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ــل   " ــل اهــــولو   ضــــايا اهليناــ دوز وســــالى اهلواالــــى ايف لنــــالو ي بيناــ

دزاسل ماداىال لوى لايل مً طالب  امعيت أو اه ـس  واملوـم   -"املشلدامل

 لبداهعزيز

اه اه اهوطياـل اهـيت بعلشـَا املـواد امل ـوزش امليشـوزش لوـى ا شـا ا          

 دوهل اإلمـازا  اهعس اـل   " اىشلجساو" اهسمسال هونيظنا  ا لومال  لطباق 

 امللحدش

ــالو    ــى ايف لنـ ــ  اهلواالـ ــل اهعس اـــل ي مواوـ ــًا اهفاشـــبون"-اهوغـ -" أمنوذ ـ

Facebook 

األيــديوهو و هليظــاه  -اه ــوزش اه ــحفال ودوزٍــا ي اإل ــَاز  ســاناالال

 دزاسل كافال –" دالش"

دزاسـل بطبا اـل لوـى     -ايفحرتاق اهيفشـو هـد  رازسـو اهعالوـا  اهعامـل      

 امليظنا  اهشعوديل اهعامل واخلاالل

دوز اه ـــحجل اعامعاـــل ي ىشـــس اهـــولو اهشـــااحو  املنولـــل اهعس اـــل       

 حتواوال ه حافل آفاق عامعل املوم خاهددزاسل  - اهشعوديل

حتواــى كافــو لوــى اــال   -اهلجازيــل وا افــل ا لنــ  اهشــعود  اإللالىــا  

 جمنولا  مً اإللالىا 

لـــب  ـــبلل اإلىرتىـــ  هـــد   اهشـــسالواملـــةاسش ي بعزيـــز اهشـــوون اهعوامـــى 

 دزاسل ماداىال-اعنَوز اهشعود  

 وبـويرت فـاص  ـون     ـبللى أطس معاعـل اهيببـل اإلهلرتوىاـل امل ـسيل لوـى      

 هو ضايا ا لنعال

 اهعاهومعاعل اه حافل اهشعوديل اهوزوال واإلهلرتوىال ه ضايا اهلعواه 

 ٍرا اهعدد  سلايل  سكل املسالو
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جمل١ً ايعطب١ٝ يإلعالّ ٚاالتصاٍ، زٚض١ٜ ع١ًُٝ سته١ُ َتدصص١ باايحخٛ  ٚايسضاغاايف يف زتاااليف امعاالّ ٚاالتصااٍ      ا (1

 .امْػاْٞ مبدتًف فطٚع٘

 .غعٛز، ايطٜاض، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تصسض اجمل١ً عٔ ادتُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلعالّ ٚاالتصاٍ ظاَع١ املًو (2

تٓؿااط اجملًاا١ ايحخااٛ  ٚايسضاغااايف ٚاملكااااليف ايعًُٝاا١ ًَٚدصااايف ايطغااا٥ٌ ايعًُٝاا١، َٚطاجعااايف ايهتاا  يف نافاا١ فااطٚ           (3

 .امعالّ ٚاالتصاٍ

 .ختضع مجٝع املٛاز املكس١َ يًُج١ً يًتخهِٝ ايعًُٞ املتدصص (4

 :يكٛاعس ايٓؿط ايتاي١ٝ تكحٌ ايحخٛ  ٚايسضاغايف يًٓؿط باجمل١ً، ٚفكًا (5

يف ايكضاٜا امعالَٝا١ ايات تتبًا      امصتًٝع١ٜإٔ ٜهٕٛ ايحخث َهتٛبًا بًغ١ عطب١ٝ غ١ًُٝ، ٚتكحٌ األعا  بايًغ١  . أ

 .شيو

 .إٔ ٜهٕٛ ايحخث أٚ ايسضاغ١ يف أحس زتااليف ٚفطٚ  امعالّ ٚاالتصاٍ . ب

 .نثط َٔ ثال  غٓٛايفإٔ ٜتػِ ايحخث بادتس٠ ٚاألصاي١، ٚأال ٜهٕٛ قس َض٢ ع٢ً إعسازٙ أ . يف

 .إٔ ٜعتُس ايحاحث األغؼ ايع١ًُٝ يف ناف١ خبٛات٘ ٚإٔ ٜتحع قٛاعس ايتٛثٝل ايعًُٞ املػتدس١َ باجمل١ً   .

أال تعٜس عسز صفخايف ايحخث أٚ ايسضاغ١ عأ سػاص صافخ١  مباا يف شياو املًداص ٚادتاساٍٚ ٚايطغاّٛ ايحٝاْٝا١           ج. 

 (.ٚاملالحل ٚاملطاجع

 .أخط٣ ٝس ايسضاغ١ يًٓؿط أٚ قس غحل ْؿطٙ يف ج١ٗأال ٜهٕٛ حايٝا ق ح. 

ُٜعس ايحاحث عٓٛاْص ًَٚدصص يحخث٘ بايًغتص ايعطب١ٝ ٚامصتًٝع١ٜ يف حسٚز   .ر  .ن١ًُ يهٌ َُٓٗا 333إٔ 

 .Word "إٔ ٜطغٌ ايحخث أٚ ايسضاغ١ يف ًَف "ٚٚضز ز. 

 .تطغٌ يًحاحث سؼ ْػذ ٚضق١ٝ َٔ ايعسز املؿاضى فٝ٘  .ش

اغاايف املٓؿاٛض٠ باجملًا١ تعا  عأ ضأٟ أصاخابٗا ٚال تعا  بايضاطٚض٠ عأ ضأٟ ادتُعٝا١، ٜٚتخُاٌ َ يفٖٛاا             ايحخٛ  ٚايسض (6

 .املػ ٚي١ٝ نا١ًَ عٔ صخ١ ٚزق١ املعًَٛايف ٚاالغتٓتاجايف

تٛجاااااا٘ املطاغاااااااليف ارتاصاااااا١ باجملًاااااا١ إا ض٥ااااااٝؼ ٦ٖٝاااااا١ ايتخطٜااااااط عًاااااا٢ اي ٜااااااس اميه ْٚااااااٞ ارتااااااا  باجملًاااااا١        (7

(majalatsamc@gmail.com) ٞأٚ ايعٓٛإ اي ٜسٟ اآلت ،:  

 ٚاالتصاٍاجمل١ً ايعطب١ٝ يإلعالّ 

 قػِ امعالّ -جاَع١ املًو غعٛز 

 11451 ايطٜاض 2456 . ب 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

جع ٚاهلٛاَـ يف ْٗا١ٜ ايحخث أٚ ايسضاغ١ بأضقاّ َتػًػ١ً حػ  تػًػٌ امؾاض٠ إيٝٗاا يف ثٓاٜاا   تطصس املطا

" ايااصٟ تعتُااسٙ زٚضٜاا١ ايصااخاف١   End Notes ايحخااث أٚ ايسضاغاا١، ٖٚااٞ ايبطٜكاا١ املػااُاٙ "اهلااٛاَـ األخاا ٠   

، ٚزٚضٜاااااااااااااا١ َعًااااااااااااااِ ايصااااااااااااااخاف١   Journalism & Mass Communication Quarterly ٚامعااااااااااااااالّ

 ، ٚبعض اجملاليف ايعطب١ٝ.Journalism & Mass Communication Educator ّٚامعال

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com


 

 

 5 

 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 امؾاض٠ األٚا يًُطجع:

 نتاب:

املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥(، عٓٛإ ايهتاب فتح قٛظ )َد١ٜٓ ايٓغز ْكطتني: ايٓاعز فاص١ً، صـ١ٓ ايٓغـز القـ م    اصِ  -

 ايكٛظ( فاص١ً، رقِ ايضفح١ َضبٛقًا ب ظ أٚ ظ ظ.

 َثاٍ:

 .23(، ظ2015عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، اإلع ّ يف عضز ايعٛمل١ )ايزٜاض: ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓغز، 

 ١ٜ:عث يف زٚض

اصِ املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥( فاص١ً، فتح ع َـ١ نٓضـٝط نعٓـٛإ ايبحـث أٚ ايدراصـ١ القـ م ايتٓضـٝطن فاصـ١ً،          -

اصـِ ايدٚرٜــ١ ٚرقـِ اإًــ١ الٕ ٚ ــد فـتح قــٛظ )ايغــٗز أٚ ايفضـٌ ٚايضــ١ٓ القـ م ايكــٛظ( ْكطــتني: أرقـاّ ايضــفحا  ايــ         

 صفحانٗا الٕ ٚ د  َضبٛق١ بـ ظ أٚ ظ ظ.ٜغغًٗا ناٌَ ايبحث فاص١ً، رقِ صفح١ اإلعار٠ أٚ 

 َثاٍ:

(: 2005عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، نايضـحاف١ يف عضـز ايعٛملـ١ن، اإًـ١ ايعزبٝـ١ يوعـ ّ ٚا نضـاٍ، ايعـدد األٍٚ، )ْـٛفُ            -

 .33، ظ 30 – 25

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ ايتاي١ٝ َباعز٠:

 )نطبل يف حاي١ ايهتب ٚايبحٛث(

 ١ أٚ ايضفحا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ.املز ع ايضابل فاص١ً، رقِ ايضفح .1

 َثاٍ:

 .24 – 22املز ع ايضابل، ظ ظ  .2

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ َٚا بعدٖا:

 )يف حاي١ عدّ ٚرٚدٖا َباعز٠(

 اصِ ايعا١ً٥ يًُؤيف فاص١ً، رقِ ايضفح١ أٚ ايضفحا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ. .1

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ظ  .2

 يًُؤيف ْفض٘ صبكت اإلعار٠ اليُٝٗا:ٚيف حاي١ ٚ ٛد أنثز َٔ َز ع 

اصِ عا١ً٥ املؤيف فاص١ً، ايه١ًُ األٚىل َٔ ايعٓٛإ أٚ  ش٤ َٓ٘ َتبٛعًا بث ث ْكـا  دالـٌ نٓضـٝط ن...ن فاصـ١ً، رقـِ       .3

 ايضفح١ أٚ ايضفحا  َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ.

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ناإلع ّ ...ن، ظ  .4

 اإلعار٠ يًُزا ع األ ٓب١ٝ:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyتبـع ْفضـ٘ يف دٚرٜـ١ ايضـحاف١ ٚاإلعـ ّ      ٜضـتددّ األصـًٛب امل  

 .AEJMCاي  نضدرٖا مجع١ٝ نعًِٝ اإلع ّ ٚايضحاف١ األَزٜه١ٝ 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل ثنيان بن نايفأ. د. 

  ًؼاجمل ض٥ٝؼ
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 ايط٥ٝؼ ْا٥ 

محمد سليمان األحمد. د  
 املاٍ أَص

 د. علي دبكل العنزي

 د. سعود صالح كاتب

 د. عبداهلل عبداملحسن العساف

 د. عهود سلطان الشهيل

 أ. حيالن فيصل بن لبده

 أ. ماجد بن عبداهلل الجريوي
 إزاض٠ عضٛ زتًؼ

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc.ksu.edu.sa 
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ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا  ٚغا٥ٌزٚض "
زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طالب جاَعت -"ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 ايكط٣ ٚاملًو عحسايععٜع أّ

 د.اسامة بن غازي زين املدني
املٓؿٛض٠ ع٢ً املٛاز املصٛض٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ ايت تعهػٗا اي 

ه١َٝٛ بتبحٝل " اذتًُٓظُايف ياذتػابايف ايطمس١ٝ 
 ايعطب١ٝ املتخس٠ اْػتجطاّ" بسٚي١ امَاضايف

 د.أحمد فاروق رضوان  و    د. شريين على موسى
-ايًغ١ ايعطب١ٝ يف َٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ  

 Facebook-"ايفٝػحٛى أمنٛشجًا" 

 أ. محمد محمود املشايخو   د. عبد امللك ردمان الدناني  
 

 الثالث والعشرونالعدد 
 هـ1441رمضان  -م0202 مايو

 تكسِٜ
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 امعالْايف َٔ زتُٛعايف ثال  ع٢ً نٝفٞ
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ايعٛاٌَ امل ثط٠ يف تععٜع ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ع  ؾحه١ 
 اغ١ َٝسا١ْٝزض-امْ ْت يس٣ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ 

 لبدة بن سلمان. د
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 تقديم
 

 
تػتُط ادتُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلعالّ ٚاالتصاٍ يف خس١َ ايتدصص َٔ خالٍ اغٗاَٗا 

يف زعِ ايحخث ايعًُٞ يف اجملااليف شايف ايعالق١، ٚإا جاْ  اغتُطاضٖا يف زعِ اجمل١ً، تٓظِ 

١ عسزا َٔ ايفعايٝايف ٚاألْؿب١ األخط٣، ٚيف َكسَتٗا َ متطٖا ايػٟٓٛ ايصٟ ادتُعٝ

عكسيف ايٓػد١ ايثا١َٓ َٓ٘ أٚاخط ؾٗط ف اٜط املاضٞ، ٚنإ امل متط ايصٟ عكس حتت عٓٛإ 

" َٓاغح١ ممتاظ٠ يًكا٤ أغاتص٠ ٚباحثص َٔ شتتًف 2333"امعالّ ٚايت١ُٝٓ يف ض٤ٛ ضؤ١ٜ 

عسزا َٔ األٚضام ٚاألعا  ايع١ًُٝ، ٚأغُٗٛا يف إثطا٤ ايٓكاؾايف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايصٜٔ قسَٛا 

  حٛهلا. 

تػع١ ستاٚض ٖٞ: امعالّ ٚايت١ُٝٓ: األزٚاض ٚاملتبًحايف ٚايتخسٜايف، زٚض  تضُٔ امل متط

امعالّ َٚػ ٚيٝات٘ يسعِ بطاَج ايتخٍٛ ٚايطؤ٣ ايٛط١ٝٓ، زٚض امعالّ يف بطاَج 

، امعالّ احملًٞ ٚإعالّ املٓاطل ٚاألزٚاض املتٛقع١ ايتدصٝص ٚقضاٜا ختصٝص قبا  امعالّ

يف ايت١ُٝٓ، ايعالقايف ايعا١َ ٚخبط ايت١ُٝٓ ٚايطؤ٣ ايٛط١ٝٓ ٚجصب االغتثُاض، محاليف 

ايتٛع١ٝ ايعا١َ يف اجملااليف ايت١ُٜٛٓ، املضاَص ايت١ُٜٛٓ يف ٚغا٥ٌ امعالّ ايتكًٝس١ٜ 

١ٜ، ٚأخ ًا االجتاٖايف ايٓظط١ٜ اذتسٜث١ ٚادتسٜس٠، زٚض امعالّ يف َٛاج١ٗ األظَايف ايتُٓٛ

 .حٍٛ زٚض امعالّ يف ايت١ُٝٓ

أَا ٖصا ايعسز ايثايث ٚايعؿطٕٚ َٔ اجمل١ً فٝختٟٛ ع٢ً زتُٛع١ َتٓٛع١ َٔ 

ايحخٛ  ٚايسضاغايف ايت تٓاٚيت ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ امجتُاعٞ ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا 

ػابايف ايطمس١ٝ يًُٓظُايف اذته١َٝٛ، ٚايًغ١ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚايكِٝ ايٛط١ٝٓ يف اذت

ايعطب١ٝ يف َٛاقع ايتٛاصٌ امجتُاعٞ، ٚغُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصخف١ٝ ٚتٛظٝفٗا َٔ قحٌ 

"زاعـ"، ٚاالح ام ايٓفػٞ ملُاضغٞ ايعالقايف ايعا١َ، ٚزٚض ايصخف ادتاَع١ٝ يف 

ُتع، ٚايعٛاٌَ ْؿطايٛعٞ ايػٝاحٞ باملًُه١، ٚامعالْايف ايتجاض١ٜ ٚعالقتٗا بثكاف١ اجمل

 امل ثط٠ يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ع  امْ ْت.

 رئيس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 

 

 
 

التواصااااااااااال  وساااااااااااائلدور "

االجتمااااااااااة     همياااااااااة 

الااااااوة   الااااااا ا التهميااااااة  

 "املشتدامة
دراسة ميدانية ةلى ةيهة مو طالب جاامع   

 أم الارى وامللك ةبدالعز ز

  
 بن غازي زين املدني د.اسامة

 جاَع١ أّ ايكط٣ - قػِ امعالّ  –اغتاش َؿاضى 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
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 ملخـــص

 

ٌ    يفايسضاغ١َؿه١ًتتُثٌ ايتٛاصاٌ   نؿف ٚتٛصٝف ايسٚض ايصٟ تكاّٛ با٘ ٚغاا٥

االجتُاااعٞ يف تُٓٝاا١ ايااٛعٞ بكضاااٜا ايتُٓٝاا١ املػااتسا١َ يااس٣ ايؿااحاب ادتاااَعٞ        

اجتاٖايف طالب ادتاَعاايف ضتاٛ تٓااٍٚ    ع٢ًايتعطف١ اا سضاغاي ٗسفتايػعٛزٟ، ٚ

عًاا٢  ٚاعتُااس ايحخااث  .ٝاا١ املػااتسا١َ كضاااٜا ايتُٓٚغااا٥ٌ ايتٛاصااٌ  االجتُاااعٞ ي  

دتُااااع نااااأزا٠  تحٝإ َاااآٗج املػااااة بايعٝٓاااا١،  ٚمتثًاااات األزٚايف يف اغااااتُاض٠ االغاااا  

َحخاااٛ  َااأ ايؿاااحاب ادتااااَعٞ    433ٚمت اختٝااااض عٝٓااا١ عُسٜااا١ قٛاَٗاااا   ايحٝاْاااايف، 

  ٔ جاَعاا١ املًااو عحاااس    -املهطَاا١  مبهاا١ أّ ايكاااط٣   جاَعاا١  تجاااَع  ايػااعٛزٟ َاا

اا تأنٝاس ٚجاٛز    ايسضاغا١  ٚقس خًصات  ايػعٛز١ٜ،  طب١ٝايع ( باملًُه٠١ايععٜع ظس

عالق١ اضتحاط١ٝ شايف زالي١ إحصا١ٝ٥ بص َعسٍ تعطض ايؿاحاب ادتااَعٞ ايػاعٛزٟ    

عًاا٢  ايتُٓٝاا١ املػااتسا١َ يٛغااا٥ٌ ايتٛاصااٌ االجتُاااعٞ َٚػاات٣ٛ ٚعااِٝٗ بكضاااٜا     

 تهٜٛٔ خًف١ٝ عٔ قضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ االجتُاعٞ متثًت يف

 "يًخصاااٍٛ عًااا٢ َعًَٛاااايف بؿاااإٔ قضااااٜا ايتُٓٝااا١ املػاااتسا١َ"      ( ٚاي تٝااا  األٍٚ 

يتعااطف عًاا٢ ٚجٗااايف ايٓظااط املدتًفاا١ حااٍٛ قضاااٜا ايتُٓٝاا١   ا، ٚ" ثاااْٞ(اي تٝاا  اي 

اي تٝ  ايطابع " ٜتٝة ياٞ حطٜا١ اياطأٟ ٚايتعاح       يف، ٚ (اي تٝ  ايثايث املػتسا١َ"

 ١.تساَٚايتعًٝل ٚاذتٛاض حٍٛ قضاٜا ايت١ُٝٓ املػ
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 :متهيد
دٚر قـٛرٟ يف ايتثكٝـف ٚ عـٌ األفـزاد ٚاإتُعـا       بـ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نكّٛ 

١َ يف أنثــز ٚعٝــًا حــٍٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َا ٚاؿا ــ١ الىل املشٜــد َــٔ أ ــا  ا صــتدا    

ٚنغــعٝع ايغــباب عًــ٢ ايعُــٌ مــٛ ايتغــٝب ٚؼكٝــل َضــتكبٌ أنثــز          ٚا صــتٗ ىاإلْتــا  

مبعـزد إٔ   ،ٕ ايغباب ِٖ أصاظ ٚقٛر ايتغٝب َٔ أ ٌ ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ أ ، نُااصتدا١َ

ٜتعزف ايغباب ع٢ً طبٝع١ ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ ٚايكغـاٜا املزنبطـ١ بٗـاا ٜهتضـبٕٛ ايثكـ١ مـٛ         

نهُٔ أُٖٝـ١ دٚر ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ     ٚ ،ٚؼكٝل أٖداف ا صتدا١َايعٌُ املٓاصب 

ا بــٌ  نضــتٗدف ف٦ــ١ َعٝٓــ١ َــٔ ايغــباب يف ايتٛعٝــ١ حــٍٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ يف أْٗــا  

 مجٝع َٔ ٜضتددَٕٛ نًو ايٛصا٥ٌ َٔ أفزاد اإتُع.

  ّ إٔ ٚصـــا٥ٌ  اىل (1)ٚأعـــار  ْتـــا٥ر املـــؤ ز ايـــدٚيٞ يًتعًـــِٝ َـــٔ أ ـــٌ َضـــتكبٌ َضـــتدا

يف دعِ ايٓكاش ٚنٛ ٝ٘ ايزأٟ ايعاّ ٚنغعٝع ايغـباب   ًاقٛرٜ ًاايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نًعب دٚر

ميهـٔ  ، ٚع٢ً انتضاب ايٛعٞ ٚنغٝب صـًٛنٝانِٗ مـٛ َٛا ٗـ١ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ      

ــاٜا         ــٍٛ ايكغـ ــا   حـ ــار ٚاملكـ ــز األلبـ ــاعٞ يف ْغـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــٔ ٚصـ ــتفاد٠ َـ ا صـ

 (2) تعًك١ بايت١ُٝٓ املضتدا١َ َثٌ ايتحهِ يف املدًفا  ٚالدار٠ املٛارد املا١ٝ٥.ٚاملغه   امل

اصـتدداّ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ    اـاص١ بتعشٜش ٚيف ٖذا اإلطارا ظٗز  ايعدٜد َٔ املبادرا  

عًـ٢ صـبٌٝ املثـاٍا د ندعـني نطبٝـل      ٚ .ا  تُاعٞ يتٛع١ٝ ايغباب بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ   

ا٤ن عًـ٢ ايفٝضــبٛى نُعتُـع َعــزيف باُٖٝـ١ ايب٦ٝــ١ ايٓ ٝفـ١ ناحــد     نأْضـار ايب٦ٝـ١ اـغــز  

حٝــث  ،َــا ٜشٜــد عًــ٢ ًَٝــْٛٞ َغــارى ٚ ــذب ٖــذا ايتطبٝــلأٖــِ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ 

ٜضُح ايتطبٝل يًُغارنني باإلط ع ٚطزح َٛاقفِٗ ايب١ٝ٦ٝ عًـ٢ صـفحتِٗ اـاصـ١ ٚنـٛفب     

يكغـ١ٝ بايدردعـ١ َٚغـارن١ املعًَٛـا      ايفزص١ ألصحاب اآلرا٤ املتغاب١ٗ َٔ ايغباب حٍٛ ا

 (3).ٚاألفهار

عًُٝـــــ١ فتُعٝـــــ١، الىل الحـــــداث نغـــــٝب عـــــاٌَ يف     يايتُٓٝـــــ١ يف  ٖٛزٖـــــا   ٚنٗـــــدف

ــع، نُــــا نٗــــدف الىل ؼزٜــــو اإتُــــع، ٚنفعًٝــــ      ، ٚدفعــــ٘ ألٕ ٜتكبــــٌ ايتغــــٝب،   ٘اإتُــ

 ًا، تُاعٝـــ ا ًاثكافٝـــ  ًالطابـــ إْٗـــا نعـــد  ٚبـــذيو ف ،٤ٜٙٚكـــّٛ بـــ٘ ٜٚتحُـــٌ نهايٝفـــ٘ ٚأعبـــا    

ــادٜا ــاًَ  ًاصٝاصـــٝ ًا،قتضـ ــٌ نًـــو ايكٓاعـــا       ٜ٘ـــتِ نٛ ٝٗـــ  عـ ــع إلقٓاعـــ٘ ٚؼٜٛـ الىل اإتُـ

  ٚ ــ١،  ــِ الىل صــــًٛنٝا  ٚأْغــــط١ ٚاقعٝــ ــا  ثــ ــ١ قــــد الىل َفــــاِٖٝ ٚالدرانــ أصــــبحت ايتُٓٝــ

ٚ  ميهـــــٔ ؼكٝـــــل  ،املضــــتدا١َ قغـــــ١ٝ هـــــب ا ٖتُـــــاّ بٗـــــا َــــٔ لـــــ ٍ اإتُعـــــا   
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ا  ايغـــــباب دالـــــٌ اإتُـــــع أٖــــدافٗا ال  َـــــٔ لـــــ ٍ نغـــــٝب َفـــــاِٖٝ َٚعــــارف َٚٗـــــار  

بطزٜكـــــــ١ َتٓاصـــــــك١ َٚتهاًَـــــــ١ ـدَـــــــ١ قغـــــــاٜا ايتُٓٝـــــــ١ املضـــــــتدا١َ يف اؾٛاْـــــــب  

 ا  تُاع١ٝ َٓٗا ٚا قتضاد١ٜ ٚايضٝاص١ٝ.

ــ١      ــذٙ ايدراصــ ــع٢ ٖــ ــٛع، نضــ ــذا املٛعــ ــ١ ٖــ ــزًا ألُٖٝــ ٔ ْٚ ــ ــ ــف عــ ــدٚر  اىل ايهغــ ايــ

ــت   َــــٔ  دا١َايــــذٟ نًعبــــ٘ ٚصــــا٥ٌ ايتٛاصــــٌ ا  تُــــاعٞ يف ايتٛعٝــــ١ بكغــــاٜا ايتُٓٝــــ١ املضــ

َفـــزد٠   400ايغـــباب اؾـــاَعٞ ايضـــعٛدٟ قٛاَٗـــا     لـــ ٍ ؼًٝـــٌ اصـــتعابا  عٝٓـــ١ َـــٔ     

 َٔ املضتددَني يغبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.  

 
 الدراسات السابقة:

بعٓٛإ: اصتدداّ نهٓٛيٛ ٝا  (4) دراص١:  .1

ٞ ايغباب حٍٛ قغاٜا عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف لًل ٚنانٝد َعارف ٚٚع

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف عزم أفزٜكٝا.

ــاعٞ      ــٌ ا  تُــ ــبها  ايتٛاصــ ــ١ عــ ــد٣ َ ٥ُــ ــاف َــ ــ١ الىل اصتهغــ ــدفت ايدراصــ ٖــ

ــا،       ــزم أفزٜكٝـ ــتدا١َ يف عـ ــ١ املضـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــباب بكغـ ــٞ ايغـ ــ١ ٚٚعـ ــد َعزفـ ــا٤ ٚنانٝـ يف بٓـ

ــ١ اؿايــــ١،    ــع ٚٚاصــــتددّ ايبحــــث املــــٓٗر ايتعــــزٜا ٚايٓــــٛعٞ عًــــ٢ دراصــ نهــــٕٛ فتُــ

ــني    ا ــا بـ ــتددَٞ اإلْ ْـــت )َـ ــٞ َضـ ــباب األَزٜهـ ــٛع ايغـ ــٔ فُـ ــاّ(  24-18يبحـــث َـ عـ

َــٔ يٟٚ حضــابا  ايفٝضــبٛى. أَــا ايعٝٓــ١ ايفعًٝــ١ فكــد نهْٛــت َــٔ ال ــزا٤ دراصــ١ حايــ١            

ــ١(، د      ــتدا١َ ايب٦ٝٝــ ــ١ ٚا صــ ــتغبا  املٓالٝــ ــتدا١َ )ايــ ــ١ املضــ ــاٜا ايتُٓٝــ ــ١ قغــ ــ٢ َعاؾــ عًــ

ــ١:   ــتدداّ األدا٠ ايتايٝــ ــا  باصــ ــٌ ايبٝاْــ ــٛن     ؼًٝــ ــزٚع نبٝــ ــُٔ َغــ ــ١ٝ عــ ــا  ايكٝاصــ ايدراصــ

ايتحكــــل   -يوْ ْــــت ٚاؿٝــــا٠ األَزٜهٝــــ١، ٚنٛصــــًت ايدراصــــ١ الىل ايٓتــــا٥ر ايتايٝــــ١:       

َـــٔ فاعًٝـــ١ اصـــتدداّ عـــبها  ايتٛاصـــٌ ا  تُـــاعٞ نٛصـــ١ًٝ يبٓـــا٤ ٚنانٝـــد ٚعـــٞ          

ايغــــباب حــــٍٛ قغــــاٜا ايتُٓٝــــ١ املضــــتدا١َا ْ ــــزًا ألْٗــــا نتضــــِ با ْفتــــاح ٚاإلناحــــ١ أَــــاّ  

ــ ــٝ   إٔ حزٜـــــ١ ايٛصـــــٍٛ ٚاملغـــــارن١ يف      -ع َـــــٔ ايغـــــباب،  اؾُٝـــ أظٗـــــز  ايتحًـــ

ايٓكــــاش عــــ  عــــبها  ايتٛاصــــٌ ا  تُــــاعٞ صــــاِٖ يف سٜــــاد٠ ٚعــــٞ ايغــــباب حــــٍٛ         

ــٔ         ــ٢ َــ ــ  عًــ ــز فكــ ــا نكتضــ ــزًا ألْٗــ ــ١ ْ ــ ــتدا١َ ايب٦ٝٝــ ــ١ ٚا صــ ــتغبا  املٓالٝــ ــاٜا ايــ قغــ

 ايضفح١.ٜتغارنٕٛ ْفط ا ٖتُاّ بايضفحا  أٚ اإُٛعا  أٚ ايفعايٝا  ع  
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

بعٓٛإ: عث دٚر عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف سٜاد٠  (5) دراص١:  .2

 ٚعٞ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ: دراص١ اصتهغاف١ٝ

ــ١ اصــتدداّ عــبها      ٖــذٙ ٖــدفت  ايدراصــ١ ا صتهغــاف١ٝ الىل فحــط َــد٣ الَهاْٝ

ٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ، ٚاصـتددَت    ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نآي١ٝ قت١ًُ يتٛع١ٝ ايغباب بكغا

أثــز عــبها   حــٍٛايدراصــ١ ايتضــُِٝ ا صتهغــايف عــ  ال ــزا٤ اصــتط ع رأٟ اليه ْٚــٞ  

ٚنهْٛـت عٝٓـ١ ايدراصـ١     .ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف نٛعٝـ١ ايغـباب بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ       

 ع ايـزأٟ،  ٚفتا٠ د ػُٝعِٗ اليه ًْٚٝا عغٛا٥ًٝا ع  الرصاٍ اصتُار٠ اصتط ا( عاب783َٔ )

عـاّ د ال ـزا٤    23-18عـاب ٚفتـا٠ َتٛصـ  أعُـارِٖ بـني       25عارى َٔ بني أفزاد ايعٝٓـ١  ٚ

 -َكــاب   عــب٘ بٓا٥ٝــ١ َعٗــِ، ٚد ػُٝــع بٝاْــا  ايدراصــ١ باصــتدداّ األدٚا  ايتايٝــ١:         

املكابًـ١ عـب٘ ايبٓا٥ٝـ١ َـع فُٛعـ١ اي نٝـش، ٚد       -اصتُار٠ اصتط ع ايزأٟ اإليه ْٚٞ، 

أظٗز  ؼًٝ   ا رنبا  ٚ ـٛد ع قـ١    - ٍ ايتحًٝ   الىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ايتٛصٌ َٔ ل

َٛ ب١ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني نعزض ايغـباب يغـبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ ٚ ـٛ ايـٛعٞ       

ظٗـــز  قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ ايـــ  نضـــِٗ عـــبها   -بكغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ، 

%(ا 59%(اايتضـحز ) 73ايٓحٛ ايتايٞ: ايتغب املٓـالٞ )  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بٗا ع٢ً

%(. 7%(ا ثِ ْدر٠ املٝاٙ )22%(ا َٛا ١ٗ ايتًٛث )39ايب١٦ٝ اـغزا٤ )

بعٓٛإ: عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚاص انٝعٝا   (6)دراص١:  .3

عٞ ايتٛع١ٝ بايب١٦ٝ اـغزا٤: دراص١ اصتهغاف١ٝ يتاثب عبها  ايتٛاصٌ ا  تُا

 ع٢ً نٛع١ٝ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

دٚر عـــبها  ايتٛاصـــٌ ا  تُـــاعٞ يف نٛعٝـــ١ ايغـــباب   نغـــفٖـــدفت ايدراصـــ١ الىل 

ــ١ املضــتدا١َ  ــٌ ا صــ انٝعٝا  ا نضــاي١ٝ املضــتدد١َ يف     ،بكغــاٜا ايتُٓٝ باإلعــاف١ الىل ؼًٝ

 .)ايب٦ٝـ١ اـغـزا٤(   عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يتحكٝل ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ  

   ٞ ٚنهْٛـت عٝٓـ١ ايبحـث َـٔ ؼًٝـٌ       ،ٚاصتددَت ايدراص١ ايتضـُُٝني ايٓـٛعٞ ٚا صـتٓباط

قت٣ٛ نداٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع  عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نـٜٛ  ٚايفٝضـبٛىا   

عـاّ َـٔ    22عاب ٚفتا٠ َتٛص  أعُارِٖ أقٌ َـٔ   78باإلعاف١ الىل ع١ٓٝ بغز١ٜ نهْٛت َٔ 

ٚد ػُٝــع ايبٝاْــا  باصــتدداّ  . ٟ عــبها  ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ نــٜٛ  ٚايفٝضــبٛى  َزنــاد

 اصتُار٠ ؼًٌٝ احملت٣ٛ،   -األدٚا  ايتاي١ٝ: 
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ــ١     - ــز اد ايعٝٓ ــ١ َــع أف ــاب   عــب٘ ايبٓا٥ٝ ــٝ   الىل    .املك ٚد ايتٛصــٌ َــٔ لــ ٍ ايتحً

ـُـ  - -ايٓتــا٥ر ايتايٝــ١:  اعٞ نــٜٛ  أظٗــز  ايتحًــٝ   دٚر قــٟٛ يغــبها  ايتٛاصــٌ ا  ت

أظٗز  ايتحًٝ   ايه١ُٝ بـزٚس   -ٚايفٝضبٛى يف نٛع١ٝ ايغباب بكغ١ٝ ايب١٦ٝ اـغزا٤، 

( ثــِ  176.4( ثــِ ايــٓط ) 177.6اصــ انٝعٝا  انضــاي١ٝ أُٖٗــا: ايضــٛر٠ )المــزاف َعٝــارٟ      

ــارٟ    ــزاف َعٝـ ــدٜٛ )امـ ــار  ٚ(، 176.12ايفٝـ ــٛد  أعـ ــ١ ٚ ـ ــا٥ر ايدراصـ ــزض   ْتـ ــا  ايتعـ ارنبـ

اعٞ بُٓٛ ٚعِٝٗ حٍٛ قغـ١ٝ ايب٦ٝـ١ اـغـزا٤ ٚقبٖـا َـٔ قغـاٜا       يغبها  ايتٛاصٌ ا  تُ

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

بعٓٛإ: اصتدداّ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف نطٜٛز  (7) دراص١: .4

 َٓٗر َبتهز يغباب اؾاَعا  يشٜاد٠ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ.

تُــاعٞ نٛصــ١ًٝ ٖــدفت ايدراصــ١ الىل عــث فاعًٝــ١ اصــتدداّ عــبها  ايتٛاصــٌ ا    

َ  ،يتطٜٛز َٓٗر نعًُٝٞ َبتهز يتٛع١ٝ ايغباب بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ   املـٓٗر   تٚاصـتدد

طايـب ٚطايبـ١ بهًٝـ١ ايعًـّٛ ايب٦ٝٝـ١       123ٚنهْٛـت عٝٓـ١ ايبحـث َـٔ      ٚا رنباطٞ.ايتعزٜا 

ٚد نطٜٛز َٓٗر َبتهز قا٥ِ  .عاّ 22-19ظاَع١ يٛظ ألًٛظ َتٛص  أعُارِٖ َا بني 

١ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ فٝضــبٛى ٚاصــتدداَ٘ يف نٛعٝــ١ ايطــ ب بكغــاٜا ايتُٓٝــ١  عــ  عــبه

املــٓٗر املبتهــز ايكــا٥ِ عــ   -املضــتدا١َ، ٚد ػُٝــع ايبٝاْــا  باصــتدداّ األدٚا  ايتايٝــ١: 

 اصتدداّ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ،  

ــ١،   - ــا  ايدميٛقزافٝـ ــتدا -اصـــتبا١ْ ايبٝاْـ ــ١ املضـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــتبا١ْ ايـــٛعٞ بكغـ ١َ اصـ

 )العداد املؤيف(،

قا١ُ٥ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ )َٔ العداد املؤيف(، ٚأصـفز  ايدراصـ١ عـٔ ايٓتـا٥ر      - 

ايتاي١ٝ: أظٗز  ؼًٝ   در ا  ايغباب ع٢ً اصتبا١ْ ايٛعٞ بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ َٝـٌ    

فـــاع ايغايبٝـــ١ ايع ُـــٞ َـــِٓٗ الىل الظٗـــار َشٜـــد َـــٔ املعزفـــ١ بكغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ ٚارن 

%( مل نتـــاثز َضـــتٜٛا  28.5%(ا َكابـــٌ ْضـــب١ )71.5َضـــتٜٛا  املغـــارن١ عـــ  ايفٝضـــبٛى )

ظٗـز  ع قـ١ ارنباطٝـ١ َٛ بـ١ بـني أ ـا         -ايٛعٞ يدِٜٗ ْتٝع١ يتطبٝل املٓٗر املبتهـز،  

َغـارن١ ايغـباب يف عـبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ ٚنكـدٜزِٖ يًكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ          

قغ١ٝ ا حتباظ اؿزارٟ عًـ٢ رأظ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ األٖـِ بايٓضـب١      األنثز الؿاحًاا ٚظٗز  

 %(.31%(ا ثِ ايتغبا  املٓال١ٝ )69يًغباب )
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

بعٓٛإ: َٛاقف ايغباب مٛ عبها  ايتٛاصٌ  (8) دراص١:  .5

 ا  تُاعٞ ٚناثبٖا ع٢ً ٚعٞ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

ِ َٛاقــف ايغــباب َــٔ اصــتدداّ عــبها  ايتٛاصــٌ  ٖــدفت ايدراصــ١ الىل ؼدٜــد ٚنكــٜٛ

ا  تُاعٞ ٚناثبٖا ع٢ً ٚعِٝٗ بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ يف فـتُعِٗ، ٚاصـتددّ ايبحـث      

ــٝبا  يف        ــا  َتعُكــ١ حــٍٛ ايتغ ــع بٝاْ ــٌ ايهُــٞ يتعُٝ ــٛعٞ َــٔ لــ ٍ ايتحًٝ ايتضــُِٝ ايٓ

ــ١  صـــتدداّ عـــبها    ــتدا١َ ْتٝعـ ــ١ املضـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــباب بكغـ ــت٣ٛ ٚعـــٞ ايغـ ــٌ َضـ   ايتٛاصـ

عـاّ( َـٔ  اَعـ١     21-17عاب ٚعاب١ )َا بني  224ا  تُاعٞ، ٚنهْٛت ع١ٓٝ ايبحث َٔ 

ٚ ١ٜ أيباَا، ٚد نكضِٝ أفـزاد ايعٝٓـ١ الىل فُـٛعتني َتضـاٜٚتني: اإُٛعـ١ األٚىل )ايطـ ب       

يٟٚ ا صتدداّ املهثف يغبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ(ا ٚاإُٛعـ١ ايثاْٝـ١ )ايطـ ب يٟٚ      

(، ٚد ػُٝـــع ايبٝاْـــا  باصـــتدداّ ا  تُـــاعٞايغـــعٝف يغـــبها  ايتٛاصـــٌ  ا صـــتدداّ

ــٌ    -األدٚا  ايتايٝـــ١:  ــاثب اصـــتدداّ عـــبها  ايتٛاصـ ــٍٛ نـ اصـــتط ع رأٟ اليه ْٚـــٞ حـ

املكاب   ع  اهلانف َع أفـزاد   -ا  تُاعٞ ع٢ً ٚعٞ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، 

ظٗــز  فــزٚم يا  د يــ١ الحضــا١ٝ٥ عٓــد   -:  ايٝــ١ايعٝٓــ١، ٚنٛصــًت ايدراصــ١ الىل ايٓتــا٥ر ايت

( بــني ايغــباب يف اإُــٛعتني َــٔ حٝــث املٛاقــف اإلهابٝــ١ مــٛ عــبها          0.01َضــت٣ٛ )

ايتٛاصـــٌ ا  تُــــاعٞ يضــــاو أفــــزاد اإُٛعـــ١ األٚىل )يا  ا صــــتدداّ األعًــــ٢( ْتٝعــــ١   

َـٔ ايغـباب   أظٗز  ايتحًٝ    ٛ يف َضتٜٛا  ٚعـٞ أفـزاد اإُٛعـ١ األٚىل     -يًتعزض، 

%(ا ثــِ  27%(ا ْــدر٠ املٝــاٙ )  62بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ يف فتُعــانِٗ: ايٛقــٛد ايٓ ٝــف )     

%( باملكارْـــ١ َـــع أفـــزاد اإُٛعـــ١ ايثاْٝـــ١ يا  ايتعـــزض احملـــدٚد يغـــبها   11ا صـــتثُار )

 .ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

ل١ٝ بعٓٛإ: َفاِٖٝ ايغباب حٍٛ ايتغبا  املٓا (9) دراص١:  .6

ٚاملغارن١ يف صًٛنٝا  لفض ايهزبٕٛ )قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ(: دٚر عبها  

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.

ٖدفت ايدراص١ الىل فحط َفاِٖٝ ايغباب حٍٛ بعض قغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ ٚايـدٚر    

ــٓٗر      ــث املــ ــتددّ ايبحــ ــاِٖٝ، ٚاصــ ــذٙ املفــ ــبها  يف نغــــهٌٝ ٖــ ــو ايغــ ــ٘ نًــ ــذٟ نًعبــ ايــ

ِ ا صتهغايف  باب مـٛ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ ٚايـدٚر ايـذٟ نًعبـ٘ عـبها          ايغـ  ملفـاٖٝ

عــاب ٚفتــا٠ د التٝــارِٖ  820ا  تُــاعٞ فٝٗــا، ٚعــارى يف ايبحــث عٝٓــ١ قٛاَٗــا  ايتٛاصــٌ

% الْــاث( 50% ينــٛرا 50عغــٛا٥ًٝا َــٔ فتُــع طــ ب املعٗــد ايعــايٞ يعًــّٛ ايب٦ٝــ١ يف نٓــدا )
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لتٝـار فُٛعـ١ نزنٝـش َـٔ بـني أفـزاد       عـاّ. أٜغـًاا د ا   24-20َٚتٛص  أعُارِٖ َا بـني  

ــاٜٝط ايتايٝــ١ يف         ــِ، ٚد اصــتدداّ األدٚا  ٚاملك ــاب   عــب٘ ايبٓا٥ٝــ١ َعٗ ــ١ إل ــزا٤ املك ايعٝٓ

املكـاب   عـب٘ ايبٓا٥ٝـ١ َـع أفـزاد       -اصتبا١ْ املعًَٛا  ايدميٛقزاف١ٝ،  -ػُٝع ايبٝاْا : 

ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ،    اصتبا١ْ عـبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ ٚقغـاٜا     -فُٛع١ اي نٝش، 

أظٗز  ؼًٝ   ا صتبا١ْ ٚ ٛد َفاِٖٝ الهابٝـ١   -ٚأصفز  ايتحًٝ   عٔ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

َٔ  اْب ايغباب ػاٙ َٛا ١ٗ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ  ١ٗا ٚايدٚر احملتٌُ يغـبها   

 .ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف نعشٜش بٓا٤ ٖذٙ املفاِٖٝ

ٛإ: اصتدداّ اإلع ّ اؾدٜد يف دعِ قغاٜا ايت١ُٝٓ بعٓ (10) دراص١:  .7

 املضتدا١َ يد٣ ايغباب يف ايضني.

ٖدفت ايدراص١ اؿاي١ٝ الىل عث أثز اصتدداّ اإلع ّ اؾدٜـد يف دعـِ قغـاٜا ايتُٓٝـ١     

ــٌ ايهُــٞ         ــ٢ َــٓٗر ايتحًٝ ــني ايغــباب يف ايضــني، ٚاعتُــد ايبحــث اؿــايٞ عً املضــتدا١َ ب

ع ايبٝاْــا  عــٔ طزٜــل ال ــزا٤ اصــتط ع يًــزأٟ عًــ٢ فتُــع    ٚا رنبــاطٞ، ٚ ــت عًُٝــ١ مجــ 

ــا        ايغــباب َضــتددَٞ اإلعــ ّ اؾدٜــد يف ايضــني، ٚقــد د اصــتط ع ايــزأٟ عــ  احملادث

عـاّ   18عـدط ٜبًغـٕٛ َـٔ ايعُـز      3921، ٚقد بًغ عـدد أفـزاد ايعٝٓـ١    2015اهلانف١ٝ يف عاّ 

حًـٝ   ٚ ـٛد ع قـ١ ارنبـا      أظٗـز  ايت  -فانثز، ٚأصفز  ايدراص١ عٔ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 

ــارنني         ــ١ املغـ ــار قايبٝـ ــث أعـ ــزنب ا حٝـ ــتكٌ ٚاملـ ــتغبٜٔ املضـ ــني املـ ــا١ٝ٥ بـ ــ١ الحضـ يا  د يـ

%( الىل اصــتدداَِٗ يوعــ ّ اؾدٜــد يف بٓــا٤ ايــٛعٞ ٚاملفــاِٖٝ ػــاٙ قغــاٜا       89.74بٓضــب١)

نًعبـ٘  ارنبطـت ْتـا٥ر ايدراصـ١ اؿايٝـ١ ايـ  أعـار  الىل ايـدٚر ايـذٟ           -ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، 

ــ١       ــاٜا ايتُٓٝـ ــٛعٞ بكغـ ــا٤ ايـ ــبٛى يف بٓـ ــٜٛ  ٚفٝضـ ــ١ يف نـ ــاعٞ يثًـ ــٌ ا  تُـ ــع ايتٛاصـ َٛاقـ

(ا يـٛ  2015املضتدا١َ يًغباب يف ايضني َـع ايعدٜـد َـٔ األدبٝـا  ايبحثٝـ١ َثـٌ عـني ٚنٝـٛإ )        

 .( ٚاي  أ زٜت ع٢ً ع١ٓٝ َغاب١ٗ َٔ ايغباب يف ايضني2013صني َٜٛٓر )

بعٓٛإ : ا صتدا١َ ٚايتهٓٛيٛ ٝا: ايع ق١ بني  (11)دراص١:  .8

عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚسٜاد٠ الدراى ايغباب يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

 )اصتٗ ى ايٛقٛد(.

ٖــدفت ايدراصــ١ الىل فحــط ايع قــ١ بــني عــبها  ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ ٚسٜــاد٠ الدراى    

ــ١ املضــتدا١َ )اصــتٗ ى ايٛقــٛد(، ٚاصــ     ــٛعٞ  ايغــباب يكغــاٜا ايتُٓٝ تددّ ايبحــث املــٓٗر ايٓ

ا رنبــاطٞ يًتعــزف عًــ٢ ايع قــ١ بــني عــبها  ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ ٚسٜــاد٠ الدراى ايغــباب   
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

ــ١ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١          ــ ث فُٛعــا  َعٓٝ ــ٢ ث ــار عً ــ١ املضــتدا١َ، ٚٚقــع ا لتٝ يكغــاٜا ايتُٓٝ

ا ٚ املضتدا١َ ع  ايفٝضبٛى يفحضٗاا ٖٚـٞ: )فُٛعـ١ األرض ٚايٛقـٛدا ايٛقـٛد طاقـ١ ْ ٝفـ١      

َغارن١، ٚناْت نٌ صـفح١ َٓٗـا ؼ ـ٢     5822صاْدٚا قغ١ٝ ْغٛب ايٛقٛد( بإمجايٞ 

أيـف َـز٠، أٜغــًاا عـارى يف ايدراصـ١ عٝٓـ١ بغــز١ٜ       100-10بعـدد َـزا  اإلععـاب َــا بـني     

عــاّ د ال ــزا٤ ايكــاب   عــب٘ ايبٓا٥ٝــ١ َعٗــِ عــ     22عــاب ٚفتــا٠ أقــٌ َــٔ صــٔ   100عــُت 

ؾُـع َٚعاؾـ١    أدا٠  -داّ األدٚا  ايتايٝـ١:  اهلانف، ٚد ػُٝع ايبٝاْا  باصـتد 

ــ١،       ــار٠ َضــٓف١ عــ  األطــز ايشَاْٝ  -َغــارنا  اؿــا٥  َــٔ صــفحا  اإُٛعــا  املدت

أظٗـز    -املكاب   عب٘ ايبٓا٥ٝـ١ َـع أفـزاد ايعٝٓـ١، ٚنٛصـًت ايدراصـ١ الىل ايٓتـا٥ر ايتايٝـ١:         

ٚر سٜـاد٠ الدراى ايغـباب يكغـ١ٝ    ايتحًٝ   نٛافل َٛقع ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ايفٝضـبٛى َـع د  

ظٗـٛر فُٛعـ١ َـٔ اآلفـام ايعاَـ١  صـتدداّ        -ايٛقٛد ناحد قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ،    

ايفٝضبٛى نادا٠ يتٛع١ٝ ايغباب حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ  ثًت يف ق٠ٛ  ـذب ا ْتبـاٙ   

ها  ايتٛاصـٌ  ٚق٠ٛ ايدفع ؿز١ٜ املٓاقغ١ ٚنداٍٚ املعارفا ٚقـدر٠ ايفٝضـبٛى ٚقـبٙ َـٔ عـب     

 ا  تُاعٞ ع٢ً الْغا٤ كشٕٚ يًُعًَٛا  ٚا نضاٍ.  

بعٓٛإ:عبها  ايتٛاصٌ  (12)دراص١: .9

ا  تُاعٞ ٚقغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚاملغه   ايب١ٝ٦ٝ يف ايعامل ايثايث: دراص١ 

 حاي١ ع٢ً ٚعٞ ايغباب يف صزٜ ْها.

  ّ ــ١     ٖــدفت ايدراصــ١ الىل عــث اصــتددا عــبها  ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ يف فــاٍ نٛعٝ

ايغــباب يف صــزٜ ْها حــٍٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َا ٚانبــع ايبحــث َــٓٗر دراصــ١ اؿايــ١    

ا صتهغاف١ٝ يث ث حا   َٔ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٚنهْٛت ع١ٓٝ ايبحـث َـٔ ث ثـ١    

تُــاعٞ يكغــ١ٝ ايب٦ٝــ١ أْــٛاع َــٔ حــا   قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ٖــٞ: َٓضــ١ ايتٛاصــٌ ا   

ــٜٛ  يكغــاٜا ايطاقــ١ ٚا صــتٗ ى        اـغــزا٤ا َعاؾــ١ اْضــتعزاّ يكغــاٜا ايفكــزا َٚعاؾــ١ ن

 -املكــاب   عــب٘ ايبٓا٥ٝــ١،    -اآلَــٔ، ٚد ػُٝــع ايبٝاْــا  باصــتدداّ األدٚا  ايتايٝــ١:     

َـٓٗر   -ؼًٌٝ ايغبها  ا  تُاعٝـ١،   -ؼًٌٝ قت٣ٛ َضاحا  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ، 

ــٞ،  ــ١:   ديفـ ــا٥ر ايتايٝـ ــٌ الىل ايٓتـ ــٌ     -ٚد ايتٛصـ ــبها  ايتٛاصـ ــٝ   إٔ عـ ــز  ايتحًـ أظٗـ

ا  تُاعٞ نؤدٟ ايعدٜد َٔ ايٛظـا٥ف اهلاَـ١ فُٝـا ٜتعًـل بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ ميهـٔ         

نًدٝضٗا يف: ايتُهنيا املغارن١ا ايٛظٝف١ ا  تُاع١ٝ ايتك١ٝٓا ٚاإلْفتـاحا ٚايتٓـٛع ٚايكاعـد٠    

ٓت ايتحًٝ   إٔ ثكافـ١ املغـارن١ ٚايتعـإٚ ٚبٓـا٤ احملتـ٣ٛ  ثـٌ نٛافـل        اؾُاٖب١ٜ. أٜغًاا بٝ
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ظٗـز  ع قــ١ ارنبـا  َٛ بـ١ بـني دٚر عـبها  ايتٛاصــٌ       - ٝـد َـع أْغـط١ املغـارن١،     

 ا  تُاعٞ يف اؿا   ايث ث َٔ ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.  

ا  تُاعٞ يف نٛع١ٝ بعٓٛإ: َضا١ُٖ عبها  ايتٛاصٌ  (13) دراص١:  .10

 َضتددَٝٗا ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف بهني.

اليكــا٤ ايغــ٤ٛ عًــ٢ َــد٣ َضــا١ُٖ عــبها  ايتٛصــٌ     -ٖــدفت ايدراصــ١ اؿايٝــ١ الىل: 

ا  تُاعٞ املضتدد١َ َٔ  اْب ايغباب يف ايضني يف اؿضٍٛ ع٢ً ايـٛعٞ بكغـاٜا ايطاقـ١    

ُٝــ١ َضــتدا١َ( َــٔ لــ ٍ عــبه١ ايتٛاصــٌ  ايٓ ٝفــ١ ٚا صــتٗ ى يف ب٦ٝــ١ لغزا٤)قغــاٜا نٓ

ا  تُــاعٞ نــٜٛ ، ٚاصـــتددَت ايدراصــ١ اؿايٝـــ١ َــٓٗر املضـــح بايعٝٓــ١ َـــٔ لــ ٍ نٓ ـــِٝ       

اصــتط ع رأٟ عــ  اإلْ ْــت ٜضــتٗدف ايغــباب يف بهــني، ٚد طــزح اصــتط ع ايــزأٟ عًــ٢   

ــ٘   ــارى فٝـ ــت ٚعـ ــٌ      2003اإلْ ْـ ــبها  ايتٛاصـ ــتدداّ عـ ــتُني باصـ ــٔ املٗـ ــٝمل َـ ــاب صـ عـ

% َـــٔ 80، ٚقـــد ناْـــت ْضـــب١ حـــٛايٞ 2015ُـــاعٞ لـــ ٍ عـــٗزٟ ْٜٛٝـــٛ ٚأقضـــطط  ا  ت

%، ٚد ػُٝـع  92عاّا نُـا بًغـت ْضـب١ ايـذنٛر يف ايعٝٓـ١ حـٛايٞ        24املغارنني أقٌ َٔ 

اصـتط ع ايـزأٟ: نهْٛـت َـٔ عـد٠ أقضـاّ        اصـتبا١ْ  - ايبٝاْا  باصـتدداّ األدٚا  ايتايٝـ١:  

ٞ  -١ٖٞ: َضادر ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتداَ  -اصتدداّ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُـاع

َعاؾ١ ايكغاٜا ع  عبها  ايتٛاصـٌ   –احملت٣ٛ ا نضايٞ بغبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

 حٛر  َضادر ايٛعٞ يًغـباب حـٍٛ    -ا  تُاعٞ، ٚنٛصًت ايدراص١ الىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 

يتٛاصــٌ  قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ حــٍٛ عــبها  ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞا  ــا٤  عــبه١ ا        

%(ا 89ا  تُــاعٞ نــٜٛ  يف املزنــش األٍٚ عــُٔ َضــادر ايــٛعٞ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ )

%( ٚ بًـز  42%(ا بٝٓ ٜضـت ) 49%(ا اْضـتعزاّ ) 70بُٝٓا  ـا٤ ايفٝضـبٛى يف املزنـش ايثـاْٞ )    

أظٗز  ايٓتا٥ر إٔ املغارنني اعتُـدٚا عًـ٢ عـبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف       -%(، 33)

%(ا ا قتضـاد  32%(ا ا صتٗ ى يف ب١٦ٝ لغـزا٤ ) 44ٍ قغ١ٝ ايطاق١ ايٓ ٝف١ )بٓا٤ ايٛعٞ حٛ

(25 .)% 

بعٓٛإ: اصتدداّ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ  (14) دراص١:  .11

 ٚقغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ: ٌٖ ٜٛ د نٓاقض بُٝٓٗا؟

اّ عــبها  ٖــدفت ايدراصــ١ اؿايٝــ١ الىل املضــا١ُٖ يف فُٗٓــا حــٍٛ ايع قــ١ بــني اصــتدد

ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ ٚقغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ َــٔ لــ ٍ اصتهغــاف اصــتدداّ عــبه١    

ــ١ بكغـــ١ٝ ا صـــتٗ ى ايٓ ٝـــف يًغـــباب يف         ــٌ ا  تُـــاعٞ نـــٜٛ  يف فـــاٍ ايتٛعٝـ ايتٛاصـ
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انبعت ايدراص١ املـٓٗر ايتحًًٝـٞ، ٚد مجـع ايبٝاْـا  ايـ   ثـٌ عٝٓـ١ ايبحـث َـٔ          ٚأص ايٝا، 

ــٜٛ  لــ    ــع ن ــاّ لــ ٍ َٛق ــ١      2014ٍ ايع ــ١ َــٔ طــ ب  اَع ، أٜغــًاا عــارى يف ايبحــث عٝٓ

طايب ٚطايب١( بايضـ١ٓ ايٓٗا٥ٝـ١ ظاَعـ١ نايٝفٛرْٝـا َـٔ َضـتددَٞ        206نهضاظ )ايعدد= 

 -عــبه١ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ نــٜٛ ، ٚد ػُٝــع ايبٝاْــا  باصــتدداّ األدٚا  ايتايٝــ١:        

أصفز  ايدراص١ عٔ ايٓتا٥ر ايتايٝـ١:  اصتبا١ْ اصتط ع ايزأٟ، ٚ -اصتُار٠ ؼًٌٝ احملت٣ٛ، 

أظٗز  ايتحًٝ   ٚ ٛد ع ق١ ارنبا  َٛ ب١ بني قت٣ٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ عـ     -

عبها  ايتٛاصٌ ا  تُـاعٞ ٚ ـٛ ٚعـٞ ايغـباب حـٍٛ نًـو ايكغـاٜا ٚفكـًا يـدر انِٗ عًـ٢           

١ٝ املضـتدا١َ د يـ١   اصتبا١ْ اصتط ع ايزأٟا ٚقد أظٗز َتغب ايٛعٞ األٜدٚيٛ ٞ بكغاٜا ايتُٓ

ــد َضــت٣ٛ   ــاد٠ ْضــب١ ايتعًٝكــا      -يف ا ػــاٙ اإلهــابٞ،   0.001عٓ ــٝ   سٜ ــز  ايتحً أظٗ

ٚنفــاع   ايغــباب املغــارنني ػــاٙ ايتغزٜــدا  ايــ  نتٓــاٍٚ َعًَٛــا  َٚعــارف عــٔ قغــ١ٝ  

 ا صتٗ ى ايٓ ٝف.

١ٝ بابعاد ايت١ُٝٓ بعٓٛإ نبزْاَر َك ح يت١ُٝٓ املض٦ٛي١ٝ ايب٦ٝ (15) (2014) محدٟدراص١:  .12

 املضتدا١َ ألعغا٤ اؾُعٝا  األ١ًٖٝن

نٗـــدف ايدراصـــ١ عًــــ٢ ايتعـــزف عًــــ٢ أثـــز بزْــــاَر َكـــ ح يتُٓٝــــ١ املضـــ٦ٛي١ٝ ايب٦ٝٝــــ١       

ــ١ ايدراصـــ١         ــت عٝٓـ ــث نهْٛـ ــ١، حٝـ ــا٤ اؾُعٝـــا  األًٖٝـ ــتدا١َ ألعغـ ــ١ املضـ ــاد ايتُٓٝـ بابعـ

ــدد   ــٔ عـ ــذٙ ا      8َـ ــ نني يف ٖـ ــا٤ املغـ ــٔ األعغـ ــ١ َـ ــ١، ٚفُٛعـ ــا  أًٖٝـ ــا  مجعٝـ ؾُعٝـ

ــددِٖ ــب٘        60عـ ــٓٗر ايغـ ــٞ ٚاملـ ــفٞ ايتحًًٝـ ــٓٗر ايٛصـ ــ٢ املـ ــ١ عًـ ــد  ايدراصـ ــًٛا، ٚاعتُـ عغـ

ػـــــزٜا، ٚ ثًــــــت أدٚا  ايدراصــــــ١ يف اصــــــتُار٠  صــــــتط ع  را٤ أعغــــــا٤ اؾُعٝــــــا   

األًٖٝـــ١ ٚاملدتضـــني ايكـــا٥ُني عًـــ٢ ايعُـــٌ األًٖـــٞ مبٓ ُـــا  اإتُـــع املـــدْٞ حـــٍٛ َـــدٟ    

ــاد ا   ــ١ بابعــ ــ٦ٛي١ٝ ايب٦ٝٝــ ــٛافز املضــ ــاظ   نــ ــطتٗا، َٚكٝــ ــا ٚأْغــ ــتدا١َ يف بزافٗــ ــ١ املضــ يتُٓٝــ

ــ١:     ــا٥ر ايدراصـ ــِ ْتـ ــٔ أٖـ ــتدا١َ، َٚـ ــ١ املضـ ــاد ايتُٓٝـ ــ١ بابعـ ــ٦ٛي١ٝ ايب٦ٝٝـ ــزم   -املضـ ــد فـ ٜٛ ـ

ــت٣ٛ    ــد َضــ ــا٥ًٝا عٓــ ــ١ ألعغــــا٤      0.05داٍ الحضــ ــ٦ٛي١ٝ ايب٦ٝٝــ ــا  املضــ ــطٞ در ــ ــني َتٛصــ بــ

َر ٚبعـــدٙ يضـــاو اؾُعٝـــا  األًٖٝـــ١ يًبعـــد ايب٦ٝـــٞ يًتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ قبـــٌ نطبٝـــل اي ْـــا 

 ٟ بــــني َتٛصــــطٞ   0.05ٜٛ ــــد فــــزم داٍ الحضــــا٥ًٝا عٓــــد َضــــت٣ٛ     -، ايتطبٝــــل ايبعــــد

ــ١       ــادٟ يًتُٓٝـــ ــد ا قتضـــ ــ١ يًبعـــ ــا  األًٖٝـــ ــا٤ اؾُعٝـــ ــ١ ألعغـــ ــ٦ٛي١ٝ ايب٦ٝٝـــ ــا  املضـــ در ـــ

.املضتدا١َ قبٌ نطبٝل اي ْاَر ٚبعدٙ يضاو ايتطبٝل ايبعدٟ
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َر ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚايتغب يف ْٛع١ٝ بعٓٛإ نايع ق١ بني بزا (16)( 2012)ل ٤دراص١:  .13

 اؿٝا٠ باملٓاطل ايعغٛا١ٝ٥، دراص١ َكار١ْ يب٦ٝتني مبٓغا٠ ْاصزن.

نٗدف ايدراص١ اؿاي١ٝ الىل ايتعزف ع٢ً ؼدٜد  ٛاْـب ايـتغب يف حٝـا٠ صـهإ املٓغـا٠      

 َٔ ل ٍ نطبٝـل بـزاَر ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ عًـِٝٗ، ٚنعتُـد ٖـذٙ ايدراصـ١ عًـ٢ املـٓٗر املضـح           

ا  تُاعٞ َٚٓٗر دراص١ اؿاي١، ٚقاَت ايباحث١ أثٓـا٤ مجـع بٝاْـا  ايدراصـ١ باصـتدداّ أدا٠      

ا صــتبٝإ، ٚأٚعــحت ْتــا٥ر ايدراصــ١: ٚ ــٛد نــاثب يــ اَر ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ عًــ٢ صــهإ   

ــب      ــِ اؾٛاْـ ــدّ يف َع ـ ــٛر ٚايتكـ ــ١ يف ايتطـ ــايٝب اؿدٜثـ ــتدداَِٗ يدصـ ــز ٚاصـ ــا٠ ْاصـ َٓغـ

يتعًُٝٝــ١ ٚاي فٝٗٝــ١ ٚلــدَا  ايٓكــٌ ٚاملٛاصــ   ٚلــدَا  ؼضــني  ا قتضــاد١ٜ ٚايضــح١ٝ ٚا

 ٚنطٜٛز املٓطك١ ٚفعاي١ٝ بزاَر ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف َٛا ١ٗ املغه   اـاص١ باملٓطك١.

بعٓٛإ نفاع١ًٝ بزاَر ايتدطٝ  ا  تُاعٞ يًعُعٝا   (17) (2011)ٜاصزدراص١:  .14

 األ١ًٖٝ يف ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، دراص١ َٝدا١ْٝن.

نٗدف ايدراص١ الىل ايتعزف ع٢ً فاع١ًٝ بزاَر ايتدطـٝ  ا  تُـاعٞ يًعُعٝـا  األًٖٝـ١     

يف ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ، ٚاعتُــد  ايباحثــ١ عًــ٢ اصــتدداّ املــٓٗر عــب٘ ايتعــزٜا، ٚ ثًــت         

ديٝـٌ املكابًـ١ عـب٘ املكٓٓـ١      -األدٚا  ايدراص١ ع٢ً )َكٝاظ ايتعزف ع٢ً احتٝا ـا  ايغـباب  

 فــاٍ رعاٜــ١ ايغــباب، َكٝــاظ فاعًٝــ١ َغــارن١ ايغــباب يف ؼكٝــل  يًدــ ا٤، ٚاملٗٓــٝني يف

ٜز ايدٚر١ٜ ألعغا٤ اؾُاع١(، ٚ ثًت ع١ٓٝ ايدراصـ١  رايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ؼًٌٝ قت٣ٛ ايتكا

عغٛا ئ هلـِ عغـ١ٜٛ دالـٌ َزنـش     15يف أعغا٤ مجاع١ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايبايغ عددِٖ 

ٚ ـٛد ع قـ١    -ْغـط١، ٚنٛصـًت ايدراصـ١ الىل:   عٔ عاّ ٜٚشاٚيٕٛ بعـض األ    نكٌايغباب، 

ــ١ الحضــا١ٝ٥  صــتدداّ اي ْــاَر يف طزٜكــ١ لدَــ١ اؾُاعــ١ َــع ايغــباب،       الهابٝــ١ يا  د ي

 ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف اؾاْب ا  تُاعٞ، ٚا قتضادٟ، ٚايب٦ٝٞ، ٚايضٝاصٞ.

ل أٖداف ايت١ُٝٓ بعٓٛإ: ن دٚر مجعٝا  ايٓفع ايعاّ يف ؼكٝ (18)( 2010)فٝضٌدراص١:  .15

 املضتدا١َ بدٚي١ ايهٜٛتن

نٗدف ايدراص١ الىل قٝاظ َد٣ فاع١ًٝ ايدٚر ايذٟ نؤدٜ٘ مجعٝا  ايٓفع ايعـاّ يف ؼكٝـل   

أٖــداف ايتُٓٝــ١، ٚقــد اعتُــد ايباحــث عًــ٢ اصــتدداّ املضــح ا  تُــاعٞ، ٚاملضــح ايغــاٌَ،  

مجعٝـا  ْفـع    8بًـغ عـددٖا    ٚايـ  َضـتفٝد َـٔ اؾُعٝـا      100ٚنهْٛت ع١ٓٝ ايدراص١ َـٔ  

َضـ٦ٍٛ، ٚاصـتددَت ايدراصـ١     50عاّ ٚصٛف ٜتِ صـحب عٝٓـ١ َـٔ املضـ٦ٛيني بٗـا يف حـدٚد       

اصتُار٠ ا صـتبٝإ يًُضـ٦ٛيني ظُعٝـا  ايٓفـع ايعـاّ، ٚاصـتُار٠ ا صـتبٝإ يًُضـتفٝدٜٔ َـٔ          
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لدَا  ٖذٙ اؾُعٝا ، ٚديٌٝ يتحًٌٝ اؾُعٝا  َـٔ حٝـث ايتهـٜٛٔ ٚايٛظـا٥ف نـادٚا       

إٔ ايــدٚر ايــذٟ نؤدٜــ٘ مجعٝــا  ايٓفــع ايعــاّ يف ؼكٝــل   -ت ايدراصــ١ الىل:يًدراصــ١، ٚنٛصــً

أٖداف ايت١ُٝٓ املضتدا١َ بدٚيـ١ ايهٜٛـت يف َهافحـ١ ايفكـز، ٖـٛ نـدرٜب ٚناٖٝـٌ ايغـباب         

  ٔ  -إلدار٠ َغــزٚعا  صـــغب٠ ٚنـــٛفب قـــزٚض يًغــباب، ٚنطـــٜٛز ايبٓٝـــ١ األصاص١ٝ)َضـــه

ُعٝا  ايٓفع ايعاّ َـٔ أ ـٌ   ٚإٔ دٚر اؾ -،نٗزبا٤(، ٚنٛفب فزظ عٌُ -صزف صحٞ

ــ١، ٚنضــاعد         ــ١ عــٔ املغــه   ايب٦ٝٝ ــ١ حٝــث  ــد اإتُــع باملعًَٛــا  ايهافٝ ــ١ ايب٦ٝ محاٜ

املٓ ١ُ أفزاد اإتُع يف ايتعزف ع٢ً اؾٗا  املض٦ٛي١ عـٔ محاٜـ١ ايب٦ٝٝـ١، ٜٚٛ ـد باملٓ ُـ١      

ــٛث ايب٦ٝٝــ١، ٚؽضــط املٓ ُــ١     ــ١ ٚايبغــز١ٜ ملٛا ٗــ١ َغــه   نً  ــش٤  اإلَهاْٝــا  املادٜ

.نبب َٔ َٝشاْٝتٗا ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ

بعٓٛإ: نفاع١ًٝ بزْاَر مجاعا  ايغباب يتحكٝل ايت١ُٝٓ  (19)(2010) الٜٓاظدراص١:  .16

 املضتدا١َن.

، ٖدفت ايدراص١ الىل سٜاد٠ فاع١ًٝ بزْاَر مجاعا  ايغباب يتحكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َن

ٝاظ ايتعزف ع٢ً احتٝا ا  ٚاعتُد  ايدراص١ ع٢ً املٓٗر عب٘ ايتعزٜا، ٚاصتددَت َك

ايغباب، ٚديٌٝ املكاب١ً عب٘ املك١ٓٓ يًد ا٤ ٚاملٗٓني يف فاٍ رعا١ٜ ايغباب، َٚكٝاظ 

فاع١ًٝ َغارن١ ايغباب يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٚؼًٌٝ قت٣ٛ ايتكارٜز ايدٚر١ٜ 

ألعغا٤ اؾُاعا  نادٚا  يًدراص١، حٝث  ثًت ع١ٓٝ ايدراص١ يف أعغا٤ مجاعا  

 عغًٛا ئ هلِ عغ١ٜٛ دالٌ َزانش ايغباب، ٚ  15بًغ عددِٖ ٚاي يت١ُٝٓ املضتدا١َ ا

ٚ ٛد ع ق١  -نٞ:نكٌ عٔ عاّ ٜٚشاٚيٕٛ بعض األْغط١، ٚقد نٛصًت ايدراص١ الىل اآل

الهاب١ٝ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥  صتدداّ اي اَر يف طزٜك١ لد١َ اؾُاع١ َع ايغباب، 

 اؾاْب ا  تُاعٞ، ٚا قتضادٟ، ٚايب٦ٝٞ، ٚايضٝاصٞ.ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف 

 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
صد ايٓكط ايٛاعح يف ٖذا اي اث ع٢ً املضت٣ٛ ايعزبٞ بٛ ٘ عاّ ٚايضعٛدٟ ع٢ً  

ٚ ٘ اـضٛظ.

أفاد  ايدراص١ اؿاي١ٝ َٔ ايدراصا  ايضابك١ يف ايتعزف ع٢ً ايدٚر ايذ٣ نكّٛ ب٘  

يد٣   تُاعٞ يف ن١ُٝٓ ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َعبها  ايتٛاصٌ ا 

 ايغباب .
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 الدراسة: مشكلة
ؽتًف قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ نبعًا يطبٝع١ ْٚٛع١ٝ اإتُع ٚيهٓٗا نٗدف يف األصـاظ  

الىل ؼكٝــل ايزلــا٤ ٚبٓــا٤ ايفــزظ ا قتضـــاد١ٜ ٚدعــِ ا صــتدداّ ايفعــاٍ ٚايعــادٍ يًُـــٛارد         

 ٚؼضني ايب١٦ٝ.

يـٛعٞ بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ يـٝط فكـ  عًـ٢ املعزفـ١ ٚايـتعًِ حـٍٛ ايب٦ٝـ١            ٜٚٓطٟٛ ا

ٚنهُــٔ  ،ٚيهــٔ أٜغــًا ايكغــاٜا ا  تُاعٝــ١ ٚايضٝاصــ١ٝ ٚا قتضــاد١ٜ ايــ  نــزنب  بايب٦ٝــ١  

العـزانِٗ يف عًُٝـا  صـٓع    يف عـزٚر٠  أ١ُٖٝ نٛع١ٝ ايغباب حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ  

ــٝ  َٚعا    ــٍٛ ؽطـ ــد٠ حـ ــزارا  املعكـ ــ١     ايكـ ــِ إلَهاْٝـ ــاد٠ الدرانٗـ ــاٜاا ٚسٜـ ــو ايكغـ ــ١ نًـ ؾـ

 املغارن١.  

 بكـدرانٗا املتشاٜـد٠ عًـٞ ربـ     ٚنتضِ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُـاعٞ يف ايعضـز اؿـدٜث    

 َُٗــ١األفــزاد ٚاملٓ َٛــا  دالــٌ ٚعــ  اؿــدٚد ايكَٛٝــ١. ٚيكــد أصــبحت نًــو ايغــبها          

ُـع ٚأثـز  عًـ٢ نافـ١  ٛاْـب      َٚٓتغز٠  دًا يدر ١ أْٗا بدأ  يف نغٝب اؿايـ١ املادٜـ١ يًُعت  

اؿٝا٠ ايبغز١ٜ. ٚ  ُنضـتث٢ٓ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ َـٔ ييـوا حٝـث بـدأ  يف اؽـاي صـٛر           

ؼٛيــت عــبها  ايتٛاصــٌ   ٚقــد  دٜــد٠ ْتٝعــ١  ْتغــار عــبها  ايتٛاصــٌ  ا  تُــاع٢.      

ايـذ٣  األَـز  صاح١ ملٓاقغ١ ايكغاٜا ايت١ُٜٛٓ َـٔ املضـت٣ٛ ايكـَٛٞ الىل ايعـاملٞ      ايٞا  تُاع٢ 

قدر٠ األفزاد عًـ٢  ، ٚنعشٜش يدعِ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َٜؤند عزٚر٠ دراصتٗا ٚنٛظٝفٗا 

ايتٛاصٌ حٍٛ نًو ايكغاٜا ٚاصتثُار ايكدرا  اؾُاٖب١ٜ ايـ  ػـذبٗا َثـٌ ٖـذٙ املٛاقـع يف      

 (20)دعُٗا.

دٚر عبها  ايتٛاصٌ ٜدٚر حٍٛضاؤٍ ر٥ٝط نيفايدراص١َغه١ًنتبًٛرٚيا صبل 

 ؟تُاعٞ يف ن١ُٝٓ ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يد٣ ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟا  

 الدراسة: أهمية
عزٚر٠ نضًٝ  ايغ٤ٛ ع٢ً َا ميهٔ إٔ ؼدث٘ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٔ  

نٛع١ٝ يًغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

١ بضف١ لاص١ باٖتُاّ َتشاٜد َٔ ؼ ٞ قغ١ٝ ايت١ُٝٓ بضف١ عا١َ، ٚايت١ُٝٓ املضتداَ 

 اإتُعا  ناف١، ٚصار  َطًبًا حٝانًٝا، ٖٚدفًا أصاصًٝا نزْٛ اليٝ٘ اإتُعا  نًٗا.

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ نتطًب الحداث نغبا  يف بٓا٤ اإتُعا  ٚن١ُٝٓ أٖدافٗا ٚنعدٌٜ  

١ٝ ٙ َٔ أ ٌ نُٓؤٖا اإتُع ٚأعغااايٓ ِ ايكا١ُ٥ ٚاصتحداث أٖداف  دٜد٠ ٜتبٓ
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

قدر٠ اإتُع ع٢ً ايكٝاّ باملٗاّ  يشٜاد٠ٚطاقانِٗ ايها١َٓ ٚاصتثُارٖا  قدرا  ايغباب

ايت١ُٜٛٓ بفاع١ًٝ.

الٕ ايغـــباب طاقـــ١ ل قـــ١ ٚطُـــٛح، ٚأَـــٌ املضـــتكبٌ، ٚعدنـــ٘ ٚيلبنـــ٘، فٗـــِ أصـــاظ    

ايتُٓٝــ١، يــذيو ٜٓبغــٞ ا صــتفاد٠ َــِٓٗ يف ؼكٝــل ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ يف عــت٢ اإــا     

ا  تُاع١ٝ َٓٗـا، ٚايضٝاصـ١ٝ، ٚا قتضـاد١ٜ، ٚايب٦ٝٝـ١، بـٌ يف نـٌ فـا          املدتًف١، 

ــٔ اصــتك ي١ٝ ايغدضــ١ٝ،         ــ٘ َ ــٕٛ ب ــا ٜتُتع ــٛ ٞ، مل ايبحــث ايعًُــٞ، ٚايتكــدّ ايتهٓٛي

اؿٜٝٛــ١ ٚاملزْٚــ١،  َــٔ عــٕٛ بدر ــ١ عايٝــ١تيــذا ، ٚدا٥ُــًا َــا ٜتُاٚايٓــشٚع مــٛ نانٝــد 

 املتض١ُ با ْدفاع ٚا ْط م ٚايتحزر.

الدراسة: فأهدا
ٞ   ايت١ُٝٓ املضتدا١َ اي قغاٜاأِٖع٢ًايتعزف -1  نٓاٚيتٗا ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع

.َٔ ٚ ٗ٘ ْ ز ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ

ــ١   -2 ــ١ ايايتعـــزف عًـــ٢ در ـ ــٌ   ثكـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــعٛدٟ يف قتـــ٣ٛ ٚصـ ــاَعٞ ايضـ ــباب اؾـ غـ

  ا  تُاعٞ يًتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

ايغــباب اؾــاَعٞ ايضــعٛدٟ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ َــٔ    ايهغــف عــٔ صــبٌ نٛعٝــ١  -3

ل ٍ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.

نــاثب اْتغــار ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ عًــ٢ ايغــباب اؾــاَعٞ     در ــ١ايتعــزف عًــ٢  -4

ايضعٛدٟ ٚدٚرٖا يف ؼكٝل ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 تساؤالت الدراسة
دٚر ٚصا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف   َاضاؤٍ ايز٥ٝط ايتايٞ: نتُثٌ نضاؤ   ايدراص١ يف ايت

 ؟ن١ُٝٓ ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يد٣ ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ

 فُٛع١ َٔ ايتضاؤ   ايفزع١ٝ ايتاي١ٝ:    ايتضاؤٍ ايز٥ٝضٞ تفزع َٔنٚ

ــٌ       .1 ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــ ٍ ٚصـ ــٔ لـ ــتدا١َ َـ ــ١ املضـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــٛثني يكغـ ــ١ املبحـ ــد٣ َتابعـ ــا َـ َـ

  تُاعٞ؟ا

َا َفّٗٛ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ٚ ١ٗ ْ ز املبحٛثني؟ .2

َا أصباب َتابع١ املبحٛثني يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ؟ .3

ٚصا٥ٌ  مبتابعتٗا َٔ ل ٍقاّ املبحٛثٕٛ اي قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َأَِٖا .4

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ؟
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 ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نٛص١ًٝ يف ايتعزف ع٢ً قغاٜا َا َد٣ ثك١ املبحٛثني يف .5

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ؟

ٚعِٝٗ بكغاٜا يف سٜاد٠ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚصا٥ٌَٔ املبحٛثياصتفاد٠َد٣َا .6

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ؟

َا أِٖ ايتحدٜا  اي  نٛا ٘ اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا  .7

ا١َ يدٟ ايغباب اؾاَعٞ؟ايت١ُٝٓ املضتد

 فروض الدراسة:
نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني َتٛصطا  در ا  ايغباب اؾاَعٞ  ايفزض األٍٚ:

ايضعٛدٟ ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ 

ا قتضاد٣  املضت٣ٛ–اؾاَع١  –املضتدا١َ نبعًا  لت ف املتغبا  ايدميٛ زاف١ٝ )ايٓٛع

 ا  تُاع٢( ٚع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

نٛ د ع ق١ ارنباط١ٝ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني َعدٍ نعزض ايغباب  ايفزض ايثاْٞ:

اؾاَعٞ ايضعٛدٟ يغبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ.

د ي١ الحضا١ٝ٥ بني ثك١ ايغباب اؾاَعٞ نٛ د ع ق١ ارنباط١ٝ يا   ايفزض ايثايث:

 ايضعٛدٟ يف عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚبني دٚافع اصتدداَِٗ هلا.

نٛ د ع ق١ ارنباط١ٝ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني ثك١ ايغباب اؾاَعٞ  ايفزض ايزابع:

 ايضعٛدٟ يف عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 سة ومنهجها:نوع الدرا
يٛصف  ،نعتُد ع٢ً َٓٗر املضح بايع١ٓٝ اي نعت  ٖذٙ ايدراص١ َٔ ايدراصا  ايٛصف١ٝ 

دٚر ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ  ٚنغدٝط ظاٖز٠ ايبحث بٗدف يفت ايٓ ز اليٞ أبعاد ٖذٙ املغه١ً ن

 ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يد٣ ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟن.

 الدراسة: اةأد
ــتُار٠ ا  د ــ٢ اصـ ــاد عًـ ــتبٝإ ا عتُـ ــادا٠  صـ ــٛع   نـ ــ٢ َٛعـ ــا  عًـ ــا  ٚايبٝاْـ ــع املعًَٛـ ؾُـ

 ٔ ، حٝــث  ١ايضــعٛدٜ ا اؾاَعــبايغــباب  ايدراصــ١، ٚطبكــت عًــ٢ ايطــ ب عٝٓــ١ ايدراصــ١ َــ

 نهْٛت اصتُار٠ ا صتبٝإ َٔ احملاٚر ايز٥ٝض١ٝ ايتاي١ٝ:
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

   ٛ ع /اؾاَعـ١ /املضـت٣ٛ ا  تُـاعٞ    احملٛر ا ٍٚ: ايبٝاْا  ا ٚي١ٝ عٔ املبحٛثني َـٔ حٝـث ايٓـ

 ا قتضادٟ.

 ( نضاؤ   نكٝط أ ا  ٚعادا  ايتعزض يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ.4احملٛر ايثاْٞ: ٚوت٣ٛ ع٢ً )

 ( نضاؤ   نكٝط ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا8.١َاحملٛر ايثايث: ٚوت٣ٛ ع٢ً)

 قياس الصدق والثبات:
 األداة صدق من ندالتأ وتماص١، د نضُِٝ ا صتُار٠ يف ع٤ٛ أٖداف ٚفزٚض ايدر

، ٚا نضاٍ نذ٠ اإلع ّاعزض ا صتُار٠ ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني َٔ أص طريق عن

َفزد٠ بٛاقع  40ع٢ً ع١ٓٝ  نُا قاّ ايباحث بإ زا٤ التبار ثبا  ا صتُار٠ ع٢ً املبحٛثني

 %90.3ٚصٌ الىلَزنفع  َعدٍٚقد أٚعحت ْتا٥ر ايتطبٝل اىل  % َٔ المجايٞ ايع١ٓٝ، 10

 .ٖٚٞ ْضب١ نغب اىل نطابل ا ابا  املبحٛثني فُٝا ٜؤند ص ح١ٝ ا صتُار٠ 

 وعينتها الدراسة مجتمع
 فتُع ايدراص١ 

ٜتُثٌ فتُع ايدراص١ يف عباب اؾاَعا  ايضعٛد١ٜ ٚبايتحدٜد ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.

 ع١ٓٝ ايدراص١ 

َبحٛث َٔ  400لتٝار ع١ٓٝ عُد١ٜ قٛاَٗا َٚٔ ل ٍ فتُع ايدراص١ قاّ ايباحث با

 -اؾاَع١ -ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ َٔ كتًف اـضا٥ط ايدميعزاف١ٝ )ايٓٛع

َضتددَٞ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٔ ايف١٦  املضت٣ٛ ا قتضادٟ ا  تُاعٞ(، َٔ

 اَع١  -املهز١َ مبه١أّ ايكز٣  ) اَع١  اَعا  (عاَا، 22َٔ-18ايعُز١ٜ َٔ )

 .ايضعٛد١ٜ ايعزب١ٝ عبد ايعشٜش ظدٙ( باملًُه١املًو 

نُا د التٝارِٖ َٔ ط ب  اَع  أّ ايكز٣ يف َه١ املهز١َ ٚ اَع١ املًو 

ٚييو يتبأٜ ط ب اؾاَع١ َٔ حٝث ايٓٛع ٚقٌ ا قا١َ ٚاملضت٣ٛ  عبدايعشٜش ظد٠،

أحد نعد  ا  تُاعٞ ٚا قتضادٟ يا هعٌ ايع١ٓٝ أنثز  ثٝ  يًُعتُع ا صًٞ، نُا

 .أعزم اؾاَعا  ايضعٛد١ٜ يف َد١ٜٓ َه١ املهز١َ َٚد١ٜٓ  د٠

 مصطلحات الدراسة
 ايٛعٞ: 

 (21.)ٚاإلحضاظ بٗا ٚايبحث عٔ طزم ؿًٗانايكغاٜان ع١ًُٝ الدراى  ٖٛايٛعٞ 
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 ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ: 

نعزف باْٗا ننطبٝكا  نضُح يًُضتددَني بايتٛاصٌ َٔ ل ٍ عٌُ صفحا  

  ايغدض١ٝا ٚدع٠ٛ األصدقا٤ ٚايشَ ٤ الىل اإلط ع ع٢ً ٖذٙ ايضفحا  ٚالرصاٍ يًُعًَٛا

ٚميهٔ إٔ ؼتٟٛ ايضفح١ ايغدض١ٝ ع٢ً أٟ ْٛع َٔ املعًَٛا   ايزصا٥ٌ ٚاحملادثا  بِٝٓٗ.

 (22)َثٌ ايضٛر ٚايفٝدٜٛ ًَٚفا  ايضٛ  ٚاملدْٚا .

 قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ: 

يكغاٜا ايت١ُٜٛٓ املع١ٝٓ با صتدا١َ ا  تُاع١ٝ ٚايثكاف١ٝ ننًو ا ٖٞقغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

 (23)ٚايضٝاص١ٝ ٚا قتضاد١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝن.

 متغريات الدراسة
 املتغب املضتكٌ: ٖٚٛ اصتدداّ ايغباب ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.

ــٝ :  ــ١املــــتغب ايٛصــ ــ١ املــــتغبا  ايدميٛ زافٝــ ــاعٞ  -ايٓــــٛع -)اؾاَعــ ــت٣ٛ ا  تُــ املضــ

 قتضادٟ(.اإل

املــتغب ايتــابع: ايتٛعٝــ١ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ايــ  نهْٛــت ْتٝعــ١ ايتعــزض يٛصــا٥ٌ           

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ.

 
 للدراسةاإلطار النظري 

 نعزٜف ايٛصا٥ٌ ا  تُاع١ٝ

ملضتددَٝٗانضُحٜٚبَٛاقعن باْٗا  (2010 لًٞ ٚفإ دٜز بزٜٚو ) فٗاعزٚ

األصدقا٤َعٚايتٛاصٌْفض٘،املٛقععُٔ لاص١َٚضاحا صفحا بإْغا٤

 (24)ن.ٚا نضا  احملتٜٛا َٚغارن١

( باْٗا نَٓ ١َٛ َٔ ايغبها  2013)نٛراظ ٚعانز  ٗأَ  اْبِٗا عزف

عٔ طزٜل  َٛاقع لاص١ بِٗا ٚربطِٗ َعًا اإليه ١ْٝٚ اي  نضُح يًُغارنني فٝٗا بإْغا٤

 (25).ْ اّ ا تُاعٞ اليه ْٚٞن

 تُاع١ٝ أْٛاع ايٛصا٥ٌ ا  

نتعدد أْٛاع ايٛصا٥ٌ ا  تُاع١ٝ نبعًا يًدد١َ املكد١َ أٚ يًٗدف َٔ الْغا٥ٗا الىل األْٛاع 

 (26)ايتاي١ٝ:
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ٖٚٞ َٛاقع نعٌُ ع٢ً ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ بني األصدقا٤  ٚصا٥ٌ ا تُاع١ٝ عدض١ٝ: -1

ٚاملعارف فُٝا بِٝٓٗ، ٚنتهٕٛ َٔ ًَفا  عدض١ٝ يًُضتددَني ٚلدَا  عا١َ َثٌ 

ايغدض١ٝ َٚغارن١ ايضٛر ٚاملًفا  ايضٛن١ٝ ٚاملز١ٝ٥ ٚايزٚاب  ٚايٓضٛظ  املزاص  

ٚاملعًَٛا  ٚاملٓاصبا  ا  تُاع١ٝ.

ٖٚٞ اي  ؽتط بفٔ َعني ٚػُع املٗتُني مبٛعٛع أٚ عًِ ٚصا٥ٌ ا تُاع١ٝ ثكاف١ٝ:  -2

.َعني، حٝث نضتكطب َثكفني َٔ نٌ أما٤ ايعامل َثٌ َٛقع 

ٖٛ َٔ أْٛاع ايٛصا٥ٌ ا  تُاع١ٝ األنثز أ١ُٖٝ فٗٞ نزب  ١َٝٓٗ:  ٚصا٥ٌ ا تُاع١ٝ -3

اٍ ٚايغزنا  ٚنذيو ٖب نتغُٔ ًَفا  عدض١ٝ ُأصدقا٤ ايعٌُ ٚأصحاب األع

يًُضتددَني ؼت٣ٛ ع٢ً صبنِٗ ايذان١ٝ َٚا قاَٛا ب٘ يف صٓٛا  دراصتِٗ ٚعًُِٗ َٚٔ 

.قاّ بايعٌُ َعِٗ، َٚٔ أعٗزٖا َٛقع 

ٜٚطًل عًٝٗا أٜغًا ٚصا٥  َتعدد٠ املغارن١،  مبُٝشا  العاف١ٝ: ع١ٝا تُاٚصا٥ٌ  -4

ٚػعٌ َٔ ايضٌٗ َغارن١ ايفٝدٜٖٛا  ع٢ً ا ْ ْت ٚايتضٜٛز ايفٛنٛقزايف، ٚنبادٍ 

ايٛصا٥  املتعدد٠، َثٌ ايٝٛنٝٛب، ٚفًٝهز، ٚبٝهاصا، نذيو َٛاقع بث نضعٝ   

ٜٓعشٖا  اي ب٠ َٔ ايتضعٝ   نعت  مبثاب١ لشإ وت٣ٛ عًٞ أعداد نب اي ايفٝدٜٛ 

املضتددَٕٛ ٜٚبثْٛٗا.

 لضا٥ط ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ: 

( الىل إٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نغ ى فُٝا بٝٓٗا يف فُٛع١ 2015أعار َاٜفًٝد )

 :(27)اـضا٥ط ايتاي١ٝ

     َ ٝـ١  املغارن١: نعٌُ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ع٢ً السايـ١ اؿـدٚد بـني ايٛصـ١ًٝ اإلع 

ٚاؾُٗٛر َٔ ل ٍ نغـعٝع املضـتددَني عًـ٢ املضـا١ُٖ ٚنكـدِٜ ايتغذٜـ١ ايزا عـ١ حـٍٛ         

املٛعٛعا  ٚايكغاٜا املدتًف١.  

       ــ٣ٛا ــٍٛ يًُحتـ ــ١ بايٛصـ ــٛد املزنبطـ ــاعٞ ايكٝـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــت ٚصـ ــاح: أسايـ اإلْفتـ

ٚا ْفتاح ع٢ً املغارن١ يف صٛر٠ نضٜٛت ٚنعًٝكا  َٚغارن١ َعًَٛا .  

   ًـ ٢ عهــط ٚصـا٥ٌ ا نضــاٍ ايتكًٝدٜـ١ا نزنـش ٚصــا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُــاعٞ     احملادثـ١: ع

ع٢ً احملادث١ ٚا نضاٍ ثٓا٥ٞ ا ػاٙ. 

        ــٛاع كتًفــ١ َــٔ اإتُعــا اإتُــع: نضــُح ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ بتغــهٌٝ أْ

بضزع١ ٚايتٛاصٌ بغهٌ فعاٍ. 
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 ٛعاد٠ً ع٢ً ا نضاٍ: ن اب  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َع بعغٗا ايبعض ٚؼت ٟ

رٚاب  يًُٛاقع ٚاإتُعا  اإليه ١ْٝٚ األلز٣. 

 َفّٗٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

( باْٗا نَفّٗٛ حدٜث ٜغطٞ يف  ٖٛزٙ نًو 2016عزف رٚبٓضٕٛ ٚعايهزٚظ )

 (28).ايكغاٜا اي  نتغُٔ َزاعا٠ ايب١٦ٝ ع٢ً ناف١ َضتٜٛا  ايعٌُ ايبغزٟن

نع١ًُٝ دٜٓاَٝه١ٝ نضُح  اْٗا( 2014صٓدٚم يٓدٕ يكغاٜا ا صتدا١َ ) ٚاٚعح

ؾُٝع األعداظ ؼكٝل الَهاْانِٗ ٚؼضني  ٛد٠ حٝانِٗ ع٢ً ايٓحٛ وُٞ ٚوضٔ ْ ِ 

 (29).دعِ اؿٝا٠ بهٛنب األرضن

( نـ نقغاٜا ن١ُٜٛٓ نتعًل 2013قاَٛظ فآٜاْغٝاٍ ناميش يًُفزدا  ) ٗاعزف

١ا ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ بتحكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ بدٕٚ َغه   اقتضادٜ

 (30)ا قتضاد١ٜ بدٕٚ َغه   ب١ٝ٦ٝ.

 (31):ٚنٓطٟٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً َفَٗٛني ر٥ٝضٝني

: ٜتغُٔ اؿا ا  األصاص١ٝ اي  هب َٓحٗا األٚي١ٜٛ يف ايت١ُٝٓ أًٚ : َفّٗٛ اؿا ا  

 املضتدا١َ.

ا ٚايبٓا٤ ا  تُاعٞ يف قدر٠ اي  نفزعٗا حاي١ ايتهٓٛيٛ ٝ ثاًْٝا: فهز٠ اؿدٚد 

 ايب١٦ٝ ع٢ً العباع اؿا ا  اؿاي١ٝ ٚاملضتكب١ًٝ.  

نضٓٝفا  قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ:

ــ١      ت صــٓف ــا  أٚ أبعــاد ر٥ٝضــ١ٝ ٖــٞ: ايتُٓٝ ــ١ َهْٛ ــ١ املضــتدا١َ الىل ث ث قغــاٜا ايتُٓٝ

ــٌ نًــو املهْٛــا  ايز٥ٝضــ        ١ٝ قــٛر ا قتضــاد١ٜا ٚايتُٓٝــ١ ا  تُاعٝــ١ا ٚمحاٜــ١ ايب٦ٝــ١. ٚ ث

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٜٚتفزع َٓٗا فُٛع١ َٔ ايكغاٜا َٔ بٝٓٗا: اؿد َٔ ايفكـزا ٚنغـٝب   

ٚا صـــتٗ ىا ٚمحاٜـــ١ ٚالدار٠ قاعـــد٠ املـــٛارد ايطبٝعٝـــ١     يوْتـــا    قـــب املضـــتدا١َ األ ـــا  

  (32)ٚقبٖا.

 أًٚ : قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ:

ايب٦ٝٝـ١ أٖـِ نضـٓٝفا  قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ بضـبب         ثٌ قغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ   

املغه   ايب١ٝ٦ٝ املتعدد٠ َثٌ اْكـزاض بعـض ايها٥ٓـا  ْٚغـٛب املـٛارد ٚايتـدٖٛر ايب٦ٝـٞ        

يف ايتُٓٝــ١ ايب٦ٝٝــ١ املضــتدا١َ فٝهــٕٛ اهلــدف األصــاظ ٖــٛ محاٜــ١ األْضــام ايطبٝعٝــ١    ايعــاّ. 

ــ٢ املــٛارد ايطبٝعٝــ١.    تُٓٝــ١ املضــتدا١َ ايب٦ٝٝــ١ عًــ٢ حكٝكــ١ إٔ   نعتُــد قغــاٜا اي ٚاحملاف ــ١ عً
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ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ؼتا  الىل إٔ نهـٕٛ دالـٌ ْطـام حـدٚد األْ ُـ١ ايطبٝعٝـ١ ٚاؿفـاظ عًـ٢         

املٛارد ٚايتٓٛع ايبٝٛيٛ ٞ باإلعاف١ الىل لفـض اْبعاثـا  ايغـاسا  يف ايغـ ف اؾـٟٛ. ح ٝـت       

ــارٜ  ا     ــش لــ ٍ ايت ــ١ املضــتدا١َ بــايهثب َــٔ اي نٝ ــع   قغــاٜا ايتُٓٝ ؿــدٜثا َــع ظٗــٛر أرب

 (33).حزنا  َٔ اؿكٛق١ٝ يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ يف ايٛ ٜا  املتحد٠

 قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ا قتضاد١ٜ:ثاًْٝا: 

ــٛ ا قتضــادٟا          ــل َشاٜــا ايُٓ ــ١ املضــتدا١َ ا قتضــاد١ٜ عًــ٢ ؼكٝ نزنــش قغــاٜا ايتُٓٝ

  تُاعٝـ١. ؼتـا  قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ الىل      ٚايعٌُ املتٓاصل َع قغاٜا ايت١ُٝٓ ايب٦ٝٝـ١ ٚا 

نغــُني ايُٓــٛ ا قتضــادٟ َــع اؿفــاظ عًــ٢ ايب٦ٝــ١ عــُٔ اٚيٜٛانٗــا. نكتغــٞ قغــاٜا ايتُٓٝــ١   

املضــتدا١َ ا قتضــاد١ٜ إٔ نتعــاٚس ايفا٥ـــد٠ نهًفــ١ املاــدل  ا عًـــ٢ ايــزقِ َــٔ إٔ ايتُٓٝـــ١        

ٜـــتِ نٛ ٝـــ٘ ايعدٜـــد َـــٔ  املضـــتدا١َ ايب٦ٝٝـــ١ يف حـــد يانٗـــا نٓطـــٟٛ عًـــ٢ نهـــايٝف َغـــاف١. 

ا ْتكــادا  املزنبطــ١ بايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ا قتضــاد١ٜ ألْٗــا نتغــُٔ اصــتُزار نشٜٚــد املٓتعــا   

 (34).ايضٓاع١ٝ ٚاإلْتا  ٚا صتدداّ ايذٟ ميهٔ إٔ ٜؤثز بايضًب ع٢ً ايب١٦ٝ

 ثايثًا: قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ا  تُاع١ٝ:

ع١ٝ بايتهاٌَ ا  تُاعٞ ٚنٛسٜـع ايـدلٌ. نضـع٢    نع٢ٓ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ا  تُا

ــدلٌ        ــع اي ــ١ َــٔ لــ ٍ العــاد٠ نٛسٜ ــ٢ ايكغــاٜا ا  تُاعٝ ــش عً ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ الىل اي نٝ

فايتُٓٝـ١ ا  تُاعٝـ١ املضـتدا١َ نٗـدف الىل ايتـاثب      ٚاملغارن١ ايعا١َ ٚايتهاٌَ ا  تُـاعٞ.  

ٝــل ايعدايــ١ ٚؼضــني ظــزٚف عًــ٢ نطــٛر ايٓــاظ ٚاإتُعــا  بطزٜكــ١ نغــُٔ َــٔ ل هلــا ؼك

 (35.)املعٝغ١ ٚايضح١

( الىل إٔ أٟ نعزٜـــف يكغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ 2015ٚأعـــار املعٗـــد ايـــدٚيٞ يًتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ )

املضــتدا١َ ٜكتغــٞ ايٓ ــز الىل ايعــامل نُٓ َٛــ١ نــزنب  باملهــإ ٚايشَــإ. ٚصــٓف املعٗــد      

 (36) قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ املاًح١ الىل:

كز ٚاؾٛع. ايكغا٤ ع٢ً  ذٚر ايف (1)

ؼكٝل ايتعًِٝ ايعاّ األصاصٞ.  (2)

بني اؾٓضني ٚ هني املزأ٠.   املضاٚا٠نعشٜش  (3)

اؿد َٔ ٚفٝا  األطفاٍ ٚؼضني صح١ األّ. (4)

قارب١ األَزاض.  (5)

عُإ اإلصتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ.  (6)
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 نطٜٛز عزان١ عامل١ٝ َٔ أ ٌ ايت١ُٝٓ.   (7)

 َبادئ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ:

ايتاي١ٝ  املبادئ( 2015اي  أ زاٖا نٌ َٔ بارٟ ٚيٝفزَٛر )اق حت فُٛع١ األعاث 

 (37)يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ:

احملاف ١ ع٢ً ايب١٦ٝ.  -

ؼكٝل ايُٓٛ ا قتضادٟ املضتداّ.  -

 ؼضني  ٛد٠ اؿٝا٠ ٚؼكٝل املضاٚا٠.  -

 ايضُا  ايز٥ٝض١ٝ يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ:

يز٥ٝض١ٝ اي  نتضِ بٗا قغاٜا ايت١ُٝٓ أعار الىل عدد َٔ اـضا٥ط أٚ املؤعزا  اٚ

  :(38)املضتدا١َا أُٖٗا َا ًٜٞ

قغاٜا ايت١ُٝٓ عبار٠ عٔ ع١ًُٝ ٚيٝضت حاي١ا َٚٔ ثِ فإْٗا نتضِ با صتُزار١ٜ  -

ٚايتضاعد يف ا ٖتُاّ ْتٝع١ يتٓاَٞ حا ا  اإتُع َٔ ا صتدا١َ. 

١ مجٝع ف٦ا  اإتُع ٚ  قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ فتُع١ٝ يف  ٖٛزٖا ٚؼتا  ملضاُٖ -

نكتضز ع٢ً ف١٦ َع١ٓٝ. 

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع١ًُٝ ٚاع١ٝ ٚيٝضت عغٛا١ٝ٥ا بٌ ٖٞ قدد٠ ٚؼتا  الىل  -

اص انٝعٝا  ٚأٖداف ط١ًٜٛ األ ٌ. 

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع١ًُٝ َٛ ١ٗ ؽغع يدٚيٜٛا  ايبغز١ٜ ٚاإتُع١ٝ.  -

تحٛ   اؾذر١ٜ ع٢ً املضتٜٛا  ايب١ٝ٦ٝ ٚا قتضاد١ٜ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ؽغع يً -

ٚا  تُاع١ٝ.

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ نزنب  بكدرا  اإتُع ا  تُاع١ٝ ٚايضٝاص١ٝ ٚا قتضاد١ٜ  -

ٚايتهٓٛيٛ ١ٝ. 

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َفّٗٛ ٜكّٛ ع٢ً املغارن١ مبعٓاٖا األٚصع باإلعاف١ الىل ق٠ٛ  -

يف َعاؾتٗا.  ايٛصا٥ٌ ٚنفا٠٤ األدا٤

 أٖداف نٛع١ٝ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ:أصط ٚ

( أٖداف نٛع١ٝ ايغباب حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً 2015نابٛر ) ٚصفت

 :(39)ايٓحٛ ايتايٞ
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

ؼكٝل ايتٛع١ٝ ٖٛ حل َٔ حكٛم اإلْضإا ٚبٓا٤ ايٛعٞ مٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ  -

هب نكدمي٘ يًعُٝع. 

ع١ٝ ايغباب حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ صٛا٤ بغهٌ رمسٞ أٚ قب رمسٞ ىدّ نٛ -

اإتُع نآي١ٝ يدعِ ْغز املعزف١ ٚنعشٜش ا ٖتُاّ بايكغاٜا. 

ناثب ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً صٓع ايكزار ٚايتدطٝ  ٚاملُارصا  ايع١ًُٝ  -

ػاٙ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

ا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف ؼكٝل ايفِٗ األفغٌ ٚايٓا ح مٖٛا. ٜضِٗ ٚعٞ ايغباب بكغاٜ -

مجٝع األفهار ٚاملفاِٖٝ املضتدد١َ يف ع١ًُٝ ايتٛع١ٝ نزاعٞ ايكِٝ ٚا ٖتُاَا  املتفل  -

عًٝٗا فُٝا ٜتعًل بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

 يف نٛع١ٝ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ: ٚدرٖاٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

عٌُ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نادٚا  يدعِ ايٛعٞ بكغاٜا َٚغه   ن

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ دٚر قٛرٟ يف دعِ قغاٜا ايت١ُٝٓ  ٚنؤد٣ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

املضتدا١َ عٔ طزٜل: )أ( املضا١ُٖ يف ايتٓضٝل بني أطزاف قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا )ب( 

) ( نغعٝع بٓا٤ َعارف َٚٛاقف ايغباب )ايٛعٞ( َٔ  ؼضني َغارن١ املعزف١ ٚاملعًَٛا ا

 (.40)قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

ٖٓاى فُٛع١ َٔ لضا٥ط ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  ػعًٗا َثاي١ٝ يف فاٍ بٓا٤ ٚ

( ع٢ً 2015ٚعٞ ايغباب حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا ٚصفٗا نبزإٚا بزٚدرٜو ٚيٞن )

 (:41)ايٓحٛ ايتايٞ

فُٝا ٜتعًل  ٚاملبادئْغا٤ اإُٛعا  ايغباب١ٝ اي  ؼٌُ ْفط األٖداف صٗٛي١ ال -1

بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا ٚاي  ٜٓعذب اليٝٗا ايغباب يًٓكاش ٚالْتا  املعًَٛا  َٚشٜد 

َٔ ايفِٗ حٍٛ قغاٜا َع١ٓٝ يًت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

ذب ٚ ٛد ٚا ٗا  ايتضٜٛت ايدٜٓاَٝه١ٝ بٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚاي  ػ -2

ايغباب مٛ املغارن١ ٚاملعزف١ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا ٚنضٌٗ َٔ عًُٝا  

صٓع ايكزار. 

ٚ ٛد َدٜزٜٔ يضفحا  َٛاقع ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٔ أصحاب ايزأٟ ٚايغٗز٠ بني  -3

ايغباب ئ ميهِٓٗ نٛ ٝ٘ ايٓكاش ْٚغز املعًَٛا  ٚايٛعٞ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ. 
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ــإٚ أٚ ا -4 ــ١       ايتعـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــزح قغـ ــا٤ طـ ــاعٞ أثٓـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــ  ٚصـ ــٌ عـ يتٛاصـ

املضتدا١َ.  

ــ١        -5 ــٌ ايكٛاعــد ٚاإل ــزا٤ا ا ٚنــذيو ايضــًٛى املبتهــز يف ايتٛعٝ ــا  ايتٓضــٝك١ٝ َث اآليٝ

بايكغاٜا. 

ايتاثز بايتضُِٝ ٚايعًُٝا  اـار ١ٝ َثٌ ايب١٦ٝ ا  تُاع١ٝ أثٓا٤ بٓا٤ ايٛعٞ بكغاٜا  -6

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

ٚنعٌُ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ مبثاب١ ايك٠ٛ ايٓغط١ اي  ميهٔ َٔ ل هلا ؼذٜز 

ٚنٛع١ٝ ايغباب حٍٛ ايكغاٜا اهلا١َ َثٌ األعزار ع٢ً ايب١٦ٝ ٚؼًٌٝ اـطٛا  املتدذ٠ يف 

ميهٔ نضٓٝف دٚر فاٍ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. بايٓضب١ يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا 

 :(42)تُاعٞ يف نٛع١ٝ ايغباب بايكغاٜا نُا ًٜٞٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  

 أًٚ : ع٢ً َضت٣ٛ املغارن١:

عزض األدي١ ع٢ً أٖداف ٚٚقا٥ع قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.  -

َغارن١ اـ ا  ايغدض١ٝ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.  -

 ثاًْٝا: ع٢ً َضت٣ٛ املعزف١ ٚايٛعٞ:

َٔ َضادرٖا.  نٛثٝل املعًَٛا  حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ -

نكًٌٝ ٚقت ٚ ٗد بٓا٤ ايٛعٞ ٚاملعزف١ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. -

نًو  -يف نزنٝشٖا ع٢ً َٓاقغ١ ايع ق١ بني  اي  نغ ىبحث١ٝ ايتٛ ٗا  بعض اينٛ د ٚ

عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚبٓا٤ ايٛعٞ ػاٙ قغاٜا ايت١ُٝٓ -ايتهٓٛيٛ ٝا

 :(43)املضتدا١َ

:تُاعٞ ٚؼضني املعزف١ عبها  ايتٛاصٌ ا   (1)

ــٛر       ــ١ األَــ ــ٢ َٓاقغــ ــعع عًــ ــاعٞ نغــ ــٌ ا  تُــ ــبها  ايتٛاصــ ــبنٞ إٔ عــ ــبني عــ ٜــ

ــا.    املزنبطـــــ١ بايتُٓٝـــــ١ املضـــــتدا١َ َٚـــــٔ ثـــــِ دعـــــِ بٓـــــا٤ َعزفـــــ١ ٚٚعـــــٞ ايغـــــباب مٖٛـــ

فايتحــــدث عــــ  اإلْ ْــــت حــــٍٛ نًــــو ايكغــــاٜا ٜعــــد مبثابــــ١ ْغــــزا ٚايٓغــــز اإليه ْٚــــٞ  

 ػــــاٙ بــــإ عـــــبها  ايتٛاصــــٌ ا  تُـــــاعٞ    ميثــــٌ انضــــاٍ بـــــاآللزٜٔ. ٜٓــــادٟ ٖـــــذا ا   

ــ١       ــاٜا ايتُٓٝـــ ــٛ قغـــ ــ ى مـــ ــٌ املغـــ ــإٚ ٚايعُـــ ــارن١ ٚايتعـــ ــ٢ املغـــ ــدر٠ عًـــ ــٔ ايكـــ وضـــ

 املضتدا١َ.  
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

:َفّٗٛ ايفزد١ٜ أٚ اإاٍ اـاظ  (2)

نعٌُ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ع٢ً  عٌ اإاٍ اـاظ مبثاب١ فاٍ يًتٛاصٌ 

  األعداظ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚرب  ٚيٝط َٓعشً ا حٝث ٜعٌُ يف األصاظ ع٢ً رب

ف ض ٖذا املفّٗٛ إٔ عبها  ايتٛاصٌ ٜايذا  باإتُع ٚقغاٜا ا صتدا١َ املزنبط١ بٗا. 

ا  تُاعٞ صاُٖت يف قٛ اؿدٚد بني اإايني اـاظ ٚايعاّا حت٢ أصبح ييو اإاٍ ٖٛ 

 َع ى ايتٛاصٌ غضٛظ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. 

ا ا ػاٙ َا ُٜعزف باصِ اإاٍ ايعاّ ايغبهٞ ايذٟ عزف٘ ع٢ً أْ٘ املضاح١ ٜزنب  بٗذ

ايغبه١ٝ املب١ٝٓ َٔ ل ٍ ايتهٓٛيٛ ٝا ايغبه١ٝ ٚايعٌُ اؾُاعٞ ايتدًٝٞ ايذٟ ودث 

نٓتٝع١ يًتفاعٌ بني ايٓاظ ٚايتهٓٛيٛ ٝا ٚايكغاٜا اهلا١َ َثٌ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. الٕ 

ؾدٜد ٜتضِ بايدمي١َٛ ٚايتٛاسٕ ٚايتهزار ٚايكدر٠ ع٢ً اؾُٗٛر يف ييو اإاٍ ايعاّ ا

ايبحث. يف ٖذا اإاٍا ٜضبح اؾُٗٛر قب َز٥ٞ ٚنٓٗار األطز ا  تُاعٞ ٚنت عٞ اؿدٚد 

 .بني ايعاّ ٚاـاظ

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ناٜدٚيٛ ٝا : (3)

ها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ أصبحت ٜتطزم ٖذا ا ػاٙ الىل فهز٠ إٔ اإلْ ْت عب

 داعًُا يًتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ْ زًا ملا نتُتع ب٘ َٔ رأظ َايٞ انضايٞ. 

ؼدٜا  اصتدداّ نهٓٛيٛ ٝا عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ن١ُٝٓ ٚعٞ ايغباب 

 بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ: 

اظِ الَهاْٝا  ٜغب بعض ايباحثني الىل ٚ ٛد بعض املغه   املزنبط١ بتع

ُٓٛي  ث ث ايفزٚض فُٝا ٚاي. ع٢ً صبٌٝ املثاٍا ا  تُاعٞٚقدرا  عبها  ايتٛاصٌ 

ٜتعًل باصتدداَا  نًو ايغبها  ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ: أًٚ ا ميهٔ إٔ ٜؤدٟ نٗدٜد سٜاد٠ 

 ٛ املعًَٛا  بدٕٚ ندقٝل الىل ال ٗاض  ٗٛد ايتٛع١ٝ اؿكٝك١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

د٣ ايطٌٜٛ. ثاًْٝاا ٖٓاى احتُاي١ٝ ْتٝع١ يغٝاب اإلعزاف ٚايزقاب١ اإليه ١ْٝٚ ع٢ً ع٢ً امل

 .(44املغارنا  ع  نًو ايغبها  الىل نضزب بعض األفهار ٚاملعًَٛا  اـاط١٦)

ٚع٢ً ايزقِ َٔ ع١ًُٝ املغارن١ ايدٜٓاَٝه١ٝ اي  ٜضتطٝع َٔ ل هلا ايغباب 

ارٜٖٛا  قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َا ٜٛا ٘ اصتدداّ ايتفاعٌ َع املعًَٛا  ٚلًل َٚٓاقغ١ صٝٓ

عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ صعٛبا  يف ؼكٝل ع١ًُٝ ايتدطٝ  ايزمسٞ ٚايعٌُ ايفعًٞ 

 (45).ايٛاقعٞ
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نٛا ٘ نٛع١ٝ ايغباب بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ باصتدداّ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚ

 (:46)ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ (2015فُٛع١ َٔ ايتحدٜا  عزعٗا ببٜش ٚباٟ ) 

عزٚر٠ ٚ ٛد َعزف١ َضبك١ باصتدداّ ايهُبٝٛنز ٚايتهٓٛيٛ ٝا أٚ الَت ى  -

ٖانف قٍُٛ ٜدعِ اإلْ ْت.

طزٜك١ اؿضٍٛ ع٢ً املعًَٛا  حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٖٚٛ َا ٜثب ايعدٜد  -

َٔ املغه   ٚايكغاٜا املتعًك١ غضٛص١ٝ املعًَٛا  ٚايتحكل َٔ صدم 

رنا  )أَٔ املعًَٛا .املغا

  ا  تُاعَٞدالٌ ْ ز١ٜ يفِٗ لضا٥ط َٛاقع ايتٛاصٌ 

 ْ ز١ٜ ا صتدداَا  ٚا عباعا :

ٚصا٥ٌ ا نضاٍ، ٚنتًدط  ناثبفاٍ دراصا   يفِٖ ايٓ زٜا  أنعد ٖذٙ ايٓ ز١ٜ َٔ 

 فزعٝا  ٖذٙ ايٓ ز١ٜ فُٝا ٢ًٜ:

ؼكل  اي ايٛص١ًٝ  ٜٚضتددّ اؾُاٖبٟع١ًُٝ ا نضاٍ  يفاؾُٗٛر َغارى فاعٌ  -

حا ان٘.

ؼكٝكٗا، ٚنتعًل بعد٠  يفٜزقب اؾُٗٛر  اي اصتدداّ ايٛصا٥ٌ ٜع  عٔ اؿا ا   -

اَٛر َٓٗا: ايفزٚم ايفزد١ٜ ، ايب١٦ٝ ا  تُاع١ٝ.

ميهٔ ا صتد ٍ ع٢ً َعاٜب اإتُع ايضا٥د٠ َٔ ل ٍ اصتدداّ اؾُٗٛر يٛصا٥ٌ  -

١َٝ فك .ا ع ّ، ٚيٝط َٔ ل ٍ ايزصا٥ٌ ا ع 

(47.)حا ا  اؾُاٖب إلعباعٜٛ د ٖٓاى نٓافط بني ٚصا٥ٌ ا نضاٍ  -

ٜضتددَٗا دٕٚ   اي ايكدر٠ ع٢ً التٝار ايٛص١ًٝ  ٘ع٤ٛ ٖذٙ ايٓ ز١ٜ يدٜ يف يغبابفا

دٚر َٛاقع  ١ا ٖتُاّ مبعزف ع٤ٛ ٖذٙ ايدراص١ يفْضع٢  ْٓاإايٛصا٥ٌ ا لز٣، يذا ف

١ُٝ ٓٚ ايتعزف بايتأن١ُٝٓ  يف١ ع١ٓٝ ايدراص١ دٕٚ قبٖا التارٖا ط ب اؾاَع اي ايتٛاصٌ 

 املضتدا١َ يدِٜٗ.

 ْ ز١ٜ ا عتُاد:

ثب انـ  َـٔ ايتـ   أنعتُد ٖذٙ ايٓ ز١ٜ ع٢ً إ قـدر٠ ٚصـا٥ٌ ا نضـاٍ عًـ٢ ؼكٝـل قـدر       

صٛف ٜشداد عٓدَا نكّٛ ٖذٙ ايٛصا٥ٌ بٛظـا٥ف ْكـٌ املعًَٛـا      ٚايضًٛنٞ ٚايعاطفٞ املعزيف

ٞ حاي١ نٛا د عدّ اصـتكزار   يفٖٚذا ا حتُاٍ صٛف نشٜد قٛن٘ بغهٌ يٝش َٚهثف   بٓـا٥

ــو فــ  اإتُــع بضــبب ايضــزاع ٚايتغــٝب باإل   يف ــارف    ٠ٕ فهــزإعــاف١ اىل يي نغــب صــًٛى َٚع



 

 

 37 

 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

يـتغب نـٌ َـٔ اإتُـع ٚٚصـا٥ٌ ا نضـاٍ،        َزنـداً  ثبًااضـبح نـ  ٜٕ أميهٔ  غبابٚٚ دإ اي

 (48) نضاٍ ٚاؾُٗٛر ٚاإتُع.ٖٚذا ٖٛ َع٢ٓ ايع ق١ ايث ث١ٝ بني ٚصا٥ٌ ا 

 قٛرٜٔ ر٥ٝضٝني: ع٢ًاإلع ّٚصا٥ٌع٢ًا عتُادع قا نكّٛ

وتا  ؼكٝل األٖداف ايفزد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ الىل َٛارد لاعع١ ألعداظ أٚ األٖداف: 

مجاعا  ألز٣. 

 ٚنعدأٖدافِٗ،ؼكلاي املدتًف١املضادرالىلاملضادر: ٜضع٢ األفزاد ٚاؾُاعا  

بًٛغأ ٌَٔ ْ ِ اإلع ّ اإليه ْٚٞ اي  ٜعتُد عًٝٗا ايغباب َٔحاف١ اإليه ١ْٝٚ ايض

أٖدافِٗ

نُا نٓعب عٔ اعتُاد ا فزاد ع٢ً ٚصا٥ٌ ا ع ّ يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ  اي ٚنهُٔ ا ثار 

 :٢ًٜ 

  اصتبٝإ اؿكا٥ل ٚاملعارف املزنبط١ بكغاٜا حكٛم يف: نتُثٌاملعزف١ٝايتاثبا

حٝث ًٜعا ايغباب يًضحاف١ اإليه ١ْٝٚ إلعباع ايفغٍٛ ٚفِٗ اإلْضإا 

املضتعدا  يف قغاٜا حكٛم اإلْضإ ٚنهٜٛٔ ا ػاٖا  ٚاآلرا٤ مٖٛا. 

 نتُثٌ يف بٓا٤ ْٛع َٔ األيف١ ٚايتدًط َٔ املداٚف َٔ َتابع١ ايتاثبا  ايٛ دا١ْٝ :

اهلا١َ َثٌ حكٛم مٛ ايكغاٜا  اي َبا ٠األحداث ٚايدعِ املعٟٓٛ ٚايتغًب ع٢ً 

اإلْضإ. 

 نؤثز ايضحاف١ اإليه ١ْٝٚ ع٢ً صًٛنٝا  ايغباب ع  ناثبا  صًٛن١ٝ :

(49)نٓغٝطِٗ ٚؼفٝشِٖ يًعٌُ ٚاملغارن١ يف دعِ قغاٜا حكٛم اإلْضإ.

ٖذٙ ا ٚقا  باعتبارٖا  يفٕ قدر٠ اعتُاد ا فزاد ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ املدتًف١  ٜتشاٜد ال

 ١ٖداف ايف٦ا  املضتددَأيتبأٜ  ا ، ٜٚتبأٜ ا عتُاد عًٝٗا طبكًاَُٗا يًُعًَٛ َضدرًا

ايتعزف  ٚبايتايٞيتًو املٛاقع يا ٜٓعهط ع٢ً در ١ نفغٌٝ نًو املٛاقع ٚا ٖتُاّ بٗا، 

ايتعزف ع٢ً ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ل ٍ نًو  يفع٢ً دٚر ا عتُاد ع٢ً ٖذٙ املٛاقع 

 ا عتُاد. 
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 ْ ز١ٜ ثزا٤ ايٛص١ًٝ:

ع ١َٝ ٚفكا يدر ١ إلدراص١ َعاٜب ا لتٝار بني ايٛصا٥ٌ ا  يفنبحث ْ ز١ٜ ثزا٤ ايٛص١ًٝ   

 ، ٚنكّٛ ٖذٙ ايٓ ز١ٜ ع٢ً فزعني ر٥ٝضني ُٖٚا:املعًَٛانٞثزا٥ٗا 

 ٠نثز ثزا٤، ٚاحدأٚ أقٌ أإ مجٝع قٓٛا  ا نضاٍ  تًو لضا٥ط َع١ٓٝ ػعًٗا  - أ

قُٛض ايزصاي١. ٖداف التٝار ٚص١ًٝ انضاٍ ٖٛ نكًٌٝأِٖ َٔ أ

قض٢، َع ىل األالد٢ْ ربع قاٚر ع٢ً َضت٣ٛ ايغُٛض ٚايغو  تد َٔ األأٖٓاى  - ب

:نايتايٞانفاض در ١ ايغُٛض ٚايغو ٢ٖٚ 

ٚقت ٚاحد. يفايكدر٠ ع٢ً َعاؾ١ اعارا  املعًَٛا  املتعدد٠  -

ايكدر٠ ع٢ً نٝضب فٛر١ٜ ر ع ايضد٣. -

.ايغدضٞايكدر٠ ع٢ً  ذب اي نٝش  -

  (50)صتدداّ ايًغ١ ايطبٝع١ٝ.ايكدر٠ ع٢ً ا -

ٕ ثزا٤ ايٛص١ًٝ نزنش ع٢ً نفضب َد٣ ثزا٤ ايٛصا٥ٌ ا ع ١َٝ باملعًَٛا  أٚمبا 

ٕ ايدراص١ اؿاي١ٝ اعتُد  ع٢ً ا صتفاد٠ َٔ إف بايتايٞ، غبابنكدَٗا يً اي ٚاملعارف 

ضتدا١َ َٛاقع ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ مبا نكد١َ َٔ َعًَٛا  َٚعارف حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ امل

. اؾاَعٞيد٣ ايغباب 
 

 نتائج الدراسة امليدانية
 َتابع١ املبحٛثني يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ -1

 ( 1 دٍٚ رقِ )

 ٚفكًا يًعاَع١  َتابع١ املبحٛثني يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 اؾاَع١                    

 ملتابعنيا

 اإلمجايٞ املًو عبد ايعشٜش أّ ايكز٣

 ى % ى ى % ى

 51.25 205 44.5 89 58.0 116 دا٥ُا

 38.5 154 43.5 87 33.5 67 أحٝاْا

  17 8.5 24 12.0 41 10.25 

 100 400 100 200 100 200 اإلمجايــٞ

 0.05َضتٟٛ ايد ي١ = داي١ عٓد      0.1343َعاٌَ ايتٛافل =      2در ١ اؿز١ٜ =      7.3486= 2ق١ُٝ نا
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

بًغــت ْضــب١ َــٔ َتــابعني قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ عًــ٢ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع٢     

%، ٚبًغت ْضـب١ َـٔ ٜتـابعٕٛ قغـاٜا     51.25بضف١ َٓت ١ُ َٔ المجايٞ َفزدا  ع١ٓٝ ايدراص١ 

ــ١ اي      ــًا( َــٔ المجــايٞ َفــزدا  عٝٓ دراصــ١ ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ فٝٗــا بضــف١ قــب َٓت ُــ١ )أحٝاْ

ــ٢ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ       38.5 ــ١ املضــتدا١َ عً ــابعٕٛ قغــاٜا ايتُٓٝ %، بُٝٓــا بًغــت ْضــب١ َــٔ   ٜت

 %.10.25ا  تُاع٢ َطًكًا َٔ المجايٞ َفزدا  ع١ٓٝ ايدراص١ 

ــٞ،     ــ١ )ايععُـ ــع دراصـ ــ١ َـ ــذٙ ايٓتٝعـ ــل ٖـ ــًت اىل إ  2016ٚنتفـ ــ  نٛصـ ــباب ( ٚايـ ايغـ

  ٞ يًكغــاٜا ايضٝاصــ١ٝ ٚا  تُاعٝــ١   ٜتــابعٕٛ اؾــاَعٞ َــٔ لــ ٍ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع

ٜزٕٚ الَهاْٝـ١ ا صـتفاد٠ َـٔ لـ ٍ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف الهـاد حًـٍٛ يًكغـاٜا           ٚ

ن الَهاْٝــ١ ا صــتفاد٠ َــٔ لــ ٍ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ    ٜعتكــدٕٚنبُٝٓــا ايضٝاصــ١ٝ ٚا  تُاعٝــ١ 

قًٝـٌ نُـا    فعـا٤  اٜغـا بٓضـب١   ا  تُاعٞ يف الهاد حًٍٛ يًكغاٜا ايضٝاص١ٝ ٚا  تُاعٝـ١  

  ا٤  يف ايدراص١ اؿاي١ٝ.  

 َفّٗٛ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ٚ ١ٗ ْ ز املبحٛثني: -2

 ٚفكًا يًعاَع١. ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ٚ ١ٗ ْ ز املبحٛثني( 2 دٍٚ رقِ )

 اؾاَع١                             

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 اإلمجايٞ املًو عبد ايعشٜش أّ ايكز٣
 ايد ي١ zق١ُٝ 

ب
نٝ
 
اي

 

 % ى % ى % ى

ن١ُٝٓ املٛارد ايطبٝع١ٝ املتعدد٠ ٚقب 

املتعدد٠ يف الطار سَمل وكل ايعداي١ بني 

 األ ٝاٍ

44 24.0 31 17.6 75 20.9 0.972 
قب 

 داي١
3 

احملاف ١ ع٢ً ايتٛاسٕ بني املٛارد ايطبٝع١ٝ 

ٚاؿا ا  األصاص١ٝ يًبغز ع٢ً املد٣ 

 ايبعٝد

 4 داي١** 4.283 17.5 63 5.7 10 28.9 53

نزعٝد اصتغ ٍ ناف١ املٛاد ٚٚعع أٚيٜٛا  

 ي صتدداّ 
 5 داي١** 2.893 15.6 56 20.5 36 10.9 20

نهٜٛٔ اػاٙ الهابٞ مٛ ا يتشاّ باؿفاظ 

 ع٢ً َضادر ايطاق١ املتعدد٠ ٚقب املتعدد٠
16 8.7 15 8.5 31 8.6 0.233 

قب 

 داي١
6 

ايب١٦ٝ ا صتغ ٍ األَثٌ ؾُٝع َضادر 

 ٚاؿٝا٠ ا  تُاع١ٝ ٚا قتضاد١ٜ
51 27.9 39 22.2 90 25.1 0.658 

قب 

 داي١
2 

ايكدر٠ ع٢ً اؿفاظ ع٢ً املٛارد ايطبٝع١ٝ َٔ 

 ا صتٓشاف
 1 داي١* 2.371 42.3 152 33.5 59 50.8 93

 359 176 183 مج١ً َٔ ص٦ًٛا
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املضـتدا١َ ٚفكـا يًعاَعـ١     الىل َفّٗٛ املبحٛثني عـٔ ايتُٓٝـ١  ( 2نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقِ )

، حٝــــث  ــــا٤ يف اي نٝــــب األٍٚ أْٗا)ايكــــدر٠ عًــــ٢ اؿفــــاظ عًــــ٢ املــــٛارد ايطبٝعٝــــ١ َــــٔ   

ا صتٓشاف(، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب ايثـاْٞ ٖٞ)ا صـتغ ٍ األَثـٌ ؾُٝـع َضـادر ايب٦ٝـ١ ٚاؿٝـا٠          

ــا باْٗا)نُٓٝــ١ املــٛارد ا     ــ١ ٚا قتضــاد١ٜ(، ٚ ــا٤ يف اي نٝــب ايثايــث عزفتٗ ــ١ ا  تُاعٝ يطبٝعٝ

املتعدد٠ ٚقب املتعدد٠ يف الطار سَمل وكل ايعدايـ١ بـني األ ٝـاٍ(، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب ايزابـع       

)احملاف ١ ع٢ً ايتٛاسٕ بني املٛارد ايطبٝع١ٝ ٚاؿا ا  األصاص١ٝ يًبغز عًـ٢ املـد٣ ايبعٝـد(،    

ٚ ــا٤ يف اي نٝــب اـــاَط َــٔ ٜــز٣ أْٗا)نزعــٝد اصــتغ ٍ نافــ١ املــٛاد ٚٚعــع أٚيٜٛــا             

صـــتدداّ(، ٚألـــبًا  ـــا٤ باي نٝـــب ايضـــادظ ٖٞ)نهـــٜٛٔ اػـــاٙ الهـــابٞ مـــٛ ا يتـــشاّ   ي 

 باؿفاظ ع٢ً َضادر ايطاق١ املتعدد٠ ٚقب املتعدد٠(.

ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ أٖــِ أصــباب َتابعــ١ املبحــٛثني يكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ عًــ٢    -3

 ا  تُاعٞ

 ( 3 دٍٚ رقِ )

 ١ٝ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ ٚفكا يًعاَع١.أِٖ أصباب َتابع١ املبحٛثني يكغاٜا ايتُٓ

 اؾاَع١                     

 األصباب

 أّ ايكز٣
املًو عبد 

 ايعشٜش
 اإلمجايٞ

 ايد ي١ zق١ُٝ 

ب
نٝ
 
اي

 % ى % ى % ى 

يًحضٍٛ ع٢ً َعًَٛا  بغإ قغاٜا 

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ
81 44.26 58 32.95 139 38.71 1.071 

قب 

 ي١دا
2 

يًتعزف ع٢ً ٚ ٗا  ايٓ ز املدتًف١ حٍٛ 

 قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ
68 37.15 66 37.50 134 37.32 0.0323 

قب 

 داي١
3 

يتهٜٛٔ لًف١ٝ يدٟ عٔ قغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ حت٢ ميهٔ ػٓبٗا يف املضتكبٌ
88 48.08 103 58.52 191 53.20 0.9884 

قب 

 داي١
1 

عبب ٚايتعًٝل ٜتٝح يٞ حز١ٜ ايزأٟ ٚايت

 ٚاؿٛار حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ
67 36.61 65 36.93 132 36.76 0.0302 

قب 

 داي١
4 

 359 176 183 مج١ً َٔ ص٦ًٛا

 

الىل أٖـِ أصــباب َتابعـ١ املبحـٛثني يكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضــتدا١َ       )3نغـب بٝاْـا  اؾـدٍٚ رقـِ )    

ــ٢  ٞ عً ــًا يًعاَعــ١، حٝــث  ــ   ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع يتهــٜٛٔ  نا٤ يف اي نٝــب األٍٚ ٚفك
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

لًف١ٝ يدٟ عٔ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ حت٢ ميهٔ ػٓبٗا يف املضتكبٌن، ٚ ا٤ يف اي نٝـب  

 نيًحضٍٛ ع٢ً َعًَٛا  بغإ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضـتدا١َن، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب ايثايـث      نايثاْٞ 

، ٚ ا٤ يف اي نٝـب ايزابـع   يًتعزف ع٢ً ٚ ٗا  ايٓ ز املدتًف١ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َن

 ٜتٝح يٞ حز١ٜ ايزأٟ ٚايتعبب ٚايتعًٝل ٚاؿٛار حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َن. ن

 ,Shi, (2015)  ،Aparakkakankanamageٚنتفل ٖـذٙ ايٓتٝعـ١ َـع ْتٝعـ١ دراصـ١ )       

( ٚاي  نٛصًت اىل إ عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ نكـّٛ بـدٚر اهـاب٢ يف نعشٜـش      (2015)

ِ ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ، ٚلًـل َفـاِٖٝ اهابٝـ١ َـٔ  اْـب ايغـباب ػـاٙ َٛا ٗـ٘ قغـاٜا           َفاٖٝ

إٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ نـؤدٟ ايعدٜـد َـٔ ايٛظـا٥ف اهلاَـ١ فُٝـا         ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٚ

: ايــتُهنيا املغــارن١ا ايٛظٝفــ١ ا  تُاعٝــ١ ايتكٓٝــ١ا   َثــٌٜتعًــل بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ  

 ع ٚايكاعد٠ اؾُاٖب١ٜ.  ٚاإلْفتاحا ٚايتٓٛ

َــٔ لــ ٍ ٚصــا٥ٌ   قــاّ املبحــٛثني مبتابعتٗــا  ايــ أٖــِ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ   -4

 ٞ.ايتٛاصٌ ا  تُاع

 ( 4 دٍٚ رقِ )

َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ  قاّ املبحٛثني مبتابعتٗا اي قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ أِٖ 

 ٚفكًا يًعاَع١. ٞا  تُاع

 اؾاَع١                 

 ايكغاٜا

 أّ ايكز٣
املًو عبد 

 ايعشٜش
 اإلمجايٞ

 ايد ي١ zق١ُٝ 

ب
نٝ
 
اي

 % ى % ى % ى 

 1 داي١** 2.0394 81.89 294 70.45 124 92.89 170 ايكغاٜا ايب١ٝ٦ٝ

 0.9203 27.01 97 31.81 56 22.40 41 قغاٜا ا تُاع١ٝ
قب 

 داي١
5 

 4 اي١**د 3.9803 28.96 104 7.3 13 50.27 91 قغاٜا صٝاص١ٝ

 3 داي١** 4.4565 50.97 183 26.70 47 74.31 136 قغاٜا اقتضاد١ٜ

 2 داي١* 1.6264 68.80 247 59.65 105 77.59 142 قغاٜا نهٓٛيٛ ٝا

 359 176 183 مج١ً َٔ ص٦ًٛا
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قـاّ املبحـٛثني    ايـ  أٖـِ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ     الىل  )4نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقـِ ) 

، حٝث  ا٤ يف اي نٝـب األٍٚ  ٚفكا يًعاَع١ ٞصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعَٔ ل ٍ ٚ مبتابعتٗا

 نقغـاٜا نهٓٛيٛ ٝـان، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب ايثايـث       ن، ٚ ا٤ يف اي نٝـب ايثـاْٞ   ايب١ٝ٦ٝكغاٜا اي

قغاٜا اقتضاد١ٜن، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايزابـع ن قغـاٜا صٝاصـ١ٝن، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب اــاَط ن       

ٔ    ٚنتفـل ٖـذٙ ا  قغـاٜا ا تُاعٝـ١.     ,Reiter (2016)، Aguilera)   يٓتٝعـ١ َـع نـ  َـ

(2015) ، Ke, X. (2014).  ٕقغاٜا ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ ايـ  نضـِٗ    ( ٚاي  نٛصًت اىل ا

: ايب١٦ٝ اـغـزا٤ا  ٜٚكّٛ املبحٛثني مبتابعتٗا نُا ٢ًٜٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ 

ٞ  ،َٛا ٗـ١ ايتًـٛثا ثـِ ْـدر٠ املٝـاٙ      ايتعــزض بـني  ارنبـا    ، ٚإ ٖٓـاى ايتضـحز  ،ايــتغب املٓـال

ــ١      ٚيٛصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ    ــٛ ٚعــِٝٗ حــٍٛ قغــ١ٝ ايب٦ٝــ١ ٚقبٖــا َــٔ قغــاٜا ايتُٓٝ

 املضتدا١َ.

ًتعـزف عًـ٢ قغـاٜا    ييف ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نٛص١ًٝ املبحٛثني  ثك١َد٣  -5

 .ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚنهٜٛٔ رأٟ َضتٓب حٛهلا

 (5 دٍٚ رقِ )

ًتعزف ع٢ً قغاٜا ايت١ُٝٓ يٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ نٛص١ًٝ  املبحٛثني يف ثك١َد٣ 

 ٚفكًا يًعاَع١. ٚنهٜٛٔ رأٟ َضتٓب حٛهلا املضتدا١َ

 اؾاَع١                             

 َد٣ ايثك١**

 اإلمجايٞ املًو عبد ايعشٜش أّ ايكز٣

 % ى % ى % ى

 56.54 203 51.70 91 61.20 112 نبب٠بدر ١أثل

 42.61 153 47.15 83 38.25 70 اثل بٗا اىل حد َا

 0.8 3 1.1 2 0.5 1 الط قًابٗا أثل  

 100 359 100 176 100 183 اإلمجايــٞ

 َضتٟٛ ايد ي١ = قب داي١      0.0979َعاٌَ ايتٛافل =       2در ١ اؿز١ٜ =      3.4751= 2ق١ُٝ نا

 

املعًَٛا  اي  وضٌ عًٝٗـا عـٔ قغـاٜا ايتُٓٝـ١     ب ا٤  ْضب١ َٔ ٜثكٕٛ بدر ١ نبب٠ 

ٞ    املضتدا١َ َٔ َـٔ المجـايٞ َفـزدا  َـٔ ٜتـابعٕٛ قغـاٜا ايتُٓٝـ١         ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع

%، 56.54املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ َٔ المجايٞ َفزدا  ع١ٓٝ ايبحث بًغـت  
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

باملعًَٛـا  ايـ  وضـٌ عًٝٗـا عـٔ قغـاٜا ايتُٓٝـ١        بُٝٓا ٚبًغـت ْضـب١ َـٔ ٜثكـٕٛ الىل حـد َـا       

ٞ عًــ٢  املضــتدا١َ َــٔ َــٔ المجــايٞ َفــزدا  َــٔ ٜتــابعٕٛ قغــاٜا    ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع٢ َـٔ المجـايٞ َفـزدا  عٝٓـ١ ايبحـث بًغـت         

عـــٔ قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ باملعًَٛـــا  ايـــ  وضـــٌ عًٝٗـــا %، ٚبًغـــت ْضـــب١ َـــٔ   ٜثكـــٕٛ 42.61

ٞ    املضتدا١َ َٔ َـٔ المجـايٞ َفـزدا  َـٔ ٜتـابعٕٛ قغـاٜا ايتُٓٝـ١         ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع

 %. 0.8املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ َٔ المجايٞ َفزدا  ع١ٓٝ ايبحث 

در ـــ١ ثكـــ١ ( ٚايـــ  نٛصـــًت اىل إ ٖٓـــاى 2015ٚنتفـــل ٖـــذٙ ايتٓعٝـــ١ ) ايضـــهزإ،  

 ـا٤   ٚغـاٜا ايدالًٝـ١،   كُدٚا ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ملعزفـ١ اي املبحٛثني ايذٜٔ اعت

ُـا ناْـت ْضـب١    ٓٝبٓضب١ اقـٌ، ب  اىل حد َا ايثك١ ٓضب١ نبب٠، بُٝٓا  ا٤  بدر ١ َزنفع١ ب

ٖٚــذا ٜــدٍ عًــ٢ إٔ ْضــب١ ثكــ١ املبحــٛثني يف        اثــل عًــ٢ ا طــ م َٓدفغــا  ــدا،     ايثكــ١  

 ايٛصا٥ٌ ناْت نتضِ بايثك١ ايعاي١ٝ.  َٔ ل ٍ اعتُادِٖ ع٢ً َعزف١ ايكغاٜا 
 

َد٣ اصتفاد٠ املبحٛثني َٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف بٓا٤ َعـزفتِٗ بكغـاٜا    -6

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 ( 6 دٍٚ)

 َد٣ اصتفاد٠ املبحٛثني َٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف بٓا٤ َعزفتِٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 ا صتعاب١   
 املٛقع

 اؾاَع١
 فٝد دا٥ُااصت

اصتفٝد 
 أحٝاْا

 اصتفٝد ْادرا
أبدا   
 املتٛص  اصتفٝد

ا مزاف 
 املعٝارٟ

َد٣ 
 ا صتفاد٠

 % ى % ى % ى % ى

 فٝضبٛى

 

 0.5 1 1.1 2 37.1 68 61.2 112 اّ ايكزٟ

3.6657 0.5282 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

135 76.7 38 21.5 2 1.1 1 0.6 

 0.6 2 1.1 4 29.5 106 68.8 247 يٞاإلمجا

  ٛ ٌ بًط

. 

 18.5 34 20.2 37 20.7 38 40.4 74 اّ ايكزٟ

2.7799 1.1281 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

63 35.7 28 15.9 59 33.5 26 14.7 

 16.7 60 26.7 96 18.3 66 38.1 137 اإلمجايٞ

  اْضتعزاّ

 

 2.2 4 4.9 9 40.4 74 52.4 96 اّ ايكزٟ

3.5041 0.6845 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

117 66.4 47 26.7 9 5.1 3 1.7 

 1.9 7 5.0 18 33.7 121 59.3 213 اإلمجايٞ

   ٜٛنٝٛب

 

 1.1 2 2.7 5 45.4 83 50.8 93 اّ ايكزٟ

3.4596 0.7191 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

121 68.8 48 27.3 5 2.8 2 1.1 

 1.1 4 2.8 10 36.5 131 59.6 214 اإلمجايٞ
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 ا صتعاب١   
 املٛقع

 اؾاَع١
 فٝد دا٥ُااصت

اصتفٝد 
 أحٝاْا

 اصتفٝد ْادرا
أبدا   
 املتٛص  اصتفٝد

ا مزاف 
 املعٝارٟ

َد٣ 
 ا صتفاد٠

 % ى % ى % ى % ى

يٝٓهدالٕ 

 

 16.4 30 25.1 46 18.5 34 39.8 73 اّ ايكزٟ

2.7465 1.1034 
اصتفٝد 
 ْادرا

املًو 
عبد 
 ايعشٜش

55 31.2 34 19.3 61 34.6 
26 14.8 

 15.6 56 29.8 107 18.9 68 35.6 128 اإلمجايٞ

   نٜٛ 

 

 3.8 7 2.2 4 44.3 81 49.7 91 اّ ايكزٟ

3.5459 0.6094 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

109 61.9 56 31.8 5 2.8 6 3.6 

 3.6 13 2.5 9 38.2 137 55.7 200 اإلمجايٞ

    بًز

. 

 18.6 34 23.0 42 23.0 42 35.5 65 اّ ايكزٟ

2.6852 1.1104 
اصتفٝد 
 ْادرا

املًو عبد 
 ايعشٜش

53 30.1 32 18.2 61 34.7 30 17.0 

 17.8 64 28.7 103 20.6 74 32.9 118 اإلمجايٞ

صٓاب عا    

 

 23.5 43 28.4 52 28.4 29 32.2 59 اّ ايكزٟ

2.4707 1.1402 
اصتفٝد 
 ْادرا

املًو عبد 
 ايعشٜش

46 26.1 13 7.4 77 43.8 40 22.7 

 35.9 129 11.7 42 29.2 105 اإلمجايٞ
83 23.1 

َا٣ صبٝط  

 

 10.9 20 19.7 36 34.4 63 35.0 64 اّ ايكزٟ

3.0529 0.9971 
اصتفٝد 
 دا٥ًُا

املًو عبد 
 ايعشٜش

88 50.0 47 26.7 25 14.2 16 9.1 

 10.0 36 17.0 61 30.6 110 42.3 152 اإلمجايٞ

 

َـــد٣ اصـــتفاد  املبحـــٛثني َـــٔ ٚصـــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ  الىل  )6دٍٚ رقـــِ )نغـــب بٝاْـــا  اؾـــ

، حٝـث  ـا٤ اصتعاب١)اصـتفٝد دا٥ُـًا(     ا  تُاعٞ يف بٓا٤ َعزفتِٗ بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ  

ــع )ف  ــٌ َـــٔ َٛقـ ــبٛىَـــٔ نـ ــٌ بًـــط - ٝضـ ــتعزاّ -  ٛ ـ   اْضـ

( َـا٣ صـبٝط     -   نٜٛ  -   ٜٛنٝٛب -

-3.5459-3.4596 -3.5041 -2.7799-3.6657ٚييـــــو مبتٛصـــــ  حضـــــابٞ بًـــــغ)

 ( ع٢ً ايتٛايٞ. 3.0529

 -يف حـــني  ــــا٤ در ــــ١ اصتفاد٠)اصــــتفٝد ْـــادرا( عًــــ٢ نــــٌ َــــٔ )يٝٓهــــدالٕ   

 -2.6852 -2.7465( مبتٛصـــ  حضـــابٞ ) صـــٓاب عـــا   - بًـــز

2.4707.) 
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

ايتاي١ٝ يٛصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف ايتٛعٝـ١      ١ُٖٝ األٖدافاملبحٛثني ألنكِٝٝ  -7

 بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 ( 7 دٍٚ)

 ١ُٖٝ األٖداف ايتاي١ٝ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َاملبحٛثني ألنكِٝٝ 

 ا صتعاب١    

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 قب ٖاّ ٖاّ الىل حدَا ٖاّ  دا
 املتٛص 

ا مزاف 

 ملعٝارٟا

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

نعشٜش أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ 

قغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ ع  

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 2.7 5 15.3 28 81.9 150 اّ ايكز٣

2.763 0.4693 
ٖاّ 

  دًا
املًو عبد 

 ايعشٜش
131 74.4 43 24.4 2 1.1 

 1.9 7 19.8 71 78.3 281 اإلمجايٞ

ٚ ٛد صفحا  

١ َضٓف١ َتدضض

يكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 7.7 14 38.3 70 54.1 99 اّ ايكز٣

2.462 0.6100 
ٖاّ 

  دًا
املًو عبد 

 ايعشٜش
89 50.6 79 44.9 8 4.8 

 6.1 22 41.5 149 52.4 188 اإلمجايٞ

نٛفب ايفزص١ 

يًتفاعٌ غضٛظ 

قغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ ع  ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 7.1 13 36.1 66 56.8 104 ز٣اّ ايك

2.571 0.5931 
ٖاّ 

  دًا

املًو عبد 

 ايعشٜش
120 68.2 50 28.4 6 3.4 

 5.3 19 32.3 116 62.4 224 اإلمجايٞ

اصتدداّ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ يف َتابع١ 

 فام قغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 9.8 18 41.0 75 49.2 90 اّ ايكز٣

2.311 0.6912 

ٖاّ 

الىل 

 حدَا

املًو عبد 

 ايعشٜش
69 39.2 78 44.3 29 16.5 

 13.1 47 42.6 153 44.3 159 اإلمجايٞ

عث األفهار 

ٚاؿًٍٛ املتعًك١ 

بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ ع  ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 15.8 29 39.3 72 44.8 82 اّ ايكز٣

2.437 0.6897 
ٖاّ 

  دًا

املًو عبد 

 ايعشٜش
116 65.9 48 27.3 12 6.8 

 11.4 41 33.4 120 55.2 198 اإلمجايٞ

مجع َٚتابع١ نطٛرا  

قغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ املٓغٛر٠ 

 ع٢ً َٛاقع اإلْ ْت

 18.0 33 38.3 70 43.7 80 اّ ايكز٣

2.155 0.7754 

ٖاّ 

الىل 

 حدَا

املًو عبد 

 ايعشٜش
60 34.1 65 36.9 51 29.0 

 23.4 84 37.6 135 39.0 140 اإلمجايٞ

ْغز اإلع ْا  

ايتٛع١ٜٛ ع  ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 14.2 26 44.3 81 41.5 76 اّ ايكز٣

2.298 0.6993 

ٖاّ 

الىل 

 حدَا

املًو عبد 

 ايعشٜش
81 46.0 71 40.3 24 13.6 

 13.9 50 42.3 152 43.7 157 اإلمجايٞ

بٓا٤ ايٛعٞ ٚا ٖتُاّ 

بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 ا١َاملضتد

 14.8 27 44.3 81 41.0 75 اّ ايكز٣

2.100 0.7629 

ٖاّ 

الىل 

 حدَا

املًو عبد 

 ايعشٜش
49 27.8 66 36.5 61 34.7 

 24.5 88 40.9 147 34.5 124 اإلمجايٞ
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 ا صتعاب١    

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 قب ٖاّ ٖاّ الىل حدَا ٖاّ  دا
 املتٛص 

ا مزاف 

 ملعٝارٟا

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

َغارن١ األلبار 

ٚاملعًَٛا  ٚايتغذ١ٜ 

ايزا ع١ حٍٛ قغاٜا 

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 13.1 24 37.7 69 49.2 90 اّ ايكز٣

2.448 0.6618 
ٖاّ 

  دًا

املًو عبد 

 ايعشٜش
105 59.7 61 34.7 10 5.7 

 9.5 34 36.2 130 54.3 195 اإلمجايٞ

أ ا  ايثكاف١ 

ايضٝاص١ٝ ايضا٥د٠ 

ٚنغِ قًُٝا َعٛق١ 

 يًت١ُٝٓ املضتدا١َ

 10.4 19 36.6 67 53.0 97 اّ ايكز٣

2.325 0.7638 

ٖاّ 

الىل 

 حدَا

املًو عبد 

 ايعشٜش
85 48.3 45 25.6 46 26.1 

 18.1 65 31.2 112 50.7 182 اإلمجايٞ

 

ُٖٝـ١ األٖـداف ايتايٝـ١ يٛصـا٥ٌ     املبحٛثني ألنكِٝٝ الىل  )7نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقِ )

ــتدا١َ   ــ١ بكغــــاٜا ايتُٓٝــــ١ املضــ ــارا   ايتٛاصــــٌ ا  تُــــاعٞ يف ايتٛعٝــ ، حٝــــث  ــــا٤  ايعبــ

ــ١) ــ١ امل   ايتايٝ ــ١ قغــاٜا ايتُٓٝ ــ١ ٚقُٝ ٞ   نعشٜش أُٖٝ ــاع ٚ ــٛد  -ضــتدا١َ عــ  ايتٛاصــٌ ا  تُ

نـٛفب ايفزصـ١ يًتفاعـٌ غضـٛظ      -صفحا  َتدضض١ َضٓف١ يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ 

عث األفهار ٚاؿًٍٛ املتعًكـ١   -قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

   ٞ ر ٚاملعًَٛـا   َغـارن١ األلبـا   -بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع  ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع

ــتدا١َ    ــ١ املضـ ــاٜا ايتُٓٝـ ــٍٛ قغـ ــ١ حـ ــ١ ايزا عـ ــ    ٚايتغذٜـ ــدًا( مبتٛصـ ــ١)ٖاّ  ـ ــ١ أُٖٝـ ( بدر ـ

 ( ع٢ً ايتٛايٞ.2.448-2.437 -2.571-2.462-2.763حضابٞ)

اصـتدداّ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف َتابعـ١  فـام      ٚ ا٤  )ٖاّ الىل حـد َـا( نـٌ َٔ)   

ا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ املٓغـٛر٠ عًـ٢     مجـع َٚتابعـ١ نطـٛرا  قغـاٜ     -قغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ  

ٞ     -َٛاقع اإلْ ْت بٓـا٤ ايـٛعٞ    -ْغز اإلع ْا  ايتٛع١ٜٛ عـ  ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع

أ ا  ايثكاف١ ايضٝاص١ٝ ايضـا٥د٠ ٚنغـِ قُٝـًا َعٛقـ١      -ٚا ٖتُاّ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

( 2.325-2.100 -2.298-2.155-2.311( ٚييــو مبتٛصــ  حضــابٞ)يًتُٓٝــ١ املضــتدا١َ

 ع٢ً ايتٛايٞ.

،  Reiter (2016).  ،Aguilera, (2015)ٚنتفــل ٖـــذٙ ايٓتٝعـــ١ َــع دراصـــ١ )    

Iacianci,(2015).  ،Shi, (2015) ،Holmes, (2015).  ،Aparakkakankanamage, 

(2015) ،Mensah, (2014) ) فاعًٝــــ١ اصـــتدداّ ٚصــــا٥ٌ ايتٛاصــــٌ   ٚايـــ  نٛصــــًت اىل

إٔ حزٜـ١  ٚد ٚعٞ ايغـباب حـٍٛ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َا      ا  تُاعٞ نٛص١ًٝ يبٓا٤ ٚنانٝ

ايٛصــٍٛ ٚاملغـــارن١ يف ايٓكــاش عـــ  ٚصــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ ا  تُــاعٞ صـــاِٖ يف سٜــاد٠ ٚعـــٞ      
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

ايغباب حٍٛ قغاٜا ايتغبا  املٓال١ٝ ٚا صتدا١َ ايب٦ٝٝـ١ ْ ـزًا ألْٗـا نكتضـز فكـ  عًـ٢ َـٔ        

، ٚنـذيو  فعايٝـا  عـ  ايضـفح١   ٜتغارنٕٛ ْفط ا ٖتُاّ بايضفحا  أٚ اإُٛعـا  أٚ اي 

 ــٛ ٚعــِٝٗ حــٍٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ ٚايتعــزض يٛصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ بــني ارنبــا  ٖٓــاى 

 ــٛ َضــتٜٛا  ٚعــٞ ايغــباب بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ يف فتُعــانِٗ يا         ، ٚاملضــتدا١َ

 .ايتعزض احملدٚد يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ
 

ــ  نٛا ــ٘ اصــتدداّ ٚصــ   أٖــِ  -8 ــ١  ايتحــدٜا  اي ــاعٞ يف ايتٛعٝ ا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُ

 .بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 (8 دٍٚ رقِ )

يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ   ايتحدٜا  اي  نٛا ٘ اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞأِٖ 

 ٚفكًا يًعاَع١ املضتدا١َ

 اؾاَع١            

 ايتحدٜا 

 أّ ايكز٣
املًو عبد 

 ايعشٜش
 اإلمجايٞ

 ١ايد ي zق١ُٝ 

ب
نٝ
 
اي

 % ى % ى % ى 

نعكٝد ٚنغعب ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ا  تُاعٞ
 2 داي١** 2.4211 59.1 212 46.0 81 71.58 131

 0.6558 79.66 286 76.13 134 83.1 152 حكٛم املًه١ٝ ايفهز١ٜ
قب 

 داي١
1 

 5 داي١** 4.9050 44.0 158 17.61 31 69.39 127 األلبار ٚاملعًَٛا  قب املٛثك١

أْغط١ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ  رب 

بايتاثب ع٢ً ايٛعٞ بكغاٜا 

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 4 داي١** 3.5304 44.56 160 25.56 45 62.84 115

ا صتعاب١ يًٓتا٥ر امل نب١ ع٢ً 

أْغط١ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 6 داي١** 4.3521 36.49 131 13.1 23 59.0 108

ادثا  ٚايدردع١ حٍٛ ؼًٌٝ احمل

 قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ
 7 داي١** 4.3603 34.26 123 10.79 19 56.83 104

نضزب املعًَٛا  يف فغا٤ ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ املتحزر
 3 داي١** 3.4104 45.46 174 30.1 53 66.1 121

 359 176 183 مج١ً َٔ ص٦ًٛا
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دٜا  اي  نٛا ٘ اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ايتحأِٖ الىل  )8نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقِ )

، حٝث  ا٤ يف اي نٝب األٍٚ ٚفكا يًعاَع١ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

نعكٝـــد ٚنغـــعب ٚصـــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ  ن، ٚ ـــا٤ يف اي نٝـــب ايثـــاْٞ نحكـــٛم املًهٝـــ١ ايفهزٜـــ١ن

ــاعٞ ــب ايثايـــث   ا  تُـ ــا٤ يف اي نٝـ ــا  يف ف نن ، ٚ ـ ــٌ  نضـــزب املعًَٛـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــا٤ ٚصـ غـ

ربـ  أْغــط١ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ بايتــاثب     نن،  ٚ ـا٤ يف اي نٝــب ايزابـع   ا  تُـاعٞ املتحـزر  

األلبـار ٚاملعًَٛـا  قـب     نن، ٚ ا٤ يف اي نٝب اـاَط  ع٢ً ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

ط١ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ   ا صتعاب١ يًٓتا٥ر امل نب١ عًـ٢ أْغـ   نن، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايضادظ املٛثك١

ؼًٝــٌ احملادثــا   نن ، ٚ ــا٤ يف اي نٝــب ايضــابع ا  تُــاعٞ حــٍٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ 

 .ٚايدردع١ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

أصباب عدّ َتابع١ املبحٛثني يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصـٌ  أِٖ  -9

 .ا  تُاعٞ

املبحٛثني يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ( أِٖ أصباب عدّ َتابع١ 9 دٍٚ رقِ )

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚفكًا يًعاَع١

 اؾاَع١                                     

 األصباب

 أّ ايكز٣
املًو عبد 

 ايعشٜش
 اإلمجايٞ

 ايد ي١ zق١ُٝ 

ب
نٝ
 
اي

 % ى % ى % ى 

ألْٗا   نضاعدْٞ ع٢ً نهٜٛٔ رأٟ حٍٛ 

 ايكغاٜا املثار٠
5 29.41 10 41.66 15 36.58 0.3865 

قب 

 داي١
3 

ألْٗا يٝضت َضدر َِٗ يًُعًَٛا  يف ايكغاٜا 

 املدتًف١
4 23.52 13 54.16 17 41.46 0.9664 

قب 

 داي١
2 

 0.2783 46.34 19 50.0 12 41.17 7   أعزف َعًَٛا  عٔ قغاٜا املضتدا١َ
قب 

 داي١
1 

قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يٝضت يف قو 

 اٖتُاَٞ
5 29.41 3 12.50 8 19.51 0.5334 

قب 

 داي١
5 

نتضِ املعًَٛا  املكد١َ َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ بٓٛع َٔ ايتحٝش يف 

 عزعٗا يًكغاٜا َٔ قبٌ عارعٗا

8 47.05 5 20.83 13 31.70 0.8272 
قب 

 داي١
4 

 41 24 17 مج١ً َٔ ص٦ًٛا
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

صباب عـدّ َتابعـ١ املبحـٛثني يكغـاٜا ايتُٓٝـ١      أأِٖ الىل ) 9نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقِ )

  ن، حٝـث  ـا٤ يف اي نٝـب األٍٚ    ٚفكـا يًعاَعـ١   املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

ألْٗـا يٝضـت َضـدر َٗـِ      ن، ٚ ـا٤ يف اي نٝـب ايثـاْٞ    نأعزف َعًَٛا  عٔ قغاٜا املضـتدا١َ 

ألْٗا   نضـاعدْٞ عًـ٢ نهـٜٛٔ     ن يًُعًَٛا  يف ايكغاٜا املدتًف١ن ، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايثايث

ــع     ــار٠ن، ٚ ــا٤ يف اي نٝــب ايزاب نتضــِ املعًَٛــا  املكدَــ١ َــٔ لــ ٍ    نرأٟ حــٍٛ ايكغــاٜا املث

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ بٓٛع َٔ ايتحٝش يف عزعٗا يًكغاٜا َٔ قبٌ عارعٗان، ٚ ـا٤ يف  

   .قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يٝضت يف قو اٖتُاَٞن ناي نٝب اـاَط 
 

 َكٝاؽ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ:

ــ١ حــٍٛ اصــتدداّ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ      -10 ــارا  ايتايٝ ــ٢ ايعب َــد٣ َٛافكــ١ املبحــٛثني عً

 ا  تُاعٞ يف ن١ُٝٓ ايٛعٞ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

( َد٣ َٛافك١ املبحٛثني ع٢ً ايعبارا  ايتاي١ٝ حٍٛ اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 10)  دٍٚ

 ت١ُٝٓ املضتدا١َا  تُاعٞ يف ن١ُٝٓ ايٛعٞ بكغاٜا اي
 ا صتعاب١       

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 َعارض قاٜد َؤٜد
 املتٛص 

ا مزاف 

 املعٝارٟ

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

 ثٌ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ َهٕٛ ٖاّ 

ايت١ُٝٓ  يًٛعٞ بكغاٜا

 املضتدا١َ

 36.6 67 15.8 29 47.5 87 اّ ايكز٣

املًو عبد  َؤٜد 0.9111 2.2910

 ايعشٜش
82 46.5 29 16.5 65 36.9 

 36.8 132 16.2 58 47.0 169 اإلمجايٞ

ٜضعدْٞ إٔ ٜغارى 

ايغباب يف ايضفحا  

اـاص١ بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 32.2 59 23.5 43 44.3 81 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8608 2.2727
املًو عبد 

 ايعشٜش
88 50.0 40 22.7 48 27.3 

 29.8 107 23.1 83 47.1 169 اإلمجايٞ

اإلصزاف يف اصتدداّ 

املٛارد ايطبٝع١ٝ َٔ 

أنثز املعٛقا  اي  

 نٛا ٘ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 27.9 51 24.6 45 47.5 87 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8500 2.2952
املًو عبد 

 ايعشٜش
111 63.1 24 13.6 41 23.3 

 25.6 92 19.2 69 55.2 198 اإلمجايٞ

أرٟ أْمل َا سيت يف 

حا ١ الىل انتضاب 

ل ا   دٜد٠ حٍٛ 

 قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 36.6 67 24.0 44 39.3 72 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8798 1.9108
املًو عبد 

 ايعشٜش
52 29.5 35 19.9 89 50.9 

 43.5 156 22.0 79 34.5 124 اإلمجايٞ

ٜعد اصتدداّ ٚصا٥ٌ 

صٌ ا  تُاعٞ ايتٛا

 30.1 55 33.9 62 36.1 66 اّ ايكز٣

املًو عبد  قاٜد 0.7991 2.0807

 ايعشٜش
64 36.4 66 37.5 46 26.1 
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 ا صتعاب١       

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 َعارض قاٜد َؤٜد
 املتٛص 

ا مزاف 

 املعٝارٟ

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

 ش٤ َهٌُ ألٖداف 

ٚاص انٝعٝا  ايٛعٞ 

ايت١ُٝٓ  بكغاٜا

 املضتدا١َ

 28.1 101 35.7 128 36.2 130 اإلمجايٞ

أععز بايضعاد٠ عٓدَا 

أعارى يف أٟ ْغا  

ع٢ً ايتٛع١ٝ  ٜضاعد

بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 30.1 55 31.7 58 38.3 70 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.7765 2.1504

املًو عبد 

 ايعشٜش
69 39.2 77 43.8 30 17.0 

 23.7 85 37.6 135 38.7 139 اإلمجايٞ

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ   

ميهٔ ؼكٝكٗا َٔ 

ل ٍ نزعٝد املٛارد 

 ايطبٝع١ٝ

 41.5 76 30.6 56 27.9 51 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8069 1.1894
املًو عبد 

 ايعشٜش
38 21.6 57 32.4 81 46.0 

 43.7 157 31.5 113 24.8 89 اإلمجايٞ

  ٜععبمل َغارن١ 

ايغباب يف صفحا  

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ا  تُاعٞ

 42.1 77 36.1 66 21.9 40 اّ ايكز٣

 رضَعا 0.8800 1.1559

املًو عبد 

 ايعشٜش
33 18.8 49 27.8 94 53.4 

 47.6 171 32.0 115 20.3 73 اإلمجايٞ

اصتدداّ ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف 

ايت١ُٝٓ ايتٛع١ٝ بكغاٜا 

 فاٍ ٚاصعاملضتدا١َ 

 25.7 47 35.0 64 39.3 72 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.8571 1.9972
املًو عبد 

 ايعشٜش
59 33.5 68 38.6 49 27.8 

 26.7 96 36.8 132 36.5 131 اإلمجايٞ

أصع٢ الىل املغارن١  

ايفعاي١ يف صفحا  

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ يشٜاد٠ 

 َعاريف

 17.5 32 31.1 57 51.4 94 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8760 2.2256

املًو عبد 

 ايعشٜش
102 58.0 45 25.6 29 16.5 

 17.0 61 28.4 102 54.6 196 ٞاإلمجاي

 بد َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ إٔ 

ندلز ثزٚانٗا َٔ 

املضادر قب املتعدد٠ 

ٚاي  نضدرٖا يًدٍٚ 

 املتكد١َ

 33.9 62 20.2 37 45.9 84 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.7589 2.3760

املًو عبد 

 ايعشٜش
103 58.5 29 16.5 44 25.0 

 29.5 106 18.4 66 52.1 187 اإلمجايٞ

اععع ع٢ً حغٛر 

ايٓدٚا ، اي  ندٚر 

حٍٛ ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ َٔ ل ٍ 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ا  تُاعٞ

 33.3 61 23.5 43 43.2 79 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8801 2.2089

املًو عبد 

 ايعشٜش
105 59.7 23 13.1 48 27.3 

 30.4 109 18.4 66 51.3 184 اإلمجايٞ
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 ا صتعاب١       

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 َعارض قاٜد َؤٜد
 املتٛص 

ا مزاف 

 املعٝارٟ

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

األدٚا     نٛ د ع ق١ بني

املضتدد١َ يف ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚ ٛ 

ايت١ُٝٓ  ايٛعٞ بكغاٜا

 املضتدا١َ

 8.7 16 26.2 48 65.0 119 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.6533 2.5905
املًو عبد 

 ايعشٜش
126 71.6 33 18.8 17 9.7 

 9.2 33 22.6 81 68.2 245 اإلمجايٞ

احملاف ١ ع٢ً املٛارد 

عزٚرٟ  ايطبٝع١ٝ أَز قب

ألٕ ايعامل قادر ع٢ً الهاد 

 ايبدا٥ٌ.

 37.7 69 35.5 65 26.8 49 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8651 1.1587
املًو عبد 

 ايعشٜش
33 18.8 45 25.6 98 55.7 

 46.5 167 30.6 110 22.8 82 اإلمجايٞ

أظٔ أْ٘ يٝط َٔ ايغزٚرٟ 

َعزف١ املغزٚعا  اي  

نكدّ يف اإتُع ٚؼكل 

 املضتدا١َايت١ُٝٓ 

 53.0 97 31.1 57 15.8 29 اّ ايكز٣

 َعارض 0.7139 1.4401
املًو عبد 

 ايعشٜش
18 10.2 50 28.4 108 61.4 

 57.1 205 29.8 107 13.1 47 اإلمجايٞ

  أرقب يف ا ع اى يف 

املٓاقغا  ع٢ً ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚاي  

نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 25.6 47 35.5 65 38.7 71 ٣اّ ايكز

 َؤٜد 0.7778 2.3699
املًو عبد 

 ايعشٜش
73 41.4 67 38.1 36 20.4 

 23.1 83 36.7 132 40.1 144 اإلمجايٞ

نز ع أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ الىل أْٗا نضعٞ 

الىل ؼضني ايب١٦ٝ 

ايضها١ْٝ ٚايضح١ٝ 

 ٚايتع١ًُٝٝ.

 12.0 22 30.6 56 57.3 105 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.6546 2.5292
املًو عبد 

 ايعشٜش
117 66.4 49 27.8 10 5.7 

 8.9 32 29.2 105 61.8 222 اإلمجايٞ

أرٟ إٔ دَر ايتهٓٛيٛ ٝا 

اؿدٜث١ ٚايتطبٝك١ٝ اي  

ندفع ايت١ُٝٓ املضتدا١َ الىل 

 الْٗا أَز عزٚرٟ.

 32.2 59 15.8 29 51.9 95 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8739 2.3869
د املًو عب

 ايعشٜش
108 61.3 27 15.3 41 23.3 

 27.8 100 15.5 56 56.5 203 اإلمجايٞ

أعارى يف َغزٚعا  يًحد 

َٔ ايتًٛث ايب٦ٝٞ ألْ٘ َٔ 

أنثز املعٛقا  أَاّ ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ.

 21.9 40 26.2 48 51.9 95 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.7893 2.3119
املًو عبد 

 ايعشٜش
90 51.1 53 30.1 33 18.8 

 20.3 73 28.1 101 51.5 185 اإلمجايٞ

اصتددّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ َع أصدقا٥ٞ يف 

 نبادٍ ايٛعٞ حٍٛ قغاٜا

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 25.6 47 31.1 57 43.2 79 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8135 2.2977
املًو عبد 

 ايعشٜش
82 46.5 51 28.9 43 24.4 

 25.1 90 30.1 108 44.8 161 اإلمجايٞ

أعارى َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف 

قارب١ اصتٓشاف املٛارد 

ايطبٝع١ٝ ٚنزعٝد  

 -ا صتٗ ى)املٝاٙ

 ايغذا٤(. -ايطاق١

 27.8 51 32.7 60 39.3 72 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.7876 2.1281

املًو عبد 

 ايعشٜش
65 36.9 71 40.3 40 22.7 

 25.3 91 36.4 131 38.2 137 اإلمجايٞ
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 ا صتعاب١       

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 َعارض قاٜد َؤٜد
 املتٛص 

ا مزاف 

 املعٝارٟ

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

أصتطٝع  ٝٝش األصًٛب 

املُٝش يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

ا  تُاعٞ يف سٜاد٠ ايٛعٞ 

ايت١ُٝٓ  حٍٛ قغاٜا

 املضتدا١َ.

 35.5 65 15.3 28 49.1 90 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.9013 2.2367
املًو عبد 

 ايعشٜش
108 61.3 20 11.4 48 27.2 

 31.4 113 13.4 48 55.2 198 اإلمجايٞ

ايت١ُٝٓ ع نطٛرا  قغاٜا أناب

يا  قٌ املضتدا١َ 

اٖتُاَٞ ع  ٚصا٥ٌ 

 .ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 3.3 6 22.4 41 74.3 136 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.5387 2.6963
املًو عبد 

 ايعشٜش
128 72.7 40 22.7 8 4.5 

 3.9 14 22.5 81 73.5 264 اإلمجايٞ

امجع َعًَٛا  عٔ نٝف١ٝ 

نٛفب َضادر ايطاق١ 

عتبارٖا أِٖ َكَٛا  با

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 3.3 6 18.0 33 78.6 144 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.4856 2.7548
املًو عبد 

 ايعشٜش
136 77.2 37 21.0 3 1.7 

 2.5 9 19.5 70 77.9 280 اإلمجايٞ

أحٝاًْا أ د صعٛب١ يف 

املفاِٖٝ املضتدد١َ بٛصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ حٍٛ 

 ملضتدا١َ.ايت١ُٝٓ ا قغاٜا

 44.2 81 35.5 65 20.2 37 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8895 1.1643
املًو عبد 

 ايعشٜش
29 16.4 52 29.5 95 53.9 

 49.0 176 32.5 117 18.3 66 اإلمجايٞ

أقدّ َك حا  ملتدذ ايكزار 

 صتفاد٠ َٔ نهٓٛيٛ ٝا 

ايطاقا  ايبد١ًٜ َثٌ 

)ايغُط أٚ ايزٜاح ( 

يًعٗا  اؿه١َٝٛ 

 ض٦ٛي١ يف ايدٚي١.امل

 35.0 64 46.9 86 18.0 33 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.8935 2.2838

املًو عبد 

 ايعشٜش
28 15.9 96 54.5 52 29.5 

 32.3 116 50.7 182 17.0 61 اإلمجايٞ

ٜشداد اعتُادٟ ع٢ً ٚصا٥ٌ 

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف 

اؿضٍٛ ع٢ً املعًَٛا  

ايت١ُٝٓ  حٍٛ قغاٜا

 املضتدا١َ.

 21.3 39 36.0 66 42.6 78 يكز٣اّ ا

 َؤٜد 0.8885 2.2699
املًو عبد 

 ايعشٜش
99 56.2 50 28.4 27 15.3 

 18.3 66 32.3 116 49.3 177 اإلمجايٞ

اإلفزا  يف اصتدداّ 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

 ٜغتت ايٛعٞ بكغاٜا

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 44.8 82 34.4 63 20.7 38 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8927 1.2089
املًو عبد 

 ايعشٜش
20 11.4 50 28.4 106 60.2 

 52.3 188 31.4 113 16.2 58 اإلمجايٞ

  أععز بايثك١ َٔ 

انتضاب املعزف١ حٍٛ 

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ قغاٜا 

ع  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 .ا  تُاعٞ 

 46.4 85 36.0 66 17.4 32 اّ ايكز٣

 َعارض 0.8980 1.2061
املًو عبد 

 ايعشٜش
23 13.1 49 27.8 104 59.0 

 52.6 189 32.0 115 15.3 55 اإلمجايٞ

أصتطٝع بضٗٛي١ ايتعزف 

ع٢ً قغاٜا ايت١ُٝٓ 

املضتدا١َ يف فتُعٞ ع  

 .ٚص١ًٝ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

 36.1 66 41.5 76 22.4 41 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.8600 2.0947
املًو عبد 

 ايعشٜش
50 28.4 75 42.6 51 29.0 

 32.6 117 42.1 151 25.3 91 اإلمجايٞ
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 ا صتعاب١       

 ايعبار٠
 اؾاَع١

 َعارض قاٜد َؤٜد
 املتٛص 

ا مزاف 

 املعٝارٟ

عد٠ 

 % ى % ى % ى ا ػاٙ

اإتُع املدْٞ ي٘ ناثب 

الهابٞ ع٢ً قغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ.

 30.1 55 25.6 47 44.2 81 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.8333 2.2615
املًو عبد 

 ايعشٜش
77 43.7 54 30.6 45 25.6 

 27.9 100 28.1 101 44.0 158 اإلمجايٞ

ٌ ايتٛاصٌ نعد ٚصا٥

ا  تُاعٞ ٚص١ًٝ أصاص١ٝ 

يوْذار املبهز يكغاٜا 

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 26.8 49 67.2 123 6.0 11 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.5213 2.0272
املًو عبد 

 ايعشٜش
12 6.8 128 72.7 36 20.5 

 23.7 85 69.9 251 6.4 23 اإلمجايٞ

أرٟ أْ٘    دٟٚ َٔ 

قاٚي١ نٛع١ٝ ايغباب 

١ املغارن١ يف باُٖٝ

ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ.

 51.4 94 33.9 62 14.8 27 اّ ايكز٣

 َعارض 0.6526 1.8133
املًو عبد 

 ايعشٜش
22 12.5 54 30.7 100 56.8 

 54.0 194 32.3 116 13.6 49 اإلمجايٞ

ن١ُٝٓ ق١ُٝ احملاف ١ 

 ع٢ً املٛارد.

 14.2 26 53.0 97 32.8 60 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.6949 2.1442
املًو عبد 

 ايعشٜش
37 21.0 88 50.0 51 29.0 

 21.4 77 51.5 185 27.0 97 اإلمجايٞ

ندعِٝ ايٓكد يدٟ ايغباب 

َٔ ل ٍ ْكد املٛرٚثا  

ايثكاف١ٝ ايتكًٝد١ٜ املعٛق١ 

 يًتحكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

 26.8 49 41.5 76 31.7 58 اّ ايكز٣

 قاٜد 0.7506 2.1922
املًو عبد 

 ايعشٜش
84 47.7 68 38.6 24 13.6 

 20.3 73 40.1 144 39.6 142 اإلمجايٞ

أصعٞ الىل نهٜٛٔ اػاٙ 

فهزٟ با١ُٖٝ قغاٜا 

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

 -)ايب١ٝ٦ٝ

 -ا قتضاد١ٜ

 -ايضٝاص١ٝ

 -ا  تُاع١ٝ

 ايتهٓٛيٛ ٝا(.

 4.9 9 12.0 22 83.1 152 اّ ايكز٣

 َؤٜد 0.7765 3.9832

املًو عبد 

 ايعشٜش
141 80.1 27 15.3 8 4.5 

 4.7 17 13.6 49 81.6 293 اإلمجايٞ

 

َٛافك١ املبحٛثني ع٢ً ايعبـارا  ايتايٝـ١ حـٍٛ     َد٣الىل  )10نغب بٝاْا  اؾدٍٚ رقِ )

، حٝـث  اصتدداّ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف نُٓٝـ١ ايـٛعٞ بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ        

ايتُٓٝـــ١  ا٥ٌ ايتٛاصـــٌ ا  تُـــاعٞ َهـــٕٛ ٖــاّ يًـــٛعٞ بكغـــاٜا  ثـــٌ ٚصــ  ــا٤  نـــٌ َٔ) 

ٜضعدْٞ إٔ ٜغارى ايغـباب يف ايضـفحا  اـاصـ١ بكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ        -املضتدا١َ

   ٞ اإلصــزاف يف اصــتدداّ املــٛارد ايطبٝعٝــ١ َــٔ أنثــز       -عًــ٢ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع

ن١  ايفعايـ١ يف صـفحا  ايتُٓٝـ١    أصع٢ الىل املغـار  -املعٛقا  اي  نٛا ٘ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ
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 بــد َــٔ ايــدٍٚ ايٓاَٝــ١ إٔ   - املضــتدا١َ عًــ٢ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ يشٜــاد٠ َعــاريف  

اععع ع٢ً حغٛر  -ندلز ثزٚانٗا َٔ املضادر قب املتعدد٠ ٚاي  نضدرٖا يًدٍٚ املتكد١َ

 ٌ ٞ  ايٓدٚا ، اي  ندٚر حٍٛ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ ايتٛاصـ  -ا  تُـاع

   نٛ د ع ق١ بني األدٚا  املضتدد١َ يف ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ ٚ ـٛ ايـٛعٞ بكغـاٜا      

  أرقــب يف   -ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ  ــٓحمل حزٜــ١ ايتعــبب       -ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ 

ا عـــ اى يف املٓاقغـــا  عًـــ٢ ٚصـــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ ا  تُـــاعٞ ٚايـــ  نتٓـــاٍٚ قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١  

نز ــع أُٖٝــ١ ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ الىل أْٗــا نضــعٞ الىل ؼضــني ايب٦ٝــ١ ايضــها١ْٝ   -املضــتدا١َ

أرٟ إٔ دَــر ايتهٓٛيٛ ٝــا اؿدٜثــ١ ٚايتطبٝكٝــ١ ايــ  نــدفع ايتُٓٝــ١   -ٚايضــح١ٝ ٚايتعًُٝٝــ١

 ٟ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُــاعٞ ػعًــمل أنثــز الْتا ٝــ١ يف   -املضـتدا١َ الىل الْٗــا أَــز عــزٚر

  يًحد َٔ ايتًٛث ايب٦ٝٞ ألْـ٘ َـٔ أنثـز املعٛقـا      أعارى يف َغزٚعا -حٝانٞ ايغدض١ٝ

ــ١ املضــتدا١َ   ــاّ ايتُٓٝ ــادٍ       -أَ ــع أصــدقا٥ٞ يف نب ــاعٞ َ اصــتددّ ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُ

أصــتطٝع  ٝٝــش األصــًٛب املُٝــش يٛصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ  -ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ايــٛعٞ حــٍٛ قغــاٜا

٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ ٚصــا -ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ا  تُــاعٞ يف سٜــاد٠ ايــٛعٞ حــٍٛ قغــاٜا

يا  قــٌ ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ أنــابع نطــٛرا  قغــاٜا  - ــٓحمل ايــتحهِ يف حٝــانٞ ايَٝٛٝــ١

  ٞ ــ١ نــٛفب َضــادر     -اٖتُــاَٞ عــ  ٚصــا٥ٌ ايتٛاصــٌ ا  تُــاع امجــع َعًَٛــا  عــٔ نٝفٝ

ٜـشداد اعتُـادٟ عًـ٢ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ       ن -ايطاق١ بإعتبارٖا أِٖ َكَٛا  ايت١ُٝٓ املضـتدا١َ 

اإتُـع املـدْٞ يـ٘     -ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ   اعٞ يف اؿضٍٛ ع٢ً املعًَٛا  حٍٛ قغـاٜا ا  تُ

أصــعٞ الىل نهــٜٛٔ اػــاٙ فهــزٟ باُٖٝــ١   -نــاثب الهــابٞ عًــ٢ قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ 

ــ١   ــتدا١َ )ايب٦ٝٝـــ ــ١ املضـــ ــاٜا ايتُٓٝـــ ــاد١ٜ -قغـــ ــ١ٝ -ا قتضـــ ــ١ -ايضٝاصـــ  -ا  تُاعٝـــ

-2.295-2.2727-2.2910صــ  حضــابٞ)( باصــتعاب١)َؤٜد( ٚييــو مبتٛايتهٓٛيٛ ٝــا(

2.2256-2.3760-2.2089-2.5905-2.3699- 2.5292-2.3869-2.3119 -

 ع٢ً ايتٛايٞ. (3.9832 -2.6963-2.7548-2.2699-2.2615 -2.2367 -2.2977

ٜعد اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ  ش٤ ٚانفكت باصتعاب١)قاٜد( نٌ َٔ)

أععز بايضعاد٠ عٓدَا  -ايت١ُٝٓ املضتدا١َ اٜاَهٌُ ألٖداف ٚاص انٝعٝا  ايٛعٞ بكغ

اصتدداّ ٚصا٥ٌ  -أعارى يف أٟ ْغا  ٜضاعد ع٢ً ايتٛع١ٝ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

أعارى َٔ ل ٍ  -فاٍ ٚاصعايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بكغاٜا 

ٚنزعٝد  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف قارب١ اصتٓشاف املٛارد ايطبٝع١ٝ 
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

أقدّ َك حا  ملتدذ ايكزار  صتفاد٠ َٔ  -ايغذا٤( -ايطاق١ -ا صتٗ ى)املٝاٙ

نهٓٛيٛ ٝا ايطاقا  ايبد١ًٜ َثٌ )ايغُط أٚ ايزٜاح ( يًعٗا  اؿه١َٝٛ املض٦ٛي١ يف 

أصتطٝع بضٗٛي١ ايتعزف ع٢ً قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف فتُعٞ ع  ٚص١ًٝ  -ايدٚي١

د ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ ٚص١ًٝ أصاص١ٝ يوْذار املبهز نع -ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

نكدّ املعًَٛا  املضتحدث١ بإصتُزار يف عهٌ  دٜد  -يكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

ندعِٝ ايٓكد يدٟ ايغباب َٔ ل ٍ ْكد  -ن١ُٝٓ ق١ُٝ احملاف ١ ع٢ً املٛارد -َٚزنش

نعُٝل املغارن١ بني  -ضتدا١َاملٛرٚثا  ايثكاف١ٝ ايتكًٝد١ٜ املعٛق١ يًتحكٝل ايت١ُٝٓ امل

أعتكد إٔ ايتٛع١ٝ با١ُٖٝ اصتثُار طاقا  ايغباب  -ايغباب يا ٜؤدٟ الىل نضزٜع ايت١ُٝٓ

-2.1281-1.9972-2.1504-2.0807( حٝث  ا٤  مبتٛص  حضابٞ بًغ)عزٚر٠

 ( ع٢ً ايتٛايٞ.2.1442 -2.1838-2.0947-2.0272

ا سيت يف حا ١ الىل أرٟ أْمل َٚ ا٤  أٜغًا باصتعاب١)َعارض( نٌ َٔ)

ايت١ُٝٓ املضتدا١َ   ميهٔ  -انتضاب ل ا   دٜد٠ حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

  ٜععبمل َغارن١ ايغباب يف صفحا   -ؼكٝكٗا َٔ ل ٍ نزعٝد املٛارد ايطبٝع١ٝ

احملاف ١ ع٢ً املٛارد ايطبٝع١ٝ أَز  -ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

أظٔ أْ٘ يٝط َٔ ايغزٚرٟ َعزف١  -ألٕ ايعامل قادر ع٢ً الهاد ايبدا٥ٌقب عزٚرٟ 

أحٝاًْا أ د صعٛب١ يف  -املغزٚعا  اي  نكدّ يف اإتُع ٚؼكل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

اإلفزا   -ايت١ُٝٓ املضتدا١َ املفاِٖٝ املضتدد١َ بٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ حٍٛ قغاٜا

  أععز  -ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٜغتت ايٛعٞ بكغاٜا يف اصتدداّ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ

ع  ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ بايثك١ َٔ انتضاب املعزف١ حٍٛ قغاٜا 

أرٟ أْ٘    دٟٚ َٔ قاٚي١ نٛع١ٝ ايغباب با١ُٖٝ املغارن١ يف ايتٛع١ٝ  -ا  تُاعٞ

ٛم ٚا يتشاّ بايٛا با  أعتكد إٔ نٓ ِٝ اؾٗٛد يًُطايب١ باؿك -بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

-1.1559-1.1894-1.9108( ٚمبتٛص  حضابٞ)  ٜعد ندل  يف حز١ٜ اإلْضإ

 (ع٢ً ايتٛايٞ.1.1587-1.4401-1.1643-1.2089-1.2061-1.8133
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  ثاْٝا : ْتا٥ر ايتحكل َٔ صح١ ايفزٚض :

ُـ     ا يف ع٤ٛ أٖداف ايدراص١ ٚفزٚعٗا صٛف ٜتِ عزض ْتا٥ر ايتحكل َـٔ صـح١ ايفـزٚض فٝ

:ًٜٞ 

ايفزض األٍٚ: نٛ د فزٚم يا  د يـ١ الحضـا١ٝ٥ بـني َتٛصـطا  در ـا  ايغـباب اؾـاَعٞ        

ٟ ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ  ايضعٛد

املضت٣ٛ ا قتضاد٣ ا  تُاع٢( –اؾاَع١  –نبعًا  لت ف املتغبا  ايدميٛ زاف١ٝ )ايٓٛع  

ٝــاظ ٚعــِٝٗ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ. ٜٚكضــِ ٖــذا ايفــزض ايــز٥ٝط الىل ث ثــ١  ٚعًــ٢ َك

 فزٚض فزع١ٝ ٖٞ:

نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  ايذنٛر ٚدر ا  اإلْاث  - أ

ئ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

 ٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.َٚتٛصطا  در ا  املبحٛثني ع٢ً َك

( ْتا٥ر التبار ) ( يد ي١ ايفزٚم بني املبحٛثني يف ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 11 دٍٚ )

 اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚفكا يًٓٛع 

 املتٛص  ايعدد اإُٛعا  
ا مزاف 

 املعٝارٟ
 ايد ي١ در ١ اؿز١ٜ ق١ُٝ  

 0.4791 2.3526 173 ينٛر
 قب داي١ 357 0.252

 0.4939 2.3655 186 الْاث

 

نغب ْتا٥ر التبار ن ن يف اؾدٍٚ ايضابل الىل عدّ ٚ ٛد فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني 

َتٛصطا  در ا  ايذنٛر ٚدر ا  اإلْاث ئ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

ملبحٛثني ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ا  ا

٢ٖٚ ق١ُٝ قب داي١ الحضا٥ًٝا عٓد  0.252بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، حٝث بًغت ق١ُٝ ن ن 

َضت٣ٛ د ي١، ٚبايتايٞ فكد ٜثبت عدّ صح١ ٖذا ايفزض، ٚايذٟ ٜٓط ع٢ً أْ٘ نٛ د 

فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  ايذنٛر ٚدر ا  اإلْاث ئ ٜضتددَٕٛ 

صا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ا  ٚ

 املبحٛثني ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  ط ب  اَع١ أّ ايكز٣   - ب

َٕٛ مبه١ َٚتٛصطا  در ا  ط ب  اَع١ املًو عبد ايعشٜش ظد٠ ئ ٜضتدد

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ا  

 املبحٛثني ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

  -  

 ( ْتا٥ر التبار ) ( يد ي١ ايفزٚم بني املبحٛثني يف ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 11 دٍٚ )

 يٓٛع اؾاَع١ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚفكا 

 املتٛص  ايعدد اإُٛعا  
ا مزاف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ  

در ١ 

 اؿز١ٜ
 ايد ي١

 0.4589 2.2732 183 أّ ايكز٣
 داي١** 357 3.473

 0.4987 2.4488 176 املًو عبد ايعشٜش

 

نغــــب ْتـــــا٥ر التبـــــار ن ن يف اؾـــــدٍٚ ايضــــابل الىل أْـــــ٘ نٛ ـــــد فـــــزٚم يا  د يـــــ١   

ــا٥ًٝا بـــني َتٛصـــطا  ــا    الحضـ ــ١ َٚتٛصـــطا  در ـ ــ١ أّ ايكـــز٣ مبهـ   در ـــا  طـــ ب  اَعـ

ــاعٞ      ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــٔ ٜضـــتددَٕٛ ٚصـ ــد ايعشٜـــش ظـــد٠ يـ ــ١ املًـــو عبـ طـــ ب  اَعـ

ــاظ     ــا  املبحــــٛثني عًــــ٢ َكٝــ ــتدا١َ َٚتٛصــــطا  در ــ ــ١ املضــ ــاٜا ايتُٓٝــ ــاٍٚ قغــ ايــــ  نتٓــ

ــ١ ن ن      ــت قُٝــ ــث بًغــ ــتدا١َ، حٝــ ــ١ املضــ ــاٜا ايتُٓٝــ ــِٝٗ بكغــ ــ١ دا  3.473ٚعــ ــ٢ قُٝــ ــ١ ٖٚــ يــ

، ٚبايتـــايٞ ٜثبـــت صـــح١ ٖـــذا ايفـــزض . ٚايـــذ٣ ٜـــٓط   0.01الحضـــا٥ًٝا عٓـــد َضـــت٣ٛ د يـــ١ 

عًـــ٢ أْـــ٘ نٛ ـــد فـــزٚم يا  د يـــ١ الحضـــا٥ًٝا بـــني َتٛصـــطا  در ـــا  طـــ ب  اَعـــ١ أّ          

ايكـــز٣ مبهــــ١ َٚتٛصــــطا  در ــــا  طــــ ب  اَعـــ١ املًــــو عبــــد ايعشٜــــش ٚييــــو يضــــاو   

ــتددَٕٛ ٚصـــ       ــد٠ يـــٔ ٜضـ ــو عبـــدايعشٜش ظـ ــ ب  اَعـــ١ املًـ ــٌ ا  تُـــاعٞ  طـ ا٥ٌ ايتٛاصـ

ــاظ     ــا  املبحــــٛثني عًــــ٢ َكٝــ ــتدا١َ َٚتٛصــــطا  در ــ ــ١ املضــ ــاٜا ايتُٓٝــ ــاٍٚ قغــ ايــــ  نتٓــ

 ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.  

نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  املبحٛثني يٟٚ املضت٣ٛ  - 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ َٓدفضن ئ ٜضتددَٕٛ  -َتٛص  -ا قتضادٟ ٚا  تُاعٞ ناملزنفع

ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ا  املبحٛثني ع٢ً َكٝاظ 

 ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ .
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 (12 دٍٚ رقِ )

ؼًٌٝ ايتبأٜ أحادٟ ا ػاٙ بني َتٛصطا  در ا  املبحٛثني ئ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚفكًا يًُضت٣ٛ ا قتضادٟ ا  تُاعٞا  تُاعٞ ٚاي  نتٓاٍٚ قغاٜا اي

 َضدر ايتبأٜ
فُٛعا  

 املزبعا 
 در ١ اؿز١ٜ

َتٛص  فُٛع 

 املزبعا 
 ايد ي١ ق١ُٝ ف

 0.192745 2 0.38549 بني اإُٛعا 

 0.336687 356 84.26074 دالٌ اإُٛعا  داي١* 1.8143

 - 358 84.646240 اإُــٛع

اؾدٍٚ ايضابل اليٞ أْ٘ نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني  نغب بٝاْا 

 -َتٛص  -َتٛصطا  در ا  املبحٛثني يٟٚ املضت٣ٛ ا قتضادٟ ٚا  تُاعٞ ناملزنفع

َٓدفضن ئ ٜضتددَٕٛ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ 

ا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، حٝث بًغت َٚتٛصطا  در ا  املبحٛثني ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜ

، ٖٚٛ َا ٜثبت صح١ ٖذا ايفزض 0.05ٖٚذٙ ايك١ُٝ داي١ عٓد َضت٣ٛ د ي١  1.8143ق١ُٝ ف 

ٚايذ٣ ٜٓط ع٢ً أْ٘ نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  املبحٛثني يٟٚ 

ا٥ٌ َٓدفضن ئ ٜضتددَٕٛ ٚص -َتٛص  -املضت٣ٛ ا قتضادٟ ٚا  تُاعٞ ناملزنفع

ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ اي  نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ا  املبحٛثني ع٢ً 

 َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

ٚملعزف١ َضدر ٚد يـ١ ايفـزٚم بـني املتٛصـطا  اؿضـاب١ٝ إُٛعـا  املبحـٛثني ، د        

 اصتدداّ ا لتبار ايبعدٟ بطزٜك١  أقٌ فزم َعٟٓٛ .

 ملعزف١ ايفزٚم بني اإُٛعا  مٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ L.S.Dْتا٥ر ؼًٌٝ  (13 دٍٚ )

ٚعٞ املبحٛثني 

بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

 اإُٛعا 
َضت٣ٛ  َتٛص  ا مزافا 

 َتٛص  َزنفع ايد ي١

 قب داي١ 0.1381 - َزنفع

 قب داي١ - 0.1381 َتٛص 

 داي١ 0.1032 *0.2413 َٓدفض
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 َــٔ اؾــدٍٚ ايضــابل الــت ف املتٛصــطا  اؿضــاب١ٝ يًُعُٛعــا  ايــ   ثــٌ         ٜتــبني

املبحٛثني ايذٜٔ ميثًٕٛ َتٛصـطا  در ـا  املبحـٛثني يٟٚ املضـت٣ٛ ا قتضـادٟ ٚا  تُـاعٞ       

ــع ــٛ قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١       -َتٛصـــ  -ناملزنفـ ــطا  در ـــا  املبحـــٛثني مـ َـــٓدفضن َٚتٛصـ

تٛصـطا  اؿضـاب١ٝ إُٛعـا  املبحـٛثني ،     ٚملعزف١ َضدر ٚد يـ١ ايفـزٚم بـني امل    املضتدا١َ،

 د اصتدداّ ا لتبار ايبعدٟ بطزٜك١  أقٌ فزم َعٟٓٛ .

فُٝا ٜتعًل بإمجاىل َتٛصطا  در ا  املبحٛثني مٛ قغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ، ظٗـز     

ــني     ــادٟ بفـــزم بـ ــاعٞ ا قتضـ ــت٣ٛ ا  تُـ ــٛثني َتٛصـــطٞ املضـ ــا بـــني املبحـ ــاى الت ًفـ إٔ ٖٓـ

يضاو َزنفعٞ املضت٣ٛ ا  تُاعٞ ا قتضادٟا ٖٚٛ فـزم  0.1381ٝني بًغ املتٛصطني اؿضاب

 قب داي١ الحضا٥ٝا عٓد أٟ َضت٣ٛ َٔ َضتٜٛا  ايد ي١.

نُا ظٗز إٔ ٖٓاى الت ًفا بـني املبحـٛثني َزنفـع املضـت٣ٛ ا  تُـاعٞ ا قتضـادٟ       

عٞ * يضـــاو َٓدفغـــٞ املضـــت٣ٛ ا  تُـــا0.2413بفـــزم بـــني املتٛصـــطني اؿضـــابٝني بًـــغ  

 . 05ا0ا قتضادٟا ٖٚٛ فزم داي١ الحضا٥ٝا عٓد َضت٣ٛ 

نُـــا ظٗـــز إٔ ٖٓـــاى الت ًفـــا بـــني املبحـــٛثني َٓدفغـــٞ املضـــت٣ٛ ا  تُـــاعٞ         

يضاو َتٛص  املضت٣ٛ ا  تُاعٞ  0.1032ا قتضادٟ بفزم بني املتٛصطني اؿضابٝني بًغ 

 ا قتضادٟا ٖٚٛ فزم قب داي١ الحضا٥ٝا عٓد أٟ َضت٣ٛ د ي١.

ــ١ الحضــا١ٝ٥ بــني َعــدٍ نعــزض ايغــباب      ايفــز ــ١ يا  د ي ــاْٞ: نٛ ــد ع قــ١ ارنباطٝ ض ايث

 اؾاَعٞ ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

( ْتا٥ر َعاٌَ ارنبا  ببصٕٛ يبٝإ ايع ق١ بني نعزض ايغباب ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ 16 دٍٚ )

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ايتٛاصٌ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا

نعزض ايغباب اؾاَعٞ 

يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ا  تُاعٞ

َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

اػاٙ 

 ايع ق١
 ايد ي١

 Rَعاٌَ ا رنبا  ايعدد
 داي١* َٛ ب١

359 0.12701 

اؾـدٍٚ ايضـابل الىل نٛ ـد ع قـ١ ارنباطٝـ١ يا  د يـ١        يفنغب ْتا٥ر التبار نببصـٕٛن  

نعزض ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضـت٣ٛ  َعدٍ ضا١ٝ٥ بني الح

ٖٚـ٢ قُٝـ١ دايـ١ الحضـا٥ًٝا      0.12701ن ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، حٝث بًغت قُٝـ١ ن 
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يا ٜدٍ ع٢ً صح١ ايفزض ٖٚٛ ٚ ٛد ع ق١ ارنباط١ٝ يا  د يـ١    0.05عٓد َضتٟٛ ايد ي١ 

ض ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضـت٣ٛ  نعزَعدٍ الحضا١ٝ٥ بني 

 ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٖٚٞ ع ق١ الهاب١ٝ.

ــ١ يا  د يــ١ الحضــا١ٝ٥ بــني ثكــ١ ايغــباب اؾــاَعٞ      ايفــزض ايثايــث: نٛ ــد ع قــ١ ارنباطٝ

 ايضعٛدٟ يف ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ دٚافع اصتدداَِٗ هلا.

عاٌَ ارنبا  ببصٕٛ يبٝإ ايع ق١ بني ثك١ ايغباب ايضعٛدٟ يف ٚصا٥ٌ ( ْتا٥ر 15َ دٍٚ )

 ايتٛاصٌ ٚدٚافع اصتدداَِٗ هلا

ثك١ ايغباب اؾاَعٞ يف 

 ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ

 ايد ي١ اػاٙ ايع ق١ دٚافع ا صتدداّ

 Rَعاٌَ ا رنبا  ايعدد
 داي١** َٛ ب١

359 -0.14936 

نٛ ـد ع قـ١ ارنباطٝـ١ يا  د يـ١     دٍٚ ايضـابل الىل  اؾـ  يفنغب ْتا٥ر التبار نببصـٕٛن  

ــع       ــاعٞ دٚافـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــعٛدٟ يف ٚصـ ــاَعٞ ايضـ ــباب اؾـ ــ١ ايغـ ــني ثكـ ــا١ٝ٥ بـ الحضـ

٢ٖٚ قُٝـ١ دايـ١ الحضـا٥ًٝا عٓـد َضـتٟٛ       0.14936-ن ، حٝث بًغت ق١ُٝ ناصتدداَِٗ هلا.

د يـ١ الحضـا١ٝ٥    نٛ ـد ع قـ١ ارنباطٝـ١ يا    يا ٜدٍ عًـ٢ صـح١ ايفـزض ٖٚـٛ       0.01ايد ي١ 

، بني ثك١ ايغباب اؾاَعٞ ايضـعٛدٟ يف ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ دٚافـع اصـتدداَِٗ هلـا       

 .َٛ ب١ٖٚٞ ع ق١ 

ــ١ ايغــباب اؾــاَعٞ        ــني ثك ــ١ الحضــا١ٝ٥ ب ــ١ يا  د ي ــ١ ارنباطٝ ــع: نٛ ــد ع ق ايفــزض ايزاب

 ١َايضعٛدٟ يف ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا

( ْتا٥ر َعاٌَ ارنبا  ببصٕٛ يبٝإ ايع ق١ بني ثك١ ايغباب ايضعٛدٟ يف ٚصا٥ٌ 14 دٍٚ )

 ايتٛاصٌ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

ثك١ ايغباب اؾاَعٞ يف 

 ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ

َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ 

 املضتدا١َ

اػاٙ 

 ايع ق١
 ايد ي١

 Rَعاٌَ ا رنبا  ايعدد
 داي١** َٛ ب١

359 0.17014 
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 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

اؾـدٍٚ ايضـابل الىل ٚ ـٛد ع قـ١ ارنباطٝـ١ يا  د يـ١        يفنغب ْتا٥ر التبار نببصـٕٛن  

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعـِٝٗ  يف ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ  ثك١الحضا١ٝ٥ بني 

عٓـد  ٖٚـ٢ قُٝـ١ دايـ١ الحضـا٥ًٝا      0.17014ن بكغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ، حٝـث بًغـت قُٝـ١ ن     

ٛ ــد ع قــ١ ارنباطٝــ١ يا  د يــ١ نيــا ٜــدٍ عًــ٢ صــح١ ايفــزض ٖٚــٛ   0.01َضــتٟٛ ايد يــ١ 

ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعـِٝٗ  يف ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ  ثك١الحضا١ٝ٥ بني 

 ، ٖٚٞ ع ق١ الهاب١ٝ. بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ

 
 النتائج العامة للدراسة 

عـــ١ قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ املضـــتدا١َ عًـــ٢ ٚصـــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ اٚعـــحت ايدراصـــ١ إ ْضـــب١ َتاب -1

ــت     ــاع٢ بضــف١ َٓت ُــ١ بًغ ــٔ ٜتــابعٕٛ قغــاٜا ايتُٓٝــ١      51.25ا  تُ %، ٚبًغــت ْضــب١ َ

%، بُٝٓــا بًغــت ْضــب١ َــٔ   ٜتــابعٕٛ 38.5املضــتدا١َ فٝٗــا بضــف١ قــب َٓت ُــ١ )أحٝاْــًا( 

 %.10.25قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ع٢ً ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ َطًكًا 

اَها١ْٝ ا صتفاد٠ َٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ يف اَـداد ايغـباب      أند  ايدراص١ -2

  َ ٚصــا٥ٌ  ِٗباملعًَٛــا  حــٍٛ ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ٚايكغــاٜا املزنبطــ١ بٗــا ْتٝعــ١  صــتددا

 ايتٛاصٌ ا  تُاع٢.  

ٛصـا٥ٌ  ينغفت ايدراص١ عـٔ أٖـِ أصـباب َتابعـ١ املبحـٛثني يكغـاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ          -3

اي نٝــب األٍٚ ن يتهــٜٛٔ لًفٝــ١ يــدٟ عــٔ قغــاٜا   يفاصــٌ ا  تُــاعٞ، حٝــث  ــا٤ ايتٛ

ن يًحضـٍٛ   ايثاْٞاي نٝب  يفايت١ُٝٓ املضتدا١َ حت٢ ميهٔ ػٓبٗا يف املضتكبٌن، ٚ ا٤ 

اي نٝـب ايثايـث ن يًتعـزف عًـ٢      يفع٢ً َعًَٛا  بغإ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َن، ٚ ا٤ 

اي نٝـب ايزابـع ن ٜتـٝح     يفا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َن، ٚ ـا٤    ٚ ٗا  ايٓ ز املدتًف١ حٍٛ قغـاٜ 

 يٞ حز١ٜ ايزأٟ ٚايتعبب ٚايتعًٝل ٚاؿٛار حٍٛ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َن.

نعشٜش َفـاِٖٝ ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ، ٚلًـل َفـاِٖٝ       يفٖٚذٙ ا صباب هلا دٚر اهاب٢ 

 اهاب١ٝ َٔ  اْب ايغباب ػاٙ َٛا ٗ٘ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

أثبتت ايٓتا٥ر إٔ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ  ا٤ فٝ٘ يف اي نٝب األٍٚ أْٗا )ايكدر٠ ع٢ً  -4

اؿفاظ ع٢ً املٛارد ايطبٝع١ٝ َٔ ا صتٓشاف(، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايثاْٞ ٖٞ)ا صتغ ٍ 

األَثٌ ؾُٝع َضادر ايب١٦ٝ ٚاؿٝا٠ ا  تُاع١ٝ ٚا قتضاد١ٜ(، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايثايث 

املٛارد ايطبٝع١ٝ املتعدد٠ ٚقب املتعدد٠ يف الطار سَمل وكل ايعداي١ بني أْٗا)ن١ُٝٓ 
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األ ٝاٍ(، ٚ ا٤ يف اي نٝب ايزابع )احملاف ١ ع٢ً ايتٛاسٕ بني املٛارد ايطبٝع١ٝ 

ٚاؿا ا  األصاص١ٝ يًبغز ع٢ً املد٣ ايبعٝد(، ٚ ا٤ يف اي نٝب اـاَط َٔ ٜز٣ 

ٚيٜٛا  ي صتدداّ(، ٚألبًا  ا٤ باي نٝب أْٗا)نزعٝد اصتغ ٍ ناف١ املٛاد ٚٚعع أ

ايضادظ ٖٞ)نهٜٛٔ اػاٙ الهابٞ مٛ ا يتشاّ باؿفاظ ع٢ً َضادر ايطاق١ املتعدد٠ 

 ٚقب املتعدد٠(.

 أعار اي قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ  ايكغاٜا ايب١ٝ٦ٝ يف اي نٝب األٍٚ ألِٖ ا٤   -5

ن  ايثاْٞاي نٝب  يفُاعٞ، ٚ ا٤ مبتابعتٗا َٔ ل ٍ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  ت ٕٛاملبحٛث

اي نٝب  يفن، ٚ ا٤ اقتضاد١ٜاي نٝب ايثايث ن قغاٜا  يفقغاٜا نهٓٛيٛ ٝان، ٚ ا٤ 

 .ا تُاع١ٝاي نٝب اـاَطن قغاٜا  يفايزابع ن قغاٜا صٝاص١ٝن، ٚ ا٤ 

ــ١   يفٖٚــذٙ ايٓتٝعــ١ َٓطكٝــ١ َــٔ حٝــث ارنبــا  قغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ      املكــاّ ا ٍٚ بايب٦ٝ

غزا٤ا َٛا ٗـ١ ايتًـٛثا ثـِ ْـدر٠ املٝـاٙ، ايـتغب املٓـالٞ، ايتضـحز، ٚإ ايتعـزض يٛصـا٥ٌ           اـ

ايتٛاصــٌ ا  تُــاعٞ ٜــؤد٣ اىل  ــٛ ٚعــِٝٗ حــٍٛ قغــ١ٝ ايب٦ٝــ١ ٚقبٖــا َــٔ قغــاٜا ايتُٓٝــ١      

 املضتدا١َ.

عًٝٗـا عـٔ    ٕٛوضً اي ٕ ْضب١ َٔ ٜثكٕٛ بدر ١ نبب٠ باملعًَٛا  أنغفت ايدراص١  -6

% ، بُٝٓـا بًغـت   56.54ملضـتدا١َ َـٔ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ بًغـت       قغاٜا ايتُٓٝـ١ ا 

عًٝٗا عٔ قغاٜا ايتُٓٝـ١ املضـتدا١َ    ٕٛوضً اي ْضب١ َٔ ٜثكٕٛ الىل حد َا باملعًَٛا  

ــت      ــاعٞ بًغـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــ٢ ٚصـ ــٔ عًـ ــٕٛ   42.61َـ ــٔ   ٜثكـ ــب١ َـ ــت ْضـ %، ٚبًغـ

تدا١َ َـــٔ ٚصـــا٥ٌ ايتٛاصـــٌ وضـــٌ عًٝٗـــا عـــٔ قغـــاٜا ايتُٓٝـــ١ املضـــ  ايـــ باملعًَٛـــا  

%. 0.8ا  تُاعٞ بًغت 

در ١ اصتفاد٠ املبحٛثني َٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ يف بٓـا٤   أثبتت ْتا٥ر ايدراص١ إٔ -7

 ٝضــبٛى، )اصــتفٝد دا٥ُــًا( َــٔ نــٌ َــٔ َٛقــع )ف   َعــزفتِٗ بكغــاٜا ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ  

   ٜٛنٝــــٛب -  اْضــــتعزاّ -ط  ٛ ــــٌ بًــــ  -

(، يف حـني  ـا٤ در ـ١    َـا٣ صـبٝط     -   نـٜٛ   -

 - بًـــز -اصتفاد٠)اصـــتفٝد ْـــادرا( عًـــ٢ نـــٌ َـــٔ )يٝٓهـــدالٕ  

 ( .صٓاب عا 
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  نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  ايذنٛر ٚدر ا  اإلْاث ئ  -8

نتٓــــاٍٚ قغــــاٜا ايتُٓٝــــ١ املضــــتدا١َ  يــــ اٜضــــتددَٕٛ ٚصــــا٥ٌ ايتٛاصــــٌ ا  تُــــاعٞ 

 َٚتٛصطا  در ا  املبحٛثني ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

نٛ د فزٚم يا  د ي١ الحضا٥ًٝا بني َتٛصطا  در ا  طـ ب  اَعـ١ أّ ايكـز٣ مبهـ١       -9

َٚتٛصــطا  در ــا  طــ ب  اَعــ١ املًــو عبــد ايعشٜــش ظــد٠ يــٔ ٜضــتددَٕٛ ٚصــا٥ٌ     

نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ـا  املبحـٛثني    اي اعٞ ايتٛاصٌ ا  تُ

 ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ. يضاو ط ب  اَع١ املًو عبد ايعشٜش.

ــٛث      -10 ــا  املبحـ ــطا  در ـ ــني َتٛصـ ــا٥ًٝا بـ ــ١ الحضـ ــزٚم يا  د يـ ــد فـ ــت٣ٛ نينٛ ـ  يٟٚ املضـ

 ٞ ــع ا قتضــادٟ ٚا  تُــاع يــٔ ٜضــتددَٕٛ ٚصــا٥ٌ   َــٓدفضن  -َتٛصــ  -ناملزنف

نتٓاٍٚ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ َٚتٛصطا  در ـا  املبحـٛثني    اي ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

 ع٢ً َكٝاظ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

ٛ د ع ق١ ارنباط١ٝ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني ثك١ ايغباب اؾاَعٞ ايضعٛدٟ يف ٚصا٥ٌ ن -11

 ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٖٚٞ ع ق١ الهاب١ٝ.ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا 

د٣ اىل ثكتِٗ فُٝا إٔ نعزعِٗ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاع٢ ايدا٥ِ أٚييو ٜدٍ ع٢ً 

اصبحت ٖٓاى ع ق١ بني ثكتِٗ َٚضت٣ٛ  ٚبايتايٜٞكدّ هلِ َٔ ل ٍ نًو ايٛصا٥ٌ 

ايٛع٢ يدِٜٗ. 

اؾاَعٞ ايضعٛدٟ  نٛ د ع ق١ ارنباط١ٝ يا  د ي١ الحضا١ٝ٥ بني َعدٍ نعزض ايغباب -12

يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ َٚضت٣ٛ ٚعِٝٗ بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ، ٖٚٞ ع ق١ 

 الهاب١ٝ.

 
 توصيات ومقرتحات الدراسة: 

 سٜاد٠ ايٛع٢ يد٣ أفزاد اإتُع مٛ أ١ُٖٝ ٚ يٝا  ؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف اإتُع. 

ايتدرٜبٝـ١ ٚمحـ   ايتٛعٝـ١ يا     دعِ اؿهَٛا  َٚؤصضا  اإتُع املدْٞ يًفعايٝـا    

 ايض١ً بكغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.

ايعٌُ ع٢ً ٚ ٛد اصـ انٝع١ٝ ٚطٓٝـ١ َـٔ لـ ٍ ٚصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاع٢ نعُـٌ عًـ٢           

 لدَ٘ قغاٜا ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.
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ــٕٛ ٚٚصــا٥ٌ          ــ١ باإلياعــ١ ٚايتًٝفشٜ ــ اَر ايتٛعٜٛ ــع ايضــعٛدٟ َــٔ لــ ٍ اي نثكٝــف اإتُ

 ٛ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ.ا ع ّ اؾدٜد م

ــ١ املضــتدا١َ ٚصــبٌ          ــل ايتُٓٝ ــٞ يتحكٝ دراصــ١ حــٍٛ َعٛقــا  ٚصــا٥ٌ ا عــ ّ اإليه ْٚ

 ايتغًب عًٝٗا.

 دراص١ َعٛقا  ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يف اؾاَعا  ايضعٛد١ٜ. 

دراصــ١ ػــارب َٓ ُــا  اإتُــع املــدْٞ يف ؼكٝــل ايتُٓٝــ١ املضــتدا١َ ٚصــبٌ ا صــتفاد٠   

 َٓٗا.

 ر األصتاي اؾاَعٞ يف نعشٜش ثكاف١ ايت١ُٝٓ املضتدا١َ يد٣ ط ب اؾاَع١.  دراص١ دٚ 

 

. 
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 :املراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 67 

 "ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغا٥ٌزٚض "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lsx.org.uk/whysus/what%20does%20it%20mean_page27
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml


 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/10.1002/dir.20082,p2-11


 

 69 

ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل
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 انسييي مراب   ة لييي  ا يييي  ا  
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 ملخـــص
 

عليًاا اواواا اوراوزمل اوهشاوزمل علا        يدفت الدزاسة إىل زصد  القيم الوطهية اليت حتتوى

احلساااتاا السةيااة  لعيهااة مااو اوكسساااا احلةوميااة تدالااة ا مااازاا العستيااة اوت اادمل         

تتطبيق " انستجسام"  االيت تضمهت كاًل مو الروز الثاتتة، األفالم القرريمل، االسساوم  

دلاالتًاا    اجلسافيةية ا اوعلوماتية . اذلك تًاد  التعاس  علا  طبيعاة ياري القايم ا      

االااايت الاااتملت علااا  اوسااا،ولية ، اوراااري، اوعسفاااة،       0202ضاااون عهاصاااس زمااااة ا ماااازاا    

مااامل مراوزمل مهشاوزمل علا  حسااتاا       022االسخان. حيث قام الباحثاى تت ليا  عيهاة ماو    

مكسساااة تضااامهت اشازاا ايي،ااااا احتااااااة ايي،ااااا ذللياااة خاااال  لاااًس   كتاااوتس        02

سااة إىل عاادا مااو الهتااامه مااو  يمًااا  ى قاايم اوساا،ولية      م. اتوصاالت الدزا 0228انااوفم  

جانا ف  مقدمة القيم اليت تعةسًا اوواا اوروزمل تليًا قيم اورري ثم قيم اوعسفة اقيم  

السخان . اقد جانا   مقدمة قيم اوس،ولية القايم اخلاصاة تاوشاازكة اللعالاة ، اتهاان      

نا   مقدماااة قااايم اوراااري القااايم    اوساااتقب  ، االطماااوس ااالحسااااي تاوسااا،ولية . اجاااا    

اخلاصة تالقومل اوكثسمل االلاعلة ، االتهمية اوتواشنة ، ااوةانة الدالية . اجانا   مقدمة 

قاايم اوعسفااة القاايم اخلاصااة تالساامعة ااالشاياااز اوسااتقبلب از ي اوااا  البشااس  الةاا ن        

الت لياا  ااخلاابري . كمااا جااانا فاا  مقدمااة قاايم السخااان قيمااة جااوامل احليااامل. اكشاا      

ا حرامب لبياناا الدزاساة عاو اجاوا فاسات ذاا االلاة احراامية تا  كا  ماو الاوشازاا           

ااوكسساا االحتاااة ااوكسساا احمللية مو حيث تعبري الروز اوهشاوزمل علا  حسااتاتًم    

 السةية تتطبيق " انستجسام " عو ك  مو قيم اوس،ولية ااوعسفة االسخان. 

  التواص  االجتماعب ، االترا  احلةاومب ، انساتجسام ، زمااة    الةلماا اولتاحية:  اسام

 0202ا مازاا 
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 قةي :مل اًل: اا

ػٗذ اططخذاّ املٛاد املـٛس٠ تبٛسًا ًَخٛظًا نأحذ عٓاؿش احملط٣ٛ ايزٟ تكذَه٘ املٓظُهات   

يف اتـاهلا جبُاٖريٖا املع١ٝٓ ، ٜٚشجع ٖزا ايطبٛس ْطٝر١ إىل عذ٠ أطياب ٜهأتٞ يف َكهذَطٗا   

ظٗهههٛس ٚاْطؼهههاس ٚطههها٥ٌ ايطٛاؿهههٌ ا جطُهههاعٞ ٚايهههيت ٜعطُهههذ عهههذد نهههيري َٓٗههها عًههه٢ ْؼهههش    

٣ املـٛس ، فلاًل عٔ تبٛس أدٚات ايطـٜٛش ايشقُٞ ٚاييت حظهٓ  ٚطهًٗ    َٚؼاسن١ احملطٛ

عًُٝات ايطكها  املهٛاد املـهٛس٠ بأْٛاعٗها املخطً ه١ ، إىل جاْه  تبهٛس بهشاَو َعا ه١ ٚذبشٜهش           

ايـههٛسو ٚيههزيو اٖطُهه  املٓظُههات بايـههٛس٠ نٛطهه١ًٝ تههطُهٔ عتٖهها َههٔ تظههرٌٝ ٚتٛ ٝههل       

ٚ خهذَاتٗا، ٚنهزيو ْؼهش قهِٝ َٚعهاْٞ تعهت َهٔ        أعُاهلا ٚايطعيري عٔ أْؼهبطٗا َٚٓطراتٗها أ  

خالهلا عهٔ تٛجٗهات ٚطٝاطهات ٚأدٚاس املٓظُه١و حٝهم أٖطُه  ايعذٜهذ َهٔ ايذساطهات بشؿهذ           

اطههطخذاّ ٚتٛظٝههص ايـههٛس٠ طههٛا٤ عًهه٢ ْبههام اظفههشاد أٚ املٓظُههات ي  ههشا  امل طظهه١ٝ أٚ    

 ٙ ٚذبكٝل ايطأ ريوايرتٚجي١ٝ نأحذ عٓاؿش احملط٣ٛ ايكادس ع٢ً ْكٌ ايشطاي١ ٚ جزب ا ْطيا

 :ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة
 اططخذاّ ايـٛس٠ يف ٚطا٥ٌ ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ:-1

أؿههين ْؼههش ٚتيههادٍ ايـههٛس عههت ٚطهها٥ٌ ايطٛاؿههٌ ا جطُههاعٞ طههًٛنًا اتـههايًٝا ػهها٥عًا   

يًعذٜهذ َهٔ َظههطخذَٞ ٖهزٙ ايٛطها٥ٌ ، خاؿهه١ َهع طهٗٛي١ عًُٝههات ايطكها  ايـهٛس ْٚؼههشٖا         

ضاٜذ اططخذاّ اهلٛاتص ايزن١ٝ ، ٚٚجٛد ايطبيٝكهات ايهيت تعُهٌ َهٔ خالهلها      ٚتيادهلا ، َٚع ت

ٚطا٥ٌ ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ ، ٚايهيت أتاحه  يًُظهطخذّ طهشع١ ٚبظهاط١ ايطعاَهٌ َهع ايـهٛس٠         

حظاباتٗا ع٢ً َٛاقهع ايطٛاؿهٌ    أؿين تيين املٓظُات  ططخذاّ ايـٛس٠ عتٚقذ   1ْٚؼشٖاو 

أْٛاعٗها فُهٔ خهالٍ ايـهٛس٠      ع٢ً اخطالف ايعذٜذ َٓٗا ، َطضاٜذا يذ٣  ا جطُاعٞ ، ادباًٖا

ٌ ٝتؼههه َالَههن إداستٗهها ، سهها ٜظههاِٖ يف ٚإبههشاص تههطُهٔ املٓظُهه١ َههٔ ايطعههيري عههٔ ٖٜٛطٗهها 

ْٚؼش ايـٛس٠ ملها هلها َهٔ تهأ ري عًه٢       إْطاجاملذسنات حٛهلا ، ٚيزيو تٗطِ املٓظُات بعًُٝات 

يطٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ طهًٛنًا اتـهايًٝا     ٚايهزٟ بهذٚسٙ أؿهين اطهطخذاَ٘ يٛطها٥ٌ ا      2 ،ا ُٗٛس

ٚاجطُاعًٝا ًَٜٛٝا يًعذٜذ َٔ أفهشادٙ ، حٝهم ٜعهت احملطه٣ٛ ايهزٟ ٜكَٛهٕٛ بٓؼهشٙ ٚتياديه٘ عهت          

ٖههزٙ ايٛطهها٥ٌ عههٔ ػخـههٝاتِٗ ٚمسههاتِٗ ايٓ ظهه١ٝ ٚا جطُاعٝهه١ ٚاياكافٝهه١و ٚقههذ أتاحهه  ٖههزٙ  

عذ ايـٛس٠ أحهذ ٖهزٙ   ايٛطا٥ٌ ي فشاد فشق ايٛؿٍٛ يًُعًَٛات ْٚؼشٖا ٚايط اعٌ حٛهلاو ٚت

امللههاَا ايههيت ٜههطِ ْؼههشٖا فٗههٞ بايٓظههي١ يًعذٜههذ َههٔ اظفههشاد تٓكههٌ َعههاْٞ ٚسطهها٥ٌ س هها       

تظههطبٝع ايٓـههٛق ْكًههٗا ، ناملؼههاعش ، ٚاحلايهه١ ايعاَهه١ يً ههشد ،ٖٚههٛ َهها أد٣ إىل  هها           

ٚ أػههاس بههٞ جههٞ   3ٚاْطؼههاس املٛاقههع ايههيت تعطُههذ عًهه٢ ْؼههشٚتيادٍ ايـههٛس َٚٓٗهها  اْظههطرشاّ و    
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إىل إٔ ايـٛس٠ املظطخذ١َ عت ٚطا٥ٌ ايطٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ    B. J. McNely, 2012)ًٝٞ )َانٓ

تكّٛ بعذ٠ ٚظا٥ص َٔ أُٖٗا ايطعيري عٔ املٓظ١ُ، ٚإكه ا٤ ايبهابع امإْظهاْٞ ظْؼهبطٗا ، إىل     

جاْهه  ايطعشٜههص باتههذَات أٚ املٓطرههات ايههيت تكههذَٗا ، ٚإظٗههاس َظههاْذ٠ أٚ تأٜٝههذ أٚ ٚ ٤          

اف أْ٘ َٔ ايلهشٚسٟ ٚجهٛد خبه١ ٚاكهخ١ يهذ٣ أٟ َٓظُه١ مإْطهاج ايـهٛس         ا ُٗٛس هلا و ٚأك

   4ْٚؼشٖا حبٝم ميهٔ هلا ذبكٝل اظٖذاف املش ٛب١و

إىل أ١ُٖٝ ذبًٌٝ   (Russmann and  Svensson, 2016)سصَإ ٚط ٓظٕٛ   ٚأػاست دساط١

أ ريٖها  نٝ ١ٝ إدساى ا ُٗٛس يًـٛس٠ ٚفُٗه٘ هلها ، ٚا ْبيهال ايهزٟ ترتنه٘ يذٜه٘ حٛهلها  ٚت       

عًهه٢ ادباٖاتهه٘ ٚطههًٛنٝات٘ ظههٛ املٓظُهه١ ٚأعُاهلهها َٚٓطراتٗهها ، حٝههم تأخههز ايـههٛس٠ عههذ٠    

أػهاٍ فكهذ تههٕٛ  ابطه٘ أٚ فٝهذٜٛ ، ٚقهذ تههٕٛ سطهّٛ جشافٝهٝه١ أٚ َعًَٛاتٝه١ ، ٚقهذ           

  5تهٕٛ ػعاس أٚ سَض سٝض ، إىل جاْ  تعذد َٛكٛعاتٗاو

  )da Hu, and Kambhampat,Manikon 2014ٚأػهاس َاْٝهْٛهذا ٚ ٖهٛ ٚناَيٗاَيهات )    

إىل أُٖٝهه١ ا تـههاٍ املش٥ههٞ عههت ٚطهها٥ٌ ايطٛاؿههٌ ا جطُههاعٞ ، ٚاطههطخذاَات٘ ايطظههٜٛك١ٝ يف   

إٔ ايـههٛس٠ تٓكههٌ ايعذٜههذ َههٔ  ((Jewitt,,  2013  ٚأكههاف  جٜٝٛهه   6ايعذٜههذ َههٔ ايؼههشناتو

املعههاْٞ ٚايشَههٛص ٚقههذ فطًههص ت ظههريٖا بٓهها٤ عًهه٢ اخههطالف خـهها٥ف ٚ كافههات املظههطكيًا        

جمطُعاتِٗ ، ٜٚشتيط تهأ ري ايـهٛس٠ عًه٢ ا ُٗهٛس باملعهاْٞ ٚايعهادات ٚايطكايٝهذ ٚاتً ٝهات         ٚ

فايـٛس   تعت فكط عٔ اظفشاد ٚيهٓٗا تعهت عهٔ اظَهانٔ     7املخطً ١ يًُرطُعات ٚاظفشادو

ٚاملٓاطل ٚاملذٕ املخطً ١ ، ٚتٓكٌ طيٝعطٗها ٚاحلٝهاٙ فٝٗها ، ٚخـا٥ـهٗا اياكافٝه١ ٚ ايظهٝاح١ٝ       

١ْٝ ، فُههٔ خههالٍ ايـههٛس٠ ميهههٔ تكههذِٜ قـهه١ دبههزب ا ْطيههاٙ ٚتهظهه  ا ٖطُههاّ ٚايظهها 

   8 ٛكٛل أٚ َهإ سا ٜهٕٛ ي٘ ا ش طٝاحٞ ٚتظٜٛكٞ يًُذ١ٜٓ أٚ املٛقعو 

   ٔ   Bosch ,De Jong and Elvingبههٛؾ ٚدجيههْٛو ٚإي ههٓو    نُهها ٚكههع نههٌ َهه

ِ ٚعالَههه١ ٚأيهههٛإ  ( تـهههٛسًا ملشاحهههٌ بٓههها٤ اهلٜٛههه١ امل طظههه١ٝ املش٥ٝههه١ ٚاتاؿههه١ باطههه    (2004

املٓظُههه١ ، حٝهههم ميههههٔ بايكٝهههاغ عًههه٢ ريهههو تبيٝهههل ٖهههزٙ املشاحهههٌ عًههه٢ عًُٝهههات إْطهههاج     

ايـهههههٛس٠ ٚايهههههيت تطلهههههُٔ  هههههال  َشاحهههههٌ ، تهههههشتيط اظٚىل باطهههههرتاتٝر١ٝ إْطهههههاج ايـهههههٛس٠ 

ٚايهههيت جيههه  إٔ تههههٕٛ َشتيبهههه١ بشهٜههه١ املٓظُههه١ ٚأٖههههذافٗا ، ٚتهههشتيط ايااْٝههه١  خطهههه٣ٛ        

ٔ سطهها٥ٌ ، أَههها ايااياهه١ فرتتههيط بعًُٝهههات إْطههاج ايـهههٛس٠     ايـههٛس٠ َٚهها تعهههت عٓهه٘ ٚتٓكًهه٘ َههه    

نُهههها إٔ ايـههههٛس٠ تههههشتيط  هههها تشٜههههذ املٓظُهههه١ إٔ تكذَهههه٘ عههههٔ       9ٚتكههههذميٗا أٚ ْؼههههشٖاو  

  10ْ ظهههٗا ٚعهههٔ ايكهههِٝ ايهههيت تطيٓاٖههها ٚايهههيت تعههههع َهههذ٣ ايط اعهههٌ بٝٓٗههها ٚبههها  ٗٛسٖهههاو  

 نُههههها إٔ ايـهههههٛس٠ ٜههههههٕٛ َهههههٔ ايظهههههٌٗ تهههههزنشٖا أٚ تهههههزنش املعهههههين ايهههههزٟ تٓكًههههه٘ ،  
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ٚميههههٔ َهههٔ خالهلههها تٛكهههٝن َعهههاْٞ َعٝٓههه١ أٚ تكهههذِٜ د ٥هههٌ تظهههاِٖ يف تعشٜهههص ا ُٗهههٛس  

11عًههه٢ املٓظُههه١ بـهههٛس٠ أٚكهههن و    
    ٔ  Ye and)ٜهههٞ ٚ ػهههْٛو       ٚتٛؿهههٌ نهههٌ  َههه

Cheong.2017)      ػههههشن١ أَشٜهٝهههه١ رات مسعهههه١ طٝيهههه١    22يف دساطهههه١ عًهههه٢ حظههههابات

ملكذَهههه١ َههههٔ حٝههههم  ٛقههههع  فههههٝع بههههٛى   ، إٔ ايـههههٛس تًٝٗهههها َكههههاطع اي ٝههههذٜٛ تههههأتٞ يف ا 

ت اعهههٌ ا ُٗهههٛس َعٗههها َٚؼهههاسنطِٗ هلههها َهههع أؿهههذقا٥ِٗ ، بـهههٛس٠ أنهههت َهههٔ ايٓـهههٛق   

ٖٚهههٛ َههها تٛؿهههً  إيٝههه٘ أٜلهههًا عهههذد َهههٔ ايذساطهههات اظخهههش٣ ٚايهههيت أٜهههذت          12ٚايهههشٚابطو 

ايكهههٍٛ بهههإٔ ايـهههٛس ٚاي ٝهههذٜٛ حبظهههابات ايطٛاؿهههٌ ا جطُهههاعٞ يًُٓظُهههات ذبكهههل ت اعهههٌ        

هلهها َههٔ قههذس٠ عًهه٢ جههزب ا ْطيههاٙ ٚإحههذا  تههأ ري        أنههت َههٔ ايٓـههٛق ٚايطعًٝكههات ، ملهها     

) Kim,Spiller, and Hettcheنههِٝ ٚطههيًٝش ٖٚٝههطؽ    عًهه٢ املظههطخذّ ، َٚٓٗهها دساطههات:  

ن ٝرٝههههٞ  ٚ  (Cvijikj and Michahelles ,2013 )  ٚ ن ٝرٝههههٞ َٚٝؼهههاًٖٝع   (2015,

 و  13 (Cvijikj,Spiegler and Michahelles, 2011) ٚ طيٝرًش َٚٝؼاًٖٝع

و جيههه  عٓهههذ ٚكهههع خبههه١ ْؼهههش ايـهههٛس عهههت حظهههابات ايطٛاؿهههٌ ا جطُهههاعٞ       ٚيهههزي

َشاعههها٠ أطهههياب ْؼهههش ايـهههٛس٠ ، ٚدٚافهههع املظهههطخذَا َهههٔ ايطعهههش  هلههها ، ٚإَهاْهههات           

املٛقهههع طهههٛا٤ َهههٔ حٝهههم ْؼهههش ٚذبشٜهههش ايـهههٛس٠ ٚكهههيبٗا ، أٚ َهههٔ حٝهههم أدٚات ت اعهههٌ        

شٖا عهههت ٚتطعهههذد يطٜٛهههات ايـهههٛس امل طظههه١ٝ ايهههيت ميههههٔ ْؼههه      14املظهههطخذَا َعٗهههاو 

ايطٛاؿههههٌ ا جطُههههاعٞ فههههُٝهٔ إٔ تطلههههُٔ ؿههههٛس ظحههههذا  املٓظُهههه١ ، أٚ ؿههههٛس تٛكههههن   

عالقطٗهههها بههههااطُع أٚ املطعههههاًَا َعٗهههها ، أٚ ؿههههٛس تكههههذّ َعًَٛههههات ، إىل جاْهههه  ايـههههٛس  

15رات اظٖهههذاف امإعالْٝههه١ أٚ ايرتٚجيٝههه١و  
فُهههٔ خهههالٍ ايـهههٛس٠ عهههت ٚطههها٥ٌ ايطٛاؿهههٌ     

ملٓظُهههه١ عههههت ايرتنٝههههض عًهههه٢ ٖههههزٙ املٓظُهههه١  ا جطُههههاعٞ ميهههههٔ إداس٠ مسعهههه١ َٚهاْهههه١ ا 

نهٝهههإ ٚعًههه٢ خهههذَاتٗا ٚايعهههاًَا فٝٗههها ، ٚنهههزيو عًههه٢ عالقههه١ املٓظُههه١ جبُٗٛسٖههها      

طههههٛا٤ ايعالقهههه١ املٗٓٝهههه١ ايٛظٝ ٝهههه١ املياػههههش٠ أٚ ايعالقهههه١ ايٓ ظهههه١ٝ ٚايههههيت تظههههاِٖ خههههت٠          

ا ُٗهههٛس َهههع املٓظُههه١ يف تهٜٛٓٗههها ٚبايطهههايٞ تٓكهههٌ ايـهههٛس٠ َعهههاْٞ  طً ههه١ تؼهههطٌُ عًههه٢     

16املٓظُهه١ ٚ كافطٗهها ٚسٝضاتٗهها َٚٗههاسات ايعههاًَا فٝٗههاو       قههِٝ
ٚت نههذ تًههو ايٓطهها٥و عًهه٢      

َههههٔ إٔ ا تـههههاٍ املـههههٛس أؿههههين قههههادسًا عًهههه٢ إ ههههشا٤ 17( 2017َهههها أػههههاست إيٝهههه٘ )ٚفهههها٤ ، 

املعههههين ٚإٜلهههها  ايط اؿههههٌٝ سهههها ٜظههههطٛج  َعهههه٘ سؿههههذ ٚذبًٝههههٌ د  ت ٖههههزا ا تـههههاٍ      

ا أْهههه٘ ٚفكههههًا يهههههٌ َههههٔ )حيٝهههه  ٚ  ٚنٝ ٝهههه١ تٛظٝ هههه٘ يف ْكههههٌ ايشطههههاي١ ا تـههههاي١ٝو نُهههه 

( ٜعهههههذ ا تـهههههاٍ املـهههههٛس أحهههههذ أطهههههايٝ  دعهههههِ قهههههذس٠ َظهههههطخذّ َٚٓهههههطو   2015سجههههها٤، 

   18ايـٛس٠ ع٢ً ايطٛاؿٌ ٚايط اعٌ َع اظحذا  ٚاملظطرذاتو
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ايذساطات ايظابك١ يف جماٍ تٛظٝص املٓظُهات احلهَٛٝه١ يٛطها٥ٌ ا تـهاٍ احلذٜاه١      -2

 بذٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠: 

عذد َٔ ايذساطهات  تٛظٝهص ٚطها٥ٌ ا تـهاٍ احلذٜاه١ يف دٚيه١ امإَهاسات ايعشبٝه١          تٓاٍٚ

املطخههذ٠ يف جمههاٍ ا تـههاٍ احلهههَٛٞ ، ٜٚعههش  ايياحاههإ فُٝهها ًٜههٞ جمُٛعهه١ َههٔ ٖههزٙ         

احلهَٛٝه١ يف  ( إىل اٖطُاّ  املٓظُات 2005يُذ عاٜؽ ) أػاسايذساطات ايظابك١ ، حٝم 

دٚاسٖهههها يف خذَهههه١ ااطُههههع عًهههه٢ َٛاقعٗهههها    بٛكههههع َعًَٛههههات عههههٔ أعُاهلهههها ٚأ  امإَههههاسات 

امإيهرتْٚٝهه١، إىل جاْهه  اٖطُاَٗهها بطكههذِٜ َعًَٛههات ٚبٝاْههات يًـههخ ٝا ٚتههٛفري ؿههٛس عههٔ   

اظحذا  ٚاظعُاٍ ٚايؼخـٝات املشتيب١ باملٓظ١ُو ٚتٛفري ٚطا٥ٌ يًطعشف َٔ خالهلا ع٢ً سد 

ّ امل طظههات اٖطُههاعههٔ ( 2006ػههشٜ ١ طههًُٝإ ) ٚنؼهه   و 19فعههٌ ا ُٗههٛس دبههاٙ املٓظُهه١  

احلهَٛٝهه١ يف إَههاس٠ دبههٞ بطبههٜٛش خاؿهه١ٝ ايط اعههٌ بٝٓٗهها ٚبهها ا ُٗههٛس َههٔ خههالٍ َ ٗههّٛ     

       ٞ أمحهذ  دساطه١   أَها و 20احله١َٛ امإيهرتْٚٝه١ عهٔ طشٜهل إكهاف١ الهط ا تـهاٍ امإيهرتْٚه

(  عٔ َعاٜري ٚأطايٝ  اططخذاّ ػيهات ايطٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ يف  ا تـها ت    2013فاسٚم )

ُٓهٛرج ظهٛ ايطخهٍٛ إىل احلهَٛه١     ن املطخهذ٠  ذٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝب  امل طظ١ٝ احله١َٝٛ

ايطعهههشف عًههه٢ طيٝعههه١ احملطههه٣ٛ املٓؼهههٛس عًههه٢ َٛاقهههع ايطٛاؿهههٌ      ، فكهههذ طهههع  إىل ايزنٝههه١

ٚتٛؿهً  ايذساطهه١ إىل تعههذد   Facebookفهٝع بههٛى   ا جطُهاعٞ املطخههذ٠ بهايطبيٝل عًهه٢ َٛقههع  

ت املكذَهه١ ٚأطههًٛب تكههذِٜ امللههُٕٛ   َلههاَا احملطهه٣ٛ املٓؼههٛس َههٔ حٝههم اهلههذف ٚاملعًَٛهها   

ٚطيٝع١ َؼاسن١ ا ُٗٛس ، نُا سؿذت ايذساط١ ٚحذدت جمُٛع١ َٔ املعهاٜري امإسػهاد١ٜ   

اييت ذبهِ ع١ًُٝ إداس٠ حظابات املٓظُات احله١َٝٛ ع٢ً ٖهزٙ املٛاقهعو إكهاف١ إىل تكهذِٜ     

هَٛهه١ الههٛرج  طههطخذاّ ٚطهها٥ٌ ا تـههاٍ احلذٜاهه١ ٜطٛافههل َههع ايطٛجهه٘ ظههٛ تبيٝكههات احل      

دساطهه١ خههريت عٝههاد   ٚتٓاٚيهه   و21ايزنٝهه١ يًذٚيهه١ ٜعههشف باطههِ   ايعالقههات ايعاَهه١ ايزنٝهه١     

دساطهه١ عًه٢ امل طظههات   يف( ايعالقه١ بهها ساسطهٞ ايعالقههات ايعاَه١ ٚٚطهها٥ٌ امإعهالّ     2016)

ًٛقٛف ع٢ً طيٝع١ ايعالق١ با أقظهاّ ٚإداسات ايعالقهات ايعاَه١    ياحله١َٝٛ يف إَاس٠ دبٞ ، 

ظٞ َٔ جاْ  ٚٚطا٥ٌ امإعالّ َهٔ جاْه  أخهش َهٔ ٚجٗه١ ْظهش املُاسطها يف        ٚا تـاٍ امل ط

ايذٚا٥ش ٚاهل٦ٝات احله١َٝٛ يف إَاس٠ دبٞو ، حٝم تٛؿهً  إىل عهذد َهٔ ايٓطها٥و َهٔ أُٖٗها       

إدساى  املُاسطا يف ايذٚا٥ش يٌ ايذساطه١ ظُٖٝه١ ايعالقه١ َهع ٚطها٥ٌ امإعهالّ  ٚفُٗٗهِ إٔ        

 ٕ ٚ إٔ ٖههزا امإدساى  ذبكههل املـههات املطياديهه١ يًبههشفا ،  ايعالقهه١ َههع ٖههزٙ ايٛطهها٥ٌ  جيهه  أ

ٜظطرٝ  ييعض َيادئ الارج ايعالقات َع امإعهالّ َٚٓٗها الهٛرج ايط اعهٌ ٚالهٛرج سد اي عهٌو        

نُا أػاست إىل إدسانِٗ إىل نهٕٛ ٖهزٙ ايٛطها٥ٌ تعهذ َهٔ اي ٦هات املعٓٝه١ بايطٛاؿهٌ َعٗها          

 و 22ٚا ٖطُاّ باحطٝاجاتٗا
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

ايطعهشف عًه٢ تهأ ري اطهطخذاّ        (Darwish,Alsaed B., 2017) ؽدسٜٚ دساط١ ٚاططٗذف  

ٚطها٥ٌ ايطٛاؿههٌ ا جطُهاعٞ يف ا تـههاٍ احلههَٛٞ بذٚيهه١ امإَهاسات ايعشبٝهه١ املطخهذ٠ ، َههٔ      

ج١ٗ حه١َٝٛو ٚتٛؿً  إىل اططخذاّ ٖزٙ احلظهابات يف   25حظاب يعذد  َا١٥خالٍ ذبًٌٝ 

اٍ ايطٛعٝهه١  ٚتظههٜٛل اتههذَات جمههاٍ ْؼههش اظخيههاس اتاؿهه١ بٗههزٙ ا ٗههات ٚنههزيو يف جمهه 

احلهَٛٝهه١ ،  هها شكههل ػهه اف١ٝ ايطٛاؿههٌ َههع املطعههاًَا ٜٚههذعِ عًُٝهه١ ايٛؿههٍٛ إيههِٝٗو            

ٚأػاست ايذساط١ إىل إٔ ع١ًُٝ ْؼهش اظخيهاس ٚاملعًَٛهات عهت ٖهزٙ احلظهابات تهطِ َهٔ خهالٍ          

 ْؼههش ايٛ هها٥ل ٚايههشٚابط ، ٚاي ٝههذٜٛ ٚايـههٛس، نُهها أنههذت عًهه٢ إٔ حرههِ ا ٖطُههاّ بٓؼههش   

ايعٓـهش ايهزٟ   املعًَٛات ٜ ٛم ا ٖطُهاّ بطخكٝهل املؼهاسن١ ٚايط اعهٌ ٚإْطهاج احملطه٣ٛ ، ٖٚهٛ        

يف دساطههه١ عهههٔ ( 2017أمحهههذ فهههاسٚم )و ٚقهههاّ  23أٚؿههه  ايذساطههه١ بلهههشٚس٠ ا ٖطُهههاّ ت عًٝههه٘

ايكٛاعذ ايكاْْٛٝه١ ٚاظخالقٝه١ يالتـهاٍ احلههَٛٞ عهت ٚطها٥ٌ ايطٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ بذٚيه١          

طخًٝهههٌ ايكهههٛاْا ٚايكٛاعهههذ امل طظههه١ٝ اتاؿههه١ بايطعاَهههٌ َهههع  ، ب طخهههذ٠امإَهههاسات ايعشبٝههه١ امل

املعًَٛات عهت ٚطها٥ٌ ايطٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ ٚاحملهذد٠  طهطخذاّ املٓظُهات احلهَٛٝه١ هلهزٙ          

ٚنؼهص  ايٛطا٥ٌ يف تٛاؿًٗا َع ا ُٗٛس ٚايظٝاطات اتاؿ١ باملؼهاسن١ امإيهرتْٚٝه١  ،   

ٔ  عههٔ إٔ   ٝههع اي ٦ههات طههٛا٤ أفههشاد أٚ َٓظُههات    اطههطخذاّ ٚطهها٥ٌ ايطٛاؿههٌ ا جطُههاعٞ َهه

ٜطبً  ا يطضاّ  رُٛع١ َٔ امليهادئ ٚاملعهاٜري ٚايكهِٝ ، ٖٚهٞ قٛاعهذ بهات َهٔ املٗهِ إقشاسٖها          

ٚايعٌُ بٗا ، ٚتعشٜص َظطخذَٞ امإْرتْ  حبذٚدٖا َٔ خالٍ ع١ًُٝ تهذسٜ  ٚتٓؼه١٦ َعشفٝه١    

اآلَههٔ هلههزٙ ٚطههًٛن١ٝ يهافهه١ َظههطخذَٞ ايؼههيه١ بٗههذف إنظههابِٗ َٗههاسات ا طههطخذاّ  

املٛاقهههع ح اظهههًا عًههه٢ خـٛؿهههٝطِٗ ٚبٝاْهههاتِٗ ، ٚأٜلهههًا يًخ هههاظ عًههه٢ ااطُهههع ٚأفهههشادٙ          

َٚٓظُاتهه٘، ٚأٚؿهه  ايذساطهه١ بلههشٚس٠ إٔ ًٜههِ َظههطخذّ امإْرتْهه  بههايكٛاْا املعُههٍٛ بٗهها يف   

ايذٚي١ ، ٚاييت تلع تٛؿٝ ًا دقٝكًا اُٛع١ ا شا٥ِ أٚ املخاي ات اييت تٓهطو عهٔ ا طهطخذاّ    

( يف دساطههه١ عهههٔ اطهههطخذاّ ا تـهههاٍ    2016ٚتٛؿهههً  ػهههشٜ ١ طهههًُٝإ )    24 ظهههًِٝ و هههري اي

احلهَٛٞ يف تعضٜض اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ حًً  فٝٗا املٛاقع امإيهرت١ْٝٚ يهٌ َٔ ٚصاس٠ ايهذفال ،  

ذإ بهٔ يُهذ   محه ٚصاس٠ اياكاف١ ٚايؼياب ٚت١ُٝٓ ااطُع ،  عٝه١ اييٝه  َطٛحهذ ، َٚيهادس٠     

اّ امل طظات يف ع١ٓٝ ايذساط١ بطٓ ٝهز َيهادسات جمطُعٝه١ ٚتٓ ٝهز     يًُعشف١ ايٛط١ٝٓ ، إىل اٖطُ

 25أْؼب١ اتـاي١ٝ تٗذف إىل تعضٜض َ ّٗٛ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يذ٣ املطعاًَاو

 : Instagramَٛقع ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ   اْظطرشاّ  -3

 ( ٚ   (instantأطًههل َٛقههع   اْظههطرشاّ  ٚايههزٟ مياههٌ امسهه٘ اخطـههاسًا يهًُههطا ُٖهها  

(telegram)  نٝ ٔ طٝرتاّ َٚاٜو نشجيش   بٛاطب١ نٌ َٔ 2010ٜٛيٝٛ عاّ  16يفKevin 

Systram and Mike Krieger    ٚريههو بٗههذف ْؼههش ايـههٛس حٝههم ميهههٔ املٛقههع أٚ ايطبيٝههل
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املظههطخذَا َههٔ ايطكهها  ايـههٛس أٚ اي ٝههذٜٛ َٚؼههاسنطٗا َههع اآلخههشٜٔ عههت حظههاباتِٗ إىل       

ػهشن١   فهٝع    2012ايزٟ اػهرتت٘ يف عهاّ   جاْ  ْؼش أٚ بم قـف َـٛس٠ ،  ٖٚٛ املٛقع 

َها   2018بٛى  بعذ  احه٘ ٚتضاٜهذ عهذد َظهطخذَٝ٘ و ٚقهذ ٚؿهٌ عهذد َؼهرتنٝ٘ يف ْٜٛٝهٛ          

ٜكشب َٔ بًٕٝٛ َؼرتى ٖٚٛ َٔ أناش تبيٝكات ايطٛاؿٌ ا جطُهاعٞ حايٝهًا اطهطخذاًَا عهت     

َظهط٣ٛ   اهلٛاتص ايزن١ٝو ٚٚفكًا يإلحـا٤ات فهنٕ عهذد َظهطخذَٞ ٚطها٥ٌ ا جطُهاعٞ عًه٢      

بًٝههٕٛ  9و2، َٚههٔ املطٛقههع إٔ ٜـههٌ إىل  2018بًٝههٕٛ َؼههرتى فهه٢ عههاّ  62و2ايعههاي ٜـههٌ إىل 

ٜٚعطت  اْظطرشاّ  ٖٛ ايظادغ عاملًٝا بعذ   فٝظهيٛى  ،   ٜٛتٝهٛب    ،  2020َظطخذّ يف عاّ 

،  ٚاتع آب  ،  فٝع بٛى َاطهٓرش  ،  ٟٚ ػهات  و ٚتهأتٞ ايٛ ٜهات املطخهذ٠ اظَشٜهٝه١ يف       

ٚيف دٚي١ امإَهاسات    26يذٍٚ اططخذاًَا  ْظطرشاّ  ِ اهلٓذ ، فايتاصٌٜ  ِ أْذْٚظٝاوَكذ١َ ا

َظههطخذّ ًَٝههٕٛ  38و9ايعشبٝهه١ املطخههذ٠ ٜـههٌ عههذد َظههطخذَٞ ٚطهها٥ٌ ايطٛاؿههٌ ا جطُههاعٞ   

ًَٝههٕٛ  7و8َههٔ إ ههايٞ ايظهههإ ، َههِٓٗ   % 26و99 هها مياههٌ   2018ٚفكهها مإحـهها٤ات عههاّ  

يف  طههاع١ َٜٛٝههاً  56و2تههص ايزنٝهه١ ٜٚكلههٕٛ َطٛطههط   ٜظههطخذَٕٛ ٖههزٙ ايٛطهها٥ٌ عههت اهلٛا  

ا ططخذاّ و ٜٚأتٞ َٛقع  اْظطرشاّ  يف ايرتتٝ  اياايم عًه٢ َظهط٣ٛ ايذٚيه١ َهٔ حٝهم عهذد       

( 47و7( ًَٝههٕٛ حظههاب  ٚ ٜٛتٝههٛب  )75و7( ًَٝههٕٛ حظههاب بعههذ فٝظههيٛى )01و5املظههطخذَا )

ٝهٕٛ حظهابو يف حها ٜهأتٞ     ( 57ًَو3ًَٕٝٛ حظهاب ، ٜٚهأتٞ بعهذ  اْظهطرشاّ  َٛقهع  تهٜٛرت  )       

( ًَٝهٕٛ حظهاب ، ًٜٝه٘  فٝظهيٛى َاطهٓرش  )      84و7 ٚاتع آب  يف َكذ١َ تبيٝكات احملاد ه١ ) 

 35( ًَٕٝٛ حظاب و ٜٚع٢ٓ ريو إٔ َا ٜكشب َٔ 48و5( ًَٕٝٛ حظاب ،  ِ  طهاٜ   ) 58و5

% َههٔ  62% َههٔ ايٓظهها٤ ٚ  38َههٔ طهههإ امإَههاسات ٜظههطخذَٕٛ  اْظههطرشاّ  َههِٓٗ   ا٥هه١يف امل

ٖٚٓاى ايعذٜذ َٔ ا طهطخذاَات ملٛقهع   اْظهطرشاّ  ناييخهم عهٔ اظػهخاق         27ايشجاٍ و

أٚ املعًَٛات أٚ اظخيهاس ، ْٚؼهش ايطعًٝكهات ٚايـهٛس ٚإبهذا٤ امإعرهاب  ها ٜٓؼهشٙ اظخهشٕٚ ،          

نُا أْ٘ ٜٛفش إْؼا٤ ايٛطّٛ ) ٖاػطاج( ٚاييت تشبط جمُٛعه١ َهٔ ايـهٛس  ٛكهٛل أٚ طهٝام      

 طههطخذاّ نههاريًا باحلايهه١ ايٓ ظهه١ٝ ي فههشاد حبٝههم تههٓعهع عًهه٢ َهها  َعهها و  ٜٚطههأ ش ٖههزا ا

ٜٓؼشْٚ٘ َٔ يطه٣ٛ َٚهع َها تكذَه٘ َٛاقهع ايطٛاؿهٌ َهٔ إَهاْٝه١ ذبشٜهش ايـهٛس ٚتٓكٝخٗها            

 28ٖٚٛ َا َهٔ املٛقع َهٔ إٔ ٜههٕٛ أحهذ أفلهٌ املٛاقهع خاؿه١ يهذ٣ املهشاٖكا ٚايؼهيابو          

  ٌ ٛ   ٚقههذ تٛؿهه إٔ اْطؼههاس اطههطخذاّ َٛقههع       إىل ) (Hwang, and Cho, 2018 ٖههٛاْو ٚػهه

اْظههطرشاّ  ٜشجههع  إىل  طههٗٛي١ اطههطخذاَ٘ َٚهها ٜكذَهه٘ َههٔ سٝههضات ت اعًٝهه١ َطٓٛعهه١ تظههُن     

يًُظههطخذّ َههٔ ايطٛاؿههٌ اي ههٛسٟ ٚاحلـههٍٛ عًهه٢ املعًَٛههات ْٚؼههشٖا  ٚايطعههيري عههٔ ايههزات       

َههٔ طًيهه١   371ٟ  ٚاحلـههٍٛ عًهه٢ ايطظهه١ًٝ ، ٚريههو يف دساطهه١ عًهه٢ عٝٓهه١ َههٔ     أٚاهلٜٛهه١ ٚايههش 

نُا إٔ املٛقع متههٔ يف اي هرت٠ اظخهري٠ َهٔ تبهٜٛش إَهاْاته٘ َهٔ           29اَعات ايهٛس١ٜوا 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

حٝههم إكههاف١ ايٓكههٌ املياػههش ي حههذا  ، ٚإكههاف١ ايكـهه١ ايَٝٛٝهه١ ، ٚإدخههاٍ َهه  شات عًهه٢      

   30ايـٛس ، ٚإكاف١ عذد َٔ ايـٛس أٚ َكاطع اي ٝذٜٛ يف امإؿذاس ايٛاحذو

 ٔ دساطهه١ عًهه٢ دٚافههع   )heng,2018Sand  Yi) ٜههٞ ٚ ػههٓو  ٚيف تههاٜٛإ أجههش٣ نههال َهه

اططخذاّ َٛقع اْظطرشاّ با طًي١ ا اَع١ ، حٝم تٛؿً  ايذساط١ إىل تعذد ٖهزٙ ايهذٚافع   

حبٝههم اػههطًُ  عًهه٢ تهههٜٛٔ عالقههات اجطُاعٝهه١ ، ٚمتلهه١ٝ ايٛقهه  و ٚنههإ َههٔ أطههياب        

عًه٢  ت لٌٝ املٛقع َا ٜٛفشٙ َٔ خـٛؿ١ٝ ، ٚاططخذاّ ٚاطع يًـهٛس٠ ، ٚقهذس٠ َظهطخذَٝ٘    

ٚيف إ ًههرتا قاَهه  دساطهه١ طههطٝٛاست إٟ   31يههطخهِ يف طيٝعهه١ ايـههٛس٠ أٚ طشٜكهه١ عشكههٗاوا

ٚايهيت أجشٜه  عًه٢       Stuart, E., Stuart, D., & Thelwall, M. ,2017)ٚططٝٛاست دٟ ٚ ريٛاٍ  )

 ٛقهع   اْظهطرشاّ  يٝطلههن َهٔ ْطا٥رٗهها      2015جاَعهه١ إ ًٝضٜه١ يف سبٝههع   51حظهابات عهذد   

 ١ أطاطهه١ٝ بايـههٛس ايههيت تعهههع جٛاْهه  إْظهها١ْٝ ٚتكههذّ احلٝهها٠         اٖطُههاّ ا اَعههات بـهه   

ا اَعٝهه١ بـههٛس٠ تظههٛم هلهها ، ٚبايطههايٞ تشنههض ايـههٛس عًهه٢ ايبًيهه١ ٚاظطههاتز٠ ٚتظٗههش قهه٠ٛ      

32عالقهطِٗ اظنادميٝهه١و 
٢ إٔ عًهه ( (Pittman, and , Reich, 2016ٚأنههذ بٝطُهإ ٚسٜههؽ     

عطُههذ٠ عًهه٢ املههٛاد املش٥ٝهه١  عههذٍ  اطههطخذاّ ايـههٛس يف َٛاقههع ايطٛاؿههٌ ا جطُههاعٞ خاؿهه١ امل 

أنههت َههٔ ايٓـههٛق َاههٌ   اْظههطرشاّ   ٚ   طههٓاب ػههات   ميهههٔ َههٔ ذبكٝههل ايط اعههٌ بهها   

  33َظطخذَٞ املٛقع ٚاملٛاد املٓؼٛس٠ ٚذبكٝل َضٜذ َٔ اظي ١ ٚا ستيها  َهع َـهذس ايـهٛس٠و    

ص (  أْهه٘ ميهههٔ تٛظٝهه  (Kagan  and Mark ,  2018ٚأٚكههن نههاًل َههٔ  ناجههإ َٚههاسى 

إَهاْههات   اْظههطرشاّ   َاههٌ ْؼههش َٚؼههاسن١ ايـههٛس ٚاي ٝههذٜٛ ، ٚاييههم اي ههٛسٟ يًكـههف   

ٚاظحذا  َٚؼاسنطٗا ، يف بٓا٤ تٛاجهذ ي فهشاد أٚ املٓظُهات يف إطهاس أٖهذاف اجطُاعٝه١ ،       

حبٝم تشتيط ايـٛس بكهِٝ أٚ أْؼهب١ رات بعهذ اجطُهاعٞ ، أٚ تهشتيط بأٖهذاف َهاْٝه١ َهٔ         

َههإ َها ٚصَهٔ َها ، أٚ تهشتيط بأٖهذاف َؼهاسن١ أفهشاد أٚ          خالٍ ايطعيري عٔ ايطٛاجهذ يف 

 34جمُٛعات يف َٓاطيات أٚ أحذا  َع١ٓٝو

 35ٚعالقطٗا بكِٝ ايذٚي١:  2021عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات -4

َههٔ قيههٌ ؿههاح  ايظههُٛ ايؼههٝا يُههذ بههٔ ساػههذ آٍ     2021مت إطههالم سهٜهه١ امإَههاسات  

س٥ٝع جمًع ايهٛصسا٤، حهانِ دبهٞ،    ، دٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠  َهطّٛ، ْا٥  س٥ٝع 

تٗههذف ايشهٜهه١ ظٕ تهههٕٛ دٚيهه١ امإَههاسات كههُٔ     .2010يف اجطُههال جمًههع ايههٛصسا٤ يف عههاّ  

أفلٌ دٍٚ ايعاي حبًٍٛ ايٝٛبٌٝ ايزٖيب يالذبادو ٚيرت ١ ٖزٙ ايشه١ٜ إىل ٚاقع ًَُهٛغ، مت  

١ٝ ايهيت ٜهطِ   إىل يهاٚس ٚطٓٝه١ متاهٌ ايكباعهات ايش٥ٝظه      2021تكظِٝ عٓاؿهش سهٜه١ امإَهاسات    

 ، ٜٛكخٗا  ا ذٍٚ ايطايٞ:   ايرتنٝض عًٝٗا يف ايعٌُ احلهَٛٞ



 

 

78 

 2021عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات  (1جذٍٚ سقِ )

 ايعٓـش ايشابع ايعٓـش اياايم ايعٓـش ايااْٞ ايعٓـش اظٍٚ

 َطخذٕٚ يف ايشخا٤ َطخذٕٚ يف املعشف١ َطخذٕٚ يف املـري َطخذٕٚ يف املظ٦ٛي١ٝ

امللٞ ع٢ً خب٢ اآلبا٤  ظ٦ٍٛامإَاساتٞ ايٛا ل امل

 امل طظا 

غ أايباقات ايها١َٓ يش

 املاٍ اييؼشٟ املٛاطٔ 

 حٝا٠ ؿخ١ٝ َذٜذ٠

ْظاّ تعًُٝٞ َٔ ايبشاص  اقطـاد َطٓٛل َظطذاّ  أَٔ ٚطال١َ ايٛطٔ  اظطش املطُاطه١ املضدٖش٠ 

 اظٍٚ

ايـالت ا جطُاع١ٝ ايك١ٜٛ 

 ٚاحل١ٜٛٝ

تعضٜض َها١ْ امإَاسات يف 

 يذٚي١ٝ ايظاح١ ا

اقطـاد َعشيف عايٞ 

 امإْطاج١ٝ 

 أطًٛب حٝا٠ َطهاٌَ

 محا١ٜ ايبيٝع١     كاف١  ١ٝٓ ْٚابل١

تعهههههع عٓاؿههههش سهٜهههه١ امإَههههاسات جمُٛعهههه١ َههههٔ ايعٓاؿههههش املظههههطُذ٠ َههههٔ قههههِٝ ااطُههههع   

امإَهههاساتٞ ، حٝهههم تعهههذ ايكهههِٝ َهههٔ أٖهههِ َكَٛهههات ااطُهههع ، ذبههههِ ايٓظهههاّ ايكُٝهههٞ يههه٘    

أفهههشادٙ ، ٚتلهههُٔ يههه٘ ػخـههه١ٝ متٝهههضٙ عهههٔ  هههريٙ َهههٔ       ، ٚذبهههذد ٚتٛجٗاتههه٘ ٚطهههًٛنٝات 

ااطُعههههات ٚدبعًهههه٘ قههههادسًا عًهههه٢ َٛاجٗهههه٘ ايطخههههذٜات ٚايههههط ريات ، ٚايطعاَههههٌ َعٗهههها يف         

نُهها متاهههٌ ايكهههِٝ أٚىل عٓاؿهههش   36إطههاس َهههٔ ايكهههِٝ ايهههيت تؼهههٌ ٖٜٛههه١ ااطُهههع ٚ كافطههه٘و  

ٞ ايههههزٟ اييٓههها٤ ا جطُهههاعٞ ٚمتاهههٌ ايـههه ات ٚاملاايٝهههات املش هههٛب فٝٗههها يً عهههٌ ا جطُهههاع         

ٜبُهههن ٜٚطبًهههع ايٓهههاغ إيٝههه٘و ٖٚهههٞ تعُهههٌ عًههه٢ محاٜههه١ اييٓههها٤ ا جطُهههاعٞ ٚمتاهههٌ احلًكههه١        

ايٛطهههههب٢ بههههها ايعكٝهههههذ٠ ٚايهههههٓظِ ا جطُاعٝههههه١ ٚايظٝاطههههه١ٝ ٚأحهههههذ َـهههههادس احلشنههههه١       

ٚتعهههشف ايٛطٓٝههه١  37امإْظههها١ْٝ ، نُههها أْٗههها تٛجههه٘ ايظهههًٛى ٚمتاهههٌ أطاطهههًا يًخههههِ عًٝههه٘و 

د طهههًٛى املهههٛاطٔ يف ااطُهههع ايهههزٟ ٜٓطُههه٢  بأْٗههها جمُٛعههه١ امليهههادئ ٚايلهههٛابط ايهههيت ذبهههذ 

إيٝههه٘ ، ٖٚهههٞ أٜلههها متاهههٌ ا ٖطُاَهههات ٚ اظفههههاس ايهههيت تعهههت عهههٔ عالقطههه٘ بٛطٓههه٘ ايهههزٟ      

 38ٜعٝؽ فٝ٘ ٜٚ َٔ حكٛق٘ ٚٚاجيات٘و

ٚقذ تيٓ  دٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠ أٖذافًا اطرتاتٝر١ٝ خاؿ١ بايكِٝ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ 

ٚتُٓٝطٗا يف ػهٌ أْؼب١ َٚيادسات َطٓٛع١ تعضص َ َٗٛٗا  يًخ اظ عًٝٗا ٚتعضٜض َكَٛاتٗا

يذ٣  طًص ف٦ات ااطُع ، َٔ َٓبًل نْٛٗا قل١ٝ ايطضاّ  ٚطين ٚدٜين ٚتاسفٞ 

َٚظطكيًٞ ، ٜؼٌُ ايكِٝ احللاس١ٜ ٚايعادات ٚايطكايٝذ، سا مياٌ احل اظ عًٝٗا ٚاجيًا ع٢ً 

َا مت ذبذٜذٙ يف َؼشٚل   سه١ٜ اظفشاد ٚااطُع ، احله١َٛ ٚامل طظات َعًا ، ٖٚٛ 

  39و2021امإَاسات 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

 ثالثًا: التصميم املنهجي للدراسة:
 مشةلة الدزاسة:-2

َٔ خالٍ اططعشا  اظدبٝات ٚايذساطات ايظابك١ ٚبشٚص أ١ُٖٝ اططخذاّ املٛاد املـٛس٠ يف 

ْؼش ٚتعضٜض ايكِٝ ا جطُاع١ٝ ٚامل طظ١ٝ يذ٣ َظطخذَٞ احلظابات امإيهرت١ْٝٚ 

احله١َٝٛ ، ميهٔ ذبذٜذ َؼه١ً ايذساط١ يف سؿذ ٚذبًٌٝ  ايكِٝ ايٛط١ٝٓ  يًُٓظُات

اييت تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ عت احلظابات ايشمس١ٝ  يًُٓظُات احله١َٝٛ 

ٚاملطُا١ً يف ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚاحمل١ًٝ بذٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠، يف 

ٚتلع هلا إطاسًا ٚتـٓٝ ًا ٜطٛافل َع  2021سه١ٜ امإَاسات  ك٤ٛ  ايكِٝ اييت تعهظٗا عٓاؿش

 سه١ٜ ايذٚي١ احلاي١ٝ ٚاملظطكي١ًٝو

  الدزاسة: يدا  -0

 تظع٢ ايذساط١ إىل ذبكٝل اظٖذاف ايطاي١ٝ: 

  ايطعشف ع٢ً ف٦ات ايؼهٌ اتاؿ١ باملٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ

 طبيٝل   اْظطرشاّ و املٓظُات احله١َٝٛ بذٚي١ امإَاسات ب

  ايطعشف ع٢ً ف٦ات احملط٣ٛ اتاؿ١ باملٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ

 املٓظُات احله١َٝٛ بذٚي١ امإَاسات بطبيٝل   اْظطرشاّ و 

  سؿذ عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات اييت تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات

 امإَاسات بطبيٝل   اْظطرشاّ وايشمس١ٝ املٓظُات احله١َٝٛ بذٚي١ 

  انطؼاف اي شٚم با نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚامل طظات احمل١ًٝ يف

عت املٛاد املـٛس٠  2021ايطعيري عٔ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات 

 املٓؼٛس٠ ع٢ً حظاباتٗا ايشمس١ٝ بطبيٝل  اْظطرشاّ و

 نوع الدزاسة امهًجًا: -0

تكذِٜ ٚؿص دقٝل ملٛكٛل ايذساطات ايٛؿ ١ٝ ايطخ١ًًٝٝ  اييت تٗذف إىل تٓطُٞ ايذساط١ إىل 

يًطعشف ع٢ً ظشٚفٗا ٚأبعادٖا  ِ ذبًٌٝ ايٓطا٥و اييت مت ايطٛؿٌ إيٝٗا  ٠أٚ ظاٖش٠ يذد

ايٛؿص ٚريو َٔ خالٍ  ٚت ظريٖا ، يإلجاب١ عٔ تظاه ت يذد٠ أٚ اخطياس فشٚ و

 ْطا٥و ٚ تٛؿٝات َكرتح١ ،إىل  مت  عٗا ببشٜك١ ن١ُٝ يًٛؿٍٛ يًيٝاْات اييت ٚايطخًٌٝ

و ٚتظطخذّ ايذساط١ َٓٗو ايطعشف ع٢ً ايعالقات ا ستياط١ٝ با املط ريات احملذد٠ بايذساط١ ٚ

املظن بؼكٝ٘ ايٛؿ ٞ ٚايطخًًٝٞ يٛؿص ٚذبًٌٝ املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 
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١ امإَاسات ايعشب١ٝ، ٚريو َٔ خالٍ تبيٝل أدا٠ احلظابات ايشمس١ٝ ملٓظُات حه١َٝٛ بذٚي

ذبًٌٝ امللُٕٛو ٖٚٞ طشٜل َٓظ١ُ تظطخذّ يًطخًٌٝ ببشٜك١ ٚاكخ١  نطؼاف احملط٣ٛ 

 40(Stemeler,2001ٚتـٓٝص اييٝاْات اييت ٜطِ سؿذٖا يف ف٦ات ٚفكًا ظٖذاف ايذساط١و ) 

 

 دلتمع الدزاسة اعيهتًا: -4

ات احله١َٝٛ بذٚي١ امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠ ع٢ً ٜؼٌُ جمطُع ايذساط١ حظابات امل طظ

حٝم تؼطٌُ ٖزٙ امل طظات ع٢ً    Instagramتبيٝل ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ   اْظطرشاّ  

ٖٚٞ املظ٦ٛي١ عٔ تٓ ٝز طٝاطات  ايٛصاسات ال  ف٦ات ٚفكًا ااٍ ْٚبام عًُٗا ٚتطلُٔ 

ٚاييت تعذ   امل طظات ا ذباد١ٜ، ايذٚي١ داخًًٝا ٚخاسجًٝا ٚمتاٌ ايظًب١ ايطٓ ٝز١ٜ يًذٚي١  

جٗات تٓ ٝز١ٜ َطخــ١ ع٢ً َظط٣ٛ ايذٚي١ تطيع نٌ َٓٗا ايٛصاس٠ املع١ٝٓ ببيٝع١ عًُٗا ، 

ٖٚٞ امل طظات ايطٓ ٝز١ٜ ايطابع١ حله١َٛ نٌ إَاس٠ ٚتعين بايؼ٦ٕٛ  امل طظات احمل١ًٝٚ

ع٢ً ايطـٓٝص اتاؿ١ بامإَاس٠ ٚفكًا يبيٝع١ عًُٗاو حٝم ميهٔ ايطعشف بـٛس٠ ٚاكخ١ 

 اتاق بامل طظات احله١َٝٛ عت اييٛاب١ ايشمس١ٝ حله١َٛ امإَاساتو

https://www.government.ae) ٚٚفكًا ملا ٖٛ َعًٔ باييٛاب١ فنٕ  ٝع امل طظات ا ذباد١ٜ ، )

 ايطاي١ٝ:   نُٝاام ٚطين 2021 ٚاحمل١ًٝ تعٌُ ع٢ً ذبكٝل سه١ٜ امإَاسات

  إٔ ٜهٕٛ يًُ طظ١ حظابًا سمسًٝا ع٢ً تبيٝل   يًذٚي١و ٚقاّ ايياحاإ باخطٝاس عؼش

 َ طظات َٔ نٌ ف١٦ َٔ اي ٦ات اياال ١ ايظابك١ بٓا٤ ع٢ً املعاٜري اْظطرشاّ و

 إٔ تؼطٌُ ايع١ٓٝ ع٢ً اي ٦ات اياال ١ يًُ طظات احله١َٝٛ بايذٚي١و 

 حله١َٝٛ املخطً ١ يف جما ت ايطعًِٝ ٚايـخ١ إٔ تطٓٛل امل طظات يطعهع اتذَات ا

 ٚا قطـاد ٚ اظَٔ ٚاياكاف١ ٚ ريٖاو 

 إٔ متاٌ امل طظات احمل١ًٝ ناف١ إَاسات ايذٚي١ ايظيع١و 

، حٝم تيذأ يف ٖزٜٔ  2018ػٗشٟ  أنطٛبش ٚ ْٛفُت يًذساط١  ايع١ٓٝ ايض١َٝٓٚتلُٓ  

، َٓٗا ّٜٛ ايؼٗٝذ ٚايّٝٛ ايٛطين ايؼٗشٜٔ احط ا ت ايذٚي١ بعذد َٔ املٓاطيات ايٛط١ٝٓ 

ايزٟ ٜٛافل ايااْٞ َٔ دٜظُتو ٜٚٛكن ا ذٍٚ ايطايٞ أطًٛب اخطٝاس ايع١ٓٝ با عطُاد ع٢ً 

 طشٜك١ اظطيٛل ايـٓاعٞ و
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

 ( اخطٝاس ع١ٓٝ املٛاد املـٛس٠ 2جذٍٚ سقِ ) 

 طيٝع١ امل طظ١: اطِ امل طظ١: 

 ) ٚصاس٠ / جٗ٘ اذباد١ٜ / ١٦ٖٝ ي١ًٝ(  

 ملٛادعذد ا

 ) أٍٚ َادتا َـٛستا ٜطِ ْؼشُٖا(  2 اظطيٛل اظٍٚ  2018أنطٛبش  

 ) أٍٚ َاد٠ يف نٌ أطيٛل ٜطِ ْؼشٖا( 3 اظطابٝع : ايااْٞ / اياايم/ ايشابع 

 ) أٍٚ َادتا َـٛستا ٜطِ ْؼشُٖا(  2 اظطيٛل اظٍٚ  2018ْٛفُت 

 اد٠ يف نٌ أطيٛل ٜطِ ْؼشٖا() أٍٚ َ 3 اظطابٝع : ايااْٞ / اياايم/ ايشابع 

( َٔ املٛاد املـٛس٠ َٔ نٌ حظاب َٔ احلظابات اييايغ عذدٖا 10) حٝم مت ذبًٌٝ

َع َالحظ١ إٔ ايطخًٌٝ  َاد٠ َـٛس٠ 300 ال ٕٛ، فٝهٕٛ إ ايٞ املٛاد اييت مت ذبًًٝٗا 

طايٞ ٜٚٛكن ا ذٍٚ اي اػطٌُ فكط ع٢ً احملط٣ٛ املـٛس دٕٚ املٛاد ايٓـ١ٝ املـاحي١ هلاو

قا١ُ٥ بامل طظات اييت مت اخطٝاسٖا ٚأمسا٤ حظاباتٗا ايشمس١ٝ ع٢ً َٛقع ٚتبيٝل 

  اْظطرشاّ : 

 ( قا١ُ٥ امل طظات احله١َٝٛ يف ع١ٓٝ ايذساط3١جذٍٚ سقِ )

 ا ذباد١ٜامل طظات  ّ ايٛصاسات  ّ

 icauae@اهل١٦ٝ ا ذباد١ٜ ي١ًٜٛٗ ٚا ٓظ١ٝ moiuae 1@ايذاخ١ًٝ  1

 fewaofficial@اهل١٦ٝ ا ذباد١ٜ يًهٗشبا٤ ٚاملا٤ mfnca 2@ػ٦ٕٛ ايش٥اط١ 2

 gasgovae@اهل١٦ٝ ايعا١َ يشعا١ٜ ايؼياب ٚايشٜاك١ mckduae 3@اتاسج١ٝ ٚايطعإٚ ايذٚيٞ 3

 awqafuae@اهل١٦ٝ ايعا١َ يًؼ٦ٕٛ امإطال١َٝ ٚاظٚقاف mofauae 4@اياكاف١ ٚت١ُٝٓ املعشف١ 4

ػ٦ٕٛ جمًع ايٛصسا٤  5

 uaemgov@ٚاملظطكيٌ

 fahr_uae@اهل١٦ٝ ا ذباد١ٜ يًُٛاسد اييؼش١ٜ احله١َٝٛ 5

 emiratesrc@١٦ٖٝ اهلالٍ اظمحش mocduae 6@ت١ُٝٓ ااطُع 6

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ مإداس٠ ايبٛاسئ ٚاظصَات  moe_uaest 7@ايرتب١ٝ ٚايطعًِٝ 7

 ncemauae@ٚايهٛاس 

 nmcuae@عالّااًع ايٛطين يإل mohre_uae 8@ايـخ١ ٚٚقا١ٜ ااطُع 8

 uaespaceagency@ٚناي١ امإَاسات يً لا٤  mohre_uae 9@املٛاسد اييؼش١ٜ ٚايطٛطا 9

 fscauae@اهل١٦ٝ ا ذباد١ٜ يًطٓافظ١ٝ ٚامإحـا٤ moccaeuae 10@ايط ري املٓاخٞ ٚايي١٦ٝ 10

 امل طظات احمل١ًٝ  ّ
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 shurooqsharjah@ٚايطبٜٛش يالططاُاس١٦ٖٝ ايؼاسق١  abudhabiadm 6@بًذ١ٜ ابٛظيب 1

 شف١ دباس٠ ٚؿٓاع١  2

 abudhabichamber@أبٛظيب

 uaqded@أّ ايكٜٝٛٔ -دا٥ش٠ ايط١ُٝٓ ا قطـاد١ٜ  7

 rak-@hrسأغ ات١ُٝ -دا٥ش٠ املٛاسد اييؼش١ٜ  dubaimunicipality 8@بًذ١ٜ دبٞ 3

 -دا٥ش٠ اييًذ١ٜ ٚايطخبٝط  dubaichamber 9@ شف١ دبٞ 4

 ajmanmunicipality@عرُإ

 – ١٦ٖٝ اي رري٠ يًظٝاح١ ٚاآل اس shjmunicipality 10@بًذ١ٜ َذ١ٜٓ ايؼاسق١ 5

 fujairatourism@اي رري٠

 تسامالا الدزاسة:-5

املٓظُات احله١َٝٛ يف َا ف٦ات ايؼهٌ اتاؿ١ باملٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً حظاب  و1

 ع١ٓٝ ايذساط١ بطبيٝل  اْظطرشاّ ؟

َا طيٝع١ يط٣ٛ املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً حظاب املٓظُات احله١َٝٛ يف ع١ٓٝ  و2

 ايذساط١ بطبيٝل  اْظطرشاّ ؟

َا قِٝ املظ٦ٛي١ٝ ٚاملـري ٚاملعشف١ ٚايشخا٤ اييت تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً  و3

 ١ٝ يف ع١ٓٝ ايذساط١ بطبيٝل  اْظطرشاّ ؟حظاب املٓظُات احلهَٛ

ٌٖ تٛجذ فشٚم رات د ي١ إحـا١ٝ٥  با نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ  و4

ٚامل طظات احمل١ًٝ يف ايطعيري عٔ قِٝ ايٛط١ٝٓ عت املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً 

 حظاباتٗا ايشمس١ٝ بطبيٝل  اْظطرشاّ و

  اامل ا سلوب مجع البياناا: -6

بٝاْات ايذساط١ َٔ خالٍ اططُاس٠ ذبًٌٝ َلُٕٛ تلُٓ  ف٦ات ايطخًٌٝ ٚاييت  مت  ع

ميهٔ َٔ خالهلا تـٓٝص امللُٕٛ املظطٗذف ذبًًٝ٘ ٚفكًا يظُات أٚ ؿ ات َؼرتن١ 

 قا١ُ٥ ع٢ً َؼه١ً ايذساط١ ٚاهلذف َٓٗاو ٚتلُٓ  ف٦ات   ايؼهٌ ٚاحملط٣ٛ َا ًٜٞ:

إىل  ال  ف٦ات ٖٚٞ: ايـٛس اياابط١، أفالّ مت تـٓٝص ف٦ات املٛاد املـٛس٠  ف٦ات ايؼهٌ:

 اي ٝذٜٛ ايكـري٠، ٚ ايشطّٛ املعًَٛات١ٝ ٚأػهاٍ ا شافٝوو

ٚتطلُٔ يط٣ٛ املاد٠ املـٛس٠ ٚاػطًُ  نُا ٖٛ َٛكن بٓطا٥و ايذساط١  ف٦ات احملط٣ٛ:

 ع٢ً يط٣ٛ ختٟ أٚ َعًَٛاتٞ أٚ تٛعٟٛ أٚ إعالْٞو

ٚتطلُٔ نٌ َٔ:  2021ظسبع يشه١ٜ امإَاسات ٚتلُٓ  ايعٓاؿش ا عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات:

 املظ٦ٛي١ٝ، املـري، املعشف١، ٚايشخا٤ َع تلُا اي ٦ات اي شع١ٝ داخٌ نٌ عٓـشو

http://shurooq.gov.ae/?lang=ar
https://www.abudhabichamber.ae/ar/Pages/default.aspx
https://www.abudhabichamber.ae/ar/Pages/default.aspx
http://ded.uaq.ae/ar/home.html
http://login.dm.gov.ae/
http://login.dm.gov.ae/
http://www.hr.rak.ae/ar/pages/default.aspx
http://www.dubaichamber.com/ar/
http://www.dubaichamber.com/ar/
http://www.am.gov.ae/ar
http://www.am.gov.ae/ar
http://portal.shjmun.gov.ae/ar/pages/default.aspx
http://portal.shjmun.gov.ae/ar/pages/default.aspx
http://fujairahtourism.ae/index.php?action=Home&ln=ar
http://fujairahtourism.ae/index.php?action=Home&ln=ar
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

 صدت اثباا استمازمل الت لي :-7

ايكِٝ ايٛط١ٝٓ اييت ع٢ً سؿذ اططُاس٠ ايطخًٌٝ ايطعشف ع٢ً قذس٠  إاططٗذف ايياحا

، حٝم مت ظُات احله١َٝٛ بع١ٓٝ ايذساط١ تعهظٗا ايـٛس  املٓؼٛس٠ ع٢ً حظابات املٓ

ف٦ات ايطخًٌٝ ٚاتظاقٗا َع  ع٢ً يهُا بٗذف ايطأنذ َٔ ؿذم ا ططُاس٠عش  

مت إعاد٠ ف٦ات ايطخًٌٝ ٚيكٝاغ  يات و َال١ُ٥ نٌ عٓـش يً ١٦ اتاؿ١ ب٘ايطظاه ت ٚ

خ َعاٌَ أي ا نشْٚيامخظ١ حظابات ملٓظُات حه١َٝٛ يف ع١ٓٝ ايذساط١ ٚحظاب  ذبًٌٝ 

Cronbach's alpha ٚنإ إٚاططخشاج َعاٌَ ا ستيا  با ايٓطا٥و اييت تٛؿٌ هلا ايياحا ،

، سا ٜعهع  يات  000و0 ذداٍ إحـا٥ًٝا عٓ ٛ(  94ٖٚو0َعاٌَ ا ستيا  با ايٓطا٥و )

 41واعٓذ إعاد٠ تبيٝكٗ ا ططُاس٠ْطا٥و 

 سابعًا: ْطا٥و ايذساط١:

٥و اتاؿ١ بشؿذ ٚذبًٌٝ ع١ٓٝ َٔ احملط٣ٛ املـٛس تٛكن اظػهاٍ ٚا ذاٍٚ ايطاي١ٝ ايٓطا

املٓؼٛس ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ يع١ٓٝ َٔ امل طظات احله١َٝٛ امإَاسات١ٝ بطبيٝل   

اْظطرشاّ  ٚريو فُٝا ٜطعًل بؼهٌ احملط٣ٛ َٔ حٝم نْٛ٘ ؿٛس  ابط١ أٚ أفالّ قـري٠ أٚ 

ٝع١ يط٣ٛ تًو املٛاد ، سطّٛ ٚأػهاٍ جشافٝه١ٝ َٚعًَٛات١ٝ ، إىل جاْ  ايطعشف ع٢ً طي

ٚاييت تعهع عذد َٔ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ اييت  2021َٚذ٣ تٛافكٗا َع عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات 

 ذبشق ايذٚي١ ع٢ً ايطأنٝذ عًٝٗا ْٚؼشٖا با َٛاطٓٝٗاو 

 ف٦ات ايؼهٌ يًُٛاد املـٛس٠ يف ع١ٓٝ ايذساط١:-1

ًٗا ٚاييت تطلُٔ ايـٛس ( ف٦ات ايؼهٌ يًُٛاد املـٛس٠ اييت مت ذب4ًٜٝٛكن ا ذٍٚ سقِ )

 اياابط١ ٚاظفالّ ايكـري٠ ٚايشطّٛ املعًَٛات١ٝ ٚأػهاٍ ا شافٝوو 

 ( ف٦ات ايؼهٌ يًُٛاد املـٛس4٠جذٍٚ سقِ )

 % ايطهشاس ف١٦ ايؼهٌ

 50 150 ؿٛس٠  ابط١ 

 33 100 فًِٝٝ قـري

 17 50 سطِ َعًَٛاتٞ أٚ جشافٝو

 100 300 امإ ايٞ

 50ؿٛس٠ بٓظي١  150عذد ايـٛس اياابط١ اييت مت ذبًًٝٗا بًغ   ٜطلن َٔ ا ذٍٚ ايظابل إٔ

 50يف امل١٦ ، ٚ  33فًِٝ قـري بٓظي١  100يف امل١٦ َٔ إ ايٞ املٛاد اييت مت ذبًًٝٗا ، ٚ 
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يف امل١٦ َٔ املٛاد اييت مت ذبًًٝٗا و ٜٚعهع  17ؿٛس٠ جشافٝو أٚ سطّٛ َعًَٛات١ٝ بٓظي١ 

اٖطُاّ املٓظُات احله١َٝٛ يف امإَاسات بٓؼش ؿٛس  اخطالف ْظ  ٖزٙ اي ٦ات يف ايع١ٓٝ

 ابط١ عت حظاباتٗا ايشمس١ٝ ع٢ً َٛاقع ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ تشؿذ أحذا ٗا ٚأْؼب١  

قٝاداتٗا ٚايعاًَا فٝٗا ، يف حا تأتٞ اظفالّ ايكـري٠ املٓطر١ ملٛاقع ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ 

تظطخذّ يف محالت ا تـاٍ أٚ ايطٛع١ٝ يف ايرتتٝ  ايااْٞ ٖٚٞ أفالّ تٛ ل اي عايٝات أٚ 

اييت تٓ زٖا املٓظ١ُ ، ٜٚأتٞ يف ايرتتٝ  اياايم ؿٛس ا شافٝو ٚايشطّٛ املعًَٛات١ٝ ٚاييت 

تظطخذّ يف تٛكٝن املعًَٛات ٚامإحـا٤ات أٚ يف تكذِٜ امإعالْات امل طظ١ٝ ٚإعالْات 

صٜع ف٦ات أػهاٍ املٛاد محالت ايطٛع١ٝ اييت تٓ زٖا بعض ٖزٙ املٓظُاتو ٚفُٝا ٜطعًل بطٛ

( اي ٦ات َٛصع١ 1املـٛس٠ ع٢ً املٓظُات يف ع١ٓٝ ايذساط١ ، ٜٛكن ايؼهٌ ايطايٞ سقِ )

 ع٢ً نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚامل طظات احمل١ًٝ و

 
ٜٛكن ايؼهٌ ايظابل إٔ ايـٛس اياابط١ جا٤ت يف َكذ١َ املٛاد املـٛس٠ يذٟ ايٛصاسات 

١ ٚامل طظات احمل١ًٝ ، حٝم جا٤ت يذ٣ امل طظات ا ذباد١ٜ يف ٚامل طظات ا ذبادٜ

ؿٛس٠ ،  ِ يذ٣ امل طظات احمل١ًٝ  50ؿٛس٠ ، ٚيذ٣ ايٛصاسات  عذٍ  60املكذ١َ  عذٍ 

 30ؿٛس٠ و نُا جا٤ت بعذٖا  أفالّ اي ٝذٜٛ ايكـري٠ ٚاييت ترتاٚ  َذتٗا َا با  47 عذٍ 

 31فًِٝ ،  ِ امل طظات احمل١ًٝ  عذٍ  41عذٍ  ا١ْٝ إىل دقٝك١ ، حٝم جا٤ت ايٛصاسات  

فًِٝ و ٚأخريًا جا٤ت ؿٛس ا شافٝو ٚايشطّٛ  21فًِٝ ،  ِ امل طظات ا ذباد١ٜ  عذٍ 

ؿٛس٠  19ؿٛس٠ ،  ِ امل طظات احمل١ًٝ  عذٍ  31املعًَٛات١ٝ يذ٣ امل طظات احمل١ًٝ  عذٍ 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

طُاّ املٓظُات احله١َٝٛ بٓؼش ؿٛسو ٚتؼري تًو ايٓطا٥و إىل اٖ 9،  ِ ايٛصاسات  عذٍ 

ايـٛس اياابط١ خاؿ١ امل طظات ا ذباد١ٜ ٚاييت تٗطِ بٗا بـٛس٠ أنت َٔ اظفالّ 

ٚا شافٝو  ، يف حا تٗطِ ايٛصاست ٚامل طظات احمل١ًٝ بايـٛس اياابط١ ٚاظفالّ بـٛس٠ 

أنت َٔ ا شافٝو ٚايشطّٛ املعًَٛات١ٝو ٚميهٔ ت ظري اخن ا  اططخذاّ ايشطّٛ 

املعًَٛات١ٝ ٚا شافٝو يذ٣ ايٛصاسات َكاس١ْ بامل طظات ا ذباد١ٜ ٚاحمل١ًٝ بظي  تشنٝض 

ٖزٙ امل طظات ع٢ً اتذَات املياػش٠ يًُطعاًَا ٚس يطٗا يف تٛكٝن امإجشا٤ات ٚاتبٛات 

 ببشٜك١ َش١ٝ٥ تظٌٗ ع٢ً املطعاٌَ ايطعشف عًٝٗا ٚاططٝعابٗاو

 ف٦ات احملط٣ٛ يًُٛاد املـٛس٠:-2

( املٛكٛعات اييت 5ٜطعًل ب ٦ات يط٣ٛ املٛاد املـٛس٠ ٜٛكن ا ذٍٚ ايطايٞ سقِ )ٚفُٝا 

 تٓاٚيطٗا ٖزٙ املٛاد ٖٚٞ نايطايٞ:

 ( يط٣ٛ املٛاد املـٛس5٠جذٍٚ سقِ )

 % ايطهشاس يط٣ٛ املاد٠ املـٛس٠ ّ

 2و27 142 خت عٔ حذ  أٚ ْؼا  َ طظٞ 1

 2و22 116 اًَا فٝٗا تـشٜن أٚ خت عٔ َظ٦ٍٛ باملٓظ١ُ أٚ أحذ ايع 2

 2و13 69 حذ  أٚ ْؼا  إْظاْٞ قاَ  ب٘ املٓظ١ُ 3

 12 63 ايطعشٜص خبذ١َ خاؿ١  باملٓظ١ُ 4

 4و7 38 إعالٕ َ طظٞ 5

 9و5 31 إعاد٠ ْؼش حملط٣ٛ يف ٚطا٥ٌ امإعالّ 6

 5و5 29 َؼاسن١ املٓظ١ُ يف َٓاطي١ ٚط١ٝٓ أٚ دٚي١ٝ  7

 4و3 18 مح١ً إسػاد ٚتٛع١ٝ  8

 8و2 15 طعاًَا َع املٓظ١ُ امل 9

 4و0 2 يط٣ٛ عاّ  10

 100 523 امإ ايٞ* 

 *ميهٔ إٔ ٜعت احملط٣ٛ عٔ أناش َٔ ف١٦و  

ٜطلههههن َههههٔ ْطهههها٥و ا ههههذٍٚ ايظههههابل َهههها ًٜههههٞ: جهههها٤ت املههههٛاد املـههههٛس٠ اتاؿهههه١ بشؿههههذ     

اظحههههههذا  ٚاظْؼههههههب١ امل طظهههههه١ٝ ناملؼههههههاسن١ يف املعههههههاس  ٚإقاَهههههه١ ايٓههههههذٚات ٚٚسؾ 
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ؿههههٛس٠  142طهههها  املؼههههشٚعات ٚإطههههالم امليههههادسات يف ايرتتٝهههه  اظٍٚ  عههههذٍ    ايعُههههٌ، ٚافط

% َهههٔ إ هههايٞ احملطههه٣ٛ ايهههزٟ مت ذبًًٝههه٘و ٚجههها٤ت املهههٛاد اتاؿههه١  ظههه٦ٛيٞ     2و27بٓظهههي١ 

% َههههٔ  2و22ؿههههٛس٠  بٓظههههي١  116املٓظُهههه١ أٚ ايعههههاًَا فٝٗهههها يف ايرتتٝهههه  اياههههاْٞ  عههههذٍ   

تٝههههه  اياايهههههم املهههههٛاد ايهههههيت تشؿهههههذ   إ هههههايٞ احملطههههه٣ٛ ايهههههزٟ مت ذبًًٝههههه٘و ٚجههههها٤ يف ايرت  

املؼهههههاسنات امإْظههههها١ْٝ ٚا جطُاعٝههههه١ يًُٓظُههههه١ ٚتشؿهههههذ جٗٛدٖههههها ااطُعٝههههه١ ٚريهههههو       

% َههههٔ إ ههههايٞ احملطهههه٣ٛ ايههههزٟ مت ذبًًٝهههه٘و ٚجهههها٤ يف     2و13ؿههههٛس٠ ، بٓظههههي١   69 عههههذٍ 

ايرتتٝهههههه  ايشابههههههع املههههههٛاد ايههههههيت تعههههههشف خبههههههذَات املٓظُهههههه١ احلهَٛٝهههههه١ املياػههههههش٠ أٚ      

تبهههٜٛش خهههذَات قا٥ُههه١ أٚ اطهههطخذا  خهههذَات جذٜهههذ٠  عهههذٍ   امإيهرتْٚٝههه١ خاؿههه١ عٓهههذ  

% َههههههٔ إ ههههههايٞ احملطهههههه٣ٛ ايههههههزٟ مت ذبًًٝهههههه٘و ٚيف ايرتتٝهههههه     12ؿههههههٛس٠ ، ٚبٓظههههههي١   63

اتههههههاَع جهههههها٤ت امإعالْههههههات امل طظهههههه١ٝ ايههههههيت ٜههههههطِ تـههههههُُٝٗا يٛطهههههها٥ٌ ايطٛاؿههههههٌ      

ا جطُههههههههاعٞ أٚ يًُٛاقههههههههع امإيهرتْٚٝهههههههه١ أٚ يًٓؼههههههههش يف ٚطهههههههها٥ٌ امإعههههههههالّ املبيٛعهههههههه١ 

ؿهههههٛس٠ ،  38 عايٝهههههات أٚ امإسػهههههاد أٚ ايطخهههههزٜش ٚ ريٖههههها ٚريهههههو  عهههههذٍ  ننعالْهههههات اي

% َهههٔ إ هههايٞ احملطههه٣ٛ ايهههزٟ مت ذبًًٝههه٘و ٚجههها٤ت ايـهههٛس أٚ اظفهههالّ املعهههاد          4و7بٓظهههي١ 

ْؼهههههشٖا َهههههٔ حظهههههابات أخهههههش٣ نٛطههههها٥ٌ امإعهههههالّ أٚ املٛاقهههههع امإخياسٜههههه١ يف ايرتتٝههههه      

يههههزٟ مت ذبًًٝهههه٘و  % َههههٔ إ ههههايٞ احملطهههه٣ٛ ا   9و5ؿههههٛس٠ ، بٓظههههي١   31ايظههههادغ  عههههذٍ  

ٚجههههها٤ يف ايرتتٝههههه  ايظهههههابع ايـهههههٛس املشتيبههههه١ باملٓاطهههههيات ايٛطٓٝههههه١ أٚ ايذٚيٝههههه١ ٖٚهههههٞ       

َٓاطههههيات طهههه١ٜٛٓ ٚيههههزيو   تطهههههشس ؿههههٛسٖا بههههٓ ع َعههههذ ت اي ٦ههههات اظخههههش٣ حٝههههم     

% َههههٔ إ ههههايٞ احملطهههه٣ٛ ايههههزٟ مت ذبًًٝهههه٘و  ههههِ    5و5ؿههههٛس٠ ، بٓظههههي١  29جهههها٤ت  عههههذٍ 

َههههات عههههٔ محههههالت تٛعٝهههه١ يف ايرتتٝهههه  اياههههأَ جهههها٤ت املههههٛاد املـههههٛس٠ ايههههيت تشؿههههذ َعًٛ

% َههههههٔ إ ههههههايٞ احملطهههههه٣ٛ ايههههههزٟ مت ذبًًٝهههههه٘و ٚؿههههههٛس   4و3ؿههههههٛس٠ بٓظههههههي١  18 عههههههذٍ 

% َهههٔ إ هههايٞ احملطههه٣ٛ ايهههزٟ     8و2ؿهههٛس٠ ، بٓظهههي١   15يًُطعهههاًَا َهههع املٓظُههه١  عهههذٍ    

%و ٚبًهههغ عهههذد اي ٦هههات ايهههيت مت سؿهههذٖا    4و0مت ذبًًٝههه٘و  ٚأخهههريًا ؿهههٛستا عهههاَطا بٓظهههي١   

، ناْههههه   300ف٦ههههه١ حٝهههههم إٔ بعهههههض املهههههٛاد املـهههههٛس٠ ايهههههيت مت ذبًًٝهههههٗا ٚعهههههذدٖا  523

تٓهههذسج ذبههه  اناهههش َهههٔ ف٦ههه١و ٚتؼهههري تًهههو ايٓطههها٥و إىل اٖطُهههاّ امل طظهههات احلهَٛٝههه١           

بطٛظٝهههههص حظهههههاباتٗا عًههههه٢ َٛقهههههع   اْظهههههطرشاّ   يٓؼهههههش َهههههٛاد إخياسٜههههه١ عهههههٔ أْؼهههههبطٗا   

ايٛطٓٝههه١ ايهههيت تكهههّٛ بٗههها   ٚأعُاهلههها ، حبٝهههم تعهههت ٖهههزٙ اظخيهههاس عهههٔ اظدٚاس اتذَٝههه١ أٚ     

 ٖزٙ امل طظات ، ٚبايطايٞ تعهع ايكِٝ ٚايعٓاؿش اييت تظاِٖ يف ذبكٝكٗاو
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

نكِٝ ٚط١ٝٓ تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً  2021عٓاؿش سه١ٜ امإَاسات -3

 احلظابات ايشمس١ٝ يًُ طظات احله١َٝٛ يف ع١ٓٝ ايذساط١:

 قِٝ املظ٦ٛي١ٝ:  - أ

قِٝ فشع١ٝ ٖٚٞ : املؼاسن١ اي عاي١ ، بٓا٤ املظطكيٌ ، ايبُٛ  ( 6تلُٓ  قِٝ املظ٦ٛي١ٝ )

ٚامإحظاغ باملظ٦ٛي١ٝ ، ايرتابط اظطشٟ ٚااطُعٞ ، اياكاف١ اي ١ٝٓ ، ٚ ايطُظو بايرتا  

 ( ْطا٥و ذبًٌٝ املٛاد املـٛس٠ ٚفكًا يطعيريٖا عٔ ٖزٙ ايكِٝو6ايٛطين و ٜٚٛكن ا ذٍٚ سقِ )

 ( قِٝ املظ٦ٛي6١ٝجذٍٚ سقِ )

 % ايطهشاس ِ املظ٦ٛي١ٝ قٝ

 2و30 180 املؼاسن١ اي عاي١ 

 5و21 128 بٓا٤ املظطكيٌ

 7و19 118 ايبُٛ  ٚامإحظاغ باملظ٦ٛي١ٝ 

 3و11 68 ايرتابط ااطُعٞ ٚاظطشٟ

 7و9 58 اياكاف١ اي ١ٝٓ 

 6و7 46 ايطُظو بايرتا  ايٛطين

 100 598 امإ ايٞ*

 ـٛس  عٔ أناش َٔ ق١ُٝو* ميهٔ إٔ ٜعت احملط٣ٛ امل          

ٜٛكن ا ذٍٚ ايظابل إٔ ق١ُٝ املؼاسن١ اي عاي١ جا٤ت يف َكذ١َ قِٝ املظ٦ٛي١ٝ اييت 

تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ يًُ طظات احله١َٝٛ 

% َٔ إ ايٞ تهشاسات ايكِٝ اييت مت سؿذٖاو نُا  2و30بامإَاسات، حٝم جا٤ت بٓظي١ 

% ، ٚيف ايرتتٝ  اياايم ق١ُٝ  5و21ق١ُٝ بٓا٤ املظطكيٌ يف ايرتتٝ  ايااْٞ بٓظي١ جا٤ت 

% و يف حا اخن ل  ايٓظ  اتاؿ١ بايكِٝ  7و19ايبُٛ  ٚامإحظاغ باملظ٦ٛي١ٝ بٓظي١ 

% ،  3و11اياال ١ اظخش٣ ٚاييت تلُٓ  ق١ُٝ ايرتابط ااطُعٞ ٚاظطشٟ ٚجا٤ت  عذٍ 

% و ٚتعهع 6و7% ، ٚق١ُٝ ايطُظو بايرتا  ايٛطين بك١ُٝ  7و9 ٚق١ُٝ اياكاف١ اي ١ٝٓ بٓظي١

تًو ايٓطا٥و طيٝع١ املٛاد املـٛس٠ يًُ طظات احله١َٝٛ يف َٛاقع ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ 

ٚاييت تٗطِ بايطعيري عٔ دٚس امل طظ١ يف بٓا٤ ااطُع َٚؼاسنطٗا يف تبٜٛشٙ ٚا ْذَاج يف 

امل طظات  َع تٛجٗات احله١َٛ ظٛ   قلاٜاٙ َٚيادسات٘ ، نُا تعهع تٛافل  تًو

املظطكيٌ ، َٚظ٦ٛيٝطٗا دباٙ ااطُع ٚدباٙ املطعاًَا َعٗاو ٖٚٞ قِٝ تطٛافل َع طيٝع١ ايعٌُ 
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ٚاظدا٤ احلهَٛٞ ٚاظٖذاف ايعا١َ يالتـاٍ احلهَٛٞ بامإَاسات و يف رات ايٛق  

١ ٚا ٛاْ  تعهع تًو ايٓطا٥و كعص ْظيب يف ا ٖطُاّ بايكِٝ املشتيب١ باياكاف

ا جطُاع١ٝ، َع اظخز يف ا عطياس إٔ فرت٠ ايطخًٌٝ استيب   ٓاطيات ٚط١ٝٓ نت٣ دعُ  

 قِٝ املؼاسن١ اي عاي١ ٚبٓا٤ املظطكيٌو

 قِٝ املـري: - ب

( قِٝ فشع١ٝ ٖٚٞ: ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اع١ً ، ايط١ُٝٓ املطٛاص١ْ ، املها١ْ 6تلُٓ  قِٝ املـري )

املطهاٌَ ، اظَٔ ٚايظال١َ ، ٚايعذاي١ ٚامإْـافو ٜٚٛكن ايذٚي١ٝ ، ا ذباد املٓٝع ٚ

 ( ْطا٥و ذبًٌٝ املٛاد املـٛس٠ ٚفكًا يطعيريٖا عٔ ٖزٙ ايكِٝو7ا ذٍٚ سقِ )

 ( قِٝ املـري7جذٍٚ سقِ )

 % ايطهشاس قِٝ املـري

 6و30 151 ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اع١ً

 8و25 127 ايط١ُٝٓ املطٛاص١ْ

 3و19 95 املها١ْ ايذٚي١ٝ

 1و9 45 ا ذباد املٓٝع ٚاملطهاٌَ

 5و8 42 اظَٔ ٚايظال١َ 

 7و6 33 ايعذاي١ ٚا ْـاف

 100 493 امإ ايٞ*

 * ميهٔ إٔ ٜعت احملط٣ٛ املـٛس  عٔ أناش َٔ ق١ُٝو          

ٜٛكن ا ذٍٚ ايظابل إٔ ق١ُٝ ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اع١ً تأتٞ يف َكذ١َ قِٝ املـري اييت 

ٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ يًُ طظات احله١َٝٛ بامإَاسات، حٝم تعهظٗا املٛاد امل

% َٔ إ ايٞ ايكِٝ اييت مت سؿذٖاو ٚجا٤ت ف٢ ايرتتٝ  ايااْٞ ق١ُٝ  6و30جا٤ت بٓظي١ 

% و  3و19% ، ٚف٢ ايرتتٝ  اياايم ق١ُٝ املها١ْ ايذٚي١ٝ بٓظي١  8و25ايط١ُٝٓ املطٛاص١ْ بٓظي١ 

%، ٚق١ُٝ اظَٔ  1و9ذباد املٓٝع ٚاملطهاٌَ بٓظي١  ِ جا٤ت بٓظ  أقٌ نٌ َٔ ق١ُٝ ا 

%و ٚتعهع تًو ايٓطا٥و 7و6% ، ٚأخريًا ق١ُٝ ايعذاي١ ٚامإْـاف بٓظي١  5و8ٚايظال١َ بٓظي١ 

اٖطُاّ امل طظات احله١َٝٛ بايذٚي١ بطٛظٝص املٛاد املـٛس٠ يف حظاباتٗا  ٛاقع 

تٗا امل١ٝٓٗ طٛا٤ ع٢ً املظط٣ٛ ٚتبيٝكات ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ بايطعيري عٔ ن ا٤تٗا ٚقذس

احملًٞ أٚ املظط٣ٛ ايذٚيٞ ، ٚدٚسٖا يف ت١ُٝٓ ٚسخا٤ ااطُع و ٚريو ع٢ً حظاب عذد َٔ 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

ايكِٝ اظخش٣ نا ذباد ٚاظَٔ ٚايظال١َ ٚايعذاي١ ٚامإْـاف، ٖٚٞ ْطا٥و تعهع قذس 

 ع١ٝوأنت َٔ اٖطُاّ امل طظات يٌ ايذساط١ با ٛاْ  امل طظ١ٝ عٔ ا ٛاْ  ااطُ

 قِٝ املعشف١: - ج

( قِٝ فشع١ٝ ٖٚٞ: ايظُع١ ٚا صدٖاس املظطكيًٞ ، ن ا٠٤ سأغ املاٍ 4تلُٓ  قِٝ املعشف١ )

اييؼشٟ ٚختت٘ ، ا قطـاد املطٓٛل املظطذاّ ، ٚا قطـاد عاٍ امإْطاج١ٝ و ٜٚٛكن ا ذٍٚ 

 ( ْطا٥و ذبًٌٝ املٛاد املـٛس٠ ٚفكًا يطعيريٖا عٔ ٖزٙ ايكِٝو8سقِ )

 ( قِٝ املعشف8١)جذٍٚ سقِ 

 % ايطهشاس قِٝ املعشف١

 8و51 211 ايظُع١ ٚا صدٖاس املظطكيًٞ

 7و35 145 سأغ َاٍ بؼشٟ نص٤ ٚخيري 

 6و9 39 اقطـاد َطٓٛل َظطذاّ

 9و2 12 اقطـاد عاٍ امإْطاج١ٝ

 100 407 امإ ايٞ*

 * ميهٔ إٔ تعت احملط٣ٛ املـٛس عٔ أناش َٔ ق١ُٝو          

 

ايظابل إٔ ق١ُٝ ايظُع١ ٚا صدٖاس املظطكيًٞ جا٤ت يف َكذ١َ قِٝ املعشف١ ٜٛكن ا ذٍٚ 

اييت تعهظٗا املٛاد املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ يًُ طظات احله١َٝٛ بامإَاسات، 

% أٟ أناش َٔ ْـص ْظ   8و51حٝم جا٤ت يف َكذ١َ قِٝ املعشف١ بٓظي١ عاي١ٝ بً   

و ٚف٢ ايرتتٝ  ايااْٞ جا٤ت ق١ُٝ سأغ املاٍ اييؼشٟ ايكِٝ اتاؿ١ باملعشف١ يف ع١ٓٝ ايذساط١

% ، يف حا اخن ل  ايٓظيطإ اتاؿطإ با قطـاد املطٓٛل  7و35ايهص٤ ٚاتيري بٓظي١ 

% و ٚتذٍ ٖزٙ ايٓطا٥و ع٢ً  9و2% ، ٚا قطـاد عاٍ امإْطاج١ٝ بٓظي١  6و9املظطذاّ حٝم بً   

عطٗا عت املٛاد املـٛس٠ املٓؼٛس٠ عٔ اٖطُاّ امل طظات احله١َٝٛ بامإَاسات بطأنٝذ مس

أْؼبطٗا ع٢ً حظاباتٗا ع٢ً َٛاقع   اْظطرشاّ  ، ٚايطأنٝذ ع٢ً ن ا٠٤ ايعاًَا بٗا 

ٚإظٗاس متٝضِٖ َٚٗاساتِٗ و ٜٚشجع اخن ا  ْظ  قُٝيت ا قطـاد املطٓٛل املظطذاّ 

طظات ٚا قطـاد عاٍ امإْطاج١ٝ إىل طيٝع١  امل طظات احله١َٝٛ َٔ حٝم نْٛٗا َ 

 خذ١َٝ يف اظطاغ و 
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 قِٝ ايشخا٤: - د

( قِٝ فشع١ٝ ٖٚٞ: جٛد٠ احلٝا٠، ايطعًِٝ ا ٝذ، احلٝا٠ ايـخ١ٝ، 4تلُٓ  قِٝ ايشخا٤ )

( ْطا٥و ذبًٌٝ املٛاد املـٛس٠ ٚفكًا يطعيريٖا 9ٚمحا١ٜ ايي١٦ٝ ٚايبيٝع١و ٜٚٛكن ا ذٍٚ سقِ )

 عٔ ٖزٙ ايكِٝو

 ( قِٝ ايشخا9٤جذٍٚ سقِ )

 % شاسايطه قِٝ ايشخا٤

 4و61 213 جٛد٠ احلٝا٠

 3و15 53 تعًِٝ جٝذ

 1و12 42 حٝا٠ ؿخ١ٝ 

 2و11 39 محا١ٜ ايي١٦ٝ ٚايبيٝع١

 100 347 امإ ايٞ*

 * ميهٔ إٔ ٜعت احملط٣ٛ املـٛس  عٔ أناش َٔ ق١ُٝو          

ٜٛكن ا ذٍٚ ايظابل إٔ  ق١ُٝ جٛد٠ احلٝا٠ جا٤ت يف ايرتتٝ  اظٍٚ بٓظي١ نيري٠ ٚؿً  

% َٔ إ ايٞ قِٝ ايشخا٤ اييت تعهظٗا املٛاد املٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ  4و61ىل إ

يًُ طظات احله١َٝٛ بامإَاسات ، ٚجا٤ت ايكِٝ اظخش٣ بٓظ  َطكاسب١ ٖٚٞ قِٝ ايطعًِٝ 

% ، ٚق١ُٝ محا١ٜ ايي١٦ٝ ٚايبيٝع١  1و12% ، ٚق١ُٝ احلٝا٠ ايـخ١ٝ بٓظي١  3و15ا ٝذ بٓظي١ 

ٜٚشجع است ال ْظي١ ايك١ُٝ اتاؿ١ جبٛد٠ احلٝا٠ إىل أْٗا ق١ُٝ عا١َ تعت  % و 2و11بٓظي١ 

عٔ ايعذٜذ َٔ جٛاْ  ايطبٜٛش اييت متٝض ااطُع امإَاساتٞ ٚاييت ذبشق امل طظات 

احله١َٝٛ ع٢ً تٛكٝن دٚسٖا يف دعِ ٚتبٜٛش ٖزٙ ا ٛد٠ َٔ خالٍ أعُاهلا ٚخذَاتٗا 

 ٚأْؼبطٗاو

 

 املٛاد املـٛس٠: تٛصٜع ايكِٝ اييت تعهظٗا-4

( ايطٛصٜع اتاق بايكِٝ اييت تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ ع٢ً حظابات 10ٜٛكن ا ذٍٚ سقِ )

  نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚامل طظات احمل١ًٝ ٚفكًا يٓظيطٗا امل١ٜٛ٦و
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

 ( تٛصٜع ايكِٝ اييت تعهظٗا املٛاد املـٛس٠ بايع10١ٓٝجذٍٚ سقِ )

 ٛي١ٝ قِٝ املظ٦ امل طظ١ 

% 

 قِٝ املـري

 % 

 قِٝ املعشف١ 

% 

 قِٝ ايشخا٤

% 

 ااُٛل %

 100 5و19 22 26 5و32 ايٛصاسات 

 100 20 5و23 7و27 8و28 اهل٦ٝات ا ذباد١ٜ 

 100 17 3و21 2و36 5و35 اهل٦ٝات احمل١ًٝ 

 

ٜطلن َٔ ا ذٍٚ ايظابل إٔ أناش ايكِٝ اييت عهظطٗا املٛاد املـٛس٠ ف٢ احلظابات 

% َٔ إ ايٞ ايكِٝ ، تًٝٗا قِٝ  5و١32 يع١ٓٝ ايٛصاسات ناْ  قِٝ املظ٦ٛي١ٝ بٓظي١ ايشمسٝ

%و ٚفُٝا  5و19% ، ٚأخريًا قِٝ ايشخا٤ بٓظي١  22% ،  ِ قِٝ املعشف١ بٓظي١  26املـري بٓظي١ 

%  ِ  8و28ٜطعًل بامل طظات ا ذباد١ٜ جا٤ت أٜلا قِٝ املظ٦ٛي١ٝ ف٢ ايرتتٝ  اظٍٚ بٓظي١ 

% ، ٚأخريًا قِٝ  5و23% ، تًُٝٗا قِٝ املعشف١ بٓظي١  7و27ط قِٝ املـري بٓظي١ ب اسم بظٝ

%و  يف حا جا٤ت قِٝ املـري ف٢ ايرتتٝ  اظٍٚ يذ٣ امل طظات احمل١ًٝ  20ايشخا٤ بٓظي١ 

% ،  3و21% ، تًُٝٗا قِٝ املعشف١ بٓظي١  5و35% ،  ِ قِٝ املظ٦ٛي١ٝ بٓظي١  2و36بٓظي١ 

%و ٚتعهع تًو ايٓطا٥و تشنٝض املٛاد املـٛس٠ يهٌ َٔ 17ٓظي١ ٚأخريًا قِٝ ايشخا٤ ب

ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚاحمل١ًٝ ع٢ً قُٝيت املظ٦ٛي١ٝ ٚاملـري بٓظي١ أنت َٔ 

قُٝيت املعشف١ ٚايشخا٤و نُا تٛكن حشق امل طظات احمل١ًٝ ع٢ً ايطأنٝذ ع٢ً َ ّٗٛ 

ع  ْظي١ ٖزٙ ايكِٝ يف َٛادٖا املـٛس٠ ا ذباد ٚٚحذ٠ َـري  نٌ إَاسات ايذٚي١ حٝم است 

 بـٛس٠ أنت َٔ امل طظات اظخش٣و

 

اي شٚم با املٓظُات احله١َٝٛ يف ايكِٝ ايٛط١ٝٓ املٓعهظ١ يف َٛادٖا املٓؼٛس٠ ع٢ً -5

 حظاباتٗا بطبيٝل   اْظطرشاّ :

( ْطا٥و اخطياس ذبًٌٝ ايطيأٜ يف ادباٙ ٚاحذ ٚق١ُٝ َعاٌَ ) ف( 11ٜٛكن ا ذٍٚ سقِ )

يًطعشف ع٢ً ٚجٛد فشٚم رات د ي١  spss.25 ٚايزٟ مت باططخذاّ بشْاَو ايطخًٌٝ امإحـا٥ٞ 

إحـا١ٝ٥ با نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚامل طظات احمل١ًٝ يف تٛظٝص املٛاد 

 و 2021املـٛس٠ يًطعيري عٔ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ املع١ًٓ يف سه١ٜ امإَاسات 

 



 

 

92 

 (11جذٍٚ سقِ )

 ف( يطخًٌٝ ايطيأٜ يف ادباٙ ٚاحذق١ُٝ َعاٌَ ) 

 املٓظُات ايكِٝ

املطٛطط 

 جمُٛل املشبعات احلظابٞ

دسجات 

 احلش١ٜ

جمُٛل 

 ايذ ي١.F Sig املطٛطبات

قِٝ 

 املظ٦ٛي١ٝ

 000. 13.387 53.694 2 107.387 با ااُٛعات 2.92 ٚصاسات

َ طظات 

 اذباد١ٜ

   4.011 245 982.661 داخٌ ااُٛعات 1.58

 َ طظات

 ي١ًٝ

    247 1090.048 ااُٛل 2.94

 029. 3.588 14.099 2 28.199 با ااُٛعات 2.35 ٚصاسات قِٝ املـري

َ طظات 

 اذباد١ٜ

   3.930 245 962.765 داخٌ ااُٛعات 1.57

َ طظات 

 ي١ًٝ

    247 990.964 ااُٛل 2.17

 000. 13.309 11.126 2 22.252 با ااُٛعات 2.00 ٚصاسات قِٝ املعشف١

َ طظات 

 اذباد١ٜ

   836. 245 204.809 داخٌ ااُٛعات 1.28

َ طظات 

 ي١ًٝ

    247 227.060 ااُٛل 1.77

 000. 9.734 8.446 2 16.892 با ااُٛعات 1.78 ٚصاسات قِٝ ايشخا٤

َ طظات 

 اذباد١ٜ

   868. 245 212.588 داخٌ ااُٛعات 1.13

َ طظات 

 ي١ًٝ

    247 229.480 ٛلااُ 1.41

 ٜطلن َٔ ْطا٥و ا ذٍٚ ايظابل َا ًٜٞ: 

          ٚجٛد فشٚم رات د يه١ إحـها١ٝ٥ بها املٓظُهات احلهَٛٝه١ بأْٛاعٗها ايهاال  يف ايطعهيري

( 000و0عٓهههذ َظهههط٣ٛ َعٜٓٛههه١ ) 13.38، حٝهههم جههها٤ت قُٝههه١ ) ف(  قهههِٝ املظههه٦ٛي١ٝعهههٔ 

اسات عٓههذ َكاسْطٗهها ٜطلههن إٔ اي ههشٚم متٝههٌ يـههات ايههٛص  Tukey HSDٚبطبيٝههل َعاَههٌ 

بامل طظههات ا ذبادٜهه١ ، حٝههم جهها٤ املطٛطههط احلظههابٞ يكُٝهه١ املظهه٦ٛي١ٝ يههذ٣ ايههٛصاسات   

و نُههها إٔ اي هههشٚم متٝهههٌ يـهههات امل طظهههات   58و1ٚيهههذ٣ امل طظهههات ا ذبادٜههه١  93و2

احمل١ًٝ عٓذ َكاسْطٗا بامل طظات ا ذباد١ٜ ، حٝم جا٤ املطٛطهط احلظهابٞ يًُ طظهات    

حا أْٗا تطكاسب با نٌ َهٔ ايهٛصاسات ٚامل طظهات احملًٝه١و ٚبـه ١       ، يف 94و2احمل١ًٝ 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

عا١َ تعين تًو ايٓطٝر١ إٔ نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات احمل١ًٝ تعهت بـهٛس٠ أنهت َهٔ     

امل طظههات ا ذبادٜهه١ عههٔ قههِٝ املظهه٦ٛي١ٝ ننحههذ٣ ايكههِٝ املطلهه١ُٓ يف سهٜهه١ امإَههاسات        

 و 2021

    قهِٝ املـهري  ي ٦هات اياال ه١ يف ايطعهيري عهٔ     عذّ ٚجٛد فشٚم رات د يه١ إحـها١ٝ٥ بها ا  ،

 ( 29و0عٓذ َظط٣ٛ َع١ٜٛٓ ) 3.588حٝم جا٤ت ق١ُٝ )ف( 

     ٔحٝهم   قهِٝ املعشفه١  ٚجٛد فشٚم رات د ي١ إحـا١ٝ٥ با اي ٦ات اياال ه١ يف ايطعهيري عه ،

 Tukey HSD( ٚبطبيٝههل َعاَههٌ 000و0عٓههذ َظههط٣ٛ َعٜٓٛهه١ ) 13.309جهها٤ت قُٝهه١ ) ف( 

ٝههٌ يـههات ايههٛصاسات عٓههذ َكاسْطٗهها بامل طظههات ا ذبادٜهه١ ، حٝههم ٜطلههن إٔ اي ههشٚم مت

ٚيهذ٣ امل طظهات ا ذبادٜه١     2.00جا٤ املطٛطط احلظابٞ يك١ُٝ املظه٦ٛي١ٝ يهذ٣ ايهٛصاسات    

و نُهها إٔ اي ههشٚم متٝهههٌ يـههات امل طظهههات احملًٝهه١ عٓهههذ َكاسْطٗهها بامل طظهههات       1.28

، يف حهها أْٗهها   1.77ًٝهه١ ا ذبادٜهه١ ، حٝههم جهها٤ املطٛطههط احلظههابٞ يًُ طظههات احمل     

تطكاسب با نٌ َهٔ ايهٛصاسات ٚامل طظهات احملًٝه١و ٚبـه ١ عاَه١ تعهين تًهو ايٓطٝره١ إٔ          

نٌ َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات احملًٝه١ تعهت بـهٛس٠ أنهت َهٔ امل طظهات ا ذبادٜه١ عهٔ         

 و 2021قِٝ املعشف١ ننحذ٣ ايكِٝ املطل١ُٓ ف٢ سه١ٜ امإَاسات 

 حٝهم   ايشخها٤ ١ٝ با ا ٗات اياال ١ يف ايطعيري عهٔ قهِٝ   ٚجٛد فشٚم رات د ي١ إحـا٥ ،

 Tukey HSD( ٚبطبيٝههل َعاَههٌ 000و0عٓههذ َظههط٣ٛ َعٜٓٛهه١ )  9.734جهها٤ت قُٝهه١ ) ف( 

ٜطلههن إٔ اي ههشٚم متٝههٌ يـههات ايههٛصاسات عٓههذ َكاسْطٗهها بامل طظههات ا ذبادٜهه١ ، حٝههم 

امل طظهات ا ذبادٜه١   ٚيهذ٣   1.78جا٤ املطٛطط احلظابٞ يك١ُٝ املظه٦ٛي١ٝ يهذ٣ ايهٛصاسات    

و يف حا أْٗا تطكاسب بها نهٌ َهٔ ايهٛصاسات ٚامل طظهات احملًٝه١ ، ٚنهزيو بها          1.13

امل طظات ا ذباد١ٜ ٚاحمل١ًٝ و ٚبـ ١ عا١َ تعين تًو ايٓطٝر١ إٔ ايٛصاسات  تعهت بـهٛس٠   

أنههت َههٔ امل طظههات ا ذبادٜهه١  ٚامل طظههات احملًٝهه١ عههٔ قههِٝ ايشخهها٤ ننحههذ٣ ايكههِٝ   

 و 2021ف٢ سه١ٜ امإَاسات  املطل١ُٓ

 
 النتائج العامة للدراسة ومناقشتها:

 2021عًُههه  ايذساطههه١ عًههه٢ ايهؼهههص عهههٔ قهههِٝ ايٛطٓٝههه١ املعهههت عٓٗههها يف سهٜههه١ امإَهههاسات     

ٚايههههيت تعهظههههٗا املههههٛاد املـههههٛس٠ املٓؼههههٛس٠ يف عٝٓهههه١ َههههٔ احلظههههابات ايشمسٝهههه١  ٛقههههع      

     ٚ صاسات َٚ طظهههههات اْظهههههطرشاّ  يهههههاال ا َ طظههههه١ حهَٛٝههههه١ إَاساتٝههههه١ تٛصعههههه  بههههها 

َههههاد٠ َـههههٛس٠ اػههههطًُ   300اذبادٜهههه١ َٚ طظههههات ي١ًٝههههه، حٝههههم بً هههه  عٝٓهههه١ ايطخًٝههههٌ  
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عًههه٢ ؿهههٛس  ابطههه١ ٚسطهههّٛ جشافٝهٝههه١ َٚعًَٛاتٝههه١ ٚأفهههالّ قـهههري٠ و ٚاعطُهههذت ايذساطههه١         

عًههه٢ ذبذٜهههذ أسبهههع ف٦هههات َهههٔ ايكهههِٝ يًطخًٝهههٌ، ٖٚهههٞ قهههِٝ املظههه٦ٛي١ٝ، قهههِٝ املـهههري ، قهههِٝ    

اههههٌ إطههههاسًا اعطُههههذت عًٝهههه٘ ايذساطهههه١ يف ذبًًٝههههٗا َاههههٌ  املعشفهههه١ ، ٚقههههِٝ ايشخهههها٤و ٖٚههههٞ مت

حهههذٚدًا هلههها ، َهههع اظخهههز يف ا عطيهههاس اتظهههال َ ٗهههّٛ ايكهههِٝ ْٚظهههيٝطٗا بههها جمطُهههع آلخهههشو     

ٚتٛؿهههً  ايذساطههه١ إىل عهههذد َهههٔ ايٓطههها٥و َهههٔ أُٖٗههها : إٔ ايـهههٛس اياابطههه١ تهههأتٞ يف َكذَههه١   

ت احلهَٛٝههههه١ أْهههههٛال املهههههٛاد املـهههههٛس٠ املٓؼهههههٛس٠ عًههههه٢ احلظهههههابات ايشمسٝههههه١ يًُ طظههههها  

امإَاساتٝههههه١ ، تًٝٗههههها اظفهههههالّ ايكـهههههري٠  هههههِ ايـهههههٛس املعطُهههههذ٠ عًههههه٢ تكٓٝهههههات ا شافٝهههههو  

ٚايشطههههّٛ املعًَٛاتٝهههه١ ، ٜٚؼههههري ٖههههزا إىل أُٖٝهههه١ ايـههههٛس٠ نُخطهههه٣ٛ اتـههههايٞ يف ْكههههٌ        

ايشطهههاي١ امل طظههه١ٝ يًرُٗهههٛس ، ٚإىل أُٖٝههه١ ايـهههٛس٠ يف تبيٝهههل   اْظهههطرشاّ   و ٚأػهههاست        

يطههه٣ٛ ْكًطههه٘ ٖهههزٙ املهههٛاد املـهههٛس٠ نهههإ احملطههه٣ٛ املعهههت        ايٓطههها٥و أٜلهههًا إىل إٔ أناهههش   

عهههههٔ أْؼهههههب١ ٚفعايٝهههههات املٓظُههههه١ ، ًٜٝههههه٘ ايـهههههٛس اتاؿههههه١  ظههههه٦ٛيٞ امل طظهههههات أٚ        

ايعهههههاًَا فٝٗههههها طهههههٛا٤ ؿهههههٛسِٖ املياػهههههش٠ أٚ ؿهههههٛسِٖ يف طهههههٝام فعايٝهههههات َٚٓاطهههههيات    

 َ طظههه١ٝ أٚ عاَههه١ ،  هههِ ايـهههٛس ايهههيت تعهههت عهههٔ جٗهههٛد امل طظههه١ امإْظههها١ْٝ ٚااطُعٝههه١         

ٚايـههههٛس ايههههيت تٛكههههن ٚتؼههههش   اتههههذَات احلهَٛٝهههه١ ايههههيت تكههههذَٗا امل طظهههه١و ٚفُٝهههها    

ٜطعًههههل بههههايكِٝ جهههها٤ت قههههِٝ املظهههه٦ٛي١ٝ يف َكذَهههه١ ايكههههِٝ ايههههيت تعهظههههٗا املههههٛاد املـههههٛس٠   

تًٝٗههها قهههِٝ املـهههري  هههِ قهههِٝ املعشفههه١ ٚقهههِٝ ايشخههها٤و حٝهههم جههها٤ت يف َكذَههه١ قهههِٝ املظههه٦ٛي١ٝ  

ا٤ املظههههههطكيٌ ، ٚايبُههههههٛ  ٚامإحظههههههاغ   ايكههههههِٝ اتاؿهههههه١ باملؼههههههاسن١ اي عايهههههه١ ، ٚبٓهههههه   

باملظهههه٦ٛي١ٝو ٚجهههها٤ت يف َكذَهههه١ قههههِٝ املـههههري ايكههههِٝ اتاؿهههه١ بههههايك٠ٛ املهههه  ش٠ ٚاي اعًهههه١،    

ٚايطُٓٝههه١ املطٛاصْههه١ ، ٚاملهاْههه١ ايذٚيٝههه١و ٚجههها٤ت يف َكذَههه١ قهههِٝ املعشفههه١ ايكهههِٝ اتاؿههه١        

بايظههههُع١ ٚا صدٖههههاس املظههههطكيًٞ ٚسأغ املههههاٍ اييؼههههشٟ ايهههههص٤ ٚاتههههيريو ٚجهههها٤ت فهههه٢        

 َكذ١َ قِٝ ايشخا٤ ق١ُٝ جٛد٠ احلٝا٠و  

ٜٚٛكههههن ا هههههذٍٚ ايطههههايٞ الٛرجهههههًا يًكهههههِٝ املطلهههه١ُٓ يف َهههههٛاد َـههههٛس٠  َٓؼهههههٛس٠ عًههههه٢     

احلظهههابات ايشمسٝههه١ يهههاال  َ طظهههات حهَٛٝههه١ َهههٔ عٝٓههه١ ايذساطههه١ ٖٚهههٞ ٚصاس٠ ايرتبٝههه١     

ٚايطعًهههههِٝ )ٚصاس٠( ، اهل٦ٝههههه١ ا ذبادٜههههه١ يًٜٗٛههههه١ ٚا ٓظههههه١ٝ ) ٦ٖٝههههه١ اذبادٜههههه١( ، ٚبًذٜههههه١        

اسق١ ) ٦ٖٝههه١ يًٝههه١( ، ٜٚطلهههن فٝٗههها تعهههذد ايكهههِٝ ايهههيت تعهظهههٗا ٖهههزٙ املهههٛاد ٚفكهههًا      ايؼههه

 ملٛكٛعٗا ٚاملعًَٛات اييت تطلُٓٗاو 
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ًُٓظُات ياملٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ املٛاد املـٛس٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ اييت تعهظٗا اي
 ايعشب١ٝ املطخذ٠ ه١َٝٛ بطبيٝل   اْظطرشاّ  بذٚي١ امإَاساتاحل

 

 (12جذٍٚ )

 ملٛاد َـٛس٠ َٓؼٛس٠ ع٢ً احلظابات ايشمس١ٝ ياال ١ َ طظات حه١َٝٛ َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ الٛرج ذبًٌٝ

 املاد٠ املـٛس٠ ايطخًٌٝ ّ

1   ٛ س٠  ابطه١ مإحهذ٣ اي عايٝهات ايهيت ْ هزتٗا      مياٌ ٖزا ايُٓهٛرج ؿه

ٚصاس٠ ايرتبٝهه١ ٚايطعًههِٝ باملههذاسغ، ٚايـههٛس٠ تعهههع عههذد َههٔ    

قِٝ املظه٦ٛي١ٝ ٖٚهٞ املؼهاسن١ اي عايه١ ٚبٓها٤ املظهطكيٌ ، نُها        

تعهع َٔ قِٝ املـري ، ق١ُٝ ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اع١ً َٚهٔ قهِٝ   

قُٝه١   املعشف١ ، ايظُع١ ٚا صدٖاس املظطكيًٞ ، َٚٔ قِٝ ايشخا٤

 ايطعًِٝ ا ٝذو

 

 ٛكن عٓاؿش َيادس٠ أطًكطٗاٜجشافٝو  سطِمياٌ ٖزا ايُٓٛرج  2

ٚصاس٠ ايرتبٝهه١ ٚايطعًهههِٝ باطههِ عًهههِ ظجههٌ امإَهههاسات و ٚايـهههٛس٠    

تعهع عهذد َهٔ قهِٝ املظه٦ٛي١ٝ ٖٚهٞ بٓها٤ املظهطكيٌ ٚايبُهٛ          

ٚامإحظاغ باملظ٦ٛي١ٝ ، نُا تعهع َٔ قهِٝ املـهري ، قُٝه١    

١ ، َٚهههٔ قهههِٝ املعشفههه١ ، سأغ املهههاٍ اييؼهههشٟ    ايطُٓٝههه١ املطٛاصْههه 

 ايهص٤ ٚاتيري ، َٚٔ قِٝ ايشخا٤ ق١ُٝ جٛد٠ احلٝا٠و

 

مياههٌ ٖهههزا ايُٓهههٛرج فهههًِٝ قـهههري حهههٍٛ َيهههادس٠ أطًكطٗههها ٚصاس٠   3

ايرتب١ٝ ٚايطعًِٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايطُٓش يف املذاسغو ٚاي هًِٝ تعههع   

 عهههذد َهههٔ قهههِٝ املظههه٦ٛي١ٝ ٖٚهههٞ املؼهههاسن١ اي عايههه١ ٚ ايرتابهههط 

ااطُعههٞ ٚاظطههشٟ، نُهها تعهههع َههٔ قههِٝ املـههري، قُٝهه١      

اظَٔ ٚايظال١َ، َٚٔ قِٝ املعشف١ ايظُع١ ٚا صدٖاس املظهطكيًٞ  

 ، َٚٔ ق١ُٝ جٛد٠ احلٝا٠و
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مياهههٌ ايُٓهههٛرج ؿهههٛس٠  ابطههه١ ْؼهههشتٗا اهل٦ٝههه١ ا ذبادٜههه١ يًٜٗٛههه١     4

ٚا ٓظ١ٝ عٔ خذ١َ ايظ ش ايهزنٞ عهت املبهاسات، ٚتعههع     

بٓها٤ املظهطكيٌ ، ايكه٠ٛ امله  ش٠ ٚاي اعًه١ ،       ايـٛس٠ نٌ َٔ قِٝ

ايطُٓٝهههه١ املطٛاصْهههه١ ، املهاْهههه١ ايذٚيٝهههه١ ، ايظههههُع١ ٚا صدٖههههاس   

 املظطكيًٞ ، ٚجٛد٠ احلٝا٠و

 

مياهههٌ ايُٓهههٛرج  فهههًِٝ قـهههري ْؼهههشت٘ اهل٦ٝههه١ ا ذبادٜههه١ يًٜٗٛههه١     5

ٚا ٓظهههه١ٝ عههههٔ َؼههههاسنطٗا يف أعُههههاٍ َعههههش  جههههاٜطهع  

ٔ قههِٝ  املؼههاسن١ يًطهٓٛيٛجٝهها  ، ٚتعهههع ايـههٛس٠ نههٌ َهه 

اي عايههه١ ٚ بٓههها٤ املظهههطكيٌ ، ايكههه٠ٛ املههه  ش٠ ٚاي اعًههه١ ، ايطُٓٝههه١   

املطٛاصْههه١ ، املهاْههه١ ايذٚيٝههه١ ، ايظهههُع١ ٚا صدٖهههاس املظهههطكيًٞ  

 ٚا قطـاد املطٓٛل املظطذاّ  ، ٚجٛد٠ احلٝا٠و

 

مياهههٌ ايُٓههههٛرج  سطهههِ جشافٝههههو عهههٔ إعههههالٕ  ْؼهههشت٘ اهل٦ٝهههه١      6

خهاق بايطٛعٝه١ ٚامإسػهاد بلهشٚس٠     ا ذباد١ٜ ي١ًٜٛٗ ٚا ٓظه١ٝ   

تٛفٝهههل أٚكهههال امإقاَههه١ و ٚتعههههع ايـهههٛس٠ نهههٌ َهههٔ قهههِٝ       

امإحظههاغ باملظهه٦ٛي١ٝ ٚ اظَههٔ ٚايظههال١َ  ٚايظههُع١  ، ٚجههٛد٠     

 احلٝا٠و

 

مياههٌ ايُٓههٛرج ؿههٛس٠  ابطهه١ ْؼههشتٗا  بًذٜهه١ ايؼههاسق١ عههٔ فعايٝهه١   7

ػخـٝات اطهطآا١ٝ٥ يًٝه١ ٚعاملٝه١ ، ٚتعههع ايـهٛس٠ نهٌ       

ؼاسن١ اي عاي١ ، ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اعًه١ ٚ  املهاْه١   َٔ قِٝ  امل

ايذٚيٝهه١ ،ٚ ايظههُع١ ٚا صدٖههاس املظههطكيًٞ ٚساغ املههاٍ اييؼههشٟ   

 ايهص٤ ٚاتيري، ٚجٛد٠ احلٝا٠و
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مياٌ ايُٓٛرج  فًِٝ قـري ْؼهشت٘ بًذٜه١ ايؼهاسق١ عهٔ فعايٝه١ مت       8

تٓ ٝزٖا بنحذ٣ املهذاسغ بعٓهٛإ املٗٓهذغ ايـه ري ، ٚتعههع      

نههٌ َههٔ قههِٝ  املؼههاسن١ اي عايهه١ ٚ بٓهها٤ املظههطكيٌ ،      ايـههٛس٠

ايك٠ٛ امل  ش٠ ٚاي اع١ً ، ايط١ُٝٓ املطٛاصْه١ ،  ساغ املهاٍ اييؼهشٟ    

 ايهص٤ ٚاتيري  ، ٚايطعًِٝ ا ٝذو

 

مياهههٌ ايُٓهههٛرج  سطهههِ جشافٝهههو مإعهههالٕ يًطٛعٝههه١ أ ٓههها٤ فهههرتات   9

ٖبههٍٛ اظَبههاس  ٚتعهههع ايـههٛس٠ نههٌ َههٔ قههِٝ  امإحظههاغ   

، اظَههههٔ ٚايظههههال١َ ، ايظههههُع١ ، محاٜهههه١ ايي٦ٝهههه١     باملظهههه٦ٛي١ٝ

 ٚايبيٝع١و

 

ٚنؼص ايطخًٌٝ امإحـا٥ٞ ييٝاْات ايذساط١ عٔ ٚجٛد فشٚم رات د ي١ إحـا١ٝ٥ با نٌ 

َٔ ايٛصاسات ٚامل طظات ا ذباد١ٜ ٚامل طظات احمل١ًٝ َٔ حٝم  تعيري ايـٛس املٓؼٛس٠ ع٢ً 

َٔ قِٝ املظ٦ٛي١ٝ ٚاملعشف١ ٚايشخا٤ ،  حظاباتِٗ ايشمس١ٝ بطبيٝل   اْظطرشاّ   عٔ نٌ

حٝم تٛكن ٖزٙ اي شٚم اٖطُاّ احلظابات ايشمس١ٝ يًٛصسات بٗزٙ ايكِٝ بـٛس٠ أنت َٔ 

امل طظات احمل١ًٝ  ِ امل طظات ا ذباد١ٜو يف حا أػاست ايٓطا٥و إىل عذّ ٚجٛد فشٚم يف 

يياحاا يًُٛاد املـٛس٠ ايطعيري عٔ قِٝ املـري با امل طظات اياال ١و َٚٔ خالٍ ذبًٌٝ ا

ميهٔ سؿذ عذد َٔ ا ططٓطاجات َٓٗا اٖطُاّ امل طظات باملٓاطيات ايٛط١ٝٓ عت ْؼش 

ؿٛس ٚأفالّ عٔ اي عايٝات املشتيب١ بنحٝا٤ ٖزٙ املٓاطيات حٝم ٚافل ػٗش ْٛفُت ايزٟ 

ري أجشٟ فٝ٘ ايطخًٌٝ ا حط اٍ بَٝٛٞ ايعًِ ٚايؼٗٝذو نُا أٖطِ عذد َٔ امل طظات بايطعي

عٔ أحذا ٗا أٚ اي عايٝات اييت تؼاسى فٝٗا أٚ احلُالت ٚامليادسات اييت تٓ زٖا عت اناش 

َٔ يط٣ٛ َـٛس طٛا٤ ايـٛس اياابط١ أٚ ا شافٝو أٚ اظفالّ ايكـري٠و ٚ حظ ايياحاإ 

حملطٜٛات إعال١َٝ  (Repost)قٝاّ امل طظات احله١َٝٛ خاؿ١ ايٛصاسات بع١ًُٝ إعاد٠ ْؼش 

ظ١ُ َٓؼٛس٠ ع٢ً حظابات إيهرت١ْٝٚ ٚتبيٝكات إخياس١ٜ َطٓٛع١و ٚبـٛس٠ عا١َ خاؿ١ باملٓ

أػاست ْطا٥و ايذساط١ إىل است ال ْظ  ظٗٛس ايكِٝ املعت٠ عٔ جٗٛد امل طظات احله١َٝٛ 

ٚمتٝضٖا املٗين ٚدٚسٖا املياػش يف خذ١َ ااطُع، بـٛس٠ أنت َٔ ايكِٝ املشتيب١ 

 ٚ ا قطـاد١ٜ أٚ َا ٜشتيط با ططذا١َو با ٛاْ  ايرتا ١ٝ أٚ اياكاف١ٝ أ
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 ( and Raynauld,2017  Lalancette (ٜٚط ل ٖزا َع َا تٛؿً  إيٝ٘ دساط١  يٓظٝ  ٚسٜٓايٛد 

عٔ ايـٛس املٓؼٛس٠ ع٢ً حظابات عذد َٔ ايظٝاطٝا احلهَٛٝا بهٓذا َٔ إٔ ا ٖطُاّ 

ا جطُاع١ٝ ٚايؼياب  ايش٥ٝظٞ حملط٣ٛ ٖزٙ ايـٛس تشنض ع٢ً ا ٛاْ  اتاؿ١ بايط١ُٝٓ

إىل أ١ُٖٝ اخطٝاس   )(Zappavigna,2016صابافرٓا    ٚيزيو أٜلَا أػاست 42ٚايـخ١ ٚايي١٦ٝو 

َٛكٛل ٚيط٣ٛ ايـٛس٠ ٚاحلشق ع٢ً إْطاجٗا ٚذبشٜشٖا بـٛس٠ َال١ُ٥ تٓاط  اهلذف َٔ 

فًُْٝٛص ٚط ٓظٕٛ   ٖٚٛ َا أنذ عًٝ٘ أٜلا نٌ َٔ 43ْؼشٖا ٚايطأ ري املطٛقع َٓٗاو 

( بلشٚس٠ َشاعا٠ ايطأ ري املطٛقع  Filimonov ,Svensson and Russmann,2016( ٚمشإ ٚس

َٚا أنذ عًٝ٘ نشاؾ ٚػٍٛ)  44يًـٛس٠ املٓؼٛس٠ ع٢ً َعًَٛات أٚ ادباٖات ا ُٗٛسو

(Carah and Shaul,2016 ٚيزيو   45اييعذ اياكايف يف ايـٛس٠ ٚتأ ريٙ ع٢ً ا ُٗٛسو َٔ أ١ُٖٝ

بلشٚس٠ اظخز يف ا عطياس عٓذ دساط١ ٚذبًٌٝ ايـٛس٠ عت   (Reich , 2015) سٜؽ أٚؿ٢ 

ٚطا٥ٌ ايطٛاؿٌ ا جطُاعٞ بٗذف ايكا٥ِ با تـاٍ ، ٚنٝ ١ٝ تعيري يط٣ٛ ايـٛس٠ عٔ 

 و 46ٖزا اهلذف ، ٚت اعٌ ا ُٗٛس َع ايـٛس٠ 

ٚتعهع تًو ايٓطا٥و أ١ُٖٝ املٛاد املـٛس٠ اييت تٓؼشٖا امل طظات املخطً ١ ٚكشٚس٠ 

ٗا َع ا طرتاتٝرٝات ا تـاي١ٝ يًُ طظ١ ٚاييت تعذ يف حذ راتٗا جض٤ًا أؿٝاًل كُٔ تهاًَ

املٓظ١َٛ ا طرتاتٝر١ٝ يًُ طظ١ نهٌ ، نُا جي  أٜلًا َشاعا٠ تهاًَٗا َع ايطٛجٗات 

 ايٛط١ٝٓ نأحذ أدٚات ا تـاٍ اي اع١ً يف ذبكٝل ايشه١ٜ ٚا طرتاتٝر١ٝ ا تـاي١ٝ يًذٚي١و 

امإَاسات ايعشب١ٝ املطخذ٠ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى اٖطُاّ ٚاكن يذ٣ ٚفُٝا ٜطعًل بذٚي١ 

ايذٚي١ بط عٌٝ ايكِٝ املظطُذ٠ َٔ تشا ٗا َٚشجعطٝٗا امإطال١َٝ ٚايعشب١ٝ ، إىل جاْ  تٛجٗٗا 

ايذٚيٞ ٚامإْظاْٞو ٖٚٛ َا أْعهع يف تبٜٛش اطرتاتٝرٝات ٚقِٝ جمطُع١ٝ ًٜطضّ بٗا نٌ 

ٛا٤ احله١َٝٛ أٚ اتاؿ١ ، نُا ذبشق ايذٚي١ ع٢ً َٔ املٛاطٔ ٚاملكِٝ ، ٚامل طظات ط

اططاُاس ا ٗٛد ٚامليادسات ااطُع١ٝ بامإعالٕ طًٜٓٛا عٔ ق١ُٝ جمطُع١ٝ عا١َ تٛحذ أْؼب١ 

و ٖٚٛ َا ٜ د٣ بايطأنٝذ إىل تضاٜذ 2019، ٚعاّ ايطظاَن  2018ااطُع نعاّ صاٜذ اتري 

يٛطا٥ٌ ا تـاٍ احلذٜا١ ، ٚتبٜٛش  أ١ُٖٝ ا ٗٛد ا تـاي١ٝ مل طظات ايذٚي١ ٚتٛظٝ ٗا

 يط٣ٛ جارب َٚ  ش يًطعيري عٔ ٖزٙ ايكِٝ ٚايطٛجٗاتو

بأُٖٝههه١ ايطخبهههٝط يعًُٝههه١ ْؼهههش املهههٛاد املـهههٛس٠ يف حظهههابات ايطٛاؿهههٌ     ٚتٛؿهههٞ ايذساطههه١

ا جطُههاعٞ امل طظهه١ٝ ٚخباؿهه١ احلهَٛٝهه١ ، حبٝههم تٗههطِ  بههايطعيري عُهها ًٜههٞ : َـههذاق١ٝ       

َٚياد٥ٗهها ٚايطضاَاتٗها ظههٛ املطعهاًَا َعٗهها ، ٚد ٥هٌ أعُاهلهها    املٓظُه١ ٚخـا٥ـههٗا ، ٚقُٝٗها   

ٚإ اصاتٗهههاو نُههها تٛؿهههٞ  شاعههها٠ ايطهاَهههٌ بههها املهههٛاد املـهههٛس٠ يف حظهههابات ايطٛاؿهههٌ     
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ا جطُاعٞ احله١َٝٛ ٚامل طظ١ٝ َع اظخهز يف ا عطيهاس اتـها٥ف املُٝهض٠ يههٌ َٛقهع أٚ       

طٛاؿهٌ ا جطُهاعٞ ٚٚطها٥ٌ ا تـهاٍ     تبيٝلو ٚإٔ ٜطٛافل ا تـهاٍ احلههَٛٞ عهت ٚطها٥ٌ اي    

اظخههش٣ َههع أٖههذاف ايذٚيهه١ ٚقُٝٗهها ٚأٚيٜٛاتٗهها املعًٓهه١و  ٚتبههش  ْطهها٥و ايذساطهه١ عههذد َهههٔ            

ايههيت ميهههٔ ايهؼههص عٓٗهها يف دساطههات أخههش٣ نشؿههذ ت اعههٌ        املٛكههٛعات املظههطكي١ًٝ 

 املظههطخذَا َههع املههٛاد املـههٛس٠، ٚعالقهه١ ٖههزٙ املههٛاد بايٓـههٛق املـههاحي١ هلهها ، إىل جاْهه    

 املكاس١ْ با اططخذاّ املٓظ١ُ يًُٛاد املـٛس٠ يف أناش َٔ تبيٝل يًطٛاؿٌ ا جطُاعٞو

 

 مشازكة الباحث  : 

    ٌأمحههذ فههاسٚم : إعههذاد ٚنطابهه١ امإطههاس ايٓظههشٟ ، تـههُِٝ أدا٠ ايطخًٝههٌ ، إعههاد٠ ذبًٝهه

يا  ع١ٓٝ َٔ املٛاد املـٛس٠ ٚفكًا مإجشا٤ات ايايات، نطاب١ ايٓطا٥و ٚايطعًٝل عًٝٗها ٚاطهطٓ  

 ايطٛؿٝاتو

     ػههرئٜ عًهه٢ : إعههذاد ٚنطابهه١ امإطههاس املٓٗرههٞ ، تـههُِٝ أدا٠ ايطخًٝههٌ ،  ذبًٝههٌ املههٛاد

 املـٛس٠ ، نطاب١ ايٓطا٥و ٚايطعًٝل عًٝٗا ٚاططٓطاج ايطٛؿٝاتو
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المغةةةةةر ال يف مةةةةةر   و ا ةةةةة    

 الت اصن االجتىاعي
 Face book -"الفمسب ك أمن ذجًا" 

 
 

 عبد امللك ردمان الدناني. د
أستاذ االتصاه املشارك بكمٗٛ اإلوارات لمتكٍٕلٕجٗا يف أبٕ 

 جاوعٛ صٍعاء -كمٗٛ اإلعالً  ظيب

 أ. محمد محمود املشايخ
أبٕ  –ات لمتكٍٕلٕجٗا بكمٗٛ اإلوار -أستاذ المغٛ العزبٗٛ 

 ظيب
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 ملخـــص
 

لقدددص أصددداقع وٕاوددد  التٕاصدددن االجتىددداع٘ تددد از يف وةدددزتات المغدددٛ املعاصدددزٚ  ٔتتددد از      

ٗ ددٛ   ف الكمىددات ٔالتعددااات اليددزٔرٖٛبسدداا الئٖدد   ال مبةزتاتّددا خدداله ااٗدداٚ الٕٗو

ٖ د   ِٔذٓ الكمىدات ٔاملةدزتات تتسدزىل ال المغدٛ بشدكن وسدتىز  يدال تسد ٗ           ٛاجملداو  المغٕ

ملا تاث دْ ٔتٍشدزٓ وٕاود  التٕاصدن االجتىداع٘ د        اجملاو  تٍا ْتّا ٔوتابعتّا  ٔحني توالحق

وص يدز  ٌةسدْ عمدٜ أبٍداء     التعاون وعّا يف ااٗاٚ  ٖكُٕٔوٍّا وٕو  الةٗسإك د ٖٕوًٗا  

ٗ ٛ المغٛ ٖ د   ٔسائن االتصاه   يصارت العزب ٛ ٔتتقدصً وسداتّا    ِ٘ اليت تقدٕت اجملداو  المغٕ

وزارات وَ واٗن ختزٖ  ٔتسٕٖغ ودا ِدٕ وسدتخصً    ٔ تصٕٖاات ى  ؤَصار وا ٖتخذٓ اجمل

 يعاًل ال تقصٖي وا ميكَ استخصاوْ لمىعاٌ٘ املتجصتٚ.

ٔتكتسددا ِددذٓ الصراسددٛ أِىٗتّددا وددَ الددزكٍني انساسددٗني المددذَٖ ٖتكددُٕ وٍّىددا  وٕودد    

ٗ ددٛ             ٗ ددٛ يٗددْ  لددذلس تّددصف الصراسددٛ ال تقددصٖي ر ٖددٛ عمى الةٗسددإك ٔٔاودد  المغددٛ العزب

ٗ دٛ  ٔالدصٔر            ٔ ٗ ٛ ودَ خداله رصدص والودأ ٔتد ااات وٕود  بالةٗسدإكب عمدٜ المغدٛ العزب اوع

ٍٛ  ٔالئٖد     ٗ ٍٛ ٔعاو الذٙ ٖقًٕ بْ ِذا املٕو  وَ خاله استخصاً كمىاٍت ٔوةاَِٗي تخمٗ

لتعىٗقّا يف عقٕه اجلىاِِا وَ املستخصوني ٔاملتابعني  ال سٗىا وٍّي الٍشء ٔالشااىل 

 املتابعني هلا.

 كمىات املةتاحٗٛ:ال

ٗ دددددٛ  ٔسدددددائن االتصددددداه ااصٖثدددددٛ  وٕاوددددد  التٕاصدددددن االجتىددددداع٘  وٕوددددد          المغدددددٛ العزب

٘   انخ اء المغٕٖٛ. بالةٗسإكب  االتصاه  الكتابٛ  التقزٖز الصقة
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 املقدور:

يف عكرررط الترَّرررٕضاس الٕاغرررعٛ ٔالتػررراضعٛ الرررز يف ررراز أُ يفتحرررأظ يف غرررطعتّا  ا رررٛ    

الَِّرسرَزاِس، ٥ بس وَ العىن التٕاقن ٔالتابعرٛ لٕغراٟن ا٥يفكراه اثسٖورٛ ٔيفعاومرّا ورع المغرٛ،        

ٛ مغٛ ذتٜ ٖترقق ليفٍعرياّْ ٔيفَّبٗقاّْ، ب٦  من ٥ٔ ومن،  ُ  اإلع٦وٗر أٙ  ،ِىرا: الؿرىٕه   ،َوْبرسن

ٛ الَّمٕبٛ لمتعبري عٍّرا العاٌ٘  ا ٛاغتٗعاب   زُٔ  ىرا ِرٕ، ورَ    أٙ إبرطاظ العٍرٜ    ،، ٔالسقر

   لبؼ أٔ غىٕض.

عٍكط  بطٔظ Communication يف ا٥يفكاه Technology قينالت تَّٕضب عمٜ اليفطيفرٔمما 

 تقٍٗراس عمرٜ العقرن البؿرطٙ، ٔال    تَّرٕض لا اِرص  إش اعتىرس بصايفرْ،   اّْقاٟى اّْعٍكطبكفتْ العط ٛ 

ٗرٛ  ،Computerاثاغٕب ا٩ل٘ وٍّا ، ٔإٌٔاعّامبدتمف  السقٗقٛ ْٔل ٔؾب ٛ العمٕواس السَّ

ٔ  العمٕواِس  ّ٘قَسٔيَف، Internet اإلٌرتٌت - ّرا ٔاغررتزازِا ٔيفٕقرٗمّا بػرطعٛ     ذفعٔيفٍعٗىّرا 

، ا٥يفكرراه ٔٔغرراٟمْ  يفَّررٕضإىل ٧ٌٝررْ أز سٖوررٛ;اث تَّررٕضاسوررَ أِرري ال تَّررٕضال أِررص .1 اٟقررٛ

ا٧لٗرا  الهرٕٟٗٛ   ٔ ،اإلٌرتٌرت  ؾرب ٛ  وَ خر٦ه وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ الز يفعىن  ٔوٍّا

Fiber Optics Cables،   ترررت أورراً البؿررط  ررا٥س      ذٗرر   ّْ ل٦يفكرراه  ٔوتعررسزّْ   ٔاغررع

٘ر  .2ن اقْ ا ٛ طٔعّا ٔالف ط ب  دتمفٔالعط ٛ مب اإلٌػاٌ

    ٕ  Information عمٕوراس اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ   العٗرٛ يف يفقٍٗرراس  ٔعمرٜ الرطغي ورَ الٍقمرٛ الٍ

Technology    ْل ٔغرراٟمّا التعررسزٚ، ٥ غرٗىا وٕاقررع التٕاقررن ، إ٥ّٔ أُ الترابع ٔالررسقق  ٗىررا يفبوسر

ا٥جتىرراع٘ ٦ٖذررغ ذحرري الهررعَف ٔالرررتزٙ الررصٙ ٔقررمْت إلٗررْ المغررٛ العطبٗررٛ الػررتدسوٛ يف   

 وهاوٍّٗا، وَ ذٗ :  

 عطبٗٛ الػتدسوٛ يف الترطٖط ٔال تابٛ.ض ا ٛ المغٛ ال-1

  وطٚ ا٧خَّاٞ المغٕٖٛ ٔاإلو٦ٟٗٛ ٔالٍرٕٖٛ.  -2

٘ر.-3 ّْيل الطاِز وَ قٕه اإلع٦و  اخت٦ط العاوٗرٛ بالفكٗرٛ، ذترٜ لٗتعصرض  ُّ

 اٌتؿاض الػرحع، ٔضقف ال ٦ً ٔا٧لفاظ وَ زُٔ الٍعط إىل وعاٌّٗا. -4

ّْ لطقررس بعرر  و٦ورر      ٔوررَ ِررصا الٍَّمررق ٖررايف٘ ِررصا البررر  لٗقررس     ّْ ٔاقعٗرر ّْ عمىٗرر ً ض٣ٖرر

٘ر، ٔالررسٔض الررصٙ يفقررًٕ بررْ ِررصٓ الٕاقررع يف ِررصا الؿرراُ       ٔيفرراارياس وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع

باغرررتدساً  مىررراس ٔوفررراِٗي أجٍبٗرررٛ ٔعاوٗررررٛ، ٔالرتٖٔرررخ لتعىٗقّرررا يف عقرررٕه ا ىررراِري       

ـْٞ ٔالؿررباب التررابعهل ٔالػررتدسوهل ،ررا      ، ٔشلررم وررَ خرر٦ه الػررتدسوهل ،ررا، ٥ غررٗىا الررٍ

ٔحيترٕٙ البرر  عمرٜ ا٦ارٛ وباذر ، خكررل ا٧ٔه      زضاغرٛ يفَّبٗقٗرٛ عمرٜ وٕقرع الفٗػربٕك.      

ٗرررٛ        ٗرررٛ القاٟىررٛ بررهل المغررٛ العطب ٘ر، ٔيفٍررأه البررر  الورراٌ٘ الع٦قررٛ ا سل وٍّررا لاررراض الٍّحرر

ٗرٛ لٕقع الفٗػبٕك. ٘ر، ٔخكل البر  الوال  لمسضاغٛ الترمٗم  ٔوٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع
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 املبحث األوه

 اإلطار املنهجي لمدراسر

 أواًل: إشكالية الدراسة:

مغرٛ العطبٗرٛ يف وٕاقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘،   ري       الٔاقرع  ِصٓ السضاغٛ عمٜ  ْسيفط ع

ْ   أُ  المغررٛ العطبٗررٛ برر ٥    ا٥يفكرراه يف المغررٛ العاقررطٚ ٖلعرررس مبوابررٛ الؿررطٖاُ الررصٙ يفتررس ق وٍرر

  ٛ يفعحررع امرراوع المغٕٖررٛ عررَ و٦ذقتّررا      ررَ أُ مي الررز ،ال مىرراس ٔالتعرربرياس الهررطٔضٖ

ْلٔذرررهل  إش ٖلدؿرررٜ أٌرررْ ٔوتابعتّرررا، يفمرررم   رررُٕيف ٛالػرررترسا  مىررراسال ٓ،رررص امررراوعل يفتٍبرررر

ّ  تقس  طنالتغٗرياس  ٛ عمرٜ أبٍراٞ ال   اٌفػر ٗرر ِٔرٕ ورا ٖعرين أُ ٔغراٟن ا٥يفكراه اثسٖورٛ       ، عطب

وع ورَ قرطاضاس ورَ    اتدرصٓ امر  يفوا  ٔأُ ِ٘ الز يفقٕز اماوع المغٕٖٛ ٔيفتقسً وػرييفّا، بايفت

٥ يفقرررسٖي وررا مي ررَ اغررتدساوْ لمىعررراٌ٘     ،قبٗررن يررطٖخ ٔيفػررٕٖو ورررا ِررٕ وػررتدسً  عرر٦ّْ      

 لػببهل أغاغٗهل:   بر الٛ ٖٔعٕز أِىٗر التحسزٚ.

ّٓ بّٕٖرررٛ ا٧ورررٛ ٔوعبررررطّٓ عٍّرررا، ِٔررر٘  رررعُ   - ٗررررٛ وطيفبَّّٓررر ُر المغرررٛ العطب الػررربب ا٧ٔه: أ

 وعاض ّا. 

٘ر، ذٗ  إُ لغٛ ا٥يفكراه ِر٘ ظاز   ٔالػبب الواٌ٘: أٌّا و - ٘ر الٕٗو طيفبَّٛ بالٕاقع العٗؿ

٘ر  ا ٛ، وَ ووقفهل ٔوتعمىهل.  العط ٛ التحسز لف٠اس امتىع العطب

ٗرهل; أٔ،ىرا         ِٛ ٔيفؿر ٗمّا ٖرايف٘ ورَ وكرسضَٖ أغاغر ٖٔععظ وَ ذقٗقٛ شلم أُ قٍاعٛ المغر

ْٔضل ا٥يفكراه يف شلرم ِرٕ      ا٧برطظ ٔا٧ ورط يفراارياّْ، لفرط ّٖ     التعمٗي ٔااٌّٗىا ٔغاٟن ا٥يفكراه، َٔز

جِٕطٙ بهل ا٥اٍهل; ِٕ أُ التعمٗي خيل  ٠ٛ التعمىهل، ٔلٗػٕا ِي الٍػبٛ الغالبرٛ يف الرٕرَ   

العطب٘، ٔأوا ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖوٛ ٔالتَّرٕضٚ  تداررب  ا رٛ أ رطاز امتىرع، ٔيفؿر ن       

 المغٛ ٔالتعبري التحسز لسٝ ا ىٗع.

 
 ثانيًا: أهمية الدراسة:

ٗررٛ يف    َ أِىٗرٛ ِرصٓ السضاغرٛ يف  ٌّٕرا يفّرتي بتؿردٗل ٔيفٕنرٗ         يف ى ٔاقرع المغرٛ العطب

ٛ  لٕقرع الفٗػربٕك; لرا ،رصا        ٛ  لمٗمٗر ٗر ٘ر، وَ خ٦ه زضاغٛ اغتقكراٟ وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

٘ر.   الٕقع وَ وتابعٛ ٔاغعٛ، ٔاغتدساً و وف وَ جّٛ ا ىّٕض العطب
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 غٛ إىل ا٩يف٘:يفّس  ِصٓ السضا ثالثًا: هدف الدراسة:

ٗررررٛ يف وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع٘، ممومرررٛ مبٕقرررع    التعرررط  عمرررٜ - ٔاقرررع المغرررٛ العطب

 .الفٗػبٕك

ٗرٛ لٕقع الفٗػبٕك ٞا٧خَّا التعط  عمٜ -  .المغٕٖٛ يف الطغالٛ ا٥يفكال

 .التحأظاس الز يفلَبطَّظل يف ال تابٛ الػتدسوٛ يف وٕقع الفٗػبٕكال ؿف عَ  -

يفػع٘ ِصٓ السضاغرٛ اإلجابرٛ عمرٜ العسٖرس ورَ التػرا٥٣س، مي رَ         لدراسة:رابعًا: تساؤالت ا

 جياظِا با٩يف٘:إ

٘ر "الفٗػبٕك" وا -1 ٗرٛ الػتدسوٛ يف وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع  ؟المغٛ العطب

 ؟غمبٗاس وكاذبٛ لٍكٕم ال تابٛ يف وٕقع الفٗػبٕك ِن يفٕجس -2

 ؟ع الفٗػبٕكوا ربٗعٛ ا٧خَّاٞ المغٕٖٛ الت طضٚ يف الترطٖط الكرف٘ لٕق -3

 وا اإلو اٌٗاس المغٕٖرٛ لٕاقع ا٥يفكاه الز يفلٍؿط وَ خ٦ه الفٗػبٕك؟ -4

 ٔمي َ قٗاغٛ  طنٗاس السضاغٛ عمٜ الٍرٕ ا٩يف٘:

ع٦قٛ شاس ز٥لٛ إذكاٟٗٛ بهل المغٛ العطبٗٛ الػرتدسوٛ ٔورا ٍٖؿرط يف وٕاقرع      ٕجسيف -

 .التٕاقن ا٥جتىاع٘

المغٛ العطبٗٛ الػمٗىٛ لٍؿط  تابايفّي يف وٕقع  ّتي ال ِّتراب ٔاإلع٦وٗرُٕ باغتدساًٖ -

 .الفٗػبٕك

 :بحثخامسًا: منهج ال
 ٘الز يفعتىس عمٜ اغتدساً وٍّح ٛالترمٗمٗ يفعرس ِصٓ السضاغٛ وَ السضاغاس الٕقفٗٛ

لترمٗن الهىُٕ ٔٔقف احملتٕٝ مما متر  ٌػب الٍاِخأ اسِ، بعرترمٗن ٔا٥غتقكاٞال

ْل يف وٕقع ا لفٗػبٕك.اغتقكا٣ٓ ٔيفتبسعل
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 ثانياملبحث ال

 مغر وو ا   الت اصن االجتىاعيال

 
 أواًل: مواقع التواصل االجتماعي واستخداماتها

 وسخن:

يفؿري السضاغاس العمىٗرٛ الػابقٛ إىل أُ وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ اذتمْت يفطيفٗبراّْ وتقرسٍّواّْ   

عمرٜ العمٕوراس   يف ا٥عتىاز عمّٗا ورَ جّرٛ ا ىّرٕض الػرتدسً، بٕقرفّا وكرسضاّْ لمركرٕه        

التكررمٛ بالعسٖررس وررَ القهرراٖا امتىعٗررٛ العاوررٛ، ذٗرر  إٌّررا يفقررسوت عمررٜ ٔغرراٟن ا٥يفكرراه     

 الكرررف ٔاإلشاعرراس ٔالتمفعٖررُٕ، مبررا ٖع ررؼ أِىٗررٛ وكررازض العمٕورراس الررز     ٛالتقمٗسٖررر

يفطٔد ،ا وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ يف وتابعٛ ا٧ذساث ٔالقهراٖا ا٥جتىاعٗررٛ لرسٝ ا ىّرٕض     

تدسً ،ررا بررالٍعط لررا يفتىٗررع بررْ وررَ غررطعٛ اٌتؿرراضِا ٔوٕا بتّررا ل٨خبرراض ٔوررَ خرر٦ه       الػرر

٘ر ٖقررسض عررسز   3الترررسٖ  الػررتىط ٔالػررطٖع لررا يَفٍؿلررطلٓل  ، ٔٔ قرراّْ لتقطٖررط اقتكرراز العط ررٛ العطبرر

٘ر  ررٕ     . 20184ومٗررُٕ وػررتدسً وررع ذمررٕه عرراً     226وػررتدسو٘ اإلٌرتٌررت يف الررٕرَ العطبرر

٘ر       ٖٔع ؼ العسز ال بري لمىػ تدسوهل ذالرٛ التَّرٕض الػرتىط اثاقرن يف ا٥غرتدساً العرال

لاٌرتٌت، ٥غرٗىا إشا ورا مت وقاضٌرٛ ِرصا الرطقي بعرسز الػرتدسوهل العرطب يف وٍتكرف عقرس           

 .5التػعٍٗٗاس وَ القطُ العؿطَٖ

وٕاقرررررع التٕاقرررررن ا٥جتىررررراع٘، يفؿرررررري التقررررراضٖط  اغرررررتدساً ٔ ٗىرررررا ٖتكرررررن بَّبٗعرررررٛ  

 ٕ ٔ  1.4قررررع "الفٗػرررربٕك" بمغررررٕا  ررررٕ   الػررررٍٕٖرٛ إىل أُ وػررررتدسو٘ و % 47بمٗررررُٕ وػررررتدسً 

   ٛ ، ٔيف ظررررن التٍرررراو٘ التػرررراض  6ورررَ وػررررتدسوّٗا لررررسّٖي ٔجرررٕز عمررررٜ الٕاقررررع ا٥جتىاعٗررر

ٔالػرررررتىط يف عرررررسز الػرررررتدسوهل لمىٕاقرررررع يفعرررررسزس أِرررررسا ّا ٔيفٍٕعرررررت اغرررررتدساوايفّا،    

٘ر اغرررتىطا         ض منرررٕ أظّرررط اإلقرررساض الػررررابع ورررَ غمػرررمٛ يفقطٖرررط اإلعررر٦ً ا٥جتىررراع٘ العطبررر

ّْ يف ا٧ارررط عمرررٜ الٕاقرررع الوقرررايف ٔا٥جتىررراع٘ ٔالع٦قرررٛ   ِرررصٓ الٕاقرررع ٖطا قرررْ ظٖرررازٚ ومرٕظررر

٘ر، ذٗرررر  بمررررو عررررسز وػررررتدسو٘         بررررهل امتىعرررراس ٔاث ٕورررراس يف زٔه الررررٕرَ العطبرررر

٘ر    . ٔيفعرررررس وٕاقرررررع التٕاقرررررن  7ومٗرررررُٕ وػرررررتدسً 245وٕقررررع الفٗػررررربٕك يف الرررررٕرَ العطبرررر

ٗٛ الرررز  ىرررع برررهل العسٖرررس ورررَ ا كررراٟل،      ا٥جتىررراع٘ ورررَ أبرررطظ الٕغررراٟ  ا٥يفكرررال    

 ّ يف زٔه  ابعرررس أُ اٌتؿررررطْس بؿرررر نّٖ ٔاغررررعّٖ عمررررٜ اإلٌرتٌررررت، ٔيفهرررراعف عررررسز وػررررتدسوٗ

 .8العامل  ا ٛ، ٔأقبرت يفػتدسً يف  ا٥س وتعسزٚ
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 :التٕاقن ا٥جتىاع٘  ا٥س اغتدساواس وٕاقع-أ

٘ر، ب وٕاقع التٕاقنيفقًٕ   اس ٔالٕغاٟ  التعرسزٚ ٍؿط العمٕواس ٔالكٕض ٔالتعمٗقا٥جتىاع

Multimedia    ِٞ ورع الػرتدسوهل ٔالتفاعرن وعّري ورَ       ع٦قراس   ،  هر٦ّْ عرَ ا تؿرا  ٔبٍرا

ٗرر     ا٥يفكراه ٔا رسواس ال٦ظورٛ الرز يفترٗ        يف ٛخ٦ه الٕقع الٕاذس يف ظرن يفرٕ ط أغرالٗب عىم

ٗر   ٛ   ٛ الؿاض ٛ ٔالتفاعن ٔالٍؿط بػّٕلٛ، ٔمبا ٖػى  بإٌؿاٞ  تىعراس ا رتانر شاس ، أٔ عاور

ّْ وتدكرلّٖ  رابعّٖ أٔ غرري شلرم ورَ امرا٥س، ٔورَ أوومتّرا وٕقرع         أٔ اجتىراعٍّ٘  أٔ اقرايفٍّ  ٍٍِّ٘ر و

ٝ  ٔغرري شلرم ورَ الٕاقرع     "الٕٗيفٗرٕب "ٔ "يفرٕٖرت "، ٔ"الفٗػبٕك"  الطعرٕز  طٝ )عبرس ال ٖر ٔ .9ا٧خرط

 يفكراه ورَ ٔغراٟن ا٥  ذسٖورٛ   ىٕعرٛ   ،التٕاقن ا٥جتىراع٘ باٌّرا  لٕاقع  ْيفعطٖف (، يف2012

 :10وٍّا، ا كاٟلالعسٖس وَ يفؿرتك ب ، ٔأٌّااإلٌرتٌت ؾب ٛ ٜعم

 .ػتدسًالتعمٗقاس وَ أٙ ؤٔضزٔز الفعن  الػاِىاِسيفلَؿحرعل  الؿاض ٛ:

 لطزٔز الفعن ٔالؿاض ٛ، ٔيفبازه العمٕواس ٔالتعمٗقاس. وفتٕذّٓخسوايفّا  ا٥ٌفتاح:

 .ًٛ التقمٗسٖريفعتىس عمٜ احملازاٛ با اِهل، بع ؼ ٔغاٟن اإلع٦ احملازاٛ:

ٗر الترحىع:  .اهٛ التحىع بػطعٛ ٔالتٕاقن بؿ ن  عريفتٗ  إو اٌ

٘ر الررصٙ ٌلؿررط عرراً    ٘ر يف الررٕرَ العطبرر  ،2015ٔ ػررب يفقطٖررط ٔغرراٟن التٕاقررن ا٥جتىرراع

٘ر العطب ِٛ ضٔاِز التٕاقن ا٥جتىاع "،  إُ التٕاقن ِٕ الػربب أٔ الرسا ع الرطٟٗؼ    زب٘يف  "بقىر

   ُ ٘ر يف القرراً ا٧ٔه )    الررصٙ جيعررن الٍرراؽ ٖػررتدسوٕ %(، ٖمٗررْ  55وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع

اثكررٕه العمٕورراس ٔوؿرراِسٚ وقررارع الفٗررسٖٕ ٔا٥غررتىا  إىل الٕغررٗقٜ ٔوؿرراض ٛ الكررٕض   

يفػرعٜ ِرصٓ   ; لرصلم  11%(12 واٌ٘ أِي غبب  ٥غتدساً وٕاقع التٕاقرن ا٥جتىراع٘ بٍػربٛ )   

 :12وٍّاالٕاقع إىل لقٗق العسٖس وَ الغاٖاس ٔالسٔا ع، 

 :  Religious and moralزٍٖٗرٛ أخ٦قٗرٛ: -1

ٗرٛ: -2  :Commercial اضٖرٛ، إع٦ٌ

 :Politicalغٗاغٗرٛ: -3

 :Educationalيفعمٗىٗرٛ: -4

 :  Recreationalيفط ّٗٗرٛ: -5

 :Literary/aestheticاقا ٗرٛ: -6
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 :Social-psychologicalٌفػٗرٛ اجتىاعٗرٛ: -7

ٕاقرع العطبٗرٛ ٔيفَّرٕض ٌعىّرا ا٥يفكرالٗٛ عمرٜ ؾرب ٛ        ٔعمٜ الطغي وَ ظّٕض العسٖس ورَ ال 

اإلٌرتٌت، ٔالرز  ىرع وػرتدسو٘ الٕاقرع ٔيفقرسميّا لمعسٖرس ورَ ا رسواس إ٥ّٔ أٌّرا ٥ يفطقرٜ           

ٗررٛ، وٕاقرع     لٍا ػٛ ا سواس القسوٛ وَ الٕاقع ا٥جتىاعٗٛ ال ربٝ، ٔوَ يفمم الٕاقرع العطب

 شلررم وررَ الٕاقررع العطبٗررٛ    و تررٕب، إخررٕاُ بررٕك، ؾررب ٛ وسٍٖررٛ،  رراٖع ٔإ ررؼ، ٔغررري      

ٍِٔرراك العسٖررس وررَ وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع٘ الررز ٖررتي اغررتدساوّا ٔوتابعتّررا    . 13ا٧خررطٝ

ٗرٛ، يفتحأظ يفَّبٗقايفّا أ وط وَ واٟٛ   أجّرعٚ ، بعهّا يفعىن وَ خر٦ه  وٕقعاّْ 100بالمغٛ العطب

ٔبعهررررّا ا٩خررررط يفعىررررن وررررَ خرررر٦ه ا،ٕايفررررف الص ٗرررررٛ     ،Computersا٩لرررر٘ اثاغررررب 

Smartphones، .ٛٗٔوٍّا وٕقع الفٗػبٕك، وٕنٕ  السضاغٛ اثال 

أقب  اغتدساً وٕاقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘ ورَ أِري اغرتدساواس اإلٌرتٌرت، إش  رأظ         ٔ

ٗراس العطبٗرررٛ عررراً  ّٖ يف الرررسٔه  130، 2018أعرررساز الػرررتدسوهل ورررَ ا ٍػررر ومٗرررُٕ وػرررتدس

ٓ يفقٍٗراس العمٕوراس اثسٖورٛ يف    . ِٔصٓ الٍتٗحٛ يفع ؼ التٕغع ٔالتَّٕض الصٙ يفؿرّس 14العطبٗرٛ

ظن يفَّٕض اإلٌرتٌت، ٖٔته  وَ خ٦ه شلم الفاض  يف ظٖازٚ عسز وػرتدسو٘ وٕاقرع التٕاقرن    

 .2018ٔعاً  2016ا٥جتىاع٘ بهل عاً 

 :Face Book :فٗػبٕكوٕقع ال-ب

وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ ظّرٕضاّْ، ذٗر  برسأ اغرتدساوْ      نٖعرس وٕقع الفٗػبٕك وَ أٔاٟ

لػرتدسوْٗ ا٥يفكراه ٔالتٕاقرن  ٗىرا بٗرٍّي بفاعمٗرٛ ٔغرّٕلٛ،        ٖٔتٗ  ِصا الٕقرع   ،2004عاً 

، ٖتهررىَ اِتىاوايفررْ الدتمفررٛ، وررَ  Profileذٗرر  ٖقررًٕ الػررتدسً بإٌؿرراٞ ومررف خررام بررْ   

ٌكررٕمّٖ ٔقررٕضّٖ ٔوقررارَع  ٗررسٖٕ، ٖٔػررتَّٗع يفباز،ررا وررع ا٩خررطَٖ بطغرراٟن خاقررٛ أٔ عاوررٛ،      

ٙ وػررتدسً الررسخٕه إىل وٕقررع الفٗػرربٕك  ٔيف ررَٕٖ  ىٕعرراس وررَ ا٧قررسقاٞ، ٔمي ررَ ٧ 

ٔالتفاعن وع الػتدسوهل الصَٖ ٖعط ّي أٔ التعط  إىل أؾدام جرسز ٖػرتَّٗع التعرط  عمرٜ     

 .15وا ٖػىرُٕ لْ بْ وَ وعمٕواس يفتكن بّي ٔباقسقاّٟي

ٔذػب وٕغٕعٛ ٖٔ ٗبٗسٖا ٔقن عسز وػتدسو٘ الفٗػربٕك يف زٔه العرامل إىل أ ورط    

ّٖ   1.39وَ  ومٗرُٕ   130،  ٗىرا بمرو عرسز وػرتدسوْٗ يف الرٕرَ العطبر٘       *  ِؿر ٌَ ومٗراض وػرتدس

ًّٖ، ذػررب يفقطٖررط ل مٗررٛ زبرر٘ لررازاضٚ اث ٕوٗرررٛ، لررصلم ٖلعرررس "الفٗػرربٕك"  هرراٞ      وػررتدس

٘ر، بّرس  إعرازٚ يفؿر ٗن الع٦قراس         ٘ر ٔالتبازه الوقرايف ٔالٍقراف الػٗاغر لمتٕاقن ا٥جتىاع

% ورَ وػرتدسو٘ الفٗػربٕك    80إىل أُ  . ٔيفؿري اإلذكاٟٗاس يف شلرم 16البؿطٖٛ عمٜ اإلٌرتٌت
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اٞل ا رتانرٗاّْ ٥              ِي ورَ  ٠رٛ الؿرباب،  رالٕقع ٖرٕ ط خٗراضاس وتعرسزٚ، ٖرطٝ الؿرباب  ٗرْ  هرا

        ْ ٖٔرٕ ط  . 17ٖعرت  باثٕاجع، ٔضمبا ٖ رُٕ شلرم أِري غربب  ٖرس عّي لاقبراه عمرٜ اغرتدساو

 :18الفٗػبٕك خسواس عسٖسٚ لمىؿرت هل، وٍّا

عرررساز ومرررف لمكرررٕض ا اقرررٛ بالػرررتدسً،     : ٖترررٗ  إو اٌٗرررٛ إ Photosالكرررٕض:  -1

 ٖٔػتعطنّا وع أقسقاْٟ.

: ٖرررررٕ ط إو اٌٗرررررٛ لىٗرررررن المفررررراس ا اقرررررٛ بالػرررررتدسً،     Videoالفٗرررررسٖٕ:  -2

 ٔوؿاض تّا عمٜ الٕقع ٌفػْ.

: ٔمي ررَ الػررتدسً وررَ إعررساز  ىٕعرراس ٌقرراف يف وٕنررٕ  Groupsاثمقرراس:  -3

 وَ الٕنٕعاس.

ُ Eventsا٧ذرررساث ا،اورررٛ   -4 عرررَ ذرررسث ورررا، ٔإخبررراض ا٧قرررسقاٞ     : ٖٔترررٗ  اإلعررر٦

 ٔا٧عهاٞ بْ.

: ٔمي َّٔ الػتدسً ورَ اإلعر٦ُ عرَ أٙ وٍرتخ ٖطٖرس أُ      Market placeاإلع٦ُ:  -5

 ٖطٔد لْ، أٔ البر  عٍْ.

: يفػتدسً اإلؾعاضاس لمرفاظ عمٜ بقاٞ الػتدسً Notificationsاإلؾعاضاس:  -6

عمٜ ايفكاه بالترسٖواس.

 
 التواصل االجتماعيثانيًا: اللغة العربّية في مواقع 

 :وسخن

يفتىرراٖع وػررتٕٖاس المغررٛ الػررتدسوٛ يف ا٥يفكرراه،  ػررب الؿرر ن الررصٙ يفاخررصٓ وررَ بررهل  

 ٛ َٖ وت رراومهل ِىررا: الترطٖررط،  أٔيفت ررُٕ لغررٛ ا٥يفكرراه وررَ جررع  ،أؾرر اه الررازٚ اإلع٦وٗرر

ال ايفب قٗاغٛ الٍل اإلع٦و٘ ٔ رق أذرس العٍكرطَٖ    ٔالتكرٗ ;  ف٘ وطذمٛ اإلٌتاد ٖتٕىل 

 :ٔأِير وا خيهع لمتااري يف يفؿ ٗن المغٛ، الػالفهل

-  َ ;  ال ايفرب يف غرربا  وررع الٕقرت، ذٗرر  ٥ ٖلػررى ل لرْ بإوعرراُ الررتف ري    عاورن الررعو

ٔالتاون، ٥غترهاض أ هن العباضاس ٔأبمغّا، لهرطٔضٚ و٦ذقرٛ ا٥خبراض ٔالعمٕوراس ٔغرطعٛ      

 ٌؿطِا. 

ىراس، يففرطض عمٗرْ    : ٖمتعً ال ايفب بعسز حمرسز ورَ ال م  الػاذٛ الدككٛ لمٍؿط -

أُ خيتكررط الررٍل; ل رر٘ ٥ ٖعٖررس عمررٜ الػرراذٛ الدككررٛ لررْ يف ٔغررٗمٛ ا٥يفكرراه لمٍؿررط،     
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ٛ ، لٗػرتٕعب وػراذّْ أ ررَب       ٔضمبا حيسث الع ؼ،  َّٗمب وٍْ إزخاه  مىاس  ظاٟرسٚ  ٔوطٌر

 أٔ لٗاخَص ٔقتاّْ أرٕه.

ٙر لم ايفرب   - ٙر،       الدعُٔ المغرٕ  ترايف٘  ;  ال ايفرب ٖػرتىسس  مىايفرْ ورَ  عٌٔرْ المغرٕ

ٙر، ٍِٔررا ٖتفررأس ال ِّترررابل يف قررسضيفّي عمررٜ إٖكرراه العٍررٜ بٕنررٕح    لغتررْ وررطنّْ لف ررطٓ المغررٕ

، ٖػتَّٗع إٖكاه العمٕورٛ  ٔزقٛ،  ىَ لسْٖ القسضٚ المغٕٖٛ العاض  بالفطٔ  بهل وعاٌ٘ ا٧لفاظ

   وَ زُٔ لبؼ أٔ غىٕض.

َُ يفؿرصَٖب  ؿط هل لٔلعا اس اإلؾ ا٥س يف التعبري ٖتي أذٗاٌاّْ ا٥غتعاٌٛ مب غٕٖهل، ٖتٕلّٕٔ

ٗرررٛ ٔأغررالٗبّا، لمىرا عررٛ عمررٜ غرر٦وتّا ٌٔقاّٟررا     ْل، ٔ قرراّْ لقٕاعررس المغررٛ العطب الررٍلّٕ ٔيفّصَٖبرر

 ٔٔنٕذّا.

٥ٔبس ورَ القرٕه إُ ال ايفرب عٍرس قرٗاغتْ لمىهرىُٕ ا٥يفكرال٘، يفعرتنرْ إؾر ا٥س،          

 :سٔوَ يفمم اإلؾ ا٥يفترىن جعٞاّْ وَ الػ٤ٔلٗٛ ر ٔإُ  اُ ِٕ الػ٤ٔه ا٧ٔه ر 

الٝ أ وررط الٍرراؽ بػررارّْ،    وػررتٕٝ ا ىّررٕض - : ِررن عمررٜ ال ايفررب أُ ٍٖررعه إىل وػررت

ُّ ٔالتعبرَي، لسضجٛ الػَّرٗرٛ، أً عمْٗ أُ ٖطيففع مبػتٕٝ التمقر٘، بمغرٛ ضاقٗرٛ      ٗلَبػر ِّ ،ي المغ

َٞ ٔغريِري،    ٔغمٗىٛ؟ إٌّا وؿ مٛ ا ىاِريٖرٛ، الز رِّطذت وٍص الِقَسً لمىبسعهل; وَ ؾرعطا

ال ع مررٜ قٍاعررٛ ال ايفررب  ررسٓ ٖتكررط  يف وٕاجّتّررا، ٔإُ  رراُ وععىّرري ميٗمررُٕ إىل      ٔبٍررا

 الترْبػِٗ .  

-  ِٛ ٗررررر ٘ر أورررراً المّٔغرررراس ا٧جٍب ; ٖعّررررط شلررررم عٍررررس بعرررر  ال ِّتررررراِب  ا٥ٌّررررعاً الٍفػرررر

ٛ ، ٥ لػررررربب غرررررٕٝ     الررررصَٖ  رررررسِي ٖفهرررررمُٕ اغررررتدساً وكرررررَّمراس  ٔوفررررراَِٗي أجٍبٗرررر

الرررطغي ورررَ ٔجرررٕز برررساٟن ،رررا يف المغرررٛ   غرررري امرررسٙ بررراٌّي ٖفّىِٕرررا، عمرررٜ    ضا٥غرررتعطا

٘ر، ِٔررر٘    ٗرٛ غطٖبرررٛ عمرررٜ المػررراُ العطبررر ٗررررٛ،  ىرررو٦ّْ عبررراضٚ "اإلٖتٗ ٗرررت" عبررراضٚ  طٌػررر العطب

ّْ. ٖٔؿررررابّّا يف شلررررم  مىررررٛ       ّْ ٔغ٦غرررر ٥ يفعٖررررس عمررررٜ وعٍررررٜ "الررررصٔ " الررررز يفتقَّّٔررررطل ضقرررر

 "جالريٙ" يف المغٛ اإلجنمٗعٖرٛ، الز يفعين "وعطض".

ٙرا٥عتقررراز بهرررعف الت رررٕٖ  - ٗرررر، ٖٔعرررٕز شلرررم إىل ا َ المغرررٕ ٛ إىل المغرررٛ لٍعرررطٚ السٌٔ

ٗرررر ٗررررٛ ٔالٍعرررطٚ الفُّٕقٗررررالعطب ّٓ ّٓٛاقا ٗررررِٔرررصٓ إؾررر الٗٛ  ،ٛٛ لمغررراس ا٧جٍب ّٓ،  ٔاجتىاعٗررر قاٟىررر

ٛ  وررررَ الَّررررطح ٔالتررمٗررررن، ٔ وررررن بابرررراّْ  وٗرررراّْ ٔاغررررعاّْ       حيترررراد يفٍأ،ررررا إىل وػرررراذٛ  ٔاغررررع

نخررررطَٖ، ل ٌٕررررْ  ررررا٥ّْ ذٕٖٗرررراّْ  مي ررررَ أُ ٖررررتي يفٍررررأه يفؿررررعبايفّىا وررررَ جّررررٛ برررراذوهل    

 وّىاّْ.
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 Facebook-الفٗػبٕك أمنٕشجاّْ" -المغٛ العطبٗٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ 

 ٔغاٟن ا٥يفكاه عمٜ المغٛ العطبٗٛ: يفااري-أ

 اُ لعّٕض ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ يف برساٖتّا ا٧ٔىل ولرورياّْ إلعحراب الٍراؽ       

  ٔ قرس اذتمّٔرت ٔغراٟن ا٥يفكراه     مجٗعاّْ، ٔلف٠ٛ الوقفهل عمٜ ٔجْ الترسٖس، ٥غٗىا أِرن المّٔغرٛ، 

لسضرغهل يف ٌقن العمي ٔالعط ٛ إىل ا٧ طاز،  اقب  التعمٗي يف وععىْ ٖرتير  و اُ الٕالسَٖ ٔا

  ُّ خاضد القاعٛ الكفٗرٛ، إش أقبرت  ىٗرٛ العمٕواس الز يفٍقمّا ٔغاٟن ا٥يفكاه يففٕ   ىٗرر

ِٛ الررسضؽّٕ، ٔؾرر َّٔن ِررصا لررسٖاّْ ٥ذت رراض          العمٕورراِس الررز حيكررن عمّٗررا الَّالررب يف قاعرر

ٗرررٛ التعمٗىٗرررٛ، ٔأذررسث ؾررطخالا يف جررساض الفكررن   ال ِّتررراِب بٕقررفْ وػرراعساّْ ٗرا يف العىم أغاغرر

٘ر ٔأزرٝ إىل اإلضباك  .19السضاغ

يفعرس ا٧زاٚ الطٟٗػٛ إلٖكاه ضغاٟن ا٥يفكاه، أقب  وَ الَّبٗع٘ أُ يفترااط ِرصٓ    المغ٧ُٔٛ 

      ٛ أِري وقٕوراس    ٕقرفّا ب ا٧زاٚ بالهىُٕ الز يفقسً بّرا الطغراٟن، ٔبالترال٘  رإُ المغرٛ العطبٗر

ِٛ ِٛالوقا ٗرٛ ٕٖرا،ِّ ٗر ل٨و بايفت عطنٛ ٧ٖٛ أغاٞٚ وترىمٛ يف أغالٗب قٗمغتّا ٔالتعبري بّا  ِٛالعطب

وَ جّٛ وػتدسو٘ ٔغاٟن ا٥يفكراه ٔيفقٍٗراس العمٕوراس اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ; عمرٜ الرطغي ورَ         

ٙرأٌّا عطقت عرب التاضٖذ ب ٙر اٌّا الٕعاٞ المغٕ ٘ر     اثهاض  الصٙ  ػس  ٗرْ ٔجرٕز ا٧ورٛ الطٔذر

ٙر ٘ر ٔالف رررط ٘ر ٔالفمػرررف ٌعرررطاّْ لهرررعف الوقا رررٛ المغٕٖرررٛ الػرررمٗىٛ لرررسٙ وععررري      . 20ٔٔا٧زبررر

ٗرررر يفتعرررطض المّٔوػرررتدسو٘ وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع٘     ْ غرررٛ العطب جرررطاٞ ِرررصٓ   ٛ إىل يفؿرررٕٖ

ٔ ررصا عررَ ، يفكرراهٔغرراٟن ا٥ٌاِٗررم عررَ التؿررْٕٖ الررصٙ يفعرراٌ٘ وٍررْ وررَ جّررٛ   اإلؾرر الٗٛ،

٘ر غعٔ الوقايفرالا٥جتٗاح ا،اٟن وَ خ٦ه أزٔاس   .التٍٕعٛ الغطب

ِٛ ٛ ٌٍا  اجإ قاٌٟن قس ٖقٕهلٔ  ِٛ عمٜ واٟسِٚ ، ٧ٌّا  ا ّّٓ*إىل المّح َرالمغ ُّ ، ل   الفا ّ

ًَ ِٛ ٥ يفقًٕ وقا ٥ّٕ بس وَ إش  ِٞ،الغصا ٔجب ِٛ ا٥ِتىا ٗر بالمغ ٘ عمّٗرا،   ِظأاثفر  ِٛالعطب إىل  ٔالػررع

ِٛ ٗر يفععٖع اغتدساً المغ ِٛ ِٛالعطب كرن  ٥غرٗىا ورا ٖت   ٔغاٟن ا٥يفكراه، بقسض اإلو اُ يف  الػمٗى

ِٛ عَ ٗر ا٥جتىاعٗرٛ ٔالوقا ٗر٧ٌٛؿَّٛ ا بال تاب ٘ر، ٔقرس ٥   ٛٔالسٍٖ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

ُل   ُر يف العاوٗرٛ وا قس ٖ رٕ ٗرتّا  رػب، إش إ ٖ ُٕ ا ٕ  وَ اغتدساً المغٛ العاوٗرٛ; لؿعب

ٗررٛ الفكرٗرٛ;      تدفٗرف ا،ىرعٚ يف ال مىراس،  ّرصا وتعراضٌ  عمٗرْ يف       أق٦ّْ يف المغرٛ العطب

زٔه ا مٗخ عىٕواّْ;  قٕه )ٌػرتاٌؼ( برس٥ّْ ورَ )ٌػرتاٌؼ(،  قرطٖـ ررر ِٔر٘ أ كر  العرطب ررر           

َر ا رٕ  ا٧ ررب   21 اٌت  ٗن لتدفٗف ا،ىعٚ لوقمّا   اٌت يفقٕه ) اؽ ، ضاؽ( ، ٔل 

ٗررٛ رِّبرقرْت عمّٗرا قٕاعرس     ِٕ اغتدساً العاوٗراس الز ٌلقمْت وَ المغاس ا٧خرطٝ، ٥ غرٗ   ىا الغطب

ٗرٛ، ٔوَ ِصٓ العاوٗراس ٌاخص  ٗرٛ علٍّْٕٚ، ِٔصا وعطٔ  يف ،حٛ أغمب عاوٗراس السٔه العطب العطب

منٕشجاّْ وَ ،حٛ أِن اإلواضاس يف  مىٛ ) اب( مبعٍٜ )قبعٛ(،  ّ٘ أقٌن وٍقٌٕه وَ المغرٛ  
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ْٗت( مبعٍرٜ )وكرباح الهرٕٞ   Capاإلجنمٗعٖرٛ  ّٓ ورَ     ، ٔ صلم  مىٛ )ِل ( ِٔر٘  رصلم وٍقٕلر

 .Lightالمغٛ اإلجنمٗعٖرٛ 

٘ر  مٕظضاٞ الػر٤ٔلهل عرَ الؿر٤ُٔ الوقا ٗرر    ل عسٖسٚ أؾاضس يفٕقٗاسلصلم   ٛ يف الرٕرَ العطبر

ٗرر ا٧قَّراضّٕ  زعٕٚ ا ّاس الدتكرٛ يف   الٍعقسِٚ بهل اثهل ٔا٩خط إىل ّيايفخ٦ه اجتىاع  ِٛالعطب

ِٛإىل يفؿحٗع اغتدساً المّٔ ٗرر  غ  يفقرسٖي يف  ٔغراٟن ا٥يفكراه، ٥غرٗىا   يف  َُِّّٛالبػرر  ىٛػرمٗ ال ِٛالعطب

ٛ، ٔشلرم لتٗػرري يفبرازه الررباوخ ٔنرىاُ      ٔالوقا ٗر قهاٖا ا٥جتىاعٗرٛ،ٔال ٔالعمٕواس، ا٧خباض

ٗر  .22اّْيفباز،ا ٔاإل ازٚ وٍّا عطب

٘ر اٌفتاح ظن يف أوا  عمٜ بين البؿط بمغاس أِن ا٧ضض، مي رَ  وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

ٗررر  ّٗررا وفررطزاٌس ،جسٖررسّْ ّْٛؽ لغررأُ يفٍؿررا لمٍررا ٗر ّٓٛمٗعٖرررٔإجن ّٓٛعطب ، وررَ قبٗررن الرتٖٔررخ  ّٓٛٔ طٌػرر

ِٛ لعاَِط ِٛ اإلع٦وٗرٛ!ال عٕل ٘ر  سث وَ خ٦ه يفاارياس ل زال طغال ، وٕاقع التٕاقرن ا٥جتىراع

ٍّ ٍرلٍّيف ال ِٛا٧جٍبٗر  مىاِسبع  ال  تابٛٔ  Hello  ٔOKاس ، وورن  مىر  يف الٕاقع العطب

ٗر Bravoٛ ٔمٗعٖررراإلجن ، Messageالربٖرررس اإلل رتٌٔررر٘، ٔالطغرررالٛ    E-mailٔ  ٛالفطٌػررر

ٔFace book ،٘ر  .23ٔغريِا وَ ال مىاس وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع

ٔمي َ أُ ٖ ُٕ وسعاّْٚ وَّالبٛ ا ّراس العٍٗرٛ بالعٍاٖرٛ بالمغرٛ العطبٗرٛ بالتكرسٙ ،رصٓ        

ٗررٛ; ورَ ش       لررم ورا يفقررًٕ برْ ا٧ ازميٗرررٛ   اإلؾر الٗٛ أغرٕٚ مبررا ِرٕه وعىررٕه برْ يف الررسٔه الغطب

الفطٌػٗرٛ يف باضٖؼ الز يفكسض باغتىطاض ٌؿطاس لصرض وَ اغرتدساً ال مىراس الػرتٕضزٚ،    

ُر وَ ٖػرىرٌّٕي ؾرطرٛ المغرٛ التررابعهل ث ٕورٛ  ٗبٗرم جيٕلرُٕ الؿرٕاض ،          ٔيف وٌٕرتٖاه  إ

ٗرٛ، ٔأٌفقررٕا      وررا ٖقرراضب وررَ    ٖٔغٗرررطُٔ أءرراٞ الؿررٕاض  ٔاحملرر٦ّٔس وررَ اإلجنمٗعٖرررٛ إىل الفطٌػرر

أٙ ِقررْف  ARRET أٙ ِقررف باإلجنمٗعٖررٛ إىل STOP ز٥ٔض عمررٜ يفغررٗري إؾرراضٚ 600.000

 . 24بالفطٌػٗرٛ

ِٔصا وا ٤ٖ س السٔض الرصٙ يف٤زٖرْ المغرٛ اإلع٦وٗررٛ يف لسٖرس قرٕض ا٧وري ٔالوقا راس يف         

ٗرىا يف عكررط يفتػرراض   ٗررْ ٔغرراٟن ا٥يفكرراه لٍقررن        ُّٕ ؾررعِٕب زٔهّٕ العرراملّٕ ا٧خررطٝ، ٥غرر  أشِررا

ُّ غرررسْس البرررسَٖن الؿرررطَٔ  لمٕاقرررع   ُر العمٕوررر ، ٔقرررس أابترررت الٍرعاعررراس 25العمٕورررٛ، ذتررررٜ ل رررا

ٗررٛ  اٌرت غر٦ذاّْ خَّررياّْ،      ُر الّاضٚ يف اغتدساً المغٛ اإلع٦وٗرٛ ٔالسعاٟ ٔاثطٔب اثسٖوٛ أ

ّْ وَ أزٔاس السرعاٖٛ الػٗاغٗرٛ  .26ٔٔغٗمٛ  ترا ٛ، ٔأزاّْ  اعم

ُر ا٥غتعىاه ا راِر١ لمغرٛ،   ٘ر برهل         إ ٌٞ أ راُ يف ٔغراٟن اإلعر٦ً أً يف التعاورن الٗرٕو غرٕا

ِٛ، ٖٔفػرس لػراٌَّي، ٔعٍرسوا  رطر            ٗرر البؿطّٕ، ٖعَّّٔن   رط أِمرّا، ٖٔعٗرق قرسضاِس الٍراؽّٕ الصرٍِ
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ُر الٕاقرع بؿرصٔشٓ          ٛ  يف يفاضخيّرا، ٖرٍع ؼ شلرم عمرٜ لغرٛ اإلعر٦ً; ٧ امتىعاسل مبطاذَن غٗر٠

٥يفكرراه، ٥ بررسر أُ يفبررسٔ قررٕضٚ الؿرررصٔش ٔالتؿررابلم ٔيفؿرابل ْ ٔيفعقٗررسٓ عٍررسوا ٖررٍع ؼ يف ا 

 .  27ٔالتعقٗس يف المغٛ الػتدسوٛ

ٗرر  اِي وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ ٔيفػ ُ  ٛ، ورَ خر٦ه يفقرسٖي   يف يفّىٗـ المغرٛ العطب  وهرىٕ

ٗرررٛ الكررط ٛ،   وععرري   ال تابرراس عمررٜ وٕقررع الفٗػرربٕك، ٔغريِررا وررَ الٕاقررع بالمررّحاس احملم

عي وػتدسو٘ ِصٓ الٕاقع ِي وَ الؿباب ٔالطاِقهل  ٗترااطُٔ  وعٔا َّري يف ا٧وط ٍِا أُ 

ٗرٛ باثطٔ  اإلجنمٗعٖر28ٛبّصٓ ال تاباس ُّ العطب    .، ذترٜ أٌّي أقبرٕا ٖ تبُٕ المغ

ِٛ إُ غطَؽ ِٛالػر المغ ِٛ وٍصل ِٛالٍاؾ٠َ يف ٌفٕؽّٕ مٗى ِٛ ٖل الَّفٕل عمرٜ   عس عاو٦ّْ وّىاّْ يف احملا عر

ٗررر ّْ وتىاغرر ّْ ّْٛٛ قٕٖرررلغتٍررا العطب أورراً  عّٕطاجلرر، ٔعكررٗٛ عمررٜ ا٥ٌ ػرراض ٔالتريف ا٥ذتررٕاٞ وٍٗعرر

ٍّ ٔالتصِٖٔب الػَّٗطِٚ حما٥ِٔس ٍّ ٔالوقايفٍّ المغٕ ِٛ ا، ٔ رطضل  ،ٔالتاضخي ِٛ   ٗىٍر مغر٘  ٖل باغري العٕلر

ٗر ٗررر ُّٛالؿدكرر لررصا جيررب يف ررطٖؼ ، 29ٔا٥غررتق٦هّٕ الػررٗازِٚ ٔوقٕورراِس ُّٛالقٕوٗررر ٔالررصاَس ُّٛالٕرٍ

ِٛ  (ً  طيفُٕأ ٦)بطاوخ ا٧رفاه  ٗرر   سوٛ المغر مم رَ   قرسضّٖ  ا ربّٕبر  الرعردٍّ  ، ورَ خر٦ه  ِٛالعطب

ِٛ  وَ وفطزاِس ٗرر  المغر يف ِرصا امراه    َقْبالػرر  " رت  ٖرا ءػري   "ابطٌراوخ   َنأُ غرحر  َقَب، َٔغر ِٛالعطب

 الّي. 

ِٛ الترَّرٕضّٕ الرتقينر يف ٔغراٟن ا٥يفكراه، ٔوٍّرا وٕاقرع التٕاقرن          ٥بس وَ اغرتوىاضّٕ ٔ ٗرر إو اٌ

٘ر ا٥جتىا ِٛع ٗر لمرفاظ عمٜ المغ ِٞ ِٛالعطب ٛ، ٠َالغرتبرهل العرطب ٔا٧جٗراه الٍاِؾر     ، ٥غٗىا بهل أبٍرا

ٍّٕضل رراٟع لغررٛ القررطنُ ال ررطٖي، ٔضيف اٌّٗرراض  ِررصٓ الٕاقررع اِيذتررٜ ٥ يفػرر قٕاعررس المغررٛ  يفلقرر

ٖتَّمررب يفٍفٗررص ، ِٔررصا ٛ ل٨وررٛ العطبٗررٛ الػررتىسٚ وررَ يفرراضٖذ ٔيفررطاث العررطب ٔالػررمىهل   القٕوٗررر

٘ر     ٔاجتىاعراسِ  ٛ الز يفكسض عَ ور٤ طاسِ اس الطءٗرالتٕقٗ يف  الػر٤ٔلهل عرَ اإلعر٦ً العطبر

   .30ٛ  ٗاٌّا ٔزميٕوتّاالصٙ حيفغ لمغٛ العطبٗرِٔصا ا كٕم، 

ٗرٛ يف ٔغاٟن ا٥يفكاه ا٦اٛ وعاَِط غمٗىٛ باضظٚ ; ِ٘:   ٔلمغٛ العطب

ِٛ الػرتدسوٛ     - ّٗ الفكرٗر ٍَْرٕٖررٛ يف العطبٗر ٔلرسٍٖا وعحىراس  عسٖرسّْ     ،ؾٕٗ  ا٧خَّاٞ ال

ِٞ ٔالتكٍِٗف.  يفٍألت شلم باإلذكا

 ؾٕٗ  ال تابٛ العاوٗرٛ يف وهىُٕ القا٥س ٔاإلع٦ٌاِس. -

ّٕ الفطزاِس  - ٘ر وطٚ اغتدسا ، بن ا٧عحىٗرٛ يف اٍاٖا ا َّاب الٕجرْ إىل التمق٘ العطب

ّْ، لىرن أ   ٗرر ّْ ٔيفمفعٌٖٕ ّْ ٔبطاوَخ إشاعًّٗ ٗر ّْ     إُ ٍِاك  مّٔاس  عطب ّْ و تٕبر ََ أعحىٗر ال ٔعٍرأٖ ءرا
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ِٛ;  ٍػىع عَ بطٌراوخ باغري )ظًٔ( ٔنخرط عٍٕاٌرْ ) ر٦ف ؾرٕ( ٔاالر  بعٍرٕاُ          ٗر با٧ذطِ  العطب

 )ٖٔم إٌس(، ٔغري شلم وَ التػىٗاس.

ِٛ  ىراِريّٕ ٥ ذْكرَط ،را ورَ          ُّٛ بالٍػرب ِٚ يفلعرازهل السضغر ٕرَض ُر ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖوٛ ٔالتَّر إ

ُْ مل ٖػرتَّٗعٕا أُ حيكلرمٕا وٍّرا إ٥ّٔ عمرٜ العٍاقرط الرز         الصَٖ ذلطوٕا وَ  طقِٛ التعمرٗي، ٔإ

، ٔلرسّٖا القرسضٚ   31ٖترػي وغعاِا باقنر قسض وَ الوررطاٞ، ٔوهرىٌّٕا برا رب قرسض ورَ البػرارٛ      

٘ر، ٔيفلعسر أ هن الٕغراٟن   ِٛ، ٔيفٗػريِا يف ا َّاب الٕٗو عمٜ   هل المغٛ العطبٗرٛ وَ ا٧لػٍ

ُّ     التعمٗىٗرررٛ يف ا٥ضيفقرراٞ   ٗررر ُّ العطب مبػررتٕٝ لغررٛ التدارررب، ٔشلررم إُ التعوررْت يف خَّابّررا المغرر

 .  32الٗػرطُّٚ، ٔإُ قسرْوَتّا باغمٕب غمٗي غّن ٔغمؼ ٍٖاغب وػتٕٖاس امتىع

ٔوَ الهطٔضٚ مب اُ أُ ٖتٍبرْ ال ِّترابل يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ إىل أٌرّري خيمقرُٕ   

  ٔ ٙر، ٖٔفطنُٕ الكٕاَب الرصٙ ٖبرس ٔره أورطٓ اقر٦ّْٗ، ل ٍررْ ورع الٕقرت ٖكرب         الصٔ  المغٕ يف أ

 . 33وقب٥ّْٕ ٔؾاٟعاّْ

ّْ لتعمررررٗي المغررررٛ،      ال، ٖكررررب  وسضغرررر ّْ ٔأزا ٔإشا  رررراُ ا٥يفكرررراه بالػررررتٕٝ الَّمررررٕب لِّغرررر

ٔورررع اغرررتىطاض الػرررىا  لرررْ ٍٖهرررخ ا٧غرررمٕب يف الرررصَِ،  تتٕلّٔرررس القرررسضٚ عمرررٜ احملا ررراِٚ،   

ِٛ يف   ِٛ الػررررمٗى ُل يف اغررررتدساً المّٔغرررر ِْ ٔأ  رررراضِّٕٓ، ٔشلررررم   ٗبررررسأِّ اإلٌػررررا  ذاجايفررررْ ٔأغطانرررر

ِٛ عٍرررس         ِٛ المغٕٖررر ِٛ الم ررر ا٦ٌَّقرراّْ وررَ ذقٗقرررٛ وفازِررا أُ ٔغررراٟنل ا٥يفكرراهّٕ قررازضّٓٚ عمرررٜ يفٍىٗرر

ٕرهّٕ ورررَ        ِٛ ٔا٥ضيفقررراٞ بّرررا، ٔالتررررر ِٛ اإلع٦وٗرررر التمقّٔررر٘، ممرررا ٖرررٍع ؼل عمرررٜ وػرررتٕٝ الطغرررال

ِٛ ٔا ّرررنّٕ )لغرررٛ العاوٗررررٛ الترررااطٚ بغريِرررا( إىل   ِٛ ا٧وٗرررر ِٛ الفكررراذِٛ ٔالعمررري ٔاثهررراضٚ، لغررر لغررر

ِٞ القاعرررررسٚ المغٕٖررررررٛ ٔالوقا ٗررررررٛ الؿررررررت ٛ، ٔبرررررصلم ٖؿررررر ن     ٔا٥ضيفقررررراٞ برررررا٧زاٞ، ٔبٍرررررا

ٗرررررٛ التعمٗىٗرررررٛ ٔالرتبٕٖرررررٛ، ٥ٔ ٖترررررٕه إىل ٔغررررٗمٛ اغررررت٦ب    ا٥يفكرررراه وٕقعالررررا وػرررراٌساّْ لمعىم

ٛ  زاخن ا٧ورٛ  .  34اقايف وتقسرو

٥يفكررراه إ٥ّٔ أٌّرررا ٥ يفرررعاه قرررازضٚ عمرررٜ  ٔعمرررٜ الرررطغي ورررَ التَّرررٕض اثاقرررن يف ٔغررراٟن ا  

الٍا ػررررررٛ إشا أِّذػررررررَ اغررررررتدساولّا ٔيفٕجّّٗررررررا يف يف ررررررَٕٖ العررررررامل العٍٕٖرررررررٛ اثقّٔررررررٛ       

٘ر ٔقرررررٗىّي         ِٛ; ٧ٌرّرررررا يفػرررررّي يف يف رررررَٕٖ شٔقّررررري الوقرررررايفر ٔا ىرررررال ٗرررررر ِٛ العطب ٗر لمؿدكررررر

ٔأ  رررراضِي ٔوررررٕاقفّي، ِٔررررصٓ الٕغرررراٟن الّىرررررٛ الررررز يفٕقررررن القررررٗي الوقا ٗرررررٛ إلررررّٗي،      

ِٛ; لرررا       يَف ٗرررر ِٛ ٔا ىال ٗرررر ِٛ ٔا٧زب ِٛ الف طٖرررر َّ ورررَ الٍاذٗررر كرررقن الرررٍفؼ، ٔيفلغرررين العرررامَل الطٔذررر

ٛ ، ٔيفٍىرررررر٘      ٛ  ٔاقا ٗرررررر ْل ورررررَ وعمٕوررررراس  ٔقكرررررلّٖ ٔأؾرررررعاَض ٔوقرررررا٥س  ٔأخبررررراض  ٍٗررررر يفلقسرولررررر

ِٞ البسعهل  . 35الٕاَِب، ٔيف ؿفل عَ ا٧زبا
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  اإلو اٌٗاس المغٕٖرٛ لاع٦وٗهل ٔيفَّٕض ٔغاٟن ا٥يفكاه:-ب

ّْٛ ورع ؾرٕٗ              ّْٛ ذقٗقٗرر ـل أظور ٗررٛ يفعرٗ ُر المغرٛ العطب ٖؿري العسٖرس ورَ البراذوهل ٔالمغرٕٖهل إىل أ

ا٧خَّاٞ المغٕٖرٛ يف التسأه ٌتٗحرٛ نرعف يفعمٗىّرا يف الرساضؽ ٔا اوعراس، ٔيفعّرط ا٧خَّراٞ        

المغٕٖٛ عٍس يفعاولن ولدتمف قلٍٕ  الدتكرهل ٔالساضغرهل ٔالؿرط هل ورع الٕغراٟن اإلع٦وٗررٛ،      

هرر٦ّْ عررَ ؾررٕٗ  ا٧خَّرراٞ الٍرٕٖررٛ يف العرراو٦س الطءٗرررٛ يف السٔلررٛ، ٔاٌتؿرراض العبرراضاس          

 .  36ا٧جٍبٗرٛ ٔالفاِٗي الز لىمّا اثٗاٚ العاورٛ

ٖٔ از المغُٕٖٕ ٔاإلع٦وٗرُٕ أُ ٖتفقٕا عمٜ نرطٔضٚ يفبػرٗ  العبراضٚ المغٕٖررٛ يف وهرىُٕ      

 ،   ِّترابل الكرِف أ وطل يَفَررطسضاّْ يف  ٔغاٟن اإلع٦ً، ٔل ٍرّي خيتمفُٕ يف وػالم التربػٗ

      ِٛ ًل ِررس  الطغررال ُّ وررا ِرر٘ إ٥ّٔ ٔغررٗمّٓ يررس ُر المغرر ٍّ; ٧ٌرّرري ٍَّٖمقررُٕ وررَ ِٔرري أ ّٕ المغررٕ الٗررسا

            ِٛ ِٛ، ِٔرٕ اإلبر٦،ّٕ، ٔلرٗؼ ورَ نرطٔضٚ يفلٕجرب وطاعراُّٚ ِرصٓ الٕغرٗمٛ ٔقر٥ّْٕ إىل الغاٖر اإلع٦وٗر

ِٛ العط ِٞ  ّٗرا،  الٍؿٕزِٚ، اير ٖتصضرعُٕ بكعٕبٛ المغ ِٛ، ٔيفعقٗس قٕاعسِا، ٔعلػط قٕاعس اإلو٦ ٗر ب

ٔأخرررياّْ قكررٕضِا عررَ وػرراٖطٚ ض ررب اثهرراضٚ; ٧ٌرّررا ٥ يفػررتٕعب مجٗررع ألفاظّررا، ِٔررصا       

ُر المغٛ ِر٘   َُ غٕاِي، وتٍاغهل أ ٖعَّّٗي اثقر يف العب  بالمّٔغٛ ٔ اٌرّا ورياٌث خامٌّ بّي زٔ

 المغُٕٖٕ.  ،  ىا ٖطٝ 37ورياث ا٧ورٛ خ٦ه عكٕضِا الدتمفٛ

َُ ر عمررٜ       ُر وػررتٕٖاس الٕغرراٟن اإلخباضٖرررٛ ِررصٓ يف ا٥غررتدساواس المغٕٖرررٛ جيررب أُ ٖ ررٕ إ

ِٞ ٔالػتىعهل ٔالؿاِسَٖ، إشا أضازْس ِرصٓ الٕغراٟن      ا٧قنر ر مبػتٕٝ أ هن التعمىهل وَ القِّطرا

 ، يف الٕقرت ٌفػرْ،  رورياّْ ورا ٌػرىع ٌٔؿراِس يف ٔغراٟن       38أُ لتفغ براذرتاً ا ىّرٕضّٕ ،را   

ال ورَ امتّرسَٖ يف  راه المغرٛ، ممّٔرَ مل ٖؿرتسر عرٕزلِي بعرسل،          اإلع٦ً اثسٖوٛ ٔالتَّٕضٚ نضا

ٛ ، برررن           ِٛ، ٥ عررَ وعط ررٛ ٥ٔ عررَ زضاٖرر ِٛ الؿررراٟع ِٞ المغٕٖررر  ٍررطاِي ٖتكررسرُٔ لتكرررٗ  ا٧خَّررا

ُر زا عّررري إىل شلرررم ذررربسّي لمغرررٛ    َِٞي يف التكررررٗ  ٔالتركرررٕٖب، ٥ٔ ؾرررمّٔ أ حي ّٔىرررُٕ أِرررٕا

ََ الٍٗرٛ ٥ ٖ ف٘ يف ِصا القاً العطبٗرٛ، َر ذلػ  . 39ٔذطقّي عمٜ قررٛ ال تابٛ بّا، ل 

ٙر          ٔبع  اإلع٦وٗهل ٥ ّٖتىرُٕ بالمغرٛ، إوررا عىرساّْ برسا ع التبػرٗ  ٔوػراٖطٚ الٕاقرع المغرٕ

الررررتزرٙ، ٔإوررررا َجّررر٦ّْ، ِٔرررصا ورررٍّخ العسٖرررس ورررٍّي، ٖقرررٕه أذرررس اإلع٦ورررٗهل البررراضظَٖ يف      

قررع الررصَٖ ٖقٕوررُٕ بالعىمٗررٛ اإلع٦وٗرررٛ، ٔغررالبٗتّي وررَ ال ترراب  اختكاقررْ: " ررَ ٌعررٗـ ٔا

ُر زضاغايفّي المغٕٖرٛ نعٗفٛ، ٔيف بع  ا٧ذٗاُ وتسٌٗرٛ"  ، ٔإشا زقّٔقٍرا  40ٔالوقفهل ٔالبسعهل، إ

ٛ  ٖلعّررط نررعفاّْ يف الفررطزاِس             َٞ اإلع٦وررٗهل التررسضربهل بكررٕضٚ عاوررر الٍرعررط ٔجررسٌا ر  عرر٦ّْ ر أزا

ِٞ ٔاغ ّْ ٔإ طاراّْ يف اغتدساً العباضاس ا اِعِٚ.ٔض ا ّْ يف البٍا  تعاضاس  وبتصل
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ٗررٛ،  ال ايفرب الؿررّري           ُْ جنَس ِصا ا اٌرب ٍَّٖبرقل عمرٜ لغراس  أخرطٝ غرري العطب ٥ٔ غطض أ

"جٕضد أٔضٖٔن" ٖلمق٘ المًٕ عمرٜ الػٗاغرٛ الرز أ ػرسس المغرٛ اإلجنمٗعٖررٛ شاس ٖرًٕ،  اؾراعت         

ٗرررٛ ٔوعرراُ ولٕاضبررٛ    ّٗررا الدتكررطاس ٔالعبرراضاس العاٟفررٛ ٔا٧ل  ٔلظّٔفررت ٧غررطاض زعاٟ فرراظ الررز 

ُر ا٥ َّراط يف المغرٛ لرْ يف الٍّاٖرٛ         ٔإؾاضاس غاوهٛ. قاه يف إذسٝ وقا٥يفرْ: "ورَ الٕانر  أ

٘ر      ٗر١ ،رصا اإلع٦ور أغباب غٗاغٗٛ ٔاقتكازٖٛ، ا٥ َّاط بساِّْ لٗؼ ضاجعالا إىل الترااري الػر

ٔره، ٔلكررن الٍتٗحررٛ شايفّررا ٔل ررَ  أٔ شاك، ٔل ررَ الٍتٗحررٛ يفكررب  غررببالا  تلَعررعٍّظل   الػرربب ا٧

 . 41بؿ ن وهدري، ِٔ صا إىل وا ٥ ٌّاٖٛ"

ٔمي ررَ ذكررط  ررا٥س الهررعف البرراضظٚ يف ٔغرراٟن ا٥يفكرراه عاورررٛ ٔقاعرراس الترطٖررط        

 :42الكرف٘ عمٜ ٔجْ الترسٖس، يف ا٩يف٘

انررَّطاب يف  ّرري وعرراٌ٘ ال مىرراس، ٔاغررتدساً لفعررٛ و رراُ أخررطٝ وٍاغرربٛ يف      -1

 ا٧قن.

 القكٕض يف اغتعىاه ع٦واس الرتقٗي، ٔلعمّْٔ ٖطجع إىل جّمّي ببٍاٞ ا ىمٛ.-2

، ٔالٍررار Writtenعمررٜ المغررٛ ال تٕبررٛ  Spoken التررااري الٕانرر  لمغررٛ الٍَّٕقررٛ-3

ٗررررٛ   الرررصٙ يفرررٕ ّٔطٓ ٔغررراٟن ا٥يفكررراه ا٧خرررطٝ، احملَّّٔررراس اإلشاعٗرررٛ ٔالقٍرررٕاس التمفعٌٖٕٗرررٛ احملم

 ٔالعالٗرٛ.

برراثط  ٔالكررٍاعاس ٔالعمررًٕ، الررصٙ أضبررم المغررٛ   Jargonكركررٛ ؾررٕٗ  المغررٛ التد-4

            ّْٛ الٕٗوٗرٛ،  بس٥ّْ ورَ التٕقرٗن قراضس ِرصٓ المغرٛ يفمبرر٘ ذاجراس ا٧ رطاز الرصَٖ مياضغرُٕ وٍّر

 حمسزّْ;  اإلع٦و٘ إورا أُ ٖقأً ِصٓ المغٛ أٔ أُ ٖاخص بّا، ٔبصلم حيسث اإلضباك.

 :43بري " اٍٖط" وا ٖايف٘ٔلعا ٛ  ا٥س الهعف التقسروٛ ٖقرتح ا 

 اغتدساً احملطض لمىفطزاس بؿ ن  اعن.-1

 السقّٔٛ يف اغتدساً قٕاعس اإلو٦ٞ ٔالرتقٗي.-2

 ا٥قتكاز ٔالسقّٔٛ يف اغتدساً ال مىاس.-3

ٙر بعٗساّْ عَ التعقٗس.-4  البػارٛ يف البٍاٞ المغٕ

 ٔنٕح العٍٜ وَ زُٔ وٕاضبٛ أٔ التفا .-5

 ن وَ اثؿٕ.يفَّّري المغٛ وَ ال ير ا،اٟ-6
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ِٞ الفطزاِس يف غٗا ّٖ لغٍّٕٙ، ٥  ٗفٗٛ اغتدساوّا  ق .-7 ٘ر أغمٕب بٍا  يفعمٗي اإلع٦و

ِٛ الٍرْرٕٖرٛ ٔالرت ٗب.  -8 ِٞ ا ىم ٗرٛ لبٍا ٔرل  ا٥ِتىاً بالباز٢ ا٧

  :ٛالمغٛ اإلع٦وٗر خكاٟل-س

ِّ اه العٍررٜ قررازضّْ عمررٜ إٖكرر اٌكرربرت جّررٕز البرراذوهل يف لغررٛ اإلعرر٦ً عمررٜ أُ يف ررُٕ المغرر

ِٛ ٔاإلاراضِٚ الرز            ٗررٛ، ورع اعتىراز الؿرفا ٗر باقكط لفغ، ٔأغرعض وعاٍلرٜ; ِٔرٕ )اإلجيراظ( يف العطب

ٗرٛ ا رصب ٔالتؿرٕٖق   ٘ر يف المغرٛ إٌرىرا        44يفقتهّٗا عىم ُر ورٍَّخ البررِ  اإلع٦ور ، ٔٔاقرع ا٧ورط أ

ِٛ وررَ ذٗرر   ٌِّٕررا أزاُّ ايفركرراهّٖ ٖػررتدسوّا ال    ِٛ المغرر ؿررتغمُٕ يف ّٖررس  إىل البرررِ  يف واِٗررر

٘ر       ِٛ مبػررتٕاِا العىمرر ِٛ اإلع٦وٗررر ّٕ،  ٗرر  ٍٖكرربس الررٍّخل عمررٜ البرررِ  يف المغرر ٔغرراٟن اإلعرر٦

ِٛ مبػرتّٕٖٗا             ٘ر;  ٗعرسرِا  ٗاٌرا خاقررا وتىٗررَع ال٦ور ّٕ ٔالػررىاِس، وػرتقمّٔاّْ عرَ المغر ا٥جتىراع

ٙر ٙر التحطٖس ٘ر الٍرعط ٘ر ٔالعمى ٔرق٘ الفينر ا ىال ُر ِرصا جيرب    ، وع نرطٔضٚ الترٍبسر  45التص ْ عمرٜ أ

        ِّٛ ُر يفترػررَي لغرر ٕرِِٛ، ٔجيررب أ ِٛ الؿرر ِٛ أٔ العزٔجرر ِٛ العاوٗررر أ٥ّٔ ٖررٍر ّٔ بالمغررٛ اإلع٦وٗرررٛ إىل ِأٖرر

ََ عرَ            ِٛ العبراضِٚ، ٔعلصٔبرٛ اثرسِٖ ، ٔقِّرطب الف رطِٚ، ٔأُ ٖبتعرَس ورا أو ر ٍّ٘ بػ٦غر اإلع٦و

ِْ بمُٕ وَ ألٕاُ البرِ  يف الٕنٕعا  .  46ِس امطرزِٚإجّاِز التمق٘ ٔإعٍايِف

٘ر عمرررٜ لغرررٛ الطِغرررن يف إعرررسازٓ لمطغرررالٛ اإلع٦وٗررررٛ،   ٔأ ّٔرررسْس  ٍرررُٕ الترطٖرررط الكررررف

         ِٞ ِٛ ٔاإلجيرراظّٕ ٔالررطبِ  بررهل أجررعا ِٛ ٔالٕنررٕحّٕ ٔالسقّٔرر ٔاؾرررترت  ّٗررا: اختٗرراض ا٧لفرراظ الٍاغررب

 . 47الٕنٕ ّٕ ٔالعطضّٕ باغمٕب  ممتاظّٖ

َُ الف رطل "أضٌػرت ِىٍغرٕاٙ" قرس ٔجررْ لاع٦      ّْ براُ ٖػرتدسوٕا جلىر٦ّْ      ٔ ا ورٗهل ٌكرٗر

ّْ اطَّٚ، ٔأُ ٖبصلٕا قكاضٝ جّسِي وَ أجن ؾفا ٗرٛ العبراضِٚ  ٧ُ ; 48قكريّْ ٔ قطاس  قكريّْ ٔلغ

،  ىرا  ترب "جرٕضد أٔضٖٔرن" ٌكرٗرّْ      المغٛ اقتكاٌز، ٔجيب عسً اإلغطا  يف اغتدساوّا

ِٛ عبررس اثىٗررس بررَ حيٗررٜ ال ايفررب لم ِّتررراب         ، قرراه خيارررب  لاع٦وررٗهل يفررص ّٔطٌا بطغررال

٘ر  ّٗا  :49اإلع٦و

ٗرٛ ا٧خطٝ.-1  ٥ يفػتدسً اماظ أٔ التؿبْٗ أٔ الٕغاٟن البٗاٌ

ُّ إشا أو َ إغقارِّّا وَ الٍرلر.-2  أْغِق  ال مى

 ٥ يفػتدسً لفعٛ رٕٖمٛ إشا  اٌت لفعٛ قكريٚ يفلغين عٍّا.-3

ٗرٛ أٔ عمىٗرٛ أٔ عاوٗرٛ وا َٔجْسَس ،ا بس٦ّْٖ-4   كٗرالا ؾاٟعالا. ٥ يفػتدسً عباضٚ أجٍب

 ٥ يفتٕضر  عَ َخط ّٕ ِصٓ القٕاعس  مّّٔا بسَه أُ يفػتدسً لفعّْا ٔذؿٗراّْ غاقَّّْا.-5
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٘س ؾرر ٦ّْ غر٦ّّْ ٖقرررتب ورَ ا٧غررمِٕب الرساضدّٕ، ٔعمررٜ        ُر ٖتردرَص ا٧غررمٕبل اإلع٦ور ٍٖٔبغر٘ أ

ٛ ، وبتعرسّْ عرَ     ٗرر ُّ ببػارٛ  ٔٔنٕحّٖ ٔٔاقع ًَ ا٧ذساَث الٕٗوٗر ّٕ أُ يفقسر ا٥غرتعاضاِس  ٔغاٟنّٕ اإلع٦

ِٞ  ّرري    ٙر يفعقٗررس ، ذترررٜ ٖػررَّن عمررٜ القِّررطرا ٔال ٍاٖرراِس ٔالتؿرربّٗاِس ٔا٧لفرراِظ العاٟررسِٚ، ٔعررَ أ

 .  50حمتٕاِا، بغ ٍّ الٍعطّٕ عَ يففأِس وػتٕٖايفّي الوقا ٗرٛ

ٕرضّٕ ؾّسْس خ٦لُّّا جّٕزاّْ ذوٗوٛ وَ جّٛ اإلع٦ورٗهل،   ّٕ مبطاذَن وَ التَّ ِّ اإلع٦ ٔوطرس لغ

ّٕ، ٔيفّررصِٖب وفطزايفّررا، ٔقررقنّٕ أغررالٗبّا، ٔجعمررّا     أغررّىْت ولْحَتِى ِٛ اإلعرر٦ ّْ يف يفؿررصِٖب لغرر َعرر

ٍّ الغطٖرررِب،  ٗىرررا يفكرررن إىل أٔغرررع   ٍّ البترررصهّٕ ٔالٕذؿررر ّْ يفطيففرررعل عرررَ العررراو بػرررَّّْٗ ٔانرررر

ٗرٛ  .  51قَّاعاِس امتىع نىَ وّىرتّا ا٥يفركال

ِّ -ث ِّالمغ ٗر  يف ٔغاٟن ا٥يفكاه: العطب

لٕغاٟن ا٥يفكاه  ٗىرا أقراب المغرٛ العطبٗرٛ ورَ يفغٗررط، ٥ٔ        ٥ مي َ يفّىٗـ السٔض ال٤اط

ٛ  ٖٔلْػرط،        ِٛ مبرا يفتىتررع برْ ا٩ُ ورَ وطٌٔر ِٛ الكرا ٗر ُّ العاقطُّ وسٍّٖٓ لمغ ٗر ُر العطب ُْ قمٍا إ ٌبالو إ

      ِْ ِْ ٔعمرٜ حما ايِفر ٘س يف التعبريّٕ ِٕ ا٧غمٕب الصٙ جيتىع الٍراَؽ عمرٜ  ّىر ٔا٧غمٕبل اإلع٦و

٘ر، برن أقرب  ِرٕ        ذهل ٖت مىُٕ أٔ  ٖ تبُٕ، ٌَٔفَُّص ِصا ا٧غرمٕب إىل غر اُ الرٕرَ العطبر

 . 52ا٧غمٕب الصٙ جيتىع العطَب عمٜ  ّىْ ٔحما ايفْ

ِٛ ٧غرررباب  عسٖرررسٚ :   ِٛ ِرررصا الرررسرَٔض الّررريَّ لمغررر ِّ  أِىرّرررأأزرْس ٔغررراٟنل ا٥يفكررراهّٕ اثسٖوررر غرررع

ٛ، ٔجعمرت زٔضِرا خَّررياّْ،    اٌتؿاضِا; ِٔصٓ الٗعِّ ِ٘ الز ندرىت ٌفعّا لمغٛ أٔ نطضِا لمغر 

٘ر      ِٛ يف التَّرٕض العطبر ِّ الكررا  ٘ر،  مغر  ىا أُ لغٛ اإلع٦ً ٥ بسر أُ يفع ؼ الٕاقع ا٥جتىاع

ّْ يفعتىررس عمررٜ إارراضِٚ الؿررعِٕب ٔإ،رراِب العٕارررِف، ِٔرر٘ لغررٛ يفػررتدسً ا٧لفرراظ الٍَّراٌررٛ     ٗررر خَّاب

 .53الطٌراٌٛ، ٔ ورن ٔاقع الوٕضٚ العطبٗٛ

اٟنّٕ ا٥يفكاهّٕ،   ري أُ ٔغراٟن ا٥يفكراه ورَ أخَّرط ٔغراٟن       ٍِٔاك حماشَٖط خَّريٚ  لٕغ

َر ٔا٥جتىرا  ٔا٥قتكراز      ِٛ ٔالفر ٗرر ّٕ ا٧زب ٛ  بالفٍٕ ِٛ مبا يفؿتىنل عمْٗ وَ وٕازَّ شاَس قم ٌؿط العط 

ِٛ ٌٔؿرطِّٕا       ِٛ المغر ٔغري شلم وَ  ا٥س العمًٕ، ِٔ٘ بّصا ا٥عتباض إذسٝ أخَّرط ٔغراٟنّٕ إشاعر

َٗررِس وتٕل ّٗررا   ٔيفٍٕٖررعّٕ أغررالٗبّا ٔإزخرراه ال  ِٛ إلّٗررا، ِٔرر٘ ٔغرراٟن ٔأزٔاس ِب كررَّمراِس الػررترسا

 ً ٞ ، ٔمي َ أُ يف ُٕ أزٔاسل ِرس َُ أزٔاسل بٍا .  ىرا يفٕجرس   54ٔوػتعىمّا،  ٗى َ أُ يف ٕ

ٗررٛ، ذٗر  أٌررْ قمّٔرَن ورَ وػرتٕٝ السرقّٔرٛ يف              يفاارياس غرمبٗرٛ ل٦يفكراه يف التعاورن ورع المغرٛ العطب

عمٜ وػتٕٖاس  عسٖسٚ ، بعهّا ٖعّط يف اغتدساً عبراضاس   التعبرياس الز عط ت ٔ ٗعس بّا 

ُّٖ  تمفٛ اغتدساواّْ يفطازل ٗررا اغرتبسالٗاّْ،  ر٦  رط  لرسٙ وػرتدسوّٗا عرَ         أٔ ألفاظ شٔاَس وعا
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بع  اإلع٦وٗهل وو٦ّْ بهل ا٧ عاه رالب، رمرب، ٌاؾرس، زعرا، الرتىؼ، ٥ٔ  رط  برهل أوومرٛ        

،  ىررا ٖررطٝ بعرر  55ٍ ط، أٌ ررط عمررٜأ ّٔررس، ؾررسرز، ض ّٔررع، ٥ٔ بررهل ؾررحب، ٌررسرز، اغررت

ّْٛ ورَ ا٩اراضّٕ            ِْ يفط رْت مجمر ٘س لٍفِػر ِٛ الرز وٍرّرا الكررف ُر ذطرٖرٛ التكرطر  يف المغر الباذوهل أ

ِٛ عمٜ المغٛ العطبٗٛ، ٔالز مي َ أُ ٌلؿررَي إىل أبطظِا يف ا٩يف٘  :56الػٗر٠

   التٕغرعل يف ا٥ؾتقا ّٕ وَ زُٔ وطاعاٚ الهٕاب  المغٕٖرٛ يف ِصا اماه. -1

ظّٕض يفعبرياس  ٔألفاظ يف الكسرِف بسعٕٝ أٌرّرا أخرفس ٔقعالرا عمرٜ وػراوع القِّرطراٞ ورع         -2

ْل.  ٛ  أ هن قرٗرٛ  يف٤زٙ العٍٜ الطاز إٖكالِّ ٗر  ٔجِٕز ألفاظ  عطب

ِٛ ا٧قرررنّٕ، ل ٍرّرررا غرررريل وٕ ّٔقرررٛ يف الس٥لرررٛ عمرررٜ العٍرررٜ     -3 ٗرررر اغرررتعىاهل  مىررراس  عطب

 القكٕز.  

 ا٥غتّاٌٛ بالقٕاعس الٍرٕٖرٛ.   -4

 يفغمٗب العاوٗرٛ، يف ٔغاٟن اإلع٦ً الػىعٗرٛ ٔالبكطٖرٛ ٔاإلع٦ُ.  -5

ال تابٛ باغالَٗب جسٖسٚ  ِ٘ يفقمٌٗس ل٨غمٕب ا٧جٍيبٍّ ٔحما آّ لْ، ٔا٥بتعاز عرَ   -6

  .ِٛ ٗر  ا٧غالٗب العطب

ِٛ وررع ٔجررٕز وررا ٖقابمررّا يف        -7 ٗررر  ْػرر ل امرراهّٕ ٥ٌتؿرراضّٕ العسٖررِس وررَ الكررَّمراِس ا٧جٍب

  .ِٛ ٗر  العطب

دساً لغررٛ عٕٖكررٛ أٔ وطيٗررٛ، ٔشاك بررإ طا، ا٧لفرراظ ٔالعبرراضاس وررَ وعاٌّٗررا       اغررت -8

 ٔوهاوٍّٗا. 

يف ررطٖؼ ا٧خَّرراٞ الؿرراٟعٛ، ٔعررسً ا٧خررص مبررا ٖلٍبَّررْ عمررٜ نررطٔضٚ يفكرررٗرْ وٍّررا     -9

ُر ا َّا الؿَّٕض خرٌي وَ الكٕاِب الّحٕضّٕ.  بسعٕٝ أ

ّٖ جسٖرسٚ        -01 مل يف رَ يفرسهر عمّٗرا ورَ     التٕغرعل يف زاٟرطِٚ ز٥٥ِس ا٧لفراظ، ٔلىٗمرّا وعرا

ٌّ٘، أٔ أقرابت ذعّٔرا ورَ            ٕرٌض ز٥لر ُّٛ الرز أقرابّا يفَّر ٗرر ُر ا٧لفراظ العطب قبنل، وتٍاغرهل أ

ٕرض الرصٙ أقراَبّا مل خيرطْد بّرا غالبالرا عرَ ز٥٥يفّرا         ُر التَّ ّْٛ، اير إ ٕرض، ألفاظاّْ قمٗم التَّ

 ا٧ٔىل.
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 املبحث الثالث

 ب كالدراسر التحممممر لمى ا   اإلخبارّير   الفمس

ٗررٛ العٍاٖرٛ ٔالتَّبٗرق، ٔمل ٖ رَ       ٌُ بإو اٌ لعن اثسٖ  عَ اغتساوٛ المغٛ العطبٗرٛ وطِرٕ

٘ر   ٔلسٖرررساّْ  ،يف ِرررصا الرررعوَ أ ورررط يفَّبٗقررراّْ ٥غرررتدساوّا ورررَ وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع

"الفٗػرربٕك"، ل وررطٚ َوررَ ٖطيفرراز ِررصا الٕقررع اإلل رتٌٔرر٘، وقاضٌررٛ بغررريٓ وررَ الٕاقررع وررَ          

ِٛ; وَ اإلع٦وٗهل ٔالعٕاً.وػتدسو٘ المغٛ العطب  ٗر

ِٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ اغتقكر٘ ِرصا    ٗر ٔلمترقٗق وَ ربٗعٛ اغتدساً المغٛ العطب

البر  يف وٕقع الفٗػبٕك لمتعط  عمٜ ٔاقع اغتدساوْ لمغٛ العطبٗرٛ، ٔزضجرٛ عٍراٖتّي بّرا،     

   ٛ باغرؼ المغرٛ    بٕقف شلم قازض عمٜ إعَّاٞ و٤ؾط وّي لسٔضِي يف ضبر   تابايفّرا اإلع٦وٗرر

ِٛ ٔيفطا ٗبّرا. ٔورَ          ٗرر ِٛ العطب ًّٕ المغر ٙر يف اغرتدسا ٗرٛ ٔقٕاعسِا، ٌاِٗم عرَ الرسٔض التٕعرٕ العطب

ِّ بعهاّْ وَ الػاذاس اإلخباضٖرٛ عمٜ وٕقع الفٗػبٕك بكٕضٚ أغبٕعٗٛ عمرٜ ورساض    خ٦ه وتابع

ٗرررٛ يف      يفطا ٗررب  ؾررّط وررَ التقكرر٘ ٔالترمٗررن لطقررَس العسٖررَس وررَ التحررأظاس المغٕٖرررٛ ٔالس٥َّل

ِٛ، ِٔ٘ عمٜ الٍرٕ ا٩يف٘: ِٛ اإلع٦وٗر  ال تاب

 
 أواًل: التجاوزات الدَّاللّية:

 راُ ورَ أٔىل شلرم ال٦ذعراس يف وهرراوهل ظّرٕض ٔأبرس٣ِا باغرتدساً المغرٛ اإلع٦وٗرررٛ         

ل مىررٛ )اعترررب( إل ررازٚ وعٍررٜ )أعررسر(،  قررس خمَّررْت ال رروري وررَ ال تابرراس بررهل اغررتدساً      

٘ر ل رن لفعرٛ;  رر)اعترب( مبعٍرٜ         المفعتهل الػرابقتهل، ٍِٔرا   ٌُ  ربرٌي يف ا اٌرب الرسر٥ل ك برٕ

،  ال تابراس اإلع٦وٗررٛ يمر  بررهل    57ٔ)أعرسر( مبعٍررٜ عاورن  ، اختررب ٔاورترَ ٔيفعحررب ٔايفعرغ    

ا٥غتدساوهل يف الس٥لٛ، ٔورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس )قرٕاس ا٥ذرت٦ه يفقرتري وسٍٖرٛ ٌرابمؼ، ... ،         

(، 2019/ٍٖرراٖط/21( )ٌا ررصٚ اإلورراضاس اإلخباضٖرررٛ   و رراُ عبررازٚ  ،رري...   ٖعتررربٓ الّٗررٕز الررصٙ 

 حاٞس )ٖعتربٓ( يف اإلع٦ُ الػابق مبعٍٜ )ٖلعاومْ( ٥ٔ ٖٕجس وَ وعاٌ٘ )ٖعترب( ورا ٖرسه عمرٜ    

ًل لررر)ٖلِعسسٓ(. ٔوررَ ا٧وومررٛ اإلع٦وٗرررٛ عمررٜ ِررصا       ُْ ٖ ررُٕ ا٥غررتدسا ِررصٓ الس٥لررٛ، بررن ا٧ٔىل أ

ٗررٛ اقتكرازٖاّْ       –ٙر الترالف الػعٕز ٖلعتربا٥غتدساً )... ٔ ٘ر ورَ أقرٕٝ الترالفراس العال اإلواضايف

ٙر ...( )ٌا رررصٚ   يفلعتررررب... ٔ ّْ يف الت اورررن ا٥قتكررراز ّْ وتقسوررر غرررٕ  الَّررررياُ الؿررررت ٛ وطذمررر

 ( ٔغريِا.2019/ٍٖاٖط/20اإلواضاس اإلخباضٖرٛ 
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ٗررررٛ الرررز متر ضقرررسِا يف ال تابرررٛ اإلع٦وٗررررٛ اغرررتدساً ) رررا     ٔورررَ الرتا ٗرررب الس٥ل

ُْ ٖلؿبرْٔالت ، ٖٔل٤ْيَفٜ بّا لمس٥لرٛ عمرٜ  مىرٛ )بكرفٛ(،  ّرصا الرت ٗرب       58ؿبْٗ( مبا ٥ جيٕظ أ

زخٌٗن إىل المغٛ العطبٗرٛ، ٖٔعرسس ِرصا الرت ٗرب زخٗرن الرتمجرٛ اثط ٗررٛ يف المغرٛ اإلجنمٗعٖررٛ،         

( مبعٍررٜ )ووررن( يف يفطا ٗبّرا،  ّرر٘ يف المغررٛ اإلجنمٗعٖرررٛ  asٔالرز أجرراظس اغررتدساً  مىرٛ )  

ٗرٛ ألبترٛ.، 59لٛ عمٜ ا٥غتقكاٞلمس٥  ِٔصا وا٥ ٍَّٖبقل عمٜ العطب

لػٗاغررٛ يفررن أبٗررب     رتمجررٛٔوررَ أوومررٛ ِررصٓ اإلع٦ٌرراس )... ٖٔررايف٘ البٗرراُ اإلغررطاٟٗم٘      

 (، ٔالكٕاب )... بكفتْ يفطمجٛ...(.2019/ٍٖاٖط/21ا سٖسٚ...( )ٌا صٚ اإلواضاس 

 ررصلم، إغفرراه اغررتدساً ٖرراٞ  ٔوررَ التحررأظاس الررز متر ضقررسِا يف ال تابررٛ اإلع٦وٗرررٛ

ٗرٛ اغرتدسوتّا العرطب لمس٥لرٛ إىل     الٍػب وع ا٥ اِاس ا٧ضبعٛ، ٔوون ِصٓ ا٧مناط الرت ٗب

ُر البٗرت        ُْ قِّمَت مجمرٛ )برٗز غرطب البمرس(  الس٥لرٛ أ البمرس ورَ   خراضد ذرسٔز   لسٖس الٕقع،  إ

ُر ال        ٘ر البمرس(  ّرصا ٖعرين أ البمرس ورَ    زاخرن ذرسٔز  بٗرت  الٍَّقٛ الغطبٗرٛ، أورا قٕلرم )برٗز غطبر

٘ر أغفمتْ بع  ٔغاٟن اإلع٦ً. ٗرٛ، ِٔصا الٍى  الس٥ل  الٍَّقٛ الغطب

ٗررٛ )...يفػراق  امرٕد  وٗرف        ُر  ٔوَ أوومٛ ِرصٓ التحرأظاس الس٥ل ...( )الٕ ٗرن  جٍرٕب ا٧ضز

ٗررررٛ ورررَ  3/1/2019اإلخبررراضٙ  ( ٍِٔرررا السر٥لرررٛ القكرررٕزٚ )يفػررراق  الومرررٕد يف الٍَّقرررٛ ا ٍٕب

ُر(  َُ ٖراٞ   ا٧ضز ُْ يف رٕ ُر(، لصلم جيبل أ ٔلٗؼ )يفػاق  الومٕد وَ الٍَّقٛ ا ٍٕبٗرٛ خاضد ا٧ضز

ّْ ب مىٛ )جٍٕب( إلغقاط الس٥لٛ القكٕزٚ بكٕضيفّا الكرٗرٛ عمٜ ا٥ آ.  الٍػب وتركم

ٙر عبرس الفتراح الػٗػر٘ ...       ٔوَ أوومتّا وا ٔضَز يف اإلع٦ُ ا٩يف٘ )...اجتىع الرطٟٗؼ الكرط

وسٍٖررٛ القررسؽ احملتمررٛ...(  ىٍَّقررٛ خرراُ ٖررٌٕؼ ِرر٘  ؾررط قطٖررٛ خرراُ ٖررٌٕؼ  وررَ الٕقررٕه إىل

٘ر القرسؽ( )اإلوراضاس الٗرًٕ        ُْ ٖ رُٕ )ؾرطق نىَ اثسٔز اإلقمٗىٗرٛ لمقسؽ لصلم الكرٕاب أ

(. ٔ صلم وا ٔضز يف اإلع٦ُ ا٩يف٘ )... جوىاُ الؿّٗس حمىس الٍبراِهل الرصٙ   2019/ٍٖاٖط/6

 ررٗي الرربٖخ...( )ا٧خبراض العاجمررٛ    ؾرط  لمىقأورٛ  اضيفقرٜ عقرب قكرف .... اغررتّس  وطقرساّْ     

(، ٍِٔررا القكررس وررَ و رراُ القكررف الٍَّقررٛ الؿررطقٗرٛ وررَ  ررٗي الررربٖخ;     2019/ٍٖرراٖط 22

٘ر  ٗي الربٖخ( ٔغري شلم وَ ا٧وٕض. ُْ ٌقٕه )ؾطق   الكٕاب أ

ٔوررَ الررس٥٥س الررز ٥ يفلطيَفهررٜ يف ال تابرراس اإلع٦وٗرررٛ اغررتدساً )غرراِي( بررس٥ّْ وررَ          

، ٔلىررن وعٍررٜ 60غررَّي(،   مىررٛ )غرراِي( يفررايف٘ مبعٍررٜ ا٥قرررتا  ِٔرر٘ لتىررن الؿرراض ٛ  )أ

ا ػاضٚ، ِٔصا ٔاضٌز يف قٕه ال يفعاىل عَ ٌٖٕؼ ر عمْٗ الػ٦ً ر عٍىا اقرت ،  ُّغلمرَب يف ِرصا     

ََِيا٥قرتا : ) ََ   َُّػا َُ ِو (، أورا أغرّي  ترايف٘ لاعاٌرٛ عمرٜ      141لّّىلْسَذِههَل( )الكا اس ٱ ُّ ُّا
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ٗررررٛ يف الس٥لرررٛ; ،رررصا جيرررب التفطٖرررقل برررهل )غررراِي(  الؿررر ٘ٞ، ٔاإلعاٌرررٛ لىرررن العررراٌ٘ اإلجياب

 ٔ)أغّي(.

ْل،           ُر بعر  الٕاقرع يفهرع المفرغُّ الكررٗ  وٕنرع ٔبالٍعط يف ال تابرٛ اإلع٦وٗررٛ لرٕذغ أ

ُر بعررر  نخرررط ورررَ الٕاقرررع اإلع٦وٗررررٛ ٥ يفمترررعً بّرررصا الرت ٗرررب ٔورررَ ِرررصٓ  ٔل رررَ لرررٕذغ أ

ٛ  غررعٗسٚ ...(  الػرراِىٛضاؾررس ٖررعٔض بمسٖرررٛ زبرر٘ ... بّررس    اإلع٦ٌرراس )حمىررس بررَ ِٞ وسٍٖرر يف بٍررا

ْل ورَ  2019/ٍٖاٖط/20)ٌا صٚ اإلواضاس  (،  حاٞ العٍٜ لاؾاضٚ إىل اإلعاٌٛ يف البٍاٞ ٔوا لىمِّ

ّْ يف أُ لنر يف ِصا الٕنع.   إجيابٗرٛ،   مىٛ )اإلغّاً( ِ٘ أذقر المفعتهل ز٥ل

القىررط يف يفررٕ ري البٗاٌرراس ال٦ظوررٛ ... وررَ خرر٦ه يفررٕ ري   غٗػررّئٔوررَ ِررصٓ اإلع٦ٌرراس )...

يف الٍعررراً الرررٕرينر إلزاضٚ اٌبعااررراس الغررراظ الس ٍٗرررٛ...( )ٌا رررصٚ   لمىػررراِىٛالبٗاٌررراس ال٦ظورررٛ 

(، ٌٔمرغ يف ِرصا اإلعر٦ُ ورطرّْ اغرتدسوِٕا بالكرٕضٚ الكررٗرٛ       2019/ٍٖاٖط/20اإلواضاس 

 ٔوطرٚ ذازٔا عَ الكٕاب.

 ت تتصل بالضعف التحريرّي:ثانيًا: تجاوزا

ِٔصٓ التحأظاس ِ٘ شايفّا التحأظاس الٍرٕٖرٛ ٔاإلو٦ٟٗرٛ، ٔقس ٖلععٝ ٔجٕزِا إىل نرعف  

٘ر شايفْ، ٔجاٞس يفػىٗتّا بّرصا ا٥غري ل ورطٚ ؾرٕٗعّا      ٔحمسٔزٖٛ ا ربٚ لسٝ احملطض الكرف

 يف وهىُٕ ال تاباس الكرفٗرٛ.   

ً ِىرررعاس الٕقرررن وٕنرررع القَّرررع   ٔيف ِرررصا الٕنرررع لرررَ ٖؿررراض إىل  رررأظاس اغرررتدسا    

ّْ عرَ التراٞ الطبٕررٛ ٔالع رؼ، ٥ٔ إىل ش رط        ٔالع ؼ، ٔلَ أِّعطٍَّد إىل اغتدساً ا،اٞ ٌٗابر

    ِٛ نعف احملطضَٖ يف التعاون وع ع٦واس الرتقٗي; ٧ٌرّا  وريّٓ ٔؾراٟعّٓ يف ال تابرٛ اإلع٦وٗرر

ُر ٖتكررفَّٔ  أٔ ٖقررطأ الكرررا ُّ ّٕ ل ررنٍّ َوررَ أضَز أ ُّ عمررٜ  ٔظرراِطّٓ لمعٗررا ُّ أٔ ال تٕبرر ٗررر اإلل رتٌٔ

 الػرٕاٞ، ٥ٔذغ الباذواُ ال ورَي ال ورَي مبا ٥ ٖترػعل ش طلٓل يف قفراس ِصا البر .

       ،ًٌ البساٖٛ غت ُٕ وع خَّا ومرٕظ ٖتىون يف اغرتدساً الفعرن التعرسٙ عمرٜ أٌرْ  عرٌن ٥ظ

َل عرَ   )ال ٕٖرتل  ٔيف ِرصا جرٌٕض ٔيفعرسٍّ برطظ يف ال تابراس اإلع٦وٗررٛ ٔورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس           يفعمر

( 2018/زٖػرىرب/ 27جسٖسٚ  ٥غتدطاد ضخكرٛ القٗرازٚ يف ا راضد ...( )ا٧خبراض الٗرًٕ       ؾطٔط 

ًَ ِٔرٕ وتعرس     ، ٔزلٗرن شلرم   61 ف٘ ا ىمٛ الػابقٛ اغتلدسً الفعن )يفلعمَ( اغتدساً الفعن الر٦ظ

ُْ    –قمٜ ال عمْٗ ٔغرمي   –قٕه الطغٕه ال طٖي  ُر جربٖرَن أيفراٌ٘  راوطٌ٘ أ ُّ  أِّ "إ َٗر ََ التمب "  عمر

َل ؾطٔراّْ جسٖسّْ(.62قس  ضغٕه ال  ، لصلم جيب أُ ٖ ُٕ الكٕاب )يفعم
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َل       ِٛ لرَ ميرتّ ٗرر ِٛ العطب ِٛ بقٕاعرِس المغر ُّ العط  ٔمما يفٗبٗرَ وَ غقَّاس ال تابٛ اإلع٦وٗرٛ ٔقمّٔ

ٗرٛ لبع  القٕاعس، وَ شلرم اإلب  ًَ العط ٛ بالع٦واس اإلعطاب ٍّ; عس قراٞ   اَه الترطٖطّٕ الكرف

عمررٜ ذررط  العمررٛ يف الفعررن العتررن الٍرراقل )وعتررن ا٩خررط(، ِٔررٕ يف ذالررٛ جطورراُ، وررع أُ        

ِّٛ إعطابرْ ِرٕ ذص رْ،  قرس ظّرط ِرصا يف           ْل ع٦ور ًَ بوٕس ذط  العمّٔرٛ، ٔذص ر ُْ ٖلحَع الكرٗ  أ

ََ اإلَّٖرررال٘ "ظا رئٌررر٘" ...    ا ىررراِري...( )غٕؾررراه  ٔمل يف تفررر٘ اإلعررر٦ُ ا٩يفررر٘: )... أعمررر

 (.2019/ٍٖاٖط/29

ٔورَ ا٧خَّرراٞ الرز يف ولررطل يف ال تابررٛ اإلع٦وٗررٛ، اغررتدساً )اه التعطٖرف( وررع ا٧لفرراظ     

 يفعررتض برَ  رط   ، ورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس )...    63الٕغمٛ يف اإلبّاً )غري، بع ،  رن، غرٕٝ...(  

...( ٔ صلم )... ٔل َ اثط ٛ الػطٖعٛ ٔاثىاغرٛ ٔالقرٕٚ ٔالطٖانرٛ     البع عمٜ يفكٍٗف 

ُر  اضٖ لمبع يفكٕض  ٍّا يفتػي بالعٍف ...(،  ىا ظّط  أٌظ نخط يف اإلع٦ُ الػرابق، ِرٕ   أ

ذررررص  ِىررررعٚ )ابررررَ( يف وٕنررررعّٖ ٥ جيررررٕظ  ّٗررررا اثررررص  )ٌا ررررصٚ اإلورررراضاس اإلخباضٖرررررٛ          

 (. 2019/ٍٖاٖط/21

ًَ وعررط تّي بالقٕاعررس      ََ احملررطضَٖ يف  رراه اإلعرر٦ُ ٔعررس َِٔرر ٔوررَ العررٕاِط الررز يفلعّررط 

ِلي يف  تابررٛ ا،  ىررعٚ يف ٔغرر  ال مىرراس إشا وررا اقرتٌررت  تابتّررا بالع٦وررٛ    الٍرٕٖرررٛ َخَّرر٤ل

ٗرٛ، ٔوَ ِصٓ اإلع٦ٌاس )أعمٍْت الفٕنٗرٛ ... بعسوا  اُ ولقرطضاّْ   ...( )ا٧خبراض  إجطاّٟرا اإلعطاب

ُر  ايفب اإلع٦ُ ٥ ٖعمريل أُ اغري الفعرٕه إشا َعِىرَن َعَىرَن      2018/زٖػىرب/27الًٕٗ  (،  ٗبسٔ أ

، ٔعٍسِا ٖ ُٕ إعطاب )إجطاّٟا( ٌاٟب  اعن وط رٕ  بالهرىٛ;   الفعن ٖاخص بعسٓ ٌاَٟب  اعنّٖ

  تتغري  تابٛ ا،ىعٚ لتكبَ  )إجطا٣ِا(.

يف  تابٛ ا٧عساز ظّط اإلعر٦ُ ا٩يفر٘ بػرارُّٛ وعط رٛ احملرطض لقٕاعرس  تابرٛ العرسز )...          

...(، )الٕ ٗرن اإلخبراضٙ   أضبرع  مػراس   ٔيفٕقع الؿٕب ٘ يفٗ  ِصا الؿرّط ورَ  مػرهل إىل    

ُر وَّابقٛ العسز لمىعرسٔز ٔ الفترْ جيربل أُ    22/1/2019 (، ِصا  الف لمقاعٛ الز يفقطض أ

 يف ُٕ لفطز العسٔز ٥ لمحىع،  الكٕاب ِٕ )أضبعٛ  مػاس (.
 

 :وتوصياتها استنتاجات الدراسة
ُّ يف السضاغٛ  ِصٓ يفٕقمت ٗر ُّ العطب يف وٕقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘    الز عٍٗت مبٕنٕ  المغ

 ٙ يف٤ ررس عمررٜ أِىٗررٛ وتابعررٛ   ٛ الررز إىل مجمررٛ وررَ الٍترراٟخ العمىٗررر   ترمٗررنٔال جاٌبّٗررا الٍعررط

، وَ ذٗر  غر٦وٛ المغرٛ الػرتدسوٛ  ّٗرا،      االتدككهل يف المغٛ العطبٗٛ ٔاإلع٦ً لهاوٍّٗ

 ٔالعىن عمٜ وعا ٛ أٔجْ القكٕض  ّٗا، ٔمي َ إجياظ اغتٍتاجايفّا، ٔيفٕقٗايفّا يف ا٩يف٘:
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 أواًل: االستنتاجات:

ُر -1 ُّٛ الػرمٗىٛ عٍرس ٌؿرط  تابرايفّي         ال ِّتراب ٔاإلع٦وٗرهلإ ٗرر ُّٛ العطب ٥ ٖػرتدسوُٕ المغر

 .وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع٘يف 

ٍِاك يفااري غميبر لٕاقع التٕاقن ا٥جتىراع٘ يف لغرٛ مجّٕضِرا الػرتّس ، مي رَ      -2

 ٘:ِذكطِا يف ا٦اٛ  ا٥س أغاغٗرٛ، 

 لٕقررع الفٗػرربٕك، أٔ يفػررطٖب المغررٛ  ٌؿررط العاوٗرررٛ يف أٔغرراط الػررتدسوهل ٔالتررابعهل -أ

 ا،حٍٗٛ وَ العاوٗرٛ ٔا٧جٍبٗرٛ يف اقا تّي المغٕٖرٛ.

ٗررٛ   -ب ٌؿط أغالٗب لغٕٖرٛ نعٗفٛ، ٥غٗرىا يف الرت ٗب ٔالبٗاُ، ؾاشرٚ غطٖبٛ عرَ العطب

 ا٧قٗمٛ ٔالَّطاٟق الػمٗىٛ ٥غتدساوايفّا.

ٛ عٍررس عاورررٛ ا ىرراِريّٕ ٌؿررط قٕالررب لغٕٖرررٛ جرراِعٚ يفكررب  وررع العرورراُ وػررمىاس لغٕٖررر -س

.ِٛ  العطبٗ

يفررسٌ٘ وػررتٕٝ المغررٛ العطبٗررٛ يف وععرري ا٧خبرراض الررز مت لمٗمّٗررا، ٌٔقررل الم رراس   -3

 المغٕٖرٛ لسٝ العاومهل يف الترطٖط الكرف٘.

ََِ يف اغررتدساً المغررٛ عٍررس احملررطضَٖ ٔال ِّتررراِب عمررٜ الػررٕاٞ يف وٕاقررع       -4 َٕ ظّررٕض الرر

٘ر.  التٕاقن ا٥جتىاع

ِٛ ؾررٕٗ  ا٧خَّرررا -5 ٘ر، ٔعرررسً العٍاٖرررٛ بالمغررر ٞ ٔا٧غررر٦ط يف وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع

ٗررررٛ          ِٛ مبٕقرررع الفٗػررربٕك لرررسٖاّْ، ورررَ ذٗررر  امرررا٥س; الٍرٕٖررررٛ ٔالكرررط ٗرٛ ٔالسر٥ل ٗرررر العطب

 ٔاإلو٦ٟٗٛ.

ُر ٌقرن ا ررب ِرٕ         -6 ّْٛ مبقرساض ورا يفرطٝ أ ُر بع  الٕاقع اإلخباضٖرٛ ٥ يفطٝ يف المغرٛ أِىٗرر إ

 ا٧ِي.

ِٛ وررَ لغرراس      ولؿرراض ٛ ا-7 ِٛ يف ٌْؿررطّٕ  رروريّٖ وررَ ا٧لفرراظ السخٗمرر ِٛ اإلع٦وٗررر ِٛ لمغرر لرتمجرر

 أخطٝ.
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 ثانيًا: التوصيات:

العىررن عمررٜ وتابعررٛ أزاٞ احملررطضَٖ ٔالكرررفٗهل عمررٜ الػررٕاٞ وررَ ذٗرر  الت ررَٕٖ          -1

ٙر. ٛ  وطا ع لتَّٕٖط المغٛ بؿ ن زٔض ٗر ٙر، وع اثطم عمٜ إقاوٛ زٔضاس يفسضٖب  المغٕ

قرن ا٥جتىراع٘ يفرٕخ٘ السقّٔرٛ يف اغرتدساً ا٧لفراظ ٔالرتا ٗرب يف        عمٜ وٕاقرع التٕا -2

.ِٛ ٗر ِٛ العطب  لغٛ ا٥يفكاه وع ا ىاِري، مبا ٥ جيٕضل عمٜ المغ

يففعٗنل زٔض اماوع المغٕٖرٛ العطبٗرٛ ٔا ّاس الّتىٛ بؿاُ المغٛ العطبٗٛ لتتبسعّٕ وا ٖلٍؿرط  -3

عمررٜ الفٗػرربٕك،  ٗرر    سلعمٕوررايف وٕاقررعّٕ التٕاقررن ا٥جتىرراع٘، ٥ غررٗىا ا٧خبرراض ٔا  

   ،ٍّ ٍّٙ، ِٔصا التقٗٗي وطُِٕ بسميٕوٛ زٔضِرا اإلع٦ور ٖ ُٕ ،ا زٌٔض يف يفقٗٗي أزاّٟا المغٕ

ُّ ِصٓ الٕاقعّٕ بالمغٛ العطبٗٛ.  مبا ٖهىَ عٍاٖ

عمررٜ احملررطضَٖ يف وٕقررع الفٗػرربٕك ٌؿررط ا٧خبرراض ٔالعمٕورراس ٔا٩ضاٞ ٔا٧  رراض إىل   -4

ِٛ. مجاِريِا الٕاغعٛ باقكٜ ِٛ ٔالعٍاٖ  قُّْسضّٖ وَ السرقّٔ

ِّٛ بتَّرٕٖط لغرٛ احملرطضَٖ اإلع٦ورٗهل يف الٕاقرعّٕ ا٥جتىاعٗررٛ، ٔيفرسضٖبّي         -5 نطٔضٚ العٍاٖر

 مبا ٖهىَ قسضيفّي عمٜ التىٗٗع بهل السخٗن ٔالفكٗ .

ذرر  احملررطضَٖ يف وٕاقررع التٕاقررن عمررٜ  ٍررب أمنرراط الػرررحع، ٔضقررف ال رر٦ً       -6

 ٔا٧لفاظ عمٜ ذػاب العاٌ٘.

  هل احملطضَٖ يف الٕاقع ا٥جتىاعٗررٛ ورَ اغرتدساً ع٦وراس الرتقرٗي، ٔال تابرٛ       -7

 اإلو٦ٟٗرٛ بالؿ ن الكرٗ .
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 امليفاج 

                                                           

 

 

 
6
Bullas, J.: 33 Social Media Facts and Statistics You Should Know in 2015,

http://www.jeffbullas.com/2015/04/08/33-social-media-facts-and-
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سييياييةيا صورييالص صوريي  يا   

 صإلشهيلدولهي يف و
دلصسييييا  –" دصعيييي "يييييوياواتن وم  ييييي  صأل

 كي يا

 
 

 د. أحمد بن محمد الجميعة
أستتت ال حافتتتاانش ًحالكتتتي حملااعً تتتُ ح  تتتا       َتتتش     

حإل تتتتاال ًحمل فتتتتاا مام تتتتش حإلمتتتتاال   تتتت   تتتت  ستتتت ٌ       

 حإلسامَش
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 ملخـــص
 

 -مبتتتتا  كتتتت  ن   َتتتتى متتتت   امتتتتا  ً متتتتٌم ً  تتتتا ح       -  جتتتتاًم ستتتتَ َارَش حافتتتتٌ     

 ىل قتيحة  ًل َتن    لح   ملاش؛ حافاٌصا  حابفيٍش  ا هٌ مكاه  م   أما  ًح طبا ا 

حس بطان حالٌحٍتا   صٌمًل  ىل حملٍ ٌٍاٌجَا حايت  غذٍى، م  خااً ،ما هٌ ميح  ًهٌ ح  لى

ا  يٍتي أناتا  ًم  قت ح      ؛َش ا  امش ًحأل لَش حا  َقتش حاتيت  لط تن ملوتا    حاكا َش ًحافل

 .هُ أ ثي   قًا م    قارَش ح كو 

ستتتتَ َارَش حافتتتتٌ   حافتتتتافَش ً اق وتتتتا  اإل تتتتوا      ىلحا  تتتتي  ًحستتتت و ند حا  حستتتتش 

حا ا َتن حا تَ ٌَاٌجُ     ح م  خاا حست د حال أ  حإلٍ ٌٍاٌجُ ا لظَم  ح ش حإل ها ُ،

ظاهي  ًحاااملش   حافٌ  حافافَش ح لكٌ      حا لظَم ً ململ وا، ًلات   ا  اما  حا

ماٌ تتش متت  أ  تتع صتتٌ   تت   ح تتش دثثتتن أهتتم حأل تت ح  حاتتيت ًق تتد     َلتتش  تتاا طبَن   تتى 

، ً كتت ن التتامل  سَاستتَش، ً  تتايٍش،    30/6/2015 ىل  -1/7/2014ختتاا حافتتع  متت    

 ً ٍلَش، ًثقانَش، مبا ٍ ا ا صٌ   اان الاا. 

 وتتتد حا  حستتتش حااَفَتتتش ا فتتتٌ  ح لكتتتٌ    تتت   لظتتتَم  ح تتتش  ىل حا أ َتتت    تتتى أن        ًح 

حملٍ ٌٍاٌجَا حايت  قف خ ف حا لظَم حٍت ٌٍاٌجَا ثٌ ٍتش   حرَتش؛ لتيثى   تى ست ٌ        

حاق ن ًحا  ذٍب ًحا  مري، ًاَ د حٍ ٌٍاٌجَا طٌ اًٍش  ا ش مب  قبن سَاستُ ا ااتم   

ن حا تتَ َارُ  ىل  ً  حافتتٌ     حإل تتوا     تتا خ تتت حا ا َتت  أً حخلانتتش حاتتيت  ا  وتتا، 

حملٍ ٌٍاٌجُ حا ا ي ا ا ً  ا لظَم  ح ش، م  خاا حاباث    طتي  ختا جُ اَاتٌن    

أ تت   لاصتتي حافتتٌ   حاتتيت ٍفتتل وا ثتتم ٍلكتتيها، ثتتم ٍلقتتن متت  خا تتا أناتتا ي ح  طينتتش،    

  تتا أن   تتوا  حافتت مش متت  ختتاا حافتتٌ   أمتتيًح مقفتتٌ ًح متت   لظتتَم  ح تتش  تت  ح             

  ٍتت  ؛ أه وتتا   وتتا  قتتٌ  ً  ٍتتش حا لظتتَم   ح ٌحجوتتش، ً ثبَتتد أ  تتان  ٌحجتت ي ًدتت  ي،  

ً  تتب ماٍتت ًح متت  ح   تتاطفني ح  طتتينني م تتى،  تتذا   تتان  تتأجَ  حافتتيح  حاتت ٍ    

هت نًا حستعح َجًَا ا لظتَم  ح تتش،  َتث ا بتد حافتتٌ   حافتافَش  ً ًح  تبريًح   ديٍتتي        

 . ى، ًل ٍ ًح   حس با ش ق ن غري ح    نيأناا  لا  ح      ى      ملط قا
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 :موخل إىل ماضاع صوولصسا

ػطح اٱضٖاب مل ٜعس قاصطًا ع٢ً ايؿعٌ ٱظٗاض عسٚا١ْٝ ايػًٛى ٚاعت٬ٍ ايؿهط ايصٟ َ

ٜػصٜ٘، َٚا ٜٓتر عُٓٗا َٔ صٛض ايكتٌ ٚايتسَري، ٚيهٔ أضش٢ ٖصا املػطح َتاسًا ملؿاٖس 

، ٚدصب املتًكنيايتؿاصٌٝ، ٚإؾطاظ ايهأَ، ٚتأظِٜ ايصطاع،  عطضأنجط عُكًا يف 

، ٜٚؿّػط شيو "اجملٗٛز ايصٟ ٜبصي٘ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ز٠ ٚإبطاظٖاٚايتعبري عٔ املٛاقـ املتعس

ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ملعاؾ١ اٱضٖاب يف َػاؾ١ َٛضٛع١ٝ َٔ ايتؿػري ٚايتشًٌٝ أنجط َٔ 

تربظ ٖٓا ايك١ُٝ اٱضغاي١ٝ َٔ "بح َطاَني سٝح  "،(1)٘املػاؾ١ ايع١َٝٓ يتػط١ٝ ٚقٛع

اط١ ضَع١ٜ يًع٬ق١ بني ا٭ططاف اتصاي١ٝ آي١ٝ إىل ايبشح عٔ املع٢ٓ ايصٟ ٜؿّهٌ ٚغ

"، ٚيهٔ "صٓاع١ أٟ َع٢ٓ ٫ تتٛقـ عٓس ايبّٝٔ َٓ٘، ٚإمنا إىل املػترت، ٚتبك٢ (2)ا٫تصاي١ٝ

"; يصا ناْت ايػُٝٝا١ٝ٥ (3)ع١ًُٝ تؿػريٙ َعكس٠ تتعًل بايؿِٗ، ٚأٜطًا اؿهِ ٚايتكِٝٝ

بني ايساٍ ٚاملسيٍٛ مماضغ١ َعطؾ١ٝ قصس١ٜ ٫غتٓطام ايع١َ٬ ايصاَت١ عجًا عٔ املع٢ٓ 

، ٖٚٛ َا ٜعهؼ "ايع٬ق١ بني اٱزضاى ٚاملع٢ٓ (4)ٚايس٫ي١، ثِ تٛظٝؿٗا يًشهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤

"; ست٢ أصبشٓا بؿعٌ ايػُٝٝا١ٝ٥ (5)يتؿػري املجريات اييت ٜتًكاٖا اؾُٗٛض َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

ات ٚايؿٝؿطات "ْعٝـ يف عامل َٔ ايع٬َات، ٫ٚ ميهٓٓا ؾِٗ أٟ ؾ٤ٞ إ٫ّ بٛغاط١ اٱؾاض

ا، ٚ"٫ تعترب ع٬َات إ٫ّ ُ"، ٚتتدص َٓٗا ؾهٌ ايهًُات ٚايصٛض ٚغريٖ(6)اييت تّٓعُٗا

ًُّٗا َع٢ٓ، ٫ٚ تهٕٛ ايع٬َات زاي١ إ٫ّ سني ْطبطٗا بأؾهاض "، ٜٚععظ شيو (7)عٓسَا م

ّٛض َٔ إٔ "ايػُٝٝا٤ عًِ ْكسٟ ٫ ٜعين ؾكط تبازٍ ايع٬َات ضُٔ ايٓؿاط ا٫تصايٞ،  ايتص

"، (8)ٌ ٖٞ ع١ًُٝ إْتاز املع٢ٓ ٚتساٚي٘ ٚاغت٬ٗن٘ ٚنؿـ ا٫ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًؿ٘ب

َٔ إٔ "ايع١َ٬ مل تعس ؼٌُ ايس٫ي١  ٖٚٛ َا ٜؿري إيٝ٘ ض٫ٕٚ باضخ 

"، (9)ؾكط، بٌ أصبشت ايس٫٫ت تٴسضى بهٝؿ١ٝ اؾتػاهلا يتدسّ َصاحل َع١ٓٝ يف اجملتُع

٥ٌ اٱع٬ّ ٫ تكّٛ بسٚض قاٜس يف بٓا٤ املع٢ٓ، بٌ ٖٞ أزا٠ عط١ٜٛ ٚتبعًا يصيو ؾإٕ "ٚغا

."(10)٭ْع١ُ ٚمجاعات تعهؼ يف تعبريٖا اٱع٬َٞ منطًا ٚفا٫ً قسزًا يًػٝطط٠

ٚغُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ مبا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ع٬َات ٚضَٛظ ٚإؾاضات; تتذاٚظ ايؿشٛصات 

طا٠٤ ٚؼًٌٝ َا ٖٛ َطاز ٖٚٛ املع٢ٓ، ايبصط١ٜ ملا ٖٛ َؿاٖس َٔ تأ٬َت ٚاْطباعات إىل ق

"، ٚبايتايٞ (11)"ؾايصٛض٠ ٫ تعٗط ؾكط ايؿ٤ٞ املسضى بٌ أٜطًا تعٗط ع١ًُٝ اٱزضاى ْؿػٗا

نإ اٱغكاط اٱٜسٜٛيٛدٞ َٔ خ٬ٍ ايصٛض٠ َتاسًا يتُطٜط أؾهاض َٚعتكسات ٖٞ أنجط 

ح ب٘ أٚ َطُط عٔ عُكًا َٔ تًكا١ٝ٥ املؿٗس، ٚتعبريًا عُا ٖٛ َػهٛت عٓ٘ ب٬ قصس َصّط



 

 

134 

ططٜل اغتبطإ ايٓٛاٜا ايؿه١ًٝ ٚايؿ١ٝٓ يًع١َ٬، ٚا٭ب١ٝٓ ايعُٝك١ اييت تٓطًل َٓٗا 

 باغتدساّ ضَٛظ شات ز٫ي١

ٚأٟ صٛض٠ متّجٌ ع١َ٬ هلا َٝع٠، ٚمتٓح ْؿػٗا ايتأٌٜٚ، ٚتطغٌ َعٗا اٱؾاضات، ٚقبٌ إٔ 

; ؾإشا نإ بصط١ٜايصٛض٠ يػ١  ْبسأ بكطا٤تٗا عًٝٓا إٔ مرتّ صُتٗا، ؾايًػ١ اييت تتهًُٗا

ايٓص حيٌُ نًُات هلا َع٢ٓ; ؾايصٛض٠ هلا أيـ َع٢ٓ، ٖٚصا ٜعين أْٓا ٫ ْػتطٝع اتٗاَٗا 

، ٚأًٜا  ناْت َطاَني ايصٛض ٚتعسز قٓٛاتٗا ٚتٛقٝتٗا، (12)أٚ َهاؾأتٗا بأٟ َع٢ٓ قسز

سف يف ظٌ ب١٦ٝ إ٫ّ أْٗا "ت٪زٟ غطضًا اتصايًٝا إقٓاعًٝا َكصٛزًا ٜتٛد٘ مٛ مجٗٛض َػتٗ

ضَٛظ ُا ا اـطابٞ ُٖدسي١ٝ متٛز غطابات َتٓٛع١; أٟ إٔ ايًػ١ ٚايصٛض٠ يف اغتدساَٗ

"، ٖٚٛ َا (13)تعرب عٔ تٛدٗات ٚأؾهاض أٜسٜٛيٛد١ٝ يًذُاعات املٓتذ١ يًدطاب ٞؼٌُ َعاْ

ٜ٪نس ع٢ً إٔ "ايصٛض٠ ٫ متّجٌ عٓصطًا قاٜسًا يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، بٌ ب٪ض٠ يًصطاع 

"، نُا تػع٢ (14)ض، َٚٝسإ يًٓعاٍ اٱٜسٜٛيٛدٞ، ٚيٝػت فطز ْػل داَسٚايتٓاق

"تػطٜب ضغا٥ٌ َؿّؿط٠ يًك٣ٛ امل١ُٓٝٗ، ٚغطعإ َا تتشٍٛ تًو ايطغا٥ٌ  ايصٛض٠ أٜطًا إىل

"، نُا ٜصؿٗا ايصشؿٞ َٝؿاٍ غريٕ، قا٬ً٥: "يكس ؼٛيٓا (15)إىل ساي١ إؾٗاض إٜسٜٛيٛدٞ

ّٛض   ". (16)إ٫ َا ٜطاز تصٜٛطٙإىل َطآ٠ قّطؾ١; ٭ْٓا ٫ ْص

 أهمية الدراسة: -
صٛض٠ اٱضٖاب مل تعس عؿ١ٜٛ يط١ٜ٩ ايؿاعًني يف ساي١ اغتعطاض يًشطٛض، ْٚؿٛش ايٛصٍٛ، 

ٚتٛثٝل ايبطـ ٚاٱدطاّ ٚايتسَري، ٚمل تعس أٜطًا تٛثٝكًا ملا دط٣، أٚ ػاٚظًا عُا ٖٛ َأيٛف 

ا َع نٌ شيو أصبشت ٖصٙ َٚػتكط يف سٝا٠ اٱْػا١ْٝ َٔ قِٝ َٚؿرتنات، ٚيهٓٗ

ايصٛض٠ ؼٌُ ز٫٫ت، ٚضَٛظًا، ٚضغا٥ٌ، ٫ ميهٔ ؾصًٗا عٔ غٝاقٗا املعًٔ يًؿعٌ، ٫ٚ 

أٜطًا ايؿهط اٱٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايؿاعٌ، ٚبايتايٞ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ يف ١َُٗ إؾٗاض 

عسز٠، يٮؾهاض، ٚاملعتكسات، َٔ خ٬ٍ غُٝٝا١ٝ٥ إحيا١ٝ٥ يط١ٜ٩ املؿٗس َٔ دٛاْب َت

ٚؾا١ًَ، ٚتؿػري ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بني َهْٛات٘، ٚأٖساؾ٘، ٚص٫ًٛ إىل قطا٠٤ ايصٛض٠ 

ٍٕ ٚسكا٥ل ْٚتا٥ر شات تأثري عُٝل يف اػاٙ ٚغًٛى املتًكٞ ٖٚٞ َجك١ً مبا ؾٝٗا َٔ َعا

يكس تطى تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ َؿاٖس َطٚع١ يف شانط٠ اٱْػا١ْٝ; ؾًِ ٜهٔ ايكتٌ 

سٝح أضؾؿت  ضت٘، أٚ َأيٛؾًا يف ططٜكت٘، ٚإمنا نإ َؿٗسًا كٝؿًا،اعتٝازًٜا يف صٛ

ايصانط٠ صٛضًا يعسٚا١ْٝ ٚٚسؿ١ٝ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ ِٖٚ ٜكتًٕٛ ضشاٜاِٖ ا٭بطٜا٤ 
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 ـزاع"ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ اٱؾٗاضا٭زٚضٖا يف غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚ
 زضاغ١ نٝؿ١ٝ

سطقًا، ٚمطًا، ٚضًَٝا بايطصاص، ثِ غش٬ً يف ايؿٛاضع، ٚأؾٗطٚا َع ؾعًِٗ اٜسٜٛيٛدٝا 

ِٗ َٚٛاقؿِٗ، ٚترّبض أؾعاهلِ، ٚتُٗٝٔ ع٢ً أؾهاضِٖ َٚطدعٝاتِٗ اييت تػّصٟ تٛدٗات

عكٛهلِ، ٚبايتايٞ مل تهٔ ايصٛض٠ يًكتٌ، ٚغًب سل اٯخطٜٔ يف ايعٝـ ٚاؿٝا٠، ٚيهٓٗا 

أٜطًا تبعح بطغا٥ٌ ٚز٥٫ٌ ٚضَٛظ عٔ َٓٗذِٗ، َٚعتكسِٖ، ٖٚٞ أخطط َٔ ايكتٌ ْؿػ٘; 

ٚغ١ًٝ أخط٣ يطؾع سني ٜهٕٛ اٱؾٗاض ٚغ١ًٝ يهػب املعٜس َٔ املتعاطؿني، ٚػٓٝسِٖ، ٚ

.ايؿعاضات، ٚتًٜٛٔ اؿكا٥ل، ٚايتُعٗط أَاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بايك٠ٛ ٚايكسض٠

ٛيٛدٞ يس٣ ٜاٱؾٗاض اٱٜسزٚضٖا يف ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تبسٚ غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚ

–تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ دسٜط٠ بايسضاغ١; ٭غباب نجري٠، أُٖٗا أْٗا ايسضاغ١ ايٛسٝس٠ 

اييت ػُع ايػُٝٝا١ٝ٥ نعًِ، ٚايصٛض٠ نُُاضغ١،  -باسحعػب اط٬ع اي

ٚا٫ٜسٜٛيٛدٝا نؿهط، ٚاٱضٖاب نػًٛى، ٚشيو يف َٛضٛع عًُٞ ٚاسس ي٘ أبعازٙ 

َٚؿرتنات٘ يف ايٛصـ ٚايتشًٌٝ ٚايتٓب٪; بٗسف ؾِٗ ٚتكسٜط َا ٖٛ نأَ َٚػترت يًطغاي١ 

ٍ ايصٛض٠ يف إٜصاٍ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ، َٔ خ٬ٍ اغتػ٬ ٜٓؿطٖااٱع١َٝ٬ اييت 

َععُٗا ، أيـ َاز٠ إع١َٝ٬ ٚزعا١ٝ٥ ًَٜٛٝا 90ضغايت٘ ٚأؾهاضٙ، سٝح "ٜبح ايتٓعِٝ 

ّٛ َٛقع اْرتْت  2600ض٠ ع٢ً ؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ، ٜٚطتبط ب٘ أنجط َٔ َص

أيـ  200تعتُس ع٢ً ايصٛض٠ ايجابت١ ٚاملتشطن١ يف قتٛاٖا، ٜٚكطأ ضغا٥ٌ ايتٓعِٝ 

% َٔ 80َتعسز٠، ٚجيّٓس ايتٓعِٝ  ٞؾل َعٗا صٛض ؼٌُ ز٫٫ت َٚعاَْػتدسّ ًَٜٛٝا َط

أتباع٘ عرب ؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ، سٝح ناْت ايصٛض٠ أسس أِٖ ٚغا٥ٌ 

"، ٖٚٛ َا ٜ٪نس أ١ُٖٝ أخط٣ يًسضاغ١ يف داْب ايصٛض٠ عٓس زاعـ اييت مل (17)ايتذٓٝس

٫٫ت ٚضَٛظًا ٚع٬َات تهٔ فطز٠، أٚ قاٜس٠، ٚإمنا َ٪ثط٠، ٚؼٌُ يف أسؿا٥ٗا ز

تتطًب ايتٛقـ عٓسٖا، ٚنؿؿٗا، ٚتكطٜبٗا إىل ٚاقع١ٝ املؿٗس، َع إؾٗاض خًؿٝاتٗا 

 .ايؿهط١ٜ اييت تكتات عًٝٗا

 الدراسات السابقة: -
"ايصٛض٠ يس٣ زاعـ َٚس٣ تٛظٝؿٗا عرب تٜٛرت"  عٔ (18)ّ(2017 ،زضاغ١ )احملٝا نؿؿت

يؿٝسٜٛ عرب تٜٛرت، ٚأمناطٗا ٚٚظٝؿتٗا، َٔ كاطع املطبٝع١ اغتدساّ اؿػابات ايساعؿ١ٝ 

يف اؿػابات ايساعؿ١ٝ ٚاؿػابات ا٭خط٣ اي١ُٖٝٛ اييت  ايصٛض٠ املتشطن١خ٬ٍ ؼًٌٝ 

سػاب غٛا٤ يًُٓتُني يساعـ أٚ املتعاطؿني  200مت اختٝاضٖا عؿٛا٥ًٝا، ٚايبايؼ عسزٖا 

قتٌ ا٭قباط املصطٜني ًُٞ سطم ايطٝاض َعاش ايهػاغب١، َٚٝعٗا، ٚاختاض ايباسح ؼًٌٝ ؾ
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يف يٝبٝا، ٚشيو َٔ ظا١ٜٚ ؾ١ٝٓ يف املْٛتاز ٚاؾطاؾٝو، ٚقطا٠٤ ايػٝٓاضٜٛ َٔ داْيب 

 ايػُٝٛيٛدٝا ٚاملٝسٜٛيٛدٝا. 

 املتشطن١ ىل عسز َٔ ايٓتا٥ر، أبطظٖا: اغتدساّ ٚتٛظٝـ ايصٛض٠إٚخًصت ايسضاغ١ 

ايتٛسـ ٚايصبح, نُا  عًُٝاتاييت تعٗط  خاص١ تًوٚنجاؾتٗا يف اؿػابات ايساعؿ١ٝ، 

ع٢ً أْٗا يػ١ َٓع١ُ َٚؿرتن١,  املتشطن١ إٔ اؿػابات ايساعؿ١ٝ تتعاط٢ َع ايصٛض٠

إىل داْب ايٓص،  ايًكط١سٝح تػتػٌ قسضتٗا يف تصعٝس اـطاب ايجٛضٟ، َٔ خ٬ٍ ٚضع 

نُا أظٗطت َكاطع ايؿٝسٜٛ بإٔ يس٣ زاعـ قرتؾني يف اٱعساز ٚايتصٜٛط ٚاملْٛتاز; َٚا 

ْ٘ َٔ ػٗٝعات إْتاد١ٝ عاي١ٝ أؾب٘ بإْتاز ٖٛيٝٛز، ٖٚٛ َا تطى أثطًا يف اغتكطاب ميتًهٛ

 ايؿباب ٚاملكاتًني يصؿٛؾٗا.

عٔ "ايتػط١ٝ  (19)(ٚتٓاٚيت زضاغ١ )

ايبصط١ٜ ٭ظ١َ  اي٬د٦ني ا٭ٚضٚب١ٝ ع٢ً َٛاقع ايصشـ ا٫يهرت١ْٝٚ زٜط ؾبٝػٌ ا٭ملا١ْٝ 

إٕ إٕ ايسٚي١ٝ ا٭َرين١ٝ"; بٗسف َكاض١ْ ا٭طط املط١ٝ٥ املػتدس١َ يف ايصٛض اٱخباض١ٜ ٚغٞ 

٭ظ١َ اي٬د٦ني يف أٚضٚبا َٔ َػتٜٛات أغًٛب١ٝ ٚز٫ي١ٝ، سٝح اغتدسَت ايسضاغ١ املٓٗر 

ٓتا٥ر إىل إٔ ايصٛض٠ َٓؿٛض٠ يف صشـ ع١ٓٝ ايسضاغ١، ٚخًصت  278ايهُٞ يتشًٌٝ 

ضنعت يف صٛضٖا ع٢ً اؾاْب اٱْػاْٞ َٔ َعاْا٠  َرين١ٝصشٝؿ١ غٞ إٕ إٕ ا٭

ملا١ْٝ ع٢ً إبطاظ اي٬د٦ني، ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو ضنعت ايصٛض يف صشٝؿ١ زٜط ؾبٝػٌ ا٭

غًط١ ايكإْٛ يف ايتعاٌَ َع اي٬د٦ني، ٚشيو ضزًا ع٢ً غٝاغ١ املػتؿاض٠ ا٭ملا١ْٝ أْػ٬ٝ 

 َرينٌ يف ايرتسٝب باي٬د٦ني.  

ايع٬ق١ بني ايًػ١ ٚايؿهط يف خطاب تٓعِٝ "زاعـ" اٱضٖابٞ،  (20)(2017، ٚزضؽ )ايسنإ

َػتدسًَا املٓٗر ايتشًًٝٞ ايتساٚيٞ يع١ٓٝ َٔ خطابات اٱع٬ٕ ٚبٝاْات ايتأغٝؼ اييت 

ّ, ٚنؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ خطاب ايتٓعِٝ 2014-2013أطًكٗا تٓعِٝ "زاعـ" َابني 

١ ايًػ١ٜٛ يف َكا١َٚ ثكاؾ١ ايتػٝري، ٚػاٌٖ ٜتُّجٌ يف مستني ض٥ٝػٝتني، ُٖا: أ٫ًٚ ايععي

املػاؾات بني ايٓص ٚايٛاقع، ٚبني ايسٜٔ ٚايٛاقع, ٚايجاْٞ ايت٬عب ايًػٟٛ، َٔ خ٬ٍ 

ّٛد٘ يؿ١٦  أغايٝب املهط ٚاـسٜع١ باملتًكٞ، َٚٔ شيو ا٫غتُاي١ ايعاطؿ١ٝ يف اـطاب امل

 ـًٛز ا٭بسٟ.    ايؿباب، ٚسج٘ ع٢ً اؾٗاز، ٚاختصاض ايططٜل مٛ اؾ١ٓ، ٚا

آثاض  (21)(ٚتٓاٚيت زضاغ١ )

ض ٚاستؿاظ ايكاض٨ باـرب ايصشؿٞ، سٝح اغتدسَت ايسضاغ١ ايصشاؾ١ املصٛض٠ ع٢ً تعّط



 

 137 

 ـزاع"ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ اٱؾٗاضا٭زٚضٖا يف غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚ
 زضاغ١ نٝؿ١ٝ

طايبًا داَعًٝا، ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ  ١ْٛ151 َٔ املٓٗر ايتذطٜيب يع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َّه

يصشؿ١ٝ املتص١ً باـرب ايصشؿٞ هلا تأثري نبري ع٢ً تصنط املعًَٛات ٚا٫ستؿاظ ايصٛض ا

%، يف سني إٔ ايصٛض غري املتص١ً باـرب ايصشؿٞ هلا تأثري 62بٗا َٔ قبٌ ايكطا٤ بٓػب١ 

%، أَا ايصٛض املٓؿٛض٠ بسٕٚ ْص 17.5قسٚز ع٢ً تصنط املعًَٛات ٚا٫ستؿاظ بٗا بٓػب١ 

%، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ؾطٚض 20.5سضاغ١ مبعًَٛاتٗا بٓػب١ خربٟ ؾكس استؿعت ع١ٓٝ اي

ايسضاغ١ َٔ إٔ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ هلا تأثري نبري ع٢ً اختٝاض ايكاض٨ يًكص١ اٱخباض١ٜ اييت 

ٜطغب بكطا٤تٗا أ٫ًٚ، نُا إٔ سذِ ايصٛض٠ املطؾك١ َع اـرب عاٌَ َِٗ يف اختٝاض اـرب 

رب١ٜ املصٛض٠ ٚؾِٗ َػعاٖا ٚز٫٫تٗا بؿهٌ يكطا٤ت٘، نصيو اغتٝعاب ايكطا٤ يًُطاَني اـ

أنرب. 

ب١ٝٓ خطاب تٓعِٝ "زاعـ" ايػٝاغٞ  (22)(2017 ٚآخطٕٚ، ٚسًًت )ل٤٬ َهاٟٚ،

ٚايؿهطٟ ٚاٱع٬َٞ، َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ نٝؿٞ ـطاب تػع١ َٔ ضَٛظ ايتٓعِٝ، ٚمناشز 

ذتٗا ايسضاغ١ َٔ إْتاز امل٪غػات ايتابع١ ي٘, ٚميهٔ إمجاٍ مسات ٖصا اـطاب اييت اغتٓت

ع٢ً املػت٣ٛ ايؿهطٟ يف غٝاغ١ اٱغطا٤, َٔ خ٬ٍ تكسِٜ خطاب طٛباٟٚ َجايٞ عٔ أضض 

اـ٬ؾ١, ٚخطاب َٗسٟٚ أخطٟٚ ٜػكط أسازٜح ْٗا١ٜ ايعَإ ٚامل٬سِ ع٢ً ايتٓعِٝ, نُا 

اعتُس ايتٓعِٝ يف خطاب٘ اٱع٬َٞ ع٢ً اغرتاتٝذ١ٝ ايرتغٝب يف ايتذٓٝس ٚايتعب١٦ َٔ خ٬ٍ 

خطاب املع١ًَٝٛ، ٚاغرتاتٝذ١ٝ ايرتٖٝب َٔ خ٬ٍ ْؿط َكاطع قطع ايط٩ٚؽ، تهطٜؼ 

ٚايكتٌ، ٚايتسَري، نصيو أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ  ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ َٔ إٔ "زاعـ" 

 ٜعتُس ع٢ً إبطاظ خطاب٘ ع٢ً أْ٘ زٚي١ ٚيٝؼ تٓعًُٝا.

عـ ٚايتٓعُٝات ، املعاؾ١ ايبشج١ٝ ٚايتٓعري١ٜ ٫غتدساّ زا(23)(2017 ،تٓاٍٚ )ْٝاظٟٚ

، باغتدساّ املٓٗر ايهٝؿٞ يتشًٌٝ َا ْٴؿط َٔ عٛخ ٚتكاضٜط ا٫دتُاعٞاٱضٖاب١ٝ يٲع٬ّ 

ّ إىل عاّ  2000َٚ٪يؿات بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ عٔ تًو ايتٓعُٝات; بس٤ًا َٔ عاّ 

عجًا َٚ٪يؿًا، ٚنؿؿت ايسضاغ١ عٔ اغتػ٬ٍ "زاعـ"  61ّ، ٚتطُٓت ايع١ٓٝ 2016

غرتاتٝذ١ٝ ايسعا١ٜ يًتٓعِٝ غب٬ًٝ يف اّ اؾسٜس بٓػب١ نبري٠ دسًا، َتدصًا َٔ يٲع٬

إٜصاٍ ض٩ٜت٘ ٚأؾهاضٙ، ٚػٓٝس أتباع٘، ٚاغتسضاز ايؿباب، ٚايتشطٜض ع٢ً ايعٓـ، 

ٚدصب اٯ٫ف َٔ املكاتًني يف اـاضز يتًكٞ ايتسضٜب اٱضٖابٞ يف ايعطام ٚغٛضٜا، إىل داْب 

رتاتٝذ١ٝ ايرتغٝب يف خطاب٘ يتععٜع قسضت٘ يف ايتأثري ايٓؿػٞ غااغتدساّ تٓعِٝ "زاعـ" 

أنجط َٔ أٟ دٛاْب أخط٣، ٚغاعس ع٢ً شيو اغتدساّ ايصٛض ايجابت١ ٚاملتشطن١ اييت 
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ٜتٝشٗا اٱع٬ّ اؾسٜس يف ؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ يًرتغٝب يف ا٫ْطُاّ إيٝ٘، 

 ٚاغتعطاض قٛت٘.

١ْٝ عٔ "قطا٠٤ اؾُٗٛض يًصٛض٠ يف ايصشـ زضاغ١ َٝسا (24)(2016 ٚقّسّ )ايصبٝشٞ،

املطبٛع١ ٚايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ؾٝٗا"، َعتُسًا ع٢ً ْعط١ٜ ا٫غرتاتٝذٝات ايطَع١ٜ يف تؿػريٖا 

ملؿّٗٛ اٱزضاى ايبصطٟ يًصٛض٠ ايصشؿ١ٝ يس٣ ايكطا٤، َػتدسًَا أزا٠ ا٫غتبا١ْ يف مجع 

َؿطز٠ مت  474بًؼ تعسازٖا  املعًَٛات يع١ٓٝ َٔ قطا٤ ايصشـ ايػعٛز١ٜ يف َس١ٜٓ ايطٜاض

 غشبٗا اغتٓازًا ع٢ً املػتٜٛني ايتعًُٝٞ ٚايٛظٝؿٞ.

ٚخًصت ايسضاغ١ إىل إٔ قطا٤ ايصشـ ايػعٛز١ٜ ٜتؿاعًٕٛ َع ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ بصٛض٠ 

َ٪ؾطًا مت تصٓٝؿٗا إىل  19(، ٚمت قٝاغٗا َٔ خ٬ٍ 4.00/ 3.22عاي١ٝ بًؼ َتٛغطٗا )

ط، ٚايٓعط٠ ايعا١َ يؿدصٝات ايصٛض٠، ؿِٗ ٚايتصّنمخػ١ قاٚض، ٖٞ: دصب ا٫ْتباٙ ٚاي

ٚايطبط بني ايصٛض٠ ٚايٓص ايصشؿٞ، ٚؼكٝل ايتٛظٝـ املٗين يًصٛض٠، ٚؼًٌٝ عٓاصط 

ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ، نُا إٔ َػت٣ٛ زاؾع١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ مٛ قطا٠٤ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ عاٍ 

١ٝ تؿّهٌ أ١ُٖٝ يس٣ (، ٖٚٛ َا ٜ٪نس إٔ ايصٛض٠ ايصشؿ4.00/ 3.36دسًا بًؼ َتٛغطٗا )

 ايكطا٤ ٚشات ضغاي١ اتصاي١ٝ َ٪ثط٠.

أبعاز أٜسٜٛيٛدٝا اـطاب اٱع٬َٞ يتٓعِٝ "زاعـ"، ٚشيو  (25)(2015 ٚعح )ايطادٞ،

ع٢ً َػت٣ٛ ايٛغ١ًٝ، ٚاـطاب، ٚايًػ١، ٚايصٛض٠، َعتُسًا ع٢ً املٓٗر ايهٝؿٞ يف 

بٴعس ايرتنٝيب، ثِ ايبعس ايتشًٌٝ ايػُٝٝٛيٛدٞ يًدطاب اٱع٬َٞ، ٚشيو ع٢ً َػت٣ٛ اي

سطم َعاش  ٖات ٖٞؾٝسٜٛث٬ث١ ايس٫يٞ، ثِ ايبعس ايتساٚيٞ، َٔ خ٬ٍ ع١ٓٝ مشًت 

ٚايطٖٝٓتني ايٝاباْٝتني، ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ  ،ايهػاغب١، ٚقتٌ ا٭قباط املصطٜني

 خطاب زاعـ اٱع٬َٞ ٜعتُس ع٢ً ايٛغ١ًٝ ا٫يهرت١ْٝٚ أنجط َٔ غريٖا،  ٚع٢ً ايجٓا١ٝ٥

ٚايتطاز يف احملت٣ٛ: َجٌ "امل٪َٕٓٛ ٚاجملاٖسٕٚ" ٚ"ايصًٝبٕٝٛ ٚاملطتسٕٚ", ٚع٢ً ضَع١ٜ ايًػ١ 

ٚز٫٫تٗا، َجٌ َا محً٘ عٓٛإ ؾٝسٜٛ ايطٝاض ايهػاغب١ "ؾؿا٤ ايصسٚض"، ٚخًص ايباسح 

يت تّطٚز ملٓعَٛت٘ ايؿهط١ٜ يإٔ خطاب ايتٓعِٝ خطاب زعا٥ٞ َؿبع با٭ٜسٜٛيٛدٝا ا

 ٜٔ اػاٖات َ٪ٜس٠ هلا.ٚايعكا٥س١ٜ، ٚتهٛ

عٔ "سطب ايصٛض٠: قطا٠٤ يف ايطغا٥ٌ اٱع١َٝ٬  (26)(2015، ٚغعت زضاغ١ )َطِٜ ٚسٝس

املٓتكاٙ عٔ تٓعِٝ  َٚكاطع ايؿٝسٜٛ ع١ٓٝ َٔ ايصٛض ايصشؿ١ٝ َطُٕٛ يساعـ" إىل ؼًٌٝ

"زاعـ"، سٝح خًصت ايسضاغ١ إىل تهجٝـ "زاعـ" يًصٛض٠ ايصاز١َ اييت تبسٚ ؾٝٗا 
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ٚٚسؿ١ٝ ٚاْتكاًَا، إىل داْب ايصٛض٠ ايٓؿع١ٝ يتطدِٝ ا٭سساخ ٚتػًٝط ايط٤ٛ  أنجط عٓؿًا

عًٝٗا; بٗسف إٜصاٍ ضغاي١ غٝاغ١ٝ َع١ٓٝ، َٔ خ٬ٍ ضَٛظ َع١ٓٝ شات َػع٣ يف ططٜك١ 

  ايكتٌ، ٚايتعصٜب، ٚايطَٛظ ا٭خط٣ يف ايًبؼ ٚاؾػس.

 التعليق على الدراسات السابقة:  -
ك١ عرررسزًا َرررٔ ايٓترررا٥ر ٚامل٪ؾرررطات شات ايع٬قررر١ مبٛضرررٛع  أظٗرررطت َطادعررر١ ايسضاغررر١ ايػررراب 

 ايسضاغ١، أُٖٗا:  

ٜسٜٛيٛدٝا ٚا٭ ايصشؿ١ٝ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايصٛض٠ تػرياتمب اييت عٴٓٝتايسضاغات  ْسض٠ -1

يف َٛضٛع عًُٞ ٚاسس، ٖٚٛ َا حيػب هلصٙ ايسضاغ١ يف قاٚيتٗا إبطاظ تًو  ٚاٱضٖاب

١ٝ; ؾايػُٝٝا١ٝ٥ ٚز٫٫تٗا ايطَع١ٜ ٚص٫ًٛ إىل املع٢ٓ شات بٓا٤ ايطغاي١ اٱع٬َاملتػريات أثٓا٤ 

ع٢ً ع٬ق١ َباؾط٠ بايصٛض٠ اييت تٓكٌ  نػًٛىٜسٜٛيٛدٝا، ٚاٱضٖاب اضتباط ٚثٝل با٭

نجريًا َٔ تؿاصًٝ٘، ٚمجٝع تًو املتػريات يف ١َُٗ َتعا١َٓ َٚعُك١ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ 

 ٔ َٛاقـ ٚتٛدٗات ع٢ً أنجط َٔ صعٝس.اـطابٞ ٚايبصطٟ يتًو ايطغاي١، َٚا تجريٙ َ

ايػُٝٝا١ٝ٥  ايتدصصات ايع١ًُٝ اييت تٓاٚيت عٔ تعسز ايػابك١ ايسضاغات نؿؿت -2

إع٬ًَٝا ٚأزبًٝا ٚؾهطًٜا; َا أتاح تٓٛعًا ٚثطا٤ً  ٜسٜٛيٛدٝا ٚاٱضٖابٚا٭ ايصشؿ١ٝ ٚايصٛض٠

تػريات ٚا٭ٖساف عًًُٝا سٍٛ نجري َٔ املؿاِٖٝ ٚاملساخٌ ايٓعط١ٜ، إىل داْب تعسز امل

 ، ٖٚٛ َا أؾاز َٓ٘ ايباسح يف زضاغت٘.ٚاملٓاٖر املػتدس١َ يف تًو ايسضاغات

يف اؿػابات ؼًٌٝ ايصٛض٠ املتشطن١ )ايؿٝسٜٛ( تٓاٚيت زضاغ١ َػاعس احملٝا  -3

ٚشيو َٔ ظا١ٜٚ ؾ١ٝٓ )اٱعساز، ايػٝٓاضٜٛ، ايتصٜٛط، اٱخطاز،  ع٢ً تٜٛرت،  ايساعؿ١ٝ

، ٚمل قطا٠٤ ايػٝٓاضٜٛ َٔ داْيب ايػُٝٛيٛدٝا ٚاملٝسٜٛيٛدٝاُا تٛقؿت عٓس املْٛتاز،....(، ن

تصٖب إىل املعين ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايهأَ يف ايصٛض٠، بُٝٓا زضاغ١ ايباسح تٓاٚيت ايصٛض٠ 

اييت بجٗا ايتٓعِٝ، إىل داْب ايتشًٌٝ ايػُٝٝا٥ٞ هلا،  -ٚيٝؼ َكاطع ايؿٝسٜٛ-ايصشؿ١ٝ 

 ٚنؿـ أبعازٖا ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ.

اعتُست زضاغ١ َطِٜ ٚسٝس ع٢ً َٓٗر ؼًٌٝ املطُٕٛ يف قطا٠٤ ايصٛض٠ ٚٚصـ  -4

ضَٛظٖا، ٚيٝؼ املٓٗر ايػُٝٝٛيٛدٞ ايصٟ ٜعس أنجط عُكًا يف ؼًٌٝ ايصٛض٠ )ايساٍ، 

املسيٍٛ، ايس٫ي١، املع٢ٓ(، إىل داْب أْٗا مل تطبط زضاغتٗا مبتػري ا٫ٜسٜٛيٛدٝا نؿهط 

   انتؿت بايعاٌَ ايػٝاغٞ يف قطا٠٤ ايصٛض٠ ايساعؿ١ٝ.      تػصٜ٘ مج١ً َٔ ايعٛاٌَ، ٚإمنا 
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 مشكلة الدراسة: -
تؿري أزبٝات ايسضاغ١ إىل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ بني ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ نُُاضغ١، 

ٜسٜٛيٛدٝا نؿهط ٜػصٟ تًو املُاضغات، ٖٚٛ َا أنست عًٝ٘ ْتا٥ر ايسضاغات ٚا٭

ع٬َات ايها١َٓ يف ايصٛض٠; بس٤ًا َٔ دطز ايػابك١ يًتشًٌٝ ايػُٝٛيٛدٞ َٔ اغتٓطام اي

َسي٫ٛتٗا ٚز٫٫تٗا َٚعاْٝٗا، ٜٚعّبط عٓ٘ باؾاْب ايتكطٜطٟ، ٚٚص٫ًٛ إىل إؾٗاض ا٭ؾهاض 

اييت تعّبط عٓٗا، ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًؿٗا ٚتتشهِ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬َات، 

 ٜٚعّبط عٓٗا باؾاْب ايتطُٝين يًصٛض٠.

اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ عٔ أْؿطت٘ ٚعًُٝات٘ اٱضٖاب١ٝ ضزٚز ايصشؿ١ٝ ايصٛض  أثاضتٚقس 

تٛظٝـ زاعـ يًصٛض٠ نأزا٠ يًصطاع َع ؾعٌ عامل١ٝ ع٢ً أنجط َٔ صعٝس، ٚؼسٜسًا 

يتُطٜط َٛاقـ ٚتٛدٗات ٚضغا٥ٌ َع١ٓٝ يتكًٌٝ ايططض، أٚ ايتربٜط عًٝٗا اٯخط، أٚ املعاٜس٠ 

ضًُٓا عٔ أؾهاضٙ، ٚيٝؼ تعّبط ايتٓعِٝ  دعًٗايت ي٘، سٝح ميجٌ ايصطاع دٖٛط ايع٬َات اي

َعُكًا غُٝٝا٥ًٝا فطز ْػل تكطٜطٟ داَس يتًو ايع٬َات، ٖٚٛ ايبعس ايصٟ ٜتطًب ؼ٬ًًٝ 

ع٢ً ْٛع ا٭ٜسٜٛيٛدٝا  ; ٚص٫ًٛ إىل ايتعطفيف ايبشح عٔ تًو ايع٬َات ٚػصٜط ز٫٫تٗا

ا١ٜٚ سامل١، أّ ثٛض١ٜ تربض اييت تكـ خًـ أؾهاض زاعـ، َٔ نْٛٗا أٜسٜٛيٛدٝا طٛب

 غًٛنٗا ايعٓٝـ ٚص٫ًٛ يػاٜتٗا َٔ اؿهِ ٚايػٝطط٠. 

ايتػا٩ٍ ايتايٞ: َا ايع٬َات اييت  ٔيصا ميهٔ ؼسٜس َؿه١ً ايسضاغ١ يف اٱداب١ ع

ٜسٜٛيٛدٝا تٓعِٝ زاعـ، َٚا ا٭ اييت ْؿطٖاأظٗطت ز٫٫ت شات َع٢ٓ يف ايصٛض ايصشؿ١ٝ 

 اييت تكـ خًـ أؾهاضٙ؟.

داف الدراسة:أه -
 تػع٢ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل ؼكٝل ث٬ث١ أٖساف ض٥ٝػ١، ٖٞ:  

تٓعِٝ  اييت ْؿطٖاايتعطف إىل غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ )ايساٍ، املسيٍٛ، ايس٫ي١(  -1

 زاعـ اٱضٖابٞ.

تٓعِٝ زاعـ اييت ْؿطٖا ايهؿـ عٔ ا٭ؾهاض اييت تطُٓتٗا ايصٛض ايصشؿ١ٝ  -2

 اٱضٖابٞ.

 ا٫ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًـ أؾهاض تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ. إؾٗاض ْٛع -3
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 ـزاع"ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ اٱؾٗاضا٭زٚضٖا يف غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚ
 زضاغ١ نٝؿ١ٝ

 تساؤالت الدراسة: -
 ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:  ٔيف ض٤ٛ املؿه١ً ايبشج١ٝ; ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تػع٢ يٲداب١ ع

 ايتػا٫٩ت اـاص١ باٱطاض ايٓعطٟ:  -أ٫ًٚ

تٜٛات َا املكصٛز بػُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ، َٚهْٛاتٗا، ٚع٬قاتٗا، َٚػ -1

ؼًًٝٗا؟  

ٜسٜٛيٛدٝا ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ، ٚمساتٗا، ٚأغايٝبٗا، ٚاػاٖاتٗا، أَا َؿّٗٛ  -2

 ٚٚظا٥ؿٗا؟

َا املٓطًكات ايؿهط١ٜ يتٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ؟ -3

 ايتػا٫٩ت اـاص١ باٱطاض ايتطبٝكٞ: -ثاًْٝا

 ٞ؟تٓعِٝ زاعـ اٱضٖاب اييت ْؿطٖاَا ايس٫٫ت ايػُٝٝا١ٝ٥ يًصٛض ايصشؿ١ٝ  -1

 َا ا٭ؾهاض ايط١ُٝٓ اييت محًتٗا ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ يتٓعِٝ زاعـ؟ -2

 ٜسٜٛيٛدٝا اييت عّبط عٓٗا تٓعِٝ زاعـ َٔ خ٬ٍ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ؟َا ْٛع ا٭ -3

مصطلحات الدراسة: -
ٜٚكصس بٗا ايع٬َات ايها١َٓ يف ايصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ٜبجٗا تٓعِٝ زاعـ عٔ  ايػُٝٝا١ٝ٥:

.يف غٝام ؼًًٝٞ إزضانٗا ٚتأًٜٚٗاميهٔ ت شات َع٢ٓ أْؿطت٘، ٚؼٌُ ز٫٫

ٜٚعين ا٭ؾهاض اييت ٜطٚز هلا تٓعِٝ زاعـ يًتعبري عٔ اٜسٜٛيٛدٝت٘  ٜسٜٛيٛدٞ:اٱؾٗاض ا٭

ّٛم هلا يهػب املعٜس َٔ ا٭تباع، َٚٛاد١ٗ خصَٛ٘. اييت ٜ٪َٔ بٗا، ٜٚساؾع عٓٗا،   ٜٚػ

 

 :()صإلطيل صو  ري ولولصسا -

 الصورة الصحفية:  سيميائية -أواًل
ٚايصٛض٠ نٌ ،(27)ايْٝٛا١ْٝ ايًؿع١، ٚتؿتل َٔايػُٝٝا١ٝ٥ تعين ع١َ٬

، ٚغُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ٖٞ ايع٬َات ايها١َٓ يف (28)تكًٝس متجًٝٞ فػس أٚ تعبري بصطٟ َعاز

، سٝح تبشح يف (29)اغت٬ٗنٗاإىلٚص٫ًٛيًتساٍٚثِ ططسٗاايس٫ي١،ايصٛض٠ ٱْتاز
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ايس٫ي١ ٚأْػاقٗا ٚنٝؿ١ٝ تهْٛٗا ٚيٝؼ ؾكط يف ايع١َ٬ ْؿػٗا، أٚ ايع٬ق١ املُتس٠  ؾطٚط

; ؾايصٛض٠ يػ١ بصط١ٜ تعتُس ع٢ً ايطَٛظ غري ايًؿع١ٝ يف تٛصٌٝ (30)بني ايساٍ ٚاملسيٍٛ

ز٫٫تٗا، ٚتعتُس أٜطًا ع٢ً ؾِٗ ايع٬ق١ بني ا٭ؾٝا٤ نُا ٖٞ يف ايٛاقع، َٔ خ٬ٍ ْعاّ 

 .(31)َؿ١َٛٗ ْٞهلا َعأَ ايع٬َات جيعٌ 

، ا٭ٍٚ يٮيػين ايػٜٛػطٟ ؾطزٜٓاْس زٚ (32)ٖٚٓاى منٛشدإ يتشسٜس ايع١َ٬ يف ايصٛض٠

، سٝح ٜط٣ يف منٛشد٘ ايجٓا٥ٞ إٔ ايع١َ٬ تتهٕٛ غٛغٛض

املع٢ٓ املؿّٗٛ  ٜعّبط عٔ ؾهٌ ايع١َ٬ احملػٛؽ، َٚسيٍٛ  َٔ زاٍ 

، ٚايجاْٞ ْطدع إيٝ٘، ٚتػ٢ُ ايع٬ق١ بني ايساٍ ٚاملسيٍٛ ز٫ي١ايصٟ 

ايصٟ قّسّ  يًؿًٝػٛف ا٭َرينٞ تؿاضيع غاْسضظ بريؽ 

ُٳّجٌ ُٴ ٖٚٛ ايؿهٌ ايصٟ تتدصٙ ايع١َ٬، ٚتأٌٜٚ  ،منٛشدًا ث٬ثًٝا يؿِٗ ايع١َ٬، ٖٞ: اير

، ٚاملٛدٛز٠ ٖٚٛ ؾ٤ٞ ٜتدط٢ ٚدٛز ايع١َ٬ إىل تؿػريٖا، ٖٚٛ املع٢ٓ ايصٟ ؼسث٘ ،ايع١َ٬

 سٝح ٜ٪زٟ ايتؿاعٌ بني ٖصٙ ايعٓاصط إىل غريٚض٠ املع٢ٓ. 

إٔ ايصٛض٠ ضغاي١، ٖٚصٙ ايطغاي١ سا١ًَ يطغاي١  بُٝٓا ٜط٣ ض٫ٕٚ باضت 

ا٥س ٚايكِٝ ثا١ْٝ ٜػُٝٗا أغطٛض٠، أٟ ْػكًا ز٫يًٝا تٛاصًًٝا َطتبطًا بايٓػل ايؿهطٟ ايػ

ٚايس٫٫ت اييت ٜٓتذٗا ٖصا ايٓػل، سٝح تتهٕٛ ايصٛض٠ َٔ زاٍ )مسعٞ( َٚسيٍٛ 

)َؿّٗٛ(، ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايع١ًُٝ ْػكًا غُٝٛيٛدًٝا أٚيًٝا، ٚعٓس ؼٌٜٛ ايصٛض٠ إىل ع١ًُٝ 

ز٫ي١ٝ يف ا٫غتعُاٍ تػ٢ُ ْػكًا غُٝٛيٛدًٝا ثاًْٝا ٚتصبح ا٭غطٛض٠ يػ١ ثا١ْٝ تتهًِ بٗا 

 .(33)عٔ ا٭ٚىل

تسٍَااييت بٝٓٗا ٚبني ٜك١ْٝٛا٭: )ايع١َ٬(34)أْٛاع َٔ ايع١َ٬، ٖٞث٬ث١متٝٝعٚميهٔ

ٚاـطا٥طايبٝا١ْٝٚايطغّٛايصٛضإيٝ٘، َجٌَا تؿريقانا٠; أٟ ؼانٞعًٝ٘ تؿاب٘ أٚ

ضابط غبيب; ؾهٌ َسيٛهلاٚبنيبٝٓٗااييتٖٚٞاٱؾاض١ٜ(ٚ)ايع١َ٬ٚاجملػُات،ٚايُٓاشز

ايٓاض، ٚز٫ي١ ايػّٝٛ ع٢ً املطط، ٚاضتؿاع ع٢ًايسخإَجٌ: ز٫ي١ا ٜػرتعٞ ا٫ْتباٙ َ٪ؾط،َ

; يًس٫ي١ ع٢ً َا ٖٛ ايطَع١ٜا٫صط٬س١ٝ( أٚسطاض٠ اؾػِ ع٢ً املطض، ٚ)ايع١َ٬

، َعني اصط٬حٚؾلايٓاؽَٔفُٛع١عًٝ٘اتؿلَاَٛدٛز، ٚتؿػريٙ بٓا٤ً ع٢ً

 املطٚض.إؾاضات قانا٠، َجٌأٟعًٝ٘تسٍَاٚبنيبٝٓٗاٚيٝؼ

 (ا٭ٍٚ): (35)ٚايع١َ٬ ٖٞ ا٫صط٬ح املطنعٟ يف ايػُٝٝا١ٝ٥، ٖٚٞ ع٢ً َػتٜٛني

مبا١ٖٝ ايع١َ٬، أٟ ٚدٛزٖا ٚطبٝعتٗا ٚع٬قتٗا باملٛدٛزات ا٭خط٣  ٢عْٓطٛؾٞ; أٟ ٜٴأ
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بؿاع١ًٝ ايع١َ٬  ٢ٓعتساٚيٞ بطامجاتٞ، ٜٚٴ (ايجاْٞ)اييت تؿبٗٗا أٚ اييت ؽتًـ عٓٗا، ٚ

ٚتٛظٝؿٗا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ، َٚٔ َٓطل ٖصا ايتكػِٝ لس إٔ ايػُٝٝا١ٝ٥ اػٗت اػاٖني 

ّٗس يصيو  ٫ ٜٓاقض أسسُٖا اٯخط، ا٭ٍٚ حياٍٚ ؼسٜس َا١ٖٝ ايع١َ٬ ٚزضؽ َكَٛاتٗا َٚ

تؿاضيع بريؽ، ٚا٫ػاٙ ايجاْٞ ٜطنع ع٢ً تٛظٝـ ايع١َ٬ يف ع١ًُٝ ايتٛاصٌ ْٚكٌ 

 عًَٛات ٚقس اعتُس ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً َك٫ٛت زٚ غٛغٛض. امل

: أٜكْٛٞ ٜتعًل بايتكًٝس (36)عسٜٔ يف َهْٛٗا ايػُٝٝا٥ٞ، ُٖاتأخص ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ بٴٚ

ايتُجًٝٞ اجملػس أٚ ايتعبري ايبصطٟ املعاز ايصٟ ٜؿري إىل احملانا٠ اـاص١ بها٥ٓات أٚ 

يبعس ايتؿهًٝٞ فػسًا يف أؾهاٍ َٔ أؾٝا٤ )ٚدٛٙ، أدػاز، طبٝع١، سٝٛاْات،...(، ٚا

صٓع اٱْػإ ٚتصطؾ٘ يف ايعٓاصط ايطبٝع١ٝ ٚتطان١ُٝ ثكاؾ١ٝ َٔ ػاضب أٚزعٗا )أثاخ، 

ثٝاب، عُاض٠، أيٛإ، خطٛط، أؾهاٍ،...(، ٜٚهٕٛ املتػري َٔ ٖصٜٔ ايبعسٜٔ ٖٛ ايصٟ 

ايتشًٌٝ حيسز املع٢ٓ، ٜٚػاعس ايػُٝٝا٥ٞ ع٢ً تتبع آثاضٙ، َٚٔ ثِ ٜتِ ا٫ْتكاٍ َٔ 

ايػُٝٝا٥ٞ إىل ع١ًُٝ ايتأٌٜٚ، ٚايبشح عٔ ايع٬َات املطدع١ٝ، ٚايطغا٥ٌ املؿؿط٠، ٚفٌُ 

 املكاصس املباؾط٠ ٚغري املباؾط٠.  

 يديولوجيا الصورة الصحفية: أ -ثانيًا
ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٖٞ َطدعٝات ش١ٖٝٓ تتهٕٛ َٔ فُٛع١ أؾهاض َٚؿاِٖٝ ٜ٪َٔ بٗا ايؿطز، 

ٚاقع٘ ا٫دتُاعٞ، ٚظٗطت عٓسَا أصبشت أؾعاٍ اٱْػإ ٚعكً٘  ٜٚرتمجٗا إىل غًٛى يف

ٜسٜٛيٛدٝا ٫ تكـ عٓس سسٚز ا٭غ١ً٦، ٚإمنا تتدط٢ ع١ًُٝ َٛضع تػا٩ٍ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭

اٱزضاى إىل ايتٓبٝ٘ ٚؼطٜو ايك٣ٛ زاخٌ اؾُاع١ اييت متجًٗا املعتكسات ا٫دتُاع١ٝ، 

"، (37)َؿطٚع ؾعٌ ٚتأثري ٫ َؿطٚع ؾِٗ ٚتؿهريٚبايتايٞ ؾإٕ "ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ؾًػؿ١ َػًك١ ٚ

ٜكّٛ ع٢ً ايتأٌَ ٚا٫غتٓتاز ٚايتعُِٝ ٚايتذطٜس ٚاملكاض١ْ يف  (َعطيف)ٚهلا ٚدٗإ، ُٖا: 

ٌ ايٝكني ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ ٫ ٜتدص أسهاَ٘ ٚميّج (اعتكازٟ)إط٬م أسهاَ٘، ٚ

. (38)با٫غتس٫ٍ ايعكًٞ أٚ ايتشكل ايتذطٜيب

ٜسٜٛيٛدٝا، ٚشيو ٜعٛز إىل ايعطف إٔٛ طٛب٢ ٚإَا إٔ تهٕٛ ٚنٌ ؾهط٠ إَا إٔ ته

ايتاضخيٞ ايعاّ، ؾايطٛب٢ ٖٞ ايتؿهري ايصٟ ٜطٜس متّجٌ املػتكبٌ ٚاغتشطاضٙ، أَا 

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ؾٗٞ ايتؿهري ايصٟ ٜٗسف إىل اغتُطاض اؿاضط نُا ٖٛ عًٝ٘، ؾايًٝرباي١ٝ 

أٜسٜٛيٛدٝا يف ايكطٕ ايتاغع  صبشتأناْت طٛب٢ يف ايكطٕ ايجأَ عؿط يف أٚضٚبا، ثِ 

ٜسٜٛيٛدٝا، إ٫ّ إٔ ايباسجني ٜطٕٚ إٔ ، ٚضغِ تعسز ايتصٓٝؿات شات ايع٬ق١ با٭(39)عؿط
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 يٮْع١ُايتصٓٝـ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٜٓتٗٞ إىل أٜسٜٛيٛدٝا غٝاغ١ٝ، سٝح تبسأ ثٛض١ٜ يف ايتربٜط 

ٜٛيٛدٝا سان١ُ ٜسأأٚ اؾُاعات، َٚٓشِٗ َعٜسًا َٔ ايؿطع١ٝ يف ايكبٍٛ، ثِ تتشٍٛ إىل 

إٔ  ، ٜٚط٣ طَٛػٕٛ  (40)بعس بًٛؽ زعاٜتٗا َٚؿطٚعٗا غس٠ اؿهِ

ممجًٝات ميهٔ  اٱٜسٜٛيٛدٝا َع٢ٓ يف خس١َ ايػًط١، ٜٚطاٖا ؾاضنًٛف 

 ، بُٝٓا ٜؿري َاْٗاِٜ(41)ايرب١ٖٓ ع٢ً إغٗاَٗا يف ع٬قات ايػًط١ ٚايػٝطط٠ يف اجملتُع

ٛدٝا متّجٌ املٓتر ايؿهطٟ يًذُاعات اؿان١ُ عٓسَا تصبح إىل إٔ ا٭ٜسٜٛي 

يف تؿهريٖا َٗت١ُ اٖتُاًَا َطنعًا َٚطتبطًا بٛضعٗا، عٝح ٫ تعٛز قازض٠ ع٢ً ض١ٜ٩ 

 .(42)سػاؽ بايػٝطط٠اٱ تؿكس َعٗااؿكا٥ل اييت قس 

ٚمتّجٌ ٚغٝطًا ضَعًٜا تػتدسَ٘ اؾُاعات ٚايك٣ٛ  ،(43)ٚايصٛض٠ ٖٞ زًَٚا ع١ًُٝ ؾهط١ٜ

املدتًؿ١ ٱعطا٤ َع٢ٓ قسز بؿإٔ َا ٜسٚض سٛهلا، َٔ خ٬ٍ "ؼٌٜٛ ا٭ؾهاض إىل ساي١ 

"، (44)صطاع عرب ايطَٛظ شات ايؿشٓات ايس٫ي١ٝ املتأثط٠ با٭طط ايع١َٝٓ ٚاملٛضٛع١ٝ يٮسساخ

ٚبايتايٞ "َٔ ميًو ايكسض٠ ع٢ً املٓاٚض٠ بايصٛض٠ ٚايتشهِ يف إْتادٗا ٚتػٜٛكٗا ٜػتطٝع 

 ".(45)ـ يصاؿ٘إزاض٠ املٛاق

ٚغُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ٫ تػتٓس يف ٚاقع اؿاٍ إىل َٓع١َٛ ثابت١ َٚٓٗر عًُٞ خاص ٚقسز، 

اييت ٜسٜٛيٛدٝا ا٭ٚ يًُتًكٞ ٚإمنا تصٖب إىل ؾِٗ ز٫٫ت ايصٛض٠ َٔ َٓعٛض ايتؿػري ايصاتٞ

، (46)اٜػكط عًٝٗا ايٛاقع ايجكايف ٚايرتانِ املعطيف ٚاـرب٠ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗثِ ، ٜ٪َٔ بٗا

ٚسٝجُا تٛدس ايع١َ٬ يف ايصٛض٠ تٛدس ا٭ٜسٜٛيٛدٝا; إش يٝػت ٖٓاى مث١ ع٬َات قاٜس٠; 

 يفايٓعط  عُٝل٭ٕ ايع٬َات متاضؽ ع١ًُٝ اٱقٓاع بؿهٌ َػتُط َٚٓعِ، ٚتػاعسْا ع٢ً ت

ٚضغِ أْٓا ْعٝـ يف عامل تعزاز ؾٝ٘ ايع٬َات املط١ٝ٥، إ٫ّ إٔ تًو ، (47)ا٭ؾٝا٤ ٚا٭ؾهاض

 .(48)ٜسٜٛيٛدًٝاأايػُٝٝا٤ ت٪زٟ زٚضًا  ايصٟ ْعٝؿ٘; ؾإٕايٛاقع  َؿاِٖٝات سُٝٓا ؼسز ايع٬َ

عس ْعُٞ غٝاقٞ تطنٝيب : بٴ(49)ٚميهٔ ؾِٗ ع١َ٬ ايصٛض٠ ٚؾل ث٬ث١ أبعاز ض٥ٝػ١، ٖٞ 

عس ز٫يٞ ٜسضؽ ع٬ق١ ايع١َ٬ ٜٓعط يف ب١ٝٓ ايع١َ٬ زاخٌ ايصٛض٠ َٔ زٕٚ تؿػري، ٚبٴ

ت٣ٛ ايع٬َات، ٚايع٬قات ايكا١ُ٥ بٝٓٗا، ٚتؿػريٖا ٚتساٚهلا َٔ مبسي٫ٛتٗا أٟ ٜسضؽ ق

عس تساٚيٞ بطامجاتٞ ٜسضؽ ايص١ً بني ايع١َ٬ َٚٔ ٜتساٚهلا، زٕٚ ايٓعط إىل َٔ ٜتساٚهلا، ٚبٴ

 ٚحيسز ق١ُٝ ٖصٙ ايع١َ٬ َٔ خ٬ٍ َصًش١ َٔ ٜتساٚهلا. 

، ؾكط عًني ؾٝٗاٚايٛاقع إٔ قطا٠٤ ايصٛض٠ يٝػت ع١ًُٝ دطز يعٓاصطٖا، ٚغًٛى ايؿا

ٚيهٓٗا تبشح عٔ املسي٫ٛت اٱحيا١ٝ٥ يًع٬َات اييت تجريٖا، ٚدصٚضٖا ايجكاؾ١ٝ، ٚٚص٫ًٛ 
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ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ تعّبط عٓ٘، ٚايػًط١ املتشه١ُ ؾٝ٘، أٟ أْٗا تٓتكٌ َٔ َػت٣ٛ إىل ايٓػل ا٭

سٜٛيٛدٝا اييت إىل آخط َٚٔ ْػل إىل آخط، بس٤ًا َٔ ايساٍ ثِ املسيٍٛ ٚايس٫ي١ ٚص٫ًٛ إىل ا٭ٜ

، ٖٚٛ َا ٜعين إٔ غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ تتدط٢ بؿهٌ نبري ساي١ ايصٛض٠ (50)تكـ خًؿٗا

اجملطز٠ إىل ضَعٜتٗا ايها١َٓ، غٛا٤ً ايطَع١ٜ اٱزضان١ٝ املطتبط١ باملعطؾ١، أٚ ايطَع١ٜ 

، ٚسػب ٖصا املبسأ ؾإٕ املتًكٞ ٜكطأ ايصٛض٠ َٔ خ٬ٍ سٛاغ٘، (51)ايتُاث١ًٝ املتعًك١ باـرب٠

ٍٕ تتعًل بايب١٦ٝ اـاضد١ٝ، ٚيهٔ صريٚضات  ٖٚصٙ ايتذطب١ تعٚزٙ بكٛاعس يصٝاغ١ َعا

ا٫تصاٍ ايٛسٝس٠ ٚايؿطٜس٠ اييت ٜؿّهٌ ايؿطز دع٤ًا َٓٗا ٜٓعط إيٝٗا نُذُٛع١ َتساخ١ً 

 . (52)َٔ ايعٛاٌَ اٱضاؾ١ٝ اييت تعطٞ ؾه٬ً َعًٝٓا يًتأثري يف ايٛاقع

ٖٓاى َطسًتني يكطا٠٤ ايصٛض٠، ُٖا: املع٢ٓ إٔ  ٜٚط٣ ض٫ٕٚ باضخ 

اٱؾاضٟ، ٚميجً٘ )ايساٍ( املؿّٗٛ ايطبٝعٞ يٲؾاض٠، ٚ)املسيٍٛ( املؿّٗٛ ايصٖين يؿش٣ٛ 

ايطغاي١، ٚن٬ُٖا ٜعربإ عٔ املع٢ٓ ايعاٖط يًصٛض٠، ٖٚٓاى املع٢ٓ اٱحيا٥ٞ، ٜٚعين 

ططٜك١ تكسميٗا ٚتأطريٖا ايع٬ق١ بني اٱؾاض٠ ٚاملٛضٛع ٚايؿدص املؿػط َٚطغٌ ايصٛض٠ ٚ

 .(53)بططٜك١ تٛسٞ إىل ؾ٤ٞ َا

 نظرية االسرتاتيجيات الرمزية: 
ؼسز ْعط١ٜ ا٫غرتاتٝذٝات ايطَع١ٜ، نٝؿ١ٝ تؿاعٌ ايكاض٨ َع ايصٛض اييت ٜتِ عطضٗا 

با٭غًٛب ايٛاقعٞ، أٚ ايصٛض اييت ٜتِ عطضٗا با٭غًٛب ا٭قطب إىل املعاؾ١ ايتصٜٛط١ٜ 

: املع٢ٓ (54)ٚدطٚؽ ث٬ث١ أْٛاع َٔ تطمج١ َعاْٞ ا٭ؾٝا٤، ٖٚٞ ايٝس١ٜٚ، ٚسسز ٚٚضخ

ايٛدٛزٟ املازٟ: أٟ تكِٝٝ ا٭ؾٝا٤ باعتباضٖا سكا٥ل قسز٠ بسق١، ٚاملع٢ٓ ايصٟ ٜؿٛب٘ 

ايػُٛض: أٟ تكِٝٝ ا٭ؾٝا٤ نشكا٥ل حيتٌُ ٚدٛزٖا ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜطًل عًٝ٘ ايس٫ي١ 

 ؾٝا٤ نطَٛظ. ايطَع١ٜ، ٚاملع٢ٓ املرتابط: أٟ  تكِٝٝ ا٭

ؾإٕ ايكاض٨ عٓسَا ٜسضى إسس٣ ايصٛض اييت مت  ;(55)يٓعط١ٜ ا٫غرتاتٝذٝات ايطَع١ٜ ٚطبكًا

تكسميٗا بأغًٛب أقطب إىل املعاؾ١ ايتصٜٛط١ٜ اـٝاي١ٝ; ؾإٕ املع٢ٓ املطتبط بايصٛض٠  تتِ 

١ٜ تطمجت٘ نُع٢ٓ حيٌُ ز٫ي١ تتصٌ بأؾٝا٤ أخط٣، ٚبايتايٞ اعتباض تًو ايصٛض٠ صٛض٠ ضَع

، ٚإشا ناْت ٖٓاى صٛض٠ إٜطاس١ٝ -نايصٛض اييت متٮ نتب ا٭طؿاٍ-غري سكٝك١ٝ 

ٜتِ عطضٗا بأغًٛب ٚاقعٞ; ؾإٕ ايكاض٨ غٛف ٜسضى ايصٛض٠، ٜٚكّٛ برتمجتٗا باعتباض إٔ 

تًو ايصٛض٠ ؼٌُ َع٢ٓ قا٥ًُا يف ايٛدٛز، َٚٔ ثِ ميهٔ تصٓٝـ ٖصٙ ايصٛض٠ نصٛض٠ 

 -٘ ٚاقع١ٝ، أٚ ناْت أقطب إىل ايصٛض٠ اـٝاي١ٝٚاقع١ٝ، ٚإشا ناْت ٖٓاى صٛض٠ ؾب
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رتدِ باعتباضٖا ؼٌُ َػع٣ غاَطًا، ٖٚٛ ; ؾإٕ َٔ املُهٔ إٔ تٴ-نُا ٜسضنٗا ايكاض٨

َا قس ٜصٝب ايكاض٨ بايؿهٛى ٜٚتٛقـ عٔ َتابع١ ايصٛض٠ ايػاَط١ بعس إصابت٘ بتؿٜٛـ 

 شٖين ْتٝذ١ يػُٛضٗا. 

 اإلرهابي:  اإلشهار األيديولوجي لتنظيم داعش -ثالثًا
تعسزت املٓطًكات ايؿهط١ٜ اييت غًهٗا تٓعِٝ زاعـ يًٛصٍٛ إىل غاٜت٘ بإع٬ٕ اـ٬ؾ١  

املعع١َٛ، ٚازعا٤ تطبٝل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚغ١ًٝ 

، سٝح نإ (56)ٱؾٗاض أؾهاضٙ، ٚتععٜع غًطت٘، َٚطدعٝت٘، ْٚؿٛشٙ، ُٖٚٝٓت٘، ٚمتسزٙ

ِ ناؾًٝا يًتعبري عٔ ضَع١ٜ اـ٬ؾ١ َع نٌ صٛض٠ ٜبجٗا، بُٝٓا ناْت صٛض ؾعاض ايتٓعٝ

ٜسٜٛيٛدٝا ايتهؿري، نُا أظٗطت صٛض ا٫عتسا٤ ع٢ً ايٓػا٤ ايكتٌ ٚايتؿذري إؾٗاضًا ٭

ٚا٭طؿاٍ إع٬ًْا ٭ؾهاض ايعٓـ ٚايهطا١ٖٝ، نصيو صٛض اغتعطاض املكاتًني ٚٚغا٥ٌ 

حيًُْٛٗا إبطاظًا ٭ٜسٜٛيٛدٝا اؿؿس ٚايتأٜٝس  ْكًِٗ ٚأغًشتِٗ ٚايطاٜات ايػٛزا٤ اييت

ٚايسعا١ٜ املط١ًً، إضاؾ١ إىل صٛض اْتشاضٟ ايػٝاضات املؿدد١ ٱؾٗاض ؾهط٠ ايتذٓٝس اييت 

ا٭خط٣ يٓؿط  املصاٖب اؽصٖا ايتٓعِٝ ٚغ١ًٝ يتشكٝل أٖساؾ٘، ٚصٛض قتٌ ٚتعصٜب أبٓا٤

 .ٜسٜٛيٛدٝا تكػِٝ اجملتُع ع٢ً أغاؽ عكسٟأايطا٥ؿ١ٝ ضُٔ 

، َٚٔ شيو ايتربٜط (57)يكس اتػُت أٜسٜٛيٛدٝا زاعـ بامطاف املؿاِٖٝ ٚاملُاضغات تبعًا هلا

ملٓطًكاتٗا ايؿهط١ٜ سُٝٓا ناْت ايصٛض٠ ؾاٖس٠ ع٢ً اغتباس١ زَا٤ ا٭بطٜا٤ ع٢ً أِْٗ 

بُٝٓا  ،نؿاض، ٚايتٓاقض يف ايػًٛى سُٝٓا تٓكٌ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ تسَري زاعـ يٰثاض

ثاض تاضخي١ٝ يبٝعٗا، نُا اتػُت تًو ا٫ٜسٜٛيٛدٝا خط٣ سطاغ١ ايتٓعِٝ ٯتّٛثل ايصٛض٠ ا٭

بايتعاطـ يتشطٜو املؿاعط ٚإثاض٠ ٚدساْٝات اؿُاؽ ٚإضؿا٤ املؿطٚع١ٝ ٚنػب امل٪ٜسٜٔ 

، نصيو ؼكٝل املصًش١ املاز١ٜ دُٝؼ ؾٛيٞ نُا سصٌ يف صٛض٠ قتٌ ايط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ

عطا٤ ايبؿط١ٜ، إضاؾ١ إىل إٔ تًو ا٭ٜسٜٛيٛدٝا َٔ خ٬ٍ صٛض تٗطٜب ايٓؿط ٚا٫ػاض با٭

ناْت متتاظ عب ايػٝطط٠ ٚايتػًط ٚايػط٠ٛ يتععٜع املها١ْ ٚاهلٝب١ ٚايك٠ٛ نُا أظٗطت 

شيو صٛض اٱَعإ يف ايكتٌ بتكٝٝس ايطشاٜا بأغ٬ى َتؿذطات، ٚايطَٞ َٔ أغطح املٓاظٍ، 

 ٚاؿطم. ٚاٱغطام،

، َٚٔ شيو (58)ابٞ عس٠ أغايٝب ٱؾٗاض أؾهاضٖاٚاؽصت أٜسٜٛيٛدٝا تٓعِٝ زاعـ اٱضٖ

نُا أظٗطت شيو صٛض َكاتًٞ ايتٓعِٝ  ،أغًٛب ايرتغٝب ملُاضغ١ ايٓؿٛش ٚنػب ايكبٍٛ

أثٓا٤ ايسخٍٛ إىل املسٕ ِٖٚ ٜطؾعٕٛ ضاٜات ايٓصط، ٚأغًٛب ايرتٖٝب يًشصٍٛ ع٢ً اٱشعإ 
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ٛؾني، ٚأغًٛب اٱقٓاع نُا ٚثكت شيو صٛض ايكتٌ ٚدع ايط٩ٚؽ ٚمط ايطقاب ٚتعصٜب املٛق

يتػٝري ا٫عتكازات ٚاٯضا٤ ٚايػًٛى ٚايتؿهٝو يف ايجٛابت، َٔ خ٬ٍ ايصٛض اييت بجٗا 

ايتٓعِٝ عٔ فًؼ ؾٛض٣ زاعـ ٚايهتب ٚاملٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚأغًٛب املػا١َٚ يف 

ايتؿاٚض ع٢ً سػاب اٯخطٜٔ، َٔ خ٬ٍ ايصٛض اييت بجٗا ايتٓعِٝ عٔ غذٓا٤ أداْب 

اتِٗ يٲؾطاز عِٓٗ َكابٌ ؾس١ٜ نبري٠، إضاؾ١ إىل أغًٛب ايسعا١ٜ َٚػا١َٚ سهَٛ

 يتشػني صٛض٠ ايتٓعِٝ ٚعٓاصطٙ، َٔ خ٬ٍ ايصٛض اييت تعّبط عٔ ايؿذاع١ ٚا٫ْتصاض.

ٜسٜٛيٛدٝا تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ اػاٖني ض٥ٝػني يف ايتعبري عٔ أؾهاضٙ َٔ أٚأظٗطت 

ع١ًَٛ، ٜٚتطح شيو َج٬ً َٔ صٛض خ٬ٍ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ، ا٭ٍٚ َعطيف ٜتعًل بامل

ا٫ْتشاضٜني ايصٜٔ ٜبجِٗ ايتٓعِٝ بعس ايعًُٝات اٱضٖاب١ٝ، ٚا٫ػاٙ اٯخط عكا٥سٟ، َٔ 

خ٬ٍ إؾٗاض ا٭ؾهاض اييت ٜعتكسٕٚ أْٗا َٔ ايجٛابت ايس١ٜٝٓ، َجٌ ْؿط صٛض قتٌ املطتسٜٔ 

 عٔ بٝع١ اـًٝؿ١ املععّٛ.  

عـ عٔ ٚظٝؿتني أغاغٝتني، ُٖا ايٛظٝؿ١ ٚنؿؿت ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٭ٜسٜٛيٛدٝا زا

ايبٓا١ٝ٥، ٚتعين َا ٜطٝؿ٘ اؾع٤ يًهٌ، َٔ خ٬ٍ تهطٜؼ ايتٓعِٝ يصٛض ايسٚض ٚايبكا٤ 

ٚايتهاٌَ ٚايتٓػٝل َٚػت٣ٛ ايع٬قات، ٜٚعٗط شيو يف صٛض ايكتٌ اؾُاعٞ ٚاؿصاض 

ؼكٝل غًط١ ٚايتؿذري ٚايتسَري ٚايػيب اييت تعّبط عٔ أزٚاض دع١ٝ٥ تطاف إىل ايهٌ يف 

اـ٬ؾ١ املعع١َٛ، ٚايٛظٝؿ١ ا٭خط٣ َعٝاض١ٜ، ٚتعين َكاٜٝؼ اؿهِ ٚايتكِٝٝ ػاٙ 

املٛاقـ ٚايتٛدٗات ٚايتؿط٬ٝت اييت ٜتدصٖا ايتٓعِٝ، َٚٔ شيو َج٬ً صٛض ايتؿذريات 

 اييت ٚقعت يف أٚضٚبا  يكٝاؽ َس٣ متسز ايتٓعِٝ ٚاْتؿاضٙ.

عًٝٗا تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ يف تػص١ٜ أؾهاضٙ  ٚتتعسز أْٛاع ا٭ٜسٜٛيٛدٝات اييت ٜطتهع

ٚغًٛن٘، سٝح صٴّٓؿت ع٢ً أْٗا أٜسٜٛيٛدٝا ضدع١ٝ تسعٛ إىل ايتُػو باٯضا٤ ايكسمي١ 

، ٜٚربظ شيو يف إع٬ٕ ايتهؿري ٚايطز٠ ٚاؾع١ٜ ٚايؿس١ٜ ٚايػيب (59)ٚعسّ ػسٜسٖا

سٜٛيٛدٝا طٛبا١ٜٚ نُصطًشات تعّبط عٔ تًو ايطدع١ٝ، بُٝٓا ٜصّٓؿٗا ايبعض ع٢ً أْٗا أٜ

، ٜٚتطح شيو َٔ إع٬ٕ اـ٬ؾ١ املعع١َٛ، ٚايبٝع١، ٚايػًط١، (60)بعٝس٠ عٔ ايٛاقع

ٚايهطاَات، ٚنًٗا فطز أس٬ّ مل تصٌ إىل غاٜتٗا، نُا ٜصّٓؿٗا ايبعض اٯخط ع٢ً 

; ؼّطض ع٢ً ايػًٛى ايعٓٝـ َٔ ايكتٌ، ٚايتعصٜب، (61)أْٗا فطز أٜسٜٛيٛدٝا ثٛض١ٜ

  .ؿدٝذ، ٚايتسَري، ٚيٝؼ يسٜٗا َؿطٚع غٝاغٞٚايتؿذري، ٚايت
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 صإلطيل صومطبيقن ولولصسا:  -

 اإلجراءات املنهجية:  -أواًل
 ملو  حا  حسش: -1

تٓتُٞ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل مج١ً ايسضاغات ايٛصؿ١ٝ اييت تٗسف إىل "مجع املعًَٛات اي٬ظ١َ 

ٖصٙ ايسضاغ١ تٗسف إىل  "، ٚملا ناْت(62)ٱعطا٤ ٚصـ ٭بعاز أٚ َتػريات ايعاٖط٠ املسضٚغ١

غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚزٚضٖا يف اٱؾٗاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ زاعـ ف ع٢ً ايتعّط

ايصٟ ٜٗسف إىل ٚصـ ايٛاقع  ايهٝؿَٞٓٗذٗا ع٢ً ايبشح  ؾإْٗا اعتُست يف اٱضٖابٞ;

نُا ٖٛ, زٕٚ اغتدساّ اٱدطا٤ات اٱسصا١ٝ٥، أٟ زٕٚ ا٫عتُاز ع٢ً قٝاغات قسز٠ 

ضبطٗا ات، سٝح ٜعتُس ٖصا ايٓٛع َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ع٢ً "تصٓٝـ اؿكا٥ل ٚيًُتػري

ح ٚد٘ ٝ، ٚاغتدطاز امل٪ؾطات اييت تربٖٔ ع٢ً َع١ًَٛ َع١ٓٝ ٚتٛضبٝٓٗا ٫نتؿاف ايع٬ق١

  ."(63)ز٫يتٗا

  َلش حا  حسش: -2

اغتدسّ ايباسح أغًٛب ايع١ٓٝ اهلازؾ١، ٖٚٛ ا٭غًٛب ا٭نجط اغتدساًَا يف ايبشٛخ 

عػب  ايصٛض ايصشؿ١ٝ املٓؿٛض٠ عٔ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٜٞتٝح اختٝاض مبا هٝؿ١ٝ; اي

ع٢ً ٚصؿٗا ٚتؿػريٖا ٚؼًًٝٗا بؿهٌ  ٚايكسض٠، بأٖساف ايسضاغ١ ٚتػا٫٩تٗا اضتباطٗا

 .َعُل

َه١ْٛ َٔ أضبع صٛض ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ متّجٌ أِٖ ا٭سساخ اييت ع١ٓٝ  ٚاختاض ايباسح

سز٠، ٚناْت غببًا يف اْعكاز فًؼ ا٭َٔ ملٓاقؿتٗا ٚاغتصساض ٚقعت خ٬ٍ ؾرت٠ ظ١َٝٓ ق

قطاض بؿأْٗا; َا ٜعطٝٗا ق١ُٝ ٚأ١ُٖٝ عٔ َا غٛاٙ، ٚتؿٌُ تًو ايصٛض فا٫ت غٝاغ١ٝ، 

ٚعػهط١ٜ، ٚز١ٜٝٓ، ٚثكاؾ١ٝ، مبا ٜعازٍ صٛض٠ يهٌ فاٍ، نُا اختاض ايباسح املس٠ 

إىل  -1/7/2014ٍ ايؿرت٠ َٔ ايع١َٝٓ يًصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ خ٬

، ٚشيو يعس٠ اعتباضات، أُٖٗا: إع٬ٕ زاعـ يًد٬ؾ١ َٚا تطتب ع٢ً شيو 30/6/2015

اٱع٬ٕ َٔ عًُٝات إضٖاب١ٝ َتٛاص١ً قاّ بٗا ايتٓعِٝ يبػط ْؿٛشٙ ٚغٝططت٘ ٚتٗسٜسٙ 

 2014ايسٚيٞ، إىل داْب إع٬ٕ ايتشايـ ايسٚيٞ ملٛاد١ٗ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ يف غبتُرب 

زٚي١، نصيو تعاٜس ايٓؿاط اٱع٬َٞ يًتٓعِٝ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠، سٝح  77مبؿاضن١ 

، ٚشيو عػب 2017% يف 85، ثِ امػطت بٓػب١ 2015بًػت شضٚت٘ ايكص٣ٛ يف 
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، ٚتؿٌُ ع١ٓٝ ايصٛض يٮسساخ املٓؿٛض٠ (64)إسصا٥ٝات قٛات ايتشايـ ايسٚيٞ ضس زاعـ

 ملس٠ ايع١َٝٓ، َا ًٜٞ:عٔ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ ٚفا٫تٗا عػب ا

 اجملاٍ اؿسخ ايتاضٜذ ّ

 غٝاغٞ دُٝؼ ؾٛيٞ ا٭َرينٞ ايصشؿٞ َكتٌ 2014/ 19/8 1

 عػهطٟ  يطٝاض ا٭ضزْٞ َعاش ايهػاغب١سطم ا 2015/ 3/2 2

 زٜين قباط املصطٜني املدتطؿني يف يٝبٝأَ ا٭ 21َكتٌ  2015/ 18/2 3

 ثكايف َتشـ املٛصٌ تسَري آثاض 2015/ 26/2 4

 :حا ا َنأ ح    -3

ايتشًٌٝ  أزا٠ؼًٌٝ ايصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ ع٢ً  اعتُس ايباسح يف

يًتعّطف ع٢ً ايع٬َات ايعاٖط٠ ٚايها١َٓ يف تًو ايصٛض، ٚز٫٫تٗا، َٔ  ;ايػُٝٝٛيٛدٞ

 خ٬ٍ اـطٛات ايتاي١ٝ:

ٓٛع، ٚصـ ايصٛض٠ َٔ َصسضٖا، ٜٚؿٌُ: )املطغٌ، ايعٓٛإ، ايتاضٜذ، اي  

ايعٓاصط(.

، ٚتعين ايرتابط ٚايتؿاعٌ بني كتًـ َهْٛات )عٓاصط( املكاضب١ ايٓػك١ٝ 

 ، ٚتؿٌُ: ايٓػل َٔ ا٭ع٢ًايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ اييت ٜبجٗا ايتٓعِٝ عٔ أْؿطت٘

، َٚٔ شيو )أغباب ايتكاط ايصٛض٠، َٔ ايصٟ ٜطتبط بإْتاز ايطغاي١ ايبصط١ٜ

ٟ ٜطتبط بتػٜٛل ايصٛض٠ ايصٜكـ خًؿٗا، ٖسؾٗا(، ٚايٓػل َٔ ا٭غؿٌ 

; ؾ٬ ميهٔ إٔ ت٪ثط ايصٛض٠ قبٌ )ايتٛقٝت، ايتأثري(ٚايسعا١ٜ هلا، َٚٔ شيو 

ع٢ً اعتباض إٔ ا٭غؿٌ دع٤ َٔ ا٭ع٢ً. إْتادٗا

ٚتعين اجملاٍ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ املتعًل بايصٛض٠ املكاضب١ اٱٜهْٛٛيٛد١ٝ،  

١ ايصٛض٠ ٖٜٛايصشؿ١ٝ اييت ٜبجٗا ايتٓعِٝ عٔ أْؿطت٘، ٚتؿٌُ )

ٜٚؿٌُ: )غٓٔ ا٭ؾهاٍ إىل داْب اجملاٍ اـاضدٞ يًصٛض٠،  ٚخًؿٝاتٗا(،

ٚا٭يٛإ(.
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املكاضب١ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ، ٚتؿٌُ: ايع٬َات ايبصط١ٜ احملػٛغ١ )ايساٍ(،  

ٚاملؿ١َٛٗ )املسيٍٛ(، ٚايع٬َات ايبصط١ٜ اٱٜك١ْٝٛ )ايس٫ي١( ٚ)املع٢ٓ 

ايتكطٜطٟ ٚايتطُٝين(.

 اسة:نتائج الدر -ثانيًا
يًصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ عٔ عًُٝات٘: ايتشًٌٝ ايػُٝٝٛيٛدٞ

 :َكتٌ ايصشؿٞ ا٭َرينٞ دُٝؼ ؾٛيٞ -1

 

 ٚصـ ايصٛض٠: 

 : تٓعِٝ زاعـ.املطغٌ -

 : ضغاي١ إىل أَرينا.ايعٓٛإ -

 .2014/ 19/8: ايتاضٜذ -

 : صٛض٠ ؾٛتٛغطاؾ١ٝ شات بعس غٝاغٞ.ايٓٛع -

ٛض٠ أضبع١ عٓاصط ض٥ٝػ١، ايعٓصط ا٭ٍٚ: ًَجِ َٔ تٓعِٝ : ؼٌُ ايصايعٓاصط -

زاعـ ٜطتسٟ ٬َبؼ غٛزا٤ ٚميػو بطشٝت٘، ايعٓصط ايجاْٞ: آي١ قتٌ عباض٠ عٔ 

 دُٝؼ ؾٛيٞغهني يٓشط ايطأؽ عٔ اؾػس، ايعٓصط ايجايح: ايط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ 
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صشطا٤  َهتٛف ا٭ٜسٟ ٜٚطتسٟ غرت٠ اٱعساّ شات ايًٕٛ ايربتكايٞ، ايعٓصط ايطابع:

 َععٚي١ عٔ ايػهإ ست٢ ٫ ترتى أثطًا ملعطؾ١ َهإ اؾطمي١.

 املكاضب١ ايٓػك١ٝ:

 ايٓػل َٔ ا٭ع٢ً: 

 : أغباب ايتكاط ايصٛض٠ -          

ايتكطت ايصٛض٠ تٛثٝكًا يكتٌ أٍٚ ض١ٖٓٝ أدٓيب كتطـ يس٣ زاعـ َٓص تاضٜذ             

اي٫ٜٛات املتشس٠  ، ٚشيو ضزًا ع٢ً ايػاضات اييت ؾٓتٗا22/11/2012

ا٭َرين١ٝ ع٢ً َطانع ٚعٓاصط ايتٓعِٝ يف مشاٍ ايعطام، ٚأزت إىل َكتٌ 

عسز َٔ ايكٝازات، ٚضز٠ ؾعٌ أٜطًا ع٢ً ضؾض اٱزاض٠ ا٭َرين١ٝ يف عٗس 

ايط٥ٝؼ باضاى أٚباَا تكسِٜ ؾس١ٜ يٲؾطاز عٔ ايط١ٖٓٝ بعس ؾؿٌ قاٚي١ 

 ؼطٜطٙ يف ع١ًُٝ عػهط١ٜ.

 : خًؿٗأَ ٜكـ  -          

ٜكـ إع٬ّ تٓعِٝ زاعـ يف تصٜٛط سازث١ ايكتٌ ايٛسؿٞ، ٚاملعطٚف            

بإَهاْات٘ ايهبري٠ بؿطًٜا ٚؾًٓٝا; ٱٜصاٍ ضغايت٘ ايسعا١ٝ٥، ٚايتربٜط هلا; َا 

 .َٔ أنجط ايصٛض اْتؿاضًا يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايعامل١ٝ دعًٗا

 اهلسف:  -          

١ًٝ يًرتٖٝب، ْٚؿط ايهطا١ٖٝ، ٚإثاض٠ اـٛف ٚايؿعع، اغتدساّ اٱع٬ّ ٚغ          

ٚتصؿ١ٝ اؿػابات اييت مل ٜٓذح ايتٓعِٝ يف املػا١َٚ عًٝٗا َع اٱزاض٠ 

ا٭َرين١ٝ، إىل داْب تأظِٜ َٛاقـ تًو اٱزاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايساخٌ، 

ٚإع٬ٕ ايتشسٟ هلا، ٚاغتعطاض ايك٠ٛ اييت ٜعتكسٖا ايتٓعِٝ ٚغ١ًٝ يف 

امل٪ٜسٜٔ; بػض ايٓعط عٔ ايٓتا٥ر ايػ١٦ٝ اييت قس تًشل املٛاد١ٗ، ٚنػب 

 بتؿٜٛ٘ صٛض٠ اٱغ٬ّ. 

 ٌايٓػل َٔ ا٭غؿ:

 : ايتٛقٝت -

مت بح ايصٛض٠ بعس ؾرت٠ َٔ ايتكاطٗا، سٝح ناْت سازث١ ايكتٌ َػذ١ً 

ٚيٝػت َباؾط٠، ٖٚٛ أَط طبٝعٞ، نُا خطعت ع١ًُٝ ايتصٜٛط يًؿٝسٜٛ 
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اي١ٝ ايسق١; َا تتطًب بعض ايٛقت، ٜٚعٗط ايصٟ بج٘ ايتٓعِٝ يع١ًُٝ َْٛتاز ع

شيو يف تعسز ظٚاٜا ايًكطات، ٚتطمج١ َا ؼّسخ ب٘ ايصشؿٞ دُٝؼ ؾٛيٞ 

َٴطغًُا عٔ َٛاقـ سهَٛت٘، ٚزعٛت٘ يؿكٝك٘ ايصٟ ٜعٌُ طّٝاضًا بايتٛقـ عٔ 

ع١ًُٝ ايكصـ، إىل داْب تطمج١ ملا ؼسخ ب٘ ايكاتٌ َٔ تٛدٝ٘ ضغاي١ 

يتٛقـ عٔ قصـ املػًُني، ٚشيو قبٌ إٔ تتشٍٛ ٭َرينا ٚايط٥ٝؼ أٚباَا با

ايصٛض ايؿٛتٛغطاؾ١ٝ يع١ًُٝ ايكتٌ إىل اْتؿاض ٚاغع يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

 ٚؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ ؾٛض بح ايتٓعِٝ يؿطٜط ايؿٝسٜٛ.  

 :ايتأثري -

تتُّجٌ تأثريات ايصٛض٠ يف ايصس١َ اييت أسسثتٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، ضغِ 

تؿهٝو ؾٝٗا، يهٔ غطعإ َا ظٗط ايط٥ٝؼ باضاى أٚباَا قاٚي١ ايبعض اي

َعًكًا ع٢ً اؿازخ: "ايكتٌ صسّ ضُري ايعامل أمجع"، نُا تطنت ايصٛض٠ 

تأثريًا ًَُٗا يف غطع١ اؽاش قطاض عاملٞ بإْؿا٤ ايتشايـ ايسٚيٞ ضس تٓعِٝ 

زٚي١، ٚشيو بعس  77زاعـ بكٝاز٠ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرين١ٝ، َٚؿاضن١ 

 َٔ ْؿط صٛض٠ ايكتٌ املطٚع١، إىل داْب تٓسٜس فًؼ ا٭َٔ أغبٛعني

باٱمجاع يًشازث١ اييت ٚصؿٗا بر"ايكتٌ اؾبإ ٚايؿا٥ٔ"، ٚزعٛت٘ يٲؾطاز عٔ 

مجٝع ايطٖا٥ٔ ايصٜٔ حيتذعِٖ ايتٓعِٝ.   

 املكاضب١ اٱٜهْٛٛيٛد١ٝ:

 : ١ٜٖٛ ايصٛض٠ ٚخًؿٝاتٗا -

ايجكاؾ١ ٚايػٝاغ١ يف ؾهط تٓعِٝ عهػت َهْٛات ايصٛض٠ ٖٜٛتٗا ايتكاضب١ٝ بني 

زاعـ، ٚتأثري نٌ َُٓٗا يف اٯخط; ؾع٢ً ايبعس ايجكايف مل ٜهٔ اضتسا٤ ايػٛاز 

غ٣ٛ تعبري عٔ ايهطا١ٖٝ، ٚايػهني عٓٛإ يًعٓـ، ٚايًجاّ إخؿا٤ يًشكٝك١، 

ٚايكٝس غًب يًشط١ٜ، ٚايصشطا٤ املععٚي١ ضؾض يًتعاٜـ، أَا ْعطات ايكاتٌ 

ٛاض ٜػتعٝس ايجك١، أٚ ميٓح ؾطص١ اؿٝا٠ بػ٬ّ، سٝح ٚاملكتٍٛ ؾ٬ تٛسٞ ع

ناْت قبط١ ٜس ايكاتٌ َٔ عًٛ إؾاض٠ َتٓا١ٖٝ يف اٱشعإ بعس إٔ ؾاتت ؾطص١ 

املػا١َٚ، ٚامٓا٤ ايطش١ٝ تعبريًا َٓهػطًا عٔ ايٓٗا١ٜ املتٛقع١ يعسّ ايت٬قٞ 

ٛيت ثكاؾ١ ايجكايف قًُٝا ٚأخ٬قًا، ٖٚٛ َا غّص٣ ايبعس ايػٝاغٞ يًُؿٗس; سني ؼ

املٛت اييت حيًُٗا تٓعِٝ زاعـ إىل ضغاي١ ٚاضش١ ـصَٛ٘ ايػٝاغٝني ز٫ًٚ 

ٚسهَٛات، ٚاغتُطاضًا ؿاي١ ايصطاع املطٜط بني ايؿهط ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ ٚغًط١ 

ايعامل اييت تطٜس َٛادٗت٘، ٚتعط١ٜ أؾهاضٙ قبٌ غًٛن٘، ٚقطع ايططٜل ع٢ً 

 ُٖٝٓت٘ ْٚؿٛشٙ ٚغطٛت٘.  
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 :يٛإغٓٔ ا٭ؾهاٍ ٚا٭ -

تؿهٌٝ ايصٛض٠ ٜعتُس أغاغًا ع٢ً تٛاظٕ ايع٬َات اييت ؼتٜٛٗا ب٬ تؿتٝت 

يعٓاصطٖا، أٚ غُٛض يف َعٓاٖا، سٝح تعّبط َهْٛاتٗا عٔ قطا٠٤ عُٝك١ يٓٗا١ٜ 

َا دط٣، ٚيٝؼ ٚصؿًا ملا دط٣، ٖٚٛ ايبعس ايصٟ ْكٍٛ ؾٝ٘ َاشا تعين يٓا ايصٛض٠ 

اض إىل ايُٝني تعٗط ايصشطا٤ ؾه٬ً َٚطًُْٛا; ؾُهْٛات ايصٛض٠ َٔ ايٝػ

َهإ اؾطمي١، ٚايط١ٖٓٝ، ٚآي١ ايكتٌ، ٚايكاتٌ، ٖٚصا ايتؿهٌٝ ٜٛسٞ يٓا َع٢ٓ 

آخط ٖٚٛ إٔ صشطا٤ ايعطام غتهٕٛ َكرب٠ يهٌ ض١ٖٓٝ أَرينٞ أٚ غريٙ، ٚغٝتِ 

 قتً٘ بٛسؿ١ٝ يتصٌ ضغاي١ زاعـ يًعامل بعسّ ا٫قرتاب َٔ أضض٘.

ٌ أخط٣ ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ؾهًٗا; ؾايًٕٛ أَا أيٛإ ايصٛض٠، ؾكس محًت ضغا٥

نإ َؿابًٗا يًعٟ ايصٟ غبل  دُٝؼ ؾٛيٞايربتكايٞ يًعٟ ايصٟ اضتساٙ ايط١ٖٓٝ 

ٚإٔ اضتساٙ َعتكًٛ غٛاْتاْاَٛ ممٔ ظٗطٚا يًعامل بصات ايًٕٛ; َا ٜعطٞ إؾاض٠ إىل 

ٚإٕ تعسزت -تطأَ تٓعِٝ زاعـ َع أؾطاز تٓعِٝ ايكاعس٠، ٚإٔ اٱضٖاب 

ٜبك٢ َٓٗذ٘ ٚؾهطٙ ٚغًٛن٘ ٚاسسًا، نُا تأثطت ٖصٙ  -ٚمجاعاتَ٘ػُٝات٘ 

احملانا٠ بطبٝع١ يباؽ ايػذٓا٤ يف أَرينا ممٔ ٜٴشهِ عًِٝٗ بعكٛب١ اٱعساّ أٚ 

ايػذٔ َس٣ اؿٝا٠، ٖٚٓا إؾاض٠ إىل إٔ ايط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ نإ ٜسضى َصريٙ 

يًشه١َٛ  َػبكًا ملعطؾت٘ بس٫ي١ ايًٕٛ ايصٟ ٜطتسٜ٘، ٚإٔ ضغايت٘ ا٭خري٠

ا٭َرين١ٝ ئ تػّٝط َٔ قطاض قتً٘، بُٝٓا نإ ايًٕٛ ا٭غٛز يًكاتٌ متج٬ًٝ يعٟ 

زاعـ ايطمسٞ،  ٚناؾًٝا يًتعبري عٔ ثكاؾ١ املٛت ٚايهطا١ٖٝ اييت ؼًُٗا 

 عٓاصطٙ.

  :املكاضب١ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ

: ايع٬َات ايبصط١ٜ احملػٛغ١ )ايساٍ( 

ػهني اييت حيًُٗا عٓصط ايتٓعِٝ، نٌ اٱؾاضات اييت تطُٓتٗا ايصٛض٠ َٔ اي

ٚيباغ٘، ٚيجاَ٘، إىل داْب ططٜك١ دًٛؽ ايط١ٖٓٝ، ٚيٕٛ يباغ٘ ايربتكايٞ، ٜٚسٜ٘ 

املكٝستني، ٚعٝٓٝ٘ ايًتني ٫ تطٜسإ إٔ تطٜا ايٓٗا١ٜ.. نٌ شيو ايهِ احملػٛؽ َٔ 

ايع٬َات ايبصط١ٜ تعطٝٓا زا٫ً ٚاسسًا ٖٚٛ ايكتٌ. 

: املسيٍٛ(ايع٬َات ايبصط١ٜ املؿ١َٛٗ ) 

ظع ضأغ٘  دُٝؼ ؾٛي٫ٞ ميهٔ ؾِٗ ططٜك١ ايكتٌ ايٛسؿ١ٝ يًط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ 

ا٫ْتكا١َٝ ع٢ً ايػاضات ا٭َرين١ٝ اييت  عٔ دػسٙ، إ٫ّ يف غٝام ضز٠ ايؿعٌ

أصابت أٖساؾٗا يف صؿٛف تٓعِٝ زاعـ يف ايعطام، سٝح ناْت ايطغاي١ 
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ايػٝاغ١ٝ اييت ٜبعجٗا ايتٓعِٝ ٖٛ قاٚي١ إثاض٠ ايطأٟ ايعاّ  ا٭َرينٞ ع٢ً 

إزاضات٘، ٚتربٜط اؾطمي١ بأْٗا ضز٠ ؾعٌ ع٢ً قتٌ ا٭بطٜا٤ ممٔ ٜصؿِٗ ايتٓعِٝ; 

عٜس َٔ املتعاطؿني َع٘. بٗسف نػب امل

: ايع٬َات ايبصط١ٜ )ايس٫ي١( 

تؿاصٌٝ َؿٗس ايصٛض٠ ٚعٓاصطٖا تٛسٞ بٛدٛز )ع٬َات أٜك١ْٝٛ( َؿاب١ٗ 

٭سساخ إضٖاب١ٝ غابك١، سٝح نإ يباؽ ايط١ٖٓٝ ٚيْٛ٘، ٚايػهني ٚايكٝس 

املػتدسّ يف ع١ًُٝ ايكتٌ; نًٗا ع٬َات أٜك١ْٝٛ َؿاب١ٗ ملكتٌ ايط١ٖٓٝ 

بٍٛ دْٛػٕٛ ايصٟ قط٢ ستؿ٘ ظع ضأغ٘ ع٢ً ٜس تٓعِٝ ايكاعس٠ يف  ا٭َرينٞ

، بُٝٓا ناْت )ايع١َ٬ اٱؾاض١ٜ( يف ايصٛض٠ تسيٌ ع٢ً ايطابط 2004ْٜٛٝٛ 

ايػبيب بٝٓٗا ٚبني َسيٛهلا; ؾايػهني ناْت ع١َ٬ ع٢ً ايكتٌ اْتكاًَا، 

ٞ تبعح ٚبططٜك١ ٚسؿ١ٝ أٜطًا، أَا )ايع١َ٬ ا٫صط٬س١ٝ( يعٓاصط ايصٛض٠; ؾٗ

بهٛز َؿرتى يًتٛاؾل سٛي٘، ٖٚٛ إٔ َا سسخ ميّجٌ إضٖابًا َساًْا َٚطؾٛضًا َُٗا 

 ناْت َربضات٘. 

ٚتعٗط تًو ايع٬َات فتُع١ ز٫ي١ ٚاضش١ ع٢ً ْس١ٜ ايتٓعِٝ يف َٛاد١ٗ 

أَرينا، ٚتٗسٜس َصاؿٗا يف املٓطك١، ٚتصعٝس املٛاد١ٗ َعٗا بؿهٌ عًين 

َرين١ٝ تكطأ تًو ايطغاي١، ٚتعًٔ بعس أقٌ َٚباؾط، ٖٚٛ َا دعٌ اؿه١َٛ ا٭

َٔ أغبٛعني ع٢ً اؿازث١ عٔ قٝاز٠ ايتشايـ ايسٚيٞ ملٛاد١ٗ تٓعِٝ زاعـ يف 

ايعطام ٚغٛض١ٜ. 

: ايؿهط٠ اييت عّبط عٓٗا تٓعِٝ زاعـ َٔ زاٍ َٚسيٍٛ ٚز٫ي١ املع٢ٓ ايتكطٜطٟ 

ي١ ; ٖٞ إٔ ٖٓاى زٚدُٝؼ ؾٛيٞ صٛض٠ ايكتٌ ايٛسؿ١ٝ يًط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ

قازض٠ ع٢ً إٔ تطز ٚتكتص ممٔ تػبب يف قتٌ أتباعٗا،  -ٚيٝؼ تٓعًُٝا-

ٚأْصاضٖا، ٚتعٗط َع شيو قٛتٗا، ٚتػتعطض قسضتٗا ع٢ً ايتشسٟ.  

: تػٜٛل ؾهط٠ اـ٬ؾ١ املعع١َٛ ع٢ً أغاؽ إؾٗاض َعتكس ايتطُٝين املع٢ٓ 

ايتهؿري نُػٛؽ يكتٌ ا٭بطٜا٤، ٚإبطاظ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٫غتُاي١ 

اطؿني، ٚتطقٝتِٗ إىل زضد١ أع٢ً َٔ امل٪ٜسٜٔ، ٚص٫ًٛ إىل ايساعُني، ثِ املتع

املباٜعني.
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 زضاغ١ نٝؿ١ٝ

 :قباط املصطٜني يف يٝبٝأَ ا٭ 21َكتٌ  -2

 

 ٚصـ ايصٛض٠: 

 : ف١ً زابل ا٫يهرت١ْٝٚ ايتابع١ يتٓعِٝ زاعـ.املطغٌ -

 : ضغاي١ َٛقع١ بايسّ إىل أ١َ ايصًٝب.ايعٓٛإ -

 .2015/ 15/2: ايتاضٜذ -

 : صٛض٠ ؾٛتٛغطاؾ١ٝ شات بعس زٜين.ايٓٛع -

: ؼٌُ ايصٛض٠ أضبع١ عٓاصط ض٥ٝػ١، ايعٓصط ا٭ٍٚ: عٓاصط ًَج١ُ َٔ ايعٓاصط -

ٜٚطتسٕٚ ٬َبؼ غٛزا٤، ٜٚكؿٕٛ يف  ،ب١ٝٓ دػ١ُٝ ضد١ُ َتُاث١ً ٟشٚتٓعِٝ زاعـ 

صـ ٚاسس، ٜٚسِٖ اي٢ُٓٝ قابط١ ع٢ً أعٓام ايطٖا٥ٔ، ٚا٭خط٣ حيًُٕٛ ؾٝٗا 

تٓتعط ؿع١ دّع ايط٩ٚؽ، ايعٓصط ايجاْٞ: قا٥س ًَجِ َٔ تٓعِٝ زاعـ غهانني 

ٜطتسٟ ظًٜا عػهطًٜا فّٝؿًا، ٜٚؿري بٝسٙ ايٝػط٣ ٖٚٞ ؼٌُ غهًٝٓا أثٓا٤ سسٜج٘ 

أَاّ ناَريا تصٜٛط ؾٝسٜٛ َؿٗس ايكتٌ، بُٝٓا ٜسٙ ا٭خط٣ ممػه١ بايط١ٖٓٝ، 

طتسٕٚ غرت٠ اٱعساّ شات ايعٓصط ايجايح: ضٖا٥ٔ َصطٜٕٛ أقباط َهتٛؾٛ ا٭ٜسٟ، ٜٚ

ايًٕٛ ايربتكايٞ، ايعٓصط ايطابع: عط يف ساي١ َّس، سٝح ناْت أَٛاد٘ تتسؾل بػطع١ 

 إىل ايٝابػ١.
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 املكاضب١ ايٓػك١ٝ:

 ايٓػل َٔ ا٭ع٢ً: 

 : أغباب ايتكاط ايصٛض٠ -          

; ِن 7عٛايٞ غطت ايًٝب١ٝ غطب َس١ٜٓ  ايتكطت ايصٛض٠ يف َٓطك١ ايػبع١            

بساؾع ايجأض َٔ عسز َٔ املػٝشٝني ا٭قباط ملكتٌ ظعِٝ تٓعِٝ ايكاعس٠ 

أغا١َ بٔ ٫زٕ، سٝح ناْت صٛض٠ ايبشط ايصٟ ُغّٝب ؾٝ٘ ابٔ ٫زٕ ٖٛ شات٘ 

ايصٟ غٝدتًط ؾٝ٘ زَا٤ املػٝشٝني َٔ أ١َ ايصًٝب، نُا تصؿِٗ زاعـ 

 يف ؾطٜط ايؿٝسٜٛ املصٛض ع٢ً يػإ ايكا٥س املًجِ يف ايصٛض٠.

 : َٔ ٜكـ خًؿٗا -          

يًطٖا٥ٔ ا٭قباط  صٛضًا ف١ً زابل ايتابع١ ي٘ يفتٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ ْؿط            

قبٌ بح ؾٝسٜٛ اؾطمي١ بَٝٛني، سٝح نإ اؾُٝع ٜتٛقع إٔ ايصٛض فطز 

ع١ًُٝ َػا١َٚ دسٜس٠ َٔ ايتٓعِٝ، ٚمل ٜتِ تٓؿٝص اؾطمي١ بعس، ٚيهٔ 

َٔ زاعـ يًسٚي١  ٚخساع ١ متٜٛ٘عًُٝهٔ غ٣ٛ ايٛاقع إٔ ْؿط ايصٛض مل ٜ

عساّ ٚقاٚي١ قٛ نٌ ا٭زي١ املُه١ٓ تػط١ٝ ؾعٌ اٱ املصط١ٜ; يطُإ

 .خًؿِٗ

 اهلسف:  -          

َهإ –َػاؾ١ ايبشط اييت تؿصٌ بني تٛادس تٓعِٝ زاعـ يف غطت ايًٝب١ٝ           

هٕٛ قطٜب١ َٔ ٚضَٚا اٱٜطاي١ٝ; ناؾ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط زاعـ إٔ ت -ايصٛض٠

باب١ٜٛ ايؿاتٝهإ املػٝش١ٝ، َٚٗسزًا هلا، ٖٚسؾًا يعًُٝاتٗا اٱضٖاب١ٝ نُا 

بابا عػب ٕ، ٚيهٔ َٛصطٜتسعٞ; ؾكتٌ ايطٖا٥ٔ ا٭بطٜا٤ يٝؼ ٭ِْٗ 

املتططؾ١ اييت  ٖٚٞ ايطغاي١"، ٕٛ٭ِْٗ َػٝشٝ" :ايؿاتٝهإ ؾطاْػٝؼ ا٭ٍٚ

، ٚيٝػت ضغاي١ غٝاغ١ٝ ناْت ؼًُٗا زاعـ ضس ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ أغاغًا

يًشه١َٛ املصط١ٜ أٚ ايط٥ٝؼ عبسايؿتاح ايػٝػٞ بعس مثا١ْٝ أؾٗط َٔ ؾٛظٙ 

با٫ْتدابات، ٚايسيٌٝ إٔ صٛت عٓصط ايتٓعِٝ يف ؾطٜط ايؿٝسٜٛ مل ٜؿط إىل 

 َصط ايسٚي١ ٚايط٥ٝؼ.    
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 ٌايٓػل َٔ ا٭غؿ:

 : ايتٛقٝت -

َُّٔ  غبع١ 2014زٜػُرب  30خطـ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ يف  اٍ املصطٜني ايع

ططٜل عٛزتِٗ ملصط، عًِٝٗ ؾطم يٝبٝا، سٝح قطع ١ٓ غطتا٭قباط يف َسٜ

، ٚبعس َٔ َػانِٓٗ يف غطت أٜطًا 2015ٜٓاٜط  3آخطٕٚ يف  14ثِ خطـ 

ًَٜٛا ع٢ً ع١ًُٝ اـطـ مت إظٗاض صٛض يًطٖا٥ٔ ع٢ً غاسٌ  40َطٚض مٛ 

ؾطٜط ؾٝسٜٛ َست٘  ، ٚبعسٖا بَٝٛني مت إظٗاض2015ؾرباٜط  13غطت يف 

 مخؼ زقا٥ل ٜٛثل ع١ًُٝ شبح ايطٖا٥ٔ بططٜك١ ٚسؿ١ٝ.  

 :ايتأثري -

ٚظاض٠ أٍٚ ضزٚز ايؿعٌ ايطمس١ٝ ع٢ً صٛض٠ خطـ ايطٖا٥ٔ املصطٜني دا٤ َٔ 

عبس ايؿتاح ايط٥ٝؼ أعًٓت إٔ سٝح ، 2015ٜٓاٜط  5يف  املصط١ٜ اـاضد١ٝ

ْعكاز اني، ٚأْٗا يف ساي١ ايػٝػٞ أَط بإْؿا٤ خ١ًٝ أظ١َ ملتابع١ قط١ٝ املدطٛؾ

قاَت نُا ،زا٥ِ ٚتطِ ممجًني عٔ ناؾ١ ايٛظاضات ٚا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ املع١ٝٓ

اـ١ًٝ بإدطا٤ قازثات َع ؾٝٛر ايكبا٥ٌ ايًٝب١ٝ، ٚايػًطات ايًٝب١ٝ ايطمس١ٝ، 

ٟ، نصيو ٚٚظٜط اـاضد١ٝ ا٭َطٜهٞ دٕٛ نري أٚضٚبٝنيٚٚظضا٤ خاضد١ٝ 

ٜٓاٜط ٚقؿ١ استذاد١ٝ أَاّ ٚظاض٠  19ؿني يف ْعِ ايعؿطات َٔ أٖايٞ املدتط

 .َطايبني بػطع١ ايتشطى يٲؾطاز عٔ شِٜٚٗ ;اـاضد١ٝ

ٚبعس إع٬ٕ ايتٓعِٝ عٔ قتٌ ايطٖا٥ٔ يف ؾطٜط ؾٝسٜٛ َصٛض تٛايت ضزٚز 

ايؿعٌ ايػاضب١ َٔ زٍٚ َٚٓعُات ٦ٖٝٚات زٚي١ٝ ٚعطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬ َػتٓهط٠ 

املتػاق١ ٚاملتعاٜؿ١ َع ا٭زٜإ  اؾطمي١، ٚاٱغا٠٤ إىل اٱغ٬ّ، ٚقُٝ٘

ع تٓعِٝ زاعـ غاضات د١ٜٛ ع٢ً َٛاقا٭خط٣، نُا ؾٓت ايكٛات املصط١ٜ

، َٚٓعت اؿه١َٛ ايطمس١َٝع اؿه١َٛ ايًٝب١ٝبايتٓػٝل  يف يٝبٝا

ٛاد١ٗ ملدًػ١ طاض١٥ عكس فًؼ ا٭َٔإىل يٝبٝا، بُٝٓا َٔ ايػؿط املصطٜني

ٜٗسز ا٭َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝني، ٚشيو عطٛض باعتباضٙ ; خطط اٱضٖاب يف يٝبٝا

ٚظٜط اـاضد١ٝ املصطٟ

 املكاضب١ اٱٜهْٛٛيٛد١ٝ:

 : ١ٜٖٛ ايصٛض٠ ٚخًؿٝاتٗا -

ٜعهؼ عٓٛإ ايصٛض٠ "ضغاي١ َٛقع١ بايسّ إىل أ١َ ايصًٝب" طبٝع١ املعتكس ايصٟ 

ٜ٪َٔ ب٘ تٓعِٝ زاعـ ؾهطًا ٚغًٛنًا، ٚتربٜطًا يعًُٝات اـطـ ٚايكتٌ يهٌ َٔ 
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ايؿ٘، ٚغعًٝا إىل تأدٝر ايصطاع ايسٜين بٓؿط ثكاؾ١ ايهطا١ٖٝ ٚايعٓـ بني أتباع خي

ايسٜاْات، سٝح نإ عٓٛإ ايصٛض٠ ناؾًٝا ٱظٗاض سس٠ شيو ايصطاع، بٌ أنجط 

َٔ شيو سُٝٓا أظٗط ؾطٜط ايؿٝسٜٛ صٛت قا٥س ايع١ًُٝ ٖٚٛ ٜٓطل يف بسا١ٜ 

َٔ بعح بايػٝـ ضمح١  ٢ًاؿُس هلل ايكٟٛ املتني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ عسسٜج٘:"

ايصٟ نإ ٜؿري عٛضًا عٓ٘ بايػهني اييت حيًُٗا -; ؾه١ًُ ايػٝـ يًعاملني

زيٌٝ آخط ع٢ً إٔ ٖصا ايتٓعِٝ ٜهّطؽ صٛضت٘ ايُٓط١ٝ  -بٝسٙ يف ايصٛض٠

ايٛسؿ١ٝ بكتٌ ا٭بطٜا٤، ٚغًب سط١ٜ َعتكسِٖ بسّ باضز، َٚٔ زٕٚ ٚد٘ سل، ٚيف 

ٔ حياٍٚ تطَِٝ ايع٬ق١ بني ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ايٛقت شات٘ ٜكطع ايططٜل ع٢ً نٌ َ

ع٢ً أغاؽ َٔ اؿٛاض ٚايتعاٜـ ٚايكِٝ املؿرتن١، َٔ خ٬ٍ تصسٜط  ايتٓعِٝ 

يًصٛض ايػًب١ٝ اييت تؿٛٙ صٛض٠ اٱغ٬ّ يف ْعط أصشاب ايسٜاْات ا٭خط٣، ضغِ 

ايؿاضم ايهبري بني اٱغ٬ّ زٜٔ ايطمح١ ٚايتػاَح ٚبني املػًُني ممٔ ضًٛا 

 ل.  ايططٜ

 :غٓٔ ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ -

تعساز َهْٛات ايصٛض٠ َٔ ايُٝني إىل ايٝػاض أٚ ايعهؼ; ٜعطٞ ْتٝذ١ ايرتتٝب 

شاتٗا، نصيو عٓس ايٓعط إىل ططٜك١ اؾًٛؽ ٚايٛقٛف ٬ََٚح ايؿاعًني يف 

ايصٛض٠ تبسٚ َتؿاب١ٗ متاًَا، َا ٜعٗط َع٢ٓ َتكاضبًا يف ايعًٔ; ٖٚٛ إٔ ايصٛض٠ مل 

اْت أنجط تٓعًُٝا ٚدس١ٜ يف إٜصاٍ ضغايتٗا، ٚايتعبري عٓٗا تهٔ عؿ١ٜٛ بٌ ن

بك٠ٛ ا٫غتعطاض ٚا٫غتعساز ملا ٜرتتب عًٝٗا، بُٝٓا ٖٓاى َع٢ٓ آخط ٫ؾتًا يف 

طبٝع١ ايًٕٛ ايصٟ ٜطتسٜ٘ قا٥س ايع١ًُٝ َكاض١ْ ببك١ٝ عٓاصط ايتٓعِٝ، سٝح ٜعّبط 

 تٓعِٝ.ٖصا ايًٕٛ عٔ َع٢ٓ آخط، ٖٚٛ ايعٟ ايطمسٞ يًسٚي١ ٚيٝؼ اي

 

  :املكاضب١ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ

: ايع٬َات ايبصط١ٜ احملػٛغ١ )ايساٍ( 

أظٗطت ايصٛض٠ مج١ً َٔ اٱؾاضات شات ايع٬ق١ بايساٍ احملػٛؽ ٖٚٛ ايكتٌ، 

َٚٔ شيو ايػهانني اييت ناْت َػًط١ ع٢ً ضقاب ايطٖا٥ٔ، ٚططٜك١ 

ص تكٝٝسِٖ، ٚدًٛغِٗ دامثني ع٢ً ضنبِٗ، ٚيٕٛ يباغِٗ ايربتكايٞ املدص

عاز٠ ؿا٫ت اٱعساّ، سٝح تؿري تًو ايع٬َات إىل إٔ ٖٓاى فعض٠ مجاع١ٝ 

غتٓؿص عل ايطٖا٥ٔ، ٖٚٛ َا سصٌ. 
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: ايع٬َات ايبصط١ٜ املؿ١َٛٗ )املسيٍٛ( 

َسي٫ٛت ايصٛض٠ تعٗط إٔ ع١ًُٝ ايكتٌ مل تهٔ ؾكط بساؾع ايجأض َٔ َكتٌ ظعِٝ 

ساٍ قػٛؽ ع٢ً شيو تٓعِٝ ايكاعس٠ أغا١َ بٔ ٫زٕ، ضغِ ٚدٛز ايبشط ن

املؿّٗٛ; باعتباض إٔ ابٔ ٫زٕ مت إيكا٤ دجت٘ يف ايبشط عػب ايبٝإ ا٭َرينٞ يف 

َػٝشًٝا زؾع١ ٚاسس٠، ٖٚٛ تأدٝر  21، ٚيهٔ ٖٓاى زاؾعًا آخط يكتٌ 2011َاٜٛ 

ايصطاع ايسٜين بني اٱغ٬ّ ٚاملػٝش١ٝ، ٚقاٚي١ اغتػ٬ٍ َهإ اؾطمي١ عٓس 

اؾ١ اييت تؿصٌ بني تٓعِٝ زاعـ ٚباب١ٜٛ ضَٚا، ٖٚٞ ايبشط يٲؾاض٠ إىل املػ

ايطغاي١ اييت ٜطٜس ايتٓعِٝ إٔ ٜبعجٗا يتدٜٛـ أٚضٚبا املػٝش١ٝ، ٚاغتجاض٠ ضزٚز 

ؾعٌ بابا ايؿاتٝهإ، ٚتطدِٝ اؿسخ عاملًٝا عؼ طا٥ؿٞ.  

: ايع٬َات ايبصط١ٜ )ايس٫ي١( 

١ أصبح أَطًا َأيٛؾًا، ٚدٛز )ع٬َات أٜك١ْٝٛ( َتؿاب١ٗ يف سٛازخ زاعـ اٱضٖابٝ

ٚؼسٜسًا يف اغتدساّ ايػ٬ح ٚايػهانني ٚتكٝٝس ايٝسٜٔ يًطٖا٥ٔ ٚاملدتطؿني، 

بُٝٓا )ايع٬َات اٱؾاض١ٜ(  يف ايصٛض٠ تسيٌ ع٢ً ٚدٛز ضٚابط غبب١ٝ بٝٓٗا ٚبني 

َسيٛهلا; ؾايػهني ناْت ع١َ٬ ع٢ً ايكتٌ، ٚايبشط ع٢ً ايجأض َٔ َكتٌ ابٔ 

١ٜٛ ضَٚا، ٚاْتُا٤ مجٝع ايطٖا٥ٔ يسٜا١ْ ٚاسس٠ ع١َ٬ ع٢ً ٫زٕ ٚا٫قرتاب َٔ باب

اؾتعاٍ ايصطاع ايسٜين، أَا )ايع١َ٬ ا٫صط٬س١ٝ( أٚ ايهٛز املؿرتى يًصٛض٠; 

 ؾتعّبط عٔ غعٞ تٓعِٝ زاعـ إىل خًل صطاع زٜين بني اٱغ٬ّ ٚاملػٝش١ٝ. 

ًصطاع ٚتسيٌ تًو ايع٬َات فتُع١ ع٢ً إٔ ايتٓعِٝ دعٌ َٔ اٱضٖاب ٚغ١ًٝ ي

ايسٜين بني أتباع ايسٜاْات; بٗسف تػٜٛل أؾهاضٙ ٚتٛدٗات٘، ٚنػب املعٜس َٔ 

املتعاطؿني ٚايساعُني ي٘، ٚتكطٜط خ٬ؾت٘ املعع١َٛ، ٖٚٛ َا دعٌ ايػطب قبٌ 

ايؿطم ٜكطأ تًو ايطغاي١ ٜٚطز عًٝٗا بعباضات ا٫غتٓهاض ع٢ً ايؿعٌ ٚايؿاعٌ َٔ 

ؾهاٍ ايعٓـ ٚايتططف. زٕٚ تعُِٝ يسٜٔ اٱغ٬ّ ايصٟ ٜٓبص نٌ أ

: زاؾع١ٝ ا٫ْتكاّ ٚايجأض ؼّطى ايػًٛى ايساعؿٞ مٛ املع٢ٓ ايتكطٜطٟ 

اضتهاب اؾطمي١ بٛسؿ١ٝ، ٚترتى َعٗا تأثريًا عُٝكًا َٔ ايصس١َ ٚايسٖؿ١ 

ع٢ً املتًكني، ٚأثطًا ْؿػًٝا َٔ اـٛف ٚايؿعع، ٚنٌ شيو يتكطٜط َع٢ٓ 

٬ّ ٚاملػًُني، بٌ املػٝشٕٝٛ ظاٖط تط٣ ؾٝ٘ زاعـ أْٗا يٝػت عسًٚا يٲغ
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ٍّٛ ا٭خطط ع٢ً  ِٖ ا٭عسا٤ ايصٜٔ جيب قتًِٗ، ٚاغتباس١ زَا٥ِٗ، ٖٚٛ ايتش

َٓع١َٛ ايؿهط ٚايتذٓٝس اييت غًهٗا ايتٓعِٝ َع أتباع٘. 

: زاعـ ناْت تٟٓٛ اغتسضاز ضزٚز ايؿعٌ ايعامل١ٝ إىل غاس١ ايتطُٝين املع٢ٓ 

ملػًُني; مبا ٜعٜس خ٬ؾتٗا املٛاد١ٗ يٝؼ َعٗا، ٚإمنا َع اٱغ٬ّ ٚا

متهًٝٓا، ٚأؾهاضٖا إؾٗاضًا ٚتػٜٛكًا، نصيو تعُٝل ايؿذ٠ٛ بني ا٭زٜإ 

إىل قاع ؼسزٙ َٔ ايهطا١ٖٝ ٚايعٓـ.

 

 :سطم ايطٝاض ا٭ضزْٞ َعاش ايهػاغب١ -3

 

 ٚصـ ايصٛض٠: 

 : تٓعِٝ زاعـ.املطغٌ -

 : ؾؿا٤ ايصسٚض.ايعٓٛإ -

 .2015/ 3/2: ايتاضٜذ -

 صٛض٠ ؾٛتٛغطاؾ١ٝ شات بعس عػهطٟ.: ايٓٛع -

: ؼٌُ ايصٛض٠ ث٬ث١ عٓاصط ض٥ٝػ١، ايعٓصط ا٭ٍٚ: ايؿٗٝس َعاش ايعٓاصط -

ايهػاغب١ ٚايٓاض تًتِٗ دػسٙ سًٝا، ايعٓصط ايجاْٞ: زخإ ْاض نجٝـ ٜتصاعس َٔ 
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أيػ١ٓ ايًٗب ْتٝذ١ ن١ُٝ ايٛقٛز املػاٍ، ايعٓصط ايجايح: قؿص سسٜسٟ َػًل ؼٝط 

 مجٝع ظٚاٜاٙ. ب٘ ايٓاض َٔ 

 املكاضب١ ايٓػك١ٝ:

 ايٓػل َٔ ا٭ع٢ً: 

 : أغباب ايتكاط ايصٛض٠ -          

تٛثٝكًا ٱسطام طٝاض أضزْٞ بطتب١ ٬َظّ  2015 ٜٓاٜط 3ّٜٛ ايتكطت ايصٛض٠ 

، 2014زٜػُرب  24بتاضٜذ أٍٚ ٚقع أغريًا بأٜسٟ تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ 

أثٓا٤ قٝاَٗا مب١ُٗ 61-ْٛع إفَٔ ط طا٥طت٘ اؿطب١ٝٚشيو بعس غكٛ

 .ٞ غٛض١ٜمشاييف قاؾع١ ايطق١ع تٓعِٝ زاعـعػهط١ٜ ع٢ً َٛاق

 : َٔ ٜكـ خًؿٗا -          

ٜكـ إع٬ّ تٓعِٝ زاعـ يف تصٜٛط ع١ًُٝ اؿطم، َٔ خ٬ٍ عٌُ غُٝٓا٥ٞ            

ضدِ بأزٚات٘ َٚعسات٘، ٚغٝٓاضٜٛ إعسازٙ ٚتٓؿٝصٙ، إىل داْب سؿس 

يف سطٛضٙ، نُا مت ايتكاط عسز َٔ ايصٛض  عػهطٟ زاعؿٞ ٜػتعطض

 ايؿٛتػطاؾ١ٝ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتصٜٛط.  

اهلسف:  -          

٠ اي٫ٜٛات املتشس٠ ايتشايـ ايسٚيٞ بكٝاز اْتكاّ زاعـ َٔ قٛات  

اييت تكصـ بايطا٥طات َٛاقع ايتٓعِٝ، ٜٚتأنس شيو َٔ خ٬ٍ ا٭َرين١ٝ

ايصٖب ملٔ ٜكتٌ طٝاضٜٔ زٜٓاض َٔ  100َهاؾأ٠ َاي١ٝ قسضٖا  إع٬ٕ

، نصيو َا ؼسخ ب٘ ايطٝاض ايهػاغب١ يف َؿاضنني يف قٛات ايتشايـ

يف ايتشايـ ايسٚيٞ ضس عٔ ايسٍٚ املؿاضن١  سطاق٘قبٌ إؾطٜط ايؿٝسٜٛ 

١ ٚا٭غًش ،اييت ٜكّٛ بٗا ايعػهط١ٜ ، ٚطبٝع١ ايعًُٝاتتٓعِٝ زاعـ

ٱجياز َربض  ، ٚشيو يف قاٚي١ َٔ ايتٓعِٝاييت ٜػتدسَٗاٚايطا٥طات

يع١ًُٝ اؿطم، نُا ميّجٌ ا٭ضزٕ خصٛص١ٝ ايبًس ايعطبٞ اجملاٚض يػٛض١ٜ 

ٚايعطام، ٚأنجطٖا أ١ُٖٝ َٔ بك١ٝ ايسٍٚ ا٭خط٣ دػطاؾًٝا ٚعػهطًٜا، 

ٖٚٛ َا دعٌ زاعـ ٜعًٔ عٔ قا١ُ٥ بأمسا٤ ايطٝاضٜٔ ا٭ضزْٝني املؿاضنني 

ايتٓعِٝ ٚاملطايب١  يف عًُٝات ايتشايـ يف ْٗا١ٜ ؾطٜط ايؿٝسٜٛ ايصٟ بج٘
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بكتًِٗ، ٚشيو يف قاٚي١ تٗسٜس ٚإخاؾ١ ايطٝاضٜٔ ا٭ضزْٝني عٔ أٟ قاٚي١ 

 يطز٠ ايؿعٌ بعس سطم ايطٝاض ايهػاغب١.

 ٌايٓػل َٔ ا٭غؿ:

 : ايتٛقٝت -

ٖٚٛ َا أنسٙ بعس ؾٗط َٔ ايتكاطٗا،  2015ؾرباٜط  3مت بح ايصٛض٠ بتاضٜذ 

١ًٝ ايتصٜٛط يًؿٝسٜٛ ايصٟ بج٘ خطعت عُايتًؿعٜٕٛ ايطمسٞ ا٭ضزْٞ، سٝح 

ايتٓعِٝ يع١ًُٝ َْٛتاز عاي١ٝ ايسق١، إىل داْب ايصٛض ايؿٛتػطاؾ١ٝ اييت ناْت 

تّٛثل ع١ًُٝ اؿطم أنجط َٔ أٟ عٌُ آخط، نُا دا٤ تٛقٝت سطم ايطٝاض 

ايهػاغب١ بعس ث٬ث١ أؾٗط َٔ إع٬ٕ ايتشايـ ايسٚيٞ ضس زاعـ َٗاَ٘ 

 ايعػهط١ٜ يف غٛض١ٜ ٚايعطام.

 :يتأثريا -

تؿّهٌ ايصٛض٠ يف تؿاصًٝٗا ساي١ شٍٖٛ يهٌ َٔ ؾراٖس ايطٝراض ايهػاغرب١    

كرّٛ  ٜايريت  َرٔ ْٛعٗرا   تعس ع١ًُٝ اٱعساّ سطقرًا ا٭ٚىل  ٜٴشطم بايٓاض سًٝا، سٝح 

، نُررا يف عًُٝررات ايكتررٌ ايػررابك١ ٩ٚؽقطررع ايررط َكاضْرر١ بعًُٝرراتبٗررا زاعررـ 

٠ ظطميرر١ زاعررـ تطنررت اؿازثرر١ ضزٚز ؾعررٌ عاملٝرر١ ٚاغررع١ َػررتٓهط٠ َٚٓررسز  

اٱضٖابٝرر١; ٜتكررسَِٗ فًررؼ ا٭َررٔ ايررصٟ أزإ اؾطميرر١ ٚٚصررؿٗا بأْٗررا ضررس        

عؿرررطات  اٱْػرررا١ْٝ، إىل داْرررب ضزٚز أضزْٝررر١ أخرررط٣ غاضرررب١، ٖٚرررٛ َرررا دعرررٌ

ّٛ املًهٞ ا٭ضزْٞ  يسى ضطبات َتتاي١ٝ  تٛد٘ايطا٥طات َٔ َكات٬ت غ٬ح اؾ

ِ سهررر١ت ا٭ضزْٝرررايػرررًطازاعـ،نرررصيو ْؿرررصت  َعاقرررٌ ٚدشرررٛض تٓعرررِٝ   

ستر٢  ؾٓكًا ١ ايعطاق١ٝ غادس٠ ايطٜؿاٟٚ ٚظٜاز ايهطبٛيٞايػذٝٓ علاٱعساّ

 املٛت.

 املكاضب١ اٱٜهْٛٛيٛد١ٝ:

 : ١ٜٖٛ ايصٛض٠ ٚخًؿٝاتٗا -

إؾعاٍ ايٓاض يف اؾػس اؿٞ ناؾًٝا ٱظٗاض عسٚا١ْٝ ٚٚسؿ١ٝ تٓعِٝ زاعـ، 

ٓا َػاس١ ٚاْتكاَ٘ ايؿطؽ يهٌ َٔ حياٍٚ إٔ ٜتشايـ ضسٙ; ؾايصٛض٠ ترتى ي

بصط١ٜ شات ١ٜٖٛ تكاضب١ٝ بني داْبني ْؿػٞ ٚعػهطٟ، ٚن٬ُٖا َ٪ثط يف 

اٯخط، ؾايتٓعِٝ ايساعؿٞ اٱضٖابٞ أضاز إٔ حيكل ْصطًا ْؿػًٝا بٗعمي١ قٛات 

ايتشايـ، َٔ خ٬ٍ ؽٜٛـ اؾٓٛز املؿاضنني يف ايعًُٝات ايعػهط١ٜ باؿطم 



 

 163 

 ـزاع"ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ اٱؾٗاضا٭زٚضٖا يف غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚ
 زضاغ١ نٝؿ١ٝ

غاي١ يف ا٫ػاٙ اـاط٧، ايصٟ ٜبسٚ أنجط عٓؿًا َكاض١ْ بكطع ايطأؽ، ٖٚٞ ض

سٝح مل تػّٝط اؿازث١ َٔ ععمي١ قٛات ايتشايـ يف ايتصسٟ يتٓعِٝ زاعـ، ٖٚٛ 

َا أثبت٘ طريإ اؾٛ ا٭ضزْٞ ايصٟ قصـ َٛاقع َتعسز٠ يًتٓعِٝ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ 

 ٖٓاى تطزز أٚ خٛف. 

 :غٓٔ ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ -

هٜٛٔ ايبصطٟ َٔ ٚقٛف عٓاصط ايصٛض٠ ايط٥ٝػ١ تأخص ايؿهٌ ايعُٛزٟ يف ايت

ايطٝاض ايهػاغب١، ٚاضتؿاع أيػ١ٓ ايًٗب، ٚتصاعس أعُس٠ ايسخإ إىل أع٢ً، إىل 

داْب ؾطا٥ح سسٜس ايكؿص ايطٛي١ٝ، ٖٚصا ايتعسز ايطأغٞ ع٢ً قسٚز١ٜ عٓاصطٙ 

إ٫ّ إٔ ز٫يت٘ تهُٔ يف إٔ نٌ عٓصط َطتبط باٯخط، سٝح تتكاطع تًو 

يطٝاض ايهػاغب١; ؾايكؿص ٚايٓاض املهْٛات عٓس قٛض ٚاسس، ٖٛ دػس ا

ٚايسخإ مل ٜهٔ هلا ق١ُٝ ي٫ٛ ٚدٛز اؾػس املػُٛض بايٛقٛز يُٝٮ املؿٗس صس١َ 

ٚش٫ًٖٛ مبا اْت٢ٗ إيٝ٘، ٜٚعين شيو إٔ َهْٛات ايصٛض٠ ايطٛي١ٝ تعتُس ع٢ً قٛض 

بصطٟ ٚاسس ٜتِ ايرتنٝع عًٝ٘; يٝبسٚ أنجط متاغهًا إىل ايًشع١ اييت ٜتسضز 

قع يٝصبح سكٝك١ ٚيٛ بعس سني، ٚيٝؼ فطز خسع١ تٓتٗٞ عٓس ؿع١ َا ؾٝٗا ايٛا

َٔ املؿٗس; َا ٜ٪نس إٔ زاعـ نإ ٜطٜس إٔ ٜط٣ ايعامل ضشٝت٘ ٚيٝؼ قؿص٘ أٚ 

َهإ تصٜٛطٙ أٚ اغتعطاض دٓٛزٙ أَاَ٘، ٖٚٛ ٜؿاضم اؿٝا٠ َٔ زٕٚ إٔ ٜكاّٚ 

ٍٕ َعسٚز٠ سكٝك١.   املٛت ايصٟ أصبح يف ثٛا

ايجابت١ يًكؿص ا٭غٛز ٚاؾساض ايطَازٟ مل تهٔ شات أ١ُٖٝ أَا أيٛإ ايصٛض٠ 

بايٓػب١ يٮيٛإ اييت ظٗطت ؾذأ٠ َٔ ايٓاض ٚايسخإ يتًتِٗ َا تبك٢ َٔ دػس، 

ٜٚٓتٗٞ زٚضٖا مبذطز أْٗا ناْت غببًا يف إْٗا٤ املؿٗس ع٢ً مٛ ٜصبح ؾٝ٘ يٕٛ 

 يف ْٗاٜت٘.  ايٓاض ٚيباؽ ايط١ٖٓٝ بايسضد١ ْؿػٗا اييت ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايٛاقع أغٛز

  :املكاضب١ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ

: ايع٬َات ايبصط١ٜ احملػٛغ١ )ايساٍ( 

ايتعصٜب عطم اؾػس اؿٞ ست٢ املٛت ناؾًٝا يًتعبري عٔ ايساٍ احملػٛؽ يف 

ايصٛض٠، بُٝٓا تبك٢ إؾاضات ايكؿص ٚايسخإ ايٓادِ عٔ ايٛقٛز املػاٍ ز٥٫ٌ 

ادع; َُٗا نإ سذِ اٱغطا٤ات أخط٣ ع٢ً إٔ ايٓٗا١ٜ ست١ُٝ ٫ٚ َؿط َٓٗا أٚ تط

املٓتػب١ يًتٓعِٝ اييت قسَتٗا اؿه١َٛ ا٭ضز١ْٝ باٱؾطاز عٔ غادس٠ ايطٜؿاٟٚ

َكابٌ اٱؾطاز عٔ ايطٝاض ايهػاغب١. 
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: ايع٬َات ايبصط١ٜ املؿ١َٛٗ )املسيٍٛ( 

املؿّٗٛ َٔ ايصٛض٠ ٜعّبط عٔ ساي١ اْتكاّ زاعؿٞ غري َػبٛق١ بإضطاّ ايٓاض يف 

اٚي١ ؼكٝل اْتصاض َعٟٓٛ ع٢ً سػاب قٛات ايتشايـ ايسٚيٞ دػس سٞ; حمل

ضسٙ يف غٛض١ٜ ٚايعطام، ٚؽٜٛـ دٓٛز ايتشايـ َٔ ا٫قرتاب إىل أَانٔ 

ايتٓعِٝ، أٚ قصؿٗا فسزًا.  

: ايع٬َات ايبصط١ٜ )ايس٫ي١( 

ز٫ي١ ايصٛض٠ تعٗط )ع٬َات أٜك١ْٝٛ( َؿاب١ٗ ٭سساخ إضٖاب١ٝ غابك١، َجٌ 

، ٚيهٔ اي٬ؾت ٖصٙ املط٠ ٖٛ ططٜك١ ايكتٌ عطم اؾػس، سٝح ايًباؽ ٚايكؿص

مل تهٔ َٛدٛز٠ يف قٛا٥ِ دطا٥ِ ايتٓعِٝ غابكًا، بُٝٓا ناْت )ايع١َ٬ 

اٱؾاض١ٜ( يف ايصٛض٠ تسيٌ ع٢ً إٔ ايٓاض غبب يف ايتعصٜب قبٌ املٛت، أَا )ايع١َ٬ 

 ا٫صط٬س١ٝ(; ؾٗٞ تبعح بهٛز َؿرتى ٖٚٛ ايتدٜٛـ بايٓاض. 

تًو ايع٬َات فتُع١ ز٫ي١ ع٢ً ا٫ْتصاض املعٟٓٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط زاعـ  ٚتعٗط

زٚي١، ّٖٚع ثكت٘، ٚإظٗاض ايٓس١ٜ  77أَاّ قٛات ايتشايـ ايسٚيٞ املهٕٛ َٔ 

أَاَ٘، َٔ خ٬ٍ إغكاط طا٥ط٠ عػهط١ٜ، ٚأغط قا٥سٖا، ٚقتً٘ بططٜك١ ٚسؿ١ٝ 

غري َػبٛق١. 

: املع٢ٓ ايتكطٜطٟ 

غب١ تػٜٛل زاعؿٞ ملربضات ٚا١ٖٝ ٫غتباس١ قتٌ سازث١ إسطام ايطٝاض ايهػا

ا٭ْؿؼ ٚتعصٜبٗا ست٢ املٛت، َٔ خ٬ٍ ؾهط٠ "املعا١ًَ باملجٌ"; ؾايتٓعِٝ أضاز 

تٛدٝ٘ ضغاي١ يكٛات ايتشايـ ايعػهطٟ ضسٙ يف غٛض١ٜ ٚايعطام َٔ إٔ ايتٓعِٝ 

َاٍض يف ايتٓهٌٝ مبٔ ٜكع ؼت ٜسٜ٘ َٔ قٛات ايتشايـ، نُا ػاٚظ َطس١ً 

يط٩ٚؽ أٚ ايتُجٌٝ باؾجح إىل إسطام ا٭سٝا٤ بايٓاض، ٖٚٞ أبؿع أْٛاع قطع ا

ايكتٌ، نصيو ؾإٕ ايططبات اؾ١ٜٛ اييت أسطقت املسْٝني تكابًٗا َعا١ًَ باملجٌ 

َٔ زاعـ عطم ايطٝاض ايصٟ نإ غببًا ؾٝٗا، ٚايٛاقع إٔ قٛات ايتشايـ 

تربٜط غًٛنٗا تػتٗسف عٓاصط ايتٓعِٝ ٚيٝؼ املسْٝني، ٚيهٔ زاعـ أضازات 

ايٛسؿٞ عطم اؾػس سًٝا ست٢ املٛت ست٢ ٫ ؽػط َ٪ٜسٜٗا، بٌ تهػب املعٜس 

    .َِٗٓ
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: ايتطُٝين املع٢ٓ 

ايططبات اؾ١ٜٛ يكٛات ايتشايـ ايسٚيٞ قطت ع٢ً عسز َٔ عٓاصط ٚقٝازات  

ايتٓعِٝ، إىل داْب َٓع تكسَ٘ مٛ َٛاقع اغرتاتٝذ١ٝ يف ايعطام ٚغٛض١ٜ، ٖٚٛ َا 

عِٝ زاعـ ٜبشح عٔ كطز ملٛاد١ٗ قصـ ايطا٥طات، َٔ خ٬ٍ اغتؿعاظ دعٌ تٓ

قٛات ايتشايـ بايتسخٌ ايعػهطٟ ع٢ً ا٭ضض يًطز ع٢ً ع١ًُٝ سطم ايطٝاض 

 -َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ-ايهػاغب١، ٚميٓشٗا ؾطص١ أخط٣ يتشطٜض املػًُني 

 يًكتاٍ إىل داْبِٗ، ٚاٱميإ بعكٝستِٗ، ٚتٛغٝع ضقع١ ْؿٛشِٖ، ٖٚٞ قاٚي١ مل

ٜهتب هلا ايٓذاز، سٝح نإ ا٫ضتساز عهػًٝا بايتٓسٜس اٱغ٬َٞ يًشازث١، 

ٚزع٠ٛ اجملتُع ايسٚيٞ ملٛاد١ٗ زاعـ ٚايكطا٤ عًٝ٘.

 َتشـ املٛصٌ:تسَري آثاض  -4

 

 ٚصـ ايصٛض٠: 

 : تٓعِٝ زاعـ.املطغٌ -

 : تسَري آثاض َتشـ املٛصٌ.ايعٓٛإ -

 .2015/ 26/2: ايتاضٜذ -

 ٛغطاؾ١ٝ شات بعس ثكايف.: صٛض٠ ؾٛتايٓٛع -
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: ؼٌُ ايصٛض٠ ث٬ث١ عٓاصط ض٥ٝػ١، ايعٓصط ا٭ٍٚ: ضد٬ٕ َٔ تٓعِٝ ايعٓاصط -

زاعـ ًٜكٝإ قطع١ أثط١ٜ يف َتشـ املٛصٌ، ايعٓصط ايجاْٞ: ضدٌ آخط َٔ ايتٓعِٝ 

ٜتابع املٛقـ ٜٚطصس ْٗاٜت٘ بابتػا١َ ضضا ٚقبٍٛ، ايعٓصط ايجايح: آثاض قط١ُ ًَٚكا٠ 

 ع٢ً ا٭ضض.

 املكاضب١ ايٓػك١ٝ:

 ايٓػل َٔ ا٭ع٢ً: 

 : أغباب ايتكاط ايصٛض٠ -          

 يٮصٓاّ -سعٜٞنُا –ايتكطت ايصٛض٠ تعبريًا عٔ ضؾض تٓعِٝ زاعـ            

ٯهل١ تعٛز إىل سطاضات  آثاضَٚٔ شيو  اييت حيتٟٛ عًٝٗا املتشـ، ٚايتُاثٌٝ

خٌ املتشـ ٜعٛز تاضخي٘ إىل ح زاٚمتجاٍ يًجٛض اٯؾٛضٟ اجملّٓ ،ب٬ز ايطاؾسٜٔ

  .ايكطٕ ايتاغع قبٌ امل٬ٝز

 : َٔ ٜكـ خًؿٗا -          

بح إع٬ّ ٣ْٛٓٝ ايتابع يتٓعِٝ زاعـ َكطعًا َصٛضًا َٔ مخؼ زقا٥ل ّٜٛثل           

ع١ًُٝ تسَري املتشـ، إىل داْب صٛض ؾٛتػطاؾ١ٝ يعسز َٔ عٓاصط ايتٓعِٝ 

 املطاضم ايطد١ُ. أثٓا٤ ع١ًُٝ ؼطِٝ اٯثاض باغتدساّ 

 اهلسف:  -          

اْطًل تٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ َٔ ؾهط٠ اـ٬ص َٔ اٯثاض مبا ٜعتكس أْٗا          

كايؿ١ يتٛدٗ٘ ايسٜين، ٚاغتػ٬هلا أزا٠ يًصطاع َع اٯخط; بٗسف تربٜط 

 ٚدٛزٙ، ٚؾطع١ٓ غًٛن٘، ٚشيو ع٢ً ا٭قٌ َٔ ٚد١ٗ ْعط املتعاطؿني َع٘. 

 ؿٌايٓػل َٔ ا٭غ:

 : ايتٛقٝت -

مت بح ايصٛض٠ بعس مثا١ْٝ أؾٗط َٔ اغت٤٬ٝ تٓعِٝ زاعـ ع٢ً َس١ٜٓ املٛصٌ; 

َا ٜسٍ ع٢ً إٔ تسَري اٯثاض ايجكاؾ١ٝ مل ٜهٔ َٔ أٚيٜٛات٘، ٚإمنا مت اختٝاض 

ايتٛقٝت املٓاغب ايصٟ ٜعٗط ؾٝ٘ ايتٓعِٝ سادت٘ إىل نػب امل٪ٜسٜٔ 

  ٚايساعُني ي٘ يف َطس١ً دسٜس٠ َٔ ايصطاع.
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 :ايتأثري -

تطنت عًُٝات ايتسَري يٰثاض ايعطاق١ٝ يف املٛصٌ ضزٚز ؾعٌ عامل١ٝ غاضب١، 

 َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١ "ْٜٛٝػهٛ"سٝح ٚصؿتٗا  

طايبت فًؼ ا٭َٔ بعكس ادتُاع طاض٨، نُا عّبطت زٍٚ ٚ، بايهاضث١

اٯثاض يف َتشـ ِ َٚٓعُات ٦ٖٝٚات زٚي١ٝ عٔ اغتٓهاضٖا ايؿسٜس يتشطٝ

 .املٛصٌ

 املكاضب١ اٱٜهْٛٛيٛد١ٝ:

 : ١ٜٖٛ ايصٛض٠ ٚخًؿٝاتٗا -

تعهؼ َهْٛات ايصٛض٠ ٖٜٛتٗا ايتكاضب١ٝ بني ايجكاؾ١ ٚايتاضٜذ، ٚتأثري نٌ 

َُٓٗا يف اٯخط; ؾًِ ٜهٔ تسَري اٯثاض إ٫ّ طُػًا يجكاؾ١ ايعطام ٚسطاضت٘، ٚيف 

، ٚيف ن٬ اؾاْبني ض َا قبٌ ايتاضٜذعصٛايٛقت ْؿػ٘ طُػًا يًتاضٜذ اٱْػاْٞ ي

اغتػ٬ٍ بؿع َٔ تٓعِٝ زاعـ يتصسٜط ثكاؾ١ ايهطا١ٖٝ ٚايعٓـ ٚايطا٥ؿ١ٝ; بس٫ً 

 َٔ ثكاؾ١ ايتعاٜـ ٚايػ٬ّ بني ا٭َِ بػض ايٓعط عٔ َعتكساتِٗ. 

 :غٓٔ ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ -

إىل ْٗا١ٜ  -َٔ ٚد١ٗ ْعط زاعـ-ٜطَع ؾهٌ ايػكٛط يًُذػُات يف ايصٛض٠ 

طس١ً ٚبسا١ٜ أخط٣ بؿهطٖا َٚعتكسٖا، بػض ايٓعط عٔ أٟ تساعٝات أخط٣ قس َ

ٜرتنٗا ٖصا ايػًٛى ايعسا٥ٞ ع٢ً سطاض٠ اٱْػإ ٚثكاؾت٘، أٚ اـؿ١ٝ َٔ ضزٚز 

ايؿعٌ ايسٚي١ٝ َٓٗا، سٝح مل تهٔ ابتػا١َ ايساعؿٞ اٯخط إ٫ّ ضضًا ٚتأٜٝسًا 

 ٚغعاز٠ مبا مت ؼكٝك٘.

  :املكاضب١ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ

: يع٬َات ايبصط١ٜ احملػٛغ١ )ايساٍ(ا 

تسٍ إؾاضات ايصٛض٠ ع٢ً ايؿٛض٢ ٚايتسَري اييت تطن٘ تٓعِٝ زاعـ ؾاٖسًا 

ع٢ً َطسًت٘ ايعسا١ٝ٥ اٱقصا١ٝ٥، سٝح ناْت اجملػُات ع٢ً ا٭ضض َتٓاثط٠، 

بُٝٓا ٜػتعس فػِ آخط يًػكٛط يُٝٮ املهإ خطابًا ٖٚسًَا. 

: سيٍٛ(ايع٬َات ايبصط١ٜ املؿ١َٛٗ )امل 

ايتططف ايساعؿٞ يٝؼ ٖٛ َا ٜهؿٞ إٔ ْؿُٗ٘ َٔ تسَري آثاض َط٢ عًٝٗا قطٕٚ 

َٔ ايعَٔ قبٌ امل٬ٝز، ٚيهٓٗا َٔ ٚد١ٗ ْعط زاعؿ١ٝ تعُٝل يًصطاع ايسٜين بني 

أتباع ايسٜاْات، َٚػٛؽ يهػب ٤٫ٚات اٯخطٜٔ ٚاْتُا٥ِٗ باغِ ايسٜٔ. 
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: ايع٬َات ايبصط١ٜ )ايس٫ي١( 

٬َات أٜك١ْٝٛ( َؿاب١ٗ ٭سساخ تسَري آثاض غابك١، سٝح ؾّذطت تٓكٌ ايصٛض٠ )ع

متجاٍ بٛشا ايؿٗري، ٚشيو يٮغباب شاتٗا  2001مجاع١ طايبإ يف أؾػاْػتإ عاّ 

اييت ٜعّبط عٓٗا تٓعِٝ زاعـ، بُٝٓا ناْت )ايع١َ٬ اٱؾاض١ٜ( يف ايصٛض٠ تسٍ 

١َ ٚاضش١ ع٢ً سذِ ع٢ً ايطابط ايػبيب بٝٓٗا ٚبني َسيٛهلا; ؾايتسَري نإ ع٬

 ّٕٚ ايصطاع ايسٜين بني زاعـ ٚكايؿٝٗا، أَا )ايع١َ٬ ا٫صط٬س١ٝ(; ؾٗٞ تس

 نٛزًا َؿرتنًا َع شيو ايصطاع عٓٛاْ٘ ايتدًّـ ٚايطدع١ٝ. 

أٚ  ٚتعٗط تًو ايع٬َات فتُع١ ز٫ي١ ٚاضش١ ع٢ً إٔ ايتسَري يٝؼ ؾكط يٰثاض

اض٠، ٚإمنا أٜطًا تسَريًا يكِٝ ا٭ضض ٚاٱْػإ ٚاؿط ماؾ٤ٞ ٜٓتُٞ إىل ايعطأٟ 

ايتعاٜـ ٚاؿٛاض بني أتباع    ايسٜاْات ٚايجكاؾات ا٭خط٣، ٚإع٬ًْا َباؾطًا 

 يًُٛاد١ٗ ٚزمي١َٛ ايصطاع ع٢ً أغاؽ زٜين.

 

 مناقشة وتحليل النتائج: -ثالثًا
غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚزٚضٖا يف اٱؾٗاض  ع٢ًف ايتعّطاغتٗسؾت ايسضاغ١ 

ايتشًٌٝ ايػُٝٝٛيٛدٞ  زا٠َٔ خ٬ٍ اغتدساّ أ يتٓعِٝ زاعـ اٱضٖابٞ،اٱٜسٜٛيٛدٞ 

ٚشيو  يًع٬َات ايعاٖط٠ ٚايها١َٓ يف ايصٛض ايصشؿ١ٝ املٓؿٛض٠ عٔ ايتٓعِٝ ٚز٫٫تٗا،

َه١ْٛ َٔ أضبع صٛض ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ متّجٌ أِٖ ا٭سساخ اييت ع١ٓٝ بايتطبٝل ع٢ً 

، ٚتؿٌُ فا٫ت غٝاغ١ٝ، 30/6/2015إىل  -1/7/2014ٚقعت خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ 

 ٚعػهط١ٜ، ٚز١ٜٝٓ، ٚثكاؾ١ٝ، مبا ٜعازٍ صٛض٠ يهٌ فاٍ. 

ٚاْتٗت ايسضاغ١ ايهٝؿ١ٝ يًصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ 

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًـ ايتٓعِٝ أٜسٜٛيٛدٝا ثٛض١ٜ عسا١ٝ٥، سٝح ؼّطض ع٢ً غًٛى 

َري، ٚيٝػت أٜسٜٛيٛدٝا طٛبا١ٜٚ سامل١ مبػتكبٌ غٝاغٞ يًشهِ أٚ ايكتٌ ٚايتعصٜب ٚايتس

ُّٝٗا، ٚتػاقط ايطاٜات اييت  اـ٬ؾ١ اييت تععُٗا، ٚايسيٌٝ غكٛط ايسٚي١ اييت ناْت تػ

تطؾعٗا، ٖٚطٚب َا تبك٢ َٔ ايعٓاصط اييت ناْت ؼتُٞ ؾٝٗا، ٚشيو خ٬ٍ َس٠ ٚدٝع٠ َٔ 

 يعطام ٚغٛض١ٜ.إع٬ٕ اـ٬ؾ١ يف ْطام دػطايف قسٚز يف ا
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ٍٕ شات ز٫ي١ ع٢ً أٜسٜٛيٛدٝا زاعـ  نُا خًص ايتشًٌٝ ايػُٝٝا٥ٞ يًصٛض املٓؿٛض٠ إىل َعا

ايجٛض١ٜ، َٚٔ أُٖٗا أغًٛب خطـ ايطٖا٥ٔ أؾطازًا ٚمجاعات، ٚتعصٜبِٗ، ٚاملػا١َٚ عًِٝٗ، 

ثِ قتًِٗ اْتكاًَا بططٜك١ ٚسؿ١ٝ بني مط ٚسطم، إىل داْب تأدٝر ايصطاع ايسٜين بني 

تسَري اٯثاض ايتاضخي١ٝ يطُؼ َعامل اؿطاض٠ غ٬ّ ٚايسٜا١ْ املػٝش١ٝ ايكبط١ٝ، ٚاٱ

اٱْػا١ْٝ، نصيو اغتعطاض ايك٠ٛ ٚايٓس١ٜ يف املٛاد١ٗ َع اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرين١ٝ 

ٚسًؿا٥ٗا، َٚٔ شيو ايجأض َٔ ايتشايـ بكتٌ ايصشؿٞ دُٝؼ ؾٛيٞ ٚإسطام ايطٝاض ا٭ضزْٞ 

١ اغتؿعاظ ايتشايـ ٚتٗسٜسٙ باملٛاد١ٗ ع٢ً ا٭ضض يتهٕٛ َعاش ايهػاغب١، ٚقاٚي

اـػا٥ط ايبؿط١ٜ أنرب، إضاؾ١ إىل قطع زاعـ يططٜل ايتعاٜـ ٚاؿٛاض بني أتباع 

ٚقاٚي١ تٗسٜس باب١ٜٛ  ايسٜاْات ٚايجكاؾات ا٭خط٣، َٔ خ٬ٍ قتٌ ا٭قباط املصطٜني،

ا١َ بٔ ٫زٕ، سٝح متّجٌ تًو ايؿاتٝهإ املػٝش١ٝ بايجأض ملكتٌ ظعِٝ تٓعِٝ ايكاعس٠ أغ

 املُاضغات ٚأنجط أٜسٜٛيٛدٝا ثٛض١ٜ عسا١ٝ٥ يٝؼ هلا ٖسف أٚ غا١ٜ غ٣ٛ ايكتٌ ٚايتسَري.   

ٚتهؿـ ايسضاغ١ َٔ داْب آخط عٔ َ٪ؾطات غُٝٝا١ٝ٥ يًصٛض ايصشؿ١ٝ اييت ْؿطٖا 

 ٚزٚضٖا يف اٱؾٗاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٭ؾهاضٙ، َٚٓٗا:  -ع١ٓٝ ايسضاغ١–تٓعِٝ زاعـ 

 زٚض ايصٛض٠ يف اٱؾٗاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايعابط يًشسٚز: -1

ايصٛض٠ اييت تٴؿٗط أؾهاض زاعـ يٝػت قسٚز٠ ظػطاؾٝا تتٛقـ عٓسٖا، أٚ تاضخيًا 

ٜ٪ضؾـ تٛقٝتٗا، أٚ ست٢ عكٝس٠ ٜٓاصطٖا املكطبٕٛ َٓٗا، بٌ ٖٞ أبعس َٔ شيو بهجري، 

اض أٜسٜٛيٛدٝا تٓعِٝ سٝح أصبشت ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ صٓاع١ ٚتػٜٛكًا أسس أِٖ ٚغا٥ٌ إؾٗ

زاعـ عاملًٝا، َٔ خ٬ٍ اختٝاض َٔ ميّجًٗا ع٢ً ايصعٝس اـاضدٞ، غٛا٤ً ع٢ً َػت٣ٛ 

اهل١ٜٛ، َجٌ ايط١ٖٓٝ ا٭َرينٞ أٚ ايطٝاض ا٭ضزْٞ،  أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايسٜا١ْ، َجٌ ا٭قباط 

املػٝشٕٝٛ، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايتُجٌٝ ايجكايف اٱْػاْٞ، َجٌ َا سصٌ يف تسَري اٯثاض 

 ايتاضخي١ٝ يف املٛصٌ.

ع١ٓٝ –ٚاملع٢ٓ ايصٟ أظٗطت٘ ايسٚاٍ ايػُٝٝٛيٛد١ٝ )ايساٍ، املسيٍٛ، ايس٫ي١( يًصٛض 

ٖٛ إٔ تٓعِٝ زاعـ ٜبشح عٔ ططف خاضدٞ يٝهٕٛ أسس عٓاصط ايصٛض٠ اييت  -ايسضاغ١

ٜصٓعٗا ثِ ٜٓؿطٖا، ثِ ٜٓكٌ َٔ خ٬هلا أؾهاضٙ املتططؾ١، سٝح تتشٍٛ بؿعٌ ٚغا٥ٌ 

امل١ٝ، ٚٚنا٫ت ا٭ْبا٤، ٚؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ; إىل صٛض٠ عابط٠ اٱع٬ّ ايع

يًشسٚز ؼٌُ يف أسؿا٥ٗا أٜسٜٛيٛدٝا ايتٓعِٝ، ٚبايتايٞ ايٛصٍٛ إىل أنرب عسز َٔ 

املتعاطؿني َع٘; بٗسف تطقٝتِٗ بأغطع ٚقت إىل زضد١ امل٪ٜسٜٔ ٭ؾهاضٙ ٚغًٛن٘، ٚص٫ًٛ 

و يف ع١ًُٝ ػٓٝس عابط٠ يًشسٚز بؿعٌ ايصٛض٠ إىل َطس١ً ايساعُني ثِ املباٜعني، ٚشي
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نإسس٣ أِٖ ٚغا٥ٌ اؾصب ٚايتأثري ٚإؾٗاض ا٭ؾهاض; يتتِ ع١ًُٝ ايتذٓٝس بايٓٝاب١ يف 

احملٝط اؾػطايف ايصٟ خيسّ ؾهط زاعـ، نُا سصٌ يف ؾطع ايتٓعِٝ يف يٝبٝا ايصٟ قتٌ 

ٔ َهإ يتٓؿٝص أدٓسات ايطٖا٥ٔ ا٭قباط، أٚ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ اـ٬ٜا ايٓا١ُ٥ يف أنجط َ

 ايتٓعِٝ بايٛناي١ َٔ قتٌ ٚتؿذري.            

 زٚض ايصٛض٠ يف إؾٗاض ايصس١َ ٚضزٚز ايؿعٌ: -2

اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ تّٛثل سسثًا اعتٝازًٜا َأيٛؾًا أٚ  -ع١ٓٝ ايسضاغ١–مل تهٔ ايصٛض 

هٓٗا تّٛثل دطمي١ َتٛقعًا أٚ ست٢ ؾذا٥ًٝا يف سسٚز ضز٠ ايؿعٌ ايبؿط١ٜ ايطبٝع١ٝ َٓ٘، ٚي

صاز١َ يف سل اٱْػا١ْٝ، َٚصازض٠ ع١ًٝٓ ؿٝا٠ اٯخطٜٔ، ٚابتعاظ َؿاعطِٖ، ٚاملػا١َٚ 

ؿعات  -ز٫ي١ َٚع٢ٓ-ع٢ً نطاَتِٗ، سٝح أظٗط ايتشًٌٝ ايػُٝٝٛيٛدٞ يًصٛض 

صاز١َ يهٌ َٔ تابع دع ايط٩ٚؽ يًط١ٖٓٝ دُٝؼ ؾٛيٞ أٚ ا٭قباط املصطٜني، ٚشيو يف 

تؿع يًُؿاعط اٱْػا١ْٝ اييت ٫ ٜكبٌ بٗا زٜٔ; ؾط٬ً إٔ ٜهٕٛ َؿٗس َطعب كٝـ َػ

اٱغ٬ّ زٜٔ ايطمح١ ٚايعسٍ ٚا٫عتساٍ، ٚا٭غٛأ َٔ نٌ شيو سني تّٛثل ايصٛض٠ َؿٗسًا 

صازًَا آخط بإسطام دػس ايطٝاض ايهػاغب١ ٖٚٛ سٞ; يري٣ ايعامل َأغا٠ َطٚع١ ملا ٚصٌ 

 ايعاملٞ.إيٝ٘ زاعـ َٔ إضٖاب أع٢ُ خطري َٚٗسز يًػًِ 

ايٛاقع إٔ إؾٗاض ايصس١َ َٔ خ٬ٍ ايصٛض٠ أَطًا َكصٛز َٔ تٓعِٝ زاعـ ملربضات عسٜس٠; 

أُٖٗا إظٗاض ق٠ٛ ْٚس١ٜ ايتٓعِٝ يف املٛاد١ٗ، ٚتجبٝت أضنإ تٛادسٙ ٚمتسزٙ، ٚنػب 

َعٜس َٔ املتعاطؿني املتططؾني َع٘، إىل داْب تطٖٝب َٔ ٜصؿِٗ با٭عسا٤، ٚنٌ شيو 

تتُّجٌ يف ظٜاز٠ ضزٚز ايؿعٌ ايعامل١ٝ َٔ زٍٚ َٚٓعُات ٦ٖٝٚات ػاٙ  يتشكٝل غا١ٜ أخط٣

ايتٓعِٝ اييت ٜعتربٖا تػٜٛكًا ي٘، ٚتطدًُٝا يسٚضٙ، ٚسذِ تأثريٙ، ٚتٗسٜسٙ يًُصاحل 

ايسٚي١ٝ; َا تطى اْطباعًا يس٣ زاعـ َٔ أْ٘ زٚي١ أنجط َٔ نْٛ٘ تٓعًُٝا، ٖٚٛ َا دعً٘ 

ييت متّجٌ ايصٛض٠ أسس أِٖ عٓاصطٖا ع٢ً أغاؽ أْ٘ ٜتُاز٣ يف إخطاز ضغايت٘ اٱع١َٝ٬ ا

زٚي١ ؽاطب ايك٣ٛ ايػطب١ٝ، ٚتػاَٚٗا، ٚتٗسزٖا، ٚتٓاٍ َٔ ضعاٜاِٖ، ٚيهٔ امل٪نس إٔ 

ايصٛض ايصاز١َ ع٢ً قسض َا َٓشت زاعـ ٖصا ا٫ْطباع، إ٫ّ أْٗا سكٝك١ نؿؿت ٚعّطت 

امل تٓعًُٝا إضٖابًٝا ٜكتٌ ايتٓعِٝ يف ؾهطٙ ٚغًٛن٘ ايجٛضٟ ايعسٚاْٞ، سٝح ظٗط أَاّ ايع

ا٭بطٜا٤، ٜٚعّصب ايػذٓا٤، ٜٚسَط اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ بهٌ َا ؾٝٗا َٔ قِٝ َٚؿرتنات، 

 زٚي١ ملٛادٗت٘ ٚايكطا٤ عًٝ٘.       77ٖٚٛ َا دعٌ ايعامل حيتؿس َٔ أنجط َٔ 
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 زٚض ايصٛض٠ يف إؾٗاض ايصطاع ايسٜين:  -3

ّٚز هلا زاعـ بهٌ ز٫يتٗا َٚعاْٝٗا تعّبط عٔ ساي١ إؾٗاض سكٝكٞ يًصطاع  ايصٛض٠ اييت ٜط

ع١ٓٝ –ايسٜين َع اٯخط، ست٢ يٛ نإ َػًًُا; ؾايصطاع أصبح ايكاغِ املؿرتى يًصٛض 

اييت مت ؼًًٝٗا يف نٌ اجملا٫ت ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ،  -ايسضاغ١

ٌ ٚاؿطم ٚاهلسّ، بٌ ٜٚعّبط عٓٗا ايتٓعِٝ بٛضٛح َٔ خ٬ٍ غًٛى ثٛضٟ عسٚاْٞ يف ايكت

جيعًٗا ٚغ١ًٝ يهػب املتعاطؿني، ٚؼطٜض امل٪ٜسٜٔ، ٚٚقٛزًا ٫غتُطاض املٛاد١ٗ، بٌ 

ٚاغتُطاض ايتٓعِٝ ْؿػ٘ سُٝٓا ٜكتات ع٢ً ؾهط٠ أْ٘ يف َٛاد١ٗ َع ايهؿاض يًسؾاع عٔ 

 اٱغ٬ّ ٚاملػًُني، ٖٚٛ ايؿعاض ايصٟ ضؾع٘ نصبًا ٚظٚضًا مبا ٜػ٢ُ اؾٗاز ايعاملٞ، ٚنإ

 غببًا يف تؿٜٛ٘ صٛض٠ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ أَاّ زٍٚ ايعامل ع٢ً اخت٬ف أزٜاْٗا ٚثكاؾاتٗا.

تأدٝر ايصطاع ايسٜين نإ ٖسؾًا اغرتاتٝذًٝا يتٓعِٝ زاعـ، سٝح يعبت ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ 

زٚضًا نبريًا يف متطٜط أؾهاض شيو اهلسف ع٢ً تعسز َٓطًكات٘، َٚٓٗا اغتباس١ قتٌ غري 

، نُا سصٌ َع املػٝشٝني ا٭قباط، ٚتعُٝل ايصطاع ايطا٥ؿٞ بني املػًُني إط٬قًا

اغتسضاز ايعسٚ ايبعٝس إىل املٓطك١ َٔ خ٬ٍ َٗامج١ ايعسٚ ٚقاٚي١  املػًُني أْؿػِٗ،

إىل داْب مماضغات اـطـ ٚايؿس١ٜ نُا سصٌ َع  َٔ املػًُني ا٭بطٜا٤، ايكطٜب

كسِٜ صٛض٠ اـ٬ص َٔ ايصشؿٞ دُٝؼ ؾٛيٞ ب٬ َػٛؽ ؾطعٞ أٚ أخ٬قٞ، نصيو ت

بس٬ًٜ عٔ اؿٛاض َع٘، أٚ ايتعاٜـ َع قُٝ٘ َٚؿرتنات٘، ٚنٌ تًو املٓطًكات  اٯخط

ايؿهط١ٜ اييت صاغت اٜسٜٛيٛدٝا زاعـ يف تأدٝر ايصطاع ناْت ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ 

ٍٕ ظاٖط٠ ٚنا١َٓ.    ناؾ١ٝ يًتعبري عٓٗا بس٫٫ت َٚعا

 

 التوصيات: -رابعًا
ًت إيٝٗا ايسضاغ١ عسزًا َٔ ايتٛصٝات شات ايص١ً بػُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ تجري ايٓتا٥ر اييت تٛص

 ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ زاعـ، َٚٓٗا:اٱؾٗاض ا٭زٚضٖا يف ايصشؿ١ٝ ٚ

زضاغ١ تٛظٝـ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ مٛ تصعٝس ايصطاع ايسٜين بني اؾُاعات اٱضٖاب١ٝ  -1

 ٚا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ.

دٝا ايعابط٠ تٓعِٝ زاعـ ٚع٬قت٘ بتػٜٛل ا٭ٜٛصٞ ايباسح بسضاغ١ احملت٣ٛ اٱع٬َٞ ي -2 ٜسٜٛٛي

 يًشسٚز.

ايتٛص١ٝ بتطبٝل زضاغ١ غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ع٢ً ايكطاٜا ٚا٭ظَات ايعطب١ٝ  -3

 ٚايسٚي١ٝ.
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ملخص الدراسة:  -
ايؿشٛصات  -مبا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ع٬َات ٚضَٛظ ٚإؾاضات-تتذاٚظ غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ 

إىل قطا٠٤ ٚؼًٌٝ َا ٖٛ َطاز  شات ز٫ي١; تأ٬َت ٚاْطباعاتايبصط١ٜ ملا ٖٛ َؿاٖس َٔ 

اغتبطإ ايٓٛاٜا ايؿه١ًٝ  ص٫ًٛ إىل ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت تػصٜ٘، َٔ خ٬ٍٚ ،ٖٚٛ املع٢ٓ

يتُطٜط أؾهاض َٚعتكسات ٖٞ أنجط عُكًا  ;ٚايؿ١ٝٓ يًع١َ٬ ٚا٭ب١ٝٓ ايعُٝك١ اييت تٓطًل َٓٗا

 .َٔ تًكا١ٝ٥ املؿٗس

"غُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ ٚزٚضٖا يف اٱؾٗاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ يتٓعِٝ ٚاغتٗسؾت زضاغ١ 

 ايها١َٓ يف ايصٛض اييت ْؿطٖا تٓعِٝ زاعـ، ايبشح عٔ ايع٬َاتزاعـ اٱضٖابٞ"; 

ايتشًٌٝ  زا٠َٔ خ٬ٍ اغتدساّ أ، ٗاا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًؿ، ٚٚػصٜط ز٫٫تٗا

أضبع صٛض عٔ زاعـ متّجٌ أِٖ  َه١ْٛ َٔع١ٓٝ ٚشيو بايتطبٝل ع٢ً  ،ايػُٝٝٛيٛدٞ

، ٚتؿٌُ فا٫ت 30/6/2015إىل  -1/7/2014ا٭سساخ اييت ٚقعت خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ 

 غٝاغ١ٝ، ٚعػهط١ٜ، ٚز١ٜٝٓ، ٚثكاؾ١ٝ، مبا ٜعازٍ صٛض٠ يهٌ فاٍ. 

ٚاْتٗت ايسضاغ١ ايهٝؿ١ٝ يًصٛض املٓؿٛض٠ عٔ تٓعِٝ زاعـ إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ 

ايتٓعِٝ اٜسٜٛيٛدٝا ثٛض١ٜ عسا١ٝ٥; ؼّطض ع٢ً غًٛى ايكتٌ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت تكـ خًـ 

ٚايتعصٜب ٚايتسَري، ٚيٝػت أٜسٜٛيٛدٝا طٛبا١ٜٚ سامل١ مبػتكبٌ غٝاغٞ يًشهِ أٚ اـ٬ؾ١ 

اييت تععُٗا، نُا خًص ايتشًٌٝ ايػُٝٝا٥ٞ إىل زٚض ايصٛض٠ يف اٱؾٗاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ 

ططف خاضدٞ يٝهٕٛ أسس عٓاصط ايعابط يًشسٚز يتٓعِٝ زاعـ، َٔ خ٬ٍ ايبشح عٔ 

ايصٛض٠ اييت ٜصٓعٗا ثِ ٜٓؿطٖا، ثِ ٜٓكٌ َٔ خ٬هلا أؾهاضٙ املتططؾ١، نُا إٔ إؾٗاض 

ايصس١َ َٔ خ٬ٍ ايصٛض٠ أَطًا َكصٛز َٔ تٓعِٝ زاعـ ملربضات عسٜس٠; أُٖٗا إظٗاض ق٠ٛ 

اطؿني ْٚس١ٜ ايتٓعِٝ يف املٛاد١ٗ، ٚتجبٝت أضنإ تٛادسٙ ٚمتسزٙ، ٚنػب َعٜس َٔ املتع

املتططؾني َع٘، نصيو نإ تأدٝر ايصطاع ايسٜين ٖسؾًا اغرتاتٝذًٝا يتٓعِٝ زاعـ، 

سٝح يعبت ايصٛض٠ ايصشؿ١ٝ زٚضًا نبريًا يف متطٜط أؾهاض شيو اهلسف ع٢ً تعسز 

 َٓطًكات٘، ٚؼسٜسًا يف اغتباس١ قتٌ غري املػًُني.
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 صهلاصم 
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 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االحرترترترترتلاف ا لدىرترترترترت   رترترترترت     

 ممارس  ا عالقات ا عامة
دراسة تطبيقية على امللظمات ا ىعودية 

 ا عامة واخلاصة

 
 

 د. عبد الرحمن بن نامي املطريي
 قطي العالقات العاوٛ -أضتاذ العالقات العاوٛ املػازك 

كمٗٛ اإلعالً ٔاالتصاه جباوعٛ اإلواً حمىد بَ ضعٕد 

 اإلضالوٗٛ
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 ملخـــص
 

وطتتتٕٝ االاتتاان الٍلطتت٘ لتتدٝ عازضتت٘ العالقتتات العاوتتٛ      عمتتٜاضتتتّد ا الدزاضتتٛ التعتتس   

 ٛ ٛ ، ٔالكػتتتن عتتتَ ٔاخلاصتتتٛ املٍظىتتتات الطتتتعٕدٖٛ العاوتتت التتت  ٔاإلدازٖتتتٛ  ،اذتتتي الطتتتهٕي املٍّٗتتت

باملٍظىتتات الطتتعٕدٖٛ   عازضتت٘ العالقتتات العاوتتٛ  ٖتعسضتتُٕ ،تتا، ةضتتا ٛ ةا زصتتد اللتتسٔن بتت  

ضٍٕات اخلربٚ، ٔاجلٍظ، ٔدّٛ العىن، ٔاملؤِتن  " وطتٕٝ االااان الٍلط٘، ٔعَ تأثري وتهريات:

طبقتتا وقٗتتاع االاتتاان الٍلطتت٘ التترٙ ٔضتتعتْ  ٔ، " عمتتٜ وطتتتٕٝ ِتترا االاتتاان لتتدّٖي العمىتت٘

دّتتاد : اإل، ِٔتت٘أبعتتاد زسٗطتتٛ ٛثالثتت(، ٖٔتكتتُٕ ِتترا املقٗتتاع وتتَ طتتت  واضتتال   ٖكس

اضتتت دوا الدزاضتتٛ املتتٍّر  ٔ العىتتن،بالعىتتن، ٔاإلزتتاش الػ صتت٘  باطتتاع االٌلعتتال٘، ٔتبمتتد اإل 

أُ ( ولتتسدٚ  ٔصمصتتا ةا 011عػتتٕاسٗٛ وٍتظىتتٛ قٕاوّتتا  طبقتتا عمتتٜ عٍٗتتٛ ٔاملطتت ٘ الٕصتتل٘  

 ،بتت  املتٕضتت   وتتااملٍظىتتات بتمتت  الٍلطتت٘ لتتدٝ عازضتت٘ العالقتتات العاوتتٛ     االاتتاانوطتتتٕٝ 

أُ وطتتٕٝ االاتاان الٍلطت٘       كىتا تتب  وتَ الٍتتاسر    ٔاملستلع اطب األبعاد الجالثتٛ لمىقٗتاع  

لدٝ عازض٘ العالقات العاوتٛ باملٍظىتات الطتعٕدٖٛ العاوتٛ، ٔاخلاصتٛ وتٕضت ، ٔةُ كتاُ ٖصٖتد         

العاوٛ    قمًٗما لدٝ عازض٘ العالقات العاوٛ باملٍظىات اخلاصٛ عٍْ لدٝ عازضّٗا باملٍظىات

، أوتتا  ٗىتتا ٖتعمتت   العىتتن   ةدازٚ العالقتتات العاوتتٛباطتتاع دّتتاد االٌلعتتال٘، ٔتبمتتد اإلاإلبعتتدٙ: 

 ا،وستلع ت االاتاان   قتد كتاُ وطتتٕٝ     بإدازٚ العالقتات العاوتٛ،  اإلزاش الػ ص٘   العىن ببعد 

   اخلاصٛ املٍظىاتوطتٕٝ االااان لدٝ عازض٘ العالقات العاوٛ بٔةُ كاُ أقن قمًٗما وَ 

ٛ   بعازضتت٘ العالقتتات العاوتتٛ   ٔكػتتلا ٌتتتاسر الدزاضتتٛ أُ     املٍظىتتات الطتتعٕدٖٛ العاوتتٛ ٔاخلاصتت

ٖتعسضتتتُٕ عىٕعتتتٛ وتتتَ الطتتتهٕي اإلدازٖتتتٛ التتت  تتتتؤثس عمتتتٜ عىمتتتّي، ٔ تمتتتن وطتتتتٕٖات ِتتترٓ   

الطهٕي ال  ٖتعسضُٕ ،ا باصتال  املطتتٕٝ اإلدازٙ ٌٔتٕا املٍظىتٛ  ٔأ صت ا ٌتتاسر الدزاضتٛ       

 ٔ دتٕد  تسٔن ذات داللتٛ ةاصتاسٗٛ بت  عازضت٘ العالقتات العاوتٛ   املٍظىتات الطتعٕدٖٛ           عَ عتدً 

ٔدتتتٕد وطتتتتٕٝ وتتتَ  العاوتتتٛ ٔاخلاصتتتٛ   أبعتتتاد االاتتتاان الٍلطتتت٘ بػتتتكمّا العتتتاً،  ٔأغتتتازت ةا    

باملٍظىتات   عٍد التركٕز أعمتٜ وتَ اإلٌتاخ     ، ٔتبمد اإلاطاعدّاداإل ٙ:االااان الٍلط٘   بعد

تبمتد اإلاطتاع     ٔ ٙ: اإلدّاد االٌلعال٘،  بعدسٔن ذات داللٛ ةاصاسٗٛ كىا ٔدد  ، اخلاصٛ

 ،املتتصٔد  اٗح كاُ املتصٔدُٕ أكجس ااااًقا وقازٌٛ بهري  ؛ٔوتهري احلالٛ االدتىاعٗٛ، العىن

املٍظىتات الطتعٕدٖٛ   ب تسٔن ذات داللتٛ ةاصتاسٗٛ بت  عازضت٘ العالقتات العاوتٛ        ةضا ٛ ةا ٔدتٕد  

ٛ      ٔ ،العاوٛ ٔاخلاصٛ ٔاتطت    ،ضهٕي ةدازٖٛ متازضتّا اإلدازٚ العمٗتا عمتٜ عازضت٘ العالقتات العاوت

  املتصٔد  أكجس تعسض ا لمطهٕي املٍّٗٛ وَ قبن اإلدازٚ العمٗا وقازٌٛ بهري املتصٔد  أُ 
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 املق مة:

املعاؿأأش٠ َأأٔ مُٖٝأأ١ ايتٓظُٝأأات ا داسٜأأ١   املٓظُأأات تأأيتٞ مُٖٝأأ١ ايعالقأأات ايعاَأأ١     

تظأع٢ ىل  ذبكٝكٗأا   ٚاملٗاّ اييت  األٖذاف، َٔٚاملختًف١،  املٓظُات تكّٛ عًٝٗااسبذٜج١ اييت 

ٚفأأل ايأأٓظِ ا داسٜأأ١ ايأأيت تعُأأٌ  ٛدبٗأأام ٚ  دأأٌ األْظُأأ١ ا داسٜأأ١ املعكأأذ٠، ٚا ٝانأأٌ           

ايـأٛس٠  تؼأهٌٝ  ايعالقأات ايعاَأ١ ايأيت تتلأُٔ     مٖذاف تربص  املعاؿش٠ ٓظ١ُٝٝ يًُٓظُاتايت

  خذَأ١ اتتُأ ، ٚتؼأهٌ ايعالقأات     َا تؤدٜ٘ َٔ معُاٍ ، ٚاملٓظ١ُايز١ٖٝٓ ا ػباب١ٝ عٔ 

املٓظُأ١ سُٝٓأا تأؤدٟ    ٚتٛاؿٌ فعاي١، ٚمدا٠ تفاعأٌ ْؼأط١ داخأٌ ٚخأاسز      ،ايعا١َ سًك١ اتـاٍ

 م صبُٛع١ َٔ املٗاّ

ٚتبعٝتٗأا ال   ،عًأ٢ اخأتالف ْؼأا ٗا    ٓظُأ١ ايعالقأات ايعاَأ١ مٕ ظبأال امل    ٜٚؤنذ خأربا٤ 

ٚازبٗأٛد،   ،تًأو ا ظبأاصات   ىلبأشاص ٜتٛقف ع٢ً سذِ َا ذبكك٘ َٔ ا ظبأاصات ىلرا   تظأتط    

 ، خاؿ١ ازبُٗٛس االطرتاتٝذٞمبٓٛعٝ٘ بٗا ٜٚعشف ازبُٗٛس

ٚازبٗأٛد ايأيت تكأّٛ     املٓظُأ١،  ايأيت سككتٗأا   ا ظبأاصات  ٜٚربص مماسطٛ ايعالقات ايعاَأ١ 

ٌ ايٚ ،طأايٝ  األَأٔ  ٚيعأٌ  ٚخربات ١َٝٓٗ َتُٝض٠،  ،فش يذِٜٗ َٔ ىلَهاْاتابٗا  ا ٜتٛ  ٛطأا٥

ايتٛدٝف ايظًِٝ يرباَر ايعالقأات ايعاَأ١    ازبٗٛدٚ ،ا ظباصاتتًو َٔ ىلٜلال  اييت متهِٓٗ

 ٓظ١ُمق٠ٛ ضبشن١ يًفشد، َٚربص٠ زبٗٛد امل اييت تعذ

قات ايعا١َ يعذٜذ َٔ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ اييت تشافل َٗٓتِ، ٜتعشض مماسطٛ ايعال

ايلوٛ  اييت تؤثش تٓؼي ْتٝذ١ تفاعٌ ايفشد َ  ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؽ فٝٗا، ٜٚتفاعٌ َعٗا، ٚٚ

 ،ٚازبظذ١ٜ ،ايٓفظ١ٝ ِطًًبا   سٝاتٗ ِيعًُٗ ِايعالقات ايعا١َ مثٓا٤ تيدٜتٗ ٞتٛاد٘ مماسط

ٜعًُٕٛ يذٜٗا، فعًِٝٗ  يتتِٗ ايٓظُاد ممجًني ملايعالقات ايعا١َ منجش َٔ صبش ٛفُُاسط

، ِٖٚ املعٕٓٝٛ ٓظ١ُتك  َظؤٚي١ٝ األعُاٍ اييت ربشز يًشمٟ ايعاّ، ٚٚطا٥ٌ ا عالّ عٔ امل

 ٖٛ قٝاَِٗ ايعالقات ايعا١َ ٞاألدٚاس امل١ُٗ املٛن١ً ىليِٝٗ، فايذٚس ايش٥ٝع ملُاسطيدا٤ ب

قٓا٠ اتـاي١ٝ فعاي١  ايعالقات ايعا١َ هٕٛتٚايفعايٝات االتـاي١ٝ، ٚمٕ  ،بايتخطٝط يًرباَر

ىل  ايعٌُ يظاعات  ٛاٍ ذبت ىلكاف١ ، املٓظ١ُٚتربص معُاٍ  ،ٚتشاق  ،ٚتفظش ،تؼشل

 ايلوٛ  االدتُاع١ٝمٚٚاملشاطِ،  ،ايٛقت، ٚايتٓظٝل   ازبٛاْ  ايربٚتٛنٛي١ٝ كوط

ـٍٛ ، ٚؿعٛب١ اسبتؤدٜٗا املٓظ١ُ ٚايفعايٝات اييت ،َٚ  ٚدٛد عذٜذ َٔ األسذاخ

ع٢ً بعض املعًَٛات اييت تطًبٗا ٚطا٥ٌ ا عالّ، ىلكاف١ ىل  كوط ا داس٠ ايعًٝا   بعض 

االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ َٔ هٌ ريو ٜضٜذ ف، اييت تشاٖا ًَش١ ٚاملٛكٛعات ،ايكلاٜا
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ايزٟ بذٚسٙ  ٖزا االسرتام مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ، ٜٚعشكِٗ منجش َٔ غريِٖ ملظاٖش

 ١ نجري٠مٜعشكِٗ يتيثريات طًبٝ

 مشكلة الدراسة:
يعذٜذ َٔ ايلوٛ   مماسطٖٛاتعذ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ َٔ املٗٔ اييت ٜتعشض 

طًيب ع٢ً مدا٥ِٗ  ا دٚس امل١ٝٓٗ، ٚا داس١ٜ، ٚايتٓظ١ُٝٝ اييت َٔ املُهٔ مٕ ٜهٕٛ 

 املٓظُات ايعا١َ داخٌتؤثش ٖزٙ ايلوٛ    مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ  فش األعُا ِ، 

ؿ١، ٚتٓعهع ع٢ً ىلظباصِٖ، ٜٚؤدٟ اطتُشاس ٖزٙ ايلوٛ  ىل  تشانُٗا َ  َشٚس ٚاشبا

ظٗٛس يطبًبا  ٖٚٛ َا ميجٌ ،ىل  َشس١ً االسرتام ايٓفظٞ بِٗ ايٛقت، األَش ايزٟ س ا ٜـٌ

 تيثريات طًب١ٝ ع٢ً مدا٥ِٗ ألعُا ِ ايٛدٝف١ٝ ٚامل١ٝٓٗم

مٕ ٖزٙ  ، ٚمنذتظٞصبُٛع١ َٔ ايذساطات املختًف١ االسرتام ايٓف يكذ تٓاٚيت

قٌ ٜـبح م  مْ٘ ىلٜهٕٛ دٕٚ املظت٣ٛ، ىلكاف١  ٕٙ مدا٤مايلوٛ  تظٗش ع٢ً عٌُ ايفشد، ٚ

ٜؤثش   ْٛع١ٝ ايعٌُ ايزٟ  ٘خشٜٔ ايزٜٔ ال ٜعإْٛ االسرتام ايٓفظٞ، ٚمْنفا٠٤ َٔ مدا٤ اآل

َظت٣ٛ االسرتام ايهؼف عٔ ٚعًٝ٘ ميهٔ ذبذٜذ َؼه١ً ايذساط١   ، ٜكّٛ ب٘ ايفشد

ٚاشباؿ١،  املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َايعالقات ايعا١َ    ٛفظٞ ايزٟ ٜعاْٝ٘ مماسطايٓ

ٚسذِ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ ٚا داس١ٜ، ىلكاف١ ىل  ايتعشف ع٢ً ايفشٚم بني املُاسطني يًعالقات 

 ، ٚايعٛاٌَ ايذميٛغشاف١ٝمٓظ١ُْٚٛع١ٝ امل ،ايعا١َ

 

 أهداف الدراسة:
 ايعاّ: ٗأَ األٖذاف اييت تٓطًل َٔ ٖذف ذباٍٚ ٖزٙ ايذساط١ ايتعشف ع٢ً صبُٛع١

املٓظُات مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   ع١ٓٝ ذبذٜذ َظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣  -1

ٚاشباؿ١م ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

ايعالقات  ٛمماسطاييت ٜتعشض  ا ٚا داس١ٜ  ،سذِ ايلوٛ  امل١ٝٓٗايهؼف عٔ  -2

ٚاشباؿ١م املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َايعا١َ   

   ٚاشباؿ١ باملٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َمماسطٞ ايعالقات ايعا١َ فشٚم بني سؿذ اي -3

طٓٛات اشبرب٠، ٚازبٓع، " َظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ، ٚايهؼف عٔ تيثري َتوريات:

" ع٢ً َظت٣ٛ ٖزا االسرتام يذِٜٗمٚد١ٗ ايعٌُ، ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 الدراسة: تساؤالت
 ١ ع٢ً ايتظاؤالت ايتاي١ٝ:ذبكٝل مٖذافٗا با داب ذباٍٚ ٖزٙ ايذساط١

املٓظُات مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ    ع١ٓٝ َظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ َا -1

م؟ٚاشباؿ١ ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

ايعالقات ايعا١َ    ٛمماسطاييت ٜتعشض  ا ٚا داس١ٜ  ،سذِ ايلوٛ  امل١َٝٓٗا   -2

م؟ٚاشباؿ١ املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

باملٓظُات ايظعٛد١ٜ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ سـا١ٝ٥ بني َا ايفشٚم رات ايذالي١ ا   -3

  َظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ؟م ٚاشباؿ١ ايعا١َ

" ع٢ً طٓٛات اشبرب٠، ٚازبٓع، ٚد١ٗ ايعٌُ، ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ" َا تيثري َتوريات: -4

َظت٣ٛ ٖزا االسرتام يذِٜٗ؟م

 
 الدراسات السابقة:

خطأأش االسأأرتام سؿأأذ  () اطأأتٗذفت دساطأأ١ بأأاْهع ٚنأأٛى 

ٔ  اايٓفظأأأٞ يأأأذ٣ ايـأأأش   ٚاملشاطأأأًني ،فٝني بٗأأأذف َكاسْأأأ١ االسأأأرتام ايٓفظأأأٞ بأأأني ا أأأشسٜ

فٝني ااملأأٓٗر املظأأشٞ، ٚ بكأأت عًأأ٢ عٝٓأأ١ َأأٔ ايـأأشعًأأ٢ ايذساطأأ١ عتُأأذت اٚفٝني، اايـأأش

خًـأأأت ىل  مٕ م ايجالثأأأ١ ٙاطأأأتخذَت َكٝأأأاغ َاطأأأالؾ بيبعأأأاد ٚ، ات( َفأأأشد111قٛاَٗأأأا )

ٞ ا َظأأت٣ٛ َشتفأأ  َأأٔ االسأأرتام ايٓفظأأٞ   بعأأذ     ا أأشسٜٔ يأأذِٜٗ   ٚتبًأأذ  ،دٗأأاد االْفعأأاي

ؿوش طًٓا ايعاًَني   ايـشف ايـأوري٠  فٝني، ٚمٕ ا شسٜٔ األااملؼاعش َٔ املشاطًني ايـش

 منجش عشك١ يالسرتام ايٓفظٞم

 ٟ ايتعأأأشف عًأأأ٢ االسأأأرتام   () نُأأأا اطأأأتٗذفت دساطأأأ١ سٜٓأأأاسد

٘ ايٓفظأأٞ ١، فٝني ايشٜاكأأٝني   ايٛالٜأأات املتشأأذ٠ األَشٜهٝأأ   ايأأذ٣ ايـأأش  ، َٚعشفأأ١ دسدتأأ

ٚ ٔ ايشٜاكأأأٝني    اطأأأتخذَت ايذساطأأأ١ املأأأٓٗر ايٛؿأأأفٞ، ٚ بكأأأت عًأأأ٢ عٝٓأأأ١ َأأأٔ ا أأأشسٜ

  ٚدأٛد  ىل ايٓتأا٥ر ( َفشد٠م خًـت 249،  َٚـُُٞ ايـفشات ايشٜاك١ٝ قٛاَٗا )ايتًٝفضٜٕٛ

االدٗأأأاد  :اكأأأٝني   بعأأأذٟفٝني ايشٜادسدأأأ١ َتٛطأأأط١ َأأأٔ االسأأأرتام ايٓفظأأأٞ يأأأذ٣ ايـأأأش  

ىل  مٕ  مػأاست نُأا   ،ٚتبًذ املؼاعش، ٚدسد١ َشتفع١ َٔ ايؼعٛس بأٓكف ا ظبأاص   ،االْفعايٞ

فٝني افٝني ايشٜاكأٝني يأذِٜٗ معًأ٢ دسدأ١ َأٔ االسأرتام ايٓفظأٞ َأٔ ا أشسٜٔ ايـأش          اايـش

طبشدأأٞ ايـأأفشات ايشٜاكأأ١ٝ مقأأٌ   بُٝٓأأا ٜعأأذ   ،االت غأأري ايشٜاكأأ١ٝ اتأأايأأزٜٔ ٜعًُأإٔٛ    
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ًٓا  اايعأأاًَني   ايـأأشف ايشٜاكأأ١ٝ عشكأأ١ يالسأأرتام ايٓفظأأٞ، ٚمٕ ايـأأش    فٝني األؿأأوش طأأ

 فٝني األنرب طًٓام اٚتبًذ مع٢ً َٔ ايـش ،يذِٜٗ دسد١ عاي١ٝ َٔ االدٗاد االْفعايٞ

فشف دسد١ االسأرتام ايٓفظأٞ    ّ(2113عاّ ) سٜٓاسدٟدساط١ مخش٣ مدشاٖا اطتٗذفت 

ألَشٜهٝأ١، ٚاطأتخذَت ايذساطأ١ املأٓٗر ايٛؿأفٞ،      فٝني ايعأاًَني   ايـأشف ا  ايذ٣ ايـش

فٝني قٛاَٗأا  اع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايـأش  ١ٚ بكت َكٝاغ َاطالؾ يالسرتام ايٓفظٞ بيبعادٙ ايجالث

فٝني ايعأاًَني   ايـأشف األَشٜهٝأ١    اخًـت ايذساط١ ىل  مٕ َعظِ ايـشم ٚ( َفشد771٠)

ٚيذِٜٗ دسد١ عاي١ٝ َٔ تبًذ  دٗاد االْفعايٞ، ٚايؼعٛس با ظباص،يذِٜٗ دسد١ َتٛطط١ َٔ ا 

ًٓا  افٝني   ايـشف ؿوري٠ اسبذِ، ٚايـشااملؼاعش، ٚمٕ ا شسٜٔ ٚايـش فٝني األؿوش طأ

 منجش عشك١ يالسرتام ايٓفظٞ َٔ غريِٖم

ايتعأأشف عًأأ٢ االسأأرتام  ( 2111طأأ١ٓ ) سٜٓأأاسدٟ ثايجأأ١ مدشتٗأأا  نُأأا اطأأتٗذفت دساطأأ١ 

ٓٗر املظأأشٞ َأأٔ خأأالٍ اطأأتخذاّ   املأأعًأأ٢ ايذساطأأ١  ٚاعتُأأذتفٝات، اايٓفظأأٞ يأأذ٣ ايـأأش 

فٝات األَشٜهٝأات  ا بكت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايـشَٚكٝاغ َاطالؾ يالسرتام بيبعادٙ ايجالث١، 

عأاْني االدٗأاد االْفعأايٞ بذسدأ١     فٝات ُٜاىل  مٕ ايـأش  ايٓتا٥ر خًـتم ٚ( َفشد286٠قٛاَٗا )

ٗ   نيٝفامع٢ً َٔ ايـأش  ، ٚيأذٜٗٔ  فٝنيابا ظبأاص مقأٌ َأٔ ايـأش     اػأعٛسً  ٔايأزنٛس، ٚمٕ يأذٜ

 دٗاد االْفعايٞ، ٚتبًذ املؼاعشما  :دسد١ عاي١ٝ َٔ االسرتام ايٓفظٞ   بعذٟ

حبأح  ( اطأتٗذفت دساطأ١ ناساْتؼأٔ ٚاْهأٞ ٖأٛاْر )     ٚ

االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ايعاًَني   ٚطا٥ٌ ا عالّ   َكا ع١ ْٖٛر نْٛر ايـ١ٝٓٝ، ٚمشًت 

املأأأٓٗر عًأأأ٢ ايذساطأأأ١ ٚاعتُأأأذت ايعاَأأأ١ ٚا عأأأالٕ، ٚايعالقأأأات  ،املُاسطأأأني   ايـأأأشاف١

خًـأت ىل  مٕ  م ٚ( َفشد٠ باطتخذاّ املكابًأ١ املعُكأ١  13ٚ بكت ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا ) ،ايهٝفٞ

 ايأيت َٚتطًبات ايعٌُ، ٚايظعٞ ىل  ذبكٝل امل١ٝٓٗ تعذ َٔ مبأشص ايلأوٛ     ،ايتٛقعات ايٓٗا١ٝ٥

ٚ  ًـأشاف١، ٚا ٜتعشض  ا املُاسطإٔٛ ي  ا عأالٕ، ىلكأاف١ ىل  مْٗأِ حبادأ١ ىل      يعالقأات ايعاَأ١ 

ٔ  ايذعِ االدتُاعٞ َٔ ايضَال٤ ٚايشؤطأا٤،   ِ  فلأًاا عأ ٔ باغبفأاض تٛقعأاتِٗ    ػأعٛسٖ ب٦ٝأ١   عأ

   َٓظُاتِٗمايعٌُ   

( ايتعأشف عًأ٢   نُا اطتٗذفت دساط١ دابشٌٜ ٚآخأشٜٔ ) 

ٝأأذاْٝني ايفًبٝٓأأٝني ايأأزٜٔ   فٝني املاتأأيثريات االسأأرتام ايٓفظأأٞ عًأأ٢ ايـأأش١ ايٓفظأأ١ٝ يًـأأش    

ٓٗر املأأأاطأأأتخذَت ايذساطأأأ١ ٜٚكَٛأأإٔٛ بتوطٝأأأ١ مخبأأأاس ايهأأأٛاسخ ٚاسبأأأشٚ  ٚايـأأأشاعات،  

 فٝني   ايعاؿأأ١ُ َأأاْٝالم  ا( َفأأشد٠ َأأٔ ايـأأش  111بكأأت عًأأ٢ عٝٓأأ١ قٛاَٗأأا )   ، ُٚ ٞاملظأأش

يأذِٜٗ ايكأذس٠   كأذس٠ عايٝأ١ عًأ٢ ايتشُأٌ     َفٝني ايأزٜٔ يأذِٜٗ   اخًـت ايذساط١ ىل  مٕ ايـشٚ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

ٌ  ٛاد١ٗ كوٛ  ايعٌُ  ا ٜظاعذع٢ً َ َظأت٣ٛ االسأرتام ايٓفظأٞ يأذِٜٗ، ٜٚعُأٌ       ع٢ً تكًٝأ

يٝات ملٛاد١ٗ تًو ايلوٛ   ا ٜؤدٟ   ايٓٗاٜأ١ ىل  استفأاس َظأت٣ٛ    اآلنُظاعذ ع٢ً تطٜٛش 

  ٔ ِ  األدا٤ املٗأ  يأأذِٜٗ بؼأأهٌ مفلأٌ َأأٔ مٚي٦أأو ايأأزٜ مٚ َٓخفلأأ١  ،قأأذسات َتٛطأأط١ يأذٜٗ

 ع٢ً ذبٌُ دشٚف ايعٌُ ايلاغط١م

ٚدسد١  ،ايتعشف ع٢ً سذِ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ (2114اطتٗذفت دساط١ ايكشْٞ )ٚ

املٓٗر ٚاعتُذت ع٢ً  ،االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ايعاًَني   املؤطظات ا عال١َٝ ايظعٛد١ٜ

ٚاألدٗض٠ ا عال١َٝ ايشمس١ٝ ٚاشباؿ١   املًُه١  ،املظشٞ يًعاًَني   طبتًف املؤطظات

ايلوٛ  دساط١ غ َاطالؾ يالسرتام ايٓفظٞ، ىلكاف١ ىل  َكٝا ٚ بكتايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، 

خًـت ىل  ٚدٛد ٚ( َفشد٠م 134بكت ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ قٛاَٗا )ُ ٚامل١ٝٓٗ، 

بعاد ايجالث١ امله١ْٛ أليَتٛطط١ َٔ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ صبٌُ مفشاد ايع١ٓٝ  َظتٜٛات

ظباص، ٚمػاست ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد دٗاد االْفعايٞ، ٚتبًذ ايؼعٛس، ٚا ا  ، ٖٚٞ:يًُكٝاغ

ػعٛس بلوٛ  ١َٝٓٗ ع٢ً َٓظٛبٞ املؤطظات ا عال١َٝ ْادب١ عٔ املٓافظ١ بني ايٛطا٥ٌ، مٚ 

 ايلوٛ  املؤطظ١ٝ ٚاتتُع١ٝم

 ،( ايتعشف ع٢ً ايعالق١ بني االسرتام ايٓفظ2111ٞاطتٗذفت دساط١ ىلمساعٌٝ )ٚ

  دسد١ االسرتام ايٓفظٞ بني ٚايعٌُ   صباالت ايعالقات ايعا١َ، َٚعشف١ ايفشم 

اطتخذَت ايذساط١ املٓٗر ٚ ،  ك٤ٛ اختالف بعض املتوريات املُاسطني يًعالقات ايعا١َ

َٔ املُاسطني  َفشد٠ (31بكت ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )املظشٞ، َٚكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ، ُٚ 

املُاسطات اخ خًـت ىل  مٕ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ا ْٚ ملٓٝام ميًعالقات ايعا١َ  شافظ١ 

رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥   االسرتام ايٓفظٞ  اٚدذت فشٚقاًٚعالقات ايعا١َ مع٢ً َٔ ايزنٛس، ي

 ملؤٌٖ ايذساطٞ يـاحل املؤٖالت ايع١ًُٝ األع٢ًماتبًعا ملتوري د١ٗ ايعٌُ، ٚ

فٝني ا( َعشف١ دسد١ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ايـش2114اطتٗذفت دساط١ بشنات )ٚ

ًَٚه١ٝ  ،ٛس١ٜ   َذ١ٜٓ دَؼل   ك٤ٛ َتوريات ازبٓعايعاًَني   ايـشف ايظ

ايذساط١ املٓٗر املظشٞ َٔ خالٍ تطبٝل َكٝاغ عتُذت ايـشٝف١، ٚطٓٛات اشبرب٠، ٚا

خًـت ايٓتا٥ر ٚ( َفشد٠م 211فٝني قٛاَٗا )اَاطالؾ يالسرتام ايٓفظٞ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايـش

دٗاد ا  :ٛسٜني يبعذٟفٝني ايظااالسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ايـشَتٛطط َٔ  َظت٣ٛىل  مٕ 

 ٚدٛد  االْفعايٞ، ٚتبًذ املؼاعش، بُٝٓا ناْت   بعذ ا ظباص عاي١ٝ، ٚمػاست ايٓتا٥ر ىل

بعذ اشباؿ١   ٚفٝني ايعاًَني   ايـشف ايشمس١ٝ افشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بني ايـش

ٚم ٚػذت٘ يـاحل ايعاًَني   ايـشف اشباؿ١، ىلكاف١ ىل  ٚدٛد فش ،دٗاد االْفعايٞا 



 

 184 

دٗاد االْفعايٞ، ٚتبًذ املؼاعش، ٚػذ٠ ا  ،رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بني ف٦ات طٓٛات اشبرب٠

 فٝني األقٌ خرب٠مامتٌٝ ايفشٚم يـاحل ايـشٚ ،ٚايؼعٛس بٓكف ا ظباص

( ايتعشف ع٢ً َظت٣ٛ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ يذ٣ 2115اطتٗذفت دساط١ ايظبٝعٞ )ٚ

 ٚاعتُذت ع٢ًملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، ا عالَٝني ايظعٛدٜني   املٓطك١ ايؼشق١ٝ َٔ ا

خًـت ىل  مٕ ايذسد١ ٚ( َفشد٠م 374قٛاَٗا )ٚ ،ع٢ً ايع١ٓٝ املتاس١ تاملٓٗر املظشٞ، ٚ بك

ٚمبعادٙ دا٤ت َتٛطط١ كُٔ َظت٣ٛ ايلوط ايٓفظٞ، بُٝٓا  ،ايه١ًٝ يكٝاغ ايلوط

 ;تيثرًيا يًُؤٌٖ ايعًُٞ مٕ ٖٓاىٚ ،استٌ ايبعذ املٗ  املشتب١ األٚ ، ٚايبعذ االدتُاعٞ ثايًجا

سٝح ىلٕ َظت٣ٛ ايلوط ايٓفظٞ ٜشتف  يذ٣ مح١ً ايذبًّٛ منجش َٔ غريِٖ، َٚظت٣ٛ 

عؼش طٓني َكاس١ْ بكُِٝٗ، ٚمٕ ايزٜٔ  ٢ًشتف  يذ٣ مؿشا  اشبرب٠ اييت تضٜذ عٜايلوط 

ًٝ اٜعًُٕٛ   ايتًفضٜٕٛ ٜعإْٛ كوطا ػاست ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد مخشٜٔ، نُا مع٢ً َٔ اآل اْظب

سٝح ٜعاْٞ  ;فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ ملتوري ايلوط االدتُاعٞ تعض٣ ملتوري ازبٓع

 ايزنٛس منجش َٔ ا ْاخ   اتاٍ االدتُاعٞم 

االسرتام ايٛدٝفٞ نظاٖش٠ ْفظ١ٝ ىلداس١ٜ  حبح( 1437اطتٗذفت دساط١ ايؼعالٕ )ٚ

َعٗا    ثاسٖا، ٚذبذٜذ َظؤٚي١ٝ ايتعاٌَآَٔ سٝح ايٛقٛف ع٢ً  بٝعتٗا ٚمطبابٗا ٚ

خًـت ىل  مٕ ٚايذساط١ املٓٗر ايهٝفٞ ايتشًًٝٞم ٚاعتُذت  ،ازبٛاْ  ايفشد١ٜ ٚايكٝاد١ٜ

ٚمطًٛ  تعاًَٗا َ  املٛدفني يذٜٗا، ٚكوٛ  ايعٌُ ٚايذٚس، ٚعذّ املؼاسن١    ،املٓظ١ُ

اربار ايكشاسات، ٚاْعذاّ ايتذٜٚش ايٛدٝفٞ تعذ َٔ مِٖ األطبا  املؤد١ٜ ىل  االسرتام 

ايعضي١، ٚكعف االتـاٍ   املٛدفني  يذ٣ٚتربص َؤػشات االسرتام ايٓفظٞ  ،ايٓفظٞ

نُا  ،ٚايكٝاّ باسبذٚد ايذْٝا َٔ ايعٌُ املهًف ب٘، ٚايتزَش ٚايٓظش٠ ايذ١ْٝٚ يإلظباص

مػاست ْتا٥ر ايذساط١ ىل  مٕ املظؤٚي١ٝ   االسرتام ايٓفظٞ تٓشـش   املظؤٚي١ٝ ايكٝاد١ٜ، 

 ظؤٚي١ٝ املؼرتن١ بني ا داس٠ ايعًٝا ٚايعاًَنيمٚاملظؤٚي١ٝ ايفشد١ٜ، ٚامل

يهرت١ْٝٚ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ   ايـشف ا حبح ( 2116) اطتٗذفت دساط١ ايعؼشٟٚ

 ،يهرت١ْٝٚ   َـشفٝني   ايـشف ا اٚعالقتٗا بايشكا ايٛدٝفٞ يذ٣ ايـش ،املـش١ٜ

ع١ٓٝ  ٞ يذ٣االسرتام ايٓفظ ع٢ًتيثريات املتوريات ايذميٛغشاف١ٝ  َعشف١ىلكاف١ ىل  

اطتخذَت ايذساط١ املٓٗر املظشٞ َٔ خالٍ تـُِٝ اطتُاس٠ االطتبٝإ زبُ  ٚ ايذساط١،

مدٌ املكاس١ْ بني  َٔمطًٛ  املكاس١ْ املٓٗذ١ٝ  اطتخذاّ، ىلكاف١ ىل  َٔ ايع١ٓٝ ايبٝاْات

ٚاسبضب١ٝ  ا ٜتعًل  ظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣  ،ايـشف ا يهرت١ْٝٚ ايك١َٝٛ

ؿشف  ٞ( َفشد٠ ميجًٕٛ مثا241ْبكت ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )ُ ٚ ،فٝنياايـش

فٝني املـشٜني ايعاًَني   اغً  ايـشمخًـت ايذساط١ ىل  مٕ ٚىليهرت١ْٝٚ َـش١ٜم 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

دٗاد ا  ١:ايـشف ا يهرت١ْٝٚ يذِٜٗ َظت٣ٛ َتٛطط َٔ االسرتام ايٓفظٞ بيبعادٙ ايجالث

ظباص ايؼخـٞ، ىلكاف١ ىل  مٕ بتذْٞ ا ٚاالسظاغ بعذّ ا ْظا١ْٝ، ٚايؼعٛس  ،االْفعايٞ

منجش َٔ  ١بٗزٙ األبعاد ايجالث افٝني ايعاًَني بايـشف اشباؿ١ ػعًٛسايذ٣ ايـش

غً  ايع١ٓٝ دسد١ َتٛطط١ يذ٣ م نُا تبني مٕ ،فٝني ايعاًَني   ايـشف ايك١َٝٛاايـش

ٌ ع٢ً َٔ ايؼعٛس بلوٛ  ايعٌُ، خاؿ١ َا ٜتعًل بايعٌُ يفرتات  ١ًٜٛ، ٚتيثريات ايعُ

فٝني آتا٥ر ىل  مٕ ايـشايمػاست ٚ ،ايعالقات األطش١ٜ، ٚاالفتكاس ىل  ايتكذٜش املعٟٓٛ

فٝني ايزٜٔ ٜتٛيٕٛ اٚمٕ ايـش ،فٝاتاايـش َٔايزنٛس منجش ػعًٛسا باالسرتام ايٓفظٞ 

َٓاؿ  قٝاد١ٜ مقٌ ػعًٛسا باالسرتام ايٓفظٞ َٔ ايزٜٔ ال ٜتٛيٕٛ َٓاؿ  قٝاد١ٜ، ىلكاف١ 

فٝني األنرب اايـشبفٝني األؿوش طًٓا يذِٜٗ ػعٛس باالسرتام ايٓفظٞ َكاس١ْ اىل  مٕ ايـش

عشٕٚ باالسرتام منجش َٔ ؼ ايزٜٔ ٜعًُٕٛ   ايـشف اشباؿ١ ٜنيفٝاطًٓا، ٚمٕ ايـش

فٕٝٛ   ايـشف افٕٝٛ ايعإًَٛ   ايـشف اسبضب١ٝ، ثِ ايـشاغريِٖ، ًِٜٚٝٗ ايـش

 فٝنيمام ايٓفظٞ َكاس١ْ بوريِٖ َٔ ايـشاالسرتابايك١َٝٛ ايزٜٔ يذِٜٗ ػعٛس َٓخفض 

 :االحرتاق النفسي
انتظ  َٛكٛس االسرتام ايٓفظٞ مُٖٝت٘ َٔ اٖتُاّ ايباسجٝٓفٞ ايعًّٛ ا ْظا١ْٝ، 

 ،خاؿ١   عًِ ايٓفع، ٚبًغ االٖتُاّ َذاٙ خالٍ ايعكٛد ايجالث١ األخري٠ َٔ ايكشٕ املٓـشّ

 ايٓفع األَشٜهٞ مٍٚ َٔ مدخٌ ( عا ٜٚعذ ٖشبشت فشدْربز )

ظتني ٜ(، نُا مٕ معُاٍ نش1974َفّٗٛ االسرتام ايٓفظٞ ىل  اتاٍ األنادميٞ ط١ٓ )

َاطالؾ عامل١ عًِ ايٓفع جباَع١ برينًٞ األَشٜه١ٝ تعذ االْطالق١ اسبكٝك١ٝ يذساطات 

 مٚتطٜٛش َفاُٖٝ٘ ،َٛكٛس االسرتام ايٓفظٞ

ايظًٛى ايتٓظُٝٞ فكط، بٌ بظٞ يٝع الستبا ٘ ٖتُاّ  ٛكٛس االسرتام ايٓفاالٚصاد 

ايعا١َ ٚاشباؿ١  املٓظُاتايتطٛس ا داسٟ، ٚاملؼهالت اييت تٛاد٘ ايعاًَني   بالستبا ٘ 

ألصَات تؤثش ع٢ً  ملٓظُاتع٢ً سذ طٛا٤، ٚس ا ٜهٕٛ مسذ املؤػشات امل١ُٗ ع٢ً تعشض ا

 مدا٥ٗام

ٕ االسرتام ايٓفظٞ ال ماملاك١ٝ  ٕ االعتكاد ايظا٥ذ   ايعكٛدم( ٜش٣ دًٝٓٞ )

املٓظُات اشبذ١َٝ اييت تتلُٔ املٓظُات  :ٜٛدذ ىلال   املٓظُات رات ايبعذ ا ْظاْٞ، َجٌ

يهٔ ايذساطات اسبذٜج١ مػاست ىل  مٕ  ،ٚايكا١ْْٝٛ ،ايعالد١ٝ، ٚاشبذَات االدتُاع١ٝ

مٕ االسرتام تؼري َاطالؾ ىل  ٚ االسرتام ايٓفظٞ ٜٛدذ   َعظِ املٓظُات املختًف١م
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ايٓفظٞ يٝع َؼه١ً َتـ١ً بايفشد، يهٓٗا َؼه١ً َتـ١ً بايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ اييت ٜعٌُ 

 ٜٚعٝؽ فٝٗام ،بٗا ايفشد

"صبُٛع١ معشاض َٔ ا دٗاد ايزٖ ،  :عشفت َاطالؾ االسرتام ايٓفظٞ بيْ٘ٚ

 ،ايشكا عٔ املٓذض ايؼخـٞ ّسظاغ بعذٚايتبًذ ايؼخـٞ، ٚا  ،فاد االْفعايٞٓٚاالطت

 ٚاألدا٤ املٗ "م 

َفّٗٛ االسرتام ايٓفظٞ، ٚاستبا ٘   ٚغُٛض  ،ٜؼري )ايكشْٞ( ىل  ٚدٛد يبعٚ

ٚقذ ٚك   ،بعذٜذ َٔ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ ايٓادب١ عٔ ايتذاخٌ   ايتعشٜف بني املفَٗٛني

 ( ثالخ خـا٥ف تفشم بني املفَٗٛنيمْٝٗاٚغ )

 ،ايٓادب١ عٔ تلاس  األدٚاسلوٛ  ايٓفظ١ٝ ايؼبذخ االسرتام ايٓفظٞ بظب   -1

ٚتعاسكٗا ٚايضٜاد٠   سذِ ايعٌُم

ٚايكٝاّ  ،ًَني ايزٜٔ ٜتبٕٓٛ سؤ١ٜ َجاي١ٝ ألدا٤ األعُاٍاؼبذخ االسرتام ايٓفظٞ يًع -2

باملظؤٚيٝات ٚاملٗاّ امل١ٝٓٗم

ٚاألدٚاس اييت ال ٜظتطٝ  ايفشد ايكٝاّ بٗا، مٚ ذبكٝكٗام ،ٜشتبط االسرتام ايٓفظٞ باملٗاّ -3

بعض ايباسجني املٗتُني بتشذٜذ َفّٗٛ االسرتام ايٓفظٞ مْ٘ عباس٠ عٔ  ٜعتكذٚ

مْ٘ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ اييت  :، مٚ املشس١ً امليط١ٜٛ يًلوٛ  ايٓفظ١ٝ،  ع٢ٓايٓٗا١ٝ٥ ا ـ١ً

 ٜتعشض  ا ايفشد   عًُ٘م

ىلفشا  ايفشد   اطتخذاّ  اقات٘ ست٢ ٜظتطٝ  " :ُٜعشف االسرتام ايٓفظٞ ع٢ً مْ٘

 م"طًبات ايعٌُ ايضا٥ذ٠ عٔ قذستَ٘ت ١تًبٝ

 بٝع١ ا ْظإ ايزٟ ٚ بٝع١ ايعٌُ، بني ٜٓؼي االسرتام ايٓفظٞ عٓذ اْعذاّ ايتٛافل ٚ

ٞ ظفإٕ االسرتام ايٓف ،ٜكّٛ بيدا٤ ايعٌُ املهًف ب٘، ٚعٓذ ايتبأٜ بني ٖاتني ايطبٝعتني

تهُٔ   يٓفظٞ فذزٚس االسرتام ا ،االصدٜاد  ايفشد   َهإ عًُ٘، ٜيخز  ٜٛاد٘ايزٟ 

صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ االقتـاد١ٜ ٚايتطٛسات ايتهٓٛيٛد١ٝ، ىلكاف١ ىل  ايفًظف١ ا داس١ٜ، 

 ٚمطايٝ  تٓظِٝ ايعٌُم

ٕ االسرتام ايٓفظٞ ؼبذخ م( ٚدانظٕٛ ) ،تش٣ َاطالؾ

 داسٟ، ايط ، ٚايعٌُ ا :َجٌ ،تتعًل باشبذَات ا ْظا١ْٝ ايذ٣ األفشاد ايزٜٔ مياسطٕٛ ًَٗٓ

 ،ٜظٗش ْتٝذ١ صبُٛع١ َٔ ايظشٚف ٘ٚايتعًِٝ، ٚايعالقات ايعا١َ، ٚا عالّ، ىلكاف١ ىل  مْ

ا ػبابٞ، ىلكاف١ ىل   ذعِكوط ايعٌُ، ٚضبذٚد١ٜ ايظٝطش٠ ع٢ً ب٦ٝت٘، ٚق١ً اي :َجٌ

 ْـاف ٚايعذٍم كعف االتـاٍ االدتُاعٞ بني ايعاًَني، ٚعذّ ا 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

فريٕٚ مٕ األطبا  اييت تؤدٟ ىل   ،(خشٕٚ )آٚ ٛفٌٝ،مَا طؼ

، ٚكعف ايذعِ املٓظُات االسرتام ايٓفظٞ تهُٔ   َؼه١ً ىلداس٠ طًٛى ايعاًَني داخٌ

، ىلكاف١ ىل   بٝع١ ب١٦ٝ ٓظ١َُٔ ا داس٠ ايعًٝا، ٚايُٓط ا داسٟ ايعاّ ايزٟ متاسط٘ امل

 ، ٚسذِ ازبُٗٛس ايزٟ تتعاٌَ َع٘ ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َماملٓظ١ُ

  ىل( ايعٛاٌَ ايتٓظ١ُٝٝ اييت تؤدٟ َاطالؾ ٚيٝرت ) تذدس

 مبايعٛاٌَ ايتاي١ٝ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات

َٔ املٗاّ اييت ٜتطً  ذبكٝكٗا  بعذدػعٛس املٛدف بيْ٘ َهًف  ٚتع : كوٛ  ايعٌُ -1

عذٜذ  ٢ٚطع ،تهٕٛ ػشٝش١ املعًَٛاتَٚٔ خالٍ آيٝات ٚقٓٛات س ا  ا،قـرًي اصًَٓ

َٔ ايعاًَني فٝٗا، ٚصٜاد٠ املٗاّ  دتظشٜح عذَٔ خالٍ َٔ املٓظُات ىل  ايرتػٝذ 

ٚصٜاد٠  ،ايٛدٝف١ٝ ع٢ً املٛدفني ايعاًَني، ىلكاف١ ىل  قٝاَٗا  طايبتِٗ بتشظني األدا٤

ا ْتاز ٚفل َعاٜري ازبٛد٠م

ت مسذ املؤػشات ايش٥ٝظ١ اييت تؤدٟ ـالسٝاايتعذ ضبذٚد١ٜ ٚ :ذبذٜذ ؿالسٝات ايعٌُ -2

ىل  االسرتام ايٓفظٞ، فعذّ ٚدٛد ؿالسٝات الربار ايكشاسات املٓاطب١ سبٌ بعض 

فٝيتٞ ريو ايعاٌَ َٔ  ،ؤدٟ ىل  االسرتام ايٓفظٜٞاملؼهالت اييت تـادف ايعٌُ 

اربار   ش١ٜ اسبَظاس١ َٔ  ال متٓح املٛدفٚمْظ١ُ ؿاس١َ  ،خالٍ ٚدٛد طٝاطات

ا دشا٤ املٓاط    ايٛقت املٓاط مايكشاس ٚ

نجري َٔ املٛدفني ٜعًُٕٛ يظاعات  ٛاٍ، ٚجبٗذ نبري دٕٚ  :ا ػبابٞ ايذعِكعف  -3

اسبـٍٛ ع٢ً َكابٌ َادٟ مٚ َعٟٓٛ، األَش ايزٟ س ا ٜعذ َؤػًشا قًٜٛا ع٢ً االسرتام 

مِٜٗايٓفظٞ يذ

 ;اْ  ايتُٝض   ايعٌُبشص دٛمخشٜٔ َ  اآل املٛدفتعذ َؼاسن١ ىلر  :ايعضي١ االدتُاع١ٝ -4

ٚغريٖا تضٜذ َٔ ايلوٛ  عًٝ٘،  ،خشٜٔ   بعض األَٛس ايظاس٠آلَ  انٕٛ املؼاسن١ 

ٚعضي١  ،بعض األعُاٍ اييت تتطً  تعاًَاا خاًؿا، ٚفـًاا   املهإنُا تٛدذ 

األدٗض٠ داخٌ غشف َ  ادتُاع١ٝ مثٓا٤ تيد١ٜ ايعٌُ، فكذ ٜهٕٛ ايتعاٌَ منجش 

خشٜٔماآلَ  املوًك١ ٚاملختربات  ،األخباس

ٜهًف املٛدف   نجري َٔ األسٝإ بيعبا٤ ىلكاف١ٝ   سٝح  :ْـاف ٚايعذٍعذّ ا  -5

 ٙايعٌُ ال ٜظتطٝ  ايكٝاّ بٗا، ٚتلاف عًٝ٘ بعض املظؤٚيٝات اييت يٝع  كذٚس

عذّ ايكٝاّ بٗا   ٗا، ٚس ا ٜهٕٛ ايكـٛس فٝتِ ضباطبت٘ ع٢ً ايكـٛس تٚ ،ذبًُٗا

ٚتٛاك  ا َهاْات،  ،دف، يهٔ بظب  األعبا٤ ا كاف١ٝيٝع تٗاًْٚا َٔ املٛ
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ٚاآليٝات املظتخذ١َ، األَش ايزٟ ٜؤدٟ ىل   ،ٚضبذٚد١ٜ قذست٘، ٚكعف ايرباَر

االسرتام ايٓفظٞم

يذ٣ األفشاد ٚعٓذَا ٜهٕٛ املٛدف مَاّ صبُٛع١ َٔ ٜٓؼي ؿشاس ايكِٝ س ايكِٝ: اؿش -6

ٜتٛافل َ  قُٝ٘ َٚباد٥٘، َا ٜعذ  ٜتطً  َٓ٘ ايكٝاّ بعٌُ ال ايزٟاشبٝاسات ايـعب١، 

، ٚربتًف ايكِٝ َٔ مجاع١ ىل  مخش٣ داخٌ اتتُ  َؤػًشا ع٢ً االسرتام ايٓفظٞ

 مْفظ٘، األَش ايزٟ ٜٛيذ يذٜ٘ اسرتاقاا ْفظٝاا

 االحرتاق النفسي في اإلعالم:
ايعا١َ،  ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ١َٓٗ ع٢ً ؿعٝذ ب١٦ٝ مماسط١

عذّ  :ٚتتُجٌ   ،ايلوٛ  امل١ٝٓٗ اييت س ا متاسغ ع٢ً ايعاًَني فٝٗا بعضربص ت ٚاشباؿ١

عذّ ٚكٛل ا ذف املٓؼٛد، ٚاالطرتاتٝذ١ٝ ٚٚدٛد ايذعِ ايها  َٔ ا داسات ايعًٝا، 

املعٍُٛ بٗا، ٚعذّ ايؼعٛس باألَإ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ، ىلكاف١ ىل  كوط 

ـشاس ايزٟ ؼبذخ داخٌ ا داسات ايفشع١ٝ   املٓظُات ٚايعٌُ يظاعات  ١ًٜٛ، ٚاي ،ايٛقت

ٚغريٖا  ،، ٚتتذاخٌ املٗاّ، نٌ ٖزٙ ايلوٛ تٚتتؼابو ايـالسٝا ،عٓذَا تٓعذّ ايشؤ١ٜ

عذ َٔ األطبا  املؤد١ٜ ىل  االدٗاد ايٓفظٞ يًُُاسطني   ب١٦ٝ ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات ت

 املختًف١م

١ٓٗ ايعالقات ايعا١َ تٛاد٘ بعض َ مٕ مػاست ْتا٥ر صبُٛع١ َٔ ايذساطات ىل ٚ

بذسد١ نبري٠ ع٢ً ايعاًَني بٗا، ٚمفاد تؤثش ٚايلوٛ  ايع١ًُٝ اييت س ا  ،املؼهالت

بيٕ ١َٓٗ ايعالقات ( ) ناسٜش ناطتقاّ ب٘ باسجٕٛ   َٛق  اطتطالس يًشمٟ 

دش٣ تكُٝٝٗا َٔ ، ٚ(2118)( ١َٓٗ   عاّ 211( َٔ بني مطٛم )138ايعا١َ ذبتٌ املشتب١ )

( ١َٓٗ َٔ سٝح 211ذساط١ طٛم ايعٌُ، ٚقِٝ املٛق  )بف تاملخ رات٘ ٛق املقبٌ باسجٞ 

ْٚظب١ ايتٛتش ايزٟ ٜتعشض ي٘  ،َظت٣ٛ ايتعشض يًلوٛ  امل١ٝٓٗ، ٚايشات  ٚدشٚف ايعٌُ

ٕ، ىلكاف١ ىل  ىلَها١ْٝ اسبـٍٛ ع٢ً عٌُ دذٜذ بعذ االطتكاي١ مٚ ايفـٌ، ٛاملُاسط

فكذ ٚك  ايباسجٕٛ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ  ،ٚغريٖا ،ٖزٙ ايعٛاٌَ صبتُع١ ٚباالعتُاد ع٢ً

 ( ميف دٚالس طًٜٓٛام111ٜٚبًغ َتٛطط دخٌ مماسغ ايعالقات ايعا١َ ) ،(138  املشتب١ )

( مٍٚ دساط١ تطبل َكٝاغ تعذ دساط١ نٛى ٚباْهع )ٚ

يذساط١ اييت مشًت ضبشسٟ َاطالؾ يالسرتام ايٓفظٞ   صباٍ ا عالّ، ٚخًـت تًو ا

ٚاملشاطًني   مخع ؿشف ١َٜٝٛ مَشٜه١ٝ ىل  مٕ ؿواس ا شسٜٔ ايزٜٔ  ،غشف األخباس

اسرتام ْفظٞ منجش  ِٜعًُٕٛ   ايـشف ايـوري٠، ٚؼبـًٕٛ ع٢ً مدٛس َٓخفل١ يذٜٗ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

بعذ ٖزٙ ايذساط١ ٚ ،١ٓٗ ايـشاف١ تشى ايعٌُ   َٔ غريِٖ، ىلكاف١ ىل  مٕ يذِٜٗ ايشغب١ 

فشٚع٘ املختًف١    ١ْٗا اٖتُت بذساطىلت ايذساطات ٚاألحباخ   صباٍ ا عالّ، بٌ تٛاي

 ايوش م

ببشح ( مٍٚ دساط١ طعٛد١ٜ تٗتِ 2114فتعذ دساط١ عًٞ ايكشْٞ ) ،مَا ع٢ً املظت٣ٛ ا ًٞ

تطبٝل َكٝاغ َاطالؾ ع٢ً املُاسطني   مجٝ  ٚطا٥ٌ ا عالّ، االسرتام ايٓفظٞ، ٚ

ٛد دسد١ َتٛطط١ َٔ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ املُاسطني ا عالَٝني   ٚتٛؿٌ ايكشْٞ ىل  ٚد

سٝح طذًت ايذساط١ ايجا١ْٝ باطِ  ;ٚطا٥ٌ ا عالّ ايظعٛد١ٜ، ٚبعذ ريو تٛايت ايذساطات

ايزٟ اٖتِ بذساط١ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ يذ٣ ا عالَٝني باملٓطك١  (2115) طًُإ ايظبٝعٞ

ٚدذ ايظبٝعٞ مٕ دسد١ املكٝاغ يألبعاد ايجالث١ ٚايؼشق١ٝ َٔ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، 

 متيتٞ َتٛطط١

( قذ سنضتا ع٢ً ا عالَٝني ايزٜٔ 2115 ، ٚايظبٝعٞ:2114 )ايكشْٞ: يتٚسغِ مٕ دساط

ٜعًُٕٛ   ايٛطا٥ٌ ا عال١َٝ ايظعٛد١ٜ املختًف١، ىلال مٕ دساط١ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ 

ٚسغِ  ،-سظ  عًِ ايباسح- ًٞ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   تذسغ   اتتُ  ا

ا اٚالت اييت قاّ بٗا بعض ايباسجني ايعش    االٖتُاّ بذساط١ االسرتام ايٓفظٞ   صباٍ 

ـً   تٓاٍٚ ٖزا املٛكٛس   صباٍ ايعالقات ايعا١َ، ٚيعٌ  اًًَُٛط اا عالّ، ىلال مٕ ٖٓاى ْك

َٔ املٗٔ اييت ٜتعشض  ايكٝاّ بإدشا٤ ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً فشس َٔ فشٚس ا عالّ، ١َٓٗٚ

، ٖٚٞ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ َتعذد٠ مماسطٖٛا يعذٜذ َٔ ايلوٛ  ايٓفظ١ٝ َٔ دٛاْ 

دذًٜذا ىل  صباٍ ايذساطات ا عال١َٝ بؼهٌ عاّ، ٚايعالقات ايعا١َ ع٢ً بعًذا تلٝف 

  ايٛقت  ايعالقات ايعا١َ ٛايلوٛ  اييت ٜتعشض  ا مماسط تٚد٘ اشبـٛق، فكذ تضاٜذ

 مايشأٖ

 الدراسة امليدانية:
ٜظتعشض ٖزا ازبض٤ َٔ ايذساط١ ا دشا٤ات املٓٗذ١ٝ املتبع١   ايذساط١، َجٌ: ْٛس َٚٓٗر 

ٚٚؿف صبتُعٗا ٚعٝٓتٗا، ٚمداتٗا، ٚنٝف١ٝ بٓا٥ٗا، ٚمطايٝ  املعازب١  ايذساط١، ٚذبذٜذ

 ا سـا١ٝ٥ املظتخذ١َ   َعازب١ بٝاْاتٗام

 منهج الدراسة:
السرتام ايٓفظٞ، فكذ مت تٛدٝف َكٝأاغ َاطأالؾ يالسأرتام ايٓفظأٞ      تتٓاٍٚ ٖزٙ ايذساط١ ا

يتطبٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساطأ١ َأٔ مماسطأٞ ايعالقأات      (;)

ٜٚعأذ ٖأزا املكٝأاغ َأٔ مقأذس املكأاٜٝع ايأيت         ،ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿأ١ 
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ٜٚعأذ   ،٘ َأٔ قبأٌ عأذد نأبري َأٔ ايبأاسجني      ٟ مت اطتخذاَزتكٝع دسد١ االسرتام ايٓفظٞ اي

 ،َٚأأأذ٣ املؼأأأاسن١ ،ٚاملؼأأأاسن١ ،سٝأأأح ٜكأأأّٛ بتكأأأذٜش سذأأأِ ايكأأأذسات  ;ااملكٝأأأاغ َٛثٛقاأأأ

 : ايطبعأأ١ أأزا املكٝأأاغ   بعأأاتٚتٛدأأذ ثأأالخ   ،ظبأأاص يًُُاسطأأني   املٓظُأأات املختًفأأ١   ٚا 

غأأريٙ َأأٔ  ٚ ،ايتُأأشٜض :َجأأٌ ،تكأأذِٜ اشبأأذَات ا ْظأأا١ْٝ بيًُٗأأٔ املعٓٝأأ١   ١طبــأأ :األٚ 

ًٝ ١َعذي ١:ايتخــات ايـش١ٝ، ٚايجاْٝ ِ  ١َٝٚعٓ ،ادض٥ ٚايكطاعأات ايجكافٝأ١، ٚقأذ     ،بأايتعًٝ

يكٝأاغ عالقأ١ املٛدأف     ١عاَأ  طبعأ١ ، ف١ايجايجأ  ايطبع١، مَا ٖزٙ ايطبع١تبٓت ايذساط١ اسباي١ٝ 

   مٚيٝع بايعالقات اشبذ١َٝ اييت ٜكذَٗا املٛدف ،بايعٌُ

ًَملكاٜٝع اٖزا املكٝاغ بيْ٘ منجش  ٚقذ ٚؿف فكذ مت ا يكٝاغ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ، اطتخذا

 (،1981)َٓز ٚكع٘ َٔ قبٌ َاطالؾ عاّ تطبٝك٘   نِ نبري َٔ ايذساطات ا ْظا١ْٝ 

 ثالث١ مبعاد س٥ٝظ١ يالسرتام ايٓفظٞ ٖٞ:   ع٢ًاملكٝاغ ايٓفظٞ ٜؼتٌُ ٖزا ٚ

َظتٓضف سذ   ىل َٔ خالي٘ بايتع ، ٚا دٗاد ايزٟ ٜؼعش ايفشددٗاد االْفعايٞا  -1

 مٚٚدذاْ٘ ،عا فت٘ ٚرٖٓ٘ي

 مدباٙ ايعٌُ ٚاآلخشٜٜٔٚكـذ ب٘: ايؼعٛس بايتبًذ   ا سظاغ  ،تبًذ ا سظاغ -2

ٚ عذّ ذبكٝل مَظت٣ٛ ايؼعٛس بتشكٝل  ، ٜٚٗتِ ٖزا ايبعذ بكٝاغظباص ايؼخـٞا  -3

 ظباصات ػخـ١ٝ ع٢ً ؿعٝذ ايعٌُمىل

 طابكاا،زنٛس٠ ملايجالث١ اتؼٌُ األبعاد كش٠( ا )فٜٚتهٕٛ املكٝاغ َٔ اثٓني ٚعؼشٜٔ عٓـًش 

َٔ داَع١ املًو  بكٗا ايذنتٛس عًٞ ػٌٜٛ مت اعتُاد ايٓظخ١ املعشب١ َٔ املكٝاغ اييت قذ ٚ

ٚقأذ مدأشت     ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني   ٚطأا٥ٌ ا عأالّ ايظأعٛد١ٜ ايعاَأ١ ٚاشباؿأ١،     طعٛد 

مماسطأأٞ عًأأ٢  بٝأأل املكٝأأاغيتتٓاطأأ  َأأ  تط ;طفٝفأأ١ايايذساطأأ١ اسبايٝأأ١ بعأأض ايتعأأذٜالت 

دذٜذ٠ يكٝاغ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ   صباٍ  مثاْٞ عؼش٠ فكش٠ كٝفتنُا ُم ايعالقات ايعا١َ،

امل١ٝٓٗ  داس٠ ايعالقات ايعا١َ،  ثالث١ مبعاد تشنض ع٢ً َعشف١ ايلوٛ    ايعالقات ايعا١َ

   عالّ املختًف١مٚايلوٛ  امل١ٝٓٗ يإلداس٠ ايعًٝا   املٓظ١ُ، ٚايلوٛ  امل١ٝٓٗ يٛطا٥ٌ ا 

 نوع الدراسة: 
; سٝح ٜعذ ٖزا األطًٛ  َٔ مفلٌ تطبٝك١تك  ٖزٙ ايذساط١ كُٔ ايذساطات املظش١ٝ 

األطايٝ  ايبشج١ٝ يتذُٝ  ايبٝاْات االدتُاع١ٝ، ٚذبًًٝٗا عرب املكابالت، مٚ االطتباْات 

 مَٔ مدٌ اسبـٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ ايع١ٓٝ، ٚاتتُ  ضبٌ ايذساط١ ;املك١ٓٓ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 مجتمع الدراسة:
مت ٚك  سٝح  املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١;قـش ايباسح صبتُ  دساطت٘ ع٢ً 

 (11بكا١ُ٥ ٚاسذ٠، نُا مشٌ صبتُ  ايذساط١ َٔ ايكطاس اشباق مِٖ )املٓظُات ايعا١َ 

 مًٜلام-ٚمت ٚكعٗا   قا١ُ٥  ،( ًَٕٝٛ سٜا211ٍٜتذاٚص سممسا ا منجش ) َٓظُات

 عينة الدراسة:
عؼٛا١ٝ٥ املٓتظ١ُ، ٚقذ مت اختٝاس اياختٝاس ايع١ٓٝ َٔ املٓظُات ايعا١َ ٚاشباؿ١ بطشٜك١ مت 

"مَا١ْ َذ١ٜٓ ايشٜاض، ٚايؼؤٕٚ ايـش١ٝ    :ايتاي١ٝ َٔ ايكا١ُ٥ املشؿٛد٠ ايعا١َاملٓظُات 

 َٓطك١ ايشٜاض، ٚا ١٦ٝ ايعا١َ يًضنا٠ ٚايذخٌ، ٚاملؤطظ١ ايعا١َ يًتذسٜ  ايتك  ٚاملٗ "،

سٝح مت اختٝاس املٓظُات اشباؿ١  ْفظٗا; مت اختٝاس ايع١ٓٝ َٔ ايكطاس اشباق باآلي١ٝ بُٝٓا

ٚبعذ  يًهٗشبا٤، ٚػشن١ املٝاٙ ايٛ ١ٝٓ"،ايؼشن١ ايظعٛد١ٜ " :ايتاي١ٝ َٔ ايكا١ُ٥ املشؿٛد٠

ٚ ذُٛس  َٓظ١ُ عا١َ ٚخاؿ١،( اطتُاس٠ يهٌ 21تٛصٜ  االطتباْات ع٢ً ايع١ٓٝ بٛاق  )

( 4، ٚبعذ فشـٗا ٚتذقٝكٗا اطتبعذ ايباسح )ات( اطتُاس114) ٗاد َٓ( اطتُاس٠ عا121)

ٚريو يعذّ تعب٦تٗا بايهاٌَ، مٚ يعذّ اطتفا٤ ػشٚ ٗا،  ،اطتُاسات َٔ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ

( َفشد٠ ميجًٕٛ املُاسطني   ىلداسات ايعالقات ايعا١َ ٚا عالّ   111فيؿبح سذِ ايع١ٓٝ )

 ٖٚٞ اييت مت ذبًًٝٗا، ٚتفظري ْتا٥ذٗاماملٓظُات ايعا١َ ٚاشباؿ١ املزنٛس٠، 

 أداة الدراسة:
ا َٔ األط١ً٦ زبُ  ايبٝاْات َٔ ايع١ٓٝ، ٚتلُٓت عذًد ;اعتُذت ٖزٙ ايذساط١ االطتبا١ْ

مبعاد االسرتام ايٓفظٞ ايجالث١، ٚايلوٛ  امل١ٝٓٗ اييت ٜتعشض  ا مماسطٛ  املوًك١ عٔ

 م١ٝايعالقات ايعا١َ ىلكاف١ ىل  املتوريات ايذميٛغشاف

 صدق أداة الدراسة:
 قاّ ايباسح بايتينذ َٔ ؿذم مدا٠ ايذساط١ بطشٜكتني:

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
َٔ خالٍ تٛصٜ   -ؿذم ا هُني-قاّ ايباسح بايتينذ َٔ ايـذم ايظاٖشٟ 

 شٛداتاالطتبا١ْ ع٢ً صبُٛع١ َٔ مطاتز٠ ايعالقات ايعا١َ   ايٛ ٔ ايعشبٞ، ٚبٓا٤ ع٢ً ًَ

 م1قاّ بتوٝري َا ًٜضّ َٔ سزف، ٚىلكاف١ ٚتعذٌٜا هُني 
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 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
مت سظا  ؿذم االتظام ايذاخًٞ َٔ خالٍ ىلػباد َعاٌَ االستبا  بريطٕٛ سبظا  َعاٌَ 

االستبا  بني نٌ فكش٠ َٔ فكشات ضباٚس ايذساط١، ٚايذسد١ ايه١ًٝ  ا، فيدٗشت ايٓتا٥ر 

 قٌم يف (15م1سـا١ٝ٥ َكبٛي١ عٓذ َظت٣ٛ )ىلالي١ مٕ مجٝ  ايعالقات رات د

 ثبات األداة:
سٝح بًغ  ;يًتشكل َٔ ثبات َفشدات ضباٚس ايذساط١ مت اطتخذاّ َعاٌَ ميفانشْٚباخ

(، ٚقذ قاّ ايباسح بعهع ايٛصٕ 816م1َعاٌَ ايجبات ايهًٞ زبُٝ  ضباٚس ايذساط١ )

 (،713م1الت ايجبات بني )سٝح تشاٚست َعاَ ;ايٓظيب يًُكٝاغ يهٌ ايفكشات ايظايب١

 ميًتطبٝل املٝذاْٞ(، ٖٚٞ مجٝعٗا قِٝ ثبات َشتفع١ تٛكح ؿالس١ٝ مدا٠ ايذساط١ 862م1)ٚ

 أساليب املعالجة اإلحصائية:
يتشكٝل مٖذاف ايذساط١، ٚذبًٌٝ ايبٝاْات اييت مت دبُٝعٗا مت اطتخذاّ عذٜذ َٔ 

) ١ٝ يًعًّٛ االدتُاع١ٝاألطايٝ  ا سـا١ٝ٥ املٓاطب١ عرب بشْاَر اسبضّ ا سـا٥

(، ٚمت ا بايشَض )اييت ٜشَض  ا اختـاًس (

 اطتخذاّ املكاٜٝع ا سـا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:

ايتهشاسات ٚايٓظ  امل١ٜٛ٦; يًتعشف ع٢ً اشبـا٥ف ايؼخـ١ٝ، ٚايٛدٝف١ٝ ألفشاد  -1

ٙ عباسات ا اٚس ايش٥ٝظ١ اييت تتلُٓٗا مدا٠ ع١ٓٝ ايذساط١، ٚذبذٜذ اطتذابات مفشادٖا دبا

 ايذساط١م

املتٛطط اسبظابٞ، ٚريو ملعشف١ َذ٣ استفاس، مٚ اغبفاض اطتذابات مفشاد ايذساط١  -2

ع٢ً نٌ عباس٠ َٔ عباسات َتوريات ايذساط١ األطاط١ٝ، َ  ايعًِ بيْ٘ ٜفٝذ   تشتٝ  

 ايعباسات سظ  مع٢ً َتٛطط سظابٞ َٛصٕٚم 

الختباس تيثري املتوريات ايذميٛغشاف١ٝ  ;باسح ذبًٌٝ ايتبأٜ مسادٟ االدباٙاطتخذّ اي -3

مبعاد االسرتام ايٓفظٞ، ٚايلوٛ  امل١ٝٓٗ ع٢ً مماسطٞ ايعالقات نُتوريات َظتك١ً ع٢ً 

 ايعا١َم

 َعاٌَ ميفانشْٚباخ; يكٝاغ ثبات مدا٠ ايذساط١م -4
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 :غشاف١ٝٛميًعٛاٌَ ايذي تٛصٜ  ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكاا :(1دذٍٚ سقِ )

 ايتهشاس ٚايٓظب١ املتوري

ايكطاس 

 ايعاّ

ايكطاس 

 اشباق

 ا مجايٞ

 % ى % ى % ى 

1م1818 8م18 6 6م17 12 ىلْاخ - ايٓٛس

1م8282 2م81 26 4م82 56 رنٛس -

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦

 1م13 13 1م25 8 4م7 5 ط١ٓ 31مقٌ َٔ  ايظٔ

1م5656 1م51 16 8م58 41 ط١ٓ 41ٌ َٔ ىل  مق 31َٔ 

1م2523 9م21 7 5م26 18 ط١ٓ 51ىل  مقٌ َٔ  41َٔ 

 1م6 6 1م3 1 4م7 5 ط١ٓ فينجش 51َٔ 

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦

اسباي١ 

 االدتُاع١ٝ

1م2121 9م21 7 6م21 14 معض 

 1م79 79 1م78 25 4م82 54 َتضٚز

111111 111 32 111 86 ايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦ا مج

ايذخٌ 

 ايؼٗشٟ

1م77 4م9 3 9م5 4 سٜاٍ 6111مقٌ َٔ 

1م3838 5م37 12 2م38 26 سٜاٍ 12111سٜاٍ ىل  مقٌ َٔ  6111َٔ 

1م3535 2م31 11 8م36 25 سٜاٍ 18111سٜاٍ ىل  مقٌ َٔ  12111َٔ 

 1م21 21 9م21 7 1م19 13 سٜاٍ فينجش 18111َٔ 

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦

ايتخـف 

 ايعًُٞ

1م3131 9م21 7 3م35 24 عالقات عا١َ

1م1313 4م9 3 7م14 11 ىلعالّ: "ؿشاف١، ىلراع١ ٚتًفضٜٕٛ، َظشل"

عًّٛ ىلْظا١ْٝ: "عًِ ادتُاس، عًِ ْفع، يو١ عشب١ٝ، 

 ىلطالَٝات"

1م2222 8م18 6 5م23 16

 1م5 5 1م3 1 9م5 4 ـش١ٝ:  يب، طبتربات ؿش١ٝ، ؿٝذي١ٝ"ايعًّٛ اي

ايعًّٛ ا داس١ٜ: ىلداس٠ َاي١ٝ، عا١َ، َظتؼفٝات، 

 ٖٓذط١ نُبٝٛتش"

 1م29 29 9م46 15 6م21 14

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦
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املؤٌٖ 

 ايعًُٞ

1م99 1م3 1 8م11 8 ايجا١ْٜٛ ايعا١َ فيقٌ

1م7171 1م75 24 6م67 46 ايبهايٛسٜٛغ

1م2121 9م21 7 6م21 14 املادظتري

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦

طٓٛات 

 اشبرب٠

1م99 2م6 2 3م11 7 مقٌ َٔ ثالخ طٓٛات

1م2727 6م41 13 6م21 14 َٔ ثالخ طٓٛات ىل  مقٌ َٔ طت طٓٛات

 1م21 21 1م25 8 1م19 13 َٔ طت طٓٛات ىل  مقٌ َٔ تظ  طٓٛات

 1م17 17 1م3 1 5م23 16 َٔ تظ  طٓٛات ىل  مقٌ َٔ اثٓيت عؼش٠ ط١ٓم

 1م26 26 1م25 8 5م26 18 َٔ اثٓيت عؼش٠ ط١ٓ فيقٌم

111111 111 32 111 86 ا مجايٞ ٚايٓظب١ امل١ٜٛ٦

 1م13 13 1م41 13 1م1 1 ػشن١ املٝاٙ ايٛ ١ٝٓ املٓظ١ُ

1م1616 1م1 1 5م23 16 ايشٜاض ايؼؤٕٚ ايـش١ٝ  ٓطك١

1م99 1م1 1 2م13 9 ا ١٦ٝ ايعا١َ يًضنا٠ ٚايذخٌ

 1م19 19 4م59 19 1م1 1 مَا١ْ َذ١ٜٓ ايشٜاض

 1م21 21 1م1 1 4م29 21 ايؼشن١ ايظعٛد١ٜ يًهٗشبا٤

 1م23 23 1م1 1 8م33 23 املؤطظ١ ايعا١َ يًتذسٜ  ايتك  ٚاملٗ 

 111 111 111 32 111 68 ١ٜٛا مجايٞ ٚايٓظب١ امل٦

%(، بُٝٓا 82) َٔ ايزنٛس; سٝح متجٌ ْظب١ غً  ايع١ٓٝممٕ  :(1ٜتبني َٔ ازبذٍٚ سقِ )

ٚاشباؿ١، َا ٜؼري ىل  مٕ ١َٓٗ  ١،%(   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا18َمتجٌ ْظب١ ا ْاخ )

 امل١ٓٗ ١ ع٢ًايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ١َٓٗ رنٛس١ٜ، ٚسغِ ايظٝطش٠ ايزنٛسٜ

ايعالقات ايعا١َ   تًو املٓظُات سغِ سذاث١ ٖزا   مماسط١ىلال مٕ يإلْاخ سلًٛسا  

 ٜٗٔمايتخـف يذ

ملُاسطٞ ١َٓٗ  ايٓظب١ ايعظ٢ُ ط١ٓ( 41ط١ٓ ىل  مقٌ َٔ  31ايف١٦ اييت تك  )َٔ متجٌ 

متجٌ ْظب١ %( َٔ ايع١ٓٝ، بُٝٓا 56سٝح متجٌ ْظب١ ) ;ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ

مقٌ َٔ %(، ٚمتجٌ ْظب١ َٔ ِٖ )25ط١ٓ( ) 51ط١ٓ ىل  مقٌ َٔ  41ايزٜٔ تك  معُاسِٖ )َٔ 

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١، فُٝا   تضد ْظب١ ايزٜٔ مياسطٕٛ ايعالقات ايعا١َ   13( )ط١ٓ 31

َا  ،%( فكط َٔ ايع6١ٓٝ) ٢ًط١ٓ فينجش( ع 51ٚتك  معُاسِٖ َٔ ) ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ

 ،غً  ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ املُاسطني يًعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َم مٕ :ٜع 

 %(م81سٝح َجًت ْظب١ ) ;ط١ٓ( 51ىل  مقٌ َٔ  31)ط١ٓ  ٚاشباؿ١ تك  معُاسِٖ َٔ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

ٚسغِ طٝطش٠ ازبٓع ايزنٛسٟ ع٢ً مماسط١ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ 

ٚاشبُظني ط١ٓ، ىلال مٕ ْتا٥ر  ،ايف١٦ َا بني ايجالثنيٚاشباؿ١، ٚٚقٛس معُاسِٖ    ،ايعا١َ

%( َٔ 21)َكابٌ %( َٔ املتضٚدني 79غً  ع١ٓٝ ايذساط١ )مٕ م( تؼري ىل  3ازبذٍٚ سقِ )

 تضٚدنيم املغري َٔ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ املؼاسنني   ايذساط١ 

سٜاٍ  6111خٌ ايؼٗشٟ  ِ ٜك  َا بني )َتٛطط ايذ %( بي38ٕمفاد منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

سٜاٍ(، فُٝا متجٌ ْظب١ ايزٜٔ ٜك  َتٛطط ايذخٌ ايؼٗشٟ  ِ َٔ  12111ىل  مقٌ َٔ 

%( َٔ ايع١ٓٝ، ٚميجٌ ايزٜٔ ؼبـًٕٛ ع٢ً 35سٜاٍ( ) 18111سٜاٍ ىل  مقٌ َٔ  12111)

%( 21سٜاٍ فينجش( ْظب١ ) 18111َتٛطط دخٌ ػٗشٟ َٔ مماسط١ ايعالقات ايعا١َ َٔ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ مٕ َتٛطط ايذخٌ ايؼٗشٟ  ِ مقٌ 7بُٝٓا مبذ٣ ) ،َٔ ع١ٓٝ ايذساط١

 غً  مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜممما ٜؼري ىل  مٕ  ،سٜاٍ( 6111)َٔ 

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ ٜك  َتٛطط ايذخٌ ايؼٗشٟ  ِ َٔ 73اييت متجٌ ) ايعا١َ، ٚاشباؿ١

 سٜاٍ(م 18111سٜاٍ ىل  مقٌ َٔ  6111ايعا١َ َٔ )١َٓٗ ايعالقات 

%( 31( ىل  مٕ مقٌ َٔ ثًح املُاسطني يًعالقات ايعا١َ )1تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١   دذٍٚ )

%( َٔ ايع١ٓٝ بيٕ 29ايعالقات ايعا١َ، فُٝا مفاد )بٕ ـٛخـتايزٜٔ ػاسنٛا   ايع١ٓٝ َ

، "عا١َ، َظتؼفٝات، ٖٓذط١ نُبٝٛتشىلداس٠ َاي١ٝ، " :ربــِٗ ايعًُٞ   ايعًّٛ ا داس١ٜ

ٕ ربــِٗ ايعًُٞ ٜٓتُٞ يًعًّٛ ا ْظا١ْٝ ىل :%( َٔ املُاسطني يًعالقات ايعا22١َٚقاٍ )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  مٕ 13بُٝٓا مػاس ) ،-طالَٝاتىلعًِ ادتُاس، عًِ ْفع، يو١ عشب١ٝ، -

، بُٝٓا َظشل ،ٚتًفضٜٕٛ ،ؿشاف١، ىلراع١ربــِٗ ايعًُٞ ا عالّ بفشٚع٘ املختًف١ َٔ 

  ، طبتربات ؿش١ٝ، -  متجٌ ْظب١ ايزٜٔ يذِٜٗ ربـف عًُٞ   ايعًّٛ ايـش١ٝ 

 %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١م5منجش َٔ ) -ؿٝذي١

ٕ ع٢ً ٛ%( ساؿ71ًغً  ع١ٓٝ ايذساط١ )مٓتا٥ر مٕ ايٚفُٝا ٜتعًل باملؤٌٖ ايتعًُٝٞ بٝٓت 

%( 9) بُٝٓا رنشادظتري، ٕ ع٢ً املٛ%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  مِْٗ ساؿ21ًبهايٛسٜٛغ، ٚمػاس )

 فيقٌم ،ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ١ِٗ ايتعًُٝٝتفكط َِٓٗ مٕ َؤٖال

ع١ٓٝ سٝاٍ اشبرب٠ امل١ٝٓٗ، فكذ مػاس ايىلدابات  :(1تٛكح ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )

%( ىل  مٕ طٓٛات اشبرب٠ امل١ٝٓٗ يذِٜٗ متتذ َٔ ثالخ طٓٛات ىل  مقٌ َٔ طت طٓٛات، 27)

عؼش٠  اثٓتإ طٓٛات خربتِٗ   مماسط١ ايعالقات ايعا١َ ىل :مفشاد ايع١ٓٝ%( َٔ 26ٚقاٍ )

 ،%( َٔ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا21١َط١ٓ فينجش، ٚرنش )

ع١ٓٝ ايذساط١ مٕ طٓٛات اشبرب٠ يذِٜٗ َٔ طت طٓٛات ىل  مقٌ َٔ تظ  َٔ ٚاشباؿ١ 
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ت خربتِٗ امل١ٝٓٗ   صباٍ ايعالقات ايعا١َ متتذ %( َٔ ايع١ٓٝ مٕ طٓٛا17طٓٛات، فُٝا بني )

يعالقات أَ مماسطٞ فكط %( 9عؼش٠ ط١ٓ، ٚمػاس ) اثٓيتَٔ تظ  طٓٛات ىل  مقٌ َٔ 

مٕ خربتِٗ امل١ٝٓٗ   صباٍ ايعالقات ىل  ٚاشباؿ١ ايظعٛد١ٜ  ،ايعا١َ   املٓظُات ايعا١َ

 فيقٌم ،ايعا١َ ثالخ طٓٛات

ٚاشباؿ١ اييت ػاسى  ،( املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا1١َذٍٚ سقِ )يٓتا٥ر املعشٚك١   ازباتبني 

ايتك  ٚايعالقات ايعا١َ فٝٗا بايذساط١، فكذ َجًت املؤطظ١ ايعا١َ يًتذسٜ  املٗ   ٛمماسط

تًٝٗا مَا١ْ  ،%(23سٝح بًوت ) ا;مع٢ً ْظب١ َؼاسن١ َٔ املُاسطني يًعالقات ايعا١َ يذٜٗ

%( َٔ ْظب١ 19سٝح بًوت ) ;١ ايظعٛد١ٜ يًهٗشبا٤%(، ثِ ايؼشن21َذ١ٜٓ ايشٜاض بٓظب١ )

املُاسطني املؼاسنني   ايع١ٓٝ، بُٝٓا استًت ايؼؤٕٚ ايـش١ٝ  ٓطك١ ايشٜاض املشتب١ 

ستًت املشتب١ قبٌ اػشن١ املٝاٙ ايٛ ١ٝٓ اييت  ٢ً%( ع3%( بضٜاد٠ )16ايشابع١ بٓظب١ بًوت )

ايذساط١، بُٝٓا دا٤ت   املشتب١  %( َٔ عذد املُاسطني املؼاسنني  13األخري٠ بٓظب١ )

 %( عٔ ػشن١ املٝاٙ ايٛ ١ٝٓم4%( بٓكف )9األخري٠ ا ١٦ٝ ايعا١َ يًضنا٠ ٚايذخٌ بٓظب١ )

 (: ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ بعذ ا دٗاد االْفعايٞ:2دذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل ا دٗاد االْفعايٞ

 بؼذ٠

َٛافل  ضباٜذ غري 

 بؼذ٠
غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

ًٝا دشا٤  مػعش بيْ  صبٗذ اْفعاي

 مماسطيت ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ

 41م61 1211م3 1م34 34 1م8 8 1م19 19 1م13 13 1م26 26

مػعش بيٕ عًُٞ   ايعالقات ايعا١َ 

 ٜظتٓفذ ناٌَ  اقيت   ْٗا١ٜ ايّٝٛ

 41م61 1711م3 1م31 31 1م8 8 1م22 22 1م15 15 1م24 24

مػعش با سٖام سُٝٓا مطتٝكظ َٔ َْٛٞ 

ّٞ َٛاد١ٗ ّٜٛ عٌُ دذٜذ    ٚمعًِ مْ٘ عً

 ايعالقات ايعا١َ

 21م54 7111م2 1م47 47 1م11 11 1م11 11 1م6 6 1م26 26

ايتعاٌَ َ  ازبُٗٛس  ٍٛ ايّٝٛ ٜظب  يٞ 

 ايتٛتش

 41م54 7211م2 1م38 38 1م15 15 1م15 15 1م8 8 1م24 24

ذش ٚاملًٌ بظب  عًُٞ   مػعش بايل

 ايعالقات ايعا١َ

 41م54 7211م2 1م45 45 1م28 28 1م5 5 1م6 6 1م16 16

مػعش با سبا  َٔ عًُٞ   ايعالقات 

 ايعا١َ

 61م46 3311م2 1م44 44 1م26 26 1م8 8 1م7 7 1م15 15

ايتعاٌَ ايَٝٛٞ َ  ازبُٗٛس ٜظب  يٞ 

 كوطاا   سٝاتٞ اي١َٝٛٝ

 11م58 9111م2 1م37 37 1م12 12 1م13 13 1م13 13 1م25 25

مػعش باالختٓام ٚايتٛتش بظب  عًُٞ   

 ايعالقات ايعا١َ

 81م51 5411م2 1م39 39 1م26 26 1م3 3 1م13 13 1م19 19
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ا دٗاد ( ىل  ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ بعذ 2  ازبذٍٚ سقِ ) تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١

ٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا با دٗاد االْفعايٞ %( َٔ ايع١ٓٝ  42، فكذ مفاد )االْفعايٞ

%( عٔ عذّ 39ْتٝذ١ مماسطتِٗ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا عرب منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ 19ػعٛسِٖ با دٗاد االْفعايٞ ملُاسطتِٗ ايعالقات ايعا١َ، ٚفلٌ )

ٛطط با دٗاد االْفعايٞ، نُا ٚافل اسبٝاد، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  ٚدٛد ػعٛس مقٌ َٔ املت

%( َٔ ايع١ٓٝ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بيٕ عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ ٜظتٓفذ ناٌَ 39)

%( ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً ػعٛسِٖ 39 اقتِٗ   ْٗا١ٜ ايّٝٛ، ٚمػاست ايٓظب١ ْفظٗا )

 اسبٝادم %( َٔ ايع22١ٓٝباطتٓفاد عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ يطاقتِٗ نا١ًَ، ٚفلٌ )

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً ػعٛسِٖ با سٖام عٓذَا ٜٛادٕٗٛ 57ٚعرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً 32عًُاا دذًٜذا   ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا رنش )

%( فكط َٔ ايع١ٓٝ اسبٝاد، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  ٚدٛد ػعٛس َتٛطط َٔ 11ريو، ٚفلٌ )

%( ىل  53عايٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ، ٚمػاس منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )ا دٗاد االْف

%( 32َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ ايتعاٌَ َ  ازبُٗٛس  ٛاٍ ايّٝٛ ٜظب   ِ ايتٛتش، ٚ  املكابٌ مفاد )

َٔ ايع١ٓٝ بعذّ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ تعاًَِٗ َ  ازبُٗٛس  ٍٛ ايّٝٛ ٜظب   ِ ايتٛتش، ٚفلٌ 

١ اسبٝاد، َا ٜع : مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط15)

 ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، ٚاشباؿ١ يذِٜٗ ػعٛس َتٛطط با دٗاد بظب  تعاًَِٗ َ  ازبُٗٛسم 

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مِْٗ ٜؼعشٕٚ بايلذش، ٚاملًٌ بظب  عًُِٗ   73ٚعرب مغً  ايع١ٓٝ )

%( فكط 5عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚفلٌ ) %( َٔ ايع22١ٓٝايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا رنش )

اسبٝاد، ٚميهٔ تفظري ٖزٙ ايٓتٝذ١ َٔ ايؼعٛس بايلذش، ٚاملًٌ ايزٟ ٜعذ طبًبا يإلدٗاد 

 االْفعايٞ بيٕ يًعالقات ايعا١َ  بٝع١ اتـاي١ٝ ىلداس١ٜ ربتًف عٔ املٗٔ، ٚايٛدا٥ف األخش٣م

با سبا  َٔ عًُِٗ    %( مِْٗ ٜٛافكٕٛ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا71ٚرنش مغً  ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ عذّ َٛافكتِٗ بيٕ يذِٜٗ ٖزا 22ايعالقات ايعا١َ، فُٝا عرب )

%( 49%( اسبٝاد، ٚمبذ٣ منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )8ايؼعٛس   ايعالقات ايعا١َ، ٚفلٌ )

  %(38َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ ازبُٗٛس ٜظب   ِ كوطاا   سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، ٚ  املكابٌ مػاس )

َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً مٕ ايتعاٌَ ايَٝٛٞ َ  ازبُٗٛس ٜظب   ِ ٖزٙ 

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ 65%( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝاد، ٚعرب مغً  ايع١ٓٝ )13ايلوٛ ، ٚرنش )

%( َٔ ع١ٓٝ 32يذِٜٗ ػعًٛسا باالختٓام، ٚايتٛتش بظب  عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، ٚقاٍ )

%( فكط َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ 3ملٛافك١ ع٢ً ػعٛسِٖ بٗزا االختٓام، ٚفلٌ )ايذساط١ بعذّ ا

 اسبٝادم
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 :(: ىلدابات ايع١ٓٝ عٔ تبًذ ا سظاغ   ايع3ٌُدذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل تبًذ ا سظاغ َٔ ايعٌُ

 بؼذ٠

غري  ضباٜذ

َٛافل 

 بؼذ٠

غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

ْ  معاٌَ بعض ف٦ات مػعش بي

 ازبُٗٛس بطشٜك١ غري ىلْظا١ْٝ

 21م39 9611م1 1م35 35 1م43 43 1م11 11 1م6 6 1م5 5

ـًا قاطًٝا ع٢ً  مؿبشت ػخ

ازبُٗٛس َٓز بذمت عًُٞ   

 ايعالقات ايعا١َ

 61م36 8311م1 1م34 34 1م49 49 1م5 5 1م3 3 1م9 9

مخؼ٢ مٕ مؿبح عٓٝفاا ٚقاطًٝا 

ت بظب  عًُٞ   ايعالقا

 ايعا١َ

 81م111 1911م5 1م11 11 1م2 2 1م6 6 1م49 49 1م33 33

ال منرتخ ٚال مبايٞ  ا 

 ؼبذخ يآلخشٜٔم

 61م41 1311م2 1م41 41 1م38 38 1م9 9 1م6 6 1م7 7

مػعش بيٕ ازبُٗٛس ًَٜٛ  

ع٢ً بعض املؼهالت اييت 

 تٛادِٗٗ

 41م72 6211م3 1م16 16 1م9 9 1م12 12 1م33 33 1م31 31

با سبا  َٔ عًُٞ   مػعش 

 ايعالقات ايعا١َ

 61م46 3311م2 1م44 44 1م26 26 1م8 8 1م7 7 1م15 15

ايتعاٌَ ايَٝٛٞ َ  ازبُٗٛس 

ٜظب  يٞ كوطاا   سٝاتٞ 

 اي١َٝٛٝ

 11م58 9111م2 1م37 37 1م12 12 1م13 13 1م13 13 1م25 25

مػعش باالختٓام ٚايتٛتش بظب  

 عًُٞ   ايعالقات ايعا١َ

 81م51 5411م2 1م39 39 1م26 26 1م3 3 1م13 13 1م19 19

، فكذ تبًذ ا سظاغ َٔ ايعٌُايزٟ ميجٌ  ايبعذ ايجاْٞ َٔ مبعاد االسرتام ايٓفظٞٚعٔ 

%( مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بايتعاٌَ َ  بعض ف٦ات ازبُٗٛس بطشٜك١ غري 78سفض مغً  ايع١ٓٝ )

ع٢ً ػعٛسِٖ  عا١ًَ بعض ف٦ات  %( َٔ ايع١ٓٝ ىل  املٛافك11١ىلْظا١ْٝ، ٚ  املكابٌ مػاس )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝاد، األَش ايزٟ 11ازبُٗٛس بطشٜك١ غري ىلْظا١ْٝ، فُٝا فلٌ )

ٜؼري ىل  مٕ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ ػعًٛسا بي١ُٖٝ ايتعاٌَ ا ْظاْٞ َ  مجٝ  

 ايف٦اتم 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

قاطني ع٢ً  %( عٔ عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً مِْٗ مؿبشٛا مػخاًؿا83ٚعرب مغً  ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ َٛافكتِٗ ع٢ً 12ازبُٗٛس َٓز بذا١ٜ عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا مبذ٣ )

 %( اسبٝادم5ريو، ٚفلٌ )

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً خؼٝتِٗ َٔ مٕ ٜـبشٛا عٓٝفني، ٚقاطني بظب  82عرب مغً  ايع١ٓٝ )

%( 6ع٢ً ريو، ٚفلٌ ) %( عذّ َٛافكت12ِٗعًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، ٚ  املكابٌ رنش )

َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝاد، َا ٜؼري ىل  مٕ ايلوط   معُاٍ ايعالقات ايعا١َ س ا ٜؤدٟ ىل  

ْٛس َٔ ايتعاٌَ ازباف َ  اآلخشٜٔ، ٚريو بظب  ايلوط ايٓفظٞ ع٢ً املُاسطني  ا، ٚ  

ٚ   %( ع٢ً عذّ انرتاثِٗ، ٚعذّ َباالتِٗ  ا ؼبذخ يآلخشٜٔ،78ٜٛافل مغً  ايع١ٓٝ )

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم9%( فكط َٔ ايع١ٓٝ ىل  َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )13املكابٌ مػاس )

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بيٕ ازبُٗٛس ًَِٜٛٗ 63عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً 25ع٢ً بعض املؼهالت اييت تٛادِٗٗ، بُٝٓا مبذ٣ )

%( َٔ ايع١ٓٝ 12زبُٗٛس  ِ ع٢ً بعض املؼهالت اييت تٛادِٗٗ، ٚفلٌ )ػعٛسِٖ بًّٛ ا

 اسبٝادم

 (: ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ ا ظباص ايؼخـٞ   ايعٌُ:4دذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل ا ظباص ايؼخـٞ   ايعٌُ

 بؼذ٠

ٛافل  ضباٜذ غري َ

 بؼذ٠
غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

مطتطٝ  مٕ مفِٗ بظٗٛي١ ػعٛس ازبُٗٛس 

 دباٙ املٓظ١ُ اييت معٌُ يذٜٗا

 61م78 9311م3 1م8 8 1م3 3 1م14 14 1م32 32 1م43 43

متعاٌَ  ١ٝٓٗ عاي١ٝ َ  َؼهالت 

 ازبُٗٛس

 81م79 9911م3 1م8 8 1م1 1 1م11 11 1م28 28 1م53 53

ًٝا   ازبُٗٛس ايزٟ  مػعش بيْ  مؤثش ىلػباب

 متعاٌَ َع٘

 11م77 8511م3 1م7 7 1م1 1 1م17 17 1م19 19 1م56 56

مػعش بايٓؼا  ٚاسب١ٜٛٝ   عًُٞ   

 ايعالقات ايعا١َ

 41م76 8211م3 1م14 14 1م2 2 1م11 11 1م26 26 1م48 48

 ٞ ًُ ٓاط  ألدا٤ ع ٛ امل ١٦ٝ ازب ٗٛي١ ٗت ٚبظ مطتطٝ  

د٘  ٌٚ ١َ ع٢ً منُ    ايعالقات ايعا

 21م75 7611م3 1م16 16 1م2 2 1م11 11 1م24 24 1م48 48

مػعش باالبتٗاز بعذ ايعٌُ   ايعالقات 

 ايعا١َ ٚتعاًَٞ َ  ازبُٗٛس

 21م71 5611م3 1م21 21 1م5 5 1م4 4 1م17 17 1م53 53

 ١ٝ ذ٤َٚ   املؼهالت االْفعاي  ٌٖ ٌ به متعَا

١َ ٞ   ايعالقات ايعا ًُ ٓا٤ مدا٤ ع  مث

 61م71 5311م3 1م19 19 1م4 4 1م14 14 1م17 17 1م46 46

مظبضت مػٝا٤ نجري٠ دذٜش٠ بايتكذٜش   

 عًُٞ   ايعالقات ايعا١َم

 61م77 8811م3 1م13 13 1م7 7 1م4 4 1م39 39 1م37 37
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ظباص ايؼخـٞ   ا بعاد االسرتام ايٓفظٞ املتُجٌ   مايبعذ ايجايح َٔ بمَا َا ٜتعًل 

سٝح ٚافل  ;ت ع١ٓٝ ايذساط١( ىل  ىلدابا4، فتؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )ايعٌُ

%( ع٢ً مٕ يذِٜٗ االطتطاع١ ع٢ً فِٗ ػعٛس ازبُٗٛس بظٗٛي١ دباٙ املٓظ١ُ 75مغً  ايع١ٓٝ )

، %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝاد14%( ع٢ً ريو، ٚفلٌ )11اييت ٜعًُٕٛ يذٜٗا، بُٝٓا   ٜٛافل )

ٚاشباؿ١  األَش ايزٟ ٜع : مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ،

 يذِٜٗ ػعٛس َشتف  با ظباص ايؼخـٞ   ايعٌُم 

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مِْٗ ٜتعإًَٛ  ١ٝٓٗ عاي١ٝ َ  81ٚعربت ايوايب١ٝ ايعظ٢ُ َٔ ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ بعذّ َٛافكتِٗ ع٢ً 9َؼهالت ازبُٗٛس، ٚ  املكابٌ مفاد )

%( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم 11ٛس، ٚفلٌ )اَتالنِٗ ٖزٙ امل١ٝٓٗ   ايتعاٌَ َ  َؼهالت ازبُٗ

%(  ٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بايتيثري ا ػبابٞ   75ٚمفاد مغً  ع١ٓٝ ايذساط١ )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، 8ازبُٗٛس ايزٟ ٜتعإًَٛ َع٘، بُٝٓا مػاس )

َٔ االسرتام  %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝاد، َا ٜؼري ىل  ٚدٛد َظت٣ٛ َشتف 17ٚفلٌ )

ايٓفظٞ عٔ بعذ ا ظباص ايؼخـٞ   ايعٌُ، ٚمٕ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ ػعٛس 

 بعذّ تكذٜش تًو ا ظباصات ايؼخـ١ٝ   ايعٌُم

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بايٓؼا ، ٚاسب١ٜٛٝ عٓذ 74رنش )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  عذّ املٛافك١، 16س )مماسط١ عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، ٚ  املكابٌ مػا

%( باملٛافك١ ع٢ً مٕ يذِٜٗ 72%( سٝادِٖ، نُا مفاد مغً  مفشاد ايع١ٓٝ )11ٚمبذ٣ )

االطتطاع١ ع٢ً ت١٦ٝٗ ازبٛ املٓاط  بظٗٛي١ ألدا٤ عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ ع٢ً منٌُ 

اسبٝاد، نُا %( َٔ ايع١ٓٝ 11%( عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )18ٚد٘، بُٝٓا رنش )

%( َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ايؼعٛس باالبتٗاز بعذ ايعٌُ   ايعالقات 71مبذ٣ مغً  ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً 26ايعا١َ، ٚتعاًَِٗ َ  ازبُٗٛس، ٚ  املكابٌ مػاس )

%( 4ػعٛسِٖ باالبتٗاز يتعاًَِٗ َ  ازبُٗٛس بعذ ايعٌُ   ايعالقات ايعا١َ، ٚفلٌ )

 اسبٝادم

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مِْٗ ٜتعإًَٛ بهٌ ٖذ٤ٚ َ  63عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  23املؼهالت االْفعاي١ٝ مثٓا٤ مدا٤ عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا مػاس )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝاد، ٚمبذ٣ مغً  ع١ٓٝ ايذساط١ 14عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )

افكتِٗ ع٢ً ىلظباصِٖ مػٝا٤ نجري٠ تظتشل ايتكذٜش   عًُِٗ   ايعالقات %( 76َٛ)

%( عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً ىلظباصِٖ مػٝا٤ نجري٠ دذٜش٠ بايتكذٜش 21ايعا١َ، ٚ  املكابٌ رنش )

 %( فكط َٔ ايع١ٓٝ باسبٝادم4  ايعالقات ايعا١َ، ٚمفاد )
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 : داس٠ ايعالقات ايعا١َ(: ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٝاٍ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ 5دذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل ايلوٛ  امل١ٝٓٗ

 بؼذ٠

َٛافل  ضباٜذ غري 

 بؼذ٠

غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

مػعش بيٕ ايكا٥ِ ع٢ً ىلداس٠ ايعالقات 

 ايعا١َ   ٜفِٗ ايذٚس ايزٟ ٜكّٛ ب٘

 61م78 9311م3 1م29 29 1م14 14 1م16 16 1م19 19 1م22 22

مػعش بإسبا  ْتٝذ١ َا مدذٙ َٔ تُٗٝؽ 

  داس٠ ايعالقات ايعا١َ

 81م79 9911م3 1م22 22 1م15 15 1م11 11 1م23 24 1م28 28

استبا  ايعالقات ايعا١َ ىلداسًٜا   ا ٝهٌ 

 ايتٓظُٝٞ بوري ا داس٠ ايعًٝا

 11م77 8511م3 1م21 21 1م22 22 1م17 17 14 14 1م27 27

مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ مػعش بيٕ مٚكاس 

   املٓظُات األخش٣ مفلٌ َٔ ٚكعٓا

 41م76 8211م3 1م13 13 1م12 12 1م16 16 1م23 23 1م36 36

مػعش با سبا  َٔ عذّ املؼاسن١   

 ؿٓاع١ ايكشاس   ا داس٠

 21م75 7611م3 1م16 16 1م8 8 1م12 12 1م26 26 1م22 22

ق١ً ايهٛادس املؤ١ًٖ ٚاملتخــ١   

 قات ايعا١َايعال

 21م71 5611م3 1م28 28 1م9 9 1م15 15 1م24 24 1م41 41

مػعش بعذّ ايعذاي١   ْظاّ املهافآت 

ٚايرتقٝات ٚايعالٚات ٚفشق ايظفش   

 َُٗات ايعٌُ

 61م71 5311م3 1م28 25 1م9 9 1م12 12 1م21 21 1م34 34

معتكذ عذّ ٚدٛد خطط اطرتاتٝذ١ٝ 

 ١َٚتٓفٝز١ٜ  داس٠ ايعالقات ايعا

 61م77 8811م3 1م24 24 1م14 14 1م11 11 1م21 21 1م32 32

ايلوٛ  امل١ٝٓٗ ( ىل  ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ 5تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )

%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  عذّ 43، فكذ مػاس )اييت ٜتعشكٕٛ  ا عٓذ مماسط١ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ

يكا٥ِ ع٢ً ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ   ٜفِٗ ايذٚس ايزٟ املٛافك١ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بيٕ ا

%( عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، فُٝا فلٌ 41ٜكّٛ ب٘، ٚ  املكابٌ مبذ٣ منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

 %( اسبٝادم16)

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا با سبا  ْتٝذ١ َا 51عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ بعذّ املٛافك١ ع٢ً 37ت ايعا١َ، بُٝٓا مفاد )ػبذْٚ٘ َٔ تُٗٝؽ  داس٠ ايعالقا

%( َٔ 11ػعٛسِٖ با سبا  ْتٝذ١ َا ػبذْٚ٘ َٔ تُٗٝؽ   ايعالقات ايعا١َ، ٚفلٌ )

 ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝادم

%( ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً مٕ استبا  ايعالقات ايعا١َ ىلداسًٜا 42مػاس منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ 41وري ا داس٠ ايعًٝا، ٚ  املكابٌ مبذ٣ )  ا ٝهٌ ايتٓظُٝٞ ب
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 %( َٔ ايع١ٓٝ باسبٝادم17َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚقاٍ )

%( َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بيٕ مٚكاس مماسطٞ 59مبذ٣ منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

 %( َٔ ع25١ٓٝايعالقات ايعا١َ   املٓظُات األخش٣ مفلٌ َٔ ٚكعِٗ، بُٝٓا رنش )

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم16ايذساط١ عذّ املٛافك١، ٚفلٌ )

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ ق١ً ايهٛادس املؤ١ًٖ، ٚاملتخــ١ 64عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

  ايعالقات ايعا١َ تعذ مسذ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ ع٢ً َظت٣ٛ ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ، ٚ  

%( َٔ ايع١ٓٝ ١12 ع٢ً ريو، بُٝٓا فلٌ )%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ عذّ املٛافك24املكابٌ مبذ٣ )

 اسبٝادم

%( ىل  َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا با سبا  َٔ عذّ 48مػاس منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ عذّ 37تِٗ   ؿٓاع١ ايكشاس   ا داس٠، بُٝٓا عرب )َؼاسن

َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ عذّ َؼاسنتِٗ   ؿٓاع١ ايكشاس   ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ ٜؼعشِٖ 

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم15با سبا ، ٚفلٌ )

ّ املهافآت، %( ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بعذّ ايعذاي١   ْظا54ٚافل منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

ٚايرتقٝات، ٚايعالٚات، ٚفشق ايظفش   َُٗات ايعٌُ، ٚمْٗا تعذ مسذ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ 

%( َٔ ايع١ٓٝ عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ 37ع٢ً َظت٣ٛ ا داس٠، ٚ  املكابٌ رنش )

 %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝادم12)

د خطط اطرتاتٝذ١ٝ، %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً اعتكادِٖ عذّ ٚد52ٛعرب )

%( عذّ َٛافكتِٗ 38ٚتٓفٝز١ٜ  داس٠ ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا مبذ٣ منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم11ع٢ً ريو، ٚفلٌ )

 :(: ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٝاٍ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يإلداس٠ ايعًٝا   املٓظ6١ُدذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يإلداس٠ ايعًٝا 

 بؼذ٠

ٛافل  ضباٜذ غري َ

 بؼذ٠
غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

عذّ االٖتُاّ بتذسٜ  مماسطٞ ايعالقات 

 ايعا١َ

 41م64 2211م3 1م25 25 1م9 9 1م16 16 1م15 15 1م35 35

مػعش بعذّ ثك١ ا داس٠ ايعًٝا   قذس٠ 

 مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ

 41م61 1711م3 1م31 31 1م11 11 1م16 16 1م16 16 1م27 27

١ٝ املخــ١  داس٠  اد٘ كعف املٝضْا ْٛ

 ايعالقات ايعا١َ

 21م68 4111م3 1م26 26 1م7 7 1م12 12 1م26 26 1م29 29

ٚبشاَر  ؼط١  ا   ْم تذخٌ ا داس٠ ايعًٝ

 ايعالقات ايعا١َ

 41م68 4211م3 1م25 25 1م8 8 1م12 12 1م28 28 1م27 27

ذّ ٚدٛد خطط اطرتاتٝذ١ٝ ٚتٓفٝز١ٜ  داس٠ ع

 ايعالقات ايعا١َ

 61م62 1311م3 1م34 34 1م11 11 1م9 9 1م23 23 1م23 23

ْتٝذ١ كوٛ   دٝفٞ  مػعش بعذّ االطتكشاس اٛي

 َٔ داخٌ ٚخاسز املؤطظ١

 81م53 6911م2 1م42 42 1م15 15 1م13 13 1م11 11 1م19 19
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

َٚا تؼهً٘ َٔ كوٛ  ١َٝٓٗ ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ا داس٠ ايعًٝا، مَا َا ٜتعًل ببعذ 

%( ع٢ً مٕ عذّ االٖتُاّ بتذسٜ  مماسطٞ ايعالقات 51، فكذ ٚافل ْـف ايع١ٓٝ )ايعا١َ

ايعا١َ ٜعذ مسذ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ا داس٠ ايعًٝا   املٓظ١ُ، بُٝٓا عرب منجش َٔ ثًح 

 يع١ٓٝ اسبٝادم%( َٔ ا16%( عٔ عذّ َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )34ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ بعذّ املٛافك١ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بعذّ ثك١ ا داس٠ ايعًٝا   41مفاد )

قذس٠ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ اييت تعذ مسذ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ اييت تيتٞ َٔ ا داس٠ ايعًٝا   

%( َٔ 16ٌ )%( َٔ ايع١ٓٝ ىل  َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚفل43املٓظ١ُ، ٚ  املكابٌ مػاس )

 ايع١ٓٝ اسبٝادم

%( عٔ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ كعف املٝضا١ْٝ املخــ١  داس٠ 55عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( عذّ 33ايعالقات ايعا١َ ٜعذ كوطاا ع٢ً ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا مبذ٣ ثًح ايع١ٓٝ )

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم12َٛافكتِٗ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )

ساط١ َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ تذخٌ ا داس٠ ايعًٝا   مْؼط١، ٚبشاَر %( َٔ ع١ٓٝ ايذ55مبذ٣ )

ايعالقات ايعا١َ ٜعذ َٔ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ اييت ٜهٕٛ َـذسٖا ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ، ٚ  

 %( اسبٝادم12%( ىل  عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )33املكابٌ مػاس ثًح ايع١ٓٝ )

٢ مٕ عذّ ٚدٛد خطط اطرتاتٝذ١ٝ، %( َٛافكتِٗ ع46ًمبذ٣ منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ 45ٚتٓفٝز١ٜ  داس٠ ايعالقات ايعا١َ ٜعذ َٔ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ، بُٝٓا مفاد )

 %( َٔ ايع١ٓٝ اسبٝادم9ايذساط١ بعذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )

%( عٔ عذّ املٛافك١ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بعذّ االطتكشاس 57عرب منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ ىل  31ْتٝذ١ كوٛ  َٔ داخٌ، ٚخاسز املٓظ١ُ، ٚمػاس ) ايٛدٝفٞ

َٛافكتِٗ ع٢ً ػعٛسِٖ بعذّ االطتكشاس ايٛدٝفٞ يذِٜٗ بظب  كوٛ  داخٌ املٓظ١ُ، 

 %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝادم13ٚخاسدٗا، ٚرنش )
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 :عالّ املختًف١(: ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٝاٍ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يٛطا٥ٌ ا 7دذٍٚ سقِ )

َٛافل  َٛافل ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يٛطا٥ٌ ا عالّ 

 بؼذ٠

غري َٛافل  ضباٜذ

 بؼذ٠

غري 

 َٛافل

 ايٛصٕ املتٛطط

 ايٓظيب اسبظأابٞ % ى % ى % ى % ى % ى

مػعش بإسبا  َٔ عذّ ايكذس٠ 

ع٢ً ايتعاٌَ َ  ٚطا٥ٌ ا عالّ 

 املختًف١

 61م54 7311م2 1م38 38 1م16 16 1م15 15 1م12 12 1م19 19

طا٥ٌ   ٚ مػعش ألٕ ايضَال٤  

كذسٕٚ سذِ   ٜ ا عالّ املختًف١ ال

ادٗ٘   عًُٞ    ايعٓا٤ ايزٟ ٚم

 ايعالقات ايعا١َ

 41م61 1711م3 1م23 23 1م16 16 1م14 14 1م15 15 1م32 32

ال مطتطٝ  ىلسكا٤ نٌ ايضَال٤ 

ايـشافٝني ع٢ً ايٛد٘ ايزٟ 

 ٜٓبوٞ

 11م63 1511م3 1م26 26 1م11 11 1م16 16 1م16 16 1م31 31

 ٕ ظتوًٛ  ٜ مػعش بيٕ ايـشافٝني

   ١ مماسطٞ ايعالقات ايعَا

َات ٍ ع٢ً املعًٛ  اسبـٛ

 41م65 2711م3 1م25 25 1م11 11 1م13 13 1م23 23 1م28 28

اييت تـذس عٔ ٚطا٥ٌ ا عالّ املختًف١، فكذ مبذ٣ منجش َٔ  ٜتعًل بايلوٛ  امل١ٝٓٗ مَا َا

افكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا با سبا  َٔ عذّ ايكذس٠ ع٢ً %( عذّ 54َْٛـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ َٛافكتِٗ 31ايتعاٌَ َ  ٚطا٥ٌ ا عالّ املختًف١، ٚ  املكابٌ رنش )

 %( اسبٝادم15ع٢ً ريو، فُٝا فلٌ )

%( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١  ٛافكتِٗ ع٢ً ػعٛسِٖ بيٕ صَال٤ِٖ   ٚطا٥ٌ ا عالّ 47مفاد )

ٜكذسٕٚ سذِ ايعٓا٤ ايزٟ ٜٛادْٗٛ٘   عًُِٗ   ايعالقات ايعا١َ، بُٝٓا عرب  املختًف١ ال

 %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝادم14%( َٔ ايع١ٓٝ عٔ عذّ املٛافك١ ع٢ً ريو، ٚفلٌ )39)

%( َٛافكتِٗ ع٢ً مِْٗ ال ٜظتطٝعٕٛ ىلسكا٤ نٌ ايضَال٤ 47مبذ٣ منجش َٔ ثًح ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ بعذّ املٛافك١ ع٢ً 37ٚ  املكابٌ مفاد ) ايـشافٝني ع٢ً ايٛد٘ ايزٟ ٜٓبوٞ،

 %( ىل  سٝادتِٝٗم16ريو، فُٝا مػاس )

%( ىل  َٛافكتِٗ ع٢ً مٕ يذِٜٗ ػعًٛسا بيٕ ايـشافٝني 51مػاس منجش َٔ ْـف ايع١ٓٝ )

%( َٔ ايع١ٓٝ 36ٜظتوًٕٛ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   اسبـٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٚمبذ٣ )

 %( َٔ ع١ٓٝ ايذساط١ اسبٝادم13ٚفلٌ )عذّ املٛافك١، 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 :ْتٝذ١ ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاسذ :(8دذٍٚ سقِ )

دسدات  صبُٛس املشبعات َـادس ايتبأٜ

 اسبش١ٜ
َتٛطط  

 املشبعات
 املع١ٜٛٓ Fق١ُٝ 

 15م1 313م2 525م1 1 525م1 بني اتُٛعات

 462م1 98 235م45 داخٌ اتُٛعات

- 99 761م46 اتُٛس - - - 

مت  ٚيذساط١ ايفشٚم بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

اطتخذاّ اختباس ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاسذ، ٚمػاست ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ 

( ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بِٝٓٗ   َظت٣ٛ كوٛ  ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ; 8)

ايفشٚم متٌٝ يـاحل املُاسطني يًعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ  سٝح تبني مٕ

اشباؿ١، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ 

ِٖ َٔ ٜتعشكٕٛ يًلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات اييت ٜعًُٕٛ يذٜٗا 

ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١، ٚميهٔ تفظري ٖزٙ منجش َٔ مماسطٞ ايعالقات 

ايٓتٝذ١ بيٕ املٓظُات ايعا١َ ذبشق ع٢ً تكذِٜ ْفظٗا ع٢ً مْٗا َٓظ١ُ ادتُاع١ٝ  ا 

َظؤٚيٝاتٗا اييت تؤدٜٗا شبذ١َ اتتُ ، ٖٚٞ بزيو تٓفز االطرتاتٝذ١ٝ اييت سمستٗا ا داس٠ 

طني يًعالقات ايعا١َ غري املختـني قٝاد٠ ايعًٝا   املٓظ١ُ َٔ د١ٗ، ٚتٛيٞ بعض املُاس

ىلداسات ايعالقات ايعا١َ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، فتشٍٛ ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ ىل  ٚط١ًٝ شبذ١َ 

ايشَٛص   ا داس٠ ايعًٝا، ٚيٝع شبذ١َ املٓظ١ُ، ىلكاف١ ىل  مٕ ىلداسات ايعالقات ايعا١َ 

يكشاس   املٓظ١ُ، ٚ  بعض نجرًيا َا توري َٔ بشاصبٗا ٚفل ايشؤ١ٜ اييت ٜشاٖا ؿاْ  ا

األسٝإ تهٕٛ ٖٓاى بشاَر غري َٛدٛد٠   اشبط١ االطرتاتٝذ١ٝ، ىلكاف١ ىل  مْٗا تتيثش 

ًٝا ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ    با ٝط اشباسدٞ  ا، األَش ايزٟ ٜؼهٌ كوطاا َٗٓ

 املٓظُات ايعا١َم 

 ٣ كوٛ  ا داس٠ ايعًٝا   املٓظ١ُ:ملظتٛ ْتٝذ١ ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاسذ :(9دذٍٚ سقِ )

دسدات  صبُٛس املشبعات َـادس ايتبأٜ

 اسبش١ٜ
َتٛطط  

 املشبعات
 املع١ٜٛٓ Fق١ُٝ 

 113م1 299م9 161م3 1 161م3 بني اتُٛعات

 329م1 98 251م32 داخٌ اتُٛعات

- 99 311م35 اتُٛس - - - - 
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( ايفشٚم 9ذ املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )ٚتؤنذ ْتٝذ١ اختباس ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاس

بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، ٚاشباؿ١; سٝح مػاست 

ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بِٝٓٗ   َظت٣ٛ كوٛ  ا داس٠ ايعًٝا   

اسطٞ ايعالقات املٓظ١ُ ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ; ىلر تبني مٕ ايفشٚم متٌٝ يـاحل مم

ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، األَش ايزٟ ٜع : مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   

املٓظُات اشباؿ١ ِٖ األنجش تيثًشا بايلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ا داس٠ ايعًٝا   املٓظ١ُ، األَش 

ملتابع١ ايزٟ ٜؼري ىل  ْٛس ايشقاب١ ا داس١ٜ َٔ ق١ُ ا شّ ا داسٟ   ٖزٙ املٓظُات، ٚا

ايذقٝك١ يتٓفٝز اشبطط، ٚايرباَر اييت ٜتِ سمسٗا، ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ ال تذعِ ْتٝذ١ ايلوٛ  

امل١ٝٓٗ   ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ، ىلكاف١ ىل  مٕ املٓظُات اشباؿ١ ذبشق ع٢ً اطتجُاس 

مجٝ  ايرباَر اييت تكّٛ بٗا املٓظ١ُ ٚفل اشبطط اييت ٜتِ ىلعذادٖا، ىلكاف١ ىل  مٕ مجٝ  

ر االتـاي١ٝ اييت ٜتِ سمسٗا   اشبطط ٜتطً  االْتٗا٤ َٓٗا ٚفل َا ٖٛ َعذ يزيو ايرباَ

بعهع املٓظُات ايعا١َ اييت تٓظش يًعالقات ايعا١َ ع٢ً نْٛٗا دض٤ًا َٔ املشاطِ، 

ٚايربٚتٛنٛالت ايتؼشٜف١ٝ، بعهع املٓظُات اشباؿ١ اييت ذبشق ع٢ً تٓفٝز بشاصبٗا 

بظُعتٗا، ٚؿٛستٗا ايز١ٖٝٓ يذ٣ ازبُٗٛس َٔ ْاس١ٝ،  بذسد١ ١َٝٓٗ عاي١ٝ; ألٕ ريو ٜشتبط

 ٚتطٛسٖا َٔ ْاس١ٝ مخش٣م

 ملظت٣ٛ كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ: ْتٝذ١ ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاسذ :(11دذٍٚ سقِ )

ق١ُٝ  املشبعات َتٛطط دسدات اسبش١ٜ صبُٛس املشبعات َـادس ايتبأٜ

F 

 املع١ٜٛٓ

 127م1 111م5 266م2 1 266م2 بني اتُٛعات

 444م1 98 436م36 داخٌ اتُٛعات

- 99 712م38 اتُٛس - - - 

 ،ايفشٚم بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ َٚٔ مدٌ َعشف١

مت اطتخذاّ اختباس ذبًٌٝ ايتبأٜ   ادباٙ ٚاسذ، ٚمػاست ايٓتا٥ر املعشٚك١    ٚاشباؿ١

ات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بِٝٓٗ   َظت٣ٛ كوٛ  ٚطا٥ٌ ( ىل  ٚدٛد فشٚم ر11ازبذٍٚ سقِ )

ا عالّ; سٝح تبني مٕ ايفشٚم متٌٝ يـاحل مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ 

ايعا١َ، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ِٖ 

املٓظُات اييت ٜعًُٕٛ يذٜٗا منجش َٔ  َٔ ٜتعشكٕٛ يًلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ٚطا٥ٌ ا عالّ  
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١، ٚتؼري ٖزٙ ايٓتا٥ر ىل  مٕ 

املٓظُات ايعا١َ س ا ربل  يلوط ٚطا٥ٌ ا عالّ بذسد١ منجش َٔ املٓظُات اشباؿ١، 

١ٝ، بُٝٓا ايعالق١ فايعالق١ بني املٓظُات اشباؿ١، ٚٚطا٥ٌ ا عالّ ذبهُٗا ايعالق١ ا عالْ

بني ٚطا٥ٌ ا عالّ ٚاملٓظُات ايعا١َ ذبهُٗا املظاس١ ا عال١ْٝ، ٚا خباس١ٜ، ٚا عال١َٝ، 

فششق املٓظُات ايعا١َ ع٢ً ايظٗٛس   ٚطا٥ٌ ا عالّ بؼهٌ َظتُش ٜتطً  َٓٗا 

االطتذاب١ يعذٜذ َٔ ايلوٛ  َٔ قبٌ ٚطا٥ٌ ا عالّ، بُٝٓا املٓظُات اشباؿ١ تعتُذ ع٢ً 

 ٓؼش ٚفل اسباد١ ا عال١َٝ اييت تشغبٗا، ْٚٛس املٓاطب١ اييت ػب  ايتٛادذ فٝٗاماي

على مقياس  ممارسي العالقات العامة في املنظمات العامة، والخاصة السعوديةق بني والفر
 :النفسياالحرتاق 

 ،(نشطتني َاطالؾ ) بكت ايذساط١ َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ ايزٟ ٚكعت٘ 

دٗاد االْفعايٞ، ٚتبًذ ا سظاغ َٔ ايعٌُ    ا" ٖٞ:اغ َٔ ثالث١ مبعاد ٜٚتهٕٛ املكٝ

، ٚقاسْت ايذساط١ بني "عٌُ ايعالقات ايعا١َ  ايعالقات ايعا١َ، ٚا ظباص ايؼخـٞ 

ٚاشباؿ١ ايظعٛد١ٜ   نٌ بعذ َٔ مبعاد  ،يعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايعا١َا مماسطٞ

 ٚريو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ،ذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغَكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ، ثِ ع٢ً اي

 االنفعالي.ا: اإلجهاد أوًل
 ،يعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايعا١َأَ مدٌ َعشف١ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات مماسطٞ 

ٖٚٛ ايبعذ األٍٚ َٔ مبعاد َكٝاغ -ٚاشباؿ١ ايظعٛد١ٜ عبٛ بعذ ا دٗاد االْفعايٞ 

يعباسات ايبعذ املتعًل با دٗاد  يٝهشتَكٝاغ  قاّ ايباسح بعٌُ -ايٓفظٞاالسرتام 

سٝح نإ اسبذ األد٢ْ يإلداب١ ع٢ً  ;( عباسات8ٚتهٕٛ ٖزا املكٝاغ َٔ ) ،االْفعايٞ

 (َٛافل دًذا)ساي١   ٚاسبذ األقـ٢  (،1) ساي١ )غري َٛافل دذا( ٖٛ:  ايعباس٠ ايٛاسذ٠ 

دسدات، ٚاسبذ  (8)اْٞ ٖٛ: مٕ اسبذ األد٢ْ يعباسات املكٝاغ ايجُ :َا ٜع٢ٓ (،5) ٖٛ:

 دسد١م (41)األقـ٢ ٖٛ: 

ٚبًغ سذِ ايع١ٓٝ املؼاسن١   ايذساط١ َٔ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات اشباؿ١ 

عباسات ايبعذ األٍٚ ملكٝاغ االسرتام  ع٢ًسٝح نإ َتٛطط دسداتِٗ  ;( َفشد32٠)

دسد١  ٖٚٞ ،( دسد41١مجايٞ )( دسد١ َٔ ىل94م22دٗاد االْفعايٞ )ايٓفظٞ املتعًل ببعذ ا 

ٜؼري ىل  ٚدٛد ػعٛس باالسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ    اَتٛطط١، َ

ٚاشباؿ١، ٖٚزا ايؼعٛس َتٛطط، األَش ايزٟ ميهٔ ايكٍٛ  ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ
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ًٝا  ِإ مماسطٞ ىل :َع٘ ٌ ىل  يهٓ٘ ال ٜـ ،يعالقات ايعا١َ ٜشٕٚ مٕ ٖٓاى ىلدٗاًدا اْفعاي

 مٚ خطري٠م ،دسد١ نبري٠

( َفشد٠، ٚ  ؽبتًف األَش 68ٕ   ايذساط١ )ٛايعالقات ايعا١َ املؼاسن ٛبُٝٓا بًغ مماسط

  ايبعذ األٍٚ َٔ مبعاد االسرتام ايٓفظٞ بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات 

ْفعايٞ دٗاد االسٝح نإ االسرتام ايٓفظٞ   بعذ ا  ;ٚاشباؿ١ ،ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

َتٛططاا يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايعا١َ، فكذ بًغ صبُٛس دسداتِٗ عبٛ 

 ىلمجايٞ( َٔ 9م21) االْفعايٞ با دٗاداملتعًل  ايٓفظٞعباسات ايبعذ األٍٚ ملكٝاغ االسرتام 

يعالقات اٚىلٕ ناْت مقٌ َٔ َتٛطط دسدات مماسطٞ  ،٢ٖٚ دسد١ َتٛطط١ ،( دسد41١)

املٓظُات اشباؿ١ ايظعٛد١ٜ، ٚس ا ٜعٛد ايظب    ريو ىل  مٕ املُاسطني    ايعا١َ  

ايكطاس اشباق يذِٜٗ كوط عٌُ منجش َٔ املُاسطني   ايكطاس ايعاّ، ىلكاف١ ىل  

 طاعات ايعٌُ ايط١ًٜٛ   ايكطاس اشباق بعهع ايكطاس ايعاّم

 ،ايعاّ ٚاشباق :ُٛعتني" ملعشف١ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات نًتا اتٚباطتخذاّ اختباس "

 ٖٚٞ ،(45م1" )دٗاد االْفعايٞ تبني مٕ ق١ُٝ "ع٢ً دسدات َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ بعذ ا 

ًٝادسد١ غري داي١   (م15م1عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ىلسـا٥

 :مجال العالقات العامة فيا: تبلد اإلحساس من العمل ثانًي
القات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ يعأَ مدٌ َعشف١ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات مماسطٞ 

ٖٚٛ ايبعذ -ايعالقات ايعا١َ   سظاغ َٔ ايعٌُ ٚاشباؿ١ عبٛ بعذ تبًذ ا  ،ايعا١َ

، فكذ اطتخذّ ايباسح َكٝاغ َاطالؾ -َٔ مبعاد َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ ايجاْٞ

ذ عباسات ايبعذ ايجاْٞ املتعًل بتبً اطتخذّ َكٝاغ يٝهشت يكٝاغيالسرتام ايٓفظٞ، ٚ

يعالقات ايعا١َ اٚبًغ ػعٛس مماسطٞ  ،( عباسات5سٝح تهٕٛ ٖزا ايبعذ َٔ ) ;ا سظاغ

عٌُ   َٔ االسرتام ايٓفظٞ يبعذ ا سظاغ بايتبًذ  ا  املٓظُات اشباؿ١ َظت٣ٛ َتٛططا

مٕ يذ٣  :َا ٜع٢ٓ ،(، ٖٚٞ دسد١ َتٛطط37١م14بًوت دسد١ املكٝاغ ) ىلر ;ايعالقات ايعا١َ

سظاغ   عٌُ َٔ تبًذ ا  اعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ ًْٛعمماسطٞ ايعالقات اي

ايعالقات ايعا١َ، ٚمٕ َظت٣ٛ ٖزا ايتبًذ ٜك    دسد١ َتٛطط١، ٚ  ٜـٌ ىل  اسبذ 

ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات  ٛمماسط ٜبزي٘ازبٗذ ايزٟ باألع٢ً، ٚميهٔ تفظري ريو 

ذ ميٌٝ ىل  االستفاس يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ، ٚيعٌ االسرتام   ٖزا ايبعاشباؿ١ ايظعٛد١ٜ

ايعا١َ   املٓظُات اشباؿ١ ايظعٛد١ٜ، بعهع املٓظُات ايعا١َ اييت ميٌٝ فٝٗا االسرتام 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

ايٓفظٞ ىل  االغبفاض، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات 

  املٓظُات ايعا١َم ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ يذِٜٗ كوٛ    ايعٌُ منجش َٔ املُاسطني  

فكذ بًغ َتٛطط دسداتِٗ عبٛ  ،يعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايعا١َاٚبايٓظب١ ملُاسطٞ 

( َٔ ىلمجايٞ 61م14ا سظاغ )تبًذ عباسات ايبعذ ايجاْٞ ملكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ املتعًل ب

ٚبفشٚم  فٝف١ يًوا١ٜ عٔ َتٛطط دسدات  ،-امًٜل-دسد١ َتٛطط١  ٖٚٞ( دسد١، 41)

يعالقات ايعا١َ   املٓظُات اشباؿ١، َا ٜؼري ىل  مٕ ب١٦ٝ مماسط١ ايعالقات اطٞ مماس

 ٚاشباؿ١ َتؼاب١ٗ بؼهٌ نبريم  ،ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

 :" ملعشف١ َع١ٜٛٓ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات نًتا اتُٛعتنيٚباطتخذاّ اختباس "

-" )ا سظاغ بايتبًذ بًوت ق١ُٝ "ع٢ً دسدات َكٝاغ  ،ٚاشباؿ١ ،املٓظُات ايعا١َ

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ٖٚٞ ،(49م1  م(98ٚدسد١ سش١ٜ ) ،(15م1غري داي١ ىلسـا٥

:ا: اإلنجاز الشخصي في عمل العالقات العامةثالًث
يعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ أَ مدٌ َعشف١ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات مماسطٞ 

ٖٚٛ ايبعذ ايجايح َٔ -ص ايؼخـٞ   عٌُ ايعالقات ايعا١َ ظباٚاشباؿ١ عبٛ ا  ،ايعا١َ

سٝح  ;ايبعذ ٖزا َكٝاغ يٝهشت يعباساتمت اطتخذاّ  -مبعاد َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ

  م( عباسات8تهٕٛ َٔ )

ٚقذ بًغ َتٛطط دسدات مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ عبٛ 

عٌُ ايعالقات بام ايٓفظٞ املتعًل با ظباص ايؼخـٞ عباسات ايبعذ ايجايح ملكٝاغ االسرت

ٜؼعشٕٚ مِْٗ  :دسد١ َشتفع١  ا ٜع٢ٓ ٖٚٞ( دسد١، 41( دسد١ َٔ ىلمجايٞ )31,28ايعا١َ )

عٌُ ايعالقات ايعا١َ، ٚريو بعهع ايبعذٜٔ ايظابكني    بإظباصِٖ ايؼخـٞ املتُٝض

مٚ  ،فُٝا ٜتعًل با دٗاد االْفعايٞطٛا٤  ،ملكٝاغ االسرتام ايًزٜٔ ٚقعا   املظت٣ٛ املتٛطط

 ا سظاغ بايتبًذم

نإ َتٛطط دسداتِٗ  فكذ ،يعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َامماسطٞ  ٚعٔ

عٌُ   عبٛ عباسات ايبعذ ايجايح ملكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ املتعًل با ظباص ايؼخـٞ 

ٚىلٕ ناْت مقٌ  اجٌ َظت٣ٛ َشتفًع( دسد١، ٚمت41ىلمجايٞ ) ( 29,87َٔايعالقات ايعا١َ، )

يعالقات ايعا١َ   املٓظُات اشباؿ١، َا ٜؼري ىل  مٕ اقًًٝاا َٔ َتٛطط دسدات مماسطٞ 

 ايعٌُم ريو املٓظُات اشباؿ١ َشٖٕٛ با ظباص  بعٌُ ايعالقات ايعا١َ   االطتُشاس 
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 :ُٛعتني" ملعشف١ َع١ٜٛٓ ايفشٚم بني َتٛطط دسدات نًتا اتٚباطتخذاّ اختباس "

" فكذ بًوت ق١ُٝ " ،ع٢ً دسدات َكٝاغ ا ظباص ايؼخـٞ "ٚاشباؿ١ ،املٓظُات ايعا١َ"

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ٖٚٞ(، 392م1)  م(98ٚدسد١ سش١ٜ ) ،(15م1غري داي١ ىلسـا٥

:ا: الدرجة الكلية ملقياس االحرتاق النفسيرابًع 
ت ايعا١َ   املٓظُات يعالقااايفشٚم بني َتٛطط دسدات مماسطٞ َٚٔ مدٌ َعشف١ 

ٚاشباؿ١ عبٛ االسرتام ايٓفظٞ  بكاا ملكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ ايزٟ  ،ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

جالث١ األبعاد ايسٝح اػتٌُ ع٢ً  ;َكٝاغ يٝهشت اشبُاطٞمت اطتخذاّ قذَت٘ َاطالؾ 

فإٕ اسبذ األد٢ْ يعباسات املكٝاغ تظاٟٚ  :( عباس٠، ٚع21ً٘ٝيالسرتام ايٓفظٞ  ذُٛس )

، ٚتتذسز َظتٜٛات ات( دسد115( دسد١، بُٝٓا ٜظاٟٚ اسبذ األقـ٢ يًُكٝاغ )21)

فيقٌ تعرب عٔ َظت٣ٛ كعٝف َٔ االسرتام ايٓفظٞ، بُٝٓا  ،( دسد49١) :املكٝاغ نايتايٞ

( تعرب 115)ىل   (77( دسد١ عٔ َظت٣ٛ َتٛطط، ٚمنرب َٔ )77)ىل   (49تعرب منرب َٔ )

 عٔ َظت٣ٛ َشتف  َٔ االسرتامم

غ َتٛطط دسدات مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ عبٛ عباسات بًٚ

 ات، ٖٚٞ دسد١ َتٛطط١( دسد115( دسد١ َٔ ىلمجايٞ )59م68َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ )

تؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات اشباؿ١ منجش اسرتاقاا َٔ املُاسطني  ا 

  املٓظُات  ألَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ املُاسطني يًعالقات ايعا١َ  املٓظُات ايعا١َ، ا

اشباؿ١ ٜشتبط بكاؤِٖ بايعٌُ بذسد١ متٝٝضِٖ املٗ  بعهع مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

باملٓظُات ايعا١َ ايزٜٔ ٜٓظشٕٚ ىل  مماسط١ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ ع٢ً مْٗا ٚدٝف١ 

 مسه١َٝٛ فكط

فكذ نإ َتٛطط دسداتِٗ  ،ملٓظُات ايعا١َ ايظعٛد١ٜيعالقات ايعا١َ   اامَا مماسطٛ 

-دسد١ َتٛطط١  ٖٚٞ ات،( دسد115( َٔ ىلمجايٞ )38م65عبٛ االسرتام ايٓفظٞ ميجٌ )

يعالقات ايعا١َ   املٓظُات اٚىلٕ ناْت مقٌ قًًٝاا َٔ َتٛطط دسدات مماسطٞ  ،-امًٜل

 اشباؿ١م

 :ط دسدات نًتا اتُٛعتني" ملعشف١ َع١ٜٛٓ ايفشٚم بني َتٛطٚباطتخذاّ اختباس "

" فكذ بًوت ق١ُٝ " ،ع٢ً دسدات َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ "ٚاشباؿ١ ،املٓظُات ايعا١َ"

ًٝاغري داي١  ٖٚٞ ،(338م1)   م(98ٚدسد١ سش١ٜ ) ،(15م1عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ىلسـا٥
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 (: ايعالق١ بني ايٓٛس َٚتوريات ايذساط11:١دذٍٚ سقِ )
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طط  املٛت
١ٜ دسدات االعبشاف ١ُ " اسبش ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

ٛس  5477م1 511م2 6 ايزن
 111م1 578م3 31

 3679م1 846م1 26 ا ْاخ

 ايعالقات   ىلداس٠ كٛو 

ت"
"

(T
-T

es
t)

 
ٛعات  اتُ

 

ٕٛ ٛث  املبش

 

طط  املٛت
 االعبشاف

دسدات  

١ٜ  اسبش
" ١ُ ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

ٛس  5477م1 511م2 6 ايزن
 15م1 978م1 31

 7114م1 884م1 26 ا ْاخ

ٌ  كٛو  ّ  ٚطا٥  ا عال

ت"
"

(T
-T

es
t)

 

ٛعات  اتُ
 

ٕٛ ٛث  املبش

 

طط  املٛت
 االعبشاف

دسدات  

١ٜ  اسبش
" ١ُ ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

ٛس  5477م1 511م2 6 ايزن
 136م1 211م2 31

 7641م1 769م1 26 ا ْاخ

يعالقات يذ٣ مماسطٞ اٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام ايٓفظٞ  :(11ٜتبني َٔ ازبذٍٚ سقِ )

عٓذ ايزنٛس مع٢ً َٔ ا ْاخ، ٚمٕ َظت٣ٛ  باملٓظُات اشباؿ١دٗاد   بعذ ا ايعا١َ 

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ٖٛٚ ،(1,114ايذالي١ ٖٛ ) (، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  1,15داٍ ىلسـا٥

ايزنٛس مع٢ً َٔ ا ْاخ، ٚميهٔ تفظري ٖزٙ ايٓتٝذ١   يذ٣ ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام 

ايعٌُ   ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ، فا ْاخ ايعاَالت يٝع بٝع١ ازبٓظني اختالف  بك٤ٛ 

بعذ،  بٗايذٜٗٔ َظؤٚي١ٝ   عًُٝات ايعالقات ايعا١َ، ٚ  ٜظتًُٔ َظؤٚيٝات قٝاد١ٜ 

   ذبًُٗٔايظب   اطاس اشباق س ا ناْكايبٚاملُاسط١ امل١ٝٓٗ  ٜٗٔ،فشذاث١ ايتخـف يذ

 مَٔ ايزنٛسقٌ ٚي١ٝ مؤَظ
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  بعذ ايتبًذ ىل  ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام ايٓفظٞ عٓذ ايزنٛس مع٢ً َٔ ر ٚتؼري ايٓتا٥

منجش اسرتاقاا  ايزنٛس مٕ(، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  1,111ا ْاخ، ٚمٕ َظت٣ٛ ايذالي١ ٖٛ )

اختالف  بٝع١ ازبٓظني   ايعٌُ   ١َٓٗ بٚميهٔ تفظري ٖزٙ ايٓتٝذ١  ،َٔ ا ْاخ

 ٚي١ٝ َٔ ا ْاخمؤيًُظ اًُاايعالقات ايعا١َ، فايزنٛس منجش ذب

  يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام ايٓفظٞ نُا بٝٓت ايٓتا٥ر 

عٓذ ايزنٛس مع٢ً َٔ ا ْاخ، ٚمٕ َظت٣ٛ  كوٛ  ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ ع٢ً املُاسطني

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) ٖٛٚ ،(1,15ايذالي١ ٖٛ ) مٕ ري ىل  (، األَش ايزٟ ٜؼ1,15داٍ ىلسـا٥

 ٜٗٔ،بعذ، فشذاث١ ايتخـف يذ بٗاا ْاخ ايعاَالت ٚ  ٜظتًُٔ َظؤٚيٝات قٝاد١ٜ 

 مَٔ ايزنٛسقٌ ٚي١ٝ مؤَظ   ذبًُٗٔايظب   اطاس اشباق س ا ناْكايبٚاملُاسط١ امل١ٝٓٗ 

ىل  ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام ايٓفظٞ عٓذ  كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ  فُٝا تؼري ايٓتا٥ر 

 مٕ(، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  1,136ا ْاخ، ٚمٕ َظت٣ٛ ايذالي١ ٖٛ ) ايزنٛس مع٢ً َٔ

 اايزنٛس منجش ذبًُابيٕ ٚميهٔ تفظري ٖزٙ ايٓتٝذ١  ،منجش اسرتاقاا َٔ ا ْاخ ايزنٛس

، ىلكاف١ ىل  مٕ ايكٝادات   ىلداسات ايعالقات ايعا١َ َٔ عري ٚي١ٝ َٔ ا ْاخؤيًُظ

 م  ٚطا٥ٌ ا عالّ، ٚفِٗ عًُٗااملتخــني مما ٜعـ  عًِٝٗ آي١ٝ ايتعاٌَ َ
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 :اسباي١ االدتُاع١ٝ َٚتوريات ايذساط١(: ايعالق١ بني 12دذٍٚ سقِ )

 ايٓٛس

 
باس
خت
اال

 

 ْتا٥ر االختباس

 ايكطاس ايعاّ

ٗاد   ا د

"t"
(T

-T
es

t)
 

ٛعات  اتُ
 

ٕٛ ٛث  املبش

 

طط  املٛت
١ٜ االعبشاف ١ُ " دسدات اسبش ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

 6333م1 357م1 14 معض 
 137م1 133م2 66

ٚز  6635م1 777م1 54 َتض

 ايتبًذ 

"t"
(T

-T
es

t)
 

ٛعات  اتُ
 

ٕٛ ٛث  املبش

 

طط  املٛت
١ٜ االعبشاف ١ُ " دسدات  اسبش ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

 5135م1 571م1 14 معض 
 111م1 443م3 66

ٚز  3629م1 981م1 54 َتض

ٝا  ا داس٠  كٛو   ايًع
"t"

(T
-T

es
t)

 
ٛعات  اتُ

 

ٛث  ٕٛاملبش

 

طط  املٛت
١ٜ االعبشاف ١ُ " دسدات  اسبش ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

 5547م1 111م2 14 معض 
 15م1 924م1 66

ٚز  5433م1 314م2 54 َتض

َٚأأأأٔ مدأأأأٌ ايتعأأأأشف عًأأأأ٢ ايفأأأأشٚم رات ايذاليأأأأ١ ا سـأأأأا١ٝ٥ بأأأأني مماسطأأأأٞ ايعالقأأأأات         

 اّٚمبعأأأأأاد ايذساطأأأأأ١ مت اطأأأأأتخذ   ،ٚاشباؿأأأأأ١ ،ايعاَأأأأأ١   املٓظُأأأأأات ايظأأأأأعٛد١ٜ ايعاَأأأأأ١   

يتٛكأأأأٝح داليأأأأ١ ايفأأأأشٚم   ىلدابأأأأات عٝٓأأأأ١ ايذساطأأأأ١  بكاأأأأا ملأأأأتوري اسبايأأأأ١          ;"" اختبأأأأاس

( ىل  ٚدأأأأٛد فأأأأشٚم  12سٝأأأأح تؼأأأأري ايٓتأأأأا٥ر املعشٚكأأأأ١   ازبأأأأذٍٚ سقأأأأِ )     ;االدتُاعٝأأأأ١

ٞ    ،(1,15رات داليأأأأ١ ىلسـأأأأا١ٝ٥ عٓأأأأذ َظأأأأت٣ٛ داليأأأأ١ )      ،فيقأأأأٌ   بعأأأأذ ا دٗأأأأاد ايٓفظأأأأ

بعأأأأأذ االدٗأأأأأاد   وأأأأأري املتأأأأأضٚدني بْأأأأأ١ يـأأأأأاحل املتأأأأأضٚدني َكاسٖأأأأأزٙ ايفأأأأأشٚم متٝأأأأأٌ ٚ

(، ٖٚأأأأأٞ دايأأأأأ١ 2,133( )سٝأأأأأح بًوأأأأأت قُٝأأأأأ١ ) ;َٚأأأأأتوري اسبايأأأأأ١ االدتُاعٝأأأأأ١ ،ايٓفظأأأأأٞ

ًٝا عٓأأأأذ َظأأأأت٣ٛ َعٜٓٛأأأأ١ ) األَأأأأش ايأأأأزٟ ٜؼأأأأري ىل  مٕ َٛافكأأأأ١ مماسطأأأأٞ   ،(1,137ىلسـأأأأا٥

دٗأأأاد ايٓفظأأأٞ منجأأأش َأأأأٔ    ايعالقأأأات ايعاَأأأ١ املتأأأضٚدني عًأأأ٢ ايعبأأأاسات ايأأأأيت تكأأأٝع ا       

ًٝا َشتفًعأأأأىلمٕ ٖٓأأأأاى  :َأأأأا ٜعأأأأ  ، املتأأأأضٚدنيَٛافكأأأأ١ غأأأأري ا يأأأأذ٣ مماسطأأأأٞ دٗأأأأاًدا ْفظأأأأ

غأأأأري املتأأأأضٚدني، ٚس أأأأا ٜعأأأأٛد ايظأأأأب     ايعالقأأأأات ايعاَأأأأ١ َأأأأٔ املتأأأأضٚدني منجأأأأش َأأأأٔ

مماسطأأأٞ ايعالقأأأات ايعاَأأأ١ املتأأأضٚدني يأأأذِٜٗ َظأأأؤٚيٝات مطأأأش١ٜ تضٜأأأذ َأأأٔ       ريأأأو ىل  مٕ 

  االدٗاد ايٓفظٞ يذِٜٗم
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يذالي١ ا سـا١ٝ٥ بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ٚيًتعشف ع٢ً ايفشٚم رات ا

يتٛكٝح دالي١ ايفشٚم  ;"" اختباس ٚمبعاد ايذساط١ مت اطتخذاّ ،ٚاشباؿ١ ،ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

سٝح تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١    ;  ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١  بكاا ملتوري اسباي١ االدتُاع١ٝ

فيقٌ    ،(1,15ت دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ دالي١ )( ىل  ٚدٛد فشٚم را12ازبذٍٚ سقِ )

 بعذ تبًذ ا سظاغ   ايعٌُم 

بعذ تبًذ ا سظاغ   ايعضا  بيـاحل املتضٚدني َكاس١ْ ٚتبني عٓذ ذبذٜذ ايفشٚم مْٗا متٌٝ 

ًٝا 3,443( )َٚتوري اسباي١ االدتُاع١ٝ، فكذ بًوت ق١ُٝ ) ،  ايعٌُ (، ٖٚٞ داي١ ىلسـا٥

َٛافك١ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ  األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ ،(١1,111 )عٓذ َظت٣ٛ َعٜٓٛ

َا  ،املتضٚدني ع٢ً ايعباسات اييت تكٝع تًبذ ا سظاغ   ايعٌُ منجش َٔ َٛافك١ ايعضا 

 مع٢ً َٔاملتضٚدني  َشتفًعا يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ َٔ مٕ ٖٓاى تبًذ ىلسظاغ :ٜع 

ذبتاز ىل  دٗذ  و ىل  مٕ مماسط١ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َايعضا ، ٚس ا ٜعٛد ايظب    ري

َتٛاؿٌ، ٚتفشغ َٔ نجري َٔ األعبا٤ اييت ٜتشًُٗا املتضٚدٕٛ بظب  االستبا ات 

  االدتُاع١ٝ، ٚاألطش١ٜم

نُأأأأأا تأأأأأبني ٚدأأأأأٛد فأأأأأشٚم رات داليأأأأأ١ ىلسـأأأأأا١ٝ٥ بأأأأأني مماسطأأأأأٞ ايعالقأأأأأات ايعاَأأأأأ١    

ّ  ٚمبعأأأاد ا ،ٚاشباؿأأأ١  ،املٓظُأأأات ايظأأأعٛد١ٜ ايعاَأأأ١    ;"" اختبأأأاس  يذساطأأأ١، فكأأأذ اطأأأتخذا

 ;يتٛكأأأأٝح داليأأأأ١ ايفأأأأشٚم   ىلدابأأأأات عٝٓأأأأ١ ايذساطأأأأ١  بكاأأأأا ملأأأأتوري اسبايأأأأ١ االدتُاعٝأأأأ١      

( ىل  ٚدأأأأأٛد فأأأأأشٚم رات داليأأأأأ١  12سٝأأأأأح تؼأأأأأري ايٓتأأأأأا٥ر املعشٚكأأأأأ١   ازبأأأأأذٍٚ سقأأأأأِ )  

فيقأأأأٌ   ايلأأأأوٛ  ا داسٜأأأأ١ ايأأأأيت متاسطأأأأٗا     ،(1,15) َعٜٓٛأأأأ١ىلسـأأأأا١ٝ٥ عٓأأأأذ َظأأأأت٣ٛ   

ايفأأأشٚم متٝأأأٌ يـأأأاحل املتأأأضٚدني    ٖٚأأأزٙ ،عًٝأأأا عًأأأ٢ مماسطأأأٞ ايعالقأأأات ايعاَأأأ١  ا داس٠ اي

املٓظُأأأ١ ايعاَأأأ١ عًأأأ٢  بايلأأأوٛ  املٗٓٝأأأ١ ايأأأيت متاسطأأأٗا ا داس٠ ايعًٝأأأا     ايعضا  بأأأَكاسْأأأ١ 

( مماسطأأأأأٞ ايعالقأأأأأأات ايعاَأأأأأأ١، َٚأأأأأأتوري اسبايأأأأأ١ االدتُاعٝأأأأأأ١، فكأأأأأأذ بًوأأأأأأت قُٝأأأأأأ١ )  

(1,924  ٛ ًٝا عٓأأأذ َظأأأت٣ٛ َعٓ األَأأأش ايأأأزٟ ٜؼأأأري ىل  مٕ   ،(1,15ٜأأأ١ )(، ٖٚأأأٞ دايأأأ١ ىلسـأأأا٥

َٛافكأأأأ١ مماسطأأأأٞ ايعالقأأأأات ايعاَأأأأ١ املتأأأأضٚدني عًأأأأ٢ ايعبأأأأاسات ايأأأأيت تكأأأأٝع ايلأأأأوٛ      

مٕ ٖٓأأأاى  وَأأأا ٜعٓٝأأأ  ،املٗٓٝأأأ١ ايأأأيت متاسطأأأٗا ا داس٠ ايعًٝأأأا منجأأأش َأأأٔ َٛافكأأأ١ ايعأأأضا       

ا َأأأٔ قبأأأٌ ا داس٠ ايعًٝأأأ  ٜتعأأأشض  أأأا املتضٚدأأإٔٛ   ػأأأعًٛسا َشتفًعأأأا بايلأأأوٛ  املٗٓٝأأأ١ ايأأأيت     

ٕ   بأأأ املٓظُأأأ١ ايعاَأأأ١ َكاسْأأأ١   ب يأأأذ٣ مماسطأأأٞ   ايعضا ، ٚس أأأا ٜعأأأٛد ايظأأأب    ريأأأو ىل  م

 ايعالقات ايعا١َ املتضٚدني َظؤٚيٝات مطش١ٜ َ  األٚالد تؼهٌ عب٦ًا عًِٝٗم
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 ٚكوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ: (: ايعالق١ بني اسباي١ االدتُاع13١ٝدذٍٚ سقِ )

 ايٓٛس

 
باس
خت
اال

 

 ْتا٥ر االختباس

 اقايكطاس اشب

ٌ كٛو   ّ ٚطا٥  ا عال

"t"
(T

-T
es

t)
 

ٛعات ٕٛ  اتُ ٛث  املبش
 

طط  املٛت
 االعبشاف

دسدات 

١ٜ  اسبش
" ١ُ ١ٜ "tٝق ٛٓ  املع

 7868م1 571م2 7 معض 
 111م1 839م2 31

ٚز  6782م1 711م1 25 َتض

( ىل  ٚدٛد فشٚم ىلسـا١ٝ٥ بني مماسطٞ 13تؼري ْتا٥ر ايذساط١ املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )

ٚمبعاد ايذساط١، فكذ مػاست ْتا٥ر  ،ٚاشباؿ١ ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َبعالقات ايعا١َ اي

فيقٌ   َتوري  ،(1,15) َع١ٜٛٓ" ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ "اختباس

مػاست  ادباٙ ايفشٚم ٚيتشذٜذ ،كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ

املٓظُات اشباؿ١ بني ايلوٛ  بايعضا  ب ٌٝ يـاحل املتضٚدني َكاس١ْمت مْٗاايٓتٝذ١ ىل  

( َٚتوري اسباي١ االدتُاع١ٝ، فكذ بًوت ق١ُٝ ) ،امل١ٝٓٗ اييت تؼهًٗا ٚطا٥ٌ ا عالّ

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ )2,839) األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ َٛافك١  ،(1,111(، ٖٚٞ داي١ ىلسـا٥

منجش  كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّع٢ً ايعباسات اييت تكٝع  مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ املتضٚدني

كوٛ اا َشتفع١ ٜتعشض  ا مماسطٛ ايعالقات ايعا١َ مٕ ٖٓاى  :َا ٜع  ،َٔ َٛافك١ ايعضا 

  املتضٚدٕٛ مع٢ً َٔ ايعضا  َٔ ايكا٥ُني ع٢ً ٚطا٥ٌ ا عالّم

 ٚكوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ ايعُش(: ايعالق١ بني 14دذٍٚ سقِ )

 ايعالق١ بني

 
اال

باس
خت

 

 ْتا٥ر االختباس

 ايكطاس اشباق

ٌ ا عالّ طا٥  كٛو  ٚ 

ٜٔ
تبا
اي

 
(A

NO
VA

)
 

ـادس ايتبأٜ َ 
ٛس  صبُ

 املشبعات
١ٜ طط  املشبعات دسدات اسبش ١ُ  َٛت ١ٜ Fٝق ٛٓ  املع

ُٛعات  371م1 3 112م4 بني ات

ٛعات 15م1 627م2 ٌ اتُ  522م1 82 617م14 داخ

- 31 719م18 ا مجاٞي - - - - 
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ايفشٚم بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ  َع١ٜٛٓ َٚٔ مدٌ ايتعشف ع٢ً

يتٛكٝح دالي١  ;"اختباس ايتبأٜ " ٚمبعاد ايذساط١ مت اطتخذاّ ،ٚاشباؿ١ ،ايعا١َ

سٝح تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ  ;ايفشٚم   ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١  بكاا ملتوري ايعُش

فيقٌ   َتوري  ،(1,15) َع١ٜٛٓ ( ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت16٣ٛسقِ )

طا٥ٌ ا عالّ ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ٛايلوٛ  امل١ٝٓٗ ي

 ٚاشباؿ١م  ،ايعا١َ

ط١ٓ( َكاس١ْ  41ىل  مقٌ َٔ  31كذ مػاست ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد فشٚم متٌٝ يـاحل ايف١٦ َٔ )ف

 ;َٚتوري ايعُش ،بني ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يٛطا٥ٌ ا عالّ فيقٌ( ،ط١ٓ ١31 ايعُش١ٜ َٔ )ايف٦ب

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ )2,627( )سٝح بًوت ق١ُٝ ) األَش ايزٟ  ،(1,15(، ٖٚٞ داي١ ىلسـا٥

كوٛ  ١َٝٓٗ َٔ  ط١ٓ( يذِٜٗ 41ىل  مقٌ َٔ  31ٜؼري ىل  مٕ ايف١٦ ايعُش١ٜ اييت تك  َا بني )

 منجش َٔ املُاسطني مل١ٓٗ ايعالقات ايعا١َ األقٌ طًٓام  ٚطا٥ٌ ا عالّ

 ٚبعذ االدٗاد:طٓٛات اشبرب٠ (: ايعالق١ بني 15دذٍٚ سقِ )

 ايعالق١ بني

 
باس
خت
اال

 

 ْتا٥ر االختباس

 ايكطاس اشباق

ٗاد   ا د

 

ٜٔ
تبا
اي

 
(A

NO
VA

)
 

ـادس ايتبأٜ ٛس املشبعات َ ١ٜ صبُ طط املشبعات دسدات اسبش  َٛت
 ١ُ ٝق

F 
١ٜامل ٛٓ  ع

ُٛعات  858م1 4 433م3 بني ات

ٛعات 142م1 872م2 ٌ اتُ  299م1 27 176م8 داخ

- 31 511م11 ا مجاٞي - - - - 

ايفشٚم ا سـا١ٝ٥ بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات َظت٣ٛ ٚيًتعشف ع٢ً 

 ;""ٚمبعاد ايذساط١ مت اطتخذاّ اختباس ايتبأٜ  ،ٚاشباؿ١ ،ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

سٝح تؼري  ;يتٛكٝح دالي١ ايفشٚم   ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط١  بكاا ملتوري طٓٛات اشبرب٠

( ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 15ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ )

دٗاد ايٓفظٞ ملُاسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات فيقٌ   بعذ ا  ،(1,15) َع١ٜٛٓ

ايفشٚم تبني ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥  ادباٙ ٚيتشذٜذ ،ٚاشباؿ١ ،ا١َايظعٛد١ٜ ايع

سٝح بًوت ق١ُٝ  ;دٗاد ايٓفظٞ، َٚتوري طٓٛات اشبرب٠فيقٌ بني ا  ،(1,15عٓذ َظت٣ٛ )

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ )2,872( )) ( متٌٝ يـاحل مؿشا  اشبرب٠ 1,142(، ٖٚٞ داي١ ىلسـا٥

ايزٜٔ تك  طٓٛات خربتِٗ ايع١ًُٝ ثالخ بٓٛات( َكاس١ْ َٔ )ثالخ طٓٛات ىل  مقٌ َٔ طت ط
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ  ،فيقٌ ،طٓٛات

ىلدٗاد ايزٜٔ ٜتُتعٕٛ خبرب٠ ع١ًُٝ متتذ َٔ ثالخ طٓٛات ىل  مقٌ َٔ طت طٓٛات يذِٜٗ 

 ٠ ع١ًُٝم َٔ مماسطٞ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ األقٌ خربْفظٞ مع٢ً 

 :ايعالق١ بني ايذخٌ ايؼٗشٟ ٚبعذ تبًذ ا سظاغ :(16دذٍٚ سقِ )

 ايعالق١ بني

 
باس
خت
اال

 

 ْتا٥ر االختباس

 ايكطاس ايعاّ

 ايتبًذ

ٜٔ
تبا
اي

 
(A

NO
VA

)
 

ـادس ايتبأٜ ٛس املشبعات َ  صبُ
دسدات 

١ٜ  اسبش
طط املشبعات ١ُ  َٛت ١ٜ Fٝق ٛٓ  املع

ُٛعات  434م1 4  734م1 بني ات

ٛعات 145م1 591م2 ٌ اتُ  167م1 63 545م11 داخ

  67 271م12 ا مجاٞي

ايفشٚم ا سـا١ٝ٥ بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ َع١ٜٛٓ يًتعشف ع٢ً 

يتٛكٝح دالي١ ايفشٚم    ;ٚمبعاد ايذساط١ مت اطتخذاّ "اختباس ايتبأٜ" ،ٚاشباؿ١ ،ايعا١َ

تؼري ايٓتا٥ر املعشٚك١   ازبذٍٚ سقِ ف، ايذخٌ ايؼٗش١ٟ  بكاا ملتوري ىلدابات ع١ٓٝ ايذساط

تبًذ فيقٌ   بعذ  ،(1,15( ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ دالي١ )16)

مْٗا متٌٝ يـاحل ملُاسطٞ ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ تبني  ا سظاغ

بًوت سٜاٍ(، فكذ  6111سٜاٍ(، َكاس١ْ بايف١٦ )مقٌ َٔ  12111ىل  مقٌ َٔ  6111ايف١٦ )َٔ 

ًٝا عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ )2,591( )ق١ُٝ ) األَش ايزٟ ٜؼري ىل   ،(1,145(، ٖٚٞ داي١ ىلسـا٥

تضٜذ دخٛ ِ ايؼٗش١ٜ ع٢ً ايزٜٔ  ايعا١َ املٓظُات ايظعٛد١ٜبمٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

َٔ مماسطٞ ١َٓٗ ايعالقات اغ بايعٌُ مع٢ً سٜاٍ( يذِٜٗ تبًذ   ا سظ 12111ىل   6111)

 دخًااماألقٌ  ايعا١َ
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 مناقشة النتائج:
ظتني َاطالؾ ٜ بكت ايذساط١ َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ ايزٟ ٚكعت٘ نش

دٗاد االْفعايٞ، : ا ، ٖٚٞمبعاد س٥ٝظ١ ١(، ٜٚتهٕٛ ٖزا املكٝاغ َٔ ثالث)

ايعٌُ بٗا، ٚقاسْت ب١َ، ٚا ظباص ايؼخـٞ ايعٌُ   ىلداس٠ ايعالقات ايعابسظاغ ٚتبًذ ا 

 ٚاشباؿ١م  ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َبيعالقات ايعا١َ امماسطٞ ايذساطات بني 

ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ  االسرتامٚمػاست ايٓتا٥ر ايعا١َ ىل  مٕ َظت٣ٛ 

ٝاغ: ا دٗاد ٚاملشتف  سظ  األبعاد ايجالث١ يًُك ،املٓظُات ٜشاٚل بني املتٛططبتًو 

ايٓتٝذ١  ٖٙٚز ،ايعٌُ   ايعالقات ايعا١َ، ٚا ظباص ايؼخـٞب، ٚتبًذ ا سظاغ االْفعايٞ

فذعُت  ،تذعِ ْتا٥ر ايذساطات ايظابك١ اييت تٓاٚيت االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ا عالَٝني

، () بايذساطات اييت مدشاٖا سٜٓاسدٟايٓتٝذ١ اييت خًف ىليٝٗا 

فٝني ايشٜاكٝني   اٚدٛد دسد١ َتٛطط١ َٔ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ ايـش ىل  ٚمػاست

 م ايؼخـٞ ، ٚدسد١ َشتفع١ َٔ ايؼعٛس با ظباصا سظاغٚتبًذ  ،دٗاد االْفعايٞا  :بعذٟ

) يشٜٓاسدٟ ذساط١ ايجا١ْٝٚسغِ تٛافل ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ َ  ْتا٥ر اي

ايزٟ مػاست ْتا٥ر ايذساط١ ىل  مٕ  تبًذ ا سظاغ ىلال مْٗا ربتًف َعٗا   بعذ(، 

ًٝا َٔ االسرتام ٖٚٛ َا ؽبايف َا خًـت ىليٝ٘ ٖزٙ ايذساط١، ٚتٓظذِ  ،يذٜ٘ َظت٣ٛ عاي

، ٚايظبٝعٞ: 2114،  ٚبشنات: 2114)ايكشْٞ:  ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ َ  َا خًف ىليٝ٘

صبٌُ ظٞ يذ٣ َتٛطط١ َٔ االسرتام ايٓف َظتٜٛاتٚدٛد ( َٔ 2116، ٚايعؼشٟ: 2115

َٚ  ريو فإٕ َظت٣ٛ بعاد ايجالث١ امله١ْٛ يًُكٝاغ، ألايعاًَني   ٚطا٥ٌ ا عالّ املختًف١ ي

ٍٍ   مغً   -ا ظباص ايؼخـٞ-االسرتام ايٓفظٞ   ايبعذ ايجايح   ٜشتف   ظت٣ٛ عا

 ايذساطات اييت  بكت َكٝاغ االسرتام ايٓفظٞ ع٢ً املُاسطني يًعٌُ ا عالَٞم 

ٔ ْتا٥ر ايذساط١ مٕ َظت٣ٛ االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ يكذ تبني َ

باملٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، ٚاشباؿ١ َتٛطط، ٚىلٕ نإ ٜضٜذ قًًٝاا يذ٣ مماسطٞ 

دٗاد ا ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات اشباؿ١ عٓ٘ يذ٣ مماسطٝٗا باملٓظُات ايعا١َ   بعذٟ: 

، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  ٚدٛد   ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ ايعٌُبسظاغ االْفعايٞ، ٚتبًذ ا 

َؤػشات ع٢ً صٜاد٠ َظت٣ٛ االسرتام يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات اشباؿ١ ْاتر 

عٔ قٝاّ ىلداسات ايعالقات ايعا١َ باألدٚاس املطًٛب١ َٓٗا، ٚخلٛس مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

امل١ٝٓٗ، ٚاالتـاي١ٝ، ٖٚٛ َا ٜفتكذٙ مماسطٛ بتًو املٓظُات يتكِٝٝ مدا٥ِٗ، َٚٗاساتِٗ 

 ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات ايعا١َم 
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

نإ  فكذ بإداس٠ ايعالقات ايعا١َ،ا ظباص ايؼخـٞ   ايعٌُ مَا فُٝا ٜتعًل ببعذ 

َظت٣ٛ االسرتام يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ٚىلٕ نإ مقٌ قًًٝاا َٔ  ا،َشتفًعاالسرتام َظت٣ٛ 

ايعالقات ايعا١َ ىلداس٠ ايعٌُ   ب١، َا ٜؼري ىل  مٕ االطتُشاس املٓظُات اشباؿايعا١َ ب

، ٚا بذاس، ٚايتُٝض، ٚاالبتهاس، ٚربتًف املٓظُات اشباؿ١ َشٖٕٛ با ظباص   ايعٌُب

االسرتام ( سُٝٓا مػاسا ىل  استفاس َظت٣ٛ ٚنٛى ،باْهع)ٖزٙ ايٓتٝذ١ َ  َا خًف ىليٝ٘ 

  مفٝنياايـش ا سظاغ يذ٣ املشاطًنيًذ ٚتب ،دٗاد االْفعايٞا  ٟ:ايٓفظٞ   بعذ

 ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َبمماسطٞ ايعالقات ايعا١َ ٚنؼفت ْتا٥ر ايذساط١ مٕ 

ٜتعشكٕٛ تُٛع١ َٔ ايلوٛ  ا داس١ٜ اييت تؤثش ع٢ً عًُِٗ   ايعالقات  ٚاشباؿ١

عالقات ايعا١َ، ٚربتًف َظتٜٛات ٖزٙ ايلوٛ  اييت ٜتعشكٕٛ  ا، فع٢ً َظت٣ٛ ىلداس٠ اي

ايعا١َ مػاست ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ تضٜذ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات 

ايعا١َ باملٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، فًذِٜٗ ػعٛس بيِْٗ ٜتعشكٕٛ يًلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ىلداس٠ 

ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات اييت ٜعًُٕٛ يذٜٗا منجش َٔ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

يظعٛد١ٜ اشباؿ١، األَش ايزٟ ٜبني مٕ املٓظُات ايعا١َ ذبشق ع٢ً تكذِٜ باملٓظُات ا

ْفظٗا ع٢ً مْٗا َٓظ١ُ ادتُاع١ٝ  ا َظؤٚيٝاتٗا اييت تؤدٜٗا شبذ١َ اتتُ ، ٚيذٜٗا 

اطرتاتٝذٝات تشمسٗا ا داس٠ ايعًٝا، ىلكاف١ ىل  بعض املُاسطني غري املختـني بايعالقات 

شبذ١َ ايشَٛص   ا داس٠ ايعًٝا، ٚيٝع شبذ١َ املٓظ١ُ،  ايعا١َ، فٝتِ ذبٛ ا ىل  ٚط١ًٝ

نُا مٕ ىلداسات ايعالقات ايعا١َ نجرًيا َا توري َٔ بشاصبٗا ٚفل ايشؤ١ٜ اييت ٜشاٖا ؿاْ  

ايكشاس   املٓظ١ُ، ٚ  بعض األسٝإ تهٕٛ ٖٓاى بشاَر غري َٛدٛد٠   اشبط١ 

ًٝا ع٢ً االطرتاتٝذ١ٝ، فلًاا عٔ تيثشٖا با ٝط اشباسدٞ، األ َش ايزٟ ٜؼهٌ كوطاا َٗٓ

 مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات ايعا١َم 

مَا ع٢ً َظت٣ٛ ا داس٠ ايعًٝا باملٓظ١ُ، فكذ تبني مٕ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

باملٓظُات اشباؿ١ ِٖ األنجش تيثًشا بايلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ ا داس٠ ايعًٝا، األَش ايزٟ ٜؼري 

ٝا بٗزٙ املٓظُات، َٚتابع١ دقٝك١ يتٓفٝز اشبطط، ٚايرباَر اييت ىل  ٚدٛد سقاب١ ىلداس١ٜ عً

 ٜتِ سمسٗام 

ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ ال تذعِ ْتٝذ١ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ   ىلداس٠ ايعالقات ايعا١َ، ىلكاف١ ىل  مٕ 

املٓظُات اشباؿ١ ذبشق ع٢ً اطتجُاس مجٝ  ايرباَر اييت تكّٛ بٗا املٓظ١ُ ٚفل اشبطط 

ٔ مٕ مجٝ  ايرباَر االتـاي١ٝ اييت ٜتِ سمسٗا   اشبطط ٜتطً  اييت ٜتِ ىلعذادٖا، فلًاا ع

االْتٗا٤ َٓٗا ٚفل َا ٖٛ َعذ يزيو، نُا مٕ املٓظُات اشباؿ١ ذبشق ع٢ً تٓفٝز بشاصبٗا 
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بذسد١ ١َٝٓٗ عاي١ٝ; ألٕ ريو ٜشتبط بظُعتٗا، ٚؿٛستٗا ايز١ٖٝٓ يذ٣ ازبُٗٛس َٔ ْاس١ٝ، 

 ٚتطٛسٖا َٔ ْاس١ٝ مخش٣م

ا٥ر ىل  استفاس َظت٣ٛ ايلوٛ  امل١ٝٓٗ يٛطا٥ٌ ا عالّ ع٢ً مماسطٞ بُٝٓا تؼري ايٓت

ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  مٕ مماسطٞ ايعالقات 

ايعا١َ بتًو املٓظُات ِٖ َٔ ٜتعشكٕٛ يلوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ ع٢ً املٓظُات اييت ٜعًُٕٛ 

عا١َ باملٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١، ٚتؼري ٖزٙ ايٓتا٥ر يذٜٗا منجش َٔ مماسطٞ ايعالقات اي

ىل  مٕ املٓظُات ايعا١َ س ا ربل  يلوط ٚطا٥ٌ ا عالّ بذسد١ منجش َٔ املٓظُات 

اشباؿ١، فايعالق١ بني املٓظُات اشباؿ١، ٚٚطا٥ٌ ا عالّ ذبهُٗا ايعالق١ ا عال١ْٝ، 

هُٗا املظاس١ ا عال١ْٝ، بُٝٓا ايعالق١ بني ٚطا٥ٌ ا عالّ، ٚاملٓظُات ايعا١َ ذب

ٚا خباس١ٜ، ٚا عال١َٝ، فششق املٓظُات ايعا١َ ع٢ً ايظٗٛس   ٚطا٥ٌ ا عالّ بؼهٌ 

َظتُش ٜتطً  َٓٗا االطتذاب١ يعذٜذ َٔ ايلوٛ  َٔ ٚطا٥ٌ ا عالّ، بُٝٓا املٓظُات 

  اشباؿ١ تعتُذ ع٢ً ايٓؼش ٚفل اسباد١ ا عال١َٝ اييت تشغبٗا، ْٚٛس املٓاطب١ اييت ػب

 ايتٛادذ فٝٗام

مفـشت ْتا٥ر ايذساط١ عٔ عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بني مماسطٞ 

ايعالقات ايعا١َ   املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، ٚاشباؿ١   مبعاد االسرتام ايٓفظٞ 

بؼهًٗا ايعاّ، ٚىلمنا تٛدذ فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ   

ٚدٛد َظت٣ٛ َٔ االسرتام اشباؿ١   بعض مبعاد االسرتام، فتبني املٓظُات ايظعٛد١ٜ 

ايعاًَني  عٓذ ايزنٛس مع٢ً َٔ ا ْاخ ، ٚتبًذ ا سظاغدٗادا  ٟ:ايٓفظٞ   بعذ

ًعٌُ   ١َٓٗ ي بٝع١ ازبٓظني   ختالف اال، األَش ايزٟ ٜؼري ىل  باملٓظُات اشباؿ١

،نُا خًـت ايذساط١ ىل  ١ َٔ ا ْاخٚيٝؤيًُظ امنجش ذبًُا ايعا١َ، فايزنٛسايعالقات 

 ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ باملٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

سٝح  ;َٚتوري اسباي١ االدتُاع١ٝ، تبًذ ا سظاغ   ايعٌُٚ ٟ: ا دٗاد االْفعايٞ،  بعذ

مٕ ٖٓاى  :َا ٜع  ،  ايبعذٜٔ املتضٚدنينإ املتضٚدٕٛ منجش اسرتاقاا َكاس١ْ بوري 

ًٝا، ٚ  يذ٣ املتضٚدني مع٢ً َٔ غري املتضٚدنيم ىلسظاغ  تبًذىلدٗاًدا اْفعاي

املٓظُات بنُا تبني ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ بني مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

كوٛ  ىلداس١ٜ متاسطٗا ا داس٠ ايعًٝا ع٢ً مماسطٞ ايعالقات ٚ ،ٚاشباؿ١ ،ايظعٛد١ٜ ايعا١َ

املتضٚدني منجش تعشًكا يًلوٛ  امل١ٝٓٗ َٔ قبٌ ا داس٠ ايعًٝا َكاس١ْ ح مٕ ٚاتل ،ايعا١َ

ٜتعشض  ا مماسطٛ مٕ ٖٓاى ػعًٛسا َشتفًعا بايلوٛ  امل١ٝٓٗ  :َا ٜع  باملتضٚدني،

 ايعالقات ايعا١َ تشتف  يذ٣ املتضٚدني مع٢ً َٔ غري املتضٚدنيم
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 االسرتام ايٓفظٞ يذ٣ مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ
 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١

 

 املٓظُات ايظعٛد١ٜبيعا١َ ىلسـا١ٝ٥ بني مماسطٞ ايعالقات ا اٚدذت ايٓتا٥ر فشٚقا

بتًو  ايعالقات ايعا١َىلداسات ٚطا٥ٌ ا عالّ ع٢ً  متاسطٗااشباؿ١   ايلوٛ  امل١ٝٓٗ اييت 

، املتضٚدنيغري َٔ منجش تعشًكا يلوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ  املتضٚدنيتبني مٕ فكذ  املٓظُات،

ف١ ع٢ً مماسطٞ مٕ ٖٓاى كوٛ اا ١َٝٓٗ َشتفع١ متاسطٗا ٚطا٥ٌ ا عالّ املختً :َا ٜع 

 م باملٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ املتضٚدنيبوري َكاس١ْ  املتضٚدنيايعالقات ايعا١َ َٔ 

كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ ع٢ً بني خًـت ايٓتا٥ر ىل  ٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ 

مٕ مماسطٞ باملٓظُات اشباؿ١، َٚتوري ايعُش; سٝح تبني  مماسطٞ ايعالقات ايعا١َ

ألنرب طًٓا يذِٜٗ قذس٠ ع٢ً ايتعاٌَ َ  كوٛ  ٚطا٥ٌ ا عالّ منجش َٔ ايعالقات ايعا١َ ا

 مماسطٞ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ األقٌ طًٓام 

االْفعايٞ، دٗاد بعذ ا  بنيٚدٛد فشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ ىل  نُا خًـت ايذساط١ 

ٕ م فكذ اتلح ،املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١بملُاسطٞ ايعالقات ايعا١َ  َٚتوري اشبرب٠

املٓظُات ايظعٛد١ٜ اشباؿ١ ايزٜٔ ٜتُتعٕٛ خبرب٠ ع١ًُٝ  ١ًٜٛ بمماسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

منجش َٔ مماسطٞ ١َٓٗ ايعالقات ايعا١َ  االْفعايٞ دٗاديذِٜٗ قذس٠ ع٢ً ايتعاٌَ َ  ا 

، 2115، ٚايظبٝعٞ: 2114، ٚتذعِ ٖزٙ ايٓتٝذ١ َا خًف ىليٝ٘ )بشنات: األقٌ خرب٠ ع١ًُٝ

ايزٜٔ مػاسٚا ىل  مٕ املُاسطني ايزٜٔ يذِٜٗ خرب٠  ١ًٜٛ ٜتُتعٕٛ بكذس٠ ( 2116ٚايعؼشٟ: 

  ١َٝٓٗ عاي١ٝ ع٢ً ايتعاٌَ َ  ا دٗاد االْفعايٞ منجش َٔ األقٌ خرب٠م 

ا سظاغ،  بعذ تبًذ ىلسـا١ٝ٥ بنيٚدٛد فشٚم رات دالي١  مػاست ْتا٥ر ايذساط١ ىل 

ايعا١َ; سٝح تبني ٓظُات ايظعٛد١ٜ املبملُاسطٞ ايعالقات ايعا١َ  َٚتوري ايذخٌ ايؼٗشٟ

 تبًذ ا سظاغفيقٌ   بعذ  ،(1,15) َع١ٜٛٓفشٚم رات دالي١ ىلسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ٚدٛد 

ىل  مقٌ  6111متٌٝ يـاحل ايف١٦ )َٔ  املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َبملُاسطٞ ايعالقات ايعا١َ 

ؼري ىل  مٕ مماسطٞ األَش ايزٟ ٜسٜاٍ(،  6111سٜاٍ(، َكاس١ْ بايف١٦ )مقٌ َٔ  12111َٔ 

ىل   6111تضٜذ دخٛ ِ ايؼٗش١ٜ ع٢ً )ايزٜٔ  ايعا١َ املٓظُات ايظعٛد١ٜبايعالقات ايعا١َ 

 دخًااممنجش َٔ املُاسطني مل١ٓٗ ايعالقات ايعا١َ األقٌ  ٚتبًذ با سظاغ، سٜاٍ( 12111
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 دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓظُات ايظعٛد١ٜ ايعا١َ ٚاشباؿ١
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
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226 

 ملخـــص
 

يف البٔٝي٘ اجلامعٔي٘ ّىتيٙ يف أّسيا      عالميٕ  لتسْٓق اإلّسٔل٘ ٍام٘ لاجلامعٔ٘  فتعترب الصح

اجملتنييين ميييً خيييالل قيييد تَا عليييٙ ىطييير اليييْعٕ ليييدٚ الليييال  ّ عالٔتَيييا عليييٙ   ٔيييق ال ّٓييي       

ْٓ٘ بالعدٓيد ميً دّل   للعدٓد مً املباد ات ّاملطا ٓن الْطئ٘ يف خمتلف اجملاالت احلٔاإلعالمٕ 

املٔيييادًٓ  خمتلييف العييام مييً بٔيَييا املنلكيي٘ العربٔيي٘ السييعْدٓ٘ الييت تطييَد تلييْ ات تينْٓيي٘ يف           

و للننلك٘.0202ّخاص٘ يف اجملال السٔاىٕ تْا  ا من  ؤٓ٘ 

ّيف ٍيي ا اإلطييا   يينٌ مدٓييي٘ أبَييا بيل يي٘ عسييب باملنلكيي٘ العربٔيي٘ السييعْدٓ٘ تعيير  يف السيييْات       

تينْٓييا ريييببا يف اييال السيئاى٘ تمْاري ييام معَييا ىطييا  قٔيي  لصييحٔ ٘   ييا        األخييبٗ اهدٍييا ا  

عالمٕ ٓستجٔا اىل تللعات إاىل ت دٓه ميتْج جاٍدٗ التابع٘ جلامع٘ امللك خالد الت تسعٙ 

  يف ٍ ا اجملال السٔاىٕ. ّخا جَا داخل اجلامع٘قراٍٛا 

 صييحٔ ٘   ييا ل مضيينٌْ مييً خييالل  لٔيياجلامعٔيي٘ فالصييحدّ بييراهّتيييتٕ ٍيي ِ الد اسيي٘ إل

يف ىطر الْعٕ السٔاىٕ بالْسط اجليامعٕ ّبياجملتنن السيعْدٖ    التابع٘ جلامع٘ امللك خالد يف 

 دٓي٘ أبَا ّميل ٘ عسب .م

 ّقد تْصلت الد اس٘ يف ىَآتَا اىل ىتاٜ  ٍام٘ مً بٔيَا ما ٓلٕ: 

الصييئ ٔ٘ صيييد  عيييددا خاصيييا ىيييْل السييئاى٘ يف عسيييب أ يييياٛ العللييي٘   ُت "  يييا " صيييحٔ ٘أٌ -1

ٓتيي امً ميين بدآيي٘ املْسييه السيئاىٕ بامليل يي٘ قييا ٓييبا االٍتنيياو الكييبب اليي ٖ تْلٔييُ         لللييال  

ىطييير ال عيييل العنيييل عليييٙ ّيف ميل ييي٘ عسيييب لتينٔييي٘ السييئاىٔ٘ دعه ااسييي اتٔجٔ٘ الصيييحٔ ٘ لييي

ّسا  االجتناعٔ٘ بامليل ٘.ّيف األ جامع٘ امللك خالد السٔاىٕ احلضا ٖ لدٚ ميسْبٕ

سياٍنت يف ىطير اليْعٕ السئاىٕ بيل ي٘ عسيب ميً خيالل ال ّٓي            " قيد   يا  "أٌ صيحٔ ٘  -0

تغلٔاتَيا الصيح ٔ٘ مللتليف األىطيل٘ السئاىٔ٘       عربال ٖ ت ْو بُ عرب املضاما الت تيطرٍا 

 الث ا ٔ٘ يف أّسا  اجملتنن السعْدٖ. اأبعادٍالسٔاى٘ ّمً مَرجاىات ّ عالٔات لتينٔ٘ 
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

 املقدم :

ياسظهه٘ الكههلتٗ الهها هؼههَذٍا دّل العهها  علههٙ هينٔهه٘   هها  الظههٔآ٘    ظههت هضآههذ امل إىههُ يف

أصلح عيصش اطوق ان الظٔاح مَن٘ أطاطٔ٘ ّضشّسٓ٘ هلزِ العنلٔه٘ الوينْٓه٘ ،   سقذ لذَٓا، 

َُْدٍهها تبوكههاس وههشل ّأطههالٔم ُذٓههذٗ مههً أُههت هقشٓههم صههْسهَا    صههاسٚهلههزل  سصههاسي

ىؼهههش الهههْعٕ الظهههٔإٓ لٔههه٘ ، ّٓعوههه  الظهههٔآٔ٘ ّنظهههٔيَا لهههذٚ اجلنهههاٍت ا لٔههه٘ ّا ُي 

ٍنٔهه٘ ّساعلٔهه٘ يف دعههه الظههٔآ٘ أمههً  نههاٍههزِ ا طههالٔم ملهها هلمههً أبههشص الوظههْٓا االعيمههٕ ّ

ّهينٔوَهها مههً اههيل اطههوفذاو رلولههف الْطههاٜت اتعيمٔهه٘ طههْاٛ الوقلٔذٓهه٘ مٌههت الصههٔاس٘        

ملهذّىاي ّػهلكاي   عيو اجلذٓذ بوعهذد ه لٔقاههُ مٌهت ا   راع٘ ّالولفضٌْٓ , أّ االاملكوْب٘ ّاال

 الوْاصت اتُوناعٕ.

ٕ  اجلامعٔهه٘  فالصههٔ هرتبهه  ٍ لل علههٙ سءههاٛ ٍههاو يف املؼههَذ العههامل  صههٔاس٘ املكوْبهه٘ ، ٓٔهه

    ٔ ٙ  سلهاٛ  أٌ ٓفهش  ُّهْدِ ّٓيوؼهش يف رلولهف     أ فاطو ا  ٍهزا اليهْ  مهً الصه  املعنهْسٗ ٓوه

ّ    صههلحأ  لقههاس اطههو ا  أٌ ٓظههؤْر علههٙ اٍونههاو ا    ،ممٔضاهههُىْعهها مونٔههضا لههُ اصاٜصههُ 

ُزابه٘ هعونهذ املَئه٘    ّملْىه٘  هكهٌْ عهادٗ   يف ػكت صٔٔف٘ ّس ٔه٘  مونٌي ّ غتِ أاجلامعٕ 

, عهيٌ  ٍنَها اال أدّاس رلولف٘ ّموعذدٗ أّظاٜف ّهلا دّسٖ مظونش ّاحلشسٔ٘ ّهصذس بؼكت

  ّالوٌقٔف. الوْعٔ٘,اتعيو, الرتسُٔ 

عذٓهذ مهً امونعهاي    هيوؼهش يف ال  مونٔهضٗ ظهاٍشٗ  اجلامعٔ٘ يف ٍُْشٍها   فهعو  الصٔكنا 

, ّإمنها ّطهٔل٘   سؤطظاي راي ًقت مَ ي كلتملّ دعأًٜا أعيىًٔا إميؼْسًا  سَٕ لٔظىالغشبٔ٘، 

ااصه٘ ّأىَها هوليهٙ امللهاد  ّا اهيل      عيمٕ اجلامعٕ بوعذد مٔادٓيُ لوذعٔه امال اال سعال٘

 ٘.الصٔفٔ٘ ّهلوضو باملعآت العلنٔ٘ ّاملئَِ٘ للنناسط٘ االعيمٔ٘ الصٔٔٔ

ُاىههم اٍونامَهها  اىلالوابعهه٘ جلامعهه٘ امللهه  االههذ   "سههال"آٌ صههٔٔف٘ إطههاغ سههّ علههٙ ٍههزا ا 

بالؼأٌ الوعلٔنٕ  اجلهامعٕ سَهٕ هظهعٙ اىل املظهاٍن٘ يف ىؼهش الهْعٕ دااهت اللٔٝه٘ اجلامعٔه٘          

ُّيلاي امون  اذم٘ للوينٔ٘ ا لٔ٘ ّالْوئ٘ باملنلك٘ مً ايل ىؼشٍا ملءامني إعيمٔه٘  

عشٓف بالقٔه الفاضل٘ ّهشطهٔ  الهْعٕ لهذٚ  شاٍٛها عه  هغ ٔه٘ ّموابعه٘ رلولهف         هظوَذف الو

ا ىؼ ٘ املشهل ٘ بهاخل   الوينْٓه٘ مهً بٔيَها امهال الظهٔإٓ الهزٖ ٓعهشف ه هْساي مَنه٘           

و الا أّلى اٍوناما بالغا بَهزا اجلاىهم احلٔهْٖ الهزٖ     2030هظويذ اىل ملاد  سؤٓ٘ املنلك٘ 

سصٗ يف احلشكٔ٘ ات وصادٓ٘ ّاتُوناعٔ٘ ّالٌقاسٔه٘ باملنلكه٘   مً ػأىُ أٌ ضلذَ هأًتاي با

 العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ .
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الذّس الزٖ هلعلهُ صهٔٔف٘"   الكؼف عً  اىلطاطا أ َذفالذساط٘ ه ٍزٌِ إّبياٛ علٙ رل  س

آسال" مً ايل ميوَُْا االعيمهٕ يف ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ بالْطه  اجلهامعٕ ّيف ُيلهاي        

 َا ّمي ق٘ عظت.   امون  الظعْدٖ مبذٓي٘ أب

  البحثمشكلة  
ًلوهى ُّْدٍها مهً    أ سقذ ,الشّاسذ املَن٘ للصٔاس٘ املكوْب٘ مً أبشصاجلامعٔ٘  فهعو  الصٔ

ايل مظهاٍنوَا يف الوظهْٓا اتعيمهٕ للعذٓهذ مهً امللهادساي ّاملؼهاسٓ  الْوئه٘ يف رلولهف          

ْدٓ٘ الها هؼهَذ ه هْساي    دّل العا  مً بٔيَا املنلك٘ العشبٔه٘ الظهع   بؼوٙاماتي احلْٔٓ٘ 

 للننلكهه٘و  2030ّااصهه٘ يف امههال الظههٔإٓ هْاسقهها مهه  سؤٓهه٘    مٔههادًٓ كههٌتٗهينْٓهه٘ يف 

 .العشبٔ٘ الظعْدٓ٘

ي قهه٘ عظههت باملنلكهه٘ العشبٔهه٘ الظههعْدٓ٘ هعههشف يف   يف م "أبَهها"وههاس سههإٌ مذٓيهه٘  ّيف ٍههزا اال

َٔا لوكههٌْ عاصههن٘ اههتٗ اصدٍههاسا هينْٓهها كههلتا يف دلههال الظههٔآ٘ ممهها سػهه  الظههيْاي ا 

الوابعهه٘ جلامعهه٘  "آسههال"ىؼههامم ممٔههض لصههٔٔف٘  َههامع َمْاك ههو َه2017للظههٔآ٘ العشبٔهه٘ لظههي٘ 

يف اجلامعه٘  عيمهٕ ٓظهؤِم اىل ه لعهاي  شاٍٛها     إهظعٙ اىل هقذٓه ميوهْْ  الا ّاملل  االذ 

  ٘ ّهظههْٓا إعيمههٕ ممٔههض ملفولههف أٓههذاَ     عيمٔهه٘ آؤاُههاهَه اال ّااسَُهها ّٓظههو ٔ  هللٔهه

 امون  الوينْٓ٘. ٓا ّ ءا

ىؼههش الههْعٕ  يف  الوابعهه٘ جلامعهه٘ امللهه  االههذ   "آسههال"ّ بيههاٛ علههٙ رلهه  سنهها ٍههْ دّس صههٔٔف٘    

ملنلكه٘  ّمي قه٘ عظهت با  بَها  أذٓيه٘  الظٔإٓ يف اللٔٝ٘ اجلامعٔ٘ ّيف ا ّطامم اتُوناعٔ٘ مب

 العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ ؟

  البحثتساؤالت  
 ٔ٘:ى شح الوظاؤتي الوال اللٍٔلوفكٔ  مؼكل٘ 

 "؟سالآ "امليؼْسٗ يف ُشٓذٗا اشٚ ْاضٔ  الظٔآ٘ ضنً املْاد ما ٍْ ِٓه امل-1

 ما ٍٕ مظآ٘ مْضْعاي الظٔآ٘ امليؼْسٗ يف صٔٔف٘" آسال"؟-2

 "آسال"؟ىْا  الصٔفٔ٘ املظوفذم٘ يف نشٓش املْضْعاي الظٔآٔ٘ يف ُشٓذٗ ما ٍٕ ا -3

 آسال"؟ "فٔاي ُشٓذٗما ٍٕ دلاتي الظٔآ٘ الا ٓوه هغ ٔوَا يف ص-4

 "آسال"؟ ما ٍٕ مءامني الوغ ٔاي الصٔفٔ٘ ملْضْعاي الظٔآ٘ يف صٔٔف٘-5

 "آسال"؟ما ٍٕ ولٔع٘ الصْس املصآل٘ للوغ ٔاي الصٔفٔ٘ ملْاضٔ  الظٔآ٘ يف ُشٓذٗ -6
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

" يف ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ عامعه٘ املله  االهذ       آسهال  "صهٔٔف٘ ذلوْٓاي  هظاٍه كٔف -7

 ؟مي ق٘ عظتّ

  البحثأهداف 
يف العياصش الوالٔ٘: اللٍٍٔذاف أهونٌت 

٘  هظْٓقٔ٘)صٔٔف٘ آسال( كْطٔل٘اجلامعٔ٘ فالصٔدّسإبشاص -1 ليؼهش الهْعٕ   ّهشّصلٔه

 .ّمي ق٘ عظت  ذٓي٘ أبَايف م الظٔإٓ بالْط  اجلامعٕ ّبامون  الظعْدٖ

ٖ الهذّس إظَهاس  -2 ُ الهز ّ ٓلعله ٔ  االالرتّٓه ال( يف اجلامعٔه٘ )صهٔٔف٘ آسه    فعيمهٕ للصه

باملنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ . ّمي ق٘ عظت نقٔا ا ٍذاف الوينْٓ٘ للظٔآ٘ مبذٓي٘ أبَا

3-  ٔ يف ىؼههش الههْعٕ اجلامعٔهه٘ باملنلكهه٘ العشبٔهه٘ الظههعْدٓ٘   فهلٔههاٌ مههذٚ مظههاٍن٘ الصهه

. الظٔإٓ ّهشطٔ  القٔه الظٔآٔ٘ يف اللٔٝ٘ اجلامعٔ٘ لل ين ّبامون  الظعْدٖ 

ٔ  دّسالا مً ػأىَا ه هْٓش   نذٓذ اآللٔاي-4 يف ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ    اجلامعٔه٘   فالصه

 ملنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘.باوينٔ٘ الظٔآٔ٘ ّالذس  بال

هلٔاٌ اخلصاٜص الؤشٓشٓ٘ للوغ ٔاي الصٔفٔ٘ ملْاضهٔ  الظهٔآ٘ امليؼهْسٗ يف صهٔٔف٘     -5

االههذ ّلههذٚ   " ّاملشهل هه٘ برتطههٔ  الههْعٕ ّالقههٔه الظههٔآٔ٘ لههذٚ وههين ُامعهه٘ امللهه      "آسههال

 ا ّطامم اتُوناعٔ٘ مبذٓي٘ أبَا ّمي ق٘ عظت .

 :أهمية البحث
هكنههً أٍنٔهه٘ اللٔههٍ يف أىَهها هوعههش   ٍنٔهه٘ الصههٔف اجلامعٔهه٘ ّدّسٍهها يف ىؼههش الههْعٕ    

الظههٔإٓ بالْطهه  اجلههامعٕ ّيف ُيلههاي امونهه  الظههعْدٖ ّااصهه٘ يف امليههاوا الهها  ولهه  

عظهت, ممها ههسؤدٖ ىواَِٜها اىل إدساا اجلامعهاي      ًشّاي طهٔآٔ٘ باملنلكه٘ مهً بٔيَها مي قه٘      

الظعْدٓ٘ ملفولف اآللٔاي الا مً ػأىَا اطوغيل ٍزا اليْ  مً الصٔاس٘ اجلامعٔه٘ يف ىؼهش   

الْعٕ الظٔإٓ لذٚ الؼلان يف الْط  اجلامعٕ ّلهذٚ رلولهف الؼهشاٜح اتُوناعٔه٘ دعنها      

للوينٔ٘ الظٔآٔ٘ باملنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘.   

 ثلبحنوع ا: 
٘ ضههنً اللٔههَْ   لٔههٍال اذات ٍههزٓهه الهها هَههذف اىل هصههْٓش ّ ّصههف     الْصههفٔ٘ الؤلٔلٔهه

 (1) ّ دلنْعهه٘ مههً الةههْاٍش الهها ٓقههْو اللآههٍ بذساطههوَا    أاخلصههاٜص الذ ٔقهه٘ لةههاٍشٗ   

ٓءهها هعههاق ّا هه  ا ٓههذاَ ّاملْا ههف ّاآلساٛ ّاتساٍههاي, ّهفظههشٍا بغههش  الْصههْل إىل     أّ

  (2. )اطويواُاي مفٔذٗ
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 ثلبحمنهج ا :
َُهذًا علنٔهًا   ميٌت ، لكْىُ  الْصفٕ الؤلٔلٕعلٙ امليَّ ىا ىةشا ل لٔع٘ اللٍٔ سقذ اعونذ

, كنها     (3)ميةنًا ٓظاعذ يف احلصهْل علهٙ معلْمهاي هوصهت بالةهاٍشٗ مْضه  الذساطه٘،       

٘  ا طههالٔم ٓههذ  أيف إوههاسِ اطههوفذاو أطههلْن نلٔههت املءههنٌْ الهههزٖ ٓعوهه         الؼهههاٜ   العلنٔهه

وشٓقهه٘ ئٌهه٘ مْضههْعٔ٘ ميوةنهه٘ هْضههح     أٓءهها  ٓعههذ ّعيمٔهه٘  طههاي االاطههوعناهلا يف الذسا

 "سهههال"آلوقهههذٓه ّصهههف مْضهههْعٕ مهههيةه ملههها هيؼهههشِ صهههٔٔف٘   (4)عيمٔههه٘ذلوهههْٚ املهههادٗ اال

الها مهً ػهأىَا ىؼهش      ؤذٓذ مساي مءهنْىَا ّاصاٜصهَا  لاجلامعٔ٘ مً مْاضٔ  ّ ءآا ّ

. ظعْدٖ مبي ق٘ عظتالْعٕ الظٔإٓ يف اللٔٝ٘ اجلامعٔ٘ ّيف أّطامم امون  ال

 بحثمجتمع ال: 
عيم٘ مبفولف أىْاعَها ّأػهكاهلا امليؼهْسٗ    ا وْٓاي االدلون  اللٍٔ يف ٌت ٓون

ّالا ختء  للذساطه٘ اهيل الفهرتٗ الضمئه٘ ا هذدٗ       طلْعٔ٘ا  آسال" "يف صٔٔف٘

 . لللٍٔ

 بحثعينة ال  
اجلامعٔهه٘ يف  "آسههال"٘ عههذاد الصههادسٗ لصههٔٔف عههذدا ّ ٌههت دلنههْ  ا   31 العٔيهه٘ ٓللههح ِٓههه

مهه  العههذد اخلههاي بالظههٔآ٘ يف    1438/1439ِّل ّالٌههاىٕ مههً العههاو اجلههامعٕ   الفصههلني ا 

 مذٓي٘ أبَا ّمي ق٘ عظت.

 وحدة التحليل
كْٓهذٗ للؤلٔهت    اعونذ اللٍٔ علٙ املهادٗ الصهٔفٔ٘ امليؼهْسٗ يف صهٔٔف٘" آسهال"     

ّالوكشاس كْٓذٗ للشصذ ّالوظِٔت.  

 فئات التحليل
ٓصهههش سٝهههاي مءهههنٌْ عٔيههه٘ اللٔهههٍ اطهههويادا اىل أٍذاسهههُ ّهظهههاؤتهُ,         لقهههذ  

 ّٓصشي يف ما ٓلٕ:

 ا وْٚ الظٔإٓ-1

 املْاضٔ   -2

الصْسٗ   -3

 املظآ٘-4
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

 إجراءات الصدق والثبات
ٓؼت معيٙ صهذل املءهنٌْ ٍهْ الوأكهذ مهً أٌ املقٔهاغ املظهوفذو ٓيصهم علٚهٙ          

(  5دِ هْصٓعا مياطلا.)مْضْ  ذلذد بذ ٘ ّ أٌ ا طٝل٘ هوْص  علٙ أبعا

أما الٌلهاي سهٔع ي أٌ ا داٗ املظهوعنل٘ هكهٌْ يف اطهو اعوَا أٌ هقهذو ىؤِه٘ ًابوه٘         

عيههذ اطهههوفذامَا  كٌهههش مههً مهههشٗ , ّهعوههه  الذساطهه٘ الؤلٔلٔههه٘ ًابوههه٘ إرا هْصهههت    

 (.6الؤلٔت املوكشس للنءنٌْ اىل اليواّٜ راهَا)

لوالٔ٘:ّ  ذ  ى إُشاٛاي الصذل ّالٌلاي ّسا اخل ْاي ا

 إبشاص سٝاي الؤلٔت املعونذٗ يف اللٍٔ.-1

عش  اطهوناسٗ نلٔهت املءهنٌْ علهٙ دلنْعه٘ مهً ا كنهني  للوأكهذ مهً          -2

 ميٛموَا م  هظاؤتي الذساط٘.  

إُههشاٛ الوعههذٓيي اليصمهه٘ علههٙ االطههوناسٗ ّسهها آساٛ ّميٓةههاي ا كنههني   -3

 ٓوٙ هصلح يف صٔغوَا اليَأٜ٘ ّهياطم مو للاي اللٍٔ.

 :املعالجة اإلحصائية للبحث 
ٓصأٜ٘ املظوفذو يف الذساطاي اتُوناعٔ٘  ب ىامّ احلضو اال اتطوعاى٘  

اللٔههٍ, ّ ههذ  ههى املعاجلهه٘ مههً اههيل اجلههذاّل   الُههشاٛ عنلٔههاي الؤلٔههت اخلاصهه٘ بلٔاىههاي  

 الوكشاسٓ٘ لشصذ الفٝاي ّىظلَا.

  :حدود البحث 
  ْ اضهٔ  الظهٔآ٘ ّاصاٜصهَا الؤشٓشٓه٘ يف صهٔٔف٘"      هونٌت احلذّد املْضهْعٔ٘ لللٔهٍ يف م

آسال" اجلامعٔ٘ البشاص مظاٍنوَا يف ىؼش الْعٕ الظٔإٓ لهذٚ ال هين عامعه٘ املله  االهذ      

دعنهها للوينٔهه٘ الظههٔآٔ٘ يف أبَهها ّمي قهه٘ عظههت ّ ههذ هياّلوَهها بالْصههف ّالؤلٔههت مههً ٓٔههٍ   

 املءنٌْ ّ  هوعذاٍا اىل اخلصاٜص الؼكلٔ٘ .

 ية والزمنية:الحدود املكان
اجلامعٔهه٘ يف الفصههلني   "سههال"آعههذاد الصههادسٗ لصههٔٔف٘  ا هؤههذد يف املءههامني امليؼههْسٗ يف  

مهه  العههذد الصههٔفٕ اخلههاي بالظههٔآ٘ يف     1438/1439ِّل ّالٌههاىٕ مههً العههاو اجلههامعٕ   ا 

 مذٓي٘ أبَا ّمي ق٘ عظت.
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 : تحديد مفاهيم البحث
 ّ ضهشّسٖ يف ا هْاي اللٔهٍ العلنهٕ, باعولهاس      ٓعو  نذٓذ املفأٍه ّاملص لٔاي ُضٛ ٍهاو 

أٌ املفهههأٍه هعهههذدي يف إوهههاس اللٔهههَْ االعيمٔههه٘ ّاتُوناعٔههه٘ ّاليفظهههٔ٘ هلعههها تاهههويف      

 اصاٜص ّمساي امونعاي , ّيف ٍزا اللٍٔ ىو شل إىل املفأٍه الوالٔ٘:

 الصٔٔف٘ : -أ 

 :ٕٓاملفَْو اتص ي 

باجلناٍت هونٔهض بكْىَها دّسٓه٘ م لْعه٘     عيو ّاتهصال ّطٔل٘ مً ّطاٜت اال ٍٕ ٘فٔالصٔ

ا اهشٚ,  عهيو  مً ّطاٜت اال اعً غتٍ ااخلاص٘ الا  ٔضٍ آٍْوَ هلا ,مً عذٗ ىظ  هصذس

إصهذاس ضلوهْٖ علهٕ أالهاس     , سَهٕ  ّ مولاعذٗأميوةه يف مْاعٔذ ًابو٘ موقاسب٘  هةَش بؼكتّ

ٔ أميكههً ّالههٌنً  ّمعلْمههاي ، ّعههادٗ مهها ه لهه  علههٙ ّسل صٍٔههذ    ّ أ ٔف٘ عامههٌ٘ هكههٌْ صهه

 أطلْعٔاّأموفصص٘ ، ّ ذ هصذس ْٓمٔا 

 :ٕٜاملفَْو اتُشا

الصٔٔف٘ يف ٍزِ الذساط٘  ٌت االصذاس ا طلْعٕ الهْس ٕ الهزٖ ٓوءهنً مْاضهٔ  صهٔفٔ٘      

هوعههش  ملفولههف املْاضههٔ  مٌههت ا الههاس ّاملقههاتي ّالؤقٔقههاي ّاحلههْاساي ّكههت الفيههٌْ          

 الصٔفٔ٘ ا اشٚ.

 ٘:الصٔٔف٘ اجلامعٔ -ن

  ٕٓاملفَْو اتص ي 

ٕ هل  الذّسٓاي اليْعٔ٘ املَُْ٘ إىل اجلنَْس  ٕالصٔف اجلامعٔ٘ ٍ للوعهلت عيهُ مهً     اجلهامع

ّسقا  أطاطٕايل وشح أّ ميا ؼ٘  ءآاِ ّمؼكيهُ ، ّٓقْو ال ين بؤشٓشٍا بؼكت 

 .(8) لظٔاط٘ نشٓشٓ٘ معذٗ مظلقا

نشٓشٍهها  يفهوههأًش كنهها ،  عٕاجلههامّهقههذو الصههٔف اجلامعٔهه٘ ّظههاٜف عذٓههذٗ للِنَههْس     

، َُّاصٍهها الؤشٓههشٖبالعذٓههذ مههً العْامههت ّميَهها الظٔاطهه٘ الؤشٓشٓهه٘ ، ّمنهه  ملكٔوَهها،  

صههٔٔف٘ عامهه٘ مبلههاد   أٖالصههٔف اجلامعٔهه٘ ػههأىَا ػههأٌ  أٓءهها هلوههضو ولٔعهه٘ وَْسٍهها ّّ

 أطلْن نشٓشٍا ّإاشاَُا أٍنَا : يفأاي ٔ٘ 

 ه ملذأ الصٔ٘ العام٘ . 1

 ٔ٘ ّاتعوذال .ه ملذأ الْط  2

 .(9) ه ملذأ الفاٜذٗ للِنَْس القاس  3
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هَهوه عناعهاي ذللٔه٘ لؤقٔها      الها اليْعٔه٘   اتهصهال هعو  الصٔف اجلامعٔه٘ مهً ّطهاٜت    ّ

أٍذاف معٔي٘ ، ٍّهٙ صهٔف موفصصه٘ هشكهض علهٙ ىهْ  معهني مهً املءهنٌْ ٍّهْ اخلهاي            

 اجلامعٕ.بالقءآا اجلامعٔ٘، ّهوُُْ جلنَْس ااي ٍْ اجلنَْس 

 ملفَْو اتُشاٜٕا

الوابع٘ جلامع٘ املل  االذ ٍّٕ  "سالآ "الصٔٔف٘ اجلامعٔ٘ يف ٍزِ الذساط٘ هونٌت يف صٔٔف٘

هشكههض علههٙ القءههآا اجلامعٔهه٘ ّهوُْههُ مليظههْبٕ الهها طههلْعٔ٘ املوفصصهه٘ هلهه  اجلشٓههذٗ ا 

٘ فولهف اجلامعهاي الظهعْدٓ٘ ّللِنَهْس العهاو مبذٓيه      ّللِنَْس اجلامعٕ مباالذ ُامع٘ املل  

 أبَا ّمي ق٘ عظت .

 الصٔٔف٘ مءنٌْ -ْ

ٌ أالزٖ هوياّلُ الصهٔٔف٘ ّوهشل معاجلوهُ ، ٓٔهٍ     الظٔإٓ املْضْ  مءنٌْ الصٔٔف٘ ٍْ 

ّمههً ٍيهها صلههم  ,ٍنٔههّ٘ىل مههً ٓٔههٍ ا امل لْعهه٘ طههْف نوههت املشهلهه٘ ا  املههادٗ الهها نوَْٓهها

ّ    ماىه٘ ّالذ ه٘ يف  مشاعاٗ ا  , كنها أٌ  ا بلغه٘ صهٔٔٔ٘   ٌ ههوه كوابوَه  أنشٓهش املهادٗ امل لْعه٘ 

هوياطهم مه  اٍونامهاي    ّظهه بالظهشع٘ ّالوؼهْٓا يف عشضهَا     هوَّصلم أٌ املْاد ّاملْاضٔ  ٍزِ 

 .ّمْٔتهَه اساٍاهَه , مظوْٓاهَه اٛ مبفولف القشَّ

 :ٕٜاملفَْو االُشا 

املءنٌْ يف ٍزِ الذساط٘ ٓونٌت يف مْاضٔ  الصٔٔف٘ ػهكي ّذلوهْٚ مهً أالهاس ّمقهاتي      

اساي ّ أٓادٓههٍ صههٔفٔ٘ ّنقٔقههاي ّغتٍهها مههً املْاضههٔ  ا اههشٚ ّالهها هيؼههش  ّصههْس ّٓههْ

 باطوفذاو رلولف القْالم ّالفيٌْ الصٔفٔ٘ ّرلولف أطالٔم الؤشٓش ّاالاشاْ. 

  ّٖالذساطاي الظابق٘لللٍٔ اجلاىم اليةش

 مفَْو الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ -أ

ً الصههٔاس٘ املوفصصهه٘ ذسْ ضههنيههىَهها صههٔاس٘ اليفلهه٘، ّهأهعههشف الصههٔاس٘ اجلامعٔهه٘ علههٙ 

ىَا ختولف عً بقٔ٘ الصهٔف يف ذلوهْٚ الشطهال٘ اتعيمٔه٘     أكيْ   اٜه بزاهُ، علٙ اعولاس 

ذ عه ّامون  املظوَذف، ٍٓٔ كاىى اىل ّ ى  شٓم ضنً مها ٓعهشف بهاالعيو اجلهامعٕ، ب    

ّىل الصهههٔف احلاٜ ٔههه٘ املعلقههه٘ ، ًهههه الصهههٔف      ٌ مهههشي مبشآهههت بلهههى يف بهههذآوَا ا     أ

 هأاهههزٌ أّسال املعهههذّدٗ املصهههآل٘ للنهههسؤ شاي ّالقهههاٛاي العلنٔههه٘،  لهههت  راي ا  املياطهههلاهٔ٘

ّٓوهٙ ْٓمٔه٘    ػكي مظهوقي ّاىوةهاو يف الصهذّس مهً ػهَشٓ٘ اىل ىصهف ػهَشٓ٘ سأطهلْعٔ٘        

 عيو اجلذٓذ .ؤَٔا ّطاٜت االالا ُه االلكرتّىٔ٘  مظوفٔذٗ مً الفءاٛاي
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مهً  ٘ اليْعٔ٘ الا ختاوم   اعهًا معٔيهًا   هعو  الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ أٓذ أمنامم الصٔاسكنا 

اجلامعههه٘ مهههً ال هههين ّأعءهههاٛ ٍٔٝههه٘ الوهههذسٓع ّالفٝهههاي املعاّىههه٘  ميظهههْبٕ ٍّهههْ اجلنَهههْس 

الصهٔاس٘  سيف العها  كلهُ،    امونعايأصلٔى ولٔع٘  ذ ٌ اجلامع٘ أباعولاس ّ)مْظفني(، 

ءههها مهههً ٓأ, كنههها هعهههذ (10ّهعكهههع  ءهههآاٍا ّه لعاهَههها) َهههاٌ هعههه  عيأاجلامعٔههه٘ صلهههم 

مكْىاي الصٔف الْوئ٘ يف الذّل املوقذم٘، ُّهؼّكت منْرًُا مً الينارْ الا هوناصْ بَا 

املعشسههه٘ ا كادمئههه٘ مههه  املناسطههه٘ املَئههه٘ امللئههه٘ علهههٙ أطهههع علنٔههه٘ ساطهههف٘ يف ختصهههص  

 الصٔاس٘ ّاالعيو. 

يف زلذٍا ميوؼشٗ بؼكت باسص يف كت دّل العها  ّااصه٘   الصٔف اجلامعٔ٘ امليٓظ أٌ ّ

ّهلزا سذساطه٘ الصهٔاس٘ الْوئه٘ صلهم أٌ  هش مهً اهيل        ّالفشىظٔ٘,  ا مشٓكٔ٘اجلامعاي 

 (11)دساط٘ الصٔاس٘ اجلامعٔ٘. 

 ىؼأٗ ّه ْس الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ -ن

الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ يف الْتٓاي املؤذٗ ا مشٓكٔ٘ ّأّسّبا  -1

عؼش املهٔيدٖ يف الْتٓهاي   لقذ ظَشي الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ يف العا   لت بذآ٘ القشٌ الواط  

و 1799املؤذٗ ا مشٓكٔ٘ ّكاىى أّل صهٔٔف٘ ُامعٔه٘ صهذسي بؼهكت أطهلْعٕ يف طهي٘       

هابعههه٘ جلامعههه٘ داسي  هههْي "    ّهظهههنٙ "داسي  هههْي ُاصٓهههى"   

" ٍّهٕ هابعه٘   و صهٔٔف٘ أاهشٚ مْطهْم٘ بهه " ٓٔهت"      1806ا مشٓكٔه٘ ًهه هلعوَها طهي٘     

 و .1810" ا مشٓكٔ٘, ّبعذٍا صٔٔف٘ ُامع٘ ٍاسساسد عاو جلامع٘ "ٓٔت" 

ّم  الشّاْ الزٖ عشسوُ الصٔف اجلامعٔ٘ ا طلْعٔ٘ بالْتٓهاي املؤهذٗ ا مشٓكٔه٘ ظَهشي     

صٔف ُامعٔه٘ ُذٓهذٗ هصهذس بؼهكت ٓهْمٕ, ّأّل صهٔٔف٘ صهذسي بَهزا الؼهكت كاىهى           

ًهه يف ىفههع الظههي٘ أٓءهها   و ,1872عههاو  صهٔٔف٘ "ٓٔههت دٓلههٕ ىٔهْص "  

, ّمهه  ىَآهه٘ القههشٌ الواطهه  عؼههش     صههٔٔف٘ "ٍاسسههاسد كشميظههٌْ"  

كاىى معةه الكلٔاي ّاجلامعاي ا مشٓكٔ٘  ول  صٔفا ُامعٔ٘ إما أطهلْعٔ٘ أّ ْٓمٔه٘   

, ّيف القشٌ العؼشًٓ عشسى الصٔف اجلامعٔ٘ اىوؼاسا ّاطعا بالْتٓاي املؤهذٗ ا مشٓكٔه٘   

 (12صذّسٍا بؼكت ميوةه .)ّهْاىل 

أما يف بشٓ اىٔا ّسشىظا سقذ اىوؼشي سَٔنها الصهٔف اجلامعٔه٘ بؼهكت كهلت ّااصه٘ مه         

بذآهه٘ القههشٌ العؼههشًٓ, ّىةههشا تصدٍاسٍهها الكههلت يف ا ّطههامم اجلامعٔهه٘ سقههذ نْلههى ٍههزِ  

الصٔف يف بعض املذٌ ال ٓ اىٔ٘ ّالفشىظهٔ٘ اىل صهٔف إ لٔنٔه٘ ههْص  للِنَهْس الْاطه  يف       

 (13ملذٌ ّا اسةاي الا هُْذ بَا مقشاي اجلامعاي الا هصذسٍا .)ا
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ّىةشا ليٍونهاو اللهالح الهزٖ ٓةٔهى بهُ الصهٔف اجلامعٔه٘ يف العذٓهذ مهً دّل أّسّبها سقهذ            

اىوؼههشي ّأاهههزي مكاىههه٘ ٍامهه٘ يف أغلهههم اجلامعهههاي ا ّسّبٔههه٘ هعهه  عهههً صهههْي اجلامعههه٘    

 الصٔاس٘ ّاالعيو. ّٓظوفاد ميَا كنشاكض لوذسٓم وين أ ظاو ّكلٔاي

 

 الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ يف الذّل العشبٔ٘ -2

لقههذ بههذأ ظَههْس الصههٔف اجلامعٔهه٘ العشبٔهه٘ يف وَْسٓهه٘ مصههش العشبٔهه٘ مههً اههيل صههٔٔف٘      

و ّىاوقه٘  1927"القاسل٘ " الا ٓصذسٍا  ظه الصٔاس٘ بكلٔه٘ اآلدان عامعه٘ القهاٍشٗ طهي٘     

 ْ طههْم٘ بههه" صههْي اجلامعهه٘" ىاوقهه٘  باللغهه٘ االزللٔضٓهه٘ , ًههه أصههذس بعههذ رلهه  صههٔٔف٘ أاههشٚ م

باللغهه٘ العشبٔهه٘ ّ ههذ ظَههشي يف صههْسٗ دللهه٘ سصههلٔ٘ لوكههٌْ أّل دللهه٘ ُامعٔهه٘ عشبٔهه٘ هوههٔح     

الفشص٘ لل لل٘ للكواب٘ سَٔا ّهوياّل  ءآا ُامع٘ القاٍشٗ ّأىؼ وَا لوؤْل سٔنها بعهذ اىل   

 و .1972صٔٔف٘ هذسٓلٔ٘ ل ين الصٔاس٘ عاو 

عامعهه٘ اللصههشٗ الظههلا يف إصههذاس أّل صههٔٔف٘ ُامعٔهه٘    ّيف العههشال كههاٌ لكلٔهه٘ الوِههاسٗ 

و كنا أصذس  ظه الصٔاس٘ بكلٔه٘ اآلدان عامعه٘   1864عشا ٔ٘ مْطْم٘ به)اجلامع٘( طي٘ 

و هَهههوه بؼهههسؤٌّ ال للههه٘ 1969بغههذاد صهههٔٔف٘ ُامعٔههه٘ أاههشٚ مْطهههْم٘ بهههه" الصهههٔاس٘" طههي٘    

 (14ّمؼكيهَه يف اجلامع٘.)

ٔٔف٘ ُامعٔه٘ هصهذس بؼهكت أطهلْعٕ مْطهْم٘      ّأما يف الكْٓهى سقهذ ظَهشي سَٔها أّل صه     

و هابع٘ جلامع٘ الكْٓى ٓقْو بؤشٓشٍا بعض ال لله٘ ّاملهْظفني ّأعءهاٛ    1979به"آسال" طي٘ 

 ٍٔٝ٘ الوذسٓع.

ّيف ا سدٌ صههذسي عههً ُامعهه٘ التمههْا أّل صههٔٔف٘ ُامعٔهه٘ مْطْم٘بههه" صههٔاس٘ التمههْا" 

اجلامعه٘ ّبهزل  كاىهى هونٔهض بأىَها       مَُْ٘ اىل دلون  مذٓي٘ "إسبذ" ا سدىٔه٘  أٓهً ٓقه  مقهش    

 (15صٔٔف٘ إ لٔنٔ٘ هعيٙ بؼسؤٌّ ال لل٘ ّاملْاضٔ  املشهل ٘ بامون  ا لٕ.)

اجلامعٔ٘ بالصهٔاس٘ احلاٜ ٔه٘ ، ًهه     فشسى الصُٔعّأما يف املنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ سقذ 

ٓوهٙ أصهلٔى   يف املسؤ شاي ّاللقهاٛاي العلنٔه٘ ،   ّ ه ْسي لوصذس ّسا الفعالٔاي ّاملياطلاي

 .مً ػَشٓ٘ ّىصف ػَشٓ٘ سأطلْعٔ٘هصذس  يف ٍزِ الظيْاي ا اتٗ

 ه ْساي الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ -3 

ٔ إٌ املوولهه  ليؼههأٗ ّه هههْس     ٘  فالصهه ّا ههه  مكاىههه٘ ٍامهه٘ يف  زلهههذٍا أىَهها أاههزي    اجلامعٔهه

امونعهاي  ّ كيى مً اتىوؼهاس يف رلولهف    العصش احلذٍٓيف ااص٘ الصٔاس٘ املكوْب٘ 
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اعونادٍهها علههٙ أطههالٔم ُذٓههذٗ مو ههْسٗ يف ال لاعهه٘ ّاطههوفذاو الههْسل اليههْعٕ    , مههً اههيل 

ّ  مه  القٔهاو  املَئ٘ ّاحلشسٔه٘  اجلزان  ّالرتكٔض علٙ  امللٌْ  دّاس رلولفه٘ ّموعهذدٗ   أبْظهاٜف 

ىْعها ممٔهضا مهً الصهٔاس٘     بهزل   ّهعوه   ( , 16) عيو  ّالوْعٔ٘  ّالرتسٔهُ ّالوٌقٔهف  ٍنَا االأ

اجلذٓههذٗ  الهها هؼههَذٍا    الؤههْتي ّالههوغتاي الو ههْساي ضههنً   ٓعههشف العذٓههذ مههً   مههاصال 

ساسقَها مهً ضهغْمم كهلتٗ      ّماايل العقْد املاضٔ٘املكوْب٘ لصٔاس٘ لعيمٔ٘ املناسط٘ اال

 مً داات املسؤطظاي الصٔفٔ٘ ّااسَُا

ٔ عشسههى لقههذ  دي اىل ّأ  ْىَانعههذٗ ه ههْساي بلههى ػههكلَا ّمءهه   اجلامعٔهه٘  فٍههزِ الصهه

للصههٔٔف٘ , اشأُهه٘ الؤشٓشٓهه٘ الهها هلهها دّس يف نذٓههذ الظٔاطهه٘ اال   َاطٔاطههاههغههٔتاي يف 

كٌههش ٓذاًهه٘  طههالٔم ا الصههٔف اىل ا الكههٌت مههً ٍههزِ  طههاغ ىههشٚ هُْههُ  ّعلههٙ ٍههزا ا  

لههذٚ  املفاُههأٗىَا نقٔهها أّالهها مههً ػهه يف االاههشاْ الفهه ي للنْاضههٔ  ّالصههفٔاي   بههذاعا إّ

 (17)ِٓه الوْصٓ   ٌ  ظ  بصشِ طعٔا ّساٛ سس بَا أوظو ٔ  لالقاس  

صهذاساهَا احلذٌٓه٘   إالصهٔف اجلامعٔه٘ هعونهذ يف    ٍهزِ  صلٔى العذٓهذ مهً   أ ّيف ٍزا االواس

ٓصهت اىل ىصهف الصهٔٔف٘ الكامله٘ ٍّهْ      ٍّْ املقاغ الصغت الزٖ (الوابلْٓذ)ؼكتال علٙ

سقٔهه٘ أٖ ا صههغش مههً احلِههه املعههشّف للصههٔف العادٓهه٘ الههزٖ ٓعونههذ علههٙ القههشاٛٗ   أِٓههه 

ٍّْ ِٓه طلفف مً هكلفه٘ الهْسل   ّ مً الٔنني اىل الٔظاسأالٔظاس اىل الٔنني  اتى يل مً

   .طَْل٘كت الصٔٔف٘ بيف هصفح ّٓظَت علٙ القاس  الؤكه 

الرتكٔهض بؼهكت مكٌهف علهٙ الصهْس      اجلذٓهذ للصهٔف  ؼهكت  ٍهزا ال ساسها اعونهاد   ّلقذ 

الصهفٔاي الها    ّىْعٔه٘ الهْسل ّال لاعه٘ ّصٓهادٗ عهذد      عذادٍا ِّٓنَا يف صفٔاهَاأّصٓادٗ 

الهاس  عٔاد م  هقذٓه املضٓذ مهً ا  املياطلاي ّالع ت ّا يف هوكٌْ ميَا الصٔٔف٘ اصْصا 

 مهً الصهٔف   الؼكتٌ ٍزا أمشا طَي كنا أالصٔٔف٘ املَن٘ ، ٍّزا احلِه صلعت هلْٓم

ٓيٜهه الوُْهُ احلهذٍٓ يف املناسطه٘ الصهٔفٔ٘ الهزٖ ٓظهوذعٕ الظهشع٘         كٌش ُاربٔ٘ ، ٍّْأ

 (18الف ي يف الؤشٓش ّاالاشاْ.) ّاالبذا  طلْنيف ال شح ّا ّاللظاو٘ 

ٓونٔض ػكت الصٔٔف٘ اجلامعٔ٘ بأٌ لُ أٍنٔ٘ بالغ٘ ىةشا لذّسِ اللاسص يف ُهزن القهشاٛ مهً    ّ

ٌَّ أٖ صٔٔف٘ مَنا ٓظيَّأباعولاس داات اجلامع٘ ّااسَُا إت عيمٔه٘  اال سي يف مادهَاى ّو

را  هذمى ٍهزِ املهادٗ يف الؼهكت الهزٖ      إت إاٛ ْس القهشَّ ٌ هكظم  لْن وَأت هظو ٔ  أىَا 

صاد اٍونهاو ٍهزِ   ,  ّعلٙ ٍهزا ا طهاغ   عٔيَهأللظوَا الٌْن الزٖ ٓلَش أٓشّل هله ّصلوزبَه ّ

الا  ّاتمؤاصاي اهلذآامً ايل اهلا  عذٗ أطالٔم مً بٔيَا هقذٓه الصٔف عزن القاس  

املظهابقاي الها هعلهً     , ّأٓءها هيةهٔه   صهٔٔف٘  ّهعلقهُ بال  ُػهغف ًهاسٗ القهاس  ال ضلصت علَٔها  
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٘ سَٔا الصٔٔف٘ عً ُْاٜض مالٔ٘ ، ّهعو  الصٔف اجلامعٔ٘  اطهوفذاو  الظهلا ٘ يف   ال ٓ اىٔه

 ّهقذميَا جلْاٜض  ٔي٘ للقشاٛ ٍزا ا طلْن

لضٓههادٗ الوْصٓهه  ّهههْست سءههاٛ للرتسٔههُ عههً القههاس  ّإبههشاص ملظههابقاي هظههوفذو ٍههزِ الصههٔف ا

الفه ي   اتبوكهاس ٌ الصهٔٔف٘ اجلامعٔه٘ صلنلهَا    إّبالوالٕ سه ,  بٔ٘ ّالٌقاسٔ٘ ّالفئ٘دمْاٍلُ ا 

ٓشسَهها ألههْاٌ يف عيمٔهه٘ مٌههت ٍيذطهه٘ الصههفٔاي ّهعههذد ا     اشاُههٕ ملادهَهها اال بههذا  االّاال

 . (19)طلْن العيآًّ اللظٔ ٘أللنْاضٔ  امل شّٓ٘ ّاهلا   يٜنّ٘اطوفذاو صْس ممٔضٗ ّم

ٌ أامعٔ٘ يف رلولهف دّل العها  ّااصه٘ يف امونعهاي املوقذمه٘      لقذ اطو اعى الصٔف اجل

يف الوْصٓه  ّال لاعه٘ ّاليؼهش ّالوظهْٓا ّىؼهش      ُذٓذٗ ّمياٍّ ممٔضٗ ه ْٓشٓ٘ طالٔم أهشطٕ 

املْاد الؤشٓشٓ٘ الا سزن القاس  ّسعلُ ذلْس اٍونامَا ّهله  آؤاُاههُ ّسغلاههُ , سقهذ     

ّالا هصذس بصْسٗ غت مئَِه٘ ّغهت ميوةنه٘ مهً      ه ْسي مً ميؼْساي بظٔ ٘ يف بذآاهَا

عيمٔههه٘  إ،اىل مسؤطظهههاي  اتطهههونشاسٓ٘ طهههلان أمسؤطظهههاي عؼهههْأٜ٘ يف هعاملهههَا ت  لههه     

 .ّصٔفٔ٘ ىأُ٘

ٔ   فٌ ه هههْس الصهههٔإ اجلامعٔههه٘  فاملوفصصههه٘ يف امونعهههاي الغشبٔههه٘ بؼهههكت عهههاو ّالصههه

ونعههاي يف ٓشٓهه٘ بؼههكت اههاي ٓعههْد بؼههكت ملاػههش اىل الؤههْتي الهها عشسوَهها هلهه  ام   

صههلٔى يف ظههت ٍههزا الْا هه  اجلذٓههذ ٓاُهه٘ ملٔهه٘ ّصههياع٘  أٌ الصههٔاس٘ أّ الوعههلت ّالفكههش

الههٌنً  باٍةهه٘كههلتٗ ّهقئهه٘ ٓذٌٓهه٘ ّاهه اي علنٔهه٘ ّسئهه٘ مههْالأضههفن٘ نوههاْ اىل سؤّغ 

 (.20)ّبالغ٘ الوعقٔذ

 عشا ٔت ّنذٓاي الصٔاس٘ اجلامعٔ٘  -ي

ا ٔت الا هْاََُا يف أداٛ مَامَا االعيمٔ٘ ّهيفٔهز  َهعشف الصٔف اجلامعٔ٘ العذٓذ مً العش

 اطرتاهِٔٔوَا يف الؤشٓش ّاليؼش ّهونٌت غٕ ما ٓلٕ :

 يف رلولف اجلْاىم الؤشٓشٓ٘ ّالفئ٘. ٍٔني٘ إداسٗ اجلامع٘ علٙ الصٔٔف٘-1

 املَئ٘   الصٔٔف٘ مبو للاي إداسٗ اجلامع٘ عذو اٍوناو-2 

ضههعف بفعههت ي الهها هؼههَذٍا املناسطهه٘ الصههٔفٔ٘  ّالو ههْسامْاكلهه٘ الههوغتاي  صههعْب٘-3

 (21الونْٓت املالٕ الزٖ غاللا ما هعاىٕ ميُ .)

الصههشا  ّ ٕالعلنههالوقههذو بوههأًت، اجلامعٔهه٘ نههذٓاي كههلتٗ   الصههٔاس٘ كنهها عشسههى  

ٍ     الهوق ي   الو ْسالفكشٖ ّ  اجلنهاٍت  رّالأّهيهْ    الهزٖ ػهَذهُ اللؼهشٓ٘ يف العصهش احلهذٓ

بؼهكت ملاػهش يف    ىالعياصهش اللهاسصٗ  الها طهاٍن    أٍهه  ّمهً  (, 20) ٓشٓ٘ الصٔاس٘اىوؼاس ّ
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الظيْاي ا اهتٗ  اجلامعٔ٘ ميز الصٔاس٘ بشّص ٍزِ الؤذٓاي الصعل٘ ّالا ماصالى هْاََُا 

 اتهصهههالّطهههاٜت الكهههلتٗ الههها ُهٔهههذًَا معَههها  املياسظههه٘  ٕالعؼهههشًٓ ٍههه مهههً ىَآههه٘ القهههشٌ

ْ  مٌهت  اجلناٍتٓ٘ ا اشٚ  ممها  ٌ( ، ّااصه٘ االىرتىهى ّه لٔقاههُ املفولفه٘     ) اتراعه٘ , الولفضٓه

الكرتّىٔهه٘  علههٙ الؼههلك٘     ىظهه  اجلامعٔهه٘ دلهه ٗ الصههذاس  الكههٌت مههً الصههٔف   ُعههت

دٚ اىل ضهغْواي  أ، ٍّهزا  ٓفاظا علٙ ُّْدٍا ّمكاىوَا لذٚ وَْس القهشاٛ  العيكلْهٔ٘  

 يف الوْصٓه   مؼهاكت مالٔه٘ ّصهعْباي   مهاو  أالْس ٔه٘ ُعلوَها   اجلامعٔه٘  كلتٗ  علٙ الصٔاس٘ 

العذٓهذ  أًشي بؼكت علنٕ ّميَِٕ علٙ مءنْىَا ّػكلَا , مما اطوذعٙ إعهادٗ ٍٔكله٘   

 .أطالٔم املناسط٘ االعيمٔ٘ بَاّهغٔت اجلامعٔ٘ سؤطظاي الصٔفٔ٘ مً امل

  اصاٜص ّممٔضاي الصٔاس٘ اجلامعٔ٘-ْ

مهٕ  سقهذ ػهكلى يف املؼهَذ االعي   الصهٔاس٘ اجلامعٔه٘   إىُ ىةشا للفصهاٜص الها  لكَها    

العشبٔ٘ ّالغشبٔه٘، صادي مهً    اجلامعايظاٍشٗ سشضى ىفظَا بالعذٓذ مً العاملٕ ميز ىؼأهَا 

ّ ِٓه  مقشّٜٔ٘ الصٔف ّهعنٔه سعهت القهشاٛٗ    ّطهامم ّالؼهشاٜح   يف رلولهف ا  يف اجلامعهاي 

  لكرتّىٔ٘.ّط  ٍٔني٘ مزٍل٘ للصٔاس٘ اال اتُوناعٔ٘

 ما ٓلٕ :للصٔاس٘ اجلامعٔ٘ يف  ا طاطٔ٘ صاٜصاخل ّهونٌت

عهههذاد ّبهههالش ه ؤهه  ا  ّسقهههُ يهههوةه هأٖ هونٔههض بهههالعيْاٌ الْآهههذ الههزٖ   : الذّسٓههه٘  -1

 مْعذ الصذّس يف الوظلظلٕ ّباىوةاو 

 .الوابلْٓذ " "صغش احلِه ّاسهلاوَا يِه -2

 الاس الظشٓع٘امللْى٘ ّالؤقٔقاي ّا  الرتكٔض علٙ الصْس -3

   لأللْاٌ.اتطوفذاو املكٌف  -4

   .اشاْ الصٔفٕ اجلزانطالٔم االأ  اهلا -5

 لألالاسسيم الؤشٓش ال ْٓت  -6

 .الويْ  يف  املْاد الصٔفٔ٘ امليؼْسٗ  -7

داسٗ العي هاي العامه٘   إ أٍهذاف مه   هوقهاو   اجلامعٔه٘   فالصٔ ّكٌتا ما زلذ أٌ اٍوناماي

لفهه٘ يف يف اجلامعهه٘ ممهها ُعلههَا طههيذا ّدعنهها  ْٓهها لْظههاٜف ّأىؼهه ٘ العي ههاي العامهه٘ املفو     

 املسؤطظاي اجلامعٔ٘.

الهاس ّاملْضهْعاي ّالقءهآا    علهٙ الوعهش  اىل ا   سالصهٔاس٘  اجلامعٔه٘ ٓيصهم اٍوناماهَها    

ذلههذدٗ باوههاس ُغههشايف معههني ، ّطلاوههم   ٓههذاًًاأراي ال ههاب  اجلههامعٕ ا لههٕ ّٓعكههع   
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ٌ  إ وَههْسا ٓعههٔؽ دااههت   عههيو موفصههص يف مءههنْىُ ّهْصٓعههُ   ٍههزا اال وههاسِ ، ّبههزل  سهها

عيو الوقلٔذٖ العاو يف هقئاهُ ّمءهنْىُ ّهيْعهُ   اهظه بلعض ممٔضاي اال ٌإٓوٙ ّ ّاىوؼاسِ

ئههٍ ٓوههٔح مههً اههيل اصاٜصههُ هضّٓههذ القههشاٛ مبهها ٓههذّس يف دلههونعَه ا لههٕ اجلههامعٕ         

َُههضٗ هظههلٔ  الءههْٛ علههٙ القءههآا ّاملْضههْعاي الهها نوههاْ اىل اٍونههاو ّدعههه ا  أٓءهها ،ّ

  .(22)ّاملشكضٓ٘ ا لّٔ٘املسؤطظاي 

مههً طاطهها ّبؼههكت مكٌههف بههاخل  الههزٖ َٓههه القههاس  معشسوههُ   أعيو اجلههامعٕ  َٓههوه االسهه

ظههٔ ا عادٓهها مٌههت ٍ ههْل اهه ا باجلامعهه٘ ّ ءههآا بلههذِ ّ ْمههُ ّأٍلههُ ، طههْاٛ كههاٌ ػههسؤٌّ

ٖ و كههاٌ أّ ا اسةههاي  أم هاس يف العاصههن٘  ا   ّأاجلنَْسٓهه٘  مٌههت اطههوقال٘ سٜههٔع غههت عهاد

 (.23)الاس املٌتٗ  مً ا لػابُ  ر ّ ماأسٜٔع احلكْم٘ 

 هونٌت يف ما ٓلٕ : ممٔضاي اجلامعٔ٘ بعذٗ  فّهونٔض ٍزِ الصٔ

بالظٔ شٗ علٙ ظشّف الوعهش  ّهوهٔح لهُ الفشصه٘ لٔقهشأ       اجلامعٕ ّغتِ هظنح للقاس  -1

الشطال٘ أكٌش مً مشٗ ّبالظشع٘ الا هوفا م   ذساهُ اتهصالٔ٘

،ّهؼهههت  ّ هههىٚ بو هههْٓش املْضهههْ  يف أٖ اهههشأٖ ّطهههٔل٘ أٌهههش مهههً أكٓظهههنح امل لهههْ   -2

 سءهت هقهذميَا م لْعه٘ مهً هقهذمَٔا     ٌ املْاد املعقهذٗ ّاللٔيهاي الش نٔه٘ مهً ا     أالوِاسن اىل 

 .ػفَٔا

ًشي علٙ ولٔع٘ املناسطه٘  أىَا أ بؼكت ملفى ليىولاِ ٍْ الصٔاس٘ اجلامعٔ٘أٓءا ّما مئض 

سا املفأٍه ّالقْاعذ العلنٔ٘ هصذس ّ ئٍالصٔفٔ٘ مً ٍٓٔ الؼكت ّاملءنٌْ ّالوْصٓ  

ٍنٔهه٘ الصههٔاس٘ يف ٓههذ أٍنٔوَهها مههً أّاملئَِهه٘ يف دلههال الصههٔاس٘ املكوْبهه٘ , كنهها ههه ص  

ٔ  راهَا مبفولف امونعاي ّااص٘ علهٙ  ٘ ساالغشبٔ٘ ميَا الا اىوؼش سَٔا ٍزا اليْ  مً الصه

 ويفٔزٓه٘ ّالقءهأٜ٘   ٌت الظل ٘ الشابع٘ يف الذّل٘ بعذ الظل اي الوؼهشٓعٔ٘ ّال ىَا أطاغ  أ

 مكاىوَها ّعنها ىفْرٍها بهني اليهاغ ّػهذٗ هأًتٍها علهَٔه         ك أك  دلٔت علٙ ٍّزا ميٌت 
(24) . 

صههٔف ّس ٔهه٘ هصههذس بؼههكت دّسٖ ّموظلظههت أٖ  يف ٍُْشٍهها الصههٔف اجلامعٔهه٘  ّمبهها أٌ

صههلح أقههذ س (25)ّ مولاعههذٗ أبصههف٘  ميوةنهه٘ يف مْاعٔههذ ًابوههُ موقاسبهه٘  ىَهها صههٔف هصههذسأ

الا هيؼهشٍا، مهً اهيل  ٔضٍها بالؼهكت اجلهزان        لقءآاّباملْاضٔ  ّاَونا بَاالقاس  م

ّهضّٓهذ  , اجلامعٕ ّغهتِ  بالؼأٌّاليؼاواي ّالفعالٔاي ّاملْاعٔذ لألالاسّامللٌْ ّمعاجلوَا 

َهزِ الصهٔف ىةهشا    اٍونهاو القهشاٛ ب  ضداد ٓه ّ, عيىهاي القاس  يِه كهلت مهً املعلْمهاي ّاال   

 .با الاس اجلامعٔ٘ ّا لٔ٘ هضّٓذِمً ايل ّ اهُ ّّا عُ،مً ٓٔميُ ّت رتابَا 
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ت ٓظم احلاُ٘ ؼكَّصلٔى ُهأ الصٔفٍزِ عيمٔ٘ ّالؤشٓشٓ٘ يفٌ الظٔاطاي االأكنا  

ٍّزا ما هقذمُ مءامني معةه الصٔف اجلامعٔ٘  الا هشكض  ٌ هللَٔا للِنَْسأالا صلم 

ٛ  علٙ القءآا اجلامعٔ٘ ّا لٔ٘ ّااص٘ القشٓله٘ مه   ّااصه٘ مهً ميظهْبٕ     ,ً اٍونامهاي القهشا

داسٗ الؤشٓش سذ ىفظَا ملضم٘ للٔفاظ علهٙ مكاىوَها   إٌ أبؼكت مكٌف , كنا اجلامع٘ 

عيمٔههه٘ ذلوْٓاهَههها االيف يف ا َههها الؤشٓهههشٖ ّهغٔتٓههه٘ ُهههشاٛاي إاختهههار بِّٓهههه هْصٓعَههها 

الههاس  اجلنَههْس ّسغلههاهَه ّااصهه٘ هفءههٔيهَه للنْاضههٔ  ّا   ٍههزا لووياطههم مهه  آؤاُههاي 

 ّ هغههٔت ئههٍ ٓههوه ولهه  ٓالٔهها يف العذٓههذ مههً الصههٔف العاملٔهه٘  ما لٔهه٘ مٌههت مهها ٍههْ مُْههْد 

 .اجلْاسٓ٘ الاس ا لٔ٘علٙ القءآا ّا  بؼكت أك  رتكٔضع  الهَُْاهَا 

الصٔاس٘ اجلامعٔ٘أٍنٔ٘  -د

ٌ الصهٔف بصهف٘ عامه٘  ٌهت كهت م لهْ  ٓصهذس باطهه ّآهذ بصهف٘ دّسٓه٘ يف            أمً املعلْو  

عهيو ّالوْعٔه٘   ّٓوهْىل ّظهاٜف موعهذدٗ يف امونه  ااصه٘ اال     ّ غت ميوةن٘أمْاعٔذ ميوةن٘ 

ّمظوِذاي احلٔاٗ يف رلولف دلاتهَها مهً    لألٓذاَّالوٌقٔف ئٍ ٓعو  املشآٗ العاكظ٘ 

 .(26)ّهفاعيي نٍ هأًتاهَا امللاػشٗ ّغت امللاػشٗ علٙ ٓٔاٗ الؼعْنه ْساي

عيمٕ العاملٕ سقذ اسُ اىل الوفصهص يف مءهامٔيُ   عشسَا املؼَذ االّىةشا للؤْتي الا ٓ

ّ ىْا  اجلنَْسأالا هعذدي بوعذد  عيمٔه٘  رّا َهه ّاٍونامهاهَه ّآؤاُهاهَه اال   أالقاس  هلها 

ُ     ّاليفظٔ٘، ّكزل  الْظٔف٘ الا هسؤدَٓا ّعلهٙ  , عً وشٓا ا وهْٚ املوفصهص الهزٖ هوياّله

املوفصصه٘ مٌهت اجلشاٜهذ الشٓاضهٔ٘ ّات وصهادٓ٘       طاغ ظَهشي العذٓهذ مهً الصهٔف    ٍزا ا 

 ّاتُوناعٔ٘ ّغتٍا

 ٔ ُهضٛا مَنهًا مهً    ّمهً سّاسهذ الصهٔاس٘ املوفصصه٘     بهاسصا  اجلامعٔه٘ ساسهذا    فّهؼكت الصه

طهلْن نشٓهشٖ موِهاىع    أٍّهٕ   (27)ٓشك٘ امونعاي الٌقاسٔ٘ ّالفكشٓ٘ ّالعلنٔه٘ ّاملَئه٘   

كهه  عههذد مههً   أس  ّٓظههعٙ اىل ُههزن  وههاس صههٔفٕ ّآههذ ضلههاّل رلاولهه٘ القهها     إصلنعههُ 

طههالٔم مههً اههيل ىؼههش املههْاد الهها هههٌت اٍونههامَه باطههوفذاو ا    اجلههامعٕ ّغههتِ اجلنَههْس 

 .(28) الف ياشاْاالالؤشٓش ّااص٘ يف  اجلزاب٘ يف

الْوئه٘ يف أٖ دلونه  كهاٌ ، بهت      فٍنٔ٘ الصٔأاجلامعٔ٘ عً  فٍنٔ٘ الصٔأت ختولف ّ 

أىَها  ٌهت   اعُ ، ّٖ ّصهيَّ أَها ختهص دلونه   هادٗ الهش     أى٘ علٙ اجلامعٔف ٓيةش  ٍنٔ٘ الصٔ

ٍهزِ  اهشٚ هقهْو بَها    أدّاس أيف اللٔهٍ العلنهٕ ّالع هاٛ املعهشيف ، ىأٍه  عهً        امون مشُ  

يف إعههذاد ل ههين الصههٔاس٘ ّاالعههيو, ّ غ الذساطهه٘أالصههٔاس٘ اجلامعٔهه٘ كالوههذسٓم علههٙ س

 االعيمٕ . الكْادس ّهأٍٔلَا لظْل العنت 
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 (29) اجلامعٔ٘ ّأٍذاف الصٔفٜف ّظا -ا

 هونٌت ّظاٜف الصٔف اجلامعٔ٘ يف ما ٓلٕ :

 با الاس ّاملعلْماي.هضّٓذ القاس  -1

 الاس للقاس  هفظت  -2

 موا  القاس   إالوظلٔ٘ ّ-3

 سػادالؤُُْ ّاال-4

 ّهٌقٔف القشاٛالوْعٔ٘  -5

 ٓيوف  بَاّ املشاسا الا أعيٌ عً احلأُاي الا ضلواَُا اجلنَْس اال-6

  : العياصش اآلهٔ٘ اجلامعٔ٘ يفٔف ٍذاف الصأّهولفص  

الوعشٓف بذّس اجلامع٘ ّسطالوَا العلنٔ٘ ّا كادمئ٘ ّاللٌٔٔ٘ ّدّسٍا يف بيهاٛ ّه هْٓش    -1

، ٍّهز مهً اهيل إبهشاص     ىؼش الْعٕ لذٚ ال ين ّيف أّطامم امون  ااصه٘ لهذٚ الؼهلان    ّ

  . اجلامع٘ كنياسٗ للعله ّاملعشس٘

اجلامعه٘   سطهال٘ ٍٔٝه٘ ههذسٓع ّمهْظفني ّوهين عهً      أعءاٛ عيو وَْس اجلامع٘ مً إ -2

 و ْٓش ّاليِاح. الّاذماهَا لٔكْىْا علٙ بٔي٘ ّاوي  داٜه، بَذف ّاطرتاهِٔٔوَا 

سس  اٍوناماي  ّسغلاي اجلنَْس اجلامعٕ إىل مظسؤّلٕ اجلامع٘ مهً أُهت مهً دساطهوَا      -3

 ّمشاُعوَا .

 ىؼ ٘ ميظْبٕ اجلامع٘ مً اليْإٓ الٌقاسٔ٘ ّاتُوناعٔ٘ .أموابع٘ ّهغ ٔ٘  -4

ُت املظاٍن٘ ّالكواب٘ علٙ صهفٔاهَا  أعءاٛ ٍٔٝ٘ الوذسٓع ّال ين مً أهؼِٔعَه  -5 

 ّالوعلت عً اىؼغاتهَه العلنٔ٘ .

عيمٔه٘  إىؼ ٘ املويْع٘ الها هقٔنَها اجلامعه٘ مهً اهيل  إعهذاد مهْاد        املؼاسك٘ يف ا   -6

قاسٔ٘ ّىؼشاي ااص٘ عً املسؤ شاي العلنٔ٘ ّرلشُهاي اجلامعه٘ ّاتٓوفهاتي     ّم لْعاي الٌ

. 

ه ههْٓش ّهفعٔههت اتهصههال بههني اجلامعهه٘ ّاجلَههاي الشمسٔهه٘ ّامونهه  املههذىٕ ، ّّطههاٜت      -7

 اجلامع٘ . سؤٓ٘اتعيو املفولف٘ ، ّسا اطرتاهِٔٔ٘ ّ

شٓهف مبيِهضاي اجلامعه٘    هعضٓض الصْسٗ الزٍئه٘ االصلابٔه٘ عهً اجلامعه٘ مهً اهيل الوع        -8

 ّىؼاواهَا َُّْدٍا  
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ساٛ ٓههْل مْاضههٔ  نههذدٍا مشاكههض اللٔههَْ    آالقٔههاو بذساطههاي علنٔهه٘ ّئٌهه٘ ّطهه      -9

 .   ظاو اجلامع٘أّكلٔاي ّ

 اتاشاْ الصٔفٕ يف الصٔف اجلامعٔ٘-ِ

عيمٔه٘  هظعٙ الصٔف اجلامعٔ٘  اىل ُزن اىولاِ القهشاٛ ّمعشسه٘ اٍونهامَه ّآؤاُهاهَه اال    

عيمٔه٘  يف هلْٓهم املهادٗ اال   ّاتىظهٔابٔ٘ اهشاْ  ّسّىا االليفظٔ٘ ّ واص ٍزِ الصٔف عنالّا

ّكزل  الصٔاغ٘ اخلاص٘ بالعيآًّ الا  وهاص   ّدعْٗ القشاٛ ملوابع٘ الوفاصٔت ب شٓق٘ طَل٘

طههالٔم عذٓهذ مههً ا  هعكههع ال ّالعيههآًّ القْٓه٘ الهها  الْضهْح ّالكلنههاي القصهتٗ املعهه ٗ  ب

مههً كنهها ههه ص الوقئهه٘ احلذٌٓهه٘ لل لاعهه٘ ,ٓههذاَ الفئهه٘ املعاصههشٗ يف هصههْٓش ا ّاتساٍههاي 

هعونذ الصٔف اجلامعٔ٘ كنا مو ْسٗ هقئاي ولاعٔ٘ايل اطوفذاو ّسل رّ ىْعٔ٘ ُٔذٗ ّ

٘  بؼههكت كههلت علههٙ اطههوفذاو العيههآًّ      الصههفاي  وههيلإّ العشٓءهه٘ ّالكلنههاي اجلزابهه

اللظههاو٘ يف الؤشٓههش ّهٔلْغشاسٔهه٘ الصههفٔاي الؼفصههٔاي مهه  اهلهها  الْضههْح ّا للهه٘ علههٙ 

  .(30)ّاالبذا  الف ي يف االاشاْ

ّاهذماي ال ٓهذ     الشطهاٜت اليصهٔ٘  ّما هَوه الصهٔف اجلامعٔه٘ ب ٓهذ القهشاٛ     ّكٌتا 

   ٕ ّطههٔل٘ ٍامهه٘ ّىاُعهه٘ للوعههشف علههٙ     عوهه  الهها ه اتلكرتّىههٕ ّمْا هه  الوْاصههت اتُونههاع

 اِ  ءآا ّمؼكيي معٔي٘ .اساٍاي ال ين داات اجلامع٘ اس

 :باملنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘اجلامعٔ٘  اس٘الصٔ -ّ

ٍههه ٍّههٕ صههٔٔف٘  1229لقههذ ظَههشي أّل صههٔٔف٘ ُامعٔهه٘ باملنلكهه٘ العشبٔهه٘ الظههعْدٓ٘ طههي٘   

ّاالداسٗ يف ُامعه٘ املله  علهذ العضٓهض      مْطْم٘ به"أالاس اجلامع٘" هصذس عهً كلٔه٘ ات وصهاد   

بالوعاٌّ م  إداسٗ العي اي العام٘ باجلامع٘ , ّ ذ اطهونشي يف الصهذّس  سبه  طهيْاي اىل أٌ     

و لٔوهههْىل إصهههذاس 1438  هأطهههٔع  ظهههه االعهههيو بكلٔههه٘ اآلدان ّالعلهههْو االىظهههاىٔ٘ طهههي٘    

 الصٔٔف٘ ىةشا لوفصصُ يف دلال الصٔاس٘ ّاالعيو.

يف  ْٓلَا علٙ االعيىاي ّا عذاد اخلاص٘ الا هذعنَا بعض الق اعاي  ّهعونذ الصٔٔف٘

يف اجلامع٘ ّٓوكفت  ظه الصٔاس٘ بإعذاد الصٔٔف٘ مهً كهت ُْاىلَها املفولفه٘ الؤشٓشٓه٘      

ّاالاشأُ٘ ّال لاعٔ٘ باعولاس أىَا  ٌت مشكضا لوذسٓم وين القظهه, ممها أدٚ بَها إىل أٌ    

ْٓمها بعهذما كاىهى ه له  يف بهذآاهَا       15ف ىظهف٘ كهت   اله  20ه ل  بعذ مهذٗ  صهتٗ سقه     

صهفٔ٘ ّهصهذس بهالق   اليصهفٕ      14اىل  12ىظف٘, ّٓهرتاّح عهذد صهفٔاهَا مهً      300ا ّىل 

صههفٔ٘ ّهويههْ  مْضههْعاهَا مهها بههني ا الههاس      40ّ ههذ ّصههلى بعههض أعههذادٍا اخلاصهه٘ اىل    

  (31). اجلامعٔ٘ ّامون  ,احلْاساي , الٌقاس٘ , ال م الشأٖ ّالكاسٓكاهت
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كنهها أطظههى ُامعهه٘ امللهه  طههعْد صههٔٔف٘ مْطههْم٘ بههه"سطال٘ اجلامعهه٘" هصههذس عههً مظههاس        

الصٔاس٘ يف  ظه االعهيو ٍّهٕ صهٔٔف٘ أطهلْعٔ٘ ّهوْ هف اهيل االُهاصاي اجلامعٔه٘ ,ّ هذ          

الهف ىظهف٘ ههْص  دااهت اجلامعه٘ ّااسَُها ّعلهٙ         24ٍهه ّه له    1395صذس العذد ا ّل عاو 

 16اىل  8٘ يف عذد مً دّل العا , ّ ذ اسهف  عذد صفٔاهَا مهً  امللٔقٔاي الٌقاسٔ٘ الظعْدٓ

صهفٔ٘ ىةهشا لويهْ  مْضهْعاهَا, كنها هيؼهش أٓهذَ عهذد صهادس هلها علهٙ ػهلك٘ االىرتىههى             

 .إضاس٘ اىل ا عذاد الظابق٘ علٙ ػكت ملفاي 

كنهها أطظههى إداسٗ العي ههاي العامهه٘ عامعهه٘ امللهه  سَههذ للههلرتّل ّاملعههادٌ صههٔٔف٘ ُامعٔهه٘     

ْم٘ به"أالاس اجلامع٘" ٍّٕ ىصف ػَشٓ٘ هصذس بالق   اليصهفٕ هويهاّل أالهاس اجلامعه٘     مْط

 ّػسؤٌّ ال لل٘ ّا ىؼ ٘ العلنٔ٘ ّاملقاتي العلنٔ٘ املوفصص٘.

ٍهه يف ُامعه٘ االمهاو ذلنهذ بهً طهعْد االطهيمٔ٘ صهٔٔف٘ ُامعٔه٘          1403ّظَهشي أٓءها طهي٘    

ه االعههيو بكلٔهه٘ الههذعْٗ   أاههشٚ مْطههْم٘ بههه)مشآٗ اجلامعهه٘" ٍّههٕ ىصههف ػههَشٓ٘ عههً  ظهه       

صههفٔ٘ ّهوْ ههف عههً الصههذّس اههيل  12ىظههف٘ ّٓللههح عههذد صههفٔاهَا 4000ّاالعههيو ّهههْص  

 (32االُاصاي اجلامعٔ٘. )

إضاس٘ اىل رل  سقذ أولا  ظه االعيو بكلٔ٘ الذعْٗ ّأصْل الذًٓ يف اجلامعه٘ االطهيمٔ٘   

 و. 1402٘ باملذٓي٘ امليْسٗ صٔٔف٘ ُامعٔ٘ مْطْم٘ به"صْي اجلامع٘"  طي

يف اءههه ٍههزِ احلشكٔهه٘ املونٔههضٗ الهها عشسَهها صههذّس الصههٔف اجلامعٔهه٘ الظههعْدٓ٘ سقههذ    ّ

هأطظى العذٓذ مً الصٔف اجلامعٔ٘ ا اشٚ مً بٔيَا صٔٔف٘ "آسال" الوابع٘ جلامعه٘ املله    

اجلامعههاي الظههعْدٓ٘ ّبههت كاسهه٘   هيوَِههُالو ههْٓشٖ الههزٖ  الهها هعكههع احلههشااّ ,االههذ

ونشٓهههش الشطهههال٘ اجلامعٔههه٘ إىل وَْسٍههها العهههاو   لدلاتهَههها ّبشادلَههها أ ظهههامَا ّإداساهَههها ّ

 ّاخلاي.

مفَْمهها ه ْٓشٓهها  ُامعهه٘ امللهه  طههعْد الظههلا ٘ يف إوههيل   ّيف ٍههزا االوههاس الو ههْٓشٖ هعوهه    

بوؼههكيهُ الْاطههع٘ ّاملويْعهه٘، ُّعلههى ميههُ مفَْمهها ىْعٔهها ّمعوهه ا يف      لإلعههيو اجلههامعٕ  

مههً  لههت بهها ٕ اجلامعههاي الظههعْدٓ٘  بالغهها م اٍونامهها ه لٔقههاي االعههيو اجلههامعٕ، ّاطههوق  

 ٓعههذ االعهيو اجلههامعٕ دلهشد صههٔٔف٘ ػههَشٓ٘ يف   , ئههٍ   لٔها ٍههزا اليهْ  مههً االعهيو   لو

أكٌههش اجلامعههاي أّ أطههلْعٔ٘ يف بعههض اجلامعههاي، بههت هعههذاٍا لٔؼههكت ميةْمهه٘ إعيمٔهه٘    

ػهههلك٘  يفموكاملههه٘ مهههً صهههٔف ّدلهههيي ّمْا ههه  إلكرتّىٔههه٘ ّسطهههاٜت ُهههْال ّمياسهههز    

 . االىرتىى
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مظههوفٔذٗ مههً  لقههذ ا ههى اجلامعههاي الظههعْدٓ٘ ا ههْاي موقذمهه٘ يف ٓشاكَهها الو ههْٓشٖ،      

علههٙ احلٔههاٗ اللههاسص الههزٖ بههذأ ٓههرتا أًههشِ  الو ههْساي اهلاٜلهه٘ الهها ٓؼههَذٍا االعههيو اجلذٓههذ   

 .ّااص٘ مً ايل ػلكاي الوْاصت اتُوناعٕ اجلامعٔ٘

( آوءيوَا ُامع٘ املله  طهعْد بعيهْاٌ     1435ِ/و 2014)يف طي٘ ىذّٗ  يواس عقذّيف ٍزا اال

"  ٘ ػهاسا سَٔها عهذدن مهً مظهْٝلٕ الصهٔف        "الصٔاس٘ اجلامعٔ٘ يف املنلك٘ العشبٔه٘ الظهعْدٓ

اجلامعٔ٘ يف املنلك٘، إضاس٘ إىل أطاهزٗ إعهيو ّعهذد مهً املَيهٔني يف الصهٔاس٘ ّاالعهيو،       

داعنهههٕ الصهههٔف   إضهههاس٘ إىل بعهههض ممٌلهههٕ الق اعهههاي االىوأُههه٘ يف الصهههٔاس٘، ّبعهههض    

     ٕ لللٔهٍ   اجلامعٔ٘ ّهعذ أك  سن  علنٕ يف مْضهْ  الصهٔاس٘ اجلامعٔه٘ يف الهْوً العشبه

يف الظههلت ّاآللٔههاي الهها مههً ػههأىَا ه ههْٓش الصههٔاس٘ اجلامعٔهه٘ ّاتطههوفادٗ مههً الو ههْساي      

مههً ٓعٔههم الههلعض  اهلاٜلهه٘ الهها هؼههَذٍا هقئههاي االعههيو ّاتهصههال ااصهه٘ ّأٌ كههٌتا مهها      

ٙ علآٌني يف ٓقهت الصهٔاس٘ ّاالعهيو    الصٔفٔني ّال ىَها بقهى سٍٔيه٘    أالصهٔف اجلامعٔه٘    له

اطهوغيل ّطهاٜت الوْاصهت     عه  عهيو اجلذٓهذ   عهيو اجلهامعٕ الوقلٔهذٖ ّ  هظهوفذ مهً اال     اال

 (.33)اتُوناعٕ ّالوفاعت معَا 

  اجلامعٔ٘ ) ُامع٘ املل  االذ( سال آصٔٔف٘  -ٖ 

سءهت الصهٔف اجلامعٔه٘ يف املنلكه٘، سَهٕ      أسهال " صهٔٔف٘ سٓادٓه٘ مهً بهني      آهعذ صهٔٔف٘ "  

,  ىظهف٘  43.000طلْعٔا ّههْص  دلاىها يف اكٌهش مهً     أهصذس يف مشٓلوَا الو ْٓشٓ٘ اجلذٓذٗ 

ّل صٔٔف٘ ُامعٔ٘ ه ل  علٙ ىةاو الْٓم علٙ غشاس الصٔف الْٔمٔه٘ يف م هاب    أسال ٍٕ آّ

 (34) صٔٔف٘ الْوً .

ّ  "سال"آهول   اَُها الفه ي ّهعنهت ّسها كهْد لهْىٕ   ظهاو        اشإسؤٓ٘ ّىةاما ٓذٌٓا يف هلْٓلَها 

الصٔٔف٘ ّختاوم  كاس٘ ميظهْبٕ اجلامعه٘ ّبؼهكت اهاي ال هين ّال اللهاي، ّهويهاّل        

عيمٔ٘ بني عنْو القهشاٛ ّرلولهف الكلٔهاي    إرلولف  ءآاٍه ٍّنْمَه، ٍّٕ ٓلق٘ ّصت 

 داساي اجلامع٘ .إّ

كٌش مً مخظني ميهذّبا  أ٘ اىل ضاسإشلل٘ ممٔضٗ مً ا شسًٓ ّاملفشُني ،  "سال"آ ٓعنت يف

علههٙ كاسهه٘ كلٔههاي اجلامعهه٘     "سههال"آْص  ُههه, كنهها ّميذّبهه٘ يف رلولههف كلٔههاي اجلامعهه٘    

 باملشكض ّالفشّ  مبفولف ذلاسةاي املي ق٘ .

  ْ تف ىظهف٘ دااهت صهٔٔف٘ الهْوً يف ٓهْو صهذّس الصهٔٔف٘ يف        آ  عؼهشٗ  صاىل ُاىم رل  هه

ي قه٘ الشٓها  ّعلهٙ ّصاسٗ الوعلهٔه العهالٕ      يف مأٓءها  ْص  كنها ُهه  , ّمي قا الشٓها  ّعظهت  
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عيمٔهه٘ مبي قهه٘  َُههضٗ الويفٔزٓهه٘ يف املنلكهه٘ ّعلههٙ املسؤطظههاي اال  بهها ٕ الههْصساي ّا علههٙ ّ

 الشٓا  .

املنلكهه٘ ،  ٌعيمٔهه٘ يف بهها ٕ مههذكنهها هههْص  بشٓههذٓا علههٙ كاسهه٘ اجلامعههاي ّاملسؤطظههاي اال

ل هين امللوعهٌني يف رلولهف    ّكزل  ااسْ املنلكه٘ علهٙ الظهفاساي ّامللٔقٔهاي الٌقاسٔه٘ ّا     

 دّل العا  .

 ٘ٔٓالوينٔ٘ الظٔا 

هؤههذد الوينٔهه٘ الظههٔآٔ٘ يف هههْست الوظههَٔيي ّاخلههذماي الػههلا  ٓاُههاي ّسغلههاي الظههٔاح  

ّهؼههونت كههزل  علههٙ بعههض هههأًتاي الظههٔآ٘ علههٙ اجلاىههم ات وصههادٖ ّاتُونههاعٕ مٌههت    

لهه امّ الهها هَههذف اىل  إصلههاد سههشي عنههت ّمههذاأت ُذٓههذٗ ّ ٌههت يف ٍُْشٍهها رلولههف ا    

نقٔا الضٓادٗ املظوقشٗ ّاملوْاصى٘ يف املهْاسد الظهٔآٔ٘ ّهعنٔها ّهشػهٔذ االىوأُه٘ يف الق ها        

 (.35الظٔإٓ)

 عياصش الوينٔ٘ الظٔآٔ٘  -أ

هونٌت عياصش الوينٔ٘ الظٔآٔ٘ يف ما ٓلٕ:

ىَهاس ّعياصهش   اجلزن الظٔإٓ ّٓؼونت علٙ العياصش ال لٔعٔ٘ مٌت املياخ ّالغابهاي ّا  -1

 بؼشٓ٘ مٌت املْا   ا ًشٓ٘ ّاملوآف ّغتٍا ..

 اليقت بأىْاعُ املفولف٘ : ال ٖ ,اللٔشٖ ّاجلْٖ.-2

 أماكً اال ام٘ مٌت الفيادل ّػقا االصلاس-3

 الوظَٔيي املظاىذٗ مٌت االعيٌ الظٔإٓ ّاالداسٗ الظٔآٔ٘ ّالليْا-4

 ّاتهصاتياذماي اللئ٘ الؤؤ٘ كاملٔاِ ّالكَشباٛ -5

 آلٔاي الوينٔ٘ الظٔآٔ٘  -ن

 هعونذ الوينٔ٘ الظٔآٔ٘ علٙ آلٔوني, ٍّنا:

 الرتّّٓ الظٔإٓ-1

ميٌت كاس٘ اجلَْد االعيمٔ٘ ّالذعأٜ٘ ّالعي اي العام٘ الشامٔ٘ اىل إعهذاد ّىقهت سطهال٘ أّ    

اٜت سطههاٜت معٔيهه٘ عههً الصههْسٗ الظههٔآٔ٘ لذّلهه٘ مهها أّ ميةنهه٘ مهها اىل أطههْال ذلههذدٗ بالْطهه     

الفعلٔههه٘ بغهههش  ُهههزن اجلنهههاٍت ّدسعَهههه اىل مماسطههه٘ ىؼهههامم طهههٔإٓ يف هلههه  امليهههاوا       

 (36املظوَذس٘.)
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 الْعٕ الظٔإٓ-2

ٓؼكت الْعٕ الظٔإٓ أٍنٔ٘ كلتٗ يف نقٔا الصْسٗ الظٔآٔ٘ ّالوقلٔت مً بعض اآلًهاس  

ا مهً  الظللٔ٘ الا هشاسا صياع٘ الظٔآ٘ ّٓكٌْ رل  مً اهيل بيهاٛ دلونه  مٌقهف طهٔآٔ     

 .(37) ايل إدساا ّّعٕ عالٕ  ٍنٔ٘ الق ا  مما ٓظاٍه يف هؼكٔت ذلٔ  طٔإٓ طلٔه

 الدراسات السابقة:  
 - الظعْدٓ٘العشبٔ٘املنلك٘يفالذاالٔ٘الظٔآ٘دساط٘ ٓاطش علٕ الؼَشٖ بعيْاٌ:  -1

.لُاجلنَْسّاطوفذاوامل لْ لإلىواْدساط٘ 

ٕ واالعهي الذساطه٘ اىل اللٔهٍ يف  ٍهذسى  ٘ يفامل لهْ  الظهٔآ ٘ املنلكه ٘ العشبٔه الظهعْدٓ

٘ يفالذاالٔ٘الظٔآ٘ هيؼٔ هشطٔ  الْعٕ الظٔإٓ ّ يفّدّسِ ٘ املنلكه ٘ العشبٔه الظهعْدٓ

ٍ سكهض ّ ذ, ُ اهيل اللآه ٙ يٌه ٘  الظهٔآ٘ مْضهْعاي عله الصهٔف يفامليؼهْسٗ الذاالٔه

٘ الظهعْدٓ٘  ْ ّكهزل  ،(الٔهْو  عكهاظ،  الشٓها ، الْٔمٔه ٕ االاالىوها ٌ  امل لهْ  عيمه للِها

ً الظٔإٓالويؼٔ  ٍ مه ٘ املهادٗ ٓٔه ٚ املقذمه بشصهذ  هاو ّ هذ هلها اجلنَهْس اطهوفذاو ّمهذ

٘ الظهٔآ٘ بيؼش الْعٕ ٓهْل   الظعْدٓ٘الصٔفعيآ٘ مذّٚهقْٓه ً الذاالٔه كهه اهيل مه

 ٘ ً سَٔها ٓيؼهش مها ّولٔعه ً مْضهْعاي مه ٘ الظهٔآ٘  عه ُ مها إىلإضهاس٘ الذاالٔه ٍهزِ ننله

ً املْضهْعاي  ّا سكهاس ّالؼهعاساي للوغ ٔهاي اجلغشاسٔه٘  امليهاوا رله  ّبهت مءهامني مه

ٍ   هاو ّ هذ .املءهامني ٍهزِ بَاقذوُهالااالاشأُّ٘ا ػكالالؤشٓشّٓ٘القْالم اللآه

ْ ّهقهْٓه بشصهذ أٓءها  ٕ االىوها ٌ امل لهْ  االعيمه ٕ الويؼهٔ  للِها ً الظهٔآ ٍ مه أىهْا  ٓٔه

ٚ بذساط٘أٓءا اوّ ذ,ءامنيممًننلُّمااملقذم٘االصذاساي   اجلنَهْس اطهوفذاو مهذ

٘ للنهْاسد املظهوَذف  ٘ الصهٔفٔ ٘ بالظهٔآ٘ املوعلقه الظهعْدٓ٘ الصهٔف يفامليؼهْسٗ الذاالٔه

الظٔإٓالويؼٔ للِاٌامل لْ االعيمٕلإلىواْاطوفذامَهمذٚ إىلإضاس٘الْٔمٔ٘

ّ أّضهٔى ّ هذ  ٘ ٍهزِ   ىوهاٜ ً كهلتٗ ىظهل٘ أٌالذساطه ٕ االعهيو ذمٕمظهوف مه الظهٔآ

مْضْعايٓظوفذمٌْ

٘ الظهٔآ٘  ٌ الصهٔف ّننهت الظهعْدٓ٘ الصهٔف يفهيؼهش الها الذاالٔه الويؼهٔ  ّجلها

مظسؤّلٔ٘الظٔإٓ

ٕ االعهيو وَهْس سغلهاي إػلا يف  كلتٗ ّىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ يف     الظهعْدٓ٘ يفالظهٔآ

أّطاوُ
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طٔآ٘إراع٘ا سدٌيفالظٔإٓواالعيبعيْاٌ احلنٔذاٌعلٕذلنذسآضدساط٘  -2

 و 2012, ا سدٌ.,ا ّط الؼشلُامع٘االعيوكلٔ٘سطال٘ ماُظوت, منْرُا

ً الكؼهف الذساطه٘ اىل ٍزٍِذسى ٕ االعهيو ّا ه  عه ً املظهنْ  الظهٔآ ٘ اهيل مه دساطه

طٔآ٘إراع٘

ٙ الوعهشف إىلأٓءها ٍّذسى  ٚ عله ٘ ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ عه      مهذ ٘ مْاكله االراعه

٘ ليٓؤاُهاي  ٕ الق ها  يفالوينْٓه ً ا سدٌ يفالظهٔآ ٘ مه ٍهزا يف العهاملني ىةهش َُّه

 ّاملقابلهه٘اتطههولٔاٌاطههوفذمىكنهها املظههٕٔ،الْصههفٕاملههيَّّاطههوفذمى الق هها ،

ٕ الق ها  يفالعاملنيمًمًعٔي٘علٙاتطولٔاٌولقىٍٓٔهلا،كأدّاي الظهٔآ

القاٜننيمًعذدم مقابيياللآٍأُشٚٓٔىّاخلاي،ٕاحلكْمٓظوقُٔ ا سدٌيف

 .اّبشادلَ االراع٘علٙ

ٓلٕامً ىواّٜ, زلذ ممالذساطٍ٘زِإلُٔهْصلىمابنيّمً 

ٌ هْ عَها الااآلًاسأكٌشمًكاىىالظلْكٔ٘االًاسٌٗأ-1 ٛ املظهؤِلْ اتطهونا  ُهشا

ظٔآٔ٘ال  إراع٘اىل ال امّ

بذسُُ٘اٛيا سدٌيفالظٔآّٔ٘ا ىؼ ٘للنْ  الرتّّٓيفاالراع٘بشامّٔ٘ساعلٌأ-2

ّميكً موْط ٘،

باليؼهامم للقٔهاو هؼِٔعٔ٘،أّنءتٓ٘ساعلٔ٘ميَاك أهٌقٔفٔ٘الفاعلٍٔ٘زِهكٌٌْأ

٘ هْضهح أٌميكًاالراع٘بشامّإىلاليواّٜ أػاسيإر الظٔإٓ، املوهْسشٗ اخلهذماي ولٔعه

للظاٜحقذوهالابالوظَٔيي فعشُِّهأٌّميكًالظٔآٔ٘ا  املْيف

٘ الظهٔآ٘ ّه ْٓشالوينٔ٘بعيْاٌ:  الكشٓهعلذدمحْىٕدساط٘  -3 ٘  ،الصهٔشآّ دساطه

اجلضاٜش ُامع٘ الوظٔت،ّعلْوات وصادٓ٘العلْوكلٔ٘ يشاطى,  ٓال٘

٘ الظهٔآ٘ مكاى٘الذساط٘ اىل إبشاص ٍذسى اطهرتاهِٔٔاي يفظهٔإٓ  ّالهْعٕ ال الصهٔشآّ

 ٘ ٘ الوينٔه ٘ ات وصهادٓ ٘ بالظهٔآ٘ الوعشٓهف ّكهزل  , الْوئه مْاسدٍها ٍهه أّالصهٔشآّ

 .العاملٕالظٔإٓاليؼاممعًمُْضٗىةشٗ إع اّٛبالوالٕ,ّاصاٜصَا

  ُ ّ الذساطه٘  اهلعهى سقهذ  ّعلٔه ٕ املهيَ ٕ الْصهف ٙ باتعونهاد الؤلٔله ٕ الؤلٔهت  عله االٓصهاٜ

٘   ا صت عللللٔاىاي ٘ الَٔا مً اهيل ٍهزِ الذساطه الصهٔشآّ٘ مه  ا اهز    لظهٔآٔ٘ لو لٔقٔه

الذساط٘ يف ىَآوَا اىل عذٗ ىواّٜ مً بٔيَا ّهْصلىمبذٓي٘  يشاطى كٔال٘ للذساط٘,
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1-   ّ ٕ اتطهوٌناس هؼهِٔ  اتٍونهاو بهالْعٕ الظهٔإٓ  الوظهَٔيي كهت ّهقهذٓه ا له

٘ الوقلٔللصياعايّاتمؤاصايّا مًّاخلذماي ٙ  ذٓه صللهم ٍّهزا  كهامي، دّسِٓلعهم ٓوه

ا ُي اتطوٌناسبذّسِ

ٙ ّٓ٘ٔشاالصه الظٔآ٘علٙالرتكٔض -2 ٚ عله ْ تلكْىَها ّاملوْطه  القصهت املهذ نوها

٘ ّسيهادل لهاي مشكَّّتضهفن٘ اطهوٌناساي  إىل ٓ سسٔعه ٘ ٘ٔطهٔا ٘ بٔٝٔه اللهآٌني هَهه ّولٔعٔه

 طلّٔ٘الواسا ًشٓ٘املعا صٓاسٗيفّالشاغلني

  للبحث:الجانب التطبيقي
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 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

ٓلني اجلذّل أٌ مْضْعاي الظٔآ٘  ٌت ٓٔضا ٍاما ضهنً املْاضهٔ  ا اهشٚ الها هيؼهشٍا      

 ,  ٍّههزا ٓةَههشّهههذات يف صههلم اٍوناماهَهها ئههٍ هقههذس ىظههلوَا بههه    "آسههال",ُشٓههذٗ 

اٍونههاو اجلشٓههذٗ يف إبههشاص ا ىؼهه ٘ ّالفعالٔههاي ّا الههاس الظههٔآٔ٘ يف مذٓيهه٘ أبَهها ّمي قهه٘     

عظهههت ّالهههزٖ ٓوناػهههٙ مههه  اطهههرتاهِٔٔوَا يف ىؼهههش الهههْعٕ الظهههٔإٓ يف أّطهههامم ال هههين    

 ّال اللاي ّيف ا ٔ  الذساطٕ عامع٘ املل  االذ.
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

مْاضههٔ  الظههٔآ٘ هأاههز مظههآ٘ معوهه ٗ يف صههفٔاي ُشٓههذٗ "آسههال" بيظههل٘ ٌ أٓهه ص اجلههذّل 

, مما ٓذل علٙ املكاى٘ املنٔضٗ الها هونوه  بَها الظهٔآ٘ يف أّلْٓهاي الؤشٓهش       هقذس به

ف اجلشٓهذٗ املونٌله٘ يف ىؼهش الهْعٕ ّهشطهٔ  القهٔه الظهٔآٔ٘        ّاليؼش ّاملشهل ٘ بؤقٔا أٍذا

يف اللٔٝ٘ اجلامعٔ٘ جلامع٘ املله  االهذ ّيف أّطهامم دلونه  أبَها ّمي قه٘ عظهت ااصه٘ لهذٚ          

 الؼلان, ّأٓءا الرتّّٓ الظٔإٓ مما ٓذعه الوينٔ٘ الظٔآٔ٘ يف سبْ  املي ق٘ .

شٓهذٗ بيظهل٘   اجل  مظهآ٘ يف  علٙ أكه الا بذّسٍا زلذٍا هرتب  عيىاي االٍزا  اىل ُاىم  

٘  بغٔهه٘ اعيىههاي اتعونههاد الكههلت علههٙ اال  ٓههلنيممهها , %   ,حلصههْل علههٙ مههْاسد مادٓهه

ٌ الصٔٔف٘ هْص  دلاىا علٙ القشاٛ ,ًه ٓلَٔها مْضهْعاي ال هين ّال اللهاي بيظهل٘      أباعولاس 

ٌ ال للهه٘ أّللِنَههْس اجلههامعٕ  ٌ٘ اجلشٓههذٗ مَُْههّ ٍههزا ػههٕٛ مي قههٕ  , % هقههذس ن

, ممهها ٓهه ص % يف املشهلهه٘ الٌالٌهه٘ الصههْس بيظههل٘  ٓههأهٕكهه  ػههشضل٘ سٔههُ , ًههه أٓؼههكلٌْ 

اٍونامَا بيؼش الصْس الها هلها ههأًت كهلت علهٙ هشطهٔ  الٌقاسه٘ الظهٔآٔ٘ ّ ٔنَها ّهعنٔها           

 إدساكَا لذٚ وين اجلامع٘ ّالؼشاٜح اتُوناعٔ٘ ا اشٚ يف املي ق٘ ّااص٘ الؼان ميَا.
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 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

ا الهههاس  ٌهههت اليهههْ  الصهههٔفٕ ا كٌهههش اطهههوفذاما يف نشٓهههش املْاضهههٔ    ٌ أٓههه ص اجلهههذّل 

هقهذس  , ٓلَٔها الوقهاسٓش الصهٔفٔ٘ بيظهل٘     بيظهل٘ هقهذس بهه    "آسهال" الظٔآٔ٘ يف ُشٓهذٗ  

ٛ ٍزا اليهْ  الصهٔفٕ   %, أما "الشٓلْسهاْ" سقذ ُا, ٓلَٔا املقال بيظل٘ هقذس  %به
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

% ,مما ٓلني أٌ اجلشٓذٗ هعونهذ بؼهكت   % ,ّالؤقٔا بيظل٘ هقذس بهبيظل٘ هقذس به

أطاطههٕ علههٙ ا الههاس ّالوقههاسٓش ّاملقههاتي يف معاجلهه٘ املْضههْعاي املشهل هه٘ بالظهههٔآ٘ يف         

مي ق٘ عظت أكٌش مهً سيهٌْ الؤشٓهش ا اهشٚ مٌهت "الشٓلْسههاْ" ّالؤقٔها الصهٔفٕ ىةهشا          

مليٛمه٘ ٍهزِ ا ىهْا  يف الوعشٓههف باملعها  الظهٔآٔ٘ للني قه٘ ّإبشاصٍهها بؼهكت ُهزان لليههاٛ         

 الْعٕ الظٔإٓ داات اجلامع٘ ّااسَُا .  

29.42

19.2322.68

28.58
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 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

% ّاللٔٝٔههه٘ بيظهههل٘ هقهههذس بهههه    امهههاتي الرتسَٔٔههه٘ بيظهههل٘ هقهههذس بهههه   ٌ أٓههه ص اجلهههذّل  

 ""آسهال %  ذ أازي اٍوناما بالغا يف الوغ ٔاي الصٔفٔ٘ جلشٓذٗ %ّالٌقاسٔ٘ به

ممهها ٓوْاسهها مهه  الويههْ  اللٔٝههٕ ّالٌقههايف اللههزاٌ مئههضاٌ بؼههكت كههلت مذٓيهه٘ أبَهها ّمي قهه٘     

عظهت, ّباعولاسٍنها ميهٌيٌ عيصهشًٓ أطاطههٔني للرتّٓهّ ّاجلهزن الظهٔإٓ ّأٓءها تٍونههاو         

اجلشٓذٗ برتطٔ  القٔه الظٔآٔ٘ الرتسَٔٔ٘ لذٚ الؼلان يف اجلامعه٘ ّااسَُها بٔينها زلهذ أٌ     

%   ضلهظ باتٍونهاو الكهلت يف الوغ ٔهاي الصهٔفٔ٘      بيظل٘ هقذس بهامال الواسطلٕ 

 مقاسى٘ باماتي الظٔآٔ٘ ا اشٚ الظالف٘ الزكش.
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

ّ ٌ أٓههه ص اجلهههذّل  % ميٌهههت املَشُاىهههاي بيظهههل٘ هقهههذس بهههه موابعههه٘ ا ىؼههه ٘ الظهههٔآٔ٘ 

" ىةشا تٍونامَا بيؼش ا الهاس  "آسالاملءنٌْ ا كٌش بشّصا يف الوغ ٔاي الصٔفٔ٘ جلشٓذٗ 

ّموابعهه٘ احلشكهه٘ الظههٔآٔ٘ يف مذٓيهه٘ أبَهها ّمي قهه٘ عظههت ليؼههش الههْعٕ الظههٔإٓ لهههذٚ           

 أسُاٛ مذٓي٘ أبَها  ميظْبٕ ُامع٘ املل  االذ ّرلولف الؼشاٜح اتُوناعٔ٘ ااسْ اجلامع٘ يف

ّمي ق٘ عظت ااص٘ ّأىَا هعو  َُّ٘ طٔآٔ٘ جلنهاٍت الظهٔاح مهً دااهت ّاهاسْ املنلكه٘       

ّبؼههكت اههاي يف الع لهه٘ الصههٔفٔ٘ الهها هؼههَذ هيةههٔه رلولههف املَشُاىههاي ّالفعالٔهههاي          

الرتسَٔٔ٘ ّا ىؼ ٘ الظٔآٔ٘ , ّأٓءا زلذ أٌ مءامني الوعشٓف بهالويْ  اللٔٝهٕ بيظهل٘ هقهذس     

% هشس  مً إملاو الؼلان بالٌشاٛ الظٔإٓ لعظت ملا هلزِ املي قه٘ مهً ميهاظش ولٔعٔه٘     به

ايب٘ هؼِ  الظٔاح علهٙ صٓاسهَها ّكهزل  إبهشاص املعها  الٌقاسٔه٘ ّالواسطلٔه٘ اتًشٓه٘ بيظهل٘          

% ّهلٔههاٌ املؼههاسٓ  ّامليؼههيي الظههٔآٔ٘ املؼههٔذٗ يف املي قهه٘ لولٔههاٌ عياصههش      هقههذس بههه 

 إٓ الا هضاش بَا مذٓي٘ أبَا ّمي ق٘ عظت .اجلزن الظٔ
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 : شاٛٗ ّ نلٔت اجلذّل  

كاىههى ٓههْل   "آسههال" صههٔٔفٌ٘ الغاللٔهه٘ العةنههٙ مههً الصههْس امليؼههْسٗ يف    أٓةَههش اجلههذّل  

بَا ّمي قه٘ عظهت بيظهل٘ هقهذس     أاملَشُاىاي الرتسَٔٔ٘ ّالشمْص الٌقاسٔ٘ الا هضاش بَا مذٓي٘ 

ًه ٓأهٕ بعهذ رله  صهْس     , هقذس به بيظل٘ ّٓلَٔا صْس املياظش ال لٔعٔ٘ ,  به

, % بههه% ّصههْس امليؼههيي الظههٔآٔ٘  بهههًشٓهه٘  الؼفصههٔاي الواسطلٔهه٘ ّاملعهها  ا  

ٌ اجلشٓههذٗ هَههوه بؼههكت مكٌههف بعههش  الصههْس هكههٌْ مصههآل٘ للوغ ٔههاي     أٍّههزا ٓههلني 

ّ  الصههٔفٔ٘ ملْاضههٔ  الظههٔآ٘ بَههذف     اصهه٘ يف ا االعيمههٕالرتّٓههّ ىؼههش الههْعٕ الظههٔإٓ 

يف ٍهزا   اتطهوٌناس ُ الرتسَٔهٕ ّالٌقهايف لوؼهِٔ  الظهٔآ٘ الذاالٔه٘ ّاخلاسُٔه٘ ّهينٔه٘        ُٔاىل

 امال ات وصادٖ ااسْ الق ا  اليف ٕ يف املنلك٘ .

  البحثنتائج:
 ّمً بٔيَا  : ,اىل عذٗ ىواّٜ سٔم علٙ هظاؤتهُيف ىَآوُ لقذ هْصت اللٍٔ  

ْل الظههٔآ٘ يف مي قهه٘ عظههت أًيههاٛ االُههاصٗ     أٌ ُشٓههذٗ آسههال هصههذس عههذدا ااصهها ٓهه     -1

الصٔفٔ٘ لل ين ّال اللاي ّٓوضامً م  بذآ٘ املْطه الظهٔإٓ باملي قه٘ ممها ٓهلني اتٍونهاو      

الكههلت الههزٖ هْلٔههُ اطههرتاهِٔٔ٘ الصههٔٔف٘ ُّامعهه٘ امللهه  االههذ يف إوههاس سطههالوَا ّضههنً       

لكهه٘ ُّعلههَا مههً املي لقههاي   املظههسؤّلٔ٘ اتُوناعٔهه٘ للِامعهه٘ دعههه الوينٔهه٘ الظههٔآٔ٘ يف املن   

اجلٍْشٓ٘ الا هعونذ علَٔا يف ىؼهش الهْعٕ ّالفعهت الظهٔإٓ احلءهاسٖ لهذٚ ميظهْبَٔا ّيف        

ا ّطههامم اتُوناعٔهه٘ باملي قهه٘ إدساكهها ميَهها بأٍنٔهه٘ ٍههزا الق هها  احلٔههْٖ ممهها ٓظههاٍه يف    

 هؼكٔت ذلٔ  طٔإٓ طلٔه طلذو الوينٔ٘ يف عظت.

2-    ٙ ٓٔههض ٍههاو ضههنً املْاضههٔ  ا اههشٚ الهها هيؼههشٍا        أٌ مْاضههٔ   الظههٔآ٘ هرتبهه  علهه

" ّعهذدٍا اخلههاي ٓهْل الظهٔآ٘ مبي قه٘ عظههت ههذات يف صهلم اٍوناماهَهها       سهال صهٔٔف٘" آ 

,  ممهها ٓههلني اٍونامَهها بوغ ٔهه٘ ا ىؼهه ٘ ّالفعالٔههاي ّا الههاس ئههٍ هقههذس ىظههلوَا بههه

طهرتاهِٔٔوَا يف ىؼهش   الظٔآٔ٘ الا نذَ يف مذٓي٘ أبَا ّمي قه٘ عظهت, ٍّهزا ٓوْاسها مه  ا     
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باملنلك٘ العشبٔ٘  ؼش الْعٕ الظٔإٓىاجلامعٔ٘ يف  الصٔفدّس 
 الظعْدٓ٘ 
 

الههْعٕ الظههٔإٓ يف أّطههامم ال ههين ّال اللههاي ّيف ا ههٔ  الذساطههٕ عامعهه٘ امللهه  االههذ  

 ّباجلامعاي ا اشٚ ّيف ُيلاي امون  الظعْدٖ  .

ّعهذدٍا اخلههاي   سههالمْاضهٔ  الظهٔآ٘ هأاههز مظهآ٘ معوهه ٗ يف صهفٔاي ُشٓهذٗ آ     ٌ أ-2

مما ٓذل علٙ املكاى٘ املنٔضٗ الا هونوه   ْٓل الظٔآ٘ مبي ق٘ عظت بيظل٘ هقذس به

بَهها الظههٔآ٘ يف أّلْٓههاي الؤشٓههش ّاليؼههش يف اجلشٓههذٗ لؤقٔهها اطههرتاهِٔٔوَا يف الرتّٓههّ         

الظٔإٓ ملي ق٘ عظت ّهشطٔ  القهٔه الظهٔآٔ٘ ّىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ يف أّطهامم الؼهلان        

 عامع٘ املل  االذ مما ٓذعه الوينٔ٘ الظٔآٔ٘ باملي ق٘ .

ا الههاس  ٌههت اليههْ  الصههٔفٕ ا كٌههش اطههوفذاما يف نشٓههش املْاضههٔ  الظههٔآٔ٘ يف   ٌأ-3

, ٓلَٔها  " ّعذدٍا اخلاي ْٓل الظٔآ٘ مبي ق٘ عظت بيظل٘ هقذس بهه سالصٔٔف٘" آ

%, أمههها , ٓلَٔههها املقهههال بيظهههل٘ هقهههذس بهههه  %بهههههقهههذس الوقهههاسٓش الصهههٔفٔ٘ بيظهههل٘  

    ْ % , ّالؤقٔها بيظهل٘ هقهذس      الصهٔفٕ بيظهل٘ هقهذس بهه    "الشٓلْسهاْ" سقهذ ُهاٛ ٍهزا اليه

% , مما ٓلني أٌ الصٔٔف٘ هعونذ بؼكت أطاطٕ علهٙ ا الهاس ّالوقهاسٓش ّاملقهاتي يف     5.05به

معاجله٘ املْضهْعاي املشهل ه٘ بالظهٔآ٘ يف مي قه٘ عظهت أكٌهش مهً سيهٌْ الؤشٓهش ا اههشٚ           

ٍزِ ا ىْا  يف الوعشٓف باملعا  الظٔآٔ٘  مٌت" الشٓلْسهاْ " ّالؤقٔا الصٔفٕ ىةشا مليٛم٘

للني قهه٘ ّإبشاصٍهها بؼههكت ُههزان طلههذو عنلٔهه٘ ىؼههش الههْعٕ الظههٔإٓ لههذٚ الؼههلان يف           

 اجلامع٘ ّااسَُا.  

% ّالٌقاسٔه٘  % ّاللٔٝٔ٘ بيظل٘ هقذس به اماتي الرتسَٔٔ٘ بيظل٘ هقذس به ٌ أ-4

ّعهههذدٍا  آسهههال"اي الصهههٔفٔ٘ لصهههٔٔف٘" %   هههذ أاهههزي اٍونامههها بالغههها يف الوغ ٔهههن

اخلههاي ٓههْل الظههٔآ٘ مبي قهه٘ عظههت, ممهها ٓوْاسهها مهه  اجلاىههم الرتسَٔههٕ ّبههالويْ  اللٔٝههٕ      

ّالٌقهههايف اللهههزاٌ مئهههضاٌ بؼهههكت كهههلت مذٓيههه٘ أبَههها ّمي قههه٘ عظهههت باعولاسٍنههها ميهههٌيٌ   

عيصههشًٓ أطاطههٔني للِههزن الظههٔإٓ ّأٓءهها تٍونههاو الصههٔٔف٘ برتطههٔ  القههٔه الظههٔآٔ٘      

الرتسَٔٔ٘ لهذٚ ميظهْبٕ ُامعه٘ املله  االهذ ّلهذٚ رلولهف الؼهشاٜح اتُوناعٔه٘ مبذٓيه٘ أبَها            

 ّمي ق٘ عظت.

موابعه٘ ا ىؼهه ٘ الظههٔآٔ٘ ّاملَشُاىههاي ميٌههت املءههنٌْ ا كٌههش بههشّصا يف الوغ ٔههاي  ٌ أ-5

" ّعههذدٍا اخلههاي ٓههْل الظههٔآ٘ مبي قهه٘ عظههت بيظههل٘ هقههذس        سههال الصههٔفٔ٘ لصههٔٔف٘" آ 
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تٍونامَا بيؼش ا الاس ّموابع٘ احلشك٘ الظٔآٔ٘ يف مذٓي٘ أبَا ّمي قه٘   %  ىةشابه

عظت ااص٘ ّأىَا هعو  َُّ٘ طهٔآٔ٘ جلنهاٍت الظهٔاح مهً دااهت ّاهاسْ املنلكه٘ ّهؼهَذ         

هيةههٔه العذٓههذ مههً املَشُاىههاي ّالفعالٔههاي الرتسَٔٔهه٘ ّا ىؼهه ٘ الظههٔآٔ٘, ّٓلَٔهها مءههامني     

%  هضٓهذ مهً إدساا   شسهُ مي قه٘ عظهت بيظهل٘ هقهذس بهه       الوعشف بالويْ  اللٔٝهٕ الهزٖ هع  

الؼلان اجلامعٕ يف مي ق٘ عظت ملا هلا مً مياظش ولٔعٔ٘ ايب٘ ُهؼِ  الظٔاح علٙ صٓاسهَا 

% , ّهلٔهاٌ  , ّكزل  مءامني البشاص املعا  الٌقاسٔ٘ ّالواسطلٔ٘ ا ًشٓ٘ بيظل٘ هقذس بهه 

يف املي ق٘ البشاص عياصش اجلهزن الظهٔإٓ الها هضاهش      املؼاسٓ  ّامليؼيي الظٔآٔ٘ املؼٔذٗ

بَا مذٓي٘ أبَها ّمي قه٘ عظهت الها  له  امكاىهاي ولٔعٔه٘ ُّغشاسٔه٘ ًّقاسٔه٘ ُهذٓشٗ بهأٌ            

 هكٌْ َُّ٘ طٔآٔ٘ ّمْ عا ٍاما ليطوٌناس الظٔإٓ.  

" ّعههذدٍا اخلههاي ٓههْل الظههٔآ٘    سههالصههٔٔف٘" آمههً الصههْس امليؼههْسٗ يف    الكههٌتٌ أ-6

 كاىى ْٓلعظت مبي ق٘ 

بَا ّمي ق٘ عظهت بيظهل٘ هقهذس    أاملَشُاىاي الرتسَٔٔ٘ ّالشمْص الٌقاسٔ٘ الا هضاش بَا مذٓي٘  

ًه ٓأهٕ بعذ رل  صهْس   ,  هقذس به ّ ٓلَٔا صْس املياظش ال لٔعٔ٘ بيظل٘,  به

ٍّهزا  , % بهه ّصهْس امليؼهيي الظهٔآٔ٘    , % بهاتًشٓ٘  ّالٌقاسٔ٘ الواسطلٔ٘  املعا 

هكهٌْ مصهآل٘ للوغ ٔهاي    ممٔضٗ ملْى٘ ٌ اجلشٓذٗ هَوه بؼكت مكٌف بعش  صْس أٓلني 

ُ ٔهههّااصههه٘ يف ُاىل الظهههٔإّٓىؼهههش الهههْعٕ الصهههٔفٔ٘ ملْاضهههٔ  الظهههٔآ٘ بَهههذف الرتّٓهههّ 

الرتسَٔههٕ ّالٌقههايف لوؼههِٔ  الظههٔآ٘ الذاالٔهه٘ ّاخلاسُٔهه٘ ّهينٔهه٘ اتطههوٌناس يف ٍههزا امههال 

.الق ا  اليف ٕ يف املنلك٘ ات وصادٖ ااسْ

طهاٍنى يف ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ مبي قه٘ عظهت مهً اهيل الرتّٓهّ           سهال آأٌ صهٔٔف٘   -7

الظٔإٓ الزٖ هقهْو بهُ عه  املءهامني املَُْه٘ الها هيؼهشٍا مهً اهيل هغ ٔاهَها الصهٔفٔ٘            

سٔه٘  ملفولف ا ىؼ ٘ الظٔآٔ٘ مً مَشُاىاي ّسعالٔهاي لوينٔه٘ الظهٔآ٘ ّىؼهش أبعادٍها الٌقا     

 يف أّطامم امون  الظعْدٖ.

هعونهذ علهٙ االعهيو الظهٔإٓ كْطهٔل٘ ليؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ لهذٚ           سالآأٌ صٔٔف٘ -8 

مً ايل اهلا  اطرتاهِٔٔ٘ هشهكض علٙ ىؼش القٔه الظهٔآٔ٘   الؼلان يف أبَا ّمي ق٘ عظت

رلولهف  ّإبشاص عياصش اجلزن الظٔإٓ يف املي ق٘ مً ايل ا ٘ نشٓشٓ٘ هعونذ علٙ ىؼش 
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املءامني املشهل ٘ بالظهٔآ٘ يف صهفٔاهَا مه  إصهذاس عهذد اهاي مهً الصهٔٔف٘ ٓكهٌْ يف          

ػكت دلل٘ مشكضٗ ْٓل الظٔآ٘ يف عظت ٓهْص  يف االُهاصٗ الصهٔفٔ٘ لل هين ّال اللهاي      

 ّم  بذآ٘ املْطه الظٔإٓ مبي ق٘ عظت.  

ذٚ الؼهلان  أٌ صٔٔف٘ آسهال هظهاٍه بؼهكت بهاسص يف ىؼهش ّهشطهٔ  الهْعٕ الظهٔإٓ له         -9

الظعْدٖ مبي ق٘ عظت مً ايل مظاٍناهَا يف الوعشٓف باملؼاسٓ  املشهل ه٘ بالظهٔآ٘ الها    

ٓههوه هؼههٔٔذٍا يف املي قهه٘ ّهكٌٔههف إمكاىاهَهها لؤقٔهها الرتّٓههّ الظههٔإٓ ّهفعٔههت الوينٔهه٘     

 الظٔآٔ٘ باملي ق٘.

  توصيات البحث 
ي الصههٔفٔ٘ ملْاضههٔ    ٓههٍ صههٔٔف٘" آسههال" اجلامعٔهه٘ علههٙ الضٓههادٗ يف ِٓههه الوغ ٔهها       -1

الظههٔآ٘ للههذس  أكٌههش بعنلٔهه٘ الرتّٓههّ ّىؼههش الههْعٕ الظههٔإٓ مبي قهه٘ عظههت يف الْطهه         

 اجلامعٕ ّيف ُيلاي امون  الظعْدٖ.

ضشّسٗ اطوفذاو صٔٔف٘" آسال" ملفولف ا ىْا  الصٔفٔ٘ يف عنلٔهاي الوعهش  ملْاضهٔ     -2

" ّ"الؤقٔهها"  اللههزاٌ ٓعوهه اٌ الظهٔآ٘ ملعاجلوَهها بؼههكت ػههامت ّد ٔهها ّااصه٘" الشٓلْسهههاْ   

ىههْعني صههٔفٔني مئههضاٌ املعاجلهه٘ الصههٔفٔ٘ احلذٌٓهه٘ ملْاضههٔ  الظههٔآ٘ ّٓضٓههذاٌ يف هعنٔهها    

الههْعٕ الظههٔإٓ لههذٚ الؼههلان دااههت اجلامعهه٘ ّااسَُهها ّعههذو اتعونههاد سقهه  أّ بؼههكت      

 أطاطٕ سق  علٙ ا الاس ّالوقاسٓش ّاملقاتي.  

شبٔ٘ الظعْدٓ٘ بوغ ٔ٘ رلولف ا ىؼ ٘ ّالفعالٔهاي  ٍٓ الصٔف اجلامعٔ٘ باملنلك٘ الع-3

الظٔآٔ٘ يف سبْ  املنلك٘ ليؼش الٌقاس٘ الظٔآٔ٘ ّالْعٕ الظٔإٓ يف ا ٔ  اجلهامعٕ ملها   

 هلنا مً دّس ٍاو يف دعه َُْد املنلك٘ يف نقٔا الوينٔ٘ الظٔآٔ٘.

امم رلولهف ػهشاٜح   اتٍوناو بالصٔف اجلامعٔ٘ ّدعنَا مادٓا ّمعيْٓا ّهْصٓعَا يف أّطه -4

امون  ُّعلَا أداٗ لذعه الوينٔه٘ الظهٔآٔ٘ ىةهشا لهذّسٍا الفعهال يف ىؼهش الهْعٕ الظهٔإٓ         

 لذٚ الؼلان اجلامعٕ ّيف أّطامم امون  الظعْدٖ.
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 ـــصملخ
 

يف   يهدد  ابحثددىل ال ابتعددس  علدع التعددي ابطددعودإل مددت  داليت اإلعالعدداة  ابددي ، دو ععليددة ا  ددابية      وا ددلية     

حايت جنح اإلعالن يف ابتعحري عت زغحاة اجلعهوز املطتقحو  مت  اليت ابعص  علع عواطفه    لعظ احتياجا ه  حبيىل 

      اليت ابقحويت بداإلعالن   م بابتعداطم معده بدابتعحري عنده ضدلح ا       كون بديه زدة ابفعو املناضحة  ضواء  كان ذبك مت 

 اجياب ا.  

  كاد ابدزاضاة  ابحثوث  قت س علع  ثدس اإلعالعداة يف التعدي   د زادا اإلجيدابم يف ابتطدوير  ابعدسري     ثريادا يف         

ادر  ابطدلحياة   ابادواب     علع  فكاز ابنداع    اعيدة يايدة التعدي مدت       - حياع ا-ضلوك ابفسد   آثازاا ابطلحية 

جاعد  اإلعددالن  علدع  عده اددو املدتثكمم يف ابععليدة ابتحادبيددة  يف ابعدسري  اب لد   مددت            در    هلدر  اإلعالعداة   غرياددا  

  حبطد  قدز ده علدع ابنحدا  يف     اإلعالن حيىل قدز ه علع شيادة اب ل  علع ضلعة ما      وجيه التعي ال حيىل يسيد

 ذبك ابتوجيه.

املتلقم اإلجيابية  جتا  اإلعدالن   عدإ ا دابته اهلدد    ذبدك يحدد  مدت  داليت ابتفاعدو اجلعدااريإل معده             ان زدة فعو 

 يف التعدددي ابطددعودإل  ابددرإل ادددو كتعددي اضددتهالكم يف املقددام ان يت  كدددان مددت املعكددت  ن  كدددون           دد ثس  بدده ذا ي ددا.   

 طسحها ابتطويقم  ا ا  ن ثقافة ارا التعي   قيعه  اإلعالعاة   ضي مد ى يف بنائها ابّدعائم    ك س  نويع ا  جس ة يف

 ددد لل بيكددون متوافقعددا معهددا   زذددا ي ددح اددرا ابقددويت يف كددو اإلعالعدداة  يف ثتلدد  التععدداة. اذ ان ثقافددة  إل             

 كتعي ام ابي  تم دزاضتها   بعا  عند  رباء   اععم اإلعالعاة  قحو ابحدء يف  ضعها    نفيراا.

بسؤيددة عكطديةه  ادم  ن اإلعالعدداة  عكدظ ثقافددة التعدي    دتلعظ حاجا دده    ا  د ثس فيدده         بحثدىل ء ابدربك كدان بنددا  

حتع  ان مل ُيطتحعد ابت ثس ابرا م ابفسدإل  ابرإل يق   زاء ابطدلوك ابعكطدم بابتوا دو مدي اإلعدالن   غدػله حيدص ا يف        

 ضعري  عاطفة املتلقم.  

بعد  جواعد    ا بلحعهوز املتلقم   عليده فنعده نكنندا ابوقدو  علدع        ال ة ابقويت: ان يف كو اعالن   فعا      ػسحيع

ثقافدة التعددي  مكوعا دده ابنفطددية  ابعاطفيددة  مدت  دداليت ابقددساءة ابواعيددة بفعالعدداة ابدي  طددتهدفه   ابددي غابح ددا مددا     

وقو  علدع   انا يت كد بنا ارا ابقويت عند اب . تاعت زضائو مدز ضة جيد ا   مف لة علع اجلطد اجلعااريإل املعإ

 ابتحايت يف ابسضائو اإلعالعية بكو بلد علع حدة   بكو جػسافيا بػكو مطتقو   بكو معتقد ذا يتناض  معه. 

  يعدسري ابحثدىل ب الثدة كدا اة بفعالعداة يف      يف املعلكدة ابعسبيدة ابطدعودية     يف ضحيو   كيد     اثحداة ادر  لابسؤيدةل   

 غ  ن ثتلفة ام: 

غ  ن ابتعليم.

ية.  ابػ  ن ابوطن

 غ  ن املس ة.    

حما بددة بلوقددو  عنددد اب ددوز اإلعالعيددة   ابسضددائو ابددي  تاددعنها    عددرب عددت        نكددت ابقددويت: ان اددرا ابحثددىل يعتددرب  

يقد   ادر  اإلعالعداة    يف لتعي ابطدعودإل   قيعده.   ثقافة ا بع  جواع فهم  ابي   و بنا ال حيا نا  احتياجا نا  

 -التعددي  مددت  دداليت عينددة اإلعالعدداة ابددي و اضتعساضددها  مناقػددتها    اددرا عنددد عوامددو مػددعكة جتعددي    ابحثددىل

كوعهددا   ددابل   تبػدد  ابن ددس عدد  -كوعهددا ناددم ابػددسكاة    ك ساددا  وا ددلعا مددي ابندداع عددت طسيددر اإلعالعدداة       

  م      ه.  اهلد 

 املطدد  بياة حبيددىل يددتم  ديددد ابػددس     فعالعدداة   ا بددد  ن  كددون اندداك ضددواب  قاعوعيددة ب  مددت عتددائخ ابحثددىل   عدده  

بني  شاز دم اإلعدالم  ابتحدازة  اي دة        ا ة   ن ابقواعني املععويت بها يف املعلكة    ديد ا املع حة عليه   علع ُم لقيه

ابسمسيدة   ا  ساعدم   دوز اإلعدالن   دوز ا كدحري ا.  مدت ابنتدائخ         اإلعالم املسئم  املطعوع  ابحلدياة  غرياا مدت اجلهداة   

   يا ا   ن ابػدسحية ا اجتعاعيدة املهتعدة باإلعالعداة ادم غدسحية كدحرية    طدت يي ابتد ثري          ابي خيلص ابيها ابحثىل

 ندا يت  ذاة   بويدة   تع دو يف    اعيدة  علع جنا      فػو اإلعالن. كعا ا اح مت  اليت  ليو عتائخ اإلعالن   ن اناك 

.ابساش د ز املس ة ابطعودية يف التعي  او ما يعإاملس ة يف اإلعالعاة  
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 املقدم :

ْ،  ظنتدذ اا سطنالَ    اإلعالن ٍؤحش ًٍتأحش باجملتمع. ًهٌ فنٌّ  ٍقنٌع ع نٓ ةشانْ امع ٌ ن     

التؼٌٍق ًالتظٌٍق، ًٍأةُ بفكشّ عمَقْ طبتـشّ. ًٍعترب التنأح   نٌّ امٌاكنَع النا سحناسج      

اهتماع الباصخني يف طبت ف التدــاج، ًخباؿْ عننذ دساطنْ اإلعالنناج. ًٍتفنق البناصخٌن      

ت قنُ،  يف صبال االةـال ع ٓ سّن الذًس الزِ ٍؤدٍى اإلعنالن، منانا ٍكنٌن يف التنأح  ع نٓ ام     

 خ منا ٍتفنق امدتـنٌن ع نٓ سن ازبموننٌس امظنتوذن بناإلعالن ٍظنتزَ  للعالنناج ال ـننَقْ         

 بى، سً القشٍبْ  ٌّ حقافتى.

ًمبننا سن اجملتمعنناج ربت ننف  ننٌّ صَنند ةشةَنن  القننَ ، فنن ن البنناصخني يف ػننأن اإلعننالن     

ٍتٌقعنننٌن بنننأن هنننزا االتنننتالن يف اجملتمعننناج ٍننننعكع ع نننٓ منعالنننناةو ، ًيف  لنننا َنوا.    

ًبؼكل سكخنش ذبذٍنذاا، نناقؽ الع منإ، ًقناسنٌا ًرنٌي التبناٌٍّ يف اطنتدذاع الننذإاج، سً          

. ع ننٓ 2)( 1ةٌظَنف القننَ  يف اإلعننالن، مبننا ٍتماػننٓ  ننع االتتالفنناج الخقافَننْ بننني الننذًل  

طنبَل امخنال; ال ٍقتـننش ةنأح  اإلعنالن ع ننٓ ازبمونٌس امظنتوذن فقنن ، لكننى سؿنب  ٍ عنن          

ًاالرتمنناعُ، ًصتننٓ الظَاطننُ، بننل َننل اسبننشاق االقتـننادِ، ًالخقننايف،دًساا بنناسصاا يف ةفع

سؿب  ٍؤحش ع ٓ مسعْ امؤطظْ امع نْ سٍلاا. منال سن الشسِ العاع بناج يف  قذ نْ امنؤحشٌٍّ ع نٓ     

 ظباح اإلعالن، سً فؼ ى يف منٍـال الفكشّ، سً الٌؿٌل منىل اهلذن. 

   ٔ الن ٍتنأحش بخقافنْ اجملتمنع    ةنربص، ًلنٌ بؼنكل سقنل،  ظنألْ سن اإلعن      ً نٌّ ناصَنْ ستنش

الننزِ طاهبننى، منال سن هننزا النننٌح  ننٌّ البضننٌذ ني بننزو البنناصخني بننالقٌّ نفظننوا، الننا            

ميت كوننا التنننأح ، ًرلنننس لعنننذّ سطننباو،  نونننا; سن هنننزي امظنننألْ ةعتننرب  نننٌّ امٌاكنننَع  ننن     

ْ العمٌ َْ، كٌنوا ةعتمذ يف الذسرنْ اوًىل ع نٓ تـٌؿنَْ اجملتمعناج، ًيف الذسرنْ الخانَن      

 ةشةب  بتؼابس سهشان طبت فْ.

هزا البضد طَناقؽ اإلعنالن لنَع  نٌّ الناصَنْ التأح ٍنْ النا ميت كونا، ًلكنٌّ  نٌّ          

الناصَْ العكظَْ، فوٌ طَضاًل اإلرابْ عنٌّ الظنؤال:  نا النزِ ميكنننا فومنى، سً  عشفتنى        

 عٌّ اجملتمع الظعٌدِ،  ٌّ تالل اإلعالناج الا ٍّط ع ع َوا هزا اجملتمع؟  

ٍعتنرب اإلعالنناج ًحناٖق ةاسطَنْ، ًهنؤالٕ هن  امؤستنٌن، النزٌٍّ ٍن نشًن منىل          هناق  ٌّ 

اإلعالناج ع ٓ سنوا  شآّ صقَقَْ ل ضَاّ، ًٍشًنوا نٌعاا  ٌّ التاسٍخ احملفٌس، الزِ  ٌّ تاللنى  

ٍننت  اإلتبنناس عننٌّ اوصننذاذ التاسطَننْ. ًيف هننزا الظننَا ، هلنن  سسِ  اٍننْ يف االطننتذالل ع ننٓ      
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منرا فقننذج اَننع ا حنناس التاسطَننْ، نظننتطَع  ننٌّ   ٍقٌلننٌن: "ن. فونن  الـننفْ التاسطَننْ للعننال 

 .(3)تالل اإلعالناج منعادّ كتابْ ةاسٍخ ص اننا، ًبؼكل كا ل"

الظننؤال امطننشًح، يف هننزا البضنند، ٍدننٌق يف الننذًس الخقننايف للعننالن، ًلننَع يف دًس  

كننُ فَننى اإلعننالن التظننٌٍقُ. فالخقافننْ هننُ امكننان الشصنن ، ًالفلننإ اوسصنن ، الننزِ    

ـاننا عننٌّ راةننى، ًٍقننٌع بتعشٍننف القننَ  ًالتعننب  عنوننا، ًةعشٍننف  فنناهَ  اشبنن          اجملتمننع قـ

 ًالؼش، ًاوتال  ًنقَلوا.

يف صبتمعاةنا، ةونَمٌّ القـنف الناانْ عنٌّ اإلعالنناج ع نٓ امظناصاج الخقافَنْ. ًمنرا         

 ً الظننؤال كننان البؼننش سًاّ قـننف، فنن ن دساطننْ اإلعننالن ربتننرب ا لَننْ الشَٖظننْ جملتمعاةنننا. 

اوؿ  الزِ ب  هشصى  ٌّ هزا امن ٌس لَع;  ا امنتزاج النا ةبَعونا اإلعالنناج؟ ًلكنٌّ     

الظؤال هنٌ:  نا القـنف النا ٍنذًس صٌهلنا اإلعنالن، عمنا هنٌ  ون  يف العناني،  نٌّ صٌلننا،              

ًصٌل كَفَْ التـشن، ً ا هٌ ت  ًػش؟. يف الٌاقع، مننى الظؤال عنٌّ القنَ ، النا ةربصهنا     

 (4)طتمشاس. بااإلعالناج 

 
 مشكلة البحث: 

هذن اإلعالن اوًل هٌ التأح ، ً ٌّ سرل سن ٍتضقق هزا التأح ، ال بذ  نٌّ بنزل رونذ ربناس     

لفوننن  ازبمونننٌس امظنننتوذن،  نننٌّ سرنننل ةدنننَ  طننن ٌكى ًعاداةنننى، سً قشاسةنننى الفكشٍنننْ، سً  

ازبمونٌس،  الؼشاَْٖ. ًظباح سِ ػشكْ، سً مح ْ منعالنَْ، ٍعتمذ يف العادّ ع ٓ التٌاؿل  ع 

ًلكٌّ س    الذساطاج ةقف عنذ ظباح اسبم ْ، سً  ذٔ ةأح ها. ً ٌّ هنا ذبذدج  ؼنك ْ  

البضد يف ةظاؤالج عما بعذ اسبم ْ، ًعما ةقٌلى اسبمالج،  ٌّ تالل الشطاٖل عٌّ اجملتمع 

الزِ متخ ى، يف ضباًلْ ل تعشن ع ٓ صقَقْ اجملتمع الظعٌدِ، ًاصتَاراةنى، ًسًلٌٍاةنى،  نٌّ    

 س، ًالشطاٖل، ً ٌّ تالل التفاعل يف عـش التٌاؿل االرتماعُ سٍلاا. تالل الـٌ

 

 أهداف البحث:
  ْنٌّ تنالل الن نش     ، مزتمع الظعٌدِبعض ازبٌان  الخقافَْ ًالقَمَْ لفو  ً عشف 

يف اإلعالناج.
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 التاسطَْ للعالناج الظعٌدٍْ. اجالـف  عشفْ بعض

  الظعٌدِ.بَان الذًس الخقايف ًالقَمُ للعالن يف اجملتمع

 .فت  اجملال ًاطعاا س اع البضٌذ صٌل اإلعالناج

 .الٌقٌن ع ٓ اصتَاراج اجملتمع الظعٌدِ  ٌّ تالل اإلعالناج

أهمية البحث: 
ن نننشا حملذًدٍنننْ الذساطننناج اوكادميَنننْ، النننا سرشٍنننث يف اجملتمنننع الظنننعٌدِ صنننٌل ع ننن     

طتقـنإ. ًةنط نق سهمَنْ    االةـال، ف ن هزا اجملال ٍبقٓ حبارنْ منىل  ضٍنذ  نٌّ الذساطنْ ًاال    

هزي الذساطْ  ٌّ سهمَْ امناهس الكَفَْ، ل ٌؿٌل منىل فون  سعمنق لٌاقنع اجملتمنع الظنعٌدِ.       

حبظنن  ع مننُ، ًبنننإ ع ننٓ نتنناٖس      -ًلعننل سهنن   ننا ميَضهننا عننذع ًرننٌد دساطنناج طننابقْ       

كانث قذ ةناًلث اإلعالن ًاجملتمع  ٌّ الناصَنْ   -االطتقشإ الذساطُ الزِ سرشٍتى بنفظُ

كظننَْ يف الننذًل العشبَننْ، ًسعنني بالناصَننْ العكظننَْ; الٌقننٌن ع ننٓ ًاقننع اجملتمننع  ننٌّ    الع

 تالل دساطْ اإلعالناج فَى. 

 منهجية البحث:
 ًّسّد اةفاع  ن  سصنذحث نتناٖس، النا   الًرب نف منىل ذب َنل    ةقنٌع ع نٓ حبند املنمٌن،    الذساطْ 

الهتمنناع الباصنند  فعننل يف اجملتمننع الظننعٌدِ، ًةفظنن ها، بدننشىل الٌؿننٌل منىل اطننتنتاراج    

سً املنمٌن   الٌاكن ، احملتنٌٔ   فالبضند ٍـنف   بالٌاقع، ًًؿفى، ًسبطى بال ٌاهش اوتشٔ.

 نننٌّ امعنننانُ تنننٌٔ احمليف   نننا ًسدكتؼنننان ، الاا  ٌكنننٌعًّل منننادّ اإلعال َنننْ ًؿنننف  امباػنننش

ذب َنننل  ًالشطننناٖل، لعنننذد ضبنننّذد  نننٌّ اإلعالنننناج، يف ص نننٌّ ضبنننّذد سٍلانننا. ًقنننذ   اتتَننناس   

رلنننس مالٕ تنننى س نننشاىل الذساطنننْ يف ذب َنننل امنننادّ اإلعال َنننْ لـنننٌسّ اجملتمنننع   ً ،املنننمٌن

 الظعٌدِ.   

ٓ  ًيف البضد ٍت  عشىل اإلعالناج، ًالٌقنٌن ع نٓ سدّ فعنل اجملتمنع دباهونا،        ًالٌقنٌن ع ن

، حبَنند ةننأةُ صا  ننْ حقافتننى، سً   سن اجملتمننع هننٌ الننزِ ٍننتضك  فَوننا ػننك  ا، ً لننمٌناا     

 ذٍنَْ، ًاالرتماعَْ، كما ٍنبدُ. ناطبْ هلا، ً شاعَْ قَمى ال
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 نتناٖس، النا ةظنتوذن اإلعالنناج،     الكَفنُ ل تض َنل  الً ةقٌع ع ٓ حبد املمٌن،الذساطْ 

ِ   ،تفاعننلل ازباربننْ ، ًةفظنن ها، بدننشىل الٌؿننٌل منىل   دباهوننا ًسدّ فعننل اجملتمننع الظننعٌد

 اطتنتاراج الهتماع الباصد بالٌاقع، ًًؿفى، ًسبطى بال ٌاهش اوتشٔ.

 

 دراسة:عينة ال
 صبمٌعْ  ٌّ اإلعالناج ةنلٌِ ذبث حالحْ صباالج، هُ: 

.منعالناج ربف ػؤًن التع َ  -

منعالناج الٌَع الٌهي. -

منعالناج قَادّ امشسّ ل ظَاسّ. -

  اتَننناس هنننزي اجملننناالج ون التع نننَ  ٍنننؤحش ع نننٓ  ظنننتقبل اجملتمعننناج ًميخنننل قنننَ  اجملتمنننع  

شٍنْ التاسطَنْ ًاسباكنش ً ظنتقبل النٌهٌّ      ًن ا ى، بَنما منعالناج الٌَع الٌهي ة دف الن 

بنأه  العناؿننش النا ٍننشةب  بونا امننٌاهٌّ الظنعٌدِ، ًستنن ا  امنشسّ متخننل نـنف اجملتمننع ً ننع       

هنننناق ةدننن اج ًاكنننضْ ًتاؿنننْ فَمنننا طنننف امنننشسّ     2030التطنننٌساج االرتماعَنننْ ًسؤٍنننْ  

 الظعٌدٍْ.  

ًّنا،  حالذ ػشكاج، ميكٌّ اعتباسها  ٌّ الؼشكاج  اإلعالناج، ربفًهزي  الشاٖذّ منعالن

 هزي الؼشكاج هُ: .ًالا ذبتل  ظاصْ   ضٌظْ، يف الظٌ  التزاسِ الظعٌدِ

 

ػشكْ رشٍش. 

،  اٍظرتً بَتضا.  ػشكْ بَبظُ كٌال 

.،النذ سًفش،لكضغ، بشرش كنسػشكْ سًدِ 

 

مفهوم اإلعالن 
 اإلعالن مبفوٌ نى اسبنذٍد ةشرنع سؿنٌلى ل قنشن التاطنع عؼنش. ًيف كنل  شص نْ  نٌّ  شاصنل           

ةطٌسي ٍعرب عٌّ امشص ْ الا ٍعَؼوا، ففُ العـنٌس القذمينْ النقنٌؾ امٌرنٌدّ ع نٓ ازبنذسان       

كاوهشا ننناج ةع نننٌّ عنننٌّ اسبلننناسّ الفشعٌنَنننْ ً نننع التطنننٌس التكنٌلنننٌرُ صتنننٓ ال قطننناج  
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امٌرننٌدّ ع ننٓ ةطبَننق "طننناو ػنناج" ٍعننرب عننٌّ اجملتمننع الننزِ نعَؼننى بكننل ظشًفننى البََٗننْ       

 ًالخقافَْ.

مطشصنْ  نٌّ قبنل البناصخني، ًلكنٌّ مبنا سن اإلعنالن ٍعتنرب عم َنْ اةـنالَْ           ةعذدج التعاسٍف ا

فوزا ٍؤكذ بأن ال ةنتوُ بتٌؿَل الشطالْ ل زموٌس، بل اوه  سن ٍقتنع ًٍعمل مبا رنإج بنى   

 الشطالْ.

التعشٍف امتفق ع َنى بنني امدتـنني هنٌ  نا رنإج بنى اعَنْ التظنٌٍق او شٍكَنْ "اإلعنالن            

ٍ  اوفكاس سً الظ ع سً اشبذ اج بٌاططْ روْ  ع ٌ نْ  قابنل سرنش    ًطَ ْ    ػدـَْ لتقذ

  ذفٌح" 

ٍعننشن  َ ننٌدِ العننضًصِ اإلعننالن "نؼننال لالةـننال الالػدـننُ، التفنناع ُ ًالالةفنناع ُ،       

مياسغ سبظاو  ع ٌّ بعَنى  قابل مثٌّ  ع ٌع، ورل نقل سطنالْ عنرب ًطناٖ  اةـنال طبتناسّ      

( 5)   كظبا را قَمْ بالنظبْ هلزا امع ٌّ" منىل اوٌس  ظتوذن بدَْ اطتخاسّ فعل ب 

 
 الدراسات السابقة:

امظنتوذن.  ، ةوذن منىل ة بَْ اصتَارناج ًس بناج اوٌسهنا    اإلعالناج، حبظ  

ًعنذ ا ةأةُ الؼشكاج، سً امؤطظاج، سً اوفشاد، بن عالن  نا، فن نو  ٍشكنضًن فَنى       (6)

توذن، فتؤحش يف ة س العٌاهنف، ًةعكنع   ع ٓ ازبان  العاهفُ ازبارو لذٔ ازبموٌس امظ

 ٌرٌداج اجملتمع، بَنما ال ٍكٌن هلا سِ ةأح  ع ٓ اجملتمع نفظى. ًمنرا كان لكل صبتمنع  

حقافننْ ةننؤحش يف سرًا  سفننشادي ًةفلننَالةى، فنن ن امع نننني ٍشكننضًن ع ننٓ الزاٖقننْ اجملتمعَننْ،     

قذ ٌنوا ل مظنتو كني يف  ًازبٌان  الخقافَْ، الا ةتناط   ع  نتزاةو ، ًةذع  قبٌهلا، ًٍ

. ةؼنشح ن شٍناج اإلعنالن  نذٔ فعالَنْ اإلعنالن،  نٌّ صَند التنأح  ع نٓ           (7)ضباًلْ زبزبو  

اوػداق، يف اإلعزاو مبنتزاج  عَنْ، ًاطتدذا وا. ًةناقؽ هزي الذساطْ كَف سن سحش 

ٌّس اإلعالننناج    مزتمننع، ال بتأح هننا ع َننى،  ننٌّ تننالل اطننتدذاع   لاإلعالننناج ٍكننٌن يف ةـنن

ٌّس يف ًطنناٖل اإلعننالع، ًاطننتدذاع الن شٍننْ الٌاقعَننْ للعننالن، ًطننضش ن شٍننْ     ن  شٍننْ التـنن

امعنٓ.  

ةنف ن شٍْ ةـٌٍش ًطاٖل اإلعالع ع ٓ سن الناغ ه  الزٌٍّ ٍلعٌن، ًٍفظشًن، ً تف ٌن 

. عالًّ ع ٓ رلس، ةنزه  الن شٍنْ منىل سن امعننٓ امدنشاد     (8) بامعنٓ الزِ ةـٌسي ًطَ ْ منعالع
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ن  ٌرٌد  ظبق ا لذٔ الناغ، ًسن  ومْ اإلعالن ةكٌن بشب  رلس امعنٓ بناحملتٌٔ  يف اإلعال

امعشًىل يف ًطاٖل اإلعالع. منن  ومْ  ـممُ اإلعالنناج ةكنٌن يف ؿنَا ْ سطناٖل ميكنٌّ      

ةفظنن ها  ننٌّ قمبننل  ظننتو كُ احملتننٌٔ. ًمنرا كننان اإلعننالن ال ٍعكننع  عتقننذاج ازبموننٌس   

    ْ بامٌكننٌح. ع ننٓ طننبَل امخننال; منرا كننان اإلعننالن       امفننرتىل اطننتوذافدى، فوننٌ  نن  رِ ؿنن 

ٍظتوذن صبتمعانا  ظنَضًَّا، ًٍنذافع عنٌّ  عتقنذاج منطنال َْ، فن ن ازبمونٌس لنٌّ ميَنل منلَنى،            

ًُكع ور ى.   ًبالتالُ ف ٌّ ٍ يب الدشىل الزِ 

ًةظننتمش ن شٍننْ ةـننٌٍش الٌطنن  اإلعال ننُ يف التمظننس بننأن احملتننٌٔ اإلعال ننُ، بنن  سن         

ًهنننزا ٍعننني سن احملتنننٌٔ  بن شٍنننْ،ازبمونننٌس امظنننتوذن  شةبط نننا ٍكنننٌن ةفظننن ي  نننٌّ قبنننل 

اإلعال ُ الدا ض ميكٌّ سن ٍُظإ فومى  ٌّ قبنل رلنس ازبمونٌس، فَنتونُ منىل منسطنال سطنالْ       

 تاهْٗ، ةكٌن طبباا كافَاا لفؼ ى.

لننزلس، بنن  سن ةعكننع اإلعالننناج  ننا ميخ ننى الننناغ سكخننش  ننٌّ ةأح هننا ع ننٓ  عتقننذاةو .     

قعَْ للعالن اسبزْ القاٖ نْ: منن اإلعالنناج ةعكنع  نا هنٌ  ٌرنٌد لنذٔ        ًةذع  الن شٍْ الٌا

اجملتمننع، سكخننش ؤننا ةننؤحش فَننى. ًٍننشٔ امؤٍننذًن هلننزي الن شٍننْ سن اإلعالننناج ال ميكننٌّ سن      

 ْ . فون  ٍنزهبٌن منىل القنٌل: منن    (9) ةكٌن نارضْ منال منرا   ةلمَنوا امعنٓ امقـٌد يف ن شٍن

تكا ننل  ننع البَٗنناج، ًًطنناٖل اإلعننالع اوتننشٔ، الننا   اإلعالننناج النارضننْ هننُ ة ننس الننا ة 

دبزو الناغ بالكا ل. فالنناغ  نذ نٌن ع نٓ ًطناٖل اإلعنالع، وننى، بالنظنبْ لعنذد كنب           

 نننٌّ النننناغ، ال ميكنننٌّ سن مينننش ٍنننٌع ًاصنننذ، دًن النننذتٌل منىل صظننناباج ًطننناٖل اإلعنننالع      

ادّ  ننٌّ ن شٍننْ االرتماعَننْ اشباؿننْ بونن ، ً ننٌّ هنننا ٍكننٌن الننذتٌل منىل عننٌاهفو ، لالطننتف 

اإلحاسّ ًالتطٌٍع، عٌّ هشٍق د س  نتزاةو ، سً تذ اةو   ع ا  اسبَاّ امٌرٌد، ًرلس  نٌّ  

 . ()ػأنى سن ٍظتوٌِ امظتدذ ني 

منن ل بَٗنننْ ةنننأح اا ع نننٓ آسإ النننناغ. ًهلنننزا الظنننب  ةنننذع  هنننزي الن شٍنننْ اسبزنننْ القاٖ نننْ: منن   

هنزا ةتالقنٓ ن شٍنْ ةنأح  البَٗنْ  نع       اإلعالناج ةعكع اجملتمع سكخش ؤنا ةنؤحش ع َنى، ًيف    

ن شٍْ طضش  عنٓ اإلعالن سٍلاا يف نفظوا، الا ةقٌل: منن اإلعالناج ةعكع  ا هٌ  ٌرٌد 

يف اجملتمنع سكخننش ؤنا ةننؤحش ع نٓ اجملتمننع. ًةنشٔ هننزي الن شٍنْ سن  ومننْ اإلعالنناج ةرتكننض       

 شٍنْ يف القنٌل:   . ًميلنُ  ؤٍنذً هنزي الن   ()صٌل كّخ امنتزاج راج امعنٓ ل مظتو كني 

منن اإلعالننناج ةوننذن منىل التننأح  ع ننٓ امعتقننذاج اوطاطننَْ ل زموننٌس امظننتوذن. كمننا سن        
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اإلعالن رضٕ صقَقُ  ٌّ حقافْ اجملتمع، ونى ال بّذ سن ٍقٌع ع ٓ القَ ، الا ٍعتربها اجملتمع 

  ومْ بالنظبْ لى. 

زو هننزي ازبمعَنناج ًلننذٔ اإلعالننناج قننذسّ ع ننٓ دفننع الننناغ شب ننق اعَنناج ااعَننْ. ًدبنن   

ٕاا ال ٍتزضس  ٌّ صَاةو   . ًهزا ٍفظش منارا  ()الناغ منىل  نتزاج  عَنْ، ًبالتالُ ةـب  رض

ٍؼاس منلَوا باطن  الظنضش. هنناق بعنض اوػنداق اموًٌطنني بعال ناج دباسٍنْ  نٌّ امنتزناج           

حبَنند ال ٍظننتطَعٌن االطننتدنإ عننٌّ ػننشإ سِ عال ننْ دباسٍننْ  عَنننْ. ًلعننل الظننب  ًسإ رلننس   

 ٍكمٌّ يف ةكشٍع التفك  الظضشِ الزِ سحاسي امع نٌن.

ًلتضقَق التفك  الظضشِ، ب  ع ٓ امع نني سن ٍكٌنٌا رناربني ل مظنتو كني. ًميكنٌّ    

ذبقَننق هننزا ازبننزو  ننٌّ تننالل عننشىل امنتزنناج كننمٌّ امعنننٓ الننزِ ٍظننتوٌِ امظننتو كني.   

 ًعننَو  الننذات ُ ٍننت  ًرلننس ٍعنني سن اوفكنناس امتذاًلننْ بننني اوػننداق، ًالننا ةتؼننّكل يف 

 (ً نتس ك نٌّ  نٌّ بناج ً نٌك رُ ًػن ٍف )      ةلمَنوا يف اإلعالناج زبزو انتباهو . 

بنننأن عنننشىل هنننزا امفونننٌع ٍنننؤحش ع نننٓ القنننَ  ًامعتقنننذاج اوطاطنننَْ ل فنننشاد، ؤنننا بعنننل      

ٕاا ال ٍتزضس  ٌّ العال ْ التزاسٍْ. ً ٌّ هزا امنط ق، ف ن اإلعالنناج ةعكنع    امظتو كني رض

 ٌرٌد يف اجملتمع، ًهُ يف الٌقث نفظى، ال ةعكع الظَطشّ ع ٓ الناغ، بقنذس  نا    ا هٌ 

 ةعمل ع ٓ عكع حقافتو .

سن اإلعالنناج ةعكنع االدباهناج االرتماعَنْ. ًكنُ ةكنٌن بالنظنبْ         (اهن ًن )  ًةشٔ

هلنننن  راج ؿننننن ْ بامظنننننتو كني، ف نونننننا ال بنننننذ ًسن ةتبننننننٓ اوانننننال، ًاوصٍنننننإ، ًاورًا   

عاؿننشّ. كمننا ةننشٔ بننأن ة ننس االدباهنناج  خننل ًطنناٖل اإلعننالع االرتماعَننْ،    ًالتفلننَالج ام

ًالتكنٌلٌرَا، ةظتدذع ع ٓ نطا  ًاطع  ٌّ قبل امع نني، ون اجملتمنع ٍظنتدذ وا كنخ اا.    

سداّ منعننالن سَٖظننْ، بظننب  ػننوشةوا بننني     ع ننٓ طننبَل امخننال; سؿننبضث  نـننْ    

، فنن ن  هنن ًن زو امظننتو كني. ًًفق ننا ال  اوفننشاد، ًهلننزا الظننب  ٍظننتدذ وا امع نننٌن زبنن     

اإلعالناج ةظو  سٍلاا يف ةؼكَل اجملتمع، ونوا ةؤحش ع ٓ هشٍقْ ةفك  الناغ فَنى. ع نٓ   

طننبَل امخننال; كننان هننناق العذٍننذ  ننٌّ اإلعالننناج عننٌّ فقننذان الننٌصن، حبَنند سؿننب  الننناغ    

 رلننس، فنن ن  ٍعتننربًن اوػننداق رًِ اورظنناع النضَفننْ هنن  اوكخننش اال ننا. باإلكننافْ منىل      

النمننارش الننا ٍشاهننا اوػننداق يف اإلعالننناج ةننؤحش ع ننٓ الطشٍقننْ الننا ٍشةننذِ بوننا الننناغ       

بنأن اإلعالنناج ًصنذها     اهن ًن   البظو ، ًالطشٍقْ الا ٍتـنشفٌن بونا. ً نع رلنس، ذبنتس     
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ةعكننع ؿننٌسّ اجملتمننع سكخننش ؤننا ةننؤحش ع َننى. ًةننذع  هننزي اسبزننْ بننالقٌل: منن اإلعننالن،      

 ً اصننذّ  ننٌّ الننناغ، ال ميكننٌّ سن ٍكننٌن فّعال ننا يف صبمٌعننْ ستننشٔ، ون       امٌرننى جملمٌعننْ 

ْم جملتمننع بعَنننى. ًهننزا  ؤػننش رَننذ ع ننٓ سن اإلعالننناج ةعكننع  فننشداج        اإلعالننناجم  ٌرونن

 اجملتمع، سكخش ؤا ةعكع ةأح ها ع ٓ امظتو كني.

شد سن اإلعالناج ةعكع  ا هٌ يف اجملتمع سكخش ؤا ةلدى يف الناغ. ًٍظنتط  ب رشًٍشٔ 

قنناٖال : منن الننناغ  م ننٌن ع ننٓ الننّذًاع فكننشّ عمننا ٍعتقننذًن سنننى رَننذ سً طننَ٘، سً سنننى س ننض  

ستالقُ. لزلس، عنذ ا ٍؼاهذ الناغ منعالناا  نا، ف ننى ٍكنٌن لنذٍو  ةفلنَلق  ظنبق، ٍنؤحش        

سن الننناغ  ب رننشع ننَو  سكخننش ؤننا ٍتلننمنى التننأح  اشبنناسرُ. باإلكننافْ منىل رلننس، ٍؤكننذ 

. ()بنٌعَو   ل الباهي، امكتظ  بنالفطشّ، سكخنش ؤنا ٍتنأحشًن     طلعٌن لظَطشّ العق

ًهزا ٍعي سن قشاساج اوػداق  البانا  نا ةتنأحش، ًةنؤّحش، بظنب  دبناسبو  الظنابقْ. ًطتناس         

امع نٌن اوػنَإ النا ٍعشفنٌن سنونا ةظنتطَع رنزو اوفنشاد، ًةنذصبوا يف اإلعنالن، بطشٍقنْ           

لتضقَق امضٍذ  ٌّ امبَعاج. فو  ع ٓ طنبَل امخنال;   ٍشٔ امظتو كٌن سنفظو   نذصبني فَى، 

طتاسًن سرال ، فَى  ٌاؿفاج الشرٌلْ امتمَنضّ، للعنالن عنٌّ سػنَإ ربنف النظنإ، ونون         

ٍع مننٌن سن هننزا طننٌن بننزو انتبنناي النظننإ. لننزلس، فنن ن اإلعالننناج ةعكننع ةفلننَالج          

 اجملتمع، سكخش ؤا ةؤحش ع ٓ آسإ سفشادي.

لٌاقننع، ًن شٍننْ  عنننٓ ةـننٌٍش ًطنناٖل اإلعننالع، ًن شٍننْ طننضش  عنننٓ        منن ن شٍنناج ًطننَ ْ ا 

اإلعالن ةكؼف كَف ةعكع اإلعالناج ؿٌسّ اجملتمع سكخش ؤا ةعكع ةأح هنا ع نٓ   

 اجملتمع.  

 التعليق على الدراسات السابقة:
ةذًس  ع   الذساطاج الظابقْ صٌل فكنشّ اإلعنالن، ًسطن ٌو ًكنعى، ً فنشداج ةٌرَونى،       

مظننتوذن، بننالرتكَض ع ننٓ ازباننن  العنناهفُ فَننى. ًقننذ ُؿننّنفث اإلعالننناج  ًع ننٓ ازبموننٌس ا

ع ننٓ  ننش الننض ٌّ  ننٌّ تننالل امننذاسغ ًالن شٍنناج الننا ةنتمننُ منلَوننا، فزننإج يف هننزا ن شٍننْ     

ةـٌٍش ًطاٖل اإلعالع، ًهُ الن شٍْ الا ةقٌل منن فكشّ اإلعالن  ٌرنٌدّ سؿن  ا يف نفنٌغ    

عننالن ٍعكننع اجملتمننع، ًال ٍننؤحش فَننى، لكنننى  امظننتوذفني بننى بـننٌسّ، سً بننأتشٔ، ًمنن اإل 

ٍتأحش بى. ًمنرا كان اإلعالن ال ٍعكع  عتقذاج ازبمونٌس امفنرتىل اطنتوذافدى، فونٌ منعنالن      
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ال ٍـننل، ًال ٌٍّؿننل. ًةشكننض هننزي الن شٍننْ ع ننٓ كننشًسّ سن ٍكننٌن اإلعننالن ًاكننضاا، ون    

فَنتونُ منىل منسطنال    احملتٌٔ اإلعال ُ الدا ض ميكٌّ سن ٍُظإ فومى  ٌّ قبل رلس ازبموٌس،

 سطاٖل تاهْٗ، ةؤدِ منىل فؼل اإلعالن يف النواٍْ.

ًةتقاهع هزي الن شٍْ  ع ن شٍْ ةأح  البَْٗ، ًن شٍْ طضش  عنٓ، النا ةنشٔ كنل  نومنا سن     

اإلعالننناج ةعكننع  ننا هننٌ  ٌرننٌد يف اجملتمننع سكخننش ؤننا ةننؤحش ع ننٓ اجملتمننع. ًةننشٔ هننزي      

ّخ امنتزنناج راج امعنننٓ ل مظننتو كني، ًسن   الن شٍننْ سن  ومننْ اإلعالننناج ةرتكننض صننٌل كنن    

اإلعالن رضٕ صقَقُ  ٌّ حقافْ اجملتمع، ونى ال بّذ سن ٍقٌع ع ٓ القَ ، الا ٍعتربها اجملتمع 

  ومْ بالنظبْ لى.

ًلعل سه   ا ميكٌّ قٌلى يف ػأن الذساطاج الظابقْ للعالن يف الٌهٌّ العشبنُ بعا نْ، ًيف   

هننٌ سن هنزي الذساطنناج ػنضَضْ رننذًّا، ًال ةكناد ةفننُ     امم كنْ العشبَنْ الظننعٌدٍْ خباؿنْ،   

بالدشىل  نٌّ صَند بَنان ةناسٍخ ًبذاٍنْ ًةطنٌس اإلعالنناج. كمنا سن البضنٌذ النا ًكنعث يف            

اإلعالننناج كانننث ةوننذن منىل فونن  اجملتمعنناج  ننٌّ تننالل اإلعالننناج فَوننا بالذسرننْ اوًىل،    

تأح  اجملتمع يف اإلعالن.طٌإ آ ٌّ سؿضاو ة س البضٌذ بتأح  اإلعالن يف اجملتمع، سع ب

 ريخ لإلعالنات السعوديةات
امم كننْ العشبَننْ الظننعٌدٍْ، بالبذاٍننْ نفظننوا، الننا كانننث يف اإلراعنناج،    اإلعننالن يف بننذس 

العـننٌس اوًىل ع ننٓ سلظنننْ   فوننُ بننذسج ًالـننضف العشبَننْ، ً ننٌّ حنن  انتق ننث منىل الت فضٍننٌن.  

ناقتنى، سً ٍـنٌس لنس منصنذٔ اوطنٌا       الؼعشإ الزٌٍّ ساح سصنذه  ٍـنف طن عتى سً ٍنخي ع نٓ      

الا نضهلا، ًسص  اهلل "ابٌّ سٍفْ" صني ًؿف بنذقَتى قاٖال :

لُ بنذ   ا ؿنعوا الـانع التالُ

 ٌّ دقْ "اماسج" عبال  قاكبوا

ػشٍتوا بالخمٌّ ٌٍع سستف امالُ

مِن َْ ًعؼشٌٍّ  ا ميول بدَابوا

اهلل ٍشمحس ٍا عٌٍد ػشاها لُ

البوا ٌّ ًاصذ رابوا ل ظٌ  ر

ًٍاهلل سنا هالبس محشا هٌٔ بالُ
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(. )ال سًح ازبَؽ هّفاح رناٍبوا

ًصننني ظوننشج اإلعالننناج يف اإلراعننْ، كانننث بننذاٍاةوا اإلعننالن عننٌّ امفقننٌداج، كمننا هننٌ     

حنن  ظوننشج اإلعالننناج امكتٌبننْ، ًامـننٌسّ ع ننٓ الننٌس  بننال ٌنني   )منراعننْ هننا ُ(، اسبننال يف 

ػشّ ًبظَطْ، رب نٌ  نٌّ الفنٌّ النذعاُٖ، ًفنٌّ الـنَا ْ       اوبَض ًاوطٌد، ًكانث لدتوا  با

 سٍلاا.

 ننٌّ ػننشكْ  1956سقننذع منعننالن طننعٌدِ  كتننٌو نؼننش يف صب ننْ امدتنناس العامَننْ عنناع   ًلعننل 

"سسا كننٌ"، ًكننان  مننل سطننالْ  ظننتقب َْ لالطننتخماس يف  ننٌاسد الضٍننث..... ًسًل منعننالن يف    

عافَنْ، ًلنا امشاعنُ. كنان      الت فضٌٍن الظعٌدِ  ؤسخ لؼشكاج ً نتزاج: فتَضنُ، ًصٍنث  

اجملتمننع الظننعٌدِ كبنناسي ًؿننداسي، يف بذاٍننْ الخمانَنَنناج،  ننٌّ القننشن العؼننشٌٍّ اماكننُ،      

ٍعتربًن طاعْ اإلعالناج طاعْ ل تظ َْ ًالرتفَنى، ًعنادّ  نا ٍقنٌع اوهفنال بعنذ رلنس حبفن          

بعض ك ماج اإلعالناج، ًةشدٍذها، ًكأنوا سناػَذ، ًهزا  نا ميكنٌّ اعتبناسي ةكٌٍنانا لن     

 رٌان  الؼدـَْ الٌهنَْ، سً اجملتمعَْ، ًب ٌسّ الزاج.  

، كنان ٍنذًس نقناؾ عنٌّ     2005ًصتٓ بذاٍاج القشن اسبادِ ًالعؼشٌٍّ، ًبالتضذٍذ يف العناع  

. ًمنكننافْ منىل رلننس فقننذ كننان ٍننت  )ةكظنن (  () ػننأن همننع ؿننٌس امننشسّ يف اإلعالننناج 

انطالق نا  نٌّ امن نٌس ًالفون       الـٌس اشباؿْ بالشرل ًالطفل، ًكنل  نا مينث ل نشًح بـن ْ،     

الذٍي، الزِ ٍشٔ سن التـٌٍش ًالتزظَذ ٍذتل يف باو اسبش ْ، الا ٍظنتنذ ةع َ نوا منىل سن   

امظ   ال بٌص لى ضباكاّ اشبالق يف ػُٕ  ٌّ ت قى. الـٌس صشاع )ةكظ  الـنٌسّ(. ٍقنٌل   

سصننذ ٍع نن   ننٌّ   سصننذ العننا  ني يف ػننشكْ عامَننْ ةعنننٓ ب عالننناج الطننش  يف الظننعٌدٍْ: "ال        

ًّنا    امظؤًل عٌّ قشاس كؼ ، سً همع ؿٌسّ امشسّ يف اإلعالناج"،  لَف ا سن  ا بنشِ صال

هٌ "نٌح  ٌّ التٌافق بني ػشكاج اإلعالناج، حبك  التزاسو الظابقْ، الا ةقتلنُ بعنذع   

نؼش ؿٌسّ ا شسّ كاػفْ الشسغ، سً ٍ وش ًرووا يف سِ منعالن ٍُنـ  يف الؼاسح،  نٌّ دًن  

.()وا، سً عَنَوا" همع ًرو

ح  انتق نث اإلعالنناج الظنعٌدٍْ نق نْ رذٍنذّ، ب وٌسهنا ع نٓ الت فضٍنٌن الظنعٌدِ، ًكاننث           

بنت َننض رننٌدّ الؼنناِ ًسنننث $بننذاٍاةوا بظننَطْ سٍلاننا، ً باػننشّ، ًدبننن  منىل الظننزع سصَاناننا; ) 



 

 273 

 حقافْ اجملتمع الظعٌدًِاإلعالناج التزاسٍْ 
 

ع ؼننانُ اػننشو  $، #طننادٍا لننذٍوا رلننس  $، #افتَضننُ..  طنن  اوطننعاس ذبطَمانن   $، #اسبكنن 

#نَظان ع ٓ كل لظان$، #ػانُ

كانث اإلعالناج آننزاق ذبشٍشٍنْ بالكا نل، ًقنذ ةظنتدذع فَونا بعنض امفنشداج العا َنْ،          

لننٌّ >النا ٍظتضظنننوا الشاٖنُ ًالظننا ع. رنإ يف سصننذ اإلعالننناج عنٌّ طننَاسّ راج دفنع سبنناعُ      

بَْ"، "فتاننْ ًانظنَا   ًيف منعنالن عنٌّ طنَاسّ ستنشٔ، ًسد سنونا     ةؼعش  عنا  بامطباج ًامطانَس"، 

" "صّزنٌا منىل بَنث اهلل اسبنشاع   : امنعالن اشبطٌل الظعٌدٍْ يف  ٌط  اسبس  باػنشا  بَنما كان

  .ع ٓ هاٖشاج داكٌةا ًبشٍظتٌل"ًذبث العباسّ: "

ًيف بذاٍنننْ مثانَنَننناج القنننشن العؼنننشٌٍّ، ًبنننذس الظنننزع ٍظنننتضٌر ع نننٓ اإلعالنننناج امقنننشًّٕ     

"صتنٓ ةـنب   تعنايف اػنشو     ًالنزاكشّ:   ًامظمٌعْ، ًال ةضال منعاناج عذٍنذّ  اح نْ يف البنال   

. بعننذها سؿننبضث  ص َنن  الـننايف"، ً"ع ؼننانُ اػننشو ػننانُ"، ً"نَظننان ع ننٓ كننل لظننان"      

اوفكاس ًالعباساج الش ضٍنْ هنذف ا ل مع ننني، ًظونش بعنض اإلبنذاح يف بننإ اإلعالنناج، ً نٌّ          

 "100عٌّ "فالفل ًهعمَْ" ًٍكت  "هع  منعالن رلس عل طبَل امخال:

  زذٍذ بذس يف الت فضٌٍن سٍلاا يف مثانَنَاج القشن العؼشٌٍّ، ًرلس بعذ سن ًافنق  ً خل رلس الت

  ِ  تابعننْ  نقطعننْ الننن  ،   ، ًهننٌ  ننا سًرننذ الت فضٍننٌن الظننعٌدِ ع ننٓ نؼننش اإلعننالن التزنناس

ًسؿب  ةالقُ سفشاد اوطنشّ ٌٍ ًَّنا ع نٓ الت فضٍنٌن بعنذ نؼنشاج اوتبناس، لشؤٍنْ اإلعالنناج،          

  الـداس ة س اإلعالناج، ً نا فَونا  نٌّ سناػنَذ، ًساصنٌا ٍشددًنونا       ًالذعاٍاج، ًلطاما صف

يف  ذاسطو ، ًعنذ لقإاةو   عاا، ً خ و  كنخ   نٌّ الكبناس، النزٌٍّ بنذسًا يف البضند عنٌّ        

الظ ع امع ٌّ عنوا، ًػنشاٖوا. ً نٌّ ة نس البنذاٍاج، بنذس اإلعنالن ٍـنب  را ةنأح  دبناسِ ع نٓ           

ً ا ٍقب ٌن.امت قني، تاؿْ ًسنى رإ مبا  بٌن، 

لقذ ةعذدج اوطالَ  يف الض ٌّ اسبالُ، ًةنٌعث الظَاطناج اإلعالنَنْ، ًبنذس التننافع فَونا      

ٍـل منىل  ذأ ًاطع،  نع صٍنادّ امظناصاج اإلعالنَنْ يف الـنضافْ، ًاحملطناج الت فضٌٍنَنْ،        

        ٓ ال ٌصنناج  الننا هدننث اإلعالننناج ع ننٓ بشاصبوننا، ًاتت طننث بوننا. انتؼننشج اإلعالننناج ع نن

الكنب ّ يف الؼنٌاسح، ًع نٓ منػناساج امنشًس، ًالباؿناج، ًًؿن ث        نَْ ًالؼاػاج اإللكرتً

 رسًةوا ع ٓ ًطاٖل التٌاؿل االرتماعُ.
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  في البحث اإلعالناتمجاالت 
   ذبذٍذ حالحْ صباالج للعالناج يف ػؤًن طبت فْ هُ: 

ػؤًن التع َ . -

الؼؤًن الٌهنَْ.   -

ػؤًن امشسّ.   -

الشَٖظنننْ للعالنننناج النننا   ؿننننعوا يف امم كنننْ العشبَنننْ    هنننزي الؼنننؤًن متخنننل العنننناًٌٍّ  

، ًهنا سًسد  خاال  ع نٓ كنل صبنال ال ع نٓ طنبَل      2030الظعٌدٍْ يف امشص ْ الا ة ث الشؤٍْ 

اسبـش، ًمناا لالطنتذالل ع نٓ عنناًٌٍّ ً فنشداج هنزي اإلعالنناج، ًطنَت  عنشىل او خ نْ،          

 لننمٌنوا، ًالٌقننٌن ع ننٓ نتَزننْ كننل ًسداج الفعننل اجملتمعننُ ًالشمسننُ صَاهلننا، ً ناقؼننْ 

 نوا. 

أوال: شؤون التعليم.
ٍعتننرب التع ننَ  سطنناغ ةطننٌس اجملتمعنناج ًاصدهاسهننا، ًهننٌ الٌطننَ ْ اوكخننش س نننا ًقننذسّ ع ننٓ   

التطٌٍش ًالتضذٍد، ً ٌّ تالل  عطَاةى ميكٌّ التنبؤ مبظتقبل اورَال، ً نٌّ حن   ظنتقبل    

يف هننزا الؼننأن ةتمخننل يف منعالننناج سهنن    اوًهننان. ًكنمننٌرش، فنن ن اإلعالننناج الننا سارننث    

امكتبناج الننا ةعننٓ بالخقافننْ اإلعال َنْ، ًازبذٍننذ النتقي، ًسعنني " كتبنْ رشٍننش"، الننا      

 ةؼكل عنٌاناا  وما ل تظٌ  الخقايف ًاإلعال ُ يف امم كْ.  

:7102إعالن جرير بمناسبة العام الدراسي الجديد 
 نع بذاٍنْ العناع الذساطنُ      3/9/2017اسٍخ ةؼنَل  عنس( بتن    #سه قث  كتبْ رشٍش منعالنونا ) 

ازبذٍذ، اطنتوذافا لطنالو امنذاسغ ل تٌاؿنل  عون  بعنذ اإلرناصّ الـنَفَْ، ًس بنْ  نونا يف           

 صٍادّ  بَعاةوا.

 وصف اإلعالن:
سظوش اإلعالن ؿٌسّ وفشاد عاٖ ْ ًهن  سارعنٌن  نٌّ اإلرناصّ الـنَفَْ، صَند ٍ ونش ع نَو ،         

ًاسبنضن ع نٓ انتونإ اإلرناصّ، تاؿنْ ًسنون  ٍع منٌن        ًه  يف طنَاسةو ، اللنزش  نٌّ العنٌدّ،     

 سنو  يف الـباح التالُ طَزهبٌن منىل امذاسغ.  
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ةتننٌاىل بعننذ رلننس اوصننذاذ، ًسًهلننا;  قطننع إلٍقنناظ اوع سبنإهننا  ـننباا، من ننا بالـننشاخ، سً       

بظك  امإ ع َو  ًه  نَناع، يف رنٌ  نٌّ التؼننس، ًالنكنذ الـنباصُ، النزِ ال ط نٌ  نٌّ          

.  ٍنزه  اوبننإ ًالبنناج منىل  ذاسطنو  بؼنق اونفنع، ًبعنذ رلنس ٍبنذس الَنٌع           ة ف اوعـناو 

الذساطُ لكل فشد  ٌّ سبنإ هزي اوطشّ، الا ةتكٌن  نٌّ ستنٌٌٍّ ًستنتني، صَند ٍتعنشىل      

كل  نو  لظ ٌق منداسِ ؿع ، ٍعكع  ا ٍالقَى الط بْ  نٌّ ةعظنف، سً قظنٌّ يف امعا  نْ     

 ننٌّ سصننالع اإلرنناصّ ع ننٓ كننٌابَع الٌاقننع   ٍفَقننٌن  دبع ننو  -حبظنن  سصننذاذ اإلعننالن   –

امذسطُ. يف هنزا اإلعنالن بنذا ذبنذض ًاكن  مؼناعش اوبننإ ًالبنناج، ؤنا ٍؼنكل يف  نؤداي            

النواُٖ نٌعاا  ٌّ التنف   ٌّ امذسطْ، طٌإ  نا ٍتع نق بقظنٌّ امنذٍشٌٍّ ًامع منني، سً  نا ٍبنذً        

اٍْ، ًالا  م وا الطال  ع ٓ  ٌّ ةنمش الض الٕ ع ٓ بعلو ، لتكٌن صقَبْ رشٍش، يف النو

 ظوشي، هُ امدشش، بل امنقز هل   ٌّ هزي الكآبْ، ًهزا االنكظاس النفظُ يف امذسطْ. 

ٍنتوُ اإلعالن بالتع َق الـٌةُ الزِ ال رب نٌ الطبقنْ الـنٌةَْ فَنى  نٌّ اشبؼنٌنْ ًالنؼناص: "        

   ً ٌّنوننا  ةوننٌن، ًػنننطْ ةننشٔ النزنناح  ؼننٌاسي هٌٍننل، ًامذسطننْ هننُ سًل تطننٌاج النزنناح، فو

  (19)دقَقْ.  1:23رذٍذّ  ٌّ رشٍش ةؼَل  عس".  ذّ اإلعالن 

 ردة الفعل: 
سصذذ اإلعالن سدّ فعل سمسَْ  ٌّ قبل امتضذذ باط  ًصاسّ التع َ  الظنَذ  بناسق العـنَمُ    

 صنني  نشد  طنبتمرب،   7بعذ سسبعْ سٍاع  ٌّ ةذاًلى، ًرلنس يف الظناعْ اسبادٍنْ عؼنشّ ؿنباصا،      

 يف ةٌٍرت فقال: ع ٓ صظابى اشباق 

)هٌنوا ًةوٌن!( منعالن     ٌفق  ٌّ ػنشكْ رشٍنش ًٍكنشغ الن نشّ الظن بَْ عبنٌ امذسطنْ        

 (20) نأ ل سن ةبادس الؼشكْ اىل طض  اإلعالن...

 عانن عبٌننن  #رناهض ً  #ًيف امقابنل، دػننث ًصاسّ التع نَ  ع ننٓ ةنٌٍرت ًمسنني بعننٌانني همننا: )       

ًامع مناج ًالطنالو ًالطالبناج مبناطنبْ بذاٍنْ العناع        ن دساطنُ ن ؤَنض( لتضفَنض امع منني     |عاع 

 الذساطُ ازبذٍذ. 
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 كيف واجهت الشركة املعلنة املوقف
قا ث ػشكْ رشٍش بتعذٍل اإلعنالن، ًةعا  نث  نع امٌقنف ًفنق سؤٍتونا اإلعالنَنْ، فقا نث          

بالفعننل بظننض  منعالنوننا، ًسّدج بنن عالن آتننش  مننل ةطننٌٍشاا لفكننشّ اإلعننالن اوًل، ً          

 .2017طبتمرب  28ةؼَل  عس( يف ةاسٍخ #ال  اإلعالن )منه

ٍبذس اإلعالن بعباسّ "النزاح  ؼٌاسي هٌٍل"، ًٍنتوُ بعباسّ "فؼنذ اهلمنْ ًرشٍنش ةؼنَل  عنس".      

ًٍبننذً ًاكننضاا سن امع نننني قننذ اطننتفادًا  ننٌّ ال قطنناج الننٌاسدّ يف اإلعننالن امظننضٌو، صَنند  

  ةٌظَفوا كأطباو لالنلنبال، ًقبنٌل   بقَث  ؼاهذ قظٌّ اإلداسٍني، ًامع مني، ًلكٌّ 

ًَّا يف بننننإ           التٌرَنننى امذسطنننُ، كٌننننى ٍـننن  يف  ـننن ضْ الط بنننْ، ًٍعتنننرب عا   نننا سطاطننن

 (21ػدـَاةو  مظتقبل ٍنت شه .

 املناقشة:
اإلعالن ني ٍشكض ع ٓ امنتس "الؼنطْ" بقذس الرتكَض ع نٓ منٍـنال سطنالْ ةشبطنى بنازبموٌس      

بننالعٌدّ ل مننذاسغ، ًسؤٍتننى ل بَٗننْ التع َمَننْ. ًكنتَزننْ      امظننتوذن، ًهننُ ن شةننى ًػننعٌسي   

للعننالن، بننشص ًعننُ ازبموننٌس الظننعٌدِ مبلننمٌن اإلعننالع، ًصننشق هننزا ازبموننٌس ع ننٓ         

الشطاٖل اإلبابَْ يف الٌقث نفظى، ًهزي نقطْ سطاطنَْ، صَند منن سسِ ازبمونٌس ني ٍخنش منال     

ىل منهننال  الننٌصاسّ ل ننٌمسني   بعننذ ةدشٍننذّ امتضننذذ الشمسننُ  ننٌّ ًصاسّ التع ننَ ، باإلكننافْ من      

 ن دساطُ ن ؤَض(، ًاهتما وا بـٌسّ امع  .| عان عبٌن عاع #راهض ً #)

ًبالنظبْ ل زموٌس، فقذ انقظمث ا سإ منىل  ؼزع لٌاقعَْ اإلعنالن، ًهن  اوق َنْ، ًسافنض     

لفكشّ اإلعالن الظ بَْ.  ًهنا ةربص سهمَْ ػبكاج التٌاؿل االرتماعُ يف ةؼنكَل النشسِ   

، صتٓ لٌ ني ٍتعشىل ازبموٌس ل مادّ اإلعال َْ الشَٖظْ. فناجملتمع ٍتنأحش بنالشسِ العناع،     العاع

ًلعل  ٌّ سه  سطباو ًفٌاٖذ اطتدذاع ػبكاج التٌاؿنل االرتمناعُ ًفقنا لذساطنْ طنعٌدٍْ      

هُ التعشن ع ٓ آسإ ا تشٌٍّ، ًقذ رإج نظبْ امؤٍنذٌٍّ هلنزي الفٌاٖنذ، ًالتنأحش بونا،       (22)

66.86٪ . 

 ٌّ امفشًىل سن ةكٌن ًصاسّ التزناسّ هنُ امظنؤًلْ عنٌّ  ننع سً طنض  اإلعنالن، منال         ً ع سنى

سنى ني ٍـذس عنونا سِ ةـنشٍ  سمسنُ، سً  ن  سمسنُ. كمنا كنان  نٌّ امفنرتىل سن ةتعا نل           
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ًصاسّ التع ننَ ،  ننع ًصاسّ اإلعننالع، منال سن رلننس ني  ننذذ ع ننٓ  ننا ٍبننذً، ًكننان ةـننشٍ           

 ازبموٌس، ًقَادةى عبٌ سفض اإلعالن. إلحاسّ  "العـَمُ"  ٌّ ًصاسّ التع َ  كافَاا

لقذ كؼف اإلعنالن عنٌّ فون   ن  ؿنضَ  ل مزتمنع، صَند رنإج  ع ن  سدًد الفعنل ع نٓ            

ًطاٖل التٌاؿل االرتماعُ، لتعكع اوص نْ النا ٍعنانُ  نونا امع ن ،  نٌّ صَند  كانتنى،         

امظناٖل النا    ًاصرتا ى،  ٌّ قبل اجملتمع، ًًؿل اسبال منىل سن  ٌكنٌح االصنرتاع سؿنب   نٌّ    

 ذبتاش منىل منؿذاس الفتأً فَوا!

( كنان هنناق ةظناؤل بعننٌان:     2018كمٌّ بشنا س فتأً ع ٓ القناّ الظعٌدٍْ اوًىل )فرباٍش 

" ا ًاربنا دباي اصرتاع امع  ، صَد منننا صبمٌعْ  نٌّ الطنالو، ًننشٔ بعلانا  ننا ٍظنتوضٌٖن       

 بامذّسغ؟!" ًقذ سّد امفا بالقٌل:

ع   ًالتأدو  عى  ٌّ اوتال  الطَبنْ، فع نٓ ا بنإ ةشبَنْ سبنناٖو  ع نٓ منكنشاع        "منن اصرتاع ام 

 امع   ًاصرتا ى".

ًاسبقَقْ سن اإلعالن ني ٍنقف  ٌّ اصنرتاع امع ن ، ًني ٍتعنشىل مكانتنى االرتماعَنْ، ًمنانا       

 عكع الن شّ الظاٖذّ ل مذاسغ، ًالظ ٌق امتبع فَوا، ًتاسروا.

ػنذٍذ: سمبنا ال ميخنل هنزا اإلعنالن امنادّ الـناسبْ ارتماعًَّنا         ًيف رلس ميكٌّ القٌل ب بناص  

ًحقافًَّا، ًفق امقاٍَع العامَنْ، صَند القظنٌّ، ًاشبؼنٌنْ، ًالتنمنش، ًفنشىل ًرونْ الن نش         

اوصادٍْ، فوُ س ٌس  نبٌرّ، بل  شفٌكْ. ً ع سن هزي ازبٌان   شفٌكنْ سٍلنا يف امم كنْ    

ال ةكناد رب نٌ  ذسطنْ  نٌّ هنزي العَنناج، ًرنإ         كظَاطْ سمسَْ يف ًصاسّ التع نَ ، منال سننى  

اإلعالن لَتظق  ع الٌاقع، دًن سن  مل امخالَاج الا عادّ ال ةتناط  ًًاقع امت قني.  

 االستنتاج 

 ن اع اإلعالناج الظعٌدِ: - س

ن ننشاا وهمَننْ، ًتطننٌسّ اإلعننالن، ف نننى ال بننذ سن ةكننٌن هننناق كننٌاب  قانٌنَننْ لننى،  خ مننا  

 ٌ كننٌالج، سً اةفاقَنناج بننني الننٌصاساج امعنَننْ بننى، حبَنند ٍننت  ذبذٍننذ       بنن  سن ةٌرننذ بشًة

الؼننشًل، ًامظننؤًلَاج امرتةبننْ ع َننى، ًع ننٓ ُ ط قَننى. ًٍبننذً سننننا  ننٌّ الناصَننْ القانٌنَننْ يف    

ًكننع سكَننس. فوننناق سن مننْ قذميننْ ً تفشقننْ بننني ًصاسةننُ اإلعننالع ًالتزنناسّ ًهَٗننْ اإلعننالع  

ازبوناج الشمسَنْ، النا سحنشج ع نٓ قطناح اإلعالنناج         امشُٖ ًامظمٌح ًالب ذٍاج ً  ها  ٌّ
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ًصالث دًن ةطٌسي  ٌّ الناصَْ التن َمَْ، ًكان لزلس نتَزْ صتمَْ سحشج ط با ع نٓ اجملنال   

اإلبننذاعُ يف اإلعالننناج. ًلعننل سكننرب دلَننل ع ننٓ عؼننٌاَْٖ قننٌانني اإلعننالن  ناقؼننْ صب ننع     

لتل َل اإلعالنُ. مظألْ كب  طٌ  اإلعالن، ًا 2018الؼٌسٔ يف ػوش سكتٌبش 

 

 ةؼكَل ًةأح  الشسِ العاع:  - و

منن سًل عا ننل  ننٌّ العٌا ننل الننا ال بننذ سن ةتننٌفش ل وننٌس الننشسِ العنناع هننٌ ًرننٌد قلننَْ ها ننْ     

ٌّننى بٌرنٌد اونٌس ٍونت . ًقنذ سظونشج              ًصٌٍَْ بالنظنبْ زبمونٌس  نا، فنالشسِ العناع ٍبنذس ةك

  َ ٌَّ لنننا،  ننٌّ ةفاعننل امدننشدٌٍّ ع ننٓ  اإلعالننناج اهتمنناع ازبموننٌس الظننعٌدِ بـننٌسّ امع نن ، ًةبنن

ةٌٍرت، سن اجملتمع  وت  بقلاٍا امع  ، ً كانتى االرتماعَْ، ًالـٌسّ الا ٍ وش ع َونا يف  

 صبتمعى، ًًرٌو عذع منظواسي بـٌسّ ط بَْ. 

ع ٓ سنى ب  سن ةكٌن هناق رواج سمسَْ، ةخ  النقناؾ صنٌل القلناٍا النا ةون  النناغ،       

 نٌّ التفاعنل، ًهنٌ  نا ٍنؤدِ يف النواٍنْ منىل ةكنٌٌٍّ سسِ         –ى يف  ع من  –لَتمكٌّ ازبمونٌس  

 عاع،  ٌّ تالل ػبكاج التٌاؿل االرتماعُ.  

 ؿٌسّ امع  :  - ج

ٍعانُ امع   يف اجملتمنع الظنعٌدِ يف ا ًننْ اوتن ّ، صَند ٍؼنعش سننى قنذ فقنذ الكنخ   نٌّ            

ش ًالتمَننض  كانتننى، الننا سافقتننى هننٌٍال  يف اجملتمننع، صننني كننان   ننٓ بنناالصرتاع ًالتقننذٍ 

ًالقَمننْ االرتماعَننْ  ننٌّ كافننْ الؼننشاٖ   ننٌّ صٌلننى، ًٍُن ننش منلَننى ع ننٓ سنننى  ننٌّ عم َننْ القننٌع،  

باعتبنناسي اإلنظننان امننتع   الننٌاعُ، الننزِ ٍننبي اورَننال، ًٍظننو  يف ًعننُ الننناغ.  نن  سن           

الطبقَْ امادٍنْ، ًالفشًقناج االرتماعَنْ، قنذ رع نث امع ن  ٍتنأتش كنخ اا يف الشكن ، ًني          

عننذد  س العنننٌان الننزِ ٍُؼنناس منلَننى بالبنننان. ًلعننّل تنن  دلَننل ع ننٓ رلننس ةنننا ُ ظنناهشّ    ٍعننذ رلنن

، ًهننٌ  ننا رعننل ًصٍننش التع ننَ  الظننابق الننذكتٌس سمحننذ 2017االعتننذإ ع ننٓ امع مننني يف عنناع 

العَظُ ٍـذس ةـش  ا، ٍتضذذ فَى عٌّ ةك َف فشٍق قانٌنُ طبتف سبماٍْ امع منني  نٌّ   

مننننى ال ميكننٌّ القبننٌل مبننا  ننذذ  ننٌّ اصدسإ فاكنن  مونننْ      االعتننذإاج، ًرلننس صننني قننال: "  

ٕاا سَٖظا ا  ٌّ  نٌظفُ الذًلنْ، ًٍتمتعنٌن مبنا     التع َ ، ًةؼٌٍى هلا ًمنظٌبَوا، ًه  ميخ ٌن رض

ةنف ع َى اون مْ  ٌّ اإلرنشإاج القانٌنَنْ ًالن ا َنْ، النا ةلنمٌّ هلن  صقنٌقو  ًةعنشفو          

ا  نٌّ  ظنؤًلَتوا يف هنزا الؼنأن النزِ      ٌصاسّ سٍلان بٌارباةو ، ًسن عذع الذساٍْ بوا ال ٍعفنُ الن  
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ةلننط ع بننى كمظننؤًلَْ  باػننشّ دبنناي  ٌظفَوننا يف اهلَٗننتني التع َمَننْ ًاإلداسٍننْ، طننٌإ يف      

التع نننَ  العننناع، سع يف التع نننَ  ازبنننا عُ، الطنننَما ًسن ًصاسّ التع نننَ  قنننذ صنننذدج دسرننناج         

،  ننٌّ تننالل قٌاعننذ   امدالفنناج، ً كانوننا، ًنٌعوننا، ًازبننضإاج امرتةبننْ ع ننٓ كننل رلننس     

الظنن ٌق ًامٌاظبننْ، ًكننٌابطوما امعمننٌل بوننا يف اَننع  شاصننل التع ننَ ، ًة ننس الننا ةعمننل       

الننٌصاسّ ع ننٓ ذبننذٍخوا، فَمننا ٍتع ننق بعقٌبننْ امدالفنناج، الننا ةننت  داتننل امننذاسغ، ًيف منهنناس  

 .(23) اسبشع التع َمُ "

عنالن ػنشكْ رشٍنش سن ٍكنٌن ع نٓ اهنالح كناٍن بونزا          ٌّ هنا كان ع ٓ  ٌّ ًكع ًنّفز من

الؼننأن، ًسن ٍلنننع يف اسبظنننبان الشطنننالْ النننا بنن  سن ٍتلنننمنوا اإلعنننالن، ًالنننا ةتمخنننل   

باإلطواع يف منعادّ ةؼكَل هَبْ امع   االرتماعَْ، ال  ٌّ تالل منظواسي قاطَاا، سً ػنذٍذاا،  

ًاجملتمنع، ًهنٌ  نا  ناو عنٌّ      ًلكنٌّ  نٌّ تنالل الرتكَنض ع نٓ سداٖنى ًدًسي يف بننإ اإلنظنان         

اإلعالن، ً ا ني ٍفطٌّ منلَى ازبموٌس امت قُ. 

 

 ثانيا: الشؤون الوطنية
ميخل الٌَع الٌهي  ظألْ امدٌاَهنْ، ًاهلٌٍْ الٌهنَْ، النا ةؼنكل ننٌاّ اجملتمنع. بَنمنا ميخنل       

بتنى، قبنل    ٌكٌح قَادّ امشسّ ل ظَاسّ رانَبا حانًٌّا، ع ٓ الش    ٌّ سهمَتنى، ًصظاطنَْ  قاس  

الظننماح ل مننشسّ بقَننادّ الظننَاسّ سمسًّننا. ًال طفننٓ ع ننٓ سصننذ سن امننشسّ متخننل نـننف اجملتمننع     

الظعٌدِ، بل ًةضٍذ ق َ  ا عٌّ النـف، ًال بنّذ سن ٍتنأحش النـنف الخنانُ بقلناٍاي، ًٍؼنكل       

ص سافعْ  ومْ لذع  صقٌقوا. ً ٌّ هنا ةأةُ سهمَْ ةناًل امشسّ يف اإلعالناج، ًالا ةعني منبنشا  

 دًس امشسّ الظعٌدٍْ يف اجملتمع.

التع نَ  ًالنٌهٌّ    ًسعني: ًيف كل صبال  ٌّ اجملاالج الخالحْ النا ٍتعنشىل هلنا هنزا البضند،      

ًامشسّ، ة ونش امنشسّ من نا كعنـنش سٖنَع يف اإلعالنناج اشباؿنْ بونزي اجملناالج، سً بـنٌسّ           

 حانٌٍْ، منال سنوا كانث  ٌرٌدّ يف طبت ف اإلعالناج.

،   اتتَنناس سبننشص اإلعالننناج رننذل ا، ًسكخشهننا انتؼنناسا تننالل العننا ني:         ًيف هننزا البضنند 

فمنننخال; يف صبنننال التع نننَ ،   اتتَننناس منعنننالن "رشٍنننش". ًيف صبنننالُ النننٌهٌّ   .2017-2018

ًامننننشسّ،   اتتَنننناس منعننننالن "بَبظننننُ" ً " اٍظننننرتً"، ًقَننننادّ امننننشسّ ل ظننننَاسّ،  ننننٌّ تننننالل  

"كٌكاكٌال" ً "سًدِ". 



 

 

280 

 :7102سبتمرب  72ني إعالنات اليوم الوط
 اإلعالن األول:

 منعالن بَبظُ ل ٌَع الٌهي سبم تو  الذعاَْٖ )سنا طعٌدِ(.

 وصف اإلعالن:
ٍ وش يف ال قطْ اوًىل  ؼشًو بَبظُ، ٍ ُ رلس ظوٌس سرل  ع عبناسّ: "ٍنا هنال ةعنشن  نني      

ٌس الشرنل  سنا؟" ، ح  ة وش ؿٌسّ هلبْ ًمتشّ  ع عباسّ " سنا الشبنع اشبنالُ ًمتنشّ". ٍعنٌد ظون     

 ننع عبنناسّ "سنننا اشبَننل ًالـننقش"، حنن  ٍ وننش بننشش الفَـنن َْ ًعبنناسّ "بننع هننارِ  ننٌ كننل              

اسبكاٍْ". ٍ ُ رلس لقطاج لشرنل، ٍبنذً ًكأننى يف الفلنإ، ًهنٌ ٍقنٌل: "سننا فننان رنٌاِ          

سصال"، ًسرل آتش ٍقٌل: "سنا  ونذغ"، ًا شسّ ةقف يف ت فَنْ اإلعنالن الؼنو  )   

  ػاو ًهٌ ٍشقف )فٌسج ناٍث(  ع عباسّ "سنا  ع  ". ًٍنتوُ اإلعنالن  بك مْ "سع"، ح 

حانَنننْ، ً  ًكنننعى ع نننٓ ةنننٌٍرت     40بعبننناسّ; سننننا اسباكنننش ًسننننا الظنننعٌدِ.  نننذّ اإلعنننالن:      

  (24ًٌٍةٌَو.

 اإلعالن الثاني: 
 منعالن  ناُٖ  ٌّ ػشكْ  اٍظرتً بَتضا.

 وصف اإلعالن:
ؤدٌٍّ الدننإ، انَعوٌّ مبالبنع بَلنإ، بَنمنا      س نَْ ع ٓ هشٍقْ اوًسكظرتا، ة وش فَوا ٍن 

ٕا بنالٌَع النٌهي.  نذّ اإلعنالن:             رإج او نَنْ ذبنث عننٌان "بنالدِ"، ًقنذ   ًكنعوا اصتفنا

، ًكان الت فضٌٍن ًػبكاج التٌاؿل صبال ا إلهال  ًنؼش اإلعالن. ًقذ سحاس اإلعنالن  2:20

نَْ اصتفالَْ مبناطنبْ الَنٌع   رذل ا ًاكضاا، بظب  ظوٌس فتَاج    ضبزباج، ًهٌّ ٍؤدٌٍّ س 

  (25) الٌهي.

 ردة الفعل:
لقذ ذبٌل منعالن ماٍظرتً منىل  ادّ  نخ ّ ل زنذل، ا نت ج بونا صظناباج كنخ   نٌّ امدنشدٌٍّ         

الظنننعٌدٍني ع نننٓ  ٌقنننع ةنننٌٍرت، ًاطنننع االطنننتدذاع يف امم كنننْ; بظنننب  ظونننٌس فتَننناج  ننن   

إلعننننالن، ظوننننش ًطنننن    ضبزبنننناج، ًهننننٌّ ٍننننؤدٌٍّ او نَننننْ. ًبعننننذ حالحننننْ سٍنننناع  ننننٌّ بنننند ا      

 ، ًػوذ ؿعٌداا الفتاا، ًسؿب   ٌّ "الرتنذ" يف ةٌٍرت بامم كْ.  ”بَتضا_ اٍظرتً_ قاهعْ#>
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 كيف واجهت الشركات املعلنة املوقف
 23بالنظنننبْ إلعنننالن ػنننشكْ بَبظنننُ، فقنننذ سه قنننث الؼنننشكْ اإلعنننالن يف الَنننٌع النننٌهي  

طنناعْ، ًرلننس بظننب     24طننبتمرب، ً  طننضبى يف الَننٌع نفظننى، صَنند ني ٍكمننل ةذاًلننى       

امٌاروْ الؼعبَْ الؼذٍذّ،  ٌّ كخ   ٌّ الناغ، الزٌٍّ عاسكنٌي، ًاطنتوضسًا بنى، ًذبذٍنذاا     

 نٌّ سهننل االتتـنناق، ً ننٌّ الفٗننْ الٌهنَننْ الٌاعَنْ، صَنند ا ننت ج ؿننفضاج ةننٌٍرت بنناهلزٌع   

 ع ٓ اإلعالن.

للند   قا ث الؼنشكْ ع نٓ الفنٌس، ًيف ٍنٌع اإلهنال  نفظنى بظنض  اإلعنالن، نضًل نا عننذ ا          

الؼعيب. ًقذ ػوذج ة س الظاعاج الا   ةذاًل اإلعالن فَوا دبارباج ػذٍذّ، ًانتقناداج  

 صادّ، ًرإ سّد الؼشكْ امع نْ بظض  منعالنوا  ٌّ اَع ًطاٖل اإلعالع ًاالةـال.

س ا بالنظبْ لؼشكْ  اٍظرتً بَتضا، فقذ آحشج الـمث، ًني ربض رذل ا  ع النزٌٍّ سفلنٌا   

بقٌّ ع ٓ ًطناٖل التٌاؿنل االرتمناعُ، ًذبذٍنذاا يف ةنٌٍرت. ًسمبنا كاننث        منعالنوا، ًصاسبٌي 

حقْ الؼشكْ بنفظنوا، كٌنونا ػنشكْ ًهنَنْ، هنُ  نا دفعتونا منىل الـنمث، ًعنذع تنٌىل           

ؿننشاح منعال ننُ  ننع ازبموننٌس. ًسمبننا كانننث ػدـننَْ الؼننشكْ "ازبذٍننذّ" ع ننٓ الظنناصْ،      

ا سافقنث منعالنونا، ًالنا سدج    ًظباصوا الظشٍع طبباا يف عذع دتٌهلا يف  عشكْ ازبنذل الن  

 منىل دعٌاج ًاطعْ  ٌّ الناغ مقاهعْ  نتزاج الؼشكْ.

املناقشة: 
يف الظننننٌاج اشبمنننع اماكنننَْ، سؿنننبضث امؼننناسكْ يف الَنننٌع النننٌهي الظنننعٌدِ ظننناهشّ     

 تنا َننْ،  ننٌّ قبننل الؼننشكاج الظننعٌدٍْ، ً ننع هننزي امؼنناسكْ ةب ننٌسج سفكنناس منعالنَننْ          

، لتقنننذٍ  ازبونننْ امع ننننْ ػدـنننَتوا، ًإلحبننناج انتماٖونننا،  كنننخ ّ،  باػنننشّ ً ننن   باػنننشّ 

ةكشٍع عالقتوا بامم كْ العشبَْ الظعٌدٍْ. ًيف امقابل، فقذ سافق هزا التطنٌس يف الظنٌ    

اإلعالنَننْ، ةٌّطننع   فننث ل زموننٌس امتننابع هلننزي اإلعالننناج،  ـننضٌباا خب فَاةننى االرتماعَننْ      

  شاقبتى لت س اإلعالناج. ًاالقتـادٍْ، ً ظتعذًّا بأفكاسي ًهشًصاةى ً

ًلعل هبَعْ اجملتمع الظعٌدِ، الزِ ةؼد ى فٗاج  تباٍنْ يف ًرواج الن ش،  نوا احملاف ْ، 

ًامعتذلْ، ًامنفتضْ، قذ سطو  يف ةٌطع امظاصْ ازبماه ٍْ يف هزا الؼأن. ف را سكنفنا منىل  

        ً لَْ اسبفناظ ع نٓ   ة س الفٗاج الؼش ْ الكنب ّ  نٌّ النناغ، النا ذبمنل ع نٓ عاةقونا  ظنؤ
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العاداج ًالتقالَذ، ف نا سن نتـٌس صز  اجملمٌعْ الؼنعبَْ النا ال ةتظناهل  نع سِ منعالنناج      

ةشٔ فَوا تشًراا عٌّ النف الٌهي الشادٍكالُ. ًيف ازبونْ امقاب نْ، ًقفنث ػنش ْ لَظنث      

ا بالق َ ننْ، اسةفننع ؿننٌةوا بعننذ بننذٕ عم َننْ اإلؿننالح ًاالنفتنناح ع ننٓ العنناني اشبنناسرُ حقافًَّنن       

ًطنن ٌك ا، ًةننشٔ سنننى  ننٌّ اللننشًسِ سن ٍكننٌن هننناق ةطّبننع ًةننأحش باجملتمعنناج اوتننشٔ،         

 ًاشبشًش  ٌّ داٖشّ "االندال " كما ٍقٌلٌن.

 ننٌّ هنننا كننان التفاعننل  ننع الشطنناٖل اإلعال َننْ ًاإلعالنَننْ را ػننؤًن ًػننزٌن، ًػننّكل يف    

ا ٍعتمنذ ع نٓ   نتاٖزى صبمٌعاج كد   تباٍنْ امٌاقنف، ًؿناس ظبناح سً فؼنل سِ منعنالن منان      

 ننذٔ قذسةننى ع ننٓ كظنن  الننشسِ الؼننعيب، ًدبننَ   ٌقفننى لـنناسبى،  ننٌّ تننالل سدًد الفعننل  

الظنشٍعْ ع ننٓ ًطناٖل التٌاؿننل االرتمنناعُ، النا ةعتننرب امم كننْ العشبَنْ الظننعٌدٍْ  ننٌّ دًل     

الـننف اوًل يف التعا ننل بوننا. لننزا كننان  ننٌّ اللننشًسِ سن ةعتمننذ اإلعالننناج ع ننٓ امننت قني       

 ً ذٔ قبٌهل  ل شطالْ امع نْ. -منن ؿّ  التعب   –"اإلعال َني" 

منن اسبمالج اللا طْ الا ظوشج ع نٓ ػنبكاج التٌاؿنل االرتمناعُ، ًالنا ًقفنث كنذ        

ظونننٌس الفتَننناج  ننن  ضبزبننناج، سً كنننذ ظونننٌس ؿنننٌس " ظنننتٌسدّ"، ال عالقنننْ هلنننا بننناجملتمع  

ج الظننننعٌدِ، كٌنوننننا  ظننننتٌصاّ  ننننٌّ صبتمعنننناج ًحقافنننناج  نننن  طننننعٌدٍْ، ة ننننس اسبمننننال

ًاللدٌهاج ةعكع   ّ كب ّ ع نٓ القنَ  ًالعناداج ًالتقالَنذ، النا ةؼنكل  نٌّ ًرونْ         

ن نش "احملناف ني" يف اجملتمنع الظنعٌدِ تطٌه نا ٍـننع  دباًصهنا، ًؿنٌسّ ًهنَنْ لنَع  ننٌّ          

 الظول القفض عنوا.

رلس، ً  ي، دفع امع نني منىل سن ةكنٌن س  ن  منعالنناةو   شكنضّ ع نٓ سطناٖل راج عالقنْ        

مم كننْ العشبَننْ الظننعٌدٍْ، ًعشكاننا ل تطننٌس الننزِ ةظننعٓ امم كننْ منىل ذبقَقننى،  مبظننتقبل ا

ْ ً ننؤاصسّ لننتمكني امننشسّ. فكننان     صـننتوا يف اإلعالننناج، ًهننُ سطنن ٌو     ل  ننانُ الٌهنَنن

ةظننٌٍقُ  بننذح، ونننى ٍتكننشس ع ننٓ  ننذاس الظنننْ، تاؿننْ منرا لقننُ  ـننافضْ  ًمنعزاباننا  ننٌّ          

ل مؼناسكْ يف الَنٌع النٌهي، ً نٌّ ة نس       ازبموٌس. كخ   ٌّ الؼشكاج اطتدذ ث او انُ

الؼننشكاج; "اشبطننٌل الظننعٌدٍْ/انط قنا مظننتقب نا" " اٍظننرتً بَتننضا/بالدِ" "صٌٍّ/الننٌهٌّ      

ساٍننْ التٌصَننذ"، يف صننني سكننضج ػننشكاج ستننشٔ ع ننٓ االصتفننال      صننذًدي الق نن " 

ْ بننامٌاهٌّ  خننل; " ٌبنناٍ ُ /الننٌهٌّ هننٌ انننث، انننث قننذها" "طننا با/الٌَع ٌٍ ننس" ً "ػننشك          

 88االةـاالج الظعٌدٍْ/ الٌهنَْ انث"، بَنما سكضج ػاًس ش ع نٓ منظبناصاج النٌهٌّ تنالل     
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عا انا "ٍؼننٌفٌنى  ظننتضَل، نعَؼننى ًهننٌّ". ًةظننتمش القاٖمننْ الطٌٍ ننْ، ًهننناق  ننٌّ ػنناسق  ننٌّ  

 تالل ةقذٍ  عشًىل فنَْ، ًلكٌّ كان رلس بوذن ةظٌٍقُ يف الذسرْ اوًىل. 

 

 االستنتاج 

 اعُ: الٌهنَْ ًالتد  االرتم - س

ْ    ، ًطنبتمرب  نٌّ كنل عناع     23ذبتفل امم كْ العشبَنْ الظنعٌدٍْ يف     .هنٌ ٍنٌع ةٌصَنذ امم كن

الَنٌع   سؿب  –ٍشمحى اهلل  –ًبأ ش تادع اسبش ني الؼشٍفني، ام س عبذ اهلل بٌّ عبذ العضٍض 

الننٌهي منرنناصّ سمسَننْ يف اَننع  ؤطظنناج الذًلننْ، ً تفننل اجملتمننع الظننعٌدِ يف اجملننال        

ُ بٌَع التٌصَذ. ًيف هزي االصتفاالج امنتؼشّ يف هٌل ًعنشىل امم كنْ،   اشباق ًاسبكٌ 

ةقنننّذع س  بَنننْ الؼنننشكاج الكنننربٔ ًاحمل َنننْ يف الظنننٌ  الظنننعٌدِ  ؼننناسكتوا  نننٌّ تنننالل   

منعالناةونا. ًقننذ ةنٌعنث الشطنناٖل اإلعالنَننْ امـناصبْ لالصتفنناالج، بعنذ سن كانننث ػننضَضْ     

ةنٌعننث  2030ٌهنَننْ. ًلكننٌّ بعننذ سؤٍننْ    ًضبننذًدّ يف البذاٍننْ، ً قتـننشّ ع ننٓ الشطنناٖل ال   

الشطناٖل اإلعالنَنْ الٌهنَنْ، ًةنٌعننث الٌطناٖل اإلعال َنْ،  ننع اطنتدذاع الؼنشكاج امع نننْ        

ػننبكاج التٌاؿننل االرتماعَننْ، لٌكننع منعالننناةو  ع ننٓ صظنناباةو ، باإلكننافْ منىل ةفاعننل       

 س هٌٍتو .  ازبموٌس ل تعب  عٌّ  ذٔ سكاه ، سً   ةو  ع ٓ ًهنو  ًةشاحو ، ًكَفَْ منظوا

كانث اإلعالناج يف امم كْ يف الظابق ةظ   اللنٌٕ ع نٓ التناسٍخ النٌهي، ًةشكنض ع نٓ       

العاداج ًالتقالَذ، ًكان هزا ًاكضا  ٌّ تالل الن ش منىل الفرتّ الض نَْ، الا رإج فَونا  

ٌّل الن ننشّ الض نَننْ  ننٌّ اماكننُ منىل امظننتقبل،    ة ننس اإلعالننناج. ًقننذ ذبٌلننث اإلعالننناج بتضنن

ل الظنٌاج الخالذ اوت ّ، حبَد سؿبضث هزي الن نشّ ةرتكنض ع نٓ ا ةنُ، ًةتننٌح يف      تال

 منظواس الـٌسّ الؼدـَْ ل مزتمع الظعٌدِ، ًل مظتوذفني باإلعالناج.

اهلٌٍْ ًالٌهنَْ  - و

ةرتكننض اإلعالننناج يف هننزا اجملننال ع ننٓ االسةبننال باهلٌٍننْ، ًالتعننب  عننٌّ الننزاج بامٌاهنننْ،      

ي الزاج يف امم كْ العشبَْ الظعٌدٍْ، ًاتتالن هش  التعب  عنوا بالش    ٌّ اتتالفاج هز

بالطش  ال ف َْ، ً   ال ف َْ، ًهناق قاطن   ؼنرتق ٍكناد ٍكنٌن يف كافنْ اإلعالنناج       

بونزا الؼننأن، ٍنزكشنا بننأن النٌهٌّ بمعنننا حبننذًدي ًصبنى، ًسن االنتمننإ هنٌ اوطنناغ الننزِ      

ًٍضدهنش منرا سصبنى سبنناؤي، ًعم نٌا ع نٓ بناٖنى        ةقٌع ع َى امٌاهنْ اسبقْ، ًهزا النٌهٌّ ٍتطنٌس  
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ًمنعالٕ ػأنى، ًهزا  ا ٍالص  يف اإلعالنناج اشباؿنْ بتناسٍخ النذًل عا نْ، ًامم كنْ ع نٓ        

ًرننى اشبـننٌق، صَنند ٍرتكننض هننذن اإلعالننناج الٌهنَننْ ع ننٓ دعنن  الننٌهٌّ، ًالننتدي بننى،  

 .  ًذبمل يف  لمٌنوا سطاٖل ةذًس صٌل  فوٌع ةطٌس الٌهٌّ، ًؿناعْ  ظتقب ى

ثالثا: شؤون املرأة:
 :2018ٌٍنٌَ  24قَادّ امشسّ 

اصتفاال  باو ش ام كُ اشباق بالظماح ل مشسّ بقَنادّ الظنَاسّ يف امم كنْ، ػناسكث عنذّ      

ػننشكاج عامَننْ ًضب َننْ االصتفننال بامناطننبْ، ًةونٗننْ امننشسّ بوننزا اسبننذذ التنناسطُ. ًع ننٓ      

ّ امننشسّ ل ظننَاسّ، فنن ن او ننش ني  عكننع  ننا كننان  ننذذ يف الظننابق يف اسبننذٍد عننٌّ قَنناد  

 ننذذ كننزْ كننب ّ، ًال سّداج فعننل طنن بَْ، بَنمننا كانننث ة ننس الننشداج قٌٍننْ ًؤانعننْ يف    

اماكنننُ، ًكاننننث ةعتنننرب قَنننادّ امنننشسّ ل ظنننَاسّ تشًرنننا عنننٌّ امنننألٌن، ً نافَنننا ل عنننشان    

 اجملتمعَْ.

ل قننشاس، بعننذ القننشاس ام كننُ اربننزج اإلعالننناج ػننكال  ننٌّ سػننكال الننذع  ًامناؿننشّ         

ًكانث يف الٌاقع  ناؿشّ ل مشسّ، ًك  بعلوا سطاٖل ػَقْ، فَوا دتنٌل منىل س نانُ ًآ نال    

امظتقبل، ًهُ سطاٖل ةظتضق امناقؼْ، ًالٌقٌن عنذها، كٌنوا ةعكع رانبا  ومنا  نٌّ   

 . 2030سؤٍْ 

ًرونث ػنشكاج  خنل; "فنٌلكع فنارٌّ اومانَنْ، ًفنٌسد او شٍكَنْ، ًنَظنان الَابانَنْ،             

اس الربٍطانَننْ" منعالننناج  ٌروننْ يف الذسرننْ اوًىل منىل امننشسّ الظننعٌدٍْ، ًػنناسكث    ًرنناكٌ

طننبتمرب  27ػننشكاج الظننَاساج باالصتفننال،  ننٌّ تننالل منعالننناج ًةدشٍننذاج بتنناسٍخ   ع نن 

، ف وش منعالن ػشكْ )فٌسد(  مل ؿٌسّ عَي امشسّ، ًهما ةبذًان  نٌّ تنالل  نشآّ    2017

َْ طٌدإ، كت  ذبتوا عباسّ: "ًسإ كنل  قنٌد ع نَ ،    الظاٖق، بَنما ذبَ  بوا ًبوما ت ف

ا شسّ". اإلعالن ٍال ع حقافْ اجملتمع الظعٌدِ، ًٍعطنُ انطباعنا صبتمعَنا  ط ٌبنا، تاؿنْ      

ًسن هناق يف ازبان  ا تش  ٌّ اجملتمع  ٌّ ال ٍضال    هاةني العَنني  نع اشب فَنْ الظنٌدإ    

 "الربقع"، ًلكٌّ لَع ت ف  قٌد الظَاسّ!  

ص قَمنْ النٌعُ ًالنزكإ عننذ  نٌّ ٍلنع فكنشّ اإلعنالن، ًٍنفنزي. يف هنزا اإلعنالن            ًهنا ةنرب 

ٍبذً ًكأن ػشكْ فٌسد سسادج سن ةلشو عـفٌسٌٍّ حبزنش ًاصنذ; فونُ  نٌّ رانن  هننأج       
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امشسّ بالظماح هلا بالقَادّ، ًس ضج لزلس مبشآّ الظَاسّ، ً نٌّ رانن  آتنش سسادج سن ةطمنٌّٗ     

ش، بأنوننا ال ةننضال ةعننُ قَمننْ التقالَننذ، ًسهمَننْ     ازبمَننع، تاؿننْ  ننٌّ هنن  يف ازباننن  ا تنن    

اوعشان، ًظوش رلس ر َا يف اشب فَْ الظٌدإ  ٌّ صٌل امشآّ، ًالا بذج "بشقعا"  تكا نل  

 (26) اوًؿان.

س نا ػننشكْ )لكنضغ(، فقننذ متدلنث سطننالتوا الننا كنمنتوا منعالنوننا ذبنث عنننٌان: "مظننْ      

 نٌن سنخنٌِ نناع  ٍعت نُ )كبظنْ( ةؼندَل       لشص ْ فدا ْ"، عٌّ )قال ْ سظفش( نظنٌٍْ،  ط َنْ ب  

 الظَاسّ.   

ًٍبذً سن  ٌّ سػشن ع نٓ ًكنع ًمننتناش اإلعنالن آحنش سال ٍظن  بنني )اولدناع(، فدَن  امنشسّ منال           

  (27) ظفشها، ًعٌكوا عٌّ رلس الدَاو ب ٌن سنخٌِ ) ؼمؼُ(!

يف صننني ػنناسكث ػننشكْ )النننذ سًفننش( بامناطننبْ، فقننذ ث منعالنننا، هننٌ عبنناسّ عننٌّ منكننافْ  

 فتننناح طنننَاسّ )الننننذ سًفنننش( منىل صقَبنننْ امنننشسّ يف هشٍقنننْ بظنننَطْ ً عنننربّ. ًكمنننا فع نننث        

)لكننضغ(، فقننذ  َنن  اإلعننالن امننشسّ ك ننوا، صتننٓ قال ننْ سظفشهننا! ًلع ننوا سسادج بننزلس        

الظال ْ سٍلا، ًيف الٌقث نفظى صٍادّ نٌعَنْ  قتنَناج امنشسّ النفَظنْ، حبَند ٍبنذً ًكنأن        

  (28) ةدََ  امشسّ ني ٍكٌّ  قـٌدا.

س ا ط ظ ْ  طاع  )بشرش كنس( يف امم كْ العشبَْ الظعٌدٍْ، فقذ اصتف ث بامناطبْ  نٌّ    

تننالل منعالنوننا اشبنناق، فشًرننث ل )طنذًٍتؼننتوا( بنن عالن ةؼننزَعُ رننارو، بننأن رع ننث       

الٌربْ هذٍْ صبانَْ لكل ا نشسّ ةـنل منىل ػنبابَس امطناع  ًهنُ ت نف امقنٌد!  ؿنضَ  سن         

لكنننى كننان ٍعننرب عننٌّ امظنناهمْ امادٍننْ يف فشصننْ امننشسّ، ًلننٌ       اإلعننالن كننان مننذّ ػننوش،   

 )خببضّ(!   

س ا ػنشكْ )كٌكناكٌال(، فقنذ ػناسكث يف هنزا اسبنذذ التناسطُ،  نٌّ تنالل منعنالن           

ةأتنز فتناّ ػنابْ طنعٌدٍْ      ذةى دقَقْ ًاصذّ، ًرإ ذبث عنٌان: "ل تدنَ  هعن ". يف اإلعنالن    

، بَنما ة وش ع نٓ الفتناّ يف ال ض ناج اوًىل     فتاح الظَاسّ  ٌّ ًالذها، ًدب ع ت ف امقٌد

 ٌّ اإلعالن عال اج التنٌةش،  نا دفنع ًالنذها منىل التنذتل ًةونذٖتوا،  نٌّ تنالل فنت  صرارنْ           

)كٌكنناكٌال(، ًاكننعاا الضرارننْ بعننذ رلننس ع ننٓ لٌصننْ القَننادّ،  ننٌّ سرننل ةؼننزَعوا ع ننٓ    

داصٍننْ ةننأةُ للنعنناؾ االنطننال  باهمٗنننان، ع مننا سننننا ةعٌدنننا ع ننٓ سن منعالننناج امؼننشًباج ال  

ًالنؼال ًلَع ل توذْٖ، لكٌّ يف الٌقث نفظى ظونشج الؼنابْ الظنعٌدٍْ بشفقنْ سبَونا، ًبنال       
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صننٌارض، منال سن اشب فَننْ امٌطننَقَْ ًاو نَننْ اورنبَننْ، ًكننعث صٌارضهننا س نناع عبننٌس هننزا       

 (29) اإلعالن منىل امظاصْ او ا َْ ل خقافْ اجملتمعَْ.

ظنَاساج ًاصنذّ  نٌّ سًىل الؼنشكاج النا سّصبنث بقَنادّ        ًكاننث ػنشكْ "سًدِ" لـنناعْ ال   

 24امشسّ الظعٌدٍْ ل ظنَاسّ. ًيف اإلعنالن ا نشسّ ًصًرونا ٍظنتعذان ل دنشًش  نٌّ  نضهلمنا )ٍنٌع          

(. ٍفت  الضًش لضًرتى اَع سبٌاو امننضل النا ةنؤدِ ل دنشًش، ًبعنذ تشًرومنا،       2018ٌٍنٌَ 

لشاكنن ، ًميننذ الننضًش ٍننذي منىل امقننبض  ًيف ادبنناهو  ل ظننَاسّ ٍظنن  كالهمننا بادبنناي بنناو ا 

لَفت  لضًرتى الباو، منال سنوا ةظاسح فتفت  لى بناو الظنَاسّ لنَز ع مبقعنذ الشاكن ، بَنمنا       

 ( 30). 1:06ةتٌّلٓ هُ عنى هزي اموّمْ.  ذّ اإلعالن 

 املناقشة:
س    البضٌذ اإلعالنَْ ةن ش ل مشسّ كظ عْ، ًةشكنض ع نٓ اطنتدذاع امنتزناج ًالعال ناج      

تزاسٍننْ لـننٌسّ امننشسّ. ً ننع سن ؿننٌسّ امنننشسّ يف طننٌ  اإلعالننناج الظننعٌدِ ال ٍعننانُ  نننٌّ          ال

االطننتدالل، منال سنننى قننذ   اسبفنناظ ع َوننا  ننٌّ تننالل  شاعنناّ العنناداج ًالتقالَننذ ًاسبؼننمْ       

امتٌقعننْ  ننٌّ ظوٌسهننا. فمننخال ٍقننٌل سصننذ امننذٍشٌٍّ لؼننشكْ منعالننناج لبنانَننْ " يف اإلعالننناج   

ٓ الننذًاع ضبزبنناج، ٍشةننذٌٍّ اولننٌان داتننل امنننضل، ًاوطننٌد تاسرننى.   الظننعٌدٍْ: النظننإ ع نن

ًصني ٍتع نق او نش بن عالن لؼنا بٌ، ع نٓ طنبَل امخنال، ٍـناس منىل ةـنٌٍش امنشسّ  نٌّ اشب نف             

ًٍكٌن الرتكَض ع ٓ الـٌسّ النمطَْ، ًمنظواس امشسّ كأع،  (31) فنشٔ ػعشها ال ًرووا."

طعاع. عننذ الٌقنٌن ع نٓ اإلعالنناج النا ةونن٘ امنشسّ        سً صًرْ داتل امنضل، سً صٌل  اٖذّ ال

الظننعٌدٍْ بالظننماح هلننا بقَننادّ الظننَاسّ، نالصنن  االعتمنناد ع ننٓ الـننٌسّ النمطَننْ كأطنناغ   

لذعموا،  خل; منعنالن )سٍننس سًفنش(، فَمنا ٍتع نق مبظنت ض اج امنشسّ; امكَناش ًالضٍننْ داتنل           

إ.  ن  سن منعنالن )سًدِ( عكنع دًس    صقَبتوا الٌَ َْ، ًمنكافْ امفتاح كمظت ضع  خل اوصٍ

ًّا، ًلكٌّ دباًص رلس منىل امفاهَ  العامَْ ل ربًةٌكٌل.    امشسّ لَع ضب 

هنا ال بذ  ٌّ التنٌٍى، منىل سن  بَعاج الظَاساج ازبذٍنذّ ًامظنتعم ْ، قنذ ةشارعنث يف ا ًننْ      

َاساج ةٌقعناج  يف امْٗ، لزلس اطتد ث ػشكاج الظن  20اوت ّ يف اوطٌا  الظعٌدٍْ بنظبْ 

اقتـادٍني ًعا  ني يف قطاح بَع الظَاساج سن ةتضظٌّ امبَعاج  نع بنذٕ قَنادّ امنشسّ ل ظنَاسّ      

، ًقذ ٍكٌن هزا ًسإ ةنذافع ػنشكاج الظنَاساج ب عالناةونا، لتونٗنْ امنشسّ       (32يف الظعٌدٍْ

 يف الظعٌدٍْ بوزا اسبذذ امظتزذ.  
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استنتاج 

 ؿٌسّ امشسّ:   - س

د عننٌّ ًاقننع امننشسّ الظننعٌدٍْ دًن اسبننذٍد عننٌّ اجملتمننع الظننعٌدِ    اسبننذٍ  ننٌّ  نن  اممكننٌّ 

ككل، بتفشعاةى، ًاتتالفاةى، ًةننٌح فٗاةنى االرتماعَنْ، ًسقالَمنى ازبدشافَنْ. فازبانبنان       

منىل صننذ كننب   ننشآّ لبعلننوما. منن اإلعالننناج، امٌروننْ ل مننشسّ الظننعٌدٍْ، دبننزو اهتما وننا  

امننشسّ يف طبت ننف اجملنناالج الٌهنَننْ، فننأه    بامٌكننْ "الفاػَنَظننتا"،  خ مننا ة وننش متكننني   

 ،٪30 منىل ٪22ضباًس التضٌل النٌهي، هنٌ سفنع نظنبْ  ؼناسكْ امنشسّ يف طنٌ  العمنل  نٌّ          

ًهزا طَؤحش ع ٓ ةنٌح يف ؿنٌس امنشسّ; تناسش امننضل، ًيف الظنَاسّ، ًصتنٓ ظوٌسهنا ًهنُ يف         

 العمل.  

ٔ  منن الزِ ٍعٌد منىل ةاسٍخ اإلعالناج عٌّ امشسّ يف الظٌ  ا التطنٌس النزِ   لظعٌدٍْ، ٍنذسق  نذ

ػننوذةى هننزي اإلعالننناج، فـننٌسّ امننشسّ الَننٌع ةعننرب عننٌّ ةنننٌح ػننك وا اشبنناسرُ، ًةشؿننذ      

دتٌهلا يف صباالج  تعذدّ، ًمتكَنوا االرتماعُ، بَنمنا  نشج فنرتّ هٌٍ نْ  نٌّ النض ٌّ، ني       

ٖنذ  ٍكٌّ ظوٌسها  قَذاا، فضظ ، ًمناا كنان ؤنٌعانا سٍلنا، ًصتنٓ ؿنٌس امنشسّ يف ازبشا      

سه قننث  2012ًالكتنن ، ًالكتَبنناج، ًالنؼننشاج، كانننث ةطمننع ةقشٍباننا. فمننخال يف عنناع   

اإلعال ننُ يف اَننع سعبننإ  ػننشكْ اوحنناذ الظننٌٍذٍْ "منٍكَننا" )امعشًفننْ بتٌصَننذ ضبتٌاهننا     

منعالنانننا يف صب نننْ صبانَنننْ ةنننٌصح يف امتزنننش، ًذبتنننٌِ ع نننٓ ؿنننٌس       -دًلنننْ 37-العننناني( 

سّ امَاي وع ًسو ًهمنا  ّممنان هف َومنا، ًقنذ   ةٌصٍنع      منتزاةوا، ًٍ وش فَوا  ؼوذ يف دً

اجمل ننْ يف كافننْ فننشًح الؼننشكْ العامَننْ، بَنمننا   منصالننْ اوع بؼننكل ًاكنن  يف النظنندْ        

الظعٌدٍْ. ًبعذ سن سحاسج ؿضَفْ " َرتً" الظٌٍذٍْ امٌكٌح، سؿنذسج الؼنشكْ بَاننا قالنث     

ٌّ النظندْ الظنعٌدٍْ ٍتعناسىل  نٌّ قنَ       فَى: " كان ٍنبدُ سن نذسق ًنعُ بأن صزن  امنشسّ  ن   

 . (33) صبمٌعْ منٍكَا"

ٍعتننرب دبظننَذاا كننا ال  لنـننف اجملتمننع     ، يف اإلعالننناج، ظوننٌس امننشسّ الظننعٌدٍْ الَننٌع    منن

الظعٌدِ، ًسن الذًس، الزِ  ت ى هزا النـف يف التطٌس االرتماعُ ًاالقتـادِ، ني ٍعنذ  

اإل كان همظى، سً صزفى، صتٓ  نٌّ الـنٌس   ةشةَبى يف امقعذ اشب فُ ل ظَاسّ، ًني ٍعذ يف 

 اإلعالنَْ، بل سؿبضث امشسّ ة ع  الذًس اوطاطُ يف اإلعالن.  
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قشاس   كُ ٌٍك  سبمْ ًهنَْ  - و

امتتبع ل ؼؤًن اإلعال َْ الظعٌدٍْ طٌإ سكانث سٍاكَْ، سع ارتماعَْ، ٍالص  سن االنتقناد  

ٌكننٌح امدطننٓ منعال َننا را عالقننْ ٍنـنن  يف العننادّ صننٌل لبنناغ امننشسّ، صتننٓ لننٌ ني ٍكننٌّ ام 

بام وش. لكٌّ بعذ القشاس ام كُ التناسطُ بالظنماح لقَنادّ امنشسّ ل ظنَاسّ، سحبنث ازبمونٌس        

الظعٌدِ ع ٓ ػبكاج التٌاؿل االرتماعُ سنى قادس ع ٓ الظمع ًالطاعنْ، ًعنذع التعنشىل    

ٌعوننا، ني ل مننشسّ، ًلعننل سكننرب دلَننل عبننٓ رلننس، سن اَننع اإلعالننناج ع ننٓ اتتالفوننا ًةن        

 ةتعشىل ل نقذ الظ يب كامعتاد.    

 الخاتمة: خالصة النتائج والتوصيات
لٌقننٌن عنننذ الـننٌس اإلعالنَننْ، ًالشطنناٖل الننا ةتلننمنوا، ًةعننرب عننٌّ   ا  نناًلهننزا البضنند 

وننٌس، الننا ةخ هننا اإلعالننناج، بوننذن     مصَاةنننا ًاصتَاراةنننا، ًالتٌقننف عنننذ سدّ فعننل ازب    

هننزي اإلعالننناج الننا ةٌقننف عنننذها   ًالظننعٌدِ، ًقَمننى. الٌؿننٌل منىل فونن  سعمننق ل مزتمننع  

ٕا  ا  ننٌّ الخقافننْ الظننعٌدٍْ، ًالعنناداج االطننتوالكَْ، عننالًّ ع ننٓ سؿننذ     البضنند، ةعتننرب رننض

عنننذ عٌا ننل   ٍقننف البضنند القننٌل: منن ًميكننٌّالننزكشٍاج ًاالصتَارنناج العا ننْ ًاشباؿننْ.  

اطتعشاكنننوا  النننا   ، ؼنننرتكْ دبمنننع اجملتمنننع الظنننعٌدِ،  نننٌّ تنننالل عَننننْ اإلعالنننناج  

 سع ستطأةى. ،كٌنوا سؿابث اهلذن ًٌّ ناقؼتوا، بدض الن ش ع

ًقذ سظوش البضد سن امشسّ بذسج ةأتز صَّضاا سَٖظاا، ً ومًّا يف اإلعالناج الظعٌدٍْ، ًبنذسج  

ف ظفْ اإلعالن الش ضِ ة وش جبالٕ يف ػكل ً لمٌن هنزا اإلعنالن. كمنا سظونش البضند      

 باوطنالَ  باهلٌٍْ، ًالتعب  عنٌّ النزاج بامٌاهننْ،    السةبال ستزج طبَ وا منىل ااإلعالناج  سن

الننٌهٌّ بمعنننا حبننذًدي ًصبننى، ًسن   ًالقاطنن  امؼننرتق فَوننا ٍقننٌل: منن ، ًامـننٌسّال ف َننْ، 

 .االنتمإ هٌ اوطاغ الزِ ةقٌع ع َى امٌاهنْ اسبقْ

اؿنْ يف صبنال   ًقذ بٌَّّ البضد سن هناق ةٌّرواا يف اإلعالناج لتمزَنذ القنَ  اجملتمعَنْ، ًخب   

اصنننرتاع امع ننن ، ًاحملاف نننْ ع نننٓ الن افنننْ، ً ظننناعذّ احملتننناش، ًمنقالنننْ عخنننشاج امعنننٌصٌٍّ،    

ًالتعاهف ًالتآتُ  ع سؿضاو اسباالج اشباؿْ. سِ سن اإلعنالن قنذ ستنز ٍ عن  دًساا قَمًّنا      

 ًستالقًّا، انطالق ا  ٌّ امٌسًذ الذٍي ًاوتالقُ وفشاد اجملتمع الظعٌدِ.
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بضد سن اإلعالن كَان منعال ُ ٍتطٌس بتطنٌس اجملتمنع، ًسننى ٍنأةُ ع نٓ  قناٍَع       ًقذ بٌَّّ ال

ً ٌاؿننفاج الفٗنناج اجملتمعَننْ امٌرننى منلَننى. ً ننٌّ هنننا ميكننٌّ التعننشن ع ننٓ بعننض عنناداج،      

ًحقافننْ، ًقننَ  اجملتمننع الظننعٌدِ  ننٌّ تننالل اإلعالننناج الننا ةـننذس يف طبت ننف الٌطنناٖل           

ْ، طنٌإ سكنان رلنس يف الـنضافْ، سع يف اإلراعنْ،      اإلعال َْ; امقشًّٕ، ًامظمٌعْ، ًامشَٖن 

 سع يف الت فضٌٍن، س خ يف ًطاٖل التٌاؿل االرتماعُ.    

ً ضباًلنْ ضبشكنْ ل نذتٌل منىل عناني اإلعالنناج ب      لقذ كان هزا البضد  ْ،الذساطن الشؿنذ، 

سً نننذسةوا يف هننزا اجملننال، ع مننا بننأن اإلعالننناج قننذ   ْ الذساطنناج فَننى،د، ن ننشا لق ننضننًالب

ا سكننرب ؤننا قننذ ٍتـننٌسي الننبعض يف  كننٌن الؼدـننَْ الظننعٌدٍْ، ًاصت ننث        َننضاستننزج ص

ً نٌّ   ًطناٖل التٌاؿنل االرتمناعُ.    ٓا يف اهتما اج اجملتمع الظعٌدِ ع  كانْ  تقذ ْ رذًّ

هنننا ٍتلننمٌّ البضنند، ًلننٌ بـننٌسّ  نن   باػننشّ، دعننٌّ منىل التٌرننى لذساطنناج ًحبننٌذ صننٌل    

ًس هننزي الخقافننْ يف ذبذٍننذ اوهننش الننا ٍنبدننُ  عالقننْ اإلعننالن بخقافننْ اجملتمننع الظننعٌدِ، ًد

 للعالن سن ٍأةُ فَوا.
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 ملخـــص
 

تسعععا الدزا ععة ال عععسا علععا العثاةعع  املعع اسس و تعليععل السععلثة ال ععسا   ععع   عع كة         

اإلنرتنع  لعدا اهورعثز السععثوهو ماعث ةعا يرتتعو عليعو مإعثو  عثا رتلكرتمنع  ا رتا ع              

لو اجمل وعات العسبية ل ل يعة ات ياإاترعا ماعث ةعا يرتتعو عليعو  عسض  عسا         إديد ت جو 

 خم لفة و املعاةالت املالية اإللكرتمنية.

ي ضح ةو ن ا ج الدزا ة ةعهثية الهوثذج الره يفرتض مإثو أاس للوخا س اخلوسة     

علعععا السعععلثة ال عععسا   للوه جعععات ماخلعععدةات املكرتمنيعععة لعععدا اهورعععثز السععععثوهو      

ك ةعهثية الهوثذج العره يفعرتض مإعثو أاعس للعثاةع  امل علاعة املعا   املهع ج         مكرل

مةكانععة ال ععسكة علععا السععلثة ال ععسا   املكرتمنعع و تيععر ةعهثيععة ام ععداز ةعع  كععال     

امل غرييو املس النيو ممإثو عالقة ازت ا ية والة رتتملا يا بني الايام بالسعلثة ال عسا     

لكرتمنععع  للوه جعععات ماخلعععدةات لعععدا اهورعععثز    املكرتمنععع  متايعععي  لسبعععة ال عععسا  ام  

السعععثوهو مبععرلك يا عع  الفععسض الس يسعع  السابعع و و تععني أا عع  الدزا ععة عععدم مإععثو        

عالقة ازت ا ية ذات وملة رتتملا ية بني خملا   عيهة الدزا ة ةو تير الهثعو مالسوو 

ت ماملسعع ثا ال عليوعع  مة ث ععا وخعع  ال ععرس مبععني الايععام بالسععلثة ال ععسا   للوه جععا      

 ماخلدةات املكرتمنية لدا اهورثز السعثوه.  
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 اةق م :

اإلٌرتٌببت ٔضببٗمٛ اتعبب ه عمببٜ دزدببٛ هببب،ٚ وببَ ادِىٗببٛر   صببٛ  عببد اٌ ػبب زٓ     أصببب 

غببّد زاببصات و   لٗببٛ ورِمببٛ دعم ببْ ٖعببٍح عمببٜ أٌببْ ٔاسببد وببَ أِببي ٔضبب ٟن   الٕاضبب ر سٗببح

االتع ه يف صب ه ال ذ زٚ الدٔلٗٛر ِٔبرا وب  أدٝ  ظ وّبٕز وب  ٖطبىٜ  بب داز عب د اإلٌرتٌبتد         

    ٘ ر  بببن  كبببَ الهبببٕه أٌبببْ     البببرٙ ٖطبببي ال ذببب زٚ اإللكرتٌٔٗبببٛر ٔال طبببٕٖ  اإللكرتٌٔببب

ر ِٔببٕ وبب  «اإلٌرتٌببت»لػبببكٛ العٍكبٕتٗببٛ ه ػب   ٔضببٗمٛ ددٖببدٚ لتع ٌبب تر أال ِٔب٘ ا  ا

ل شببٕه يف الػببساٞ وببَ ادضببمٕد ال همٗببدٙ  ظ الػببساٞ وببَ امل بب دس ٔاملساهببص        تستببع عمٗببْ ا 

ٔادببب ٓ املؤضطبب ت املٍ ذببٛ لمطببم  ٔاشبببدو ت  ظ د ٌببع    االفرتاضببٗٛ عببرب وٕازبب  اإلٌرتٌببتر   

ن زٟٗطبب٘  ظ الػبسه ت املعمٍببٛ ٔالع ومببٛ يف صبب ه ال طببٕٖ  عبببٕ ال طبٕٖ  الػبببك٘  ػببك   

تغبٗ، عب دات ٔأطب ل الػبساٞ لبدٝ      د ٌع ال طبٕٖ  عبرب ٔضب ٟن اإلعب ً ال همٗدٖبٛر ٔ  ل ب ل٘       

 .العى ٞ

ال غٗ،ات; وجن:  زٍب   العىب ٞ ٔاملطب ّمك      ال أُ ِرا ال شٕه اض ذدت وعْ  عض    

 بب ُ ال عبب و ت عببرب اإلٌرتٌببت ت عببح   دوبب ُ ٔضببى ُ دببٕدٚ املٍ ذبب تر وبب  تببٕافس زٍببٕات         

ٔذبدٖببد القببسخ املة ماببٛ امل  سببٛ ل طببمٗي املٍ ذبب تر ٔتعسٖببح     الضبب بداه ٔ زدبب   املٍ ذبب تر 

العىبب ٞ ٔاملطبب ّمك    له عببدٚ العسٖطببٛ وببَ املٍ ذبب ت ٔاإلضبب ف ت ٔاسبببر  البب  ذبببدخ    

 ّد   ٍ ٞ ع زب ت ث   بٛ   ٔذلك  دًرعمّٗ  أٔاًل   ٔهر ٔأُ ٖ عح ال طٕخ   ٌْ صدٖ  املط ة

ر ٔال غك أُ  م  الجهٛ لدٝ املط ّمك يف ال ع ون و  غببكٛ اإلٌرتٌبت   ٔوط هسٚ و  عى ّٟي

 أصب  وقمًب  أض ضًّ  ٔضسٔزًّ  شبم  ِرٓ الع ز ت القٕٖمٛ و  العى ٞ

لمذىّبٕز عبرب    ٖعبن ر ٔع ٌب ت اإلوَ أغك ه غكن  ٔاإلع ٌ ت عرب اإلٌرتٌت ِ٘    

ضبب عد الٍىببٕ ر ٔصببٍ عٛ ضببةىٛ تبمببت تكما ّبب  عببدٚ   ٖبب  دٔالز  ٔأصببب ٌرتٌببت غبببكٛ اإل

ر ٖٔعببس  اإلعبب ُ عببرب اإلٌرتٌببت عبب ُصببٍ عٛ اإل ٌرتٌببت عمببٜ ذبببٕالت ضببسٖعٛ يفاملطبب ز  لت

 اإلعبب ُراالتعبب ه ازبىبب ِ،ٙ ٖع ىببد عمببٜ غببكن تهمٗببدٙ ِببٕ     ٌببْ غببكن وببَ أغببك ه  

لمىطب ةدو  عبرب    اإلٌرتٌبت ح ٖعبن عبرب   ٗب حب اإلٌرتٌبت ددٖبدٚ ِب٘   ٔلكٍٛ ٖهدً عرب ٔضٗمٛ 

٘ Websites املٕازببب    ٛ  E-Mail ٔالربٖببببد اإللكرتٌٔببب    إلٌرتٌببببتامل عببببمٛ  ٔاهلٕاتببببح اةىٕلببب

Internet Enabled Smart Phones . 

ًٞ وببَ ّببٕز املطبب ّد  عببرب الٕضبب ٟن ال همٗدٖببٛ  ىعبب ُ ٖعببن لمذهبب ُ اإل أُ عببد ٔ     ببد

لٗعن لمذىّٕز  Shifting ٌرتٌتلّٗي عرب اإل ُ ٖعن ضشٜ اآلف ل ماصُٖٕر أ املقبٕ  ف لسادٖٕ

عببرب غبببكٛ اإلٌرتٌببت البب  ه ٌببت يف  ببداٖ ّ  وعببدًزا لمىعمٕوبب ت ٔال ٕاصببن االد ىبب ع٘ر     
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لكَ ال  كَ  ٌك ز أُ ال ماصُٖٕ ٔالعبشح وب شاال ادعمبٜ اضب شٕاًذا اإلع ٌب تر لكبَ       

ٖج،  مم الٕض ٟن ال همٗدٖٛ  ع ُ يفالعشح ٔع ٟدات اإلتٕشٖ   يف  تٍ زًعالعهد اد ، أث ز 

ُ ه ٌبت الٕضب ٟن ال همٗدٖببٛ وب  تبصاه سبب       العبب و ٔ عب ً يف الهمب   ب  املّبب ى   ٕضب ٟن اإل   

 بن    USAعب ُ يف ٔ  سبدٖح عَ ضٕخ اإلر ع ٌ٘اإل  اإلٌا خيف ادهربالًٕٗ هل  الٍعٗع 

 املقببٕ :  اإلٌاب خ اإلع ٌب٘ يف اإلعب ً    ظببد تٍب زح سب د يف    2008 – 1998عٕاً وبَ  أعػس 

 ػببكن   اإلٌرتٌببت الٕزببت الببرٙ تصاٖببد فٗببْ عبببٕ        يف% تهسًٖببب 31دساٟببد ٔصببب ت ٔ ٍطبببٛ   

 (1).ومشٕو

ٔاضبب ق عت غبببك ت ال ٕاصببن االد ىبب ع٘ دببرد اِ ىبب ً زدبب ه ال طببٕٖ  ٔاإلعبب ُ      

ر سٗبح  ٘الػبساٟ  ػكن ومشٕو يف الطٍٕات الهمٗمٛ اد ،ٚ لدٔزِ  يف ال  ث، عمٜ الطبمٕك  

ه ُ أ سش فسخ أض ض٘    اإلع ُ عمٜ اإلٌرتٌت ٔاإلعب ُ ال همٗبدٙر ِب٘ زبدزٚ املطب ّمك      

ر ٔهلرا   ل  هٗبد  Exposureٔالػسهٛ املعمٍٛ عمٜ ال شكي يف عىمٗٛ دال عسض لتع ُد 

هىبب  أٌببْ ضبب عد الػببسه ت لمٕصببٕه   ( 2)تبب ث، ٔع زببٛ ازتب بٗببٛ   الضبب ذ  ٛ لببْ ٔفع لٗببٛر    

املطبب ّد   قببسخ ددٖببدٚ ٔوب كببسٚ ال تهبب زُ   لٕضبب ٟن ال همٗدٖببٛر ف لعبباش ت    زبىّٕزِبب 

الػةعبٗٛ ت ببٗ  ضببن و ٍٕعببٛ ٔأهجبس إلٗىٗببٛ لتعبب ُ عبَ املٍ ذبب ت  ػبكن و ٖطببب  لببْ      

% وَ 22لرا د ٞ ٌطبٛ  (3)ر وجٗنر ٖٔػّد تصاًٖدا ومشًٕو  يف عدد املط ةدو   ػكن ٖٕو٘

ر 2011ٌب ت غببك ت ال ٕاصبن االد ىب ع٘  ب ه      اإلع ٌ ت عبرب اإلٌرتٌبت وبَ ٌعبٗع  ع     

عمبببٜ ِبببرٓ    ٌا زّببب % وبببَ الػبببسه ت ٔٔهببب الت اإلعببب ُ   وسٖكببب  شٖببب دٚ    60هىببب  أُ 

ضبسع ُ وب  ٔوبح املعمٍبُٕ غببك ت ال ٕاصبن االد ىب ع٘ هٕضبٗمٛ         ٔ  ل ب ل٘   (4) راإلع ٌ ت

ات  ع ٌٗببٛ  غببسض  ٍبب ٞ دع زبب تد وبب  املطبب ّمك  صببغ ز الطببَر ٖٔلعببد الاببٗظ  ببٕك   لببر     

 (5). ادهجس د ذ ٗٛ لمىعمٍ  دٌْ الػبكٛ ادعمٜ درً   عمٜ وط ٕٝ الع و

ًٕا و صاًٖدا يف أعداد املط ةدو  ٔامل طبٕز  عبرب     ٔتػّد املىمكٛ العس ٗٛ الطعٕدٖٛ ط

ًٕا و صاٖببًدا يف امل بب دس اإللكرتٌٔٗببٛر ٔزببد ٔضببعت غببسهٛ          اإلٌرتٌببتر ٔتػببّد هببرلك طبب

Paypal جبب ٌ٘ يف  زببب ه املطبب ةدو  عمببٜ ال ذبب زٚ اإللكرتٌٔٗببٛ يف     الطببعٕدٖٛ يف املسهصال

 18.1الٕبَ العس ٘  عد اإلو زاتر ٖٔعن عبدد وطب ةدو٘ اإلٌرتٌبت يف الطبعٕدٖٛ  ظ زسا بٛ      

% ٖطب ةدوٌْٕ دربساض ال ذب زٚ اإللكرتٌٔٗبٛ ٖٔعبن سذبي دببب زٚ       18ومٗبُٕ وطب ةدً وبٍّي    

% وبببَ سذبببي ال بببدأه  20   ٍطببببٛ ومٗبببُٕ دٔالز ضبببًٍٕٖ 800ال ذصٟبببٛ اإللكرتٌٔٗبببٛ فّٗببب   ظ  

الكمبب٘ر ٔتعببز الصٖبب دٚ يف ِببدد امل طببٕز  عببرب اإلٌرتٌببت الٍىببٕ املطببقسد ل ذبب زٚ ال ذصٟببٛ     

ِٜٔ الٍ  ٟر الب  تبدلن عمبٜ ازتاب   ٔ زبب ه اا ىب  الطبعٕدٙ         ( 6)االلكرتٌٔٗٛ يف املىمكٛر 

 عمٜ الػساٞ االلكرتٌٔ٘. 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

 أوًلا: مشكلة الدراسة: 
  هٛ ٔاإلسع ٟٗ ت امل ةععٛ يف صب ه ال طبٕ   االلكرتٌٔب٘   تكػح الدزاض ت الط

وَ زبن املؤضط ت املٍ ذبٛ لمطبم  ٔاشببدو ت ٔهبرلك وؤضطب ت ال طبٕٖ        اِ ى ً عَ ٔدٕد 

فطببًم  عببَ ازتابب   أعببداد العبباش ت اشب صببٛ      ػبببك ت ال ٕاصببن االد ىبب ع٘ر    ٔاإلعبب ُ

ػببك ت خة مبح إٌٔاعّب       لػسه ت املٍ ذٛ ٔاملؤضطب ت اإلع ٌٗبٛ ٔاملطبٕزٛ عمبٜ ِبرٓ ال     

 ّببد  ذبهٗبب  وصٖببد وببَ االٌ ػبب ز ٔضببى ُ الٕصببٕه لمذىّببٕز املطبب ّد ر ٔ  ل بب ل٘ ازتابب       

ع ٌٗببٛ و ىبب ٖصٚ عببَ ر،ِبب  وببَ الٕضبب ٟن  هٕضببٗمٛ  وطبب ٕٝ االع ىبب د عمببٜ ِببرٓ الػبببك ت

 ٛر ٔد ذ ٗٛ عسض الطم  ٔاشبدو ت عربِ .وَ ال ا عمٗ  صٛ يف ون و  ت طي  ْ 

ٗ ٌبب ت امل ا عمببٛ وبب  ازبىّببٕز عببرب اإلٌرتٌببت ٌٕعببت وببَ اضببرتاتٗذٗ تّ      هىبب  أُ ِببرٓ الك  

اإلع ٌٗببٛ ل شهٗبب  اإلزٍبب   ٔاملعببدازٗٛ ٔالجهببٛ لم غمببع عمببٜ طببب بس الػببساٞ اإللكرتٌٔبب٘ر        

 ٔاٌق ًز  مم  ضب  تطعٜ الدزاضٛ اسب لٗٛ  ظ: 

دٝ ازبىّٕز ال عس  عمٜ العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت ل

الطعٕدٙ ٔاملة بس ال  تعٕخ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ِٕٔ و  ٖكػح عَ مت   اا ى  

الطعٕدٙ  ٕدٕد ضٕخ  لكرتٌٔ٘ افرتاض٘ ددٖد ت ذْ لْ ل مبٗٛ اس ٗ د تّ  وَ الطم  أٔ 

اشبدو ت الكرتٌٔٗ  ِٕٔ و  ٖرتتع عمْٗ فسض بسخ طب ماٛ يف املع و ت امل لٗٛ 

 ٛ.اإللكرتٌٔٗٛ ٔاالتع لٗ

 ثانًيا: أهمية الدراسة: 
 ٖم٘:ٖ ي تٕضٗشّ  هى   الٍه لِىٗٛ الدزاضٛ لعدد وَ أتسد   روَ ٔدّْ ٌظس الب سح

هجببس أغببك ه اسبدٖجببٛ لتعبب ُر ٔالببرٝ اضببشٜ  سببد ادأ اإلٌرتٌببتعبب ُ عببرب إلعببد اٖل .1

وٕازبب  ال ٕاصببن االد ىبب ع٘  ظ د ٌببع املٕازبب      غببٕٗع  وبب  ازتابب   وعببدالت اضبب ةداً     

امل ةععٛ يف صب ه ال ذ زٚ االلكرتٌٔٗٛ.  االلكرتٌٔٗٛ

٘    السري وَ تصاٖد تٕوٗح  ٜعم .2  املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ الع وبٛ أٔ وٕازب  ال ٕاصبن االد ىب ع

 ٜدسٖببت عمببأُ الدزاضبب ت البب  إ بب،ٚر فببع ٌٗببٛ  بب ه الطببٍٕات الهمٗمببٛ ادضبب ٟن  هٕ

ضببدٔد لمغ ٖبٛر    ِ العٕاون املؤثسٚ يف فع لٗٛ ِرٓ املٕاز  يف ذباٗص الطمٕك الػساٟ٘ عرب

ٛ أدببسٙ  ببدٔه  أرمبببْ أٔ ر ٔٔفًهبب  لٍ بب ٟر الدزاضبب ت الطبب  هٛ ٖ طبب  أُ ملعببدازٗٛ      دٍبٗبب

اإلع ٌ ت اإللكرتٌٔٗٛ ت ثً،ا عمٜ فع لٗ ْر ٔهرلك ٔدٕد ع زٛ    الجهٛ يف الٕضبٗمٛ  

اإلع ٌٗٛ ٔالجهٛ يف اإلع ُ عربِ  ٔ  ل  ل٘ الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘.  
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العٕاون املؤثسٚ يف الطمٕك الػساٟ٘ ٔهرلك املة بس ال   ٜ لٗٛ عمتسهص الدزاضٛ اسب .3

سٗح أُ  ٖساِ  املط ةدً الطعٕدٙ يف صب ه ال ذ زٚ االلكرتٌٔٗٛ ٔالدف  االلكرتٌٔ٘ر

ر لبٗٛ الدزاض ت العس ٗٛ ال  أدسٖت يف ِرا اا ه تسهص عمٜ ببٗعٛ اإلع ٌ ت 

أٔ وٕاز  ال ٕاصن االد ى ع٘ ٔذبدًٖدا ال ذ زٖٛ ال  تبح عرب املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ 

وٕز  الاٗظ  ٕك  ػكن أض ض٘ر  ال أُ الدزاضٛ اسب لٗٛ تسهص عمٜ العٕاون املؤثسٚ 

يف الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ر   صٛ يف ون أُ املؤضط ت املعمٍٛ ٔالع ومٛ يف صب ه 

اصن ال طٕٖ  اإللكرتٌٔ٘ تع ىد عمٜ ه فٛ املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ ٔهرلك وٕاز  ال ٕ

االد ى ع٘ وًع  ددن ضى ُ الٕصٕه لمذىّٕز املط ّد   ػكن أضس ر ِٕٔ و  ٖرتتع 

وعْ تٍٕٖ  غكن السض لٛ اإلع ٌٗٛ عرب هن وٕز  لكٍّ  ربدً ِدًف  ٔاسًدا ِٕٔ 

  ساش ممٗصات املٍ ر أٔ الطمعٛ املعمَ عٍّ  ل شاٗص الطمٕك الػساٟ٘. 

أدٍيب سدٖح ّٖ ي   هٗٗي العٕاون ال   اع ىدت الدزاضٛ يف  ٍ ِٞ  الٍظسٙ عمٜ طٕذز .4

تؤثس يف   ساش املٍ ر أٔ اشبدوٛ عرب الٕض ٟن اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛر ٔمتجن ِرا الٍىٕذز يف 

د. الٍىٕذز املعده لهٗىٛ املٍ ر عرب الٕض ٟن اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛد

 أهداف الدراسة: ثالًثا: 
 تهٗٗي دبسٖٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت. .1

 دٖد طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت. ذب .2

 العٕاون املؤثسٚ يف ذباٗص ضمٕك الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت.   .3

 ذبدٖد الٕض ٟط ال كٍٕلٕدٗٛ املط ةدوٛ يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘.  .4

 ال عس  عمٜ بسخ الدف  امل بعٛ عٍد الػساٞ االلكرتٌٔ٘.  .5

 رابًعا: الدراسات السابقة: 
تٍدز ادد ٗ ت العمىٗٛ ال  تقسزت ملٕضٕ  الػساٞ االلكرتٌٔ٘  ػكن ع ً ٔالدزاض ت     

العس ٗٛ  ػكن   صر ٔزخ  ٖعصٔ ادوس شبعٕصٗٛ اا ىع ت العس ٗٛ سٗح وعدالت 

الجه فٛ ٔال عمٗي ٔال شاٗص اا ىع٘ ٔالجهٛ يف املؤضط ت ال ذ زٖٛ العس ٗٛ ٔر،ٓ وَ العٕاون 

وَ الدزاضٛ ٔالاشحر ٔعَ الدزاض ت املستبقٛ خٕضٕ  الدزاضٛ هى  ال  يف س دٛ ملصٖد 

 ٖم٘: 

ُ  ظ أ (7)در 2017ر Sumitra Auschaitrakul, Ashesh Mukherjee ددزاضٛتٕصمت  -1

ػب  ٗٛ سٗح تصداد االدب ِ ت اإلْر ع ُ ت ث، ٔاض  عمٜ فع لٗ املٕز  املعسٔض  ْ اإل ٌٕ 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

  Commercialوٕز  دب زٙ  ع ُ يفٍد ٌػس اإلع ُ ٔامل زهٛ املعمَ عٍّ  ععبٕ اإل

 Linked in; Facebookوه زٌٛ   ملٕاز  االد ى عٗٛ وجن   Walmart; Amazonوجن 

س لٛ  ع ُ ٔال  تصداد يفثٍ ٞ ال عسض لتأسٗح ٖستبط ذلك حب لٛ ال ىجٗن املعسيف  

 املٕاز  ال ذ زٖٛ.

تا   هج فٛ تعسض أفساد عٍٗٛ  ظ از (8)( 2017تٕصمت دزاضٛ )   ُ أض وٛ أإلدر  -2

دزاضٛ غسهٛ فٕدافُٕ إلع ٌ ت اهل تح اةىٕه ٔ  لٍطبٛ لػسهٛ  ٘ تك فهد ه ٌت 

 ع ٌ ت املٕز  السمس٘ لمػسهٛ ِ٘ ادهجس هج فٛ يف وط ٕٝ ال عسضر ٔتٕض  ِرٓ 

  الٍ ٗذٛ أُ ببٗعٛ اشبدوٛ أٔ املٍ ر املعمَ عٍْ تؤثس عمٜ الٕضٗمٛ اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ ال

ؼبسص وَ   هل  املط ّمك عمٜ و   عٛ السض ٟن اإلع ٌٗٛ ٔالعسٔض اشب صٛ  رلك 

املٍ ر أٔ اشبدوٛر ٔأغ زت ٌطبٛ هب،ٚ وَ أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ يف غسه  فٕدافُٕ 

ٔ ٘ تك  ظ اِ ى وّي عرب ٔ سش ازتا   دزدٛ فع لٗٛ  ع ٌ ت اهل تح اةىٕه لػسهٛ 

ببٗعٛ العٕزٚ الٕوٗاٗٛ  -ٔذلك عمٜ وط ٕٝ الٕع٘ فٕدافُٕ وه زٌٛ  ب ز٘ الٕض ٟن

الٍٕاٖ  الػساٟٗٛر أو    لٍطبٛ لػسهٛ  ٘ تك فهد -االدب ٓ  -ٔاسبطٗٛ امل كٌٕٛ

اتط  ازتا   دزدٛ فع لٗٛ  ع ٌ ت املٕز  السمس٘ لمػسهٛ ٖٔستبط ذلك   زتا   الجهٛ 

ٗٛ ٔاسبطٗٛ ببٗعٛ االدب ٓ ٔالعٕزٚ الٕوٗا –فّٗ  مم  اٌعكظ عمٜ دزدٛ الٕع٘ 

امل كٌٕٛ ٔهرلك الٍٕاٖ  الػساٟٗٛر هى  ثبت اتط ً الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ   الزتا   عرب 

 ع ٌ ت اهل تح اةىٕه لػسهٛ فٕدافُٕ وه زٌٛ  إع ٌ ت املٕز  السمس٘ ٔصاشٛ 

الػسهٛ عمٜ الاٗظ  ٕكر سٗح  مغت ٌطبٛ الٍٗٛ الػساٟٗٛ املستاعٛ عرب  ع ٌ ت اهل تح 

%ر ٔيف 48س  ه ٌت ٌطب ّ  يف  ع ٌ ت املٕز  السمس٘ لمػسهٛ  %ر يف71اةىٕه 

%ر أو    لٍطبٛ لػسهٛ  ٘ تك فهد 40 ع ٌ ت صاشٛ الاٗظ  ٕك ه ٌت  ٍطبٛ 

اتطىت الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ   الزتا   يف هن وَ  ع ٌ ت املٕز  السمس٘ ٔصاشٛ الػسهٛ 

ال٘ر يف س   تطىت % لكن وٍّى  عمٜ ال 6225ٕ%ر 89عمٜ الاٗظ  ٕك ٔذلك  ٍطبٛ 

 %. 3925الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ   الغبا ض يف  ع ٌ ت اهل تح اةىٕه ٔذلك  ٍطبٛ 

ال عس  عمٜ أثس اض ةداً وٕاز   (9)(: 2017وط ٞ فٗعن ضبىدر ِدفت دزاضٛ ) -3

 اإللكرتٌٔٗٛالكمىٛ املٍقٕزٛ    هعمٜ الطمٕك الػساٟ٘ وَ  االد ى ع٘ال ٕاصن 

وط ذٗبً  وَ وط ةدو٘  693ٔتكٌٕت عٍٗٛ الدزاضٛ وَ ر ادزدُيف  امل  ظلهق   

املػىٕلٛ  امل  ظامل ٕاددَٖ عمٜ العاش ت املة عٛ  بٗ   االد ى ع٘وٕاز  ال ٕاصن 

اض ةداً وٕاز   د ع د سع ٟٗٛ  داللٛتٕصمت الدزاضٛ  ظ ٔدٕد أثس ذٙ ٔ   لدزاضٛر

ٔ ال ا عن و  وٕاز   راالد ى ع٘الٕع٘ خبع ٟح وٕاز  ال ٕاصن )ال ٕاصن اازب ى ع٘ 
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 اإللكرتٌٔٗٛالكمىٛ املٍقٕزٛ    هعمٜ الطمٕك الػساٟ٘ وَ  االد ى ع٘(ال ٕاصن 

 .ادصدز ٞ(وَ زبن املػ ِ،ر ٔوَ زبن ) بعدّٖ  

 (10)در 2017ر AdeshPadival B, Lidwin Michael Kenethددزاضٛتٕصمت  -4

ر   لمدزاض تٌٕاٖ  الػساٞ ٔببًه يف  ا ِ ًوعد وؤثًستل رٌرتٌتع ٌ ت اإل االدب ٓ عبٕ  ظ أُ 

ع ٌ ت  ػب  ٗٛ عبٕ  ٖط عد عمٜ تكَٕٖ ادب ِ ت   Visualال عىٗي املسٟ٘  إُف

امل زهٛ املعمَ عٍّ  وَ ضبددات االدب ٓ عبٕ  يف االٌدو زُ دزدٛ أهى   راإلٌرتٌت

ُ ع ػب  ٘ عبٕ اإل ػب  ٘ عبٕ املٕز  عمٜ تكَٕٖ ادب ٓ ٖٔط عد االدب ٓ اإل ع ُراإل

فساد عمٜ ادب ِ ت اد الد ٕرسافٗٛؤثس الجه فٛ ٔامل غ،ات ر هى  تٔامل زهٛ املعمَ عٍّ 

  ػكن ع ً ٔهرلك عمٜ ٌٕاٖ  الػساٞ لمىٍ ذ ت املعمَ عٍّ . اإلٌرتٌتع ٌ ت  عبٕ 

همى  ه ُ ادب ٓ   ظ أٌْ ر(11) (2016زٖر ضبىد فةس الدَٖ )أدزاضٛ تٕصمت  -5

ع ُ ال مٗاصٌٖٕ٘ همى  ه ٌت ادب ِ تّي الػساٟٗٛ ٛ اإلػب  ٗ  عبٕ وعدازٗ املبشٕث  

غساٞ املٍ ر املعمَ عٍْر ٔهمى   ٜزب هلي عم ػب  ٗٛ عبٕ املٍ ذ ت املعمَ عٍّ ر ٔهمى  شاد  

ػب  ٗ  عبٕ اض ةداً الٍذًٕ ٔاملػ ِ،ر ٔهمى  ه ُ ادب ِّي اػب  ٗ   ه ُ ادب ِّي 

 عبٕ الع وٛ ال ذ زٖٛ.

هجس أع ٌ ت امل شسهٛ اإل  ظ أُ( 12) در2016ر Norris I. Bruceد دزاضٛ تٕصمت  -6

ع ٌ ت ٔاإل رضع زس لٛ عسٔض اد ٔ ُ ه ٌت الج   ٛ هل  ف عمٗٛ يف ر عمٗٛ وَ الج   ٛف

ع دٚ االض ّدا   ع ٌ ت  ف عمٗٛ ر هى  تصٖد فهط  Re-Targetingع دٚ االض ّدا   

 . ػكن ع ً تصداد ف عمٗٛأضع زر ٔ س لٛ تهدٖي عسٔض يف

ال عس  عمٜ العٕاون ال  تؤثس  (13)(: 2015ص حل  َ ضعد الهشق ٌ٘ر ِدفت دزاضٛ ) -7

عمٜ دٔاف  الػساٞ لدٝ املط ّمك ت الطعٕدٖ ت المٕات٘ ٖط ةدوَ االٌط ذساً   ع ب زٓ 

واسدٚر  400زٍ ٚ غساٞ ٔذلك يف زق   اإلهططٕازات الٍط ٟٗٛر ٔه ُ سذي العٍٗٛ 

فهٛ الطعٕدٖ ت عمٜ ت ث، العٕاون )الطعس ٔودٝ تٕافس ٔتٕصمت الدزاضٛ  ظ أُ دزدٛ وٕا

الطمعٛ يف الطٕخ الطعٕدٖٛ( وَ أ سش العٕاون املؤثسٚ ٔ دزدٛ وٕافهٛ ع لٗٛر يف س  د ٞت 

 هٗٛ العٕاون ضبن الدزاضٛ  دزد ت و ٕضقٛ وَ سٗح ال  ث، ٔه ُ تستٗبّ  عمٜ الٍشٕ 

 دوٛ ال ٕصٗنر ٔأ ً،ا د ذ ٗٛ صٕزٚ ال  ل٘: وط ٕٝ الجهٛ يف الب ٟ ر ٔبسٖهٛ الدف ر ٔ

 الطم  املعسٔضٛ. 

   تعسض املبشٕث   زٕٖٕٛدٕد ع زٛ ل (14) (2015دزاضٛ مس ح اةىدٙ )تٕصمت  -8

ُ الجهٛ ٔألتع ٌ ت عرب الاٗطبٕك ٔارب ذِي لمهسازات الػساٟٗٛ لمىٍ ذ ت املعمَ عٍّ ر 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

ػب  ٘ ٔتػكٗن ٞ االدب ٓ اإلع ُ هل  دٔز ٔاض  يف ذلك: سٗح تمعع دٔز يف  ٍ يف اإل

ع ُ ع ٌ ت الاٗطبٕك يف تٕف، اإل  سش عٕاون  ٍ ٞ الجهٛ يف أٔمتجمت ر الهساز الػساٟ٘

 ع ُ ملعمٕو ت ٔازعٗٛ عَ املٍ ر املعمَ عٍْ.دٔات ال ا عن املب غس و  املعمَر ٔعسض اإلأ

 بك تغ دٔز زٗ ع (15)(: 2015 ضبىد مجٗن عبد اله دز العط ٖمٛرِدفت دزاضٛ ) -9

ٔ   الهعٗير ب د د وعٛ لدٝ الػساٟ٘ الهساز عمٜ ال  ث، يف االد ى ع٘ ال ٕاصن

 أ ع د أُ اظ الٍ  ٟر غ زتأٔ .واسدٚ ( 524 )  مغت الهعٗي د وعٛ ب د وَ عٍٗٛ ا  ٗ ز

 الهساز عمٜ ت ثً،ا املٍ ر( مت مك ُ تهٗٗي املعمٕو تر االد ى ع٘ )تب ده ال ٕاصن غبك ت

 ه سد  دعي املط ّمك امل عم  لمبعد ت ث،ا ٔدٕد لعدً الٍ  ٟر أغ زت  فٗى الػساٟ٘ر

  .الػساٟ٘ الهساز عمٜ ال  ث، يف االد ى ع٘ ال ٕاصن أ ع د

 (16)در2013ر Gaurav Bakshi. Surender Kumar Gupta ددزاضٛ تٕصمت  -10

عرب لمػساٞ  ادض ض٘عد اةاص تل Word Of Mouthزٕٚ الكمىٛ املٍقٕزٛ  ظ أُ 

 سش العٕاون ال  تصٖد وَ فع لٗٛ اإلع ٌ ت عرب اإلٌرتٌتر ٔأُ أعٍد ال ع ون و   إلٌرتٌتا

 ٍ ٞ الٕالٞ لمى زهٛ املعمَ عٍّ ر ٔشٖ دٚ ٘: الطمٕك الػساٟ ٜعم  ع ٌ ت اإلٌرتٌت يف ال  ث،

 لػبك ت ال ٕاصن االد ى ع٘عمٜ املٕز  ٔاالض ةداً املٕاشٙ  Trafficوعدالت الصٖ زٚ 

  ٕك. لاٗظ  صٛ ا

 ظ أُ أِي ع ون وَ العٕاون املؤثسٚ 17 (:Putit & A ,2015 دزاضٛ )تٕصمت  -11

عمٜ الهسازات الػساٟٗٛ لمىسأٚ الطعٕدٖٛ ِٕ ودٝ الجهٛ يف ازبّٛ املطٕزٛر سٗح  مغت 

%ر وه زٌٛ   لعٕاون اد سٝ ال  متت دزاض ّ  وجن املة بسٚر ٔتاطٗن 45أِىٗٛ الع ون 

اشبربٚر ٖٔع رب ع ون الجهٛ أض ضًٗ  فٗى  ؽبح دف  املط ّمك ت الػساٞ عرب اإلٌرتٌت ٔ

لمػساٞ أٔ عصٔفَّ عٍْر ٖٔعٕد ذلك لعغس سذي املطٕز  ٔعدً غّستّير سٗح أُ ضعح 

الجهٛ أٔ اٌعداوّ  يف ِرا الطٗ خ ؼبد وَ اض ةداو ت الدف  عَ بسٖ  البق ز ت 

د ال ٕصٗنر هى  أُ بسٖهٛ الدف  االٟ ى ٌٗٛر ِٕٔ و  ٖؤدٙ يف ٌّ ٖٛ املق    ظ الدف  عٍ

لٗطت ِ٘ الٕسٗدٚ ال  دبعن ع ون الجهٛ وًّى ر ٔلكَ صٕزٚ املٍ ر ٌاطْ أًٖط  وّىٛر 

ف ملػرتٖ ت ػبدُ أُ العٕز يف  عض ادسٗ ُ ال ت ق    و  الطمعٛ عٍد تٕصٗمّ ر هى  

%ر 40طبٛ أغ زت عٍٗٛ الدزاضٛ  ظ أُ الع ون الج ٌ٘  عد الجهٛ ِٕ ع ون املة بسٚر ٔ ٍ

ٔذلك شبٕ  املط ّمك ت وَ ال عسض ل  رتاخ وَ زبن أسد املةرتزز ٔاسبعٕه عمٜ 

 وعمٕو تَّ ٔأزز ً  ق ز تَّ االٟ ى ٌٗٛ ٔاض غ ه ذلك. 
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 .James Mathew1, Peter M. Ogedebe2, Segun M ددزاضٛ تٕصمت  -12

Ogedebe عبٕ   ػب  ٗٛت % لدّٖي ادب ِ 74  ٍطبٛ أُ الغ لبٗٛ العظى٘ ظ  (18)در 2013ر

ال ةقٗط  يف  ع ٌ ت اإلٌرتٌت% وٍّي ٖع ىدُٔ عمٜ 32رهى  أُ ٌطبٛ  ع ٌ ت اإلٌرتٌت

دبعمّي ٖػرتُٔ   ع ٌ ت اإلٌرتٌتُ  ظ أ% وٍّي 22 أغ زس   لمػساٞ املط هبم٘ يف

 ٜعم  ع ٌ ت اإلٌرتٌتسد  ضعح ت ث، ر هى  ٖاملٍ ذ ت املعمَ عٍّ  ِٔ٘ ٌطبٛ وٍةاطٛ

 –ٖ  دضب د عدٚ وٍّ : وػك ت ت عن  ٍهح تٕافس الكّس  ٞ،ٌٗذ يف ٘ساٟالطمٕك الػ

ر س لٛ ض٠ٗٛ لطٕٞ اشبدو ت ٔصٕه املٍ ذ ت املعمَ عٍّ  يف   ت سٛ اإلٌرتٌتاغبا ض يف

ًٗأتكُٕ لطم   اإلع ٌ تُ وعظي هى  أ     لٍطبٛ ملعظي دٍبٗٛ ٔتكُٕ ر لٗٛ الجىَ ٌطب

 .الطك ُ ٔزد ال تكُٕ و ٕافسٚ   لدٔلٛ

 ,Seyed Rajab Nikhashemi1د دزاضٛتٕصمت  -13

LailyPaimSaeidehSharififard دٕدٚ املٕز   ظ أُ ( 19)ر د2013رWebsites 

Quality  ٛٔوعسفٛ امل زهBrand Recognition ٜٖؤثساُ عم Perception   دزاك

زٛ تٕدد ع ر هى  ٌٕاٖ  الػساٞ لمىٍ ذ ت املعمَ عٍّ  ٜٔعم لتع ٌ ت اإلٌرتٌتاملط ّمك 

 ٌٕٔاٖ  الػساٞ لمىٍ ذ ت.  ع ٌ ت اإلٌرتٌتازتب بٗٛ    فع لٗٛ 

ٔدٕد عدٚ عٕاون تؤثس يف الطمٕك  (20)(: 2012تٕصمت دزاضٛ )ب ه ٔآ سُٔر  -14

الػساٟ٘ ٔاإلٌا خ لدٝ الطعٕدٖ تر ٔمشمت ِرٓ العٕاون هًم  وَ: الجهٛر ٔدٕدٚ املٕز  

مل عٛ يف ال طٕخ وَ   ه اض ةدً املٕز  ٔد ذ ٗ ْر ٔالا ٟدٚ امل ٕزعْ وَ زبن العىٗنر ٔا

االلكرتٌٔ٘ر ٔأ ً،ا املع ٖ، الػةعٗٛر هى  أوّست الدزاضٛ أُ ٍِ ك ت ث،ات وب غسٚ 

ٔر، وب غسٚ هلرٓ العٕاون عمٜ الطمٕك الػساٟ٘ ٔاإلٌا خ  لمٍط ٞ الطعٕدٖ تر فهد ه ُ 

ب غس عمٜ هن وَ الا ٟدٚ لكن وَ دٕدٚ ٔد ذ ٗٛ املٕز  ال  ث، اإلػب  ٘ ادهرب ٔر، امل

امل ٕزعٛ لمعىٗن ٔاملع ٖ، الػةعٗٛ ٔامل عٛر ِٔرا  دٔزٓ ٖ قمع وَ املطٕز  عرب اإلٌرتٌت 

دزاك   لجهٛ ٔدٕدٚ املٕز  لدٝ العى ٞ ٔذلك زبعن دبس  ّي ال طٕٖهٗٛ العىن عمٜ شٖ دٚ اإل

 عرب اإلٌرتٌت أهجس ف ٟدٚ ٔو عٛ. 

جبٕت صشٛ الاسض ل (21ر )د2012ر GresiSanje. Isil Senol ددزاضٛتٕصمت  -15

   اإلع ٌ ت عرب اإلٌرتٌت ػب  ٗٛ عبٕ   ادب ِ تسٗح تٕدد ر السٟٗط٘ لمدزاضٛ

ت ٍ ضع وْ   ع ٌ تعرب   ادضٕاخ ٗمُٕ ملعسفٛ ازبدٖد يف املٕضٗهٗ  أُسٗح  راملبشٕث 

 اإلع ٌ تعبٕ ِرا الٍىط وَ   ػب  ٗٛادب ِ ت  لدّٖيلرا تكُٕ  رالػساٟٗٛ ادب ِ تّي

 ض ض٘.أو  اِ ى و تّي  ػكن  ٖٔ ى غٜسٗح ٖٕفس هلي الٕزت ٔازبّد 
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 ظ  (22)در 2011ر Markus M. Bugge. Jacobian Cluster ددزاضٛ تٕصمت  -16

ثس ٔاض  أ داعٗٛ تا عمٗٛ و ى ٖصٚ ه ُ هل   ظّٕز  دو ت أدٝ ل ٌرتٌتاإلأُ وّٕز ٔطٕ 

ع دت تعسٖح أٌرتٌت اإل زدو ّ  ف ل كٍٕلٕدٗ  ازبدٖدٚ ال  رع ُصٍ عٛ اإل ٜعم

ٌرتٌت ف إلِٕ وع صسر ددٖد ٔوغ ٖس عى   ب، ٔٔلدت سكي اتع ظهاالتع ه  ػكن 

ض ا دٚ وٍّ  ع ُ ل و ً الػسه ت ٔصٍ   اإلأدٖدٚ زب شدٖ ت الزدوت الاسص ٔ

صٍ عٛ  ٜعم لتٌرتٌتأثست القبٗعٛ ال ا عمٗٛ السزىٗٛ الس ٗعٛ ال كماٛ ر ٔزد ٔتٕوٗاّ 

ر لرا هرب املعمٍ  ُ ٔربق٘ غبك ت ال ٕاصن االد ى ع٘   صٛ   ِ ى ً  ع اإل

زب ه الػسه ت  شداد ر ٔ  ل  ل٘ اOnlineٖ ٗ  البٗ  املب غس اض ق   اإلٌرتٌت أُ 

ع ُ عَ وٍ ذ تّي  ػكن ٌرتٌت فٜ اإلاض ةداً اإل ٜعم ٝٔالع و ت ال ذ زٖٛ الكرب

 ع ٌٗٛ تا عمٗٛ. هب، عرب إل ت 

اهل دفٛ لهٗ ع أ سش العٕاون املؤثسٚ عمٜ ( 23) 2011اضٛ عبد اهلل اسبىداُ تٕصمت دز -17

ارب ذ الهساز الػساٟ٘ عرب اإلٌرتٌت لمىط ّمك الطعٕدٙر سٗح   دزاضٛ صبىٕعٛ وَ 

العٕاون ال  تدف  املط ّمك الطعٕدٙ لمػساٞ عرب اإلٌرتٌتر ِٔ٘: الطعس ٔتعىٗي ٔ  ساز 

ُر ٔ دوٛ ال ٕصٗنر ٔتٕافس املعمٕو ت ال اعٗمٗٛ عَ املٕز ر ٔدزدٛ املٕثٕزٗٛر ٔادو 

الطمعٛر ٔهرلك بسخ الدف  امل  سٛر ٔزد تٕصمت الدزاضٛ  ظ أُ الطعس املٍ ضع 

ٔاملٕثٕزٗٛ يف املٕز  ٔ دوٛ ال ٕصٗن ه ٌت وَ أِي العٕاون املؤثسٚر هى  أٌْ و تكَ 

ٕصٗنر يف س  و دبد وط لٛ ال ٕصٗن اا ٌ٘ أوًسا ذا أِىٗٛ  هدز دٕدٚ ٔض وٛ ال 

الدزاضٛ فسًٔز  ذات داللٛ  سع ٟٗٛ    اشبع ٟح الد ٕرسافٗٛ لمىػ زه  يف الدزاضٛ 

 ٔالهساز الػساٟ٘   ض جٍ ٞ و غ، الد ن. 

 Abd El-Basit Ahmed Hashem Mahmoud Abdullah Shaheenددزاضٛ تٕصمت  -18

 اإللكرتٌٔ٘ال طٕٖ   ٜ  عمُ ود ن االض ةداو ت ٔاالغب ع ت   ل قبٗ ظ أ (24)د:2010ر 

املط ةدو   اإللكرتٌٔ٘ر ٔأُفّي عىٗ  ملٍ ف  ٔفٕاٟد ال طٕٖ    ظأُ ٖؤدٙ   كَ

 ٕ دبس ٛ اض ةداً ال ذ زٖٛ.عب  ػب  ٗٛ ػكن ع ً ه ُ لدّٖي ادب ِ ت 

  ع ٌ ت ت ث، عمٜ ال عس  (25)( 2007)ٌط ه عبد اهلل ت ْٖر  دزاضٛ ِدفت -19

 يف   لبشح الامطقٗزر ازب وع٘ الػب د عٍد ساز الػساٞز ارب ذ وساسن عمٜ االٌرتٌت

 لمػب د   لٍطبٛ الػساٞ زساز ارب ذ عمٜ عىمٗٛ دب زٖٛ  ع ٌٗٛ ههٍ ٚ اإلٌرتٌت ت ث،

 رصٚ  زق   يف الامطقٍٗٗٛ ازب وع ت ب د وَ الدزاضٛ صب ى  تكُٕ ٔزد ازب وع٘ر

 الامطقٍٗٗٛ زب وع تا ب د وَ ببهٗٛ عػٕاٟٗٛ عٍٗٛ عمٜ تقبٗ  الدزاضٛ   سٗح

 وَ صبىٕعٛ  ظ الدزاضٛ واسدٚر ٔ معت 382ر ٔه ُ سذىّ   رصٚ زق   يف الكربٝ
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 زساز ارب ذ وساسن وعظي عمٜ هب،  ػكن تؤثس اإلٌرتٌت  ع ٌ ت الٍ  ٟرر أِىّ  أُ

 وَ ٌ دز أٔ دًدا زمٗن عدد فإُ ذلك وَ   لسري أٌْ  ال   لٍطبٛ لمىط ةدً الػساٞ

 ازب وع٘ الػب د تعسض ٖؤثسٛر الػبك عرب ٖهًٕ   لػساٞ رتٌتل ٌ املط ةدو 

 ٔزت و ٕضط ٖؤثسر هى  زساز الػساٞ ارب ذ وساسن عمٜ  ػب ً   اإلٌرتٌت عرب لتع ٌ ت

 زساز وساسن ارب ذ عمٜ  ػب ً   اإلٌرتٌت عمٜ الػب د ٖهطّٗ  ال  الٕاسدٚ ازبمطٛ

 .الػساٞ

 التعليق العام على الدراسات السابقة: 
هدت الدزاض ت الط  هٛ عمٜ ازتا    ٌا خ املؤضط ت ٔالػسه ت عمٜ اإلع ٌ ت عرب أ .1

اإلٌرتٌتر هى  اِ ىت   اط، ادب ِ ت ازبىّٕز امل ا عن )اإلػب  ٘ االدب ٓ( أٔ امل ذٍع 

)الطميب االدب ٓ( عبٕ  ع ٌ ت اإلٌرتٌت ٔالرٙ ٖرتتع عمْٗ ال  ث، عمٜ الهساز ٔالطمٕك 

اإلػب  ٗٛ يف ضسعٛ الٕصٕه لمىعمٕوٛر ٔهرلك  وك ٌٗٛ وعسفٛ  الػساٟ٘ر سٗح متجمت

زدٔد فعن اآل سَٖ سٕه املٍ ر أٔ اشبدوٛ املعمَ عٍّ  ِٕٔ و  ٖقم  عمْٗ زٕٚ الكمىٛ 

املٍقٕزٛر ِٕٔ و  ٖجسٙ املعمٕو ت سٕه املٍ ر ٔالػسهٛر ٖٔرتتٗع عمْٗ تػكٗن 

ًٗ ر أو  عَ وعدازٗٛ املط ةدً عبٕ املٍ ر أٔ اشبدوٛ أٔ الاكسٚ امل عمَ عٍّ   لكرتٌٔ

اآلزاٞ الطمبٗٛ متجمت يف اإلشع ز الرٙ ٖرتتٗع عمْٗ دبٍع اإلع ُر هرلك ا رتاخ 

  عٕصٗٛ املط ةدً   ل عس  عمٜ  ٗ ٌ ت املط ةدً الػةعٗٛ.

زهصت الدزاض ت الط  هٛ عمٜ تٕضٗ  العٕاون املؤثسٚ عمٜ فع لٗٛ السض لٛ اإلع ٌٗٛ و   .2

غك ه اإلع ٌ تر ِٕٔ و  ٖرتتع عمْٗ طط تا عن ازبىّٕز و  وساع ٚ اال     يف أ

السض لٛ اإلع ٌٗٛر ٔ  ل  ل٘ ال  ث، عمٜ الهساز الػساٟ٘ لمىط ةدً أٔ امل ا عن و  

اإلع ُر سٗح تٍٕ  ادضٕاخ اإللكرتٌٔٗٛ ال  ٖ ا عن وعّ  ازبىّٕزر ضٕاٞ ه ٌت 

ٕاز   لكرتٌٔٗٛ ع وٛ تطٕخ وٕاز   لكرتٌٔٗٛ و ةععٛ ت  عٛ لمػسهٛ املعمٍٛ أٔ و

 لمىٍ ذ ت املة ماٛ وجن ضٕخ دٔت هًٕر ٔتبح عمْٗ زض ٟن  ع ٌٗٛ طب ماٛ.  

أهدت الدزاض ت عمٜ ت ث، الكمىٛ املٍقٕزٛ اإللكرتٌٔٗٛ عمٜ صٕزٚ وٍ ذ ت  .3

الػسهٛ ٔهرلك الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ ٔ  صٛ دٌّ  ت ى    دزدٛ ع لٗٛ وَ املعدازٗٛر 

زاضٛ ت ثس املبشٕث  ل عمٗه ت املط ّمك  اآل سَٖ عمٜ زسازتّي ٔلرلك اِ ي الب سح  د

 الػساٟٗٛر ٔال  ت ىجن يف املة بس االد ى عٗٛ. 

اِ ىت الدزاض ت الط  هٛ   ل عس  عمٜ امل غ،ات ٔالعٕاون املؤثسٚ عمٜ اض ذ  ٛ  .4

ض املط ّمك لمسض ٟن اإلع ٌٗٛ املهدوٛ عرب الٕضٗمٛ اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛر فسهصت  ع
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ِرٓ الدزاض ت عمٜ العٕاون املستبقٛ   لٕضٗمٛ اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ ٔمس ت السض ٟن 

اإلع ٌٗٛ املهدوٛ فّٗ ر يف س  زسص البعض اال س عمٜ دزاضٛ ت ث، اشبع ٟح اشب صٛ 

  ملط ّمكر ٔلرلك اِ ي الب سح يف  ب ز تعىٗىْ لعشٗاٛ االض هع ٞ   ل عس  عمٜ 

لهساز الػساٟ٘ لمىط ّمك ع وٛ  غض الٍظس عَ ببٗعٛ الٕضٗمٛ العٕاون املؤثسٚ يف ارب ذ ا

 اإلع ٌٗٛ. 

 خامًسا: اإلطار النظري للدراسة: 
ز ً الب سح يف ضٕٞ أِدا  الدزاضٛ ٔالدزاض ت الط  هٛ  ظ االض ٍ د يف ازب ٌع الٍظسٙ 

    (26)وَ: هً  ٔالرٙ بٕزٓ الٍىٕذز املعده لهٗىٛ املٍ ر عرب الٕض ٟن اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ ظ 

Manfred Bruhn,Verena Schoenmuller and Daniela Schafer  ً 2012ع 

 املصٖر صبّٕدات عَ الٍ مجٛ ال  ث، وط ٕٖ ت مجٗ  اع ب زٓ يف ِرا الٍىٕذز ٖٔ  ر ر

 ٔاملط ّمكُٕ عرب املٍظىٛ  ّ  تهًٕ ال  ال ا عمٗٛ املة ماٛ االتع الت ٔهرلك ال طٕٖه٘

وط ٕٖ ت هى   أز عٛ وَ املعده لمٍىٕذز ادض ض٘ البٍ ٞ ٛر ٖٔ كُٕتمك الٕض ٟن ال ا عمٗ

 ِٕ وٕض  يف الػكن ال  ل٘:

 
ٖٔ ىجن يف وسضن اة ٕٝ االتع ل٘ )االتع الت املة ماٛ ال  تهًٕ  املط ٕٝ ادٔه:

 ّ  الػسهٛ لم ٕاصن و  مج ِ،ِ  ٔتػ ىن عمٜ )السض ٟن اإلع ٌٗٛ اشب صٛ   لػسهٛ 

زض ٟن املٕز  السمس٘ لمػسهٛ عمٜ غبكٛ  ٕاز  ال ٕاصن االد ى عٗٛ عرب صاش ّ  يف و

  إلض فٛ  ظ  ع ٌ ت الػسهٛ عمٜ اهل تح اةىٕه(ر هى     ض فٛ  -اإلٌرتٌت
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املط ّمك هىٍ ر لمىش ٕٝ االتع ل٘ ٔذلك يف  ب ز اا ىع ت املستبقٛ  ٕض ٟن ال ٕاصن 

 االد ى عٗٛ.

املط ّمك ٔامل كٌٕٛ وَ الٕع٘   ملٍ ر/ اشبدوٛ  ٖٔ ىجن يف  ماٗٛ املط ٕٝ الج ٌ٘:

 اسبطٗٛ( امل كٌٕٛ عبِٕى  عرب الٕضٗمٛ اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ. -ٔالعٕزٚ )الٕوٗاٗٛ

 .ٖٔعرب عَ ضمٕك املط ّمك ٔالرٙ ٍٖعكظ يف الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ املط ٕٝ الج لح:

 الٍىٕذز راهل ضمٕك املط ّمكر ٔببًه  عمٜ ٔالج ٌ٘ ادٔه املط ٕٝ وَ هً  ٖٔؤثس

 االتع الت ٔهرلك املة ماٛ لمػسهٛ ال طٕٖهٗٛ االتع الت يف ت ىجن ود  ت ٍِ ك فإُ

 رUse Generated Social Media Communications  املط ّمك  ال  ٖهًٕ  ّ 

 وَد   التع ه ز ٟيد   ع ب زِى  املط ّمكهرلك ٔ ٍٖظس لمىٍظىٛ الٍىٕذز ِرا فإُ ٔ  ل  ل٘

  زض هل  ٖ ي ال  املعمٕو ت ٔتمك املٍ ر/ اشبدوٛر عَ وعمٕو ت  إزض ه ُٖهٕو  أٌّى  سٗح

 .ت ث، عمٜ ادب ِ ت املط ّمك ٔوَ ثي ٌٕاٖ ٓ الػساٟٗٛ هل  ٖكُٕ

عمٜ ذلك   ال عس  يف املط ّمك زدزٚ عَ ٖعرب فّٕ   ملٍ ر/اشبدوٛ لمٕع٘ ٔ  لٍطبٛ

 االزتب ب ت  ظ تػ، فّ٘ وٛاملٍ ر/اشبد لعٕزٚ   لٍطبٛ أو  املٍ ر/اشبدوٛ ٔترهسِى ر

املط ّمك ٔال  تط ِي الٕضٗمٛ اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ يف  عٍد  رلك املٍ ر/ اشبدوٛ اشب صٛ

اسبطٗٛر ٔ كَ تٕضٗ   ٔالعٕزٚ الٕوٗاٗٛ العٕزٚ  ظ ٔتٍهطي تمك العٕزٚ تكٍّٕٖ ر

شب صٛ  طى ت الاسخ    العٕزٚ الٕوٗاٗٛ ٔالعٕزٚ اسبطٗٛ يف أُ ادٔظ تعز االزتب ب ت ا

املٍ ر  ٍٗى  الج ٌٗٛ تػ،  ظ االزتب ب ت ال  ال تع ىد عمٜ  ع ٟح أٔ مس ت املٍ ر/ 

 .اشبدوٛ

ًٗ  د ًٌب  ذباص االتع لٗٛ املؤثسات فإُ لرلك ٌٔ ٗذٛ  ٔتؤثس املط ّمك  لدٝ  ػب  

 املٍ ر/ اشبدوٛ ٍٖعكظ تهٗٗي فإُ ع وٛ ٔ عاٛ   ملٍ ر/ اشبدوٛ ٔصٕزتّى ر الٕع٘ عمٜ

   ه وَ الاعم٘ ضمٕهْ عمٜ تؤثس املط ّمك  ماٗٛ ٌٔ ٗذٛ دُ عبِٕى ر االدب ِ ت عمٜ

  ملٍ ر/ اشبدوٛ  املستبقٛ الػساٟٗٛ الٍٕاٖ  اع ب ز  كَ فإٌْ الهساز الػساٟ٘ر ارب ذ عىمٗٛ

 .ضمٕه٘ و غ،

 سادًسا: تساؤالت الدراسة امليدانية: 
  غبكٛ اإلٌرتٌت  و  زٗ ً عٍٗٛ الدزاضٛ   لػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب .1

 و  طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت ٔف  ٔدّٛ ٌظس عٍٗٛ الدزاضٛ   .2

 و  تهٗٗي عٍٗٛ الدزاضٛ ل ذسٖٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ اشب صٛ  ّي   .3

 و  أضب د عٍٗٛ الدزاضٛ لمػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت   .4
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مٗببببٛ الػببببساٞ  وبببب  الٕضبببب ٟط ال كٍٕلٕدٗببببٛ البببب  تطبببب ةدوّ  عٍٗببببٛ الدزاضببببٛ يف عى      .5

 االلكرتٌٔ٘  

 و  بسخ الدف  امل بعٛ عٍد الػساٞ االلكرتٌٔ٘   .6

 و  املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ ال  تاطن عٍٗٛ الدزاضٛ عربِ  و   عٛ اإلع ٌ ت اإللكرتٌٔٗٛ   .7

سابًعا: فروض الدراسة امليدانية: 
ٕك تؤثس طب بس الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت عمٜ الطمالاسض السٟٗط٘ ادٔه: 

 الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ. 

تؤثس عٕاون الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت عمٜ الطمٕك الاسض السٟٗط٘ الج ٌ٘: 

   الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ.

ًٗ   الاسض السٟٗط٘ الج لح:     ع ٟح عٍٗٛ الدزاضٛ تٕدد ع زٛ ازتب بٗٛ دالٛ  سع ٟ

وَ ازبىّٕز الطعٕدٙ ٔالهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ 

 ازبىّٕز الطعٕدٙ. 

تٕدد ع زٛ ازتب بٗٛ دالٛ  سع ٟٗ     الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ الاسض السٟٗط٘ السا  : 

 ت لدٝ ازبىّٕز االلكرتٌٔ٘ ٔتهٗٗي دبس ٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو

    الطعٕدٙ.

 ثامًنا: اإلجراءات املنهجية: 
 ٌٕ  الدزاضٛ ٔوٍّذّ :  -1

 امل غ،ات    الع ز ت ٔذبمٗن ٔصح تط ّد  ال ٔ صاٗٛتعد ِرٓ الدزاضٛ ٔ    

لم عس  العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص  دزاضٛتّد  ال سٗح الدزاضٛر ضبن لمظ ِسٚ املة ماٛ

ٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙر ٔاع ىدت الدزاضٛ الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإل

عمٜ وٍّر املط    لعٍٗٛ لمدزاضٛ املٗداٌٗٛ لععٕ ٛ سعس صب ى  الدزاضٛ املٗداٌٗٛ 

ٔالرٙ ٖلىجن القسٖهٛ أٔ ادضمٕد الرٙ ٖطى    ل عس  عمٜ دزدٛ ٔزٕٚ  ه وً ر

امل غ،اتر ٔالرٝ الع ز ت    و غ،اتّ  ٔوَ ثي ال عس  عمٜ وط ٕٖ ت ال  ث،    ِرٓ 

ٖلع رب وَ املٍ ِر السٟٗطٗٛ لمبشٕخ الطمٕهٗٛ ٔاالد ى عٗٛ   صٛر فّٕ ٖلعد طٕذًد  

وعٗ زًٖ  شبقٕات مج  البٗ ٌ ت وَ املاسدات البػسٖٛر ضٕاٞ عَ س ل ّي ٔضمٕهّي 

ٔوػ عسِي ٔادب ِ تّير لرا ٖلع رب ِرا املٍّر زٟٗط٘ يف دزاضٛ مجّٕز ٔض ٟن 

  ( 27).اإلع ً
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  ٔعٍٗٛ الدزاضٛ ٔأداٚ مج  البٗ ٌ ت: صب ى -2

 ٔتع ىد ع ًو ر 18املٗداٌٗٛ يف ازبىّٕز الطعٕدٙ ملَ ِي فٕخ  الدزاضٛ صب ى  ٖ ىجن     

   عىٗي الب سح واسدٚر ٔز ً 200وٍّي  مت سذىّ   و  سٛ عٍٗٛ ا  ٗ ز عمٜ الدزاضٛ

ا ٕسٛ ٔاملغمهٛر وٍّي ٔتػىن صبىٕعٛ وَ ادض٠مٛ امل بٗ ٌ تال زبى  االض هع ٞ صشٗاٛ

ع ٔٚ عمٜ صٗ رٛ صبىٕعٛ وَ العب زات ال  متجن يف تك ومّ  ضبًٗ  يف ال عس  عمٜ 

العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز 

 ٔفٗى  ٖ عم  خبع ٟح عٍٗٛ الدزاضٛ املٗداٌٗٛر فذ ٞت الٍ  ٟر هى  ٖم٘:الطعٕدٙر 

% 45.5% يف وه  ن ٌطبٛ 54.5 خ وَ ازبىّٕز الطعٕدٙ  ٍطبٛ ازتا   وػ زهٛ اإلٌ -1

. وَ وػ زهٛ الرهٕز

 28 ظ أزن وَ  18% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ يف الا٠ٛ العىسٖٛ وَ 63.5تب  أُ ٌطبٛ  -2

% وَ عٍٗٛ 15.5ع ًو  ٔادهجس تا عًم  و  الػساٞ االلكرتٌٔ٘ يف وه  ن تا عن ٌطبٛ 

دزن  38ع ًو ر ت ٓ الا٠ٛ العىسٖٛ وَ  38أزن وَ   ظ 28الدزاضٛ يف الا٠ٛ العىسٖٛ وَ 

%ر 6.5ع ًو   ٍطبٛ  58دزن وَ  48%ر ثي الا٠ٛ العىسٖٛ وَ 13ع ًو   ٍطبٛ  48وَ 

%. 1.5ع ًو   ٍطبٛ  58ٔأ ً،ا الا٠ٛ العىسٖٛ أهجس وَ 

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ وَ اسب صم  عمٜ وؤِن د وع٘ر ت ٓ يف 56.5ٖ ط  أُ ٌطبٛ  -3

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ اسب صم  عمٜ وؤِن و ٕضط أٔ ث ٌٕٖٛ 28.5ج ٌٗٛ ٌطبٛ املستبٛ ال

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ اسب صم  عمٜ وؤِ ت دزاض ت عمٗ .  15ع وٛر ثي ٌطبٛ 

ألح زٖ هر ت ٓ  15% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ الرَٖ د مّي أهجس وَ 32تب  أُ ٌطبٛ  -4

ألح  15آال  دزن وَ  10    % وَ العٍٗٛ الدازض  الرَٖ ٖرتأز د مّي و 29ٌطبٛ 

آال   5% وَ العٍٗٛ الرَٖ ٖرتأح د مّي و     19.5زٖ هر ثي يف املستبٛ الج لجٛ د ٞ ٌطبٛ 

آال ر ٔ رات الٍطبٛ الط  هٛ د ٞت عٍٗٛ الدزاضٛ الرَٖ ٖهن د مّي عَ  10الزن وَ 

زٖ ه.  5000أزن وَ 

 ا  ب زات العدخ ٔالجب ت:  -3

 الرٙ املإًّ زٗ ع يف املط ةدً املهٗ ع صدخ ٖعز (Validity) :العدخ ا  ب ز: أًٔل 

 ز ً الدزاضٛ يف املط ةدً املهٗ ع صدخ وَ ٔلم شه  (28)زٗ ضْر يف ٖسرع الب سح

 يف ٔامل ةعع  اشبرباٞ وَ صبىٕعٛ ٜعم االض هع ٞ صشٗاٛأداٚ   عسض الب سح

 .ٔاإلع ً البشح وٍ ِر
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

زٗ ع ودٝ اض ه لٗٛ املعمٕو ت عَ أدٔات  هعدٖ (Reliability) :الجب ت ا  ب ز: ث ٌٗ 

الهٗ ع ذاتّ  أٙ و  تٕافس ٌاظ الظسٔ  ٔالا٠ ت ٔالٕسدات ٔالعٍٗٛ الصوٍٗٛ ٔاسبعٕه 

تقبٗ  ٔلهٗ ع ثب ت أض٠مٛ االض بٗ ُ يف زٗ ع أِدافّ ر     (29)عمٜ ٌاظ الٍ  ٟرر 

شٗاٛ االض هع ٞ % وَ العٍٗٛ ادصمٗٛ  عد ذبكٗي ص10ا  ب ز الجب ت عمٜ عٍٗٛ متجن 

% وَ املبشٕث   عد  ضبٕع  وَ اال  ب ز 5ثي  ع دٚ تقبٗ  اال  ب ز وسٚ ث ٌٗٛ عمٜ عٍٗٛ 

 .ادٔه

 : إحصائيًا ومعالجتها الحاسب إلي البيانات إدخالتاسًعا: 
ر ٔذلك ل شمٗن  ٗ ٌ ت   الض ع ٌٛ  رباور ال شمٗن اإلسع ٟ٘  ز ً الب سح   

ٖ ىجن وط ٕٝ الداللٛ املع ىدٚ يف الدزاضٛ اسب لٗٛ يف ه فٛ الدزاضٛ املٗداٌٗٛر ٔ

ا  ب زات الع ز ت االزتب بٗٛ ٔوع و ت االعبداز يف زبٕه ٌ  ٟر اال  ب زات اإلسع ٟٗٛ 

االع ى د عمٜ ٔزد   ف زنر  0.05% ف هجسر أٙ عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ 95عٍد دزدٛ ثهٛ 

سٗح ٖ ي االع ى د عمْٗ يف تكَٕٖ الٕضط اسبط  ٘ ه سد وه ٖٗظ الٍصعٛ املسهصٖٛر 

وهٗ ع  طٗط )ٖع ىد يف تكٍْٕٖ عمٜ و غ، ٔاسد( أٔ وهٗ ع وسهع )ٖع ىد يف 

تكٍْٕٖ عمٜ عدد وَ امل غ،ات ٔ  دبىٗعّ (ر ٖٔع ىد عمْٗ يف زصد ٔذبمٗن الاسٔخ 

االع ى د اله ٟىٛ    ااىٕع ت يف صاٛ وعٍٗٛ أٔ ضمٕك وع ر ٔيف ِرٓ الدزاضٛ   

يف امله زٌٛ    العب زات املكٌٕٛ لمعٕاون املؤثسٚ يف الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ر عمْٗ 

 ٔهرلك العب زات املكٌٕٛ لمىة بس اشبىطٛ الدافعٛ لعدً الػساٞ االلكرتٌٔ٘.

 أو  عَ املع زب ت اإلسع ٟٗٛ ال    االع ى د عمّٗ  يف الدزاضٛ: 

 ت ذات اإلد  ٛ الٕاسدٚ.ال كسازات البطٗقٛ ٔازبدأه املصدٔدٛ لمى غ،ا 

   ٗضي ف٠ ت اإلد   ت ال  ذب  ز  ظ دبى Grouping  ٛٔال  ٖقم  عمّٗ  ادض٠م

 و عددٚ اإلد   ت إلعداد ددأه تكسازٖٛ ٔددأه وصدٔدٛ هل . 

 .٘  امل ٕضط اسبط 

   عمبٜ عبدد املساتبع يف          الٕشُ املسد ًٞ البرٙ ؼبطبع  طبسد ال كبسازات  بٕشُ  ٍب 

ٍهب ل الب  ؼبعبن عمّٗب   هبن  ٍبد لمشعبٕه عمبٜ صبىبٕ           الطؤاهر ثي دبىب  ال 

 .  ادٔشاُ املسدشٛ ٔذبطع الٍطع امل٠ٕٖٛ لبٍٕد الطؤاه همّ 

    ُ لدزاضبٛ    (Pearson Correlation Coefficient)وع وبن ازتبب ل  ،ضبٕ

غببدٚ ٔادببب ٓ الع زببٛ االزتب بٗببٛ  بب  وبب غ،َٖ وببَ وطبب ٕٝ املطبب فٛ أٔ الٍطبببٛ          

(interval or ratio ٙقٗٛ أٙ  كَ متجٗمّ  خببط   الع زٛتكُٕ ِرٓ ر أ 
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 وط هٗي ٖعح الع زٛ يف د ٌب  وٍّ .  

 ذبمٗن االعبداز اشبق٘ البطٗط   ٔالرٙ ّٖ ي  هٗ ع ت ث، و غ، وط هن ٔاسد

عمٜ امل غ، ال     ٔالرٙ  جن الظ ِسٚ ضبن الدزاضٛ. 

      ٛذبمٗن االعبداز امل عبدد ال بدزػب٘   ضب ةداً بسٖهب   ٔالبرٙ ّٖب ي

 رتتٗع امل غ،ات سطع أِىٗ ّ  يف تاط، امل غ، ال    ر ٖٔ ي اضب ةداً االعببداز   

اشبقبب٘ امل عببدد يف س لببٛ تببٕافس الػببسٔل ال  لٗببٛ: )أُ تكببُٕ الع زببٛ  قٗببٛ  بب    

ًٗبب      -املبب غ،ات املطبب همٛ ٔاملبب غ، ال بب      أُ تكببُٕ البٗ ٌبب ت وٕشعببٛ تٕشًٖعببً  ببٗع

مل غ، ال    ر ٔػبع أُ تكُٕ زٗي امل غ، ال     وَ املطب ٕٝ  لمى غ،ات املط همٛ ٔا

الرتتٗيب عمٜ ادزن(.

 عاشًرا: نتائج الدراسة امليدانية: 
 أًٔل : ٌ  ٟر اإلد  ٛ عمٜ تط ؤالت الدزاضٛ: 

 اةٕز ادٔه: زٗ ً عٍٗٛ الدزاضٛ   لطمٕك الػساٟ٘ عرب اإلٌرتٌت:

 عرب غبكٛ اإلٌرتٌت:  زٗ ً عٍٗٛ الدزاضٛ   لػساٞ اإللكرتٌٔ٘ -

 

82.5

17.5

   

  

 
 زٗ ً عٍٗٛ الدزاضٛ   لػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت  -(1غكن ززي )

عربت عٍٗٛ الدزاضٛ وَ ازبىّٕز الطعٕدٙ عَ زٗ وّ    لػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب غبكٛ     

% ال تهًٕ  عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٔازبدٖس 17.5% يف وه  ن ٌطبٛ 82.5اإلٌرتٌت  ٍطبٛ 

لرهس أُ الٍطبٛ ال  تهًٕ  عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ تسٝ أُ ِرا ادوس ٖ طىَ طب بس   

لكٍّ  متكٍت وَ ال غمع عمّٗ  يف الكج، وَ ادسٗ ُر ٔو تؤثس الطمبٗ ت ال  تعسضت 

 هل  يف زسازِ    لػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت.  
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

 ٌظس عٍٗٛ الدزاضٛ:طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت ٔف  ٔدّٛ  - 

طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت -(1ددٔه ززي )

 الٕشُ  اإلمج ل٘ وع زض ضب ٖد وٕاف  العب زٚ 

 % ك % ك % ك % ك

 طب بس املٍ ر

الػك يف وق  هٛ املٍ ر لمىٕاصا ت ٔازبٕدٚ 

 امل ا  عمّٗ  
13 6.5 41 20.5 146 73 200 100 83.3 

ٍ ر وَ زبن املط ّمك عدً  وك ٌٗٛ فشح امل

 ل ٗهَ وَ صشٛ املعمٕو ت
20 10 53 26.5 127 63.5 200 100 76.8 

ذبىن املط ّمك لٍ  ٟر غساٞٓ لمىٍ ر ضٕاٞ 

 ضمبٗٛ أٔ  ػب  ٗٛ 
26 13 53 26.5 121 60.5 200 100 73.8 

عدً امله زٌٛ    املٍ ر املجٗن يف الٕض ٟن 

 الػساٟٗٛ اد سٝ 
29 14.5 62 31 109 54.5 200 100 70 

 طب بس تهٍٗٛ

عدً الػعٕز   دو ُ عٍد تطذٗن البٗ ٌ ت 

 ًٗ  الػةعٗٛ الكرتٌٔ
34 17 65 32.5 101 50.5 200 100 66.8 

عدً ٔدٕد ثه فٛ تكٍٕلٕدٗٛ ل شهٗ  الػساٞ 

عرب اإلٌرتٌت 
39 19.5 59 29.5 102 51 200 100 65.8 

تعسض الٕضٗط االلكرتٌٔ٘ املط ةدً يف 

 الػساٞ لم مح
31 15.5 79 39.5 90 45 200 100 64.8 

 طب بس امل لٗٛ

 74.3 100 200 60.5 121 27.5 55 12 24 عدً  وك ٌٗٛ ال ا ٔض سٕه أضع ز املٍ ذ ت 

 69 100 200 52.5 105 33 66 14.5 29 عدً الػعٕز   دو ُ عٍد الدف  اإللكرتٌٔ٘ 

 60.3 100 200 37 74 46.5 93 16.5 33 املٍ ر ال ٖط ش  الجىَ املدفٕ  فْٗ 

 طب بس اد ى عٗٛ

 79.8 100 200 67.5 135 24.5 49 8 16 اشبٕ  وَ اال  ٗ ز اشب ب٘ٞ لمىٍ ر 

ٔدٕد  ربٚ ض  هٛ ضمبٗٛ يف الػساٞ 

 االلكرتٌٔ٘
37 18.5 73 36.5 90 45 200 100 63.3 

تعسض املط ّمك لتسساز ٔالطةسٖٛ وَ زبن 

 اد سَٖ لطٕٞ اال  ٗ ز 
58 29 69 34.5 73 36.5 200 100 53.8 

 طب بس و عمهٛ   لٕزت

أ ر ٔزت أبٕه يف س لٛ اض بداه أٔ اضرتد   

 املٍ ر 
14 7 50 25 136 68 200 100 80.5 

اض غساخ تٍاٗر بمع الػساٞ عرب اإلٌرتٌت ٔزت 

 بٕٖن
41 20.5 69 34.5 90 45 200 100 62.3 

 54.3 100 200 34.5 69 39.5 79 26 52  ض عٛ الٕزت يف البشح عَ املٍ ر املساد غساٞٓ
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ٖكػح ازبدٔه الط    عَ تٍٕ  طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت وَ ٔدّٛ    

ٌظس عٍٗٛ الدزاضٛ املٗداٌٗٛر ٔ ُ ه ٌت املة بس االد ى عٗٛ وَ ال عسض لطةسٖٛ اآل سَٖ 

االلكرتٌٔ٘  ٌ ٗذٛ اال  ٗ ز اشبق  يف ون ٔدٕد  عض اشبربات الطمبٗٛ  لعىمٗٛ الػساٞ

 65.6ادعمٜ ٔشًٌ  وَ    املة بس اشبىطٛ لعىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٔذلك  ٕشُ زٗى ْ 

دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘ ٔ ا زخ  طٗط دًدا املة بس امل عمهٛ   لٕزت الرٙ ٖ ي عربٓ 

س دزدٛر ثي يف الرتتٗع الج لح ت ت٘ املة ب 65.7عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘  ٕشُ زٗى ْ 

 دزدٛ.  66ال هٍٗٛ  ٕشُ زٗى ْ 

دزدٛر ٔأ ً،ا ه ٌت  67.9ٖٔهن تهٗٗي عٍٗٛ الدزاضٛ لمىة بس امل لٗٛ  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

املة بس املستبقٛ   ملٍ ر ادزن وَ ٔدّٛ ٌظس ع ًٟه  أو ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘  ٕشُ 

ة بسٚ همى  ده ذلك دزدٛر سٗح همى  ازتا  زٗىٛ الٕشُ املسد  لٍٕ  امل 76وسد  زٗى ْ 

عمٜ اغبا ض ت ث،ِ  هع ٟ  إلمت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٔ  ل  ل٘  كَ الهٕه 

مم  ضب  أُ ال  ث، اا ىع٘ لمىشٗق    لاسد ادعمٜ ت ثً،ا وَ    العٕاون اد سٝر ت ٓ 

ع ون الٕزت املط غسخ يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٔه ُ ال ةٕ  وَ صا ت ٔدٕدٚ 

املٍ ر ادزن ت ثً،ا هع ٟ  إلمت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٖٔعصٔ ذلك دُ ر لبٗٛ 

امل زه ت ضٕاٞ املستبقٛ   لطم  أٔ اشبدو ت تكُٕ سسٖعٛ عمٜ دٕدٚ ضمع ّ ر هى  أُ 

تا عن عٍٗٛ الدزاضٛ و  الطم  ٔاشبدو ت املعسٔفٛ لدّٖي ٔال  ضب  ال ع ون املب غس وعّي 

   ٗٛ. ٔه ٌت ال ذس ٛ  ػب

ٖٕٔض  الػكن ال  ل٘ تستٗع املة بس اشبىطٛ وَ ادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ  مت ً عىمٗٛ 

 الػساٞ االلكرتٌٔ٘ سٗح ادزن ٔشًٌ  ف دزن ت ثً،ا سٗح ادعمٜ ٔشًٌ  هى  ٖم٘: 

 
تستٗع عٍٗٛ الدزاضٛ لمىة بس اشبىطٛ املؤثسٚ يف  ع زٛ عىمٗٛ الػساٞ  -(2غكن ززي )

 اإلٌرتٌت  االلكرتٌٔ٘ عرب 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

 ٔعمٜ صعٗد تا صٗن املة بس اشبىطٛر فك ٌت الٍ  ٟر هى  ٖم٘:

 أًٔل : املة بس االد ى عٗٛ: 

أهدت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أُ  ٕفّي وَ ال عسض لتسساز ٔالطةسٖٛ وَ زبن اآل سَٖ     

 لطٕٞ ا  ٗ ز املٍ ر عرب اإلٌرتٌت يف وهدوٛ املة بس اإلد ى عٗٛ ٔادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ

دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع  53.8 مت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ ٔذلك  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

ٔدٕد  ربٚ ض  هٛ ضمبٗٛ يف الػساٞ االلكرتٌٔ٘  ٕشُ وسد   -سٗح ادزن ت ثً،ا –الج ٌ٘ 

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الج لح د ٞ اشبٕ  وَ اال  ٗ ز اشب ب٘ٞ لمىٍ ر  ػكن  63.3زٗى ْ 

دزدٛر سٗح ٖهن سدٔخ ِرا ادوس فا٘ الغ لع تهًٕ عٍٗٛ الدزاضٛ  79.8ع ً ٔذلك  ٕشُ 

دزاضٛ  ػساٞ وٍ ذ ت وعمٕوٛ لمذىٗ ر أٔ ضب  لْ ال ع ون املب غس وعّ ر ٔزد أٔضشت 

 ظ أُ اٌدو ز وط ةدو٘ وٕاز  الػبك ت االد ى عٗٛ  (30) 2015تٕضٗ دْٖ ٔأ سُٔ 

طط اض ّ ه٘ وٕسد سٗح أُ ٔهرلك و  أزساٌّي يف ااىٕعٛ االد ى عٗٛ ٖؤدٙ  ظ 

تٕسٗد طط االض ّ ك  ٍ  املط ّمك زٕٚ اد ى عٗٛر ٔ  ل  ل٘ فإُ ازبٕدٚ املدزهٛ 

لمىٍ ذ ت أٔ اشبدو ت ٖهن ت ث،ِ  أو ً املع ٖ، ال  تستبط   ل ٕاف  و  الهٕٝ االد ى عٗٛ 

 ٔاالٌدو ز و  الػبك ت االد ى عٗٛ. 

ًٗ : املة بس امل عمهٛ   لٕزت:  ث ٌ

أهدت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أُ  ض عٛ الٕزت يف البشح عَ املٍ ر املساد غساٞٓ يف وهدوٛ     

املة بس امل عمهٛ   لٕزت ٔادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ  مت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ ٔذلك  ٕشُ 

اض غساخ تٍاٗر  -سٗح ادزن ت ثً،ا –دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘  54.3وسد  زٗى ْ 

دزدٛر ٔيف  62.3بمع الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت ٔزت بٕٖن  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

دزدٛر  80.5الرتتٗع الج لح أ ر ٔزت أبٕه يف س لٛ اض بداه أٔ اضرتد   املٍ ر ٔذلك  ٕشُ 

عصٔ ذلك هى  سٗح تده  د   ت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أٌْ زمى  ؼبدخ ِرا ادوسر ٔزخ  ٖ

ضب  اإلغ زٚ أٌْ زمى  ٖ ي ا  ٗ ز وٍ ر ض٘ٞ فٗكُٕ لدٝ املط ّمك  ربات ض  هٛ وب غسٚ 

 يف ال ع ون و  املٍ ذ ت ال  ٖػرتّٖ  عرب اإلٌرتٌت. 

 ث لًج : املة بس ال هٍٗٛ: 

أهدت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أُ اشبٕ  وَ تعسض الٕضٗط االلكرتٌٔ٘ املط ةدً لمػساٞ     

دوٛ املة بس ال هٍٗٛ ٔادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ  مت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ لم مح يف وه

عدً  -سٗح ادزن ت ثً،ا –دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘  64.8ٔذلك  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

دزدٛر ٔيف  65.8ٔدٕد ثه فٛ تكٍٕلٕدٗٛ ل شهٗ  لػساٞ عرب اإلٌرتٌت  ٕشُ وسد  زٗى ْ 
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ًٗ  ٔذلك  ٕشُ الرتتٗع الج لح عدً الػع ٕز   دو ُ عٍد تطذٗن البٗ ٌ ت الػةعٗٛ الكرتٌٔ

دزدٛر سٗح تده  د   ت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أٌْ زمى  ؼبدخ ِرا ادوسر ٔزخ  ٖعصٔ  66.8

ذلك لطعٜ املؤضط ت ال  تهدً  دو تّ  ٔوٍ ذ تّ  يف اسبا و عمٜ ثهٛ عى ّٟ ر ف عصش 

 وَ عىمٗٛ ت و  سط   ت عى ّٟ . 

 املة بس امل لٗٛ: زا ًع :

أهدت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ عدً اض شه خ املٍ ر لمجىَ املدفٕ  فْٗ ه ُ يف وهدوٛ     

املة بس امل لٗٛ ٔادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ  مت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ ٔذلك  ٕشُ وسد  

دزدٛر ِٕٔ ادوس املستبط   ه ػ   عدً ها ٞٚ املٍ ر هى    تهد ْ  60.3زٗى ْ 

ًٗ  فّ٘ وط لٛ وستبقٛ خعدازٗٛ املصاٖ  ال    اإلع ُ عٍّ  الكرتٌٔٗ  ٔال   ل كرتٌٔ

دعمت املط ّمك ٖب دز لٗدف  مثًٍ  ضبدًدا ٔزد ٖكُٕ وستاًع  وه  ن اسبعٕه عمٜ ِرٓ 

عدً الػعٕز   دو ُ عٍد الدف   -سٗح ادزن ت ثً،ا –املصاٖ ر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘ 

دزدٛر سٗح تستبط ِرٓ ازبصٟٗٛ  اكسٚ الهٍ عٛ ال  وٛ  69سد  زٗى ْ االلكرتٌٔ٘  ٕشُ و

   و  عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ أٙ ت و  اسبط   ت الػةعٗٛ لمعى ٞر ٔيف الرتتٗع 

دزدٛر ٔ  لاعن ال  74.3الج لح عدً  وك ٌٗٛ ال ا ٔض سٕه أضع ز املٍ ذ ت ٔذلك  ٕشُ 

 ةاٗض الطعسر لكٍْ ٖ ٗ  يف امله  ن  دوٛ ٖ ٗ  ال ا عن االلكرتٌٔ٘ فكسٚ ال ا ٔض ل

ال عمٗ  عمٜ ها ٞٚ املٍ ر ٔ دساٞات عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ِٕٔ ادوس اد قس يف س لٛ 

 . ًٗ  لٕ ه ٌت ال هٗٗي ضمب

   وًط : املة بس امل عمهٛ   ملٍ ر: 

الٕض ٟن  أهدت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ أُ عدً الهدزٚ عمٜ امله زٌٛ    املٍ ر املجٗن يف    

الػساٟٗٛ اد سٝ يف وهدوٛ املة بس امل عمهٛ   ملٍ ر ٔادعمٜ ت ثً،ا يف  ع زٛ  مت ً عىمٗٛ 

سٗح  –دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘  70الػساٞ االلكرتٌٔ٘ ٔذلك  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

ذبىن املط ّمك لٍ  ٟر غساٞٓ لمىٍ ر ضٕاٞ ضمبٗٛ  ٔ  ػب  ٗٛ  ٕشُ وسد   -ادزن ت ثً،ا

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الج لح عدً  وك ٌٗٛ فشح املٍ ر وَ زبن املط ّمك ل ٗهَ  73.8ى ْ زٗ

دزدٛر ٔأ ً،ا الػك يف وق  هٛ املٍ ر  76.8صشٛ املعمٕو ت اشب صٛ  ْ ٔذلك  ٕشُ 

 دزدٛ.  83.3لمىٕاصا ت ٔازبٕدٚ امل ا  عمّٗ   ٕشُ زٗى ْ 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

 ٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت:اةٕز الج ٌ٘: تهٗٗي عٍٗٛ الدزاضٛ ل ذس ٛ الػسا

 تهٗٗي عٍٗٛ الدزاضٛ ل ذسٖٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ اشب صٛ  ّي:  -

 تهٗٗي عٍٗٛ الدزاضٛ ل ذس ٛ الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ اشب صٛ  ّي   -(3غكن ززي )

عٍٗٛ الدزاضٛ وَ ازبىّٕز الطعٕدٙ ل ذس ٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب غبكٛ  ه ُ تهٗٗي

 91% عمٜ أٌّ   ػب  ٗٛ  ٕاز  45.5هب،ر سٗح أهد ٌطبٛ اإلٌرتٌت  ػب  ٗٛ  ػكن 

% أهدت عمٜ  ػب  ٗٛ ال ذس ٛ ٔضٕ  ٖ ي تكسازِ  وسٚ أ سٝ 35وبشٕخر ت ٓ ٌطبٛ 

ًٗ ر سٗح د ٞ ٌطبٛ  70 ٕاز   % 14.5وبشٕخر يف وه  ن اغبا ض ٌطبٛ وَ اع رب ادوس ضمب

الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ٔأ ً،ا  وبشًٕث  ه ٌت دبس  ّي ضمبٗٛ و  29وَ عٍٗٛ الدزاضٛ  ٕاز  

وبشٕث  وؤهدَٖ عمٜ ضمبٗٛ ال ذس ٛر ٔعدً  10% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ  ٕاز  5د ٞ ٌطبٛ 

املٍ ذ ت/ اشبدو ت ال  ز وت عٍٗٛ تكساز دبس ٛ الػساٞ عرب اإلٌرتٌت وسٚ أ سٝر ٔعَ 

ًٗ ر فهد أغ زت عٍٗٛ الدزاضٛ مل  ٖم٘:    الدزاضٛ  ػساّٟ   لكرتٌٔ

ًٗ ر فذ ٞ الرتهٗص عمٜ  ت املٍ ذ تتٍٕعأًٔل :  ال  فطمت عٍٗٛ الدزاضٛ غساِٞ   لكرتٌٔ

الطم  املستبقٛ   هلٕاتح اةىٕلٛ ضٕاٞ دّ ش اةىٕه أٔ ومشه تْر ٔهرلك أدّصٚ 

الكىبٕٗتس و     الج  ت ٔاةىٕهر ٔزق  رٗ ز الطٗ زاتر امل  ظ ٔادسرٖٛ ٔاسبه ٟع 

     إٌٔاعّي ٔو زه تّير اددّصٚ الكّس  ٟٗٛ ٔوط شطسات ال ذىٗن ٔالعقٕز عمٜ ا

ٔاإللكرتٌٔٗٛ ضٕاٞ اددّصٚ املٍصلٗٛ أٔ الٕض ٟط االلكرتٌٔٗٛ ال ا عمٗٛ أٔ ادلع د 

االلكرتٌٔٗٛر  ظ د ٌع اددٔات املٍصلٗٛ الع دٖٛر ٔغساٞ  عض الطم  الغراٟٗٛر اددٖٔٛ 

ٗص ادهجس عمٜ غساٞ ٔ  صٛ املكى ت الغراٟٗٛر لكَ  ػكن ع ً تب  أُ الرته

امل  ظ ٔو  ٖستبط  ّ  وَ اهططٕازات ٔر،ٓ وَ ومشه تْ يف املهدوٛ وَ    املٍ ذ ت 

 % وَ  مج ل٘ املٍ ذ ت. 50اد سٝ ٔذلك  ٍطبٛ ته زد 

 : ًٗ ًٗ ر سٗح د ٞت  تٍٕعت اشبدو تث ٌ ال  فطمت عٍٗٛ الدزاضٛ ال ا عن وعّ   لكرتٌٔ

هدوٛ ثي  دو ت الطاس ه لسس ت الدا مٗٛ   لدٔلٛ أٔ  دو ت االتع الت اهل تاٗٛ يف امل

سذس السس ت الطٗ سٗٛ   زز الدٔلٛ أٔ الطٗ سٛ الع دٗٛر ٔهرلك سذص الاٍ دخ 

 ٔالق،اُر ٔسذص املق عي.  
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 أضب د عٍٗٛ الدزاضٛ لمػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت:   -

  اإلٌرتٌت  أضب د عٍٗٛ الدزاضٛ لمػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب -(2ددٔه ززي )

 الٕشُ  اإلمج ل٘ وع زض ضب ٖد وٕاف  ادضب د

 % ك % ك % ك % ك

 عٕاون   صٛ   لػسهٛ/ املٕز  املعمَ

الجهٛ يف الع وٛ ال ذ زٖٛ لمػسهٛ أٔ املٕز  

 املعمَ عَ املٍ ذ ت 
143 71.5 53 26.5 4 2 200 100 84.8 

أدٔات متكَ املط ّمك وَ تٕفس الػسهٛ/املٕز  

 ن املب غس و  الػسهٛ املعمٍٛال ا ع
129 64.5 61 30.5 10 5 200 100 79.8 

 77.8 100 200 8.5 17 27.5 55 64 128  وك ٌٗٛ ال ٕاصن و  وهدو٘ املٍ ر أٔ اشبدوٛ 

الػّ دات تسهٗص الػسهٛ/ املٕز  عمٜ   ساش 

 لمىٍ ر ٛاملىٍٕس ٚاملع ىد
123 61.5 64 32 13 6.5 200 100 77.5 

 77.5 100 200 11.5 23 22 44 66.5 133 عَ أٝ وع زٖح  ض فٗٛالكػح ال  ً 

ال عسٖح   ِي ٔأسدخ العسٔض عمٜ املٍ ذ ت وَ 

  ه زض ٟن 
108 54 52 26 40 20 200 100 67 

 عٕاون   صٛ   ملٍ ر املعمَ عٍْ

 90 100 200 3 6 14 28 83 166 تٕصٗن املٍ ر املعمَ عٍْ دٙ وك ُ أتٕادد  ْ

 88.5 100 200 3 6 17 34 80 160 ي ازبّد ٔالٕزت املبرٔه لػساٞ املٍ رتهمٗن سذ

ال عس  عمٜ اشبعٕو ت اشب صٛ لمىٍ ر يف 

 أهجس وَ وٕز 
155 77.5 39 19.5 6 3 200 100 87.3 

ضّٕلٛ ٔصٕه املط ّمك لمىٍ ر  يف أٙ ٔزت ٔوَ أٙ 

 وك ُ
152 76 42 21 6 3 200 100 86.5 

سض لٛ اإلع ٌٗٛ عرب ٔضٕح  ع ٟح املٍ ر يف ال

 العٕز ٔالاٗدِٖٕ ت ٔالٍعٕص 
144 72 46 23 10 5 200 100 83.5 

تساهي اشبربات اإلػب  ٗٛ لماسد املػرتٙ 

 ٔاآل سَٖ لمىٍ ذ ت عرب اإلٌرتٌت
141 70.5 50 25 9 4.5 200 100 83 

أُ ٖٕفس اإلع ُ أدٔات متكَ املط ّمك وَ 

 وع ٍٖٛ املٍ ر عرب املٕز 
146 73 37 18.5 17 8.5 200 100 82.3 

 وك ٌٗٛ ال عس  عمٜ زدٔد فعن اآل سَٖ الرَٖ 

 اغرتٔا املٍ ر   لاعن
138 69 51 25.5 11 5.5 200 100 81.8 

 وك ٌٗٛ امله زٌٛ    أهجس وَ وٕدٖن لٍاظ 

 املٍ ر لػسه ت طب ماٛ 
141 70.5 45 22.5 14 7 200 100 81.8 

اٖ  املٍ ر اإلع ُ اسبه ٟ  امل عمهٛ خص  ثب ت

 زز ً  د
127 63.5 61 30.5 12 6 200 100 78.8 

 78.8 100 200 10 20 22.5 45 67.5 135  وك ٌٗٛ تبدٖن أٔ اضرتد   املٍ ر يف س لٛ عدً السض 
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 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

ٖكػح ازبدٔه الط    عَ تٍٕ  أضب د الػساٞ االلكرتٌٔ٘ اشب صٛ  عٍٗٛ الدزاضٛر    

ه ٖٔ ط  و   د   ت عٍٗٛ الدزاضٛ  إػب  ٗٛ ٔسعٕه أرمبّ  عمٜ أٔشاُ وستاعٛر مم  ٖد

عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ هلير ٔزد   تهطٗي ادضب د اىٕع   زٟٗط  ر لعٕاون   صٛ 

دزدٛر ت ٓ العٕاون  83.8  ملٍ ر املعمَ عٍْ ٔال  سعد صبىٕ  عب زاتّ  عمٜ ٔشُ زٗى ْ 

ٔ  ل  ل٘ تعد ها ٞٚ املٍ ر املعٗ ز  دزدٛر 77.4امل عمهٛ   لػسهٛ/ املٕز  املعمَ  ٕشُ زٗى ْ 

السٟٗط٘ يف  مت ً عىمٗ ت الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر أو  عَ تا صٗن  د   ت عٍٗٛ الدزاضٛ عمٜ 

ًٗ  وَ ادهرب ت ثً،ا ف دزن عمٜ  العب زات املستبقٛ  كم   ااىٕع  ر فّ٘ وستبٛ تٍ شل

 وط ٕٝ هن صبىٕعٛ. 

   املعمَ:أًٔل : العٕاون املستبقٛ   لػسهٛ/ املٕز

ه ُ ع ون الجهٛ يف الع وٛ ال ذ زٖٛ لمػسهٛ أٔ املٕز  املعمَ عَ املٍ ذ ت يف وهدوٛ    

العٕاون املستبقٛ   لػسهٛ ٔاملؤثسٚ يف ذباٗص الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘  ػدٚ ٔذلك 

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الج ٌ٘ د ٞ ع ون دتٕفس الػسهٛ/ املٕز  أدٔات  84.8 ٕشُ وسد  زٗى ْ 

دزدٛر ثي  79.8كَ املط ّمك وَ ال ا عن املب غس و  الػسهٛ املعمٍٛد  ٕشُ وسد  زٗى ْ مت

دزدٛر ثي يف  77.8ع ون  وك ٌٗٛ ال ٕاصن و  وهدو٘ املٍ ر أٔ اشبدوٛ  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

الرتتٗع السا   د ٞ ع ون دتسهٗص الػسهٛ/ املٕز  عمٜ   ساش الػّ دات املع ىدٚ املىٍٕسٛ 

دزدٛر ٔ رات الٕشُ الط    د ٞ ع ون دالكػح ال  ً عَ  77.5وسد  زٗى ْ لمىٍ رد  ٕشُ 

أٙ وع زٖح  ض فٗٛدر ٔأ ً،ا يف الرتتٗع اشب وظ د ٞ ع ون دال عسٖح   ِي ٔأسدخ 

 دزدٛ.  67د  ٕشُ وسد  زٗى ْ smsالعسٔض عمٜ املٍ ذ ت وَ   ه زض ٟن 

عمٜ أُ دٔاف  اض ةداً  (32) 2015ٔدزاضٛ ضٗمٗيب  (31)2012أهدت هن وَ دزاضٛ ض غ٘ 

الػب د إلع ٌ ت الاٗظ  ٕك ٔت ث،ِ  عمٜ ادب ِ تّي ٔاض ذ   ّي الػساٟٗٛ عمٜ أُ ٍِ ك 

صبىٕعٛ وَ العٕاون ال  تؤثس عمٜ اض ذ  ٛ املط ّمك لتع ٌ ت عرب وٕاز  الػبك ت 

ٛر ٔس ٜ االد ى عٗٛ ٔوَ أ سشِ  السض  ٔالجهٛ ٔدزدٛ اٌدو ز املط ّمك و  الع وٛ ال ذ زٖ

تط قٗ  الػسهٛ ال  ث، عمٜ طب مح ِرٓ امل غ،ات ٍٖبغ٘ وساع ٚ االِ ى ً   ل ا عن و  

 املط ّمك ٔتهدٖي وعمٕو ت ه فٗٛ تط عد عمٜ ارب ذ الهساز الػساٟ٘. 

ًٗ : العٕاون املستبقٛ   ملٍ ر املعمَ عٍْ:   ث ٌ

 ّمك يف وهدوٛ العٕاون ه ُ ع ون تٕصٗن املٍ ر املعمَ عٍْ دٙ وك ُ ٖ ٕادد فْٗ املط  

املستبقٛ   ملٍ   ٔاملؤثسٚ يف ذباٗص الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘  ػدٚ ٔذلك  ٕشُ وسد  

دزدٛر ت ٓ يف الرتتٗع الج ٌ٘ ع ون دتهمٗن سذي ازبّد ٔالٕزت املبرٔه لػساٞ  90زٗى ْ 



 

 

316 

اشبعٕو ت دزدٛر ثي يف الرتتٗع الج لح ع ون ال عس  عمٜ  88.5املٍ رد  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

دزدٛر ثي يف الرتتٗع  87.3اشب صٛ لمىٍ ر يف أهجس وَ وٕز  الكرتٌٔ٘  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

السا   د ٞ ع ون دضّٕلٛ ٔصٕه املط ّمك لمىٍ ر يف أٙ ٔزت ٔوَ أٙ وك ُد  ٕشُ وسد  

 دزدٛ.  86.5زٗى ْ 

 العٕز ٔيف الرتتٗع اشب وظ د ٞ ع ون دٔضٕح  ع ٟح املٍ ر يف السض لٛ اإلع ٌٗٛ عرب  

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الط دع د ٞ ع ون  83.5ٔالاٗدِٖٕ ت ٔالٍعٕصد  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

دتساهي اشبربات اإلػب  ٗٛ لماسد املػرتٙ ٔاآل سَٖ لمىٍ ذ ت عرب اإلٌرتٌتد  ٕشُ وسد  

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الط    د ٞ ع ون دأُ ٖٕفس اإلع ُ أدٔات متكَ املط ّمك  83زٗى ْ 

دزدٛر ٔيف الرتتٗع الج وَ د ٞ ع وم٘  82.3ملٍ ر عرب املٕز د  ٕشُ وسد  زٗى ْ وَ وع ٍٖٛ ا

د وك ٌٗٛ ال عس  عمٜ زدٔد فعن اآل سَٖ الرَٖ اغرتٔا املٍ ر   لاعند ٔهرلك ع ون 

د وك ٌٗٛ امله زٌٛ    أهجس وَ وٕدٖن لٍاظ املٍ ر لػسه ت طب ماٛد  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

يف الرتتٗع ال  ض  د ٞ ع وم٘ د ثب ت اإلع ُ اسبه ٟ   دزدٛ لك  الع وم ر ثي 81.8

امل عمهٛ خصاٖ  املٍ ر   دزز ًد ٔهرلك ع ون د وك ٌٗٛ تبدٖن أٔ اضرتد   املٍ ر يف س لٛ 

 دزدٛ لك  الع وم .  78.8عدً السض د  ٕشُ وسد  زٗى ْ 

   صٕز  ٔزد أغ زت عدد وَ الدزاض ت خبعٕص   ساش  ع ٟح املٍ ر ٔتٍٕٖ  الػكن و 

ٔفٗدِٖٕ ت ٔر،ٓ هى  ضب  ا  ب ز ت ث، يف الدزاضٛ   ُ لْ أِىٗٛ هب،ٚر سٗح أغ زت 

أُ  ( 34) 2012ٔدزاضٛ لٕد ُ ٔآ سُٔ  (33) 2012دزاضٛ هن وَ ضٗك ٔ زدٔمجظ 

الػسه ت ال  تط ةدً اإلع ُ عرب وٕاز  الػبك ت االد ى عٗٛ ٍٖبغ٘ أال تك ا٘ فهط 

ٖربش املٍ ف  اشب صٛ   ملٍ ر ٔاملصاٖ  ال  ض عٕد عمٜ املط ّمك    لرتهٗص عمٜ اة ٕٝ الرٙ

وَ اض ةداوْ لرلك املٍ ر ٔ ط  تّ ي أًٖط    لرتهٗص عمٜ اة ٕٝ الرٙ    ش   ل طمٗٛ 

ٔذلك زبرد املط ّمك   إلض فٛ  ظ أُ ذلك ٖ ا  و  ببٗعٛ تمك الٕض ٟنر ِٕٔ و  أهدت 

ٜ أُ ٍِ ك ع زٛ    الٍهس عمٜ اإلع ُ ٔضمٕك عم (35)( 2013عمْٗ دزاضٛ )وسٔٚ ضب٘ر 

املبشٕث  وَ سٗح زساٞٚ املعمٕو ت ٔاملػ زهٛ يف ال عمٗه ت ٔال ا عن و  املعمَ مم  

 ٍٖعكظ عمٜ ضسٔزٚ االِ ى ً خطىُٕ اإلع ُ. 

ٔدزاضٛ  (36) 2012أو  خبعٕص ت ث، تعمٗه ت الهساٞر فهد أغ زت دزاضٛ هن وَ ِٕاٌر  

 ظ ت ث، الكمىٛ املٍقٕزٛ اإللكرتٌٔٗٛ عمٜ صٕزٚ  (37)( 2015د اهللر )دالٗ  ضبىد عب

وٍ ذ ت الػسهٛ ٔهرلك الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ ٔ  صٛ دٌّ  ت ى    دزدٛ ع لٗٛ وَ 

املعدازٗٛر ٔأهدت ِرٓ الدزاض ت أُ الكمىٛ املٍقٕزٛ اإللكرتٌٔٗٛ ال تؤثس فهط عمٜ 

ا  ٗ زٓ ل ضرتاتٗذٗٛ ال طٕٖهٗٛ امل ٟىٛ  املط ّمك ٔلكٍّ  تؤثس أًٖط  عمٜ املطٕخ وَ سٗح
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دٌْ ٖدزك أُ أٙ تعمٗ  لمىط ّمك ضٕاٞ ه ُ  ػب  ٘ أٔ ضميب ٖؤثس عمٜ االدب ٓ عبٕ 

 الع وٛ ال ذ زٖٛ اشب صٛ   لػسهٛ.

 اةٕز الج لح: أض لٗع عٍٗٛ الدزاضٛ يف الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت:

 عٍٗٛ الدزاضٛ يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘:الٕض ٟط ال كٍٕلٕدٗٛ ال  تط ةدوّ   -

الٕض ٟط ال كٍٕلٕدٗٛ ال  تط ةدوّ  عٍٗٛ الدزاضٛ يف عىمٗٛ الػساٞ  -(4غكن ززي )

االلكرتٌٔ٘ 

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ تط ةدً اهل تح 75ٖكػح الػكن الط    عَ أُ ٌطبٛ     

عٍٗٛ الدزاضٛ ال  % وَ 9.2الره٘ ازبٕاه يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ت ٓ ٌطبٛ 

% وَ عٍٗٛ 8.2تط ةدً دّ ش اسب ضٕد الج  ت يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ت ٓ ٌطبٛ 

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ ال  5.7الدزاضٛ ال  تط ةدً دّ ش اسب ضٕد اةىٕلَ ثي ٌطبٛ 

 % ال  تط ةدً ال   مت يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘. 2تط ةدً اآلٙ   د ٔأ ً،ا ٌطبٛ 

 

 بسخ الدف  امل بعٛ عٍد الػساٞ االلكرتٌٔ٘:  -

 بسخ الدف  امل بعٛ عٍد الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت   -(5غكن ززي )
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% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ تدف  عٍد االض  ً ٌهدٖ  73.5ٖكػح الػكن الط    عَ أُ ٌطبٛ 

% وَ 22.5 عد القمع لمطم  عرب اإلٌرتٌت   ه عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ت ٓ ٌطبٛ 

عٍٗٛ الدزاضٛ ال  تهًٕ  عىمٗٛ الدف  االلكرتٌٔ٘ أثٍ ٞ عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر ت ٓ 

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ ال  تط ةدً الدف  عَ بسٖ  ذبٕٖن الٍهٕد عرب غسه ت 4ٌطبٛ 

   صٛ يف  مت ً عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘. 

 و   عٛ اإلع ٌ ت اإللكرتٌٔٗٛ: املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ ال  تاطن عٍٗٛ الدزاضٛ عربِ   -

املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ ال  تاطن عٍٗٛ الدزاضٛ عربِ  و   عٛ  -(6غكن ززي )

 اإلع ٌ ت االلكرتٌٔٗٛ  

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ تط ةدً املٕاز  52.5ٖكػح الػكن الط    عَ أُ ٌطبٛ    

ٕاز  االلكرتٌٔٗٛ ال  االلكرتٌٔٗٛ يف و   عٛ اإلع ٌ ت االلكرتٌٔٗٛ لمػساٞر أو  عَ امل

 تٗي ال طٕخ االلكرتٌٔ٘ عربِ ر فّ٘ عمٜ الٍشٕ ال  ل٘:

أِي املٕاز  االلكرتٌٔٗٛ الع وٛ ال  تاطن عٍٗٛ الدزاضٛ  -(7غكن ززي )

 ال طٕخ االلكرتٌٔ٘ عربِ  



 

 319 

 العٕاون املؤثسٚ يف تعصٖص الطمٕك الػساٟ٘ عرب غبكٛ اإلٌرتٌت لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ
 

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ ال  تط ةدً هن وَ املٕاز  37.5ٔد ٞ يف الرتتٗع الج ٌ٘ ٌطبٛ   

 ٛ ٔهرلك وٕاز  ال ٕاصن االد ى ع٘ مل   عٛ اإلع ٌ ت االلكرتٌٔٗٛ لمػساٞ.االلكرتٌٔٗ

% وَ عٍٗٛ الدزاضٛ ال  تط ةدً وٕاز  ال ٕاصن 10ٔيف الرتتٗع الج لح د ٞ ٌطبٛ    

أِي وٕاز  ال ٕاصن االد ى ع٘ يف و   عٛ اإلع ٌ ت االلكرتٌٔٗٛ لمػساٞر ٔعَ 

 هى  ٖم٘:  عربِ  االد ى ع٘ ال  تاطن ال طٕخ االلكرتٌٔ٘

 
أِي وٕاز  ال ٕاصن االد ى عٗ ل  تاطن عٍٗٛ الدزاضٛ  -(8غكن ززي )

 ال طٕخ االلكرتٌٔ٘ عربِ  

ع ٌ ت عرب وٕاز   ل٘ أُ اإل Chandra et al. (2012) (38)ٌ  ٟر دزاضٛ ٔزد أٔضشت  

م٘ ال ٕاصن االد ى عٜ تط عد املط ةدو  عم٘ ارب ذ الهساز الػساٟٜ سٗح تط عدِي ع

 ػب  ٗٛ. زنر ٔتصداد ثه ّي  ّ ر ٔمتٗن ادب ِ تّي عبِٕ  لتأالٕصٕه دضع ز 

عمٜ أِىٗٛ الػبك ت االد ى عٗٛ يف الٕصٕه لا٠ٛ  (39) 2011ٔأهدت دزاضٛ ٍِ  ٔآ سُٔ 

الػب در ٔأُ تط  الػسه ت ال  تط ةدً اإلع ُ عرب تمك املٕاز  زؤٖ ّ  اشب صٛ   لب٠ٗٛ 

ٕٖ  عرب تمك املٕاز ر ٔذلك لم عس  عمٜ ٌٕعٗٛ ازبىّٕز امل ع ون ال طٕٖهٗٛ املستبقٛ   ل ط

وعّ  عرب تمك الػبك ت ٔدزدٛ تا عمْ و  اة ٕٝ املهدً ل شدٖد السض ٟن اإلع ٌٗٛ 

املٍ ضبٛ لْر هى  ز وت الدزاضٛ   عٍٗح وط ةدو٘ الػبك ت االد ى عٗٛ شبىطٛ إٌٔا  

 ٔفًه  لمطمٕك االد ى ع٘:

 وطىُٕ أٔ ضب ٕٝ و  عَ وٍ ذ ت الػسهٛ.  الرَٖ ٖهٕوُٕ  ك   ٛ -1

 الرٖي ٖهٕوُٕ   هٗٗي أٔ ه   ٛ تعمٗه ت عمٜ اة ٕٝ اشب ص   ملٍ ر. -2

 الرَٖ ٖهٕوُٕ خػ زهٛ صب ٕٝ و  ؽبح وٍ ذ ت الػسهٛ. -3

وَ ٖهٕوُٕ   لد ٕه يف صبىٕع ت أٔ صاش ت تٍ زؼ املٍ ذ ت ٔاشبدو ت  -4

 ٔادٌػقٛ ال  تهدوّ  الػسهٛ.

هط   عا  ضب ٕٝ صاشٛ الػسهٛ عمٜ وٕاز  الػبك ت الرَٖ ٖهٕوُٕ ف -5

االد ى عٗٛر ٔتعد ادٌٕا  ادز عٛ ادٔظ ِ٘ ادهجس ت ثً،ا عمٜ صٕزٚ الع وٛ 

 ال ذ زٖٛ اشب صٛ   لػسهٛ. 
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 اانًيا: ن ا ج ال حاق ةو صحة  سمض الدزا ة امليدانية: 

ٌرتٌت عمٜ الطمٕك الاسض السٟٗط٘ ادٔه: تؤثس طب بس الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإل

ٔملعسفٛ ادثس   الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙر 

 اض ةداً أضمٕد ذبمٗن االعبداز امل عددر ٔالرٙ ه ٌت ٌ  ٟذْ عمٜ الٍشٕ ال  ل٘: 

 أثس طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ عرب االٌرتٌت عمٜ الطمٕك الػساٟ٘  -(3ددٔه ززي )

 

الػساٞ 

 االلكرتٌٔ٘ 

 0.862 10.862

0.0300.0256.0940.014  28.0131980.141

 28.875199 

ىة بس ٖ ط  وَ  ٗ ٌ ت ازبدٔه الط    وعٍٕٖٛ الٍىٕذز الرٙ ٖارتض ٔدٕد أثس لم    

اشبىطٛ عمٜ الطمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙر 

(ر ٔه ٌت 0.05(ر ٔال  ِ٘ أزن وَ )0.014سٗح وعٍٕٖٛ االعبداز عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )

 (. 6.094زٗىٛ   )

ر خ  ٖعز أُ 0.030لمٍىٕذزر فهد ه ٌت زٗى ْ   أو  عَ وع ون ال شدٖد     

% وَ ال ب َٖ يف امل غ، ال     أال ِٕٔ 3 غ، املط هن الرٙ ٖ طىٍْ طٕذز االعبداز ٖاطس امل

الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ أو  الٍطبٛ الب زٗٛ فٗاطسِ  عٕاون أ سٝر ٔه ُ ع ون املٍ ر 

أٙ  ع ٟح املٍ ر ٔوعدازٗ ْ الع ون ادهجس ت ثً،ا لدٝ عٍٗٛ الدزاضٛر سٗح ثبت وعٍٕٖ ْ 

( فهطر وَ    العٕاون اد سٝ امل ىجمٛ يف   ز٘ طب بس الػساٞ االلكرتٌٔ٘ 0.014)

 )ال هٍٗٛر امل لٗٛر اد ى عٗٛر الٕزت(. 

 : امل غ، ال     )الطمٕك الػساٟ٘(عمٜ املط هن  غ، امل تستٗع ت ث، أو  عَ ذبدٖد  

Betaزٗي  ٔ  ض عساض    Standardized Coefficients د املط ةسدٛ عٍد سط 

امل غ،ات املة بس اشبىطٛ  غض الٍظس عَ وعٍٕٖٛ ِرٓ املة بس االعبداز لم عس  عمٜ أثس 

 هى  ٖم٘:)وستبٛ وَ ادعمٜ ت ثً،ا ف دزن( ه ٌت ِرٓ الهٗي و  الطمٕك الػساٟ٘ ِٔ٘ 

     (ٌ٘ٔاملٍ ر ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

     (كرتٌٔ٘الٕزت ٔالطمٕك الػساٟ٘ االل .)
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     (ٌ٘ٔاملة بس االد ى عٗٛ ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

     (ٌ٘ٔاملة بس امل لٗٛ ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

     (ٌ٘ٔاملة بس ال هٍٗٛ ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

ت ث،ًا عمٜ  ادهجس( ِٕ املٍ ر ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘أُ و غ، ) ٖ سظ

ه ٌت  ع ٟح املٍ ر ضمٗىٛ ٔوق  هٛ مل   ْأٌ ٔالرٙ ٖعزر الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘

 تح ه ٌ  وػ ِدتْ  لكرتٌٔٗ  همى  ه ُ الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ و كسًزار سٗ

 (. 2.469) (فْٗ زٗىٛ ا  ب ز )

همى   ْأٌ ٙ ٖعز)املة بس امل عمهٛ   لٕزت(ر ٔالرو غ، ٖٔ ت٘ يف الرتتٗع الج ٌ٘ 

ه ُ الٕزت املط غسخ يف تٕصٗن اشبدوٛ أٔ املٍ ر وطبٕب  ٔفه  ل تا خ همى  اثس ذلك 

 .() (فْٗ زٗىٛ ا  ب ز ) تح ه ٌ ػب  ٗ  عمٜ الػساٞر سٗ

همى   ْأٌ )املة بس االد ى عٗٛ(ر ٔالرٙ ٖعزو غ، ٖٔ ت٘ يف الرتتٗع الج لح 

شٗق    ملط ّمك لطمٕهْ الػساٟ٘ ٔزبٕدٚ املٍ ذ ت ازتا  وط ٕٝ ال هٗٗي اإلػب  ٘ لمى

فْٗ زٗىٛ  تح ه ٌال  ز ً  ػساّٟ  همى  تكسز الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ر سٗ

 .() (ا  ب ز )

 (زٗىٛ ا  ب ز ))املة بس امل لٗٛ(ر ٔه ٌت و غ، ٖٔ ت٘ يف الرتتٗع السا   

فْٗ  تح ه ٌس امل عمهٛ   ل هٍٗٛ(ر سٗ)املة بو غ، ر ٖٔ ت٘ يف الرتتٗع اشب وظ (1.558)

 (.1.228) (زٗىٛ ا  ب ز )

الاسض السٟٗط٘ الج ٌ٘: تؤثس عٕاون الػساٞ اإللكرتٌٔ٘ عرب اإلٌرتٌت عمٜ الطمٕك 

ٔملعسفٛ ادثس    الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ. 

 ٌت ٌ  ٟذْ عمٜ الٍشٕ ال  ل٘: اض ةداً أضمٕد ذبمٗن االعبداز البطٗطر ٔالرٙ ه

 أثس عٕاون الػساٞ االلك ٕزٌ٘ عرب اإلٌرتٌت عمٜ الطمٕك الػساٟ٘  -(4ددٔه ززي )

 

1.05220.526  العٕاون

0.0360.0273.7240.026  27.8231970.141

 28.875199 
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ٖ ط  وَ  ٗ ٌ ت ازبدٔه الط    وعٍٕٖٛ الٍىٕذز الرٙ ٖارتض ٔدٕد أثس لمعٕاون امل عمهٛ 

خبع ٟح املٍ ر ٔوك ٌٛ الػسهٛ عمٜ الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ر سٗح وعٍٕٖٛ 

(ر ٔال  0.026االعبداز و  ه  امل غ،َٖ املط هم ر فك ُ وعًٍٕٖ  عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )

  (ر أو  عَ وع ون ال شدٖد 3.724(ر ٔه ٌت زٗىٛ   )0.05ِ٘ أزن وَ )

ر و  امل غ، املط هن )الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘( خ  0.036لمٍىٕذزر فهد ه ٌت زٗى ْ 

% وَ ال ب َٖ يف امل غ، 3.6ٖعز أُ امل غ، املط هن الرٙ ٖ طىٍْ طٕذز االعبداز ٖاطس 

 أو  عَ ذبدٖدال ِٕٔ الطمٕك الػساٟ٘ر أو  الٍطبٛ الب زٗٛ فٗاطسِ  عٕاون أ سٝر ال     أ

 : امل غ، ال     )الطمٕك الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘(عمٜ املط هن  غ، امل تستٗع ت ث،

Betaزٗي  ٔ  ض عساض    Standardized Coefficients  املط ةسدٛ عٍد سط د

 ر ه ٌت ِرٓ الهٗي هى  ٖم٘:املط هم  امل غ،ٖ االعبداز لم عس  عمٜ أثس 

     (ٌ٘ٔالعٕاون امل عمهٛ   لػسهٛ ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

     (ٌ٘ٔالعٕاون امل عمهٛ   ملٍ ر ٔالطمٕك الػساٟ٘ االلكرت .)

الطمٕك الػساٟ٘ ت ث،ًا عمٜ  ادهجس( ِٕ العٕاون امل عمهٛ   لػسهٛأُ و غ، ) ٖ سظ

ٔالرٙ ٖعز أٌْ همى  ازتاعت وعدازٗٛ الػسهٛ لدٝ املط ّمك همى  ر كرتٌٔ٘االل

 (فْٗ زٗىٛ ا  ب ز ) تح ه ٌض عد ذلك عمٜ تكساز عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر سٗ

(1.841). 

ٔهرلك دزاضٛ دٖغ ٌ٘ ( 40) 2015ٔزد أهدت دزاضٛ ه  وَ دا سٖٔطك٘ ٔتػٗا طك٘ 

 صٛ   لع وٛ ال ذ زٖٛ عرب املٕاز  االد ى عٗٛ عمٜ أُ االتع الت اشب (41)ر 2015ٔتٕو، 

تؤثس  ػكن هب، عمٜ الٕع٘   لع وٛ ال ذ زٖٛ ٔاالزتب ب ت اشب صٛ  ّ  ٔهرلك عمٜ 

دزدٛ الجهٛ يف الع وٛ ٔدزدٛ ذبٕه املط ّمك لع وٛ دب زٖٛ أ سٙر ٔأغ زت ِرٓ 

ٛ ال ذ زٖٛ  ٍ ٞ عمٜ الدزاض ت  ظ أُ املط ةدً ٖهًٕ   هٗٗي االتع الت اشب صٛ   لع و

ع وم  أض ضٗ  ِى  اتع الت الػسهٛ ٔزض ٟمّ  اإلع ٌٗٛ عرب صاش تّ  عمٜ املٕاز  

 االلكرتٌٔٗٛ ٔهرلك آزاٞ املط ةدو  يف ٌق خ الداٟسٚ االد ى عٗٛ. 

ازتا  همى   ْأٌ )العٕاون امل عمهٛ   ملٍ ر(ر ٔالرٙ ٖعزو غ، ٖٔ ت٘ يف الرتتٗع الج ٌ٘   

زٗٛ املعمٕو ت امل عمهٛ   ملٍ ر ٔاملعمَ عٍّ  الكرتٌٔٗ  همى  ض عد ذلك عمٜ وط ٕٝ وعدا

 .(0.600) (فْٗ زٗىٛ ا  ب ز ) تح ه ٌتكساز عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ر سٗ

أُ  (43) 2014ٔدزاضٛ زٔٙ  (42) 2011ٔيف ِرا الػ ُ أغ زت دزاضٛ ه  وَ هٗي ٔآ سُٔ 

ال  تهدوّ  يف صاش ّ  عمٜ وٕاز  الػسهٛ ذب ٔه وَ   ه السض ٟن اإلع ٌٗٛ 
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الػبك ت االد ى عٗٛ ال  ث، عمٜ الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ لمىط ّمك ٔذلك وَ   ه  م  زٗىٛ 

لمىٍ ر   لٍطبٛ لمىط ّمك ٔ كَ ذبهٗ  ذلك الهٗىٛ وَ   ه ث ثٛ أ ع د: البعد ادٔه 

)املٍاعٛر دٕدٚ  الٕوٗا٘ ٖٔعز االِ ى ً   لرتهٗص عمٜ الطى ت الٕوٗاٗٛ لمىٍ ر وَ سٗح

ادداٞر الطعس(ر ٖٔط ِي ِرا البعد  ػكن زٕٝ يف ال  ث، عمٜ الٍٕاٖ  الػساٟٗٛ اشب صٛ 

  ملط ّمكر ٔالبعد الج ٌ٘ الع با٘ ٖٔعز االِ ى ً   لرتهٗص عمٜ اض ج زٚ املط ّمك ٔ م  

عد ادب ٓ  ػب  ٘ عبٕ املٍ ر املعمَ عٍْ ٔذلك وَ   ه اض ةداً العٍ صس اسبطٗٛر ٔالب

الج لح االد ى ع٘ ٔالرٙ ٖعز أُ اض ةداً الطمعٛ ٖ طىَ عدد وَ املع ٌ٘ السوصٖٛ 

ٔالع ز ت االد ى عٗٛ ٔ كَ ذبهٗ  ذلك وَ   ه الرتهٗص عمٜ املك ٌٛ ال  تطٗاّ  

ِرٓ الطمعٛ ملط ةدوّٗ    إلض فٛ  ظ  وك وٗٛ ال ٕاصن و  املط ّمك  اآل سَٖ لرات 

 سهٛ عمٜ وٕز  الػبكٛ االد ى عٗٛ. الطمعٛ عَ بسٖ  صاشٛ الػ

ٖٔ سظ مم  ضب  أُ الاسٔخ    ه  امل غ،َٖ املط هم  يف ال  ث، عمٜ الطمٕك الػساٟ٘ 

االلكرتٌٔ٘ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙ لٗظ هبً،ا. 

ًٗ      ع ٟح عٍٗٛ الدزاضٛ  الاسض السٟٗط٘ الج لح: تٕدد ع زٛ ازتب بٗٛ دالٛ  سع ٟ

ٙ ٔالهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ وَ ازبىّٕز الطعٕد

ٔال  ب ز صشٛ ِرا الاسض اض ةدً الب سح وع ون االزتب ل  ،ضُٕ ازبىّٕز الطعٕدٙ.  

 ٔه ٌت الٍ  ٟر عمٜ الٍشٕ ال  ل٘: 

الع زٛ االزتب بٗٛ     ع ٟح عٍٗٛ الدزاضٛ وَ ازبىّٕز  -(5ددٔه ززي )

 طمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ الطعٕدٙ ٔالهٗ ً   ل

 الهٗ ً   لطمٕك 

 اشبع ٟح
 وط ٕٝ املعٍٕٖٛ زٗىٛ وع ون ازتب ل  ،ضُٕ

 0.277 0.601 الٍٕ 

 0.075 8.504 الطَ

 0.991 0.018 املط ٕٝ ال عمٗى٘ 

 0.379 3.081 و ٕضط د ن الػّس 

ب بٗٛ ذات داللٛ  سع ٟٗٛ    ٖ ط  وَ  ٗ ٌ ت ازبدٔه الط    عدً ٔدٕد ع زٛ ازت  

 ع ٟح عٍٗٛ الدزاضٛ وَ سٗح الٍٕ ر ٔالطَر ٔاملط ٕٝ ال عمٗى٘ ٔو ٕضط د ن الػّس 

ٔ   الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ لدٝ ازبىّٕز الطعٕدٙر 

( و  0.601( ٔعٍدو  ه ٌت زٗىٛ وع ون االزتب ل  ،ضُٕ )0.277ٔذلك عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )
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( ٔعٍدو  ه ٌت زٗىٛ وع ون االزتب ل  ،ضُٕ 0.075و غ، الٍٕ ر ٔذلك عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )

( ٔعٍدو  ه ٌت زٗىٛ وع ون 0.991( و  و غ، الطَر ٔذلك عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )0.075)

( 0.379( و  و غ، املط ٕٝ ال عمٗى٘ر ٔذلك عٍد وط ٕٝ وعٍٕٖٛ )0.018االزتب ل  ،ضُٕ )

( و  و غ، و ٕضط د ن الػّسر ٔ رلك 3.081زٗىٛ وع ون االزتب ل  ،ضُٕ ) ٔعٍدو  ه ٌت

 ٖسفض الاسض السٟٗط٘ الج لح. 

الاسض السٟٗط٘ السا  : تٕدد ع زٛ ازتب بٗٛ دالٛ  سع ٟٗ     الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ 

االلكرتٌٔ٘ ٔتهٗٗي دبس ٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت لدٝ ازبىّٕز 

 ٙ.   الطعٕد

ٖٕض  الع زٛ االزتب بٗٛ    الهٗ ً   لطمٕك الػساٟ٘ لمىٍ ذ ت  -(6ددٔه ززي )

 ٔاشبدو ت االلكرتٌٔٗٛ ٔتهٗٗي دبس ٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ 

 الهٗ ً   لطمٕك 

 تهٗٗي ال ذس ٛ 

 وط ٕٝ املعٍٕٖٛ زٗىٛ وع ون ازتب ل  ،ضُٕ

39.409 0.000 

ع زٛ ازتب بٗٛ دالٛ  سع ٟٗ     الهٗ ً   لطمٕك ٖ ط  وَ  ٗ ٌ ت ازبدٔه الط    ٔدٕد   

الػساٟ٘ االلكرتٌٔ٘ ٔتهٗٗي دبس ٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘ لمىٍ ذ ت ٔاشبدو ت لدٝ ازبىّٕز 

 الطعٕدٙر ٔ رلك ٖهبن الاسض السٟٗط٘ السا  . 
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 توصيات الدراسة: 
عٕه االِ ى ً   ٕوٗح البٗ ٌ ت ٔاملعمٕو ت اشب صٛ   ملط ّمك  ٔال   كَ اسب -1

عمّٗ  ضٕاٞ وَ   ه الٕض ٟن اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ ذاتّ  أٔ وَ   ه ال ع ون  ػكن 

وب غس و  الػسهٛ يف تٕوٗح االضرتاتٗذٗ ت اإلع ٌٗٛ ٔاالض ى الت اإلزٍ عٗٛ 

املٍ ضبٛ هلير  ظ د ٌع االِ ى ً وَ د ٌع املؤضط ت امل ا عمٛ و  ازبىّٕز 

 يف  دوٛ الدف  االلكرتٌٔ٘ ٔهرلك الػساٞ   الض ق   الدٔزٙ آلزاٞ املط ّمك 

االلكرتٌٔ٘ر مم  ٖط عد يف دبٍع الطمبٗ ت ال  زد تدفعْ يف  عض ادسٗ ُ لعدً 

 ال ا عن يف عىمٗٛ الػساٞ االلكرتٌٔ٘. 

ضسٔزٚ االِ ى ً   ٕوٗح  دازٚ الع ز ت و  العى ٞ  ػكن دٗد عرب املٕاز   -2

ى ع٘ر سٗح تب  يف الدزاضٛ اسب لٗٛ أُ االلكرتٌٔٗٛ ٔهرلك وٕاز  ال ٕاصن االد 

وٕز  االٌط ذساً ؼبظ٘ خعدالت و   عٛ ٔتا عن الكرتٌٔ٘ يف العىمٗ ت ال ذ زٚ 

عربٓر لرا ال د أُ ٖكُٕ لدٝ الػسهٛ فسٖ  لْ  ربٚ ه فٗٛ  كٗاٗٛ ال ٕاصن 

ٔال ا عن و  العى ٞ لمسد عمٜ تط ؤالتّي ٔاض اط زاتّي ٔالػك ٔٙ اشب صٛ  ّير 

  شٖ دٚ فع لٗٛ الكمىٛ املٍقٕزٛ اإللكرتٌٔٗٛ يف ال  ث، عمٜ الٍٕاٖ    صٛ و

الػساٟٗٛر ِٕٔ و  ٖ قمع دزاضٛ ٔزصد دٕاٌع ال اطٗن اشب صٛ   زبىّٕز املط ّمك 

لكن ٔضٗمٛ  ع ٌٗٛ تا عمٗٛ خ  ٖط عد عمٜ تٕوٗاّ  يف تمك الٕض ٟن لم  ث، عمٜ 

 وٛ عرب ِرٓ الٕض ٟن. دزدٛ تا عن ٔاض ذ  ٛ املط ّمك لمسض ٟن املهد

تٕوٗح أغك ه طب ماٛ لم ا عن و  السض ٟن اإلع ٌٗٛ عرب طب مح الٕض ٟن  -3

ال ا عمٗٛ ضٕاٞ وَ   ه  ت سٛ ززي طب عس أٔ وَ   ه الد ٕه عمٜ زا ط أٔ وَ 

  ه  زض ه هٕدر سٗح تط عد ِرٓ ادغك ه ال ا عمٗٛ لٗظ فهط يف زف  دزدٛ 

العسٔض املهدوٛ ٔ ط  تؤثس  ػكن أهرب عمٜ ٔع٘ املط ّمك خطىُٕ السض ٟن ٔ

  رب ذ الهساز الػساٟ٘ر ٔمتجن أسد ال طّٗ ت الػساٟٗٛ ال  تهدوّ  الػسهٛ. 

ضسٔزٚ أُ تّ ي الػسهٛ عرب طب مح الٕض ٟن اإلع ٌٗٛ ال ا عمٗٛ  إ ساش ادٌػقٛ   -4

 ٌٗٛ الرتٔػبٗٛ اشب صٛ  ّ  وجن اشبعٕو ت ٔاملط  ه ت ٔالكٕ ٌٕ ت ٔاهلداٖ  اا

 لم  ث،  ػكن أهرب عمٜ الٍٕاٖ  الػساٟٗٛر ٔوَ ثي الهساز الػساٟ٘ لمىط ّمك. 
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لدراسة املدخن إىل

 :ملقدمةا 

وع وطمعع الرع ُ الٕاذعا ٔالوصع ُٔأ حعاأ ذعاٖ  عمىع٘ وّطع ب ٖعصملع  حعع،عا  جاٖعا،أ            

مععٜ فا ععٛ واععتٕٖايْ الاٗاسععٗٛ ٔاالقتعععابٖٛ ٔاوجتىاعٗععٛأ ٔادبععْ اسبععاٖ  عبععٕ عٕ ععٛ         ع

الثرا عععٛ ٔاوععععالًأ ٔالتٍعععع  حعععع،سٕرٚ رقىٗعععٛ، سعععٗإُ لعععا اٌوااسعععايّا الاٟمعععٛ عمعععٜ عمعععًٕ   

مُل الوععا  حعععاب ،ٌاععدٛ جاٖععاٚ، وععَ أ ععا   ٌتععاد            االيعععاهأ اروعع  العع ٝ حععاا ووععْ ٔفععد

شعّات الععٍاعٛ اوعالوٗعٛ صبىٕععٛ وعَ الترعٕالت الترٍٗعٛ        ٔاستّالك ا ومٕوعات  ٔحالعوعنأ   

ٔا ٍّٗععٛ الٍٕعٗععٛ أ عع يت وععا ٖاععىملٜ حعععدبٔات اوعععالً ازباٖععاأ ،ذٗعع  يرععًٕ وٍ ٕوععٛ اوعععالً  

ازباٖععا عمععٜ ٌ ععاً ضبععاب وععَ الوالقععات حععل العععاعمل حااخمععّاأ  ني ِععٜ ٔلٗععاٚ يعع أد حععل      

ٕٗلٛ ا ومٕوعاتأ ٔظعاِ ٚ االيععاه    ظاِ يل حارييل ُعع   حّىعا ععع  ا ومٕوعاته ظعاِ ٚ سع      

 ( 555أ ػ5102عَ حوا، )ِٕارٝأ 

ٔدبععار اوشععارٚ ٍِععا  ن أُ اٌتصععار دلٗععات ٔأبٔات اوعععالً ازباٖععا ٔيوّرععا أبٔارٓأ       

ٖاععَ حعوععن ،سععمطٕٝى و ساععٜ،أ ٔ  ععا فععاُ اٌتصععارا  يمراٟٗععا  ؼععىَ ذمرععات التٕاظععن           

ٔلوععن ِعع ا وععا ػبوععن اوعععالً    اوجتىععاعٜأ فصععان وععَ أشععااه  ٌتععاد ا وٍععٜ ٔيعابلععْأ     

أ 5102ازباٖا ج ٞا  وَ التعاعالت اوجتىاعٗٛ ازبارٖٛ عمٜ أفثع  وعَ ظعوٗا )اسبٗعارٝأ     

(أ  ععاوعالً ازباٖععاأ ٔوٍعععْ شعععاات التٕاظععن اوجتىعععاعٜأ أخعع  وٕقوعععْ ٔأبٔارٓ      22ػ 

اوجتىاعٗععٛ  ععٜ ارسععاس وععَ واععتداوْٗأ العع َٖ وّاععَ لععي   ظععٛ اسبؽععٕر ،العاعع ٝ        

 ، عمٜ وٍعايْ ٔالإسٕٗلٕجٜ

ٔوعععَ ٍِعععا جعععاٞ وععععطمإل ، الٍدععععٛ اولا ٌٔٗعععٛ، ووعععىا  ععععَ  عرعععٛ التعععدس  عمعععٜ يمععع   

فىعا ِعٕ ووع ٔ   عٜ      أالصعااتأ ٔالتٜ أٌتحتّا الٕسٗمٛ اوعالوٗٛ نيايّا ٔلعٗ  الواع   

  ا عًّٕ الترمٗاٝ لمٍدعٛ أٔ قابٚ ال أٝ

 ٌتععاد جتىععاعٜ  عععٗىاَ الرععٕه أُ الٍدعععٛ اولا ٌٔٗععٛ عمععٜ شعععاات التٕاظععن او      

و ذمٛ طبتمعٛ وَ اوععالً ٔااليععاه ال ٖرعجل ازبىّعٕر  ّٗعا عمعٜ ذعامل التمرعٜ ال ٖتوعاآأ حعن           

وٕايٖععا  لععْ غبعتععْ التععٜ ال ٖرععجل ٔراٞ      ا ٖصععارك ٖٔتصععاح أ أٔ حرععٕه دخعع  ِععٕ ٖعععٍع صبتىوعع      

ظوٕبِا ٔيدس ِا ذ ب سٗاسٜ أٔ برجٛ عمىٗٛ أٔ ٌصا  سرا ٜ فىا ِٕ ا وتابأ حن ربؽع 



 

 333 

 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

وعَ الوٍاظع  التعٜ    يم  الصعااتأ ٔذاعاحات ا تاحوعٛ ٔالم عٛ ا اعتداوٛ ٔلع  نيلع        لرٕاعا 

متمل  يم  الٍدعٛ ازباٖاٚ 

يديٜ أِىٗٛ الٕقٕ  عمٜ أ   ووازبٛ يم  الٍدب اولا ٌٔٗٛ  أوَ ِ ا ا ٍطمق  

أ ٔرؤٖتّي ذٗالاأ ٔنيل  حّا  عمٜ شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

َ يم  الٍدعٛ ازباٖاٚ ٔرسي والضبّا ٔوو  ٛ خعٕظٗتّا وَ ذٗ  أ ا  االق اب و

اشبطاب ال ٝ يتعٍآأ ٔعٕاون الرٕٚ ٔالتدس  التٜ ذب ٜ حّىا ٔعالقتّىا حالُعٍٗٛ الٗامٗٛ 

 لمصعاات اوجتىاعٗٛ 

  مشكلة الدراسة:
عمٜ  بارٚ الٕاقع أؼرت شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ وٍعات  عالوٗٛ قابرٚ   

يٕلٗا  الوٜ الترمٗاٝ وَ خاله  وااٌات االٌتصار ٔالتدس  ا تاذٛ لاأ  ؽال  عَاوع

حبٗ  ربؽع  ٜ يو ٖعّا  أيم  الصعاات ن ج ٔرِا ارساسٗٛ أ متتا ،غبعٛ، خاظٛ حّا

ربتمجل عَ التو ٖعات الترمٗاٖٛ ٔدلٗات ٔيدس ايّا  ٜ العؽاٞ اوجتىاعٜ ا ع ٝ  ن قٕاعا 

أٔ يإَٖ ذٗ  يصارك يم  ،الٍدب،  ٜ ظٍاعٛ ال أٝ الواً  ألمٍدعٛ ٔقابٚ ال أٝ

مما ٖاتاعٜ اِتىاوا   أالتٕاظن اوجتىاعٜشعاات وَ خاله أبٔات التعٕرات ازبىاعٗٛ 

ف ل أ وعابرٓ ٔدلٗات التد   ا اتداوٛ  أحاشبطاب ال ٝ يٍتحْ يم  الٍدب ٔادباِايْ

مل وصامٛ الاراسٛ ي ف   ٜ رظا ٔذب أٔوَ سيمل ْٗ؛  مٗن ٔيعا  أ   ووازبٛ الٍدعٛ  إ

اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ عمٜ اختال ّا 

   5102خاله عاً 

 أهمية الدراسة: 
 يتىثن أِىٗٛ الاراسٛ  ٗىا ٖمٜه

ذااسٛ الاراسٛأ ٔيعاّٖا رذا ا ٕؼٕعات العرثٗٛ التٜ يتاي حازباملٚ عمٜ واتٕٝ  

ٛأ ٔالٍارٚ عمٜ واتٕٝ الاراسات ارجٍعٗٛأ ٔنيل  ٔ را  ال الع الاراسات الو حٗ

العاذثٛ عمٜ ال اث الومىٜ نئ الوالقٛ مبحاه الاراسٛ 

ٍِِص١ُ  أ ٔالتٜ يواملشعاات التٕاظن اوجتىاعٜأِىٗٛ بٔر   ُٖ ٔسٗط ا أٖاٖٕلٕجًّا؛ 

أٔ  أ  تععإل ٍِا الٕسٗمٛ ّٗا الااٟاٚ يأر ذٕلْ االِتىاوات  ٝالالواً  الاٗاق

ٛ , ٔلٗ  احملتٕٝ ٔذآ ياتاب ِ ٓ الاراسٛ أِىٗٛ ٔوَ سيمل ؛  ا ٍعَّٛ يف نيايّا ُوَ ِبَلَح
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وَ فٌّٕا ذبمن خطاحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ التٜ أٌتحتّا يم  الصعاات حاعتعارِي 

،قابٚ رأٝ، قابرَٖ عمٜ التدس   ٜ الٕعٜ الواً  اتداوٜ يم  الصعاات 

اشبطاحات ا راوٛ عمٜ الصعاات اوجتىاعٗٛأ ٔنيل   اِتىت الاراسٛ حترمٗن وؽىُٕ 

خال ا  لماراسات الااحرٛأ ٔالتٜ اِتىت ح ظا يدس ات يم  الصعاات عمٜ ازبىّٕر 

حعٕرٚ عاوٛأ مما قا ٖوامل  ؼا ٛ وو  ٗٛ ٔوٍّحٗٛ لاراسات الصعاات اوجتىاعٗٛ 

خعٕظا  عمٜ واتٕٝ ا اتعٛ اوعالوٗٛ الو حٗٛ 

 ٜ يو ٖجل ٔيصاٗن أذا ا عاِٗي ازباٖاٚ  ٜ الاراسات  قا ياّي ِ ٓ الاراسٛ 

اوعالوٗٛ حصاٍن خاػأ ٔالاراسات اوجتىاعٗٛ حصاٍن عاًأ ِٕٔ وعًّٕ ،الٍدعٛ 

 اولا ٌٔٗٛ،أ مما قا ميثملن بلٗال  عمىٗا  لمعاذثل  ٜ ِ ا اجملاه واترعال  

 أهداف الدراسة: 
 ٖتىثن الا  ال ٟٗاٜ لماراسٛ  ٜ ه

   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  التو   عمٜ أ

  ٜ ؼٕٞ ٌ  ٖٛ ذبمٗن او ار اوعالوٜ لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ 

 ٜهٖٔتع ع عَ الا  ال ٟٗاٜ صبىٕعٛ وَ ارِاا  الع عٗٛ ِ

 ا ع ٖٛ اولا ٌٔٗٛ ٛيعٍٗجل الرؽاٖا ٔا ٕؼٕعات اجملتىوٗٛ التٜ يٍألتّا الٍدع  

يٕٖ  ٔ ٗ  حٕك  عمٜ شعاتٜ

ٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ التو   عمٜ أح ي ار   اوعالوٗٛ التٜ ٔظعتّا الٍدع 

 ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ  شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ 

الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك  أ   ووازبٛ ادباِات رظا  

 مرؽاٖا اجملتىوٗٛل ٔيٕٖ 

عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك  ا ع ٖٛاولا ٌٔٗٛ  ٛااحات الٍدعذوو  ٛ وعابر ضبتٕٝ  

 يٕٖ 

رظا اوستىاالت اوقٍاعٗٛ ا اتداوٛ وَ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  

 ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ 

التو   عمٜ أِاا  ضبتٕٝ ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ   

   حٕك ٔيٕٖ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

الاصجل عَ اس ايٗحٗات يٕظٗجل ار   التٜ يعٍتّا الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ  

شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ ع ض الرؽاٖا اجملتىوٗٛ 

الاصجل عَ دلٗات التد   ا اتداوٛ وَ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  

 ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ 

تٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  عمٜ ضبتٕٝ ذااحات شبعاٟغ التعاعمٗٛ لصعايدس  ا رظا 

الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمّٗىا 

 تساؤالت الدراسة: 
 ٖتىثن التااؤه ال ٟٗاٜ لماراسٛ  ٜ ه

وا أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا 

 اجملتىوٗٛ؟

 وَ التااؤالته ٖٔتع ع عَ ِ ا الا اه صبىٕعٛ

 ا ع ٖٛ اولا ٌٔٗٛ ٛوا الرؽاٖا ٔا ٕؼٕعات اجملتىوٗٛ التٜ يٍألتّا ذااحات الٍدع 

عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك يٕٖ ؟

ٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك وا ار   اوعالوٗٛ التٜ ٔظعتّا الٍدع 

 ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ؟ ٔيٕٖ 

 ٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ الأ   ووازبٛ وا ادباِات  

مرؽاٖا اجملتىوٗٛ؟ل

ضبتٕٝ ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك وا وعابر  

ٔيٕٖ ؟ 

وا االستىاالت اوقٍاعٗٛ ا اتداوٛ وَ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  

تىوٗٛ؟  ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجمل

وا أِاا  ضبتٕٝ ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك  

ٔيٕٖ ؟

وا اس ايٗحٗات يٕظٗجل ار   التٜ يعٍتّا الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  

 ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ ع ض الرؽاٖا اجملتىوٗٛ؟
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 ٗ  حٕك ٔيٕٖ ؟ وا الم ٛ ا اتداوٛ  ٜ ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ عمٜ شعاتٜ 

وا الٍطاق ازب  ا ٜ لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ ؟ 

ضبتٕٝ ذااحات الٍدعٛ عمٜ  تٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ اشبعاٟغ التعاعمٗٛ لصعا وا يدس  

اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمّٗىا؟

 املفاهيم الرئيسة فى الدراسة: 
اقع الصعاات اوجتىاعٗٛ  ٜ ظن ٔ همٍدعٛ اولا ٌٔٗٛالتو ٖجل اوظطالذٜ ل  0

وَ ذٗ  وعّٕوّا ٌٔطاق يدس ِا  الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛأ ح ي وعًّٕ 

ٔوا أياذتْ وَ وٍعملات يوع ٖٛ وعتٕذٛ  ألعٗرٛ االريعا  حالصعاات اوجتىاعٗٛ

مجّٕرِا  ٔ وااٌات يإٍلٕجٗٛ ٔاسوٛأ أسّىت حأرِا  ٜ  ٌصاٞ ٔ ح اي ،ظعٕٚ، وَ حل

ّٞ ٔيص  أ عمٜ عٍاظ  أعااب ا تاحولأ التعاعمٗٛ وع ازبىّٕر ٌٔطاق ٌص  أ اارِي حٍا

 ن أُ ازبىاِ  يٍصٜٞ عالقات ٔ ٗاٚ وع شدعٗايّي االعتعارٖٛأ ذٗ  حوض الاراسات 

 ىب، عالقات التعاعن اوجتىاعٜ  أمجّٕرِ ٍدعٛ اولا ٌٔٗٛيٕظجل يم  الوالقٛ حل ال

 ، ( )

شعاات التٕاظن  شّامتّاالٍدعٛ التٜ ٔيو مل   ج اٟٗا   ٜ ِ ٓ الاراسٛ ح

ٔيتعاعن ووّا حعٕرٚ بٔرٖٛ عى ذااحايّا  أٔيّتي حالرؽاٖا اجملتىوٗٛ أاوجتىاعٜ

 ا تاحول عاب فع  وَ الصدعٗٛ عمٜ يم  الصعاات ٔذب ٜ حتعاعن 

يوا الصعاات االجتىاعٗٛ  عٗٛهالتو ٖجل اوظطالذٜ  عًّٕ الصعاات اوجتىا  5

ٖٔرعا حْ دبىوات وَ ؛ىأذا وإٌات اجملتىع اال  اؼ٘

ار  اب ميت جُٕ عمٜ اوٌ ٌت يف يٍٕع ِاٟن وَ ازبىاعات االجتىاعٗٛ ا تعاعمٛأ وَ خاله 

اسباسعات اآللٗٛ اليت يوتىا عابٚ عمٜ االِتىاوات ا ص فٛأ ح ض الٍ   عَ الر ب 

ا ااٌ٘أ فىا أُ ارٌصطٛ اليت متارسّا ِ ٓ ازبىاعات مياَ أُ يتٍٕع وا حل وٍاقصات 

ِا ا أظعرت اجملتىوات ا واظ ٚ يتطٕر يف ٔ ( 5102 ا ٖٛأ ٔيعابه ا ومٕوات )ععآأ 

 ؽاٞ ايعال٘ ٖتىٗ  حبؽٕر الواٖا وَ ا عاعل يف صباه  ٌتاد ا ؽاول ٔخاظٛ وع ٔجٕب 

أ 5102)جعا مٛأ  العاعمل ا ّتىل حٍرن ا ومٕوات ٔ ارخعارايعاه ذ  حل طبتمجل 

( 202ػ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

ٕاقع التٕاظن اوجتىاعٜ التٜ يوتىا حصان ٔيو مل   ج اٟٗا   ٜ ِ ٓ الاراسٛ مب

 عمٜ ،الٍغ ا اتٕب، ِٔىا شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ   يف وؽاوٍّٗا أساسٜ

ذاي عاً حٕجٕب يو   الرؽٗٛ حدٌّا  همرؽاٖا اجملتىوٗٛالتو ٖجل اوظطالذٜ ل  2

 ّٜ ظاِ ٚ ّٖتي حّا ال أٝ الواً خاله   ٚ يوٍٗٛ ووٍٗٛ أ عالقٛ حل صبىٕعٛ وَ الٕقاٟع

 ن  ٔيث  جاال  ٔذٕارات حل ا ّتىل حرؽاٖا اجملتىع حدس ٓ حّا  الٕظٕه  ٜ ٌّاٖٛ ارو 

(أ فىا أٌّا يصان أِىٗٛ لاٝ الرارٝٞ 5102ذمٕه مياَ يطعٗرّا عىمٗا  )الا ٔجٜأ 

 ( 5102مٜ اختال ّا ٔيٕسوّا )ا ٕوٍٜأ ع

الٍدعٛ الرؽاٖا التٜ استرٕنيت عمٜ اِتىاً ٔيو مل   ج اٟٗا   ٜ ِ ٓ الاراسٛ ح

الاٗاسٗٛ ٔاوجتىاعٗٛ ٔيصىن الرؽاٖا أ اولا ٌٔٗٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ 

 ٔالعا ٖٛى الثرا ٗٛأ حاوؼا ٛ  ن الرؽاٖا اروٍٗٛ ٔالاٍٖٗٛ ٔاوقتعابٖٛ 
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 اإلطار النظرى لمدراسة

 
 املبحث األول: النخبة اإللكرتونية

 أواًل: مفهىو اليخبة اإللكرتوىًة

يوععابت الاراسععات ٔارحبععاث التععٜ اِتىععت ح ظععا يععدس ات الٍدعععٛ عمععٜ صبتىوايّعععا          

حاعتعارِععا قععابرٚ عمععٜ  يٕجٗععْ حٕظععمٛ العع أٝ الوععاًأ  ؽععال  عععَ ٔظٗعتّععا ارساسععٗٛ يف مجععع  

اظ  التٜ ٖتدلجل وٍّا اجملتىع ٔح  ال ٔح ازبىوٗٛ  ْٗأ ٔوَ سعيمل ٖعععإل   ٔيٕذٗا ارج اٞ ٔالوٍ

 (أ52أ ػ0992)لمٗعععُٕأ  اجملتىعععع قعععابرا  عمعععٜ اسب فعععٛ ٔالتٍ عععٗي ٔالتراعععل ٔاوظعععالح 

ٔال ٝ ٍٖتّٜ حأرٓ  ن ال ق٘ اجملتىوٜ ٔر ع برجٛ العٕعٜ الوعاً مبعا ٍٖتّعٜ  ن ٔاقعٍع أ ؽعن       

ِتىاً حاراسٛ الٍدعٛ ا عع ٖٛأ ال سعٗىا وعا أ تعْ     يف ؼٕٞ نيل  فاُ اال؛ لمىحتىع حدفىمْ

الاراسعٛ حعع،الٍدعٛ اولا ٌٔٗععٛ،؛ ٌٔوٍعٜ حّعا الٍدعععٛ التعٜ وعاملت جعع ٔرِا يف ععا  شعععاات        

التٕاظعععن اوجتىعععاعٜأ َٔحٍعععت قٕاععععا يدس ِعععا حعععل واعععتداوّٗاأ ٔاعتىعععات  عععٜ ظّٕرِعععا   

تىوٗععٛ   ىععا يوٍٗعععْ   ٔاٌتداحّععا  ن قٕاعععا ربتمععجل عععَ الرٕاععععا الاالسععٗاٗٛ لمٍدعععٛ اجمل      

الاراسٛ حع،الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ، ربتمعجل  عٜ  عٗوتّعا ٔأسععاب يإٍّٖعا ععَ وعا ِعٕ وتوعار           

عمْٗ وَ الٍدب الاالسٗاٗٛ سٕاٞ  ٜ   ارِعا ال  عٜأ ذٗع  ياعُٕ جع ٞا  وعَ الٍ عاً        

الاٗاسعع٘ ٔأذععا دلٗععات اسباععي  ٗععْأ أٔ فٌّٕععا ، غبععب لعع  ر ٗععٛ، يٍتىععٜ  ن و ساععات   

  ٜ اجملتىعأ اوقتعابٖٛ أٔ اوجتىاعٗٛ أٔ الثرا ٗٛ    الرٕٚ ٔالٍعٕني

 الٍدعععععٛ اولا ٌٔٗععععٛأ وععععَ ذٗعععع  وعّٕوّععععا ٌٔطععععاق يدس ِععععا لعععععٗرٛ االريعععععا        

حالصععععععاات اوجتىاعٗعععععٛ ٔوعععععا أياذتعععععْ وعععععَ وٍعملعععععات يوع ٖعععععٛ وعتٕذعععععٛ ٔ وااٌعععععات        

يإٍلٕجٗعععٛ ٔاسعععوٛأ أسعععّىت حعععأرِا  عععٜ  ٌصعععاٞ ٔ حععع اي ،ظععععٕٚ، وعععَ حعععل مجّٕرِعععا          

 ّٞ عمعععٜ عٍاظععع  أععععااب ا تعععاحولأ التعاعمٗعععٛ وعععع ازبىّعععٕر ٌٔطعععاق ٌصععع  أ اعععارِي          حٍعععا

ٔجععععاٖ  حالععععع ف  ٍِععععا التدفٗعععععا عمععععٜ أُ فعععععن وٍعععععٛ  جتىاعٗعععععٛ يععععع بت ٔمتٗععععع ت      

حعععععع، عٗوٛ خاظعععععٛ، لمٍدععععععٛ،  ّٗعععععاأ اريعطعععععت ِعععععٜ ارخععععع ٝ حطعٗوعععععٛ عىعععععن الصععععععاٛ      

اوجتىاعٗععععععٛ ٔخعععععععاٟغ واععععععتداوّٗاأ  تدتمععععععجل الٍدعععععععٛ اولا ٌٔٗععععععٛ لمصعععععععاات  

ملٛ فعععع،  عععٗ  حعععٕك ٔيعععٕٖ ، ععععَ يمععع  التعععٜ يوتىعععا عمعععٜ الععععٕرٚ حصعععان أساسععع٘      الٍعععع

 ك،اٌاتح اً،أ  ؽال  عَ ،ٖٕيٕٗب، ٔال ٝ ٖوتىا عمٜ العٕت ٔالعٕرٚ ووا   
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 اليخبة ووسائل اإلعالو :ثاىًًا: 

ع ي وٗم   ٜ فتاحْ ،قٕٚ الٍدعٛ، أِىٗٛ ٔجٕب ٌ اً ايعاه فايف وَ أجن    

ه الٕظاٟجل ٔيو ٖ  الرٍاعات ا ص فٛأ ٔأعطٜ وٗم  الرارٚ عمٜ متال الٍدعٛ وَ يعاب

التٕاظن حل أ  اب الٍدعٛ اوتٗايا  وَ أجن التراي ٔالاٗط ٚ عمٜ الوالقات ٔوَ أجن 

ياعٗي الرٕٚ ا ابٖٛ حرٕٚ التدس  العا ٝ ٔالثرايفأ  ٕجٕب ٔساٟن اوعالً فرمرٛ ٔسٗطٛ 

لمط  لأ ذٗ  ذبتاد الٍدعٛ ا ٍعات  حل الٍدعٛ اسباٖثٛ ٔمجاِ ِا أو  ؼ ٔرٝ

اوعالوٗٛ لمتٕاظن وع ازبىّٕر ٔوَ سيمل التدس   ْٗ ٔيٕجّْٗ عبٕ وص ٔعايّا الاٗاسٗٛ 

مل ٔساٟن اوعالً حباجٛ لعٕجٕب الٍدعٛ لتراٖي  ٔاوجتىاعٗٛ ٔف ل  الثرا ٗٛأ فىا أ

 ضبتٕٝ ال ساٟن اوعالوٗٛ ٔالتٕجْ حْ  ن ازبىّٕر  

ٕلٕج٘ ٔا ومٕواي٘ ٔ ياذٛ الصعاات اوجتىاعٗٛأ ي اٖا الأر ال ٝ وع التطٕر التاٍ

يموعْ الٍدب ا تٕاجاٚ عمٜ يم  ا ٍعاتأ ، ىٕاظمٛ اٌرطاعٍا عَ الٕاقع أواً الصاشٛ 

مياَ أُ ٖ بٝ حالتارٖخ  ن االغب ا   ٜ ٔاقع الصاشٛ ارو  ال ٝ ٖٕلا  رااُ اوذااس 

تصاٞ حٕاقع الصاشٛأ ذتٜ أٌْ قا ٖديٜ ٔقت عمٜ حالٕاقع العوم٘ وراحن االقتالع ٔاالٌ

ٔقا اٌتّت  أا عر َٖ  ٜ عا  اوٌ ٌت ٖوح ُٔ  ّٗا ذتٜ عَ التااؤه عَ ووٍٜ الٕاقع

 ن أٌْ عمٜ ال لي  فث  وَ العرٕث التٜ أج ٖت عمٜ واتداو٘ الصعاات اوجتىاعٗٛ 

ت يف التٕاظن وع وَ أُ وو ي ارشااه الترمٗاٖٛ لمٍصا  الاٗاس٘ ٔاوجتىاع٘  صم

الصعابأ  اّل أُ ا عابرات الراٟىٛ عمٜ اوٌ ٌت عىمت عمٜ يٖابٚ الٕع٘ ٔالٍصا  

 ( 22أ ػ5105،)ععاالمطٗجلأ الاٗاسٜ

س اال  وَ ٍِا يط ح ذااسٗٛ الأر ال ٝ يموعْ الٍدعٛ  ٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ    

ٔ اربٔار الاٗاسٗٛ  وّىا  ذٕه التصاح  حل  ٕ استدااً شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ

لمىصاِ أ ٔاوجاحٛ ،أُ الصعاات اوجتىاعٗٛأ ٔاوٌ ٌت حصان عاً ياىإل لمحىّٕر 

مب ٖا وَ التعاعمٗٛ ٔالصدعٍٛأ مبا ػبون ذٗاٚ ا صاِ  أق ب ٔرساٟمّي أفث  وعاش ٚأ 

ف ل  يوطٜ الصعاات اوجتىاعٝٛ   ظٛ  اتداوّٗا الٕظٕه وعاش ٚ  ن رأٝ 

ه ظعرايّي الصدعٗٛأ  ؽال عَ  عابٚ ٌص ِا حان سّٕلٛ  عمٜ ال لي ا صاِ  وَ خال

وَ يم  ا ٗ اتأ  ال أٌْ حا راحن مثٛ ، ٕؼ٘، يف اشبطاحات الاٗاسٗٛ عمٜ الصعاات 

 ل٘ أٌْ فاُ وَ  (5102أ ٌتاٟخ براسٛ )اوجتىاعٗٛأ  را أشارت 
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اسٗٛ التٜ مت ياألا عمٜ الصعاات العوب عمٜ عٍٗات الاراسٛ ٌاب حوض ا رٕالت الاٗ

اوجتىاعٗٛ  ن قاٟمّٗا وَ ا صاِ أ ٔوَ سيمل  إٌْ لاٜ ٖتي ذباٖا ِٕٖٛ الراٟن ٖم ً نيل  

  وتاحوٛ واثعٛ لْ وَ وتاحوْٗ

ٖٔتىاٖ  وعًّٕ غبعٛ الصعاات اوجتىاعٗٛ عَ الٍدعٛ الترمٗاٖٛ  ٜ صبىٕعٛ وَ 

 اشبعاٟغ أِىّاه 

 عمععععٜ ،الرععععٕٚ الٍاعىععععٛ، التععععٜ يٕ  ِععععا الصعععععاات اعتىععععاب الٍدعععععٛ اولا ٌٔٗعععع ٛ

اوجتىاعٗععٛأ ٖٔرعععا حّععا عٍاظعع  الرععٕٚ ٔالٍعععٕني التععٜ متتماّععا يمعع  الٍدععب  ععٜ اجملتىععع        

ٖاتم ً قٗاً أٙ ٔاقع ا  اؼ٘ يٕا   ععاٚ  اال  اؼ٘ ال ٝ يٕجآ الصعاات اوجتىاعٗٛأ ٔ

ٖدي٘ يف وراوتّاه أاعتعارات

الرّع  ٔالتاعمب حعالٕاقعأ خاظعٛ يف ظعن التعاععن        أٔاله اسب ٖٛ اال  اؼٗٛأ وراحعن   

ا  ُ حل الصعاات ٔاسب فعات االجتىاعٗعٛأ وعَ خعاله ذ ٖعٛ االٌؽعىاً ٔو ٌٔعٛ        

التر ك 

ساٌٗاه االِتىاً ا ص كأ  تحاٌ  االِتىاوات حل اجملىٕعات ا دتمعٛ ساعا عمٜ   

يإَٖ أشااه طبتمعٛ وَ اسب فات االجتىاعٗٛ   

 ظععن اختعععاٞ قٗععٕب ا اععاُ ٔال وععاُ ٔالاععمطٛ؛ ٔيف ؼععٕٞ ِعع ا     سالثععا التعاعمٗععٛأ يف  

ياتٍا حٍٗعٛ االذتحاجعات االجتىاعٗعٛ يف الٕاقعع اال  اؼع٘  عٜ ارسعاس عمعٜ حٍٗعٛ          

وو  ٗٛأ  ى جوٗعٛ التعاععن يف اجملتىعع اال  اؼع٘ ِع٘ و جوٗعٛ وو  ٗعٛ حارسعاس         

ٛ  رُ ال ٙ ؼب ك االذتحاد ععى اوٌ ٌعت ِعي الٍصعطاٞ ازبعاب أ الٍدعب        ا ومٕوايٗع

( 5100)و ئقأ 

 الٍدعٛ االلا ٌٔٗٛ ٍِا متتم  عٍعع ٝ ، ا و  عٛ ٔاالٌتصعار، فرعٕٚ ٌاعىعٛ ذبرعق       

مل ا  س   ٜ خار ٛ الصعاات اوجتىاعٗٛ   لا التٕاجا اسب

  ي اجع أِىٗٛ االٌتىاٞ الوراٟاٙ أٔ ارٖاٖٕلٕج٘ يف التدس  عمٜ أعؽاٞ يم  الٍدعٛأ

لٕاقع اوجتىاع٘ سبىٕالت أٖاٖٕلٕجٗٛ ٔاؼرٛأ  ّٜ لالعا وعا  ذٗ    ؽبؽع ياخمّي  ٜ ا

يتصان وَ الواٖا وَ ار اار واتىاٚ وعَ  ماععات ٔأٖعاٖٕلٕجٗات وتوعابٚ لع  ٔاؼعرٛ       

ٔو جوٗٛ  ٌااٌٗٛ ٔاعتىاب أ اعار جاٖعاٚ وعَ اسب فعات الامير ا ٗعٛ ٔارذع اب الٗاعارٖٛ        

( 5100براسعٛ )المععاُأ     لْٗ ٖ فا نيل  وا خمعت  (؛552أ ػ5102)الوالنأ  ٔارظٕلٗٛ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

ٔوٍعععْ  -أٌعععْ عمعععٜ الععع لي وعععَ اخعععتال   عععات ٔخععععاٟغ واعععتداو٘ اوععععالً الععععاٖن     

أٌّععي ٍٖتىععُٕ لع٠ععٛ الصعععاب حارجععٛ   أجبىوّععي شعع٘ٞ ٔاذععا  إٌععْ  -الصعععاات اوجتىاعٗععٛ 

ٖوا ٌتاجا لتٗارات  ا ٖٛ ٔش اٟإل صبتىوٗٛ  -أٙ اوعالً العاٖن-فع ٚ   ؽال عَ أٌْ 

ٛ يعؽعع٘ يف الٍّاٖععٛ لتٍععٕع رؤٙ ٔيعععٕرات وؽععاوٍّٗي ٔيومٗرععايّي ٔيععأٍٖايّي    عى ٖععٛ طبتمععع 

 اجملععاه الوععاً اال  اؼعع٘ ٖتدطععٜ ذععأب ارٖععاٖٕلٕجٗات الؽععٗرٛأ ٔأٌاععاق        أٔي  ٖععاايّي

التعاععععن يف   عععارٓ لٗاعععت و مرعععٛأ  عععاجملتىع اال  اؼععع٘ ػبىعععع حعععل االدباِعععات الاٍٖٗعععٛ      

التعاٍٖعععات يف صبىٕععععٛ ٔاذعععاٚ   اسبصعععٕب   ٔالٗاعععارٖٛ ٔالٗىٍٗٗعععٛأ ٔرمبعععا ػبىعععع فعععن ِععع ٓ  

 اال  اؼٗٛ دبتىع يف ِٕٖات مجاعٗٛ ربتع٘ يف ظمّا الٍو ات ارٖاٖٕلٕجٗٛ  

  يااخن الواً ٔاشباػأ ذٗ  يوامل أذا أِي  ات ،الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ، ِٜ ا  د

 ٜ يراٖي نيايّا حل وا يط ذْ وَ أ اار ربغ الصدُ الواًأ ٔيرا ع نيل  وع وا يراوْ 

َ نيايٗٛ ٔشدعٍٛأ ٔقا أشارت حوض الاراسات  ن أٌْ فمىا يابت ا ااذٛ الصدعٗٛ و

التٜ ٖراوّا الع ب  تاحوْٗأ فمىا يابت شاٚ االريعا  مبتاحوتْ ٔيرعن أ  ٔذايْأ ٔحصان 

،أ  إُ فن ش٘ٞ يف الوا  ٖتحْ عبٕ وا ٖاىٜ حععع ،التصدٗعٗٛى  أعاً

اشباػ حا اتداًأ ذٗ   رت التإٍلٕجٗا لمص فات أُ  أٙ  عطاّٟا العوا الصدع٘

متٍإل الٍاس الرارٚ عم٘ عىن خٗارات فث ٚ يوا  أنئاقّي ٔرلعايّي ٔاذتٗاجايّي يف 

َٕاه ٔذتٜ  فن ش٘ٞ مبا يف نيل  استّالك ا ابٚ اوعالوٗٛ ٔاستدااً اوٌ ٌت ٔازب

حُّٕ  لْٗ ح فاٞ أعم٘ الاٗاسٗل ٔظٍاع الر ار ظارٔا ٖعّىُٕ أفث  قٗىٛ الع ب ٖٔت

ٖٔوٕب نيل  لمدعاٟغ التعاعمٗٛ  ( 5105)ضبىٕبأ  وقٍاعْ حر ارايّي الاٗاسٗٛ ٔاالقتعابٖٛ

الغب ا  يف اسبٕارأ ٔالتعاعن الصدع٘ االتٜ يراوّا الصعاات اوجتىاعٗٛأ ذٗ  يتٗإل 

 مما ؼبرق ِ ا التااخن حل(  5102)الصّ ٝأ  حل ا صارفل يف االيعاه وَ بُٔ ٔسٗب

 ا ٕؼٕعات ال ايٗٛ ٔالرؽاٖا الواوٛ التٜ ٍٖاقصّا الٍدعٛ وَ خاله ذااحايّي الصدعٗٛ

  أٖؽا أ مثٛ يعاَٖ ومرٕظ  ٜ أ ا  اشبطاب ال ٝ يتعٍآ يم  الٍدبأ  عٍٗىا اياي

خطاب حوض يم  الٍدب حع،اآلٌٗٛ ٔاوسارٚ، ٔ ،االستو اض الثرايف،؛ ذٗ  فاُ ال فٗ  

حٕوٗٛ ٔالاعاٖٛ ٔاوشّار ٔذتٜ العاوٛ ٔالترمٗن التح ٠ٖٜ عمٜ وٍطق اوسارٚ ٔ الٍ

لألذااث ٔا وازبات التعاٗطٗٛ لاأ ذٗ  ميتاي ِ ا الٍىٕنيد حالرارٚ عمٜ  ٌتاد استٍتاجات 

سّمٛ اسبعظ ٔاالستٗواب ٔال بٖا ذٕه وٕؼٕعات شاٖاٚ التورٗاأ ميثن ح ل  ظاذب 

فاُ ٍِاك خطاب  (؛502أ ػ 5102)الوالنأ  ٔجعات س ٖوٛ قاحمٛ لالستّالك س ٖوا



 

 342 

أفث  رظاٌٛ ٖوتىا عمٜ يراٖي خطاب ذحاجٜ ٖاتٍا  ن وومٕوات وٕسرٛ ٖٔراً ذبمٗال  

بقٗرا  لألذااث ٔالرؽاٖا التٜ ٖتي يٍألا  

  أخ ا أ ال مياَ ازب ً حاميٕوٛ ٔاستى ارٖٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ عمٜ الصعاات

ٖٛ عمٜ ا اٝ الطٕٖنأ ذٗ  ٖ يعب اذتعاظ الٍدب اوجتىاعٗٛأ ٔاذتعاظّا مبٕاقوّا التدس 

الترمٗاٖٛ مبٕاقوّا التدس ٖٛ حواومٜ ،ال افي، ٔ،ال قٜ،أ مبوٍٜ ال افي ا و  ٜى 

الثرا ٜأ ٔال قٜ الاٗاسٜ ٔاوجتىاعٜأ ِٔ ا وا ال ذبررْ الصعاات اوجتىاعٗٛأ ذٗ  

ب ا تاحول، ٔ،الرارٚ عمٜ عٕاون الرٕٚ ٔالتدس  عمّٗىا يوتىا حصان أساسٜ عمٜ ،أعاا

االٌتصار، 

 املبحث الثانى: شبكات التواصل اإلجتماعى: املحتوى والتأثري
أوال: مفهىو شبكات التىاصل اإلجتناعى:

يوتى الصعاات االجتىاعٗٛ صبىٕعٛ وَ ا ٕاقع عمٜ شعاٛ اوٌ ٌتأ ظّ ت وع 

يف حٍٗٛ صبتىع ا  اؼ٘أ ػبىع  أ يتٗإل التٕاظن حل ار  ابازبٗن الثاٌ٘ لمٕٖب 

أ ٖتي التٕاظن حماأ وارسٛأ جاووٛأ ش فٛحل أ  ابِا اِتىاً وص ك أٔ شعْ اٌتىاٞ 

حٍّٗي وَ خاله ال ساٟنأ أٔ اال الع عمٜ ا معات الصدعٗٛأ ٔوو  ٛ أخعارِي ٔوومٕوايّي 

سٕاٞ فإٌا  اليت ٖتٗرٌّٕا  لمو ضأ ِٔ٘ ٔسٗمٛ  والٛ لمتٕاظن االجتىاع٘ حل ار  ابأ

أظاقاٞ وَ الٕاقع االجتىاع٘أ أٔ أظاقاٞ مت التو    لّٗي وَ خاله الاٗاقات 

(  ٔيوامل أح ي والوإل شعاات التٕاظن االجتىاع٘ 22أ ػ5102أ ٝاال  اؼٗٛ )ذااب

ٔوٕاقع التأَٖ الصدع٘أ ٔأِىّا عمٜ او الق ِ٘ أٌّاأ حطعٗوتّا ا تطٕرٚأ ا  ٌٛأ حايت 

 ( 5102ٗارٝأ  ٖٛ حٗا ار  اب االجتىاعٗل )اسبٔساٟن  عالوٗٛ مجاِ

 ثاىًا: إشكالًة "اليص" فى الشبكات اإلجتناعًة:

أشااه جاٖاٚ وَ العون االجتىاع٘أ ذٗ  أٔجات شعاات التٕاظن اوجتىاع٘ 

 رت لمٍدب الاٗاسٗٛ ا ّىصٛ حتحأي دلٗات ي ٗٗعّا وَ اجملاه الوىٕو٘ الترمٗاٙ ال ٙ 

حبٗ  أظعإل ٔشامت  ؽاٞات ؼباىّا االٌاحاً العا ٙ  ياٗط  عمْٗ الألٛ

يٍتخ وؽاول سٗاسٗٛ ٔسرا ٗٛأ مما أ  ي غبعا جاٖاٚ يتإُ وَ ا أٍٖل حإوااٌّا أُ 

ٍٖٔتحُٕ ٖاٗط ُٔ عمٜ الٍراط ٖٔاٖ ٌْٔ ٔ ق قٕاعاِي الواوٛ ٔوص يف الععرات 

ال أٙ الواً  خطاحات شوعٕٖٛ استطاعت وَ خاللا افتااب شوعٗٛ فع ٚ ياٗط  عمٜ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

(   نياأ  إُ أح ي والوإل 559أ ػ5102اال  اؼ٘ ٔياٖ  الٍراط وَ خاللْ )ِٕارٝأ 

شعاات التٕاظن االجتىاع٘ ٔوٕاقع التأَٖ الصدع٘أ ٔأِىّا عمٜ او الق ِٕ أٌّاأ 

حطعٗوتّا ا تطٕرٚأ ا  ٌٛأ حايت ٔساٟن  عالوٗٛ مجاِ ٖٛ حٗا ار  اب االجتىاعٗلأ ٔوَ 

غى احملتٕٝ عمٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ خعاٟغ ٖتىاٖ  حّا عَ احملتٕٝ سيمل  إُ لمٍ

 اوعالوٜ الترمٗاٝه

 ا ؽاول االيعالٗٛ ا  سمٛ عى ٔساٟن اوعالً ازباٖا عابٚ وا يإُ قع ٚ ٔ  -

ٖٔ جع نيل  ل لعٛ أ قع ٚ جاا ٔ نيل  حا رارٌٛ وع وا يراوْ ٔساٟن اوعالً الترمٗاٖٛ

أٔ رُ التطعٗق ٖرٗا وَ ذ ٖتْ يف  أٌت يف االختعار ٔاوػبايخاظٛ لاٝ واتوىن االٌ 

او اؼٛ ٔ اوسّاب يف  ٌتاد اشبطاب االيعال٘ فىا ِٕ اسباه وع يطعٗق يٕٖ  )جعا مٛأ 

( 200أ ػ5102

التعاعن عى الصعاات اال  اؼٗٛ ال ٖوٍٜ يٕيٖع ٔح  احملتٕٝ  ٜ ادبآ ٔاذا  -

قتااً ٔيصارك ا وطٗات ٔاشبطاحاتأ أٝ أُ ٖعتر  رب العاٝ العٕرٝ ٔ  ا ٖوٍٜ اال

ٖتطمب ايعاال نئ يعاعن ذرٗر٘،التعاعن باخن شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ ِٕ 

  لأل  اب  وااٌٗٛ  ٌتاد ل  و ف ٝ ٖٗامل أ حاوؼا ٛ  ن أٌْ ايعاهادباِات وتوابٚ

ٖٔاّي  َ وَ يوىٗي الاالً لأل  اباشبطاحات ٔا صارفٛ  ٜ االيعاه الوىٕوٜأ ٔميّا

( 00أ ػ5102 ٜ يصاٗن  ؽاٞ عىٕوٜ أفث  اٌعتاذا ) اٗإلأ 

خعٕظٗٛ التٕاظن وَ خاله العٕرٚ يف العؽاٞ اال  اؼ٘أ ٔيتىثن يف يأٖن  -

ار اار أٔالأ ٔاست اله ال وٕي الراميٛ وع ضبألٛ وٍرّا ظع ٛ نيايٗٛ ي حطّا مبا ٖوٗصْ 

ا وتىاٚ ضبن ٌرا ٔيرٗٗي سالثاأ ٔوَ سيمل  العاعمُٕ االجتىاعُٕٗ ساٌٗاأ ٔٔؼع أسالٗب التوع 

 إُ ،ل ات، جاٖاٚ يعمٕرتأ خاظٛ ٔأُ ا ّتىل حااليعاه اوٌااٌ٘ ٖ ُٔ أُ فمىٛ ل ٛ ،ال 

ٍٖع ٘ أُ يرتع  عمٜ الم ٛ المع ٗٛ ٔذاِاأ ٔل ل   ّي ٖوتىُٔ فن  ّي وٍ ي ساحت ٖوى 

ا ِ٘ ل ٛ قاٟىٛ ح ايّا، حْ اوٌااُ عَ  ا ٚ دبٕه خبا  ٓ أٔ  ذااس ػبٗض حعارٓأ   

( 559أ ػ 5102)حمراسيأ 

ف ل أ ظبا  ٜ ضبتٕٝ الصعاات اوجتىاعٗٛ متاِٜ وا حل الصدعٜ ٔالواًأ  -

 ٍّاك اٌاسار لمرأب العاظمٛ حل اجملالل االيعالٗل الواً ٔ اشباػأ نيل  أُ ٍِاسٛ 

 د حل وا ِٕ شدُ العٍاٞ ا وىارٙ  اار التعابالت حل ار  اب باخن اجملتىع أؼرت مت

اجتىاع٘ ؽبغ اجملىٕعٛ ٔ حل وا ِٕ شدع٘ ٖوى عَ اٌص االت   ب وول أٔ ٖترا ْ وع 
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ٔ يف ِ ا ا ٍرٜ ٖ ّ  أُ استوىاالت الصعاات ال قىٗٛ االجتىاعٗٛ قا  أضبٗطْ الؽٗق

أل ت اسبأب الترمٗاٖٛ لموىمٗٛ االيعالٗٛ وا حل ارشداػ ٔ اليت فاٌت يع ملق حل وا ِٕ 

وابٚ ياألٗٛ حل صبىٕعٛ ؼٗرٛ وَ ارشداػ ٔ وا ِٕ وٕجْ لمتاأه الٕاسع وَ جّٛ ٔ 

 عىمٗٛ ح  ٔيٕيٖع ا ومٕوات عمٜ ٌطاق مجاِ ٝ وَ جّٛ أخ ٝ

احملتٕٝ، عمٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ قٕيْ ٔذؽٕرٓ  ٜ صباالت  ىٖدخ  ،الٍغ  -

طبتمعٛ عَ وثٗمْ  ٜ الٍراط الواً  ٜ العؽاٞ اال  اؼ٘ وَ خاله وراٖٗ  ٔوواٖ  

(  ٜ شدُ يأٍٖٛ أٔ ي  ٖاٚأ  امىا اريعوت ٌاب اوعحاب )اوعالً الترمٗاٝأ 

ُِّٔ أٔ   شاَّن نيل  وٍطرٛ استرطاب وّىٛ قا ٖ يب عٍّا فاب ٌعٕني رو ٙأ ميٍإل اُ َا

 اار  إُ أِىٗٛ ار أاُ َ  ِّبأ قٕٚ وٗاٖايٗاٗٛ لا يدس ِا العالغ يف يٕجْٗ ال أٙ  ٔوَ سيمل

ٔاآلراٞ ٔا ٕاقجل الاارٖٛ يف وٍ ٕوٛ شعاات التٕاظن االجتىاع٘  ُيراس حباٚ االسترطاب 

ال ٙ ُيِرِاُسْأ حع   الٍ   عَ جٕبٚ وؽاوٍّٗا ٔاٌؽعا ّا المااٌ٘ ٔارخالق٘ 

( 5102)اسبٗارٝأ 

أخ ا أ  إُ ا و  ٛ الٍادبٛ عَ العون االيعال٘  ٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ ربتمجل  -

ا و  ٛ الترمٗاٖٛأ ذٗ  يتاي حاىات االٌتراٟٗٛأ الوىٕوٗٛأ ا  ٌٔٛأ التااومٗٛ عَ  ب 

الٍاعٗٛأ الٕاقوٗٛأ ا تراب ا عااقٗٛأ  اّل أٌْ يعر٘ الصعاات اوجتىاعٗٛ قابرٚ عمٜ يراٖي 

( 5102في ِاٟن وَ ا ومٕوات )ععاالعارٝأ 

 املبحث الثالث: النظرية )نظرية تحليل اإلطار اإلعالمى(

املفهىو العاو ليظسية حتلًل اإلطاز اإلعالمى:اًل: أو

ٌ  ٖٛ ذبمٗن او ار اوعالوٜ حاراسٛ ظ ٔ  يدس  ال سالٛأ ذٗ  يع ض أُ يوٍٜ 

أذااث ٔوؽاول ٔساٟن اوعالً ال ٖإُ لا و  ٝ حبا نيايّا  ال  نيا ٔؼوت  ٜ أ   

اتداً اشبىات ٔالرٗي  عالوٗٛأ ِٔ ٓ ار   يٍ ي ارلعاظ ٔالٍعٕػ ٔا واٌٜ ٔي

الرارٚ عمٜ قٗاس ضبتٕٝ  ٖٕ   اوجتىاعٗٛ الااٟاٚأ حاوؼا ٛ  ن أُ يد   ال سالٛ

ال سالٛ ٖٔعا  بٔرِا  ٜ التدس  عمٜ اآلراٞ ٔاالدباِاتأ  اسباث ال يإُ لْ باللٛ 

فىٝ عٍا الٍاس ٔلاَ ٔساٟن اوعالً يععْ ٔيؽوْ يف   ار  عالو٘ وَ ذٗ  الم ٛ 

 ٛ ٔال فٗ  عمٜ عٍع  وول ذتٜ ٖععإل يف قمب او ار اوجتىاع٘ فمْٔالعٗال

( 21أ ػ5102)ا ٕوٍٜأ 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

أُ ،ارذااث ال يٍطٕٝ  عمٜ ٍٖٔغ الع ض ال ٟٗاٜ لٍ  ٖٛ ذبمٗن ار   اوعالوٗٛ 

 ٜ ذا نيايّا عمٜ و  ٝ وولأ ٔ  ا ياتاب و  اِا وَ خاله ٔؼوّا  ٜ   ار ؼبابِا 

ا وَ االيااق وَ خاله ال فٗ  عمٜ حوض ازبٕاٌب ٔ لعاه ٍٖٔ ىّا ٖٔؽعٜ عمّٗا قار

 العا ٚ احملٕرٖٛ لمٍ  ٖٛ يرًٕ عمٜ أُ ارذااث (  0992جٕاٌب أخ ٝ، )ععااسبىٗاأ 

ؼبابِا ٍٖٔ ىّا ٖٔؽع٘ عمّٗا قارا  ياتاب و  اِا وَ خاله ٔؼوّا يف ا ار 

يصاٗن ووار  ال أٙ الواً وَ االيااقأ ٔأُ ٔساٟن اوعالً متارس يدس ا نيا باللٛ يف 

 ( 292أ ػ5100) الطٕخٜأ  ٔادباِايْ عبٕ الرؽاٖا ا دتمعٛ خاله   ٚ يوٍٗٛ ووٍٗٛ

أٌتحت وارسٛ   اٌاعٕرت ٔيوا الٍ  ٖٛ أذا طب جات وارسٛ   اٌاعٕرتأ ذٗ  

حععٛ وعا ٚ  ٕنيجا وعا ا لماراسات الثرا ٗٛ الٍراٖٛ لٕساٟن اوعالً ازبىاِ ٖٛ 

 ٛ؛  ني  ٕرت ِ ٓ ا ارسٛ لٕساٟن اوعالً ور حا  ٌراٖا ٔوتواب التدععات ٖرًٕ ٔالثرا

عمٜ ازبىع حل ٌرا االقتعاب الاٗاس٘ لٕساٟن اوعالً ٔذبمٗن الٍعٕػأ ٔبراسات اآلسار 

االجتىاعٗٛ ٔارٖاٖٕلٕجٗٛ الٍامجٛ عَ استرعاه ازبىّٕر لمثرا ٛ ازبىاِ ٖٛ ٔاوعالً 

 ( 5102)حمر ٖ أ 

مفهىو اإلطاز اإلعالمى واملكصىد بـ "التأطري" :: ثاىًًا

ٖرعا حاو ار العا ٚ احملٕرٖٛ اليت يٍت ي ذٕلا ارذااث اشباظٛ حرؽاٖا   

ووٍٗٛأ ٖٔوٍٜ اٌتراٞ حوض جٕاٌب اسباث أٔ الرؽاٖا ٔجومّا أفث  ح ٔيا يف ا ابٚ 

رٗٗي أحوابِا العرعٗٛ ٔاستدااً أسمٕب ضباب يف يٕظٗجل ا صامٛ ٔذباٖا أسعاحّا ٔي

فىا ٖتىثن وعًّٕ او ار يف أٌْه ،يعاعن حل أ  ا  ٔ  أٔ  ح ذمٕه ور ذٛ حصدٌّا

وإٌات عىمٗٛ االيعاه ازبىاِ ٙ ؼباىّا سٗاق سرايف وول يعاأ حاٌتراٞ الراٟي 

حااليعاه لعوض جٕاٌب الٕاقعأ ٔال فٗ  عمّٗا حىٔيِا يف ٌعٕظّا ا دتمعٛ لعوض 

 ( 922أ ػ5105فٗ  عمّٗا )ععااهللأ جٕاٌب الٕاقعأ ٔال 

اليخبة والتأطري اإلعالمى:ثالجًا: 

ّٞ عمٜ اشبمعٗٛ  عابٚ وا ياتداً الٍدعٛ أ  ا  طبتمعٛ لعىٍاقصٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ حٍا

ارٖاٖٕلٕجٗٛ ٔالاٗاسٗٛ لاأ  ومٜ سعٗن ا ثاهأ ظبا أُ الاٗاسٗل ازبىّٕرٖل عٍا 

عىمٗٛ اوجّاض،  –داوُٕ وعطمرات وثن ، ذق الطعن يٍألي لرؽٗٛ ، اوجّاض، ٖات

لتٕجْٗ ازبىّٕر عبٕ ال  ضأ حٍٗىا ٖتٍألا الامير ا ُٕٗ  ٜ   ار طبتمجل حالٍ    ن ، 
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   ىَ خاله االختٗار ا  أٚ ٔ ذق االختٗار، 

دتمعٛ حّا حّا  التدس   ٜ الاقٗق لمىعطمرات يتإُ ار   التٜ ٖتي ووازبٛ الرؽاٖا ا 

  ( ) ازبىاِ  ٔيٕجْٗ سمٕفّي

ٔيعع ي عالقعٛ العععٕٚ حالتعد   اوعالوع٘ وَ خاله أُ أٖعاٖٕلٕجٗا العععٕٚ   

مياعَ الٍ عع   لّٗععا حاعتعارِععا أٖععاٖٕلٕجٗا خاظععٛ أٔ يٕجععْ سٗاسعع٘ عمععٜ وععاتٕٝ 

ععاٗاسٗٛ خعععاله  تععع ٚ يوٍٗعععٛ ووٍٗعععٛأ ٔ ععع٘ ألمعععب ارذٗعععاُ اسبإوععٛ أٔ الععامطٛ الع

ٍِاك ذاالت  أيتٕا عععق أٖاٖٕلٕجٗعععٛ العععععٕٚ وعععع ارٖاٖٕلٕجٗات الااٟاٚأ ٔرلي ِ ا

لاعَ يف ِ ٓ اسباالت يععإل ال معٛ  أالختال  ِ َٖ الٍعٕعل وعَ ارٖعاٖٕلٕجٗا

  عمٜ يد   احملتٕٝ اوخعارٙ رٖاٖٕلٕجٗٛ الععٕٚ يف التدس 

التأطري فى الشبكات اإلجتناعًة:زابعًا: 

ٖ بٝ او ار  ٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ الٕظٗعٛ ٌعاّا التٜ ٖرًٕ حّا  ٜ ٔساٟن 

يٕظٗعْ  وا لتراٖي اآلراٞ أٔ يصاٗن ا عاِٗي ا تومرٛ حالرؽاٖا اوعالً الترمٗاٖٛأ ذٗ  ٖتي 

استدااً ل لي وَ أُ عىمٗات التد   ٌعاّا   يت  أ  ال أُ ا دتمعٛأ ٔوَ سيمل  إٌْ عمٜ ا

او ارات  ٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ مياَ أُ ٖاخن وٍا ق جاٖاٚأ وٍّا أُ ٔساٟن 

اوعالً االجتىاعٗٛ حإوااٌّا ٌص  ار   حط ٖرٛ أفث  سب ٗٛأ مما ٖ بٙ يف ارساس  ن 

 ٕساٟن اوعالً االجتىاعٗٛ  (؛)و ٖا وَ الا عٛ يف عىمٗٛ التد  

يرجل فدباٚ لتد   الرؽاٖا الواوٛ عمٜ قاً ا اأاٚ وع ا عابر الترمٗاٖٛ لمتد   وثن 

  ٔساٟن اوعالً ٔالٍدب الاٗاسٗٛ

أٖؽاأ يتاي ٔساٟب التٕاظن اوجتىاعٜ حأر   ٖا ِٕٔ  وااٌٗٛ ، التوأُ 

طبتمعٛ عَ يم  التٜ يتعٍاِا ٔساٟن  االختٗارٝ، حل واتداوّٗا ٔوَ سيمل يٍ ٗي أ   وّٗىٍٛ

ظّٕيا  -يم  ار    –اوعالً الترمٗاٖٛ دبآ أذااث ضبابٚأ لاٍّا حا راحن ال متم  

وَ ٔحالتال٘  ّٜ  متثن جاٌّعا ووٍّٗا  رب  أوٍّٗٛذب ٖ ّٖا وتىاسا ا أٔ عىمٗٛ ذب ٖ ٖٛ 

 ال أٙ الواً ا وى عٍْ

أباٚ أٖاٖٕلٕجٗٛأ ٔ ٖتي  ٌصاٞ ِ ٓ ارٖاٖٕلٕجٗٛ  نيا أ  ٕساٟب اوعالً اوجتىاعٗٛ يوامل 

) ٔيٕيٖوّا يف ا راً ارٔه وَ خاله التد  أ أٔ   ٖرٛ يٍ ٗي ا ومٕوات ٔع ؼّا

ٔعمٜ ِ ا ارساس اٌترن الٍراط العرثٜ ذٕه الاٗاسات ٔالتدس  اجملتىوٜ ؛ (
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

لٍىطٜ ال ٝ ٖ وَ حبتىٗٛ الستدااً وٕاقع التٕاظن اوجتىاعٜ وَ التعٕر الترمٗاٝ ا

الترٍٗٛ  ن الٍراط ذٕه وا يراوْ فىرتٕٝ  عالوٜ ٔفٗعٗٛ االستعابٚ وٍّا  ٜ ذبرٗق 

 (  5102 أا ع جٜ)  أِاا   جتىاعٗٛ ٔسٗاسٗٛ ٔسرا ٗٛ

تىظًف ىظسية حتلًل اإلطاز اإلعالمى فى هره الدزاسة:خامسًا: 

الوٜ  ٜ ذبمٗن ،ا ؽاول ٖ مب التٕظٗجل العرثٜ لعٍ  ٖٛ ذبمٗن او ار اوع   

العرعٗٛ، لمى ساات اوعالوٗٛ أفث  وَ االِتىاً حالٍعٕػ ا عاش ٚ لمٍدب اجملتىوٗٛأ 

 فٗجل ي   ، ا  ساٛ العرعٗٛ وٕابِا اوعالوٗٛ،ٔوَ سيمل  إُ الٍتاٟخ يعن  ن 

حٍٗىا ياوٜ ِ ٓ الاراسٛ  ن ذبمٗن ،الٍغ ا اتٕب، وَ ِقعن يم   (أ)

دب ٔنيل   و  ٛ أ   ا وازبٛ التٜ استداوتّا الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ الٍ

شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ   ٜ يٍأه الرؽاٖا اجملتىوٗٛ ضبن الاراسٛأ ٔ ازبٕاٌب التٜ مت 

ال فٗ  عمّٗا أٔ التٜ مت  لعالا  ٜ يم  ا وازباتأ حّا  التدس  عمٜ ازبىّٕرى 

ال ٟٗاٗٛ التٜ اعتىات عمّٗا يم  الٍدب  ٜ ع ض الرؽاٖا ف ل  ٔظجل ار   أ ا تاحول

ٔدلٗات التد   ا اتداوٛأ حاوؼا ٛ  ن ٔظاٟجل ا ٍصٕراتى اجملتىوٗٛ ضبن الاراسٛ 

الت  ٖاات ٔاوستىاالت اوقٍاعٗٛ التٜ اعتىايّا الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ 

  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  

 سابقة والتعليق عليهااملبحث الرابع: الدراسات ال
 ٜ ؼٕٞ وٕؼٕع الاراسٛ ذٕه أ   ووازبٛ الٍدعٛ االلا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ 

شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛأ راجوت العاذثٛ صبىٕعٛ وَ الاراسات 

 5100الو حٗٛ ٔارجٍعٗٛ نيات العمٛ مبٕؼٕع الاراسٛأ  ٜ واٝ يوٍٜ ٖ ٔاح حل عاوٜ 

   5109وارس ٔ

 هفٍن وَمت يراٗي يم  الاراسات ذاب ضبٕرٝ الاراسٛ  ن  ٔقا  

أواًل : دزاسات احملىز األول : قادة السأى و اليخب اإللكرتوىًة على شبكات التىاصل 

 اإلجتناعى:

 ٜ  وَ ذٗ  او ار الٍ  ٝ ٔا و

اعتىات ألمب الاراسات التٜ يٍألت قابٚ ال أٝ ٔالٍدب اولا ٌٔٗٛ عمٜ شعاات  

اوجتىاعٜ عمٜ يٕظٗجل ،ار   ا و  ٗٛ،  ٜ ذبمٗن ٔيعا  حٗاٌات الاراسٛأ حٍٗىا التٕاظن 
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اعتىات حوض الاراسات عمٜ ٌ  ٖتٜ ، الصعاات ٔيا ق ا ومٕوات عى و ذمتل، ٔنيل  

أس  وصارفٛ ارخعار   ٜ يو ٖجل ٔيٕظٗجل ا  س َٖ عمٜ عصعاات التٕاظن اوجتىاعٜأ ٔ

ظن اوجتىاعٜ عمٜ الثرٛ  ٜ ا عابر اوخعارٖٛ عى قابٚ ال أٝ عمٜ شعاات التٕا

) ٔ  () الترمٗاٖٛأ فىا جاٞ  ٜ براستٜ

ف ل  ذبمٗن الأر ال ٝ ٖموعْ قابٚ ال أٝ عمٜ الصعاات ٔ عمٜ ال يٗب  (

ٛ لراريّي عمٜ اوجتىاعٗٛ فىعار أٔه لمىومٕوات حاٖال  عَ ٔساٟن اوعالً الترمٗاٖٛ ٌتٗح

 ( ) الٕظٕه وعاش ٚ  ن ارذااث ٔظاٌوّٗا

جاٞ استدااً ،الععٕه ا و  ٗٛ، لعر  ي مل  وعًّٕ ،قابٚ ال أٝ، حت مل  ا ٍعات  فىا

اوعالوٗٛ وَ الترمٗاٖٛ  ن الصعاات اوجتىاعٗٛ ٔنيل  حالتو ٖجل عَ ا عًّٕ الترمٗاٝ 

ٓ ٔف ل  أ ا  اربٔار اوعالوٗٛ التٜ ي بّٖا الصعاات اوجتىاعٗٛأ لرابٚ ال أٝ ٔيطٕر

ٔواٝ يدس  قابٚ ال أٝ عمٜ وٕاقجل ازبىّٕر العا ٖٛأ ٔبٍٖاوٗاٛ التعاعن حل ازبىّٕر 

 (  & ٔ)( ا تمرٜ ٔا  س َٖ  ٜ ٔساٟن اوعالً  )

ٕال  وو  ٗٛ  عًّٕ قابٚ ال أٝ عمٜ يٕٖ  التٜ أ  بت  ع (ف ل  براسٛ )

حالرٗاس عمٜ اسبالٛ ال فٗٛأ ٔأبٔارِي الاٗاسٗٛ يف ظٍاعٛ ال أٝ الواًأ حاوؼا ٛ  ن 

يدس  ذااحات اسبإوٗل عمٜ يٕٖ  عمٜ يو ٖ  سرٛ ا اتداول الإررَٖ  ٜ اسبإوٛ 

( حٍّٗىا )ٔو ساات الألٛ حصان عاًأ ٔب ع عىمٗٛ الصعا ٗٛ ا ومٕوايٗٛ 

استواٌت حع،ار   ا و  ٗٛ، فىااخن ٌ  ٖٛ لاراسٛ قابٚ  را الاراسات الو حٗٛ أوا 

ال أٝ عى شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ سٕاٞ وَ ذٗ  بٔرِي فع،ٔسٗب، وومٕوايٜأ أٔ 

أ ا  وصارفايّي عى وٍعات الصعاات اوجتىاعٗٛ لتإٖق قؽاٖا سٗاسٗٛ فالرؽٗٛ 

  (5102)رؼٕٝ الاسٕق٘, ( ٔ 5102ٔ االٌتداحات التص ٖوٗٛ ا ع ٖٛ ) ا ع ٝ العماطٍٗٗٛ أ

قابٚ ال أٝ عمٜ يٕٖ   ٜ اجملتىع الاوٕبٝ عمٜ  براسٛ اٌوااسات يٕجّات حاوؼا ٛ  ن 

دراٞ ا تاحولأ وَ خاله حٗاُ يدس  شعاٛ التٕاظن اوجتىاعٜ يٕٖ  عمٜ حوض الرؽاٖا 

( 5102َ ٔقابٚ ال أٝ عمّٗا ) الاا اُأ اجملتىوٗٛ وَ خاله ا  س ٖ

 وَ ذٗ  او ار ا ٍّحٜ لماراسات الااحرٛه

اعتىات ألمب الاراسات عمٜ ،ا ٍّخ الترمٗمٜ، لترمٗن حٗاٌات الاراسٛ حاستدااً   

استىارٚ ذبمٗن ا ؽىُٕ حٍٗىا استواٌت حوض الاراسات حعىٍّخ ،ا اإل اوعالوٜ، حاستدااً 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

دباٚ زبىع حٗاٌات الاراسٛ ٔاستداوت براسٛ ٔاذاٚ ،ا ٍّخ ، ظرٗعٛ االسترعاٞ ف

 التح ٖعٜ،  ٜ مجع حٗاٌات الاراسٛ 

  ٍّخ الترمٗمٜاأٌْ حٍٗىا يتحْ ألمب الاراسات ارجٍعٗٛ  ن استدااً  الذظٖٔ  

 استواٌت ألمب الاراسات الو حٗٛ مبٍّخ ا اإل اوعالوٜ حاستدااً استىارٚ االستعٗاُ

ع ت إٌٔاع الوٍٗات ا اتداوٛ  ٜ براسات قابٚ ال أٝ ٔالٍدب ى ف ل  ظبا أٌْ اعب

ا صاِ  عمٜ شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ  ٜ الوٍٗٛ الوصٕاٟٗٛ العاٗطٛ ٔ الوٍٗٛ الوىاٖٛ 

 ( عمٜ ال يٗب 5102)ا ع ٝأ ٔ  (ٜ )فىا  ٜ براست

 وَ ذٗ  الٍتاٟخ التٜ مت التٕظن  لّٗاه

ت الٍتاٟخ التٜ يٕظمت  لّٗا براسات قابٚ ال أٝ ٔوصاِ  شعاات التٕاظن يٍٕع   

اوجتىاعٜ يعوا  جملتىع الاراسٛ ٔأِاا ّا مما أعطٜ س اٞا  لمٍتاٟخ؛  ٍحا أُ حوض 

أٌْ اعتىابا  عمٜ وراٖٗ  ،ا  ف ٖٛ ٔالٍعٕني،  ٍّاك سالسٛ أ ا  وَ الاراسات أشارت  ن 

)  جتىاعٜ ِي ، الٍاش ، ٔ ،ا صارك، ٔ ، قاٟا ال أٝ، ا  س َٖ عمٜ شعاٛ التٕاظن او

í ؛ حٍٗىا أشارت براسٛ فن )

اسبااحات الصدعٗٛ  ن أُ ( & )ٔ ( ) وَ

قٛ حل ي ٗ  الصان ال  ٜ ٔالتامان ال وٜ ال ٝ ومل  الواللماٗاسٗل أسّىت  ٜ 

الامطات الاٗاسٗٛ ٔو ؤسّٗي خاله الع ات الااحرٛأ فىا أٌّا أؼرت ٔسٗمٛ 

لماٗاسٗل لااب الص عٗٛ لاٝ ازبىّٕر وَ خاله وصارفتّي ذٗايّي الصدعٗٛ  ؽال  

عَ أُ وصارفٛ ارخعار عى قابٚ ال أٝ عمٜ شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ ياّي  ٜ ،يٖابٚ 

 ا ِالثرٛ،  ٜ يم  ارخعار عَ ل 

، استداوٕا يرٍٗات ٔأسالٗب وتوابٚ لعٍاٞ ف ل  أظّ ت الٍتاٟخ أُ ،ا صاِ 

،عالوٛ دبارٖٛ  جتىاعٗٛ، رٌعاّي وَ خاله التٕاظن الصدعٜ وع ا تاحول ٔاوعالُ عَ 

ٔمياَ التٍع  واترعال  حٕجٕب وا ُحو   حع،رؼٜ  أالعوالٗات ا دتمعٛ اشباظٛ حّي

ؼٜ ا تاحول لمىصاِ  عَ وٍصٕرايّي ٔوتاحوتّيأ  صعاات ا اتّم ، ٖٔرعا حْ قٗاس ر

التٕاظن اوجتىاعٜ أؼرت حعٕرٚ أخ ٝ ، وا ح أباٟٜ، مما ٖا ع ا صاِ  لتراٖي ،وا 

حٍٗىا ( ٖ ٖآ ا اتىوُٕ، زب ب و ٖا وَ ا تاحوٛ )

  ووٍٕٖٛ وٕجعٛ قٕٖٛ حل (  ن ٔجٕب عالقٛ اريعا 5102أٔؼرت براسٛ )رؼٕٝ الاسٕق٘, 



 

 350 

التإٖق عى قابٚ ال أٝ ٔحل اختٗار الٍاخعل   شرٜ صبم  الصوب ٔأُ التدس  ا عاش  

لمتإٖق عى قابٚ ال أٝ عمٜ اختٗار الٍاخعل   شرٜ صبم  الصوب ِٕ يدس    بٝ ووٍٕٝ 

 ػباحٜ 

ّٞ عمٜ ي   حوض الاراسات  ٜ ٌتاٟحّا ي مل  وعًّٕ قابٚ ال أٝ حٍأ أح يت  

ّٞ  ا ٍعات اوعالوٗٛ وَ الترمٗاٖٛ عبٕ الصعاات اوجتىاعٗٛ  التٜ أ  يت ،قابٚ جاب، حٍا

عمٜ صبىٕعٛ وَ ا وطٗات وٍّا ه قاريّي عمٜ الٕظٕه  ن وعابر ا ومٕوات دبومّي 

الععل أفث  و ف ٖٛ ورارٌٛ حا اتداً الوابٙ يف الصعاٛ أ ٔأٌّي فإٌا أفث  وٗال  

لاّٖي و اف  ٔسا ٛأ حاوؼا ٛ  ن ا صارفٛ يف الٍراط مبا ػبومّي ؼب ٕا  رُ ٖإُ

  (&مب ٖا وَ االِتىاً وَ ا اتداول اآلخ َٖ )

(  ن أُ االستدااً ا تٍٕع ٔا اثجل  & ) ف ل  أشارت براسٛ 

 ظّار ،أ  اب أفث  يدس ا ، عمٜ  لمصعاات اوجتىاعٗٛ  ٜ اوخعار عَ ال ات ٖاّي  ٜ

الصعاات اوجتىاعٗٛ 

وسائل اإلعالو اإلجتناعى وتأثرياتها اجملتنعًة: ثاىًًا : دزاسات احملىز الجاىى : أدواز 

 ٝ  ٍوَ ذٗ  او ار ا و  ٜ ٔال

يٍٕعت ار   الٍ  ٖٛ ا اتداوٛ  ٜ ووازبٛ يااؤالت ٔ  ٔض الاراسات التٜ    

؛ ٔعالقتّا حالرؽاٖا اجملتىوٗٛ ا دتمعٛ أٗٛ ٔيدس ايّا ا توابٚاعجتىيٍألت الصعاات او

 عوض الاراسات قا ٔظّعت ، او ار ا و  ٜ،  ٜ ذبمٗن ٔووازبٛ حٗاٌات الاراسٛ ال سٗىا 

يم  الاراسات التٜ اِتىت حع،ذبمٗن وؽىُٕ، شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ 

 ( 5105ٔٔ ) الافاُأ  (5105) ياونأ ( ٔ  & )

 ( (أ )(أ ))

فىا و جت براسٛ أخ ٝ حل يٕظٗجل او ار ا و  ٜ  ٜ يعا  التدس ات الاٗاسٗٛ  

ٌ  ٖٛ ،ي يٗب  مت استدااًلصعاات التٕاظن اوجتىاعٜ عمٜ اجملاه الواً الاٗاسٜأ ٔ

 & عمٜ مجّٕر ا اتداول )ارٔلٕٖات،  ٜ قٗاس يم  التدس ات 

ف ل  مت استدااً ٌ  ٖٛ ،ٔؼع ارجٍاٚ،  ٜ حٗاُ التدس ات ا تعابلٛ حل (   

اوعالً ازباٖا ٔالترمٗاٝ  ٜ التد   اوخعارٝ لألذااث ٔالرؽاٖا التٜ ٖتي ووازبتّا وَ 

 ٖٛ ، الترٗٗي، لع (   ٗىا مت استدااً ٌ خاللي ) 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

واريَ ٔاٖت  ٜ ذبمٗن يٕظٗجل ا ٕارب الم ٕٖٛ ٔاشبطاحٗٛ  ٜ ذبرٗق اوقٍاع  ٜ براسٛ ٔاذاٚ 

الٍىٕنيد ا و  ٜ عمٜ  (  حٍٗىا اعتىات براسٛ ) 

ربحٗات الااحرٛ ا تومرٛ حتدس ات الصعاات ، لترمٗن ا لع،

عمٜ ا اتداول  اوجتىاعٗٛ

 وَ ذٗ  او ار ا ٍّحٜه

يعاٍٖا  حل الاراسات ارجٍعٗٛ ٔالو حٗٛ  ٗىا ؽبغ ار   ا ٍّحٗٛ الذ ت العاذثٛ 

ا اتداوٛ  ٜ براسات شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ,  عٍٗىا ادبّت لالعٗٛ الاراسات 

)(   5102 )ارجٍعٗٛ عبٕ استدااً ،ا ٍّخ الاٗعٜ، 

ا ٍّخ الاىملٜ فاُ  إُ  ؛(أ )( 

،براسات مجّٕر، )ارش ًأ  ٜ   ار لْ ال معٛ  ٜ الاراسات الو حٗٛ ذٗ  مياَ يعٍٗعّا 

( 5102الطٗارأ ( ٔ )5102

 وَ ذٗ  الٍتاٟخ ه

ٔساٟن  عمٜ أُ ايعرت الاراسات التٜ يٍألت يدس ات شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ

التٕاظن اوجتىاعٜ ٔوا ٍٖتخ عٍّا وَ يٕاظن وعاش  أظعرت الط ٖرٛ ار ؽن لمرعٕه 

عمٜ ا ومٕواتأ فىا أٌّا أؼرت الٕسٗمٛ ارٌاب وٌصاٞ ٔيإَٖ ٔذصا ازبىاِ  

لمرؽاٖا الاٗاسٗٛ ٔاوجتىاعٗٛأ  ال أٌّا وَ ذٗ  الت طٗٛ اوخعارٖٛ  إُ اوعالً الترمٗاٝ 

عٗن ٔالاقٛ ٌاعٗا  وراحن التعاٗبى التاطٗإل  ٜ ٔساٟن اوعالً اوجتىاعٜ اياي حالتع

( &   )ٔ(  ) 

دبمٗات اآلسار (  ن أُ 5102ٔعمٜ واتٕٝ الاراسات الو حٗٛ أشارت براسٛ )حارأ  

اآلخ َٖ  الثرا ٗٛ اوػباحٗٛ يتىثن  ٜ شوٕر ا عرٕسل حالاوابٚ ٌتٗحٛ يٕاظمّي وع

ٔوصارفتّي وٍاسعايّي ِٔىٕوّيأ حٍٗىا دبّمت اآلسار الثرا ٗٛ الامعٗٛ  ٜ حوض ا ىارسات 

ف ل  أشارت الاراسات التٜ اِتىت حأر شعاات ا دالعٛ لماَٖ ٔالثرا ٛ اوسالوٗٛ  

التٕاظن اوجتىاعٜ  ٜ يإَٖ ال أٝ الواً  ن أُ وؽىٌّٕا لالعا  وا ٖدخ  ادباِا  

( ٔ 5102) ا اٍٗ ٝأ مطٛ أٔ اجملتىع ذاب  عٗوٛ الرؽٗٛ ا ط ٔذٛ   ووارؼا  لما

(  5102)يلٗبأ 
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أشارت ٌتاٟخ الترمٗن  ن ٔوَ ذٗ  ذبمٗن وؽاول شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ 

 -أُ الععرات ا وىٚ عَ ا  ساات العرعٗٛ عمٜ يٕٖ  جاٞ ي فٗ ِا حصان أفى 

مٜ قؽاٖا اسب ب ٔاورِابأ حٍٗىا اِتىت ع -حاوؼا ٛ  ن قؽاٖا التإٍلٕجٗا 

الععرات ا وىٚ عَ و ساات اوعالً ا  ٟٜ حعٕرٚ أفى حا ٕاب ال  ّٗٗٛ؛ ٔ ٗىا ٌار 

الطاحع الصدعٜ عمٜ ي  ٖاات الععرات ا وىٚ عَ ا  ساات العرعٗٛ افتاعت ألمعٗٛ 

حاوؼا ٛ  أ(الت  ٖاات العابرٚ عَ و ساات اوعالً ا  ٟٜ  احوا  شدعٗا  )

 ن أُ اشبطاب الاٗاسٜ عمٜ ، ٗ  حٕك، أخ  شاال  ضبابا  وَ أشااه اسبٕار  ٜ 

اجملاه الواً ذٗ  قاملً خطاحا  وتراٖا  لمحّات الاٗاسٗٛ العاعمٛ ارخ ٝ ٔال ا ؽٛ لان 

( ٔجّات الٍ   ا دتمعٛ حط ٖرٛ ال يعتإل صباال  عاوا  لمٍراط )

 لى الدراسات السابقةالتعليق ع:
اِتىت الاراسات اشباظٛ حععالٍدعٛ عمٜ شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ حالتع ٖق حل   0

اسبااحات ال  ٗٛ لرابٚ ال أٝ وَ الاٗاسٗل ٔاوعالوٗل ٔل ِي عمٜ شعاات التٕاظن 

، أٔ ،الٍدب اولا ٌٔٗٛ، عمٜ شعاات التٕاظن اوجتىاعٜ ٔحل وا ٖطمق عمّٗي ،ا صاِ 

جتىاعٜ وَ ذٗ  فٌّٕي افتاعٕا ٔجٕبِي اوجتىاعٜ ٔيدس ِي وَ خاله شعاات التٕاظن او

 اوجتىاعٜ ٔواتداوّٗا 

فاُ ٍِاك اِتىاً ومرٕظ وَ الاراسات ارجٍعٗٛ حٕؼع يو ٖعات خاظٛ حعالٍدعٛ   5

اولا ٌٔٗٛ ٔيعىٗي  انيد عمىٗٛ مياَ وَ خاللا يٕظٗجل ٔيو ٖجل يم  الٍدب ٔقٗاس 

 ٍٗىا رف ت الاراسات الو حٗٛ عمٜ االِتىاً حا عًّٕ الترمٗاٝ لرابٚ ال أٝ يدس ايّا؛ ح

لمٍدب اولا ٌٔٗٛ عمٜ  ا وت اٖا ا يدس  ٍِاكايعرت الاراسات الو حٗٛ ٔارجٍعٗٛ عمٜ أُ   2

شعاات التٕاظن اوجتىاعٜأ سٕاٞ وَ الٍاذٗٛ الاٗاسٗٛ أٔ اوجتىاعٗٛ حبٗ  ٖععإل وَ ا ّي 

 ّي ٔالُعٍٜ اشبطاحٗٛ ليالٕقٕ  عمٜ ادباِاي

أخ ا أ استعابت العاذثٛ وَ و اجوٛ الاراسات الااحرٛ  ٜ ٔؼع   ار يااومٜ ل ٓ   2

الاراسٛ اٌطالقا  وَ أِىٗٛ الٍدب اولا ٌٔٗٛأ ٔخعاٟغ أبٔارِا اوجتىاعٗٛ عمٜ شعاات 

ال ٝ ُيٍرن وَ التٕاظن اوجتىاعٜأ ٔالوالقٛ حل  عٗوٛ ِ ٓ اربٔار ٔ عٗوٛ ،الٕسٗب اوعالوٜ، 

خاللْ ال سالٛ اوعالوٗٛأ مما ٖاتاعٜ   ارا  وٍّحٗا  بقٗرا  ٖرجل عمٜ أ   ووازبٛ الٍدعٛ 

   اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛأ ٔدلٗات التد

ا اتداوٛأ  ؽال  عَ االستىاالت اوقٍاعٗٛ ٔالٕظاٟجل التٜ ي بّٖا ا ٍصٕراتىالت  ٖاات اشباظٛ 

 حتم  الٍدب 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 أواًل: نوع الدراسة:
ٔالتٜ ياتّا  مجع العٗاٌات  أيٍتى٘ ِ ٓ الاراسٛ  ن الاراسات الٕظعٗٛ الترمٗمٗٛ

َ وَ استدالػ ٌتاٟخ ٔبالالت ذبمٗن ِ ٓ العٗاٌات ٔيعا ِا مبا ميّا ٔوَ سيمل أٔياحٗمّا

أ ذٗ  يّتي الاراسات الٕظعٗٛ جبىع وومٕوات يتاي حا ٕؼٕعٗٛ خاظٛ مبٕؼٕع الاراسٛ

 ( 055أ ػ 5105ٔا ٍّحٗٛ ٔاالٌت اً ذٕه ظاِ ٚ الاراسٛ )بلأًأ 

 منهج الدراسة:ثانيا: 

أ ٔال ٝ ٖو مل  حدٌْ جّاا  عمىٗا وٍ ىا  ٘الاراسٛ وٍّخ ا اإل اوعالواستداوت 

لمرعٕه عم٘ حٗاٌات ٔوومٕوات ٔأٔظا  ال اِ ٚ ضبن الاراسٛأ وَ عاب ا ع بات 

 (أ ٔنيل 252أ ػ 5102ا إٌٛ جملتىع العر  ٔلع ٚ يوٍٗٛ فا ٗٛ لماراسٛ )ا  اِ ٚأ 

مٜ شعاتٜ  اإل احملتٕٝ اشباػ حبااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عٍٗٛ الاراسٛ ع

مجع ا ومٕوات اشباظٛ مبٕؼٕع الاراسٛ وَ خاله رظا ٔنيل  حّا   أ ٗ  حٕك ٔيٕٖ 

  5102فا ٛ العٗاٌات نيات الوالقٛ مبٕؼٕع الاراسٛ خاله عاً 

 : ثالثًا: مجتمع الدراسة
صبتىع الاراسٛ ِٕ صبىٕع ا ع بات التٜ ٖاتّا  العاذ  براستّا لتررٗق ٌتاٟخ 

تىع الانأ أٔ اجملىٕع ارفى لمىحتىع ا اتّا أ ٖٔتي يوىٗي الاراسٛأ ٔميثن ِ ا اجمل

أ  اّل أٌْ قا ٖعوب الٕظٕه  ن ِ ا اجملتىع ٌ  ا  لؽداوتْأ وع بايٌْتاٟحْ عمٜ فن 

 ٗتي ال فٗ  عمٜ اجملتىع ا تاحأ أٔ ا ىاَ الٕظٕه  لْٗ ٔاالق اب وٍْ زبىع العٗاٌات 

 ٞا ممثال لمىحتىع ا اتّا أ ٖٔمعٜ ذاجات أ ٔال ٝ ٖوتى ج

 ( 021أ ػ 5112الاراسٛ ٔأِاا ّا ) ععااسبىٗاأ 

اسبااحات الصدعٗٛ ا ع ٖٛ  اتداوٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ىثن ُييف ِ ا الاٗاقأ 

 وٍْ  عٍٗٛ الاراسٛ مت سربصبتىع الاراسٛ ال ٝ  ٔيٕٖ 

 رابعًا: عينة الدراسة:
 هٔ را  لمدطٕات التالٗٛٔنيل   حصان عىاٝ اسٛقاوت العاذثٛ حاختٗار عٍٗٛ الار

واتداوٜ شعاتٜ ا ع ٝ وَ ّٕر ىازبعمٜ عٍٗٛ وَ  استعٗاُ استطالعٜ ج اٞ  

 عع ب  و  ععٛ أفثعع  اسباععاحات الصدعععٗٛ ا ععع ٖٛ وتاحوععٛ       511 ععٗ  حععٕك ٔيععٕٖ  قٕاوّععا    

 ا ٔيدس 
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ٜ ذع  اسبااحات الصدعٗٛ ا ع ٖٛ ارفث  وتاحوٛ وَ قعن واتداوٜ شعات 

  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  ٔارفث  فثا ٛ يعاعمٗٛ

اختٗار ،مخ  ذااحات،  لا ٌٔٗٛ وَ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  ٔ را  لمص ٔ   

التالٗٛه

  ٝمرااب الصدعٜ ،واٟٛ ألجل، وتاحع  عاب ا تاحول لأُ ٖتوا

  التراٖ  ا اتى

 ٛٗالتعاعم

  ٛيٍٕع صباالت االِتىاً حل الرؽاٖا اجملتىوٗٛ ا دتمع

تٗار مخ  ذااحات  لا ٌٔٗٛ ممثمٛ لمٍدعٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاٛ  ٗ  مت اخ 

حٕكأ ٔمخ  ذااحات  لا ٌٔٗٛ ممثمٛ لمٍدعٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاٛ يٕٖ  

الوٍٗٛ ال وٍٗٛ ه 

، ٍت ىٛالوٍٗٛ ال وٍٗٛ لماراسٛ حدسمٕب ،الوٍٗٛ الوصٕاٟٗٛ ا قاوت العاذثٛ حاختٗار  

ٔيوتىا الوٍٗٛ الوصٕاٟٗٛ ؛ 5102واً الٗن خاله لتراٖا الع ٚ ال وٍٗٛ اشباؼوٛ لمترم

ا ٍت ىٛ عمٜ ٔجٕب ٌٕع وَ الٍ اً  ٜ اختٗار الوٍٗاتأ ذٗ  مت يراٗي الواً  ن سالث 

أقااًأ سي اختٗار الصّ  الثاٌٜ وَ فن قايأ ٔيدسٗاا  عمٜ نيل  ذبابت الوٍٗٛ ال وٍٗٛ 

 ( أفتٕح  -ٌٖٕٕٗ  –)  ىاٖ   ٜ أشّ  

الوٍٗٛ ا ٕؼٕعٗٛ ه 

الوٍٗٛ ا ٕؼٕعٗٛ لماراسٛ حبع  مجٗع ا ٕؼٕعات ٔالرؽاٖا اجملتىوٗٛ التٜ  ذبابت

 مت يٍألا  ٜ الع ٚ ال وٍٗٛ عٍٗٛ الاراسٛ 

 خامسا: أداة جمع البيانات:
ٔنيل  لترمٗن وؽاول ذااحات ؛ استواٌت الاراسٛ حدباٚ ،استىارٚ ذبمٗن ا ؽىُٕ،

ذٕه الرؽاٖا اجملتىوٗٛ ضبن فىٗا  ٔفٗعٗا  ٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عٍٗٛ الاراس

ٖٔاوٜ ذبمٗن ا ؽىُٕ عَ   ٖق يعٍٗجل العٗاٌات ٔيعٕٖعّا  ن ٔظجل ا ؽىُٕ الاراسٛ؛ 

 الع ٖإل أٔ احملتٕٝ ال اِ  لمىابٚ اوعالوٗٛ 

 –ادبآ ار    –ٌٕع ار    –ٔيٍألت استىارٚ ذبمٗن ا ؽىُٕ  ٠ات ) ٌٕع الرؽاٖا 

اس ايٗحٗات  –أِاا  احملتٕٝ  –وعابر احملتٕٝ  –عٗٛ ا اتداوٛ االستىاالت اوقٍا



 

 355 

 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

الٍطاق  –الم ٛ ا اتداوٛ  ٜ فتاحٛ احملتٕٝ  –يٕظٗجل ار    ٜ ع ض الرؽاٖا 

 ازب  ا ٜ لمىٍصٕراتى الت  ٖاات( 

 : صدق أداة الدراسة:دسًاسا
ذبررت  ج اٞات العاق وَ خاله ع ض العاذثٛ استىارٚ ذبمٗن ا ؽىُٕ عمٜ 

ىٕعٛ وَ احملاىل ا دتعل  ٜ صباه العرا ٛ ٔاوعالً لترٗٗىّا ٔ حااٞ والذ ايّي صب

  عمّٗا ٔ قا مت و اجوٛ االستىارٚ  ٜ ؼٕٞ التواٖالت التٜ أٔربِا احملاىُٕ

 

 : إجراءات الثبات :سابعا
  هذبررت  ج اٞات الثعات وَ خاله

ان عٍٗٛ الاراسٛ % وَ  مج01وٍٗٛ قارِا العاذثٛ  ج اٞ ذبمٗن نيايٜ لأعابت  -0

 ساحرا امت ذبمٗمّ التٜ

أ مت قٗاس وواه الثعات ذاب ووابلٛ ،ِٕلاتٜ، لتراٖا واٝ قٕٚ برجٛ الثعات -5

ٔالتٜ يتىثن  ٜه

 5+ ُ 0ُى ُ 5وواون الثعات = 

 ذٗ  ُ = عاب اسباالت التٜ ٖتعق  ّٗا ا  و اُ

 0= عاب اسباالت التٜ رو ِا العاذ  رقي  0ُ

 5لتٜ رو ِا العاذ  رقي = عاب اسباالت ا 5ُ

ٔقا مت ذااب ا وابلٛ الااحرٛ و يل؛  ذااِىا وع ا  و  ارٔهأ ٔالثاٌٗٛ وع ا  و  

%أ ٔ ٜ ا  ٚ الثاٌٗٛ حم ت قٗىٛ الثعات 92الثاٌٜأ ٔقا حم ت قٗىٛ الثعات  ٜ ا  ٚ ارٔن 

 %أ مما ٖاه عمٜ سعات ا رٗاس حارجٛ عالٗٛ 95
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 تائج الدراسة التحميمية وتوصياتهان

 

 النتائج اإلحصائية لحسابات النخبة اإللكرتونية املصرية على شبكة فيس بوك: - أ
ياتو ض العاذثٛ  ٜ ِ ا احملٕر ٌتاٟخ ذبمٗن وؽىُٕ ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ 

 ا ع ٖٛ عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕكأ ٔنيل   ٜ ؼٕٞ يااؤالت الاراسٛأ ِٜٔ فىا ٖمٜه

 وٍ ذااب أو    0

 (0جأه )

التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لمرؽاٖا الٕاربٚ يف ذااب أو  وٍ  عمٜ  ٗ  حٕك

 الرؽاٖا 

 الرؽاٖا سٗاسٗٛ اقتعابٖٛ  جتىاعٗٛ أوٍٗٛ بٍٖٗٛ سرا ٗٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 1 1 52 1 22 2 1 015

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 1% 1% 52% 1% 25% 2% 1% 011%

أو  وعٍ  ٛ عمٜ رأس قاٟىٛ الرؽاٖا التٜ مت يٍألا  ٜ ذااب جاٞت الرؽاٖا الاٍٖٗ

%أ 52% وعععَ  مجعععان الرؽعععاٖاأ يالِعععا الرؽعععاٖا اوجتىاعٗعععٛ حٍاععععٛ 25ذٗعع  وثّمعععت ٌاععععٛ  

ٔأخ اأ جاٞ التصاح  وع الرؽاٖا الثرا ٗٛ ؼوٗعا ٌاعٗا ورارٌٛ حاشبطاب العاعٕٝ ذٗع      

 ععٜ ذععأب عٍٗععٛ    –%أ حٍٗىععا   ٖععتي  2يتوععاٝ ٌاعععٛ ذؽععٕرِا  ععٜ احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛ     

  يٍأه أٝ قؽاٖا سٗاسٗٛ أٔ اقتعابٖٛ -احملتٕٝ

 (5جأه )

 ا اتداً  ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك ٍٕع او ارل التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ

 ٌٕع او ار

ٌتاٟخ  اجملىٕع

 اقتعابٖٛ

اِتىاوات 

  ٌااٌٗٛ

ا ا٠ٕلٗٛ 

 اوجتىاعٗٛ

ا ا٠ٕلٗٛ 

 القٗٛارخ

اربلٛ  الع اع

 الص عٗٛ

اجملاي 

 اربح٘

 او ار االس ايٗح٘

 التا ارات 5 22 55 0 02 00 2 5 015

الٍاعٛ  5% 22% 50% 0% 02% 00% 2% 5% 011%

 ا ٠ٕٖٛ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

يٍٕعت ار   التٜ مت استدااوّا  ٜ ووازبٛ احملتٕٝ ضبن الاراسٛأ  حاٞ   ار 

%أ يالٓ   ار اربلٛ الص عٗٛ 22وا  حٍاعٛ اجملاي اربح٘ فدفث  أ   ا وازبٛ استداا

% ٔ 02%أ ٔيرارحت ٌاعٛ   ار ا ا٠ٕلٗٛ اوجتىاعٗٛ ٔا ا٠ٕلٗٛ ارخالقٗٛ حٍاب 50حٍاعٛ 

% لان 5% عمٜ ال يٗبأ ٔمتاسمت ٌاعٛ او ار االس ايٗح٘ ٔ  ار الٍتاٟخ اوقتعابٖٛ 00

  0الاراسٛ سٕٝ حٍاعٛ وٍّىاأ حٍٗىا   ٖىي   ار الع اع  ٜ عٍٗٛ احملتٕٝ ضبن 

 (2جأه )

 أ   ووازبٛ الرؽاٖا  ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك اتدباِال التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ

 ادبآ او ار

 

 االدبآ  ػباح٘ سميب ضباٖا طبتمب اجملىٕع

 التا ارات 52 02 1 1 015

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 52% 02% 1% 1% 011%

ادبععآ أ عع  احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛأ ذٗعع  جععاٞ ادبععآ او ععار      ٖعععل ازبععأه الاععاحق  

% الدبععآ او ععار الاععميبأ 02% وراحععن 52اوػبععاح٘ لالعععا  عمععٜ ادبععآ او ععار الاععميب حٍاعععٛ  

  حٍٗىا   ٖتي استدااً أ   طبتمطٛأ أٔ ذبٗٗا ادبآ ار   عٍا يٍأه الرؽاٖا ٔووازبتّا

 

 (2جأه )

  ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك ر احملتٕٝعابالتا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ  

 وعابر احملتٕٝ

 

ح ٌاوخ  أخ ٝ اجملىٕع

 يمع ٌٖٕٜ

خى 

 ظرع٘

وٍصٕر  وراه اقتعاس

 دخ 

رأٝ 

 شدع٘

 ا عار

 التا ارات 95 9 1 0 1 1 1 015

الٍاعٛ  91% 9% 1% 0% 1% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ
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الع أٝ الصدعع٘،  عٜ ا  يععٛ ارٔلع٘      ٖعل ازبأه الااحق وعابر احملتٕٝأ ذٗ  جاٞ ،

%أ ٔأخععع ا  9%أ يعععالٓ يف ا  يععععٛ الثاٌٗعععٛ ،وصعععارفٛ وٍصعععٕرات أخععع ٝ، حٍاععععٛ        91حٍاععععٛ  

 % 0،االقتعاس، حٍاعٛ 

 (2جأه )

   ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك الستىاالت اوقٍاعٗٛل التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ

 االستىاالت اوقٍاعٗٛ

 

 االستىاالت عرالٌٗٛ عا عٗٛ ربٕٖعٗٛ طبتمطٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 50 29 2 55 1 015

الٍاعٛ  50% 25% 2% 52% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

%أ ذٗ  25جاٞت االستىاالت الوا عٗٛ فدفث  االستىاالت استدااوا حٍاعٛ 

اعتىا الاايب  ٜ   ح الرؽاٖا ضبن الاراسٛ عمٜ ،الرعغ الصدعٗٛ، ٔ استدااً 

لوا عٗٛ فع، ذب اهللأ ذب ال سٕهأ لؽب اهللأ اسبٗاٞ وَ ال سٕه،أ حٍٗىا ا الٕالت ا

يف ذل مت استدااً االستىاالت ا دتمطٛ حٍاعٛ أ %50جاٞت االستىاالت الورالٌٗٛ حٍاعٛ 

 %2ظّ ت االستىاالت التدٕٖعٗٛ حٍاعٛ ؼوٗعٛ أ 52%ٔ

 (2جأه )

   وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك ٜ ذااب ،أو ِاا  احملتٕٝر التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ

 أِاا  ا ٍصٕر

 ارِاا  الٍرا التدفٗا التٕجْٗ اوخعار التامٗٛ اجملىٕع

 التا ارات 55 52 22 1 1 015

الٍاعٛ  55% 52% 22% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

ٖعل ازبأه الااحق أِاا  احملتٕٝ ضبن الاراسٛ ذٗ  جاٞ ،التٕجْٗ،  عٜ ا  يععٛ     

ذٗععع  اعتىعععا  عععٜ وٍصعععٕرايْ عمعععٜ يٕجٗعععْ ا تعععاحول عبعععٕ ،أ اعععار ى      %أ22حٍاععععٛ ارٔن 

%أ ذٗعع  اسععتّا  الاايععب وععَ خععاله    52حٍاعععٛ   تدفٗععا،سععمٕفٗات، ضبععابٚأ يععالٓ ،ال  
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

%أ ٔي فع  اشبطعاب   55أخ ا أ جاٞ ،الٍرا، حٍاععٛ   فتاحايْ  قٍاع ا تاحول حآراْٟ الاعٕٖٛأ 

   ٛ حالتوععالٗي  -ٔ ععق يوععع  الاايععب  – الٍرععاٝ يف ووازبععٛ الرؽععاٖا الاععمٕفٗٛ ال عع  ومت وعع

اوسالوٗٛ 

 (2جأه )

 اٖا اجملتىوٗٛ  ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕكع ض الرؽ يٕظٗجل ار    ٜ س ايٗحٗاتالتا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ ال

 اٖاع ض الرؽيٕظٗجل ار    ٜ اس ايٗحٗات 

ٖو ض  أخ ٝ اجملىٕع

الرؽٗٛ وع 

 يراٖي ذمٕه

ٖو ض الرؽٗٛ 

عاً يراٖي  وع

 ذمٕه

 االس ايٗحٗات  ظالذ٘ ووارض

 التا ارات 1 1 02 55 1% 015

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 1% 1% 02% 52% 1% 011%

ع ض قؽاٖا احملتٕٝ ضبن  يٕظٗجل ار    ٜ ٖعل ازبأه الااحق اس ايٗحٗات

اس ايٗحٗٛ ع ض الرؽاٖا وع يراٖي ذمٕه ور ذٛ لمب عمٜ ا ٍصٕرات الاراسٛأ ذٗ  

عمٜ ، اوظالح الع بٝ، ذٗ  جاٞ  ٚو يا ت جاٞ اسبمٕه أ ٔدبار اوشارٚ ٍِا  ن أُلا

ا تاحع حصان أساس٘أ ٔوّتىا  ب،اوظالح  \ضبتٕٝ اسبااب يف ألمعْ وٕجّا عبٕ الع ب

وَ  مجان % 02لا حٍاعٛ  ٕهالرؽاٖا وع عاً يراٖي ذمع ض مت  أ حٍٗىاال اي٘، لمع ب

لاحت اس ايٗحٗتٜ ،اوظالح ٔا وارؼٛ، عَ ذااب أو  احملتٕٝ ضبن الاراسٛأ فىا 

 وٍ أ ٔنيل  الحتواب الاايب عَ التصاح  وع الرؽاٖا الاٗاسٗٛ أٔ التومٗق عمّٗا  

 (5جأه )

  ٜ ذااب ،أو  وٍ ، عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك لم ٛ ا اتداوٛ التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ

 ل ٛ ا ٍصٕر

 الم ٛ ع حٗٛ  عر٘  حٗٛ عاوٗٛع اظبمٗ ٖٛ طبتمطٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 2 95 1 1 1 015

الٍاعٛ  2% 92% 1% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ
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%أ ٔجاٞ استدااً 92لمعت المّحٛ الواوٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ احملتٕٝ ضبن الاراسٛ حٍاعٛ 

%  ذٗ  جاٞ وو ي احملتٕٝ حالم ٛ الواوٗٛأ أق ب  ن 2الو حٗٛ الععرٜ حٍاعٛ ال يتحأي 

ٛأ وع االستواٌٛ حعوض ا رٕالت التوع ٖٛ ا رتعاٛ وَ ار الً الاٍٗىاٟٗٛ  ٗىا الصوعٕٖ

  ٖو   حع،الإوٗا ،

 (9جأه )

 الٍطاق ازب  ايف 

 الٍطاق ضبم٘  قمٗىٜ بٔل٘ طبتمب أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 015 1 1 1 1 015

الٍاعٛ  011% 1% 1% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

ازب  ايف  ٍصٕرات ذااب ،أو  وٍ ،أ ذٗ  جاٞت  ٖعل ازبأه الااحق الٍطاق

فمّا  ٜ الٍطاق احملمٜأ   يتواآ  ن االِتىاً حرؽاٖا  قمٗىٗٛ أٔ بٔلٗٛأ ٖٔوٕب نيل   ن 

 عٗوٛ احملتٕٝ ال ٝ ٖراوْ الاايبأ ذٗ  ِٕ ضبتٕٝ ي فٕٝى بعٕٝأ ّٖتي حا ٕؼٕعات 

  ٗٛ ا وتابٚ اومياٌٗٛ ٔالتٜ ال ربؽع  ٜ ال الب لمتراٗىات ازب  ا

 

 شبكة فيس بوك:تحليل حسابات النخبة اإللكرتونية املصرية على النتائج العامة ل - ب
ٔمياَ استدالػ صبىٕعٛ وَ الٍتاٟخ ا ص فٛ حل ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ 

 عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕكه

،صباه ربعغ، ٖراً   ػبابحاا ٔاؼرا  ادبآ فن وع بٚ وَ عٍٗٛ الاراسٛ عبٕ  

لْ  ن وتاحوْٗأ  الااعٗٛ احتوا عَ الرؽاٖا الاٗاسٗٛ ٔاالقتعابٖٛأ ذتٜ يم  ٌعاْ وَ خال

التٜ يترا ع ِٔىًٕ اجملتىعأ ٔالعرع٘ ي ف  اِتىاوْ عمٜ الرؽاٖا الاٗاسٗٛ 

ٔاالقتعابٖٛأ حٍٗىا اِتي الاايب الااخ  حا ٕاقجل اسبٗايٗٛ الٕٗوٗٛأ  ٜ ذل ي ف  

ىاعٗٛأ مما أس  عمٜ ،مشٕلٗٛ احملتٕٝ ٔعىق خطاب الٍاشب اجملتىوٜ  ٜ الرؽاٖا اوجت

الط ح،  را جاٞ  ٜ ألمعْ صبت ٞا  ال ٖراً ذمٕه ور ذٛأ ف ل  ٖوا  ِ ا ازبٍٕح 

عبٕ ،التدعغ ٔاالجت اٞ، باللٛ ِاوٛ ذٕه  عٗوٛ التعٕرات ذٕه ،ٔظٗعٛ ذااب العٗ  



 

 361 

 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 -،يإٖق وٍّٜ،  وَ ،ٌا  ٚ رأٝ،  ن أباٚ - ٜ و ذمٛ ووٍٗٛ وَ االٌتصار –حٕك، ٔاٌترالْ 

ٖتررق وَ خاللْ وااسب وابٖٛ ٔووٍٕٖٛ   - نيا جاي التوع 

فاُ ٍِاك وصارفٛ ٔاؼرٛ وع مجّٕر ا تاحول لمعٕر الصدعٗٛ ٔا ٍاسعات  

اوجتىاعٗٛ اشباظٛ حعاذب اسباابأ  العٕرٚ عٍع  أساس٘ ٔذاؼ   ٜ احملتٕٝ ضبن 

اذتْ شعاٛ  ٗ  حٕك و خ ا  ٖٔتىاَ الاراسٛأ ٖديٜ وَ حواِا ،العٗاٖٕ ا  ٟٜ، ٔال ٝ أي

وَ خاللْ ا اتداوُٕ التٕاجا  ٜ ح  وعاش  و ٟ٘ وع وتاحوّٗيأ ٔمتّاَ يم  اربٔات 

، ذٗ  ٖاتداوّا حٍاٞ ظٕرٚ ال ات ،الٍدعٛ وَ  \ا اتداول

،ظاذب اسبااب، لعٍاٞ ظٕريْ ٔيإٖرّا ٔوسعات ذؽٕرٓ  ٜ العؽاٞ اولا ٌٜٔ 

ٍاك ذؽٕر ال ت ،لمىٍصٕرات نيات الُعوا اوٌااٌٜ، التٜ يتٍأه نيف ٖاتأ فاُ ِ 

أٔ أذااث خاظٛ حالاايبأ ٖٔوامل ِ ا التااخن حل الصدعٜ ٔالواً أذا أِي  ات 

أُ االستدااً ا تٍٕع ٔا اثجل لمصعاات اوجتىاعٗٛ  ٜ ذٗ  شعاٛ  ٗ  حٕكأ 

ا، عمٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ اوخعار عَ ال ات ٖااِي  ٜ  ظّار ،أ  اب أفث  يدس 

جاٞت ٌاعٛ ،اسبٗاب،  ٜ ع ض قؽاٖا احملتٕٝ ضبن الاراسٛ ؼوٗعٛ لم اٖٛأ  

ٔمياَ يعا  نيل  حالٍ    ن  عٗوٛ الصعاات اوجتىاعٗٛ وَ ذٗ  فٌّٕا ،وٍعملات 

رأٝ، ٖاوٜ واتداوّٗا  ل٘ حٍاٞ ،عالوٛ دبارٖٛ  جتىاعٗٛ، رٌعاّي 

ه لمىٍصٕرات ضبن الاراسٛأ حٍٗىا فاُ جاٞ ،ال أٝ الصدعٜ، فىعار أٔ  

لمىعابر ارخ ٝ ذؽٕر ؼوٗجل  ٜ احملتٕٝ ضبن الاراسٛأ ذٗ    ٖاَ ٍِاك اِتىاً 

حتٕسٗع باٟ ٚ ا وار  ٌٔرن واتٕٖات الٍراط  ن واارات أرذب وَ خاله يواب ا عابر 

ل اتأ  ّٕ ٔيٍٕع وصارحّاأ ٔوَ سيمل  را ي ف  اِتىاً ،عٍٗٛ الاراسٛ، عبٕ الأراُ ذٕه ا

الصدغ ل ايْ فع ب  عٕراتالتٜ ِ٘ صبىٕع ي -ِٕٖتْ اال  اؼٗٛ وَ ٌاذٗٛ ٖعٍٜ 

يف التٕاظن وع اآلخ َٖ ٔوع  أسمٕحْواترن ح ايْأ لْ ٔجٕبٓ يف الوا  اال  اؼ٘أ ٔ

صعاات اجملىٕعات اوجتىاعٗٛ اال  اؼٗٛأ ٔدبارحْ ٔيعاعاليْ اال  اؼٗٛ عى ال

ا تاحول فإ ار  ى ٝ ٖراً ِ ٓ ،الٕٖٛ اال  اؼٗٛ، لآلخ َٖٔوَ جّٛ أخ  – اوجتىاعٗٛ

و جوٜ ؼباي يعٕرايْ ذٕه قؽاٖاِي ا ص فٛ 

وَ ذٗ  التعاعنأ رظات الاراسٛ ،فثا ٛ التعاعن، وع ا ٍصٕرات الرع ٚ نيات  

الواب احملأب وَ الامىاتأ أفث  وَ ا ٍصٕرات ا طٕلٛأ ف ل  جاٞ التعاعن أفث  
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صٕرات نيات العوا اوٌااٌ٘ ٔا ٍصٕرات الااخ ٚ أفث  وَ ا ٍصٕرات ازبامٖلٛ ذٕٖٗٛ وع ا ٍ

أٔ يم  التٜ يٍاقض وٕؼٕعات و فعٛأ ٔعمٜ ال لي وَ عىٕوٗٛ يم  الٍتاٟخأ  اّل أٌْ الحا 

وَ اوشارٚ  ن ، عٗوٛ ازبىّٕر، ٔاِتىاوايْ ٔالتٜ ي س  حصان أساس٘  ٜ ذحي التعاعن 

ً ٍِا اوشارٚ  ن وعًّٕ ، الاٗابٚ التإٍلٕجٗٛ، التٜ وع ا ٍصٕراتأ ف ل  وَ الا

يع ؼّا الٕساٟب االلا ٌٔٗٛ التعاعمٗٛ عمٜ احملتٕٝ ا راً وَ خاللاأ ٖتي رظا ِ ٓ 

،الاٗابٚ، وَ خاله ،االلت اً، حواب الامىات احملأب ال ٝ يٕ  ٓ حوض الصعاات 

، ٗ  حٕك، مبا ٖ بٝ  ٜ ٌّاٖٛ اوجتىاعٗٛ فع،يٕٖ ، أٔ يع ؼْ قٕاعا االٌتصار فىا يف 

ا طا   ن الترملا حالتٍأه ازب ٟٜ ٔالاطرٜ لمرؽاٖا ا ط ٔذٛ استحاحٛ  ا يع ؼْ أبٔات 

الترٍٗٛأ  ّٜ وَ جّٛ  ذبّاىت  ٜ ٌٕعٗٛ احملتٕٝ ٔ  ٖرٛ ووازبتْ حعٕرٚ ل  وعاش ٚأ 

 ق وا ِٕ ساٟا ٔوَ جّٛ أخ ٝ ساِىت  ٜ ،ي يٗب أٔلٕٖات، ا ٕؼٕعات التٜ ٖتي يٍألا ٔ

عمٜ الصعاات اوجتىاعٗٛ  ٗىا ُٖو   حع،ال ٌا، 

رظات العاذثٛ لٗاب حٍاٞ ذٕار يعاعم٘ وَ خاله التومٗرات ذٕه الرؽاٖا  

ا ط ٔذٛأ حن جاٞ التعاعن  ٜ ألمعْ ،أذابٖا ، وَ جاٌب ا تاحولأ أٔ ،اٌتراٟٗا ، لعوض 

ٌابرا  وا أٌْ  حوض الاراساتأ التومٗرات وَ جاٌب الاايبأ ٖاعي ِ ا وا أشارت  لْٗ

أ أذاَ العرعُٕٗ او ابٚ وَ شعاات التٕاظن اوجتىاع٘ لتطٕٖ  عالقتّي حازبىّٕر

وَ خاله ذااحايّي الصدعٗٛ عمٜ شعاات التٕاظن  يطٕٖ  دلٗات عىمّي ؽال  عَ 

اوجتىاعٜ 

وَ ذٗ  االختال ات حل ذااحات ال فٕر ٔاوٌاث عٍٗٛ الاراسٛأ رظات  

ٌْ فاُ ٍِاك ادبآ عبٕ ،حٍاٞ عالوٛ نيايٗٛ واترمٛ، وَ خاله ذااحات ال فٕر العاذثٛ أ

ٔاوٌاث عمٜ ذٍا سٕاٞأ حٍٗىا ح ي اِتىاً أفث  وَ جاٌب اسبااب الٍإٝ حالرؽاٖا 

 ٜ ذأب  –اوجتىاعٗٛ التٜ ربتغ حص٠ُٕ ارس ٚ ٔالوالقات اوٌااٌٗٛأ ٔال مياَ ازب ً 

لرؽاٖا اوجتىاعٗٛ مياَ  ذالتْ لٍٕع ظاذب اسبااب  نيا وا فاُ االِتىاً حا -الاراسٛ

أٔ  عٗوٛ صباه االِتىاً الواً لْ 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 :النتائج اإلحصائية لحسابات النخبة اإللكرتونية املصرية على شبكة تويرت - ت
ياتو ض العاذثٛ  ٜ ِ ا احملٕر ٌتاٟخ ذبمٗن وؽىُٕ ذااحات الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ 

 ٞ يااؤالت الاراسٛأ ِٜٔ فىا ٖمٜها ع ٖٛ عمٜ شعاٛ يٕٖ أ ٔنيل   ٜ ؼٕ

ذااب ٔاٟن مجاه  0

 (01جأه )

التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لمرؽاٖا الٕاربٚ  ٜ ضبتٕٝ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 الرؽاٖا 

 

 الرؽاٖا سٗاسٗٛ اقتعابٖٛ  جتىاعٗٛ أوٍٗٛ بٍٖٗٛ سرا ٗٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 05 00 2 2 0 5 1 29

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 21% 55% 5% 01% 2% 50% 1% 011%

ٖعل ازبأه الااحق الرؽاٖا التٜ ٔربت  ٜ ضبتٕٝ اسبااب ضبن الاراسٛأ   

%أ  ٜ ا  يعٛ الثاٌٗٛ جاٞت 21ذٗ  جاٞت الرؽاٖا الاٗاسٗٛ  ٜ ا  يعٛ ارٔن حٍاعٛ 

%أ ٔي ف  اِتىاً الاايب ذٕه وٍاقصٛ الر ارات 55الرؽاٖا اوقتعابٖٛ حٍاعٛ 

تعابٖٛ لمرإوٛ ا ع ٖٛ ٌٔتاٟحّا االقتعابٖٛ عمٜ الٕاقع الٕٗوٜ ا واطأ  ٜ ا  يعٛ االق

%أ يمتّا  ٜ ا  يعٛ ال احوٛ الرؽاٖا 50الثالثٛ جاٞت الرؽاٖا الثرا ٗٛى العا ٖٛ حٍاعٛ 

ٔأخ ا أ أ %5%أ ٔاذتمت الرؽاٖا اوجتىاعٗٛ ا  يعٛ اشباواٛ حٍاعٛ 01اروٍٗٛ حٍاعٛ 

  % وَ  مجان احملتٕٝ ضبن الاراس2ٛالاٍٖٗٛ  ٜ ا  يعٛ ارخ ٚ حٍاعٛ جاٞت الرؽاٖا 

 (00جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لٍٕع او ار ا اتداً  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 ٌٕع او ار

ٌتاٟخ  اجملىٕع

 اقتعابٖٛ

اِتىاوات 

  ٌااٌٗٛ

ا ا٠ٕلٗٛ 

 اوجتىاعٗٛ

ا ا٠ٕلٗٛ 

 ارخالقٗٛ

اجملاي  االستاالل٘ الع اع

 اربح٘

 او ار االس ايٗح٘

 التا ارات 5 1 5 2 2 2 2 5 29

الٍاعٛ  50% 1% 2% 02% 01% 02% 02% 50% 011%

 ا ٠ٕٖٛ
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ٖعل ازبأه الااحق ٌٕع ار   ا اتداوٛ  ٜ ووازبٛ احملتٕٝ ضبن الاراسٛأ ذٗ  

% لاٍن 50يعٛ ارٔن حٍاعٛ جاٞ او ار االس ايٗح٘ ٔ  ار الٍتاٟخ االقتعابٖٛ يف ا  

 ٜ ا  يعٛ الثالثٛ ٔ%أ 02أ يالِىا   ار ا ا٠ٕلٗٛ اوجتىاعٗٛ  ٜ ا  يعٛ الثاٌٗٛ حٍاعٛ اوٍّى

%أ حٍٗىا جاٞ   ار ا ا٠ٕلٗٛ ارخالقٗٛ 02الع اع حٍاعٛ ٔجاٞ   ارا االِتىاوات اوٌااٌٗٛ 

  %01 ٜ ا  يعٛ ال احوٛ حٍاعٛ 

 (05جأه )

 لٍاب ا ٠ٕٖٛ الدباِات أ   ووازبٛ الرؽاٖا  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ التا ارات ٔا

 ادبآ او ار

 

 االدبآ  ػباح٘ سميب ضباٖا طبتمب اجملىٕع

 التا ارات 02 02 5 1 29

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 22% 22% 50% 1% 011%

دبآ الاميب أ ٖعل ازبأه الااحق أُ االووازبٛ قؽاٖا احملتٕٝ وَ ذٗ  ادبآ أ   

%أ حٍٗىا جاٞ استدااً 22%أ يالٓ االدبآ اوػباح٘ حٍاعٛ 22جاٞ  ٜ ا  يعٛ ارٔن حٍاعٛ 

  % وَ  مجان احملتٕٝ ضبن الاراس50ٛار   ضباٖاا  حٍاعٛ 

 

 (02جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ  عابر احملتٕٝ  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ  

 وعابر احملتٕٝ

 

ح ٌاوخ  أخ ٝ ٕعاجملى

 يمع ٌٖٕٜ

خى 

 ظرع٘

ي  ٖاٚ  وراه اقتعاس

 أخ ٝ

رأٝ 

 شدع٘

 ا عار

 التا ارات 2 1 02 1 09 1 1 29

الٍاعٛ  01% 1% 20% 1% 29% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

ٖعععل ازبععأه الاععاحق وعععابر احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛأ ذٗعع  جععاٞ ،وصععارفٛ اشبععى      

%أ حٍٗىععا جععاٞ 20يععالٓ ،وصععارفٛ ا رععاه، حٍاعععٛ  %أ 29العععرع٘،  ععٜ ا  يعععٛ ارٔن حٍاعععٛ  

% وعععَ  مجعععان احملتعععٕٝ ضبعععن  01 أٝ الصدععععٜ، فىععععار أساسععع٘ لمىرتعععٕٝ حٍاععععٛ  لععع،ا

  الاراسٛ

 (02جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لالستىاالت اوقٍاعٗٛ  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 االستىاالت اوقٍاعٗٛ

 االستىاالت عرالٌٗٛ عا عٗٛ ٗٛربٕٖع طبتمطٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 09 2 2 02 1 29

الٍاعٛ  25% 5% 5% 22% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

ضبن الاراسٛأ ٝ ٛ  ٜ احملتٕوٖعل ازبأه الااحق االستىاالت اوقٍاعٗٛ ا اتدا

%أ يمتّا االستىاالت ا دتمطٛ 25ذٗ  جاٞت االستىاالت الورالٌٗٛ يف ا  يعٛ ارٔن حٍاعٛ 

 ٜ ا  يعٛ الثالثٛ متاسمت ٌاب االستىاالت الوا عٗٛ ٔ%أ 22الورالٌٗٛ ٔالوا عٗٛ حٍاعٛ  حل

  % لان وٍّىا5ٔالتدٕٖعٗٛ حٍاعٛ 

 (02جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ رِاا  احملتٕٝ  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 أِاا  الت  ٖاات

 ارِاا  ٍراال التدفٗا التٕجْٗ اوخعار التامٗٛ اجملىٕع

 التا ارات 02 5 05 1 1 29

الٍاعٛ  22% 50% 22% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

اا  احملتٕٝ ضبن الاراسٛأ ذٗ  جاٞ التٕجْٗ فدفث  أِٖعل ازبأه الااحق 

جاٞ ٔ%أ 22جاٞ الٍرا  ٜ ا  يعٛ الثاٌٗٛ حٍاعٛ حٍٗىا %أ 22احملتٕٝ يا ارا حٍاعٛ  أِاا 

  %50حٍاعٛ التدفٗا  ٜ ا  يعٛ الثالثٛ 
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 (02جأه )

التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ الس ايٗحٗات يٕظٗجل ار    ٜ ع ض الرؽاٖا  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ 

 شعاٛ يٕٖ 

 اس ايٗحٗات يٕظٗجل ار    ٜ ع ض الرؽاٖا

ٖو ض  أخ ٝ اجملىٕع

الرؽٗٛ وع 

 يراٖي ذمٕه

ٖو ض الرؽٗٛ 

وع عاً يراٖي 

 ذمٕه

 االس ايٗحٗات  ظالذ٘ ووارض

 التا ارات 2 2 05 51 1 29

 الٍاعٛ ا ٠ٕٖٛ 5% 01% 21% 25% 1% 011%

ع ض الرؽاٖاأ ذٗ  جاٞ   ح يٕظٗجل ار    ٜ اس ايٗحٗات  ٖعل ازبأه الااحق

أ حٍٗىا جاٞ   ح الرؽاٖا %25حٍاعٛ  ٜ ا  يعٛ ارٔن الرؽاٖا وع يراٖي ذمٕه ور ذٛ لا 

% 01ذاي االدبآ ا وارض عمٜ ٌاعٛ ٔ %أ21ٛ حٍاعٛ بُٔ يراٖي ذمٕه لا  ٜ ا  يعٛ الثاٌٗ

% وَ  مجان احملتٕٝ ضبن 5وَ  مجان احملتٕٝأ حٍٗىا ذاي االدبآ اوظالذٜ عمٜ 

  الاراسٛ

 (02جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لم ٛ ا اتداوٛ  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 ل ٛ الت  ٖاات

 الم ٛ ع حٗٛ  عر٘ ع حٗٛ عاوٗٛ مٗ ٖٛاظب طبتمطٛ أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 55 5 5 1 0 29

الٍاعٛ  20% 2% 50% 1% 2% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

ٖعل ازبأه الااحق الم ٛ ا اتداوٛ  ٜ فتاحٛ الت  ٖااتأ ذٗ  ذايت الو حٗٛ 

ي %أ س50%أ يمتّا االظبمٗ ٖٛ  ٜ ا  يعٛ الثاٌٗٛ حٍاعٛ 20الععرٜ عمٜ ا  يعٛ ارٔن حٍاعٛ 

 %أ ٔأخ ا  جاٞ استدااً التوع اتى 2الواوٗٛ ا ع ٖٛ  ٜ ا  يعٛ الثالثٛ حٍاعٛ 

 % وَ  مجان احملتٕٝ ضبن الاراسٛ 2حٍاعٛ 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 (05جأه )

 التا ارات ٔالٍاب ا ٠ٕٖٛ لمٍطاق ازب  ايف لمت  ٖاات  ٜ ذااب ٔاٟن مجاه عمٜ شعاٛ يٕٖ 

 الٍطاق ازب  ايف

 الٍطاق ضبم٘  قمٗىٜ بٔل٘ بطبتم أخ ٝ اجملىٕع

 التا ارات 52 5 2 1 1 29

الٍاعٛ  22% 50% 02% 1% 1% 011%

 ا ٠ٕٖٛ

ٖعل ازبأه الااحق الٍطاق ازب  ايف لمت  ٖاات ضبن الاراسٛأ ٔ ٜ ذل جاٞت 

 اّل أُ ذؽٕرا  و س ا  جاٞ لعاحل %أ22حٍاعٛ الرؽاٖا احملمٗٛ ا ع ٖٛ  ٜ ا  يعٛ ارٔن 

ىا ٖتومق حالرؽاٖا  ٗ سٗىا ال %50 ٜ ا  يعٛ الثاٌٗٛ حٍاعٛ قمٗى٘ ٔالأل٘ الٍطاق او

اوقتعابٖٛ ٔالتٜ ٖإُ لا اٌوااسات عا ٗٛ س س  حالؽ ٔرٚ  ٜ احملٗب احملم٘ ا ع ٝأ 

 % 02ٔأخ ا أ جاٞ الٍطاق ازب  ايف الأن ذاؼ ا   ٜ احملتٕٝ ضبن الاراسٛ حٍاعٛ 

 

ت النخبة اإللكرتونية املصرية على شبكة تويرت:لتحليل حسابا النتائج العامة - ث
، ذٗ  ػبب أال ٖرًٕ يٕٖ  عمٜ  ا ٚ ،التأَٖ ا ع مل ى  

ذ  ا أ ٔنيل  لإلجاحٛ عمٜ س اه ،وانيا ؼباث  521ٖتواٝ عاب ذ ٔ  الت  ٖاٚ الٕاذاٚ 

اآلُ، ٔوَ ٍِا افتاب يٕٖ  قٗىتْ اشبىٖٛأ سٕاٞ وَ ذٗ  فٌْٕ وٍعٛ خىٖٛ 

لمى ساات العرعٗٛأ أٔ وَ خاله  عابٚ وصارفٛ ارخعار وَ ِقعن ا اتداولأ ِ ٓ 

الا عٛ ٔاآلٌٗٛ   ؼت ٌعاّا عمٜ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ عمٜ شعاٛ يٕٖ أ ٖ فا ِ ا وا 

، حرٕلْ  ُ س عٛ س  ا ومٕوٛأ ذباث عٍْ الاٗاس٘ الع ٌاٜ ،

ارساس٘ حالٍاعٛ  ن الاٗاسٜ الوىن ٔ ق  ٔ احوّا الا ٖع ال ٔاهأ ػبوالُ اليمل

اس ايٗحٗٛ ،ا اٝ الرع ، أٝ أُ الاٗاسٜأ ال ارق  ٜ ووازبٛ الرؽاٖا وَ جّٛأ ٔيف في 

ا ومٕوات التٜ يتا ق عمٜ ا ٕا ٍل وَ جّٛ أخ ٝأ سٗحا ٌعاْ وؽط ا  ن ارباني 

ٔ المراق ح فب وٕاقجل قا ال يإُ ظاٟعٛ متاوا  حّا  ذح  وااُ لْ  ٜ ِ ا العؽاٞ أ

( 5115أ ،ال ٌا، )
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وَ ذٗ  ٌٕع الرؽاٖا اجملتىوٗٛأ جاٞ ذؽٕر الرؽاٖا الاٗاسٗٛ ِٕ ارعم٘ حل  

يواظي االِتىاً الاٗاس٘  ن طبتمجل الرؽاٖا اجملتىوٗٛ عمٜ شعاٛ يٕٖ أ ٔمياَ يعا  

 و  ٛ وَ وٕاقع التٕاظن االجتىاع٘ قا قاوت وٗ ٚ ٌاعٗٛ لأل  اب ال َٖ ميتمإُ اأُ 

ٖٔتعق ِ ا وع وا أٔربيْ براسٛ )يراقبأ  ا صارفٛ يف يعاعالت اجملاه الوا  ازباٖاأ

( وَ أُ ،يٕٖ ، أظعإل ،وٍعٛ سٗاسٗٛ،؛ ذٗ  لالعا وا يث  ا ٕاقجل التٜ ٖأٌّا 5102

الاٗاسُٕٗ عمٜ ِ ا ا ٕقع الاحاالتأ حل الاٗاسٗل أٌعاّيأ أٔ حل ا ٕا ٍل ا ٍراىل 

ٞايّي الاٗاسٗٛأ  ني ياع٘ ي  ٖاٚ ٔاذاٚ وَ أذا الاٗاسٗل أذٗاٌاأ لتث  سحاال أ  ٜ ٔال

ِا ا ظار  ون ،ل ملب، و اب ا  لعون ، أعمَ، أٔ ،ظ ح، ٔل ِا وَ ار واه نيات الاالالت 

اوخعارٖٛ التٜ اعتابت العرا ٛ استدااوّا 

ٛأ فاُ ٍِاك وَ ذٗ  ار   ا اتداوٛ  ٜ ووازبٛ قؽاٖا احملتٕٝ ضبن الاراس 

 ٜ استدااً ار   ا دتمعٛأ  اّل أٌْ ػبار اوشارٚ  ن اريعاع ذاملٚ االسترطاب  ٜ  يٍٕع

الرؽاٖا الاٗاسٗٛ عمٜ ٔجْ اشبعٕػأ ٔرظات حوض الاراسات عالقٛ   بٖٛ حل ٌاب 

 امىا اريعوت ٌاب اوعحاب شاَّن نيل  اوعحاب حالت  ٖاٚى ا ٍصٕر ٔذاٚ االسترطاب؛ 

ُِّٔ أٔ اُ َ  ِّبأ قٕٚوٍطرٛ استرط ى اب وّىٛ قا ٖ يب عٍّا فاب ٌعٕني رو ٙأ ميٍإل اُ َا

ٔظمت عمٜ ِ ا أ لا يدس ِا العالغ يف يٕجْٗ ال أٙ اتىاٚ وَ الٕسٗمٛ اوعالوٗٛو سمطٛ

الٍرٕ أِىٗٛ ار اار ٔاآلراٞ ٔا ٕاقجل الاارٖٛأ يف وٍ ٕوٛ شعاات التٕاظن 

ال ٙ ُيِرِاُسْأ حع   الٍ   عَ جٕبٚ وؽاوٍّٗا االجتىاع٘أ ُيراس حباٚ االسترطاب 

ٔاٌؽعا ّا المااٌ٘ ٔارخالق٘ 

وَ ذٗ  اس ايٗحٗات عع ض الرؽعاٖاأ جعاٞ  ع ح الرؽعاٖا بُٔ يرعاٖي ذمعٕه لعا          

ارفثعع  ذؽععٕرا   ععٜ احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛأ ٔػبععاب ِعع ا اوشععااه اشبععاػ مباعع٠ٕلٗٛ        

رأٌععْأ ٔ ععٜ ِعع ا الاععٗاق يصعع  براسععٛ    الٍدعععٛى ا اععتداول حترععاٖي ذمععٕه ٔحععااٟن  ععا ٍٖت  

ِىعا  وَ خعاله ٔسعاٟن اوععالًأ    االيعاه الاٗاس٘  ّىا(  ن أو َٖ أٌتح0992أ )

هالصدعٍٛ ٔا اع ذٛأ  الصدععٍٛ وؽع ٚ رٌّعا دبوعن ووازبعٛ الرؽعاٖا الاٗاسعٗٛ و يعطعٛ          

اع ذٛ  حالصدغأ وا ػبون الع اع الاٗاسٜ قاٟىا حل أ ع ابأ ٔلعٗ  حعل سٗاسعات  أوعا ا      

 ّٜ ال يتعٗإل  ّعي الرؽعاٖا الاٗاسعٗٛأ حعن يرعاوّا حصعان سعطرٜأ ذٗع  ال مععٛ سعتإُ            

لإلسارٚ ٔا ٕاقجل الاراوٗٛ  التٜ يعر  عٍّا ٔساٟن اوعالً 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

وععَ ذٗعع  ادبععآ ار عع أ جععاٞ االدبععآ الاععميب وتعٕقععا  عمععٜ االدبععآ اوػبععاح٘  ععٜ      

    ٝ العع ٝ   ؼععتْ التطععٕرات   احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛأ ٔمياععَ يعاعع  نيلعع  يف ؼععٕٞ الترععا

الترٍٗٛ ِٕٔ الا عٛأ أٔ الصوٕر حدٌٍا ٌوٗض  ٜ عا  ُيٍرعن فعنمل أذااسعْ وعاشع ٚأ فىعا لعٕ       

أٌْ لاٝ فن ٔاذا ومٍلا وا ٔلٗات عا ٗٛ ومرملعٛأ ممعا ؽبععض وعَ الٕقعت ا طمعٕب لمعتعا         

( 5102ٔالوىن )يراقبأ 

عاات يوعععابت وععععابر احملتعععٕٝ ضبعععن الاراسعععٛأ ٔعمعععٜ الععع لي وعععَ فعععُٕ الصععع    

اوجتىاعٗٛ  ٜ صبىمّا وٍعات يوع  ععَ الع أٝ ٔ  ظعٛ لمتعاععن وعع ارذعااث ازبارٖعٛ  عٜ         

اجملتىعأ  اّل أُ ذؽٕرا  حاريا  جاٞ لعاحل  عابٚ وصارفٛ ارخعار سٕاٞ وع التومٗعق عمّٗعا أٔ   

حأُ التومٗق عمّٗاأ ٖٔوامل ِ ا أذا أِي وا ٖتىٗ  حْ وٕقعع يعٕٖ ه اسبؽعٕر ا اثعجل لمدعىأ      

تومٗق عمْٗ وَ ِقعن ا ا٠ٕلل اسبإوٗل أٔ الاٗاسٗل مما ػبومْ أفث  يعدس ا ٔ اعمٗعٛ   ٔال

 ٜ عىمٗٛ التوع٠ٛ الاٗاسٗٛ 

الت  ٖعاات وعا حعل     أِعاا  احملتعٕٝ ضبعن الاراسعٛأ  رعا يٍٕععت       أِاا وَ ذٗ   

 التٕجْٗ ٔالٍرا ٔالتدفٗاأ ٔلونمل أِي وا مياَ رظآ  ٜ ِ ا الاٗاق ِٕ يدبٖعٛ الت  ٖعاات  

ٔظاٟعّا التٜ ّٖا   لّٗا الاايب بُٔ ،ٔسٗب،  عالوعٜ فاٌعت لعْ سعمطٛ العتراي سعاحرا       

 ععٜ ،او ععار، العع ٝ ؽبعع د حععْ اشبععىى العع أٝ  ن ازبىّععٕر ٔوععَ سععيمل ،الععا ى الٕظٗعععٛ، التععٜ      

عععى االيعععاه الاٗاسعع٘  شععااه وععَ أُ أٔربيععْ حوععض الاراسععات  ٖ بّٖععاأ ٖٕؼملععإل ِعع ا وععا  

وعا ٖاعُٕ لعا وععابر رٟٗاعٗٛأ       -ععابٚ  -َ  ٜ أُ ارخعاراىٔساٟن اوعالً الترمٗاٖٛ ٖ

حٍٗىععا ياععوٜ ٔسععاٟن اوعععالً  ن  ظّععار قععٕٚ يدس ِععا عععى العع عي حدٌّععا وععَ أٔجععات اسبععاث    

ِا اأ فاُ عمٜ الاٗاسٜ االلت اً حرٕاععا ٔسعاٟن اوععالً ٔ اّل    الاٗاسٜ ٔ ق ش ٔ ّاأ 

ٗععٛ ٔوعععا يتٗرععْ حٍٗتّعععا   لاعععَأ وععع ظّععٕر الصععععاات اوجتىاع  أ ُأقعععٜ وععَ باٟععع ٚ الؽععٕٞ   

نيل  يف جون الوالقات حعل   أسّيالٗامٗٛ وَ يعاعن ٖاىإل حا ٍاقصٛ عمٜ قاعاٚ وتاأٖٛأ 

أفث  ق حا   اتداولالٍدعٛ ٔا 

لم ٛ اوظبمٗ ٖٛ ؼىَ احملتعٕٝ   ا وَ ذٗ  الم ٛ ا اتداوٛأ رظات الاراسٛ ذؽٕر 

  ا ػب ٙ  ات اوجتىاعٗٛعاعى الص ؼباث وَ يعاعنحاعتعار أُ فن وا ضبن الاراسٛأ ٔ

حٕاسععععطٛ الم ععععٛ حٕظعععععّا العؽععععاٞ الٍىععععٕنيج٘ ا ٍاسععععب لتدسععععٗ   اعععع  يٕاظععععم٘ قٕاوععععْ 

، رُ لععععا وععععَ ،الطٕاعٗععععٛ، وععععا ٖاععععىإل حعععععٍاعٛ الٕؼععععٕح      ى ايٗععععٛ،ال

ٔالتصٕٖضأ ٔ ٌتعاد التٕا عق ٔاالخعتال أ ٔممارسعٛ االعع ا  ٔاالسعتعوابأ ٔذبرٗعق اوظّعار         
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(؛  عععإُ نيلععع  ٖطععع ح سععع اال  ذعععٕه ارسععععاب الاا وعععٛ لماتاحعععٛ   5102)اسبٗعععارٝأ ٔاوخععععاٞ 

ظبمٗ ٖععٛ زبىّععٕر لالعععْ ارعععي وععَ وترععاسٜ الم ععٛ الو حٗععٛ؟ ٔوععا ِعع٘ العععٕرٚ التععٜ ٖ ٖععا     حاو

ظاذب اسبااب يإٖرّا عَ نيايْأ وعابرٓأ و جوٗايْ الثرا ٗٛ؟

 النتائج العامة املقارنة بني شبكتى فيس بوك وتويرت:
أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ  رظا ٔذبمٗن  ٓ الاراسٛ  نسوت ِ

شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛأ ٔقا يٕظمت الاراسٛ  ٜ ؼٕٞ التااؤالت 

ُٔؼوت  ن صبىٕعٛ وَ الٍتاٟخ ا رارٌٛ حل وؽىُٕ خطاب الٍدب اولا ٌٔٗٛ عمٜ  التٜ 

 مدٗعّا  ٗىا ٖمٜهفٍن وَ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  مياَ ي

 اعن  ع ب ِعٕ    يرًٕ الصعاات اوجتىاعٗٛ عمعٜ  اع ٚ ،التى فع  ذعٕه الع ات،؛       

و فعع  ح ايععْأ  ععٜ اسععترعالْ لمىومٕوععات ٔ عععابٚ ي يٗعّععا سععي يرععاميّا  ن مجّععٕر ا تععاحولأ  

يومٗعق( ِعٜ ضبألعٛ  عٍإل الع ات       –حدلٕاٌّا ٔقٕالعّا ا دتمعٛ )وٍصٕرىي  ٖاٚ  ٍِاأ  الاتاحٛ

ل ا جاٞ ضبتعٕٝ الٍدععٛ اولا ٌٔٗعٛ ا عع ٖٛ عمعٜ      ذؽٕرا   ا ٖا  ٔسٕسٕٗلٕجٗاأ الع بٖٛ 

شعععاتٜ  ععٗ  حععٕك ٔيععٕٖ   ععٜ صبىمععْ ٍٖتىععٜ  ن وعّععًٕ ،التوع ٖععٛ،؛ ذٗعع  ٖاععُٕ الععا   

ارساسٜ لاايب احملتٕٝ التوع  عَ دراْٟ ٔأ اارٓ دبآ ارذااث ٔالرؽاٖا وعَ ذٕلعْأ أٔ   

ٗٛ التوع  عَ نيايْ ٔوصاع ٓ الصدع

يتٗإل شعاتا  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  صبىٕعٛ وَ أسالٗب التٕاظن حل ظاذب اسباعاب   

ٔوتاحوْٗأ وٍّا التومٗعق ٔاوعحعاب ٔ ععابٚ ا صعارفٛأ ممعا ٖتعٗإل أشعااال  يٕاظعمٗٛ طبتمععٛ          

حععل الٍدعععٛ ٔازبىّععٕر   ياععَ وتاذععٛ وععَ قعععنأ ممععا ٖاععتم ً قععارٚ أفععى وععَ الٍدعععٛ             

ٕارأ ٔقعا رظعات الاراسعٛ أٌعْ فمىعا أحعاٝ الاايعبى        اولا ٌٔٗٛ عمٜ  بارٚ الٍراط ٔاسب

ظاذب اسبااب وّارات ٌراشٗٛ أعمٜ ٔو ٌٔٛ  ٜ االٌعتاح عمٜ طبتمجل اآلراٞأ فمىا فعاُ  

ّٞ ٔ اعمٗٛ  الٍراط أفث  س ا

 ععٜ سععٗاق ٌٕعٗععٛ الرؽععاٖا ا ط ٔذععٛ عمععٜ شعععاتٜ  ععٗ  حععٕك ٔيععٕٖ ؛ رظععات          

ٗ  حعٕك وتٍٕععٛ  عٜ وٕؼعٕعايّاأ جعاٞ      الارسٛ أٌعْ حٍٗىعا جعاٞت الرؽعاٖا اجملتىوٗعٛ عمعٜ  ع       

أفث  وَ ٌعجل احملتٕٝ وّتىا  حالصدُ الاٗاس٘ ذع ا  عمٜ يعٕٖ أ ذٗع  ظّع ت الرؽعاٖا     

% وَ  مجان الرؽاٖا التٜ مت   ذّا عى يٕٖ أ حٍٗىا فعاُ ٍِعاك   25الاٗاسٗٛ مبا ٌاعتْ 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

         ٔ اجّعٛ  عٗ    يٍٕع ٌايب حعل اجملعاالت اجملتىوٗعٛ ا دتمععٛ عمعٜ شععاٛ  عٗ  حعٕكأ  حعاٞت 

حعٕك فاٌواععاس لاععن االِتىاوععات اجملتىوٗععٛأ حٍٗىععا حععاا يععٕٖ  فىٗععااُ ٌرععاط سٗاسعع٘  

ٖديٜ عمٜ ِاوصْ االِتىاً حاوجتىاعٜ ٔالاٍٖٜ ٔالثرايف 

أخ ت شعاٛ يٕٖ   احوا  سٗاسٗا   ٜ ألمب وع بات عٍٗٛ الاراسعٛأ حٍٗىعا أخع ت     

 ععٜ ؼععٕٞ االعتعععارات   شعععاٛ  ععٗ  حععٕك  احوععا  اجتىاعٗععا أفثعع أ ٔمياععَ يعاعع  نيلعع        

اشباظعععٛ حاثا عععٛ التٕاجعععا الاٗاسعععٜ ٔاوخععععارٝ عمعععٜ شععععاٛ يعععٕٖ أ  وعععابٚ  وعععا ٖصعععارك 

الاٗاسُٕٗ دراّٟي ٔيع ؼبايّي عمٜ شعاٛ يٕٖ  حعٕرٚ أفى وَ  ٗ  حعٕكأ ممعا ٖاعّي    

ّٞ عمعٜ الواع  وعَ  عٗ  حعٕكأ           ٜ يعوٗن الٍراشات الاٗاسٗٛ ٔجومّا أفثع  ذؽعٕرا  ٔسع ا

ٕٓ عبٕ االِتىاً حالرؽاٖا اوجتىاعٗٛ أفث  ال ٝ ٖتحْ واتداو

 -اوعحعاب   -يىي دلٗات التعاعمٗٛ عمٜ شععاٛ  عٗ  حعٕك وعَ خعاله )التومٗعق        

 عابٚ ا صارفٛ(أ حٍٗىا ميتاي يٕٖ  خباظٗٛ ،اوشارٚ  ن ذااب شدغ دخع ، عٍعا التومٗعق    

 ع ا  الٍرعاط   وع ظّٕرٓ عمٜ الععرٛ ال ٟٗاعٗٛ ممعا ٖوع ي وعَ جوعن الٍرعاط ،باٟ ٖعا، حعل أ        

ٔا ّتىل حْأ عمٜ الواع  وعَ شععاٛ  عٗ  حعٕكأ ذٗع  ٖدخع  الٍرعاط عمّٗعا وعَ خعاله            

التومٗق ٔ عابٚ ال ب شاال  ،رأسٗا ، مما ٍٖوا  عمٜ  عٗوٛ الٍراط ٌٔتاٟحْ 

ف ل أ رظات الاراسعٛ يععاملر ،الع أٝ الصدععٜ، وععابر احملتعٕٝ  عٜ شععاٛ          

ر أخعع ٝ عمععٜ شعععاٛ يععٕٖ أ أح يِععا  ععٗ  حععٕكأ حٍٗىععا فععاُ ٍِععاك ذؽععٕر ومرععٕظ  عععاب

، عابٚ وصارفٛ ارخعار ٔالت  ٖاات ارخ ٝ، 

ح ي ذؽٕر ٔاسع ٔومرٕظ  صارفٛ ارخعار ٔا راالت وَ وعابر وتٍٕععٛ ، ذؽعٕر    

ا ععابر ارجٍعٗععٛ حم تّععا ارظععمٗٛ، عمععٜ شعععاٛ يععٕٖ أ ممععا ٖوٍععٜ ورععارٚ عمععٜ اال ععالع عمععٜ       

حم تّا ارظمٗٛ ٔسٗاقايّا اوجتىاعٗٛ ٔالاٗاسٗٛ التحارب الوا ٗٛ ٔالٍراشات الألٗٛ 

حٍٗىا يتٗإل شعاٛ  ٗ  حعٕك ععابا  ال ٌّاٟٗعا وعَ ارذع   لاتاحعٛ ا ٍصعٕرأ ٖمتع ً          

ذ    رعبأ ممعا فعاُ لعْ يعدس  ٔاؼعإل عمعٜ ووازبعٛ الرؽعاٖا العٕاربٚ  عٜ             521يٕٖ  حواب 

اجملتىوٗعٛ أفثع    ضبتٕٝ الاراسٛأ  عٍٗىا جعاٞت ا وازبعٛ عمعٜ شععاٛ  عٗ  حعٕك لمرؽعاٖا        

يٕسوا  ٔيٍٕعا   ٜ ضباجحايّاأ أخ ت ووازبٛ الرؽعاٖا اجملتىوٗعٛ عمعٜ شععاٛ يعٕٖ   احوعا        

 خعارٖا أ ورتؽعا أ مما فاُ لْ أس   ٜ اريععاع ذعاملٚ االسعترطاب عمعٜ شععاٛ يعٕٖ  أفثع         

وٍْ عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕك 
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تداوٜ  عٗ   رظات الاراسٛ يٍٕعا   ٜ الرؽاٖا التٜ ذ ٗت حاِتىاً عاً حعل واع   

حععٕكأ ذٗعع  يٍٕعععت الرؽععاٖا التععٜ مت ووازبتّععا وععَ وععع بات عٍٗععٛ الٍدعععٛ اولا ٌٔٗععٛ           

ا ع ٖٛ عمٜ شعاٛ  ٗ  حٕكأ حٍٗىا ح ي الاث  وَ الرؽاٖا ا صع فٛ حعل عٍٗعٛ الٍدععٛ     

ذب ٖع  سعو  ظع       –اولا ٌٔٗٛ ا عع ٖٛ عمعٜ يعٕٖ  وثعن ،أيوعٛ ج ٖ يعٜ يع اُ ٔظعٍا           

الرط ٖٛ،؛ ٔمياَ يعا  نيل  وَ يأٖعٛ   –الوالقات ا ع ٖٛ  –اً الأالر ازبٍْٗ ا ع ٝ أو

يرٍٗٛ وتومرعٛ خبٕاريوٗعات شععاٛ  عٗ  حعٕكأ ٔالتعٜ يعتراي  عٜ ععاب ٔ عٗوعٛ ا ٍصعٕرات            

التٜ ي ّ  عمٜ الععرٛ ال ٟٗاٗٛأ عمٜ الوا  وَ شعاٛ يٕٖ  ذٗ  يؽعع ي يٗععا  ٖٕوٗعا     

ٛ  وَ  قعن واتداوٜ يٕٖ   ٜ الألٛ الٕاذاٚأ مما ٖاعّي  رعمٜ ،الاشتاجاتى الٕسي، وتاحو

 ٜ ،يٕذٗا االِتىاوات، عبٕ قؽاٖا حوٍّٗا 

جععاٞت الواوٗععٛ ا ععع ٖٛ الم ععٛ ارفثعع  اسععتدااوا   ععٜ احملتععٕٝ ضبععن الاراسععٛ  ععٜ      

شعععاتٜ  ععٗ  حععٕك ٔيععٕٖ  ممععا ؼبىععن باللععٛ ذععٕه يعؽععٗالت ازبىّععٕر ٔالٍدعععٛ ذععٕه الم ععٛ  

وٗٛأ  ال أٌْ ٖمرظ استدااً الم عٛ االظبمٗ ٖعٛ  عٜ فتاحعٛ احملتعٕٝ      ا تاألٛ  ٜ الص٠ُٕ اجملتى

 ٜ يٕٖ  حعٕرٚ ال تٛأ سٕاٞ  ٜ فتاحٛ ال أٝ الصدعٜ حاالظبمٗ ٖٛ أٔ  عابٚ ي  ٖا وراالت 

ٔأخعععار وعععَ وععععابرِا ارظعععمٗٛ حاالظبمٗ ٖعععٛ ممعععا ؼبىعععن بالالت ٔياعععاؤالت ذعععٕه ا ععععابر  

ٔا اتٕٝ ،الطعر٘ى ا و يف، عمْٗ   ا  جوٗٛ لمٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ عمٜ يٕٖ أ

وَ ذٗ  الٍطعاق ازب  ا عٜ لمرؽعاٖا ا ط ٔذعٛأ لمعب عمعٜ ضبتعٕٝ شععاٛ  عٗ            

حٕك االِتىاً حالٍطق احملمٜ ا ع ٝأ ٔحعٕرٚ أقعن الٍطعاق اوقمٗىعٜ الو حعٜأ حٍٗىعا اوتعات       

 احطعٛ  وااذٛ الٍطاق ازب  ا ٜ عمٜ شععاٛ يعٕٖ   ن االِتىعاً حالرؽعاٖا الألٗعٛ سعٕاٞ ا       

وععع الرؽععاٖا الااخمٗععٛ ا ععع ٖٛأ أٔ وععا ِععٕ شععدُ خععارجٜ حبععت فاالٌتداحععات ارو ٖاٗععٛ      

ٔاريوات اوقتعابٖٛ  ٜ حوض الأه ارٔرٔحٗٛ  

وَ ذٗ  االختال  حل ذااحات ال فٕر ٔاوٌاث ضبن الاراسٛأ رظعات العاذثعٛ    

ا الاٗاسعٗٛأ حعل   أٌْ   ٖاَ ٍِاك اختال  ٌٕعٜ  ٜ الرؽاٖا ا ط ٔذعٛأ السعٗىا الرؽعاٖ   

ذاععاحات العع فٕر ٔاوٌععاثأ حاوؼععا ٛ  ن متاسععن ل ععٛ اشبطععاب ا اععتداوٛ  ععٜ  عع ح يمعع       

ٛ    –الرؽاٖا ٔالٍرعاط ذٕلعاأ ممعا ٖواع  ومىرعا  وّىعا         ذعٕه أٔلٕٖعٛ    - عٜ ذعأب الاراسع

التدس  ارٖاٖٕلٕجٜىا  جوٜ عمٜ ضبتٕٝ اسبااحات الٍإٖٛأ  ٜ وراحن ازبٍارىالٍٕع 
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

 صيات الدراسة: مقرتحات وتو
  ٜ ؼٕٞ وا يٕظمت  لْٗ ٌتاٟخ الاراسٛأ ير ح العاذثٛ ٔيٕظٜ مبا ٖمٜه

يٕسٗع باٟ ٚ العرٕث الاٗعٗٛ ٔالتٜ ياتّا  ذبمٗن وؽاول الصعاات  

اوجتىاعٗٛ حصان عاًأ ٔالٕقٕ  عمٜ أح ي والوإل اشبطاب حّاأ ٔأ   ووازبٛ طبتمجل 

أِىٗٛ يم  الصعاات لٗ  عمٜ ا اتٕٝ  الرؽاٖا اجملتىوٗٛ عمٜ وٍعايّاأ ذٗ  يت اٖا

الاٗاسٜ  رابأ ٔ  ا عمٜ ا اتٕٖات العا ٖٛ ٔاوجتىاعٗٛ أٖؽا أ حاوؼا ٛ  ن يطٕٖ  

وٍاِخ ٔ انيد الترمٗن اشباظٛ حالصعاات اوجتىاعٗٛ ٔالتٜ وَ شدٌّا التٕظن  ن ٌتاٟخ 

أفث  بقٛ 

الٍعملٛه  ٗ  حٕك اِتىت ِ ٓ الاراسٛ حترمٗن وؽاول الصعاات اوجتىاعٗٛ  

ٔيٕٖ أ  ٗىا يٕظ٘ الاراسٛ حاالِتىاً حترمٗن وؽاول الصعاات اوجتىاعٗٛ التٜ يوتىا 

عمٜ العٕرٚ حصان أساسٜ  ٜ ظٍاعٛ ضبتٕاِاأ  ا لا وَ أحواب  جتىاعٗٛ حوٗاٚ ا اٝ 

االِتىاً ح ظا والوإل ٔيطعٕرات ،الٍدععٛ اولا ٌٔٗعٛ، أٔ وعا ُٖوع   حعع،ا  س َٖ ى       

،؛ ذٗ  أُ ٍِاك ا  ابا  ومرٕظا   ٜ يٍعاوٜ يمع  ال عاِ ٚ ٔ ايبٖعاب الراععاٚ      

ازبىاِ ٖععععٛ لععععيأ حاوؼععععا ٛ  ن االِتىععععاً ح ظععععا يععععدس ات يمعععع  الٍدععععب عمععععٜ مجّععععٕر   

ا اتداولأ ال سٗىا عمٜ ا اتٕبٝ اوبرافٜ ٔالامٕفٜ 

ٛ ظععٍاعٛ  سعع اٞ وؽععاول الصعععاات اوجتىاعٗععٛ وععَ خععاله يٖععابٚ الععٕعٜ حدِىٗعع        

احملتٕٝ عى يم  الصعاات ٔفٌّٕا وٍعملات يثرٗجل ٔي ٗ   جتىاعٜ ٔسٗاس٘ 

يص  ا  ش ات الوا ٗٛ  ن يٍاوٜ االستثىار بٔلٗا   عٜ صبعاه ا ومٕوعاتأ ذٗع  ٖوعامل       

ِ ا اجملاه وَ أح ي أٔجْ استثىار رأس ا اه اوٌاعاٌٜ ٔاوجتىعاعٜأ ممعا ٖتطمعب و ٖعا وعَ       

اعٗعععٛ لمٍدعععب االلا ٌٔٗعععٛ ا عععع ٖٛأ ٔيعملّٗعععا وعععَ خعععاله ال٠ٗعععات   التعوٗعععن لعععألبٔار اوجتى

ارفابميٗٛ وَ أجن يطٕٖ  وّارايّي ا و  ٗٛ  ٜ صبعاه ظعٍاعٛ احملتعٕٝأ ٔيرعاٖي وؽعاول      

رباً الٕعٜ اجملتىوٜ الواً 

ملاع الرعععع ار  ن يمعععع  اسباععععاحات         ؼعععع ٔرٚ الٍ عععع  حوععععل االعتعععععار وععععَ ِقعععععن ظعععع

وٍّعععا  عععٜ بععععي قؽعععاٖا التٍىٗعععٛ  عععٜ   عععار وعععَ ا اععع٠ٕلٗٛ      اوجتىاعٗعععٛ ا ععع س ٚ ٔاالسعععتعابٚ 

اوجتىاعٗٛ ٔالٕ ٍٗٛ  
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 ملراجعا

ٛ     أ،وٕاقع التٕاظن االجتىاعٜ ٔ شاالٗٛ العؽعاٞ الوىعٕوٜ،   مح ٚ ِٕارٝأ -0  أصبمعٛ الومعًٕ اوٌاعاٌٗٛ ٔاالجتىاعٗع

 525 – 550(ه 5102الوص ُٔأ )الواب 

5- ،

، 

2-   ٝ أ 201الوععاب أ 22  اجملمععا الو حععٜ ا اععترعنصبمععٛ  أ،عععع  ال ٔواٌاععٗٛ اوعالوٗععٛ،  أ ععععااهلل العع َٖ اسبٗععار

 22-22 (ه5102)

ٕالت اجملتىوٗععٛ ٔالعععٕرٚ ال ٍِٗععٛ عععَ رجععن الصعع  ٛ  ععٜ اجملتىععع ا ععع ٝ ه براسععٛ    الترعع، ِععاٌٜ مخععٗ  ععععآأ -2

-599 ه(5102)أ 22وعع   اجملمعا   -صبمٛ فمٗعٛ اآلباب جباووعٛ الرعاِ ٚ     ٍٖاٖ ،أ ٥٢وٗااٌٗٛ لتااعٗات سٕرٚ 

252 

٘   ،بأب جعا مععٛأ  -2 لومععًٕ صبمععٛ ا ،أ شععاالٗات يععٕ ل وعععطمإل الصعععاات االجتىاعٗععٛ ال قىٗععٛ يف الٍاععق الو حعع

 2102-212 ه(5102)أ 20اوٌااٌٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ  الواب 

ٛ  ،الاعع ٔجٜأ   ا ىععٛ ٌعٗععن ضبىععا  -2  صبمععٛ ،أالعععرا ٛ اولا ٌٔٗععٛ ٔي يٗععب أٔلٕٖععات قؽععاٖا الصعععاب االجتىاعٗعع

 055-012 ه(5102)أ 02مبع   الواب  اآلباب يف الومى٘ العر 

يف التررٗرات الععرعٗٛ ٔالرععغ اوخعارٖعٛ ) الع أٙ     ووازبٛ الرؽاٖا اجملتىوٗٛ ،أ ضبىا ِاشي ضبىٕب ا ٕوٍٜ -2

   (5102)ارربُأ جاووٛ ال وٕكأ فمٗٛ اوعالًأ رسالٛ واجات  ل  وٍصٕرٚ ٔال ا ا ٕنيجل (،أ 

( 0992) ح ٔته و ف  براسات الٕذاٚ الو حٗٛأ  يّىٗض ا ثرعل ٔوادلٛ حٍاٞ الٍدعٛ ا ثرعٛأ لمُٕٗ ح ِاُ -5

ا  فع  الو حع٘ لألحبعاث    )الأذعٛه    يفأ ارٖاٖٕلٕج٘ ٔالصععاٜه يرا وعات ٔرِاٌعات   فىاه ععاالمطٗجلأ ا و -9

( 5105 ٔبراسٛ الاٗاسات

   

,  , (

 أٍٖعاٖ   ٕنيجععا،  52وع ئقأ ،قعٗي الٕاقعع اال  اؼع٘ ٔعععع  الرعٕٝ الٍاعىعٛ سعٕرٚ         عارٔق جوعع  عععا اسباعٗي     -00

مي اولا ٌٔع٘ ٔذبعاٖات الصعوٕب الو حٗعٛ ه     ا ع مت  الومىع٘ الاعاحع لمحىوٗعٛ الو حٗعٛ لتإٍلٕجٗعا ال حٗعٛ ) العتو        

( 5100)أ وع أ جاووٛ الراِ ٚأ صبتىوات التومي التعاعمٗٛ(

وعع مت  اوعععالً الو حععٜ ٔرِاٌععات  أضبىععا ععععاالِٕاب الوععالنأ التعاعع  االيعععال٘ لمرعع اك اوجتىععاع٘ الو حعع٘ -05

 552-510 (ه5102أ ) الت ٗ   ٜ ظن الترٕالت

ٛ ’’ المععاُأ  شع ٖجل برٖٔعض   -02 الرعاٟي حااليععاه يف الععرا ٛ ا عع ٖٛ ٔ ٌصعطاٞ اوٌ ٌعت لتعدس  اوععالً الععاٖن           رؤٖع

 (5100) أ52الواب أ وع -صبمٛ فمٗٛ اآلباب جباووٛ حٍّا  ‘‘عمٜ ياأه ا ومٕوات

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2002342940_Gwendelyn_S_Nisbett
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2113076034_Christina_Childs_DeWalt
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2113076034_Christina_Childs_DeWalt
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2113076034_Christina_Childs_DeWalt
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 أ   ووازبٛ الٍدعٛ اولا ٌٔٗٛ ا ع ٖٛ عمٜ شعاتٜ  ٗ  حٕك ٔيٕٖ  لمرؽاٖا اجملتىوٗٛ

ٛ  أثعٕرٚ، ال يف ٌ ٌتاو صعابال استدااً براسٛ ع ٖٛا  ثٕرٚٔال جتىاع٘اال الً،اوعأ شاف  طبتار عع  -02  صبمع

 252-220 ه(5105)أ 52الواب أ جاووٛ حٍّابابأ فمٗٛ اآل أاآلباب فمٗٛ

 552-510ػ   أالوالن -02

ٛ  أجتىاعٗٛ،اال و لٛال خط   ن تٕاظنال وَٛهجتىاعٗاال صعااتل،ا ذاابٝأ ٔلٗاٚ -02  ازب اٟع    -براسعات  صبمع

 20-20  ه(5102) أ22 الواب

 025-052 ػ ،اهٔااليع اوعالً لومًٕ اوحاتىٕلٕجٗٛ الٕؼوٗٛ، اسبٗارٝأ -02

 525 – 550 ػ إِٔارٝ -05

 2102-212 ػ جعا مٛأ -09

 شعععاات رٔاب لتٕاظععن براسععٛ ه الا اِٗععٛ خطععاب ٔياعع ٖ  االجتىععاعٜ التٕاظععن ،شعععاات  اععٗإلأ خالععا -51

 55-00  ه(5102) ارٔهأ الواب أا   ب – ٔاالٌااٌٗٛ االجتىاعٗٛ لمومًٕ ا   حٗٛ اجملمٛ أاالجتىاعٜ، التٕاظن

ٛ  ،الصععاات  أحمراسعي  ذعٗب -50 ٜ  جاٖعاٚ  أ عا   ٔيعمعٕر  اال  اؼعٗٛ  االجتىاعٗع  الععٗ   يف الععٕرٚ  ه ا وع    ٌتعاد   ع

 525-552 ه(5102) أ02 الواب أالاوٕبٖٛ- ٔااليعاه لالعالً الو حٗٛ اجملمٛ أوثال ، حٕك

ٛ  ه ا و  ععٛ  ٌتععاد يف االجتىععاع٘ التٕاظعن  شعععاات بٔر’’أذاععَ   اعٗععن أسعاوٛ  -55  وععَ عٍٗععٛ عمععٜ يطعٗرٗععٛ براسع

ً  اآلباب ذٕلٗات صبمٛ أ‘‘العٗاعٕك واتداو٘ ٛ  ٔالومعٕ ٛ  الإٖعت   - االجتىاعٗع  أ215  ال سعالٛ  أ22 اسبٕلٗع

  012-2  ه(5102)

  ٔ الو حٗععٛ قٍععاي٘ يف ا ععع ٖٛ الثععٕرٚ رذععااث اوخعارٖععٛ ا وازبععٛ’’ الطععٕخٜأ أمحععا ععععاالو ٖ  ع حعع٘ -52

 ي حٕٖععٛ براسععات أ‘‘اشبىٖععٛ ار عع  ذبمٗععن ٌ  ٖععٛ   ععار يف ارخعععار ٌصعع ات وععَ لوٍٗععٛ ذبمٗمٗععٛ براسععٛ الو حٗععٛ

 220 - 290  ه(5100) أ02 اجملما أوع  ٔ جتىاعٗٛ

 أالو حٗععٛ الٕذععاٚ براسععات و فعع  )حعع ٔته أالرععٗي ٔظععٍاعٛ الوععاً العع أٝ ٔيصععاٗن اوعععالً حمر ٖعع أ ععااولععْ -52

5102 )  

ٛ  أ  ’’ ععااهللأ  تر٘  ا ىٛ -52 ٛ  اٟٗٛالٍاع  الععرجل  يف ا ع أٚ  قؽعاٖا  ووازبع ٛ   أ‘‘ا عع ٖ ٘  العرع   صبمع  يف الومىع

 922-922 (ه5105) أ02 الواب أ2 اجملما أمبع  اآلباب

 

 ،  , 5119

 ,

,

, , , ه

http://languagelog.ldc.upenn.edu/myl/Monroe.pdf


 

 376 

 

, , ,  , ه

ُ  ذبمٗعن  الو ح٘ه الٕ َ  ٜ العؽاٟ٘ اوعالً ع ج٘أا  ٖاسل ظعاح -59 ٙ  الٍدعب  يف ٔالتعدس   لمىؽعىٕ ً  ٔالع أ  أالوعا

  ( 5102 أالو حٗٛ الٕذاٚ براسات و ف   )ح ٔته

ً  وع مت ه  أعىاه أازباٖا، الٕسٗب ل  وانيا يٕٖ  عى لعٍاُ يف الاٗاس٘ اويعاه ، يراقبأ وّٜ -21 ٘  اوععال  الو حع

  095-052 ه(5102) ألعٍاُ -لترٕالتا ظن يف الت ٗ  ٔرِاٌات
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 :هاالدراسة وأهميت موضوع 

تتصاٜد أ١ُٖٝ اإلعالّ يف ايعصس ايسأٖ َٜٛا بعد ّٜٛ، سٝح أصبح بٛضا٥ً٘ املدتًف١ 

ٚتًعب ايصشاف١  ،ايكٓٛات تأثريًا ٚأضسعٗا ٚصٛاًل ألنرب عدد ممهٔ َٔ اؾُاٖريأفطٌ

ات ٚاألسداخ ٚايتعًٝل عًٝٗا ع٢ً اختالف أمناطٗا ٚتٛدٗاتٗا دٚزًا ًَُٗا يف ْكٌ املعًَٛ

 ،ٚؼًًٝٗا ٚتفطريٖا، ال ضُٝا يف ايكطاٜا اجملتُع١ٝ األضاض١ٝ ٚيف َكدَتٗا قطاٜا ايت١ُٝٓ

 .1)ٚشاز٠ ايتعًِٝ((1) ٚتعد قط١ٝ ايتعًِٝ ٚاسد٠ َٔ ايكطاٜا ذات األٚي١ٜٛ يف فاٍ ايت١ُٝٓ

دتًف١ مبعاؾ١ ٚقد اٖتُت ايصشف ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ نإسد٣ ٚضا٥ٌ اإلعالّ امل

قطاٜا ايتعًِٝ بػهٌ عاّ ٚايتعًِٝ ايعايٞ بػهٌ خاص ٚاييت تجري اٖتُاّ اؾُٗٛز يف 

ٖٚٓاى َٔ ٜس٣ إٔ املكاز١ْ بني ايصشاف١ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ َسفٛض١ َٔ  ،ايتطٛز املعسيف

َٓطًل إٔ ايصشاف١ ايٛزق١ٝ صشاف١ باملع٢ٓ ايعًُٞ ٚايٛاقعٞ يًه١ًُ ٚإٔ ايصشاف١ 

١ْٝٚ فسد ٚض١ًٝ يًٓػس ٚمجع ايٓصٛص ٚاملكاالت ٚاألخباز ٚايصٛز ٚبػهٌ آيٞ اإليهرت

فسد َٔ ايتفاعٌ، أَا ايطسف اآلخس فري٣ إٔ ايصشاف١ اإليهرت١ْٝٚ َه١ًُ يدٚز 

 .(2)ايصشاف١ ايٛزق١ٝ ٚاملطبٛع١ ٚيٝظ ٖٓاى صساع 

 ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل تس٣ ايباسج١ إٔ ايصشاف١ اإليهرت١ْٝٚ تكّٛ بدٚز تهاًَٞ

يًصشاف١ ايٛزق١ٝ، ٚيهٌ َُٓٗا أ١ُٖٝ ٚدٚز يف املٓع١َٛ اإلعال١َٝ ال ٜٓفٞ ٚدٛد ٚدٚز 

 اآلخس.

ٚتطتُد ايدزاض١ أُٖٝتٗا َٔ أ١ُٖٝ ايتصاّ ايصشاف١ ػاٙ اجملتُع َٔ خالٍ ٚضع 

َعاٜري يًُٛضٛع١ٝ ٚايصدم يف تٓاٍٚ قطاٜا ٚأخباز ايتعًِٝ ايعايٞ، باإلضاف١ إىل إٔ اجملتُع 

 عالّ ٜٛانب خطط٘ اإلمنا١ٝ٥، ٚميهٔ بٝإ أ١ُٖٝ ايدزاض١ َٔ خالٍ اآلتٞ :عاد١ إىل إ

 للدراسة األهمية العلمية
  اْتٗت ْتا٥ر املطح ايرٟ أدست٘ ايباسج١ ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ إىل ْدز٠ ايدزاضات

اييت اٖتُت مبعاؾ١ ايصشاف١ يكطاٜا ايتعًِٝ  -ع٢ً سطب عًِ ايباسج١-

ايعايٞ يف ايطعٛد١ٜ بػهٌ خاص، األَس ايرٟ بػهٌ عاّ ٚقطاٜا ايتعًِٝ 

ٜهػف عٔ قصٛز ٚاضح يف تٓاٍٚ ٖرا املٛضٛع، ٜٚفسض َط٦ٛي١ٝ نبري٠ ع٢ً 

                                                           
املًو  اؿسَني ايػسٜفنيخادّ ، صدز أَس ًَهٞ َٔ 2015 ٜٓاٜس 29ٖـ املٛافل 1436زبٝع ثاْٞ  9يف  ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ايطعٛد١ٜ 1

.ٚشاز٠ ايتعًِٝيف ٚشاز٠ ٚاسد٠ باضِ  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝبدفٗا َع  ضًُإ

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2015
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

ايدزاض١ ايسا١ٖٓ يطد ٖرٙ ايفذ٠ٛ ايع١ًُٝ اييت ؼتاز إىل عدد نبري َٔ 

 ايدزاضات. 

   تطِٗ ٖرٙ ايدزاض١ مبا تكد١َ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات سٍٛ َعاؾ١ ايصشف

اإلعال١َٝ عا١َ ٚايطعٛد١ٜ ٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف إثسا٤ املهتب١ ايطعٛد١ٜ يكطا

 . خاص١

  املتٛقع إٔ تطاعد ٖرٙ ايدزاض١ باسجني آخسٜٔ يتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ بايتطبٝل َٔ

 .ع٢ً قطاٜا أخس٣ َٔ اجملتُع عرب ؼًٌٝ َطُٕٛ ٚضا٥ٌ إعالّ كتًف١

 للدراسة األهمية العملية
 ع٢ً ايدٚز اؿكٝكٞ ايرٟ تكّٛ ب٘ ايصشف ٖرٙ ايدزاض١ يف ايتعسف  قد تفٝد

ايٛزق١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ يف تػط١ٝ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚاملكاز١ْ بني ايٓتا٥ر يف 

 تٓاٍٚ ايصشف ايٛزق١ٝ يألخباز َكابٌ تٓاٚهلا َٔ قبٌ ايصشف االيهرت١ْٝٚ

  تطِٗ ٖرٙ ايدزاض١ يف اإلداب١ ع٢ً تطاؤٍ ز٥ٝطٞ يف اجملتُع ايطعٛدٟ ٖٚٛ " ٚقد

 َاذا قدَت ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ نإعالّ تُٟٓٛ يًُذتُع ؟

 تطاعد ايكا٥ُني ع٢ً  ، قداؿصٍٛ ع٢ً ْتا٥ر َطتُد٠ َٔ دزاض١ َطش١ٝ

َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايتعسف ع٢ً َطت٣ٛ تػط١ٝ ايصشف ايٛزق١ٝ 

ٚااليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، َٚطاعدتِٗ يف َعسف١ بعض ْكاط ايطعف 

.ايعالق١ املتبادي١ بني ايتعًِٝ ٚاإلعالّ ٚايك٠ٛ يف

 َػه١ً ايدزاض١

َٔ خالٍ َا مت االطالع عًٝ٘ َٔ دزاضات ضابك١، باالضاف١ إىل ايدزاض١ االضتطالع١ٝ 

إٔ َعاؾ١ ايصشف يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت أدستٗا ايباسج١ عٔ َٛضٛع ايدزاض١، ٜتطح 

بٞ، ٚإٔ لاح ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ يف اجملتُع قد تأخر عد٠ اػاٖات َٓٗا َا ٖٛ ضًيب أٚ إجيا

ٜعتُد ع٢ً ايعالق١ اجملتُع١ٝ ايط١ًُٝ بني ايصشف ٚاؾاَعات ٚتكدِٜ َعاؾ١ تتطِ 

 باملصداق١ٝ ٚاؿٝاد ٚاملٛضٛع١ٝ، َٚطاعد٠ ايكازئ ع٢ً ايٛعٞ اؿكٝكٞ بكطاٜا فتُع٘.

ًِٝ ايعايٞ قطاٜا ايتعتتشدد َػه١ً ايدزاض١ يف زصد ٚؼًٌٝ ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل 

َتُج١ً يف ع١ٓٝ ايدزاض١ )  ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚايصشف ايطعٛد١ٜ اي١َٝٛٝ اييت عاؾتٗا

ٚ صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ ( يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً َطت٣ٛ  ايٛزق١ٝ صشٝف١ ايسٜاض
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غٗٛز يف ايفرت٠ َٔ  ثالث١ناف١ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ املٛدٛد٠ يف ايصشف، ٚذيو ملد٠ 

 .31/11/2014ّّ إىل 1/9/2014ٖـ املٛافل 8/2/1436ٖـ إىل 6/11/1435

 أهداف الدراسة

ايٛزق١ٝ  يتعسف ع٢ً َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜإىل اتٗدف ٖرٙ ايدزاض١ 

يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، ٜٚتفسع َٔ ٖرا اهلدف عدد َٔ األٖداف ايفسع١ٝ  ٚاإليهرت١ْٝٚ

املتُج١ً يف:

كطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف ايطعٛد١ٜ ايتعسف ع٢ً سذِ ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ ي -1

 2014يف ايفرت٠ َٔ بدا١ٜ غٗس ضبتُرب  )ع١ٓٝ ايدزاض١( اي١َٝٛٝ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ

.2014إىل ْٗا١ٜ غٗس ْٛفُرب 

ايطعٛد١ٜ يف ايصشف   ايتعسف ع٢ً نٝف١ٝ املعاؾ١ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ -2

.يدزاض١()ع١ٓٝ ا اي١َٝٛٝ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ

قطاٜا  (ع١ٓٝ ايدزاض١)صشف اي عاؾت َٔ خالهلاايتعسف ع٢ً األطس اإلعال١َٝ اييت  -3

ايتعًِٝ ايعايٞ.

مٛ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ.)ع١ٓٝ ايدزاض١( ايتعسف ع٢ً االػاٖات ايعا١َ يًصشف  -4

 اإليهرت١ْٝٚ ٚايصشف ايٛزق١ٝ ايصشف بني ٚاالختالف االتفام َد٣ عٔ ايهػف -5

.ايعايٞ ايتعًِٝ يكطاٜا َعاؾتٗا يف (ايدزاض١ )ع١ٓٝ

 الدراسة تساؤالت
َا سذِ ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ  .1

؟ (ع١ٓٝ ايدزاض١)

َا أِٖ األغهاٍ ايصشف١ٝ اييت عٛؾت يف إطازٖا قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف  .2

 ؟( ع١ٓٝ ايدزاض١)ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ 

َا ٚضا٥ٌ اإلبساش اييت اضتددَتٗا ايصشف ايٛزق١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ )ع١ٓٝ ايدزاض١( يف  .3

َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ؟

يف )ع١ٓٝ ايدزاض١ ( ايصشف ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ  اعتُدت عًٝٗاَا املصادز اييت  .4

؟ َعاؾتٗا يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ



 

 381 

 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

يف َعاؾتِٗ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َا املصادز اييت اضتعإ بٗا ايصشفٕٝٛ يف  .5

؟ايصشف )ع١ٓٝ ايدزاض١( 

َا قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت عاؾتٗا ايصشف )ع١ٓٝ ايدزاض١( خالٍ ايفرت٠ احملدد٠  .6

يًدزاض١ ؟ 

اإلعال١َٝ اييت مت اضتدداَٗا يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف  طساألَا  .7

)ع١ٓٝ ايدزاض١(؟

اإلعال١َٝ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف  سنٝف مت تٛظٝف األط .8

؟  (ع١ٓٝ ايدزاض١)ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ 

يكطاٜا ايتعًِٝ )ع١ٓٝ ايدزاض١( ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ  ايصشفَا اػاٙ أطس َعاؾ١  .9

ايعايٞ ؟

يكطاٜا ايتعًِٝ )ع١ٓٝ ايدزاض١(  َا ْٛع١ٝ أطس َعاؾ١ ايصشف ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ .11

عايٞ ؟اي

مٛ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ايٛزق١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ )ع١ٓٝ ايدزاض١(  َا اػاٖات ايصشف .11

؟

يف نٌ  َا أِٖ أٚد٘ ايتبأٜ ٚايتػاب٘ بني املعاؾات ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ .12

؟  َٔ صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ

إليهرت١ْٝٚ مٛ قطاٜا ايتعًِٝ َا تفطري اػاٖات ايصشف ع١ٓٝ ايدزاض١ ايٛزق١ٝ ٚا .13

؟يف اإلعالّض٤ٛ ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ  ايعايٞ يف

 
 مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 أٚاًل: َفّٗٛ ايت١ُٝٓ:

ٜـٓ  تعسٜـف اضـهٓدز ايـدٜو ٚقُـد َصـطف٢ يًتُٓٝـ١ عًـ٢ " أْٗـا عًُٝـ١ ٚاعٝـ١،            

، ايطٝاض١ٝ، َعكد٠، ط١ًٜٛ األَد، غا١ًَ َٚتها١ًَ يف أبعادٖا: االقتصاد١ٜ، االدتُاع١ٝ

 .(3) "ايتهٓٛيٛد١ٝ، ايجكاف١ٝ، اإلعال١َٝ ٚايب١ٝ٦ٝ



 

 382 

، ْعسًا ألْ٘ ٜتال٥ِ ٜٚتٛافل َع بل يًت١ُٝٓاايدزاض١ املفّٗٛ االصطالسٞ ايط ٚتتب٢ٓ  

 زؤ١ٜ ايباسج١ يًدٚز اإلعالَٞ يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ.

 ثاًْٝا: َفّٗٛ ايتعًِٝ ايعايٞ:

اسٌ ايتعًِٝ تًٞ املسس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚتعترب ق١ُ "ٜعسف ايتعًِٝ ايعايٞ بأْ٘ َسس١ً َٔ َس

ٖسّ املساسٌ ايتع١ًُٝٝ، ٚتبدأ بعد االْتٗا٤ َٔ َسس١ً ايتعًِٝ ايجاْٟٛ"، ٚتٓطٟٛ اؾاَعات 

ٚنًٝات اجملتُع ٚاملعاٖد ايعًٝا ضُٔ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚميٓح طًبتٗا غٗادات 

 .(4) ع١ًُٝ َعرتف بٗا يف ؽصصات كتًف١

 فّٗٛ اإلدسا٥ٞ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ:املثايجًا: 

 َـٔ خـالٍ نافـ١   كطاٜا ايتعًـِٝ ايعـايٞ يف ايصـشف مجٝـع َـا ٜٓػـس       بايباسج١  ٚتعين

ايتشسٜس١ٜ َٔ َٛاد ٚأسداخ ٚأخباز ٚقطاٜا ٚؼدٜات تٛاد٘ ايتعًـِٝ ايعـايٞ َـا     األغهاٍ

َـا ٜتعًـل   بعد املسسًـ١ ايجاْٜٛـ١ بهافـ١ َؤضطـات٘ ايتعًُٝٝـ١ اؿهَٛٝـ١ ٚاـاصـ١، ٚنـٌ         

 مبٓطٛبٝٗا.

 سدٚد ايدزاض١

 تتُجٌ سدٚد ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف اآلتٞ:

 اؿدٚد املٛضٛع١ٝ: -1

مت ؼدٜد اؿدٚد املٛضٛع١ٝ يًدزاض١ َٔ خالٍ ايدزاض١ االضتطالع١ٝ اييت قاَت بٗا 

 ،اإلبتعاخ ،قطاٜا اؾاَعات) ايباسج١، ٚعًٝ٘ فكد مت ؼدٜد قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف

 ،ايهًٝات ايتك١ٝٓ ،ايدبًَٛات ٚنًٝات خد١َ اجملتُع ،ٚايتعًِٝ عٔ بعد ،ايبشح ايعًُٞ

 ./ٚشاز٠ ايتعًِٝ(ايعايٞايتعًِٝ  ٚفعايٝات

 اؿدٚد املها١ْٝ: -2

مت تطبٝل ايدزاض١ ايتش١ًًٝٝ ع٢ً ناف١ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ اييت تٓاٚيت قطاٜا 

 ايدزاض١ يف نٌ َٔ صشٝفيت ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل اإليهرت١ْٝٚ.

 ٚد ايص١َٝٓ:اؿد -3

ٖـ املٛافل َٔ 8/2/1436ٖـ إىل 6/11/1435َٔ مشًت ايفرت٠ ايص١َٝٓ ثالث١ غٗٛز 

 . 31/11/2014ّّ إىل 1/9/2014
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الدراسة إليها إستندت التي اإلعالمية النظريات: األول املبحث
 يف اإلعالّ ايت١ُٜٛٓ ايٓعس١ٜ: أٚال

 يٛضا٥ٌ بتعسض٘ اإلْطإ ؼطس ٚعالق١ يريْس داٌْٝٝ اإلعالَٞ ايباسح تعد ْعس١ٜ

 يٛضا٥ٌ غساّ سددٖا اييت ايٛظا٥ف َٚٔ يف اجملتُع، تأثريًا األنجس ايٓعسٜات اإلعالّ َٔ

 يف ٚادباتٗا يتؤدٟ االتصاٍ ٚضا٥ٌ ت١ُٝٓ ضسٚز٠ ع٢ً ٚزنص ايتعًِٝ، ٚظٝف١ االتصاٍ

 :ايتاي١ٝ يف ايٛظا٥ف ـصٗا اييت ايت١ُٝٓ عًُٝات َطُاز

 .ٚاسد٠ أل١َ باالْتُا٤ ايػعٛز خًل -1

 .ايكَٛٞ يًتدطٝط نُسآٙ االتصاٍ اضتدداّ -2

 يف تطاعد ددٜد٠ اتصاي١ٝ َٗازات تعًِ يف يًُطاعد٠ االتصاٍ اضتدداّ -3

 .االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ

 .ايتُٟٓٛ ايعٌُ يف فعاٍ بدٚز يًكٝاّ ايٓاع ت١٦ٝٗ -4

 .(5) َِاأل بني نأ١َ إجيابٞ دٚز ألخر ايٓاع ت١٦ٝٗ -5

 ٚتعٗس أ١ُٖٝ اإلعالّ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املٓػٛد٠ َٔ خالٍ:

  زبط اـط١ اإلعال١َٝ باـط١ ايت١ُٜٛٓ

 ايتأنٝد ع٢ً إٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ تعٌُ ع٢ً خد١َ أٖداف ايت١ُٝٓ ٚايتعسٜف بٗا

  تكع املطؤٚي١ٝ ع٢ً اإلعالَٞ ْٚعست٘ إىل ؼكٝل األٖداف ايت١ُٜٛٓ ٚنٝف١ٝ ايسبط

ٚايت١ُٝٓ. بني اإلعالّ

  (6)اختٝاز ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يالقٓاع ٚاٜصاٍ املع١ًَٛ ٚتكبٌ عًُٝات ايت١ُٝٓ. 

ٚتعد ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ َٔ أسدخ ْعسٜات ايصشاف١ ٚأصعبٗا ؼدٜدًا، فكد بسشت ٖرٙ 

 ايٓعس١ٜ ناػاٙ اجيابٞ يٛضا٥ٌ اإلعالّ، ٚتتًد  َبادئ ٖرٙ ايٓعس١ٜ فُٝا ًٜٞ:

فٝر املٗاّ ايت١ُٜٛٓ االجياب١ٝ مبا ٜتفل َع ايطٝاض١ ايٛط١ٝٓ.قبٍٛ ٚضا٥ٌ اإلعالّ بتٓ -1

إ سس١ٜ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٜٓبػٞ إٔ ؽطع يًكٝٛد اييت تفسضٗا األٚيٜٛات  -2

ٚاالستٝادات ايت١ُٜٛٓ يًُذتُع.
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َٔ أٚيٜٛات ٚضا٥ٌ اإلعالّ االٖتُاّ بايجكاف١ ٚايًػ١ ايٛط١ٝٓ يف قت٣ٛ َا تكدَ٘  -3
(7).

 إلعال١َٝا األطس ْعس١ٜ: ثاًْٝا

"تعد ْعس١ٜ ؼًٌٝ األطس اإلعالَٞ ٚاسد٠ َٔ ايسٚافد اؿدٜج١ يف دزاضات 

اإلتصاٍ اييت تطُح بكٝاع احملت٣ٛ ايطُين يًسضا٥ٌ اإلعال١َٝ اييت تعهطٗا ٚضا٥ٌ 

اإلعالّ ٚتكدّ تفطريًا َٓتعًُا يدٚز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف تػهٌٝ األفهاز ٚاإلػاٖات سٝاٍ 

 .(8)ذيو باضتذابات اؾُٗٛز املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ يتًو ايكطاٜا"  ايكطاٜا ايبازش٠، ٚعالق١

ٚقد ساٚيت دزاضات إعال١َٝ عدٜد٠ إٔ تتكص٢ أثس ٚضا٥ٌ االتصاٍ ع٢ً املعسف١، سٝـح  

ضاد اعتكاد يد٣ ايباسجني يف ايطبعٝٓات بإٔ ٚضـا٥ٌ االتصـاٍ رـازع تـأثريات قـدٚد٠ عًـ٢       

طاز اإلعالَٞ نإسـد٣ ْعسٜـات املعسفـ١ َـٔ     اػاٖات اؾُٗٛز ٚضًٛن٘، فربشت ْعس١ٜ اإل

 . (9)ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

يفبعٝٓٗاعٓاصسٚاضتدداّٚايرتنٝصاالختٝازبأْ٘: "اصطالسًاأمحد اإلطاز ٜعسفٚ

ٖٛ: عالًَٝاإٚسًٛهلا"، ٚٚتكُٝٝٗاَٚطبباتٗااملػهالتع٢ًبسٖإأٚيبٓا٤ سذ١ايٓ 

تتذاٌٖذات٘ايٛقتٚيفاملٛضٛعٖرايفَعًٝٓافااًلتربشَا بطسمَٛضٛعتكدِٜ"

 .(10)أخس٣" فاالت

بأْ٘: "اؿدٜح عٔ َٛضٛع أٚ قط١ٝ َا خالٍ طسم  نُا ٜعسف٘ َٔ املٓعٛز اإلعالَٞ

ٚأضايٝب ؼدد أٚ تربز فااًل َعًٝٓا أٚ أفهازًا بعٝٓٗا يف ٖرا املٛضٛع ٚيف ايٛقت ذات٘ 

 تتذاٌٖ فاالت ٚأفهاز أخس٣". 

دٛاْب يبعضَتعُداْتكا٤: "بأَْ٘ايكط١ٝاإلعالَٞاإلطازيطٝدٚاَهاٟٜٚٚعسف

يفقددأضًٛبٚاضتدداّاإلعالَٞ،ايٓ يفبسٚشًاأنجسٚدعًٗاايكط١ٝأٚاؿدخ

 .(11)بػأْٗا" َكرتس١سًٍٛٚطسحأبعادٖاٚتكدِٜأضبابٗاٚؼدٜدتٛصٝف املػه١ً

أضًٛب ع٢ًٜعتُداإلعالَٞاإلطازتهٜٛٔإٔيًباسج١ٜتطحضبلَاخالٍَٚٔ

 .َٞٔ خالٍ تفطري ٚؼًٌٝ احملت٣ٛ اإلعالََع١ٓٝ،بفهس٠اؾُٗٛزإقٓاعبٗدفاإلبساش،
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 فسٚض ايٓعس١ٜ

 اإلعالّ ٚضا٥ٌ تسنٝص إٔ َؤداٙ عًًُٝا فسضًا اـرب١ٜ باألطس اـاص١ تفرتض ايبشٛخ

 ٚدٛد إىل بدٚزٙ ؤدٟاؾٛاْب ٜ َٔ غريٖا دٕٚ ايكط١ٝ يف بعٝٓٗا دٛاْب ع٢ً زضا٥ًٗا يف

 املطسٚس١. ايكطاٜا بػإٔ أزا٥ِٗ تػهٌٝ يف اؾُٗٛز أفساد ٜطتددَٗا كتًف١ َعاٜري

 ذيو ٜٚسدع ايباسجني، قبٌ َٔ نبري باٖتُاّ" اـرب١ٜ األطس ؼًٌٝ" ْعس١ٜ ٚقد سعٝت

 :أضاضٝني ملطتٜٛني ٚفكًا اإلتصاٍ يبشٛخ ايعًُٞ يًرتانِ إضاف١ تتطُٔ ايٓعس١ٜ إٔ إىل

 بٛضا٥ٌ ايصسٜح غري احملت٣ٛ قٝاع إلغهاي١ٝ اؿٌ مبجاب١ ايٓعس١ٜ تعد: األٍٚ ت٣ٛاملط

 اإلعالّ

 اؾُٗٛز اػاٖات تػهٌٝ نٝف١ٝ سٍٛ ْعسًٜا إطازًا بدٚزٖا تكدّ: ايجاْٞ املطت٣ٛ

 .(12)بعٝٓٗا  قط١ٝ مٛ

ٚتكّٛ ايفهس٠ ايعا١َ يتػهٌٝ اإلطاز اإلعالَٞ ع٢ً أْٗا ع١ًُٝ ٖادف١ تعتُد فٝٗا 

ا٥ٌ اإلعالّ، ٚايكا٥ُٕٛ باإلتصاٍ ع٢ً إعاد٠ تٓعِٝ احملت٣ٛ اإلخبازٟ ٚٚضع٘ يف إطاز ٚض

إٖتُاَات املتًكني ٚإدزانِٗ أٚ اإلقتٓاع باملع٢ٓ أٚ املػص٣ ايرٟ تطتٗدف٘ بعد إعاد٠ ايتٓعِٝ 
(13). 

تفرتض ْعس١ٜ األطس ع٢ً إٔ أٟ قط١ٝ ميهٔ إٔ ٜٓعس إيٝٗا َٔ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ٚ

ع١ًُٝ ايتأطري إٔ ٚ ،س ٚتفطري ايتأثري عًٝٗا َٔ خالٍ  قِٝ ٚاعتبازات َتعدد٠ٚدٗات ايٓع

 .(14) تؤثس ع٢ً اؾُٗٛز يف تصٛزِٖ يًكط١ٝ أٚ إعاد٠ تٛدٝ٘ تفهريِٖ سٛهلا

 يًسضا٥ٌ ايطُين احملت٣ٛ بكٝاع يًباسح اإلعالَٞ" اإلطاز ؼًٌٝ" ْعس١ٜ نُا تطُح

 يف اإلعالّ ٚضا٥ٌ تطاِٖ يف تفطري دٚز نُا اإلعالّ، ٚضا٥ٌ تعهطٗا اييت اإلعال١َٝ

ٚعالق١ اؾُٗٛز ايتبادي١ٝ َٔ خالٍ  ايبازش٠ ايكطاٜا سٝاٍ ٚاالػاٖات األفهاز تػهٌٝ

 ع٢ً ذاتٗا سد يف تٓطٟٛ ال األسداخ ايٓعس١ٜ إٔ ٖرٙ يًكطاٜا املدتًف١، ٚتفرتض اضتذابتِٗ

 ٜٚطفٞ ٜٚٓعُٗا احيددٖ إطاز يف ٚضعٗا خالٍ َٔ َػصاٖا تهتطب ٚإمنا َعني، َػص٣

 دٛاْب ٚإغفاٍ املٛضٛع دٛاْب بعض ع٢ً ايرتنٝص خالٍ َٔ االتطام َٔ قدزًا عًٝٗا

 اـاص١ األسداخ سٛهلا تٓتعِ اييت احملٛز١ٜ ايفهس٠ تًو ٖٛ اإلعالَٞ أخس٣، فاإلطاز

 .(15)َع١ٓٝ"  بكط١ٝ
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  ٚظا٥ف اإلطاز اإلعالَٞ

 :ٖٞ اإلعالَٞ اإلطاز يتشًٌٝ ٚظا٥ف أزبع ؼدٜد مت

 بدق١ ايكط١ٝ أٚ املػه١ً ؼدٜد 

  ٝاملػه١ً أضباب تػد 

 أخالق١ٝ أسهاّ ٚضع 

 (16)  ايعالز ضبٌ اقرتاح.

ٚيكد أظٗست األعاخ بإٔ َععِ األخباز تكدّ َٔ خالٍ إطاز املعاْٞ ايرٟ ٜٓػأ َٔ 

خالٍ مجع األخباز َٚعاؾتٗا، سٝح إٔ تػهٌٝ األخباز ٚتأطريٖا ع٢ً سطب أغساض 

طاعد اؾُٗٛز ع٢ً اضتٝعابٗا بطسٜك١ َٓع١ُ، َٚٔ ثِ تكدميٗا َٔ خالٍ املصادز بطسٜك١ ت

 .(17)ٚضا٥ٌ اإلعالّ بػهٌ ٜطٌٗ ايتعسف عًٝٗا 

 ؼدٜد خالٍ َٔ ٚذيو ايتشًًٝٞ املطت٣ٛ ع٢ً ايٓعس١ٜ ٖرٙ ايباسج١ تطتددّ ٚضٛف

 تعًِٝاي يكطاٜا( ايدزاض١ ع١ٓٝ) ايصشاف١ َعاؾ١ يف بسشت ٚاييت ٚٚظا٥فٗا ٚأْٛاعٗا األطس

 ايعايٞ.

 ايدزاضات ايطابك١: املبشح ايجاْٞ

ــ٢ ايدزاضــات ايطــابك١ ذات ايعالقــ١ مبذــاٍ         ــ١ عً ــ٘ ايباسج ــرٟ أدست َــٔ خــالٍ املطــح اي

 ايدزاض١، أَهٔ تكطُٝٗا إىل قٛزٜٔ أضاضٝني ُٖٚا:

 دراسات املحور األول: وسائل اإلعالم وقضايا التعليم العالي
 ( 2014دزاض١ شاٜد)(18) عاؾ١ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف سٍٛ َٛقف امل

ايصشاف١ املصس١ٜ ٚتأثرياتٗا ع٢ً اؾُٗٛز.

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل َعسف١ نٝف تػطٞ ايصـشف املصـس١ٜ يكطـاٜا يتعًـِٝ ايعـايٞ،      

 َٔ خالٍ ؼًٌٝ صشف ممج١ً )ايٛفد ، ٚاألخباز ، ٚاملصسٟ( .

     ٛ ٕ صـشف ايدزاضـ١ ملعسفـ١    اضتددَت ايدزاض١ املٓٗر املطـشٞ، َـٔ خـالٍ ؼًٝـٌ َطـُ

َٛقفٗــا َــٔ تٓــاٍٚ عــدد َــٔ قطــاٜا ايتعًــِٝ ايعــايٞ يف َصــس )اإلداز٠ اؾاَعٝــ١ ، اؾــٛد٠          

ــ١ ،        ــا٤ات ايعًُٝ ــ١ ايبشــح ايعًُــٞ ، ٖذــس٠ ايهف ــاد األنــادميٞ ، أشَ ٚاإلعتُــاد ، اإلعتُ

 رٌٜٛ اؾاَعات ، اضتكالٍ اؾاَعات ، اؿسٜـ١ األنادميٝـ١ ، اغـرتاى ايطـالب يف اإلداز٠    
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، ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ألعطا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ ، ضٝاضـات ايكبـٍٛ ، اؿسنـ١ ايطالبٝـ١ ، ٚايعٓـف        

 باؾاَعات(.

ٚنــإ َــٔ أٖــِ ْتــا٥ر ايدزاضــ١ تٓــاٍٚ صــشف ايدزاضــ١ قطــاٜا ايتعًــِٝ ايعــايٞ عًــ٢           

َطتٜٛات كتًف١ َـٔ ايتػطٝـ١، سٝـح ناْـت ايتػطٝـ١ اـربٜـ١ بصـشٝف١ األخبـاز َـٔ خـالٍ           

١ أنجس عُكًا َٔ صشٝف١ املصسٟ اييت زنـصت عًـ٢ ايػـهٌ اــربٟ يف     املكاالت االفتتاسٝ

ايتػطٝــ١، يف ســني زنــصت صــشٝف١ ايٛفــد عًــ٢ املكــاالت ٚايتكــازٜس، نُــا اٖتُــت صــشف    

ــ١ ،        ايدزاضــ١ بكطــاٜا ايعٓــف اؾــاَعٞ َــٔ دخــٍٛ ايػــسط١ يًذاَعــات ٚاملعــاٖسات ايطالبٝ

باإلضاف١ إىل قطاٜا ايتٌُٜٛ يف اؾاَعات.  

 قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشاف١  سٍٛ (19)(2011) دزٟ، ٚايعذٌٝايهٓ دزاض١

 .ايهٜٛت١ٝ: دزاض١ يف ؼًٌٝ املطُٕٛ

 ايصشاف١ يف تطسح اييت اإلعال١َٝ ايسضاي١ طبٝع١ ع٢ً ايتعسف إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدفت

 ٚدٚزٖا تأثريٖا ٚفِٗ ٚاؾسٜد٠، ٚاألْبا٤، ٚايكبظ، ايٛطٔ، صشٝف١ يف ايهٜٛت١ٝ ممج١ً

 ايدزاض١ ٖدفتٚضًبًا، نُا إجيابًا األفساد يد٣ تهٜٛٔ االػاٖات ع١ًُٝ يف ٗاٚأُٖٝت

 ايعايٞ، ايتعًِٝ قطاع خي  فُٝا ايصشف تتٓاٚهلا اييت ايكطاٜا ع٢ً َا١ٖٝ ايتعسف إىل

 ٚايفٕٓٛ األْٛاع َٔ ٜطسح َا طبٝع١ خالٍ َٔ ِبٗٚتؤثس  اجملتُع أفساد ُّٖٛ رظ ٚاييت

  .املدتًف١ ايصشف١ٝ

دَت ايدزاض١ َٓٗر ؼًٌٝ املطُٕٛ َٔ خالٍ اضتدداّ أدا٠ ؼًٌٝ احملت٣ٛ ٚاضتد

 ايرٟ ايدٚز ع٢ً يًٛقٛف ايصشف يف ٚاييت تعسض املتٓٛع١ اإلعال١َٝ ايسضا٥ٌ ؼًٌٝ إلدسا٤

 َٔ ٚإقٓاعِٗ ايكسا٤ ع٢ً ايتجكٝف ٚايتأثري بطسٜك١ االٖتُاّ سٝح َٔ ايصشٝف١ ب٘ تكّٛ

 َٚد٣ املٛد١ٗ هلِ ايسضاي١ َطاَني سٍٛ بفِٗ يًدسٚز ايتش١ًًٝٝ، ٚذيو ايكسا٠٤ خالٍ

 .بكطاٜاٙ تأثسِٖ

 داَع١ ٚخاص١ اؿه١َٝٛ ايعايٞ ايتعًِٝ َؤضطات إٔ ايدزاض١ ْتا٥ر أٚضشت ٚقد

 ع٢ً ايدزاض١ ٚأٚصت اـاص، بايكطاع َكاز١ْ َستفع١ صشف١ٝ بتػط١ٝ سعٝت ايهٜٛت قد

 ٚذٟٚ األنادميٝني َع ٚايتعإٚ َتعُك١، ايعايٞ بصٛز٠ ايتعًِٝ قطاٜا َٓاقػ١ أ١ُٖٝ

 سًٍٛ إجياد يف ٜطِٗ ايرٟ ايتشًٌٝ املتعُل يف ٚاملػازن١ أزا٥ِٗ، يعسض االختصاص
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 ايدٚز تعهظ إجيابًٝا ق١ُٝ َٚؤثس٠ ذات مبعًَٛات ايكازئ ٚتصٜٚدٙ ٚتٛع١ٝ يًكطاٜا، َٓاضب١

.اجملتُع ٚت١ُٝٓ تطٜٛس يف اإلضٗاّ يف ايعايٞ ايتعًِٝ ملؤضطات اإلجيابٞ

  ( ٔ2009دزاض١ عبد ايسمح )(20)  سٍٛ ايصشاف١ ٚقطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف

َصس.

ٖرٙ ايدزاض١ إىل اضتطالع ٚزصد ٚؼًٌٝ َالَح َٚهْٛات اـطاب ايصشفٞ  ٖدفت

قطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف َصس، ٚذيو بٗدف اضتدالص اػاٖات ايصشف املصس١ٜ  مٛ

 عات ٚقطاٜاٖا.اؾاَ مٛباْتُا٤اتٗا ٚتٛدٗاتٗا املدتًف١ 

ٚاعتُدت ايدزاض١ ع٢ً تٓٛع األضايٝب املٓٗذ١ٝ زصدًا ٚؼًٝاًل ٚتفطريًا، ٚنإ َٔ 

أُٖٗا املطح اإلعالَٞ مبطتٜٛات٘ ايٛصف١ٝ ٚايتش١ًًٝٝ، باإلضاف١ إىل أضًٛب املكاز١ْ 

نُا اضتعإ فسٜل ايبشح مبذُٛع١ َٔ األضايٝب ايبشج١ٝ يتشكٝل أٖداف  ،املٓٗذ١ٝ

ًٛب ؼًٌٝ املطُٕٛ ايرٟ اضتددّ يف تصٓٝف املٛاد اإلعال١َٝ املطسٚس١ يف ايدزاض١ َجٌ أض

ٚمت  ،صشف ايدزاض١ ٚاضتدساز ايكطاٜا اؾاَع١ٝ اييت دازت سٛهلا األطسٚسات ايصشف١ٝ

 ،ايرتنٝص يف فتُع ايبشح ع٢ً ايصشف املصس١ٜ مبٓعَٛاتٗا ايجالخ: ايصشف ايك١َٝٛ 

 ٚايصشف اـاص١. ،ايصشف اؿصب١ٝ 

أِٖ ْتا٥ر ايدزاض١ تفاٚت اٖتُاّ ايصشف املصس١ٜ بكطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ َٚٔ 

َٚػهالت٘، ٚبدا ٖرا االٖتُاّ َتٓٛعًا يف أضايٝب٘ َٚعاؾات٘ َٚصادزٙ فطاًل عٔ املطاس١ 

املبشٛثٕٛ ع٢ً قسا٠٤ صفشات ايتعًِٝ بٗرٙ  املدصص١ هلرٙ ايكطاٜا، نُا سسص

ٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ نػفت ايٓتا٥ر عٔ غًب١ ملعاؾ١ ايصشف يكطاايصشف، ٚعٔ تكُِٝٝٗ

املعاؾ١ سٝح أْٗا َٔ ٚد١ٗ ْعسِٖ قدٚد٠ ٚدص١ٝ٥ ٚتتطِ ايتٛد٘ ايطًيب مٛ ٖرٙ

 بايُٓط١ٝ.

ايٓتا٥ر ع٢ً أ١ُٖٝ دٚز ايصشاف١ يف خد١َ قطاٜا ايتعًِٝ َٔ ٚد١ٗ ْعس ٚأندت

الت ايتع١ًُٝٝ ع٢ً املبشٛثني يف اؾاَعات ْعسا يكٝاَِٗ بطسح نجري َٔ ايكطاٜا ٚاملػه

 عال٠ٚ ع٢ً قٝاَٗا بدٚز زقابٞ ٚنػف بعض دٛاْب ايفطاد اإلدازٟ باؾاَعات.صفشاتٗا

 اػاٖات ايصشف اؿصب١ٝ يف َصس مٛ قطاٜا  سٍٛ (21)( 2006)  ايعسبٞ دزاض١

.2001ّ-1993 َٔ ايفرت٠ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

يصشف اؿصب١ٝ يف ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل قاٚي١ ايتعسف ع٢ً َد٣ َػازن١ ا

َٓاقػ١ قطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ َٔ سٝح ايهِ ٚايهٝف ؿذِ ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ هلا، 

نُا ٖدفت إىل ايتعسف ع٢ً اػاٖات ٖرٙ ايصشف مٛ قطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ َٔ خالٍ 

 املٛاد ايتشسٜس١ٜ َٚا تتطُٓ٘ َٔ عسض يًُػه١ً ٚاجياد سًٍٛ َكسس١ هلا.

ايتازخيٞ ايتتبعٞ، نُا اعتُدت ايدزاض١ بػهٌ أضاضٞ ٚاضتددَت ايدزاض١ املٓٗر 

ع٢ً أضًٛب ؼًٌٝ احملت٣ٛ، باإلضاف١ إىل أضًٛب ايتشًٌٝ ايفًطفٞ يتشًٌٝ ايعسٚف 

ٚاملتػريات يًُذتُع املصسٟ، ٚايتعسف ع٢ً اػاٖات صشف ايدزاض١ مٛ قطاٜا ايتعًِٝ 

 اؾاَعٞ.

ايعسبٞ( -ايػعب-األٖايٞ-َٚٔ أِٖ ايكطاٜا اييت تٓاٚيتٗا صشف ايدزاض١ )ايٛفد

خالٍ فرت٠ ايدزاض١، قطاٜا أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚقطاٜا ايطاليب َٔ سٝح ايكبٍٛ 

ٚايرباَر ايدزاض١ٝ، ٚدٚز اؾاَع١ يف ايسعا١ٜ ايطالب١ٝ، ٚاالَتشاْات ٚايتكِٜٛ اؾاَعٞ، 

َع١ يف ٚايكطاٜا االداز١ٜ، ٚايتٌُٜٛ، ٚقطاٜا ايبشح ايعًُٞ ٚايدزاضات ايعًٝا، ٚدٚز اؾا

 خد١َ اجملتُع.

َٚٔ أِٖ ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاض١ اٖتُاّ ايصشف بكطاٜا أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚيف 

املكابٌ مل ؼع٢ قط١ٝ طسم ايتدزٜظ َٚٓاٖذ٘ بأ١ُٖٝ ٚتػطٝتٗا ناْت ضعٝف١ بصشف 

ايدزاض١، يف سني اٖتُت ايصشف بتػط١ٝ ايكطاٜا اـاص١ بتطٜٛس املٓػآت، َٚٓاقػ١ 

 ايتٌُٜٛ اؾاَعٞ.

ُا طايبت ايدزاض١ املطؤٚيني يف فاٍ ايتعًِٝ ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ تهجٝف ن

دٗٛدِٖ يف ايهتاب١ ٚاملػازن١ اإلعال١َٝ يدعِ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚقطاٜاٙ َٔ خالٍ ايتٛادد 

 اإلعالَٞ.

  ( َٔ2001ّدزاض١ َؤ )(22)  سٍٛ اػاٖات ايصشاف١ ايك١َٝٛ يف َعاؾ١ بعض

.عادٖا ايطٝاض١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝقطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚأب

ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ايصشف األنجس اٖتُاَا بكطاٜا ايتعًِٝ،  ٖدفت

ٚايتعسف ع٢ً أِٖ ايكطاٜا ايٓٛع١ٝ اييت أثريت بػإٔ ايتعًِٝ اؾاَعٞ، ٚايتعسف ع٢ً أِٖ 

يتعسف ع٢ً األبعاد ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ اييت تكف ٚزا٤ ٖرٙ ايكطاٜا، ٚا

اضتددَت ايدزاض١ ايكطاٜا، نُا األغهاٍ ايصشف١ٝ اييت عربت بٗا ايصشف يف عسض 
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  ؼًٌٝ املطُٕٛ، ٚتٓاٚيت فٝٗا ايصشف ايك١َٝٛ ٖٚٞ األخباز ٚأخباز ايّٝٛ ٚاألٖساّ

 ٚد١ٗ ايٓعس ايسمس١ٝ ٚأٜطا الْتػازٖا ايٛاضعيهْٛٗا رجٌ إىل سد نبري

ٝٗا ايباسح ضعف اٖتُاّ ايصشف ايك١َٝٛ بكطاٜا ٚناْت أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إي

ايتعًِٝ اؾاَعٞ، أٚضشت ْتا٥ر ايدزاض١ إٔ أنجس ايكطاٜا اييت ساشت اٖتُاّ تٓاٍٚ 

تهافؤ ايفسص ايتع١ًُٝٝ، ٚاملطت٣ٛ األنادميٞ يًطالب، : ايصشف قٝد ايبشح رجًت يف

ات تٓاٚال يًكطاٜا قٝد تطٜٛس ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚاالضتٝعاب، ٚإٔ ف١٦ احملسزٜٔ أنجس ايف٦

ايبشح عٔ غريٖا َٔ ايف٦ات األخس٣، ٚدا٤ قايب املكاٍ ايصشفٞ يف املستب١ األٚىل بني 

قٛايب ايعسض، نُا تٛصٌ ايباسح إىل إٔ غًب١ تٓاٍٚ قطاٜا ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف صفشات 

غري ثابت١ ع٢ً تٓاٚهلا يف صفشات ثابت١، ٚإٔ االفتكاز إىل عسض ايكطاٜا قٝد ايبشح 

 بايصفشات األٚىل أٚ األخري٠ باعتبازٖا أِٖ ايصفشات.

 

 وسائل اإلعالم وقضايا التعليم بشكل عام دراسات املحور الثاني:
 ايصشاف١ يف املصسٟ ايتعًِٝ قطاٜا بعض سٍٛ (23)(2013) اهلل عبد دزاض١ 

 .اإليهرت١ْٝٚ

ــ١        ــشاف١ االيهرتْٚٝـ ــاّ ايصـ ــد٣ اٖتُـ ــ٢ َـ ــسف عًـ ــ١ إىل ايتعـ ــرٙ ايدزاضـ ــدفت ٖـ ٖـ

ــاٜا        باي ــٔ قطـ ــدد َـ ــٌ عـ ــو بتشًٝـ ــسٟ، ٚذيـ ــع املصـ ــٌ اجملتُـ ــ١ داخـ ــاٜا ايتعًُٝٝـ كطـ

ــ١،      ــشف اإليهرتْٚٝـــــ ــض ايصـــــ ــاَعٞ يف بعـــــ ــٌ اؾـــــ ــاَعٞ ٚقبـــــ ــِٝ اؾـــــ ايتعًـــــ

ــ١ يف       ــ١ َتُجًــ ــشف االيهرتْٚٝــ ــ٣ٛ يًصــ ــٌ احملتــ ــ١ آدا٠ ؼًٝــ ــتددَت ايدزاضــ ٚاضــ

ــ١     ــ١ اؿسٜـ ــ١، بٛابـ ــابع اإليهرتْٚٝـ ــّٛ ايطـ ــ١ ايٝـ ــ١، بٛابـ ــساّ اإليهرتْٚٝـ ــ١ األٖـ )بٛابـ

يعدايـــ١ اإليهرتْٚٝـــ١(، َٚـــٔ بـــني ايكطـــاٜا ايـــيت اٖتُـــت ايدزاضـــ١ بتشًًٝـــٗا:         ٚا

ايتشـــــدٜات ايـــــيت تٛادـــــ٘ ايتعًـــــِٝ ايعـــــايٞ، قطـــــاٜا أعطـــــا٤ ٦ٖٝـــــ١ ايتـــــدزٜظ،  

 ايبشح ايعًُٞ، اضتكالٍ اؾاَعات، رٌٜٛ ايتعًِٝ ايعايٞ.

َٚــٔ ْتــا٥ر ايدزاضــ١ تفــاٚت اٖتُــاّ ايصــشف االيهرتْٚٝــ١ َــٔ سٝــح اٖتُاَٗــا  

ا ايتع١ًُٝٝ، فكد نـإ اٖتُاَٗـا بكطـاٜا ؼـدٜات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ٚقطـاٜا        بايكطاٜ

 أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايبشح ايعًُٞ أنرب َٔ قط١ٝ رٌٜٛ ايتعًِٝ ايعايٞ.
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  ( ٞ سٍٛ دٚز ايصشاف١ ايعُا١ْٝ يف تستٝب أٚيٜٛات االٖتُاّ  (24)( 2012دزاض١ ايػٝالْ

بكطاٜا ايتعًِٝ يد٣ اؾُٗٛز ايعُاْٞ.

ٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً َد٣ اعتُاد اؾُٗٛز ايعُاْٞ ع٢ً ايصـشاف١  ٖدفت ٖر

ايعُاْٝــ١ يف َتابعــ١ قطــاٜا ايتعًــِٝ، ٚعًــ٢ َــد٣ اٖتُــاّ ايصــشاف١ ايعُاْٝــ١ بكطــاٜا           

ايتعًــِٝ، ٚايتعــسف عًــ٢ ايعالقــ١ بــني أدٓــد٠ ايصــشاف١ ايعُاْٝــ١ ٚأدٓــد٠ اؾُٗــٛز فُٝــا   

 ِ َـٔ ايدزاضـات ايٛصـف١ٝ يكسبٗـا ممـا       سٝـح تعتـرب ٖـرٙ ايدزاضـ١    ، ٜتصٌ بكطاٜا ايتعًـٝ

ٜسغب ايباسح يف دزاضت٘ ٚايٛصٍٛ إيٝ٘ َٔ خالٍ ْتا٥ر ايدزاض١ يف إطاز عًُٞ َٓٗذٞ 

قــدد، ٚتتبــع َــٓٗر املطــح اإلعالَــٞ ٚايــرٟ ٜعتــرب دٗــدًا عًُٝــًا َٓعُــًا يًشصــٍٛ عًــ٢  

ُٝـ١  باإلضاف١ إىل ؼًٌٝ َطُٕٛ ايكطاٜا ايتعًٝ ،بٝاْات َٚعًَٛات عٔ َٛضٛع ايدزاض١

ايٛازد٠ بايصشف ايعُا١ْٝ خالٍ ايفرت٠ ايص١َٝٓ احملدد٠ يًدزاض١.

ايعدٜد َٔ ايتٛصٝات َٔ خالٍ ايٓتا٥ر: ضسٚز٠ قٝاّ  اقرتست ايدزاض١

املتدصصني يف اإلعالّ بدزاضات َطتفٝط١ ملعسف١ َد٣ تأثري َا ٜٓػس يف ٚضا٥ٌ 

نُا إٔ لاح  بٞ،اإلعالّ ع٢ً املًتكٞ ست٢ ٜتُهٔ تٛدٝ٘ ايسضاي١ ايتٛدٝ٘ االجيا

ايصشاف١ ايعُا١ْٝ تعتُد يف تستٝب اٖتُاَات اؾُٗٛز ايعُاْٝني بكطاٜا ايتعًِٝ، 

ٚضسٚز٠ قٝاّ املٗتُني بايدزاضات اإلعال١َٝ بتشدٜد َد٣ تأثري ايصشف اييت ْػست 

ايكطاٜا بػهٌ ٚاضع ع٢ً تستٝب أٚيٜٛات اٖتُاَات اؾُٗٛز ايعُاْٞ، ٚتأضٝظ 

مبتابع١ ٚزصد كتًف قطاٜا ايتعًِٝ اييت تِٗ اؾُٗٛز  صشف عُا١ْٝ َتدصص١ تع٢ٓ

ايعُاْٞ ٚتطتشٛذ ع٢ً اٖتُاَ٘، ٚاالٖتُاّ بػهٌ أنرب باؾاْب ايتشًًٝٞ عٓد طسح 

قطاٜا ايتعًِٝ َٔ خالٍ ايصشف ايعُا١ْٝ، ٚضسٚز٠ ٚدٛد ُنّتاب ٜعتٕٓٛ بتٓاٍٚ قطاٜا 

ف١، ٚضسٚز٠ ايتكًٌٝ َٔ ايتعًِٝ املدتًف١ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ ايعُا١ْٝ خاص١ ايصشا

ايدٚز ايدعا٥ٞ ايرٟ تكّٛ ب٘ دٚا٥س اإلعالّ يف املؤضطات املدتًف١ خاص١ ايرتب١ٜٛ َٓٗا، 

ٚايرتنٝص ع٢ً ايطسح املٛضٛعٞ ٚايػفاف يًكطاٜا املدتًف١.

 ( 2008دزاض١ بطسٜل)(25)  سٍٛ املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يإلعالّ ػاٙ قطاٜا ايعا٥د

 ع٢ً ايتعًِٝ.

ايتعسف ع٢ً األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ َٚعسف١ أِٖ ايكطاٜا إىل دزاض١ ٖرٙ اي ٖدفت

اضتددَت ٖرٙ ايدزاض١ ؼًٌٝ ، نُا ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ايٛازد٠ ظسٜد٠ األٖساّ

َطُٕٛ صشٝف١ األٖساّ، ٜٚتطح إٔ ايصشٝف١ مل تتطسم إىل ؼًٌٝ ايكطاٜا اهلا١َ 
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َٔ املفرتض إٔ ٕ بػهٌ نبري، سٝح نا ٚاحملٛز١ٜ املستبط١ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

تعهظ صشٝف١ )األٖساّ( ٖٚٞ َٔ أِٖ ايصشف ايسمس١ٝ يف َصس قطاٜا ايتعًِٝ 

املجاز٠، ٚإٔ تهٕٛ َٔ أِٖ َطؤٚيٝاتٗا االدتُاع١ٝ احملٛز١ٜ َٔ خالٍ تهٜٛٔ زأٟ 

عاّ فاعٌ ٜطتطٝع ايتعاٌَ َع تًو ايكطاٜا، ٚذيو ألْٗا ؽاطب ايطبك١ املجكف١ 

ر يف ع١ٓٝ ايدزاض١ ايتش١ًًٝٝ يًُطُٕٛ عهظ ذيو ٚايكاز١٥، ٚيهٔ أظٗست ايٓتا٥

راًَا، فٗٞ ال تػري يًكطاٜا ايس٥ٝط١ٝ إال فُٝا ْدز، ٚال تفطح هلا َهإ يًُٓاقػ١ 

 ٚايتشًٌٝ املٛضٛعٞ، ٚتتدر تًو املٛضٛعات ايػهٌ اـربٟ أٚ ايتشكٝل ايصشفٞ. 

  ايت١ُٝٓ دٚز ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ اي١َٝٛٝ يفسٍٛ  (26)( 2007)  ايصٖساْٞدزاض١ 

 .ايجكاف١ٝ

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً دٚز ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ اي١َٝٛٝ يف ايت١ُٝٓ 

ايجكاف١ٝ، َٔ خالٍ َا تٓػسٙ عرب صفشاتٗا ايجكاف١ٝ ضٛا٤ ايصفشات ايداخ١ًٝ ضُٔ 

ايعدد ايَٝٛٞ أٚ املالسل ايجكاف١ٝ املطتك١ً، نُا اضتددَت ٖرٙ ايدزاض١ َٓٗر ؼًٌٝ 

١ عػٛا١ٝ٥ َٔ ايصشف ايطعٛد١ٜ اي١َٝٛٝ )ايبالد، اؾصٜس٠، ايسٜاض، املطُٕٛ يعٝٓ

عهاظ، املد١ٜٓ، ايٓد٠ٚ، ايٛطٔ ٚايّٝٛ(، نُا اعتُدت ايدزاض١ ع٢ً اضتُاز٠ ؼًٌٝ 

املطُٕٛ نآدا٠ ؾُع ٚؼًٌٝ ايبٝاْات ٚناْت ٚسد٠ ايتشًٌٝ اييت اعتُد عًٝٗا 

 ٛي١ٝ.ايباسح يف دزاضت٘ ٖٞ املاد٠ ايصشف١ٝ يهْٛٗا أنجس مش

َٚٔ أِٖ ْتا٥ر ايدزاض١ دا٤ت املاد٠ ايصشف١ٝ َٛانب١ يألسداخ، نُا استٌ 

اـرب ايصشفٞ املستب١ األٚىل َٔ بني األغهاٍ ايهتاب١ٝ ايصشف١ٝ ٚذيو خالٍ فرت٠ 

 ايدزاض١. 

ٚتطُٓت فتات ايتشًٌٝ املؤضطات ايجكاف١ٝ اييت تطُٓت بدٚزٖا اؾاَعات 

 يف صشٝفيت ايسٜاض ٚايٛطٔ َٔ خالٍ خالٍ ٚايهًٝات سٝح استًت املستب١ األٚىل

 بني ايعالق١ إىل ايٓعسٟ اؾاْب يف ايدزاض١ ؼًٌٝ ايدزاض١ يًصشف، نُا تطسقت

 ٚايت١ُٝٓ. اإلعالّ

  ( ْٞ2006دزاض١ ايكس )(27)  ٍَٛعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ يًكطاٜا احمل١ًٝ.س 

١ ملدتًف ايتعسف ع٢ً اػاٖات ٚسذِ ايتػط١ٝ ايصشافٝ إىل ايدزاض١ ٖدفت

ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚخاص١ تًو املع١ٝٓ 

 بايكطاعات اـد١َٝ يف اجملتُع.
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

ٚتعسض ٖرٙ ايدزاض١ ْتا٥ر ؼًٌٝ َطُٕٛ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ممج١ً يف صشٝفيت 

ايسٜاض ٚاؾصٜس٠، يًتعسف ع٢ً طسم َعاؾتٗا يًكطاٜا ٚاملٛضٛعات احمل١ًٝ، ٚخاص١ 

 ذات ايعالق١ باألدٗص٠ اـد١َٝ يف اجملتُع ايطعٛدٟ.

َٚٔ أِٖ ْتا٥ر ايدزاض١ إٔ ايتعًِٝ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ تصدز ايتػطٝات 

ايصشاف١ٝ يبعض األدٗص٠ ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ بٓطب١ تصٌ إىل عػس٠ يف 

طاع رت دزاض١ ق 22املا١٥، ٚدا٤ت أخباز ايتعًِٝ ايعايٞ يف املسنص ايطادع َٔ بني 

 ايتػط١ٝ ايصشاف١ٝ ي٘ بٓطب١ ثالث١ يف املا١٥.

نُا تػري تطبٝكات ٖرٙ ايدزاض١ إىل إٔ َععِ ايتػطٝات اـرب١ٜ ٚايتكسٜس١ٜ 

ٚاملكاي١ٝ تٓطٟٛ ؼت َع١ً االػاٖات اإلجياب١ٝ مٛ ايكطاعات اـد١َٝ يف اجملتُع، 

املكاالت ٚزضا٥ٌ اؾُٗٛز نُا تتب٢ٓ  ،ٖٚرا املٛقف ٜٓتعِ َع فهس٠ اإلعالّ املٛد٘

 .ٚايهازٜهاتري دٛاْب أنجس ْكد١ٜ َٔ غريٖا

ايكطاع ايسمسٞ يف  ٚبايٓطب١ إىل املسدعٝات اإلعال١َٝ، تػري ٖرٙ ايدزاض١ إىل إٔ

ايدٚي١ حيتٌ ضتني يف املا١٥ َٔ املسدعٝات اإلعال١َٝ، ٖٚرٙ ْطب١ عاي١ٝ تأتٞ يف إطاز 

 ٟ.ايتٛد٘ ايسمسٞ يًصشاف١ ٚاإلعالّ ايطعٛد

  ( 2004دزاض١ ايدعًٝر )(28)  سٍٛ إضٗاّ ايهازٜهاتري ايصشفٞ ايطعٛدٟ يف

تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً املػهالت ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ .

إىل ايتعسف ع٢ً َد٣ إجياب١ٝ ايصشف ايطعٛد١ٜ ٚفاعًٝتٗا ٙ ايدزاض١ ٖر ٖدفت

ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٔ طسٜل ايسضّٛ يف تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً املػهالت

مشٌ ٚقد، هاتري١ٜ( يف ايصشف اي١َٝٛٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ)ايهازٜ

اي١َٝٛٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايبشح اضتدداّ أدا٠ ؼًٌٝ املطُٕٛ ؾُٝع ايصشف

 ايطعٛد١ٜ اييت تٓطٟٛ ؼت َع١ً ْعاّ املؤضطات ايصشف١ٝ.

َطايب١ ايصشف ايطعٛد١ٜ بصٜاد٠ تطًٝط ايط٤ٛ نإ َٔ أِٖ تٛصٝات ايدزاض١ٚ

طسٜل زضّٛ )ايهازٜهاتري( ملا هلا َٔ تأثري ع٢ً املػهالت ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٔ

، األخري٠بايؼ األ١ُٖٝ ع٢ً ايكسا٤، ٚاألفطٌ إٔ ٜهٕٛ ذيو يف ايصفشات األٚىل أٚ

ٚٚشاز٠ بطسٚز٠ َتابع١ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ )ٚشاز٠ املعازفنُا أٚصت ايدزاض١

املػهالت ٚزصد َا ٜٓػس يف ايصشف ايطعٛد١ٜ عٔايتعًِٝ ايعايٞ ممج١ً باؾاَعات( 
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 ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ضٛا٤ عٔ طسٜل زضّٛ )ايهازٜهاتري(، أٚ ايتشكٝكات، أٚ

ايػها٣ٚ َٚعاؾتٗا باالغرتاى َع دٗات االختصاص، ٚايتٓطٝل بني نًٝات ايرتب١ٝ 

ٟٛ ايطعٛد١ٜ يف فتح أقطاّ يإلعالّ ايرتبٚنًٝات اإلعالّ ٚأقطاَ٘ يف اؾاَعات

َصٜدًا َٔ بإدسا٤ٚأخريًا أٚصت ٖرٙ ايدزاض١ ،يتدسٜر َؤًٖني يف ٖرا اجملاٍ

ايصشف ايطعٛد١ٜ ٚايتعسف ع٢ً َد٣ َا  ايدزاضات اييت تع٢ٓ بتشًٌٝ َطُٕٛ

 املػهالت ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عرب ايتشكٝكات أٚ ايػها٣ٚتطتعسض٘ َٔ

 

 ثالثًا: التعليق على الدراسات السابقة:
ايدزاضات اييت تٓاٚيت َعاؾ١ اإلعالّ بػهٌ عاّ  فُٝا ضبل١ ايباسج عسضت

ٚايصشاف١ بػهٌ خاص يكطاٜا ايتعًِٝ ٚاييت هلا عالق١ بايدزاض١ اؿاي١ٝ، سٝح بسشت 

 فُٛع١ َٔ املؤغسات ايعا١َ:

  اٖتُت أنجس ايدزاضات ايطابك١ مبعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ بػهٌ عاّ، بُٝٓا مل

 ِٝ ايعايٞ.تٗتِ بػهٌ أضاضٞ بكطاٜا ايتعً

  اضتددَت َععِ ايدزاضات ايطابك١ أضًٛب ؼًٌٝ املطُٕٛ يتشًٌٝ املٛاد

 اإلعال١َٝ نأضًٛب أضاضٞ  يف ايدزاض١.

  اضتددَت بعض ايدزاضات ايطابك١ ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ يتفطري ايٓتا٥ر ٖٚٞ ْفظ

 ايٓعس١ٜ اييت ضتطتعني بٗا ايباسج١ ع٢ً املطت٣ٛ ايتفطريٟ يًدزاض١.

 ضات تٓاٚيت عالق١ اإلعالّ بػهٌ عاّ ٚايصشف بػهٌ خاص إٕ َععِ ايدزا

بكطاٜا ايتعًِٝ، إال إٔ ايدزاض١ اؿاي١ٝ تسنص ع٢ً ؼًٌٝ َطُٕٛ ايصشف 

 ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يف تٓاٚهلا يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ.

 ايباسج١ َٔ ٖرٙ ايدزاضات يف إثسا٤ اإلطاز ايٓعسٟ ٚيف تصُِٝ اضتُاز٠  اضتفادت

ٕ ٚؼدٜد ايف٦ات بػهٌ أنجس دق١.ؼًٌٝ املطُٛ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 اإلطار املنهجي واإلجرايئ للدراسة

 نوع الدراسة
يٛصف١ٝ ايتش١ًًٝٝ اييت تسق٢ إىل َطت٣ٛ تٓتُٞ ٖرٙ ايدزاض١ إىل ْٛع١ٝ ايدزاضات ا

ايتفطري، سٝح تطتٗدف زصد ٚؼًٌٝ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف ايطعٛد١ٜ )ع١ٓٝ 

تٗا مٖٛا، باإلضاف١ إىل تفطري ايٓتا٥ر يف ض٤ٛ ايٓعس١ٜ ايدزاض١( ٚايتعسف ع٢ً اػاٖا

 ايت١ُٜٛٓ يإلعالّ.

 منهج الدراسة
تكـــع ٖـــرٙ ايدزاضـــ١ يف ْطـــام ايدزاضـــات املطـــش١ٝ، ٜٚعـــد َـــٓٗر املطـــح أٖـــِ املٓـــاٖر  

سٝح تعتُد ٖـرٙ ايدزاضـ١ عًـ٢ َـٓٗر      ;املطتدد١َ يف ايدزاضات اإلعال١َٝ ٚأنجسٖا غٝٛعًا

طح ع١ٓٝ صشف ايدزاض١ ٚايٛقٛف ع٢ً َعاؾ١ ايصشف ايطعٛد١ٜ املطح اإلعالَٞ، ٚذيو مل

      ٞ ٓٗر املكـازٕ  ٚضـٛف ٜـتِ إضـتدداّ املـ    ، ايَٝٛٝـ١ ايٛزقٝـ١ ٚاإليهرتْٚٝـ١ يكطـاٜا ايتعًـِٝ ايعـاي

َعاؾـ١ ايصـشاف١ ايٛزقٝـ١ ٚااليهرتْٚٝـ١     نُٓٗر َطاعد يسصد أٚد٘ االتفام ٚايتبـأٜ بـني   

ُات ايػـه١ًٝ يًُعاؾـ١ ايصـشف١ٝ ٚاضـتدداَات     ، ٚذيو مبكاز١ْ ايطـ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 األطس اإلعال١َٝ.

 أدوات الدراسة
ــد     األدٚاتاضـــتددَت ايدزاضـــ١ ؼًٝـــٌ املطـــُٕٛ، ٖٚـــٛ األضـــًٛب املٓٗذـــٞ، ٚأسـ

ايبشج١ٝ اييت تطتددّ يف ؼًٌٝ املٛاد اإلعال١َٝ بٗـدف ايتٛصـٌ إىل اضـتدالالت ٚاضـتٓتادات     

ِ   تشًٌٝصشٝش١ َٚطابك١ يف ساي١ إعاد٠ ايبشح ٚاي اضـتُاز٠ ؼًٝـٌ    ، ٚذيو َـٔ خـالٍ تصـُٝ

 املطُٕٛ ؾُع ٚتصٓٝف قت٣ٛ ايصشف.

 توالثبا الصدق إجراءات
:ايصدمإدسا٤ات 

ٌ اضتُاز٠عسضخالٍَٔايدزاض١ألدا٠ايصدماختباز إدسا٤بقاَت ايباسج١ ؼًٝـ

ٔ  ع٢ًاملطُٕٛ أعطـا٤ ٚعطـٛات ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ يف قطـِ اإلعـالّ،       فُٛع١ قهُـني َـ
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ِ َـد٣ صـالسٝتٗا ٚإبـدا٤   كسٜـس يت ِ ٚإعطـا٤ زأٜٗـ إدـسا٤ َٚـٔ ثـِ مت  سٛهلـا، َالسعـاتٗ

2.اييت أغاز بٗا احملهُٕٛاملطًٛب١ ايتعدٜالت

  :ايجباتإدسا٤ات 

، ٚايـيت تعـين   مت قٝاع دزد١ ثبات َٔ خالٍ طسٜكـ١ ) إعـاد٠ ايتطبٝـل(     

١َٝٓ ) غٗس ع٢ً األقٌ( ٜكـّٛ بإعـاد٠   إٔ ٜكّٛ ايباسح بتشًٌٝ ع١ٓٝ ايجبات، ٚبعد َطٞ فرت٠ ش

 .(29)ؼًٌٝ ايع١ٓٝ ْفطٗا، َٚٔ ثِ سطاب عدد ايف٦ات  اييت دا٤ت َتفك١ يف ايتذسبتني 

ٚقــد قاَــت ايباسجــ١ بــإدسا٤ ثبــات ايتشًٝــٌ َــع ْفطــٗا بعــد ؼدٜــد )عٝٓــ١ ايجبــات( ايــيت  

( َــاد٠ 96( اضــتُازات يصــشٝفيت ايسٜــاض ايٛزقٝــ١ ٚضــبل االيهرتْٚٝــ١ ، بٛاقــع )   6مشًــت )

صشف١ٝ، عًًُا بإٔ إدسا٤ ايتشًٌٝ ايجاْٞ مت بعـد َطـٞ غـٗس َـٔ إدـسا٤ ايتشًٝـٌ األٍٚ يتًـو        

 ايع١ٓٝ.  

ٍ ٖٛيطـيت مبكٝـاع ٚاضـتعاْت ايباسجـ١    ايتشًٝـٌ; َٚفـسدات األدا٠ثبـات إىليًٛصـٛ

%، ٖٚــٞ ْطــب١ نــبري٠ يف عــٛخ  85ٚبتطبٝــل َعاديــ١ ٖٛيطــيت يًجبــات ٚصــًت ْطــب١ ايجبــات  

ٚضـعت َـا سككـت ايدزاض١، ٚأْٗاَطُٕٛؼًٌٝأدا٠ثباتع٢ًٚتدٍ،ؼًٌٝ املطُٕٛ

   ايدزاض١تطاؤالتع٢ًٚأدابتأدً٘،َٔ

 مجتمع الدراسة
ٜػٌُ فتُع ايدزاض١  ناف١ ايصشف ايطعٛد١ٜ اييت عاؾت قطاٜا ايتعًِٝ 

ايعايٞ َٔ خالٍ أغهاهلا ايتشسٜس١ٜ املدتًف١، ْٚعسًا التطاع ٚتػعب اجملتُع ايصشفٞ 

 يًدزاض١ فكد مت ؼدٜد ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 أٚاًل: ع١ٓٝ ايصشف

ٚقع اختٝاز ايباسج١ ع٢ً ) صـشٝف١ ايسٜـاض ايٛزقٝـ١ ٚصـشٝف١ ضـبل اإليهرتْٚٝـ١ (       

 نع١ٓٝ يًصشف ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ ٚذيو يألضباب ايتاي١ٝ:
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

عاصـ١ُ املًُهـ١ ايعسبٝـ١    املٓطك١ ايٛضط٢ ٚاييت تٛدد فٝٗـا   رجٌ صشٝف١ ايسٜاض -

ايطعٛد١ٜ َد١ٜٓ ايسٜاض، باإلضـاف١ إىل إٔ ايباسجـ١ فطـًتٗا عًـ٢ صـشٝف١ اؾصٜـس٠       

تفادًٜا يتشٝـص ايعٝٓـ١، بطـبب إٔ اؾصٜـس٠ تـدخٌ يف غـسانات َـع اؾاَعـات يٓػـس          

 أخبازٖا.

-أندت دزاضات ضابك١ تفٛم صـشٝف١ ايسٜـاض بػـعبٝتٗا، َجـٌ دزاضـ١ "فـٛزبظ       -

أثبتـت تفـٛم صـشٝف١ ايسٜـاض عًـ٢ بـاقٞ ايصـشف ايطـعٛد١ٜ          ايػسم األٚضط" اييت

 .(30)إْتػازًا 

أندت دزاض١ محص٠ بٝت املاٍ ٚفٗـد ايطٝـاع عًـ٢ إٔ دسٜـد٠ "ايسٜـاض" تتُتـع        -

 .(31)مبكس١ٝ٥ٚ عاي١ٝ يف َد١ٜٓ "ايسٜاض" ايعاص١ُ 

" عًـ٢ املسنـص األٍٚ نـأنجس صـشٝف١     سصًت صشٝف١ "ضبل" ٚفكًا ملٛقـع "  -

ّ، ٜٚعتُــد َكٝــاع نــالٚت ايعــاملٞ 2012ابعــ١ َــٔ قبــٌ اؾُــاٖري عــاّ ضــعٛد١ٜ َت

ع٢ً أنجس َٔ ثالث١ آالف تطبٝل تكين َٔ خالٍ قٝاع زد٠ ايفعـٌ َـٔ ايٓـاع ػـاٙ     

َـا ٜٓػــس عًـ٢ ايػــبهات االدتُاعٝـ١، َٚــد٣ تـأثري املعًَٛــات ايـيت تبــح، ٚسذــِ      

 .    (32)اْتػازٖا، ٚايتعاطٞ َعٗا، ٚاتطاع ايٓفٛذ ٚتأثريٙ 

سصــٍٛ صــشٝف١ ضـــبل اإليهرتْٚٝــ١ عًــ٢ املسنـــص األٍٚ يف ايعــامل ايعسبــٞ عًـــ٢        -

َطت٣ٛ ايصشف ايٛزق١ٝ ٚاإليهرتْٚٝـ١ بـال َٓـاشع ٚفكـًا إلعـالٕ غـسن١ "إفهتـف        

َٝذٛز" األضرتاي١ٝ املتدصص١ يف فـاٍ تصٜٚـد األضـٛام ايٓاَٝـ١ بـاؿًٍٛ ٚاـطـط       

 . (33)اإليهرت١ْٝٚ اإلعال١َٝ ايسق١ُٝ ٚقٝاع ْطب١ املػاٖدات يف املٛاقع 

ــاز        - ــًا قٝاضــًٝا يف عــدد املػــاٖدات يألخب ــ١ زقُ ــل صــشٝف١ "ضــبل" اإليهرتْٚٝ ؼكٝ

.(34)ّ 2011ٚايتكازٜس اييت ْػستٗا ايصشٝف١ يف عاّ 

 ص١َٝٓع١ٓٝ ايثاًْٝا: اي

املطح ايػاٌَ يفرت٠ شَٓٝـ١ مت  إختٝازٖـا ٚؼدٜـدٖا بػـهٌ     اتبعت ايدزاض١ أضًٛب 

ايباسجـ١ بعُـٌ    ٚقد قاَـت ، دا١ٜ َسس١ً ايتشًٌٝ يف ايدزاض١عػٛا٥ٞ سٝح تٛافكت َع ب

،  ايٛزقٝــ١  َطــح غــاٌَ يهافــ١ أعــداد ايصــشف عٝٓــ١ ايدزاضــ١ ) صــشٝف١ ايسٜــاض        

ــ١        ــو َــٔ خــالٍ َطــح نافــ١ األغــهاٍ ايتشسٜسٜ ــ١ (، ٚذي صــشٝف١ ضــبل االيهرتْٚٝ

     ٞ ٖٚـٞ  خـالٍ فـرت٠ شَٓٝـ١ عػـٛا١ٝ٥،      ،املٛدٛد٠ بٗا، ٚايـيت تعـاق قطـاٜا ايتعًـِٝ ايعـاي



 

 398 

ّ إىل 1/9/2014ٖــــــ املٛافـــــل 8/2/1436ٖــــــ إىل 6/11/1435ايفـــــرت٠ املُتـــــد٠ َـــــٔ 

31/11/2014ّ. 

ٚقــد سسصــت ايباسجــ١ عًــ٢ إختٝــاز فــرت٠ شَٓٝــ١ عػــٛا١ٝ٥  يتذٓــب َػــه١ً ايتشٝــص   

سٝــح تطــتٗدف ايدزاضــ١ ايتعــسف عًــ٢ سذــِ ٚغــهٌ   (35)املٓــتعِ يف املطــُٕٛ ْفطــ٘ 

ػٞ إدسا٤ ايتشًٌٝ يف فرت٠ تهٕٛ فٝٗا أسـداخ  ْٚٛع املعاؾ١ ايصشف١ٝ، َٚٔ ثِ فال ٜٓب

بــازش٠ تتعًــل بــايتعًِٝ ايعــايٞ ؼدٜــدًا أٚ َٓاضــبات تــستبط بــ٘، سٝــح ضــتهٕٛ ٖٓــاى     

نجاف١ يف املعاؾ١ َكاز١ْ بايفرتات اييت ؽًـٛ َـٔ تًـو األسـداخ، ٖٚـرا َـٔ غـأْ٘ إٔ        

الضـتذال٤   ٜؤدٟ إىل ْتا٥ر َػ١ٖٛ َٚبايؼ فٝٗا، نُا زٚعٞ املطح ايػاٌَ هلـرٙ ايفـرت٠  

   َعاؾ١ أنرب عدد َٔ ايكطاٜا خالٍ فرت٠ ايدزاض١.  

 ثايجًا: ايع١ٓٝ املٛضٛع١ٝ )ايكطاٜا(     

تطتٗدف ايدزاض١ َطح ناف١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت عاؾتٗا ايصشف   

ٚايبشح  ،ٚاإلبتعاخ ،قطاٜا اؾاَعات خالٍ فرت٠ ايدزاض١ ٚاييت رجًت يف

ٚايهًٝات  ،ٚايدبًَٛات ٚنًٝات خد١َ اجملتُع ،ٚايتعًِٝ عٔ بعد ،ايعًُٞ

 .ايعايٞ /ايتعًِٝٚفعايٝات ٚشاز٠ ايتعًِٝ ،ايتك١ٝٓ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 نتائج الدراسة التحليلية
أٚاًل: سذِ ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف )ع١ٓٝ ايدزاض١( ايٛزق١ٝ 

 ٚاإليهرت١ْٝٚ خالٍ فرت٠ ايدزاض١.

 

 (1ددٍٚ زقِ )

 ايتػط١ٝ يف صشف ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ خالٍ فرت٠ ايدزاض١ ددٍٚ ٜٛضح سذِ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز ايصشف                           سذِ املاد٠ ايصشف١ٝ

 56 700 صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 44 543 صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ

 100 1243 اجملُٛع

 

١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف نٌ َٔ ( سذِ ايتػط١ٝ ايصشف1ٜٝٛضح اؾدٍٚ زقِ )

ٚست٢  1/9/2014صشٝف١ )ايسٜاض( ايٛزق١ٝ ٚ )ضبل( اإليهرت١ْٝٚ خالٍ ايفرت٠ َٔ 

( َاد٠ صشف١ٝ، اضتشٛذت صشٝف١ 1243، سٝح أضفس ايتشًٌٝ عٔ بسٚش )31/11/2014

( 543%(، بُٝٓا ظٗست )56( َاد٠ صشف١ٝ َٓٗا ٚبٓطب١ بًػت )700ايسٜاض ايٛزق١ٝ ع٢ً )

 %(.44صشف١ٝ يف صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ ٚبٓطب١ بًػت ) َاد٠

مما ٜعين تفٛم صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ يف سذِ ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ 

 ايعايٞ َكاز١ْ بصشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ خالٍ فرت٠ ايدزاض١.
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 ثاًْٝا: األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ اييت رت َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف إطازٖا.

 (2دٍٚ زقِ )د

ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )يألغهاٍ ايتشسٜس١ٜ( اييت اضتددَتٗا صشف 

 ايدزاض١ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايصشف

 

 

 ايتشسٜس١ٜ األغهاٍ

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 اجملُٛع
ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

 64 794 64 347 63 445 اـرب

 20 247 20 109 20 138 ايتكسٜس

 6 78 10 56 3 22 ايكص١ اـرب١ٜ

 1.8 20 1 3 2 17 ايتشكٝل ايصشفٞ

 3 40 4 21 3 19 اؿدٜح ايصشفٞ

 5 61 1 7 8 54 املكاٍ

 0.2 5 0 0 1 5 ايهازٜهاتري

 0 0 0 0 0 0 أخس٣

 100 1243 100 543 100 700 اإلمجايٞ

( تفٛم )املاد٠ اـرب١ٜ( اييت تٓاٚت قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف نٌ 2ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

%، 20%، ًٜٝٗا )ايتكسٜس( بٓطب١ 64َٔ صشٝفيت ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ بٓطب١ 

%، 6ٚتفاٚتت ايٓطب يباقٞ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ، سٝح سصًت )ايكص١ اـرب١ٜ( ع٢ً ْطب١ 

%، ٚأخريًا )ايتشكٝل ايصشفٞ( 3%، ٚ)اؿدٜح ايصشفٞ( بٓطب١ 5طب١ َٚٔ ثِ )املكاٍ( بٓ

%( ضُٔ األغهاٍ 0.2%، يف سني ظٗس )ايهازٜهاتري( بٓطب١ ض١ًٝ٦ يًػا١ٜ )1.8بٓطب١ 

 ايتشسٜس١ٜ اييت اضتددَت يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ.

أَا ع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً سد٠، ناْت َعاؾ١ صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ  

( َاد٠ صشف١ٝ يف ايفرت٠ احملدد٠ يًدزاض١ ٚتٓٛعت َا 700يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ )
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

بني: اـرب ٚايتكسٜس ٚايكص١ اـرب١ٜ ٚايتشكٝل ايصشفٞ ٚاؿدٜح ايصشفٞ ٚاملكاٍ 

%، ثِ ايتكسٜس بٓطب١ 63ٚايهازٜهتري. سٝح تصدز اـرب األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ بٓطب١ 

أتٞ بعدِٖ ايٓطب َتكازب١ يبك١ٝ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ فايٓطب١ %، يت8%، فاملكاٍ بٓطب١ 20

%، 2%، َٚٔ ثِ ايتشكٝل ايصشفٞ بٓطب١ 3يهٌ َٔ ايكص١ اـرب١ٜ ٚاؿدٜح ايصشفٞ 

%. نُا ٜٛضح اؾدٍٚ أعالٙ َعاؾ١ صشٝف١ ضبل 1ٚأخريًا ايهازٜهاتري بٓطب١ 

 ايفرت٠ احملدد٠ ( َاد٠ صشف١ٝ يف543االيهرت١ْٝٚ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ )

يًدزاض١، سٝح تٓٛعت َا بني: اـرب ٚايتكسٜس ٚايكص١ اـرب١ٜ ٚايتشكٝل ايصشفٞ 

ٚاؿدٜح ايصشفٞ ٚاملكاٍ، بُٝٓا اختف٢ ايهازٜهاتري عٔ املعاؾ١; سٝح تصدز اـرب 

%، 10%، فايكص١ اـرب١ٜ بٓطب١ 20%، ثِ ايتكسٜس بٓطب١ 64األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ بٓطب١ 

%، يتأتٞ بعدِٖ ايٓطب َتطا١ٜٚ يهٌ َٔ ايتشكٝل 4ايصشفٞ بٓطب١  َٚٔ ثِ اؿدٜح

 %، َع غٝاب ايهازٜهاتري عٔ املعاؾ١ ملٛضٛع ايدزاض1.١ايصشفٞ ٚاملكاٍ بٓطب١ 

ٚبريو ٜعٗس تفٛم صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ ع٢ً صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ يف 

دداًَا يف صشٝف١ %، بُٝٓا ظٗس املكاٍ أنجس إضت10اضتدداّ ايكص١ اـرب١ٜ بٓطب١ 

%، ٚتكازبت باقٞ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ يف ايصشٝفتني بتٓاٚهلا 8ايسٜاض ايٛزق١ٝ بٓطب١ 

 يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ. 

 ثايجًا: ٚضا٥ٌ اإلبساش اييت اضتددَتٗا صشف ايدزاض١ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ.

 ايصٛز - أ

 (3ددٍٚ زقِ )

صٛز( اييت مت اضتدداَٗا نٛض١ًٝ إبساش يف َعاؾ١ قطاٜا ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )يً

 ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشف ايدزاض١

 ايصشٝف١    

 

 ايصٛز٠  

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% اجملُٛع

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

 50 747 65 416 40 331 َٛضٛع١ٝ

 35 514 34 218 35 296 غدص١ٝ

 0 0 0 0 0 0 أخس٣

 15 216 1 9 25 207 ال تٛدد

 100 1477 100 643 100 834 اإلمجايٞ
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( تفٛم ايصٛز املٛضٛع١ٝ يف تٓاٍٚ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف نٌ 3ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

%، َكابٌ سصٍٛ ايصٛز 50َٔ صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚصشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ بٓطب١ 

 % َٔ املاد٠ ايصشف١ٝ خاي١ٝ راًَا َٔ ايصٛز.15%، نُا ظٗست ٢35 ْطب١ ايػدص١ٝ عً

( َد٣ االٖتُاّ َٔ 3أَا ع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً سدٙ، ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

خالٍ ٚدٛد صٛز َصاسب١ يًُاد٠ ايصشف١ٝ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ، باإلضاف١ يٓٛع١ٝ 

% عٔ ايصٛز 5ملٛضٛع١ٝ بٓطب١ ٖرٙ ايصٛز َٛضٛع١ٝ أٚ غدص١ٝ، سٝح تفٛقت ايصٛز ا

%، يف سني 35% فُٝا سصًت ايػدص١ٝ ع٢ً ْطب١ 40ايػدص١ٝ، فذا٤ت ْطب١ األٚىل 

% َٔ املاد٠ اإلخباز١ٜ خاي١ٝ راًَا َٔ أٟ صٛز، نُا ٜتطح سذِ االٖتُاّ 25ظٗست ْطب١ 

يف صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ تفٛم ايصٛز املٛضٛع١ٝ ع٢ً ايصٛز ايػدص١ٝ، 

% فُٝا سصًت ايصٛز 65ْطب١ اضتدداّ ايصٛز املٛضٛع١ٝ يف املاد٠ ايصشف١ٝ فذا٤ت 

% فكط َٔ املاد٠ ايصشف١ٝ يف ضبل خاي١ٝ 1%، يف سني ظٗست ْطب١ 34ايػدص١ٝ ع٢ً ْطب١ 

 َٔ ايصٛز.

ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ٜتطح اعتُاد ايصشف االيهرت١ْٝٚ ع٢ً ايصٛز املٛضٛع١ٝ بٓطب١ 

%، نُا إٔ ْطب١ املاد٠ ايصشف١ٝ ١ٝ40 عًٝٗا بٓطب١ %، أنجس َٔ اعتُاد ايصشف ايٛزق65

% يًصشف 1% َكابٌ 25اييت ال تتطُٔ أٟ صٛز يف ايصشف ايٛزق١ٝ دا٤ت بٓطب١ َستفع١ 

 االيهرت١ْٝٚ، يف سني تكازبت ايٓطب يف اعتُاد نال ايصشٝفتني ع٢ً ايصٛز ايػدص١ٝ.

 

َٛقع املاد٠ ايصشف١ٝ - ب

يصشف١ٝ يف ايصفش١ األٚىل أٚ ايداخ١ًٝ أٚ ع٢ً َطت٣ٛ ايصشف ايٛزق١ٝ تعٗس املاد٠ ا

األخري٠ باإلضاف١ إىل املًشل، ٚيف املكابٌ تعٗس املاد٠ ايصشف١ٝ يف ايصشف اإليهرت١ْٝٚ َٔ 

 خالٍ زٚابط َتص١ً بايس٥ٝط١ٝ أٚ َٔ خالٍ زٚابط فسع١ٝ.
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 (4ددٍٚ زقِ )

يعايٞ يف صشٝف١ ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )ملٛاقع( ْػس قطاٜا ايتعًِٝ ا

 ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز املٛقع

 1 9 صفش١ أٚىل

 4 26 صفش١ أخري٠

 82 573 صفش١ داخ١ًٝ

 13 92 ًَشل

 100 700 اإلمجايٞ

( ْػس املاد٠ اإلخباز١ٜ يف ايصفشات ايداخ١ًٝ يًصشٝف١ بٓطب١ 4ٜٚٛضح اؾدٍٚ )

%، يتشصٌ ايصفش١ 13يف املًشل بٓطب١ %، َٚٔ ثِ ظٗست املاد٠ اإلخباز١ٜ 82نبري٠ 

 %.1%، ٚأخريًا ايصفش١ األٚىل بٓطب١ ضعٝف١ 4األخري٠ ع٢ً ْطب١ 

 (5ددٍٚ زقِ )

ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )ملٛاقع( ْػس قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشٝف١ 

 ضبل االيهرت١ْٝٚ 

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز املٛقع

 99 537 ز٥ٝط١ٝ

 1 6 فسع١ٝ

 100 543 اإلمجايٞ

( تٛادد املاد٠ اإلخباز١ٜ يف ايعٓاٜٚٔ اييت تتبع ايسابط ايس٥ٝطٞ 5ٜٛضح ددٍٚ )

%، يف سني ظٗست املاد٠ اإلخباز١ٜ َٔ خالٍ ايسٚابط ايفسع١ٝ بٓطب١ 99بٓطب١ نبري٠ بًػت 

 % فكط.1ضعٝف١ 

 ايعٓاٜٚٔ -دـ

يٛزق١ٝ باضتدداّ ٚع٢ً َطت٣ٛ إبساش اـرب َٔ خالٍ ايعٓاٜٚٔ رتاش ايصشف ا

ايعٓاٜٚٔ ايهبري٠ ٚايصػري٠ البساش أ١ُٖٝ اـرب، َكاز١ْ بايصشف االيهرت١ْٝٚ ٚاييت تعتُد 

 ع٢ً تٛسٝد ايعٓاٜٚٔ يف تٓاٚهلا يًُاد٠ ايصشف١ٝ َٔ خالٍ ايسٚابط املدتًف١.
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 (6ددٍٚ زقِ )

 ش يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ الضتدداّ )سذِ ايعٓاٜٚٔ( نٛضا٥ٌ يإلبسا

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز ايعٓٛإ

 34 240 عٓاٜٚٔ نبري٠

 66 460 عٓاٜٚٔ صػري٠

 100 700 اإلمجايٞ

( سذِ االٖتُاّ بايعٓاٜٚٔ ٚاييت مت ؼدٜدٖا َٔ قبٌ 6ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

نرب َٔ ايباسج١ بعٓاٜٚٔ نبري٠ ٚصػري٠، سٝح سصًت ايعٓاٜٚٔ ايصػري٠ ع٢ً ايٓطب١ األ

% نُا ٖٛ َٛضح باؾدٍٚ 34%، َٚٔ ثِ ايعٓاٜٚٔ ايهبري٠ بٓطب١ 66املاد٠ اإلخباز١ٜ بٓطب١ 

 أعالٙ.

 (7) زقِددٍٚ 

 ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب الضتدداّ )ايعٓاٜٚٔ( يف صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ 

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز عٓٛإ ايسابط 

 45 243 قًٝات

 43 235 أخباز املٓاطل

 5.7 31 أخباز اجملتُع

 3 16 صٛتو ٚصٌ

 1 4 االقتصاد١ٜ

 1 3 ايسٜاض١ٝ

 0.1 1 ايجكاف١ٝ

 0.1 1 ضبل تكٍٛ يًُط٦ٍٛ

 0.1 1 ضبل تو

 0.1 1 عسب ٚعذِ

 1 6 َكاالت-ضاس١ ايسأٟ

 100 542 اإلمجايٞ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

َٚٔ املؤغسات اييت تعٗس َد٣ االٖتُاّ بايعٓاٜٚٔ اييت تستبط بايسابط ايس٥ٝطٞ يف 

( إٔ تػط١ٝ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ دا٤ت بٓطب١ 7املٛقع، ٜٚتطح نُا يف اؾدٍٚ زقِ )

%، يف سني سصًت 43%، ٚ)أخباز املٓاطل( بٓطب١ 45نبري٠ يهٌ َٔ )قًٝات( بٓطب١ 

% 1% )يصٛتو ٚصٌ(، ْٚطب١ 3%، ٚأخريًا ْطب١ 6ايتػط١ٝ ضُٔ )أخباز اجملتُع( ع٢ً ْطب١ 

ض١ٝ(، ٚيف املكابٌ ظٗست ايعٓاٜٚٔ ايفسع١ٝ َٔ خالٍ )ضاس١ يهٌ َٔ )االقتصاد١ٜ( ٚ)ايسٜا

 % فكط.1َكاالت( بٓطب١ ضعٝف١ مل تتعد٣ -ايسأٟ

 زابعًا: املصادز اييت اعتُدت عًٝٗا صشف ايدزاض١ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ.

( َاد٠ صشٝف١ اٖتُت بكطاٜا ايتعًِٝ يتشدٜد املصدز يف نٌ 1243بعد ؼًٌٝ )

سٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ ، ٜتطح اعتُاد نًتا ايصشٝفتني ع٢ً َٔ صشٝفيت اي

 املٓدٚبني ٚاملساضًني يف اؿصٍٛ ع٢ً اـرب، يف سني تٓٛعت املصادز ايداخ١ًٝ يًصشٝفتني.

 َصادز ايصشٝف١ - أ

 (8ددٍٚ زقِ )

ِٝ ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )ملصادز ايصشٝف١( املطتدد١َ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعً

 ايعايٞ يف صشف ايدزاض١

 ايصشٝف١    

 

 َصدز ايصشٝف١ 

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% اجملُٛع
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

 38 469 33 177 42 292 َٓدٚب

 45 557 65 353 29 204 َساضٌ

 5 69 1 6 9 63 ايهاتب

 4 49 1 6 6 43 ٚناالت األْبا٤

 0.08 1 0 0 0.1 1 ايصشف

 8 96 0 1 13 95 بدٕٚ َصدز

 0,1 2 0 0 0,2 2 أخس٣

 100 1243 100 543 100 700 اإلمجايٞ
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( تصدز املصدز )َساضًني( ع٢ً َطت٣ٛ َصادز ايصشٝف١ 8ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

ٞ %، 38ٖٚ% يف نٌ َٔ صشٝفيت ايدزاض١، ٚتالٙ املصدز )َٓدٚبني( بٓطب١ 45بٓطب١ 

ْطب َتكازب١ مما ٜبني إٔ ايصشف املدتاز٠ يف ايع١ٓٝ رجٌ َٓاطل املًُه١، نُا ٜٛضح 

%، َٚٔ ثِ 42( تصدز املصدز )َٓدٚبني( يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ بٓطب١ 8اؾدٍٚ زقِ )

%، َٚٔ 9%، نُا سصٌ املصدز )نّتاب املكاالت( ع٢ً ْطب١ 29املصدز )َساضًني( بٓطب١ 

% َٔ املاد٠ اإلخباز١ٜ َٔ أٟ 13%، بُٝٓا خًت ْطب١ 6ْبا٤( بٓطب١ ثِ املصدز )ٚناالت األ

%، 65َصدز، ٚيف املكابٌ تفٛم املصدز )َساضًني( يف صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ بٓطب١ 

%، يف سني سصٌ نٌ َٔ املصدز )ايهّتاب ٚٚناالت 33َٚٔ ثِ املصدز )َٓدٚبني( بٓطب١ 

 % فكط.  1األْبا٤( ع٢ً ْطب١ ضعٝف١ مل تتعد٣ 

( إٔ اعتُاد ايصشف االيهرت١ْٝٚ ع٢ً 8ٜٚتطح َٔ ايٓطب يف اؾدٍٚ زقِ )
)املساضًني( ٜعطٝٗا أفط١ًٝ ع٢ً ايصشف ايٛزق١ٝ َٔ سٝح ايدالي١ ع٢ً ايتٛادد ايدا٥ِ يف 

باإلضاف١ يعدّ تٛادد َصدز  َهإ اؿدخ ٚايتػط١ٝ ايصشف١ٝ ملطاسات دػساف١ٝ أٚضع،
% يف ايصشف ايٛزق١ٝ يف َكابٌ ايصشف اإليهرت١ْٝٚ اييت ظٗست بٗا 13يًصشٝف١ بٓطب١ 

ْطب١ ض١ًٝ٦ يًػا١ٜ خاي١ٝ َٔ َصادز، ٚذيو ٜٛضح أ١ُٖٝ تٛادد )َصدز ايصشٝف١( يف 
 ايصشف االيهرت١ْٝٚ.

َصادز ايصشفٞ ايسمس١ٝ - ب

 (9ددٍٚ زقِ )

 امل١ٜٛ٦ )ملصادز ايصشفٞ ايسمس١ٝ( املطتدد١َ يف َعاؾ١ صشف ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب 

 ايصشٝف١    

 َصادز ايصشفٞ 

 ايسمس١ٝ    

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% اجملُٛع
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

 2 19 1 6 2 13 ايٛشٜس

 23 228 22 90 25 138 دٜس املؤضط١ ايتع١ًَُٝٝ

 44 428 42 173 46 255 قٝادات أنادمي١ٝ

 10 100 9 38 11 62 قٝادات إداز١ٜ

 9 84 11 44 7 40 قٝادات ٚشاز١ٜ

 12 113 15 61 9 52 دٗات زمس١ٝ

 0 0 0 0 0 0 أخس٣

 100 972 100 412 100 560 اإلمجايٞ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

طب١ اعتُاد ايصشف ايٛزق١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ ع٢ً ( تفٛم 9ْٜتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )
%، ًٜٝٗا َدزا٤ املؤضطات 44ايكٝادات األنادمي١ٝ نُصادز داخ١ًٝ يًصشفٞ بٓطب١ 

%، َٚٔ ثِ تكازبت ايٓطب يباقٞ املصادز يتشصٌ اؾٗات ايسمس١ٝ ع٢ً 23ايتع١ًُٝٝ بٓطب١ 
يكٝادات ايٛشاز١ٜ بٓطب١ %، ٚبعدٖا ا10%، َٚٔ ثِ تصازٜح ايكٝادات اإلداز١ٜ بٓطب١ 12ْطب١ 
%. ٚبايٓطب١ يهٌ صشٝف١ ع٢ً سد٠ فكد تٓٛعت 2%، ٚأخريًا تصسحيات ايٛشٜس بٓطب١ 9

َصادز ايصشفٞ ايسمس١ٝ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ بني: ايكٝادات األنادمي١ٝ ٚاييت 
%، َٚٔ ثِ َدزا٤ اؾاَعات ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ بٓطب١ 46سصًت ع٢ً ايٓطب١ األنرب 

% َٔ 9%، ٚايكٝادات ايٛشاز١ٜ 11اْت ْطب١ ناًل َٔ ايكٝادات اإلداز١ٜ %، ٚن25
%، يتشتٌ أخريًا 9ايتصسحيات، فُٝا سصًت تصسحيات اؾٗات ايسمس١ٝ ع٢ً ْطب١ 

%، ٚباملكابٌ تٓٛعت َصادز ايصشفٞ ايسمس١ٝ يف صشٝف١ ضبل 2تصسحيات ايٛشٜس بٓطب١ 
%، َٚٔ ثِ 42ت ع٢ً ايٓطب١ األنرب االيهرت١ْٝٚ بني: ايكٝادات األنادمي١ٝ ٚاييت سصً
%، فُٝا سصًت تصسحيات اؾٗات 22َدزا٤ اؾاَعات ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ بٓطب١ 

%، ٚتًتٗا ايكٝادات اإلداز١ٜ 11%، ٚناْت ْطب١ ايكٝادات ايٛشاز١ٜ 15ايسمس١ٝ ع٢ً ْطب١ 
ٙ % . ٚبػهٌ عاّ ٜتطح َٔ ايٓطب أعال1%، ٚأخريًا تصسحيات ايٛشٜس بٓطب١ 9بٓطب١ 

تكازب ايٓطب بني َصادز ايصشفٞ يف نٌ َٔ ايصشٝفتني، يتتفٛم صشٝف١ ايسٜاض 
ايٛزق١ٝ يف اضتدداّ املصادز املدتًف١ فُٝا عدا املصادز ايسمس١ٝ ٚايكٝادات ايٛشاز١ٜ ٚاييت 

 تفٛقت فٝٗا صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ. 

 َصادز ايصشفٞ غري ايسمس١ٝ -دـ 
 (10ددٍٚ زقِ )

 ٚايٓطب )ملصادز ايصشفٞ غري ايسمس١ٝ( يف َعاؾ١ صشف ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات 

 ايصشٝف١

 ايصشفٞ َصادز 

 سمس١ٝايغري 

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ
 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ اجملُٛع

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز

 41 185 35 83 49 102 ٕ ٚضٝٛف غسفَٛتدصص

 7 31 4 10 10 21 أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ

 28 123 37 87 17 36 ايطالب

 11 47 9 22 12 25 مجٗٛز عاّ

 12 54 12 29 12 25 َصدز غري بػسٟ

 1 7 3 7 0 0 فَصدز غري َعّس

 0 0 0 0 0 0 أخس٣

 100 447 100 238 100 209 اإلمجايٞ
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ـربا٤ ٚضٝٛف ( سصٍٛ تصسحيات املتدصصني ٚا10ٜٚتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )

ايػسف َٔ خالٍ َصادز ايصشفٞ غري ايسمس١ٝ يف نٌ َٔ ايصشٝفتني ع٢ً أنرب ْطب١ 

%، َٚٔ ثِ تكازبت ايٓطب يًُصادز األخس٣ 28%، ًٜٝٗا تصسحيات ايطالب بٓطب١ 41

%، 11%، ٚتصسحيات اؾُٗٛز ايعاّ ع٢ً ْطب١ 12يتشصٌ املصادز غري ايبػس١ٜ ع٢ً ْطب١ 

%، ٚأخريًا املصادز غري احملدد٠ أٚ املعّسف١ بٓطب١ 7زٜظ ع٢ً ْطب١ َٚٔ ثِ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتد

%. نُا تٓٛعت َصادز ايصشفٞ غري ايسمس١ٝ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ يتشتٌ ايصداز٠ 1

%، يف سني تكازبت ايٓطب 49تصسحيات اـربا٤ ٚاملتدصصني ٚضٝٛف ايػسف بٓطب١ 

%، َٚٔ ثِ تصسحيات أعطا٤ ١٦ٖٝ 17يباقٞ املصادز عصٍٛ تصسحيات ايطالب ع٢ً ْطب١ 

 % يهٌ َٔ اؾُٗٛز ايعاّ ٚاملصادز غري ايبػس١ٜ. 12%، ٚأخريًا ْطب١ 10ايتدزٜظ بٓطب١ 

ٚيف املكابٌ تٓٛعت َصادز ايصشفٞ غري ايسمس١ٝ يف صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ 

%، ٚتًٝٗا َباغس٠ تصسحيات اـربا٤ 37يتشتٌ ايصداز٠ تصسحيات ايطالب بٓطب١ 

%، 12%، َٚٔ ثِ املصادز غري ايبػس١ٜ بٓطب١ 35 ٚضٝٛف ايػسف بٓطب١ ٚاملتدصصني

%، يف سني سصًت تصسحيات أعطا٤ ١٦ٖٝ 9نُا دا٤ت ْطب١ تصسحيات اؾُٗٛز ايعاّ 

%، ٚأخريًا دا٤ت  ْطب١ املصادز غري احملدد٠ أٚ املعّسف١ بٓطب١ 4ايتدزٜظ ع٢ً ْطب١ ق١ًًٝ 

3 .% 

ني اعتُاد صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ ٜٚتطح َٔ ايٓطب أعالٙ يهال ايصشٝفت

ع٢ً تصسحيات ايطالب نُصدز ز٥ٝطٞ يف املاد٠ ايصشف١ٝ اييت تٓاٚيت قطاٜا ايتعًِٝ 

ايعايٞ، فُٝا اعتُدت صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ ع٢ً تصسحيات اـربا٤ ٚاملتدصصني 

 ٚضٝٛف ايػسف، ٚتطاٚت ايٓطب يًُصادز غري ايبػس١ٜ يف نال ايصشٝفتني.
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت زنصت عًٝٗا ايصشف )ع١ٓٝ ايدزاض١( يف املعاؾ١. خاَطًا:

 (11ددٍٚ زقِ )

 3ددٍٚ ٜٛضح أِٖ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت ُزصدت يف صشف ايدزاض١ خالٍ فرت٠ ايدزاض١

 ايصشف

 

 قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 اجملُٛع
ايٓطب١ 

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ازايتهس %امل١ٜٛ٦

 1   7  5 الاشات أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 1   6  5 قطاٜا أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 2   7  26 أخباز غدص١ٝ

 2   20  14 ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

 1   4  6 ايط١ٓ ايتشطري١ٜ 

 1   6  5 الاشات ايطًب١

 0.4   6  0 ب١َهافآت ايطً

 0.1   1  2 املٓاٖر

 1   2  5 ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ

 1   9  5 ايطًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١

 6   35  40 ايتٛظٝف

 1   1  11 ايبطاي١

 0   2  0 ٚثا٥ل ايتدسز ٚاملعاداليت ٚايتذطري

 4   31  28 املٓػآت 

 1   13  1 املٛاصالت

 1   3  5 املٝصا١ْٝ

 1   5  11 ايهادز االدازٟ

 0.4   2  4 املهتبات

 17   93  135 ايفعايٝات ٚاملؤرسات ٚأْػط١ اؾاَع١

 2   9  21 ايتعإٚ َع اؾاَعات خازز املًُه١

                                                           
3
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 4   23  24 ايتعإٚ َع املؤضطات اجملتُع١ٝ

 1  0  16 ١ايتعإٚ َع ايكطاعات اـاص

 5   36  23 قطاٜا املبتعجني

 3   19  19 الاشات املبتعجني

 0.1   1  1 اإلٜفاد ايداخًٞ

 1   5  7 بسْاَر خادّ اؿسَني يالبتعاخ

 5   50  20 املبتعجني ْػاطات

 1   8  6 ًَشكٝات

 4   25  22 ايدزاضات ايعًٝا

 3   13  24 دزاضات ٚعٛخ

 2   5  17 ايهساضٞ ايبشج١ٝ

 2   10  14 ايتعًِٝ عٔ بعد ٚاالْتطاب ٚايتعًِٝ املٛاشٟ

 3   12  24 ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتك١ٝٓ اؿدٜج١

 9   27  89 ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠

املعاٖد ٚايدبًَٛات ٚنًٝات خد١َ 

 اجملتُع
18  14   2 

ًتدزٜب املٗين ٚايهًٝات املؤضط١ ايعا١َ ي

 ايتك١ٝٓ
75  41   9 

 2   11  12 ايتعًِٝ ايعايٞ -فعايٝات ٚشاز٠ ايتعًِٝ

 1   4  5 أخس٣

 100 1311 566100 100 745 اإلمجايٞ

 

( َاد٠ صشف١ٝ يف صشٝفيت ايسٜاض 1243( ؼًٌٝ )11ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َٚٓٗا: قطاٜا اؾاَعات ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ; سٝح مت سصس 

)ايػؤٕٚ األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايفعايٝات ٚايتعإٚ اجملتُعٞ ٚايتعإٚ اـازدٞ ٚغريٖا 

..(، ٚاالبتعاخ، ٚايدزاضات ايعًٝا، ٚايتعًِٝ عٔ بعد، ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ املطاْد٠، 

 ٚايتك١ٝٓ ٚايتطٜٛس ٚاؾٛد٠.
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

يٝات ٚاألْػط١ ٚاملؤرسات( اييت تكُٝٗا اؾاَع١ يف ٚقد ظٗست ايتػط١ٝ )يًفعا

%، ًٜٝٗا نٌ َٔ )ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠(، ٚنٌ َا خيت  )باملؤضط١ 17صشف ايدزاض١ بٓطب١ 

% يهٌ َُٓٗا، نا سصٌ 9ايعا١َ يًتدزٜب املٗين( مبا فٝٗا نًٝات ايتك١ٝٓ بٓطب١ 

يٓػاطات( اـازد١ٝ اييت % يهٌ َٔ قطاٜا )املبتعجني( ٚ )ا5%، ثِ 6)ايتٛظٝف( ع٢ً ْطب١ 

ٜكَٕٛٛ بٗا، ثِ قطاٜا )املٓػآت ايتع١ًُٝٝ(، ٚ)ايدزاضات ايعًٝا(، ٚ)ايتعإٚ َع املؤضطات 

% يهٌ َِٓٗ، َٚٔ ثِ )الاشات املبتعجني(، ٚقطاٜا )ايتهٓٛيٛدٝا 4اجملتُع١ٝ( بٓطب١ 

ريو % يهٌ َُٓٗا، ٚتطاٚت ن3ٚايتك١ٝٓ(، ٚ)ايبشح ايعًُٞ( َٔ دزاضات ٚعٛخ بٓطب١ 

ايٓطب يهٌ َٔ )األخباز ايػدص١ٝ( ألعطا١٦ٖٝ٤ ايتدزٜظ، ٚ)ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ(، 

ٚ)ايتعإٚ َع اؾاَعات يف اـازز(، ٚ)ايهساضٞ ايبشج١ٝ(، ٚ)ايتعًِٝ عٔ بعد(، ٚ)املعاٖد 

% 2ٚنًٝات خد١َ اجملتُع(، ٚ)ايفعايٝات اـاص١ بايتعًِٝ ايعايٞ( يف ٚشاز٠ ايتعًِٝ بٓطب١ 

 %.1ٌ باقٞ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ املسنص األخري بٓطب١ يهٌ َِٓٗ، يتشت

ٚنُا ٜتطح َٔ اؾدٍٚ أعالٙ تفٛم صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ ٚاٖتُاَٗا 

% 9% يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ، باالضاف١ إىل ْطب١ 3% َكابٌ 6بكطاٜا املبتعجني بٓطب١ 

ٌ اٖتُت صشٝف١ ايسٜاض % يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ، ٚباملكاب3يٓػاطات املبتعجني َكابٌ 

% يصشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ، 5% َكابٌ 12ايٛزق١ٝ فُٝا ٜتعًل بايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ بٓطب١ 

نُا مت زصد املؤضط١ ايعا١َ يًتدزٜب املٗين ٚايهًٝات ايتك١ٝٓ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ 

ٜا % يف صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ، يف سني تكازبت ايٓطب يباقٞ قطا7% َكابٌ 10بٓطب١ 

 ايتعًِٝ ايعايٞ يف نال ايصشٝفتني.
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ضادضًا: األطس اإلعال١َٝ اييت مت إضتدداَٗا يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف 

 )ع١ٓٝ ايدزاض١(.

 (12ددٍٚ زقِ )

ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )يألطس اإلعال١َٝ( املطتدد١َ يف َعاؾ١ صشف 

 يعايٞايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ا

 ايصشٝف١    

 

 اإلطاز 

 اإلعالَٞ األبسش

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% اجملُٛع
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

 29 362 28 150 30 212 املطؤٚي١ٝ

 31 390 29 160 33 230 املصًش١

 19 234 19 104 19 130 املهطب

 4 43 4 20 3 23 املٓافط١

 5 65 9 46 3 19 ايصساع

 5 66 8 43 3 23 اـطاز٠

 5 58 1 8 7 50 ايػٗس٠

 2 25 2 12 2 13 االْطاْٞ

 100 1243 100 543 100 700 اإلمجايٞ

 

( َاد٠ صشف١ٝ يتشدٜد األطس اإلعال١َٝ 1243( ؼًٌٝ )12ٜٛضح اؾدٍٚ زقِ )

عاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشف األنجس ظٗٛزًا ٚتهسازًا، ٚاييت مت اضتدداَٗا يف َ

ايدزاض١ ٚقد رجًت يف مثا١ْٝ أطس ٖٚٞ: إطاز املطؤٚي١ٝ، املصًش١، املهطب، املٓافط١، 

 ايصساع، اـطاز٠، ايػٗس٠، ٚاإلطاز اإلْطاْٞ.

ٚتٛضح ايٓتا٥ر إٔ اإلطاز اإلعالَٞ األنجس ظٗٛزًا يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ 

%، ٜٚتبعِٗ إطاز 29%، َٚٔ ثِ إطاز )املطؤٚي١ٝ( بٓطب١ 31ب١ ايعايٞ ٖٛ إطاز )املصًش١( بٓط

%، نُا تطاٚت ايٓطب بني )ايصساع( ٚ)اـطاز٠( ٚ)ايػٗسٙ( 19)املهطب( بٓطب١ 
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

%، َٚٔ ثِ 4%، ٚأخريًا ظٗس إطاز )املٓافط١( بٓطب١ 5عصٍٛ نٌ ٚاسد َِٓٗ ع٢ً ْطب١ 

 %.  2اإلطاز )اإلْطاْٞ( بٓطب١ 

سد٠، عاؾت صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ قطاٜا  ٚع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً

%، ثِ ظٗس إطاز 30%، ًٜٝ٘ إطاز املطؤٚي١ٝ بٓطب١ 33ايتعًِٝ ايعايٞ يف إطاز املصًش١ بٓطب١ 

%، ٚتفاٚتت ايٓطب بني األطس االعال١َٝ املتبك١ٝ يٝشصٌ إطاز ايػٗس٠ 19املهطب بٓطب١ 

%، ٚأخريًا سصٌ 3بٓطب١  %، ٚتطاٚت ناًل َٔ اـطاز٠ ٚاملٓافط١ ٚايصساع7ع٢ً ْطب١ 

 %.2اإلطاز اإلْطاْٞ ع٢ً أقٌ ْطب١ 

نُا ظٗس إطاز املصًش١ يف َعاؾ١ صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ 

%، َٚٔ ثِ ظٗس إطاز املهطب يف املاد٠ 28%، ًٜٝ٘ إطاز املطؤٚي١ٝ بٓطب١ 29ايعايٞ بٓطب١ 

ٝ٘ َباغس٠ إطاز اـطاز٠ بٓطب١ %، 9ًٜ%، ٚظٗس إطاز ايصساع بٓطب١ 19اإلخباز١ٜ بٓطب١ 

%، ٚأخريًا سصٌ ناًل َٔ االطاز اإلْطاْٞ ع٢ً 4%، َٚٔ ثِ ظٗس إطاز املٓافط١ بٓطب١ 8

 %.1%، ٚإطاز ايػٗس٠ ع٢ً ْطب١ 2ْطب١ 

َٚـــٔ خـــالٍ ايٓطـــب املدزدـــ١ أعـــالٙ يهـــال ايصـــشٝفتني ٜتـــبني تفـــٛم صـــشٝف١         

طـــــازٟ املطـــــؤٚي١ٝ ايسٜـــــاض ايٛزقٝـــــ١ عـــــٔ صـــــشٝف١ ضـــــبل االيهرتْٚٝـــــ١ يف اضـــــتدداّ إ 

ٚاملصـــــًش١ يف املـــــاد٠ ايصـــــشف١ٝ، ٚايـــــيت تطـــــُٓت قطـــــاٜا ايتعًـــــِٝ ايعـــــايٞ، باإلضـــــاف١  

ــب١     ــ١ بٓطــ ــاض ايٛزقٝــ ــشٝف١ ايسٜــ ــٗس٠ يف صــ ــاز ايػــ ــٛز إطــ ــٌ 7يعٗــ ــشٝف١ 1% َكابــ % يف صــ

ــساع      ــشف١ٝ عًـــ٢ ايصـ ــاد٠ ايصـ ــا يًُـ ــبل يف َعاؾتٗـ ــدت ضـ ــا اعتُـ ــ١، نُـ ــبل االيهرتْٚٝـ ضـ

ــب١   ــاز٠ بٓطــــ ٛ 8% ٚ 9ٚاـطــــ ــ ــ٢ ايتــــ ــٌ % عًــــ ٚ 3ايٞ َكابــــ ــساع  ــاز ايصــــ ــاز 4% إلطــــ % إلطــــ

 اـطاز٠ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ.

 

 ضابعًا: ٚظا٥ف األطس اإلعال١َٝ اييت رت َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف إطازٖا.

( َـــاد٠ صـــشف١ٝ يف صـــشٝفيت ايسٜـــاض ايٛزقٝـــ١ ٚضـــبل االيهرتْٚٝـــ١       1243بعـــد ؼًٝـــٌ ) 

ٚ   3486مت سصـــس )  ايــــيت ســـددتٗا ْعسٜـــ١ األطـــس اإلعالَٝــــ١    ( ٚظٝفـــ١ يألطـــس اإلعالَٝـــ١، 

ــريًا     ــٍٛ ٚأخـ ــاد اؿًـ ــد املػـــه١ً ٚتػـــدٝ  املػـــه١ً ٚاجيـ ــ١ٝ: ؼدٜـ ــا٥ف أضاضـ بـــأزبع ٚظـ

 تكِٝٝ املػه١ً:
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 (13ددٍٚ زقِ )

ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )يٛظا٥ف األطس اإلعال١َٝ( اـاص١ مبعاؾ١ 

 4صشف ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايصشف

 

 

 ف١ اإلطاز اإلعالَٞٚظٝ

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% اجملُٛع
 ايتهساز ايٓطب١ امل١ٜٛ٦% ايتهساز

ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%

 36 1243 36 543 35 700 ؼدٜد املػه١ً

 33 1132 33 492 32 640 تػدٝ  املػه١ً

 11 399 11 169 12 230 ٚضع اؿًٍٛ

 20 712 20 295 21 417 تكِٝٝ املػه١ً

 100 3486 100 1499 100 1987 اإلمجايٞ

 

( تفاٚت ظٗٛز ٚظا٥ف األطس اإلعال١َٝ يف نال 13ٜٛضح ددٍٚ زقِ )

%، ًٜٝ٘ اضتدداّ ايصشٝفتني يتػدٝ  36ايصشٝفتني، فتشدٜد املػه١ً ظٗس بٓطب١ 

 % َٔ املاد20٠%، ثِ االعتُاد ع٢ً ٚظٝف١ تكِٝٝ املػه١ً بٓطب١ 33املػه١ً بٓطب١ 

ايصشف١ٝ اييت تٗتِ بكطاٜا ايتعًِٝ، ٚأخريًا ظٗست ٚظٝف١ ٚضع ٚاجياد اؿًٍٛ بأقٌ ْطب١ 

 %.11سٝح بًػت 

( ٚع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً سدٙ، فكد مت تٛظٝف 13ٚٚفكًا ؾدٍٚ زقِ )

األطس اإلعال١َٝ ع٢ً أنجس َٔ َطت٣ٛ، سٝح ٚظفت صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ األطس يف 

%، ٚٚضع 32%، ٚتػدٝ  املػه١ً بتشدٜد أضبابٗا بٓطب١ 35ؼدٜد املػه١ً بٓطب١ 

 %.21%، ٚتكِٝٝ املػه١ً بٓطب12١اؿًٍٛ دا٤ بٓطب١ 

ٚيف املكابٌ مت تٛظٝف األطس اإلعال١َٝ يف صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ يتشدٜد 

%، ثِ ٚضع اؿًٍٛ 33%، ثِ تػدٝ  املػه١ً بتشدٜد أضبابٗا بٓطب١ 36املػه١ً بٓطب١ 

%، ٜٚتطح َٔ ايٓطب أعالٙ ٚاييت سصًت 20ًا تكِٝٝ املػه١ً بٓطب١%، ٚأخري11بٓطب١ 

                                                           
4
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

عًٝٗا ٚظا٥ف األطس اإلعال١َٝ يف نال ايصشٝفتني بإٔ ايٓطب َتكازب١، سٝح تػابٗت 

ايصشٝفتإ يف َعاؾتُٗا يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ اضتدداَُٗا يٛظا٥ف األطس 

أع٢ً ْطب١ َٚٔ ثِ تػدٝ  اإلعال١َٝ، سٝح سصًت ٚظٝف١ ؼدٜد املػه١ً ع٢ً 

 املػه١ً، يتأتٞ بعدُٖا ٚظٝفتا تكِٝٝ املػه١ً ٚٚضع اؿًٍٛ ع٢ً ايتٛايٞ.

ثآًَا: إػاٙ األطس اإلعال١َٝ اـاص١ مبعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف )ع١ٓٝ 

 ايدزاض١(.

 (14ددٍٚ زقِ )

يف َعاؾ١ صشف ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )الػاٙ األطس اإلعال١َٝ( 

 ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايصشف

 

 

 اػاٙ اإلطاز اإلعالَٞ

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 اجملُٛع
ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%
 ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%

 83 1031 78 424 87 607 اجيابٞ

 10 122 16 87 5 35 ضًيب

 7 90 6 32 8 58 قاٜد

 100 1243 100 543 100 700 اإلمجايٞ

( َاد٠ صشف١ٝ يًٛقٛف ع٢ً اػاٙ األطس 1243ؼًٌٝ )( 14ٜتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )

اإلعال١َٝ ٚاييت مت ؼدٜدٖا َٔ خالٍ ضٝام املاد٠ ايصشف١ٝ : اجياب١ٝ أٚ ضًب١ٝ أٚ االػاٙ 

 احملاٜد.

َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ٚقد بسشت االجياب١ٝ ايعاي١ٝ اييت اعتُدتٗا ايصشٝفتإ يف 

%، سٝح ظٗس االػاٙ ايطًيب بٓطب١ بطٝط١ يف املاد٠ ايصشف١ٝ ال تتعد٣ 83ايعايٞ بٓطب١ 

%. ٚع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً 7%، يٝأتٞ بعد ذيو االػاٙ احملاٜد ايرٟ ظٗس بٓطب١ 10

يعايٞ سدٙ، فكد تفٛم االػاٙ االجيابٞ يف تٓاٍٚ صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ا

% 5%، يف سني تكازبت ايٓطب بني ايتٓاٍٚ ايطًيب ٚايتٓاٍٚ احملاٜد يًكطاٜا بٓطب١ 87بٓطب١ 

% ع٢ً ايتٛايٞ.ٚباملجٌ تفٛم االػاٙ االجيابٞ يف تٓاٍٚ صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ يكطاٜا 8ٚ 
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ٚأخريًا  % ،16%، ًٜٝ٘ اإلػاٙ ايطًيب بتٓاٍٚ املاد٠ اإلخباز١ٜ بٓطب١ 78ايتعًِٝ ايعايٞ بٓطب١ 

 %.6االػاٙ احملاٜد بٓطب١ 

ٚاؾدٜس بايرنس مما مت زصدٙ َٔ خالٍ ايٓطب أعالٙ بسٚش مس١ ايطًب١ٝ يف 

%، َكاز١ْ بصشٝف١ 16َعاؾ١ صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ بٓطب١ 

ٍ % فكط، ٚاييت بدٚزٖا دعُت ايتٓا5ٚايسٜاض ايٛزق١ٝ اييت ظٗست فٝٗا ٖرٙ ايط١ُ بٓطب١ 

% عٔ صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ ٚاييت بسش 10% يتتفٛم بفازم ْطب١ 87اإلجيابٞ بٓطب١ 

 %.78اإلػاٙ اإلجيابٞ بٗا بٓطب١ 

تاضعًا: ْٛع األطس اإلعال١َٝ اـاص١ مبعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف )ع١ٓٝ 

 ايدزاض١(.

 (15ددٍٚ زقِ )

األطس اإلعال١َٝ( اـاص١ مبعاؾ١ صشف ددٍٚ ٜٛضح ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ )ألْٛاع 

 ايدزاض١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايصشف

 

 

 ْٛع١ٝ اإلطاز اإلعالَٞ

 ضبل اإليهرت١ْٝٚ ايسٜاض ايٛزق١ٝ

 اجملُٛع
ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%
 ايتهساز %امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ايتهساز

ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦%

 7 82 2 12 10 70 عاّ

 93 1161 98 531 90 630 قدد

 100 1243 100 543 100 700 مجايٞاإل

( َاد٠ صشف١ٝ يف صشٝفيت ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ 1243مت ؼًٌٝ )

( تفٛم اإلطاز 15يًٛقٛف ع٢ً ْٛع١ٝ اإلطاز اإلعالَٞ; سٝح اتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )

% 7%، يف سني سصٌ اإلطاز اإلعالَٞ ايعاّ ع٢ً ْطب١ 93اإلعالَٞ احملدد بٓطب١ نبري٠ 

. ٚع٢ً َطت٣ٛ نٌ صشٝف١ ع٢ً سد٠، فكد ظٗست املعاؾ١ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ فكط

%، بُٝٓا ظٗس اإلطاز ايعاّ يف 90ايعايٞ يف صشٝف١ ايسٜاض املطبٛع١ يف إطاز قدد بٓطب١ 

% َٔ املاد٠ ايصشف١ٝ 98( إٔ ْطب١ 15% فكط، نُا ٜبني اؾدٍٚ زقِ )10املعاؾ١ بٓطب١ 

ِ ايعايٞ عاؾتٗا صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ إطاز اييت تطُٓت قطاٜا ايتعًٝ
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

%، َٚٔ ايٓطب أعالٙ ٜتبني 2إعالَٞ قدد، يف سني دا٤ت املعاؾ١ يف إطاز عاّ بٓطب١ 

تكازب ايٓطب يف ايصشٝفتني يف اضتدداّ االطاز االعالَٞ احملدد، َع تفٛم طفٝف 

%، يف َكابٌ سصٍٛ 10ّ بٓطب١ يصشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ باضتدداَٗا يالطاز االعالَٞ ايعا

 % فكط.2صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ ع٢ً ْطب١ ضعٝف١ 

 
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 أٚاًل: َٓاقػ١ ايٓتا٥ر يف ض٤ٛ ايدزاضات ايطابك١

  َٔ ٌٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل زصد ٚؼًٌٝ َعاؾ١ ايصشف ايطعٛد١ٜ ممج١ً يف ن

رت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ خالٍ ايفرت٠ صشٝفيت )ايسٜاض( ايٛزق١ٝ، ٚ)ضبل( اإليه

، 31/11/2014ّّ إىل 1/9/2014 َٔ ٖـ املٛافل8/2/1436ٖـ إىل 6/11/1435َٔ 

ٚذيو عرب ناف١ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ ضٛا٤ اإلخباز١ٜ أٚ اإلضتكصا١ٝ٥ أٚ ايسأٟ، ٚميجٌ 

دزاض١ أٚصت ٖرا اهلدف ؼكٝكًا يتٛصٝات دزاضات ضابك١ يف ٖرا ايصدد، سٝح 

ايصشف  َصٜدًا َٔ ايدزاضات اييت تع٢ٓ بتشًٌٝ قت٣ٛبإدسا٤(2004يدعًٝر )ا

املػهالت ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عرب ايتشكٝكات أٚ َٔ َٚعسف١ َا تتٓاٚي٘ ،ايطعٛد١ٜ

، فكد اعتُدت دزاضت٘ ع٢ً ْٛع ٚاسد َٔ األغهاٍ ايصشف١ٝ رجٌ يف ايػها٣ٚ

ا طايبت دزاض١ ايدعًٝر بصٜاد٠ َعاؾ١ ايهازناتري يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، نُ

تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً املػهالت ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٔ طسٜل ايهازٜهاتري ملا ي٘ تأثري 

ع٢ً اؾُٗٛز َع ايتأنٝد ع٢ً ْػسٙ يف ايصفشات األٚىل ٚاألخري٠، ٖٚٛ َا أندت٘ 

ْتا٥ر ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٚاييت أغازت يٓدز٠ تصٌ إىل سد اإلْعداّ يفٔ ايهازٜهاتري 

 ضُٔ األغهاٍ ايصشف١ٝ اييت عاؾت قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ. 

  ٜالسغ غًب١ اؾاْب اإلجيابٞ ع٢ً اؾاْب ايطًيب يف مجٝع صشف ايدزاض١، ٚذيو

( مما ٜٛضح سسص ايصشف ع٢ً إظٗاز 2011ٜتفل َع دزاض١ )ايهٓدزٟ، ٚايعذٌٝ، 

ري َٔ قطاٜا اؾاْب اإلجيابٞ يًتعًِٝ ايعايٞ، باإلضاف١ يتػاب٘ ايدزاضتني يف نج

ايتعًِٝ اييت رت َعاؾتٗا َجٌ قط١ٝ األْػط١ ايطالب١ٝ يف ايصشف ايهٜٛت١ٝ تكابًٗا 

ايفعايٝات ٚاألْػط١ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚاييت سصًت يف ايدزاضتني ع٢ً 

أع٢ً ْطب١ َٔ ايتػط١ٝ، يف سني ناْت تػط١ٝ قط١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚايدزاضات ايعًٝا 
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١ أنرب مما أظٗست٘ تػط١ٝ ْفظ ايكط١ٝ يف ايصشف ايهٜٛت١ٝ، يف ايصشف ايطعٛدٜ

نُا سعٝت تػطٝات املؤضط١ ايعا١َ يًتدزٜب ايتكين ٚاملٗين بٓطب١ عاي١ٝ يف ايصشف 

ايطعٛد١ٜ غالف َا سصٌ عًٝ٘ ايتعًِٝ ايفين يف ايصشف ايهٜٛت١ٝ بايسغِ َٔ أُٖٝت٘ 

ٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ملٛضٛعات قطا عسضٗا يف ايصشف تطتددّ مل يًُذتُع، نريو

نايتشكٝل  نٌ َٔ ايدزاضتني بعض أْٛاع األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ األنجس عُكًا ٚتأثريًا

يف زأٟ اؾُٗٛز املتًكٞ  ٚايتأثري ايٛعٞ شٜاد٠ يف امل١ُٗ األْٛاع ايصشفٞ; سٝح ٜعترب َٔ

 .املطسٚس١ ايكطاٜا َع ايتفاعٌ يتشكٝل

 ( بايسغِ َٔ تػاب٘ 2014اض١ )شاٜد، ٚاختًفت ْتا٥ر ايدزاض١ اؿاي١ٝ عٔ ْتا٥ر دز

ايدزاضتني يف َعاؾتُٗا يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشاف١، ٚذيو بطبب األٚضاع 

األ١َٝٓ اييت َست فٝٗا بًد ايباسح أثٓا٤ ٚقت ايدزاض١ ايطابك١، سٝح ناْت 

ايتػطٝات اـاص١ بايفطاد ٚايعٓف اؾاَعٞ ٜتصدز تػطٝات ايصشف ٚاييت دا٤ت 

ػط١ٝ قطاٜا ايبشح ايعًُٞ، ٚيكد تػابٗت ايدزاضتني بإٔ األغهاٍ ع٢ً سطاب ت

 اـرب١ٜ تفٛقت ع٢ً باقٞ األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ، ًٜٚٝٗا ايتكازٜس ٚاملكاالت.

  َٔ تفٛقت األغهاٍ اـرب١ٜ ع٢ً مجٝع األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ األخس٣ بٓطب١ نبري٠

، ٚتتفل تًو ايٓتٝذ١ سٝح اضتدداَٗا يف صشف ايدزاض١ ملعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

(، باإلضاف١ إىل إتفاقٗا َعٗا يف ضعف اضتدداّ 2008َع دزاض١ )بطسٜل، 

ايهازٜهاتري نأسد األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ يف تػط١ٝ ايكطاٜا، نُا مت ؼًٌٝ قطاٜا 

َػرتن١ يف فاٍ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ ايدزاضتني نكط١ٝ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ ٚاييت 

١ٝ يف نالُٖا، ٚاختًفت ايدزاضتني بتدصٝ  ايصشف سصًت ع٢ً ْطب١ تػط١ٝ عاي

( ملًشل تعًُٝٞ غالف ايصشف يف ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٚاييت 2008يف دزاض١ )ايبطسٜل، 

 َٔ أِٖ تٛصٝاتٗا تٛفري ًَشل خاص بايتعًِٝ. 

  اتطُت املعاؾات اييت قدَتٗا األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ َٔ خالٍ تٛظٝف األطس االعال١َٝ

يدزاض١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ ٚضبل االيهرت١ْٝٚ، ٚنإ ٖٓاى تفٛم بايتٛاشٕ بني صشف ا

يف اضتدداّ ٚظٝفيت ؼدٜد املػه١ً ٚتػدٝ  أضبابٗا، باإلضاف١ إىل تكِٝٝ دٝد 

يًُاد٠ املطسٚس١، َع تطُٔ ايتػطٝات يٓطب١ َكبٛي١ اؿًٍٛ، ٚاييت ؼتاز إىل دعِ 

ا َع املعاؾات اييت قدَٗا َطتكباًل يتددّ أٖداف اإلعالّ ايتُٟٓٛ، ٜٚتفل ذيو ْٛعًا َ

( عٔ قطاٜا ايتعًِٝ 2009اـطاب ايصشفٞ يألٖساّ يف دزاض١ )عبدايسمحٔ، 
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

اؾاَعٞ َٔ ْاس١ٝ ايعُل يف ايػسح ٚايتشًٌٝ ٚايتفطري َع ؼدٜد األضباب، نُا 

تػابٗت ايدزاض١ اؿاي١ٝ َع ايدزاض١ ايطابك١ يف ق١ً طسح اؿًٍٛ َٔ قبٌ صشف 

خباز ٚأخباز ايّٝٛ، ٚقد ٜستبط ذيو مبشدٚد١ٜ املطاس١ ايدزاض١ َع صشٝفيت األ

 املدصص١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ٚغًب١ ايطابع اـربٟ فٝٗا.

  تٓٛعت املصادز اييت اعتُدت عًٝٗا صشف ايدزاض١ اؿاي١ٝ، فهإ اعتُادٖا ع٢ً

١ٝ املصادز ايسمس١ٝ َتُج١ً بايكٝادات األنادمي١ٝ أٚاًل، ًٜٝٗا َدزا٤ املؤضطات ايتعًُٝ

مما ٜعطٞ اـرب َصٜدًا َٔ املصداق١ٝ، سٝح نإ سذِ اعتُادٖا ع٢ً املصادز 

ايسمس١ٝ أنرب َٔ املصادز غري ايسمس١ٝ ٚاييت سصًت فٝٗا تصسحيات املدتصني 

ٚاـربا٤ ٚضٝٛف ايػسف َٚٔ ثِ تصسحيات ايطالب ع٢ً ْطب١ نبري٠، يف سني 

ٖرٙ ايٓتا٥ر َع َا تٛصًت ي٘ سصًت املصادز ايٛشاز١ٜ ع٢ً ْطب١ ق١ًًٝ، ٚقد تكازبت 

ايكطاع ايسمسٞ يف ايدٚي١ استٌ ْطب١  إىل إٔ ( ٚاييت تػري2006دزاض١ )ايكسْٞ ، 

املصادز ايعًٝا يف ايدٚي١ َٔ ًَه١ٝ ٚأَري١ٜ ٚٚشاز١ٜ  نبري٠ َٔ املسدعٝات ٚاملتُج١ً يف

َصادز اإلدازات ايعًٝا ٚايٛضط٢ ٚايدْٝا، مما ٜعهظ ايتٛد٘ ايسمسٞ يًصشاف١ ٚ

 إلعالّ ايطعٛدٟ.ٚا

  ،ٞ( فُٝا ٜتعًل 2006نُا اتفكت ْتا٥ر ايدزاض١ اؿاي١ٝ َع ْتا٥ر دزاض١ )ايعسب

 يف دٗٛدِٖ تهجٝف َٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ٚأعطا٤ ايتعًِٝ فاٍ مبطؤٚي١ٝ املدتصني يف

 ايتٛادد خالٍ َٔ ٚقطاٜاٙ ايعايٞ ايتعًِٝ يدعِ اإلعال١َٝ ٚاملػازن١ ايهتاب١

 ( ذيو َٔ خالٍ تٛصٝات ايدزاض2012١ض١ )ايػٝالْٞ، اإلعالَٞ، نُا أٜدت دزا

ٜعتٕٓٛ بتٓاٍٚ قطاٜا ايتعًِٝ املدتًف١ عرب ٚضا٥ٌ  نّتابٚدٛد  بايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ

نُا اتفكت َعٗا ايدزاض١ اؿاي١ٝ ، بػهٌ خاص ايصشاف١بػهٌ عاّ ٚاإلعالّ 

طسح املٛضٛعٞ ٚايرتنٝص ع٢ً اي بدعِ ايطسح االجيابٞ ٚاالػاٙ احملاٜد يف ايتػطٝات،

 .ٚايػفاف يًكطاٜا املدتًف١

 ( يف ؼًٌٝ نٌ َٔ ايدزاضتني 2013ٚاتفكت ايدزاض١ اؿاي١ٝ َع دزاض١ عبداهلل )

يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايصشف االيهرت١ْٝٚ باضتدداّ آدا٠ ؼًٌٝ املطُٕٛ، سٝح 

أظٗست ْتا٥ر ايتشًٌٝ إٔ ايصشف االيهرت١ْٝٚ يف ايدزاض١ ايطابك١ زنصت ع٢ً 

قطاٜا أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايبشح ايعًُٞ بعهظ ايصشف االيهرت١ْٝٚ يف 

 ايدزاض١ اؿاي١ٝ.
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 ثانيًا: مهاقشة الهتائج يف ضوء الهظرية التهموية يف اإلعالم

ظٗست ٚظا٥ف ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ اإلعال١َٝ َٔ خالٍ املعاؾ١ ايصشف١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ 

 ايعايٞ نايتايٞ:

 ١ٝ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞسذِ ٚغهٌ ايتػط١ٝ ايصشف - أ

خباز أَٔ  ٘ٚي١ٜٛ فُٝا تكدَأٚضا٥ٌ االعالّ ٜٓبػٞ إ تعطٞ تفرتض ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ إٔ 

جياب١ٝ مبا ٜتفل َع ايطٝاض١ ايٛط١ٝٓ تٓفٝر املٗاّ ايت١ُٜٛٓ اإلتدعِ َٔ خالهلا َٚعًَٛات 

سعٝت قطاٜا  ، ٖٚرا َا أندت٘ ْتا٥ر ايدزاض١ اؿاي١ٝ; سٝحايدٍٚ ايٓا١َٝ يف ايكا١ُ٥

ايتعًِٝ ايعايٞ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بتػط١ٝ ٚاضع١ َٚتهسز٠ يف ايصشف ايٛزق١ٝ 

( 1243ٚااليهرت١ْٝٚ ٚبػهٌ َٜٛٞ، فهإ سذِ املاد٠ ايصشف١ٝ خالٍ فرت٠ ايدزاض١ )

َاد٠ تٓٛعت بني األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ املدتًف١، سٝح تفٛم اـرب ع٢ً باقٞ األغهاٍ 

ٌ َٔ ايصشٝفتني، ٚنإ ايهازٜهاتري أقٌ سطٛزًا بني األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ يف ن

ايتشسٜس١ٜ اييت اضتددَت; سٝح مت زصدٙ  فكط يف طسح قط١ٝ ايبطاي١ يف ايصشف 

ايٛزق١ٝ، ٚاستٌ ايتكسٜس ايجاْٞ يف سذِ ايتػط١ٝ يف نال ايصشٝفتني، نُا ظٗس ايتٓاٍٚ 

ٟ ٜتٝح َطاس١ نبري٠ َٔ سس١ٜ ايطًيب يف بعض األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ ٚخاص١ يف املكاٍ اير

ايتعبري، سٝح َا شاٍ حيتٌ املكاٍ َها١ْ خاص١ يف طسح ايكطاٜا َٔ خالٍ ايصشف 

 ايٛزق١ٝ  َكابٌ ايصشف االيهرت١ْٝٚ.

االٖتُاّ مبعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ االبساش ٚاملصادز يف املاد٠  - ب

 ايصشف١ٝ 

ٜٚتُجٌ ذيو يف ، أٖداف ايٛطٔ ايت١ُٜٛٓشف١ٝ ص ١ٜ ألٟطٝاض١ ايتشسٜسجيب إٔ تدعِ اي

إٕ األدا٠ ، نُا ْٛع األخباز ايت٢ ضتٓػسٖا إىل سذِ اؿسٚف ايت٢ تعتُدٖا ف٢ ايطباع١

خالٍ أغهاٍ  ايس٥ٝط١ٝ اييت تؤثس ايصشاف١ َٔ خالهلا، يف ايسأٟ ايعاّ ٖٞ املطُٕٛ، َٔ

مل ; سٝح الُٖا َعًاأٚ ن َٛضٛع١ٝ أٚ غدص١ٝؼسٜس١ٜ أٚ يػ١ َهتٛب١، ٜصاسبُٗا صٛز 

ؼع٢ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ باٖتُاّ ايصشف بإبساشٖا َٔ خالٍ ايعٓاٜٚٔ أٚ املٛقع يف 

ايصشف، َٚٔ د١ٗ أخس٣ مل حيع٢ إبساش اـرب عٔ طسٜل سذِ ايعٓاٜٚٔ باإلٖتُاّ يف 

صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ، سٝح فطًت اضتدداّ عٓاصس إبساش أخس٣ نايسٚابط 

ٚاضتدداّ ايصٛز بهجاف١ ٚاييت طػت يف عدد َٔ ايتػطٝات ع٢ً املاد٠ ايداخ١ًٝ املفع١ً، 
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املهتٛب١، ٚالسعت ايباسج١ ظٗٛز بعض ايعٓاٜٚٔ أسٝاًْا ع٢ً ايصشف١ األٚىل بطسٜك١ ممٝص٠ 

عٔ ايباقٞ نُٛقعٗا يف أع٢ً ايصفش١، ٚيهٔ ٜتِ ذيو بػهٌ ٚقيت ٚال ؼتفغ ايصفش١ 

ايس٥ٝط١ يًُٛقع بػهٌ َطتُس، ٖٚرا أد٣ برتتٝب ظٗٛز األخباز بطبب ؼدٜح ايصفش١ 

إىل َٛاد١ٗ ايباسج١ يصعٛبات يف قٝاع عٓاصس اإلبساش َٔ خالٍ ايعٓاٜٚٔ يف صشٝف١ ضبل 

 االيهرت١ْٝٚ.

نُــــا سصــــًت احملًٝــــات يف صــــشٝف١ ايسٜــــاض ايٛزقٝــــ١ عًــــ٢ أعًــــ٢ ْصــــٝب َــــٔ          

ٓاٚيـــت تٛادـــد املـــاد٠ ايصـــشف١ٝ فٝٗـــا، بُٝٓـــا دـــا٤ت ْطـــب تٛادـــد املـــاد٠ ايصـــشف١ٝ ايـــيت ت  

قطـــاٜا ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ يف ايصـــفش١ األٚىل أٚ األخـــري٠ دـــا٤ت ضـــعٝف١، ممـــا ٜـــدٍ عًـــ٢          

أْـــ٘ بـــايسغِ َـــٔ سذـــِ ايتػطٝـــ١ ايهـــبري٠ يكطـــاٜا ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ املدتًفـــ١ َـــٔ خـــالٍ           

صـــشف ايدزاضـــ١ إال أْٗـــا مل تصـــٌ يف أغًـــب األسٝـــإ إىل َهاْـــ١ ٚأُٖٝـــ١ غريٖـــا َـــٔ          

 شات األٚىل ٚاألخري٠.ايكطاٜا اييت عاؾتٗا ايصشف يف ايصف

ــصت عًـــ٢ املساضـــًني ٚاملٓـــدٚبني َٚـــٔ          ــا تٓٛعـــت َصـــادز صـــشف ايدزاضـــ١ ٚزنـ نُـ

ــاض          ــشٝف١ ايسٜـ ــ٢ صـ ــ١ عًـ ــبل االيهرتْٚٝـ ــشٝف١ ضـ ــت صـ ــح تفٛقـ ــاٍ، سٝـ ــاب املكـ ــِ نّتـ ثـ

ــابك١ يف دــــدٍٚ )   ــا٥ر ايطــ ــًني، ٚبٝٓــــت ايٓتــ ــا عًــــ٢ املساضــ ــبل 8باعتُادٖــ ( إٔ صــــشٝف١ ضــ

ايصـــــشف١ٝ تكسٜبـــــًا عًـــــ٢ تٛادـــــد َصـــــدز     االيهرتْٚٝـــــ١ اعتُـــــدت ظُٝـــــع تػطٝاتٗـــــا    

% َـــــٔ املـــــاد٠ ايصـــــشف١ٝ يف صـــــشٝف١ ايسٜـــــاض  25يًصـــــشٝف١، يف ســـــني ظٗـــــست ْطـــــب١  

ايٛزقٝــــ١ َــــٔ دٕٚ َصــــدز، ممــــا تعــــصش ٖــــرٙ ايٓتٝذــــ١ َصــــداق١ٝ ايصــــشف االيهرتْٚٝــــ١  

 َكابٌ ايصشف ايٛزق١ٝ يف ٚدٛد املصدز.

ــ١ ع       ــشف االيهرتْٚٝـ ــٔ ايصـ ــرب َـ ــهٌ أنـ ــ١ بػـ ــشف ايٛزقٝـ ــدت ايصـ ــا اعتُـ ــ٢ نُـ ًـ

ــد يف        ــهني بايتٛادــ ــٛا َتُطــ ــا شايــ ــاب َــ ــ٢ إٔ ايهّتــ ــدٍ عًــ ــرا ٜــ ــاالت، ٖٚــ ــاب املكــ نّتــ

ايصــــشاف١ ايٛزقٝــــ١ َكابــــٌ ظٗــــٛز ايصــــشاف١ االيهرتْٚٝــــ١ ٚايجــــٛز٠ املعًَٛاتٝــــ١ اؿايٝــــ١،  

يف ســـــني اعتُـــــدت َصـــــادز ايصـــــشفٞ عًـــــ٢ املصـــــادز ايسمسٝـــــ١ َكابـــــٌ املصـــــادز غـــــري  

ــؤٚيني    ــسحيات َطـ ــرب تصـ ــا عـ ــتِ دعُٗـ ــيت ٜـ ــ١، ٚايـ ــِٝ  ايسمسٝـ ــات ايتعًـ ــادٜني يف َؤضطـ  ٚقٝـ

ــٛطٔ      ــات ايــ ــع ضٝاضــ ــل َــ ــرٟ ٜتٛافــ ــٞ يإلعــــالّ ٚايــ ــ٘ ايسمســ ــدعِ ايتٛدــ ــا ٜــ ــايٞ، ممــ ايعــ

 ايت١ُٜٛٓ.
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 أبسش األطس اإلعال١َٝ اييت عٛؾت يف إطازٖا قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ  -دـ

 :إطاز املصًش١

ظٗــــس إطــــاز املصــــًش١ نإطــــاز أضاضــــٞ َٚسنــــصٟ يف َعاؾــــ١ صــــشف ايدزاضــــ١         

ــاٜا اي ــ١،      يكطـ ــداف ايتُٓٝـ ــايٞ ٚأٖـ ــِٝ ايعـ ــداف ايتعًـ ــع أٖـ ــل َـ ــرٟ ٜتٛافـ ــايٞ، ٚايـ ــِٝ ايعـ تعًـ

فُــــجاًل بــــسشت  تػــــهٌٝ اػاٖــــات أفــــساد اجملتُــــع ٚتُٓٝــــ١ ٖٜٛتــــ٘ ايٛطٓٝــــ١; َــــٔ خــــالٍ 

ــٔ         ــ١، َٚـ ــات ايتعًُٝٝـ ــف املؤضطـ ــذٌٝ يف كتًـ ــٍٛ ٚايتطـ ــتح ايكبـ ــات فـ ــٔ إعالْـ ــًش١ َـ املصـ

   ٛ ــ ــ١ يف ايـ ــدعِ ايتُٓٝـ ــا ٜـ ــد٠ ممـ ــاْٞ ددٜـ ــاح َبـ ــًش١  خـــالٍ افتتـ ــاز املصـ ــسش إطـ ــا بـ طٔ، نُـ

َـــــٔ خـــــالٍ أْػـــــط١ اؾاَعـــــ١ باإلضـــــاف١ إىل َصـــــًش١ ايطـــــالب َـــــٔ ذٟٚ االستٝادـــــات  

 ِ نُـــــا ظٗـــــس إطـــــاز املصـــــًش١ يف صـــــشٝف١ ضـــــبل   ،اـاصـــــ١ َـــــٔ دعـــــِ اؾاَعـــــ١ هلـــــ

ــٔ ايبشــــح         ــًش١ َــ ــ١، أٚ املصــ ــرباَر ايتٛعٜٛــ ــسح ايــ ــاٍٚ ايطــ ــالٍ تٓــ ــٔ خــ ــ١ َــ االيهرتْٚٝــ

املصـــــًش١ َـــــٔ خـــــالٍ ايتعـــــإٚ َـــــع     ايعًُـــــٞ ٚايهساضـــــٞ ايبشجٝـــــ١، نُـــــا ظٗـــــست     

اؾاَعات يف اـازز يالضتفاد٠ َٔ خربتِٗ يدعِ ايت١ُٝٓ.

 :إطاز املطؤٚي١ٝ

ــايٞ;      ــِٝ ايعـ ــاٜا ايتعًـ ــشف يكطـ ــ١ ايصـ ــح يف َعاؾـ ــؤٚي١ٝ بػـــهٌ ٚاضـ ــاز املطـ ــس إطـ ظٗـ

ــٛد      سٝــح  ــإٚ، ٚدعــِ تطــافس اؾٗ ــ١ ايتع ــ٢ َؤضطــات٘ ايتعًُٝٝ ــايٞ عً ــِٝ ايع  فــسض ايتعً

فُــــٔ خــــالٍ املطــــؤٚي١ٝ  دتُاعٝــــ١ يتشكٝــــل أٖــــداف ايتُٓٝــــ١،َــــع كتًــــف ايكطاعــــات اال

ــا     ــٌ اؾاَعـــ١ َـــع اجملتُـــع َٚـ ــاز أُٖٝـــ١ خاصـــ١ يف دعـــِ تٛاصـ اجملتُعٝـــ١ نـــإ هلـــرا اإلطـ

ــيت         ــؤرسات ايـ ــ١ املـ ــات يف إقاَـ ــؤٚي١ٝ اؾاَعـ ــست َطـ ــا ظٗـ ــدَات، نُـ ــٔ خـ ــ٘ َـ ــ٘ يـ تكدَـ

َــــع اؾٗــــات َٚطــــؤٚي١ٝ اؾاَعــــات يف ايتعــــإٚ  ،تعــــٛد بايفا٥ــــد٠ عًــــ٢ اجملتُــــع ٚتُٓٝتــــ٘

ــٌ        ــٜٛس َجـ ــالٍ ايتطـ ــٔ خـ ــات َـ ــؤٚي١ٝ اؾاَعـ ــست َطـ ــا ظٗـ ــالب، نُـ ــدعِ ايطـ ــ١ يـ اـدَٝـ

ــايٞ      ــِٝ ايعـ ــؤٚي١ٝ ايتعًـ ــآت، َٚـــٔ خـــالٍ َطـ ــٜٛس املٓػـ ــرتاتٝذ١ٝ يف تطـ ــط االضـ ــع اـطـ ٚضـ

يف دعـــِ ايتطـــٜٛس ٚايـــرٟ بـــدٚزٙ ٜطـــاعد يف ايتُٓٝـــ١ ٚايـــيت َـــٔ ٚادـــب ايصـــشاف١ ايتُٜٓٛـــ١   

ــؤٚي١ٝ   ــاى َطــ ــًا، ٖٚٓــ ــا إعالَٝــ ــؤٚيني يف     تػطٝتٗــ ــٌ املطــ ــٔ قبــ ــجني َــ ــاٙ املبتعــ ــ١ ػــ خاصــ

 َطاْدتِٗ باـازز ٚتٛدِٝٗٗ. 

ٜٚتطح مما ضبل دعِ ايصشف يًت١ُٝٓ بػهٌ نبري َٔ خالٍ إبساش إطاز املطؤٚي١ٝ، 

ايٛد٘  َٚطاعد٠ أفساد اجملتُع ع٢ً إدزاى إٔ ايدٚي١ قاَت بايفعٌ بأدا٤ ايتصاَاتٗا ع٢ً

 األنٌُ.
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

  :إطاز املهطب

هطب أ١ُٖٝ خاص١ يف دعِ ايصٛز٠ االجياب١ٝ َٔ خالٍ َعاؾ١ نإ إلطاز امل

ايصشاف١ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، باإلضاف١ يهْٛ٘ ْتٝذ١ ست١ُٝ ألٟ ع١ًُٝ تطٜٛس١ٜ ت١ُٜٛٓ 

ؽدّ ايٛطٔ، سٝح ظٗس ذيو َٔ خالٍ ايفٛش ٚسصد اؾٛا٥ص ٚااللاشات ٚاالنتػافات 

خصٛصًا املبتعجني بتػط١ٝ نبري٠ يف ٚايدزاضات ٚايبشٛخ، نُا سعٝت إلاشات ايطالب ٚ

ايصشف، ٚظٗس إطاز املهطب نريو يف سصٍٛ طًب١ ايدزاضات ايعًٝا ع٢ً دزدات 

ع١ًُٝ َٔ دنتٛزاٙ أٚ َادطتري، نُا ظٗس إطاز املهطب َٔ خالٍ االتفاقٝات اييت 

 تعكدٖا اؾاَع١ ٚتعٛد عًٝٗا .

تسنٝص ايصشفٝني ٜٚبني إبساش إطاز املهطب َػازن١ صشاف١ ايت١ُٝٓ َٔ خالٍ 

أخباز األسداخ ٚاإللاشات ٚايتطٛزات يف فاالت ايت١ُٝٓ، األَس  املٛضٛعٝني فٝٗا ع٢ً

االقتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚؼكٝل ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ يف ايدٍٚ  ايرٟ ٜؤدٟ إىل لاح ايت١ُٝٓ

 ايٓا١َٝ.

 :إطاز ايصساع

ايتعًِٝ ايعايٞ بسش إطاز ايصساع يف َعاؾ١ ايصشف ايٛزق١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ يكطاٜا 

ع٢ً عد٠ َطتٜٛات، فإَا إٔ ٜهٕٛ صساع ع٢ً َطت٣ٛ قطاٜا تٗدد أَٔ ايٛطٔ، فهإ 

َٔ تأنٝد اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚايطٝاد٠ ايك١َٝٛ َٔ ٚادب املطؤٚيني يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ 

خالٍ أسادٜح صشف١ٝ يدعِ ضٝاضات ايٛطٔ األ١َٝٓ ضد اإلزٖاب، أٚ نإ ايصساع َٔ 

ا ؽ  ايتعًِٝ ايعايٞ ٚكسدات٘ نكط١ٝ ايصساع بني أعداد اـسجيني خالٍ تٓاٍٚ قطاٜ

 ٚضٛم ايعٌُ، ٚايصساع بني زغب١ ايطالب بااليتشام يف نًٝات ايطب ٚايكبٍٛ ايطعٝف هلِ.

نُا ظٗس ايصساع بػهٌ نبري َٔ خالٍ َػهالت اـسجيٝني َع ايتٛظٝف، 

دَات اييت تكدَٗا نُا ظٗس ايصساع َٔ خالٍ غهاٟٚ ايطًب١ ٚايطايبات َٔ اـ

اؾاَعات ٚعسض املػه١ً إعالًَٝا إلجياد سًٍٛ هلا َٔ قبٌ املطؤٚيني ٜدعِ أٖداف ت١ُٝٓ 

 اجملتُع.

 :إطاز اـطاز٠

ظٗس إطاز اـطاز٠ َٔ خالٍ َٓاقػ١ بعض قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اؿطاض١ َجٌ 

١ ايبطاي١ يف قط١ٝ ايبطاي١ ٚتٛظٝف اـسجيني َجٌ اـطاز٠ َٔ تبادٍ ايتِٗ سٍٛ َطؤٚيٝ
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اجملتُع، نُا بسش إطاز اـطاز٠ يف نجري َٔ قطاٜا املبتعجني ٚاييت سصًت ع٢ً ْطب١ 

 عاي١ٝ يف تػط١ٝ صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ.

 ثاز٠ االٖتُاّ بايكطاٜاٚتس٣ ايباسج١ إٕ إبساش إطاز اـطاز٠ َٔ قبٌ ايصشفٝني ٚإ

١ٜٛ ػاٙ اجملتُع ٚايٛطٔ، جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ خالٍ َطؤٚي١ٝ ايصشاف١ ايتُٓ اجملتُع١ٝ،

إَداد اؾُاٖري باملعًَٛات،  نػريٖا َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ، عًٝٗا ٚادبات يف فايصشٝف١

 .ٚبرٍ اؾٗد يعدّ اإلضا٠٤ يألفساد

 :إطاز املٓافط١ 

ٜعد إطاز املٓافط١ َٔ األطس األنجس أ١ُٖٝ يف فاٍ ايت١ُٝٓ، ٚذيو ملا ٜتطُٓ٘ َٔ 

سٝح ظٗس إطاز املٓافط١ ع٢ً عد٠ َطتٜٛات َٚٓٗا ؼفٝص ع٢ً برٍ اؾٗٛد يًتطٜٛس، 

نُا ظٗست املٓافط١ يف أْػط١ املبتعجني يف اـازز، أٚ َٔ خالٍ ، ايتٓافظ يف ايسٜاض١

ايتٓافط١ٝ يف اؿصٍٛ ع٢ً اؾٛا٥ص ٚاييت تدعِ ع١ًُٝ ايتك١ٝٓ ٚايرٟ بدٚزٙ ٜدعِ ايت١ُٝٓ يف 

 اجملتُع.

 :إطاز ايػٗس٠

َٔ خالٍ األخباز ايػدص١ٝ نايتعٝني ملٓطٛبٞ ظٗس إطاز ايػٗس٠ يف األغًب 

املؤضطات ايتع١ًُٝٝ يف َٓاصب ددٜد٠، ٚباملجٌ خصصت صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ دص٤ 

يألخباز ايػدص١ٝ اييت تتطُٔ إطاز ايػٗس٠ َٔ خالٍ َا تٓػسٙ يف أخباز اجملتُع، نُا 

س٠ ٚاإلعالٕ َٔ ٜتِ أسٝاًْا رسٜس أخباز تتطُٔ إسصا٥ٝات إجياب١ٝ ٚايػسض َٓٗا ايػٗ

 خالٍ ايتعسٜف بٗا إعالًَٝا.

ٚتس٣ ايباسج١ إٔ إطاز ايػٗس٠ ال خيدّ أٖداف ايت١ُٝٓ بايدزد١ األٚىل، بكدز َا خيدّ 

املصاحل اـاص١ يًُؤضطات أٚ األفساد، َٚٔ األفطٌ ايتكًٌٝ َٔ اضتدداَ٘ يف ايصشاف١ 

ٜٛٔ صٛز٠ إعال١َٝ ايت١ُٜٛٓ، فُٝا عدا َا خيدّ ايت١ُٝٓ بػهٌ َباغس، َٔ خالٍ ته

 إجياب١ٝ ملا ٜتِ تكدمي٘ يف فاٍ قطاٜا ايت١ُٝٓ.

 :ْٞاإلطاز اإلْطا

ظٗس اإلطاز االْطاْٞ يف صشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ َٔ خالٍ بعض َكاالت ايسثا٤ أٚ 

األخباز ايػدص١ٝ، نُا بسش اإلطاز االْطاْٞ يف صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ 

  بػهٌ خاص.ايكص  اـرب١ٜ ٚقطاٜا املبتعجني
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

 تٛظٝف األطس اإلعال١َٝ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ  -د

 املػه١ً ؼدٜد: 

املػه١ً(  )ؼدٜد ع٢ً ٚظٝف١ ؼًًٝٗا مت اييت ايصشف١ٝ املٛاد ناف١ تطُٓت

يتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايفهس٠ ايس٥ٝط١ يف ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ، ٚاييت تهٕٛ مبجاب١ َدخٌ 

 املػه١ً ؼدٜد ٜهٕٛ األغًب ٢ً قت٣ٛ املٛضٛع، ٚيفيًدرب ٜتِ َٔ خالهلا ايرتنٝص ع

  ايٛسٝد٠. ايٛظٝف١ ٖٛ اجملتُع أخباز يف

  ٝاملػه١ً تػد: 

ع٢ً تًو  ايصشف١ٝ املٛاد أغًب إغتًُت سٝح اإلعالَٞ، ايطسح أٖداف أٚ أضباب ٖٞ

 نايرتقٝات أٚ اجملتُع أخباز بعض َجٌ ٚاملباغس٠ ايكصري٠ األخباز عدا َا ايٛظٝف١،

 ٜهٕٛ إٔ املُهٔ فُٔ املػه١ً، تػدٝ  ٚظٝف١ َٔ ؽًٛ يف األغًب فٗٞ ٝٓاتايتعٝ

 خالٍ َٔ املػه١ً تػدٝ  ٜعٗس ايتفاصٌٝ، نريو ذنس طسٜل عٔ املػه١ً تػدٝ 

 ايتفاصٌٝ. َٔ َصٜدًا ملعسف١ املتًكٞ اؾُٗٛز عًٝ٘ ٜعتُد ايرٟ ايتٛضٝح

ف ٚتفطريٖا يًذُٗٛز، ٜٚتطح مما ضبل َطؤٚي١ٝ ايصشاف١ ايت١ُٜٛٓ يف تٛضٝح األٖدا

 ْٚكٌ املع١ًَٛ بػهٌ دقٝل ألفساد اجملتُع، يًتعسٜف مبا تكّٛ ب٘ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ بٗدف

 .ؼكٝل تطٜٛس ٚتكدّ اجملتُع

 سًٍٛ ٚضع: 

 ايكطاٜا ملعاؾ١ يًُذتُع ٚاألِٖ األمس٢ ٜعد ٚضع اؿًٍٛ َٚٓاقػتٗا املطًب

 إجياد خالٍ َٔ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ يف ١ُٖاملطا يف أُٖٝت٘ َٔ ٚبايسغِ ايصشف، يف ايت١ُٜٛٓ

ٚاملطاعد٠ ع٢ً  خاص، بػهٌ ٚايصشاف١ عاّ بػهٌ اإلعالّ عرب يًذُٗٛز ٚطسسٗا سًٍٛ

 ظٗٛز إٔ إال ع٢ً املصاحل ايرات١ٝ، االضتكساز ٚايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ ٚتػًٝب املصاحل ايٛط١ٝٓ

 يكطاٜا صشفاي َعاؾ١ خالٍ َٔ% 11 ضعٝف١ بٓطب١ دا٤ االعال١َٝ يألطس ايٛظٝف١ ٖرٙ

 طسح خالٍ َٔ اـرب، أٚ ضٝام يف اؿًٍٛ بٛضع املعاؾ١ تهٕٛ إٔ فإَا ايعايٞ، ايتعًِٝ

 تصسحيات خالٍ َٔ اؿًٍٛ طسح ٜهٕٛ إٔ ميهٔ املتشدثني، نُا بٛاضط١ اؿًٍٛ

 . إعالًَٝا ايطايبات أٚ ايطالب غهاٟٚ ع٢ً ايسد يف املطؤٚيني

 ِٝٝاملػه١ً تك: 

 يف تطِٗ أٚ اجملتُع ع٢ً تعٛد قد اييت ايفا٥د٠ تٛضٝح الٍخ َٔ ٜتِ املػه١ً ٚتكِٝٝ

 أفساد ع٢ً َباغس بػهٌ املػه١ً تأثري ْاس١ٝ َٔ اـرب تكِٝٝ ٜهٕٛ ايٛطٔ، أٚ ت١ُٝٓ

 .اجملتُع
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سٝح إٕ صشاف١ ايت١ُٝٓ تفسض ع٢ً ايصشفٞ تفش  ٚتكِٝٝ َا ٜهتب٘ بعني ْاقد٠، 

ك١َٝٛ، ٚتفش  االختالفات بني اـط١ ايت١ُٝٓ باؿادات احمل١ًٝ ٚاي َٚد٣ ازتباط َػسٚع

  ٚاالختالف بني آثازٖا االدتُاع١ٝ ايفع١ًٝ ٚتصسحيات املط٦ٛيني. ٚتطبٝكٗا،

 إػاٙ اإلطاز اإلعالَٞ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشف ايدزاض١ -ٙ

أٚضشت ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ غًب١ ايتٓاٍٚ اإلجيابٞ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚايرٟ 

ٚإبساش اإلجيابٝات ٚػاٌٖ َع فسٚض ايٓعس١ٜ ايت١ُٜٛٓ َٔ دعِ بساَر ايٛطٔ، ٜتُاغ٢ 

ٚتعاًَت صشٝف١ ضبل االيهرت١ْٝٚ بطًب١ٝ  سذُ٘ األد٢ْ، ايطًبٝات ٚتكًٌٝ سذِ ايٓكد إىل

أنرب َكابٌ يصشٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ يف تٓاٚهلُا يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ، ٜٚربز ذيو ضٝاض١ 

تُجٌ يف ٖرٙ ايدزاض١ بايصشف اإليهرت١ْٝٚ، ٚايرٟ ٜتعاٌَ َع اإلعالّ اؾدٜد ٚايرٟ ٜ

ايكطاٜا عس١ٜ َٚطاس١ أنرب َٔ خالٍ ايطسح اإلعالَٞ ايٓكدٟ ايٛاضح، ٚذيو زغب١ َٔ 

ايصشف اإليهرت١ْٝٚ يهطب مجٗٛز َٚتابعني أنجس هلا َٔ خالٍ طسح ايكطاٜا بإطاز 

ش َػه١ً ض٤ٛ اضتدداّ صشاف١ َٚٔ ٖٓا ترب دديٞ َٚجري ٜػد اْتباٙ اؾُٗٛز املتًكٞ،

إطاز اؿس١ٜ ايصشف١ٝ، سٝح تتشٍٛ طاقاتٗا ـد١َ ٖدف ايصشٝف١ يف  ايت١ُٝٓ يف

 املهطب ٚاالْتػاز، ٚتصبح أٖداف ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ذات أ١ُٖٝ ض١ًٝ٦.

املطًك١ يف  س١ٜاؿتكٝٝد ٚتس٣ ايباسج١ يف ظٌ أٖداف ْعس١ٜ ايت١ُٝٓ، إٔ ع٢ً ايصشاف١ 

.باملطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚصاحل اجملتُع خالٍ اإليتصأَّ ، ايطسح ايصشفٞ

 ْٛع اإلطاز اإلعالَٞ يف َعاؾ١ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشف ايدزاض١ -ٚ

بسش اإلطاز احملدد بػهٌ َهجف َكابٌ اإلطاز ايعاّ يًتػطٝات ايصشف١ٝ ملٛضٛعات 

املػه١ً  ايتعًِٝ ايعايٞ يف صشف ايدزاض١، ٜٚدٍ ذيو ع٢ً تسنٝص ٖرٙ ايصشف ع٢ً

 احملدد٠ َٚعسف١ تفاصٌٝ هلا أنجس دق١ إلجياد سًٍٛ َٓاضب١.

ٚتس٣ ايباسج١ إٔ سصس ايتػطٝات ايصشف١ٝ بإطاز قدد ٚخاص ٜكًٌ َٔ درب 

 تعاقغسحي١ أنرب َٔ اؾُٗٛز; سٝح إٔ املاد٠ ايصشف١ٝ ذات اإلطاز ايعاّ َٔ املُهٔ إٔ 

 .َا تطاِٖ يف ت١ُٝٓ اجملتُع ٚتسقٝت٘ بكدز األفساد تجري اٖتُاَات قطاٜا أعِ ٚأعُل، قد

 أبسش قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ اييت زنصت عًٝٗا صشف ايدزاض١ -ش

يًجكافـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚنـٌ     جيب إٔ تعطٞ ٚضا٥ٌ االتصاٍ ٚاإلعالّ اؾُاٖريٜـ١ األٚيٜٛـ١  

َا خيدّ ايٛطٔ يف املطُٕٛ اإلعالَٞ، ٚتػـذٝع املـٛاطٓني عًـ٢ ايجكـ١ باملؤضطـات ٚاهل٦ٝـات       
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 َعاؾ١ ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ

ِ  ٚذيو  ات اؿه١َٝٛ مما ٜدعِ َسنصٖا،ٚايطٝاض جيابٝـ١ اهلادفـ١   ايرتبٜٛـ١ اإل  بػـسع ايكـٝ

ملٛانب١ ع١ًُٝ ايتػـٝري االدتُـاعٞ اْطالقـا    أفساد اجملتُع ٚت١٦ٝٗ ، يف ْفٛع ناف١ املٛاطٓني

بــسشت َٛضــٛعات ; سٝــح ٚايجكافٝــ١ َــٔ االٖــداف ايٛطٓٝــ١ يًتُٓٝــ١ االقتصــاد١ٜ ٚاالدتُاعٝــ١ 

يت تكاّ يف اؾاَع١ نأع٢ً ْطب١ يف ايتػط١ٝ ايصشف١ٝ هلـا َـٔ خـالٍ    األْػط١ ٚايفعايٝات اي

صشف ايدزاض١، مما ٜدٍ ع٢ً ؼكٝل ٖدف اؾاَع١ بتعسٜـف اجملتُـع يف اــازز مبـا تكـّٛ      

ب٘ داخٌ اؿسّ اؾاَعٞ، ٚخصٛصًا إٔ أغًب ٖرٙ ايفعايٝـات ٚاألْػـط١ تصـب يف املطـ٦ٛي١ٝ     

تطـِٗ يف شٜـاد٠ املعسفـ١ املطًٛبـ١ عٓـد      ؤرساتاجملتُع١ٝ َٔ محالت تٛع١ٜٛ أٚ قاضسات َٚ

أفساد اجملتُع، نُا إٔ املٛضٛعات اييت تتعًل بايتطٜٛس ٚاملٓػآت سصًت عًـ٢ ْطـب١ دٝـد٠    

يتدــدّ بــريو اهلــدف ايتُٓــٟٛ َــٔ اإلعــالّ، ٚنــإ ايتٛظٝــف أســد املٛضــٛعات ايــيت رــت     

أفـساد اجملتُـع سٝـح     َٓاقػتٗا بهجاف١ يف صشف ايدزاض١، ملا هلرا املٛضٛع َٔ أ١ُٖٝ عٓد

 ٜعترب َٔ ايكطاٜا اييت هلا تأثري َباغس ع٢ً املعٝػ١. 

َٚٔ ايكطاٜا املؤثس٠ ع٢ً ت١ُٝٓ اجملتُع ٚهلا أ١ُٖٝ خاص١ يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚاييت 

بسشت بػهٌ نبري ٖٞ قطاٜا املبتعجني ٚأْػطتِٗ ٚإلاشاتِٗ ٚاييت تفٛقت يف تػطٝتٗا 

 شٝف١ ايسٜاض ايٛزق١ٝ. صشٝف١ ضبل اإليهرت١ْٝٚ َكابٌ ص

 ثالثًا: التوصيات
ميهٔ اـسٚز َٔ ٖرٙ ايدزاض١ بايعدٜد َٔ ايتٛصٝات، اييت ميهٔ إٔ تفٝد 

 ايصشاف١ ايطعٛد١ٜ يف ايكٝاّ بدٚزٖا ايتُٟٓٛ:

ضسٚز٠ ؽصٝ  ًَشل خاص ٜٗتِ بكطاٜا ايتعًِٝ يف ايصشف ايٛزق١ٝ، ٚباملكابٌ  -1

شٝف١ االيهرت١ْٝٚ خاص بايتعًِٝ.ؽصٝ  زابط َٔ ايصفش١ ايس٥ٝط١ٝ ملٛقع ايص

ضسٚز٠ طسح اؿًٍٛ تٛاشًٜا َع املػهالت يف تٓاٍٚ قطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ عرب ناف١  -2

األغهاٍ ايتشسٜس١ٜ.

تػذٝع ايصشف ع٢ً شٜاد٠ عدد املدتصني يف فاٍ ايتعًِٝ يًهتاب١ بايصشف ايٛزق١ٝ  -3

ٚااليهرت١ْٝٚ، ٚؽصٝ  شٚاٜا خاص١ بِٗ.

ٝادٟ يف تٓاٍٚ ايكطاٜا اييت ٜربش فٝٗا إطاز ايصساع بػهٌ ضسٚز٠ دعِ ايتٛد٘ اؿ -4

خاص، ٚذيو ٜهٕٛ بفتح اجملاٍ يًتعًٝل َع األخر بعني االعتباز ايسأٟ اآلخس، 

باإلضاف١ إىل تػذٝع ايتٛد٘ اإلجيابٞ ٚايرٟ خيدّ ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ.
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س مبا خيدّ أ١ُٖٝ اضتفاد٠ املؤضطات ايصشف١ٝ َٔ ْتا٥ر ايدزاض١، ٚايعٌُ ع٢ً ايتطٜٛ -5

ايتعًِٝ بػهٌ عاّ ٚايتعًِٝ ايعايٞ بػهٌ خاص.

ايتٛص١ٝ بإدسا٤ دزاض١ عٔ َا َد٣ تأثري قساز دَر ٚشازتٞ "ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ" ٚ "ايتعًِٝ  -6

ايعايٞ" ع٢ً َعاؾ١ ايصشاف١ ٚتٓاٚهلا يكطاٜا ايتعًِٝ بػهٌ أمشٌ.

١ ٚايصشف ايتٛص١ٝ بإدسا٤ املصٜد َٔ ايبشٛخ يًُكاز١ْ بني ايصشف ايٛزقٝ -7

 االيهرت١ْٝٚ يف تعاطٝٗا َع قطاٜا ايت١ُٝٓ بػهٌ عاّ ٚايتعًِٝ بػهٌ خاص.
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Factors Affecting the Promotion of Purchasing 

Behavior Over the Internet Among the Saudi Public:  
An Empirical Study 

 

Abstract 
 

The study seeks to identify the affecting factors on promoting the online pur-

chasing behavior among the Saudi public, which results in the presence of a 

new virtual electronic market in which Arab societies tend to meet their needs, 

this entails imposing various methods in electronic financial transactions. 

The study results indicate to the significance of the model morale, which as-

sumes the presence of  the five risks impact on the purchase behavior of elec-

tronic services and products among the Saudi public, as well as the significance 

of the model morale which assumes the presence of  the effect of the factors 

related to the  product characteristics and the company position on the electron-

ic purchasing behavior Where is the regression morale with both independent 

variables and the existence of statistical correlation between the conduct of 

electronic purchasing behavior and evaluation of the electronic purchasing ex-

perience of the products and services among the Saudi public ,  thus accepting 

the fourth main premise .The study found that there is no statistically significant 

correlation between the study sample characteristics in terms of gender, age, 

educational level, monthly income average, and conducting the purchasing be-

havior for the  products and electronic services among the Saudi public. 
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Commercial Advertisements and  

Culure of Saudi Society:  
A Qualitative Analysis on Three Groups of Ads 

 

Abstract 
 

The following research examines the relationship between advertisement and 

society, the study focuses on the images shared, messages included, and the 

Saudi society reaction formed as a result of the direct and indirect messages. 

Which provides a deeper understanding of social cultural aspects and values. 

The research looks at common factors that shapes the community through 

samples of ads that are related to three main subjects: education, nationalism, 

and women issues.  Selected from the most important companies in the Saudi 

market and most active in reach among the targeted audience. Through content 

analysis, the intention of this study is to highlight the reality and link it to other 

phenomena. More importantly, however, it has demonstrated the need of ac-

countability and clarity of rules and regulations. 
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The Role of University Newspapers in Spreading 

Tourism Awareness in the Kingdom of Saudi Arabia: 
An Analytical Study of "Aafaq" Newspaper of King Khalid University 

 

Abstract 
 

University newspapers are an important means of media marketing in 
the university environment and even in the community through their abil-
ity to spread awareness among students and their effectiveness in 
achieving media promotion of many national initiatives and projects in 
various vital fields in many countries of the world, including Saudi Arabia, 
which is witnessing development in many fields, especially in the tour-
ism, is in line with the 2030 vision of the Kingdom. 

In this context, the city of "Abha" in the "Assir" region of Saudi Arabia 
has experienced in recent years a great development in the field of tour-
ism, which has been accompanied by a distinctive activity for the news-
paper "Aafaq" of King Khalid University, which seeks to provide a media 
product that responds to the aspirations of its readers within the Univer-
sity and beyond in this area of tourism. 

This study comes to highlight the role of university newspapers through 
the analysis of the content of the Newspaper "Aafaq" of King Khalid Uni-
versity in spreading tourism awareness in the university center and the 
Saudi society in "Abha" city and "Asir" region. 

The remarkable  results which were found at the end of the study, in-
cludes the following:  

1- "Aafaq" newspaper publishes a special issue on tourism in "Asir" dur-
ing the summer holidays for students coincides with the beginning of the 
tourism season in the region, which shows the great interest given by the 
strategy of the newspaper and King Khalid University to support tourism 
development in the region . 

2- "Aafaq" newspaper contributes in the promotion of tourism awareness 
in " Asir" region through  promoting the contents directed by the press 
coverage of various tourist activities such as festivals and events, which 
contributes in the development of tourism and the spread of culture 
through the Saudi society. 
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Psychological Burnout of Public Relations’ 

Practitioners: 
An Applied Study on Saudi Public and Private Organizations 

 

Abstract 
 

The current study aimed to identify psychological burnout among the practitioners of 
public relations in Saudi public and private organizations. Furthermore, this study 
aimed to reveal the level of the professional and administrative pressures they are 
exposed to, in addition to monitoring the differences between the practitioners of 
public relations in Saudi organizations according to the level of psychological burn-
out. This study also sought to identify the impact of the variables of " experiences 
years,  gender, place of work, and academic qualification according to the level of 
their burnout. The researcher applied scale of psychological burnout that developed 
by Christine Maslach and this scale consists of main three dimensions: emotional 
stress, dullness of work sense and  personal achievement in the work. The re-
searcher used the survey descriptive approach. It was applied on a regular random 
sample of (100) individuals. The study concluded that the level of the psychological 
burnout among public relations practitioners in these organizations is between in-
termediate and high  levels according to the three dimensions of the scale. The re-
sults also show that the level of psychological burnout among practitioners of public 
relations in Saudi public and private organizations is intermediate level , although 
slightly higher among practitioners of public relations in private organizations than in 
public organizations  in two dimensions: emotional stress, and the dullness of work 
sense in the management of public relations. With regard to the personal achieve-
ment dimension in the work at public relations management, the level of burnout  
was high, albeit slightly lower than public relations practitioners in private organiza-
tions.   

The results of the study revealed that practitioners of public relations in Saudi public 
and private organizations are exposed to a range of administrative pressures that 
affect their work, and the levels of these pressures vary depending on the adminis-
trative level and type of organization. The results of the study  also revealed that 
there are no statistically significant differences between the practitioners of public 
relations in the Saudi public and private organizations according to the dimension of 
psychological burnout  in general. The study also concluded that there is a level of 
psychological burnout in two dimensions: stress, and sense dullness of males high-
er than females in private organizations. The results also showed that there are sta-
tistically significant differences in my dimension: emotional stress, the dullness of 
work sense, and marital status variable, where married people were more burnout 
than unmarried people. Furthermore, there are statistically significant differences 
between the practitioners of public relations in Saudi public and private organiza-
tions and administrative stresses exercised by senior management on public rela-
tions practitioners, and it is clear that  the married persons are more vulnerable to 
professional pressures by senior management compared to non-married persons. 
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The Semiotics of Journalistic Photo and its Role in 

Publicizing the Ideology of ISIS: 
A Qualitative Study 

 

 

Abstract 
Semiotic Image, including the symbols and signs exceed the visual tests of what 

is seen from meaningful reflections and impressions to the reading and analysis 

of what is intended and meaning to reach the ideology that feeds it, through the 

introspection of the formal and artistic intentions of  the deep symbols and struc-

tures from which it proceeds to pass ideas and beliefs that are more deeper 

than the spontaneous scene. 

The current study aimed to identify the Semiotic Image of the press and its rela-

tion to the ideological publicity of  The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL- 

terrorist Daesh) through using the  Semiotic Image Analysis of the visible and 

camouflage signs in published press on terrorist Daesh and its implications by 

applying to a sample of four images of the most important events that occurred 

during the period from 01 / 07/2014 - 30/06/2015 and include political, military, 

religious and cultural fields equivalent to the image of each field. 

The qualitative study of the published image concluded that the terrorist Daesh 

depends on was a revolutionary and aggressive ideology that incited murder, 

torture and destruction rather than utopian ideology dreaming of a political fu-

ture of  succession or ruling that it alleges. Semiotic analysis also concluded 

that the  image plays an important  role in transboundary ideological propagan-

da of terrorist Daesh by looking for an external party to be one of the elements 

of the image that it creates and then disseminates, and then transmits its ex-

tremist ideas.  

The publicity of the chock  through the image is intended by Daesh  for a for 

several justifications such as  showing the power of Daesh in fighting, support-

ing its presence and expansion as well as gaining  more sympathetic extremists 

with him.  In addition to, the fueling  of the religious conflict was a strategic goal 

for Daesh, where the press image played a major role in passing ideas that goal 

at multiple points, specifically in the violation of the killing of non-Muslims. 
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Arabic Language on Social Networking Sites: 

Facebook as A Social Model 
 

Abstract 
Social networking sites have become affecting contemporary vocabu-
lary, influenced by its vocabulary because of creating and promoting for 
thousands of words and expressions needed during daily life, these 
words seep into c language continuously. Thus, linguistic societies can-
not pursue and follow them, and when linguistic societies look at what 
the social networking sites daily spread out including Facebook, it is 
dealt with it in life as it has imposed itself upon the speakers of Arabic 
language. Means of communication has become the leader to linguistic 
societies and advancing their career. In addition to, the linguistic socie-
ties are taken from the complex of corrections and resolutions such as 
correcting and justifying what is actually used doesn't provide what can 
be used for renewable meanings. 

This study is important from two fundamental pillars consists; Facebook 
and reality of the Arabic language in it, so the study aims to provide a 
realistic scientific vision through monitoring features and effects site ' 
Facebook ' Arabic language, and the role of this site through the use of 
words and concepts which are both loan and slang, and promoting to 
deepen it in the minds of the audiences from both users and followers, 
especially the young followers. 

 

Key words: 

Arabic language, social networking sites, site ' Facebook ', contact, writ-
ing, Media editing, language errors. 
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Nationalism Values in "Instagram" Visuals 

Represented on Governmental Institutions’ 

Accounts in UAE 
 
 
 

Abstract 
 

This study aims to examine the nationalism values presented in the visuals pub-

lished on official government organizations accounts on “Insragram” in UAE. It 

analyzes  300 visuals, such as still images , short videos ,  graphics ,and   in-

fographics  selected from a sample of 30 government institutions accounts  in-

cluding  ministries , federal institutions ,and local institutions. Drawing on the 

notions presented in the UAE 2021 vision, the study measures the differences 

among the three types of organizations in presenting responsibility values, des-

tiny values, knowledge values, and prosperity values. The results indicate that 

responsibility values and destiny values are more frequent than knowledge, and 

prosperity values. The results show also that most responsibility values are re-

lated to values of active participation, building the future, ambition and a sense 

of responsibility, while the most destiny values are related to effective force, 

balanced development and international standing. Analysis also demonstrates 

that the majority of knowledge values are related to those of reputation, future 

prosperity, and efficient human capital, while prosperity related value is con-

nected to the value of quality. 

Key words: social media, government communication, Instagram , UAE vision 

2021 
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The Role of Social Media in Developing 

Awareness with Sustainable Development Issues:  
A Field Study on a Sample of Umm Al-Qura and King Abdulaziz 

Universities’ Students 
  

 
 

Abstract 
 

Problem of the Study: Current study problem is formulated as the following 
question "what is the role of social media networks in developing awareness 
with sustainable development issues for Saudi undergraduates?". Study aimed 
at identifying how social media networks deal with sustainable development 
issues. Surveying by sample was used as a methodology. The main tool was 
the survey form. Sample consisted of (400) undergraduate respondents of Umm 
Al-Qura University in Makkah and King Abdul Aziz University in Jeddah, at Sau-
di Arabia. Findings: "The formation of a background about sustainable devel-
opment issues" was the first reason for respondents' following of sustainable 
development issues, while the second reason was "to get information about 
sustainable development issues". Moreover, "To identify different viewpoints 
about sustainable development issues" was the third reason and "provides me 
with the opportunity for free opinion, expression and dialogue about sustainable 
development issues came as fourth. As a whole, there is a statistically signifi-
cant relationship between Saudi undergraduates' exposure to social media net-
works and their level of awareness with sustainable development issues. 
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