ اهع صصو٘ا اوٚٔا .اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞي اهذٗساج اهتذسٙبٚ

ٗٙتضٌّ  بشص اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔاي ٗا ذ  اهزٜ احمل٘س اهخاُٛ : 

ةظعٟ اة طظٞ إإ ذبصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ ٓزٖ اهفعاهٚاج.

ٗٙتضٌّ ًعاٙري اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اهتزٔٚض هوفعاهٚٞ  قبىي  حِا١ي بعذ(   احمل٘س اهخاهد: 

اًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ي ٗاةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ اُعصادٓا يف ازب
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يف دبٔٚض اهفعاهٚاجي ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ 

هتزٔٚض اهفعاهٚاج يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ .

ر ا تريار الصدب ّالجريات6 7

قاَ اهباصد بإرشا١ االتباس اهصذق الطتٌاسٝ االطتبٚاْي    رب االتباس اهصذق

ي هوضلٍ اوٚٔا ٗاهتؤكذ ًّ  42صٚد  مت اش  االطتٌاسٝ اوٟ صبٌ٘اٞ ًّ احمللٌ 

عذقٔا ٗعالصٚتٔا هتضصٚق  ٓذا  اهذساطٞ اةٚذاُٚٞ ٗا رابٞ اوٟ ةظاتالةٔا ي ٗسٗاٛ يف 

الَ.االتٚاسٍٓ ةعذد صباالج ربصصٍٔ يف ًِآس اهبضد ٗا ا

ٗبِا١ اوٟ سسا١ احمللٌ  يف االطتٌاسٝ مت اهعٌى بٔزٖ ااسا١ ٗةعذٙى بعض بِ٘د االطتٌاسٝ 

صظا سسا٢ٍٔ ٗاةفاقٍٔ ٗإاادٝ ةشةٚا بعض األط٣وٞ ٗصز  اهبعض األالش ٗةغٚري بعض 

اةصاٙٚعي ٗإاادٝ عٚاوٞ بعض اهبذا٢ى بؼلى  كخش ذبذٙذا ٗصز  بذا٢ى  الش٠ي 

ضصٚق اهتظوظى اةِعصٛ هالطتٌاسٝ. ٗة٘صٚذ اهوغٞ اةظتاذًٞ هت

قاَ اهباصد باالتباس حباج االطتٌاسٝ ٗرهم اّ يشٙق  ب رب االتباس اهخباج 

 31صٚد قاَ اهباصد بإرشا١ دساطٞ  ٗهٚٞ اوٟ   اطتاذاَ  طو٘ب 

يف  % ًّ اِٚٞ اهذساطٞ ً٘صاٞ باهتظاٜٗ ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ 11ًفشدٝي ب٘اق  

ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ي حٍ قاَ اهباصد بعذ  طب٘ا  بإاادٝ االالتباس اوٍٚٔ ًشٝ 

% ٗٓ٘ ًا ٙعذ ً ػشا اوٟ حباج  93 الش٠ هصٚاغ حباج االطتٌاسٝ ي ٗقذ كاْ ًعاًى اهخباج 

األداٝ ي ٗٙ كذ ٗ ٘ا االطتٌاسٝ ٗعالصٚتٔا زبٌ  اهبٚاُاج اةعو٘بٞ.

لبيانات:األساليب اإلحصائية لتحليل ا
بعذ االُتٔا١ ًّ مج  بٚاُاج اهذساطٞ اةٚذاُٚٞي مت ةشًٚض اهبٚاُاج ٗإدالا ا يف اسباطا 

ااهٛي حٍ ًعازبتٔا ٗذبوٚؤا ٗاطتاشاش اهِتا٢س ا صصا٢ٚٞ باطتاذاَ بشُاًس " اسبضًٞ 

 SPSS " Statistical Package for the Socialا صصا٢ٚٞ هوعوَ٘ االرتٌااٚٞ   

Science . 

  اهوز١٘ إإ اةعاًالج ٗاالالتباساج ا صصا٢ٚٞ اهتاهٚٞ يف ذبوٚى بٚاُاج اهذساطٞ:ٗمت

رب ازبذاٗي ٗاهت٘صٙعاج اهتلشاسٙٞ : صٚد قاَ اهباصد بعش  بعض اةتغرياج يف رذاٗي 1

 ةٔذ  إإ اهلؼف اّ اهتلشاساج ٗاهِظا حصا . 

 .Cross Tabulation رب ازبذاٗي اةشكبٞ اهع ةشبا ب  اةتغرياج اةاتوفٞ هوذساط4ٞ
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

: هذساطٞ اهذالهٞ ا صصا٢ٚٞ هوعالقٞ ب  ًتغريّٙ ًّ  Chi Square Test  4رب  االتباس كا3

 ( . Nominalاةتغرياج االمسٚٞ   

: هتضذٙذ ق٘ٝ اهعالقٞ يف صاي حب٘ةٔا Contingency Coefficientرب ًعاًى اهت٘احق 2

 ٗال ٙظتاذَ ً  وريٖ ًّ اةعاًالج. 4باالتباس كا

الاتباس  1.15ااتٌذج اهباصد اوٟ ًظت٠٘ دالهٞ ٙبوغ  ٠٘ اهذالهٞ اةعتٌذ يف ٓزٖ اهذساطٞ:ًظت

اهعالقاج راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ ًّ اذًٕ.

ا ياس اهِظشٜ هوذساطٞ:

:اهِظشٙٞ اه٘ ٚفٚٞ  

بعٞ ةعش  اهِظشٙٞ اوٟ  ُٔا "صبٌ٘اٞ اهص٘اُ  اهعوٌٚٞ ٗاةبادئ ٗاهصضاٙا اهعاًٞ اةشة

اسةبايا ًِٔزٚاجل ًِٗعصٚاجلي ٗاهع ةتِاٗي باهتفظري ٗاهتضوٚى  ٘آش ٗصصا٢ق ًرتابعٞ ًٗتصوٞ 

45مب٘ ٘ع ًا".

ةعتربربد اهبِا٢ٚربربٞ اه٘ ٚفٚربربٞ ًربربّ اهِظشٙربرباج اهظ٘طربربٚ٘ه٘رٚٞ اهربربع ػربربغوث صٚربربضا كربرببريا يف  دبٚربرباج  

ٙاةربٕ.  اوٌا١ االرتٌرباع الاعربٞ يف بربذاٙاج اهصربشْ اهعؼربشّٙي ٗاصتوربث ًلاُربٞ ًشً٘قربٞ برب  ُظش         

ُٗؼري يف ٓزا اهظٚاق إإ  ْ ٓزٖ اهِظشٙٞ ل ةؤج ُتٚزٞ رٔذ اال بعِٕٚ بى ةظاحشج رٔرب٘د  

اهعذٙربربذ ًربربٍِٔ يف صبربرباهٛ اوربربٍ االرتٌربرباع ٗاألُخشٗب٘ه٘رٚربربا االرتٌااٚربربٞ يف إسطربربا١ داربربا٢ٍ ٓربربزا       

اهتٚاس. كٌا دبذس ا ػاسٝ إإ  ْ ٓزا االدباٖ يف اوٍ االرتٌاع ل ِٙعوق ًّ حربشا   ٙضربا بربى    

ا١ اطربتزابٞ ةِبٔرباج كربخريٝ  ةربٟ بعضربٔا ممربا طرببق ٓربزا االدبرباٖ ًربّ ةربشاذ اوٌربٛي طرب٘ا١              " ر

46 كاْ ةشاحا ص٘ي ا ُظاْ  ٗ ص٘ي اهعبٚعٞ ٗ ٘آشٓا.

ةشكربض ٓربزٖ اهِظشٙربٞ بصرب٘سٝ ااًربٞ اوربٟ  ٌٓٚربٞ ذبوٚربى اهبِربا١اج ٗاهربِظٍ االرتٌااٚربٞ ًٗعشحربربٞ            

ٗاطربتٌشاسٙٞ ةعرب٘سٖ ٗذبذٙخربٕ يف    دٗسٓا اه٘ ٚفٛ ٗة٘رٔٔا ًّ  رى اسبفا  اوٟ اهِظرباَ اهعرباَ   

ُفربربع اه٘قربربث ٗٓربرب٘ ًربربا دبظربربذ يف  حلربرباس سٗاد اوربربٍ االرتٌربرباع اهغربربشبٚ  ًربربّ  ًخربرباي " ٗرظربربث      

كُ٘ربربربث"ي " ميٚربربربى دٗسكربربرباٍٙ"ي "ٓشبشةظبِظربربربش"ي ٗ ٙضربربربا  سا١ اهعذٙربربربذ ًربربربّ اوٌربربربا١ االرتٌربربرباع  

47األًشٙلٚ  اةعاعشّٙ ًخى:"باسطُ٘ض"ي ٗ"سٗبشج ًٚتريْٗ ٗوريٍٓ.

ٙربربٞ اه٘ ٚفٚربربٞ يف دساطربربٞ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ يف قربربذسةٔا اوربربٟ ذبذٙربربذ سهٚربربٞ       رربربا١ج  ٌٓٚربربٞ اهِظش 

اهتعربربش  اوربربٟ اهربربذٗس اهربرب٘ ٚفٛ اةِربرباط بٔربرباي ٗال طربربٌٚا بعربربذ ةضاٙربربذ االٓتٌربرباَ بٔربربزٖ اه٘ ٚفربربٞ ًربربّ  

يش  ًعظٍ اة طظرباج; إر  ْ اهتعصٚربذاج اهشآِربٞ اهربع ةعشحٔربا اتتٌعرباج اسبذٙخربٞي رعوربث         
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اسٝ ًٌٔربا كاُربث يبٚعربٞ اة طظربٞ دباسٙربٞي عربِااٚٞي       ًّ اهعالقاج اهعاًٞ إصذ٠ ٗ ا٢ف ا د

الذًاةٕٚي ٗاوٕٚ ميلّ ةفظري اهعالقاج اهعاًٞ باه٘ ٚفٞ اهربع ة دٙٔربا يف اتتٌرب  كلربىي     

ٗٓزا ًّ اةِظ٘س اه٘ ٚفٛ اهزٜ ٙٔربتٍ باهعشٙصربٞ اهربع ة دٙٔربا بعربض اهظرب٘آش يف طربري اهِظرباَ         

48االرتٌااٛ. 

اطٞ اهعالقاج اهعاًٞي ٗاهذٗس اهزٜ ة دٕٙ يف ًّٗ ٓزا اةِعوق باةث اسبارٞ ًاطٞ هذس

اة طظٞ ٗاهزٜ ميخى قٌٚٞ بِا٢ٚٞ ٗ ٚفٚٞ ةظااذ اوٟ ةصذَ اة طظٞ ٗةع٘سٓاي ٗكزا 

ًعشحٞ دٗس اهعالقاج اهعاًٞ يف اهتِظٍٚي ٗكؼف اهعالقاج اةتبادهٞ ب  اةٌاسط  

ُٞ رٔاص ٗٗ ا٢فٍٔ ٗ دٗاسٍٓ ًّ الالي رٔاص اهعالقاج اهعاًٞي ٗميلّ ذبذٙذ ًلا

اهعالقاج اهعاًٞ  ٌّ ا ٚلى اهتِظٌٚٛ هوٌ طظٞ ًصاسُٞ باهذٗس اهزٜ ٙ دٕٙ بفعاهٚٞي 

ٗٓزا ٙتعوا  شٗسٝ ةلّ٘ٙ ُظق ًّ اةعوً٘اج ص٘ي اهعالقاج اهعاًٞ ٗكى ًا هٕ عوٞ بٔاي 

ط٘ا١ ًؼاكى  ٗ صو٘يي ً   شٗسٝ ذبذٙذ يشق اهعٌى حٚٔا كبِا١ي ٗذبذٙذ اهلٚفٚٞ 

49طا٢ش اهعِاعش اهتِظٌٚٚٞ األالش٠.اهع ةتفااى بٔا ً  

ٗيف  ١٘ اهِظشٙٞ اه٘ ٚفٚٞ اهع ةشكض اوٟ ٗ ا٢ف اهظ٘آش االرتٌااٚٞ ميلِِا ذبوٚى 

 ٍٓ ٗ ا٢ف اهعالقاج اهعاًٞ يف اهؼشكاج ٗا ٣ٚاج ٗاة طظاج ٗاهع ةتٌخى يف اهبضدي 

اي ا اًٞ ي ٗٙتصى بتوم اه٘ ا٢ف اذد كبري ًّ األا31ٌاهتاعٚاي اهتِظٚقي ا داسٝ

اةتعوصٞ با االَ ٗاةتٌخوٞ يف اهِؼش إإ راُا االةصاالج اهصضفٚٞ ٗإعذاس اهبٚاُاج ٗاصذ 

اة اشاجي كٌا ٙصَ٘ رٔاص اهعالقاج اهعاًٞ بإُتاش األحالَ اهظٌِٚا٢ٚٞ اة٘رٔٞ إإ 

31إإ  اٌاي اهعبااٞ ٗاهتص٘ٙش ٗاهِؼش.اةظتاذً  ٗاهعٌايي اهعوبٞي ٗوريٍٓ

ٍ اهعالقاج اهعاًٞ كزهم بإقاًٞ اهِذٗاج ٗاحملا شاج ٗاةصابالج ٗاهعشٗ  كٌا ةٔت 

اةظشصٚٞ ٗاةٔشراُاج يف األاٚاد ٗاةِاطباج اشباعٞ يف  ١٘ ًا طبقي ٙتض  اهتصاق 

ٗ ا٢ف اهعالقاج اهعاًٞ بظٌعٞ اة طظٞي ٗحلشٝ ازبٌٔ٘س أِاي حاهعالقاج اهعاًٞ اخى 

ةظتؼعش ادبآاج اهش ٜ اهعاَ عب٘ كى قشاس  ٌري اةِظٌٞ ٗٓٛ كازبٔاص اسبظاغ 

ةصذسٖ اةِظٌٞي هزهم حٌّ  ٍٓ ٗارباةٔا ٓٛ إطذا١ اهِص  هوٌظ ٗه  ٗاهشتطا١ اِذ 

34إعذاس اهصشاساج ٗٗ   اهظٚاطاج اهعاًٞ هوٌِظٌٞ ٗةِظٍٚ اهفعاهٚاج.
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العالقات العام٘ ّتيظٔه الفعالٔات6

اهصٚاَ باهعذٙذ ًّ اهفعاهٚاج اهع ةظااذٓا ذبتاش اهعذٙذ ًّ اهصعاااج اتتٌعٚٞ إإ 

هو٘ع٘ي هوٌزتٌ  ٗطبايبٞ ح٣اج ضبذدٝ ًّ ازبٌٔ٘س بشطاهٞ ًعِٚٞي ٗٙظتاذَ يف رهم 

صبٌ٘اٞ ًّ اهفعاهٚاج ًِٗٔا اة اشاج ٗاةعاس  ٗاهع ةتٌٚض باهعذٙذ ًّ اةٌٚضاج يف 

ٍٓ كزهم يف ًصذًتٔا ةعشٙف ازبٌٔ٘س بؤبعاد حلشٝ ًعِٚٞ  ٗ ًِتزاج ضبذدٝي ٗةظا

ةبادي األحلاس ٗاةعوً٘اج ٗةٌِٚٞ اهصذساج اهزِٓٚٞ ًّ الالي اهعصف اهزٓ ي كٌا 

ةظآٍ كزهم يف ةلّ٘ٙ اهعذٙذ ًّ اهعالقاج اةتٌٚضٝ ب  اسبض٘س ُٗؼش اةعشحٞي 

ٗةظااذ  ٙضا يف اربار قشاساج ضبذدٝ دباٖ قضٚٞ ًا  ٗ اه٘ع٘ي هوغٞ ةفآٍ ًؼرتكٞ ٙتٍ 

33اذ ًتٌٚضٝ هوت٘اعى ب   ٓى اهتاصأ اه٘اصذ.ًّ الال ا إسطا١ ق٘ا

ًعاٙري إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاج: 

ٙعتٌذ ظباا اهفعاهٚاج اهع ةِظٌٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اهصعاااج اةاتوفٞ اوٟ:

 ٗال: ًشصوٞ اهبذ١:

وضض٘سي با  احٞ إإ ذبذٙذ ا ذ  ًّ اهفعاهٚٞ ًّٗ حٍ ذبذٙذ اهف٣اج اهع ػبا دا٘ةٔا ه

ًلاْ ٗة٘قٚث اة اشي ٗقذ ٙتٍ كزهم اٌى بشُاًس ضبذد هوٌ٘ ٘ااج اهع طٚتٍ 

ًِاقؼتٔا الالي اة اش ٗٙتٍ إبال  اةؼاسك  يف اة اش بلى اةعوً٘اج اةعو٘بٞ ًّ الالي 

اهدٙذ ا هلرتُٗٛ  ٗ ا اةف  ٗ صتٟ ًّ الالي اطتٌاسٝ س ٜ ًٗعشحٞ ٗ دساطٞ س ٍٙٔ 

سٍٓ اّ اهصضاٙا اةعشٗصٞ هوِصاش ٗاٌى اهتعذٙالج اةعو٘بٞ يف  ١٘ ًا ةظفش إِ ٗ حلا

32ُتا٢س ٓزٖ االطتٌاساج.

حاُٚا: ًشصوٞ اهتاعٚا:

ٗيف كخري ًّ األصٚاْ ٙتعوا األًش ذبصٚق اةضٙذ ًّ اهتاعٚا اةظبق ٗاهتِظٍٚ ٗاهزٜ 

زبٌٔ٘س ًّٗ طٚت٘إ ةِظٍٚ ذبذٙذ اةتضذح  اهش٢ٚظٚ  ٗازبٌٔ٘س ٗ ة٘قٚتاج ذبذذ ا ٙؼٌى

ي ٗٙؼٌى كزهم اهتِظٍٚ هوٌ اشاج 35اةِاقؼٞ ٗذبذٙذ األٗقاج اةاصصٞ هوضذٙد 

ٗاةعاس  ذبذٙذ اهشطَ٘ اةاهٚٞ اةتعوبٞ ًّ اةؼاسك ي ٗكذ٠ ةشةٚا صفى اطتصباي يف 

اة اش ًّ اذًٕي ًٗذ٠ اسبارٞ إإ ًعب٘ااج ضبذدٝ بغش  ة٘صٙعٔا اوٟ اةؼاسك  يف 

36 اش.اة
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حاهخا: ًشصوٞ اهتِفٚز:

ٗٓٛ اةشصوٞ اهع ةوٛ ًشصوٞ اهتاعٚا هوفعاهٚٞي ٗةتعوا ةصٌٍٚ رذاٗي صًِٚٞ ضبذدٝ 

هالُتٔا١ ًّ صزض ًلاْ  قاًٞ اهفعاهٚٞي ٗاالُتٔا١ ًّ إسطاي اهذا٘اج ً  ذبذٙذ ًٔوٞ 

37اسٙٞ ٗوريٓا.هتِفٚز كى ةوم اةٌٔاج ٗا رشا١اج اةشةبعٞ بٔا ًّ ً٘احصاج  ًِٚٞ  ٗ إد

كٌا ػبا اهتضصق ًّ ًظتوضًاج ظباا اهفعاهٚٞ ًّ صٚد اهتضصق ًّ ق٘ا٢ٍ  مسا١ 

اةؼاسك  ٗاأليعٌٞ ٗاةؼشٗباج اهع طٚتٍ ةصذمئا ٗذبذٙذ ازبٔاج ا االًٚٞ اهع 

طتصَ٘ بتغعٚٞ اهفعاهٚٞ ُٗؼش ةفاعٚؤا ٗةِظٍٚ دبٔٚضاج ا قاًٞ هوضٚ٘  صاي اسبارٞ 

38هزهم.

: ًشصوٞ االُتٔا١  ٗ اهتصٍٚٚ: سابعا

ٗبعذ االُتٔا١ ًّ اهفعاهٚٞ ٙتٍ ةصذٍٙ اطتبٚاْ هوش ٜ هوٌؼاسك  حٕٚي ٗٙتٍ اطتعشا  سسا٢ٍٔ 

بؼؤْ اهفعاهٚاج اهع اث ٗاة٘ ٘ااج اهع مت ًِاقؼتٔا ٗطا٢ش اشبذًاج اةشةبعٞ اوٟ  ْ 

ى ً  اهظوبٚاج صاي ةلْ٘  ط٣وٞ االطتبٚاْ ضبذدٝ ا راباج ً  إ احٞ ًصرتصاج هوتعاً

39ٗر٘دٓا هضٌاْ ذبصٚق اهفعاهٚاج اةاتوفٞ هرٓذا  اةتعوبٞ ًِٔا.

ٗإْ اةتؤًى يف كى ًا طبق ًّ الع٘اج ػبذ اٌوٚاج ةِظٍٚ ٗإداسٝ اهفعاهٚاج ٗاة اشاج 

ٓٛ اٌوٚاج ةتزظذ حٚٔا ٗ ا٢ف اوٍ ا داسٝ ٗإداسٝ اةؼاسٙ  االصرتاحٚٞي صٚد ةتعوا ًّ 

ةعوٍ ًعاس  ًٗٔاساج ٗالداج ًتزذدٝ ةظآٍ يف سح  قذسةٍٔ يف ةِفٚز  اهصا٢ٌ  اوٚٔا

اهفعاهٚاج مبِٔٚٞ ااهٚٞ بؤقى رٔذ ٗةلوفٞ ٗٗقث ٗ اوٟ ر٘دٝ مملِٞي ٗٙتٌخى اهتِظٍٚ 

االصرتايف هوٌعاس  ٗاة اشاج يف كُٕ٘ ُؼاياجل ًذسٗطاجل رٗ ًِٔزٚٞ اوٌٚٞ ًصِِٞ  عبضث 

ٗاالةصاي ٗ قظاَ اهعالقاج اهعاًٞ ٗةظتاذَ اهَٚ٘ ةذسغ  ٌّ ًصشساج كوٚاج ا االَ 

حٚٔا  طاهٚا ًعتٌذٝ ًٗ٘احصٞ هوٌعاٙري اهذٗهٚٞ ً  االٓتٌاَ باهبضد اّ االبتلاس ٗةصٌٍٚ 

21األحلاس ازبذٙذٝ

21دٗس اهفعاهٚاج اةاتوفٞ يف ذبصٚق  ٓذا  اةِظٌٞ ٗاتتٌ :

يف اهرتٗٙس هصضاٙا اةِظٌٞ  ةعذ اهفعاهٚاج ٗاة اشاج ٗاهِذٗاج ًّ األطاهٚا اهفعاهٞ

ٗاتتٌرب  ٗة٘اٚربٞ ًِظرب٘بٛ اةِظٌٞ ٗاٌال٢ٔا ٗاتتٌ ي صٚد ةظٍٔ حٌٚا ٙوٛ :

رب  ةضٗٙذ ازبٌآري بفلشٝ اّ األبعاد األطاطٚٞ هصضاٙا اتتٌ  ًخى قضاٙا اهظلاْ  1

ٗاهب٣ٚربٞي ٗاةربش ٝي ٗاهذساطٞي ًٗا إإ رهم.
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رٔا اوٟ االغبشاط بص٘سٝ حااوٞ يف صباي عِ  رب ةذسٙا اتتٌ  داالى اةِظٌٞ ٗالاس 4

اهظٚاطرباج اهعاًربٞ ٗإعربذاس اهصشاساج ٗإقاًٞ اهعالقاج ً  ٗطا٢ى ا االَ ٗةٌِٚٞ اهصذساج 

اهزِٓٚٞ.

رب اهت٘عى إإ هغٞ ًؼرتكٞي  ٗ ً٘قف  ٗ طو٘ن ًؼرتن دباٖ قضٚٞ ًعِٚٞي ٗةعضص قِ٘اج  3

ةٍٔ اوٟ ُصى اهشطاهٞ إإ اتتٌ  .اهت٘اعربى ب  اةٔتٌ  بصضٚٞ ًاي كٌا ةتضظّ قذس

اهتصشٙا ب  طبتوف ٗرٔاج اهِظش ٗااسا١ اةتِ٘اٞ ٗة٘حري اهفشه هوذاٍ اةتبادي  - 2

ٗاهتعوٍ.

24 ٌٓٚٞ اهفعاهٚاج يف ذبصٚق  ٓذا  اةِظٌاج

ةدص  ٌٓٚٞ اهفعاهٚاج ٗاةعاس  ٗاة اشاج بؼلى ااَ ًّ الالي كُ٘ٔا ةصذَ هوٌِظٌٞ 

تفااى اةباػش ً  ازبٌٔ٘س اةظتٔذ ي ٗيشا اهشت٠ ٗاألحلاس ٗةصذٍٙ حشه ًتٌٚضٝ هو

اةعوً٘اج اهلاًوٞ بص٘سٝ ٗا ضٞ مبا ٙظااذ يف اهتظ٘ٙق اةباػش ٗصٙادٝ صزٍ اةبٚعاج يف 

صاي كُٕ٘ ًعش اجل اطتٔالكٚاجلي كٌا ٙظااذ يف صٙادٝ اهتظ٘ٙق ٗرزب األُظاس يف صاي 

يف ٓزٖ اةشٝ ةلْ٘ اةعوً٘ٞ ٗقٌٚتٔا .كُٕ٘ ً اشاجل مجآريٙاجلي إر إْ اهظوعٞ 

كٌا قذ ةظااذ اة اشاج ٗاةعاس  يف ةعشٙف اهشاوب  باهعٌى اوٟ  عضاب األاٌاي 

ٗة٘حري حشعٞ ًِاطبٞ هوتعشٙف باهل٘ادس ًّ كى راُا ٗيف كى صباي .

ٗةظااذ كزهم حشعٞ اة اشاج ٗاةعاس  يف اصذ اهصفصاج ٗةفٍٔ اصتٚاراج 

 حضى ٗضباٗهٞ ةوبٚتٔا ًّ الالي ة٘حري اةِتزاج اةِاطبٞ .اةظتٔول  بص٘سٝ 

مفاهيم الدراسة:   
ٙع  ٗر٘د ًصٚاغ ٙصٚع بٕ اهؼاأي  اةعٚاس  ٗ اةظت٠٘  -1

ٗٙضآٛ ًّ الالهٕ ب  األػٚا١ ًّ صٚد حااوٚتٔا ٗدٗسٓا يف ذبصٚق ًصاسبٕي ٗٓزا 

رتٌااٛ ٗإدساكٕ هرً٘سي ًٗا ة حش حٕٚ ًّ اةصٚاغ اهزٜ ٙصٌٕٚ اهؼاأ ٙشةبا ب٘إٚ اال

ً حشاج ارتٌااٚٞ اقتصادٙٞ ذبٚا بٕ  ٗ باهعبصٞ االرتٌااٚٞ اهع ِٙتٌٛ إهٚٔاي ٗباتتٌ  

23ًٗا ٙعاٙؼٕ ًّ  شٗ  ةاسؽبٚٞ ٗاقتصادٙٞ ٗارتٌااٚٞ.

 اٌوٚٞ ة٘رٕٚ ٗربعٚا ٗةِظٍٚ ٗةِظٚق ٗسقابٞ ٗعِ  قشاس باطتاذاَ اة٘اسد ٓٛا داسٝ: 

22اةاهٚٞ ٗاهبؼشٙٞ ٗاةادٙٞ ٗاةعوً٘اةٚٞ هتضصٚق ٓذ  ًا بلفا١ٝ ٗحعاهٚٞ.
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ٓٛ حّ اهتعاًى اهِار  اهزٜ ٙصَ٘ اوٟ  طع اوٌٚٞ ً  األحشاد  اهعالقاج اهعاًٞ : -3

ٗازبٌاااج داالى اةِظٌٞ ٗالاسرٔا بعشٙصٞ ٗااٚٞي ًتبادهٞ هتضصٚق  ٓذا  ا ٣ٚٞ  ٗ اةِؼؤٝ 

اهصٍٚ االالالقٚٞي ٗاهص٘اُ ي ٗاةعاٙري االرتٌااٚٞي ٗاهتصاهٚذ   ٗ اهفلشٝي ً  ًشاااٝ

25اهظوٌٚٞ اهظا٢ذٝ.

ٓٛ ةعبٚق األطاهٚا ا داسٙٞ بلفا١ٝ ٗحعاهٚٞ هتضصٚق  ٓذا  اهفعاهٚٞ. ةِظٍٚ اهفعاهٚاج:رب  2

نتائج الدراسة:
اِٚٞ ًّ ٙظتعش  اهباصد  ٍٓ اهِتا٢س اهع ة٘عى إهٚٔا ًّ الالي اهذساطٞ اةٚذاُٚٞ اوٟ 

مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبل٠ً٘ٞ ٗاشباعٞ اهتاهٚربٞ   راًعربٞ االًرباَ ضبٌربذ     

ٞ    -بربربّ طربربع٘د ا طربربالًٚٞ    -راًعربربٞ األًربربريٝ ُربرب٘سٝ  -راًعربربٞ اةوربربم طربربع٘د رب راًعربربٞ اتٌعربرب

راًعٞ األًري طعاَ بّ ابذاهعضٙض( ممخو  هوصعاع اهعرباَ ٗ راًعربٞ داس اهعوربَ٘ رب راًعربٞ األًربري       

رب راًعٞ اهٌٚاًٞ. ازباًعٞ اهعشبٚٞ اةفت٘صٞ. راًعٞ اهفٚصى( ممخو  هوصعرباع اشبرباهي   طوعاْ  

 ٗحٌٚا ٙوٛ اطتعشا  هِتا٢س اهذساطٞ:
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ر  صاٜص عٔي٘ الدراص٘ املٔداى0٘ٔ

الصا٢أ اِٚٞ اهذساطٞ اةٚذاُٚٞ( 1 رذٗي 
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 ( إإ :1ُاج ازبذٗي  اةؼري بٚ

ًربربّ   151ًفربربشدٝ قظربربٌث اإ   311الصربربا٢أ اِٚربربٞ اهذساطربربٞ اةٚذاُٚربربٞ ٗاهربربع بوربربغ اربربذدٓا        _

 طالًٚٞربرب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج ازبلً٘ٚربٞ  ا ًرباَ ضبٌربذ بربّ طربع٘د ا     

اةوربربم طربربع٘د رب اتٌعربربٞ. راًعربربٞ األًربربريٝ ُربرب٘سٝ بِربربث ابربربذاهشمحّ. راًعربربٞ األًربربري طربربعاَ بربربّ      

يف ازباًعاج األٓوٚٚٞ   داس اهعوَ٘ رب األًري طوعاْ رب اهٌٚاًربٞ. ازباًعربٞ      151ابذاهعضٙض(ي ٗ

 اهعشبٚٞ اةفت٘صٞ. راًعٞ اهفٚصى( .

ٞ 65,6بوغ اذد اهزك٘س يف اهعِٚٞ  _  % ًربّ  32,2ي بٌِٚربا بوربغ اربذد ا ُرباذ      % ًّ إمجاإ اهعِٚرب

 إمجاإ اهعِٚٞ.  

 ْ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبل٠ً٘ٞ ٗاشباعربٞ ٗاهربزّٙ ةربرتاٗا  اٌرباسٍٓ      _

% ي 34,3طربِٞ بوغرب٘ا    31% ي بٌِٚا ًّ ٍٓ  قى ًربّ  32,3طِٞ  بوغ٘ا  21إإ  قى ًّ  31ًّ 

 51%ي كٌربا بوربغ ًربّ ٓربٍ     44,7 بوغرب٘ا  51إإ  قربى ًربّ    21بٌِٚا ًّ ةشاٗصث  اٌاسٍٓ ًربّ  

 %.11,7طِٞ حؤكخش ُظبٞ 

 ْ مماسطربرب٘ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ يف ازباًعربرباج اسبلً٘ٚربربٞ ٗاألٓوٚربربٞ اِٚربربٞ اهذساطربربٞ صاعربربو     _

% ي بٌِٚا ٗعوث ُظرببٞ اسباعربو  اوربٟ ً ٓربى حرب٘ق ررباًعٛ       84اوٟ ً ٓى راًعٛ بِظبٞ 

 %.18ُظبٞ 
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اج اسبلً٘ٚربربٞ ٗاألٓوٚربربٞ ٗاهربربزّٙ    ْ مماسطربرب٘ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ اِٚربربٞ اهذساطربربٞ يف ازباًعربرب     _

%ي بٌِٚربا  54,3طربِ٘اج بوغربث ُظرببتٍٔ     11إإ  قربى ًربّ    5ةرتاٗا طِ٘اج اشبربدٝ هربذٍٙٔ ًربّ    

%ي يف صرب  بوغربث ُظرببٞ ًربّ     41طِٞ  41إإ  قى ًّ  11بوغث ُظبٞ ًّ ةرتاٗا الدةٍٔ ًّ 

طربِٞ حربؤكخش ُظرببٞ     41% ي ًٗربّ كاُربث الربدةٍٔ    16,7طربِ٘اج   5كاُث الدةٍٔ اقى ًربّ  

11. % 

ًّ اه٘ا   طربٚعشٝ اهؼربباب اوربٟ إداساج اهعالقرباج اهعاًربٞ طرب٘ا١ يف ازباًعرباج اسبلً٘ٚربٞ          رب

ٗاألٓوٚربربٞي كٌربربا  ْ اهظربربٚذاج ميربربخوّ ُظربرببٞ ال بربربؤغ بٔربربا الاعربربٞ يف  ربربى اُفتربرباا اتتٌربرب          

اهظربربع٘دٜ يف االاتٌربرباد اوربربٟ ح٣ربربٞ اهؼربرببابي ًٗربربِ  اهفشعربربٞ هوٌربربش ٝ اهظربربع٘دٙٞ باةؼربرباسكٞ      

 اتتٌعٚٞ.

 

٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًذ٠ رب  اهفشٗق ب  مماسط4

  اسبص٘ي اوٟ دٗساج ةذسٙبٚٞ

 (4رذٗي  

هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًذ٠ اسبص٘ي اوٟ دٗساج ةذسٙبٚٞ
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 ( إإ ًاٙوٛ :4ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف را١ج ح٣ٞ "ُعٍ" يف اةشةبٞ األٗإ  ●

ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ًّ صٚد اسبص٘ي اوٟ دٗساج ةذسٙبٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

 %. 39%ي ةوٚٔا ح٣ٞ "ال" بِظبٞ 61

را١ج راًعاج اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًذ٠ اسبص٘ي اوٟ دٗساج  ●

مجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةذسٙبٚٞ صٚد را١ج ح٣ٞ "ُعٍ" يف اةصذًٞ ًّ إ

% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ   79.3ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  ٗرهم بِظبٞ 

24.7.% 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد اذَ اسبص٘ي اوٟ دٗساج  ●

اهعاًٞ يف ةذسٙبٚٞ صٚد را١ج  ح٣ٞ "ال" يف اةصذًٞ ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج 

% ي ٙوٚٔا راًعاج راًعاج اهصعاع 57.3راًعاج اهصعاع اشباه  ٗرهم بِظبٞ 

 %.41.7اسبلً٘ٛ بِظبٞ  

ةؼري اهبٚاُاج اهظابصٞ إإ ٗر٘د حشٗق راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ ب  مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ  ●

يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًذ٠ اسبص٘ي اوٟ دٗساج ةذسٙبٚٞي صٚد 

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 9.163=4ٌٚٞ كاكاُث ق

ًّ اه٘ا   ةصذَ راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ اّ اشباه حٌٚا ٙتعوق باسبص٘ي اوٟ  ●

دٗساج ةذسٙبٞي ٗسمبا ٙشر  رهم إإ االٓتٌاَ اهلبري اهزٜ ة٘هٕٚ صلً٘ٞ الادَ 

اج اسبشً  اهؼشٙف  بتع٘ٙش ً طظاج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ مبا حٚٔا ازباًع

اسبلً٘ٚٞ اهع ػٔذج يفشٝ كبريٝ الالي اهظِ٘اج األالريٝي ٗيف اهصوا ًِٔا إداساج 

اهعالقاج اهعاًٞ اهع ٙص  اوٚٔا اهعا١ األكد يف اهرتٗٙس ألُؼعٞ ٓزٖ اة طظاج 

 ٗاهذٗس اشبذًٛ ٗاتتٌعٛ اهزٜ ةصَ٘ بٕ.

هذٗساج  ُ٘اٚٞ ااهفشٗق ب  اهعاًو  يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ًّ صٚد -3

 :اهتذسٙبٚٞ
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج  4( ٙ٘   قٌٚٞ كا3رذٗي  

 ُ٘اٚٞ اهذٗساج  اهتذسٙبٚٞاسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد 

 ( إإ ًاٙوٛ :3ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

را١ج ح٣ٞ "إداسٝ اهفعاهٚاج" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع  ●

هٛ ًّ صصى اوٚٔا مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ًّ إمجا

% ي ةوٚٔا ح٣ٞ "إداسٝ األصًاج" بِظبٞ 51.9صصو٘ا اوٟ دٗساج ةذسٙبٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

% ي حٌٚا را١ج ح٣ٞ "اهتضشٙش 13,1%ي حٍ ح٣ٞ "عِااٞ اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ" ٗرهم بِظبٞ 21.2

% ٗ الريا ح٣ٞ  الش٠ 7.1%ي ةوٚٔا اهتاعٚا االطرتاةٚزٛ بِظبٞ 14.1ا االًٛ " بِظبٞ 

 %.7,6بِظبٞ "

اًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "اداسٝ را١ج ر ●

اهفعاهٚاج" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع صصى اوٚٔا 

% ي ٙوٚٔا 55,2مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

 4داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا %ي ٗكاُث اهعالق25.3ٞراًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  16.182= 
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را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "اداسٝ األصًاج"  ●

يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع صصى اوٚٔا مماسط٘ اهعالقاج 

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع 29,5ٛ ٗرهم بِظبٞ اهعاًٞ  يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘

% ي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد  52.7اشباه بِظبٞ 

 .1.11ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  =  4كاُث قٌٚٞ كا

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ " عِااٞ  ●

" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع صصى اوٚٔا اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ 

% ي بٌِٚا ل 41,1مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ  يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

ذبتى ةوم اهف٣ٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ٜ ُظبٞ ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ  =  4ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.11ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "اهتضشٙش  ●

ا االًٛ " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع صصى اوٚٔا  

بٌِٚا ل  % ي18,2مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ  يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

ذبتى ةوم اهف٣ٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ٜ ُظبٞ ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ  =  4ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.11ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "اشبعٚا  ●

ةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهذٗساج اهتذسٙبٚٞ اهع صصى اوٚٔا  االطرتاةٚزٛ " يف اةش

% ي بٌِٚا ل 18,2مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ  يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

ذبتى ةوم اهف٣ٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ٜ ُظبٞ ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ  =  4ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.11ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

ٗهعى صب١ٛ دٗساج إداسٝ اهفعاهٚاج يف ًشةبٞ ًتصذًٞ ٙشر  إإ اهذٗس اهزٜ ةصَ٘ بٕ  ●

إداساج اهعالقاج اهعاًٞ الاعٞ يف ازباًعاج ًّ ةِظٍٚ اة اشاج ٗاهِذٗاج ٗاةعاس  

ا اوٚٔا  ٗال ٗوريٓا ٗباهتاهٛ حإْ اهعاًو  يف ٓزٖ ا داساج ٙلُْ٘٘ حبارٞ إإ اهتذسٙ

بؤٗيي كٌا  ْ صب١ٛ دٗساج إداساج األصًاج يف ًشةبٞ ةاهٚٞ ٙشر  إإ  شٗسٝ  ْ 
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

ٙلْ٘ سرى اهعالقاج اهعاًٞ قادسا اوٟ إداسٝ األصًاج اهع سمبا ةتعش   ا اة طظٞ 

 اهع ٙعٌى حٚٔا ٗاهتعاًى ًعٔا حبلٌٞ ٗاقتذاس.

 

اسبلً٘ٚربربٞ ٗاشباعربربٞ ًربربّ صٚربربد   ربربرب اهفربربشٗق بربرب  مماسطربربٛ اهعالقربرباج اهعاًربربٞ يف ازباًعربرباج     2

اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا:

 (2رذٗي  

هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 ؟اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا صٚد  ٗاشباعٞ ًّ

 ( إإ ًاٙوٛ :2ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ را١ج ح٣ٞ "ً اشاج " يف اةشةبٞ  ●

%ي حٍ ح٣ٞ "ًعاس " 65,7% ي ةوٚٔا ح٣ٞ " ُذٗاج " بِظبٞ 74,3اوٟ ةِظٌٚٔا ٗرهم بِظبٞ 
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%ي ةوٚٔا ح٣ٞ " ٗسش اٌى 52.3% ي حٌٚا را١ج ح٣ٞ " ًِتذٙاج  " بِظبٞ 56,3ٗرهم بِظبٞ 

 %.42.7ح٣ٞ " صفالج " بِظبٞ "% ي ٗ الريا 48% ي حٍ ح٣ٞ " ًظابصاج بِظبٞ 29" بِظبٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ً اشاج " يف  ●

اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف راًعاج 

% ي  56,7% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 88اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

=  4اُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كاٗك

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ُذٗاج " يف  ●

ًعاج اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف را

% ي  55,3% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 76اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

=  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  

  " يف را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ًعاس ●

اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف راًعاج 

% ي  51,3% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 61,3اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

=  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .٠1.111 ًعِ٘ٙٞ ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٘ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ًِتذٙاج " يف  ●

اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف راًعاج 

% ي  28,7% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 61اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

=  4داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كاٗكاُث اهعالقٞ 

 1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ٗسش اٌى " يف  ●

اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف راًعاج 

% ي  26% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 54اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ  اهصعاع
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=  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "صفالج " يف  ●

بٞ األٗإ ًّ صٚد ُ٘اٚٞ اهفعاهٚاج اهع ذبشه اة طظٞ اوٟ ةِظٌٚٔا يف راًعاج اةشة

% ي 9.3% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 24اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗرهم بِظبٞ 

=  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

ٙشر  اهباصد ةصذَ ُظا اهفعاهٚاج مباتوف  ُ٘اأا يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ٗ ●

اّ راًعاج اهصعاع اشباه إإ ا ًلاُاج اةادٙٞ ٗاهتصِٚٞ اهع ةتٌت  بٔا ازباًعاج 

اسبلً٘ٚٞ ًصاسُٞ بازباًعاج األٓوٚٞ  ٗ اشباعٞ ٗاهع ةلْ٘ إًلاُاةٔا  قى ي 

ذسٙع ٗاهعالب ٗاهعاًو  بى ٗاألُؼعٞ إ احٞ إإ ةضااف  اذاد  اضا١ ٣ٚٓٞ اهت

اهعالبٚٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ًصاسُٞ بازباًعاج اشباعٞ ٗٓ٘ ًا ٙذح  اهصا٢ٌ  

 اوٟ إداساج اهعالقاج اهعاًٞ إإ االٓتٌاَ بتِظٍٚ اذد  كد ًّ اهفعاهٚاج . 
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ا ذ   رب اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد5

اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ.

(5رذٗي  

هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  4ٙ٘   قٌٚٞ كا

صٚد ا ذ  اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ   ٗاشباعٞ ًّ

 ( إإ ًاٙوٛ :5ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ  اهزٜ  ذبظ  اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ هوٌ طظٞ را١ج ح٣ٞ " ●

% ي ةوٚٔا ح٣ٞ " ة٘حٚق اهصوٞ 93ضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ ةظعٟ اة طظٞ هت

ارتزاب اٌال١ رذد " ٗرهم بِظبٞ  %ي حٍ ح٣ٞ "82ب  اة طظٞ ٗمجٔ٘سٓا " بِظبٞ 

% ي حٌٚا را١ج ح٣ٞ " ةضٗٙذ ازبٌٔ٘س باهبٚاُاج ٗاةعوً٘اج ص٘ي اشبذًاج اهع 67,3
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فٚض اهعٌال١ ٗصخٍٔ اوٟ ةلشاس اهتعاًى % ي ةوٚٔا ح٣ٞ " ذب63ةصذًٔا اة طظٞ " بِظبٞ 

% ي حٍ ح٣ٞ " اهرتٗٙس هواذًاج ازبذٙذٝ اهع ةصذًٔا اة طظٞ " 59ً  اة طظٞ " بِظبٞ 

 % .54,3بِظبٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ  " ذبظ   ●

اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ  اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ هوٌ طظٞ " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ 

% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 92,7هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

% ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث  91,3

 ي ٗٓٛ وري داهٞ.  12.946=  4قٌٚٞ كا

١ٛ ح٣ٞ "ة٘حٚق اهصوٞ را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب ●

ب  اة طظٞ ٗمجٔ٘سٓا " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ  اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ 

% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 91,3هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

% ي ٗكاُث اهعالقٞ وريداهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ  91

 ي ٗٓٛ االقٞ وري داهٞ. 12.95=  4كا

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ارتزاب اٌال١  ●

رذد " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ  اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ 

% ي ٗكاُث  66% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 68,7اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

 .14.381=  4اُث قٌٚٞ كاٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاهعالقٞ وريداه

ٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ "ةضٗٙذ ازبٌٔ٘س را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األ ●

باهبٚاُاج ٗاةعوً٘اج ص٘ي اشبذًاج اهع ةصذًٔا اة طظٞ "يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد 

% ي ٙوٚٔا 65,3ا ذ  اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

عاج % ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  ازباً 61,7راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 

 . 9.839=  4اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ " ذبفٚض  ●

اهعٌال١ ٗصخٍٔ اوٟ ةلشاس اهتعاًى ً  اة طظٞ " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ  

ي ٙوٚٔا راًعاج % 59,3اهزٜ ةظعٟ اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

% ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  58,7اهصعاع اشباه بِظبٞ 

 . 9.181=  4ٗاألٓوٚٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا
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را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ" اهرتٗٙس  ●

د ا ذ  اهزٜ ةظعٟ هواذًاج ازبذٙذٝ اهع ةصذًٔا اة طظٞ " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚ

% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه 56اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

% ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد  52,6بِظبٞ 

 . 8.886=  4كاُث قٌٚٞ كا

هرتٗٙس را١ج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد صب١ٛ ح٣ٞ " ا ●

هواذًاج اسباهٚٞ اهع ةصذًٔا اة طظٞ " يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ا ذ  اهزٜ ةظعٟ 

% ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه 52اة طظٞ هتضصٚصٕ ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

%ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ صٚد  51,7بِظبٞ 

 . 7.276=  4كاُث قٌٚٞ كا

ةؼري اهِتا٢س اهظابصٞ إإ ةصاسب ُظا األٓذا  اهزٜ ةظعٟ كى ًّ ً طظاج  ●

ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ هتضصٚصٔا ًّ ةِظٍٚ اهفعاهٚاج اةاتوفٞي ٗٙشر  ٓزا إإ 

 ٗصذٝ ٓزٖ األٓذا  بؼلى كبري صٚد ٙلْ٘ اهتِاحع يف ًذ٠ اهصذسٝ اوٟ ذبصٚصٔا.
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 اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا: اهعالقاج اهعاًٞ رب اهفشٗق ب  مماسط6ٛ

 (6رذٗي  

صٚد ًذ٠  هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ 4ٙ٘   قٌٚٞ كا

اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ آتٌاَ اة طظٞ ب
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( إإ:6ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع  111 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗا  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ا ذ  ًّ اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد 

ٍ اإ صذ ًا  ٗ وري ًٔتٍ  ٜ ُظبٞي بٌِٚا ركش هفعاهٚٞ ًاي يف ص  ل ذبتى ح٣ٞ ًٔت

اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ  اهعالقاج% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘  96

ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ا ذ  ًّ اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ث اهعالقٞ %  ُٔا وري ًٔتٌٞ ٗكا1,6ُ%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش   3,3

 ي ٗٓٛ وري داهٞ. =  4وري داهٞ ب  اهصعاا   صٚد كاُث قٌٚٞ كا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 95,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ اهف٣اج اهع ػبا دا٘ةٔا هوضض٘س" 

اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ل ةزكش %  ْ 2,6اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج  91,7 ٜ ُظبٞ  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ اهف٣اج اهع ػبا 

ًاي  %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ6دا٘ةٔا هوضض٘س" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

=  4%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا3,3حٌٚا ركش 

 ي ٗٓٛ وري داهٞ.

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع  95,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ًلاْ اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ل ةزكش  ٜ ُظبٞ  ُٔا  2,6ش هفعاهٚٞ ًاي ٗرك

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 88وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ ًلاْ اهفعاهٚٞ" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞ ي  6,6حٌٚا ركش %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي  5,3ًاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘  =  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,11ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع  92 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ة٘قٚث اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد 
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%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ل ةزكش  ٜ ُظبٞ  ُٔا وري 6اهٚٞ ًاي ٗركش هفع

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 87,3ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ة٘قٚث اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ 

ي  ًٔتٌٞ%  ُٔا وري  5,3ٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش %  ْ اة طظٞ ًٔت7,3ًٌاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘  =  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,15ًعِ٘ٙٞ 

 اهصعاع% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 94,8 ْ ُظبٞ  ●

اهع طٚتٍ اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " إاذاد بشُاًس ضبذد هوٌ٘ ٘ااج 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ 5,3ًِاقؼتٔا الالي اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ 76%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 4,9اإ صذ ًاي حٌٚا ركش ُظبٞ 

مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "إاذاد 

ج اهع طٚتٍ ًِاقؼتٔا الالي اهفعاهٚٞ" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ بشُاًس ضبذد هوٌ٘ ٘اا

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي  7,3%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 16,7ًاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ =  4ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,11ًعِ٘ٙٞ 

عاًٞ يف راًعاج اهصعاع % ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اه 86 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗا  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " إبال  اةؼاسك  يف اهفعاهٚٞ بلى 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ 8اةعوً٘اج اةتعوبٞ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ 72%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 6ًاي حٌٚا ركش ُظبٞ 

ٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "إبال  اةؼاسك  اهعالقاج اهعاً

%  ْ 14,8اةتعوبٞ" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش  اةعوً٘اجيف اهفعاهٚٞ بلى 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ 13,3اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 

 .1,15ت٠٘ ًعِ٘ٙٞ ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظ =  4صٚد كاُث قٌٚٞ كا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع  83,3 ْ ُظبٞ  ●

يف اهفعاهٚٞ "   اهش٢ٚظٚ اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ اةتضذح  

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 11اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج 74,6ٔتٌٞي بٌِٚا ركش %  ُٔا وري 6,7ًُظبٞ 
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اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ اةتضذح  اهش٢ٚظٚ   

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي  12يف اهفعاهٚٞ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

=  4اهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ د13,3حٌٚا ركش 

 .1,15ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 79,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ ازبٌٔ٘س اةظتٔذ " اِذ االطتعذاد 

%  ُٔا وري 6ٌٚا ركش ُظبٞ %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي ح12,7هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 71ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ازبٌٔ٘س اةظتٔذ " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي 

ي ٗكاُث ًٔتٌٞ%  ُٔا وري 14%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًا ي حٌٚا ركش 18ٗركش 

 .1,15ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4قٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كااهعال

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 75,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ازبٌٔ٘س اةؼاسن ٗيبٚعٞ 

ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي  ٞاة طظ%  ْ 11,3ًؼاسكتٕ" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ 62,6%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 13,3حٌٚا ركش ُظبٞ 

اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ازبٌٔ٘س 

%  ْ اة طظٞ 18,7اةؼاسن ٗيبٚعٞ ًؼاسكتٕ" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد 16,7ي حٌٚا ركش ًٔتٌٞ اإ صذ ًا

 .1,111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  =  4كاُث قٌٚٞ كا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 75,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ًّ طٚت٘إ ةِظٍٚ اةِاقؼاج يف صاي 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي 15,3ٗر٘دٓا " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ 66%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 9,3حٌٚا ركش ُظبٞ 

اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ ًّ طٚت٘إ 

  ْ% 19,3ذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش ةِظٍٚ اةِاقؼاج يف صاي ٗر٘دٓا " اِ
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ 12,6اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 

 .1,15ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 اهصعاع% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 93,3 ْ ُظبٞ  ●

ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ األٗقاج اةاصصٞ هوٌِاقؼاج " اِذ  اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ

% 2%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش ُظبٞ 4,6االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف 61,7 ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

األٗقاج اةاصصٞ هوٌِاقؼاج راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش  46" اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ي =  4%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا13,3

 .1,111ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

راًعاج اهصعاع % ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف 111 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ اهشطَ٘ اةاهٚٞ اةتعوبٞ ًّ 

 ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ  ُظبٞاةؼاسك " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي بٌِٚا ل ةزكش  ٜ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج 93,3اإ صذ ًاي  ٗ وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ اهشطَ٘ اةاهٚٞ اةتعوبٞ اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشب

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ 18,7ًّ اةؼاسك " اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ًاي حٌٚا ل ةزكش  ٜ ُظبٞ  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ صٚد كاُث 

 ي ٗٓٛ وري داهٞ.=  4قٌٚٞ كا
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اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ اِذ بَ ًصٚاغ ًذ٠ االهتضا-7

 االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا:

 ( 7رذٗي  

ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف  اهعالقٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞٙ٘   

 يف ازباًعٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا:

 

 ( إإ ًا ٙوٛ:7ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

را١ج ح٣ٞ "ًٔتٍ" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

%ي ةوٚٔا ح٣ٞ 83,7بِظبٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اة طظٞ 

 %.6ح٣ٞ "وري ًٔتٍ " بِظبٞ  %ي ح11,3ٍ"ًٔتٍ إإ صذ ًا" بِظبٞ 

را١ اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا صٚد بوغث ُظبٞ " ًٔتٍ " 

 %.78%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 89,3

اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري را١ج راًعاج اهصعاع  ●

اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ إإ صذ ًا اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا صٚد بوغث 

 %.7,3%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 13,3ُظبٞ "ًٔتٍ اإ صذ ًا" 

ًذ٠ اذَ االهتضاَ را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ  ●

باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًا صٚد 

 %.3,3%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 8,7بوغث ُظبٞ " وري ًٔتٍ" 

ٙؼري اهتضوٚى ا صصا٢ٛ هبٚاُاج ازبذٗي اهظابق إإ ٗر٘د حشٗق راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ  ●

ج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ب  مماسطٛ اهعالقا
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاةٍٔ اِذ االطتعذاد 

 . 1,15ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ دالهٞ  13,162=  4هفعاهٚٞ ًاي صٚد كاُث قٌٚٞ كا

باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ  ًّ اه٘ا   ةصذَ اهصعاع اهعاَ ُظبٚا ًّ صٚد ا هتضاَ ●

اهعالقاج اهعاًٞ اِذ االطتعذاد هفعاهٚٞ ًاي ٗٓزا ٙشر  إإ ات  إداساج اهعالقاج 

اهعاًٞ يف ً طظاج اهصعاع اهعاَ باهتِظٍٚ ٗاهتاعٚا ٗاشبداج اةذسبٞ أِا يف 

 راًعاج اهصعاع اشباه. 

ً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًذ٠ رب اهفشٗق ب  مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبل8

اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًا:       االٓتٌاَ ب

 (8رذٗي  

صٚد ًذ٠  هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ 4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًا: اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔااالٓتٌاَ ب
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( إإ:8ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

% ًربربربّ إمجربربرباهٛ اِٚربربربٞ مماسطربربرب٘ اهعالقربربرباج اهعاًربربربٞ يف راًعربربرباج اهصعربربرباع        94,7 ْ ُظربربرببٞ  ●

ًٔتٌٞ بربرب " ةصربٌٍٚ رربذاٗي صًِٚربٞ ضبربذدٝ هالُتٔربا١ ًربّ         اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ 

ٍ % 8,7اهفعاهٚٞ "  حِا١ ةِفٚز حعاهٚربٞ ًرباي يف صرب  ركربش       ْ اة طظربٞ ًٔتٌربٞ اإ صربذ     ًربِٔ

% ًربربّ إمجربرباهٛ اِٚربربٞ  66ًربرباي حٌٚربربا ل ةربربزكش  ٜ ُظربرببٞ  ُٔربربا وربربري ًٔتٌربربٞي بٌِٚربربا ركربربش      

     ٔ تٌربٞ بربرب " ةصربٌٍٚ    مماسط٘ اهعالقاج اهعاًربٞ يف راًعرباج اهصعرباع اشبرباه  ْ ً طظربتٍٔ ً

%  ْ 47,3رربربذاٗي صًِٚربربٞ ضبربربذدٝ هالُتٔربربا١ ًربربّ اهفعاهٚربربٞ "  حِربربا١ ةِفٚربربز حعاهٚربربٞ ًربرباي ٗركربربش  

%  ُٔا وري ًٔتٌٞ ٗكاُث اهعالقربٞ وربري داهربٞ    6,7اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش  

ي ٗٓربٛ داهربٞ اِربذ ًظربت٠٘ ًعِ٘ٙربٞ       =  4ب  اهصعاا   صٚد كاُث قٌٚٞ كربا 

1,111. 

% ًربربربّ إمجربربرباهٛ اِٚربربربٞ مماسطربربرب٘ اهعالقربربرباج اهعاًربربربٞ يف راًعربربرباج اهصعربربرباع        94,7 ْ ُظربربرببٞ  ●

اةشةبعربربٞ  ا رربربشا١اجاسبلربربً٘ٛ ركربربشٗ  ْ ً طظربربتٍٔ ًٔتٌربربٞ بربربرب " ذبذٙربربذ ًٔوربربٞ هتِفٚربربز    

%  ْ 7,3باهفعاهٚٞ ًّ ً٘احصاج  ًِٚٞ  ٗ إداسٙٞ ٗوريٓربا "  حِربا١ ةِفٚربز حعاهٚربٞ ًرباي ٗركربش       

% ًربّ  62,7ا وربري ًٔتٌربٞي بٌِٚربا ركربش     %  ُٔرب 1,3اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚربا ركربش   

إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشبرباه  ْ ً طظربتٍٔ ًٔتٌربٞ    

برب "ذبذٙذ ًٔوٞ هتِفٚز ا رشا١اج اةشةبعٞ باهفعاهٚٞ ًّ ً٘احصاج  ًِٚٞ  ٗ إداسٙربٞ ٗوريٓربا   

% 8,6حٌٚربا ركربش   %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًرباي  46,7"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ي ٗٓربٛ داهربٞ    =  4 ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كربا 

 .1,111اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًربربربّ إمجربربرباهٛ اِٚربربربٞ مماسطربربرب٘ اهعالقربربرباج اهعاًربربربٞ يف راًعربربرباج اهصعربربرباع        95,3 ْ ُظربربرببٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ًلرباْ اهفعاهٚربٞ "  حِربا١ ةِفٚربز حعاهٚربٞ      

%  ْ اة طظربربٞ ًٔتٌربربٞ اإ صربربذ ًربرباي حٌٚربربا ل ةربربزكش  ٜ ُظربرببٞ  ُٔربربا وربربري    2,6اي ٗركربربش ًربرب

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعرباج اهصعرباع   88ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب " ذبذٙذ ًلاْ اهفعاهٚٞ "  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُربث اهعالقربٞ   6,6اي حٌٚا ركش %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ 5,3ً

 .1,11ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 91,7 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "صزض اةلاْ اةاصأ الُعصاد اهفعاهٚٞ " 

%  ُٔا 1,3%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش ١8 ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش  حِا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 62,7وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

ًٔتٌٞ برب "صزض اةلاْ اةاصأ الُعصاد اهفعاهٚٞ "  حِا١   ً طظتٍٔاهصعاع اشباه  ْ 

%  ُٔا 3,3اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًا ي حٌٚا ركش  %  ْ 34ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ =  4وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,11اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 88,7 ْ ُظبٞ  ●

اهذا٘اج اشباعٞ حبض٘س  اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "االُتٔا١ ًّ إسطاي

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 9,3اهفعاهٚٞ"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ 62%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 4ُظبٞ 

يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب "االُتٔا١ ًّ إسطاي اهذا٘اج 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ 33,3حبض٘س اهفعاهٚٞ"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش اشباعٞ 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ 4,7صذ ًاي حٌٚا ركش 

 .1,111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4كا

 اهصعاع% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 87,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "اهتضصق ًّ ق٘ا٢ٍ  مسا١ اةؼاسك "  حِا١ 

%  ُٔا 8%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش ُظبٞ 7,3ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 61,7وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

رب "اهتضصق ًّ ق٘ا٢ٍ  مسا١ اةؼاسك "  حِا١ ةِفٚز اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ ب

%  ُٔا وري 2%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 35,3حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ =  4ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,15ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 
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يف راًعاج اهصعاع % ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ 96,7 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ ازبٔاج ا االًٚٞ اهع طتصَ٘ 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ 3,3بتغعٚٞ اهفعاهٚٞ ُٗؼش حعاهٚاةٔا"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ 59,3اإ صذ ًاي حٌٚا ل ةزكش  ٜ ُظبٞ  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

القاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " اِٚٞ مماسط٘ اهع

ذبذٙذ ازبٔاج ا االًٚٞ اهع طتصَ٘ بتغعٚٞ اهفعاهٚٞ ُٗؼش حعاهٚاةٔا"  حِا١ ةِفٚز 

%  ُٔا وري 11,3%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 49,3حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

ي ٗٓٛ داهٞ اِذ =  4ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,11ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 86 ْ ُظبٞ  ●

ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ةِظٍٚ دبٔٚضاج ا قاًٞ هوضٚ٘  صاي اسبارٞ هزهم" 

ُظبٞ  %  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش8,7 حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف 65,3%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 5,3

راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ةِظٍٚ دبٔٚضاج ا قاًٞ هوضٚ٘  صاي 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا 18اسبارٞ هزهم"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

=  4ٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا%  ُٔا وري 16,7ًركش 

 .1,11ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 84,7 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " صزض األيعٌٞ ٗ اةؼشٗباج اهع طٚتٍ 

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا 11,6كش ةصذمئا"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗر

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ 67,3%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 6,7ركش ُظبٞ 

اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "صزض األيعٌٞ ٗ  اهصعاعاهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 

ًٔتٌٞ %  ْ اة طظٞ 46اةؼشٗباج اهع طٚتٍ ةصذمئا"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ 6,7اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 

 .1,11ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4كا
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

(9رذٗي  

ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ يف  اهعالقٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞٙ٘   

 ٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًا:بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًع

 ( إإ ًا ٙوٛ:9ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

را١ج ح٣ٞ "ًٔتٍ" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

%ي ةوٚٔا ح٣ٞ " ًٔتٍ 77إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اة طظٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ ًا بِظبٞ 

 %.5,3%ي حٍ ح٣ٞ "وري ًٔتٍ " بِظبٞ 17,7إإ صذ ًا " بِظبٞ 

را١ اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

%ي 91إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ صٚد بوغث ُظبٞ " ًٔتٍ " 

 .%62ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري  ●

اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ صٚد بوغث ُظبٞ 

 %.7,3%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 17,7"ًٔتٍ اإ صذ ًا" 

إ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗ ●

اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ صٚد بوغث ُظبٞ " 

 %.4,7%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 8وري ًٔتٍ" 

ٙؼري اهتضوٚى ا صصا٢ٛ هبٚاُاج ازبذٗي اهظابق إإ ٗر٘د حشٗق راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ  ●

القاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ب  مماسطٛ اهع
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االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاةٍٔ  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞي 

ٗٓٛ االقٞ  1,15ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ دالهٞ  13,497= 4صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 ًت٘طعٞ.

ع اهعاَ ًّ صٚد االهتضاَ باةعاٙري  حِا١ ةِفٚز ةؼري اهبٚاُاج اهظابصٞ إإ ةصذَ اهصعا ●

اهفعاهٚاجي ٗٓٛ ُتا٢س ةتفق ً  اهِتا٢س اهظابصٞ اهع ة٘    ْ ِٓان إهتضاًا ًّ 

اة طظاج اسبلً٘ٚٞ اِٚٞ اهذساطٞ ًصاسُٞ بغريٓا ًّ ً طظاج راًعاج اهصعاع 

 اشباه. 

ٗاشباعٞ ًّ صٚد اهفشٗق ب  مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ رب 11

 اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا:

 (11رذٗي  

صٚد  هذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ 4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 عذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا:اةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ ب
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

( إإ:11ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 89,3 ْ ُظبٞ  ●

بعذ االُتٔا١ ًّ  "اهفعاهٚٞاسبلً٘ٛ ركشٗا  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ًشاقبٞ ُؼاياج 

% ًٍِٔ 4% ًٍِٔ  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش8,6حعاهٚٞ ًاي يف ص  ركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف 58,7 ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ًشاقبٞ ُؼاياج اهفعاهٚٞ" بعذ االُتٔا١ 

%  ُٔا وري 13,3%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش  48ي ٗركش ًّ حعاهٚٞ ًا

ي =  4ًٔتٌٞ ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 .1,111ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 88 ْ ُظبٞ  ●

ٍٔ ًٔتٌٞ برب " اهتعاًى ً  ًؼاكى اهتِفٚز" بعذ االُتٔا١ ًّ ةِفٚز ركشٗا  ْ ً طظت

%  ُٔا وري 1,7%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 11,3حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 56ًٔتٌٞي بٌِٚا ركش 

ا رشا١اج اةشةبعٞ باهفعاهٚٞ ًّ  اشباه  ْ ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب "ذبذٙذ ًٔوٞ هتِفٚز

%  ْ 49,3ً٘احصاج  ًِٚٞ  ٗ إداسٙٞ ٗوريٓا" بعذ االُتٔا١ ًّ ةِفٚز حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ 12,6اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 

 .1,111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ =  4صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 اهصعاع% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 87,3 ْ ُظبٞ ●

اسبلً٘ٛ ركشٗا  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ذبضري اهتصشٙش اهِٔا٢ٛ"  حِا١ ةِفٚز حعاهٚٞ 

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي بٌِٚا 4%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش11,6ًاي ٗركش 

عاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ْ % ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اه55,3ركش 

% 31,3ً طظتٍٔ  ًٔتٌٞ برب "ذبضري اهتصشٙش اهِٔا٢ٛ" بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًاي ٗركش

%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ 13,3 ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش

 .1,11ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  =  4صٚد كاُث قٌٚٞ كا

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 86 ْ ُظبٞ  ●

ركشٗا  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب " ة٘صٙ  اطتٌاساج اهتصٍٚٚ يف ُٔاٙٞ اهفعاهٚٞ ةعشحٞ سسا١ 
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اةؼاسك  ٗ اسبض٘س يف  طو٘ب اهعش ي اةؼشحْ٘ي  ًظت٠٘ اهتعاْٗ ٗاةؼاسكٞ " 

% 4 ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش % 14بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًاي ٗركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف 27,3ي بٌِٚا ركش ًٔتٌٞ ُٔا وري 

راًعاج اهصعاع اشباه  ْ ً طظتٍٔ ًٔتٌٞ برب "ة٘صٙ  اطتٌاساج اهتصٍٚٚ يف ُٔاٙٞ 

 اهفعاهٚٞ ةعشحٞ سسا١ اةؼاسك  ٗاسبض٘س يف اطو٘ب اهعش ي اةؼشحْ٘ي ًظت٠٘

%  ْ اة طظٞ ًٔتٌٞ اإ صذ 46اهتعاْٗ ٗاةؼاسكٞ " بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞي ٗركش 

 4%  ُٔا وري ًٔتٌٞي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ صٚد كاُث قٌٚٞ كا46,7ًاي حٌٚا ركش 

 .1,15ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ = 

 (11رذٗي  

ذ٠ االهتضاَ  باةعاٙري اهع ًصٚاغ ًيف  اهعالقٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞٙ٘   

 ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا :

 ( إإ ًا ٙوٛ:11ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

را١ج ح٣ٞ "ًٔتٍ" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

%ي ةوٚٔا ح٣ٞ " 71داسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف اة طظٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا بِظبٞ إ

 %.9,3%ي حٍ ح٣ٞ "وري ًٔتٍ " بِظبٞ 19,7ًٔتٍ إإ صذ ًا " بِظبٞ 

را١ اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا  ●

ًعٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا صٚد بوغث ُظبٞ " ًٔتٍ " إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازبا

 %.52,7%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 87,3
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري  ●

وغث اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا صٚد ب

 %.11,7%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 48,7ُظبٞ " ًٔتٍ اإ صذ ًا" 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري  ●

اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعٞ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًا صٚد بوغث 

 %.4اهصعاع اهعاَ بِظبٞ  %ي ٙوٚٔا16,7ُظبٞ " وري ًٔتٍ" 

ٙؼري اهتضوٚى ا صصا٢ٛ هبٚاُاج ازبذٗي اهظابق إإ ٗر٘د حشٗق راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ  ●

ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ 

االهتضاَ باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاةٍٔ بعذ االُتٔا١ ًّ 

ٗٓٛ  1,15ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ دالهٞ  14,463=  4حعاهٚٞ ًاي صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 االقٞ ًت٘طعٞ.

ًّ اه٘ا    ٙضا ةصذَ ً طظاج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ ًّ صٚد االهتضاَ  ●

باةعاٙري اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاةٍٔ بعذ االُتٔا١ ًّ حعاهٚٞ ًاي 

كاْ اهصعاع اهعاَ  ٙضا األكخش إهتضاًا حٌٚا ٙتعوق مبعاٙري ٗٓٛ ُتٚزٞ يبٚعٞ صٚد 

قبى ٗاحِا١ ةِفٚز اهفعاهٚاجي ٗٓ٘ ٙ كذ  ٙضا  ْ إداساج اهعالقاج اهعاَ باهصعاع اهعاَ 

يف اةٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ ميلّ االاتٌاد اوٚٔا بص٘ٝ يف ةِظٍٚ اهفعاهٚاجي يف ص  

ّ ازبٔذ هإلسةصا١ بإداساج اهعالقاج  ْ راًعاج اهصعاع اشباه ؼبتاش إإ ًضٙذ ً

 اهعاًٞ يف ٓزا اتاي.
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ًذ٠ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد رب 14

 ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج:

 (14رذٗي  

صٚد  اسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّهذالهٞ اهفشٗق ب  مم 4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج:

( إإ:14ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع 95,3 ْ ُظبٞ  ●

٘ااذ ٗ ُظٌٞ سمسٚٞ ذبذد دٗس اهعالقاج اهعاًٞ يف اسبلً٘ٛ ركشٗا  ُٕ" ة٘رذ ق

% ًٍِٔ  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ل ةزكش 2,7دبٔٚض اهفعاهٚاج"ي يف ص  ركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج 92 ٜ ُظبٞ ًٍِٔ  ُٔا وري ًت٘حشٝي بٌِٚا ركش 

٘حشٝ اإ صذ ًاي %  ُٔا ًت2,7اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ُٔا ًت٘حشٝي ٗركش 

%  ُٔا وري ًت٘حشٝ ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث 1,3حٌٚا ركش 

 =  4قٌٚٞ كا
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 92 ْ ُظبٞ  ●

ًٍِٔ  ُٔا % 2,7"ي يف ص  ركش  هوفعاهٚاجركشٗ  ُٕ" ةت٘حش ا ًلاُاج اةاهٚٞ اهالصًٞ 

% ًّ 93,3% ًٍِٔ  ُٔا وري ًت٘حشٝي بٌِٚا ركش 1,3ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش

إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ُٔا ًت٘حشٝي ٗركش 

%  ُٔا وري ًت٘حشٝ ٗكاُث اهعالقٞ وري 1,3%  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 5,3

 =  4كاُث قٌٚٞ كاداهٞ ب  اهصعاا  صٚد 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 92 ْ ُظبٞ  ●

% 2ركشٗ  ُٕ "ةت٘حش هذٍٙٔ االًلاُاج اهفِٚٞ اهالصًٞ  قاًٞ حعاهٚٞ"ي يف ص  ركش 

% 91,3% ًٍِٔ  ُٔا وري ًت٘حشٝي بٌِٚا ركش 4ركشًٍِٔ  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا 

إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ُٔا ًت٘حشٝي ًّ 

%  ُٔا وري ًت٘حشٝ ٗكاُث اهعالقٞ 4%  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 6,7ٗركش 

 =  4وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 اهصعاعج % ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعا91,3 ْ ُظبٞ  ●

اسبلً٘ٛ ركشٗ  ُٕ "ةظتاذَ األطاهٚا اهعوٌٚٞ ٗحب٘ذ اهعٌوٚاج يف دبٔٚض 

% ًٍِٔ  ُٔا 4,7% ًٍِٔ  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش6اهفعاهٚٞ"ي يف ص  ركش 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج 86,7وري ًت٘حشٝي بٌِٚا ركش 

%  ُٔا 3,3%  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش 11ش اهصعاع اشباه  ُٔا ًت٘حشٝي ٗرك

=  4وري ًت٘حشٝ ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا

 

% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ مماسط٘ اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع  91 ْ ُظبٞ  ●

ص  ركش اسبلً٘ٛ ركشٗ  ُٕ" ٙ٘رذ ُظاَ هوٌعوً٘اج الاه بإرشا١ اهفعاهٚاج "ي يف 

% ًٍِٔ  ُٔا وري ًت٘حشٝي بٌِٚا ركش 4,7% ًٍِٔ  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش7,3

اهعالقاج اهعاًٞ يف راًعاج اهصعاع اشباه  ُٔا  مماسط٘% ًّ إمجاهٛ اِٚٞ  83,3

%  ُٔا وري ًت٘حشٝ 2%  ُٔا ًت٘حشٝ اإ صذ ًاي حٌٚا ركش  14,7ًت٘حشٝي ٗركش 

 =  4اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب 
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يف اداسٝ  ٗاهتِظٌٚٚٞةؼري اهِتا٢س اهظابصٞ إإ ةصاسب ُظا ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ  ●

اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج كٌا ٙش٠ اهعاًوْ٘ يف ً طظاج ازباًعاج 

اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ اِٚٞ اهذساطٞي ٗإْ ةصذًث ً طظاج راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 

 بؼلى ُظيب.

 اطتاذًَّ اه٘ا   ةؤالش ً طظاج راًعاج اهصعاع اشباه ًّ صٚد االاتٌاد اوٟ  ●

األطاهٚا اهعوٌٚٞ ٗحب٘ذ اهعٌوٚاج يف دبٔٚض اهفعاهٚٞي إ احٞ إإ اذَ ٗر٘د ُظاَ 

هوٌعوً٘اج الاه بإرشا١ اهفعاهٚاجي ٗٓ٘ ًا ٙتعوا ًّ ٓزٖ اة طظاج  ْ ةعٌى اوٟ 

 ا الالي اهفرتٝ اةصبوٞ.اهرتكٚض اوٟ ةع٘ٙش ٓزٖ ازب٘اُ

 (13رذٗي  

ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ًصٚاغ يف  اهعالقٞ ب  ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞٙ٘   

 :ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج

 ( إإ ًاٙوٛ:13ةؼري بٚاُاج ازبذٗي  

ٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ را١ج ح٣ٞ "ًت٘حش" يف اةشةب ●

%ي ةوٚٔا ح٣ٞ " إإ صذ 91ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج بِظبٞ 

 %.15,3%ي حٍ ح٣ٞ "وري ًت٘حش " بِظبٞ 44,3ًا " بِظبٞ 
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

ِٚٞ را١ اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ة٘احش ا ًلاُٚاج اهف ●

ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج صٚد بوغث ُظبٞ " ًت٘حش " 

 %.89,3%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اشباه بِظبٞ 94,7

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ة٘احش  ●

فعاهٚاج صٚد بوغث ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اه

 %.5,3%ي ٙوٚٔا اهصعاع اهعاَ بِظبٞ 39,3ُظبٞ " ًٔتٍ اإ صذ ًا" 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ ة٘احش  ●

ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاج صٚد بوغث 

 %.4صعاع اهعاَ بِظبٞ %ي ٙوٚٔا اه48,7ُظبٞ " وري ًٔتٍ" 

ٙؼري اهتضوٚى ا صصا٢ٛ هبٚاُاج ازبذٗي اهظابق إإ ٗر٘د حشٗق راج دالهٞ إصصا٢ٚٞ  ●

ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ 

ة٘احش ا ًلاُٚاج اهفِٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ يف اداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ هتزٔٚض اهفعاهٚاجي صٚد 

 . 1,15ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ دالهٞ  14,141=  4قٌٚٞ كا كاُث
 

رب اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّ صٚد 12

 اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚاج:

 (12رذٗي  

صٚد   ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاشباعٞ ًّهذالهٞ اهفشٗق ب  مماسطٛ اهعالقاج اهعاًٞ يف  4ٙ٘   قٌٚٞ كا

 اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚاج:
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 ( إإ ًا ٙوٛ:12زبذٗي  ةؼري بٚاُاج ا

را١ج ح٣ٞ "اذَ ة٘حش ا ًلاُاج اهبؼشٙٞ اةذسبٞ" يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد  ٍٓ  ●

اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف دبٔٚض اهفعاهٚاج يف ازباًعاج 

%ي ةوٚٔا ح٣ٞ "اذَ ذبذٙذ اه٘ارباج ٗاةظ ٗهٚاج 41,6اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

%ي " حٍ 18%ي حٍ ح٣ٞ "اذَ ةف٘ٙض اهصالصٚاج  ٗ  عفٔا" ٗرهم بِظبٞ 18,3 " بِظبٞ

%ي حرب "اذَ ةعاْٗ ازبٔاج األالش٠ يف 11,6"اهشٗة  ٗةعصذ ا رشا١اج ا داسٙٞ" بِظبٞ 

% ي حٍ "اذَ ة٘احش ا ًلاُاج اهفِٚٞ اهالصًٞ " ٗرهم 9ةِفٚز اهفعاهٚاج ٗرهم بِظبٞ 

 %.6,3حش اهتٌ٘ٙى اهالصَ " بِظبٞ % ي ٗ الريا ح٣ٞ "اذَ ة٘ا7,3بِظبٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد " اذَ ة٘حش ا ًلاُاج  ●

اهبؼشٙٞ اةذسبٞ " كؤصذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض 

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع 31اهفعاهٚاج يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

 4%ي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا11,3لً٘ٛ بِظبٞ اسب

 .1.111ي ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 2.946= 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد "اذَ ذبذٙذ اه٘ارباج  ●

اج ٗاةظ ٗهٚاج" كؤصذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚ

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 46يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

ي 3.95=  4%ي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا11,6بِظبٞ 

 .1.111ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد "اذَ ةف٘ٙض اهصالصٚاج  ٗ  ●

عفٔا" كؤصذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف دبٔٚض اهفعاهٚاج يف  

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 42,7ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

ي 4.381=  4%ي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا11,3بِظبٞ 

 .1.11ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد " اهشٗة  ٗةعصذ ا رشا١اج  را١ج ●

ا داسٙٞ " كا صذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚاج يف 

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 12ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

ي 3.713=  4  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا%ي ٗكاُث اهعالقٞ داهٞ ب9,3بِظبٞ 

 .1.11ٗٓٛ داهٞ اِذ ًظت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد " اذَ ة٘احش ا ًلاُاج  ●

اهفِٚٞ اهالصًٞ" كؤصذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف دبٔٚض اهفعاهٚاج 

%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ 8,7رهم بِظبٞ يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗ

 .4.93=  4%ي ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا6بِظبٞ 

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد "اذَ ة٘احش اهتٌ٘ٙى اهالصَ "  ●

ٚاج يف ازباًعاج كؤصذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاه

%ي 6%ي ٙوٚٔا راًعاج اهصعاع اسبلً٘ٛ بِظبٞ 6,7اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

 .4.729=  4ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا

را١ج راًعاج اهصعاع اشباه ٗاسبلً٘ٛ يف ُفع اةشةبٞ ًّ صٚد "اذَ ةعاْٗ  ●

صذ اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج ازبٔاج األالش٠ يف ةِفٚز اهفعاهٚاج " كؤ

%ي 5,3اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚاج يف ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ٗرهم بِظبٞ 

 .4.729=  4ٗكاُث اهعالقٞ وري داهٞ ب  اهصعاا  صٚد كاُث قٌٚٞ كا

ةؼري اهِتا٢س اهظابصٞ إإ اسةفاع ُظا اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف  ●

ٔٚض اهفعاهٚاج يف ً طظاج راًعاج اهصعاع اشباه اِٚٞ اهذساطٞ ًصاسُٞ مب طظاج دب

اهصعاع اهعاَي ٗٓ٘ ًا ٙتعوا  شٗسٝ اهعٌى اوٟ إػباد صو٘ي ُارضٝ  زٖ اةع٘قاج 

الاعٞ حٌٚا ٙتعوق باهتذسٙا ٗاهتع٘ٙش ٗذبذٙذ اه٘ارباج ٗاةظ٣٘هٚاج ٗاهتاوأ ًّ 

 َ إإ وري رهم ًّ اةع٘قاج.اهشٗة  ا داسٜ ٗة٘حري اهتٌ٘ٙى اهالص
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النتائج العامة:
ِٓان اهعذٙذ ًّ اهِتا٢س اهع ة٘عوث إهٚٔا اهذساطٞي ًّ  ٌٓٔا:

رب  بشص اهفعاهٚاج اهع ذبشه إداساج اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاج ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ  1

ىي ٗاألٓوٚٞ كاُث اة اشاجي ةوٚٔا اهِذٗاجي حاةعاس ي حٍ اةِتذٙاجي ٗسش اهعٌ

اةظابصاجي ٗ الريا اسبفالج.

رب آتٌث إداساج اهعالقاج اهعاًٞ يف ً طظاج ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ ًّ الالي 4

ي ة٘حٚق اهصوٞ ب  اة طظٞ ذبظ  اهص٘سٝ اهزِٓٚٞ هوٌ طظٞةِظٍٚ اهفعاهٚاج باهعٌى اوٟ 

شبذًاج اهع ٗمجٔ٘سٓاي ارتزاب اٌال١ رذدي ةضٗٙذ ازبٌٔ٘س باهبٚاُاج ٗاةعوً٘اج ص٘ي ا

ةصذًٔا اة طظٞي ذبفٚض اهعٌال١ ٗصخٍٔ اوٟ ةلشاس اهتعاًى ً  اة طظٞي ٗ الريا اهرتٗٙس 

 هواذًاج ازبذٙذٝ اهع ةصذًٔا اة طظٞ.

را١ج راًعاٍج اهصعاع اهعاَ يف اةشةبٞ األٗإ ًّ صٚد ًصٚاغ ًذ٠ االهتضاَ باةعاٙري  3

اهفعاهٚاج ٗرهم يف طبتوف اةشاصى  قبىي  اهع ةصَ٘ بٔا إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ يف ةِظٍٚ

  حِا١ي بعذ( ةِظٍٚ اهفعاهٚٞي ٗرهم ًصاسُٞ مب طظاج راًعاج اهصعاع اشباه.

رب ةشكضج  بشص اةع٘قاج اهع ة٘ارٕ إداسٝ اهعالقاج اهعاًٞ حٟ دبٔٚض اهفعاهٚاج يف 2

ذبذٙذ ازباًعاج اسبلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ يف اذَ ة٘حش ا ًلاُاج اهبؼشٙٞ اةذسبٞي اذَ 

اه٘ارباج ٗاةظ ٗهٚاجي اذَ ةف٘ٙض اهصالصٚاج  ٗ  عفٔاي اهشٗة  ٗةعصذ ا رشا١اج 

ا داسٙٞي اذَ ةعاْٗ ازبٔاج األالش٠ يف ةِفٚز اهفعاهٚاجي اذَ ة٘احش ا ًلاُاج اهفِٚٞ 

 اهالصًٞي ٗ الريا اذَ ة٘احش اهتٌ٘ٙى اهالصَ.
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 ًعاٙري ةِظٍٚ اهفعاهٚاج يف إداساج اهعالقاج اهعاًٞ بازباًعاج اهظع٘دٙٞ
 

التوصيات:
هوتاعربٚا ٗا اربذاد اةظرببق اةربب  اوربٟ  طربع        رب  شٗسٝ  ْ ربض  اٌوٚٞ ةِظٍٚ اهفعاهٚرباج    1

اوٌٚٞ صتٟ ذبصق ا ذ  اةشر٘ ًِٔا. 

رب اوٟ ً طظاج راًعاج اهصعاع اشبرباه إاعربا١  ٌٓٚربٞ ٗ ٗه٘ٙربٞ هتربذسٙا اهعرباًو  حٚٔربا يف          4

إداساج اهعالقاج اهعاًٞ اوٟ  صذذ األطاهٚا اسبذٙخٞ يف اهتاعٚا ٗاهتِظٍٚ ٗاهتظ٘ٙق.

هربشٗٙت  ا داسٜ يف ً طظرباج ازباًعرباج اسبلً٘ٚربٞ ٗاألٓوٚربٞ      رب اهعٌربى اوربٟ كظربش صربذٝ ا       3

الاعٞ يف صبرباي ةِظربٍٚ اهفعاهٚرباج  اعربا١ اهفشعربٞ كاًوربٞ  داساج اهعالقرباج اهعاًربٞ يف         

إبشاص رٔ٘د اة طظٞ باهؼلى اهال٢ق.

رب ذبصٚق اهتعاْٗ اهبِا١ ب  ً طظاج اتاي اه٘اصذ بازباًعاج اسبلً٘ٚربٞ ٗاألٓوٚربٞ طرب٘ا١      2

 هفعاهٚاج اةؼرتكٞ هو٘ع٘ي إإ ُتا٢س  حضى ةع٘د باهِف  اوٟ اهعشح .يف ةِظٍٚ ا
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 املعاصرٚاالجتاِات املعرفٗٛ الٍعاً األخالق٘ ٔالٍعاً اإلعالو٘: قراٞٚ يف 
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 ملخـــص
 

تتياول ٍره الدزاسةُ سسةاٍامان ىيسيةُ ايتنًةُ الةًنًةُ   لَةه الع قةُ اة  الييةاو ا   قةٌ           

جتنةةةةانٌ مةةةةً يًةةةةا مالةةةةتىٍ تاةةةة  الع قةةةةُ ون قةةةةُ ا نةةةة و   ىىةةةةان الييةةةةاو       والييةةةةاو اا

اااجتنةةةانٌ ا  ةةةةسّ نالةةةةةاىىىٌ والتشةةةسيعٌ وااقتدةةةةاقٍا وتةةةةةدو الدزاسةةةُ قةةةةساَْ معسلًةةةةُ    

لاييسيان ا ن مًُ املعًازيُ الث ث: ىيسيُ املالةوولًُ ااجتنانًةُن ىيسيةُ التةالج ااجتنةانٌ      

ىالةةاىٌ وىيسيةةُ   ةة و التةةةالج ااجتنةةانٌ و  ةة   ىيسيةةةُ      اشةةةًَا: ىيسيةةُ   ةة و الىجةةةىق اا   

ايتنًُ الةًنًُ   ا ن وا وتعاجل الدزاسُ منىذجا   قزاسُ اليياو ا   قٌ يةىو ناِ ث ن 

مالةةتىيان لالر ةةس والوةةن  والرعةة( ا   قةةٌىن لةةر مالةةتىّ الر ةةس ا اىةةة السويةةٌ و ةة        

( ا   قةةٌ االالةةاىي الًةةىمٌ   املنازسةةُ    مالةةتىّ الوةةن  العةةة( اًينةةا يتعاةةف مالةةتىّ الرعةة      

ا ن مًُ ا و تب  الدزاسُ الرتااط البيًىٍ اة  املالةتىيان الث ثةُ  ًةا ي ةىٌ لَةه    قًةان        

ا نةةة و ا يةةةا اةةةالسجىج  س  املسجعًةةةُ ا   قًةةةُ املوسالةةةُ كةةةا ناةةةِ مالةةةتىيان الر ةةةس والعةةةة(   

واملنازسُ ا ن مًُ املتحدقَا   
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 ا قدم  

         ٘ ٔيُ  1تقووًٕ ٌعرٖووٛ اذت ىٗووٛ القٗىٗووٛ يف اإلعووالً عمووٜ ئلٕٖووٛ األخالقوو٘ عمووٜ اإلعالووو

وعٍٜ عرب ٔسٗمٛ إعالوٗوٛ تقمٗيٖوٛ ئ    الرسالٛ اإلعالوٗٛ، فٗىا ٍٖبغ٘ يُ تكُٕ، قٗىٛ حتىن

ديٖوويٚ يف سووٗات اد ىوواع٘ ٔسعوواوٙ وعوو"، ٔلكووَ يف االٕقوو ا ئ االٕاقوو ا فوو ُ عالقووٛ         

، فقووي تكووُٕ 1األخالقوو٘ إلوواإلعالو٘ تعخووأ عوويٚ ي ووكاه عمووٜ الٍشووٕ املووأ ٕو يف وسووي    

سوٕت  العالقٛ ستئدٚ ئ وٍفصمٛ )ي( ٔوَ ثي ٖ شرك اإلعالً يف سٗاقات يخرٝ وجون سوٗات ال  

إلياف  حتقٗق الرإلح ئ إلسواقات يٖيٖٕلٕدٗوٛ و عويدٚ، ئ عالقوٛ و ياخموٛ )د( عٍويوا ٖكوُٕ        

االٌشووغاه إلالفعوون األخالقوو٘ ساقوورا دمٟٗووا عٍوويوا تٍشووغن املهسسووٛ إلقعوواٖا املٍّووٛ ٔوٕاثٗووق   

الشوورا اإلعالوٗووٛ وووجال، ئ ز( عٍوويوا ٖكووُٕ ادتاٌوود األخالقوو٘ سوواٟيا يف عىمٗووٛ اختووا        

 يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ ٔ لك ٌادو ٖٔقرتد وَ اذتالٛ املعٗاوٖٛ.   القراوات األخالقٗٛ

سوووادت العالقوووٛ املٍفصووومٛ )سالوووٛ ي( إلووو" الوووال" ٔإلووويودات شت مفوووٛ وععوووي األٌعىوووٛ       

      ٛ ٛ 2اإلعالوٗوٛ يف ال واوٖا القويٖي ٔاملعاصور )الٍعرٖوٛ السوم ٕٖ ٛ 3ٔالشوىٕلٗ ( فكاٌوو  4ٔالمربالٗو

عالووو٘ يف تمووك األٌعىووٛ عمووٜ الوور ي ووووَ يُ      األٖيٖٕلٕدٗووٛ اكوورك األسوواش يف الشووعُ اإل    

المربالٗووٛ ٔلوويت وفوواِٗي وعٗاوٖووٛ ديلٗووٛ ٔإلوواألخد االٍعوورٚ ادتيٖوويٚا ل ٌسوواُ ٔوكاٌ ووْ         

ارتاصٛ يف ال عبري حبرٖٛ ٔاملشاو ٛ الفعالٛ يف اذتٗواٚ السٗاسوٗٛ. ٔقوي إلورا الواه املعٗواوٙ       

ٔالووط حرسوو   وو    5إلشووكن ئقووح ووو  ظّووٕو ٌعرٖووٛ املسووهٔلٗٛ االد ىاعٗووٛ يف اإلعووالً     

وَ سٗح وا ٍٖبغ٘ يُ ٖكُٕ. ٔلعن ٌعرٖٛ املسهٔلٗٛ االد ىاعٗوٛ  وكم  وويخال إ     6وبادئ

العالقٛ امل ياخمٛ إل" الال" )سالٛ د( ٔ لك تماوٍا و  ظّٕو االٌشوغاه إلادتاٌود األخالقو٘    

      ٛ ٔاِ ىوواً األ ووادمبٗ"  ذوواه   7وووَ حوورا يصووشاد املٍّووٛ عوورب وٕاثٗووق الشوورا اإلعالوٗوو

ٔتشرٖعاتْ إلٕصفْ زتاال وعرفٗا ور مٖا يف ال كَٕٖ اإلعالوو٘ إلون يٌوْ    8قٗات اإلعالًيخال

يصبح وعٗاوٖا وٟٗسا يف اع ىاد إلراور االتصاه ادتىاِريٙ يف الغرد ٔخاودْ. ٔتع رب ٌعرٖوٛ  

اذت ىٗٛ القٗىٗٛ يُ الاه األخالق٘ و غري فاعال فٗىا ٍٖبغ٘ يُ ٖكُٕ إ  يٌوْ مبو  شت مو     

 ً ٔوس ٕٖاتْ ٖٔيفعّا إ  االوتباط إلالقٗىٛ )سالٛ ز(. زتاالت اإلعال
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ٔإ ا يخووأٌا العالقووٛ إلوو" األخالقوو٘ ٔاإلعالووو٘ إ  وسوو ٕٝ  خوور، يٙ عالقووٛ األخالقوو٘      

     ٘ ( تقمصو  تموك العالقوٛ    9إلالٍعي األخرٝ اكٗ وٛ )ال ٍفٗوأٙ ٔال شورٖع٘ ٔالقوإٌٙ  ٔامليٗوال

الق٘ و غريا تاإلعا ٖٔ مُٕ إلمُٕ الاه الساٟي إ  منٕ د": الٍىٕ ز )ي( الأٙ ٖكُٕ فْٗ األخ

)السٗاس٘ اإلق صادٙ( ِٕٔ الٍىٕ ز السواٟي، ٔالٍىوٕ ز الوأٙ ٖكوُٕ فٗوْ األخالقو٘ وو غريا        

(. ٔقوي  2وس قال وهثرا يف األٌعىٛ اكٗ وٛ )الٍىوٕ ز د( ِٔوٕ اذتالوٛ املعٗاوٖوٛ. )اٌعور وسوي        

ٙ ور ومٙ سٗوح تكوُٕ الوالت     ت ٍٕع ي كاه تمك العالقٛ إل" ٌعاً لربال٘ ٔ خور سوم ٕ  

املكٌٕوووٛ )اإلعالوووو٘ ٔال شووورٖع٘ ٔال ٍفٗوووأٙ ٔالقوووإٌٌ٘( إووووا تاإلعوووٛ لمىكوووُٕ السٗاسووو٘         

االق صادٙ يف اذتالٛ املر مٖٛ ئ وس قمٛ ٌسبٗا حبٗح ٖصبح اإلعالً سوم ٛ واإلعوٛ توهثر يف    

رز عووَ الووالت األخوورٝ يف اذتالووٛ المربالٗووٛ،  ووري يُ العالقووٛ ووو  ادتاٌوود األخالقوو٘ ال ختوو   

املعادلٛ الساإلقٛ وَ  ٌْٕ و غري فاعن ئ تاإل . ٔعمٗوْ، تكوُٕ ال اقوٛ اكر وٛ يف ال ىو       

يف الٍىووٕ ز )ي(  ات حبٗعووٛ سٗاسووٗٛ ٔاق صووادٖٛ ت عوواٖب فٗووْ االع بوواوات األخالقٗووٛ إلشووكن  

ٔ حوٍٕٖيب( إ    10ثإٌٙ، ٔإلاملقاإلن ت شٕه ال اقٛ اكر ٛ )ئ يف ال اوٖا إل عبري والك إلَ ٌيب

 ألخالق٘ ف صبح املكٌٕات األخرٝ ت شرك يف إحاوٓ ٔلٗ  خاودا عٍْ )الٍىٕ ز د(. ا

ٔقوووي تعووويدت تصوووٍٗفات األٌعىوووٛ اإلعالوٗوووٛ وٍوووأ تصوووٍٗ  اسوووٗربت ٔإلرتسوووَ ٔ وووراًا      

إلٗوٛ ٔيٌعى ّوا اإلعالوٗوٛ    ٔ)الٍعرٖات األوإلعوٛ يف الصوشافٛ( سٗوح إو  إقوافٛ ال ذرإلوٛ األٔو      

ٛ وجوون ٌعوواً اليمبقراحٗووٛ االد ىاعٗووٛ ٌٔ  امل ووعثر ٌسووبٗا  فّووًٕ الوواه   11عوواً ارتيوووٛ العاووو

إلووويؤٓ 13، ٔإووو  يٖعوووا إقوووافٛ الٍعووواً ال ٍىوووٕٙ لوووئه ادتٍوووٕد. ٔ قووواً ٖٔموووٗي ؤا 12العووواً

   ٛ ٔئود تصوٍٗفْ الجالثو٘    14إل كٗٗ  تمك ال صٍٗفات عمٜ األٌعىٛ اإلعالوٗوٛ إلاملٍ قوٛ العرإلٗو

مل تو يمد ووَ اع ىواد عالقوٛ      )جتٍٗيٙ، وٕال٘، ٔو ٍٕع(،  ري يُ ِأٓ ال صٍٗفات العيٖيٚ
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اإلعالً إلالئلٛ امل غري اذتاسوي يف ال صوٍٗ  ٔمل تعّور االع بواوات األخالقٗوٛ إال وو  ٌعرٖوٛ        

االد ىاعٗووٛ يف اإلعووالً إلٕصووفّا عمووٜ  ووراو ٌعرٖووٛ اذت ىٗووٛ القٗىٗووٛ يف اإلعووالً       ٛاملسووهٔلٗ

ٌعرٖٛ وعٗاوٖٛ وعاصرٚ.        

يداٚ لمسم ٛ وجمىوا ٌقوري يف الٍعرٖوٛ     16ٔقي ظّرت الصشافٛ يف إلياٖٛ تاوغتّا يف القرُ 

ٔسووا حبكووي يُ  السووم ٕٖٛ الووط سووادت يف تمووك الفوورتٚ، ٔمل ٖكووَ الشووعُ األخالقوو٘ و ر     

الصشافٛ  اٌ  ٔسوٗمٛ فشسود ٔدٔوِوا يف ٌقون الواه السٗاسو٘ ااملعقويا إ  الرعٗوٛ الوط          

ٔتعور  ِوأا    15اع ربِا وٗكٗافٗم٘ وّىٛ فقو  يف دعون ارت واد السٗاسو٘ ي جور فعالٗوٛ.      

املٍ ق إ  ال فكك و  إلياٖٛ عصر ال ٍوٕٖر سٗوح تغوريت الٍعورٚ إ  وكاٌوٛ الفورد ٔيصوبح        

ا  راوٛ ٔصٕت ٔلْ سقٕت إٌساٌٗٛ ٔوسهٔلٗات،  ٔمنوٜ ووَ  لوك اذتوق يف     و غريا وس قال  

ٔقوي يدخمو  الٍعرٖوٛ المربالٗوٛ البعوي املعٗواوٙ يف        املعرفٛ ٔال عوبري اذتور عورب ٔسواٟن اإلعوالً.     

اإلعوووالً ووووَ إلٕاإلوووٛ وفووواِٗي سرٖوووٛ ال عوووبري ٔسرٖوووٛ الصوووشافٛ ٔسوووق ادتىّوووٕو يف ايُ ٖعمووويا    

اع ورب دوُٕ   و دُٔ يٙ قٕٗد خاصٛ وَ دّٛ السم ٛ. ٔقوي  ٔالرت ٗم عمٜ سرٖٛ اٌ قاه األفكا

ا قٗىوٛ سعواوٖٛ   سرٖٛ ال عبري ٔسرٖٛ الصوشافٛ س ٕات وٗن، يسي فالسفٛ عصر ال ٍٕٖر، يُ ا

تروم إ  وكاٌٛ الفرد ٔاس قاللٗ ْ ٔسقوْ يف ال عوبري ٔاالخ ٗواو. ٔمل ٖعوي ِوأا الفورد عت واز        

اٖآ إمنوا الفورد ِوٕ املالوك لو فكريٓ يف      يف ٌعرٚ إ  وَ مبم٘ عمْٗ تفكرْٖ ٌٔعرتْ إ  قعو 

سوووٗات ادتووويه ٔالٍقوووات يف دوووٕ وف وووٕك إلعٗووويا عوووَ يٙ إ ووورآ. ٔقوووي وّوووي   اإلوووْ اعوووَ         

الأٙ ٖعي اإصتٗن سرٖٛ الصوشافٛا يف الغورد، لم ذرإلوٛ المربالٗوٛ       16اذترٖٛا

ٔو وي يُ وبويي    يف الصشافٛ الط او يت وَ عصر ال ٍٕٖر إ  اذترد العاملٗوٛ الجاٌٗوٛ دويٖجا.   
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اسرٖووٛ الصووشافٛا يساسوو٘ يف الفكوور المربالوو٘، إال يٌووْ ٔوووَ الٍاسٗووٛ املٍّذٗووٛ ف ٌووْ قوورٔوٚ  

ي جوور وووَ يُ ٖكووُٕ قٗىووٛ يف املىاوسووٛ اإلعالوٗووٛ، يٙ يٌووْ وبوويي ٖووٕفر األوقووٗٛ لمىعرفووٛ        

ٔلمٍقووات ٔالٍقووي يف ال ىوو  المربالوو٘ ٔلووٗ  يف ٌعرٌووا قٗىووٛ وسوو قمٛ إلأاتووْ، ِٔووٕ مل ٖوورد يف 

. ٔقووي يثب وو  ال ذرإلوووٛ   17ات الشوورا اإلعالووو٘ دتىعٗووٛ الصوووشفٗ" األووورٖكٗ"    وٗجوو 

المربالٗٛ يف اإلعالً يُ االع ىاد عمٜ اذترٖٛ أسيِاا دُٔ الٍسق القٗىو٘ ٔاالد ىواع٘ الوأٙ    

ٖٕدْ تاوٚ ٖٔعب  تاوٚ يخرٝ ااذترٖٛ امل مقٛا عتٗي إل مك األسو  الوأٙ قاوو  عمّٗوا اسرٖوٛ      

او االقٕٖٛا ٔالصوشٗشٛا س  ٍصور لٍفسوّا يف دوٕ تٍافسو٘ إلعٗوي عوَ        الصشافٛا وَ يُ األفك

يٙ وقاإلووٛ ئ توويخن. ٔقووي إلووييت الشوورٔخف٘ ال ذرإلووٛ المربالٗووٛ تعّوور توويوظتٗا ٔتفاقىوو  إلعووي   

اذترد العاملٗٛ الجاٌٗٛ سٗح ظّورت ال كو الت اإلعالوٗوٛ ٔووا ترتود عوَ  لوك ووَ اس كواو          

الٍقات ٔاذتٕاو ٔإلواألخد ترادو  ال ٍوٕع     ل ٌ از اإلعالو٘ املك ٕد ٔاملرٟ٘ ٔتقمص  فرص

ٔالووريٙ املسوو قن ٔاسووب عاد الف٠ووات االد ىاعٗووٛ املي مقووٛ وووَ ارت وواد اإلعالووو٘ اإلخبوواوٙ        

 ٔالرتفّٗ٘ ٔإليي دٔو الئلٛ ٖمٕك ا ٖاألفق و  تغمٗد اإلعالً لالع باوات ال ذاوٖٛ.   

 ح وٍافوأ ديٖويٚ   ٔقي اسو يع  العورٔوٚ ال ٕقو  عٍوي ال ذرإلوٛ ٔورادع ّوا ٔتعيٖموّا ٔفو        

لميرٔز وَ ِأٓ الياٟرٚ الط ٔإُ  اُ وبيؤِا اذترٖٛ  ري يُ ال ذرإلٛ ساوتف٘ اجتآ وغواٖر  

ٔاملعٍووٗ"  يفقووي اذترٖووٛ املب غوواٚ يسوواش ٔدٕدِووا ٔاسوو ىراوِا. فقوواً طتبووٛ وووَ األ ووادمبٗ"   

يوجواه   اإلعالوٗ" ٔوداه الساسٛ ٔقادٚ الريٙ ووٍّي الورٔاد األٔاٟون ووَ البواسج" اإلعالووٗ"      

يف ارتىسٍٗٗات إليواسٛ ِأا ااالضترااا فٗىا ٖعورا   ِاؤلي السٕٖن 

ِٔ٘ دتٍٛ إلوادو إ    إلمذٍٛ سرٖٛ الصشافٛ ئاإلمذٍٛ ِاتشٍما 

 ٔ االٖوو ا  صوواسد زتمووط اال وواٖيا إٌشوواّٟا ِووٌٕرٙ لٗووٕش

وٟووٗ  داوعوٛ  ووٗكا ٕ، ٔإلٍّٗٗسود اسووي المذٍوٛ ٔ  لووك قصووي    ٔتريسوّا ؤإلوورت ِاتشوٍم،   

الرد عمٜ الٍقي املٕدْ ل عالً يف وسعلٛ االس كاو ٔوسوعلٛ وويٝ تويخن الئلوٛ يف اإلعوالً      

حت  إلعض العرٔا. ٔقوي قويو  المذٍوٛ تقرٖورا وفصوال يصوبح وردو  الٍعرٖوٛ ادتيٖويٚ يف          

و وي يُ ال قرٖور يسويخ دويال ٔاسوعا يف      .ا ٌٔعرٖٛ املسهٔلٗٛ االد ىاعٗوٛ يف اإلعوالً  اإلعالً ا

األٔساط اإلعالوٗٛ أوفعْا العيٖي وَ يصشاد ٔساٟن اإلعالً االباواٚا إال يُ صيآ اٌ قون  

إلشكن تيوظت٘ إ  اكٗ  السٗاس٘ ٔاأل ادمب٘ ثي املّين السقا خاصٛ وو  ظّوٕو وهلو     

ِووأا ال قرٖوور  لسووٗربت ٔ ووراً ٔإلاترسووُٕا سٗووح صووٍفٕا     18االٍعرٖووات األوإلوو  يف الصووشافٛا  

إلٕصووفْ إسوويٝ الٍعرٖووات األساسووٗٛ يف اإلعووالً اذتوويٖح ٔإلوويٖال عووَ الٍعرٖووٛ المربالٗووٛ ٔإُ    
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 اٌ  او يادا هلا يف املبادٙٞ الرٟٗسٛ.ٔقي اع ربت ِأٓ الٍعرٖٛ ادتيٖيٚ يُ الصوشافٛ سورٚ   

وووَ يٙ قٗووي،  ووري يُ عمّٗووا وسووهٔلٗٛ حوورك وعوواوٍّٗا لمٍقووات  ٔال إلووي هلووا يُ تسوو ى  لووريٙ   

رتف" يف الاه ٔيُ تقٗي ٌفسّا قبن يُ ت يخن الئلٛ يف سَ قٕاإل  يف الاه الجقوايف  اك

خاصٛ.  ٔقي حرس  الٍعرٖٛ    وبادٙٞ ٔوا ّٖىٍوا يف ِوأا ال ورك املبويي القاٟون إلوعُ ووَ        

وّاً الصشافٛ األساسٗٛ: تٕقٗح قوٗي ال ىو  ٔ اٖ وْ. ٔقوي دخون الواه األخالقو٘ إلٕصوفْ         

عرٖووٛ و ووي يُ الٍعرٖووٛ حتىوون وردعٗووٛ اد ىاعٗووٛ إلاألسوواش. ٔترتوود عووَ    عٍصوور إلوواواا يف الٍ

الٍعرٖٛ الكجري وَ ال ٕدّات وٍّا تيخن الئلٛ إلٕصفّا وهسسٛ ممجمٛ لمىذ ىو  يف الشوعُ   

الجقايف )ٔلٗ  السٗاس٘( وجون السٗاسوات ارتاصوٛ إلوالعٍ  يف ال مفمٖوُٕ ٔالسوٍٗىا، ٔسويخ        

لٍمعووٛ ااملٕقووٕعٗٛا ااكاٖوويٚا إ  إعووالً    ٍِوواك يٖعووا حتووٕه يف اإلعووالً األورٖكوو٘ وووَ ا     

 اتفسريٙا ٔااس قصاٟ٘ا ل سّاً يف تٍٕٖر ادتىّٕو املم ق٘ إلالقعاٖا ٔسٗاقاتّا. 

وووَ داوعووٛ  ٔقووي تعرقوو  الٍعرٖووٛإ  الٍقووي ٔوٍّووا ٌقووي دووُٕ ٌوورئُ 

يسووووي البوووواسج" اإلعالوووووٗ"   إلٍٗووووٕ ٔا وووواوه ٌٕودٌسوووورتٌٔ ا 

ملعاصرَٖ يف ئؤإلا. فقي اعبرت اٌرئُا  يُ الٍعرٖات األوإل  ٌعرٖٛ ٔاسيٚ إلعوجموٛ يوإلو . ٔويٝ   ا

يُ الٍعرٖٛ اوتب   إلعرا تاوغت٘ مل ٖعي فْٗ الفرد وس قال ٔ ا سقٕت حبٗعٗوٛ إ  يصوبش    

السٗاسووٗٛ  ووعُ املهسسووات الٍيبٕٖووٛ ٔلٗسوو   ووعُ الفوورد  ٔاٌفصووم  املهسسووات اإلعالوٗووٛ     

الوريٙ العواً يف املعرفوٛ ٔال عوبري      سوق د ٔووَ ثوي يصوبح اذتويٖح زتويدا عوَ       إلئوِا عَ الفور 

ٔاع ورب إٌودٌسورتٌٔ ا إلوئوٓ يُ الٍعرٖوٛ تعوىٍ  الكوجري ووَ         19اإلعالً يف  لوك.  وسهٔلٗٛٔ

 ٖٔعي ٌقوي ادوُٕ ورٖونا    20الجغرات املعرفٗٛٔيٌّا يصبش  دمٞا وَ املاق٘.

يُ وفاِٗي اسوق ادتىّوٕو يف املعرفوٛا ٔ اسوق ادتىّوٕو       يِي ٌقي يخالق٘ لمٍعرٖٛ سٗح اع رب

يف الٕصٕه إ  ٔساٟن اإلعالًا ٔااإلعالً إلٕصفْ سم ٛ واإلعوٛا ايسواحري لربالٗوٛا تعٗوق سرٖوٛ      

الصشافٛ ٔدعا إ  ال شٕه وَ ِأٓ الٍعرٚ املٍفعٗٛ إ  ٌعرٖٛ وبيٟٗٛ عمٜ الٍشٕ الوأٙ صتويٓ   

 . األملاٌ٘ ا اٌ ايف ٌعرٖٛ الٕادبات العرٔوٖٛعٍي الفٗمسٕا 

ٔقوووي ظّووورت العيٖوووي ووووَ الٍعرٖوووات املعٗاوٖوووٛ يف اإلعوووالً يف سوووع٘ إ  جتوووأا او خوووأا  

الٍعرٖوووات السووواإلقٛ ٔإعوووادٚ الووواه األخالقووو٘ اإلقوووٕٚا إ  الووواه اإلعالوووو٘ فعّووورت يف         

ش العواِرٚ  الجىاٌٍٗٗات ٔخاوز السٗات الغرإلو٘ ٌعرٖوٛ اذت ىٗوٛ القٗىٗوٛ يف اإلعوالً الوط تويو       

السووووٗات االد ىوووواع٘  -امل مقوووو٘-اك ووووٕٝ-اإلعالوٗووووٛ  ي موووو  وكٌٕاِووووا )املرسوووون  

ٔاذتعوواوٙ( اٌ القووا وووَ وعٗوواو القوورد وووَ ئ البعووي عووَ وووَ القٗىووٛ. ٔحوورك  رٖشوو ٍم           
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    ٘ 21 مٗفٕود، يف   اإلاتْ عَ يخالقٗات اإلعالً، ٌعرٖوٛ يخوالت الٕدوٕد اإلٌسواٌ

اقووات فمسووفٛ عصوور ال ٍووٕٖر عووَ الفوورد املسوو قن ئ   سٗووح يعوواد الٍعوور يف افرت 

ااألٖيٖٕلٕدٗووٛ الفرداٌٗووٛا ٔ اع وورب يُ االٌسوواُ  ٔ يإلعوواد عقالٌٗووٛ ٔؤسٗووٛ ٔلووٗ  وسوو قال عووَ  

ال اوٖا ٔ ال ى . ٔقي دعا   مٗفٕود يف حرٔساتْ عَ يخالقٗات اإلعالً العاملٗٛ إ  اسرتاً 

يف  ن زت ى  ٔعمٗوْ ت عسو  املبوادئ     إلٕص   لك  رحا يساسا قياسٛ سٗاٚ االٌساُوبيي 

األخالقٗووٛ األخوورٝ. ٔإلوورات يف ال سووعٍٗٗات ٔوووَ إسووّاوات  مٗفووٕود يٖعووا ٌعرٖووٛ ال وو ل       

ٔتويعٕ إ  ال شوٕه ووَ ااألٌواا إ  اضتوَا       االد ىواع٘ يف اإلعوالً  

ت عاملٗوٛ إلعٗويٚ   ِٔوٕ ٖويعٕ يف توٍعريٓ األخالقو٘ إ  يخوال     ٔوإل  القٗىٛ إلادتىاعٛ اإلٌسواٌٗٛ.   

عَ املر مٖٛ الغرإلٗٛ ٔساقٍٛ إلسوّاوات الجقافوات ٔاذتعواوات اإلٌسواٌٗٛ  واومٛ الرت ٗوم       

ٛ   عمووووٜ  ٌٔبووووأ  قووووٗي الكراوووووٛ اإلٌسوووواٌٗٛ ٔالعيالووووٛ ال صوووواذتٗ

، ٌسوبٛ إ  اوالو    ٔسويٖجا إلورات ٌعرٖوٛ ورإلو  إلوٕتر     .العٍ 

ووَ وعّوي اليواسوات اليٍٖٗوٛ إلّواوفرد، سٗوح حورك منٕ دوا ٖشورك          إلٕترا 

فّٗا اآللٗات ٔاملراسن األوإلعٛ ال يودٗٛ يف اختا  القوراوات األخالقٗوٛ يف املهسسوٛ اإلعالوٗوٛ     

سٗح ت عىَ العٕدٚ إ  قٗي املهسسٛ ٔالٍعرٖات األخالقٗٛ الكربٝ يف حتيٖي حبٗعٛ ارتري 

ٔالشر يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ.   

( يف تعرٖوو  الٍعوواً  3ت وورك ٌعرٖووٛ اذت ىٗووٛ القٗىٗووٛ يف اإلعووالً الٍىووٕ ز ال ووال٘ )وسووي     

األخالق٘ ٔوس ٕٖاتْ فٗالعالقٛ وو  املىاوسوٛ اإلعالوٗوٛ، إ  ٖ عوىَ الٍعواً األخالقو٘ ثوالخ        

ٔال: الفمسوووفٛ األخالقٗوووٛ عاووووٛ ٔثاٌٗوووا: ٖشوووىأٔ (الفكووور األخالقووو٘ )املسووو ٕٝ : وسوو ٕٖات 

٘  )املسو ٕٝ  يف زتاه اإلعوالً،   الٍعرٖات املعٗاوٖٛ ٖٔ عوىَ ئال: ٌعرٖوٛ    (العوىري األخالقو

  ٛ ٔ   الٕادبوات العورٔوٖ ثاٌٗوا: ٌعرٖووٛ الٕادود األخالقوو٘ يف   عٍووي الفٗسومٕا األملوواٌ٘ ا واٌ ا 

املسو ٕٝ  ، إلٕصفّا ٌعرٖٛ فرعٗٛ قىَ ٌعرٖٛ اذت ىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً املىاوسٛ اإلعالوٗٛ

ئال: ٔاقووو  املىاوسوووٛ اإلعالوٗوووٛ ٔثاٌٗوووا: وٕاثٗوووق   شوووىنٖٔ (٘الفعووون األخالقووو٘ اإلعالوووو) 

ألخالت إلائ ووووا ٖسوووىْٗ  ووواإلفٕالد  رٖشووو ٍمالشووورا )وٕاثٗوووق املهسسوووات ئ ادتىعٗوووات( 

. 22يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ.  ال  بٗقٗٛ
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 : الر س ا   قٌ املالتىّ 

 ئال: الفمسفٛ األخالقٗٛ

و وي االخو الا تواوٚ ٔال وياخن تواوٚ يخورٝ إلو"        اليٍٖٗٛ  ئالفمسفٗٛ ترتب  األخالت إلاملصادو 

قو٘ إلعسو٠مٛ: ووا ال  ٔملوا ال إلٍٗىوا      الال" إ  يُ اليٖين ٍٖشغن يف وسعلٛ اختوا  القوراو األخال  

ْ  تٍصرا الفمسفٛ إ  سهاه:  ٗ ل، يٙ يُ لكن وَ اليٖين  )وٕقوٕعْ(   ٔالفمسوف٘ زتالو

ٛ إل عبري اإلَ و ي و وي االخو الا ٔال وياخن الوأٙ مبكوَ اسو ذالؤٓ        ٔالورٔك  العقون   يف وسوعل

األخووالت  إلوو"23)ئ ال بوو ( االٌسوواٌٗٛ. ٖٔوورٙ إلوواسجُٕ يف يخالقٗووات اإلعووالً فرقووا     ٔال بٗعووٛ

الووط  عمّٗووا ٔالقووٗي الووط تعووي عىمٗووٛ عقالٌٗووٛ قاٟىووٛ عمووٜ وبووادئ و فووق  

 24ت عمق إلاليَٖ، إلٍٗىا مبٗن الكجري إ  عيً الفصن إل" املفّٕو" ٔاس يياوّىا إلالرتادا.

ٔقوووي اختوووأت الٍعرٖوووات األخالقٗوووٛ الغرإلٗوووٛ حاإلعوووا فمسوووفٗا إلووويٞ إلٍعرٖوووٛ الٕسووو  الوووأِيب   

ٔ وٗوون رٔوا إلٍعرٖووٛ املٍفعووٛ لبوواٌجي ألوسوو ٕ، ٔووو

       ٛ  25ٔاٌ ّوواٞ إلالٍعرٖووات الٍادٖووٛ إلووالعٕدٚ إ  ال بٗعووٛ االٌسوواٌٗٛ البش ووو

إلٍٗىووا ٖصووعد اذتوويٖح عووَ فسوومفٛ يخالقٗوووٛ مماثمووٛ يف السووٗات العرإلوو٘ اإلسووالو٘ خووواوز          

ال عمٗووق ئ ال عاووون ئ ٌقووي الفمسووفٛ الغرإلٗووٛ عمووٜ   املردعٗووٛ الفقّٗووٛ عوويا وووَ اأٖووٛ الٍقوون ئ  

الٍشٕ الأٙ قاً إلْ  الغمال٘ )يإلٕ ساوي( يف ٌقيٓ ملأاِد الفالسفٛ الٌٕٗاٌٗ" ٔاٌ ّ٘ إلْ األوور  

إ  القٕه إلعُ تموك الفمسوفات اتوٕيف إلغرقوّا ٔال توٕيف إلغرقو٘.ا يووا  ورقا، يٙ اذتعواوات          
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ٌعرٖوٛ يخالقٗوٛ فمسوفٗٛ ئ دٍٖٗوٛ خاصوٛ      األسٕٖٗٛ يف اهلٍي ٔالصو"، فٗصوعد اذتويٖح عوَ     

الويخٕه يف ال عسوٗ  الٍعورٙ ٍِٔواك ووَ البواسج"        العاوٛ دُٔإلفعن الرت ٗم عمٜ األخالت 

يف يخوالت البٕ ٖووٛ وووجال وووَ ٌفووٜ ٔدووٕد ٌعرٖوٛ يخالقٗووٛ ستوويدٚ يف اليٖاٌووٛ البٕ ٖووٛ إلوون فقوو    

 26يخالت عاوٛ يف امل مق.

    ٛ قويً ٌعرٖوٛ الٕسو  الوأِيب     ٔ اٌشوغن ايوسو ٕا إلفمسوفٛ الفعوٗم

سٗح اع رب يُ الفعٗمٛ ٔس  إل" ت رف" )ئ و ٖم "(. ٔعموٜ يسواش ِوأٓ    

القاعووويٚ، مبكوووَ إدواك الفعوووٗمٛ يف املٕقووو  امل وووٕااُ إلووو" ٌقٗعووو". ٔصتوووي يف الفمسوووفٛ      

اإل رٖقٗوووٛ عاووووٛ يوإلووو  فعووواٟن يسٗاسوووٗٛ تشوووكن ادوووِٕرا تموووك الفمسوووفٛ: قوووب  الوووٍف     

، العيه، الشذاعٛ ٔاذتكىٛ. ٖٔعي قب  الٍف  )يٙ االع ياه( الفعوٗمٛ  

ٔ قي ئود ايوس ٕا يف ِوأا السوٗات يُ العويه     27الرٟٗسٛ الط تفرع  وٍّا الفعاٟن األخرٝ.

وٕقوو  إلوو" الالوبوواالٚ ٔاالٌغىوواش األٌوواٌ٘ يف املصوومشٛ الشيصووٗٛ،  ٔالشووذاعٛ ٔسوو  إلوو"       

الٛ إل" اذتأو السفْٗ ٔالعفٕٖٛ  وري امل عوموٛ،  ٔقو  عموٜ  لوك.      ال ّٕو ٔادتػت، ٔاذتكىٛ س

ٔصتوووي يُ تٗووواوا ووووَ البووواسج" اإلعالووووٗ" الغووورإلٗ" ووووَ يتبووواع ايوسووو ٕا ادتووويد        

ٖهسسووُٕ يفكوواوِي عمووٜ ِووأا املٍ ووق ٔإلوواألخد عٍووي اذتوويٖح عووَ قووٗي    

 سهٔلٗٛ، اخل. إعالوٗٛ وجن االٌصاا ٔاملٕقٕعٗٛ ٔالٍماِٛ  ٔاذترٖٛ ٔامل

يف القوورُ الجوواوَ عشوور عمووٜ ٖووي الفٗمسووٕا األملوواٌ٘ اإمبإٌٖوون الفكوور األخالقوو٘  ت ووٕؤقوي  

الوووأٙ حووورك ٌعرٖوووٛ الٕادبوووات امل مقوووٛ  اٌووو ا 

ٔاآلخرٌقووووي 28يف وووووهلف" يسوووويِىا عووووَ األإلعوووواد املٗ افمٖقٗووووٛ يف األخووووالت 

ق عمٜ ٌعرٖ ْ تسىٗٛ يخالت الٕادد إٗٗما هلوا عوَ يخوالت الفعوٗمٛ     ٖٔ م29ٛ.لمعقالٌٗٛ البش 

األوس ٕا إ ا تر م يخالت الٕادد عمٜ اوا ٍٖبغو٘ا فعموْ إلٍٗىوا حتوح يخوالت الفعوٗمٛ عموٜ        

ي جور قرإلوا ووَ     (. ٔتعوي يخوالت الٕادود    االشيد األخالق٘ا )

بوواو سعووٕو ال ووعثري الوويٖين  ووري املعمووَ يف   عمووٜ اع  األخووالت اإلسووالوٗٛ 

فكوور ا اٌوو .ا ٖٔبووئ يُ تووعثري العمىاٌٗووٛ، يٙ فصوون الوويَٖ عمووٜ العمووي  وواُ سووادا  حبٗووح  

إلاتوو  اإل وواوٚ  إ  الوويَٖ يف العمووي يووورا وٍبووٕ ا ٔقوورد وووَ ارتووٕ  يف األسوواحري يف تمووك      

حرٔسووواتّي  ال ذرإلوووٛ مموووا سووويا يف ويٍٖوووا اإلكاٌووو ا ٔ ادٖكووواوتا ٔ احوووٍٕٖيبا إ  صوووٗا ٛ  

األخالقٗٛ إلصٗغٛ حتىن  ال وَ الٍقي لمعقالٌٗٛ البش ٛ ٔالمذوٕٞ إ  املٗ افٗمٖقوا إقوافٛ إ     

جتٍد وا ٍٖ ى٘ إ  عامل الرٔك حبكي ادتٕ املعريف الساٟي ٔاذترص عموٜ  ورعٗٛ املمىوٕش    
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ٔاكسٕش وَ العٕاِر. ٔتقًٕ ٌعرٖوٛ ا اٌ ااملٕسوٕوٛ إلالٕادبوات امل مقوٛ يف قراٞتٍوا عموٜ       

يوإل  وبوادٙ يساسوٗٛ: ئال: يصون األخوالت: ٖورٙ ا اٌو ا يف وفّٕووْ ااألخوالت ووَ الوياخنا           

يُ يصون األخوالت حبٗعوٛ داخمٗوٛ يف االٌسواُ، ٖٔعٍوٜ  لوك يف         

ٌعرٓ يُ اإلٌساُ إلٕصفْ  اٍٟا وس قال ٖعرا إل بٗع ْ  اذتق ووَ الباحون ٔارتوري ووَ الشور      

س ووٜ ٔإُ مل مبوواوش ِووأا ال ىٗٗووم يف فعمووْ ٔعالق ووْ ووو  اآلخوور.   ٔالصووٕاد وووَ ارت ووع، اخل 

فالساوت ٖعرا وَ تمقاٞ ٌفسوْ يُ السورقٛ خ وع ٔ وأا اذتواه لمكوا د ٔالغوادو ٔالفوادر،         

ٔلكٍووْ قووي ظتوويد وووربوات قووي تبووئ وٍ قٗووٛ لسوومٕ ْ. ٔإ ا  وواُ وصوويو األخووالت حبٗعووٛ   

السو عيادات ٔاألساسوٗ    مبجون إسوقاط ل    داخمٗوٛ،  فو ُ الٕادود    

ٔلووٗ  إلالعوورٔوٚ األخالقٗووٛ تمووك.ٔتكىَ  وورعٗٛ تمووك االسوو عيادات يف يٌّووا دٗوويٚ  

 ٛ ٔووَ  30، يٙ ايٌّوا جتعمٍوا يفعون سواال ٔترقوٜ إل بٗع ٍوا االد ىاعٗوٛ.ا        يٌّا اذتقٗقو

ثووي،  تكووُٕ صووفٛ اادتٗوويا يف يٙ سوومٕك تربٖوورا قوورٔوٖا قبوون اختووا ٓ سذووٛ عقالٌٗووٛ يف           

وسٛ األخالقٗٛ مما ٖعوين يُ السوٍي يف اخ بواو السومٕك يخالقٗوا ٖوعت٘ ووَ ال عٖٔون الوأٙ          املىا

: ٖٔقصووي إلووألك يُ  ثاٌٗووا: وبوويي اال عىووٗي امل مووق ا     31مباوسووْ الفوورد. 

القٗىٛ ئ القراو ٖكُٕ يخالقٗا فق  إ ا  اُ قاإلال لم  بٗق عمٜ  ن اذتاالت ٔالعورٔا.  

ُ   ٖٔكووُٕ املعٗوواو يف ا  يٙ يُ   32لقٗىووٛ األخالقٗووٛ قيوتووْ عمووٜ ال شووٕه إ  قووإٌ

السمٕك ٖكُٕ يخالقٗوا فقو  إ ا  واُ وردعوا ثاإل وا لكون اذتواالت املىاثموٛ يف يٙ وكواُ          

ٔاووواُ. ٖٔعووين  لووك وووجال يُ ٖكووُٕ الصوويت يخالقٗووا إ ا  وواُ والاوووا ٔو كووروا إلشووكن    

كوأد( ٔ ٖوورد األواٌوٛ إ  يِمووّا    و موق يف  ون السووٗاقات ٔاألٔقوات. فاإلٌسوواُ ٖصويت )ال ٖ    

ٖٔكووُٕ وٍصووفا ٔال ٖسوورت ٔال غتوويع يف  وون األٔقوواع ٔالعوورٔا ٔإلووئُ اسوو جٍاٞات يٖووا         

 اٌوو . ٔلعوون الكمىووٛ املف اسٗووٛ يف ِووأا ال وورك عوويً إوكاٌٗووٛ  ااالسوو جٍاٞا إ  يُ ٔدووٕد         

يف  االس جٍاٞ ٖمغ٘ صفٛ االقإٌُا ٔاالكٌٕٗوٛا عموٜ القٗىوٛ. فو  ا ووا وقو٘ الفورد يُ ٖكوأد        

سالٛ اس جٍاٟٗٛ ف ٌْ ٖقبن إلألك عمٜ  ريٓ، ٔإ ا وا سصن  لوك مل ٖعوي لمصويت قٗىوٛ ف ٍعويً      

الجقٛ إل" الٍاش ٖٔ فكك ال ى  ٌ ٗذٛ  لك. ٔلعن ورد ٔدٕد الكأد  اتوْ  وُٕ األ مبٗوٛ    

ال ٖكأإلُٕ فرقا ٔإال مل ٖعي لمكوأد ِوأٓ الصوفٛ إ ا  اٌو  األ مبٗوٛ ئ ادتىٗو  ٖفعموُٕ        

بات العرٔوٖٛ، عٍي  اٌ ، قٕاٌ" ت بٗقٗٛ إلاليودٛ األٔ  ٔوا سٕاِا مبجون   لك. إُ الٕاد

ا: وبوويي الٕادوود: ٖوورٝ لجووثا33وبووادئ ختوود الر بووٛ الأاتٗووٛ لووٗ  إال ٔلٗسوو  قووٕاٌ" يخالقٗووٛ. 

ا اٌ ا يُ االٌساُ ٖ صرا يف األصن يخالقٗا إلٕص   لك ٔادبا قورٔوٖا ٖفرقوْ قوىريٓ    
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ِٔووأا الٕادوود إمنووا ٖكىوون إلووْ  اتووْ، ٔإلووئُ ِووأا    إلغووض الٍعوور عووَ االع بوواوات ارتاودٗووٛ. 

الٕادوود ٖعوون الفووردا وٍقٕصووا يف  ٗاٌووْ. ٔوجمىووا ٖقووٕه ايفالحووُٕ:ا فوو ُ ااالٌسوواُ إلووئٌقراو  

غتسور ٌفسوْ ٖٔصوبح سبوٗ  ووَ عت ذومٓ.ا إُ        يخالقو٘ اٌ القوا ووَ العوىري    

لمفرد. ٖٔعٍوٜ  لوك    فكرٚ الٕادد يف فمسفٛ ا اٌ ا اٌعكاش لمعىري ئ ال بٗعٛ الياخمٗٛ

يُ وصيو  لك الٕادد ٖعت٘ وَ اس قاللٗٛ الفرد، ٔإلواألخد القويوٚ إ  إلوماً ٌفسوْ ئال. ٔ     

ٔيف املرتبٛ ال الٗٛ، ٖعت٘ 34إل عبري  خر، ف ُ ٔادد العىري االقٗاً إلالٕادد وَ يدن الٕادد.ا

ورتبوٛ ثالجوٛ    الٕادد األخالقو٘ جتوآ إٌسواٌٗٛ اآلخور )يٙ وبويي  االٌسواٌٗٛ(. ٖٔرتتود عوَ  لوك         

ت عمق إلٕاق  يُ إلماً ٌفسٍا ٖعين يٖعا إلماً اآلخرَٖ لٍا ثوي ٔيخوريا إلماوٍوا جتوآ الكاٍٟوات      

إلاملقوويوٚ، يٙ يُ ال  ٔقووي وإلوو   اٌوو  الٕادوود فٗىووا اٍٖبغوو٘ا 35.اذتٗووٛ األخوورٝ

مبكَ حتىٗن الفورد وسوهٔلٗٛ يخالقٗوٛ عوَ ي وٗاٞ ختورز عوَ سوم  ْ إلون إُ تموك املسوهٔلٗٛ            

ٔيف ِأا ال رك يإلعاد سقٗقٗوٛ عموٜ فعون املىاوسوٛ اإلعالوٗوٛ وجمىوا        36ق  عمٜ اإلوكاُ،ت ٕ

:  تقووًٕ ٌعرٖووٛ : الٍعوورٚ االٌسوواٌٗٛ ل خوور واإلعوواٖووعت٘   وور  لووك يف الووٍد.  

الٕادبووات امل مقووٛ عمووٜ افوورتا  اإلٌسوواٌٗٛ لوويٝ اآلخوور. ٖٔعٍووٜ  لووك يُ اآلخوور مبجوون  ٗاٌووا    

مبمك سرٖٛ االخ ٗاو ٖٔس شق االسرتاً. ٖٔ  مد  وس قال  ٔ قٗي يصٗمٛ 

ٖٔعٍوٜ  لوك ووجال يٌوْ إ ا      37 لك ال عاوون وو  اآلخور )ٔاآلخورَٖ( إلٕصوفْ ِويفا ٔلوٗ  ٔسوٗمٛ.        

سصن الفرد عمٜ عُٕ ئ وساعيٚ وَ اآلخر فعمْٗ ٔادبا قورٔوٖا الشوكر ٔود ادتىٗون ٔإال    

َ األخوالت يف  و٘ٞ. ٔتعوٕد ٌعورٚ املسوأاٚ      ٖفّي ووَ  لوك يٌوْ اسو عىاه ل خور ٔ لوك لوٗ  وو        

 َ يعووادٔا صووٗا ٛ الٍعوورٚ إ   38ٔالعٍاٖووٛ إلكراوووٛ اآلخوور وووَ إسووّاوات فالسووفٛ ال ٍووٕٖر الووأٖ

 االٌساُ وَ سالٛ ال اإل  إ  سالٛ االس قاللٗٛ ٔسرٖٛ االخ ٗاو.            

 ٔختوود الٍعرٖووٛ األخالقٗووٛ الجاٌٗووٛ ٔالسوواٟيٚ يف الغوورد ٌعرٖووٛ املٍفعووٛ   

الط تعٕد إ  إسّاوات الفٗمسوٕا اإلصتمٗومٙ دٗىورٙ إلواٌجي ٔووَ إلعويٓ دوُٕ اسو ٕاوت وٗون.           

و ووي يُ  ٔتسووىٜ ِووأٓ الٍعرٖووٛ يٖعووا إلالعٕاقبٗووٛ )وووَ العاقبووٛ( يٙ 

العٕاقبٗٛ تشىن ي جر وَ ٌعرٖٛ. ٔتقًٕ ِأٓ الٍعرٖٛ عمٜ وبيي يُ العربٚ إلوعٙ قوراو يخالقو٘    

ٗذ ووْ. فووالقراو األخالقوو٘ وووا عتقووق ي وورب سووعادٚ أل وورب عوويد ٔإلعقوون يمل. ٔلعوون ا وورتاط    ٌ 

اي ورب سوعادٚ أل وورب عويدا ظتعمووّا ت يوأ حواإل  األخالقٗووٛ حبكوي الرت ٗووم عموٜ األ مبٗووٛ        

ٔلٗ  عمٜ الٍمعٛ الفرداٌٗوٛ ٔاألٌاٌٗوٛ. ٔتسو ٍي ِوأٓ الٍعرٖوٛ إ  افورتا  يُ اوععويا الٍواش         

ختووا  يٙ قووراو حبجووا عووَ ي وورب فاٟوويٚ ٔإلعقوون ال كووالٗ   مىووا   مباوسووُٕ اذتسوواإلات قبوون ا
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 اُ  لك ممكٍا. ٖرتتد عوَ  لوك يُ ٖكوُٕ البشوح عوَ ي ورب الفٕاٟوي إلعقون ال كوالٗ           

ٔت ٕافووق 39وسووعلٛ سسوواإلٗٛ تقيٖرٖووٛ لعٕاقوود الفعوون ٔلووٗ  وعٗوواو قووات الشوويد األخالقٗووٛ. 

 ٛ وووَ سٗووح يٌّووا ت بٍووٜ قاعوويٚ   ٌعرٖووٛ املٍفعووٛ ووو  العىمٗووٛ اليمبقراحٗووٛ يف ال ىعووات الغرإلٗوو

 40األ مبٗٛ ٔتيعٕ إ  سرٖٛ ٔاسعٛ ت ٕق  فق  عٍي إسياخ العرو ل خر.

دا إلوٛ يف الفكور ارتالقو٘ الغرإلو٘ عموٜ      ٌعرٖٛ يخرٝ ٔتعي الٍعرٖٛ ال بٗعٗٛ

اع بوواو يٌّووا تفووك ٌفسووّا وووَ االل ماوووات ئ االع بوواوت األخالقٗووٛ املسووبقٛ، فّوو٘ توورٝ يُ          

بجق إل بٗع ّا وَ وٕاقٗعّا، يٙ يُ املٕقٕع ٔٔدٕدٓ وَ ٖٕلي األخوالت  ا الصومٛ،   األخالت تٍ

فال ٖقاه يٌْ اٍٖبغ٘ يُا ت يفق املٗوآ ووَ الٍّور، فّو٘ ت ويفق إل بٗع ّوا يٙ ت ويفق فقو ، ٔال         

دُٔ اذتادوٛ إ    تمقاٟٗوا  ٖقاه ايٌْ ٍٖبغ٘ا عموٜ األٔلٗواٞ العٍاٖوٛ إلعإلٍواّٟي، فّوي ٖقٕووُٕ إلوألك       

 وٙ.       القٕه املعٗا

ٔقي يدٝ االٌفصواه عوَ املردعٗوات األخالقٗوٛ يف الغورد ٔوٍّوا وردعٗوات عصور ال ٍوٕٖر إ           

حتٕه عىمٗٛ اختا  القراوت األخالقٗٛ إ  سكي الفرد ٔوشاعرٓ، يٙ يُ اذتكي األخالق٘ 

إلات ٖرتب   ا عت  إلْ الفرد )يٙ عٕاحفْ( ٔلٗ  جبِٕر املٕقٕع ٔ لك وا قوآ ايلسوياٖر   

، ٔاع ووورب  إلالٍعرٖوووٛ العٕحفٗوووٛ   اوا ٍ ووواٖر

ايلسوياٖر وا ٍ واٖرا يُ ِوأا ال ٕدوْ ٖعكو  فشون فكور ال ٍوٕٖر القواٟي عموٜ االسوو قاللٗٛ           

الفردٖٛ دُٔ اع باو العٕاون ال اوغتٗٛ ٔاألٌجرإلٕلٕدٗٛ، ٔدعا إلويال عوَ  لوك إ  إسٗواٞ ٌعرٖوٛ      

 41الفعٗمٛ.

 يف يخالقٗوات اإلعوالً يوجوواه  رٖسو ٍم    ُ ٕٔسويٖجا اجتوْ البوواسج  

ٔسواٌيٖن   ٔالت ٔإتمٖوٌٕ٘  

الٍعرٖوٛ األخالقٗوٛ إ  زتواه اإلعوالً ٔيسسوٕا      إ  ٌقن ٔاإلٕترا

ادتىاعووٛ ٔحتوويثٕا عووَ ٌعرٖووٛ ٔإ  االٌسوواُ امل كاووون  ألخووالت إ  ٌعرٖووات وعٗاوٖووٛ تٍقوون ا

ايخووالت الٕدووٕد االٌسوواٌ٘ا ٔايخووالت ادتىاعووٛا إلوويٖال وووَ يخووالت الفوورد الووط ٖع ربٌّٔووا  ووري   

 42ٔظٗفٗٛ يف ال ى  ٌٕٔع وَ اذترٖٛ السمبٗٛ.
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 ثاٌٗا: الٍعرٖات املعٗاوٖٛ )يف اإلعالً( 

ٌعرٖٛ املسهٔلٗٛ االد ىاعٗٛ يف اإلعالً (1

د ىاعٗوٛ إ  ووا ٖعورا إل ٕصوٗات دتٍوٛ اِاتشوٍما      تٍ سود ٌعرٖوٛ املسوهٔلٗٛ اال   

امل ووعثرٚ جبووٕ ال قٗٗووي اإلعالووو٘ لمشوورد العاملٗووٛ الجاٌٗووٛ ٔوووا يعقبووْ وووَ   

إر م ٔساٟن اإلعالً يف يٖويٙ  ور ات ستوئدٚ. ٔتعوي ِوأٓ الٍعرٖوٛ األ جور تويأال يف         

يف يدإلٗاتّوا، ٔلكوَ مبكوَ إدواز     املصادو األ ادمبٗٛ اإلعالوٗوٛ، ٔ ال سادوٛ إ  ارتوٕ    

ادتاٌد األخالق٘ ااملٍس٘ا يف تمك الٍعرٖٛ. فقوي يدٝ ال ىر وم املوأ ٕو إ  ختوٕا  بواو      

ا   صوواسد زتووالت اتوواٖيا  وووالك ٔسوواٟن اإلعووالً، يوجوواه اِووٌٕرٙ لووٕش   

ٔ صوووواسد يسووووّي يف قٍووووٕات إ اعٗووووٛ  ٔافووووٕوتَا  ٔ االٖووو ا  

ٌٗٛ ٔيف ق اع السٍٗىا، وَ تيخن الئلٛ الط إلييت تسَ قٕاٌ" حتوي ووَ االس كواو    ٔتمفمٖٕ

تعثري ِأا ال يخن عمٜ سرٖٛ الصشافٛ إلاملفًّٕ المربال٘ الأٙ يف ٌعر وَ يف ٔساٟن اإلعالً ٔ

ِهالٞ  عتي وَ تيخن سوم ٛ الئلوٛ يف زتواه اإلعوالً. ٔيف ِوأا ادتوٕ،  دتوع اِوٌٕرٙ لوٕش          

، وٟٗ  داوعٛ  وٗكا ٕ،  حبجوا عوَ شتورز     إ  اؤإلرت ِاتشٍما

 وجمىووا   رٌووا وووَ ِووأا ال شوويٙ فعسسووّأا األخووري دتٍووٛ إلاقووْ )دتٍووٛ ِاتشووٍم( ٔتعووىٍ    

ي ادمبٗ" ٔإعالوٗ" ٔوهوخ" ٔوفكرَٖ وَ شت مو  األحٗواا يوجاها وافٗ٘ا ٔا وممٌغرا     

قي يتٜ تقرٖور المذٍوٛ عموٜ  وري     إلّيا اإلسّاً يف ِأا األ كاه املعريف ٔالٕاقع٘ ادتيٖي. ٔ

امل ٕق  وَ يوجاه إٌِرٙ لٕٖ ا إ  وإل  تقرٖر المذٍٛ اذترٖٛ إلاملسهٔلٗٛ االد ىاعٗوٛ ٔ   ور   

يٌووْ إ ا مل ت صوورا ٔسوواٟن اإلعووالً  سووهٔلٗٛ فمووٗ  لمشكٕوووٛ خٗوواو سووٕٝ ال وويخن إلسووَ     

     ٔ جتاِم وْ ٔسواٟن   القٕاٌ" املٍعىٛ هلأا اذتقن. ٔقي ٌيد ووالك ٔسواٟن اإلعوالً إلّوأا ال قرٖور 

الط وال  إ  وٍ ق ادعوْ مبور دعوْ ٖفعونا ٔالبشوح عوَ الورإلح يف الورباور          الكربٝ اإلعالً

الط تسو ق د املعموَ.  ٔإلاملقاإلون، يخوأت وعاِوي اإلعوالً يف ادتاوعوات األورٖكٗوٛ ال قرٖور          

ذٍوٛ  جبيٖٛ ٔ قاً الباسجُٕ اإلعالوُٕٗ الجالخ اسٗربتا ٔاإلرتسوُٕا ٔا وراًا إلو دواز تقرٖور الم    

املأ ٕوٚ عَ املسهٔلٗٛ االد ىاعٗٛ يف اإلعالً قىَ الٍعرٖات الكربٝ إ  داٌود المربالٗوٛ   

و ي يُ ِوأٓ   1956ٔالسم ٕٖٛ ٔاال رتا ٗٛ يف   اد االٍعرٖات األوإل  يف الصشافٛا  سٍٛ 

الٍعرٖووٛ، يٙ املسووهٔلٗٛ االد ىاعٗووٛ، قاووو  عمووٜ يسوواش تقرٖوور دتٍووٛ.  ٔقووي سوويدت ِووأٓ         

 ري يُ قوٕٚ ٌعرٖوٛ     43ادئ يخالقٗٛ لمىىاوسٛ اإلعالوٗٛ ااذترٚ ٔاملسهٔلٛ،الٍعرٖٛ    وبا

عمٜ املىاوسوٛ اإلعالوٗوٛ ي جور ووَ وعوىٌّٕا الوأٙ         اُ يف تعثريِااملسهٔلٗٛ االد ىاعٗٛ  
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ي بْ وا ٖكُٕ إلقراٞٚ  اتٗٛ ٌٔقيٖٛ لم ذرإلٛ المربالٗٛ يف اإلعالً إلعوي اذتورد العاملٗوٛ الجاٌٗوٛ.      

ملسووهٔلٗٛ االد ىاعٗووٛ يف اإلعووالً إلٕصووفّا ٌعرٖووٛ وعٗاوٖووٛ عمووٜ زتوواالت   ٔقووي يثوورت ٌعرٖووٛ ا

إلّوويا إ ووراك ممجموو٘ ق اعووات    ثالثووٛ: ي( ظّووٕو الووال  اإلعالوٗووٛ   

ال ى  املي مفٛ يف إإلراا صٕت ااملٕاحَا يف املهسسوٛ اإلعالوٗوٛ. ٔقوي يسويث  ِوأٓ ال ذرإلوٛ       

سٕه وفًّٕ اصشافٛ املٕاحَا  ري يُ ال ذرإلٛ مل تصوىي  يف إلياٖ ّا )الجىاٌٍٗٗات( ٌقا ا ثرٖا 

 جريا إلفعن عيٚ عٕاوون وٍّوا وعاوقوٛ املهسسوٛ اإلعالوٗوٛ االكالسوٗكٗٛا وجون إٌٖٗوٕوك         

تامبما ٔ أا ٍ َ إلٕس ا  هلأٓ ال ٕدْ  وري املّوين يف ٌعورِي، د( تعوٗ" ٌاقويَٖ إعالووٗ"       

٘ ٔإخفاقوات اإلعوالً يف ِوأا ادتاٌود     وَ داخن املهسسوٛ اإلعالوٗوٛ مل اإلعوٛ الشوعُ االد ىواع     

ٔيخووريا ز( ظّووٕو الووالت اإلعالوٗووٛ األ ادمبٗووٛ     فٗىووا ٖسووىٜ إلٕظٗفووٛ  

ٔ امل يصصٛ يف ٌقي األداٞ اإلعالو٘ يف ال ى  وجون  

  ٔ .44 

ٗٛ االد ىاعٗووٛ يف اإلعووالً يٌّووا ٌووياٞ إ  ٔقوو  وصوومشٛ ال ىوو     ٖهخووأ عمووٜ ٌعرٖووٛ املسووهٔل 

ئلٕٖٛ يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ اٌ القا وَ الٍعرٚ المربالٗٛ الط تع رب ال ى  وصيو املىاوسوٛ  

اليمبقراحٗوٛ اذتقٗقٗووٛ،  ٔلٗسوو  ٌعرٖووٛ املسووهٔلٗٛ االد ىاعٗووٛ وسوو قمٛ وعرفٗووا، ٔفمسووف ّا  

سرٖٛ ال عبري ٔسرٖٛ الصوشافٛ الوط ووَ دٌّٔوا ت عجور       سي وعاملّاإمنا تس ٍي إ  المربالٗٛ يف ي

اليمبقراحٗٛ يف ال ى . ٔوجمىوا ٖقوٕه ادوُٕ فوريٙ:ا افو ُ املسوهٔلٗٛ االد ىاعٗوٛ يف اإلعوالً         

ٔإُ مل تكَ ٌعرٖٛ و  ٕوٚ، ف ٌّا إجن وقاوإلٛ وقٍعٛ  ٔته ي عمٜ قٗىٛ اذترٖٛ وَ تويخن  

ٔيخالقٗوا، فو ُ إسوّاوات الٍعرٖوٛ تكىوَ يف دعون       45ٛ.ااذتكٕوٛ ٔاالل ماً إلاملصومشٛ العاوو  

جتوووآ ادتىّوووٕو إلشوووكن يدت( عٍصووورا يساسوووٗا يف اختوووا  القوووراوات  املسوووهٔلٗٛال ىووو  )ئ 

 األخالقٗٛ خاصٛ عمٜ وس ٕٝ املهسسات اإلعالوٗٛ الكربٝ. 

ٌعرٖٛ اذت ىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً   (2

ٛ ٔوعٗاوٖوٛ يف ٌفو  الٕقو ، فّو٘ تقويً      تعي ٌعرٖٛ اذت ىٗٛ القٗىٗوٛ يف اإلعوالً ٌعرٖوٛ عمىٗو    

منٕ دا وعرفٗا يف تفسري العاِرٚ اإلعالوٗٛ ٔعالق وْ  سو ٕٖات الفكور ٔالعقون ٔاملىاوسوٛ      

ِٔ٘ وَ دّٛ ثاٌٗٛ ٌعرٖٛ وعٗاوٖٛ تبشح فٗىا ٍٖبغ٘ يُ ٖكُٕ.ٔقي اٌشوغم  ٌعرٖوٛ اذت ىٗوٛ    

 وي ثقون الٕسوٗمٛ يف ال ىو      إلاملسعلٛ األخالقٗٛ إلاع باو اإلعوالً وسوالٛ و  46القٗىٗٛ يف اإلعالً

املعاصر ٔحبكي اوتباط القٗىوٛ إلاملردعٗوٛ اذتعواوٖٛ امل ىٗومٚ. ٖٔوربا إسوّاً ٌعرٖوٛ اذت ىٗوٛ         

القٗىٗٛيف زتال": ي( دواس ٍا عوَ يخالقٗوات اإلعوالً يف الرؤٖوٛ الٍٕوسوٗٛ الٍٕواٌٗوٛ إلوالمغ "        
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الوط ٍٖبغو٘ تبٍّٗوا يف     إ  ت عوىَ اليواسوٛ اتفاصوٗنا عوَ األخالقٗوات      48ٔاإلصتمٗم47ٖٛالعرإلٗٛ

يف سووٗات وووا يصووبح   49املىاوسووٛ اإلعالوٗووٛ ٔد( ادتّووٕد املبأٔلووٛ ووو  ا رٖسوو ٍم  مٗفووٕودا  

)اٌعر يٖعا ٌعرٖوٛ الٕادود األخالقو٘ يف املسو ٕٝ الجواٌ٘       ٖعرا إلعخالقٗات اإلعالً العاملٗٛ.

 يف ِأا البشح(.  

ٌعرٖٛ يخالت الٕدٕد اإلٌساٌ٘  (3

يُ الٍعرٖوووات األخالقٗوووٛ   50 رٖشووو ٍم ٕود مٗفووو ٖع ووورب

اإل ياٞ وَ يوس ٕ إ  دُٕ اس ٕاوت وٗن قي فقويت وصويق ّٗا يف     االكالسٗكٗٛا الغرإلٗٛ

ٍعرٖ ْ املسووووووىاٚ اإلوووووواألخالت يف ٖٔصووووووٍف  عصوووووور االعقوووووون العووووووامل٘ا

ٖجٛ يف يخالقٗوات اإلعالً.ٖورٝ   إلٕصفّا يسي الٍعرٖات اذتي  االٌساُا

يُ تموووك الفمسوووفات فقووويت وصوووياقٗ ّا الع بووواوات داخمٗوووٛ ٔيخووورٝ      رٖشووو ٍم  مٗفوووٕود

خاودٗٛ. يوا الياخمٗٛ، ف ىكَ وَ ٌقادِا اووَ الوياخن.ا يووا خاودٗوا فو ُ ظورٔا االعٕملوٛا        

     ٛ  ٔوووا ٖ  مبووْ ال عاووون ووو  اآلخوور ااملي موو ا ٖ  موود تووٍعري  خوور غتوورز عووَ الٍمعووٛ املر مٖوو

الغرإلٗٛ ااملر مٖٛا اككٕوٛ إلاع باواتّا ال اوغتٗوٛ اكمٗوٛ. ٖٔع ورب يُ الفمسوفات األخالقٗوٛ      

 فشسوووووووودالغرإلٗوووووووٛ سبٗسوووووووٛ الٍعوووووووورٚ العوووووووٗقٛ ل ٌسوووووووواُ يٌوووووووْ  اٍٟووووووووا عقالٌٗوووووووا      

إلووالرت ٗم عمووٜ الفرداٌٗووٛ ٔاالسوو قاللٗٛ ٔاسرٖ ووٜا إلعٗوويا عووَ االع بوواوات       

ا األ جر ت وٕوا إلاملقاوٌوٛ ووجال صتويِا و وعثرٚ جبوٕ        ٛ ا اٌاألخرٝ. ف  ا ٌعرٌا إ  عقالٌٗ

الفٗمٖاٟٗوٛ وووَ يُ العوامل اوسوو قرافذعمقٕاعي ٌعرٖ ووْ    اٌٗووٕتَاورسم ّوا سٗووح سوادت ٌعرٖووٛ   

و مقووٛ يف املكوواُ ٔالمووواُ، ٔ لووك لمٕادبووات العوورٔوٖٛ 

ٛ    الٍسبٗٛ يف قٗاش عالقٛ  اإٌش اَٖايور فٍيتْ ٌعرٖٛ  عويً    ٘ٞ ثاإلو  إلو خر و شورك ٌٔعرٖو

وٕق  الش٘ٞ ئ وساوٓ  ْ إلاإلوكاُ وعرفٛوَ يٌ اهلٗمٌربغا الٗق" 

ٖصووبح اإلحووالت )وووَ   ٔحاملووا  اٌوو  املردعٗووٛ عقالٌٗووٛ فقوو ،    ٔلكووَ لووٗ  االثووٍ" وعووا.  

يُ ٖشو ٍم  ر امل مق( يورا وس بعيا لالع باوات العرفٗٛ الط حتكىوْ.  ٖٔعوٗ   مٗفوٕود   

األخوالت ٔوٍّوا وسواٟن: املسواٞلٛ )حتىون الفورد وسوهٔلٗٛ        الٍعرٖات األخالقٗٛ الغرإلٗٛ ترإل  

 ر مٖوٛ املردعٗوٛ    ٔاختا  القوراو   وا ٖقًٕ إلْ( 

 العقالٌٗووٛ إلٍٗىووا توورإل  ٌعرٖ ووْ )األخووالت يف االٌسوواُ(  ر مٖووٛ املردعٗووٛ الرٔسٗووٛ  

 عٍووآ الٍمعووٛ الفرداٌٗووٛ   يدت ِووأٓ  ٔقووي  51الووط إجوون دووِٕر االٌسوواُ.  

املٍ سوود إ  عصوور ال ٍووٕٖر يف ٌعوورٓ  إ  حتٕهلووا إ  املصوومشٛ الشيصووٗٛ ٔاألٌاٌٗووٛ ٌٔووٕع وووَ  
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 ٔ  اإوٌسوو   اسووريو اٌقال عووَ الفسووٗمٕا   رٖشوو ٍم ٖوورٝ  مٗفووٕود  اذتفوواظ عمووٜ الووأات. 

ّا  وكن ووومٙا   إلٕصف صاسد زتميات إلعٍٕاُ االفمسفٛ 

وووَ يُ    ٔاملميصووٛ يف   اإلووْ اوقوواه عووَ االٌسوواُا      

ارتٗووواوات الوووط يع ٗووو  لٍوووا عوووَ االٌسووواُ يف الفكووور الغرإلووو٘ ثالثوووٛ: االٌسووواُ  كووواَٟ   

ووومٙ، ِووأا األخووري )الرووومٙ(  عقالٌوو٘، االٌسوواُ  كوواَٟ إلٕٗلووٕد٘ ٔاالٌسوواُ  كوواَٟ و 

الأٙ ٖهس  العامل ٖٔيخن يف وعاوإلات الفاٌ ااٖا ٔارتٗاه. ٔ مّا تعورب عوَ ٌعورٚ قاصورٚ      

 ل ٌساُ.

يُ ٌعرٖ ووْ ااألخووالت يف االٌسوواُا تٍعوور ل ٌسوواُ يٌووْ و كاووون     رٖشوو ٍم ٖع وورب  مٗفووٕود

ادتاٌود الرٔسو٘   ت فاعن فْٗ يإلعاد و عيدٚ، ٖٔرتتد عوَ  لوك يُ تورتب  يخالقٗوات اإلعوالً إل     

إلاألساش، ٖٔعٗ  يف  لوك يُ املٍعورَٖ الوأٙ اٌ مقوٕا ووَ املردعٗوات اليٍٖٗوٛ قعوٕا قرٌٔوا          

ووووَ الوووموَ يف تعرٖووو  االٌسووواُ إلّوووأٓ الكٗفٗوووٛ االكمٗوووٛ.ايوا إلالٍسوووبٛ لمٍعرٖوووٛ االٕاقعٗوووٛا  

الوط تورتب  فقوي إلوالٕاق  اكسوٕش        ئ ال بٗعٗوٛ  

ٔالووط تشووكك يف ااملٗ افٗمقٗووا )الفمسووفٛ( ئ ارتووالق ) األدٖوواُ(، فوو ُ الٍقووات       ووريٓ دُٔ  

ٍٖبغوو٘ يُ ٖ شووٕه وووَ ادتوويه سووٕه الٕاقعٗووٛ ئ قوويِا، ٔوووَ زتوواه األإلسوو ىٕلٕدٗا )حبٗعووٛ    

األخووالت يف الفمسووفٛ ٔالوويَٖ( إلوو٘ زتوواه الٕاقعٗووٛ األٌجرإلٕلٕدٗووا       

ٌجرٔإلٕلٕدٗا اال قمٗيٖٛا( ٔلٗ  ووَ اأٖوٛ إٌسواٌٗٛ االٌسواُ، يٙ     )لٗ  وَ اأٖٛ األ 

ٖٔوورٙ يُ االجتووآ الووأٙ ٖسووىٜ ٌفسووْ سالٗووا يف الغوورد      البشووح يف املشوورتك لوويٝ االٌسوواُ.   

سوأؤُ يف اٌ قواٞ األإلعواد املىكٍوٛ يف فمسوفٛ      اإلاألوس َٕٖا ادتويد  

يف  ا ري وادو ِواٌم دوٕوز   أٖشوري إ  يُ الفٗمسوٕا    يوس ٕ، 

قي إل" يُ فمسفٛ يوس ٕ ٔإُ  اٌو       اإلٛ ااذتقٗقٛ ٔاملٍّرا 

تر م عمٜ اادتسي ٔالعقنا ئ ااالدواك ٔال قٍٗٛا إال اٌّا حتىن تعىٍٗا ثالجا ٖ عموق إلال عٖٔون   

ٛ سيٖجووٛ لووْ وووو    يٙ اإلووْ المغووٛ.ا ٔيف دواسوو    املشوو ق وووَ     

يُ ٍِواك زتواه  خور خواوز جترإل ٍوا       إل" يف السوٗات ٌفسوْ    اس ٗفَ ٔودا 

صوعٕإلٛ ئ   رٖش ٍم ٔمبكَ ال عبري عٍْ وٗ افمٖقٗوا. ٔال ظتوي  مٗفوٕود    ٔالٕاق  اكسٕش 

يف اق باش وص مشات ٔوفواِٗي ووَ اإلصتٗون يف  ورك وؤآ األ ادمبٗوٛ وجون اع ىوادٓ          سرز

ً  تفسووري االب الووأٙ ٖعووين يف حتمٗمووْ      شووح عووَ اذتقٗقووٛا يف اإلعووالً عمووٜ وفّووٕ

   االٌف اك ٔاملكا فٛ.
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دواسووٛ وووا ٔواٞ    يوووا يف زتوواه ٌقووي ال كٍٕلٕدٗووا، فّووٕ ٖوورٙ يُ القووراٞٚ املعرفٗووٛ ت  موود       

عَ الفعالٗٛ إلعٗيا عَ  ال كٍٕلٕدٗا ٍٖٔ قي حتٕٖن املسعلٛ ال كٍٕلٕدٗا إ  ارتبري الباسح 

ع بوواوات الجقافٗووٛ ٔاالد ىاعٗووٛ. ِٔووٕ ٖوورٝ يُ القووٗي ٔواٞ ال كٍٕلٕدٗووا ِووٕ الوواه الووأٙ     اال

  مٗفووٕودٔيخووريا ٖوورٝ  52.مبكووَ يُ حتوويخ فٗووْ الجووٕوٚ ٔلووٗ  ال كٍٕلٕدٗووا يف سووي  اتّووا    

ٔالٍعرٖووات  ات املردعٗووٛ اليٍٖٗووٛ حت وواز إ      ٍم يُ ٌعرٖ ووْ ااألخووالت يف االٌسوواُا  شوو رٖ

زتوواه يخالقٗووات اإلعووالً إلووال ماوَ ووو  الوو غريات الووأٙ تفرقووّا  ومٖووي وووَ العىوون خاصووٛ يف 

ال كٍٕلٕدٗوووا ٔٔاقووو  املىاوسوووٛ اإلعالوٗوووٛ يف زت ىووو  االعقووون العوووامل٘ا ِٔوووٕ وقووويو لٍٕعٗوووٛ    

يف يخالقٗووات اإلعووالً وووَ ٌووٕع ٌعرٖووٛ يقوواٞ ار اذتسووٍٜ لمٍٕوسوو٘،     الك اإلووات املعرفٗووٛ 

إل عوووووادٚ ٌشووووورِا يف   ووووواد   ِٔووووو٘ دواسوووووٛ قاوووووو  داو الٍشووووور املعرٔفوووووٛ    

إلعٍٕاُااس كشاا يف يخالقٗات اإلعالً العاملٗوٛا   

 .

 : ٌعرٖٛ ال  ل  االد ىاع٘ (4

ٖرٝ.  مٗفٕود  رٖس ٍميُ ٌعرٖ ْ اٌعرٖٛ إعوالً ال و ل  ال ىعو٘ا    

ات األخورٝ عاملٗوا وجون اذت ىٗوٛ القٗىٗوٛ يف اإلعوالً ووَ        تعىون وو  الٍعرٖو     

إٌسواٌٗٛ عاملٗوٛ قاٟىوٛ عموٜ وبويي االٌ ىواٞ لمذىاعوٛ البشورٖٛ.         يدن ت ٕٖر يخالقٗات إعالوٗٛ 

الكراوٛ اإلٌساٌٗٛ إلٕصفّا قٗىٛ وقيسوٛ يف شت مو       (1 ٔتس ٍي ٌعرٖ ْ إ  ثالثٛ وبادئ: 

االٌسووواُ ٔور مٖوووٛ يف   اإلوووات الٍٕوسووو٘    األدٖووواُ ٔستووويدٚ يف اإلعوووالُ العوووامل٘ ذتقوووٕت  

سرٖووٛ ال عووبري إل عووادٚ تعرٖفّووا إ  لووٗ  لمشرٖووٛ الفردٖووٛ يسووبقٗٛ عمووٜ الٍعوواً     (2ٔا وواٌ .ا 

 ىا ٔيُ سرٖٛ ال عبري تعي إلٍاٞ وومٖا ووَ خواله ال بواده الوأات٘ املعورب عوَ ؤك        –األخالق٘ 

العيالووٛ ال صوواذتٗٛ الووط    (3.ادتىاعووٛ إلوويال وووَ ال عووبري السٗاسوو٘ ٔالقووإٌٌ٘ ذترٖووٛ ال عووبري 

تسووّي يف وعادتووٛ سوورٔد اإلإلووادٚ ادتىاعٗووٛ إلوويه اسوو يياً العيالووٛ االٌ قاوٗووٛ الووط تغووأٙ         

يُ اع ىوواد الكراوووٛ اإلٌسوواٌٗٛ  فّووًٕ ٌعرٖووٛ إعووالً    ٖٔوورٝ  اسوو ىراوٖٛ العوويأٚ ٔاذتوورٔد. 

وقيسوٛ ٔيُ  ال  ل  ال ىع٘ ٖأ ر العامل" الغرإل٘ ٔاإلسالو٘ إلعُ  ن البشر هلي وكاٌوٛ  

قٗىٛ الكراوٛ اإلٌساٌٗٛ تٍا ي إٌساٌٗ ٍا املشرت ٛ العاملٗٛ إليال وَ املر مٖٛ األٔؤإلٗوٛ ووَ   

   53دّٛ ٔال  را اليٖين وَ دّٛ يخرٝ.
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 املعاصرٚاالجتاِات املعرفٗٛ الٍعاً األخالق٘ ٔالٍعاً اإلعالو٘: قراٞٚ يف 

:ٌعرٖٛ اورإل  إلٕترا  ) (5

يُ اختوا  القوراو    ٖعوي منوٕ ز اورإلو  إلوٕترا ٌسوبٛ إ  الباسوح اوالفبوٕترا         

خالق٘ يف املهسسٛ اإلعالوٗوٛ ٍٖبغو٘ يُ مبور إلوعوإل  وراسون و يودوٛ. ت ىجون املرسموٛ األٔ          األ

يف اإلساحٛ إلالقعٗٛ ستن القوراو األخالقو٘ ٔ و  املعمٕووات إلشوكن و كاوون ٔوٕقوٕع٘        

عمٜ اع باو يُ القراو األخالق٘ ٖكُٕ  ألك إ ا  اُ قاٟىا عمٜ وعرفوٛ سقٗقٗوٛ )حتيٖوي    

ٛ يف ِأٓ املرسمٛ اوف ٕسٛا الس ىاالت عيٚ.  ٔتعت٘ املرسمٛ الجاٌٗوٛ يف  الٕقعٗٛ(. ٔتع رب القعٗ

وإلووو  القعوووٗٛ إلقوووٗي املهسسوووٛ )يٙ ووووا تع وووربٓ املهسسوووٛ دووومٞ ووووَ مماوسووواتّا ٌٔعرتّوووا إ   

القعووٗٛ(، وووجال: ِوون مبكووَ   وور اسووي ادتوواٌ٘ إ ا  وواُ قاصوورال ٔخت موو  املهسسووات         

 بوواوات الجقافٗووٛ ٔاالد ىاعٗووٛ. يوووا   اإلعالوٗووٛ يف ِووأا ادتاٌوود ٔلكوون سذ ووْ يف  لووك لالع    

املرسمٛ الجالجٛ ف يد حرك يس٠مٛ ارتري ٔالشور، يٙ ووا إ ا  اٌو  القعوٗٛ يخالقٗوٛ ئ  وري       

يخالقٗووٛ اسوو ٍادا إ  الٍعرٖووات األخالقٗووٛ الكووربٝ وجوون االٕادبووات العوورٔوٖٛا ٔااملٍفعووٛ.ا      

لٕادوود ٔاسوورتاً املبوويي  ٖٔعووين  لووك وووا إ ا القووراو الووأٙ ت يووأٓ املهسسووٛ اإلعالوٗووٛ مبمٗووْ ا     

األخالق٘ ئ املٍفعٛ العاوٛ املرتتبوٛ عوَ القعوٗٛ ئ اع بواوات يخورٝ. ٔيخوري )املرسموٛ الراإلعوٛ(         

ٔختصىسعلٛ سسي الٕالٞات، يٙ وا إ ا  اُ الٕالٞ يف اختا  القراو األخالقو٘ لمىهسسوٛ ئ   

عوَ منوٕ ز    4اٌعور وسوي   لمىعمَ ئ لم٠ّٗٛ املىٕلٛ ئ لمٕحَ ئ ل ٌسواٌٗٛ ئ ألٙ اع بواو  خور )   

اورإل  إلٕترا(.
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 : الون  ا   قٌ املالتىّ 

 ات العرٔوٖٛئال: ٌعرٖٛ الٕادب

تعي ٌعرٖٛ الٕادبات العرٔوٖٛ الكاٌ ا يِي ٌعرٖٛ يخالقٗٛ جتعن قوىري الفورد ٔٔعٗوْ    

وصيو اختا  القراو األخالق٘ و ي يُ ِأا العىري لٗ  وس قال إاوا عوَ األإلعواد الرٔسٗوٛ    

املٗ افٗمٖقٗٛ، ٔعت ن العىري األخالق٘  ٘ ِأٓ الٍعرٖٛ وٕقعا و ىٗما ٖسعٜ إ  الٍوعٙ عوَ   

ٞ الٍف  وَ دّٛ ٔال ٍٖيرط يف ال قالٗي املبٍٗٛ عموٜ االو جواه لمذىاعوٛ ووَ دّوٛ يخورٝ.       يِٕا

ٔقوووي يدرٖووو  دواسوووٛ وقاوٌوووٛ إلووو" وفّوووًٕ ا ووواٌ ا لمٕادووود ٔوفّوووًٕ ستىوووي دواا ل لوووماً    

األخالقوو٘ يف ناٌٗووٛ ٌقوواط ٖ فووق ال رفوواُ يف وععىّووا عوويا إلعووض االع بوواوات املٗ افمٖقٗووٛ       

و موق عٍوي ا واٌ ا ٔوورُ عٍوي دواا. ٔقوي يصوبش  ٌعرٖوات          ٔ ُٕ وعاٖري االشىٕلٗٛا يور

 الٕادبات العرٔوٖٛ وَ ي جر الٍعرٖات تعثريا يف يدإلٗات يخالقٗات اإلعالً يف الغرد.            

 ثاٌٗا: ٌعرٖٛ الٕادد األخالق٘ يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ 

    ٛ ٌعرٖووٛ  َقووىٌعرٖووٛ  فرعٗووٛ    54تعووي ٌعرٖووٛ الٕادوود األخالقوو٘ يف املىاوسووٛ اإلعالوٗوو

ٔمبكَ اع باو ِأٓ الٍعرٖوٛ  يداٚ ٔوردعوا يف  اختوا  القوراوات     اذت ىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً. 

األخالقٗٛ يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ. ٖٔعين الٕادد األخالق٘  يف امل مق ايُ وسهٔلٗٛ اإلعالو٘ 

ٌٗووٛ ٔاملهسسووٛ اإلعالوٗووٛ يخالقٗووٛ إلاليودووٛ األٔ ، ٔتووعت٘ االع بوواوات األخوورٝ وجوون العقال      

ٔاالد ىاعٗٛ ٔاملٍفعٗٛ الرحبٗٛ اوكىمٛا  س ٕٖات شت مفوٛ عٍويوا ال ت عواو  وو  املسوهٔلٗٛ      

 األخالقٗٛ. 

ٛ   ٔتعووين ٌعرٖووٛ الٕادوود األخالقوو٘ يف اإلعالووو      عُ املردعٗووٛ يف يخووالت اإلعووالً سعوواوٖ

صووبغٛ  ٙإلشووكن عقالٌوو٘ و ذوويد     الرٔسوو٘وسوو ىيٚ وووَ املصووادو الرتاثٗووٛ  ات األسوواش     

ٔاقوو  يخووالت اإلعووالً )ٔوععووي وٕاثٗقّووا( يف املٍ قووٛ العرإلٗووٛ ٔاإلسووالوٗٛ غتمووٕ     إُ 55عاملٗووٛ.

 البا وَ وردعٗٛ املصويو ٔال ذيٖوي ٔووَ ثوي توعت٘ وفرداتّوايف الغالود يف  وكن عىٕوٗوات          

ٔ   دُٔ لُٕ ٔاقوح ٖ بعّوا. ٔاقوح يُ وصويو القٗىوٛ        الف ورٚ ٔقوي   ٖ عوىَ ادتٕاٌود الرٔسٗوٛ 

فووردات إلالغووٛ: اإُ ال ىٗٗووم إلوو" ارتووري ٔالشوور ِووٕ إهلوواً عووَ  لووك   56عوورب العووامل ستىووي دواا

يف الٍف  البشورٖٛ قبون يُ ٖكوُٕ  ورعٛ قأٖوٛ، ٔإلوعُ الفعوٗمٛ يف ٌّاٖوٛ          ٙداخم٘ ور م

 –امل اا إمنا ت يوأ ورقاتّوا ووَ حبٗع ّوا ارتاصوٛ ٔووَ قٗى ّوا الأاتٗوٛ ٔيُ العقون ٔالوٕس٘           

ٔتر  وْ ومدٔدوٛ، لٕاقو  ٔاسوي     لٗسا سٕٝ قٕٞ ِاد، ومدٔز، ملٕقٕع ٔاسوي،   –عمٜ ِأا 
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ٔ وا يُ تموك الف ورٚ صوعد ٔصوٕهلا ٔتكوُٕ قوي         57يصٗن، إ ي دأٔوٓ يف يعىات األ وٗاٞ.ا 

تشووِٕ  إلفعوون العووشالٛ يف املىاوسووٛ األخالقٗوووٛ ٔالعوورٔا ارتاودٗووٛ، فكوواُ اهلووويٙ يف        

ىٛ يمشن ٔئس  ِٔو٘ االسو  يف ٌعرٓ الرساٟن السىأٖٛ. إُ القٗي األخالقٗٛ يف الٍد القر ٌ٘ 

الباواٚا اإُ مل تكوَ ينوَ قاتوْ.ا فوالٍد القر ٌو٘، ٖقوٕه ستىوي دواا أووَ سٗوح  ٌٕوْ           

قي إٗم عٍْ إلألك االو ياد الرسد الأٙ قوي فٗوْ دوِٕر     –سافعا ملا سبقْ، ٔاس ىراوا لْ 

ٖٔعوٗ  الوٗ  ٖكفو٘ القوٕه يٌّوا )يٙ يخوالت القور ُ( سافعو           58القإٌُ األخالق٘  موْ.ا 

 59 ووْ، ٔإمنووا ٔفقوو  إلوو" اآلواٞ املي مفووٛ الووط فرقوو  يخالقّووي.ا     عمووٜ تووراخ األسووالا ٔدعى  

ٖٔص  ِأا الكىاه يف البٍاٞ ٔالياللٛ إلقٕلوْ: ااألخوالت القر ٌٗوٛ دفعو   لوك البٍواٞ املقويش        

ٔ م ووْ سوو" قووى  إلٗووْ فصووٕال  اومووٛ ادتوويٚ، واٟعووٛ ال قوويً، قووى  إ  األإلووي العىوون        

ستئد ووَ القوٗي األخالقٗوٛ وجون العويه       ٔإ ا  اٌ  الفمسفٛ قي اٌشغم  إلعيد 60األخالق٘.ا

ٔالشذاعٛ ٔ ريِا ٔ اُ وعىٌّٕا ستصوٕوا ٔور وما عموٜ املٍّذٗوٛ دُٔ املبويي إلالعورٔوٚ       

وسد إلئُ سئد. ٔقي إلٍٗا يف دواس ٍا عَ ٌعرٖوٛ يقواٞ ار   61ف ُ زتاهلا يف الٍد القر ٌ٘

عرٔفوٛ ٔ وري املعرٔفوٛ.    يُ القٗي يف ِأٓ الٍعرٖٛ فق  إلعويد يقواٞ ار اذتسوٍٜ امل    62اذتسٍٜ

ٔإ ا وا سصرٌا القٗىٛ يف الٍاسٗٛ املٍّذٗٛ إلالصٗغٛ الفمسفٗٛ، ف ٌٍا صتي املٍّذٗٛ يف الٍعورٚ  

القٗىٗووٛ ور بووٛ يف الٕصووٕه إ  القٗىووٛ. فعسٗاٌووا تكووُٕ القٗىووٛ األخالقٗووٛ ايف وٍ صوو          

وووورا ال رٖوووق إلووو" الووورد )الغووواوض املوووبّي( ٔاذتسووو٘ )املفووورط يف الشوووكمٗٛ(ا فٗ  مووود األ

تكٗٗ  ٔوٕاٞوٛ ٍٖبغ٘ يُ ٖ ىا إلٕساحٛ دّي وا ي، إلعٗيا عَ اإلوخاٞ، ٔعَ الغموٕاٞ، الوط   

ال قاإل  هلىا.ا ٔيسٗاٌا تكُٕ    إل" الٍقٗع" عمٜ ضتٕ ال و  يف سومً ٔتقويً يف ثبوات     

 63ٔتٍٕع يف ٔسيٚ، ٔخعٕع يف سرٖٛ ٖٔسر يف زتاِيٚ ٔوبادوٚ يف اس ىراو، اخل.ا

 ٛ القٗىٗووٛ يف اإلعووالً عووَ  ريِووا يف يٌّووا تع وورب يُ وصوويو القٗىووٛ     ٔت ٍووٕع ٌعرٖووٛ اذت ىٗوو

، يٙ يُ وردعٗوٛ   ٖكوُٕ إلال عٖٔون العقالٌو٘ الوٕاع٘ امل ذويد     يف األصن  ري يُ تٍأهلا  ؤس٘

ال عٖٔووون املوووأ ٕو سوووبٗال س ىٗوووا يف املىاوسوووٛ األخالقٗوووٛ . ٔإلوووئُ ِوووأا الٕسوووٗ  الوووو عٖٔم٘  

قٗىووٛ إ  ال قالٗووي ٔ لووك ِووٕ سوواه القووٗي املع مووٛ    العقالٌوو٘ ٔاملىاوسووٛ األخالقٗووٛ تٍسووشد ال 

 )إل عبري والك إلَ ٌيب ٖرمحْ ار(  يف املٍ قٛ العرإلٗٛ ٔاإلسالوٗٛ. 

، إ  تٍعور  يف الٍعورٚ إ  حبٗعوٛ الفورد   ٔخت م  األخالت  القٗىٗوٛ عوَ الٍعرٖوات األخورٝ     

ا  واُ(  تمك الٍعرٖات إ  الفرد إلٕصفْ  ٗاٌوا عقالٌٗوا وصوغرا ٔوسو قال عوَ ستٗ وْ )يٖو       

دُٔ ادتاٌوود الرٔسوو٘ الووأٙ ٖعووي األٌووا العمووٕٙ يف تٕدٗووْ املىاوسووٛ األخالقٗووٛ. يُ املردعٗووٛ         
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العقالٌٗٛ البش ٛ يف وعادتوٛ املسوعلٛ األخالقٗوٛ ت عوىَ خموال وعرفٗوا ٖ ذموٜ يف عويً القويوٚ          

عمٜ حتيٖي ئ ااذتسيا يف الفصن إل" األخالق٘ وَ دٌْٔ، يٙ الفرت إل" ارتري ٔالشور ٔإلو"   

كاَٟا ٔاوا ٍٖبغ٘ يُ ٖكُٕ.ا ٔيدٝ ِأا ااإلخفواتا إ  ال يمو٘ عوَ ِوأٓ املعادلوٛ ٔحتٕٖون       اال

الفرد يسٗاٌا  ئ إ  زتواه الٍسوبٗٛ يسٗاٌوا يخورٝ، يٙ يُ لكون        عٕو املسعلٛ األخالقٗٛ إ 

فرد ئ ثقافٛ وؤٖٛ ٔ لٗٛ يف حتيٖي املسعلٛ األخالقٗوٛ ستمٗوا، مموا ٖعٍوٜ عويً ٔدوٕد وردعٗوٛ        

ٙ عمٜ  ن األفراد ٔال ىعات ٔيف   ٜ العرٔا ٔاذتاالت. ٔتعوبري  خور،  فو ُ     اومٛ تسر

املردعٗٛ يف وعرفٛ األخالق٘ ٔ ري األخالق٘ ال فكري  العقالٌ٘ اكض ٔال قالٗوي املكاٌٗوٛ   

املي مفٛ. ٖٔ ي ٌ ٗذٛ  لك إقصاٞ اامليمُٔ األخالق٘ القٗىو٘ا الٕاسو  ٔالشواون الوأٙ حت ٕٖوْ      

الجٕاإل  ٔاملو غريات. فوال رك العقالٌو٘ البشو  ٔالٍسوبٗٛ  إمنوا ٖوهثر عموٜ          يف املصادو الرٔسٗٛ

اداٌد ٔاسوي ووَ الوٍف : ادتاٌود العقالٌو٘ البشو .ا إُ وٍملوٛ الفورد يف الٍعرٖوٛ األخالقٗوٛ           

القٗىٗٛ عالٗٛ ٔو كاومٛ ٖٔ ٕدْ الٍد القٗىو٘ اإ  الوٍف  إلع ىموّا فّوٕ ٖقويً إلّٗوا  وأاٞ        

ٔقوي عورب الٍٕوسو٘ )إلويٖ       64د،  الِىوا ٌصوٗبا و سوأٖا.ا    اوال ٖسو ىي وٍوْ العقون ٔالقمو    

يقواٞ ار اذتسوٍٜ ت ذموٜ يف اإلٌسواُ     المواُ( عَ ور مٖوٛ االٌسواُ يف الكوُٕ إلقٕلوْ يُ     

اإُ اإلٌسوواُ مبجوون  إلٕصووفْ اخمٗفووٛ ار يف األو ، ٔيٌووْ  افّوورش الكووُٕ.ا ٖقووٕه الٍٕوسوو٘     

إلدواك ارت وواد الرإلاٌٗووٛ قووي  يععووي وقصووي وووَ املقاصووي اإلهلٗووٛ يف الكووُٕ، ِٔووٕ املهِوون    

اخ وواو سووبشاٌْ وووَ إلوو" شتمٕقاتووْ، ٔ اصوو فٜ وووَ إلوو" اإلٌسوواُ املكوورً وووَ ِووٕ ي ىوون ٔ    

يفعن ٔ يععي إٌساُ إلععىالْ ٔ ثاوٓ الكاوموٛ، لٗكوُٕ وٕقو  خ اإلوْ ادتمٗون إلاسوي الٍوٕع        

افّورش وصوغر لمكوُٕ     فاإلٌساُ يف ٌعورٓ   65اإلٌساٌ٘  افٛ، إلن إلاسي الكاٍٟات  ٗعا.ا

مبمك وَ صفات داوعٛ ف ذمٗات األقواٞ اإلهلٗوٛ يف الكوُٕ ٌراِوا يف اإلٌسواُ  قٗواش        ا 

 66وصغر.ا

الووياف  األسوواش يف فعوون االٌسوواُ اوتبوواط  لووك    ٖعووين يُ ٖكووُٕ   الٕادوود األخالقوو٘  يُ 

. ٖعٍٜ  لك يُ ٍٖ مق االٌساُ وَ املبادئ يف اذتاالت املي مفٛ، ٔإلئُ  لوك قوي   الفعن إلالقٗىٛ

ٖٔ  مد األور يُ ٖكُٕ الفرد  اٍٟا يخالقٗوا إلاليودوٛ    .االع باحٗٛ ٔالعبجٗٛ ٖيخن الفعن يف

فعواد إ  إدوا وْ    وادو  ٌفسوْ   األٔ ، يٙ ٖس شعر املبادئ يف  ون مماوسواتْ، ٔإُ  فون    

ٔتعمووق إل مووك املبووادئ ووورٚ يخوورٝ. ٔإعالوٗووا، ٖوو ع" عمووٜ الصووشف٘ )ٔاملهسسووٛ اإلعالوٗووٛ( يُ  

  ْ ئ يصوٕوٓ ئ ي  ٗوْ ئ ي ٖعوْ ئ يٌشورٓ يخالقو٘ل ِون ووا         ٖسعه ٌفسْ داٟىا، ِن ووا ي  بو

يٌ ذْ ٖعر يسيا وَ املعٍٗ" إلاذتويخ ئ ادتىّوٕو امل مقو٘ل ِون ووا يٌ ذوْ ٖعو  اآلخورَٖ يف         

وٕق  سميب وَ دُٔ سقل ِن وا يٌ ذْ دقٗق ٔوٕثٕت فٗوْل ِون ووا يٌ ذوْ ال ٖشوٕٓ اذتقواٟقل       
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صٗٛ يٌاٌٗوٛ فٗىوا يٌ ذوْ وجون البشوح      ِن وا يٌ ذْ ٖ ي عَ سسَ ٌٗٛل  ِن ٍِاك وصمشٛ  ي

عَ الشّرٚ ٔاإلثاوٚل ِن وا يٌ ذْ ٖفٗي اآلخرَٖل ِن وا يٌ ذْ غتف  العورو عوَ اآلخورَٖل    

إُ الكجري القراوات يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ عوادٚ ووا تكوُٕ ٌ ٗذوٛ ود فعون سورٖ  ئ و سورع        

أٙ ٖعٗويٌا إ  األسو٠مٛ   ٔلٗ  ٌ ٗذٛ تعون ٔتفكري يف تقيٖي إداإلٛ يخالقٗٛ و عٌٗوٛ، األوور الو   

ادتِٕرٖٛ املأ ٕوٚ.       

ٖٔعووي ِووأا الٕادوود   يُ الٕادوود األخالقوو٘  يف يقووٜ وراتبووْ  جتووآ ارتووالق سووبشاٌْ         

  ٝ )الٕادوود جتووآ املهسسووٛ ٔادتىّووٕو ٔال ىوو     األسوواش الووأٙ ت فوورع وٍووْ الٕادبووات األخوور

اٚ ار سوبشاٌْ ٖٔوعت٘ ووَ    ٔالٕحَ، اخل(. ٖٔعي ِأا الٕادد يور  اتٗا ٖب غ٘ فْٗ الفرد ورقو 

قٍاعووٛ داخمٗووٛ ٔال عت وواز إ  وراقبووٛ ئ تووٕفر ال شوورٖعات )ٔإُ  اٌوو  قوورٔوٖٛ يف ال ىوو     

اذتقوواٟق ٔوووَ  لووك    إلعداٟووْ ٖٔمىوو  املعاصوور.(  ٔإعالوٗووا، ٖعٍووٜ  لووك يُ ٖرتقوو٘ الصووشف٘     

أا ووا ٖويخن يف إلواد االفورتاٞ ٔالقو      املعمٕوٛ ٔجتٍدشتاحبٛ الٍاش إلاذتسٍٜ، ٔال وع ي وَ 

ٔاإل اعٛ ٔإثاوٚ الٍعورات اخل. ٔعٍويوا ظتوي الصوشف٘ )ٔاملهسسوٛ( ٌفسوْ يف وٕادّوٛ وسوعلٛ         

  ٛ يُ ٖ قو٘ ار فٗىوا    ،ٔعمٗوْ  ديلٗٛ ئ  اٟكٛ، ف ٌْ ٖكُٕ و  خالقْ ٔسٗويا يف ِوأٓ اذتال

ٖقًٕ إلْ خاصٛ ٔيٌْ يف زتاه عاً مب  اآلخرَٖ إُ إلالٍف  ئ العرو.            

ٖ ووٕاع  سوو ٕٖات شت مقووٛ ٔفووق وٕقوو   وون حوورا وووَ املسووعلٛ         الٕادوود األخالقوو٘    إُ

. ٔيف اإلعووالً، تقوو  ِووأٓ املسووهٔلٗٛ عمووٜ الفوورد الصووشف٘ إلٕصوو   لووك أادبووا         األخالقٗووٛ

اخالقٗا،ا فٕادود الصوشف٘ جتوآ خالقوْ يُ ٖوهدٙ دٔوٓ عموٜ وسو ٕآ يف البشوح الٍمٖوْ عوَ           

ٖووٛ ئ تغأٖووٛ االٌقسوواوات  اذتقٗقووٛ ٔعوويً اإلسوواٞٚ ل خوور ئ ال عوويٙ عمووٜ ارتصٕصووٗٛ الفرد  

إقافٛ إ  اسو بعاد املصومشٛ الشيصوٗٛ العوٗقٛ يف البشوح عوَ الشوّرٚ ٔاالو ٗوااات املادٖوٛ          

حبكي املٍصد، اخل.  ٔملا  اُ الفرد )الصشف٘( سمقٛ ائلٗوٛا يف سوٗات العىون  هسسوات     

إعالوٗٛ  ربٝ، خاصٛ ئ سكٕوٗٛ، ف ُ الٕادد األخالق٘ ل مك املهسسات تكُٕ إلوٍف   

لقوويو وووَ القووٕٚ ٔالووو عثري حبكووي قوويوٚ تمووك املهسسووات عمووٜ اختووا  القووراوات األخالقٗووٛ         ا

االقٗىٗٛا إلسٗاساتّا يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ.  ٔلٕ فرقوٍا يُ صوشفٗا قواً إلو دراٞ حتقٗوق عوَ       

قٗاً وهسسٛ صٍاعٗٛ إل مٕٖح الب٠ٗٛ ٔسيخ يُ تمك املهسسٛ الصٍاعٗٛ وَ املعموٍ" األساسو"   

الوٗٛ الوط ٖعىون فّٗوا الصوشف٘ )الفورد( فو ُ الٕادود األخالقو٘ لمىهسسوٛ          يف املهسسٛ اإلع

اإلعالوٗووٛ ي وورب إلاملقاوٌووٛ )ووو  ٔادوود الصووشف٘( يف ٌشوور ال شقٗووق وووَ عيوووْ. ٔ ٖكووُٕ          

ٔإ ا  .الٕادد األخالق٘ يف ِأٓ اذتالٛ يف سئد ااملىكَا ٔلٗ  يف سئد وا ٍٖبغو٘ إلوامل مق  

٘ لمصوشف٘ ٔوٕقو  وهسسو ْ ااملٍاقض،ا،فقوي     وا سيخ ٍِاك تعاو  إلو" املٕقو  األخالقو   

دل  ال ذرإلوٛ ال اوغتٗوٛ يف اإلعوالً يُ الصوشف٘ عوادٚ ووا ٖقوًٕ إلاذتوي األدٌوٜ املىكوَ الوط            

الٕادد األخالقو٘ يوور قواٟي    ٔيخريا ف ُ  إمْٗ عمْٗ وبادْٟ ئ ٖ يمٜ عَ تمك املهسسٛ إلاملرٚ.
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. ٍٖٔيوز  لك يف سوٗات ٌعرٖوٛ   كاُقاإلن ال عىٗي يف المواُ ٔامليف   ٜ العرٔا ٔاذتاالت ٔ 

ٔالووأٙ  ٔاالووٕاقع٘ا اذت ىٗووٛ القٗىٗووٛ يف اإلعووالً وووَ داٌوود ئلٕٖووٛ القٗىوو٘ عمووٜ االٕقووع٘ا      

 جريا وا ٖكُٕ وشِٕا إلفعن اإل عادٓ عوَ القٗىوٛ. ٔ ٖويخن يف  لوك إقوفاٞ صوبغٛ االٌسواٌٗٛ        

 . إل" ادتىٗ  عمٜ اآلخر، يٙ ال عاون و  إٌساٌٗٛ اآلخر إلٕص  تمك االٌساٌٗٛ صفٛ وشرت ٛ

ٖٔرتتد عَ  لك فٗىا غتصٍا اسرتاً  ّٕو الٕساٟن اإلعالوٗٛ إل قيٖي املادٚ اإلعالوٗوٛ الوط   

تقوويو وووَ قٗى ووْ ٔترفوو  وووَ  ووعٌْ إ  يُ وووَ ٔظوواٟ  اإلعووالً الووط تقرتسّووا ٌعرٖووٛ اذت ىٗووٛ   

ىوٛ  القٗىٗٛ يف اإلعالً قيوٚ اإلعالً عمٜ إقافٛ القٗي ل خرَٖ حبٗح ٖصبح ِهالٞ ي جر قٗ

ألٌفسّي ٔل خرَٖ.

 :  الرع( ا   قٌ ا ن مٌاملالتىّ 

ئال: املىاوسٛ اإلعالوٗٛ 

تعوووي املىاوسوووٛ اإلعالوٗوووٛ املرتا ىوووٛا يف يٙ زت ىووو  وصووويوا وّىوووا يف دواسوووٛ الووواه     

 األخالق٘ يف املىاوسٛ اإلعالوٗٛ ٔ لك غترز عَ إحاو ِأا البشح. 

ئ ادتىعٗات( ثاٌٗا: وٕاثٗق الشرا )وٕاثٗق املهسسات 

يُ املٗجات ٔلٗي وٍعٕوٛ يخالقٗوٛ وعرفٗوٛ ورتاإل وٛ يف األصون ٔالفورع ٔلوٗ  إلوياٖ ّا س وٜ         

ٔتعووٕد ستئدٖووٛ ٔإُ إل  وواع ظووريف وووَ يصووشاد املٍّووٛ اإلعالوٗووٛ )وهسسووات ئ  عٗووات(.  

يف تمك املصفٕفٛ  المغٕٖٛ  ٍعرٖٛ ٔاألخالقٗٛتأإلأد املردعٗٛ ال العيٖي وَ وٕاثٗق الشرا إ 

ملٍ سبٛ إ  يخالت اإلعالً ٔعيً الفعالٗٛ املمشٕظٛ حبٗح  جريا وا حتٕل  إ  زتورد اسورب   ا

عمٜ ٔوتا عمٜ وا ٖيه عمْٗ ٔاق  املشّي اإلعالو٘ إلشقْٗ اإلداوٙ ٔاملّوين. إُ يسواش يخوالت    

الووط وووَ املفوورت  يُ تسوو ٍي إلّٗووا املٕاثٗووق ئ  ألخالقٗووٛ اإلعووالً ٖ عمووق إلاملردعٗووٛ الٍعرٖووٛ ٔا

اوات األخالقٗووٛ الوط ٖ يووأِا اإلعالوو٘ ٔاملهسسووٛ اإلعالوٗوٛ ٖٕوٗووا يف سوٗات العووغٕط     القور 

السٗاسٗٛ ٔتعثري الريقاه املادٙ ٔاالع باو الوئل٘ يف وقاوإلوٛ الشوعُ االد ىواع٘ ٔالسٗاسو٘      

 . ٔالجقايف ٔاذتعاوٙ

يف  67ٔإ ا وووووا عوووويٌا إ  الٍعرٖووووات املعٗاوٖووووٛ يف اإلعووووالً ٔوٕاثٗووووق الشوووورا اإلعالوٗووووٛ

ل ىعات امل ىٗمٚ إلال ذرإلوٛ اإلعالوٗوٛ الٕاسوعٛ ٔاملٍّٗوٛ فو ُ صتوي اتفاقوا وع وربا يف املبوادٙٞ          ا

األخالقٗووٛ الكووربٝ الووط ٍٖبغوو٘ يُ حتكووي األداٞ اإلعالووو٘ يف يٙ زت ىوو  و عووىٍٛ ااسوورتً  

االكراووٛ اإلٌسواٌٗٛ،ا االعويها ئ االعيالوٛ     68قياسٛ سٗواٚ االٌسواُ،ا البشوح عوَ اذتقٗقوٛ،ا     

ا اوٍعالعووروا ئ اال قمٗوون وٍْ،ااالشفاقٗٛ،اااملسوواٞلٛ،اأٌبأ العٍوو ، اخل. ِٔوو٘     ال صوواذتٗٛ

وبادٙٞ ت بٗقٗٛ يساسٗٛ إُ  اٌ  ورتاإل ٛ و  العىري األخالق٘ ٔالفكر األخالقو٘ وجمىوا   

  رٌا يف حتيٖي الٍعاً األخالق٘  س ٕٖاتْ الجالثٛ ٔعالق ْ إلالٍعاً اإلعالو٘. 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ
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متكاااامل املاااااقع   ا ا اااا    

 الفيد   القش ركي

 ا لقبيي  ل ااي  يا ملع املاااقع   
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 ملخـــص
 

انطالقا ون الديز الذرُ ؤددٌذو يضذإن التًااذن ااجتىذاعَ وذن أدياز ؤشذىن التعسٌذي بال طذاٌا          

ادِ إنتاج يؤًشٌذ  اتتذًٓ اإلعالوذَ ضذًأ     اجملتىعٍّ املختمفّ كىا أنها يف ذات الًقت ونصّ إلع

الرُ ٌنتجو األفذساد بشذكن صخصذَ أي ذلذك املنذتس ودضطذٍا   ؤهذدل رذرى الدزاضذّ لمكشذي عذن            

اجتارذذذات املطذذذذاوق املتعم ذذذذّ ب طذذذاٌا وكذذذذق املذذذذسأِ املنشذذذًزِ يف وًاقذذذذ  الفٍذذذذدًٌ التشذذذذازكَ      

 طٍازِ.الًٍؤًٍب   يبالتطبٍق عمْ وًضًع  قٍادِ املسأِ الطعًدٌّ لم

ؤنتىَ رذرى الدزاضذّ لذنىل الدزاضذات الًاذفٍّ التةمٍمٍذّ ي  يدٌذد عٍنتهذا بصضذمًب ا صذس           

وفذذسدى    022الشذذاون لكذذن وفذذسدات الدزاضذذّ يالذذ  ؤشذذىن اٍذذ  الفٍذذدًٌرات يالذذ  ياذذمت إلذذَ   

فٍذذدًٌ   نشذذست يف وًقذذ  الًٍؤٍذذًب يؤتنذذايه قٍذذادِ املذذسأِ الطذذعًدٌّ لمطذذٍازِ يذلذذك ملذذدِ صذذهس بعذذد  

ز ال ساز  يعمٍو   ؤصذىٍي اضذتىازِ لتةمٍذن وطذىًف الفٍذدًٌرات املتعم ذّ ب ٍذادِ املذسأِ يف         ادي

 الطٍازِ .

 يؤًامت ررى الدزاضّ إلَ جمىًعّ ون النتإس ون أرىها

    غالبٍّ الفٍدًٌرات املتعم ّ ب ٍادِ املسأِ لمطٍازِ يال  نشست يف وًق  الًٍؤٍذًب بعذد

يذلذذك باعتبذذاز أف ال ذذساز صذذصف دا مذذَ ي مذذَ    اذذديز ال ذذساز يىذذن الطذذاب  اتمذذَ . 

خيص اجملتى  الطعًدُ عمْ يجو اخلصًص . 

  ؤصدز الشكن الفين   ضناب   األصكاه الفنٍّ ذات طبٍعّ اإلنتاج الفسدُ يررا ٌعكظ

اضتفادِ األفساد ون التكنًلًجٍا يف التعبري ياإلفصاح عن اجتاراؤهي

    عمذذْ اليؤٍذذن كذذانًا أكيذذس املدٌذذدٌن    أف الشخصذذٍات السجالٍذذّ يالنطذذإٍّ املشذذهًز ِ

ل ٍادِ املسأِ لمطٍازِ . 

نتذذإس الدزاضذذّ  ؤدكذذد يب ذذًِ عمذذْ التطذذًز ياانفتذذاح ا ااذذن دا ذذن اجملتىذذ  الطذذعًدُ يؤ بمذذو  

الطذذسٌ  لكفكذذاز التنًٌسٌذذّ يالذذ  ؤهذذدل إلذذَ دفذذ  التنىٍذذّ يف الذذبالد يالذذ  لذذن ؤذذتي بذذديف ؤعذذايف       

ي اجلهذذًد الذذ  ؤبذذروا الديلذذّ لبمذذًزِ زيٌذذّ وطذذت بمٍّ أكيذذس      اجلىٍذذ  زجذذاا ينطذذأ . ي ذذا ٌذذدع   

 اصساقا.
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 :ابداي

٘   ,أىوْا  العلوْو  شتتلف يف  مً اليشاٛ لعجٓجا ىبْغسدل التادٓة اإلسالمٕ   ,ّفوذّ  املعذفو

ّزقْل الثقاف٘ العذبٔ٘ ّاإلسالمٔ٘ فإسوَاما  املوذأٗ املشولن٘ املتنٔوزٗ ّثّدٍوا العلنوٕ الذاٜوج        

يف ىظووذ املعذفوو٘  عتفووز علووٕ أٍلٔوو٘ املووذأٗ لتْلٔووف قووجدلَا للنظووادك٘ يف التينٔوو٘ الظووامل٘      

ّباليظذ إىل لادٓة  .1 سالمٔ٘ مبا غتجو الجًٓ ّالْطًالظذاٜع اإل ٙالثْابت ّعل ٙستافظ٘ عل

االٍتنوواو بقـووآا متكووني املووذأٗ ّزقْقَووا صتووج أٌ مووع ىَآوو٘ اذتووذب العاملٔوو٘ الثاىٔوو٘ بووجأ           

 يف املواثٗ امّىل  1945، فقج أكوج مٔثواا امموه املتسوجٗ عواو       االٍتناو الجّلٕ بقـآا املذأٗ

مساسٔ٘ للياض مجعٔا بوال متٔوز ّال لفذٓوق بوني     علٙ لعزٓز ازرتاو زقْا اإلىشاٌ ّاذتذٓا  ا

ٔوز  ٔعالىوا ااػوا بالقـواٛ علوٙ التن    إأخوار  امموه املتسوجٗ     1967الذخال ّاليشاٛ. ّيف عواو  

. ّيف 2لغٔري املفأٍه ّإلغاٛ العاثا  الشاٜجٗ اليت لفذا بني الذخل ّاملوذأٗ  ؿج املذأٗ ّثعا إىل

أطووكال التنٔٔووز ؿووج املووذأٗ يف مجٔووع  ػووجد  أّل الفاقٔوو٘ للقـوواٛ علووٙ كافوو٘ 1979عوواو 

اجملاال  كالعنل ّالؼس٘ ّالتعلٔه ّاالٜتناٌ ّامسذٗ ّٓعوذ  التنٔٔوز بهىوُ: أٖ لفذقو٘ لوب       

علٙ أساض اليْ . ّٓظوَج العواا الٔوْو لغوريا ل اوات االختناعٔو٘ ّالثقافٔو٘ لشولْ  الذخول          

كل املنادسا  القاٜنو٘ علوٙ   ّاملذأٗ بَج  حتقٔق القـاٛ علٙ التسٔزا  ّالعاثا  العذفٔ٘ ّ

االعتقوواث بكووٌْ أٖ مووً ادتيشووني أثىووٙ أّ أعلووٙ مووً اااووذ أّ علووٙ أثّاد اطٔوو٘ للذخوول          

 . 3ّاملذأٗ

ّزكْموو٘ املنلكوو٘ العذبٔوو٘ الشووعْثٓ٘ ا لووجاذ خَووجا ميووخ عَووج امللوو  امل سووص خاللوو٘ 

ئَووا مووً آل سووعْث يف االٍتنوواو مبكاىوو٘ املووذأٗ الشووعْثٓ٘ ّلعلٔنَووا ّمتك  زعبووج العزٓووامللوو  

ّزووار  خوول اٍتنوواو امللوو   ,مجٔووع زقْقَووا يف ؿووْٛ مووا ىؼووت علٔووُ لعووالٔه اإلسووالو اذتئووف

ّحلو  بوجٛا موً     مكاىتَوا, امل سص دمحُ اهلل بعج لْزٔج البالث ّكاٌ ثاعنا لكل ما ٓعزر 

اليظامٔ٘ متسوجٓا العواثا  ّاملْدتوا  الثقافٔو٘      للنجادضٍا مً إىظاٛ ّما لالهلا الاز٘ التعلٔه 

 ٍـ٘ لتعلٔه املذأٗ. امليا

أّل فذػوو٘ للفتوواٗ الشووعْثٓ٘ لاللتسوواا بووالتعلٔه   تّمووع إىظوواٛ خامعوو٘ امللوو  سووعْث ألٔسوو 

فوالتعلٔه كواٌ زدوذ امسواض الوخٖ اىطلقوت ميوُ         الشوعْثٓ٘ , العالٕ ثاال املنلكو٘ العذبٔو٘   

أاووخ  املووذأٗ   زٔووجاذتكْمووا  املتعاقبوو٘ ضتووْ لعزٓووز مكاىوو٘ املووذأٗ الشووعْثٓ٘ ّمتكٔيَووا     

٘    الشعْ ، ّحلو  إااىوا بتنٔزٍوا ّثّدٍوا      ثٓ٘ زقَا يف االقورتا  ّالرتطويف يف االىتبابوا  البلجٓو

متكاموول يف عَووج اوواثو اذتووذمني الظووذفني امللوو  سوولناٌ بووً عبووج   الكووبري يف بيوواٛ زتتنووع 
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باعتنوواث لطبٔووق أزكوواو ىظوواو املووذّد ّالٜستووُ التيفٔخٓوو٘ مبووا فَٔووا إػووجاد   آل سووعْث  زالعزٓوو

 .4إلىاح علٙ زج سْاٛداؽ القٔاثٗ للخكْد ّا

  2030ّالتينٔ٘ يف ؿْٛ دؤٓ٘ املنلك٘  املذأٗ

لعووج التينٔوو٘ ٍووٕ الزٓوواثٗ ااشْسوو٘ يف اإلىتووار ّارتووجما  طووامل٘ ّمتكاملوو٘  ذكوو٘    

  التينٔوو٘ بهىَووا عنلٔوو٘ اسووتثناد إىشوواىٕ لووته يف     اجملتنووع لووهتريا ّلووهتذا، ّٓعووذ     

مثوول التعلوؤه ّالؼووس٘ العاموو٘, ّاإلسووكاٌ,    اجملوواال  أّ القطاعووا  الوويت متووص زٔوواٗ البظووذ   

ّالذعآوو٘ االختناعٔوو٘..إي،  ٔووج ْٓخووُ عاٜووج للوو  العنلٔوو٘ إىل اليظووات االقتؼوواثٖ الووخٖ    

ٓبخل يف اجملتنع. ٍخا ّمتثل التينٔو٘ يف الْقوت الوذاًٍ مطنويف اذتكْموا  ّالظوعْب، فقوج        

 مظكاللَا. اكتشبت التينٔ٘ ثالل٘ اذتل الشسذٖ لقـآا اجملتنعا  اإلىشاىٔ٘ ّ

لتكووٌْ مبثابوو٘ موويَذ ّاادطوو٘ طذٓووق للعنوول االقتؼوواثٖ       2030دؤٓوو٘ املنلكوو٘  ّلووهلٕ 

ّالتينوووْٖ يف املنلكووو٘، ّقوووج د وووت الذؤٓووو٘ التْخَوووا  ّالشٔاسوووا  العامووو٘ , ّامٍوووجا  ,   

 ّااللتزاما  ارتاػ٘ بَا ; لتكٌْ املنلك٘ اْحخا داٜجا علٙ كاف٘ املشتْٓا .

ٍٔكلووو٘ بعوووا الوووْرادا  , ّامخَوووزٗ , ّامل سشوووا  ,    ّٗاىشوووداما موووع الذؤٓووو٘   إعووواث 

ّاهلٔٝا  العام٘ مبا ٓتْافق موع متطلبوا  املذزلو٘ . ّٓعوج قوذاد قٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ أزوج أٍوه           

الووويت لؼووو  بظوووكل مباطوووذ لؼووواال التينٔووو٘ يف الوووبالث ّكنوووا لوووُ العجٓوووج موووً    القوووذادا

بقٔوواثٗ ٜووجٗ ل مووذ الشووامٕ فاسووت٘ عظووذٗ زؼووٙ اقتؼوواثٌْٓ فقووج أ  5االقتؼوواثٓ٘  التووجاعٔا

، بعوج قوذادا  متكوني     ، مظريًٓ إىل أىُ كاٌ ميتظوذا موً قٔواثٗ اذتوزو    الشٔجا  للشٔادٗ 

، ّمبوا ٓتْافوق موع بذىوامذ      املذأٗ موً لقلوج املياػو  ّاملْاقوع املَنو٘ يف كوثري موً القطاعوا         

لتسقٔوق   2030ؤٓ٘ ملذأٗ الشعْثٓ٘ قاثم٘ بجّد لينْٖ يف د. ّا ّالذؤٓ٘ الْطئ٘ ,التسْل الْط 

تفْقَوا العلنوٕ   لصتازا  كبريٗ علٙ الؼعٔجًٓ اإلقلٔنٕ ّالعاملٕ بتقجٓذ القٔواثٗ الشٔاسؤ٘   

ّالعنلووٕ د ووه التسووجٓا  االختناعٔوو٘ الوويت لـوؤق ارتيوواا علووٙ املووذأٗ الوويت ّؿووعت بؼوونتَا    

املنٔوووزٗ يف التعلووؤه ّالطووو  ّالكوووثري موووً اجملووواال ، زٔوووج سووؤفتيف البووواب أمووواو املبوووجعا   

ّلظوودٔعًَ علووٙ اإلىتووار مووع التنشوو   , ثقفووا  ّاملتنٔووزا  للنظووادك٘ يف اليَـوو٘ ّالبيوواّٛامل

 6ّ٘عاثالًَ امػٔل , ّزدابًَ , بتقالٔجًٍ

 ادتجٓج ّقـآا املذأٗ اإلعالو 

لطوْٓذ أطوكال ميفوذثٗ موً ّسواٜل اإلعوالو        ٙفكذٗ ّساٜل اإلعالو ادتجٓوجٗ علو   لقْو

ّلتكٔووف مووع  ّٙسوواٜل اإلعووالو التقلٔجٓوو٘ لتبيوو ّإعوواثٗ الووق أطووكال خجٓووجٗ مووً   , الذقنٔوو٘
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

يف زني أىُ  البا ما ٓكٌْ املـنٌْ اإلعالمٕ ملْاقع اإلىرتىوت    ادتجٓجٗلكيْلْخٔا اإلعالو 

 –ػوْد   –ٍْ إعاثٗ جتنٔوع اتوْٚ ّسواٜل اإلعوالو القجاو٘ املْخوْثٗ بالفعول ب ىوؽ مطبوْ           

ّاملتشاد  بإٓقاعالُ املعلْمالٔو٘   مقاطع فٔجْٓ مؼْدٗ ( ّيف لل زده التطْد الشذٓع –أفالو 

ّؿوووعت توووْدٗ اإلىرتىوووت ىفشوووَا أمووواو كووول إىشووواٌ ٓذٓوووج أٌ ٓتعوووذ  ّٓوووتعله ، ّال ليسؼوووذ    

مشوواٍنتَا يف عنلٔوو٘ التينٔوو٘ علووٙ أطووذ التؼووئع ّالتقئوو٘ بوول لتعووجٚ حلوو  يف املشوواعجٗ علووٙ  

ٍوول  الشوولْكٔا  ّالعوواثا  ااػوو٘ إحا لبيتَووا اذتكْمووا  ّأ   ريإعوواثٗ طووذا الووتفكري ّلغوؤ  

  .7املعذف٘ ّالعله

ّلعوووج مْاقوووع التْاػووول االختنووواعٕ عوووث اإلىرتىوووت موووً أزوووجح ميتدوووا  لكيْلْخٔوووا     

ّأكثذٍا طعبٔ٘ فَٕ متثل أكث ميؼ٘ للتْاػل بني أفوذاث اجملتنوع    , االلؼاال  ّاملعلْما 

 اجملتنوع، كنا أىَوا موً الْسواٜل املَنو٘ الويت لقوْو بوجّد مَوه يف التينٔو٘ ّالتعذٓوف بقـوآا            

خوزٛ  بالتوالٕ  ُ ّباعتباد املذأٗ خزٛ ال ٓتدزأ مً اجملتنوع فوإٌ قـوآا متكوني املوذأٗ ٍوٕ       ّعلٔ

ٓـووا مووً قـووآا اجملتنووع ال اىفؼووال بٔيَنووا. فووالتطلع للتينٔوو٘ ال ٓووته بووجٌّ اليظووذ للندتنووع   أ

 كْزجٗ ّازجٗ 

ٌ ّٓووذٚ علنوواٛ   ازووجاح يف  اثّدأث  مْاقووع التْاػوول االختنوواعٕ    اإلعووالو ّاالختنووا  أ

عوً   للتعوبري ٍه القيوْا   ألغري اختناعٕ لْاك  البياٛ اجملتنعٕ كنا أىَا أػبست عنلٔا  

زووجاح ثااوول اجملتنووع ااػوو٘ يف أاجتاٍووا  ادتنَووْد املبتلفوو٘ ضتووْ مووا ٓشووتدج مووً لووْاٍذ ّ

   امل سشالٔ٘.عجو ادلباطَا بالكٔاىا  اإلعالمٔ٘ 

كهزج لطبٔقا  اإلعالو ادتجٓجمْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ 

  ، لعتث أزوج  ػل االختناعٕ أّ ّساٜط اإلعالو ادتجٓج مْاقع التْا

،  2التطْدا  اليت طذأ  علٙ اإلىرتىت ، ّاليت ػازبَا لَْد العجٓج مً لكيْلْخٔوا ّٓو   

ّبظوكل عواو ٓظوري العجٓووج موً املبتؼوني يف عواا اإلىرتىووت بوهٌ اإلعوالو االختنواعٕ اثوول          

العيكبْلٔو٘ بظوكل لفواعلٕ أكوث موً الشوابق       قفزٗ كوبريٗ للتْاػول موً اوالل الظوبك٘      

بكووثري عيووجما كوواٌ التْاػوول ستووجّثا مبظووادك٘ كنٔووا  قلٔلوو٘ خووجا مووً املعلْمووا  ,            

ّسوؤطذٗ أكووث مووً مووجٓذٚ البٔاىووا  كنووا ألازووت ٍووخِ الْسوواٜط  فذػووا عجٓووجٗ  ميَووا          

  ٙ  التظاد  باملعلْما  بني مجٔع مظرتكٕ الظبك٘ مع إمكاىٔ٘ التفاعل املباطذ ّاذتوذ علو

مْاقووع التْاػوول االختنوواعٕ ، إؿوواف٘ إىل الازوو٘ الفذػوو٘ للنووتلقني بووهٌ ٓؼوويعْا بووذازتَه        

 . 8ارتاػ٘ بهىفشَه
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ٍٕ أزج التطبٔقا  العلنٔو٘   مْاقع الفٔجْٓ التظادكّٕ

 ادٜٔشووؤ عاللتسوووْل يف اسوووتبجاو ّلْلٔوووف طوووبك٘ الْٓووو  موووً كْىَوووا مشوووتْث       الظوووَريٗ

ادتنَْد علٙ املعلْموا  ، إىل اسوتبجامَا يف التظوبٔ      ُل مً االلللنعلْما  ّاليظذ عتؼ

مً االل ىظذ ما ٓيتدُ أفذاث ادتنَْد موً مـوامني   ّالتْاػل االختناعٕ

شتتلفوو٘ ، ّلبوواثل التعلٔقووا  ّالتْاػوول بظوووهىَا، ّالتظوواد  بشووذع٘ ّسووَْل٘ يف لوووجاّهلا،         

قٕ لطبٔقا  اإلعالو ادتجٓوج يف لذكٔزٍوا   ّبالتالٕ لظرت  مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ مع با

متكوني أفوذاث ادتنَوْد موً إىتوار       ّالتظبٔ  ّالتْاػل االختناعٕ بني امفوذاث   علٙ أمذًٓ

 أّال:ااتْٚ اإلعالمٕ ، ّلذلبط لاٍذٗ ااتْٚ اإلعالمٕ الوخٖ ٓيتدوُ ادتنَوْد بعواملني :     

االىتظواد الشوذٓع ّالتوب  املتزآوج      :ّتاىٔاالتطْد يف بئ٘ لكيْلْخٔا املعلْما  ّااللؼاال  . 

 .االختناعٕلظبكا  التْاػل 

فإحا كاٌ العامل امّل ٓوذلبط بوالتطْد يف ادتاىو  التكيْلوْخٕ ، فوإٌ العامول الثواىٕ        

لووُ  ووُ تقافٔوو٘ ّاختناعٔوو٘ لذكووز علووٙ إعووالٛ ثّد الفووذث العوواثٖ يف املظووادك٘ يف عنلٔوو٘       

ما  ّلباثل ااتْٚ بشَْل٘ ّمذّى٘ ٍّوْ التطوْد   االلؼال ، ّإلاز٘ التعجثٓ٘ يف مؼاثد املعلْ

 لَْد ادتٔل الثاىٕ علٙ طبك٘ اإلىرتىت ّٓطلق علَٔوا   الخٖ ٓظري يف زتنلُ إىل

زا هلووا عووً ادتٔوول امّل مووً طووبك٘ الْٓوو  الووخٖ لذكووز  اسووتبجامالُ الذٜٔشوؤ٘ يف       ٔوومتٔ

ٕ ال اثووول لطوووْدا  البسوووج عوووً املعلْموووا  موووع اماوووخ يف االعتبووواد أٌ لَوووْد ادتٔووول الثووواى       

يف الكٔفٔوو٘ الوويت ٓووته بَووا لْلٔووف ّاسووتبجاو     اّلكووً أٓـووا لطووْد  فسشوو  لكيْلْخٔووا 

 . 9طبك٘ اإلىرتىت

و 2006أطَذ مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ مْقع الْٔلْٔب ّالخٖ اطرتلُ خْخل عواو   ّمً 

جْٓ بلٔوٌْ سواع٘ فٔو    4بلٌْٔ ثّالد ، ّّفق آاذ اإلزؼأٜا  فوإٌ موا ٓقوادب موً      1.6، مببلغ 

سواع٘ ٓوته حتنٔلوَا كول ثقٔقو٘ ّٓعتوث        72ٓته حتنٔلَا طَذٓا علٙ الْٔلْٔب ّما ٓقوادب موً   

مْقع الْٔلْٔب ٍْ أكث ّأطَذ مْقوع متبؼوؽ يف مظوادك٘ الفٔوجٍْٓا  بؼوْدٗ زتاىٔو٘       

علٙ طبك٘ اإلىرتىت ، ّقج لقٕ ٍوخا املْقوع طوَذٗ كوبريٗ يف مجٔوع بلوجاٌ العواا , ّأسوص         

، ٍوه  لظواث ٍريلوٕ  ّ  سوتٔف لظوني  ّ       ابقني يف طوذك٘  املْقع تالتو٘ موْلفني سو   

     ٘ ّعتظوٙ الْٔلٔوْب بإقبوال    . 10 خاّث كوذٓه  يف كالٔفْدىٔوا يف الْالٓوا  املتسوجٗ اممذٓكٔو

متزآووج مووً ادتنوواٍري هووا ظتعلووُ امكثووذ اسووتبجاما بظووكل ٓووْمٕ يف اإلىرتىووت ، ّلظووري    

لٔوا  ٓشوتبجمٌْ الْٔلٔوْب باىتظواو     % مً طالب ادتامعوا  ّالك 95بعا الجداسا  إىل أٌ 
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% موووً  50سوووي٘ ّاثلوووٌْ    64إىل  25يف الْالٓوووا  املتسوووجٗ اممذٓكٔووو٘ , ّأٌ امعنووواد موووً     

مشووتبجمُٔ , ّبٔينووا لظووري اإلزؼووأٜا  ارتاػوو٘ بامليطقوو٘ العذبٔوو٘ إىل أٌ املنلكوو٘ العذبٔوو٘    

 .11ْٔلْٔب عً طذٓق ادتْاللأعلٙ ثّل٘ يف العاا مظاٍجٗ ل الشعْثٓ٘

مً أٌ خزٛا كبريا مً الفٔوجْٓ ٓوته عذؿوُ عوً طذٓوق امفوذاث إال أٌ امليظو           ه ّبالذ

ارتاػوو٘, ّامل سشووا  اذتكْمٔوو٘ بووجأ  يف عووذد بعووا الفٔووجٍْٓا  كدووزٛ مووً أعنووال      

ٓشتبجو الْٔلْٔب يف اإلعالىا  املؼوْدٗ ٍّوْ أقول لكلفو٘      االعالقا  العام٘ ّالتشْٓق. كن

  أٓـوا اسوتبجاو الفٔوجْٓ املْسؤقٕ الشوااذ ّالوخٖ       يف إىتاخُ موً اإلىتوار التلفزٓوْىٕ، ّطوا    

 .12ظتج لُ مجاٍري متظْق٘ علٙ الجّاو

ؿْٛ ما سبق اكً القْل أٌ مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ أث  ثّدا بظكل مباطوذ  ّيف 

أّ  ري مباطوذ يف ىظوذ مفَوْو قٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ سوْاٛ كواٌ علوٙ مشوتْٚ امفوذاث الوخًٓ             

ر مـوووامني لتعلوووق باملْؿوووْ  ستووول الجداسووو٘ أّ علوووٙ مشوووتْٚ  ّلفوووْا مْقوووع الْٔلٔوووْب إلىتوووا

امل سشا  اليت ّلفت الْٔلْٔب سْاٛ باإلىتار املباطذ أّ بإعاثٗ لْرٓع ااتوْٚ امليوتذ بالفعول    

ٍوخِ  فوإٌ   موً حلو   ّاىطالقوا  لْساٜل اإلعالو التقلٔجٓ٘ ّاملتعلوق أٓـوا بقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ.      

الفٔوجْٓ التظوادكٕ   الْٔلٔوْب       مْاقوع مني للكظف عوً اجتاٍوا  مـوا    ٙالجداس٘ لشع

ٓشووتبجمُ امفووذاث  الووخٖ مووً مْاقووع التْاػوول االختنوواعٕ    ٍامووا  مْقعووا باعتبووادِّحلوو  

ّامل سشووا  علووٙ زووج سووْاٛ السووتعذاد ّإىتووار مـووامني إعالمٔوو٘ متعلقوو٘ بالظوواٍذٗ ستوول 

  الجداس٘ 

 الدراسات السابقة 
ادتجٓوج موً    ٗ املوذأٗ العذبٔو٘ يف اإلعوالو   لعاجل ٍخِ الْدق٘ البسثٔ٘ ػوْد  13ثداس٘ بْرٓاٌ

علوٕ  الْٔلٔوْب . طبقوت الجداسو٘      الفٔوجٍْٓا  امليظوْدٗ  ْاث مو االل ثداس٘ ّحتلٔول عٔيو٘ موً    

اذخووت الجداسوو٘ بيتوواٜذ زووْل   , ّ فٔووجْٓ   ىظووذٍا يف مْقووع الْٔلٔووْب   120علووٙ عٔيوو٘ مووً  

املذأٗ ككٔواٌ  مـنٌْ الفٔجٍْٓا  الويت اـوعت للتسلٔول ّالويت ألَوذ  اليقواغ املتعلوق بو        

الوويت العجٓووج مووً التشوواؤال  بوول ّاإلطووكاال   ّأٌ ٍيووا   اختنوواعٕ ّسٔاسووٕ ّاقتؼوواثٖ، 

حتووْو زووْل املووذأٗ بمكاىتَووا، لووثنني مكاىتَووا، زقْقَووا ّأثّادٍووا الشٔاسوؤ٘ ّاالختناعٔوو٘   

ّاالقتؼوواثٓ٘ ّالشٔاسوؤ٘ ّالثقافٔوو٘.( ّٓبووجّ أٌ لذاخووع اليببوو٘ العذبٔوو٘ ّلعوواله ثّد مجلوو٘ مووً 

بالت لهتريالَنا لطال كاف٘  ًٓاللخ ّاملتغريا  علٙ دأسَا اإلعالو ّالتكيْلْخٔا امل تذا 
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فٔنوا    اْحر املذأٗ العذبٔ٘ عً   ٘تلفشت   اْحر  امذأٗأػبست الْٔو لقجو  -ميازٕ اذتٔاٗ

 .مـٙ

طذزت ٍوخِ الجداسو٘ لشواؤال  زوْل ثّد اإلعوالو فٔنوا غتوؽ قـوآا          14قؼاب ثداس٘

أسوتطا  اإلعوالو العذبوٕ     ٚأٖ موج  اإلظتابٔ٘ اليت ٓقْو بَوا اإلعوالو ّإىل   املذأٗ ّمإٍ امثّاد

اذخت ٍخِ الجداسو٘ مبدنْعو٘   ّيف لل العْمل٘ أثاٛ أثّادِ يف اليَْد بْاقع املذأٗ العذبٔ٘ ، 

ُ قوْو  ٓزْل الجّد اإلظتوابٕ الوخٖ    ٚمً الذؤ اإلعوالو يف ثعوه قـوآا متكوني املوذأٗ كنوا        بو

خُ ثّد اإلعالو ّأّخُ قؼْدِ فٔنا غتؽ قـآا املذأٗ ّاليوْ   تسجٓا  اليت لْاالعذؿت است

ّاذخت الجداس٘ مبدنْعو٘ موً اليتواٜذ زوْل ثّد املكوٌْ الثقوايف ّالشولْكٕ         االختناعٕ ,

ؿووذّدٗ مظووادك٘ امل سشووا  اإلعالمٔوو٘  ّأطوواد  إىل , ّالتظووذٓعٕ يف إعاقوو٘ متكووني املووذأٗ

مووً الؼووْدٗ املظووذق٘    اىطالقووااملووذأٗ يف لعزٓووز ثّد  امٍلٔووّ٘ ريٍووا مووً ميظنووا  اجملتنووع    

ّاإلىشاىٔ٘ للسـادٗ العذبٔ٘ ّاإلسوالمٔ٘ ّالويت لزاوذ مبـوامني لعوزر قؤه العوجل ّاالىؼوا          

 .ّلكذٓه املذأٗ ّازرتامَا

موادا   إلزوْل الْاقوع املَو  ّالؼوْدٗ الخٍئو٘ للنوذأٗ ّاإلعوالو بجّلو٘ ا         15عْاد ثداس٘

ٗ ّّاقووع املووذأٗ يف اجملتنووع اإلمووادالٕ ّكنووا    لياّلووت ٍووخِ الجداسوو٘ ػووْد    املتسووجٗ،العذبٔوو٘ 

بعا التشاؤال  املتعلق٘ بقـٔ٘ املذأٗ ّاإلعالىوا  ّالويت عنلوت بظوكل      ٙاإلخاب٘ عل تزاّل

ّاؿوويف علووٙ لينوؤط املووذأٗ ّزؼووذٍا يف إطوواد أثّاد معٔيووُ حتووجثٍا الثقافووا  ّارتلفٔووا           

َٔا طابع التبشؤط ّالتَنؤع   ٓغل  عل اإلعالواملتعجثٗ . ّألَذ  الجداس٘ أٌ ػْدٗ املذأٗ يف 

كنووا أٌ ىشووب٘ كووبريٗ مووً ااتووْٚ املقووجو ال ٓياسوو  طبٔعوو٘ املووذأٗ   االسووتَالكٕ.ّالشوولْ  

   ّالْاقعٔ٘.ّال ٓتياّل قـآا املذأٗ حا  اذتشاسٔ٘ العالٔ٘  ,الظذقٔ٘

ٍوووجفت لْؿوووع اسووورتالٔدٔ٘ إعالمٔووو٘ للنوووذأٗ العذبٔووو٘ ّحلووو  بْػوووف    16ثداسووو٘ زشوووني

ثاٗ مووً أثّا  ىظووذ الووْعٕ ّلكووذٓص الشوولْكٔا  الوويت لؼوو  يف      أامل سشووا  اإلعالمٔوو٘  

كخل  ثعه الذسوال٘ اإلعالمٔو٘ املْخَو٘ للندتنوع بكول       هلا،ػاال ػْدٗ املذأٗ ّالتنكني 

فٝالُ عً املذأٗ لبلْدٗ دسال٘ إعالمٔ٘ لتشه باذتٔاثٓ٘ ّاملْؿْعٔ٘ ّلذّر ذتق املذأٗ يف العوجل  

لتسجٓوج ىقوات القوْٗ       لٙ حتلٔول سوْا    ّالكذام٘ ّاملشاّاٗ . اعتنج  الجداس٘ ع

ّالـعف ّالفذؾ ّالتسجٓا  اليت لْاخَُ امل سشا  اإلعالمٔ٘ يف لعاملَا موع قـوآا املوذأٗ    

. ّكظووفت ىتوواٜذ التسلٔوول عووً أٌ م سشووا  اإلعووالو العذبٔوو٘ لتنتووع بعووجث مووً ىقووات القووْٗ      

ملذأٗ ّالظذّ  يف لذمج٘ محلتَا املشتدجا  اماريٗ ّحل  علٙ ػعٔج الْعٕ بهٍنٔ٘ قـآا ا
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فـوال عوً الفوذؾ الويت لقوجمَا البٔٝوو٘       طووتٙ ,ٍوخا الوْعٕ يف الذسوال٘ اإلعالمٔو٘ بهطوكال      

أمووا ىقووات  ّ ووريِ.ّميووات االىفتوواع العوواو   ,اأطوو٘ هثلوو٘ يف الووجعه الشٔاسووٕ لقـووآا املووذأٗ  

 تدجٗ،املشو نثل أٍنَنا يف عجو كفاٛٗ أّ ؿعف أّ ستجّثٓ٘ العْامول اإلظتابٔو٘   تالـعف فت

أٌ الْعٕ مبْؿْ  املذأٗ ّاملنادسا  اليت لعث عً ٍوخا الوْعٕ ّعْامول القوْٗ ال لوزال       ٙمبعي

يف زجٍا امثىٙ ّمً ته بعٔجٗ عً أٌ لظكل لوهتريا قْٓوا يف اجملتنوع املباطو  ّعواخزٗ عوً       

   اممثل.عْامل ارتلل الجاالٔ٘ ّارتادخٔ٘ أّ أٌ لشتغل الفذؾ املتاز٘ االستغالل  ْ٘اخَم

معذفوو٘ مووجٚ إقبووال عٔيوو٘ مووً الؼووفْٗ اليشووأٜ٘ يف اجملتنووع     ٍووجفت إىل 17اسوو٘ آطووٕثد

ّحلو  ملعذفو٘ اٍتناموا  ّاجتاٍوا  للو  العٔيو٘        اإلىتار املذٜٕ ّاملشونْ  الشعْثٖ علٙ متابع٘ 

سٔجٗ مً الؼفْٗ اليشوأٜ٘ للندتنوع    40اطتنلت عٔي٘ البسج علٙ  ٍخا االىتاراملبسْت٘ جتاِ 

ّ  اسووتبجاو اسووتنادٗ االسووتبٔاٌ يف مجووع البٔاىووا     , كووز متيْعوو٘يف مذا مْرعوو٘الشووعْثٖ 

بيوْ  موً الذؿوا     لظوعذ لَذ  ىتاٜذ الجداسو٘ أٌ ىشوب٘ ستوجّثٗ خوجا موً سؤجا  اجملتنوع        أّ

يظوووذ الثقافووو٘  ل( الذ وووٕ ّارتووواؾ ب اإلىتوووار الشوووعْثٖ املذٜوووٕ ّاملشووونْ  جتووواِ موووا لقجموووُ  

ؼوووذ التظوووْٓق يف الظوووكل  أٌ سوووب  ؿوووعف ّسووواٜل اإلعوووالو ٍوووْ  ٔووواب عي   ّاإلسوووالمٔ٘، 

أٌ اإلحاعوو٘ ال لَووته بوواملذأٗ إال مووً  ّاملـوونٌْ بؼووف٘ عاموو٘.  كنووا أطوواد  عٔيوو٘ الجداسوو٘ إىل 

أما التطْدا  يف اوط سوريٍا    .زٔج الطَادٗ ّأزكاو اذتٔا ّاليفاض اليت ال ظتَلَا أزج

عو٘  أٌ زتنْ اذتالٕ فال ّخْث هلا فٔنا ٓقجو موً بوذامذ. كوخل  أطواد  ىتواٜذ الجداسو٘ إىل      

 ّاملعاػوذٗ أٍنٔ٘ املْؿْعٔ٘ ّاملعذفو٘ اذتقٔقٔو٘ بالقـوآا االختناعٔو٘      لذٚمً عٔي٘ الجداس٘ 

ّستاّلو٘ الغوْؾ يف    هلوا، لوْل  اذتزٔج ظت  الرتكٔز علوٙ ّاقوع اجملتنوع ّقـوآاِ ّعوذد      

 .أعناا اجملتنع بؼْدٗ ّاقعٔ٘ ّاؿس٘

ٛ املووذأٗ يف ثفووع لطووذع دؤٓوو٘ زووْل ثّد اإلعووالو يف لووجعٔه ّلطووْٓذ أثا  18ثداسوو٘ الذٓووامٕ

٘  ّعدل٘ التينٔ٘ ّحل  مً االل زتنْع٘ مً اااّد لياّلت مفَْو املذأٗ   , الذسال٘ اإلعالمٔو

ّاملشاف٘ بٔيُ ّبني الْاقع املطوذّع لذؤٓو٘ املوذأٗ لوخالَا ّبوني      , ّما ٓعكشُ الْاقع االختناعٕ 

ثّد اإلعوووالو ٓكوووٌْ علٔوووُ إثداكَوووا لوووخالَا ّإثدا  اجملتنوووع هلوووا، ّ الوووخٖالتطوووْد املوووهمْل 

اذخت ٍخِ الجداس٘ مبدنْعو٘ موً التْػؤا  يف ٍوخا     ّ .ّالذسال٘ اإلعالمٔ٘ يف حتقٔق حل 

اإلطاد مشلوت حتشوني ػوْدٗ اليشواٛ عوً طذٓوق االلتوزاو بهاالقٔوا  اإلعوالو موً زٔوج ىقول             

ّالرتكٔز اإلعالمٕ علٙ ثعوه ػوْدٗ املوذأٗ كظوذٓ       , ّطذٓق٘ لياّهلا , القـآا املتعلق٘ بَا

  .ٔ٘ التينٔ٘ ثاال اجملتنع ّإىَاٛ كاف٘ أطكال التسٔز ؿجٍايف عنل
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 التعليق على الدراسات السابقة 
     ٙالزظووت البازثوو٘ ىووجدٗ الجداسووا  املتعلقوو٘ بقـوؤ٘ قٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ سووْاٛ علوو

املشتْٚ العذبوٕ أّ امخويو ّحلو  أموذ ميطقوٕ رتؼْػؤ٘ الظواٍذٗ ّادلباطَوا كنظوكل٘          

شعْثٖ، ّبياٛ علٙ حل   ال ْٓخج لذاح علنٕ كايف يف ىفوص ىطواا    ثٔ٘ بطبٔع٘ اجملتنع ال

معظووه الجداسووا  يف زتنْعوو٘ ستووجثٗ مووً املْؿووْعا  مشلووت  الظوواٍذٗ ّبالتووالٕ اضتؼووذ  

ّا ٓووته , ػووْدٗ املووذأٗ يف اإلعووالو ، ثّد اإلعووالو يف لعزٓووز أّ إعاقوو٘ ثّد املووذأٗ يف التينٔوو٘       

ل حكذ  القـآا يف سٔاا اإلمجال ثٌّ اماوخ  التطذا لقـآا املذأٗ بقجد مً التفؼٔل ، ب

يف االعتباد اؼْػٔ٘ كل قـٔ٘ . 

 ٘ٓحتاّل لقجٓه دؤٓو٘ أّ   معظه الجداسا  ال ختذر ميَدٔا عً كْىَا ثداسا  ىظذ

ملوا ظتو  أٌ ٓكوٌْ علٔوُ اإلعوالو يف لياّلوُ لقـوآا         ٚىقج للْاقع الوذاًٍ ّطوذع بعوا الوذؤ    

قـوآا املوذأٗ   املتعلوق ب  لإلىتار  املذٜٕ ّاملشونْ    املـنٌْفإٌ ثداسا  حتلٔل  املذأٗ , ّبالتالٕ

كاىت  اٜب٘ عً اٍتناما  البازثني يف ٍخا اجملال. 

      يف حتجٓوج أثا  الشوابق٘ امقوذب ملْؿوْ  الجداسو٘     استفاث  البازثو٘ موً الجداسوا

يف اإلىتووار املعذفٔوو٘ يف الجداسووا  اإلعالمٔوو٘  ّأعنووق للنظووكل٘ البسثٔوو٘ بَووج  سووج الفدووْٗ 

 املتعلق٘ باملذأٗ ّقـآاٍاملذٜٕ ّاملشنْ  ّا

 اإلطار النظري للدراسة
زٔوج لَوته ٍوخِ    لعتنج ٍخِ الجداس٘ علٙ اْحر اىتظاد املشوتسجتا  كإطواد ىظوذٖ ،    

اليظذٓوو٘ بالكٔفٔوو٘ الوويت ليتظووذ بَووا امفكوواد ّاالبتكووادا  يف اجملتنووع ّكٔفٔوو٘ اسووتقباهلا 

داسو٘ موً زٔوج كوٌْ قٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ أزوج         ّعلُٔ فإٌ ٍخِ اليظذٓ٘ لياس  مْؿْ  الج

امفكاد املشتسجت٘ ّادتجٓجٗ علٙ اجملتنع الشعْثٖ ، ّاقتؼذ  زجّث االستفاثٗ موً ٍوخِ   

اليظذٓ٘ علٙ حتلٔل ّلفشري الظاٍذٗ ستل الجداس٘ , ّستاّل٘ التعوذ  علوٙ أبعاثٍوا يف ؿوْٛ     

بازثووو٘ لفَوووه الظووواٍذٗ  اليظذٓووو٘  ٔوووج لكوووٌْ اليظذٓووو٘ طوووْ  البسوووج , ّأثاٗ موووً أثّا  ال  

ّلطْدٍووا يف اجملتنووع الشووعْثٖ ، فظَووْد اإلعووالو ادتجٓووج فووذد حتووجٓا  ميَدٔوو٘ أموواو          

البازثني علٙ ػعٔج أسالٔ  لْلٔف اليظذٓا  العلنٔ٘ , ّاملوجاال اليظذٓو٘ زٔوج مشول ٍوخا      

التطووْد التسووْل ضتووْ لْلٔووف أثّا  التسلٔوول للذسوواٜل االلؼووالٔ٘ ّالوويت ٓووته بياؤٍووا يف ؿووْٛ  

ٕ     أها الط  فُٔ ّٓ٘ املْلف٘. اليظذ كٔوف ٓتعامول    :ٌ ٍخِ اليظذٓو٘ لفشوذ لواٍذٗ مَنو٘ ٍّو
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

ّكٔف متوذ   , ّ كل ما ٍْ خجٓج ٓظَذ علٙ الشاز٘أاجملتنع مع االبتكادا  ّاالارتاعا  

يف   آفوووذ  دّخوووذر ٍوووخِ االبتكوووادا  يف مذازووول ميظنووو٘ ّمقشووون٘ حكذٍوووا الثّفٔشوووْد  

 ُ ّاالارتاعووا  ّأٖ خجٓووج  ل فكووادٔو٘ لقبوول اليوواض  مووع كٔف ّلتْافووق ٍووخِ اليظذٓوو٘ .ىظذٓتو

 .19ّ  ريِأعالو إلٓظَذ سْاٛ كاٌ يف طبكا  التْاػل االختناعٕ اّ ا

مووً زتوواال  ّأػووْل معذفٔوو٘     ٍ٘ووخا الينووْحر علووٙ عووجٗ اسوورتالٔدٔا  ليظريٓوو     عتتووْٖ

 .20أو الؼالٔ٘ ٘شتتلف٘ سْاٛ أكاىت اختناعٔ٘ أو ىفشٔ٘ أو إقياعٔ

مخص مذازول   لب  املبتكذا  ّاختاح القذادا  ادتجٓجٗ إىل لقشه ٍخِ اليظذٓ٘ عنلٔ٘

   -مذزل٘ كنا ٓلٕ:يف كل  ٘ٓلع  االلؼال أثّدا مَن

: حتجح ٍخِ املذزل٘ عيجما ٓتعذد الفوذث   مذزل٘ املعذف٘ 

ملعلْما  عً مأٍ٘ املبتكذا  ّكٔفٔ٘ عنلوَا ، ّقوج لؼول ٍوخِ املعلْموا  إىل املتلقوٕ عوً        

قاثٗ الذأٖ ، أّ عث ّساٜل اإلعالو ، كنا قوج ٓتعوذد املتلقوٕ لذؤٓو٘ كٔفٔو٘ عنلوَا        طذٓق

 علٙ الطبٔع٘ . 

: ٍّٕ املذزلو٘ الويت ٓكوٌْ فَٔوا الفوذث دأٓوا       مذزل٘ اإلقيا  

أّ اجتاٍا ضتْ الفكذٗ أّ املبتكذ ّقج ٓكٌْ االجتاِ م ٓجا أّ معادؿا ، ّلثر ٍيا أٍنٔو٘  

 املْاخَٕ أكثذ قْٗ ّلهتريا . االلؼال

بوالتب    ا: فالفذث ٍيوا إموا أٌ ٓتبوخ قوذاد     مذزل٘ اختاح القذاد 

أّ الووذفا أّ اسووتبجاو االبتكوواد ادتجٓووج . ّيف ٍووخِ اذتالوو٘ البووج أٌ عتؼوول املتلقووٕ علووٙ      

لوْفذ   كاف٘ املعلْما  الويت لوجّد زوْل الفكوذٗ ادتجٓوجٗ ّكٔفٔو٘ لطبٔقَوا ّيف زالو٘ عوجو         

  الفكذٗ.عجو االستنذاد يف لب   املعلْما  الكافٔ٘ قج ٓ ثٖ حل  إىل

يف ٍخِ املذزل٘ ٓقْو املتلقوٕ بتوب    :  مذزل٘ التيفٔج 

 ّاإلٓـوازٔ٘ الفكذٗ ّالبج يف ٍخِ املذزل٘ مً لزّٓج املتلقٕ مبزٓج مً املعلْموا  التفؼؤلٔ٘   

عوواطٕ مووع الفكووذٗ املشووتسجت٘ ّيف زالوو٘ عووجو لووْفذ املعلْمووا   ّالوويت لووجّد زووْل كٔفٔوو٘ الت

 . االكافٔ٘ ٓ ثٖ حل  إىل عجو االستنذاد يف لبئَ

عواثٗ موا ٓبسوج املتلقوٕ بعوج اختواح       :  مذزلو٘ التثبٔوت ّالتوجعٔه    

 املَوه موً   ُىْ  مً التجعٔه ّالتظودٔع علوٙ اختواح مثول ٍوخا القوذاد لوخا فإىو         عًقذاد التيفٔخ 

  .21االستنذاد يف لقجٓه الذساٜل املظدع٘ املتعلق٘ بالفكذٗ
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 االستفاثٗ مً اليظذٓ٘: زجّث 

ّبوهٖ سوذع٘ ليتظوذ     ؟ّملواحا  كٔف؟ املشتسجت٘فكاد مىظذٓ٘ املبتكذا  ّىظذ ا لفشذ

دبعوو٘ عياػووذ أّدكووز  علووٙ  .االبتكووادا  ّالتطووْدا  العلنٔوو٘ ّ االختناعٔوو٘ يف اجملتنعووا  

 -٘ يف اجملتنع ٍّٕ :لشاٍه يف اىتظاد اليظذٓ

 خجٓجٗ.ىَا أٖ كٔاٌ علٙ أّ أّ هادس٘ ٓتقبلَا الظبؽ إٍٔ فكذٗ االبتكاد -

 ىل ااذ.إٖ طذٓق٘ ليتقل بَا املعلْم٘ مً طبؽ إٍٔ التْاػلقيْا  -

 عاجملتنٍٕ الفرتٗ الزمئ٘ اليت عتتاخَا ٍخا االبتكاد لالىتظاد يف الْقت -

نْع٘ ّزجا  مرتابط٘ لشاٍه يف زل مظكل٘ مظورتك٘  ٍْ زتاالختناعٕاليظاو  -

٘   للْػوْل هلووج  مظوورت   قٔوواثٗ املوذأٗ للشوؤادٗ لعووج  ففكووذٗ  .22ّاالبتكواد ّفووق ٍووخِ اليظذٓو

فكذٗ مبتكذٗ ّخجٓجٗ علٙ اجملتنع الشوعْثٖ ّعلٔوُ فوإٌ ٍوخِ الجداسو٘ لشوتفٔج موً ٍوخِ         

 اليظذٓ٘ يف زجّث فَه ّلفشري اليتاٜذ املتعلق٘ بَخِ الظاٍذٗ .

 : مشكلة الدراسة 
, ّباعتبوواد قٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ أزووج امفكوواد      اووْحر اىتظوواد املشووتسجتا    يف ؿووْٛ 

   ّ اىطالقووا مووً الووجّد الووخٖ ل ثٓووُ   املشووتسجت٘ الوويت طووذأ  موو اذا علووٙ اجملتنووع الشووعْثٖ , 

التعذٓف بالقـآا اجملتنعٔ٘ املبتلفو٘ كنوا   علٙ ّساٜل التْاػل االختناعٕ مً أثّاد لظنل 

يف حا  الْقت ميؼ٘ إلعاثٗ إىتوار ّلْرٓوع ااتوْٚ اإلعالموٕ سوْاٛ الوخٖ ٓيتدوُ امفوذاث         أىَا 

لَوج  ٍوخِ الجداسو٘ للكظوف عوً اجتاٍوا        . لوخا  بظكل طبؼٕ أّ حل  امليوتذ م سشؤا  

املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ امليظوْدٗ يف مْاقوع الفٔوجْٓ التظوادكٕ   الْٔلٔوْب        

 قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘ للشٔادٗ.ّبالتطبٔق علٙ مْؿْ   

 أهمية الدراسة 
علٙ الذ ه مً لعجث الجداسا  اليت لياّلت قـآا املذأٗ إال أٌ التْخُ الغال  علٙ ٍوخا  

الينط مً الجداسا  ٍْ ثداسا  الؼْدٗ الخٍئ٘ للنذأٗ ّالقـآا بظوكل عواو ثٌّ حتجٓوج    

ت متٔووز ٍووخِ الجداسوو٘ ٍووْ خووجٗ أٍووه ىقووا إزووجّٚبالتووالٕ فووإٌ  , ثقٔووق لطبٔعوو٘ ٍووخِ القـووآا

ّما ٓرتلو  علٔوُ موً متكوني للنوذأٗ       , املْؿْ  املطذّع املتعلق بقٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘ للشٔادٗ

   ّاقتؼاثٓا.الشعْثٓ٘ اختناعٔا 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 أهداف الدراسة 
    ٕ ٍّووْ الكظووف عووً طبٔعوو٘ ّاجتاٍووا      , لشووعٕ ٍووخِ الجداسوو٘ لتسقٔووق ٍووج  دٜٔشوو

علوٙ   قٔوواثٗ املووذأٗ   املووذأٗ , ّبووالتطبٔقْب املتعلقوو٘ بقـوآا  املـوامني امليظووْدٗ يف مْقوع الْٔلٔوو  

   التالٕ:ج  إىل زتنْع٘ مً امٍجا  الفذعٔ٘ علٙ اليسْ هلٍخا ا للشٔادٗ , ّٓتفذ الشعْثٓ٘ 

    ٗالكظووف عووً املْاػووفا  ارتاػوو٘ مبقوواطع الفٔووجْٓ املتعلقوو٘ بقٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤاد

  .مؼجد الفٔجْٓ( –ظاٍجا  ّامليظْدٗ علٙ مْقع الْٔلْٔب ّلظنل بعجث امل

        ٗحتجٓج امطكال الفئ٘ اليت ٓته مً االهلوا لقوجٓه املـوامني املتعلقو٘ بقٔواثٗ املوذأ

للشٔادٗ يف مْقع الْٔلْٔب

      دػوج طبٔعوو٘ املـوامني املتعلقوو٘ بقٔوواثٗ املوذأٗ للشوؤادٗ يف مْقووع الْٔلٔوْب مووً زٔووج

لط٘(.املبت – الشطسٔ٘ ٘الرتفَٔٔ -اهلاثف٘ ٘الرتفَٔٔ – بادتاثٗ

    ْدػج الظبؼٔا  الفاعل٘ يف املـامني املتعلق٘ بقٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ مً زٔج اليو

ستافظ(.   –ّسطٕ  –بلٔثالٕ ّلْخَا  ٍخِ الظبؼٔا   اليشاٛ( – بالذخال

       التعذ  علٙ طبٔعٔ٘ اجتاٍا  املـامني املتعلقو٘ بقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ ّامليظوْدٗ يف

 ؿج القٔاثٗ    –ستآجٗ  –م ٓجٗ  مً زٔج كْىَا   مْقع الْٔلْٔب

 فروض الدراسة 
 ختتث ٍخِ الجداس٘ زتنْع٘ مً الفذّد علٙ اليسْ التالٕ: 

 الفذد امّل 

 ووري معووذّ ( , ّبووني   –فووذثٖ  –ٍيووا  عالقوو٘ ادلباطٔوو٘ بووني طبٔعوو٘ اإلىتووار بم سشووٕ   

 الشٔادٗ.  الظكل الف  ملقاطع الفٔجْٓ امليظْدٗ زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ 

 الفذد الثاىٕ 

 ووري معووذّ ( , ّبووني   –فووذثٖ  –ٍيووا  عالقوو٘ ادلباطٔوو٘ بووني طبٔعوو٘ اإلىتووار بم سشووٕ   

طبٔعوو٘ املـووامني ملقوواطع الفٔووجْٓ امليظووْدٗ زووْل متكووني املووذأٗ الشووعْثٓ٘ مووً قٔوواثٗ الشوؤادٗ  

 شتتلط(.  -لذفَٕٔ / سطسٕ  –لذفَٕٔ/ ٍاث   –بخاث 

 الفذد الثالج  
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 ووري  –فووذثٖ  –ٔوو٘ بووني طبٔعوو٘ اإلىتووار ملقوواطع الفٔووجْٓ بم سشووٕ    ٍيووا  عالقوو٘ ادلباط 

معذّ ( , ّبوني اجتواِ مـوامني مقواطع الفٔوجْٓ امليظوْدٗ زوْل متكوني املوذأٗ الشوعْثٓ٘ موً            

 ستآج (.  –ؿج  –القٔاثٗ  ب مع 

 الفذد الذابع  

لذفَٔوٕ /   –ٍيا  فذّا حا  ثالل٘ إزؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ   خواث  

شتووتلط     ضتووْ قٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ ّفقووا مل طووذا  ىووْ         –لذفَٔووٕ / سووطسٕ   –ٍوواث  

 لْخُ الظبؼٔ٘. –طَذٗ الظبؼٔ٘  –الظبؼٔ٘ 

 الفذد ارتامص   

لذفَٔوٕ /   –ٍيا  فذّا حا  ثالل٘ ازؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقواطع الفٔوجْٓ   خواث    

لشوؤادٗ ّفقووا مل طووذا  ىووْ     شتووتلط     ضتووْ قٔوواثٗ املووذأٗ ل    –لذفَٔووٕ / سووطسٕ   –ٍوواث  

 لْخُ الظبؼٔ٘. –طَذٗ الظبؼٔ٘  –الظبؼٔ٘ 

  

 

 اإلطار املنهجي للدراسة
 نوع الدراسة ومنهجها 

ليتنٕ ٍخِ الجداس٘ لينط الجداسا  الْػفٔ٘ التسلٔلٔو٘ الويت لشوتَج  لؼوْٓذ ّحتلٔول      

طبٔعو٘  أّ ثداسو٘ اذتقواٜق املتعلقو٘ ب    ستوجث ّلقْٓه اؼواٜؽ زتنْعو٘ معٔيو٘ أّ مْقوف معوني      

لوواٍذٗ مووا بَووج  اذتؼووْل علووٙ معلْمووا  كافٔوو٘ ّثقٔقوو٘ عيَووا زٔووج لشووتَج  الجداسوو٘     

اذتالٔوو٘ حتلٔوول ّّػووف املـووامني املتعلقوو٘ بقٔوواثٗ املووذأٗ الشووعْثٓ٘ للشوؤادٗ يف مْقووع الفٔووجْٓ   

    التظادكٕ   الْٔلْٔب

 منهج الدراسة 
ٕ  اعتنج  ٍخِ الجداسو٘ علوٙ مويَذ املشويف      نٔوا ميظنوا ٓتؤيف    باعتبوادِ خَوجا عل   اإلعالمو

مويَذ ّػوفٕ ٓقوْو    كنوا أىوُ   ، ّاذتؼْل علٙ املعلْما  التفؼٔلٔ٘ زْل الظاٍذٗ املجدّسو٘  

 علٙ املالزظ٘ ّالتسلٔل ّاالستيتار لتسقٔق الغآ٘ املشتَجف٘ مً ٍخِ الجداس٘ . 

 



 

 175 

بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 عينة الدراسة مجتمع و
تعلووق ٓظونل زتتنوع الجداسو٘ كوول الفٔوجٍْٓا  الويت   ىظوذٍا علووٙ مْقوع الْٔلٔوْب ّل        

العٔيو٘ بهسولْب اذتؼوذ     حتجٓوج   بقٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ يف املنلك٘ العذبٔ٘ الشوعْثٓ٘ ّعلٔوُ   

مفذثِ  200الظامل لكل مفذثا  الجداس٘ ّاليت لظنل مجٔع الفٔجٍْٓا  ّاليت ّػلت إىل 

  فٔجْٓ   ىظذ  يف مْقع الْٔلْٔب ّلتياّل قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘ للشٔادٗ ّحل  ملجٗ طَذ بعج 

ٕ  ػوجّد القوذاد   اواثو اذتوذمني    أػوجد 2018سوبتنث 26 املْافوق ٍوو 1439ستوذو  6 ، ففو

ّفقا للـْابط الظذعٔ٘ علوٙ   بقٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗبٔاًىا بً عبج العزٓزاملل  سلناٌالظذفني 

ًٛ مً ْٓو  .20181ْٓى24ْٔ املْافقٍو1439 طْال10 أٌ ٓكٌْ التيفٔخ ابتجا

 أدوات جمع البيانات 
ثّا  مجع املعلْموا  ّالبٔاىوا  امساسؤ٘ اؼْػوا يف     أ أزجحتلٔل املـنٌْ  أثاٗلعتث 

ثداسووا  ّ ووْح اإلعووالو ّعلٔووُ   لؼوونٔه اسووتنادٗ لتسلٔوول مـوونٌْ الفٔووجٍْٓا  املتعلقوو٘    

القوذاد الشوامٕ بقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ ّ        ػوجّد لشٔادٗ يف مْقع الْٔلْٔب بعج لبقٔاثٗ املذأٗ 

   .حتجٓج فٝا  التسلٔل مبا ٓتفق مع أٍجا  ّلشاؤال  الجداس٘

 :2حتجٓج ّزجا  التسلٔل

الْزوجٗ الطبٔعٔو٘     ااتٔاد ّزجا  لوتالٛو موع موتغريا  الجداسو٘ ّالويت اطوتنلت علوٙ:        

قٔواثٗ املوذأٗ    إىلاليت كاىوت حتنول عيوآًّ لظوري      جٍْٓا يف الفٔمتنثل٘  

   التالٔ٘:التسلٔل ّفقا للفٝا   للشٔادٗ ّ الشعْثٓ٘ 

علووٙ مووجٖ اىتظوواد املقطووع ّاٍتنوواو    اٍّووخِ الْزووجٗ لعطووٕ م طووذ  املظوواٍجا :عووجث  -

 ادتنَْد بُ 

 –استبجمت للتعذ  علوٙ ٍْٓو٘ املقواطع امليتدو٘ موً زٔوج كْىَوا   ستلٔو٘          املؼجد: -

ّٓتـيف حل  مً طبٔع٘ املتسجتني يف الفٔجْٓ ّاللَد٘ ارتاػ٘ بَه >ثّلٔ٘  –الٔدٔ٘  –ٔ٘ عذب

ّلعطووٕ ٍووخِ الفٝوو٘ م طووذ زووْل ىطوواا اىتظوواد ّلووهتري    أّ اللغوو٘ سووْاٛ العذبٔوو٘ أّ اإلصتلٔزٓوو٘ ,  

القذاد ستلٔا ّإقلٔنا ّثّلٔا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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ٕ      اإلىتوار: طبٔع٘  - ٔٝوا  أّ  ّٓقؼوج بوُ اإلىتوار التوابع هل     موً زٔوج كْىوُ إىتوار م سشو

 –، التلفزٓووٌْ الشووعْثٖ  م سشووا  إعالمٔوو٘ حا  ٍٔكلٔوو٘ ليظنٔووُ معذّفوو٘ مثوول       

القيْا  ارتاػ٘ العذبٔ٘ ّارتلٔدٔ٘   ّاليت لقْو بإعاثٗ ىظذ ااتوْٚ اإلعالموٕ ارتواؾ بَوا     

ّحلوو  باعتبواد أٌ اىتظواد امخَووزٗ اإللكرتّىٔو٘ قووج     أّ ادجتوالٕ فوذثٖ    علوٙ مْقوع الْٔلٔووْب  

أّ  وري  إىتار ستتْٚ إعالمٕ ااؾ بَوه ٓعوثٌّ فٔوُ عوً آداَٜوه       فذاث العاثٓنيسَلت علٙ ام

 .معذّ  املؼجد

ّحلوو  لذػووج القْالوو  ّامطووكال اإلعالمٔوو٘ الوويت   مووً االهلووا      الفوو :الظووكل  -

املقابل٘  –التقذٓذ  –لبعا االطكال الفئ٘ املتعاد  علَٔا مثل ارتث لقجٓه ستتْٚ الفٔجْٓ 

اذتووجٓج ل خَووزٗ الخكٔوو٘ ّالوويت فذؿووت  دـووَا مووذلبط بطبٔعوو٘ االىتظووا.ّبع –التلفزْٓىٔوو٘ 

أطكال إعالمٔ٘ ال ليتنٕ للفٝا  التقلٔجٓ٘ املتعاد  علَٔا مثل املقاطع االدجتالٔ٘ أّ أسولْب  

الشوياب ّاملقؼووْث بَووا لؼووْٓذ الفٔووجْٓ علووٙ طذٓقو٘ الشووياب طووا  ّإعوواثٗ ىظووذِ علووٙ مْقووع   

ىل ستتْٚ مذٜٕ بؼٔغ٘ الفٔجْٓ مشبق التشدٔل.  فٔتسْل مً كْىُ لطبٔق زٕ إ بالْٔلْٔ

ٓقؼج بَا التعذ  علٙ  ا  الظبؼٔا  املظادك٘ يف  :الفاعل٘طبؼٔا  الفٔجْٓ  -

ُ  –الوينط:   مظوَْدٗ /  وري مظوَْدٗ        –اليْ :   ىشاٛ / دخال   الفٔجْٓ مً زٔج     3التْخو

> .لٔثالٕ / ستآج / ستافظ 

ّالرتفُٔلب٘ علٙ املـنٌْ مً زٔج ادتجٗ الغا الشن٘مً زٔج  :املـنٌْطبٔع٘  -

ّحل  لذػج االجتاٍا  اليت   لقجاَا مً االل ٍخِ الفٔوجٍْٓا    :املـنٌْاجتاِ  -

 ستآج    –املذأٗ ؿج قٔاثٗ  –مً زٔج كْىَا   مع قٔاثٗ املذأٗ 

 

 إجراءات الصدق والثبات 
ٙ        إخذاٛا  الؼوجا:    زتنْعو٘ موً    عوذد اسوتنادٗ حتلٔول املـونٌْ قبول لطبٔقَوا علو

طبقوووا اداَٜوووه   –لقٔووواض ػوووجقَا ّمشْهلوووا، ّ  إخوووذاٛ التعوووجٓال  املطلْبووو٘  4ااكنوووني

  ٔج أػبست االستنادٗ ػاذت٘ للتطبٔق –ّلْخَٔالَه 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

ٓقؼووج بالثبووا  حتقٔووق التْافوق يف التسلٔوول عيووج إعوواثٗ لطبٔووق اسووتنادٗ  ااتبواد الثبووا :  

لجٓوُ   5لجداسو٘ موً قبول ستكوه آاوذ     حتلٔل املـنٌْ علوٙ زتنْعو٘ موً الفٔوجٍْٓا  ستول ا     

ثدآ٘ مبْؿْ  الجداس٘ ّأثاٗ التسلٔول باإلؿواف٘ إىل قٔواو البازثو٘ بظوذع معواىٕ فٝوا  حتلٔول         

باالستنادٗ زتوٙ اكوً للنسكوه الوخٖ ٓقوْو بوإخذاٛا  الثبوا          ااملـنٌْ إخذأٜا ّإذتاقَ

٘ ٍْلشويت : عوجث   االطال  علَٔا إحا التوبص امموذ . ّ  قٔواض ىشوب٘ الثبوا  موً اوالل معاثلو        

ىتوواٜذ التسلٔوول املطابقوو٘ مووً مجلوو٘ فٝووا  االسووتنادٗ / زتنووْ  الفٝووا  ّخوواٛ  ىشووب٘ الثبووا      

 % ها ٓ كج الثق٘ يف ىتاٜذ التسلٔل.  90مذلفع٘ 

 
 املعالجة اإلحصائية للبيانات:

،  لذمٔووز البٔاىووا  ،تووه معادتتَووا    التسلٔلٔوو٘بعووج االىتَوواٛ مووً مجووع بٔاىووا  الجداسوو٘    

سوووتبذار اليتووواٜذ اإلزؼوووأٜ٘ باسوووتبجاو بذىوووامذ  اذتزمووو٘ اإلزؼوووأٜ٘ للعلوووْو     ّحتلٔلوووَا ّا

 ٘ ،ّ   االختناعٔو

   :اللدْٛ إىل املعامال  ّاالاتبادا  اإلزؼأٜ٘ التالٔ٘ يف حتلٔل بٔاىا  الجداس٘

 . ْ٘ٓٝالتكذادا  البشٔط٘ ّاليش  امل

 ا  اذتشابٔ٘ ّاالضتذافا  املعٔادٓ٘ . املتْسط

  لجداسوو٘ الجاللوو٘ اإلزؼووأٜ٘ للعالقوو٘ بووني    ب 2ااتبوواد كووا )

(.ب اال ٔ٘متغريًٓ مً املتغريا  

   املعووذّ  حتلٔوول التبووآً حٖ البعووج الْازووج ب )

ّا بووني املتْسووطا  اذتشووابٔ٘ لجداسوو٘ الجاللوو٘ اإلزؼووأٜ٘ للفووذ ااتؼووادا باسووه 

(.متغريا  الفٝ٘ أّ اليشب٘ ب مًمكثذ مً زتنْعتني 

ّحلوو   ااتبوواد حتلٔوول التبووآً املتعووجث  

 ملعذف٘ لهتري عاملني مشتقلني علٙ املتغري التابع .
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النتائج العامة للدراسة:
 تعلق٘ بتنكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗأّاًل: عجث مظاٍجا  الفٔجْٓ امل

 (1خجّل دقه ب

املتعلق٘ بتنكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ عجث مظاٍجا  مقاطع الفٔجْٓ

 اليشب٘ التكذاد عجث املظاٍجا 

 25.5 51 ألف ّأقل

 18.5 38 أقل مً مخص آال 

 41.5 83 ألف 100أقل مً 

ألوووف ّأقووول موووً  100أكثوووذ موووً 

 ملٌْٔ

26 13.0 

31.5 أكثذ مً حل 

 100 200 اجملنْ 

 

ٓظَووذ ادتووجّل الشووابق أٌ عووجث املظوواٍجا  ملقوواطع الفٔووجْٓ املتعلقوو٘ بووتنكني املووذأٗ          

ألف( مظاٍجٗ قج زققت أعلٙ ىشب٘  100الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ البالغ عجثٍا بأقل مً 

ٍجا  البوالغ عوجثٍا بألوف مظواٍجٗ     %، للَٔا املظا41.5بني عجث املظاٍجا  ّقج ّػلت إىل 

%.ّحلوو  مٌ املْؿووْ  كوواٌ يف حدّٗ اذتووجح التووادغتٕ بعووج      25.5ّأقوول(،ّاليت ّػوولت إىل  

املذسووْو امللكووٕ الشووامٕ بقٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ يف املنلكوو٘ العذبٔوو٘ الشووعْثٓ٘ يف          إعووالٌ

ٗ ٍٕ فورتٗ  ( علٙ أٌ لكٌْ الفرتٗ الشابق٘ لبجٛ القٔاث10/10/1439العاطذ مً طَذ طْال ب

لبجٛ القٔواثٗ ٍّوخا الوق لوجٚ اجملتنوع الشوعْثٖ الذ بو٘ يف التعوذ  علوٙ           احتـريٓ٘ استعجاث

كووول موووا ٓتؼووول باملْؿوووْ  موووً مالبشوووا  باإلؿووواف٘ إىل موووا ٓوووته ىظوووذِ يف مْقوووع الفٔوووجْٓ    

التظادكٕ   الْٔلْٔب  زْل القذاد. ّّفقا ليظذٓ٘ اىتظاد املبتكوذا  فوإٌ ٍوخِ املذزلو٘ لعوج      

زٔووج ٓتعووذد الفووذث ملعلْمووا  عووً مأٍوو٘ القووذاد ّكٔفٔوو٘ لطبٔقووُ ، ّقووج ازوول موً أٍووه املذ 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

لؼل ٍخِ املعلْما  إىل املتلقٕ عً طذٓق قواثٗ الوذأٖ ، أّ عوث ّسواٜل اإلعوالو ، كنوا قوج        

 .23ٓتعذد املتلقٕ لذؤٓ٘ كٔفٔ٘ عنلَا علٙ أدد الْاقع

 

 ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗامليظْدٗ زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ مؼجد مقاطع الفٔجْٓ -تاىٔا

 (2خجّل دقه ب

امليظْدٗ زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ مؼجد مقاطع الفٔجْٓ

 اليشب٘ التكذاد املؼجد

 53.0 106 ستلٕ

 28 56 عذبٕ

 19.0 38 ثّلٕ

 100 200 اجملنْ 

 

 املووذأٗ ٓظَووذ ادتووجّل الشووابق أٌ أ لوو  مؼوواثد مقوواطع الفٔووجْٓ امليظووْدٗ زووْل متكووني

%،  53.0، ّقووج بلغووت اليشووب٘ استلٔوو االشووعْثٓ٘ مووً قٔوواثٗ الشوؤادٗ، كوواٌ مؼووجدٍا سووعْثٓ 

%، ّلعووج ٍووخِ اليتٔدوو٘ ميطقٔوو٘ ّمتْقعووُ ااػوو٘ ّأٌ القووذاد 28للَٔووا املؼووجد العذبووٕ، ىشووب٘ 

اجملتنع الشعْثٖ بظكل ااؾ ّما ٓرتل  علٔوُ موً حتوْال     ٓتعلق ب غتؽ الجاال االٕ ّ

الٍتناو باملذأٗ الشعْثٓ٘ ٓتبطوٙ زتوذث قٔواثٗ املوذأٗ     ختناعٕ ّاالقتؼاثٖ. ّاعلٙ املشتْٚ اال

٘ موً   للشٔادٗ، فبإمكاٌ املذأٗ الشعْثٓ٘ بجٛ ٚ   مزاّلو جتادٓو٘، ّااللتسواا    عنوال م آفواا أاوذ

بقطاعووا  عنوول خجٓووجٗ، ، ّال ٓووزال التغوؤري بالتقووجو املتووْارٌ متْاػوواًل ّمشووتنذًا يف بالثىووا   

جّلو٘ ا لقتؼوذ علوٙ ثعوه املوذأٗ لوجاْل سوْا العنول فقوط، بول           كنا أٌ خَْث م سشا  ال

 ّ تسقٔووق التووْارٌ بووني يف ستاّلوو٘ لخوواٛ  بعووا املبوواثدا  لتنكٔيَووا مووً املياػوو  القٔاثٓوو٘، 

تعزٓز القٔواثا  اليشوأٜ٘ ّمتكٔويًَ موً املظوادك٘ يف اختواح       لادتيشني يف لل  املياػ ، ّ

 .24القذاد
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نتائج فروض الدراسة:
بووني طبٔعوو٘ اإلىتووار بم سشووٕ، فووذثٖ،  ووري    ادلباطٔوو٘ ل: ٍيووا  عالقوو٘  الفووذد امّ - أ

٘ الظكل الف  ملقاطع الفٔجْٓ امليظْدٗ زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘  معذّ ( ّطبٔع

مً قٔاثٗ الشٔادٗ.

 (3خجّل دقه ب

                                              العالق٘ بني طبٔع٘ إىتار مقاطع الفٔجْٓ ّالظكل الف  املقجو

 زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ

 

ٗ زوْل متكوني املوذأٗ الشوعْثٓ٘ موً      مقاطع الفٔوجْٓ امليظوْد  طبٔع٘ إىتار لجداس٘ العالق٘ بني 

املشووتبجو يف لقووجٓه ٍووخِ املقوواطع،   اسووتبجاو ااتبوواد     ّالظووكل الفوو  ، الشوؤادٗقٔوواثٗ 

، ّالـيف ّخْث عالق٘  ري ثال٘ إزؼأًٜا بني املتغريًٓ، ّٓظَوذ ادتوجّل الشوابق لؼوجد     2كا

طبٔعوو٘  ا %، علووٕ بوواقٕ امطووكال الفئوو٘ اماووذٚ ح  64.7الظووكل الفوو    سووياب  بيشووب٘   

%، بٔينووا ٓووهلٕ يف املذكووز 44.0اإلىتووار الفذثٓوو٘ ٓلَٔووا املقابلوو٘ التلفزْٓىٔوو٘ امل سشووالٔ٘ بيشووب٘ 

الثالج املقاطع االدجتالٔ٘  ري ستجثٗ املؼجد ّاكً لفشري لؼجد الظكل الفو    سوياب   

  بٍّٕ طكل مشتسجح اذر موً عبواٛٗ ميؼوا  التْاػول االختنواعٕ زٔوج ٓتواع ل فوذاث         

طبؼٔ٘ مؼْدٗ زٔ٘ بهسلْب   الشلفٕ ( ها ٓع  امتال  طذعت٘ كوبريٗ موً    إىتار مقاطع
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

ّلظوري  , قيْا  التعوبري امل سشوالٔ٘    إىلادتنَْد مثّا  التعبري ّاإلىتار ارتاؾ ثٌّ االلتداٛ 

االزؼووأٜا  إىل لؼووجد  الشووياب  ّسوواٜل لْاػوول الفٔووجْٓ االختنوواعٕ يف املنلكوو٘ العذبٔوو٘    

يتٔدو٘ املتعلقو٘ بالظوكل الفو    املقابلو٘ التلفزْٓىٔو٘   إىل الوتعطع        ظري الل. بٔينا 25الشعْثٓ٘

لووهلٕ اليتٔدوو٘ املتعلقوو٘ باىتظوواد املقوواطع   , ّملعذفوو٘ التفاػوؤل املتعلقوو٘ بووالقذاد مووً املبتؼووني    

يج إىل أسووص ااػوو٘ باإلىتووار  ت%،  ّالوويت ال لشوو40.6االدجتالٔوو٘  ووري ستووجثٗ املؼووجد بيشووب٘  

ٔووُ مَئووا ّلووهلٕ ٍووخِ املقوواطع كتووجاعٔا  للتعووبري الفووذثٖ عووً  الفوو  االزوورتايف املتعوواد  عل

 .القذاد

بووني طبٔعوو٘ اإلىتووار بم سشووٕ، فووذثٖ،  ووري  ادلباطٔوو٘ الفووذد الثوواىٕ: ٍيووا  عالقوو٘  - ب

معذّ ( ّطبٔع٘ املـامني ملقاطع الفٔجْٓ امليظْدٗ زْل متكني املذأٗ الشوعْثٓ٘ موً   

سااذ(./لذفَٕٔ/سطسٕ، لذفَٕٔقٔاثٗ الشٔادٗ، بخاث، شتتلط، 

 (4خجّل دقه ب

                                          العالق٘ بني طبٔع٘ إىتار مقاطع الفٔجْٓ ّطبٔع٘ املـامني املقجم٘

 زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ

 طبٔع٘ إىتار

 

 طبٔع٘ املـنٌْ

 اجملنْ   ري معذّ  فذثٖ م سشٕ

  %   %   %   % 

 64.5 129 53.1 17 42.6 29 83.0 83 خاث

 14.5 29 31.3 10 25.0 6 2.0 2 ٍاث / لذفَٕٔ

 6.0 12 6.3 2 8.8 6 4.0 4سطسٕ/  لذفَٕٔ

 15.0 30 9.4 3 23.5 16 11.0 11 شتتلط

 100 200 100 32 100 68 100 100 اجملنْ 

 0.407، معامل التْافق= 0.000، مشتْٚ املعيْٓ٘= 6، ثدخ٘ اذتذٓ٘= 39.734= 2كا
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مقاطع الفٔجْٓ امليظْدٗ زوْل متكوني املوذأٗ الشوعْثٓ٘      طبٔع٘ إىتارجداس٘ العالق٘ بني ل

، 2املقجمو٘ يف ٍوخِ املقواطع،   اسوتبجاو ااتبادكووا     ّطبٔعو٘ املـوامني  ، الشؤادٗ موً قٔواثٗ   

ّالـوويف ّخووْث عالقوو٘ ثالوو٘ إزؼووأًٜا، متْسووط٘ الظووجٗ بووني املووتغريًٓ، إح بلغووت قٔنوو٘ معاموول  

(، ّٓظَووووووذ ادتووووووجّل الشووووووابق أٌ   0.407ب التْافووووووق 

ٕ املـنٌْبادتاث(، لُ الؼجادٗ علٙ مجٔع املشتْٓا  اإلىتاخٔ٘ ب  ّ وري   –الفوذثٖ   – امل سشو

% ، ّاكووً لفشووري حلوو  يف ؿووْٛ طبٔعوو٘ القووذاد     53.1%  42.6%، 83.0ااووجث ( ، بيشوو   

 .26لندتنع الشعْثّٖأٍنٔتُ لالشٔاسٕ 
 

بوني طبٔعوو٘ اإلىتووار بم سشووٕ، فووذثٖ،  ووري   ادلباطٔوو٘ عالقوو٘ الفوذد الثالووج: ٍيووا   -  

معذّ ( ّاجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ امليظْدٗ زوْل متكوني املوذأٗ الشوعْثٓ٘ موً      

قٔاثٗ الشٔادٗ، بمع، ؿج، ستآج(.

 (5خجّل دقه ب

                                          العالق٘ بني طبٔع٘ إىتار مقاطع الفٔجْٓ ّطبٔع٘ االجتاِ ضتْ القذاد

 زْل متكني املذأٗ الشعْثٓ٘ مً قٔاثٗ الشٔادٗ

 طبٔع٘ اإلىتار

 

 االجتاِ

 اجملنْ   ري معذّ  فذثٖ م سشٕ

  %   %   %   % 

 73.0 146 43.8 14 55.9 38 91.0 94 مع قٔاثٗ املذأٗ

 16.5 33 37.5 12 29.4 20 1.0 1 ؿج قٔاثٗ املذأٗ

 10.5 21 18.8 6 14.7 10 0.5 5 ستآج

 100 200 100 32 100 68 100 100 اجملنْ 

 0.442، معامل التْافق= 0.000، مشتْٚ املعيْٓ٘= 4، ثدخ٘ اذتذٓ٘= 48.606=  2كا

 

لجداس٘ العالق٘ بني طبٔع٘ إىتار مقاطع الفٔجْٓ امليظوْدٗ زوْل متكوني املوذأٗ الشوعْثٓ٘      

قاطع ضتوْ ٍوخا القوذاد،   اسوتبجاو     ، ّاجتاِ املـامني املقجم٘ يف ٍخِ امل قٔاثٗ الشٔادٗمً 

، ّالـوويف ّخووْث عالقوو٘ ثالوو٘ إزؼوأًٜا متْسووط٘ الظووجٗ بووني املووتغريًٓ، إح بلغووت  2ااتبواد كووا 

(، ّٓظَوذ ادتوجّل الشوابق أٌ    0.442ب قٔن٘ معامل التْافق 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

%، ٓلٔوُ اإلىتوار   91.0االجتاِ بمع قٔاثٗ املذأٗ( لُ عالق٘ أكث مع اإلىتار امل سشوالٕ، بيشوب٘   

%. ٍّوخا ثاللو٘ علوٙ االجتواِ الشواٜج      43.8بيشب٘  %، ّاإلىتار  ري املعذّ 55.9الفذثٖ بيشب٘ 

يف اجملتنع ّالوخٖ ٓ ٓوج بظوجٗ قوذاد قٔواثٗ املوذأٗ . ّالوخٖ كواٌ مطلبوا اختناعٔوا ّاقتؼواثٓا            

فواإلعالٌ العواملٕ ذتقوْا اإلىشواٌ ا ٓفوذا بوني       . بظوغف ّسٔاسٔا اىتظوذِ اجملتنوع الشوعْثٖ    

الفاقٔ٘ للقـواٛ   1979ادتيشني يف مفَْو ٍخِ اذتقْا كنا اعتنج  اممه املتسجٗ  يف عاو 

ٔوز ؿوج املوذأٗ ّلشوتَج  ٍوخِ االلفاقٔو٘ الثقافو٘ ّالتقالٔوج بْػوفَا          ٔعلٙ كل أطوكال التن 

ٍّيوا ٓوهلٕ ثّد اإلعوالو     27ذٓ٘قْٚ م تذٗ يف لظكٔل امثّاد بوني ادتيشؤني ّالعالقوا  امسو    

ٍوا يف بعوا امزٔواٌ إحا طوذع     ريّالخٖ ٓ ثٖ ثّدا مَنا يف لعجٓل بعا املْدح الثقايف أّ لغٔ

مووً اووالل دسووال٘ إعالمٔوو٘ ّاعٔوو٘ لؼوواغ يف إطوواد ٍووج  ّاؿوويف ّلبووج بهسوولْب موو تذ ّفعووال   

قـووآا ٌ ىووجد  ثّد اإلعووالو يف الرتكٔووز علووٙ  أٓشووتطٔع اجملتنووع أٌ ٓتفاعوول معَووا .ّال بووج   

.29 28 متكني املذأٗ ّاليت لؼ  يف اليَآ٘ يف اجتاِ ثفع عدل٘ التينٔ٘
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 الفذد الذابع

لذفَٔوٕ /   –ٍيا  فذّا حا  ثالل٘ ازؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ   خواث  

شتووتلط     ضتووْ قٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ ّفقووا مل طووذا  ىووْ         –لذفَٔووٕ / سووطسٕ   –ٍوواث  

 لْخُ الظبؼٔ٘. –ؼٔ٘ طَذٗ الظب –الظبؼٔ٘ 

للشٔادٗ  ٗزؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ ضتْ قٔاثٗ املذأإلالفذّا اأّال / 

 ّفقا ليْ  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجْٓ

 (6خجّل دقه ب

                                                                 زؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ ضتْ إلالفذّا ا

 للشٔادٗ ّفقا ليْ  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجْٓ ٗقٔاثٗ املذأ

 

( لجداسو٘ الفوذّا   زاثٖ االجتاِ بأ  استبجاو ااتباد التبآً 

للشؤادٗ ّفقوا مل طوذ ىوْ  الظبؼؤا        ٗبني طبٔع٘ مـامني مقواطع الفٔوجْٓ ضتوْ قٔواثٗ املوذأ     

ٌ ادتاث ٍْ املـنٌْ الغال  يف معظه يف ادتجّل الشابق أٌ املْخْثٗ يف الفٔجْٓ. ْٓؿ املـنْ

، كنا ألَذ  مقاطع الفٔجْٓ ستل الجداس٘ بااتال  ىْ  الظبؼٔ٘ املتْاخجٗ يف الفٔجْٓ

 اليتاٜذ ما ٓلٕ:

  ٘زؼأٜ٘ بني مـامني مقاطع الفٔجْٓ ادتاثٗ ّشتتلف إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

( ٍوٕ  0.72، زٔج كاىوت قٔنو٘ املتْسوط اذتشوابٕ ب    ْٓأىْا  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔج

امعلٙ يف زال٘ الظبؼٔا  الذخالٔ٘ ّاليشأٜ٘ ّكخل  اليشأٜ٘ فقط، للَٔا املقواطع الويت   
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

( ّأاووريا الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ فقووط    0.57ا لظَووذ بَووا أٖ طبؼوؤ٘ مبتْسووط زشووابٕ ب    

(.0.54مبتْسط زشابٕ ب

     ٘مني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ  زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووا  إعووووجو ّخووووْث فوووووذّا حا  ثاللوووو

ْ    اهلاثف٘/الرتفَٔٔ٘ ، زٔوج كاىوت املقواطع    ّشتتلف أىْا  الظبؼؤا  املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

(، للَٔا املقاطع اليت 0.29اليت ا لظَذ بَا أٖ طبؼٔ٘ ٍٕ امعلٙ بقٔن٘ متْسط زشابٕ ب

بَووا   (، تووه املقوواطع الوويت لَووذ0.16لَووذ بَووا طبؼوؤا  دخالٔوو٘ فقووط مبتْسووط زشووابٕ ب 

بَوا    (، ّأاوريا املقواطع الويت لَوذ    0.14دخالٔ٘ ّىشأٜ٘ معوا مبتْسوط زشوابٕ ب   طبؼٔا  

(.0.11طبؼٔا  ىشأٜ٘ فقط مبتْسط زشابٕ ب

     ٘زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووامني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ    إعووووجو ّخووووْث فوووووذّا حا  ثاللوووو

، زٔج كاىت املقاطع ّشتتلف أىْا  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجْٓ الشطسٔ٘/الرتفَٔٔ٘

(، للَٔا املقاطع اليت 0.14بَا أٖ طبؼٔ٘ ٍٕ امعلٙ بقٔن٘ متْسط زشابٕ باليت ا لظَذ 

  (، ّأاوريا املقواطع الويت لَوذ    0.10بَا طبؼٔا  دخالٔ٘ فقوط مبتْسوط زشوابٕ ب     لَذ

بَووا طبؼوؤا  دخالٔوو٘ ّىشووأٜ٘ معووا ّكووخل  طبؼوؤا  ىشووأٜ٘ فقووط مبتْسووط زشووابٕ      

(.0.02ب

  ٘ع الفٔوجْٓ حا  املـونٌْ املبوتلط    زؼأٜ٘ بني مقواط إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

بَووا   ، زٔووج كاىووت املقوواطع الوويت لَووذّشتتلووف أىووْا  الظبؼوؤا  املْخووْثٗ يف الفٔووجْٓ

بَوا طبؼوؤا     ( توه املقواطع الوويت لَوذ   0.20طبؼؤا  دخالٔو٘ فقووط ٍوٕ امعلوٙ بقٔنوو٘ ب    

 قاطع اليت لَذ بَا طبؼٔا  دخالٔ٘ ّىشأٜ٘امل( للَٔا 0.15ىشأٜ٘ فقط مبتْسط زشابٕ ب

(.0.12معا مبتْسط زشابٕ ب

ّلعطووٕ ٍووخِ اليتوواٜذ ثاللوو٘ علووٙ أٌ مْؿووْ  القٔوواثٗ كنْؿووْ  اختنوواعٕ زٔووْٖ اووص   

فقوط بواملذأٗ فتجاعٔالوُ متوص      اج سوْاٛ ّلؤص متعلقو   زو كال ادتيشني الذخال ّاليشواٛ علوٙ   

ّهلووخا كاىووت املـووامني ادتوواثٗ مظوورتك٘ مووا بووني الظبؼوؤا         ,سووذٗ الشووعْثٓ٘ كلووَا  ما

يشأٜ٘ معا ّإٌ كاٌ الرال ٍيا  بعا االستَداٌ مً فٝ٘ ستوجّثٗ موً الذخوال    الذخالٔ٘ ّال

. ّمً االل التطذا للعجٓج موً   الشطسٔ٘ ٘الرتفَٔٔلفكذٗ قٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ يف املـامني 

 اكوبري  اإصتارٍا يف العجٓج مً امقطاد العذبٔ٘ صتج أٌ اإلعالو ٓلعو  ثّد   الجداسا  اليت 

٘ للنووذأٗ ٓغلوو  علَٔووا طووابع التبشوؤط ّالتشووطٔيف للنْؿووْعا  الوويت    يف لذسوؤة ػووْدٗ اطٔوو 

الطوابع االسوتَالكٕ علوٙ قـوآاٍا ّبالتوالٕ ال ىشوتطٔع أٌ ىيكوذ ثّد         ٘ختؽ املوذأٗ ّ لبو  
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اإلعالو يف لذسٔة ميطق التَنٔع ّاإلقؼاٛ استياثا إىل مفوأٍه الشؤطذٗ االختناعٔو٘ الويت     

ٖ لينٔ٘ ثاال اجملتنوع البوج أٌ ليطلوق موً دؤٓو٘      ّبالتالٕ اكً القْل أٌ أ 30اادسَا الذخل

طامل٘ لْخُ عنلٔ٘ التغٔري االختناعٕ بظكل متكامول ، فوال اكوً االدلقواٛ بْاقوع املوذأٗ       

ثٌّ إػالع طامل للشؤاا االختنواعٕ ّالثقوايف ّالبئو٘ االقتؼواثٓ٘ ّالويت لفوتيف اجملوال أمواو          

 .31ٔ٘ التينٔ٘القجدا  اليت ل ٍلَا للنظادك٘ يف عنل الكتشاباملذأٗ 

 

للشوؤادٗ  املووذأٗزؼووأٜ٘ بووني طبٔعوو٘ مـووامني مقوواطع الفٔووجْٓ ضتووْ قٔوواثٗ إل: الفووذّا اتاىٔووا

 للظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗ

 (7خجّل دقه ب

للشٔادٗ للظبؼٔا   ٗالفذّا االزؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ ضتْ قٔاثٗ املذأ

 ٔ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗاليشاٜ

 اط الظبؼٔ٘

 

 طبٔع٘

 املـنٌْ

 قٔن٘  الظبؼٔ٘ الذخالٔ٘ الظبؼٔ٘ اليشأٜ٘

  

ثدخوووووووووو٘ 

 اذتذٓ٘

مشوووووتْٚ 

 املعيْٓ٘
 ووووووووووووووووووووري 

 مظَْدٗ

 وووووووووووووووووووري  مظَْدٗ

 مظَْد

 مظَْد

 0.430 1 0.633 0.746 0.706 0.788 0.664 خاث

 0.434 1 0.622 0.016 0.241 0.099 0.158 ٍاث /لذفَٕٔ

 0.520 1 0.420 0.016 0.026 0.016 0.026 سطسٕ/لذفَٕٔ

 0.987 1 0.000 0.222 0.026 0.097 0.151 شتتلط

 

   اسووتبجاو ااتبوواد حتلٔوول التبووآً املتعووجث   

شوؤادٗ لل املووذأٗزؼووأٜ٘ بووني اجتوواِ مـووامني مقوواطع الفٔووجْٓ ضتووْ قٔوواثٗ    إللجداسوو٘ الفووذّا ا

للظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗ. ْٓؿويف ادتوجّل الشوابق أٌ    

مقاطع الفٔوجْٓ الويت لتشوه باملـونٌْ ادتواث لَوذ  بَوا اليشوب٘ امكوث موً الظبؼؤا             

٘ ّالذخالٔ٘ سْاٛ كاىْا مظَْدًٓ أّ  ري مظَْدًٓ  ، كنا ألَذ  اليتاٜذ ما ٓلٕ: اليشأٜ
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 زؼأٜ٘ بني مـامني مقواطع الفٔوجْٓ ادتواثٗ ّاوط     إحا  ثالل٘  عجو ّخْث فذّا

، زٔج كاىت قٔن٘ الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ يف الفٔجْٓ ّفقا مل طذ الظَذٗ

( ٍووٕ امعلووٙ يف زالوو٘ الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ املظووَْدٗ، للَٔووا       0.788املتْسووط اذتشووابٕ ب 

( تووه الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ 0.746ب الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ املظووَْدٗ أٓـووا مبتْسووط زشووابٕ

( علوٙ  0.664( ّب0.706ظَْدٗ مبتْسط زشوابٕ ب املظَْدٗ ّالظبؼٔا  اليشأٜ٘  ري امل ري 

الرتلٔ .. 

     ٘زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووامني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ    إعووووجو ّخووووْث فوووووذّا حا  ثاللوووو

ذ ّاط الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ الفاعلو٘ يف الفٔوجْٓ ّفقوا مل طو        اهلاثف٘/الرتفَٔٔ٘

ظوَْدٗ أّال، توه الظبؼؤا  اليشوأٜ٘     امل، زٔوج لَوذ  الظبؼؤا  الذخالٔو٘  وري      الظَذٗ

( علٙ الرتلٔ ، للَٔا الظبؼٔا  اليشوأٜ٘  0.158( ّب0.241ظَْدٗ مبتْسط زشابٕ بامل ري 

(، توووه الظبؼووؤا  الذخالٔووو٘ املظوووَْدٗ مبتْسوووط  0.099املظوووَْدٗ عيوووج متْسوووط زشوووابٕ ب

( 0.016زشابٕ ب

   زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووامني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ    إحا  ثاللوووو٘   عووووجو ّخووووْث فوووووذّا

 ّاط الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ يف الفٔجْٓ ّفقا مل طوذ  الشطسٔ٘/الرتفَٔٔ٘

، زٔج لشاّ  الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘  ري املظَْدٗ بقٔن٘ متْسوط زشوابٕ   الظَذٗ

(.0.016متْسط زشابٕ ب( ته الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ املظَْدٗ بقٔن٘ 0.026ب

  عجو ّخْث فذّا حا  ثالل٘ ازؼأٜ٘ بني مـامني مقاطع الفٔجْٓ املبتلط٘ ّاط

، زٔووج كاىووت الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ الذخالٔوو٘ الفاعلوو٘ يف الفٔووجْٓ ّفقووا مل طووذ الظووَذٗ   

(، للَٔووووا 0.222الظبؼوووؤا  الذخالٔوووو٘ املظووووَْدٗ ٍووووٕ امعلووووٙ بقٔنوووو٘ متْسووووط زشووووابٕ ب

(، توووه الظبؼووؤا  0.151ظوووَْدٗ بقٔنووو٘ متْسوووط زشوووابٕ ب امل الظبؼووؤا  اليشوووأٜ٘  وووري

( ّأاوووريا الظبؼووؤا  الذخالٔووو٘  وووري  0.097اليشوووأٜ٘ املظوووَْدٗ بقٔنووو٘ متْسوووط زشوووابٕ ب  

(.0.026ظَْدٗ بقٔن٘ متْسط زشابٕ بامل

لؼوجد الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ املظوَْدٗ ادتواثٗ ٓعطوٕ ثاللو٘ زوْل امثّاد الويت           ٓتـيف أٌ

ْعٕ لجٚ اليبب٘ املثقف٘ مً الشٔجا  ال عً زقَا يف القٔاثٗ ّٓعكص قامت بَا املذأٗ للتعبري

ّاليت هلً سابق اوثٗ ّإطوال  سوْاٛ يف التعامول موع املْؿوْ  أّ التفاعول موع ّسواٜل اإلعوالو           

علوووٙ قوووذاد لطبٔوووق القٔووواثٗ  ًفوووالكثري موووً مظووواٍري الشووؤجا  علقوووبظوووهٌ قـوووآا املوووذأٗ . 

ث الشعْثٖ ّالجّلٕ للشٔادا  بهٌ قٔواثٗ املوذأٗ   ّل سعْثٓ٘ عـْ باالحتاأبالرتزٔ  فؼذزت 
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ستزٓج مً فذؾ صتاع أعناهلا كنا أٌ ٍخا القذاد إظتابٕ دتنٔع سٔجا  املنلك٘ بظوكل  

كبريٗ مً الشٔجا  رتوْد ٍوخِ التدذبو٘ كنوا أىَوا ستشونيف        ٘عاو ٍّيا  خاٍزٓ٘ لظذعت

عنووال ّلووْلٕ املكاىوو٘ باملزٓووج مووً املظووادك٘ الفاعلوو٘ يف اجملتنووع ّاالقتؼوواث ّاملظووادك٘ بام

شواعج دبو٘ امليوزل العاثٓو٘ يف املظوادك٘ بتلبٔو٘       ل َوا اليت لشوتسقَا املوذأٗ الشوعْثٓ٘ ، كنوا أى    

متطلبووووا  عاٜلتَووووا الْٔمٔوووو٘ ّازتٔاخووووا  ميزهلووووا ثٌّ االلكووووال علووووٙ أٖ طووووذ  ّبكوووول     

   .32استقاللٔ٘

ـوامني  كنا أٌ لَْد الظبؼٔا  الذخالٔ٘  ري املظَْدٗ ّاليشوأٜ٘  وري املظوْدٗ يف امل   

الشوطسٔ٘ ٓعكوص لوهتذٍه باملْدتوا  التقلٔجٓو٘ ّاالختناعٔو٘ ّالويت لـوع املوذأٗ يف           الرتفَٔٔ٘

 مذلب٘ أثىٕ أّ حتؼذٍا يف أثّاد ستجّثٗ .

 

للشٔادٗ  ٗقٔاثٗ املذأ زْلزؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إل: الفذّا االثات

 ّلْخُ الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا

 (8خجّل دقه ب

للشٔادٗ ّلْخُ  ٗقٔاثٗ املذأ زْلزؼأٜ٘ بني طبٔع٘ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إلالفذّا ا

 الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا

 لْخُ الظبؼٔ٘

 طبٔع٘

 املـنٌْ

 قٔن٘  الظبؼٔا  الذخالٔ٘ الظبؼٔا  اليشأٜ٘

  

ثدخوووو٘ 

 اذتذٓ٘

مشتْٚ 

 املعيْٓ٘
 اللٔثالٔ٘ الْسطٔ٘ ااافظ٘ الٔ٘اللٔث الْسطٔ٘ ااافظ٘

 0.453 2 0.804 0.708 0.764 0.750 0.722 0.821 0.650 خاث

 0.542 2 0.620 0.071 0.128 0.250 0.127 0.024 0.350 ٍاث /لذفَٕٔ

 0.642 2 0.447 0.024 0.024 0.000 0.024 0.024 0.000 سطسٕ/لذفَٕٔ

0.857 2 0.155 0.196 0.085 0.000 0.127 0.131 0.000 شتتلط

 

   اسووتبجاو ااتبوواد حتلٔوول التبووآً املتعووجث   

للشوؤادٗ  املووذأٗقٔوواثٗ  زووْللجداسوو٘ الفووذّا االزؼووأٜ٘ بووني طبٔعوو٘ مـووامني مقوواطع الفٔووجْٓ 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

ّفقا لتْخُ الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجْٓ. ْٓؿويف ادتوجّل الشوابق أٌ      

مقاطع الفٔجْٓ اليت لَذ  بَا الظبؼٔا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ مببتلوف لْخَالَوا     معظه 

 ، كنا ألَذ  اليتاٜذ ما ٓلٕ:حتتْٖ علٙ مـنٌْ خاث

  ٘زؼأٜ٘ بني مـامني مقاطع الفٔجْٓ ادتواثٗ ّلْخوُ   إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

شابٕ امعلٙ ، زٔج كاٌ املتْسط اذتالظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ املْخْثٗ يف الفٔجْٓ

(، للَٔوووا الظبؼووؤا  الذخالٔووو٘   0.821يف زالووو٘ الظبؼووؤا  اليشوووأٜ٘ الْسوووطٔ٘ بقٔنووو٘ ب   

(، تووه الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ ااافظوو٘ مبتْسووط   0.764الْسووطٔ٘ أٓـووا مبتْسووط زشووابٕ ب 

(، 0.722(، للَٔووا الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ اللٔثالٔوو٘ بقٔنوو٘ متْسووط زشووابٕ ب 0.750زشووابٕ ب

( ّأاووريا الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘  0.708لٔثالٔوو٘ مبتْسووط زشووابٕ ب ّالظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ ال

(.0.650ااافظ٘ مبتْسط زشابٕ ب

     ٘زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووامني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ    إعووووجو ّخووووْث فوووووذّا حا  ثاللوووو

، زٔج خاٛ  ّلْخُ الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ املْخْثٗ يف الفٔجْٓ اهلاثف٘/الرتفَٔٔ٘

( علووٙ 0.250( ّب0.350افظوو٘ أّال مبتْسووط زشووابٕ ب الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ ّالذخالٔوو٘ اا 

(، للَٔوا بفوادا ػوغري    0.128الرتلٔ ، ته الظبؼٔا  الذخالٔ٘ الْسطٔ٘ مبتْسوط زشوابٕ ب  

(، ّأاوريا الظبؼؤا  الذخالٔوو٘   0.127الظبؼؤا  اليشوأٜ٘  اللٔثالٔو٘ مبتْسوط زشوابٕ ب     

( علووٙ 0.024( ّب0.071اللٔثالٔوو٘ ّالظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ الْسووطُٔ عيووج متْسووط زشووابٕ ب   

الرتلٔ .

     ٘زؼووووأٜ٘ بوووووني مـووووامني مقوووواطع الفٔوووووجْٓ    إعووووجو ّخووووْث فوووووذّا حا  ثاللوووو

ْ       الشوطسٔ٘ /٘الرتفَٔٔ ، زٔوج  ّلْخوُ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

كاىووت قٔنوو٘ املتْسووطا  اذتشووابٔ٘ ػووغريٗ خووجا ّمتشووآّ٘ يف زالوو٘ الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘     

(، ّا لظَذ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ أّ الذخالٔو٘    0.024لٔثالٔ٘ بقٔن٘ بّالذخالٔ٘ الْسطٔ٘ ّال

/الشااذ.الرتفَٔٔ٘ااافظ٘ يف املقاطع حا  املـنٌْ 

  ٘زؼأٜ٘ بني مـامني مقاطع الفٔجْٓ املبتلط٘ ّلْخُ إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

   ْ الٔو٘  ، زٔوج خواٛ  الظبؼؤا  الذخ   الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔو٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

( توه الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ الْسوطٔ٘ تاىٔوا مبتْسوط       0.196أّال مبتْسوط زشوابٕ ب   ٘اللٔثالٔ

  الظبؼوؤا(، ّأاووريا 0.127( تووه اليشووأٜ٘ اللٔثالٔوو٘ مبتْسووط زشووابٕ ب   0.131زشووابٕ ب
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(، ّا لظَوذ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ أّ الذخالٔو٘     0.085الذخالٔ٘ الْسطٔ٘ مبتْسط زشابٕ ب

حا  املـنٌْ املبتلط. ااافظ٘ يف املقاطع

اممذ الالفوت لليظوذ ٍوْ لؼوجد الظبؼؤا  الْسوطٔ٘ للنـوامني حا  الطبٔعو٘ ادتواثٗ          

هووا ٓعكووص زالوو٘ اذتووْاد املْؿووْعٕ زووْل هٔووزا  لطبٔووق القووذاد ّمووا ٓرتلوو  علٔووُ مووً         

كنوووا أٌ   2030لطوووْدا  اختناعٔووو٘ ّاقتؼووواثٓ٘ علوووٕ مشوووتقبل املنلكووو٘ يف إطووواد دؤٓووو٘        

اإلعووالو ّالثقافوو٘ مووا متثوول اجملتنووع الشووعْثٖ ففووٕ لعلٔووق لووْرٓذ   الظبؼوؤا  الْسووطٔ٘ ٍووٕ 

ٌد قوذاد قٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ قوذاد لوادغتٕ ٓوهلٕ               ْداث بوً ػواال العوْاث، فواعتث أ الوجكتْد عو

ٔدًا موً لينٔو٘         ٌد املوذأٗ لظوكجل خوزًٛا أساسو ؿنً الذؤٓ٘ اذتكٔن٘ لقٔاثٗ املنلك٘، باعتبواد أ

ْدًٍا  ني القٔاثٗ كلد مشتلزما  ّمتطلجبا  التعلٔه ّلهمني امليات لهمعلٙ ّإػالع املنلك٘، مي

ٔ سجح ىقلوو٘ ىْعٔوو٘ يف      ٌد القووذاد سوو املالٜووه للنووذأٗ لقٔوواثٗ الشوؤادٗ بووهمً ّسووالم٘ مظووريًا إىل أ

 .33اذتٔاٗ االختناعٔ٘ ّيف اليظذٗ اإلظتابٔ٘ للسٔاٗ لجٚ شتتلف فٝا  اجملتنع
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 الفذد ارتامص

لذفَٔوٕ /   –ني اجتاِ مـامني مقواطع الفٔوجْٓ   خواث    ٍيا  فذّا حا  ثالل٘ إزؼأٜ٘ ب

شتووتلط     ضتووْ قٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ ّفقووا مل طووذا  ىووْ         –لذفَٔووٕ / سووطسٕ   –ٍوواث  

 لْخُ الظبؼٔ٘. –طَذٗ الظبؼٔ٘  –الظبؼٔ٘ 

للشؤادٗ   ٗقٔاثٗ املذأ زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إلالفذّا ا/ أّال 

 الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجّْٓفقا مل طذ ىْ  

 (9خجّل دقه ب

للشٔادٗ ّفقا مل طذ  ٗقٔاثٗ املذأ زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إلالفذّا ا

 ىْ  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجْٓ

 

( لجداسو٘ الفوذّا   زاثٖ االجتاِ بأ  استبجاو ااتباد التبآً 

ّفقوا مل طوذ ىوْ  الظبؼؤا       للشؤادٗ  ٗقٔواثٗ املوذأ   زوْل بني اجتاِ مـوامني مقواطع الفٔوجْٓ    

 املْخْثٗ يف الفٔجْٓ. ّألَذ  اليتاٜذ التالٕ:

  ٘ زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ ااآجٗ لقٔاثٗ إّخْث فذّا حا  ثالل

( ّثدخ٘ 3.262عيج قٔن٘   ب للشٔادٗ ّشتتلف أىْا  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔجْٓ ٗاملذأ

، زٔوج كواٌ املتْسوط اذتشوابٕ يف زالو٘ الظبؼؤا        (0.023( ّمشوتْٚ معيْٓو٘ ب  3زذٓ٘ ب

(. 0.12( ّيف زال٘ الظبؼٔا  الذخالٔ٘ فقط بقٔن٘ ب0.18الذخال٘ ّاليشأٜ٘ بقٔن٘ ب
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  ٘زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ امل ٓجٗ لقٔواثٗ  إّخْث فذّا حا  ثالل

ْ   ٗاملووذأ ( 0.4517ٔنوو٘   بعيووج ق للشوؤادٗ ّشتتلووف أىووْا  الظبؼوؤا  املْخووْثٗ يف الفٔووجٓ

(، زٔوج كواٌ املتْسوط اذتشوابٕ للنقواطع الويت       0.004( ّمشوتْٚ معيْٓو٘ ب  3ّثدخ٘ زذٓو٘ ب 

(، للَٔووا املقوواطع الوويت ا لظَووذ بَووا أٖ طبؼوؤ٘ 0.93لَووذ بَووا طبؼوؤا  اليشووأٜ٘ فقووط ب

( ّأاريا املقاطع اليت لَذ 0.68( ته املقاطع اليت لَذ بَا طبؼٔا  دخالٔ٘ ّىشأٜ٘ ب0.71ب

(. 0.66ؼٔا  دخالٔ٘ فقط ببَا طب

  ٘زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ املعادؿ٘ إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

ْ  ٗلقٔاثٗ املذأ ، زٔوج كاىوت أ لو     للشٔادٗ ّشتتلف أىْا  الظبؼٔا  املْخْثٗ يف الفٔوجٓ

( تووه املقوواطع الوويت لَووذ بَووا   0.29ٍووخِ املقوواطع ال لْخووج بووُ طبؼوؤا  مبتْسووط زشووابٕ ب   

( للَٔووا املقوواطع الوويت لَووذ بَووا طبؼوؤا  دخالٔوو٘ ّىشووأٜ٘    0.22دخالٔوو٘ فقووط ب طبؼوؤا 

(.0.07( ّ أاريا املقاطع اليت لَذ بَا طبؼٔا  ىشأٜ٘ مبتْسط زشابٕ ب0.14ب

ّلعث زال٘ اذتٔاثٓ٘ مً كال ادتيشني عً الرتقو  ّثداسو٘ لوجاعٔا  القوذاد موً زٔوج       

ّحلو   ,  علوٙ ضتوْ خواث    ج القوذاد ارتواؾ بالقٔواثٗ   مٔل املذأٗ لتهٓٔألَذ  سابقا بٔينا , امتاد 

يف ؿْٛ ما لعاىُٔ املذأٗ يف اجملتنوع موً بطالو٘ أكثوذ موً الذخول بشوب  ستجّثٓو٘ زذكتَوا          

أزوالو   فورتٚ   ها ٓعٔق مشاٍنتَا يف بياٛ اجملتنع سْاٛ علٙ مشتْٚ العنل أّ دعآ٘ امسوذٗ. 

يف  ملسُٗ أٌ القٔاثٗ زق ّؿذّدٗ اذتاػال  علٙ داؼ٘  القٔاث الشٔجا مً أّاٜل   ٔاٌيالث

ٍّوووٕ مَنووو٘ لتشووؤَل زٔاليوووا ّلعزٓوووز اقتؼووواثىا ّلشووؤَل يف ختلووؤؽ االسوووذ موووً      , اذتٔووواٗ

كنوا لشواٍه يف    لشٔادٗ ٍٕ ؿذّدٗ ّلٔشت لذفوا  املذأٗ لاملؼذّفا   ري الـذّدٓ٘ . ّقٔاثٗ 

متنكيو٘ ّقواثدٗ    املذأٗ لؼبيفّبَخا القذاد , حتشني االقتؼاث ّاالستغياٛ عً العنال٘ الْافجٗ 

 . 34علٙ للبٔ٘ ازتٔاخالَا بيفشَا
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 

للشٔادٗ  ٗقٔاثٗ املذأ زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إل: الفذّا اتاىٔا 

 للظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗ

 (10خجّل دقه ب

للشٔادٗ للظبؼٔا   ٗاثٗ املذأقٔ زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إلالفذّا ا

 اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗ

 اط الظبؼٔ٘

 

 اجتاِ

 املـنٌْ

 قٔن٘  الظبؼٔ٘ الذخالٔ٘ الظبؼٔ٘ اليشأٜ٘

  

ثدخوووووووووو٘  

 اذتذٓ٘

مشوووووتْٚ 

 املعيْٓ٘
 وووووووووووووووووووووري 

 مظَْدٗ

 وووووووووووووووووووري  مظَْدٗ

 مظَْد

 مظَْد

 0.833 1 0.045 0.173 0.215 0.132 0.257 ستآج

 ٗمووووع قٔوووواثٗ املووووذأ

 للشٔادٗ

0.559 0.785 0.518 0.827 0.255 1 0.616 

 ٗؿووج قٔوواثٗ املووذأ  

 للشٔادٗ

0.184 0.083 0.268 0.000 0.865 1 0.356 

 

   اسووتبجاو ااتبوواد حتلٔوول التبووآً املتعووجث   

  ْ للشوؤادٗ  ٗقٔوواثٗ املووذأ زووْل لجداسوو٘ الفووذّا االزؼووأٜ٘ بووني اجتوواِ مـووامني مقوواطع الفٔووجٓ

للظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا ّفقا مل طذ الظَذٗ. ْٓؿويف ادتوجّل الشوابق أٌ    

 ٗالظبؼٔا  الذخالٔ٘ ّاليشأٜ٘ املظَْدٗ علٙ الرتلٔ  كاىْا أكثذ امل ٓجًٓ لقٔواثٗ املوذأ  

 ، زٔج ألَذ  اليتاٜذ ما ٓلٕ:للشٔادٗ

  ٘اجتواِ مـوامني الفٔوجْٓ امل ٓوجٗ لقٔواثٗ      زؼأٜ٘ بوني إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل 

، املذأٗ للشٔادٗ ّاط الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ يف الفٔجْٓ ّفقا مل طذ الظَذٗ

زٔوووج كاىوووت الظبؼووؤا  الذخالٔووو٘ ّاليشوووأٜ٘ املظوووَْدٗ ٍوووٕ امعلوووٙ مبتْسوووط زشوووابٕ   

ظووَْدٗ مبتْسووط  امل( علووٙ الرتلٔوو ، تووه لووهلٕ الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘  ووري     0.785( ّب0.827ب

(. 0.518ظَْدٗ مبتْسط زشابٕ بامل( ّأاريا الظبؼٔا  الذخالٔ٘  ري 0.559زشابٕ ب
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  ٘زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني الفٔجْٓ املعادؿ٘ لقٔواثٗ  إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

، املذأٗ للشٔادٗ ّاط الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ يف الفٔجْٓ ّفقا مل طذ الظَذٗ

( للَٔوا  0.268ظَْدٗ ٍٕ امعلٙ مبتْسط زشوابٕ ب املالظبؼٔا  الذخال٘  ري زٔج كاىت 

( تووه الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘   0.184ظووَْدٗ مبتْسووط زشووابٕ ب  املالظبؼوؤا  اليشووأٜ٘  ووري   

(، يف زني أٌ الظبؼٔا  الذخالٔ٘ املظَْدٗ ا لظَوذ يف  0.083املظَْدٗ مبتْسط زشابٕ ب

أٖ مً ٍخِ املقاطع. 

  زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني الفٔوجْٓ ااآوجٗ لقٔواثٗ    إثالل٘  عجو ّخْث فذّا حا

، املذأٗ للشٔادٗ ّاط الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ يف الفٔجْٓ ّفقا مل طذ الظَذٗ

ظوَْدٗ  ٍووٕ  املزٔوج كاىوت قٔنو٘ املتْسووط اذتشوابٕ للظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔوو٘  وري        

ٔوو ، تووه لووهلٕ الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ ّاليشووأٜ٘  ( علووٙ الرتل0.215( ّب0.257امعلووٙ بقٔنوو٘ ب

( علٙ الرتلٔ .0.132( ّب0.173املظَْدٗ بقٔن٘ متْسط زشابٕ ب

لفشووري حلوو  يف ؿووْٛ أٌ فٝوو٘ املظوواٍري ٍووه امكثووذ لبئووا  ٍّووٕ ىتٔدوو٘ متْقعووُ ّاكووً 

ل فكاد ادتجٓجٗ   ىظذٓ٘ اىتظاد املشتسجتا    ّحل  باعتباد أٌ لب  امفكواد املشوتسجت٘   

، ّاكوً   2030ا مً املتغريا  امساسٔ٘ لعنلٔ٘ التطْٓذ ّالتينٔو٘ ّالويت لقْثٍوا دؤٓو٘     متغري

ُ  القْل أٌ لب  امفكاد املشتسجت٘ ٓعطٕ م طذا ٓبني إىل  زج كبري املجٚ الخٖ ّػلت إلٔو

العؼذٓ٘ ّأٌ اهلج  مً لعلٔه الفذث ّاىفتازُ علٙ العاا ارتادخٕ ّالتعذد لْسواٜل   اذتٔاٗ

ظوودٔعُ علووٙ لقبوول ىووْ  خجٓووج مووً اذتٔوواٗ ّأفـوول م طووذ علووٙ حلوو  ٍووْ لووب     اإلعووالو ٍووْ ل

امفكوواد املشووتسجت٘ الوويت لووجل علووٙ أٌ االجتاٍووا  لووتغري سوولْكٔا أكثووذ ميَووا إثداكٔووا .    

علووٙ أٌ املظوواٍري ّ الفٝووا  البووادرٗ يف اجملتنووع للعوو  ثّدا كووبريا يف       اٍّووخا ٓعطووٕ م طووذ  

 .35اْحر اىتظاد املشتسجتا  ِخا ما ٓ كجٍّ التعذٓف مبْؿْ  القٔاثٗ ّالرتّٓذ لُ .
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 

قٔاثٗ املوذأٗ للشؤادٗ    زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إل: الفذّا اتالثا

 ّلْخُ الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا

 (11خجّل دقه ب

ْخُ قٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ ّل زْلزؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ إلالفذّا ا

 الظبؼٔا  اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ الفاعل٘ فَٔا

لْخوووووووووووووووووُ 

 الظبؼٔ٘

 طبٔع٘

 املـنٌْ

 قٔن٘  الظبؼٔا  الذخالٔ٘ الظبؼٔا  اليشأٜ٘

  

ثدخوووو٘ 

 اذتذٓ٘

مشتْٚ 

 املعيْٓ٘
 اللٔثالٔ٘ الْسطٔ٘ ااافظ٘ اللٔثالٔ٘ الْسطٔ٘ ااافظ٘

 0.642 2 0.784 0.095 0.242  0.151 0.071 0.200 ستآج

مووووع قٔوووواثٗ  

املوووووووووووووووووذأٗ 

 للشٔادٗ

0.450 0.571 0.770 0.250 0.631 0.881 2.294 2 0.111 

ؿووج قٔووواثٗ  

املوووووووووووووووووذأٗ 

 للشٔادٗ

0.350 0.357 0.079 0.750 0.128 0.024 2.233 2 0.117 

 

   اسووتبجاو ااتبوواد حتلٔوول التبووآً املتعووجث   

قٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ ّفقوا   زْلاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ زؼأٜ٘ بني اجتإللجداس٘ الفذّا ا

معظوه  شأٜ٘ ّالذخالٔ٘ املْخْثٗ يف الفٔجْٓ. ْٓؿيف ادتجّل الشابق أٌ اليلتْخُ الظبؼٔا  

مقاطع الفٔجْٓ امل ٓوجٗ لقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ لَوذ  بَوا الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘          

 زٔج ألَذ  اليتاٜذ التالٕ:كبريٗ،  اللٔثالٔ٘ أّال ته الْسطٔ٘ تاىٔا بيشب٘

  ٘زؼأٜ٘ بني اجتواِ مـوامني مقواطع الفٔوجْٓ امل ٓوجٗ      إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

      ْ ، زٔوج  لقٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ ّلْخوُ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

لٔوو٘ بقٔنوو٘ كواٌ املتْسووط اذتشووابٕ امعلووٙ يف زالوو٘ الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ ّاليشووأٜ٘ اللٔثا 

( علٙ الرتلٔ ، للَٔا الظبؼؤا  الذخالٔو٘ ّاليشوأٜ٘ الْسوطٔ٘ مبتْسوط      0.770( ّب0.881ب
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( علٙ الرتلٔ ، ّأاريا الظبؼٔا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ ااافظو٘    0.571( ّب0.631زشابٕ ب

( علٙ الرتلٔ .0.250( ّب0.450بقٔن٘ متْسط زشابٕ ب

  ٘اِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ املعادؿ٘ زؼأٜ٘ بني اجتإعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

ْ       املذأٗلقٔاثٗ  ، زٔوج  للشٔادٗ ّلْخوُ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

(، 0.750كاٌ املتْسوط اذتشوابٕ امعلوٙ يف زالو٘ الظبؼؤا  الذخالٔو٘ ااافظو٘ بقٔنو٘ ب        

( علووٙ 0.350( ّب0.357للَٔوا الظبؼؤا  اليشووأٜ٘ الْسوطٔ٘ ّااافظو٘ مبتْسووط زشوابٕ ب     

(، ّأاريا الظبؼٔا  0.128الرتلٔ ، ته الظبؼٔا  الذخالٔ٘ الْسطٔ٘ مبتْسط زشابٕ ب

( علٙ الرتلٔ .0.024( ّب0.079اليشأٜ٘ ّالذخالٔ٘ اللٔثالٔ٘ بقٔن٘ متْسط زشابٕ ب

  ٘زؼأٜ٘ بني اجتاِ مـامني مقاطع الفٔجْٓ ااآوجٗ  إعجو ّخْث فذّا حا  ثالل

ْ      للشٔا املذأٗلقٔاثٗ  ، زٔوج  دٗ ّلْخوُ الظبؼؤا  اليشوأٜ٘ ّالذخالٔو٘ املْخوْثٗ يف الفٔوجٓ

(، توووه 0.242كاىوووت القٔنووو٘ امعلوووٙ للظبؼووؤا  الذخالٔووو٘ الْسوووطٔ٘ مبتْسوووط زشوووابٕ ب  

( علووووٙ 0.151( ّب0.200الظبؼووؤا  اليشووووأٜ٘ ااافظوووو٘ ّاللٔثالٔووو٘ مبتْسووووط زشووووابٕ ب  

( تووه الظبؼوؤا  0.095زشووابٕ بالرتلٔو ، للَٔووا الظبؼوؤا  الذخالٔوو٘ اللٔثالٔو٘ مبتْسووط   

(، يف زووني كاىووت اليشووب٘ امقوول للظبؼوؤا   0.071اليشووأٜ٘ الْسووطٔ٘ مبتْسووط زشووابٕ ب

 ( فقط.0.013الذخالٔ٘ ااافظ٘ مبتْسط زشابٕ ب

قٔواثٗ املوذأٗ ال لقبول     الويت لعوادد  الظبؼٔا  الذخالٔ٘ ااافظ٘ فٍخِ اليتٔد٘ متْقعُ 

خََا ؿوج املوذأٗ ّلهتذٍوا العنٔوق باملْدتوا  االختناعٔو٘       ري بشَْل٘ كنا أىَا معذّف٘ بتْٔالتغ

ّالثقافٔ٘. ٍّخِ الفٝ٘ حتتوار إىل املزٓوج موً ادتَوج اإلعالموٕ لتوْفري معلْموا  كافٔو٘ ّحا          

مؼجاقٔ٘ زْل قٔاثٗ املوذأٗ ّكْىَوا ال لتعوادد موع الوجًٓ أّ القؤه االختناعٔو٘ ّاماالقٔو٘.         

اٌ التْخوُ موً الفٝو٘ ااافظو٘ ؿوج اوذّر       قٔاسا علٙ قـؤ٘ لعلؤه الفتٔوا  زٔوج كو     حل  ّ

 الفتاٗ للتعلٔه، ّأٓـا مظادكتَا يف اذتٔاٗ االختناعٔ٘ ّالشٔاسٔ٘ ّاالقتؼاثٓ٘ ّالثقافٔ٘. 

 مياقظ٘ اليتاٜذ ّارتامت٘ 

علوٙ أٍنٔو٘ استظوذا  املشوتقبل اىطالقوا       2030ل كج دؤٓ٘ املنلك٘ العذبٔ٘ الشعْثٓ٘ 

، ّاذتووذؾ علووٙ لفعٔوول مجٔووع عياػووذ    العاملٔوو٘ مووً ّعووٕ كاموول بوواملتغريا  ّاملشووتدجا     

ّمكْىووا  القووْٗ االقتؼوواثٓ٘ ّعووجو قؼووذٍا علووٙ مكووٌْ ّازووج أّ فٝوو٘ بعٔيَووا لتسقٔوووق           

الطنْزا  التينْٓ٘ علٙ املجٚ البعٔج , ّمً ٍيا كاٌ القوذاد الشوامٕ بقٔواثٗ املوذأٗ االشؤادٗ       

الشعْثٓ٘ ٍخا مً خَ٘ ّموً  ٍّْ القذاد الخٖ اعتثِ الكثريٌّ مبثاب٘ لعزٓز ّمتكني للنذأٗ 
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 للشٔادٗ

خَ٘ أاذٚ عزر الثق٘ يف املذأٗ الشعْثٓ٘ ّامكاىالَا ّأىَا أػبست مَٔهٗ بهٌ لتوْلٕ القٔواثٗ   

بجال مً ادتلوْض يف املقعوج ارتلفوٕ . كنوا أٌ ٍوخا القوذاد أعطوٕ املوذأٗ الشوعْثٓ٘ اذتوق يف           

لوٙ الوذ ه موً أٌ    اذتفال علٙ دّزَا ّأدّاع مً معَا ّعلٙ املنتلكا  ارتاػ٘ ّالعام٘ . ّع

ٍووخا القووذاد لوؤص إلزامٔووا علووٙ ادتنٔووع إال أىووُ فووتيف البوواب أموواو املووذأٗ الشووعْثٓ٘ ملزٓووج مووً        

 االطتذات يف ثفع عدل٘ التينٔ٘ يف البالث . 

ٍخا امليطلق ّيف ؿْٛ اْحر اىتظاد املشتسجتا  كاٌ سعٕ ٍوخِ الجداسو٘ لذػوج    ّمً 

ْب باعتبادِ أزج مْاقع الفٔوجْٓ التظوادكٕ   ّحتلٔل املـامني اليت   ىظذٍا يف مْقع الْٔلٔ

ّاليت لشنيف للدنٔع بإىتار ّىظذ ااتْٚ ّحل  يف أعقاب ػجّد اممذ الشامٕ بقٔواثٗ املوذأٗ   

للشٔادٗ. ّاعتنج  الجداس٘ علٙ أثاٗ حتلٔول املـونٌْ ّالويت   لقويني فٝالَوا مبوا ٓتْافوق موع         

 س٘ علٙ اليسْ التالٕ :  أٍجا  ٍخِ الجداس٘ ّخاٛ  اليتاٜذ العام٘ هلخِ الجدا

       أٌ متْسط عجث مظاٍجا  الفٔجْٓ املتعلق بقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ ّامليظوْد يف مْقوع

ألوف مظواٍجٗ هوا ٓعطوٕ ثاللو٘ علوٙ زْٔٓو٘ املْؿوْ           100الْٔلْٔب قج ّػل إىل أكثذ موً  

ّمجٚ اٍتناو ادتنَْد بُ .

        ىظوذ  يف مْقوع الْٔلٔوْب     البٔ٘ الفٔجٍْٓا  املتعلقو٘ بقٔواثٗ املوذأٗ للشؤادٗ ّالويت

بعج ػجّد القذاد حتنل الطابع االٕ . ّحل  باعتباد أٌ القذاد طوهٌ ثاالوٕ ّستلوٕ غتوؽ     

اجملتنع الشعْثٖ علٙ ّخُ ارتؼْؾ . 

       لؼجد الظكل الف    سياب   امطكال الفئو٘ حا  طبٔعو٘ اإلىتوار الفوذثٖ ٍّوخا

إلفؼاع عً اجتاٍالَه ٓعكص استفاثٗ امفذاث مً التكيْلْخٔا يف التعبري ّا

    ٕألَووذ  اليتوواٜذ ادلبووات املـووامني امل ٓووجٗ لقٔوواثٗ املووذأٗ للشوؤادٗ باإلىتووار امل سشوو

% . 91ّحل  بيشب٘ ّػلت 

  املـامني الرتفَٔٔ٘ اهلاثف٘ بالفٔجٍْٓا  اليت ال لظَذ بَا طبؼٔا  فاعلو٘   ادلبات

 ادتاثٗ . يف زني ادلبط لَْد الظبؼٔا  الذخالٔ٘ ّاليشأٜ٘ معا باملـامني

   اليتوواٜذ أٓـووا أٌ اووط الظبؼوؤا  اليشووأٜ٘ املظووَْدٗ كاىووت امكثووذ       ألَووذ

لَْدا يف املـامني ادتاثٗ بٔينا كاٌ لَْد الظبؼؤا  الذخالٔو٘ ّاليشوأٜ٘  وري املظوَْدٗ      

متشآّا يف زال٘ املـامني الرتفَٔٔ٘ الشطسٔ٘.  
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 لظبؼووؤا  اليشوووأٜ٘ معظوووه املقووواطع امل ٓوووجٗ لقٔووواثٗ املوووذأٗ للشووؤادٗ لَوووذ  بَوووا ا

ّالذخالٔ٘ اللٔثالٔ٘ أّال للَٔا الْسطٔ٘ تاىٔا بيشب٘ كبريٗ . 

  ٌالظبؼٔا  الذخالٔو٘ ّاليشوأٜ٘ املظوَْدٗ علوٙ الرتلٔو  كواىْا أكثوذ امل ٓوجًٓ         أ

لقٔاثٗ املذأٗ للشٔادٗ . 

كوول اليتوواٜذ الشووابق٘ ل كووج ّبقووْٗ علووٙ التطووْد ّاالىفتوواع اذتاػوول ثااوول اجملتنووع          

قبلُ الشذٓع ل فكاد التيْٓذٓ٘ ّاليت لَج  إىل ثفع التينٔ٘ يف الوبالث ّالويت لوً    الشعْثٖ ّل

لوته بوجٌّ لعوواٌّ ادتنٔوع دخوواال ّىشواٛ . ّمبووا ٓوجعه ادتَوْث الوويت لبوخهلا الجّلوو٘ لبلوْدٗ دؤٓوو٘         

 مشتقبلٔ٘ أكثذ إطذاقا . 

 
 التوصيات 

  ذتنووال  أٌ لتبيووٙ ادتَووا  الذ ٔوو٘ ّقيووْا  اإلعووالو الذ ووٕ العجٓووج مووً ا    البووج

لتزّٓووج  االذقنٔوو٘ عووث مْاقووع التْاػوول االختنوواعٕ بكافوو٘ أطووكاهلا ّلْلٔووف إمكاىالَوو      

ادتنَْد الشعْثٖ بكل ما ٓتعلق بقذاد لطبٔق قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘ للشؤادٗ ّموا ٓتؼول بَوا     

مً قْاىني حا  طبٔع٘ ااػ٘ . 

 ثّا  إلعواثٗ  لْلٔف ّساٜل اإلعالو الذ ٕ ملْاقع التْاػل االختناعٕ باعتبادٍا أ

إىتووار ّىظووذ املووْاث املتعلقوو٘ بوواملذأٗ ّالوويت لؼوو  بظووكل أساسووٕ يف ثعووه قـووآاٍا ّلعزٓووز      

مكاىتَا 

مزٓج مً الجداسا  اإلعالمٔ٘  املٔجاىٔ٘ بعج مذّد فرتٗ كافٔ٘ لذػج الؼوعْبا   إخذاٛ 

   ّ الو كٔفٔوو٘ معادتوو٘ ّسوواٜل اإلعوو أّ املعْقووا  الوويت قووج لْاخووُ املووذأٗ أتيوواٛ قٔاثلَووا للشوؤادٗ 

 .لخل 
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بالتطبٔق علٙ قٔاثٗ املذأٗ الشعْثٓ٘  املـامني املتعلق٘ بقـآا متكني املذأٗ يف مْاقع الفٔجْٓ التظادكٕ
 للشٔادٗ

 اهل ااش
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 ملخـــص
 

تخدامات طددالب ّطاستددات ااامعددات ا يفْمٔددة   مدٓيدددة     تَددده ٍددرِ اسدزاضددة فة معس ددة اضدد     

اسسٓددال سْضددالت استْاالددت ايجتندداعٕل ّاملتنيلددة   اسْٔتٔددْبل ّاسرئطددتْيل ّتددْت ل ّاسيفٔددكل       

ّمعس ددة أكيددس املْتددْعات أٍنٔددة هلاسيطددتة اددهد ّذسددك هلاضددتخداو مدديَا املطدد  اإلعالمددٕل ّأدا   

ريدسد  هلسضدلْب اسعٔيدة املتا دةل مْشعدة علدى عددد        ( م6401ايضتتاىةل ّهلاستطتٔق على عٔيدة هللتد)    

مددً ااامعددات ا يفْمٔددة اسطددعْدٓة ردٓيددة اسسٓددالل ّقددد تْالددل) اسدزاضددة اة  نْعددة مددً        

 اسيتالا أٍنَا:

أٌ استاستٔددة اسعيندددٕ مددً عٔيدددة   ( اضدددتتاىة 6401ّمددً اسيتددالا ااامدددة اسدد  لَدددست مددً  لٔددت       

شدديفت دالددهل ّٓ مددٌْ مددً ضدداعة فة  ددال       اسدزاضددة ٓطددتخدمٌْ ّضددالت استْاالددت ايجتندداعٕ هل    

ضاعات ْٓمًٔا   ا صْل على املعلْماتل كنا أٌ اسيطاء أكيس اضدتخدامًا ستلدك اسْضدالت مدً     

 اسسجالد

ّ دددْل تريمدددٔالت أ دددساد اسعٔيدددة سْضدددالت استْاالدددت ايجتنددداعٕل اتمددد  أٌ اسْٔتٔدددْب ٍدددْ أ مدددت    

ء هلعددِ تدْٓ ل ٓلٔدُ اسيفٔدكل  ده      اسْضالت املطدتخدمة مدً قتلدَه   ا صدْل علدى املعلْمداتل جدا       

 اسرئطتْيد 

ّمً  ٔث أٍنٔة اسْضالت املطتخدمة كاٌ تْٓ  أٍه ّضٔلة سدى عٔية اسدزاضةل ٓلُٔ اسْٔتْٔبل 

  ه اسرئطتْيل  ه اسيفٔكد 

ّ ٔنددددا ملددددا املْتددددْعات اسدددد  تتياّاددددا اسعٔيددددة هلددددايطالن ّاسدزاضددددة هلشدددديفت دالددددهل اتمدددد  أٌ   

ملستتة األّةل تلَٔا املْتْعات ايجتناعٔةل  ه اسي ا ٔة ّاست ئة املْتْعات اس  َٔٔة تستٕ   ا

 ّاسدٓئة   املستتة اسياسيةد 

أمدددا املْتدددْعات اسددد  ٓدددته ايطدددالن علَٔدددا ّاسدزاضدددة  َٔدددا أ ٔاىدددا مدددً قتدددت اسعٔيدددة  تتنيدددت        

 اضٔةد املْتْعات اسسٓاتٔةل ٓلَٔا املْتْعات املتعل ة هلشؤٌّ املسأ ل ّمً  ه املْتْعات اسطٔ

ٍرا ّقد جاءت املْتْعات ايقتصادٓة كسقدت املْتدْعات ايدًا   ّضدالت استْاالدت ايجتنداعٕ       

 مً قتت عٔية اسدزاضةد 

ّاتمدد  مددً اسيتددالا أٌ اسسجددال َٓتنددٌْ أكيددس هلاملْتددْعات اسطٔاضددٔة ّايقتصددادٓة ّاسسٓاتددٔةل  

 هلٔينا ٓ كص اٍتناو اإلىا    املْتْعات املتعل ة هلشؤٌّ املسأ د 

ّتدددتن مددددً اسيتددددالا أٌ اسريادددات األكددددا ضدددديا ّاألكيددددس تعلٔندددًا  ٔددددت فة متاهلعددددة املْتددددْعات     

اسطٔاضددددٔة ّايقتصددددادٓةل هلٔينددددا َٓددددته اسشددددتاب األالددددتس ضدددديا رتاهلعددددة املْتددددْعات اس  َٔٔددددة   

 ّاسسٓاتٔةد 
 

 كلنات مريتا ٔة:

ات ا يفْمٔدة  استْاالت ايجتنداعٕل اإلعدالو اسسقندٕل تدْٓ ل  ٔطدتْيل ْٓتٔدْبل كٔدكل ااامعد        

 اسطعْدٓةل اسطالب اسطعْدٌْٓد
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 : ق   

أفرزت ثٛر٠ املعًَٛات احلدٜج١ أمناطاا  ععمَٝا١ ددٜاد٠ فتًا  عأ شاامكتٗا َأ ايآعِ         

اإلعم١َٝ ايتكًٝد١ٜ، ٚيعٌ املتامع يتطٛر ٚشاا٥ٌ اإلعامّ ٜار٣ إٔ د اٍٛ اإلْإْاا عم اخلدَا١       

ايٛشااا٥ٌ ايتكًٝدٜاا١ ٚ بٖااا معااهٌ دااىرٟ، ٜتُاظاا٢ َااع      ّ، شاااِٖ متطااٜٛر 1996يف عاااّ 

املعطٝات اجلدٜد٠ يف ٖىا ايعصر، سٝح ظٗرت عم ايٛشا  اإلعمَاٞ ٚشاا٥ٌ سدٜجا١ زتُٝاس      

 مايصرع١ ايفا٥ك١ ٚايتفاع١ًٝ ٚايتعارن١ٝ.  

ّ اْطمق١ أ ر٣ يٛشا٥ٌ اإلعمّ، أٚ ٚثبا١ نا ٣ يًذٝاٌ احلادٜح     2004نُا ٜعد عاّ 

ظٗرت ٚشا٥ٌ اإلعمّ االدتُاعٞ، أٚ نُا ٜصُٝٗا ايابع  ٚشاا٥ٌ    َٔ زًو ايٛشا٥ٌ، سٝح

ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، املتُجًا١ يف ايٝٛزٝاٛ ، ٚايفٝصابٛى، ٚزاٛزب، َٚاا زباع  ياو َأ ٚشاا٥ٌ          

أ ر٣ سدٜجا١ ظٗارت يف ايصآٛات ايكرٜبا١، نايهٝاو ٚ ابٙ َأ املٓصاات اإلعمَٝا١ ايا            

 زس ر مٗا ايصاس١ اإلعم١َٝ َٜٛا  معد آ ر. 

ٜطًاال عاادد َاأ املختصااني َصاا٢ُ اإلعاامّ احلاادٜح عًاا٢ ٖااىا ايٓااٛ  َاأ ايٛشااا٥ٌ،         ٚ

ٜٚصفٗا ايبع  أٜضا  ماإلعمّ ايتفاعًٞ أٚ اإلعمّ ايعابهٞ، أٚ اإلعامّ اإليهإْٚاٞ، أٚ    

اإلعاامّ ايرقُااٞ، ٚسكٝكاا١ ا َاار إٔ ٖٓاااى ا تمفااات مااني املصااتخدَني سااٍٛ نااٌ ٖااىٙ           

    ُ سٝااح ٜعااب َفٗااّٛ    ،٢ اإلعاامّ اجلدٜااد املصااُٝات، ٚيهاأ أهاأ إٔ زاادرز  ااا َصاا

عم دلُٛعاا١ َاأ ايٛشااا٥  ٚا ْعااط١ ايرقُٝاا١ احلدٜجاا١  اإلعاامّ اجلدٜااد  

اياا  نهٓااا َاأ عْتاااز ْٚعاار ٚاشااتٗمى امبتاا٣ٛ اإلعمَااٞ خختًاا  أظااهاي٘ َاأ  اامٍ     

أْاا٘  (2011ا دٗااس٠ اإليهإْٚٝاا١ املتصاا١ً أٚ  ااب املتصاا١ً ماإلْإْااا. ٜٚاار٣  اااٍ  ٝطاااط   

ٜهفٞ ايعخص إٔ جيًض عم ساشب٘، ٜٚتصٌ ماإلْإْا يٝد ٌ يف سٛارات سصابُا ٜرٜاد،   

ٜٚباادٟ أرا٥اا٘ خٓتٗاا٢ احلرٜاا١ ٜٚتٓاقااٌ فٝٗااا املعًَٛااات مااني َصاادر َٚتًكااٞ، فهااٌ ايطاارم       

 .(1 َفتٛس١ أَاّ اجلُٝع َٔ رلتً  املعار  ايصٝاش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايعكا٥د١ٜ

مّ اجلدٜاااد عَهاْٝاااات ٖا٥ًااا١ يًتٛاصاااٌ االدتُااااعٞ ماااني    نُاااا زتاااٝط ٚشاااا٥  اإلعااا  

فا فراد، ٚ اص١ ايعبا  َِٓٗ، ٜكضٕٛ أٚقازا  ط١ًٜٛ يف ايتعاٌَ  َصتخدَٞ زًو ايٛشا٥ٌ،

  َع ايهُبٝٛزر ٚاإلْإْا مطرٜك١ الفت٘ زصإعٞ االٖتُاّ ٚايدراش١.

سصااا٥ٝات %(، ٚفكااا  يإ60ٚيف اجملتُااع ايصااعٛدٟ ايااىٟ زصااٌ ْصااب١ ايعاابا  فٝاا٘ عم    

ٖااا(، أصبشا ايعبهات االدتُاع١ٝ 1434ايرمس١ٝ ملصًش١ اإلسصا٤ات ايعا١َ ٚاملعًَٛات  

زصااع٢ ٖااىٙ ايدراشاا١ عم َعرفااا١    ٖااٞ ايباادٌٜ املُاثااٌ  ْعااط١ املايااٞ ايتكًٝدٜاا١، ٚيااىيو        

 ٖٚااِ َاأ ف٦اا١ -اشااتخداَات طاام  اجلاَعااات احلهَٛٝاا١ ايصااعٛد١ٜ يف َٓطكاا١ ايرٜااا     

صاااٌ االدتُااااعٞ ٚاإلظاااباعات ايااا   ككاااا  اااِ دااارا٤  ياااو       يٛشاااا٥ٌ ايتٛا -ايعااابا  

  .(2 االشتخداّ
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 :مشكلة الدراسة
زعاد ظاابه١ اإلْإْاا ٚاخلاادَات املختًفاا١ ايا  زتٝشٗااا يًُعااإنني مسا١ ٖااىا ايعصاار     

احلاادٜح، نُااا ٜتُٝااس ءايفضااا٤ اإليهإْٚااٞء مكدرزاا٘ ايفا٥كاا١ عًاا٢  اااٚز ساادٚد املهااإ     

 ا تمف َصتٜٛازِٗ ٚأعُارِٖ. ٚايسَإ ٚاي   ى  ا فراد ع٢ً 

ٚمما ال رٜب فٝ٘ إٔ ف١٦ ايعبا  ٖٞ ايعرحي١ ا شاش١ٝ ايا  ٜٓبياٞ إٔ ْٛيٝٗاا االٖتُااّ     

ايبايغ;  ْٗا نجٌ ايعرحي١ ا ن  يف اجملتُع ايصاعٛدٟ، ٖٚاٞ أٜضاا  ايجُار٠ ايا  شاٝذٓٝٗا       

 َعرفاااا١ ٖااااىٙ ايدراشاااا١ زصااااع٢ عماجملتُااااع ايصااااعٛدٟ يف ايعكااااٛد ايكادَاااا١، ٚيااااىيو فاااا ٕ 

اشااتخداَات طاام  اجلاَعااات احلهَٛٝاا١ ايصااعٛد١ٜ يف َٓطكاا١ ايرٜااا  يٛشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ    

االدتُااااعٞ، ٚاإلظاااباعات ايااا   ككاااا  اااِ دااارا٤ ،اااجِٗ يف زًاااو ايٛشاااا٥ٌ، َٚعرفااا١         

 املٛيٛعات اي  ٜبشجٕٛ عٓٗا. 

 أهمية الدراسة: 
َٞ اإلْإْااا ٚممااا ٜااديٌ أٜضااا  عًاا٢ أُٖٝاا١ ٖااىٙ ايدراشاا١ ايعاادد ايهاابب َاأ َصااتخد     

ٚايعبهات االدتُاع١ٝ يف ايعامل ايعرمٞ معهٌ عاّ، ٚاملًُه١ ايعرم١ٝ ايصاعٛد١ٜ معاهٌ   

 سصااا  ًَٝاإٛ ٥٥ءمًااغ عاادد سصااامات ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ ايٓعااط١ سلااٛ       سٝااح ااا ، 

، ٚناإ   عأ   ايصاعٛد١ٜ، ٚفال زكرٜار ْعار َا  را      يف

ّ  ًَٝاإٛ ٦٦أنجاار َاأ   ِ  ايصااعٛدٜٕٛ إ نُااا ،ءفٝصاابٛى ء عًاا٢ ٖااِ ٛدٟشااع َصااتخد  ٖاا

عْصاتيراّ   عًا٢  عادد املصاتخدَني   ، ٚنإٚا نجر ْعاطا  يف املٓطك١، ع٢ً عدَاْا  ا نجر

 ٖٛ٦٥ ًَٕٛٝ  ّ  ٦٦ ٚقاد مًاغ   يتاٜٛإ  املصاتخدَني ايصاعٛدٜني   ٚناإ عادد   شاعٛدٟ،  َصاتخد

ت ز نااد أْٓااا ًَٝاإٛ َصااتخدّ شااعٛدٟ ْعاا  عًاا٢ زااٜٛإ، ٚال ظااو يف إٔ ٖااىٙ اإلسصااا٥ٝا   

مصدد ٚاقع ددٜاد، ٜفار  ٚداٛدٙ مهاٌ قا٠ٛ يف ايصااس١ اإلعمَٝا١ ايصاعٛد١ٜ، ٚجيعاٌ َأ           

ّ قٜٛاا  َٓافصا االدتُاعٞاإلعمّ ٞ نُصادر ايتكًٝادٟ، يإعام يأل باار ٚاملعًَٛاات   ر٥ٝصا

ايصعٛدٜني; يىيو ف ٕ َعرف١ اشتخداَات ايعبا  ايصاعٛدٟ يٛشاا٥ٌ   ملمٜنيا  ر٣ مايٓصب١

االدتُاااعٞ، َٚعرفاا١ املٛيااٛعات اياا  ٜبشجاإٛ عٓٗااا، أٚ ٜعاااٖدْٚٗا عًاا٢ زًااو       ايتٛاصااٌ 

 ايٛشا٥ٌ ع٢ً درد١ نبب٠ َٔ ا ١ُٖٝ ٚزصتشل ايدراش١ ٚايتُشٝص.  

 زتُجٌ أ١ُٖٝ ايدراش١ يف عد٠ ْكاط:

َعرفاااا١ سذااااِ ٚطبٝعاااا١ اشااااتخداَات طًباااا١ اجلاَعااااات ايصااااعٛد١ٜ يٛشااااا٥ٌ ايتٛاصااااٌ      .1

، ايهٝو(، ٚ يو معد ارزفا  َعدٍ اشاتخداَٗا يف  االدتُاعٞ فٝصبٛى، زٜٛإ، ٜٛزٝٛ 

  املًُه١ ايعرم١ٝ ايصعٛد١ٜ نُا أٚيشا اإلسصا٥ٝات ايرمس١ٝ أعمٙ.

َعرف١ املٛيٛعات املفض١ً َٔ قبٌ ايطًب١ ايصعٛدٜني اي  ٜبشجٕٛ عٓٗا يف زًو ايٛشا٥ٌ. .2
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

يباسجني يًكٝااّ  زعت  ٖىٙ ايدراش١ عياف١ سدٜج١ يف ٖىا اجلاْب ا اّ، ٚزدعٛ املٗتُني ٚا .3

خسٜد َٔ ايبشٛخ ٚايدراشات املصتُر٠ ٚاملع١ٝٓ مٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚدٚرٖا يف 

اجملتُعات.

 

 أهداف الدراسة: 
 ٚأهٔ زًخٝص أٖداف ٖىٙ ايدراش١ فُٝا ًٜٞ:

   .َعرف١ َد٣ أ١ُٖٝ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يًطًب١ ايصعٛدٜني

 ٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.َعرف١ أمناط اشتخداَات ايطًب١ ايصع

 .َعرف١ عدد شاعات اشتخداّ زًو ايٛشا٥ٌ َٔ قبٌ ايطًب١ ايصعٛدٜني

 .ٌدٜد املٛيٛعات اي  ٜكبٌ عًٝٗا ايطًب١ ايصعٛدٜٕٛ يف زًو ايٛشا٥ 

  ٌيٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞأِٖ ايدٚافع ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥.

 تُاعٞ  زٜٛإ(.أشبا  َتامع١ ايكضاٜا ع٢ً ظبه١ ايتٛاصٌ االد

 يدٜو َٔ َتامع١ ظبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ. لأِٖ اإلظباعات اي  زتشك

 :الدراسةأسئلة 
 زإنس ٖىٙ ايدراش١ سٍٛ اإلدام١ ع٢ً ش اٍ ذلٛرٟ ٖٛ:  

َااا ٖااٞ اشااتخداَات طًباا١ اجلاَعااات ايصااعٛد١ٜ احلهَٛٝاا١ يف َدٜٓاا١ ايرٜااا  يٛشااا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ؟

 خلرٚز معدد َٔ ا ش١ً٦ ايتاي١ٝ:َٚٔ ٖىا ايص اٍ أهٔ ا

َااا ايصاافات ايدأٛ رافٝاا١ يًطًباا١ ايصااعٛدٜني ايااىٜٔ ٜصااتخدَٕٛ ٚشااا٥ٌ ايتٛصااٌ      .1

االدتُاعٞ.  

َا َد٣ اشتخداّ ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ؟ .2

أٟ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ أنجر اشتخداَا  يد٣ ايطًب١ ايصعٛدٜني؟   .3

الدتُاعٞ يد٣ ايطًب١ ايصعٛدٜني؟  َا أِٖ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ ا .4

 نِ َٔ ايٛقا ٜكضٝ٘ ايطًب١ ايصعٛدٜٕٛ يف َتامع١ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ؟   .5

َا املٛيٛعات اي  ٜبشح عٓٗا ايطًب١ ايصعٛدٜٕٛ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ؟ .6

َااا أٖااِ اياادٚافع اياا  زكاا  ٚرا٤ اشااتخداَو يًٛشااا٥ٌ اياا   عاا٢ م ٚيٜٛاا١ ياادٜو     .7

ٖا ؟َكار١ْ ميب

ملا ا زٗتِ ختامع١ ٖىٙ ايكضاٜا ع٢ً ظبه١ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  زٜٛإ( ؟ .8

 يدٜو َٔ َتامع١ ظبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ؟ لَا أِٖ اإلظباعات اي  زتشك  .9
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 ايطاز امليَجٕ سلدزاضة

 منهج الدراسة:
زٓتُااٞ ٖااىٙ ايدراشاا١ عم ايدراشااات ايٛصااف١ٝ اياا  زصااتٗدف زصااٜٛر ٚ ًٝااٌ ٚزكااِٜٛ       

ياااف ٚأ. (3 دلُٛعاا١ َعٝٓا١، ٚ يااو مٗادف احلصااٍٛ عًا٢ َعًَٛااات نافٝا١ عٓٗااا      صاا٥ص 

، إٔ ا دف َٔ  ع ايبٝاْاات ٚاملعًَٛاات ايهاًَا١ ٚايدقٝكا١ عأ سذاِ        (4 ايكايٞ ٚايبٝازٞ

ايعاٖر٠ ٜٓدرز  ا َص٢ُ َٓٗر املصط اإلعمَٞ، ٜٚتُجٌ ٖىا املٓٗر مدراش١ ٚ ًٌٝ َاا    

ٔ ايٛصااٍٛ عم ايعٛاَااٌ املاا ثر٠ عًاا٢ زًااو ايعاااٖر٠      عاا٘ مطرٜكاا١ َٛيااٛع١ٝ; ستاا٢ أهاا   

 ٚايتفصب ايٛاقعٞ يًعٛاٌَ املرزبط١ مٗا. 

نُا  نر ايدنتٛر ذلُاد عبداحلُٝاد ما ٕ َآٗر املصاط اشاتكر يف اجملااالت ايعًُٝا١         

ٚاملعرف١ٝ َٓى ايكرٕ ايتاشع ععر، نُاا أْا٘ أساد ا ظاهاٍ اخلاصا١ ملُاع املعًَٛاات عأ         

 . (5 عدرانِٗ َٚعاعرِٖ ٚا اٖازِٗساي١ ا فراد ٚشًٛنِٗ ٚ

ىٙ ايدراش١، فكد قاّ ايباسجإ ماشتخداَ٘ مٗدف ايٛصٍٛ  ملٓاشب١ ٖىا املٓٗر  ا  ْٚعر 

عم ع١ٓٝ أن  َٔ طم  ٚطايبات اجلاَعات احله١َٝٛ خد١ٜٓ ايرٜا ; ست٢ أهٔ  ُا 

َِٗ يٛشاا٥ٌ  اخلرٚز مٓتا٥ر َفص١ً ٚم قٌ ٖاَغ  ط  عأ زٛدٗاات عٝٓا١ ايدراشا١ ٚاشاتخدا     

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.  

ٜٚر٣ ايباسجإ إٔ اشتخداّ ٖىا املٓٗر ٚاملتُجٌ يف االشتبا١ْ، ن دا٠ يرٚر١ٜ يًشصاٍٛ  

عًاا٢ ايبٝاْااات ا شاشاا١ٝ  ااىٙ ايدراشاا١، َٓاشااب ناَااا  يطبٝعاا١ ٖااىٙ ايدراشاا١ ٚاياا  زتطًااب  

ٚ املمسعا١ أٚ  ايٛصٍٛ عم ايطام  ٚايطايباات، ماٌ زتفاٛم عًا٢ ايطارم ا  ار٣ ناملكامًا١ أ        

  بٖا ٚاي  ٜصعب اشتخداَٗا ْعرا يطبٝع١ دلتُع ايدراش١.  

 عينة الدراسة:مجتمع و
داَع١ املًو شاعٛد، ٚداَعا١   ( طايب ٚطايب١ أجًٕٛ 35282زهٕٛ دلتُع ايدراش١ َٔ  

اإلَاّ ذلُد مٔ شاعٛد اإلشام١َٝ، ٚداَعا١ ا َاب٠ ْاٛر٠، ٚاجلاَعا١ اإليهإْٚٝا١، ٚداَعا١         

اشتخدّ ايباسجإ أشاًٛ  ايعٝٓا١ املتاسا١، سٝاح   زٛزٜاع      ، ٚعسٜس يًعًّٛ ايصش١ٝاملًو عبداي

، ٚمعاد ايفارز  ارز ايباسجاإ     اجلاَعات املاىنٛر٠  اشتبا١ْ ع٢ً ايطم  ٚايطايبات يف 1400

ٌ   1046م ي  ٚشا ٚأرمعني   %( َأ  3، ٚناْاا نجاٌ َاا ٜكاار  َأ       ( اشاتبا١ْ قامًا١ يًتشًٝا

 .اجملتُع

شااعٛد مٓصااب١ ٦َٜٛاا١  املًااود عٝٓاا١ ايدراشاا١ ناااْٛا َاأ داَعاا١  أ ًبٝاا١ أفاارا  ٚناْااا

االَااّ ذلُاد   %(، ثاِ داَعا١  21.8ايصش١ٝ مٓصب١  يًعًّٛشعٛداملًو%(، زًتٗا داَع38.1١ 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

%(،، مُٝٓاا  12ْاٛرٙ   االَاب٠ %(، يف ساني ناْاا داَعا١   17.9مأ شاعٛد اإلشام١َٝ مٓصاب١      

 َٔ أفراد ايع١ٓٝ.%( 10.1اإليهإ١ْٝٚ ن قٌ ْصب١  دا٤ت اجلاَع١

 ( 3ددٍٚ   

 ع١ٓٝ ايدراش١ زبعا  ملتيب اجلاَع١

 اجلاَع١
ْصب١ ايع١ٓٝ  اجملتُع ايع١ٓٝ

 ايٓصب١ ايتهرار ايٓصب١ ايتهرار َٔ اجملتُع

 %1.3%39938.11053530شعٛداملًوداَع١

يًعًّٛشعٛداملًوداَع١

ايصش١ٝ
22821.8

27048%0.65% 

 %0.53%18717.91353138اإلَاّداَع١

 %0.36%12612650018ْٛرٙاالَب٠داَع١

 %0.30%10610.120126اإليهإ١ْٝٚاجلاَع١

 %2.9%35282100%1046100 اجملُٛ 

 

 حدود الدراسة:
: اشتكصا٤ ا اٖات طم  ٚطايبات اجلاَعات احله١َٝٛ احلدٚد املٛيٛع١ٝ 

يتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚ دٜدا  سٍٛ اشتخداَازِٗ يٛشا٥ٌ ا مايرٜا ،

 . فٝصبٛى، زٜٛإ، ٜٛزٝٛ ، نٝو(

: طم  ٚطايبات ايص١ٓ ايتشضب١ٜ ٚايبهايٛرٜٛط ٚايدراشات احلدٚد ايبعر١ٜ 

ايعًٝا يف نٌ َٔ داَع١ املًو شعٛد، ٚداَع١ اإلَاّ ذلُد مٔ شعٛد 

اإلشم١َٝ، ٚداَع١ املًو شعٛد مٔ عبدايعسٜس يًعًّٛ ايصش١ٝ، ٚداَع١ 

.٠ ْٛر٠، ٚاجلاَع١ ايصعٛد١ٜ اإليهإ١ْٝٚ خد١ٜٓ ايرٜا ا َب

 : َد١ٜٓ ايرٜا  ماملًُه١ ايعرم١ٝ ايصعٛد١ٜاحلدٚد املها١ْٝ 

 ٖا 1436-1435:  مٍ ايفصٌ ايدراشٞ ا ٍٚ يًعاّ اجلاَعٞ احلدٚد ايسَا١ْٝ 

 

 أداة الدراسة:
ايصااعٛد١ٜ صااُِ ايباسجااإ اشااتبا١ْ ملعرفاا١ سذااِ ٚطبٝعاا١ اشااتخداَات طًباا١ اجلاَعااات    

احله١َٝٛ يف َد١ٜٓ ايرٜا  يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚقد استٛت االشتبا١ْ عًا٢ عادد   
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َٔ امباٚر املختًف١ نجًا يف نٝفٝا١ زعاَاٌ أفاراد ايعٝٓا١ َاع ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ،         

ٚزفضٝمزِٗ يٛشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ امبادد٠ يف ايدراشا١، ٚاملٛياٛعات ايا  ٜبشجإٛ         

 ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.   عٓٗا يف

 ٚقد زبٓا٢ ايباسجاإ يف ععادادُٖا يمشاتبا١ْ ايعاهٌ امليًال       

( ٚفاال ايااىٟ حياادد االشااتذامات امبتًُاا١ يهااٌ شاا اٍ، ٚقااد   اشااتخداّ َكٝاااط   

 زدرز مخاشٞ الشتذامات ع١ٓٝ ايدراش١.  

عاادد َاأ اخلاا ا٤ املتخصصااني يف    نُااا قاااّ ايباسجااإ معاار  االشااتبا١ْ ا ٚيٝاا١ عًاا٢   

ايدارشات اإلعم١َٝ، ٚمعد ايتعدٜمت املكإس١ َٔ قبًاِٗ   ع رادٗاا يف ظاهًٗا املباد٥ٞ،     

سٝح ٚزعا عًا٢ عٝٓا١ ععاٛا١ٝ٥ َعاام١ٗ عم ساد نابب يعٝٓا١ ايدراشا١ ايفعًٝا١ أٚ َاا ٜطًال            

سعاازِٗ  ( مخصا١ ٚثمثإٛ َبشٛثاا،   أ اى َم    35(، سٝح اشتذا   عًٝ٘  

 ٚآرا٥ِٗ سٍٛ االشتبا١ْ، ٚمايتايٞ   زعدًٜٗا ٚع رادٗا يف ظهًٗا ايٓٗا٥ٞ. 

َااأ طااام  ٚطايباااات  املتاسااا١عٝٓااا١ اي( اشاااتبا١ْ عًااا٢ 1400قااااّ ايباسجاااإ متٛزٜاااع  ثاااِ 

معد  ع االشاتباْات قاَاا خرادعتٗاا ٚساىف  اب      اجلاَعات احله١َٝٛ ا رمع املىنٛر٠. ٚ

زرَٝسٖااا اشااتبا١ْ صاااحل١ يًتشًٝااٌ، زاام  يااو      ٢1046 َٓٗااا، سٝااح سصاام عًاا    املهتًُاا١

، ٚ  اشاتخداّ دلُٛعا١   ٚعد ا ا يف احلاشب اآلياٞ ماشاتخداّ اي ْااَر اإلسصاا٥ٞ     

َاأ احلااسّ اإلسصااا١ٝ٥ َجااٌ ايٓصااب امل٦ٜٛاا١، ٚاملتٛشاا  احلصااامٞ، ٚاالسلااراف املعٝااارٟ،          

 يًخرٚز مٓتا٥ر  ات دالالت عسصا١ٝ٥.

 

 إجراءات تطبيق الدراسة:
  ايصدم ايعاٖرٟ:

ٜٚكصد م٘ عر  ذلت٣ٛ االشتبا١ْ ايا  زتعًال مامبااٚر اير٥ٝصا١ ملٛياٛ  ايدراشا١ عًا٢        

 دلُٛع١ َٔ املختصني ٚ اخل ا٤ يف املٛيٛ  يتشهُٝ٘ ، ٚعمدا٤ ايرأٟ فٝ٘

  قٝاط االزصام ٚايتٓا ِ ايدا ًٞ:

١ َهإٛ َأ   معد  يو قاّ ايباسح متطبٝل أدا٠ ايدراش١ ع٢ً عٝٓا١ اشاتطمع١ٝ ععاٛا٥ٝ   

( فااردا  َاأ عٝٓاا١ ايدراشاا١، ٚ  اد اااٍ زًااو االشااتذامات ام اي ْاااَر االسصااا٥ٞ، ٚ     20 

اْعا٤ َتيب  ُٝعٞ يهٌ عبار٠ َٔ عبارات ذلاٚر ايدراشا١، ٚ  قٝااط ايعمقا١ ماني ناٌ      

عبار٠ َٔ عبارات  ياو امباٛر َاع املاتيب ايتذُٝعاٞ اخلاا  مآفض امباٛر ٚ ياو ماشاتخداّ           

، ٚ  ا تبار ذلتٜٛاات االشاتبا١ْ، ٚناإ    رزباط مبشٕٛ َعاٌَ اال

َعاٌَ االزصاام ايادا ًٞ يًفكارات املعا ٠ عأ ناٌ َاتيب َأ املاتيبات ماشاتعُاٍ َصافٛف١            
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

االرزباط اي  أظٗرت ٚدٛد عدد نبب َٔ االرزباطات  ات ايعمق١ اإلسصا١ٝ٥ عٓد َصت٣ٛ 

 (.0.01َع١ٜٛٓ  

 ايصدم ٚايجبات:

( َتا٢ ناإ صااحلا  يتشكٝال ا ادف اياىٟ أعاد َأ         ٜتصِ املكٝاط مايصدم  

أدً٘، ٜٚعت  أشًٛ  ايصادم ايعااٖرٟ إٔ املكٝااط  أٚ ا دا٠( صااحل١ فعام  يتشكٝال ا ادف        

 (. 429،   2004ايىٟ أعدت َٔ أدً٘  عبداحلُٝد، 

يباسجاإ ،صاا    ٚيًت ند َٔ صدم االشتبا١ْ، ٚأْٗا زكٝض َا صاُُا يكٝاشا٘، قااّ ا   

َعاَااٌ االرزباااط  مبشاإٛ( مااني نااٌ عبااار٠ َاأ عبااارات ا دا٠ ٚايدرداا١ ايهًٝاا١ جلُٝااع           

َاع   0.01ايعبارات، ْٚتر عٔ  يو إٔ  ٝع عبارات امباٚر  ات دالي١ عسصا١ٝ٥ عٓد َصت٣ٛ 

ايدرد١ ايه١ًٝ يعبارات امبٛر ْفص٘، نُاا إٔ  ٝاع عباارات االشاتبا١ْ زارزب  ارزباطاا  ا       

َع ايدرد١ ايه١ًٝ يعبارات  ٝع ذلااٚر االشاتبا١ْ،    0.01عسصا١ٝ٥ عٓد َصت٣ٛ دالي١  دالي١

ٖٚااىا ٜاادٍ عًاا٢ إٔ االزصااام اياادا ًٞ يعبااارات االشااتبا١ْ دٝااد، ٚإٔ ايصاادم اياادا ًٞ  دا٠    

ايدراشاا١ ممتاااز، نُااا ازضااط إٔ قُٝاا١ َعاااَمت االرزباااط  ٝعٗااا َٛدباا١ ٚزااإاٚ  َااا مااني   

 0.602  ٚ )0.318.) 

(،   ايت نااد َاأ ثبااات االشااتبا١ْ ماشااتخداّ َعاَااٌ     نُااا 

( أْٗاااا طرٜكااا١ َجايٝااا١ يتكااادٜر ايجباااات ماالعتُااااد عًااا٢ َعااادٍ  1999  سٝاااح  نااار 

االرزباااط مااني املفااردات، ٚزعااد َاأ أفضااٌ ايتكاادٜرات اخلاصاا١ ،صااا  ايجبااات ٚأنجرٖااا       

 .  (6 ظٝٛعا

ٖٚاٞ ماىيو قُٝا١     0.79ٚ  0.75مٝاْات ايدراش١ ماني  ٚزإاٚ  قِٝ َعاٌَ أيفا امبصٛم١ يف

 َرزفع١ ٚأهٔ ايٛثٛم مٗا يتشكٝل أ را  ايدراش١ ٚزعُِٝ ْتا٥ذٗا. 

 الدراسات السابقة:
   &  (2012  -اشتخداَات ايعبهات االدتُاع١ٝ يف شٓيافٛر٠  .1

ُاعٝا١ عًا٢   ٚقاد زٛصًاا ايدراشا١ عياا٢ طام  اجلاَعاات ٜصاتخدَٕٛ ايعابهات االدت     

ْطام ٚاشاع يتًبٝا١ استٝاداازِٗ يف َعرفا١ املعًَٛاات ٚا  باار املتٓٛعا١. ٚمٝٓاا ايدراشا١ ايا            

طايبا  َٔ ثمخ داَعات ْتا٥ر َتعدد٠، نإ أُٖٗا إٔ ذلرنات ايدراشا١ ٖاٞ    408مشًا 

املٛاقع املفض١ً يد٣ ع١ٓٝ ايدراش١ يًشصاٍٛ عًا٢ َعًَٛاازِٗ املختًفا١، مُٝٓاا ناْاا ٚشاا٥ٌ        

 .  (7 اصٌ االدتُاعٞ ٖٞ املفض١ً يدِٜٗ عٓد ايدراش١ عٔ املعًَٛات  ب ا نادأ١ٝايتٛ
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دٚر ايعبهات االدتُاع١ٝ يف عنصا  ايعبا  َٗارات ايتعًِ ايىازٞ ٚشًٛى املعارن١ . 2

 دٝمٕ ظرف (2010  -املد١ْٝ 

ٌ أظٗرت ايٓتا٥ر إٔ ايٓصب١ ا ن  َٔ ع١ٓٝ ايدراشا١ ٚاملتُجًا١ مايعابا  زتعار  معاه     

; ممااا ٜعااسز اياادٚر ايفعاااٍ  ااىٙ   َصااتُر يًعاابهات االدتُاعٝاا١ 

ايٛشا٥ٌ اإلعم١َٝ يف ايتٛاصٌ ٚاملعارن١ يف ايكضاٜا االدتُاع١ٝ ٚايصٝاش١ٝ ٚايإف١ٝٗٝ َٔ 

قبااٌ ايعاابا ، سٝااح زعتاا  َٓصااات سدٜجاا١ إلعاامّ زفاااعًٞ ٜتااٝط ايتعاابب عاأ اياارأٟ ٚايااىات   

 . (8 ر ٚاملعًَٛاتٚزبادٍ اآلرا٤ ٚا  با

دٚر ظبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ز١ُٝٓ َعارن١ ايعبا  ايفًصطٝين يف ايكضاٜا . 3

 أمحد محٛد٠  (2013  -اجملتُع١ٝ 

أظٗاارت ايٓتااا٥ر إٔ عٝٓاا١ ايدراشاا١ ٜصااتخدَٕٛ ايعاابهات االدتُاعٝاا١ معااهٌ دا٥ااِ         

 ٌ. %( ٜتامعٕٛ ايكضاٜا االدتُاع١ٝ َٔ  مٍ ْفض ايٛشا99.3٥%(، ٚإٔ  96 

ٚأظٗرت ايٓتا٥ر أٜضا  ارزفاا  َتٛشا  اشاتخداّ ايعابا  يًعابهات االدتُاعٝا١ سٝاح        

% ٜصاااتخدَٕٛ ٖاااىٙ ايعااابهات َااأ شااااعتني فااا نجر َٜٛٝاااا ، ٚإٔ زرزٝاااب      58.8عٕ ْصاااب١ 

املٛيٛعات املفض١ً يادِٜٗ ٖاٞ   االدتُاعٝا١، ايجكافٝا١، ايصٝاشا١ٝ، اإل بارٜا١، ايتعًُٝٝا١،        

١ًٝ ٚايإفٝ٘، ايصش١، ايرٜاي١ٝ، ايف١ٝٓ، املارأ٠، ا طفااٍ،   ايعبا ، ايصٛر، ايد١ٜٝٓ، ايتص

 .  (9 ايفٝدٜٖٛات ايعخص١ٝ، ايهارٜهازب، االقتصاد١ٜ(

 شعٛد ايهازب (2011  -ٚشا٥ٌ اإلعمّ اجلدٜد ٚاجملتُع . 4

أظٗرت ايٓتا٥ر إٔ ٚشا٥ٌ اإلعمّ اجلدٜد خا فٝٗا ماايطبع ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ     

٘ خااملعاصر٠اجملتُعاتيف١االزصايٝايعٌُ ارط١أعادت زعهٌٝ ٔ  ًُا  صاا٥ص، َا

ٚأٜضاا  أسادثا    ايتهًفا١ ٚقًا١ ايٛشاا٥  ٚزعددٚايتفاعٌايٛصٍٛٚشرع١االْتعارنعامل١ٝ

ايفهاارٚزاادعِٝٚايتعاابب،ايٓعاارايعاابهات االدتُاعٝاا١ َصاااس١ ناابب٠ حلرٜاا١   

 ٚادتُاع١ٝ.  ٚأنادأ١ٝار١ٜٚ شٝاش١َٝفاَِٖٝٔٚ بٖااإلْصإايدأكراطٞ، ٚسكٛم

ٚ نر ايباسح إٔ  ياو دعاٌ احلهَٛاات ايعرمٝا١ زتذا٘ يفٗاِ ٖاىا ايٓاٛ  َأ االزصااٍ           

ايا  ظاٗدزٗا    2011ٚاالٖتُاّ م٘ نْٛا٘ شااِٖ معاهٌ نابب يف ا ساداخ ايصٝاشا١ٝ عااّ        

 نجب َٔ ايبًدإ ايعرم١ٝ. 

ٛ َٔ ْاس١ٝ أ ر٣ أظٗرت ايدراش١ إٔ ظعب١ٝ عاملٝاا  ا شار   زعتا ايعابهات زًاو ٚمنا

مُٓاٛ أنا  ٚشارٜع يتًاو ايعابهات، ٚأيااف       زٛقعاات َاع ايعابا ، ظارحي١ ياد٣  اصا١ 

     ٔ إٔعالايعابهات زًاو زتٝشٗاا ايا  ايهابب٠ اإلَهاْاات ايباساح أْا٘ ٚعًا٢ ايار ِ َا

ٔ ٜارم  عم االشاتفاد٠  ٚمليعٝفاً،زاٍالعرمٝا زٛظٝفٗا ٚ صا٥صاٗا املتاسا١ عَهاْازٗاا َا
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ٌ َٔأٚايتعًِٝتدلااليفشٛا٤ ، نُاا إٔ ايعارنات ايتذارٜا١    ١اير،ٝا  اب املٓعُاات قبا

ايعرمٝااا١ ال زًتفاااا  اااىا ايُٓاااٛ ٚال زاااساٍ  اااب َتشُصااا١ ياااد ٍٛ ٖاااىا ايٓاااٛ  َااأ ظااابهات     

 . (10 االزصاٍ

 -االشتخداَات ٚاإلظباعات يًعر  ٚاملصًُني يف زصفشِٗ يًفٝصبٛى يف أَرٜها . 5

 2012)  &  

ت ايٓتاااا٥ر إٔ اشاااتخداّ ايفٝصااابٛى يف ايياياااب ناااإ يمشاااإ ا٤، يهااأ عٓاااد   أظٗااار

ايدراشاا١ عاأ اجلٛاْااب ايجكافٝاا١ أٚ ايدٜٓٝاا١ يف ٖااىا املٛقااع زلااد إٔ ايفاارد ٜاارزب  ماجملُٛعاا١    

 . (11 املعارن١ َع٘ يف ايصفش١  ْٗا زعهض  از٘ ٚظخصٝت٘

  (2013  -اشتخداّ ٚعدراى ٚزٛد٘ طًب١ اجلاَع١ سلٛ ايفٝصبٛى ٚزٜٛإ . 6

 ٚآ رٜٔ

أظٗااارت ايٓتاااا٥ر إٔ طااام  داَعااا١ دٓاااٛ  أفرٜكٝاااا أنجااار اشاااتخداَا  يًفٝصااابٛى َااأ  

ايتٜٛإ، ٚأٜضا  يع  اخلصٛص١ٝ يف ايفٝصبٛى أد٣ عم عدّ عنُاٍ املعًَٛاات ايعخصا١ٝ   

اخلاصاا١ يًُصااتخدَني، ٚزعااب ايٓتااا٥ر أٜضااا  عم أْاا٘ ٜٓبيااٞ االشااتفاد٠ َاأ مااراَر ايتٛاصااٌ   

 . (12 عٞ َجٌ ايفٝصبٛى ٚزٜٛإ شٛا٤ يف سٝازِٗ ايعخص١ٝ أٚيف ايفصٍٛ ايدراش١ٝاالدتُا

  (2012  - ٝٛزٝٛ  يف مع  ايدٍٚاي سعر. 6

ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ زعتا  َاأ أٖااِ ٚأقاا٣ٛ ٚشااا٥ٌ االزصاااٍ  أظٗارت ايٓتااا٥ر إٔ  

ًااا استٝادازاا٘ عًاا٢ َاار ايتااارٜ ، سٝااح ٜصااتطٝع املصااتخدّ احلصااٍٛ عًاا٢ املعًَٛااات اياا  ز 

مايهاٌَ مدٕٚ أٟ شٝطر٠ َٔ احلهَٛات، ٚمايتاايٞ ٜعٗار َٝاٍٛ املصاتخدّ احلكٝكاٞ سلاٛ       

 ايكضاٜا اي  زعد اٖتُاَ٘ ٜٚبشح عٓٗا. 

نُا  نرت ايباسج١ إٔ ٖىٙ ايٛشا٥ٌ اجلدٜاد٠ قاد زهإٛ ٚشاا٥ٌ يمشاتعُار ايرقُاٞ       

املفٗاّٛ االشاتعُارٟ    َٔ قبٌ دٍٚ أ ر٣ يًصٝطر٠ عًا٢ احلهَٛاات ٚزٓفٝاى أدٓادازٗا. ٖٚاىا     

ٜ ٜد عم سد نبب َا قاَاا ما٘ احلهَٛا١ ايإنٝا١ َأ سعار ملٛقاع ايٝٛزٝاٛ  ،ذا١ قٝااّ           

 املعاري١ مايهى  ع٢ً احله١َٛ احلاي١ٝ ْٚعرٖا ملكاطع  ب صشٝش١ ع٢ً  يو املٛقع. 

ٚزتصا٤ٍ ايباسج١ عٔ َاد٣ اشاتطاع١ احلهَٛاات عٜكااف اإلعامّ االدتُااعٞ َأ ْعار         

بار؟ ٚز ند إٔ ٖٓاى صعٛم١ مايي١ يف ايصٝطر٠ عًا٢ ٖاىا ايٓاٛ  َأ اإلعامّ،      َجٌ ٖىٙ ا  

 . (13 ال شُٝا ع ا نإ املصتخدّ ٜبشح عٔ َعًَٛات زُٗ٘ مدرد١ نبب٠ ٚ ب َتٛفر٠ يدٜ٘

 (2012  -يف اشتخداّ ايطًب١ يًفٝصبٛى  ايجكايف  ايعٓصر َكار١ْ ٚ ًٌٝ . 7

 &  

يف  تنياملكارْا١ ماني داَعا١ أَرٜهٝا١ ٚدااَعتني عارمٝ       إ يف ٖاىٙ ايدراشا١  قد قاّ ايباسج

طايباا ، ٚقاَاا ايدراشا١ عًا٢  ًٝاٌ ذلتا٣ٛ        246َصار ٚقطار عًا٢ عٝٓا١ ايدراشا١ ٚايباييا١       
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صافشات ايفٝصابٛى اخلاا  معٝٓاا١ ايدراشا١ َأ ْاسٝا١ املعًَٛااات ايعخصا١ٝ املكدَا١، ْٚااٛ          

يف  ا َتبآٜا  ا فا ظٗرت ايٓتاا٥ر إٔ ٖٓااى ا تمفا     املعارنات اي    ْعرٖا َأ قباٌ ايعٝٓا١،   

ايهع  عٔ املعًَٛات ايعخص١ٝ مني طام  اجلاَعاات اياجمخ ماا تمف ثكاافتِٗ، ٚأٜضاا        

 . (14 أظٗرت ايٓتا٥ر إٔ ْٛ  املعًَٛات املٛدٛد٠ يف ايفٝصبٛى فتً  أٜضا  يٓفض ايصبب

٣ طًب١ اجلاَعات ايصعٛد١ٜ دتُاعٞ يف زعهٌٝ ايرأٟ ايعاّ يددٚر ظبهات ايتٛاصٌ اال. 8

 أشا١َ  ازٟ املدْٞ  (2015داَع١ أّ ايكر٣ منٛ دا   -

%َاأ َصااتخدَٞ ظاابهات ايتٛاصااٌ      86.41إٔ ْصااب١   -ٚقاد زٛصًاا ايدراشا١ عياا٢: 

%َاااأ  23.55يدٜٗاااِ َصااات٣ٛ َرزفاااع فاااٞ زعاااهٌٝ اياااارأٟ ايعاااااّ، ٚإٔ ْصااااب١     االدتُاااعٞ

يدٜٗااِ َصاات٣ٛ َتٛشاا  فااٞ زعاااهٌٝ ايااارأٟ    االدتُاعٌٞ َصااتخدَٞ ظاابهات ايتٛاصاا

يدٜٗاااِ َصااات٣ٛ  االدتُاااعٞ%َااأ َصاااتخدَٞ ظااابهات ايتٛاصاااٌ   91.2ايعااااّ، ٚإٔ ْصاااب١ 

 داليا١ ٚنعافا ايدراشا١ أٜضاا عأ ٚدااٛد فاارٚم  ات    َٓخفا  فاٞ زعاهٌٝ ايارأٟ ايعااّ

عًاااا٢ َكٝاااااط دٚر ظاااابهات ايتٛاصااااٌ    عسصا٥ٝاااا١ مٝاااأ َتٛشااااطات دردااااات املبشٛثٝاااأ     

 ٞ زعاااهٌٝ ايااارأٟ ايعااااّ ياااد٣ ايطاااا  زبعااا ال ااتمف َصاااتٜٛات اشااااتخداّ          يف االدتُاااع

 (15 املختًف١ االدتُاعٞظابهات ايتٛاصٌ 

ايفٝض مٛى أثر اشتخداّ ظبهات ايتٛاصٌ اإليهإ١ْٝٚ ع٢ً ايعمقات االدتُاع١ٝ .9

 -ع١ٓٝ َٔ طايبات داَع١ املًو عبد ايعسٜس ملد٠  دراش١ َٝدا١ْٝ ع٢ً -ٚزٜٛإ منٛ دا 

 ٖا٤١٤١ -ايطايب١/ سٓااإ مٓا ظععٛ  ايعٗااارٟ 

ٚقد زٛصًا ايدراش١ عم دلُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗاا: إٔ َأ أقا٣ٛ ا شابا  ايا  زادفع       

ٕ ايفهرٜا١  ēايطايبات الشتخداّ ايفٝصبٛى ٚزاٜٛإ ٖاٞ شاٗٛي١ ايتعابب عأ آرا٥ٗأ ٚا اٖاا       

ٚأظاارت ايٓتاا٥ر ناىيو إٔ ايطايباات اشاتفدٕ َأ       ، تطعٔ ايتعابب عٓٗاا صاراس١   اي  ال ٜصا 

ٕ ايكدأا١ ٚ ايدراشا١ عأ صاداقات ددٜاد٠. ٚايتٛاصاٌ َاع        ēٖىٜٔ املٛقعني يف زعسٜس صداقا

ٔ ايبعٝدٜٔ َهاْٝا. نُا زبني أٜضا إٔ الشتخداّ ايفٝصبٛى ٚزٜٛإ ايعدٜد َٔ اآلثار مٗأقار

فهرٟ ٚايتبادٍ ايجكايف فُٝا دا٤ ق١ً ايتفاعاٌ ا شارٟ أساد أٖاِ     اإلجيام١ٝ أُٖٗا االْفتا  اي

عم ٚدااٛد عمقاا١ ارزباطٝاا١ عهصاا١ٝ مااني َااتيبٟ   -أٜضااا–اآلثااار ايصااًب١ٝ. ٚزعااب ايٓتااا٥ر  

ايعُر ٚاملصت٣ٛ ايدراشٞ ٚمني أشبا  االشتخداّ ٚطبٝع١ ايعمقاات االدتُاعٝا١ ٚاإلجيامٝاات    

باا١ مااني َااتيب عاادد ايصاااعات ٚمااني أشاابا       ٚايصااًبٝات نُااا زٛدااد عمقاا١ ارزباطٝاا١ َٛد    

االشااتخداّ َٚععااِ  أمعاااد طبٝعاا١ ايعمقااات االدتُاعٝاا١ ٚاإلجيامٝااات يف سااني أثبتااا ايٓتااا٥ر  

ٚدااٛد عمقاا١ ارزباااط طردٜاا١ مااني َااتيب طرٜكاا١ االشااتخداّ ٚمااني أشاابام٘ ٚطبٝعاا١ ايعمقااات    

 (16 االدتُاع١ٝ ٚاإلجيامٝات ٚايصًبٝات
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 لسابقة:التعليق على الدراسات ا
ٝٛزٝااٛ  يف اي سعاار Dorroll (2012 ات ايصااامك١ ٚ اصاا١ دراشاا١  َٚاأ  اامٍ ايدراشاا 

إٔ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٖاٞ ايٛشاا٥ٌ ا شاٌٗ ٚا قار       َٔ  م ا مع  ايدٍٚ ٜتضط

يًُصااتخدّ عٓااد ،جاا٘ عاأ َعًَٛااات ٚأ بااار ٖاَاا١ ال ٜصااتطٝع احلصااٍٛ عًٝٗااا َاأ  اامٍ        

إٔ ٖااىٙ ايٛشااا٥ٌ احلدٜجاا١ زًااا االستٝادااات ٚاإلظااباعات   اإلعاامّ ايتكًٝاادٟ، ٚخعٓاا٢ آ اار  

ٔ  Johnston، أَا يف دراش١ ايها١َٓ يد٣ املصتخدَني مهاف١ ظرا٥شِٗ اشاتخداّ   ٚآ ارٜ

ْٚمساااغ َااد٣ ظاااٗر٠    (2013  -ٚعدراى ٚزٛداا٘ طًباا١ اجلاَعااا١ سلااٛ ايفٝصااابٛى ٚزااٜٛإ     

اجملتُاع امباٝ  معٝٓاا١   ايفٝصابٛى ياد٣ عٝٓا١ ايدراشا١ أنجار َأ ايتااٜٛإ ٖٚاىا راداع يجكافا١          

االشااتخداَات ٚاإلظااباعات ، أَااا دراشاا١ ايدراشاا١، ٚاياا  قااد ال زٓطباال عًاا٢ َٓاااطل أ اار٣ 

عااّ    & يًباسجاإ   يًعر  ٚاملصًُني يف زصافشِٗ يًفٝصابٛى يف أَرٜهاا   

أهاأ َمسعاا١ َٝااٌ املصااتخدَني يإعاامّ االدتُاااعٞ يكضااا٤ ٚقااا ممتااع َااع            (2012 

 ٥ِٗ. أقارمِٗ ٚزَم

 

 :اإلطار ايٓعرٟ

زكااااّٛ ٖااااىٙ ايدراشاااا١ عًاااا٢ ْعرٜاااا١ االشااااتخداَات ٚاإلظااااباعات      

ٚاي   اٍٚ فِٗ ملاا ا ٚنٝا  ٜصاتخدّ اجلُٗاٛر ٜٚبشاح عأ        

 ٚش١ًٝ ععم١َٝ معٝٓٗا يتًب١ٝ استٝاداز٘؟ 

جلُٗٛر؟ ءفايص اٍ املطرٚ  يف ٚشا٥ٌ اإلعمّ عااد٠ ٖاٛ: َاا ا ٜفعاٌ اإلعامّ ماا      

ء يهاأ يف ْعرٜاا١ االشااتخداَات ٚاإلظااباعات ايصاا اٍ  

املطاارٚ  ٖااٛ: َااا ا ٜفعااٌ اجلُٗااٛر مٛشااا٥ٌ اإلعاامّ ؟ ء

 (14 ء

( إٔ ٖىٙ ايٓعر١ٜ زعتُد يف ْٗذٗا ع٢ً  ٚآ رٕٚٚيف ْفض ايصٝام ٜىنر

فص١ٝ، ٚايص اٍ ايىٟ زطرس٘ ٖاىٙ ايٓعرٜا١ ٖاٛ: ملاا ا ٜصاتخدّ اجلُٗاٛر       عٛاٌَ ادتُاع١ٝ ْٚ

ٚشا٥ٌ اإلعمّ، َٚاا ٖاٞ طبٝعا١ اشاتخداَِٗ يتًاو ايٛشاا٥ٌ؟ َأ ٖٓاا زصااعد ايٓعرٜا١ عًا٢            

ٚشاااا١ًٝ ععمَٝاااا١، ٚاياااا  مايٓٗاٜاااا١ زريااااِٝٗ ٚزًااااا    ٟ َعرفاااا١ ا تٝااااارات املصااااتخدَني   

 ٚايإفٝ٘، ٚايتفاعٌ َع اآل رٜٔ. استٝادازِٗ، ٚزصاعدِٖ يف احلصٍٛ ع٢ً املعرف١، 

إٔ اال ااٙ ْفصا٘ ٜكااّٛ عًا٢ دٚافاع رلتًفاا١ ماني ايٓااط، َٚااا مل       ٚسادد ناازس  

زعرف احلادات ايٓفص١ٝ اي  زدفع ايفرد عم اشتخداّ ٖىٙ ايٛش١ًٝ أٚ زًاو، ٜهإٛ ايكاا٥ِ    

 ماالزصاٍ يف َٛق  يعٝ  يف عظبا  احلادات ٚايدٚافع
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ٚزَامهٙ إٔ ا فاراد يادِٜٗ عادد َأ ايعٛاَاٌ ايٓفصا١ٝ،        ٜٚار٣  ناازس  

ٚاالدتُاع١ٝ اي  زٛياد ساداات َعٝٓا١ يًفارد. ٚمعادٖا ٜبادأ ايفارد مرشاِ زٛقعازا٘ يتًبٝا١ ٖاىٙ            

احلادات َٔ ٚشاا٥ٌ اإلعامّ، َٚأ املصاادر ا  ار٣; مماا ٜإزاب عًٝا٘ افاا  ايكارار معا ٕ            

 اار٣ ٜهاإٛ َااأ  م ااا عظاابا  يااابع      ايتعاار  يٛشااا٥ٌ اإلعاامّ، أٚ ممارشااا١ أْعااط١ أ    

احلادات ايفرد١ٜ، ٜٚكٛد ٖىا اإلظابا  عم زٛيٝاد ساداات أ ار٣، فٝشااٍٚ ايفارد زًبٝا١ ٖاىٙ         

ايدٚافع، ٚعظبا  ٖىٙ احلاداات، ٖٚهاىا. ٜٚعهاض ٖاىا ايُٓاٛ ز ايفارٚ  ا شااط ايا          

 زكّٛ عًٝٗا ْعر١ٜ االشتخداّ ٚاإلظبا 

ٕ ايتٛقاع ٖاٛ  اإلظابا  اياىٟ ٜبشاح عٓا٘       يف َٛياع آ ار أ  ٜٚار٣ ناازس  

 (اجلُٗٛر

ٚ ّ املاااٛاد اإلعمَٝااا١ إلظااابا  ر باااات نآَااا١ يدٜااا٘، ٚإٔ دٚر ٚشاااا٥ٌ  اجلُٗاااٛر ٜصااتخد

 اإلعمّ ٖٛ زًب١ٝ احلادات فك 

َٚٔ  مٍ ٖىٙ ايدراش١ زرزب  مصًٛى ف١٦ َٔ اجلُٗٛر ِٖٚ طًب١ اجلاَعات ايصعٛد١ٜ; 

صااب دٚافااع زعاار  طًباا١ اجلاَعااات ايصااعٛد١ٜ      ْٚعرٜاا١ االشااتخداّ أهاأ َاأ  م ااا زف    

 ،  حلادات ايطًب١ زًو ايعبهات، َٚد٣ عظبا  يعبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ّ ايٛظاا٥  ا رماع ا شااط ايا      1984يف عااّ  ٚسادد  عيٝٗاٛ ناازس   

  ٖٚٞ أهٔ إٔ فدّ فٝٗا ٚشا٥ٌ اإلعمّ ايفرد ٚز ثر يف شًٛن٘،

عٕ ا ااٙ ايفارد عم ٚشا١ًٝ َعٝٓا١ أٚ َضإُٛ َعاني ٜتشادد يف         ٚظٝف١ املٓفعا١، سٝاح  . 1

 ي٤ٛ ايٓفع ايعا٥د عًٝ٘ َٔ ٖىٙ ايٛش١ًٝ أٚ ٖىا املضُٕٛ

ٚظٝف١ ايدفا  عٔ ايىات، ٚزعهض ٖىٙ ايٛظٝفا١ رأٟ ايفارد يف ايادفا  عأ ايصاٛر٠      . 2

 اي  ظّهًٗا عٔ ْفص٘ ٚرف  َا عداٖا

ٚشاا٥ٌ اإلعامّ ايكاِٝ ايصاا٥د٠ يف اجملتُاع      ٚظٝف١ ايتعبب عٔ ايكِٝ، فهًُا دعُاا  . 3

ظااعر ايفاارد مايريااا عاأ ٖااىٙ ايٛشااا٥ٌ. ٖٚااىا ٜفصاار قاادر٠ ٚشااا٥ٌ اإلعاامّ عًاا٢ دعااِ ايكااِٝ   

 ايصا٥د٠ يف َكامٌ يع  قدرزٗا ع٢ً زيٝب اال اٖات ايصا٥د٠

ايٛظٝفااا١ املعرفٝااا١، ٚزتُجاااٌ يف سادااا١ ايفااارد عم املعرفااا١ ايااا  زصااااعد عًااا٢ مٓاااا٤       . 4

 (17 عدران٘

 ٌ إٔ ايٛظاا٥  ايا  زكاّٛ مٗاا ٚشاا٥ٌ اإلعامّ       ٜٚر٣  دٜٓٝض َانٜٛا

زٛدد سادات ٚدٚافع مل زهٔ َٛدٛد٠ َٔ قبٌ، زدفع اجلُٗٛر عم ٚشاا٥ٌ اإلعامّ فٝصاع٢    

 عم عظبا  زًو احلادات َٔ  مٍ ايتعر  يٛشا٥ٌ اإلعمّ، ٖٚىٙ ايٛظا٥  ٖٞ
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

َعرفا١ َاا ٜادٚر سٛيا٘ َأ أساداخ يف اجملتُاع         ٚظٝفا١ اإلعامّ: ٖٚاٞ ر با١ ايفارد يف      أ

 ٚايعامل

ٚظٝف١  دٜد ا ١ٜٛ: ٚزتُجاٌ يف سادا١ ايفارد عم دعاِ ايكاِٝ ايعخصا١ٝ، ٚايتٛساد          

 َع اآل رٜٔ يف قُِٝٗ

ٚظٝفا١ ايتفاعاٌ االدتُااعٞ: ٚزإناس ٖاىٙ ايٛظٝفا١ يف سادا١ ايفارد عم االْتُاا٤،           ت

 ٚاحلٛار، ٚايتٛاصٌ َع اآل رٜٔ

ٚظٝف١ ايإفٝ٘: ٖٚٞ ر ب١ ايفرد يف ا رٚ  َأ املعاهمت، ٚاخلًاٛد عم ايراسا١،      خ

 ٤ٌَٚ ايفراغ

ّ ا ديا١  1980عااّ  ٚقادّ ناٌ َأ  فراْاو( ٚ درٜٓا ز     

عًاا٢ إٔ اشااتخداّ ا فااراد يٛشااا٥ٌ اإلعاامّ ٜٓصااذِ َااع أشااايٝبِٗ يف احلٝااا٠، فُااع ا ااتمف   

 ٚ اٖتُاَازٗاا ٜهإٛ يهاٌ  اعا١ أمنااط رلتًفا١ َأ ايتعار          اجلُاعات ٚزٓٛ  سادازٗاا، 

 يٛشا٥ٌ اإلعمّ، ٚا تٝار امبت٣ٛ املٓاشب

ا شابا  ٚاحلاداات يف عطاار ايٛظاا٥  اير٥ٝصا١ٝ        (2005  ٚصآ  

 ايتاي١ٝ:  

أٚال : ٚظٝف١ اإلعامّ، ٖٚاٞ زعهاض ر با١ ايفارد يف َعرفا١ َاا ٜادٚر سٛيا٘ َأ أساداخ            

عامل١ٝ، ٚأٜضا  ايدراش١ عٔ ْصاا٥ط زصااعدٙ يف قرارازا٘، أٚ ايتعًاِٝ، أٚ ساب       شٛا٤ ذل١ًٝ أٚ

 . (18 االشتطم 

ٚزهُٔ يف احلادا١ يادعِ    ثاْٝا : ٚظٝف١  دٜد ا ١ٜٛ ايعخص١ٝ 

 ايكِٝ ايعخص١ٝ ٚأمناط ايصًٛى، أٚ ايتٛسد َع قِٝ اييب. 

ٚزتُجااٌ يف ساداا١ ايفاارد ملعرفاا١ ظاارٚف   ثايجااا : ٚظٝفاا١ ايتُاشااو ٚايتفاعااٌ االدتُاااعٞ،   

 اآل رٜٔ أٚ ايتٛسد َع اييب، ٚ كٝل االْتُا٤ أٚ احلٛار ٚايتفاعٌ االدتُاعٞ.  

رامعااا : ٚظٝفاا١ ايإفٝاا٘، ٚزهُاأ يف ساداا١ ايفاارد عم ا اارٚ  َاأ املعااهمت ٚايراساا١   

َٚاااا٤ٌ ايفااااراغ، أٚ انتصااااا  أمناااااط ثكافٝاااا١ رلتًفاااا١، أٚ املتعاااا١، أٚ عطاااامم ايعٛاطاااا      

 . (5 رٜرٖاٚ 

( إٔ ياااد٣ ايفااارد عاااددا  َااأ ايعٛاَاااٌ   1973ٚآ ااارٕٚ   َٚااأ ْاسٝااا١ أ ااار٣ ٜااار٣  

االدتُاعٝاا١ ٚايٓفصاا١ٝ اياا  زٛيااد سادااات َعٝٓاا١، َٚاأ ٖٓااا ٜباادأ مايدراشاا١ ٚايااتفهب عاأ      

ٚشا٥ٌ ععم١َٝ يتًب١ٝ ٖىٙ احلاداات ٚعظاباعٗا، فُاجم عٓادَا ٜعاعر ماملًاٌ حيااٍٚ ايدراشا١         

ٜااد إٔ ٜعاابع ر بتاا٘ مايتصاا١ًٝ َاأ  اامٍ زعرياا٘ يٛشااا٥ٌ ععاامّ َعٝٓاا١    عاأ ايتصاا١ًٝ، فٗااٛ ٜر

خيتارٖا ٖٛ، أٚ م ظٝا٤ أ ر٣  ب ععم١َٝ نايىٖا  يًٓادٟ َجم ، ٖىا املجاٍ ٜعر  يٓاا إٔ  
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االشتخداّ ٚاإلظبا  أَرإ َتمزَإ، ٜاد مٕ يف دٚر٠ َتهاًَا١ زبادأ مٓعا٤ٛ احلادا١ َٚأ       

 ١ٓٝ; ر ب١ يف عظبا  زًو احلادات يدٜ٘. ثِ ايكرار ماشتخداّ ٚشا٥ٌ ععمّ َع

ٖاٞ   ٚآ رٕٚ إٔ املٛاق  االدتُاع١ٝ  ٚيف ْفض ايصٝام ٜر٣ 

اي     ايفرد ع٢ً ا تٝار ٚشا٥ٌ اإلعمّ، إلظبا  احلاداات املإزبا١ عًا٢ ٖاىٙ املٛاقا ،      

خداّ ٚشاااا٥ٌ فُاااجم  ايتاااٛزرات ٚايصاااراعات ايدا ًٝااا١ زعاااهٌ يااايطا  عًااا٢ ايفااارد يف اشااات

اإلعمّ، ٖٚاٞ ْفصاٗا ايا   عًا٘ ٜبشاح عأ َعًَٛاات زٛفرٖاا ٚشاا٥ٌ اإلعامّ حلاٌ معا              

املعهمت يدٜ٘، ٚأٜضا  أهٔ إٔ ُزعٗر املٛاق  االدتُاع١ٝ قُٝاا َعٝٓا١ أهأ إٔ ُزادعِ     

 َٔ قبٌ ا فراد َٔ  مٍ ايتعر  يٛشا٥ٌ اإلعمّ. 

دتُااااعٞ َرزهاااسا يًدراشاااات  َٚااأ ٖاااىا املٓطًااال فكاااد أصااابشا ٚشاااا٥ٌ اإلعااامّ اال  

( ٚايا  ساٚياا   2009ٚايبشٛخ املتعادد٠ يف رلتًا  دٍٚ ايعاامل. ففاٞ دراشا١ أظارف سصأ         

ايتعاارف عًاا٢ َااد٣ زاا ثب ٚشااا٥ٌ اإلعاامّ احلدٜجاا١ معااهٌ عاااّ، ٚايعاابهات االدتُاعٝاا١      

معهٌ  ا  ع٢ً ظاهٌ ايعمقاات االدتُاعٝا١ ٚاالزصااي١ٝ دا اٌ ا شار٠ خكارْا١ ا شار٠         

  ايكطرٜا١، سٝاح أظٗارت ايٓتاا٥ر إٔ     املصار١ٜ م 

زعت  َٔ أِٖ ٚأفضٌ ٚشا٥ٌ االزصاٍ االدتُاعٞ يد٣ ع١ٓٝ ايدراش١، ٚأظٗرت ايٓتا٥ر أٜضا  

إٔ ف٦اا١ ايعاابا  ٖااِ أنجاار اشااتخدَا  يًعاابهات االدتُاعٝاا١ َاأ  بٖااِ َاأ ايف٦اا١ ا ناا   

 . (19 شٓا 

ب٠ اياا  زتُتااع مٗااا ٖااىٙ املٛاقااع ايجمثاا١ َاأ مااني  ٚأهاأ َمسعاا١ َااد٣ ايعااٗر٠ ايهااب

ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ; يااىا   زفضااٌٝ ٖااىٙ ايٛشااا٥ٌ َاأ قبااٌ افااراد عٝٓاا١ ايدراشاا١،    

 ٚ يو ٜعٛد حلداث١ زًو ايٛشا٥ٌ يف ايٛقا ايىٟ أدرٜا فٝ٘ ٖىٙ ايدراش١. 

       ُ ا معاهٌ  نُا أهٔ ايكٍٛ م ٕ ايطبٝعا١ ايتفاعًٝا١  اىٙ املٛاقاع يف سٝٓٗاا قاد شااٖ

نبب يف اشتخداَٗا َٔ قبٌ اجلُٗٛر، نُا ٜتٛقع إٔ حيدخ ٖاىا اإلقبااٍ َاع ناٌ ٚشا١ًٝ      

 ادتُاع١ٝ ددٜد٠.

( يف  ًٝاااااٌ َكاااااارٕ  2012   & ٚيف دراشااااا١ يًبااااااسجتني  

الشااتخداَات ايعاابهات االدتُاعٝاا١ يف اجملتُااع ايصااعٛدٟ ٚاجملتُااع ا َرٜهااٞ، ٚزاا ثب       

ايباسجتااإ إٔ ايعاابهات االدتُاعٝاا١ يف منااٛ ٖااىٙ ايدراشاا١،  ناارت اال ااتمف ايجكااايف يف 

شاارٜع يف  ٝااع أسلااا٤ ايعااامل ٚ ااا ظااعب١ٝ ناابب٠، ٚقااد فتًاا  ٖااىٙ ايعااعب١ٝ َاأ َٓطكاا١      

 . (20   ر٣ َٚٔ ٚش١ًٝ   ر٣

( يف دراشااتٗا عاأ اإلعاامّ 2012َأ ْاسٝاا١ أ اار٣ زعااب اياادنتٛر٠ ا َاب٠ عباادايفتا     

ّ، سٝاح  2011ٔ اإلعمّ اشاتخدّ معاهٌ فعااٍ يف فاإ٠ ثاٛر٠ ٜٓااٜر       اجلدٜد إٔ ٖىا ايٓٛ  َ



 

 217 

 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

اشتطاعا  اع١ اإل ٛإ نصب نجب َأ ا صاٛات ماشاتخداّ ٖاىٙ ا دا٠، ٚ ياو مٓعار       

أفهارِٖ ٚايدع٠ٛ عم َسٜاد َأ ايتذُعاات ٚايتٓعُٝاات. ٚيف ْفاض ايٛقاا شااعدت ٚشاا٥ٌ         

سٝااح َااارط ظاابا  اإل ااٛإ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ يف سصااٍٛ اْعااكام يف  اعاا١ اإل ااٛإ، 

أْعط١ ازصاي١ٝ ٚشًٛنٝات شاعدت ع٢ً  اٍٛ ف٦ا١ َأ ايعابا  حلاس  آ ار  ساس  ايتٝاار         

 . (21 املصرٟ( مكٝاد٠ عبداملٓعِ أمٛ ايفتٛ 

َٔ ٖٓا ٜعٗار يٓاا َاد٣ أُٖٝا١ اإلعامّ االدتُااعٞ، سٝاح عٕ ايهاجب ال ٜصاتٛعب قا٠ٛ           

ٝا  عأ املصاتخدّ ٚياٝض زعاببا   اعٝاا  عأ       ْٚفٛ  ٚشًط١ ٖىٙ ايٛشا٥ٌ، ٚعْٗا زعد زعببا   از

اجملتُااع معااهٌ عاااّ; ممااا حيااتِ ايتعاَااٌ َااع اآل اارٜٔ ٚمايااىات ايعاابا  ماارٚ  ايعااران١       

 ٚاالستٛا٤.  

عاأ أثبتاااا ْتا٥ااار ايدراشااا١ اياا  قااااّ ماااٗا داإٛ دْٛصاإٛٚ

رادا َعااسٚيني عاأ  املااراٖكني إٔ ا فااراد ال ٜتعااإًَٛ َااع ٚشااا٥ٌ اإلعاامّ ماعتبااارِٖ أفاا    

ٚاقعٗااِ االدتُاااعٞ، ٚعمنااا أعضااا٤ يف  اعااات ادتُاعٝاا١ َٓعُاا١، ٚظاارنا٤ يف م٦ٝاا١   

ثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاسد٠. ٚزتفل ٖىٙ ايرأٟ َع ايعدٜد َأ مااسجٞ ْعرٜا١ االشاتخداَات     

ٚاإلظااباعات ايااىٜٔ ٜعارياإٛ َصااطًط احلعااد يًتُٝٝااس مااني  ٗااٛر ٚشااا٥ٌ اإلعاامّ،      

يعدٜد َٔ االستٝادات املرزبط١ ماشتخداّ ٚشا٥ٌ اإلعمّ زرزب  ٚطبكا  ىٙ ايرأٟ ف ٕ ا

 .مٛدٛد ايفرد يف م١٦ٝ ادتُاع١ٝ، ٚزفاعً٘ َع ٖىٙ ايب١٦ٝ

َٔ ْاس١ٝ أ ر٣ ٚددت ايدراشا١ زا ثب اجلآض ٚاال اتمف ايجكاايف يعٝٓا١ ايدراشا١ عًا٢         

ٌ ايجكافا١  اشتخداَِٗ يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، سٝح ٚدد إٔ اإلْااخ أنجار زا ثرا  معاَا    

َاأ ايرداااٍ، سٝااح عٕ  ايبٝاا١ عٝٓاا١ ايدراشاا١ ال زضااع صااٛر٠ ظخصاا١ٝ  ااا يف ايعاابهات         

االدتُاع١ٝ، َع أْٗا ْعط١ ددا  يف ٖىا ايٓٛ  َٔ اإلعمّ. ٖٚىا ٜعب عم زساٜد اإلقباٍ ع٢ً 

اشااتخداّ ظاابهات ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ عًاا٢ اياار ِ َاأ عاادّ ازفاقٗااا أسٝاْااا َااع ايكااِٝ         

ات ايصاا٥د٠ يف اجملتُاع مماا ٜعطاٞ َ ظارا يًشادا١ ايهابب٠ الشاتخداّ ٖاىا          ايجكاف١ٝ ٚايعاد

 ايٓٛ  َٔ اإلعمّ يتًب١ٝ سادات املصتخدَني املختًف١.  

َٔ ٖٓا ٜعٗر يٓا زفضٌٝ ع١ٓٝ ايدراشا١ الشاتخداّ ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ يًإفٝا٘       

ايدراشا١ أُٖٝا١    ٚايدراش١ عٔ َعًَٛات يٝصا َتعًك١ ماجلاْب ا نادأٞ، مما ٜعطاٞ ٖاىا  

ناا ٣ ملعرفاا١ زٛداا٘ طاام  اجلاَعااات ايصااعٛد١ٜ سلااٛ ٖااىا ايٓااٛ  َاأ ايٛشااا٥ٌ، َٚااا ٖااٞ        

 زفضٝمزِٗ ٚاشتخداَازِٗ  ا.
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ٚمٝٓا ايدراش١ إٔ احلصٍٛ ع٢ً ا  بار ع  ظبهات ايتٛاصٌ االدتُااعٞ ٖاٞ أنا     

ٚقااا ايفااراغ، ايفٛا٥اد ايعا٥ااد٠ عًا٢ عٝٓاا١ ايدراشاا١، ًٜٝٗاا ايتٛاصااٌ َاع اآل اارٜٔ، ثااِ قضاا٤      

 ٜتبعٗا زٜاد٠ املعرف١ يف ايتخصص، ثِ زهٜٛٔ صداقات ددٜد٠، ٚأ با  ايدراش١ ايعًُٞ.  

ٚأظٗاارت ايدراشاا١ أٜضااا  إٔ ظاابهات ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ زعُااٌ عًاا٢ زٜاااد٠ ايااٛعٞ         

ايجكايف ٚايصٝاشٞ، ٚزعت  ْافى٠ فرٜد٠ َٔ ْٛعٗاا حلرٜا١ ايتعابب ٚزعاهٌٝ ايارأٟ اخلاا ،       

يًُعارن١ َٚٓاقع١ قضاٜا اجملتُع َٚراقبت٘ َٚعرف١ َا ٜادٚر سٛيا٘ َأ     نُا زتٝط ايفرص١

 زطٛرات ٚأسداخ، نُا زفتط قٓٛات زٛاصٌ َباظر٠ َع املص٦ٛيني ٚصٓا  ايكرار ... ٚ بٖا. 

ٖىا ايدراش١ ٜبني َد٣ اال تمف يف اشتخداّ ايٛشا٥ٌ اإلعم١َٝ مني عٝٓات ايدراشا١،  

١ االزصااااٍ املفضااا١ً عٓاااد املصاااتخدّ يف زًكاااٞ ٚماااح  ٚايااا  قاااد ٜٓااادرز  تٗاااا ا تٝاااار ٚشاااًٝ 

 املعًَٛات.

ٚمٓا٤ً ع٢ً َا زكدّ أهٓٓا ايكٍٛ م ٕ ٚشا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ أثبتاا ٚدٛدٖاا عًا٢      

ايصاس١ اإلعمَٝا١، ٚشاٝطرت معاهٌ نابب عًا٢ أيباا  َمٜاني ايعابا  ٚاملصاتخدَني يف          

ْإْاا مصارعاز٘ ايعايٝا١، ٚناىيو      ٝع أسلا٤ ايعامل، ٚ يو معد ايتطاٛر اياتكين املاىٌٖ يإ   

معااد ايتطااٛر ايهاابب يف صاآاع١ احلاشاابات ايعخصاا١ٝ ٚا ٛازاا  اجلٛاياا١، اياا  دعًااا َاأ   

املُهٔ  ٟ ظخص ايٛصٍٛ عم زًو ايعابهات َأ أٟ َهاإ ٚيف أٟ ٚقاا، ٚقاد شااِٖ       

 يو معهٌ ٚايط يف زٓٛ  ثكاف١ املصتخدّ يتًو ايٛشاا٥ٌ، ٚزٜااد٠ َعرفتا٘ ٚزٓٛعٗاا، نُاا      

فع َعٗا أٜضا  شك  طُٛساز٘ ٚزطًعاز٘ يف رلتً  ايكضاٜا.  ارز

 ٚاإلظباعاتاالشتخداَاتَد ٌ

ٍ عاامل  دخسُٝٓاّ،٦١٥١عاّيفا ٚميًُر٠املد ٌٖىاقدّ املعارٚف االزصاا

ٔ  ناازس   ٟ اخلا  زياٝب يارٚر٠ عا ٘ زصاب اياى ٍ ،اٛخ فٝا عًا٢ ٚايإنٝاس االزصاا

ٌ نٝفٝا١  يارٚر٠ ايبااسجني عًا٢ ٚاقاإ  اجلُٗاٛر، عًا٢ اإلعامّ ا ٌٚشاا٥ َاع ايٓااط زعاَا

ٔ ايتا ثب ٖاىا يفٚشاٝطا دٚرازًعاب ايا  املتيباتدراش١عمايتشٍٛ ٍ َا ٔ ايبشاح  ام عا

 ٚشا٥ٌ اإلعمّ؟َعاجلُٗٛرٜفعٌَا اايص اٍعدام١

ايا  اإلعمَٝا١ ايٛشا١ًٝ ملُٗاٛر ا شااط يفٚاإلظاباعات االشتخداَاتَد ٌٜٚعين 

ٌ شاًبٝا ياٝض اجلُٗاٛر إٔ ياو َٚع٢ٓدا ً٘،يفايها١َٓساداز٘ر باز٘ ٚزًاعبعز ٜكبا

 ٌ ٘ َاا نا ٘ زعريا ٌ ٚشاا٥ٌ اإلعامّ،  عًٝا ٔ ذلادد٠  اٜا١ أتًاو ما ٘ َا عمٜصاع٢ زعريا

ٟ املضُٕٛعٔماسجٕٛ ْعطَٕٛامدرد١ٖٓااجلُٗٛرف عضا٤ كٝكٗا، ٚ اياى أنجار ٜباد

زادتنًُاا ا فاراد استٝاداات  زًبٝا١ ع٢ًقادراَعنيَضُٕٛنإٚنًُا ِ،عظباعا

ٌ طارف ٜعتا  املاتًكني ٚ ٗاٛر ، (22 ي٘ ا تٝارِْٖصب١ االزصااي١ٝ، ايعًُٝا١ يفْٚعا  فاعا
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ٛ يىيو ّ فٗا يفٚنطارف االدتُاعٝا١، يًاىات نُعٗار اظاإان٘ فٝٗاا  خذارد مادٚر ٜكاٛ

٘ ٜكّٛايىٟايٓكدٟٚرٜ زٞ ايدٖٓاَٚٔ،(23 ٚاشتُرارٖاسرنتٗايفٜصِٗايع١ًُٖٝىٙ ما

ايىٟٖٛٚايدٚر ايٓكدٟنًٗا،ايع١ًُٝمعٓاصرٜتعًلفُٝااجلُٗٛرأعضا٤َٔعضٛنٌ

ٜكاّٛ مٗاا   ايا  املُارشا١ عًا٢ مٓاا٤ا  َٓٗاا االْصاشا  أٚايتعار ، عًُٝا١ اشاتُرار يفٜا ثر 

ردع١ٝاملٚا طرٚايدٚافعاحلاداتز ثب مٍفُٔاإلعم١َٝ،ايع١ًُٝيفنطرفايعضٛ

ِ يفَصاتُعا أَٚعااٖدا أٚمصافت٘ قار٥اا  ايفارد ٜبادأ  ٌ َاا زكاٜٛ ٘ حيصا ٔ عًٝا َعًَٛاات َا

ٔ  املعًَٛاتٖىَٙصدرٚزكِٜٛ ٘ زا َني عمستا٢ ٜطُا٦ ٔ سادازا  ياو يفَتا ثرا ايتعار  َا

 ٌ ّ ، ايتعار  عًُٝا١ يفايٛشاٝط١ مايعٛاَا ٌ ٜٚكاٛ عًا٢ اإلظاباعات ٚاالشاتخداَات َاد 

ٚاإلظاباعات االزصاٍيٛشا٥ٌاشتخداّ ا فرادمهٝف١ٝزتعًلاي ايفريٝاتَٔدلُٛع١

 ٖٚٞاالشتخداّٖىاٚرا٤َٔ كٝكٗاعمٜصعٕٛاي 

اجلُاااٖبٟ،االزصاااٍعًُٝاا١يففعااايَٕٛعااارنٕٛاجلُٗااٛرأعضااا٤ع٦ٕ

 زٛقعازِٗزًاَكصٛد٠أٖدافيتشكٝلاالزصاٍ ٚشا٥ٌٜٚصتخدَٕٛ

ّ ٜعا  ٥ ٌ اشاتخدا ٍ ٚشاا٥ ٔ االزصاا اجلُٗاٛر، أعضاا٤ ٜادرنٗا ايا  احلاداات عا

 ايفرد١ٜعٛاٌَ ايفرٚم يويفٜٚتشهِ

ٕ ايىِٜٖٔاجلُٗٛرأعضا٤عٕ ٣ ٌ خيتاارٚ ٕ ايرشاا٥ ٟ ٚاملضاُٛ ساداازِٗ،  ٜعابع اياى

 احلاداتٖىٙزًب١ٝيفا  ر٣اإلظبا َصادرَعاإلعمّ زتٓافضٚشا٥ٌٚإٔ

ٜصعٕٛٚسادازِٗ اي زعريِٗدٚافعدٜد ع٢ًايكدر٠يدِٜٗاجلُٗٛرأفرادع٤ٕ

  (24 احلاداتٖىٙإلظبا املٓاشب١ايٛشا٥ٌفِٗ خيتارٕٚيىازًبٝتٗا،عم

 أُٖٗاعدٜد٠معٓاصرٜتُٝسٚاإلظباعاتاالشتخداَاتَد ٌإٔٚزلد

٤ ّ ّ ظٗار (ايٓعاٝ   اجلُٗاٛر َفٗاٛ ٌ  اب اجلُٗاٛر َفٗاٛ ٟ ايٓعاٝ  اخلاَا اياى

ٜتشهِاجلُٗٛرٖىاماتسٝححلاداز٘،املًاي٘املٓاشبٕ اإلعمَٞاملضُٛعٜٔبشح

ايٓعاٝ  اجلُٗٛرَفّٜٗٛٚتشددامبت٣ٛ،أٖٚىا املضُٕٛي٘زكدّاي ايٛش١ًٝا تٝاريف

 ًٜٞخا

ّ سٝح اال تٝاريفاالْتكا١ٝ٥ ٚخيتاار َعٝٓا١ ازصااي١ٝ ٚشا١ًٝ ما تٝاار اجلُٗاٛر ٜكاٛ

 ٝٗاَعني فملضُٕٛايتعر 

ٌ  ٗاٛر إٔسٝاح االْتفاا   ٍ ٚشاا٥ ٕ خيتاار االزصاا ٟ املضاُٛ ساداات ٜعابع اياى

 َع١ٓٝٚدٚافع

سادا١ إلظابا  َعٝٓا١ ععمَٝا١ ٚشا١ًٝ ا تٝاار اجلُٗٛرأفرادٜتعُداملتعُداال تٝار

 اإلعم١َٝايٛش١ًٝجلُٗٛرٚثكاف١ٝٚادتُاع١ٝفرد١ٜٖٛ  صا٥صَٚصدرٖاَا،
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ٞ املصات٣ٛ عًا٢ ٚحيادخ االشاتيرام  ٟ اإلدرانا إٔسٝاح ٚايصاًٛنٞ، ٚايتا ثب

ٕ ٚ اصا١ اإلعمَٝا١ َاع املضااَني  اجلُٗاٛر اشاتيرام  زٛساد َاد٣ عًا٢  ٜعتُاد ايتًفسٜاٛ

 ايتًفس١ْٜٝٛ(.ايعخصٝاتَعاجلُٗٛر

ٌ زا ثب يفذلدٚدٜا١ ٖٓااى  ايت ثبذلدٚد١ٜ ٍ ٚشاا٥ اجلُٗاٛر زفهاب عًا٢ االزصاا

  .(25 ظ٤ٞ(أٟفٜٝ٘تشهِٕأال ٜرٜد فاجلُٗٛرٚشًٛن٘

 االشتخداَاتدٚافع٤

صآ  دبفاتغ ٖٚااط ٚمٛشا٥ٌاملرزبط١احلادات

 ر٥ٝص١ٝف٦اتمخضعمنازس اإلعمّّٕنٌ

 ايب١٦َٝٚراقب١ٚاملعارفماملعًَٛاتاملرزبط١احلاداتٖٚٞ املعرف١ٝاحلادات٦

 ٚاملعاعرايعاطف١ٝمايٓٛاسٞاملرزبط١احلاداتٖٚٞ ايٛددا١ْٝاحلادات٥

ٞ ايتهاٌَسادات٣ ٞ  ايٓفصا ِ املرزبطا١ احلاداات ٖٚا ٚايتكادٜر املصاداق١ٝ متادعٝ

 ايعخصٞٚ كٝل االشتكرارايىازٞ

ٌ ساداات ٤ ٞ ايتهاَا ٞ  :االدتُااع ٌ املرزبطا١ احلاداات ٖا ايعا٥ًا١ َاع مايتٛاصا

 اآل رَٜٔعايتكار يفر ب١ٚزكّٛ ع٢ًٚايعاملٚا صدقا٤

 ٚايتص١ًٝمايإفَٝ٘رزب َٖٛانٌٚزعهضا رٚ سادات٥

ِ ف ٕعاّٚمٛد٘ ٍ دراشاات َععا ِ االزصاا ف٦اتني ٚاالشاتخداَات ايتعار  دٚافاع زكصا

 ُٖا

ٚاملعًَٛاات املعرفا١ ٚانتصاا  اياىات عًا٢ ايتعارف ٚزصاتٗدف  ْفصا١ٝ دٚافاع 

ٍ  ٚاخلا ات  ِ ٚ ٝاع أظاها ٘ ايتعًاٝ ّ مٛدا ٚايا اَر ا  باار ْعارات زعهصاٗا ٚايا  عاا

 ٚايجكاف١ٝايتع١ًُٝٝ

ايٛشا١ًٝ َاع ٚا يف١ٚايصداق١ٚاالشإ ا٤ايٛقانض١ٝٚزصتٗدف طكٛش١ٝدٚافع

ّ املصًصامت َجٌاخلٝاي١ٝاي اَريفايف١٦ٖىٙٚزٓعهضَٔ املعهمتٚا رٚ  ٚا فام

 املختًف١ايإفٝ٘ٚمراَر

 اإلعمّٚشا٥ٌَٔراجلُٗٛزٛقعات١

ّ إٔعمٚاإلظاباعات االشاتخداَات ،اٛخ زعاب  ٌ اشاتخدا ّ ٚشاا٥ حيكال اإلعام

ٔ املهافاآت ٖٚاىٙ زٛقعٗا،أهَٔهافآت ّ ْفصا١ٝ زا ثبات اعتبارٖاا أها ا فاراد قاا

 .االشتخداَاتْعر١ٜمصٝا ١ٚراٜببٕقاّٚقدمتكُٝٝٗا،
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
(  فراد ع١ٓٝ ايدراش١ ٚاي  اخلصا٥ص ايعخص١ٝ   س٤اجلٖىا ٜعر  

ٚايهًٝا١، نُاا ٜتٓااٍٚ عار  ايبٝاْاات      زعٌُ ايعُر ٚاجلٓض ٚاملصت٣ٛ ايتعًُٝاٞ ٚاجلاَعا١  

 اي  زٛصًا عيٝٗا ايدراش١ ٚ ًًٝٗا ٚزفصبٖا.

 ( ٜبني  صا٥ص ع١ٓٝ ايدراش1١ددٍٚ رقِ  

 ايٓصب١ ايتهرار املتيب  صا٥ص ايع١ٓٝ

 ٓضاجل
%70667 نر

%33 340اْج٢

 ايعُر

67264.2ش18-22١َٓٔ

25.6 268ش22-26١َٓٔ

565.4ش26-30١َٓٔ

504.8فٛمفُاش30١َٓٔ

 ايهًٝات

52850.5االْصا١ْٝايهًٝات

28927.6ايصش١ٝايهًٝات

14714.1َٚعًَٛاتساشبات

827.8ايع١ًُٝايهًٝات

 ايتعًُٝٞاملصت٣ٛ 

70267.1مهايٛرٜٛط

30529.2ايتشضب١ٜايص١ٓ

393.7عًٝادراشات

 اجلاَعات

39938.1شعٛداملًوداَع١

يًعًّٛشعٛداملًوداَع١

ايصش١ٝ

22821.8

18717.9اإلَاّداَع١

12612ْٛرٙاالَب٠داَع١

10610.1اإليهإ١ْٝٚاجلاَع١

39938.1شعٛداملًوداَع١

%( ناااْٛا َاأ  67.5ٚقااد أظٗاارت ايٓتااا٥ر إٔ أنجاار َاأ ْصاا  أفااراد عٝٓاا١ ايدراشاا١       

%( َٔ اإلْاخ، نُا إٔ َععِ ع١ٓٝ ايدراش١ زإاٚ  أعُارِٖ َاا ماني   32.5ايىنٛر ٚايباقٞ  



 

 

222 

ٔ     64.2شا١ٓ( مٓصاب١ ٦َٜٛا١     18-22  شا١ٓ( مٓصاب١   26-22%(، ثاِ زًتٗاا ايف٦ا١ ايعُرٜا١  َا

%(، أَاا ايف٦ا١   5.4شا١ٓ(   30-26اياىٜٔ زاإاٚ  أعُاارِٖ َاا ماني        %(، ٚمًياا ْصاب١  25.6 

ٚماىيو أهأ ايكاٍٛ إٔ ايٓصاب١     ، %(4.8ش١ٓ فكاد ناْاا ْصابتِٗ      30ايعُر١ٜ ا ن  َٔ 

 26عم  18%( ِٖ َٔ ف١٦ ايعبا  ٚأجًٕٛ ايف١٦ ايعُرٜا١ َأ    89.8ا ع٢ً َٔ ع١ٓٝ ايدراش١  

اشاااا١، ٚاياااا  زصااااع٢ عم َعرفاااا١ زٛدٗااااات عاَااااا ، ٖٚااااىا ٜتصاااال ناَااااا  َااااع أٖااااداف ايدر

ٚاشااتخداَات ايعاابا  ايصااعٛدٟ َاأ طًباا١ اجلاَعااات ايصااعٛد١ٜ يف َدٜٓاا١ ايرٜااا  يٛشااا٥ٌ    

ٚمايٓصاب١ يًُصات٣ٛ   ، ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، نُاا شتصاِٗ يف َصاداق١ٝ ْتاا٥ر ٖاىا ايدراشا١      

طاام   %( ناااْٛا َاا67.1ٔإٔ  ايبٝاا١ ايعٝٓاا١   ٚأٚيااشا ايدراشاا١ايتعًُٝااٞ يعٝٓاا١ ايدراشاا١، 

%(، مُٝٓاا ناْاا ْصاب١    29.2َرس١ً ايبهايٛرٜٛط، فُٝاا داا٤ت ايصا١ٓ ايتشضاب١ٜ مٓصاب١       

ايهًٝاات فكاد أظٗارت ايٓتاا٥ر إٔ ْصاب١       مايٓصاب١  أَاا ، %( فك 3.7طم  ايدراشات ايعًٝا  

%(، 27.6ايصااش١ٝ مٓصااب١  %(، زًتٗااا ايهًٝااات50.5طام  ايهًٝااات اإلْصااا١ْٝ قاد مًيااا    

%( َاأ 7.8%(، ثااِ ايهًٝااات ايعًُٝاا١ مٓصااب١  14.1عًَٛااات مٓصااب١  ٚاملٚنًٝااات احلاشاابات

 (.1، ٚ يو نُا ٜتضط َٔ ددٍٚ رقِ  ايع١ٓٝ

 

 ٚاإلظباعات املتشكك١ َٓٗا   ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اشتخداّثاْٝا : 

أظٗاارت ْتااا٥ر ايدراشاا١ َااد٣ اشااتخداّ أفااراد ايعٝٓاا١ يٛشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ،         

%( ٜصااتخدَٕٛ  76.4( إٔ اييايبٝاا١ ايععُااٞ َاأ أفااراد ايعٝٓاا١    2 ٜٚتضااط َاأ اجلاادٍٚ رقااِ   

 %( ال ٜصتخدَٕٛ زًو ايٛشا٥ٌ. 3.2ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، مُٝٓا ْصب١ ق١ًًٝ ددا   

 (2ددٍٚ رقِ  

 ٚاإلظباعات املتشكك١ َٓٗا   ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اشتخداَّد٣

 ايٓصب١ امل١ٜٛ٦ ايتهرار  االشتخداَّد٣

333.2مدا أال

373.5ْادرا 

17716.9أسٝاْا 

28227 ايبا 

51749.4دا٥ُا 

 100 1046 اإل ايٞ
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 (3ددٍٚ رقِ  

 اشتخداّاال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم مني ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش 

 ٚاإلظباعات املتشكك١ َٓٗا   ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 اجلٓض ااااااااااااااااااااااااااااااااااااٚرامباااا
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ ت

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

 االشتخداَّد٣
4.081.09 نر

4.0240.00**
4.330.87اْج٢

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

 0.01ياا١ عٓااد َصاات٣ٛ أقااٌ َاأ  ٖٚااٞ دا 4.03( إٔ قُٝاا١ ت  6ٜتضااط َاأ اجلاادٍٚ رقااِ  

 ، ٚ يو يصاحل اإلْاخ. 0.00سٝح ناْا ق١ُٝ َصت٣ٛ ايدالي١   

ٚزعب ايٓتا٥ر ايصامك١ عم ا ١ُٖٝ ايه ٣ يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُااعٞ، سٝاح ٜتضاط    

إٔ اييايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ عٝٓا١ ايدراشا١ زصاتخدّ زًاو ايٛشاا٥ٌ معاهٌ دا٥اِ اٚ  ايباا ، ٖٚاىا          

دٜج١ ٚاي  أظب  ا يف َكد١َ ٖىٙ ايدراش١، فٗٓاى صعٛد نابب يف  ٜتفل َع ايدراشات احل

نٝسٖااا عاأ  ١اشااتخداّ ٖااىٙ ايٛشااا٥ٌ ملااا زكدَاا٘ يًُصااتخدَني َاأ شااٗٛي١ ٚشاارع١ ٚزفاعًٝاا   

  بٖا َٔ ٚشا٥ٌ اإلعمّ ايتكًٝدٟ. 

ٚأهٔ زفصب  يو مٛدٛد دٌٝ ظا  ٜتكٔ َتطًبات ٖىٙ ايٛشا٥ٌ َٔ ايٓٛاسٞ ايفٓٝا١،  

عاٌَ َعٗا خٗار٠ عاي١ٝ، ٜضاف عم  يو شٗٛي١ احلصاٍٛ عًا٢  دَا١ اإلْإْاا     ٜٚصتطٝع ايت

ٚمصارعات عايٝاا١ يف أٟ َهااإ ٚزَااإ دٕٚ قٝااٛد، نُاا إٔ ٚدااٛد أدٗااس٠ ا ٛازاا  ايىنٝاا١   

 ٚقدر٠ ف١٦ ايعبا  ع٢ً اقتٓا٥ٗا رخا شاِٖ يف زٜاد٠ اشتخداَِٗ  ىٙ ايٛشا٥ٌ. 

إٔ ايٓصااا٤ ٖاأ أنجاار اشااتخداَا  يٛشااا٥ٌ   ٚممااا ًٜفااا االْتباااٙ يف ْتااا٥ر ٖااىٙ ايدراشاا١   

ايتٛاصٌ االدتُاعٞ َأ ايردااٍ، ٚ ياو قاد ٜهإٛ ْتٝذا١ يعارٚف ادتُاعٝا١ فاص ايب٦ٝا١           

 ايصعٛد١ٜ اي  زعطٞ ايىنٛر فرصا  يًتفاعٌ املباظر َع  بِٖ أنجر َٔ اإلْاخ. 

ٌ نُا إٔ ٖىٙ ايٛشا٥ٌ مطبٝع١ احلاٍ أٚدادت َٓافاى ادتُاعٝا١ سدٜجا١ يإْااخ يًتٛاصا      

َع اييب مهٌ ٜصر ٚشٗٛي٘، ٚقد ٜهٕٛ ٖٓااى زا ثب أٜضاا  يًعٛاَاٌ االقتصااد١ٜ، سٝاح عٕ       

ايعب٤ ا ن  ٜكع ع٢ً عازل ايردٌ يف ز َني يك١ُ ايعٝغ  شرز٘، ٚماىيو ٜٓصارف ايابع     

 َِٓٗ معٝدا  عٔ زًو ايٛشا٥ٌ.  

راد %( َأ أفا  43.4( إٔ  4َٚٔ ْاسٝا١ أ ار٣ أظٗارت ْتاا٥ر ٖاىٙ ايدراشا١ دادٍٚ رقاِ          

ايعٝٓااا١ ٜكضااإٛ َااأ شااااع١ عم ثااامخ شااااعات َٜٛٝاااا  يف زصااافط َٚتامعااا١ ٚشاااا٥ٌ ايتٛاصاااٌ    



 

 

224 

%( َٔ ايع١ٓٝ َا مني ثامخ عم مخاض شااعات َٜٛٝاا  يف زًاو      23.4االدتُاعٞ، مُٝٓا ٜكضٞ  

%( ٜكضٕٛ أنجار َأ مخاض شااعات َأ ٚقاتِٗ يف َتامعا١ ٖاىٙ         14.2ايٛشا٥ٌ، يف سني إٔ  

 %( َٔ ايع١ٓٝ أقٌ َٔ شاع١ ٚاسد٠ َٜٛٝا .19.0كضٞ  ايٛشا٥ٌ معهٌ َٜٛٞ، فُٝا ٜ

 (4ددٍٚ رقِ  

 االدتُاعٞايتٛاصٌٚشا٥ٌعدد شاعات َتامع١

ٚشا٥ٌَتامع١أٚزصفطاملكضٞ َٜٛٝا  يفايٛقا

 االدتُاعٞايتٛاصٌ
 ايتهرار

ايٓصب١ 

 امل١ٜٛ٦

19919شاع١َٔاقٌ

45443.4شاعات3عم  1َٔ

24423.3شاعات5عم  3َٔ

14914.2ٚأنجرشاعات5َٔ

 100 1046 اإل ايٞ

 

 (5ددٍٚ رقِ  

عدد اال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم مني ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش  

 االدتُاعٞايتٛاصٌٚشا٥ٌشاعات َتامع١

 اجلٓض امباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٚر
املتٛش  

 صامٞاحل

االسلراف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ ت

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

أٚزصفطاملكضٞ َٜٛٝا  يفايٛقا

 االدتُاعٞايتٛاصٌٚشا٥ٌَتامع١

2.200.91 نر

6.460.00**
2.600.95أْج٢

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

 0.01ت٣ٛ أقااٌ َاأ ٖٚااٞ داياا١ عٓااد َصاا  6.46( إٔ قُٝاا١ ت  5ٜتضااط َاأ اجلاادٍٚ رقااِ  

 ، ٚ يو يصاحل اإلْاخ.0.00سٝح ناْا ق١ُٝ َصت٣ٛ ايدالي١   

( َٔ إٔ اييايبٝا١ ايععُا٢ َأ    7، 6ٖىٙ ايٓتا٥ر زدعِ َا    نرٙ شامكا  يف اجلدٚيني  

املبشااٛثني زتااامع ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ معااهٌ ناابب، ٚقااد ٜعااٛد  يااو عم شااٗٛي١        

 اشتخداَٗا ٚق١ً زهًفتٗا. 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

د ايٓتااا٥ر َاار٠ أ اار٣ إٔ اإلْاااخ ٜكضااني ٚقتااا  أطااٍٛ أَاااّ ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ   نُااا ز ناا

االدتُاااعٞ َاأ ايااىنٛر، ٚقااد فتًاا  ا شاابا  اياا  زاا دٟ عم زًااو ايٓتااا٥ر شااٛا٤ ناْااا   

ادتُاعٝاا١ أٚ ثكافٝاا١ أٚ اقتصاااد١ٜ، ٚاياا  زاا ثر معااهٌ أٚ مااآ ر عًاا٢ ايعٓصاار ايٓصااا٥ٞ يف    

 اجملتُع ايصعٛدٟ.  

 (6ددٍٚ رقِ  

املصت٣ٛ اجلاَعٞ عدد شاعات  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  ا تبار 

 االدتُاعٞايتٛاصٌَتامع١ ٚشا٥ٌ

 املصت٣ٛ اجلاَعٞ امبااااااااااااااااااااااااااٚر
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

اشتخداَوَد٣

ايتٛاصٌيٛشا٥ٌ

 االدتُاعٞ

2.190.87ب١ٜايتشضايص١ٓ

4.480.012* 2.390.96مهايٛرٜٛط

2.331.03عًٝادراشات

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

( إٔ طم  دردا١ ايبهاايٛرٜٛط أنجار اشاتخداَا      6نُا زعب ايٓتا٥ر يف ددٍٚ رقِ  

ات ايعًٝا، سٝح ٜتضاط إٔ  يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ َٔ طم  ايص١ٓ ايتشضب١ٜ ٚايدراش

سٝاح ناْاا قُٝا١ َصات٣ٛ ايداليا١         0.05ٖٚٞ داي١ عٓاد َصات٣ٛ أقاٌ َأ      4.48ق١ُٝ ف  

 ، ٚ يو يصاحل ايبهايٛرٜٛط. 0.012

ٚقاااد ٜهااإٛ َااارد  ياااو عم إٔ ايعااابا  يف ٖاااىٙ املرسًااا١ ايعُرٜااا١ أااارٕٚ ماااتيبات          

ٖٞ املرس١ً اجلاَعٝا١،  فصٝٛيٛد١ٝ ْٚفص١ٝ، ٜٚععرٕٚ مد ٛ ِ يف َرس١ً ٖا١َ َٔ سٝازِٗ ٚ

ٚايا  زعاين يًاابع   كٝال سًااِ نابب أهاآِٗ َأ االْطاامم َأ معاا  ايكٝاٛد املفرٚياا١        

عًااِٝٗ يف املراسااٌ ايعُرٜاا١ ايصااامك١، نُااا زعااين أٜضااا  االشااتكمي١ٝ يف اياارأٟ ٚاملعااارن١      

٥اس  ايفاع١ً، فِٗ إًٔٝٛ عم املياَر٠ ٚايدراش١ عٔ نٌ ددٜد زًبٝا١ يتًاو االستٝاداات ٚاييرا   

املختًفاا١، ٚذلاٚياا١ إلثبااات ٚدااٛدِٖ يف اجملتُااع، فٓااراِٖ ٜصااعٕٛ عم ايتعرٜاا  م ْفصااِٗ،      

ٚزهااٜٛٔ صااداقات دٝااد٠ َاأ  اامٍ ٖااىٙ ايٛشااا٥ٌ; ٚيااىيو ٜكضاإٛ أٚقازااا  أطااٍٛ أَاَٗااا،    

ٜضاف عم  يو إٔ طبٝع١ املرس١ً ايدراش١ٝ زتطًب َِٓٗ ايتعاٌَ معهٌ َتٛاصٌ َع ٚشاا٥ٌ  

 ٍٛ ع٢ً املعًَٛات اخلاص١ مدراشازِٗ ٚ،ٛثِٗ اجلاَع١ٝ.  ايتٛاصٌ االدتُاعٞ; يًشص

ٚيف ْفض ايصٝام ٜمسغ إٔ طم  ايدراشات ايعًٝا أنجر ارزباطا م عُاا ِ ٚأشارِٖ،   

ممااا ٜاا دٟ عم يااٝل ايٛقااا ياادِٜٗ يف َتامعاا١ زًااو ايٛشااا٥ٌ ٚفكااا  يعاارٚفِٗ اخلاصاا١ ٚاياا     
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ٖٚاٞ  اب َٛداٛد٠ مايت نٝاد ياد٣       زفريٗا عمقاازِٗ ا شار١ٜ أٚ االدتُاعٝا١ أٚ ايٛظٝفٝا١،    

 اييايب١ٝ ايععُٞ َٔ طم  ايص١ٓ ايتشضب١ٜ.

 

 زفضٝمت ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ:  

ٚيف ٖىا امبٛر شع٢ ايباسجإ عم َعرف١ أنجر ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُااعٞ اشاتخداَا    

ٗاا، سٝاح   َٔ قبٌ طم  املرس١ً اجلاَع١ٝ يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛاات ٚا  باار ايا  ٜر بْٛ   

اقتصر ايباسجإ ع٢ً أظٗر أرمع١ َٛاقع ادتُاع١ٝ سككا أعًا٢ درداات االشاتخداّ ٚاملتامعا١     

مني رلتً  ايٛشا٥ٌ املعرٚف١ يف اجملتُع ايصعٛدٟ، ٚ يو ٚفكاا  يإسصاا٥ٝات ايرمسٝا١ يتًاو     

 املٛاقع، ٖٚٞ: ايٝٛزٝٛ ، ٚايفٝصبٛى، ٚايتٜٛإ، ٚايهٝو. 

( إٔ ايٝٛزٝٛ  ٖٛ أفضٌ ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ    7ٜٚتضط َٔ مٝاْات اجلدٍٚ رقِ  

املصااتخد١َ َاأ قبااٌ عٝٓاا١ ايدراشاا١ يف احلصااٍٛ عًاا٢ املعًَٛااات، ختٛشاا  سصااامٞ َكاادارٙ  

، ٚدااا٤ يف املرنااس 3.93، ثااِ دااا٤ يف املرنااس ايجاااْٞ زااٜٛإ ختٛشاا  سصااامٞ َكاادارٙ  4.03

 . 2.14صب١ َكدارٖا ، ٚأ با  ايفٝصبٛى م2.18ٓايجايح ايهٝو ختٛش  سصامٞ َكدارٙ 

 (7ددٍٚ رقِ  

 اشتخداَات ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات

ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ املصتخد١َ يف احلصٍٛ ع٢ً 

 املعًَٛات

املتٛش   ايتهرار

 احلصامٞ

7454.03ٜٛزٝٛ 

7113.93زٜٛإ

1502.18ايهٝو

1352.14فٝصبٛى

طبٝع١ االشتخداّ  ىٙ ايٛشا٥ٌ، سٝح ٜتضاط إٔ ايطًبا١ ٜبشجإٛ     ٖٚىٙ ايٓتٝذ١ زعهض

يف ايٝٛزٝااٛ  عاأ ايهااجب َاأ املعًَٛااات أٚ ٜعاااٖدٕٚ ايهااجب َاأ املكاااطع; ٚ يااو الزصاااف  

ايٝٛزٝٛ  معد٠ عٓاصر نٝسٙ عٔ  ابٙ َأ ايٛشاا٥ٌ االدتُاعٝا١، فُأ  ياو إٔ  ايبٝا١ املاٛاد         

ز عايٝاا١ ٚخاادد أطااٍٛ، ٚمصااٗٛي١ يف ايتشُٝااٌ   اياا  حيتااٟٛ عًٝٗااا املٛقااع زتُٝااس ملااٛد٠ ع اارا  

 ٚايعر  مما ال ٜتٛفر يف ايٛشا٥ٌ ا  ر٣. 

ٚسااٍٛ زرزٝااب ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ ٚفكااا   ُٖٝتٗااا يااد٣ عٝٓاا١ ايدراشاا١ ٜٛيااط      

( إٔ زاااٜٛإ داااا٤ يف املرناااس ا ٍٚ، ثاااِ داااا٤ ايٝٛزٝاااٛ  يف املرناااس ايجااااْٞ،  8دااادٍٚ رقاااِ  

 يف سني إٔ ايهٝو دا٤ يف املرنس ايرامع. ٚايفٝصبٛى يف املرنس ايجايح، 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ٚقااد ٜهاإٛ شاابب  يااو ٖااٛ نٝااس ايٛشاا١ًٝ مصااٗٛي١ االشااتخداّ ٚمصاارع١ احلصااٍٛ عًاا٢  

ا  باار يف ٚقاا سادٚثٗا، ٚايتعًٝال عًا٢ ايهااجب َأ ا  باار املبجٛثا١ يف ٚشاا٥ٌ اإلعاامّ أٚ          

عني يًشصاا . نُاا   ْفٝٗا. نُا ٜتُٝس متصٌٗٝ ع١ًُٝ ايتٛاصٌ َع املعارف ٚا صدقا٤ ٚاملتاام 

زهُٔ ق٠ٛ زاٜٛإ يف شارع١ ْعار ا  باار قباٌ سادٚثٗا أسٝاْاا، َجاٌ َاا سادخ يف ْعار  ا              

زيساٍ شْٛاَٞ ٚايٓعر عٓا٘ قباٌ ٚصاٍٛ َٛدا١ ايفٝضااْات ايعارَا١ ايا  ادتاساا دٍٚ ظارم          

آشٝا، ٚزفتخر ظرن١ زٜٛإ ماجمخ َراساٌ يف َصاب٠ ايعارن١، املرسًا١ ا ٚم ععامٕ فاٛز        

٥ٝض ا َرٜهٞ َٔ  مٍ زٜٛإ، ٚسادث١ زصْٛاَٞ، ٚدٚر زٜٛإ فُٝا ٜص٢ُ ايرمٝاع  أٚماَا اير

 (24 ايعرمٞ

ٚع٢ً اير ِ َٔ إٔ َٛقع ايفٝصبٛى حيع٢ معاعب١ٝ نابب٠ يف دٍٚ ناجب٠ َأ ايعاامل،      

عال أْ٘ ٜ زٞ َصبٛقا  مٛشا٥ٌ أ ر٣ يف اجملتُع ايصعٛدٟ، ٚقد ٜعٛد  ياو عم طبٝعا١ ٚصاعٛم١    

 داّ ٖىا املٛقع ايعاملٞ. ٚزعكٝد يٛام  اشتخ

 (8ددٍٚ رقِ  

 زرزٝب ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚفكا  يأل١ُٖٝ 

 ايإزٝب ايتهرار زرزٝب ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚفكا  يأل١ُٖٝ

االٍٚ 604زٜٛإ

ايجاْٞ 650ٜٛزٝٛ 

ايجايح 513فٝصبٛى

 ايرامع 401ايهٝو

 

ياىنٛر ٚاإلْااخ يف اشاتخداَِٗ يٛشاا٥ٌ     َٚٔ ْاس١ٝ أ ر٣ ٖٓاى فرٚقات ٚايش١ ماني ا 

 (. 9ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات، نُا ٖٛ ٚايط َٔ اجلدٍٚ رقِ  

سٝاح   0.01ٖٚٞ داي١ عٓاد َصات٣ٛ أقاٌ َأ      6.83فبايٓصب١ يًفٝصبٛى ناْا ق١ُٝ ت  

مايٓصااب١  2.83يصاااحل ايااىنٛر، ٚناْااا قُٝاا١ ت     0.00ناْااا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١     

سٝاح ناْاا قُٝا١ َصات٣ٛ ايداليا١         0.01  ٖٚاٞ دايا١ عٓاد َصات٣ٛ داليا١ أقاٌ َأ        يًٝٛزٝٛ

ٖٚاٞ دايا١ عٓاد َصات٣ٛ داليا١       2.22يصاحل اياىنٛر أٜضاا ، ٚأ ابا  ناْاا قُٝا١ ت        0.00

ٚناْااا زًااو ايفرٚقااات يصاااحل    0.02سٝااح ناْااا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١     0.05أقااٌ َاأ  

( ٚمايتايٞ ف ْا٘ ٜٛداد   0.05ي١ نإ أن  َٔ  ايىنٛر أٜضا . أَا يف زٜٛإ ف ٕ َصت٣ٛ ايدال

 زكار  مني ايىنٛر ٚاإلْاخ مايٓصب١  ىٙ ايٛش١ًٝ. 
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 (9ددٍٚ رقِ  

اال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم مني ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش  

 اشتخداَات ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات

ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ 

الدتُاعٞ املصتخد١َ يف ا

 احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات

 اجلٓض
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ت

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

فٝصبٛى
2.311.22 نر

6.830.00**
1.811.05أْج٢

زٜٛإ
3.941.25 نر

0.350.73 
3.911.20أْج٢

ٜٛزٝٛ 
4.101.00 نر

2.830.005**
3.911.03أْج٢

ايهٝو
2.231.23 نر

2.220.02*
2.061.15أْج٢

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

نُااا إٔ ٖٓاااى فرٚقااات ٚايااش١ مااني ايف٦ااات ايعُرٜاا١ يعٝٓاا١ ايدراشاا١ يف اشااتخداَِٗ      

( إٔ 10يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات، سٝح ٜتضط َٔ اجلدٍٚ رقِ  

 0.00سٝاح ناْاا عٓاد َصات٣ٛ ايدالياا١        0.01دايا١ عٓاد َصات٣ٛ أقاٌ َاأ      9.07قُٝا١ ت   

مايٓصب١ يًٝٛزٝاٛ  ٖٚاٞ    2.88ش١ٓ، نُا ناْا ف   26-22يًفٝصبٛى يصاحل ايعُر َٔ 

يًف٦اا١  0.035سٝااح ناْااا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١      0.05داياا١ عٓااد َصاات٣ٛ دالياا١ أقااٌ َاأ   

 ش١ٓ.  30-26ايعُر١ٜ َٔ 

رٚقااات ٜتضااط يٓاا إٔ ا صااير شاآا  َاأ عٝٓا١ ايدراشاا١ ٖااِ ا نجاار َتامعاا١   َٚأ ٖااىٙ ايف 

يًفٝصاابٛى، ٚقااد ٜعااٛد  يااو عم طبٝعاا١ ايفٝصاابٛى اياا  زرنااس عًاا٢ ايتعااارف ٚزهااٜٛٔ            

ايصااداقات أنجاار َاأ ايٛشااا٥ٌ ا  اار٣، مُٝٓااا نٝااس ايٝٛزٝااٛ  ختامعاا١ أنجاار َاأ ايف٦اا١         

ٚيف  ٝااع ايتخصصااات، ٚاياا  قااد    ايعُرٜاا١ ا ناا  الستٛا٥اا٘ عًاا٢ املٛيااٛعات املتٓٛعاا١     

  تادٗا ٖىٙ ايف١٦ َٔ ايٓاط يف سٝازٗا اي١َٝٛٝ. 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

( يف ايتٜٛإ ٚايهٝو ٚمايتايٞ ف ْ٘ 0.05َٚٔ د١ٗ أ ر٣ ف ٕ َصت٣ٛ ايدالي١ أن  َٔ  

ٜٛدد زكار  مني أعُار ع١ٓٝ ايدراش١ مايٓصب١  ازني ايٛشاًٝتني، ٚخعٓا٢ آ ار فا ٕ اياىنٛر      

 ًٝتني خصت٣ٛ ٚاسد زكرٜبا . ٚاإلْاخ ٜصتخدَٕٛ ايٛش

 (10ددٍٚ رقِ  

ايعُر ٚاشتخداَات ٚشا٥ٌ ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات

َتٛش  ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ 

االدتُاعٞ املصتخد١َ يف 

 احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات

 ايعُر
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 عٝارٟامل
 ق١ُٝ ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

 فٝصبٛى

2.021.12ش18-22١َٓٔ

9.070.00**
2.321.31ش22-26١َٓٔ

2.711.33ش26-30١َٓٔ

2.261.03ش30١َٓٔان  

 زٜٛإ

3.961.22ش18-22١َٓٔ

1.050.369
3.941.24ش22-26١َٓٔ

3.661.16ش26-30١َٓٔ

3.881.41ش30١َٓٔ ان 

 ٜٛزٝٛ 

4.100.99ش18-22١َٓٔ

2.880.035
3.881.10ش22-26١َٓٔ

4.020.84ش26-30١َٓٔ

4.00.88ش30١َٓٔان  

 ايهٝو

2.191.23ش18-22١َٓٔ

0.4130.744
2.181.19ش22-26١َٓٔ

2.021.05ش26-30١َٓٔ

2.121.02ش30١َٓٔان  

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

( عم فرٚقااات ٚايااش١ مااني املصاات٣ٛ ايتعًُٝااٞ يعٝٓاا١ ايدراشاا١       11ٜٚعااب داادٍٚ رقااِ    

ٚاشااتخداَِٗ يٛشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ يًشصااٍٛ عًاا٢ املعًَٛااات، سٝااح ٜتضااط فُٝااا        

سٝااح ناْااا قُٝاا١  0.05قااٌ َاأ ٖٚااٞ داياا١ عٓااد َصاات٣ٛ أ خيااص زااٜٛإ إٔ قُٝاا١ ف  

مايٓصااب١  3.10ٚ يااو يصاااحل ايدراشااات ايعًٝااا، مُٝٓااا قُٝاا١ ف       0.012َصاات٣ٛ ايدالياا١    



 

 

230 

سٝااح ناْااا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١    0.05يًهٝااو ٖٚااٞ داياا١ عٓااد َصاات٣ٛ دالياا١ أقااٌ َاأ 

 يصاحل ايبهايٛرٜٛط.  0.045

عٓد ر باتِٗ يف احلصاٍٛ    َٚٔ ٖىٙ ايٓتٝذ١ ٜتضط اٖتُاّ طم  ايدراشات ايعًٝا متٜٛإ

عًاا٢ املعًَٛااات; ٚ يااو يهْٛاا٘ أجااٌ َصاادرا َتذااددا يأل بااار ايصاارٜع١ ٚاملتٓٛعاا١، مُٝٓااا        

ٜإنس اٖتُاّ طم  ايبهايٛرٜٛط عًا٢ ايهٝاو، نْٛا٘ ايٛشا١ًٝ املٓاشاب١  اِ ٚايا  قاد         

 زكتصر ع٢ً اجلاْب ايإفٝٗٞ أنجر َٓٗا نُصدر َٛثٛم يًُعًَٛات أٚ ا  بار. 

ماااني املصاااتٜٛات اجلاَعٝااا١ يعٝٓااا١ ايدراشااا١ يف     ا جلااادٍٚ إٔ ٖٓااااى زكارمااا  نُاااا ٜااابني ا 

 (. 0.05اشتخداَِٗ يًفٝصبٛى ٚايٝٛزٝٛ ، سٝح نإ َصت٣ٛ ايدالي١ أن  َٔ  

 

 (11ددٍٚ رقِ  

املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاشتخداَات ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  

 صٍٛ ع٢ً املعًَٛاتٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف احل

َتٛش  ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ 

االدتُاعٞ املصتخد١َ 

يف احلصٍٛ ع٢ً 

 املعًَٛات

 املصت٣ٛ اجلاَعٞ
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

 فٝصبٛى

2.151.17ايتشضب١ٜايص١ٓ

0.4610.631 2.131.21مهايٛرٜٛط

2.311.17عًٝادراشات

 زٜٛإ

3.791.30ايتشضب١ٜايص١ٓ

4.480.012* 3.991.20مهايٛرٜٛط

4.031.11عًٝادراشات

 ٜٛزٝٛ 

4.110.97ايتشضب١ٜايص١ٓ

0.4030.668 4.01.04مهايٛرٜٛط

4.100.85عًٝادراشات

 ايهٝو

2.061.19ايتشضب١ٜايص١ٓ

3.100.045* 2.241.20مهايٛرٜٛط

2.101.21عًٝااشاتدر

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ     

 

 



 

 231 

 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 املٛيٛعات املبشٛث١ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ٚيف ٖىا امبٛر شع٢ ايباسجإ عم َعرف١ أنجار املٛياٛعات ،جاا  يف ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ      

  ٚ ( إٔ زًاااو 12ِ  ٜتضاااط َااأ مٝاْاااات اجلااادٍٚ رقااا  االدتُااااعٞ َااأ قباااٌ عٝٓااا١ ايدراشااا١، 

ايإف١ٝٗٝ، ٚاالدتُاع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ، ٚايتك١ٝٓ، ٚايد١ٜٝٓ، ٚايرٜايا١ٝ،  املٛيٛعات زتُجٌ يف 

 املرأ٠، ٚايصٝاش١ٝ، ٚاالقتصاد١ٜ.ٚظ ٕٚ

 (12ددٍٚ رقِ  

 املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

َٛيٛعات  

ايدراش١ يف ٚشا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

أمدا الْادرا سٝاْا أ ايبا دا٥ُا 

 
ش

املتٛ
 

ف
سلرا

ال
ا

ٖتُاّ 
ال

د١ ا
در

 

ايإف١ٝٗٝ
4962661966226 ى

 ايبا 4.091.06
% 47.425.418.75.62.5

االدتُاع١ٝ
3433722276737 ى

 ايبا 3.881.05
% 32.835.621.76.43.5

ايجكاف١ٝ
2843272899352 ى

 ايبا 3.671.11
% 27.231.327.78.95

 ايتك١ٝٓ
31727625513959 ى

 ايبا 3.621.2
% 30.324.624.413.35.6

 ايد١ٜٝٓ
21328338610757 ى

 ايبا 3.471.09
% 20.427.136.910.25.4

 ايرٜاي١ٝ
387169140118232 ى

أسٝاْا 3.351.59
% 3716.213.411.322.2

 املرأ٠ظ ٕٚ
236199228161222 ى

أسٝاْا 3.061.45
% 22.61921.815.421.2

 ايصٝاش١ٝ
185218263226154 ى

أسٝاْا 3.051.31
% 17.720.825.121.614.7

االقتصاد١ٜ
90148266272270 ى

ْادرا 2.541.25
% 8.614.125.42625.8

اسٝاْا 3.41تٛش  ايعاّامل

َٚٔ  مٍ ٖىا اجلدٍٚ ٜتضط زكصِٝ املٛيٛعات املبشٛث٘ َٔ سٝاح ا ُٖٝا١ عم ثامخ    

 ف٦ات زتُجٌ يف:  ايبا  ٚأسٝاْا ْٚادرا . 
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 أ. املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ   ايبا (

زباا١ ا ٚم، ٚا نجاار  زاابني َاأ ْتااا٥ر ايدراشاا١ إٔ املٛيااٛعات ايإفٝٗٝاا١ دااا٤ت يف املر    

مدرد١   ايبا (،  َٔ مخص١ (4.09اٖتُاَا َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايدراش١، ختٛش  سصامٞ َكدارٙ  

 (. 1.06ٚاسلراف َعٝارٟ َكدارٙ  

ٚقد ٜردع سصٍٛ املٛيٛعات ايإف١ٝٗٝ ع٢ً املرزبا١ ا ٚم ماني َٛياٛعات ايدراشا١ يف     

ُٖٗاا: ناإٛ ٖاىٙ ايٛشااا٥ٌ ٖااٞ   ٚشاا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُااعٞ عم عاادد َأ ا شاابا ، َٚاأ أ   

يًتٛاصٌ االدتُاعٞ خا حيًُ٘ ٖىا املفّٗٛ َأ دٛاْاب زرفٝٗٝا١، نُاا إٔ اييايبٝا١ ايععُا٢       

َٔ ع١ٓٝ ايدراش١ ِٖ َٔ ف١٦ ايعبا ، ٚايىٜٔ مطبٝع١ احلاٍ ٜصعٕٛ يًبشح عأ املٛياٛعات   

 ايإف١ٝٗٝ يف ٖىٙ ايٛشا٥ٌ.

ٔ ا شاابا  ٚاحلادااات يف عاا  (2005  ٖٚااىا ٜتٛافاال َااع َااا  ناارٙ 

عطااار ايٛظااا٥  اير٥ٝصاا١ٝ يٓعرٜاا١ االشااتخداَات ٚاإلظااباعات، َٚٓٗااا ٚظٝفاا١ ايإفٝاا٘، اياا   

زهُاأ يف ساداا١ ايفاارد عم ا اارٚ  َاأ املعااهمت ٚايراساا١ َٚاا٤ٌ ايفااراغ، أٚ انتصااا       

 (.  2003أمناط ثكاف١ٝ رلتًف١، أٚ املتع١، أٚ عطمم ايعٛاط  ٚ رٜرٖا   عبداحلُٝد، 

إٔ طام   (، ٚايا  مٝٓاا   2012   & ىا ٜتٛافل َع ْتا٥ر دراشا١  ٖٚ

اجلاَعات ٜصتخدَٕٛ ايعابهات االدتُاعٝا١ يًبشاح عأ َعًَٛاات  اب أنادأٝا١، ٚايا          

زعٌُ املٛيٛعات ايإف١ٝٗٝ. 

َأ   (ثِ دا٤ت املٛيٛعات االدتُاع١ٝ يف املرنس ايجاْٞ ختٛش  سصامٞ َكدارٙ  

  ايباا (، ٖٚااىا ٜ نااد َاا  ٖبٓااا ايٝا٘ إٔ ا اادف اياار٥ٝض َأ ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ      مدرداا١ مخصا١ 

االدتُاعٞ ٖٛ رم  َصتخدَٗا خٔ سٛي٘ يف اجملتُع، ٖٚٛ ايدٚر احلكٝكاٞ اياىٟ قاَاا عًٝا٘     

( َااأ إٔ 2013  محاااٛد٠زتٛافااال َاااع َاااا  نااارٙ أمحاااد   ايٓتٝذااا١ ٝاااع ٖاااىٙ ايٛشاااا٥ٌ. ٖاااىٙ  

ٍٚ َٔ اٖتُاَاات ايعابا ، سٝاح ٚصاًا ايٓصاب١ عم      املٛيٛعات االدتُاع١ٝ  تٌ املرنس ا 

% َِٓٗ ٜتامعٕٛ ايكضاٜا االدتُاع١ٝ َٔ  مٍ ْفض ايٛشا٥ٌ. 99.3

أَا مك١ٝ املٛيٛعات اي  دا٤ت ئُ ٖىٙ ايف٦ا١   ايباا ( فتتُجاٌ يف املٛياٛعات ايجكافٝا١      

(، 3.62(، ٚاملٛيااٛعات ايتكٓٝاا١ ختٛشاا  سصااامٞ َكاادارٙ    3.67ختٛشاا  سصااامٞ َكاادارٙ   

 (. 3.47ٚأ با  املٛيٛعات ايد١ٜٝٓ ختٛش  سصامٞ َكدارٙ  

ٚايمفااا يف ا َاار ٖٓااا إٔ ايدراشاا١ عاأ املٛيااٛعات ايدٜٓٝاا١ قااد دااا٤  اَصااا  ياأُ ٖااىٙ  

ايف١٦، ٚقد ٜهٕٛ شبب  يو إٔ ٖىٙ ايٛشا٥ٌ ال زعت  َصادر َٛثٛق١ يًُعًَٛات عٓد ايهاجب  

 َٔ املعارنني يف ٖىٙ ايدراش١. 



 

 233 

 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ق١ٝ ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ زضااٌ َجااارا  يًهااجب َاأ ا شاا١ً٦، ٚيف    نُااا إٔ َصاادا

( ساااٍٛ َصاااداق١ٝ زاااٜٛإ، ازضاااط إٔ ٖٓااااى ياااع  يف     2014دراشااا١  ايياَااادٟ ٚاحلااادٜجٞ،   

َصاداق١ٝ زااٜٛإ ياد٣ َصااتخدَٝ٘ َاأ ايطًبا١ ايصااعٛدٜني. ٚسٝااح عٕ ايدراشا١ عاأ املٛيااٛعات     

تُادٙ ع٢ً َجٌ ٖاىٙ ايٛشاا٥ٌ يف َصاا٥ٌ    ايد١ٜٝٓ ٜرزب  خصت٣ٛ زدٜٔ املصتخدّ فُٔ اخلط  اع

.(25 د١ٜٝٓ أٚ عكد١ٜ

 املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  أسٝاْا ( - 

نُا زبني َٔ ْتا٥ر ايدراش١ إٔ املٛيٛعات ايرٜاي١ٝ دا٤ت  اَصا ، ٚختٛشا  سصاامٞ   

عااط، ٚاير با١ يف   (، ٚع٢ً اير ِ َٔ ا اٙ ايعبا  ايصعٛدٟ  ىا ايٓاٛ  َأ ايٓ  3.35َكدارٙ  

َعرف١ آ ر ا  بار املتعًك١ ماجلاْاب ايرٜاياٞ، عال أْا٘ ُشابل خٛياٛعات أنجار اٖتُاَاا  َأ         

قبٌ ايعبا ، ٚقد ٜعٛد  يو عم إٔ ٖىٙ ايٛش١ًٝ ال زفٞ ماستٝادات املتامعني يًع ٕ ايرٜايٞ، 

ٞ، سٝاح عْٗاا   ال شُٝا زفٛم مع  ايٛشا٥ٌ اإلعم١َٝ ايتكًٝد١ٜ ع٢ً ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُااع 

 زٓكٌ ْكم  َباظرا  يألْعط١ ايرٜاي١ٝ َٔ  مٍ ايتًفسٜٕٛ أٚ اإل اع١.

أَا مك١ٝ املٛيٛعات اي  دا٤ت ئُ ٖىٙ ايف١٦  أسٝاْاا (، زتُجاٌ يف املٛياٛعات املتعًكا١     

(، َٚاأ ثااِ املٛيااٛعات ايصٝاشاا١ٝ ختٛشاا  سصااامٞ 3.06ماااملرأ٠، ختٛشاا  سصااامٞ َكاادارٙ  

هااإٛ شااابب  ياااو إٔ ٚشاااا٥ٌ ايتٛاصاااٌ االدتُااااعٞ ال زًاااا سادااا١    (. ٚقاااد َٜكااادارٙ  

املصااتخدَني يف ايٛصااٍٛ يًُعًَٛااات ٚا  بااار املااراد٠، مُٝٓااا جياادْٚٗا مايتفصااٌٝ يف ٚشااا٥ٌ       

 أ ر٣ رلتًف١ .

 ز املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  ْادرا (

   ٚ شاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ    ٚدا٤ت املٛيٛعات االقتصاد١ٜ ن قاٌ املٛياٛعات ،جاا  يف 

( مدردا١  ْاادرا (. ٖٚاىٙ ايٓتٝذا١ زًفاا      2.54َٔ قباٌ عٝٓا١ ايدراشا١ ختٛشا  سصاامٞ َكادارٙ        

االْتباااٙ عم عاادّ اٖتُاااّ ايعاابا  َاأ عٝٓاا١ ايدراشاا١ يًُٛايااٝع االقتصاااد١ٜ، ٚاياا  قااد زفصاار 

صاتخدَني، أٚ إٔ  معدّ ٚدٛد املعًَٛات ٚا  بار ايهاف١ٝ ٚاملٛثٛقا١ ٚايا  زعابع استٝاداات امل    

طبٝع١ ٖىا ايٓٛ  َٔ املعًَٛات ٚا  بار ال زد ٌ ئُ اٖتُاَات ايعبا  ايصعٛدٟ.
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 (13ددٍٚ رقِ  

 أشبا  االٖتُاّ ختامع١ ايكضاٜا ع٢ً ظبه١ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 

 ايٓصب١ امل١ٜٛ٦ ايتهرار أشبا  االٖتُاّ

53951.5 ْٗا زرزب  مع٦ٕٛ اجملتُع ايىٟ أعٝغ فٝ٘ َٚصاحل٘ 

47345.2ملتامع١ َا ٜصتذد َٔ زطٛرات يف اجملتُع ٚع٢ً ايصاس١ ايعامل١ٝ

ندْٞ ماخل ات ٚاملٗارات ٚاملعارف ايمز١َ يًتعاٌَ َا ٜدٚر َٔ   ْٗا

سٛيٞ

46944.8

44042.1 ْٗا زرزب  م َٛر َعٝع  ٚظ٦ْٛٞ احلٝاز١ٝ

32431.0 ْٗا زرزب  معًُٞ ٚأشتفٝد َٔ َتامعتٗا معهٌ َباظر

18818.0ر ب١ يف زٜاد٠ املعرف١ ٚايتعًِ ٚرفع املصت٣ٛ ايجكايف 

 

زعب مٝاْاات اجلادٍٚ إٔ أٖاِ أشابا  االٖتُااّ ختامعا١ ايكضااٜا عًا٢ ظابه١ ايتٛاصاٌ           

%(، زمٖاا  51.5مٓصاب١    ْٗا زرزب  مع٦ٕٛ اجملتُع اياىٟ أعاٝغ فٝا٘ َٚصااحل٘     االدتُاعٞ 

%(، َكامااٌ 45.2مٓصااب١   اجملتُااع ٚعًاا٢ ايصاااس١ ايعاملٝاا١ ملتامعاا١ َااا ٜصااتذد َاأ زطااٛرات يف   

ناادْٞ ماااخل ات ٚاملٗااارات ٚاملعااارف ايمزَاا١ يًتعاَااٌ َااا ٜاادٚر َاأ      ْٗااا%( يصاااحل 44.8 

فكااد دااا٤ت يف ايإزٝااب   ْٗااا زاارزب  ماا َٛر َعٝعاا  ٚظاا٦ْٛٞ احلٝازٝاا١، أَااا مايٓصااب١ سااٛيٞ

ْٗااا زاارزب  معًُااٞ ٚأشااتفٝد َاأ    %( فكاا  يصاااحل  31%(، َكامااٌ  42.1اخلاااَض ٚمٓصااب١  

مٓصاب١   ر ب١ يف زٜاد٠ املعرف١ ٚاياتعًِ ٚرفاع املصات٣ٛ ايجكاايف    ، ٚأ با  َتامعتٗا معهٌ َباظر

 18.)% 

 (14ددٍٚ رقِ  

اال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم مني ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش  

 اعٞاملٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُ

املٛيٛعات اي  زبشح عٓٗا يف 

 ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
 اجلٓض

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ت

ايد١ٜٝٓ
3.441.09 نر

1.110.26
3.531.08اْج٢

ايصٝاش١ٝ
3.221.28 نر

6.010.00** 
2.711.31اْج٢

االدتُاع١ٝ
3.861.04 نر

0.75 0.45 
3.921.07اْج٢

االقتصاد١ٜ
3.711.27 نر

6.76 0.00** 
2.181.13اْج٢
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

املٛيٛعات اي  زبشح عٓٗا يف 

 ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
 اجلٓض

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ت

ايجكاف١ٝ
3.641.12 نر

1.35 0.17 
3.741.11اْج٢

ايرٜاي١ٝ
3.791.44 نر

14.2 0.00** 
2.431.49اْج٢

ايإف١ٝٗٝ
4.071.05 نر

0.880.38
4.131.07اْج٢

ايتك١ٝٓ
3.601.22 نر

1.020.30
3.681.16اْج٢

املرأ٠ظ ٕٚ
2.991.45 نر

2.63 0.009** 
3.241.44اْج٢

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

ٖٚٞ دايا١   6.01( إٔ املٛيٛعات ايصٝاش١ٝ ناْا ق١ُٝ ت  13ٜتضط َٔ اجلدٍٚ رقِ  

يصاااحل ايااىنٛر،  0.00ا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١   سٝااح ناْاا 0.01عٓااد َصاات٣ٛ أقااٌ َاأ 

مايٓصب١ يًُٛيٛعات االقتصااد١ٜ ٖٚاٞ دايا١ عٓاد َصات٣ٛ داليا١ أقاٌ         6.76ٚناْا ق١ُٝ ت  

يصاحل ايىنٛر، ٚأٜضاا  ٚناْاا قُٝا١     0.00سٝح ناْا ق١ُٝ َصت٣ٛ ايدالي١    0.01َٔ 

سٝاح ناْاا    0.01مايٓصب١ يًُٛايٝع ايرٜاي١ٝ ٖٚٞ داي١ عٓاد َصات٣ٛ أقاٌ َأ      14.16ت  

 2.63ٚايفارٚم يصااحل اياىنٛر أٜضاا ، ٚأ ابا  ناْاا قُٝا١ ت          0.00ق١ُٝ َصت٣ٛ ايدالي١ 

سٝاح   0.01مايٓصب١ يًُٛايٝع اخلاص١ معا ٕٚ املارأ٠ ٖٚاٞ دايا١ عٓاد َصات٣ٛ داليا١ أقاٌ َأ          

 ٚناْا زًو ايفرٚقات يصاحل اإلْاخ.  0.009ناْا ق١ُٝ َصت٣ٛ ايدالي١ 

  ٛ ياااٛعات اير٥ٝصااا١ٝ ايدٜٓٝااا١، ٚاالدتُاعٝااا١، ٚايجكافٝااا١،     ٚأهااأ ايكاااٍٛ ٖٓاااا إٔ امل

ٚايإفٝٗٝاا١، ٚايتكٓٝاا١ ٜعااإى يف االٖتُاااّ مٗااا ايااىنٛر ٚاإلْاااخ َاأ عٝٓاا١ ايدراشاا١، ٚاياا     

ْصتطٝع زفصبٖا م ْٗا زِٗ نم اجلٓصني ٜٚعاإنإ ماالٖتُااّ فٝٗاا. ٚيف املكاماٌ زلاد إٔ      

 ا ايىنٛر أنجر َٔ اإلْاخ ملاا  اا َأ    املٛيٛعات ايصٝاش١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايرٜاي١ٝ أٌٝ 

طبٝع١ أٌٝ  ا ايرداٍ أنجر َٔ ايٓصا٤. مُٝٓا أظٗرت ايٓتا٥ر اٖتُاّ اإلْاخ يف املٛياٛعات  

املتعًكاا١ ماااملرأ٠ أنجاار َاأ ايرداااٍ ٖٚااٛ َااا ال حيتاااز يتفصااب يتٛافكاا٘ َااع طبٝعاا١ ايٓصااا٤             

 ٚاستٝادازِٗ أثٓا٤ ايدراش١ عٔ املعًَٛات اخلاص١ مٗٔ.
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 (14ٍ رقِ  ددٚ

ايف١٦ ايعُر١ٜ ٚاملٛيٛعات ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  

 املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 

ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ املصتخد١َ 

 يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات
 ايعُر

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

 ايد١ٜٝٓ

3.411.09ش18-22١َٓٔ

2.030.108

3.531.09ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.731.07

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.561.11

 ايصٝاش١ٝ

2.941.31ش18-22١َٓٔ

6.420.00** 

3.211.31ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.201.18

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.621.29

 االدتُاع١ٝ

3.861.06ش18-22١َٓٔ

0.5820.627

3.941.00ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.771.01

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.881.17

 االقتصاد١ٜ

2.401.23ش18-22١َٓٔ

11.10.00** 

2.711.27ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
2.731.00

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.281.29

 جكاف١ٝاي

3.671.13ش18-22١َٓٔ

1.020383

3.71.09ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.751.12

303.421.07ان  َٔ
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ املصتخد١َ 

 يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات
 ايعُر

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

ش١ٓ

 ايرٜاي١ٝ

3.391.61ش18-22١َٓٔ

1.020.383

3.321.57ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.051.55

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.181.38

 إف١ٝٗٝاي

4.211ش18-22١َٓٔ

9.940.00** 

3.981.09ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.771.1

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.561.23

 ايتك١ٝٓ

3.581.2ش18-22١َٓٔ

4.280.005**

3.691.18ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
4.091.13

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.361.27

 املرأ٠ٕٚظ 

2.811.44ش18-22١َٓٔ

20.10.00** 

3.481.35ش22-26١َٓٔ

َٔ26-30 

ش١ٓ
3.731.41

30ان  َٔ

ش١ٓ
3.441.33

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

( يف املٛياااٛعات 0.05( إٔ َصااات٣ٛ ايداليااا١ أناا  َااأ   14ٜتضااط َااأ اجلااادٍٚ رقااِ    

١ٝ، ٚاالدتُاع١ٝ، ٚايجكافٝا١، ٚايرٜايا١ٝ، ٚمايتاايٞ فا ٕ ٜٛداد زكاار  ماني أعُاار عٝٓا١          ايدٜٓ

ايدراش١ مايٓصاب١  اىٙ املٛياٛعات. أَاا مايٓصاب١ يًُٛياٛعات ايصٝاشا١ٝ فهاْاا قُٝا١ ف           

ٚ ياو يصااحل ايف٦ا١ ايعُرٜا١ َأ ثمثاني شا١ٓ فُاا          0.01ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ أقٌ َٔ  6.42

ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقاٌ َأ    اد١ٜ ناْا ق١ُٝ ف  فٛم. ٚيًُٛيٛعات االقتص

ٚ يااو يصاااحل ايف٦اا١ ايعُرٜاا١ ايعُاار َاأ ثمثااني شاا١ٓ فُااا فااٛم. نُااا ناْااا قُٝاا١ ف    0.01
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ٚ يو يصااحل ايف٦ا١    0.01ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقٌ َٔ  9.94يًُٛيٛعات ايإف١ٝٗٝ   

مايٓصااب١ يًُٛيااٛعات ايتكٓٝاا١ ٖٚااٞ  شاا١ٓ. ثااِ ناْااا قُٝاا١ ف   22 – 18ايعُرٜاا١ َاأ 

شا١ٓ. ٚأ ابا     30 – 26ٖٚاٞ يصااحل ايف٦ا١ ايعُرٜا١ َأ       0.01داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقٌ َأ  

املرأ٠ ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقٌ َأ  مايٓصب١ ملٛيٛعات ظ ٕٚ ناْا ق١ُٝ ف  

 ش١ٓ.  30 – 26يصاحل ايف١٦ ايعُر١ٜ َٔ  0.01

ٜتضاط َٓطكٝا١ عمقا١ ايعُار ماملٛياٛعات االنجار اٖتُاَاا         َٚٔ  مٍ ايٓتا٥ر ايصاامك١ 

َٔ ع١ٓٝ ايدراشا١، سٝاح ٚدادْا ايف٦ا١ ا نا  شآا  نٝاٌ عم َتامعا١ املٛياٛعات ايصٝاشا١ٝ           

ٚاالقتصاد١ٜ، مُٝٓا زلد إٔ ْصب١ ايعابا  ا صاير شآا زتاامع املٛياٛعات ايإفٝٗٝا١، نُاا        

  ّ ٖٚااٞ ايف٦اا١  30-26ايف٦اا١ ايعُرٜاا١ َاأ   إٔ املٛيااٛعات ايتكٓٝاا١ ٚظاا ٕٚ املاارأ٠ ْايااا اٖتُااا

 ا نجر اٖتُاَا مٗىٙ املٛيٛعات يف ٖىا ايصٔ.   

ٚسٍٛ فرٚقات املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاملٛياٛعات املبشٛثا٘ يف ٚشاا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ      

 ( إٔ ٖٓاى فرٚقات مني ٖىٜٔ املتيبٜٔ 15ٜتضط َٔ اجلدٍٚ رقِ  

 (15ددٍٚ رقِ  

املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاملٛيٛعات ٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا ساد

 املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
 املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ف

 ايد١ٜٝٓ

1.08  3.41  ايتشضب١ٜايص١ٓ

  0.70  0.50 1.08  3.49  مهايٛرٜٛط

1.33  3.44  عًٝادراشات

 ايصٝاش١ٝ

1.30  3.09  ايتشضب١ٜايص١ٓ

7.680.00** 1.32  2.99  مهايٛرٜٛط

1.00  3.82  عًٝادراشات

 االدتُاع١ٝ

1.08  3.75  ايتشضب١ٜايص١ٓ

4.440.012* 1.03  3.92  مهايٛرٜٛط

1.02  4.18  عًٝادراشات

 االقتصاد١ٜ

1.26  2.52  ايتشضب١ٜايص١ٓ

2.48  0.08 1.25  2.52  مهايٛرٜٛط

1.11  2.97  عًٝادراشات

 ايجكاف١ٝ

1.15  3.59  ايتشضب١ٜايص١ٓ

1.20  0.30 1.09  3.70  مهايٛرٜٛط

1.20  3.76  عًٝااشاتدر
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

املٛيٛعات املبشٛث٘ يف ٚشا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
 املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ

املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ف

 ايرٜاي١ٝ

1.51  3.61  ايتشضب١ٜايص١ٓ

7.280.001** 1.62  3.26  مهايٛرٜٛط

1.42  2.87  عًٝادراشات

 ايإف١ٝٗٝ

1.05  4.02  ايتشضب١ٜايص١ٓ

4.960.007** 1.05  4.15  مهايٛرٜٛط

1.11  3.67  عًٝادراشات

 ايتك١ٝٓ

1.18  3.67  ايتشضب١ٜايص١ٓ

2.040.13 1.21  3.63  مهايٛرٜٛط

1.25  3.26  عًٝادراشات

 املرأ٠ظ ٕٚ

1.47  2.66  ايتشضب١ٜايص١ٓ

27.20.00** 1.39  3.28  مهايٛرٜٛط

1.39  2.28  عًٝادراشات

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05 * داي١ عٓد َصت٣ٛ

 

( يف املٛياااٛعات 0.05( إٔ َصااات٣ٛ ايداليااا١ أناا  َااأ   15ٜتضااط َااأ اجلااادٍٚ رقااِ    

ايدٜٓٝاا١، ٚاالقتصاااد١ٜ، ٚايجكافٝاا١، ٚايتكٓٝاا١، ٚمايتااايٞ فاا ٕ ٜٛدااد زكااار  مااني املصااتٜٛات         

ٝاشاا١ٝ اجلاَعٝاا١ يعٝٓاا١ ايدراشاا١ مايٓصااب١  ااىٙ املٛيااٛعات، أَااا مايٓصااب١ يًُٛيااٛعات ايص      

سٝاح ناْاا قُٝا١ َصات٣ٛ      0.01ٖٚاٞ دايا١ عٓاد َصات٣ٛ أقاٌ َأ        7.68فهاْا قُٝا١ ف   

مايٓصااب١ يًُٛيااٛعات  ٚ يااو يصاااحل ايدراشااات ايعًٝااا، ٚناْااا ف    0.00ايدالياا١   

سٝاح ناْاا قُٝا١ َصات٣ٛ ايداليا١         0.05االدتُاع١ٝ ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقٌ َأ  

مايٓصاب١ يًُٛياٛعات ايرٜايا١ٝ     عًٝاا، ٚناْاا ف    ٖٚٞ يصااحل ايدراشاات اي   0.012

ٖٚاٞ   0.001سٝح ناْا قُٝا١ َصات٣ٛ ايداليا١       0.01ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ دالي١ أقٌ َٔ 

مايٓصاب١ ملٛياٛعات ايإفٝٗٝا١ ٖٚاٞ دايا١ عٓاد        4.96يصاحل ايص١ٓ ايتشضب١ٜ، ٚناْا ف  

ٖٚااٞ يصاااحل   0.007سٝااح ناْااا قُٝاا١ َصاات٣ٛ ايدالياا١        0.01َصاات٣ٛ دالياا١ أقااٌ َاأ    

    ٕ ٖٚاٞ دايا١ عٓاد     املارأ٠ سٝاح ٚناْاا ف     ايبهاايٛرٜٛط، ٚأ ابا  َٛياٛعات ظا ٚ

ٖٚاااٞ يصااااحل  0.00سٝاااح ناْاااا قُٝااا١ َصااات٣ٛ ايداليااا١     0.01َصااات٣ٛ داليااا١ أقاااٌ َااأ  

 ايبهايٛرٜٛط.

ٜٚتااابني مماااا شااابل َٓطكٝااا١ اٖتُااااّ طااام  ايدراشاااات ايعًٝاااا ماملٛياااٛعات ايصٝاشااا١ٝ   

دا  عًا٢ املرسًاا١ ايعُرٜاا١ ٚاالٖتُاَاات ايدراشاا١ٝ يادِٜٗ، أَااا املٛيااٛعات    ٚاالدتُاعٝا١ اعتُااا 

ايإف١ٝٗٝ ٚظ ٕٚ املارأ٠ فهاْاا يأُ اٖتُاَاات طًبا١ َرسًا١ ايبهاايٛرٜٛط ٚايا  زاٛسٞ          
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مطبٝع١ املرس١ً ايعُر١ٜ ٚدرد١ االٖتُاّ يد٣ أفاراد ايعٝٓا١. ٚأ ابا  داا٤ اٖتُااّ طًبا١ املرسًا١        

ي١ٝ نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ يعاٌَ ايصٔ ٚمدا١ٜ سٝاا٠ داَعٝا١ ددٜاد٠    ايتشضب١ٜ ماملٛيٛعات ايرٜا

 ١٦ًَٝ ماإلثار٠. 

 (16ددٍٚ رقِ  

اي   ع٢ م ٚي١ٜٛ  ايتٛاصٌ االدتُاعٞ أِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ

 َكار١ْ ميبٖا

أِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚشا٥ٌ
َٛافل

َٛافل 

ام سد 

َا

َعار 

 
ش

املتٛ
 

ف
سلرا

ال
ا

ٖتُاّ 
ال

د١ ا
در

 

 ْٗا زتٛافل َع َٝٛيٞ 

ٚزهٜٛٓ  ايعخص١ٝ

715227104 ى
 َٛافل2.580.66

% 68.421.79.9

 ع٢ً ٚقدر٠ عَتاعا أنجر  ْٗا

 أٚقات ٚنض١ٝ ايٛقا اشتٗمى

 ايفراغ

611289145 ى

َٛافل2.450.72
% 

58.527.713.9

شتخداّ ٚشا٥   ْٗا زتٝط ا

زهٓٛيٛد١ٝ َتٓٛع١ َكار١ْ 

ميبٖا

403263380 ى

2.020.87

َٛافل 

ام سد 

َا
% 

38.525.136.3

 ْٗا زتٝط يٞ َصاس١ َٔ سر١ٜ 

ايتعبب أن  َٔ  بٖا

496386164 ى

2.320.73

َٛافل 

ام سد 

َا
% 

47.436.915.7

الرزفا  َعدٍ محا١ٜ ايبٝاْات 

 ١ مٗا َكار١ْ ميبٖاٚاخلصٛصٝ

238266542 ى

1.710.81

َٛافل 

ام سد 

َا
% 

22.825.451.8

2.22املتٛش  ايعاّ

َٛافل  0.76

ام سد 

َا

 

( عٝٓاا١ ايدراشاا١ ناْااا زٛافاال ام سااد َااا عًاا٢ أٖااِ      16زعااب مٝاْااات اجلاادٍٚ رقااِ    

عاا٢ م ٚيٜٛاا١ َكارْاا١ اياا    ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ اياادٚافع اياا  زكاا  ٚرا٤ اشااتخداّ ٚشااا٥ٌ

( 3( َٔ  2.22ميبٖا ٚاملىنٛر٠ يف اجلدٍٚ أعمٙ سٝح نإ املتٛش  ايعاّ يتًو ايدٚافع  

ٖٚاااٛ َتٛشااا  ٜكاااع يف ايف٦ااا١ ايجاْٝااا١، ٚناْاااا َااأ اٖاااِ ايااادٚافع أْٗاااا زتٛافااال َاااع َٝاااٛيٞ   



 

 241 

 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

(، ٚداا٤ يف املرناس ايجااْٞ    0.66( ٚاسلاراف َعٝاارٟ    2.58ٚزهٜٛٓ  ايعخص١ٝ ختٛش   

( 2.45ختٛشاا    ايفااراغ أٚقااات ٚنضاا١ٝ ايٛقااا اشااتٗمى عًاا٢ ٚقاادر٠ عَتاعااا أنجاار  ْٗااا

(، ٚأ ابا  الرزفاا  َعادٍ محاٜا١ ايبٝاْاات ٚاخلصٛصا١ٝ مٗاا َكارْا١         0.87ٚاسلراف َعٝاارٟ   

(0.81(، ٚاسلراف َعٝارٟ  1.71ميبٖا ختٛش   

 (17ددٍٚ رقِ  

مني ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش  أِٖ  اال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم

 ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 اجلٓض أِٖ ايدٚافع 
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ت

أِٖ ايدٚافع
2.250.49 نر

4.030.00**
2.140.41اْج٢

 ١0.01 عٓد َصت٣ٛ ** داي     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

( أْ٘ ٜٛدد فارٚم ماني اياىنٛر ٚاإلْااخ يصااحل اياىنٛر       17زعب مٝاْات اجلدٍٚ رقِ  

ٚ يو مايٓصب١ يتعريِٗ  ِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُااعٞ،  

 0.05ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ أقٌ َٔ  4.03سٝح ناْا ق١ُٝ ت  

 (18ددٍٚ رقِ  

أٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  ايف١٦ ايعُر١ٜ ٚأِٖ ايدٚافع اي  ا تبار  ًٌٝ ايتب

 زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 ايعُر أِٖ ايدٚافع
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

أِٖ ايدٚافع

2.180.47ش١ٓ 22 -18َٔ 

5.170.002**
2.270.48ش١ٓ 26 -22َٔ 

2.290.39ش١ٓ 30 – 26َٔ 

2.370.44ش١ٓ فُا فٛم 30َٔ 

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

( أْ٘ زٛدد فرٚم داي١ اسصا١ٝ٥ مني َتٛش  ايف١٦ ايعُرٜا١  18زعب مٝاْات اجلدٍٚ رقِ  

ح ناْاا قُٝا١ ف    ٚأِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، سٝ

(، ٚملعرفاا١ ايفاارٚم مااني زًااو ايف٦ااات ايعُرٜاا١    0.05ٖٚااٞ داياا١ عٓااد َصاات٣ٛ أقااٌ َاأ      5.17

، ٚسصاام عًاا٢ ايٓتااا٥ر املٛيااش١ يف    اشااتخدّ ايباسجااإ ا تبااار أصااير فاارم َعٓااٟٛ     

 اجلدٍٚ ايتايٞ، ٚناْا ايفرٚم يصاحل ا عُار اي  أن  َٔ ثمثني ش١ٓ.
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يكٝاط ايفرٚقات ايبعدٟ ( اال تبار 19ددٍٚ رقِ  

مني َتٛش  املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ 

االدتُاعٞ

 املتٛشطات ايعُر امبٛر
 َٔ18- 22 

ش١ٓ

 َٔ22- 26 

ش١ٓ

 َٔ26 – 30 

 ش١ٓ

ش١ٓ  30َٔ 

فُا فٛم

أِٖ 

ايدٚافع

 *  *  0.192ش١ٓ 22 -18َٔ 

    0.095ش١ٓ 26 -22َٔ 

      ش١ٓ 30 – 26َٔ 

    ش١ٓ فُا فٛم 30َٔ 

( أْاا٘ زٛدااد فاارٚم  ات دالياا١ عسصااا١ٝ٥ مااني ايف٦اا١   19ٜتضااط َاأ مٝاْااات اجلاادٍٚ رقااِ   

شا١ٓ يصااحل ايف٦ا١ ايعُرٜا١      30ش١ٓ(، ٚايف١٦ ايعُرٜا١ ايا  انا  َأ      22-18ايعُر١ٜ َٔ  

، ٚايف١٦ ايعُرٜا١  ش١ٓ 22 -18َٔ   ا  ب٠، نُا ٜٛدد فرٚم مني ايف١٦ ايعُر١ٜ اي  زإاٚ

 يصاحل ايف١٦ ايعُر١ٜ ا  ب٠. ش١ٓ 26 -22َٔ 

 (20ددٍٚ رقِ  

ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ ايدٚافع 

 اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ أِٖ ايدٚافع
املتٛش  

 حلصامٞا

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

أِٖ ايدٚافع

2.190.50ايص١ٓ ايتشضب١ٜ

3.060.47* 2.220.46مهايٛرٜٛط

2.380.34دراشات عًٝا

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 َتٛشا  املصات٣ٛ   ( أْ٘ زٛدد فرٚم داي١ اسصا١ٝ٥ مني20ٜتضط َٔ مٝاْات اجلدٍٚ رقِ  

ايتعًُٝٞ ٚأِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُااعٞ، سٝاح ناْاا     

(، ٚملعرفا١ ايفارٚم ماني زًاو املصاتٜٛات      0.05ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ أقٌ َأ    3.06ق١ُٝ ف  

، ٚسصم ع٢ً ايٓتاا٥ر املٛياش١   ايتع١ًُٝٝ اشتخدّ ايباسجإ ا تبار أصير فرم َعٟٓٛ 

 اجلدٍٚ ايتايٞ، ٚناْا ايفرٚم يصاحل ايعًٝا.يف 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

يكٝاط ايفرٚقات ( اال تبار ايبعدٟ 21ددٍٚ رقِ  

مني َتٛش  املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ ايدٚافع اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 امبٛر
 املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ

ايص١ٓ  املتٛشطات

ايتشضب١ٜ

دراشات عًٝامهايٛرٜٛط

ايدٚافع أِٖ

 *   0.196ايص١ٓ ايتشضب١ٜ

 *  0.169مهايٛرٜٛط

   دراشات عًٝا

ٜتضط َٔ مٝاْات اجلدٍٚ أعمٙ أْ٘ زٛدد فرٚم مني ايص١ٓ ايتشضب١ٜ ٚايدراشات ايعًٝاا  

يصاااااحل ايدراشااااات ايعًٝااااا، نُااااا ناْااااا ٖٓاااااى فاااارٚم مااااني احلاصااااًني عًاااا٢ درداااا١     

 دراشات ايعًٝا أٜضا .ايبهايٛرٜٛط ٚايدراشات ايعًٝا يصاحل اي

 (22ددٍٚ رقِ  

 أِٖ اإلظباعات املتشكك١ َٔ ايتعر  يعبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

اإلظباعات املتشكك١ َٔ زعريو يعبهات ايتٛاصٌ 

 االدتُاعٞ

زٓطبل 

ام سد 

نبب

زٓطبل 

ام سد 

َا

ال زٓطبل

 
ش

املتٛ
 

ف
سلرا

ال
ا

ٖتُاّ 
ال

د١ ا
در

 

 َٔ ٜدٚر َا َتامع١ ع٢ً ايكدر٠ َٔ نهٓين

 ٜٚصر مصٗٛي١ سٛيٞ

79119758 ى
2.700.57

زٓطبل ام 

سد نبب % 75.618.85.5

ايعامل يف  دخ اي  ايتطٛرات َٛانب١
623293130 ى

2.470.71
زٓطبل ام 

سد نبب % 59.628.012.4

 ٚأشايٝب ددٜد٠ َٗارات َٓٗا أنتصب

ٚايع١ًُٝ اخلاص١ ظ٦ْٛٞ يف زفٝدْٞ ددٜد٠

620285141 ى
2.460.72

زٓطبل ام 

سد نبب % 59.327.213.5

 احلٝا٠ ييٛط ع٢ً ايتيًب يف زصاعدْٞ

َٓٗا ٚا رٚ 

502393151 ى
2.340.72

زٓطبل ام 

سد نبب % 48.037.614.4

 اآل رٜٔ ع٢ً ٚاإلْفتا  ا صدقا٤ َع ايتٛاصٌ
515343188 ى

2.310.76
زٓطبل ام 

اسد َ % 49.232.818.0

 َٓٗا ٚاإلشتفاد٠ اآل رٜٔ  ار  ع٢ً ايتعرف
404365277 ى

2.120.80
زٓطبل ام 

سد َا % 38.634.926.5

2.400.71املتٛش  ايعاّ
زٓطبل ام 

سد نبب

( إٔ أ ًااب اإلظاااباعات املتشككااا١ َااأ ايتعااار   22نُااا زعاااب مٝاْاااات اجلااادٍٚ رقاااِ   

ا زٓطبل ام سد نابب عًا٢ عٝٓا١ ايدراشا١ سٝاح ناإ املتٛشا  ايعااّ         يعبه١ زٜٛإ ناْ

( ٖٚاٛ َتٛشا  ٜكاع يف ايف٦ا١ ايجايجا١، ٚناْاا َأ اٖاِ زًاو          3( َأ   2.40يتًو اإلظاباعات   

ٔ  ٜادٚر  َا َتامع١ ع٢ً ايكدر٠ َٔ نهٓيناإلظباعات أْٗا  ٞ  َا ختٛشا    ٜٚصار  مصاٗٛي١  ساٛي
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  ادخ  ايا   ايتطاٛرات  ٛانبا١ رناس ايجااْٞ مل  (، ٚداا٤ يف امل 0.57( ٚعسلراف َعٝارٟ  2.70 

 ايتعرف(، ٚأ با  زٓطبل ام سد َا ع٢ً 0.71( ٚعسلراف َعٝارٟ  2.47ختٛش    ايعامل يف

 (.0.80(، ٚاسلراف َعٝارٟ  2.12ختٛش    َٓٗا ٚاإلشتفاد٠ اآل رٜٔ  ار  ع٢ً

 (23ددٍٚ رقِ  

اإلظباعات ايىنٛر ٚاإلْاخ زبعا  ملتٛش  أِٖ اال تبار ايتا٥ٞ يًعٝٓات املصتك١ً يكٝاط ايفرٚم مني 

 اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 اجلٓض اإلظباعاتأِٖ 
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ
 َصت٣ٛ ايدالي١ ق١ُٝ ت

اإلظباعاتأِٖ 
 2.420.42 نر

2.180.03*
 2.360.42اْج٢

 0.01ي١ عٓد َصت٣ٛ ** دا     0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

( أْ٘ ٜٛدد فارٚم ماني اياىنٛر ٚاإلْااخ يصااحل اياىنٛر       23مٝاْات اجلدٍٚ رقِ   زعب

ايااا  زكااا  ٚرا٤ اشاااتخداّ ٚشاااا٥ٌ ايتٛاصاااٌ    اإلظاااباعاتٚ ياااو مايٓصاااب١ يتعرياااِٗ  ٖاااِ  

 0.05ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ أقٌ َٔ  2.18االدتُاعٞ، سٝح ناْا ق١ُٝ ت  

 (24ددٍٚ رقِ  

اي  زك   اإلظباعاتايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  ايف١٦ ايعُر١ٜ ٚأِٖ ا تبار  ًٌٝ 

 ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 ايعُر اإلظباعاتأِٖ 
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

اإلظباعاتأِٖ 

 2.380.42ش١ٓ 22 -18َٔ 

4.130.006
 2.430.41ش١ٓ 26 -22َٔ 

 2.560.34ش١ٓ 30 – 26َٔ 

 2.360.51ش١ٓ فُا فٛم 30َٔ 

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

أْ٘ زٛدد فرٚم داي١ اسصا١ٝ٥ مني َتٛش  ايف١٦ ايعُرٜا١   (24رقِ  زعب مٝاْات اجلدٍٚ 

ٌ  اإلظباعاتٚأِٖ  االدتُااعٞ، سٝاح ناْاا قُٝا١      اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصا

(، ٚملعرفا١ ايفارٚم ماني زًاو ايف٦اات ايعُرٜا١       0.05ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ أقٌ َأ    4.13ف  

، ٚسصاام عًاا٢ ايٓتااا٥ر املٛيااش١ يف    اشااتخدّ ايباسجااإ ا تبااار أصااير فاارم َعٓااٟٛ     

 .( ش30١ٓ-26ايف١٦ ايعُر١ٜ َٔ  اجلدٍٚ ايتايٞ، ٚناْا ايفرٚم يصاحل 
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 اشتخداَات ايطًب١ ايصعٛدٜني يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

مني َتٛش  املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ  يكٝاط ايفرٚقات اال تبار ايبعدٟ  (25ددٍٚ رقِ  

اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اإلظباعات

 املتٛشطات ايعُر امبٛر
 َٔ18- 

ش١ٓ 22

 َٔ22- 

ش١ٓ 26

 َٔ26 – 

 ش١ٓ 30

ش١ٓ  30َٔ 

فُا فٛم

أِٖ 

اإلظباعات

  *   0.185ش١ٓ 22 -18َٔ 

  *  0.132ش١ٓ 26 -22َٔ 

      ش١ٓ 30 – 26َٔ 

ش١ٓ فُا  30َٔ 

فٛم

    

 

ش١ٓ(،  22-18( أْ٘ زٛدد فرٚم مني ايف١٦ ايعُر١ٜ َٔ  25ٚزعب مٝاْات اجلدٍٚ رقِ  

شا١ٓ(، نُاا زٛداد     30-26( يصاحل ايف١٦ ايعُرٜا١ َأ    ش١ٓ 30-26ٚايف١٦ ايعُر١ٜ َٔ  

يصااحل ايف٦ا١    شا١ٓ  30 – 26َأ  ٚايف٦ا١ ايعُرٜا١    شا١ٓ  26 -22َأ  فرٚم مني ايف١٦ ايعُرٜا١  

 ش١ٓ 30 – 26َٔ ايعُر١ٜ 

 (26ددٍٚ رقِ  

اي  اإلظباعات ا تبار  ًٌٝ ايتبأٜ ا سادٟ يكٝاط ايفرٚم مني َتٛش  املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ 

 زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 املصت٣ٛ ايتعًُٝٞ اإلظباعاتأِٖ 
املتٛش  

 احلصامٞ

االسلراف 

 املعٝارٟ

ق١ُٝ 

 ف

َصت٣ٛ 

 ايدالي١

اإلظباعاتأِٖ 

 2.190.50ايص١ٓ ايتشضب١ٜ

0.5680.57  2.220.46مهايٛرٜٛط

 2.380.34دراشات عًٝا

 0.01** داي١ عٓد َصت٣ٛ      0.05* داي١ عٓد َصت٣ٛ 

 

مااني َتٛشاا  زٛدااد فاارٚم داياا١ اسصااا١ٝ٥  ال ( أْاا٘ 26ٜتضااط َاأ مٝاْااات اجلاادٍٚ رقااِ    

   .اي  زك  ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اإلظباعاتاملصت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚأِٖ 
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 الخاتمة
أظارت ْتا٥ر ايدراش١ عم إٔ اييايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايع١ٓٝ َٔ طًب١ اجلاَعات احلهَٛٝا١  

يف َدٜٓا١ ايرٜااا  ٜصاتخدَٕٛ ٚشااا٥ٌ ايتٛاصاٌ االدتُاااعٞ معاهٌ دا٥ااِ يف احلصاٍٛ عًاا٢      

ًَٛات، نُا أظارت ايٓتا٥ر عم إٔ ايٓصا٤ أنجر اشتخداَا  َٔ ايردااٍ يتًاو ايٛشاا٥ٌ،    املع

ٚمٝٓا ايٓتا٥ر إٔ أفراد ايع١ٓٝ ٜكضٕٛ َأ شااع١ عم ثامخ شااعات َٜٛٝاا  يف زصافط َٚتامعا١        

زًو ايٛشا٥ٌ االدتُاع١ٝ، ٚإٔ طًب١ َرس١ً ايبهايٛرٜٛط ٖاِ أنجار َأ  بٖاِ اشاتخداَا       

 ج١ َٔ طًب١ ايص١ٓ ايتشضب١ٜ أٚ ايدراشات ايعًٝا. يتًو ايٛشا٥ٌ احلدٜ

ٚسٍٛ زفضٝمت أفراد ايع١ٓٝ يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ازضط إٔ ايٝٛزٝٛ  ٖٛ أنجار  

ايٛشا٥ٌ املصتخد١َ يف احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٚدا٤ يف املرنس ايجاْٞ زٜٛإ، ٚيف املرنس 

 ايجايح ايهٝو ثِ ايفٝصبٛى.  

   ٛ ٜإ نااإ أٖااِ ٚشاا١ًٝ يااد٣ املبشااٛثني، ًٜٝاا٘ ايٝٛزٝااٛ ، ثااِ       نُااا مٝٓااا ايٓتااا٥ر إٔ زاا

 ايفٝصبٛى يف املرنس ايجايح، مُٝٓا دا٤ ايهٝو يف املرنس ايرامع. 

ٖىٙ ايٓتٝذ١ ز ند َا أثبتت٘ ايعدٜد َٔ ايدراشات ساٍٛ عقبااٍ ظابا  املًُها١ ايعرمٝا١      

ُاااعٞ; ٚ يااو ايصااعٛد١ٜ ايهاابب يف ايصاآٛات ا  ااب٠ عًاا٢ اشااتخداّ ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدت 

يصااٗٛي١ اشااتخداَٗا ٚشاارع١ احلصااٍٛ عًاا٢ املعًَٛااات ٚا  بااار مٛاشااطتٗا، ٚزٓااٛ  ٚدااٛد٠       

 ذلتٜٛازٗا مما ال أهٔ ٚدٛدٙ يف ايٛشا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ ا  ر٣.

نُااا مٝٓااا ايٓتااا٥ر إٔ ٖٓاااى فرٚقااات ٚايااش١ مااني ايااىنٛر ٚاإلْاااخ يف اشااتخداَِٗ     

ات، سٝااح ازضااط إٔ ايااىنٛر أنجاار   يٛشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ يًشصااٍٛ عًاا٢ املعًَٛاا    

اشااااتخداَا  يًفٝصاااابٛى، ٚايٝٛزٝااااٛ ، ٚايهٝااااو، ٚيهاااآِٗ ٜتصااااإٚٚ َااااع اإلْاااااخ عٓااااد     

اشتخداَِٗ يتٜٛإ. ٚفُٝا خيص َتيب ايعُر، ازضط إٔ ا صاير شآا  َأ عٝٓا١ ايدراشا١ ٖاِ       

ا نجاار َتامعاا١ يًفٝصاابٛى  أٜاأ ٜٛزٝااٛ (، مُٝٓااا ٜٛدااد زكااار  مااني أعُااار عٝٓاا١ ايدراشاا١        

 صتخدَني يتٜٛإ ٚايهٝو.  امل

نُااا إٔ طاام  ايدراشااات ايعًٝااا ٜعتُاادٕٚ معااهٌ أناا  عًاا٢ زااٜٛإ عٓااد ر بااتِٗ يف  

احلصٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٜٚإنس اٖتُاّ طم  ايبهايٛرٜٛط ع٢ً ايهٝاو، مُٝٓاا ٖٓااى    

 زكار  مني املصتٜٛات اجلاَع١ٝ يع١ٓٝ ايدراش١ يف اشتخداَِٗ يًفٝصبٛى ٚايٝٛزٝٛ .  

يٓتااا٥ر إٔ ٖٓاااى عااددا  َاأ املٛيااٛعات املبشٛثاا١ معااهٌ دا٥ااِ يف ٚشااا٥ٌ   نُااا مٝٓااا ا

ايتٛاصٌ االدتُاعٞ َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايدراش١، سٝح ازضط إٔ املٛيٛعات ايإف١ٝٗٝ قاد داا٤ت   
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يف املرزب١ ا ٚم، ٚاملٛياٛعات االدتُاعٝا١ يف املرزبا١ ايجاْٝا١، ٚداا٤ت املٛياٛعات ايجكافٝا١        

 ايجايج١ َٔ ٖىٙ ايف١٦. ٚايتك١ٝٓ ٚايد١ٜٝٓ يف املرزب١ 

أَا املٛيٛعات املبشٛث١ أسٝاْا َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايدراش١ فتتُجٌ يف املٛيٛعات ايرٜايا١ٝ،  

ًٜٝٗااا املٛيااٛعات املتعًكاا١ معاا ٕٚ املاارأ٠ َٚاأ ثااِ املٛيااٛعات ايصٝاشاا١ٝ. ٖااىا ٚقااد دااا٤ت        

  ٌ  املٛيااٛعات االقتصاااد١ٜ ن قااٌ املٛيااٛعات ،جااا  يف ٚشااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ َاأ قباا

 ع١ٓٝ ايدراش١.  

نُا ازضط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ايردااٍ ٜٗتُإٛ أنجار ماملٛياٛعات ايصٝاشا١ٝ ٚاالقتصااد١ٜ       

ٚايرٜاي١ٝ، مُٝٓا ٜإنس اٖتُااّ اإلْااخ يف املٛياٛعات املتعًكا١ مااملرأ٠، ٜٚعاإى اجلٓصاإ        

يف االٖتُااااااّ ماملٛياااااٛعات اير٥ٝصااااا١ٝ اال ااااار٣ نايدٜٓٝااااا١، ٚاالدتُاعٝااااا١، ٚايجكافٝااااا١،   

 ، ٚايتك١ٝٓ.  ٚايإف١ٝٗٝ

ٚفُٝا خيص ايعُر فكد زابني إٔ ايف٦اات ا نا  شآا  ٚا نجار زعًُٝاا  نٝاٌ عم َتامعا١         

املٛيااٛعات ايصٝاشاا١ٝ ٚاالقتصاااد١ٜ، مُٝٓااا ٜتذاا٘ ايعاابا  ا صااير شاآا  ملتامعاا١ املٛيااٛعات   

ايإفٝٗٝااا١ ٚايرٜايااا١ٝ، نُاااا إٔ طااام  ايدراشاااات ايعًٝاااا أًٝااإٛ عم َتامعااا١ املٛياااٛعات  

١ ٚاالدتُاع١ٝ أنجر َٔ  بِٖ، نُا زرناس اٖتُااّ طًبا١ َرسًا١ ايبهاايٛرٜٛط      ايصٝاشٝ

عًااا٢ املٛياااٛعات ايإفٝٗٝااا١ ٚظااا ٕٚ املااارأ٠، ٚناااإ اٖتُااااّ طًبااا١ املرسًااا١ ايتشضاااب١ٜ          

 ماملٛيٛعات ايرٜاي١ٝ ٖٚٛ َا ٜٓاشب ٖىٙ ايف٦ات ناَا .  

دٚافع ايا  زكا    زعب ايدراش١ م ٕ ع١ٓٝ ايدراش١ ناْا زٛافل ام سد َاا عًا٢ أٖاِ ايا    

اي   ع٢ م ٚيٜٛا١ َكارْا١ ميبٖاا، ٚناْاا َأ       ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚرا٤ اشتخداّ ٚشا٥ٌ

 ٚقادر٠  عَتاعاا  أنجار   ْٗاا اِٖ ايدٚافع أْٗا زتٛافل َع َٝٛيٞ ٚزهاٜٛٓ  ايعخصا١ٝ، زًٝٗاا    

، ٚأ ااابا  الرزفاااا  َعااادٍ محاٜااا١ ايبٝاْاااات  ايفاااراغ أٚقاااات ٚنضااا١ٝ ايٛقاااا اشاااتٗمى عًااا٢

صاا١ٝ مٗااا َكارْاا١ ميبٖااا، ٚنااإ اياادٚافع يااد٣ ايااىنٛر أنجاار َاأ َجًٝتٗااا يااد٣      ٚاخلصٛ

( شا١ٓ، نُاا ناإ    30ايٓصا٤، ٚناْا ٖٓاى فرٚم يصاحل ايف١٦ ايعُر١ٜ اي  أنا  َأ    

ٚشاا٥ٌ  يادٚافعِٗ سلاٛ اشاتخداّ    ٖٓاى فرٚقات يصاحل طًب١ ايدراشات ايعًٝا ٚ يو مايٓصاب١  

 .ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

باعات املتشكك١ َٔ ايتعر  يعبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ف ظاارت  اَا مايٓصب١ يإظ

ايدراش١ احلايٝا١ أ ًاب اإلظاباعات املتشككا١ َأ ايتعار  يعابه١ زاٜٛإ ناْاا زٓطبال ام           

ٔ  نهآين سد نبب ع٢ً ع١ٓٝ ايدراش١، ٚناْا َأ اٖاِ زًاو اإلظاباعات أْٗاا        ايكادر٠  َا

ٔ  ٜادٚر  َا َتامع١ ع٢ً ٞ  َا  ايتطاٛرات  ٛانبا١  املرناس ايجااْٞ مل  ، ٚداا٤ يف ٜٚصار  مصاٗٛي١  ساٛي

 اآل ااارٜٔ  ااار   عًاا٢  ايتعااارف، ٚأ اابا  زٓطباال ام ساااد َااا عًاا٢     ايعاااامل يف  اادخ  اياا  

ٚنإ اإلظباعات يد٣ ايىنٛر أنجر َٔ َجًٝتٗاا ياد٣ ايٓصاا٤، ٚناْاا     ، َٓٗا ٚاإلشتفاد٠

 .ش١ٓ 30 – 26َٔ ٖٓاى فرٚم يصاحل ايف١٦ ايعُر١ٜ 
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 توصيات الدراسة: 
 

٤ َاا زٛصاًا عيٝا٘ ْتاا٥ر ايدراشا١ َٚاد٣ اإلقبااٍ ايهابب عًا٢ اشاتخداّ ٚشاا٥ٌ            يف يٛ

ايتٛاصااٌ االدتُاااعٞ َاأ قبااٌ ايعاابا  عاأ  بٖااا َاأ ٚشااا٥ٌ اإلعاامّ ايتكًٝدٜاا١، ٜٛصااٞ        

 ايباسجإ خا ًٜٞ:

         ايااادع٠ٛ الشاااتخداّ ٚشاااا٥ٌ ايتٛاصاااٌ االدتُاااااعٞ َااأ قباااٌ امل شصاااات احلهَٛٝاااا١

َاع ايعابا  يف اجملتُاع، نْٛٗاا ا شار  ٚا نجار       ٚاخلاص١، عٓد اير ب١ يف ايتٛاصٌ 

 نفا٠٤ يف عٜصاٍ رشا٥ًِٗ.

         ;ٌدعاا٠ٛ املختصااني يف ايكطاعااات املختًفاا١ عم دعااِ امبتاا٣ٛ ايرقُااٞ يف ٖااىٙ ايٛشااا٥

 يًُشافع١ ع٢ً ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚاجملتُع١ٝ.  

      دع٠ٛ اجلٗات املع١ٝٓ مايعبا  يف  ٝع امل شصاات احلهَٛٝا١ ٚاخلاصا١ يتابين ايا اَر 

 املٛد١ٗ يتدرٜب ايعبا  َٚصاعدزِٗ الشتخداّ زًو ايٛشا٥ٌ نُٓتذني ٚيٝض َتامعني.

         ٔايدع٠ٛ يًتٛشع يف مراَر ايإفٝ٘ املٓضابط١ يف اجملتُاع  اصا١ معاد اإلقبااٍ ايهابب َا

 ع١ٓٝ ايدراش١ ع٢ً َتامع١ املٛيٛعات ايإف١ٝٗٝ ع٢ً زًو ايٛشا٥ٌ.

     السكاا١ َٚصااتُر٠ عاأ االشااتخداَات     دعاا٠ٛ ايباااسجني ٚا نااادأٝني يًكٝاااّ مدراشااات

املختًف١ يٛشا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف  ٝع َٓاطل املًُه١.  
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املراجع

http://www.slideshare.net/ismail_ab%20/2013-30073977
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2391971/SOSM18-report-online-.pdf
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http://samc.org.sa/1035.html
http://samc.org.sa/1035.html
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 

 

 

 

 
 

اسرترترترتجاات تلت امل لعرترترترت  عرترترترت    

وسرترترترترترترترترتلل  ا  رترترترترترترترترت   مرترترترترترترترترت ث 

امللحرترترترترترت الم ا   عرترترترترترتتم   

 اموزارات امس ودية
دراسرترترترتة عسرترترترتحتة  مرترترترتت  تنيرترترترتة عرترترترت  امللحرترترترت الم  

 ا   عتم

 
 

 أ. ماجد الجريوي
 كلٔ٘ اآلداب -حماضر بكصه االعالو 

 جامع٘ امللك شعْد
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 ملخـــص
 

اشععتاتٔحٔاا اساعامعع  معع  ّشععا   االعععالو سععةٚ املا ععة   ا عالمععٔ       تصعععٙ ٍععلِ اسة اشعع٘    ّضعع   

 ّٓافرع مً ٍلا اهلةف اسر ٔض جمنْع٘ تصاؤالا ٍّٕ: اسْزا اا اسصعْدٓ٘

.عالو  ّاجلَْ مةٚ شرع٘ جتاّب املا ةث اسرمسٕ م  ّشا   ا  ما 

علٙ  جياد حلْل الٖ خالف ٓك  ب  امليشئ٘ ّّشا   االعالو.املا ةث اسرمسٕ  قة ٗمةٚ  ما 

سلحَاا فٔنا بٔيَهاملا ةث اسرمسٕ  تعاٌّمةٚ  ما 

سكاف٘ ّشا   اساْاص  سلْصْل سإلعالمٔ  ّاجلنَْ .املا ةث اسرمسٕ  اشاخةاومةٚ  ما 

.ةث اسرمسٕ سلرد علٙ اٖ اشافصا  اّ تص ٔح اٖ معلْم٘مةٚ تْفر اسصالحٔ٘ اسكامل٘ سلنا  ما 

علععٙ املا ععةث اسرمسععٕ   قععة ٗ ٚ، مععا مععة مععةٚ اساععساو املا ععةث اسرمسععٕ باملْضععْعٔ٘    ععرحَه    مععا 

 جياد قاعةٗ بٔاىاا سإلعالمٔ  ّاجلَاا ّاألحةاث.

.مةٚ معرف٘ املا ةث اسرمسٕ خلصا ص اجلنَْ  ّاجملان  ّّشا   االعالو ما 

ة اش٘   ا ا ٍا امليَحٕ علٙ ميَخ املصح سلحنَْ  املصعاَةف ّفكعاأل ألٍعةاف اسة اشع٘،  ّاعانعة      ّتعانة اس

اسباحععع    بععع  بٔاىعععاا اسة اشععع٘ املٔةاىٔععع٘ علعععٙ االشعععاباى٘ االسكتّىٔععع٘ بَعععةف ا صعععْل علعععٙ اسبٔاىعععاا  

ت أٍععةاف املطلْبعع٘ ّفكععاأل ألٍععةاف اسة اشعع٘ بْاشععط٘ صعع ٔف٘ االشععابٔاٌ. ّة اعععةاد اسصعع ٔف٘ ّاسعع   طعع     

اسة اش٘، ٓاكٌْ جمان  اسب   مً بٔع  املا عة   االعالمعٔ    اسعْزا اا اسصععْدٓ٘ كعً أمكعً تْزٓع          

( شي٘ حٔ  اصعب ت اجلَعاا   61( عاماأل، ّشيْاا خربِ )22ّكاٌ ماْشط أعنا ٍه )( 24علَٔه ّعةدٍه )

ْد  صٔة معً اسعالقعاا اسكعب     تعانة علٙ اخأا  ذّٖ اخلربٗ ّاساحرب٘ سابؤ ٍلا امليصب باالضاف٘ ا  ّج

 اس  ٓربطُ باالعالمٔ  ّّشا   االعالو ، ّقة  أشفرا اسة اش٘ املٔةاىٔ٘ عً عةٗ ىاا ح مً أٍنَا:

(.2.64ّذسك مباْشط ) شرع٘ جتاّب م  ّشا   ا عالو  ّاجلَْ سةٓ٘ املا ةث اسرمسٕ أٌ    

ٖ خععالف ٓكعع  بعع  امليشععئ٘ ّّشععا    أىععُ دا نععاأل سععةٚ املا ععةث ا عالمععٕ اسكععة ٗ علععٙ  جيععاد حلععْل ال    

(.2.44االعالو مباْشط )

(.6.41ال ْٓجة أٖ تعاٌّ ب  املا ةث اسرمسٕ سلحَاا فٔنا بٔيَه مباْشط )   

ٓصععاخةو كافعع٘ ّشععا   اساْاصعع  سلْصععْل سإلعالمععٔ  ّاجلنَععْ  مباْشععط     املا ععةث اسرمسععٕأٌ   

(8.11.)

٘  اسصععالحٔ٘ اسكاملعع٘ سلعع ٓاععْفر سععةٚ املا ععةث اسرمسععٕ       رد علععٙ اٖ اشافصععا  اّ تصعع ٔح اٖ معلْمعع

(.8.11مباْشط )

(.4..6ٓلاسو املا ةث اسرمسٕ باملصةاقٔ٘ ّعةو تسٓٔف اسْقا   ّذسك مباْشط )   

ال ْٓجة سعةٚ املا عةث اسرمسعٕ اسكعة ٗ علعٙ  جيعاد قاععةٗ بٔاىعاا ساعالمعٔ  ّاجلَعاا ّاألحعةاث              

(.4.44مباْشط )

املعرف٘ خبصا ص ّشا   ا عالو ّا عالمٔ  مباْشعط حصعابٕ     اسباأل ٓكٌْ سةٚ املا ةث اسرمسٕ  

(4.1.  .) 
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 :عق عة

 مدخل إلى موضوع الدراسة:
سكااْ االطاطااٚٞ اهاع تتعٌااذ عوٚٔاا ادتٔااات    خ اهشمسااٛ ٗاساذ ًااّ آاٍ ا   باات املتشاذ  

هٚٞ اختٚاس ًّ ٓ٘ املتشذخ اهشمساٛ اهازٜ طاٌٚجى ادتٔاٞ اًااَ      آٗحتشص عوٟ اهعِاٙٞ بذقٞ يف 

تٛ رهم االٓتٌاَ اهباهغ مبوف املتشذخ اهشمسٛ اًتذادا هالٓتٌاَ اهلاب  اهازٜ   أادتٌٔ٘س. ٗٙ

اهلج  ًّ ادتٔات يف االُٗٞ االخا ٝ   أدسكتعاًٞ سٚح عتعٟ بٕ قظٍ اهعالقات اه اصبح 

االٌٓٚااٞ اهباه ااٞ ااازا اهدظااٍ بعااذ طااِ٘ات ه٘ٙوااٞ م عتعااٟ ٓاازا اهدظااٍ بآتٌاااَ كااب  يف      

اهاذٗس اهشٙاادٜ ٗاهلاب      اهعاًاٞ ُعا   تٛ االٓتٌااَ بدظاٍ اهعالقاات    ٙاأ ٗ املِؼاتت. اهعذٙذ ًاّ  

ٛ  ٛاهاذاخو صاى ًاع ادتٌٔا٘س    ٝ ٗحتذٙذا يف اهت٘اأٜ ًِؼاهزٜ ٙوعبٕ ٓزا اهدظٍ    .اٗ ارتااسد

سٚح اضشت ادتٔات عوٟ تدذٍٙ ُفظٔا بؼلى شتاهف ًٗتٌٚض هوذٌٔ٘س ٗخص٘صا يف ظى 

 2030 حتدٚاا االٓاذال املشدا٘ٝ ًِٔاا يف سلٙاٞ املٌولاٞ اهعشبٚاٞ اهظاع٘دٙٞ         إىلطعٛ ادتٔاات  

ٕٚ اهاذاخوٛ  اهع تتطوب ًّ ادتٔات تعضٙض ًبذأ اهؼفافٚٞ ٗاهت٘اصى اهذا٢ٍ ًع ادتٌٔا٘س بؼاد  

 ًؼاارتكٞ دٔااات رات عالقااٞ  –مجٔاا٘س  –اعااالَ  )ٗطااا٢ىٗارتاااسدٛ ٗاملتفااش  ًااّ االخاا   

ًطاهباإ باهت٘ضااٚح هوذٌٔاا٘س آااذافٔا اهااع تظااعٟ هتشدٚدٔااا يف    اصاابشتْ ادتٔااات أكٌااا 

قظاااَ أٗكاااْ هضاًااا عوااٟ االٓتٌاااَ اهباااهغ ب  اهشلٙااٞ.اهشلٙااٞ ًٗااآٛ املٌلِااات هتشدٚااا تواام  

ادتٔااات تفعٚااى دٗس املتشااذخ اهشمسااٛ ٗاعااادٝ صااٚاشٞ ًٔاًاإ باهؼاالى   اهعالقااات اهعاًااٞ يف

ٓاٛ    1)  2014)اهع٘يف، 2005 ٗتعذ ٗصاسٝ اهذاخوٚٞ يف عاَ  اهعصش.اهزٜ ٙت٘ا٢ٍ ًع ًتطوبات 

هاضَ زتواع اها٘صاس١ يف عااَ     أٗي ادتٔات اذتلً٘ٚاٞ اهاع اطاتشذثت ٓازا املِصاب يف ساني       أ

 ااا. ًٞ ٗاالدٔضٝ اذتلً٘ٚٞ تعاٚني ًتشاذخ سمساٛ    اه٘صاسات ٗاا٣ٚات ٗاملؤطظات اهعا 2009

اهااذٗس اهاازٜ ٙدااَ٘ باإ املتشااذخ اهشمسااٛ يف تدااذٍٙ      ٌٓٚااٞ ارتطاا٘ٝ كتأكٚااذ ٓاازٖ  ٗتااأتٛ

املعوً٘ااات ًااّ ادتٔااٞ اىل ادتٌٔاا٘س باالضااافٞ اىل االدابااٞ عوااٟ اطتفظاااسات اهااع تااذٗس هااذ٠   

ع عوااٟ عاااتا املتشااذخ ْ املٔاااَ اهااع تدااإُٗعااشا الٌٓٚااٞ ٗسظاطااٚٞ ٓاازا املِصااب فاا  ادتٌٔاا٘س.

اهشمسٛ كج ٖ ا ًش اهزٜ دفع بادتٔات ه٘ضع اػارتاهات ًٗ٘اصافات عذٙاذٝ ملاّ ٙظاتطٚع      

ًى١ ٓازا املِصاب اهازٜ ٙعتا  ٓا٘ اه٘ادٔاٞ هوٌِؼاأٝ اًااَ ادتٌٔا٘س . ٗم تعاذ ًٔااَ املتشاذخ             

اهشمساٛ ستصا٘سٝ عواٟ ًِصاات ستاذٗدٝ كٌااا كااْ يف اهظاابا باى اْ اهتطادٍ يف اعااذاد          

عالَ ٗتِ٘عٔا بؼدٚٔا اهتدوٚذٜ ٗاهشقٌٛ طآٍ يف صع٘بٞ ًٔااَ  املتشاذخ اهشمساٛ    ٗطا٢ى اال

ْ ٙلْ٘ ًتٚدعا عوٟ ًذاس اهَٚ٘ ملا ٙطشح يف توام اه٘طاا٢ى عاّ ادتٔاٞ     أر اصبح هضاًا عوٕٚ إ

ًٗآٛ االطتفظاسات اهع تتطوب ًِٕ ت٘ضٚح ٗاالهشٗسات اهع تظتشا اهاشد عوٚٔاا . ٗعوٚإ    
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ٜ دٔٞ ٙتطواب تا٘ف  ب٣ٚاٞ خصابٞ هوٌتشاذخ هوعٌاى       ااَ  إاحمل٘سٜ ْٗ هعب ًجى ٓزا اهذٗس إف

ٗقات   أطاش  ٗميلّ حتذٙذ ًدً٘ات توم اهب٣ٚٞ املجاهٚاٞ هوٌتشاذخ يف تا٘ف  املعوً٘اٞ هذٙإ يف      

ىل ًاِح املتشاذخ اهصاالسٚٞ ٗاهجداٞ كافاٞ      إًّ قبى اهدطاعات امل٘د٘دٝ يف املِؼاٝ باالضاافٞ  

تفاااعال ٗتعاهٚاا ًااع ٗطاا٢ى ا عااالَ    أكجاش ٗجتعواإ  توام املدً٘اات تظاأى ًاّ ًٔاااَ املتشاذخ    

ْ ِٓااان اهعذٙااذ ًااّ اهظااٌات    إٌٓٚااٞ دٗس ًٗٔاااَ املتشااذخ اهشمسااٛ فاا    ُٗعااشا   ٗادتٌٔاا٘س.

ٗامل٘اصفات اه٘ادب ت٘افشٓا يف املتشذخ سٚح م تعذ ًتطوبات ٓزا املِصاب ًدتصاشٝ عواٟ    

ٔاٍ اْ تلاْ٘ تشكٚباٞ    منا ِٓان اهعذٙذ ًّ اهظٌات اهع باات ًاّ امل  إدادٝ اهتشذخ فدط ٗإ

ملااَ املتشاذثني اهاشمسٚني    إػدص املتشاذخ اهشمساٛ. ٗتظاعٟ ٓازٖ اهذاسطاٞ اىل ًعشفاٞ ًاذ٠        

هوذٔات با دٗاس املطو٘بٞ ًٍِٔ ٗاملٔاَ اهعذٙاذٝ اه٘اقعاٞ عواٟ عااتدٍٔ ٗقاذستٍٔ عواٟ اهتذااٗ         

       ٞ  ًع اهتطدٍ اهلب  ًّ ٗطا٢ى االعالَ ٗطاشعٞ ثجٔاا عاّ املعوً٘اٞ كاٍ تظاتٔذل اهذاسطا

اىل ًعشفٞ اطاهٚب اهِؼش االعالًٛ اهع ٙداَ٘ بٔاا املتشاذثْ٘ االعالًٚاْ٘ ٗعالقاات ادتٔاات       

ًع االعالًٚني ٗاالطرتتٚذٚات املتبعٞ يف االُتاز االعالًٛ ٗرهم ًّ خالي االطا٣وٞ املطشٗساٞ   

عوٟ  عِٚٞ اهذساطٞ ٗاملتٌجوٞ يف املتشذثني اهشمسٚني هوذٔات كٌا مت ٗضع عاذد ًاّ االطا٣وٞ    

عٚااٞ هوذساطااٞ ٗاهااع تاااتٛ اًتااذادا هوظاا٘اي اهش٢ٚظااٛ ٗاملتٌجااى يف ًاًااذ٠ االًاااَ اهتاااَ           اهفش

هوٌتشاذثني اهااشمسٚني مبٔااسات اهتعاااهٛ ًاع ٗطااا٢ى االعاالَ . ٗختاًاااَ ظتاب اهتاكٚااذ عوااٟ      

آٌٚٞ ٗقٌٚٞ دٗس املتشذخ اهشمسٛ اهازٜ اضاشٟ اه٘ادٔاٞ االٗىل هوٌِؼااٝ اًااَ ادتٌٔا٘س ٗاْ       

ٌٔاا٘س طااآٍ يف صٙااادٝ املظاا٘هٚات اه٘اقعااٞ عوااٟ عاااتا املتشااذخ        تِاااًٛ ٗتطاادٍ اعااذاد ادت  

اهشمسااٛ . كٌااا ظتااب اهتاكٚااذ عوااٟ اْ اهتعاااهٛ ًااع ادتٌٔاا٘س ٗاالدابااٞ عوااٟ اهشٗساااتٍٔ     

ٗاطتفظاساتٍٔ م ٙعذ اًاشا ثاُ٘ٙاا هوذٔاات  باى اصابح اًاشا اطاطاٚا ااٍ ٗباات  ميجاى عصاب            

ا٢ى ملِصات اهت٘اصاى االدتٌااعٛ  ار   س٢ٚظٛ يف ًٔأًا ضت٘ اجملتٌع ٗخص٘صا ًع اهتط٘س اا

م ٙعذ االًش كٌا كاْ يف اهظابا سني كاْ ادتٌٔ٘س ٓ٘ ًّ ِٙتعش املعوً٘ٞ تدذَ هٕ ٠ٌّ 

قبى ادتٔات بى اختوفت املعادهٞ سٚح اصبح ادتٌٔا٘س ٓا٘ املباادس ٗاهازٜ ٙبشاح عاّ املعوً٘اٞ        

عوً٘اٞ ًاّ هاشل    ٗٙشٙذ اذتص٘ي عوٚٔاا يف اطاش  ٗقات ًاّ قباى ادتٔاٞ ٗاال الضاطش الخاز امل        

 امل و٘هٞ اٗ االػاعٞ.االخباس  اخش االًش اهزٜ ٙ٘دٜ اىل ُؼ١٘ 

 الدراسة: مشكلة
. سٚح ً٘ض٘  املتشذخ اهشمسٛكؼفت اهذساطات اهظابدٞ ُذسٝ اهبش٘خ اهع تِاٗهت 

اهجدٞ ٗتِاٗهت دساطات أخش٠  ث  ٗاالقِا  هوٌتشذثنيأعوٟ داُب اهتتِاٗهت بعض اهذساطات 

مسٛ ًٗذ٠ ًصذاقٚتٕ ٗقذستٕ عوٟ اػبا  سشبات االعالًٚني ٗادتٌٔ٘س يف املتشذخ اهش

عذَ سضا اهدا٢ٌني عوٟ ٗتِاٗهت دساطات أخش٠ ٗٓٛ احملوٚٞ  باالخباس ٗطشعٞ اهتعاهٛ ًعٔا
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

هٚٞ عٌى آسٝ ٗد٘د شًِٗصات االعالَ ٗاالعالًٚني ًّ ًظت٠٘ املتشذثني اهشمسٚني ًع ض

. ًّٗ ثٍ م ِٙى ٗضع ٛ ٗاملتشذخ اهشمسٛٗاضشٞ حتذٙذ هبٚعٞ اهعالقٞ بني االعالً

 اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات اهظع٘دٙٞ

 ٗٓ٘ ًا حتاٗهٕ اهذساطٞ اهشآِٞ.

أهمية الدراسة:
تلٌّ أٌٓٚٞ ٓزٖ اهذساطٞ يف اهعذٙذ ًّ االعتباسات ٗٓٛ:

 مبٔاسات  اهشمسٚنياَ املتشذثني إمل تظعٟ ٓزٖ اهذساطٞ عوٟ اهتعشل عّ ًذ٠

 اهت٘اصى ًع ادتٌٔ٘س ٗٗطا٢ى االعالَ

 تظعٟ ٓزٖ اهذساطٞ اىل قٚاغ ًظت٠٘ املصذاقٚٞ هذ٠ املتشذثني اهشمسٚني  

  تظعٟ ٓزٖ اهذساطٞ يف اهتعشل عوٟ قذسٝ املتشذثني عوٟ ًذ دظ٘س ت٘اصى ًع

  ٗطا٢ى االعالَ

 ٙطشح  ني اهشمسٚني اىل حتوٚى ًاتظعٟ ٓزٖ اهذساطٞ اىل ًعشفٞ ًذ٠ قذسٝ املتشذث

  س٘ي املِؼأٝ يف ٗطا٢ى االعالَ

  َتظعٟ ٓزٖ اهذساطٞ يف اهتعشل عوٟ ًذ٠ ت٘فش اهب٣ٚٞ املجاهٚٞ ٗاهذعٍ اهالص

  هوٌتشذخ اهشمسٛ

 :وتساؤالتها الدراسة أهداف
ىل حتدٚا ٓذل س٢ٚظٛ ٗاملتٌجى يف اهتعشل عوٟ ًذ٠ املاَ املتشذثٚني إٗتٔذل اهذساطٞ 

اهتعاهٛ ًع ٗطا٢ى االعالَ ٗادتٌٔ٘س ِٗٙبجا ًّ ٓزا ااذل اهش٢ٚظٛ  ني مبٔاساتاهشمسٚ

 ٗٓٛ:اهعذٙذ ًّ االٓذال اهفشعٚٞ 

 ٟطشعٞ جتاٗ  املتشذخ اهشمسٛ ًع ٗطا٢ى اإلعالَ ٗادتٔ٘س اهتعشل عو.

 ٝعوٟ إظتاد سو٘ي  ٜ خالل ٙدع بني املِؼ٣ٞ املتشذخ اهشمسٛ  اهتعشل عوٟ قذس

 ٗٗطا٢ى االعالَ. 

 هوذٔات فٌٚا بٍِٚٔ. املتشذخ اهشمسٛ  هتعشل عوٟ ًذ٠ تعاْٗا 

 ً ٟهلافٞ ٗطا٢ى اهت٘اصى هو٘ص٘ي املتشذخ اهشمسٛ  اطتدذاَذ٠ اهتعشل عو

هإلعالًٚني ٗادتٌٔ٘س. 

  ًٟذ٠ ت٘فش اهصالسٚٞ اهلاًوٞ هوٌتشذخ اهشمسٛ هوشد عوٟ اٜ اهتعشل عو

 .اطتفظاس اٗ تصشٚح اٜ ًعوً٘ٞ
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  ٟيف هشسٍٔ باملصذاقٚٞاملتشذخ اهشمسٛ  ًذ٠ اهتضاَاهتعشل عو. 

  ٟعوٟ إظتاد قاعذٝ بٚاُات هإلعالًٚني املتشذخ اهشمسٛ  قذسًٝذ٠ اهتعشل عو

ٗادتٔات ٗا سذاخ. 

  ًٟذ٠ ًعشفٞ املتشذخ اهشمسٛ رتصا٢ص ادتٌٔ٘س ٗاجملتٌع ٗٗطا٢ى اهتعشل عو

  .االعالَ

 تساؤالت الدراسة :
 اهتظالي اهش٢ٚظٛ :

  ٌتشذثني اهشمسٚني مبٔاسات اهتعاهٛ ًع ٗطا٢ى اإلعالَملاَ  هوإًاًذ٠ 

 اهتظالالت اهفشعٚٞ :

  قذسًٝاًذ٠ طشعٞ جتاٗ  املتشذخ اهشمسٛ ًع ٗطا٢ى اإلعالَ  ٗادتٔ٘س ًاًذ٠ 

 عوٟ إظتاد سو٘ي الٜ خالل ٙدع بني املِؼ٣ٞ ٗٗطا٢ى االعالَ املتشذخ اهشمسٛ 

   هوذٔات فٌٚا بِٚٔاملتشذخ اهشمسٛ  تعاًْٗاًذ٠ ٍ 

  هلافٞ ٗطا٢ى اهت٘اصى هو٘ص٘ي هإلعالًٚني املتشذخ اهشمسٛ  اطتدذاًَاًذ٠

ٗادتٌٔ٘س 

  ًٗاًذ٠ ت٘فش اهصالسٚٞ اهلاًوٞ هوٌتشذخ اهشمسٛ هوشد عوٟ اٜ اطتفظاس ا

تصشٚح اٜ ًعوً٘ٞ 

  ٛيف هشسٍٔ  باملصذاقًٚٞاًذ٠ اهتضاَ املتشذخ اهشمس

  اُات هألعالًٚني ٗادتٔات عوٟ إظتاد قاعذٝ بٚاملتشذخ اهشمسٛ  قذسًٝاًذ٠

ٗا سذاخ 

  ًَاًذ٠ ًعشفٞ املتشذخ اهشمسٛ رتصا٢ص ادتٌٔ٘س ٗاجملتٌع ٗٗطا٢ى االعال 

الدراسات السابقة
رٓبت ٗقذ مت تِاٗي ً٘ض٘  املتشذخ اهشمسٛ يف اهعذٙذ اهذساطات ٗاملشادع سٚح

٢٘ٔا تدٍٚٚ ىل اهتعشل عوٟ ًعاٙ  اهع ٙطٍ عوٟ ضإ  2) دساطٞ 

املتشذثني االعالًٚني املؼٔ٘سّٙ ٗقاًت اهذساطٞ عوٟ افرتاض اْ املصذاقٚٞ هٚظت املعٚاس 

اه٘سٚذ هتدٍٚٚ املتشذثني ٗقذ اعتٌذت اهذساطٞ عوٟ ًِٔر املظح ٗقذ ت٘صوت اهذساطٞ اىل 

ٗطعت دساطٞ اْ ًعاٙ  تدٍٚٚ املتشذثني تِشصش يف د٘اُب عذٖ يف ًدذًتٔا املصذاقٚٞ .
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

ىل اهتعشل عوٟ تاث  اهعٔ٘س اهظابا هوٌتشذثني إ  3) 

االعالًٚني عوٟ صٙادٝ اهدذسٝ عوٟ االقِا   ٗقذ ت٘صوت اهذساطٞ اىل ِٓان ظشٗل ٗع٘اًى 

ًجى ػٔشٝ املتشذخ ٗٗض٘ح اهشطاىل ت٘ثش عوٟ ًظت٠٘ االقِا  ٗقذ عٌذت اهذساطٞ عوٟ 

املِٔر اه٘صفٛ 

عالَ يف إلىل ضشٗٗٝ االطتعاُٞ خبشظتٛ اإ   2010)   4)٘داُٛٗت٘صوت دساطٞ اهظ

ًِٚٞ اهعظلشٙٞ عتٚح ٙتٍ تعٍٚٚٔ يف ًلتب اهِاها االعالًٛ ٗامللاتب طظات ا ؤامل

االعالًٚٞ سٚح تِاٗهت دساطٞ اهظ٘داُٛ دٗس اهِاها االعالًٛ يف اداسٝ االصًات يف اهعشاق 

 ًعتٌذا يف رهم عوٟ ًِٔر حتوٚى املطٌْ٘.

ثش مسات أ  اهتعشل عوٟ 2011)  5)  هت دساطٞ ٗساٗ

عالًٚني املؼٔ٘سّٙ يف محالت اهت٘عٚٞ االعالًٚٞ عوٟ ستاسبٞ ظآشٝ اهدٌاس املتشذثني اإل

كجش عوٟ مسات املتشذثني اهشمسٚني ًّ سٚح أبني اهؼبا  كٌا طعت اهذساطٞ هوتعشل 

ٍٓ خصا٢ص أْ االقِا  ًّ أىل إاهذساطٞ املصذاقٚٞ ٗقذستٍٔ عوٟ االقِا  ٗقذ ت٘صوت 

املتشذثني االعالًٚني املؼٔ٘سّٙ سٚح ت٘دٜ املعادتٞ اهظوٌٚٞ هوشطاهٞ املطو٘بٞ يف اسذخ 

ت   يف اهظو٘ن كٌا ت٘صوت اهذساطٞ اىل اْ اهت٘افا بني اهشطاهٞ ٗاتوٌتشذخ ٙعطٛ 

 .ًصذاقٚٞ هوشطاهٞ . ٗمت اطتدذاَ املِٔر االطتِباهٛ يف ٓزٖ اهذساطٞ 

ٓذال ًّ ضٌِٔا تدٍٚٚ دٗس أىل حتدٚا إ  2011)  6)يف سني ساٗهت دساطٞ اهفشاز

اهِاها االعالًٛ يف متلني ستشسٜ اهصشف ًّ اذتص٘ي عوٟ املعوً٘ات اهالصًٞ باهص٘سٝ 

ٌٓٔا عذَ سضٟ احملشسّٙ اهصشفٚني أىل عذد ًّ اهِتا٢ر إاملِاطبٞ  ٗقذ ت٘صوت اهذساطٞ 

ًات اهع ٙدذًٔا اٍ املتشذخ اهشمسٛ ٗقذ اعتٌذت اهذساطٞ عّ ُ٘عٚٞ ٗسذٍ ٗت٘قٚت املعو٘

عوٟ املظح اهؼاًى

  هتشدٚا آذال ًِٔا اهتعشل عوٟ اثش  2012ٗاخشْٗ )  7) ت دساطٞ ١دا

اطتدذاَ املتشذخ اهشمسٛ رتطا  االعتزاس عوٟ مسعٞ اجملٔٞ اهع ميجؤا ٗقذ ت٘صوت 

عوٟ مسعٞ ادتٔٞ ٗهٚع املتشذخ سٚح ِٙعش ادتٌٔ٘س بات ىل اْ اهالصًٞ اا تاث   إاهذساطٞ 

. سٚح  2-2االصًٞ ًظ٘ٗهٚٞ مجاعٚٞ  ٗهتشدٚا ٓذل اهذساطٞ مت ادشا١ جتشبٞ ًلُ٘ٞ ًّ 

إُ ًّ اهظِٚاسٙ٘ٓات ٙدَ٘ املظتشذخ يف االعتزاس ًدابى عذَ االعتزاس يف اهظِٚاسٙ٘ االخ  

 ٘ا٢ٚا.فشد  مت اختٚاسٍٓ عؼ 84ٗرهم عوٟ عِٕٚ ًلُ٘ٞ ًّ 

ىل إاهشمسٛ بني املظؤٗي ٗاهظا٢ى   ذخ  املتش2014يف ًؤهفٕ )  1)تطشق اهع٘يف كٌا

آٌٚٞ املتشذخ اهشمسٛ ٗرتصٔا يف اهعذٙذ ًّ اهِداط آٌٔا ت٘ضٚح اذتدا٢ا ٗاهشد 
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ىل ًآٛ إ   2015)   8)مجآ  املِؼاٝ تطشقت دساطٞ املط ٜ ًعٗاهتعدٚب ٗاهتفاعى 

تشذخ االعالًٛ ٗاهتؼذٙذ عوٟ اهعذٙذ ًّ املٔاسات ًجى االقِا  ع٘اًى ًٗعاٙ  اختٚاس امل

  ) ٗاهتاث  ٗاعتٌذ املط ٜ خالي دساطتٕ عوٟ ًِٔر دابشٙى املُ٘ذ

عوٟ املتشذثني االعالًٚني يف املٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ  دساطٞ ساهٞٗرهم ًّ خالي ادشا١ 

ْ ٙذسغ دٚذا أاملتشذخ عوٕٚ  أٌٓٔا أْ هعى ًّا٢ر ىل اهعذٙذ ًّ اهِتإٗقذ خوصت اهذساطٞ 

 جتآٔا.ً٘ات اهع طٚذهٛ بٔا ٗال ٙلتفٛ بزهم بى ٙتِبٟ ٗٙت٘قع سدٗد االفعاي واملع

ٍُٔ أىل املتشذثني بإْ االعالًٚني ِٙعشْٗ أىل إ   2014ت٘صوت داسطٞ اهع٘يف )ٗ

ْ أىل إت٘صوت اهذساطٞ ٓوني هوعٌى يف ٓزا املِٔٞ يف املدابى ؤًتشعفني دذا ٗأٍُ ش  ً

عوٟ سذ  ًٕ٘س تافٔأي عّ أْ بعطٍٔ ٙظأٍُٔ ش  ًِٔٚني ٗأاملتشذثني ِٙعشْٗ هالعالًٚني ب

ٗصفٍٔ ٗقذ اطتدذَ اهع٘يف يف دساطتٕ ًِٔذٚٞ اهبشح اهِ٘عٛ  ٗفا املِٔذٚٞ اهِ٘عٚٞ 

 عذٙذ ًّ املدابالت اهصشفٚٞ ٗاالطتطالعات .هوىل اهشد٘  إاالػبا   باالضافٞ 

ىل تدذٍٙ ص٘سٝ عّ دٗس املتشذخ اهشمسٛ يف اقوٍٚ إ  2014)  9)ساطٞ ًٛطعت دٗ

ىل ضشٗسٝ ٗضع املتشذخ اهشمسٛ يف ٓٚلوٞ ًذٙشٙات إكشدطتاْ ٗقذ خوصت اهذاسطٞ 

االعالَ ٗاهعالقات اهعاًٞ يف اه٘صاسات ٗامل٘طظات اهشمسٚٞ ٗسبطٕ مبباػشٝ يف املظ٘ٗي 

قذ اطتدذًت اهذاسطٞ املِٔر املظشٛ  ًّ االٗي ٗرهم هطٌاْ ادا١ عٌوٕ ٠بؼلى ًجاهٛ  ٗ

طظات سمسٚٞ يف اقوٍٚ كشدطتاْ كٌا ؤًبش٘ثا ميجوْ٘ ً 23خالي ت٘صٙع اطتٌاسٝ عوٟ 

 داٝ دتٌع املعوً٘ات .تاعتٌذت اهذاسطٞ اٙطا عوٟ املالسطٞ ك

هوتعشل عوٟ تاث  املشكض اه٘ظٚفٛ   10)دساطٞ  ٗطعت

 –ث  اهدِ٘ات االتصاهٚٞ املتٌجوٞ يف ) املذُٗات أىل تإٛ باالضافٞ هوٌتشذخ االعالًٛ اهشمس

ىل عذد ًّ اهِتا٢ر إاهصشف  يف اتصاالت االصًٞ ٗقذ خوصت اهذساطٞ  –ً٘اقع اه٘ٙب 

ٝ هذٕٙ اهدذسٝ عوٟ ختفٚف أْ املتشذخ االعالًٛ اهشمسٛ اهزٜ ٙتبؤ ًِصب يف املِؼأبشصٓا أ

ْ أت اهذساطٞ أاملتشذخ رٗ ًِصب اقى كٌا س ك  ًّأسذٝ االستداْ يف االصًٞ بؼلى 

ك  ًّ ً٘اقع اه٘ٙب ٗاهصشف  يف اتصاالت االصًات ٗقذ ادشٙت أاملذُٗات اا تاث  

االعالَ جباًعٞ طاٗخ باه٘الٙات  ًّ كوٚٞ  171اهذساطٞ عوٟ زتٌ٘عٞ ًّ اهطال  عذدٍٓ 

 املتشذٝ االًشٙلٚٞ.

حتذ ًّ اهدٚاَ بذٗسٖ كاًال ٗسذدٓا  اىل اهع٘اًى اهع 2014ٗتطشق اهع٘يف يف ًؤهفٕ 

ع٘اًى خاصٞ جبٔاص اهعالقات اهعاًٞ  –يف اهع٘اًى اهتاهٚٞ: ع٘ا٢ا يف املتشذخ ُفظٕ 
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 –ع٘اًى خاصٞ باالعالًٚني  –ع٘اًى ًعٚدٞ خاصٞ يف ادتٔات اذتلً٘ٚٞ  –ٗاالعالَ 

  .ع٘اًى خاصٞ باجملتٌع –ع٘اًى خاصٞ بامل٘طظات االعالًٚٞ 

  ضت٘ ًعشفٞ اجتآات اهدا٢ٌني باالتصاي يف ٗطا٢ى 2015)  11)ٌٛرٓبت داسطٞ اهبدٗ

طظات اذتلً٘ٚٞ ٗقذ اعتٌذت اهذاسطٞ ؤاالعالَ اهظع٘دٙٞ ضت٘ ًصذاقٚٞ املتشذخ يف امل

ىل إ  ًفشدٝ ٗخوصت اهذاسطٞ 150عوٟ ًِٔر املظح املٚذاُٛ ٗرهم عوٟ عِٚٞ عِٕٚ عذدٓا )

ىل ضشٗسٗٝ إ  ستذٗدٝ كٌا ت٘صوت اهذساطٞ ْ ثدٞ اهدا٢ٌني باالتصاي يف املتشذثني تعتأ

  .هٚٞ هوتعاًى بني ٗطا٢ى االعالَ ٗاملتشذثني اهشمسٚنيآٗد٘د صٚ ٞ ٗ

 التعليق على الدراسات السابقة :
اختوفت امل٘اضٚع ٗاهذساطات اهع تِاٗهت ً٘ض٘  املتشذخ اهشمسٛ سٚح تِ٘عت 

اهتاث  ٗاالقِا  هوٌتشذثني  اهضٗاٙا يف اهتعاهٛ ًعٕ سٚح سكضت بعض اهذساطات عوٟ داُب

ىل دض٢ٚٞ اهجدٞ يف املتشذخ اهشمسٛ ًٗذ٠ ًصذاقٚتٕ إيف رٓبت اهلج  ًّ اهذساطات 

ٗقذستٕ عوٟ اػبا  سشبات االعالًٚني ٗادتٌٔ٘س باالخباس ٗطشعٞ اهتعاهٛ ًعٔا ٗكاُت 

اهدا٢ٌني عوٟ ًِصات االعالَ  ًٟععٍ اهذسطات احملوٚٞ تشتلض عوٟ دض٢ٚٞ عذَ سض

هٚٞ عٌى ٗاضشٞ حتذٙذ آعالًٚني ًّ ًظت٠٘ املتشذثني اهشمسٚني ًع ض٘سٗٝ ٗد٘د ٗاال

هبٚعٞ اهعالقٞ بني االعالًٛ ٗاملتشذخ اهشمسٛ كٌا دا يف دساطٞ اهفشاز يف سني تِاٗهت 

ت ١ث  ٗداأاهعذٙذ ًّ اهذساطات االدِبٚٞ صاٗٙٞ اطتدذاَ االعالًٚني املؼٔ٘سّٙ يف اهت

ك  يف ساي ت٘فشت أث  بؼلى أْ امل٘ثشّٙ قادسّٙ عوٟ اهتأًععٍ ُتا٢ر توم اهذساطات ب

داسٝ االصًات ًٗذ٠ قذسٝ إاملصذاقٚٞ يف سطا٢ؤٍ كٌا تِاٗهت اهذساطات اهظابدٞ ًوف 

ىل اهتِبؤ باط٣وٞ ادتٌٔ٘س كٌا دا يف إاملتشذخ اهشمسٛ عوٟ اهتعاهٛ ًع رهم باالضافٞ 

ْ املتشذخ سني أيف االٌٓٚٞ ٗاملتٌجوٞ بىل دض٢ٚٞ شاٙٞ إدساطٞ املط ٜ. ٗاحملت اهذاسطات 

اك  كٌا دا١ يف  اهتأث ْ قذستٕ عوٟ إًِصب قٚادٜ ف دٔتٕ ٗرٗيف  ًظؤٗالٙلْ٘ 

ىل داُب ٓاَ اٙطا يف داُب االصًٞ إ. كٌا احملت اهذساطات دساطٞ 

املتشذخ كٌا دا١ يف دساطٞ    ٞٗهٚظت مسع تتأثشْ مسعٞ املِؼاٝ اهع إٗٓ٘ ب

  . 

 الدراسة: منهج
تِتٌٛ ٓزٖ اهذساطٞ اىل اهذساطات اه٘صفٚٞ اهع تٔتٍ بت٘صٚف ً٘اقف ٗاجتآات 

املتشذثني االعالًٚني. ٗتعتٌذ ٓزٖ اهذساطٞ يف اهاسٓا املِٔذٛ عوٟ ًِٔر املظح هوذٌٔ٘س 

 املظتٔذل ٗفدًا  ٓذال اهذساطٞ. 
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 أدوات جمع البيانات:
اهذساطٞ املٚذاُٚٞ عوٟ االطتباُٞ االهلرتُٗٚٞ بٔذل اعتٌذ اهباسح يف مجع بٚاُات 

اذتص٘ي عوٟ اهبٚاُات املطو٘بٞ ٗفدًا  ٓذال اهذساطٞ ب٘اططٞ صشٚفٞ االطتبٚاْ ٗمت اعذاد 

 اهصشٚفٞ هت طٛ أٓذال اهذساطٞ.

 :والعينة الدراسة مجتمع
 ،ًفشدٝ   42ًلُ٘ٞ ًّ )  اهدصذٙٞ باطتدذاَ هشٙدٞ اهعِٚٞ اهعٌذٙٞطشبت اهعِٚٞ 

ًظتدذًًا هشٙدٞ كشٝ اهجور سٚح أْ ٓزٖ اهذساطٞ تذسغ اجملتٌع اهظع٘دٜ ازا مت 

 اطتدذاَ ٓزٖ اهطشٙدٞ هتفادٜ دخ٘ي أسذ باهعِٚٞ ًّ خاسز اجملتٌع اهظع٘دٜ.

   ٙبني خصا٢ص عِٚٞ اهذساط1ٞدذٗي سقٍ )

  طاِٞ، ٗكاُات اهف٣اٞ اهعٌشٙاٞ ًاّ      44ُٗالسغ ِٓا أْ ًت٘طاط أعٌااس عِٚاٞ اهذساطاٞ )    

ٙااذ % ًااّ عِٚااٞ اهذساطااٞ تض  80طااِٞ كاُاات متجااى ُصااف عِٚااٞ اهذساطااٞ، ٗكاااْ      40-50

  .16طِ٘ات، ٗكاْ ًت٘طط طِ٘ات خ تٍٔ يف ٓزا اجملاي ) 10طِ٘ات خ تٍٔ عّ 

كٌا ُالسغ أْ مجٚع اهعِٚٞ كاُت تعٌى يف بوذاْ عشبٚٞ، ٗكاْ ًا ٙداس  ًّ ثالخ 

%  ظتٚذْٗ اهتشذخ بو ات أخاش٠، ُٗالساغ أْ اهو اٞ املتذاٗهاٞ شاهباًا      71أسبا  عِٚٞ اهذساطٞ )

 ٓٛ اهو ٞ اإلصتوٚضٙٞ.

 :ات الثبات والصدقاجراء
ٙدصذ باهجبات أْ تلْ٘ ا داٝ قادسٝ عوٟ أعطا١ اهِتٚذٞ راتٔا سني اطاتدذأًا  كجاش ًاّ    

 ًشٝ ٗأْ تصاغ ا ط٣وٞ ب٘ض٘ح ٗعذَ اهتؼتت يف فٍٔ املدص٘د ًِٔا
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

ٗاطتدذَ اهباسح ًعادهٞ اهفاكشُٗباخ اهع تظتدذَ هوتأكذ ًّ ثباتأداٝ اهذساطٞ سٚح بوغ 

ٟ أْ االطتباُٞ تتٌتع بذسدٞ عاهٚٞ ًّ اهجبات ميلاّ االعتٌااد عوٚٔاا يف    %  ٗٓزا ٙذي عو82)

 اهتطبٚا املٚذاُٛ هوذساطٞ.

ٗاهصااذق ٙعاا  أْ تدااٚع االطااتباُٞ ًااا صااٌٌت ًااّ أدواإ ٗأْ تتٌٚااض باهؼااٌ٘هٚٞ يف تشمجااٞ       

اهتظالالت باالطتباُٞ ٗٓزا ًا طاعٟ اهٚإ اهباساح ًِاز اهبذاٙاٞ. ٗقااد اهباساح باهتأكاذ ًاّ          

 اهذساطٞ ًّ خالي: صذق أداٝ

 )أ  اهصذق اهعآشٜ هألداٝ:

هوتعااشل عوااٟ صااذق أداٝ الدساطااٞ يف قٚاااغ ًااا ٗضااعت هدٚاطاإ مت عشضاأا عوااٟ عااذد ًااّ       

احمللٌااني ًااّ أعطااا١ ٣ٚٓااٞ اهتااذسٙع ٗيف ضاا١٘ آسا١ احمللٌااني قاااَ اهباسااح بتعااذٙى أداٝ   

 ٓزٖ اهذساطٞ ٗٗضعٔا يف ص٘ستٔا اهِٔا٢ٚٞ.

 داٝ:)   صذق االتظاق اهذاخوٛ هأل

بعذ اهتأكذ ًّ اهصذق اهعآشٜ  داٝ االطتباُٞ قاَ اهباسح بإعادٝ تطبٚدٔا ًٚاذاًُٚا ٗعواٟ   

اطاتباُٞ ًاّ زتتٌاع اهذساطاٞ ملعشفاٞ ًاذ٠ االتظااق          20عِٚٞ ًّ زتتٌع اهذساطٞ يف ساذٗد ) 

 اهذاخوٛ هألداٝ  ٗتبني ٗد٘د اتظاق كب  يف ادابات املبش٘ثني.

 :اساليب التحليل
ل اهذساطاااٞ املٚذاُٚاااٞ ٗحتوٚاااى اهبٚاُاااات اهاااع مت جتٌٚعٔاااا ًاااّ خاااالي     هتشدٚاااا أٓاااذا

االطااااتباُٞ. مت اطااااتدذاَ اهعذٙااااذ ًااااّ ا طاااااهٚب االسصااااا٢ٚٞ املِاطاااابٞ باطااااتدذاَ اذتااااضَ  

ٗاهاع ٙشًاض    االسصاا٢ٚٞ هوعواَ٘ االدتٌاعٚاٞ    

  اا اختصاسًا باهشًض 

تاهٛ دسدٞ ًذ٠ االطتذابٞ ٗفدًا ملدٚااغ )هٚلاشت  ارتٌاطاٛ اهازٜ     ٗٙ٘ضح ادتذٗي اه

  ٗمت تدظااٍٚ 4=1-5اطااتدذًٕ اهباسااح عِااذ تصااٌٍٚ اداٝ اهذساطااٞ، ٗمت سظااا  املااذ٠ )     

اهِاااتر عوااٟ خالٙااا املدٚاااغ، ٗرهاام ًااّ أدااى اذتصاا٘ي عوااٟ هاا٘ي ارتوٚااٞ اهصااشٚح، أٜ            

املدٚاااغ، ٗادتااذٗي اهتاااهٛ  ، بعااذ رهاام مت إضااافٞ ٓاازٖ اهدٌٚااٞ إىل أقااى قٌٚااٞ يف  0.8=4/5)

 ٙ٘ضح رهم:
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   ًٚضاْ تدذٙشٜ ملدٚاغ هٚلشت ارتٌاط2ٛدذٗي سقٍ )

 ٗقذ قاَ اهباسح ثظا  املداٙٚع اإلسصا٢ٚٞ اهتاهٚٞ:

   ًعاًى استباط ب طْ٘ ) .1

   ًعاًى أهفاكشُٗباخ ) .2

اهتلشاسات ٗاالٗصاْ اهِظبٚٞ هوتعشل عوٟ ارتصا٢ص اهؼدصٚٞ سدٗد أفعاي عِٚٞ  .3

اهذساطٞ ٗحتذٙذ اطتذابات أفشادٓا.

ملت٘طط اذتظابٛ املشدح )امل٘صْٗ  هلى عباسٝ ًّ عباسات ستاٗس اهذساطٞ ا .4

ٗتشتٚب اهعباسات يف كى ست٘س سظب أعوٟ ًت٘طط سظابٛ ً٘صْٗ.

ٗرهم ملعشفٞ ًذ٠ استفا   املت٘طط اذتظابٛ امل٘صْٗ )املشدح   .5

ت ٗاطتفاض اطتذابات أفشاد عِٚٞ اهذساطٞ عوٟ كى عباسٝ ًّ عباسات ًت  ا

اهذساطٞ. ًع اهعوٍ بإُٔ ٙفٚذ يف تشتٚب اهعباسات سظب أعوٟ ًت٘طط سظابٛ 

ً٘صْٗ.

ٗرهم ملعشفٞ ًذ٠ استفا  أٗ أطتفاض اطتذابات  املت٘طط اذتظابٛ  .6

أفشاد عِٚٞ اهذساطٞ )ًت٘طط ًت٘ططات اهعباسات  ًع اهعوٍ بإُٔ ٙفٚذ يف تشتٚب 

احملاٗس سظب أعوٟ ًت٘طط سظابٛ.

هوتعشل عوٟ ًذ٠  ضتشال املعٚاسٜ مت اطتدذاَ اال .7

اضتشال اطتذابات أفشاد عِٚٞ اهذساطٞ. فلوٌا اقرتبت قٌٚتٕ ًّ اهصفش 

تشكضت االطتذابات ٗاطتفض تؼتتٔا بني املدٚاغ.
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 :امليدانية الدراسة نتائج
 ٙظتعشض اهباسح فٌٚا ٙوٛ اهِتا٢ر اهع أطفشت عِٕ اهذساطٞ املٚذاُٚٞ: 

 اإلعالًٛ اهِؼش:  أٗاًل

  2دذٗي سقٍ )

 اهتلشاسات ٗاهِظب امل٣٘ٙٞ ٗاملت٘ططات ٗاالضتشافات املعٚاسٙٞ 

 اإلعالًٛ اهِؼش بعٌوٚٞ ٗاملشتبطٞ با ُؼطٞ ذ٠ قٚاَ املتشذخ االعالًٛ)ملتبعًا 
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  أْ املت٘طط اذتظابٛ اهعاَ ملذ٠ قٚاَ 2ٙتبني ًّ بٚاُات ادتذٗي اهظابا سقٍ )

 5ًّ  4.03بٔا ) ٙدًْ٘٘ اهع اإلعالًٛ اهِؼش بعٌوٚٞ املتشذخ اإلعالًٛ با ُؼطٞ ٗاملشتبطٞ

 ، ٗٓ٘ ًا ٙع  ٗد٘د ًظت٠٘ ُظيب دٚذ ًّ ً٘افدٞ عِٚٞ اهذساطٞ عوٟ اهدٚاَ دسدات

اإلعالًٛ، ٗقذ مت تشتٚب توم ا ُؼطٞ تشتٚبًا تِاصهًٚا  اهِؼش بعٌوٚٞ باالُؼطٞ ٗاملشتبطٞ

 سظب أك  ًت٘طط سظابٛ.

  أُؼطٞ، ًٗت٘ططاتٔا 4ا ُؼطٞ اهع ٙدَ٘ بٔا املتشذخ اإلعالًٛ دا٢ًٌا ٗعذدٓا ) 

  دسدات، ٗظٔشت مبظت٘ٙات ُظبٚٞ ًتداسبٞ دذًا ٗتلاد تلْ٘ 4ف٘ق ) مجٚعٔا

 بت٘صٙع  ، ٗاتفا االشوبٚٞ ًّ املتشذثني اإلعالًٚني 4.21 -4.86ًتظاٗٙٞ بني )

إعالًٚٞ دا٢ًٌا ٗرهم يف ًدذًٞ ا ُؼطٞ اهع ٙدًْ٘٘  ًٗودصات صشفٚٞ بٚاُات

ٗد٘د ًظت٠٘ ُظيب  ، ٗٓ٘ ًا ٙؼ  اىل 4.86بٔا مبت٘طط سظابٛ ًشتفع قذسٖ )

ًشتفع ًّ اجتاٖ املبش٘ثني اإلعالًٚني اىل ت٘صٙعٍٔ دا٢ًٌا بٚاُات صشفٚٞ ًٗودصات 

 ٗاهصشفٚني ٗصاستِا اهصشافٞ ًع عالقتٍٔ إعالًٚٞ، ًدابى أٍُ دا٢ًٌا ًا ٙظاعذ

 يف  ، ٗكاُ٘ا ٙذخو4.55ْ٘اهفٍٔ مبت٘طط سظابٛ ًشتفع قذسٖ ) ط١٘ إُٔا١ عوٟ

ًعٍٔ  اذت٘اس ُتذِب ٗال ًا مل٘ض٘  إهِٚا عتطشْٗ عِذًا اهصشفٚني ًع س٘اس

 اهبٚاُات إصذاس ًجى االتصاي بشُاًر ًّ االُتٔا١  ، ٗأخ ًا بعذ4.24مبت٘طط )

اإلعالًٛ مبت٘طط  اهِؼاط فاعوٚٞ ًذ٠ هتشذٙذ ث٘خ عٌى ُٙذش٠ اهصشفٚٞ;

 .4.21سظابٛ )

  فدط، سٚح 2ا )أًا ا ُؼطٞ اهع ٙدَ٘ بٔا املتشذخ اإلعالًٛ شاهبًا كاْ عذدٓ 

 اهصشفٚني ًع ًباػشٝ باتصاالت اتفا دض١ كب  ًّ اهعِٚٞ أٍُ ٙدًْ٘٘ شاهبًا

 ، 4.17ارتاصٞ مبت٘طط سظابٛ ) ٗاهذع٘ات اذتفالت خالي ًّ ه٘دٕ ٗدًٔا

 ٗهلّ اإلعالَ، ه٘طا٢ى دقٚدٞ ًعوً٘ات ٗكاُ٘ا شاهبًا ِٙؼشْٗ ٗٙشطوْ٘

 .3.52ني مبت٘طط )هوصشفٚ بتدذمئا ُتط٘  ال اهظوبٚٞ املعوً٘ات

 بشُاًر أٜ % ًّ املتشذثني اإلعالًٚني فدط ٙدًْ٘٘ أسٚاًُا ٙدًْ٘٘ قبى53ٗاخ ًا  

عٌوِا  ضت٘ اهصشفٚني اجتاٖ ملعشفٞ سمسٛ ش  ثح أٗ ًظح إدشا١ ٙتٍ إعالًٛ،

 .مبت٘طط )
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 اإلعالًٚني ًع اهعالقٞ: ثاًُٚا

  3دذٗي سقٍ )

 طات ٗاالضتشافات املعٚاسٙٞ اهتلشاسات ٗاهِظب امل٣٘ٙٞ ٗاملت٘ط

 اإلعالَ ٗطا٢ى شتتوف يف اإلعالًٚني ًع ذ٠ االستباط باهعالقٞ)ملتبعًا 

طط اذتظابٛ اهعاَ ملذ٠ االستباط   أْ املت3٘تؼ  بٚاُات ادتذٗي اهظابا سقٍ )

دسدات ، ٗٓ٘ ًا ٙع  ٗد٘د  5ًّ  2.94اإلعالَ ) ٗطا٢ى شتتوف يف اإلعالًٚني ًع باهعالقٞ

عالقٞ استباهٚٞ بني االعالًٚني يف شتتوف ٗطا٢ى االعالَ اىل سذ ًا، ٗقذ مت تشتٚب توم 

ثني اإلعالًٚني ا ُؼطٞ تشتٚبًا تِاصهًٚا سظب أك  ًت٘طط سظابٛ، سٚح أمجع املتشذ

ٗاضتشال   4.19اهذٗاَ مبت٘طط ) عوٟ اهصشفٚني ًع عِٚٞ اهذساطٞ بدا٢ٍٔ عوٟ اتصاي

 ٗاه ٙذ اإلُرتُت ًجى االهلرتُٗٛ االتصاي  ، كٌا ٙظتدذًْ٘ ٗطا٢ى1.25ًعٚاسٜ )
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، ٗكزهم 1.42  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )3.88باهصشفٚني مبت٘طط ) هالتصاي اإلهلرتُٗٛ

اهؼدصٚٞ  اهعالقات هتٌِٚٞ اهطعاَ دع٘ات ًجى اهصشفٚني ًع مسٚٞس ش  ظتشْٗ اتصاالت

 املباػش  ، ٗكاُ٘ا ٙفطوْ٘ اىل سذ ًا االتصاي1.37  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )3.48مبت٘طط )

  ٗاضتشال 2.64ٗاهصشفٚني مبت٘طط ) ٗصاستِا بني االختالل أٗ اهفٍٔ ط١٘ سظٍ يف

 ٗصاستِا بني االختالل أٗ فٍٔاه ط١٘  ، ٗاٙطًا كاُ٘ا ال ٙعتدذْٗ أ1.43ًْعٚاسٜ )

  2.26ًٔضَٗ ٗرهم مبت٘طط ) ٗاآلخش ًِتصش هشل فٚٔا طوٌٚٞ هعبٞ إىل ٙؤدٜ ٗاهصشفٚني

 ٙشتلض عٌى املتشذخ االعالًٛ أْ اإلعالًْٚ٘  ، ٗأخ ًا ال ٙعتدذ1.40ٗاضتشال ًعٚاسٜ )

 .1.00  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )1.79اه٘اقع مبت٘طط ) تضٙٚف عوٟ

 اإلعالًٛ اإلُتاز إداسٝ ذٚاتاطرتاتٚ: ثاهجًا

  4دذٗي سقٍ )

 اهتلشاسات ٗاهِظب امل٣٘ٙٞ ٗاملت٘ططات ٗاالضتشافات املعٚاسٙٞ 

اإلعالًٛ اإلُتاز بإداسٝ ذ٠ االستباط)ملتبعًا 
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 باإداسٝ    أْ املت٘طط اذتظابٛ اهعاَ ملذ٠ االستبااط 4ٗتؼ  بٚاُات ادتذٗي اهظابا سقٍ )

دات ، ٗٓ٘ ًا ٙع  عوٟ عذَ ٗدا٘د استبااط باني املتشاذخ     دس 5  ًّ 3.88اإلعالًٛ ) اإلُتاز

اإلعالًٛ، ٗقذ مت تشتٚب توام ا ُؼاطٞ تشتٚباًا تِاصهٚاًا سظاب أكا         اإلُتاز االعالًٛ بإداسٝ

 ٛ  اهعٌاااى ٙاااذعٍ املباػاااش ًت٘طاااط سظاااابٛ، سٚاااح ٗافدااات عِٚاااٞ اهذساطاااٞ عواااٟ اْ اهش٢ٚظااا

 ، كٌا ٗافد٘ا عوٟ أْ 1.40ٜ )  ٗاضتشال ًعٚاس3.88بأٌٓٚتٕ مبت٘طط ) ٗٙعرتل اإلعالًٛ

 اإلعاالَ  ٗطا٢ى ًع هوتعاًى اهصالسٚات ًّ اهلايف اهدذس اه٘صاسٝ يف اإلعالًٛ املظؤٗي هذ٠

 اهعٌاااى ، كٌاااا عتعااا1.41ٟٗاضتاااشال ًعٚااااسٜ ) 3.86ا صًاااات ٗرهااام مبت٘طاااط )  أثِاااا١

ني مبت٘طاط  اإلعالًٚ ٗاملدتصني املٚضاُٚٞ ًجى امل٘اسد ختصٚص مت هزهم با ٗه٘ٙٞ، اإلعالًٛ

،  كٌاا ٗافدا٘ا املتشاذثني اإلعالًاٚني اىل ساذ ًاا عواٟ أْ         1.41ٗاضتشال ًعٚااسٜ )  3.86)



 

 

268 

ٟ  اإلعالًااٛ اهعٌااى  ٗاملدتصااني  املٚضاُٚااٞ ًجااى  املاا٘اسد ختصااٚص مت هاازهم  با ٗه٘ٙااٞ، عتعاا

،  كٌا ٗافد٘ا أٙطاًا إىل ساذ ًاا أْ    1.40ٗاضتشال ًعٚاسٜ ) 2.62اإلعالًٚني مبت٘طط )

ٞ  سطااهٞ  صاِاعٞ  إىل هو٘صا٘ي  اهتاذسٙب  فاشص  ٗتٔا١ٛ  هوبشح، ً٘اسد ختصص اه٘صاسٝ  إعالًٚا

،  ٗاخا ًا كااْ املتشاذثني اإلعالًاٚني     1.38ٗاضتاشال ًعٚااسٜ )   2.60ًدِعاٞ مبت٘طاط )  

   ْ  اهظااع٘دٙٞ اذتلً٘ٚااٞ ادتٔااات ًااع دٗسٙااٞ ادتٌاعااات عِٚااٞ اهذساطااٞ عوااٟ أُٔااٍ ال ٙعدااذٗ

اإلعااالَ، كٌااا ال ٙدً٘ااْ٘     ٗٗطااا٢ى  ادتٌٔاا٘س  ًااع  اهتعاًااى  اطاارتاتٚذٚات  هتطاا٘ٙش  ا خااش٠ 

هلاى   1.98اإلعالًٚاٞ مبت٘طاط )   اذتٌاالت  هتِفٚاز  ا خاش٠  ادتٔاات  ًاع  املؼارتن  باهتٌ٘ٙى

 ًٌِٔا.
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 مناقشة النتائج:
 ٗٙتٍ يف ٓزا ادتض١ االدابٞ عوٟ تظالالت اهذساطٞ ًِٗاقؼتٔا

 ٘ٔ؟سًاًذ٠ طشعٞ جتاٗ  املتشذخ اهشمسٛ ًع ٗطا٢ى اإلعالَ  ٗادت

طاشعٞ جتااٗ  ًاع ٗطاا٢ى اإلعاالَ       هذٙاٞ  املتشاذخ اهشمساٛ   تؼ  بٚاُاات اهذساطاٞ اذتاهٚاٞ أْ    

  4.19اهااذٗاَ ٗرهاام مبت٘طااط ) عوااٟ اهصااشفٚني ًاع  اتصاااي ، سٚااح أُاإ ٙبدااٟ عوااٟٗادتٔا٘س 

 . ٗرهم ٙع٘د بظبب امياْ ادتٔات ٗاملتشذثني اهاشمسٚني بٔاا الٌٓٚاٞ    1.25ٗاضتشال ًعٚاسٜ )

ٗعذَ اعطا١ اهفشصٞ هطشل آخش هتدذٍٙ ًعوً٘ٞ ًّ خاسز ادتٔٞ ٗباهتاهٛ طشعٞ بح املعوً٘ٞ 

تِتؼش االػاعٞ ٗعوٕٚ فاْ املتشاذثني اهاشمسٚني ٙبداْ٘ عواٟ اتصااي دا٢اٍ ًاع ٗطاا٢ى االعاالَ          

 ٗادتٌٔ٘س ٗرهم ًّ خالي كافٞ اهدِ٘ات االتصاهٚٞ هوٌِؼأٝ. 

  املِؼاا٣ٞ عوااٟ إظتاااد سواا٘ي الٜ خااالل ٙدااع بااني     املتشااذخ اهشمسااٛ   قااذسًٝاًااذ٠ 

 ٗٗطا٢ى االعالَ؟

كؼفت ُتا٢ر اهذساطٞ اذتاهٚٞ إُٔ دا٢ٌاًا هاذ٠ املتشاذخ اإلعالًاٛ اهداذسٝ عواٟ إظتااد سوا٘ي         

ٍ   ٜ خالل ٙدع بني املِؼ٣ٞ ٗٗطاا٢ى االعاالَ سٚاح تظااعذ     ٍ  اهصاشافٞ  ًاع  عالقاتٔ  ٗٗصاستٔا

هاام خااالل ٗر أٗ فٔااٍ طاا١٘ ِٓااان كاااْ إرا ارتااالل أٗ اهفٔااٍ طاا١٘ إُٔااا١ عوااٟ ٗاهصااشفٚني

 . ٗٙع٘د رهم اىل تاشاكٍ اهتذااس  ٗارتا ات هاذ٠     0.63  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )4.55مبت٘طط )

املتشاذثني اهااشمسٚني باإلضااافٞ إىل أْ كاج  ًاأٍِ دااا٢٘ا ًااّ ٗطاا٢ى إعالًٚااٞ قبااى ٗصاا٘اٍ    

ملِصااب املتشااذخ اهشمسااٛ االًااش اهاازٜ ظتعااى هااذٍٙٔ سصااٚذ كااب  ًااّ املعاااسل ٗاهعالقااات      

 ت٘ا١ اٜ إػلاهٚٞ.اهؼدصٚٞ مما ميلٍِٔ الس

 هوذٔات فٌٚا بٍِٚٔ؟املتشذخ اهشمسٛ  تعاْٗ ٠ًا ًذ

        ْ  ادتٌاعاات  ال ٙ٘دذ أٜ تعاْٗ باني املتشاذخ اهشمساٛ هوذٔاات فٌٚاا بٚأٍِ، سٚاح ال ٙعداذٗ

 ادتٌٔا٘س  ًاع  اهتعاًاى  اطارتاتٚذٚات  هتطا٘ٙش  ا خاش٠  اهظاع٘دٙٞ  اذتلً٘ٚٞ ادتٔات ًع دٗسٙٞ

 . ٗٙع٘د رهم هلاْ٘ اهعذٙاذ ًاّ    1.37ال ًعٚاسٜ ) ، ٗاضتش1.98اإلعالَ مبت٘طط ) ٗٗطا٢ى

ادتٔات االعالًٚٞ تِ ٌع كج ا يف ًٔاَ املِؼاٝ اهًٚ٘ٚٞ ٗاالصًاات املتذاذدٝ اهاع تعٔاش ااا      

االًش اهزٜ ٙصعب ًّ ًٌٔٞ اهت٘اصى فٌٚا باني املتشاذثني اهاشمسٚني ٗتِشصاش ًٌٔاٞ اهتعااْٗ       

 ًّ دٔٞ. بٍِٚٔ شاهبا يف املؼاسٙع اهع تلْ٘ قا٢ٌٞ عوٟ أكجش

  ًاًذ٠ َ هلافاٞ ٗطاا٢ى اهت٘اصاى هو٘صا٘ي هإلعالًاٚني      املتشاذخ اهشمساٛ    اطاتدذا

ٗادتٌٔ٘س؟

ٛ كٌا اػاست بٚاُات اهذساطٞ اذتاهٚٞ أْ  ٙظاتدذَ كافاٞ ٗطاا٢ى اهت٘اصاى      املتشذخ اهشمسا

ٛ  االتصااي  هو٘ص٘ي هإلعالًٚني ٗادتٌٔ٘س، سٚح ٙظاتدذَ ٗطاا٢ى    اإلُرتُات  ًجاى  االهلرتُٗا
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 . 1.42 ، ٗاضتااشال ًعٚاااسٜ ) 3.88باهصااشفٚني مبت٘طااط )  هالتصاااي ُااٛاإلهلرتٗ ٗاه ٙااذ

ٗٙع٘د رهم ُعشا هوتط٘س اهتد  ٗاهلب  ًٗذ٠ اُتؼاس املعوً٘اٞ بؼالى اكا  خص٘صاا ًاع      

اضتصاس اطتدذاَ ًِصات اهت٘اصى اهتدوٚذٙٞ سٚح عتشص املتشذثْ٘ هو٘صا٘ي اىل ادتٌٔا٘س   

تظآٍ بؼالى كاب  يف اذتصا٘ي عواٟ     ًّ خالي توم ًِصات اهت٘اصى اذتذٙجٞ كٌا أُا 

 سدع اهصذ٠ بؼلى اكجش فعاهٚٞ مما كاْ عوٕٚ يف اهظابا .

       ًٗاًااذ٠ تاا٘فش اهصااالسٚٞ اهلاًوااٞ هوٌتشااذخ اهشمسااٛ هوااشد عوااٟ اٜ اطتفظاااس ا

؟تصشٚح اٜ ًعوً٘ٞ

اهصاالسٚٞ اهلاًواٞ هواشد    ٗتؼ  بٚاُاات اهذساطاٞ اذتاهٚاٞ أُإ ٙتا٘فش هاذ٠ املتشاذخ اهشمساٛ         

ٍ  املباػش ، سٚح ٙدَ٘ اهش٢ٚعظاس اٗ تصشٚح اٜ ًعوً٘ٞعوٟ اٜ اطتف ٛ  اهعٌاى  باذع  اإلعالًا

  ، ٗهاااذ٠ املظاااؤٗي 1.40 ، ٗاضتاااشال ًعٚااااسٜ ) 3.88بأٌٓٚتااإ ٗرهااام مبت٘طاااط )   ٗٙعااارتل

ا صًات  أثِا١ اإلعالَ ٗطا٢ى ًع هوتعاًى اهصالسٚات ًّ اهلايف اهدذس اه٘صاسٝ يف اإلعالًٛ

 . ٗٙاتٛ رهم بظبب امياْ املِؼااٝ ٗاملظاؤٗي عِٔاا    1.41 ، ٗاضتشال ًعٚاسٜ )3.86مبت٘طط )

بآٌٚااٞ اهت٘اصااى ًااع ادتٌٔاا٘س ٗاالعااالَ سٚااح أصاابح رهاام سكااّ اطاطااٛ هعٌااى املِؼاااٝ           

باالضافٞ اىل تضاٙذ ثدٞ املظؤٗهني يف ًتشذثٍٚٔ اهشمسٚني بعذ اْ اصبشت ًعاٙ  اختٚاس تاتٍ  

 دٞ ٗاهصالسٚٞ املٌِ٘سٞ اٍ.بذساطٞ ًتاُٚٞ يف رهم االًش اهزٜ ِٙعلع عوٟ صٙادٝ اهج

  ٛ؟يف هشسٍٔ باملصذاقًٚٞاًذ٠ اهتضاَ املتشذخ اهشمس

ٗكؼاافت بٚاُااات اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أْ ٙوتااضَ املتشااذخ اهشمسااٛ باملصااذاقٚٞ ٗعااذَ تضٙٚااف        

 .  سٚاااح طاااآٌت ػااابلات  1.00 ، ٗاضتاااشال ًعٚااااسٜ ) 1.79اه٘قاااا٢ع ٗرهااام مبت٘طاااط ) 

ٗاذتصاا٘ي عوااٟ ا خباااس يف صٙااادٝ ًصااذاقٚٞ     اهت٘اصااى االدتٌاااعٛ ٗتعااذد قِاا٘ات اه٘صاا٘ي     

ًاٙطشساإ املتشااذثني اهااشمسٚني سٚااح أْ تِاا٘  املعوً٘ااٞ ٗعااذَ اضتصاااسٓا هااذ٠ ادتٔااٞ فدااط    

ٗطٔو٘ٝ تذاٗاا اهضَ املتشذثني باهؼفافٚٞ ٗاملصذاقٚٞ بؼلى أك  ثٚح الٙلْ٘ هشسٍٔ 

 ًطوى ملا ٓ٘ ًطشٗح ًٗتذاٗي هذ٠ االعالَ ٗادتٌٔ٘س.  

  عوااٟ إظتاااد قاعااذٝ بٚاُااات هألعالًااٚني ٗادتٔااات   شااذخ اهشمسااٛ املت قااذسًٝاًااذ٠

ٗا سذاخ؟

ٗكؼاافت بٚاُااات اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أُاإ ال ٙ٘دااذ هااذ٠ املتشااذخ اهشمسااٛ اهدااذسٝ عوااٟ إظتاااد  

ْ  قاعذٝ بٚاُات هألعالًٚني ٗادتٔات ٗا سذاخ سٚح ال عتتفعْ٘  بٚاُاات  ق٘اعاذ  ٗال ٙطا٘سٗ

  ٗاضتاشال ًعٚااسٜ   2.29اخ، ٗرهم مبت٘طاط ) ٗا سذ باهؼدصٚات اهبٚاُات س٘ي ًؼرتكٞ

 . ٗٙع٘د رهم العتبااسات عذٙاذٝ آٌٔاا قصا٘س يف أدا١ ًٔااَ اهعالقاات اهعاًاٞ يف بعاض         1.40)

ادتٔااات ٗاضتصاااس ًٔااأًٍ عوااٟ اهتفاعااى ًااع االسااذاخ دْٗ االخااز بعااني االعتباااس اهتدطااٚط  
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

ٗداا٘د قاعااذٝ بٚاُااات ٗاهشطااٍ االطاارتاتٚذٛ هوٌِؼاااٝ االًااش اهاازٜ ظتعواأٍ الٙااذسكْ٘ آٌٚااٞ 

ٗاسػااٚف حتوٚااى هالسااذاخ ٗاالصًااات اهااع ًااشت بٔااا املِؼاااٝ ٗقااذ ٙلااْ٘ هااِدص اهلااادس        

 اه٘ظٚفٛ يف اقظاَ اهعالقات يف املِؼات طبب يف عذَ قذستٍٔ عوٟ ادا١ ٓزٖ املٌٔٞ.

  ٗطا٢ى االعالَ ٗاإلعالًٚني؟ًاًذ٠ ًعشفٞ املتشذخ اهشمسٛ رتصا٢ص

ٞ أُاإ شاهبااًا ٙلااْ٘ هااذ٠ املتشااذخ اهشمسااٛ املعشفااٞ     كٌااا كؼاافت ُتااا٢ر اهذساطااٞ اذتاهٚاا   

ٛ  بشُاًر أٜ خبصا٢ص ٗطا٢ى اإلعالَ ٗاإلعالًٚني سٚح أْ املتشذثني اهشمسٚني قبى  إعالًا

عٌواأٍ  ضتاا٘ اهصااشفٚني اجتاااٖ ملعشفااٞ سمسااٛ شاا  ثااح أٗ ًظااح إدااشا١ ٙااتٍ باإ، ٙدً٘ااْ٘

كااٍ ارتاا ات هااذ٠     . ٗٙعاا٘د رهاام هرتا 1.57  ٗاضتااشال ًعٚاااسٜ ) 2.67مبت٘طااط سظااابٛ ) 

املتشذثني اهط٘ٙوٞ ٗقذستٍٔ عوٟ ًعشفٞ ممٚاضات كاى ٗطاٚوٞ ٗقاذستٔا عواٟ اٙصااي اهشطاا٢ى        

اهع تطٌح اهٚٔاا املِؼااٝ باالضاافٞ إىل أْ كاج  ًأٍِ طابا ٗأْ ًااسغ اهعٌاى االعالًاٛ يف          

تواام ادتٔااات ٗباهتاااهٛ تلااْ٘ هذٙاإ اهشلٙااٞ ٗاضااشٞ يف قااذسٝ كااى ٗطااٚوٞ عوااٟ اه٘صاا٘ي            

 ظتٔذل ًٗذ٠ اُتؼاس اهشطاهٞ خالاا.دتٌٔ٘سٖ امل
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 أهم النتائج:
 أطفشت اهذساطٞ املٚذاُٚٞ عّ عذٝ ُتا٢ر ُعشض  ٌٓٔا فٌٚا ٙوٛ:

 أٗاًل: اهبٚاُات ا ٗهٚٞ

%  ًااّ املتشااذثني اهااشمسٚني عِٚااٞ اهذساطااٞ كاُاات   90اػاااست بٚاُااات اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أْ ) 

  عاًاًا، بظاِ٘ات   44كاْ ًت٘طط أعٌاسٍٓ )  ٗطِٞ 50-30ًّ اهف٣ٞ اهعٌشٙٞ اه اهبٞ ٓٛ )

  16  تدشٙباًا، ٗكااْ ًت٘طاط طاِ٘ات خا تٍٔ )     خ ٝ اكجش ًّ عؼش طاِ٘ات بِظابٞ )  

%  ظتٚاذْٗ  71طِٞ تدشٙبًا، ٗكاُ٘ا ٙعٌوْ٘ مجٚعٍٔ يف بوذاْ عشبٚٞ، ٗكاْ ًا ٙداس  ًاّ ) 

 ه ات أدِبٚٞ، ٗكاُ٘ا مجٚعٍٔ ًتفششني هعٌى املتشذخ اهشمسٛ  

 اٗس اهذساطٞثاًُٚا: ست

 ٗاملشتبطااٞ أثبتاات ُتااا٢ر اهذساطااٞ شاهبااًا ًااا ٙدااَ٘ املتشااذثني االعالًااٚني با ُؼااطٞ       .1

 ٞ بت٘صٙااع بٚاُااات  ، ٗأُااٍ دا٢ٌااًا ًاا ٙدً٘ااْ٘  4.03اإلعالًااٛ مبت٘طاط )  اهِؼااش بعٌوٚا

  ٞ ٗ  ٍٔتظاااااعذ عالقاااات ، ٗصااااشفٚٞ ًٗودصااااات إعالًٚاااا ٔااااٍ صاستًٗااااع اهصااااشافٞ 

 ٍ يف سا٘اس ًاع اهصاشفٚني عِاذًا     خوْ٘ ، كٌاا ٙاذ  ٗاهصشفٚني عوٟ إُٔا١ ط١٘ اهفٔا

ثا٘خ  ، ٗدا٢ًٌا ًاا ظتاشْٗ بعٌاى    عتطشْٗ إهِٚا مل٘ض٘  ًا ٗال ُتذِب اذت٘اس ًعٍٔ

االُتٔا١ ًّ بشُاًر االتصااي ًجاى   ٗرهم بعذ  هتشذٙذ ًذ٠ فاعوٚٞ اهِؼاط اإلعالًٛ

اتصااالت ًباػاشٝ ًاع اهصاشفٚني     ، كٌاا ٙدً٘اْ٘ شاهباًا    إصذاس اهبٚاُات اهصشفٚٞ

ٞ   ٗدًٔا ه٘د ًعوً٘اات  ، ِٗٙؼاشْٗ ٗٙشطاوْ٘   ٕ ًّ خالي اذتفاالت ٗاهاذع٘ات ارتاصا

، دقٚدٞ ه٘طا٢ى اإلعالَ، ٗهلّ املعوً٘اات اهظاوبٚٞ ال ُتطا٘  بتداذمئا هوصاشفٚني     

ًظح أٗ ثح شا  سمساٛ ملعشفاٞ اجتااٖ اهصاشفٚني ضتا٘       ٗأسٚاًُا ًا ٙدًْ٘٘ بادشا١ 

 .بٕ ٙدًْ٘٘قبى أٜ بشُاًر إعالًٛ ٍٔ ٗرهم عٌو

 شتتوف يف اإلعالًٚني ر اهذساطٞ إىل ٗد٘د عالقٞ استباهٚٞ اىل سذ ًا ًعتؼ  ُتا٢ .2

 عوااٟ  ، ٗكاااْ املتشااذثني اهااشمسٚني ٙبداا2.94ْ٘اإلعااالَ ٗرهاام مبت٘طااط ) ٗطااا٢ى

ٛ  االتصااي  ٗطا٢ى اهذٗاَ، كٌا ٙظتدذًْ٘ عوٟ اهصشفٚني ًع اتصاي  االهلرتُٗا

 هم ظتشْٗ اتصااالت باهصشفٚني، كز هالتصاي اإلهلرتُٗٛ ٗاه ٙذ اإلُرتُت ًجى

اهؼدصاااٚٞ،  اهعالقاااات هتٌِٚاااٞ اهطعااااَ دعااا٘ات ًجاااى اهصاااشفٚني ًاااع سمسٚاااٞ شااا 

 ٗصاستِاا  بني االختالل أٗ اهفٍٔ ط١٘ سظٍ يف املباػش االتصاي ٗٙفطوْ٘ اىل سذ ًا

ٗصاستِا، ٗال  هصاحل اإلعالًٚني اطتدطا  ٗاهصشفٚني، كٌا ال ٙعٌوْ٘ فدط عوٟ

ٜ  ٗاهصشفٚني ٗصاستِا بني اللاالخت أٗ اهفٍٔ ط١٘ ٙعتدذْٗ أْ ٞ  إىل ٙاؤد  طاوٌٚٞ  هعبا
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

ْ  ًٔاضَٗ، ٗاخا ًا ال ٙعتداذ    ٗاآلخش ًِتصش هشل فٚٔا عٌاى املتشاذخ    أْ اإلعالًٚا٘

 اه٘اقع. تضٙٚف عوٟ ٙشتلض اهشمسٛ

أكذت ُتا٢ر اهذساطٞ أْ ال ٙ٘داذ عالقاٞ باني املتشاذثني االعالًاٚني ٗاداسٝ االُتااز        .3

 تشااذثني اهااشمسٚني عِٚااٞ  اهذساطااٞ ٙااذعٌْ٘ ، ٗكاااْ امل2.55االعالًاٛ مبت٘طااط ) 

ٛ  املظاؤٗي  بأٌٓٚتٕ، كٌا هاذ٠  ٗٙعرتفْ٘ اإلعالًٛ هوعٌى املباػش س٢ٚظٍٔ  اإلعالًا

 أثِاااا١ اإلعاااالَ ٗطاااا٢ى ًاااع هوتعاًاااى اهصاااالسٚات ًاااّ اهلاااايف اهداااذس اهااا٘صاسٝ يف

اه٘صاسٝ اىل  كٌا ختصص با ٗه٘ٙٞ اىل سذ ًا، اإلعالًٛ اهعٌى ا صًات، ٗعتعٟ

ٞ  سطااهٞ  صاِاعٞ  إىل هو٘صا٘ي  اهتاذسٙب  فاشص  ٗتٔا١ٛ  هوبشاح،  ً٘اسد سذ ًا  إعالًٚا

  ْ ٞ  بٚاُاات  هباح  كاب اً  ٗدٔاذاً  ٗقتااً  ًدِعٞ، كٌاا ال ٙدطا٘ ٍ  سا٘ي  إعالًٚا  دٔا٘دٓ

قوٚاى، كٌاا ال ٙلؼاف املتشاذخ      هوبشاح  املتااح  اه٘قت فاْ هزهم ًودصات ٗإُتاز

 بااشاًر ٙااذٙشٗ عِااذًا هوصااشفٚني قااشاساتٍٔ أطاابا  ٗال ٙؼااشح أٓذافاإ اهشمسااٛ عااّ

 ٗرهم اإلعالًٚٞ بشازتٍٔ ًععٍ يف اهصشفٚني، ٗال ٙظتٌشْٗ ًع باهعالقات خاصٞ

ٍ  داذٗي  عوٟ ٗضع٘ا املتشذخ اهشمسٛ قذ  ٍُٔ ه٘ٙاى، كٌاا ال    ٗقات  ًِاز  أعٌااا

 ٗسظااّ اهتدصااص سٚااح عٌواأٍ دٔااٞ يف كااب  بتدااذٙش اإلعالًااٛ اهعٌااى عتعااٟ

ْ هورتقٛ، كٌاا ال عتت  دٚذٝ فشصٞ ٙعذ فٕٚ ا دا١ ْ  فعا٘  بٚاُاات  ق٘اعاذ  ٗال ٙطا٘سٗ

 فشعٚاااٞ دتِاااٞ ٗا ساااذاخ، ٗال ٙؼااالوْ٘ باهؼدصاااٚات اهبٚاُاااات سااا٘ي ًؼااارتكٞ

ٞ  ا خاش٠، كٌاا ال ٙدً٘اْ٘ مبؼاشٗعات     ادتٔات ًع اهتعاْٗ هضٙادٝ تِفٚزٙٞ  إعالًٚا

ٞ  اه٘صاسٝ، ٗال ٙعدذْٗ ادتٌاعاات  خاسز طع٘دٙٞ سلً٘ٚٞ دٔات ًع ًؼرتكٞ  دٗسٙا

 ًاااع اهتعاًاااى اطااارتاتٚذٚات هتطااا٘ٙش ا خاااش٠ دٙٞاهظاااع٘ اذتلً٘ٚاااٞ ادتٔاااات ًاااع

 ا خاش٠  ادتٔات ًع املؼرتن اإلعالَ، ٗأخ ًا ال ٙدًْ٘٘ باهتٌ٘ٙى ٗٗطا٢ى ادتٌٔ٘س

 اإلعالًٚٞ. اذتٌالت هتِفٚز

طاشعٞ جتااٗ  ًاع ٗطاا٢ى     هذٙاٞ  املتشاذخ اهشمساٛ   تؼ  بٚاُات اهذساطٞ اذتاهٚاٞ أْ   .4

ٟ    اإلعالَ  ٗادتٔ٘س ٟ  اهصاشفٚني  عًا  اتصااي  ، سٚاح أُإ ٙبداٟ عوا اهاذٗاَ ٗرهام    عوا

  . 1.25  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )4.19مبت٘طط )

كؼاافت ُتااا٢ر اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أُاإ دا٢ٌااًا هااذ٠ املتشااذخ اإلعالًااٛ اهدااذسٝ عوااٟ      .5

ٍ  إظتاد سو٘ي  ٜ خالل ٙدع بني املِؼ٣ٞ ٗٗطا٢ى االعالَ سٚح تظااعذ   ًاع  عالقاتٔ

ٍ  طا١٘  إُٔاا١  عوٟ ٗاهصشفٚني ٗٗصاستٍٔ اهصشافٞ ْ  إرا ارتاالل  أٗ اهفٔا  ِٓاان  كاا

  . 0.63  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )4.55خالل ٗرهم مبت٘طط ) أٗ فٍٔ ط١٘
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6.     ْ  ال ٙ٘دااذ أٜ تعاااْٗ بااني املتشااذخ اهشمسااٛ هوذٔااات فٌٚااا بٚاأٍِ، سٚااح ال ٙعدااذٗ

ٞ  ادتٔاات  ًاع  دٗسٙٞ ادتٌاعات  اطارتاتٚذٚات  هتطا٘ٙش  ا خاش٠  اهظاع٘دٙٞ  اذتلً٘ٚا

  . 1.37 ، ٗاضتشال ًعٚاسٜ )1.98طط )اإلعالَ مبت٘ ٗٗطا٢ى ادتٌٔ٘س ًع اهتعاًى

ٛ كٌا اػاست بٚاُات اهذساطٞ اذتاهٚٞ أْ  .7 ٙظاتدذَ كافاٞ ٗطاا٢ى     املتشذخ اهشمسا

 االتصاااااي اهت٘اصااااى هو٘صاااا٘ي هإلعالًااااٚني ٗادتٌٔاااا٘س، سٚااااح ٙظااااتدذَ ٗطااااا٢ى 

باهصااشفٚني مبت٘طااط   هالتصاااي اإلهلرتُٗااٛ ٗاه ٙااذ اإلُرتُاات ًجااى االهلرتُٗااٛ

  . 1.42) ، ٗاضتشال ًعٚاسٜ 3.88)

اهصالسٚٞ اهلاًوٞ ٗتؼ  بٚاُات اهذساطٞ اذتاهٚٞ إُٔ ٙت٘فش هذ٠ املتشذخ اهشمسٛ  .8

    ٞ ٍ  املباػاش  ، سٚاح ٙداَ٘ اهاش٢ٚع   هوشد عواٟ اٜ اطتفظااس اٗ تصاشٚح اٜ ًعوً٘ا  باذع

 ، ٗاضتاااشال ًعٚااااسٜ 3.88بأٌٓٚتااإ ٗرهااام مبت٘طاااط ) ٗٙعااارتل اإلعالًاااٛ اهعٌاااى

 اهصاااالسٚات ًاااّ اهلاااايف اهداااذس سٝاهااا٘صا يف اإلعالًاااٛ  ، ٗهاااذ٠ املظاااؤٗي1.40)

 ، ٗاضتااشال ًعٚاااسٜ  3.86ا صًااات مبت٘طااط )  أثِااا١ اإلعااالَ ٗطااا٢ى ًااع هوتعاًااى

(1.41 .  

ٗكؼاافت بٚاُااات اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أْ ٙوتااضَ املتشااذخ اهشمسااٛ باملصااذاقٚٞ ٗعااذَ     .9

  .  1.00 ، ٗاضتشال ًعٚاسٜ )1.79تضٙٚف اه٘قا٢ع ٗرهم مبت٘طط )

اذتاهٚٞ إُٔ ال ٙ٘داذ هاذ٠ املتشاذخ اهشمساٛ اهداذسٝ عواٟ       ٗكؼفت بٚاُات اهذساطٞ  .10

    ْ ٗال  إظتااااد قاعاااذٝ بٚاُاااات هألعالًاااٚني ٗادتٔاااات ٗا ساااذاخ سٚاااح ال عتتفعااا٘

ٗا سااذاخ، ٗرهاام  باهؼدصااٚات اهبٚاُااات ساا٘ي ًؼاارتكٞ بٚاُااات ق٘اعااذ ٙطاا٘سْٗ

  . 1.40  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )2.29مبت٘طط )

هبااًا ٙلااْ٘ هااذ٠ املتشااذخ اهشمسااٛ   كٌااا كؼاافت ُتااا٢ر اهذساطااٞ اذتاهٚااٞ أُاإ شا   .11

 املعشفٞ خبصا٢ص ٗطاا٢ى اإلعاالَ ٗاإلعالًاٚني سٚاح أْ املتشاذثني اهاشمسٚني قباى       

ٛ  شا   ثاح  أٗ ًظاح  إداشا١  ٙتٍ بٕ، ٙدًْ٘٘ إعالًٛ بشُاًر أٜ ٞ  سمسا  اجتااٖ  ملعشفا

  . 1.57  ٗاضتشال ًعٚاسٜ )2.67عٌؤٍ مبت٘طط سظابٛ ) ضت٘ اهصشفٚني
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اطرتاتٚذٚات اهتعاًى ًع ٗطا٢ى االعالَ هذ٠ املتشذثني اإلعالًٚني يف اه٘صاسات 
 اهظع٘دٙٞ

 التوصيات :
د آهٚاٞ تِظاٚا باني املتشاذثني اهاشمسٚني هوا٘صاست فٌٚاا بٚأٍِ ثٚااح ال         ضاشٗسٝ إظتاا   

ٙلاْ٘ ِٓااان اصدٗادٚااٞ يف اهتصاااسٙح باالضااافٞ إىل االطااتفادٝ ًااّ خاا ات بعطاأٍ  

اهبعض.  

هٚدااَ٘ املتشااذخ اهشمسااٛ مبٔاًااٞ اهفعوٚااٞ ٗٙظااتطٚع ًااّ تِفٚاازٓا البااذ ٗأْ عتعااٟ       

املطودٞ.  بصالسٚات كب ٝ ًّ قبى املظؤٗي عّ املِؼأٝ ٗثدتٕ 

البذ عوٟ املتشذثني اهشمسني ًّ إُؼا١ قاعذٝ بٚاُات هوصاشفٚني ٗٗطاا٢ى اعالًٔاٍ     

باالضافٞ إىل االصًات ٗاهتذاس  اهاع طابا ٗأْ ًاشت بٔاا املِؼاأٝ يف فارتات طاابدٞ        

ستٟ ٙتٍ اهشد٘  اا ٗاالطتفادٝ ًِٔا عِذ ٗق٘  أٜ أصًٞ  

ٗاهتعوٚااا عوٚٔااا ستااٟ   ظتااب عوااٟ املتشااذخ اهشمسااٛ طااشعٞ اهتذاااٗ  ًااع االسااذاخ    

الٙتٚح اهفشصٞ إلُتؼاس االػاعٞ ٗأْ ٙبشح االعالَ ٗادتٌٔ٘س عاّ املعوً٘اٞ ًاّ شا      

ًصذسٓا.

ظتب عوٟ املتشذخ اهشمسٛ اإلطاتفادٝ ًاّ كافاٞ قِا٘ات االتصااي ٗطابى اهت٘اصاى         

ًع االعالًٚني ٗادتٌٔ٘س ٗاالطتفادٝ ًّ اسذخ ٗطا٢ى اهتدِٚٞ هزهم. 

   ٛ تدااذٍٙ املعوً٘ااٞ اهلافٚااٞ ٗاه٘افٚااٞ ه٘طااا٢ى االعااالَ     ظتااب عوااٟ املتشااذخ اهشمساا

ٗادتٌٔ٘س ثٚح ال تلْ٘ ِٓان أٜ أٗدٕ قص٘س يف املعوً٘ات املدذًٞ.  

البااذ عوااٟ ادتٔااات ٗأْ ختتاااس بعِاٙااٞ املتشااذثني اهااشمسٚني ًااّ سٚااح قذستاإ عوااٟ       

اٙصاي املعوً٘ٞ باالضافٞ إىل خ ٝ تعاهٕٚ ٗتعاًوٕ ًع ٗطا٢ى االعالَ. 

املتشذخ اهشمسٛ أْ ٙلْ٘  عالقٕ ق٘ٙٞ ًع ٗطاا٢ى االعاالَ ٗاالعالًاٚني    البذ عوٟ  

ٗرهم إلست٘ا١ أٜ أصًٞ قذ تدع بني ٗطا٢ى االعالَ ٗاملِؼأٝ. 

ظتب عوٟ املتشذخ اهشمسٛ ًعشفٞ خصا٢ص ٗطا٢ى االعالَ اهع ٙتشذخ ًعٔا ًٗاا   

ٓ٘ ادتٌٔ٘س املظتٔذل ًّ سطاهتٕ اهزٜ ٙظعٟ هو٘ص٘ي اهٕٚ.

شذخ اهشمسٛ ًّ تطا٘ٙش راتإ باطاتٌشاس اًاا ًاّ سٚاح هشٙداٞ تداذٍٙ         البذ عوٟ املت 

 احملت٠٘ أٗ ستٟ اهظبى اهع تدذَ بٕ. 
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اهلواعش
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

 

 

 

 

 
 

تنااااالص ف ااااادي ف شاااا       

 "  مليات "عاصف  فحلزم
 " رفس  حتليلي    ين  من ف ادي ف  رقي "

 
 
 سيف سالم السويلم .أ

 وشازة اإلضكان -املتحدث السمسي 
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 ـــصملخ
 

جمتمعع  احلععص ح حيععو  كععون   اصعع ة بعلميععا  اإل المععي االهتمععا  ححعع  ضعععا الدزاضععة لت التعععس   لعع  

الدزاضة الري  طتودفى الدزاضةح للنظس يف معد   عاييعى و ناولعى مع  ثحعداث ة اصع ة احلعص ة فيمعا   عك            

ثخبعععاز و يعععازيس كعع  معععف صعععحي ة ةاحليعععاةة وةال ععسا ا وضعععطة وة كعععاةة وةالعععويفة وةا صيععسةةح معععا بععع      

 الصمنيعععة املعععدة خعععال  ح وذلععع وحعععوازا  وميعععاال  وباععع  لخبازيعععة ومعععد   وةيععع   امععع  ةا عععسافيكظة  

 املوافعق  هعع 3/7/1436 االزبععا   حت   27/3/2015 املوافق هع7/6/1436 ا معة مفة احلص   اص ةة لعمليا 

 حتليع   معنوخ   عتمعد  الع   الوصع ية  الدزاضا   ضلوب التحلي  وبد اضتخد  الباحو منوخ . 22/4/2015

 املضمونح ويف ضو  ذل   وصلا الدزاضة للنتائخ التالية:

( 293) بلغععا حيععو ا خبععاز ححعع  يف الدزاضععة موضععو  الاععح  ثكثععس  ععب  ثن صععحي ة  كععاة هععي  

وحواز.  اسيح( 444) بلغا حيو واحلوازا  التاازيح خربًاح وكرل  يف حح 

 معف  ا وت الاع حة  حمتويعا    عدد  يف الدزاضعة  ضعو  مو الاح  ثكثس هي احلياة  ب  ثن صحي ة 

 يسيعس  ( 97) وبلغعا  التيعازيس   دد مادةح وكرل  يف( 77) وبلغا ال س ية واملواد السئيطية املواد حيو

.باة( 153) وبلغا اإلخبازية اليا   دد وكرل  يف

.مادة( 33) وبلغا ا سافيكظ  دد يف الدزاضة موضو  الاح  ثكثس هي الويف  ب  ثن صحي ة 

.ميا ( 255) وبلغا املياال   دد يف الدزاضة موضو  الاح  ثكثس هي ا صيسة  ب  ثن صحي ة 
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

 :مقدم 

 وربربربربَ سالربربربربٛ العربربربربا   دٔه مجٗربربربرب  وطربربربرب ٕٝ عمربربربربٜ ٔا٧شوربربربربات اذتربربربربسٔ  سربربربربا٥ت يف تربربربرب ش

 الؿربربربربشف٘ ا٥و ٗربربربرباش إىل لمٕؾربربربربٕه وٍّربربربربا ضربربربربعًٗا كافربربربربٛ  اإلعربربربرب٦ً ٔضربربربرباٟن بربربربربن فظال ٍربربربربا

 ا٧ٔه املعمٕوات وؿدز كٌّٕا عمٜ ٔال أكٗد جبىّٕزِا ع٦ق ّا ٔتعصٖص

 الربربربربربي امل كاومربربربربربٛ اإلع٦وٗربربربربربٛ ارتطربربربربرب  بإعربربربربربداد احملرتفربربربربربٛ الٕضربربربربرباٟن مجٗربربربربرب  ٔتّربربربربرب ي

 ضربربربٗقًٕ الربربربرٙ العىربربربن فسٖربربرب  جتّٗربربربص خربربرب٦ه وربربربَ املٍّٗربربربٛ  ا٧ِربربربدا  تمربربرب  حتقٗربربرب  إىل تسوربربرب٘

 أٔ الربربربربربٕزق٘ الؿربربربربربعٗد عمربربربربربٜ ضربربربربربٕاٞ لربربربربربْ ال٦شوربربربربربٛ املطربربربربرباسات ٔتربربربربربٕفر اذتربربربربربدخ ب غطٗربربربربربٛ

 املساضربربربربربمن وربربربربربَ زتىٕعربربربربربٛ إٖفربربربربرباد إىل إقربربربربربافٛ اإللكرتٌٔربربربربرب٘  أٔ اإلذاعربربربربرب٘ أٔ ال مفصٖربربربربربٌٕ٘

ّٕزَٖ  كافٛ الٕقاٟ  ٌٔقن ال غطٗٛ مبّاً لمقٗاً ٔاملؿ

 طربربربربربربربعٕدٖٛال العسبٗربربربربربربربٛ املىمكربربربربربربربٛ تقٕدِربربربربربربربا الربربربربربربربي" اذتربربربربربربربصً عاؾربربربربربربربفٛ" عىمٗربربربربربربربات يف

ٙ  حتربربربربربالف ٖٔػربربربربربازكّا ُّٕ عػربربربربربس َ  وكربربربربرب ٛ  خمٗذٗربربربربربٛ دٔه وربربربربرب  لطمربربربربرب   اضربربربربرب ذابٛ ٔعسبٗربربربربرب

 اع ربربربربربربداٞات وربربربربربربَ الػربربربربربربقٗ  الربربربربربربٗىي الػربربربربربربع  ذتىاٖربربربربربربٛ الٗىٍٗربربربربربربٛ الػربربربربربربسعٗٛ اذتكٕوربربربربربربٛ

ٛ  إىل إقربربربافٛ ٔدٔه  وٍّظىربربربات وربربربَ ٖربربربدعىّا  ٔوربربربَ اذتٕثٗربربربٛ املٗمػربربربٗات ٔاٌ ّاكربربربات  محاٖربربرب

 اإلعربربرب٦ً ٔضربربرباٟن ضربربربّذم  ٔجتربربربأشات  اع ربربربداٞات أٖربربربٛ وربربربَ ادتربربربٕاز ٔدٔه الطربربربعٕدٖٛ اذتربربربدٔد

ّٗربربربٛ املخ مفربربربٛ  س ربربربٜ اذتكربربربٕز ذلربربرب  ٔتٕاؾربربربن ضربربربرِا  خربربرب٦ه ٥ف ربربربًا سكربربربٕزًا ٔالدٔلٗربربربٛ احملم

 قّمربربربٛ زغربربربي فعمربربربٜ  "ا٧وربربربن إعربربربادٚ" عىمٗربربربات ٔإطربربرب٦  العطربربربكسٖٛ العاؾربربربفٛ تّٕقربربربف إعربربرب٦ُ

ّٗربربربٛ اإلعربربرب٦ً ٔضربربرباٟن خربربرب ٚ  إ٥ ا٧سربربربداخ  ِربربربرٓ وجربربربن وربربرب  ال عربربرباط٘ يف عىٕوربربربًا ٔالعسبٗربربربٛ احملم

 سربربربٍد إىل- ٔأضربربربّى  ال غطٗربربربٛ  يف املػربربربكٕزٚ دّٕدِربربربا هلربربربا كاٌربربرب  عربربربدٚ اٟنٔضربربرب مّثربربربٛ أُ

 جتربربربربآ املكربربربرباد اإلعربربربرب٦ً ٖبّجّربربربربا كربربربرباُ الربربربربي ٔا٧كاذٖربربربرب  لمػربربربرباٟعات ال ؿربربربربّدٙ يف -وربربربربا

 الٗربربربربٕو٘ الؿربربربربشف٘ لإلجيربربربرباش كربربربرباُ كىربربربربا ٔاإلٌطربربربرباٌٗٛ  الػربربربربسعٗٛ ٔأِربربربربدافّا املىمكربربربربٛ

 باضربربربربي شربربربربدخٔامل  الربربربربدفا  ٔشٖربربربربس وك ربربربرب  يف لمىط ػربربربرباز السٖربربربربا  يف ٖقربربربرباً كربربربرباُ الربربربربرٙ

ً  ٔضربربرباٟن  تعربربربّس   يف وّىربربربًا دٔزًا عطربربربرٙ   أمحربربربد  زكربربربَ العىٗربربربد  ال شربربربالف  قربربربٕات  اإلعربربرب٦

 وربربربَ لربربربدّٖي وربربربا طربربربس  وربربربَ الؿربربربشافٗن ٔمتكربربربن ا٧سربربربداخ  وطربربرب ذدات عمربربربٜ ٔمجّٕزِربربربا

 ٧ِىٗربربربربٛ الربربربربدفا  ٔشازٚ إدزاك ٖعكربربربربظ الربربربربرٙ ا٧وربربربربس شت مفربربربربٛ  ٔاض فطربربربربازات تطربربربربا٥٣ت

 حيظربربربربربٜ أُ ٖطربربربربرب ش  ذاتربربربربربْ سربربربربربد يف ضربربربربرب٦سًا ٖػربربربربربّكن بٕؾربربربربربفْ وعربربربربربْ ٔال عاوربربربربربن اإلعربربربربرب٦ً

 ٔاذتسف بالعٍاٖٛ
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 يف ٔامل خؿؿربربربربن املىازضربربربربن وربربربربَ ٔا٧كربربربرباد ٗن ارتربربربرب اٞ وربربربربَ عربربربربددًا أُ ٔلربربربربٕس 

  " اذتربربربربصً عاؾربربربربفٛ" لعىمٗربربربربات اإلع٦وٗربربربربٛ ال غطٗربربربربٛ أُ عمربربربربٜ أمجعربربربربٕا اإلعربربربرب٦ً  زتربربربرباه

ٛ  ِربربربرٓ  أغربربرباطسِي  كٍربربرب   ٔإُ ٔاملربربربأوٕه   امُلٍ ظربربربس  بالػربربربكن  تظّربربربس   إ٥ سربربربربدٔد  يف الس٣ٖربربرب

 زغربربربي و ىّٗربربربص  عىربربربٍن تقربربربدٖي يف اد ّربربربدت حتدٖربربربدًا الطربربربعٕدٖٛ اإلعربربرب٦ً ٔضربربرباٟن أُ أزٝ أٌربربربي

 احملربربربربربسزَٖ وربربربربربَ ملٍطربربربربربٕبّٗا املكّجفربربربربربٛ ال دزٖبٗربربربربربٛ الربربربربربدٔزات تقربربربربربدٖي يف بعكربربربربربّا تقؿربربربربربر

 ٔال جقٗربربربربف ال ٕعٗربربربربٛ ٌٔقربربربربـ ٔالعطربربربربكسٙ  اذتسبربربربرب٘ بربربربرباإلع٦ً ُٖعٍربربربربٜ وربربربربا يف ٔاحملربربربربسزات

 ل مربربرب  ال قربربربدٖس فىربربرب  اذتربربربال٘  قربربرب الٕ يف قؿربربربٕٝ أِىٗربربربٛ  ّجربربربن أقربربربشٜ الربربربرٙ اجملربربرباه بّربربربرا

 يف املّربربربي اذتربربربدخ ِربربربرا وربربربَ ا٥ضربربرب فادٚ قربربربسٔزٚ عمربربربٜ أ٣كربربربد لكربربربي امل فأتربربربٛ  ادتّربربربٕد

 اجملربربربربا٥ت شت مربربربربف يف ال خؿربربربربـ ثقافربربربربٛ ٔتفعٗربربربربن اإلع٦وٗربربربربٛ ادتٕاٌربربربرب  بعربربربرب  تؿربربربربشٗ 

 يف الفاعربربربربن دٔزٓ تعصٖربربربربص إىل ضربربربربعًٗا اإلعربربربرب٦ً  زتربربربرباه ٖعٗػربربربربّا الربربربربي العبجٗربربربربٛ وربربربربَ ٔاذتربربربربّد

 ف٠اتْ مبخ مف ادتىّٕز إىل ٔأضسعّا الطس  بأضّن كاومٛال املعمٕوٛ تقدٖي

 أُ إذ اإلطربربربرباز  ِربربربربرا يف وطربربربرب٤ٔلٗٛ ت شّىربربربربن بإٌٔاعّربربربربا  اإلعربربربرب٦ً ٔضربربربرباٟن أُ غربربربرب  ٥ٔ

 تعصٖربربربربربص يف ٖطربربربربربّي ذلربربربربرب  كربربربربربُٕ ملٍطربربربربربٕبّٗا  ٔال ٕعٗربربربربربٛ ال ربربربربربدزٖ  عاوربربربربربن تعصٖربربربربربص عمّٗربربربربربا

ْ  وربربربا  دربربربٕدٚ  يف ٖٔطربربرباعد  الؿربربربشافٗن  إوكاٌربربربات َ  ٖقدوٌٕربربرب  أُ كىربربربا  إع٦وربربرب٘   عىربربربن  وربربرب

 تقربربربربربدٖي يف بالغربربربربربٛ وطربربربربرب٤ٔلٗٛ عمّٗربربربربربا-ا٧خربربربربربسٝ ِربربربربرب٘- داوع ٍربربربربربا يف اإلعربربربربرب٦ً قطربربربربرباًأ

ُ  و ىّٗربربربصٚ ٔطٍٗربربربٛ شتسدربربربات ٛ  تربربرباً إدزاك عمربربربٜ تكربربربٕ ْ  ٔأضربربربالٗبْ اإلعربربرب٦ً مباِّٗربربرب  ٔأِىٗ ربربرب

 وربربربربربَ فربربربربربإُ-تفعٗمربربربربربّا مت إُ- ارتطربربربربربٕات ف مربربربربرب  املخ مفربربربربربٛ  ا٧سربربربربربداخ تٍربربربربربأه يف ٔدٔزٓ

 ٔا٥سرتافٗٛ ملٍّٗٛا وَ عاٍه قدٍز عمٜ إع٦وًٗا د٦ًٗ لٍا تؿٍ  أُ غأٌّا

 هلربربربا كربربرباُ الربربربي الؿربربربشف وربربربَ زتىٕعربربربٛ ملكربربربىُٕ دقٗقربربربًا ِربربربرٓ الدزاضربربربٛ حتمربربرب٦ًٗ عربربرب 

 املؿربربرباس  اإلع٦وربربرب٘ العىربربربن ٧ِىٗربربربٛ ٔتطّسقربربربًا اذتسبٗربربربٛ  العاؾربربربفٛ ضربربربر خربربرب٦ه سكربربربٕزِا

 ا٥ضربربربربربربرتاتٗذٗات بعربربربربربرب  اضربربربربربرب عسا  وربربربربربرب  عىٕوربربربربربربًا  العطربربربربربربكسٖٛ ٔالعىمٗربربربربربربات ل٨شوربربربربربربات

 بعربربربرب  جتربربربرباز  عمربربربربٜ الكربربربربٕٞ تطربربربربمٗ  ٔكربربربربرل  ضربربربربابقٛ  سربربربربسٔ  يف املّ بعربربربربٛ اإلع٦وٗربربربربٛ

 عاؾربربربربفٛ" عىمٗربربربربٛ خربربربرب٦ه ضربربربربٕاٞ اذتربربربربسٔ  تغطٗربربربربٛ جتربربربرباز  خاقربربربربٕا الربربربربرَٖ الؿربربربربشافٗن

 .ضابقٛ سسٔ  يف أٔ" اذتصً

ضربربربربٕ  تطربربربربرب عس  ِربربربربرٓ الدزاضربربربربربٛ أِىٗربربربربٛ ال غطٗربربربربربٛ اإلع٦وٗربربربربٛ ملخ مربربربربربف ا٧سربربربربربداخ     

    ٝ ًٛ اذتربربربربسٔ  وٍّربربربربا  ٌٔعربربربربّس  بربربربربإٌٔا  املربربربربٕاد الؿربربربربشفٗٛ  ثربربربربي ٌقربربربربّدً حتمربربربرب٦ًٗ حمل ربربربربٕ  خاؾربربربرب

 مخطٛ ؾشف ضعٕدٖٛ  وَ بٍّٗا اثٍ ن دٔلٗ ن.
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

 مشكلة الدراسة
تػّكن ال غطٗٛ اإلع٦وٗٛ أِىٗٛ بازشٚ يف شت مف ا٧سداخ  ٌظسًا لكٌّٕا ت ٗ  تصٖٔد 

ادتىّٕز امل مّق٘ باملعمٕوٛ ٔالفاٟدٚ  ٔتكعْ عمٜ إطرب٦  ترباً ب مرب  ا٧سربداخ أٖربًا كرباُ شواٌّربا        

ً كافٛ حتسف عمٜ تطمٗ  الكربٕٞ عمربٜ املطرب ذدات    ٔوكاٌّا  ٔبال ال٘ فإُ ٔضاٟن اإلع٦

ٔوا ٔزاِٞا  ٔتعىن عمٜ ال ٕعٗٛ بػأٌّا  ا٧وس الرٙ ٖدف  كن ٔضٗمٛ عمٜ وٍافطٛ الٕضاٟن 

ا٧خسٝ لمفٕش بأك  قدز وَ ادتىاِرٖٛ ٔامل ابعربٛ  ٔحتقٗرب  ا٥و ٗرباش اإلع٦ورب٘ القرباٟي عمربٜ       

 بّح املعمٕوٛ يف ٔق ّا املٍاض 

ضاٟن اإلع٦وٗربٛ سكربٕزِا يف عىمٗربٛ "عاؾربفٛ اذتربصً" الربي تقٕدِربا        ٔضّذم  شت مف الٕ

املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ قد املٗمٗػربٗات اذتٕثٗربٛ يف الربٗىَ  ضربٕاٞ وربَ الٕضرباٟن احملمٗربٛ أٔ        

س ٜ الدٔلٗٛ  تقمٗدٖٛ أٔ إلكرتٌٔٗربٛ  فىربا إُ اٌطمقرب  العاؾربفٛ إ٥ ٔبربدأت تمرب  الٕضرباٟن يف        

ٛ     إعداد العّدٚ ٔجتّٗص فسٖقّا املٗدا الٗىٍٗربٛ  -ٌ٘ الرٙ تٍربٕٙ إٖفربادٓ إوربا إىل اذتربدٔد الطربعٕدٖ

أٔ س ربربٜ إىل ا٧زاقربرب٘ الٗىٍٗربربٛ ذاتّربربا  ل بربربدأ كربربن ٔضربربٗمٛ يف اضربرب عسا  إوكاٌاتّربربا ٔقربربدزاتّا 

ّٗٛ ٔس ٜ الدٔلٗٛ  اإلع٦وٗٛ يف و ابعٛ الػأُ ا٧بسش عمٜ الطاسٛ احملم

ّٕه عمّٗربربربا ا  دتىّربربربٕز الػربربرب٘ٞ ٔتعربربد الؿربربربشف الٕزقٗربربربٛ وربربربَ الٕضربربرباٟن اإلع٦وٗربربربٛ الربربربي ٖعربربرب

الكجر  ٌظسًا ل ىّكٍّا ٔاسرتافٗ ّا كٌّٕا كٗاٌات هلا با  طٕٖن يف ِربرا اجملرباه  ٔمتمرب     

عدد وَ احملسزَٖ ٔاملؿٕزَٖ ممَ ٖ ٕق  وٍّي القدزٚ عمٜ حتقٗ  املّىٛ اإلع٦وٗربٛ ال٦شوربٛ    

لرا فإُ الؿشف ضّذم  سكٕزِا يف ِرا اذتدخ إىل داٌرب  الٕضرباٟن ا٧خربسٝ  وقّدوربٛ وربَ      

هلا عدد وَ املٕاد امل ٍٕعٛ  الي تكربّىٍ  أخبربازًا ٔتقربازٖس ٔقؿربـ ٔحتقٗقربات ٔسربٕازات       خ٦

ٔكربربربرل  وقربربربا٥ت ذات أغربربربكاه عربربربدٚ  ةمربربرب  ال شمٗمٗربربربٛ ٔاملعمٕواتٗربربربٛ ٔأٖكربربربًا ال ازخيٗربربربٛ        

 ٔاإلٌطاٌٗٛ

ٌٔظسًا لكُٕ ِرا اذتربدخ ٖػربّكن أِىٗربٛ قؿربٕٝ عمربٜ وطرب ٕٝ الطربعٕدٖٛ  كٕو ّربا         

بالكربربسٔزٚ تقربربدٖي دّربربد إع٦وربرب٘ وكّجربربف اٌط٦قربربًا وربربَ كربربُٕ  ٔغربربعبّا  فربربإُ ا٧وربربس ٖطربرب دع٘ 

اإلع٦ً ٖػّكن أداٚ سس  هلا تأثرِا البالغ ٔالفّعاه  إ٥ أُ مّثٛ تفأت بربدا بربازشًا يف غربكن    

ّٗربربٛ  فٗىربربا او ربربد ِربربرا ال فربربأت لٗؿربربن إىل ٔدّربربات الٍظربربس لربربدٝ            ال غطٗربربٛ بربربن الؿربربشف احملم

الرببع  أُ ال غطٗربٛ اإلع٦وٗربٛ لمؿربشف     امل خؿؿن ٔامل ابعن  فف٘ الٕق  الربرٙ ٔدربد فٗربْ    

ّٗٛ داٞت و ػابّٛ ٔو قازبٛ  ٔدد آخسُٔ أُ بعرب  الؿربشف متّٗربصت عربَ أخربسٝ ٔأثب رب         احملم

تفٕقّربربا عمّٗربربا  يف سربربن زأٝ الربرببع  أُ لكربربن ؾربربشٗفٛ متّٗربربص يف غربربكن املربربٕاد الؿربربشفٗٛ        

ٖربٛ  فبكعّا او اشت با٧خباز ٔال ؿازٖ  ارتاؾربٛ  ٔأخربسٝ أ ربست يف غربأُ القؿربـ اإلخباز     
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مبخ مف إٌٔاعّا  فٗىا اع ىدت بع  الؿشف عمٜ وا ٖقّدوربْ كّ ابّربا وربَ وقربا٥ت حتمٗمٗربٛ      

 ٔتٕقٗشٗٛ عدٚ ت ٍأه اذتدخ جبىٗ  تفاؾٗمْ

ٖٔبدٔ أُ قمٛ ٔدٕد الؿشافٗن امل خؿؿن يف غ٤ُٔ اذتسٔ  عمٜ وط ٕٝ املىمكربٛ   

صً"  فال غطٗربٛ    كاُ عاو٦ً و٤ثسًا عمربٜ غربكن ال غطٗربٛ اإلع٦وٗربٛ لعىمٗربات "عاؾربفٛ اذترب       

تطربربمي وربربَ اٌ قربرباد الكربربجرَٖ  إذ ُعقربربدت العدٖربربد وربربَ الٍربربدٔات ٔاحملاقربربسات الربربي تٍأل ّربربا          

مبخ مف دٕاٌبّا  ٔاع  ت أٌّا   تأِت بالػكن ا٧وجن ٔا٧ٌط   ٔكرباُ ٖػربٕبّا الكربجر    

وَ الٍقـ املّي  كىا أٌّا   تكَ زتابّٛ كىربا جيرب  ملربا ُٖطمرب  عمٗربْ "اإلعرب٦ً املكرباد"        

ّٕعربرب  وربربا بربربن قٍربربٕات تمفصٌٖٕٗربربٛ ٔسطربربابات           الربربر ٙ كربرباُ ٖبربربح وربربا لدٖربربْ عربرب  ٔضربرباٟن عربربدٚ تٍ

 إلكرتٌٔٗٛ ضعًٗا إىل ال أثر عمٜ ادتىّٕز امل مّق٘

ٔ  تكَ املقا٥ت الؿشفٗٛ مبٍأٝ عَ ال عاط٘ و  ِرٓ القكربٗٛ الربي غربغم  الكربجر     

عىربربن اإلع٦وربرب٘ وربَ ادتىّربربٕز ٔامل خؿؿربن  إذ تطربربّس  عربربدد وربَ الكّ ربربا  إىل وربربدٝ أِىٗربٛ ال    

ٔدٔزٓ املّربربي يف وطربرباٌدٚ العىربربن العطربربكسٙ  وطربربالبن بكربربسٔزٚ ال ٍّبربربْ إىل دٔز اإلعربرب٦ً وربربَ       

ادتّربربات املعٍٗربربٛ  ٔإعطاٟربربْ وصٖربربدًا وربربَ الربربدعي لٗربرب ىّكَ وربربَ القٗربرباً بربربدٔزٓ املطمربربٕ  بالػربربكن 

ا٧وجربربن  فٗىربربا زأٝ بعكربربّي أُ وربربا حيربربدخ يف اإلجيربرباش الؿربربشف٘ الٗربربٕو٘ املؿربرباس  لربربرب"عاؾفٛ   

زث٘ ٖط دع٘ ال ؿّدٙ لْ  ٔاع   عدد وَ ا٥خ ؿاؾٗن ٔالكّ ا  الؿشافٗن اذتصً" كا

بأُ ال غطٗٛ اإلع٦وٗٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً"   تكَ بالػكن الرٙ ٖ ٕاف  و  اِىٗ ّربا  

ٔثقمربربربّا  إذ طربربربالبٕا عربربرب  وقربربربا٥تّي ٔكربربربرل  عربربرب  بعربربرب  الربربرب اور ال مفصٌٖٕٗربربربٛ ٔالٍربربربدٔات          

يف الطربربم  الؿربربشف٘ مباِٗربربٛ ال غطٗربربٛ العطربربكسٖٛ    ٔاحملاقربربسات  بكربربسٔزٚ تجقٗربربف العربرباومن 

ٔؾٍ  الؿشايف امل خؿـ يف اذتسٔ  كىا ِٕ وعىٕه بربْ يف عربدد وربَ الٕضرباٟن اإلع٦وٗربٛ      

 العاملٗٛ املسوٕقٛ.

ٔاٌط٦قربربًا وربربَ إمجربربا  الكربربجر وربربَ املّربرب ىن مبذربرباه اإلعربرب٦ً ٔامل ربربابعن لربربْ  بربربأُ الربربدٔز     

ن بكربجر ممربا ِربٕ وربأوٕه  فطرب عىن      اإلع٦و٘ املؿاس  ٧سداخ "عاؾربفٛ اذتربصً" كرباُ أقرب    

 ِرٓ الدزاضٛ عمٜ اض عسا  املٕاد الؿشفٗٛ يف عدد وَ الؿشف الطعٕدٖٛ الٕزقٗٛ.

 أهداف الدراسة
 تطعٜ ِرٓ الدزاضٛ إىل حتقٗ  ا٧ِدا  ال الٗٛ

 ال عّس  عمٜ سذي ا٥ِ ىاً اإلع٦و٘ بعمىٗات عاؾفٛ اذتصً -

 عىمٗات العطكسٖٛزؾد واِّٗٛ الفٍُٕ الؿشفٗٛ الي تٍأل  ال -

 إٖكا  ودٝ ا٥تفا  ٔا٥خ ٦  يف أضالٗ  ال غطٗٛ بن الؿشف -

 تطمٗ  الكٕٞ عمٜ أِىٗٛ الدٔز اإلع٦و٘ يف أٔقات ا٧شوات ٔاذتسٔ  -
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

ال طربربربّس  لربربرببع  ا٥ضربربربرتاتٗذٗات اإلع٦وٗربربربٛ املّ بعربربربٛ يف بعربربرب  ا٧شوربربربات ٔاذتربربربسٔ         -

 الطابقٛ

 تساؤالت الدراسة
 ُ الؿشفٗٛ يف تغطٗٛ عىمٗات "عاؾفٛ اذتصً"؟ِن مت اض خداً مجٗ  الفٍٕ -

 وا ِ٘ أكجس الفٍُٕ الؿشفٗٛ اض خداوًا يف تغطٗٛ عىمٗات "عاؾفٛ اذتصً؟ -

وا أبسش دٕاٌرب  ا٥تفربا  ٔا٥خرب ٦  بربن عٍٗربٛ الدزاضربٛ يف تغطٗربٛ لعىمٗربات "عاؾربفٛ           -

اذتصً"؟

 مجتمع وعّينة الدراسة
رٙ تطرب ّدفْ الدزاضربٛ  لمٍظربس يف    ٖعد اإلع٦ً الطعٕدٙ عىٕوًا ِربٕ زت ىرب  الدزاضربٛ الرب    

ودٝ تعاطٗربْ ٔتٍألربْ ورب  أسربداخ "عاؾربفٛ اذتربصً" فٗىربا تػربّكن كربن وربَ ؾربشٗفٛ "اذتٗرباٚ"             

ٔ"الػس  ا٧ٔض " ٔ"عكاظ" ٔ"الٕطَ" ٔ"ادتصٖسٚ"  وا بن أخباز ٔتقازٖس ٔسٕازات ٔوقا٥ت 

  ٕ اد ٔقؿربربـ إخبازٖربربٛ ٔوربربدٝ تٕظٗربربف عاوربربن "ادتربربسافٗكظ"  إذ حتّمربربن ِربربرٓ الدزاضربربٛ تمربرب  املربرب

مبخ مف أغكاهلا ٔتعّس  مبكىٌّٕا ٔست ٕاِا  ٔإٖكا  واِّٗٛ املٕاد ارتاؾٛ الي اٌفربسدت  

بّا ؾشٗفٛ عربَ أخربسٝ  ٔاملكربسزٚ الربي تػربازك  فّٗربا أكجربس وربَ ؾربشٗفٛ  إوربا لكٌّٕربا            

ّٗٛ ٔارتازدٗربٛ  أٔ لكٌّٕربا درباٞ قربىَ تغطٗربات       بٗاٌات ؾشفٗٛ عىم  عمّٗا الٕكا٥ت احملم

ىٗربرب   ٔذلربرب  خربرب٦ه املربربدٚ الصوٍٗربربٛ لعىمٗربربات "عاؾربربفٛ اذتربربصً" وربربَ      وٗداٌٗربربٛ عاوربربٛ ٔو اسربربٛ لمذ 

ِربربربربربرب املٕافربربربربرب  3/7/1436ً س ربربربربربٜ ا٥زبعربربربربرباٞ 27/3/2015ِربربربربربرب املٕافربربربربرب  7/6/1436ادتىعربربربربربٛ 

22/4/2015.ً 

 الدراسة يةمنهج
 املكربىُٕ   حتمٗربن  وربٍّر  تع ىربد  الربي  الٕؾفٗٛ الدزاضات ٧ضمٕ  ال شمٗن عىمٗٛ ختك 

 ٔتّربرب ي الٕاقربرب   يف تٕدربربد كىربربا الظربرباِسٚ دزاضربربٛ عمربربٜ تع ىربربد الربربي ِربرب٘ الٕؾربربفٗٛ فالدزاضربربات

 ٔؾربربفًا بإعطاّٟربربا ٔكىٗربربًا خؿاٟؿربربّا  ٔتٕقربربٗ  كٗفٗربربًا عٍّربربا ٖٔعّبربربس دقٗقربربًا ٔؾربربفًا بٕؾربربفّا

 ٔددأه أزقاً خ٦ه وَ زقىًٗا

 ٔا٧ضربربالٗ  املٍربرباِر وربربَ عربربددا ت كربربىَ ٔوسٌربربٛ ٔاضربربعٛ وظمربربٛ الٕؾربربفٗٛ الدزاضربربات ٔتعربربد

ٛ ا٥د ى املطربٕ   وجن املطاعدٚ الفسعٗٛ ٛ  الدزاضربات  أٔ اعٗرب ٛ  أٔ املٗداٌٗرب ٛ  دزاضرب  ٔغرِربا   اذتالرب

ٛ  تع رب   لمظربٕاِس  ٔال شمٗن الٕؾف عىمٗٛ ٧ُ ذل   اٌربٕا   مجٗرب   يف ٔوٕدربٕدٚ  وػربرتكٛ  وطربأل

 .العمىٗٛ ا٧ اخ
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 ٔأعربربربداد ٌٔطربربرب  أزقربربرباً إىل املكربربربىُٕ تسمجربربربٛ فّربربربٕ الكىربربرب٘  ال شمٗربربربن خيربربربـ ٔفٗىربربربا

ً  الرتكٗربص   وٕاقرب  ل شدٖد ال كساز سطا  ثي ٔوعد٥ت ٔإسؿاٟٗات  ال ّىربٗؼ   أٔ ٔا٥ِ ىربا

 الباسح تفٗد ٔد٥٥ت تفطرات ٖعط٘ املكىُٕ يف غٗابْ أٔ املؿطم  فشكٕز

ُ  ملرباذا " ٔخمفٗاتّربا  أضرببابّا  ٔكػربف  ٌ رباٟر  ٔحتمٗربن  تفطر ِٕ الكٗف٘  ٔال شمٗن  كربا

 (1)".ذل  وَ القؿد ٔوا ا٥ِ ىاً

 مصطلحات الدراسة
خبربرباز ٔسربربٕازات ٔتقربربازٖس ٔوقربربا٥ت ٔقؿربربـ    تطربرب عس  الدزاضربربٛ املربربٕاد الؿربربشفٗٛ وربربَ أ   

إخبازٖربربربٛ إقربربربافٛ إىل ادتربربربسافٗكظ  ممربربربَ تٍألربربرب  عىمٗربربربات "عاؾربربربفٛ اذتربربربصً" يف الؿربربربشف  

الطعٕدٖٛ ارتىطٛ املركٕزٚ ضمفًا  ٌٔعّس  املؿطمشات الٕازدٚ يف ِرٓ الدزاضٛ عمربٜ الٍشربٕ   

 ال ال٘

صٖص  ببدٞ عىمٗربٛ  ٔدَّْ خادً اذتسون الػسٖفن املم  ضمىاُ بَ عبدالع عاؾفٛ اذتصً

ؾربباسًا وربَ ٖربًٕ ارتىربٗظ ارترباوظ       12"عاؾفٛ اذتصً" قد اذتٕثٗن يف الٗىَ عٍد الطاعٛ 

ً  2015ِربربرب املٕافربرب  الطربربادع ٔالعػربربسَٖ وربربَ غربربّس وربربازع لعربرباً       1436مجربربادٝ الجاٌٗربربٛ لعربرباً   

ٔأعمٍ  عىمٗٛ "عاؾفٛ اذتربصً" أُ أدربٕاٞ الربٗىَ وٍطقربٛ ستظربٕزٚ وٍربر الٗربًٕ ا٧ٔه  ٖٔػربازك         

دٔه  وربربَ بٍّٗربربا دٔه ارتمربربٗر العسبربرب٘ عربربدا ضربربمطٍٛ عىربرباُ  ٔقربرباد ٔلربرب٘ العّربربد         10 يف العىمٗربربٛ

الطعٕدٙ  ٔشٖس الدفا   ؾاس  الطىٕ املمك٘ ا٧ور ستىد بَ ضمىاُ بَ عبدالعصٖص  وربَ  

وسكص عىمٗات القٕات ادتٕٖٛ عىمٗٛ "عاؾفٛ اذتصً"  ٔأطم  ٔل٘ العّد ٌاٟ  زٟٗظ زتمربظ  

ٕ املمكربرب٘ ا٧وربربر ستىربربد بربربَ ٌربرباٖف  عمربربٜ تفاؾربربٗن    الربربٕشزاٞ  ٔشٖربربس الداخمٗربربٛ  ؾربرباس  الطربربى  

 ارُتط  ٔالعىمٗات العطكسٖٛ.

ٔتعد "عاؾفٛ اذتربصً" عىمٗربٛ عطربكسٖٛ ضربعٕدٖٛ مبػربازكٛ حتربالف دٔلرب٘ وكربُٕ وربَ          

عػربربس دٔه قربربد "اذتٕثٗربربُٕ" ٔالقربربٕات املٕالٗربربٛ هلربربي ٔلعمربرب٘ عبربربد او ؾربربا   ٔقاوربرب  القربربٕات       

ٕاقربرب  ال ابعربربٛ ملطربربمش٘ املٗمػربربٗات    ادتٕٖربربٛ املمكٗربربٛ الطربربعٕدٖٛ بقؿربربف دربربٕٙ كجٗربربف عمربربٜ امل     

اذتٕثٗربربٛ ٔالقربربٕات ال ابعربربٛ لؿربربا  يف الربربٗىَ. ٔتع ربرب  "عاؾربربفٛ اذتربربصً" إعربرب٦ُ بداٖربربٛ العىمٗربربات    

العطربربكسٖٛ بقٗربربادٚ الطربربعٕدٖٛ يف الربربٗىَ  كىربربا مت فّٗربربا الطربربٗطسٚ عمربربٜ أدربربٕاٞ الربربٗىَ ٔتربربدور 

مٗربٛ  ٔسربرزت   الدفاعات ادتٕٖٛ ٌٔظربي ا٥تؿربا٥ت العطربكسٖٛ خرب٦ه الطرباعٛ ا٧ٔىل وربَ العى      

الطربربعٕدٖٛ سٍّٗربربا وربربَ ا٥قربربرتا  وربربَ املربربٕا١ٌ الٗىٍٗربربٛ  ٔكاٌربرب  الطربربعٕدٖٛ ٔعمربربٜ لطربرباُ ٔشٖربربس        

دفاعّا قد سرزت قبن غَ عىمٗات "عاؾفٛ اذتصً" وَ عٕاق  ال شسك ضتربٕ عربدُ  ٔدرباٞت    

العىمٗات بعد طم  تقدً بْ السٟٗظ الٗىي الػسع٘ عبد زبْ وٍؿٕز ِادٙ إلٖقا  اذتٕثٗن 
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ذٕوًا ٔاضعًا عمٜ احملافظربات ادتٍٕبٗربٛ  ٔأؾرببشٕا عمربٜ ٔغرب  ا٥ضرب ٦ٗٞ عمربٜ        الرَٖ بدأٔا ِ

 ودٍٖٛ عدُ.

اذتسكربربٛ اذتٕثٗربربٛ ِربرب٘ سسكربربٛ ضٗاضربربٗٛ دٍٖٗربربٛ وطربربمشٛ اختربربرت وربربَ ؾربربعدٚ    اذتٕثٗربربُٕ

  ٔت الربرب  املٕادّربربات  2004وسكربربصًا هلربربا  بربربدأ ؾربربسا  اذتربربٕثٗن وربرب  اذتكٕوربربٛ الٗىٍٗربربٛ عربرباً     

إذ ٔؾربربم  إىل ضربربب  وٕادّربربات  ٔوربربا وٗربربص تمربرب     العطربربكسٖٛ بربربن اذتربربٕثٗن ٔادتربربٗؼ الربربٗىي  

املٕادّربربات اضربرب غ٦هلا وربربَ قبربربن الربربسٟٗظ ؾربربا  إلقربربعا  اذتربربٕثٗن ٔوٍافطربربْ ال قمٗربربدٙ المربربٕاٞ 

عم٘ ستطَ ا٧محس  سٗح قاً قاٟربد اذتربسع ادتىّربٕزٙ العىٗربد أمحربد عمرب٘ ؾربا  ب صٖٔربد         

 اذتٕثٗن بالط٦ 

ٔ  ارتربرب  الؿربربشف٘: ؾربربف أٔ تقسٖربربس ذتربربدخ وّربربي ٔعربربّس  "درالربربد دٌٕطربربُٕ" ارتربرب  بأٌربربْ 

بالٍطربرببٛ لمذىّربربٕز كىربربا ِربربٕ وّربربي بالٍطربرببٛ لمىخربرب  الؿربربشف٘ ٌفطربربْ فقٗىربربٛ اذتربربدخ بالٍطربرببٛ     

 لمىخ  ٖ شدد مبدٝ قابمٗٛ ِرا اذتدخ لمٍػس.

 ٙ الطربب  الؿربشف٘ ٔاٌفربساد ؾربشٗفٛ أٔ إذاعربٛ أٔ قٍرباٚ بٍػربس خرب  وعربن           ارت  اذتؿربس

-ٔضاٟن اإلع٦ً. )الرتبٗربٛ اإلع٦وٗربٛ    ٔأضبقٗ ّا يف ذل  ٖعد وَ ا٧ِدا  الي تطعٜ إلّٗا

الدك ٕز فّد الػىٗىسٙ(  ٔوَ ٍِا ت ّك  واِّٗٛ ارترب  اذتؿربسٙ الربرٙ خيربـ ٔضربٗمٛ دُٔ      

 أخسٝ.

وربربا تػربربرتك يف بجربربْ عربربدد وربربَ الٕضربرباٟن  ٌقربرب٦ً عربربَ وؿربربادز ز ٗربربٛ وجربربن   ارتربرب  املػربربرتك

ي تجبّربربا ادتّربربات ٔكربربا٥ت ا٧ٌبربرباٞ أٔ املربرب٤متسات الؿربربشفٗٛ العاوربربٛ  أٔ البٗاٌربربات الؿربربشفٗٛ الربرب 

 ٔاملٍظىات ٔامل٤ضطات

 ٘ ٖعربربس  الربربدك ٕز لطفربرب٘ ٌاؾربربف ال قسٖربربس الؿربربشف٘ بأٌربربْ: ٔؾربربف        ال قسٖربربس الؿربربشف

تفؿربربٗم٘ سربربٕه ا٧سربربداخ الٕاقعٗربربٛ الساٍِربربٛ  إذ ٖؿربربف ِربربرٓ ا٧سربربداخ بال فؿربربٗن يف ضربربرِا       

ٔدٍٖاوٗكٗ ّا كقكاٖا اد ىاعٗٛ  فال قسٖس ٥ ٖق ؿس عمٜ ادتٕاٌ  ادتِٕسٖٛ فق  كىربا  

ذتربرباه بالٍطربرببٛ لمخربرب   ٔلكٍربربْ ٖقربربًٕ وربربَ خربرب٦ه الٕؾربربف الربربصوي ٔاملكربرباٌ٘ ل٨سربربداخ      ِربربٕ ا

 الٕاقعٗٛ بػس  القكٗٛ ا٥د ىاعٗٛ بػكن غاون ٔٔاق  ٔسٕٗٙ ٔيف لغٛ ضّمٛ ٔدرابٛ.

 ٘ فربربَ ٖقربربًٕ عمربربٜ اذتربربدٖح بربربن ؾربربشايف ٔغخؿربربٗٛ  ٔقربربد ٖطربرب ّد        اذتربربٕاز الؿربربشف

عٍٗربٛ أٔ تؿربٕٖس دٕاٌرب  غسٖبربٛ أٔ     اذتؿٕه عمٜ أخباز ٔوعمٕوات ددٖدٚ أٔ غس  ٔدّٛ ٌظس و

وطربربمٗٛ يف سٗربرباٚ ِربربرٓ الػخؿربربٗٛ  ٔاذتربربدٖح الؿربربشف٘ قربربد ُٖذربربسٝ وربرب  غربربخـ ٔاسربربد ِٔربربٕ        

الػكن الغال  عمٜ ا٧سادٖح الؿشفٗٛ ٔلكٍربْ قربد جيربسٝ أٖكربًا ورب  عربدٚ أغربخاف كىربا         

ِٕ ا٧وس يف ا٥ض ف اٞ الؿشف٘  ٔكرل  قد جيسْٖ عدد وَ احملسزَٖ كىا ِربٕ الػربأُ يف   

ف٘  ٔاذتدٖح الؿشف٘ فَ وط قن براتْ ٔلكربَ ِربرا ٥  ٍرب  وربَ أُ ٖكربُٕ      امل٤متس الؿش
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أداٚ لمشؿربربٕه عمربربٜ خربرب  ؾربربشف٘ أٔ أُ ٖكربربُٕ دربربصٞ وربربَ حتقٗربرب  ؾربربشف٘ ٔاذتؿربربٕه عمربربٜ         

الغالبٗٛ العظىٜ وَ ا٧خباز  عمىًا أُ ٍِاك فس  بن إدساٞ وقابمٛ لمشؿربٕه عمربٜ خرب  ٔبربن     

 إدساٞ وقابمٛ لمشؿٕه عمٜ سدٖح ؾشف٘

ِٕ ا٧داٚ الؿشفٗٛ الي تعّبس بػكن وباغس عربَ ضٗاضربٛ الؿربشٗفٛ      شف٘املقاه الؿ

ٔعَ آزاٞ بع  ُك َّابّا يف ا٧سداخ الٕٗوٗربٛ ادتازٖربٛ  ٔيف القكرباٖا الربي تػربغن الربسأٙ العرباً        

احملمربرب٘ أٔ الربربدٔل٘. ٖٔقربربًٕ املقربرباه الؿربربشف٘ بّربربرٓ الٕظٗفربربٛ وربربَ خربرب٦ه غربربس  ٔتفطربربر ا٧سربربداخ  

 ػف عَ أبعادِا ٔد٥٥تّا املخ مفٛ.ادتازٖٛ  ٔال عمٗ  عمّٗا مبا ٖك

ُٔتعربربّس  القؿربربٛ اإلخبازٖربربٛ بأٌّربربا ٌربربٕ  وربربَ أٌربربٕا  الك ابربربٛ الؿربربشفٗٛ    القؿربربٛ اإلخبازٖربربٛ: 

اإلبداعٗربٛ غربربر ال قمٗدٖربربٛ  ٖطربرب خدً خ٦هلربربا الؿربربشايف وّازاتربربْ املخ مفربربٛ ٔسٕاضربربْ امل عربربددٚ يف  

َ اذتربدخ ت طربي   عس  وادتْ ٌٔقن القاز٢ إىل وٕق  ا٧سداخ وَ خ٦ه تقدٖي ؾربٕزٚ سٗربٛ عرب   

 باذتٕٖٗٛ ٔالدٍٖاوٗكٗٛ ٔإسٗاٞ الطاب  اإلٌطاٌ٘ لمقكاٖا املطسٔسٛ أٔ وا ٖعس  برب "ا٧ٌطٍٛ ".

القؿٛ املعمٕواتٗٛ(: -املقاه املعمٕوات٘-املادٚ الؿشفٗٛ اإلخبازٖٛ )ال قسٖس املعمٕوات٘

وٍٗربٛ   ِ٘ الي تع ىربد عمربٜ البشربح يف وؿربادز ا٧سربداخ ٔالقكرباٖا ٔالظربٕاِس ٔتطٕزاتّربا الص        

ٔسكٕز الؿشايف يف عن املكاُ يف ِرا الٍٕ  غر وطمٕ   ِٔربرا إوربا ٧ُ املٕقربٕ  ٍُٖ ظربس     

سدٔثربربْ  أٔ ٧ُ املٕقربربٕ  سربربدخ فعربرب٦ً ٥ٔ ٖطربرب طٗ  الؿربربشايف و ابع ربربْ وباغربربسٚ بطربربب  البعربربد     

ادتغسايف وربج٦ً  فٗك فرب٘ ٍِربا جبىرب  املعمٕوربات ثربي ٖعٗربد ؾربٗاغ ّا بطسٖقربٛ تعكربظ ارترب             

 لٗظ بطسٖقٛ الٍقن اذتسيف.ال شسٖسٙ لمؿشٗفٛ ٔ

 ٘ ٛ  -املادٚ الؿشفٗٛ ال شمٗمٗٛ )ال قسٖس ال شمٗمرب املقرباه ال شمٗمرب٘(:   -القؿربٛ ال شمٗمٗرب

ت ٍأه اذتدٖح عَ الظٕاِس ٔا٧وٕز الربي تػربغن الػرباز  ٔالربسأٙ العرباً كٍربٕ  وربَ ال شمٗربن          

ٔتقربربًٕ ب ٕظٗربربف أسربربداخ املاقربرب٘ وربربَ أدربربن اذتؿربربٕه عمربربٜ غربربس  ٔتفطربربر لمٕقربرباٟ  اذتالٗربربٛ.           

 اقسأ(–ٕقٕ  )و

كىربربا تّربرب ي بال شمٗربربن العىٗربرب  ل٨سربربداخ ٔالقكربرباٖا ٔالظربربٕاِس الربربي تػربربغن الربربسأٙ العربرباً     

ٔغالبًا وا تكُٕ ِرٓ القكاٖا ضٗاضٗٛ  ٔتعد وَ أكجس املٕاد تأثرًا ٧ٌّا تقربًٕ عمربٜ تفطربر    

 أسداخ ٔغس  ٔقاٟ  اذتاقس ٔالسب  بٍّٗىا لٗط ٍ ر الؿشف٘ أسداخ املط قبن.

املقاه اإلٌطاٌ٘(: -الفٗ ػس اإلٌطاٌ٘-ٌطاٌٗٛ )ال قسٖس اإلٌطاٌ٘املادٚ الؿشفٗٛ اإل

ُتعس  بأٌّا ال شقٗقات أٔ ال قربازٖس الربي ت ٍربأه قكرباٖا أٔ أشوربات إٌطرباٌٗٛ طازٟربٛ ٔومشربٛ  أٔ         

تداعٗات الكٕازخ الطبٗعٗٛ ٔاذتربسٔ  ٔا٧ٔب٠ربٛ ٔا٩فربات ٔاٌ ّاكربات سقربٕ  اإلٌطرباُ  ِٔربٕ        

 دب٘(.-شافٛ اإلٌطاٌٗٛ. )داٟصٚ الؿشافٛ العسبٗٛ ال عسٖف الرٙ ٖغط٘ أِي زتا٥ت الؿ



 

 287 
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٘  كىعمٕوات ٔتقّدوّا املاقٗٛ الٕقاٟ  تط عٗد الي تم  ال ازخيٗٛ املادٚ َ  لمى مقرب  قربى

 .ٌٕعّا كاُ أًٖا الؿشفٗٛ املادٚ خيدً و كاون حتسٖسٙ إطاز

ٜ  داٞت الي املادٚ ِ٘ السٟٗطٗٛ: املادٚ ٗ  املطرباسٛ  ٔيف ا٧ٔىل الؿربفشٛ  أعمرب َ  ٛالسٟٗطرب  ورب

.ا٧خسٝ املٕاد ببقٗٛ وقازٌٛ أِىٗ ّا ٖعكظ مبا الؿفشٛ

 الؿربربفشٛ عمربربٜ بٕدٕدِربربا الؿربربشٗفٛ باِ ىربرباً سظٗربرب  الربربي املربربادٚ ِربرب٘الفسعٗربربٛ:  املربربادٚ

.الؿفشٛ أضفن يف أٌّا إ٥ ا٥ٔىل 

 بؿربربٍاع ْ ٔقاوربرب  غرِربربا  عربربَ الؿربربشٗفٛ بربربْ اخ ؿربرب  الربربرٙ احمل ربربٕٝ :اذتؿربربسٖٛ املربربادٚ

 .أخسٝ ٔضاٟن وػازكٛ دُٔ ستسزّٖا ع  عمْٗ ٔاذتؿٕه ٔال قاطْ

ٛ   $تؿىٗي ادتسافٗ  أٔ ال ؿىٗي الغسافٗكرب٘   ادتسافٗ  ِربٕ  # فربَ ا٥تؿربا٥ت البؿربسٖ

ٌّر إبداع٘ ٖقًٕ بْ وؿربىي أٔ زتىٕعربٛ وربَ املؿربىىن ٖٔ عربأُ عمربٜ تٍفٗربر وعطٗاتربْ املادٖربٛ          

الٛ وَ أدن إٖؿاه زضرب # وٕظف٘ طباعٛ  و زتن  شتسدن ٔغرِي$زتىٕعٛ وَ املٍ ذن 

لمذىّٕز املط ّد   ٖٔػر وؿطم  تؿىٗي ادتسافٗرب  إىل عربدد   # أٔ زتىٕعٛ زضاٟن$وعٍٗٛ 

وَ ال خؿؿات الفٍٗٛ ٔاملٍّٗٛ الي تسكص عمٜ ا٥تؿا٥ت املسٟٗٛ ٔطس  عسقّا. ٔتط خدً 

أضالٗ  و ٍٕعٛ إلٌػاٞ ٔادتى  بن السوٕش ٔالؿٕز ٔالكمىات رتمرب  متجٗربن وسٟرب٘ ل٨فكرباز     

 .ٔالسضاٟن

 

 سات السابقة:الدرا
ٔت ىجربربربن الدزاضربربربات الطربربربابقٛ يف ا٥ضربربربرتاتٗذٗات اإلع٦وٗربربربٛ يف سربربربسٔ  ضربربربابقٛ  سٗربربربح   

 ا٧شوربربات فربربرتات خربرب٦ه الفاعربربن ٔدٔزٓ اإلع٦وربرب٘ العىربربن أِىٗربربٛ الدازضربربات وربربَ عربربدد أكربربدت

ِّٕٛ ٔاذتسٔ   ّٕٚ ٖػّكن اإلع٦ً بأُ وٍ  ا٧شوٛ ذتن وّىًا زافدًا ٖكُٕ أُ غأٌْ وَ براتْ ق

ُ  وّىربربا  بقربربدز  أُ إىل الدزاضربربات  بعربرب   خمؿربرب   حتدٖربربدًا اذتربربسٔ   سربرباه  ٔيف  سذىّربربا  كربربا

ٙ  لمذاٌ  اإلعداد ُ  أُ ٖفربرت   ٔاذتسبرب٘   العطربكس ٘  لمذاٌرب   إعربداداً  ٍِرباك  ٖكربٕ  اإلع٦ورب

 الع٦قربربٛ ذات اإلع٦وٗربربٛ ا٥ضربربرتاتٗذٗات بربربأُ و٤كربربدٚ املطربرباز  يف و ربربٕاشٖن ادتربرباٌبن لٗؿربربب 

ٛ  اذتربس   لقٗربادٚ  ٔو٤ِن ىّكَو  اض ػازٙ فسٖ  عمّٗا ٖقف أُ جي  ا٧شوات بّرٓ  اإلع٦وٗرب

 .ا٧وجن بالػكن

 وَ ٔثاٟ .. ارتمٗر سس  يف ٔالدعاٖٛ اإلع٦ً" ك ابْ يف غميب كسً الدك ٕز سٗح ٖػر -

 ٔوط ػربربربازًا خربربرببرًا عىربربربن ٔالربربربرٙ" 1992ً اإلضربربرب٦و٘ الربربربرتاخ وك بربربربٛ -العىمٗربربربات غسفربربربٛ

٘  عسب٘ طاقي قىَ إع٦وًٗا ُ  دّرباش  يف أوركرب ٛ  الػرب٤ٔ  ٔوطربس   املػربرتكٛ  لمقربٕات  العاورب

 عمربربٜ ت ربربدف  كاٌربرب  الربربي املعمٕوربربات خربرب٦ه وربربَ أُ إىل ارتمربربٗر   ربربس  ارتاؾربربٛ العىمٗربربات
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 بطربرباب  ت طربربي كاٌربرب  الربربي امل ٍٕعربربٛ ٔالٕثربرباٟ  الٗربربًٕ  وربربداز عمربربٜ اإلع٦وربرب٘ العىربربن فسٖربرب 

 اذتقبربربربٛ تمربرب   خربرب٦ه  بربربسشت  الربربي  اإلع٦وٗربربربٛ القربربٕٚ  كٗربربف  أدزك وعظىّربربا   يف" احملظربربٕز "

ًٍّٗا عطكسًٖا  اٌ ّاّٟا ٔس ٜ ضٗاضًٗا ا٧شوٛ بداٖٛ وٍر العا  عمٜ ٔالطٗطسٚ ْ  وب  وّىربا  أٌرب

ٕ  ٖظن اإلع٦ً فإُ الق اه  ٔخط  ٔأداّٟا الطٗاضٛ دٔز عَ قٗن ٛ  ا٧داٚ ِرب َ  ٔالٕضربٗم  ٔالفرب

  .اإلط٦  عمٜ اذتس  ِرٓ يف ٔمتٗصًا بسٔشًا ا٧كجس

 ضربرب شدث ُٔا أخربربسٝ ٔضربربقط  ددٖربربدٚ ٌظسٖربربات ظّربربست قربربد بأٌربربْ ك ابربربْ يف غربربميب ٖٕٔقربرب 

َ  جتسب ّربا  ٖطربب     أضالٗ  ٔبسشت أخسٝ  ُٔطٕزت ٔضاٟن ُ  ذلرب   ٔلعربن  قبربن   ورب ٕ  كربا  ِرب

ٙ  املربرِن  اذتد إىل ٔٔضاٟمْ باإلع٦ً الٍاع اِ ىاً شٖادٚ إىل أدٝ الرٙ العاون  ٔؾربم   الربر

ٜ  لم عربّس   ُأدسٖ  الي العاً السأٙ اض ط٦عات كػف  أوركا فف٘ إلْٗ  ٛ  أثربس  عمرب  أشورب

 عىربربا امل٠ربربٛ  يف 60 إىل الٍطربرببٛ ِربربرٓ ازتفربربا  عربربَ ال مفربرباش ملػربرباِدٚ  عربربّس ال شٖربربادٚ يف ارتمربربٗر

 العىمٗربربربات بربربربدأت ٔعٍربربربدوا ا٧شوربربربٛ  ضربربرببق  الربربربي ا٥ع ٗادٖربربربٛ ا٧سربربربٕاه يف عمٗربربربْ كاٌربربرب 

ٛ  يف 96 ٔذكس امل٠ٛ  يف 75 إىل الٍطبٛ ِرٓ ازتفع  العطكسٖٛ َ  امل٠رب  ٥ أٌّربي  املبشربٕثن  ورب

 (2). ٔٔقاٟعّا اذتس  و ابعٛ ٕٝض اإلع٦ً ٔضاٟن تقّدوْ مما غ٠ًٗا ٖعٍّٗي

 دٔز" ك ابّربربا يف وؿربربطفٜ ِٕٖربربدا الربربدك ٕز القربرباِسٚ داوعربربٛ يف اإلعربرب٦ً اضربرب اذ ٔت٤كربربد -

ُ   "2000ً ٔالٍػربس  ٔال ربدزٖ   لمبشربٕخ  احملسٔضٛ وسكص – الدٔلٗٛ ا٧شوات يف اإلع٦ً  بربأ

 قربىٍّا  ٖربدخن  وصدٔدربٛ   مبطرب٤ٔلٗٛ  تكربطم   ٔاذتربسٔ   ا٧شوربات  أٔقربات  يف اإلع٦ً ٔضاٟن

 ا٧وركٗربربٛ اإلعربرب٦ً ٔضربرباٟن اضربرب طاع  لربربرل  الربربٕطي  ا٧وربربَ أِربربدا  حتقٗربرب  إىل ع٘الطربرب

 عربرب  ا٧وركربرب٘ العربرباً الربربسأٙ عمربربٜ ال ربربأثر يف وّىربربًا دٔزًا متربربازع أُ إٌٔاعّربربا اخربرب ٦  عمربربٜ

َ  أفربادت  قد ا٧وركٗٛ اإلدازٚ فإُ اإلطاز ِرا ٔيف املخ مفٛ  املساسن  ٔالٍ رباٟر  الربدزٔع  ورب

ٜ  ّبربرل   الربي  ادتّربٕد  اعٍّرب  أضربفست  الي املخ مفٛ ٝ  عمرب ٘  املطرب ٕ  ا٧شوربات  إدازٚ يف اإلع٦ورب

 الطٗاضربربربٗٛ اإلدازٚ بربربربن ٔا٥خربربرب ٦  ال عربربرباز  إلغربربرباٞ إىل فّٗربربربا ضربربربع  ٔالربربربي العطربربربكسٖٛ

 سربربسٔ  وربرب  تعاومربربّا خربرب٦ه وربربَ ارتربرب ٚ ِربربرٓ أوركربربا اك طربربب  إذ اإلع٦وٗربربٛ  ٔا٧دٔات

(3) .ضابقٛ ٔأشوات

ٛ  يف 65 ذكربس  املػرباِدَٖ   وَ عٍٗٛ عمٜ ا٧ملاٌ٘ ال مفاش أدسآ  ح ٔيف -  ٔبطربب   أٌّربي  امل٠رب

( ٔاسربربدٚ إعربرب٦ً ٔضربربٗمٛ) ٔاسربربد وؿربربدز عمربربٜ با٥ع ىربرباد ٖك فربربُٕ ٥ أؾربرببشٕا ارتمربربٗر سربربس 

 ال مفربرباش بعربربد ا٧ِربربي املؿربربدز ِربرب٘ تعربربد الؿربربشف ٔأُ ا٧شوربربٛ  سربربٕه وعمٕوربربات عمربربٜ لمشؿربربٕه

(4) .اذتس  أخباز مل ابعٛ

 سربربس  خربرب٦ه وٍّربربا ا٧وركٗربربٛ خاؾربربٛ اإلع٦وٗربربٛ الٕضربرباٟن بعربرب  دٔز امل٤لربربف ٖٔطربرب عس  -

 ٌّاٖربربٛ س ربربٜ 1990 اغطربربطظ وربربَ) اذتربربس  أغربربّس خربرب٦ه قربربّدو فىشطربربٛ ارتمربربٗر 
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

َ  و مفربصٚ  زضالٛ 78( 1991 ف اٖس َ  1700ٔ بغربداد   ورب َ  160ٔ الطربعٕدٖٛ   ورب  الكٕٖرب    ورب

 كىربربا العسبربرب٘  العربربا  وربربَ و فسقربربٛ أضتربرباٞ وربربَ 120ٔ وؿربربس  وربربَ 360ٔ ا٧زدُ  وربربَ 200ٔ

 300 لربرب  تقربد ّا  إىل إقربافٛ  ٔؾشافُٕٗ  ضٗاضُٕٗ فّٗا غازك ضٗاضٗٛ ٌدٔٚ 800 قدو 

 ٔغرِربربا  ٔا٧ضربربمشٛ ارتطربرب  عربربَ حتربربدثٕا ٔأوركٗربربٛ ٔأٔزبٗربربٛ عسبٗربربٛ عطربربكسٖٛ غخؿربربٗٛ

َ  ٔاضعٛ غبكٛ عمٜ احملطٛ اع ىدت فٗىا ٛ  املساضربمن  ورب َ  ا٧سربداخ  ل غطٗرب ٜ  ورب ٞ  غرب   أضتربا

 ٔفسٌطربربا ٔأملاٌٗربربا بسٖطاٌٗربربأ ٔأوركربربا ٔوؿربربس ٔالعربربسا  ٔالكٕٖربرب  الطربربعٕدٖٛ خاؾربربٛ العربربا 

 ٖعىمربربُٕ بربربساور ٔوقربربدً ٔستربربسز ٔورتدربربي وساضربربن 2500 ٍِربرباك ٔكربرباُ ٔالٗابربرباُ  ٔضٕٖطربربسا

   الًٕٗ وداز عمٜ اذتس  خ٦ه

- َّٗ  العطربربربربكسٙ اإلعربربربرب٦ً اضربربربربرتاتٗذٗات" ك ابربربربربْ يف  ربربربربسٚ أبربربربربٕ ستىربربربربد الربربربربدك ٕز ٖٔبربربربرب

 يف سبربرب٘ٔاذت العطربربكسٙ اإلعربرب٦ً ٔدٔز ال ك ٗربرب  أُ  "2012ً -الساٖربربٛ داز -ٔاذتسبربرب٘

 وع رب اً  العطربكسٙ   ٔاإلع٦ً الدٔلٗٛ الع٦قات زتاه يف وّىًا أوسًا ٖعد اإلع٦وٗٛ املٍأزٚ

 بٕضرباٟن  شت مفٛ أدّصٚ بّا تقًٕ عدٚ ضاسات يف امل ٕاؾمٛ العىمٗات يف ٖ ىّجن ال ك ٗ  أُ

ٛ  ا٥ضربرتاتٗذٗٛ  ز  ّا الي املّىات حتقٗ  ِٕ السٟٗظ ٔغسقّا و باٍٖٛ  ٛ  القٕوٗرب  الػرباوم

 وربربَ العظىربربٜ ا٥ضربربرتاتٗذٗٛ لربربْ تؿربربٕزِا الربربي املٕقربربٕعات ٖسعربربٜ فال ك ٗربرب  العظىربربٜ  أٔ

 العمٗا  ا٥ضرتاتٗذٗٛ تقدٖسات يف تكَ   آٌٗٛ و غرات وَ حيدخ قد وا ٖ ذاِن أُ دُٔ

ُ  ٥ ٔوٍفرْٖ تأثرًا  أقن ٔودآ ا٥ضرتاتٗذٗٛ  وَ وسٌٔٛ أكجس ٖعّد ال ك ٗ  أُ إذ  ٍٖ ىربٕ

ٜ  ٖٔػربس   ٖقس الرٙ ملسكصٙا الطٗاض٘ العؿ  إىل  أُ جيرب   وربا  ٍِٔربا  ا٥ضربرتاتٗذٗٛ   عمرب

ٜ  القاٟىُٕ ٖساعْٗ ً  عمرب ٙ  اإلعرب٦  لكػربف  جتٍّبرباً  ٔذلرب   ل٨خبرباز   طربسسّي  عٍربد  العطربكس

 عمربربربٜ ٔالطربربربٗطسٚ الدٔلٗربربربٛ ا٧شوربربربات إدازٚ يف ٔخؿٕؾربربربًا وعربربربًا  ٔال ك ٗربربرب  ا٥ضربربربرتاتٗذٗٛ

٘  العطكسٙ اإلع٦ً دٔز عمٜ ا٧وجمٛ ٔوَ إع٦وًٗا  الدٔلٗٛ الؿساعات  زترباه  يف ٔاذتسبرب

َ  و فٕقربٛ   بؿربٕزٚ  اإلع٦ً ٔاض خداً العطكسٖٛ ٔاملٍأزٚ ٔال ك ٗ  ا٥ضرتاتٗذٗٛ   كرب

 (5) .ا٧ٔض  الػس  بػأُ الدٔلٗٛ ٔع٦قاتّا ا٧وركٗٛ الطٗاضٛ إىل ٌػر أُ

َ  العىٗربد  أغاز ٔكرل  - ٙ  ضرببأ  الربسك ْ  يف برباِ  ٛ  يف املٍػربٕزٚ  وقال رب َ  اذتربسع " زتمرب  الربٕط

 اإلع٦وربرب٘ ا٧ثربربس خ٦هلربربا تٍربربأه الربربي" العربربسا  سربربس  يف اإلعربرب٦ً دٔز" عٍربربٕاُ  حتربرب" 2003ً

ً  اع ربرب ا اذتربربس  طربربسيف كربرب٦ أُ إىل العربربسا   عمربربٜ ا٧وركربرب٘ لمغربربصٔ املؿربرباس   اإلعربرب٦

 وربربَ العربربسا  غربربع  إىل املٕدّربربٛ إذاعاتربربْ وربربَ كّجربربف ا٧وركربرب٘ فربرباإلع٦ً زٟٗطربربًا  ضربرب٦سًا

َ  محمٛ تٍظٗي ٔكرل  ٔغرِا " ضٕا" إذاعٛ ٔستطٛ  "أوركا ؾٕت" الدٔلٗٛ ستط ْ  ورب

 أٔقربربربات ٔيف العاملٗربربربٛ الكربربرب ٝ ال مفربربرباش غربربرببكات يف الٕثاٟقٗربربربٛ ٔالربربرب اور اذتربربربٕاز بربربربساور

 (6)الرزٔٚ
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 الك ربربربا  داز – اإلعربربرب٦ً اق ؿربربربادٖات" ك ابّربربربا يف الػربربربذرٙ ضربربربّاً الربربربدك ٕزٚ ٔت٤كربربربد -

 العٕاوربن  أسربد  تػربّكن  العطكسٖٛ ٔاملعازك اذتسٔ  أُ  "2014ً – اإلوازات- ادتاوع٘

 ادتىّربربٕز اِ ىربرباً غربربدٚ إىل ذلربرب  وسدعربربٛ الؿربربشف  تٕشٖربرب  وعربربد٥ت ازتفربربا  يف تطربربّي الربربي

ٜ  ذلرب   تربأثر  ٔودٝ ا٧ِدا   ٔقس  ادتٕٖٛ ٔالغازات اذتسبٗٛ املعازك بأخباز  اإلٌ رباز  عمرب

 (7) .الٕٗوٗٛ ساداتّي سٗاتّي  ظ وا ٔمجٗ  ال ىَٕٖ ٔغ٤ُٔ ٔالؿٍاع٘ الصزاع٘

 

 اإلطار النظري
 :ثمنوذجًاة احلص   اص ة... ةواحلسب االو : اإل ال احملوز 

تػّكن ال غطٗٛ اإلع٦وٗٛ أِىٗٛ بازشٚ يف شت مف ا٧سداخ  ٌظسًا لكٌّٕا ت ٗ  تصٖٔد 

ادتىّٕز امل مّق٘ باملعمٕوٛ ٔالفاٟدٚ  ٔتكعْ عمٜ إطرب٦  ترباً ب مرب  ا٧سربداخ أٖربًا كرباُ شواٌّربا        

سف عمٜ تطمٗ  الكربٕٞ عمربٜ املطرب ذدات    ٔوكاٌّا  ٔبال ال٘ فإُ ٔضاٟن اإلع٦ً كافٛ حت

ٔوا ٔزاِٞا  ٔتعىن عمٜ ال ٕعٗٛ بػأٌّا  ا٧وس الرٙ ٖدف  كن ٔضٗمٛ عمٜ وٍافطٛ الٕضاٟن 

ا٧خسٝ لمفٕش بأك  قدز وَ ادتىاِرٖٛ ٔامل ابعربٛ  ٔحتقٗرب  ا٥و ٗرباش اإلع٦ورب٘ القرباٟي عمربٜ       

بّح املعمٕوٛ يف ٔق ّا املٍاض .

وٗربٛ سكربٕزِا يف عىمٗربٛ "عاؾربفٛ اذتربصً" الربي تقٕدِربا        ٔضّذم  شت مف الٕضاٟن اإلع٦

املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ قد املٗمٗػربٗات اذتٕثٗربٛ يف الربٗىَ  ضربٕاٞ وربَ الٕضرباٟن احملمٗربٛ أٔ        

س ٜ الدٔلٗٛ  تقمٗدٖٛ أٔ إلكرتٌٔٗربٛ  فىربا إُ اٌطمقرب  العاؾربفٛ إ٥ ٔبربدأت تمرب  الٕضرباٟن يف        

ٛ    إعداد العّدٚ ٔجتّٗص فسٖقّا املٗداٌ٘ الرٙ تٍرب  الٗىٍٗربٛ  -ٕٙ إٖفربادٓ إوربا إىل اذتربدٔد الطربعٕدٖ

أٔ س ربربٜ إىل ا٧زاقربرب٘ الٗىٍٗربربٛ ذاتّربربا  ل بربربدأ كربربن ٔضربربٗمٛ يف اضربرب عسا  إوكاٌاتّربربا ٔقربربدزاتّا 

ّٗٛ ٔس ٜ الدٔلٗٛ.  اإلع٦وٗٛ يف و ابعٛ الػأُ ا٧بسش عمٜ الطاسٛ احملم

ّٕه عمّٗربربربا ادتىّربربربٕز الػربربرب  ٘ٞ ٔتعربربد الؿربربربشف الٕزقٗربربربٛ وربربربَ الٕضربربرباٟن اإلع٦وٗربربربٛ الربربربي ٖعربربرب

الكجر  ٌظسًا ل ىّكٍّا ٔاسرتافٗ ّا كٌّٕا كٗاٌات هلا با  طٕٖن يف ِربرا اجملرباه  ٔمتمرب     

عدد وَ احملسزَٖ ٔاملؿٕزَٖ ممَ ٖ ٕق  وٍّي القدزٚ عمٜ حتقٗ  املّىٛ اإلع٦وٗربٛ ال٦شوربٛ    

لرا فإُ الؿشف ضّذم  سكٕزِا يف ِرا اذتدخ إىل داٌرب  الٕضرباٟن ا٧خربسٝ  وقّدوربٛ وربَ      

َ املٕاد امل ٍٕعٛ  الي تكربّىٍ  أخبربازًا ٔتقربازٖس ٔقؿربـ ٔحتقٗقربات ٔسربٕازات       خ٦هلا عدد و

ٔكربربربرل  وقربربربا٥ت ذات أغربربربكاه عربربربدٚ  ةمربربرب  ال شمٗمٗربربربٛ ٔاملعمٕواتٗربربربٛ ٔأٖكربربربًا ال ازخيٗربربربٛ        

 ٔاإلٌطاٌٗٛ.
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ٌٔظسًا لكُٕ ِرا اذتربدخ ٖػربّكن أِىٗربٛ قؿربٕٝ عمربٜ وطرب ٕٝ الطربعٕدٖٛ  كٕو ّربا         

قربربدٖي دّربربد إع٦وربرب٘ وكّجربربف اٌط٦قربربًا وربربَ كربربُٕ ٔغربربعبّا  فربربإُ ا٧وربربس ٖطربرب دع٘ بالكربربسٔزٚ ت

اإلع٦ً ٖػّكن أداٚ سس  هلا تأثرِا البالغ ٔالفّعاه  إ٥ أُ مّثٛ تفأت بربدا بربازشًا يف غربكن    

ّٗربربٛ  فٗىربربا او ربربد ِربربرا ال فربربأت لٗؿربربن إىل ٔدّربربات الٍظربربس لربربدٝ            ال غطٗربربٛ بربربن الؿربربشف احملم

ل غطٗربٛ اإلع٦وٗربٛ لمؿربشف    امل خؿؿن ٔامل ابعن  فف٘ الٕق  الربرٙ ٔدربد فٗربْ الرببع  أُ ا    

ّٗٛ داٞت و ػابّٛ ٔو قازبٛ  ٔدد آخسُٔ أُ بعرب  الؿربشف متّٗربصت عربَ أخربسٝ ٔأثب رب         احملم

تفٕقّربربا عمّٗربربا  يف سربربن زأٝ الربرببع  أُ لكربربن ؾربربشٗفٛ متّٗربربص يف غربربكن املربربٕاد الؿربربشفٗٛ        

فبكعّا او اشت با٧خباز ٔال ؿازٖ  ارتاؾربٛ  ٔأخربسٝ أ ربست يف غربأُ القؿربـ اإلخبازٖربٛ       

إٌٔاعّا  فٗىا اع ىدت بع  الؿشف عمٜ وا ٖقّدوربْ كّ ابّربا وربَ وقربا٥ت حتمٗمٗربٛ      مبخ مف 

 ٔتٕقٗشٗٛ عدٚ ت ٍأه اذتدخ جبىٗ  تفاؾٗمْ.

ٖٔبدٔ أُ قمٛ ٔدٕد الؿشافٗن امل خؿؿن يف غ٤ُٔ اذتسٔ  عمٜ وط ٕٝ املىمكربٛ   

طٗربٛ    كاُ عاو٦ً و٤ثسًا عمربٜ غربكن ال غطٗربٛ اإلع٦وٗربٛ لعىمٗربات "عاؾربفٛ اذتربصً"  فال غ       

تطربربمي وربربَ اٌ قربرباد الكربربجرَٖ  إذ ُعقربربدت العدٖربربد وربربَ الٍربربدٔات ٔاحملاقربربسات الربربي تٍأل ّربربا          

مبخ مف دٕاٌبّا  ٔاع  ت أٌّا   تأِت بالػكن ا٧وجن ٔا٧ٌط   ٔكرباُ ٖػربٕبّا الكربجر    

وَ الٍقـ املّي  كىا أٌّا   تكَ زتابّٛ كىربا جيرب  ملربا ُٖطمرب  عمٗربْ "اإلعرب٦ً املكرباد"        

ّٕعربرب  وربربا بربربن قٍربربٕات تمفصٌٖٕٗربربٛ ٔسطربربابات         الربربرٙ كربرباُ ٖبربربح    وربربا لدٖربربْ عربرب  ٔضربرباٟن عربربدٚ تٍ

 إلكرتٌٔٗٛ ضعًٗا إىل ال أثر عمٜ ادتىّٕز امل مّق٘.

ٔ  تكَ املقا٥ت الؿشفٗٛ مبٍأٝ عَ ال عاط٘ و  ِرٓ القكربٗٛ الربي غربغم  الكربجر     

وربرب٘ وربَ ادتىّربربٕز ٔامل خؿؿربن  إذ تطربربّس  عربربدد وربَ الكّ ربربا  إىل وربربدٝ أِىٗربٛ العىربربن اإلع٦    

ٔدٔزٓ املّربربي يف وطربرباٌدٚ العىربربن العطربربكسٙ  وطربربالبن بكربربسٔزٚ ال ٍّبربربْ إىل دٔز اإلعربرب٦ً وربربَ       

ادتّربربات املعٍٗربربٛ  ٔإعطاٟربربْ وصٖربربدًا وربربَ الربربدعي لٗربرب ىّكَ وربربَ القٗربرباً بربربدٔزٓ املطمربربٕ  بالػربربكن 

ا٧وجن  فٗىا زأٝ بعكّي أُ وربا حيربدخ وربَ بعرب  الؿربشافٗن يف اإلجيرباش الؿربشف٘ الٗربٕو٘         

صً" كازث٘ ٖط دع٘ ال ؿربّدٙ لربْ  ٔاع رب  عربدد وربَ ا٥خ ؿاؾربٗن       املؿاس  لرب"عاؾفٛ اذت

ٔالكّ ا  الؿشافٗن بأُ ال غطٗٛ اإلع٦وٗربٛ لعىمٗربات "عاؾربفٛ اذتربصً"   تكربَ بالػربكن       

الربربرٙ ٖ ٕافربرب  وربرب  أِىٗ ّربربا ٔثقمربربّا  إذ طربربالبٕا عربرب  وقربربا٥تّي ٔكربربرل  عربرب  بعربرب  الربرب اور         

لعربرباومن يف الطربربم  الؿربربشف٘ مباِٗربربٛ  ال مفصٌٖٕٗربربٛ ٔالٍربربدٔات ٔاحملاقربربسات  بكربربسٔزٚ تجقٗربربف ا 

ال غطٗٛ العطكسٖٛ ٔؾٍ  الؿشايف امل خؿـ يف اذتسٔ  كىا ِٕ وعىٕه بْ يف عربدد وربَ   

 الٕضاٟن اإلع٦وٗٛ العاملٗٛ املسوٕقٛ.
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ٖٔ طربرباٞه الكاتربرب  عبداحملطربربَ ِربرب٦ه يف وقالربربْ "الؿربربشافٛ ٔال خؿربربـ" يف ؾربربشٗفٛ       

  عربربربَ الؿربربربشايف  2015سٖربربربن اب 18املٕافربربرب   29/6/1436"عكربربرباظ" الؿربربربادزٚ ٖربربربًٕ الطربربربب     

امل خؿربربربـ ٔضربربربس غٗابربربربْ  ٖٔقربربربٕه:" ِربربربن ِربربربٕ تقؿربربربر وربربربَ الؿربربربشفٗن أٌفطربربربّي؟ أٔه تعسٖربربربف 

لمؿشافٛ أٌّا وٍّٛ امل اع   فّن لدٍٖا ذل  الؿشف٘ الباسح عَ امل اعرب  يف املٗربداُ  املمربي    

 بأطسا  املٕقٕ  الرٙ ٍٖػس عٍْ ٍٖٔقمْ".

اخ عاؾربفٛ اذتربصً ٔخرب٦ه ورب٤متس     ٖٔكٗف يف ضٗا  وقال ْ:" ظّس عٕاز ذل  خ٦ه أسد

امل شربربربدخ باضربربربي القربربربٕات املطربربربمشٛ  خمربربرب  دبّربربربات الق ربربرباه  أٔ س ربربربٜ ختٕوّربربربا  وربربربَ الٕدربربربٕد   

ٙ  $اإلع٦و٘ احملم٘ إ٥ وربا ٌربدز  ورب  أُ     تع رب  ارتطربٕٚ ا٧ِربي الربي متربسُ      # املساضربن العطربكس

"عكرباظ   ؾربشٗفٛ -فّٗا وَ ؾازٔا كبرباز ؾربشفٗ٘ العربا  الٗربًٕ". )الؿربشافٛ ٔال خؿربـ       

 (2015ابسٖن  18املٕاف   29/6/1436طب  ًٖٕ ال

ٖٔربربسٝ الكاتربرب  يف ؾربربشٗفٛ "اذتٗربرباٚ" ستىربربد ضربربعٕد عربرب  تقسٖربربس لربربْ بعٍربربٕاُ "ا٥ضربرب قساز       

٥وط  ادتس !" ٌُػس ٖربًٕ ا٥زبعرباٞ   # عاؾفٛ اذتصً$ٔ #.الؿشايف العطكسٙ$ارتمٗذ٘ ٖغّٗ  

ٔ    2015ابسٖن  1املٕاف   12/6/1436 ُ ارتمٗذرب٘    ا٥ض قساز الربرٙ تعٗػربْ دٔه زتمربظ ال عربا

ٖعّد وَ بن ا٧ضبا  الي غٗبرب  الؿربشايف العطربكسٙ يف تمرب  الربدٔه  وربا دعربن ا٥ٌ قربادات         

تطأه اذتكٕز الؿشايف لمى٤متس الٕٗو٘ لمى شربدخ الس رب٘ لعىمٗربٛ عاؾربفٛ اذتربصً العىٗربد       

 زكَ أمحد عطرٙ.

ٖٔطربربرب عس  ال قسٖربربربس آزاٞ بعربربرب  ا٧كربربرباد ٗن ٔا٥خ ؿاؾربربربٗن  وجربربربن اضربربرب اذ اإلعربربرب٦ً  

ز ضربربعٕد كاتربرب  الربربرٙ اٌ قربربد قربربعف ا٧ضربرب٠مٛ املٕدّربربٛ لمى شربربدخ العطربربكسٙ لعىمٗربربٛ   الربربدك ٕ

أمتٍربربٜ أُ ٖكربربُٕ ز٣ضربرباٞ حتسٖربربس ؾربربشفٍا ٖ ربربابعُٕ وربرب٤متس امل شربربدخ  $"عاؾربربفٛ اذتربربصً" بقٕلربربْ: 

باضربربي عاؾربربفٛ اذتربربصً. قطعربربًا لربربَ ٖكٌٕربربٕا ضربربعداٞ بٍٕعٗربربٛ عربربدد كربرببر وربربَ أضربرب٠مٛ ؾربربشافّٗٗي  

 #.املطسٔسٛ

 ٛا٧ضربرب٠م$ال قسٖربربس: شافٗٛ ضربربّاً الطربربٕٖسٙ يف ضربربٗا  ٔتقربربٕه ا٧كاد ٗربربٛ ٔالكاتبربربٛ الؿربرب

الؿشافٗٛ املٕدّٛ لمى شدخ باضي قٕات ال شالف ٥ مت م  الربركاٞ الكربايف لمشؿربٕه عمربٜ     

        َ ًٛ  #إدابات ت عم  ب عصٖص قربٗي الٕطٍٗربٛ ٔأِىٗربٛ ا٧وربَ ٔاذتفرباظ عمربٜ وك طرببات الربٕط   ٥ف رب

 شربربدخ العطربربكسٙ باضربربي قربربٕات إىل أُ الغالبٗربربٛ العظىربربٜ وربربَ ا٧ضربرب٠مٛ الؿربربشافٗٛ املٕدّربربٛ لمى 

ال شربربالف عاوربربربٛ ٔإداباتّربربا خيىٍّربربربا املػربربرباِد قبربربن أُ جيربربربأ  عٍّربربربا امل شربربدخ  ٔعربربربدد وٍّربربربا     

 وكسز  وا ٖط ٍص  الٕق  ٔادتّد عمٜ امل شدخ يف السد عمّٗا.

ٔتقرت  عمٜ امل٤ضطات الؿشافٗٛ يف سرباه زغب ّربا يف تقربدٖي وربادٚ ؾربشافٗٛ عطربكسٖٛ       

بالؿربشافٗن العطربكسٖن ٔستربسزٙ الؿربشف الؿربادزٚ       جتر  القاز٢ ٔاملػاِد  ا٥ضرب عاٌٛ 
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عَ ٔشازٚ الدفا  أٔ زٟاضٛ ا٧زكاُ لغس  طم  املػٕزٚ بارتسٔز مبٕاد ؾشافٗٛ عطربكسٖٛ  

زاقٗربربٛ  ٔا٥ضربرب عاٌٛ مبشممربربن عطربربكسٖن ٔخربرب اٞ ضربربابقن وربربَ قٗربربادٚ ادتربربٗؼ ٔممازضربربن يف     

دابات ضرب  شٕه ٖٕوربًا   الؿشافٛ ٔاإلع٦ً الطٗاض٘ لطس  أض٠مٛ أكجس دقٛ يف الؿٗاغٛ  فاإل

وا إىل وادٚ ٔثاٟقٗٛ  كَ ا٥ض فادٚ وٍّا  ٔوسادعربٛ ا٧ضرب٠مٛ وربَ ال شسٖربس يف الؿربشف مبربا       

وربربَ غربربأٌْ أُ تكربربُٕ و كربربافسٚ وربرب  ادتّربربٕد العطربربكسٖٛ لقربربٕات ال شربربالف يف حتقٗقّربربا ل ٠ّٗربربٛ  

 املػاِدَٖ لقبٕه ال طٕزات الطسٖعٛ يف اجملاه العطكسٙ.

طكسٖٛ مبفّٕوّا املّي كؿربشافٛ و خؿؿربٛ تكرباد    الؿشافٛ الع$ٔت اب  الطٕٖسٙ: 

تكُٕ وعدٔوٛ يف ب٦دٌا  لطب  أُ الدٔلٛ لٗط  عمٜ عّربد برباذتسٔ  ٔالٍصاعربات ٥ضرب قساز     

كٗاٌّا ٔقٕتّا ٔأِىٗ ّا عمٜ املط ٕٖن اإلقمٗى٘ ٔالدٔل٘  كىا أٌّا دٔلربٛ ستاٖربدٚ ٥ تعىربن    

افٛ احملمٗربربٛ دربربصًٞا وربربَ  عمربربٜ غربربغن العاوربربٛ بأخبربرباز اذتربربسٔ  سربربٕه العربربا  ٥ٔ ختؿربربـ الؿربربش     

 (8)#.ؾفشاتّا ّٖ ي بالػ٤ُٔ العطكسٖٛ لمٍصاعات ٔاذتسٔ  سٕه العا 

ٔتعربربصٔ الكاتبربربٛ ٌاِربربربد باغربربط  عربربرب  وقال ّربربا املٍػربربٕزٚ يف ؾربربربشٗفٛ "ادتصٖربربسٚ" بعٍربربربٕاُ       

  قربربعف بعربرب   2015ابسٖربربن  3املٕافربرب   14/6/1436"غربربكسًا عاؾربربفٛ اذتربربصً" ٖربربًٕ ادتىعربربٛ    

ملرب٤متسات الؿربشفٗٛ ارتاؾربٛ مب ابعربٛ "عاؾربفٛ اذتربصً" إىل       الؿشافٗن يف طربس  أضرب٠م ّي يف ا  

عربربدً ا٥عربربرتا  بأِىٗربربٛ تكربربَٕٖ وٍّٗربربٛ الؿربربشايف ٔالربرب خمـ وربربَ الرتكٗربربص عمربربٜ املِٕبربربٛ دُٔ  

      ٕ ز ؾربربقمّا عمىٗربربا ٔوٍّٗربربا  وع ربرب ٚ أُ ٔاقربرب  اإلعربرب٦ً يف املىمكربربٛ ٥ ٍٖبربرب١ بربربأٙ وٕاكبربربٛ ل طربرب

ؾربربٍاع ْ  إىل داٌربرب  غٗربربا  وٍظىربربات أِمٗربربٛ ل طربربٕٖس اإلعربرب٦ً ٔغٗربربا  الربربدٔز الفعمربرب٘ هل٠ٗربربٛ            

لربربٕشازٚ  اضربربرتاتٗذٗٛالؿربربشافٗن الطربربعٕدٖن أٔ مجعٗربربٛ ا٥تؿربرباه اإلع٦وربرب٘  ٔكربربرل  غٗربربا    

 (9) الجقافٛ ٔاإلع٦ً أٔ ز٣ٖٛ ٔاقشٛ ملط قبن اإلع٦ً يف الطعٕدٖٛ.

  دٔز 27/4/2015شٗفٛ "الربٕطَ" ب ربازٖ    ٍٖٔ قد الكات  ضعٕد البمٕٙ يف وقالْ يف ؾرب 

الؿربربشافٛ ٔاإلذاعربربٛ ٔال مفصٖربربُٕ يف ال عربرباط٘ وربرب  أسربربداخ "عاؾربربفٛ اذتربربصً"  إذ ٖربربسٝ أُ ٍِربرباك   

ب ٞ يف وٕاكبٛ اذتدخ  ٔتفسٖطًا يف فسف ا٧خباز اذتؿسٖٛ ٔالطربب  الؿربشف٘  وربا دعربن     

سسّربربا بقالربرب  المربربُٕ السوربربادٙ ٖسافربرب  ِربربرا الربربب ٞ فٗىربربا ٖ عمربرب  بؿربربٗاغٛ ا٧خبربرباز ٔحتمٗمربربّا  ٔط  

إع٦و٘ وٍاض  ٖطربّي يف تػربكٗن زأٙ عرباً وقٍرب  ٔؾرباٟ  سٕهلربا  إقربافٛ إىل ال قمٗدٖربٛ يف         

ّٕزت بعربربرب  احملممربربن بؿربربٕزٚ "املطربربرب٤ٔه         تقربربدٖي ال شمربرب٦ٗت الطٗاضربربٗٛ ٔالعطربربربكسٖٛ الربربي ؾربرب

اذتكٕو٘"  وَ خ٦ه اض كافٛ أ اٞ تقدً زأٖا ٥ ز٣ٖربٛ وعىقربٛ ٔوقٍعربٛ  ممربا قربد ٖكربعف       

  كىا ٍٖ قد اق ؿاز احمل ٕٝ اإلع٦و٘ احملم٘ عمٜ لغٛ ٔاسدٚ تقسٖبربًا  املٕقف بد٥ وَ دعىْ

 ِ٘ العسبٗٛ.
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٤ٖٔكربربد أضربرب اذ الؿربربشافٛ يف كمٗربربٛ ا٥تؿربرباه ٔاإلعربرب٦ً يف داوعربربٛ املمربرب  عبربربدالعصٖص        

مجربربادٝ  15الربربدك ٕز ؾربربا  الربرببكرٙ يف حتقٗربرب  ٌُػربربس بؿربربشٗفٛ "ا٥ق ؿربربادٖٛ" ٖربربًٕ الطربربب   

ً  أُ أِىٗٛ اإلع٦ً يف ا٧شوربات ٔاذتربسٔ   تكىربَ    2015إبسٖن  04ِرب املٕاف   1436الجاٌ٘ 

 يف تأون ادتبّٛ الداخمٗٛ وَ ا٧كاذٖ  الي تٍػ  خ٦ه ِرٓ الظسٔ .

فٗىا ٖػّدد زٟٗظ قطي ال طٕٖ  اإلع٦و٘ يف داوعربٛ املمرب  عبربدالعصٖص الربدك ٕز أ رباز      

ابٗربٛ لقربٕٚ   وطأ   عمربٜ قربسٔزٚ تسكٗربص اإلعرب٦ً عمربٜ ٌقربن الٕقرباٟ  اذتقٗقٗربٛ ٔالؿربٕزٚ اإلجي         

"عاؾفٛ اذتربصً" ٔدٔزِربا السٖربادٙ ٔاإلجيرباب٘  ٔقرباه:" جيرب  أُ ٌب عربد عربَ ا٧خبرباز امل ٍاقكربٛ           

ٔالي تطب  زدٚ فعن عكطٗٛ عمٜ أِربال٘ ادتٍربٕد ٔعمربٜ أبٍرباٞ الربٕطَ ٔقربد تعربٕد بربأثس ضربميب          

 (10)عمٜ زٔسّي املعٍٕٖٛ". 

لػربسٖاُ يف وقال ربْ   ٖٔقٕه الكاترب  يف ؾربشٗفٛ "اذتٗرباٚ" ٔوقربّدً بسٌرباور "الجاوٍربٛ" دأد ا      

ابسٖربربن  2املٕافربرب   13/6/1436املٍػربربٕزٚ ٖربربًٕ ارتىربربٗظ #" عاؾربربفٛ اذتربربصً$املعٌٍٕربربٛ بربربرب"اإلع٦ً ٔ

" اإلع٦ً ض٦  فّعاه يف اذتسٔ . تغرت ٔضاٟمْ  ٔفٌٍُْٕ  لكَ ِدفْ   ٖ غّٗس. أُ:  2015

  ٔ َِ تاب  اإلع٦ً ا٧ورك٘ خرب٦ه اذتربس   الربي  اذتػد ٧ِدا  اذتس  ِٕ دٔزٓ ا٧ضاع. َٔو

خاق ّا ٔاغربٍطَ يف املٍطقربٛ خرب٦ه العقربدَٖ املاقربٗن  ضربٗذد أُ ال٥ٕٖربات امل شربدٚ ُتطربخ س          

إع٦وّا ل ٠ّٗٛ السأٙ العاً  ُٔتكس ع ا٧ِدا  الي وَ أدمربّا كاٌرب  اذتربس ... فكرب٦ً عربَ      

أُ اإلع٦ً ا٧ورك٘  زغي كن اذتسٖٛ الي ٖ ىّ   بّا  ٖط خدً وربٍّر الدعاٖربٛ يف ظربسٔ     

 ٖف   عٍْٗ عمٜ قكاٖا  ٖٔ غاقٜ عَ أخسٝ. اذتس  

ٖٔع ربربرب  أُ "عاؾربربربفٛ اذتربربربصً" سظٗربربرب  بإعربربربداد عطربربربكسٙ ٔتٍطربربربٗ  ضٗاضربربرب٘ فربربربا  كربربربن  

ِّٕ  أِربربدافّا  وكربربٗفًا:"     ال ّٕقعربربات. لكربربَ خط ّربربا اإلع٦وٗربربٛ أقربربن وربربَ وطربرب ٕاِا  ٔزمبربربا غربرب

ٔهلا ؾشٗ  أُ اإلجياش العطكسٙ الٕٗو٘ ُٖداز بإتقاُ  ٔضٗطس عمٜ ٌٕ  املعمٕوات الي ت ربدا 

ٔضاٟن اإلع٦ً  لكَ القكربٗٛ يف اذتربس  حت رباز وربا ِربٕ أبعربد وربَ ذلرب . ضتربَ الٗربًٕ ٌػرباِد            

ٌٔطربربى  دعربرباًٚ ٔكّ ابربربًا ٔٔضربرباٟن إعربرب٦ً  تأخربربرِي اذتىاضربربٛ  ٖٔقربربسزُٔ تمقاٟٗربربًا ٔقربرب  أِربربدا    

ً $أخربربسٝ لمشربربس    ٖقربربن بّربربا أسربربد  عمربربٜ زغربربي أُ ال شربربالف سربربدد أِربربدا          # عاؾربربفٛ اذتربربص

ذ الػسعٗٛ يف الٗىَ  ٔمحاٖربٛ أوربَ املٍطقربٛ وربَ ال ربدخ ٦ت      بٕقٕ   ِٔ٘ قاو  وَ أدن إٌقا

اإلٖساٌٗٛ. ا٧كٗد أُ اذتىاضٛ املٍفم ٛ الي ٌساِا الًٕٗ يف اإلعرب٦ً  وربٍّر خرباط١ يف أسطربَ     

 (11)ا٧سٕاه  ٔخطس يف أضّٕٟا".

ٖٔعربربربرت  أوربربربن عربربرباً ٠ِٗربربربٛ الؿربربربشافٗن الطربربربعٕدٖن الربربربدك ٕز عبربربربداو ادتشربربرب٦ُ يف      

  2015ابسٖربن   1املٕافرب    12/1436٘ ادتدٖد" المٍدٌٗٛ ٖربًٕ ا٥زبعرباٞ   تؿسحيْ لؿشٗفٛ "العسب

بالقؿٕز الربرٙ ؾرباس  سكربٕز الؿربشافٗن يف تغطٗربٛ "عاؾربفٛ اذتربصً"  ٖٔمقرب٘ بربالمًٕ عمربٜ           
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 "تٍأه الؿشف الطعٕدٖٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً

امل٤ضطربربات الؿربربشافٗٛ الربربي ٥ تربربدز  إع٦وّٗٗربربا بالػربربكن الؿربربشٗ . ٖٔقربربٕه:" كاٌربرب  بعربرب   

ك قؿربربٕز وربربَ الؿربربشافٗن  كربرباُ   ٔكربرباُ ٍِربرباالٗربربٕو٘ ضربرب٠ٗٛا٧ضربرب٠مٛ يف اإلجيربرباش الؿربربشف٘ 

جي  عمٜ الؿشف أُ خت از أفكن ؾشافّٗٗا ل غطٗٛ ِرا اذتدخ املّربي الربرٙ ٍٖ ظربسٓ كربن     

العا  ٖٕوًٗا  ٔوا سدخ ٖعكظ أُ ٍِاك فقسًا يف عربدد وربَ ال خؿؿربات الؿربشافٗٛ  ٔوربَ      

 (12)أِىّا املساضن العطكسٙ  فّرا ال خؿـ قمٗن ددًا يف الؿشافٛ الطعٕدٖٛ".

 ُٕٗ خربرب٦ه سمقربربٛ ٌقربرباؽ ٌّظىّربربا قطربربي اإلعربرب٦ً يف داوعربربٛ املمربرب  ضربربعٕد    ٔأٔقربرب  أكربرباد

بعٍٕاُ "ال ٍأه اإلع٦و٘ لعاؾربفٛ اذتربصً"  أُ ٔضرباٟن اإلعرب٦ً تفأترب  يف وطرب ٕٝ ال غطٗربٛ         

٥فربرب ن إىل أِىٗربربٛ أُ ٖ بٍربربٜ مجٗربرب  املربربٕاطٍن السضربرباٟن اإلجيابٗربربٛ عربرب  تفاعمربربّي وربرب  العىمٗربربٛ         

 ٥د ىاع٘.العطكسٖٛ وَ خ٦ه ٔضاٟن ال ٕاؾن ا

ٖٔع   اض اذ اإلع٦ً يف داوعٛ املم  ضعٕد الربدك ٕز عبربدالعصٖص الصِساٌرب٘ أُ اإلعرب٦ً     

الطٗاضربرب٘ احملمربرب٘ ٖعربرباٌ٘ وربربَ وػربرباكن عربربدٚ  ت ىّجربربن يف قربربعف ا٥ِ ىربرباً ب ربربدزٖ  ٔتأِٗربربن           

وٍطٕبّٗا خاؾًٛ يف تغطٗٛ ا٧سداخ اذتسبٗربٛ ٔالعطربكسٖٛ  إقربافٛ إىل عربدً ٔدربٕد وساكربص       

ّٗربربٛ  داعٗربربًا إىل فربرب   اجملربرباه  دزاضربربات اضربربرتاتٗذٗٛ ٔ اضربرب ط٦عٗٛ يف امل٤ضطربربات اإلع٦وٗربربٛ احملم

 أواً امل خؿؿن يف اإلع٦ً ٔالطٗاضٗٛ إىل تأضٗظ وساكص اضرتاتٗذٗٛ و خؿؿٛ.

ٖٔػربربّدد اضربرب اذ اإلعربرب٦ً ٔالع٦قربربات العاوربربٛ الربربدك ٕز عمربرب٘ دبكربربن العٍربربصٙ  عمربربٜ دٔز        

ًا أٌّربربربا ٥  كربربربَ تٍفٗربربربر محمربربربٛ اإلعربربرب٦ً يف اذتربربربسٔ   ٔاؾربربربفًا إٖربربربآ بالربربربدٔز اذتٗربربربٕٙ  وع ربربرب 

عطكسٖٛ أ ضٗاضٗٛ وَ دُٔ أُ ٖٕاكبّا إع٦ً و ّىٗص  وػربددًا عمربٜ قربسٔزٚ عربدً ال ربأخس      

 يف ٌػس ا٧خباز  ٔكرل  تفعٗن الػفافٗٛ ٔدقٛ املعمٕوات لم ؿّدٙ ٧ضمشٛ اإلعرب٦ً املكرباد.  

(13) 

لربربْ  بربربأُ الربربدٔز  ٔاٌط٦قربربًا وربربَ إمجربربا  الكربربجر وربربَ املّربرب ىن مبذربرباه اإلعربرب٦ً ٔامل ربربابعن    

اإلع٦و٘ املؿاس  ٧سداخ "عاؾربفٛ اذتربصً" كرباُ أقربن بكربجر ممربا ِربٕ وربأوٕه  فطرب عىن          

 ِرٓ الدزاضٛ عمٜ اض عسا  املٕاد الؿشفٗٛ يف عدد وَ الؿشف الطعٕدٖٛ الٕزقٗٛ.

 

 الاحافة الطعودية ودوزها يف ة اص ة احلص ة:احملوز الثاني: 

ٙ يف عىمٗربربات "عاؾربربفٛ اذتربربصً" ٔوربربدٝ   دٔز اإلعربرب٦ً الطربربعٕد  البشربربحٌطربرب ّد  يف ِربربرا  

تعاطْٗ ٔتٍألْ هلا  ٌٔطّم  الكٕٞ حتدٖدًا عمٜ زتىٕعٛ وَ الؿشف الٕزقٗٛ  ِ٘ ؾربشٗفٛ  

"اذتٗاٚ" ٔ"الػس  ا٧ٔض " ٔ"عكاظ" ٔ"الٕطَ" ٔ"ادتصٖسٚ"  إذ ٌط عس  وا فّٗربا وربَ أخبرباز    

ٛ إىل وربربدٝ ٔتقربربازٖس ٔسربربٕازات ٔوقربربا٥ت ٔقؿربربـ إخبازٖربربٛ تٍألربرب  العاؾربربفٛ اذتسبٗربربٛ  إقربرباف   

تٕظٗربربف عاوربربن "ادتربربسافٗكظ"  إذ ضتّمربربن تمربرب  املربربٕاد مبخ مربربف أغربربكاهلا ٌٔعربربّس  مبكربربىٌّٕا  
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ٔست ٕاِا  ٔإٖكا  واِّٗٛ املربٕاد ارتاؾربٛ الربي اٌفربسدت بّربا ؾربشٗفٛ عربَ أخربسٝ  ٔاملكربسزٚ          

الربربربي تػربربربازك  فّٗربربربا أكجربربربس وربربربَ ؾربربربشٗفٛ  إوربربربا لكٌّٕربربربا بٗاٌربربربات ؾربربربشفٗٛ عىمربربرب  عمّٗربربربا   

ّٗربربربٛ ٔارتازدٗربربرب ٛ  أٔ لكٌّٕربربربا دربربرباٞ قربربربىَ تغطٗربربربات وٗداٌٗربربربٛ عاوربربربٛ ٔو اسربربربٛ  الٕكربربربا٥ت احملم

لمذىٗربرب   ٔذلربرب  خربرب٦ه املربربدٚ الصوٍٗربربٛ الربربي بربربدأ فّٗربربا الٍػربربس الؿربربشف٘ عربربَ عىمٗربربات "عاؾربربفٛ    

ِربرب املٕافرب    3/7/1436ً س ٜ ا٥زبعرباٞ  27/3/2015ِرب املٕاف  7/6/1436اذتصً" وَ ادتىعٛ 

22/4/2015.ً 

 

 جتازب مف ثزض احلدث:احملوز الثالو: 

لؿربربشايف يف ؾربربشٗفٛ "ادتصٖربربسٚ" عربربٕ  بربربَ وربرباٌ  القشطربرباٌ٘  أُ ال ذسبربربٛ الربربي    أكربربد ا

خاقّا يف تغطٗٛ عىمٗربات "عاؾربفٛ اذتربصً" كاٌرب  ثسّٖربٛ باملغرباوسٚ ٔا٥ع ربصاش بسدرباه القربٕات          

ًٍّٗا أٌْ   تٕادّْ أٖٛ وعٕقات خرب٦ه ادترب٥ٕت الربي ةمرب  وربدُ دربازاُ ٔصتربساُ         املطمشٛ  وب

 فظٛ وآز  الٗىٍٗٛ.ٔظّساُ ادتٍٕ   إقافٛ إىل   ستا

ٔقاه:" ٔددٌا كن ال ط٦ّٗت يف ٌقن الؿٕزٚ لمذىّٕز وَ أز  الٕاق   ٔتٕاؾمٍا ورب   

ادتٍٕد ٔحتدثٕا لٍا بكن غفافٗٛ  ٔملطٍا بٕقٕ  وا ٖ ى عُٕ بْ وَ غذاعٛ ٔدّربٕدِي الربي   

ٖبربربرلٌّٕا لمربربدفا  عربربَ الربربٕطَ ٔوقدضربرباتْ  ٔٔقفٍربربا عمربرب٘ اإلوكاٌربربات الربربي ٖ ى ربرب  بّربربا ادتربربٗؼ    

ٙ وَ سٗح ارتطرب  ا٥ضربرتاتٗذٗٛ ٔاملعربدات اذتسبٗربٛ  أوربا بػربأُ ال غطٗربٛ اإلع٦وٗربٛ         الطعٕد

الي كاٌ  وَ داخن ا٧زاق٘ الٗىٍٗٛ  فقد كاٌ  بالٍطرببٛ لرب٘ وربَ أفكربن ال غطٗربات عمربٜ       

ّٕ  الربربرٙ غربربعسٌا بربربْ عمربربٜ اع بربرباز أٌٍربربا يف ضربرباسٛ سربربس   لكربربَ زغب ٍربربا يف إٖؿربرباه     زغربربي ال خربرب

ّٕ   إذ عاٖػربربٍا خربرب٦ه تٕادربربدٌا يف ا٧زاقربرب٘     زضربربال ٍا اإلع٦وٗربربٛ أضربربّي يف إشالربربٛ    ذلربرب  ال خربرب

الٗىٍٗٛ ادتٗؼ الٗىي ٔاملقأوٛ الػعبٗٛ  ٔٔقفٍا عم٘ الدواز الرٙ تطّبب  بربْ املٗمػربٗات إىل   

داٌ  ال ٕادد يف املٍاط  احملسزٚ الي متّكٍ  قٕات ال شالف وَ حتسٖسِا  ٔبؿٕزٚ عاوربٛ  

 ٛ يف اإلع٦وربربٗن ل ىكٗربربٍّي وربربَ أداٞ عىمربربّي   اضربرب طٗ  القربربٕه أُ ٔشازٚ الربربدفا  كاٌربرب  و عأٌربرب

 بكن أزحيٗٛ ٔإٖؿاه السضاٟن لمذىّٕز ع  الٕضاٟن املخ مفٛ".

أوربربا الؿربربشايف يف ؾربربشٗفٛ "الربربٕطَ" ضربربمىاُ عطربربكس  فربرباع   أُ ال غطٗربربٛ اإلع٦وٗربربٛ        

املؿاسبٛ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً" اتطى  باملؿداقٗٛ يف ٌقربن الٕاقرب  ٔإبربساش اذتقرباٟ  كىربا      

 ٙ لٕضاٟن اإلع٦ً املعادٖٛ الي اٌ ّذ  الكر  ٔال كمٗن.ِ٘  ٔال ؿّد

ٔأقربربا :" وٍربربر اٌطربرب٦  "عاؾربربفٛ اذتربربصً" سسؾربرب  ؾربربشٗفٛ الربربٕطَ الطربربعٕدٖٛ ; عمربربٜ          

وٕاكبربربٛ" ا٧سربربداخ أ٥ًٔ بربربأٔه  ٔسٍّٗربربا ِربرباتفي زٟربربٗظ ال شسٖربربس الربربدك ٕز عجىربرباُ الؿربربٗي      

غ٘ٞ وَ القمرب   إ٥  ٔكمفي باملػازكٛ قىَ طاقي إع٦و٘ ضٗصٔز وأز  الٗىٍٗٛ  اٌ ابي 
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أٌربربْ    ربربٍشي فسؾربربٛ لمربرب فكر ٔقربرباه لربرب٘: )الصبربربازٚ خدوربربٛ ٔطٍٗربربٛ قبربربن أُ تكربربُٕ وّىربربٛ           

ؾربربربشفٗٛ(  ٔبالفعربربربن اٌطمقربربرب  وربربرب  الٕفربربربد ٔغادزٌربربربا غربربربسٔزٚ ٔؾربربرب٥ًٕ ملطربربرباز "ؾربربربافس" مبربربرباز     

ٔتٕادربربدٌا يف القؿربربس ادتىّربربٕزٙ  كاٌربرب  د٥ٕتٍربربا مجاعٗربربٛ كفسٖربرب  ٔاسربربد لمقٗربرباً مبّربرباً          

 ٔ ٔال قٗربرب  بقاٟربربدٓ  143بعربربد العربٕدٚ قربربسزت الربربرِا  زتربربددًا لصٖربازٚ المربربٕاٞ   ال غطٗربٛ اإلع٦وٗربربٛ  

لم عربربّس  عمربربٜ املطربرب ذدات العطربربكسٖٛ  كاٌربرب  وغربرباوسٚ ٥ُ الطربربس  الربربي ٌ ٍقربربن وربربَ خ٦هلربربا     

وصزٔعٛ با٧لغاً  لكَ املّي أٌٍا صتشٍا يف ال غطٗٛ  ٔبعد أُ عربدت ملقربس الطربكَ الكرباَٟ     

  ٙ بربربالقس  وٍربربْ وربرب  ضربرباعات الفذربربس ا٧ٔىل     يف القؿربربس ادتىّربربٕزٙ  ُضربربى  ؾربربٕت اٌفذربرباز قربربٕ

اٌطمقٍربربا مجٗعربربًا ضتربربٕ بربربا  القؿربربس  ٔاتكربرب  بعربربد ذلربرب  بأٌربربْ ٌ ٗذربربٛ ضربربقٕ  ؾربربازٔ  عمربربٜ أسربربد  

أزكربرباُ فٍربرباٞ القؿربربس  إذ كربرباُ العربربدٔ ٖسٖربربد اضربرب ّدافٍا  س ربربٜ عربربدٌا آوربربٍن إىل الربربٕطَ بعربربد   

  ِربربرٓ  القٗربرباً بال غطٗربربٛ الربربي وصدربرب  وربربا بربربن املخربربأ  ٔامل عربربٛ  فربرباإلع٦و٘ جيربرب  أ٥ ّٖربربا          

 الظسٔ ".

ٔأٔقربرب  الؿربربشايف يف ؾربربشٗفٛ "الػربربس  ا٧ٔضربرب " ٌربرباٖف بربربَ فٗؿربربن السغربربٗد  أٌربربْ ملربربظ     

خ٦ه تغطٗ ْ لعىمٗات "عاؾفٛ اذتصً" ٔشٖازٚ بع  املٍاط  اذتدٔدٖربٛ الطربعٕدٖٛ الٗىٍٗربٛ  أُ    

املطربرب٤ٔلُٕ العطربربكسٖن كربربإٌا سسٖؿربربن عمربربٜ أُ ٖكربربُٕ اإلع٦وربرب٘ يف قمربرب  اذتربربدخ  ٔأُ   

 اٟن وا جيسٙ عمٜ أز  املٗداُ بدقٛ ٔٔقٕ .ٍٖقن ع  شت مف الٕض

ٔقاه:" عمٜ زغي ذل  ا٥ِ ىاً بٍقربن الؿربٕزٚ اذتقٗقربٛ لمذىّربٕز  إ٥ أُ اذتربسف كرباُ       

أكربرب  عمربربٜ ضربرب٦وٛ البعجربربٛ اإلع٦وٗربربٛ أثٍربرباٞ تٕادربربدِا يف الٍقربربا  اذتدٔدٖربربٛ ٔوٕاقربرب  متسكربربص    

     ٕ ٌ٘ اك طربب  بعرب    القٕات  فال ذسبٛ اإلع٦وٗٛ الي خك ّا تعربد ثسٖربٛ لمغاٖربٛ  ٌظربسًا لكرب

املّازات ا٧ضاضٗٛ  فاملّي يف اإلع٦ً اذتسب٘ ٔالعطكسٙ ِٕ تٕثٗ  املعمٕوٛ أكجس وربَ وربسٚ   

ٔع  أكجس وَ وؿدز لم شق  وَ ؾش ّا كىا ِٕ وعىٕه بْ يف شت مف إٌٔا  اإلع٦ً  إ٥ 

 أُ ذل  يف ٔق  ا٧شوٛ ٖك ط  خؿٕؾٗٛ ٌظسًا ذتطاضٗٛ املعمٕوات".

املعمٕوربربربات وربربربَ عربربربدوّا  أفربربرباد بأٌربربربْ يف الغالربربرب  تكربربربُٕ   ٔسربربربٕه ضربربربّٕلٛ اذتؿربربربٕه عمربربربٜ

املعمٕوربربات و اسربربٛ ملربربَ أٔكمربرب  هلربربي وّربرباً ال غطٗربربٛ  ٔيف سربرباه تربربأخس اذتؿربربٕه عمربربٜ بعربرب             

املعمٕوات لبع  الٕق  فإُ امل شدخ الس ٘ باضي قٕات ال شالف ضربسعاُ وربا ٖعقربد ورب٤متسًا     

ف٘ الٕٗو٘ الربرٙ تٍقمربْ   ؾشفًٗا لمشدٖح عَ وط ذدات املعمٕوات  إقافٛ إىل اإلجياش الؿش

 مجٗ  ٔضاٟن اإلع٦ً.

ٔأقا :" عمٜ زغي ادتّٕد اإلع٦وٗٛ املبرٔلٛ  إ٥ أٌْ كاُ وَ املفرت  إٖكربا  الربٍّر   

اإلع٦وربرب٘ ا٥ضربربرتاتٗذ٘ دتىٗربرب  القٗربربادات اإلع٦وٗربربٛ الربربي ت بربربٕأ املٍاؾربرب  يف ٔضربرباٟن اإلعربرب٦ً  

 .احملمٗٛ ٔا٧دٍبٗٛ لك٘ ٍٖعكظ ذل  عمٜ تعاطّٗا و  ا٧سداخ"
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ّٗربربن البقىربرب٘  أُ ٌقربربـ ارتربرب ٚ لربربدٝ ٔضربرباٟن         ٔاع ربرب  الؿربربشايف يف ؾربربشٗفٛ "اذتٗربرباٚ" ِم

اإلعربرب٦ً الطربربعٕدٖٛ عىٕوربربًا يف ال عربرباط٘ وربرب  ا٧سربربداخ اذتسبٗربربٛ ٔالعطربربكسٖٛ     ٍعّربربا وربربَ     

ٍّٗربًا أُ تعربأُ          تقدٖي دّٕد و ىّٗصٚ خ٦ه تغطٗربٛ عىمٗربات "عاؾربفٛ اذتربصً" ٔ"إعربادٚ ا٧وربن"  وب

 إلطاز أضّي يف إظّاز غكن إجياب٘ يف ال غطٗٛ.ٔشازٚ الدفا  يف ِرا ا

ٔأقربربا :" وربرب  اٌطربرب٦  عىمٗربربات )عاؾربربفٛ اذتربربصً( بربربسش غربرب٘ٞ وربربَ ال ٍربربافظ بربربن ٔضربرباٟن      

ّٗٛ ٔالدٔلٗربٛ  ٔضربع  كربن وٍّربا إىل تطربذٗن سكربٕزِا يف املٗربداُ لٍقربن          اإلع٦ً املخ مفٛ احملم

دربساٞات الربي   الؿٕزٚ لمى مق٘ كىا ِ٘  ٔضع  ؾربشٗفٛ اذتٗرباٚ إىل اخترباذ زتىٕعربٛ وربَ اإل     

تطّي يف تقدٖي تغطٗٛ وجالٗٛ لمشدخ كىا ِرب٘ عادتّربا ورب  شت مربف ا٧سربداخ ذات ا٧ِىٗربٛ        

فأٔفدت زتىٕعٛ وَ ستسزّٖا إىل اذتد ادتٍٕب٘ ٔكرل  إىل ا٧زاق٘ الٗىٍٗٛ  ٔمتّكٍرب   

وَ اذتؿٕه عمٜ زتىٕعربٛ وربَ ا٧خبرباز املٍفربسدٚ ٔكربرل  القؿربـ اإلٌطرباٌٗٛ املخ مفربٛ الربي          

الربربٗىي  إىل داٌربرب  إبربربساش غربربّداٞ الٕادربرب  الربربرَٖ قربربّدوٕا أٌفطربربّي دفاعربربًا عربربَ     ُتعٍربربٜ بالػربربع 

الٕطَ  ٔخ٦ه تغطٗي لمشدخ وَ داخن ا٧زاق٘ الٗىٍٗٛ يف كن وَ عدُ ٔوأز   ضربعٗ   

ًٛ يف ٌقربن الؿربٕزٚ لمذىّربٕز  فٕدربٕد املخربأ  يف          إىل جتأش مجٗ  الؿربعٕبات ٔاملخربأ  زغبرب

ٔىل  إ٥ أٌربْ ضربسعاُ وربا ٖ ٦غربٜ يف ظربن السغبربٛ يف       وجن ِرٓ الظسٔ  أوس طبٗعرب٘ لمِٕمربٛ ا٧  

ٔاع ربرب  أُ اإلجيربرباش الؿربربشف٘ الٗربربٕو٘ كربرباُ داعىربربًا دتىٗربرب       تقربربدٖي عىربربن إع٦وربرب٘ اسربربرتايف".  

ٔضاٟن اإلع٦ً ع  وا ٖقدوْ وَ وعمٕوات عدٚ  وػرًا إىل أٌْ كاُ وربَ ا٧فكربن اضرب ىسازٓ    

ادٚ ا٧وربربن"  وسدعربربًا ذلربرب   س ربربٜ بعربربد اٌ ّربرباٞ عىمٗربربات "عاؾربربفٛ اذتربربصً" ٔاٌطربرب٦  عىمٗربربات "إعربرب    

لكُٕ تّٕقفْ أضّي يف ظّٕز بع  الػاٟعات الكاذبٛ ع  اإلع٦ً املكاد.

 

 النتائج والتوصيات
 حتمٗن ست ٕٖات الؿشف

متربرب  و ابعربربٛ مخطربربٛ ؾربربشف متجمربرب  يف )اذتٗربرباٚ  الػربربس  ا٧ٔضربرب   الربربٕطَ  عكربرباظ     

ٔذلرب  لم عربس     ِربرب(  3/7/1436ِربرب( ٔس ربٜ )  7/6/1436ادتصٖربسٚ(  ٔذلرب  يف الفربرتٚ وربا بربن )     

عمربربٜ ست ٕاِربربا بػربربأُ عىمٗربربٛ "عاؾربربفٛ اذتربربصً" الربربي تقٕدِربربا املىمكربربٛ العسبٗربربٛ الطربربعٕدٖٛ  ٔمت  

تؿربىٗي دربدأه ذتؿربربس احمل ٕٖربات تٕقرب  زتىربربٕ  ا٧خبرباز ٔال ؿربازٖ  ٔاذتربربٕازات وربَ سٗربربح        

أٌّا )سؿربسٖٛ  وػربرتكٛ(  كىربا تٕقرب  وربا درباٞ يف ِربرٓ الؿربشف يف ؾربفش ّا ا٧ٔىل وربَ           

دٚ فسعٗٛ(. ٔكرل  ادتسافٗكظ يف كن ؾشٗفٛ. كىربا مت سؿربس   سٗح )وادٚ زٟٗطٗٛ  وا

ال قربربازٖس ٔاملقربربا٥ت ٔالقؿربربـ اإلخبازٖربربٛ وربربَ سٗربربح أٌّربربا )حتمٗمٗربربٛ  وعمٕواتٗربربٛ  تازخيٗربربربٛ           

 إٌطاٌٗٛ(.  
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 ٔضٗ ي عس  ست ٕٖات كن ؾشٗفٛ أدٌآ كال ال٘: 

 ؾشٗفٛ اذتٗاٚ: : أ٥ًٔ

 (1ددٔه زقي )

 ٖٕق  زتىٕ  ا٧خباز ٔال ؿازٖ  ٔاذتٕازات

ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ا٧خبربرباز ٔال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات الربربٕازدٚ يف ؾربربشٗفٛ     

( خربرب ًا 159( خربرب ًا  وٍّربا ) 184اذتٗرباٚ يف الفربربرتٚ وٕقربٕ  الدزاضربربٛ  إذ بمربغ زتىربربٕ  ا٧خبرباز )    

 ( خرب ًا سؿربسٖاً  25  ٔ)% وربَ امجربال٘ ا٧خبرباز   86ٔذلرب  وربا ٌطربب ْ     سٝوػرتك و  ؾربشف أخرب  

  %57ٔ بٍطرببٛ   ( وػرتك50ٛ(  وٍّا )88  بٍٗىا بمغ  ال ؿازٖ  ٔاذتٕازات )% 14غّكم  

( تؿربسحيًا متّجمرب  يف زؾربد زدٔد أفعرباه بعرب       16  عمىًا أُ بٍّٗا )%43بٍطبٛ  ( سؿس38ٖٛٔ)

٤ٔلن سٕه العاؾفٛ وربَ دُٔ أُ ت كربّىَ وعمٕوربات    املٕاطٍن الطعٕدٖن ٔالٗىٍٗن ٔبع  املط

 دقٗقٛ بػأٌّا  ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     
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 (2ددٔه زقي )

 ٖٕق  ست ٕٖات الؿفشٛ ا٧ٔىل

داز ست ٕٖربات الؿربفشٛ ا٧ٔىل وربَ املربٕاد السٟٗطربٗٛ ٔاملربٕاد       ٖ ك  وربَ ادتربدٔه أعرب٦ٓ وقرب    

الفسعٗٛ يف ؾشٗفٛ اذتٗاٚ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضربٛ  إذ أُ زتىربٕ  املربٕاد بالؿربفشٛ ا٧ٔىل     

ٛ 51( وربربربادٚ  وٍّربربربا ) 77بمربربربغ ) . %34بٍطربربرببٛ  ( وربربربادٚ زٟٗطربربربٗٛ 26  ٔ)%66بٍطربربرببٛ  ( وربربربادٚ فسعٗربربرب

 ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :    
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ٖ كربرب  وربربربَ ادتربربدٔه أعربربرب٦ٓ ٔالربربرٙ ٖٕقربربرب  وقربربداز ست ٕٖربربربات ؾربربشٗفٛ اذتٗربربرباٚ وربربربَ      

(. ٔالػربربكن 21ادتربربسافٗكظ  أُ زتىربربٕ  ادتربربسافٗكظ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ بمربربغ )   

 ال ال٘ ٖٕق  ذل :     
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ال قربازٖس ٔاملقربا٥ت ٔالقؿربـ اإلخبازٖربٛ      ٖ ك  وَ ادتدٔه أع٦ٓ ٔالربرٙ ٖٕقرب  وقربداز   

( تقسٖربسًا   97الٕازدٚ يف ؾشٗفٛ اذتٗاٚ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ  أُ زتىٕ  ال قربازٖس بمربغ )  

ٛ  84وٍّا ) ٛ  6  ثربي ) %87بٍطرببٛ   ( تقربازٖس وعمٕواتٗرب ( تقربازٖس  5  ثربي ) %6بٍطرببٛ   ( تقربازٖس حتمٗمٗرب

( 167د أُ زتىربربٕ  املقربربا٥ت بمربربغ ) . بٍٗىربربا صتربرب%2بٍطربرببٛ  ( تازخيٗربرب2ٛ  ثربربي )%5بٍطربرببٛ  إٌطربرباٌٗٛ

٘ 113وقربربا٥ً  وٍّربربا )  ( 10  ثربربي )%23بٍطربرببٛ  ( وعمٕواتٗربرب38ٛ  ثربربي )%68بٍطربرببٛ  ( وقربرباه حتمٗمربرب

. يف سربربن بمغربرب  زتىربربٕ  القؿربربـ اإلخبازٖربربٛ   %4ٛ بٍطربرببٛ ( تازخيٗربرب6  ثربربي )%6بٍطربرببٛ  إٌطربرباٌٗٛ

( 6ثربربي )  %20بٍطربرببٛ  ( وعمٕواتٗربرب30ٛ  ثربربي )%76بٍطربرببٛ  ( إٌطربربا117ٌٛٗ( قؿربربٛ  وٍّربربا ) 153)

 . ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:    %4بٍطبٛ  تازخيٗٛ
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 ؾشٗفٛ الٕطَ: : ثاًٌٗا
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وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ا٧خبربرباز ٔال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات الربربٕازدٚ يف ؾربربشٗفٛ      ٖ كربرب 

( خرب ًا  200( خ ًا  وٍّربا ) 228الٕطَ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ  إذ أُ زتىٕ  ا٧خباز بمغ )

. بٍٗىا بمغ  %12بٍطبٛ  ( خ  سؿس28ٙ  يف سن أُ )%88بٍطبٛ  وػرتك و  ؾشف أخسٝ

 ( وػربرتكٛ 58  يف سربن أُ ) %65بٍطرببٛ   ( سؿربسٖٛ 107ّا )(  و165ٍال ؿازٖ  ٔاذتٕازات )

( تؿسحيًا متّجم  يف زؾربد زدٔد أفعرباه ٔآزاٞ بعرب  املربٕاطٍن     21  عمىًا أُ بٍّٗا )%35بٍطبٛ 

الطربربعٕدٖن ٔالٗىٍربربٗن ٔبعربرب  املطربرب٤ٔلن سربربٕه العاؾربربفٛ وربربَ دُٔ أُ ت كربربّىَ وعمٕوربربات دقٗقربربٛ  

 بػأٌّا  ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     

 (6ددٔه زقي )

 ٖٕق  ست ٕٖات الؿفشٛ ا٧ٔىل

ٖ ك  وربَ ادتربدٔه أعرب٦ٓ وقربداز ست ٕٖربات الؿربفشٛ ا٧ٔىل وربَ املربٕاد السٟٗطربٗٛ ٔاملربٕاد           

ٛ  إذ أُ زتىربٕ  املربٕاد بالؿربفشٛ ا٧ٔىل    الفسعٗٛ يف ؾشٗفٛ الٕطَ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاض

ٛ  32وٍّا ) وادٚ ( 56بمغ ) غربكّم    ( وربادٚ زٟٗطربٗٛ  24  ٔ)%57ٔذلرب  وربا ٌطربب ْ     ( وربادٚ فسعٗرب

 . ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     % وَ ا٥مجال43٘
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ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ست ٕٖربربات ؾربربشٗفٛ الربربٕطَ وربربَ ادتربربسافٗكظ  إذ أُ  

 (. ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     33زتىٕ  ادتسافٗكظ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ بمغ )
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ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ال قربربازٖس ٔاملقربربا٥ت ٔالقؿربربـ اإلخبازٖربربٛ الربربٕازدٚ يف      

( تقسٖربسًا  وٍّربربا  93ٖس بمربغ ) ؾربشٗفٛ الربٕطَ يف الفربرتٚ وٕقربٕ  الدزاضربٛ  إذ أُ زتىربٕ  ال قرباز       

ٛ 3  ثي )%5بٍطبٛ  ( تقازٖس إٌطا5ٌٛٗ  ثي )%88بٍطبٛ  ( تقازٖس وعمٕوات82ٛٗ)  ( تقازٖس حتمٗمٗرب

( وقربا٥ً  وٍّربا   192بٍٗىا صتد أُ زتىٕ  املقا٥ت بمربغ )  %.3بٍطبٛ  ( تازخي3ٛٗ  ثي )%3بٍطبٛ 

بٍطربرببٛ  ( إٌطربربا24ٌٛٗثربربي )  %36بٍطربرببٛ  ( وعمٕواتٗربرب69ٛ  ثربربي )%43بٍطربرببٛ  ( وقربرباه حتمٗمربرب83٘)

( قؿربربٛ  46. يف سربربن بمغربرب  زتىربربٕ  القؿربربـ اإلخبازٖربربٛ ) %8بٍطربرببٛ  ( تازخيٗربرب16ٛ  ثربربي )13%

ٛ 3  ثربي ) %43بٍطرببٛ   ( وعمٕوات20ٛٗ  ثي )%48بٍطبٛ  ( إٌطا22ٌٛٗوٍّا )   %7بٍطرببٛ   ( تازخيٗرب

 . ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     %2بٍطبٛ  ( حتمٗم1ٛٗثي )
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 ؾشٗفٛ عكاظ:  :ثالجًا

ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ا٧خبربرباز ٔال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات الربربٕازدٚ يف ؾربربشٗفٛ     

( 246( خربرب ًا  وٍّربربا )293لفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  ا٧خبربرباز بمربربغ )  عكربرباظ يف ا

. بٍٗىربا  %16بٍطبٛ  ( خ  سؿس47ٙ  يف سن أُ )%84بٍطبٛ  خ ًا وػرتك و  ؾشف أخسٝ

( 67  يف سربربربن أُ )%85بٍطربربرببٛ  ( سؿربربربس377ٖٛ(  وٍّربربربا )444بمغربربرب  ال ؿربربربازٖ  ٔاذتربربربٕازات )

( تؿربربسحيًا متّجمربرب  يف زؾربربد زدٔد أفعربرباه ٔآزاٞ    228  عمىربربًا أُ بٍّٗربربا ) %15بٍطربرببٛ  وػربربرتكٛ

بعربرب  املربربٕاطٍن الطربربعٕدٖن ٔالٗىٍربربٗن ٔبعربرب  املطربرب٤ٔلن سربربٕه العاؾربربفٛ وربربَ دُٔ أُ ت كربربّىَ  

 وعمٕوات دقٗقٛ بػأٌّا  ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     
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ٖ ك  وربَ ادتربدٔه أعرب٦ٓ وقربداز ست ٕٖربات الؿربفشٛ ا٧ٔىل وربَ املربٕاد السٟٗطربٗٛ ٔاملربٕاد           

الفسعٗربربٛ يف ؾربربشٗفٛ عكربرباظ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  املربربٕاد بالؿربربفشٛ         

ٛ  17  ٔ)%51بٍطرببٛ   ٛ( وربادٚ زٟٗطربٗ  18( وادٚ  وٍّا )35ا٧ٔىل بمغ ) . %49بٍطرببٛ   ( وربادٚ فسعٗرب

 ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     

ٖ ك  وَ ادتربدٔه أعرب٦ٓ وقربداز ست ٕٖربات ؾربشٗفٛ عكرباظ وربَ ادتربسافٗكظ  إذ أُ         

 (. ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     10افٗكظ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ بمغ )زتىٕ  ادتس
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ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ال قربربازٖس ٔاملقربربا٥ت ٔالقؿربربـ اإلخبازٖربربٛ الربربٕازدٚ يف      

( تقسٖربسًا  وٍّربا   84ؾشٗفٛ عكاظ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضربٛ  إذ أُ زتىربٕ  ال قربازٖس بمربغ )    

(56 ٛ ( تقربربازٖس 9ي )  ثربرب%20بٍطربرببٛ  ( تقربربازٖس إٌطربرباٌٗٛ 17  ثربربي )%67بٍطربرببٛ  ( تقربربازٖس وعمٕواتٗربرب

( 185. بٍٗىربربا صتربربد أُ زتىربربٕ  املقربربا٥ت بمربربغ )%2بٍطربرببٛ  ( تازخيٗربرب2ٛ  ثربربي )%11بٍطربرببٛ  حتمٗمٗربربٛ

٘ 108وقربربا٥ً  وٍّربربا )  ( 23  ثربربي )%24بٍطربرببٛ  ( وعمٕواتٗربرب45ٛ  ثربربي )%58بٍطربرببٛ  ( وقربرباه حتمٗمربرب

. يف سربربن بمغربرب  زتىربربٕ  القؿربربـ اإلخبازٖربربٛ %5بٍطربرببٛ  ( تازخيٗربرب9ٛ  ثربربي )%12بٍطربرببٛ  إٌطربرباٌٗٛ

ٛ 8  ثي )%68بٍطبٛ  ( إٌطا27ٌٛٗقؿٛ  وٍّا ) (40) ٛ 5  ثربي ) %20بٍطرببٛ   ( وعمٕواتٗرب  ( تازخيٗرب

 . ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:    %13بٍطبٛ 
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 ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ:  :زابعًا

ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ا٧خبربرباز ٔال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات الربربٕازدٚ يف ؾربربشٗفٛ     

( 202( خربرب ًا  وٍّربربا )204ادتصٖربربسٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  ا٧خبربرباز بمربربغ )  

   ٝ ٙ  2يف سربن أُ )   %99ٔذلرب  وربا ٌطربب ْ     خ ًا وػرتك ورب  ؾربشف أخربس بٍطرببٛ   ( خرب  سؿربس

  يف سربن أُ  %52بٍطرببٛ   ( وػربرتكٛ 70(  وٍّربا ) 135. بٍٗىا بمغ  ال ؿازٖ  ٔاذتٕازات )1%

( تؿربربسحيًا متّجمربرب  يف زؾربربد زدٔد أفعربرباه ٔآزاٞ 63  عمىربربًا أُ بٍّٗربربا )%48بٍطربرببٛ  ( سؿربربس65ٖٛ)

 ٔ ُ أُ ت كربربّىَ بعربرب  املربربٕاطٍن الطربربعٕدٖن ٔالٗىٍربربٗن ٔبعربرب  املطربرب٤ٔلن سربربٕه العاؾربربفٛ وربربَ د

 وعمٕوات دقٗقٛ بػأٌّا  ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     
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ٔىل وربَ املربٕاد السٟٗطربٗٛ ٔاملربٕاد     ٖ ك  وربَ ادتربدٔه أعرب٦ٓ وقربداز ست ٕٖربات الؿربفشٛ ا٧      

الفسعٗربربٛ يف ؾربربشٗفٛ ادتصٖربربسٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  املربربٕاد بالؿربربفشٛ        

ٛ  37( وادٚ  وٍّا )51ا٧ٔىل بمغ ) . %27بٍطرببٛ   ( وربادٚ زٟٗطربٗٛ  14  ٔ)%73بٍطرببٛ   ( وربادٚ فسعٗرب

 ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     
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ٖ ك  وَ ادتدٔه أعرب٦ٓ وقربداز ست ٕٖربات ؾربشٗفٛ ادتصٖربسٚ وربَ ادتربسافٗكظ  إذ أُ        

 (. ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     1زتىٕ  ادتسافٗكظ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ بمغ )

ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ال قربربازٖس ٔاملقربربا٥ت ٔالقؿربربـ اإلخبازٖربربٛ الربربٕازدٚ يف      

( تقسٖربسًا  وٍّربا   33شٗفٛ ادتصٖسٚ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ  إذ أُ زتىربٕ  ال قربازٖس بمربغ )   ؾ

(24 ٛ ( تقربربازٖس  2  ثربربي )%18بٍطربرببٛ  ( تقربربازٖس إٌطربرباٌٗٛ 6  ثربربي )%73بٍطربرببٛ  ( تقربربازٖس وعمٕواتٗربرب

( 255. بٍٗىربربا صتربربد أُ زتىربربٕ  املقربربا٥ت بمربربغ )   %3بٍطربرببٛ ( تازخيٗربرب1ٛ  ثربربي )%6بٍطربرببٛ  حتمٗمٗربربٛ
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٘ 124وقربربا٥ً  وٍّربربا )  ( 38  ثربربي )% 31بٍطربرببٛ ( وعمٕواتٗربرب78ٛ  ثربربي )%49بٍطربرببٛ  ( وقربرباه حتمٗمربرب

ٛ 15  ثي )%15بٍطبٛ  إٌطاٌٗٛ . يف سربن بمغرب  زتىربٕ  القؿربـ اإلخبازٖربٛ      %5بٍطرببٛ   ( تازخيٗرب

ٛ 2  ثربي ) %67بٍطبٛ  ( إٌطا4ٌٛٗ( قؿٛ  وٍّا )6) . ٔذلرب  كىربا ٖ كرب     %33بٍطرببٛ   ( وعمٕواتٗرب

 يف الػكن ال ال٘:     

0

50

100

150

200

250

300

                      

2

124

24

78

2
1

15

6

38

4

                   

 ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض :  :خاوطًا

ٛ ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ا٧خبربرباز ٔال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات الربربٕازدٚ يف ؾربربشٗف    

( خربرب ًا  وٍّربربا 193الػربربس  ا٧ٔضربرب  يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  ا٧خبربرباز بمربربغ )

بٍطربرببٛ  ( خربرب  سؿربربس41ٙ  يف سربربن أُ )%79بٍطربرببٛ  ( خربرب ًا وػربربرتك وربرب  ؾربربشف أخربربس152ٝ)

  يف سربربن أُ %72بٍطربرببٛ  ( سؿربربس65ٖٛ(  وٍّربربا )90. بٍٗىربربا بمغربرب  ال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات )21%

( تؿربربازٖ  متّجمربرب  يف زؾربربد زدٔد أفعربرباه ٔآزاٞ 4ىربربًا أُ بٍّٗربربا )  عم%28بٍطربرببٛ  ( وػربربرتك25ٛ)
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بعربرب  املربربٕاطٍن الطربربعٕدٖن ٔالٗىٍربربٗن ٔبعربرب  املطربرب٤ٔلن سربربٕه العاؾربربفٛ وربربَ دُٔ أُ ت كربربّىَ  

 وعمٕوات دقٗقٛ بػأٌّا  ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:     

ٖ ك  وَ ادتدٔه أع٦ٓ ست ٕٖات الؿفشٛ ا٧ٔىل وربَ املربٕاد السٟٗطربٗٛ ٔاملربٕاد الفسعٗربٛ      

يف ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض  يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ  إذ أُ زتىٕ  املربٕاد بالؿربفشٛ ا٧ٔىل   

ٛ 11  ٔ)%69بٍطربربرببٛ  ( وربربربادٚ زٟٗطربربربٗٛ 24)( وربربربادٚ  وٍّربربربا  35بمربربربغ ) . %31بٍطربربرببٛ  ( وربربربادٚ فسعٗربربرب

 ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     
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فٗكظ  ٖ ك  وَ ادتدٔه أع٦ٓ وقداز ست ٕٖات ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔضرب  وربَ ادتربسا   

 (. ٔالػكن ال ال٘ ٖٕق  ذل :     7إذ أُ زتىٕ  ادتسافٗكظ يف الفرتٚ وٕقٕ  الدزاضٛ بمغ )
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ٖ كربرب  وربربَ ادتربربدٔه أعربرب٦ٓ وقربربداز ال قربربازٖس ٔاملقربربا٥ت ٔالقؿربربـ اإلخبازٖربربٛ الربربٕازدٚ يف      

( 125ؾربربشٗفٛ الػربربس  ا٧ٔضربرب  يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ  إذ أُ زتىربربٕ  ال قربربازٖس بمربربغ )        

( 6  ثي )%6بٍطبٛ  ( تقازٖس إٌطا7ٌٛٗ  ثي )%84بٍطبٛ  ( تقازٖس وعمٕوات106ٛٗتقسٖسًا  وٍّا )

. بٍٗىربربا صتربربد أُ زتىربربٕ  املقربربا٥ت بمربربغ  %5بٍطربرببٛ  ( تازخيٗربرب6ٛ  ثربربي )%5بٍطربرببٛ  تقربربازٖس حتمٗمٗربربٛ

ٛ 40  ثربي ) %62بٍطبٛ  ( وقاه حتمٗم82٘( وقا٥ً  وٍّا )132) ( 9  ثربي ) %30بٍطرببٛ   ( وعمٕواتٗرب

( 25ىٕ  القؿـ اإلخبازٖٛ ). يف سن بمغ  زت%1بٍطبٛ  ( إٌطا1ٌٛٗ  ثي )%7بٍطبٛ  تازخيٗٛ

ٛ 7  ثربي ) %36بٍطرببٛ   ( إٌطرباٌٗٛ 9  ثربي ) %36بٍطبٛ  ( وعمٕوات9ٛٗقؿٛ  وٍّا ) بٍطرببٛ   ( تازخيٗرب

 . ٔذل  كىا ٖ ك  يف الػكن ال ال٘:    28%
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 خالصة النتائج: 
طربٛ ؾربشف وربَ    ٖ ك  وَ خ٦ه البٗاٌات أع٦ٓ ٔالي تٕق  املقازٌربٛ بربن ست ٕٖربات مخ   

سٗربربربح )ا٧خبربربرباز  ٔال ؿربربربازٖ  ٔاذتربربربٕازات  ٔست ٕٖربربربات الؿربربربفشٛ ا٧ٔىل  ٔادتربربربسافٗكظ     

 ٔال قازٖس  ٔاملقا٥ت  ٔالقؿـ اإلخبازٖٛ( أُ:  

بٍطربرببٛ  ( خربرب ًا184عربربدد ا٧خبربرباز يف ؾربربشٗفٛ اذتٗربرباٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ )      -1

بٍطرببٛ   ( خرب اً 293  يف ؾربشٗفٛ عكرباظ )  %21بٍطبٛ  ( خ ًا228  ٔيف ؾشٗفٛ الٕطَ )17%

( 193  ٔيف ؾربربشٗفٛ الػربربس  ا٧ٔضربرب  )%19بٍطربرببٛ  ( خربرب ًا204  ٔيف ؾربربشٗفٛ ادتصٖربربسٚ )27%

 %.18بٍطبٛ  خ ًا

عمْٗ ٖ ك  أُ ؾشٗفٛ عكاظ ِ٘ أكجس الؿشف وٕقٕ  الدزاضٛ يف سذي ا٧خباز 

 .  % وَ امجال٘ ا٧خباز27بٍطبٛ بمغ   ( خ ًا293سٗح بمغ  )

 ( 88يف ؾربربشٗفٛ اذتٗربرباٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ )    عربربدد ال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات    -2

( متّجم  يف زؾد زدٔد أفعاه ٔآزاٞ بع  املٕاطٍن الطربعٕدٖن ٔالٗىٍربٗن   16وٍّا )%10بٍطبٛ 

وربَ دُٔ أُ ت كربّىَ وعمٕوربات دقٗقربٛ بػربأُ العاؾربفٛ  ٔيف ؾربشٗفٛ الربٕطَ          املط٤ٔلنٔبع  

ٔآزاٞ بعرب  املربٕاطٍن الطربربعٕدٖن    ( متّجمرب  يف زؾربد زدٔد أفعرباه   21وٍّربا )  %18بٍطرببٛ   (165)

وَ دُٔ أُ ت كّىَ وعمٕوات دقٗقٛ بػأُ العاؾفٛ  ٔيف ؾربشٗفٛ   املط٤ٔلنٔالٗىٍٗن ٔبع  

( متّجمربرب  يف زؾربربد زدٔد أفعربرباه ٔآزاٞ بعربرب  املربربٕاطٍن   228وٍّربربا ) %48بٍطربرببٛ  (444عكربرباظ )

أُ العاؾربفٛ    الطعٕدٖن ٔالٗىٍٗن ٔبع  املط٤ٔلن وَ دُٔ أُ ت كّىَ وعمٕوات دقٗقربٛ بػرب  

( متّجمرب  يف زؾربد زدٔد أفعرباه ٔآزاٞ بعرب      63وٍّربا ) %15بٍطرببٛ   ( 135ٔيف ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

املٕاطٍن الطعٕدٖن ٔالٗىٍٗن ٔبعرب  املطرب٤ٔلن وربَ دُٔ أُ ت كربّىَ وعمٕوربات دقٗقربٛ بػربأُ        

( متّجمربرب  يف زؾربربد زدٔد 4وٍّربربا )% 10بٍطربرببٛ  ( 90العاؾربربفٛ   ٔيف ؾربربشٗفٛ الػربربس  ا٧ٔضربرب  )

ٔآزاٞ بعربرب  املربربٕاطٍن الطربربعٕدٖن ٔالٗىٍربربٗن ٔبعربرب  املطربرب٤ٔلن وربربَ دُٔ أُ ت كربربّىَ        أفعربرباه 

وعمٕوات دقٗقٛ بػأُ العاؾفٛ.
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عمٗربربْ ٖ كربرب  أُ ؾربربشٗفٛ عكربرباظ ِربرب٘ أكجربربس الؿربربشف وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ يف سذربربي       

% وربربَ امجربربال٘  48بٍطربرببٛ بمغربرب    ( تؿربربسٖ  ٔسربربٕاز 444ال ؿربربازٖ  ٔاذتربربٕازات سٗربربح بمغربرب  )  

 . ال ؿازٖ  ٔاذتٕازات

 (77د ست ٕٖات الؿفشٛ ا٧ٔىل يف ؾربشٗفٛ اذتٗرباٚ يف الفربرتٚ وٕقربٕ  الدزاضربٛ )     عد -3

  %14بٍطرببٛ   (35  ٔيف ؾربشٗفٛ عكرباظ )  %22بٍطرببٛ   (56  ٔيف ؾشٗفٛ الٕطَ )%30بٍطبٛ 

.%14بٍطبٛ  ( 35  ٔيف ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض  )% 20بٍطبٛ (51ٔيف ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

وٕقٕ  الدزاضربٛ يف عربدد ست ٕٖربات     عمْٗ ٖ ك  أُ ؾشٗفٛ اذتٗاٚ ِ٘ أكجس الؿشف

وربربربادٚ بٍطربربرببٛ   (77الؿربربربفشٛ ا٧ٔىل وربربربَ سٗربربربح املربربربٕاد السٟٗطربربربٗٛ ٔاملربربربٕاد الفسعٗربربربٛ ٔبمغربربرب  )    

 . % وَ امجال٘ ست ٕٖات الؿفشٛ ا٧ٔىل30غكم 

بٍطربربرببٛ  (21عربربدد ادتربربربسافٗكظ يف ؾربربشٗفٛ اذتٗربربرباٚ يف الفربربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربربٛ )    -4

  ٔيف %14بٍطربرببٛ  (10فٛ عكربرباظ )  ٔيف ؾربربشٗ%46بٍطربرببٛ  (33  ٔيف ؾربربشٗفٛ الربربٕطَ ) 29%

. %10بٍطبٛ  ( دسافٗكظ7  ٔيف ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض  )%1بٍطبٛ  (1ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

عمٗربربربْ ٖ كربربرب  أُ ؾربربربشٗفٛ الربربربٕطَ ِربربرب٘ أكجربربربس الؿربربربشف وٕقربربربٕ  الدزاضربربربٛ يف عربربربدد       

 . % وَ امجال٘ ادتسافٗكظ46ِٔرا وا ٌطب ْ  ( واد33ٚادتسافٗكظ ٔبمغ  )

بٍطربرببٛ  ( تقسٖربربس97ٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ )  عربربدد ال قربربازٖس يف ؾربربشٗفٛ اذتٗربربا   -5

  ٔيف %19بٍطربرببٛ  (84  ٔيف ؾربربشٗفٛ عكربرباظ )  %22بٍطربرببٛ   (93ٔيف ؾربربشٗفٛ الربربٕطَ )   % 22

. %29بٍطبٛ  ( تقسٖس125  ٔيف ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض  )%8بٍطبٛ  (33ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

 ِ٘ أكجس الؿربشف وٕقربٕ  الدزاضربٛ يف عربدد     الػس  ا٥ٔض عمْٗ ٖ ك  أُ ؾشٗفٛ 

 . % وَ امجال٘ ال قازٖس29بٍطبٛ غّكم   ( تقسٖس125ال قازٖس ٔبمغ  )

بٍطربرببٛ  ( وقربربا197٥ًعربربدد املقربربا٥ت يف ؾربربشٗفٛ اذتٗربرباٚ يف الفربربرتٚ وٕقربربٕ  الدزاضربربٛ )   -6

  ٔيف %19بٍطرببٛ   (185ٔيف ؾشٗفٛ عكرباظ )  % 20بٍطبٛ  (192  ٔيف ؾشٗفٛ الٕطَ )20%

. %14بٍطبٛ  ( وقاه132  ا٧ٔض  )  ٔيف ؾشٗفٛ الػس%27بٍطبٛ  (255ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

عمْٗ ٖ ك  أُ ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ ِ٘ أكجس الؿشف وٕقٕ  الدزاضٛ يف عدد املقا٥ت 

 . % وَ امجال٘ املقا٥ت27بٍطبٛ بمغ   ( وقاه255ٔبمغ  )

ٛ 153عدد القؿـ اإلخبازٖٛ يف ؾشٗفٛ اذتٗاٚ يف الفرتٚ وٕقربٕ  الدزاضربٛ )   -7  ( قؿرب

  %15بٍطرببٛ   (40  ٔيف ؾربشٗفٛ عكرباظ )  %17بٍطرببٛ   (46  ٔيف ؾشٗفٛ الٕطَ )%57بٍطبٛ 

. %9بٍطبٛ  ( قؿ25ٛ  ٔيف ؾشٗفٛ الػس  ا٧ٔض  )%2بٍطبٛ  (6ٔيف ؾشٗفٛ ادتصٖسٚ )

عمْٗ ٖ ك  أُ ؾشٗفٛ اذتٗاٚ ِ٘ أكجس الؿشف وٕقٕ  الدزاضٛ يف عدد القؿـ 

 . % وَ امجال٘ القؿـ ا٥خباز57ٖٛبٍطبٛ  ( قؿ153ٛاإلخبازٖٛ ٔبمغ  )
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 أنس بن محمد الزميعد. 

 عضو ييئة التدريط بقضم اإلعالم اإللكرتوني 

 اجلامعة الضعودية اإللكرتونية ــ اململكة العزبية الضعودية
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 ملخـــص
 

يتحدد يدف الدراصة الزئيط يف التعزف إىل الصورة الذيهية واالجتايـا  املتكـكلة لـده رًـور رعيـا       

كونـة  رعاية األيتام يف مديهة الزياض، وما يتبع يـذا ادـدف مـو ايـداف ةزعيـة عديـدة، يفتمألـع يف األبعـاد امل        

للصــورة الذيهيــة، ومصــادر املعلومــا  املــ، زة عليًــا، وابــزس مايفًــا اإلرابيــة مــو و ًــة ن ــز اجلمًــور،            

باإلضــاةة إىل ابتبــار عــدد مــو الوزضــيا  اــوو يفقيــيم املبحــو و ألنكــ،ة اجلمعيــا  وبزا ًــا، ومــده       

 متيشيا.

ا ـشا  اـاملةإ إك نانـ      7كونـة مـو   واصتخدم البااث مهًج املضـ  اال تمـاعي بالعيهـة، واداة االصـتبانة امل    

ــة الدراصــة، وبلــ  ا مًــا و       ــةة يــي عيه ــة متعــددة املزااــع والعهقودي ــة    483العيه ة موــزدة، ويــي عيهــة  ألل

 جملتمع الدراصة.  

ومو بالو األصاليب اإلاصائية املضتخدمة، واإل ابة عو التضاؤال  الوزعية للدراصة وةزوضـًاإ بلصـ    

وناى ابزسيا اإل ابة عـو التضـاؤو الـزئيط للدراصـة، اـوو الصـورة الذيهيـة         الدراصة إىل عدد مو الهتائج،

ــا ، والضـــما      ــا  يـــذ  اجلمعيـ ــام يف اململكـــة جتـ ــة األيتـ واالجتايـــا  املتكـــكلة لـــده رًـــور رعيـــا  رعايـ

اإلرابية دذ  الصورة، ويفبو اى الصورة الذيهية واالجتايا  املتككلة لده رًور رعيا  رعايـة األيتـام   

ــة، ر ـــم    يف ــا  يـــذ  اجلمعيـــا  إرابيـ ــابعوى انكـــ،ة يـــذ    ااململكـــة جتـ نًـــم يف  ملـــًم ال يعزةـــوى وال يتـ

 اجلمعيا  وبزا ًا، إال اى مو يعزةًا ويتابع انك،تًا يزه متّيشيا يف يذ  األنك،ة والربامج.

ام يف اململكـة  نما اند  الدراصة إرابية الصورة الذيهية واالجتايا  املتكـكلة عـو رعيـا  رعايـة األيتـ     

يفــوةف ةــزج يفضــ يع األيتــام لــديًا  لــده رًوريــا، واديــداك يف يف نيــديم لــدوريا يف بوــ  اجلز ــة، و 

يف ، وإصـًامًا  يفـوةز بـدما  متهوعـة ليضـ  يف  ـاو وايـد      ، وانًـا  لالصتوادة مو بدمايفًا ب،زيقـة عادلـة  

مكـاعزيم جتايًـا، ومـا يكهـوى     ى اةزاد عيهة الدراصـة علـ   مواةقةيف در ة  تمع، وو ود الت انطيفهمية اجمل

 دا مو الود والتقديز والوخز والوال .
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 : قجل ا

 ً ذات أِىٗححٛ ريححلدٚ لححدٝ   -يف املىمكححٛ العسةٗححٛ الطححعٕ ٖٛ  - أضحح ر زعاٖححٛ األٖتححا

اجلّات احلكٕوٗٛ ٔاخلاصٛ ٔاألفحسا   ٖٔطحّي ريحن  حسه وحٍّي يحا لدٖحْ وحَ صح  ٗات          

ٔوا عمْٗ وَ ٔاجلات يف املطؤٔلٗٛ االجتىاعٗٛ  وحَ وٍلمحا احلحل الحدٖن احلٍٗحغ ٔهس ٗلحْ       

ال وححَ االِتىححاً االجتىححاع٘ ةدزا  ضححاهْ ٔ عىححْ املححا ٙ ٔاملعٍححٕٙ الححرٙ  ٔعٍاٖتححْ ةاألٖتححاً  ًٔوحح 

ال     هلحححٕز وححححَ الىلس ٖححححٛ ًو اجلىاعٗحححٛ  ٔوٍّححححا ًو املؤضطححححٗٛ الصححح دٚ ٔاملتٕضححححلٛ  ٔاٌتّححححا

 ةاجلىعٗات الكربٝ املتخصصٛ ةسعاٖٛ األٖتاً.

ٔهقًٕ ِرٓ اجلىعٗات عمٜ زؤٖٛ غاومٛ يف هقدٖي السعاٖٛ الكاومحٛ ليٖتحاً لح ه وحدٚ        

االجتىاعٗححٛ  ٔققححا زؤٖتّححا عححرب ٔدححاٟغ وتعححد ٚ يف التعمححٗي  ذلححد ٚ  ٔفقححار ل ححسٔه الٗتححٗي 

ٔالتححدزٖو ٔالتٕدٗححغ ٔالعٍاٖححٛ الصحح ٗٛ ٔ دِححا  أوحح ر يف الٕصححٕه ًو ىححدزٚ الٗتححٗي عمححٜ          

 االعتىا  عمٜ ٌىلطْ يف احلٗاٚ ٔزعاٖتْ ألضسهْ. 

ٔةمغ عد  اجلىعٗحات اخلدٖحٛ يف املىمكحٛ ٔفقحار ئ صحاٟٗٛ ٔشازٚ الػحؤُٔ االجتىاعٗحٛ           

( مجعٗححٛ 14( مجعٗححٛ يف رلتمححغ الٍػححا ات  وٍّححا     648ِححح   1435 غححّس زوطححاُ عححاً   يف

 1وتخصصٛ يف أٌػلٛ األٖتاً ٔزعاٖتّي.

ٔيف الدزاضححٛ ِححرٓ ٌتٍححأه جاٌححو الع ىححات العاوححٛ ٔائعحح ً عححرب التخصحح  الححدىٗا        

ج  الصٕزٚ الرٍِٗٛ( اليت هػكمر لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض; ًذ هعكحظ لملا حل ٌتحاٟ   

وّىححٛ هححسهلال ةححٕالٞ اجلىّححٕز ٔاٌتىححاّٟي تححرٓ اجلىعٗححات  ِٔححرا وححا ٖححؤ ٙ ًو وساعححاٚ ِححرٓ      

الٍتاٟج يف التخلٗال ٔالتٍىلٗر لرباوج الع ىات العاوٛ ٔائعح ً يف مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف     

 املىمكٛ ةسؤٖٛ عمىٗٛ.

 مشكلة الدراسة: 
هقدوححْ وححَ لححدوات وتٍٕعححٛ   ٌ ححسار لتعححد  مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ  ٔوححا       

ٔغاومٛ لىل٠ٛ األٖتاً  ٔهٍٕع ً ازاهّحا ٔصصصحات أعىاتحا ٔفحا اتٗكحن ائ ازٙ تحا  ٔٔجحٕ         

عححد  ريححلد وححَ اجلىّححٕز الححرٙ ٖتعاوححن وعّححا  ٔ اجححٛ ِححرٓ اجلّححات لمدزاضححات ٔالل ححٕ        

ً لت قٗححا التلححٕٖس ٔالٍىححٕ تححا  ٔىمححٛ الدزاضححات العمىٗححٛ يف دلححاه الع ىححات العاوححٛ ٔائعحح    

ةالٍطلٛ لمجىعٗات اخلدٖٛ  ٔازهلحا  الصحٕزٚ الرٍِٗحٛ ةحرلد  ٔ ٔزِحا يف ريػحغ اٌتىحاٞات        

اجلىّححٕز ٔٔالّٟححي تححرٓ اجلّححات  ٔاٌعكاضححّا عمححٜ وكاٌححٛ همححد اجلّححات لححدٝ املطححتىلٗدَٖ   

ٔاجلّات األلسٝ  ٔأِىٗٛ وعسفٛ العٕاون املحؤرسٚ عمحٜ ِحرٓ الصحٕزٚ; فحكُ وػحكمٛ الدزاضحٛ        

لصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لحدٝ اجلىّحٕز يف   هت د  يف التعسه ًو  ا
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ودٍٖٛ السٖاض(  ٔفقار الضتلاٌٛ عمىٗٛ ذلكىٛ ٔغاومٛ لمعٕاون ٔاملحت دات ريافحٛ املتٕىحن أُ    

 هؤرس يف الصٕزٚ الرٍِٗٛ.

ٔه ّححس أِىٗححٛ وػححكمٛ الدزاضححٛ يف ع ىححٛ العٍصححسَٖ  الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ( ٔ مجّححٕز       

ألٖتاً يف ودٍٖٛ السٖاض( ةلعطحّىا; ًذ ًُ  ٗحاا االِتىحاً ةّىحا ٖ ّحس ٌتحاٟج       مجعٗات زعاٖٛ ا

 د ًصلاةٗٛ يف أ اٞ ِرٓ اجلىعٗات ٔققٗقّا لسضحالتّا  ِٔحرا وحا ٖحؤ ٙ ًو احلاجحٛ ملعسفحٛ       

األضلاا وَ ل ه حبٕ  عدٚ  ٔوٍّا الصٕزٚ الرٍِٗٛ ٔاالجتاِات املتػكمٛ ٔىٗحاع أرسِحا   

 عمٜ اجلىّٕز.

 ة: أهمية الدراس
 دّست أِىٗٛ  زاضٛ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ترٓ اجلىعٗات لدٝ اجلىّٕز وَ ل ه وا ٖم٘:

ٌححدزٚ  زاضححات الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ جلىححاِد اجلىعٗححات اخلدٖححٛ  ٔمجعٗححات زعاٖححٛ          .1

األٖتاً لصٕصار  ٔاحلاجٛ ًو ًرساّٟا.

احلاجٛ ًو ةمٕزٚ وىلًّٕ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ٔأمنا ّا ٔوكٌٕاهّا ٔفا دلتىحن الل حل    .2

جلدٖد  ممث ر جبىّٕز مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ.ا

زصد املؤرسات اليت هتعسض تا الصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ مجّٕز مجعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً    .3

يف املىمكٛ.

لىلر اٌتلآ القٗا ات ٔائ ازات العمٗا يف مجعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً يف املىمكحٛ ألِىٗحٛ      .4

قٗا االٌتىاٞ ٔالٕالٞ ٔالٍىاٞ.الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىاِدِا  ٔ ٔزِا يف ق

 أهداف الدراسة: 
ٖتىثن اتده السٟٗظ لمدزاضٛ يف  التعحسه ًو الصحٕزٚ الرٍِٗحٛ ٔاالجتاِحات املتػحكمٛ      

جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ مجّٕزِا يف ودٍٖٛ السٖحاض(  ٔلحْ أِحداه فسعٗحٛ      

:ِ٘

1  ٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف      . التعسه ًو األةعا  املكٌٕٛ لمصٕزٚ الرٍِٗحٛ لحد

ودٍٖٛ السٖاض جتآ ِرٓ اجلىعٗات.

. التعححسه ًو وصححا ز املعمٕوححات املححؤرسٚ عمححٜ الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ لححدٝ مجّححٕز مجعٗححات    2

زعاٖٛ األٖتاً يف ودٍٖٛ السٖاض جتآ ِرٓ اجلىعٗات.

ألٖتحاً يف  . التعسه ًو الطىات ائصلاةٗٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ مجّٕز مجعٗات زعاٖٛ ا3

ودٍٖٛ السٖاض جتآ ِرٓ اجلىعٗات.
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

. التعسه ًو ودٝ ه د الصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف ودٍٖحٛ      4

السٖاض جتآ ِرٓ اجلىعٗات ةالت ه املت دات الدميٕ سافٗٛ.

. التعسه ًو عٕاوحن قطحا الصحٕزٚ الرٍِٗحٛ لحدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف          5

 ٛ السٖاض جتآ ِرٓ اجلىعٗات.ودٍٖ

 تساؤالت الدراسة وفروضها:  
جححاٞت التطححاؤالت ٔالىلححسٔض ٔفقححار ألِححداه الدزاضححٛ  ٔهٍقطححي ًو هطححاؤه زٟححٗظ            

ٔهطاؤالت فسعٗٛ  ٔعد  وَ الىلسٔض  ٔفّٗا ُه دَّ  املت دات ةعٍاٖٛ; لم صحٕه عمحٜ ًجاةحات    

ٕصححٗات  ُٖٔىلصَّححن ذلححد يف أ اٚ   ٔاضحح ٛ ٔ ىٗقححٛ ميكححَ وعّححا الت مٗححن ًٔةححساش الٍتححاٟج ٔالت      

 الدزاضٛ  االضتلاٌٛ(  ٔالتطاؤالت عمٜ الٍ ٕ التال٘:

 التطاؤه السٟٗظ لمدزاضٛ:

وححا الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ ٔاالجتاِححات املتػححكمٛ جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ لححدٝ    

 مجّٕزِا يف ودٍٖٛ السٖاض؟

التطاؤالت الىلسعٗٛ:

ً وا األةعا  املكٌٕٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ ل .1 يف املىمكحٛ   دٝ مجّٕز مجعٗات زعاٖٛ األٖتحا

جتآ ِرٓ اجلىعٗات؟

مجعٗححات زعاٖححٛ   وصححا ز املعمٕوححات املححؤرسٚ عمححٜ الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ لححدٝ مجّححٕز    وححا .2

اجلىعٗات؟األٖتاً يف املىمكٛ جتآ ِرٓ 

3.          ً يف  وححا الطححىات ائصلاةٗححٛ لمصححٕزٚ الرٍِٗححٛ لححدٝ مجّححٕز مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححا

ىعٗات؟املىمكٛ جتآ ِرٓ اجل

4.     ً يف املىمكحٛ   وا عٕاون قطا الصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحا

 ؟جتآ ِرٓ اجلىعٗات

ريىا اضتّدفر الدزاضٛ التلاز الىلسضٗات التالٗٛ:

عٍٗححٛ  اجلىعٗححات ٌٛػححليف هقٗححٗىّي أل املل ححٕرا ةححاهٕجححد فححسٔل  الححٛ ً صححاٟٗار     .1

 .فٗٛمىت دات الدميٕ ساّا  ٔفقار لٔةسادل الدزاضٛ

اجلىعٗحات عٍٗحٛ   لدزجحٛ يٗحص    يف هقٗحٗىّي  املل حٕرا  ةحا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار  .2

.ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ الدزاضٛ 
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هٕجححد فححسٔل  الححٛ ً صححاٟٗار ةححا املل ححٕرا يف هقٗححٗىّي لمجىعٗححات عٍٗححٛ الدزاضححٛ     .3

 ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.

 حدود الدراسة:
ٔ  جححدٖس ةٍححا ذريسِححا  ٔهطححاعد عمححٜ ًجححساٞ الدزاضححات األلححسٝ     لمدزاضححٛ ر رححٛ  ححد 

 ٔاملقازٌٛ ون الدزاضات الطاةقٛ  ِٔ٘:

احلدٔ  املٕضحٕعٗٛ: هسهكحص الدزاضحٛ يف وٕضحٕعّا عمحٜ ر رحٛ وكٌٕحات زٟٗطحٛ           .1

ِحح٘  الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ ٔاالجتاِححات املتػححكمٛ(  ٔ مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ(         

 ٖتاً يف ودٍٖٛ السٖاض(  ُٔزةطال ةٍّٗا يف وػكمٛ الدزاضٛ.ٔ مجّٕز مجعٗات زعاٖٛ األ

احلححدٔ  املكاٌٗححٛ: ٖتىثححن دلتىححن الدزاضححٛ يف مجّححٕز مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف        .2

املىمكٛ يف ودٍٖٛ السٖاض  ٔعٍٗٛ الدزاضٛ ِ٘ املىلس ات الحيت يثحن مجّحٕز ِحرٓ اجلىعٗحات      

 صححححاٟٗٛ ٔشازٚ الػححححؤُٔ مجعٗححححٛ ذلححححد ٚ ٔفقححححار ئ 14يف ودٍٖححححٛ السٖححححاض  ٖٔلمححححغ عححححد ِا 

ِح. 1435االجتىاعٗٛ الصا زٚ يف غّس زوطاُ عاً 

احلدٔ  الصواٌٗٛ: ودٚ ًجساٞ الدزاضٛ الحيت قحد ت لح ه الىلصحن الثحاٌ٘ وحَ العحاً         .3

ٓ.1438/  1437ِح  ٔالىلصن األٔه وَ العاً الدزاض٘  1437/ 1436الدزاض٘ 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:
ٚ الححححُىتػك مٛ لحححدٝ مجّحححٕز مجعٗحححات زعاٖحححٛ األٖتحححاً يف  الصحححٕزٚ الرٍِٗحححٛ: الصحححٕز .1

املىمكٛ يف ودٍٖحٛ السٖحاض سلحٕ ِحرٓ اجلىعٗحات  ٔوحا هتطحىٍْ وحَ أةعحا  وعسفٗحٛ ٔعا ىلٗحٛ            

ٔضمٕريٗٛ رلتمىلٛ  ٖٔكُٕ ىٗاضّا ٔالتعسه ًلّٗا وَ ل ه أ اٚ الدزاضٛ  االضتلاٌٛ(.

ٖحٛ األٖتحاً  ٔاملطحج مٛ    مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً: اجلىعٗحات اخلدٖحٛ املتخصصحٛ يف زعا    .2

 14ِحح  ٔعحد ِا   1435زمسٗار يف ٔشازٚ الػؤُٔ االجتىاعٗٛ ٔفقار لدلٗمّا الصحا ز يف زوطحاُ   

وٍا ا وَ وٍا ا املىمكٛ  ِ٘ وٍلقٛ السٖاض جبىعٗحٛ ٔا حدٚ  ٔوٍحا ا     9مجعٗٛ  ه ل٘ 

     ٗ ي وكٛ املكسوٛ ٔاملدٍٖٛ املٍٕزٚ ٔ اٟن ٔزلساُ جبىعٗٛ لكحن ٔا حدٚ وٍّحا  ٔوٍحا ا القصح

ٔالػسىٗٛ ٔاحلدٔ  الػىالٗٛ جبىعٗتا لكن وٍلقٛ وٍّا  ٔألدار وٍلقٛ عطحد ححح الحيت هعحد     

مجعٗات. 3األعمٜ عد ار يف املىمكٛ حح ةعد  

اجلىّححٕز: ِححي دلتىححن الدزاضححٛ  ٔقدٖححدار ضححكاُ ودٍٖححٛ السٖححاض وححَ الطححعٕ ٖا   .3

 ٔ د الطعٕ ٖا الرَٖ تي فسصٛ املػازريٛ يف عٍٗٛ الدزاضٛ.
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

 م الدراسة:مفاهي
 وىلًّٕ الصٕزٚ الرٍِٗٛ:أٔالر: 

ٍِاك لمال ريلد يف وىلًّٕ الصٕزٚ الرٍِٗٛ  لٗظ فقال يف األ ةٗات العسةٗٛ  ةن  تحٜ  

( ٔالصحححححٕزٚ الٍىلٗحححححٛ يف املىلحححححاِٗي ال سةٗحححححٛ  فحححححالتىلسٖا ةحححححا الصحححححٕزٚ الرٍِٗحححححٛ  

سأٙ العحاً(  ( أوس صلو ً زاريحْ  فٗعسفّحا ٔاليلٗلىحاُ يف ريتاةحْ الػحّد  الح       

ةأٌّا الصٕزٚ الرٍِٗٛ املػيريٛ اليت ضلىمّا دلىٕعٛ وَ األفسا   ٔاليت هتكحُٕ  اللحار وحَ    

 .2زأٙ ولطال أٔ ٌاى  ٔوػٕٓ  ٔىد هتىثن يف وٕىغ عا ىل٘ جتآ غخ  أٔ ىطٗٛ أٔ  د 

( الصححٕزٚ ةأٌّحا دلىٕعححٛ وعححا  الىلحس  ٔوعتقداهححْ يف املاضحح٘   ٖٔعحسه  ِٕلطححيت 

لن اليت ضلتىلظ ةّحا الىلحس  ٔفقحار لٍ حاً وعحا عحَ ذاهحْ  ٔعحَ العحا  الحرٙ           ٔاحلاضس ٔاملطتق

 .3ٌ٘ػأٚ املصلمح يف أ طاُ عمي الٍىلظ االجتىاع   ٔرياٌرٖعٗؼ فْٗ

وؤريدار أٌّحا هعتىحد عمحٜ     ٖٕٔز   . فّد العطكس عد ار وَ التعسٖىلات لمصٕزٚ الرٍِٗٛ 

ال ٖطحتلٗن أُ ٖحسآ ةعٍٗحْ أٔ ٖمىطحْ     ٖحتعمي ائٌطحاُ أُ ٖتخٗحن ةعقمحْ وحا      ; ًذ التخٗن أٔ التصٕز

ٔذلد ٌتٗجٛ لعدً اضحتلاعتْ ائ ا حٛ ةكحن أ حساه العحا  الحرٙ        ;ةٗدٓ أٔ ٖدزريْ حبٕاضْ

  4ٖعٗؼ فْٗ ٔفقار ملا ٖسآ.

ٛر   ٍِاك عد  وَ العىٕوٗات لمعدٖحد وحَ  التىلطحدات عحَ الصحٕزٚ     ٔ الحيت هسريحص    ٔلاصح

ذِححاُ  أس ٔاملعتقححدات عححَ اجلىعٗححٛ يف    عمححٜ الىلكححسٚ املتعمقححٛ ةاملعمٕوححات ٔاملعسفححٛ ٔاملػححاع     

عٍححدوا ٖػححاِد   ٔأوححا طللححس عمححٜ اللححاه عٍححد مسححاع الىلححس  الضححي اجلىعٗححٛ       ٜيعٍحح الٍححاع 

 .5غعازِا

ٔىد ٖس  هعسٌٖغ أٔ أريثحس وحَ هعسٖحغل لمصحٕزٚ الرٍِٗحٛ ةألىلحاد ألحسٝ  ٔصتمحغ  طحو          

صٕزٚ الرٍِٗحٛ الحيت   الٕضال العىم٘ الرٙ هس  فْٗ  ًل ا أٌّا وتقازةٛ  ٔهؤ ٙ يف دلىمّا ًو ال

 هياريي لتصلح اجتاِار ٔاعتقا ار ٔضمٕريار لدٝ ائٌطاُ.

فىححَ ذلححد صححٕزٚ الػححسريٛ الححيت هعححن االٌللححاع الكمحح٘ املٕجححٕ  يف عقححٕه العاوححٛ عححَ    

املٍػأٚ  ِٔ٘ هعٍٜ ةاالضي التجازٙ أٔ اتٍدضحٛ املعىازٖحٛ أٔ هػحكٗمٛ املٍتٕجحات ٔاخلحدوات      

ٌللاع  ٔالٍٕعٗٛ اليت ٖقدوّا رين وٕدغ وَ لح ه هىلاعمحْ   أٔ التقالٗد أٔ األٖدٔلٕجٗٛ أٔ اال

ٔا تكاريْ ون شةاَٟ املؤضطٛ  ٔىد ٖقاه عَ صٕزٚ الػسريٛ ةأٌّا  الٛ هساريي املػيٖات 

 .6أٔ التجازا االضتّ ريٗٛ يسٔز الٕىر

 راٌٗار: وىلًّٕ اجلىعٗات اخلدٖٛ:
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مىطححتىلٗدَٖ  وثححن ِحح٘ اجلىعٗححات الححيت هقححًٕ ةتقححدٖي العدٖححد وححَ اخلححدوات ٔاألٌػححلٛ ل 

املطاعدات املتٍٕعٛ  ٔالدٔزات التدزٖلٗٛ ٔالتأِٗمٗٛ اليت هعىن عمٜ قٕٖن أفسا  اجملتىحن وحَ   

 .  7وتمقا لإلعاٌات ًو وٍتجا

ٔاملؤضطححات أٔ اجلىعٗححات اخلدٖححٛ حححح ريىححا ٖعسفّحححا  . ضححمٗىاُ السٖٔػححد حححح ِحح٘ همحححد          

     ٛ ًو همىحظ ا تٗاجحات املعحٕشَٖ     اجلىعٗات اخلدٖٛ اليت هّحده وحَ لح ه أٌػحلتّا التلٕعٗح

 .8ٔذٔٙ احلاجٛ وَ الطعٕ ٖا

 
 :الدراسات السابقة والتعليق عليها

 احملٕز األٔه: الصٕزٚ الرٍِٗٛ وَ ل ه الدزاضات املط ٗٛ:

(  فقححد ذريححست وقدوححٛ الدزاضححٛ أُ عححد  اجلىعٗححات 2003.  زاضححٛ  ةٍٗٗححر ٔنلححسُٔ 1

  ٕ ألححغ مجعٗححٛ  ٖٔعىححن فّٗححا ةححدٔاً   195ال٘ اخلدٖححٛ املطححجمٛ يف املىمكححٛ املت ححدٚ ٖقححدز حبحح

 %10يف  لمحّا ةٍطحلٛ    ٚرٔىحد  ققحر ِحرٓ اجلىعٗحات شٖحا      رياون ىساةٛ ٌصحغ ومٗحُٕ عاوحن     

  ِٔححرا وححا ٖعححن  اجححٛ ٔه دِححا ٔذلححد ةعححد اليريٗححص عمححٜ قطححا صححٕزهّا لمٍححاع   ضححٍٕٖار

ٛ   فقحد ضحعر  ٔعمٗحْ  اجلىعٗات ًو التلحٕٖس ٔاالِتىحاً ةصحٕزهّا       اٚ أٔضحن  ًو  ِحرٓ الدزاضح

ضاضحٗٛ لصحٕزٚ اجلىعٗحٛ    األ ةالعٍاصحس ا ٔاضحتعىات  فحسا  اجلىّحٕز  أىا زٚ عمحٜ ىٗحاع وسٟٗحات    

تّحححا  ٔهّحححده ًو وعسفحححٛ لصحححاٟ  مسعحححٛ اجلىعٗحححات اخلدٖحححٛ الكحححربٝ يف  اخلدٖحححٛ ٔمسع

فسضححٗات   3املىمكححٛ املت ححدٚ ٔصححٕزهّا  ٔاصححرت الدزاضححٛ املححٍّج املطحح ٘; ًذ  ححد ت تححا 

تّححا; ىاوححر ةححكجساٞ اضححتلاٌٛ عمححٜ عٍٗححٛ وححَ دلتىححن       سضححٗات ٔجتسةجححن التلححاز ِححرٓ الىل  ٔأل

الدزاضٛ ممَ ٖعىمُٕ لدٝ اجلىعٗات العاوٛ ٖٔألرُٔ أجٕزار عمٜ أعىاتي  ُٖٔعتَقحد أٌّحي وحَ    

 ٔواألف٠ححات   3وىلححس ٚ هقسٖلححار  ٔهٕشعححر العٍٗححٛ عمححٜ   161املتححربعا  ٖٔقححدز عححد  العٍٗححٛ ةححح 

وححَ جححا ٚ ذللححٛ  ٗاراٟعمححّٗي االلتٗححاز عػححٕ ممححَ ٔىحن وىلححس ٚ  54دلىٕعحٛ وكٌٕححٛ وححَ عححد   

 ازٖححا يف وححَ وححٕدىل٘ اجلاوعححٛ ٔائ  وىلححس ٚ  56وححَ عححد    رلىلححأاجملىٕعححٛ الثاٌٗححٛ ه   ٔاملححئ

ا املٍتطحلا ممحَ   وحَ اللح   وىلحس ٚ   51 وكٌٕٛ وَ عحد    ٔاجملىٕعٛ الثالثٛ ضكَ اجلاوعٛ

ٛ ٌىلطحْ  ٖدزضُٕ  زاضٛ وٍّٗٛ ٔيف الٕىحر   ٛ العي عحصشت  ٔوحَ ر ح    يف اجلاوعح  وحَ  اةعحد  ارحٍ   ٍٗح

ضحاةٗن  أعمٜ وداز ر رحٛ  ح يف غازع لٗىلسةٕه ح  جسٖر وقاة ت ذللٛ املئ  أٔ  الىل٠ات الىلسعٗٛ

ٔ أ  اللٗححٛ املححازٚ وححَ احمللححٛ ٖعىمححُٕ يف اجلىعٗححات ٍِححاك     ٔوححَ الٍّححاز ٛٔىححات وتىلأهححأيف 

ٛ الححيت ال عىححاه اخلدٖححالىل٠ححات املطححتّدفٛ ةاأل ٔعمٗححْ اضححُتلعدت  لاصححٛ ةّححي عىححاالرأٖححدٖسُٔ 

     . جسأُ ريافححٛ ٖعىمححُٕ ةححلٕريىححا ريححاُ اللحح ا املٍتطحح  اجلىعٗححات وححَ الدزاضححٛ ٝهعىححن لححد
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

يف دلححاه التطححٕٖا  ٔئعححدا  اضححتلاٌٛ الدزاضححٛ; ىححاً اللححا ثُٕ يساجعححٛ الدزاضححات الطححاةقٛ     

ٛ ال ٔمسعٛ اجلىعٗات  حد  ٔلح٘ وحَ العلحازات ٔالكمىحات ذات     أ جحن هكحَٕٖ ريػحغل   أل ;سحبٗح

 ارةٍحد  54سلحٕ   ًو صه وطحىُٕ ِحرا الكػحغ   الُتٔ  هّاىعٗٛ اخلدٖٛ ٔصٕزالصمٛ ةطىعٛ اجل

ةٍححدار  ٔوٍّححا الػححّسٚ ٔائعجححاا ةاجلىعٗححات    13ّححا لتصححلح  هسهٗل  ٔأعٗححد لمقٗححاع ذلححتى ر

ٛر ًو   اخلدٖٛ ٔاملصداىٗٛ ٔالتربع تا ل ه الػّسَٖ املاضٗا وَ شوَ هعل٠ٛ االضتلاٌٛ  ًضحاف

 التعمٗى٘ لمىػازك يف العٍٗٛ. أض٠مٛ العىس ٔاجلٍظ ٔاملطتٕٝ

ٌححْ وححَ أل ٛ;ضححىَ االضححتلاٌ ُٖححدز    ٖٔىلٗححد اللححا ثُٕ ةححأُ ةٍححد  املطححؤٔلٗٛ االجتىاعٗححٛ(  

  ريىححا هطححىٍر االضححتلاٌٛ ضححؤاالر عححَ مجعٗححتا غححّدها    املؤضطححٛ اخلدٖححٛ عمححٜالٕاجححو 

 .ُ رياُ   ٖطىن ةّاها اجلىعٗتاًلسٝ أٔ مو وَ املػازك ذريس مجعٗات 

زاضٛ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ٔالطىعٛ عمٜ غكن وىلّٕوا رلتمىلا  ٔرلر صح ٛ  ٔألرت الد

ذلد يف الٍتاٟج  ٔعدَّت لمصٕزٚ الرٍِٗٛ لصاٟ   وثن السمحٛ ٔالسأفحٛ ٔاملثالٗحٛ  ٔلمطحىعٛ    

عحد ار وححَ املححت دات يف وؤغححس فٕزهػححَ لطحىعٛ اجلىعٗححات  ٔلمصححر الدزاضححٛ ًو أُ صححٕزٚ   

ُ عمححٜ أٔيف ضححمٕريٗات املتححربعا ٔهصححسفاهّي    اجلىعٗححات اخلدٖححٛ ٔمسعتّححا هححؤرس ريححثدار  

 تّا.ٔمسع هّاٛ ٔاهصاالت هعصش صٕزٗاجلىعٗات اخلدٖٛ القٗاً ةٕضن  للال هطٕٖق

ٔأٔصحححر الدزاضحححٛ ةتٍحححأه ِحححرا املٕضحححٕع يف  زاضحححات ألحححسٝ  ٔيف وٍحححا ا رلتمىلحححٛ       

ٛ  ٔأريحححدت عمحححٜ  زاضحححٛ    ذات األعىحححاه املتخصصحححٛ ٔمسعتّحححا     صحححٕزٚ اجلىعٗحححات اخلدٖححح

 عا تا  ٔقمٗمّا  ٔلصٕصار املتربعا يلالغ ريلدٚ ألعىاه ذلد ٚ.ٔاملترب

(  ٔزريححححصت عمححححٜ وىلححححاِٗي اتٕٖححححٛ ٔالطححححىعٛ  2006.  زاضححححٛ  ألٗطححححاٌدزا ٔنلححححسُٔ 2

اجلاوعٗححٛ  ٔصحح  ةالحححرات ً ححدٝ اجلاوعحححات اخلاصححٛ الكححلدٚ الٕاىعحححٛ يف  ححاه غحححسل       

لع ىٛ وحا ةحا ِٕٖحٛ اجلاوعحٛ     الٕالٖات املت دٚ  ٔرياُ الطؤاه السٟٗظ لمل ل ِٕ: وا ودٝ ا

املسٟٗححٛ ٔمسعححٛ اجلاوعححٛ وححَ ٔجّححٛ ٌ ححس   ةّححا؟ ٔاضححتخدور الدزاضححٛ وٍّجٗححٛ املطححح ٔأ اٚ   

االضححتلاٌٛ ملعسفححٛ اتٕٖححات املسٟٗححٛ األريثححس يٗححصار يف اجلاوعححٛ ةححا اللحح ا  ٔوٍاىػححٛ ا رححاز    

ا اجلاوعححٛ وححَ امليهلححٛ عمححٜ اضححتعىاه الع وححات التجازٖححٛ قدٖححدار  ٔدلتىححن الدزاضححٛ  حح    

املتخصصا يف الع ىات العاوٛ ٔالدعاٖٛ ٔائعح ُ  ٔ صحمر الدزاضحٛ عمحٜ ٌتحاٟج عدٖحدٚ        

وٍّا أُ الل ا ازهللٕا ازهلا ار ىٕٖحار ةاجلٕاٌحو األريا ميٗحٛ ٔاالجتىاعٗحٛ يف زؤٖحتّي لمّٕٖحٛ       

ىحٕٙ   املسٟٗٛ  ٔدلىٕعٛ وٍّي   ٍٖتىٕا ًو أٙ عاون وَ العاوما  ٔٔجد ٍِالد زاةال عىم٘

وا ةا اتٕٖٛ املسٟٗٛ لمجاوعحٛ ٔمسعحٛ اجلاوعحٛ يف ِحرٓ الدزاضحٛ  ريىحا ٔجحد أُ املػحازريا         

ممَ لدّٖي  ظ ىٕٙ أريا ميٗار ميٗمحُٕ لمتقٗحٗي ائصلحاة٘ للعحد يٌٕعٗحٛ األ اٞ األريحا مي٘ي        
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ٔيف الٕىححر ذاهححْ ريححاُ املػححازريُٕ ممححَ ىٗ ىححٕا ًصلاةٗححار ُةعححد ياملػححازريٛ العا ىلٗححٛي ِححي وححَ   

ٜ الٍا ٗٛ االجتىاعٗٛ لمّٕٖٛ املسٟٗٛ لمجاوعٛ.زريصٔا عم

(  ٔهحححتمخ  وػحححكمٛ الدزاضحححٛ يف التعحححسه ًو اٌللاعحححات   2009.  زاضحححٛ  العقٗحححن 3

ٛر  ٔجاوعحٛ املمحد ضحعٕ          اجلىّٕز الطعٕ ٙ ٔاجتاِاهّي ٔنزاّٟحي يف اجلاوعحات الطحعٕ ٖٛ عاوح

زٚ جاوعحٛ املمحد   ةػكن لاص  وَ ل ه ائجاةٛ عَ التطاؤه السٟٗظ احملد   ِٕٔ: وا صٕ

ضعٕ  ٔمسعتّا لدٝ اجلىّٕز الطعٕ ٙ؟ ٔاضتخدً اللا ل املحٍّج املطح ٘ لتٍىلٗحر الدزاضحٛ      

وعتىدار عمٜ أ اٚ االضتلاٌٛ; ًذ رياُ دلتىن الدزاضٛ ضكاُ ودٍٖٛ السٖاض وَ الطحعٕ ٖا   

ٔلصححعٕةٛ ًجححساٞ الدزاضححٛ عمححٜ مجٗححن وىلححس ات اجملتىححن; اريُتىلحح٘ ةعٍٗححٛ ذلححد ٚ ٔفقححار لعٍٗححٛ     

(  ٔهٕصحن اللا حل ًو   385زاضٛ  ِٔ٘ العٍٗٛ وتعد ٚ املسا ن; ًذ ةمغ عد  أفسا  العٍٗحٛ   الد

أُ هصٕز أفسا  عٍٗحٛ الدزاضحٛ عحَ جاوعحٛ املمحد ضحعٕ  رياٌحر ٌتٗجتحْ ًصلاةٗحٛ ةػحكن عحاً            

لمى حححأز الطحححلعٛ يف الدزاضحححٛ  ٔأُ األ ملٗحححٛ هحححسٝ جاوعحححٛ املمحححد ضحححعٕ  ِححح٘ أغحححّس جاوعحححٛ  

لدزاضٛ ِ٘:ضعٕ ٖٛ  عمىار أُ ذلأز ا

 وعسٔفٗٛ جاوعٛ املمد ضعٕ . -

 ودٝ وتاةعٛ اجلىّٕز ألٌػلٛ جاوعٛ املمد ضعٕ . -

 ودٝ الت لٗٛ ائع وٗٛ جلاوعٛ املمد ضعٕ  ٔأٌػلتّا. -

 وصا ز وعمٕوات اجلىّٕز عَ جاوعٛ املمد ضعٕ . -

 غخصٗٛ جاوعٛ املمد ضعٕ . -

 اللعد املعسيف لمصٕزٚ الرٍِٗٛ جلاوعٛ املمد ضعٕ . -

 داٌ٘ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ جلاوعٛ املمد ضعٕ .اللعد الٕج -

(  ٔهّححده الدزاضححٛ ًو وعسفححٛ هححأرد غححكما وححَ    2013.  زاضححٛ  وححٕزع ٔنلححسُٔ  4

أغكاه األعىحاه اخلدٖحٛ القاٟىحٛ عمحٜ األعىحاه السحبٗحٛ ٔالػحساٟٗٛ  ٔغحكما نلحسَٖ وحَ           

خلدٖحٛ يف  األغكاه القاٟىٛ عمٜ األعىاه اخلدٖٛ احلسٚ; عمٜ مسعٛ اجلىعٗحات التلٕعٗحٛ ٔا  

الٕالٖات املت دٚ األوسٖكٗٛ  ٔاصرت الدزاضٛ املٍّج املط ٘ ةاضتخداً أ اٚ االضحتلاٌٛ عحرب   

االهصححاه اتححاهىل٘  ٔاضححتخدور العٍٗححٛ العػححٕاٟٗٛ وححَ لحح ه ً ححدٝ مجعٗححات االضححتل ع          

املتخصصححٛ; ًذ يثمححر العٍٗححٛ يف أزةححن دلىٕعححات وٍتقححاٚ ةػححكن عػححٕاٟ٘  ٔجححاٞت أةححسش        

ًو الطحححمٕريٗات ائصلاةٗحححٛ لمىطحححتّمكا سلحححٕ مجٗحححن األعىحححاه اخلدٖحححٛ      الٍتحححاٟج وػحححدٚر  

لمجىعٗات اليت لدّٖا ةساوج هلٕعٗٛ ٔلدٖٛ هطتٍد عمحٜ األغحكاه  حد الػحساٟٗٛ; يعٍحٜ ال      

هسةال ةسادلّا التلٕعٗٛ ٔاخلدٖٛ ي صمتّا وَ العىمٗٛ الػساٟٗٛ ٔالتجازٖٛ  ريىحا هٕصحمر   
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تىلعا لدّٖي ضحمٕريٗات ًصلاةٗحٛ سلحٕ الػحسريات الحيت      الدزاضٛ ًو أُ ٍِاك الكثد وَ املٍ

 .هعل٘ عمٜ أضاع األزةاح ةاملقازٌٛ ون الػسريات اليت هعل٘  طو املػيٖات

 احملٕز الثاٌ٘: الصٕزٚ الرٍِٗٛ وَ ل ه  زاضات قمٗن املطىُٕ:

(  ِٔدفر الدزاضٛ ًو اضتقصاٞ الصٕزٚ الرٍِٗحٛ لمللحن يف   2013.  زاضٛ  العٕاوسٚ 1

اليري٘ املدةمج ًو العسةٗحٛ  ٔاصحرت وطمطحن ٔا ٙ الحرٟاا  اجلحصٞ الساةحن(  الحٛ         املطمطن

ُهدز ع; ةطلو وا أ درْ وَ ضجٛ ريلدٚ حح ضٗاضٗار ٔاجتىاعٗار حح يف الٕ َ العسة٘  ٔملا تحرا  

اجلصٞ وحَ اعتىحا  ولاغحس عمحٜ الصحٕزٚ الرٍِٗحٛ لمللحن يف ًٌتاجحْ  ٔألحرت الدزاضحٛ املحٍّج            

 مقٛ  ٔهٕصمر الدزاضحٛ ًو   15زاضٛ احلالٛ  ٔاغتىمر عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ الٍٕع٘ ممث ر ةد

أُ الصٕزٚ الرٍِٗٛ لمللحن يف املطمطح ت اليريٗحٛ املدةمجحٛ ًو العسةٗحٛ وحا شالحر هطت طحس         

صٕزٚ الللن اخلازل القا ز عمٜ القٗاً ةكحن غح٘ٞ  ٔاملثحال٘ الحرٙ ال ميكحَ ٔجحٕ ٓ ًال يف       

 وطمط ت ائرازٚ.

(  ٔهٍألر الدزاضٛ صٕزٚ اجلاوعٛ الطعٕ ٖٛ ائلكئٌٗٛ وحَ  2015عٍصٙ .  زاضٛ  ال2

لحح ه الت لٗححٛ الصحح ىلٗٛ يف الصحح افٛ الطححعٕ ٖٛ  ِٔححدفر ًو وعسفححٛ الصححٕزٚ املؤضطححٗٛ        

لمجاوعٛ ٔقمٗمّا ٔ زاضتّا  ٔهطىَ دلتىن الدزاضحٛ مجٗحن الصح غ الصحا زٚ يف املىمكحٛ      

ال الٕزىٗٛ أٔ ائلك  ئٌٗٛ  ٔٔريالٛ األٌلاٞ الطعٕ ٖٛ.  العسةٗٛ الطعٕ ٖٛ  ضٕا

أوحا العٍٗححٛ فّحح٘ عىدٖححٛ  ٔ مححر مجٗححن الصحح غ الححيت ٌػححست املححٕا  الصحح ىلٗٛ  وححَ     

ال الٕزىٗحٛ أٔ الٍطحإل ائلكئٌٗحٛ وٍّحا  ٔأةحسش        أللاز ٔوعمٕوات ًٔع ٌات عَ اجلاوعٛ  ضحٕا

سً ًو ةداٖحٛ  الص غ ائلكئٌٗٛ  ٔٔريالٛ األٌلاٞ الطحعٕ ٖٛ  يف املحدٚ وحَ ةداٖحٛ غحّس ذلح      

صح ٗىلٛ    14ِح  ٔةمغ عد  الص غ اليت هطىٍر وحٕا َّ عحَ اجلاوعحٛ    1434غّس زجو لمعاً 

 ً دٝ عػسٚ وٍّا ٔزىٗٛ  ٔر   ًلكئٌٗٛ  ةائضافٛ ًو ٔريالٛ األٌلاٞ الطعٕ ٖٛ.

ٔهطىٍر ًجساٞات الدزاضٛ عدٚ للحٕات  وٍّحا ةٍحاٞ اضحتىازٚ الت مٗحن الحيت ِح٘ أ اٚ           

عمححٜ وححٍّج قمٗححن املطححىُٕ  ٔةمححغ ًمجححال٘ املححٕا  الصحح ىلٗٛ الححيت زصححدِا    الدزاضححٛ القاٟىححٛ

 ( وا ٚ ص ىلٗٛ.2314املمغ الص ىل٘ عَ اجلاوعٛ  

فقحال وحَ األغحكاه الت سٖسٖحٛ لمىحٕا        ٪12ٔهلا وَ ٌتاٟج الت مٗن أُ ٌطحلٛ هقحازا      

تمقح٘ عحَ   املٍػٕزٚ تا ع ىٛ ولاغسٚ ةاجلاوعٛ  ِٕٔ وؤغس ٌق  غدٖد يف املعمٕوات لحدٝ امل 

 اجلاوعٛ.
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وَ األللاز ٔاملقاالت ذات اجتآ ذلاٖد جتحآ   ٪90ريىا أدّست الدزاضٛ أُ أريثس وَ  

اجلاوعححٛ  ِٔححرا ٖححده عمححٜ أُ الصحح افٛ ٔاملتمقحح٘   هتػححكن لححدّٖىا الصححٕزٚ املؤضطححٗٛ          

ال ضملار أٔ ًصلاةار.  الٕاض ٛ  ٕه اجلاوعٛ  ضٕا

 
 مناقشة الدراسات السابقة:

اةقٛ املححرريٕزٚ أعحح ٓ يف حبححل الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ  ٔهٍٕعححر يف      اهىلقححر الدزاضححات الطحح  

ائ حاز الٍ ححسٙ الحرٙ هطححتخدوْ  وحا ةححا ٌ سٖححات ٔوىلحاِٗي  ٔهقطححٗىات لمصحٕزٚ وححَ زؤٖححٛ      

 صصصات الع ىات العاوٛ ٔالطٗاضٛ ٔعمي الٍىلظ.

ٔهٍٕعر الدزاضات وا ةحا ذلمٗحٛ ٔعسةٗحٛ ٔعاملٗحٛ  ٔريحرلد يف وٍاِجّحا الل ثٗحٛ وحا ةحا             

( يف  زاضححتْ املححٍّج 2009ٗححٛ ٔالٍٕعٗححٛ  فعمححٜ ضححلٗن املثححاه اضححتخدً اللا ححل  العقٗححن الكى

( املححٍّج الٍححٕع٘ لدزاضححتْ  ٔيف الدزاضححات    2013الكىحح٘  ٔاضححتخدً اللا ححل  العححٕاوسٚ    

الكىٗٛ اضتخدور إٌٔاع عدٖدٚ وَ األضالٗو الل ثٗٛ  وٍّحا الدزاضحات املٗداٌٗحٛ ٔالت مٗمٗحٛ     

ٛر ًو الت فّححا العمىحح٘ يف التطححاؤالت ٔاألِححداه الل ثٗححٛ      ٔاملقازٌححٛ ٔ زاضححٛ احلالححٛ    ًضححاف

ٔ حدٔ  الدزاضححٛ شواٌٗححار ٔوكاٌٗححار  ٔاأل اٚ املطححتخدوٛ  ٔ جححي العٍٗححٛ ٔفقححار لٍححٕع الدزاضححٛ   

ٔال ظ اللا ل فسىار ريلدار يف ريتاةٛ ائ از الٍ سٙ تحرٓ الدزاضحات; ًذ ًُ ةعطحّا هٕىحغ     

سض ةعطححّا ا لححس الطححىات ٔاألٌححٕاع ٔاملصححا ز الححيت عمححٜ التعسٖححغ لمىىلّححًٕ ٔأةعححا ٓ  ٔاضححتع

 هػكن الصٕزٚ الرٍِٗٛ.

ٔوَ امل  ظ يف الدزاضات الطحاةقٛ أُ الدزاضحات الحيت اضحتّدفر التعحسه ًو الصحٕزٚ       

 (.2003الرٍِٗٛ لمجىعٗات اخلدٖٛ; رياٌر ىمٗمٛ جدار  وثن  زاضٛ  ةٍٗٗر ٔنلسُٔ  

ائ ححاز الٍ ححسٙ لدزاضححتْ  ٔوعاٍٖححٛ    ٔاضححتىلا  اللا ححل وححَ ِححرٓ الدزاضححات يف ًعححدا       

الت ه املت دات يف أ اٚ الل ل يف ِرٓ الدزاضات  ٔ سٖقٛ الػحسح الحيت ُهىلطَّحس ةّحا ع ىحٛ      

املت دات ةلعطحّا  ٔقدٖحد التطحاؤالت اتاوحٛ ٔزةلّحا ةاألِحداه ٔاملػحكمٛ  ٔالتعحسه ًو         

زاضحٛ ٔزةلّحا ةالدزاضحات    األضالٗو ائ صاٟٗٛ ملعاجلحٛ اللٗاٌحات  رحي التعمٗحا عمحٜ ٌتحاٟج الد      

 الطاةقٛ.

ريىححا أٌححْ وححَ لحح ه اضححتعساض الدزاضححات الطححاةقٛ ٔوٍاىػححتّا هتطححح أِىٗححٛ الصححٕزٚ    

الرٍِٗححٛ  ٔ طححٕزِا يف حبححٕ  ريححثدٚ وححَ السضححاٟن العمىٗححٛ  ٔهٍأتححا دلتىعححات رلتمىلححٛ    

ِٔححرا وححا ٖطححتدعٍٗا ًو وٕاصححمٛ االِتىححاً ةالصححٕزٚ الرٍِٗححٛ يف دلتىححن حبثحح٘ جدٖححد  ِٔححٕ   

 ٕز مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ.مجّ
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 اإلطار املنهجي للدراسة
 :أٔالر: ٌٕع الدزاضٛ

هقححًٕ الدزاضححٛ ةقٗححاع الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ لححدٝ             

اجلىّححٕز يف ودٍٖححٛ السٖححاض  ٌٔ ححسار ملػححكمٛ الل ححل ٔأِدافححْ; فححكُ الدزاضححٛ هٍححدز  ضححىَ  

  طتّده الدزاضات الٕصىلٗٛ هقسٖس لصاٟ  داِسٚ وعٍٗٛهالل ٕ  الكىٗٛ  الٕصىلٗٛ(  ٔ

; لمٕصحٕه  هّحا اضحتخ ص  الال ٔٔقمٗمحّا ٔهىلطحدِا     ٕلحْ   مجن احلقحاٟا وعا  ٔ وٕىغ أٔ

 .أٔ ال اِسٚ املدزٔضٛ ػكمٛذلد ًو ًصداز هعىٗىات ةػأُ امل ةعد

 وٍّج الدزاضٛ: راٌٗار:

ٕ ٔ وٍّج املطح االجتىاع٘ ةالعٍٗٛ اضتخدً اللا ل      وحَ   ُهجىحن أضحمٕا يف الل حل    ِح

ٔذلحد ةقصحد     وعمٕوات ٔةٗاٌحات عحَ دحاِسٚ وحا أٔ  ا رحٛ وحا أٔ غح٘ٞ وحا أٔ ٔاىحن وحا           ْل ل

و جٕاٌحو الطحعغ   ًٔالتعسه   و ال اِسٚ اليت ٌدزضّا ٔقدٖد الٕضن احلال٘ تاًالتعسه 

ات سوحَ أجحن وعسفحٛ وحدٝ صح  ٗٛ ِحرا الٕضحن أٔ وحدٝ احلاجحٛ ئ حدا  ه ٗ ح            ;ٔالقٕٚ فّٗحا 

 . 9جصٟٗٛ أٔ أضاضٗٛ فْٗ

 الدزاضٛ: دلتىن رالثار:

ٛ   ِٕح دلتىحن الدزاضححٛ       يف ودٍٖححٛ السٖححاض  مجّححٕز مجعٗححات زعاٖحٛ األٖتححاً يف املىمكح

ٛ  ٔالححيت ضححجمر زمسٗححار     ٔجتححد  امسّححا لٗكححُٕ  ٔشازٚ العىححن   يف ٔشازٚ الػححؤُٔ االجتىاعٗحح

ٔفقحار ئ صحاٟٗٛ   ِرٓ اجلىعٗحات   ٖٔلمغ عد  ٔالتٍىٗٛ االجتىاعٗٛ( ٔىر ريتاةٛ ِرٓ الدزاضٛ 

 مجعٗححٛ وتخصصححٛ يف 14ٓ 1435االجتىاعٗححٛ الصححا زٚ يف غححّس زوطححاُ عححاً   ٔشازٚ الػححؤُٔ

  ًٌطاُ(.السٖاض يف وٍلقٛ  اجلىعٗٛ اخلدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاًوثن   أٌػلٛ األٖتاً ٔزعاٖتّي

 :زاةعار: عٍٗٛ الدزاضٛ

  تححا ٔالعححد  الكححلد ٍححٛ السٖححاض دٌٖ ححسار ل ٌتػححاز الٕاضححن ملىلححس ات الدزاضححٛ يف و    

    ُ ٜ   ٔوساعححاٚر لمٕىححر ٔاجلّححد يف ًعححدا  الدزاضححٛ; فححك وححَ مجّححٕز   عٍٗححٛ الدزاضححٛ  لقححر عمحح

ِٔحح٘   ٔفقححار لٍٕعٗححٛ العٍٗححٛ احملححد ٚ  مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ يف ودٍٖححٛ السٖححاض

ْ   لد وَ و ٞوتّااللا ل  ملا زنٓٔذلد  (;ٕ ٖٛقالعٍ العٍٗٛ وتعد ٚ املسا ن    زاضحتْ ٔعٍٗحٛ حبثح

ٛر اجل حسايف ملدٍٖحٛ السٖحاض    ضح و العٍٗحٛ وحَ لح ه التقطحٗي      ُٔأجسٙ ةأواٌحٛ وٍلقحٛ      اضحتعاٌ

  ٔاألىطححاً ِحح٘ الػححىاه ٔاجلٍححٕا ٔالػححسل   ج ححسايف ىطححي ٔالتٗححاز  حح٘ يف ريححن   السٖححاض

 لتٕشٖححن االضححتلاٌٛ عمححٜ ٔ داهححْ الطححكٍٗٛ  ٔقدٖححد غححازع يف ريححن  حح٘ ٔال ححسا ٔالٕضححال  

ٛ    ت اللتٗححاز املىلححس ات ٔقدٖححد اعتلححازا    ٔذلححد ٔاللححداٟن عٍّححا  ححاه عححدً دّٕزِححا يف العٍٗحح
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 ٚون وساعحا   وٍاشه 4حح نلس ٖىلسل عَ الطاةا ة از وٍصٍهٗلتاري   از أٔه وٍصه يف الػازعٗلتةا

ٔ    ; طلتحاز الحرٙ ٖمٗحْ ولاغحسٚ    أٌْ ًذا جحاٞ املطحكَ امللمحٕا لالٗحار      اىعحار ًٔذا ريحاُ االلتٗحاز 

٘     هؤلحر  ضحكن;  عمٜ عىازٚ أٔ ةس  أٔ الٗطحسٝ  حاه عحدً      الػحقٛ الٗىٍحٜ يف الحدٔز األزضح

 .ٔجٕ  غقٛ ميٍٜ

ال عمٜ  جي دلتىن الدزاضٛ الرٙ ٖقدز ةح    ; فقد ةمغ  جي العٍٗٛ 10ومُٕٗ ٌطىٛ 6.5ٔةٍا

( وىلس ٚ; ًذ اعتىد اللا ل عمٜ ودلن زاةلٛ اليةٗٛ األوسٖكٗٛ لت دٖحد احلحد األ ٌحٜ    384 

(  ٪95( وىلحس ٚ  حد ا أ ٌحٜ  ةدزجحٛ رقحٛ       382ٙ ُ دِّ  ةحالسىي     ٔالر11املٍاضو حلجي العٍٗٛ

ٛر وتعد ٚ املسا ن لمدزاضٛ.0.05ٔللأ هقدٖس الٍطلٛ ٖطأٙ     ٔةرلد وثمر املىلس ات عٍٗ

 
الدزاضٛ: لاوطار: أ اٚ

ضححتلاٌٛ ً ححدٝ اللححسل الػححاٟعٛ لم صححٕه عمححٜ  اال دهعححاالضححتلاٌٛ ِحح٘ أ اٚ الدزاضححٛ  ٔ   

ٔهعتىححد عمححٜ ًعححدا      ات وححَ ال ححسٔه ٔاألضححالٗو القاٟىححٛ ةالىلعححن   ٔمجححن اللٗاٌحح   احلقححاٟا

 .12دلىٕعٛ وَ األض٠مٛ هٕشع عمٜ عد  ريلد ٌطلٗار وَ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ

 :ضا ضار: صدل أ اٚ الدزاضٛ

 :وا ٖم٘ىاً اللا ل ةالتأريد وَ صدل أ اٚ الدزاضٛ وَ ل ه 

 ٔالدالم٘:الصدل ال اِسٙ   اخلازج٘ (   . أ

ْ    و وححًلمتعححسه     ىححاً اللا ححل   ;دٝ صححدل أ اٚ الدزاضححٛ يف ىٗححاع وححا ٔضححعر لقٗاضحح

ٜ   وػححسه الدزاضححٛ  ةعسضححّا يف صححٕزهّا امللدٟٗححٛ عمححٜ    دلىٕعححٛ وححَ   رححي ىححاً ةعسضححّا عمحح

 ححٕه وححدٝ ٔضححٕح صححٗا ٛ ريححن علححازٚ وححَ   ِححيؤزان ; ًذ اضححُتلمعراحملكىححا األريححا ميٗا

ْ    علححازات االضححتلاٌٛ   تّححاوٞلححازٚ ٔو ٔوححدٝ أِىٗححٛ ريححن ع    ٔهصحح ٗح وححا ٍٖل حح٘ هصحح ٗ 
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ْ ون ًضافٛ وا ٖسٌٔح   ٔوٍاضلٛ رين علازٚ لقٗاع وا ٔضعر ألجمْ  لمى ٕز الرٙ هٍتى٘ ًلْٗ

ىحاً اللا حل ةحكجساٞ     ;ٔعمٜ ضٕٞ هٕجّٗاهّي ٔوقي اهّي ْ وَ علازات يف أٙ ذلٕز أٔ  رف

ٛ  كىحاً اللا حل ة   ٔةاعتىا  وػسه الدزاضحٛ;   التعدٖ ت اليت اهىلقٕا عمّٗا  عحدا  أ اٚ الدزاضح

 ري هللٗقّا وٗداٌٗار عمٜ املل ٕرا.   االضتلاٌٛ( يف صٕزهّا الٍّاٟٗٛ

    ٔ ٛ وٗحححداٌٗار عمحححٜ عٍٗحححٛ  رقحححلُِّ  ;ةعحححد التأريحححد وحححَ الصحححدل ال حححاِسٙ أل اٚ الدزاضححح

 و ا لح٘  وَ ل ه احلاضح  مر لأاللٗاٌات ٔ تصوُِّزاملٕشعٛ;  ٔةعد مجن االضتلاٌات  الدزاضٛ

ٛ لمعمححًٕ االجتىاعٗححٛ ةاضححتخداً ةسٌححاوج احلححصً ائ صححاٟٗ 

و وعاوححححن االزهلححححا  ةدضححححُٕي ططححححرححححي ُ  (    

 .ملعسفٛ الصدل الدالم٘ ل ضتلاٌٛ; ي

ضاةعار: رلات أ اٚ الدزاضٛ:

هقسٖلحار  فٗعن التأريد وَ أُ ائجاةٛ ضتكُٕ ٔا دٚ   االضتلاٌٛ( لدزاضٛأوا رلات أ اٚ ا

 (430ً.ص1995 العطاه.  ًذا هكسز هللٗقّا عمٜ األغخاص ذاهّي.

 ألىلححححححححا ريسٌٔلححححححححا عا لححححححححٛ اللا ححححححححل  و اضححححححححتخدً ;رلححححححححات االضححححححححتلاٌٛٔلقٗححححححححاع 

Cronbach'aAlpha) . 

 ائ صاٟٗٛ املطتخدوٛ يف الدزاضٛ: املعاجلٛ راوٍار: أضالٗو

  ٛ  ا لح٘; ٔذلحد   حلاضحو يف اىحاً اللا حل يساجعتّحا ئ لاتحا     ; ةعد مجن ةٗاٌحات الدزاضح

 ٘ ِّلححر  لمت مٗححن ائ صححاٟ ةاضححتخداً املقححاٖٗظ   ائجاةححات المىل ٗححٛ ًو زىىٗححٛ  اليوٗححص(   ُٔ 

  الث ر٘  السةاع٘  اخلىاض٘(.

 املقاٖٗظ ائ صاٟٗٛ التالٗٛ: رلططةعد ذلد ُ 

ٛ  ًلمتعححسه التكحسازات ٔالٍطححو امل٠ٕٖحٛ:      و اخلصحاٟ  الػخصححٗٛ ٔالٕدٗىلٗحٛ لعٍٗحح

جتآ علازات احملأز السٟٗطٛ اليت هتطىٍّا الدزاضٛ. ااضتجاةات أفسا ِ ٔقدٖد  الدزاضٛ

ملعسفححٛ وححدٝ ازهىلححاع اضححتجاةات أفححسا  الدزاضححٛ أٔ      (:املتٕضححال احلطححاة٘   

ون العمي ةأٌْ ٖىلٗد يف هسهٗو   عَ احملأز السٟٗطٛ  وتٕضال وتٕضلات العلازات( ّااشلىلاض

 احملأز  طو أعمٜ وتٕضال  طاة٘ وٕشُٔ.

و وححدٝ اسلححساه  ًلمتعححسه  (:سلححساه املعٗححازٙ   اال 

ٛ   ّااضححتجاةات أفححسا  الدزاضححٛ أٔ هػححتت  ٔلكححن   لكححن علححازٚ وححَ علححازات وححت دات الدزاضحح

 .ذلٕز وَ احملأز السٟٗطٛ عَ وتٕضلّا احلطاة٘
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    ُ ملعسفحٛ  زجحٛ االزهلحا      :( وعاوحن االزهلحا  ةدضحٕ

ٔالدزجحٛ الكمٗحٛ     ٔاحملٕز الرٙ هٍتىح٘ ًلٗحْ ريحن علحازٚ وحَ علازاهّحا       الضتلاٌٛاةا علازات 

ل ضتلاٌٛ.

اللتلحححاز وحححدٝ رلحححات أ اٚ   :(   ريحححسٔ ٌلحححاوعاوحححن ألىلحححا  

 الدزاضٛ.

 ٌتاٟج الدزاضٛ ٔوٍاىػتّا

ُعِسضر الٍتاٟج عمٜ ر   وسا ن  األٔو لصاٟ  عٍٗحٛ الدزاضحٛ  ٔالثاٌٗحٛ ائجاةحٛ        

 هطاؤالت الدزاضٛ  ٔالثالثٛ التلاز الىلسضٗات. عمٜ

 َضعر الدزاضٛ ًو ائجاةٛ ع   ٔائجاةٛ عَ التطاؤه السٟٗظ;ٔلت قٗا ِرٓ األِداه

 التالٗٛ: الىلسعٗٛ األض٠مٛ

1.  ً ٛ  وا األةعا  املكٌٕٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ مجّٕز مجعٗات زعاٖٛ األٖتحا  يف املىمكح

جتآ ِرٓ اجلىعٗات؟ يف ودٍٖٛ السٖاض

مجعٗححات زعاٖححٛ   وصححا ز املعمٕوححات املححؤرسٚ عمححٜ الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ لححدٝ مجّححٕز    وححا .2

اجلىعٗات؟جتآ ِرٓ  يف ودٍٖٛ السٖاض األٖتاً يف املىمكٛ

3.          ً يف  وححا الطححىات ائصلاةٗححٛ لمصححٕزٚ الرٍِٗححٛ لححدٝ مجّححٕز مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححا

جتآ ِرٓ اجلىعٗات؟ يف ودٍٖٛ السٖاض املىمكٛ

ً     وا عٕاون قطا الصٕزٚ .4 ٛ  الرٍِٗٛ لدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحا  يف املىمكح

؟جتآ ِرٓ اجلىعٗات يف ودٍٖٛ السٖاض

ريىا اضتّدفر الدزاضٛ التلاز الىلسضٗات التالٗٛ:

اجلىعٗححات عٍٗححٛ   ٌٛػححليف هقٗححٗىّي أل املل ححٕرا ةححا هٕجححد فححسٔل  الححٛ ً صححاٟٗار    .1

 .مىت دات الدميٕ سافّٗٛا  ٔفقار لٔةسادل الل ل

اجلىعٗحات عٍٗحٛ   لدزجحٛ يٗحص    يف هقٗحٗىّي  املل حٕرا  ةحا  الٛ ً صاٟٗار  هٕجد فسٔل .2

.ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ الل ل 

هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ةا املل ٕرا يف هقٗٗىّي لمجىعٗات عٍٗٛ الل حل  ٔفقحار    .3

 ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.
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 أٔالر: لصاٟ  عٍٗٛ الدزاضٛ

 اجلٍظ.الدزاضٛ ٔفقار ملت د عٍٗٛ   هٕشٖن أفسا: (1دٔه  اجل

 الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪82.3  ٛميثمُٕ ٌطل أُ وا ٖتطح وَ اجلدٔه الطاةا   

 ٔألدار ًٌا   الدزاضٛ ٛعٍٗ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪17.2يف  ا ٔجد أُ وا ٌطلتْ   ذريٕز 

   ضلد ٔا جٍطّي. الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪0.5ٔجد أُ وا ٌطلتْ  

 .عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار ملت د العىس هٕشٖن أفسا : (2دٔه  اجل

 الدزاضٛ هيأحعٍٗٛ  أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪53.1وَ اجلدٔه الطاةا أُ وا ٌطلتْ    ّسٖ     

 عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪21.6يف  ا أُ وا ٌطلتْ   ( عاوار 40ًو أىن  20وَ   أعىازِي

 وَ( ٪19ريىا ٔجد أُ وا ٌطلتْ    (عاوار 60 وَ أىن ًو 40 وَ  أعىازِي الدزاضٛ

( ٪6.3ٔألدار ٔجد أُ وا ٌطلتْ    (عاوار 20 وَ أىن  أعىازِي الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘

ٔهده ِرٓ الٍتٗجٛ عمٜ   عاوار فأريثس( 60الدزاضٛ أعىازِي   عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ

 .اشلىلاض األعىاز ةا أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ

 احلالٛ االجتىاعٗٛ.ٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار ملت د هٕشٖن أفسا  ع: (3دٔه  اجل
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عٍٗٛ الدزاضٛ  أفسا ًمجال٘  وَ( ٪50.3ٖتلا وَ اجلدٔه الطاةا أُ وا ٌطلتْ     

عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا   ًمجال٘ وَ( ٪49.7أُ وا ٌطلتْ   وقاةنيف   أعصا/عصةاٞ( 

  وتصٔ /وتصٔجٛ(.

 .التعمٗى٘ طتٕٝهٕشٖن أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار ملت د امل: (4دٔه  اجل

عٍٗححٛ الدزاضححٛ   أفححسا ًمجححال٘  وححَ( ٪43.8أُ وححا ٌطححلتْ    ٖ ّححس وححَ اجلححدٔه الطححاةا        

 ( وححَ ًمجححال٘ أفححسا ٪40.4  أُيف  ححا    ةكححالٕزٖٕع(غححّا ٚ جاوعٗححٛ وؤِمححّي التعمٗىحح٘ 

 وَ ًمجحال٘ أفحسا   ( ٪13.5أُ وا ٌطلتْ  ٔ  رإٌٙ فىا  ُٔ(  عٍٗٛ الدزاضٛ وؤِمّي التعمٗى٘

عٍٗحٛ   ( وَ ًمجحال٘ أفحسا   ٪2.1وا ٌطلتْ     ٔريرلد( ةمًٕالتعمٗى٘   يعٍٗٛ الدزاضٛ وؤِمّ

ٔجحد أُ وحا ٌطحلتْ     زاضات عمٗحا  واجطحتد/  ريتحٕزآ(  ٔألحدار     التعمٗى٘  يالدزاضٛ وؤِمّ

 ٘.التعمٗى يوؤِمّ  ضلد ٔا عٍٗٛ الدزاضٛ  ( وَ ًمجال٘ أفسا 0.3٪ 

 

 اجلٍطٗٛ.ن أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار ملت د هٕشٖ: (5دٔه  اجل

ِححي عٍٗححٛ الدزاضححٛ   أفححسا ًمجححال٘  وححَ( ٪91.7اجلححدٔه الطححاةا أُ وححا ٌطححلتْ     ٖححلا لٍححا    

َ ( ٪8.1 ٛ ميثمُٕ ٌطحل  وا أُٔجد يف وقاةن  ضعٕ ُٖٕ  ٘  وح ٛ  أفحسا   ًمجحال ٛ  عٍٗح  حد   الدزاضح

   ضلد ٔا جٍطٗتّي. الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪0.3  أُ وا ٌطلتْضعٕ ٖا  ٔدّس 



 

 337 

 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

 العىن احلال٘.هٕشٖن أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار ملت د : (6دٔه  اجل

َ ( ٪35.2أُ   زلحد  وَ ل ه اضحتعساض اجلحدٔه الطحاةا       ٘  وح ٛ  أفحسا   ًمجحال ٛ  عٍٗح  الدزاضح

َ ( ٪16.7أُ وا ٌطلتْ  يف  ا  (  ودٌ٘/عطكسٙ ا كٕوٗ اوٕدىلٖعىمُٕ  ٘  وح  ًمجحال

ٔ  الدزاضححٛ عٍٗححٛ أفححسا  ٖعىمححُٕ  الدزاضححٛ عٍٗححٛ أفححسا  ًمجححال٘ وححَ( ٪14.8أُ  ِححي  حح ا  

َ ( ٪12.8 اجلىعٗات( . ريىحا أُ  /الػسريات  ا يف القلاع اخلاصوٕدىل  أفحسا   لً٘مجحا  وح

َ ( ٪10.9وا ٌطحلتْ   ٖعىمُٕ أعىالرا  سٚ  ٔ الدزاضٛ عٍٗٛ ٘  وح ٛ  أفحسا   ًمجحال ٛ  عٍٗح ال  الدزاضح

وحا ٌطحلتْ   الدزاضحٛ زةحات وٍحصه  ٍِٔحاك      عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪8.1وا ٌطلتْ  ٖعىمُٕ  ٔ

ٔألحدار ٔجحد أُ    يف القلحاع اخلحدٙ    اوحٕدىل ٖعىمُٕ  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( 1٪ 

َ ( ٪0.5عٍٗحٛ الدزاضحٛ ميثمحُٕ وحا ٌطحلتْ        أفسا وَ  (2  ٘  وح ٛ  أفحسا   ًمجحال ٛ  عٍٗح    الدزاضح

ضلد ٔا عىمّي احلال٘.

 ت د الدلن الػّسٙ.هٕشٖن أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار مل: (7دٔه  اجل
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الدزاضٛ  لمّي  عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪51.8أُ وا ٌطلتْ   زلد وَ اجلدٔه الطاةا    

   ضلد ٔا  لمّي الػّسٙ  ريىا( ٪21.9أُ  ٔ ( زٖاه 10000ًو  5001وَ الػّسٙ  

 ًمجال٘ وَ( ٪19زٖاه( ةم ر ٌطلتّي   15000ًو  10001 وَ وَ  لمّي الػّسٙ  ٔجد أُ

( وَ ًمجال٘ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٪7.3  تْٔجد أُ وا ٌطل الدزاضٛ  ٔألدار عٍٗٛ أفسا 

 .زٖاه( 15000 أريثس وَ  لمّي الػّسٙ 

 لمع ىٛ جبىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ.عٍٗٛ الدزاضٛ ٔفقار  هٕشٖن أفسا : (8دٔه  اجل

ٖسُٔ  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪88.3أُ وا ٌطلتْ   اجلدٔه الطاةا ٖ ّس لٍا   

 وَ( ٪1.8وا ٌطلتْ  عدً ٔجٕ  ع ىٛ تي جبىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  يف  ا أُ 

الدزاضٛ هٕجد ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ;  عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘

وَ أفسا  ( 7ٔذلد لكٌّٕي أ د العاوما يف ً دٝ ِرٓ اجلّات  الٗار  ٖٔتطأٝ وعّي  

أ د ; ًذ هٕجد ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ عَ  سٖا عٍٗٛ الدزاضٛ

وا ٌطلتْ   يف  ا ٔجد أُ يف ً دٝ ِرٓ اجلّات ضاةقار ُٕٖعىم َّي ممأٔ وعازف ّيأىازة

  ضلد ٔا الع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ   عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا ًمجال٘ وَ( 1.6٪ 

هٕجد  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪1.3وا ٌطلتْ  األٖتاً يف املىمكٛ  ٔريرلد 

ىمكٛ عَ  سٖا أ د أىازةّي أٔ وعازفّي ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف امل

  الدزاضٛ وَ أفسا  عٍٗٛ( 5ممَ ٖعىمُٕ يف ً دٝ ِرٓ اجلّات  الٗار  ٖٔتطأٝ وعّي  

ٔذلد ةٕجٕ  ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ; ًذ ًُ أ د أىازةّي أٔ 
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نلسُٔ عَ  سٖا أ د ( 5وعازفّي وطتىلٗد  ٖتٗي( وَ لدوٛ ً دٝ ِرٓ اجلّات  الٗار  ٔ 

أىازةّي أٔ وعازفّي وطتىلٗد  ٖتٗي( وَ لدوٛ ً دٝ ِرٓ اجلّات ضاةقار ةالٍطلٛ امل٠ٕٖٛ 

 ٌىلطّا.

 عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪1وَ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 4ريىا ٔجد أُ     

أ د  هٕجد ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ; لكٌّٕي الدزاضٛ

املطتىلٗدَٖ  األٖتاً( وَ لدوات ً دٝ ِرٓ اجلّات ضاةقار  ٖٔتطأٝ عد  أفسا  عٍٗٛ 

الدزاضٛ اليت هٕجد ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ عَ  سٖا أ د 

العاوما يف ً دٝ ِرٓ اجلّات ضاةقار ون أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ اليت هٕجد ع ىٛ ةٍّٗي ٔةا 

أ د املطتىلٗدَٖ  األٖتاً( وَ لدوات ً دٝ ٛ األٖتاً يف املىمكٛ عَ  سٖا مجعٗات زعاٖ

 (.٪0.8( أفسا   ٔةٍطلٛ ىدزِا  3  ةعد  ىدزٓ  ِرٓ اجلّات  الٗار

 راٌٗار: ائجاةٛ عَ هطاؤالت الدزاضٛ

ضُٗتعسَّه عمٜ أةسش اجلدأه ائ صاٟٗٛ لٍتاٟج الدزاضٛ; ٔذلد لطٗا املطا ٛ املتا ٛ لمٍػس  

أُ اجلدأه ريافٛ وتٕفسٚ يف زضالٛ املاجطتد األصمٗٛ لمدزاضٛ. عمىار 

 ؟وا  زجٛ وتاةعٛ املل ٕرا ألٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ٔةسادلّا

ىاً اللا ل حبطاا التكسازات ٔالٍطو امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕضلات  لإلجاةٛ عَ ِرا الطؤاه;   

ٔجاٞت   اةات أفسا  الدزاضٛ عمٜ ِرا احملٕزاحلطاةٗٛ ٔاالسلسافات املعٗازٖٛ ٔالسهو الضتج

 الٍتاٟج ريىا ٖٕض ّا اجلدٔه التال٘:
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اةعٛ أفسا  عٍٗٛ دزجٛ وتةاضتجاةات أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ العلازات املتعمقٛ : (9دٔه  اجل

 ّا.ألٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ٔةسادل الدزاضٛ
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

 الطاةا وا ٖم٘:ٖتطح وَ اجلدٔه 

ٍححٛ الدزاضححٛ ألٌػححلٛ   دزجححٛ وتاةعححٛ أفححسا  عٗ  ةمححغ املتٕضححال احلطححاة٘ العححاً لمى ححٕز املتعمححا ة     

الىل٠ححٛ يف ِٔححرا املتٕضححال ٖقححن    (4وححَ  1.27  مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ ٔةسادلّححا  

عٍٗححٛ  أفححسا  أٙ أُ عححدً وتاةعححٛ;ٔالححيت هػححد ًو  زجححٛ  السةححاع٘ وححَ املقٗححاع املتححدز   األٔو

ال ٖتاةعُٕ أٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ٔةسادلّا. الدزاضٛ

ألٌػلٛ مجعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً يف   أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ  وتاةعٛيف  زجٛ  اٍِاك جتاٌطالأُ دّس  

ِٔحححرٓ   (1.71ًو  1.20هسأ حححر وتٕضحححلات وحححٕافقتّي وحححا ةحححا       املىمكحححٛ ٔةسادلّحححا; ًذ 

٘ وحَ ف٠حات املقٗحاع املتحدز       األٔواملتٕضلات هقن يف الىل٠ٛ   1ٔالحيت هحيأح وحا ةحا        السةحاع

 .( عمٜ أ اٚ الدزاضٛعدً وتاةع٠ٛٛ اليت  هػد ًو  زجٛ  ِٔ٘ الىل  (1.74ًو 

جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ وححَ  ٗححل   هقٗححٗي املل ححٕراوححا  ّي وححَ لحح ه وتححاةعت

 ٔةسادلّا؟ أٌػلتّا

ىاً اللا ل حبطاا التكسازات ٔالٍطو امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕضلات احلطاةٗٛ  ٔلإلجاةٛ عَ ذلد;

ٔجاٞت الٍتاٟج ريىا   ِرا احملٕزعمٜ الضتجاةات أفسا  الدزاضٛ  ٔاالسلسافات املعٗازٖٛ ٔالسهو

 ٖٕض ّا اجلدٔه التال٘:
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دزجٛ هقٗٗي مجعٗات ةاضتجاةات أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ العلازات املتعمقٛ : (10دٔه اجل

 .ٔةسادلّا زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّا
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

 الطاةا وا ٖم٘:ٖتطح وَ اجلدٔه 

األٖتاً يف املىمكحٛ وحَ    مجعٗات زعاٖٛةتقٗٗي ةمغ املتٕضال احلطاة٘ العاً لمى ٕز املتعما  - أ

وحَ املقٗحاع    األٔوالىل٠حٛ  يف ِٔرا املتٕضال ٖقحن    (4وَ  1.31  ٔةسادلّا  ٗل أٌػلتّا

ال  عٍٗححٛ الدزاضححٛ أفححسا  أٙ أُ  عححدً وعسفححٛ(;ٔالححيت هػححد ًو  زجححٛ   السةححاع٘ املتححدز  

.ٔةسادلّا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّاٖعسفُٕ 

ىعٗحححات زعاٖحححٛ األٖتحححاً يف جلأفحححسا  عٍٗحححٛ الدزاضحححٛ  وتاةعحححٛيف  زجحححٛ  اأُ ٍِحححاك جتاٌطالححح - ا

 1.22هسأ حر وتٕضحلات وحٕافقتّي وحا ةحا        ; ًذٔةسادلّحا  املىمكٛ وَ  ٗحل أٌػحلتّا  

وحَ ف٠حات املقٗحاع املتحدز      تا  األٔو ٔالثاٌٗحٛ(  ِٔرٓ املتٕضلات هقن يف الىل٠ ( 1.96ًو 

ٗحٗي ضحعٗىلٛ; ًذ ةمحغ املتٕضحال احلطحاة٘ تحا       السةاع٘  فقد جاٞت علحازٚ ٔا حدٚ ةدزجحٛ هق   

(  ِٔحرا وتٕضحال ٖقحن يف الىل٠حٛ الثاٌٗحٛ وحَ ف٠حات املقٗحاع السةحاع٘ املتحدز             4وَ  1.96 

ٔاليت هػد ًو  زجٛ هقٗٗي ضعٗىلٛ  ريىا جاٞت ةاى٘ العلحازات ةدزجحٛ ال أعحسه  فقحد     

ِحرٓ وتٕضحلات   (  1.44ًٔو  1.22هسأ ر املتٕضلات احلطاةٗٛ ترٓ العلازات وا ةحا   

(  1.74ًو  1هقن يف الىل٠ٛ الثالثحٛ وحَ ف٠حات املقٗحاع السةحاع٘ املتحدز   ٔالحيت هلحدأ وحَ           

ٔهػد ًو  زجٛ هقٗٗي ضعٗىلٛ.  

وا هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف ىٗاوّا ةأٌػلٛ ٔةساوج 

ذلد ٚ؟

دزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف ل أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ هقٗٗي وًلمتعسه    

ىاً اللا ل حبطاا التكسازات ٔالٍطو امل٠ٕٖٛ  د ٚ;ىٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج احمل

ٔاملتٕضلات احلطاةٗٛ ٔاالسلسافات املعٗازٖٛ ٔالسهو الضتجاةات أفسا  الدزاضٛ عمٜ ِرا 

 ٔجاٞت الٍتاٟج ريىا ٖٕض ّا اجلدٔه التال٘:  احملٕز
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هقٗٗي يٗص ةدزجٛ اضتجاةات أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ العلازات املتعمقٛ : (11  دٔهاجل

 د ٚ.مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف ىٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج احمل
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 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

 الطاةا وا ٖم٘:دٔه ٖتطح وَ اجل

ةدزجححٛ يٗححص مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف     ةمححغ املتٕضححال احلطححاة٘ العححاً لمى ححٕز املتعمححا       - أ

ٛ الىل٠حٛ  يف ِٔرا املتٕضال ٖقن   (3وَ  2.68 املىمكٛ يف ىٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج   الثالثح

ٛ عٍٗحٛ ال  أفحسا   أٙ أُ وتىٗصٚ(; ٔاليت هػد ًو  زجٛ  الث ر٘ وَ املقٗاع املتدز    دزاضح

ٖسُٔ أُ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وتىٗصٚ يف ىٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج.

ٛ يف  زجٛ  اأُ ٍِاك جتاٌطال - ا  زجحٛ يٗحص مجعٗحات زعاٖحٛ     أفحسا  عٍٗحٛ الدزاضحٛ عمحٜ      وتاةعح

األٖتححاً يف املىمكححٛ يف ىٗاوّححا ةاألٌػححلٛ ٔالححرباوج  فقححد جححاٞت مجٗححن العلححازات ةدزجححٛ   

ِٔرٓ املتٕضلات هقحن   ( 2.85ًو  2.45ٕضلات وٕافقتّي وا ةا  هسأ ر وت وتىٗصٚ; ًذ

 الث ر٘  ٔاليت هػد ًو  زجٛ وتىٗصٚ.  وَ ف٠ات املقٗاع املتدز  الىل٠ٛ الثالثٛ يف 

 ؟ِن ضلا أُ  صن ةا املل ٕرا ًٔ دٝ ِرٓ اجلىعٗات أٙ ٌػا  أٔ ةسٌاوج

 أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪70.8طلتْ  ( وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا 272ٌأُ   ةٍٗر الدزاضٛ   

  يف ً دٝ ِرٓ اجلىعٗات أٙ ٌػا  أٔ ةسٌاوج   ٖطلا أُ  صن ةٍّٗي ٔةا عٍٗٛ الدزاضٛ

عٍٗٛ  أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪29.2وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 112 ا ٔجد أُ  

 .ً دٝ ِرٓ اجلىعٗات ٌػا  أٔ ةسٌاوج ضلا أُ رياُ ةٍّٗي ٔةا الدزاضٛ

 ٗعٛ األٌػلٛ ٔالرباوج اليت غازك وَ ل تا املل ٕرُٕ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً؟وا  ل

 ًمجال٘ وَ( ٪24.5( وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  94أُ  أٔض ر الدزاضٛ     

 صن ةٍّٗي ٔةا ِرٓ اجلىعٗات ٌػا   ممث ر يف التربعات أٔ  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا 

 ًمجال٘ وَ( ٪2.9أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  وَ ( 11الصدىات  يف  ا ٔجد أُ  

;  صن ةٍّٗي ٔةا ِرٓ اجلىعٗات ًفا ٚ وَ لدواهّا ٔأٌػلتّا   عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا 

عٍٗٛ  أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪1.8وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 7ٔألدار ٔجد أُ  

 ةّا  وطتىس/  د وطتىس(.  صن ةٍّٗي ٔةا ِرٓ اجلىعٗات ٌػا  التلٕع لمعىن الدزاضٛ

وححا الٕضححٗمٛ الححيت ضلصححن وححَ ل تححا املل ٕرححُٕ عمححٜ املعمٕوححات عححَ مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف    

املىمكٛ؟

الٕضٗمٛ اليت ضلصن وَ ل تا أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات  وًلمتعسه    

لٍطو امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕضلات ىاً اللا ل حبطاا التكسازات ٔا زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ;

ٔجاٞت   احلطاةٗٛ ٔاالسلسافات املعٗازٖٛ ٔالسهو الضتجاةات أفسا  الدزاضٛ عمٜ ِرا احملٕز

 :عمٜ الٍ ٕ التال٘الٍتاٟج 
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ةالٕضححٗمٛ الححيت ضلصححمُٕ وححَ ل تححا عمححٜ ةمححغ املتٕضححال احلطححاة٘ العححاً لمى ححٕز املتعمححا  - أ

يف ِٔحرا املتٕضحال ٖقحن      (3وحَ   2.06 املعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكحٛ  

 أفحسا   أٙ أُ  أ ٗاٌحار(; ٔالحيت هػحد ًو  زجحٛ     الث رح٘  وَ املقٗاع املتدز   الثاٌٗٛالىل٠ٛ 

ذلاٖححدُٔ عمححٜ الٕضححاٟن الححيت ضلصححمُٕ وححَ ل تححا عمححٜ املعمٕوححات عححَ    الدزاضححٛ عٍٗححٛ

مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ.

ٛ يف  زجٛ  هلاٖالاأُ ٍِاك  - ا الٕضحاٟن الحيت ضلصحمُٕ وحَ     ا  عٍٗحٛ الدزاضحٛ عمحٜ    أفحس  وٕافقح

ل تا عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  فقد جاٞت ضحلُن علحازات   

(  2.61ًو  2.42ةدزجٛ  اٟىار  ٔهسأ ر املتٕضلات احلطاةٗٛ تحرٓ العلحازات وحا ةحا      

  الث رح٘  ٔالحيت هلحدأ وحَ     ِٔرٓ وتٕضلات هقن يف الىل٠ٛ الثالثٛ وَ ف٠ات املقٗاع املتدز

(  ٔهػد ًو  زجٛ  اٟىار  يف  ا جاٞت ضلُن علحازات ةدزجحٛ أ ٗاٌحار سلحٕ     3ًو  2.34 

الٕضحححاٟن الحححيت ضلصحححمُٕ وحححَ ل تحححا عمحححٜ املعمٕوحححات عحححَ مجعٗحححات زعاٖحححٛ األٖتحححاً يف  

(  ِٔححرٓ 2.04ًو  1.69املىمكححٛ  ٔىححد هسأ ححر املتٕضححلات تححرٓ العلححازات وححا ةححا       

 1.67هقن يف الىل٠ٛ الثاٌٗٛ وَ ف٠ات املقٗاع الث ر٘ املتدز   ٔاليت هلحدأ وحَ    وتٕضلات 

(  ٔهػد ًو  زجٛ أ ٗاٌار سلٕ أ اٚ الدزاضٛ  ٔألدار جاٞت ر ُ  علحازات وحَ   2.33ًو 

العلازات املتعمقٛ ةالٕضاٟن اليت ضلصمُٕ وَ ل تا عمٜ املعمٕوحات عحَ مجعٗحات زعاٖحٛ     

(  ِٔححرٓ 1.61ًو  1.47أ حٛ يف املتٕضححلات احلطححاةٗٛ وحا ةححا    األٖتحاً يف املىمكححٛ وي 

ًو  1وتٕضلات هقن يف الىل٠ٛ األٔو وَ ف٠ات املقٗاع الث ر٘ املتدز   ٔاليت هلدأ وحَ   

(  ٔهػد ًو  زجٛ ٌا زار سلٕ أ اٚ الدزاضٛ.  1.66

 

 اً يف املىمكٛ؟وا اجتاِات املل ٕرا ًشاٞ األٌػلٛ ٔالرباوج اخلاصٛ جبىعٗات زعاٖٛ األٖت

ىاً اللا ل حبطاا  زأٙ اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ; وًلمتعسه    

التكسازات ٔالٍطو امل٠ٕٖٛ ٔاملتٕضلات احلطاةٗٛ ٔاالسلسافات املعٗازٖٛ ٔالسهو الضتجاةات 

 :عمٜ الٍ ٕ التال٘ٔجاٞت الٍتاٟج   أفسا  الدزاضٛ عمٜ ِرا احملٕز

ةسأٙ اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتحاً يف  طاة٘ العاً لمى ٕز املتعما ةمغ املتٕضال احل - أ

وحححَ املقٗحححاع املتحححدز    الساةعحححٛالىل٠حححٛ يف ِٔحححرا املتٕضحححال ٖقحححن    (5وحححَ  3.96 املىمكحححٛ 

وححَ  عٍٗححٛ الدزاضححٛ أفححسا  أٙ أُ  أٔافححا ًو  ححد وححا(;ٔالححيت هػححد ًو  زجححٛ  اخلىاضحح٘ 

زعاٖٛ األٖتاً.اجلىّٕز وٕافقُٕ ًو  د وا عمٜ مجعٗات 
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زأٙ اجلىّحٕز جتحآ مجعٗحات    أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمحٜ   وٕافقٛيف  زجٛ  جتاٌطالاأُ ٍِاك  - ا

زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  فقحد هحلا أُ أفحسا  عٍٗحٛ الدزاضحٛ وحَ اجلىّحٕز وٕافقحُٕ ًو         

 ححد وححا عمححٜ مجٗححن العلححازات املتعمقححٛ جبىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ  ٔهسأ ححر       

(  ِٔحرٓ وتٕضحلات هقحن يف    4.08ًو  3.80ت احلطاةٗٛ تحرٓ العلحازات وحا ةحا      املتٕضلا

الىل٠ٛ الساةعٛ وَ ف٠ات املقٗاع اخلىاض٘ املتحدز   ٔالحيت هػحد ًو  زجحٛ وٕافحا ًو  حد       

وا عمٜ أ اٚ الدزاضٛ.  

 ؟جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛل ٕرا وػاعس املوا  لٗعٛ 

ػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ يالعاً لمى ٕز املتعما  ةمغ املتٕضال احلطاة٘   

وَ املقٗاع  الساةعٛالىل٠ٛ يف ِٔرا املتٕضال ٖقن   (5وَ  4.12األٖتاً يف املىمكٛ  

وٕافقُٕ  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  أٙ أُ  وٕافا(;ٔاليت هػد ًو  زجٛ  اخلىاض٘ املتدز  

أُ ٍِاك   ريىا هلا  املىمكٛوػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يفعمٜ 

أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ وػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ  وٕافقٛيف  زجٛ  جتاٌطالا

  ٔاهطح أُ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ وٕافقُٕ ةػدٚ عمٜ أزةن علازات وَ األٖتاً يف املىمكٛ

ٔهسأ ر   ػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛالعلازات املتعمقٛ ي

(  ِٔرٓ وتٕضلات هقن يف 4.90ًو 4.83املتٕضلات احلطاةٗٛ ترٓ العلازات وا ةا  

الىل٠ٛ اخلاوطٛ وَ ف٠ات املقٗاع اخلىاض٘ املتدز   ٔاليت هػد ًو  زجٛ وٕافا جدار 

وػاعس عمٜ أ اٚ الدزاضٛ  يف  ا جاٞت علازٚ ٔا دٚ ةدزجٛ  د وٕافا ولمقار سلٕ 

 1.10  فقد ةمغ املتٕضال احلطاة٘ تا  ت زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛاجلىّٕز جتآ مجعٗا

(  ِٔرا وتٕضال ٖقن يف الىل٠ٛ األٔو وَ ف٠ات املقٗاع اخلىاض٘ املتدز   ٔاليت 5وَ 

(  ٔهػد ًو  د وٕافا ً  ىار. 1.80ًو  1هلدأ وَ  

 

وا  لٗعٛ ضمٕك املل ٕرا جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ؟

هطاؤالت فسعٗٛ هطىٍتّا االضتلاٌٛ  ٔرياٌر ٌتاٟجّا  6ُأجٗو عَ ِرا التطاؤه وَ ل ه    

 عمٜ الٍ ٕ التال٘:

 ؟ْا تٗاجاه لكىلالٛ تلعْٖ الرٙ الطمٕك وا  تٗىاراُ املل ٕ  ٖري ًذا: 1ع

أٌّي  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪90.9ميثمُٕ وا ٌطلتْ  يا  فس ار (349  ةٗ َ   

وَ أفسا  ( 23  يف  ا ٔجد أُ  يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتإًك التطجٗن ٖتلعُٕ ضم

 ٖتلعُٕ ضمٕك الطع٘ عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪6الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  

وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ( 12  ٔألدار ٔجد أُ  اخلاصٛ ّيةلسٖقت أٌىلطّيملطاعدٚ 
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عمٜ التطجٗن يف مجعٗٛ لدٖٛ  ُٕسصضل ال الدزاضٛ ٍٛعٗ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪3.1ٌطلتْ  

 .لسعاٖٛ األٖتاً

فلىاذا   يف ريىلالتْ ْٔ مو وػٕزه  ٖتٗىار املل ٕ  عسفَْٖ ًذا رياُ لدٝ أ د مم: 2ع

 ػد عمْٗ؟ٖ

 ًمجال٘ وَ( ٪95.1( وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  365أُ  أٔض ر الدزاضٛ     

  يف  ا ٔجد أُ األٖتاً لسعاٖٛ لدٖٛ مجعٗٛ يف التطجٗنةٍٖص ُٕ  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا 

ٍٖص ُٕ  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪3.6وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 14 

يطاعدٚ ٌىلطْ ةلسٖقتْ اخلاصٛ  د التطجٗن يف أٙ مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ وَ لدْٖ ٖتٗي 

 ًمجال٘ وَ( ٪1.3ميثمُٕ وا ٌطلتْ  دزاضٛ ( أفسا  وَ عٍٗٛ ال5  ٔألدار ٔجد أُ  األٖتاً

 لسعاٖٛ لدٖٛ مجعٗٛ أٙ يف التطجٗن ةعدًٍٖص ُٕ وَ لدْٖ ٖتٗي  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا 

 .األٖتاً

 عىن جتاِّا؟ٖفسصٛ عىن يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً  واذا  مىل ٕ ًذا هٕفست ل: 3ع

 ًمجال٘ وَ( ٪90.6ا ٌطلتْ  ( وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ و348أُ  أدّست الدزاضٛ    

ٖلا زُٔ ةاملٕافقٛ ًذا أهٗ ر تي فسصٛ العىن يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا 

 أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪7.6وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 29األٖتاً  يف  ا ٔجد أُ  

لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً ٖٕافقُٕ وؤىتار ًذا أهٗ ر تي فسصٛ العىن يف مجعٗٛ  عٍٗٛ الدزاضٛ

( ٪1.8وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 7حلا هٕفس فسصٛ ألسٝ  ٔألدار ٔجد أُ  

ال ٖٕافقُٕ ًذا أهٗ ر تي فسصٛ العىن يف مجعٗٛ لدٖٛ  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ

 لسعاٖٛ األٖتاً.

ٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً  فسصٛ عىن يف مجعٗٛ لد املل ٕ  عسفّيًٖذا هٕفست أل د ممَ : 4ع

 ةالعىن جتاِّا؟ ٍص ْٖواذا 

 عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪94.3ميثمُٕ وا ٌطلتْ  الرَٖ  ( وَ أفسا  الدزاض362ٛ أٔضح    

فكٌّي  فسصٛ عىن يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً ُٕعسفًٖذا هٕفست أل د ممَ أٌْ  الدزاضٛ

وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ ( 16ٍٖص ٌْٕ ةامللا زٚ ةاملٕافقٛ عمّٗا  يف  ا أُ  

فسصٛ عىن يف  ُٕعسفًٖذا هٕفست أل د ممَ  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( 4.2٪ 

  ألسٝ فسصٛ هٕفس حلاار وؤىت عمّٗا ةاملٕافقٛ فكٌّي ٍٖص ٌْٕ مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً

 عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ َو( ٪1.6وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 6ٔألدار ٔجد أُ  

فكٌّي  فسصٛ عىن يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً ُٕعسفًٖذا هٕفست أل د ممَ  الدزاضٛ

 ً  ىار. عمّٗا املٕافقٍٖٛص ٌْٕ ةعدً 
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 عىن جتاِّا؟ٖفسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  واذا  مىل ٕ ًذا أهٗ ر ل: 5ع

 ًمجال٘ وَ( ٪97.4زاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( وَ أفسا  الد374أُ  وَ الدزاضٛ  اهطح   

فكٌّي ٖلا زُٔ  فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يًذا أهٗ ر ت الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا 

 أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪1.8وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 7ةالتربع  يف  ا ٔجد أُ  

فكٌّي ال ٖطتجٗلُٕ  ٗات زعاٖٛ األٖتاًفسصٛ التربع ئ دٝ مجع يًذا أهٗ ر ت الدزاضٛ عٍٗٛ

وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ( 3تا  ٖٔتٕجُّٕ ةالتربع جلىعٗٛ ألسٝ  ٔألدار ٔجد أُ  

فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات  يًذا أهٗ ر ت الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪0.8ٌطلتْ  

 اً أً  دِا.فكٌّي ال ٖتربعُٕ ألٙ مجعٗٛ  ضٕاٞ زعاٖٛ األٖت زعاٖٛ األٖتاً

 فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  املل ٕ  عسفّيًٖذا أهٗ ر أل د ممَ : 6ع

 ةالعىن جتاِّا؟ ٍص ْٖ واذا

عٍٗٛ  أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪98( وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  376أُ   هلٗ َ   

فكٌّي  زعاٖٛ األٖتاًفسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات  ٌّٕيعسفٖأهٗ ر أل د ممَ ًذا  الدزاضٛ

( ٪1وَ أفسا  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  ( 4ٍٖص ُٕ ةامللا زٚ ةالتربع  يف  ا ٔجد أُ  

فسصٛ التربع ئ دٝ  ٌّٕيعسفٖأهٗ ر أل د ممَ ًذا  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ

ٛ فكٌّي ٍٖص ُٕ ةعدً االضتجاةٛ تا  ٔأُ ٖتٕجّٕا ةالتربع جلىعٗ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً

 ٌّٕيعسفٖأهٗ ر أل د ممَ ألسٝ  ٔهتطأٝ ِرٓ الٍطلٛ ون أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ الرَٖ ًذا 

فكٌّي ٍٖص ٌّٕي ةعدً التربع ألٙ مجعٗٛ  ضٕاٞ  فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً

 زعاٖٛ األٖتاً أً  دِا.

ٔ   وححا   جّححٛ ٌ ححسعٕاوححن قطححا الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ وححَ 

ل ٕرا؟امل

أٔض ر الدزاضٛ أُ وَ أريثس عٕاون قطا الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً يف      

ٛ  املىمكٛ وَ ٔجّٛ ٌ س اجلىّٕز  احلصحٕه    يف  حا جحاٞ راٌٗحار عاوحن     هٕفد لحدوات وتٍٕعح

ً التٗاز أضالٗو قىلظ ريساوحٛ األٖتحا    ٔرالثار عاون عمٜ اخلدوٛ وَ اجلىعٗات ةلسل ٖطدٚ

   ٛ عمححٜ  التٕاصحن وححن اجلىّحٕز ةػحكن  اٟحي      يف  ححا  صحن عاوحن   يف احلصحٕه عمحٜ اخلدوح

يف املسهلحححٛ  االِتىحححاً ةحححاجلٕ ٚ ٔىٗحححاع األرحححس يف اخلحححدوات   املسهلحححٛ الساةعحححٛ  ٖٔمّٗحححا عاوحححن   

 .اضتخداً التقٍٗٛ يف هٕصٗن املعمٕوات ٔاألللازاخلاوطٛ  ٔيف املسهلٛ األلدٚ جاٞ عاون 

 ٗاترالثار: التلاز الىلسض

اجلىعٗات  ٌٛػليف هقٗٗىّي أل ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗارالىلسضٗٛ األٔو: 

 .مىت دات الدميٕ سافّٗٛا ٔفقار لٔةسادلعٍٗٛ الل ل 
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ٛ اجلىعٗات ٌػليف هقٗٗىّي أل ةا املل ٕرا ال هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗارالىلسض الصىلسٙ: 

 اجلٍظ  احلالٛ االجتىاعٗٛ   دميٕ سافٗٛمىت دات الٔفقار ل ّا ٔةسادل عٍٗٛ الل ل

 اجلٍطٗٛ  العىس  املطتٕٝ التعمٗى٘  العىن احلال٘  الدلن الػّسٙ(.

اجلىعٗات عٍٗٛ  ٌٛػليف هقٗٗىّي أل ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗارالىلسض اللدٖن: 

اجلٍطٗٛ    اجلٍظ  احلالٛ االجتىاعٗٛ  مىت دات الدميٕ سافّٗٛا  ٔفقار لٔةسادل الل ل

 العىس  املطتٕٝ التعمٗى٘  العىن احلال٘  الدلن الػّسٙ(.

لإلجاةٛ عَ ِرٓ الىلسضٗٛ; ىاً اللا ل ةاضتخداً  التلاز التلاَٖ األ ا ٙ  التلحاز يتي( لت دٖحد   

هقٗٗي املل ٕرا جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وحَ  ٗحل أٌػحلتّا ٔةسادلّحا وحَ      الع ىٛ ةا 

االلتلحاز التحاٟ٘   ٌتحاٟج قمٗحن      ٔهلا لٍا وَ ةٗاٌحات الدميٕ سافٗٛ وَ جّٛ ألسٝٔاملت دات   جّٛ

ً ذلٕز الدزاضٛ  يف  ارفسٔل  الٛ ً صاٟٗ أٌْ ال ٖٕجد ( هلعحار لمجحٍظ; ًذ   هقٗٗي مجعٗات زعاٖٛ األٖتحا

(; أٙ أُ ٍِححاك هقازةالححا ةححا الححرريٕز ٔائٌححا  يف هقٗححٗي مجعٗححات زعاٖححٛ       1.89رياٌححر ىٗىححٛ ت    

ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض الصىلسٙ ٌٔسفض الىلسض اللحدٖن  ِٔحرا ٍٖحايف الىلسضحٗٛ القاٟمحٛ      األٖتاً  

ةأٌححْ هٕجححد فححسٔل ذات  اللححٛ ً صححاٟٗٛ ةححا وححت د هقٗححٗي املل ححٕرا جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف           

املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّا ٔةسادلّا وَ جّٛ  ٔاملحت دات الدميٕ سافٗحٛ  اجلحٍظ(  ريىحا ٖتحلا      

٘  ٌتحاٟج قمٗحن    تلٍا وَ ةٗاٌا ذلحٕز الدزاضحٛ  هقٗحٗي    يف  ٔجحٕ  فحسٔل  الحٛ ً صحاٟٗار     االلتلحاز التحاٟ

(; أٙ أُ ٍِحاك فسٔىرحا   2.69مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً( هلعحار لم الحٛ االجتىاعٗحٛ; ًذ رياٌحر ىٗىحٛ ت        

 ةا العصاا ٔاملتصٔجا يف هقٗٗي مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔذلد لصاحل  د املتصٔجا  ٔعمْٗ فكٌٍحا 

ٌقلن الىلسض اللدٖن ٌٔسفض الىلسض الصىلسٙ  ِٔحرا ٖؤريحد الىلسضحٗٛ القاٟمحٛ ةٕجحٕ  فحسٔل ذات       

 اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا جلىعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً يف املىمكحٛ وحَ  ٗحل أٌػحلتّا       

 ٔةسادلّا وَ جّٛ  ٔاملت دات الدميٕ سافٗٛ  احلالٛ االجتىاعٗٛ(.

٘  مٗحن  ٌتحاٟج ق  ٖٔتطح وحَ ةٗاٌحات      ذلحٕز الدزاضحٛ   يف  ٔجحٕ  فحسٔل  الحٛ ً صحاٟٗار     االلتلحاز التحاٟ

(; أٙ أُ ٍِحاك فسٔىرحا ةحا    3.61( هلعار لمجٍطٗٛ; ًذ رياٌر ىٗىٛ ت   هقٗٗي مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً 

الطححعٕ ٖا ٔ ححد الطححعٕ ٖا يف هقٗححٗي مجعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً  ٔذلححد لصححاحل الطححعٕ ٖا  ٔعمٗححْ  

ٖن ٌٔسفض الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا ٖؤريد الىلسضحٗٛ القاٟمحٛ ةٕجحٕ  فحسٔل     فكٌٍا ٌقلن الىلسض اللد

ذات  اللححٛ ً صححاٟٗٛ ةححا وححت د هقٗححٗي املل ححٕرا جلىعٗححات زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكححٛ وححَ  ٗححل       

أٔضح ر ٌتحاٟج قمٗحن    أٌػلتّا ٔةسادلّا وَ جّحٛ  ٔاملحت دات الدميٕ سافٗحٛ  اجلٍطحٗٛ(  ريىحا      

أٙ أُ ٍِاك هقازةالا ةا أعىاز عٍٗٛ الدزاضٛ  ٔعمْٗ فكٌٍا  ً صاٟٗار;ال هٕجد فسٔل  الٛ أٌْ  التلاَٖ

ٌسفض الىلسض اللدٖن ٌٔقلن الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا ٍٖايف الىلحسض القاٟحن ةأٌحْ هٕجحد فحسٔل ذات      
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 اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا جلىعٗات زعاٖحٛ األٖتحاً يف املىمكحٛ وحَ  ٗحل أٌػحلتّا       

  دات الدميٕ سافٗٛ  العىس(.  ٔةسادلّا وَ جّٛ  ٔاملت

(  ِٔح٘  9.67; ًذ رياٌر ىٗىحٛ ه    ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗارعَ  أٔض ر ٌتاٟج قمٗن التلأَٖ 

  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض اللدٖن ٌٔسفض الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا 0.01 الٛ عٍد وطتٕٝ أىن وَ 

هقٗحٗي املل حٕرا جلىعٗحات     ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ هٕجد فسٔل ذات  اللحٛ ً صحاٟٗٛ ةحا وحت د    

زعاٖححٛ األٖتححاً يف املىمكحححٛ وححَ  ٗححل أٌػحححلتّا ٔةسادلّححا وححَ جّحححٛ  ٔاملححت دات الدميٕ سافٗحححٛ        

  املطتٕٝ التعمٗى٘(.  

ٔملعسفٛ اجتآ همد الىلسٔض; اضتخدً اللا ل االلتلاز اللعدٙ  ٔىد هلٗ َ لٍا أٌْ هٕجحد فحسٔل ةحا    

ىححا  ُٔ  الححدةمًٕ(  ٔذلححد لصححاحل احلاصححما عمححٜ   احلاصححما عمححٜ املطححتٕٝ التعمٗىحح٘  الثححإٌٙ ف 

 الدةمًٕ  ٔأُ ٍِاك فسٔىرا ةا الدةمًٕ ٔاللكالٕزٖٕع لصاحل احلاصما عمٜ الدةمًٕ.

  ِٔح٘  الحٛ   2.53ار; ًذ رياٌحر ىٗىحٛ ه    ٔجٕ  فسٔل  الحٛ ً صحاٟٗ   أٔض ر ٌتاٟج قمٗن التلأَٖ 

ٖن ٌٔحسفض الىلحسض الصحىلسٙ  ِٔحرا     (  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلحسض اللحد  0.05عٍد وطتٕٝ أىن وَ  

ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ هٕجد فسٔل ذات  اللحٛ ً صحاٟٗٛ ةحا وحت د هقٗحٗي املل حٕرا جلىعٗحات        

زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّا ٔةسادلّا وَ جّحٛ  ٔاملحت دات الدميٕ سافٗحٛ  العىحن     

 احلال٘(.  

لاز اللعدٙ  ٔىد هلا لٍا أٌحْ هٕجحد فحسٔل ةحا     ٔملعسفٛ اجتآ همد الىلسٔض; اضتخدً اللا ل االلت

املححٕدىلا احلكححٕوٗا ٔالقلححاع اخلححدٙ  ٔذلححد لصححاحل وححٕدىل٘ القلححاع اخلححدٙ  ٔهٕجححد أٖطححار  

 فسٔل ةا وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ ٔالقلاع اخلاص لصاحل وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ.

َٖ ٖعىمُٕ يف ريىا ٔجدت فسٔل ةا وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ ٔالل ا  ٔذلد لصاحل الر   

القلاع اخلدٙ  ٔأٖطار رياُ ٍِاك فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ 

ٔالرَٖ ال ٖعىمُٕ  ٔذلد لصاحل وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ  ٖٔعن ذلد أُ هقٗٗي وٕدىل٘ 

القلاع اخلدٙ رياُ ِٕ وصدز التلاَٖ; اللت فْ ةػكن جِٕسٙ عَ هقٗٗي الىل٠ات 

 األلسٝ. 

  5.50; ًذ رياٌر ىٗىٛ ه  ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗارعَ  تاٟج قمٗن التلاَٖأٔض ر ٌٔ  

(  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض اللدٖن ٌٔسفض الىلسض 0.01ِٔ٘  الٛ عٍد وطتٕٝ أىن وَ  

الصىلسٙ  ِٔرا ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي 

يف املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّا ٔةسادلّا وَ جّٛ   املل ٕرا جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً

 ٔاملت دات الدميٕ سافٗٛ  الدلن الػّسٙ(.
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زٖاه   10000ًو  5001ريىا هلٗ َ لٍا أٌْ هٕجد فسٔل ةا الرَٖ ٖتقاضُٕ زاهلالا وَ    

زٖاه  ٔالرَٖ ٖتقاضُٕ زاهلالا أريثس وَ  15000ًو  10001ٔالرَٖ ٖتقاضُٕ زاهلالا وَ 

زٖاه; يعٍٜ أُ هقٗٗي  15000د لصاحل الرَٖ ٖتقاضُٕ زاهلالا أريثس وَ زٖاه  ٔذل 15000

ذٔٙ الدلن املسهىلن ِٕ وصدز التلاَٖ; ٔذلد اللت فْ جِٕسٖار عَ هقٗٗي ةقٗٛ الىل٠ات 

 األلسٝ.

; ٖ ّس ةأٌْ هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار لتقٗٗي مجعٗات زعاٖٛ ٔلإلجاةٛ عَ الىلسضٗٛ األٔو

الٛ االجتىاعٗٛ  ٔذلد لصاحل  د املتصٔجا  ٔيف وت د اجلٍطٗٛ األٖتاً هلعار ملت د احل

لصاحل الطعٕ ٖا  ٔيف املطتٕٝ التعمٗى٘ لصاحل احلاصما عمٜ غّا ٚ الدةمًٕ  ٔيف وت د 

العىن احلال٘ لصاحل وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ  ٔألدار ملت د الدلن الػّسٙ  ٔذلد لصاحل 

هقٗٗي يف  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار زٖاه  يف  ا ال هٕجد 15000الرَٖ ٖتقاضُٕ زاهلار أريثس وَ 

 ملت دٙ اجلٍظ ٔالعىس.مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً هلعار 

اجلىعٗات لدزجٛ يٗص  يف هقٗٗىّي ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار الىلسضٗٛ الثاٌٗٛ:

 .ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ عٍٗٛ الل ل 

لدزجٛ  يف هقٗٗىّي ةا املل ٕرا د فسٔل  الٛ ً صاٟٗارٖ ّس أٌْ ال هٕج الىلسض الصىلسٙ:

 اجلٍظ  احلالٛ االجتىاعٗٛ   ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ اجلىعٗات عٍٗٛ الل ل يٗص 

 اجلٍطٗٛ  العىس  املطتٕٝ التعمٗى٘  العىن احلال٘  الدلن الػّسٙ(.

اجلىعٗات لدزجٛ يٗص  ىّييف هقٗٗ ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار الىلسض اللدٖن:

 اجلٍظ  احلالٛ االجتىاعٗٛ  اجلٍطٗٛ   ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ عٍٗٛ الل ل 

 العىس  املطتٕٝ التعمٗى٘  العىن احلال٘  الدلن الػّسٙ(.

ذلٕز يف  االلتلاز التاٟ٘ أٌْ ال هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗارٌتاٟج قمٗن  ٖتلا لٍا وَ ةٗاٌات   

ٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً( هلعار لمجٍظ; ًذ رياٌر ىٗىٛ الدزاضٛ  هق

(; أٙ أُ ٍِاك هقازةالا ةا الرريٕز ٔائٌا  يف هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص 0.13ت   

مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض الصىلسٙ ٌٔسفض الىلسض اللدٖن  ِٔرا 

هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ ٍٖايف الىلسضٗٛ القاٟمٛ ةأٌْ 

يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ةاألٌػلٛ ٔالرباوج  ٔاملت دات الدميٕ سافٗٛ 

  اجلٍظ(.

يف  ال هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗارااللتلاز التاٟ٘ أٌْ ٌتاٟج قمٗن  ريىا ٖتلا لٍا وَ ةٗاٌات   

ي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً( هلعار لم الٛ االجتىاعٗٛ  ذلٕز الدزاضٛ  هقٗٗ

ٔعمْٗ فكٌٍا ٌسفض الىلسض اللدٖن ٌٔقلن الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا ٍٖايف الىلسضٗٛ القاٟمٛ 
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ةٕجٕ  فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ 

 ٗٛ  احلالٛ االجتىاعٗٛ(.األٖتاً  ٔاملت دات الدميٕ ساف

يف  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار االلتلاز التاٟ٘ أٌْ ال ٖٕجدٌتاٟج قمٗن  ٖٔتطح لٍا جمٗار وَ ةٗاٌات  

ذلٕز الدزاضٛ  هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً( هلعار لمجٍطٗٛ; أٙ أُ 

را لدزجٛ يٗص مجعٗات ٍِاك هقازةالا ةا الطعٕ ٖا  ٔ د الطعٕ ٖا يف هقٗٗي املل ٕ

زعاٖٛ األٖتاً  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض الصىلسٙ ٌٔسفض الىلسض اللدٖن  ِٔرا ٍٖايف 

الىلسضٗٛ القاٟمٛ ةٕجٕ  فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص 

 مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔاملت دات الدميٕ سافٗٛ  اجلٍطٗٛ(.

أٙ أُ ٍِاك هقازةالا ةا  ال ٖٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار;أٌْ  ٗن التلاَٖأٔض ر ٌتاٟج قمٔ   

أعىاز عٍٗٛ الدزاضٛ  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌسفض الىلسض اللدٖن ٌٔقلن الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا 

ٍٖايف الىلسض القاٟن ةأٌْ هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا 

ٗل أٌػلتّا ٔةسادلّا وَ جّٛ  ٔاملت دات جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ  

 الدميٕ سافٗٛ  العىس(.

ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن عدً  أٔض ر ٌتاٟج قمٗن التلاَٖريىا    

الىلسض الصىلسٙ القاٟن ةأٌْ ال هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕرا 

املت دات الدميٕ سافٗٛ  املطتٕٝ التعمٗى٘(  ٌٔسفض لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔ

 الىلسض اللدٖن.

  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌسفض الىلسض فسٔل  الٛ ً صاٟٗار أٌْ ال هٕجد ٌتاٟج قمٗن التلاَٖ ٔأدّست   

اللدٖن ٌٔقلن الىلسض الصىلسٙ  ِٔرا ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ ال هٕجد فسٔل ذات  اللٛ 

را لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔاملت دات ً صاٟٗٛ ةا وت د هقٗٗي املل ٕ

 الدميٕ سافٗٛ  العىن احلال٘(.

  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن لٛ ً صاٟٗارال ذات فسٔل  ٔجٕ عدً  ضح ٌتاٟج قمٗن التلأَٖهٕ   

الىلسض الصىلسٙ ٌٔسفض الىلسض اللدٖن  ِٔرا ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ ال هٕجد فسٔل 

د هقٗٗي املل ٕرا لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ذات  اللٛ ً صاٟٗٛ ةا وت 

 ٔاملت دات الدميٕ سافٗٛ  الدلن الػّسٙ(.

يف  ةا املل ٕرا ٖتلا عدً ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ٔلإلجاةٛ عَ الىلسضٗٛ الثاٌٗٛ;

 . ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ اجلىعٗات عٍٗٛ الل ل لدزجٛ يٗص  هقٗٗىّي

هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ةا املل ٕرا يف هقٗٗىّي لمجىعٗات عٍٗٛ ثٛ: الىلسضٗٛ الثال

الل ل  ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.
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هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ةا املل ٕرا يف هقٗٗىّي لمجىعٗات عٍٗٛ ال  الىلسض الصىلسٙ:

 الل ل  ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.

 الٛ ً صاٟٗار ةا املل ٕرا يف هقٗٗىّي لمجىعٗات عٍٗٛ  هٕجد فسٔلالىلسض اللدٖن: 

 الل ل  ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.

ٗ ٍر الٍتاٟج أٌْ      ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض الصىلسٙ ٌٔسفض فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ال هٕجد ة

ٕرا يف الىلسض اللدٖن  ِٔرا ٖؤريد الىلسض القاٟن ةأٌْ ال هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ةا املل 

 هقٗٗىّي جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔفقا ملت د  الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات(.

ٖتلا عدً ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار ةا املل ٕرا يف  ;ٔلإلجاةٛ عَ الىلسضٗٛ الثالثٛ

 هقٗٗىّي لمجىعٗات عٍٗٛ الل ل  ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.

 
 رابعًا: مناقشة النتائج

 : األةعا  املكٌٕٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ:احملٕز األٔه

ةدٞار ةاللعد املعسيف الرٙ جتٗو عمْٗ الىلقسات الطر التالٗٛ  ري ُةْعحد املػحاعس ٔاالجتاِحات       

ال ةلعد الطمٕك يف الىلقسٚ التاضعٛ. يف الىلقسها الطاةعٛ ٔالثاوٍٛ  ٔاٌتّا

 ٔةسادلّا: وطتٕٖات وتاةعٛ املل ٕرا ألٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ .1

ال ٖتاةعُٕ أٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف  أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ أدّست الٍتاٟج أُ   

ألٌػلٛ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ  وتاةعٛيف  زجٛ  اأُ ٍِاك جتاٌطالاملىمكٛ ٔةسادلّا  ٔ

مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ٔةسادلّا  ٔوَ أِي العلازات اليت هٕضح  زجٛ وتاةعٛ 

مجعٗٛ ًٌطاُ ٍٛ الدزاضٛ ألٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ٔةسادلّا  أفسا  عٗ

 وٍلقٛ القصٗي  يفةسٖدٚ  يفمجعٗٛ أةٍاٞ املكسوٛ   وكٛ يفمجعٗٛ ريافن   السٖاضيف 

 (.وٍلقٛ القصٗي يفذلاف ٛ املرٌو  يفمجعٗٛ فمراهٍا املٍٕزٚ   املدٍٖٛ يفمجعٗٛ هكافن 

يف الٕصٕه ًو اجلىّٕز وَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً   ٔمما ضلا ٖ ّس أُ ٍِاك لممرا

ٔترا أضلاا عدٖدٚ ذلتىمٛ  وٍّا الٍق  يف ٔصٕه املعمٕوٛ عَ ِرٓ اجلىعٗات  ريىا 

(  ٖٔطتدع٘ ذلد ًجساٞ  زاضٛ حبثٗٛ لت دٖد األضلاا 2015دّس يف  زاضٛ  العٍصٙ  

 ٔوعاجلتّا.

وَ  ٗل األٌػلٛ ٔالرباوج: هقٗٗي املل ٕرا جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ .2

مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ ال ٖعسفُٕ  أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ أدّست الٍتاٟج أُ   

مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً   ٔوَ أِي العلازات اليت هٕضح  زجٛ هقٗٗي ٔةسادلّا  ٗل أٌػلتّا

مجعٗٛ ريافن   وٍلقٛ السٖاضيف مجعٗٛ ًٌطاُ   ٔةسادلّا يف املىمكٛ وَ  ٗل أٌػلتّا
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وٍلقٛ  يفةسٖدٚ  يفمجعٗٛ أةٍاٞ  املدٍٖٛ املٍٕزٚ  يفمجعٗٛ هكافن   وكٛ املكسوٛ يف

وٍلقٛ  يفمجعٗٛ زفال   وٍلقٛ القصٗي يفذلاف ٛ املرٌو  يفمجعٗٛ فمراهٍا  القصٗي 

 (. اٟن

ٖٔىلطس اللا ل ضلو ذلد ةأٌْ ضعغ يف أضالٗو التطٕٖا ٔائ ازٚ اليت هتلعّا ِرٓ    

( ةأُ اجلىعٗات 2003  ٖٔتٕافا ِرا ون وا ذريسهْ  زاضٛ  ةٍٗٗر ٔنلسُٔ  اجلىعٗات

اخلدٖٛ الربٖلاٌٗٛ  لمر يف وٍافطٛ ريثٗىلٛ ةا ةعطّا; جلرا التربعات لصاحلّا; ًذ 

اِتىر ةائ ازٚ الىلاعمٛ لصٕزهّا ةأضمٕا وٍ ي ٔودزٔع  ِٔرا وا أعلاِا شٖا ٚ يف  لمّا 

الصٕزٚ الرٍِٗٛ الىلاعمٛ ًعا ٚ التطىٗٛ  ٔه ٗد الػعاز  ضٍٕٖار  ٔوَ صٕز ً ازٚ  ٪10ةٍطلٛ 

 ٔالتٕىغ املؤىر عَ العىن.

لدزجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف ىٗاوّا ةاألٌػلٛ  املل ٕرا هقٗٗي .3

:ٔالرباوج

ٖسُٔ أُ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وتىٗصٚ  أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ أدّست الٍتاٟج أُ   

  ٔوَ أِي العلازات (3وَ  2.68 ٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج  يتٕضال  طاة٘ ىدزٓ يف ى

اليت هٕضح  زجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف ىٗاوّا ةاألٌػلٛ ٔالرباوج 

  الص ٗٛ السعاٖٛ  اليفّٗٗٛ األٌػلٛ  الثقافٗٛ األٌػلٛ  ٔالعىسٚ احلج أٌػلٛ  التصٖٔج 

 (.السعاٖٛ التعمٗىٗٛ

 ودٝ هعأُ املل ٕرا ون مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ يف القٗاً ةاألٌػلٛ ٔالرباوج: .4

 عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪70.8( ميثمُٕ وا ٌطلتْ  272أُ  ةٍٗر ٌتاٟج الدزاضٛ    

 .ً دٝ ِرٓ اجلىعٗات أٙ ٌػا  أٔ ةسٌاوج   ٖطلا أُ  صن ةٍّٗي ٔةا

        يت هعأُ فّٗا املل ٕرُٕ ون مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ:  لٗعٛ األٌػلٛ ٔالرباوج ال .5

 صن  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪24.5( ميثمُٕ وا ٌطلتْ  94أُ  أدّست الٍتاٟج 

 عٍٗٛ وَ أفسا ( 11ةٍّٗي ٔةا ِرٓ اجلىعٗات هربعات ٔصدىات  يف  ا ٔجد أُ  

 صن ةٍّٗي ٔةا ِرٓ  عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  الً٘مج وَ( ٪2.9الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ  

 اجلىعٗات أٌػلٛ ًفا ٚ وَ لدواهّا ٔأٌػلتّا.

الٕضاٟن اليت ضلصن وحَ ل تحا املل ٕرحُٕ عمحٜ املعمٕوحات عحَ مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف           .6

املىمكٛ:

الٕضاٟن اليت ضلصمُٕ وَ ل تا  يفأُ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ذلاٖدُٔ ريػىلر الٍتاٟج    

  ٔوَ الٕضاٟن اليت ضلصن وَ ل تا ملعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛعمٜ ا

  وٕىن هٕٖيأفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  
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األىازا   هللٗا ضٍاا غات  أا هللٗا الٕاهظ  (  الٍصٗٛ السضاٟن  ٌطتقساًوٕىن ً

 (.ٔاألصدىاٞ

( يف أُ املصا ز  د السمسٗٛ 2009ا ِرٓ الٍتٗجٛ وا هٕصمر ًلْٗ  زاضٛ  العقٗن ٔهقاز   

ٛر ةاملٕاىن ائلكئٌٗٛ لمجىعٗات  ًال أٌْ ميكَ  هتىلٕل عمٜ املصا ز السمسٗٛ  ممثم

ُٔجطدت اجلّٛ فّٗا حبطاا  هصٍٗغ ةعض ٔضاٟن التٕاصن االجتىاع٘ ةأٌّا ٔضٗمٛ زمسٗٛ ًذا 

ٕ را ةع وٛ التٕرٗا الس  مسٗٛ.و

 زأٙ املل ٕرا جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ: .7

وَ اجلىّٕز وٕافقُٕ ًو  د وا عمٜ مجعٗات  أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ أُأدّست الٍتاٟج    

زأٙ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ  وٕافقٛيف  زجٛ  جتاٌطالاأُ ٍِاك زعاٖٛ األٖتاً  ريىا هلا 

املىمكٛ  ٔوَ أِي العلازات اليت هٕضح زأٙ اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف 

  لمجىعٗات  ٔز يف لىلض اجلسميٛاجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  

قسص اجلىعٗات عمٜ هٕفد فسص هطجٗن األٖتاً لدّٖا ل ضتىلا ٚ وَ لدواهّا ةلسٖقٛ 

ٗات يف ضّىر اجلىع  أاجلىعٗات لدوات وتٍٕعٛ ٔلٗطر يف دلاه ٔ ٗد هٕفس  عا لٛ

هعد   هٕفس اجلىعٗات ة٠ٗٛ العىن املٍاضلٛ ملٕدىلّٗا لمتىٗص ٔائةداع يف العىن  اجملتىنهٍىٗٛ 

 (.ة٠ٗٛ اجلىعٗات جاذةٛ ئىلاه األٖتاً عمّٗا

 :جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ ل ٕراوػاعس امل .8

جتآ مجعٗات وػاعس اجلىّٕز وٕافقُٕ عمٜ  أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ أُريػىلر الٍتاٟج    

أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ  وٕافقٛيف  زجٛ  جتاٌطالاٍِاك   ٔأُ زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ

  ٔوَ أِي العلازات اليت هٕضح وػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ

أريَ  أريَ الٕ  لمجىعٗات   وػاعس اجلىّٕز جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ

 (.أريَ الٕالٞ لمجىعٗات أريَ الىلخس ةاجلىعٗات   مجىعٗاتالتقدٖس ل

 ضمٕك املل ٕرا جتآ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ .9

 عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪90.9( ميثمُٕ وا ٌطلتْ  349أُ  ريػىلر الٍتاٟج    

ُ  اه ريٌّٕي أٖتاوار  ٔ يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاًٖتلعُٕ ضمٕك التطجٗن  ( وَ 365  أ

 ةالتطجٗنٖقدوُٕ الٍصٗ ٛ ليٖتاً ا لسَٖ  (٪95.1الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ   عٍٗٛ أفسا 

.األٖتاً لسعاٖٛ لدٖٛ مجعٗٛ يف

 وَ( ٪90.6الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ   عٍٗٛ ( وَ أفسا 348أُ  ريىا أدّست الٍتاٟج    

تي فسصٛ العىن يف مجعٗٛ لدٖٛ  ٖلا زُٔ ةاملٕافقٛ ًذا أهٗ ر عٍٗٛ الدزاضٛ أفسا  ًمجال٘

ُ لسعاٖٛ األٖتاً  ٔ ًذا هٕفست  (٪94.3الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌطلتْ   عٍٗٛ ( وَ أفسا 362  أ



 

 357 

 الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ اجلىّٕز يف ودٍٖٛ السٖاض 
 

فكٌّي ٍٖص ٌّٕي ةامللا زٚ  فسصٛ عىن يف مجعٗٛ لدٖٛ لسعاٖٛ األٖتاً ٌّٕيعسفٖأل د ممَ 

ًذا أهٗ ر  (٪97.4طلتْ  الدزاضٛ ميثمُٕ وا ٌ عٍٗٛ ( وَ أفسا 374 ةاملٕافقٛ عمّٗا  ٔأُ 

فكٌّي ٖلا زُٔ ةالتربع. فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً يت

ًذا  الدزاضٛ عٍٗٛ أفسا  ًمجال٘ وَ( ٪97.9( ميثمُٕ وا ٌطلتْ  376أُ  ٖٔتطح أٖطار    

فكٌّي ٍٖص ُٕ  فسصٛ التربع ئ دٝ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً ٌّٕيعسفٖأهٗ ر أل د ممَ 

 ةالتربع.ةامللا زٚ 

( يف أُ صٕزٚ 2003ٔهؤريد ٌتٗجٛ احملٕز األٔه وا أريدهْ  زاضٛ  ةٍٗٗر ٔنلسُٔ     

اجلىعٗات اخلدٖٛ ٔمسعتّا هؤرس ريثدار يف ضمٕريٗات املتربعا ٔهصسفاهّي.

احملٕز الثاٌ٘: وصا ز املعمٕوات املؤرسٚ عمٜ الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف 

:املىمكٛ لدٝ املل ٕرا

أُ أفسا  عٍٗٛ جتٗو الىلقسٚ الطا ضٛ الٕاز ٚ أع ٓ عمٜ ِرا احملٕز; ًذ ريػىلر الٍتاٟج    

الٕضاٟن اليت ضلصمُٕ وَ ل تا عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ  يفالدزاضٛ ذلاٖدُٔ 

  ٔوَ الٕضاٟن اليت ضلصمُٕ وَ ل تا عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات األٖتاً يف املىمكٛ

هللٗا   (  السضاٟن الٍصٗٛ  ٌطتقساً  وٕىن ًوٕىن هٕٖييف املىمكٛ   زعاٖٛ األٖتاً

 (.األىازا ٔاألصدىاٞ  هللٗا ضٍاا غات  أا الٕاهظ

احملٕز الثالل: الطىات ائصلاةٗٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ 

املل ٕرا:

ضٛ هلاَٖ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ةا األفسا    د وَ أةسش الطىات ائصلاةٗٛ اليت أدّسهّا الدزا   

أٌّا يف دلىٕعّا ةا أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ ذات ًصلاةٗٛ يف املٕافقٛ عمٜ أِىٗٛ ِرٓ 

اجلىعٗات  ٔ ٔزِا اللازش يف اجملتىن  وَ ل ه لىلض اجلسميٛ  ٔهقدميّا لدوات 

 وتٍٕعٛ  ٔأٌّا أضّىر يف هٍىٗٛ اجملتىن  ٔ د ذلد وَ األ ٔاز.

ريػىلر الدزاضٛ عَ مسٛ العا ىلٛ وَ اجلىّٕز جتآ ِرٓ اجلىعٗات; ًذ أريدٔا ريىا    

أٌّي ٖكٍُٕ الٕ  ٔالتقدٖس ٔالىلخس ٔالٕالٞ تا  ٔوا ٖتى ٕز عَ ِرٓ املػاعس وَ 

ضمٕريٗات  وثن هطجٗمّي  اه احلاجٛ  أٔ الٍصح لمى تاجا ا لسَٖ ةالتطجٗن يف ِرٓ 

 ىعٗات ذاهٗار  ٌٔصح ا لسَٖ ةْ.اجلىعٗات  فط ر عَ ضمٕك العىن يف ِرٓ اجل

ريىا أُ وَ الطىات ائصلاةٗٛ لمصٕزٚ الرٍِٗٛ ترٓ اجلىعٗات هىلاعمّا ٔ ٍٖاوٗكٗتّا ون    

األٌػلٛ ٔالرباوج اليت هقدوّا ِرٓ اجلىعٗات; ًذ جتد هٍٕعار يف وطتٕٝ املٕافقٛ عمٜ ِرٓ 

 األٌػلٛ  ٔوطتٕٝ هقٗٗىّا.
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وَ ٔجّٛ زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ  جلىعٗاتالرٍِٗٛ عٕاون قطا الصٕزٚ احملٕز الساةن:

 ٌ س املل ٕرا:

أدّحححست الٍتحححاٟج أُ وحححَ أريثحححس عٕاوحححن قطحححا الصحححٕزٚ الرٍِٗحححٛ جلىعٗحححات زعاٖحححٛ األٖتحححاً يف    

  يف  ححا جححاٞ يف املسهلححٛ الثاٌٗححٛ عاوححن  هححٕفد لححدوات وتٍٕعححٛاملىمكححٛ وححَ ٔجّححٛ ٌ ححس اجلىّححٕز  

التٗحاز أضحالٗو     ٔجحاٞ يف املسهلحٛ الثالثحٛ عاوحن     ةلسل ٖطحدٚ  احلصٕه عمٜ اخلدوٛ وَ اجلىعٗات

 ٛ التٕاصححن وححن اجلىّححٕز   يف  ححا  صححن عاوححن قىلححظ ريساوححٛ األٖتححاً يف احلصححٕه عمححٜ اخلدوحح

االِتىحاً ةحاجلٕ ٚ ٔىٗحاع    عمٜ املسهلٛ الساةعٛ وحَ ضحىَ ِحرٓ العٕاوحن  ٖٔمّٗحا عاوحن        ةػكن  اٟي

اضحتخداً التقٍٗحٛ يف هٕصحٗن     املسهلٛ األلدٚ جاٞ عاون يف املسهلٛ اخلاوطٛ  ٔيف األرس يف اخلدوات

 .املعمٕوات ٔاألللاز

 مناقشة نتائج اختبار الفرضيات
 :ٌٛػليف هقٗٗىّي أل ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار الىلسضٗٛ األٔو 

 .مىت دات الدميٕ سافّٗٛا  ٔفقار لٔةسادل اجلىعٗات عٍٗٛ الل ل

ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار لتقٗٗي أٌػلٛ مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً أدّست ٌتاٟج الدزاضٛ    

ٔةسادلّا هلعار ملت د احلالٛ االجتىاعٗٛ  ٔذلد لصاحل  د املتصٔجا  ٔوت د اجلٍطٗٛ 

لصاحل الطعٕ ٖا  ٔوت د املطتٕٝ التعمٗى٘ لصاحل احلاصما عمٜ الدةمًٕ  ٔوت د العىن 

ٔألدار يف وت د الدلن الػّسٙ  ٔذلد لصاحل احلال٘ لصاحل وٕدىل٘ القلاع اخلدٙ  

هقٗٗي يف  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار زٖاه  يف  ا ال هٕجد 15000السٔاهو اليت أريثس وَ 

 ملت دٙ اجلٍظ ٔالعىس.مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً هلعار 

( يف ٔجٕ  فسٔل ذات  اللٛ 2009هتٕافا جصٟٗار ون ٌتاٟج  زاضٛ  العقٗن ِٔرٓ الٍتٗجٛ    

سلٕ األٌػلٛ جلاوعٛ املمد ضعٕ   عٍٗٛ الل ل(  ةالت ه وت د املطتٕٝ  ً صاٟٗٛ

التعمٗى٘  ٔعدً ٔجٕ  فسٔل  الٛ ً صاٟٗار يف وت دٙ اجلٍظ ٔالعىس  ٔوٕضٕعا الدزاضتا 

 وتقازةاُ يف حبثّىا عَ الصٕزٚ الرٍِٗٛ.

 :ٌٛٗيٗص لدزج يف هقٗٗىّي ةا املل ٕرا هٕجد فسٔل  الٛ ً صاٟٗار الىلسضٗٛ الثا ٛ

.ىت دات الدميٕ سافٗٛفقار لمٔ اجلىعٗات عٍٗٛ الل ل 

ٖ ّحس وحَ ٌتححاٟج الدزاضحٛ عححدً ٔجحٕ  فححسٔل  الحٛ ً صححاٟٗار لتقٗحٗي املل ححٕرا لدزجحٛ يٗححص           

مجعٗحححات زعاٖحححٛ األٖتحححاً هلعحححار ملحححت دات  اجلحححٍظ  احلالحححٛ االجتىاعٗحححٛ  اجلٍطحححٗٛ  العىحححس  

الػّسٙ(  ٔصتمغ ِرٓ الٍتٗجٛ عَ ٌتٗجحٛ  زاضحٛ   املطتٕٝ التعمٗى٘  العىن احلال٘  الدلن 

( ةٕجححٕ  فححسٔل يف  زجححٛ وٕافقححٛ اجلىّححٕز الطححعٕ ٙ  ٗححاه غخصححٗٛ جاوعححٛ    2009 العقٗححن 
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املمد ضعٕ  ةالت ه وت د املطتٕٝ التعمٗىح٘ ٔوحت د الحدلن الػحّسٙ  ٔهتىلحا وعّحا يف ةقٗحٛ        

املت دات األلسٝ.

 ٛاٟٗٛ ةا املل ٕرا يف هقٗٗىّي لدزجٛ يٗص هٕجد فسٔل ذات  اللٛ ً ص :الىلسضٗٛ الثالث

 مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً  ٔفقار ملت د الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات.

هقٗٗي  زجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ  يف ىلسٔل  الٛ ً صاٟٗارل  ٕجهلا ٌتاٟج الدزاضٛ أٌْ ال ٔ   

 ٕرا الرَٖ تي ع ىٛ الع ىٛ ةتمد اجلىعٗات; أٙ أُ ٍِاك هقازةالا ةا امللهلعار ملت د األٖتاً 

حح ولاغسٚ أٔ  د ولاغسٚ حح ةاجلىعٗات ٔالرَٖ لٗظ تي ع ىٛ ةّا  ٔعمْٗ فكٌٍا ٌقلن الىلسض 

الصىلسٙ ٌٔسفض الىلسض اللدٖن  ِٔرا ٍٖايف الىلسضٗٛ القاٟمٛ ةٕجٕ  فسٔل ذات  اللٛ 

 تمد اجلىعٗات.الع ىٛ ةهلعار ملت د ً صاٟٗٛ ةا  هقٗٗي  زجٛ يٗص مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً( 

( يف اليريٗص عمٜ ةعد 2006ٔهتٕافا ِرٓ الىلسضٗٛ ون  زاضٛ  ألٗطاٌدزا ٔنلسُٔ    

التىٗص  يف  ا لالىلر ِرٓ الىلسضٗٛ وا هٕصمر ًلْٗ الدزاضٛ الطاةقٛ يف ٔجٕ  فسٔل ذات 

  اللٛ ً صاٟٗار يف هقٗٗي يٗص  عٍٗٛ الل ل( لمجاوعٛ هلعار ملت د الع ىٛ ةاجلاوعٛ; ًذ ٔجد

أُ الرَٖ هىلٕىٕا أريا ميٗار حح  ُٔ  دِي حح ِي وَ ىٗىٕا ًصلاةٗار ٌٕعٗٛ األ اٞ األريا مي٘  

ِٔرا وا ٖعن هأرد الع ىٛ ٔدلاتا عمٜ هقٗٗي الصٕزٚ الرٍِٗٛ.

 ائجاةٛ عَ التطاؤه السٟٗظ لمدزاضٛ

الىلسعٗحٛ  مما ضلا  ٔوَ ل ه األضالٗو ائ صاٟٗٛ املطتخدوٛ  ٔائجاةٛ عحَ التطحاؤالت      

لمدزاضٛ ٔفسٔضّا; ميكٍٍا ائجاةٛ عحَ التطحاؤه الحسٟٗظ لمدزاضحٛ  ٔالحرٙ ٖحٍ  عمحٜ  وحا         

الصٕزٚ الرٍِٗٛ ٔاالجتاِحات املتػحكمٛ لحدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف املىمكحٛ يف         

ودٍٖححٛ السٖححاض جتححآ ِححرٓ اجلىعٗححات؟( ٔقدٖححدار فٗىححا أدّسهححْ هطححاؤالت األةعححا  الث رححٛ           

جتحآ  الطحمٕك( املكٌٕحٛ لمصحٕزٚ الرٍِٗحٛ لحدٝ اجلىّحٕز  ٔالطحىات ائصلاةٗحٛ           املعسفٛ  اال

ترٓ الصٕزٚ; هحلا أُ الصحٕزٚ الرٍِٗحٛ ٔاالجتاِحات املتػحكمٛ لحدٝ مجّحٕز مجعٗحات زعاٖحٛ          

ٌّححي يف دلىمححّي ال ٖعسفححُٕ ٔال   أاألٖتححاً يف املىمكححٛ جتححآ ِححرٓ اجلىعٗححات ًصلاةٗححٛ  ز ححي       

ادلّا  ًال أُ وَ ٖعسفّا ٖٔتاةن أٌػحلتّا ٖحسٝ يٗ صِحا يف    ٖتاةعُٕ أٌػلٛ ِرٓ اجلىعٗات ٔةس

 ِرٓ األٌػلٛ ٔالرباوج.

ٔمما ٖؤريد ًصلاةٗٛ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ٔاالجتاِات املتػكمٛ عَ مجعٗات زعاٖٛ األٖتحاً يف     

املىمكححٛ لححدٝ مجّٕزِححا يف ودٍٖححٛ السٖححاض  ز ححي أٌّححي وٕافقححُٕ ًو  ححد وححا عمّٗححا; ِححٕ          

ٔ هأريٗدِي لحدٔزِا يف لىلحض ا   هحٕفد فحسص هطحجٗن األٖتحاً لحدّٖا ل ضحتىلا ٚ وحَ        جلسميحٛ  

يف   ًٔضحّاوّا  هحٕفس لحدوات وتٍٕعحٛ لٗطحر يف دلحاه ٔ ٗحد        ٔأٌّحا  لدواهّا ةلسٖقٛ عا لٛ

وػححاعسِي أفححسا  عٍٗححٛ الدزاضححٛ عمححٜ     وٕافقححٛيف  زجححٛ  تىححن  ٔٔجححٕ  التجححاٌظ  هٍىٗححٛ اجمل
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ٞ  ٔوححا ٖتلعٌٕححْ وححَ ضححمٕك يف  جتاِّححا  ٔوححا ٖكٍححُٕ تححا وححَ الححٕ  ٔالتقححدٖس ٔالىلخححس ٔالححٕال   

امللححا زٚ ةاالضححتىلا ٚ وححَ لححدوات ِححرٓ اجلىعٗححات اخلاصححٛ ةسعاٖححٛ األٖتححاً  ٌٔصححح ا لححسَٖ     

 ةرلد  ًضافٛ ًو االضتجاةٛ لىلسص العىن ةّا  ٔ ل وَ هتٕفس لْ الىلسصٛ ةقلٕتا.

( يف  صحٕتا عمحٜ   2003ٔىد ٔافقحر ٌتحاٟج ِحرٓ الدزاضحٛ ٌتحاٟج  زاضحٛ  ةٍٗٗحر ٔنلحسُٔ             

 ًجاةات وتىلأهٛ وَ أفسا  عٍٗٛ الدزاضٛ.

ٔوَ األِىٗٛ يكاُ التٍلْٗ ًو ٔجحٕا اضحتثىاز مجعٗحات زعاٖحٛ األٖتحاً يف املىمكحٛ تحرٓ           

 ازٚ ائ( أُ 2003ائصلاةٗححٛ يف الصححٕزٚ الرٍِٗححٛ عٍّححا  ٔهؤريححد  زاضححٛ  ةٍٗٗححر ٔنلححسُٔ        

الصححٕزٚ الساٟعححٛ   -اهريىححا ٖقحح - ; ًذِىٗححٛلصححٕزٚ اجلىعٗححٛ اخلدٖححٛ يف  اٖححٛ األ    اعمححٛالىل

ًٌ  لمجىعٗٛ اخلدٖٛ ذلدٌ    ِٔرا غاٌِد لتحأرد الصحٕزٚ عمحٜ الٕجحٕ  يف أزض     ملقداز التربع ِا

 الٕاىن  ٔوٕاجّٛ املٍافطٛ.

 
 خامسًا: التوصيات

 ٖٕص٘ اللا ل يا ٖم٘:  يف ضٕٞ الٍتاٟج اليت هٕصمر ًلّٗا الدزاضٛ 

د  يختمغ إٌٔاعّا امللاغسٚ ٔ د االِتىاً ًضياهٗجٗار ةتكَٕٖ الع ىٛ ون اجلىاِ .1

امللاغسٚ  ٔزفعّا عَ وطتٕاِا املٍخىلض  الٗار  ِٔرا وا ٖعصش وكاٌٛ اجلىعٗٛ 

لكن اجملاالت.

شٖا ٚ وطا ٛ اجلىّٕز الرٙ هطتّدفْ اجلىعٗٛ لتكَٕٖ الع ىٛ  ٔذلد ةتجأش  .2

اجل ِرا وا املدٍٖٛ أٔ املٍلقٛ اليت هقن فّٗا اجلىعٗٛ ًو املدُ ٔاملٍا ا ألسٝ  ٖٔع

هٕصمر ًلْٗ الدزاضٛ يف أٌْ ريمىا رياٌر اجلىعٗٛ أةعد وكاٌٗار عَ ودٍٖٛ السٖاض 

ىمَّر وعسفٛ اجلىّٕز ةّا.

هٍٕٖن دلاالت هكَٕٖ الع ىٛ ون اجلىّٕز  ٔجعمّا ذات ممٗصات وتعد ٚ لملسفا   .3

ٔعدً ىصسِا عمٜ التربعات ٔالصدىات اليت رياٌر ِ٘ الٍٕع األعمٜ وَ إٌٔاع 

ات ةا اجلىعٗات ٔمجّٕزِا  ٔاالٌل ل يف ذلد وَ ولا زات زؤٖٛ املىمكٛ الع ى

ً يف زفن وطتٕٝ ًضّاً اجلىّٕز ةالعىن التلٕع٘ لمىٍ ىات  د السحبٗٛ  2030

ٔوٍّا مجعٗات زعاٖٛ األٖتاً.

االِتىاً ةاخلدوات اليت هقدوّا اجلىعٗات  ٔهلٕٖس نلٗات هقدميّا لمىطتىلٗدَٖ  .4

ٛ ٌ س اجلىّٕز حح ذات ًصلاةٗٛ عالٗٛ ٔوتٍٕعٛ  ٔتا ًضّاً يف وٍّا  فّ٘ حح وَ ٔجّ

هٍىٗٛ اجملتىن.
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االضتىلا ٚ املثمٜ وَ لصاٟ  ٔضاٟن التٕاصن االجتىاع٘ ٔوصاٖاِا; ألٌّا رياٌر يف  .5

وقدوٛ املصا ز اليت ضلصن وَ ل تا اجلىّٕز عمٜ املعمٕوات عَ مجعٗات زعاٖٛ 

دار عمٜ  زجٛ املتاةعٛ ألٌػلٛ ِرٓ اجلىعٗات األٖتاً يف املىمكٛ  ٔألٌّا   هؤرس ريث

ٔةسادلّا  ِٔرا وا ٖؤريد ضعغ الٕجٕ   ٔالٕاجو اضتثىاز ِرا الٕجٕ  يف ِرٓ 

املٍصات.

هٕفد املٍا  املثال٘ الضتثىاز ِرٓ الصٕزٚ الرٍِٗٛ ائصلاةٗٛ  ٔهعصٖصِا يف وطتقل ر   .6

ملؤِمٛ.ٔذلد ةتٕفد الل٠ٗٛ اجلاذةٛ لمعىن  ٔالكىلاٞات اللػسٖٛ ا

 زاضٛ الصٕزٚ الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ لدٝ مجّٕزِا الدالم٘   .7

ٔوقازٌٛ ٌتاٟجّا ةٍتاٟج ِرٓ الدزاضٛ; لتٕفد املعسفٛ عَ اجلىّٕزَٖ  ٔاالضتىلا ٚ وَ 

الٍتاٟج يف هلٕٖس األٌػلٛ ٔالرباوج  ٔقطا الصٕزٚ الرٍِٗٛ لدٝ الٍٕعا وَ 

اجلىاِد.

الرٍِٗٛ جلىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف املىمكٛ وَ القلاع احلكٕو٘    زاضٛ الصٕزٚ .8

ٔوقازٌٛ ٌتاٟجّا ةٍتاٟج ِرٓ الدزاضٛ احلالٗٛ اخلاصٛ جبىعٗات زعاٖٛ األٖتاً يف 

 القلاع الثالل  اخلدٙ( .
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

مدخل عام للدراسة

 :ملقدمةا 

تٕاحْ املرأٚ العربٗٛ عمٜ ودار تارىّاا االحتىااع٘; ةماٛ واَ التزادٖات; ٔاملصاكالت         

ؿعاإه عمااٜ رقٕقّااا    ٔيف دارسااٛ دٔرِااا العاااً يف ا تىاا          الااأ أخااررت هرظااتّا يف ا 

ٔتاارتأه ِاالٓ التزاادٖات ٔالؽاانيٕا وااا باال التزاادٖات التقاهٗااٛ    ٔاالحتىاعٗااٛ    ٔوااا باال         

ُٔؼعت املرأٚ يف فتىعٍا العرب٘ يف إطار وعال ُٔرعارت    التفسريات املنيمٕطٛ لمدَٖ ; عٗث 

كابريا  عىاا شاّدتْ املارأٚ ٔقؽااٖاِا ٔرقٕقّاا يف دٔلاٛ         يف أدٔار وعٍٗٛ     ٔالأ تعد تراحعاا  

 الرسٕه ٔدٔلٛ ظدر اإلسالً .

ٔبٍظرٚ يف الٕاق  اللٙ تبٍْٗ اإلرعاٟٗات رٕه ٔاق  املرأٚ يف اؾٕاٌا  املتتمفاٛ   ٔوادٝ    

رعإاا عماٜ واا تساتزقْ; تٕؼاي البٗاٌاات رإه سكال الٍسااٞ يف اؾاٌا  السٗاسا٘; أُ            

% وااَ وقاعااد الاملاٌااات يف ةٗاا  البمااداُ العربٗااٛ    ٔلكااَ 20َ الٍساااٞ ؼتاان عمااٜ أقاان واا

ً    2012)األوااي املتزاادٚ    2011% وٍاال 10.  7لاإرأ أٖؽااا  ركاإد وتٕساا  ستٗمااَّ عٍااد 

 (.10ػ

ٖكتساا   –ؼااىَ إطااار ،قااايف   ٔتااارى٘   ٔرؽااارٙ   –ٔدااا ال شااه هٗااْ أُ اإلعااالً

  هانُ ععار املعمٕواات أهارً  ط اا      مسات الععر الالٙ ٖٕلاد هٗاْ   ٔخعاٟعاْ   ٔيف الٕاقا     

إعالوًٗاااا حدٖاااًدا; ىتماااه يف وفّٕواااْ   ٔمساتاااْ   ٔخعاٟعاااْ   ٔٔسااااٟمْ عاااَ األ ااااا      

ٛ  أطمااع هّٗااا بعؽااّي عمااٜ ععاارٌا ِاالا اسااي  ععاار اإلعااالً            اإلعالوٗااٛ السااابقٛ ; لدرحاا

 (. 437ً   ػ2010اؾدٖد  )شٗتاٌ٘   

الٕاقا  اإلعالوا٘ املعاظار ٌفساْ       ٔتصري ٌتاٟد الدراسات ٔالبزٕج   ٔكلله وؤشرات 

أظااابي لااادّٖا قااادرٚ عماااٜ ترساااٗ  القاااٗي     ( تااإٖرت ) إىل أُ شااابكٛ التٕاظااان االحتىااااع٘  

ٔاألهكار   ٔاملعمٕوات; الأ ٍٖتد عٍّا يف ٌّاٖاٛ األوار واا ٖعارل بالعإرٚ اللٍِٗاٛ   رٗاث        

ٛ    هّاا٘ إوااا أُ تساااع   ٛ  وهدٔحاا د عمااٜ تنيااٗري تعااد ِاالٓ الصاابكٛ االحتىاعٗااٛ أداٚ  ةات طبٗعاا

القااٗي   ٔالعااادات   ٔاملفاااِٗي اـاط٠ااٛ   هتسااّي باالله يف ًٖااادٚ ٔعاا٘ األهااراد لاإاقعّي         
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ٔباألدٔار اؾدٖدٚ; الأ تفرؼّا ظرٔل ٔوقتؽٗات التٍىٗٛ   ٔالتطإر   أٔ أُ تسااعد عماٜ    

تتبٗاات   ٔتعىٗااع القااٗي   ٔاملفاااِٗي ٔالتعاإرات اـاط٠ااٛ; هتسااّي عٍدٟاال يف تهٖٗااه ٔعاا٘      

 اد بٕاقعّي   ٔةٔاتّي   ٔأدٔارِي اؿقٗقٗٛ.  األهر

ٔدا ال شه هْٗ أُ قؽاٖا املرأٚ العربٗٛ; أظبزت وَ القؽاٖا اااوٛ   الأ تطاره عماٜ   

   رٗااث تمعاا  ِاالٓ الصاابكٛ االحتىاعٗااٛ دًٔرا ِاًوااا;  (تاإٖرت)شاابكٛ التٕاظاان االحتىاااع٘ 

التعرٖه بّلا القطاع الكابري واَ    ٔوؤ،ًرا يف تقدٖي املعمٕوات عَ قؽاٖا املرأٚ   مبا يف ةله

ا تى    ٔتٍأه قؽاٖآ   ٔتسمٗ  األؼٕاٞ عمٜ املعٕقات الأ تعرتض طرٖع تطإر املارأٚ     

 ٔتفاعمّا و  ا تى  اللٙ تعٗض هْٗ. 

ٛ  لتعهٖه ٔؼ  املرأٚ يف  ٛ  خاظ ٔاملىمكٛ العربٗٛ السعٕدٖٛ وَ الدٔه الأ بدأت تٕل٘ عٍاٖ

ٛ  اااا; يف كاهااٛ فتىعّاا   ؿتىٗااٛ تنيااٗري   ٌظاارٚ املاارأٚ ماإ ةاتّااا   ٔيف طااره ظاإرٚ  رقٗقٗاا

ٞل التقمٗدٖااٛ   أٔ اؾدٖااد وٍّااا; تعكااي التطاإر اؿقٗقاا٘ لٕاقعّااا          ٔساااٟن اإلعااالً   ساإا

الفعم٘.  

ٔيف ؼااإٞ ِااالٓ الظااااِرٚ اإلعالوٗاااٛ اؾدٖااادٚ ) شااابكٛ تااإٖرت(    ٔكااالله يف ؼااإٞ    

تاايت٘ اؿاحااٛ لمكصااه عىااا إةا كاٌاات ِاالٓ       االِتىاااً ايماا٘ ٔالعااامل٘ بقؽاااٖا املاارأٚ      

ٛ  ألٔؼاع املرأٚ السعٕدٖٛ   ٔةله واَ   الصبكٛ االحتىاعٗٛ; قد لزت يف تقدٖي ظٕرٚ  ٔاقعٗ

خاااله اسااتطالع رأٙ الطالبااات اؾاوعٗااات   هٗىااا ٖتعمااع باػاِاااتَّ ماإ وعاؾااٛ شاابكٛ   

 .  تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ

 مشكلة الدراسة: 

َ البااارتل النيااربٗل ٔالعارن   أُ ا تىاا  الساعٕدٙ فتىاا  ونيمااع; ال   ٖفارتض العدٖااد وا  

تظّر هْٗ عالوات لمزراك االحتىاع٘   ٔتسق  ِلٓ الفرؼاٗٛ وا  وتابعاٛ رساابات  تإٖرت       

السعٕدٖٛ; رٗث أكدت إسّاوات املرأٚ السعٕدٖٛ يف كتماه ا ااالت   كالله رؽإرِا     

ريِاا اؿار عاَ قؽااٖاِا   ٔوصاكالتّا        القٕٙ عمٜ شبكات التٕاظن االحتىااع٘   ٔتعب 

 عمٜ رالٛ اؿراك ا تىع٘ يف السعٕدٖٛ   ٔدٍٖاوٗكٗٛ ِلا اؿراك االحتىاع٘ ٔالتقايف.  
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

 ٔقد كصفت دراسٛ ردٖتاٛ قااً بّاا قساي اإلرعااٟٗات يف وٕقا        

     ٛ عخاي   أُ السعٕدٖٛ تعدرت دٔه العامل وَ رٗث ٌسابٛ وساتتدو٘ تإٖرت الٍصاطل; وقارٌا

ومٗإُ وساتتدً يف    4. 8وستتدو٘ اإلٌرتٌت   رٗث بمغ وستتدوٕ تٕٖرت رس  الدراسٛ    

   ِٔالا  % وٍّي ٖنيردُٔ عمٜ تٕٖرت بصكن وٍاتظي ) 41املىمكٛ    ٔأُ 

ٖصااري إىل أُ ٌساابٛ كاابريٚ وااَ املاإاطٍل السااعٕدٖل; ٖتاادألُٕ كىٗااٛ ِاٟمااٛ وااَ املعمٕوااات   

ا املٕقاا    كىااا ُٖعتااا تاإٖرت ٔسااٗمٛ التٕاظاان االحتىاعٗااٛ األٔىل; بصااكن وسااتىر ؼااىَ ِاال

%( وااَ 60ٔاملفؽامٛ لادٝ حٗان الصاابان يف املىمكاٛ العربٗاٛ السااعٕدٖٛ    ٔالالَٖ ٖصاكمُٕ )       

إةاااال٘ عااادد الساااكاُ   ٔةلاااه ٔهق اااا إلرعااااٟٗات وعااامزٛ اإلرعااااٞات العاواااٛ لمعااااً      

ساابٛ كاابريٚ وااَ أهااراد ا تىاا    ِااا ( ;ِٔاا٘ ٌ 1434ِااا)وعمزٛ اإلرعاااٞات العاوااٛ    1431

 السعٕدٙ . 

ٔوااَ ،ااي هااٍزَ أواااً ةّاإرت ملٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘; ونياااٖرت أل ماا  الاادٔه العربٗااٛ      

األخرٝ   رٗث إُ  تإٖرت  ثتان أراد أِاي ٌٕاهال التٕاظان   ٔبتتبا  العافزات ٔاؿساابات          

ٖرت ; يف عرض قؽااٖا  الأ تٍاقض قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ   ٌدرك الدٔر ايٕرٙ لصبكٛ  تٕ

املرأٚ السعٕدٖٛ عمٜ الرأٙ العاً   رٗث مت تٕظٗه ِلٓ الصابكٛ ؾعان قؽاٗٛ املارأٚ ؼاىَ      

الٍقااااط العااااً ا تىعااا٘   ٔةلاااه باالساااتٍاد إىل اتسااااع ٌطااااص اساااتتداً وٕاقااا  التٕاظااان    

االحتىاع٘ باملىمكاٛ   ٔقادرٚ قطااعت لاٗي بالقمٗان واَ شاراٟي ا تىا  عماٜ اساتتداً ِالٓ            

 كٛ االحتىاعٗٛ.  الصب

ٔتاادلن رالااٛ اؿااراك الٍساإٙ السااعٕدٙ عمااٜ وٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘   عمااٜ قاادرٚ    

األخريٚ يف إرداج رالٛ وَ اؿراك االحتىااع٘   عسا  رةٖاٛ  حاالٙ شاريك٘     أساتاة       

     ٛ اإلعالً ظاوعٛ ٌٕٖٕٗرك   ٔاللٙ ٖؤكد عمٜ أِىٗٛ استتداً العاامل االهرتاؼا٘; كٕساٗم

ٛ  ٔأُ املعاادر التقمٗاادٙ       حدٖاادٚ  لمدعا ٖااٛ ٔالتعب٠ااٛ; لمااده  ماإ التزاإه االحتىاااع٘   خاظاا

ًٗاااا لمٕظااإه إىل رٗاااهت كااابريت واااَ اؾىّااإر املساااتّدل. )عٗساااٜ     لإلعاااالً   مل ٖعاااد كاه

2013 .)ً
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ٔيف ظن اتساع طاره قؽااٖا املارأٚ عماٜ شابكات التٕاظان االحتىااع٘   لاد أُ ٍِااك          

ٛ عااَ وعاؾااٛ قؽاااٖا املاارأٚ يف ٔساااٟن اإلعااالً اؾدٖااد     ٌقًعااا شاادًٖدا يف املعمٕوااات املتاراا  

ٛ  هٗىا ٖتعماع باػاِاات الطالباات اؾاوعٗاات      ٛ     –بكاهٛ تطبٗقاتْ   ٔخاظ ٛ  وّىا كصارو

مٕ وعاؾٛ ِلٓ القؽاٖا   ِٔلا واا   –وَ رٔاد ا تى    ٔ ٕةذت ٔاعت دتن لمىرأٚ يف ٔطٍّا

ات الساابقٛ; ةات العامٛ بّالا الساٗاص   إىل     استدلت عمْٗ البارتٛ   بعد إحراٞ وسي لمدراس

حاٌاا  ردا،ااٛ ِاالٓ الصاابكات االحتىاعٗااٛ   ٔراحاتّااا إلحااراٞ عاإج ٔدراسااات وتعىقااٛ      

هؽم ا عَ أِىٗٛ البزث هٗىا ٖتعمع بقؽاٖا املرأٚ   لالا تتبمإر وصاكمٛ الدراساٛ يف الساؤاه      

 الرٟٗي التال٘:  

 كٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ؟وا اػاِات الطالبات السعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شب

 أهمية الدراسة العلمية والعملية
 أٔل ا: األِىٗٛ العمىٗٛ 

     أِىٗٛ دراسٛ شبكات التٕاظن االحتىاع٘ اؾدٖدٚ; كٌّٕا أظبزت ستان أراد أِاي

ٛ    يف ٔقاات           ٛ    ٔررٖاا الٍٕاهاال الرٟٗسااٛ لمىاارأٚ السااعٕدٖٛ; لمتعاابري عااَ قؽاااٖاِا بدقاا

الً التقمٗدٖاااٛ عاااَ دارساااٛ ِااالا الااادٔر العتباااارات  كاااتريٚ ترتاحااا  هٗاااْ ٔسااااٟن اإلعااا

ٛ    ٔراحٛ اإلعالً اؾدٖد بكاهٛ ظإرٓ; لمعدٖاد واَ الدراساات عماٜ اخاتالل         وعرٔه

 إٌٔاعّا   يف سبٗن تيظٗن ِلا الٍٕع الٕاهد وَ اإلعالً ٌظرًٖا ٔتطبٗقًٗا. 

    قؽااٖا ه٠ٕٖاٛ تتعان    تستىد الدراسٛ أِىٗتّا وَ أِىٗٛ قؽاٖا املرأٚ; باعتبارِاا لٗسات

ٛ    بقادر واا ِا٘ قؽااٖا فتىا ت   ٖساعٜ إىل ؼقٗاع          مبعاحل   ٔأِدال ةاعٛ  وعٍٗا

املهٖد وَ اإلظاله السٗاس٘   ٔاالحتىاع٘   ٖٔسعٜ إىل كفالٛ رقٕص كن الف٠اات    

 ٔدعىّا   ٔسكٍّٗا. 

          ٓأِىٗااٛ تٍااأه قؽاااٖا املاارأٚ املطرٔرااٛ عمااٜ شاابكات التٕاظاان االحتىاااع٘; ملااا ااال

ٛ  واَ التاي،ري يف ٔاقا  ٔوساتقبن ا تىا  الساعٕدٙ   كىاا أٌّاا          القؽاٖا وَ درحٛ  عالٗ

تتىت  باِتىاً ٔاس ; ٔكبري وَ كاهٛ شراٟي ا تى    ٔأِىٗٛ املررماٛ العىرٖاٛ الاأ    
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

تتٍأاااا الدراسااٛ بالبزااث   ِٔاا٘ وررمااٛ التعمااٗي اؾاااوع٘   رٗااث ٖتباا  ِاالٓ املررمااٛ  

 ٔتكَٕٖ األسر اؾدٖدٚ.   الدخٕه يف اؿٗاٚ العىمٗٛ 

     اهتقار املكتبٛ اإلعالوٗٛ العربٗٛ   ٔالسعٕدٖٛ   لمدراسات الأ عٍٗت مبعاؾاٛ وٕاقا

 التٕاظن االحتىاع٘   ٔخاظٛ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ.  

ًٗا: األِىٗٛ العىمٗٛ:   ،اٌ

        الالٙ تتبٍاآ   أِىٗٛ دٔر املارأٚ الساعٕدٖٛ يف دعاي رالاٛ اؿاراك االحتىااع٘   ٔالتقاايف ;

ًٗا يف كاان      املىمكاٛ   ٔهاعمٗااٛ دٔرِاا يف كتمااه ا ااالت; باعتبارِااا شارٖك ا أساساا

 حّٕد التٍىٗٛ   ٔبرافّا. 

    تساااعد ٌتاااٟد الدراسااٛ ظااٍاع القاارار   ٔرامساا٘ السٗاسااات ٔاـطاا    يف الكصااه

ٔالتعاارل عمااٜ ٔاقاا  قؽاااٖا ٔوصااكالت املاارأٚ السااعٕدٖٛ   ٔأٔلٕٖاتّااا; مبااا ٖااؤدٙ إىل    

 ؼسل أٔؼاعّا   ٔاملساِىٛ يف تفعٗن دٔرِا. 

      تقاادً ِاالٓ الدراسااٛ وقرترااات; وااَ شاايٌّا ؼساال   ٔترشااٗد وعاؾااٛ شاابكٛ تاإٖرت

 لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ.  

 أهداف الدراسة
تسااعٜ ِاالٓ الدراسااٛ إىل ؼقٗااع ِاادل رٟااٗي ِاإ : التعاارل عمااٜ اػاِااات الطالبااات       

  ٕ ٖرت لقؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ ٔأطار ِالٓ املعاؾاٛ       ظاوعٛ املمه سعٕد; مٕ وعاؾٛ شابكٛ تا

ٔدٔرِا يف تصكٗن ظٕرٚ املرأٚ    ٍٖٔبتع وَ ِلا اادل عدٚ أِادال هرعٗاٛ    ِٔا٘ عماٜ     

 الٍزٕ اآلت٘: 

التعاارل عمااٜ وعاادالت وتابعااٛ الفتاااٚ السااعٕدٖٛ لمقؽاااٖا املتعمقااٛ باااملرأٚ السااعٕدٖٛ عمااٜ    .1

 ِلا االستتداً.  شبكٛ تٕٖرت   ٔدٔاه  استتداوّا   ٔفاالت 

التعااارل عماااٜ درحاااٛ وصااااركٛ أهاااراد عٍٗاااٛ الدراساااٛ; واااَ الطالباااات اؾاوعٗاااات يف    .2

وعاؾاااااٛ القؽااااااٖا املتعمقاااااٛ بااااااملرأٚ الساااااعٕدٖٛ عماااااٜ شااااابكٛ تااااإٖرت   ٔأٔلٕٖاااااات     

 اِتىاً املبزٕ،ات.  
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التعرل عمٜ أِي األطر الأ ٖقدً وَ خالاا تٕٖرت قؽاٖا املرأٚ الساعٕدٖٛ ٔظإرتّا يف    .3

   وَ ٔحّٛ ٌظر العٍٗٛ . ا تى

الكصااه عااَ أساابان اِتىاااً الطالبااات عٍٗااٛ الدراسااٛ مبتابعااٛ قؽاااٖا وعٍٗااٛ ٔدٔاهاا      .4

 التعرض ٔوتابعٛ ِلٓ القؽاٖا ٔاألِدال الأ تقه خمه ةله .

التعرل عمٜ أِي القؽاٖا املتعمقٛ باملرأٚ الساعٕدٖٛ عماٜ شابكٛ تإٖرت; واَ ٔحّاٛ ٌظار         .5

ات اؾاوعٗااات   ٔوقارٌتّااا بئلٕٖااات اِتىاااً أهااراد   أهااراد عٍٗااٛ الدراسااٛ; وااَ الطالباا  

العٍٗٛ   ٔودٝ تعبريِا عَ ٔاق  قؽاٖا   ٔوصكالت املرأٚ السعٕدٖٛ اؿقٗقٗٛ . 

التعرل عمٜ واا إةا كاٌات شابكٛ تإٖرت قاد لزات يف تقادٖي ظإرٚ ٔاقعٗاٛ لقؽااٖا            .6

 عٗات.  املرأٚ السعٕدٖٛ; وَ ٔحّٛ ٌظر أهراد عٍٗٛ الدراسٛ وَ الطالبات اؾاو

التعرل عمٜ أِي والوي ٔعٍاظر ظٕرٚ املرأٚ السعٕدٖٛ ;املقدوٛ عا وعاؾات شابكٛ   .7

 التٕاظن االحتىاع٘ تٕٖرت وَ ٔحّٛ ٌظر أهراد عٍٗٛ الدراسٛ . 

التعاارل عمااٜ أِااي اإلشاااعات املتزققااٛ وااَ التعاارض لمقؽاااٖا الااأ ُتطااره يف وٕقاا             .8

 التٕاظن االحتىاع٘ تٕٖرت. 

املارأٚ الساعٕدٖٛ الاأ تطررّاا شابكٛ تإٖرت يف فاااا العااً          التعرل عمٜ أِي قؽااٖا  .9

ٔوا أٔلٕٖات ِلٓ القؽاٖا الأ ٖتي الرتكٗه عمّٗا وَ ٔحّٛ ٌظر أهراد عٍٗٛ الدراسٛ  

التعرل عمٜ الكٗفٗٛ الأ تتي بّاا وعاؾاٛ قؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ عماٜ شابكٛ تإٖرت          .10

 وَ ٔحّٛ ٌظر أهراد عٍٗٛ الدراسٛ.  

دٝ ٔحٕد هارٔص ةات داللاٛ إرعااٟٗٛ; يف اػاِاات أهاراد عٍٗاٛ الدراساٛ        التعرل عمٜ و .11

وَ الطالبات اؾاوعٗاات   مإ وعاؾاٛ شابكٛ تإٖرت لقؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ; تعاهٝ          

 لمىتنيريات الدثٕ راهٗٛ.  

 تساؤالت الدراسة
يف ؼٕٞ املصكمٛ البزتٗٛ لمدراساٛ ٔأِاداهّا ٖتزادد التسااةه الارٟٗي االٓ الدراساٛ          

: إىل أٙ ودٝ تسّي شبكٛ التٕاظن االحتىاع٘ تإٖرت يف وعاؾاٛ قؽااٖا   ٔوصاكالت      يف
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

املاارأٚ السااعٕدٖٛ   ٔواادٝ تعبريِااا عااَ ٔاقاا  ِاالٓ القؽاااٖا   ٔاملصااكالت   ٔوااا اػاِااات    

الصراٟي الصبابٗٛ وَ الٍساٞ; مٕ ِلٓ املعاؾات   ٔدٔرِي هّٗا؟ 

 ِ٘ عمٜ الٍزٕ اآلت٘ : ٍٖٔبتع وَ ِلا التساةه عدٚ تساةالت هرعٗٛ   ٔ

وا وعدالت وتابعٛ الفتاٚ السعٕدٖٛ لمقؽاٖا املتعمقٛ باملرأٚ السعٕدٖٛ عماٜ شابكٛ تإٖرت       .1

 ٔدٔاه  استتداوّا   ٔفاالت ِلا االستتداً؟

وا درحٛ وصاركٛ أهاراد عٍٗاٛ الدراساٛ; واَ الطالباات اؾاوعٗاات يف وعاؾاٛ القؽااٖا          .2

 ٛ تٕٖرت   ٔأٔلٕٖات اِتىاً املبزٕ،ات؟املتعمقٛ باملرأٚ السعٕدٖٛ عمٜ شبك

وا أِي األطر الأ ٖقادً واَ خالااا تإٖرت قؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ ٔظإرتّا يف ا تىا            .3

وَ ٔحّٛ ٌظر أهراد عٍٗٛ الدراسٛ؟

وا أسبان اِتىاً الطالبات عٍٗٛ الدراسٛ مبتابعٛ قؽاٖا وعٍٗٛ ٔدٔاه  التعارض ٔوتابعاٛ    .4

قه خمه ةله ؟ِلٓ القؽاٖا ٔاألِدال الأ ت

وا أِي القؽاٖا املتعمقٛ باملرأٚ السعٕدٖٛ عمٜ شبكٛ تإٖرت; واَ ٔحّاٛ ٌظار أهاراد عٍٗاٛ        .5

الدراسٛ; وَ الطالبات اؾاوعٗاات   ٔوقارٌتّاا بئلٕٖاات اِتىااً أهاراد العٍٗاٛ   ٔوادٝ        

تعبريِا عَ ٔاق  قؽاٖا   ٔوصكالت املرأٚ السعٕدٖٛ اؿقٗقٗٛ ؟

6   ٕ رٚ املارأٚ الساعٕدٖٛ ;املقدواٛ عاا وعاؾاات شابكٛ التٕاظان        . وا أِي والواي ٔعٍاظار ظا

 االحتىاع٘ تٕٖرت ؟

. وا أِي اإلشاعات املتزققٛ وَ التعرض لمقؽاٖا الأ ُتطره يف وٕق  التٕاظن االحتىااع٘  7

 تٕٖرت؟

. وا أِي قؽاٖا املرأٚ الساعٕدٖٛ الاأ تطررّاا شابكٛ تإٖرت يف فاااا العااً ٔواا أٔلٕٖاات          8

 الأ ٖتي الرتكٗه عمّٗا ؟ِلٓ القؽاٖا 

 . وا الكٗفٗٛ الأ تتي بّا وعاؾٛ قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ عمٜ شبكٛ تٕٖرت ؟9
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. ِاان تٕحااد هاارٔص ةات داللااٛ إرعاااٟٗٛ; يف اػاِااات أهااراد عٍٗااٛ الدراسااٛ وااَ الطالبااات  10

اؾاوعٗااات   ماإ وعاؾااٛ شاابكٛ تاإٖرت لقؽاااٖا املاارأٚ السااعٕدٖٛ; تعااهٝ لمىااتنيريات          

 راهٗٛ؟الدثٕ 

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 
 تتؽىَ ِلٓ الدراسٛ عدًدا وَ املعطمزات   ِٔ٘ عمٜ الٍزٕ اآلت٘ :  

 التعرٖه االظطالر٘:    أٔل ا: اػاِات

( ِٔ٘ وصتقٛ واَ الكمىاٛ الالتٍٗٗاٛ      تعين كمىٛ االػآ يف المنيٛ اإللمٗهٖٛ )

(   ( أٔ وٕقاااا  وااااادٙ )سااااٗٛ )ٔوعٍاِااااا: وٕقااااه عقماااا٘   أٔ رالااااٛ ٌف 

ٔالفكاارٚ العاوااٛ تسااتٍد إىل أُ اؾااهٞ املركااهٙ   أٔ األساساا٘ لالػاِااات: ِاإ ٌاإع وااَ      

 (.  )األٌصطٛ   أٔ األهعاه; الأ ٖر   الفرد يف املصاركٛ بّا

َ    & ٖٔعرهّا شاٗفىاُ ٔكيٌاه )   وٗإه تٍاتد واَ     ( بيٌّاا: عباارٚ عا

خاله التعمي   ٖٔكُٕ لدٝ الفرد شاعٕر; إواا قبا     أٔ  ارُي قبا   ػاآ وٕؼإعت وعالت           

هّا٘ تعابري عىاا وباْ الفارد   ٔواا ال وباْ   كىاا أُ االػاِاات تعاا عاَ درحاٛ التباات                

ً  لألهراد مٕ وٕؼإعت وعالت: )أِادال   باراود   إعالٌاات(       هّ٘ تقٗٗي  عا

 & . ) 

 التعرٖه اإلحراٟ٘:  

ًٗا يف ِلٓ الدراسٛ: بيٌّا االستعداد الداخم٘; اللٙ ٖعاا عاَ ٌٗاٛ     ُتعرل االػاِات إحراٟ

الطالبااات اؾاوعٗااات; وااَ أهااراد عٍٗااٛ الدراسااٛ ساإاٞ )اإلهابٗااٛ وٍّااا أً الساامبٗٛ( الاالٙ         

رت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ.  هعمَّ ٖتتلُ وٕقف ا قدًدا; ػآ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖ

ًٗا: وعاؾٛ  التعرٖه االظطالر٘:     ،اٌ

تعااارل بيٌّاااا   أسااامٕن   ٔطرٖقاااٛ تٍاااأه قؽااااٖا وعٍٗاااٛ   يف إرااادٝ ٔسااااٟن االتعااااه    

(. 8ً  ػ2009)اؾرادات  
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

 ن. التعرٖه اإلحراٟ٘:  

ٖٛ   عماٜ  ٖقعد بّا املٍّخٗٛ   ٔالطرٖقٛ الأ ٖتي وَ خالاا تٍأه قؽاٖا املارأٚ الساعٕد   

شبكٛ تٕٖرت.

 التعرٖه االظطالر٘:  ; ،التا: شبكٛ تٕٖرت

ِاإ وعااطمي إلمٗااهٙ   تاارحي يف كااتري وااَ الااااود العربٗااٛ إىل كمىااٛ املنياارد   ِٔاإ    

وٕقااا  لمتٕاظااان االحتىااااع٘; ٖقااادً خدواااٛ تااادَٖٔ وعااانير   تساااىي ملساااتتدوْٗ بنرسااااه       

( رره ا لمرسالٛ الٕارادٚ    140( عَ رالتّي عد أقعآ )ؼدٖتات   أٔ تنيرٖدات )

ً(. 2008)اؿالص    (ٔةله وباشرٚ عَ طرٖع وٕق  )تٕتري

 التعرٖه اإلحراٟ٘:  

ِ٘ إرادٝ تطبٗقاات اإلعاالً اؾدٖاد   ِٔا٘ شابكٛ إلكرتٌٔٗاٛ لمتٕاظان االحتىااع٘;          

 تسىي بنطالص ٔسًٕ )ِاشتاقات( تتٍأه قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ.  

 رابعا: قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ

 التعرٖه االظطالر٘:  

ٛ  وااَ الٕقاااٟ  )قىااد ٔالسااٗد     ٛ  باال فىٕعاا ً  بٕحاإد عالقاا ٖقعااد بالقؽااٗٛ: ركااي  عااا

(   كىا أٌّا   وٕؼٕع ٖدٔر رٕلْ حداه   ٔػارٙ وٍاقصاتْ بال    355ً   ػ1985ٔحابر  

طرهل   أٔ أكتر; لمٕظٕه إىل فىٕعٛ وَ اآلراٞ رإه االتفااص عماٜ رأٙ بصايٌْ  )بادٔٙ       

(. 419ً   ػ1984

 التعرٖه اإلحراٟ٘:  

ًٗا يف ِلٓ الدراسٛ: ةٗ  املٕؼإعات الاأ تطررّاا شابكٛ       ٖقعد بقؽاٖا املرأٚ إحراٟ

تاإٖرت عااَ املاارأٚ السااعٕدٖٛ   ٔالااأ تّىّااا   ٔسااي حٕاٌاا  رٗاتّااا املتتمفااٛ; وااَ خاااله وااا     

ؽععْ وَ وؽىُٕ وتعمع بّا يف اااشتاقات ٔالعفزات اـاظٛ باملرأٚ. 
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 النظوي حالدراسجت التجبق اإلرطجر 

 املبحث األول : قضايا املرأة،  ومشكالتها في العالم العربي :  
تعتا قؽٗٛ املرأٚ وَ أبرً القؽاٖا اإلٌساٌٗٛ   ٔاالحتىاعٗٛ   ٔا تىعٗاٛ   هّا٘ تتٍاأه    

وٕؼاإع اؼااطّاد املاارأٚ   ٔأشااكاه الظمااي   ٔالقّاار   ٔاالسااتنياله   ٔالعٍااه الاالٙ ٖقاا        

 ٛ إىل وا تعاٌْٗ وَ سٗٗه حٍس٘   ٔقإٌٌ٘ يف كتمه فاالت اؿٗاٚ.عمّٗا   إؼاه

للله حاٞ اإلعالُ العامل٘ ؿقإص اإلٌسااُ لٗقار وبادأ املساأاٚ يف ةٗا  اؿقإص; بنيا          

 الٍظر عَ اؾٍي

ٔتعٕد تمه القؽاٖا اىل كي التنيريات   ٔالتزٕالت الأ رعمت عماٜ أكتار واَ ظاعٗد;     

ؼٗٛ   ٔأدت اىل تنيٗري ٔحّٛ العامل   إة أٌّاا تركات ا،ااًرا عىٗقاٛ     خاله السٍٕات القمٗمٛ املا

يف ٔؼعٗٛ املرأٚ   هبع  التزإالت دعىات التبعٗاٛ   ٔالتىٗٗاه ؼاد املارأٚ   ٔبعؽاّا األخار         

 ردر وَ ٌطاص ستعّا عقٕقّا   سٕاٞ االقتعادٖٛ   أٔ االحتىاعٗٛ.

اً رقاإص املاارأٚ   ِٔاالا وااا  هااالٕاق  يف أ ماا  الاادٔه العربٗااٛ   أٌااْ ٖٕحااد أًوااٛ يف اراارت   

أشارت الْٗ العدٖد وَ التقارٖر الدٔلٗٛ   ٔاإلقمٗىٗٛ; الأ اختعت عقإص اإلٌسااُ ٔاملارأٚ .    

هانةا ٌظرٌاا إىل تقرٖار املٍظىاٛ العربٗاٛ ؿقإص اإلٌسااُ   لاد أُ ٍِااك سٗٗاًها بال الرحاان            

َّ خاظااٛ يف املراراان  ٔاملاارأٚ يف شااتٜ ا اااالت   هفاا٘ التعمااٗي ٌاارٝ سٗااه الفتٗااات ٔتفاإق      

التعمٗىٗٛ األٔىل   و  قمٛ إعاادٚ البٍاات لمعافٕل بالٍسابٛ لمالكٕر يف ةٗا  الادٔه العربٗاٛ         

تقرًٖبا   إال إُ وعده التزاص الفتٗاات باالتعمٗي يف عادد كابري واَ الادٔه العربٗاٛ; ال ٖتخاأً         

ًِااا لمتتعااغ    50 يف هاارٔع %   كىااا إٌااْ عٍااد االلتزاااص بااالتعمٗي اؾاااوع٘ هاانُ ٍِاااك اػا

وعٍٗااٛ; ٔهق ااا لٍظاارٚ فتىعٗااٛ ؼباال دراسااٛ الفتاااٚ ملٕؼاإعات وعٍٗااٛ دُٔ أخاارٝ )ا اادٔن   

 (. 207-206ً   ػ2015

أوا غعٕػ العىن   هال تهاه البمداُ العربٗٛ تعاٌ٘ وَ تدٌ٘ يف وساتٕٖات العىان لادٝ    

كاتري واَ   ِا٘ أقان ب   2009الٍساٞ   هٍسبٛ عىان الٍسااٞ يف الادٔه العربٗاٛ ٔاإلساالوٗٛ عااً       

%    أواا  16.4ٌسبٛ عىن الٍساٞ يف الدٔه النيربٗٛ   هف٘ األردُ وتم ا ٌسابٛ الٍسااٞ العااوالت    
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

(    14   ػ2012% )وٗعاارٙ    16.4% همساطل  25%   أواا وعار هّا٘    13.5سإرٖا هٍسابتّا   

ٔإةا ٌظرٌاا اىل املىمكااٛ العربٗاٛ السااعٕدٖٛ لااد أُ وعاده عىاان املاارأٚ واَ أدٌااٜ املعاادالت يف     

(. 4   ػ2013)الدٔسرٙ ٔ السادٚ    2012امل رتٜ عاً الع

ٔبالٍسبٛ لمىصاركٛ السٗاسٗٛ لمىرأٚ العربٗٛ   لد أٌّا ؼ٠ٗمٛ حًدا   عٗث تقاس واَ  

ً كاٌت ٌسبٛ 2010خاله عدد وقاعد الٍساٞ يف الاملاٌات الٍٗابٗٛ   ٔالتٍفٗلٖٛ   هف٘ عاً 

 .( 2016حل % )ظا18%  ٔيف املنيرن 13وصاركٛ الٍساٞ يف وعر

ِاالٓ األًوااٛ يف اؿقاإص; اىل ٔحاإد ِاإٚ باال الٍعاإػ ٔالٕاقاا    أٔ يف  ٗاااان          ٔعااه ٌٔ

الٍعٕػ ٔاملىارسٛ وًعا   ٔالأ تٕهر ؼاىاٌات كاهٗاٛ ؿقإص املارأٚ   ٔتتفاأت رادٚ ِالٓ        

األًواااٛ واااَ دٔلاااٛ إىل دٔلاااٛ أخااارٝ   ٔةلاااه بتفاااأت الظااارٔل السٗاساااٗٛ   ٔاالقتعاااادٖٛ       

قاهٗااٛ لماادٔه العربٗااٛ   كىااا ٖرحاا  التفااأت بصااكن كاابري إىل وقاادار   ٔاالحتىاعٗااٛ   ٔالت

 التقدً الفكرٙ   ٔالتٍىٕٙ الٓ الدٔه.

 اإلعالً اؾدٖد ٔدٔرٓ يف وعاؾٛ قؽاٖا املرأٚ يف ا تى  السعٕدٙ املبزث التاٌ٘ :

ُٖعااد اإلعااالً اؾدٖااد;،ٕرٚ تقٍٗااٛ   أ،ااارت ؼااخْ كاابريٚ;يف اآلٌٔااٛ األخريٚ;رٗااث ا عتااا        

عالً اؾدٖد;مبتابٛ وسارٛ ررٚ لمتعبري   عَ كتمه القؽاٖا ا تىعٗاٛ   ٖٔتتال اإلعاالً    اإل

 (.2013اؾدٖد أشكاه وتٍٕعٛ ٔكتمفٛ )الٗاهع٘   

ٔقااد دخماات املاارأٚ السااعٕدٖٛ عااامل اإلعااالً االحتىاااع٘   هيظاابزَ ٍٖاقصااَ يف السٗاسااٛ   

وتٍٕعاااااٛ اخااااارٝ   ٔمل تقتعااااار  ٔاالقتعااااااد;ٔالدَٖ;ٔاألدن;ٔالااود التمفهٌٖٕٗٛ;ٔوٕاؼاااااٗ 

وٍاقصااااتّي يف األوااإر الاااأ ؽاااغ املرأٚ;بااان ٍٖاقصاااَ يف قؽااااٖا ا تىااا  عاواااٛ    )عقٗااان     

2011.) 

لقد أظبزت املرأٚ السعٕدٖٛ أهؽن تعمًٗىا ٔ،قاهٛ   ٔأكتر ٔعًٗا بالتكٍٕلٕحٗاا    ٔقاد   

   رٗااث أ،بتاات إراادٝ الدراسااات أُ ٔؼاا  املاارأٚ السااعٕدٖٛ التعمٗىاا٘ ؼسااَ بصااكن كاابري 

ً  كالله ارتفعات ٌسابٛ اؿاظاالت     2004ً إىل عااً  1974عاً  18. 2انفؽت األوٗٛ وَ 
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(    ٔقاااااد أٔحااااادت الكاتباااااات   249ً   ػ2012عماااااٜ الصاااااّادٚ اؾاوعٗٛ)الدٔسااااارٙ     

ٔالٍاشطات السعٕدٖات فىٕعات عمٜ الٗإِ   ٔالنيٕ ن   لمتصاارك يف املقااالت أٔ القعاغ    

تاادٖٔر العااراٟ  ٔاؽاااة قرارات;راإه االساارتاتٗخٗات يف التعاواان اإلخبارٖااٛ   ٔتباااده اآلراٞ ٔ

و  املصاكن الرٟٗسٗٛ    كىا أُ لإلعالً اؾدٖد;هاٟدٚ اخرٝ هقد أحاا اإلعاالً التقمٗادٙ    

عمااٜ التعاواان;و  قؽاااٖا كاااُ وااَ املىكااَ;أُ ٖاارتددٔ يف التعاواان وعّااا;يف السابع;ٔخاظااٛ   

 (. 2011قؽاٖا املرأٚ))عقٗن   

 ٔ ٌات;ٔاإلعالً االحتىاااع٘   الٕساااٟن;األكتر شاإٗعا    رٗااث تسااتطٗ  املاارأٚ    ٔتبقااٜ املااد

السااااعٕدٖٛ;التعبري عااااَ ٌفسااااّا;وتخأًٚ بقاٖااااا الرقابااااٛ;يف اإلعااااالً السعٕدٙ;ٔاألسااااالٗ       

 (.2011املرٖبٛ;الأ ٖؤطر بّا اإلعالً النيرب٘   أرٗاٌا القؽاٖا املطرٔرٛ)عقٗن   

ٔتاإٖرتكالفٗساابٕكن;االحتىاع٘ اؾدٖاادٔباادخٕه املاارأٚ السعٕدٖٛ;ٔساااٟن التٕاظاا

أظاااابي وااااَ السااااّن تباااااده اآلراٞ;بسرعٛ;ٌٔصاااار الاااإع٘;ٔإطالص ٔ ريِااااا;ٖٔتٗاااإن

 (. 2011)عقٗن    اؿىالت;لمىطالبٛ عقٕص املرأٚ

ٔتؤكاااااد الدراسااااااات أُ شاااااابكات التٕاظاااااان االحتىاااااااع٘    باتاااااات ٌاهلٚ;وصاااااارعٛ  

  طردٖاااااا;و  ٌّؽاااااٛ ا تىااااا    األبٕان;تعاااااٍ  رأٖاااااا عاواااااا   ٔأُ رخاااااي تي،ريِا;ٖتٍاسااااا    

التكٍٕلٕحٗٛ;ٔاملعرهٗاااٛ   ٔأِىٗاااٛ املٕقااا  تكىاااَ بكسااار اؿااإاحه;بل أهاااراد ا تىااا           

ٔتقااااادٖرِي لااااابع  ٔتااااإهري هرظاااااٛ أكاااااا لمتعارل;ٔتتىٗااااات أٔاظااااار العالقات;ٔتبااااااده 

اـٗارات;ٔاالِتىاواااات هٗىاااا بٍّٗي;ٔتبااادٔ أِىٗاااٛ وٕاقااا  التٕاظااان االحتىااااع٘ يف كٌّٕاااا  

احتىاعٗاااٛ عالٗاااٛ التقٍٗاااٛ   ٔقٕٖاااٛ ٔوتصاااابكٛ;تتٗي ؾىٗااا  املصااارتكل      شبكات;إتعااااه

التٍسٗع   ٔالتٕاظن عرٖٛ وطمقاٛ   ٔاملصااركٛ يف ظاٍ  االراداج ٔوتابعتّاا   ٔاتارات ِالٓ        

الصبكات;هرظاااااٛ كسااااار راحه;اـٕهٕرٕلااااات العىااااان السٗاس٘;السااااارٙ إىل ٌصااااااا      

   مإ اؿصاد اااٟن;لتٕرٗاد    عمين;ٔاظي الفٗسبٕك ٔتٕٖرت ٔ ريِا;قطات إٌطاالص حدٖادٚ  

وسارات الر بٛ;اؾاقٛ لدٝ الٍاس;يف حعان الفٗسابٕك قاعادٚ ظامبٛ ٔوتٍٗٛ;ٔٔساٗمٛ ساّمٛ       

ٔوٗساارٚ;أة  الصاابان عمااٜ اسااتتداوّا;بنهراا دااا أدٝ إىل ؼٕٖمااّا إىل قطات;إشااعاه   

 إلٖقاد التٕرات العربٗٛ.
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

قااد رققاات رؽاإرِا;يف كىااا تؤكااد ٌتاااٟد الدراسااات أُ وٕاقاا  التٕاظاان االحتىاع٘; 

ٌصر أهكار التإرات;ٔتبٍٜ وطالا  التإار;ٔالرتٖٔد االٓ املطالا ;عمٜ ٌطااص ٔاسا  )راؼا٘           

 (.35-34   ػ2014

املبزث التالث: األطر الٍظرٖٛ الأ اعتىدت عمّٗا الدراسٛ

اعتىاادت الدراسااٛ عمااٜ ٌظاارٖتل أساسااٗتل ;ِٔاا٘: ٌظاارٖتل    ٌظرٖااٛ ،ااراٞ الٕسااٗمٛ         

 ر اإلعالو٘; ملا اا وَ ارتباا ٔ،ٗع مبٕؼٕع الدراسٛ    ِٔ٘ كاآلت٘:ٌٔظرٖٛ اإلطا

 Media Richness Theoryنظرية ثراء الوسيلة 
ٖٕظه ،راٞ االعالً بيٌاٛ قادرٚ املعمٕواات عماٜ تنياري الفّاي يف ٔقات قادد    ٔقاد أشاار           

 رسااَ عااَ داهاات لٍٗخاان ٔترٖفٍٗاإ إىل أُ االِاادال الرٟٗسااٛ ألٙ وٍظىااٛ ِاا٘ تقمٗاان  ىاإض  

الرساالٛ عااَ طرٖااع اختٗااار الرساااٟن الااأ ؼقااع درحاٛ وااَ التفاعاان واا  اؾىّاإر   ِٔاإ وااا   

تلِ  إلْٗ ٌظرٖٛ ،اراٞ ٔسااٟن اإلعاالً ٔالاأ تفارص بال ٔسااٟن االتعااه عماٜ اسااس درحاٛ            

 (. 62ً   ػ2016)رسَ   ،راّٟا يف ؼقٗع اكا قدر وَ التفاعن بل الٕسٗمٛ ٔاؾىّٕر

عمٕوااات ايتىمااٛ الااأ ؼىاان قاادرٚ ٔسااعٛ لمبٗاٌااات   ٔتاارٝ ِاالٓ     ٖٔعاارل التااراٞ بيٌااْ امل 

الٍظرٖٛ أُ هعالٗٛ االتعاه تعتىد عمٜ القادر الالٙ تساتتدً باْ الٕساٗمٛ   ٔتركاه الٍظرٖاٛ        

بصااكن أكااا عمااٜ األشااكاه التفاعمٗااٛ لالتعاااه باال اػاااِل: باال القاااٟي باالتعاااه         

اٞ ٔسااٟن اإلعاالً; هانُ الٕسااٟن اإلعالوٗاٛ      ٔاؾىّٕر املستقبن لمرساالٛ   ٔطبق اا لٍظرٖاٛ ،ار    

ًٞ   هكمىااا قاان النيىاإض كاااُ االتعاااه الفعاااه     الااأ تاإهر رحاا  ظاادٝ تكاإُ أكتاار ،اارا

 (. 22ً    ػ2012أكترل ردًٔ،ا )غٗت   

ٔاٖؽااا تركااه عمااٜ دراسااٛ وعاااٖري االختٗااار باال الٕساااٟن اإلعالوٗااٛ التكٍٕلٕحٗااٛ ٔهقااا   

ي أُ هعالٗاٛ االتعااه ٖعتىاد عماٜ القادر الالٙ تساتتدً باْ         لدرحٛ ،راّٟا املعمٕوات٘    ٔتٕؼ

الٕسٗمٛ   ٔتركه بصكن أكا عمٜ األشكاه التفاعمٗٛ لالتعاه يف اػااِل بال القااٟي    

باالتعاه ٔاؾىّٕر املساتقبن لمرساالٛ   ٔطبقاا  لمٍظرٖاٛ هانُ الٕسااٟن اإلعالوٗاٛ الاأ تإهر          

 (.60ً   ػ2009رح  العدٝ تكُٕ أكتر ،راٞ )بٗم٘ ٔاخرُٔ   
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 خصائص وسائل اإلعالم ذات الثراء املعلوماتي:  
 القدرٚ عمٜ وعاؾٛ إشارات املعمٕوات املتعددٚ يف ٔقت  ٔارد .  

القدرٚ عمٜ تٗسري هٕرٖٛ رح  العدٝ .  

القدرٚ عمٜ حلن الرتكٗه الصتع٘.  

القدرٚ عمٜ استتداً المنيٛ الطبٗعٗٛ .  

مٕواااات ٔسااااٟن اإلعاااالً تعتىاااد عماااٜ ،اااراٞ   ٔتفااارتض الٍظرٖاااٛ أُ التسمسااان ااروااا٘ ملع 

املعمٕوات باستتداً اربعٛ عٕاون دٗهٚ ِا٘ : قادرٚ رحا  العادٝ بالٕساٗمٛ   عادد القٍإات        

املساتتدوٛ كالعإت ٔالعاإرٚ ٔالفٗادٖٕ   وعاادر املعمٕواات سإاٞ كاااُ شتعا٘ أ  ااري       

(. 62ً    ػ2016شتع٘   ٔتٍٕع المنيٛ المفظٗٛ ٔ ري المفظٗٛ )رسَ    

ٌظرٖااٛ ،ااراٞ ٔساااٟن اإلعااالً لدراسااٛ وعاااٖري االختٗااار باال الٕساااٟن اإلعالوٗااٛ     ٔتعااٍه

التكٍٕلٕحٗٛ ٔهق ا لدرحٛ ،راّٟا املعمٕوات٘   ٔتفارتض ِالٓ الٍظرٖاٛ هرؼال أساسال ِىاا       

( : 71ً   ػ2009)بٗم٘ ٔاخرُٔ   

ا الفرض األٔه: أُ الٕساٟن التكٍٕلٕحٗٛ ستمه قادًرا كابرًيا واَ املعمٕواات   هؽام       . أ

عَ تٍٕع املؽىُٕ املقدً وَ خالاا   ٔبالتال٘ تستطٗ  ِلٓ الٕساٟن التنيم  عماٜ النيىإض     

 ٔالصه اللٙ ٍٖتان الكتري وَ األهراد عٍد التعرض اا. 

ٛ  واَ األعماٜ          . ن الفرض التاٌ٘: ٍِاك أربعٛ وعااٖري أسااس لرتتٗا  ،اراٞ الٕساٗمٛ; ورتبا

الفعاان   ٔقادرتّا عمااٜ ٌقاان اإلشااارات   إىل األدٌاٜ   وااَ رٗااث درحااٛ التاراٞ: ِٔاا٘ ساارعٛ رد  

ٛ  وتااان: )الٕسااااٟ  املتعاااددٚ   ٔالرتكٗاااه       ٛ  ردٖتااا املتتمفاااٛ باساااتتداً تقٍٗاااات  تكٍٕلٕحٗااا

 الصتع٘ عمٜ الٕسٗمٛ   ٔاستتداً المنيٛ الطبٗعٗٛ(.  

ٔتؤكااد الٍظرٖااٛ عمااٜ أُ ،ااراٞ الٕسااٗمٛ ٖصااري إىل قاادرٚ القٍاااٚ يف تٕظااٗن الرساااٟن           

َ ايتٕٝ املٕحٕد بالرسالٛ   ٔتلِ  ٌظرٖٛ ،راٞ الٕساٗمٛ إىل أُ  ٔتٕظٗن كىٗات كتمفٛ و

اكتسان املعمٕوات ٖتي،ر بالتٕاهع بل قدرات الٕسٗمٛ ٔايتإٝ املقادً بّاا ٔٔسااٟن اإلعاالً      
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

االكتر ،راٞ )وتن تمه الأ لدّٖا القدرٚ عمٜ ٌقن العٕت ٔالفٗدٖٕ أٔ القادرٚ عماٜ االتعااه    

قارٌٛ بٕساٟن اإلعالً األقن ،راٞ . ،ٍاٟ٘ االػآ( تكُٕ اهؽن و

هٍظرٖااٛ ،ااراٞ الٕسااٗمٛ تاارٝ أُ اااادل وااَ االتعاااه ِاإ خفاا  عاادً الااٗقل ٔالؽاابابٗٛ   

لٍصر هاعمٗٛ االتعاه ٖٔرتب  عدً الٗقل بٍقغ املعمٕوات ٔالؽابابٗٛ الاأ تارتب  مبٍاقصاٛ     

أُ تكإُ قاادرٚ    املعاٌ٘ لمىٕاقه املّىاٛ ٔ اري الٕاؼازٛ    لالله هايُ الٕساٗمٛ الترٖاٛ ها         

عمٜ ٌقن كي كال وَ املعمٕواات العازٗزٛ ـفا  عادً الاٗقل ٔها  أُ تكإُ قاادرٚ         

 (.50ً    ػ2012عمٜ تقدٖي وعمٕوات ،رٖٛ ـف  الؽبابٗٛ . )غٗت   

ٔتؤكد ٌظرٖٛ ،راٞ الٕسٗمٛ أُ املّىٛ أٔ املٕقه ِٕ ايدد االساس٘ لتي،ري ،راٞ ٔسااٟن   

ٔؼاادد ادبٗااات الٍظرٖااٛ ه٠ااات اساسااٗٛ لسااىات املّىااٛ الااأ      اإلعااالً عمااٜ وقاااٖٗي االداٞ  

 تساعد يف شكن الٕسٗمٛ اإلعالوٗٛ املالٟىٛ لالستتداً:  

األٔه : ِإ وساتٕٝ عادً الااٗقل ٔاملٕ،ٕقٗاٛ يف املّىاٛ ٔالاأ ؼاادد تاي،ري اختٗاار الٕسااٗمٛ         

مٕباٛ الداٞ وّىاٛ   االتعالٗٛ ٔعدً املٕ،ٕقٗٛ ٖعرل ٍِا بيٌٛ االختالل بال رخاي املعمٕواات املط   

 ٔاملعمٕوات املٕحٕدٚ هعال . 

 التاٌ٘ : وستٕٝ الؽبابٗٛ رٕه املّىٛ ٔاللٙ ٖؤ،ر يف اختٗار الٕسٗمٛ اإلعالوٗٛ . 

ٔالؽبابٗٛ ٍِا تصري إىل أُ ٍِااك تفساريات وتعاارعٛ ٔوتعاددٚ لمىٕقاه   ٔيف املٕاقاه       

ٔساٟن االتعاه األكتار  املّىٛ تكُٕ االحابات الٕاؼزٛ  ري وتارٛ ٔيف ِلٚ اؿالٛ تكُٕ 

 (. 63ً   ػ 2016،راٞ ِ٘ الأ ؼسَ وَ حٕدٚ االستخابٛ لمىٕقه. )رسَ   

ٔيف ؼٕٞ ِلٓ الٍظرٖٛ   ثكَ التعرل عمٜ وا إةا كاٌت شبكٛ تٕٖرت قد لزت يف 

ٛ  لقؽاااٖا املاارأٚ السااعٕدٖٛ; وااَ ٔحّااٛ ٌظاار أهااراد عٍٗااٛ الدراسااٛ وااَ             تقاادٖي ظاإرٚ  ٔاقعٗاا

   ٔكاالله الكصااه عااَ أساابان تفؽااٗن أهااراد عٍٗااٛ الدراسااٛ وااَ     الطالبااات اؾاوعٗااات

 الطالبات اؾاوعٗات لبع  القؽاٖا املتعمقٛ باملرأٚ السعٕدٖٛ; عمٜ شبكٛ تٕٖرت. 

 Frame Analysisنظرية اإلطار اإلعالمي  
ٖعد وفًّٕ األطار اإلعالوٗاٛ أراد املفااِٗي اؾِٕرٖاٛ الالٙ ٖتفاعان يف تكٍٕٖاٛ العدٖاد          

ٍظرٖااٛ الااأ تسااعٜ لتٍااأه دٔر ٔساااٟن اإلعااالً ٔتي،رياتّااا   ِٔاا٘ وااَ أباارً       وااَ املااداخن ال 
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املفاااِٗي اؿدٖتااٛ الااأ تٕؼااي دٔر ٔساااٟن اإلعااالً يف تصااكٗن وعااارل اؾىّاإر ٔاػاِاتااٛ  

 (. 21   ػ 2015رٕه القؽاٖا املتتمفٛ)رسٌٕٛ   

اسااات كىااا تعااد ٌظرٖااٛ  ؼمٗاان اإلطااار اإلعالواا٘  ٔاراادٚ وااَ الرٔاهااد اؿدٖتااٛ يف در    

االتعاه   رٗث تسىي لمبارث بقٗاس ايتٕٝ الؽىين لمرساٟن اإلعالوٗٛ; الاأ تعكساّا   

ٔساااٟن اإلعااالً   ٔتقاادً ِاالٓ الٍظرٖااٛ تفساارًيا وٍتظًىااا لاادٔر ٔساااٟن اإلعااالً يف تصااكٗن      

األهكار   ٔاالػاِات; رٗاه القؽاٖا البارًٚ   ٔعالقٛ ةله باستخابات اؾىّإر املعرهٗاٛ   

 تمه القؽاٖا . ٔالٕحداٌٗٛ ل

رٗااث تفاارتض ِاالٓ الٍظرٖااٛ أُ األرااداج ال تٍطاإٙ يف رااد ةاتّااا عمااٜ ونيااهٝ وعاال         

ٔإ ا تكتس  ونيهاِا وَ خاله ٔؼعّا يف إطار وددِا   ٍٖٔظىّا   ٖٔؽف٘ عمّٗاا قادًرا   

وَ االتسااص; واَ خااله الرتكٗاه عماٜ بعا  اؾٕاٌا    ٔإ فااه حٕاٌا  أخارٝ    هاإلطاار            

لفكارٚ ايٕرٖاٛ; الاأ تٍاتظي رٕااا األراداج اـاظاٛ بقؽاٗٛ وعٍٗاٛ             اإلعالو٘ ِٕ تماه ا 

ٔاإلطار اإلعالو٘ لقؽاٗٛ واا ٖعاين اٌتقااٞ وتعىاد لابع  حٕاٌا  اؿادج أٔ القؽاٗٛ ٔحعماّا           

أكتر برًٔا  يف الٍغ اإلعالو٘ ٔاساتتداً أسامٕن ٔؼدٖاد أسابابّا ٔتقٗاٗي إبعادِاا ٔطاره        

 (. 342ً   ػ2006رمٕه وقرترٛ بصيٌّا )وكأٙ ٔالسٗد    

(األطر بيٌّا :  تٍظٗي لألهكاار ٔإدراك لألراداج ٔؼدٖاد القؽاٗٛ أٔ     )عرل

( باايُ األطاار اإلعالوٗااٛ ِاا٘ : القعااٛ اـاٖااٛ    ٖٔتفااع ِاالا التعرٖااه واا  واطررااٛ ) 

 أ ااااا لمتىتٗااان ٔاالٌتقااااٞ ٔالتٕكٗاااد ٔاالساااتتٍاٞ . هّااإ ٖااارٝ أُ األطااار عباااارٚ عاااَ تٍظاااٗي  

 رٖه لمىصكمٛ.  لألهكار ٔتع

ُٖٔعرل اإلطار اظطالرا  بيٌٛ   االختٗار ٔالرتكٗه ٔاساتتداً عٍاظار بعٍّٗاا يف الاٍغ     

لبٍاااٞ رخااٛ أٔ برِاااُ عمااٜ املصااكالت ٔوساابباتّا ٔتقٗٗىّااا ٔرمٕاااا  ٔإعالوٗااا ِاإ  تقاادٖي   

وٕؼاإع وااا بطاارص تاااً فاااال  وعٍٗااا يف ِاالا املٕؼاإع ٔيف الٕقاات ةاتااْ تتخاِاان فاااالت          

 (. 114-113ً    ػ 2007د    أخرٝ )أمح
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( أُ األطر اإلعالوٗٛ ِا٘ الاأ تاٍظي ٔاقا  اؿٗااٚ الٕٗوٗاٛ    ألٌّاا        ٔأشار )

حهٞ الٖتخهأ وَ ِلا الٕاق    ٔيف فاه العزاهٛ تعد األطر مبتابٛ رٔتل ٖٕو٘ لمعازفٗل  

 (.23    ػ 2015ٖسىي اي بسرعٛ ؼدٖد املعمٕوات ٔتعٍٗفّا. )رسٌٕٛ    

رل اإلطار وَ املٍظٕر اإلعالو٘ بيٌٛ :  اؿدٖث عَ وٕؼٕع أٔ قؽٗٛ واا واَ خااله    ُٖٔع

طرص ٔأسالٗ  ؼدد أٔ تاً فاال  وعٍٗا  أٔ أهكارا  بعٍّٗا يف ِلا املٕؼإع ٔيف الٕقات ةاتاٛ    

 (.55    ػ2009تتخاِن فاالت ٔأهكار أخرٝ  )أمحد    

واااا٘ يف إطاااار ٖعاااإد إىل ةِااااَ  ٔعرهّاااا قىااااد بسااإٌٗ٘ بيٌّااااا  ًٔاٖااااٛ التٍاااأه اإلعال   

القاااااٟي باالتعاااااه   رٗااااث ٖقاااإً وٍااااتد اـطااااان بتاااايطريٓ مبااااا ٖتٍاساااا  واااا  أهكااااارٓ      

ٔاػاِاتاااااْ   ٔةلاااااه باااااالرتكٗه عماااااٜ حٕاٌااااا  دُٔ حٕاٌااااا  أخااااارٝ داخااااان اـطاااااان      

اإلعالوااا٘    ٔإباااراً عٍاظااار ٔتّىاااٗض ألخااارٝ لتزقٗاااع أِااادال أٖدٖٕلٕحٗاااٛ أٔ هكرٖاااٛ      

ٕسااااٗمٛ اإلعالوٗااااٛ الااااأ أٌااااتد اـطااااان وااااَ خالاااااا   خاظااااٛ بالقاااااٟي باالتعاااااه   أٔ بال 

 (. 19   ػ 2008)بسٌٕٗ٘    

( اإلطااار اإلعالواا٘ بيٌااْ: بٍاااٞ قاادد لمتٕقعااات الااأ        ٖٔعاارل حٕهىاااُ )  

تستتدوّا ٔساٟن اإلعاالً; لتخعان الٍااس أكتار إدراك اا لمىٕاقاه االحتىاعٗاٛ يف ٔقات واا          

 (.408    ػ2004)عبد اؿىٗد   

 ٔ ( اإلطاااار اإلعالوااا٘ لقؽاااٗٛ واااا   بااارت إٌتىااااُ) كىاااا عااارل ر

ًًا يف           بيٌاااْ:  اٌتقااااٞ وتعىاااد لااابع  حٕاٌااا  اؿااادج   أٔ القؽاااٗٛ   ٔحعماااّا أكتااار بااارٔ

الااااااٍغ اإلعالواااااا٘   ٔاسااااااتتداً أساااااامٕن قاااااادد يف تٕظااااااٗه املصااااااكمٛ   ٔؼدٖااااااد 

أسااااااااابابّا   ٔتقٗاااااااااٗي أبعادِاااااااااا   ٔطاااااااااره رمااااااااإه وقرتراااااااااٛ بصااااااااايٌّا  ُٖٔزااااااااادد      

( أرباااااا  ٔظاااااااٟه لتزمٗاااااان اإلطااااااار اإلعالواااااا٘   ِٔاااااا٘ : ؼدٖااااااد     إٌتىاااااااُ )

املصااااااكمٛ أٔ القؽااااااٗٛ بدقااااااٛ    ٔتصااااااتٗغ أساااااابان املصااااااكمٛ   ٔٔؼاااااا  أركاااااااً     

 (. 348ً   ػ2006أخالقٗٛ   ٔاقرتاه سبن العالذ )وكأٙ ٔالسٗد   
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 أهمية نظرية اإلطار اإلعالمي : 
ؼظٜ بّا عىمٗاٛ التايطري واَ    تؤكد الكتري وَ الدراسات عمٜ األِىٗٛ الكبريٚ الأ 

 خاله دٔرِا يف عىمٗٛ االتعاه اؾىاِريٙ هٗىا ٖيت٘ : 

. تتزاادد أِىٗااٛ األطاار يف قاادرتّا التي،ريٖااٛ عمااٜ كٗفٗااٛ تفسااري اؾىّاإر لمقؽاااٖا          1

 ٔاألرداج املتتمفٛ وَ رٕلٛ. 

. أِىٗٛ األطر كبٍاٞ ةِين ٖسّي يف إدراك األرداج يف العراعات الدٔلٗٛ رٗث تعد 2

طاار أساامٕبا  والٟىااا  الختبااار وكاٌااٛ ٔساااٟن اإلعااالً يف السااٗاص الاادٔل٘    كىااا تؽااٗه   األ

اأطر وعٍٜ عماٜ األراداج ٔالقؽااٖا   هٕسااٟن اإلعاالً الٖقتعار دٔرِاا عماٜ فارد تقادٖي           

 ايتٕٝ اإلخبارٙ   ٔإ ا أٖؽا  ٖقًٕ ببٍاٞ وعٍٜ الا ايتٕٝ.  

3   ٞ أٔ ِادً وعاامل أٙ ٌاغ إعالوا٘ واَ خااله        . تاً قٕٚ األطر يف ودٝ قادرتّا عماٜ بٍاا

 وفردات ٔوعطمزات وتٍاقؽٛ.  

. تعااد ٌظرٖااٛ األطاار ٔاراادٚ وااَ الرٔاهااد اؿدٖتااٛ يف دراسااات االتعاااه   ألٌّااا تسااىي  4

لمبارث بقٗاس ايتٕٝ الؽىين لمرساٟن اإلعالوٗٛ الأ تعكسّا ٔسااٟن اإلعاالً   ٔتقادً    

إلعاالً يف تصاكٗن األهكاار ٔاالػاِاات رٗااه      ِلٓ الٍظرٖٛ تفسريا  وٍتظىا  لدٔر ٔسااٟن ا 

 القؽاٖا البارًٚ    ٔعالقٛ ةله باستخابات اؾىّٕر املعرهٗٛ ٔالٕحداٌٗٛ لتمه القؽاٖا.

. سااارس األطاار دٔرا  وااؤ،را  يف عىمٗااٛ تصااكٗن الٕاقاا     كىااا ٖعااد وفّاإً اإلطااار       5

 ت ٔالقؽاٖا املتتمفٛ.  أساسٗا  يف هّي دٔر ٔساٟن اإلعالً يف تصكٗن اؾده رٕه املٕؼٕعا

. تسىي لمبارث بقٗاس ايتٕٝ العرٖي ٔ اري العارٖي لمتنيطٗاٛ اإلعالوٗاٛ الاأ تقادً       6

 (. 5   ػ 2013وَ خاله ٔساٟن اإلعالً لمقؽاٖا لسٗاسٗٛ املتارٚ )وهرٔع   

 وظائف نظرية اإلطار اإلعالمي : 
خاٛ ملسااِىٛ األطار    أظبزت ٔظٗفٛ األطر ٌقطٛ اِتىاً عٍد الكتري واَ الباارتل   ٌتٗ  

 يف تفسري ٔتقٗٗي وفًّٕ العامل االحتىاع٘    ٔةله هنُ األطر : 

 . تؤدٙ دٔرا  رٕٖٗا يف ؼفٗه املعارؼٛ أٔ رصد الدعي ؿدج أٔ قؽٗٛ . 1
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. ؼاااادد األطاااار بصااااكن هعااااااه وعٍااااٜ الرساااااٟن اإلعالوٗااااٛ   ٔتصااااكن املٍاقصااااات 2

 ٔاالستٍتاحات لدٝ األهراد رٕه ِلٓ الرساٟن. 

ٖااؤ،ر التاايطري عمااٜ ادراكااات اؾىاااِري اؿقٗقٗااٛ    ٔقااد تكاإُ التااي،ريات إواااا          . 3

 قدٔدٚ أٔ وستىرٚ   ٖٔستىر العزف٘ ٌٔف٘ ؼدٖد اػاِات ٔاراٞ اؾىّٕر.  

. ٔأشار بع  البارتل إىل دٔر ٌظرٖٛ ؼمٗن األطر يف ؼقٗاع التىاساه االحتىااع٘       4

ؼدٖااد األطاار املرحعٗااٛ الااأ ٖسااتتدوّا   ٔةلااه وااَ خاااله الاادٔر الاالٙ ثارسااٛ اإلعااالً يف  

القارئ لتفسري األرداج العاوٛ ٔوٍاقصتّا   ٔكىا ٖقٕه )ٌٕٗواُ حاست ٔكرهمري(:  هانُ  

اإلعاااالً ٖعطااا٘ لمقؽاااٗٛ اؿبكاااٛ الدراوٗاااٛ الالًواااٛ   وااا  الٕؼااا  يف االعتباااار القٗااإد          

لٕقاات ٌفسااْ تتااي،ر  التٍظٗىٗااٛ   ٔاألركاااً املٍّٗااٛ    ٔاألركاااً املعٍٗااٛ باااؾىّٕر    ٔيف ا  

ً   2015وعاؾااٛ األهاااراد لمىعمٕواااات بالتكٍٕٖاااات املساابقٛ لمىعااااٌ٘ ٔالاااٍظي. )رسااإٌٛ      

 (. 27ػ

( إىل إوكاٌٗاااٛ تٍاااأه األطااار اإلعالوٗاااٛ ٔهاااع وساااتٕٖل   ٖٔصاااري إٌتىااااُ )

 أساسٗل : 

       َ  املستٕٝ األٔه : ؼدٖد ورحعٗاٛ; تسااعد يف عىمٗاٛ ستٗان املعمٕواات   ٔاسارتحاعّا وا

 اللاكرٚ.  

 املستٕٝ التاٌ٘ : ٔظه السىات الأ ستن قٕر االِتىاً يف الٍغ اإلعالو٘.  

 ٖٔتؽىَ ؼمٗن اإلطار اإلعالو٘ ،ال،ٛ وكٌٕات أساسٗٛ   ِ٘: 

 البٍاٞ الرتكٗيب  الصكم٘  لمقعٛ األخبارٖٛ. .1

 الفكرٚ ايٕرٖٛ .  .2

 االستٍتاحات الؽىٍٗٛ.   .3

 ٛ وتنيريات أساسٗٛ   ِ٘: ٖٔتزكي يف ؼدٖد اإلطار اإلعالو٘ مخس

 ودٝ االستقاله السٗاس٘ لٕساٟن اإلعالً.   .1
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 ٌٕع وعادر األخبار.  .2

 أ اا املىارسٛ اإلعالوٗٛ.   .3

 املعتقدات األٖدلٕحٗٛ ٔالتقاهٗٛ لمقاٟىل باالتعاه.  .4

طبٗعااٛ األرااداج ةاتّااا    ٔتفاارتض البزاإج اـاظااٛ بّاالٚ الٍظرٖااٛ اُ اخااتالل          .5

اإلعالوٗااٛ ٖااؤدٙ إىل اخااتالل أركاااً اؾىّاإر املاارتب     ٔساااٟن اإلعااالً يف ؼدٖااد األطاار 

بكاان ٔسااٗمٛ هٗىااا ٖتعمااع بتصااكٗن املعااارل ٔاالػاِااات ماإ القؽاااٖا املتااارٚ )وكااأٙ         

 (.350-349ً   ػ 2006ٔالسٗد   

ٔتعتا ٌظرٖٛ ؼمٗن األطر اإلعالوٗٛ ودخال  وٍاسبا  لدراساٛ التٍاأه العازف٘ لمقؽااٖا     

ٜ اختالل طبٗعاٛ وؽاىٌّٕا. إة ثكاَ الٍظار إىل اإلطاار اـااػ       الأ ّٖتي بّا اؾىّٕر عم

بالٍغ العزف٘ وَ خاله عٍاظرٓ البٍاٟٗٛ ٔالأ تتكُٕ وَ العٍاأَٖ الرٟٗساٛ ٔالفرعٗاٛ       

ٔاسااتتداً العاإرٚ ٔالتعمٗااع عمّٗااا   ٔاألدلااٛ املقدوااٛ   ٔاختٗااار املعاادر   ٔاالقتباسااات         

 (. 194ً    ػ2006ٔالفقرات اـتاوٗٛ )لي   ٔالصعارات   ٔاإلرعاٞات   ٔالبٗاٌات    

املبزث الراب : وراحعاٛ الدراساات الساابقٛ ةات العامٛ مبٕؼإع الدراساٛ    ٔوصاكمتّا        

البزتٗٛ

الدراسات الأ تٍألت وعاؾٛ ٔساٟن اإلعالً التقمٗدٖٛ ٔاملساتزد،ٛ لقؽااٖا   ايٕر األٔه: 

املرأٚ العربٗٛ ٔالسعٕدٖٛ

إىل التعاارل عمااٜ ٌصاااا  ٔالااأ ِاادهت   ً(2016)دراسااٛ  .1

ً( 2012ةٗ  املرشزل لمكٌٕنيرس; الأ سبقت اٌتتابات فمي الٍٕان األورٖك٘ عاً )

عماااٜ وٕقااا  التٕاظااان االحتىااااع٘ تااإٖرت   ٔتقٗاااٗي واااا إةا كاٌااات ٍِااااك هااارٔص ةات داللاااٛ  

ٛ  هٗىاا ٖتعماع   إرعاٟٗٛ يف اخٛ   ٔوؽىُٕ تنيرٖدات املرشزل وَ اللكٕر ٔاإلٌاج; ٔخاظا 

با  قؽاٖا املرأٚ    ٔةله باهرتاض أُ الب٠ٗٛ االٌتتابٗٛ; سٗكُٕ اا تاي،ري  كابري  عماٜ واا إةا     

كاااُ املرشاازُٕ ٖتخّاإُ ماإ التنيرٖااد السااميب يف تٍااأه القؽاااٖا السٗاسااٗٛ   ٔوٍاقصااٛ وااا  

 ٖسىٜ ن  قؽاٖا املرأٚ  عمٜ تٕٖرت. 
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لااْ تااي،ري وباشاار عمااٜ أساامٕن تٕاظاان    وااتنيري الٍاإع   كاااُ  ٔقااد أظّاارت الدراسااٛ أُ   

 ُ املرشاازات ٖنيااردُ أكتاار بكااتري   عمااٜ  اارار ااخاإً  وااَ    املرشاازل عمااٜ تاإٖرت; رٗااث أ

ٌظراَّٟ وَ الرحاه   ٍٖٔاقؽُٕ القؽاٖا السٗاسٗٛ العاوٛ مبعاده أعماٜ بكاتري   ٔتركاه     

 الٍساٞ أكتر عمٜ  قؽاٖا املرأٚ .  

رل عمٜ القؽاٖا االحتىاعٗٛ لمىارأٚ  ( ٔالأ ِدهت إىل التع2016ًاؿسُٕ)دراسٛ  .2

     ٘ –اؾىٗماٛ  -السعٕدٖٛ ٔكٗفٗٛ وعاؾتّا يف ا االت االلكرتٌٔٗاٛ الٍسااٟٗٛ ِٔا٘ )ساٗدت

ً    ٔةله واَ خااله التعارل عماٜ حاٍي كاتا  املٕاؼاٗ  املطرٔراٛ         2014ِ٘ (; خاله عاً 

واا ٖما٘:    لمقؽاٖا ٔاالشكاه التزرٖرٖاٛ الاأ تٍألات ِالٓ القؽااٖا    ٔخمعات الدراساٛ إىل       

كصفت الدراسٛ اِتىاً العٍعر الٍساٟ٘ يف كتماه ا االت االلكرتٌٔٗاٛ بقؽااٖاَِ واَ      

خاله ٌسبٛ ؼرٖر املٕاؼاٗ  لمعٍعار الٍسااٟ٘ أكاا واَ الالكٕر    ٔارتمات قؽااٖا الاهٔاذ          

كقؽٗٛ احتىاعٗٛ لمىرأٚ املرتبٛ االٔىل يف فمٛ ساٗدت٘ ٔاؾىٗماٛ االلكرتٌٔا٘    ،اي قؽاٗٛ      

سٗاسااٗٛ لمىاارأٚ     ،ااي حاااٞت قؽااٗٛ العىاان لمىاارأٚ    أوااا القؽاااٖا االحتىاعٗااٛ      املصاااركٛ ال

كااالهٔاذ ٔالطااالص ٔاـماا  ٔاملّاار ٔ ااري ةلااه هقااد تٍألتّااا املٕاقاا  بصااكن حهٟاا٘ ٔلااٗي        

 أساس٘.

التعاارل عمااٜ قؽاااٖا املاارأٚ السااعٕدٖٛ يف   ٔالااأ ِاادهت إىلً( 2015عاااور) دراسااٛ  .3

عًٗا إىل ٔؼااا  تعااإرت وتكاوااانت عاااَ أبعااااد الطاااره العااازاهٛ التقمٗدٖاااٛ ٔاإللكرتٌٔٗاااٛ   سااا

اإلعالواا٘ لقؽاااٖا املاارأٚ السااعٕدٖٛ   ٔةلااه وااَ خاااله ٔظااه   ٔؼمٗاان   ٔتفسااري وعاؾااٛ    

العاازه بٍىطّٗااا: التقمٗاادٙ; وتىتم ااا يف ظاازٗفأ الرٖاااض   ٔعكاااظ   ٔاإللكرتٌٔاا٘;        

ً( 2013هااٖار ) وتىتم ا يف ظزٗفأ سبع   ٔظدٝ; خااله الفارتٚ الهوٍٗاٛ املىتادٚ واَ شاّر       

ً(    ٔاعتىااادت الدراساااٛ عماااٜ وٍّخااا٘ املساااي اإلعالوااا٘       2013إىل ٌّاٖاااٛ شاااّر ٖٕلٗااإ )  

ٔالتزمٗن املقارُ   ٔظىي لمدراسٛ اساتىارٚ ؼمٗان وؽاىُٕ   ٔقاد خمعات الدراساٛ إىل واا        

ٛ -ٖماا٘: أُ العاازه السااعٕدٖٛ    ساإاٞ التقمٗدٖااٛ أً اإللكرتٌٔٗااٛ اِتىاات     -عٍٗااٛ الدراساا

ٛ  -بصكنت وتقارن   ٔركهت العزه الساعٕدٖٛ   مبٕؼٕعات املرأٚ عماٜ   -عٍٗاٛ الدراسا

القؽاٖا التعمٗىٗٛ بصكنت كبريت   ٔكلله القؽااٖا االحتىاعٗاٛ   ٔاالقتعاادٖٛ   يف رال     
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اِتىااات العااازه اإللكرتٌٔٗاااٛ بقؽااااٖا املااارأٚ األوٍٗاااٛ; ٔالاااأ  مااات قؽااااٖا ٠ِٗاااٛ األوااار   

واَ القؽااٖا رظا٘ باِتىااً كابري واَ       باملعرٔل ٔالٍّ٘ عَ املٍكار   كىاا أُ ِالا الٍإع     

القراٞ; رٗث رظٗت بيعمٜ ٌسبٛ وَ التعمٗقات ؼىَ ِالا اإلطاار   كىاا أباٌات الٍتااٟد أُ      

ٛ  -وٕقه العزه الساعٕدٖٛ   ًٗاا ػاآ املارأٚ ٔقؽااٖاِا   إال أُ       -عٍٗاٛ الدراسا حااٞ إهاب

 العزه اإللكرتٌٔٗٛ  م  عمّٗا الطاب  السميب. 

تّااادل إىل الكصاااه عاااَ دٔاهااا  اػاااآ الٍسااااٞ     ٔالاااأ ً(2015) دراساااٛ  .4

املاادٌٔات; ماإ اسااتتداً وٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘   ٔةلااه بتزمٗاان ٌتاااٟد املسااي لعٍٗااٛ         

( وَ الٍساٞ املدٌٔات   ٔقد أظّرت الٍتاٟد ،ال،اٛ دٔاها  تاده  الٍسااٞ     298عصٕاٟٗٛ قٕاوّا )

صاااركٛ   ٔالرتٖٔااي عااَ  إىل اسااتتداً ٔساااٟن التٕاظاان االحتىاااع٘ ِاا٘: )املعمٕوااات   ٔامل   

الااٍفي(    ٔقااد تفاإص داهاا  الرتهٗااْ عمااٜ الاادٔاه  األخاارٝ   ٔةلااه بااالتطبٗع عمااٜ واإقع٘:    

الفٗسبٕك ٔتٕٖرت   ٔعٍد الٍظر يف االختالهات بل الفٗسابٕك   ٔتإٖرت   ٔٔسااٟن التٕاظان     

االحتىااااع٘ األخااارٝ   أظّااارت الٍتااااٟد أُ الٍسااااٞ املااادٌٔات ٖاااتخَّ إىل ٔسااااٟن التٕاظااان    

ًت; لمرتٖٔي عاَ الاٍفي   ٔلكاَ ٖاتخَّ مإ الفٗسابٕك لمىصااركٛ           االحتىاع٘ بصكنت عا

 ٔتٕٖرت لمزعٕه عمٜ وعمٕوات.  

ٔالأ سعت إىل دراساٛ ساتالت املارأٚ العربٗاٛ يف ظافزات       ً(2015كٕ،ر )دراسٛ  .5

املٗاادٖا التقمٗدٖااٛ يف الفٗساابٕك    ٔاعتاادوت عمااٜ وٍظٕوااٛ وٍّخٗااٛ وركبااٛ    ٔوااهٖد وااَ         

ات الكىٗٛ ٔالكٗفٗٛ    ٔتعد يف ه٠ٛ الدراساات االساتطالعٗٛ    ٔاعتىادت عماٜ العٍٗاٛ      األدٔ

القعدٖٛ الأ ستمت يف عصر ظفزات ملٗدٖا عربٗٛ تقمٗدٖاٛ عماٜ الفٗسابٕك    ٔقاد خمعات      

الدراسٛ إىل الٍتااٟد التالٗاٛ: أُ التقاارٖر السٗاساٗٛ ؼتان املرتباٛ األٔىل يف اِتىاواات املٗادٖا         

رأٚ تمّٗاا املٕاؼااٗ  الفٍٗاٛ ٔاالحتىاعٗااٛ    كىااا بٍٗات الدراسااٛ تفأتاا ِاوااا  باال     اـاظاٛ بااامل 

العفزات; يف وستٕٝ التفاعان; إة سٗاهت ظافزات املٗادٖا العربٗاٛ الاأ تتٕحاْ إىل ةّإر         

عاارٖ  بٍساا  عالٗااٛ وااَ التفاعاان    أٖؽااا ٍٖتاارا املسااتتدوُٕ الرحاااه يف التفاعاان راإه      

وااَ الٍساااٞ    كىااا أٔؼاازت اػاِااا لاادٝ املسااتتدوات       التقااارٖر اـاظااٛ باااملرأٚ أكتاار   

 الستعىاه األمساٞ املستعارٚ.  
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إىل التعاارل عمااٜ األطاار الااأ تقاادً وااَ خالاااا   ِاادهتً( 2012عبااد ا ) دراسااٛ  .6

قؽاٖا املرأٚ يف ظازه الدراساٛ   باإلؼااهٛ إلا٘ دراساٛ وادٝ تي،رِاا بالسٗاساٛ التزرٖرٖاٛ          

ؼمٗان اإلطاار اإلعالوا٘   ٔالتعارل عماٜ قؽااٖا       لعزه الدراساٛ   ٔةلاه يف ؼإٞ ٌظرٖاٛ     

ٔوٕؼاإعات املاارأٚ املقدوااٛ يف ظاازه الدراسااٛ   ٔالتعاارل عمااٜ أِااي األرااداج ٔالقؽاااٖا       

املتعمقاااٛ بااااملرأٚ يف ظااازه الدراساااٛ   ٔاسااارتاتٗخٗات وعاؾتّاااا هّٗاااا   واااَ رٗاااث طاااره    

ظااد كاهاااٛ  أساابابّا   ٌٔتاٟخّااا   ٔرمٕاااا   ٔقاااد اسااتتدوت البارتااٛ واااٍّد املسااي يف ر      

وٕؼاإعات ٔقؽاااٖا املاارأٚ يف ظاازه الدراسااٛ   ٔاعتىاادت عمااٜ اسااتىارٚ ؼمٗاان املؽااىُٕ     

ًٞ واَ )  ً( 1/1/2010كيداٚ لمدراسٛ   ٔقد مت ؼدٖد الفرتٚ الهوٍٗٛ لمدراسٛ التزمٗمٗٛ ابتدا

ٛ  أخارٝ واَ ظازه الدراساٛ   بعاد       30/4/2010رتٜ ) ً(    كىا قاوت البارتٛ بيخل عٍٗا

ٍٖاٖر; لمتعرل عمٜ قؽاٖا املرأٚ الأ تٍألتّا ظزه الدراسٛ; أ،ٍاٞ ٔ بعاد  ( 25أرداج ،ٕرٚ )

ً(    31/3/2011ً( رتااٜ )1/2/2011ٍٖاااٖر   ٔؼااددت ِاالٓ الفاارتٚ وااَ )  25أرااداج ،اإرٚ 

ٔتٕظمت الدراسٛ إىل عدٚ ٌتاٟد أِىا :ارتمت حرٖادٚ األِاراً املرتباٛ األٔىل واَ بال ظازه       

  ً %( واَ إةاال٘ واا ٌصار يف     46.6بقؽااٖا املارأٚ بٍسابٛ )    الدراسٛ; وَ رٗث كتاهاٛ االِتىاا

ظزه الدراسٛ خاله الفرتٚ التزمٗمٗٛ   كىا أباٌات الٍتااٟد أُ القؽااٖا االحتىاعٗاٛ حااٞت      

%(    ٖمّٗاااا 30.5يف وقدوااٛ اِتىاواااات قؽااااٖا املااارأٚ بعااازه الدراساااٛ   ٔبمنيااات ٌسااابتّا ) 

ا القؽاااٖا القإٌٌٗااٛ اـاظااٛ باااملرأٚ  %   ٖمّٗاا22.7القؽاااٖا التقاهٗااٛ اـاظااٛ باااملرأٚ بٍساابٛ  

%(    ٖمّٗاااا القؽااااٖا  12.4%(    ٖمّٗاااا القؽااااٖا االقتعاااادٖٛ لمىااارأٚ بٍسااابٛ )   19.9بٍسااابٛ )

%(    يف راال حااٞت القؽااٖا السٗاسااٗٛ يف   7.3العازٗٛ لمىارأٚ يف املرتبااٛ اـاوساٛ بٍسابٛ )    

مٗمٗاٛ أُ ظازه الدراساٛ    %(    كىا أظّرت ٌتاٟد الدراسٛ التز7.2املرتبٛ السادسٛ بٍسبٛ )

 .مل تّتي كترًيا ببٗاُ األسبان   ٔالٍتاٟد   ٔاؿمٕه; لمىٕؼٕعات ٔالقؽاٖا املتعمقٛ باملرأٚ

ٔالاأ ِادهت إىل التعارل عماٜ قؽااٖا املارأٚ الاأ تطاره          ً(2012اؿربا٘)  دراسٛ  .7

عماٜ ظاافزات الفٗساابٕك; وركااهٚ عمااٜ قاارٔن  خمِٕاا تعاادٙ  الاالٙ تعااد قؽااٗٛ املاارأٚ هٗااْ   

ٗ اِااده     ٔالتعاارل عمااٜ األِاادال الااأ ٖسااعٜ اااا القاارٔن; وااَ خاااله طااره قؽاااٖا  ا أساساا

املرأٚ   ٔالكصه عَ ودٝ اتفاص أسامٕن الطاره; ٔاملعاؾاٛ لقؽااٖا املارأٚ واَ القاٗي العاواٛ         
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لمىختى    ٔؼدٖد وا إةا كاُ ٍِاك تنيري يف ٌٕع قؽاٖا املارأٚ املطرٔراٛ بالفٗسابٕك; عىاا     

ٔتعد ِالٓ الدراساٛ ؼاىَ الدراساات الٕظافٗٛ الكٗفٗاٛ; الاأ تعتىاد          ِٕ بٕساٟن اإلعالً  

عمااٜ الااٍغ أكتاار وااَ اعتىادِااا عمااٜ األرقاااً   رٗااث اسااتتدوت أساامٕن دراسااٛ اؿالااٛ      

ٔستماات عٍٗااٛ البزااث يف قاارٔن  خمِٕااا تعاادٙ  عمااٜ وٕقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘ هٗساابٕك     

لتسااخٗن بااالقرٔن; لٗسااّن ةلااه  ٔاعتىاادت الدراسااٛ عمااٜ املالرظااٛ باملصاااركٛ; ٔةلااه يف ا  

املقابماٛ شابْ املفتٕراٛ     باإلؼااهٛ إىل وعرهٛ أبرً القؽاٖا ٔاملٕاؼٗ  الاأ ٖاتي طررّاا   ِالا     

 عا اااته   ٔالاٖد اإللكرتٌٔ٘   ٔتٕظمت الدراسٛ إىل عدٚ ٌتاٟد أِىّا: 

ٛ -أُ أ ماا  القؽاااٖا الااأ طرراات لمٍقاااط بااالقرٔن        عمااٜ وٕقاا    -قاان الدراساا

طررت عا العزه   ٔاإلةاعٛ   ٔالتمفهُٖٕ   لكَ مبٍاقصتّا عاا الفٗسابٕك   الفٗسبٕك 

األكتاااار إؿاًرااااا   ٔأكتاااار حدٖااااٛ; عمااااٜ اؿىمااااٛ أُ تعاااان األظاااإات  القاااااٟىُٕٖطىااااي 

لمىس٠ٕلل   ٔٔالٚ األوار   ٔستان أبارً ِالٓ القؽااٖا يف ًٔاذ العانيريات واَ كباار الساَ            

لمسااٗارٚ   ٔأُ ٍِاااك إِىال ااا لمقؽاااٖا املنيٗبااٛ عااَ  هااتي فاااالت العىاان لمىاارأٚ   قٗااادٚ املاارأٚ

اإلعالً التقمٗدٙ   ِٜٔ رقٕص املارأٚ املعٗماٛ   ٔرقإص املارأٚ ًٔحاٛ املارٖ    ٔرقإص املارأٚ         

القرٖٔااٛ   ٔاملاارأٚ الفقااريٚ   ٔاملعٍفااٛ   كىااا أظّاارت الدراسااٛ أُ قؽاااٖا املاارأٚ   ٔظاإرتّا  

عااالً التقمٗدٖااٛ   مل تااتنيري   باان حاااٞ اإلعااالً املرسإوٛ اااا; وٍاال سااٍل طٕٖمااٛ يف ٔساااٟن اإل 

اؾدٖد; لٗؤكد عمّٗا   هاملرأٚ الًٕٗ وَ خاله االٌفتااه الفؽااٟ٘ حااٞت لرتساي وهٖاًدا واَ       

 التسطٗي عَ قؽاٖاِا ٔاِتىاواتّا. 

إىل تسامٗ  الؽإٞ عماٜ املادٌٔات الٍسااٟٗٛ       ٔالأ ِادهت ً(2010اـطٗ  )دراسٛ  .8

٘   وكتااإن    ٔوعرهاااٛ وساااتٕٝ املصااااركٛ األردٌٗاااٛ يف  األردٌٗاااٛ عماااٜ املٕقااا  اإللكرتٌٔااا 

املدٌٔات العربٗٛ اإللكرتٌٔٗٛ يف ِلا املٕق  اإللكرتٌٔ٘ ؼدًٖدا   ٔكلله وعرهاٛ وساتٕٝ   

وصاركٛ املرأٚ األردٌٗٛ يف املدٌٔات اإللكرتٌٔٗٛ األردٌٗٛ   ٔالتعرل عمٜ أِي قؽااٖا املارأٚ   

واااَ خااااله  -ةا كااااُ لإلعاااالً اإللكرتٌٔااا٘   الاااأ تٍألتّاااا يف ،ٍاٖاااا تااادٍٖٔاتّا   ٔواااا إ   

دٔر يف تنيااٗري العاإرٚ الٍىطٗااٛ لمىاارأٚ; كٌٕااْ اإلعااالً الباادٖن يف ظاان التقاادً       -املاادٌٔات

التكٍٕلٕح٘   أً أٌْ ٖساعد عمٜ ترسٗ  العٕرٚ الٍىطٗاٛ بصاكنت أٔ باٍخرت   ٔاساتتدوت     
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عٍٗاٛ الدراساٛ    الدراسٛ وٍّد املسي اإلعالو٘; باستتداً وٍّد ؼمٗان املؽاىُٕ   ٔتكٌٕات   

وَ أبرً املدٌٔات اإللكرتٌٔٗٛ الٍساٟٗٛ األردٌٗاٛ عماٜ املٕقا  االلكرتٌٔا٘   وكتإن  ٔالاأ       

( ودٌٔاٛ   ٔاعتىادت الدراساٛ عماٜ بطاقاٛ ؼمٗان       45تتٍأه قؽاٖا املرأٚ   ٔقد بماغ قٕاوّاا )  

ملارأٚ يف  ايتٕٝ كيداٚ  اا   ٔقد خمعت الدراسٛ إىل الٍتاٟد التالٗٛ: أُ وستٕٝ وصاركٛ ا

املاادٌٔات الٍساااٟٗٛ; ٖعتااا قمٗم ااا وقارٌااٛ مبصاااركٛ الرحاان يف عااامل التاادَٖٔ األردٌاا٘   ٔأُ     

ٍِااك قعاإًرا يف تٍااأه قؽاااٖا املاارأٚ بصااكن خاااػ   ٔقااد ارتماات قؽاااٖا التٍىااٗ  املرتبااٛ  

األٔىل وَ اِتىاً املدٌٔات األردٌٗات   ٖمّٗا قؽاٖا فتى  اللكٕر   ٖمّٗاا قؽااٖا العٍاه      

ّٗاااا قؽااااٖا الاااهٔاذ   هقؽااااٖا املااارأٚ واااَ طاااالص   ٔخمااا    ٔتعماااٗي   ٔعىااان   ٌٔفقاااٛ        ٖم

ٔوسااأاٚ   كىااا تاابل أُ املاادٌٔات األردٌٗااات مل ٖسااترُ اإلعااالً اإللكرتٌٔاا٘ اؿاادٖث       

ـدوٛ قؽاٖاَِ   ٔأُ دٔر املرأٚ وا ًاه قدًٔدا يف اإلعالً اإللكرتٌٔ٘ اؿار   ٔواا ٖاهاه    

-ا أظّارت الٍتااٟد ٔحإد اػاآ  قاٖاد  رإه قؽااٖا املارأٚ         وىن والوي ةكٕرٖٛ   كى

 . -وٕؼٕع البزث

ٔالأ ِدهت إىل ٔؼ  قؽاٖا املرأٚ وٕؼإع الدراساٛ   ً( 2009عبد اؿمٗي)  دراسٛ .9

)التعمٗي    العىن    املصاركٛ السٗاسٗٛ    التىكل( يف العزه املعرٖٛ   ٔةله يف ظان  

يمٗاٛ   ٔالتعارل عماٜ وادٝ االخاتالل; سإاٞ هٗىاا بال         املتنيريات العاملٗاٛ   ٔاإلقمٗىٗاٛ   ٔا  

العااازه املعااارٖٛ )قٕوٗاااٛ   رهبٗاااٛ    وساااتقمٛ( يف اآلراٞ   ٔٔحّاااات الٍظااار مااإ تماااه        

القؽااااٖا   أٔ هٗىاااا بااال كااااتيب املقااااالت )ةكااإر    إٌااااج(   إىل حاٌااا  قألاااٛ ٔؼااا     

ٚ; يف ظااان الاااتنيريات  تٕظاااٗات ; لتفعٗااان دٔر العااازاهٛ املعااارٖٛ يف االِتىااااً بقؽااااٖا املااارأ    

املعاظاارٚ   ٔقااد اقتعاارت الدراسااٛ عمااٜ قؽاااٖا املاارأٚ يف العاازه املعاارٖٛ: )القٕوٗااٛ            

ً(   ٔقد اتبعت الدراسٛ املاٍّد الٕظاف٘ التزمٗما٘      2007ٔاؿهبٗٛ   ٔاملستقمٛ( خاله عاً )

ٔةله وَ خاله وسي األدبٗاات املتعمقاٛ مبٕؼإع الدراساٛ   كىاا اساتعاٌت بيسامٕن ؼمٗان         

يتٕٝ   ٔتٕظامت الدراساٛ إىل عادٚ ٌتااٟد أِىّاا: انفااض ٌسابٛ االِتىااً بقؽااٖا املارأٚ           ا

   ٔأُ ٍِااااك -عٍٗاااٛ الدراساااٛ-بنظااادارات العااازه املعااارٖٛ  -وٕؼااإع الدراساااٛ-

ًِااا عاو ااا وؤٖااًدا لقؽاااٖا املاارأٚ   كىااا تاابل أُ قؽااٗٛ الااتىكل كاٌاات وااَ أكتاار          اػا
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اٖا اِتىاًوا يف العزه عىًٕوا   ٖمّٗا قؽٗٛ املصاركٛ السٗاسٗٛ يف املرتبٛ التاٌٗٛ واَ  القؽ

 درحٛ االِتىاً   يف رل مل تٍن قؽٗٛ التعمٗي رظًّا ٔاهًرا وَ االِتىاً.  

ٔالااأ ِاادهت إىل الكصااه عااَ ظاإرٚ املاارأٚ يف ٔساااٟن       ً(2007أمحااد) دراسااٛ  .10

ٖقااٛ الااأ تقاادً بّااا املاارأٚ يف ٔساااٟن اإلعااالً  اإلعااالً العربٗااٛ; وااَ خاااله التعاارل عمااٜ الطر 

العربٗٛ   ٔؼدٖد وا إةا كاُ اإلعالً ٖسااِي يف رساي العإرٚ الٍىطٗاٛ لمىارأٚ   ٔكالله       

التعرل عمٜ أكتر املؽاول الأ تقدوّا ٔساٟن اإلعالً العربٗٛ; دعًىا لقؽٗٛ املارأٚ   ٔقاد   

تداً االسااتباٌٛ   ٔاملقابمااٛ  اعتىااد البزااث عمااٜ وااٍّد وسااي ةّاإر ٔساااٟن اإلعااالً; باساات     

( وفااردٚ. ٔقااد 64كايدٔات عتٗااٛ   ٔساات دراسااٛ ِاالا البزااث عمااٜ عٍٗااٛ عرؼااٗٛ قٕاوّااا ) 

%(    ٔأُ ظاإرٚ 5   95أظّارت الدراسااٛ أُ ظاإرٚ املاارأٚ يف ٔساااٟن اإلعااالً ساامبٗٛ بٍساابٛ ) 

 .ٚ هق املرأٚ تتىتن يف الهٍٖٛ   ٔأدٔات املكٗاذ   ٔالرقغ   ٔالمّٕ; دا حعن وٍّا ظٕر

 

الدراساااات الاااأ تٍألااات اساااتتداوات املااارأٚ لصااابكات التٕاظااان     ايااإر التااااٌ٘: 

 االحتىاع٘   ٔٔساٟن اإلعالً اؾدٖد   ٔاإلشباعات املتزققٛ وٍّا:

ِادهت  ً( 2015إدارٚ التٍىٗٛ األسرٖٛ يف ًٔارٚ األٔقاال بدٔلاٛ الكٕٖات )    دراسٛ  .1

املااارأٚ   ٔسكٍّٗاااا واااَ الٍااإار٘   إىل بٗااااُ وااادٝ تاااي،ري ٔسااااٟن االتعااااه اؿدٖتاااٛ; عماااٜ    

االقتعااادٖٛ   ٔاالحتىاعٗااٛ   ٔالتعاارل عمااٜ واادٝ اسااتتداً شاابكات التٕاظاان   ٔقٗاااس     

وقدار استتداوّا لٕساٟن االتعاه اؿدٖتٛ   ٔالتعرل عمٜ وا إةا كاٌت ٍِاك عالقاٛ بال   

      َ  فىٕعٛ وَ املتنيريات الصتعٗٛ لمىرأٚ   ٔدرحاٛ اساتتداً ِالٓ الٕسااٟن   ٔالكصاه عا

( حّاات   7( وٕاطٍاٛ يف ) 500أبعادِا اإلهابٗٛ عمّٗا   ٔ مات عٍٗاٛ عصإاٟٗٛ تتكإُ واَ )     

ٛ    تااارتأه أعىاااارَِ بااال )    %( واااَ الٍسااااٞ    39.4( عاًواااا   ٔاتؽاااي أُ )  45ٔ 20ركٕوٗااا

( 6الكٕٖتٗات ٖقؽل رب  ٖٕوَّ يف استتداً براود التٕاظن االحتىاع٘   أٙ أكتار واَ )  

لٍتاٟد أُ أكتار الف٠اات الٍسااٟٗٛ العىرٖاٛ   وتٕساط ا   الساتتداً       ساعات  ٖٕوًٗا   أظّرت ا

( هاايكتر   45( هيقاان   ٔأقمااّا اسااتتداًوا ِااَ ه٠ااٛ ) 25ٔساااٟن االتعاااه اؿدٖتااٛ ِاا٘ ه٠ااٛ ) 

ٔبٍٗت أُ أكتر الف٠ات العىرٖٛ الستتداً شبكات التٕاظن اؿدٖتٛ; ه٠ٛ العاًباات   هٗىاا   
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ٔساااٟن االتعاااه اؿدٖتااٛ   ٔأشااارت إىل أُ كاٌاات ه٠ااٛ املطمقااات أقاان وااَ رٗااث اسااتتداً  

الطالبااات ِااَ أكتاار الف٠ااات اسااتتداًوا لٕساااٟن التٕاظاان اؿدٖتااٛ   ٖمااَّٗ املٕظفااات   ،ااي  

املتقاعدات   ٔبٍٗت أُ اؾاوعٗات َِ أكتر الف٠ات استتداًوا لصبكات التٕاظان   ٔأقان   

لدراساااٛ أُ برٌااااود  الف٠اااات طالباااات الدراساااات العمٗاااا   ٔاملررماااٛ املتٕساااطٛ   ٔأهاااادت ا     

 ٔاتسااان  ِاإ أكتاار الااااود اسااتتداًوا وااَ قباان املاارأٚ الكٕٖتٗااٛ   ٖمٗااْ اإلٌسااتنيراً   ،ااي    

تٕٖرت   ٔهٗسبٕك. ٔأشارت إىل ٔحٕد عالقاٛ طردٖاٛ إهابٗاٛ بال ٔسااٟن االتعااه اؿدٖتاٛ          

(.% 30%(    ٔاالحتىاعٗٛ بٍسبٛ ) 29ٔسكل املرأٚ وَ الٍارٗتل االقتعادٖٛ بٍسبٛ )

ٔالااأ ِاادهت إىل التعاارل عمااٜ اػاِااات طالبااات حاوعااٛ  ً (2014الاالٖ  ) دراسااٛ .2

املمه سعٕد; مٕ شبكات التٕاظان االحتىااع٘   ٔالكصاه عاَ اإلشاباعات املتزققاٛ واَ        

ةله   ٔقد اتبعت الدراسٛ وٍّد املسي اإلعالو٘   ٔطبقت عماٜ عٍٗاٛ عٍقٕدٖاٛ وكٌٕاٛ واَ      

ظاوعااٛ املمااه سااعٕد   ٔمت اسااتتداً االسااتبٗاُ   ( وفااردٚ وااَ طالبااات البكااالٕرٖٕس   483)

كااايداٚ ؾىااا  البٗاٌاااات   ٔتٕظااامت الدراساااٛ إىل عااادٚ ٌتااااٟد أِىّاااا: أُ ٌسااابٛ اساااتتداً    

%(    ٌٔسابٛ اساتتداوَّ ملٕقا  )تإتري( بمنيات      95الطالبات اؾاوعٗات ملٕق  )ٖٕتٕٗن( بمنيت )

فؽاامٛ لمطالبااات   %(    ٔأُ أكتاار أشااكاه الصاابكات االحتىاعٗااٛ بصااكن عاااً; ٔامل     88)

+(    ،اي املٍتادٖات   ،اي    (    ،اي     ،اي )  اؾاوعٗات ِ٘: )

   كىاا أٔؼازت       ،اي      ،ي     ،ي ( )

الٍتاٟد أُ وتابعٛ الطالبات اؾاوعٗات أل م  وٕؼٕعات وٕقع٘: )تٕٖرت   ٔ ٖٕتٕٗن( كاٌت 

املٕؼإعات )التخارٖاٛ   اؿقٕقٗاٛ   ٔالقإٌٌٗاٛ   ٔالرٖاؼاٗٛ( كاٌات املتابعاٛ         ورتفعٛ   أوا

(   كاٌاات املتابعااٛ وتٕسااطٛ    اااا وتٕسااطٛ   بٍٗىااا أ ماا  وٕؼاإعات وٕقاا  )  

عاادا )املٕؼاإعات االحتىاعٗااٛ( هىتااابعتَّ اااا عالٗااٛ   ٔوٍتفؽااٛ لمىٕؼاإعات )اؿقٕقٗااٛ    

 ُ أِااي اإلشااباعات املتزققااٛ لمطالبااات اؾاوعٗااات; وااَ     ٔالقإٌٌٗااٛ   ٔالرٖاؼااٗٛ(   ٔتاابل أ

استتداوَّ لمصبكات االحتىاعٗٛ; ِ٘ وساعدتَّ عمٜ قؽاٞ ٔقت الفراغ باملرتباٛ األٔىل    

،ي وساعدتَّ عمٜ وعرهٛ وعمٕوات عاَ الٕاقا  الاراَِ   ،اي البزاث عاَ التسامٗٛ ٔالرتهٗاْ           

دٔاه  الساااتتداً الصااابكات ٔأشاااارت الٍتااااٟد إىل أُ قؽااااٞ ٔقااات الفاااراغ; ِااإ أكتااار الااا  
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االحتىاعٗٛ   ،ي لمبزث عَ التسمٗٛ ٔالرتهْٗ   ،ي لالطالع عماٜ ،قاهاات كتمفاٛ   ٔأٔظات     

الدراسٛ بنحراٞ عٕج وتعمقاٛ مبصااركات املارأٚ يف الصابكات االحتىاعٗاٛ   ٔعادً قعار        

الدراسات عمٜ كٌّٕا وستّمكٛ لمىزتٕٝ.  

عماااٜ دٔاهااا  تعااارض الطالباااات ٔالاااأ ساااعت إىل التعااارل  ً(2014رساااَ )دراساااٛ  .3

اؾاوعٗاات لمىٕاقاا  اإللكرتٌٔٗاٛ الٍساااٟٗٛ العربٗاٛ; وااَ عٍٗاٛ وااَ الطالباات يف إطااار واادخن      

االسااتتداوات   ٔاإلشااباعات   ِٔاادهت الدراسااٛ إىل التعاارل إىل عااادات ٔأ اااا تعاارض     

ققاٛ واَ   الطالبات لمىٕاق  االلكرتٌٔٗٛ العربٗٛ الٍسااٟٗٛ; ٔدٔاها  التعارض ٔاإلشاباعات املتز    

ِاالا التعاارض   ٔاسااتتدً البارااث وااٍّد املسااي اإلعالواا٘   ٔطبقاات عمااٜ عٍٗااٛ عصاإاٟٗٛ      

( وفااردٚ وااَ اياهظااات اـىااي مبىمكااٛ البزاارَٖ   رٗااث اعتىاادت  300بسااٗطٛ قٕاوّااا )

الدراسٛ عمٜ أداٚ االستبٗاُ; كيداٚ ؾى  البٗاٌات   ٔقد تٕظمت إىل عدٚ ٌتاٟد أِىّاا: أُ  

بعَ املؽاول الٍساٟٗٛ عمٜ املٕاق  اإللكرتٌٔٗاٛ الٍسااٟٗٛ العربٗاٛ ٌاادًرا;      البٗٛ املبزٕ،ات ٖتا

ًٌااا وااا ٌساابتْ )  51.33بٍساابٛ ) %(    ٔبصااكنت داٟاايت بٍساابٛ  33.00%(    بٍٗىااا ٖصاااِدِا أرٗا

%(    ٔأٔؼزت الٍتاٟد دٔاه  استتداً الطالباات اؾاوعٗاات لمىٕاقا  اإللكرتٌٔٗاٛ;     15.00)

لتسمٗٛ   ٔسؽٗٛ ٔقت الفاراغ  يف وقدواٛ العباارات املتعمقاٛ بادٔاه       ٔالأ ستمت هٗىا ٖم٘:  ا

(    ٖمّٗااا داهاا  الااتعمي  2.47الطالبااات اؾاوعٗااات لمىٕاقاا  اإللكرتٌٔٗااٛ مبتٕساا  رساااب٘ )  

(     التعاارل عمااٜ أراادج املٕؼااات ٔاألًٖاااٞ   2.41ٔالتقاهااٛ بٕحااْ عاااً; مبتٕساا  رساااب٘ )  

(   2.35عمي وّارات حدٖادٚ  مبتٕسا  رسااب٘ )   (     أت2.36ٔا ِٕرات  مبتٕس  رساب٘ )

(    ترشاادٌ٘ يف راان املصااكالت الااأ تاإاحّين   2.31 عكااي التعاإد  مبتٕساا  رساااب٘ ) 

(    2.17(     التعاارل عمااٜ رقاإق٘ ٔٔاحبااات٘  مبتٕساا  رساااب٘ ) 2.29مبتٕساا  رساااب٘ )

ًٗا بااال وعاااده اساااتتداً الط   الباااات ٔأظّااارت الٍتااااٟد ٔحااإد عالقاااٛ ارتباطٗاااٛ دالاااٛ إرعااااٟ

اؾاوعٗاااات لمىٕاقااا  اإللكرتٌٔٗاااٛ   ٔالااادٔاه  املتعمقاااٛ بّااالا االساااتتداً   ٔٔحااإد عالقاااٛ  

ًٗا يف وعااده اسااتتداً الطالبااات اؾاوعٗااات لمىٕاقاا  اإللكرتٌٔٗااٛ          ارتباطٗااٛ دالااٛ إرعاااٟ

 ٔاإلشباعات املرتتبٛ وَ ِلا االستتداً.
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اِااات الطالبااات ٔالااأ ِاادهت إىل التعاارل عمااٜ اػ  ً(2014عباادالعظٗي )دراسااٛ  .4

الدارسااااات باؾاوعااااات اإلسااااالوٗٛ املعاااارٖٛ; ٔالسااااعٕدٖٛ   ماااإ اسااااتتداوَّ لمىٕاقاااا       

اإلسااالوٗٛ   لمتيكٗااد عمااٜ االسااتتداً املتتعااغ وااَ قبمااَّ ااالٓ املٕاقاا    كىااا سااعت     

ملعرهٛ العٕاون املؤ،رٚ عمٜ ِالٓ االػاِاات   ٔتطرقات الدراساٛ ملقارٌاٛ اػاِاات الطالباات        

ٔتٍتى٘ ِلا الدارسٛ إىل الدراسات الٕظفٗٛ   ٔأحرٖت يف إطار وٍّد املسي   يف ا تىعل 

( وفااردٚ وااَ طالبااات اؾاوعااات اإلسااالوٗٛ     400اإلعالواا٘   ٔطبقاات عمااٜ عٍٗااٛ قٕاوّااا )    

)السعٕدٖٛ ٔاملعارٖٛ( داَ ٖدرساَ العمإً اإلساالوٗٛ بكمٗاات )الادعٕٚ ٔاإلعاالً   ٔأظإه          

ٛ  لمبزاث خااله الفارتٚ      الدَٖ ٔالصرٖعٛ(    ٔاعتىدت عمٜ اس تىارٚ االستقعاٞ كايداٚ  رٟٗسا

ً( يف وعااار   2013ً( يف الساااعٕدٖٛ   ٔشاااّر ٍٖااااٖر )2012واااَ بداٖاااٛ شاااّر دٖساااىا عااااً )

ًٗا بال الطالباات           عٍٗاٛ  -ٔتٕظمت الدراسٛ إىل عادٚ ٌتااٟد أِىّاا: ٔحإد هارٔص دالاٛ إرعااٟ

ٗمَّ ملٕاقاا  التٕاظاان  يف تعاافي اإلٌرتٌاات لعاااحل املعاارٖات   ٔيف درحااٛ تفؽاا    -الدراسااٛ

االحتىاااع٘; لعاااحل املعاارٖات أًٖؽااا   ٔعاادً ٔحاإد هاارٔص باال السااعٕدٖات ٔاملعاارٖات يف    

وعادر املعرهٛ الدٍٖٗٛ املتعمقٛ بالكت  الدٍٖٗٛ   ٔاياؼرات الدٍٖٗٛ   بٍٗىا كاٌت ٍِاك 

بالقٍٕات هرٔص وعٍٕٖٛ بل ا ىٕعتل لعاحل املعرٖات; هٗىا ىغ وعادر املعرهٛ املتعمقٛ 

الفؽاااٟٗٛ املعاارٖٛ   إةاعااٛ القااراُ الكاارٖي   العاازه اإلسااالوٗٛ   املٕاقاا  اإلسااالوٗٛ        

كىا عكست الٍتاٟد أِي القؽاٖا املستقاٚ واَ تعافي املٕاقا  اإلساالوٗٛ ِٔا٘: )الفتاأٝ         

 اؿخان   األركاً الفقّٗٛ   الرد عمٜ الصٗعٛ   قؽاٖا وعاظرٓ   ؼرٖر املرأٚ(.

ٔالاأ ِادهت إىل التعارل عماٜ أ ااا اساتتداً املارأٚ         ً(2013ٖه)عبادالعه دراسٛ  .5

املعرٖٛ لمٍس  اإللكرتٌٔٗٛ لعزاهتّا الٕرقٗٛ   ٔودٝ االستفادٚ الأ ؼققّاا; ٌتٗخاٛ االا    

االساااتتداً   إىل حاٌااا  التعااارل عماااٜ دٔاهااا  التعااارض   هؽااام ا عاااَ وعرهاااٛ اإلشاااباعات     

ٍّد املساي باالتطبٗع عماٜ املارأٚ املعارٖٛ        املتزققٛ   ٔقد اساتتدوت البارتاٛ يف دراساتّا وا    

ًٞ وَ سَ ) ٛ  وَ اإلٌاج البالنيات ابتدا ( 600( هىا هإص   بمنيات )  18ٔأحرٖت الدراسٛ عمٜ عٍٗ

وفااردٚ    تًٕعاات عمااٜ اؾىّاإر العاااً لمىاارأٚ املعاارٖٛ; دااَ ٖقطٍاإُ مبزاهظااات القاااِرٚ     

لبٗاٌات   ٔكاٌت ٌتاٟد الدراساٛ  ٔالدقّمٗٛ   ٔقٍا   ٔمت استتداً االستبٗاُ كيداٚ ؾى  ا
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ٛ   -واٖم٘: أُ الٍسبٛ األكا واَ املبزٕ،اات    %( اساتتدوَ  5    57ٔبٍسابٛ)  -عٍٗاٛ الدراسا

الٍساا  اإللكرتٌٔٗااٛ لعاازه املاارأٚ الٕرقٗااٛ   هكاااُ وااَ ٖسااتتدوُٕ الٍساا  اإللكرتٌٔٗااٛ    

ًٌاااا( بٍسااابٛ ) 22   3)داًٟىاااا( بٍسااابٛ )  ٛ أُ %(    كىاااا كصااافت الدراسااا 53   2%(    ٔ)أرٗا

حاةبٗااٛ وٕقاا  الٍسااتٛ اإللكرتٌٔٗااٛ   ٔساإّلٛ اسااتتداوّا; كاٌاات أكتاار أساابان ارتباااا    

   4املبزٕ،ااات بعاازه املاارأٚ اإللكرتٌٔٗااٛ   رٗااث رعاان عمااٜ أعمااٜ ٌساابٛ وٕاهقااٛ بٍساابٛ )   

%(    ،اي  44   8%(    ٖمْٗ أُ ظزه املرأٚ اإللكرتٌٔٗاٛ هّٗاا كان واا ّٖاي املارأٚ بٍسابٛ )       46

ٛ    ساإّلٛ التخاإاه داخاان وٕقاا  ظاازٗفٛ املاارأٚ اإللكرتٌٔٗااٛ   ٔالٕظاإه ألخبااار املاارأٚ بساارع

%(    ٔحاااااٞ يف وقدوااااٛ الاااادٔاه  الٍفعٗااااٛ السااااتتداً املبزٕ،ااااات لمٍساااا        42   4بٍساااابٛ )

اإللكرتٌٔٗٛ لعازه املارأٚ الٕرقٗاٛ املعارٖٛ; داها  وعرهاٛ وصاكالت ٔقؽااٖا املارأٚ بٍسابٛ           

ٛ   70   6وٕاهقٛ ) %(    ٖمٗاْ املسااعدٚ يف هّاي    61   4بٍسابٛ )  %(    ،ي وعرهاٛ ظاٗزات املٕؼا

%(    ،ااي تعمااي أشااٗاٞ ٔوّااارات حدٖاادٚ عااَ ٌفساا٘ كاااورأٚ;    55   8الب٠ٗااٛ ايٗطااٛ بٍساابٛ ) 

%(    ٔبالٍسبٛ لٍٕعٗٛ اإلشباعات   أشارت الٍتاٟد إىل ارتفاع ٌسابٛ إشاباعات   53   4بٍسبٛ )

     ٗ اٞ عااَ الب٠ٗااٛ ايٗطااٛ; بٍساابٛ    ايتاإٝ التٕحّٗٗااٛ   ٖٔاايت٘ يف وقاادوتّا: تعمىاات وٍّااا أشاا

%(    اكتساابت وعمٕوااات ٔوّااارات حدٖاادٚ وفٗاادٚ لألساارٚ ٔاملٍااهه;      60   5وٕاهقااٛ بمنياات ) 

   ٖمّٗااا %(50   1بٍساابٛ )%(    تهٖااد واَ وعاارهأ مبصاكالت ٔقؽاااٖا املارأٚ    53   6بٍسابٛ ) 

أُ الٍسا   إشباعات العىمٗاٛ   ،اي إشاباعات ايتإٝ االحتىاعٗاٛ   ِٔإ واا ٖصاري بادٔرٓ إىل          

اإللكرتٌٔٗٛ واَ ظازه املارأٚ الٕرقٗاٛ   واا تاهاه  اري قاادرٚ عماٜ االساتفادٚ واَ حاةبٗتّاا;             

 كٕسٗمٛ اتعاه تفاعمٗٛ.

إىل قٗااااس اساااتتداً طالباااات قساااي عماااي     ٔالاااأ ِااادهت ً(2013وعتااإص)دراساااٛ  .6

املعمٕوااات ظاوعااٛ أً القاارٝ; ملٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘   ٔاعتىاادت الدراسااٛ عمااٜ املااٍّد    

ٛ  بقساي عماي املعمٕواات;      466ٕظف٘ التزمٗم٘   ٔتكٌٕت عٍٗٛ الدراسٛ وَ )ال ( طالًباا ٔطالبا

ظاوعٛ أً القرٝ مبكٛ املكروٛ   ٔلتزقٗع ِلا ااادل اساتتدً الباراث املاٍّد الٕظاف٘      

التزمٗم٘ ;وساتعًٍٗا باالساتباٌٛ اإللكرتٌٔٗاٛ   ٔكااُ واَ ٌتااٟد الدراساٛ: أُ  البٗاٛ فتىا           

سااتتدً وٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘   ٔقااد بٍٗاات الٍتاااٟد أُ ،متاا٘ العٍٗااٛ    %( ت 94الدراسااٛ )
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(   ٖسااتتدوُٕ وٕاقاا  كتمفااٛ وااَ الصاابكات االحتىاعٗااٛ   ٔباااألخغ وٕقاا  )   

(   كىااا تٕظاامت الدراسااٛ إىل أُ اإاتااه اللكٗااٛ   حاااٞت يف املرتبااٛ      ٔوٕقاا  )

ىاااع٘   أوااا عااَ أ ااراض اسااتتداً    األٔىل كيرااد أدٔات اسااتتداً وٕاقاا  التٕاظاان االحت  

وٕاقاا  التٕاظاان االحتىاااع٘   هكاااُ  اارض النيالبٗااٛ ; التٕاظاان واا  األظاادقاٞ   ٔخمعاات  

الدراسٛ إىل فىٕعٛ وَ التٕظٗات وَ بٍّٗا: ؼرٔرٚ تفعٗان وٕاقا  التٕاظان االحتىااع٘ يف     

الكبري لدٙ  العىمٗٛ التعمٗىٗٛ   أِىٗٛ أُ تمع  اؾاوعٛ دًٔرا أكا يف تستري ِلا االِتىاً

 الطالن; مٕ استتداً شبكات التٕاظن االحتىاع٘ يف العىمٗٛ التعمٗىٗٛ.

ٔالااأ  ً(2012)  &ًٍِٗخاااٙ ٔرٔدرهٗاإً  دراسااٛ  .7

ِدهت إىل التعرل عمٜ الدٔاه  الٍفسٗٛ ٔاالحتىاعٗٛ الستتداوات طالبات اؾاوعٛ  الت 

ٛ  قٕاوّاااا )املٕؼاااٛ اإللكرتٌٔٗاااٛ   باااالتطبٗع عماااٜ عٗ ( وفاااردٚ  واااَ طالباااات اؾاوعاااٛ 264ٍااا

بصااٍنيّاٙ بالعاال   ٔاسااتتدً البارتاااُ االسااتبٗاُ اإللكرتٌٔاا٘ لمزعاإه عمااٜ املعمٕوااات    

ٔتٕظمت الدراسٛ إىل العدٖد وَ الٍتاٟد   أِىّا: ستمت عادات قاراٞٚ فاالت املٕؼاٛ هٗىاا     

%(    أقاارأ فمااٛ 72.9) ٖماا٘: أقاارأ فمااٛ ٔاراادٚ كاان شااّرَٖ   أٔ كاان ،ال،ااٛ أشااّر بٍساابٛ 

%( ٔكصااافت 8.9%(    أقااارأ فماااٛ أٔ أكتااار شاااّرًٖا بٍسااابٛ ) 18.2ٔارااادٚ شاااّرًٖا بٍسااابٛ )

ٛ  باال الاادٔاه  الٍفسااٗٛ وتاان: تعهٖااه ظاإرٚ اؾسااد   ٔاالسااتعداد     الدراسااٛ عااَ ٔحاإد عالقاا

لمىسااتقبن   ٔباال اسااتتداوات طالبااات اؾاوعااٛ  ااالت املٕؼااٛ   كىااا كصاافت ٌتاااٟد       

ًؽا أُ طالبات اؾاوعٛ تستتدً فالت املٕؼٛ   لتزقٗع إشباعات اساتّالكٗٛ  الدراسٛ أٖ

وعٍٗااٛ وتاان: اوااتالك الساام  الفاااخرٚ; الااأ تصااري إىل الٍخاااه يف اؿٗاااٚ; مبتٕساا  رساااب٘        

(    تعطاااٗين وظّاااًرا أٌٗق اااا   3.72(    تعطاااٗين شاااعًٕرا بتزقٗاااع الااالات; مبتٕسااا  )    2.70)

ٛ  باـرٔذ عَ املايلٕل; مبتٕسا  )  (    تعطٗين 3.28ٔععرًٖا; مبتٕس  ) ٛ   رٖب (    3.63وتع

 (.3.12وَ املفٗد ل٘ إٌفاص املاه يف ش٘ٞ وقع اؾاةبٗٛ بالٍسبٛ ل٘; مبتٕس  )

ٔالاأ ِادهت إىل ؼدٖاد أ اراض      ً(2011) دراساٛ   .8

ىماٛ  استتداً األهراد لصبكات التٕاظان االحتىااع٘   وا  الرتكٗاه عماٜ االختالهاات ايت      
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بال اإلٌااج ٔالاالكٕر   ٔقاد مت التطبٗاع عمااٜ وٕقا  الفٗسابٕك الاالٙ ٖعاد أراد الصاابكات         

ٛ    ٔاألكتر استتداًوا عمٜ ٌطاصت ٔاس  .  االحتىاعٗٛ األكتر شعبٗ

( وفردٚ وَ وستتدو٘ الفٗسابٕك   ٔاتبعات الدراساٛ    870تكٌٕت عٍٗٛ الدراسٛ وَ ) 

يداٚ ؾىا  البٗاٌاات الالًواٛ واَ أهاراد      وٍّد املسي   ٔاعتىدت عمٜ استبٗاُ إلكرتٌٔا٘ كا  

عٍٗٛ الدراسٛ   ٔقد أظّر ؼمٗن الٍتاٟد وا ٖم٘: أ راض االستتداً ثكَ تعاٍٗفّا ؼات   

 أرب  ه٠ات   ِٔ٘:

اؿفااااظ عماااٜ العالقاااات القاٟىاااٛ   بٍااااٞ عالقاااات  حدٖااادٚ    ٔاالساااتتداً لأل اااراض   

ات داللااٛ إرعاااٟٗٛ باال      كىااا تاابل ٔحاإد هاارٔص ة   ٔوتابعااٛ شاايُ قاادد  األكادثٗااٛ   

 .اؾٍسل يف ةٗ  األ راض امللكٕرٚ

إىل وعرهٛ استتداً طالبات التعماٗي العاال٘    ٔالأ ِدهتً (2008دوٗاط٘) دراسٛ  .9

لإلٌرتٌااات   ٔاػاِااااتَّ مااإٓ يف املدٍٖاااٛ املٍااإرٚ   ٔقاااد اتبعااات البارتاااٛ املاااٍّد الٕظاااف٘    

َ  883التزمٗم٘   ٔتكٌٕت عٍٗٛ الدراسٛ واَ )  ٛ  وا طالباات التعماٗي العاال٘ املٍتظىاات      ( طالبا

باملدٍٖاااٛ املٍااإرٚ يف املرارااان املتتمفاااٛ )الااادبمًٕ العاااال٘   ٔالبكاااالٕرٖٕس   ٔاملاحساااتري          

ٔالدكتٕرآ(   ٔمت اساتتداً االساتباٌٛ كايداٚ ؾىا  املعمٕواات   ٔقاد أظّارت أِاي ٌتااٟد          

ل ٔحإد هارٔص ةات   الدراسٛ: أُ وعظي أهراد عٍٗاٛ الدراساٛ ٖساتتدوَ اإلٌرتٌات   كىاا تاب      

ٛ  باال ٌساابٛ اسااتتداً اإلٌرتٌاات   ٔوااتنيري اؾاوعااٛ; لعاااحل حاوعااٛ طٗبااٛ             ٛ  إرعاااٟٗ داللاا

كاالله واا  وااتنيري املسااتٕٝ التعمٗىاا٘   ٔومكٗااٛ حّاااً راساإن   كىااا اتؽااي عاادً ٔحاإد  

ٛ  و  وتنيري التتعغ   ٔواتنيري العىار   ٔأُ أكتار املٕاقا  تفؽاٗم ا       ٛ  إرعاٟٗ هرٔصت ةات دالل

ٕاقاا  اـاظااٛ بصاا٠ُٕ املاارأٚ   كىااا أظّاارت الٍتاااٟد أُ اػاِااات الطالبااات ماإ           ِاا٘ امل 

 استتداً اإلٌرتٌت كاٌت إهابٗٛ.

ٔالأ ِدهت إىل التعرل عماٜ طبٗعاٛ اساتتداوات طالباات      ً(2004عبٕد ) دراسٛ  .10

اؾاوعٛ لإلٌرتٌت يف كن وَ وعر   ٔسٕرٖا   ٔوقارٌٛ ِلٓ االستتداوات   ٔوعرهٛ أٔحْ 

ٔاالخااتالل بٍّٗىااا   وااَ رٗااث الاادٔاه    ٔاإلشااباعات املتزققااٛ   ٔاعتىاادت عمااٜ   التصااابْ

( وفااااردٚ  وااااَ وسااااتتدوات اإلٌرتٌاااات يف وعاااار   ٔساااإرٖا      400عٍٗااااٛ عىدٖااااٛ قٕاوّااااا ) 
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ٔاستتدوت الدراسٛ كم ا واَ واٍّد املساي اإلعالوا٘   ٔاملاٍّد املقاارُ   كىاا اساتتدوت         

   ٔقد تٕظمت الٍتاٟد إىل واا ٖما٘: حااٞ اإلٌرتٌات     استىارٚ االستقعاٞ كيداٚ  ؾى  البٗاٌات

يف املرتبٛ التاٌٗٛ كيكتر ٔساٟن االتعااه اساتتداًوا لادٝ املبزٕ،اات   ٔحااٞ داها  البزاث        

عااَ املعمٕوااات يف وقدوااٛ الاادٔاه  الٍفٗعااٛ السااتتداً اإلٌرتٌاات   بٍٗىااا حاااٞ داهاا  التساامٗٛ        

املبزٕ،ااات الالتاا٘ مل ٖااؤ،ر اإلٌرتٌاات  ٔالرتهٗااْ يف وقدوااٛ الاادٔاه  الطقٕسااٗٛ   ٔترتفاا  ٌساابٛ

 التعمٗع عمٜ الدراسات السابقٛ  .عمٜ استتداوَّ لمعزه

وعاؾاٛ ٔسااٟن اإلعاالً التقمٗدٖاٛ   ٔاملساتزد،ٛ;       األٔه تٍأت الدراسات يف ايإر  .1

لقؽاااٖا املاارأٚ العربٗااٛ ٔالسااعٕدٖٛ  ساإاٞ كاٌاات دراسااات عربٗااٛ أٔ أحٍبٗااٛ  يف راال حاااٞت     

اساااتتداوات املااارأٚ ٕر التااااٌ٘ ورتكاااهٚ عماااٜ الدراساااات الاااأ تٍألااات  الدراساااات يف ايااا

 لصبكات التٕاظن االحتىاع٘   ٔٔساٟن اإلعالً اؾدٖد   ٔاإلشباعات املتزققٛ وٍّا.

ركهت الدراسات يف كال ايٕرَٖ السابقل عماٜ قؽااٖا املارأٚ بصاكن أساسا٘       .2

ٔوعاؾتّا يف ٔساٟن اإلعالً.

ٛ اإلطار اإلعالو٘ كىدخن ٌظرٙ  ٔكلله اؽلت أؽلت أ م  الدراسات ٌظرٖ .3

املسي وٍّخا يف إعداد البزث.

ٛ ثكَ لمدراسٛ اؿالٗٛ األستفادٚ وٍّا يف  ٔوَ خاله اإلطالع عمٜ الدراسات السابق

عدٚ ٌٕار٘ وٍّا:

      ساعدت ٌتاٟد الدراسات السابقٛ الدراسٛ اؿالٗاٛ يف تصاكٗن أِاداهّا  ٔكالله

 .يف تعىٗي استباٌٛ الدراسٛ

        االستفادٚ وَ اؾٕاٌ  الٍظرٖٛ املتعمقاٛ بالتايطري اإلعالوا٘  ٔالاأ ثكاَ أُ تفٗاد

 .الدراسٛ اؿالٗٛ

    ٘ : ٌادرٚ الدراساات الاأ تعرؼات ملعاؾاٛ قؽااٖا املارأٚ        ٔبٍاٞ عماٜ واتقادً ٖتؽاي وااٖم

 السعٕدٖٛ يف ٔساٟن اإلعالً اؾدٖد.
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اإلرطجر املنهجي للدراس 

 نوع الدراسة: 
راسااٛ يف إطااار البزاإج الٕظاافٗٛ; الااأ تسااتّدل ٔظااه االػاِااات         تٍاادرذ ِاالٓ الد 

ٔاألرااداج   ٔاألشااتاػ   ٔاملعتقاادات   ٔالقااٗي   ٔاألِاادال   ٔالتفؽااٗن   ٔاالِتىاااً       

(   رٗااث سااعت ِاالٓ   13ً   ػ2004ٔكاالله أ اااا الساامٕك املتتمفااٛ )عبااد اؿىٗااد       

 ٖرت( لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ.  الدراسٛ إىل ٔظه اػاِات الطالبات مٕ وعاؾٛ شبكٛ )تٕ

 منهج الدراسة: 
تعااد ِاالٓ الدراسااٛ وااَ ٌاإع الدراسااات الٕظاافٗٛ الااأ  ال تقااه عٍااد رااد ةاا  البٗاٌااات      

ٔإ ا ثتد فااا إىل تعٍٗه البٗاٌات ٔاؿقاٟع الأ ٖتي ةعّا ٔتسخٗمّا ٔؼمٗمّا ؼمٗال  

 ٙ إىل إوكاٌٗاٛ إظادار تعىٗىاات بصايُ      شاوال     ٔاستتالػ ٌتاٟد ٔدالالت وفٗدٚ وٍّا تاؤد

    ٔاالا ٖعاد   (113ً     ػ1983أٔ الظاِرٚ الأ ٖقًٕ البارث بدراساتّا  )رسال       املٕقه

وٍّد املسي أٌس  املٍااِد الاأ تساتطٗ  اإلحاباٛ عماٜ تسااةالت الدراساٛ   ٔؼقٗاع ِادهّا          

 الرٟٗي. 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 
ات الااأ ٖسااتّدل البارااث دراسااتّا; لتزقٗااع ٌتاااٟد  فتىاا  الدراسااٛ ِاإ فىاإع املفاارد 

الدراسااٛ   ٔثتاان ِاالا ا تىاا  الكاان   أٔ ا ىاإع األكااا لمىختىاا  املسااتّدل   ٔالاالٙ  

ّٖدل البارث لدراساتْ   ٖٔاتي تعىاٗي ٌتااٟد الدراساٛ عماٜ كان وفرداتاْ    إال أٌاْ ٖعاع            

لرتكٗاه عماٜ ا تىا  املتااه       الٕظٕه إىل ِلا ا تى  املستّدل; ٌظًرا لؽتاوتْ    هٗتي ا

ًٞا دتم اا          أٔ املىكَ الٕظٕه إلْٗ   ٔاالقرتان وٍاْ; ؾىا  البٗاٌاات   ٔالالٙ ٖعتاا عاادٚ حاه

ً   2004لمىختىااا  املساااتّدل   ٖٔمااايب راحاااات الدراساااٛ   ٔأِاااداهّا )عباااد اؿىٗاااد          

 (. 130ػ

اوعٗات; الالتا٘  ٔبٍاٞ عمٜ وا سبع; ٖتكُٕ فتى  الدراسٛ وَ الطالبات السعٕدٖات اؾ

ٖدرسااَ يف اؾاوعااٛ يف الرٖاااض   ٌٔظااًرا لؽااتاوٛ ا تىاا    قاواات البارتااٛ باانحراٞ ِاالٓ      
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

الدراسٛ عمٜ طالباات وررماٛ البكاالٕرٖٕس املٍتظىاات يف حاوعاٛ املماه ساعٕد   كىختىا          

وتاه الٓ الدراسٛ   ٔةله وَ خاله إحراٞ الدراسٛ عماٜ الطالباات الدارساات يف الكمٗاات     

لمفرع الرٟٗي لمخاوعاٛ; مبٍطقاٛ الرٖااض ;    ٔتؽاي حاوعاٛ املماه ساعٕد العدٖاد واَ          التابعٛ 

 الكمٗات العزٗٛ   ٔالعمىٗٛ   ٔاإلٌساٌٗٛ; الأ ٍٖتس  إلّٗا عدد كبري وَ الطالبات. 

ٌٔظرا لتٍٕع وسارات الدراسٛ يف حاوعٛ املمه سعٕد    هقد اعتىدت البارتٛ عماٜ العٍٗاٛ   

اسااتباٌٛ عمااٜ سااتٛ كمٗااات ستاان   50ٌات ٔةلااه وااَ خاااله تًٕٖاا   اؿعااٗٛ يف تًٕٖاا  االسااتبا

 املسارات التالج يف اؾاوعٛ ِٔ٘ : 

 املسار اإلٌساٌ٘: كمٗٛ اآلدان   كمٗٛ اؿقٕص ٔالعمًٕ السٗاسٗٛ . 

 املسار العمى٘ : كمٗٛ العمًٕ   كمٗٛ عمًٕ اؿاس  ٔاملعمٕوات.  

ٗااٛ التطبٗقٗااٛ. ٔقاواات البارتااٛ    املسااار العااز٘: كمٗااٛ التىاارٖ     كمٗااٛ العماإً الطب    

( 50( اسااتىارٚ عمااٜ الطالبااات الدراسااات يف ِاالٓ الكمٗااات خعٗعااٗا بٕاقاا  ) 300بتًٕٖاا  )

 أستباٌٛ لكن كمٗٛ.  

 أداة الدراسة: 
ٌظااًرا لطبٗعااٛ املااٍّد املسااتتدً يف ِاالٓ الدراسااٛ   هقااد مت االعتىاااد عمااٜ االسااتباٌٛ  

ٕه وٕؼااإع الدراساااٛ    ٔقاااد تكٌٕااات كااايداٚ عمىٗاااٛ ؾىااا  البٗاٌاااات واااَ املبزٕ،اااات; رااا 

 االستباٌٛ يف ظٕرتّا الٍّاٟٗٛ وَ ،ال،ٛ قأر ِ٘: 

 ٖتؽاااىَ وعمٕواااات تتعماااع مبااادٝ اساااتتداً املااارأٚ الساااعٕدٖٛ لصااابكات   : ايااإر األٔه

 ٔاإلشباعات املتزققٛ وٍّاالتٕاظن االحتىاع٘    

  : ٌٕٖ٘رت يف وعاؾاٛ  دٔر شابكٛ التٕاظان االحتىااع٘ تا     ٖتؽاىَ ِالا ايإر   ايٕر التا

 قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ الساٟدٚ يف الٕاق 

  :ٖصىن املتنيريات املتعمقٛ باـعااٟغ الصتعاٗٛ ألهاراد فتىا  الدراساٛ      ايٕر التالث

 )العىر   الكمٗٛ/املسار   املستٕٝ الدراس٘   اؿالٛ االحتىاعٗٛ(.  
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 صدق أداة الدراسة:  
 أ/العدص الظاِرٙ لألداٚ: 

َ اتفاص ايكىل   أٔ املبزٕ،ل عمٜ أُ املقٗااس   أٔ األداٚ   ظااؿٛ   ِٕ اللٙ ٖعا ع

  ْ (   ٔقاواات 430ً   ػ2004)عبااد اؿىٗااد    هعم ااا لتزقٗااع اااادل الاالٙ أعاادت وااَ أحماا

; بقساي اإلعاالً لمتيكاد واَ     (1)البارتٛ بعرض االستباٌٛ عمٜ عدد وَ أعؽاٞ ٠ِٗٛ التادرٖي 

ت   ٔواادٝ والٞوتّااا لكاان قاإر وااَ قااأر  ظاادقّا الظاااِرٙ وااَ ٌارٗااٛ ظااٗا ٛ العبااارا 

االستباٌٛ   ٔكلله ودٝ وٍاسبٛ كن عبارٚ لقٗااس واا ٔؼاعت ألحماْ   ،اي قاوات البارتاٛ        

 بنحراٞ وعظي التعدٖالت   ٔاملقرترات الأ تفؽمٕا بّا. 

بعد التيكد وَ العدص الظاِرٙ ألداٚ ن/ظدص االتساص الداخم٘ لألداٚ)العدص البٍاٟ٘(: 

البارتاٛ عساان العادص ٔهق اا لمعادص البٍااٟ٘ لالساتبٗاُ   عساان وعاوان           الدراسٛ قاوت

 التال٘:  د كاالرتباا بل الدرحٛ الكمٗٛ لكن سؤاه   ٔالبٍٕد املكٌٕٛ لْ  ٔكاٌت الٍتاٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . د. رٍاُ أمحد سمٗي: أستاة اإلعالً املصارك

 .د. رسَ قىد وٍعٕر :أستاة اإلعالً املصارك

 شريَٖ سالوٛ السعٗد :أستاة اإلعالً املساعد.د . 

 .د. سزر وعطفٜ: أستاة اإلعالً املساعد 
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

(1)حدٔه رقي

 ٖٕؼي العدص الداخم٘ لألداٚ

10.3210.2910.2510.2710.4510.5710.23

20.3320.3420.2620.2420.4720.5520.25

30.4430.4730.2630.2630.5330.5230.23

40.3640.4340.2640.2440.2940.4940.37

50.4350.3650.2650.2550.6050.34

60.4860.3560.5560.39

70.5270.3670.50

80.4280.3280.52

90.5690.30

100.58

110.54

1254

( اىل تاإهر وعاااوالت ظاادص وقبٕلااٛ لبٍاإد االسااتبٗاُ; بيساا٠متْ   1تصااري بٗاٌااات اؾاادٔه رقااي) 

 ( ِٔ٘ وعاوالت ارتباا وقبٕلٛ . 0.60-0.23املتتمفٛ   ٔترأرت بل )

 
 ثبات أداة الدراسة: 

(     اً ) وعادلاٛ ألفاا كرٌٔباا     لقٗاس ودٝ ،بات بٍٕد االستبٗاُ; باستتد

 ( ٖٕؼي الٍتاٟد : 2ٔاؾدٔه رقي )
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 (2)حدٔه رقي

 ،بات أداٚ الدراسٛ

وعاون الفا كرٌٔبا عدد البٍٕدالسؤاه

0. 1283التاس 

0. 964العاشر

0. 460اؿادٙ عصر

0. 570التاٌ٘ عصر

0. 556التالث عصر

0. 882الراب  عصر

0. 671اـاوي عصر

( ِٔا٘  0.83-0.56ٖتؽي وَ اؾدٔه أُ وعاوالت التبات أس٠مٛ االستبٗاُ   ترأرت بال ) 

 وعاوالت وقبٕلٛ اىل ورتفعٛ; وا ٖصري اىل إوكاٌٗٛ الٕ،ٕص يف ٌتاٟد االستبٗاُ . 

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة
   مت إدخاااا بعاد تروٗهِاا إىل اؿاسا  اآللا٘    ،اي       بعد االٌتّاٞ وَ ة  بٗاٌات الدراساٛ  

حااارت وعاؾتّاااا   ٔؼمٗماااّا   ٔاساااتتراذ الٍتااااٟد اإلرعااااٟٗٛ باساااتتداً برٌااااود اؿاااهً    

ٔالاأ  اإلرعاٟٗٛ لمعمًٕ االحتىاعٗاٛ:  

الت   ٔاالختباااارات   (   ٔةلاااه باااالمخٕٞ إىل املعااااو   ٖرواااه ااااا اختعااااًرا باااالروه)   

 ٔاملعاؾات اإلرعاٟٗٛ التالٗٛ:  

لمتعارل عماٜ خعااٟغ عٍٗاٛ الدراساٛ   ٔاساتخابات أهاراد        التكرارات ٔالٍس  امل٠ٕٖٛ: . 1

 العٍٗٛ عمٜ أس٠مٛ االستبٗاُ . 

لٕظه أداٞ أهراد العٍٗٛ عمٜ بٍٕد االستبٗاُ. املتٕسطات اؿسابٗٛ ٔاالمرال املعٗارٙ: . 2 
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   سعٕدٖات مٕ وعاؾٛ شبكٛ تٕٖرت لقؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛاػاِات الطالبات ال

لتزدٖااد الفاارٔص يف    )مٗاان التباااَٖ األرااادٙ االػااآ   اختبااار ؼ. 3

 االستخابٛ عمٜ بٍٕد االستبٗاُ; ٔهق ا لمتباَٖ يف املتنيريات الدثٕحراهٗٛ ألهراد العٍٗٛ . 

 ( . )مت استتداً اختبار )أقن هرص وعٍٕٙ(. 4

 .  اختبار -5

 الختبار ودٝ ،بات أداٚ الدراسٛ .  (:   وعاون ألفا كرٌٔبا  ) -6

 

 

 نتائج الدراسة امليدانية

 أوًلا النتائج العامة للدراسة 
 تٕظمت الدراسٛ  ىٕعٛ وَ الٍتاٟد أِىّا وا ٖم٘ :

.أٔؼزت الٍتاٟد أُ مثٛ تهاًٖدا ومزٕظ ا يف استتداً الطالباات ملٕاقا  التٕاظان االحتىااع٘     1

ا ومزٕظ ااا يف تاإحَّّ ماإ اسااتتداً شاابكات     بيشااكااا املتتمفااٛ    ٔأُ مثااٛ تهاٖاادً   

التٕاظن االحتىاع٘ املعٍٗٛ بٍصر ومفات الفٗدِٖٕات   ٔالعٕر   عمٜ رساان شابكات   

التٕاظن االحتىاع٘ العادٖٛ; املعٍٗٛ بايتٕٝ   ٔالارٔاب    ٔالتعمٗقاات الٍعاٗٛ أكتار        

 ٔ اص ٔدٔاها  وساتتدو٘   ِٔ٘ ٌتٗخٛ تصري بٕؼٕه إىل أُ ٍِاك تنيرًيا وستىًرا يف وٗإه ٔأة

 شبكات التٕاظن االحتىاع٘ يف ا تى  السعٕدٙ .

% وَ الطالبات أهراد عٍٗٛ الدراسٛ لدَّٖ رسان عماٜ تإٖرت      94.2ٌسبٛ أُ .بٍٗت الٍتاٟد 2

ِٔا٘ ٌتٗخاٛ تتفاع     % وَ العٍٗٛ لاٗي لادَّٖ رساان شتعا٘ عماٜ تإٖرت         5.8بٍٗىا ٌسبٛ 

الااأ أشااارت إىل تهاٖااد وعاادالت اسااتتداً  بصااكن كاابري واا  ٌتاااٟد الدراسااات السااابقٛ

السااعٕدٖل لصاابكٛ التٕاظاان االحتىاااع٘ تاإٖرت    ٔتصااري أٖؽااا إىل أُ شااروٛ الفتٗااات  

ٔالطالبات ال ؽتماه يف اساتتداواتّا االٓ الصابكٛ عاَ فتىا  املساتتدول عىٕواا            

كىااا تصااري إىل أُ شاابكات التٕاظاان االحتىاااع٘ قااد أظاابزت أرااد وتطمبااات اؿٗاااٚ     
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لؽااارٔرٖٛ سااإاٞ يف اساااتتداواتّا الٕظٗفٗاااٛ ٔالٍفعٗاااٛ أٔ يف اساااتتداواتّا ٔتٕظٗفاتّاااا   ا

 الطقٕسٗٛ .

% وااَ العٍٗااٛ ٖصاااركَ بدرحااٛ وٍتفؽااٛ عمااٜ تاإٖرت         39.1. أٔؼاازت الٍتاااٟد أُ ٌساابٛ   3

% ٖصاااركَ بدرحااٛ وٍتفؽااٛ    22.9% ٖصاااركَ بدرحااٛ ورتفعااٛ   ٌٔساابٛ     27.7ٌٔساابٛ 

لعٍٗاااٛ ٖصااااركَ بدرحاااٛ ورتفعاااٛ بصاااكن كااابري      % واااَ ا10.3حاااًدا   ٔأخااارًيا ٌسااابٛ   

% واَ العٍٗاٛ ٖصااركَ يف تإٖرت باالساي اؿقٗقا٘       76.4إىل أُ ٌسابٛ  حًدا.ٔاٌتّت الٍتااٟد  

% ٖصاركَ باسي وستعار   ِٔا٘ ٌتٗخاٛ تصاري يف ؼمٗماّا األخاري      23.6اَ   بٍٗىا ٌسبٛ 

ىاا  السااعٕدٙ; إىل ٔحاإد قاادر كاابري وااَ التطاإر ٔالااتنيري يف اسااتتداوات اإلٌاااج يف ا ت

 .لصبكات التٕاظن االحتىاع٘

.بٍٗت الٍتاٟد أُ أكتر األسبان الأ ػعن املبزٕ،ات ٖصااركَ يف شابكٛ )تإٖرت ( باساي     4

%( واَ العٍٗاٛ    ٖمٗاْ    39.2وستعار ِ٘    ملهٖد وَ اؿرٖٛ يف التعبري عاَ ٌفسا٘ بٍسابٛ )   

%( ،ي لعادً التعارض   21.7الر بٛ يف التتف٘ ٔاارٔن وَ رقابٛ املعارل ٔاألِن   بٍسبٛ )

%(    ٌٔتٗخااٛ لسااٗطرٚ التقالٗااد اياهظااٛ ٔطبٗعااٛ  18.8ملؽاااٖقات وااَ اآلخاارَٖ بٍساابٛ ) 

% هقاا  وااَ 14.5%( ٔكاٌاات ٍِاااك أساابان أخاارٝ بٍساابٛ  5.8الٍظاارٚ إىل املاارأٚ; بٍساابٛ )

 العٍٗٛ    اؼاهٛ  

ٕ % واااَ العٍٗاااٛ ٖتاااابعَ قؽااااٖ  41.1. أظّااارت الٍتااااٟد أُ ٌسااابٛ  5 ٖرت بدرحاااٛ ا املااارأٚ عماااٜ تااا

%وااَ العٍٗااٛ   22.3% وااَ العٍٗااٛ ٖتااابعَ بدرحااٛ ورتفعااٛ    ٌٔساابٛ    28.8   ٌٔساابٛ وٍتفؽااٛ

% وَ العٍٗٛ ٖتابعَ بدرحٛ ورتفعٛ بصكن 7.8ٖتابعَ بدرحٛ وٍتفؽٛ حدا    ٔاخريا  ٌسبٛ 

كبري حدا     ٔتفسر البارتٛ ِلٓ الٍتٗخٛ وَ خااله وتابعتّاا لتإٖرت; أُ انفااض ٌسابٛ      

تابعٛ ٖعٕد لقمٛ ٔحٕدظافزات ؽاغ قؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ   ٔتّاتي بٍصار        املصاركٛ امل

قؽااااٖاِا باساااتىرار    ٔكااالله ألُ قؽااااٖا املااارأٚ يف ا تىااا  الساااعٕدٙ واًالااات واااَ    

 القؽاٖا الأ تتري خالل ٔتتسي بقدر كبري وَ اـعٕظٗٛ.

ٛ تاإٖرت; تّااتي   السااعٕدٖٛ الااأ تاارٝ املبزٕ،ااات أُ شاابك    . بٍٗاات الٍتاااٟد أُ قؽاااٖا املاارأٚ    6

( 3.34قٗااادٚ املااارأٚ لمسااٗارٚ باملرتباااٛ األٔىل; مبتٕساا  رسااااب٘ )   مبعاؾتّااا ِاا٘ قؽاااٗٛ   
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( الًباا     3.17داًٟىا   ٖمّٗاا قؽااٖا الٕظااٖٛ)الٕالٖٛ( باملرتباٛ التاٌٗاٛ; مبتٕسا  رسااب٘ )       

مّٗاا  (  الًباا   ٖ 3.14ٖمّٗا قؽاٖا عىن املرأٚ السعٕدٖٛ باملرتبٛ التالتٛ; مبتٕس  رساب٘ )

( الًباا    ٖمّٗاا قؽااٖا    3.07سفر املرأٚ بدُٔ قٗاد   باملرتباٛ الرابعاٛ; مبتٕسا  رسااب٘ )     

(  الًبا   ،ي قؽٗٛ العٍاه  3.05اؿخان ٔاالختالا باملرتبٛ اـاوسٛ; مبتٕس  رساب٘ )

(  الًبا   ٖمّٗا تإل٘ املارأٚ   2.96ؼد املرأٚ السعٕدٖٛ باملرتبٛ السادسٛ; مبتٕس  رساب٘ )

(  الًبااا   ،ااي  2.63لمىٍاظاا  القٗادٖااٛ  باملرتبااٛ السااابعٛ; مبتٕساا  رساااب٘ )      السااعٕدٖٛ

(  الًبااا   ٖمّٗااا الااهٔاذ  2.58قؽااٗٛ الطااالص ٔاـماا  باملرتبااٛ التاوٍااٛ; مبتٕساا  رساااب٘ )  

(  الًبااا   ،ااي قؽااٗٛ التزاارط باملرتبااٛ 2.57املبكاار باملرتبااٛ التاسااعٛ; مبتٕساا  رساااب٘ )

لًبا     ٖمّٗا قؽاٖا االٌتتان ٔاملصاركٛ السٗاساٗٛ  ( ا2.56العاشرٚ; مبتٕس  رساب٘ )

ًٌاااا   ٔأخااارًيا قؽااااٖا املااارياج   2.06باملرتباااٛ اؿادٖاااٛ عصااارٚ; مبتٕسااا  رسااااب٘ )   ( أرٗا

ًٌا    ِٔ٘ ٌتٗخٛ تصري يف ؼمٗمّا 1.90ٔالصّادٚ باملرتبٛ األخريٚ; مبتٕس  رساب٘ ) ( أرٗا

بطاره وعظاي القؽااٖا الاأ تصانين      األخري إىل أُ شبكٛ التٕاظن االحتىاع٘ تإٖرت تّاتي   

املرأٚ السعٕدٖٛ    ٔالأ اظبزت وتارا  لمٍقااط عماٜ الصابكٛ ٔيف ا تىا  مباا ٖعاين أٌاْ        

 ٖمع  دٔرا  ِاوا يف التٕعٗٛ بّلٓ القؽاٖا ٔوعاؾتّا.

ٌٕع القؽاٖا)بصكن عاً ( املّىاٛ; الاأ ؼظاٜ باألٔلٕٖاٛ لادٝ املبزٕ،اات         .أظّرت الٍتاٟد 7

( داًٟىااا   ،ااي القؽاااٖا 3.33لرٖاؼااٗٛ باملرتبااٛ األٔىل; مبتٕساا  رساااب٘ ) ِٔاا٘ القؽاااٖا ا

( داًٟىااا  ،ااي القؽاااٖا    3.07الدٍٖٗااٛ ٔالااأ رظٗاات باملرتبااٛ التاٌٗااٛ; مبتٕساا  رساااب٘ )      

( داًٟىااا   ،ااي القؽاااٖا االحتىاعٗااٛ      3.06العاازٗٛ باملرتبااٛ التالتااٛ; مبتٕساا  رساااب٘ )  

( إطالق اا   ،اي القؽااٖا القإٌٌٗاٛ     2.76رسااب٘ ) ٔالأ رظٗت باملرتبٛ الرابعاٛ; مبتٕسا    

( أرٗاًٌا   ،ي   القؽاٖا السٗاسٛ 3.73ٔالأ رظٗت باملرتبٛ اـاوسٛ; مبتٕس  رساب٘ )

( أرٗاًٌا  ،ي قؽااٖا األًٖااٞ باملرتباٛ الساابعٛ;     2.32  باملرتبٛ السادسٛ; مبتٕس  رساب٘ )

باملرتبٛ التاوٍاٛ مبتٕسا  رسااب٘     ( أرٗاًٌا   القؽاٖا االقتعاد2.25ٖٛمبتٕس  رساب٘ )

ًٌا    2.22) أُ ٍِاك تباَٖ ٔاؼي بل طبٗعٛ القؽاٖا اـاظٛ باملرأٚ ٔتٕؼي الٍتاٟد ( أرٗا

السااعٕدٖٛ املطرٔرااٛ عمااٜ شاابكٛ التٕاظاان االحتىاااع٘ تاإٖرت ٔباال طبٗعااٛ القؽاااٖا الااأ 
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لعٍٗٛ ٔكٌّٕا ستن أٔلٕٖٛ لدٝ املبزٕ،ات    ِٔ٘ ٌتٗخٛ ثكَ تفسريِا يف ؼٕٞ طبٗعٛ ا

ستن شروٛ عىرٖٛ وعٍٗٛ    ٔكلله لٕحٕد بع  التٕحّات الٍسٕٖٛ لدٝ الٍصاطاٞ عماٜ   

 الصبكات االحتىاعٗٛ تتباَٖ و  تٕحّات ا تى .

رٗاث تٍٕعات   وعاؾاٛ قؽااٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ عماٜ شابكٛ تإٖرت          . بٍٗت الٍتاٟد أساالٗ   8

     ُ قؽاااٖا املاارأٚ   تعاااا القؽاااٖا     ِاالٓ األسااالٗ  بدرحااٛ ٔاؼاازٛ ٖٔاايت٘ يف وقاادوتّا أ

(  الًباا   ،اي  تعااا القؽااٖا     2.92املطرٔرٛ بسطزٗٛ  باملرتبٛ األٔىل مبتٕس  رسااب٘ ) 

( 2.74املطرٔرٛ بتزٗه لٕحّٛ ٌظر وعٍٗٛ   ٔاللٝ حاٞ باملرتبٛ التاٌٗٛ; مبتٕسا  رسااب٘ )  

عاارض كاهااٛ  الًبااا   ،ااي  تعاااا القؽاااٖا املطرٔرااٛ مبٕؼاإعٗٛ; وااَ خاااله التاإاًُ يف  

ًٌاااا   ٔأخااارًيا 2.22ٔحّاااات الٍظااار املتتمفاااٛ   باملرتباااٛ التالتاااٛ; مبتٕسااا  رسااااب٘ ) ( أرٗا

باملرتبٛ الرابعٛ   تعاا القؽاٖا املطرٔرٛ بعىع ٔوَ كاهٛ حٕاٌبّاا ٔابعادِاا   مبتٕسا     

ٔتصري الٍتاٟد إىل أُ  مبٛ طاب  الساطزٗٛ عماٜ وعاؾاٛ قؽااٖا      ( أرٗاًٌا  2.13رساب٘ )

السعٕدٖٛ عمٜ شابكٛ التٕاظان تإٖرت   قاد حااٞت املرتباٛ األٔىل    رٗاث أشاارت         املرأٚ 

املبزٕ،اااات إىل أُ ِااالٓ القؽااااٖا املطرٔراااٛ   تعااااا بساااطزٗٛ    ٔ  بصاااكن وتزٗاااه      

ٔاٌطباع٘. ٔرمبا تعٕد ِلٓ الٍتٗخٛ إىل أُ عاوٛ الٍااس ٍٖاقصإُ قؽااٖا املارأٚ   ٖٔبادُٔ      

 تسطٗزّا .اراٞ رٕاا بدُٔ أدلٛ; وا أدٝ إىل 

. أٔؼزت الٍتاٟد أُ األطر الأ ٖتي وَ خالاا تقدٖي    ٔوعاؾٛ قؽاٖا املارأٚ الساعٕدٖٛ     9

ٖاايت٘ يف وقاادوتّا إطااار   أُ املاارأٚ السااعٕدٖٛ يف ساابٗمّا لمزعاإه عمااٜ كاهااٛ رقٕقّااا     

(  الًبااا   ،ااي  أُ رركااٛ االظاااله االحتىاااع٘   3.01مبتٕساا  رساااب٘ ) باملرتبااٛ األٔىل;

اِا املىمكاٛ تادعي رقإص املارأٚ ٔقؽااٖاِا   باملرتباٛ التاٌٗاٛ; مبتٕسا  رسااب٘          الأ تتبٍ

(  الًبا   ،اي  أُ الؽانيٕا الاأ سارساّا املارأٚ الساعٕدٖٛ يف سابٗن اؿعإه عماٜ          2.98)

( الًبا   ،ي   أُ املرأٚ 2.78رقٕقّا خري ؼىاُ للله   باملرتبٛ التالتٛ; مبتٕس  رساب٘ )

أشكاه الظمي ٔالتىٗه   باملرتبٛ الرابعاٛ; مبتٕسا  رسااب٘     السعٕدٖٛ تتعرض لكتري وَ

( الًبا   ٔأخرًيا   أُ ٌظرٚ ا تى  لمىرأٚ الساعٕدٖٛ; واًالات كىاا ِا٘ ٔمل تاتنيري;      2.61)

ًِااا    2.47باملرتباٛ اـاوساٛ   مبتٕساا  رسااب٘ )    ًٌااا. ِٔا٘ ٌتااٟد تؤكااد أُ مثاٛ اػا ( أرٗا
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ًٗا قًٕٖا; ٔٔاؼًزا لدٝ املبزٕ،ات; بص يُ األطر الأ ٖاتي واَ خالااا تقادٖي ٔوعاؾاٛ      اهاب

قؽاٖا املرأٚ السعٕدٖٛ عمٜ شبكٛ تٕٖرت. ٔتؤكد كلله أُ ٍِااك قٍاعاات تاهداد ًٖٕواا     

بعد ًٖٕ; سٕاٞ وَ قبن املبزٕ،ات   أٔ املستتدول لصابكات التٕاظان االحتىااع٘; بايُ     

  ِ ا املاااارأٚ السااااعٕدٖٛ ساااإل ؼعاااان عمااااٜ كاهااااٛ رقٕقّااااا   ٔتٕاحااااْ كاهااااٛ قؽاااااٖا

 ٔوصكالتّا; خاله املررمٛ القادوٛ.

ٛ املارأٚ ظٕرٚوالوي.أظّرت الٍتاٟد 10 َ الاأ تتبمإر  الساعٕدٖ شابكٛ وعاؾاات ٔاقا  وا

ِاا٘  أُ املاارأٚ السااعٕدٖٛ أظاابزت إؼاااهٛ رقٗقٗااٛ لقاإٚ العىاان يف       لقؽاااٖاِا  تاإٖرت

ملارأٚ شارٖه   ( داًٟىاا  ،اي   أُ ا  2.43مبتٕس  رساب٘ ) كتمه ا االت   باملرتبٛ األٔىل;

( داًٟىاا    3.38رقٗق٘ يف كاهٛ حّٕد ٔبراود التٍىٗٛ  باملرتبٛ التاٌٗٛ; مبتٕس  رسااب٘ ) 

،ااي  املاارأٚ السااعٕدٖٛ أظاابزت وؤِمااٛ ساًوااا لمىساا٠ٕلٗٛ ػااآ ٔطٍّااا   باملرتبااٛ التالتااٛ;           

( داًٟىا   ،ي  أُ املرأٚ السعٕدٖٛ قىمٛ برتكٛ وٕرٔ،اات ٔتقالٗاد   3.37مبتٕس  رساب٘ )

(  الًباا   ،اي    2.84ه دُٔ وصاركتّا ٔهاعمٗتّا   باملرتبٛ الرابعٛ; مبتٕس  رسااب٘ ) ؼٕ

أُ املاارأٚ السااعٕدٖٛ أكتاار اٌصاانيال ا بالقؽاااٖا التقمٗدٖااٛ كاألًٖاااٞ   ٔالتخىٗاان; وقارٌااٛ      

ًٌااا.2.39  باملرتبااٛ اـاوسااٛ ٔاألخااريٚ; مبتٕساا  رساااب٘ )    بالقؽاااٖا اؾااادٚ  ٔتبل ( أرٗا

ٌٕات ٔوالوي ظٕرٚ املرأٚ السعٕدٖٛ املطرٔرٛ يف وعاؾات شابكٛ  ٌتاٟد التزمٗن أُ وك

التٕاظن االحتىااع٘ تإٖرت; سٗان إىل الاٍى  اإلهااب٘    هااملرأٚ الساعٕدٖٛ ٔهق اا لمٍتااٟد          

أظبزت إؼاهٛ رقٗقٗٛ لقٕٚ العىن يف كاهٛ ا االت   ٔ أظبزت شرٖكٛ رقٗقٗٛ يف 

أٌّااا أظاابزت وؤِمااٛ ساًوااا لتزىاان      كاهااٛ حّاإد التٍىٗااٛ ٔبرافّااا    باإلؼاااهٛ إىل    

املس٠ٕلٗٛ ػآ ٔطٍّا    ٔةلاه يف وقابان املالواي ٔاملكٌٕاات التقمٗدٖاٛ السامبٗٛ املٕرٔ،اٛ;        

وتن كٌّٕا   واًالت تعاٌ٘ وَ تركٛ املٕرٔ،ات ٔالتقالٗد   ٔالٍسع القٗى٘   ٔالتقاايف    

ٛ; تٍصااانين هقااا   ٔاالحتىااااع٘; الااالٙ وااإه دُٔ وصااااركتّا     أٔ أٌّاااا اوااارأٚ تقمٗدٖااا   

بالقؽااااٖا التقمٗدٖاااٛ وتااان: قؽااااٖا الاااهٔاذ   ٔتربٗاااٛ األبٍااااٞ   ٔاألًٖااااٞ   ٔالتخىٗااان          

ِٔاا٘ ٌتٗخااٛ إُ دلاات هن ااا تااده عمااٜ تطاإر ظاإرٚ الاالات لاادٝ الفتاااٚ ٔاملاارأٚ      ٔمِٕااا 
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السااعٕدٖٛ    ٔراارػ املسااتتدول يف شاابكات التٕاظاان االحتىاااع٘ عمااٜ تقاادٖي املاارأٚ   

 .الأ تستزقّا السعٕدٖٛ بالعٕرٚ

. أٔؼزت الٍتاٟد اإلشباعات املتزققٛ وَ تعرض املبزٕ،ات لمقؽاٖا   ِٔا٘   ٖفٗادٌ٘ يف   11

( داًٟىاا باملرتباٛ األٔىل   ٔتكاارار   3.31اكتساان وعمٕواات حدٖادٚ   مبتٕساا  رسااب٘ )    

داًٟىااا    ،ااي   ٖساااعدٌ٘ يف سؽااٗٛ ٔقاات الفااراغ   باملرتبااٛ التاٌٗااٛ; مبتٕساا  رساااب٘          

ًبااا    ،ااي باملرتبااٛ التالتااٛ   ٖساااعدٌ٘ يف وعرهااٛ قؽاااٖا املاارأٚ املطرٔرااٛ ٔالااأ   ( ال3.25)

( الًبااا    ،ااي باملرتبااٛ الرابعااٛ   الفؽاإه ٔراا   3.24تصاانين ا تىاا    مبتٕساا  رساااب٘ ) 

( الًبااا    ،ااي باملرتبااٛ اـاوسااٛ   ٖسااىي لاا٘ بنبااداٞ 3.23االسااتطالع   مبتٕساا  رساااب٘ )

( الًبااا    ٔيف املرتباااٛ السادساااٛ   التٕاظااان وااا   3.15رأٖاا٘ عرٖاااٛ   مبتٕسااا  رسااااب٘ ) 

(  الًباا   ٔباملرتباٛ الساابعٛ    3.00املتتعل   ٔتباده املعمٕوات وعّي   مبتٕس  رساب٘ )

( الًبااا . 2.91  ٖساااعدٌ٘ عمااٜ القٗاااً باادٔرٙ كخااهٞ وااَ ا تىاا    مبتٕساا  رساااب٘ )  

 تإاحّين  مبتٕسا  رسااب٘    ٔأخرًيا باملرتبٛ التاوٍٛ   ٖسااعدٌ٘ يف ران املصاكالت الاأ    

ًٌااا. ٔ ٖتاابل وااَ الٍتاااٟد ; ٔحاإد فىٕعااٛ كتمفااٛ وااَ اإلشااباعات   ساإاٞ        2.62) ( أرٗا

الٕظٗفٗاااٛ   أً الٍفعٗاااٛ   أً الطقٕساااٗٛ   أً الٕحًداٌٗاااٛ    رٗاااث تصاااري الٍتااااٟد إىل أُ   

املبزٕ،اااات واااَ أهاااراد عٍٗاااٛ الدراساااٛ   قاااد أكااادُ عماااٜ أُ وتاااابعتَّ لقؽااااٖا املااارأٚ    

َِ يف التعاارل عمااٜ أِااي القؽاااٖا املطرٔرااٛ   ٔتصااكٗن ٔحّااٛ ٌظاار رٕاااا          تساااعد

ًٌاا أخارٝ تساااعدَِ           ٔإوكاٌٗاٛ املصااركٛ باالتعبري باالرأٙ هّٗاا    إؼااهٛ إىل أٌّاا أرٗا

 عمٜ سؽٗٛ أٔقات الفراغ   ٔإشباع الفؽٕه ٔر  االستطالع لدَّٖ.

 ٖٕحد قؽاٖا ػاِمّا تٕٖرت    يف % وَ املبزٕ،ات; ٖرَٖ أٌْ ال56.2ٌسبٛ .بٍٗت الٍتاٟد أُ 12

وٍَّ ٔحٕد قؽاٖا لمىرأٚ قد ػاِمّا تٕٖرت يف طررْ لقؽااٖا املارأٚ    43.8رل رأت ٌسبٛ

يف املىمكاااٛ العربٗاااٛ الساااعٕدٖٛ; ِٔااا٘ ٌتٗخاااٛ تصاااري إىل أُ ٔحااإد اِتىااااً ومزااإظ واااَ    

التٕاظن االحتىاع٘ تٕٖرت    ٔواَ رٔابا  ٔظافزات العازه        شبكٛاملصاركل عمٜ 

 ٔساٟن اإلعالً بّا   عمٜ طره ِلٓ القؽاٖا ٔوٍاقصتّا وَ ٔحّٛ ٌظر املبزٕ،ات .ٔ
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  ثانًيا: التوصيات واملقرتحات 

ملارأٚ ٔرقٕقّاا ٔالداعىاٛ ااا بالتٕسا  يف إٌصااٞ       اؼرٔرٚ قٗاً املؤسسات املعٍٗٛ بقؽاٖا  .1

ظاافزات اااا عمااٜ شاابكات التٕاظاان االحتىاااع٘ رتااٜ تسااتطٗ  وااَ خالاااا وعاؾااٛ     

 الٍساٞ ٔالتٕاظن وعَّ .  قؽاٖا

ؼرٔرٚ تبين عىن وؤسسات٘; ّٖدل لتطٕٖر ا تى  هٗىا ٖتعمع بتعاومْ وا  الصابكات    .2

االحتىاعٗٛ   ٔوٍاِد تعمٗىٗٛ; تٕؼي طرص االستفادٚ وٍّا   ٔأساالٗ  التعاوان وعّاا       

 ٔتبل قاةٖرِا   ٔسبن الٕقاٖٛ وٍّا. 

وٗٛ يف املٍاِد ٔاملقررات الدراساٗٛ لرتبٗاٛ   ؼرٔرٚ إدواذ وفاِٗي ٔأسالٗ  الرتبٗٛ اإلعال .3

األحٗاااه اؾدٖاادٚ عمااٜ ُرسااَ اسااتتداً شاابكات التٕاظاان االحتىاااع٘ ٔتٕظٗفّااا يف     

 ٔأِداهْ.وعاؾٛ قؽاٖا ا تى  بالصكن اللٙ ٖتفع و  وعاؿٛ 
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 قائمة املصادر واملراجع 

 

أحال: املواسع العوبي 

: دراسٛ وقارٌٛ اسٗٛ لمدٔلٛ يف بٍاٞ األطر اإلخبارٖٛأ،ر االٖدلٕحٗٛ السٗ(.2007أمحد    ةاه.) .1

ً         ٔقٍاٚ العاامل اإلٖراٌٗاٛ.  ملٕقع٘  -113(.ػ 3)8   ا ماٛ املعارٖٛ لبزإج الارأٙ العاا

114. 

أطاار إٌتاااذ اـطااان اـاااٙ يف املٕاقاا  اإللكرتٌٔٗااٛ يف األًوااات   ً(.2009أمحااد    ةاااه.) .2

. 55(.ػ34   ) ا مٛ املعرٖٛ لبزٕج اإلعالً    ٔالعامل الدٔلٗٛ : دراسٛ رالٛ ملٕقع٘ 

ٛ    ً(. 2007أمحد   ٌادٖٛ إبراِٗي. ) .3 : دراساٛ اساتطالعٗٛ   ظٕرٚ املارأٚ يف ٔسااٟن اإلعاالً العربٗا

ٛ عمااٜ عٍٗااٛ وااَ الااااود التمفهٌٖٕٗااٛ.       كمٗااٛ الرتبٗااٛ ظاوعااٛ أً درواااُ   فمااٛ العماإً الرتبٕٖاا

 . 266-226(   ػ 2اإلسالوٗٛ   العدد )

ودٝ تي،ري ٔساٟن االتعاه اؿدٖتٛ عمٜ املارأٚ  ً(   2015رٚ األٔقال ٔالتٍىٗٛ األسرٖٛ    )إدا .4

. عث وٍصٕر   ًٔارٚ األٔقال   الكٕٖت. ٛٔسكٍّٗا وَ الٍٕار٘ االقتعادٖٛ ٔاالحتىاعٗ

: اتفاقٗٛ القؽاٞ عماٜ ةٗا  أشاكاه التىٗٗاه ؼاد املارأٚ. ٌٕٖٗإرك       ً(.2012األوي املتزدٚ    ) .5

 تزدٚ.األوي امل

مٕ ظٗا ٛ وؤشرات تقٗٗي األدٔار السٗاسٗٛ لصابكات التٕاظان   ً(. 2012غٗت   الساٗد. )  .6

   ٔرقٛ وقدوٛ يف املٍتادٝ السإٍٙ الساادس لمخىعٗاٛ الساعٕدٖٛ لإلعاالً ٔاالتعااه        االحتىاع٘

  اإلعالً اؾدٖد التزدٖات الٍظرٖٛ ٔالتطبٗقٗٛ    حاوعٛ املمه سعٕد   الرٖاض. 

: دار الكتاااان وعخاااي وعاااطمزات العمااإً اإلدارٖاااٛ. بااارئت ً(. 1984٘. )بااادٔٙ   أمحاااد ًكااا .7

 المبٍاٌ٘. 

.القاِرٚ  دراسات يف اإلعالً ٔتكٍٕلٕحٗا االتعاه ٔالرأٙ العاًً(. 2008بسٌٕٗ٘     قىد .) .8

 :عامل الكت  .

 : فىٕعٛ الٍٗن العربٗٛ. هّي اإلعالً البدٖن. القاِرًٚ(   2009بٗم٘   أٔؾا حٕدٖي. ) .9

وعاؾاٛ األهاالً التساخٗمٗٛ لمعاراعات السٗاساٗٛ سمسامٛ       ً(. 2009ادات   عاظي عم٘. )اؾر .10

كمٗاٛ اآلدان    رساالٛ واحساتري  اري وٍصإرٚ          )سرٙ لمنياٖاٛ( يف قٍااٚ اؾهٖارٚ  أ ٕةًحاا     

 حاوعٛ الصرص األٔس  لمدراسات العمٗا   األردُ. 

٘  ً(.2016رسااَ    سااعد كاااظي.)  .11 لاادٝ وسااتتدو٘ العاازه   أٔلٕٖااات أٔحااْ التااراٞ اإلعالواا

 .63-62    2   العدد  فمٛ البارث اإلعالو٘ .   االلكرتٌٔٗٛ العراقٗٛ

(.دٔاه  استتداً الطالبات اؾىعٗات يف دمكاٛ البزارَٖ لمىٕاقا     2014رسَ  عبدالعادص  ) .12

 .21-9(  62)7  وعر-  فمٛ دراسات الطفٕلٛاإللكرتٌٔٗٛ الٍساٟٗٛ العربٗٛ



 

 413 
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دٔاها  اساتتداً الطالباات اؾاوعٗاات يف دمكاٛ البزارَٖ       ً(. 2014رسَ   عبد العادص. ) .13

ٛ العربٗٛ  9(   62)17   فمٛ دراسات الطفٕلٛ: دراسٛ وٗداٌٗٛ   لمىٕاق  اإللكرتٌٔٗٛ الٍساٟٗ

- 21. 

وعاؾااٛ قؽااٖا املاارأٚ االحتىاعٗااٛ يف املٕاقاا  االلكرتٌٔٗااٛ  ً(.2016اؿسإُ    ٌسااٗبٛ ظاااحل.)  .14

    كمٗاٛ االدان     دراسٛ واحساتري  اري وٍصإرٚ   : دراسٛ ؼمٗمٗٛ    لمىخالت الٍساٟٗٛ السعٕدٖٛ

حاوعٛ املمه سعٕد    الرٖاض.

كتاان إلكرتٌٔا٘ وٍصإر    ً(.ٌظرٖاات اإلعاالً ٔاالتعااه.    2015رسٌٕٛ    ٌسرَٖ قىد عبدٓ.) .15

 يف شبكٛ األلٕكٛ.

 لكت . . القاِرٚ: عامل اعٕج اإلعالً األسي ٔاملبادئً(. 1983رسل   مسري قىد. ) .16

 . 2. كتان إلكرتٌٔ٘   ارره ا تنيري العامل 140تٕٖرتً(   2008اؿالص   بصري. ) .17

: دراسٛ ؼمٗمْٗ لقؽاٖا املرأٚ املرأٚ يف اإلعالً اإللكرتًٌٔ٘(   2010اـطٗ    ًَٖ أكرً. ) .18

   كمٗااٛ الدراسااات رسااالٛ واحسااتري  ااري وٍصاإرٚ يف واادٌٔات املاارأٚ األردٌٗااٛ اإللكرتٌٔٗااٛ    

 اؾاوعٛ األردٌٗٛ   األردُ.   العمٗا 

ٔاقاا  اسااتتداً طالبااات التعمااٗي العااال٘ لإلٌرتٌااات      ً(. 2008دوٗاااط٘   راٌٗااٛ قىااد ًٖااَ. )     .19

   حاوعاٛ طٗباٛ   املدٍٖاٛ    رساالٛ واحساتري  اري وٍصإرٚ    . ٔاػاِاتَّ مِٕا يف املدٍٖاٛ املٍإرٚ  

املٍٕرٚ. 

عمٗىٗٛ لإلٌاج السعٕدٖات خاله التنيري يف اـعاٟغ التً(. 2012الدٔسرٙ    رٕرٖٛ ظاحل. ) .20

   فمااٛ حاوعااٛ اإلواااً قىااد بااَ سااعٕد اإلسااالوٗٛااا: رةٖااٛ حنيراهٗااٛ   1425ٓ-1394الفاارتٚ 

 .  301-247(   24العدد)

اػاِااات طالبااات حاوعااٛ املمااه سااعٕد ماإ شاابكات   ً(. 2014الاالٖ    أمساااٞ بٍاات سااعد .)  .21

إلعاالً   حاوعاٛ املماه ساعٕد          كمٗاٛ ا التٕاظن االحتىاع٘   رسالٛ واحستري  ري وٍصإرٚ 

 الرٖاض. 

   فمااٛ حاوعااٛ دوصااع  . اإلعااالً اؾدٖااد يف ععاار املعمٕوااات   ً(. 2010شااٗتاٌ٘   مسااريٚ .)  .22

 .  480-435(   ػ1)26

: دراساٛ ؼمٗمٗاْ   وعاؾٛ العزاهٛ الساعٕدٖٛ لقؽااٖا املارأٚ   ً(. 2015عاور   ٌٕرٓ عبدالقادر. ) .23

 ٛ كمٗاٛ اآلدان     رساالٛ واحساتري  اري وٍصإرٚ       . وقارٌٛ بل العزه التقمٗدٖٛ ٔاإللكرتٌٔٗا

 حاوعٛ املمه سعٕد   الرٖاض. 

ٛ    ً(. 2009عبد اؿماٗي   هااتَ ظابز٘. )    .24   دراساٛ ؼمٗمٗاْ .    قؽااٖا املارأٚ يف العازاهٛ املعارٖ

    كمٗٛ رٖاض االطفاه   حاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ   وعر. رسالٛ واحستري  ري وٍصٕرٚ
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القاِرٚ:  البزٕج اإلعالوٗٛ: أسسّا   أسالٗبّا   فاالتّا.ً(. 2004عبد اؿىٗد    قىد. ) .25

 عامل الكت 

اسااتتداوات املاارأٚ املعاارٖٛ لعاازاهتّا اإللكرتٌٔٗااٛ    ً(. 2013عبااد العهٖااه   ملٗاااٞ قىااد .)   .26

(   65   العدد)فمٛ كمٗٛ اآلدان )حاوعٛ الهقاًٖع(املتزققٛ وٍّا: دراسٛ وٗداٌٗٛ.  ٔاإلشاعات

303-356  . 

ٛ      ً(. 2012اطىٛ هتز٘. )عبدا    ه .27 . أطر وعاؾاٛ قؽااٖا املارأٚ يف العازه الٍسااٟٗٛ املعارٖ

 -943(   13) 4   كمٗٛ البٍات حاوعٛ عل  ي   وعر   فمٛ البزث العمى٘ يف اآلدان

956  . 

إػاِات طالبات اؾاوعات اإلسالوٗٛ مٕ استتداً املٕاق  ً(.2014عبد العظٗي  وّا أمحد.) .28

:دراسٛ وٗداٌٗٛ وقارٌٛ عمٜ حاوعأ األًِر ٔاألوااً قىاد باَ    اإلٌرتٌت اإلسالوٗٛ عمٜ شبكٛ

 سعٕد اإلسالوٗٛ.

اسااتتداوات طالبااات اؾاوعااٛ يف وعاار ٔساإرٖا لصاابكٛ    ً(. 2004عباإد   رٖااي إمساعٗاان .)  .29

 ٛ    كمٗااٛ رسااالٛ واحسااتري  ااري وٍصاإرٚ دراسااٛ وقارٌااٛ    -اإلٌرتٌاات ٔاإلشااباعات املتزققاا

  اإلعالً   حاوعٛ القاِرٚ.

ٛ ً(. 2008العتٗيب   حاره. ) .30 رساالٛ واحساتري   . تي،ري الفٗي بٕك عمٜ طمبٛ اؾاوعات الساعٕدٖ

   كمٗٛ اآلدان   حاوعٛ املمه سعٕد   الرٖاض.  ري وٍصٕرٚ

: دراساٛ راإه التخااارن ٔالاادٔر  املاارأٚ السااعٕدٖٛ يف اإلعااالًً(. 2010عقٗان   وّااا وعاطفٜ. )   .31

حاوعاٛ كاؾاارٙ يف كٍادا   بارئت: الادار العربٗاٛ        . دراساٛ واحساتري وٍصإرٚ .   1. أالتي،ري

 لمعمًٕ ٌاشرُٔ. 

اػاِات التنيطٗٛ اإلخبارٖٛ لمص٠ُٕ اـارحٗاٛ يف العازه املعارٖٛ    ً(.2005عٕٖي    قىد.) .32

: دراسااٛ تطبٗقٗااٛ عمااٜ عٍٗااٛ وااَ العاازه القٕوٗااٛ     ٔعالقتّااا باااملتنيريات اـاظااٛ بالعاازه  

   كمٗاٛ اآلدان      لٛ واحساتري  اري وٍصإرٚ   رساا .2006-2005ٔاؿهبٗٛ اـاظٛ خاله عاو٘ 

 حاوعٛ الهقاًٖع.

: دراسٛ استطالعٗٛ يف ظفزات املٗادٖا  املرأٚ العربٗٛ يف الٍقاط االهرتاؼً٘(. 2015كٕ،ر   ) .33

 التقمٗدٖٛ يف الفٗسبٕك    تٌٕي.

ٕص ؿقا  ؼىاٌات رقٕص املرأٚ العربٗٛ يف املٗتاص العربً٘(. 2015ا دٔن   عىراُ ااا ٘. ).  .34

ً اإلٌساااُ: دراسااٛ ؼمٗمٗااْ     (   1   ع)حاوعااٛ وعااراتٛ لٗبٗااا -فمااٛ كمٗااٛ الفٍاإُ ٔاإلعااال

198-219  .

ورحا  يف  ً(. 1985قىد   قىاد; ٔالساٗد   الساٗد عباد العااط٘; ٔحاابر   سااوٗٛ قىاد. )         .35

 . اإلسكٍدرٖٛ: دار املعرهٛ اؾاوعٗٛ. وعطمزات العمًٕ االحتىاعٗٛ
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وعاؾٛ القٍٕات العاوٛ ٔاإلسالوٗٛ لمعراع بل القٕٝ السٗاساٗٛ   أطرً(. 2013وهرٔع    رشا.) .36

دٔرٖٛ إعالً :دراسٛ ؼمٗمٗٛ وقارٌٛ     ٍٖاٖر 25الفاعمٛ بصيُ االستفتاٞ عمٜ الدستٕر بعد ،ٕرٚ 

 (.5( .)9   ) الصرص األٔس 

ً اػاِات استتداً طالن قسي عمي املعمٕوات ظاوعٛ أً(. 2013وعتٕص   خالد بَ سمٗىاُ. ) .37

. عث وقدً لمىؤسر التاس  عصر ؾىعٗٛ :   دراسٛ ؼمٗمْٗ القرٝ ملٕاق  التٕاظن االحتىاع٘

كسار اؿإاحه التقمٗدٖاٛ ملٍّاٛ     هرع اـمٗد العرب٘: وستقبن املٍّاٛ:   -املكتبات املتتععٛ

 . 50 -19   اإلوارات   املكتبات ٔاملعمٕوات ٔالتزٕه مٕ وستقبن الب٠ٗٛ املٍّٗٛ الرقىٗٛ

   الادار  8   ااالتعااه ٌٔظرٖاتاٛ املعاظارٚ   ً(   2006ٙ   رسَ   ٔالسٗد     لٗمٜ   ) وكأ .38

 املعرٖٛ المبٍاٌٗٛ   القاِرٚ: وعر. 

ٛ العربٗٛ: دراسٛ ً(. 2006لي    طْ. ) .39 ٛ لمىقأوٛ اإلسالوٗٛ المبٍاٌٗٛ يف العزاه األطر اإلخبارٖ

خاله اؿرن اإلساراٟٗمٗٛ عماٜ    ؼمٗمٗٛ لعٍٗٛ وَ ظزٗفأ الٕطَ السعٕدٙ ٔتصرَٖ السٕرٖٛ

 ا مٛ املعرٖٛ . لبٍاُ

 : ،اٌٗا: املٕاق  اإللكرتٌٔٗٛ

  رٗااه  التٕاظاان االحتىاااع٘. مت   قؽاااٖا املاارأٚ السااعٕدٖٛ: اسااتنياله ً(. 2013عٗسااٜ   واارٖي ) .1

ِا   وتاه عمٜ الراب :29/4/1437اسرتحاعْ بتارٖ  

 

 ِااا   وتاااه عمااٜ الااراب :29/4/1437مت اساارتحاعْ بتااارٖ   ً(.2016اا٠ٗاٛ العاوااٛ لألرعاااٞ)  .2
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إلعالً اؾدٖد يف وٍاظرٚ قؽاٖا املرأٚ  وقاه  مت االسرتحاع (.دٔر ٔساٟن ا2013الٗاهع٘  أول.) .3
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 أخالقٝات ايؾٛر٠ يف ٚصا٥ٌ ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ

 

 

 

 

 

 لوزارة التجارة واالستثمار دور األنشطة اإلتصالية

 يف توعية املستهلك عن السلع املقلدة السعودية

The Role of Communication Activities of the Saudi 
Ministry of Commerce and Investment in Raising 
Consumer Awareness about  Counterfeit Goods 
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 مقدمة:

نُا ُٜعترب َنٔ أٖنِ عًُٝنات ايعالقنات ايعاَن١       ُٜعد االتؾاٍ َٔ أقدّ أٚد٘ ايٓغاط اإلْضاْٞ

ر٠ عًن٢ االتؾناٍ ٚتٓناٍٚ    بٌ إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايُهتاب َٔ ٜعترب ايعالقات ايعا١َ ٖٞ ايكند 

 املعًَٛات بكؾد ايتأثري يف ادتُاٖري داخٌ املؤصض١ ٚخاردٗا.

ٚحتتننٌ ايٛصنننا٥ٌ االتؾنناي١ٝ َهاْننن١ َُٗننن١ بننال عٓاؽنننز عًُٝننن١ االتؾنناٍ يًعالقنننات ايعاَننن١     

بإعتبارٖننا ايكٓننا٠ ايننِ ُٜبرًيننؼ ارتننبري بٛاصننطتٗا رصنناي١ َعٝٓنن١  أ ادتُٗننٛر يتشكٝننل أٖداؾنن٘        

ٕ ايتعنزف عًن٢ ايٛصن١ًٝ َٚعزؾن١  َهاْاتٗنا ٚخؾا٥ؾنٗا ٚاصنتاداَاتٗا        االتؾاي١ٝ, ٚهلذا ؾنإ 

ٜعد أسد ادتٛاْن  االصنتاتٝذ١ٝ اينِ تٗنِ أٟ َضن٦ٍٛ عنٔ عًُٝن١ االتؾناٍ يًعالقنات ايعاَن١,           

ؾتشدٜنند ْٛعٝنن١ ايكٓننا٠ ايننِ صننٛف تضننتادّ ٜؿٝنند يف َعزؾنن١ ايتننأثريات ايننِ صننتشدثٗا يف         

 املضتكبٌ ٚاجتاٖات٘ ٚصًٛن٘.

١ ايعالقات ايعا١َ ٖٚندؾٗا تتننش ضتنٛ  قاَن١  زٜنل يالتؾناٍ ٜنتِ َنٔ خالين٘          يذا ؾإٕ ؾًضؿ

 جياد أؾقنٌ  زٜكن١ يًؿٗنِ املتبنادٍ بنال املؤصضن١ ٚادتُٗنٛر املضنتٓد عًن٢ اذتكنا٥ل ٚاملعزؾن١            

ٚاملعًَٛنننات ايهاًَننن١, ؾايعالقنننات ايعاَننن١ بٗنننذا ايؿٗنننِ  جنننٌ ادتٗنننٛد االتؾننناي١ٝ املضنننتُز٠     

ا  أ نضنن  تأٜٝنند ٚتؿاعننٌ ادتُنناٖري حتكٝكننا  يًُٓؿعنن١    ٚاملاططنن١ ٚايننِ تضننع٢ َننٔ خالهلنن  

 املتبادي١.

ؾأؽبح َٔ ايٛافح ٚبغهٌ نبري أ١ُٖٝ االتؾاٍ ٚفزٚرت٘ بايٓضب١ يعًنِ ايعالقنات ايعاَن١    

يًُُارصننال ٚايبنناسجال عًنن٢ سنند صننٛا٤, ؾاملؤصضننات ااتًننـ َنندخالتٗا ٚشتزداتٗننا صننٛا٤      

ز  أ ايهنجري َنٔ ايؿعايٝنات  هنِ     ناْت خد١َٝ أٚ  ْتادٝن١ أؽنبشت تعُنٌ يف ب٦ٝن١ حتتنا     

 تطٛر تًو ايب١٦ٝ ٚخقٛعٗا  أ ايع١ًُٝ ايدٜٓاَٝه١ٝ يف ايتػٝري.

ٜٚبذٍ ايبناسجٕٛ يف زتناٍ ايعالقنات ايعاَن١ دٗنٛدا  بنارس٠ يتٛفنٝح أُٖٝن١ ايٓغناط االتؾنايٞ           

يًُؤصضات يف حتكٝل أٖنداؾٗا ٚلينو بإصنتاداّ أؾقنٌ األْغنط١ االتؾناي١ٝ اينِ تنؤثز عًن٢          

ا, ٚيعٌ َٔ أُٖٗا األْغط١ االتؾناي١ٝ يف تٛعٝن١ املضنتًٗو عنٔ ايضنًع املكًند٠, ؾندٚر        مجاٖريٖ

ايعالقات ايعا١َ ال ٜكتؾنز عًن٢ ايتعزٜنـ بأْغنط١ ادتٗناس بنٌ تتند الصنتكباٍ املعًَٛنات َنٔ           

ادتُٗننٛر يٝعُننٌ َننٔ خننالٍ ٖننذٙ املعًَٛننات عًنن٢ تطننٜٛز ادتٗنناس, نُننا إ هلننا دٚرا  يف تًبٝنن١     

 ٛ ر اينداخًٞ َنٔ ْنٛاخمت شتتًؿن١ ٚخًنل ؽنٛر٠ لٖٓٝن١ اجيابٝن١ يًُؤصضن١          رغبات ٚسادات ادتُٗن

 يد٣ ادتُٗٛر ارتاردٞ.
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ٚتعد محا١ٜ املضتًٗو يف َكد١َ ايٛادبات األصاصن١ٝ يًدٚين١ اينِ تكنع عًن٢ عاتكٗنا َضنؤٚي١ٝ        

فننُإ املضننت٣ٛ املٓاصنن  َننٔ اذتٝننا٠ ايهزتنن١ ٚاذتؾننٍٛ عًنن٢ ايضننًع ٚاذتادننات ايهؿًٝنن١   

ٔ أؾنننزاد اعتُنننع, ؾٝعننند املضنننتًٗو أسننند َكَٛنننات اذتزنننن١ بتشكٝنننل رغبنننات ننننٌ ؾنننزد َننن

 االقتؾاد١ٜ ست٢ أؽبشت محاٜت٘ فزٚر٠  ْضا١ْٝ ٚسقار١ٜ ٚقا١ْْٝٛ.

ٚتهٔ ايكٍٛ بإٔ ؾِٗ صًٛى املضتًٗو َٚعزؾ١ َا ٜدر يف لٖٓ٘ يٝط باألَز ايبضنٝ,, سٝنح   

, نُنا قند   ال ٜعزف ايهجري َِٓٗ ايدٚاؾع اذتكٝكٝن١ اينِ تهُنٔ ٚرا٤ قٝاَن٘ بتؾنزف َعنال      

ٜضتذٝ  ايبعض اآلخز ملنؤثزات ٚقتٝن١ َعٝٓن١ جتعًنِٗ ٜػنريٕٚ مرا٥ٗنِ يف مخنز ذتبن١, ؾٝتبنأٜ          

املضنننتًٗهٕٛ بغنننهٌ ننننبري َنننٔ سٝنننح ايضنننٔ َٚضنننت٣ٛ ايننندخٌ َٚضنننت٣ٛ ايتعًنننِٝ, نُنننا  

ٚخيتًؿٕٛ َٔ سٝح أمناط اصتٗالنِٗ, َٚٝٛهلِ ٚتؿقٝالتِٗ َكابٌ ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايضنًع  

 املٛدٛد٠ يف األصٛام.

ٚال خيؿنن٢ عًنن٢ ادتُٝننع َننا تضننبب٘ عنناٖز٠ ايضننًع املكًنند٠ َننٔ أفننزار َادٜنن١ َٚعٜٓٛنن١ عًنن٢          

املضتًٗو,  ل أؽبشت تغهٌ َغنه١ً عاملٝن١ خطنري٠ تعناْٞ َٓٗنا مجٝنع ايندٍٚ ٚاعتُعنات         

سٝح مل ٜتبك٢ ع٤ٞ َٔ املٓتذات  ال ٚأؽبح عزف٘ يًتكًٝد ٚايػنػ, ٚينذيو سنزـ ايباسنح     

ف اأ َعزؾ١ االْغط١ االتؾاي١ٝ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصنتجُار  ع٢ً ادزا٤ ٖذا ايبشح ايذٟ ٜٗد

 ايضعٛد١ٜ يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠.
 

 

 اإلطار املنهجي للبحث
  ابقةسالدراسات الأواًل: 

 ايدراصات ايعزب١ٝ: -أ

يتٛعٝنن١  كننٛم  (, بعٓننٛإ: ٚعٝؿنن١ ايعالقننات ايعاَنن١ يف ا   2017/ دراصنن١ لايٝنناظ سضننٔ,   1

, ٖننندؾت ايدراصننن١ اأ تكٝنننِٝ ادا٤ ٚعٝؿننن١ ايعالقنننات ايعاَننن١ يف ايتٛعٝننن١  كنننٛم      املضنننتًٗو

املضنننتًٗو, ٚايتعنننزف عًننن٢ ايعكبنننات ٚاملعٛقنننات اينننِ تٛادننن٘ ادار٠ ايعالقنننات ايعاَننن١ باهل٦ٝننن١   

ايضننٛدا١ْٝ يًُٛاؽننؿات ٚاملكنناٜٝط, اصننتادّ ؾٝٗننا ايباسننح املننٓٗر ايٛؽننؿٞ, نُننا اصننتادّ     

 صتبا١ْ ٚاملكاب١ً ٚاملالسب١, ٚتٛؽٌ اأ اِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:  ايباسح اال

إ حتكٝل ايضُع١ ايطٝب١ ي١٦ًٝٗ َٔ اِٖ اٖداف ايعالقات ايعا١َ. -1
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

اٚفشت ايدراص١ إ انجز ايٛصنا٥ٌ االعالَٝن١ تنأثريا  عًن٢ املضنتًٗو ٖنٞ ايٛصنا٥ٌ         -2

ايغؿ١ٝٗ.

 يعا١َ فعٝـ.اثبتت ايدراص١ إ َضت٣ٛ تطبٝل ايتٛع١ٝ بٛاصط١ ايعالقات ا -3

(, بعٓٛإ: االْغنط١ االتؾناي١ٝ يًعالقنات ايعاَن١ يف ايبٓنٛى      2015/ دراص١ لصار٠ عهٛر, 2

, ٖدؾت ايدراص١ اأ تٛفنٝح َنا  ارصن٘ دا٥نز٠ ايعالقنات ايعاَن١ يف ايبٓنٛى االردْٝن١         االرد١ْٝ

َننٔ اْغننط١ اتؾنناي١ٝ ٚأثزٖننا عًنن٢ وعنن١ ايبٓننو ٚٚفننع٘ املؾننزيف, ٚاصننتادَت ايباسجنن١ يف        

ا املنٓٗر ايٛؽنؿٞ ايتشًًٝنٞ عًن٢ عٝٓن١ قٛاَٗنا اربعن١ ٚعغنزٕٚ بٓهنا , اصنتادَت َنٔ            دراصتٗ

 خالي٘ ادا٠ االصتبٝإ يًٛؽٍٛ اأ اِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:  

%( َننٔ ايبٓننٛى االردْٝنن١ 55.1إ انجننز َننٔ ْؾننـ زتتُننع ايدراصنن١ ٚبٓضننب١ بًػننت ل  -1

صنبٌٝ حتكٝنل   تعتُد ع٢ً َا  ارص٘ دا٥ز٠ ايعالقات ايعا١َ َنٔ اْغنط١ اتؾناي١ٝ يف    

صتاخم ايبٓو َؾزؾٝا .

إ اٖننِ االْغننط١ االتؾنناي١ٝ ايننِ تكننّٛ بٗننا دا٥ننز٠ ايعالقننات ايعاَنن١ ٖننٞ: تٓبننِٝ            -2

املٓاصبات ٚاملعارض ايِ ٜغارى ؾٝٗا ايبٓو اٚ ٜهٕٛ راعٝا  روٝا  هلا.

إ ايػايبٝننن١ ايعبُننن٢ َنننٔ دٚا٥نننز ايعالقنننات ايعاَننن١ انننندت إ اصنننتاداّ االْتْنننت  -3

ٌت    َٚٛاقننع ايتٛاؽننٌ اال دتُنناعٞ قنند صنناِٖ يف تطننٛر عُننٌ ايعالقننات ايعاَنن١ بغننه

 %(.70.4َتٛص, ٚبٓضب١ بًػت ل

(, بعٓٛإ: دٚر ايعالقات ايعا١َ يف َعادًن١ ققناٜا ايػنػ     2014دراص١ ل َتٛنٌ ايٌٓٝ, / 3

, صنعت ايدراصن١  أ َعزؾن١ دٚر ايعالقنات ايعاَن١ ٚأُٖٝتٗنا       ايتذارٟ ٚايتٗنزب َنٔ ادتُنارى   

ؤصضنن١, ٚاصننتادّ ايباسننح املننٓٗر ايٛؽننؿٞ بإصننتاداّ ادا٠ االصننتبٝإ     ٚؾاعًٝتٗننا يف ٖننذٙ امل 

 ٚتٛؽٌ  أ أِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ٖٓاى فعـ يف ايتٛع١ٝ اإلعال١َٝ. -1

ٖٓاى فعـ يف ايٛاسع ايدٜين ٚعدّ اإلتإ خبطٛر٠ ٖذٙ ايبٛاٖز ٚايِ تؤثز عًن٢   -2

 االقتؾاد ايٛ ين.

: االْغنط١ االتؾناي١ٝ يًعالقنات ايعاَن١ يف     (, بعٓٛا2014ٕ/ دراص١ ل عال٤ ايدٜٔ ايديُٝٞ, 4

, ٖنندؾت ايدراصنن١ يًتعننزف اأ دٚر االْغننط١ االتؾنناي١ٝ يًعالقننات      ٚسار٠ ارتاردٝنن١ االردْٝنن١ 

ايعا١َ يف ٚسار٠ ارتارد١ٝ االرد١ْٝ يف خًل ساي١ ايتٛاؽٌ بٝٓٗا ٚبال اعتُع احملًنٞ ٚايندٚيٞ,   
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َؿننزد٠, ٚتٛؽننٌ اأ اٖننِ ايٓتننا٥ر   40اصننتادّ ؾٝٗننا ايباسننح َننٓٗر املضننح عًنن٢ عٝٓنن١ قٛاَٗننا   

 ايتاي١ٝ:

إ انجز ايٛصا٥ٌ تؿاعال  َع مجٗٛر ايٛسار٠ ٖٞ ٚص١ًٝ ايربٜد االيهتْٚٞ. -1

إ اهلاتـ ايعادٟ ٖٛ ايٛص١ًٝ االٚأ َٔ اعهاٍ ايتؿاعٌ َنٔ قبنٌ ٚصنا٥ٌ االتؾناٍ      -2

 ايداخًٞ.

ٖندؾت  ايعاَن١,   (, بعٓٛإ: االْتْت يف زتناٍ ايعالقنات  2013/ دراص١ لعبدايكادر عٗاب, 5

ايدراصنن١ اأ ايتعننزف عًنن٢ اصننتاداّ تكٓٝنن١ االْتْننت نٛصنن١ًٝ اعالَٝنن١ ٚاتؾنناي١ٝ سدٜجنن١ يف  

زتاٍ ايعالقات ايعا١َ يف َؤصضنات ايكطناعال اذتهنَٛٞ ٚارتناـ يف ادتُٗٛرٜن١ ايُٝٓٝن١,       

 ٚتٛؽًت ايدراص١ اأ اِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ْت يف زتاٍ ايعالقات ايعاَن١  غايب١ٝ ممارصٞ ايعالقات ايعا١َ َٔ َضتادَٞ االْت -1

ِٖ َٔ اذتاؽًال ع٢ً َؤٖالت ع١ًُٝ داَع١ٝ.

اثبتت ايدراص١ عٔ ٚدٛد اجتاٖات اجياب١ٝ ضتٛ اصتاداّ االْتْت نٛص١ًٝ اتؾاٍ  -2

يف زتاٍ ايعالقات ايعا١َ.

 ايدراصات االدٓب١ٝ:-ب

ايعا١َ  (, بعٓٛإ: قٝاد٠ ايعالقات/ دراص١ لٜٞ يٛٚ ٚدٝاْؼ ٖٛا, 1

, اٚفشت ايدراص١ ايدٚر ايكٝادٟ ايذٟ تهٔ يًعالقنات ايعاَن١   ايؿعاي١ يف ايتػٝري ايتٓبُٝٞ

إ تقطًع ب٘ خالٍ َزسًن١ ايتػنٝري اينذٟ تغنٗدٙ املؤصضن١ يف ثالثن١ َنٔ ايغنزنات املتعندد٠          

ادتٓض١ٝ يف دٚي١ ايؾال ايغعب١ٝ, ٚاعتُدت ايدراص١ ع٢ً ادزا٤ اربعنال َكابًن١, ٚتٛؽنًت اأ    

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: اِٖ

إ ايننندٚر ايكٝنننادٟ يننندا٥ز٠ ايعالقنننات ايعاَننن١ خنننالٍ َزسًننن١ ايتػنننٝري اينننذٟ تغنننٗدٙ   -1

املؤصضنن١  جننٌ بكٝاَٗننا بتنندرٜ  نننادر ادارٟ ٚصننٝ, عًنن٢ نٝؿٝنن١ ادار٠ املٛعننـ      

يعٛا ؿن٘ ٚاينتشهِ بٗنا ٚتندرٜ  ٖنذا ايهنادر عًن٢ املٗنارات االتؾناي١ٝ, باالفنناؾ١          

 املؤصض١. بٗا  ز ايِ ايتػٝري ع١ًُٝ سٍٛ املغتن١ ايزؤ٣ ٚتعشٜش يًتٛاؽٌ

 يًؿٓادم ايتٓاؾض١ٝ املشاٜا سٜاد٠ نٝؿ١ٝ بعٓٛإ: ,(cinholiMًَْٝٛو, مٜٓطل دراص١ /2

٘  تتُتنع  َا ع٢ً ايعا١َ ايعالقات اصتاداّ تأثري حتدٜد  أ ايدراص١ ٖدؾت ,ايؾػري٠  ايؿٓنادم  بن

 تقنُٓت  عُدٜن١  ١عٝٓ اختٝار ٚمت ايٛؽؿٞ, املٓٗر ع٢ً ايدراص١ اعتُدتٚ ,ايتٓاؾض١ٝ َٝشات َٔ
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 َكننابالت  دننزا٤ بطننزٜكتال: املعًَٛننات مجعننت نُننا ٠,ايؾننػري يًؿٓننادم َايهننا  َنندٜزا  (60ل

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ايدراص١ ْتا٥ر أِٖ دا٤ت ٚقد اْات,اصتب ٚتٛسٜع

 ادتننٛد٠ عايٝنن١ تٓاؾضنن١ٝ َٝننشات ٚدننٛد بننال َُٗننا ارتبا ننا  اإلسؾننا١ٝ٥ ايدالينن١ بٝٓننت -1

 .عًُٗا يف ايعا١َ يًعالقات اصتاداَٗا ٚبال ميًؿٓاد

ّ  عاي١ٝ تٓاؾض١ٝ اشاٜا تتُتع ايِ ايؿٓادم إٔ ايدراص١ أعٗزت -2  عاَن١  عالقنات  تضنتاد

 ألعُاهلا. ايتضٜٛكٞ ٚايتٜٚر ايك١ٜٛ ٚاالصتاتٝذ١ٝ باإلبداع تتؾـ

 التعليق على الدراسات السابقة:
ك١ تٓاٚيننت اٚدنن٘ شتتًؿنن١ اصننتاًؿ    َننٔ خننالٍ ايعننزض ايضننابل, صتنند إ ايدراصننات ايضنناب      

 ايباسح َٓٗا َا ًٜٞ:

 أٚد٘ االتؿام َع ايدراصات ايضابك١:

إ اغً  ايدراصات ايضابك١ اصتادَت َٓٗر املضح املٝداْٞ. -1

 إ اغً  ايدراصات ايضابك١ اصتادَت ادا٠ االصتبٝإ ع٢ً ايع١ٓٝ املؿشٛؽ١. -2

يٓغننناط االتؾنننايٞ اتؿنننل ٖنننذا ايبشنننح َنننع بعنننض ايدراصنننات ايضنننابك١ يف اُٖٝننن١ ا  -3

يًُٓبُات يف اٜؾاٍ رصا٥ًٗا يًذُاٖري ارتارد١ٝ.

اتؿل ٖذا ايبشح َع بعنض ايدراصنات ايضنابك١ يف تٛفنٝح اثنز االْغنط١ االتؾناي١ٝ          -4

ع٢ً ادتُٗٛر ارتاردٞ يًُٓبُات.

 اٚد٘ االختالف عٔ ايدراصات ايضابك١:

التؾناي١ٝ يف  ع٢ً سد عًِ ايباسنح ال تٛدند دراصنات عزبٝن١ تتعًنل بندٚر االْغنط١ ا        -1

زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو عنٔ ايضنًع املكًند٠ ؾٝتقنح ٖٓنا سادن١ ايب٦ٝن١ ايعزبٝن١ الدنزا٤          

َجٌ ٖذا ايبشح.

تبآٜنننت ايعٝٓنننات يف ايدراصنننات ايضنننابك١ َنننٔ سٝنننح املزسًننن١ ايدراصننن١ٝ ٚايعُزٜننن١      -2

ٖٚهذا ٜتقح إ ايدراصات يٝضت قاؽز٠ ع٢ً َزس١ً عُز١ٜ دٕٚ اخز٣.

تتطزم هلا ايدراصات ايضابك١ اٚفح ؾٝ٘ سذِ  سبٞ ايبشح بتؿؾٝالت ددٜد٠ مل -3

تعننزض املضننتًٗهال يالْغننط١ االتؾنناي١ٝ ايننِ تكنندَٗا ٚسار٠ ايتذننار٠ ٚاالصننتجُار     

ايضعٛد١ٜ.
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 اٚد٘ االصتؿاد٠ َٔ ايدراصات ايضابك١:

ْبنزا  ملننا بٝٓتن٘ ْتننا٥ر تًنو ايدراصننات َنٔ ممٝننشات املنٓٗر ايٛؽننؿٞ ؾنإٕ ٖننذا املننٓٗر        -1

يِ تهٔ اصتاداَٗا يف ايبشح اذتايٞ.ٜعترب َٔ اْض  املٓاٖر ا

االٖتُنناّ باالجتاٖننات اذتدٜجنن١ يف زتنناٍ االْغننط١ االتؾنناي١ٝ يف تٛعٝنن١ املضننتًٗو       -2

بايضًع املكًد٠.

يكد اصتعد ايباسح باال ار ايٓبزٟ ٚبٓتنا٥ر ايدراصنات ايضنابك١ يف ٚفنع ارتطن١       -3

 ايِ جيٝ  بٗا ع٢ً ايتضاؤالت ايِ سدد بٗا َغه١ً ايبشح.

 :البحثمشكلة : ثانيًا
 األصننٛام يف املكًنند٠ ايضننًع اْتغننار ايباسننح السنن  عٓنندَا ايبشننح اغننه١ً اإلسضنناظ بنندأ

 ٚإ الصننُٝا اعتُننع, أؾننزاد بعننض قريبننٌ َننٔ ايضننًع هلننذٙ ايغننزا١ٝ٥ ايزغبنن١ ٚاسدٜنناد ايضننعٛد١ٜ

ٔ  املضنتًٗو  تٛعٝن١  يف َُٗا  دٚرا  تؤدٟ املاتًؿ١ رصا٥ًٗا عرب ايعا١َ ايعالقات ٍ  َن  ط١اْغن  خنال

 االْغننط١ دٚر ملعزؾنن١ عًُٝنن١ دراصنن١ بننإدزا٤ يًكٝنناّ ايباسننح سؿننش َننا ٖٚننذا َتٓٛعنن١, اتؾنناي١ٝ

ٔ  املضنتًٗو  تٛعٝن١  يف ايضنعٛد١ٜ  ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  يٛسار٠ االتؾاي١ٝ  َٚند٣  املكًند٠  ايضنًع  عن

ٔ  املضنتًٗهال,  مجٗنٛر  ع٢ً االْغط١ ٖذٙ تأثري ٍ  َٚن ّ  َنا  خنال ٔ  تكند  َغنه١ً  عنزض  تهن

 -ايتايٞ: ايز٥ٝضٞ ايتضاؤٍ يف ايبشح

 ايضننًع عننٔ املضننتًٗو تٛعٝنن١ يف ايضننعٛد١ٜ ٚاالصننتجُار ايتذننار٠ يننٛسار٠ االتؾنناي١ٝ األْغننط١ َننا

 املكًد٠؟

 ثالثًا: أهمية البحث:
٘  ايبشنح  ٖنذا  أ١ُٖٝ تأتٞ ٍ  نْٛن ٞ  املضنت٣ٛ  عًن٢  ايدراصن١  ْنادر٠   جٝن١  َٛافنٝع  ٜتٓناٚ  ايعزبن

ّ  ُٜشندخ  ممنا  خؾٛؽنا ,  ٚايضعٛدٟ عَُٛا  ٔ  باملًُهن١  ايكنزار  يَؾنٓاع  ملغنٗد ا ٚفنٛخم  عند  يضن

ٔ  ايضنًع  ٖذٙ حتدث٘ ملا ْبزا  املكًد٠, ايضًع َٔ املضتًٗو ذتُا١ٜ ايؾار١َ ايكٛاْال  افنزارا   َن

ٔ  يًُضنتًٗو,  َٚع١ٜٛٓ َاد١ٜ  ايتذنار٠  ٚسار٠ يف يًُضن٦ٛيال  بايٓضنب١  ايبشنح  ٖنذا  اُٖٝن١  ٚتهُن

 اذتايٝنن١ االتؾنناي١ٝ ْغننطتِٗا يف ٚايقننعـ ايكنن٠ٛ دٛاْنن  عًنن٢ يًتعننزف ايضننعٛد١ٜ ٚاالصننتجُار

ّ  بدٚر تكّٛ اذته١َٝٛ املٓبُات يف ايعا١َ ايعالقات ٚإ صُٝا "ال تطٜٛزٖا, ع٢ً ٚايعٌُ  ٖنا

 ايغننعٛر ُٜٓننٛ  زٜكٗننا ؾعننٔ ادتُٗننٛر, اجتنناٙ ايننٛسار٠ اٚ اذتهَٛنن١ بننال ايعالقننات حتضننال يف

ٕ  اجيابٞ مجٗٛر اأ حتًِٜٛٗ ٚبايتايٞ املٛا ٓال يد٣ باملض٦ٛي١ٝ  نُنا  اذتهَٛن١",  َنع  َتعناٚ

 ٚايعزب١ٝ. ايضعٛد١ٜ ايع١ًُٝ املهتب١ يف ع١ًُٝ افاؾ١ تجٌ ايبشح ٖذا إ
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

رابعًا: أهداف البحث:
 ايتاي١ٝ: ايٓكاط يف ايبشح اٖداف حتدد

ِ  االتؾناي١ٝ  االْغنط١  ع٢ً ايتعزف -1  ايضنعٛد١ٜ  ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  ٚسار٠ تضنتادَٗا  اين

 املكًد٠. ايضًع عٔ املضتًٗو تٛع١ٝ يف

 ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  ينٛسار٠  االتؾناي١ٝ  يالْغنط١  ادتُٗنٛر  تعنزض  اٚقنات  عٔ هغـاي -2

 ايضعٛد١ٜ.

ِ  االتؾناي١ٝ  يالْغط١ املضتًٗهال مجٗٛر تعزض سذِ ع٢ً ايتعزف -3  ٚسار٠ تكندَٗا  اين

 ايضعٛد١ٜ. ٚاالصتجُار ايتذار٠

ٌ  ع٢ً ايتعزف -4 ِ  ايٛصنا٥ ٍ  ادتُٗنٛر  هلنا  ٜتعنزض  اين ٍ  َعًَٛنات  عًن٢  يًشؾنٛ  ايضنًع  سنٛ

 كًد٠.امل

 االتؾاٍ. يٛصا٥ٌ املضتًٗو اصتاداّ دٚاؾع عٔ ايهغـ -5

ِ  املضننتًٗو  عًنن٢  االتؾنناي١ٝ  االْغننط١  ٖننذٙ  تننأثري  َعزؾنن١  -6  ايتذنننار٠ ٚسار٠ تكنندَٗا  ٚاينن

 ايضعٛد١ٜ. ٚاالصتجُار

 املكًد٠. ايضًع عٔ ايٛعٞ سٜاد٠ يف االتؾاي١ٝ االْغط١ صاُٖت َد٣ أٟ اأ َعزؾ١ -7

ّ  ايِ االتؾاي١ٝ غط١االْ عٔ املضتًٗو رفا َد٣ عٔ ايهغـ -8  ايتذنار٠  ٚسار٠ بٗنا  تكنٛ

 ايضعٛد١ٜ. ٚاالصتجُار

 ايتذننننار٠ يننننٛسار٠ االتؾنننناي١ٝ االْغننننط١ يتطننننٜٛز املضننننتًٗو َكتسننننات َننننٔ االصننننتؿاد٠ -9

 ايضعٛد١ٜ. ٚاالصتجُار

 خامسًا: تساؤالت البحث:
 اإل ننارٜٔ فننُٔ َعادتتٗننا صننٝتِ ايننِ ايتضنناؤالت َننٔ مجًنن١ عًنن٢ يإلدابنن١ ايباسننح ٜضننع٢

 ًٜٞ: ؾُٝا ٚتزنشت ٚايتطبٝكٞ زٟايٓب

 ايضعٛد١ٜ؟ ٚاالصتجُار ايتذار٠ يٛسار٠ االتؾاي١ٝ يالْغط١ ادتُٗٛر ٜتعزض ٌٖ -1

 ايتذار٠ ٚسار٠ تكدَٗا ايِ االتؾاي١ٝ يالْغط١ املضتًٗهال مجٗٛر تعزض سذِ َا -2

 ايضعٛد١ٜ؟ ٚاالصتجُار

ٍ  ادتُٗنٛر  هلنا  ٜتعزض ايِ االتؾاي١ٝ ايٛصا٥ٌ ٖٞ َا -3 ٍ  َٛنات َعً عًن٢  يًشؾنٛ  سنٛ

 املكًد٠؟ ايضًع

 االتؾاٍ؟ يٛصا٥ٌ املضتًٗو اصتاداّ دٚاؾع ٖٞ َا -4
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 تٛعٝن١  يف ايضعٛد١ٜ ٚاالصتجُار ايتذار٠ ٚسار٠ تضتادَٗا ايِ االتؾاي١ٝ االْغط١ َا -5

 املكًد٠؟ ايضًع عٔ املضتًٗو

ِ  االتؾناي١ٝ  باالْغط١ املضتًٗو تأثز َد٣ َا -6  ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  ٚسار٠ تكندَٗا  اين

 د١ٜ؟ايضعٛ

 عننٔ ايننٛعٞ سٜنناد٠ يف ٚاالصننتجُار ايتذننار٠ يننٛسار٠ االتؾنناي١ٝ االْغننط١ صنناُٖت ٖننٌ -7

 املكًد٠؟ ايضًع

 ايتذنننار٠ ٚسار٠ بٗنننا تكنننّٛ اينننِ االتؾننناي١ٝ االْغنننط١ عنننٔ املضنننتًٗو رفنننا َننند٣ َنننا -8

 ٚاالصتجُار؟

 ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  ينٛسار٠  االتؾناي١ٝ  االْغنط١  يتطنٜٛز  املضنتًٗو  َكتسنات  ٖٞ َا -9

 ايضعٛد١ٜ؟

 :سادسًا: نوع البحث ومنهجه
ٜٓتُٞ ٖذا ايبشح اأ ْٛع١ٝ ايبشنٛخ ايٛؽنؿ١ٝ, "سٝنح ٜٗندف ٖنذا ايٓنٛع َنٔ ايدراصنات اأ         

ٚيتشكٝننل  , مجننع املعًَٛننات ايالسَنن١ العطننا٤ ٚؽننـ البعنناد أٚ َننتػريات ايبنناٖز٠ املدرٚصنن١"        

اٖننداف ايبشننح صننٝتِ اصننتاداّ َننٓٗر املضننح املٝننداْٞ َننٔ خننالٍ َضننح عٝٓنن١ َننٔ مجٗننٛر         

 ضتًٗهال يف َد١ٜٓ َه١ املهز١َ.امل

 :البحث وعينته مجتمعسابعًا: 
ٖنن  1439-1438يًعناّ  ايبشح يف اعتُع ايضعٛدٟ يف َد١ٜٓ َهن١ املهزَن١   ٜتُجٌ زتتُع 

َؿزد٠. 250ٚصٝتِ اختٝار ع١ٓٝ عغٛا١ٝ٥ بضٝط١ قٛاَٗا 

:داة جمع بيانات البحثأثامنًا: 
تِ اصتاداّ أدا٠ االصنتبٝإ "اينِ ضتؾنٌ َنٔ     يًٛؽٍٛ يًٓتا٥ر املزد٠ٛ يف ٖذا ايبشح صٛف ٜ

خالهلا عًن٢ اصنتذابات املبشنٛثال عًن٢ عندد َنٔ االصن١ً٦/ ايبٓنٛد املهتٛبن١", نُنا ٚتضناعد            

ٖذٙ االدا٠ يف َعزؾ١ ؽٛر٠ املٓب١ُ يف الٖإ ادتُاٖري يف ف٤ٛ تٛدٝ٘ االص١ً٦ املباعز٠ ٚغري 

 اتٗا ْٚٛعٗا.املباعز٠ ايِ تضتٗدف ايتعزف ع٢ً وات ٖذٙ ايؾٛر٠ ٚؽؿ

 تاسعًا: اجراءات صدق وثبات اداة البحث:
 االدا٠: ؽدم-أ

يًتاند َنٔ ؽندم ادا٠ ايبشنح, مت عزفنٗا بؾنٛرتٗا االٚيٝن١ عًن٢ زتُٛعن١ َنٔ احملهُنال           

ٚاملاتؾنال يف زتنناالت ايعالقننات ايعاَنن١, ٚايؾنشاؾ١ ٚاالعننالّ يف ادتاَعننات ايتايٝنن١: داَعنن١   
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

ع١ املًو عبدايعشٜش, داَع١ ايهٜٛت, داَع١ اّ ايكز٣, االَاّ ستُد بٔ صعٛد االصال١َٝ, داَ

(  ل  ًنن  َُٓٗننا  بنندا٤ رأٜٗننِ يف ؾكننزات االدا٠ َننٔ     4ٚعننددِٖ ةضنن١ ستهُننال ل ًَشننل   

 سٝح:

ايؾٝاغ١ ايًػ١ٜٛ: ايٛفٛخم, ٚايضال١َ ايًػ١ٜٛ, ٚاذتاد١ يًتعدٌٜ. -1

ٚفٛخم املع٢ٓ. -2

َد٣ َٓاصب١ ايؿكز٠ يف قٝاظ اعاالت احملدد٠. -3

تعدٜالت ٜزْٚٗا َٓاصب١. بدا٤ أ١ٜ  -4

أ١ٜ اقتاسات أخز٣. -5

ٚيف ف٤ٛ اقتاسات احملهُال ٚمرا٥ِٗ,  نت اعناد٠ ؽنٝاغ١ بعنض ايؿكنزات يػٜٛنا , ٚننذيو        

( ؾكننزات يف االصننتبا١ْ ٚايننِ تكننٌ دردنن١ اتؿننام     5عننديت بعننض ايؿكننزات, نُننا مت سننذف ل   

 ( عبار26.٠%( ٚبذيو اؽبشت االدا٠ َه١ْٛ َٔ ل80احملهُال سٛهلا عٔ ل

 ايبشح: ادا٠ ثبات-ب

 األٍٚ ايتطبٝنل  َٔ اصابٝع ثالث١ َزٚر بعد االختبار اعاد٠ بطزٜك١ ايبشح ادا٠ ثبات سضاب مت

ّ  ٚلينو  ٌ  بإصنتادا ٔ  َؿنزد٠(  20ل قٛاَٗنا  عٝٓن١  عًن٢  ايتٛاؾنل  َعاَن  ثننِ ايبشنح,  عٝٓن١  خنارز  َن

ٛ  عًن٢  ١ايعٝٓن  ٖنذٙ  ُقضنُت  ٚقند  املكٝاظ, ثبات َد٣ ملعزؾ١ ايٓتٝذتال بال ايعالق١ اختبار  ايٓشن

 ايتايٞ:

 ايبشح ادا٠ ثبات ع١ٓٝ (1ل رقِ ددٍٚ

 امل١ٓٗ ّ
 ايدراص١ ع١ٓٝ َٔ %10 ْضبت٘ َا اعداد

 اْاخ لنٛر

 2 2 ثا١ْٜٛ  الب 1

 2 2 داَع١  الب 2

 2 2 َٛعؿال 3

 2 2 عا ًٕٛ 4

 2 2 سز٠ ٚاعُاٍ جتار٠ 5

 َؿزد٠ 20 اعُٛع

 

 ايبشح. ادا٠ دٛد٠ ع٢ً تدٍ َزتؿع١ ق١ُٝ ٖٚٞ (600.8ل ايجبات َعاٌَ ق١ُٝ بًػت ٚقد
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 األساليب االحصائية املستخدمة:
 ملعادتنن١ (ل االدتُاعٝنن١ ايعًننّٛ يف املضننتاد١َ االسؾننا١ٝ٥ اذتننشّ ايباسننح اصننتادّ

 ايتاي١ٝ: االسؾا١ٝ٥ االختبارات بإصتاداّ ايبشح بٝاْات

 ٚزتتُننع عٝٓنن١ يٛؽننـ امل٦ٜٛنن١ ٚايٓضنن  ايتهننزارات خننالٍ َننٔ ايٛؽننؿٞ ايتشًٝننٌ -1

 ايبشح.

 املعٝار١ٜ. ٚاالضتزاؾات اذتضاب١ٝ املتٛصطات -2

 املتٛصننننطات بننننال يًؿننننزٚم االسؾننننا١ٝ٥ ايدالينننن١ يدراصنننن١ (ل لت( اختبننننار -3

 َضتكًتال. عُٛعتال اذتضاب١ٝ

 عاشرًا: حدود البحث:
 ٠ايتذننار يننٛسار٠ االتؾنناي١ٝ األْغننط١ دٚر عًن٢  ايبشننح ٖننذا ٜكتؾننز املٛفننٛع١ٝ: اذتندٚد  أٚال :

 املكًد٠. ايضًع عٔ املضتًٗو تٛع١ٝ يف ايضعٛد١ٜ ٚاالصتجُار

 املهز١َ. َه١ َد١ٜٓ يف ايضعٛدٟ اعتُع املها١ْٝ: اذتدٚد :ثاْٝا 

ٞ  ايدراصٞ ايعاّ َٔ ايجاْٞ ايؿؾٌ خالٍ ايبشح تطبٝل صٝتِ ايش١َٝٓ: اذتدٚد ثايجا :  ادتناَع

 ٖن.1439 –1438

 :االدزا١ٝ٥ ٚايتعزٜؿات ايبشح َؾطًشات عغز: اذتادٟ

 ٚؾعايٝننات ٚعننا٥ـ َننٔ ايعاَنن١ ايعالقننات بنن٘ تكننّٛ َننا نننٌ ٖننٞ االتؾنناي١ٝ: االْغننط١ -1

ٞ  ايتأثري بٗدف املاتًؿ١ بأْٛاعٗا االتؾاٍ ٚصا٥ٌ َضتاد١َ  لٖٓٝن١  ؽنٛر٠  ٚخًنل  اإلجيناب

 يالْغنننط١ بكٛهلُنننا: ٚاعنننايٞ در٠ عزؾٗنننا نُنننا ادتُننناٖريٟ, ايعننناّ اينننزأٟ يننند٣  ٝبننن١

ٍ  عند٠  ايعاَن١  يعالقنات ا بندا٥ز٠  ارتاؽ١ االتؾاي١ٝ ٞ  اعنها ٌ  أٚال : ٖن ٞ  ايغنه  االتؾناي

ٍ  يف ايعاَن١  ايعالقنات  عًن٢  االعتُاد ٜتِ ٚؾٝ٘ ٌ  عنرب  مجاٖريٖنا  اأ رصنايتٗا  اٜؾنا  ٚصنا٥

 ايعالقننات تكضننِ ٖٚٓننا بادتُنناٖري, ايٓننٛعٞ االتؾننايٞ ايغننهٌ ثاْٝننا : املاتًؿنن١, االتؾنناٍ

 ارتاردٝنن١, ايعاَنن١ ايعالقننات ِٚقضنن ايداخًٝنن١ ايعاَنن١ ايعالقننات ُٖننا: قضننُال اأ ايعاَنن١

 ايغننهًال بننال ادتُننع عًنن٢ االصننًٛب ٖننذا ٜٚعتُنند املاننتً, االتؾننايٞ ايغننهٌ ثايجننا :

ـ  سض  ايعا١َ ايعالقات تكضِٝ ع٢ً ٜٚعتُد ايٛعٝؿٞ ايغهٌ رابعا : ايضابكال,  ايٛعنا٥

 يًٓغننز, ايعاَنن١ ايعالقننات قضننِ ٜٚغننٌُ يًضننًع ايٓننٛعٞ ايغننهٌ خاَضننا :  ارصننٗا, ايننِ

 املزنننشٟ ايغننهٌ صادصننا : ادتُٗننٛر, خدَنن١ ٚقضننِ يًتٛسٜننع, ايعاَنن١ ايعالقننات ٚقضننِ

 َٓننا ل يف َٓتغننز٠ ؾننزٚع هلننا املٓبُنن١ نننٕٛ عًنن٢ ٜعتُنند ايغننهٌ ٖٚننذا ٚايالَزنننشٟ
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 ايؿعايٝننات ٖننٞ ايبشننح: ٖننذا يف االتؾنناي١ٝ باالْغننط١ ٜٚكؾنند ال, اّ َتعنندد٠ دػزاؾٝنن١

 ايضننعٛد١ٜ ٚاالصننتجُار ايتذننار٠ ٚسار٠ يف ايعاَنن١ ايعالقننات ادار٠ بٗننا تكننّٛ ايننِ االعالَٝنن١

 ٚاعتُع. ايؿزد ع٢ً ٚاخطارٖا املكًد٠ ايضًع عٔ يتٛعٝت٘ املضتًٗو اجتاٙ

 بايتٛعٝن١:  املكؾنٛد  أٚال  ْذنز املضتًٗو, تٛع١ٝ َؿّٗٛ اأ ْؾٌ يهٞ املضتًٗو: تٛع١ٝ -2

ٍ  ٚعٝنا   ايؿنزد  انتضناب  اأ تغنري  ايِ ايع١ًُٝ ٖٞ  تبؾنزٙ ٚ بعٝٓٗنا,  أَنٛر  أٚ َنا  أَنز  سنٛ

ٕ  املٓطًل ٖذا َٚٔ بٗا احملٝط١ املاتًؿ١ بادتٛاْ   اأ اٖتُاَٗنا  بنؤر٠  تزننش  ايتٛعٝن١  ؾنإ

ٛ  باملضنتًٗو:  املكؾنٛد  ثاْٝنا :  ارتنرب٠,  ٚانتضاب باملعزؾ١ يًتشٚد ٚاالرعاد ايتٛدٝ٘ ٔ  ٖن  َن

 ٟ  بتٛعٝننن١ ٜٚكؾننند ايعننا٥ًٞ,  أٚ ايغاؾنننٞ االصننتٗالى  يػنننزض ٚارتنندَات  ايضنننًع ٜغننت

 يف يًشٝنا٠  ايالسَن١  ٚاملعنارف  ٚاالجتاٖات املٗارات االؾزاد انضاب ع١ًُٝ ٖٞ املضتًٗو:

ِ  االتؾناي١ٝ  ايعًُٝات ٖٞ ايبشح: ٖذا يف املضتًٗو بتٛع١ٝ ٜٚكؾد َضتًٗو, زتتُع  اين

 َضنننناعد٠ سننننٍٛ تتُشننننٛر ٚايننننِ االتؾنننناي١ٝ ٚاالعننننهاٍ ايٛصننننا٥ٌ شتتًننننـ عننننرب تننننتِ

 ٚعننٞ تُٓٝنن١ بٗنندف مايتضننٛ اَننانٔ يف ٚاستٝادنناتِٗ ادٚارٖننِ ؾٗننِ عًنن٢ املضننتًٗهال

 ٚٚادبات٘.  كٛق٘ املضتًٗو

 عن٦ٝا   أؾكندٖا  مما َا بؾٛر٠ بٗا عبح أٚ تػٝري عًٝٗا دخٌ صًع١ نٌ ٖٞ املكًد٠: ايضًع -3

 بػري اٚ بايتؾٓٝع أٚ باإلْكاـ أٚ باإلفاؾ١ ليو نإ صٛا٤ املع١ٜٛٓ, أٚ املاد١ٜ قُٝتٗا َٔ

 أٚ ؽنؿاتٗا,  أٚ عٓاؽنزٖا,  أٚ هًٗاعن  أٚ ْٛعٗنا  أٚ دٓضنٗا,  أٚ  بٝعتٗنا,  أٚ لاتٗا يف ليو,

ٕ  يف صنٛا٤  قندرٖا  أٚ َؾدرٖا, أٚ خؾا٥ؾٗا أٚ َتطًباتٗا ٌ  أٚ اينٛس  أٚ املكناظ  أٚ ايهٝن

 ايننِ املٛفننٛعات تغننٌُ بأْٗننا: ناَننٌ ثننزٚت عزؾٗننا نُننا ايعٝننار, أٚ ايطاقنن١ أٚ ايعنندد

 ٓتذنات َ اٚ ايكٝاص١ٝ يًُٛاؽؿات َطابك١ ايػري اٚ يالصتاداّ ؽاذت١ ايػري ايضًع تتٓاٍٚ

 يف املكًند٠  بايضنًع  ٜٚكؾند  ٚاالْضنإ,  ايب٦ٝن١  عًن٢  خطزا  ٚ جٌ بٗا املزخؾ١ غري املؾاْع

 قاْْٛٝنا   املضنذ١ً  ايتذارٜن١  ايعالَات لات ايضًع َع تتطابل ايِ ايضًع بأْٗا: ايبشح ٖذا

 غننري مجاعننات قبننٌ َننٔ تؾننٓٝعٗا ٜننتِ َننا غايبننا  ٚايننِ عننهًٗا اٚ سذُٗننا اٚ يْٛٗننا يف

 َزخؾ١. غري انٔاَ اٚ قا١ْْٝٛ
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 اإلطار النظري للبحث
 

 ( االعالو وسائل على االعتناد ىظرية ) للبحث اليظري املدخل االول: املبحث

ٌ  عًن٢  االعتُاد ْبز١ٜ تعد ّ  ٚصنا٥  ؾهنز٠  تعتُند  سٝنح  ايبشنح,  هلنذا  َٓاصنبا   َندخال   االعنال

ٟ  اعتُنع  تنأثري  عٔ اعشٍ ٜتِ ال االعالّ ٌيٛصا٥ االؾزاد اصتاداّ إ ع٢ً ايٓبز١ٜ ٖذٙ  اينذ

ّ  عٓندَا  تنشداد  ايتنأثري  عًن٢  االعالّ ٚصا٥ٌ قدر٠ ٚإ داخً٘ ٜعٝػ ٌ  ٖنذٙ  تكنٛ  بٛعٝؿن١  ايٛصنا٥

 قند  االتؾاٍ ٚصا٥ٌ َٔ ْتًكاٖا رصاي١ أٟ ؾإٕ يذيو َٚهجـ, َضتُز بغهٌ املعًَٛات ْكٌ

ٔ  ايضابك١ خرباتٓا ع٢ً اعتُادا  شتتًؿ١ ْتا٥ر هلا ٜهٕٛ  ايبنزٚف  تنأثري  ٚننذيو  املٛفنٛع  عن

 احملٝط١. االدتُاع١ٝ

 ُٖا: اصاصٝتال رنٝشتال ع٢ً ايٓبز١ٜ تكّٛ لأ(

 ايغاؾنن١ٝ اٖننداؾِٗ املاتًؿنن١ ٚاملٓبُننات ٚادتُاعننات االؾننزاد حيكننل يهننٞ االٖننداف: أٚال :

 اٚ مجاعننات اٚ اعننااـ عًٝٗننا ٜضننٝطز َننٛارد عًنن٢ ٜعتُنندٚا إ عًننِٝٗ ؾننإٕ ٚاالدتُاعٝنن١,

 ٣.اخز َٓبُات

 ٚتعنند اٖننداؾِٗ, حتكننل ايننِ املاتًؿنن١ املؾننادر اأ ٚاملٓبُننات االؾننزاد ٜضننع٢ املؾننادر: ثاْٝننا :

 اٖداؾِٗ. بًٛؽ ادٌ َٔ ٚاملٓبُات االؾزاد ايٝ٘ ٜضع٢ َعًَٛات ْباّ االعالّ ٚصا٥ٌ

 اُٖٗا: َٔ اؾتافات عد٠ ع٢ً االعالّ ٚصا٥ٌ ع٢ً االعتُاد منٛلز ٜٚعتُد لب(

 املضنتُز,  اينتػريات  اأ ٜعنٛد  االدتُاعٞ ايٓباّ يف ٚايتٛاسٕ صتكزاراال درد١ اختالف إ -1

 االخبننار هلننذٙ يًشادنن١ تبعننا  تتٓنناقؿ اٚ تتشاٜنند ٚاالخبننار يًُعًَٛننات اذتادنن١ ؾننإٕ ٚبايتننايٞ

 عًنن٢ اذتؾننٍٛ يف االعننالّ ٚصننا٥ٌ عًنن٢ اعتُننادا  انجننز االؾننزاد ٜهننٕٛ سٝننح ٚاملعًَٛننات,

 املعًَٛات.

ٔ  تشٜند  اعتُنع  الؾنزاد  بايٓضنب١  االعالَٞ ايٓباّ س١ٜٛٝ -2  عًن٢  ادتُٗنٛر  اعتُناد  دردن١  َن

 ساداتِٗ. العباع االعالّ ٚصا٥ٌ

ِ  ادتُاٖري سادات اختالف -3  عًن٢  اعتُادٖنا  دردن١  يف تنؤثز  ٚايٓؿضن١ٝ  ايؿزدٜن١  ٚاٖنداؾٗ

 االعالّ. ٚصا٥ٌ

 ايتاي١ٝ: االٖداف يتشكٝل االعالّ ٚصا٥ٌ ع٢ً االؾزاد ٜٚعتُد لز(

ٍ  ايتعًِ خالٍ َٔ ايذات ؾ١َعز َجٌ: ايؿِٗ: -1 ِ  ارتنربات,  عًن٢  ٚاذتؾنٛ ٞ  ايؿٗن  االدتُناع

 ٚتؿضريٖا احمل١ًٝ ادتُاع١ اٚ ايعامل عٔ اعٝا٤ َعزؾ١ خالٍ َٔ
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

ـ  تغنتٟ؟  َنالا  تكزر إ َجٌ: ايعٌُ تٛدٝ٘ ع٢ً ٜٚغتٌُ ايتٛدٝ٘:-2 ٟ  ٚنٝن  ثٝابنو؟  تزتند

ٍ  َجنٌ:  تؿاعًٞ ٚتٛدٝ٘ بزعاقتو؟ حتتؿ  ٚنٝـ ٔ  دالالت عًن٢  اذتؾنٛ ٌ  نٝؿٝن١  عن  ايتعاَن

 ؽعب١. أٚ ددٜد٠ َٛاقـ َع

 ٚايتضنن١ًٝ ٚاالصننتجار٠, ٚاالصننتخا٤ ايزاسنن١ َجننٌ: املٓعشينن١ ايتضنن١ًٝ عًنن٢ ٚتغننتٌُ ايتضنن١ًٝ:-3

 االصز٠. َع ايتًؿشٜٕٛ َغاٖد٠ اٚ ايضُٝٓا اأ ايذٖاب َجٌ: االدتُاع١ٝ

 ايتايٞ: يف ايٓبز١ٜ ٖذٙ يف ايتأثري زتاالت ٚتٓشؾز لد(

 يؿٗننِ ايهاؾٝنن١ املعًَٛننات اؾتكنناد عننٔ ايٓنناتر ايػُننٛض اساينن١ َجننٌ املعزؾٝنن١: ايتننأثريات أٚال :

 ادراى يف ايتنأثري  ٚأٜقنا   يًشندخ,  ؽشٝش١ ٚتؿضريات ناؾ١ٝ َعًَٛات بتكدِٜ ٚليو اذتدخ,

 تًننو املعزؾٝنن١ ايتننأثريات َننٔ اٜقننا  ايكقنناٜا, يننبعض  ٓشٗننا ايننِ ايٓضننب١ٝ يألُٖٝنن١ ادتُٗننٛر

 ٚاملعتكدات. بايكِٝ ارتاؽ١

 ٚايتننٛتز املانناٚف سٜنناد٠ َجننٌ ٚاألساصننٝط, باملغنناعز ٚاملتعًكنن١ ايٛدداْٝنن١: ايتننأثريات ْٝننا :ثا

 اعتُع. عٔ االغتاب َجٌ: املعٟٓٛ ايتأثري ٚاٜقا  يًعٓـ, ٚاذتضاص١ٝ

 عًننين, صننًٛى يف ٜبٗننز ايننذٟ ايؿعننٌ, اٚ اذتزننن١ يف ٚاملتُجًنن١ ايضننًٛن١ٝ: ايتننأثريات ثايجننا :

 عًُٝٗا. َٚتتب١ ايٛددا١ْٝ, ٚايتأثريات املعزؾ١ٝ يتأثرياتا عٔ ْاجت١ ايتأثريات ٖٚذٙ

 ٔ ٍ  َٚن ّ  َنا  خنال ـ  يٓنا  ٜتقنح  تكند ٔ  ٜضنتؿاد  نٝن  َننٔ ٚلينو  ايبشنح  ٖنذا  يف ايٓبزٜن١  ٖنذٙ  َن

ٞ  َا ع٢ً ايتعزف خالٍ ِ  االتؾناي١ٝ  االْغنط١  ابنزس  ٖن ٌ  اين  املضنتًٗهال  مجٗنٛر  َعٗنا  ٜتؿاعن

ِ  يف هلنا  ٜؿتكنز  ايِ ٚاالْغط١ ٍ  ايالسَن١  املعًَٛنات  عًن٢  سؾنٛهل  ٚايتعنزف  املكًند٠,  ايضنًع  سنٛ

 يًضننًع عننزا٤ٙ اثٓننا٤ املضننتًٗو ٜتاننذٖا ايننِ ايكننزارات خننالٍ َننٔ ايتؿاعننٌ ٖننذا ْتٝذنن١ عًنن٢

 االصتٗالن١ٝ.

 

 بالسثثل  املسثثت ل  توع ثثة يف االتصثثال ة واىشثثهت ا العامثثة العالقثثا  دور الثثثاى : املبحثثث

 املكلدة

 اذته١َٝٛ: املؤصضات يف ؾاي١ٝاالت ٚاْغطتٗا ايعا١َ ايعالقات أٚال :

 ايعا١َ: ايعالقات َؿّٗٛ لأ(

ِ  املاططن١  ادتٗنٛد  بأْٗا: ايعا١َ ايعالقات عذ٠ٛ د. عزف ّ  اين  أٚ املؤصضن١  أٚ ايؿنزد  بٗنا  ٜكنٛ

 املضننتُز٠, االتؾنناالت خننالٍ َننٔ املتبننادٍ ايتؿنناِٖ ٚحتكٝننل ادتُٗننٛر ثكنن١ يهضنن  ايدٚينن١

 َٚغزٚع. ممهٔ ٖٛ َا ا ار يف ادتُٗٛر اتاستٝاد يتًب١ٝ املزغٛب١ ٚاالؾعاٍ ٚايضٝاصات
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 إلقاَن١  ٚاملضنتُز٠  ٚاملاططن١  املكؾٛد٠ ادتٗٛد بأْٗا: ايعا١َ يًعالقات ايربٜطاْٞ املعٗد ٜٚز٣

 ٚمجاٖريٖا. َٓب١ُ أٟ بال املتبادٍ ايؿِٗ ٚاصتُزار

 باملؤصض١: بايٓٗٛض ايعا١َ ايعالقات دٚر لب(

 -اذتكا٥ل: تكؾٞ :أٚال 

 اخننز٣ َؤصضننات سننٍٛ اذتكننا٥ل بتكؾننٞ املؤصضننات بعننض تكننّٛ دٝنند٠ بٝٓٝنن١ ؽننٛر٠ يتشكٝننل

 املٓاؾض١. االخز٣ املؤصضات عٌُ  ٝش ايِ ٚايقعـ ايك٠ٛ ْكاط ملعزؾ١

 -ٚايربزت١: ايتاطٝ, :ثاْٝا 

 َتٛصننط١ خطنن, خننالٍ َننٔ ايعاَنن١ ايعالقننات ادار٠ ايٝٗننا تٛؽننًت ايننِ ايٓتننا٥ر َننٔ اْطالقننا 

ٕ  يًُؤصضن١  دٝند٠  ٖٓٝن١ ل ؽٛر٠ تزٜٚر حملاٚي١ املد٣ ٚ ١ًٜٛ  املؤصضنات  يؾنٛر٠  َػناٜز٠  تهنٛ

 املٓاؾض١.

 -ٚايتٓؿٝذ: االتؾاٍ :ثايجا 

ٔ  زتُٛع١ بتٛعٝـ ايعا١َ ايعالقات ادار٠ تكّٛ ايتاطٝ, ع١ًُٝ يٓذاخم ٌ  َن  االتؾناي١ٝ  ايٛصنا٥

 ٚاملننؤ زات االدتُاعننات ايٛصننا٥ٌ ٖننذٙ َٚننٔ ارتطنن١ تضننتػزقٗا ايننِ ايشَٓٝنن١ املنند٠  ضنن 

 ٚايًكا٤ات.

 ايعا١َ: ايعالقات تضتادَٗا ايِ االتؾاي١ٝ االْغط١ (لز

ـ  اسد٣ ايعا١َ ايعالقات اْغط١ تعد  َؤصضن١  بنإدار٠  اْغنطتٗا  تنزتب,  ٚعٓندَا  االدار٠, ٚعنا٥

ٞ  خد١َٝ, اٚ اْتاد١ٝ  بإعتبارٖنا  ايعاَن١  ايعالقنات  اْغنط١  عًن٢  االدار٠ تغنزف  اذتاين١  ٖنذٙ  ؾؿن

 غطتٗا.ٚاْ املؤصض١ تٛدٝٗات ٚتٓؿذ املؤصض١ اقضاّ اسد

ٍ  ادار٠ صتناخم  ٜٚعترب ِ  ايعاَن١  ايعالقنات  يف االتؾنا ٞ  يًذُٗنٛر  اصاصن١ٝ  خندَات  بتكندٜ  اينداخً

 اأ بٗننا املعٓننٝال دؾننع ايننذٟ االَننز اذتدٜجنن١, ايدٚينن١ يف االدار٠ ٖننذٙ اُٖٝنن١ َننٔ ساد ٚارتنناردٞ

ِ  االدارٜن١  ٖٝهًتٗنا  يف ينٝط  ايِ ايعا١َ, املؤصضات ناؾ١ يف اقضاّ اصتشداخ  ادار٠ اٚ قضن

 ايعا١َ. قاتعال

ّ  ايكطناع  يف ارتدَٝن١  املؤصضات يف ايعا١َ ايعالقات يف ايعإًَٛ ٜٛاد٘ نُا  بؾنعٛبات  ايعنا

 ًَُٛصنن١ غننري صننًع ُٜضننٛم االٍٚ ايٓننٛع الٕ ٚليننو االْتادٝنن١, املٓغنن٦ات يف ايعننإًَٛ َننٔ انجننز

 اتاالدننزا٤ بٗننا: ٜكؾنند ٚايننِ ايعاَنن١ يًعالقننات االعالَٝنن١ بايٛعٝؿنن١ ايكٝنناّ تضننتدعٞ ايعا٥نند

 االتؾنناٍ يتننأَال ايعاَنن١ ايعالقننات ادار٠ هلننا تكننّٛ ايننِ ٚاملٗٓٝنن١ ٚايؿٓٝنن١ االتؾنناي١ٝ ٚايتنندابري
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 حتكٝننل ادننٌ َننٔ ٚارتنناردٞ, ايننداخًٞ ٚمجٗٛرٖننا االدار٠ بننال ٚايتؿاعننٌ ٚايتننأثري ٚايتٛاؽننٌ

 َع١ٓٝ. اٖداف

 اذتهَٛٞ: اعاٍ يف ٚادتُٗٛر ايعا١َ ايعالقات لد(

 ادتُٗننٛر َتطًبننات عًنن٢ ٚايتعننزف ٚاملٓبُننات ادتُٗننٛر بننال تٛاؽننٌ ٖٓنناى ٜهننٕٛ إ جينن 

 شتتًؿ١ اْٛاع تتطً   ل بِٗ, خاؽ١ َٚتطًبات استٝادات يدِٜٗ ادتُٗٛر َٔ ؾهجري املاتًؿ١

 ٔ ِ  ارتنندَات  بننال  ايتٛؾٝننل  جينن   يننذيو  االتؾنناالت,  َنن  ٚاستٝادننات  املٓبُننات  تكنندَٗا  اينن

ٌ  ايتهٓٛيٛدٝن١  ايتطنٛرات  إ نُنا  املتشاٜند٠,  ادتُٗٛر  ادت ٚاالْتْنت  ايؾنٓاع١ٝ  االقُنار  َجن

 ٚادتُٗٛر. املٓبُات بال ايتٛاؽٌ سٜاد٠ اأ

ّ  ايكطاع يف ايعا١َ ايعالقات ٚتعٌُ  ادتُٗنٛر  يند٣  ايٛ ٓٝن١  ٚاملضن٦ٛي١ٝ  ايغنعٛر  بٓنا٤  عًن٢  ايعنا

 املطايبنننن١ االؽننننٛات ؾٝٗننننا ارتؿعننننت ايننننِ املزسًنننن١ ٖننننذٙ يف صننننُٝا ال َعٗننننا, ٜتعاَننننٌ ايننننذٟ

ٌ  ْطنام  ٚتطنٜٛز  تٛصٝع ايعا١َ ايعالقات اْغط١ ع٢ً ايكا٥ُال تاٚدب ايِ بايدتكزا ١ٝ,  عُن

 ايغعب١ٝ. املطاي  اأ ٚتضتذٝ  ايتطٛرات تًو ْغا اتٗا يتٛان  اداراتٗا,

 ايضعٛد١ٜ: ٚاالصتجُار ايتذار٠ بٛسار٠ ايعا١َ ايعالقات لٖن(

ٍ  ضنٜٛل ايت ادار٠ حتنت  ايضنعٛد١ٜ  ٚاالصنتجُار  ايتذنار٠  بنٛسار٠  ايعاَن١  ايعالقنات  تٓدرز  ٚاالتؾنا

ِ ٚ بنايٛسار٠  اذت١ٜٛٝ اإلدارات َٔ تعترب ٚايِ ٔ  ايهنجري  عاتكٗنا  عًن٢  ٜكنع  اين ّ  َن  املتعًكن١  املٗنا

 ٜنندٚر َننا نننٌ بٓكننٌ تعٓنن٢ أْٗننا نُننا ايدٚينن١  يف املاتًؿنن١ ايكطاعننات َننع ايننٛسار٠ باتؾنناالت

ٟ  اينٛسار٠  بأرٚق١ ّ  يًنزأ ٔ  ايعنا ٍ  َن ٌ  خنال ٍ  ٚصنا٥  عًن٢  عٜكن  نُنا  املاتًؿن١   اإلعالَٝن١  اإلتؾنا

 َٗنناّ  أ  فنناؾ١ املاتًؿنن١  ايننٛسار٠ ٚ دارات ٚننناالت مجٝننع َننع ٚايتعننإٚ ايتٓضننٝل عاتكٗننا

 بتٓبنننِٝ تكنننّٛ االدار٠ إ نُنننا املضنننؤٚيال  ٚاصنننتكباٍ ٚاألدٓبٝننن١ احملًٝننن١ ايٛؾنننٛد اصنننتكباٍ

 بايؿعايٝنات  املغارن١ ٚنذيو ايٛسار٠ ْٚغا ات بأعُاٍ تتعًل ٚؾعايٝات َٚؤ زات َعارض

 املاتًؿ١.

ٌ  ع٢ً تعٌُ بايٛسار٠ ايعا١َ ايعالقاتؾ ٕ  تضنٗٝ ٔ  املعنرب٠  اآلرا٤ اْضنٝاب  ٚفنُا ـ  عن  ؾ٦نات  َٛقن

 َننع َتٛاؾكنن١ ٚعًُٝاتٗننا صٝاصنناتٗا تبننٌ يهننٞ يًننٛسار٠  املتٓٛعنن١ ارتنندَات َننٔ املضننتؿٝدٜٔ

ٕ  ايعًٝنا  اإلدار٠  أ املغٛر٠ ٚتكدِٜ رغباتِٗ  ٌ  ايطنزم  بغنأ ِ  ٚايٛصنا٥  ٚفنع  عًن٢  تضناعد  اين

ِ  اينرباَر  ٚتٓؿٝنذ  ٚاعداد يًٛسار٠ ايعاّ ايكبٍٛ َٔ درد١ أقؾ٢ يتشكٝل االتؾاٍ صٝاصات  اين

 ايعالقنات  اُٖٝن١  ٚتنربس  , جيابٝن١  ٚبؾنٛر٠  ٚاصنع  ْطنام  عًن٢  اينٛسار٠   صتاسات تؿضري اأ تؤدٟ
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 ١لٖٓٝنن ٚؽننٛر٠ ١ ٝبنن ١وعنن تهننٜٛٔ َننٔ تؤدٜنن٘ َننا خننالٍ َننٔ ارتنناردٞ ادتُٗننٛر َننع ايعاَنن١

 .َعٗا املتعاًَال شتتًـ يد٣ ممتاس٠

 ٚحتزٜننز  عننداد عًنن٢ بننايٛسار٠ ايعاَنن١ ايعالقننات بننإدار٠ اإلعالَننٞ ايتٛاؽننٌ قضننِ ٜعُننٌ نُننا

 ٚصنننا٥ٌ شتتًنننـ َنننع ٚايتٛاؽنننٌ ايزقابٝننن١  ايؿنننزم فنننبطٝات ٚتكنننارٜز ايؾنننشؿ١ٝ  ايبٝاْنننات

 .اإلعالّ

 املكًد٠: بايضًع املضتًٗو تٛع١ٝ ثاْٝا :

 املضتًٗو: تٛع١ٝ لأ(

 املضتًٗو: َؿ1ّٛٗ-أ

 ٚارتننندَات يًضنننًع ٚاالصنننتاداّ ايتًُنننو سنننَل تنننارظ اينننذٟ ايؿنننزد أْننن٘:ب املضنننتًٗو ٜعنننزف

 ايتضٜٛك١ٝ. املؤصضات يف يًبٝع املعزٚف١

ٛ  بأْن٘:  عبداعٝد  ًعت املضتًٗو َعزف نُا ٟ  ٖن ٟ  اينذ ٔ  املٓتذنات  ٜغنت  ٚخندَات  صنًع  َن

 ْٗا٥ٝا . اصتاداَا  اصزت٘ اصتاداّ اٚ ايغاؾٞ اصتاداَ٘ بٗدف

 

 -ضتًٗو:امل ع٢ً املؤثز٠ ايعٛا2ٌَ-أ

ٛ  ستُند  ايندنتٛر  سدد ٌ  اربعن١  ايٓذنا  أبن  يف نُنا  دنا٤ت  املضنتًٗو  عًن٢  تنؤثز  ر٥ٝضن١ٝ  عٛاَن

 ايتايٞ: ادتدٍٚ

 املضتًٗو ع٢ً املؤثز٠ ايعٛاٌَ (2ل رقِ ددٍٚ

 

 املضتًٗو: تٛع١ٝ -3-أ

 َننا ٚبننال املتكدَنن١ ايؾننٓاع١ٝ اينندٍٚ يف املضننتًٗو تٛعٝنن١ بننال نننبري ؾننزم ٖٓايننو إ ٜالسنن 

ِ  َٓٗنا  َتعندد٠  الصنباب  ٜعنٛد  ٚلينو  ايعزبٞ ايعامل يف حيدخ ٞ  ايجكنايف  ايتانن  بنال  ٚاالعالَن

 ايٓؿض١ٝ ايعٛاٌَ ايغاؾ١ٝ ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ ايعٛاٌَ

 املغتٟ

 ايجكاؾ١-

 ايجكاؾ١-

 االدتُاع١ٝ

 ايؿزع١ٝ ايجكاؾ١-

 املزدع١ٝ ادتُاعات-

 االصز٠-

 االؾزاد َٚزانش ادٚار-

 االدتُاع١ٝ ايهٝاْات داخٌ

 ايضٔ-

 امل١ٓٗ-

 اذتاي١-

 االقتؾاد١ٜ

 ايؿزد سٝا٠ من,-

 ايدٚاؾع-

 االدراى-

 ايتعًِ-

 املعتكدات-

 ٚاالجتاٖات
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 تارخيٝننا  ؾتٝنن١ زتتُعننات تعتننرب ايعزبٝنن١ ؾاعتُعننات ٚيننذا املتكنندّ, ٚاعتُننع ايعزبننٞ اعتُننع

 يف ايٛعٞ ٜٚأتٞ ايٓا١َٝ, ايدٍٚ ستٝ, يف ٜكع ايعزبٞ اعتُع إ ع٢ً ؾقال  ٚاعالَٝا  ٚعًُٝا 

 بعض إ ٜٚالس  املضتًٗو, محا١ٜ زتاٍ يف ايؾٓاع١ٝ ايدٍٚ تكدّ اصباب َٔ االٚأ ايدرد١

ٔ  املضننتًٗو شتا بن١  داْن   يف املٗنتُال  ٕ  ٚاينذٜ ِ  تٛعٝتنن٘, اأ ٜضنعٛ ِ  ٚيهنٓٗ  بًػنن١ خينا بْٛٗ

ٔ  ؾقنال   اؽنال ,  يًُضنتًٗو  َٛدٗن١  يٝضنت  تٛعٜٛن١  رصاي١ ٚراا َؿ١َٛٗ غري  ايػنري  قٝنت ايتٛ عن

ٔ  ٚرانا  ايزصاي١ هلذٙ َدرٚظ ٍ  َن ٌ  خنال  دندا   ادتٛاْن   ؾٗنذٙ  َٓاصنب١,  يٝضنت  اعالَٝن١  ٚصنا٥

ّ  ٚٚصا٥ٌ يًُضتًٗو, ٚايتٛع١ٜٛ االعال١َٝ ايع١ًُٝ يف ١َُٗ ِ  االعنال ٔ  اين ِ  َن ٛ  ٚعا٥ؿٗنا  اٖن  ٖن

 اعتُننع َننٔ َتٓٛعنن١ ٚؾ٦ننات عننزا٥ح خيا نن  ألْنن٘ ( املضننتًٗو ل يًُتًكننٞ ٚايتضننٌٗٝ ايتبضننٝ,

ِ  تعًننُِٝٗ يف ٓالَتبناٜ  ٟ  ايننِ ادتٗنات  عًنن٢ ؾٝذن   ٚاٖتُاَنناتِٗ, ٚاعُنارٖ  محًنن١ ا ننالم تٓنٛ

 ٚتؾنننُِ حتننندد إ اذتهَٛٝننن١, ادتٗنننات ٚخؾٛؽنننا  املضنننتًٗو تضنننتٗدف تٛعٜٛننن١ اعالَٝننن١

ٔ  َنع  يتتال٤ّ االعال١َٝ ايزصاي١ ٟ  ايضنًع  هلنذٙ  ارتطنٛر٠  َضنت٣ٛ  تبناٜ ٘  حتنٝ,  اينذ ٔ  بن ٌ  َن  نن

 ٚاعهاهلا. اْٛاعٗا ااتًـ داْ 

 ايضعٛد١ٜ: ايعزب١ٝ املًُه١ يف املضتًٗو سكٛم4-أ

 ايننِ ايتغننزٜعات ٚاؽنندار املضننتًٗو سكننٛم سؿنن  عًنن٢ ايضننعٛد١ٜ ايعزبٝنن١ املًُهنن١ حتننزـ

 ٚاالصنننتجُار ايتذنننار٠ ٚسار٠ تضنننتُز نُنننا املضنننتًٗو, محاٜننن١ زتننناٍ يف ايعُنننٌ ميٝننن١ تٓبنننِٝ

 ٖنذا  خيؿ ؾُٝا ٜددد نٌ  زخم يف االعُاٍ ٖذٙ اجٌ املاٛي١ اذته١َٝٛ ادت١ٗ بإعتبارٖا

ٔ  تضنع٢  ايِ املٓغٛرات َٔ ايعدٜد خالٍ َٔ ٚليو َا ْٛعا  دٝد ٚبغهٌ ادتاْ   خالهلنا  َن

ِ  نُنا  ٚارتندَات,  ايضنًع  َع تعاَالت٘ يف ٚٚاثكا  ٚاعٝا  املضتًٗو يٝهٕٛ  اٜقنا   اينٛسار٠  تضنٗ

ٌ يت املجاي١ٝ, ايتذار١ٜ ايب١٦ٝ َؿّٗٛ ْٚغز يدٜ٘ ايٛعٞ َضت٣ٛ يزؾع ايتادز تٛع١ٝ يف  اينٛسار٠  ؾن

 ايتعاَالت ؾٝ٘ تضٛد قٜٛا , َشدٖزا  اقتؾادا  ٜؾٓعٕٛ ٚاعال ٚجتار َضتًٗهال اأ ايٓٗا١ٜ يف

 ايطزؾال. بال ايعادي١ ايتذار١ٜ

 يف ايتٛعٜٛنن١ ايزصننا٥ٌ َننٔ عنندد ا ننالم يف دا٥ننِ ٚبغننهٌ ٚاالصننتجُار ايتذننار٠ ٚسار٠ ٚتكننّٛ

 عٓٗننا ٜػؿننٌ قنند سكٛقٝنن١ عًَٛنناتَ عًنن٢ حتتننٟٛ َننا دا٥ُننا  ٚايننِ االدتُنناعٞ ايتٛاؽننٌ َٛاقننع

 اذتكٛقٝننن١ ايٓكننناط َنننٔ ايعدٜننند ًٜنننٞ ؾُٝنننا ْضنننتعزض ٚصنننٛف املضنننتًٗهال َنننٔ ايهنننجري

 ًٜٞ: نُا ٖٚٞ ٚاملضتٛردٜٔ ايتذار قبٌ َٔ هلِ تٛؾريٖا جي  ٚايِ يًُضتًٗهال

 ل ايبٝاْننات ٖننذٙ َٚننٔ َٓننتر نننٌ عًنن٢ ايتذارٜنن١ ايبٝاْننات تننٛؾز املضننتًٗو سننل َننٔ -1

 ايعٓاؽنز  املٓنتر,  صنعز  املٓغنأ,  بًند  ٚايؾنالس١ٝ,  االْتناز  تنارٜ   ,ايٛسٕ اذتذِ, املكاظ,
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 َطابك١ ٚتهٕٛ ايعزب١ٝ بايًػ١ ايبٝاْات ٖذٙ تهت  ٚإ (, ايتنٝ  يف املضتاد١َ

 املعتُد٠. ايؿ١ٝٓ يًٛا٥ح

 اٚ َعٝبنن١ اٚ َػغٛعنن١ اْٗننا ثبننت الا ايضننًع ٚاصننتداع اصننتبداٍ املضننتًٗو سننل َننٔ -2

 َكًد٠. جتار١ٜ عالَات حتٌُ

ّ  ال ٚإ قًنٝال   نإ ٚيٛ ايباقٞ اخذ املضتًٗو سل َٔ -3 ٍ  اخنز٣  بضنًع  ًٜنش ٞ  بند  ايبناق

 املضتًٗو. بٗا ٜزغ  ال قد ايِ ايضًع َٔ غريٖا اٚ ايٛرق١ٝ املٓادٌٜ اٚ ايعًو َجٌ

 عًنن٢ ٚحتننٟٛ ايعزبٝنن١ بايًػنن١ ايغننزا٤ عٓنند ؾنناتٛر٠ عًنن٢ اذتؾننٍٛ املضننتًٗو سننل َننٔ -4

 اصننِ ايضننًع١, ٚٚؽننـ ْننٛع ايتننارٜ , تؿؾننًٝٞ,ٚاي االمجننايٞ املبًننؼ ل ايتايٝنن١ ايبٝاْننات

 املقنناؾ١ ايقننزٜب١ قُٝنن١ بٗننا َٛفننح ايؿنناتٛر٠ عًنن٢ اذتؾننٍٛ سكنن٘ َٚننٔ ( املٓغننأ٠

 ٚافح. بغهٌ

   عاَال. عٔ ايهٗزبا١ٝ٥ ايضًع فُإ َد٠ تكٌ ال إ املضتًٗو سل َٔ -5

 بؾنٛر٠  تنبال  ايتاؿنٝض  ٜغنًُٗا  ايِ املٓتذات ع٢ً احملٌ ٜقع إ املضتًٗو سل َٔ -6

 ايتاؿٝض. ْٚضب١ ايتاؿٝض ٚبعد قبٌ املٓتذات اصعار بٗا َٚٛفح بارس٠

ٕ  إ املضنتًٗو  سنل  َٔ -7 ٟ  املٓنتر  ٜهنٛ ٘  اينذ  يًُٛاؽنؿات  َطابكنا   ايتاؿٝقنات  تغنًُ

 املعتُد٠. ايكٝاص١ٝ

 املكًد٠: ٚايضًع ايتذارٟ ايػػ لب( 

 ٚاصباب٘: ايتذارٟ ايػػ َؿ1ّٛٗ-ب

ٔ  االٚأ, ز١ٜايبغ ادتُاعات َع ْغأ٠ قدت١, مؾ١ ايتذارٟ ايػػ ٌ  قند  خطنزٙ  يهن  يف اصنتؿش

ٟ  ايضزٜع ايزبح ع٠ٛٗ تػًبت إ بعد اذتدٜج١, ايعؾٛر ٛ  ٚصن١ًٝ  بنأ ٕ  ٚين  سضناب  عًن٢  لينو  ننا

 ٚايد١ٜٝٓ. االخالق١ٝ ٚايكِٝ املبادئ

ٛ  يًبٝنع  َعند٠  َعٝٓن١  يضنًع١  ٚايتكًٝد ٚايتديٝط ايتشٜٝـ بأْ٘: ايتذارٟ ايػػ ٜٚعزف  تػنٝري  ٖٚن

ٞ  ٚتهٜٛٓٗنا  ٚدٖٛزٖنا  ايضنًع١  وتًن  ع٢ً حيدخ ٚتغٜٛ٘ ٚتعدٌٜ ٕ  ايطبٝعن ٔ  اهلندف  ٜٚهنٛ  َن

ٌ  َنع  االصاص١ٝ خٛاؽٗا َٔ ايٌٓٝ ٖٛ ليو ٚرا٤  ايضنًع١  يف تبٗنز  عٝنٛب  أٟ اخؿنا٤  عًن٢  ايعُن

ـ  َع املكًد٠ اٚ املشٜؿ١ ٌ  اعطا٥ٗنا  عًن٢  اذتنز  ٚيهٓٗنا  اؽن١ًٝ  اخنز٣  يضنًع١  ٚاملبٗنز  ايغنه

ٔ  ٚليو اذتكٝك١ يف عٓٗا ختتًـ ٌ  َن ٔ  االصنتؿاد٠  ادن  بايؿٛا٥ند  ٚاالْتؿناع  املضنًٛب١  ٛاـارتن  َن

 ٚايضزٜع. ايضٌٗ ايهض  ادٌ َٔ ايضعز ؾارم ع٢ً ٚاذتؾٍٛ املضتاًؾ١
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 ايتذارٟ: ايػػ َٚباٖز ٚاصايٝ  اْٛاع2-ب

ٔ  ٚاؽنبح  عدٜند٠  ؽٛر يف ايػػ ٜأتٞ ٕ  ايؾنعٛب١  َن ّ  إ اآلٕ اهنا  االْنٛاع  هلنذٙ   ؾنز  ْكنٛ

 عًٝٗا ايتعزف ْضتطٝع ال ٚايِ ايػػ اؾٝٗ ٜأتٞ ايِ ايؾٛر بعض بإصتعزاض صٓكّٛ ٚيهٔ

ِ   زم الٕ ادرانٗا مي١ اصتعُاٍ بعد اال ـ  ايعًن ٞ  ْؿضن٘,  ايغن٤ٞ  بنإختالف  ختتًن  مت اْنٛاع  ٖٚن

 ايكٛاْال: شتتًـ َٔ عًٝٗا ايتٛؽٌ

 ع٢ً االصاص١ٝ ايؾؿات يف ايٓٛع ٖذا يف ٜكع ايػػ :ارتد١َ اٚ ايبقاع١ لات١ٝ يف ايػػ أٚال :

 املضتًٗو. ٜكؾدٙ ايذٟ باالصتعُاٍ ؽاذتا  ٜهٕٛ ؾال ٘ بٝعت ع٢ً ؾتؤثز املبٝع

 ٜكنع  ايٓنٛع  ٖٚنذا  عنٝٛعا   االْٛاع انجز َٔ ٖٚٛ :ادتٖٛز١ٜ ؽؿاتٗا اٚ ايبقاع١ سكٝك١ ثاْٝا :

 هلنا,  املهْٛن١  ايعٓاؽنز  ٚعًن٢  ْؿضٗا, املاد٠ ع٢ً أٟ ٚتهٜٛٓٗا ٚدٖٛزٖا ايبقاع١ دضِ ع٢ً

ٛ  ستن٢  ايضنًع١  ؽنؿات  اٚ هْٛنات َ يف تػٝري ٖٓايو نإ الا ادتزت١ ٖذٙ ٚتكّٛ  ناْنت  ٚين

 يالصتعُاٍ. ؽاذت١

 ال ببًند  ٜعزف َا ٖٚٛ ايضًع١ اْتاز اؾدر ٜتعًل ايذٟ ٖٚٛ :ايبقاع١ َؾدر يف ايػػ ثايجا :

ّ  َٔ يهٌ غغا  ٖذا ٜٚعترب ي٘ َٓغأ ٕ  الا ايبقناع١  َٓغنأ  بًند  يف ايػنػ  اٚ بنايتػٝري  ٜكنٛ  ننا

 اعتبارٙ. يف ايبقاع١ َؾدر اٚ املٓغأ بًد ٚفع قد ايتعاقد عٓد املغتٟ

 ٚايتكًٝد: ايتذارٟ ايػػ بال ايؿزم 3-ب

ٔ  ْٛعنننا  ايتكًٝننند ٜعتننرب   ايبنننٛاٖز َنننٔ ايتذنننارٟ بايتكًٝنند  ايػنننػ ٜعتنننرب سٝننح  ايػنننػ اْنننٛاع َنن

 غنننري ايهضننن  اأ ٜٚنننؤدٟ ارتننندَات ٚتكننندِٜ ايضنننًع اْتننناز زتننناٍ يف ايضنننًب١ٝ االقتؾننناد١ٜ

ِ  اننا٠ احمل بأْن٘:  ايتكًٝند  ايكقنا٤  َعنزف  ؾكد املغزٚع, ٛ  اين ٌ  اأ تندع  ٖٚنذا  ادتُٗنٛر  تقنًٝ

ٕ  أٟ ايغن٤ٞ  ستاننا٠  ٖٛ ايتكًٝد ألٕ سكٝكٝا  َعربا  ٜعترب يًتكًٝد ايبضٝ, ايتعزٜـ  ٖنذا  ننا

٘  ايتذارٜن١,  ايعالَات زتاٍ يف ايتكًٝد ٖٛ عا٥ع َجاال  ٚخري ايغ٤ٞ ٕ  عًٝن ٛ  ايتكًٝند  ؾنإ ٌ  ٖن  عُن

ٌ  ٜٚكؾند  ١,اؽنًٝ  اخنز٣  خد١َ اٚ صًع١ نبري ذتد تغب٘ خد١َ اٚ صًع١  بايتكًٝند  ايػنػ  ؾاعن

ّ  ٚلينو  ٚاملكًند٠,  االؽن١ًٝ  ايضًع١ بال ايغاؿ يد٣ ايًػ, َٔ ْٛع خًل اأ  ايعالَن١  بإصنتادا

ٕ  ٜٚضتػٌ َغزٚع, غري اصتاداَا  االؽًٞ يًُٓتر ايتذارٟ ٚاالصِ ايتذار١ٜ  يف ايٛفنع  املكًندٚ

 ايننجُٔ باٖبنن١ ًعايضنن عننزا٤ َٛا ٖٓٛننا ٜضننتطٝع ال ايننِ املننٓاؿض اينندخٌ لات ايبًنندإ بعننض

 ٚادتٛد٠. ايضعز املتد١ْٝ ايضًع بغزا٤ ؾٝكَٕٛٛ

 ايضعٛد١ٜ: ايعزب١ٝ املًُه١ يف املضتًٗو ٚمحا١ٜ ايتذارٟ ايػػ َهاؾش١ 4-ب

 ٚاملٓتذنات  ايضنًع  ٚدنٛد٠  ٚصنال١َ  يًُذتُنع  ايعاَن١  بايؾنش١  ايضعٛد١ٜ ايعزب١ٝ املًُه١ عٓٝت

 ؾننإٕ املٓطًننل ٖننذا َٚننٔ رتننداع,ٚا ايػننػ اصننايٝ  َننٔ املننٛا ٓال محاٜنن١ عًنن٢ سزؽننت نُننا

 ٚتنننننارٜ  (32ل رقنننننِ املًهنننننٞ املزصنننننّٛ اٛدننننن  ايؾنننننادر يًًُُهننننن١ ايتذنننننارٟ ايٓبننننناّ
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ٌ  عًن٢  لجين   اْن٘:  ع٢ً (5ل رقِ َادت٘ يف ْؿ ٖن15/01/1350 ٌ  يف ٜضنًو  إ تنادز  نن  نن

 غنزرا ..(,  ٚال غبٓنا   ٚال استٝاال  ٚال تديٝضا  ٚال غغا  ٜزته  ؾال ٚعزف بدٜٔ ايتذار١ٜ اعُاي٘

ِ  اينٛسرا٤  زتًنط  قزار ؽدر ٚعٓدَا ّ  ٖنن 06/04/1374 ٚتنارٜ   (66ل رقن  ٚاختؾاؽنات  اٗنا

 املٗنناّ َننٔ ٚاعننهاي٘ ٚؽننٛرٙ اْٛاعنن٘ بهاؾنن١ ايتذننارٟ ايػننػ َهاؾشنن١ ؾننإٕ ايتذننار٠ ٚسار٠

 ٚاالصتجُار. ايتذار٠ يٛسار٠ ايز٥ٝض١ٝ

 ايعكٛبات َٛفشا  ايتذارٟ ايػػ َهاؾش١ يف ايضعٛد١ٜ ايعزب١ٝ املًُه١ ْباّ دا٤ ٚيكد

 املٓتذات ع٢ً ٚاحملاؾب١ ٚايغزا٤ ايبٝع عًُٝات مجٝع فب, ٜتِ خالهلا َٔ ايِ

 املاد٠ يف ؾذا٤ ايتذارٟ ايػػ دتزت١ ايتعزض خطز َٔ يًذُٗٛر ٚاملعزٚف١ االصتٗالن١ٝ

 َدٜزٚ اٚ ذتضاب٘ ايبقاع١ تؾزٜـ ٜتِ َٔ أٚ ايبا٥ع ٜهٕٛل ايٓباّ لات َٔ عغز ايجايج١

 ٚتٛقع ايٓباّ ٖذا ألسهاّ شتايؿات َٔ ٜكع َا نٌ عٔ َضؤٚيال املؤصضات اٚ ادتُعٝات

 رقِ املًهٞ املزصّٛ ؽدر يذا  ..(, املاايؿ١ ملزته  املكزر٠ ايعكٛبات َِٓٗ نٌ ع٢ً

 باملًُه١ ايتذارٟ ايػػ ؾش١َها ْباّ ع٢ً باملٛاؾك١ ٖن29/05/1404 ٚتارٜ  (11لّ/

 ٖن01/03/1327 رقِ ايتذار٠ ٚسٜز بكزار ايتٓؿٝذ١ٜ ايال٥ش١ ؽدرت نُا ايضعٛد١ٜ, ايعزب١ٝ

 ٖن.01/06/1405 ٚتارٜ 
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 ومناقشتها امليدانية البحث  نتائج عرض
 

 املبحث االول: استعراض ىتائج البحث امل داى ة

 عًك١ بايبٝاْات االٚي١ٝ:ايٓتا٥ر املت-أ

 (250( ايبٝاْت ايدتٛغزاؾ١ٝ يع١ٓٝ ايبشح لٕ=3ددٍٚ رقِ ل

 % ايتهزار ايؿ٦ات املتػري

 ادتٓط
 50 125 لنز

 50 125 أْج٢

 ايعُز

 46.4 116 عاَا  25عاَا   أ أقٌ َٔ  18َٔ 

 22.8 57عاَا  35عاَا   أ أقٌ َٔ  25َٔ 

 20.8 52ا عاَ 45عاَا   أ أقٌ َٔ  35َٔ 

 7.6 19عاَا  55عاَا   أ أقٌ َٔ  45َٔ  

 2.4 6عاَا  55أنجز َٔ 

 امل١ٓٗ

 40 100  اي  

 20 50 َٛعـ

 20 50 عا ٌ

 20 50 جتار٠ ٚأعُاٍ سز٠

 0 0 أخز٣

 َضت٣ٛ ايدخٌ

 25.2 63 أقٌ َٔ ثالث١ مالف رٜاٍ

 2.8 7 َٔ ثالث١ مالف  أ أقٌ َٔ ةض١ مالف

 12 30 ١ مالف  أ أقٌ َٔ عغز٠ مالفَٔ ةض

 5.2 13 أنجز َٔ عغز٠ مالف

 54.8 137 ال ٜٛدد دخٌ ثابت

 املؤٌٖ ايعًُٞ

 0 0 أقٌ َٔ ثا١ْٜٛ

 32 80 ثا١ْٜٛ

 10 25 دبًّٛ

 52 130 بهايٛرٜٛظ

 6 15 دراصات عًٝا

 

 ايبشنح يف عٝٓن١   ( تضناٟٚ ْضنب١ اينذنٛر ٚاإلْناخ    4تغري ايبٝاْنات اينٛارد٠ يف ادتندٍٚ رقنِ ل    

عاَننا    25عاَننا   أ أقنٌ َننٔ   18%(  نُننا ناْننت أعًن٢ ْضننب١ يألؾننزاد َنٔ عُننز   50ٖٚنٞ ل 

بٓضنب١   ا%(  ًٜٝٗن 22.8عاَنا  بٓضنب١ ل   35عاَا   أ أقٌ َنٔ   25َٔ  ا%(  46.4ًٜٗٝسٝح بًػت ل
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%(  نُنا إٔ َننا  20.8عاَننا  بٓضنب١ ل  45عاَننا   أ أقنٌ َنٔ    35َتكاربن١ األؾنزاد َننٔ عُنز َنٔ     

%( 2.4عاَنا   ٚأقنٌ ْضنب١ ناْنت ل     55عاَا   أ أقٌ َٔ  45%( ممٔ أعُارِٖ َٔ 7,6ت٘ لْضب

 عاَا . 55ملٔ أعُارِٖ أنجز َٔ 

ناْٛا َٔ ايطالب ٚايطايبنات    ايبشح% ( َٔ ع١ٓٝ 40ٚبايٓضب١ ي١ًُٓٗ ٜتقح إٔ َا ْضبت٘ ل

 . %(20 بٓضب١ لالبُٝٓا نإ املٛعؿال ٚايعا ًال ٚايتذار َٔ ادتٓضال َتضاٜٚ

%( ٚلينو بايٓضنب١ ملضنت٣ٛ ايندخٌ يألؾنزاد      54.8نُا إٔ ايدخٌ ايػري ثابت أع٢ً ْضب١ بًػت ل

%( َضت٣ٛ ايدخٌ أقٌ َٔ ثالث١ مالف رٜاٍ  ثِ األؾنزاد لٟٚ ايندخٌ   25.2ايع١ٓٝ  ًٜٝ٘ بٓضب١ ل

َٔ ةض١ مالف  أ أقٌ َٔ عغز٠ مالف ثِ لٟٚ ايدخٌ أنجنز َنٔ عغنز٠ مالف ٚأقًنِٗ لٟٚ     

%   5.2%   12ثنن١ مالف  أ أقننٌ َننٔ ةضنن١ مالف بٓضنن  بًػننت عًنن٢ ايتننٛايٞ ل اينندخٌ َننٔ ثال

2.8.)% 

%(   52أَا املؤٌٖ ايعًُٞ ؾهاْت أع٢ً ْضب١ َٔ أؾزاد ايع١ٓٝ ساؽنًال عًن٢ بهنايٛرٜٛظ ل   

%(. 6%( َِٓٗ ساؽًال ع٢ً دبًّٛ  ٚأقٌ ْضب١ ساؽنًال عًن٢ دراصنات عًٝنا ل    32بٓضب١ ل ٗاًٜٝ

 ٖٛ ساؽٌ ع٢ً أقٌ َٔ ايجا١ْٜٛ. ٚمل ٜٛدد َٔ فُٔ ايع١ٓٝ َٔ

 ايٓتا٥ر املتعًك١ اشاٚر ايبشح:-ب

 ايٛصا٥ٌ االنجز اصتاداَا  َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح:-1

 َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح ايٛصا٥ٌ األنجز اصتاداَا ( 4ددٍٚ رقِ ل

 ايتًؿشٜٕٛ ايزادٜٛ ايؾشـ ايٛصا٥ٌ ّ
ايشٜارات 

 املٝدا١ْٝ
 االدتُاعات

َٛاقع 

تٛاؽٌ اي

 االدتُاعٞ

 َر

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 100 50 70 35 0 0 0 0 30 15 0 0 0 0  الب ثا١ْٜٛ 1

 100 50 68 34 2 1 2 1 24 12 0 0 4 2  الب داَع١ 2

 100 50 80 40 0 0 2 1 16 8 0 0 2 1 َٛعؿال 3

 100 50 76 38 0 0 0 0 20 10 0 0 4 2 عا ًٕٛ 4

 100 50 62 31 8 4 2 1 12 6 0 0 16 8 ٍ سز٠جتار ٚأعُا 5

 100 250 71,2 178 2 5 1,2 3 20,4 51 0 0 5,2 13 َر

 

( انجز ايٛصا٥ٌ االتؾاي١ٝ اصتاداَا  َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح,  ل 4ٜبال ادتدٍٚ رقِ ل

إٔ َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ َٔ أنجز ايٛصا٥ٌ االتؾاي١ٝ ايِ تتعزض هلا مجٝع ٜتقح 

%(  80 -% 62ايع١ٓٝ يًشؾٍٛ ع٢ً َعًَٛات سٍٛ ايضًع املكًد٠ بٓضب١ تزاٚست بال ل ؾ٦ات
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

%(  ثِ  الب ايجا١ْٜٛ 76%( ثِ ايعا ًٕٛ بٓضب١ ل80سٝح نإ املٛعؿال أع٢ً ْضب١ ٖٚٞ ل

%(  ٚأخريا  ايتذار ايذٜٔ بًػت ْضبت تعزفِٗ 68%(  ثِ  الب ادتاَع١ بٓضب١ ل70بٓضب١ ل

 %(62عٞ يًشؾٍٛ ع٢ً َعًَٛات سٍٛ ايضًع املكًد٠ لملٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُا

 املد٠ ايش١َٝٓ الصتاداّ ايٛص١ًٝ املؿق١ً َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح:-2

 َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح املد٠ ايش١َٝٓ الصتاداّ ايٛص١ًٝ املؿق١ً( 5ددٍٚ رقِ ل

 % ى املد٠ ايش١َٝٓ ّ

 17.6 44 أقٌ َٔ صاع١ 1

 28 70 أقٌ َٔ صاعتال 2

 20.4 51 أقٌ َٔ ثالخ صاعات 3

 34 85 أنجز َٔ ثالخ صاعات 4

 0 0 أخز٣  سدد 5

 

( اأ املد٠ ايش١َٝٓ ايِ ٜكقٝٗا اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح يف اصتاداّ 5ٜغري ادتدٍٚ رقِ ل

ايٛصا٥ٌ االتؾاي١ٝ املؿق١ً ؾتشتٌ املد٠ انجز َٔ ثالخ صاعات املزتب١ االٚأ ٚبٓضب١ بًػت 

%(, يف سال 28تٝار اقٌ َٔ صاعتال يف املزتب١ ايجا١ْٝ ٚبٓضب١ بًػت ل%(, ؾُٝا دا٤ االخ34ل

%(, يف سال َا 20.4اداب١ ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً اِْٗ ٜكقٕٛ اقٌ َٔ ثالخ صاعات بٓضب١ بًػت ل

 %( ٜكقٕٛ اقٌ َٔ صاع١ يف اصتاداَِٗ ايٛصا٥ٌ االتؾاي١ٝ املؿق17.6.١ًْضبتِٗ ل

 اؽٌ االدتُاعٞ:سضابات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح يف َٛاقع ايتٛ-3

 ايتٛاؽٌ االدتُاعَٞٛاقع يف  ( سضابات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح6ددٍٚ رقِ ل

 % ى املٛاقع ّ

 27.2 68 ؾٝط بٛى 1

 62.8 157 تٜٛت 2

 62 155 صٓاب عات 3

 51.2 128 اْضتكزاّ 4

 20 50 ٜٛتٝٛب 5

 4 10 نٝو 6

 6.4 16 يٝٓهد إ 7

 15.2 38 يٝط يدٟ سضاب 8

 0 0 أخز٣  سدد 9
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( سضابات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ, سٝح 6ٜبال ادتدٍٚ رقِ ل

ٜتؾدر َٛقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ تٜٛت باملزتب١ االٚأ بأنجز َٔ ْؾـ ع١ٓٝ ايبشح 

%(, ٚاستٌ 62ات بٓضب١ بًػت ل%(, ٚدا٤ يف املزتب١ ايجا١ْٝ صٓاب ع62.8ٚبٓضب١ بًػت ل

%( َٔ ع١ٓٝ ايبشح, ٚاستٌ َٛقع ايتٛاؽٌ 51.2اْضتكزاّ املزتب١ ايجايج١ ٚبٓضب١ بًػت ل

%(, 20%(, ٚدا٤ ايٝٛتٝٛب خاَضا  بٓضب١ بًػت ل27.2االدتُاعٞ ؾٝط بٛى رابعا  بٓضب١ بًػت ل

اقع ايتٛاؽٌ %( َٔ ع١ٓٝ ايبشح اأ اِْٗ يٝط يدِٜٗ سضاب يف 15.2َٛٚاعار َا ْضبت٘ ل

%( َٔ ع١ٓٝ ايبشح إ يٝٓهد إ نإ َٔ فُٔ اختٝاراتِٗ 6.4االدتُاعٞ, ؾُٝا اداب ل

%( َٔ ع١ٓٝ 4بٛدٛد سضابات يدِٜٗ ؾٝ٘, ٚدا٤ يف َؤخز٠ ايتتٝ  َٛقع نٝو ٚبٓضب١ بًػت ل

 ايبشح.

 

 املٛاقع االنجز اصتاداَا  َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح:-4

 َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح اصتاداَا  املٛاقع األنجز( 7ددٍٚ رقِ ل

ّ 
ايٛصا٥

ٍ 
 تٜٛت ؾٝط بٛى

صٓاب 

 عات
 نٝو ٜٛتٝٛب اْضتكزاّ

يٝٓهد 

 إ

يٝط يدٟ 

 سضاب
 َر

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 الب  1

 ثا١ْٜٛ
4 8 9 18 

1

3 

2

6 
8 16 7 14 0 0 0 0 9 18 50 

10

0 

 الب  2

 داَع١
1 2 9 18 

1

8 

3

6 
5 10 7 14 0 0 1 2 9 18 50 

10

0 

َٛعؿ 3

ٜٔ 
3 6 

1

1 
22 

1

8 

3

6 
7 14 9 18 0 0 0 0 2 4 50 

10

0 

عا ًٛ 4

ٕ 
2 4 

1

5 
30 

1

4 

2

8 
9 18 2 4 0 0 2 4 6 12 50 

10

0 

جتار  5

ٚأعُا

 ٍ سز٠

3 6 
1

8 
36 

1

2 

2

4 
5 10 1 2 0 0 1 2 

1

0 
20 50 

10

0 

1 َر

3 

5,

2 

6

2 

24,

8 

7

5 

3

0 

3

4 

13,

6 

2

6 

10,

4 
0 0 4 

1,

6 

3

6 

14,

4 

25

0 

10

0 

 

( َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ االنجز اصتاداَا  َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايبشح, 7ٜبٗز ادتدٍٚ رقِ ل

%( َٔ  الب ادتاَع١ ٚاملٛعؿال تتًهٕٛ سضابات يف ايضٓاب عات  36 ل ٜتقح إٔ ل

%( َٔ  الب ايجا١ْٜٛ  أَا ايتٜٛت ؾكد أختارٙ بٓضب١ عاي١ٝ نٌ َٔ ايتذار 26ٚنذيو ل

 %(.30 ًٕٛ بٓضب١ ل%( ٚايعا36بٓضب١ ل
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 دٚاؾع اصتاداّ ايٛص١ًٝ املؿق١ً َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح:-5

 َٔ قبٌ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح دٚاؾع اصتاداّ ايٛص١ًٝ املؿق١ً( 8ددٍٚ رقِ ل

 دٚاؾع االصتاداّ ّ
ايبشح عٔ 

 َع١ًَٛ
 ايتؾٝ٘ ٚايتض١ًٝ

ايتضٜٛل 

 ٚايتذار٠

ايتٛاؽٌ َع األٌٖ 

 ٚاألؽدقا٤
 ال ٜٛدد

 % ى % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 25 2 23,77 29 0 0 26,1 40 14 18  الب ثا١ْٜٛ 1

 0 0 23,77 29 5 1 22,9 35 17,8 23  الب داَع١ 2

 12,5 1 17,21 21 40 8 22,2 34 24,8 32 َٛعؿال 3

 62,5 5 18,03 22 5 1 17 26 17,8 23 عا ًٕٛ 4

 0 0 17,21 21 50 10 11,8 18 25,6 33 جتار ٚأعُاٍ سز٠ 5

 3,2 8 48,8 122 8 20 61,2 153 51,6 129 (250َر بايٓضب١ ين ٕ =ل

 

( دٚاؾع اصتاداّ ايٛص١ًٝ املؿق١ً عتُع ايبشح, سٝح ناْت اع٢ً 8ٜبٗز ادتدٍٚ رقِ ل

%(, ؾُٝا ناْت داؾع١ٝ ايتذار 62.5ْضب١ اْ٘ ال ٜٛدد داؾع١ٝ يد٣ ايعا ًٕٛ ٚبٓضب١ بًػت ل

%(, ٚتضا٣ٚ نال  َٔ  الب ايجا١ْٜٛ ٚادتاَع١ يف داؾع١ٝ 50ليًتضٜٛل ٚايتذار٠ بٓضب١ بًػت 

%(, ؾُٝا ناْت داؾع١ٝ ايتؾٝ٘ ٚايتض١ًٝ 23.77ايتٛاؽٌ َع االٌٖ ٚاالؽدقا٤ بٓضب١ بًػت ل

%(, نُا اعٗز ادتدٍٚ إ ايتذار ناْت داؾعٝتِٗ 26.14االع٢ً يد٣  الب ايجا١ْٜٛ بٓضب١ ل

 %(.25.6يًبشح عٔ َع١ًَٛ بٓضب١ بًػتل 

َتابع١ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح ذتضابات ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف َٛاقع ايتٛاؽٌ -6

 االدتُاعٞ:

 ( 9ددٍٚ رقِ ل

 ضابات ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞذت اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح َتابع١

 % ى ايزأٟ ّ

 32.8 82 ْعِ 1

 25.2 63  أ سد َا 2

 42 105 ال 3

( َد٣ َتابع١ سضابات ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف َٛاقع ايتٛاؽٌ 9دٍٚ رقِ لٜبٗز ادت

%( َٔ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح بأِْٗ 42االدتُاعٞ َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايبشح, سٝح اداب َا ْضبت٘ ل

%( َٔ ع١ٓٝ ايبشح بأِْٗ ٜتابعٕٛ سضابات 32.8ال ٜتابعٕٛ سضابات ايٛسار٠, يف سال اداب ل
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%( َٔ ع١ٓٝ ايبشح ٜتابعٕٛ سضابات ٚسار٠ ايتذار٠ 25.2َا ْضبت٘ ل ايٛسار٠, ٚاستًت اخريا 

 ٚاالصتجُار يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ اأ سد َا.

 

ايٛصا٥ٌ ايِ ٜعتكد اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح اْٗا االنجز ْغزا  يًُعًَٛات ايتٛع١ٜٛ عٔ -7

 ايضًع املكًد٠:

 ( 10ددٍٚ رقِ ل

 األنجز ْغزا  يًُعًَٛات ايتٛع١ٜٛ عٔ ايضًع املكًد٠ اايِ ٜعتكد اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح اْٗ ايٛصا٥ٌ

 ال ٜٛدد ال اعزف أخز٣ ايتٛاؽٌ عالْاتاإل ٓغزاتاي تًؿشٜٕٛاي زادٜٛاي ؾشـاي ايٛصا٥ٌ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 الب  1

 ثا١ْٜٛ

0 0 0 0 2 6.5 2 6.9 2 7.4 43 19.1 0 0 4 44 2 66.7 

 الب  2

 داَع١

6 37.5 1 33.3 9 29 10 34.5 7 25.9 46 20.4 0 0 0 0 0 0 

 0 0 33.3 3 100 1 18.7 42 29.6 8 20.6 6 35.5 11 66.6 2 6.3 1 َٛعؿال 3

 33.3 1 22.2 2 0 0 20.4 46 7.4 2 17.2 5 3.2 1 0 0 12.5 2 عا ًٕٛ 4

جتار  5

ٚأعُاٍ 

 سز٠

7 43.8 0 0 8 25.8 6 20.7 8 29.6 48 21.3 0 0 0  0  

 1.2 3 3.6 9 0.4 1 90 225 10.8 27 11.6 29 12.4 31 1.2 3 6.4 16 َر

 

( ايٛصا٥ٌ االنجز ْغزا  يًُعًَٛات ايتٛع١ٜٛ عٔ ايضًع املكًد٠, صتد 10ٜبٗز ادتدٍٚ رقِ ل

%( َٔ ايتذار ٚأؽشاب األعُاٍ اذتز٠ ٜزٕٚ إٔ ايؾشـ ٖٞ 43,8إٔ ْضب١ ل ادتدٍَٚٔ 

سار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار ايضعٛد١ٜ يٓغز املعًَٛات ايٛص١ًٝ ايِ تهٔ إٔ تضتادَٗا ٚ

ايتٛع١ٜٛ عٔ ايضًع املكًد٠  بُٝٓا نإ ايزادٜٛ ٚ ايتًؿشٜٕٛ ٚاإلعالْات ٖٚٛ اختٝار املٛعؿال 

%(  ٚقد اعتى ايتذار ٚأؽشاب األعُاٍ 29,6  35,5  66,6بٓضب١ بًػت ع٢ً ايتٛايٞ ل

%( يف اعتبار اإلعالْات ٖٞ ٚص١ًٝ يٓغز 29,6اذتز٠ َع املٛعؿال بٓؿط ايٓضب١ ايِ بًػت ل

املعًَٛات ايتٛع١ٜٛ عٔ ايضًع املكًد٠  أَا ايٓغزات ؾكد اعتربٖا  الب ادتاَع١ ٖٞ 

%(  ْٚز٣ إٔ َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ مت اختٝارٖا َٔ قبٌ ايتذار ٚ 35,5األؾقٌ بٓضب١ ل

%(  أَا 20,4  20,4  21,3 الب ادتاَع١ ٚايعا ًٕٛ بٓضب١ قزٜبا  ددا بًػت ع٢ً ايتٛايٞ ل
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

%( أٟ ايٛصا٥ٌ أؾقٌ  44 الب ايجا١ْٜٛ ِٖٚ األقٌ صٓا  ؾًِ ٜضتطٝعٛا إٔ ٜعزؾٛا بٓضب١ ل

 %( عدّ ٚدٛد ٚص١ًٝ َٓاصب66,7.١بُٝٓا لنز بعقِٗ بٓضب١ ل

 

رأٟ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ االْغط١ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ -8

 ع املكًد٠:املضتًٗهال عٔ ايضً

 

األْغط١ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ( رأٟ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ 11ددٍٚ رقِ ل

 ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ املضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠
ّ 

 األْغط١
اعالْات 

 الاع١ٝ

اعالْات 

 تًؿش١ْٜٝٛ

ْدٚات 

 ٚستافزات

ْغزات 

 ًَٚؾكات

ايشٜارات 

 املٝدا١ْٝ

املكابالت 

 املباعز٠

املعارض 

 زداْاتٚاملٗ

الٜٛدد 

 اْغط١

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى ؿ٦اتاي

 الب  1

 ثا١ْٜٛ
2 11,8 4 7,3 1 12,5 17 14,8 22 22,5 3 12,5 0 0 21 16,2 

 الب  2

 داَع١
3 17,7 14 25,5 2 25 26 22,6 33 33,7 7 29,2 2 9,5 12 37,9 

 10,8 8 66,7 14 8,3 2 16,3 16 13,9 16 37,5 3 36,4 20 52,9 9 َٛعؿال 3

 37,9 20 14,3 3 29,2 7 9,2 9 21,7 25 12,5 1 12,7 7 0 0 عا ًٕٛ 4

جتار  5

ٚأعُاٍ 

 سز٠

3 17,7 10 18,2 1 12,5 31 27 18 18,4 5 20,3 2 9,5 16 27,1 

 30,8 77 8,4 21 9,6 24 39,2 98 46 115 3,2 8 22 55 6,8 17 َر

 

بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ ( االْغط١ ايِ تكّٛ 11ٜبٗز ادتدٍٚ رقِ ل

 لاع١ٝاإلعالْات ٚاإل املعارض ٚاملٗزداْاتاملضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠, ؾٓذد إٔ 

ٚاإلعالْات ايتًؿش١ْٜٝٛ َٔ أنجز األْغط١ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠  افزاتاحملٓدٚات ٚٚاي

ز املٛعؿال سٝح ايتذار٠ ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ املضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠ َٔ ٚد١ٗ ْب

%(  يف سال 36,4  37,5  52,9  66,7بًػت ْضب١ اختٝارِٖ يتًو األْغط١ ع٢ً ايتٛايٞ ل

ٖٞ األنجز بٓضب١  ًؾكاتاملٓغزات ٚاختًؿت ٚد١ٗ ْبز ايتذار٠ ايذٜٔ اعتربٚا إٔ اي

ؾهاْت ٖٞ أنجز االْغط١ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠  ايشٜارات املٝدا١ْٝ%(  أَا 27ل

ار يتٛع١ٝ املضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠ سض  رأٟ  الب ادتاَع١ ايذٟ بًؼ ٚاالصتجُ

%(  ٜٚبٗز إٔ املكابالت ايغاؾ١ٝ اتؿل ع٢ً اختٝارٖا نٌ َٔ  الب ادتاَع١ 33,7ل
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%( َٔ ايعا ًال يٝضٛا ع٢ً 37,9%(  ٜٚبدٚا إٔ تٛدد ْضب١ ل29,2ٚايعا ًٕٛ بٓؿط ايٓضب١ ل

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ املضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠درا١ٜ باألْغط١ 

 ألِْٗ لنزٚا أْ٘ ال ٜٛدد ْغاط, ٚاتؿل َعِٗ ٚبٓؿط ايٓضب١ بعض  الب ادتاَع١.

 

ادابات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح عٔ اذتُالت ايتٛع١ٜٛ ايِ ْؿذتٗا ٚسار٠ ايتذار٠ -9

 ٚاالصتجُار:

الت ايتٛع١ٜٛ ايِ ْؿذتٗا ٚسار٠ اذتُ( ادابات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح عٔ 12ددٍٚ رقِ ل

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار

 خذ ايباقٞ اذتُالت ّ
ال تضأٍ 

 بهِ
 ْعتش بًػتٓا

اسذر 

اغزا٤ات 

ايهض  

 ايضزٜع

سزرت٘ 

 ؾكٝدْٞ

ايتضت 

 دزت١

فُاْو 

 ثالخ صٓٛات

اخز٣: 

ايضذٌ 

ايتذارٟ يف 

 ثا١ْٝ 180

 ال ٜٛدد ال أعزف

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى ؿ٦اتاي

 الب  1

 ثا١ْٜٛ

20 17,2 20 22,2 23 21,5 3 6,5 13 19,7 6 10,9 6 13,6 2 28,6 13 28,9 0 0 

 الب  2

 داَع١

22 19 16 17,8 21 19,6 9 19,6 13 19,7 8 14,6 10 22,7 5 71,4 11 24,4 0 0 

 0 0 13,3 6 0 0 18,2 8 38,2 21 18,2 12 30,4 14 18,7 20 22,2 20 22,4 26 َٛعؿال 3

 100 2 17,8 8 0 0 18,2 8 10,9 6 21,2 14 8,7 4 21,5 23 18,9 17 20,7 24 عا ًٕٛ 4

جتار  5

ٚأعُاٍ 

 سز٠

24 20,7 17 18,9 20 18,7 16 34,8 14 21,2 14 25,5 12 27,3 0 0 7 15,6 0 0 

 0,8 2 18 45 2,8 7 17,6 44 22 55 26,4 66 18,4 46 42,8 107 36 90 46,4 116 َر

 

( اذتُالت ايتٛع١ٜٛ ايِ ْؿذتٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار, صتد إٔ 12ٍ رقِ لٜبال ادتدٚ

(  ايتضت دزت١  اسذر اغزا٤ات ايهض  ايضزٜع  ال تضأٍ بهِ خذ ايباقٞاذتُالت ل

  22,2%  22,4بايٓضب١ يًُٛعؿال سٝح مت حتدٜدٖا  بٓض  ل اذتُالت األنجز َعزؾ١َٔ 

ؾكد اعتى  الب ايجا١ْٜٛ يف حتدٜدٖا َع  ِال تضأٍ به%(  أَا مح١ً 38,2  30,4

َجٌ  الب  ْعتش بًػتٓا%(  يف سال سدد ايعا ًٕٛ مح١ً 22,25املٛعؿال ٚبٓؿط ايٓضب١ ل

ؾكد سددٖا نٌ َٔ  سزرت٘ ؾكٝدْٞ%(  ٚصتد إٔ مح١ً 21,5ايجا١ْٜٛ ٚبٓؿط ايٓضب١ ل

َٔ اختٝار ؾهاْت  فُاْو ثالث١ صٓٛات%(  أَا مح١ً 21,2ايعا ًٕٛ ٚايتذار بٓضب١ ل

%( َٔ 71,4ثا١ْٝ أفاؾٗا ل  180%(  ٚصتد إٔ مح١ً ايضذٌ ايتذارٟ يف 27,3ايتذار بٓضب١ ل

%( َٔ  الب ايجا١ْٜٛ ال 28,9%( َٔ  الب ايجا١ْٜٛ  ٜٚبدٚا إٔ ل28,6 الب ادتاَع١ ٚ ل
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

تًهٕٛ أٟ َعًَٛات عٔ اذتُالت ايضابك١  ٚلنز عدد أثٓال َٔ ايعا ًٕٛ أْ٘ ال تٛدد 

 ار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار ايضعٛد١ٜ.محالت يٛس

 َد٣ ايتشاّ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح اا ٜتِ َغاٖدت٘ َٔ محالت تٛع١ٜٛ:-10

 اا ٜتِ َغاٖدت٘ َٔ محالت تٛع١ٜٛ ايتشاّ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشحَد٣ ( 13ددٍٚ رقِ ل

 % ى ايزأٟ ّ

 28.4 71 ْعِ 1

 41.6 104  أ سد َا 2

 30 75 ال 3

 َد٣ ايتشاّ ع١ٓٝ ايبشح اا عاٖدت٘ َٔ محالت تٛع١ٜٛ ْؿذتٗا ( اأ13ٜغري ادتدٍٚ رقِ ل

%( َٔ املبشٛثال بأِْٗ ايتشَٛا اأ سد َا, يف 41.6ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار سٝح اداب ل

%( 28.4%(, ٚاستًت يف املزتب١ ايجايج١ َا ْضبت٘ ل30سال ناْت االداب١ بن ال بٓضب١ بًػت ل

ا عاٖدٚٙ َٔ محالت تٛع١ٜٛ مت تٓؿٝذٖا َٔ قبٌ ٚسار٠ ناْت اداباتِٗ بن ْعِ ايتشَٛا ا

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار.

درد١ تأثري ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار ع٢ً اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح اا تكدَ٘ َٔ اْغط١ -11

 تٛع١ٜٛ ٚبزاَر ْٛع١ٝ:

 

اا تكدَ٘ َٔ  ع٢ً اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح درد١ تأثري ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار( 14ددٍٚ رقِ ل

 غط١ تٛع١ٜٛ ٚبزاَر ْٛع١ٝأْ
 َر ال ٜٛدد تأثري فعٝؿ١ َتٛصط١ نبري٠ درد١ ايتأثري ّ

 % ى % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 100 50 26 13 43 17 28 14 12 6  الب ثا١ْٜٛ 1

 100 50 32 16 18 9 32 16 18 9  الب داَع١ 2

 100 50 16 8 8 4 52 26 24 12 َٛعؿال 3

 100 50 42 21 18 9 28 14 12 6 عا ًٕٛ 4

 100 50 18 9 32 16 28 14 22 11 جتار ٚأعُاٍ سز٠ 5

 100 250 26,4 66 22 55 34 85 17,6 44 َر

 

( درد١ تأثري ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار اا تكدَ٘ َٔ اْغط١ تٛع١ٜٛ 14ٜٛفح ادتدٍٚ رقِ ل

دتاَع١ أْ٘ تأثز نٌ َٔ املٛعؿال ٚ  الب اٜتقح ٚبزاَر ْٛع١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح, سٝح 

%(   أَا  الب ايجا١ْٜٛ ٚايتذار٠ ؾتأثزٚا بدرد١ 32  52بدرد١ َتٛصط١ بًػت ع٢ً ايتٛايٞ ل
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%(  ٚمل ٜتأثز نٌ َٔ  الب ادتاَع١ ٚايعا ًٕٛ اا قدَت٘ 32, 43فعٝؿ١ بٓضب١ بًػت ل

 %(.42, 32ٚسار٠ ايتذار٠ َٔ أْغط١ ٚبزاَر تٛع١ٜٛ, بٓضب١ بًػت ع٢ً ايتٛايٞ ل

 

ع١ٓٝ ايبشح عٔ َا تكدَ٘ ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ َد٣ رفا اؾزاد -12

 املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠:

ٚاالصتجُار يف  ٠عٔ َا تكدَ٘ ٚسار٠ ايتذار رفا اؾزاد ع١ٓٝ ايبشحَد٣ ( 15ددٍٚ رقِ ل

 تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠

 َر ال  أ سد َا ْعِ َد٣ ايزفا ّ

 % ى % ى % ى % ى ايؿ٦ات

 100 50 66 33 22 11 12 6  الب ثا١ْٜٛ 1

 100 50 60 30 32 16 8 4  الب داَع١ 2

 100 50 24 12 54 27 22 11 َٛعؿال 3

 100 50 60 30 32 16 8 4 عا ًٕٛ 4

 100 50 64 23 22 11 14 7 جتار ٚأعُاٍ سز٠ 5

 100 250 54,8 137 32,4 81 12,8 32 َر

 

١ٓٝ ايبشح عٔ َا تكدَ٘ ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف ( َد٣ رفا ع15ٜٛفح ادتدٍٚ رقِ ل

%( َٔ ؾ٦ات ايع١ٓٝ بؾؿ١ 54,8عدّ رفا لٜتقح تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠, سٝح 

عا١َ عٔ َا تكدَ٘ ٚسار٠ ايتذار ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠  سٝح 

الب ادتاَع١ ٚايعا ًٕٛ بٓؿط %( ٚ 66اتؿل ع٢ً ليو نٌ َٔ  الب ايجا١ْٜٛ بٓضب١ ل

َا تكدَ٘ %(ع٢ً 54%(  بُٝٓا نإ املٛعؿال رافال  أ سد َا ٚليو بٓضب١ ل60ايٓضب١ ل

, يف سال نإ ايتذار غري ٚسار٠ ايتذار ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠

 %(.46رافٕٛ بٓضب١ ل
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 رأٟ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ زتُٛع١ َٔ ايعبارات:-13

 

 ( رأٟ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ زتُٛع١ َٔ ايعبارات 16ددٍٚ رقِ ل

 ايعبار٠
 َعارض ستاٜد َٛاؾل َٛاؾل بغد٠

َعارض 

 بغد٠

املتٛص, 

 اذتضابٞ

االضتزاف 

 املعٝارٟ

 % ى % ى % ى % ى % ى

أصُٗت األْغط١ االتؾاي١ٝ 

يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف 

حتضال ايؾٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يًٛسار٠ 

 عاّ بغهٌ

54 21.6 73 29.2 64 25.6 13 5.2 46 18.4 3.30 1.363 

األْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكدَٗا 

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار 

صاُٖت يف رؾع ايٛعٞ 

االصتٗالنٞ يد٣ املٛا ٔ 

 ايضعٛدٟ

33 13.2 80 32 44 17.6 31 12.4 62 24.8 2.96 1.404 

صاُٖت ٚسار٠ ايتذار٠ 

 ٚاالصتجُار يف رؾع ايتٛع١ٝ

االصتٗالن١ٝ يًُذتُع 

 ايضعٛدٟ

30 12 67 26.8 65 26 20 8 68 27.2 2.88 1.382 

جي  ع٢ً ٚسار٠ ايتذار٠ 

ٚاالصتجُار االٖتُاّ باملعارض 

ٚٚرؼ ايعٌُ يتٛع١ٝ املٛا ٓال 

بهٝؿ١ٝ انتغاف ايضًع 

 املكًد٠

179 71.6 57 22.8 14 5.6 0 0 0 0 4.66 0.581 

َٔ األؾقٌ اٖتُاّ ٚسار٠ 

ٚاالصتجُار بايٓغزات ايتذار٠ 

ايدٚر١ٜ ٚاملطبٛعات يف زتاٍ 

تٛع١ٝ املضتًٗو أنجز يف 

 ايٛقت ايزأٖ.

152 60.8 78 31.2 17 6.8 3 1.2 0 0 4.52 0.678 

ًٜشّ تطٜٛز َٗا رات َٛعؿٞ 

ايزقاب١ املٝدا١ْٝ بٛسار٠ ايتذار٠ 

ٚاالصتجُار ٚسٜاد٠ عددِٖ 

 تملٛانب١ ايُٓٛ يف احملال

 ايتذار١ٜ.

159 63.6 53 21.2 37 14.8 1 0.4 0 0 4.48 0.756 

 

 ( عد٠ عبارات دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:16ٜبال ادتدٍٚ ايضابل رقِ ل

ادابت ع١ٓٝ ايبشح ؾُٝا خيؿ اصٗاَات االْغط١ االتؾاي١ٝ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف 

ؾُٝا %( ناْٛا َٛاؾكال, 29.2حتضال ايؾٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يًٛسار٠ بغهٌ عاّ اْ٘ ٚبٓضب١ ل
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%(, ٖذا ٚقد ادابت ع١ٓٝ ايبشح املٛاؾكال بغد٠ اا ْضبتِٗ 25.6بًػت ْضب١ احملاٜدٜٔ ل

%(, ٚاستًت املزتب١ االخري٠ يف 18.4%(, ٚنإ عدد املعارفال َِٓٗ اا ْضبتِٗ ل21.6ل

 %(.5.2ادابات املبشٛثال ِٖٚ ؾ١٦ املعارفال اا ْضبتِٗ ل

ا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار اْٗا صاُٖت يف رؾع ٚؾُٝا خيؿ االْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكدَٗ

ايٛعٞ االصتٗالنٞ يد٣ املٛا ٔ ايضعٛدٟ, صتد إٔ املٛعؿال ٚايتذار ٚ الب ادتاَع١ 

%( ع٢ً إٔ األْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكدَٗا 36  42  54ٚاؾكٛا بٓضب١ بًػت ع٢ً ايتٛايٞ ل

يد٣ املٛا ٔ ايضعٛدٟ  أَا  ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار صاُٖت يف رؾع ايٛعٞ االصتٗالنٞ

%(  ٚقد عارض ليو بغد٠ 43 الب ايجا١ْٜٛ ؾكد ناْٛا ستاٜدٜٔ يف را٥ِٝٗ بٓضب١ ل

  %(.38ايعا ًٕٛ بٓضب١ ل

َٚا ٜتؾٌ بايعبار٠ صاُٖت ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف رؾع ايتٛع١ٝ االصتٗالن١ٝ يًُذتُع 

%(, 26.8, ٚنإ عدد املٛاؾكال ل%(27.2ايضعٛدٟ, نإ اعداد ايزاؾقال بغد٠ َا ْضبتِٗ ل

%(, 12%(, ٚناْت ْضب١ املٛاؾكال ٚبغد٠ ل26ٚادابت ع١ٓٝ ايبشح احملاٜدٜٔ اا ْضبتِٗ ل

 %(.8ٚاخريا  ناْت ْضب١ املعارفال َِٓٗ ل

نُا اداب اؾزاد ايع١ٓٝ ع٢ً ايعبار٠ جي  ع٢ً ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار االٖتُاّ باملعارض 

ا ٓال بهٝؿ١ٝ انتغاف ايضًع املكًد٠, سٝح بًؼ ْضب١ املٛاؾكال ٚٚرؼ ايعٌُ يتٛع١ٝ املٛ

%(, 5.6%(, ٚبًػت ْضب١ احملاٜدٜٔ َِٓٗ ل22.8%(, ؾُٝا بًػت ْضب١ املٛاؾكال ل71.6بغد٠ ل

 %(.0ٚدا٤ت االدابات َتضا١ٜٚ يف نال  َٔ املعارفال ٚاملعارفال بغد٠ بٓضب١ ل

ؾقٌ اٖتُاّ ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار نُا ناْت ادابات اؾزاد ايع١ٓٝ ع٢ً عبار٠ َٔ اال

بايٓغزات ايدٚر١ٜ ٚاملطبٛعات يف زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو انجز َٔ ايٛقت ايزأٖ, سٝح بًؼ 

%(, ٚناْت االدابات 31.2%(, ؾُٝا بًػت ْضب١ املٛاؾكال ل60.8ْضب١ املٛاؾكال بغد٠ ل

%(, ٚاخريا  1.2بٓضب١ ل%(, نُا اداب اؾزاد ايع١ٓٝ املعارفال 6.8اذتٝاد١ٜ بٓضب١ بًػت ل

 %(.0ناْت ادابات املعارفال بغد٠ َا ْضبتِٗ ل

نُا اداب اؾزاد ايع١ٓٝ ع٢ً عبار٠ ًٜشّ تطٜٛز َٗارات َٛعؿٞ ايزقاب١ املٝدا١ْٝ بٛسار٠ 

ايتذار٠ ٚاالصتجُار ٚسٜاد٠ عددِٖ ملٛانب١ ايُٓٛ يف احملالت ايتذار١ٜ, سٝح بًؼ ْضب١ 

%(, ٚاتقح َٔ خالٍ ادابات 21.2ًػت ْضب١ املٛاؾكال َِٓٗ ل%(, ؾُٝا ب63.6املٛاؾكال بغد٠ ل

%(, ٚاخريا  مل 0.4%(, ٚبًػت ْضب١ املعارفال ل14.8اؾزاد ايع١ٓٝ إ ْضب١ احملاٜدٜٔ َِٓٗ ل 

 %(.0ٜهٔ ٖٓايو أٟ َعارفال بغد٠ ٚبٓضب١ بًػت ل
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

ٚاالصتجُار  تكِٝٝ اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح يالْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠-14

 يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠:

ْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ يأل اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح تكِٝٝ( 17ددٍٚ رقِ ل

 ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠
 % ى ايتكِٝٝ ّ

 8 20 ممتاس٠ 1

 20.8 52 دٝد٠ ددا  2

 19.2 48 دٝد٠ 3

 20.8 52 َكبٛي١ 4

 31.2 78 فعٝؿ١ 5

( تكِٝٝ االْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ 17ٜبال ادتدٍٚ ايضابل رقِ ل

ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠, سٝح ٜتقح فعـ االْغط١ االتؾاي١ٝ ايِ 

ٖذا َا امجع عًٝ٘ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠ ٚ

%( َٔ اؾزاد ايع١ٓٝ, بُٝٓا اتؿل ايبعض ع٢ً إ ٖذٙ االْغط١ دٝد٠ ددا  31.2َا ْضبت٘ ل

%( ٖٚٞ ْضب١ َتضا١ٜٚ َع ايًذٜٔ ٚؽٛؾٗا باملكبٛي١, ؾُٝا اداب اؾزاد ايع١ٓٝ إ 20.8بٓضب١ ل

ي١ٝ %( نإ ايتكِٝٝ بٓضب١ دٝد٠, بُٝٓا مل تهٔ تكِٝٝ االْغط١ االتؾا19.2َا ْضبت٘ ل

 %( ؾك, َٔ اؾزاد ايع١ٓٝ. 8ممتاس٠ اال عٓد ل

 

املغانٌ ايِ تٛد٘ اذتُالت ايتٛع١ٜٛ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار -15

 يًكقا٤ ع٢ً ايضًع املكًد٠ َٔ ٚد١ٗ ْبز اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح:

ار٠ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذ املغانٌ ايِ تٛاد٘ اذتُالت ايتٛع١ٜٛ ايِ( 18ادتدٍٚ رقِ ل

 َٔ ٚد١ٗ ْبز اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح ٚاالصتجُار يًكقا٤ ع٢ً ايضًع املكًد٠
 % ى املغانٌ ّ

 22.4 56 عدّ تعإٚ املٛا ٔ 1

 14.8 37 فعـ ايٛعٞ االصتٗالنٞ 2

 24 60 تعدد أصايٝ  ايتكًٝد َٔ قبٌ َٓتذٝٗا 3

 4.4 11 تٛقٝت ايزصاي١ غري َٓاص  4

 10 25 فعـ ايزصاي١ ايتٛع١ٜٛ 5

 24 60 ختٝار ٚص١ًٝ اتؾاٍ غري َال١ُ٥ا 6

 0.4 1 أخز٣  سدد : ال ٜٛدد 7
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( املغننننانٌ ايننننِ تٛادنننن٘ اذتُننننالت ايتٛعٜٛنننن١ ايننننِ    18ٜٛفننننح ادتنننندٍٚ ايضننننابل رقننننِ ل  

تكنننّٛ بٗنننا ٚسار٠ ايتذنننار٠ ٚاالصنننتجُار يًكقنننا٤ عًننن٢ ايضنننًع املكًننند٠, سٝنننح ٜتقنننح إ اٍٚ          

ٛسار٠ ٖنننٛ تعننندد اصنننايٝ  ايتكًٝننند   َغنننه١ً تٛادننن٘ اذتُنننالت ايتٛعٜٛننن١ اينننِ تكنننّٛ بٗنننا ايننن   

َننننٔ قبننننٌ َٓتذٝٗننننا ٚاختٝننننار ٚصنننن١ًٝ اتؾنننناٍ غننننري َال٥ُنننن١, سٝننننح مت اختٝارٖننننا بٓضننننب١       

%(, ثنننِ ننننإ فنننعـ  22.4%( ثنننِ ًٜٝٗنننا عننندّ تعنننإٚ املنننٛا ٔ بٓضنننب١ ل   24َتضنننا١ٜٚ بًػنننت ل 

%(, ًٜٚٝٗنننا بايتضًضنننٌ فنننعـ    14.8اينننٛعٞ االصنننتٗالنٞ ٖنننٛ املغنننه١ً ايزابعننن١ بٓضنننب١ ل      

%(, 4.4, ١10, تٛقٝنننت ايزصننناي١ غنننري َٓاصننن  بٓضنننب١ بًػنننت عًننن٢ ايتنننٛايٞ ل   ايزصننناي١ ايتٛعٜٛننن

يف سنننال مت اختٝنننار ال تٛدننند َغنننانٌ تٛادننن٘ اذتُنننالت ايتٛعٜٛننن١ اينننِ تكنننّٛ بٗنننا ٚسار٠         

 %(.0.4ايتذار٠ ٚاالصتجُار يًكقا٤ ع٢ً ايضًع املكًد٠ بٓضب١ بًػت ل

 

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار: َكتسات اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح يتشضال ايٓغاط االتؾايٞ يٛسار٠-16

 

يتشضال ايٓغاط االتؾايٞ يٛسار٠  اؾزاد ع١ٓٝ ايبشح َكتسات( 19ادتدٍٚ رقِ ل

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار

 % ى املكتسات ّ

 16.8 42 اإلدار٠ ايعًٝا باقتاسات املضتًٗهال َٚغارنتِٗ ٚ جياد اذتًٍٛ هلا. ؽابال 1

 30.4 76 ِ بهٝؿ١ٝ انتغاف ايضًع املكًد٠. ٓال يتٛعٝتٗاتٓبِٝ املعارض ٚٚرؼ ايعٌُ يًُٛ 2

 11.2 28 اعداد ايٓغزات ايدٚر١ٜ ٚاملطبٛعات ٚاملٛاد اإلعال١َٝ يف زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو. 3

 20.4 51 تطٜٛز أدا٤ َٛعؿٞ ايزقاب١ املٝدا١ْٝ ٚسٜاد٠ اعدادِٖ. 4

5 
َا ٜٓغز   جياد َٛقع ايهتْٚٞ يًٛسار٠ ٚتؿعًٝ٘ ع٢ً مجٝع ٚصا٥ٌ ايتٛاؽٌ َٚتابع١

 ؾٝ٘.
50 20 

6 

 

 

 

 أخز٣  سدد

 ايرباَر  زٜل عٔ ايدعا١ٜ َجٌ االدتُاعٞ ايتٛاؽٌ َٛاقع تؿعٌٝ َٔ البد (1

 .االدتُاع١ٝ

 ايٓغاط يتشضالَٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ  َغاٖري َع ايتعاقد (2

.االتؾايٞ

 .ايؿعايال باالعااـ املٗزداْات يف ايؿعاي١ املغارن١ (3

3 1.2 
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

( َكتسنننات عٝٓننن١ ايبشنننح يتشضنننال ايٓغننناط االتؾنننايٞ     19رقنننِ ل ٜنننبال ادتننندٍٚ ايضنننابل  

ينننٛسار٠ ايتذنننار٠ ٚاالصنننتجُار, سٝنننح ٜتقنننح إ اٍٚ املكتسنننات ٖنننٛ تٓبنننِٝ املعنننارض ٚٚرؼ       

ايعُنننننٌ يًُنننننٛا ٓال يتنننننٛعٝتِٗ بهٝؿٝننننن١ انتغننننناف ايضنننننًع املكًننننند٠, سٝنننننح مت اختٝنننننارٙ   

ٚسٜنننناد٠ اعنننندادِٖ  ًٜٝنننن٘ َكننننتخم تطننننٜٛز ادا٤ َننننٛعؿٞ ايزقابنننن١ املٝداْٝنننن١   ’%(30.4بٓضننننب١ ل

%( َكننننتخم اجينننناد َٛقننننع ايهتْٚننننٞ     20%(, ًٜٚٝنننن٘ بٓضننننب١ َتكاربنننن١ تبًننننؼ ل    20.4بٓضننننب١ ل 

يًنننٛسار٠ ٚتؿعًٝننن٘ عًننن٢ مجٝنننع ٚصنننا٥ٌ ايتٛاؽنننٌ َٚتابعننن١ َنننا ٜٓغنننز ؾٝننن٘, اَنننا َكنننتخم ابنننالؽ     

االدار٠ ايعًٝننننا بإقتاسننننات املضننننتًٗهال َٚغننننارنتِٗ ٚاجينننناد اذتًننننٍٛ هلننننا ؾكنننند سؾننننٌ   

ًٝننننن٘ َكنننننتخم اعنننننداد ايٓغنننننزات ايدٚرٜننننن١ ٚاملطبٛعنننننات ٚاملنننننٛاد     %(, 16.8ٜٚعًننننن٢ ْضنننننب١ ل 

 %(.11.2االعال١َٝ يف زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو بٓضب١ ل
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 املبحث الثاني: النتائج النهائية للبحث
عاَا . 25اأ اقٌ َٔ  18%( َٔ سذِ زتتُع ايبشح تتاٚخم اعُارِٖ بال 46.4إ ل -1

ٚايطايبات.%( َٔ سذِ زتتُع ايبشح ناْٛا َٔ ايطالب 40إ ل -2

%( َٔ سذِ زتتُع ايبشح ال ٜٛدد يدِٜٗ دخٌ ثابت.54.8إ ل -3

%( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايبشح ِٖ َٔ مح١ً درد١ ايبهايٛرٜٛظ.52إ ل -4

%( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايبشح ٜضتادَٕٛ َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ.71.2إ ل -5

%( َٔ سذِ ايع١ٓٝ ٜضتادَٕٛ ٚصا٥ًِٗ املؿق١ً النجز َٔ ثالخ صاعات.34إ ل -6

%( َٔ سذِ ايع١ٓٝ يدِٜٗ سضابات يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ تٜٛت.62.8لإ  -7

%( َٔ سذِ ايع١ٓٝ ٜضتادَٕٛ َٛقع ايتٛاؽٌ االدتُناعٞ صنٓاب عنات بهجنز٠,     30إ ل -8

سٝح ناْت اع٢ً ؾ١٦ ِٖ  الب ادتاَع١ ٚاملٛعؿال بايتضاٟٚ.

ؽنننٌ %( َنننٔ سذنننِ عٝٓننن١ ايبشنننح ناْنننت دٚاؾنننع اصنننتاداَِٗ ملٛاقنننع ايتٛا       61.2إ ل -9

االدتُنناعٞ ٖننٞ يًتؾٝنن٘ ٚايتضنن١ًٝ, سٝننح ناْننت اعًنن٢ ؾ٦نن١ ٖننِ  ننالب ايجاْٜٛنن١ بٓضننب١    

%(.26.1ل

%( َٔ سذِ ايع١ٓٝ ال ٜتابعٕٛ سضابات ايٛسار٠ يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ.42إ ل -10

%( َنننٔ سذنننِ عٝٓننن١ ايبشنننح ٜعتكننندٕٚ إ ايٛصنننا٥ٌ االنجنننز ْغنننزا  يًُعًَٛنننات    90إ ل -11

ٖٞ َٛاقع ايتٛاؽٌ االدتُاعٞ, سٝح ناْت انجز ؾ٦ن١ ٖنِ   ايتٛع١ٜٛ عٔ ايضًع املكًد٠ 

املٛعؿال.

%( َننٔ سذننِ عٝٓنن١ ايبشننح ٜعتكنندٕٚ إ انجننز االْغننط١ ايننِ تكننّٛ بٗننا ٚسار٠        46إ ل -12

ايتذار٠ ٚاالصتجُار يتٛع١ٝ املضتًٗهال عٔ ايضًع املكًد٠ ٖٞ ايٓغزات ٚاملًؾكات.

بناقٞ اينِ ْؿنذتٗا ٚسار٠    %( َٔ سذنِ عٝٓن١ ايبشنح قند تعزفنٛا ذتًُن١ خنذ اي       46.4إ ل -13

ايتذار٠ ٚاالصتجُار.

%( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايبشح ايتشَٛا اأ سد َا اا عناٖدٚٙ َنٔ محنالت تٛعٜٛن١     41.6إ ل -14

ْؿذتٗا ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار.

%( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايبشح ناْت درد١ تأثريِٖ َتٛصنط١ اجتناٙ َنا تكدَن٘ ٚسار٠     34إ ل -15

١ ٚبننزاَر ْٛعٝنن١, ٚناْننت انجننز ايؿ٦ننات ٖننِ     ايتذننار٠ ٚاالصننتجُار َننٔ اْغننط١ تٛعٜٛنن    

املٛعؿٕٛ.
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

%( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايبشح غري رافٕٛ عُا تكدَ٘ ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصنتجُار يف  54.8إ ل -16

تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠, ٚناْت انجز ايؿ٦ات ِٖ  الب ايجا١ْٜٛ.

ر٠ ايتذننار٠ %( َننٔ سذننِ عٝٓنن١ ايبشننح َٛاؾكننٕٛ بننإٔ االْغننط١ االتؾنناي١ٝ يننٛسا  29.2إ ل -17

ٚاالصتجُار اصُٗت يف حتضال ايؾٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يًٛسار٠ بغهٌ عاّ.

%( َٔ سذِ عٝٓن١ ايبشنح َٛاؾكنٕٛ بنإٔ االْغنط١ االتؾناي١ٝ اينِ تكندَٗا ٚسار٠         32إ ل -18

ايتذار٠ ٚاالصتجُار صاُٖت يف رؾع ايٛعٞ االصتٗالنٞ يد٣ املٛا ٔ ايضعٛدٟ.

٠ بننإٔ ٚسار٠ ايتذننار٠ ٚاالصننتجُار  %( َننٔ سذننِ عٝٓنن١ ايبشننح َعارفننٕٛ ٚبغنند   27.2إ ل -19

صاُٖت يف رؾنع ايتٛعٝن١ االصنتٗالن١ٝ يًُذتُنع ايضنعٛدٟ, ناْنت انجنز ايؿ٦نات ٖنِ          

املٛعؿٕٛ

%( َٔ سذنِ ايعٝٓن١ َنٛاؾكال بغند٠ بأْن٘ جين  عًن٢ ٚسار٠ ايتذنار٠ ٚاالصنتجُار          71.6إ ل -20

ًد٠.االٖتُاّ باملعارض ٚٚرؼ ايعٌُ يتٛع١ٝ املٛا ٓال بهٝؿ١ٝ انتغاف ايضًع املك

%( َٔ ايع١ٓٝ ٚاؾكٛا ٚبغد٠ بأْ٘ َٔ االؾقٌ اٖتُاّ ٚسار٠ ايتذنار٠ ٚاالصنتجُار   60.8إ ل -21

بايٓغزات ايدٚر١ٜ ٚاملطبٛعات يف زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو انجز َٔ ايٛقت ايزأٖ.

%( َٔ سذِ ايع١ٓٝ ٚاؾكٛا ٚبغد٠ ع٢ً اْ٘ ًٜشّ تطٜٛز َٗارات َٛعؿٞ ايزقابن١  63.6إ ل -22

تذار٠ ٚاالصتجُار ٚسٜاد٠ عددِٖ ملٛانب١ ايُٓٛ يف احملالت ايتذار١ٜ.املٝدا١ْٝ بٛسار٠ اي

%( َٔ سذِ عٝٓن١ ايبشنح قند قُٝنٛا االْغنط١ االتؾناي١ٝ اينِ تكنّٛ بٗنا ٚسار٠          31.2إ ل -23

ايتذار٠ ٚاالصتجُار يف تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠ تكُٝٝا  فعٝؿا .

ملغنانٌ اينِ تٛادن٘ اذتُنالت     %( َٔ سذِ ع١ٓٝ ايدراص١ لننزٚا بنإٔ انجنز ا   24إ ل -24

ايتٛع١ٜٛ ايِ تكّٛ بٗا ٚسار٠ ايتذنار٠ ٚاالصنتجُار يًكقنا٤ عًن٢ ايضنًع املكًند٠ ٖنٞ تعندد         

اصايٝ  ايتكًٝد َٔ قبٌ َٓتذٝٗا ٚاختٝار ٚص١ًٝ اتؾاٍ غري َال١ُ٥.

%( َننٔ سذننِ عٝٓنن١ ايبشننح اقتسننٛا تٓبننِٝ املعننارض ٚٚرؼ ايعُننٌ يًُننٛا ٓال   30.4إ ل -25

انتغنناف ايضننًع املكًنند٠ ٚليننو يتشضننال ايٓغنناط االتؾننايٞ يننٛسار٠   يتننٛعٝتِٗ بهٝؿٝنن١

 ايتذار٠ ٚاالصتجُار ايضعٛد١ٜ.
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 توصيات البحث:
بٓا٤ا  ع٢ً ْتا٥ر ايبشح املٝدا١ْٝ ٚسزؽا  َٔ ايباسح ع٢ً ارتزٚز بأؾقٌ ايتٛؽٝات, ٚسٝح 

 ٜٛؽٞ ايبشح باآلتٞ:

غزات ايدٚر١ٜ ٚاملطبٛعات ٚاملٛاد اٖتُاّ ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار بإَداد ادتُٗٛر بايٓ -1

االعال١َٝ بايًػات ايز٥ٝض١ٝ يف زتاٍ تٛع١ٝ املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠.

جي  ع٢ً ٚسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار االٖتُاّ بتٓبِٝ ايرباَر ايتدرٜب١ٝ املتٓٛع١ ملزاقبٝٗا  -2

ٚايِ تضِٗ يف رؾع نؿا٤تِٗ ٚاْتادِٗ.

بٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار بتشًٌٝ اصتذابات جي  إ تٗتِ ادار٠ ايعالقات ايعا١َ  -3

املضتًٗهال عٔ اذتُالت ايتٛع١ٜٛ املٓؿذ٠ َٚعزؾ١ َد٣ تأثزِٖ ٚايتشاَِٗ اا تعزفٛا 

ي٘.

ٜٛؽٞ ايباسح ادار٠ ايعالقات ايعا١َ بٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُار بإٔ تٓبِ املعارض  -4

يضًع املكًد٠.ٚٚرؼ ايعٌُ يًُضتًٗهال ٚليو بٗدف تٛعٝتِٗ بهٝؿ١ٝ انتغاف ا

ٜٛؽٞ ايباسح اقاعؿ١ اٚد٘ ايتعإٚ ٚتبادٍ ارتربات ٚايدراصات بال ٚسار٠ ايتذار٠  -5

ٚاالصتجُار ٚمجع١ٝ محا١ٜ املضتًٗو يًٛؽٍٛ اأ ايٓتا٥ر املزد٠ٛ يف زتاٍ تٛع١ٝ 

 املضتًٗو عٔ ايضًع املكًد٠.
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ًٗو عٔ ايضًع املكًد٠يف تٛع١ٝ املضت ايضعٛد١ٜ يٛسار٠ ايتذار٠ ٚاالصتجُاردٚر األْغط١ اإلتؾاي١ٝ 

 املراجع
 أٚال : املزادع ايعزب١ٝ:
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 أخالقّات الصُضٔ يف َغاٙل التُاصل االجتماعْ

 

 

 

 
املرضى حنو اخلدمات الصحية بالعيادات اخلارجية  اجتاهات

 يف مدينة مخيس مشيط مبستشفى القوات املسلحة

 دراسة ميدانية 

Patients Attitudes Towards Health Services in Outpatient 
Clinics of the Armed Forces Hospital in Khamis Mushait 

A Field Study 
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 :مقدمة

للحةا  بالطبةا اذترةاضٓ     تػعٖ القُات املػلحٕ للمملكٕ العطبّةٕ الػةعُزِٕ جايةسّْ   

اع اإلنتةةاجْ َض ةةت مػةةتُٗ   مةةو خةةالع َضةةت جغةة اتّوّات تهمُِةةٕ للهًةةُ  بالقَّةة     ،العةةاملْ

َِةتتْ تَّبّةه يةصٍ ارتةسمات      ،ارتسمات الَّبّٕ املقسمٕ ملهػُبْ القُات املػةلحٕ َعةاٙالتً   

َِعس تَُِّط َتهمّٕ القَّاع الصةحْ   . مو خالع َضت خَّط تهمُِٕ تتفاَت   اتًا َأيسا ًا

ٕ للقةةُات املػةةلحٕ مةةو اأ َغةةتعمل  ،غاغةةات َاملرؾةةطات املًمةةٕ يف أٓ عملّةةٕ تهمّةةٕ اجتماعّةة

نتاجّٕ يصا القَّةاع َتَّةُِط   جعملّٕ التهمّٕ للقَّاع الصحْ العػكطٓ علٖ تَُِّط  بفا٘ٔ َ

   ْ َقةةس أغػةةد ارتةةسمات الَّبّةةٕ خةةالع  ةة ٔ َجّةةعٔ       .الكةةازض الَّةةب البؿةةطٓ َالتمطِرةة

مهعُمٕ متكاملٕ مو املػتؿفّات العػكطِٕ جبمّةت مهةا ه اململكةٕ الةم تعمةل جهب ةا ج        

( 147( مػتؿةةةةفٖ َ 24الَّبّةةةةٕ َالُقاّٙةةةةٕ َالعالجّةةةةٕ مةةةةو خةةةةالع  م الطعاِةةةةٕ قةةةةسٍّجهةةةةا لُت

 .للدسمات الَّبّٕ( اإللك َنْ.  املُقت الطمسْ امػتُصفّْ

حتتةةُٓ يةةصٍ السضاغةةٕ يف الفصةةل اأَع علةةٖ مؿةةكلٕ السضاغةةٕ َأيةةسا ًا َتػةةا التًا  َ

ٕ      َمفايّمًةةا،  ةة  الفصةةل اللةةانْ اإل      ةةاض الهعةةطٓ َ ّةةٌ الهعطِةةٕ املفػةةطٔ للسضاغةةٕ اذتالّةة

الفصةةل الطابةةت  َالسضاغةةات الػةةابقٕ، َيف الفصةةل اللالةةا اإلجةةطا٘ات املهًوّةةٕ للسضاغةةٕ،      َ

 .نتاٙج السضاغٕ، َأخري ا الفصل ارتامؼ ملدص نتاٙج السضاغٕ َتُصّاتًاعتُٓ 

نػةاى ااجةٕ   صةب  اإل أبةطظ ارتةسمات الةم    أَلعل ارتسمٕ الصحّٕ يْ َاحةسٔ مةو بة     

يف مطاحةةل غةةابقٕ، َِتولةةٖ شلةةب يف أغةةبا  عسِةةسٔ   ٌّةةقّاغ ةةا ملةةا يةةُ عل ،لًّةةا الّةةُمجماغةةٕ 

الُقةد  يف بطظ مساتًا، َمةا ِقابلةًا   أميلل عامل التَُّض َالتػاضع يف االبتؿا ات  ،َشتتلفٕ

ُّ ٌشات  .(61: م 2005ادتػسِٕ َالهفػّٕ  البكطٓ،  اأمطا ع َغمُ  يف مو ته

ٕ بالعّةةازات املطضةةٖ ضتةةُ ارتةةسمات الصةةحّ مةةسٗ ضضةةايهةا  عةةسٔ عُامةةل تةةر ط علةةٖ  َ

بفةةةا٘ٔ الكةةةازض الَّةةةب : مهًةةةا ط،مةةةّؼ مؿةةةّخبارتاضجّةةةٕ مبػتؿةةةفٖ القةةةُات املػةةةلحٕ 

ٖ  ،س الَّبّٕ للمطضَّٖقط  املُاع ،املتُاجس يف العّازات  ،َحػو تعامل املُظف  مت املطضة

 انتعاضي  بالعّازات. يف أ ها٘للمطضٖ  ٕاز بّٕٚ مهاغبجظتَ
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 مدخل الدراسة
 تمهيد: 

ت  علٖ تعطِف مبؿكلٕ السضاغٕ، تلًّا أيمّٕ السضاغٕ مو الهةاحّ عتتُٓ يصا الفصل 

 ٕ ا املفةةايّ  ،  ةة  اغةةتعطا  أيةةساا السضاغةةٕ َتػةةا التًا، َأخةةري     العلمّةةٕ َالتَّبّقّةة

 الهعطِٕ َاإلجطإّٙ للسضاغٕ.

 

 مشكلة الدراسة: أوًلا
ا مةرخط  االيتمام بهُعّٕ ارتسمات الصةحّٕ َتَُِّطيةا يف الةسَع املتقسمةٕ  ة  انتقةل        أبس

ًّيةةس ّْ ٍاملطضةةٖ الةةصٓ ِعتةة  بةةسَض    اج  الةةسَع الهامّةةٕ بًةةسا حتقّةةه ضضةة     ا تػةةعٖ ا أغاغةة

 ًةةةُ انعكةةةاؽ ملػةةةتُٗ يةةةصٍ ارتةةةسمات الصةةةحّٕ َضعاِةةةٕ   ،املهعمةةةات الصةةةحّٕ ج  بلُغةةةٌ

مةٕ يف املهعمةات الصةحّٕ    املطضٖ عةو ارتةسمات الصةحّٕ املقس     اصب  مفًُم ضضأاملطِض، َ

الهواح يف غّاغتًا اهلاز ٕ ج  حتقّه تَُّض مػتمط مو خةالع ظِةازٔ    ا لتحقّها أغاغًّمتَّلب 

القسضٔ التها ػّٕ بّهًا، َقس زأبد املهعمات الصحّٕ علٖ ضغ  ارتَّط َالػّاغات ملعادتةٕ  

   (.12م:2013 الفُاعري، املعُقات الم تعّه عملًا

ٖ  ضتُاملطضٖ  مسٗ ضضاِعتمس تقّّ  َ مةسٔ   خسمٕ الطعإِ الصحّٕ بؿكل ضّٙػْ علة

ٕ الطعإِ َبفا٘تًا َبّفّٕ التعا ف َالتُاصل مت مقةسٍّ  َالةم ُتفرةل بالعالقةٕ     ،مْ الطعاِة

ا املطضةٖ الةصِو ية  علةٖ علة  تةام بةاإلجطا٘ات        أِر ة َادتّسٔ َيْ عالقٕ الَّبّا بةاملطِض،  

الالظمٕ يف ججطا٘ات العّازات ارتاضجّةٕ َالُقةد الةصٓ مةو املتُقةت أى تػةتػطقٌ املطاجعةٕ ية          

، َيهةا  عامةل حاغة   خةط ِةر ط علةٖ       اأبلط ضضا حتٖ لُ باى َقد االنتعاض  ُِلّْا عمُم 

 .(2م: 2015 العهعٓ، م الطعإِقسٍّاجتاٍ املطضٖ يُ الطضا الُظّفْ الصٓ ِؿعط بٌ ُم

ٕ   تقّةّ  مقةسٍّ  ِقُم املطِض ب لتُجّةٌ تَّةُِط اغةتَّالعات     ،مْ الطعاِةٕ الصةحّٕ َاأنعمة

مةةةٕ مةةةو قبةةةل ارتَّةةةط الصةةةحّٕ َزتمُعةةةات اأ بةةةا٘  املطضةةةٖ لتقّةةةّ  نُعّةةةٕ الطعاِةةةٕ املقس 

َالفهّ ، َيُ ملاع علٖ ادتًُز البحلّٕ الطّٙػٕ الم تسضؽ أيمّٕ ضزَز  عةل املطضةٖ علةٖ    

 .(9م:2007 الؿط ات، السضاغات االغتقصإّٙ

َالةةم انعكػةةد علةةٖ  ،َمةةت  بّعةةٕ التَّةةُضات الةةم حةةسص يف زتةةاع الصةةحٕ َالعةةال   

س نعةام الطعاِةٕ الصةحّٕ َظِةازٔ الَّلةا مةو       للمػتؿةفٖ، َمةت تعق ة   البها٘ التهعّمْ الةساخلْ  

م الطعاِةٕ  املطاجع  علٖ ارتسمات الصحّٕ، بةطظت اذتاجةٕ ج  َجةُز عّةازات خاضجّةٕ تقةسٍّ      
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

الَّبّةةٕ للمطضةةٖ ضةةمو شتتلةةف االختصاصةةات، َتػةةعٖ مرغػةةات الطعاِةةٕ الصةةحّٕ ج         

 .(32م: 2006 العػاا، ُىتقسِ  خسمات تتصف بادتُزٔ َِطضٖ عهًا املطضٖ َاملطاجع

َتعتةة  املػتؿةةفّات مةةو بةة  املهعمةةات ارتسمّةةٕ الةةم تها ػةةد يف حتقّةةه الهوةةاح علةةٖ  

املةةسٗ البعّةةس، َجتةةسض اإلؾةةاضٔ ج  أى مُضةةُع جةةُزٔ ارتةةسمات احتةةل  علةةٖ مةةساض الػةةهُات      

ّْ ببرئ حػا ما أؾاضت جلٌّ زضاغات غابقٕ  بُعباؽ،  (.10م: 2010املاضّٕ أيمّ

فًُم الطعإِ الصحّٕ حُع املُا و املػتفّس مو يةصٍ الطعاِةٕ َزضجةٕ ضضةاٍ     َِتمحُض م

عهًا; لصلب  ًُ ِػتًسا تقسِ  خسمات أبلط بفاّْ٘ َأمان ةا َأغةًل مهالّْةا َأبلةط جقهاع ةا      

٘  للمػةةتفّسِو مهًةةا، اّةةا تتُلةةس يف ايتمةةت نعةةطٔ جظتابّةةٕ ج            ملقةةسٍّمًّا َأبلةةط جضضةةا

عإِ الصحّٕ يْ مهعمةٕ لتحػة  ضعاِةٕ املػةتفّسِو َجضضةا٘      الطعإِ الصحّٕ املقسمٕ، َالط

املػةةتفّسِو، َِػةةتدسم العلةة  زتمُعةةٕ مةةو املعةةاِري لتحػةة  الهُعّةةٕ َيةةْ زتمُعةةٕ متفةةه     

علًّا، َمتلةل معةاِري الطعاِةٕ الصةحّٕ العاملّةٕ، َتةسَض حةُع املعط ةٕ لقّةاؽ نُعّةٕ َغةالمٕ            

لتحصةةّهًا، َُتعه ةةٖ بكةةل مةةو املةةطِض    َضعاِةةٕ املطضةةٖ َمعط ةةٕ الُغةةاٙل املهًوّةةٕ العملّةةٕ    

 .(47م: 2011َالهتاٙج َتقلّل التكالّف  العمطٓ،

يةةصٍ السضاغةةٕ بتقصةةْ اجتايةةات  املطضةةٖ ضتةةُ ارتةةسمات الصةةحّٕ بالعّةةازات     غةةتقُم

ط ص ةةارتاضجّةةٕ مبػتؿةةفٖ القةةُات املػةةلحٕ بةةادتهُ ، َملةةا بةةاى مةةو الصةةعا معط ةةٕ َح         

مجّةت مػتؿةفّات ارتةسمات الَّبّةٕ للقةُات       املػتفّسِو مو يصٍ ارتسمات بتؾداصةً   يف 

يُ جحصا٘ات عامٕ بعةسز املةطاجع  يف اأعةُام     ٌما ميكو اذتصُع علّ ى بل أَ ،املػلحٕ

ب ضبعت يةصٍ السضاغةٕ علةٖ البحةا املّةسانْ ملعط ةٕ مةسٗ ضضةا املطضةٖ ضتةُ           للص ;الػابقٕ

    ٕ ا دتهُ  َحتسِةةس يف مػتؿةةفّات القةُات املػةلحٕ بةا    ارتةسمات الصةحّٕ بالعّةازات ارتاضجّة

َلكُى مػتؿفٖ القةُات املػةلحٕ خبمةّؼ مؿةّط م امةْ اأ ةطاا بة          ،خبمّؼ مؿّط

ٕ      ،بًا َمخّؼ مؿةّط َأحةس ض ّةسٔ   أ  َٔزاخةل قاعةس   ،َزاخةل مسِهةٕ امللةب  ّصةل العػةكطِ

عت السضاغةةٕ علةةٖ العّةةازات ارتاضجّةةٕ مبػتؿةةفٖ امللةةب  ًةةس   قةةس ضب ةة ;امللةةب خالةةس ادتُِةةٕ

َِعت  يُ املطبع الطّٙػْ ملػتؿةفّات القةُات املػةلحٕ     ،طاجع خبمّؼ مؿّط لكلطٔ امل

َهلصا الػةبا بةاى مةو الرةطَضٓ القّةام بسضاغةٕ يةصٍ ارتةسمات َالبحةا           ;خبمّؼ مؿّط

ارتاضجّةةٕ  مةةٕ هلةة  يف يةةصٍ العّةةازات  ارتةةسمات املقس تلةةب املطضةةٖ ضتةةُ   مةةسٗ ضضةةا َمعط ةةٕ 

س مةا الةصٓ ميكةو القّةام بةٌ      مةت ستاَلةٕ حتسِة   مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿةّط،  

 عادتٕ العُامل املطتبَّٕ بًا.مل
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 أهمية الدراسة: ثانًيا
 اأيمّٕ العلمّٕ:

يف زضاغٕ َمعط ٕ حّا تتملل  ،ً معس يصٍ السضاغٕ مًمٕ بُنًا تتَّط  ملُضُع ُت (1

مةةسٗ ضضةةا املطضةةٖ ضتةةُ ارتةةسمات الصةةحّٕ بالعّةةازات ارتاضجّةةٕ يف مػتؿةةفّات     

ى مػتؿةةفٖ القةةُات املػةةلحٕ خبمةةّؼ    جحّةةا  ط،ّمةةّؼ مؿةة خبالقةةُات املػةةلحٕ  

نًةا  أ رةل ارتةسمات الصةحّٕ ملتلقةْ ارتسمةٕ، بمةا       ألتقةسِ    امؿّط ِػعٖ زاٙم ة 

ا مل عتغ بااليتمام الكايف ملعادتتٌ بَّطِقٕ علمّٕ.تعاجل مُضُع 

جةةةةةطا٘ جاجتماعّةةةةةٕ تتَّلةةةةةا مةةةةةو البةةةةةاحل  االجتمةةةةةاعّ    ظةةةةةايطّْيةةةةةُ املةةةةةط   (2

ًةةةةا تطبةةةةع علةةةةٖ ابتؿةةةةاا املعُقةةةةات الةةةةم لكُن ;زضاغةةةةات مّسانّةةةةٕ مػةةةةتمطٔ

    ٕ التعةةةةطا علةةةةٖ يةةةةصٍ    ُِعةةةةسُّ ش ج ;قةةةةس حتةةةةُع زَى تَّبّةةةةه نعةةةةام الطقابةةةةٕ اإلزاضِةةةة

ضةةةف ج  شلةةةب أأجةةةل جظتةةةاز حلةةةُع ناجحةةةٕ هلةةةا،    املعُقةةةات يةةةْ ارتَّةةةُٔ اأَ  

لةةةةّؼ  قةةةةط يف   تُصةةةةل ج  نتةةةةاٙج َتُصةةةةّات غةةةةتكُى مفّةةةةسّْ   تغ السضاغةةةةٕأى 

ٌّ  ةةةٌطأمنةةةا غةةةّكُى هلةةةا   جَ ،مػتؿةةةفٖ القةةةُات املػةةةلحٕ بةةةادتهُ     علةةةٖ  جظتةةةاب

القَّاع الصحْ بؿكل عام.

 اأيمّٕ التَّبّقّٕ:

ل اأيمّةٕ التَّبّقّةٕ هلةصٍ السضاغةٕ يف التُصةّات العلمّةٕ املسضَغةٕ يف بّفّةٕ         لتتم (1

  ْ َالعمةةةل علةةةٖ تعَِةةةس املدََّّةةة    ،االضتقةةةا٘ بةةةالُعْ الصةةةحْ الُقةةةاْٙ َالعالجةةة

لٌّ يةصٍ السضاغةٕ َمبةا غتةسم     جتتُصل  َالقاٙم  علٖ بطامج املػتؿفٖ الصحّٕ مبا

مٕ للمػةتفّسِو الةصِو ِة ززَى علةٖ     زتاع ارتسمات الَّبّٕ َالطعإِ الصحّٕ املقس 

املػتؿفّات العػكطِٕ.

ًّة      (2 ا علةٖ  ٚةات اإلزاضِة  بصةفتً      مو املتُقت أى تةهعكؼ نتةاٙج يةصٍ السضاغةٕ جظتاب

اع بّةه نعةام ضقةابْ  ع ة    َي  الصِو ميلكُى الػلَّٕ اإلزاضِةٕ يف تَّ  ،متدصٓ القطاض

يف املػتؿفٖ.

تكُى هلصٍ السضاغٕ أيمّةٕ تَّبّقّةٕ للبةاحل  للقّةام بة جطا٘ زضاغةات الحقةٕ حةُع          (3

قراِا أخطٗ شات عالقٕ بتحػ  َتَُِّط ارتسمات الصحّٕ يف مجّت املػتؿةفّات  

ما ِطجت نفةت نتةاٙج يةصٍ السضاغةات الةم تةهعكؼ علةٖ ايتمةت         َيُ  ;بؿكل عام

 ٕ مًا َل  يف املػتؿةةةفّات َارتةةةسمات الةةةم ِقةةةسٍّ  رَاأمةةةاى مةةةت املػةةة   بعِةةةازٔ اللقةةة

 املػتؿفٖ.
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 هداف الدراسة:أ  ثالًثا
      ٖ ضتةُ ارتةسمات الصةحّٕ     تًسا السضاغٕ بؿةكل عةام ج  معط ةٕ مةسٗ ضضةا املطضة

َميكةو حتقّةه يةصا     ط،مةّؼ مؿةّ  خببالعّازات ارتاضجّٕ يف مػتؿفّات القُات املػةلحٕ  

 اهلسا مو خالع: 

ص االجتماعّٕ َالسميُغطا ّٕ لعّهٕ السضاغٕ. ارتصاٙ 

مًا العّةازات  أ ةطاز العّهةٕ ضتةُ مػةتُٗ ارتةسمات الةم تقةسٍّ        اجتايةات التعطا علٖ  

ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.

أزا٘ ارتةةسمات الةةم   حتةةس مةةو بفةةا٘ٔ  التعةةطا علةةٖ املؿةةكالت َاملعُقةةات الةةم     

تؿفٖ.تقسمًا العّازات ارتاضجّٕ باملػ

االخةتالا يف اجتايةات املةطاجع  بةاختالا املةتػريات السميُغطا ّةٕ       التعطا علةٖ    

 .لعّهٕ السضاغٕ

 تساؤالت الدراسة:  رابًعا
 التػا الت التالّٕ: وحتاَع السضاغٕ اإلجابٕ ع

ما ارتصاٙص االجتماعّٕ َالسميُغطا ّٕ لعّهٕ السضاغٕ؟   (1

مًا العّةةةازات قةةةسٍّات الةةةم ُتأ ةةةطاز العّهةةةٕ ضتةةةُ مػةةةتُٗ ارتةةةسم   مةةةا اجتايةةةات  (2

؟ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

مًا قةةسٍّأزا٘ ارتةةسمات الةةم ُت حتةةس مةةو بفةةا٘ٔ مةةا املؿةةكالت َاملعُقةةات الةةم   (3

؟طمّؼ مؿّخبالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ 

سضاغٕ؟ما زضجٕ اختالا االجتايات باختالا املتػريات السميُغطا ّٕ لعّهٕ ال (4

 مفاهيم الدراسة:  خامًسا
  :ٍاالجتا 

ّْالتعطِف   : لػ

 االجتاٍ الُجٌ الصٓ نقصسٍ.

 عةل علٖ جًٕ َاحسٔ ال غتتلف.  جشا ُج ٌ:ُج ُم ؾَْ٘

 املُضت الصٓ نتُجٌ جلٌّ َنقصسٍ. ادتًٕ َالُجٌ:
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ٌ ا "فعةةلالمةو   مهؿةةهَاالجتةاٍ   ٓ ", َاجتةةٌ جلّةةٌ أٓ "جتة أقبةةل "َتُجةٌ جلّةةٌ   "،أقبةل لةةٌ ضأ

 ."القصس َالهّٕ ما ِتُجٌ جلٌّ اأغتاش مو عمل َغريٍ "،قصس ادتًَٕ

 التعطِف نعطِ ا:

ٌ ُجٍّة َاملعتقةسات ضتةُ مُضةُع مةا تُ     َاإلزضابةات يُ زتمُعٕ مو اأ كاض َاملؿةاعط  

ز مُقفةةٌ مةةو شلةةب املُضةةُع، َاالجتةةاٍ اإلظتةةابْ أَ الػةةلب ضتةةُ شلةةب       غةةلُ  الفةةطز َحتةةسٍّ  

 (. 54م: 2004 حطِ ،  نعطٍ ضتٍُ ٕبُجًاملُضُع ِتبهاٍ الفطز َِقتهت 

زتمُعةةٕ اغةةتوابات القبةةُع أَ الةةط ض جظا٘ مُضةةُع عةةام أَ خةةات ِتمّةةع باللبةةات        

     ٌ  َللةةتعل  زَض مًةة  يف ابتػةةابٌ نتّوةةٕ للتفاعةةل مةةت بّٚتةةٌ االجتماعّةةٕ َاللقا ّةةٕ ا َّّةةٕ بةة

 (.13م: 2002 العبّسٓ، 

 التعطِف اإلجطاْٙ: 

الةصٓ  لإلجتةاٍ  يةُ املُقةف   اٍ يف السضاغةٕ اذتالّةٕ،   َِقصس بالتعطِف اإلجطاْٙ لالجتة 

ضتةةةُ ارتةةةسمات املقسمةةةٕ بالعّةةةازات ارتاضجّةةةٕ  ا ا أَ جظتاب ةةةلالغةةةتوابٕ غةةةلب  املةةةطِضِتدةةةصٍ 

، اّا ميكو أى نػتسع علٖ يةصٍ املُاقةف مةو    مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

 .مسٗ ضضا املطضٖخالع الهعط ج  

   :ّٕارتسمات الصح 

ّْ:التعطِف ل  ػ

 .مصسض خس م ارتسمات: 

 .ِخسمٕ: مػاعسٔ أَ  ر ل، يسِ ٕ، مهحٕ، عهإِ َايتمام

 .ِخس مات صحّ ٕ:  ِّحُت َعال  َغرييما

 اغ  مهػُ  ج  ِصح ٕ.الصحّٕ: 

. ٖ ٍٍّس: غ ِلٍّ ، ُمع ا  َ ض ٍت ِصحٍٍّّْ ج   بُّاى  ِ ْ 

 التعطِف نعطِ ا:

ا يةةةْ ةطضةةةٕ بطَِّانّةةةٕ تةةةسعٖ و اغةةةتدسم يةةةصا املفًةةةُم يف زتةةةاع الَّةةةَع م ةةةأى ج

" لةةةُضنؼ ناِتفّةةةل " َالةةةم بانةةةد تؿةةةطا علةةةٖ تقةةةسِ  الطعاِةةةٕ الصةةةحّٕ باملػتؿةةةفّات        

ةةةا أزٗ ج   ،َشلةةب ب زخةةاع معةةاِري بػةةَّّٕ ج  عملةةًا     ،العػةةكطِٕ خةةالع حةةط  القةةطم   

 .(10:م2008 ارتػطَا،املػتؿفّات الُ ّات يف تلب  عسزاطتفا  ملحُظ يف 
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ِقةةسمًا القَّةةاع الصةةحْ يف غةةبّل الُقاِةةٕ مةةو اأمةةطا     يةةْ مجّةةت اأنؿةةَّٕ الةةم  

يف مرلفةٌ مةو الكةازض الَّةب املتملةل       ٕادتػمّٕ َالهفػّٕ َعالجًا َتقُم بًا جًات شتتص

 ،و ِقةةُم مبػةةاعسٔ تةةرزٓ ج  تهفّةةص املًمةةٕ بكفةةا٘ٔ َاقتةةساض     بةةا٘ َاملمطضةة  َبةةل م ةة  اأ

ملةةةل اأجًةةةعٔ  ،لصةةةحّٕػةةةتدسم يف تقةةةسِ  خةةةسمات الطعاِةةةٕ ا مػةةةتدسمٕ اأجًةةةعٔ الةةةم تُ 

 (.12:م1988التؿدّصّٕ َاأجًعٔ اأخطٗ املػانسٔ  ضجاْٙ، 

 التعطِف اإلجطاْٙ:

العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ    مًا يْ تلب الهؿا ات َالُظاٙف الطّٙػةّٕ الةم تقةسٍّ   

ذتماِةٕ ايتمةت مةو اأمةطا  ادتػةمّٕ َالهفػةّٕ بُاغةَّٕ         القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿةّط 

 يصا اياع.  يف  اأؾدات املدتص 

  :ّٕالعّازات ارتاضج 

:ّْ  التعطِف لػ

ّ از ِّ: مكاى غتصٍّصٌ الَّبّا لّفحص  ٌّ م طضاٍ  الِع

عّةةةازٔ خاضجّ ةةةٕ: عّةةةازٔ ُملّّحقةةةٕ مبػتؿةةةفٖ ُِعةةةاجل  ًّةةةا املطضةةةٖ غةةةري املقةةةّم  يف     

 .املػتؿفٖ

 التعطِف نعطًّا:

 يةةةةةُ مكةةةةةاى يف مبهةةةةةٖ املػتؿةةةةةفٖ أَ مبهةةةةةٖ ِتبةةةةةت لةةةةةٌ تكةةةةةُى  ّةةةةةٌ بامةةةةةل         

اّةةةةةا  ،التوًّةةةةةعات الفهّةةةةةٕ َالبؿةةةةةطِٕ مةةةةةو أ بةةةةةا٘ َغرييةةةةة  اػةةةةةا اختصاصةةةةةاتً    

َتقةةةةةسِ  االغتؿةةةةةاضات َالطعاِةةةةةٕ    ،مةةةةةريل  الغةةةةةتقباع املطضةةةةةٖ املةةةةةطاجع     ىِكُنةةةةةُ

َيةةةةْ غةةةةري مةةةةعَزٔ بتوًّةةةةعات  ،الصةةةةحّٕ الةةةةم عتتاجُنًةةةةا بةةةةاختالا حةةةةاالتً  املطضةةةةّٕ

غةةةةاعٕ باغةةةةتلها٘   مةةةةو غةةةةاعٕ ج   اَِكةةةةُى َقةةةةد الةةةةسَام  ًّةةةةا ستةةةةسز     ،لهةةةةُم املةةةةطِض 

 .(14:م1992 ادتطاح،  الَُّاضئ الم تػتقبل املطضٖ  ُاع الُّم

العّةةةةةازات ارتاضجّةةةةةٕ يةةةةةْ مهؿةةةةةتٔ ِؿةةةةةػلًا  بّةةةةةا أَ زتمُعةةةةةٕ أ بةةةةةا٘ لعةةةةةال      

    ٘ ٖ  ااملطضةةةٖ. ميكةةةو أى تكةةةُى العّةةةازات جةةةع بمةةةا ميكةةةو أى تكةةةُى    ،مةةةو مػتؿةةةف

ملػةةةاعسٔ  ّ ةةةا . ِكةةةُى جتًّعيةةةا با  مػةةةتقلٕ. َِػةةةاعس اأ بةةةا٘ زتمُعةةةٕ مةةةو املمطضةةة  

 .(8م:2016، مًامً   العهعٓيف اأ با٘ 
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 التعطِف اإلجطاْٙ:

 ةةةةت  امللةةةةف َبةةةةصلب عهةةةةس    ججةةةةطا٘ات جنًةةةةا٘للمطاجةةةةت بعةةةةس   اأَ يةةةةْ الُجًةةةةٕ  

القةةةةُات املػةةةةلحٕ   ػتؿةةةةفٖالعّةةةةازات ارتاضجّةةةةٕ مب  رةةةة ُّتَ ،العِةةةةاضات السَضِةةةةٕ للَّبّةةةةا 

أى ِكةةةةُى  ؾةةةةطَِّٕ ،و  بّةةةةامةةةةأبلةةةةط مةةةةو عّةةةةازٔ َاحةةةةسٔ َأبلةةةةط   خبمةةةةّؼ مؿةةةةّط

َِةةةتع  أى ِكةةةُى يف العّةةةازٔ علةةةٖ اأقةةةل ةةةةط  َاحةةةس   ،نفةةةؼ التدصةةةصمةةةو اأ بةةةا٘ 

 مطخص أَ مػاعس  بّا أغهاى مطخص  اػا ما ِهَّبه(.

 

طار النظري للدراسةاإل  
 

 تمهيد:
الهعطِةةةٕ البهاّٙةةةٕ  َيةةةْ: ،طٔ هلةةةصٍ السضاغةةةٕاملفػٍّةةةالهعطِةةةات  ػةةةتعط  يةةةصا الفصةةةلِ

اغةتعطا   ِةت   نعطِٕ التبةازع االجتمةاعْ.  ة     َٕ الطمعِٕ، الهعطِٕ التفاعلَّ الُظّفّٕ،

ٕ ا لّٕ  الػابقٕ لبعض السضاغات ميّةع يةصٍ السضاغةٕ    ملةا  بةصلب تُضةّ    َ، َاإلقلّمّة

 عو السضاغات الػابقٕ.

  :رة للدراسةفسِّالنظريات امُل أوًلا
 النظرية البنائية الوظيفية: 

املرغػةةات الُظّفّةةٕ اأخةةطٗ،  املرغػةةٕ الَّبّةةٕ يةةْ مرغػةةٕ اجتماعّةةٕ بػرييةةا مةةو 

مةةٕ يف العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةةفٖ   ميكةو زضاغةٕ اجتايةات املطضةةٖ ضتةُ ارتةسمات املقس      

القةُات املػةلحٕ بةادتهُ  بمرغػةٕ  بّةٕ مًمةٕ مةو مرغػةات ايتمةت عةو  طِةه معط ةٌ             

ضةةٖ مةةٌ العّةةازات ارتاضجّةةٕ باملػتؿةةفٖ َمةةا يةةْ ضزٔ  عةةل املط قسٍّالعالقةةٕ الساخلّةةٕ بةة  مةةا ُت

 بالطضا َالقبُع َعسم الطضا َالقبُع.

َ   ِّربس علما٘ الُظ ى أٓ تػةّري  أفّٕ علٖ أى ايتمت نػه اجتمةاعْ م ابةط اأجةعا٘، 

ري يف اأجةةةعا٘ اأخةةةطٗ،  ةةةايتمت عتةةةاَع زاٙمةةةا اغةةةتعازٔ تُاظنةةةٌ       ّيف جةةةع٘ ِصةةةاحبٌ تػةةة  

ى ج  أخةةطٗ  َاغةةتقطاضٍ، َاحتةةُا٘ الةةتػري الةةصٓ عتةةسص  ّةةٌ،  ًةةُ ِهتقةةل مةةو حةةةةةةالٕ تةةُاظ          

  .(132-131:م2009 ارتَّّا، 

العالقٕ االجتماعّٕ مبعهايا العلمْ السقّه يةْ اتصةاع أَ تفاعةل ِقةت بة  ؾدصة  أَ       

ٕ     َجؾباعأبلط لػط  غس  بالعالقةٕ االجتماعّةٕ بة      ;حاجةات أ ةطاا العالقةٕ االجتماعّة



 

 469 

 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

ٕ   ،املةةطِض َالَّبّةةةا  بةة  مةةةسِط  أَ  ،أَ بةةة  املمطضةةٕ َالَّبّةةةا  ،أَ بةة  املةةةطِض َاملمطضةة

 ٕ االجتماعّةةةٕ يف املرغػةةةٕ الَّبّةةةٕ   للعالقةةةٕ  ةةة ى َيكةةةصا . املػتؿةةةفٖ َالَّبّةةةا َاملمطضةةة

أ طا ًا أَ جًاتًا الم يْ املطِض َالَّبّا َاملؿطا الصحْ َبقّٕ أعرا٘ الفطِه الَّةب  

 .(81:م2008مًما تكو ختصصاتً   اذتػو، 

ٔ  عةةةةةل بةةةةة   َالعالقةةةةةٕ االجتماعّةةةةةٕ يف املرغػةةةةةٕ الَّبّةةةةةٕ تهَّةةةةةُٓ علةةةةةٖ  عةةةةةل َضز   

 َأزَاض ،َزتمُعةةةةةٕ ضمةةةةةُظ غةةةةةلُبّٕ َبالمّةةةةةٕ متعةةةةةاضا علًّةةةةةا  اأغاغةةةةةّ أ طا ًةةةةةا 

اجتماعّةةةٕ َظّفّةةةٕ عتتلةةةًا أ ةةةطاا العالقةةةٕ االجتماعّةةةٕ بةةةاملطِض َالَّبّةةةا َاملمةةةط        

 .(81-80:م1986 اذتػو،  َاملمطضٕ

ضضةا   مى ضضةا َعةس  جَمو خالع ما غبه نػتَّّت أى ضبط مسٗ ضضا املطضٖ مةو حّةا   

و خةةالع العالقةةٕ االجتماعّةةٕ زاخةةل املرغػةةات الَّبّةةٕ بتغةةبا  َنتةةاٙج،  ػةةبا     املطضةةٖ مةة

ٌ العالقٕ الَّبّٕ ب  الَّبّا َاملةطِض يةُ أى املةطِض ِةسخل يف عالقةٕ مةت الَّبّةا         ِطِةس   أنة

، َعكةةؼ شلةةب غةةبا زخةةُع الَّبّةةا يف عالقةةٕ مةةت  اآلالمالؿةةفا٘ مةةو املةةط  َالتحةةطض مةةو  

ضٖ َمؿكالتً  لكْ عتصل بصلب اجتةاٍ بطضةا   ى ضغبٕ الَّبّا يف ؾفا٘ املط   ،املطِض

نتاٙج مسٗ ضضةا املطضةٖ    تكُى َبصلب .ِقُم بٌ الَّبّا زاخل املرغػٕ الَّبّٕ مااملطضٖ ع

يمةةا اجتايةةات  :ى االجتايةةات  علةةٖ نةةُع  أغاغةةّ    ةة ،بةةط مةةو أغةةبا  غةةابقٕ بعةةس مةةا ُش

العالقةٕ جظتابّةٕ   شا باند  أَ اجتايات غلبّٕ بعسم ضضا املطضٖ،   ،جظتابّٕ بطضا املطضٖ

ٕ ى االجتاٍ علٖ املرغػٕ تكُى  ب  اأ با٘ َاملطضٖ   املطضةٖ عمةا ِقةُم بةٌ      ابطضة  جظتابّة

مرغػٕ مُحةسٔ َقُِةٕ يف حتقّةه أيةسا ًا      انًتَتعًط املػتؿفٖ ب ،اأ با٘ زاخل املػتؿفٖ

ٕ    ج أمةةا ;القطِبةةٕ َالبعّةةسٔ  ى االجتايةةات   ةة ،شا بانةةد العالقةةٕ بةة  الَّبّةةا َاملةةطِض غةةلبّ

ٖ  ،كةةُى غةةلبّٕت مرغػةةٕ  انًةةتَيةةصا غّهحػةةا علةةٖ املػتؿةةفٖ ب  ،َعةةسم ضضةةا مةةو املطضةة

 َبالتالْ غري قازض علٖ حتقّه أيسا ٌ اأغاغّٕ. ،ضعّفٕ يف املًام الم تقُم بًا

 نظرية التفاعلية الرمزية:

تعةةةس التفاعلّةةةٕ الطمعِةةةٕ َاحةةةسٔ مةةةو ا ةةةاَض اأغاغةةةّٕ الةةةم تعتمةةةس علًّةةةا الهعطِةةةٕ     

ّْ     أحتلّل اأنػةا  االجتماعّةٕ، َيةْ تبةس    االجتماعّٕ يف   مبػةتُٗ الُحةسات الصةػطٗ مهَّلقة

تبةسأ بةاأ طاز َغةلُبً  بمةسخل لفًة  الهػةه        أنًةا مهًا لفً  الُحسات الك ٗ، مبعهةٖ  

لتؿكل بهّٕ مةو اأزَاض، َميكةو الهعةط ج  يةصٍ      ٕاالجتماعْ،  ت عاع اأ طاز تصب   ابت

جتةاٍ بعةض، مةو حّةا املعةانْ َالطمةُظ، َمةو يهةا         مو حّا تُقعات البؿط بعرً  ا اأزَاض
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علةةٖ بهةةٖ اأزَاض َاأنػةةا  االجتماعّةةٕ أَ علةةٖ غةةلُ  الةةسَض َالفعةةل      جمةةاِصةةب  ال بّةةع  

 .(49: م2018 الػّف، االجتماعْ

ّرُى الطمعِةةةُى بصةةةُضٔ عامةةةٕ بالػُرةةة    ُبل الةةةم ِفػةةةط بًةةةا الهةةةاؽ عةةةاملً     ُِعهةةةٖ التفةةةاعل

ه بعض علما٘ االجتماع يرال٘ يةصٍ  َقس  ب  .عتا٘اتجَ ٍىاالجتماعْ َما ِػبػُى علٌّ مو معا

املقاضبةةٕ علةةٖ مّةةازِو الصةةحٕ َاملةةط ، يف ستاَلةةٌ لفًةة  جتةةاض  الهةةاؽ للمةةط  َ طِقةةٕ         

  .(242م: 2015 ِغِسنع، اآلخطِوم أصا  أ أصابً لٌ، غُا٘  جزضابً 

بّةٕ يف  علما٘ التفاعل الطمعٓ ِربسَى علٖ زَض العالقةٕ ادتّةسٔ زاخةل املرغػةات الَّ    

ٍّ   التةةت ري نًةةا عةةو املُاقةةف املدتلفةةٕ،  علةةٖ ضضةةا الفةةطز، َعلةةٖ التفػةةريات َاملعةةانْ الةةم ِك

ايتمت زاخل املػتؿفٖ مةو  بّةا َمةطِض َ ةاق   ةب      أى َِرمو علما٘ التفاعلّٕ الطمعِٕ 

 َ ى لكةةل  ةةطز مكانتةةٌ زاخةةل املػتؿةةفٖ، َبةةل  ةةطز ِةةسض     أمةةو الؿدصةةّات املتفاعلةةٕ، 

 .بعمل الَّبّا َزَض املطِض أزا ٍ،ٌ اأزَاض املتُقت مه

َِطبةةع علمةةا٘ يةةصٍ الهعطِةةٕ التفاعلّةةٕ الطمعِةةٕ علةةٖ العالقةةٕ بةة  اأ ةةطاز يف اذتّةةأ       

الُّمّةةٕ، َعلةةٖ الكلمةةات َالعبةةاضات َالػةةلُبّات الةةم ِقُمةةُى بًةةا يف حّةةاتً ، بمةةا        

القةطاضات   ، َالعُامةل الةم تةر ط يف اختةاش    اأغةطٔ ِطبع العلما٘ علٖ زضاغٕ العملّةات زاخةل   

     .(50:م2018 الػّف، 

أى املطضٖ َالَّاق  الَّب عهسما ِبةسأ التعامةل   يف َميكو االغتفازٔ مو يصٍ الهعطِٕ 

َتكةُِو صةُضٔ    اآلخطمهًما عتاَع معط ٌ ما عتتاجٌ  اى بلًّ بّهًما َحتسص التفاعالت،  

طمةُظ تتةُتط   ل بعةض ال ، َعهةسما ال ِػةتَّّت املةطِض تقبُّة    اآلخةط َاضحٕ ةةا يةُ مَّلةُ  مةو     

 ّحسص غُ٘ التُا ه َِهتج عسم الطضةا مةو املةطِض،     ،العالقٕ بّهًما َِهؿت ارتالا بّهًما

ى العالقةةٕ بةة  املةةطِض  َيف حةةاع أى املةةطِض تعةةطا علةةٖ الطمةةُظ الةةم ِةةصبطيا الَّبّةةا  ةة  

 ل العال .للمطِض َتقبُّ اَالَّبّا تتُا ه  ّحسص بصلب الطض

لةةةم تؿةةةري ج  أى الكةةةازض الَّةةةب َاملطضةةةٖ   يهةةةا  الكةةةلري مةةةو اأزلةةةٕ َالةةة اي  ا  

الم يْ بهًاِةٕ املَّةاا    ،مػرَلُى بالتػآَ عو غَّحّٕ َيامؿّٕ العالقٕ اإلنػانّٕ بّهًما

تهةةتج مبعط ةةٕ مةةسٗ ضضةةا املطضةةٖ بعةةسم ضضةةا املةةطِض عمةةا ِقةةُم بةةٌ الَّبّةةا يف املػتؿةةفٖ،   

َال  ،َالتقسِط الكةايف  بعض الكازض الَّب ال ِتعاَى مت املطضٖ َال ِقسمُى هل  االح ام 

ِتصفُى بؿطَط َمُاصفات املًهٕ الَّبّٕ بما ِعتقةس املطضةٖ، بمةا أى بعةض املطضةٖ ال      

ِقسضَى ما ِقُم بٌ اأ با٘ مو عمل َضةػط مةو بلةطٔ املطضةٖ َِؿةككُى يف أزا٘ املًهةٕ       
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َِقللةةُى مةةو قّمةةتً  َ قةةا تً  العامةةٕ َمعلُمةةات الكةةازض الَّبّةةٕ العالّةةٕ، نايّةةب عةةو قّةةام   

َمو خةالع مةا    . قُان  الم ِطِس املػتؿفٖ َضعًا مُضت التهفّصال  بكػط َحتسٓ بعرً

ا أى ِكةُى االجتةاٍ يةُ عةسم ضضةا املطضةٖ        مو الَّبّعْ جةسًّ  ،عسم التُا ه بّهًما موغبه 

 ،عما ِقُم بٌ املػتؿفٖ مو خسمات مًما باند  اعلّتًةا الَّبّةٕ، علةٖ عكةؼ مةا شبةط      

ا أصةةب  يهةةا  لتفاعةةل بةة  الكةةازض الَّةةب َاملطضةةٖ جّةةس شا بانةةد العالقةةٕ اإلنػةةانّٕ َا  ةة

 مٌ املػتؿفٖ مو خسمات.مو املطضٖ عما ِقسٍّ اطضالاجتاٍ ضتُ 

  نظرية التبادل االجتناعي:

  ،َاقت العالقات اإلنػةانّٕ بة  الَّبّةا َاملةطِض     نعطِٕ التبازع االجتماعْ يف ػتعملُت

  َحتلّةل  ً ة ا أيمّتًةا الؿاخصةٕ يف  ُّ  نعطِٕ حسِلةٕ مةو نعطِةات علة  االجتمةاع الةم هلة       َيْ 

عهاصةط العالقةٕ الةم تةطبط اأ بةا٘ باملطضةةٖ، َاغةتّعا  أغةبا  املؿةكالت الةم تع ًِةةا          

  .(288:م2008 اذتػو،  ظ أضبانًاععٍَّتُضّ  املعادتات الم مةةةةو ؾةةانًا أى تقًُِا َُت

قةةةةةةات ى نعطِةةةةةةٕ التبةةةةةةازع االجتمةةةةةةاعْ حتةةةةةةاَع تفػةةةةةةري َحتلّةةةةةةل الػةةةةةةلُ  َالعال  ج

االجتماعّةةةةٕ بةةةة  اأ ةةةةطاز َاملرغػةةةةات َ ًةةةة  أغةةةةبا  قُتًةةةةا أَ ضةةةةعفًا، َاغةةةةتمطاضِتًا   

ى لكةةةل غةةةلُ   تلهعطِةةةٕ تعتقةةةس بةةة  اأى  شلةةةب .أَ عةةةسم اغةةةتمطاضِتًا َ ُاٙةةةسيا َمرةةةاضيا   

ِةةةةةةسخلُى  ًّةةةةةةا أَ  وتكالّفًةةةةةةا َمطزَزاتًةةةةةةا ل ؾةةةةةةدات الةةةةةةصِ ٕاجتماعّةةةةةة ٕأَ عالقةةةةةة

ٍّ  الةةةةم َاملػةةةةرَلّات الُاجبةةةةات يةةةةْ اجمنةةةة االجتمةةةةاعْ الػةةةةلُ   تكةةةةالّف. نُنًةةةةاِك

أَ  املكا ةةةةةتٔ يةةةةةُ الػةةةةةلُ  مةةةةةطزَز يف حةةةةة  أى االجتمةةةةةاعْ، الفاعةةةةةل َظضيةةةةةا ِتحمةةةةةل

االجتمةةةاعْ بعةةةس أزاٙةةةٌ للُاجبةةةات امللقةةةأ علةةةٖ عاتقةةةٕ       الفاعةةةل بةةةٌ ِتمتةةةت الةةةصٓ االمتّةةةاظ

  .(225م: 2015 ِغِسنع، 

ػةةةتمط بػةةةلُبٌ ى الفاعةةةل االجتمةةةاعْ ِجَترةةةّف نعطِةةةٕ التبةةةازع االجتمةةةاعْ قاٙلةةةٕ 

بفٕ التكةالّف الةم ِتحملةًا نتّوةٕ غةلُبٌ َعالقاتةٌ        دشا تعازلج ،َعالقاتٌ االجتماعّٕ

املطزَزات الم ظتهًّا مو غةلُبٌ َعالقاتةٌ بةالػري، َِتعةط  غةلُبٌ َعالقاتةٌ        ٕمت بف

شا بانةةد بمّةةٕ التكةةالّف الةةم ِهفقًةةا علةةٖ الػةةلُ  َالعالقةةات أبلةةط مةةو     جالنقَّةةاع ل

  .(288م: 2008 اذتػو، عتصل علًّااملطزَزات الم 

علّهةةةةا تَّبّةةةةه مفةةةةايّ  التبةةةةازع االجتمةةةةاعْ بةةةة  اأ بةةةةا٘ َاملطضةةةةٖ بػّةةةةٕ  ًمًةةةةا      

يف معط ةةةٕ اجتةةةاٍ املطضةةةٖ عةةةو    التتبّةةةس أى هلةةةا زَض   ;املدتلفةةةٕ َأبعازيةةةازضا  جُانبًةةةا جَ

  َ ى العالقةةةةٕ بةةةة  الَّةةةةط   أارتةةةةسمات َمةةةةا ِقةةةةُم بةةةةٌ اأ بةةةةا٘ مةةةةو زَض زاخةةةةل العّةةةةازٔ، 
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مةةةٌ املطضةةةٖ  س علةةةٖ  بّعةةةٕ مةةةا ِقةةةُم بةةةٌ اأ بةةةا٘ مةةةو َاجبةةةات للمطضةةةٖ، َمةةةا ِقسٍّ     تعتمةةة

يةةةةْ  جمنةةةةا مًا اأ بةةةةا٘ للمطضةةةةٖللَّبّةةةةا،  الُاجبةةةةات َارتةةةةسمات املدتلفةةةةٕ الةةةةم ِقةةةةسٍّ 

االحةةةةة ام َالتقةةةةةسِط  يف حةةةةة  أىاأ بةةةةةا٘،  أَظاضيةةةةةاتكةةةةةالّف العالقةةةةةٕ الةةةةةم ِتحمةةةةةل  

عةةةامل  باملػتؿةةةفٖ يةةةُ املةةةطزَز الةةةصٓ   َالتعةةةاَى الةةةصٓ ِعًةةةطٍ املطضةةةٖ اجتةةةاٍ اأ بةةةا٘ َال  

شا بانةةةد بمّةةةٕ التكةةةالّف متػةةةإَِ    عتصةةةل علّةةةٌ الَّةةةاق  الَّةةةب مةةةو املطضةةةٖ،  ةةة    

 ،جّةةةةةسٔ ٕبةةةةةس أى تكةةةةةُى عالقةةةةة  ى العالقةةةةةٕ بةةةةة  الَّةةةةةط   ال   ةةةةة ;لكمّةةةةةٕ املةةةةةطزَزات

  ٖ شا اختلةةةةةةد َاختلفةةةةةةد بمّةةةةةةٕ جبّهمةةةةةا   ;َعتةةةةةسص بةةةةةةصلب اجتةةةةةةاٍ ضتةةةةةُ ضضةةةةةةا املطضةةةةةة

الَّةةةب نتّوةةةٕ أزاًٙةةة  لُاجبةةةاتً  َبمّةةةٕ املةةةطزَزات      التكةةةالّف الةةةم ِتحملةةةًا الَّةةةاق   

بةةةس أى تتةةةُتط   ى العالقةةةٕ االجتماعّةةةٕ ال   ةةة ،املطضةةةٖ بعةةةس خةةةسمتً   علًّةةةا الةةةم عتصةةةل  

جتةةةاٍ الةةةطّٙؼ يةةةُ عةةةسم ضضةةةا املةةةطِض عمةةةا ِقةةةُم بةةةٌ   الَِكةةةُى بةةةصلب ا ،َختتةةةل بّهًمةةةا

 ،مةةةهً  خةةةصَىتمُى للمطضةةةٖ أبلةةةط ةةةةا ِ  اأ بةةةا٘ زاخةةةل العّةةةازٔ، أٓ أى اأ بةةةا٘ ِقةةةسٍّ   

بةةةس أى ترةةةعف أَ تهقَّةةةت، َمةةةو جًةةةٕ  انّةةةٕ     ال  مةةةو الَّبّعةةةْ أى العالقةةةٕ بةةة  ادتةةةانب    

 ى العالقةةٕ بّهًمةةا ال  مُى هلةة   ةة قةةسٍّ خةةصَى مةةو املطضةةٖ أبلةةط ةةةا ُِ    تاأ بةةا٘ ِبةةاى شا ج

ًّ  .ا اجتاٍ ضتُ عسم ضضا للمطضَٖعتسص بصلب أِر  ،ابس أى ترعف أَ تهقَّت بل

 
  :الدراسات السابقة ثانًيا 

املطضةةةةةةٖ ضتةةةةةةُ ارتةةةةةةسمات الصةةةةةةحّٕ بالعّةةةةةةازات     اجتايةةةةةةاتمل عتةةةةةةغ مُضةةةةةةُع  

بكةةةلري مةةةو السضاغةةةات، َال    خبمةةةّؼ مؿةةةّط ارتاضجّةةةٕ يف مػتؿةةةفٖ القةةةُات املػةةةلحٕ    

يف يةةةةةصا ايةةةةةاع، َقةةةةةس حةةةةةطت الباحةةةةةا علةةةةةٖ اال ةةةةةالع علةةةةةٖ    لةةةةةٕتةةةةةعاع املصةةةةةازض قلّ

مةةةةو حّةةةةا  ال غةةةةّما َالسضاغةةةةات القطِبةةةةٕ الةةةةم تالمةةةةؼ اإل ةةةةاض العةةةةام هلةةةةصٍ السضاغةةةةٕ     

 اجتايةةةةاتغلةةةةا السضاغةةةةات الةةةةم تهاَلةةةةد مُضةةةةُع أتهاَهلةةةةا مةةةةو الهاحّةةةةٕ االجتماعّةةةةٕ، َ

السضاغةةةات االجتماعّةةةٕ  ًةةةْ قلّلةةةٕ    أمةةةاأَ تػةةةُِقْ،  جزاضٓاملطضةةةٖ تهاَلتًةةةا مةةةو جانةةةا  

 عو يصا املُضُع.

يةةةةة  أا مةةةةةو السضاغةةةةةات الػةةةةةابقٕ، َغةةةةةُا نةةةةةصبط تهاَلةةةةد يةةةةةصٍ السضاغةةةةةٕ عةةةةةسز  

شات الصةةةةلٕ باملُضةةةةُع حّةةةةا   تقػةةةةّمًا ج  السضاغةةةةات  ٕا لّةةةةٕ َاالقلّمّةةةةالسضاغةةةةات 

ه تطتّةةةةا ظمةةةةد مةةةةو اأقةةةةسم ل حةةةةسص علةةةةٖ الهحةةةةُ      ّّةةةةَ  االقلّمّةةةةَٕالسضاغةةةةات  ستلّةةةةٕ

التالْ:  
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

  ا لّٕالسضاغات: 

 السضاغٕ اأَ :

تقّةّ  جةُزٔ ارتةسمات الصةحّٕ يف مػتؿةفٖ      بعهةُاى:  ( 2009  َ خةطَى عبةُز  زضاغٕ 

د: السُِانّٕ التعلّمْ بالكُِ

لُقةةةةةةُا علةةةةةةٖ َاقةةةةةةت ارتةةةةةةسمات الصةةةةةةحّٕ يف     يةةةةةةس د السضاغةةةةةةٕ ج  التعةةةةةةطا ل  

َمعط ةةةةٕ املعُقةةةةات الةةةةم حتةةةةُع زَى     ،مػتؿةةةةفٖ السُِانّةةةةٕ التعلّمةةةةْ بسَلةةةةٕ الكُِةةةةد    

َقةةةس تُصةةةلد السضاغةةةٕ ج  أى َاقةةةت ارتةةةسمات الصةةةحّٕ     .سٔةةةةةتقةةةسِ  خةةةسمات صةةةحّٕ جّ 

ػةةةةتفّسِو، أٓ أى مبػتؿةةةةفٖ السُِانّةةةةٕ التعلّمةةةةْ بالكُِةةةةد ضةةةةعّف مةةةةو َجةةةةٌ نعةةةةط امل 

تُقعةةةةات املػةةةةتفّسِو دتةةةةُزٔ ارتةةةةسمات الصةةةةحّٕ املقسمةةةةٕ يف يةةةةصا املػتؿةةةةفٖ بانةةةةد       

 دتُزٔ ارتسمات الصحّٕ.   جزضاباتً تفُ  

 السضاغٕ اللانّٕ: 

 اأمةةومػةةتُٗ جةةُزٔ ارتةةسمات يف مػتؿةةفٖ قةةُٗ   بعهةةُاى: ( 2009الةةسمػْ  زضاغةةٕ 

بالطِا : 

مًا سمات الصةةةحّٕ الةةةم ِقةةةسٍّ يةةةس د يةةةصٍ السضاغةةةٕ ج  التعةةةطا علةةةٖ مػةةةتُٗ ارتةةة   

بالطِا  مو َجٌ نعط املػتفّسِو، َقس تُصلد السضاغةٕ ج  أى جةُزٔ    اأمومػتؿفٖ قُٗ 

إِ الصةةحّٕ، ارتةةسمات العالجّةةٕ، خةةسمات ججةةطا٘ات ةةةةات الطعةةةةةةةةارتةةسمات الصةةحّٕ  خسم

ْراإلحالٕ مو املطبع الصحْ اأ شات  ، خةسمات ججةطا٘ات املُاعّةس يف املػتؿةفٖ( بانةد     َل

مػةةتُٗ متُغةةط. بمةةا تُصةةلد ج  عةةسم َجةةُز  ةةطَ  شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ بةة  اغةةتوابات   

 َججةةطا٘اتالعّهةةٕ بالهػةةبٕ ملةسٗ جةةُزٔ خةةسمات الطعاِةةٕ الصةحّٕ َارتةةسمات العالجّةةٕ    أ ةطاز 

 اأ ةةطازتُجةس  ةطَ  شات زاللةٕ جحصةةإّٙ بة  اغةتوابات       يف حةة عةعٗ ج  العمةط،   اإلحالةٕ تُ 

 ععٗ ج  العمط.جطا٘ات املُاعّس ُتبالهػبٕ ملسٗ جُزٔ ج

 السضاغٕ اللاللٕ:

ضضا املػتفّسِو عو خةسمات املػتؿةفّات   بعهُاى: م( 2011البُاضزٓ َاملقطى  زضاغٕ 

التابعٕ لُظاضٔ الصحٕ يف اململكٕ العطبّٕ الػعُزِٕ:

مًا السضاغةةةٕ ج  معط ةةةٕ ضضةةةا املػةةةتفّسِو عةةةو تلةةةب ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسٍّ          ديةةةس  

بعٕ لُظاضٔ الصةحٕ يف اململكةٕ العطبّةٕ الػةعُزِٕ، َاؾةتمل زتتمةت السضاغةٕ        املػتؿفّات التا

مةةٕ يف املػتؿةةفّات التابعةةٕ لةةُظاضٔ الصةةحٕ يف     علةةٖ مجّةةت املػةةتفّسِو مةةو ارتةةسمات املقس     
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السضاغٕ، َاغتدسم الباحلاى العّهٕ العؿُإّٙ متعةسزٔ   ججطا٘اململكٕ العطبّٕ الػعُزِٕ َقد 

( مهةا ه جزاضِةٕ بَّطِقةٕ االختّةاض     6اختّةاض    ٕ العهقُزِةٕ، حّةا     َاملعطَ ةٕ بالعّهة   املطاحل،

حصةط   جعةساز  مجالْ عةةةةةةةسز املهةا ه اإلزاضِةةةةةةةٕ، بمةا      ج% مو 46ل ضتةةةةةةةةُ العؿُاْٙ متلٍّ

( مػتؿةفٖ  167بتمسا٘ املػتؿفّات التابعةٕ لةُظاضٔ الصةحٕ بًةصٍ املهةا ه  اإلزاضِةٕ، َبلػةد         

ٕ       جو % م68متلل قطابٕ   .مجةالْ عةسز مػتؿةفّات َظاضٔ الصةحٕ يف اململكةٕ العطبّةٕ الػةعُزِ

د نػةةبٕ الطضةةا العةةام عةةو خةةسمات   ػةةنةةٌ بلألًّةةا السضاغةةٕ  جيةة  الهتةةاٙج الةةم تُصةةلد   أَمةةو 

بةةاى يهةةا  تهاغةةا  ةةطزٓ بةة  العمةةط    َ ،% بؿةةكل عةةام  70,0مػتؿةةفّات َظاضٔ الصةةحٕ  

خةةةسمات مػتؿةةةفّات َظاضٔ  َمػةةةتُٗ الطضةةةا،  كلمةةةا ظاز العمةةةط ظاز مػةةةتُٗ الطضةةةا عةةةو

٘  :بطظيةا أمةو   ،َتُصةل الباحلةاى ج  عةسز مةو التُصةّات      .الصحٕ السضاغةات ارتاصةٕ    ججةطا

بتحسِس احتّاجات ايتمت الصحّٕ لتحسِس عسز اأ با٘ الالظم  لتؿػّل العّةازات بت رةل   

 غةطٔ اأصُضٔ ةكهٕ، َال بّع علٖ بطامج جطاحٕ الّةُم الُاحةس َالطعاِةٕ املهعلّةٕ َجزاضٔ     

ظمةةٕ يف املػتؿةةفّات التابعةةٕ لةةُظاضٔ   الال اأؾةةعَٕأجًةةعٔ  اأزَِةةٕ، َتةةُ ري َٕمطابةةع الهقايةة 

ٕ مػتؿةفّات   جنؿاَ٘ترمو التُصّات  ،الصحٕ يف بةل مهَّقةٕ جزاضِةٕ، َاختّةاض      متدصصة

 .مهاغبٕمُاقت 

 

 

 السضاغٕ الطابعٕ:

 ٕ ٓ  زضاغ املقّم  يف   ط جُزٔ ارتسمٕ الصحّٕ يف ضضا املطضٖبعهُاى: أ( 2016العهع

 املػتؿفّات اذتكُمّٕ بالكُِد:

 ةةةةةط جةةةةةُزٔ ارتةةةةةسمات الصةةةةةحّٕ يف ضضةةةةةا املطضةةةةةٖ  أيةةةةةس د السضاغةةةةةٕ ج  حتلّةةةةةل 

ُ  .املقةةةةةّم  يف املػتؿةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةٕ يف الكُِةةةةةد    ى زتتمةةةةةت السضاغةةةةةٕ مةةةةةو   تكةةةةة

املطضةةةةةٖ املقةةةةةّم  يف املػتؿةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةٕ يف الكُِةةةةةد  مػتؿةةةةةفٖ ادتًةةةةةةطا٘،       

العةةةساى، ابةةةو غةةةّها، الةةةطاظٓ، الصةةةسضٓ، العػةةةكطٓ،       مبةةةاض ،، اأمةةةريٓالفطَانّةةةٕ، 

خةةةةص عّهةةةةٕ قصةةةةسِٕ قلةةةةد املطضةةةةٖ املقةةةةّم  يف املػتؿةةةةفّات   أ اأمةةةةطا  الػةةةةاضِٕ(.   

دسم املةةةةةهًج . َقةةةةةس اغةةةةةُتا( مطِر ةةةةة466اذتكُمّةةةةةٕ يف الكُِةةةةةد، بلةةةةةؼ حوةةةةة  العّهةةةةةٕ  

ُ  دسمد أزاّْالُصةةةفْ التحلّلةةةْ مةةةو خةةةالع اغةةةتبانٕ اغةةةتُ     حّةةةا مةةةات ضّٙػةةةّٕ دتمةةةت املعل

زاللةةةٕ جحصةةةإّٙ أبعةةةاز  َٓتُصةةةلد السضاغةةةٕ ج  َجةةةُز تةةةت ري ش  .(  قةةةط32ٔتكُنةةةد مةةةو  
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 ارتسمةةةةٕ الَّبّةةةةٕ، ارتةةةةسمات املػةةةةانسٔ، املػةةةةرَلّٕ  يف جةةةةُزٔ ارتسمةةةةٕ الصةةةةحّٕ متمللةةةةٕ 

ايتمعّةةةةٕ( يف ضضةةةةا املطضةةةةٖ املقةةةةّم  يف املػتؿةةةةفّات اذتكُمّةةةةٕ يف الكُِةةةةد عهةةةةس    

جةةةُزٔ ارتسمةةةٕ الصةةةحّٕ    أبعةةةازا حصةةةاًّٙجغةةةري زاع   ةةةطأ(. ََجةةةُز  0,05مػةةةتُٗ زاللةةةٕ   

 تػةةةةةوّل زخةةةةةُع املةةةةةطِض، َتػةةةةةوّل خةةةةةطَ  املطضةةةةةٖ( يف ضضةةةةةا املطضةةةةةٖ     يفمتمللةةةةةٕ 

 (.0,05املقّم  يف املػتؿفّات اذتكُمّٕ يف الكُِد عهس مػتُٗ الساللٕ  

 السضاغٕ ارتامػٕ: 

ٕ القحَّانْ  ٕ اأَلّٕ ( بعهُاى: ضضا املػتفّسِو مو مطابع الطعإِ 2019زضاغ الصحّ

 عو جُزٔ ارتسمات الصحّٕ مبسِهٕ الطِا :

غةةةلَّد يةةةصٍ السضاغةةةٕ الُصةةةفّٕ الرةةةُ٘ علةةةٖ مػةةةتُٗ ضضةةةا املػةةةتفّسِو عةةةو جةةةُزٔ   

ارتةةةةسمات املقسمةةةةٕ هلةةةة  يف مطابةةةةع الطعاِةةةةٕ اأَلّةةةةٕ يف مسِهةةةةٕ الطِةةةةا ، َالةةةةم ِبلةةةةؼ     

عةةةو ، َقةةةس يةةةس د السضاغةةةٕ ج  معط ةةةٕ مػةةةتُٗ ضضةةةا املػةةةتفّسِو، َانبلةةةه       60عةةةسزيا 

شلةةةب عةةةسٔ أيةةةساا  طعّةةةٕ; بةةةالتعطا علةةةٖ ارتةةةسمات الُقاّٙةةةٕ َالعالجّةةةٕ َالتتيّلّةةةٕ،     

َمق حةةةةات املػةةةةتفّسِو بؿةةةةتى تَّةةةةُِط جةةةةُزٔ ارتةةةةسمات بًةةةةسا الُصةةةةُع ج  مق حةةةةات  

( مػةةةتفّس ا 225تػةةةاعس يف ض ةةةت ادتةةةُزٔ. َقةةةس   بًةةةصا ارتصةةةُت غةةةحا عّهةةةٕ بلػةةةد        

معةةةد البّانةةةات مةةةهً  بُاغةةةَّٕ  مطبةةةع ا مُظعةةةٕ علةةةٖ جًةةةات مسِهةةةٕ الطِةةةا ، َجُ  12مةةةو 

اغةةةةةتبّاى. َقةةةةةس تُصةةةةةلد السضاغةةةةةٕ ج  أى غالبّةةةةةٕ املػةةةةةتفّسِو مةةةةةو مطابةةةةةع الطعاِةةةةةٕ    

الصةةةحّٕ اأَلّةةةٕ ضاضةةةُى عةةةو جةةةُزٔ ارتةةةسمات املقس مةةةٕ هلةةة ، َجةةةا٘ ضضةةةا أ ةةةطاز عّهةةةٕ          

السضاغةةةةٕ مةةةةو املػةةةةتفّسِو مةةةةو مطابةةةةع الطعاِةةةةٕ الصةةةةحّٕ اأَلّةةةةٕ بؿةةةةكل أبةةةة  يف      

ٕ الُصةةةُع ج  مُقةةةت املطبةةةع الصةةةحْ، غةةةًُلٕ الُصةةةُع ملةةةسِط     العبةةةاضات التالّةةةٕ: غةةةًُل  

   ْ َجةةةةا٘ ضضةةةةا أ ةةةةطاز العّهةةةةٕ    .املطبةةةةع الصةةةةحْ، تعاُمةةةةل املةةةةُظف  يف املطبةةةةع الصةةةةح

بؿةةةةكل أقةةةةل يف العبةةةةاضات التالّةةةةٕ: ِقةةةةُم املطبةةةةع الصةةةةحْ بةةةةسَض  ع ةةةةاع يف اأنؿةةةةَّٕ       

٘ت التُعُِةةةٕ الصةةةحّٕ، تتةةةُ ط لةةةسٗ املطبةةةع الصةةةحْ أجًةةةعٔ  بّةةةٕ متقسمةةةٕ. َقةةةس جةةةا          

غالبّةةةٕ مُا قةةةةٕ أ ةةةةطاز عّهةةةةٕ السضاغةةةةٕ مةةةةو املػةةةةتفّسِو مةةةةو مطابةةةةع الطعاِةةةةٕ الصةةةةحّٕ  

اأَلّةةةٕ علةةةٖ الصةةةعُبات الةةةم تةةةُاجًً  للُصةةةُع للدةةةسمات املقس مةةةٕ يف مطابةةةع الطعاِةةةٕ    

الصةةةةحّٕ اأَلّةةةةٕ يف العبةةةةاضات التالّةةةةٕ: الَّبّةةةةا العةةةةام غةةةةري بةةةةاٍا الغةةةةتقباع مجّةةةةت         

ُ ط  ًّةةةةا اأزَِةةةةٕ املَّلُبةةةةٕ أحّان ةةةةا، ُِجةةةةس اذتةةةةاالت، صةةةةّسلّٕ املطبةةةةع الصةةةةحْ ال ِتةةةة

نقةةةةةص يف الكةةةةةازض الَّةةةةةب يف املطبةةةةةع الصةةةةةحْ، ُِجةةةةةس ضةةةةةعف يف التهػةةةةةّه بةةةةة         
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املطبةةةع الصةةةحْ َاملػتؿةةةفّات اذتكُمّةةةةٕ. َقةةةس جةةةا٘ت غالبّةةةةٕ مُا قةةةٕ أ ةةةطاز عّهةةةةٕ        

السضاغةةةةٕ مةةةةو املػةةةةتفّسِو مةةةةو مطابةةةةع الطعاِةةةةٕ الصةةةةحّٕ اأَلّةةةةٕ للمق حةةةةات بؿةةةةتى      

 ٕ املقس مةةةةةٕ يف مطابةةةةةع الطعاِةةةةةٕ الصةةةةةحّٕ اأَلّةةةةةٕ يف العبةةةةةاضات    تَّةةةةةُِط جةةةةةُزٔ ارتسمةةةةة

التالّةةةٕ: ال بةةةس مةةةو تةةةُ ري بةةةازض  ةةةب شٓ مًةةةاضٔ َخةةة ٔ، ظتةةةا تةةةُ ري أقػةةةام جسِةةةسٔ يف   

 .املطبع الصحْ

 

  اإلقلّمّٕالسضاغات : 

 السضاغٕ اأَ :

 ٕ تقّّ  ارتسمات الصحّٕ يف املػتؿفّات اذتكُمّٕ بعهُاى: ( 2006ارتُالسٔ  زضاغ

أضزنّٕ: زضاغٕ مّسانّٕ علٖ عّهٕ مو املػتفّسِو:ا

مًا املػتؿةةةفّات يةةةس د السضاغةةةٕ ج  تقّةةةّ   اعلّةةةٕ ارتةةةسمات الصةةةحّٕ الةةةم تقةةةسٍّ     

َبةةةاى أغةةةلُ  مجةةةت البّانةةةات عةةةو  طِةةةه     اذتكُمّةةةٕ يف اململكةةةٕ اأضزنّةةةٕ اهلاقّةةةٕ،  

تةةُت علةةٖ قػةةم  الةةم اح ج  املةةطاجع  بالعّةةازات التدصصةةّٕ ًٕةةٖ مُج ةةةةاأَل :اغةةتبانت 

عتتةةُٓ القػةة  اأَع علةةٖ البّانةةات السميُغطا ّةةٕ، َالقػةة  اللةةانْ ِقةةّؼ ضضةةا         ;ضّٙػةة 

 ،َاالغةةتبانٕ اللانّةةٕ زتمُعةةٕ لهةةعال٘ املػتؿةةفّات     . مةةٕ هلةة  املةةطاجع  ضتةةُ ارتةةسمات املقس   

ضّٙػةةٕ: عتتةُٓ القػةة  اأَع مهًةةا علةٖ البّانةةات السميُغطا ّةةٕ،    أقػةةامَحتتةُٓ علةةٖ  ال ةٕ   

مةٕ هلة ، َالقػة  اللالةا     قػ  اللانْ ِقّؼ اجتايات الهةعال٘ ضتةُ خةسمات العّةازات املقس     َال

٘ الهعال٘ ضتةُ   َ ضاِ٘قّؼ اجتايات  العملّةٕ َمةا ِتبةت شلةب مةو خةسمات تتعلةه بالَّبابةٕ          ججةطا

 ٕ ضصةةس  اعلّةةٕ   :أيمًةةا ،َتُصةةلد السضاغةةٕ ج  زتمُعةةٕ مةةو الهتةةاٙج     .َارتةةسمات الفهسقّةة

ٕ َارتسمات اإلزاضِةٕ َ اعلّةٕ متسنّةٕ للدةسمات الصةّسالنّٕ، بمةا       متُغط للدسمات الَّبّ

علٖ مو ضضةا مطاجعةْ عّةازات    أتُصلد ج  أى ضضا الهعال٘ عو  بّعٕ املعاملٕ الم ِتلقُنًا 

 االختصات.  

 السضاغٕ اللانّٕ:

ضضةةا املطضةٖ عةةو ارتةسمات الَّبّةةٕ َالصةةحّٕ يف   بعهةُاى:  ( 2011الةةسُِاى  زضاغةٕ  

 ْ العطا : مػ  مّسان

يةةةس د السضاغةةةٕ ج  معط ةةةٕ ضضةةةا املطضةةةٖ عةةةو ارتةةةسمات الَّبّةةةٕ َالصةةةحّٕ يف         

َؾةةةعا  أقػةةةامٓ مػةةة  مّةةةسانْ لةةةصلب، َقلةةةد عّهةةةٕ السضاغةةةٕ بةةةل جةةةِطأِّالعةةةطا ، َقةةةس 
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 َ غةةةً  يف مجةةةت املعلُمةةةات أ بةةةا٘ مةةةو  لبةةةٕ البةةةُضز العطبةةةْ بعةةةس       أاملرغػةةةات الصةةةحّٕ، 

الصةةةةةةةةةحّ  يف  أى ؾةةةةةةةةةاضبُا يف زَضٔ مكلفةةةةةةةةةٕ. َمل ِؿةةةةةةةةةاض  أٓ مةةةةةةةةةو العةةةةةةةةةامل     

مل تعًةةةةط  ٌَبانةةةةد الهتةةةةاٙج أنةةةة . املػتؿةةةةفّات َاملطابةةةةع الصةةةةحّٕ يف مجةةةةت املعلُمةةةةات 

 ةةةطَ  معهُِةةةٕ يف ضضةةةا املةةةطِض / العبةةةُى عةةةو ارتةةةسمات الصةةةحّٕ يف املطابةةةع الصةةةحّٕ     

بةةةة  ا ا عةةةةات، َظًةةةةطت الفةةةةطَ  يف الطضةةةةا عةةةةو ارتةةةةسمات الَّبّةةةةٕ يف املػتؿةةةةفّات    

ا الهػةةةةا٘ عةةةةو ارتةةةةسمات الَّبّةةةةٕ يف املطابةةةةع بةةةة  ا ا عةةةةات. َبانةةةةد قهاعةةةةٕ أَ ضضةةةة

يف ضضةةةةا املطضةةةةٖ /   أ ةةةةطتبةةةة  مهةةةةٌ لةةةةسٗ الطجةةةةاع. َمةةةةو العُامةةةةل الةةةةم      أالصةةةةحّٕ 

 ا أَ قهاعةةةٕ (، َنُعّةةةٕ ارتةةةسمات املَّلةةةُ    ا اأبلةةةط ضض ةةة العبةةةاٙو التعلةةةّ   اأقةةةل تعلّم ةةة   

بةةة  للمةةةطِض / العبةةةُى عهًةةةا مةةةةو أٓ     أمطاجعةةةٕ الَّبّةةةا العةةةام اضتبَّةةةد بطضةةةةا       ًّةةةا 

َمعادتةةةةٕ  ،َضعاِةةةةٕ الَّفةةةةلاأغةةةةطٔ َتهعةةةةّ   ،الصةةةةحٕ اإلصتابّةةةةٕ: ملةةةةل ،أخةةةةطٗخسمةةةةٕ 

ًّةةةَغرييةةةا، َالطضةةةا عةةةو الكةةةازض لعةةةا زَض   ،اأمةةةطا  االنتقالّةةةٕ ا يف الطضةةةا عةةةو ا جظتاب

 ارتسمات الصحّٕ.

 السضاغٕ اللاللٕ:

جةُزٔ ارتةسمات الَّبّةٕ يف املػتؿةفّات      أبعازقّاؽ  :م( بعهُاى2012زضاغٕ  شِا  

اأضزنّٕ مو مهعُض املطضٖ َاملُظف :اذتكُمّٕ 

يةةةةس د السضاغةةةةٕ ج  التعةةةةطا علةةةةٖ مةةةةسٗ اغةةةةتدسام املػتؿةةةةفّات اذتكُمّةةةةٕ        

جةةةُزٔ ارتةةةسمات الَّبّةةةٕ َمةةةسٗ معط ةةةٕ العةةةامل  يف يةةةصٍ املػتؿةةةفّات         أبعةةةاز اأضزنّةةةٕ 

 أبعةةةازبتلةةةب املعةةةاِري.  بمةةةا يةةةس د السضاغةةةٕ ج  التعةةةطا علةةةٖ زضجةةةٕ تقّةةةّ  املطضةةةٖ         

َحتسِةةةةس الفطَقةةةةات يف ججابةةةةات  ،الَّبّةةةةٕ يف املػتؿةةةةفّات اذتكُمّةةةةٕجةةةةُزٔ ارتةةةةسمات 

ا للمةةةةةةتػريات السميُغطا ّةةةةةةٕ. اغةةةةةةتدسمد السضاغةةةةةةٕ املةةةةةةهًج الُصةةةةةةفْ   املبحةةةةةةُ   تبع ةةةةةة

َاغةةةتدسمد االغةةةتبانٕ دتمةةةت البّانةةةات. قلةةةد السضاغةةةٕ  ال ةةةٕ مػتؿةةةفّات         ،التحلّلةةةْ

( 300عّهةةةٕ بػلةةةةد   تػَّةةةْ جقلةةةةّ  الؿةةةماع َجقلةةةةّ  الُغةةةط َجقلةةةةّ  ادتهةةةُ . َ  اختّةةةةاض     

لًّةةةةا جيةةةة  الهتةةةةاٙج الةةةةم تُصةةةةلد  أا. َمةةةةو ( مُظفّْةةةة250  َعّهةةةةٕ أخةةةةطٗ بلػةةةةد  ،مةةةةطِض

ارتسمةةةةةةةٕ الَّبّةةةةةةةٕ التالّةةةةةةةٕ:    أبعةةةةةةةاز ه السضاغةةةةةةةٕ أى املػتؿةةةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةةةٕ تَّبٍّةةةةةةة  

ه بعةةةةس االغةةةةتوابٕ َشلةةةةب مةةةةو َال تَّبٍّةةةة ،َاأمةةةةاى ،َالتعةةةةا ف ،َامللمُغةةةةّٕ ،االعتمازِةةةةٕ

نتةةةاٙج املطضةةةٖ  قةةةس بّهةةةد السضاغةةةٕ تقّةةةّ  جظتةةةابْ      َجًةةةٕ نعةةةط املةةةُظف . َمبةةةا غتةةةصُّ   
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ٓر التعةةةةةا ف     ،االعتمازِةةةةةٕ َامللمُغةةةةةّٕ َاأمةةةةةاى   أبعةةةةةاز َاجتايةةةةةات غةةةةةلبّٕ ضتةةةةةُ ُبعةةةةةس

 َاالغتوابٕ.

 السضاغٕ الطابعٕ:

ٕ  عبس قّاؽ جُزٔ ارتسمات الصحّٕ يف املػتؿفّات  :م( بعهُاى2015القازض، زضاغ

ٕ نعط املطض ٖ َاملطاجع ، زضاغٕ مّسانّٕ علٖ املػتؿفّات اذتكُمّٕ يف الػُزاى مو َجً

 التعلّمّٕ الك ٗ يف َالِٕ ارتط ُم: 

يةةةةةس د يةةةةةصٍ السضاغةةةةةٕ ج  قّةةةةةاؽ جةةةةةُزٔ ارتةةةةةسمات الصةةةةةحّٕ يف املػتؿةةةةةفّات  

جطِةةةد السضاغةةةٕ علةةةٖ  اذتكُمّةةةٕ يف الػةةةُزاى مةةةو َجًةةةٕ نعةةةط املطضةةةٖ َاملةةةطاجع ، َأِّ    

حّةةةةا تكةةةةُى زتتمةةةةت السضاغةةةةٕ  املػتؿةةةةفّات التعلّمّةةةةٕ الكةةةة ٗ يف َالِةةةةٕ ارتط ةةةةُم،  

مةةةةةو مجّةةةةةت املػتؿةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةٕ يف الػةةةةةُزاى، َ  اختّةةةةةاض عّهةةةةةٕ مّػةةةةةطٔ مةةةةةو      

مػتؿةةةةةةفّات مةةةةةةو املػتؿةةةةةةفّات التعلّمّةةةةةةٕ    ٕاملطضةةةةةةٖ املهةةةةةةُم  َاملةةةةةةطاجع  يف  ال ةةةةةة  

السضاغةةةةٕ   تَّةةةُِط اغةةةةتبانٕ اؾةةةةتملد   أيةةةةسااَلتحقّةةةه   . الكةةة ٗ يف َالِةةةةٕ ارتط ةةةةُم 

 (750ُزٔ ارتةةةسمات الصةةةحّٕ  ًّةةةا حّةةةا   تُظِةةةت   (  قةةةطٔ لقّةةةاؽ مػةةةتُٗ جةةة 22علةةةٖ  

( اغةةةتبانٕ علةةةٖ املطضةةةٖ املهةةةُم  َاملةةةطاجع  يف بةةةل مػتؿةةةفٖ       250بُاقةةةت   ،اغةةةتبانٕ

لةةةةسٗ  اتامًّةةةة ازضابّْةةةةجمةةةو املػتؿةةةةفّات عّهةةةةٕ السضاغةةةٕ. َتُصةةةةلد السضاغةةةةٕ ج  أى يهةةةا     

املطضةةةةةةٖ َاملةةةةةةطاجع  ملػةةةةةةتُِات جةةةةةةُزٔ ارتةةةةةةسمات الصةةةةةةحّٕ الُاجةةةةةةا تُا طيةةةةةةا يف       

ا عةةةةةةسم َجةةةةةةُز  طَقةةةةةةات شات زاللةةةةةةٕ ملػتؿةةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةةٕ، بمةةةةةةا بّهةةةةةةد أِر ةةةةةة ا

جحصةةةةةإّٙ ملػةةةةةتُِات جةةةةةُزٔ ارتةةةةةسمات الصةةةةةحّٕ يف املػتؿةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةٕ عهةةةةةس        

ا للمةةةةةتػريات السميُغطا ّةةةةةٕ للعّهةةةةةٕ املتمللةةةةةٕ يف  ( تبع ةةةةة0,05قةةةةةل مةةةةةو  أمػةةةةةتُٗ معهُِةةةةةٕ 

 َمكاى الػكو.   ،َالسخل ،َالتعلّ  ،َالعمط ،الهُع

 رتامػٕ:السضاغٕ ا

 ةط جةُزٔ ارتسمةٕ علةٖ َال٘ املطضةٖ يف مػتؿةفٖ       بعهةُاى: أ ( 2017ظضِقات  زضاغٕ 

ضزى: ضضا املطضٖ بتمػري َغّط اهلل ادتامعْ باأ امللب عبس

 ةةط جةةُزٔ ارتةةسمات علةةٖ َال٘ املطضةةٖ يف    أيةةس د يةةصٍ السضاغةةٕ ج  التعةةطا علةةٖ    

ضا املطضةٖ بمةتػري َغةّط     ط ضأبّاى ج  اهلل ادتامعْ، بما يس د  مػتؿفٖ امللب عبس

  اغةتدسام أغةلُ  العّهةٕ     . يف العالقٕ ب  جُزٔ ارتسمات ََال٘ املطضٖ يف يصا املػتؿفٖ

َقةس تُصةلد    . ( مةطِض َمطاجةت  300يف يصٍ السضاغٕ، حّةا بلػةد عّهةٕ السضاغةٕ       ٔاملّػط
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

زاللةةٌ جحصةةإّٙ دتةةُزٔ ارتةةسمات  ٓ ةةط شأأيمًةةا: َجةةُز  مةةو ،السضاغةةٕ ج  عةةسز مةةو الهتةةاٙج

بعازيا  امللمُغٕ، االغتوابٕ، االعتمازِةٕ، اأمةاى، التعةا ف ( علةٖ بةل مةو ضضةا ََال٘        تب

 ةط جظتةابْ لطضةٖ    أاهلل ادتامعْ، بمةا تُصةلد ج  َجةُز     املطضٖ يف مػتؿفٖ امللب عبس

امللةةب املطضةةٖ بمةةتػري َغةةّط يف العالقةةٕ بةة  جةةُزٔ ارتةةسمات ََال٘ املطضةةٖ يف مػتؿةةفٖ 

 اهلل ادتامعْ. عبس

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
متد السضاغةات الػةابقٕ خةاض  املهَّقةٕ ادتهُبّةٕ َبعةض        قس مو حّا بّٕٚ السضاغٕ: 

يف حة    تَّبّةه يةصٍ السضاغةٕ اذتالّةٕ يف       ;خط يف زَع عطبّٕاآل ًاَبعر ،السَع ارتلّوّٕ

 .خبمّؼ مؿّطبّٕٚ مػتؿفٖ القُات املػلحٕ 

ا يسا السضاغٕ: تعسزت االجتايات البحلّةٕ يف السضاغةات الػةابقٕ، حّةا     َمو حّ

بانةةد تًةةسا ج   معط ةةٌ مةةسٗ ضضةةا املطضةةٖ َاملةةطاجع  يف املػتؿةةفّات بؿةةكل عةةام          

تتَّلةةت يةةصٍ  السضاغةةٕ ج  التعةةطا بؿةةكل خةةات علةةٖ مةةسٗ ضضةةا      يف حةة  ;للمػتؿةةفّات

خبمةةّؼ القةةُات املػةةلحٕ  بالعّةةازات ارتاضجّةةٕ مبػتؿةةفٖ املطضةةٖ ضتةةُ ارتةةسمات الصةةحّٕ 

 .مؿّط
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة

 تمهيد:
ِتهاَع يصا الفصل جِراحاّْ ملهًج السضاغٕ املتبت، َبصلب حتسِس زتتمت َعّهٕ 

السضاغٕ، ََصف خصاٙص أ طاز عّهٕ السضاغٕ،    عطضاّْ لكّفّٕ بها٘ أزأ السضاغٕ 

(، َأغالّا املعادتٕ اإلحصإّٙ َالتتبس مو صس  َ بات أزأ السضاغٕ  االغتبانٕ

 .الم اغتدسمد يف حتلّل البّانات اإلحصإّٙ

 .الدراسةأواًل: نوع 
املطضةٖ ضتةُ ارتةسمات الصةحّٕ      اجتايةات لَّبّعٕ السضاغٕ الم تػتًسا معط ٕ  نعطاّْ

مةو خةالع معط ةٕ مةا تقةُم       خبمّؼ مؿةّط بالعّازات ارتاضجّٕ يف مػتؿفٖ القُات املػلحٕ 

يةةصٍ السضاغةةٕ تهتمةةْ ج  السضاغةةات    ;  ةة ى رتاضجّةةٕ مةةو خةةسمات للمةةطاجع    بةةٌ العّةةازات ا 

بطصةس العةايطٔ بمةا يةْ يف الُاقةت، ََصةفًا َصةفاّْ زقّقةاّْ، َالتعةبري           الةم تًةت    التحلّلّٕ

اغةتدساماّْ يف السضاغةات    َُتعس السضاغةات الُصةفّٕ يةْ اأبلةط    عهًا تعبرياّْ بمّاّْ َبّفّاّْ. 

 (. 247 :م2005اإلنػانّٕ  عسؽ َ خطَى، 

 .الدراسة منهجثانيًا: 
اغةةةتدسمد السضاغةةةٕ اذتالّةةةٕ مةةةهًج املػةةة  االجتمةةةاعْ عةةةو  طِةةةه العّهةةةٕ، الةةةصٓ          

ًِةةةةةت  بُصةةةةةف الُاقةةةةةت عةةةةةو  طِةةةةةه مجةةةةةت بّانةةةةةات َمعلُمةةةةةات مقههةةةةةٕ عةةةةةو العةةةةةايطٔ أَ  

، 2005املؿةةةةةةةكلٕ َتصةةةةةةةهّفًا َحتلّلةةةةةةةًا َجخرةةةةةةةاعًا للسضاغةةةةةةةٕ السقّقةةةةةةةٕ  ملحةةةةةةة ،    

ساٍ للُصةةةةُع ج  اغةةةةتهتاجات تػةةةةاي  يف  ًةةةة     ( َال ِقتصةةةةط علةةةةٖ شلةةةةب بةةةةل ِتعةةةة   370ت

 (.247، ت2005الُاقت الصٓ ِسضغٌ َتَُِّطٍ.  عبّسات، 

 .الدراسةثالثًا: مجتمع 
خبمةّؼ  ِتكُى زتتمت السضاغٕ مو املةطاجع  مبػتؿةفٖ امللةب  ًةس للقةُات املػةلحٕ       

و يةةساا السضاغةةٕ  قةةس   حتسِةةس ايتمةةت املػةةتًسا مةةو املػةةتفّسِو مةة أَبهةةا٘ علةةٖ  مؿةةّط

خبمةّؼ  خسمات املػتؿفٖ َي  املطاجع  يف العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القةُات املػةلحٕ   

 .مؿّط
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 .الدراسةرابعًا: عينة 
    ٕ اأ ةةطاز ( مةةو 399القصةةسِٕ مكُنةةٕ مةةو    اختّةةاض عّهةةٕ السضاغةةٕ عةةو  طِةةه العّهةة

ّفو ، َقةةس اعتمةةس الباحةةا علةةٖ معازلةةٕ غةةت     نا ةةاّْجَ املةةطاجع  للعّةةازات ارتاضجّةةٕ شبةةُضاّْ   

(، َقةس  384 امبػُى، لتحسِس حو  العّهٕ، َقس أؾاض حو  العّهٕ اململةل يف ايتمةت ِبلةؼ     

(، 407( اغتبانٕ علٖ أ ةطاز عّهةٕ السضاغةٕ، اغة ز الباحةا مةهً         430قام الباحا بتُظِت  

( اغتبانات لعسم ابتماع االغتوابات، لّكُى العسز الهًاْٙ لعّهٕ السضاغٕ 8َ  اغتبعاز  

 اغتبانٕ.( 399 

 .الدراسةخامسًا: أداة 
بهةةا٘ علةةٖ  بّعةةٕ البّانةةات، َعلةةٖ املةةهًج املتبةةت يف السضاغةةٕ، َجةةس الباحةةا أى اأزأ       

َُتعةطا اغةتماضٔ االغةتبّاى    اأبلط مال٘مٕ لتحقّه أيةساا يةصٍ السضاغةٕ يةْ "االغةتبانٕ"،      

عّهةٕ مةو   بتنًا: "عباضٔ عةو ؾةكل مَّبةُع، عتتةُٓ علةٖ زتمُعةٕ مةو اأغةٚلٕ، مُجًةٕ ج           

: م2004اأ ةةةطاز حةةةُع مُضةةةُع أَ مُضةةةُعات تةةةطتبط بتيةةةساا السضاغةةةٕ"  عبةةةس اذتمّةةةس، 

، َقةةس   بهةةا٘ أزأ السضاغةةٕ بةةالطجُع ج  اأزبّةةات َالسضاغةةات الػةةابقٕ شات العالقةةٕ      (353

جةةعأِو، َشلةةب علةةٖ  مةةو  ا الهًاّٙةةٕيف صةةُضتً تكُنةةد االغةةتبانَٕلقةةس مبُضةةُع السضاغةةٕ، 

 الهحُ التالْ:

: ِتهاَع البّانات اأَلّٕ َالم تتملل يف: الهُع، العمط، عسز أ ةطاز اأغةطٔ،   اأَعادتع٘  -

املريل التعلّمْ، املًهٕ، اذتالةٕ االجتماعّةٕ، الةسخل الؿةًطٓ، نةُع الػةكو، ملكّةٕ        

الػةةةكو، مكةةةاى الػةةةكو، عةةةسز مةةةطات العِةةةاضٔ للعّةةةازات ارتاضجّةةةٕ خةةةالع الػةةةهٕ  

 الُاحسٔ.

 :ستُضِو، َشلب بما ِلْمقػمٕ علٖ  عباضٔ (34 : ِتكُى مو ادتع٘ اللانْ -

  :االجتايات ضتُ مػتُٗ ارتسمات الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ     ِتهاَع ا ُض اأَع

 ( عباضٔ.18، َيُ ِتكُى مو  مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

  :ْات املعُقات الم حتس مو بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم تقمًةا العّةاز  ِتهاَع ا ُض اللان

 ( عباضٔ.16، َيُ ِتكُى مو  ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

( أمةام أحةس   √َ لا الباحا مو أ طاز السضاغٕ اإلجابٕ عو بل عبةاضٔ بُضةت عالمةٕ     

 :ارتّاضات التالّٕ

 غري مُا ه بؿسٔ -1  غري مُا ه.-2    ستاِس. -3     مُا ه. -4 مُا ه بؿسٔ.  -5
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 اذتسَز السنّا َالعلّا ( املػتدسم يف ستاَض  ارتماغْاؽ َلتحسِس  ُع خالِا املقّ

(،    تقػّمٌ علٖ عسز خالِا املقّاؽ للحصُع علٖ 4=1-5السضاغٕ،   حػا  املسٗ  

(  بعس شلب   جضا ٕ يصٍ القّمٕ ج  أقل قّمٕ يف 0.80= 4/5 ُع ارتلّٕ الصحّ  أٓ  

ب لتحسِس اذتس اأعلٖ هلصٍ ارتلّٕ، املقّاؽ   أَ بسإِ املقّاؽ َيْ الُاحس الصحّ ( َشل

 :(1ِتر  مو خالع ادتسَع ضق   َيكصا أصب   ُع ارتالِا بما 

 (1جسَع ضق   

 حتسِس  ٚات املقّاؽ املتسض  ارتماغْ

 غري مُا ه بؿسٔ غري مُا ه ستاِس مُا ه مُا ه بؿسٔ

4.21 – 5.0 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1 – 1.80 

 

 أداة الدراسة: صدقسادسًا: 
صةةس  االغةةتبانٕ ِعةةد التتبةةس مةةو أنًةةا غةةُا تقةةّؼ مةةا أِّعةةست لقّاغةةٌ  العػةةاا،      

(، بمةةا ُِقصةةس بالصةةس  "قةةُع أزأ السضاغةةٕ لكةةل العهاصةةط الةةم ظتةةا أى       429: 2012

حتتًُِا السضاغٕ مو ناحّةٕ، َبةصلب َضةُح  قطاتًةا َمفطزاتًةا مةو ناحّةٕ أخةطٗ، اّةا          

(، َلقس قام الباحا بالتتبس 179: 2001 عبّسات َ خطَى تكُى مفًُمٌ ملو ِػتدسمًا" 

 مو صس  االغتبانٕ مو خالع ما ِتتْ:

 الصس  العايطٓ أزأ السضاغٕ  صس  ا كم (:

"مةةسٗ ضضةةا املطضةةٖ ضتةةُ ارتةةسمات  بعةةس االنتًةةا٘ مةةو بهةةا٘ أزأ السضاغةةٕ َالةةم تتهةةاَع  

مةّؼ مؿةّط"،   عطضةًا علةٖ     الصحّٕ بالعّازات ارتطاجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خب

 ((.1َشلب لالغ ؾاز بآضاًٙ .  ملحه ضق   عسز مو ا كم  

َقس  ِّلا مةو ا كمة  مؿةكُضِو جبةسا٘ الةطأٓ حةُع مةسٗ َضةُح العبةاضات َمةسٗ           

مالٙمتًةةا ملةةا َضةةعد أجلةةٌ، َمةةسٗ مهاغةةبٕ العبةةاضات للمحةةُض الةةصٓ تهتمةةْ جلّةةٌ، مةةت َضةةت   

( االغةتبانٕ  2مو خالهلةا تَّةُِط االغةتبانٕ  ملحةه ضقة         التعسِالت َاالق احات الم ميكو

 يف صُضتًا اأَلّٕ(.

َبهةةا٘ علةةٖ التعةةسِالت َاالق احةةات الةةم أبةةسايا ا كمةةُى، قةةام الباحةةا بةة جطا٘         

التعسِالت الالظمٕ الةم اتفةه علًّةا غالبّةٕ ا كمة ، مةو تعةسِل بعةض العبةاضات َحةصا           

 (.3صُضتٌ الهًإّٙ ملحه ضق   عباضات أخطٗ، حتٖ أصب  االغتبّاى يف 
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 الساخلْ أزأ السضاغٕ: صس  االتػا 

مّةسانّاّْ علةٖ    ابتَّبّقًة السضاغةٕ قةام الباحةا    أزأ بعس التتبس مو الصةس  العةايطٓ   

(  ةطز، َعلةٖ بّانةات العّهةٕ قةام الباحةا اػةا  معامةل         40عّهٕ اغتَّالعّٕ مكُنةٕ مةو    

غةةتبانٕ حّةا   حػةةا  معامةل االضتبةةاط بةة    االضتبةاط بريغةةُى ملعط ةٕ الصةةس  الةساخلْ لال   

زضجٕ بةل عبةاضٔ مةو عبةاضات االغةتبانٕ بالسضجةٕ الكلّةٕ للمحةُض الةصٓ تهتمةْ جلّةٌ العبةاضٔ             

 بما تُض  شلب ادتساَع التالّٕ.

 (2جسَع ضق   

 معامالت اضتباط بريغُى لعباضات ستُض  االجتايات ضتُ مػتُٗ ارتسمات الم تقسمًا العّازات

 اضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط( بالسضجٕ الكلّٕ للمحُضارت 

 معامل االضتباط العباضٔ معامل االضتباط العباضٔ

10.693**100.698**

20.626**110.717**

30.692**120.740**

40.726**130.702**

50.784**140.686**

60.750**150.622**

70.740**16 0.669**

8 0.768**17 0.732**

90.736**18 0.555**

  0.01زاع عهس مػتُٗ  **

 (3جسَع ضق   

 معامالت اضتباط بريغُى لعباضات ستُض  املعُقات الم حتس مو بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم تقمًا 

 العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط( بالسضجٕ الكلّٕ للمحُض

 معامل االضتباط العباضٔ معامل االضتباط ضٔالعبا

10.724**90.726**

20.635**100.668**

30.729**110.746**

40.761**120.703**

50.814**130.790**

60.812**140.771**

70.722**15 0.591**

8 0.775**16 0.556**

   0.01زاع عهس مػتُٗ  **
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(، 0.01( أى مجّةت العبةاضات زالةٕ عهةس مػةتُٗ       3،  2سَل  ضق   ِتر  مو خالع ادت

حّةةا تطاَحةةد معةةامالت االضتبةةاط  ةةُض "االجتايةةات ضتةةُ مػةةتُٗ ارتةةسمات الةةم تقةةسمًا   

(، 0.784،  0.555العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القةُات املػةلحٕ خبمةّؼ مؿةّط" مةا بة         

مات الةةم تقمًةةا العّةةازات ارتاضجّةةٕ    َ ةةُض " املعُقةةات الةةم حتةةس مةةو بفةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةس     

(، َمجّعًةا معةامالت   0.814،  0.556مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط " مةا بة     

اضتباط جّةسٔ; َيةصا ِعَّةْ زاللةٕ علةٖ اضتفةاع معةامالت االتػةا  الةساخلْ، بمةا ِؿةري ج             

 ٕ.مرؾطات صس  مطتفعٕ َبا ّٕ ميكو الُ ُ  بًا يف تَّبّه أزأ السضاغٕ اذتالّ

 : الدراسة أداة ثباتسابعًا: 
 بةةات االغةةتبانٕ ِعةةد التتبةةس مةةو أى اإلجابةةٕ غةةتكُى َاحةةسٔ تقطِبةةاّْ لةةُ تكةةطض          

(، َقةةس قةةام  430: ت2012تَّبّقًةةا علةةٖ اأؾةةدات شاتًةة  يف أَقةةات شتتلفةةٕ  العػةةاا،    

( 4  ضقةة  َادتةةسَع الفابطَنبةةار،  بةةات معامةةل باغةةتدسام السضاغةةٕ  بةةات بقّةةاؽ الباحةةا

 َشلب بما ِلْ: السضاغٕ أزأ  اَض اللبات ملمعا ُِض 

 (4  ضق  جسَع

 لقّاؽ  بات أزأ السضاغٕ ألفابطَنبار معامل 

 اللبات معامل عسز العباضات ا ُض م

1 
االجتايات ضتُ مػتُٗ ارتسمات الم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ القةُات املػةلحٕ       

 خبمّؼ مؿّط
18 0.839 

2 
حتس مو بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم تقمًا العّازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ القةُات    املعُقات الم 

 املػلحٕ خبمّؼ مؿّط
16 0.831 

 0.890 34 الكلْ اللبات

ٕ أى  (4ضقة    ادتةسَع   ِتر  مو خالع بلبةات مقبةُع جحصةاّٙاّْ،     تتمتةت السضاغةٕ   اغةتبان

بةةات عالّةةٕ، بمةةا  َيةةْ زضجةةٕ   ( 0.890حّةةا بلػةةد قّمةةٕ معامةةل اللبةةات الكلّةةٕ  ألفةةا(     

(، َيْ معامالت  بات مطتفعٕ 0.839،  0.831تطاَحد معامالت  بات أزأ السضاغٕ ما ب   

 ميكو الُ ُ  بًا يف تَّبّه السضاغٕ اذتالّٕ.  

 
 :االستبانةإجراءات تطبيق 

َاعتمازيةةا بصةةُضتًا الهًاّٙةةٕ، َأخةةص   ًةةاحتكّمبهةةا٘ أزأ السضاغةةٕ َبعةةس االنتًةةا٘ مةةو 

ٖ تَّبّقًةا، قةام الباحةا باغةتكماع اإلجةطا٘ات الالظمةٕ لتُظِعًةا علةٖ         علة  املؿةطا مُا قٕ 

 َقس   شلب َ ه اإلجطا٘ات التالّٕ :أ طاز عّهٕ السضاغٕ ،
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

علٖ تَّبّه أزأ السضاغٕ . السضاغات االجتماعّٕأخص مُا قٕ ضّٙؼ قػ   -1

ٕ   أخةةص خَّةةا  مةةو   -2 مةةسِط مػتؿةةفٖ  مُجةةٌ ج   ضٙةةّؼ قػةة  السضاغةةات االجتماعّةة

علٖ تػًّل مًمٕ الباحا. ػلحٕ خبمّؼ مؿّط عتلً القُات امل

املػةةتفّسِو مةةو خةةسمات العّةةازات ارتاضجّةةٕ مبػتؿةةفٖ  َظعةةد أزأ السضاغةةٕ علةةٖ  -3

( اغةةتبانٕ علةةٖ 430القةةُات املػةةلحٕ خبمةةّؼ مؿةةّط، حّةةا قةةام الباحةةا بتُظِةةت   

( اغتبانات لعسم 8(، َ  اغتبعاز  407أ طاز عّهٕ السضاغٕ، اغ ز الباحا مهً   

 ( اغتبانٕ.399بتماع االغتوابات، لّكُى العسز الهًاْٙ لعّهٕ السضاغٕ  ا

ُِم . (21 اغتػطقد عملّٕ تُظِت اأزأ َمجعًا قطابٕ  -4

   طظ أزأ السضاغٕ ملعط ٕ مسٗ اغتّفاًٙا للبّانات املَّلُبٕ . -5

  حتلّل البّانات باغتدسام اذتاغا اآللْ عو  طِه بطنامج اذتعم اإلحصإّٙ  -6

(.  االجتماعّٕ  للعلُم

 ثامنًا: أساليب املعالجة اإلحصائية:
لتحقّه أيساا السضاغٕ َحتلّل البّانات الةم   جتمّعًةا،  قةس   اغةتدسام العسِةس      

مةةةةو اأغةةةةالّا اإلحصةةةةإّٙ املهاغةةةةبٕ باغةةةةتدسام اذتةةةةعم اإلحصةةةةإّٙ للعلةةةةُم االجتماعّةةةةٕ    

Statistical Package for Social Sciences    َالةةم ِطمةةع هلةةا اختصةةاضاّْ بةةالطمع

َبعس شلب   حػا  املقاِّؼ اإلحصإّٙ التالّٕ :(،  

التكطاضات َالهػا املُِٕٚ للتعةطا علةٖ ارتصةاٙص الؿدصةّٕ َالُظّفّةٕ أ ةطاز        .1

عّهٕ السضاغٕ.

 ( ذتػةةةا  صةةةس  االتػةةةا  Pearson Correlationمعامةةةل اضتبةةةاط بريغةةةُى   .2

 السضاغٕ.السراخلْ أزأ 

ذتػةةةا  معامةةةل  بةةةات ا ةةةاَض ( Cronbach's Alpha معامةةةل ألفابطَنبةةةار  .3

" َشلةب ملعط ةٕ مةسٗ اضتفةاع أَ     Meanاملتُغط اذتػةابْ "    السضاغٕ.املدتلفٕ أزأ 

اطتفا  اغتوابات أ طاز السضاغٕ عو ا اَض الطّٙػٕ  متُغَّات العباضات(، مةت  

 ا ا اَض حػا أعلٖ متُغط حػابْ.العل  أنٌ ِفّس يف تطتّ

للتعةةطا علةةٖ مةةسٗ  "Standard Deviation"  اغةةتدسام االضتةةطاا املعّةةاضٓ  .4

اضتةةطاا اغةةتوابات أ ةةطاز السضاغةةٕ لكةةل عبةةاضٔ مةةو عبةةاضات مةةتػريات السضاغةةٕ،    

َلكل ستُض مو ا اَض الطّٙػةٕ عةو متُغةًَّا اذتػةابْ. َِالحةغ أى االضتةطاا       

اغتوابات أ طاز عّهٕ السضاغٕ لكل عبةاضٔ مةو عبةاضات    املعّاضٓ ُِض  التؿتد يف 

متػريات السضاغٕ، ج  جانا ا اَض الطّٙػةٕ،  كلمةا اق بةد قّمتةٌ مةو الصةفط       

 تطبعت االغتوابات َاطتفض تؿتتًا ب  املقّاؽ.
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 خالصة ألهم نتائج الدراسة والتوصيات
 تمهيد:

لتُصل جلًّا َمو    التُصّات ِؿمل يصا الفصل علٖ عط  أبطظ الهتاٙج الم   ا

 املق حٕ يف ضُ٘ تلب الهتاٙج.

احتُت السضاغٕ علٖ مخػٕ  صةُع باإلضةا ٕ ج  املطاجةت َاملالحةه، َتهةاَع الفصةل       

اأَع بمةةسخل للسضاغةةٕ مؿةةكلٕ السضاغةةٕ َأيمّتًةةا َأيةةسا ًا، َالتػةةا الت الةةم جتّةةا     

 عهًا، َأي  املصَّلحات الم اغتدسمًا الباحا يف زضاغتٌ.

َتهاَع الباحا يف يصا الفصل مفايّ  السضاغٕ َحسز أيساا زضاغتٌ، َالةم متللةد   

ٕ يف التعةةطا علةةٖ  التعةةطا ، َبةةصلب ارتصةةاٙص االجتماعّةةٕ َالسميُغطا ّةةٕ لعّهةةٕ السضاغةة

علٖ اجتاٍ أ طاز العّهةٕ ضتةُ مػةتُٗ ارتةسمات الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ          

التعةطا علةٖ املؿةكالت َاملعُقةات الةم حتةس       ضا ٕ ج  ، جالقُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

      ٖ ، َالتعةةطا علةةٖ  مةةو بفةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةسمات الةةم تقةةسمًا العّةةازات ارتاضجّةةٕ باملػتؿةةف

  ٕ َلتحقّةه  ; االختالا يف اجتايات املطاجع  باختالا املتػريات السميُغطا ّٕ لعّهةٕ السضاغة

 لتالّٕ:يصٍ اأيساا غعد السضاغٕ ج  اإلجابٕ علٖ اأغٚلٕ ا

   ما ارتصاٙص االجتماعّٕ َالسميُغطا ّٕ لعّهٕ السضاغٕ؟

  أ ةطاز العّهةٕ ضتةُ مػةتُٗ ارتةسمات الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ           ما اجتايةات

؟مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط

   ما املؿكالت َاملعُقات الم حتس مو بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم تقسمًا العّةازات

؟طمّؼ مؿّخبٖ القُات املػلحٕ ارتاضجّٕ مبػتؿف

 ما زضجٕ اختالا االجتايات باختالا املتػريات السميُغطا ّٕ لعّهٕ السضاغٕ؟

أما الفصل اللانْ  قس ناقـ اإل ةاض الهعةطٓ للسضاغةٕ بمةا اؾةتمل علةٖ السضاغةات        

 الػابقٕ للسضاغٕ َقام الباحا بالتعقّا علًّا.

   ٘ ، َقةس اغةتدسم الباحةا يف يةصٍ     ااتًة َتهاَع الفصل اللالةا مهًوّةٕ السضاغةٕ َججطا

السضاغةةٕ مةةهًج املػةةة  االجتمةةاعْ بالعّهةةةٕ، َأَضةة  الباحةةا زتتمةةةت السضاغةةٕ املػةةةتًسا       

املػةةةتفّسِو مةةةو خةةةسمات املػتؿةةةفٖ َيةةة  املةةةطاجع  يف العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ     َاملتملةةةل يف 

( 400مبحا عةٕ مخةّؼ مؿةّط، أمةا عّهةٕ السضاغةٕ  قةس بلػةد          مبػتؿفٖ القُات املػةلحٕ  

، َب  الباحا يف يصا الفصل بّفّٕ جعساز أزأ السضاغٕ  االغتبانٕ(، َأَض  الباحا طز 
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بعس شلب ججةطا٘ات صةس  َ بةات أزأ السضاغةٕ  االغةتبانٕ( بعطضةًا يف صةُضتًا اأَلّةٕ علةٖ          

زتمُعٕ مو ا كم  َيف ضُ٘  ضاًٙ  قام الباحا بتَّبّه أزأ زضاغتٌ، َحةسز اأغةالّا   

 مٕ يف حتلّل بّانات السضاغٕ.اإلحصإّٙ املػتدس

أما الفصل الطابت  قس تهاَع عط  َحتلّل نتاٙج السضاغٕ متهاَالّْ اإلجابٕ علٖ أغٚلتًا 

َمهاقؿٕ نتاٙوًا، َضبًَّا مت نتاٙج السضاغٕ الػابقٕ، َيف الفصل ارتامؼ مو يصٍ 

 .السضاغٕ قام الباحا بتلدّص السضاغٕ، َعط  أي  نتاٙوًا، َاق ح أبطظ تُصّاتًا

 أواًل: نتائج الدراسة:
 تُصلد السضاغٕ ج  العسِس مو الهتاٙج  نُجعيا  ّما ِلْ:

الهتةةاٙج املتعلقةةةٕ بالػةةراع اأَع "مةةةا ارتصةةةاٙص االجتماعّةةٕ َالسميُغطا ّةةةٕ لعّهةةةٕ     -1

 السضاغٕ":

      ٕيف حةة  أى يهةةا  81.3أى الهػةةبٕ اأبةة  مةةو املطضةةٖ مةةو الةةصبُض بهػةةب ،)%

 غٕ مو اإلناص.%( مو أ طاز السضا18.7 

           غةةهٌ  ةةتبلط بهػةةبٕ   36أى مةةو مةةا ِعِةةس علةةٖ نصةةف أ ةةطاز السضاغةةٕ عمةةطي )

( 35-31%( مو أ طاز السضاغٕ عمطي  ما ب   19.3%(، يف ح  أى يها   52.4 

 غهٌ.

     أ ةطاز  ةتبلط، يف   6%( مو أ طاز السضاغٕ عةسز أ ةطاز  أغةطي      40.4أى يها )

 ( أ طاز  تقل.3اغٕ عسز أ طاز أغطي   %( مو أ طاز السض27.1ح  أى يها   

    مو أ طاز السضاغٕ مػتُاي  التعلّمْ جامعْ، يف ح  أى يها  38.1أى يها )%

 %( مو أ طاز السضاغٕ مػتُاي  التعلّمْ ِقطأ َِكتا.3.5 

   ٕيف ح  أى 54.6أى ما ِعِس علٖ نصف أ طاز السضاغٕ مو العػكطِ  بهػب ،)%

%( لةّؼ لةسًِ  عمةل    16.8سضاغٕ مو املسنّ ، َيهةا    %( مو أ طاز ال19.3يها   

 %( مو أ طاز السضاغٕ املتقاعسِو.9.3 ال أعمل(، َيها   

      ٕيف 87.5أى الػالبّةةٕ الععمةةٖ مةةو أ ةةطاز السضاغةةٕ مةةو غةةري املتةةعَج ، بهػةةب ،)%

 %( مو أ طاز السضاغٕ مو اأضامل.1.5ح  أى يها   
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     ج   10000اَح غةةهُات خة تً  مةةا بةة    %( مةةو أ ةطاز السضاغةةٕ تة   29.3أى يهةا

%( مةةو أ ةةطاز السضاغةةٕ زخلةةً     12.3ضِةةاع(، يف حةة  أى يهةةا      15000أقةةل مةةو  

 ضِاع  تبلط(. 20000الؿًطٓ  

    ٕيف حة  أى  52.1أى ما ِعِس علٖ نصف أ طاز السضاغٕ ِػكهُى بؿقٕ بهػةب ،)%

 %( مو أ طاز السضاغٕ نُع غكهً  أخطٗ.4.5يها    

    1.8%( مو أ ةطاز السضاغةٕ ِػةكهُى جظتةاض، يف حة  أى يهةا         46.9أى يها )%

 مو أ طاز السضاغٕ غكهً  جظتاض ِهتًْ بالتملّب.

        ٕأى الهػةةبٕ اأبةة  مةةو أ ةةطاز السضاغةةٕ ِػةةكهُى زاخةةل ستا عةةٕ مخةةّؼ بهػةةب

%( مو أ طاز السضاغةٕ ِػةكهُى خةاض  ستا عةٕ     33.8%(، يف ح  أى يها   66.2 

 مخّؼ مؿّط.

    مو أ طاز السضاغٕ عسز ظِةاضاتً  للعّةازات ارتاضجّةٕ أبلةط مةو      40.1أى يها )%

%( مو أ طاز السضاغةٕ ِةعضَا العّةازات    4.5مخؼ ظِاضات تقطِبا، يف ح  أى يها   

 ارتاضجّٕ مخؼ مطات خالع الػهٕ.

أ طاز العّهٕ ضتُ مػتُٗ ارتسمات الم  ما اجتايات الهتاٙج املتعلقٕ بالػراع اللانْ: " -2

 "؟ العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّطتقسمًا 

اجتايةةةةةات أ ةةةةةطاز عّهةةةةةٕ السضاغةةةةةٕ ضتةةةةةُ مػةةةةةتُٗ ارتةةةةةسمات الةةةةةم تقةةةةةسمًا         أى

العّةةةةةازات ارتاضجّةةةةةٕ مبػتؿةةةةةفٖ القةةةةةُات املػةةةةةلحٕ خبمةةةةةّؼ مؿةةةةةّط جةةةةةا٘ت بسضجةةةةةٕ     

%( عةةةو ارتةةةسمات  59.4متُغةةةَّٕ، َيةةةصا ِةةةسع علةةةٖ أى أ ةةةطاز السضاغةةةٕ ضاضةةة  بهػةةةبٕ        

 ، َشلب ِتملل يف مُا قٕ أ طاز السضاغٕ اّازِٕ علٖ بل مو:باملػتؿفٖ

  65.3بهػةةةةبٕ مُا قةةةةٕ    الَّبّةةةةا ِؿةةةةطح بؿةةةةكل َاضةةةة  حالةةةةٕ املةةةةطِض    أى ،)%

َتعكةةةؼ تلةةةب الهتّوةةةٕ الطضةةةٖ املتُغةةةط أ ةةةطاز السضاغةةةٕ عةةةو ؾةةةطح الَّبّةةةا      

 الُاض  ذتالٕ املطِض.

          ٕ64.3تةةةُ ط أجًةةةعٔ  بّةةةٕ متقسمةةةٕ  يف العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ بهػةةةبٕ مُا قةةة ،)%

َُتؿةةةري تلةةةب الهتّوةةةٕ ج  أى يهةةةا  ضضةةةٖ متُغةةةط أ ةةةطاز السضاغةةةٕ عةةةو تةةةُ ط        

 تلب اأجًعٔ يف العّازات ارتاضجّٕ باملػتؿفٖ.



 

 489 

 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

         َٕتُضةةة  64.3أى املُظةةةف ِقةةةسم ارتسمةةةٕ بؿةةةكل مهاغةةةا بهػةةةبٕ مُا قةةة ،)%

تلةةةب الهتّوةةةٕ أى يهةةةا  ضضةةةٖ بسضجةةةٕ متُغةةةَّٕ أ ةةةطاز السضاغةةةٕ عةةةو الؿةةةكل      

  ِقسمًا املُظف.املهاغا للدسمٕ الم

   االغةةةة املةةةةُظف  بُضةةةةُح مةةةةو خةةةةالع ؾةةةةعاضات   أى املةةةةطِض ِػةةةةتَّّت أى ميّةةةةع 

%(، َُتعًةةةةةط تلةةةةةب الهتّوةةةةةٕ الطضةةةةةٖ املتُغةةةةةط 63.9بهػةةةةةبٕ مُا قةةةةةٕ   َاللبةةةةاؽ 

أ ةةةطاز السضاغةةةٕ عةةةو القةةةسضٔ علةةةٖ متّّةةةع املةةةُظف  مةةةو خةةةالع ؾةةةعاضات االغةةة      

َاللباؽ.

م( َالةم تُصةلد   2006زضاغةٕ ارتُالةسٔ    َقس اتفقد نتّوٕ السضاغٕ اذتالّٕ مةت نتّوةٕ   

ج  أى مػةةتُٗ ارتةةسمات الصةةحّٕ يف املػتؿةةفّات اذتكُمّةةٕ اأضزنّةةٕ بةةاى متُغةةَّاّْ،        

م( َالةم تُصةلد ج  أى   2009بما اتفقد نتّوٕ السضاغٕ اذتالّٕ مت نتّوٕ زضاغٕ السمػْ  

قةةد مػةةتُٗ جةةُزٔ ارتةةسمات يف مػتؿةةفٖ قةةُٗ اأمةةو بالطِةةا  بةةاى متُغةةَّاّْ، بمةةا اتف  

م( َالم تُصةلد ج  أى مػةتُٗ ضضةا    2011نتّوٕ السضاغٕ اذتالّٕ مت نتّوٕ زضاغٕ العهعٓ  

املػتفّسِو عو جُزٔ ارتسمٕ الصحّٕ املقسمٕ يف املػتؿةفّات اذتكُمّةٕ بالكُِةد بةاى     

متُغَّاّْ، بما اتفقد نتّوٕ السضاغٕ اذتالّةٕ مةت نتّوةٕ الهعطِةٕ البهاّٙةٕ الُظّفّةٕ، حّةا        

الَّبّةٕ الهةاتج عةو بعةض التقصةري مةو اأ بةا٘ أَ الَّةاق  التمطِرةْ يف          أى ضعف ارتسمات 

القّام بُظةاٙفً  ُِػةاي  يف ضةعف ضضةٖ املػةتفّس عةو ارتةسمات املقسمةٕ، َيةصا مةا أبةس            

م(، حّا أؾاض ج  أى العالقٕ االجتماعّةٕ يف املرغػةٕ الَّبّةٕ تهَّةُٓ     1986علٌّ  اذتػو، 

باملطِض َالَّبّا َاملمط  َاملمطضةٕ، بمةا   علٖ  عل َضزٔ  عل ب  أ طا ًا اأغاغّ  

تتفه يصٍ الهتّوٕ مت نعطِةٕ التفاعلّةٕ الطمعِةٕ، حّةا ِربةس علمةا٘ التفاعةل الطمةعٓ علةٖ          

زَض العالقٕ ادتّسٔ زاخةل املرغػةات الَّبّبةٕ يف التةت ري علةٖ ضضةا الفةط، َعلةٖ التفػةريات          

 املرغػٕ الَّبّٕ. َاملعانْ الم ِكُنًا عو املُاقف املدتلفٕ الم ميط بًا زاخل

يف حةةةة  اختلفةةةةد نتّوةةةةٕ السضاغةةةةٕ اذتالّةةةةٕ مةةةةت نتّوةةةةٕ زضاغةةةةٕ عبةةةةُز َ خةةةةطَى           

م( َالةةةةةةةم تُصةةةةةةةلد ج  أى َاقةةةةةةةت ارتةةةةةةةسمات الصةةةةةةةحّٕ مبػتؿةةةةةةةفٖ السُِانّةةةةةةةٕ 2009 

التعلّمةةةْ بالكُِةةةد جةةةا٘ت ضةةةعّفٕ مةةةو َجةةةٌ نعةةةط املػةةةتفّسِو، بمةةةا اختلفةةةد نتّوةةةٕ      

م( َالةةةةم تُصةةةةلد ج  أى 2011ملقةةةةطى  السضاغةةةٕ اذتالّةةةةٕ مةةةةت نتّوةةةةٕ زضاغةةةةٕ البةةةةُاضزٓ َا 

ضضةةةةةا املػةةةةةتفّسِو عةةةةةو خةةةةةسمات املػتؿةةةةةفّات التابعةةةةةٕ لةةةةةُظاضٔ الصةةةةةحٕ يف اململكةةةةةٕ      

العطبّةةةةٕ الػةةةةعُزِٕ بةةةةاى عالّةةةةاّْ، بمةةةةا اختلفةةةةد نتّوةةةةٕ السضاغةةةةٕ اذتالّةةةةٕ مةةةةت نتّوةةةةٕ    
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م( َالةةةةم تُصةةةةلد ج  أى يهةةةةا  ضضةةةةا بسضجةةةةٕ عالّةةةةٕ بةةةة  أ ةةةةطاز  2012زضاغةةةةٕ  شِةةةةا ، 

ضةةةةةٖ حةةةةةُع جةةةةةُزٔ ارتةةةةةسمات الَّبّةةةةةٕ يف املػتؿةةةةةفّات اذتكُمّةةةةةٕ   السضاغةةةةةٕ مةةةةةو املط

اأضزنّةةةةٕ، بمةةةةا اختلفةةةةد نتّوةةةةٕ السضاغةةةةٕ اذتالّةةةةٕ مةةةةت نتّوةةةةٕ زضاغةةةةٕ  عبةةةةس القةةةةازض،    

م( َالةةةةةم تُصةةةةةلد ج  أى مػةةةةةتُٗ جةةةةةةُزٔ ارتةةةةةسمات الصةةةةةحّٕ يف املػتؿةةةةةةفّات      2015

اذتكُمّةةةةٕ يف الػةةةةُزاى جةةةةا٘ت عالّةةةةٕ، بمةةةةا اختلفةةةةد نتّوةةةةٕ السضاغةةةةٕ اذتالّةةةةٕ مةةةةت     

م( َالةةةةةم تُصةةةةةلد ج  أى غالبّةةةةةٕ املػةةةةةتفّسِو مةةةةةو    2019تّوةةةةةٕ زضاغةةةةةٕ القحَّةةةةةانْ    ن

 مطابع الطعإِ الصحّٕ اأَلّٕ ضاضُى عو جُزٔ ارتسمات املقسمٕ هل .

ما املعُقات الم حتس مو بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم  الهتاٙج املتعلقٕ بالػراع اللالا: " -3

 مّؼ مؿّط "؟ت املػلحٕ خبتقسمًا العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُا

مُا قةةةٕ بةةة  أ ةةةطاز السضاغةةةٕ علةةةٖ املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أزا٘    يهةةةا  أى

بهػةبٕ  ارتسمات الم تقسمًا العّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿةّط  

 ، َمو أبطظ تلب املعُقات:%(74.6مُا قٕ  

 84.4ا قٕ  بهػبٕ مُ تباعس مُاعّس املطاجعٕ املتكطضٔ للمطِض.)% 

  81.2بهػبٕ مُا قٕ   مًما يف االيتمام باملطِض الُاغَّٕ تلعا زَضاّْأى.)% 

        ٕأى املطضةةةٖ ُِاجًةةةُى اظزحةةةام للحصةةةُع علةةةٖ أٓ خسمةةةٕ متاحةةةٕ بهػةةةبٕ مُا قةةة

 79.8.)% 

  أى املطِض ُِعانْ مو   ٕ بهػةبٕ    ُع   ٔ االنتعاض للحصُع علٖ الةسَا٘ مةو الصةّسلّ

.%(78.7مُا قٕ  

م( َالةةم 2009تّوةةٕ السضاغةةٕ اذتالّةةٕ مةةت نتّوةةٕ زضاغةةٕ عبةةُز َ خةةطَى    َقةةس اتفقةةد ن

تُصةةلد ج  أى يهةةا  مُا قةةٕ بةة  أ ةةطاز السضاغةةٕ علةةٖ املعُقةةات الةةم حتةةُع زَى تقةةسِ            

ارتةسمات الصةحّٕ مبػتؿةفٖ السُِانّةٕ التعلّمةْ بالكُِةد، بمةا اتفقةد نتّوةٕ السضاغةةٕ          

م تُصةلد ج  أى غالبّةٕ املػةتفّسِو مةو     م( َالة 2019اذتالّٕ مةت نتّوةٕ زضاغةٕ القحَّةانْ      

مطابةةةع الطعاِةةةٕ الصةةةحّٕ اأَلّةةةٕ ُِا قةةةُى علةةةٖ الصةةةعُبات الةةةم تةةةُاجًً  للُصةةةُع ج    

 ارتسمات املقسمٕ مو تلب املطابع
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زضجةٕ اخةتالا االجتايةات بةاختالا املةتػريات      مةا   الهتاٙج املتعلقةٕ بالػةراع الطابةت: "    -4

 السميُغطا ّٕ لعّهٕ السضاغٕ"؟

 : الفطَ  باختالا متػري الهُعأَالّْ

( بةة  متُغةةَّات اجتايةةات 0.01أى يهةةا   طَقةةاّْ شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ عهةةس مػةةتُٗ   

أ طاز السضاغٕ ضتُ مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ         

القةةُات املػةةلحٕ خبمةةّؼ مؿةةّط بةةاختالا مةةتػري الهةةُع، َشلةةب لصةةا  أ ةةطاز السضاغةةٕ مةةو  

اص، َُتؿةةري الهتّوةةٕ الػةةابقٕ ج  أى أ ةةطاز السضاغةةٕ مةةو اإلنةةاص لةةسًِو ضضةةٖ أبةة  عةةو اإلنة 

 مػتُٗ ارتسمات الصحّٕ الم تقسمًا العّازٔ ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ.

ال تُجس يها   طَقاّْ شات زاللةٕ جحصةإّٙ بة  متُغةَّات اغةتوابات أ ةطاز السضاغةٕ        

ا٘ ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسمًا العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ  حةةةُع املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أز 

 مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري الهُع.

م( َالةم تُصةلد   2011َقس اتفقد نتّوٕ السضاغٕ اذتالّٕ مت نتّوٕ زضاغةٕ الةسُِاى    

ج  أى قهاعةةٕ أَ ضضةةا الهػةةا٘ عةةو ارتةةسمات الَّبّةةٕ َالصةةحّٕ بةةاملطابع الصةةحٕ يف العةةطا    

ٌ لةةسٗ الطجةةاع، يف حةة  اختلفةةد نتّوةةٕ السضاغةةٕ اذتالّةةٕ مةةت نتّوةةٕ زضاغةةٕ  عبةةس  أبةة  مهةة

م( َالم تُصلد ج  عسم َجُز  طَ  شات زاللٕ جحصإّٙ يف اغتوابات أ طاز 2015القازض، 

املػتؿةةفّات اذتكُمّةةٕ يف الػةةُزاى    السضاغةةٕ حةةُع مػةةتُٗ جةةُزٔ ارتةةسمات الصةةحّٕ يف    

 باختالا متػري الهُع.

 َ  باختالا متػري املريل التعلّمْ انّاّْ: الفط

ال تُجس يها   طَقاّْ شات زاللةٕ جحصةإّٙ بة  متُغةَّات اغةتوابات أ ةطاز السضاغةٕ        

حةةةُع املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسمًا العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ    

 مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري املريل التعلّمْ.

( بةة  متُغةةَّات اجتايةةات 0.05قةةاّْ شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ عهةةس مػةةتُٗ  أى يهةةا   طَ

أ طاز السضاغٕ ضتُ مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ         

القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري املريل العلمْ، َشلب لصا  أ طاز السضاغٕ 

تّوةةٕ الػةةابقٕ ج  أى أ ةةطاز السضاغةةٕ ةةةو     ةةةو مريلةةً  العلمةةْ  ةةانُٓ  تقةةل، َُتؿةةري اله     

مريلً  العلمْ  انُٓ  تقل لسًِ  ضضٖ أب  عو مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ الةم تقةسمًا      

 العّازٔ ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ.
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م( َالةم تُصةلد   2011َقس اتفقد نتّوٕ السضاغٕ اذتالّٕ مت نتّوٕ زضاغةٕ الةسُِاى    

السضاغٕ اأقل تعلّمةاّْ عةو ارتةسمات الَّبّةٕ َالصةحّٕ بةاملطابع       ج  أى قهاعٕ أَ ضضا أ طاز 

الصحٕ يف العةطا  أبة  مهةٌ لةسٗ أ ةطاز السضاغةٕ اأبلةط تعلّمةاّْ، يف حة  اختلفةد نتّوةٕ            

م( َالم تُصلد ج  عسم َجةُز  ةطَ    2015السضاغٕ اذتالّٕ مت نتّوٕ زضاغٕ  عبس القازض، 

ضاغةٕ حةُع مػةتُٗ جةُزٔ ارتةسمات الصةحّٕ يف       شات زاللٕ جحصإّٙ يف اغتوابات أ طاز الس

 املػتؿفّات اذتكُمّٕ يف الػُزاى باختالا متػري التعلّ 

  اللاّْ: الفطَ  باختالا متػري املًهٕ

ال تُجس يها   طَقاّْ شات زاللةٕ جحصةإّٙ بة  متُغةَّات اغةتوابات أ ةطاز السضاغةٕ        

العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ حةةةُع املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسمًا   

 مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري املًهٕ.

( بةة  متُغةةَّات اجتايةةات 0.05أى يهةةا   طَقةةاّْ شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ عهةةس مػةةتُٗ   

أ طاز السضاغٕ ضتُ مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ         

تػري املًهةٕ، حّةا ِترة  أى تلةب الفةطَ  جةا٘ت       القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط بةاختالا مة  

ب  أ طاز السضاغةٕ ةةو مًهةتً  عػةكطٓ، َأ ةطاز السضاغةٕ ةةو مًهةتً   مةسنْ(، َشلةب           

لصةةا  أ ةةطاز السضاغةةٕ ةةةو مًهةةتً  مةةسنْ، بمةةا أَضةةحد الهتةةاٙج أى الفةةطَ  جةةا٘ت بةة   

(، َشلةةب أ ةةطاز السضاغةةٕ ةةةو مًهةةتً  عػةةكطٓ، َأ ةةطاز السضاغةةٕ ةةةو مًهةةتً   ال أعمةةل   

لصا  أ طاز السضاغٕ ةو لّؼ لسًِ  عمل، َُتؿري الهتّوٕ الػةابقٕ ج  أى أ ةطاز السضاغةٕ    

ةةةو مًهةةتً   مةةسنْ، ال أعمةةل( لةةسًِ  ضضةةٖ أبةة  عةةو مػةةتُٗ ارتةةسمات الصةةحّٕ الةةم     

 تقسمًا العّازٔ ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ.

 ضابعاّْ: الفطَ  باختالا متػري السخل الؿًطٓ

ُجس يها   طَقاّْ شات زاللةٕ جحصةإّٙ بة  متُغةَّات اغةتوابات أ ةطاز السضاغةٕ        ال ت

حةةةُع املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسمًا العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ    

 مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري السخل الؿًطٓ.

  متُغةةَّات اجتايةةات ( بةة0.01أى يهةةا   طَقةةاّْ شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ عهةةس مػةةتُٗ   

أ طاز السضاغٕ ضتُ مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ الةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ         

القةةُات املػةةلحٕ خبمةةّؼ مؿةةّط بةةاختالا مةةتػري الةةسخل الؿةةًطٓ، َشلةةب لصةةا  أ ةةطاز        

( ضِةاع، َُتؿةري الهتّوةٕ الػةابقٕ ج  أى أ ةطاز      5000السضاغٕ ةو زخلً  الؿةًطٓ أقةل مةو     

( ضِةةاع لةةةسًِ  ضضةةةٖ أبةةة  عةةةو مػةةةتُٗ  5000ةةةةو زخلةةةً  الؿةةةًطٓ أقةةةل مةةةو  السضاغةةٕ  

 ارتسمات الصحّٕ الم تقسمًا العّازٔ ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ.
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م( َالةم  2015َقس اختلفد نتّوةٕ السضاغةٕ اذتالّةٕ مةت نتّوةٕ زضاغةٕ  عبةس القةازض،         

أ طاز السضاغةٕ حةُع مػةتُٗ    تُصلد ج  عسم َجُز  طَ  شات زاللٕ جحصإّٙ يف اغتوابات 

جةةُزٔ ارتةةسمات الصةةحّٕ يف املػتؿةةفّات اذتكُمّةةٕ يف الػةةُزاى بةةاختالا مةةتػري الةةسخل    

 الؿًطٓ.

 خامػاّْ: الفطَ  باختالا متػري مكاى الػكو

( بةة  متُغةةَّات اجتايةةات 0.01أى يهةةا   طَقةةاّْ شات زاللةةٕ جحصةةإّٙ عهةةس مػةةتُٗ   

لةم تقةسمًا العّةازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ      أ طاز السضاغٕ ضتُ مػةتُٗ ارتةسمات الصةحّٕ ا   

القةةُات املػةةلحٕ خبمةةّؼ مؿةةّط بةةاختالا مةةتػري مكةةاى الػةةكو، َشلةةب لصةةا  أ ةةطاز      

السضاغٕ ةو غكهً  خاض  ستا عٕ مخّؼ مؿةّط، َتعكةؼ الهتّوةٕ الػةابقٕ أى أ ةطاز      

السضاغةةٕ ةةةو غةةكهً  خةةاض  ستا عةةٕ مخةةّؼ مؿةةّط لةةسًِ  ضضةةٖ أبةة  عةةو مػةةتُٗ        

 الم تقسمًا العّازٔ ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ. ارتسمات الصحّٕ

ال تُجس يها   طَقاّْ شات زاللةٕ جحصةإّٙ بة  متُغةَّات اغةتوابات أ ةطاز السضاغةٕ        

حةةةُع املعُقةةةات الةةةم حتةةةس مةةةو بفةةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةةسمات الةةةم تقةةةسمًا العّةةةازات ارتاضجّةةةٕ    

 ػكو.مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط باختالا متػري مكاى ال
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 ثانيًا: توصيات الدراسة
 يف ضُ٘ الهتاٙج الم   التُصل جلًّا، ُِصْ الباحا مبا ِلْ:

جتًّع َتُ ري أجًعٔ  بّٕ متقسمٕ يف العّازات ارتاضجّٕ; حّا بؿفد الهتةاٙج أى   .1

يها  حّازِٕ ب  املُا قٕ َالةط ض لةسٗ أ ةطاز عّهةٕ السضاغةٕ حةُع تةُ تط ملةل تلةب          

 اأجًعٔ.

ٕ للمُظف  لتحػ  مػتُِات أزاًٙ  َبفةا٘تً  يف تقةسِ  ارتسمةٕ    السَضات التسضِب .2

بؿكل مهاغا، حّةا بّهةد الهتةاٙج أى يهةا  حّازِةٕ بة  املُا قةٕ َالةط ض لةسٗ          

 أ طازا لسضاغٕ علٖ أى املُظف ِقسم ارتسمٕ بالؿكل املهاغا.

ضؾةةةازِٕ تةةسع علةةةٖ مُاقةةت ارتةةةسمات   جلُحةةات  حةةطت جزاضٔ املػتؿةةةفٖ علةةٖ َضةةةت    .3

; حّةةا أظًةةطت الهتةةاٙج أى يهةةا  حّازِةةٕ بةةد      ازات بؿةةكل َاضةة  قػةةام العّةة أَ

املُا قٕ َالط ض لسٗ أ طاز السضاغٕ علٖ َجُز ملل تلب اللُحات.

تُ ري العسز الالظم مو الكُازض التمطِرّٕ يف العّازات ارتاضجّةٕ، حّةا أَضةحد     .4

لعةسز  الهتاٙج أى يها  حّازِٕ ب  املُا قٕ َالط ض لسٗ أ طاز السضاغةٕ علةٖ تةُ ط ا   

الكايف مو تلب الكُازض.

جعازٔ الهعط يف  طِقٕ تقسِ  ارتسمات الَّبّٕ زاخل املػتؿفٖ، اّا ترمو عسم  .5

االظزحةةام للحصةةةُع علًّةةةا، حّةةا أَضةةةحد الهتةةةاٙج أى االظزحةةام للحصةةةُع علةةةٖ    

املعُقةات الةم حتةس مةو بفةا٘ٔ أزا٘ ارتةسمات الةم تقةةسمًا        ارتةسمات املتاحةٕ مةو    

ؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.العّازات ارتاضجّٕ مبػت

ظِةةازٔ عةةسز غةةطا العّةةازات ارتاضجّةةٕ، حّةةا بّهةةد الهتةةاٙج أى نقةةص عةةسز غةةطا        .6

املعُقات الم حتةس مةو بفةا٘ٔ أزا٘ ارتةسمات الةم تقةسمًا العّةازات        العملّات مو 

ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.

العّةازات ارتاضجّةٕ َالتهةُِ      اذتطت علةٖ أى ِكةُى يهةا  نُعةاّْ مةو التهػةّه بة         .7

، حّا بؿفد الهتاٙج أى ضعف التهػّه ب  تلب ادتًات مةو  َ ُاضئ املػتؿفٖ

املعُقةةات الةةم حتةةس مةةو بفةةا٘ٔ أزا٘ ارتةةسمات الةةم تقةةسمًا العّةةازات ارتاضجّةةٕ      

مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.

أَضةحد الهتةاٙج   اذتطت علٖ تُا ط اأزِةٕ يف صةّسلّٕ العّةازات ارتاضجّةٕ، حّةا       .8

املعُقةةات الةةم حتةةس مةةو   أى عةةسم تةةُ ط اأزَِةةٕ بصةةّسلّٕ العّةةازات ارتاضجّةةٕ مةةو     
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

بفا٘ٔ أزا٘ ارتسمات الم تقسمًا العّازات ارتاضجّةٕ مبػتؿةفٖ القةُات املػةلحٕ     

 خبمّؼ مؿّط.

 
 ثالثًا: مقرتحات الدراسة

َالةم ِتمةل    يف ضُ٘ الهتاٙج الم   التُصل جلًّا، ِقةسم الباحةا بعةض املق حةات،    

 أى تػاي  يف ج طا٘ املّساى ال بُٓ يف شلب اياع:

ججطا٘ زضاغٕ تتهاَع اجتايات املطضٖ ضتةُ ارتةسمات الصةحّٕ بالعّةازات ارتاضجّةٕ       .1

مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ مبها ه أخطٗ.

ججطا٘ زضاغةٕ تتهةاَع املعُقةات الةم حتةس مةو بفةا٘ٔ ارتةسمات الصةحّٕ بالعّةازات            .2

القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط. ٖارتاضجّٕ مبػتؿف

ججطا٘ زضاغٕ تتهاَع تصُض مقة ح لتَّةُِط مػةتُٗ ارتةسمات الةم تقةسمًا العّةازات         .3

ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.

ججةةطا٘ زضاغةةٕ تتهةةةاَع جةةُزٔ ارتسمةةٕ املقسمةةةٕ ََال٘ املطضةةٖ يف مػتؿةةفٖ القةةةُات        .4

 املػلحٕ خبمّؼ مؿّط.
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   ضغالٕ ماجػةتري غةري   َاقت ججطا٘ات مطاجعٕ العّازات ارتاضجّٕ يف مػتؿفّات عماى .(1929ادتطاح، جطاح ،

.مهؿُضٔ، ادتامعٕ اأضزنّٕ، اأضزى، عماى

    للهؿط اذتامس زاض ،اأعماع مهعمات يف َادتماعات اأ طاز غلُ : التهعّمْ الػلُ . (2004حطِ ، حػ 

اأضزى. عماى، َالتُظِت،

 الَّبعةٕ اأَ ، زاض َاٙةل   عل  االجتماع الَّب زضاغٕ حتلّلّٕ يف  ا ايتمت (.2008  حػاى ستمسجػو، اذت ،

.للهؿط

   2008ارتػةةةطَا، أميةةةو ستمةةةس بمةةةاع) . ٕ ، اةةةا الةةةسبلُم التدصصةةةْ يف جزاضٔ  تػةةةُِه ارتةةةسمات الصةةةحّ

املػتؿفّات، املطبعٓ السَلْ االغتؿاضٓ  للتهمّٕ اإلزاضِٕ بطَِّانّا.

 2006سٔ، ناصط عبسالكطِ   ارتُال).     ٕ زضاغةٕ   ،تقّّ  ارتسمات الصةحّٕ يف املػتؿةفّات اذتكُمّةٕ اأضزنّة

.مّسانّٕ علٖ عّهٕ مو املػتفّسِو، ضغالٕ زبتُضاٍ غري مهؿُضٔ، ادتامعٕ اأضزنّٕ، عماى، اأضزى

   ْماجػتري غةري   ، ضغالٕمو بالطِا مػتُٗ جُزٔ ارتسمات يف مػتؿفٖ قُٗ اأ .(2009السمػْ،  الع عطب

.مهؿُضٔ، جامعٕ ناِف العطبّٕ للعلُم اأمهّٕ، الطِا ، اململكٕ العطبّٕ الػعُزِٕ

   مػ  مّسانْضضا املطضٖ عو ارتسمات الَّبّٕ َالصحّٕ يف العطا  .(2011السُِاى، جُاز ،.

    اأضزنّةٕ  قّاؽ ابعاز جُزٔ ارتسمات الَّبّٕ املقسمٕ يف املػتؿفّات اذتكُم .(2012شِا ، صالح ستمةُز ّٕ

.زتلٕ ادتامعٕ اإلغالمّٕ للسضاغات االقتصازِٕ َاإلزاضِٕ. مو مهعُض املطضٖ َاملُظف 

   مو مهعُض أقّاؽ  .(2012شِا ، صالح ستمُز ٕ ٕ يف املػتؿفّات اذتكُمّٕ اأضزنّ ٔ ارتسمات الَّبّ بعاز جُز

.اضِٕ، زتلٕ ادتامعٕ اإلغالمّٕ للسضاغات االقتصازِٕ َاإلزاملطضٖ َاملُظف 

   عماى، العيطا٘ لإلعالم العطبْ صفحات يف تاضِذ الَّا .(1988ضجاْٙ، ستمس ،

   أ. (2017ظضِقات، َال٘ ستمس     ْ ضضةا  :  ط جُزٔ ارتسمٕ علٖ َال٘ املطضةٖ يف مػتؿةفٖ امللةب عبةساهلل ادتةامع

 .ع البّد، اأضزى ، ضغالٕ ماجػتري غري مهؿُضٔ، جامعٕ املطضٖ بتمػري َغّط

 تَّبّقةات يف مهةايج البحةا الكمّةٕ َالكّفّةٕ يف علة  االجتمةاع َارتسمةٕ          .(2018بةطايّ    الػّف، ستمس ج

.، السمام، زاض املتهب، اململكٕ العطبّٕ الػعُزِٕاالجتماعّٕ

   .م2004عبس اذتمّس، ستمس .)  ٕ عةامل الكتةا للهؿةط     ،، القةايطٔ 2، طالبحا العلمْ يف السضاغةات اإلعالمّة

َالتُظِت

  قّاؽ جُزٔ ارتسمات الصحّٕ يف املػتؿةفّات اذتكُمّةٕ يف الػةُزاى     .(2015نُض  ايط  عبسالقازض، ستمس

ٖ َاملطاجع  ٕ نعط املطض ايلٕ  ، زضاغٕ مّسانّٕ علٖ املػتؿفّات التعلّمّٕ الك ٗ يف َالِٕ ارتط ُم،مو َجً

.العسز الطابت 11عماع، ايلس اأضزنّٕ يف جزاضٔ اأ
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 يف مسِهٕ مخّؼ مؿّط املطضٖ ضتُ ارتسمات الصحّٕ بالعّازات ارتاضجّٕ مبػتؿفٖ القُات املػلحٕ اجتايات

 َ ارتسمات الصحّٕ يف مػتؿفٖ السُِانّٕ التعلّمْ بالكُِد. (2009خطَى   عبُز، علْ غكط ٔ ، تقّّ  جُز

.، العسز اللالا16زتلٕ القازغّٕ للعلُم اإلزاضِٕ َاالقتصازِٕ، ايلس 

   .البحا العلمْ مفًُمٌ َأزَاتٌ َأغالّبٌ(.2005عبّسات، شَقاى; َعبساذته، باِس; َعسؽ، عبسالطمحو ،

 ًس الُ هّٕ أ ها٘ الهؿط ، الطِا : يطؽ مكتبٕ امللب3ط 

   َاملقةّ   املةُا و  اجتايات .(2002العبّسٓ، ستمس بو غلّماى غهّس  ُ ٕ  ضتة ٕ  اذتملة ٕ  الُ هّة ٕ  اإلعالمّة  الؿةامل

بازميّٕ ناِف العطبّٕ للعلةُم  أضغالٕ ماجػتري غري مهؿُضٔ،  ،(م2000ٍ / 1421  لعام َاملطَضِٕ اأمهّٕ للتُعّٕ

  .بّٕ الػعُزِٕاأمهّٕ، الطِا ، اململكٕ العط

   الَّبعٕ اللاللٕ. الطِا : زاض البحا العلمْ: مفًُمٌ، أزَاتٌ، أغالّبٌم(. 2005عسؽ، عبسالطمحو، َ خطَى .

أغامٕ للهؿط َالتُظِت

    .م2012العػةةاا، صةةا  ستمةةس.) ٕ ، الَّبعةةٕ اللانّةةٕ، زاض العيةةطا٘،  املةةسخل ج  البحةةا يف العلةةُم الػةةلُبّ

الطِا 

   يف املػتؿفّات العامٕ (. 2006العػاا، زتس عاضا ٕ ٔ خسمات العّازات ارتاضجّ اجتايات املطاجع  ضتُ جُز

، ضغالٕ ماجػتري مهؿُضٔ، ادتامعٕ اأضزنّٕ.َارتاصٕ يف مسِهٕ عماى

   مسٗ االعتماز مبعاِري ادتُزٔ العاملّٕ يف قَّاع ارتسمٕ الصحّٕ باململكةٕ  (. 2011العمطٓ، يانْ عبسالطمحو

املهعمةٕ العطبّةٕ للتهمّةٕ    -: زضاغةٕ اغةتَّالعّٕ مَّبقةٕ يف مسِهةٕ جةسٔ، ايلةٕ العطبّةٕ لةإلزاضٔ        ٕالعطبّٕ الػةعُزِ 

اإلزاضِٕ.

   زتلةٕ العلةُم    قػام الَّةُاضئ باملػتؿةفّات العطاقّةٕ،   أبها٘ مقاِّؼ الطضا عو خسمات . (2001العهعٓ، غعس

.االقتصازِٕ َاإلزاضِٕ، جامعٕ بػساز، بلّٕ اإلزاضٔ َاالقتصاز

 ٓاملقّم  يف املػتؿفّات اذتكُمّٕ أ. (2016، ستمس عّاع  العهع ٖ ٕ يف ضضا املطض ٔ ارتسمات الصحّ  ط جُز

.ع البّد ضغالٕ ماجػتري مهؿُضٔ، جامعٕ  ،يف الكُِد

   ْاملهعمٕ العطبّٕ لل مجٕ عل  االجتماع ، بريَت، لبهاى .(2005ِغِسن ع، انتُن ،.

   طضٖ عو ارتسمات الصحّٕ املقسمٕ يف املػتؿةفّات اذتكُمّةٕ   قّاؽ ضضٖ امل(. 2013الفُاعري، زعا٘ غعس

.عماع، جامعٕ عماى العطبّٕ: زضاغٕ مقاضنٕ، بلّٕ اأَارتاصٕ

   ْزاض الػرئ للهؿط َالتُظِت ،، بريَت1" طالقّاؽ َالتقُِ  يف ال بّٕ َعل  الهفؼ( "2005ملح ، غام

   ضغالٕ زبتُضاٍ غةري  حّٕ الؿاملٕ ب  الهمُش  َالُاقتأزَاض اأ با٘ باملطابع الص. (2005الهعّمات، ُِغف ،

.مهؿُضٔ، جامعٕ السَع العطبّٕ، القايطٔ، مصط
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Patients Attitudes Towards Health Services in 

Outpatient Clinics of the Armed Forces Hospital in 

Khamis Mushait  
“A Field Study” 

 
Abstract 

 
The aim of this study was to determine the patients' satisfaction with the health services 
at the outpatient clinics of the Armed Forces Hospital in Khamis Mushait city. The study 
aims at achieving the following objectives: To identify the social and demographic char-
acteristics of the sample of the study, and to identify the direction of the sample mem-
bers towards the level of services provided by the outpatient clinics at the Armed Forces 
Hospital in Khamis Mushait, and to identify the problems and obstacles that limit the effi-
ciency of the services provided by outpatient clinics , And to identify the differences in 
the attitudes of the reviewers according to the demographic variables of the study sam-
ple. 
The most important findings of the study, according to the study questions, as follows: 
The largest proportion of male patients is (81.3%), while (18.7%) of the study population 
is female. And that the majority of study members are unmarried, by 87.5%, while there 
are (1.5%) of the study members of the widows. (40.1%) of the students visited the out-
patient clinics more than five visits, while 4.5% of the students visited outpatients five 
times during the year. 
While the doctor clearly explains the patient's condition with 65.3% approval, the result 
reflects the average satisfaction of the students with the doctor's clear explanation of the 
patient's condition. Advanced medical devices are available in outpatient clinics with 
64.3% approval. This finding indicates that there is an average satisfaction of the stu-
dents with the availability of these devices in outpatients in the hospital. 
And that there is agreement among the members of the study on the obstacles that limit 
the efficiency of the performance of services provided by outpatients at the Armed Forc-
es Hospital Khamis Mushait with approval rate (74.6%), and that there are significant 
differences at the level of (0.01) between the average trends of the study level Health 
services provided by the Outpatient Clinics at the Armed Forces Hospital in Khamis 
Mushait vary according to the type variable, for the benefit of female study members. 
The previous result indicates that the female members of the study are more satisfied 
with the level of health services provided by the outpatient clinic of the Armed Forces 
Hospital. 
 
Keywords: Health Services - Outpatient Clinics - Hospitals - Armed Forces. 
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The Role of Communication Activities of the Saudi 

Ministry of Commerce and Investment in Raising 

Consumer Awareness about Counterfeit Goods 

 

 
Abstract 

 
The research aims to determine the communicative activities used by Saudi Commerce 
and Investment Ministry  to increase the public awareness of consumers to-
wardscounterfeit  goods, the reasons which make consumers interact with these activi-
ties and the impact of that. Thereupon knowing to what extent the consumers' satisfac-
tion  is,  presenting suggestions to Saudi Commerce and Investment Ministry to develop 
their communicative activities regarding awareness of consumers against counterfeit 
goods.  
The researcher has used survey descriptive method to reach to scientific results regard-
ing communicative activities. The suitable tool used in this research is questionnaire. The 
researcher distributed the questionnaire on 250 using the simple random sample from 
Makah community, the researcher has received 250 questionnaire forms which were 
analyzed scientifically then its results were interpreted.  
 The researcher has reached to number of results describing the fact of the communica-
tive activities used by Saudi Trade and Investment Ministry to increase the public aware-
ness of consumers with counterfeit  goods such: 
1-Brochures and posters which were the most common used by Saudi Commerce and 
Investment Ministryoccupied the first rank of communicative activitiesregarding increas-
ing the public awareness of consumers with counterfeit  goods. The rate of response of 
research sample was 46% .  
2-Results showed that 61.2% from research sample used social media for entertainment, 
most of them were secondary stage students with rate 26.1%. 
3-Results showed that 34%from research sample were affected by the awareness activi-
ties presenting from Saudi Commerce and Investment Ministry but not on a large scale , 
most of them were staffs with rate 5 2%. 
4-Results showed that 32% from research sample admitted that communicative activi-
tiespresenting from Saudi Commerce and Investment Ministry, contributed in increasing 
the awareness of Saudi consumer, most of them were staffs with rate 54%. 
5- The persons of research sample showed that they are unsatisfied about what Saudi 
Commerce and Investment Ministry presents regarding increasing the awareness of 
consumer towards counterfeit  goods , their rate was 54.8%, most of them were second-
ary stage students with rate 66%. 
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How Saudi Female Students Assess Twitter Treatment 
of Saudi Women Issues and their Attitudes Towards it  

  
 

Abstract 
 

This study aimed to identify the trends of Saudi female university students to-

wards the Twitter network’s treatment of Saudi women’s issues, by applying to 

students of King Saud University, and the researcher used the survey method in 

the questionnaire method, where the questionnaire was adopted as a tool to 

study all the vocabulary of the sample in the year 1437/1438 AH. The sample 

(300) is single. The study reached many results, the most important of which 

were: 

The results showed that there is a noticeable increase in the use of female stu-

dents of King Saud University for social media in its various forms, and that 

there is a noticeable increase in their orientation towards the use of social me-

dia networks concerned with publishing videos and photos, at the expense of 

communication networks, and topped "benefit me in acquiring new information" 

The first rank of gratifications from exposure to the issues on Twitter for the 

workforce in various fields. "The first rank, from the features of the image of 

Saudi women. 

 



 

 507 



 

 

508 

 

 

 

 

 

How Saudi Female Students 

Assess Twitter Treatment of 

Saudi Women Issues and 

their Attitudes Towards it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noura Bint Mutlaq Al-Matrafi 
 

 

 

 



 

 509 



 

 

510 

Image of Orphans Care Associations in the Kingdom 

of Saudi Arabia Among the Public in Riyadh:  

A survey study 
 
 

Abstract 
 
The aim of the main study is to find an image and the trends that arise in the 
community of the Orphans Care Associations in Riyadh city. The aim is followed 
by several sub-goals, namely the dimensions of the mental image, the sources 
of information affecting them, and the most positive features from the public's 
point of view. The study aimed to test a number of hypotheses, which check the 
existence of statistically significant differences in the evaluation of the subjects 
of the activities and programs of the Association, and the extent of excellence. 
The researcher used the descriptive survey method, and the questionnaire tool 

that fits the study objective and methodology, which is consisting of 7 compre-

hensive parts. The sample was multi-stage (cluster) and about 384 items (Ri-

yadh). The study concluded with a number of results, the most important is the 

answer to the main question of the study, which states: "What is the mental pic-

ture and the trends that are formed among the public towards these institutions 

of the orphan care associations in the Kingdom?. And the positive aspects of 

this picture. It was found that the mental image and trends are formed among 

the public of the orphan care associations in the Kingdom towards these asso-

ciations are positive, although in general they do not know or follow the activities 

and the programs of these associations, but those who know them and follow 

their activities see their excellence in these activities and programs. The study 

also confirmed the positive image and trends of the orphan care associations in 

the Kingdom in particular, in emphasizing their role in reducing crime, providing 

opportunities to register their orphans to benefit from their services in a fair way, 

and providing various services, not in a single field. The homogeneity in the de-

gree of approval to the members of the sample of the study on their feelings 

towards these institutions, and their cordiality, appreciation and pride and loyal-

ty, and the behavior followed in the initiative to benefit from the services of these 

associations for the care of orphans, in addition advised others to responding to 

work opportunities these institutions. 
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Coverage of Saudi Newspapers of Operations of 

“Decisive Storm" 
(An Analytical Study of a Sample of Newspapers) 

  

Abstract 
 

This study intended to specify to what extend media is interested in Opera-
tion Decisive Storm. The study population included entities in Saudi media and how 
such entities dealt with Operation Decisive Storm events. Also, it includes different 
newspapers such as “Al-Hayat”, “Asharq Al-Awsat”, “Okaz”, “Al-Watan”, and 
“Aljazeera”; their news, reports, dialogues, articles, stories and benefiting from 
graphics.  This was within the period from Friday 7/6/1436H corresponding 
27/3/2015G till Wednesday 3/7/1436H corresponding 22/4/2015G. The researcher 
used the descriptive analytical method that depends on analyzing content. In terms of 
such analysis, the study introduced the following results:  

 It is found that Okaz newspaper is the most interested newspaper in introducing 
news about the topic with (293) news. Also, it introduced the highest amount of 
permits and dialogues (444).  

 It is found that Al-Hayat newspaper is in the top rank in terms of first page con-
tents and minor topics about Operation Decisive Storm with (77) topics, (97) re-
ports and (153) news stories.  

 It is indicated that “Al-Watan” newspaper is in the first rank in terms of the number 
of graphics (33) items.  

 It is indicated that Aljazeera newspaper is in the top rank in terms of number of 
articles with (255) articles.  
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 Besides, it has been shown that the spokesmen were been able to address any pos-
sible dispute or disagreement that might arise between their ministries and the media 
with an average of (4.55). According to the data revealed by the electronic question-
naire, the cooperation level between the spokesmen and the concerned authorities 
was as low as an average of (1.98). However, the spokesperson relies on mass 
communication tools to deliver his media message to the media and the public as 
well with an average of (3.88). 

 Hence, the spokesperson was given full authority by his organization to respond to 
any potential queries or correct any further information with an average of (3.88). The 
ministry’s spokesperson has sufficient authority to be capable of addressing mass 
communication and media during crises with an average of (3.86).  

 Accordingly, the spokesperson is committed to credibility principle and not to falsify 
the facts with an average of (1.79). Social media platforms and various news access 
have played an essential role in verifying official spokesperson statements. It can be 
said, that the official spokesperson statements became more credible and transpar-
ent because of information source diversity in our contemporary life. 

 The spokesperson was not capable of creating a database for media professionals 
and related persons with an average of (2.29) due to various considerations including 
potential deficiencies in the performance of public relations officers as they were fo-
cused on interacting with a risen events without taking into account the importance of 
strategic planning for the organization. Thus, creating a database was not recog-
nized. Such of this database is necessary to be created and categorized with crisis 
and main key events that challenged the organization since its creation. It might be 
understood, that staff shortage in the public relations department may undermine the 
organization's efforts towards understanding the necessity of creating a strategic da-
tabase.  

 In conclusion, the spokesperson does understand the characteristics of the public, 
society, and the media with an arithmetic average of (2.67). This is due to their ac-
cumulation of experiences and ability to distinguish between the advantages of each 
mass communication platform to maximize more outreach for his organization's me-
dia message. Hence, one should recognize that the majority of these spokespersons 
have a clear vision to reach their target audience thought mass communication plat-
forms as they have already practiced the media profession in related authorizes. 
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Strategies for Dealing with Mass Media Among 
Speakers in Saudi Ministries  

(A Survey Study on a Sample of Official Speakers) 
  

Abstract 
The present study mainly aims to identify key media strategies used by Saudi 
ministries spokesmen in dealing with the components of mass media communi-
cations. Several minor objectives have been set as follows: 

 How fast is the spokesperson responded to the inquiries of media and the 
public? And to what extent could he address any possible dispute or disa-
greement that might arise between his ministry and the media?  

 To what extent could the spokesperson cooperate with the related authori-
ties?  

 To what extent does the spokesman rely on mass communication tools to 
deliver his media message to the media and the public as well?  

 To what extent does the spokesperson have full authority to respond to any 
queries or correct any related information? 

 How committed is the spokesperson to the objectivity principle in his presen-
tations? 

 To what extent does the spokesperson able to create a database for media 
professionals and related persons? 

 To what extent does the spokesperson understand the characteristics of the 
public, society and the media? 

Research Methodology  

This paper utilizes a survey as a research method that carried out to achieve its main 
objectives.  
Date collection 

The researcher utilizes an electronic questionnaire to obtain the required data in line with 
study objectives. The mentioned electronic questionnaire was prepared and conducted 
to cover the main objectives of the present study. 
Sampling  

The study sampling covers all media spokesmen in Saudi ministries, which shapes a 
sample size of (42) spokesmen, with averaged age of (44) years old, and averaged ex-
perience years of (16) years. A set of results has been achieved throughout the field 
study. The most important results are as follows: 

 It has been shown that the spokesman has a fast response to the inquiries of media 
and the public with an average of (4.19). As the official ministries and related authori-
ties recognize the importance of information transmission to the public and mass 
communications as quickly as possible to prevent the spread of rumors by outsider 
parties. Thus, the spokesmen were keeping in full communication with the media and 
public throughout all related mass communication platforms. 
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Social Media Usage among Saudi Students : A Case 

Study of Public Universities in Riyadh 
 

Abstract 
This study seeks to identify the usage trends of social media; represented by 
YouTube, Facebook, Twitter and Keek; among public university students, both 
male and female, in the city of Riyadh, and to identify the major topics of interest 
searchedUsing the methodology of the media survey, the questionnaire tool, 
and applied to a sample of (1046) single sample method available, distributed to 
a number of Saudi government universities in Riyadh. The study reached a 
number of results, the most important of which are: 

An important result that emerged from the analysis of 1049 questionnaire re-
sponses was that the vast majority of the study sample uses social media on a 
regular basis, spending an hour to three hours daily to obtain information. In 
addition, it showed that females were more active than males in using these 
platforms. YouTube was shown to be the preferred platform of the individuals of 
the study sample, and the most used by them to obtain information, followed by 
Twitter, Keek, and finally Facebook. However, Twitter was the most essential 
platform in the opinion of the respondents, followed by YouTube, Facebook and 
finally Keek. 

Concerning the topics searched for by the study sample on a regular basis, it 
was shown that entertainment related topics ranked first, followed by social is-
sues, and in third place, cultural, technical and religious issues. As for the topics 
searched for on an occasional basis, they were sports related, followed by 
women's affairs, and then political issues. Economic issues were the least 
searched for topics in social media by the study sample. 

Moreover, the results showed that groups who were older and more educated 
tend to follow political and economic issues, while the younger youth tend to 
follow entertainment and sports topics. 

Keywords: YouTube, Twitter, Facebook, Keek, social media, public university 
students, Riyadh, Saudi Arabia. 
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Contents of Participatory Video Sites on the subject 

of Woman's Empowerment  Applied to Saudi 

Woman's Car Driving 
 
 
 
 

Abstract 
 

Based on the roles played by social media which include the introduction of var-

ious societal issues as well as being a platform for reproducing and publishing 

of media content whether created by private individuals or by institutions; this 

study aims to reveal the content approach related to women's empowerment  

cause  uploaded on the participatory videos site "YouTube" , applied on the 

subject of Saudi women driving. 

This is an analytical descriptive study. The sample of the study was conducted, 

using a comprehensive inventory method of all the videos uploaded on 

"YouTube" which reached  200, addressing the topic of Saudi women driving. 

The study monitored  the related videos for one month after the official royal 

decree was declared. 

The study findings are: 

 The majority of the "YouTube" videos uploaded after the decree regarding 

Saudi women driving were local due to the fact that the decree is an internal 

and local affair of Saudi society in particular. 

 "Snapchat" published on "YouTube"  surpassed all other types of  social 

media forms that were created by individuals. This demonstrates how indi-

viduals benefited from technology to express themselves and to voice their 

attitudes. 

 Celebrities men and women were the most advocate of women's driving.  

The findings of the study strongly emphasize the progress and openness that 

the Saudi society has achieved and its rapid acceptance of enlightened ideas 

that aim at promoting development to the country.  A development that cannot 

take place without the cooperation of everyone, men and women, in support of 

the state's efforts to crystallize a vision with a brighter future. 
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Ethical System and Social System: Reading in 
Contemporary Theoretical Trends 

 

 
Abstract 

 
The study examines the contribution of value determinism theory (VDT) in un-

derstanding the ethical system’s relation with the social system on different lev-

els and the relation between media and other sub-systems such as the legal, 

the legislative and the economic.  The study presents an epistemological read-

ing of three normative theories in media: social responsibility theory, communi-

tarianism with its branches (ethics of being and communitarian media ethics) 

and value determinism theory.  The study advances a model for the study of 

media ethics that rests on three levels: moral thought, conscience and contem-

porary media practices. The model is based on a structural connection among 

levels of analysis that make is possible to understand media ethics in the con-

text of ethical theory and larger contexts of values and meanings. 
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Standards for Organizing Events in Public Relations 

Departments in Saudi Universities 
(A Comparative Descriptive Study on a Sample of Public Relations 

Practitioners in Public and Private Universities) 
 

Abstract 
This study seeks to explore the standards of public relations’ administrations in 

the Kingdom of Saudi Arabia, in which they organize their events and activities. 

Through a descriptive and comparative study, the researcher applied his study 

on the Saudi educational institutions represented by the Saudi public and pri-

vate universities. This study has been applied on a sample consisted of 300 

respondents distributed between (150) respondents from the public relations’ 

practitioners in the governmental sector, which represented by the universities 

of (Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, King Saud University, 

Majmaah University, Princess Nourah bint Abdulrahman University, and Prince 

Sattam bin Abdulaziz University), and (150) respondents from the public rela-

tions’ practitioners in the private sector, which represented by the universities of 

(Dar Al Uloom University, Prince Sultan University, Al Yamamah University, Ar-

ab Open University, and Alfaisal University). 

The results of the study showed that the differences between the public rela-

tions’ administrations in the public and private sectors in terms of the  activities 

in which they organize  have been as the following:  the activities of  ( confer-

ences) category ranked first ( 72.3%) followed by ( symposiums) category 

(65.7%), and followed respectively by the activities of (exhibitions) category 

(56.3%).  In terms of the goals that the public relations’ administrations seek to 

achieve from organizing their events, the study indicated that  the goal of “ im-

proving the image of the institution” ranked first (93%), followed by the goal of 

“enhancing the relations between the institution and its audience” (84%), and 

followed respectively by the goal of “ attracting new customers” (67.3%). Re-

garding the extent to which the public relations could follow specific standards 

when implementing their activities and events, the findings showed that  public 

relations in the public sector came first  (89.3%), followed by the private sector 

(78%).   
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The Role of Saudi Media in Confronting 
Contemporary Challenges Facing Saudi Family 

(A Field Study in the City of Jeddah) 
 
 

Abstract 
 

The research aimed to identify the challenges facing the Saudi family, detect the 

role of the media in addressing these challenges from the perspective of hus-

bands and wives and introduce suggestions to reinforce the role of the Saudi 

media in addressing the current challenges facing the Saudi family. In order to 

achieve these goals, the descriptive method was used. The questionnaire was 

the tool of the study. It has been  applied to a group consisting of (257)  Saudi 

husbands and wives who live in Jeddah. The research resulted in recognizing a 

list of challenges facing the Saudi family consisting of 60 phrases. It  also found 

that husbands and wives believe that the  role played  by  media in addressing 

current challenges facing the Saudi family from their point of view was scored  

(sometimes). 

In the light of the results, the research introduced a set of recommendations and 

suggestions. 

Keywords: Saudi Media, Contemporary Challenges, Saudi Family. 
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