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 نظرية اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام أثناء األزمات

تنظيم اململكة العربية السعودية للبطوالت الرياضية العاملية على انعكاس 

ــيي    ــيايي الرياض ــدف الا ــورت ا ارارةيــة ل ــدولييص ــاية  راء  » ال ــة وص دراس

 «الايايي الرياضيي الدوليي حنو تنظيم اململكة للبطوالت الرياضية العاملية

مملكـة البيـري    يف املؤثرة يف استخدام املرشيي السياسيي املتغريات 

 لشبكات التواصل االةتماعي يف الدعاية االنتخابية

وتأثريهــا  االنســتاراماجتاهــات املســت لكي حنــو  عالنــات املــؤثري  علــى  

ــات    : علــى نوايــاهم الشــرا ية  دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــ  تــال  وتالب

 ةامعة امللك عبدالعزيز

ــوم     ــة  الر َســ ــام ي  ل ْأَزَمــ ــا  اَلعسْلــ ــة  ار ْطــ ِ ــــي َمَعاْعــ ــَر  َِ ا َ ــ ــ ــاَيع َمــ التََّعــ

َِة    َتيسل يل يَّــة  َنقمد يَّــة  َمْقاَرَنـة  َبــيسَ  ار ْطــا   د َراَسـة   ) ملسو هيلع هللا ىلصللرََّســو الْكاَريْكات رَييَّـة المَمس ــي
 (اَلعسْلام يِّ ل لرَّ  يَس الْاَرنسس ي َوَشيسَخ اأْلزسَهر

ــاءة  ــعودية   الكاـ ــة السـ ــا  يف الاـــيا اللكيونيـ ــا م باالتاـ ــة للقـ امل نيـ

 (دراسة ميدانية) املر اة 

 اجمللة العربية لإلعالم واالتاا كشاف 

 



 

 

 1 

 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

 تصدر عن

 الثالثونالعدد 

 م  2022 يونيو
 هـ 1443 ذو القعدة _
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية



 

 

 

 

4 

متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اععاالم    ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

 .ديةتصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعو (2

تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرساااجع العلميااة، ومرافعااات الكتاا  يف  افااة فاارو           (3

 .اععالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :تلبع البحوث والدراسات للنشر باجمللة، وفلًا للواعد النشر التالية (5

يف اللضايا اععالمياة الات تتبلا      اعجنليزيةث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتلبع األحباث باللغة أن يكون البح . أ

 .ذلك

 .أن يكون البحث أو الدراسة يف أحد جماالت وفرو  اععالم واالتصال . ب

 .أن يتسم البحث باجلدة واألصالة، وأال يكون قد مضى على إعداده أ ثر من ثالث سنوات . ت

 .حث األسس العلمية يف  افة خبواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللةأن يعتمد البا  ث.

أال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عان سساص صافحة  مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداول والرساوم البيانياة           ج. 

 (.واملالحق واملرافع

 .أخرى هةأال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سبق نشره يف ف ح. 

 . لمة لكع منهما 300أن ُيعد الباحث عنوانص وملخصص لبحثه باللغتص العربية واعجنليزية يف حدود   .خ

 .Word "أن يرسع البحث أو الدراسة يف ملف "وورد د. 

 .ترسع للباحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيه  .ذ

حابها وال تعا  بالضارورة عان رأي اجلمعياة، ويتحماع مالفو اا       البحوث والدراساات املنشاورة باجمللاة تعا  عان رأي أصا       (6

 .املساولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتافات

توفااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إا رجاااااايس  ياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اعلك ونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة        (7

(majalatsamc@gmail.com) أو العنوان ال يدي اآلتي ،:  

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-فامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

تسلسلة حس  تسلسع اعشارة إليهاا يف ثناياا   ترصد املرافع واهلوامش يف نهاية البحث أو الدراسة بأرقام م

" الاا ي تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes البحااث أو الدراسااة، و ااي البريلااة املسااماه "اهلااوامش األخاا ة   

، ودوريااااااااااااااة معلاااااااااااااام الصااااااااااااااحافة   Journalism & Mass Communication Quarterly واععااااااااااااااالم

 بعض اجملالت العربية.، وJournalism & Mass Communication Educator واععالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

 اعشارة األوا للمرفع:

  تاب:

ن الكتاب فتح قوس )مدينة النشر نقطتني: الناشر فاصلة، سـنة النشـر القـال     اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائلة(، عنوا -

 القوس( فاصلة، رقم الصفحة مسبوقًا ب ص أو ص ص.

 مثال:

 .23(، ص2015علي عبدالرمحن العلي، اإلعالم يف عصر العوملة )الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، 

 حبث يف دورية:

ة( فاصلة، فتح عالمـة ننصـي" نعنـوان البحـ  أو الدراسـة القـال  التنصـي"ن فاصـلة،         اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائل -

اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة الن و ــد فـتح قــوس )الشــار أو الفصـا والســنة القـال  القــوس( نقطــتني: أرقـام الصــفحا  الــ         

 يشغلاا كاما البح  فاصلة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا الن و د  مسبوقة بـ ص أو ص ص.

 ثال:م

(: 2005علي عبدالرمحن العلي، نالصـحافة يف عصـر العوملـةن، اإلـة العربيـة لوعـالم وا نصـال، العـدد األول، )نـوف             -

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

 ص ص. املر ع السابق فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو .1

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 )يف حالة عدم ورودها مباشرة(

 اسم العائلة لل ؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. .1

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

 ويف حالة و ود أكثر من مر ع لل ؤلف نفسه سبقت اإلشارة الليا ا:

عائلة املؤلف فاصلة، الكل ة األوىل من العنوان أو  زء منه متبوعًا بثالث نقـا  دالـا ننصـي" ن...ن فاصـلة، رقـم      اسم  .3

 الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23العلي، ناإلعالم ...ن، ص  .4

 اإلشارة لل را ع األ نبية:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyيسـتددم األسـلوب املتبـع نفسـه يف دوريـة الصـحافة واإلعـالم        

 .AEJMCال  نصدرها مجعية نعليم اإلعالم والصحافة األمريكية 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 ودسع آل ثنيان بن نايفأ.د. 

  لساجمل رجيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرجيس ناج 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمص

 

 د. علي دبكل العنزي

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc.ksu.edu.sa 

 

 6785/1442رقم اعيدا  / 

 1658 _ 8835رقم ردمد : 



 

 

 7 

 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

نظرياااااة اهلباااااوط التااااادرجيي يف الااااارأي العاااااام أثنااااااء    
 األزمات

 د. علي القرني أ.

 ِةَمَزَأِل ّياِمَلْعاىِلَباب اِع ِةاجَلَعي ُمِف ِراآلَخ َعالتََّعاُيش َم
 ملسو هيلع هللا ىلص ُمِسيَاِة للرَُّسولالرُُّسوم الَكاِريَكاِتِ يَّة اْل

 ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْلِديٌَّة ُمَلاَرَنٌة َبْيَن اىِلَباب اِعْعَلاِميِّ ِللرَِّجيِس الَفَرْنِسي 

 َوَشْيِخ اأَلْزَ ر(
 د. َساِلي ُأَساَمة َشَحاَتة

انعكااااااي تنظااااايم اململكاااااة العربياااااة الساااااعودية للبباااااوالت     
الرياضااية العامليااة علااى صااورتها اىلارفيااة لاادى الصااحفيص  

الصاااحفيص الرياضااايص   "دراساااة وصااافية آلراء الرياضااايص الااادوليص  
 دوليص حنو تنظيم اململكة للببوالت الرياضية العاملية"ال

 تركي بن صالح العوادد. 
 
 

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 الثالثونالعدد 
 هـ1443ذو القعدة -م2022يونيو 

 تلديم

 
9  

11 

45 
 

 

 

 الرسائل العلمية

 

 

95 

www.samc.ksu.edu.sa 
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حنو إعالنات املاثرين على  اجتا ات املستهلكص
 االنستجرام وتأث  ا على نوايا م الشراجية:

 دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات فامعة 
 امللك عبدالعزيز(

 د. خلود عبداهلل ملياني
 أ. سارا شارع البقمي

 143 
 

فى  يصالسياس صاملرشحاملتغ ات املاثرة يف استخدام 
 يفالفتماعي التواصع ا شبكاتالبحرين ل مملكة
    االنتخابية الدعاية

 د.جمال عبد العظيم احمد ابراهيم
 سرجفهمي محمد مسعد  إيناس د.

 193 
 

الكفاءة املهنية لللاجم باالتصال يف الصحف اعلك ونية 
 السعودية املرخصة  دراسة ميدانية(

 أ. عبداهلل الزهراني

 عضو
 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 عضو
 أحمد بيت املالد. حمزة بن 

 مدير التحرير
 رشيدآل غادة ظافر  أ.

 اإلدارة املالية
 سلمى عبدالرحمن القاضبأ. 

 بية لالعالم واالتصالاجمللة العر شاف 
 

 إعداد: د. إبراهيم البعيز
 شارك في جمع البيانات: أ. شيماء اللقماني ، أ. مرام العصيمي

 261 
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

 تقديم
 

 
 

وصلنا اليوم للعدد ثالثص من اجمللة العربية لإلعالم واالتصال، الت أضحت أحد أ م األوعية  

. ومن  صدور العلمية احملكمة، يف جماالت اععالم واالتصال املختلفة، على مستوى العامل العربي

م، دورية سنوية، وحتوهلا بعد ف ة إا نصف سنوية، ثم ماخرا إا 2005العدد األول منها يف العام 

، خالل السنوات املاضية ربع سنوية، و ياة التحرير صامدة مل تغي ، وقد ب ل أعضاؤ ا، تبوعًا

فلهم  ع الشكر فهودا  ب ة للنهوض باجمللة، واحملافظة على مستوا ا العلمي املرموق، 

والتلدير، فعع اهلل ذلك يف ميزان حسناتهم. وخالل   ه املس ة، تعاق  على إدارة حترير اجمللة 

عدد من املتبوعص األف اذ،  ان منهم األستاذة سوسن احلربي، ثم األستاذ عبدالعزيز احلارثي، 

رشيد، وبه ه املناسبة نشكر آل د استلمت املهمة األستاذة غادة فاألستاذ فهد اللبا ، ومع   ا العد

املديرين السابلص على ما ب لوه من فهود، ونرح  باألستاذة غادة الرشيد، ونتمنى هلا التوفيق 

  والسداد. 

، قام 28يف   ا العدد تنو  خمتلف، حيث حيوي  شافا للبحوث الت نشرت باجمللة حتى العدد 

 قسم اععالم جبامعة امللك سعود، وحبثا بإعداده الد تور إبرا يم البعيز مع بعض البالبات يف

حنسبه إضافة استثناجية ألدبيات اععالم العربية عن "نظرية اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام 

حول "انعكاي تنظيم اململكة العربية  أثناء األزمات"، لألستاذ الد تور علي شويع اللرني، وحبوثًا

صورتها اىلارفية لدى الصحفيص الرياضيص  السعودية للببوالت الرياضية العاملية على

الدوليص"، و"املتغ ات املاثرة يف استخدام املرشحص السياسيص يف مملكة البحرين لشبكات 

التواصع االفتماعي يف الدعاية االنتخابية"، و"اجتا ات املستهلكص حنو إعالنات املاثرين على 

راسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات فامعة االنستجرام وتأث  ا على نوايا م الشراجية: د

امللك عبدالعزيز"، و"التعايش مع اآلخر يف معاجلة اىلباب اععالمي ألزمة الرسوم الكاريكات ية 

 يف باالتصال لللاجم املهنية الكفاءة" بعنوان  مافست  رسالة وملخص ،"ملسو هيلع هللا ىلص املسياة للرسول

 (".ميدانية سةدرا  املرخصة السعودية اعلك ونية الصحف

 واهلل ولي التوفيق
 

 

 

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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اهلبةة ا الرةة يف      نظريةةة

 أثناء األزمات الرأي العام

  
 
 
 د. علي بن شويل القرني .أ

 أبها  – فامعة امللك خالد

 اململكة العربية السعودية

  
 

 تم بدعم من جامعة زايدهذا لبحث 
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 ملخـــص
 

يظااع الاارأي العااام موضااوعا حتاات الدراسااة لاايس فلااك يف حلااع اععااالم ولكاان يف        

حلاااول أخااارى مثاااع العلاااوم السياساااية ودراساااات اجملتماااع وعلااام الااانفس وغ  اااا،       

سساات والادول خاالل اللارن العشارين      وخاصة  مع تنامي األزمات الت متار بهاا املا  

واللرن احلادي والعشرين. ومن املالحظ ان  ناك شا  يف النظرياات العلمياة الات     

تفساار الكااث  ماان الظااوا ر املرتببااة بااالرأي العااام خصوصااا يف  ااع عصاار تلنيااات    

 االتصال احلديثة ووساجع التواصع االفتماعي.

ن الارأي العاام، فااءت يف شاكع     و  ا ما استدعى اقا اح تباوير مفاا يم أساساية عا     

نظرية عن اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام أثناء األزمات. ومت بناء  ا ه النظرياة   

من خالل استعراض العدياد مان األدبياات يف الارأي العاام وإدارة األزماات والنظرياة        

 اععالمية  وعلى وفه اىلصو  ما يتعلق منها بالرأي العام.

 

اء أربعة متغ ات  ي احلدث ووساجع اععالم واجلمهور وتعمع   ه النظرية يف فض

وأطراف الصرا  او األزمة، وتلاطع   ه املتغ ات  اي الات حتادد مساارات الصاعود      

واهلبوط ملوضوعات الرأي العام. ومن أفع فهم اجتا ات الاراي العاام، مت اساتيعاب    

ر ودرفاة ا تماام   عالقات النظرية املبنية على درفة أ مية املوضو  من قبع اجلمهو

وسااااجع اععاااالم، وبالتاااالي قيااااي حااااالت متنوعاااة مااان الصاااعود واهلباااوط ملساااتوى   

 اال تمام بالرأي العام يف اجملتمع.
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 :املق مة

صر التنوير يف أوروبا يف القـرنني السـابع عشـر والثـامن عشـر، وهـو حركـة فلسـفية         ظار ع

فكرية نتجت عناا نشوء الدميوقراطيا  الغربية يف أوروبا أو  ثم يف أمريكـا وقههـا مـن    

الــدول. ونــالعم مــع هــ ا العصــر نشــوء فكــرة الــرأم العــام لــدا عــدد مــن الفالســفة أمثــال      

الــرأم  ةوأله يــ (Noelle-Neumann, 1974, p. 43   نوكيفيــا ونــونير وبــراير والبــور

العـام   وصـفه بصــفا  فاننـة حيــ  وصـفه شيكســبه بسـيدة النجــاا، ووصـفه باســكال       

كـم العـامل،   .  وحدد  ان لوك ثالثة قوانني حتthe queen of the worldبأنه ملكة العامل 

 .(Public Opinion in Wikipedia, 2021)هي قانون الهلي وقانون مدني وقانون الرأم العام 

وارنبط الرام العام بدراسـا  ا نصـال واإلعـالم، حيـ  كتـب الصـحايف األمريكـي والـ          

وال م لفت فيه ا نتبـا  الىل مفاـوم الـرأم     Public Opinionكتابه الشاه  1922ليب ان عام 

ام وعالقته بوسائا اإلعالم حي  أشـار اىل أن وسـائا اإلعـالم هـي الـرابط بـني األحـداث        الع

ك ــا نقــع يف العــامل وبــني الصــور الــ  دالــا عقولنــا.   ونطــور  دراســا  نــأثه وســائا            

 MCCombs)اإلعالم، وارنبطـت أكثـر هفاـوم الـرأم العـام مثـا ندريـة حتديـد األولويـا           

and Shaw, 1972)  1974 ,ونيــة الصــ ت وندريــة حلز)Neumann-Noelle( وقهه ــا مــن

 الندريا .

ويرنكــز مفاــوم الــرأم العــام حــول موةــوا او ق ــية، عــادة هــي حــدث او أعمــة ظاــر  يف    

داد األحـداث الـ  أثـر     وسائا اإلعـالم او لـدا اه اـور.  ولـالل العقـود املاةـية عاد  أعـ       

على الرأم العام سواء حمليا او القلي يـا او دوليـا. ونشـكا هـ   األحـداث أعمـا  ملؤسسـة او        

شــركة او  اــة حكوميــة او دولــة مــن الــدول. ولــالل ظاــور املوةــوا او الق ــية يف الــرأم   

ا  العام، هناك مراحا صعود وهبو  مير باا املوةوا او الق ية، ونسـعى فـر  الدارة األعمـ   

اىل احتـواء األعمـا  بأسـرا وقـت  كـن، ويف هـ ا ا بـا  نصـب حماولـة اسـتدرا  الــرأم           

العام اىل مرحلة نبدأ فياا الق ية اىل اهلبو  التدرجيي، وه ا ما نناقشه ه   الدراسـة مـن   

 لالل طرا ندرية عن اهلبو  التدرجيي يف الرأم العام.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann


 

 

 

 

14 

 مشكلة الدراسة:

ــأثه الــ م حتدثــه وســائا اإلعــالم، ولــالل    كــثه مــن ندريــا  ا نصــال نــرن   بط بعامــا الت

النصــف األول مــن القــرن العشــرين ظاــر مفاــوم التــأثه األقــوا لوســائا اإلعــالم مثــا ندريــة  

الطلقة السحرية او اإلبرة ونعين أن الرسالة اإلعالميـة هلـا نأثههـا السـحرم علـى اه اـور،       

سـا  أشـار  اىل و ـود عوامـا ألـرا قـه       ولكن ما لب  ه ا املفاوم يف ال ا ع نتيجـة درا 

ــى قــرارا  الفــرد ســواء علــى اهانــب السياســي كا نتدابــا  او اهانــب       اإلعــالم نــؤثر عل

ثــم ظاــر  ندريــا    .(Klapper, 1960)ا قتصــادم كقــرار الشــراء وقههــا مــن اإــا    

 agenda settingألرا أعاد  ا هت ام بقـوة وسـائا اإلعـالم مثـا ندريـة حتديـد األولويـا         

والفجــوة  cultivation theoryوالغــرس الثقــايف  spiral of silenceوندريــة دوامــة الصــ ت  

وقههـا مـن الندريـا  والتيـارا  الفكريـة يف أوروبـا كالندريـة         knowledge gapاملعرفية 

املاركسية وما نفرعت منه من أع ال مدرسـة فرانكفـور  )املدرسـة النقديـة( وأع ـال مـن       

 ي الفرنسي لعل اء ك يشيا فاوكو وقه .الفكر الفلسف

ويدـــا الـــرأم العـــام موةـــوعا حتـــت الدراســـة لـــير فقـــط يف حقـــا اإلعـــالم ولكـــن يف          

حقــــول ألــــرا مثــــا العلــــوم السياســــية ودراســــا  اإت ــــع وعلــــم الــــنفر وقههــــا.  ومــــع  

ــرن         ــرين والقــ ــرن العشــ ــالل القــ ــدول لــ ــا  والــ ــا املؤسســ ــر باــ ــ  اــ ــا  الــ ــامي األعمــ ننــ

ــر ــادم والعشــ ــام    احلــ ــرأم العــ ــة يف الــ ــور لندريــ ــع نصــ ــة اىل وةــ ــ   الدراســ ين، نســــعى هــ

ــرو        ــه مطـ ــو قـ ــام، وهـ ــرأم العـ ــايا الـ ــوعا  وق ـ ــو  ملوةـ ــعود واهلبـ ــارم الصـ ــأثر هسـ نتـ

بشــــكا ندــــرم واةــــح. وحتتــــا  أدبيــــا  الــــرأم العــــام أن يــــتم مناقشــــة أربعــــة عناصــــر   

عمـــة، عـــ    جمت عـــة هـــي: احلـــدث ووســـائا اإلعـــالم واه اـــور وأطـــرا  الصـــراا او األ       

 متغها  حتدد اباها  اهلبو  ومسارانه، وه ا ما نتناوله ه   الندرية.
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 أهداف الدراسة:
نسعى الدراسة اىل حتقيق هـد  رئـير، يت ثـا يف التـالي: وةـع ندريـة يف الـرأم العـام عـن          

اهلبو  التدرجيي وفق معطيا  ندرية يف املراحا والعوامـا الـ  نـؤدم اىل ذلـن، مـن لـالل       

 وعالقا  حمددة.عناصر 

 

 املرا عة الندرية:

هناك ارنبا  وثيق بني ندريا  الـرأم العـام وبـني ندريـا  ا نصـال اه ـاههم علـى املـدا         

العقود املاةية، ف ن  بداية دراسا  التأثه يف الثالثينيا  واألربعينيـا  امليالديـة مـن القـرن     

راسـا .  ووسـائا اإلعـالم    العشرين والرأم العام هـو مكـون أساسـي يف كـثه مـن هـ   الد      

هي القاسم املش ك بني دراسا  التـأثه ومـا يتفـرا مناـا مـن ندريـا  ا نصـال وبـني الـرأم          

ــر       ــع عنصـ ــالني مـ ــا  يف اإـ ــ   الدراسـ ــاطع هـ ــ لن نتقـ ــة. كـ ــا  احلديثـ ــام يف اإت عـ العـ

اه اور، حي  هو نفر اه اور ال ين نقـير عليـه نـأثه وسـائا اإلعـالم ونفـر اه اـور        

  م نستطلعه يف موةوعا  الرأم العام.ال

ــب      ــن الكتــ ــدد مــ ــت مــــن عــ ــال انطلقــ ــا  ا نصــ ــأة دراســ ــدايا  ونشــ ــا أن بــ ولــــير قريبــ

ــام     ــرام العـ ــاب الـ ــا كتـ ــن بيناـ ــيكية، مـ ــان   public opinionالكالسـ ــ  ليب ـ ــه والـ ملؤلفـ

(Lippman, 1922)   وهو صحايف وسياسي كان له الف ا يف نأسير ا هت ام بالرأم العـام

 يا  املتحدة األمريكية، وانعكر ذلـن علـى نشـأة ونطـور حقـا اإلعـالم ودراسـا         يف الو

كـــان علـــى يـــد هارولـــد  ســـويا  ولكـــن البدايـــة احلقيقيـــة لنشـــأة علـــم ا نصـــال  التـــأثه. 

Lasswell هــو مــن أوائــا مــن وــ  يف موةــوا الدعايــة، وبنــى نصــور  علــى الــدور القــوم     و

و ك ا مسي يف نلن الفـ ة بندريـة نالطلقـة السـحريةن     لوسائا اإلعالم يف التأثه واإلقناا، أ

magic bullet  او ندرية ناإلبرةن ،hypodermic needle    ال  نعين أن الرسالة اإلعالميـة هلـا

ــوا لوســائا          ــة التــأثه األق ــا نرعرعــت ندري ــى اه اــور، وهن ــول ســحرم يف التــأثه عل مفع

   اإلعالم.
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، مناــا انتشــار  يف نلــن الفــ ة ســائا اإلعــالموهنــاك مؤشــرا  كانــت نــدعم قــوة التــأثه لو  

اإلذاعة كوسيلة  ديدة من وسائا اإلعالم اهديدة يف الو يا  املتحدة وأوروبا وقهها مـن  

ا سـتددام النـا ح للدعايـة ك حتـوا سياسـي، ولاصـة يف احلـرب         وكـ لن دول العامل، 

ــام األمـــ    ــر عمـ ــتالم أدولـــف هتلـ ــد اسـ ــا بعـ ــة األوىل، ويف أملانيـ ــية  العامليـ ــاة السياسـ ور يف احليـ

والثقافية، واستددامه للدعاية هدتلف قنواناا يف قسا أدمغة الشعب األملاني، وجناحـه يف  

ذلــن.  وكــ لن انتشــار مراكــز اســتطالعا  الــرأم ومفاــوم الــرأم العــام، كلــاا ســاعد   

 (.2018على نبين مفاوم قوة وسائا اإلعالم )القرني، 

يف  Lazarsfeld  التاثه كانت ه   املرة على يد  عرسفيلد واملرحلة الثانية يف نطور دراسا

 ,Lazarsfeld)مـــع بهيلســون و ـــود    The People's Choiceالشـــعب كتــاب التيـــار  

Berelson and Gaudet, 1948)   أن  األمــريكيني، فقــد اثبتــت دراســانام عــن النــالبني

اإلعالم، ومناـا ايـيط    هناك عواما ألرا نؤثر يف قرارهم السياسي قه نعرةام لوسائا

ا  ت اعي الـ م يـرنبط بـه الفـرد، وهـ ا مـا أعـاد الـتفكه يف مـدا قـوة وسـائا اإلعـالم،             

نـدفق  وابات الدراسـا  اىل مفاـوم التـأثه ايـدود لوسـائا اإلعـالم. ك ـا ظاـر  ندريـة          

م الـ  نشــه الىل و ــود قــادة رأ   two step-flow of informationاملعلومـا  علــى لطــونني  

opinion leaders         يف اإت ع هم الـ ين يعيـدون اريـر الرسـالة اإلعالميـة الىل بـاقي األفـراد

اىل و ود وسائط بني وسائا اإلعالم واه اـور ن ـعف مـن    بوةوا يف اإت ع، وه ا يشه 

.  وقد خل" ه   املرحلة اهديدة من نطور مفاوم التأثه دور ه   الوسائا ونأثهها املباشر

 .(Klapper, 1960)نأثها  وسائا ا نصال اه اههم  البر يف كتابه   وعيف ك

وظار  يف السبعينا  امليالدية من القرن العشرين املرحلة الثالثة من نطـور دراسـا  التـأثه     

ونشــه عــ  عــدد مــن الندريــا  الــ  هو باــا اــت العــودة اىل مفاــوم قــوة وســائا اإلعــالم.  

اإلعـــالم ودور  يف التــــأثه علـــى اه اــــور، مثـــا ندريــــة     العديـــد مــــن الندريـــا  الىل قــــوة  
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 diffusionوندرية انتشـار املبتكـرا     uses and gratifications واإلشباعا ا ستدداما  

of innovations    وندرية نرنيب األوليـاagenda setting     وندريـة حلزونيـة الصـ تspiral 

of silence  وندرية الغرس الثقايفcultivation theory  وندرية الفجوة املعرفيةknowledge 

gap    وقهها من الندريا ، الةافة اىل املدرسـة النقديـةcritical school    بفرعياـا ا قتصـاد

 cultureوالدراسـا  الثقافيـة    political economy of mass communicationالسياسـي  

studies      يـة اإلعـالم يف صـناعة    وك لن املدرسـة املاركسـية األوروبيـة الـ  نشـه الىل حمور

الوعي والفكر والثقافة. ولالل الفـ ة الـ  نلـت السـتينيا  امليالديـة مـن القـرن العشـرين،         

نرعرعت الكثه من األفكار ال  استعاد  فياا مفاهيم قوة وسائا اإلعالم ونأثهها علـى  

  (. 2018اه اهه )القرني، 

ايـة القـرن احلـادم والعشـرين بـدأ  مرحلـة       ويف التسعينيا  امليالدية من القرن العشـرين وبد 

رابعة من نطور دراسا  ا نصال، وفياا نأكد مـع الـتال  الدـرو  قـوة وسـائا اإلعـالم،        

ــودليالرد          ــارد وب ــا فــاوكو وليون ــة لفالســفة فرنســيني مث ــا بعــد احلداث فقــد اظاــر فكــر م

ت ــع، ك ــا أن وقههـم ان وســائا اإلعــالم اتلــن القــوة الكافيــة للتــأثه علــى الثقافــة واإ 

ظاور اإلن نت أسام يف است رار قوة وسائا اإلعالم يف بداية انطال  اإلن نت واستددامانه 

 .(Self, 2013)املبكرة يف مطلع القرن احلادم والعشرين 

وعـــدا نقســـي ا  املراحـــا األربعـــة، ظاـــر  نقســـي ا   ديـــدة نعكـــر نطـــور دراســـا          

ــة    ــوة  حمدوديـ ــة قـ ــالل ثنائيـ ــن لـ ــير مـ ــال لـ ــالل     ا نصـ ــن لـ ــا مـ ــالم بـ ــائا اإلعـ ــأثه وسـ نـ

 Neuman and)أبعـــاد ألـــرا.  فقـــد قـــام كـــا مـــن راســـا نيومـــان ولـــورين  يو اـــايم   

Guggenheim, 2011)    مـــن لـــالل دراســـة عـــن نطـــور دراســـا  ا نصـــال لـــالل  ســـني

نقســــي ا  نعكــــر التطــــور هلــــ ا احلقــــا العل ــــي. واعت ــــد   ســــتعــــام اىل الوصــــول اىل 

ــا املر  ــى حتليــ ــان علــ ــع الباحثــ ــام  citation analysisا ــ ــ  عــ ــا   1956منــ ــ لن حتليــ وكــ

أكثـــر مـــن عشـــرين الـــف دراســـة يف  ـــر دوريـــا  رئيســـة يف جمـــال ا نصـــال لـــالل           

 نفر الف ة.  ووصا الباحثان اىل التقسي ا  التالية:
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 ندريا  األقناا. .1

 ندريا  اه اور النشط. .2

 ندريا  السيا  ا  ت اعي. .3

 ندريا  اإلعالم واإت ع. .4

 ا  التفسهية.الندري .5

 (Neuman and Guggenheim, 2011)ندريا  اإلعالم اهديد  .6

ه   التقسي ا  هي نراك ية وع  الزمن، ف ـثال بـدايا  دراسـا  ا نصـال كانـت معنيـة       

باإلقناا والدعاية، وألرها ندريا  اإلعـالم اهديـد الـ  نعكـر املرحلـة الزمنيـة احلاليـة        

 بعد دلول اإلن نت.

 

 الرأم العام:

حتفــا أدبيـــا  الــرأم العـــام بتعــاريف عديـــدة صــاقاا بـــاحثون مــن  تلـــف حقــول املعرفـــة       

ــت       ــد خلصـ ــلية. وقـ ــوهلم األصـ ــاءانام حلقـ ــا  انت ـ ــ   التعريفـ ــر هـ ــة، ونعكـ ــ   املرنبطـ هـ

حيــ  ارنبطــت  (Glynn, Carol and at all, 2018)كــارول  لــني وعمال هــا  التعريفــا  

 تلفة للرأم العام على النحو التالي:جم وعة التعريفا  ال  ذكرناا بأبعاد  

 .الرأم العام هو حاصا جم وا آراء األفراد 

 .الرأم العام هو انعكاس ملعتقدا  األقلبية 

 . الرام العام هو نتيجة صراا بني مصاحل اه اعا 

 .الرأم العام هو انعكاس لتأثه اإلعالم والندبة 

ا ، ويقصــد بـه أم ا باهــا  الــ   ( اإلبـ 1ونعـرض  لــني ثالثـة أبعــاد للـرأم العــام ، هــي )   

(احلـدة، ويقصـد باـا در ـة احلـدة يف ااراء الـ        2يأل ها الفرد حنو املوةوا مع او ةد؛ )

( ا ســتقرار، ويقصــد باــا الثبــا  علــى الــرأم مــع مــرور       3نبناهــا األفــراد او اه اعــا ؛ )  

 .(Glynn, Carol and at all, 2018)الوقت، وعدم الت ب ب  
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ثه وسائا دم العام بندريا  ا نصال، وحتديدا نلن املعنية بقوة التأثه ال م حتويرنبط الرأ

ان موةوعا  الرأم العام هي حمتوا نتناقله ه   الوسـائا،   باعتباراإلعالم على اه اور، 

وحجم التأثه هو املـدا الـ م يلعبـه اإلعـالم يف موةـوعا  الـرأم العـام.  فـمذا كـان مفاـوم           

ا ا يعين أن وسائا اإلعالم نلعب دورا ما ا يف التـأثه علـى الـرأم    فلتأثه الندرية يؤيد قوة ا

العــام، ك ــا هــي احلالــة يف الدعايــة لــالل احلــربني العــامليتني، والفــ ة الــ  بينا ــا.  فقــد  

جنحــت الدعايــة الناعيــة الــ  كــان يقودهــا هيتلــر عــ  وعيــر دعايتــه  ــوبلز يف التــأثه علــى   

 لى الشعوب األوربية وقهها.الشعب األملاني، وك لن ع

أما يف حالة ةعف التأثه لوسائا اإلعالم، فا ا يعين أن هناك عواما ا ت اعية يف ايـيط  

)أندـر   الشدصي للفرد نؤثر على قرار  ونو اانه حنو موةوا ما من موةوعا  الرأم العام

لويــا  .  ولكــن ســرعان مــا أعــاد  ندريــة حتديــد األو  (Klapper, 1960)مرا عــة كالبــر 

اإـد لوســائا اإلعــالم حيـ  أثبتــت عــدد مـن الدراســا  أن هنــاك عالقـة الجيابيــة قويــة بــني     

أ نــدة اإلعــالم وأ نــدة اه اــور،  ــا يعكــر ان أ نــدة اإلعــالم قــد   نبنياــا مــن قبــا       

او أم موةــوعا   اه اـور.  فعنـد نغطيـة وســائا اإلعـالم لعـدد مـن موةــوعا  الـرأم العـام        

لدا اه اور،  ا يعين جناحا لوعـالم يف عراعـة هـ   األ نـدة     ، سنجدها منعكسة لرا

 يف أذهان اه اور.  

ه ابــا  اه اـــور حنــو الق ــية او املوةــوا، ولكــن نوا ـــد      أثطبعــا   يعكــر هــ ا التــ    

وســـائا اإلعـــالم قـــد    الن املوةـــوا يف اهت ـــام اه اـــور، اوك ـــا قـــال مـــاكومبر وشـــو 

 MCCombs) ستطيع أن خت نا ها نفكر فيهنستطيع ان خت نا كيف نفكر، ولكناا ن

and Shaw, 1972)   ولكن ه ا التفريق بني التأثه على اهت امنا باملوةوعا  وبـني فـرض  .

اباهاننــا يف املوةــوعا  هــو ماــم  ــدا، فاــو يعــين أن وســائا اإلعــالم نســتطيع ان نفــرض   

ا  الـرأم العـام   علينا املوةوعا  ولكن لير ابا  املوةـوعا .  وك ـا نعلـم فـمن موةـوع     

يف اقنــاا اه اــور بــأن يكــون مــع او ةــد موةــوا  أه يــة كــ ا والدارة موةــوعاناا ن ــع 

 .، وهنا نك ن األه ية يف صناعة اباها  اه اورمعني
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  framingتفـرا مـن ندريـة حتديـد األولويـا  ندريتـان متصـلتان باـا، وه ـا ندريـة األطـر            نو

حتديد األولويا .  ونع ا ندرية األطر  ريةبند ، وكاله ا مرنبطprimingوندرية التحفيز 

على كوناا املستوا الثاني لندرية حتديد األولويا  ونعين أن الطريقة الـ  يـتم مـن لالهلـا     

نناول موةوا او ق ية يف وسائا اإلعالم هلا نأثهها على طريقة فام والدراك اه اـور هلـ     

األطر هي أن نع ا وسائا اإلعـالم   أن (Entman, 1993)الق ية او املوةوا.  وأوةح النت ان 

على ابراع  وانب من املوةوا باد  التأثه على اه اور  ختاذ  انب من  وانـب الق ـية.    

وه   الندرية نساعد الدارة الـرام العـام ألم مؤسسـة او مند ـة يف بنـاء صـورة الجيابيـة حـول         

 .العام او يف ا با  ال م نرقب أن نقود اليه موةوا الرأم املوةوا

ــة نرنيــب األولويــا  أي ــا، ونعــين حتفيــز     primingأمــا ندريــة التحفيــز   فاــي امتــداد لندري

التأثه لوسائا اإلعـالم بوةـع سـياقا  للج اـور نسـاعد  علـى فاـم الرسـالة املو اـة لـه مـن            

بين ا نع ـا حتديـد األولويـا  علـى  عـا بعـا الق ـايا أكثـر بـروعا لـدا           وسائا اإلعالم. و

ــى      فــمنقههــا مــن الق ــايا،  اه اــور دون  ــز نع ــا فياــا وســائا اإلعــالم عل ــة التحفي ندري

ــهالــــ  يف ةــــوئاا يتدــــ  الفــــرد قرار  ا عتبــــارا نشــــكيا  ونو اانــــه حنــــو املوةــــوا  انــ

(Scheufele and Tewksbury, 2997). 

الحدا أهم الندريـا  يف الـرأم العـام علـى يـد الباحثـة األملانيـة يف العلـوم          1974وظار  عام 

حتت مس ى دوامة الصـ ت   Neumann-Noelle Elisabeth سية اليزابي  نويا نيومان السيا

او حلزونية الص ت، وقد وةعت ندريتاا املا ة يف نسـع صـفحا  )ملدصـة لدراسـة مطولـة      

الفرد عندما يعتقـد أن رأيـه ةـ ن رأم األقليـة حـول ق ـية       باألملانية(.  ومرنكز ندريتاا أن 

( 2( اخلو  من العزلـة ا  ت اعيـة؛ )  1او موةوا ي دد يف التعبه عن ه ا الرأم، لسببني: )

اخلو  من ا نتقام، وهل ا عادة يلوذ بالص ت وعدم التعبه، وهـ ا مـا جيعـا صـ ت األقليـة      

ــب     ــام.  ونلع ــرأم الع ــدوم يف ق ــايا ال ــار ااراء    يســت ر وي وســائا اإلعــالم دورا ما ــا يف اظا

السائدة وآراء األقلبيـة، الـ  يستشـف مناـا الفـرد أن رأيـه لـالف نلـن ااراء الـ  نتـداوهلا           

 .)Neumann-Noelle(1974 ,وسائا اإلعالم  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann
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اىل العالقة بني وسائا اإلعالم وبني الـرأم العـام بتأكيـدها أن وسـائا      وأشار  نويا نيومان

اإلعالم هي ال  نصنع الرأم العام. ونوةح أكثر أن الفرد عندما يبح  يف البيئـة اييطـة   

ــا         ــزود  باملعلومــا  الــ   تا ا عــن مــاذا يــدور فياــا، جيــد أن وســائا اإلعــالم هــي الــ  ن

  نبني له مـاهي اباهـا  الـرأم العـام الـ  نتصـدر في ـا        ونساعد  يف مسح البيئة، وهي ال

ــق بــأم ق ــية او موةــوا، وباهــا موةــوعا  وق ــايا نعكــر أن هــ   املوةــوعا        يتعل

.  وهكـ ا  )pNeumann-Noelle ,1974 ,(51 .والق ايا قه ما ة او قه مف ـلة ا ت اعيـا   

فمن ندرية دوامة الص ت هي من بني أهم الندريا  الـ  أكـد  قـوة وسـائا اإلعـالم، مـع       

ندريـة حتديــد األ نـدة، وندريــة الغـرس الثقــايف وندريـة ا ســتدداما  وا شـباعا  لــالل      

 عقد السبعينا  من القرن العشرين.

دول، ولاصــة الــدول وحديــت هــ   الندريــة بكــثه مــن التطبيقــا  علياــا يف كــثه مــن الــ  

  (Glynn, Hayes and Shanahan, 1997)الغربية، وقام كـا مـن   لـني وهـاير وشـاناهان     

هرا عة عدة دراسا  باد  معرفة ها الرقبة يف التعبه عن الرأم لدا الفرد نتأثر هقدار 

ة ما يدركه الفرد من دعم ا ت اعي لتلن ااراء.  ووصلوا اىل استنتا  أن الدراسـا  املسـحي  

على مثا ه ا السؤال جيب ان نركز على الرقبة لـدا الفـرد يف أمثلـة واقعيـة، ولـير فقـط       

 يف نصورا  اف اةية عامة عن ه   الرقبة.

 

 انصال األعما :

حتــت مدلــة األعمــة نقــع كــا احلــوادث والصــراعا  الــ  حتــدث بــني مؤسســا  ومجاعــا    

حلـوادث اإلرهابيـة فقـط منـ      عـدد ا   global terrorism databaseودول، وقـد رصـد موقـع    

أكثــر مــن مــائ  ألــف حــادث الرهــابي حملــي ودولــي يف العــامل،    2019اىل عــام  1970عــام 

ــا هــ ا املوقــع ذا  عالقــة بأعمــا  ألــرا         ــاك صــراعا  او أعمــا  ألــرا قــه معــين با وهن

اقتصادية او ا ت اعية او بيئية وقهها  ا ينطبق على مفاوم األعمة بشكا عـام.  وباعتبـار   

أننا يف ه   الدراسة معنيون باألعما  ا نصالية املتعلقة بالرأم العام، فسيكون ه ا هو ما 

سيتم احلدي  عنه ومناقشته، رقم أن بعا احلوادث اإلرهابية قد ينطبـق علياـا مـا ينطبـق     

 على األعما  ا نصالية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann
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الغ ــوض األعمــة هــي نعــرض الندــام العــام حلالــة مــن عــدم ا ســتقرار يــؤدم اىل در ــة مــن      

ويتطلب ندلال عا ال، ومن الناحيـة ا نصـالية فـمن األعمـة نعـركض املكانـة والقـيم الرمزيـة         

، ك ـا نعـر  األعمـة علـى      (Pearson and Ian Mitroff ,1993)لل ؤسسـة للدطـر والتاديـد    

والــ  نــؤثر علــى أداء     stakeholdersأناــا ناديــد لتوقعــا  اه اــور املعــين يف املؤسســة      

عنـدما يـرا اه اـور أن املؤسسـة نقـع يف أعمـة، فمناـا فعـال نقـع يف أعمـة ا  اذا           املؤسسة.  و

(.  ك ا أن األعمة هي حدث يؤدم اىل (Coombs, 2009أقنعت اه اور اناا ليست ك لن 

نداعيا  على املؤسسة وهي ظاهرة ا ت اعية سياسـية ثقافيـة نراهـا جم وعـا  ومؤسسـا       

 .  (Falkheimer, Jasper and Mats Heide,2010)  على أناا نادد الثقة يف مؤسسة ما

يف الدارة أعمـة ملؤسسـة وقعـت فياـا وفيـا        professional communicatorأحـد املشـاركني   

( ال ـــراءا  موا اـــة األعمـــة الـــ    1واصـــابا ، حتـــدث عـــن بربـــة األعمـــة يف  ـــانبني؛ ) 

شــكا املطلــوب رقــم اعــدادها مســبقا ومو ــودة يف ملــف الدارة ا نصــال مل نكــن وافيــة بال 

( أصـبح  2أه يتاا، وكان يتو ب نعديلـاا يف ل ـم األحـداث الـ  وقعـت يف نلـن األعمـة؛ )       

املسؤولون عن الدارة األعمة يف وا اة العاصفة، فبدل ان ميثلون  عب وسـط )لكـرة القـدم(    

يوعا الكرا  )األدوار( اصـبحوا يلعبـون حـارس مرمـى ورأس حربـة يف نفـر الوقـت.  وهـ ا         

ع ما قاله أحد قادة الشرطة يف السويد أن دورهم مثا مسؤولي ا نصـال يف حـادث او   يتفق م

أعمة، وهـو الع ـا علـى التفـاوض مـع املوقـف وحماولـة حـا املشـكلة عـ  ماـارا  التفـاوض             

 (Falkheimer and Heide,2010, p 514)والع ا النفسي 

 فني يع لون يف ذلن، وهناك مفاهيم أساسية يلعباا انصال األعما  من لالل أشداص حم

ومناا السرعة، الشفافية وال كاء، وحتديدا هناك اس انيجيتان يع ـا علياـا فريـق األعمـة     

جيب بالسرعة القصوا الع ا على ب  ونشر املعلومـا  لططـرا  ذا     (1ا نصالي، ه ا: )

 Falkheimer and)( جيــب ان نكــون نلــن الرســائا ذكيــة  ــدا      2العالقــة وللجاــور؛ ) 

Heide,2010, p 515)      و  شـن أن عيــادة ا هت ـام باملوةــوا قـد يكــون مطلوبـا يف بعــا .

حا   األعما ، ا  أن ذلن قـد يـنعكر سـلبا علـى نتـائك   نكـون حم ـودة.  فـمذا ندرنـا          

علــى ســبيا املثــال، فــمن كــثها مــن فــر  الدارة األعمــة كانــت   covid 19اىل أعمــة كورونــا 

عام هوةوا الفهوس او بغه ذلن مـن املوةـوعا  املرنبطـة،    نرقب يف عيادة اهت ام الرأم ال
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ا  أن الزيادة القصوا قد نؤدم اىل عيادة قصوا يف التونر والقلق لدا اه اور، وهل ا فانـا  

معادلة جيب دراسـتاا بع ـق قبـا الشـروا يف قـرار صـناعة ا هت ـام األقصـى باملوةـوا لـدا           

 الرأم العام.

 

 ألعما  املؤسسية:ندرية الفوةى وعالقتاا با

رها يتبادر ألذهاننا أو  ما هي ندرية الفوةى؟ وجيب ان نعر  أناا قدمية، أم من  أكثر 

من مائة وأربعني عامـا، وكـان أول مـن سـلط ال ـوء علياـا هـو عـامل الرياةـيا  الفرنسـي           

عنـــدما كـــان يرا ـــع الحـــدا الندريـــا  الرياةـــية الفيزيائيـــة  1880هنـــرم بـــوينكه عـــام 

  Jacquesمـن قـانون اهاذبيـة  سـحا  نيـونن. ونبعـه عـامل الرياةـيا  الفرنسـي           املتفرعـة 

  Hadamard      ومل يـأ  ا هت ـام األكــ    الـ م كــان مات ـا بندريـة العـدد يف الرياةــيا .

 linearدما عجـز  الندريـة اخلطيـة    بندرية الفوةى ا  بعـد منتصـف القـرن العشـرين، عنـ     

theory  يف شرا سلوكيا  ندلا يف الندام و  يو د هلا أساس او نفسه(Chaos theory, 

2021). 

فقـد يكـون هلـا فائـدة يف سـيا  ع ـا املؤسسـة         chaosوينبغي التفكه يف ندريـة الفوةـى   

أن ندريــة   (Levy, 1994))املند ــة(، او الشــركة أيــا كــان جماهلــا وع لــاا، وقــد أوةــح 

ال م نـرنبط بـه الشـركة     –مثال  –الفوةى نرنبط باملند ة من ناحية أن القطاا الصناعي 

)او املؤسســة( هــو ندــام معقــد ودينــاميكي وقــه لطــي، ويــرنبط بــأطرا  عديــدة مثــا           

وهــ ا التفاعــا بــني هــ     (p. 170)املســتالكني، الع ــال، احلكومــة، واملؤسســا  املاليــة  

 رورة أن أم قرار من طر  يؤثر حت ا على باقي األطرا  األلرا. األطرا  يعين بال 

و  ينبغــي ان نفاــم ندريــة الفوةــى بأناــا فوةــى بــاملعين التقليــدم للكل ــة يف ا ســتددام    

العام بـني النـاس، فاـي نعـين أن أم اةـطراب صـغه او بسـيط يت ـاعف مـع الوقـت، ندـرا            

ملؤسســة، وقــد يــؤدم ذلــن اىل أحــداث  للحساســية الــ  نتصــف باــا املــدلال  لل ند ــة او ا  

كبهة معقدة قه متوقعة، وه ا يعين بال بط  وهر ندرية الفوةى.  واذا ندرنا ألحـداث  

نبدو بسيطة يف أوهلا مثا كثه من األعما  ال  اـر باـا الشـركا  واملؤسسـا  والـدول،      

علــى نلــن  ا  أناــا يف ناايــة املطــا  ننتاــي بكــوارث وأعمــا  معقــدة وعواصــف كــبهة اــر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hadamard
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hadamard
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املؤسسا ، و  ميكـن حسـاب أبعادهـا ونـداعياناا علـى املـدا البعيـد. ويف كـثه مـن هـ             

 outputsقــه حمســوبة نكــون املدر ــا   inputsاحلــا  ، عنــدما نكــون هــ   املــدلال  

 قه متوقعة.

وفي ا يلي أمثلة لشركا  او بنـوك عصـفت باـا أحـداث دللـت هلـا وانتاـت باـا اىل اإلعـالن          

ساا او ا ستحواذ علياا من قبـا شـركا  ألـرا بسـبب فسـاد داللـي او مـدلال         عن افال

 قه ندامية او نوقعا  ملنتجا  قه صحيحة:   

 Wirecard     البنكيــة،  ةاألملانيــة أعلنــت عــن افالســاا بســبب فســاد دالــا املؤسســ

مليار يورو قـه مو ـودة يف أصـول ونعـامال       1.9اكتشا  ان  2020حي    عام 

  انااء الشركة ق ائيا.الشركة، و 

 Theranos        شـركة نكنولو يـا طبيــة أمريكيـة ادعـت اناــا و ـد  نقنيـة  ديــدة

 لتبـار الـدم عـ  عينـا  بسـيطة مـن الـدم، ونتحـول عـ  نقنيـا  أا ـه اىل نتــائك            

 .2018صحيحة، وان ح عدم صحة ذلن وانتات الشركة عام 

 Dick Smith      نعــيني مؤسســا   و 2016شــركة بزئــة اســ الية اناــار  عــام  

 نصفية هلا.

 China Medical Technology       اثبـت فسـاد يف هـ ا الشـركة اىل أن أدا ذلـن اىل

ان قيـادا  الشـركة نالعبـت وقـو  مسـتث رين        2012نصفيتاا، بعدما ثبت عام 

 مليون دو ر. 400وصلت اىل 

 Lehman Brothers    ــت افالســاا عــام ــة أعلن بســبب األعمــة الــ    2008األمريكي

ر  بشركا  العقار األمريكيـة، ومعاـا عـدد آلـر مـن الشـركا  واملؤسسـا         م

 البنكية وشركا  التأمني.

 Parmalat       ــام ــة عـ ــة ماليـ ــت ألعمـ ــة نعرةـ ــة اليطاليـ ــركة أق يـ ــت 2003شـ ، وانتاـ

 باستحواذ علياا من قبا شركة ألرا.
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 Adelphia Communication    ــن ــت عـ ــة أعلنـ ــة أمريكيـ ــا نلفزيونيـ شـــركة كيبـ

 .2002فساد دالا الشركة عام افالساا بسبب 

 Bri-x       جم وعة شركا  كندية يف التنقيب، أعلنـت أناـا و ـد  منـا م ذهـب يف

، ولكن ان ح في ا بعد نزييف ه   املعلوما ، ونداعيا  ذلـن أدا اىل  االندونيسي

 .1997نصفية الشركة عام 

 Polly Peck        شـركة بريطانيـة لولك ونيـا  واألق يـة واملنسـو ا  اناـار  بعـد 

 .1991فساد الدارم عام 

 Texeco بعد حماك ا  وق ايا مع شـركا  ألـرا افلسـت     ةالنفطية األمريكي

 ، وأدا ذلــن اىل ا ســتحواذ علياــا مــن قبــا شــركة شــيفون1987الشــركة عــام 

(List_of_corporate_collapses_and_scandals, Wikipedia, 2021)  

ــا  وآ   الشــــركا  الــــ  نع   ــا مئــ ــ   الشــــركا  وقههــ ــا  أود  هــ رةــــت  نتكاســ

ــد     ــت قـــ ــتحواذ ويف  تلـــــف دول العـــــامل، كانـــ ــفية او ا ســـ ــا اىل اإلفـــــالس او التصـــ باـــ

ــداث اىل أحـــداث          ــت هـــ   األحـ ــغهة ثـــم نفاق ـ ــة بســـيطة وصـ ــت ألحـــداث يف البدايـ نعرةـ

أكــــ ، ودالــــا نلــــن األحــــداث فســــاد الدارم وأحــــداث قــــه متوقعــــة أناــــت و ــــود نلــــن  

وهـــي أمثلـــة فقـــط مـــن قـــوائم  –هـــ   الشـــركا  الشـــركا  واملؤسســـا .  ورهـــا معدـــم 

ــا شـــــركا     –طويلـــــة  هـــــي شـــــركا  دوليـــــة متعـــــددة األقـــــراض، ا  أن هنـــــاك أي ـــ

ومؤسســا  حمليـــة  قـــت نفـــر املصـــه ايتـــوم وعصــفت باـــا أحـــداث قـــه متوقعـــة. وقـــد   

ــن     ــا . وحنـ ــائك عصـــفت بقيـــادا  نلـــن الشـــركا  واملؤسسـ ــارا  اىل نتـ نـــؤدم نلـــن ا نايـ

ــه اىل أن   ــا نشــ ــدلال      هنــ ــرض ملــ ــوم نتعــ ــائن الع ــ ــبه الكــ ــة نشــ ــركة او املؤسســ الشــ

صــــغهة )فــــهوس او بكتهيــــا( نــــدلا يف  ســــم الكــــائن، وســــرعان مــــا يتعــــرض ذلــــن 

ــتحكم املباشــــر         ــتم الــ ــا، اذا مل يــ ــتحكم فياــ ــعب الــ ــة يصــ ــى دالليــ ــائن اىل فوةــ الكــ

 فياا عند دلوهلا.
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 لنظرية:ا
حت ـا عنــوان نندريـة اهلبــو  التــدرجيي   نقـدم هــ   الدراسـة مقــ ا ندريـة يف الــرأم العــام،    

 للرأم العام أثناء األعما ن ونتلد" ه   الندرية يف الن" التالي:

يع ا الرأم العام وفق مندومـة مزدمحـة مـن العناصـر املت ـاربة يف ف ـاء يعلـو  موةـوا او         ن

حدث، يتشكا يف أعمة، ونتوسطه وسـائا اإلعـالم، ويرنكـز علـى قاعـدة مـن اه ـاهه،        

يابط ا هت ام باملوةـوا او احلـدث وفـق قـانون عمـين نتجاذبـه أطـرا  عديـدة مـن          ويصعد و

ــه      وامجاعــا   وامؤسســا   ــع ووظائف ــة يف هيكــا اإت  ــديال  بنائي دول، وياــد  اىل نع

 نوسياسانه.

 

 :لنظريةاألسس الت تبنى عليها ا

دريـا   بعد استعراض  تصر ومركز ألدبيا  ذا  عالقة يف جما   ندريا  ا نصال ون

الرأم العام وأدبيا  انصال األعمة وندرية الفوةى، حنتا  أن نعر  القاسـم املشـ ك الـ م    

يربط كا ه   األدبيا  مع بع اا البعا يف الطار نشـكا ندريـة  ديـدة يف الـرأم العـام.      

 وفي ا يلي بعا ه   األسر ال  نرنبط مع ه   الندرية:

عة واملقـروءة هـو حجـر الزاويـة يف كـا      ع   تلف وسائله املرئية واملسـ و  اإلعالم .1

نواحي احلياة العصرية يف الوقت الراهن، فـاإلعالم هـو العنصـر األساسـي يف نلـن      

 النواحي، ها فياا الرأم العام.

ــام .2 ــرأم العـ ــاهيم     الـ ــأة مفـ ــ  نشـ ــن الـــزمن، وحتديـــدا منـ ــا قـــرون مـ ــاهرة هلـ هـــو ظـ

مرنكــزا أساســيا يف  الدميوقراطيــة يف عصــر التنــوير يف أوروبــا، واىل اليــوم  عال 

 موةوعا  الشأن العام.

وهـي   –صـغهة كانـت او كـبهة     –هو جم وعة من املند ـا  واملؤسسـا     العامل .3

 كيانا  ع وية نتعرض ملتغها  عديدة من دالا نلن املند ا  او من لار اا.

  ننتاـي نتعـدد أسـباباا وجما ناـا، ا  أناـا ندـا هـي مـتغها          بأعما العامل مليء  .4

 يف حياة املند ا  واملؤسسا  والدول. ثابتا
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على بيئة املند ة، قـد نكـون مـدلال  صـغهة يف بـدايتاا،       هدلال نبدأ األعمة  .5

ولكــن نكــ  مــع الوقــت ومــع نفــاعال  أطــرا  مركزيــة يف املوةــوا، وننتاــي      

ووادث قد نصا اىل كوارث قه متوقعة، وه ا مـا  علنـا نـدلا ندريـة الفوةـى      

 درية.اىل سيا  موةوا الن

 عناصر النظرية:

 (، وهي:1وهنا نقدم عناصر الندرية يف أربعة عناصر، نت ح ه   العناصر يف )الشكا 

 اإلعالم: عنصر أساسي يتقاطع مع كافة العناصر األلرا. .1

األعمــة او احلــدث: هــو ايــرك األساســي، فــبال حــدث او أعمــة لــن يكــون هنــاك      .2

 داعي للت وقع يف الرأم العام.

أعمة أطرا  ذا  عالقة قـد نكـون أطرافـا مركزيـة يف األعمـة،      األطرا : لكا  .3

 وقد نكون أطرافا ثانوية ولكن هلا نأثهها على جمريا  األعمة.

 اه اهه: هم عاما أساسي ي ع األعمة يف سيا  ا ت اعي وسيا  انساني. .4
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 متغ ات النظرية:

 ساسيني يف ذلن، وه ا:ويف حماولة لفام اباها  الرأم العام، ينبغي مالحدة متغهين أ

: أم مـدا وحجـم األه يـة لل وةـوا او الق ـية الـ  يـتم نـداوهلا يف         در ة األه يـة  .1

 الرأم العام بالنسية للفرد او اه اور بشكا عام.

 : أم مدا ا هت ام ال م نولد حول املوةوا من وسائا اإلعالم.در ة ا هت ام .2

عة عويا )ليارا   كنة(  للرأم العام، ومن لالل ه ين املتغهين، ميكن لنا أن نقير أرب

 (:2على النحول التالي )أندرالشكا 

( يف الشكا يعين در ة عالية من اهت ام وسائا اإلعالم مـع در ـة عاليـة    1الرقم ) .1

 من اهت ام اه اور، وه ا يعين وصول الق ية او املوةوا اىل ذروة ا هت ام.

ــرقم ) .2 ــة مــن اهت ــام وســائا اإلعــالم مــع در ــة        2ال ( يف الشــكا يعــين در ــة عالي

ــني اهت امــا  وســائا         ــق ب ــور.  وهــ ا يعــين عــدم نواف مندف ــة مــن اهت ــام اه ا

ــنجح يف       ــور، ويعــين بال ــرورة أن وســائا اإلعــالم مل ن اإلعــالم واهت امــا  اه ا

ريــا  املوةــوا او فـرض أ نــدناا علــى اه اـور او مل يكــن هلــا أم نـأثه علــى جم   

 الق ية.

( يف الشكا يعين در ة عالية من اهت ام اه اور مع در ة مندف ة من 3الرقم ) .3

ــا  وســائا اإلعــالم          ــني اهت ام ــق ب اهت ــام وســائا اإلعــالم. وهــ ا يعــين عــدم نواف

واهت اما  اه اور، ويعين بال رورة أن لدا اه اور مصادر ألـرا قـه وسـائا    

 ا  ت اعية ملعرفة ما يدور فياا. اإلعالم يف مسح البيئة 

( يف الشكا يعـين در ـة مندف ـة مـن اهت ـام وسـائا اإلعـالم مـع در ـة          4الرقم ) .4

مندف ة من اهت ام اه اور، وه ا يعـين در ـة صـفرية يف ا هت ـام باملوةـوا او      

الق ية، فكال وسائا اإلعالم واه اور مل يتـأثر هوةـوعا  وق ـايا معينـة يف     

ه   نو ــد ق ــية او موةــوا يصــعد اىل اهت ــام وســائا اإلعــالم او    اإت ــع، او أنــ

 اه اور.
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

 

 

 

 
 

  

 اهلبوط التدرجيي:

ــين ان        ــ ا يعــ ــام فاــ ــرأم العــ ــام الــ ــية اىل ذروة اهت ــ ــا ق ــ ــوا او نصــ ــا موةــ ــدما يصــ عنــ

ــور،     ــائا اإلعـــــالم واه اـــ ــام كـــــا مـــــن وســـ املوةـــــوا او الق ـــــية قـــــد حديـــــت باهت ـــ

ــا اىل الـــ روة يف   ــ ا قـــد وصـ ــا  ويكـــون باـ ــؤال اان: كيـــف لنـ ــام يف اإت ـــع. والسـ ا هت ـ

أن نع ـــــا علـــــى انـــــزال هـــــ ا املوةـــــوا مـــــن اهت امـــــا  الـــــرأم العـــــام وختفـــــيا هـــــ     
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ــكا )      ــو ؟.  الشــ ــار اهلبــ ــعود اىل مســ ــار الصــ ــن مســ ــوا مــ ــا املوةــ ــا ، ونقــ ( 3اإلهت امــ

 يوةح الصعود واهلبو  املعتاد يف أم موةوا او ق ية.

 

 
 

 بوط:استلرار ال روة ومسارات اهل

بعا املوةوعا  والق ايا ال  حتتا اهت امـا كـبها يف الـرأم العـام قـد نبقـى مـدة طويلـة         

( وهـي  4نسبيا وهي مرحلة ال روة، وه ا مـا نسـ يه هنـا ناسـتقرار الـ روةن )أندـر الشـكا        

الطر املراحا ال  ار بكيـان مؤسسـي، حيـ    يسـتطيع فريـق او فـر  الدارة األعمـة مـن         

لــاا ناــبط مــن مرحلــة الــ روة.  وكل ــا اســتقر املوةــوا او الق ــية يف ذروة  الدارة األعمــة و ع
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

الرأم العام كانت األةـرار بالغـة واخلسـائر فادحـة علـى املسـتوا املـادم واملعنـوم للكيـان          

 املؤسسي.

 

 

 
و  شن أن أم موةوا من موةوعا  الرأم العام مآلـه  اىل اهلبـو ، ولكـن السـؤال متـى؟      

، landing directاهلبــو  املباشــر الث مســارا  للــابو : )أ( وميكــن أن يكــون هنــاك ثــ 

ويعين أن اهلبو  يبدأ من اللحدة ال  وصا الياا الرأم العام اىل ذرونه، وه ا جنـاا لفريـق   

اهلبــو  الدارة األعمــة يف لفــا ا هت ــام باملوةــوا مــن وســائا اإلعــالم ومــن اه اــور؛ )ب(   

ر  الدارة األعمة مل نت كن من لفا ا هت ام يف ، وه ا يعين أن ف  late landingاملتألر 

ــو ؛ ) ـــ(          ــى حــدث هــ ا اهلب ــا أطــول حت ــو  ألــ   وقت ــة اهلب الوقــت املتوقــع، أم أن مرحل



 

 

 

 

32 

وهـو اســت رار اسـتقرار اهت ــام الـرأم العـام باملوةــوا ملـدة طويلــة       ،no-landingالالهبـو   

  يريد أن يستسلم  دا، ك ا هي احلال يف موةوا اإل ااض يف الغرب، فكال الطرفني 

 (5للطر  االر. )أندر الشكا 

 

  
ولتوةــيح العالقــة أكثــر بــني مــتغهم در ــة اهت ــام وســائا اإلعــالم وبــني در ــة اهت امــا     

( وةــع اهلبــو  التــدرجيي وفــق مســارانه ومراحلــه. و  شــن أن   1اه اــور يوةــح اهــدول )

عــام نتــأثر كـثها هــتغهين أساســيني، ه ــا: وســائا اإلعــالم  موةـوعا او ق ــية يف الــرأم ال 

 واباها  اه اور.  وفي ا يلي نوةيح لدر ة التفاعا بني املتغهين:
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

الذا ا ت عت وسائا اإلعالم واه اور علـى ابـا  الجيـابي حنـو املوةـوا او الق ـية        .1

ائا نتيجة قدرة فريق األعمة يف احتواء وس هبو  ندرجيي مباشرميكن ان  دث 

ــى      اإلعــالم واه اــور. ولــالل فــ ة قصــهة ميكــن أن يتالشــى التــأثه الســل  عل

 املؤسسة.

اهلبـو   اذا كان ابا  وسائا اإلعالم سلبيا وكان ابا  اه اور الجيابيا  ـدث   .2

لل وةـوا او الق ـية يف الـرأم العــام. هنـا نالحـه التو ـه السـل  لوســائا         املتـألر 

و اـا  الـرأم العـام حنـو املؤسسـة، رقـم و ـود        اإلعالم وهو عنصر لطـورة علـى ن  

ابا  اجيابي من اه اور. وه ا ما يؤدم اىل هبو  متألر. فابـا  اه اـور يدـا    

ــه، بين ــا ابــا  وســائا اإلعــالم هــو الدــاهر واملاــي ن وكــم       ــا رقــم اجيابيت لفي

 سلبيته.

هبـو    اذا كان ابا  وسائا اإلعالم الجيابيا وكان ابا  اه اور سلبيا،  دث .3

لل وةــوا او الق ــية يف الــرأم العــام. هنــا نالحــه التو ــه اإلجيــابي  متـألر نســبيا 

لوسائا اإلعالم وه ا عنصر ماـم  ـدا يف نقليـا األةـرار رقـم و ـود ابـا  سـل          

مــن اه اــور، وهــ ا مــا يــؤدم اىل هبــو  متــألر نســبيا. أم أن وســائا اإلعــالم          

 روة ثـم يتجـه املوةـوا او الق ـية اىل     ونو ااناا اإلجيابية ختتصر ف ة استقرار الـ 

 اهلبو .

اذا ا ت عت وسائا اإلعالم واه اور علـى ابـا  سـل  حنـو املوةـوا او الق ـية،        .4

، ويسـت ر اسـتقرار الـ روة اىل    الالهبـو  ميكن ان يصا الـرأم العـام اىل مسـتوا    

أمد طويا. ه   احلالة هي من أصعب احلا   ال  نوا ـه املؤسسـة، فاـي ن ـعاا     

 ذروة اهت ـــام الـــرأم العـــام ملـــدة طويلـــة، نـــنعكر علـــى شـــكا أةـــرار ماديـــة  يف

ومعنوية على مكانـة وصـورة املؤسسـة، وعلـى  ر اناـا او منتجاناـا او لـدماناا        

 املو اة للج اور.
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( يتعامــا مــع ع ليــة معقــدة أكثــر  ــا هــو مو ــود يف     2وللتوةــيح أكثــر، فــمن اهــدول )  

ــتم التعا   ــع مــتغها  يف نفــر الوقــت )وهــو مــا ميكــن      اهــدول الســابق، حيــ  ي مــا مــع أرب

(.  وه   املتغها  األربعة هي: وسائا اإلعالم، شبكا  التواصا 4Dنس يته بالبعد الرابع 

ا  ت اعي، الطر  الثال  )بكا مكونانه(، واه اور. و  التعاما مع ابا  كا مـتغه  

وقـت   اسـتبعاد ليـار حمايـد ةـ ن      من ناحيتني: ابـا  الجيـابي وابـا  سـل .  ويف نفـر ال     

 cellقيم متغه ا با  لتبسيط التحليا وفام املعاد   بشكا أف ـا.  ودالـا كـا مربـع     

  وةع شـكا عـن مسـارا  الصـعود واهلبـو  بنـاء علـى         –حي    نرقي اا  –يف اهدول 

 ا :معطيا  املتغها  األربعة. وفي ا يلي نفسه لطشكال الداللية يف  ه   املربع

ن اىل نالقي أف ا النتائك بني املتغها  األربعة بالتوافق علـى ا بـا    1يشه املربع ن .1

اإلجيابي: الجيابية وسائا اإلعالم، الجيابية شبكا  التواصا ا  ت اعي، الجيابيـة  

اهلبـو   الطر  الثال ، والجيابية اباها  اه اـور. ويف مثـا هـ   احلالـة  ـدث      

 .املباشر

اىل سلبية وسائا اإلعالم وسلبية شبكا  التواصا ا  ت ـاعي مـع   ن 2يشه املربع ن .2

.  وسـلبية  اهلبـو  املتـألر  الجيابية الطر  الثال  والجيابيـة اه اـور، وهنـا  ـدث     
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 أثناء األزمات اهلبوط التدرجيي يف الرأي العام نظرية

ابــا  اإلعــالم بشــقيه التقليــدم واهديــد نعطــي امــدا أطــول يف اســتقرار الــ روة،   

 ة اىل اهلبو .ولكن و ود الجيابية الطر  الثال  واه اور نؤدم يف النااي

ن، حيــ  نتجــه وســائا اإلعــالم    2ن اىل حالــة عكســية مــع املربــع ن   3يشــه املربــع ن  .3

وشــــبكا  التواصــــا ا  ت ــــاعي اىل اإلجيابيــــة، بين ــــا يتجــــه الطــــر  الثالــــ   

. هبـو  متـألر نسـ    واه اور اىل السلبية حنو املوةوا او الق ية، وهنا  ـدث  

ية بتو ااناا اإلجيابية حنو املوةـوا  ونت كن وسائا اإلعالم والشبكا  ا  ت اع

 او الق ية اىل التصار مرحلة استقرار ال روة ونؤدم بالتالي اىل اهلبو .

ن اىل نالقــي أســوأ النتــائك بــني املــتغها  األربعــة بــالتوافق اىل ابــا    4يشــه املربــع ن .4

ــة     ــا حتــدث مرحل ــو  ســل  حنــو املوةــوا او الق ــية، وهن ــة  الالهب .  وهــ   احلال

فلت املوةوا من املؤسسة ويعـين فشـا فـر  الدارة األعمـة يف حـا املشـكلة       نفرض ن

 ووةع ناايا  هلا، حي  يست ر استقرار ال روة اىل أمد قه معلوم.
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وينبغي اإلشارة هنا اىل أنه نو د عدة ليارا  ألرا ملثا ه ا اهدول نتغه بتغه ا بـا  يف  

غه األشكال الداللية وفقا لتو اـا  كـا   كا عنصر من العناصر األربعة، وميكن أن نت

ــتم اســتيعاباا دون اةــافة         ــى ي ــة، حت ــوم الندري عنصــر. وحتــاول هــ   الدراســة نبســيط مفا

نعقيدا  هلا على املستوا الندرم، وهل ا مل يتم اإلشارة اىل كـا البـدائا امل كنـة يف هـ       

 دائا.الندرية. ومع التطبيق على أرض الواقع ميكن معرفة واكتشا  ه   الب

 

 الرسالة اععالمية:

وندــا الرســالة اإلعالميــة الــ  نعــدها املؤسســة علــى شــكا بيانــا  صــحافية او مــدالال   

مسعية وبصرية من حوارا  ونقاشا  ما ة  دا يف البص ة الـ  ن ـعاا املؤسسـة يف ف ـاء     

عــن الــرأم العــام.  ونصــنع هــ   الرســالة البيئــة الــ  ينــبين علياــا الــرأم العــام مــن معطيــا     

نو اا  املؤسسة حنو أطرا  املوةوا او الق ية. والرسـالة هـي مـدلال  ما ـة حتـدد نـوا       

وطبيعة وموةوا ايتوا ال م نعـد  املؤسسـة،  ويـتم حتديـد هـ ا ايتـوا حسـب نالقـي او         

( م ـامني الرسـالة   3التال  التو اا  بني وسائا اإلعـالم وبـني اه اـور.  وبـني اهـدول )     

 عمة، حسب التالي:اإلعالمية لالل األ

ن اىل أنه عندما يكون اباها  وسائا اإلعالم واباهـا  اه اـور   1يشه املربع ن .1

ن )ر يتاـــا املؤسســـةالجيابيـــة، ينبغـــي ان نكـــون الرســـالة اإلعالميـــة ننتحـــدث عـــن  

 ورسالتاا وقي اا ولدماناا(.

ن اىل أنــه عنــدما يكــون ابــا  وســائا اإلعــالم ســلبيا واباهــا         2يشــه املربــع ن  .2

ن، حي  أن موقـف  حتدث عن احلدثاه اور اجيابيا، نكون الرسالة اإلعالمية ن

وســائا اإلعــالم الســل  نــانك عــن ق ــوض يف الق ــية او املوةــوا، و بــد ان نع ــا  

 املؤسسة ان نشرا احلدث بالشكا املناسب.

ن اىل أنه عندما يكون ابا  وسائا اإلعالم الجيابيا وابا  اه اـور  3يشه املربع ن .3

ن.  ففي مثا ه   احلالة، هناك القيملبيا، ينبغي أن نكون الرسالة ننتحدث عن س

 مجاور   يعر  الكثه عن املؤسسة ور يتاا وقي اا.
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ن اىل أنه عندما نكون اباها  وسائا اإلعالم واباهـا  اه اـور   4يشه املربع ن .4

حالـة   ن. وهـ   كـا شـيء  سلبية، ينبغي أن نكون الرسـالة اإلعالميـة ننتحـدث عـن     

صعبة على املؤسسة، يتو ب علياا اخلوض يف كا ابـا  ونع ـا علـى الـدفاا عـن      

املؤسسة واألحداث املرنبطة باا، ونتعاما بشكا منفتح حي    يو ـد شـيء آلـر    

 ختسر  بعد ه   السلبية ال  ولدها املوةوا او الق ية يف الرأم العام.

 
 

 عوامع اهلبوط:

عد يف ع ليــة اهلبــو  التــدرجيي للــرأم العــام، بع ــاا هنــاك عوامــا كــثهة ميكــن أن نســا

متصــا باملوةــوا، وبع ــاا متصــا بــاه اور، وبع ــاا متصــا بوســائا اإلعــالم، والــبعا    

متصا  بأطرا  الق ية، وجيب أن نؤل  ه   العواما يف احلسبان عند العـداد اسـ انيجية   

 ملوا اة األعمة، ومناا:

ــايا الـــ  نـــرنبط بـــالقيم  .1 هـــي مـــن أصـــعب املوةـــوعا    values األعمـــا  او الق ـ

وأعقـــدها، ولـــ لن مـــن املاـــم أن يـــتم نفكيـــن القـــيم ك كـــون مـــن مكونـــا    

الق ــية، حتــى ميكــن أن يــتم ننــاول  زئيــا  املوةــوا؟  اذا كنــت نوا ــه ق ــية   

مرنبطة بقيم ا ت اعية فستجد صعوبة يف ا نتصـار علياـا، ولكـن يف أقـا نقـدير      
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ال كيــز علــى عناصــر معينــة يف     -وبــ كاء شــديد   –باهــا قــدر اإلمكــان   

 الق ية ذا  عالقة بالقيم ا  ت اعية.

: عادة نسعى أطر  الرأم العام policies & proceduresالسياسا  واإل راءا   .2

يف ق ية اىل بناء سياسـا   ديـدة حـول املوةـوا، بمدلـال مؤسسـا  نشـريعية او        

اإل ـراءا  الـ  نعيـق     ق ائية، وهل ا ينبغي أن نع ا املؤسسة على بناء سلسـلة مـن  

الطريق امام سن قوانني او ووةـع نشـريعا  ةـد هـد  الق ـية الـ  نـدافع عنـه.         

ويف ســبيا حتقيــق هــ ا اهلــد  جيــب البحــ  يف المكانيــة اختــاذ ال ــراءا  دالليــة  

)دالا املؤسسة( او ال راءا  لار ية بالتنسيق مع أطرا  ألرا، قبـا الشـروا يف   

  ية   نصب يف مصلحة املؤسسة او الشركة.نو اا  نشريعية او سياسا  نندي

ووةع لارطة  ديدة له. وهنا جيـب ان نقـوم     deconstructionنفكين املوةوا  .3

بال ا  املوةوا وبناء لارطة  ديـدة لـه مكونـه مـن نقـا  قونـن ونقـا  ةـعفن         

ونقــا  قــوة لصــ ن ونقــا  ةــعفه، وبنــاء علياــا ن ــع اســ انيجية نرنكــز علــى   

 دين، ونع يق نقا  ال عف لدا اخلصم.نعزيز نقا  القوة ل

: حتــى نــنجح محــال  العالقــا  action & issueالتفريــق بــني احلــدث والق ــية  .4

العامة جيب ان نفر  بني احلدث والق ية، فاحلدث يتسـم عـادة هحاولـة لزعزعـة     

ندـام معـني لشــركة او مؤسسـة او حتـى دولــة وعـادة يكـون هــ ا احلـدث مرنبطــا        

ا  دث من مداهرا   تلفة نعـك باـا الـدميوقراطيا     هحاو   الثارة شغب ك 

الغربيـة،  امـا الق ـية فاـي أصـا املوةـوا و ـوهر ، وقـد لتفـي احلـدث ولكـن            

نبقى الق ية.  اذا ندرنا اىل ق ية فلسطني، فاي مزدمحة بالكثه من األحـداث  

على مر العقود السبعة املاةـية، ونـأني أحـداث وختتفـي أحـداث، ولكـن الق ـية        

ة. وجيب مالحدة أن األحداث هي ال  نصعد باهت اما  الرأم العام، ولكن باقي

 الق ايا هي ال  حتقق دميومته.
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: أحيانا نتعب الق ية او األعمة من بعا الو ـو   new facesصناعة و و   ديدة  .5

الــ  قــد نــرنبط بصــورة ســلبية عناــا لســبب او الــر، وهلــ ا ينبغــي التيــار و ــو       

 صورة  ديدة ونعكر قوة أداء و اذبية حنو املؤسسة. ديدة لل وةوا نصنع 

: اهلد  من نقسيم اه اور هـو اعـداد   dividing the audienceنقسيم اه اور  .6

رسائا مو اة لكا فئـة رئيسـة مـن فئـا  اه اـور. وعـادة ينقسـم اه اـور يف أم         

ق ية اىل ثالث فئا : موالي، معـادم، حمايـد. وينبغـي ان نعـد رسـائا مو اـة اىل       

 ه   الفئا  الثالث.  فعند اعداد رسالة ينبغي أن نش ا ما يلي:

 رسالة اس انيجية مو اة للج يع. (أ 

 رسالة فرعية مو اة ه اورك املوالي. (ب 

 رسالة فرعية مو اة للج اور املعادم. (  

 رسالة فرعية مو اة للج اور ايايد (د 

ناا هـي  : عادة وكم طبيعة ع ا وسائا اإلعالم فمmass mediaوسائا اإلعالم  .1

اهاة ال  ميكن أن نطلق الصافرة ونعلن موةوا الق ـية ونقدمـه للـرأم العـام،     

او رهــا هــي نؤ جــه ون ــد ه ألســباب  تلفــة.  والتعامــا مــع وســائا اإلعــالم هــو  

نعاما حساس  ـدا.  القاعـدة األساسـية الـ  نبـدأ مناـا هـو عـدم اسـتعداء وسـائا           

هلا ملوةوا ق يتن.  وجيب ان نندر اىل اإلعالم حتى لو شعر  اناا نعادين يف نناو

وسائا اإلعالم كأناا وسيلة ووعاء نشر لير ا . وجيب أن يع ا فريق األعمة على 

احتواء اإلعالم خلطورنـه علـى مسـار املوةـوا او الق ـية يف الـرأم العـام، وكل ـا         

كان ا با  سلبيا من ه   الوسائا كان أمد األعمة طـويال، فاباهـا  اإلعـالم    

 سلبية نؤدم اىل الطالة أمد الق ية او املوةوا.ال

ــدرك أن كــثها مــن   social mediaشــبكا  التواصــا ا  ت ــاعي    .7 : جيــب ان ن

عناصــر ا نفــال  يف ق ــيتن او موةــوعن نــأني بشــكا او بــآلر  ــا ن ــده         

شــبكا  التواصــا ا  ت ــاعي عــن موةــوعن، فــال يو ــد الطــار  ــدها او قــانون 
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بين علياـا، ولكناـا ندـا طرفـا يف املوةـوا.  وألطـر       يند اا و  مصادر موثوقة ن

 ما يف شبكا  التواصا ا  ت اعي أناا:

 نشكا الرأم العام معن او ةدك. (أ 

نوظف وسائا اإلعـالم بعـا مـا ينشـر يف شـبكا  التواصـا ا  ت ـاعي         (ب 

 ونعيد ةده اىل وقائع املوةوا او الق ية.

يف لطـة الرسـائا      جيب باها حمتوا ه   الشبكا ، وينبغي أن ندر اا

 املو اة اىل الرأم العام.

: يـتم ذلـن مـن لـالل أ نـدا  دالـا املوةـوا او        new agendaبناء أ ندة  ديدة  .8

لار ه، ف ن الدالا يتم لفت ا نتبا  اىل عوايا و وانب  ديدة مل يـتم التطـر  هلـا    

ونساعد املؤسسة على نوةيح و اـة ندرهـا، ومـن لـار  املوةـوا ميكـن صـناعة        

ملوةوعا   ديدة لار  سيا  موةوا الق ية، كأن نصنع بدائا  هت ـام  أ ندة 

 الرأم العام يف جما   ألرا لونشغال باا عن موةوا ق يتن.

: يسـتعني فريـق الدارة األعمـة بـأطرا  ألـرا      third partiesادلال أطـرا   ديـدة    .9

ــ ، ومــن عالقــا  املؤسســة مــع         ــا الطــر  الثال ــق عليا ــدعم عــادة نطل ــة وال لل عون

طرا  عديدة يف حميطاا التندي ي او ا  ت اعي حتدد أطرافا يتـداللون الجيابـا   أ

 مع الق ية لصلح املؤسسة.

: ندريــة الفوةــى ك ــا أشــرنا هلــا يف هــ     avoiding chaosحتاشــي الفوةــى  .10

الدراسـة هــي أم اةـطراب يــدلا يف حمـيط املؤسســة، ويبـدو صــغها يف البدايــة،     

علـى كافـة مكونـا  املؤسسـة ووظائفاـا،       ولكنه يك  مع عاما الوقت، ويؤثر

ويصبح حدثا وأعمة ك ا يف املؤسسة، مثله مثا دلـول فـهوس او بكتهيـا يبـدأ     

ــا         ــن هن ــة أع ــاء اهســم.  وم ــم يستشــرم يف كاف دلــول اهســم دون مالحدــة ث

فينبغـــي ان نتنبـــه املؤسســـة ابتـــداء مـــن دلـــول مثـــا هـــ   ا ةـــطرابا  اىل  ســـم  

أعمــة جيــب ان يتــابع فريــق الدارة األعمــة كــا املــدلال  املؤسســة، ويف حالــة و ــود 
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ــا      ــبكا  التواصـ ــالم او شـ ــائا اإلعـ ــالل وسـ ــن لـ ــر  او مـ ــن أم طـ ــأني مـ ــ  نـ الـ

 ا  ت اعي ومعاهتاا بشكا فورم.

 

 اش اطات النظرية:

هنــاك اشــ اطا  للندريــة حتــى ميكــن أن يــتم باــا الــتحكم يف معرفــة مســارا  الصــعود     

ــدينا   ــبح لـ ــى نصـ ــو ، وحتـ ــ       واهلبـ ــا هـ ــف مناـ ــع نستكشـ ــة يف أرض الواقـ ــا  ع ليـ معطيـ

 املسارا :

الع ــا املســت ر علــى ا ــراء مرا عــا  ونقيــيم علــى وةــعية املوةــوا او الق ــية يف   .1

الرأم العام، من لالل دراسا  دورية على م امني اإلعالم )حتليا حمتوا( وعلـى  

 اباها  اه اور )دراسا  مسحية او استطالعا  رأم عام(.

ندريــة يف بيئــة أعمــا  كــ ا وأحــداث ماي نــة علــى الســاحة اإلعالميــة         نع ــا ال .2

واهت اما  اه اور، حي  نو د منعطفا  ما ة يف نطور األعمة نتطلب نـداعيا   

متفرقـة وظــال  متباينــة مــن  تلــف األطــرا .  ك ــا أن األعمــا  الكــ ا نعطــي  

عمـا  املتوسـطة او   و  يعـين أن األ    وقتا أطول لقياس مسارا  األعمـة عـ  الوقـت.   

الصغهة   ننطبق علياا الندرية، في كن أن يتم نطبيق الندرية علـى أم أعمـة يف   

 حالة ظاور العناصر األساسية ملوةوا األعمة.

ن ــع الندريــة مــتغه الطــر  الثالــ  أساســا ولــه أه يتــه يف مســارا  املوةــوا او      .3

ــة ومؤسســا  جم     ــة وننفي ي ــدني  الق ــية، مــن مؤسســا  نشــريعية ونندي ي ت ــع م

وقهها.  وهل ا يتطلب يف الطار الندرية ادلـال الطـر  الثالـ  يف علـم املوةـوا او      

الق ية، سواء كان الطر  الثال  ذا نو ـه سـل  او  الجيـابي حنـو ع ـا ووظيفـة       

 وسياسا  املؤسسة.
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 اختبار النظرية:

مناجيـتني   وهنا سؤال مشروا عن كيفية التبار ه   الندرية. الن هـ ا ا لتبـار يعت ـد علـى    

ه ا: حتليا حمتوا ودراسا  مسحية، و  ميكن ملـناك واحـد أن يكفـي  لتبـار الندريـة.      

ــداعيا         ــق األعمــة يف أن جيــرم هــ   الدراســا  ســريعا لــالل ن ــوفه األدوا  لفري وينبغــي ن

أن فريـق األعمـة يعت ـد علـى      –مـن لـالل لـ ا  ميدانيـة      –ونطورا  األعمة. ومـن املالحـه   

ومباشرة لردود األفعال دون قياسا  عل ية هلا.  ومن هنا ينبغي ان يـتم الع ـا   قراءا  سريعة 

بالســرعة القصــوا علــى ا ــراء دراســا  يف حالــة أن األعمــة قائ ــة، ويف حــال ان األعمــة قــد    

انتات ينبغي نوفه نتائك الدراسا  امليدانية  لتبار الندرية، ويف كال احلـالتني يـتم ا ـراء    

 لنحو التالي:دراسا  نتبعية على ا

دراسة حتليا م ـ ون نتبعيـة علـى نو اـا  وسـائا اإلعـالم لـالل مراحـا األعمـة،           .1

ملعرفـة مسـار التغطيــا  اإلعالميـة حنــو الق ـية او املوةـوا عنــد منعطفـا  األعمــة       

 الرئيسة.

دراسة حتليـا م ـ ون نتبعيـة علـى نو اـا  شـبكا  التواصـا ا  ت ـاعي ملعرفـة           .2

 ملنعطفا  الرئيسة لطعمة.نو اا  مجاور الشبكا  عند ا

دراسة مسحية نتبعية علـى اباهـا  اه اـور نعكـر اسـتطالعا  رأم اه اـور        .3

 حنو املوةوا ، ولالل مراحا مفصلية يف نطور األعمة او املوةوا.

ــع اباهــا  الطــر          .4 ــ  او نتب ــى اباهــا  الطــر  الثال ــة عل دراســة مســحية نتبعي

ا  التواصــا ا  ت ــاعي لــالل  الثالــ  مــن لــالل دراســة وســائا اإلعــالم وشــبك   

 الق ية او املوةوا.
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انعكاااااايم املماااااا   ا   كاااااا   

العرب اااا  اليااااعطوال  ل   ااااط    

الراليض   العي    ع ا  واطها ي   

اخليهج اااااا  لاااااا   ال اااااا      

 الراليض   ال ول  
ال اااا     الراليضاااا    "وهاساااا  وواااا     ها 

الااا ول   تاااط املمااا   ا   كااا  ل   اااط       

 الراليض   العي   "

 
 

 د. تركي بن صالح العواد 

معهد األمري سعود الفيصل للدراسات  _ أستاذ مساعد

 الدبلوماسية
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 ملخـــص
 

يف تنظةيم البطةوالت الرياضةية العامليةة      2018منة  عةا    اململكةة العربيةة السةعودية     وسعتت

بهدف عكس صورة اجيابية عنها ، ولكة  ننةاف وةةوة واضةحة يف دراسةة اظةر تنظةيم تلة          

 البطةةةوالت علةةةى صةةةورتها اخلارجيةةةة ، ومةةة  ننةةةا تةةةال أنميةةةة نةةة   الدراسةةةة الةةة  تنةةةا    

مةةدى انعكةةةاس تنظةةيم اململكةةة للبطةةوالت الرياضةةةية     الدبلوماسةةية الرياضةةية السةةعودية و   

 العاملية على صورتها اخلارجية. 

دولةةة أ   35صةحفيا رياضةةيا دوليةةا جةةا وا مةة    51وجةةدت الدراسةةة الةة  أجريةةت علةةى حية   

حية  أدةد   تنظيم البطوالت العاملية انعكس بشكل إجيابي على صورة اململكةة اخلارجيةة،   

ا  تنظيم البطوالت دا  له أظةر إجيةابي علةى صةورة      % م  اوراد العينة على80أدثر م  

  اململكة اخلارجية. 

س السةةوبر ابسةباني دانةةت أدثةر البطةةوالت الة  نظمتهةةا    أدمةا وجةدت الدراسةةة أ  دة   

اململكة متابعة م   بل أوراد العينة، وبينت الدراسة احلاجةة املاسةة للتواصةل املسةتمر مة       

يرصةةد النشةةار الرياضةةي الكثيةةش الةة   تشةةهد   ابعةة   الةةدولي وتهويةةد  بةةايتوى الةة  

 اململكة. 

وتنظةةيم املهيةةد مةة   يف االعتمةةاد علةةى الدبلوماسةةية الرياضةةية    واوصةةت الدراسةةة بالتوسةة  

للدبلوماسية الرياضية م   واضحة اسرتاتيةيةالعاملية، ولك  ضم  الرياضية البطوالت 

لتنظةيم   د يقةة حتديةد أنةداف     بل ولارة الرياضة بالتعاو  م  ولارة اخلارجيةة تسةاعد يف  

الةة  تر ةةم اململكةةة يف إيصةةا ا   الرسةةالةالبطةةوالت الرياضةةية العامليةةة يف اململكةةة وحتديةةد  

 للعامل م  خ ل الرياضة.    

 

 الصةةةةةورة ال ننيةةةةةة؛؛ الصةةةةحاوة الرياضةةةةةية ؛ الرياضةةةةةيةدلمةةةةات البحةةةةة ا الدبلوماسةةةةةية  

  البطوالت الرياضية.  
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  ق م :ا

صبحت الدول تعتمد على الدبلوماسية الرياضية من اجل  سنيلص صلواتاا اجااجيلة      أ

ولكن اغم االعتماد  املتزايلد عللى الدبلوماسلية الرياضلية نال ا لت   يلتم استكمبلا اا  لا         

ويضلي  ملواا  أذ كللن للن     (1)ملا يلر ر ملواا      يكفي من الناحية النظرية والتطبيقيلة   

يتحقق نال بإجراء مزيدا من النقاشات والدااسات من اج  سد الفجوة يف أدبيات الدااسلات  

 الدبلوماسية    

استضللا ة البطلللوالت   ويلل ا النمللوكس النيلللعود   محللد النملللاكس اللل  ا للزت عللللى     

، س صواة اجيابية علن اململكلة  ادف عكب الرياضية العاملية خالل النينوات القليلة املاضية

مللدف  اعليللة الدااسللة تنللا   وهللو مللا ينللداس سللت مبللطلس الدبلوماسللية الرياضللية  حيلل    

 اململكلة بمبك  خاص على صواة العاملية الرياضة بمبك  عام وتنظيم البطوالت الرياضية 

    اجااجية

 
 أوًلا: مشكلة الدراسة:

ملكلة يف تنظليم البطلوالت    تتلخص ممبكلة البح  يف احلاجلة لقيلام ملدف  لا  امل    

الرياضللية العامليللة ، ومللدف تللالت هللرا التنظلليم علللى صللواة اململكللة اجااجيللة   اململكللة       

توسعت يف تنظيم البطوالت الرياضية العاملية واعتملدت عللى الدبلوماسلية الرياضلية  لمداة      

احل   لتحنيص صواتاا، وهو ما  لفاا الكثت من امللال والو لت وادالد، للرلن ينيلعى الب     

لدااسة مدف  ا  اململكة يف عكس صواة نجيابية من خلالل الرياضلة   الدااسلة تنلا       

احملللوا الللرايس املتمثلل  يف  يللام تللالت تنظلليم اململكللة للبطللوالت الرياضللية العامليللة علللى        

 صواتاا اجااجية   

 

 ثانًيا: أهمية الدراسة: 
ململكلة العربيلة النيلعودية    ا عكام تنظليم ا مدف التعرف نىليف الدااسةأهميةتكمن

عللى الدااسلة هلر  تنطلو  عليلت للبطوالت الرياضية العاملية على صواتاا اجااجية، وبنلاء 

 يملا أبراهلا ويلتلخص ،العمللي املنيلتوف عللى وأخلرف  ،املنيلتوف العلملي  علىخاصةأهمية

 يلي
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نيللعودية أ اللا مللن الدااسللات العلميللة القليلللة اللل  تر للز علللى الدبلوماسللية الرياضللية ال    1

ملن  النوعيلة هلر  مثل   ىلناململكلة العربيلة النيلعودية   ةحاجل مل  والل  تلمتي يمبلي ا   

 ميكن البناء علياا يف املنيتقب  من املاتمص يف هرا اجملال  ؛ نكالدااسات

وتطبيقاتالا عللى   بوصفاا أحد مبادا القوة الناعمة اادياد أهمية الدبلوماسية الرياضية   2

 منيتوف العا    

تنظليم البطلوالت وادحلدال الرياضلية يف سنيلص صلواة اململكللة       تؤديل ياللر  اللدوا   3

تمباد اململكة العربية النيعودية  مباًطا ملحوًظا يف عدة جملاالت تعكلس   ؛ نكاجااجية

م أ مبلطة  اسلا نأهمية التعرف نىل مدف من اال فتا  الر  تعيمبت اململكة، وهرا ما يزيد 

القلاامص وهلو ملا ينيلاعد    ،تعيمبلت اململكلة   الدبلوماسية الرياضية يف  ق  الوا   اللر  

و البح  عن جماالت أخرف أاختاك القرااات يف التوس  يف هرا اجملال على

مدف متابعة البحفيص الرياضيص الدوليص لألحلدال والبطلوالت الرياضلية    ىلنالتعرف  4

 تغطيللة نعالميللة ىلنتنظلليم البطللوالت الرياضللية  اجللة   ؛ لكللوذاللل   ظمتاللا اململكللة

، والتغطيلة اععالميلة العامليلة لتللن ادحلدال ينيلام       البواة احلقيقلة للمملكلة   تعكس

من خالل الرياضة  يف  قلاايف نيبال الرسالة ال  ترغب اململكة 

 ثالًثا: أهداف الدراسة:
 تي: تادف هر  الدااسة نىل اآل

 اجااجيلة ىل مدف ا عكلام تنظليم اململكلة للبطلوالت العامليلة عللى صلواتاا        نالتعرف   -أ 

 لدف البحفيص الرياضيص الدوليص 

ىل أ ثللر ادحللدال الرياضللية اللل   ظمتاللا اململكللة متابعللة مللن البللحفيص      نالتعللرف  -ب 

الرياضيص الدوليص  

تقيللليم ملللدف  لللا  اململكلللة يف تنظللليم البطلللوالت الرياضلللية العامليلللة ملللن وجالللة  ظلللر     -س 

البحفيص الرياضيص الدوليص 

 :واإلطار النظري ابقةرابًعا: الدراسات الس
الدااسات النيابقة:-

öتلل ا دااسللة غللااامفلوجي ودوتلل  ó  الرياضللة  للمداة"

للدبلوماسللية العامللة يف هنغاايللا" يف أ اللا القللت الضللوء علللى التجربللة امنغاايللة يف اسللتخدام     

(2)  الرياضة  وسيلة لتحنيص صواة البلد اجااجية
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اذ أذ الرياضة ُتنيتخدم  مداة من  ب  احلكومات والدول من اجل  بنلاء   وينا   الباحث

صواة تدعم النيياسة اجااجية ، حي  ُينظر نىل الرياضة على أ اا من املبادا امامة للقلوة  

 الناعمة ال  تنق  اساا  اجيابية للمبعوب 

بمبلك   و د تناوللت الدااسلة ذلوكس الدبلوماسلية الرياضلية يف هنغاايلا ، مل  ال  يلز        

خللاص علللى اسللتخدام الرياضللة يف الدبلوماسللية العامللة يف ظلل  حكومللة  يكتللوا أوابللاذ  

حيلل  اضللفت احلكومللة علللى الرياضللة طابعللا مؤسنيلليا  للمداة     ( 2020-2010ادخللتة )

للدبلوماسية العامة ما حول هنغاايا نىل دولة ااادة يف جمال الدبلوماسية الرياضلية  واضلاف   

  تكبس طموحات الدبلوماسية الرياضية للحكومة امنغااية ،   الباحثاذ أذ جااحة 

بلل  واصلللت الدولللة اسللتثماا مبللالا  للبتة مللن اجلل  اسللتمراا تنظلليم البطللوالت الرياضللية         

الدولية  وتبقى استضا ة ادلعاب ادوملبية البيفية يف بودابنيت امدف االس اتيجي اال   

 (3)   للدبلوماسية الرياضية للحكومة احلالية

الولللااق احلكوميللة اللل  سليلل  اعتمللدت الدااسللة علللى املللنال التحليلللي باالعتمللاد علللى 

لللم سليلل   تللوف مللا ُ مبللر يف    هنغاايللاباسللتخدام الرياضللة يف المبللؤوذ اجااجيللة يف تتعلللق 

 اععالم احمللي والدولي عن تنظيم هنغاايا للبطوالت الرياضية الدولية  

و لد    هنغاايلا ، لعبلت الرياضلة دوا ا اسل اتيجي ا يف     2010م منر عاووجدت الدااسة ا ت 

أهميللة وبللدأت تللزداد ماليللة  للبتة يف البنيللة التحتيللة الرياضللية   مبللالا احلكومللةاسللتثمرت 

أصللبحت املنيللابقات الرياضللية الدوليللة  مللا   منغاايللاالرياضللة يف جمللال العال للات الدوليللة 

ُينظلر نىل النجلا    واصلبس  ال  تقودهلا الدوللة     جزء ال يتجزأ من منياعي الدبلوماسية العامة

صلواة خااجيلة   للبللد و رصلة جللق    الناعملة   القلوة  مبلادا  ملن  عللى أ لت  يف اجملال الرياضلي  

 هنغاايلا مل  ن مبلاء ندااة الدبلوماسلية الرياضلية بلواااة اجااجيلة ، أصلبحت        جاكبيلة   أ ثر 

ة  واُختتملت الدااسلة بالتم يلد    الدبلوماسلية الرياضلي   يف جمالشرق أواوبا قة ااادة يف منط

يف اسللللتخدام الرياضللللة واملنيللللابقات الرياضللللية  علللللى أهميللللة اسللللتمراا توسلللل  احلكومللللة  

 اصلبحت املنيابقات الرياضلية الدوليلة      اجااجيةوالرياضيص للوصول نىل أهداف النيياسة 

(4)  للحكومة امنغااية الرياضية للدبلوماسيةالعمود الفقر  

"سديللد مللوااد الدبلوماسللية الرياضللية  خللروذ آدااسللة عبللد  و

الدبلوماسللية الرياضللية القابلللة للتطبيللق مللن  بلل     مبللادا ا مبللت  للمدوات للقللوة الناعمللة"  

 (5)  احلكومات
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وتكو لت عينلة الدااسلة     ،أداة االستبا ة دم  معلومات الدااسلة  الباحثوذو د استخدم 

دبلوماسللية العامللة، و للد اعتمللدت الدااسللة علللى     مللن خلل اء دوللليص يف جمللال الرياضللة وال   

 مفردة    30االستبا ة ع  اع   ت للتواص  م  عينة البح  وال  استجاب مناا 

أهلم مبلدا للدبلوماسلية     الفرقالالعبوذ/  دُّا للخ اء الرين شاا وا يف الدااسة يعو ًق

ال العامليللة والقاايللة  املمبللاا ة يف ادحللد  اوتتفللوق أهميللتام علللى استضللا ة     ؛ نكالرياضللية

 (6)  الك ف

للدبلوماسلية / القلوة الناعملة     امواد بوصفاا جاء استخدام احلكومات للرياضة  يف حص

املمبلاا ة يف ادحلدال    اوالعينة، وعلى اجبوص استضا ة  عنداملبدا الثا ي يف ادهمية 

 الرياضية اع ليمية والدولية والقااية والعاملية  

 امللواد بوصللفاا للل  ألااتاللا الدااسللة أذ تطبيللق الرياضللة الننيللااية     ومللن أهللم النقللا  ا  

صللواتاا  بنيللبب   دول المبللرق ادوسلل   للدبلوماسللية الرياضللية  للد يعملل  بمبللك  مللؤلر يف      

 (7)   يما يتعلق  قوق املرأةالنمطية 

و د شدد البلاحثوذ عللى أذ احلكوملات ميكلن أذ تنيلتفيد ملن البطلوالت احملليلة كات         

نيطاليا ونسبا يا واململكلة املتحلدة والواليلات املتحلدة ادمريكيلة( وميكلن       ادودة العالية )

وختتلتم الدااسلة باعشلااة نىل أهميلة تطبيلق        للبطوالت جلرب املمبلاهت الرياضليص العلامليص    

أ لللوات فتلفلللة ملللن أ مبلللطة الدبلوماسلللية الرياضلللية، منفبللللة أو جمتمعلللة لتحقيلللق النتلللاال  

املرجوة 

وضلع  القلوة:    -"القلوة الناعملة    وجوليا تلا   تل ا دااسلة برا اغلاذ   

دااسللة حالللة ،  طللر" يف أ اللا ا للزت علللى أذ استضللا ة البطللوالت الرياضللية العامليللة اغللم    

ايادتاا داكبية البلد ومنياعدتاا على سنيص البواة اجااجية، نال أذ تلن االستضا ة  لد  

(8)    وة  اعمة سلبيةتتحول بمبك  غت متو   نىل

واستخدمت الدااسة منال دااسة احلالة بال  يز على احلالة القطرية ومدف تملت ملنس  

يف صواتاا اجااجية، وتنا   الدااسة أذ احلالة  2022دولة  طر حق تنظيم  مم العا  

حة ظالللر أذ نسللل اتيجيات القلللوة الناعملللة يف الرياضلللة واععلللالم والنيلللفر والنيلللياالقطريللة تُ 

ويضيفاذ أذ الفلوا بتنظليم   (9) وغتها من اجملاالت  د يكوذ ما أيض ا عوا ب غت مقبودة 

 لفت اال تبا  الدولي عن غت  بد نىل جوا ب سلبية  2022 مم العا  

أسللباب لتحلول الفللوا بتنظلليم  لمم العللا  نىل  لوة  اعمللة سلللبية     علدة حلددت الدااسللة  

 :مناا أضرت بنيمعة  طر اجااجية
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الل  صلاحبت العلرل القطلر       القلوا ص والقواعلد ادخال يلة     يز على ا تالا   ال -

الباحثللاذ أذ النقللاو الواسلل  واالتاامللات  ويللر ر، 2022النللاجس الستضللا ة  للمم العللا  

املنيللتمرة مللرا املللل  يف وسللاا  اععللالم العامليللة والللدواار النيياسللية والرياضللية تنيللببت يف      

 (10)  طر  اعضراا بنيمعة

اء القوة الناعمة النيلبية يمتي اتاام الدولة بالفمب  يف اح ام االتفا يات أو املبلاد   وا -

الدولية، خبوص ا يف جمال حقوق اع نياذ منر حبلوما عللى حلق تنظليم  لمم العلا  يف       

، تعرضت  طر لتد يق علاملي مكثل  للمعامللة غلت اع نيلا ية للعملال ادجا لب،        2010عام 

 (11) ء وال سيما يف  طات البنا

وتب  الدااسة نىل خاية أذ أ  دوللة تنيلعى السلتعمال  وتالا الناعملة جيلب أذ  ضل  يف        

(12)احلنيباذ احتمال ظاوا جوا ب غت مرغوب  ياا ميكن أذ تنيام يف تمبويت مسعتاا 

أ مبلللطة  بوصلللفاا أحلللدلرياضلللة  اىلنملللن الدااسلللات النيلللعودية القليللللة الللل  تطر لللت   و

بعنللواذ "الدبلوماسللية المبللعبية وألرهللا يف تعزيللز العال للات بللص  الدبلوماسللية المبللعبية دااسللة 

 (13)  2018سنة ا" ال   ام باا  اد الداسو ي الدول:  رة القدم ذوكج 

سة على دوا الدبلوماسية المبعبية وألرها يف تعزيز العال ات بص اللدول ملن   اا زت الدا

 ،حقيللق أهللداف الدااسللةخللالل رااسللة  للرة القللدم  اسللتخدم الباحلل  املللنال الوصللفي لت  

واعتمللد علللى أداة املقابلللة دملل  البيا للات، ويتكللوذ جمتملل  الدااسللة مللن عامللة المبللعب           

وملن أعضلاء هي لة التلدايس      ،النيعود  من الرياضيص والدبلوماسيص وممبجعي  رة القدم

امي لات الرياضلية واد ديلة الرياضلية، و لد اشلتملت العينلة        يف ومن العلاملص   ،ادامعاتيف 

تنيلاالالت البحل  وسقيلق     نمفردة  ام الباح  بإجراء مقلابالت معالم لاجابلة عل     100ى عل

أهدا ت  

واختتم الباح  دااستت بالتم يلد عللى ضلرواة التوسل  يف تطبيلق الدبلوماسلية المبلعبية        

وضلرواة اسلتخدام الرياضلة     ،وسيلة للتواص  مل  المبلعوب ادخلرف   بوصفاا واالعتماد علياا 

 بواة اجااجية الم على اجبوص يف جاود سنيص بمبك  عام و رة القد

يف دااسللتت "الدبلوماسللية الرياضللية يف    ينللا    للوبتيكي  

 للبلللد الوطنيللةالعالمللة  يفالنللرويل " تللملت الدبلوماسللية الرياضللية يف النللرويل   

 (14) 

ادسللاليب اللل  تطبقاللا  عللنة مللن خللالل مللنال دااسللة احلالللة  للدم الباحلل  أمثلللة فتلفلل 

احلكومة النروجيية يف تعاملاا م  الدبلوماسية الرياضلية، وا لز يف  ل  املعلوملات عللى      
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 لللواين ااينيلللص هملللا: ادول منيلللاعدات التنميلللة الرياضلللية وتنظللليم ادحلللدال الرياضلللية، 

 توية   دعم أداء الرياضيص النروجييص يف الرياضة الدولية، وخاصة ادلعاب المب يوالثا 

الطريقة اد ثر تلملت ا لتعزيلز العالملة    هي ينا   الباح  أذ تنظيم ادحدال الرياضية 

الوطنيللة عللن طريللق الدبلوماسللية الرياضللية،  ادحللدال الرياضللية الضللخمة تعللزا مللن ظاللوا  

وكلللن بنيللبب العللدد امااللل  مللن الللزواا الللراغبص يف حضلللوا        ؛البلللد علللى النيللاحة الدوليلللة   

تابعة املكثفة من وساا  اععالم الدولية، ووجلد الباحل  أذ ادحلدال    و رلن امل ،البطولة

وجعل    ،الرياضية ال  تنيتضيفاا النرويل  اذ هد اا عكس صلواة نجيابيلة علن النلرويل    

 (15) ا على النياحة الدوليةالبلد أ ثر بروا 

ة  للت علللى الللرغم مللن  للا  النللرويل يف الدبلوماسللي   ن" :وخيتللتم الباحلل  الدااسللة بللالقول  

الرياضية وتنظيماا للعديد من ادحدال الرياضلية الدوليلة، نال أذ هنلا  عوامل  أخلرف هلي       

ا  قل  يف  ال  تمبك  صلواة النلرويل يف اجلااس، والدبلوماسلية الرياضلية تلعلب دوا ا لا وي ل       

(16)  يمة العالمة الوطنية للنرويل"

اليا يف دااسلة بعنلواذ   على الدبلوماسية الرياضية دس  ير ز مواا  

 (17) واالس اتيجية" "الدبلوماسية الرياضية يف النيياق ادس الي: النظرية 

تب  الدااسلة وسلل  التحلديات الل  واجالت واااة اجااجيلة ادسل الية عنلد بنلاء أول          

الدبلوماسلية   اس اتيجية، وسدد هاوتنفير 2015للدبلوماسية الرياضية يف عام  اس اتيجية

ياضية ادس الية أهدا اا يف أ اا ستنيام يف ايادة عال لات أسل اليا مل  شلعوب العلا ،      الر

ا  للرص وسللتزيد مللن الفللرص التنمويللة والثقا يللة والتجاايللة واالسللتثمااية والتعليميللة، وأيض لل   

 (18)  النيياحة

( ومكتب الرياضة  ي  أ مبطة الدبلوماسلية  وتتوىل واااة اجااجية والتجااة )

امي للات )وتعملل  ملل  اداللات غللت احلكوميللة الفاعلللة يف اجملللال الرياضللي مثلل     ،يةالرياضلل

نيللت  ، وُب(الرياضللية واللجللاذ ادوملبيللة وو للاالت التنميللة والمبللر اء يف صللناعة الرياضللة       

( ابل  النلام واملؤسنيلات،    1) :الدبلوماسية الرياضلية عللى أابعلة أهلداف عاملة      اس اتيجية

( دعلللم االبتكلللاا 4( علللرل أسلل اليا للعلللا ، ) 3تنميلللة، )( تعزيللز الرياضلللة ملللن أجلل  ال  2)

 (19)  والنزاهة

الدبلوماسللية  السلل اتيجيةعلللى الللرغم مللن النجاحللات املبكللرة    ت أ للنىل يمبللت الباحلل   

الللللدعم امللللللالي   مثلللل  الرياضللللية للحكومللللة ادسللللل الية، نال أذ هنللللا  عللللدة سلللللديات،     
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ااة اجااجيللللة رااسللللة  ، وأ للللدت الدااسللللة علللللى ضللللرواة أذ تللللدعم وا    لالسلللل اتيجية

   اوواعد  اممبرً  اذ ما منيتقبًلد ؛الدبلوماسية الرياضية

وخيتتم الباحل  الدااسلة باعشلااة نىل أذ أسل اليا ستلاس نىل توسل  أ ل  يف اسلتخدام         

 شعوب العا  اليوم    ىلند اا ادسلوب املناسب للوصول  ؛الدبلوماسية الرياضية

صللواة البلللد  يفتللملت استضللا ة ادحللدال الرياضللية مللن الدااسللات اللل  ا للزت علللى  و

بعنلللواذ "املنيلللاهمة   اجااجيلللة الدااسلللة الللل   لللام بالللا بر لللدوذ  لللوت      

للبطوالت الرياضية الك ف يف العالمة الوطنية: حالة جنوب ن ريقيلا و لمم    االس اتيجية

 (20)العا  " 

م مم جنلوب ن ريقيلا لبطوللة  لل   وهلي دااسلة د تلواا  ا لزت عللى اختبلاا تلملت تنظلي        

العالمللة الوطنيللة للبلللد، و للد اسللتخدم الباحلل  أداتللي االسللتبا ة         يفالعللا  لكللرة القللدم   

استخدم االستبا ة على الزاالرين ادجا لب نىل جنلوب ن ريقيلا خلالل        ؛واملقابالت المبخبية

اااوا  ، بغل  النظلر علن سلبب ايلااتام نىل اللبالد أو ملا نكا  لا وا  لد         2010 مم العا  

 ا من أصحاب املبلحة واج اء   رد  27واستخدم الباح  املقابلة م  (21)  البالد سابًقا

ويرف الباح  أذ احللدل الرياضلي الضلخم لديلت  لداة  ريلدة عللى الوصلول نىل  الوا          

عاملي  بت وجربت، و د  مبفت الدااسة أذ ادحدال الرياضية الضخمة تنيلاعد يف خللق   

جنللوب ن ريقيللا يف  يف م العللا  م لل ةسللاعدت استضللا   نكاملضللي ؛ صللواة نجيابيللة للبلللد  

جللرب اال تبللا  العللاملي مللا علللى  طللاق واسلل    يكللن ليحللدل باللرا احلجللم دوذ استضللا ة     

 م العا    م 

بللواة اسللُتبدلت بالعللا    للممصللواة جنللوب ن ريقيللا النيلللبية  بلل    أذووجللد الباحلل  

ا جاكبلللة وأيض للل ،وجالللة سلللياحيةبوصلللفاا  اا تنا نيلللي نجيابيلللة جعللللت جنلللوب ن ريقيلللا مو ع للل 

 وت نىل اللدوا احلاسلم لوسلاا  اععلالم طلوال الدااسلة،        ويمبت(22)  لالستثمااات اجااجية

وتقديم  ل  اجلدمات املمكنلة     ،  اجة نىل استضا ة وساا  اععالمصويضي  أذ املنظم

يالللا النقللل   واحلبلللول عللللى أخبلللاا وتقلللااير ال يغط   ،ومنيلللاعدتام عللللى أداء عمللللام  ،ملللم

 التلفزيو ي   

حيتلاس   ؛ نكالضوء على أهمية وساا  التواص  االجتماعية ادديلدة  سلطت الدااسة ما 

ويضلي    ،لتملتهلا الكلبت واملتزايلد    االا املنظموذ نىل اعاية تلن الوسلاا  اععالميلة واحتوا  

 (23)ذ جوالت ما  ب  البطولة للبحفيص ساعدت يف تغطية نعالمية  اجحة أ
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 االستفادة من الدااسات النيابقة: أوجت-

واالطلالت عللى النملاكس املختلفلة      ،االدبلوماسية الرياضية ملن املوضلوعات احلديثلة  نيلبي     

  سات النيابقةات الدايلنساعد الباح  على البناء على ما توصلت 

عتمد عليالا يف الدااسلة احلاليلة بنيلبب تمبلابت احلاللة       دااسة  وت عن جنلوب ن ريقيلا سليُ   

 ،امللايا يف منطقتا  للبت يللثالذ لقًللل ؛ نك نذ الللدولتصة ملل  احلالللة ادنللوب ن ريقيللةالنيللعودي

ا للعللا ،  اململكلة اليلوم تعلي  مرحلللة    وسلاوالذ نظالاا اللتغت الكللبت اللر  حلدل داخلي ل      

، وهلو ملا سلاول جنلوب ن ريقيلا القيلام بلت ملن         نعادة تقديم صواتاا للعلا   

حيلاول البللداذ ملن خلالل الرياضلة نظالاا صلواة جديلدة لتحل   ل            للرلن   ؛خالل الرياضلة 

 استفاد الباح  من دااسة  وت يف تبميم أس لة االستبا ة   ، والبواة النمطية 

ولكن ما عاب دااسة  وت أ اا اعتمدت على عينة من اواا جنوب ن ريقيا حتلى ملن غلت    

صلواة جنلوب    يفم العلا   مج   يلام تلملت تنظليم  ل    أمن  ؛م العا ممص  ضوا  تاملا

ن ريقيا، ولو ا تفى  وت بعينة من اج اء أو حتى ادماهت ال  ااات جنلوب ن ريقيلا ملن    

خبوصلا ا الا ملن اواال  الدااسلات       للدااسةو وا ثر عمقا  فم العا  لكاذ ألرمج   أ

، وهللو مللا جعلل  الباحلل  يف الدااسللة    اللل  تنللا   الدبلوماسللية الرياضللية دنللوب ا ريقيللا    

حلاليللة يعتمللد علللى عينللة مللن البللحفيص الرياضلليص الللدوليص املاللتمص بتغطيللة ادحللدال        ا

تلابعوا  ا وأيض  ، ام خ اء يف اجملال وتابعوا البطوالت املقامة يف اململكةأ كم  ؛الرياضية

بطوالت اياضية أ يمت يف دول أخرف وبإمكا ام نعطاء آاااام بنلاء  عللى خل تام يف جملال     

 اضي   اععالم الري

مراجعة الدااسات النيابقة أوضحت أذ هنلا  ذلاكس  اجحلة وأخلرف  اشللة، وأذ تنظليم       

بينلت دااسلة   تداعيات سلبية على البلد املنيتضي ،  ملا   البطوالت الرياضية  د يكوذ لت

  اا اغاذ وجوليا تااحلالة القطرية ال  اجراها الباحثاذ 

ا بص أساسلليص: ادول اعتمللاد  يف جلل وآخللروذمللن دااسللة عبللد     يللت االسللتفادة  مللا 

ععطللاء العمللق ونلللراء الدااسللة بتجللااب  الدااسللة علللى خلل اء وماللتمص يف اجملللال الرياضللي  

ااء أ لراد العينلة   آاملفتوحة لالستفادة من  تاالستبا ة شبوا استخدم  امأا ، لا ي هؤالء اج اء

 يف الدااسة احلالية    مت تطبيقتوهو ما ام؛ وا  احات

د منالا يف  الم أعملق    يفسلتُ اة مواا  عن الدبلوماسية الرياضية ادس الية  قلد  دااس أما

للدبلوماسللية الرياضللية ختللدم النيياسللة   اسلل اتيجيةوأهميللة وجللود  ،للدبلوماسللية الرياضللية

 نجلا  الدبلوماسللية الرياضلية ادسلل الية يعلود لكو اللا ملن أواالل  الللدول      ؛اجااجيلة للدولللة 
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ضلللحة للدبلوماسلللية الرياضلللية تمبلللرف عليالللا واااة اجااجيلللة  وا اسللل اتيجيةالللل  وضلللعت 

 بالتعاوذ م  اداات كات العال ة 

اما دااسة غااامفلوجي ودوت   قد ساعدت الباح  على التعرف على ذلوكس جديلد يف   

الدبلوماسللية الرياضللية الحللدف دول شللرق اواوبللا واللل  عا للت لنيللنوات طويلللة مللن البللواة      

ا احلكوملة امنغاايلة عللى االسلتثماا يف الدبلوماسلية الرياضلية       الرهنية غت اديدة واصلرا 

 حوما نىل احدف الدول الراادة يف هرا اجملال 

وال  ،لدبلوماسللللية الرياضللللية  فاوماللللا احلللللدي   اىلندااسللللة الداسللللو ي   تتطللللرق 

سات النيابقة ادخلرف، ولكلن حينيلب ملا     ااستضا ة البطوالت الرياضية ال   ا مبتاا الدا

للدبلوماسللية العامللة،  اذوكج للبوصللفاا سللات اللل  ا للزت علللى  للرة القللدم  امللن الداأ اللا 

من أهميتت أذ عينة البح   ا ت من اجملتمل  النيلعود      اولكن ما جع  البح  يفقد جزء 

 ؛ فللي أ للال الدبلوماسللية العامللة يكللوذ ال  يللز بمبللك  أ لل  علللى المبللعوب ادجنبيللة   

لرلن  لاذ ملن ادوىل  يلام اااهلات ادجا لب       ؛العامةذ بم مبطة الدبلوماسية ود ام املعني

 للدبلوماسية العامة  اذوكج بوصفاا املقيمص يف اململكة حنو  رة القدم النيعودية 

 

الدبلوماسية الرياضيةا-

بالنيياسللة ينللا   هللرا ادللزء مللن الدااسللة مفاللوم الدبلوماسللية الرياضللية وعال تللت   

سقيللق مكاسللب سياسللية   مللن اجلل   الرياضللة تنيللتخدم  احلكومللات  اجااجيللة للدولللة، 

مللن العال للات الثناايللة واملتعللددة   اوسنيللص مسعتاللا اجااجيللة حتللى أصللبحت الرياضللة جللزء   

و رصة للحكومات للتواص  م  المبعوب وسنيص صواتاا اجااجيلة    ،ادطراف بص الدول

ا الناعملة    الرياضة اصبحت جزء من النيياسة اجااجية للبلد ومبدا هام من مبادا  وتا

ويضي  اذ الدبلوماسية  (24) ينا   موا  أذ  وة الرياضة   تكن أ ثر أهمية مناا اليوم 

الرياضية هي مبطلس جديد لوص  رااسة  دمية تل ا القلوة امااللة للرياضلة يف التقريلب      

حيلل  تللو ر  (25)بللص المبللعوب والللدول واجملتمعللات مللن خللالل المبللغ  املمبلل   للرياضللة        

ياضية الضخمة  رصة لللدول املنيتضليفة لبنلاء  وتالا الناعملة ملن خلالل اظالاا         ادحدال الر

ينلا   تمبلو ص و   (26)بلدا ام بم اا  ريدة من  وعاا وايضا منفتحة على الثقا لات االخلرف    

ويضليفاذ أذ تنظليم حلدل اياضلي     (27) نجينن اذ العال ة بص الرياضة والدبلوماسية  وية  

 (28)ظااا جاكبيتاا النيياسية  ضخم يو ر  رص ا للحكومات ال
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تبقلللى الدبلوماسلللية الرياضلللية مرتبطلللة بمبلللك  وليلللق بثالللللة مبلللطلحات يف جملللال  

والعالمللللة الوطنيللللة  ،والدبلوماسللللية العامللللة ،وهللللي القللللوة الناعمللللة ،النيياسللللة اجااجيللللة

ذ "استضلا ة البطلوالت الرياضلية الكل ف     أ وآخلروذ   يلر ر غلتويف   

يز القوة الناعمة الل  ميكلن أذ اعل  لقا لة الدوللة و يمالا النيياسلية أ ثلر         يؤد  نىل تعز

 (29) جاكبية لآلخرين، وبالتالي سنيص صواتاا اجااجية أو عالمتاا الوطنية"

 ؛يف اسللتخدام الرياضللة دغللرال سياسللية   واضللحاا تبقللى دبلوماسللية البنللا بو للا مثًللل  

ماللدت لزيللااة الللرايس ادمريكللي خللر صللي  آمريكللي وأبللدا ة بللص العللب تللنس طاولللة  

أول االيس أمريكلي يلزوا البلص لتعلود      وهو ايتمبااد  يكنيوذ للبص يف بداية النيبعينات 

 ذ  ا للت مقطوعللة بنيللبب احلللرب الكوايللةأمعالا العال للات الدبلوماسللية بللص البلللدين بعلد   
اب ومناللا ا طلللق مبللطلس دبلوماسللية البنللا بو للا السللتخدام الرياضللية دغللرال التقللا    ، (30)

 (31) النيياسي

ذ الدبلوماسللية الرياضللية ختتللل  عللن الدبلوماسللية التقليديللة يف أ اللا   أيللر ر مللواا  

ذ أو ،يف ممبلاا ة ادملاهت يف اللداخ  واجلااس     عمللي ، وأسللوب  اسلتبا ية  

الدبلوماسللللية   تعللللد للنخللللب  قلللل ،  الدبلوماسللللية الرياضللللية اادت مللللن  للللرص  للللا     

 (32)  العا شعوب  واادت من التواص  م   ،ةالدبلوماسية التقليدي

اسلللتخدام الرياضللليص وادحلللدال   "وميكلللن تعريللل  الدبلوماسلللية الرياضلللية بم الللا     

لتحقيللق أهللداف  ؛جلل  خللق صللواة نجيابيللة بلص ادمللاهت واملنظمللات الدوليلة   أالرياضلية مللن  

ام الرياضلة   الا "اسلتخد  مويعرف  وبتيكي الدبلوماسية الرياضلة ب (33) النيياسة اجااجية"

 وسليلة لتحقيلق أهللداف النيياسلة اجااجيلة، ويتمثلل  أحلد هلر  ادهللداف يف التلملت علللى        

 (34) البواة اجااجية للبلد من خالل اب  الدبلوماسية الرياضية م  الدبلوماسية العامة"

ذ ملزس الرياضلة بالدبلوماسلية والنيياسلة هلو جلزء ملن بي لة         أينا   جا نيوذ وهلا   

ا،  إ اا عادة ُتنيلتغ  ملنيلاعدة   ، وعندما تو ر الرياضة وسيلة مفيدة سياسي ًّالعال ات الدولية

بتوس  منر بداية ادلفية  تااخدمت لتحنيص جاكبية الدولة واياد،  الرياضة اسُت(35) النيياسة

ولكن استخدام الرياضة لتحقيق مكاسب سياسية سبق كلن بكلثت، ويلر ر    ،ادديدة

 ا ت الرياضة ساحة امزية للنيياسة عظالاا أ لوات فتلفلة     ت منر العبوا القدمية أمواا  

ة مللد، وا للربت احلكومللات منللر اديللديولوجيمللن التفللوق الرياضللي وحتللى علبللات النجللا  

 (36)  طويلة حنو الرياضة وادحدال الرياضية عظااا  دااتاا على املنيتوف الدولي
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كومللات اللل  سللاول    أذ الدبلوماسللية الرياضللية اليللوم مرتبطللة باحل   مللواا    ويمبللت

توظي  الرياضيص عيبلال اسلالتاا الدبلوماسلية، أو اسلتخدام ادحلدال الرياضلية لتعزيلز       

 (37) و لتاداة التوترات يف العال ات الدبلوماسية املتعثرة أصواتاا بص ادماهت الدولية، 

 تبعثاا احلكومات للتعلبت  اسالًة تكوذذ الرياضة ميكن أذ أينا   مواا  وبا من 

ا ميكللن تاداللة العال للات الدبلوماسللية املتللوترة مللن خللالل    وأيض لل ،عللن سياسللتاا اجااجيللة 

 (38)  الرياضة

وير راذ عدة أمثلة الستخدام الرياضة وسيلة ضغ  سياسلية مثل  احلظلر الرياضلي     

عقابية   استخدمت الرياضة أداًة ؛ نكالر   رل على جنوب ن ريقيا بنيبب الفب  العنبر 

ذ تعلل  عللن سللخطاا  مللا حللدل عنللدما  اطعللت الواليللات     أولللة ميكللن  ويضلليفاذ أذ أ  د

 13، يف املقابل  اد االسلاد النيلو ياتي و   1980املتحدة وعدد من الدول أوملبياد موسكو عام 

دولللة تابعللة لللت عنللدما ا ضللت املمبللاا ة يف دواة ادلعللاب ادوملبيللة يف لللوم أ لللوم عللام        

1984 (39) 

 الناعمة: الدبلوماسية الرياضية والقوة-أ

اسلللتخدام مبلللطلس القلللوة الناعملللة وتطبيقاتالللا يف   ا تمبلللرخلللالل العقلللدين املاضللليص 

 ،أداة من أدوات القوة الناعملة  ىلنسولت الدبلوماسية الرياضية وبرلن  ،النيياسة اجااجية

وهللو مللا سللاعد الدبلوماسللية الرياضللية علللى االادهللاا لتبللبس سللاحة للتنللا س بللص الللدول         

   تااجية وناسال اساا  نجيابية لمبعوب العا  وحكوماتلتحنيص البواة اج

ومحللام عللى  عل      ،اآلخلرين  يفالقداة عللى التلملت   "يمبت مبطلس القوة الناعمة نىل 

 (40) " اا أو نجبااهم عنيكري ما تريد من خالل اداكبية دوذ نغرااام مالي 

فللي تقريللر تللنعكس الرياضللة بمبللك  واضللس علللى تبللني  القللوة الناعمللة للدولللة،    

 فلزت  القوة الناعملة اللر  تبلدا  جمللة مو و ل  سلت عنلواذ       

م مملر ز ادول على العا  يف ترتيب القوة الناعمة دول مرة بنيبب  واها بكل  اىلن ر نيا 

والفلللن والرياضلللة وحتلللى الطعلللام    اذ املوسللليقأينلللا   ملللواا   (41)  يف اوسللليا 2018العلللا  

ة للقوة الناعمة للبلد، وأصبحت تنيلا  التواصل  بلص فتلل  اجملتمعلات      أصبحت لغات عاملي

 (42)  يف الداخ  واجااس

 الدبلوماسية الرياضية والدبلوماسية العامة:-ب

و رصلة للدوللة    ،حد  مبلاطات الدبلوماسلية العاملة   أاستضا ة ادحدال الرياضية تعد 

و كللوا وهلليت أذ الدبلوماسللية لمبللعوب العللا   ينللا   تر مللواطن جاكبيتاللااملضلليفة عظاللاا 
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مش  وهو الدبلوماسية العامة، وال  ُتنيتخدم لتحنيص العال لات  أالرياضية تق  ست مفاوم 

املتوسللطة والطويلللة املللدف بللص الللدول مللن خللالل التللملت علللى ادماللوا يف اجللااس لتحقيللق        

 (43)  أهداف النيياسة اجااجية

اصلل  ملل  المبللعوب ادجنبيللة يف  اولللة    يعللرف  للول الدبلوماسللية العامللة "بم اللا التو  

وملل  توسلل  الدبلوماسللية العامللة يف االعتمللاد علللى    (44) لتحقيللق أهللداف النيياسللة اجااجيللة"  

يف بللرامل  ااايني لل اعنبللر بوصللفاا اداللات غللت احلكوميللة يف  مبللاطاتاا بللرات الرياضللة     

سللية العامللة تللو ر ادحللدال الرياضللية الكلل ف  رصللة للدبلوما والدبلوماسللية العامللة للللدول  

ملياا ن نياذ دواة ألينا لأللعاب ادوملبية  3.9شاهد ما يقرب من   قد والتواص  م  المبعوب،

حفل  ا تتلا  أوملبيلاد     العلا   سلكاذ  ملن  ٪ 15، يف حص شاهد ملياا ن نيلاذ، أو  2004لعام 

 (45)  2008بكص 

ملبيللة يمبللت غللريكس ولللي نىل أذ احلكومللة البللينية اسللتخدمت  اللااة ادلعللاب ادو 

، وال اايلل   ظمللت 2010 ريقيللا اسللتخدمت  للمم العللا   ن، و للرلن جنللوب 2008لعللام 

غلريكس وللي    دبادف سنيص صواتاا اجااجية، ويع 2016وأوملبياد  2014 مم العا  

ادحلللدال الرياضلللية الكللل ف وسلللاا  ملللؤلرة لتحنيلللص صلللواة البللللد وايلللادة مبلللدا يتاا        

 (46)  النياحة الدولية يفعلى التملت و داتاا  و داتاا التنا نييةومكا تاا 

 :الدبلوماسية الرياضية والعالمة الوطنية -س

مسعلللة الدوللللة وعالمتالللا الوطنيلللة   يفتلللملت الرياضلللة  التقليللل  ملللن أهميلللة ال ميكلللن 

تاللدف العالمللة الوطنيللة للدولللة نىل  يللام مسعللة البلللد اجااجيللة ؛ نك 

يب   اذ العالمة الوطنية للدولة بم اا "تطبيلق مفلاهيم وتقنيلات التنيلويق     و  اتاونداا اااوبنا

ويعرف  اذ العالمة الوطنية للدولة على أ الا "عمليلة ميكلن ملن     ، (47)املؤسنيي على البلداذ"

خالما ن مبلاء صلواة البللد ومرا بتالا وتقييمالا وندااتالا بمبلك  اسلتبا ي ملن أجل  سنيلص            

 (48) ماوا الدولي املنيتادف"وتعزيز مسعة البلد بص اد

ولكللن أبراهللا  ،هنللا  عللدة تقللااير تقلليس  يمللة العالمللة الوطنيللة للدولللة 

، و لال   و 

م مللبللد أذ  لوا أملا يلا بكل     الوطنيلة اللر  طلوا تقريلر العالملة       اولت أساميوذ 

ذ مقلابالت  أسلام يف احتالملا املر لز ادول يف التقريلر بنيلبب      أ 2014م العا  لكلرة القلد  

 (49)  ة وجيزة من  وا أملا يا بالكمممد يام العالمة الوطنية للدول أجريت بعد 
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تنيللام التغطيللة اععالميللة للحللدل الرياضللي الضللخم يف التللد ق املنيللتمر للمعلومللات      

، (50)البواة و"العالمة الوطنيلة للبللد"   يف و د يكوذ ما تملت ،وادخباا املرسلة حول الدولة

مللن الللدول تللراهن علللى أذ استضللا ة حللدل اياضللي ضللخم ميكللن أذ   اوهللو مللا جيعلل  عللدد 

 (51)  يكوذ منياا ا سريع ا للتقدير العاملي وتعزيز النيمعة

 الدبلوماسية الرياضية السعودية -

زة امااللللة يف اهتملللت اململكلللة العربيلللة النيلللعودية بالرياضلللة لعقلللود، ولكلللن القفللل      

شلجعت الراليلة    ؛ نك2030الدبلوماسية الرياضية النيعودية تزامنت مل  نطلالق االيلة اململكلة     

ادا ب الرياضي ودعمتت من أج  سقيق ن ااات اياضية على املنيلتوف اللدولي، والوصلول    

  نىل مراتب عاملية متقدمة  تابعة من مسو ولي العاد ادمت  مد بن سلماذ بن عبد العزيز

نضللا ة نىل  ،اعتمللدت الدبلوماسللية الرياضللية النيللعودية علللى دعللم البطللوالت احملليللة   

ودعللم بر للامل ابتعللال ،دعللم الفللرق واملنتخبللات النيللعودية يف ممبللاا تاا القاايللة والدوليللة  

الرياضيص وغتها من اد مبطة ال  تنداس ست الدبلوماسلية الرياضلية، ولكنالا اعتملدت     

وسليلة لتقلديم النيلعودية للعلا  ملن      لتكلوذ  لبطوالت العامليلة  بمبك  اايس على استضا ة ا

مللا يضللمن احلضللوا العللاملي  ، وهللراخللالل اختيللاا تنظلليم بطللوالت عامليللة مللا شللعبية  للبتة 

الم  موهو ما جع  الرياضة تتحول نىل مبدا  ،وتر يز وساا  اععالم العاملية على اململكة

 من مبادا القوة الناعمة للمملكة   

شلعوب   ىلنوسيلة للوصلول  بوصفاا االعتماد على الدبلوماسية الرياضية من خطوات و

وتلل ا استضللا ة   العللا  مللا  امللت بللت النيللعودية مللن تنظلليم للبطللوالت العامليللة علللى أاضللاا    

هلللم البطلللوالت العامليلللة الللل  أ يملللت يف     نحلللدف أ بوصلللفاااململكلللة لبطوللللة  واملللوال ن    

ر يف سللباق النيلليااات وهللو االللي د للاا     خللآا ام ًّللما  مللا  ظمللت اململكللة حللدل     اململكللة

  البحراو 

ولكلن لليس هنلا  وضلو  يف      ،هنا   ا   بت يف الفوا بتنظيم البطلوالت العامليلة  

مللدف اسللتفادة اململكللة مللن تلللن اد مبللطة يف تنيللويق صللواتاا اجااجيللة،  الدبلوماسللية          

العامللة  أحللد أ مبللطة الدبلوماسللية   بوصللفاا الرياضللية جيللب أذ توضلل  يف سلليا اا اد لل      

 لد كاتللت دوذ   اوالتواصل  مل  المبللعوب حتلى ال يبلبس تنظلليم تللن ادحلدال الرياضللية هلد ً       

االستفادة مناا بالمبك  املممول لنق  صواة نجيابية عن البللد، وينلا    لوت أذ احلكوملة     

بعد ملن النجلا  يف التنظليم ملن خلالل اسلالة واضلحة تريلد نيبلاما          أجيب أذ ختط  ملا هو 

(52)  من هرا النجا 
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 : أسئلة الدراسة:خامًسا
ما مدف ا عكام تنظيم اململكة العربية النيلعودية للبطلوالت الرياضلية العامليلة       1

على صواتاا اجااجية لدف البحفيص الرياضيص الدوليص؟ 

مللا البطللوالت الرياضللية اللل   ظمتاللا اململكللة وحظيللت  تابعللة مللن البللحفيص    2

 الرياضيص الدوليص؟

ململكة يف تنظيم البطوالت الك ف من وجاة  ظر املبحولص؟ما مدف  ا  ا  3

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها:سادًسا
وت الدااسة ومناجاا: 

جل  اجلروس بفالم واضلس للظلاهرة  ل        أملن  اعتمدت الدااسة على امللنال الكملى   

اللا اململكللة تالدااسلة، وهللي مللدف ا عكلام البطللوالت الرياضللية العامليلة اللل   ظم   

ااهلللات البلللحفيص  سليللل  ا واتاا اجااجيلللة، واعتملللد الباحللل  عللللى    عللللى صللل 

وجللد  ؛ نكتنيللاالالتاا نالرياضلليص الللدوليص لتحقيللق أهللداف الدااسللة، واعجابللة علل    

  مة لتحقيق أغرال الدااسةءأ ثر املناهل البحثية مال الباح  أذ املنال الوصفي

 
مجتمع الدراسة وعينتها:

الرياضيص الدوليص احلاصلص على عضلوية االسلاد    يتكوذ جمتم  الدااسة من البحفيص

االسلاد اللدولي    وص من الدول ادعضاء يف االساد ؛ بالدولي للبحا ة الرياضية

للرلن اعتملد الباحل  عللى      ؛للبحا ة الرياضية املرجعية للبحفيص الرياضيص حول العلا  

ا بالعينللة التقديريللة، أو عينللة ويمبللاا نلياللا أيض لل ،العينللة القبللدية 

، (53)اجلل اء، وامللدف الللرايس هللو ن تللاس عينللة ميكللن ا  اضللاا رثلللة جملتملل  البحلل          

ومت ااسلاما لالسلادات االعضلاء    وأشرف الباح  على وض  استمااة استقبلاء )اسلتبا ة(،   

 ل  أسل لة    نو د بلا علدد أ لراد العينلة اللرين أجلابوا عل      ( 162يف االساد الدولي وعددها )

دوللة حلول العلا      35ملن اجل اء يف جملال اععلالم الرياضلي ملن        51  مفردة( 51الدااسة )

)أعضاء االساد الدوىل للبحا ة الرياضية( يعدُّ عدد ا  ا ي ا لاجابة عن تنياالالت البحل   

؛ نك خللروذآعبللد  ووسقيللق أهدا للت، وهللو مللا يتممبنللى ملل  عينللة اجلل اء اللل  اسللتخدماا       

، يف يف جملال الرياضلة والدبلوماسلية العاملة     دولي لا  خلبت ا  30على عينة تتكوذ من  اعتمدوا

 ا من أصحاب املبلحة واج اء  رد  27حص اعتمد  و ت على عينة تتكوذ من 
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أداة    البيا ات:

ص لا للتعلرف نىل ا عكلام تنظليم اململكلة      وخب تعلد  ُأاعتمدت الدااسلة عللى اسلتبا ة    

االسلتبا ة   تعلد ُأللبطوالت الرياضية العاملية على صواتاا اجااجيلة، و لد    العربية النيعودية

حنيب اعجراءات العلمية واجطوات املتعااف علياا، م  االسلتعا ة بالدااسلات النيلابقة وملا     

ملد  االلتزام  وضلوت البحل  وأهدا لت وتنيلاالالتت، و لد اعتُ     و ياا من أدوات    البيا ات، 

يلللللل  ا للللللت وباللغللللللة اع ليزيللللللة علللللللى مو لللللل  غوغلللللل  دا       اععلللللل علللللللى االسللللللتبا ة 

   

 

 صدق أداة الدااسة:-د

 من صدق أداة الدااسة من خالل:  ام الباح  بالتم د

 :اانجراءات بناء أداة الدااسة وتطبيق

لتحقيق أهداف الدااسة اتب  الباح  عدد ا ملن اجطلوات واعجلراءات،  ا لت عللى النحلو       

 التالي:

تبميم االستبا ة املتضلمنة ا عكلام تنظليم اململكلة العربيلة النيلعودية للبطلوالت         -1

 تضل ِرالبلحفيص الرياضليص اللدوليص الل  عُ    الرياضية العاملية على صواتاا للدف  

 ؛جملللال اععلللالم والعال لللات الدوليلللة واعحبلللاء يف عللللى لالللللة ملللن املتخببلللص  

  وتنياالالتاا الدااسةبمهداف لالس شاد بآاااام حول اتباما 

 نجراء معامالت صدق االستبا ة  -2

 سديد عينة الدااسة من البحفيص الرياضيص الدوليص  -3

 ام الباحل  بتحويل  االسلتبا ة نىل االسلتبا ة      ؛ نكا ة على عينة الدااسةتواي  االستب -4

 ( استبا ة صاحلة للتحلي  51اعلك و ية، و د سب  الباح  على )

 صدق االتنياق الداخلي:

أ  داجلة ا نيلجاماا واسلتمراايتاا يف نعطلاء داجلة متقاابلة        ؛يع  لبلات أداة الدااسلة  

 ياا، و د طبق الباحل  االسلتبا ة عللى عينلة الدااسلة      عند    مرة يطبق  متنيقةو راءات 

 للام الباحلل   نيللاب معاملل     (؛ نكصللدق االتنيللاق الللداخلي )للتم للد مللن صللد اا البنللااي   

االاتبا ، والبدق اللداخلي دداة الدااسلة، ومعامل  االاتبلا  بلص داجاتالا، باعضلا ة نىل        

   رو باخ للثبات يام معام  ألفا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMTf9F-xr_1nZ4WqiQTa-LO8JebaIsv55iGKmBapvrdV-YQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMTf9F-xr_1nZ4WqiQTa-LO8JebaIsv55iGKmBapvrdV-YQ/viewform?usp=sf_link
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: ملستخدمة في تحليل البياناتاألساليب اإلحصائية ا
العديلد ملن    تخدم قلد اسلتُ   ت؛عل ِملتحقيق أهلداف الدااسلة وسليل  البيا لات الل  جُ     

ادسلللاليب اعحبلللااية املناسلللبة باسلللتخدام بر لللامل احللللزم اعحبلللااية للعللللوم االجتماعيلللة    

 (ا بالرمز )يرمز ما اختباا  وال  

(: وكلن ملعر ة مدف ااتفات نجابلات أ لراد الدااسلة علن     املتوس  احلنيابي ) -

    ة نيب  اوا االستبا  اا   عبااة من عبااات متغتات الدااسة الراينية أو اخنفاض

(: وكللللن ملعر لللة ملللدف ااتفلللات اسلللتجابات    االحنلللراف املعيلللاا  )  -

، مل  العللم   اااسة )متوس  متوسطات العبلااات( أو اخنفاضل  جمتم  الدااسة على أس لة الدا

 بم ت يفيد يف ترتيب عبااات الدااسة حنيب أعلى متوس  حنيابي مواوذ 

": ملعر لة داجلة االاتبلا  بلص     person correlationخدم معامل  االاتبلا  بتسلوذ "    اسُت -

  ي(االتنياق الداخل)عبااات احملوا والداجة الكلية للمحوا 

 لبات أداة الدااسة  ف: الختباا مدCronbach's alphaلفا  رو باخ أم معام  خداسُت -

: ملعر لة داجلة االاتبلا  بلص     "person correlationخدم معامل  االاتبلا  بتسلوذ "    اسُت -

    سؤال من أس لة الدااسة 

": ملعر للة داجللة الفللروق بللص وجاللات  ظللر  test independent "خدم اختبللاا  مللا اسللُت -

 تنقنيم نىل   تص  الدااسة يف املتغتات ال عينة 

": ملعر لة داجلة الفلروق بلص     ANOVA" ادحلاد  خدم اختباا سليل  التبلاين    ما اسُت -

 وجاات  ظر عينة الدااسة يف املتغتات ال  تنقنيم نىل أ ثر من   تص 

 

 : عرض النتائج وتفسريها:  سابًعا
اسللة الل   عاللا الباحل  مللن خللالل أداة     بيا لات الدا حل للعرل وُتيف هلرا ادللزء سلتُ  

غطت أسل لة   ؛ نكمفردة ميثلوذ البحفيص الرياضيص الدوليص 51اا ناالستبا ة ال  أجاب ع

املتمثللة  لدف ا عكلام تنظليم البطلوالت الرياضلية        ااسلة وأهلدا   ااالستبا ة تنيلاالالت الدا 

ال الرياضلية الل   ظمتالا    ىل أ ثر ادحدنالعاملية على صواة اململكة اجااجية، والتعرف 

اململكللة متابعللة مللن البللحفيص الرياضلليص الللدوليص، نضللا ة نىل مللدف  للا  اململكللة يف    

نا   النتلاال اجاصلة بكل   لوا مباشلرة      ُتتنظيم البطوالت ال  أ يمت على أاضاا، وسل 

  وليس يف جزء منيتق 
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عربية السعودية للبطوالت الرياضية العاملية على صورتها انعكاس تنظيم اململكة ال
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 البيا ات الدميوغرا ية واالجتماعية:

**ادنس:

 تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت ادنس( 1دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا ادنس

3874.5 ك ر

1325.5 أ ثى

51100 اجملموت

 

:ادننيية

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت ادننيية2دول ا م )اد

الننيبةالتكرااادننيية

7.8 4بريطا يا

7.8 4يطاليان

5.9 3ماليزيا

5.9 3مبر

5.9 3با نيتاذ

3.9 2مريكاأ

3.9 2بلجيكا

3.9 2ادذاد

3.9 2تايواذ

2 1س الياأ

2 1البحرين

2 1بنغالدي 

2 1ال ااي 
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الننيبةالتكرااادننيية

2 1بوا ينا  اسو

2 1البص

2 1 ولومبيا

2 1موايتا يا

2 1 و ل لهو 

2 1امند

2 1الياباذ

2 1اي ين

2 1 وسو و

2 1الكويت

2 1لبناذ

2 1مالطا

2 1املغرب

2 1بااغوا 

2 1و دااا

2 1 وايا ادنوبية

2 1اليمن

2 1ستال كا

2 1سوينيرا

2 1تو س

2 1اسبا يا

2 1  ص

51100اجملموت
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طبيعة العم : 

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت طبيعة العم 3دول ا م )اد

 ننيبة%ال التكراا طبيعة العم 

 5.9 3 مراس 

35.9فرس

815.7 را

 25.5 13 اايس سرير

 2 1 صحفي مطبوت وااديو وتلفزيو ي سابق ومدير دولي

 3.9 2 منيتق 

 2 1 منياعد فرس

 5.9 3 مقدم

 19.6 10 صحفي مطبوت

 5.9 3 منتل

 2 1 منياعد منتل

 2 1 مراس 

يف اللدوا     لاد  يف  را اياضي متقاعلد وملدير تنفيلر  سلابق     

 اع ليز  املمتاا
1 2 

 2 1 صحفي تلفزيو ي ومعلق

 100 51 اجملموت
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املؤه  العلمي: 

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت املؤه  العلمي4دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا املؤه  العلمي

59.8لا و 

1937.3جامعي

 52.9 27 دااسات عليا

 100 51 اجملموت

 

نوات اج ة يف العم  احلالي: عدد س

( تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت عدد سنوات اج ة5دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا عدد سنوات اج ة

12 أ   من مخس سنوات

47.8 سنوات 9نىل أ   من  5من 

59.8 سنة 14نىل أ   من  10من 

4180.4 سنة  م ثر 15من 

 100 51 اجملموت
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عربية السعودية للبطوالت الرياضية العاملية على صورتها انعكاس تنظيم اململكة ال
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:ما ة اععالم ال  يعملوذوسيل

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب متغت وسيلة اععالم6دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا وسيلة اععالم

2956.9 صحا ة وا ية

00 نكاعة

1631.4 تليفزيوذ

23.9 نعالم جديد

47.8 صحفي منيتق 

 100 51 اجملموت

يف العال ات الدولية: اااهات البحفيص حنو دوا الرياضة

ب نِيللللُح ؛ىل اااهللللات البلللحفيص حنللللو دوا الرياضللللة يف العال لللات الدوليللللة  نللتعلللرف  

التكلللراا، والننيلللب امل ويلللة، واملتوسلللطات احلنيلللابية، واالحنرا لللات املعياايلللة، والرتلللب،     

السلللتجابات أ لللراد الدااسلللة لعبلللااات  لللوا اااهلللات البلللحفيص حنلللو دوا الرياضلللة يف     

وجاءت النتاال  ما يوضحاا اددول التالي: ،وليةالعال ات الد
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 ( 7دول ا م )اد

 ا حنيب متوسطات املوا قةمرتبة تناالي ًّ استجابات أ راد الدااسة لعبااات احملوا

العباااتم

داجة املوا قةالتكراا
ي

اب
ني

حل
  ا

س
تو

امل

ف 
را

حن
ال

ا

 
اا

عي
امل

بة
رت

ال

الننيبة %

ق 
ا 

مو

دة
مب

ب
 

 ق
وا

م

يد
 ا

ل
اا

مع

اا
مع

ل 

دة
مب

ب

1
تعللد الرياضلللة مبلللدا ا  

 من مبادا جاكبية البلد

 40 11 0 0 0
4.78 0.411

%78.4 21.6 0 0 0

2

تنيلللللللام الرياضلللللللة يف  

سنيللص العال للات بللص   

الدول

 37 13 1 0 0

4.71 0.502
%72.5 25.5 2 0 0

4
تنيام الرياضة يف ايادة 

 التوتر بص الدول

 31 15 2 0 0
4.53 0.703

%60.8 35.3 3.9 0 0

3

تنظيم أ  بلد للبطوالت 

العامليللللللللللة يعكللللللللللس 

 ا فتاحاا على العا 

 10 15 8 14 4

3.25 1.24
%19.6 29.4 15.7 27.5 7.8

5

استضللللللا ة ادحللللللدال 

الرياضية لت آلاا سللبية  

 على صواة البلد املنظم

 4 3 13 20 11

2.39 1.1 5
%7.8 5.9 25.5 39.2 21.9

0.47 3.93املتوس  العام

 

يف موا قلة أ لراد الدااسلة حلول      امن خالل النتاال املوضحة أعلال  يتضلس أذ هنلا  تباين ل    

ا حنيلب  تناالي ل  بتت ُا ، و د وا اااهات البحفيص حنو دوا الرياضة يف العال ات الدولية

 التالي:على النحو موا قة أ راد الدااسة علياا 

املرتبلة  يف  (تعلد الرياضلة مبلدا ا ملن مبلادا جاكبيلة البللد       )( وهي 1ت العبااة ا م )جاء

وتفنيللر هللر   ،(4.78ادوىل مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق بمبللدة )   

ة يف ايلادة اداكبيلة وسنيلص    يإميلاذ البلحفيص الرياضليص بلدوا اد مبلطة الرياضل      بالنتيجة 

صواة البلد 
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املرتبلة  يف  (تنيام الرياضلة يف سنيلص العال لات بلص اللدول     )( وهي 2ة ا م )جاءت العباا

 ،(4.71الثا ية من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا ق بمبدة  توس  حنيلابي ) 

يف سنيص العال ات بص الدول  ا بت  ام اسانوتفنير هر  النتيجة بمذ للرياضة 

املرتبلة الثالثلة   يف  (ياضة يف ايادة التوتر بص اللدول تنيام الر) ( وهي4جاءت العبااة ا م )

ويلدل  (،4.53من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا ق بمبلدة  توسل  حنيلابي )   

ا يف ايلادة تلوتر العال لات بلص اللدول بنيلبب شلدة        دوا  ؤد ذ الرياضة ميكن أذ تل أعلى هرا 

املنا نية والمبعبية الكبتة ال  سظى باا 

تنظلليم أ  بلللد للبطللوالت العامليللة يعكللس ا فتاحاللا علللى   )( وهللي 3)ا للم عبللااة جللاءت ال

املرتبة  ب  ادختة من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة  ايد  توسل   يف  (العا 

( 3.25حنيابي )

استضلا ة ادحلدال الرياضلية للت آللاا سللبية عللى صلواة البللد          )( وهلي  5جاءت العبلااة ) 

رتبة ادختة ملن حيل  موا قلة أ لراد الدااسلة عليالا بداجلة معلاال  توسل           امليف  (املنظم

   (2.39حنيابي )

ذ استضا ة ادحلدال الرياضلية للت    أذ معااضة املبحولص للعبااة يعود نىل أويرف الباح  

آلاا سلبية  دودة على صواة البلد املنظم من وجاة  ظر أ راد العينة 

رياضللة يف العال للات الدوليللة بداجللة موا للق و توسلل   جللاءت نجابللات العينللة حنللو دوا ال

علللى أيف  (ا مللن مبللادا جاكبيللة البلللد تعللد الرياضللة مبللدا  )جللاء خيللاا  ؛ نك(3.93حنيللابي )

سنيللص يف ل يف اعطللاا النظللر  مللن أهميللة الرياضللة ِروهللو مللا يتوا للق ملل  مللا ُعلل  ،ال تيللب

اوف توصل    ،  قد  تتمت  بااصواة البلد اجااجية و داتاا على نظااا مواطن اداكبية ال

 (54)  ماا يف ايادة جاكبيتتاسان داة الرياضة يف تعزيز القوة الناعمة للبلد ونىل  وبغماذ

ذ "ادحدال الرياضية الك ف ما تلملت  لبت عللى صلواة البللد      أووجد  وت يف دااستت 

ذ أا ملن  أيض ل وهلو ملا ك لر  ملواا      ، (55) ج "ادليس  ق  يف و ت البطولة ولكناا طويلة 

ذ مللواا  نبلل  (56)  الرياضللة اسللتخدمت منللر العبللوا القدميللة عظاللاا  للوة البلللد وجاكبيتاللا 

 نيللب ادسللاليب يف الو للت احلاضللر للوصللول    أا الدبلوماسللية الرياضللية  عللاد توسلل  يف كلللن  

(57)  ا التوصية للحكومة ادس الية بالتوس  يف استخداماالمبعوب العا  مقدم 

رياضة يف سنيص العال ات الدولية بص الدول يف املرتبلة الثا يلة ملن وجالة     حلول أهمية ال

وسيلة لتخفيل   بوصفاا  الرياضة ما تاايخ طوي   ؛ ظر البحفيص الرياضيص غت منيتغرب

ادمثلللة اجالللدة لللدعم مللن دبلوماسللية الللل بينللا بو للا وال شللن أذ  ،التللوتر وسنيللص العال للات

 بلوماسية واحلواا بص البص وأمريكا  أهمية الرياضة يف نعادة الد



 

 

70 

الدوا   ال  اع  البحفي يتاب  البطوالت الرياضية العاملية:

 تبنِيللُح ؛ىل الللدوا   اللل  اعلل  البللحفي يتللاب  البطللوالت الرياضللية العامليللة    نللتعللرف 

التكلللرااات، والننيلللب امل ويلللة، واملتوسلللطات احلنيلللابية، واالحنرا لللات املعياايلللة، والرتلللب  

جابات أ راد الدااسة لعبااات اللدوا   الل  اعل  البلحفي يتلاب  البطلوالت الرياضلية        الست

وجللاءت النتللاال  مللا    ،العامليللة مللن خللالل وجاللات  ظللر البللحفيص الرياضلليص الللدوليص      

يوضحاا اددول التالي:

 

 قةا حنيب متوسطات املوا( استجابات أ راد الدااسة لعبااات احملوا مرتبة تناالي 8دول )اد

العباااتم
داجة املوا قةالتكراا

  
لللل

لللل
لللل

لللل
س

تو
امل

ي
اب

ني
حل

ا

ف 
را

لللل
لللل

لللل
حنل

ال
ا

 
اا

عي
امل

بة
رت

ال

الننيبة %
ق 

ا 
مو

دة
مب

ب
 

 ق
وا

م

يد
 ا

ل
اا

مع

ل 
اا

مع
دة

مب
ب

  يمة البطولة وأهميتاا      1
 10 24 14 2 1

3.78 0.871
%19.6 47.1 27.5 3.9 2

7
د اللا غالب للا مللا تكللوذ شلليقة     

ورتعة

 12 13 19 6 1
3.57 1.042

%23.5 25.5 37.3 11.8 2

 وختببي ي كم طبيعة عمل5
 10 19 11 9 2

3.51 1.123
%19.6 37.3 21.6 17.6 3.9

4
ذ يف احللدل  والنجوم املمبلاا  

 الرياضي

 5 22 20 1 3
3.49 0.924

%9.8 43.1 39.2 2 5.9

3
  يبللل  الوسلليلة اععالميلللة اللل  

 احلدل من خالما متاحة

 5 21 19 5 1
3.47 0.88 5

%9.8 41.2 37.3 9.8 2

2 
ممباا ة بلد  أو من ميثلاا يف 

 البطولة أو احلدل الرياضي

 9 16 15 7 4 
3.37 1.16 6 

%17.5 31.4 29.4 13.7 7.8 

6 
حللللدال  الرغبللللة يف متابعللللة اد  

الرياضية ادديدة

 6 12 17 13 3 
3.10 1.1 7 

%11.8 23.5 33.3 25.5 5.9 

0.75 3.47املتوس  العام
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من خالل النتلاال املوضلحة أعلال  يتضلس أذ اسلتجابة أ لراد الدااسلة حلول اللدوا   الل            

اعلل  البللحفي يتللاب  البطللوالت الرياضللية العامليللة جللاءت بداجللة موا للق  توسلل  حنيللابي    

 لراد الدااسلة   أ يف موا قلة  اعال  يتضس أذ هنلا  تباين ل  (، ومن خالل النتاال املوضحة أ3.47)

عللللى اللللدوا   الللل  اعللل  البلللحفي يتلللاب  البطلللوالت الرياضلللية العامليلللة ملللن وجالللة  ظلللر    

 التالي:على النحو  ا حنيب موا قة أ راد الدااسة عليااتناالي  تبت ال  ُاواملبحولص، 

 ( وهي1جاءت العبااة ا م ) (يمة البطولة وأهميتاا )  املرتبة ادوىل من حيل  موا قلة   يف

وميكللن تفنيللر هللر    ،(3.78أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق  توسلل  حنيللابي )   

مذ  يمللة البطولللة وأهميتاللا مللن أ ثللر الللدوا   اللل  اعلل  البللحفي يتللاب       بللالنتيجللة 

البطوالت الرياضية العاملية   

 ( وهي7جاءت العبااة ا م ) ( رتعلة د اا غالب ا ما تكوذ شليقة و)  املرتبلة الثا يلة ملن    يف

وميكلن   ،(3.57حي  موا قلة أ لراد الدااسلة عليالا بداجلة موا لق  توسل  حنيلابي )        

ذ دا ل  املتعلة والتمبلويق ملن اللدوا   القويلة الل  اعل  البلحفي          متفنير هر  النتيجلة بل  

الرياضي يتاب  البطوالت الرياضية العاملية 

    ( وهلي  5جاءت العبلااة ا لم )(   عمللي وختببلي   كلم طبيعلة)  املرتبلة الثالثلة ملن    يف

(، وهللو مللا 3.51حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق  توسلل  حنيللابي ) 

ولكلن   ،يع  أذ البحفيص الرياضيص يتابعوذ البطلوالت  كلم ختببلام وعمللام    

ا لللديام المبللغ  واحلللب ملتابعللة البطللوالت الرياضللية املمتعللة وامامللة حتللى لللو          أيض لل

يكو وا مكلفص بتغطيتاا من جااتام اععالمية 

    ( وهللي 4جللاءت العبللااة ا للم )(  ذ يف احلللدل الرياضللي والنجللوم املمبللاا)  املرتبللة يف

 لق  توسل    الرابعة من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا قلة تمبلت نىل موا  

( 3.49حنيابي )

  ( وهي 3جاءت العبااة ا م )(الوسيلة اععالمية ال  يب  احلدل من خالما متاحة)  يف

املرتبة اجامنية من حي  موا قة أ راد الدااسة عليالا بداجلة موا قلة تمبلت نىل موا لق      

( 3.47 توس  حنيابي )

    ( وهللي 2جللاءت العبللااة ا للم )(   البطولللة أو احلللدل  ممبللاا ة بلللد  أو مللن ميثلللاا يف 

املرتبللة  بلل  ادخللتة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة بداجللة  ايللد          يف  (الرياضللي

(  3.37 توس  حنيابي )

  ( وهي 6جاءت العبااة ا م )(   الرغبة يف متابعة ادحلدال الرياضلية ادديلدة)  املرتبلة  يف

(، 3.10ادخللتة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة بداجللة  ايللد  توسلل  حنيللابي )       
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مللن  دُّالرغبللة يف متابعللة ادحللدال الرياضللية ادديللدة ال تعلل    بللمذ وتفنيللر هللر  النتيجللة   

اع  البحفي الرياضي يتاب  البطوالت الرياضية العاملية  ال الدوا   القوية 

 ؛ نك ا ت احمللر  ادول د لراد العينلة ملتابعلة البطلوالت الدوليلة       تاا يمة البطولة وأهمي

م العا  لكرة القدم وادوملبياد وغتها من البطوالت أو ما مف مث   ذ البطوالت الك ن

تمبللك   مللة الدبلوماسللية الرياضللية وأ ثرهللا تغطيللة     ينيللمى 

 نعالمية   

بل    ،عللى القااملة ملنيلتوف التنلا س العلالي  قل       أ  يضعوا تلن البطلوالت يف   املبحولوذ

ن ادا لب البلحفي،  ملا مييلز البطلوالت الكل ف       بنيبب معر تام بقيمة تللن البطلوالت مل   

د اا كات  يمة نخباايلة عاليلة أو ملا يوصل       ؛انعالمي غطى على  طاق واس عن غتها أ اا ُت

،  البحفيوذ عر وا باج ة الطويلة يف جملال البلحا ة الرياضلية     اا مب

 المي عن البطوالت ادخرف  أذ ادحدال الرياضية الك ف ختتل  تغطيتاا وامخاا اعع

منالا دااسلة    ،ت عدة دااسات  ما  ا مبنا يف جزء الدااسات النيابقةيلنوهو ما تطر ت 

 وت ال   ا مبت بمبلك  عميلق  يملة البطلوالت الكل ف و لداتاا عللى تغليت صلواة البللد           

 أذ ادحلدال الرياضلية الكل ف    وآخروذ، وير ر هينيلوب (58)ولفت ا تبا  اععالم الدولي 

تنيتقطب وساا  اععالم العاملية وتضمن تغطيلة نعالميلة مكثفلة اعل  البللد امللنظم يبلبس        

(59)     أ ظاا العا 

م العا  لكرة القدم أو ادوملبيلاد سليكوذ  قطلة سلول يف صلواة اململكلة       متنظيم  

 لعلا ،  اىلنوسليلة هاملة يف الوصلول    تبقلى  البطوالت الكل ف  ، دذ  اجااجية نكا ما حدل

وهللو مللا جيعلل   واململكللة اليللوم يللر بعمليللة نعللادة تقللديم صللواتاا للعللا   

ا لبلواتاا احلديثللة الل  سلاول تقللدمياا للعلا ، وهلو مللا      ا  لبت  البطلوالت الكل ف داعم لل  

و لدمت البللد بمبلك  جديلد      2010م العلا   محدل مل  جنلوب ن ريقيلا عنلدما  ظملت  ل      

 ا عن صواتاا النمطية   بعيد 

لبواة النيللبية الل  عفلا    ا تبدل ت "يف حالة جنوب ن ريقيا، اسُتأر ر  وت يف دااستت ي

بلواة أ ثلر أصلالة ووا عيلة ا عكنيلت بمبلك  واضلس عللى تنا نيلية جنلوب           بعلياا اللزمن  

 (60) من أهماا النيياحة واالستثمااات ادجنبية" ،ن ريقيا يف عدة جماالت

؛ هلم دوا ل  متابعلة البلحفيص للبطلوالت     أأحد بوصفت جاء التمبويق واعلااة للبطولة 

 وخالمللاشللعبية اللعبللة ومحللام ادمللاهت معاللا وادحللدال اللل  سللدل  بلل  املباايللات   نك نذ

 الرياضلة   ؛ما أللر  لبت يف ايلادة متابعتالا ملن البلحفيص و لرلن ملن ادملاهت          هاوبعد

     عن املل ة وت من ال  يت واملتعة ال  اع  املتابعة مثتة وبعيد
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بوصلفاا  يف دااستت وجد أذ  رة القدم ميكلن اسلتثمااها   ( 2018) اد الداسو ي 

ماا بنيلبب المبلغ    اوأوصى بالتوس  يف اسلتخد  ،أحد أ مبطة الدبلوماسية المبعبية النيعودية

 الكبت بتلن اللعبة من المبعب النيعود  

 كلللم طبيعلللة عمللللام يف جملللال  )لبلللحفيص دا للل  ا عنلللدوحللل  يف املرتبلللة الثالثلللة 

تو علت أذ يكلوذ هلرا اللدا   احمللر        ؛  قلد ة للي  ل وهي  تيجلة مفاج  (،لبحا ة الرياضيةا

يعل  أذ  يملة    وهلرا الرايس ملتابعتام للبطوالت العاملية، ولكنام وضعو  يف املرتبة الثالثلة،  

و رلن املتعة واعللااة سلر  البلحفيص أ ثلر ملن عمللام،        تااالبطوالت الرياضية وأهمي

وحلبام للرياضلة واسلتمتاعام باد مبلطة الرياضلية ومتابعتالا الدااملة        وهرا يعكلس شلغفام   

 ج  عملام  أحتى لو   يكو وا مكلفص  تابعتاا من 

، وهلو دا ل    (ذ يف احللدل الرياضلي  والنجوم املمباا )يف املرتبة الرابعة حلت عبااة 

نجلوميتام  يف غاية ادهمية لدف البحفيص الرين يبحثلوذ علن  لوم اللعبلة اللرين يضليفوذ ب      

وجيد البحفيوذ يف متابعة سر لاتام ملادة    ،وجيلبوذ ا تبا  وساا  اععالم ،اعلااة واملتعة

نعالميلللة تنيلللتحق النمبلللر،  لللالبطوالت تنيلللتمد أهميتالللا وتمبلللويقاا و يمتالللا اعخباايلللة ملللن  

 ممباا ة  وم اللعبة وأ ض  الفرق واملنتخبات  ياا  

 

بواة اعجيابية للدول:ال يفاد مبطة الرياضية اد ثر تملت ا 

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب  وت اد مبطة9دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا النمبا 

4428  استضا ة البلد لبطوالت اياضية عاملية

3522 وجود  وم اياضيص مم حضوا عاملي

3221 سقيق البلد ع اا اياضي عاملي أو  اا 

 12 18متابعة خااجية وجود منيابقات  لية  وية سقق

117 اعاية شر ات من البلد للبطوالت واد دية العاملية                      

106 حبول  نوات تابعة للبلد على حقوق ب  بطوالت عاملية               

64 يلن شخبيات من البلد د دية عاملية                                
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البللواة اعجيابيللة للبلللد  يف( اد مبللطة الرياضللية اد ثللر تللملت ا 9)يللبص ادللدول ا للم 

%( ملن املبحلولص يؤمنلوذ أذ اد مبلطة الرياضلية      28تلبص أذ )   قدلدف البحفيص الدوليص، 

البواة اعجيابية للبلد تتمث  يف استضا ة البلد لبطلوالت عامليلة يف املرتبلة     يفاد ثر تملت ا 

ذ تنظليم البطلوالت الرياضلية    أت غلريكس وللي ملن    يل لن  ما توصل   وهو ما يتوا ق م ،ادوىل

ذ البلص اسلتخدمت   أويضليفاذ    (61) وسيلة مؤلرة و عاللة يف سنيلص صلواة البللد اجااجيلة     

ا ملن اللدول   مل لتحنيص صواتاا، و رلن  عللت جنلوب ن ريقيلا وغته    2008أوملبياد بكص 

 لك ف  البطوالت العاملية ا ةال  تنيعى بك  محام الستضا 

 يفا على النمبا  اد ثر تلملت   ا زتوهرا يع  أذ الدبلوماسية الرياضية النيعودية 

ذ الدبلوماسلية الرياضلية للمملكلة ا لزت بمبلك        لإ ا صواة البلد،  كملا  ا مبلنا سلابقً   

مللا عوهللو خيللاا أيللد  أ للراد العينللة، وهللو مللا خيتللل    ،االليس علللى تنظلليم البطللوالت العامليللة

أهم مبلادا الدبلوماسلية    الرياضيصو أ الالعبصروذ الرين وجدوا أذ ت عبد  وآخيلنتوص  

 الللم أ ثلللر أهميلللة ملللن استضلللا ة ادحلللدال العامليلللة والقاايلللة الكللل ف أو      أو ،الرياضلللية

 (62)  اااملمباا ة  ي

يف حص جلاء وجلود اياضليص ملم حضلوا علاملي يف املرتبلة الثا يلة بننيلبة موا قلة بلغلت            

   تتوس   يت اململكة بمبك   بت اغم أهميتت%( وهو النمبا  الر   22)

البللواة  يفجللاء يف املرتبللة الثالثللة مللن بللص اد مبللطة الرياضللية اد ثللر تللملت ا  يف حللص

%(، يليلت  21اعجيابية للبلد سقيق البلد ع اا اياضي عاملي أو  لاا  بننيلبة موا قلة بلغلت )    

جلاءت اعايلة   و%(، 12وا قة بلغت )وجود منيابقات  لية  وية سقق متابعة خااجية بننيبة م

%(، للم جللاء حبللول  7شلر ات مللن البلللد للبطلوالت واد ديللة العامليللة بننيلبة موا قللة بلغللت )   

 نوات تابعة للبلد على حقوق ب  بطوالت عاملية يف املرتبلة  بل  ادخلتة بننيلبة موا قلة بلغلت       

ياضية اد ثر تلملت ا  %(، وأخت ا جاءت يلن شخبيات من البلد د دية عاملية أ مبطة الر6)

 %(  4البواة اعجيابية للبلد بننيبة موا قة بلغت ) يف

 لل  أوهللو مللا يللبص أذ احلبللول علللى حقللوق النقلل  التلفزيللو ي للبطللوالت العامليللة مللن      

صللواة البلللد اجااجيللة، تمبللاا اا وبننيللبة منخفضللة يلللن شخبلليات     يفا اد مبللطة تللملت 

ا، و لرلن  ى حقلوق النقل  التلفزيلو ي عاليلة جلد ًّ      تكلفة احلبلول علل   ؛ لية د دية عاملية

ولكن مردودها على مسعة البللد منخفضلة وال تقلااذ بتنظليم      ،تكلفة يلن اد دية العاملية

وال حتلى بتحقيلق ن لااات     ، ملم حضلوا علاملي   صوال بوجود  وم اياضي ،البطوالت العاملية

 اياضية على املنيتوف القاا  والدولي  
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 بحفيص الدوليص للبطوالت الرياضية ال  أ يمت يف اململكة:داجة متابعة ال

ىل داجللة متابعللة البللحفيص الللدوليص للبطللوالت الرياضللية اللل  أ يمللت يف  نللتعللرف   

املتوسلطات احلنيلابية، واالحنرا لات املعياايلة، والرتلب السلتجابات أ لراد         ؛ ُحنِيبتاململكة

للبطوالت الرياضية ال  أ يملت يف اململكلة   الدااسة حول داجة متابعة البحفيص الدوليص 

 من وجاة  طر املبحولص، واددول التالي يبص كلن:

 

( استجابات أ راد الدااسة على عبااات احملوا حنيب متوسطات املوا قة10دول )اد

الننيبة 

٪
أحيا  ا داام ا

  

أتاب 

املتوسلل  

احلنيابي

االحنراف 

املعياا 
الرتبة

 سبا ي مم النيوبر اع4
 26 18 7

2.37 0.721
٪51 35.3 13.7

 مباااة ال ااي  واداجنتص لكرة القدم5
 21 25 5

2.32 0.642
٪41.2 49 9.8

  مم النيوبر اعيطالي3
 23 21 7

2.32 0.703
٪45.1 41.2 13.7

 االي د اا6
 13 27 11

2.04 0.694
٪25.5 52.9 21.6

بطولة العا  للمال مة2
 15 23 13

2.040.745
٪29.4 45.1 25.5

سباق  واميوال أف1
 3 30 18

1.710.576
٪5.9 58.8 35.3

7
جات الللللللللدا (2020)طلللللللواف النيلللللللعودية 

اموااية

 8 18 25
1.670.737

٪15.7 35.3 49

بطولة  مم النيعودية للخيول8
 9 16 26

1.670.768
٪17.6 31.4 51

 2.01املتوس  العام للمحوا=

0.45االحنراف املعياا  للمحوا= 
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من خالل النتاال املوضحة أعال  يتضس أذ استجابة أ لراد الدااسلة حلول داجلة متابعلة      

البلحفيص اللدوليص للبطلوالت الرياضلية اللل  أ يملت يف اململكلة جلاءت بداجلة أحيا  للا يف         

يف موا قة أ راد الدااسلة   ايتضس أذ هنا  تباين و(، 2.01اتاا الكلية  توس  حنيابي )صو

على داجة متابعة البحفيص الدوليص للبطوالت الرياضية ال  أ يمت يف اململكة من وجالة  

 التالي:على النحو ا حنيب موا قة أ راد الدااسة علياا تناالي ًّت بت  ظر املبحولص ال  ُا

o املرتبللة ادوىل مللن يف  ( للمم النيللوبر اعسللبا ي ) ( وهللي4ولللة ا للم )جللاءت البط

حيلل  متابعللة البللحفيص الللدوليص مللا بداجللة موا قللة تمبللت نىل داام للا  توسلل  حنيللابي          

مذ  مم النيوبر اعسبا ي من أ ثر البطلوالت الل    بوميكن تفنير هر  النتيجة  ،(2.37)

البطللوالت الرياضللية اللل  أ يمللت يف  ال للت متابعللة  للبتة مللن البللحفيص الللدوليص مللن بللص

اململكة   

o ( وهي 5جاءت البطولة ا م )(مباااة ال ااي  واداجنتص لكرة القدم)  املرتبلة  يف

الثا يللة مللن حيلل  متابعللة البللحفيص الللدوليص مللا بداجللة موا قللة تمبللت نىل داام للا  توسلل     

( 2.32حنيابي )

o ( وهللي 3جللاءت البطولللة ا للم )(لي للمم النيللوبر اعيطللا)  املرتبللة الثالثللة مللن يف

حيلل  متابعللة البللحفيص الللدوليص مللا بداجللة موا قللة تمبللت نىل داام للا  توسلل  حنيللابي          

(2.32 )

o   ( وهلي  6جاءت البطوللة ا لم )(  االلي د لاا)  املرتبلة الرابعلة ملن حيل  متابعلة      يف

( 2.04البحفيص الدوليص ما بداجة موا قة تمبت نىل أحيا  ا  توس  حنيابي )

o املرتبلة اجامنيلة ملن    يف  (بطولة العلا  للمال ملة  )( وهي 2البطولة ا م ) جاءت

حيلل  متابعللة البللحفيص الللدوليص مللا بداجللة موا قللة تمبللت نىل أحيا  للا  توسلل  حنيللابي        

(2.04 )

o ( وهي 1جاءت البطولة ا م )( سباق  واميلوال أ)   املرتبلة النيادسلة ملن حيل      يف

( 1.71موا قة تمبت نىل أحيا  ا  توس  حنيابي )متابعة البحفيص الدوليص ما بداجة 

o  ( وهللي 7جللاءت البطولللة ا للم )(  جات امواايللةاللللدا 2020طللواف النيللعودية)  يف

املرتبة  ب  ادختة من حي  متابعة البحفيص الدوليص ملا بداجلة موا قلة تمبلت نىل أحيا  لا      

( 1.67 توس  حنيابي )

o ( وهي 8جاءت البطولة ا م )(لنيعودية للخيولبطولة  مم ا)  املرتبة ادخلتة  يف

من حي  متابعة البلحفيص اللدوليص ملا بداجلة موا قلة تمبلت نىل أحيا  لا  توسل  حنيلابي          

(1.67) 
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املتابعلة الل    سيطرة  رة القدم على البطوالت اد ثر متابعة من أ راد العينة يعكلس  

 35وا ملن  ال لراد العينلة جلا    رة القدم على منيتوف العا ،  عللى اللرغم ملن أذ أ    سظى باا

ذ  للرة القللدم بقيللت   أنال وبتخببللات فتلفللة يف البللحا ة الرياضللية   دولللة حللول العللا    

 همعنداد ثر متابعة 

ينا    وت يف دااستت "أذ المبغ  العاملي املمب   املرتب  بالرياضة هو نحدف النيمات 

للل  تتمتلل  بمبللعبية ال ، خاصللة عنللدما يتعلللق ادمللر بكللرة القللدم ا ياملميللزة للحللدل الرياضلل

 (63)  تنا نياا علياا أ  اياضة أخرف"

احملوا النيلابق اللر    بل حبول النيوبر اعسبا ي عللى  نيلبة املتابعلة ادعللى ميكلن ابطلت       

 ،يف املر لز ادول  تااجاءت  يمة البطولة وأهمي ؛ نكحدد دوا   متابعة البحفيص للبطوالت

للللم دا للل  عمللللام صلللحفيص و يملللة النجلللوم      ،وحللللت اعللللااة والتمبلللويق يف املرتبلللة الثا يلللة   

املمبلللاا ص يف البطوللللة،  النيلللوبر اعسلللبا ي تلللو رت  يلللت اللللدوا   اد ثلللر  لللوة دلللرب     

  البحفيص الرياضيص ملتابعتاا

 دب أذ تؤخللر يف احلنيللباذ عنلل ملتابعللة البطللوالت جيلل  املبحولللوذالللدوا   اللل  حللددها  نذ 

و رلن التمبويق واعللااة، نضلا ة    ،لبطولةل ومدف تو ر  يمة وأهمية ،اختياا تنظيم بطولة

 اعدم ممباا ة  وم الب  ادول يف أ  بطولة جيعلاا تفقلد جلزء    نىل النجوم املمباا ص، 

   يلااتاا وامخاا اععالمنمن 

ا يعكلس شلعبية  لرة القلدم،     حلول مباااة اداجنتص وال اايل  يف املر لز الثلا ي أيض ل    

عللدد  ىلننضللا ة  ،ت العللا  سللاعد يف ايللادة املتابعللة منتخبللا اعللرقولقللاء بللص منتخللبص مللن  

    النجوم الكبت الر  حضر من ادا بص

بنيبب  يمة البطولة وأهميتاا،  املبحولصا حظي االي د اا بننيبة متابعة جيدة من أيض 

النييااات وهلو ملا سلاعد عللى تغطيتالا      سباق  رالي د اا من البطوالت الك ف يف جمال 

  تا بمبك   بنعالمي 

وجاءت مباااة املال مة على بطولة العلا  بننيلبة متابعلة مقاابلة لراللي د لاا،  مبلاااة        

وسظلى بتغطيللة   ،ملن البطللوالت اماملة عللى منيلتوف العلا       دُّاللواذ الثقيل  يف املال ملة تعل    

  نعالمية  بتة

اللا تالل   ظم العامليلة  ول البطلوالت  أملن   دُّوتعل  ،ا حظيلت  تابعلة جيلدة    لواميال أ  أيض ل  

اململكة خالل النينوات القليلة املاضلية، و لاذ النجلا  اللر  حققتلت يف  نيلختاا ادوىل يف       

 للواميال أ   للدمت   الداعيللة  رصللة عظاللاا  للداة اململكللة علللى تنظلليم البطللوالت العامليللة   
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وأظالللرت اعمكا لللات  ،وجالللة جديلللدة الستضلللا ة ادحلللدال الرياضلللية بوصلللفاا اململكلللة 

  تلكاا اململكةالتنظيمية اماالة ال  ي

حتى البطوالت ال  جاءت يف أسف  سلم ال تيب من حيل  املتابعلة  لاذ ملا دوا  لبت      

 نيللباق النيللعودية للخيلل  أشللاد بللت بعلل    ،طللة الرياضللة العامليللةييف وضلل  اململكللة علللى خر

 تاتم بنيبا ات اجيول    ا من الدول ال أ راد العينة خبوص 

ا البطلوالت  استضلا ة الرياضلات املختلفلة خبوص ل     لتوس  أ ثر يف اىلناململكة  اجة 

خلروذ  آعبلد  و  تالننيااية  ما ك ر عدد من أ راد العينة، هرا الطر  يتوا ق م  ما طرح

للدبلوماسللية  امللواد بوصللفاا أهميللة تمبللجي  تنظلليم البطللوالت الننيللااية     ىلنالللرين أشللااوا  

 الرياضية بنيبب البواة النمطية للمرأة يف المبرق ادوس    

 

ملعو ات ال  ين  البحفيص الدوليص من متابعة البطوالت الرياضية املقامة يف اململكة: ا

 ( تواي  جمتم  الدااسة حنيب املعو ات11دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا املعو ات

2636عدم العلم بوجود تلن اد مبطة وادحدال الرياضية

 31 23 صعوبة متابعة تلن ادحدال ع  وساا  اععالم

1419 لة أهميتاا من الناحية اعخبااية                  

 14 10 النام يف بلد  غت ماتمص بتلن ادحدال

 

بالننيلللبة للمعو لللات التلللى واجالللت البلللحفي و لللللت ملللن متابعتلللت للبطلللوالت املقاملللة يف    

اا عند تنظيم اململكة،  اى احد التنياالالت التى ساول الدااسة االجابة عناا حملاولة تال ي

 أحدال اياضية   ف  ى املنيتقب  

من متابعة البطوالت الرياضية املقاملة   املبحولصيوضس اددول أعال  املعو ات ال  ين  

ذ املعو لات تتمثل  يف علدم العللم     أ%( من ن الي عينلة الدااسلة   36ك ر )  قديف اململكة، 

 أذ%( مللن عينللة الدااسللة   31) يف حللص يعتقللد بوجللود تلللن اد مبللطة وادحللدال الرياضللية،     

ذ أ( %19املعو للات تتمثلل  يف صللعوبة متابعللة تلللن ادحللدال علل  وسللاا  اععللالم، وك للر )        
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جاء معوق عدم اهتملام  واملعو ات تتمث  يف  لة أهمية بع  البطوالت من الناحية اعخبااية، 

 %( 14النام يف بلد  بتلن ادحدال يف املرتبة ادختة بننيبة موا قة بلغت )

% من ا راد العينة بوجود  مباطات واحلدال اياضلية ا يملت يف اململكلة هلو      36عدم علم 

امللر ملل ا لكللوذ البللحفيص الرياضلليص متخببلليص يف اياضللات معينللة وللليس يف  لل         

 -صلحفى متخبلص  لى  لرة النيللة      -الرياضات ) صحفى متخبلص  لى  لرة القلدم    

رلن  لد تقتبلر متبلاعتام    صحفى متخبص  ى سباق النييااات وغتها من الرياضات(، لل 

لرياضللة دوذ غتهللا، واململكللة  ظمللت ا مبللطة متعللدد يف حقللول اياضللية فتلفللة   مللا اذ   

عدد من البطوالت ال  ا يملت يف اململكلة   تكلن منقوللة يف علدد ملن اللدول و  يكلن         

باملقللدوا متابعتاللا مللن  بلل  البللحفيص  باالضللا ة لعللدم التنيللويق لتلللن البطللوالت بالمبللك     

ب وهو احلدف املمخلر عللى واااة الرياضلة الل   حلت يف التنظليم ولكنالا   تنيلوق          املطلو

تلن البطوالت بالمبك  املطلوب ما جع  نحدف توصيات هر  الدااسة تر لز عللى موضلوت    

تنيللللويق تلللللن البطللللوالت والتوسلللل  يف اعطللللاء اععللللالم الللللدولي حقللللوق النقلللل  التلفزيللللو ي  

 وااللك و ي و ملخبات الفعاليات 

ات أ للراد العينللة تمبللت نىل أذ التغطيللة اععالميللة لللبع  ادحللدال الرياضللية اللل    إجابلل 

ذ ألداجللة  ؛للفلت اال تبلا  لتلللن ادحلدال    يأ يملت يف اململكلة   تكللن مكثفلة  لا يكفلل    

% مللن أ لللراد العينلللة   يعلملللوا بإ املللة بعلل  البطلللوالت الللل  أ يملللت يف اململكلللة وهلللم   36

صلعوبة متابعلة ادحلدال الرياضلية الل  أ يملت        % ك روا31صحفيوذ اياضيوذ، و رلن 

% ملن العينلة يلروذ أذ العلااق اد ل  اللر  مينل         67أ  أذ  ؛يف اململكة ع  وسلاا  اععلالم  

متابعة البطوالت ال  تقام يف اململكة يتعلق باععالم والتغطيلة اععالميلة، وهلو علااق يقلل       

 نمبللر ادخبللاا  ؛علللى صللواة البلللد او للرلن مردودهلل ،املللالي هللامللن  يمللة البطولللة ومردود

بمبك  منيتمر ونعطاء ادا ب اععالمي االهتمام الكايف ينيلاعد عللى حبلول البطلوالت     

 ىلنبل  الوصلول    ، تنظيم البطوالت  د كاتت لليس هلدً ا  ، على التغطية اععالمية املكثفة 

  ةوساا  اععالم التقليدية وادديد ىلنوهرا الوصول  اجة  ،لعا  هو امدفا

 ،يؤ للد  للوت يف دااسللتت علللى الللدوا احلاسللم لاعللالم يف  للا  البطللوالت الرياضللية        

 قل    ىلنبل  تتخطلا     ،ويضي  أذ الدوللة املنظملة جيلب أال تر لز  قل  عللى  لا  التنظليم        

ذ حيرصللوا علللى  أأذ املللنظمص جيللب  نىل هللرا النجللا  للعللا  علل  وسللاا  اععللالم، ويمبللت     

تام عللى أداء عمللام وتنيلاي  نجلراء احللوااات وتزويلدهم       وساا  اععالم ومنياعد استضا ة

وممبلاهت   يلياا، وشدد  وت عللى دوا وسلاا  التواصل  االجتملاع    نباملعلومات ال  حيتاجوذ 

 نيبب تملتهم املتزايد باحتوااام  ىلنالنيوشيال ميديا وحاجة املنظمص 
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ات الل  تعل  عللن   ذ تتوسل  يف صلناعة ادخبللاا والبلوا والفيلديوه    أادالة املنظملة جيلب    

ادحلللدال اليوميلللة يف البطلللوالت وتنيلللا  تنا للللاا بلللص البلللحفيص وعللل  وسلللاا  التواصللل       

 ا  بت  انعالمي  اج  خلق حرا  ينيام يف نعطاء البطولة امًخأمن  ؛االجتماعي

 

صواتاا اجااجية:  يفمدف تملت تنظيم اململكة للبطوالت العاملية 

الدااسة حنيب البواة ال  خرجت باا( تواي  جمتم  12دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا البواة ال  خرجت باا

1631.4 انجيابية جد 

2651 نجيابية

713.7  ايدة

23.9 سلبية

 0 0 اسلبية جد ًّ

 100 51 اجملموت

هرا اددول يعرل  تيجة  يام االاا  بالننيبة للمبحولص عن طريق االسلتبا ة التلى مت   

 علياا بعد اال تااء من الفاعليات  االجابة

( توايللل  جمتمللل  الدااسلللة حنيلللب ملللدف تلللملت تنظللليم اململكلللة  12يلللبص ادلللدول ا لللم )

 :%( من ن لالي عينلة الدااسلة  لالوا    51اتضس أذ )وصواتاا اجااجية،  يفللبطوالت العاملية 

ململكلللة نذ أللللر تنظللليم ا :%( ملللن ن لللالي عينلللة الدااسلللة  لللالوا 31.4نذ ألرهلللا نجيلللابي، و)

%( ملن ن لالي   13.7)للل   لاذ ا، يف حلص  صواتاا اجااجية نجيابية جلد   يفللبطوالت العاملية 

 :%( من ن الي عينة الدااسلة  لالوا  3.9عينة الدااسة وجاات  ظر  ايدة، وأخت ا تبص أذ )

  يلر ر  و ا،نذ ألر تنظيم اململكة للبطلوالت العامليلة عللى صلواتاا اجااجيلة  لاذ سللبي        

 ا ا جد ذ ألرها  اذ سلبي أ من أ راد العينة  ٌّأ

سلللؤال البحللل  اللللرايس اللللر  ير لللز عللللى ملللدف ا عكلللام    نهلللرا احمللللوا جييلللب عللل 

الدبلوماسية الرياضية على البواة اجااجية للمملكة،  املدف ملن الدااسلة معر لة ملدف      

الرياضلليص صللواة اململكللة اجااجيللة لللدف البللحفيص  يفتللملت تنظلليم البطللوالت الرياضللية 



 

 81 

عربية السعودية للبطوالت الرياضية العاملية على صورتها انعكاس تنظيم اململكة ال
 لدى الصحفيني الرياضيني الدولينياخلارجية 

 

ااء عينلللة الدااسلللة، آ الللا أللللرت بمبلللك  نجيلللابي بنلللاء  عللللى  ماللللدوليص، وجلللاءت اعجابلللة ب

،  للالبطوالت الرياضللية اللل   ظمتاللا اململكللة  حللت يف  قلل  صللواة نجيابيللة عللن النيللعودية 

ما جع   ب  أ لراد العينلة يعل وذ علن النظلرة اعجيابيلة الل  خرجلوا بالا ملن تنظليم             وهرا

 البطوالت   اململكة لتلن 

صلواة اململكلة بمبلك      يف% ملن العينلة علن أذ تنظليم تللن البطلوالت أللر        31 ما ع  

% عل وا علن التلملت اعجيلابي لتنظليم اململكلة للبطلوالت        80أ  أذ أ ثلر ملن    ؛انجيابي جد 

وهللي  نيللبة مرتفعللة وتعكللس القيمللة الكللبتة للبطللوالت       ،صللواتاا اجااجيللة يف العامليللة 

     البواةالرياضية يف سنيص

تعكلس ا فتلا  اململكلة    لكي  اململكة ير  رحلة نعادة تمبكي  لبواتاا اجااجية 

على العا ، واالسلتثماا يف الدبلوماسلية الرياضلية لتحنيلص البلواة  لاذ مو ًقلا، وهلو ملا          

صواتاا  يفم العا  مت  وت يف دااستت عن ألر تنظيم جنوب ن ريقيا لكيلنيوا ق ما توص  

أشاا نىل أذ ادحدال الرياضية تنيام يف خللق صلواة نجيابيلة علن البللد امللنظم،        ؛ نكالوطنية

سلام يف اسلتبدال   أم العلا  لكلرة القلدم  لد     مو د وجد  وت أذ تنظيم جنوب ن ريقيا لك

 (64)  م العا مبواة البلد النيلبية  ب   صواة نجيابية ب

الدبلوماسللية الرياضللية   يف اعطللاا النظللر  عللن  مللا مت  قاشللتوهللر  النتيجللة تتوا للق ملل   

استضللا ة البطللوالت الرياضللية   ، ومللدف تعزيللز  صللواة البلللد اجااجيللة   يفوألرهللا الكللبت  

  تحنين صواتت اجااجيةت رلنجاكبيتت وب وايادةالناعمة للبلد املنيتضي   للقوةالك ف 
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التالية:اغبة البحفيص الدولي يف ادوا ب  يفلت تنظيم اململكة للبطوالت العاملية ممدف ت

 

 ا حنيب متوسطات املوا قةمرتبة تناالي  ( استجابات أ راد الدااسة لعبااات احملوا13دول ا م )اد

العبااات م

داجة املوا قةالتكراا

ي
اب

ني
حل

 ا
 

س
تو

امل

 
اا

عي
امل

ف 
را

حن
ال

ا

بة
رت

ال

الننيبة %

دة
مب

 ب
 ق

وا
م

 

 ق
وا

م

يد
 ا

ل
اا

مع

دة
مب

 ب
ل

اا
مع

 ايااة اململكة5

 27 17 6 1 0

4.37 0.771

%52.9 33.3 11.8 2 0

3
ىل الثقا للة نلتعللرف يف الللد  اغبللة 

 النيعودية

 22 24 5 0 0

4.33 0.652
%43.1 47.1 9.8 0 0

1
لرغبللة يف معر للة املزيللد عللن  الللد  

 الرياضة النيعودية

 21 24 5 1 0
4.27 0.723

%41.2 47.1 9.8 2 0

4
 شللخاص مللن أملل  خلللق صللدا ات  

 اململكة

 25 15 9 2 0

4.24 0.884
%49 29.4 17.6 3.9 0

2
لللد  اهتمللام بادخبللاا والتغطيللات   

عالمية ال  ختص اململكةاع

 14 26 10 1 0

4.04 0.74 5

%27.5 51 19.6 2 0

0.85 4.25املتوس  العام

الدااسة عن مدف تلملت تنظليم اململكلة    من خالل النتاال أعال  يتضس أذ استجابة أ راد 

اغبللة البللحفيص الللدوليص يف القيللام بنمبللاطات معينللة تزيللد ااتبللاطام   يف للبطللوالت العامليللة 

(، وهللي داجللة  4.25باململكللة جللاءت بداجللة تمبللت نىل موا للق بمبللدة و توسلل  حنيللابي )      

% ملن أ لراد   80أذ   تيجتلت ا وتتوا ق م   تاال النيؤال اللر  سلبقت واللر   ا لت     مرتفعة جد 

 ؛لنيلللعودية بمبلللك  نجيلللابي ملللن خلللالل تنظيمالللا للبطلللوالت الرياضلللية  اىلنالعينلللة ينظلللروذ 

 النظرة اعجيابية للدولة هي ما يمبج  النام على ايااتاا ويمبجعام عللى معر لة املزيلد علن     
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ت بيفللا ص مللن أذ  يلللنلقا تاللا وخلللق صللدا ات ملل  أ للراد المبللعب، وهللو مللا يؤيللد مللا توصلل       

الرياضية عنبر منياعد يف سنيص صواة البلد، وتعزيز البدا ة والنيالم بلص  الدبلوماسية 

 (65)  الدول، وتعزيز التجااة والنيياحة، و رلن سنيص العال ات الدولية

 التالي:على النحو ا حنيب موا قة أ راد الدااسة علياا النتاال تناالي  تبت ُا

o ( وهي 5جاءت العبااة ا م )(  ايلااة اململكلة)  رتبلة ادوىل ملن حيل  موا قلة     امليف

مذ بل وتفنير هر  النتيجة  ،(4.37أ راد الدااسة علياا بداجة موا ق بمبدة  توس  حنيابي )

ألر تنظيم اململكة للبطوالت العاملية ااد من اغبة البحفيص الدوليص يف ايااة اململكة 

o  ( وهللي 3جللاءت العبللااة ا للم )( ىل الثقا للة النيللعوديةنلتعللرف يف الللد  اغبللة)  يف

املرتبة الثا ية من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجلة موا لق بمبلدة و توسل  حنيلابي      

(، وميكن تفنيت هر  النتيجة بمذ تنظليم اململكلة للبطلوالت العامليلة ااد ملن جاكبيلة       4.29)

ىل الثقا ة النيعودية نما شج  البحفيص على التعرف أ ثر  ، وهوالثقا ة النيعودية

o  لرغبلللة يف معر لللة املزيلللد علللن الرياضلللة    اللللد  )( وهلللي 1ا لللم ) جلللاءت العبلللااة

املرتبللة الثالثللة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق بمبللدة      يف  (النيللعودية

( 4.27و توس  حنيابي )

o ( وهي 4جاءت العبااة )(خلق صدا ات م  أشخاص من اململكة)  املرتبلة  بل    يف

( 4.24سة علياا بداجة موا ق بمبدة  توس  حنيابي )ادختة من حي  موا قة أ راد الداا

o    للد  اهتملام بادخبلاا والتغطيلات اععالميلة الل        ( وهلي 2) جلاءت العبلااة ا لم

املرتبللة ادخللتة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق   يف  (ختللص اململكللة

( 4.04 توس  حنيابي )

 ،معر للة املزيللد عللن النيللعودية  يف  للبتة  توضللس النتللاال أذ أ للراد العينللة لللديام اغبللة    

ا معر للة املزيللد عللن  وأيض لل ،لقا تاللا ا ثللر علللى يام اغبللة يف ايللااة اململكللة والتعللرف   دوللل

 ؛و رلن خللق صلدا ات مل  المبلعب النيلعود  ومعر لة أخبلاا اململكلة         ،الرياضة النيعودية

يف القويللة  للراد العينللة أ للالبطوالت الرياضللية اللل   ظمتاللا اململكللة ا عكنيللت علللى اغبللة    

معر ة اململكة بمبك  أوس   

ذ يتخللروا  للراا أ اللم ميكللن نبلل   ،ململكللة  قلل  اىلنا أ للراد العينللة   ينظللروا نجيابي لل

 للثت ا بالنيللياحة واغبللة النللام يف ايللااة   ااتبطللت الدبلوماسللية الرياضللية  ؛ايللااة اململكللة

مللن  للال البلللد  اتنظلليم البطللوالت الرياضللية ينقلل  معللت جللزء   ؛ دذوجاللات سللياحية جديللدة

 ما يزيد محام املتابعص على ايااة الدول املنظمة للنيياحة   تت، وهراوجاكبي



 

 

84 

صللواة الدولللة و يمتاللا  يف مللن هللر  الدااسللة تللملت الرياضللة   اعطللاا النظللر  ا مبللنا يف 

أحلللد  دُّو للداتاا اماالللة علللى تنمبللي  النيللياحة اللل  بللدواها تعلل         وطنيللة، عالمللة  بوصللفاا  

 رغبة النام يف ايااة أ  بللد مؤشلر    ،عالمة وطنيةبوصفت يس  يمة البلد املؤشرات ال  تق

 على مسعتاا اجااجية اديدة والنظرة اعجيابية ما  

ىل الثقا ة النيعودية  الو دليل  عللى  لا  اململكلة يف      نأما اغبة أ راد العينة يف التعرف 

ىل الثقا للة نتعللرف أ ثللر  مللا عللزا اغبللة املتللابعص يف ال   ، وهللراتنظلليم البطللوالت الرياضللية 

حلد مبلادا القلوة الناعملة الل       أ الا  ؛ دهلم مبلادا اداكبيلة للبللد    أوالثقا ة من  ،النيعودية

 (66) ا مباا جواي   ا   

 

 نيبة البحفيص الدوليص الرين حضروا بطوالت اياضية  ظمتاا اململكة من أ راد العينة:

 احلضوا بة ني( تواي  جمتم  الدااسة حنيب 14دول ا م )اد

 الننيبة% التكراا سبق وحضرت بطولة أ يمت يف اململكة

3568.6  عم

1631.4 ال

 100 51 اجملموت

( توايلل  عينللة الدااسللة حنيللب البللحفيص الرياضلليص الللدوليص    14يللبص ادللدول ا للم ) 

د جمتم  الدااسلة  ا( من أ ر35الرين حضروا بطوالت اياضية  ظمتاا اململكة، واتضس أذ )

 %( من ن الي العينلة  لد حضلروا بطلوالت اياضلية  ظمتالا اململكلة       68.6لوذ ما  نيبتت )ميث

يف و ت ما من حياتام البحفية وليس بالضرواة  يل  البطلوالت الل  ا يملت يف اململكلة      

( الر  ير لز عللى العواالق    11تلن النتيجة ال تتعاال على االطالق م   تاال جدول ا م )، 

فيص عل  وسلاا  اععلالم للبطلوالت اللل  ا يملت يف اململكلة   انلا         ال  تعيق متابعة البلح 

النيؤال عن ايااتام للمملكة وحضواهم ولو ملرة واحدة للبطلوالت الل  ا يملت يف اململكلة     
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( يقللليس املعو لللات الللل  واجالللتام يف متابعلللة  11وعلللن النجلللا  يف التنظللليم، بينملللا جلللدول ) 

 بلدهم  البطوالت ال  يرغبوذ يف متابعتاا وهم يف

%( من ن الي العينة   حيضلروا  31.4( مفردة من عينة الدااسة بننيبة )16يف حص أذ )

  ب   بطوالت اياضية  ظمتاا اململكة من

ملا جعل     ، وهلو وهو ما يدل على أهمية البطوالت ال   ظمتاا اململكة و يمتاا الكبت

 جالود   ،البطوالت بع عة ململكة ملتاب اىلن نيبة  بتة من البحفيص الدوليص حيضروذ 

 ىلنواااة الرياضللة واضللحة يف هللرا اجملللال مللن خللالل تنيللاي  حضللوا البللحفيص الللدوليص     

ململكة لتغطية البطوالت، وتنياي  حبومم على تمشتة دخول اململكلة ملن خلالل البوابلة     ا

ا  ا اد ظمة ادديدة ال  أ رتالا اململكلة وسلالت دخلول اللزواا والنيلي      وأيض  ،اعلك و ية

 ة للمملك

تقييم البحفيص الدوليص الرين حضروا بطوالت يف اململكة لنجا  اململكة يف تنظيم 

 ا يف تنظيم اململكة لتلن البطوالت:ا واد   ييز وما ادوا ب اد ثر ييز  ،تلن البطوالت

هرا احملوا مرتب  بالنيؤال النيابق وفبص  ق  د راد العينة اللرين حضلروا بطوللة    

ىل تقييمام لتنظليم اململكلة   ن وكلن للتعرف ؛35أو أ ثر  ظمتاا اململكة وعددهم  اياضية

    لتلن البطوالت

اللللرين حضلللروا بطلللوالت يف اململكلللة حنلللو  لللا  اململكلللة يف  املبحلللولصااء آلقيلللام و

التكلللرااات، والننيلللب امل ويلللة، واملتوسلللطات احلنيلللابية، واالحنرا لللات    تبنِيلللُح ؛التنظللليم

 ،الستجابات أ راد الدااسة لعبااات  لددة تر لز عللى جوا لب تنظيميلة      املعيااية، والرتبة

و معااضللتام لتلللن العبللااات، وجللاءت النتللاال  مللا يوضللحاا ادللدول       أومللدف مللوا قتام  

التالي:
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 ا حنيب متوسطات املوا قة( استجابات أ راد الدااسة لعبااات احملوا مرتبة تناالي 15دول )اد

العباااتم

ملوا قةداجة االتكراا

ي
اب

ني
حل

 ا
 

س
تو

امل

 
اا

عي
امل

ف 
را

حن
ال

ا

بة
رت

ال

الننيبة %

ق 
للللل

 ل
وا

أ

دة
مب

ب
 

ق
ا 

أو

يد
 ا

ل
اا

مع

ل 
اا

مع

دة
مب

ب

1
 حللت النيللعودية  

 يف تنظيم البطولة

 23 11 1 0 0

4.630.541

%65.7 31.4 2.9 0 0

4

جللللودة اجللللدمات 

الفند يلللللللللللللللللللللللة 

واملواصلللللللللللللللالت 

  ا ت عالية

 22 11 2 0 0

4.57 0.602

%62.9 31.4 5.7 0 0

7
مرا لللللق اياضلللللية 

 على منيتوف عاملي

 18 15 2 0 0

4.46 0.613

%51.4 42.9 5.7 0 0

8

للللللللد  اغبلللللللة يف 

تغطيلللة البطلللوالت 

الرياضلللللية الللللل   

ا يف ستقام منيتقبًل

 اململكة

 18 13 4 0 0

4.40 0.694

%51.4 37.1 11.4 0 0

5 

 ا علللى للاذ سللالً 

البلللللللحفيص أداء 

 عملام

 16 14 4 1 0

4.29 0.785 
% 45.7 440 11.4 2.9 0

6
حضللوا  للاهت  

  ثي 

 17 12 5 1 0
4.29 0.82 6 

% 48.6 34.3 14.3 2.9 0

3 

ملللن النيلللا  خللللق  

صدا ات م  أ راد 

 اجملتم  احمللي

 16 14 3 2 0

4.26 0.85 7 
% 45.7 40 8.6 5.7 0

2 

ت نجلللراءات  ا للل

احلبللللللول علللللللى 

 التمشتة سالة

 13 14 5 3 0

4.06 0.93 8 
% 37.1 40 14.3 8.6 0

0.57 4.36املتوس  العام
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مللن خللالل النتللاال املوضللحة أعللال  يتضللس أذ اسللتجابة أ للراد الدااسللة جللاءت بداجللة     

ملكلة يف  اللرين حضلروا بطلوالت يف اململكلة لنجلا  امل      املبحلولص موا ق بمبلدة حلول تقيليم    

يف موا قلة   ا(، ومن خالل النتاال يتضلس أذ هنلا  تباين ل   4.36تنظيم تلن البطوالت  توس  )

أ للراد الدااسللة علللى حللول داجللة تقيلليم البللحفيص الللدوليص الللرين حضللروا بطللوالت يف           

ا حنيللب موا قللة النتللاال تناالي لل تبللت ُاواململكللة لنجللا  اململكللة يف التنظلليم تلللن البطللوالت، 

 التالي:على النحو دااسة علياا أ راد ال

o ( وهي 1جاءت العبااة ا م )(   حت النيلعودية يف تنظليم البطوللة )  املرتبلة ادوىل  يف

وتفنير  ،(4.63من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا ق بمبدة  توس  حنيابي )

لرياضية ا عن منيتوف  ا  اململكة يف تنظيم البطوالت اهر  النتيجة الرضا العالي جد 

o ( وهي 4جاءت العبااة ا م )(      جلودة اجلدمات الفند يلة واملواصلالت  ا لت عاليلة) 

املرتبللة الثا يللة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا للق بمبللدة  توسلل          يف 

( 4.57حنيابي )

ويرف الباح  أذ كلن يعلود ملنيلتوف البنيلة التحتيلة الل  يتلاا بالا اململكلة ملن حيل            

مات الفند ية واملواصالت جودة اجد

o ( وهي 7جاءت العبااة ا م )(     مرا لق اياضلية عللى منيلتوف علاملي)  املرتبلة الثالثلة   يف

(، وتتفلق  4.46من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا ق بمبدة  توس  حنيلابي ) 

مللن ا هللر  النتيجللة يف النيللياق ملل  النتيجللة النيللابقة يف امللتال  اململكللة ملنيللتوف متطللوا جللد ًّ  

البنية التحتية 

o ( وه8جاءت العبااة ا م )( لد  اغبلة يف تغطيلة البطلوالت الرياضلية الل  سلتقام       ي

املرتبة الرابعة من حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا قلة  يف  (ا يف اململكةمنيتقبًل

هللرا  ن(، و  يعلل ل أ  مللن أ للراد العينللة الللرين أجللابوا علل  4.40بمبللدة  توسلل  حنيللابي ) 

ململكللة  اىلنوهللو مللا يمبللت نىل اغبللة مللن حضللر     ،علللى هللر  العبللااة  35نيللؤال وعللددهم  ال

لتكراا التجربة والعودة لتغطية أحدال اياضية يف املنيتقب  

o   ( وهلي  5جلاءت العبلااة ا للم )( ًا عللى البللحفيص أداء عمللام   للاذ سلال)  املرتبللة يف

مبللدة  توسلل  حنيللابي  اجامنيللة مللن حيلل  موا قللة أ للراد الدااسللة علياللا بداجللة موا قللة ب   

(4.29 )

o ( وهللي 6جللاءت العبللااة ا للم )( حضللوا  للاهت   ثيلل)  املرتبللة النيادسللة مللن يف

( 4.29حي  موا قة أ راد الدااسة علياا بداجة موا قة بمبدة  توس  حنيابي )
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o ( وهي 3جاءت العبااة ا م )(من النيا  خلق صدا ات م  أ راد اجملتم  احمللي)  يف

ملن حيل  موا قلة أ لراد الدااسلة عليالا بداجلة موا قلة تمبلت نىل موا لق           املرتبة  ب  ادختة 

(  4.26 توس  حنيابي )

o   ( وهللي 4جللاءت العبللااة ا للم )(     ا للت نجللراءات احلبللول علللى التمشللتة سللالة ) 

( 4.06ادختة من حي  موا قة أ راد الدااسة بداجة موا قة  توس  حنيابي )

ة  حلت بمبلك  علام يف تنظليم البطلوالت      يتضس من نجابات أ لراد العينلة أذ اململكل   

حبلت هر  العبااة على داجة موا ق بمبدة و توسل    ؛ نكالرياضية ال  أ يمت على أاضاا

(، وهو ما حينيب بك  تم يد لواااة الرياضة وجاودهلا الكلبتة يف ن لا     4.63حنيابي )

  البطوالت
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  التوصيات:
 لباح  بالتالي:على ضوء التحلي  النيابق و  تاال الدااسة يوصي ا

 ة نيب أ مبطة سنيص البلوا أاا وصفالتوس  يف االعتماد على الدبلوماسية الرياضية ب -1

اجااجية للمملكة 

 ،سديد هوية واضحة يراد تنيويقاا من خالل الدبلوماسلية الرياضلية النيلعودية   أهمية  -2

لداعملة  ا    ال  يز على النيعودية الدولة احلديثة المبابة واملنفتحة عللى العلا  وا  و

للمرأة     

واستضا ة بطلوالت  نيلااية تنيلام يف     ،استمراا استضا ة البطوالت الرياضية املتنوعة -3

ا  للاول تنظلليم وأيض لل ،عكللس اال فتللا  يف الرياضللة الننيللااية اللل  تعيمبللاا اململكللة

وادلعاب ادوملبية( م العا محدف البطوالت العاملية الك ف ) ن

بالدبلوماسلللللللية  او واااة اجااجيلللللللة معنيلللللللة ضلللللللة ندااة يف واااة الريا ختبللللللليص  -4

واضلللحة  اسللل اتيجيةملللن ماامالللا وضللل  و ،على غلللراا النملللوكس امنغلللاا ،الرياضلللية

ادالللات احلكوميلللة وغلللت  بالتعلللاوذ مللل  وكللللن  ،للدبلوماسلللية الرياضلللية للمملكلللة

راد سقيقالا ملن   سديلد أهلداف ُيل   احلكومية كات العال لة ملن أجل  توحيلد ادالود و     

التعلاوذ مل  االسلادات احملليلة والدوليلة      وأيضلا   ،ة الدبلوماسلية الرياضلية  أ مبطخالل 

اململكة يف الفوا بتنظيم البطوالت العاملية والقااية املتاحة    رص لزيادة 

واحلرص على تنياي  عملام يف  ،التوس  يف استضا ة البحفيص الرياضيص الدوليص -5

نجراء املقابالت والتغطيات امليدا ية 

بعللدة يراعلي املعلايت البلحفية الدوليلة     جملا ي  نعالملي    تلوف نعلداد  عللى   احللرص   -6

و لللرلن  ، ر نيلللي ونسلللبا ي( للبطلللوالت الللل  تقلللام يف اململكلللة  ولغلللات )ن ليلللز  

وتزويد وسلاا  اععلالم وو لاالت اد بلاء الدوليلة بمخبلاا الرياضلة         ،للبطوالت احمللية

النيعودية على مداا العام 

 ص بعد    بطولة تنظمالا اململكلة ملن اياضليص ونعالمليص      ااء املمبااآاستطالت   -7

 ،اضاهم علن التنظليم وملواطن القلوة والضلع       مدفو اهت وشر اء وغتهم حنو 

واملالحظات ال  ميكن أذ يقدموها لتطوير التنظيم والتغطية اععالمية   

علامليص   تلملت النجلوم ال   ؛ال  ز على صناعة  وم اياضيص يكوذ مم حضوا عاملي -8

البللواة  يفا يللمتي يف املرتبللة الثا يللة يف سلللم ترتيللب اد مبللطة الرياضللية اد ثللر تللملت   

  اجااجية للبلد
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اال تبلا  اللدولي   النقد من البلحا ة الدوليلة،  تنظليم البطلوالت الرياضلية يلفلت       تقب   -9

 للد يراهللا البللحفيوذ الللدوليوذ جللديرة بالنمبللر؛ لللرلن يف مقابلل        نىل جوا للب سلللبية 

طية اعجيابية ال  سظى باا الدولة املنيتضيفة جيب تقب  النقد التغ

ب أذ تؤخللر يف احلنيللباذ عنللد الللدوا   اللل  حللددها البللحفيوذ ملتابعللة البطللوالت جيلل -10

-2 تللت، يمللة البطولللة وأهمي -1: ، وهللي علللى التتللاب  اختيللاا تنظلليم بطولللة معينللة  

  نضا ة نىل النجوم املمباا ص-3التمبويق واعلااة، 
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 :خاتمة
للبطللوالت العربيللة النيللعودية مللدف ا عكللام تنظلليم اململكللة   ا مبللت هللر  الدااسللة

ا صللحفي  51 شللاا   ياللاالرياضللية العامليللة علللى صللواتاا اجااجيللة  ووجللدت الدااسللة اللل   

يثل   لااات العلا  املختلفلة     دوللة   35وا من الجامن اج اء يف االعالم الدولي ا ا دولي اياضي 

أذ تنظللليم أواوبلللا وامريكلللا ادنوبيلللة وامريكلللا المبلللمالية وأسللل اليا(    )اسللليا وا ريقيلللا و 

البطللوالت العامليللة ا عكللس بمبللك  نجيللابي علللى صللواة اململكللة اجااجيللة، و للد حظيللت   

ملر غلت منيلتغرب    أوهلو   ، رة القدم بالنبليب اد ل  ملن اهتملام البلحفيص الرياضليص      

 العا    بنيبب المبعبية الكبتة ال  تتمت  باا  رة القدم يف 

اذ اململكلللة  حلللت بمبلللك   لللبت يف تنظللليم البطلللوالت    ملللا وجلللدت الدااسلللة

م النيوبر اعسبا ي أ ثر البطوالت ال   ظمتالا اململكلة   م الرياضية العاملية، و  ا ت 

لتواصلل  املنيللتمر ملل  اععللالم  اىلنمتابعللة مللن أ للراد العينللة، وبينللت الدااسللة احلاجللة املاسللة  

باحملتوف اجمللا ي اللر  يرصلد النمبلا  الرياضلي الكثيل        مر بمبك  منيتالدولي وتزويد  

 الر  تمباد  اململكة  

)ملن واااة الرياضلة   النيلعودية  للدبلوماسية الرياضلية   اس اتيجية لوض  هنا  حاجة

بالتعاوذ م  واااة اجااجية( تنياعد يف سديد أهداف واضلحة لتنظليم البطلوالت الرياضلية     

لبواة والرسلالة الل  ترغلب اململكلة يف نيبلاما للعلا  ملن        وسديد ا ،العاملية يف اململكة

وهنلللا  حاجللة للللدعم تنظلليم البطلللوالت اللل  تعنلللى بالرياضللات الننيلللااية     خللالل الرياضللة    

   املختلفة   

أذ تمبج  هر  الدااسة الباحثص يف اململكة على نجلراء املزيلد ملن الدااسلات      أاجو

اسلتخدام امللنال التجلريق لقيلام االالا  حنلو       بالدبلوماسلية الرياضلية   جملال  املنيتقبلية يف 

موضللوع ا ت وصلف باململكلة  بل  الفاعليلات الرياضللية وبعلدها  جملال الدبلوماسللية الرياضلية       

  من الناحيتص النظرية والتطبيقية الدااساتملزيد من  اىلن اجة  ي ا، نيب احديث معر ي ا 
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https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2018-19
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 ملقدم :ا

,للسههاضنتلخلمهه اتالسن ههالجتالسية  ت  هه للللسشههت السنوهه اسالسنن ههاضيلس تطهه  لل  هها لللل

ةههها مسلات مهههتلاهههيلسو  هههتجلسن اا ههه لن   تههها للل,لسذلسطههه  للل2.0  ههها لسناضههه لللاههه متصههه ل

ا ههت   لأ تحه لل  لإب هت لت  نهتالساضسطههلللوس ن ااهتالاتبهه لللللن  صهاجل  هالسومالههت لل,

للل.سيةتاةلسنذ   للسومالت لوس ن ااتالا لسننتئ  لوسوص قت لوسنااال ل رب

وقه لحه  الا ة ه لسن نهتوقلسيق صهت تلوسن    ه لتالته لا   الهتالأستسه  لناسهتئ لسن اسصهه للللللللللل

ق  لاننيلايلسجلت لسإلبه س يللوللإنجضوبيلض   هلس و خ ااقلحم ات   ث لخللسية  ت ي

 (للKaplan and Haenlein2010 )ل لمتلإب تؤهلمت جلس  ت ستالس ت   وأقلضجاقلق

بنضهت لللقه  ةلس وه خ انيل  هالسن  ه  لاه للللللإىللوظهتئ لوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللل  ري

 ههيلالهه ي لللشخصهه  ل ههااريلان ااههتاللوسنههالنولولا ههت   لس  ههاولول جههاضيلسننالقههتاللللل

لChristian V. et al. 2018)س و خ انيل)ل

سن اسصهه لسية  ههت يلأقل وهت لخلسو س لسنصهه يلن   ماس  هه لاههيلل جههيلناسههتئ   هتل ل ل

مالجل ااريلسنفاصلن الت جلسآل س لسنو تس  ل,لوسن  ها لإىللس  هت  لسنهول اسةههلس   ه ل,لللللل

(Tufekci and Wilson2012,ل). ونههذسل ههتقلسال  ههتحلس اشهه نيلوسوحههاس لسنو تسهه  للللل(لل

 .M)لل سسهه خ ساتتلخلسن وههاضسلسنو تسههيلواجهت اللباسهتئ لسن اسصهه لسية  ههت يللب ها للل

Duggan, A. Smithاههالسيب ختبههتاللل2008و ههتقلاههارلسنههائ كلبههت س لسوبتاههتلللل(.2016ل ل

سيااضج هه لسبههارلت  ههتالسن وههاضسلسنو تسههيل ههربلسيبضبهه ل,لسياههالسنههذتلشهه  ل ههثريلاههيللل

.بهه لوس  هه للسنو تسهه نيلاههالسننههتال  ههالسسهه خ سحلالههذهلسناسههتئ لاههالسناصههاجلجل ههتالريال ل

ااصلغريلاوالا لن  افلسنثهتبيلواله لسن هتمالنيلن  اسصه لاه لس اشه نيلو مه ض لامضحهت ت للللللللل

قالهه لسيب ختبههتال,بنهه لسقل ههتباسلاهه  منيلامههنلن اسههتئ لسيب ختب هه لوالههالاههتلةنهه لسنن   هه لللللللل

سيب ختب ههه لس ثهههال فت   ههه لملهههتلسهههت  لس اشههه نيل  هههال نههه ض لسسهههضس    تال ال تههه لللللللل

لسيب ختب  .لل

ضنهافللالذسلبارل اظ  للشالجتالسن اسص لسية  ت يلاالسن وهاضسلسنو تسهيللوسنهذتللللو  ال

بأبهل"لسن اضم لسنولمتجيلستل  ة  لس تسه الاهيل اصه  لم تبههلوساجهت هلسنهيلس هاس  نيللللللللل

اههيلمههالجلت ا هه لاههيلسن هها لسنههول وهه خ اتتلسن  ة  ههتالسنو تسهه  لن   ضهه لساجت الههتللللل

 (2018سن تمالنيل")سجلاالات,ست ة:وباستتتلن  أتريل  الس ا لسجل تا لو
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نذنكلاإقل  سس للس   ريسالس  تاةلخلسس خ سحلس اش نيلنالب ختبتالسنرب تب  لوسنال  ض لللللللل

 تبتالسنال اضيلناستئ لسن اسص لسية  ت يلاالسن  تض للسنو تس  للالالااطاعللات خاالسب 

تلضونيل وه اتلس  هسلاهاللللح ثليلض اا ل   لح و ل اص  لسنةتالاةللسمنلوة ضالبتنال ثل

بته فللد ضه لللل.سنال ثلوالهال  سسه لسننالقهتالسنوهالال  لبهنيلس ه  ريسالوسنناساه لسنه تاةلا تهتلللللللللل

اههال ثتاهه للسسهه خ سحلس اشهه نيلللسنمههاةلسن أتريضهه لنجهه لاهه  ريلا تههتللسل ههتالههذهلس هه  ريسالوق

ت   لاسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخلسن  تضهه لسيب ختب هه للو نتاهه لحمفههالن فن هه للس  ههلللللللن

سنو تسههه  للبت  الت الهههتلوسهههتئ لس صهههتن  لب ض ههه لسهههت  ال  هههالرضهههت ةلسن فت ههه للسجل هههتالريتلللل

للوسن اسص لس التشالا لس اش ني.لل

 
 الدراسات السابقة       

شت السنو اسالسنن السيمريةلتاس لغريلاوالا لاال  سسهتالسي هالحلسنو تسه الوس صهاللللللل

 للاوهه اضت تتلب   هه ل اظ هه لس اشهه نيللةهه لالههذهلسن  سسههتالاههالست ههالالسيب ختب هه لبجههللل

شههههالجتالسن اسصهههه لسية  ههههت يلاههههال ال تهههه لسيب ختب هههه ل,لوالههههذسلاههههتل اصهههه لسن هههههلللللللللل

( 2022:Subekti D.et
 
alلسن    ه لسنالال  هااضتلللحبثهتللبتسه خ سحلسسه ا للللل1555(لل هربلد  ه للل

تئ لوسهلسخلتصه لبتسه خ ساتالللأقلب السوحبهت لسننت  ه لللح ثلوة لللScopusمت  ةلب تبتالن

قه لرس لب هج لا  هاظل ه ل هتح.للللللل2020إىللل2010سيب ختبتالايلاالسن اسص لسية  ت يل

أصال  لسنايضهتالس   ه ةلسن ونه لسو ثهالاوهتال  لوق هت ةلخلسنال هثلسننهت يل  هالوسهتئ لللللللللللو

خلسصهههالهلللدهههتل و ل هههالريللللقههه للوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلللوسقلسن اسصههه لسية  هههت يلل

لتجلسنو تسيلو الالس اش نيلوغريالت.لخلسي صمتص للسيب ختبتال

س    لسيحاس لوس اش اقلسنو تس اقل و لوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلسن  تضه للللللنم لل

  .B. O’Connor, et al  وةه للونهذنكلللل2008,لا ذلسب ختبتالسنهائ كلسوبتاهتلاهاللللسيب ختب  ل

سنهولسهالم لسيب ختبههتاللل القه لس  الهتإلإبتب ه لبهنيلب تبهتال هاضضلوسيسه  ال تالللللللل  (2011)

وةهها ل القهه لل Skoric etal(ل2012س   هه ل) و ههذنكل,لسنائتسهه  لخلسنايضههتالس   هه ةل

لطن ف لللبنيلسن   ش للوسوصاسالسيب ختب  ل.ل

 تقلسنو سجلسنال ثيلنن  لايلسن  سستالاالالذسلس تجلالال:لاله ل جهيلسن  اله للللل2013وخل

تالوسيتتالهتال هالس اشه نيلاللسيلسقلسةتبه لللللب  تئجلسيب ختبتالاهيلمهالجل  سسه لس  هت  لللل
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 هأتريسالوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلا  هتللللللالذسلسنو سجلالدو لب ج لقهت  ليقلقضه  لللل

ح ثل التض ه لسن  هتئجلسخلتصه لللل   يللض ن سلبتن  ال لب  تئجلسيب ختبتالاترسن لسااألحم لبمتش

سىللأقلسن  اله سالللل Huberty (2013)   سسه لللا ههللل اصه  للافهيلسناقه لسنهذتللللبتذهلسن أتريسالل

س وهه   ةللإىلللح هه لس  ههت  تاللولس  ههت ال ههالس اشهه نيللقهه لا هه  لخلسن  الهه لب  ههتئجللللللل

س  الهتإلبهنيلسيتتالهتال  هال هاضضللللللل   ه لوةها لل(لCeron et al., 2014)لجنه للسيب ختبهتالللل

سد  ضهه لننههتحللوبههنيلب ههتئجلسسهه  ال تالسنههاأتلو ههذنكلسواههالبفوهههلخلسيب ختبههتالسنرب تب هه ل

بوههال لوةهه لسنالههتحثاقلس  الت ههتلإبتب ههتلبههنيلح هه لسن  اضهه ل  ههال ههاضضلوبههنيلللللللللل,لح ههث2014

لسنو تس  .سنول ج والتتلسوحاس للسوصاسا

وسال   لسن  سستالايلرسوض لسماتلبال ثل أتريلسن  تإلسي صتنيلن  اش نيل  الشهالجتالل

 سذللل2014سوو وبهيلللتالسنرب هتقلسب ختبهلسن اسص ل  السن تمالنيل,لح هثلبهارلالهذسلسن هأتريلاهالللللل

أقلبمتشتاللس اش نيلل تقلدتل أتريلبت رل  هاللللSebastian Adrian Popa et al.2016ة ل

ولأبههههلل   هههتلرس لب هههتإلللح ههه لوحم هههاولسي صهههتجل هههربلشهههالجتالسن اسصههه لسية  هههت ي.لل

اهه لولس اشهه نيلن ائتسهه لل  ههالوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلاتبهههلضهه تال  ههالسيال  تاههتالسننت

لل. اس  للست الالسيب ختب  لب ج ل الري

اال  سس هللنالب ختبتالسد  ض لالهذسلسنمضه  لح هثللللل(لSafiullahلMdل et al : 2017 )وحو لل

خلستصهاجل  هالامت ه لخللللات هتلل و سللناله للنأقللوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللل  اصه لسىللل

  ههتليحههولوةهها لسسهه خ سحلاجثهه لناسههتئ لسن اسصهه ل,للل2014سيب ختبههتاللسننتاهه لننههتحلل

و ارلالذسلستجه لسم الهت لالهذهلسنفاطه تالسخلتصه لب هتتريلللللللسية  ت يلخلالذهلسيب ختبتال.ل

 هثل اصه لسضضهتللللوستئ لسن اسص لاالسيب ختبتال  اعلسن  ال متالاالت  نهتالت  فه ل,لحلل

(Chi-Ying Chen,et al, 2017) سقلوسهتئ لللسىلل2014س   ه للللل هتضاسقللاهال  سسه لسب ختبهتالللل

  ههالا وههالا للال للا هها بنهه ل سن اسصهه لسية  ههت يلننالهه ل و سلات ههتلخلاههارلس اشهه نيلللللل

لل .لل2009 يلس  وبتالسنولسس خ ااالتلمالجللسب ختبتال ت لوخت 

 لوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يللحههسلسختههذالوسههتئ لل  ههتلوةهه لسنههائ كل اساهه لااصهه هلاههل

ح ثلاث  لبتن وهال لنههلشهجاللاهيلسي هالحلسناله ض للللللللل2016سي صتجلسن م   ض لااقفتلا هلاال

أبصهت ل اساه لوانت طهاللللسنيلسقلل( Harald Schmidbauer 2018)لت   هلسيب ختب  لو اص ل

  ههت يل,لخلحههنيل ههتقللسيةلحاضصههنيل  ههالسن  ههالخلوسههتئ لسإل ههالحلللل ههتباسلل     ههاق

ل.لقلخلذنكئاانت طال اسا لوأبصت ل     اقلب  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215301792#!
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سنو تسه نيلذوولللسقلاه لالهذسلسن اةههلح هثلوةه اللللللل(Paul S.N.Lee:ل2018وس فم ل  سس ل)ل

سن اسصهه لسية  ههت يلسننههتنيلقهه للحصهه اسل  ههالأصههاسالأ ثههالبوههال تلخلانةهه لسوحههاس للللللللل

اس لوس اش نيلوبنيلسوصاسالسنالحم لخلوةا ل الق لبنيل  اض سالسوحلاتب ل سنو تس  ل

لضاحلسيب ختبتا.

لقهه لوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللسىللسقلل (KyuJin Shim,et al ,2018)و اصهه ل ههذنكل

ا هت   ت لسنو تسه  لخلللرس لاهيللسوق  تالسنو تس  ل  اللإمستعلأصاس ت لوالالاهتللست  ال

 لااطه تالس ثهال  مهتلو  ها سلللللوب سال  سستالالذسلس تجلسنال ثهيل   ههل هال  سسهلللللسناسق 

 اسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللا تهتل  سسه للللللسنو تسهيلنللسه خ سحلسي وساه للمتص لاهال  سسه للل

Christian V. et al. 2018دذهلسناسهتئ لقه لس  هالنلللللسيس خ سحلسية  ت يأظتاالأقلسنولل ل

سسه خ سحللظتهاال القه لس  الهتإل سنه لإبتب ه للبهنيلللللللللسنو تس  ,ل  تس  ت   للبتناغال لاا

 ,لأاههتل)للللFacebook سن نهههالريلسنو تسههيلسن فهههت  يل  هههاللسناغالهه لاهههاللوبهههنيل”لا وههالا ل“

UssamaYaqub et al.2018سآل س للب هال(لام لوة لأقل سا للسسه خ سحل هاضضل هتقلإل هت ةلللللل

للخلشج ل  اض سا.للللونجيلاالسناسق لسنفن يللس اةا ة

 ساه لسسه خ سحلوسهتئ لسن اسصه للللللسقلسنهذتلل اصه لسنهيلللل(ل2018لPaul S.N.Lee)للللو ذنكل

وللناسهتئ لسن  هت لسنائ وهيلنال هالحلللللللبتهتللا صهتالب ض ه للللتقلالالس لن  اش نيللسية  ت يل

سسهه  تب لنالسهه النت لاههيللس ههتجلسننههتحلس تهه  يلح ههثلوةهه لسن ههتمالاقلس  نثههاوقلا تههتلبهه ضاللللللل

سىللللWang et al  (2016)والهذسلاهتل  هتلللللضوه خ اابهلطه لس  سوهتالسإل الا ه للس ت   ه للللل

سنمهه  ةل  ههالسن ههأتريل  ههال فضهه  لس اشهه نيللللللتوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلنهه ضتللسنمههاجلأقل

لللسنو تس نيللوبتن تنيلب تئجلسيب ختبتا

سنو تسه  لللسن هنال  لسقلسناغاله لاهالرضهت ةلللل(لل2019Peter Egge Langsæther)وأ  الب هتئجلل

سقلسن هتمالنيللية  هت يلح هثلللق ل ان ل ثريلايلس اش نيليسه خ سحلشهالجتالسن اسصه لسللل

ضجتائاقلس اش نيلسنذضيلد لامتيالذسالاضه اقلس تسهيلخلوسهتئ لسإل هالحلل,لخلحهنيلللللل

 .الغريلس تس  ااطا تض  تال اقلسنو تس نيلسنذضيلضةتاوقلخل

وةا لسر ضهت لاهالسسه خ سحللللل ذنكلل(للJulia C. Dupont 2019)ل  سس للس   ف ل  تللللل

وأقلال هت ل القه لبهنيلسيسه خ سحلسنو تسهيلنههل"ا وهالا "لوبهنيلللللللللا والا لوغهاس لس تسه  .للل

لس ناا لسنو تس  لن   تا 
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و  الةتب لسمالظتاال  سستالاالالذسلس تجل ال ثللاالسيتت لسنو ال  ليس خ سحلوسهتئ لل

LeeلChangjunل2018)للا تهتل  سسه لللللسن اسصه لسية  هت يلاهالسيب ختبهتاللللل
,

 Jieun Shin
,
 

Ahreum Hong
أقلوستئ لسن اسص لسية  ت يلستال  لب ج لغهريلاالتشهالخلللوسنول سال(ل,

سب ختبهههتالسنائتسههه  للد   ههههلناللخلولسيسههه م ت لاهههيلمهههالجلرضهههت ةلس  هههت   لسنو تسههه  .للل

سإل البهتالسنو تسه  لسنمتئ ه ل  هاللللللسقل(لل Chen Y, Wang L: 2022وةه ل)لل سوااضج ه لل

 لسنف  ضالوده السي صهتيالسنو تسه  لللل  الا صتالا ت  لب  االق للس ن ااتالس ض   

لوبوههه لسنالتحهههثلغتنال ههه لس مهههت  للسنهههولسح هههاال  هههالان ااهههتالاضههه   لسىللل  ههه لللسنو    .

ل  ل اسا سنائ كلسوااضجيلسنوتبسل وبتن

ومالص لالذسلسننا لض احلس سيلحاجلا تلسيسه فت ةلاهيلالهذهلسن  سسهتالوسيطهتا لسنهوللللللل

م لدذهلسن  سستال ةتالوةا ل ثتا ل الريةلاال  سس ل جيلسقلبم اتتلاللسقلسن ةاةلس  ق

وستئ لسن اسص لسية  هت يللوسيب ختبهتال,لقت  تهتلسن  سسهتالسيااضج ه لسنهول اسا ه لاه للللللللل

سيب ختبتالسنائتس  ل   اذجلتاتلش  لسنالتحثنيل  السن  سس لنفت لسسضس    تالسي صتجل

واارهلاالسيب ختبتالوحولل2008االسنو تسيلاالسنال ئ لسناق   لح ثل تب ل   لسوبتاتل

سب ختبتالل اسا /لبتض قللس   هت سل  هالسيبضبه لظهتالاةلنف ه لسبةهت لسنالهتحثنيلوسنو تسه نيللللللللل

نفتهه لسن ج  جههتالسجل ضهه ةلسنههول المهه لاههالسيب ختبههتالسنائتسهه  لسيااضج هه ,لوالههالاههتللللل

حلسنو تسههيلسيسهه خ ساههال صهه لس وههت سالسنال ث هه للسههت  لسنالههتحثنيلاههالسيسهه فت ةلا تههتلخلل

اج ههتلاههيل  ههاضاللللسياههالسنههذتلللي ثههالاههيل  ههالسهه اساللللناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلل

ا تق ه للس و م  لوسن تبن لاتب ل فوهريلولسنفاو لوسم  ت لسي ت لسن ةاتلولد ض لس   ريسال

ل.للاالطائتتلسن  تئجل

وسذسل تبههه لسن  سسهههتالسنوهههتبم لقههه لسال  ههه لب اصههه  لسسههه خ سحلوسهههتئ لسن اسصههه لاهههالللللللل

ب ختبههتاللتهه لسب م هه لنفتهه ل وساهه لسيسهه خ سحلتهه لسيتههت لسنوهه ال  لسنههول ا الهه ل  ههيللبنههوللللسي

سيسهه خ ساتالاههتقل  سسهه  تلسمههذاللاههالحوههتبتتل ههاللس هه  ريضيلسنوههتبمنيل)لسيسهه خ سحللللللللل

وسنههه وسا (لبت  الت ال هههتلا   ههه لسهههتبسلن  سسههه لاوههه اتلس  هههسلوالهههالس ههه  ريسالس ههه تاةلاهههاللل

ن اسص لسية  ت ي,لح هثلسقلالهذهلل  سسه لس ه  ريسالبنه للللللسس خ ساتالس اش نيلناستئ لس

سن  سس ل   الل ال  سسه لسننالقهتالسنوهالال  لبهنيلسنةهاسالالوالهالاهتل ثه لسيطهتا لس  ت  ه للللللللللل

سيستس  لسنول م اتت,لاتب لس    لسنذتلض السلا هلسنال ثلبت  الت هلايلسحه  لسن  هت  للل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305208#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305208#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305208#!
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 تس  لاالسيب ختبتالسنرب تب  لوسنال  ض لوالالاهتللسن  ماس   لبت   م ل  ال متل  السن خال لسنو

ل ث لسيطتا لس   ن  لسنول م اتتلسن  سس .لل

 
 :   بحثيةكشلةة الامل
 تقلسنو سجلسنال ثيلدذهلسن  سس لالا:لسنيلستلا تلضو خ حلس اش اقلوستئ لسن اسصه لللللل

امههه لللسههه خ سحلالسية  هههت يلاهههال  هههتض ت لسيب  تب ههه لواهههتلس ههه  ريساللس ههه تالخلالهههذسلسيللللللل

بنهه لاههارل"لل  ههالس وهه اتلسننههت يلسية  ههت يل سن اسصهه  سنو تسهه  لن ههالجتا سوال  هه  بههارا

واهه لسنوهها  لسنههولمت  جتههتلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلبههنيلللللل2008أوبتاههت"لخلسب ختبههتالل

,لل ال السنو تس اقلخلسن  ماس  تالست ضث للب   لأ وسالسن اسصه للل2012ولل2010 تايل

,لChi and Yangيل,لح ههثل أوسلا تههتلوسههتئ لة ضهه ةلقاضهه لإلشههاس لبههتمال ت ل)لللسية  ههت 

ل(.لل2010,لWilliams and Gulati,ل2011

لل2016خلسيب ختبههههتالسنائتسهههه  لسوااضج هههه لل  ههههتلبههههارالوسههههتئ لسن اسصهههه لسية  ههههت ي

   صتالن صاسعلسنو تسهيلبهنيلسبصهت لوانت طهيل ه لاهيل" اساه "لو"     هاق"لن اة ههلللللللللل

لللل)  ل Schmidbauer, Haraldل 2018(,لنيلو و لس اض لايلس  ض ضيلأ س لسن تمال

ونذسل ال السنو تس اقلوستئ لسن اسص لسية  ت يلسلوبت لضهاوقلا تهتلأ وسالانتنه للوب ض ه لأوللللل

بت  الت الهتلللمن هتلاهيلسي صهتيالس التشهاةللسنهول   تضه لللللللل  الحلسن م   ضه لاج   للناستئ لسإل

 Sounman Hong Daniel)ل.  السن جتن  لستت ةللنألشجتجلسن م   ض لنإل القلسنو تسي

Nadler
 
 ,ل( 2012,

س  فهتعلل اه لل(لض   لأقلل أتريالتلأصالهلللا  تا تلح ثلل( 2017لSafiullahلMdولالالاتلةن للل

لحاس لسنو تس  لسىللسس خ ساتتل اس   لنم تسلسناأتلسننتحلوم مه.شنال  تتلللسو

و  ههالس وهه اتلس  ههيللامهه لبهه سلسيسهه خ سحلس جثهه لناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلاههاللللللللللل

ب هههدل ههه  لل(لامههه لdatareportal.comاامهههتلنالحصهههت سالسنامس ههه ل)للمل جههه لسنال هههاضيل,لال

ل(لايلسمجتنيل   لسنوهجتقلل  اقالل1.5)وستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسنال اضيلاو خ ايل

لسنوههجتقلباضههت ةلقهه  التلللإمجههتنيلاهيلل٪87.0لستلبوههال للل2021للخلض ههتضاللا  هاقلبوهه  لل1.72

ل.ل 2020 تحل يل(ل٪7.1)+ل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306593#!
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مل جهههههههه لسنال ههههههههاضيللسنو تسهههههههه نيلخ س اشهههههههه ني ستههههههههته ههههههههتقل ال ن ههههههههتلونههههههههذنكل

ختب ههه لسنال  ضههه للسوستسههه  لخلسن  تضههه لسيب لتههه  أحههه لأ وس لل سية  هههت ي سن اسصههه   اسقههه 

سسهه خ ساتالوسههتئ لسن اسصهه للاههالسن وهه لسننتن هه لللالههذهلل  ههالسنههاغ لاههيل,نجيلوسنرب تب هه 

اتبهليلُضنافلسنجثريلاهيلس ن ااهتال هيلس ه  ريسالس ه تاةلاهالالهذسلسيسه خ سحللللللللللللسية  ت يل

سنجث ههه ل,لويقل هههيلانههه يالسسههه خ سحلس اشههه نيلسنو تسههه نيللدهههتل,لويل هههيل و لالهههذهللل

س ن ااتالحهاجل فضه الالس اشه نيللللسن   ةلاال,لنذنكلاتقلخلست الالسنو تس  لسناستئ ل

ته للنالسه خ سحلو فضه  ل  ال هسللللل وسانوناستئ لسن اسص لسية  ت يلخل  تض ت لسيب ختب  ل.ل

  هتتلاهرب سال مه حلس نه لحم مه للللللسنناسا لس  تاةلاالل ثتا لسيس خ سحل.  السمالو ذنكل

 لإةتبههتالضمهه ن  سسهه لنالةتبهه ل  ههالسهه سدتلسنال ثههيلسيستسههيلون  هه ا لبتتههتهلسجنههترلالههذهلس

لوالالاتل ونيلالذهلسن  سس لنال ثه.ذهلسوسئ  لدوسا  لوااطا   ل

ل

 همية:   األ
س اشه نيلنالب ختبهتالسن  تب ه للللللسسه خ ساتاللتهتل ه  سللاهيل ابلل أ يلأال   للالذهلسن  سسه للل

وسحههه هلاهههيلسن  هههت  لللل س ,لو هههذنكليبتهههتل هههلللوسنال  ضههه لوالههه لائههه لال ههه  سلاهههيلقالههه لللل

وسههتئ لسن اسصهه لل سل ,ل  ههتل ههسنال ههاضيللمل جهه للسن  اقاس  هه لسخل    هه لسن تشههئ لوالههي

للخلسن  تض لسيب ختب  لللسستس  للسية  ت يلسنولأصال  لظتالاهلس صتن  

سن  سسههه ل  ال ههه ل هههتلبهههت ولبههههلبنهههولسنالهههتحثنيلاهههيلأال  ههه ل  سسههه لسسههه خ سحلللللللللل هههأ ي  هههتل

واهههههههههههههههيلالهههههههههههههههه ي لللن  تضهههههههههههههههه لسيب ختب ههههههههههههههه لسن هههههههههههههههالجتالسية  ت  ههههههههههههههه لخلسلل

(S. Wattal, D. Schuff, M. Mandviwalla, C. Williamsل)بت  الهههههههههههت لأقلالهههههههههههذهلسناسهههههههههههتئ لللل2010

ساهههتحلس اشههه نيلللل سن م   ضههه .لو ضهههللسية  ت  ههه لالهههيلوسهههتئ لب ض ههه لأولاج  ههه لن اسهههتئ لللللل

بنهههولستمهههتئسلسنن   ههه لسنهههول  هههتل ف ههه ال لاهههال اظ ههه لسبة ههه لسي صهههتجلسناق  ههه لاهههاللللللل

 تههه لسيب ختب ههه لس مال ههه لح هههالضجهههاقلسيسههه خ سحلقتئ هههتل  هههالسسهههكل    ههه لن  م هههسلللل ال

سبتههههتليل  اقهههه ل  هههه ل اصهههه  لسنةههههتالاةل لللوأمههههريسلس  ههههالاتئهههه ةلاههههيلالههههذسلسن اظ هههه ل.

  نهههه سالتل نااهههه لس هههه  ريسالستت  هههه لدههههذهلسنةههههاسالال ههههربل اظ هههه لس ثههههالاههههيلاهههه م لل

للبةات.
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 هدا  األ
اسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخللنخ سحلس اشهه نيلس هه تاةلخلسسهه لل  ريسا  سسهه لس ههل (1

 سن  تض لسيب ختب  للل

سن نافل  السن وسا لوان يالسيسه خ سحلوسن فضه  لناسهتئ لسي صهتجلخلسن  تضه لللللل (2

 سيب ختب  .لل

 هههربلوسههتئ لسن اسصههه لللسن نههافل  ههال فت ههه لسن ههتمالنيلاههه لس اشهه نيلنالب ختبههتاللللل (3

للل.سية  ت ي

   التساؤالت
ووسهههتئ لسن اسصههه للل س اشههه نيلناسهههتئ لسإل هههالحلسن م   ضهههلللاهههتلأمنهههتإلسسههه خ سحللل (1

 لسية  ت يلخل ال ت لسيب ختب  لواتل فض ال ت لدذهلسناستئ .لل

 ال .لللسيب ختبل تض  سنلاتل وسا لسس خ سحلوستئ لسن اسص لسية  ت يلخ (2

  هه لضمهه  لس اشههه اقلسنو تسهه اقلسسهه  تبتالسجل تههها لو فت  ههت ل ههربلوسهههتئ للللللل (3

 للت يسن اسص لسية  

الهه ل اةهه لاههاو ل سنهه لبههنيلس اشهه نيلسنو تسهه نيلسنههذضيلضفضهه اقلسسهه خ سحلوسههتئ لل (4

 سإل الحلسن م   ض لوال ي لسنذضيلضفض اقلسس خ سحلوستئ لسن اسص لسية  ت ي.

ال ل  تال وساه لسسه خ سحلسجل تها لناسهتئ لسي صهتجلو هذنكلسنةهاوفلسنو تسه  للللللللل (5

لص لسية  ت ي.للوسية  ت   للاالسس خ سحلس اش نيلناستئ لسن اس

اتلس   ريسالس  تاةلخلسس خ سحلس اش نيلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلسن  تضه للللل (6

للسيب ختب  لخلسنال اضي.

 :فروضال
ت ا ه لاهيلس ه  ريسالس وه م  ل  هالس ه  ريسالسن تبنه لوالهذهللللللللل هأتريلللسال   لسن  سسه لبتم الهت لل

 لسستسهيل,لح هثل  هارعلس ه  ريسالللللس  ا  لايلس   ريسالاو   ةلايلسي ت لسن ةاتلب ج

  التال لةاسب لاليلمصتئصلس و خ انيل)لسيااس (لوس  نلسية  ت يلوسنمض  لتهتجلل

سن  سسه ل,لا ةاضه لسيسه خ ساتال ا ههال  هالسياهاس لب   هتلبةاضهه لسي   هت ل ته  لبتم الههت للللللللل

للل:تيم الت السن  سس للمثتب  للااو ل ونيل أتريلس    ,لوخلطا لالذسلسقضح ل
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:ل اة ل الق لس  التإل سن لبنيل وسا لسس خ سحلس اش نيلسنو تس نيللناستئ للسنفاو لسووج

لسإل الحلوبنيل ثتا لسس خ سات للناستئ لسن اسص للسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  .

:ل ههه تالسووطهههتعللس   ههه لبت اشههه نيل)سنو تسههه  لوسية  ت  ههه لوسنوههه تالللسنفههها لسنثهههتبي

لال ثتا لسس خ سات للناستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  .لللسنفا ض ل(ل  

:ل اةهه للاههاو ل سنهه للبههنيلس اشهه نيلسنو تسهه نيلسنههذضيلضفضهه اقلسسهه خ سحلللللللسنفهها لسنثتنههثل

وستئ لسإل الحلسن م   ض لوال ي لسنذضيلضفض اقلسس خ سحللوستئ لسن اسص لسية  هت يلوذنهكللل

تئ لسن اسص لسية  ت يل  هالل نهاضفت لبأة ه ةلسنمضهتضتلسنهوللللللا  تلض ن سلباؤض ت لنم  ةللوس

لضت  لبتتلسن تمالاقل.

:ل اة  القه لس  الهتإل سنه لبهنيلسخلهربةلسنوهتبم لن  اشه نيلبتيب ختبهتالوبهنيلللللللللللسنفا لسناسب 

  ثتا لسس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  .

 لبهههنيلس جتبههه لسية  ت  ههه لن  اشههه نيلاهههال:ل اةههه ل القههه لس  الهههتإل سنهههلسنفههها لسخلهههتاك

 سيب ختبتالوبنيل ثتا لسس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  .للل

:ل اة للااو ل سن للبنيلسنهذ ا لوسيبهت لا  هتلض ن هسلبجثتاه لسسه خ سات للللللللسنفا لسنوت س

لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  لللللل

:ل اةهه ل القهه لس  الههتإل سنهه لبههنيلستتنهه لسناوسة هه لن  اشهه نيلوبههنيل ثتاهه لللللوههتب سنفهها لسن

لللسس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  .لل

 اشهه نيلوبههنيل ثتاهه لللأاههت يلإقتاهه لسل:ل اةهه ل القهه لس  الههتإل سنهه لبههنيللللللسنفهها لسنثههتايل

للل  .سس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب

 
   االطار النظري:

 سيس خ ساتالوسيشالت تاللوسن الجتالسية  ت   للللللل

سيسههه خ ساتالوسإلشهههالت تالأقلاوههه خ ايلوسهههتئ لسإل هههالحل  هههال  سضههه للللللبةاضههه لفهههض ل 

بتح  تةت ت ل,لوأبته لت هت وقلاصهت  لوحم اضهتالوسهتئ لسإل هالحلسنهول اطهيلسح  تةهت ت لللللللللل

الوسإلشالت تالايل  سستال وسا لسوشختصليس خ سحلبفنتن  .لوق لب ألافتاحلسيس خ سات

(,لوبةهههامسلوقلل(1981للMcLeod and Becker) سناسهههتئنلوغهههاس لسإل هههالحلسنو تسهههي
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سإلبضبههه للأصهههال  لةتبالمهههتلأستسههه متلاهههيلأب ههه  لست هههتةلسن اا ههه ل,امههه للسسههه نت البةاضههه لللل

ب  ةهه ل ههالريةل  هه للبةههامسلوبتههتلللقتب هه لن   ال ههسلللبتههتسيسهه خ ساتالوسإلشههالت تالسيال  ههتحلل

ل  سس لسناستئنل ربلسإلبضب .للل

إقلس مت ب لبنيلاو خ ايلسناستئ لسن م   ض لواوه خ ايلسوبضبه ل ج ه للأقلاوه خ ايللللل

سإلبضب لأ ثالب ت تلوسب متئ  لخلسنال ثل يلسناسهتئ ل هربلسإلبضبه لوسيسه  تعلإن تهتلسنهوللللللل

 ل(Bowman and Willis, 2003ةاض لسيس خ ساتالوسإلشالت تال)ب  ا النلب ج لوت سل

وقهه ل المهه لسنن ضهه لاههيلسن  سسههتالبةاضهه لسيسهه خ ساتالوسإلشههالت تالن   ضهه لاههتلضاةهههلللللللللل

اسقه للسن اسصه للل ه لال  س و خ انيلإىللت   لا صتالوسهتئ لسن اسصه لسية  هت ي.لح هثللللل

سح  تةتالس و خ انيلايلمالجلمتج  ت لايلسن نالريل يلأبفوهت ل,لن ضا ههل,للل سية  ت يل

وسن اسصهه لاهه لسوصههه قت ل,لو ناضههالسناطههه لسية  ههت يل,لوسنوههنيلن  صهههاجل  ههالسنههه   للللللل

 ,لللل2015لBasak and Calisirل سننت فيل,لو اس  لشالجت ت لسية  ت   ل

ا لسن تسلن   ت   لخلا صتالوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللوم ص لسن  سستالإىللأقل وس

 Kaye and ل )سيب  هتللسنو تس  لاليلسنال ثل يلس ن ااتال,لودم هسلسنهذسال,لوس اسقاله ل,لوللل

Johnsonلل)ل2011,ل 

 للسي   ت ل  يلوستئ لسإل الحلوسن الجتالسية  ت   للل

  هالسن ةهتحلسإل الاهيل جه لأولللللضت  لسي   ت ل  الوستئ لسإل الحلبأمنتإللس   ت لسن هتسلل

وستئ للإ الحللحم  ةلللللوقل  ة لس   هت لسجل تها ل  هالت  ه لأشهجتجلوسهتئ لسإل هالحلللللللل

خت  هه لبههتم الفل وسانتهه للولسمهه الفلوسههتئ لسإل ههالحلخلسنمهه  ةل  ههالإشههالتعلسيح  تةههتاللللل

 لللل(DeFleur and Ball-Rokeach,1989). س خ  ف ل

حبههت لسنناساهه لسنههول هه تال  ههالسي   ههت ل  ههالوسههتئ للللوقهه ل  سهه لت ا هه ل ههالريةلاههيلسول

متلسن أ  ه ل  هالأقلسنه وسا لاا ال ه لبتي   هت ل  هالوسهتئ لسإل هالحلسن م   ضه لللللللللل سإل هالح,لول

لأالهه سفح ههثلضهه  ل بههنلسيسهه خ ساتاللوسي   ههت ل  ههالوسههتئ لسإل ههالحللبللللل وسإلنجضوب هه 

 هلإشالتعلسن وسا لض ريلإىللس   ت ل.لوسقلسي  مت لبأقلوس ً تلان  متل ج تت سجل تا لوب ت 

لأقاول  الالذسلسناس ن.

أتل)سإل هههتقلبتناسههه   للللintentionalityنهههذنكللضاةههه لس  الهههتإلبهههنيلسنن  ضههه لأولسنمصههه ض لللللللل

أتل)سم  هههت لوسهههتئنلان  ههه لللactivityوسن خ ههه نلليسههه خ ساتت(لوبهههنيلسن  هههتإلأولسنفنتن ههه لل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585316302854#bb0025
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(ل,ل  هتلض نه ل صها لس وه خ انيللللل2014)لل(B.K. Kaye, T.J. Johnson)وسي   هت ل   تهت(للل

 و ًسل ئ وه ًتلخلد ضه لبهاعلس صهت  لسنهولللللللل-بتإلطهتا لإىللسنه وسا لللل- ص سق  لسإل هالحلل

 للل (ل2007(ل T.J. Johnson, et al ))لل ج ت لسس خ ساتتل

أقلس ه وبتالس اةته ل هالس ن ااهتالللللل(2017)ل(لChi-YingChen, Shao-LiangChang)لو ست

ذولسن اةههلسية  هت يلخلسنوه ت لسنو تسهي.للوللللل”للا والا “ ثال فض اللامت ب للبه جاقلأ

نههذنكلضن  هه لسن ههتسل  ههالس هه وبتالأ ثههالاههيلس   ههت ال ل  ههالا وههالا لل  هه لسنال ههثل ههيللللل

لس ن ااتالسنو تس  .للللل

 خل  ال مهتالا  ا ه لل ةهاض نيللوسال   لسنن ض لايلسن  سستالبتيس فت ةلاهيلسنه اجلبهنيلسن لللل 

  هتئجللثلس فمه لللسنلح هلل(2013)ل  Literat Ioanaولل هذنكللللDavies J. Johnل2007لا تهتللل

سي   هت ل  هالللةاضه للسيسه خ ساتالوسيشهالت تاللوبلللةاضه لسن ال اصاسلسن تهتلللاه لااطه تالبللل

 لل.وستئ لسإل الحل

بتم الههت لس هه  ريسالس هه تاةلخللسسهه خ ساتالوسههتئ للللل  ههتلسال  هه لسنن ضهه لاههيلسن  سسههتالللل 

للساله  لل(لسنهذولل2016)للAbdul Adheem Drafishسن اسص لسية  ت يلوسي   هت ل   تهتللا تهتللللل

ب   ضههه لسنناساههه لس ههه تاةلخلباسضهههتلسيسههه  اس لخلسسههه خ سحلااسقههه لسن اسصههه لسية  هههت يلللللللل

ل2018و هذنكلل  سسه لللل,أضضهتل ستجاا  لاو ف  سلايلمناذةيلسيسه خ ساتالوسي   هت للل

Ferris L. AmberHollenbaugh E. Erin, سنهذولللبهتقالسي   هت ل  هالسناله سئ لسناظ ف ه لولللللللل

ن  م هسللل Facebook  سنيليس ج تفلس   ريسالسنهول ه تال  هالس   هت لس  هت  نيل  هالللللل

 ةهها لسيسهه خ ساتالوسإلشههالت تال,لووةهه لأقل وساهه لسسهه خ سحللللل صههتجللاههيلا لأالهه سفلسي

Facebookت .لللسيننال ل و مسلات متلخلب تئجللل    

لسن م   ضه ل سسه لسسه خ سحلسناله سئ لسناظ ف ه للناسهتئ لسإل هالحللللللل ببنوللسنالتحثنيللل  تلسال  

 لوا تق هه ل و الههتل,لا وهه خ االسإلبضبهه ل  هه اتلضوهه خ اابتتلضن هه وسل م هه  ل هه لسنالهه سئلللللل

وبتن تنيل  تالسإلبضب ل  ال اضم ل نتا لسواهاس لاه لللسناظ ف  لسوماولو اضم ل نتا ت لانتتل

 وستئ لسإل الحلسوماولو  ة لس   ت ال ل   تت.ل

سي   هت ل  هاللللةاضه لسيسه خ ساتالوسيشهالت تالوبلللةاضه لباي"لنذسل وه ف  لالهذهلسن  سسه للللولل

لخل  لا ت ت".لايلبمتإلسنماةلبت فلسيس فت ةلوستئ لسإل الحل"ل

https://www.researchgate.net/profile/John_Davies19
https://www.researchgate.net/profile/Ioana_Literat
https://www.researchgate.net/profile/Amber_Ferris
https://www.researchgate.net/profile/Amber_Ferris
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/72248022_Erin_E_Hollenbaugh
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للRubin and Windahlسقلالههذسلسن جتاهه لسن ةههاتلسنههذتل  ال ههتهلسن  سسهه لض القههالاهه ل ؤضهه لل

وسنههذضيلأ هه سلأقلبةاضهه لسي   ههت لوحهه التلأولبةاضهه لسيسهه خ ساتالوحهه التلغههريل تا هه للللللللل

لن فوهههريلظههههتالاةلسسهههه خ سحلسجل تهههها لناسههههتئ لسي صهههتج,للذنههههكليقلسوونههههيل اةهههه ل هههه لل

 لسإل ههالحلسىلل ههأتريسالسن ةههتحللسية  ههت يلخلحههنيلجنهه لبةاضهه لسسهه خ ساتالسواههاس لناسههتئ

 هأتريلن ناساه للللسيس خ ساتال التندلخلا هللسنفا لستاضه لخلسم  هت لالهذهلسناسهتئ ل وقلذ هاللللل

 للل.ل(Taosun, Tsan-kuo,2003)س   ن  ل

 
 املنهجية. 

 لسننالقههتاليل مهه لالههذهلسن  سسهه ل  هه لحهه و لسن  سسههتالسناصههف  لسمنههتل تهه  لسضضههتلب  سسههللل

ح ثل و ت فلسن نافل  الس   ريسالس ه تاةلاهالسسه خ ساتال   ه للللل,للسنوالال  لبنيلس   ريسا

اههيلس اشهه نيلاههالسيب ختبههتاللناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخل  ههتض ت لسيب ختب هه ,لونههذسلللل

اتالو أتريللسنةاوفلسنو تس  لوسية  ت  ه للسسال   لباص لسن وسا لوسن فض الالوسيس خ 

   لبت اش نيل  السس خ سات لناسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلبته فلانااه ل هأتريلالهذهللللللللس 

س   ريسال  ال ثتاه لسسه خ سات لناسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخل  هتض ت لسيب ختب ه ل,لولللللللل

"والالايلسبو لس  تالجللاال ا لن   سستالسنول و ت فلللا تجلس وهلس    السن  سس ل  ال

ود  هه لل صهه ناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت ي,للح ههثلضوهه ت فللللاوهههللمجتهها لس وهه خ انيل

لللو فوريلةاسب لا ج  لسن  سس .

سه سيلبتإلطهتا لسىللللل30ض جهاقلاهيللللسيسه ال تقلسنهذوللل:ل)سيس ال تق(لمتل ص   سنال تبتالمج 

ل سوسئ  لسن  اغاسا  لولحي اتل  الس تو سنول نربل يلأال سفلسنال ثلسوستس  ل.لل

ايلمالجل   ه ل ه  التللللاسئ  لسنالو     السن  سس ل  يلأس ا لسنن   لسننس   لسيةاس سا:ل

ل432وسنههذولب ههدللسمجههتنيل ه  لس اشهه نيلخلسيب ختبههتالسنرب تب ه لوسنال  ضهه للااشه تلاههيللل150

 تبه لااةها ةلللل240,لح ثلمتج تلايلستصاجل  الأ قتحلسداس ه لسن متنه لننه  لللللااش ت

ونهههذسل تبههه لبوهههال لسنن  ههه لسنهههولمتلستصهههاجل  هههاللخلوتهههتئسلسن   ههه لسننتاههه لنالب ختبهههتا,ل

%(لاههيلإمجههتنيلت  هه لسنال ههث,لواههتلبوههال هلللللل34.72سسهه  تبتالصهه    للو تا هه لا تههتل)للل

%(لملههيلساجههيلستصههاجل  ههالالههاس فت لسن متنهه لوسي صههتجلبتهه لوالههذهللبوههال ل تا هه لللل62.5)

خللال تق,لمتلإ سههتجللسيسهه ت لالههاس فلوبنهه لستصههاجل  ههالن  ث هه لس   هه لسوصهه يلن ال ههث.ل
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وأال ساهههل  ههاللسنال تبههتالسخلتصهه لبتنال ههثلل(لاهه ل سههتنهلااامهههللد ههاتلattachا هه لاااههسل)

ةاو لسب ختبتالسنذولأب هأهلس اشه اقلوشهت  لا ههلسنصه ف اقل  هال  ال هسل)وس هكلس (لوللللللللل

سسه  تبتال(للل10خلسوضتحلسخل و لسوونيل)لنجيل تب لسيس  تبتالحم و ةلح ثلال  ن 

 هربل  ال هسل)سنهاس كلس (لنجهه لللللنين الهتحثلل س ه لسنذ  هللا ت ةلاهيلسدلبنه التلمتلإ سهتجلسيسه للل

سسه  تب لامهنلخلةوه لأضهتحلللللل30الهاس فت لااصه  لإىلللللس اش نيلسنذويلمتلستصهاجل  هالل

أماولوالالسيس  تبتالسنولمتلسس خ ساتتلخلإةاس لسم الهت ل)سنفهتل ابالهت ل(لن  أ ه للاهيلللللل

لتالتالس م تسل.ل

سسه خ سحلأسه ا للللاضه لسنالتحثهتقللاسصه لاه لس اشه نيلح هثللللللبن لذنكلمتل ن ض لا ت  ه لسن ل

وسنهذولأ هتحلشهاحلسده فلاهيلسنال هثلولستصهاجل  هاللللللللللسي صتجللسدت فيلس التشهالبت اشه نيلل

وإ ههت ةلإ سههتنهلبنهه ل نالئ هههل,لبنهه التلمتلإ سههتجلللللللااسامهههلس ال ههاتنيلإل سههتجلسيسهه ال تقلدهه لل

ات  فنهههه للضهههه لسإلنجضوبههههي  ههههالحوههههتبت لسخلههههتصل  ههههال)وس ههههكلس (لأولسنربللسيسهههه ال تق

سسهه  تب ,لمتلسسهه النت لةوهه لا تههتلننهه حلإةتبهه لس اشهه نيل  ههال هه للل155سيسهه  تبتالإىلل

ل18أسئ  لسيس ال تق,لوق لمتلسن اسص لو  ميلسيس  تبتالمالجلاهضهلشهتال ماضالهتلبه أالاهيلللللل

 هتقلل ضو ربلواليلسنفضةلسنولسش    ل  لسنن    لسيب ختب ه لح هثلللل16إىلللل2018باا ربل

أمهذسلخلسي  الهت لإ سهتجل سهتئ ل هذ ريلللللللل2018 ضو ربل6باا ربلوسإل ت ةلل28سن صاض لضاحل

وس سهه لصها  هلن  اشهه نيلاهه لسإلشههت ةلإىللتتالهه لسناسههتن لسذسل ههتقلس اشهههللقهه سلسسهه  ت لل

لبن ل نالئ ه.للللن التحثنيلسيس ال تقل

  التالت للالجل ارضنهبن لااسةن لسيس ال تقلمتلأةاس لص  لس م تسلايلمل:سنثالتاسنص  لولل

ولمتلأةهاس للاالحةهت ت للللل()ل لس م هتسل وذنهكلن   مهسلاهيلصهللللايلأست ذةلسإل هالحلسنو تسهيللل

لنالس خ سحل.لتصتتسن  سس لوأط يلال سفلأ  الق تسللقتال  تلض   للق  ةلسيس 

لسناسهه   لس ث ههيللسم الههت ل)سنفههتل اوبالههت ل(لاههاللوةهه لسنالتحثههتقللتالههتالس م ههتسلامهه لونم ههتسلل

نوههها  ل نالئههه لول,ل0.7رس البوهههال تتلل هههيللوس وهههت لسننالهههت سالوسنهههو هههتسلتالهههتالس ههه  ريسالنم

د  هه لسيسهه ال تقللسيسهه التبتالخلسنةههاوفلس جتب هه لوسناا  هه لس  تسههال لن  اشهه نيلامهه لمتللل

بنههه ل  مهههيل اشههه نيلو  وهههريسلنن   ههه لسي سهههتجلوسيسههه مالتجلاهههيلسلل Google Form  هههال

اههيلمههالجل جاضهه لسيسهه  ت سالو اا ههالسيسههئ  لللت ههالسنال ههتامتلت.أنجضوب ههتلسيسهه  تبتال

-Tبت فلإةاس لسن     للوسم الت لسنفهاو لبتسه خ سحلسم الهت )للللللSPSSن   تس لا للبابتاجل
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Test م ههتسلسنفههاو لبههنيلس اشه نيللو ههذنكللسم الههت للن(لCH
نم ههتسل القهه لسي  الههتإلبههنيلل2

للل .ايلسنرببتاجل26بتس خ سحلسيص س للس   ريسا

ب هتئجلد  ه لسنال تبهتالللللبنها للأودهتلبه ألل:ل  مو لسن  سس لإىللتالت لحمهتو ل:لللو لسن  سس حمت

وق هتسلسننالقهتالبهنيلس ه  ريسال,اهالحهنيلللللللسم الهت سالسنفهاو للللبنها لب هتئجلللسنثتبيوسم صل

واناقت هههلوأمههريسلللهوحهه و سنال ههثلمالصهه ل هها ل تق هه لسن  ههتئجلولتههتيل ل ههتقلسنثتنههثل

ل.هلواالحمهااسةن

 
 ألول: النتائج     املحور ا
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ب ت ئهههههه لسناسقهههههه لل,ل2001سنو تسهههههه  لخلسنال ههههههاضيلبنهههههه ل ههههههتحلللصههههههالحتامس هههههه لسيلل

سنهههذولأ هههتحللللسنضشههههللبوهههتان للخلسيب ختبهههتا,لوالهههالاهههتلأشهههت الإن ههههللللسنو تسهههيلس الئههه ل

اشههه نيل هههيلسبهههارل وساههه لل اشههه ت لنالب ختبهههتالللب هههتئجلالهههذهلسن  سسههه للحهههنيلمتلسههه سجلس ل
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سنرب تب ههه لوسنال  ضههه لن  ةهههيلسنةهههاوفلسنو تسههه  لس الئ ههه لبثهههتبيلسبهههارل ساههه للح هههثلأ  هههيللل

سناغالههه لوسن  هههاحلل ساههه %لاهههيلس اشههه نيللأوناضههه ,لوالضوهههالسلالهههذهلسنههه وسا لسهههاتللل26نههههل

ل%ل,لأاههههتلسناسقهههه لسية  ههههت يلامهههه للبههههتجل58.7سن خصههههيللن ضشهههههلللوسنههههذولحصهههه ل  ههههالل

 ل%لايلس اش ني.لل15.3 لوالض تالخلقاس لسنضشهللإيللن تللن اا ال ل ت

سههههه سجلس اشههههه نيل هههههيلسبهههههارلس ههههه  ريسالسنهههههول   ههههه لقهههههاس لل اشههههه ت لخلللل  ههههه وللللل

ب ختبهههههتالل,لل تبههههه لس ههههه  ريسالس ا ال ههههه للبت وهههههئان  لسية  ت  ههههه لالهههههيلسنهههههولدهههههتلللللسي

%ل(,للل68 لتههه  نت لس  هههي"ل)لسووناضههه لح هههثلحةهههيلاههه  ريل"ل غالههه ت لخلدم هههسلا تنهههلللللل

%(ل  ههههالس هههها ال نيلللل55.3واهههه  ريلأقل"ال ههههت لحتةهههه لل ههههيلخلمههههرب ت للنهههه   لس   هههه "لل)لللل

ات  ههههت لل,سووىللوسنثتب ههه لل  ههههالسن ههههاسنيل,ل الالهههتلس هههه  ريسالس ا ال هههه للبتنههه   لسنو تسههههيللل

اههههيللل%34.7سنو تسههههيلسنههههذول    هههه لبهههههلسنال ههههاضيلخلسنفههههضةلس نتصههههاةلقهههه ل  هههه لقههههاس لللل

س اشهههه نيلل,تهههه للاهههه  ريل  هههه   للسنو تسهههه نيلخلس   هههه لن  اشهههه نيل  ههههالسنضشهههههللخللل

%لاههه ت ل,للوالضالنههه لل هههيلذنهههكل هههثريسلاههه  ريل  ههه   لللل17.3سيب ختبهههتاللقههه ل  ههه لقهههاس لل

ل%لايلس اش ني.لل16.7س  سوتالسنو تس  لن  اش نيلإذلأتاالإبتبتل  القاس ل

ضجههههيلللح ههههثلاا ههههأماةللبتنهههه لااس هههه للامهههه لوس تن هههه أاههههتلس هههه  ريسالسية  ت  هههه لللللللل

سنوهههتبم لن نتئ ههه لبتنن ههه لسنو تسهههيلسهههاولسن هههأتريل  هههالبوهههال لطهههئ   لاهههيلقهههاس سالللللةخهههربن 

%لاههههههيلس اشهههههه نيل,ل  ههههههتلأقلللل6.7ا هههههه لضهههههه   لالههههههذسلس هههههه  ريلسههههههاتلللللل,س اشهههههه ني

سإلاجتب ههههتاللس تن هههه لن  اشهههه نيل ههههتقلدههههتلل ههههأتريلسطههههن ل  ههههالقههههاس س ت لإذلال هههه تال

%(لاههههيلس اشهههه نيل,للوملههههتلض فهههه لسيب الههههتهلأقلأمههههالالههههذهلس هههه  ريسالالههههالللللل3.3)لإيل  ههههال

سنههههه   لاههههههيلمجن ههههه لس تسهههههه  للح هههههثلالضهههههه تال و للسجل ن هههههتاللسنو تسهههههه  ل)والههههههيلللللل

سنج ههههتقلسنو تسههههيلس ههههاسرلنألحههههاس لسنو تسهههه  للخلس   نههههتالسومههههاو(لسههههاولنهههه تلللللللل

واوههه ماللواا ال هههتلللوالهههالاهههتلضنههه لأقلقهههاس لسنضشههههلل هههتقلذس  هههتللللللل,%لاهههيلس اشههه نيل2.7

بهههت  س لس اشههه نيلن اسقههه لسنو تسهههيلس ثهههالا ههههلاا ال هههتلبج ههه لأول  تبهههتالس تسههه  لللللللللل

والهههالاههههتلض ههههريلسىللأقللسوبهههارلخلالههههذهلسيب ختبههههتالالههه للس اشهههه نيلس وهههه م نيلسنههههذضيليلللل

لض   اقلجل ن تالأول  ت سالس تس  لان   .لل

ل

ل

ل
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 لللسيب ختب  لسن  تض خللسس خ سحلوستئ لسي صتجل -2

لل تض لسيب ختب   سناستئ لسإل الا  لسنولضفض لس اش اقلسس خ ساتتلخلسنلأباسعل2/1للللل

ل    

 

وسهتئ لسن اسصه لسية  هت يل هأ سةلن   تضه ل هيلسبفوهت لخلاهضةللللللللللاض لأغ  لس اش نيلللل

 أوسل ه حللل%7.3ل,لامتبه لل%لا ت لو س لالهذهلس ت ه لل58ست   لسيب ختب  لح ثلحترال  التم ل

لوسقلوستئ لسإل الحلسن م   ض لاليلسوق  ل  هالسنم هتحلبتهذسلسنه و لللللإاجتب  لق تاتتلبتذسلسن و 

س اشهه نيل صهها سل ههيلأال  هه لأقل  جتاهه لأ وس ل هه لاههيللل%لاههي34.7لخلحههنيل ههتقلنهه تل,

لسية  ت   لن  م سلالذسلسد ف.للللللوستئ لسإل الحلسن م   ض 

لني سنو تسههولن    هه لخلطهها ل ؤضهه ل هه  لنهه كلبتنم  هه لاههيلس اشهه نيلو جههيل فوههريلالههذهلس

أوط اسلأقلسناستئ لسية  ت   ل وت لد لسناصاجلسنواض لوسنالهثلس التشهالوتلانتن ه للللللسنذضي

ضماااقلبتتل وقلق ا لرا   لأولأتلسن اساتالاتن  ل,ل  تلأبتتلمتج ت لاهيلسن فت ه لس التشهالللل

لتد .ا لسن تمالنيلوات ل  و لأانمجا ل

لل
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للللوستئ لسإل الحل  صت  يمالت لوان ااتالس اش نيلل2/2

الخت   لسن  تئجللسخلتص لبأاض   لسناستئ لسي صتن  لبت  الت التلاصه  سلن  صهاجل  هالللللللل

س ن ااتالوسومالت لس  ن م لبتيب ختبهتال هثريسل هيلسن  هتئجلسخلتصه لبأاضه   لالهذهلسناسهتئ للللللللل

ختب ههه لح هههثل تبههه لوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلالهههالللإ الا ههه لن   تضههه للسيب ل هههأ وسا

%ل(لاهيلس اشه نيل)اار ه لاهتلبهنيلللللل94.7سذلاضه تتلل)لللسو ثال فضه اللن م هتحلبتهذهلسناظ فه للللل

%لسسه م لبنهوللأمالت الهتلاهيلالهذهلللللل20%لسس م ل ثريسلاهيلسومالهت لوس ن ااهتالوبوهال للللل74.7

أال  هه للاشهه اقل,للنههالس ضسناسهه   (لوالههالاههتل ههتقليا ههتلنالب الههتهلوحمههاللن  وههتؤجلح ههثلالل

بتي صتجلبتخلربس لوسن خ لسنو تسه  لللول يح  تن  ل اقلالذهلسناستئ لاص  سلغريلااتا لبه

حلسناسههتئ لسية  ت  هه ل ههأ سةللسامهه للأوطهههللسنههالنولسبهههل  ههتلقهه لضاةهه لذنههكلإىللسسهه خ للللل

 لن  اسصهه لسن خصههيلغههريلس التشههالأول نااهه لأمالههت لس اشهه نيلس  تاوههنيلوأبتههتلساضهه لوسهه  للل

يس مت لس ن ااتالب ج لسهاض ل,لو  هتلضه   لوةته لسن ةهالالهذهلاهتلأوطه  هللب هتئجلالهذهللللللللللل

سن  سس لايلل اقلسي صتجلسن خصيللالالستتئال  الس ا اله لسنثتب ه ل  صه  لن  ن ااهتاللللل

%لاهيلس اشه نيلسنو تسه نيلللل78ا فاقتلبذنكل  هالأتلاهيلسناسهتئ لسومهاولح هثلحهترلتمه للللللللل

%لسسه م ل هثريسلاهيلسومالهت لوس ن ااهتالوبوهال للللللل28.7 لاتلبنيلبوال لن م تحلبتذسلسن و ل)اار 

%لسسههه م لبنهههولأمالت الهههتلاهههيلالهههذهلسناسههه   (,لسواهههالسنهههذولضنههه لسقلستصهههاجل  هههالل49.3

س ن ااتالب ج لساض ل تقلالهالس ف هتحلسنائ وهيلسنهذولحجه لسم  هت لسناسهتئ لسي صهتن  للللللللل

 اش نيلين متإلأتلان اا ل  هتلل  ص  لن  ن ااتاللوسومالت لوالالاتلض  تشالا لش  لس

  تال  الوسقنت لسن  تاويلخلسيب ختبتا.لوق لأشت السن خال لسإل الا  لإىللأقلالذهلسن    ه لل

 جيل فوريالتلخلس ت لسال  هتحل ه لسناسهتئ لسن م   ضه لبالهثلسومالهت لوس ن ااهتالسخلتصه للللللللل

ت  ه لن وه لامهنلسهتح لللللبتتل  السناستئ لسية  ت   لوالالاتلبن لايلالذهلسناستئ لسية  

ن  اسص لبنيلسوااس لبنضت لسنهالنولبه لبت ه لأ سةليسه مت لس ن ااهتالوسومالهت لاهيلسناسهتئ للللللللل

سن م   ض لل ربلق اس تتلسية  ت   لوالهالاهتلقه لضفوهالاهتلس ضههللخلسن  سسه لاهيلأقلسنصه  لللللللللل

 ههيللوس اسقهه لسإلنجضوب هه ل  ههالسإلبضبهه لال النهه ل ههثريسلخلأال   تههتل  صهه  لن  ن ااههتال

%ل76.7سناس   نيلسنوتبم نيلح ثلحتر تل  الس ا النيلسنثتنث لوسناسبن للح ثلبتنه لسنصه  ل)للل

%لسس م لبنهولل48%سس م ل ثريسلايلسومالت لوس ن ااتالوبوال ل28.7(ل)اار  لاتلبنيلبوال ل

%(ل)اار ه لل73.4أمالت التلايلالذهلسناس   (للب   تلبتن لس اسقه لسإلنجضوب ه ل  هالسإلبضبه ل)للللل
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%لسسهه م لبنههولل34.7%لسسهه م ل ههثريسلاههيلسومالههت لوس ن ااههتالوبوههال للللل38.7بههنيلبوههال للاههتل

ل أمالت التلايلالذهلسناس   .لل

ب   تلحترلسن   فاضاقلوسناس ضهال  هالااس ه لا هأماةلاهيلح هثلأال  ه ل و ال هتل  صه  للللللللللللللل

ل%(لاهيلس اشه نيلل38ن  ن ااتالوسومالت لسخلتص لبتيب ختبتالوذنكلبفت  ل الريلإذلس    ل)ل

%ل30%لسس م ل هثريسلاهيلسومالهت لوس ن ااهتاللوبوهال لللللل8  السن   فاضاق)لاار  لاتلبنيلبوال ل

%ل4%(لاار هه لاههتلبههنيلبوههال للل27سسهه م لبنههوللأمالت الههتلاههيلالههذهلسناسهه   للوبههتجلسناس ضههال)لللل

%لسسه م لبنهولأمالت الهتلاهيلالهذهلسناسه   .للللللل23سس م ل ثريسلايلسومالت لوس ن ااتالوبوهال لل

تئجلسن  سسهتالسنوهتبم لوسنهولسب ته لإىللسقلسننهت سالسي صهتن  لن   تها للللللللوالالاتلض وسلايلب 

سنال هههاض لمت ههه لسىلل فضههه  لسنصههه  ل  هههالسن   فاضهههاقل  صههه  لن  ن ااهههتالوسومالهههت للللللل

لوضفض اقلوستئ لسن اسص لسية  ت يل  السناستئ لسن م   ض .لللل

لل

للسية  هههت يلخل وساههه لسسههه خ سحلس اشههه نيلسناسهههتئ لسن م   ضههه لووسهههتئ لسن اسصههه للل2/3

 تالب ختب سي

ااقلسناسههتئ لسن م   ضهه لل حتونهه لسن  سسهه لسن  هها لن هه وسا لسن ههالةن هه للس اشهه نيلضوهه خللللل

ووسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخل  ههتض ت لسيب ختب هه لسههن تليسهه ماس لأتلاههيلالههذهلسناسههتئ لللل

ت رةلس ثالات    لخلسنم هتحلبجه لوظ فه لواله ل هتقلن جتاه لسناسهتئ لسإل الا ه لأال  ه لبهلللللللللل

وامتليل س لس اش نيللن م تحلبتذهلسناظتئ لأحلياللوملهتلضهثريلسيال  هتحلخلإةتبهتالس اشه نيلللللل

سبتهه ل أوسلخلسإل ههالحلسية  ههت يلوسهه   لس ثههالات   هه لوالههذهلسنفنتن هه لال  فهها لامههنل  ههاللل

سناستئ لسن م   ض لب ل فاق ل  الللم هت لأقل  جتاه لسناسهتئ لسن م   ضه لاه لست ضثه لن م هتحلللللللل

لبتذهلسناظتئ لبفنتن  ل.

امهه لأشههت الستتالههتالس اشهه نيلإىللقهه  ةلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يل  ههالسنم ههتحلبتههذهلللل

%ل,لخلحههنيلحةهههيلات   ههه لأ س لل70%لسنهههيلل58سناظههتئ لبفت   ههه لب وهه لل اسوحههه لاهههتلبههنيلللل

لسناظتئ لسخلتص لبتن  تض لسيب ختب ه لخلحتنه للسن جتاه لبهنيللوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلللللللل

%,لوقههه ل اسةنههه لسن وههه ل37.3%لإىلل23.3وسناسههتئ لسن م   ضههه ل  هههالبوههه ل هههضسوحلاهههتلبهههنيلل

%ل2سخلتص لبفت    للسإل الحلسن م   تلن م هتحلبتهذهلسناظهتئ لح هثل اسوحه لسن وه لاهتلبهنيللللللللل

%لوالهالاههتلضنه لأقلوسههتئ لسن اسصهه لسية  هت يلأصههال  لدةههيلب فضه  ل ههتنيلاههيللللل7.3إىلل

سن  تضهه لسيب ختب هه لوالههالاههتلض ههريلإىللأقلوسههتئ لسن اسصهه للللللةتبهه لس اشهه نيلو س لوظههتئ للل
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سية  ت يلس جاقلخلس و مال لسنماض لاليلسنوتح لسإل الا ه لسو ثهالات   ه لن  اشه نيلللللل

خلسن  تض لسيب ختب  لساس لسنرب تب  لأولسنال  ض لخلسنال اضيلإقلال جيلق لأصال  ل ذنكل

لبتنفن .لل

اسههتئ لسية  ت  هه ل تبهه لس ثههالات   هه لخلسناظههتئ للللولقهه لأشههت السن  ههتئجلإىللأقل  ههكلسنلل

س ا ال هه لبتن فت هه لسجل ههتالريتلا تههتلخلشههاحلسنههربساجلسيب ختب هه لن  اشهه نيلأول ابتههتلأ سةلل

أستس  لن   تها لن فته لس  ن هسلن هربساجلسيب ختب ه لأول جهاضيل ؤضه لشهتا  ل هيلس اشه ني,للللللللللل

  هه لس اشهه نيلا  ههتلض ن ههسلللل%للاههيل 70ح ههثل تبهه لالههذهلسناسههتئ لس ثههالات   هه لنهه ولللللللل

ب اظ فتههتللخللسن ههأتريلخللأاجههت لسجل تهها لب ههأقلسنن   هه لسيب ختب هه لو ههذنكل ابتههتلأ سةلل

  تبن لس  تاونيلسنو تس نيلوسنولالضالن لأال   تتلل ثريسل هيلسناظ فه لسنوهتبم لح هثل أتلللللل

مت به لخلأال   تهتللل%لايلس اش نيلأبتتل ج تهتلسنم هتحلبفت   ه لبتهذهلسناظ فه لوسنهول للللللل69.3

ا لق  ةلس اش نيل  السناصاجللن   تا لس و ت فل ربلوستئ لسن اسص لسية  ت يللح ثل

%لاهههيلل67.3%لاهههيلس اشههه نيلبفت    تهههتلبتنم هههتحلبهههذنكل,ل  هههتل ستلأضضهههتلبوهههال لل68.7 ستل

س اشهه نيلبإاجتب هه لسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخل وهه لقت هه ةلمجتالريضهه لللللل

للللضت ةلحضا لس اش نيللخلأذالتقلسجل تالريل.وسس خ ساتتلنا

و اطهللسناظتئ لسنوتبم لأبتتلمج نتلوظتئ ل  ض لا تتلصف لسن فت   ه لوضها النل أتريالهتلللللل

ب جاس لسناستن لسي صتن  لا ل  ا تتل  الاه ولراه لقاضه لإذلضجهاقلاهيلسنصهن لسن هأتريلللللللل

قلأاهاس لسجل تها لبهه وقلللخلأاجهت لسن هتسلأول وه لقت هه ةلمجتالريضه لأولستضها لخلأذالههتللللل

 اة هل ستئ لا  ا  لوا  تبن ل,ل  تلأقلا تبن لس  تاونيلض    لا تبن لسن  ها سالسخلتصه للل

بت ي لس  تاونيلأويلبأوج,لاتلضن لأقلالهذهلسناظهتئ لاا ال ه لبتهذهلسن اسا  ه لوسنمه  ةل  هالللللللل

ثهه لامت بهه للسن فت   هه .لوالههالاههتل جههيل فوههريهلخلطهها لرضههت ةلتههاس لوسههتئ لسإل ههالحلست ضللللللللل

لبتناستئ لسن م   ض لخلست   لسيب ختب  ,للل

أاهتل ههيلسناظههتئ لسخلتصهه لب هاحلس ن ااههتالسن فصهه    لسههاس لس ا ال ه ل  ههسلصهها لإبتب هه للللل

ن  اش نيلأولسن احلس  ن سلن ربساجلسيب ختب  لأولحولس هالعلسجل تها ل  هالأ س لس اشه نيللللل

تن هأقلسننهتحلا ه لدةهيلب وه ل تن ه لامت به لللللللللوااسقفت لحهاجلسنمضهتضتلوسوحه س لس ا ال ه لبلللل

%ل58بوتبم تتلايلسناظتئ لح ثلسايلبفت    تتللخلأ س لالذهلسناظتئ لبوال ل اسوح لاتلبنيل

%لايلس اش ني,لوق لحة  لالذهلسناظتئ ل  الأال   للبوهال  لس  هالنه ولس اشه نيللللل64إىلل

  هه للووسههتئ لسإل ههالحللسنههذضيل أوسلبأال  هه لأقلضجههاقلال ههت ل جههتااللبههنيلسناسههتئ لسية  تلللل
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%لاههيلس اشهه نيلسبهههلنجههيل جههيلشههاحلللل37.3سن م  هه تلن  م ههسلالههذهلسناظههتئ ل,لإذل أوللل

سنربساجلسيب ختب ه لاتبههلاهيلسواضه لأقلضجهاقلال هت ل جهتااللبهنيلسإل هالحلسن م  ه تلوبهنيلللللللللللل

وسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللوالههالاههتل جههيل فوههريهلخلس ههت لاههتلضنههافلبثههاس لسناسهه   للللللللل

 أتريل  لوس   لواتل جيلأقلضم حلايلمالدهتل,لااسهتئ للسن اسصه لسية  هت يللللللبو الق هل

ايلسنصن لسقلضم حلاهيلمالدهتل سهتئ لس صهتن  ل اض ه لأولد ه الالا ن مه لولالهالاهتل    ههللللللللللل

وستئ لسإل الحلسن م   تللب ج لس ثالات    لح هثل وهت ل  تصهالسجلهذ لبتهتلخل وهت  للللللل

ست ضثل  تتل,لونن ل    لسح لس اشه نيل تبه لس ثهاللللات لس اطاعلأولسنمض  لسنولض  ل

حهنيلضه  لسته ضثل هيلسنهربساجلسيب ختب ه لاتبههلضه  لللللللللل  نالريسل يلالذهلسنفجهاةلح هثل أتل"سبههللل

سن  ههها ل اطههها تالا  ا ههه لس تسههه  لوسق صهههت ض لوسة  ت  ههه لوبتن هههتنيللضههه  لشهههاحلسناسقههه للل

ضههتالسخلتصهه لبت اشهههللخلللس   نههيلسخلههتصلبجهه لتههتجلاههيلالههذهلس ههتيالن ربضههالسووناللللل

ست   لسيب ختب  لوالالاتلض    ل  تصالإضضتحل   هللن  اشههلللشهاحلاهتلضاضه لب هج لسهت للللللل

ن   تهها ل ههربلسنههربساجلسن   فاضاب هه لوس اطهها تالسنصهه ف  لس  انهه لحههول صهه للسواجههت لللللللل

سن فصهه    لبوههتان لن   تهها ل,لإيلأقلسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يللن  ائهه لالههذهلللللل

اجت لوب االتل ربلااسق لسن اسص لسية  ت يللب هج لت صهالضوهت  بتل  هالسناصهاجللللللسو

جل تالريلس ربلوض   ل أتريلسنفجاةل   هل.لب لأقل أتريلالذهلسناستئ لس ائ ل  هتل وهت لخللل

لإ ت ةل اة هلسجل تا لن استئ لسن م   ض لن  صاجل  الس ن ااتالسن فص    لحاجلس اطاع".لللل

أضضتلإىللأقلشاحلأ س لس اش نيلوااسقفت لحاجلسوح س لوسنمضهتضتلسننتاه لخلللو  ريلسن  تئجل

س   هه لأولم ههسلصهها ةلإبتب هه ل ههيلس اشهه نيلنهه ولسجل تهها لالههيلوظههتئ لاا ال هه لباسههتئ لل

س صتن  ل  هتل جهاقلا الت ه ةلرا  هتلي  الت تهتلإاهتلبه  ريلسوحه س لخلس   ه لأولبتوب ه  للللللللللل

شهه اقلوسنههول وههت لخلدوههنيلصهها  ت لنهه ولسجل تهها لوسقلللوسإلسههتتاتالسنههولضمهه اتتللس ا

ب ههاالتل ههربلسناسههتئ لسن م   ضهه ل  ههتلضجوههالتتلق  هه لب   هه لن ال نهه لسناسهه   لومجتالريض تههتللللللل

وضجاقلناستئ لسن اسصه لسية  هت يل و لخلسن فت ه لب هتقلالهذهلسآل س لملهتلضاضه لاهيلرضهت ةلللللللللل

 هتئجلسخلتصه لبأوناضهتالسناظهتئ لللللحضا التلخلأذالتقلسجل تا لو  تلضه   لالهذسلسن فوهريلسن للل

سنههول أتلس اشهه اقلأقلناسههتئ لسإل ههالحلسن م   ضهه لانتن هه لس ههربلا تههتلح ههثلحة هه لوظ فهه لل

%(لولاته لاهتلضفجهالا ههلسجل تها لب هتقللللللل7.3ب الأ س لس اش نيلحاجلقضهتضتلس   ه ل  هال)للل

س  هالتهال لللل%(لوالالاتلةن هتتل  هتجلل5.3%(لوم سللصا ةلإبتب  ل يلس اش نيل)6سيب ختبتال)

لبو لن ولس اش نيل.ل
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لان يالسس خ سحلس اش نيلناستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  للل2/4

 

وننهه لاههتلمتلسنج هه ل  هههلاههيلسن  ههتئجلسخلتصهه لبجثتاهه لسسهه خ سحلس اشهه نيلناسههتئ للللللللللللل

سههاول أ  هه لوال  هه لالههذهلسناسههتئ لللسن اسصهه لسية  ههت يلخلسن  تضهه لسيب ختب هه لال جههيللل

%(لو تبههه للسن  الههه للل88بتن وهههال لدههه لح هههثلوصههه لانههه جلسيسههه خ سحلسننهههتنيلوس  اسهههنل)لللللل

%(لوالهالاهتلضنه لأقلل  هكلس اسقه لقه لسسه ت ج ل هثريسلاهيلوقه للللللللللل65.3نالس خ سحلسننهتنيل)ل

تضه للس اش نيلأت ت لسن  تضه لسيب ختب ه لوالهالاهتلض  ه ل ابتهتللسهتح للدهتلأال   تهتلخلسن  للللللللل

لسيب ختب  لودم سلأال سفلس اش ني.ل

ل

لوستئ لسن اسص لسية  ت يلسنولسس خ ساتتللس اش اقلخلست   لسن  تض لسيب ختب  ل2/5

   

وخلحمتونهه لن اصههاجل ن ااههتالس ثههال فصهه الللمتلسهه سجلس اشهه نيل ههيل فضهه ال ت لوبههارلللل

سن  سسهتالسنوهتبم للوسنهوللللةكلوسهتئ لن  اسصه لسية  هت يلوسنهولمتلسسه متئتتلاهيلب هتئجلللللللل

سس ت ا لسن نافل  الأمنتإلسس خ سحل  كللسناستئ لوالخت   لسن  تئجلسنول اصه  لإن تهتللل
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الههذهلسن  سسهه ل ههيلب ههتئجلسن  سسههتالسنوههتبم ل  ههالسنههاغ لاههيلأقل  سسهه  تل   ههتوجلسن خالهه للللللللللللل

لسنو تس  للل

فضه اللنه ضت لاللللح ثلسبهل   لس سجلس اش نيل يلستلااسق لسن اسصه لسية  هت يللس ثهال لللل

وأضتهه ل ههتقلنهههلسوال  هه لسو  ههالخلسن  تضهه لسيب ختب هه لالللس ضهههللسقل هه لاههيل)سبوهه  اسح(لللللل

%ل(ل94و)وس كلس (لق لحتر تل  الس ا اضيلسووجلوسنثهتبيلاهيلح هثلسن فضه  ل)لسبوه  اسحلللللل

%لوقه لنهاحوللل6.7وضا  ها للل12.7%لوا وهالا لل24.7%(للوحترلحل  لايل هاضضلل74و)وس كلس ل

لجالريلخل فض  ل  كلسناستئ ل يلسناس   نيلسن  نيلحتر تلس ا اضيلسووجلوسنثتبيل.لسنفت  لسن

واليلسن  تئجلسنول الق لا ل ؤض لس اش نيلسنو تس نيلوال  ه للوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللل

خلإ س ةلسن  تض لسيب ختب  لوأتاالب ج لوسطهلل  الان يالسسه خ سات لدهذهلسناسهتئ ل,لللل

س كلآس (لو)سبو  اسح(ل تب هتلس ثهالوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلسنهولللللللح ثلس ضهللأقل)سنا

%لاههيل71.3%لولسنثههتبيل75.3سسهه خ اتتلس اشهه اقلب ههج لضااي,امهه لسسهه خ حلسووجلبوههال لل

س اش نيلخل  تض ت لسيب ختب  للوالالاتلض وسلا لب تئجلسن  سستالسنوتبم لسنهولأشهت الإىللللل

الوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلسسههه خ ساتلخلللأقل)سنهههاس كلس (لو)سبوههه  اسحل(لال هههتلس ثهههلل

سنال ههاضيل,ل  ههتللأقلاههارل)سنههاس كلآ (لبت مههتحلسووجلنهههلاههتلضههرب هلح ههثلقههتحللسنن ضهه لاههيلللللللل

س اش نيلبإب ت لأولسيبض تحللل  ا تال  الل)وس هكلس (ل ضه ل تاه لس اشه نيلاتبه لللللل

السننالقه لبتيب ختبهتالللسإل الا نيلوا  س لست الالوسنن ضه لاهيلأاهاس لسن خاله لسنو تسه  لذسللللل

والالاتلمتلسن نافلل   هلايلسنن ض لايلس متبالالسدت ف  لا لس اش نيل.وبتيبضه تحللنهالنولللل

الههذهلس  ا ههتالل ههتقلبنههولس اشهه نيلض  ههاوقلأمالههت ال لوصهها ال لوامههت  لا هه ضالحههاجلل

 ال ت لوض احاقلبنولسن وهتؤيالحهاجلس  هجالالسنهول هاسةتت لوذنهكل  هج لاهيللللللللل

 اسص لاه لسنصه ف نيلوالهالاهتلأ هتحلده لا تبنه لس  تاوهنيللسنو تسه نيلملهتلةنه للللللللللللأشجتجلسن

)سنههاس كلس (لوسهه   لل  تبنهه لس  تاوههنيلوسن اسصهه لاهه لسنصهه ف نيللوالضالنهه لل)سبوهه  اسح(لللللللل

ل ثريسللخلبوال لسس خ ساهل يلل)لوس كلس (.لل

نيلسنهولحة  هتللل  تلل الت  السن و لب ج ل الريلبنيلسناس   نيلسنوتبم نيللوبنيلسناسه   ل

%(لاهيلس اشه نيللل20.7%(للوا وهالا ل)ل26.7بت ا السنثتنثلوسناسبه لح هثلسسه خ حلل هاضضلل)لللل

و ههتقلضا  هها لالههالسوقهه لسسهه خ ساتلوسقلالل النهه لبوههال لسسهه خ ساهلسن ههاايل ههثريسل ههيلللللللللل

%ل(لل,لوضالحههههولسقلاههههتلضمهههها لاههههيلت ههههثلس اشهههه نيلل ههههتباسلل20سناسهههه   نيلسنوههههتبم نيل)ل

نولحة  لبتنا ه لسنهثال لسومهريةل ه ةلاهاسالخلسوسهالاعللأتلسبههلاللللللللضو خ ااقلسناستئ لس
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ض  لتتال تتلسيلأبتتل تب ل و خ حلب ج لسق لبوال تلايل  لايل)وس هكلس لولسبوه  اسحللل

إىلل ال نه ل سهتئ هلللل( هاضضل)(.لو  تل اة للالذهلسن  تئجلسخلتص لبتخنفت لان يالسس خ سحلل

%لاهيلل12سن (للأتلل250لسنال اضيللح ثلضو خ اهل)سنمصريةلوق  لسس خ ساهلايلسجل تا لخ

وبتن ههتنيلالضمهه اتلمل ههاسال  تاوهه  لساضهه لاههيل)سيبوهه  اسحل(للللسههجتقلسنال ههاضيلامههنلل,

ا  هاق(لاوهه خ حلخلسنال هاضيللو)وس ههكللآ (لونهذنكل تبههتلسو ثههاللللل1.2وسنهذولضوهه خ اهل)لل

للسس خ ساتلبنيلس اش نيلخلسيب ختبتال.لللل

 

 تضه لل س لوظهتئ لسنل سسية  هت يلخلللاش نيلسسه خ سحلوسهتئ لسن اسصه لللس  ا فض اللل2/6

لسيب ختب  لل

ضفضهه اقلبهه  ةتال تن هه لةهه سلسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لللللأظتههاالسن  سسهه لأقلس اشهه نيللل

سنو تسه  لوسي صهتن  لذسالسننالقه لبتنن   ه لسيب ختب ه .لا هيلمهالجلللللللللسية  ت يلخلأب   ت 

 سهللاهتلبهنيلسقلالهذهلسناسهتئ )لافضه  لةه سل,لوافضه  لويللللللللام تسل فض  لةتسيلضضسوحلاهل

 أ افل,لوغريلافض  ل,لوسمريسلغريلافض  ل  اللسي ال ل(ل تب لسن  تئجل  تلض ي:

ل تقلسبارلةتب لايلةاسب لسنن    لسنو تس  لالالمتل اظ ه لوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللللل

لذهلسناسههتئ لخلسن  تضهه ل%لاههيلس اشهه نيلسسهه خ سحلالههللل91سن  تضهه لن  اشهههللح ههثلاضهه للللخ

ل%لل تبههه للالهههذهلسناسهههتئ لافضههه هلةههه سللل68 ار ههه لالهههذهلسن وهههال لاهههتبنيلللل وقهههلوبفوهههت 

%لالضفضههه اقلسن  تضههه ل9افضههه  لامهههنلنههه ضت .لخلامتبههه لل%لل تبههه ل21.3بتإلطهههتا لإىلل,

وبفوهههت ل هههربلوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلول هههتباسلضفضههه اقلب هههج لس هههربلسي صهههتجلللل

ل   ض لخل  تض ت لسيب ختب  ,سن خصيلولسناستئ لسن م

%لاهههيلس اشههه نيليسههه خ سحلوسهههتئ لسن اسصههه للل90.7ولخلسنض  ههه لسنثهههتبيلل هههتقل فضههه  لللل

سية  هت يلخل هاحلسنمضهتضتلوس اسقه لوسآل س للسنههولض ال ابتهتللخلبهاستت لسيب ختب ه لسههاس لللللللل

%لافضه نيللل64 ار ه لالهذهلسن وهال لاهتلبهنيلللللللل قضتضتلسة  ت  ه لأولس تسه  لأولسق صهت ض لوقهلللل

%لافضه نيلامهنللل26.7ة سل اظ  لوستئ لسن اسص لسية  ت يلخل احلالهذهلسنمضهتضتللوبهنيلللل

%للالضفضهه اسلل ههاحلالههذهللسنمضههتضتلخلل9.3وسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يل,لوذنههكلخلامتبهه لل

لوستئ لسن اسص لسية  ت يل.للل

 لسجل تهها ل%لسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخلسن فت هه لاههل89.4 ههذنكلامهه لاضهه ل

اضه االتللل%ل22.7%لايلس اش نيلاضه االتلب  ةه ل تن ه ,للبتإلطهتا لإىلللللل66.7 ار  لاتلبنيل
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%اهيلس اشه نيلل أوسلبتهتللغهريللافضه هللللللل10.6امنلخلسن فت  لا لسجل تا لولذنكلخلامتبه لل

ن ضت لخلسن فت  لا لسجل تا لولاض اسلسس خ سحلأستن  لأمهاولخلسن اسصه لل هتقلسبارالهتللللل

%لللل89.4سن خصيللس التشالا لسن تمالنيلخلبفكلسن سئاهلسيب ختب هل.ل ذنكلاضه لللسي صتج

ايلس اش نيلسس خ سحلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللخلانااههلأ س لسن هتمالنيلول ار ه للاهتلللللللل

ل%لاض االتلامن.للل28.7%لبتإلطتا لإىللل60.7بنيلايللاض االتلة سللب والهل

%لايلس اش نيلناستئ لسن اسصه لسية  هت يلخلللل389.وخلسنض   للسخلتاكل تقل فض  للل

%لبتإلطهتا لإىلللل68شاحلباستت للسيب ختب  لن   تالريل ار  لاتلبنيللافض هلةه سلب وهال لللل

%لاهيلل10.7%لايلس اش نيل,  الحنيلالضفضه لبوهال لللل21.3تلل أبتتل تب لافض هلامنلن

لناظ ف ل.لسحلوستئ لسن اسص لسية  ت يلن أ ض لالذهلس س اش نيللسس خ

%لايلس اش نيلناستئ لسن اسص لسية  ت يلل88.6التلخلسنض   لسنوت سل تقل فض  لل بن

%لل57.3خللانااهههلسقضسحههتالسجل تهها لوسس فوههت س ت لب هههأ,لسيب ختبههتال ار هه لاههتلبهههنيلللللللل

%ل هتباسللل31.3 تباسلافض نيلةه سللدهذهلسناسهتئ لخلانااههلللسقضسحهتالسجل تها لاتبه لللللللل

%لالضفض اسلسس خ سحلوسهتئ لل0.7نللخلدم سلالذهلسناظ ف لوذنكلخلامتب لافض نيلدتلام

لسن اسص لسية  ت يلخلسن نافل  السقضسحتالسجل تا لوسس فوت س ت .

%للاههيلس اشهه نيلل اظ هه لوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخلانااهههلسن مهه ل86.7  ههتللاضهه لل

تئ لخلانااهلسن م لسنال ت لاتبه لل%ل تباسلافض نيلة سلالذهلسناس56.7سنال ت ل ار  لاتلبنيل

وذنههكلخل%ل تبهه لافضهه نيلامههنللوسسهه خ سحلالههذهلسناسههتئ للخلدم ههسلالههذهلسناظ فهه للللل30

%اهيلس اشه نيلالضفضه اسلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلانااههلسن مه لسنال هت للللللللللل13.3امتب ل

لسنذتلضم اهلسن تمالاقلد ل.

ت لخلةهلخلب هالأمالهت لس اشه نيلقه لللللسن اسص لسية  هت يللول تقل فض  لسس خ سحلوستئ لل

%ل64%ل ار هه لاهتلبهنيلافضهه  لةه سللب وههال للللل84.7سنض  ه لسنثهتايلب وههال ل فضه  لوصه  لإىلللللل

%اهيلس اشه نيلالضفضه اسلسسه خ سحلللللل15.3%لوذنهكلخلامتبه لللل20.7وافض هلامهنللب وهال للللل

لخلب اهلأمالت لس اش نيل.وستئ لسن اسص لسية  ت يل

 سحلالذهلسناستئ لق لمتثه لخلانااه للسن مه لغهريلسنال هت لسذلبتنه لللللللو تقلأمال فض الالسس خ

ل41.3%لللح ثل تب لافض هلة سلخلأ س لالذهلسناظ ف لن ولل69.3بوال لااسام لوص  لسىللل

%لاهيلس اشه نيللللل30.7%ل,لوذنهكلخلامتبه لبوهال لللللل28%لايلس اشه نيلولافضه هلامهنلنه وللللل

لو  لولغريلسنال ت .الضفض اسلسس خ سحلالذهلسناستئ لخلسن م لسن
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سسه خ سحلل سلللةهلتال تن ه للةول  الالذسلاتقللسوغ ال  للس   م لايلس اشه نيل فضه اقلبه  لللللل

 تبه لبوهالهلللوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلسن  تضه لسيب ختب ه لودم هسلأاله سات ل,لب   هتللللللللل

  حل فضه  للالهذهلسناسهتئ ل ض هالامهنلخلسيسه خ سحلسنوه  لناسهتئ لسن اسصه لاهيلقاله لللللللللللل

نالنولولسنذولضا ال  السجلاسبه لغهريلسومالق ه لأولسن مه لغهريلسنال هت للسنهذولحي هاتل  هاللللللللللس

للال احلأولتاضهللأولبم لس الاللب وقلس نهل.ل

ل

فت    للوستئ لسن اسص لسية  ت يللخلدم سلسناظتئ لسي صهتن  للنل م   لس اش نيلل2/7

لوسنو تس  للل

قلسبههارلوظ فهه لسسهه  ت  لوسههتئ لسن اسصهه لأقلسن اسصهه لاهه لسجل تهها ل ههتل أتلس اشهه اقلللل

تهه ل ناضهه لللأمالههت لأب هه  ل ال تهه لسيب ختب هه لللسية  ههت يلسنم ههتحلبتههتلبفت   هه ل الالههتلب ههاللل

بت اشهه نيلو ههتقلسقهه لسناظههتئ لسنههولسسهه  ت  لوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللللللللسجل تهها 

 اة هههللالههيل اة هههلسن مهه لن   تاوههنيل,ل الالههتلاههيللح ههثللسناظههتئ لسوقهه لات   هه للللدم متههت

س   ا نيلوإباسرل ستلس اش نيلخلسنمضتضتلوسوح س لسننتا للونن لاتلضهرب لالهذهلسن  هتئجلالهاللللل

سال  تحلس اش نيلأصاللبتناظتئ لسنثالت لسنولحترالس اس  لسوونهيل,ساهتلبتن وهال لن اظهتئ للللل

س  تاوهنيلللسنثالت لسوق لات    لاا تلضرب لسناؤض لبن حلات    لسناسهتئ لسية  ت  ه لخلسب مهت للل

نألمهاضيلبت  الهت هللل   هتلللسىلل ال ن لسنثمتا للس   ن  لخلسنال اضيللل ماحل  هالت ه لسيب مهت للل

ت  نتلص ريسل ربرلا هلأال   لسناوسبنلسية  ت  ه لوسننتئ  ه ل,لو هذنكلاهتقلاجهاةلوةها للللللل

لتالل.تيب ختببلا  ا نيلاليلاجاةلبتشئ لخلسنثمتا لسنو تس  لس ا ال  

ن ههسلباظ فهه ل هه حلقهه  ةلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يل  ههاللإبههاسرلوةتهه لبةههاللللللإاههتللا  ههتلض ل

س اشه نيلحهاجلسوحهه س للسننتاه لاا ههتلضرب الهتللأ س لس اشه نيلخلأقلالههذهلسناظ فه ل   مههسللللللل

ب ج لس ثالات    لخلحتن ل جتا لوظتئ لوستئ لسإل هالحلسن م   ضه لاه لوظهتئ لوسهتئ لللللل

ل لسية  ت يل فا الت.للللسن اسص لسية  ت يلون كلوستئ لسن اسص

وس وههتقتلاهه لب ههتئجلسوسههئ  لسنوههتبم ل الههت جل هه لاههيل)سبوهه  اسح(لو)وس ههكلس (لسن م هه  للللللللللل

سو ثههههالات   هههه لخلأ س لسناظههههتئ لسخلتصهههه لبتن  تضهههه لسيب ختب هههه ل,لإيلسبهههههلنههههاحولأقلللللللل

اهه ل)سبوهه  اسح(لقهه لحههترلسن م هه  لسو ثههالات   هه لخلدم ههسلسناظههتئ لس ا ال هه لبتن فت هه للللللل

سجل ههتالريل,لب   ههتلحةههيل)لوس ههكلس ل(ل  ههالسن م هه  لسو ثههالات   هه لخلسناظههتئ لس ا ال هه لللل

بتن اسصهه لسنفهها تلح ههثلحههترلسبوهه  اسحل  ههالبوهه لس  ههالخلسن م هه  لسو ثههالات   هه لا  ههتللل
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%(لوسنهها ل  ههالل57%(لوسن ناضهه لسن خصههيلبتهه ل)لل58ض ن ههسلباظههتئ لب ههالأمالههت لس اشهه ني)للل

%(ل,لخل42.7ب الأ س لس اش نيلخلسوح س لوسنمضهتضتلسننتاه ل)لل%(لو50.7 ن  متالسجل تالري)

حنيلأقل"وس كلآ "لقه لحهترلسن م ه  لسو ثهالات   ه لخلسناظهتئ لس ا ال ه لب  ه لس اشه نيلللللللللل

%(لتهه لوظ فهه لسن اسصهه لاهه لل58%(ل ههالهلوظ فهه ل اة هههلس   هها ني)ل60س وههت  ةلاههيلسومههاضيل)

ن اسص للا لائتالحم  ةلايلسجل تها لوننه للل%(.واليل  تتلوظتئ لاا ال  لبت51.3سوماضيل)

الذهلسن  تئجلقه ل اله ولا  م ه لخلطها ل ال نه ل ه لوسه   لاهيلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلللللللللللل

لومننلسناصاجلسخلتص لبتت.

أاههتلسناسههتئ لسنثالتهه لسنههولحةهه ل  ههال  هه لا ههأماةلخل فضهه الاللس اشهه نيلوخلانهه يالللل

ح ههثل م هه  ت ل وهه اتلات   هه لالههذهللللسيسهه خ سحلامهه لحة هه لأضضههتل اس هه للا ههأماةلاههيللللل

وسهالمهلللسناستئ لخلأ س لسناظتئ لسخلتصه لبتيب ختبهتالن جهاقل)ضا  ها ل(لأطهن لسناسهتئ لللللل

)ا والا (لوسنذولحةيل ن جل م   لس  الول) هاضض(للسنهذول هتقلساضه لسناسهتئ لسنضهن ف للللللل

والهالاهتلض هريللللخلسن م   لإيلسبهل تقلال ت لات  ل الريللب  هلوبنيل)سبو  اسح(لو)وس كلس (.

إىللأقلسسههه خ سحلوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلخلست هههالالسيب ختب ههه لالض هههريلاهههيل ؤضههه للل

س اش نيلش ئتلحاجلأال   لالذهلسناستئ ل,للاتناستئ لسنولاض االتلب  ة ل تن  لاليلبفوتتل

والالاتللسنولأ  االتل  ةتال م   ل تن  لخلات    تتلخلأ س لسناظتئ لسإل الا  لوسنو تس  

ن ههالأقلسح  تن هه لأقل هه  ريلسننههت سالسي صههتن  لس ا ال هه للبههتت الالسيب ختب هه لخلس وهه مال لللض

سنماضهه لالههيلسح  تن هه لطههن ف لوبتن ههتنيلاههتقل  ههالت  ههيلست ههالالخلس وهه مال لإ  ههت للللللل

لأال  هه لس ههربلنجهه لاههيل)سبوهه  اسح(لول)وس ههكلس (لن  م ههسلس اضهه لاههيلسنفت   هه لخلدم ههسلللل

لب  .للأال سفلست الالسيب خت

 ل

 أت ت لسيب ختبتامجتا لوستئ لسن اسص لسية  ت يلل -3

لس خ سحللوستئ لسن اسص لسية  ت ي تض ت لبت خلس اش اقللتلضو ت اتوسنفئتالسنل3/1

الههيلسنفئهه لسووىللسنههولضتهه  للس اشهه اقللبتههتل ههربلللل"سن ههتمالاقلسنهه س  اقلن  اشهه نيل"ل ههتقلل

%(لوالالاهتلل77.3التشاةلوبفت  لطئ  لسن الت )%(ل,ل الالتلا78.7وستئ لسن اسص لسية  ت يل)

ض ريلإىللأقلوستئ لسن اسص ل تبه لأ سةلنه   للسنهاي لن  اشه نيلوسقلسن هالت ل هتباسلسبهارلللللللل

سنفئتالسنولض اق لس اش اقلا تتللسن   لخلسنن    لسيب ختب ه ل,ل الاله لسن هتمالاقلسنهذضيلاللللل

%(لوالههذسلض ههريلإىللس  فههتعلانهه يال367.%(للتهه لس ههاأةل)68.7حيهه  وسلسم  ههت س ت لسنو تسهه  ل)ل
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سنا يلن ولسن خ لسنو تس  لبأال  ه ل و لسن هالت لوس هاأةللخلسن هأتريل  هيلسنن   ه لسنو تسه  لللللللل

%لاههيلسنههذضيلل50خلسنال ههاضيل,لوالههذسلاههتل    هههلسإلحصههت سالسنامس هه لوسنههولأوطهه  لأقللللللل

سه  للل30ل–ل20سنفئه لسنن اضه لاهيللللشت  اسلخلسن صاض لال ل تباسللايلسن الت لح هثلاث ه للل

وسضضتلأقلس اأةلل تقلدتل و لا تالسيب ختب تال%ل(ل,ل50أ ربلبوال لخلس  ت   لوص  ل)ل

والالاتلأ ولإىللاهارلسه  لبوهت للللح ثل تب لبوال لا ت   تتلا مت ب لا لا ت   لسناة لل

ب لوسم  ت لسااأةل  ص ل ئ كلت هكللل ضاسلبا تب تل,ل40تىللمجايلسلووجلااةلخلسنال اضي

ل(لل/http://www.vote.bh)ل .سن اس

و  ريلسن  تئجلسخلتص لبتنفئتالسوق لأال   لن ولس اش نيلأقلسق تتلال لسنو تس نيلايلبفهكلل

%(لوالالساالا  ميلخلطا لستتالت ت لسإلبتب  لس والم ل38.7سن اةتتالسنو تس  لن  اشهلل)

يلحي هههتةاقلإىللسسهه ت سات ل.لونهههذنكل ههتقلن  اشههه نيلللالهه ي لس اشههه نيلوبتن ههتنيللل  ههال

%(لوقال ههت ل ههتقللل52.7س  تاوههنيلأوناضهه ل  هه ت لخلسال  ههتحلسن خالهه لتههتجلالههذهلسن  سسهه لل)للللللل

%(لل,لو  ههريلالههذهلسن  هتئجلإىللأقل ال نهه لست ههالالسن  تئ هه للل54.7سنصه ف اقلوسإل الا ههاقل)ل

ب هج لاالتشهالوسقللإ هت ةللللن  اش نيل ا النللب ج لس ربلبجو لسنهاي سالسجل تالريضه للل

 م   لوط لست   لخلطا ل الالس  تاونيلوبمتإلقا ت لال ربرلب هج ل هالريلنه ولاهتللللل

%لايلس اش نيل,ل ذنكلاتقلسسه خ سحلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلاهيلسةه للللللل50ضما لايل

نف لأبةت لسإل الا نيلوسنص ف نيلاليلقض  لأماولالدوللبتال  هتحلاهتلضمها لاهيلبصه لللللل

والههالاههتلض الهههلإىللطههاو ةلسيال  ههتحللبتههذهلسنفئههتالخلس وهه مال لن  ههاضالسسهه خ سحللللللس اشهه ني

للوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلست الالسيب ختب  للن جاقلس ثالات    .

الوسههتئ لسن اسصهه ل ت لاهه ههتبن  ههالاس اشهه اقلاصلحيههليضنههذسلقاسنو تسهه لقاسنفههت  ل3/2

 سية  ت يلل

  هههالوسهههتئ لسن اسصههه للتهههتاب  سوهههتالسنهههولض تبنسن خصههه تالوسلمتلسههه سجلس اشههه نيل هههي

وقهه لةههت ال  و لس اشهه نيليا هه لنالب الههتهلح ههثلل ههتقلسنصهه ف اقللووسههتئ لللللسية  ههت يال

%ل(,ل الالههتلقههت ةلسنههاستلخلللل54بتنهه لأون هه لخلا تبن تههتل)للسن ههالسإل ههالحلس   هه لالههيلسوونههيلللل

%(لوالههذسلضنهه لأقلل39.3)ل%(لتهه لس  تاوههنيلسنو تسهه نيلل51.3س   مهه لسنههولضوههج اقلا تههتل)لل

س اشهه نيلسال  هههاسل هههتلضمانههههلسإل هههالحل ههه ت لس ثهههالاهههيلإ  س تههه لأقلضوههه خ ااسلوسهههتئ لل

سن اسص لسية  ت يلخلسن أتريلخلال ي لسنصه ف نيل,لوالهالاهتلضنه لأقلسإل هالحلسجل هتالريتللللللل

لنهههلأال  هه لبههت رةلخلسن ههأتريل  ههالسههريلسنن   هه لسيب ختب هه لوالههالاههتلأ   هههلأ س لس اشهه نيللللللللللل

http://www.vote.bh/
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سهه ا ت لسي صههتنيل,ل  ههتلأقلسحهه الجلس  تاوههنيلسنو تسهه نيل  الهه لا م اهه لخلسال  تاههتالللل

ناستئ لسن اسص لسية  ت يل تقل  ه لن   تبنه للللس اش نيلض جل  الأقلسس خ سحلس اش ني

سنصه ف نيل,لوننه لسال  هتحلس اشه نيلبمهت ةلللللللسنو ال  لايلةتب لوسح ل وقلسنوهنيلن  هأتريلخللل

 مهه ت ل  ههتلضالهه ولا  م ههتلخلطهها لسن  ههتئجلسنوههتبم لسنههولأشههت الإىللسال  ههتحلللللللسنههاأتلخلا 

س اش نيلب اس  ل سئاةلا ض ضت ل ربلوستئ لسن اسص لسية  ت يللوبتن هتنيلامهت ةلسنهاستلاله للللل

سح لساله لسو وسالسنهول جهيلأقل وهت  ال لخلدم هسلأاله سات لسنو تسه  لونهذنكلحة ه لللللللللل

%(لوسنههارس سالوس  سوههتالل31.3 تسهه نيلس  هه نيل)لب وهه لس ههربلاههيلسال  ههتات لبجالههت لسنوللل

ل%(.ل29.3سنو تس  ل)

واهههيلبتح ههه لأمهههاولاتبههههلبةهههاسلنجهههاقلسجل ن هههتالسنو تسههه  لدهههتل و لالتا هههيلخلسنن   ههه لل

%لاهيلس اشه ني,لوالهالاهتل    ههلب هتئجلسنوه سجلسخلهتصلللللللللل16سيب ختب  لا ه لضوه ت اتتلسهاتلللل

ب تئ ههلطهن ف لو هذنكلسنوه سجلسخلتصه لللللللبتب  ت لس اش نيلجل ن تالس تس  لوسنذولةت ا

بهه وسا لسنضشهههللاههالسيب ختبههتالوسنههذولأوطهه  لب تئ هههلسبهههلالضجههيلدههذهلسجل ن ههتال و لللل

%ل(لامهنلاهيلس اشه نيلأقلمجن هتالس تسه  لالهيللللللل2.7ضذ الخل اشه  ت ت لح هثلأ ه ل)لللل

 لسنول ش  ت .ل

  فت  لسن تمالنيلا لس اش نيل ربلوستئ لسن اسص لسية  ت ي -4

لايلمالدتلل ا لسن تمالنيس اش اقلل فت وستئ لسن اسص لسية  ت يلسنولض ل4/1 

ل
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اهه للس اشهه اقلاههيلمالدههتللسن ههال فت هه للس ثههاللوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يللل  تبههللللللل

الهيلللجلسنصها للو  مهيلسي صهتيالسنصها   للللل و الهتللسجل تا ل هربلسسه مالتجلسنها و لولسن ن  مهتالللل

 ههيلسناسهه   نيلللبفههت  ل ههالريل”ل ههاضض“%(للتهه لل74”ل)لوس ههكلآ “%ل(ل ههالهلل94”ل)لسبوهه  اسح”

للل.%(ل2.7%(لوأمريسل"ضا  ا "ل)10.7%ل(ل,لت لل"ا والا "ل)ل21.3سنوتبم نيل)ل

ول”لسبوه  اسحل“والذهلسن  تئجلاليلسس  اس لن   هتئجلسنوهتبم لوسنهول  هريلإىللسسه  اس ل مه حلللللللللل

ب ختب هه لو فوههالاههتل اصهه  لإن هههللللل اسههتئ لمتلسيسهه فت ةلا تههتلخلسنن   هه لسيللل”لوس ههكلآ “

سن  سسهه لخلسنوههتبسلاههيل ههاقلالههذهلسناسههتئ لالههيلسنههولضفضهه تتلس اشهه اقللب ههج لأ ههربللل

وسسهه  اذال  ههالانهه يالسسهه خ سحل تن هه ل,لو  ههال م هه  لس  ههالاههيلح ههثلات    تههتلخلأ س للل

لل.سناظتئ لسن  تئ  

لل

لسية  ت يلاسص سن لوستئ  تمالنيلانت ل ربلسنل فت  ا تل طت لس اش نيل يلل4/2

%للاههيلل86وننه لالههذسلسن هاعلاههيلأمنهتإلسن فت هه للسنههذولض  ه ل   هههلسإلبتب ه لالههالاهتلةنهه للللللللللل

سسههه  تبتالسهههاس لاههالشهههج لللانتهه لل فت هه لسن هههتمالنيلل هههيللت ئس اشهه نيلض  ههه وقل طههتلل

للساس لايلح ثلسنج لأولسنج  .للللللأولس صتياللو ن  متاأ

اهارلس اشههللاللاج هف لللللتا لضنه لا شهاسل  هالللوبو سجلس اش نيلال لان جلسس  تبتالسجل 

سن  تئجلأقلالهذسلسنه  نلاهيلسن فت ه لالضجهيل تا هتلإل سهتجل     هتالن  اشه نيلتن هت لللللللللللل

ض اقناقلإقلرضت ةلسن فت  لانت ل ربلوستئ لسن اسص لسية  هت يل  هتل  هريلإلاجتب ه لس  هالللللل

%لاههيل50.7جهه لسههاتللنفههارال لخلسنن   هه للسيب ختب هه لا هه لضوهه   لس اسامهه ل  ههالالههذسلستللللل

%للسي  ئ تقلإىللالذسلستج .لإيلأقلسوغ ال ه لسننة هيلللل49.3س اش نيللخلحنيلالضو   لل

%(للق لس  م لحج تلإبتب تل  السس خ سحلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلللل82ايلس اش نيل)

ل جيلأقلضاض لايلإقالتجلسجل تا ل  السنن    للسيب ختب  .للل

 

ريسالسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يل  ههال القهه ت للل م هه  لس اشهه نيللن ههأتللل -5

للبتن تمالني.

 رضت ةلاناا لس اش نيلبتال  تاتالسن تمالنيللل5/1
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وخلس ت سناؤض لسن م     لسنولحتون لسن  سس لسس ج تاتتلاو ف  ةلايلسن اق ه لسنهذولللللللل

سن  تضهه للمتلا هههل  ال ههسلسيسهه ال تقلوسنههذولضوهه هللبههت  س لوسطهههللنألانههتجلسنههولمتهه لوقهه لللللللل

سيب ختب ه لخلسنوههتبسلو أتريالههتلوالههالاهتل جههيلس اشهه نيلاههيلس هال لأحجههتحلحادههتلامههنلللل

سههن لسن  سسهه لإىللاتهه ل م هه  لس اشهه نيلن ههأتريلسسهه خ سات لناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللللل

%ل(ل89.3  ال الق ت لبتن تمالنيل.لوق لأوط  لسن  تئجلأقلسن تنال  لسننة هيلاهيلس اشه نيلل)للل

 خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخلسن  تضهه لسيب ختب هه للرس لاههيلقهه   ت ل  ههالل أوسلأقلسسهه

للس  س لأة  ةلسنمضتضتلسنولضت  لبتتلسن تمالاقلب ج لأ ثالوطاحت

 رضت ةللسن فت  لا لسن تمالنيلل5/2

%(لاهههيلس اشههه نيلأقلالهههذسلسيسههه خ سحلسهههتال لخلرضهههت ةلل فت ههه لسن هههتمالنيلاههه ل74 أتل)لللللل

ضنهه لأقلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلل ههتقلدههتل و لخل   هه نلسنن   هه لللللللسيب ختبههتال,لاههتل

سيب ختب  لايلوةت لبةالسن خاله لسنو تسه  لو  هتل  القهيلالهذهلسن  هتئجلاه لب هتئجلسنن ضه لاهيللللللللللل

سههتال لخللسن  سسههتالسنوههتبم لوسنههولأشههت الإىللأقلسسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللل

سن  نل   لسجل تا لوالالسح لس  شاسالسنهول صه للللرضت ةلسيال  تحلسنو تسيلو   لسنو ا 

خلستهههتهلسن ههههأتريسالسإلبتب هههه لناسههههتئ لسن اسصههه لسية  ههههت يللخل  هههه لس  ههههت لسنو تسههههيللل

لسن  ماس يلورضت ةلس  ت   لسنو تس  .لللل

ل

 ثانيا : اختبارات الفروض.
الهااللت(لل1)لةه وجللب هتئجللأظتهاالل أتريلا  ريل وسا لسس خ سحلسناس   لسي صتن  : -1

ص  لااط  لسن وسا لسنولض  لسن أ   ل   تتلخل  لايللمناذجلسيسه خ ساتاللل

,لامه للتال ه لوةها ل القه لس  الهتإلبهنيلبهنيل وساه للللللللل وسيشالت تالومناذجلسي   هت ل

سسههه خ سحلس اشههه نيلسنو تسههه نيللناسهههتئ لسإل هههالحلوبهههنيلسسههه خ سات للناسهههتئ لل

للل11.520(=لل2ب   لق  ه ل)ل هتلللسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  ل,لح ث

و  هالالهذسلاهتقلق  ه لسن ينهه للللل(,ل021.,لو ينه لإحصهتئ  ل=ل)لل4=,لبه  ةتالحاضه للل

والههذسلضنهه لوةهها ل القهه لس  الههتإل سنهه لبههنيلللللل(p<0.05 , p<0.021) لس فضطهه ل

لل.س   ريضيلوايلت لقالاجلسنفا لسووج
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لب ههتئجلأظتهاال(:لة  ت  ه ل هأتريلاه  ريلسووطهتعلس   ه لبت اشهه نيل)سنو تسه  لوسيللللللل -2

ووطهههتعللسنو تسههه  لوسية  ت  ههه لس   ههه للسل هههأتريلتالهههاالصههه  للااطههه  لل(2)لةههه وج

  هال ثتاه لسسه خ سات للللللبت اش نيللاتبه ل غاله ت للسن خصه  لوسننتئ  ه لخلسنضشههلللللل

(=ل2ح هههثلب  ههه لق  ههه ل)ل هههتللللناسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلخلسن  تضههه لسيب ختب ههه للل

(,ل  هتلب  ه لق  ه لانتاه للللل0.009,لو ينه لإحصهتئ  ل=ل)للل4=,لب  ةتالحاضه لل13.404

لق  ههه لسن ينههه لس فضطههه للللذسلاهههتقونهههل(0.009ب ينههه لإحصهههتئ  ل=ل)لللل0.286لسن اساهههس=ل

(p<0.05,p<0.009)سنه لبهنيلس ه  ريضيللواهيلته لقالهاجلللللللللضن لوةا ل الق لس  التإ والذسل 

لللل ل.سنفا لسنثتبي

(لتالههاالصه  لااطهه  للل3)لةه وجللب ههتئجلف   هلل: هأتريلاه  ريلسنمضهه  لتهتجلسن  سسهه للل -3

به فكلللوسنهول ه  لللوسنال  ضه للسنرب تب  لل) أتريلباعلسيب ختبتالسنولضضشهلللا تتلس ال اتاقل

س نههتضريلوسناقهه لوس جههتقل(  ههال ثتاهه لسسهه خ سات للوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخللل

,لو ينهه ل2=,لبهه  ةتالحاضهه لل11.869(=ل2ح ههثلب  هه لق  هه ل)ل ههتلسيب ختب هه لسن  تضهه 

لونههذسل(p<0.05,p<0.003)لونههذنكلاههتقلق  هه لسن ينهه لس فضطهه لللل(ل0.003إحصههتئ  ل=ل)ل

للللنث.ضاة ل أتريلن ال ن لسنمض  لسنولضت  لبتتلس ال اتاقلوايلت لقالاجلسنفا لسنثت

(لتالهاالصه  لااطه  للللل4)لةه وجللب هتئجللب  ه ل:ل أتريلا  ريلسخلربةلسنوهتبم لبتيب ختبهتالل -4

نيلسنوهتبم للاهالسنضشههللنالب ختبهتالسهاس لسنرب تب ه لأولسنال  ضه ل  هاللللللللل أتريلمربةلس اش 

(=للل2 ثتاههه لسسههه خ سات للوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يل,لح هههثلب  ههه لق  ههه ل)ل هههتللل

و  هههالالهههذسلاهههتقلسنم  ههه ل(لل0.038,لو ينههه لإحصهههتئ  ل=ل)ل2=,لبههه  ةتالحاضههه ل5.992

ضاةههه ل هههأتريلخلهههربةللنهههذسول(p<0.05,p<0.038)لسيح  تن ههه لأولق  ههه لسن ينههه لس فضطههه ل

لسناسب لللس اش نيلسنوتبم للاالسنضشهللنالب ختبتالوايلت لقالاجلسنفا 

لل أتريلا  ريلس جتب لسية  ت   لل -5

سن لسن  سس ليم الت ل أتريلا  ريلس جتب لسية  ت   لن  اشهللايلمالجلس بنه لاه  ريسالللللللل

وه اتلسيق صهت تلوسمهريسللللس ل-س و اتلسن ن   يلل-ذ احاسا  لاا   لاليل)سناظ ف 

لسنويل(لو تب لسن  تئجلالي:

(لتالههاالصهه  لااطهه  لل ههأتريلأبههاسعلل5)لةهه وجلب ههتئجلأظتههاال:سناظ فهه لأولسنن هه اهه  ريلل5/1

أ  ههههتجلس اشهههه نيل)لحجههههاايل/لمههههتص(ل  ههههال ثتاهههه لسسهههه خ سات للوسههههتئ لسن اسصهههه لل

صههتئ  ل=ل)لو ينهه لإحل4=,لبهه  ةتالحاضه للل13.749(=لل2ح ههثلب  هه لق  ه ل)ل ههتللسية  هت يل
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ضنه لوةها ل القه لللل والهذسلل(p<0.05,p<0.008)لو  الالذسلاتقلق   لسن ينه لس فضطه لل(ل0.008

للل.باسعلأ  تجلس اش نيلوايلت لقالاجلسنفا وح ثلضاة ل أتريللس  التإل سن لبنيلس   ريضي

( هه حلتالههاالصهه  لااطهه  لل ههأتريل6)لةهه وجلب ههتئجل  ههف لل:س وهه اتلسن ن   ههياهه  ريلل5/2

سن ن   ههيلن  اشهه نيل  ههال ثتاهه لسسهه خ سات للوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلاههالللللس وهه اتل

و ين لإحصهتئ  للل6=,لب  ةتالحاض لل4.994(=ل2سن  تض لسيب ختب  ل,لح ثلب   لق   ل)ل ت

 ضنه ل ه حللل والهذسلل(p<0.05,p<0.545)لو  هالالهذسلاهتقلق  ه لسن ينه لس فضطه للللللل(ل0.545=ل)ل

 هأتريلن  وه اتلسن ن   هيلن  اشه نيلللللح هثليلضاةه لللل  ريضيوةا ل القه لس  الهتإل سنه لبهنيلس هللللل

واهيلته ل اهوللللوستئ لسن اسص لسية  هت يلاهالسن  تضه لسيب ختب ه لللللل  ال ثتا لسس خ سات 

للسنفا .

(لتالاالص  لااط  لل أتريلس وه اتلل7)لة وجلب تئجلأظتاا:س و اتلسيق صت تا  ريلل5/3

ح ثلب  ه لق  ه للللتئ لسن اسص لسية  ت يوسللل  ال ثتا لسس خ سحلنيسيق صت تلن  اش 

ق  هه لسن ينهه لل و  ههالالههذسلاههتقل(ل0.020=ل)للو ينهه لل6=بهه  ةتالحاضهه للل14.983 (=ل2)ل ههت

ح هثللل ضنه لوةها ل القه لس  الهتإل سنه لبهنيلس ه  ريضيللللللل والهذسلل( p<0.05,p<0.020) س فضطه لل

سن اسصهه لل  ههال ثتاهه لسسهه خ سات للوسههتئ لللنيضاةهه ل ههأتريلن  وهه اتلسيق صههت تلن  اشهه لل

 ل ل.سية  ت يلوايلت لقالاجلسنفا 

 ه حلتالهاالصه  لااطه  لل هأتريلسهيلس اشه نيللللللللل(8)لةه وجللب تئجلأظتاا:لسنويا  ريلل5/4

  ال ثتا لسس خ سات للوستئ لسن اسص لسية  هت يلاهالسن  تضه لسيب ختب ه ل,لح هثلب  ه للللللل

لو  ههالالههذسلاههتقل(ل0.901و ينهه لإحصههتئ  ل=ل)للل4=بهه  ةتالحاضهه للل1.056(=للل2ق  هه ل)ل ههت

وةها ل القه لس  الهتإل سنه لبهنيلللللل ضنه ل ه حللل والهذسلل(p<0.05,p<0.901)لق   لسن ين لس فضطه ل

 ههأتريللنوههيلس اشهه نيللسههاس ل ههالريسلأولصهه ريسل  ههال ثتاهه للللللللس هه  ريضيل,لح ههثليلضاةهه للل

للوايلت ل اولسنفا .سس خ سات للوستئ لسن اسص لسية  ت يلاالسن  تض لسيب ختب  ل

و ناا للان اضه لسنفهاو لبهنيلس اشه نيللسنهذ ا لوسإلبهت لللللللل:علس اشهلل)سجل   (ا  ريلبا -6

ا  تلض ن سلبجثتاه لسسه خ سات للوسهتئ لسن اسصه لللسية  هت يلخلسيب ختبهتال,لامه لللللللل

(لوةههها لاهههاو لل سنههه ل9)لةههه وجةلاهههال سنهههاس ل  هههتئجسنل  هههف ولمتلإةهههاس لسم الهههت )ا(

 ل تبهه اسصهه لسية  هت يللوسنههوللإحصهتئ تلخلا اسهه تال ثتاه لسسهه خ سحلوسهتئ لسنللل

(ل,ل  تلب  ه لق  ه للل2.3404)لولاالت ا  لسإلبت ل(ل2.0000االت ا  لسنذ ا لل)

  و  ههالالههذسلاههتقلق  هه لسن ينهه لس فضطهه لالههيللللل.ل(003)للل ينهه و(لل-2.975-)لال(للل)
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(p<0.05 , p<0.003)سإلبت لاهالللس اش نيلسنذ ا لولوةا لااو لبنيلإىلوالذسللض ريلل

وسقلا اسههه تال ثتاههه لسيسههه خ سحلللسية  هههت يلسسههه خ سحلوسهههتئ لسن اسصههه لل ثتاههه 

تالااللس اش نيلسناةتجل,والالاتلض   ل    تب لن تلسن وت لس  اللايلا اس ت تتل

 لللا فص  لسن

اهه  ريل ههأتريللااطهه   (ل هه حلتالههاا10)لةهه وجلب ههتئجل :ل  ههفاهه  ريلستتنهه لسناوسة هه  -7

 اوج(  هههال ثتاههه لسسههه خ ساهلوسهههتئ لللستتنههه لسناوسة ههه للن  اشههههلل)ا هههاوجل/لغهههريلالل

,لل2.079=لل(2ح ههثلب  هه لق  هه ل)ل ههتللللسن اسصهه لسية  ههت يلاههالسن  تضهه لسيب ختب هه لللل

لو  هالالهذسلاهتقلق  ه لسن ينه لس فضطه للللللل(ل0.354و ين لإحصهتئ  ل=ل)للل2=ب  ةتالحاض ل

(p<0.05,p<0.354)هههال ثتاههه ل  هههأتريلن  تنههه لسناوسة ههه للن  اشههههلليلضاةههه للذسنهههول  

للوايلت ل اولسنفا .هلوستئ لسن اسص لسية  ت يلاالسن  تض لسيب ختب  لسس خ سا

سن لسن  سس ليم الت ل أتريلا  ريلس جتب لسية  ت  ه لن  اشههلللل:لاجتقلسإلقتا لا  ري -8

س ه  ريسالسنفا  ه لال هتل)اوه اتلدضهالس   مه لسنهولضضشههللا تهتلللللللللللنيلاهيل ايلمالجلست

للسن  تئجلالي:لس تاة لسنولض   يلإن تتل(لو تب لل-

لب هتئجللأظتهاال:ل هذنكللاو اتلدضالس   م لسنولضضشههللا تهتل)لحضهاتل/ل ضفهي(للللل8/1

)لحضهاض لل(ل  حلتالاالص  لااط  لل أتريلس   م لسنولضوهجيلا تهتلس اشه اقلللل11)لة وج

ح هثللل  ال ثتا لسس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  هت يلاهالسن  تضه لسيب ختب ه لللل/ل ضف  (ل

و  هالالهذسللل(ل0.515,لو ينه لإحصهتئ  ل=ل)للللل2=به  ةتالحاضه للللل1.329(=ل2ب   لق   ل)ل هتل

 هأتريلن    مه لسنهولضوهجيللللليلضاةه لللذسنهلول(p<0.05,p<0.515)لق   لسن ينه لس فضطه للللاتق

ا تتلس اش اقل  ال ثتا لسسه خ ساهلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلاهالسن  تضه لسيب ختب ه لللللللل

للوايلت ل اولسنفا .

(ل  حلتالاالص  لااط  لل12)لة وجلب تئجلأظتاا:لنولض   يلإن تتلس اشهلس تاة لسل8/2

 ههأتريلس تاةهه لسنههولض   ههيلإن تههتلس اشهه اقل  ههال ثتاهه لسسهه خ سات لوسههتئ لسن اسصهه لللللللللللل

,لبه  ةتالحاضه لللللل10.678(=لل2سية  ت يلاالسن  تض لسيب ختب  ل,لح ثلب   لق   ل)ل هتل

لالالهههههههذسلاهههههههتقلق  ههههههه لسن ينههههههه لس فضطههههههه للو  ههههههه(ل0.099,لو ينههههههه لإحصهههههههتئ  ل=ل)للل6=

(p<0.05,p<0.099)أتريللن   تاة لسن الض   يلإن تهتلس اشه اقل  هال ثتاه للللليلضاة للذسنول 

للل.لوايلت ل اولسنفا سس خ سات لوستئ لسن اسص لسية  ت يلاالسن  تض لسيب ختب  ل
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  املناقكشة  
لوستئ لنيلسنو تسنيحلس اش س س خ ثتا لس   سس لالالسن نافلن تقلسد فلسنائ ويلللللل

ود ضهه للسن اسصهه لسية  ههت يلخل ال تهه لسيب ختب هه لامت بهههلبتسهه خ سحلسناسههتئ لسن م   ضهه 

س هه  ريسالس هه تاةلاههالاههالل ثتاهه لسسهه خ سات لوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلاههالسن  تضهه للللللللل

 سهتتلالهذهلللو جهيلا تا ه لسن هأتريسالسن هالمتتلللللاهالسنال هاضيللل2018سيب ختب  لخللسب ختبتال

 سسههتالسنوههتبم لاههيلح ههثلسي فههت لسولل سنلج سسهه  تللخلطهها لب ههتئ س هه  ريسالسنههولسم رب تههتلل

ل.لللسيم الفل  تلضربرلاالسن     لسن تني:

للسية  ت يسن وسا ل  السس خ سحلوستئ للسن اسص لل أتريلإشالتعلستتةتالأو -1

سنهه وسا ل  ههالسسهه خ سحلوسههتئ لللسههن لسنفاطهه  لسوونههيليم الههت ل ههأتريلإشههالتعلستتةههتالأولللللللل

,لوأظتهاالسن  هتئجللإقللال هت ل القه لس  الهتإلبهنيلللللللللسية  ت يلخلسن  تضه لسيب ختب ه للسن اسص لل

بنيل وسا لسسه خ سحلس اشه نيلسنو تسه نيلوسهتئ لسإل هالحلوبهنيلسسه خ سات للوسهتئ لسن اسصه لللللللللل

لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  لاالمل ج لسنال اضيل

سيسههه خ سحلالهههيلسوسهههتسلسن ةهههاتلسنهههذولب  ههه ل   ههههلبةاضههه لسيسههه خ ساتالللللأقل وساههه لللل

ووامهتلللوسيشالت تالسال لااط ت تتلليقل وسا لسيس خ سحلد  لأمنتإلسيس خ سحلو ثتا ه.

,اهإقللافتهاحلسيسه خ ساتالوسإلشهالت تاللقه لب هألللللللل 1981ل McLeod and Beckerنهاأتللل

تهها ليسهه خ سحلسناسههتئنلوغههاس لسإل ههالحللب   هه لل  سسههتالالهه ا لإىللسم الههت ل وساهه لسجل ل

 سنو تسي.لللللل

وقهه ل  سهه لت ا هه ل ههالريةلاههيلسوحبههت لسنناساهه لسنههول هه تال  ههالسي   ههت ل  ههالوسههتئ لللللل

,لوق لمتلسن أ   ل  الأقلسن وسا لاا ال  لبتي   ت ل  الوستئ لسإل الحلسن م   ض لل سإل الح

لل (N. Park, S. Lee ,2014)ل وسإلنجضوب  

اهيلأقلل M.L. DeFleur, S. Ball-Rokeach.( 1989)  اصه لسن ههلل الهذهلسن  سسه لاه لاهتلللللو  فسل

ل  ةهه لس   ههت لسن ههتسل  ههالت  هه لأشههجتجلوسههتئ لسإل ههالحلخت  هه للبههتم الفل وسانتهه .للللللللل

(لاهيلأقلاوه خ ايلوسهتئ للللل(1981للMcLeod and Becker)  ذنكل  فسلاهتل اصه لسن ههلللللل

ت ههت وقلوسههتئ لسإل ههالحلسنههول اطههيلسح  تةههت ت للوأبتهه  سإل ههالحل  ههال  سضهه لبتح  تةههت ت ل

 ل بفنتن  .
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سح  تةههتالس وهه خ انيلاههيلل و اصهه  لسن  سسههتالإىللأقلااسقهه لسن اسصهه لسية  ههت يل  هه للل

مالجلمتج  ت لايلسن نالريل هيلأبفوهت ل,لوسنضا ههل,لوسنالمهت ل  هالس صهتجلاه لسوصه قت ل,للللللللل

 لسننهت فيل,لو اسه  لشهالجت ت للللو ناضالسناطه لسية  هت يل,لوسنوهنيلن  صهاجل  هالسنه  لللللل

ل(لللللل2015لBasak and Calisirل سية  ت   ل)

أقل وساه للل(ل2018(ل )Hollenbaugh E. Erin, Ferris L. Amberوةه للالهذسلسنوه ت لللل خ و

    ت للسيننال ل و مسلات متلخلب تئجللللFacebook سس خ سحلل

خلسنال هاضيلقه لاها لمن هتلحمه  سللللللونذسلاتقلسن سا لسنو تسيللس  ن سلبتن  تض لن  اشه نيلل

اههيلالههذسلسيسهه خ سحل,ل  ههتلاهها لأضضههتلأسهه ابتلخل اة هههلسناسههتئ لاههيلس اشهه نيلإىللللللللللل

سن تمالنيلت   ل يلسس خ سات لسن م   تلناستئ لسن اسص لسية  ت يللخلسووقهتالسومهاوللل

   هتللسنالن  ةل يلأوقتالسيب ختبهتال.لونهذنكل   هتلس  س لس اشههلل وسانههلاهيلسيسه خ سحلللللللل

 رس لذنكلايلانتن  لسس خ ساهلن اس   .للل

,لضو خ اتتلسجل تا لايلأة لنالنضتتلسنالنوسنم اسالسي صتن  ل ن لب سئ لوظ ف  لل -2

لإشالتعلحتةت هلو وسانه

 نهه لللسهن لسنفاطه  لسنثتنثه ليم الهت لاهتلسذسل تبه للوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلللللللللل

اشه اقللخلسب ختبهتالسنال هاضيلللل,لضوه خ اتتلس لب ضالللوظ ف تلن استئ لسن م   ضه للل

ايلأة لإشالتعلحتةت هلو وسانهل,لوس ضههللاهيلسن  هتئجلأقلوسهتئ لسن اسصه للللللللل2018

 تبه للبه ضالللوظ ف هتلن اسهتئ لسن م   ضه للذول هأتريللوسطههلللن ناضه لللللللللللسية  ت ي

ااو ل سن لخللقه  ةللللام لبارالس اش نيلبأة  ةلسنمضتضتلسنولضت  للبتتلسجل تالري

 اسص لسية  ت يل  الل ناض لس اش نيلبأة  ةلسنمضتضتلسنهولضته  لبتهتللللوستئ لسن

والذلض ريلإىللأقلسن خال لسنو تس  لخلسنال اضيلأصال  لل فضه لب هج لللسن تمالاقل

لوستئ لسن اسص لسية  ت يل ال ض لوظ فيللن استئ لسن م   ض .لللل الريلسس خ سحلل

وسنهذول أتلأقلسيسه خ سحلس جثه للللل(لSafiullahلMdلل ( et al . 2017 والهالاهتل اصه لسن ههللللل

ناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلخلسيب ختبههتالسننتاهه لسد  ضهه ل ههتقلب   هه للناضههت ةل أتريالههتلولللل

 س  فتعلشنال  تتللل

بهأقلللللBrownلNina,لGrygielلJenniferل 2018 هللو جيل فوريلذنكلخلطا لاهتل اصه لسن هللل

نألشههختصلبإب ههت للا فههتالشخصهه  لل.لو ههذنكلاههتللااسقهه لسن ههالجتالسية  ت  هه لمس هه 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215301792#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596118304178#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596118304178#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596118304178#!


 

 

132 

وسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلأصههال  لا ههربسلللاههيلسق(للPaul Nulty,et al,2016 اصهه لسن هههل

 لا خفولسن ج ف لسس خ ساهلس اش اقلإلضصتجلس سئت لوسناصاجلإىللأ الت ت .

ح هثللللل  تلسصال  لوستئ لسن اسص لسية  ت يللذس تهتللبه سئ لوظ ف ه لنالنضهتتلسنهالنوللللللللل

إىللأقلس اشه نيلنالب ختبههتالس   هه لللللChi-YingChen, Shao-LiangChangلل2017 اصه لل

  ههاوسل  ههالصههف تالا وههالا لوخت ههاسل ههيلس هه وبتالسنههولسسهه خ ااالتلللل2014اههال ههتضاسقل

لسيب ختبتالسنوتبم .لللللل

تضه للخللأ سةلالتاه لن   ل سقلالذهلس  تق ه ل هربرلسقللوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلقه للأصهال  لللللللل

سيب ختبتالللبت  الت التلب ضالللناستئ للسإل الحلللسن م   ض ل,لب لوب ضاللنالنضتتلسنالنولوامهتلل

للن      لسنذتلضو خ اتت.لل

  تال  الللسووطتعلسنو تس  لوسية  ت   لس    لبت اش نيأقلل لسني  سسسن ل اص  -3

و  فسلالهذهلللل ختب  ل. ثتا لسس خ سات للناستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب

بةاض للسي   ت ,لايللسقلس   ت لسن تسل  هالسن ةهتحلسإل الاهيلللللسن  تئجلا لاتلساضط هل

-DeFleur and Ball) )للخلس   هه لضهه تالخلس   ههت للسن ههتسل  ههالوسههتئ لسإل ههالحللللل

Rokeach,1989 للل

ShimلKyuJinونهذسل أتلللل
, 

Soo-Kwang (Klive)Ohأقلسوق  هتالسنو تسه  ل جهيلأقلللللسىلللل

 لل وت  ال لوستئ لسن اسص لسية  ت يل  اللإمستعلأصاس ت 

(لأقلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللل مههاحلبهه  ريللل:ل2017لChi-YingChenمهه ل)ذنكللضن  ههول

أ ثاللايلأتلوق لاضها.للخل  لسن ة لوس   نتالب ج لخلس اس  نيلسننت ضنيللس تسي

 متص لبتن وال لنألااس لسنذضيل تباسلس ص  اقلد لسنض نلسنجالريلنألغ ال  لسنو تس  .لل

 ونهه لأو وب هه للل28اههثاللض وهه لبتنضههختا لح ههثلضضهه للوبةههاسليقلسناسقهه لسنو تسهه السوو بههيلل

ام ل ستللسبهل  و لبتن  اعلسنو تسهيللوسية  هت يلوسن  هاتلونهذنكلسبنجوه لبهتتريسالالهذسلللللللل

سيب ختبههتالسنرب تب هه للسنال ههت للسية  ههت يل  ههالسسهه خ سحلوسههتئ للسسن اسصهه لسية  ههت يللخللللل

 ت  ه لوس ه وبتالسنصه ريةللةها لللللونذنكل تب لااسق لسن الجتالسية لل2014سوو وب  لننتحل

يلض  ههاألاههيلست ههالالسيب ختب هه لو ههااريلسنوههال لن  اسصهه لبههنيلس اشهه نيلوس ههاس  ني.لن  ههاةلل

لسووىللخل ت ضخلسب ختبتالسنرب تقلسوو وبيللل

وظتاالسنفاو لبنيلس   نتالسيو ب  لح ثلظتهالسن  هتإلسإلمجهتنيل  هيلوسهتئ لسن اسصه للللللل

خل وجلأو وبتلسن اق  لوسن ابتقلامت ب ,ل  السال  لس ثتج,لبت   ج لسية  ت يلأق لبجثريل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218301766#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218301766#!
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س    ةلوإض تن تلوالان  س.لح ثلظتالأبهلخل وجلة ا لوشها لأو وبهت,ل   هكل ه  لأقه لاهيللللللل

امت بههً لب ةههاسئت لخلب هه سقلأو وبههتلل Twitter سنو تسهه نيلخلسيدههت لسوو وبههيلحوههتبمتل  ههالل

ريلسنثمتخلس   ث لخلسن   لس وه خ ا لخل  اضه سالس اشه نيللللل  تلظخال أتريلس   ل.سن  تن  

لسإلسهههالتب  ل   تهههتل,ل٪ل21.2  هههالاوههه اتلأو وبهههتل,للامههه للبتنههه للسن  اضههه سالبتإلجن  اضههه لللللل

 Paul) ل .et al 2016  .(  سن هاسنيلل  هالل٪ل9لول٪ل15لول٪ل16ب وهال لللوسنفابوه  للوسإلض تن ه ل

Nultyل.لللل

سن تنال ه لسننة هيلاهيلسن  سسهتالللللب هتئجللاه للل   سسهلسنب هتئجللس فت لالنيلمالص لالذهلس  تق  ل لل

سنوههتبم لإذلأقلسسهه خ سحلس اشهه نيلسنو تسهه نيلخلسنال ههاضيللناسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلللللل

 تقلنهل و لإبهتبيلخل اسصه لس اشه نيلاه لسن هتمالنيلوسنم هتحلبه و لاته للخلرضهت ةلانتن ه للللللللللل

للل.جتص سي

لس  ال ن لسنمض  لتتجلسن  سل أتري -4

ننهه للاهه  ريل ال نهه لسنمضهه  لتههتجلسن  سسهه ل)سيب ختبههتالسنرب تب هه لوسنال  ضهه (ل و سلاهه تاسلخلللل

 ثتاهه لسسهه خ سحلس اشهه نيلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلاههالسن  تضهه لسيب ختب هه لو جههيللللل

وضه  للل2018 فوريلالذهلسن  تئجلخل اقلقض  لسيب ختبتالاليلسبارلقض  لس تس  لاهال هتحلللل

ايل  لأ اساتتلقال ل  ةلشتا لوض ه سم لا تهتل اساه لس تسه  لوسة  ت  ه لوللللللسيس ن س لدتل

سق صهههت ض لو تئ  ههه لوقالتئ  ههه لوبتن هههتنيلاهههتقل ههه لس اشههه نيلضوههه خ ااقل تاههه لسناسهههتئ للللل

لسي صتن  لوايلب  تتلوستئ لسن اسص لسية  ت يلايلسة لسنفارلاالسيب ختبتا.لل

  ليسهه خ سحلوسههتئ لسن اسصهه لللوقهه لسس ج ههف لسنن ضهه لاههيلسن  سسههتالسوال  هه لسنو تسههلللللل

 لل((Simplice A.Asongu , 2018 .للسية  ت يلخلس ت لسنمضتضتلسننتا لولسجل ت   

ولدذسلللأصال  لوستئ لسن اسص لسية  ت يلوستئ لس تسه  لانتنه ,لنه كلامهنلن و تسه نيلللللل

الحلسن   لن   الالسن تة  ,لونجيلأضضمتل  ت   لس اس  ني.ل  تلأقلأال  ه لسإل هللأانيلن 

سية  ت يلخلست الالسنو تسه  لن وه لاجهاةلة ضه ة.لامه لأشهت الاصهت  ل    ه لللإىلللللللللل

ائتسههه  لسنب ختبهههتالسيجنتحهههتالسنهههائ كلبهههت س لأوبتاهههتلول/لأولسنهههائ كل وبتنههه ل اساههه لخلللل

 الوةل  هالذنهكل,لأ ه السو ب هتالب هج لا اسضه لسن هأتريلسيب خهتبيلناسهتئ لللللللللللااضج  سو

و صها سالسجل تها للل اطا تالاث لسن ال ن لس   ريةلن خ ت لسننهتحل  الالسن اسص لسية  ت ي

 ل  Kyu Jin Shi., et al 2018)  سننتحللن و تس نيل)
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 لن   تضهه لخلسيب ختبههتالولا ههربمسلقاضمههتلات ههوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يلأ سةل ونههذسلأصههال  

لسنايضهتالس   ه ة.لللخل2008ن  نالريل يلسناأتلسننتحلخلمج  لأ ت لسننتال,ل  السال  لس ثتجل

,لسيب ختبهتالسنجا ضه لللل ل2011سيب ختبهتالسنائتسه  ,لسيب ختبهتالسننتاه لسن  ارض   ضه لننهتحللللللل

,لوضضههتفلسنهه ت لسيب ختبههتالسنال اض  هه لتههتجلالههذهلللل2010وخلسيب ختبههتالسنوههاض ض للل2010

 للللسن  سس .

ل أتريلسخلربةلسنوتبم لن   تا  -5

 و سلاه تاسللبتيب ختبتالولمربةل تئ  ههلبتنن ه لسنو تسهيللللنن لا  ريلسخلربةلسنوتبم لن  اشهللل

سس خ سحلس اش نيللوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلسن  تضه لسيب ختب ه لوقه لبه سللللللللخل ثتا ل

ذنههكلة  ههتلن الههتحثنيلوقهه لإةههاس لس مههتبالالإذلمت ههالس اشهه اقلأصهه ت لسخلههربةلبههتن  ة  للللللللل

تئ ل ربلسيس نتب ل   س لا خصصهنيللسواض لخلسس خ سحلوستئ لسن اسص لوغريالتلايلسناس

خل  ةههه  للست هههالالسيب ختب ههه لوح ههه لسجل هههتالريل, هههذنكلسيسههه نتب لبت  خصصهههنيلخللل

شهههالجتالسن اسصههه لسية  هههت يلو صههه   لس اسقههه لسإلنجضوب ههه لوس ههه وبتاليسههه خ ساتتلخل

اش نيلسجله  للسن  تض لوسن     لسوب  لوسن فت    لوب   لس اش نيل,لب   تلس    لغتنال  لس 

سن  تضهه لو    هه لأب هه  ت لسيب ختب هه للل  ههالسبفوههت لأولأصهه قتئت لوأاههاس لاههيل ههتئال ت لخلل

وبتن ههتنيلالضجههيلنهه ضت لسخلههربةلسنههول ف هه ال لخلسن اظ هه لسواثهه لدههذلسناسههتئ لأوت هه لللللل

 أم ت ل  تلوق لا تتلايلشت  اسلخلسب ختبتالستبم ل.

 سسه هلنالب ختبهتالسد ذضه للح هثللللل اهالل (لSafiullahلMdل et al , 2017 وسس   جلذنكلسضضهتل)ل

وة للسوحاس لسنو تس  لسد  ض للا   لمالضتل  ج اناة تلس ن ااتال  هالوسهتئ لسن اسصه لللل

اشههللوقه ا للسن ه  ض لنمتئه ال لحهاجل  ف ه لللللللسية  ت يللمتص لبت اش نيل,لب تب ل هيلس ل

ن واسل  ال  سضه للللسس خ سحلوستئ لسن اسص لسية  ت يلحنيلس   ف للأقلانة لس اش ني

 للاالسن واضسلسنو تسي.ل( اضض) تا لللبتس خ سحلوستئ لسن اسص لسية  ت يلمتص ل

ل  ت يخل ثتا لسس خ سحلوستئ لسن اسص لسيةلسناط لسية  ت يلن   تا ل أتريل -6

سسه خ سات للل و سلاه تاسلاهال ثتاه للللل  ريسالسخلتصه لبتناطه لسية  هت يلن  اشههلللللننال لس ل 

وستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تضه لسيب ختب ه ل,لمتصه لاه  ريسلبهاسعلأ  هتجلس اشه نيل)لللللللل

حجاايلأولمتص(لوا  ريلس و اضتالسن ن     لللوا  ريلس وه اضتالسيق صهت ض لن  اشه ني,لللل

 لايلذنكلساتلا  ريلوسح لامنللالالسيلس اش نيلسنهذتلالضثاله لوةها ل القه لللللوالضو ث

ب  هلوبنيلسسه خ سات للوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلخلسن  تضه لسيب ختب ه ل.لو  هالالهذسلاهتقلللللللللل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215301792#!
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س   ريسالسخلتص لبهتن فاذلوس جتبه لسهاس لس جتبه لسيق صهت ض لأولسنن   ه لأولسناظ فه ل هتقللللللللل

خ سحللوستئ لسن اسص لسية  ت يلخلسن  تض لسيب ختب  لب لواهالسنفهارلللدتل و سلا تاسلخلسس 

خلسيب ختبتا.لساتلا  ريلسنويلا  لضجيلنههل هأتريلخلإبهاسرلاهاو لبهنيلس اشه نيللخلوسهتئ لللللللل

سن اسصهه لسية  ههت يلبوههال لسقل تاهه لس اشهه نيلاههيل هه لسو  ههت لقهه لسسهه خ ااسلالههذهللللللللللل

وسقلسم  فهاسلخل ثتاه لالهذسلسيسه خ سحلسولسن  ال هسلللللللسناستئ لست ضث لخل  تض ت لسيب ختب ه ل

سنههذتلاضهه اهللخلل  ههتض ت لسيب ختب هه .لو  فههسلالههذهلسن  ههتئجلاهه لل  سسهه لسههتبم لخلسنال ههاضيللللللل

 اص  لناةا ل الق لبنيلس   ت لسن الت ل  السدت  لسخل اتل ناا لس ن ااتال هيلسوحه س للل

ل(ل Hasan,2014ي لسن الت .)سجلت ض لوبنيلس و اتلسيق صت تلوسية  ت يلد 

ل 

لل أتريلسجل   ل) ة لأحلسااأةل(ل -7

بههارل ههأتريلاهه  ريلبههاعلس اشهههللنالب ختبههتال) ةهه لأحلساههاأةل(لخل ثتاهه لسسهه خ سحلوسههتئ للللللللللل

سن اسص لسية  ت يلخلسيب ختبتالسنرب تب  لوسنال  ض لخلسنال اضيللوسقلا اس تالسيسه خ سحلل

ةتجلذنكليقلالذهلسناستئ لاليلسوضوالوسوقا للن  هاأةلل تب لس  الن تلسن وت لامت ب لبتنا

خلسن اسص لا لسن تمالنيلساتلسناةتجلاا هتلنه ضت لاهاصلس هربلاهيلسنفهاصللس  تحه لن  وهت لللللللللل

س اأةلخلسن فت  لا لسجل هتالريل هربلسن مهت سالس التشهاةلخل ه لسواهت يلسنهولض اسةه لا تهتلللللللللل

نتئ   لأولسنال االأولغريالتلوالذهلسواهت يل  هتلللسن تمالنيل ت متاليلأولسن اس تلأولس تنكلسن

 اةههههلس هههاأةلا هههت  لودههه ضتاللخلسنهههض  ل   تهههتلخلأوقهههتالا هههأماةللحبجههه لسن ال نههه للللل

للس تاة ل    لسنال اضي.

لل أتريلستتن لسناوسة   -8

الضجيلن  تن لسناوسة  للن  اشهلل)ا اوةتلأولغريلا اوج(ل هأتريسل  هال ثتاه للسسه خ سحلللللللل

 اسصه لسية  هت يلخلسيب ختبهتا.لذنهكليقلسسه خ سحلوسهتئ لسن اسصه لسية  هت يلللللللللوستئ لسن

ضهه  لخلسن تنهه لسو هه ل ههربلسوةتههاةلسن خصهه  لاثهه ل"سدههت  لسنههذ ي"لأول"سيضالههت "لأول"سنههال للل

 ههها "لو  هههتتلوسهههتئ لذسالسسههه خ سحللشخصهههيل ههها النلبتننهههت سالوسنوههه تالسن خصههه  للللللللل

اثهه لسناس ضههالوسن   فاضههاقلسن ههال  ههتلض ههتتاللللللن  وهه خ اني.ل  ههال جههكلسناسههتئ لسن م   ضهه للل

مجتا الههتلبتوشههختصلس هه  نيلبتهه لوقهه لسيسهه  تعلوس  ههتال ةلنجابتههتلوسههتئ لمجتالريضهه لل

 لمجت   .لل
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للقتا لسإل أتريلاجتقل -9

سقلا  ريس جتقلسنذتلضضشهللا هلس اشهلللساس لايلح هثل ابههلاجهتقل ضفهيلأولحضهالأوللللللل

 لأمههاتلاههيلس تاةههتالسو بنهه للخلسنال ههاضيلاللل ابهههلحمتاةهه لسننتصهه  للأولأضهه لحمتاةههلل

وستئ لسن اسص لسية  ت يلاالسن  تض لسيب ختب  ل,لولل أتريلاال ثتا لسس خ ساهلهلضجيلن

 جيل فوريلالذهلسن  تئجلخلطا لص الاوتح لمل ج لسنال اضيلوبوال ل ال نه لسجل اسا هتللل

ا تههتلس  ههت سلسناضف هه لاهه للللسنوههجتب  لوسن ال ن هه لن ال ههاضيللوسنههول  مههت  لوسح تبههتل  هه سم لللل

س  ههت سلستضههاض لا   مهه ل"سنالهه ض "لاههثالل  الهه لس تاةهه لسن هه تن  لوضاةهه لا تههتلسنن ضهه لاههيلل

سنماتل,جن التليل الن ل يل"س  تا "لسننتص  لساتلست نيلايلسنج  ااضسال ماضالتلو النه ل هيللل

سن ونههه لس   مههه لسن ب ااتسههه  لبتننتصههه  لوسنهههوللضاةههه لبتهههتلانةههه لسنهههارس سالوا سوهههتاللللللل

وسنوفت ساللسوة ال  للساتلتالت ل   الاضسالامن.ل  تلأقللس   ريلسجل اسخللنه كلاه تاسللل

خلساهه ال لسداس هه لسنذ  هه لأولاههاصلسناصههاجللنإلبضبهه لأولخلسإلاجتبههتالسن ج اناة هه للل

بجفهت ةل,  هال جهكلللللن ا تالسي صتيالسو بن لسنول   يلس  ت سلسجل اسا  لس خ  ف 

ن لس وتح لسنول  هتلضجهاقلحهولسي هاسفلا تهتلق ه اللاهالسن    ه لسن هالج  للللللللللسن وجللشتس

وسنول انيلسيون  لن   ت سلسنجث ف لسجتب تللوسي ثالدضاسلوقابهتلاهيلسننتصه  لوس ه قللللل

لل.للسنجربت

 
   االستنتاج

وسههتئ لسن اسصهه لوسل  ههالس   هه ل قهه هه لس اشهه نيلل  ههف لسن  ههتئجلأقل -

سيب ختبهههتاللبنضهههت  وههه للبههه لو,لختب ههه خلسن  تضههه لسيب لسية  هههت ي

س   ههههت هلامههههنل  ههههالسي صههههتجلسن خصههههيلووسههههتئ لسن اسصهههه لللل ل ههههب  

  هف للل.ح هثلللسية  ت يل وقلسي   ت ل  الوستئ لسي صتجلسن م   ض 

سن  سس ل يلسيسه خ سحلس جثه لوس   هاعللناسهتئ لسن اسصه لسية  هت يللللللل

نوهههاض للاههه للاهههال  هههتض ت لسيب ختب ههه للح هههثلاج ههه ت لاهههيلسن اسصههه لسلللل

اههالسناقهه للت لسيب ختب هه لض لسبفوههت لدهه لو هها لبههاستلل  مههسن ههتمالنيلو

س  تسههه للوس  هههاتللسنهههذتلض   ابههههلالههه لبتبفوهههت ل.بتيطهههتا لسىللق ههه لللللل

 ج ف تههتلس تن هه لوداضههاال لاههيلسهه  اةلسناسههتئ لس  سوهه  لسنههولد ههتجللل
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ا ت لسبفت للسنجثريلايلسيااسج,والهالسياهالسنهذتلةنه لبنهولس اشه نيللللللل

وهه ن  اباقل هه  س لحمضاههنيلنهه  تض ت لسناق  هه ل ههربلوسههتئ لسن اسصهه لللللللض

نهههذنكللولسية  هههت يلبت  الت الهههتلبههه ضاللن    ههه لاهههالسناسهههتئ لسن م   ضههه .لل

 تبههه للبههه ضاللللللوسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يللأقللسن  سسههه  ل سههه   س

ل.,لتال  تاتالسن تمالني ناض لس اش نيلبنللوظ ف تلن استئ لسن م   ض 

خللقههه  ةللوسهههتئ لل سنههه للاهههاو    ههه لسيحصهههتئيلوةههها لونهههذسلسظتهههالسن 

لنيسن هههههتماللمضهههههتضتبلسن اسصههههه لسية  هههههت يل  هههههالل ناضههههه لس اشههههه نيل

لوسال  تات ت .

لسن  تئجلأقلسبارلس   ريسالس  تاةلاهالسسه خ ساتالس اشه نيلللأظتاال  تل -

 تبهه لس هه  ريسالس   ن هه لوسنههول هها النلللللسية  ههت يلسن اسصهه لاسههتئ ن

ب ج لأ هربلوالهالاه  ريسال) ال نه لقضه  لسيب ختبهتاللللللللب ةاض لسي   ت 

س   ه لواه  ريلسووطهتعلسنو تسه  لوسية  ت  ه ل,لللللللبت  الت التلسبارلقضتضت

وسنول ها النلب ةاضه لللللالذسلاتب لباورل أتريسالن    ريسالس ا ال  لبتنفا 

سيسههه خ ساتالوسيشهههالت تالب هههج لأ هههربلوالهههالاههه  ريسال)لسجل ههه  للللللل

تيب ختبهتاللبلسنوهتبم للةربسخلهلوس وه اتلسيق صهت تلولللوس جتب لسية  ت  ه ل

أاتلس   ريسالسنهوللل.(شالجتالسن اسص لسية  ت يلوأمريسل وسا لسس خ سح

الضثالهه لوةهها ل ههأتريلدههتل  ههالسسهه خ ساتالس اشهه نيلناسههتئ لسن اسصهه للللل

سية  هههت يلاجتبههه لاههه  ريسالستتنههه لسناوسة ههه لن  اشههه نيلواجهههتقللللللل

لللأقتا ت .

لققهههاةلسي  الهههتإلبهههنيلس ههه  ريسالس وههه م  لوسن تبنههه لاهههتللوب هههت ل  هههالب هههتئجللل -

س ه  ريسالذسالسننالقهه لبههت    لوسنههولسال  هه لبتههتلبةاضهه لسي   ههت ل ههتقلل

س   ريسالس  ن م لبتنفا لوسنولسال  ه لبتهتلللايل أتاالتلسقاتل  الس اش نيل

سيستسههههيلدههههذهللج,لسيلسقلسيسهههه   تبةاضهههه لسيسهههه خ ساتالوسيشههههالت تا

ةلاههيلمل ههاسال هه ل بههنيلسن ةههاض نيلنالسهه فتلجا طههاو ةلسنهه سسهه لالههال سن

ا ت تل,لح ثلس    لسن  تذجلسن فت    لاهال  ه لسي صهتجلاالجهاسل هأتريلللللل

سنوهههههه ت لسنههههههذتلحيهههههه  لا ههههههههلسي صههههههتجلوسال تههههههتلمنههههههاذجلوسنالههههههها للللللل

ل(.لل1998:42شاسح)اجتوت:
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   الصعوبات 
 للالهههيلسيسههه  تب لخلسنال سضهههلسنصهههناب لسوستسههه  لسنهههولوسةتههه لالهههذهلسن  سسههه  تبههه للللللل

)سنهههاس كلس (لأو)للسخلهههتصل  هههالحوهههتبت لسيسههه ال تقلحهههنيلس سههه  اشههه نيلاهههيلسسنضهههن ف ل

ل هاحللنالت ف تلت لسي صتجلبلسي   (ل وقلسي صتجلبت لالت ف تلو اسةت لالذهلسنصناب لمتل   ري

%لايلأمجتنيلس    ل40ملتل ا لان يالسيس  تب لإىلللل ت أال   لسس  تبوسن  سس للال ف

,لو تبهه لسنصههناب لسنثتب ه لالههيل غالهه لغتنال هه للل%2سوصه يلن ال ههثلبنهه لأقل تبه ليل   ههتورللل

ملههتلصههن لات هه لسنههابنلبههنيلسسهه خ سحلللللس اشهه نيلخل هه حلذ ههالأمسههتئت للخلسيسهه ال تقللل

سيتتالههتالسم الههت لل ههأتريا  ريللأوللوبههنيلسنفههارلخلسيب ختبههتالللسية  ههت يلوسههتئ لسن اسصهه ل

والهالاهتلحهتجل وقل  سسه للللل  هت يللةسات لوسهتئ لسن اسصه لسيلل االسس خلسنو تس  لن  اش ني

سننالق لبنيل ثتا لسيس خ سحللوسنفارلخلسيب ختبتالوسنذولضصن لسن  اله لبههلمتصه لخلظه للللل

 ههأتريلاهه  ريسالسة  ت  هه لل هها النلبتننتئ هه لوسنمال  هه لو ههأتريلسنههاوسبنلوسننالقههتالسية  ت  هه لللللل

,لذنهكللخلسنفهارلخلسيب ختبهتاللللسي هالحللوسهتئ لللوسنول  تلضجاقل أتريالتلسقاتلاهيلل هأتريللل

يقلسنناسئهه لسنجههالريةل ض ههالغتنالههتلاههالا  مهه لة اسا هه لوسحهه ةلوبتن ههتنيل  ههج ل   هه لللللللل

سب ختب  لطخ  لض نجكلل أتريالتلاالص ت ضسلسيقضسعلواارلااش تتلوال تلبه لسقلضجهاقللل

قل و الههتلاج هه لسنالتحههثلحههذ سلاههيلسقلض وهه ل هه لسن ههأتريلن اسهه   لسي الا هه لسنههولضجههالللل

نال صتجلسن خصيلوسناوسبنلسية  ت   لوالالاتل ث لسشجتن  لسطتا  لساتحلسنالتحثلننهاجللل

 ههتتريلسنههاوسبنلية  ت  هه ل ههيل ههأتريلسناسههتئ لسي الا هه للاههاللشههنال  لس اشهه نيلسولسنفههارلللللللللل

بتيب ختبتالوالذسلاتةن لسنالتحثنيلضا اسقل  السيس خ سحلوسي   ت ل وقلسن  ا لن أتريالهتلل

للاالسنفارلاالسيب ختبتال.للل

 
  حدود البحث

أقلالذهلسن  سس ليل   يلسإل تحلسنجتا لبج لب ئ لوستئ لسن اسص لسية  هت يلخلسنال هاضيللل

لب  سسههه لس ههه  ريسالس ههه تاةلاهههالسسههه خ سحلوسهههتئ لسن اسصههه لللللتاتهههتأمنهههتلحيوههه لدهههتلسال  ل,

اعلوسحه لاهيلسيب ختبهتالللل  هتلسبتهتلال م صهال  هالبهللللل,ل  خلسيب ختبتالسنال اض لية  ت يس

سمنههتل  سهه لسيب ختبههتالسنرب تب هه لوسنال  ضهه لوضوههال   تههتلذنههكل اسا  هه لسةههاس ل هه لا ت ههتلاهه للل

سسهه خ ساتالوسههتئ للال ههثل,لونههذسلاتههيل فهه هللس ههتجلن  سسههتالأمههاتل لللللبنضههت تلسنههالنولل
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أولسية  ههت يللسههاس لخلس ههتجلسنو تسههيللأولسيق صههت تللس   جهه سن اسصهه لسية  ههت يلخل

ل%(93.3) م  للوسن ااالسنال اضيللاستئ ذهلسنسننتن  لدللتا لخلظ لان يالسيس خ سامتص

ل.2019 تحللحصتئ تالا والا إللوامت

 
 التوصيات :

 اصيلسن  سس للايلسن تح  لسنال ث  لبضاو ةلسب تجلل  سس لض  ل  ال متتل  الس وه خ انيللل-

ن اقهههافل  هههالسنو هههالهلللناسهههتئ لسن اسصههه لسية  هههت يلاهههالت ا ههه لاهههيلسنههه وجلسنناب ههه لللل

وسيم الفلاالسيس خ ساتاليقلالذهلسن  سس ل ا النلبت اش نيلاالسنال اضيلوبتن تنيللضنيل

    تل ن   لبنولب تئ تتل  ال  لس   نتالسنناب  لناةا لسم الاتالبنيلالذهلس   نهتالل

اههالاههال فضهه الالسبههاسعلان  هه لاههيلوسههتئ لسن اسصهه لسية  ههت يل وقلسمههاتلوس  ههت لسوناضهه لل

لسس خ سحل  ال سل وقلسما.

  تل مضحلسضضتلل  سس ل أتريل الالسي هالحلسناق هيلسيب ختب ه ل  هالسن هتمالنيلنال هتقلللللللل-

لستلسنفئتالسي ثال أتاسلبتناس نلسناق يلوق لسيح س لس جثف لسيس خ سحل.

ويلض  هه ل ههيلالههذهلسن  سسهه لسقل مههضحلسضضههتلل  سسهه لسنفههاو لاههالسسهه خ ساتالسن خهه لللللللل-

س  لولسنفجاض لن هالجتالسن اسصه للوسنهذتلسطه يلساهاسلح اضهتلبتن وهال لده لاهالس س للللللللللسنو ت

ضاصههيلسنال ههثلبضههاو ةل  سسهه ل ههأتريلللل-,لل19س  ههتد لو اسصهه ت لاههال هه س  تال اا هه للل

اهههالسناسههه نلسناق هههيل  هههالرضهههت ةللسيق  هههتعلبهههتنربساجللل Convergianمصهههتئصلسيبههه اتجل

ل .سيب ختب  لوس اش نيلوق لست الالسنو تس 

وسمريسل اصيلسن  سس لس اش نيلبهتن خ  نلسنن  هيلسجل ه لوس ه  وسليسه خ سحلوسهتئ للللللل-

سن اسص لسية  ت يلاال ال ته لحهوليلضجهاقلالهذسلسيسه خ سحل اطه لن   ابه لوسخل هأللللللللل

لوحولحيمسلس  ال أتريلاو ت فلاالمجتا لسن تمالني.
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 ملخـــص
 

 

يعد تسويق املؤثرين من املفاهيم التسويقية احلديثة اليت سجلت اهتمامًا واضحًا ومتزايدًا 

جل تسويق أعليها من  وأصبح العديد من املسوقون يعتمدون يف السنوات االخرية

اسة إىل قياس اجتاهات لذا تسعى هذه الدر منتجاتهم و جذب املستهلكني للشراء.

املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين والتعرف على الدور املتوقع الجتاهات املستهلكني 

 الجتاهات. حيث وفرت هذه الدراسة فهمًا شاماًل نواياهم الشرائيةحنو املؤثرين على 

وعالقتها بالسلوك الشرائي. واستندت من الشباب السعودي حنو املؤثريناملستهلكني

راسة يف بناء متغرياتها وتفسري نتائجها على منوذج مصداقية املصدر، ومنوذج الد

واعتمدت  ومنوذج نقل املعنى واملنتج اجلاذبية، ومنوذج التوافق بني شخصية املؤثرين

الدراسة على منهج املسح اإلعالمي باستخدام أداة االستبيان والذي طبق على عينة 

أن  عودي. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها:( مفردة من الشباب الس400قوامها)

املؤثرين يتمتعون مبصداقية لدى الشباب السعودي خاصة املؤثرين اليت تتسم إعالناتهم 

باملوضوعية والذين يتصفون بالقدرة على االقناع بالعالمة التجارية من خالل األدلة 

العالمة التجارية حيث أن هناك توافق بني املؤثرين ووأظهرت النتائج أن  والرباهني

الشباب السعودي يتابعون املؤثرين عرب منصة االنستجرام كونهم يتحدثون عن املنتجات 

املهم عاألقرب لتخصصهم. وأن الشباب يتابعون املؤثرين الذين ينقلون املعنى من 

وأكدت  الشخصي حيث يتمتعون بأسلوب مميز يف تقديم املنتجات وعالماتها التجارية.

اجتاهات املستهلكني حنو املؤثرين من ناحية املصداقية، اجلاذبية، والتطابق ئج أن النتا

شباب السعودي الشرائي للمنتجات لل النوايا الشرائيةهلا تأثري على  املنتج، ونقل املعنى

اليت يتحدثون عنها. مما يشري إىل ارتفاع السلوك الشرائي لدى الشباب للمنتجات اليت 

 رون.يقدمها املؤث
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 قندة:لا

علررى واسررعًا انتشرررت ظرراهرة اسررتخدام مواقررع التواصررل االجتمرراعي علررى اإلن نررت انتشررارا     

وقررد أدى هررذا االنتشررار إىل خلررق فرررت جديرردة للتررأثري علررى األفررراد يف       ،العررامليى املسررتو

الكثري من اجملاالت سواء االجتماعية، والثقافية، واالقتصرادية، والسياسرية. ويعتررب  رال     

املنظمررات الرذي أدركررت   احلديثررةى مواقرع التواصررل االجتمراعي أحررد اجملراالت    التسرويق علرر 

وسريلة فعالرة تسراعد يف عررن املنتجرات بشركل عرذب العمرالء،         يف أنها  التجارية أهميتها

واالقر اب مررن ف رات معينرة مررن العمرالء، والتعرررف علرى  رائهررم      ، زيرادة املبيعررات تسراهم يف  و

لع وخرردمات، إضررافة إىل اسررتطالع  رائهررم وتوقعرراتهم  واجتاهرراتهم حنررو مررا يقدمونرر  مررن سرر  

وأصبحت هذه املستقبلية خبصوت منتجات الشركة وأسعارها وطرق توزيعها وال ويج هلا. 

منصات إعالنية جديدة تسمح للمسرتخدمني التواصرل مرع بع رهم الربعل، والتعررف        املواقع

رب هرذه الوسرائل قنروات تعرزز     معها، ويف الوقت نفس  تعتر  واالخنراطعلى العالمات التجارية 

احملترروى مررن خررالل النصرروت، والصررور، والصرروت، والفيررديو، وهرري أداة مكملررة للجهررود    

 التسويقية يف حماولة جذب املستهلكني واجلمهور.

ونظررًا ألن مواقررع التواصرل االجتمرراعي أصربحت بظررى بنسربة مشرراهدة ومتابعرة أكرررب مررن      

لتنافسرية اهلائلرة وتعردد املنتجرات املقدمرة والتررزاحم      يف ظرل البي رة ا   وسرائل اإلعرالم التقليديرة   

اإلعالني؛ أصبح جذب انتباه املستهلك للمنتج وصواًل إىل التأثري علرى قرراره الشررائي ودفعر      

، ومررن هنررا جلررأت العديررد مررن     اهتمامررات املعلررنني إىل شررراء املنررتج املعلررن عنرر  مررن أكثررر     

يات جديرردة جلررذب املسررتهلكني   الشررركات والوكرراالت اإلعالنيررة للبحررث عررن اسرر اتيج    

 والتأثري على دوافعهم الشرائية ورغباتهم اليت تؤثر يف نواياهم الشرائية.

فقررد اجتهررت العديررد مررن املنظمررات يف العصررر احلررالي إىل تسررويق منتجاتهررا عرررب حسرراب          

املررررررؤثريناالسررررررتعانة مبنهجيررررررة التسررررررويق عرررررررب  املشرررررراهري اإللك ونيررررررة 

مواقررع التواصررل  مررن عرردد كرربري مررن منصررات    اسررتفادتحيررث  

ليقردم مرن خالهلرا املرؤثرون     ، فيسربوك وانسرتجرام وسرناب شرات ويوتيروب      مثرل االجتمراعي  

 وأحرد  العررون ال وعيرة للمترابعني عررب اإلن نرت       اتاملنتج عن معلومات

ت التسرررويق مرررن خرررالل اسررر اتيجيات رسرررائل اتصرررالية جتلفرررة عرررن اسررر اتيجيا      

وأصرربحت هررذه  األخرررى

الوسيلة من أحد  وسائل اإلعالن اليت تلجأ هلا هذه املنظمرات وذلرك لسررعة الوصرول لعردد      



 

 

146 

هائرل مررن اجلمهررور املسررتهدف خاصررة ف ررة الشررباب الررذين يعتررربون الف ررة األكثررر اسررتخدامًا  

فإنرر  يكررون  متابعررًا للمررؤثرينخاصررة مررا إذا كرران اجلمهررور و لوسررائل التواصررل االجتمرراعي.

أكثررر مررياًل لالقتررداء بهررم وتقليرردهم سررواء كررانوا املشرراهري يف  ررال الرياضررة أو الغنرراء أو  

%( مرن اإلعالنرات التلفزيونيرة يف    25جنرد أن ) فعلرى سربيل املثرال    التمثيل أو املوضة وغريهم، 

يف  ؤثرين، ورغررم أن تكلفررة اسررتخدام املرر   رينؤثالواليررات املتحرردة األمريكيررة تسررتخدم املرر    

. ويف الررردول العربيرررة مثرررل مصرررر جنرررد أن الشرررركات تسرررتخدم  اإلعالنرررات تكلفرررة باهظرررة

 املؤثرين من جنوم الفن والرياضة بشكل كبري يف إعالناتهم خالل شهر رم ان.

ونري  ويف اململكة العربية السرعودية انتشررت ظراهرة اسرتخدام املرؤثرين يف التسرويق االلك       

السررنوات األخرررية وشررهد اهتمامررًا كرربريًا مررن جانرر  املعلررنني الررذين يعتمرردون علررى املشرراهري   

واملؤثرين يف توصيل رسرائلهم اإلعالنيرة وإقنراع اجلمهرور مبنتجراتهم والترأثري علرى سرلوكهم         

 للعديرررد مرررن الرسرررائل املباشررررة وغرررري املباشررررة االلك ونيرررة الررريت   الشررررائي واسرررتخدامهم

مرن الف رات األكثرر اسرتخدامًا     الريت تعتررب    ناس خاصرة ف رة الشرباب   اهتمام ال ابه يستقطبون

 مقارنررررررررة بكررررررررثري مررررررررن دول العرررررررررا      اإللك ونيررررررررة هلررررررررذه الوسررررررررائل واملنصررررررررات    

ومرن ثرم    انتبراههم للسرلع الريت يروجونهرا     اليت حياول املؤثرون لفرت  ()

   املدونون وقادة الفكر وصناع احملتوى.الشرائية، مثل مشاهري الفن و همقراراتيؤثرون على 

الطريقرة   علرى  يف تقردههم املنرتج  املؤثرون على مواقع التواصرل االجتمراعي    هؤالء يعتمد و 

التقليدية كما تقوم وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، بل أبدع الكثري مرنهم يف لفرت انتبراه    

وفيديوهات قدمت بكل حرفيرة  بة رسائل جذامتابعيهم بتسليط ال وء على املنتج من خالل 

والترأثري علرى نوايراهم الشررائية      منرذ الوهلرة األول للمنرتج    جلمهرور من حيث التقديم جلرذب ا 

األمررر الررذي يرردعو إىل الررتفكري وبليررل الرسررائل اإلعالنيررة ملعرفررة دورهررا وتأثريهررا علررى         

 اجلمهور فيما يتعلق بقرارات الشراء.

 

 مشكلة البحث:
املقرايي    ف يفاملعايري واخرتال  ل يف، تبدوتطورها تواصل االجتماعيظهور وسائل ال صاح 

سرررواء بالنسررربة إىل وسرررائل اإلعرررالم أو بالنسررربة إىل املؤسسرررات املعنيرررة بالعالقرررات العامرررة       

واإلعالنات والتسويق، وانتشرت ظاهرة املؤثرين يف وسائل التواصل االجتماعي الذين بررزوا  

يلعبون دورًا بارزًا يزداد أهميرة مرع مررور الوقرت.      أصبحوا ومكانة مميزة يف اجملتمع  واحتلوا
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اللجروء إلريهم يف جتلرجمل اجملراالت سرواء يف       تماملؤثرين عناصر جرذب ير  ومن ثم أصبح هؤالء 

 الق ايا اإلنسانية أو يف املوضة أو يف جتلجمل اجملاالت ألسباب إعالنية تسويقية.  

 والتسويق وبروز وسائل التواصل االجتماعيمع التطور احلاصل يف  ال اإلعالم واإلعالن و

وترأثرياتهم  االجتمراعي ؤثرين علرى مواقرع التواصرل    انتشررت ظراهرة املر   يف اجملتمع السعودي 

اإلعالنيررة هم لل رسررائفررراد مررن خررال  ختلفررة مررن بينهررا التررأثري علررى السررلوك الشرررائي ل      امل

هلا  السلع اليت يتم ال ويج للجمهور ونفاذ ثرونؤتوى التسويقي الذي يقدم  املاحمل وخصوصًا

يف  . ويسرعى املعلنرون لتوظيرجمل املرؤثرون    ؤثرينمرن املر   التسرويقية هرور للرسرالة   مبعد تعرن اجل

إعالناتهم باعتبار أن هؤالء املرؤثرون يقومرون برأدوار مرؤثرة علرى السرلوك الشررائي للجمهرور         

ملعلررنني يف ال ويررج  املسررتهدف، لررذا جنررد أن هنرراك ازديرراد ا يف اسررتخدام املررؤثرين مررن قبررل ا    

 ملنتجات املنظمة.

منراط السرلوك   أتغريري  يف الرسرالة التسرويقية    هرذه ثرر  أعرن   لؤسرا التيطرر    هالذي بدوراألمر 

تلرك   لتحليرل   الرذي يردعو  واجتاهات املتلقني حنو هرؤالء املرؤثرين األمرر    تلقي الشرائي لدى امل

الشررائية والوقروف علرى     رارتهمعرفرة دورهرا وتأثريهرا علرى اجلمهرور وقر      مل اإلعالنيرة الرسائل 

. تمراعي جالتواصرل اال  ؤثرين على مواقرع نية من قبل املعالثريات تلك الرسائل اإلأوت تمدلوال

قد أظهرت الدراسرات السرابقة أن اسرتخدام املرؤثرين يف اإلعرالن هكرن أن الرق اجتاه را         ف

نفراق اإلعالنري وتزايرد    إعابي ا حنو النية الشرائية للمنتج املعلن عنر  يف ضروء تزايرد حجرم اإل    

إقبرال املعلرنني علررى االسرتعانة برراملؤثرين ل عرالن عررن منتجراتهم وعالمرراتهم التجاريرة للتررأثري       

 على النوايا الشرائية للمستهلكني وزيادة وعيهم بالعالمة التجارية.

الهتمام بدراسرة املرؤثرين علرى مواقرع التواصرل االجتمراعي يف العديرد مرن         زاد ا هلذا السب و

 ,.Booth, N., and Matic, J. A., 2011; Fleck, Nدراسررات األجنبيررة )ال

Korchia, M., and Le Roy, I., 2012; Pierucci, S., 2017 )   إال أننرا جنرد أن

مرن جوانر    املشراهري   الدراسات العربية وخاصة السعودية فيها بعل القصور يف دراسة تأثري

لرذلك جراءت هرذه الدراسرة لتغطري أوجر         .الشراء واجتاهات املستهلكني كقراراتمتعددة 

 القصرور يف الدراسرات العربيرة وسرد الفجروة املعرفيرة يف دراسرة اجتاهرات املسرتهلكني حنررو         

 يف النوايررا الشرررائية للشررباب  علررى مواقررع التواصررل االجتمرراعي خاصررة ودورهررا      ملررؤثرينا

اتهم الشررائية. والترأثري املتوقرع الجتاهرات املسرتهلكني حنرو املشراهري علرى قررار         السرعودي 

حيررث وفرررت هررذه الدراسررة فهمررًا شرراماًل لقيرراس تررأثري املررؤثرين مررن خررالل أربعررة عوامررل            
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املسررتهلكني وعالقتهررا   املصررداقية واجلاذبيررة ونقررل املعنررى واتررربة وعالقتهررا باجتاهررات   

ما ترأثري   لذا تتمحور املشكلة البحثية يف هذه الدراسة يف السؤال التالي:بالسلوك الشرائي. 

 جتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على نواياهم الشرائية ؟ ا

 

مصطلحات الدراسة:
 بعل املصطلحات سوف يتكرر تناوهلا يف هذه الدراسة وهكن وصفها بإعاز كمايلي:

املؤثر هو كرل شرخل لدير  ترأثري علرى  موعرة        :ين على مواقع التواصل االجتماعياملؤثر

 الليف  رال معرني، ومرن خر     خربتر  أو صصصر    الليزه من خراد حبيث هكن متيألفمن ا

احملرريط  ىدرجررة ترأثريه علرر  اللخررين يتبعونرر ، وكررذلك مرن خرر  آلقدراتر  الطبيعيررة يف جعررل ا 

واملؤثرون علرى مواقرع    .متخصصني وصناع حمتوىاملؤثرين  وغالبًا مايكونالذي يعيش في .

لررى وسررائل التواصررل االجتمرراعي، التواصررل االجتمرراعي هررم  موعررة مررن األفررراد املررؤثرون ع

وهررم أفررراد يسررتخدمون وسررائل التواصررل للمشرراركة يف موضرروع معررني، ف رراًل عررن تقررديم    

معلومررات جديرردة، ويررؤثرون ويشرركلون مواقررجمل اجلمهررور مررن خررالل املرردونات والتغريرردات،  

 .(Li, Larimo & Leonidou, 2021) واستخدام وسائل التواصل االجتماعي األخرى

على أن  ذلك الشرخل الرذي هرارس أفعرال ويقروم       الدراسة احلاليةيف  اجرائيًا راملؤث ويعرف

 نوايرراجتمرراعي بغيررة التررأثري علررى ال   الووظررائجمل تسررويقية عرررب مواقررع التواصررل ا     مبجهررودات

يف خربة وكفاءة الشخل املرؤثر ويف   ألفرادا الءحبيث يثق هؤاألفراد جملموعة من  ةالشرائي

قاعرردة  تلرركه تلررجمل املررؤثر عررن املشررهور وهررم الشررخل الررذين وا .تقييمرر  للسررلع واترردمات

شررهرت  مررن األسرراس خررارج قنرروات التواصررل االجتمرراعي ومررن   مجاهرييررة كرربرية و اكتسرر 

خالل وسائل اإلعالم التقليدية مثل التلفزيرون، اجملرالت، املسرر ، السرينما، الراديرو كرأن       

 .يكون مثاًل ، مغين، الع  كرة أو ممثل

فر ة زمنيرة    اللهي احتماليرة صطريط املسرتهلكني لشرراء منرتج حمردد خر        :ةيالشرائ النوايا

 .  ئيسلوك الشراالويعترب من العوامل املهمة يف  حمددة

وتعرف النوايا الشرائية اجرائيًا يف هرذه الدراسرة بأنهرا قابليرة الشرباب السرعودية علرى امترام         

 مات اليت يقدمها املؤثرون يف إعالناتهمعملية الشراء على املنتجات واتد

 أهمية الدراسة:  
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 تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث يف موضروع اجتاهرات املسرتهلكني حنرو املرؤثرين     

على مواقع التواصل االجتمراعي ودورهرا يف قررارات وسرلوك شرراء املسرتهلكني. لرذا أهميرة         

األهميررة  ––األهميررة النظريررة -ميررة األهميررة العل: تنبررع مررن عرردة جوانرر  هررذه الدراسررة

 التطبيقية.

تقدم هذه الدراسة إطارًا معرفيًا يف معرفة العالقة بني رسائل املؤثرين على :األهمية العلمية

وتأثري اجتاهات املستهلكني على نوايتهم موقع انستجرام والقرارات الشرائية للمستهلكني 

دم الفجروة املعرفيرة يف املكتبرة الرقميرة     . كمرا تسراهم الدراسرة يف سرد الرنقل ور     الشرائية

 السعودية ويف مواقع البحو  العلمية يف  ال االتصال التسويقي واإلعالم اجلديد. 

تقرردم هررذه الدراسررة اسررهامًا علميررًا علررى املسررتوى التررنظريي حيررث تعتمررد    :األهميررة النظريررة

، منروذج اجلاذبيرة، منروذج    الدراسة يف إطارها النظري على النماذج التالية: منوذج املصداقية

نقل املعنى، منوذج التطابق مع املنتج.

تسرهم هرذه الدراسرة مرن خرالل نتائجهرا يف مسراعدة أصرحاب القررار يف          األهمية التطبيقية: 

املعلنني عرب مواقع التواصل االجتمراعي واملهرتمني يف  رال االتصرال     املنظمات والشركات و

أف ررل الطرررق واالسرر اتيجيات لتسررويق املنتجررات  الختيررار  التسررويقي وخصوصررًا اإلعالنررات

ودور املؤثرين فيها وإىل أي مدى تؤثر يف النوايا الشرائية للمستهلكني.

 

 أهداف الدراسة:
علررى موقررع  جتاهررات املسررتهلكني حنررو املررؤثرينا تهرردف هررذه الدراسررة إىل معرفررة تررأثري

 تهدف هذه الدراسة إىل:، وبديدًا لدى الشباب السعودي النوايا الشرائيةانستجرام 

الكشجمل على اجتاهات الشباب حنو إعالنات املؤثرين والنيرة الشررائية حنرو     

 املنتج املعلن عن .

التعرف على العالقة بني كثافة املشاهدة إلعالنات املؤثرين والنية الشررائية   

 حنو املنتج املعلن عن .

وانعكاسر  علرى   معرفة العالقة برني أبعراد مصرداقية املرؤثرين يف اإلعالنرات       

 النوايا الشرائية للمستهلكني حنو املنتج املعلن عن .

معرفررة مرردى إدراك الشررباب ملرردى تطررابق شخصرريات املشرراهري مررع طبيعررة          

 املنتجات اليت يقدمون عنها اإلعالنات والنية الشرائية حنو املنتج املعلن عن .
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ة العمريرة،  معرفة مدى تأثري العوامل الدهوجرافية للجمهور )كالنوع، الف ر  

املسرررتوى التعليمررري، احلالرررة االجتماعيرررة، مسرررتوى الررردخل(، علرررى نوايررراهم  

 الشرائية.

 

 

 الدراسات السابقة:
واإلطررالع علررى اإلنترراج الفكررري حررول     مبراجعررة الرر ا  العلمررى السررابق     تررانقامررت الباحث

م . وسريت الدراسة وذلك بهدف اسرتخالت مؤشرراتها املعرفيرة، والنظريرة، واملنهجيرة     موضوع 

يف هذا القسم عرن الدراسات العربية واألجنبية األقرب ملوضوع الدراسرة احلاليرة واملتعلقرة    

مبتغرياتها مرن خرالل  موعرة مرن الدراسرات السرابقة ذات صرلة ملوضروع الدراسرة احلاليرة،           

واليت مت تقسيمها على حمورين وهما: حمرور الدراسرات الريت تناولرت الرسرائل اإللك ونيرة       

عررب مواقرع التواصرل االجتمراعي، وحمرور الدراسرات الريت تناولرت االجتراه حنرو           )اإلعالنات( 

 املؤثرين وتأثريها على السلوك الشرائي.

 أواًل. دراسات الرسائل اإللك ونية )اإلعالنات( عرب مواقع التواصل االجتماعي

صرل  من خالل مراجعة األدبيات السابقة هكن القول إن وجود اإلعالنات على منصات التوا

االجتمراعي يسراهم يف انتشررار معلومرات عرن املنررتج لردى ف رة كرربرية مرن اجملتمرع وخصوصررًا         

الشباب ولكن تأثري هذا اإلعالن عرب مواقع التواصرل االجتمراعي ال يقرع إال اذا تروفرت بهرا      

بعررل اتصررائل الرريت تسررهم يف جنررا  اإلعررالن وهرري ترروفر املعلومررات بشرركل واضررح و           

جانرر  ترفيهرري، بقررق عنصررر املصررداقية فهررذه املعررايري هلررا   مفصررل، حيترروي اإلعررالن علررى  

تأثريات إعابية على القيمة املتصورة للمسرتهلكني إلعالنرات مواقرع التواصرل االجتمراعي و      

اليت تؤثر بدورها بشكل إعرابي علرى نيرة الشرراء عررب اإلن نرت توصرلت نترائج الدراسرة ان          

تواء اإلعالن على جان  ترفيهري ي ريجمل   تأثريات وفرة املعلومات بشكل واضح ومفصل و اح

قيمة ل عالن كمرا أن ترأثري مصرداقية اإلعرالن ال يوجرد لر  قيمرة وهرذا مرا أكدتر  دراسرة            

(Van-Tien Dao, W., Nhat Hanh Le, A 2014).     أجريرت الدراسرة امليدانيرة يف

 فيتنام بأعتبارها ممثلة القتصادات جنوب شرق  سيا.

ز علررى اجلانرر  الشخصرري للمسررتهلكني مثررل دراسررة  يف حررني كانررت هنرراك دراسررات تركرر 

(Lee, J., & Hong, I. B.2016)       الريت توصرلت إىل أن االهتمرام باجلانر  الشخصري
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للمستهلكني يف عرن اإلعالنات عررب مواقرع التواصرل االجتمراعي هلرا دور فعرال يف الترأثري        

االجتمراعي  على املستهلكني. ويكمن ذلك مرن خرالل عررن اإلعرالن عررب مواقرع التواصرل        

والسررما  للمسررتخدمني باملشرراركة يف ابررداء رأيهررم مررن خررالل النقررر علررى نافررذة إعجرراب أو    

املشرراركة يف إضررافة تعليقررات والرريت تترروفر يف غالرر  تطبيقررات التواصررل االجتمرراعي. كمررا  

بينررت الدراسررة مفهرروم فعاليررة اإلعررالن عرررب الشرربكة االجتماعيررة ويشررمل ذالررك اجلاذبيررة          

وماتية، واإلبداع يف عرن احملتوى اإلعالني واليت هكن أن تسهم مجيعهرا  العاطفية، واملعل

يف حرردو  سررلوك إعررابي. أعتمرردت الدراسررة علررى نظريررة الفعررل العقالنرري ونظريررة التررأثر        

االجتماعي، ونظرية اإلقناع يف الكشجمل عن سلوك املستهلك اإلعابي. ولقرد توصرلت نترائج    

عالنرررري كانررررا احملررررركني الرئيسرررريني ل سررررتجابات الدراسررررة أن املعلوماتيررررة واإلبررررداع اإل

لردى   تالسلوكية اإلعابية إلعالنات الشبكة االجتماعية وأن نيرة اإلخنرراط يف االسرتجابا   

 املستهلكني كانت تعتمد بشكل رئيسي على نيتهم للشراء.

أثبتررت العديررد مررن الدراسررات السررابقة يف  ررال التسررويق عرررب املنصررات الرقميررة )منصررات       

االجتماعي( فاعلية اإلعالن عرب تلك املنصات وذالك حس  ما توفره مرن خصرائل    التواصل

ومميزات ملستخدميها وتفاعلهم معها بشكل إعابي وذالك لتحقيق اإلشرباعات املعرفيرة يف   

( حيررث هرردفت هررذه الدراسررة للكشررجمل عررن مرردى ٢٠١٦فانيسرريا ،  &املرتبررة األوىل )ادرار

إللك ونيرة املعروضرة عررب منصرة الفيسربوك يف ضروء       التفاعل الرذي حيرد  مرع اإلعالنرات ا    

نظريررة االسررتخدامات واإلشررباعات. اعتمرردت الدراسررة علررى املررنهج املسررح الوصررفي بالعينررة       

القصدية ممثلة بعينة طلبة كلية االتصال واإلعالم. أي ًا استعانت الدراسرة برأداة املالحظرة    

 املتمثلة يف االستبيان.  باملشاركة حيث ساهمت يف بناء أداة البحث الرئيسية و

عررن وجررود تررأثري ذو داللررة   ( 2017، ريررزان نصررور & حممررد دررادكمررا أثبتررت دراسررة )

أهررداف( اإلعررالن عرررب مواقررع التواصررل االجتمرراعي  -خصررائل-إحصررائية بررني )أشرركال

إىل التعررف علرى دور اإلعرالن     حيث هدفت هذه الدراسة على رضا العميل للعالمة التجارية.

لتواصرررل االجتمررراعي وأهميتررر  والتعريرررجمل مبفهررروم رضرررا العميرررل عرررن العالمرررة   عررررب مواقرررع ا

التجارية، كما تهدف إىل بليل ترأثري اإلعرالن عررب مواقرع التواصرل االجتمراعي علرى رضرا         

العميل للعالمة التجارية. ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحديد ودراسة تأثري اإلعالن عرب مواقع 

وذلرك مرن خرالل إجرراء دراسرة       عميل عن العالمة التجاريرة، التواصل االجتماعي على رضا ال

مسحية على عمالء شركة سرريياتيل يف حمافظرة الالذقيرة، وت رمن  تمرع الدراسرة علرى        
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مجيع عمالء شركة سريياتيل يف حمافظة الالذقية، ومت اختيرار عينرة الدراسرة اسرتنادًا إىل     

 .معادلة اتطأ املعياري للنسبة امل وية

 سات املؤثرين والتأثري على السلوك الشرائي: دراثانيًا

توصررلت بعررل الدراسررات السررابقة إىل أن اسررتخدام وسررائل التواصررل االجتمرراعي مررن قبررل        

املررؤثرين يف التسررويق لرر  تررأثري علررى العالمررة التجاريررة ممررا أدى إىل تغرريري يف طريقررة التفاعررل  

ة )دراسبينهم و استجابتهم للرسالة اإلعالنية وهذا ما حبثت في  

حول إعالنات املشراهري كأولويرة للشرباب املسرتهلكني مرن جنروب إفريقيرا مرن          (

حيث سلوكهم الشرائي والوعي بالعالمة التجارية، وتذكرها، والروالء هلرا، والريت هردفت     

لتجاريرة  ملعرفة مدى إمكانية املعلنني يف مشال إفريقيرا مرن ال ويرج ملنتجراتهم أو عالمراتهم ا     

للشررباب املسررتهلكني بشرركل فعررال، وأظهرررت النتررائج أن الرروالء للعالمررة التجاريررة لرر  داللررة  

( عامرًا أكثرر   20-18مهمة على السلوك الشرائي، إضرافة إىل أن الف رة العمريرة مرن سرن )     

مياًل حنو شراء ودفع املزيد ملنتجات يعلن عنهرا املشراهري عرن عالمرات جتاريرة مميرزة مقارنرة        

 ت أخرى يف البحث.مبجموعا

كشفت عن تأثري املشاهري على سلوك املستهلكني، أظهرت  م(2016ويف دراسة لر "توتري" )

مدى إدراك مؤسسات األعمال ألهمية املشاهري يف جنا  منتجاتهم وعالماتهم التجاريرة علرى   

شرربكة ترروي ، بعررد الررتغري الررذي أحدثترر  اهلواتررجمل املتنقلررة ووسررائل التواصررل االجتمرراعي           

ساعدة املعلنني على اصاذ قرارات حول طريقة االسرتفادة مرن أسرالي  ال ويرج يف السراحة      ومل

اإلعالمية احلالية؛ وقد أظهررت الدراسرة الريت أجريرت يف الواليرات املتحردة األمريكيرة، أن        

املشرراهري واملررؤثرون يلعبررون دور ا كرربري ا جررد ا يف تشرركيل سررلوكيات املسررتهلك، وأن مررا         

مستخدمي توي  اشر وا منتج را مرا بعرد أن قررأوا تغريردة علرى تروي  ألحرد          %( من 40يقارب )

 الشخصيات املؤثرة تتحد  عن هذا املنتج.

%( مرن املشراركني اعتمردوا علرى رأي أصرحاب الشخصريات       49ومن نتائج هذه الدراسة أن )

املررؤثرة، كمررا كشررفت الدراسررة أن نيررة الشررراء لرردى األشررخات الررذين شرراهدوا تغريرردات    

( ضرررعًفا مقارنرررة باألشرررخات الرررذين   يشررراهدوا تغريررردات    207مرررة التجاريرررة زادت ) للعال

املعلنني، ولكن عنردما شراهد املشراركون يف الدراسرة دلرة إعالنيرة للعالمرة التجاريرة مرع          

تغريدات حوهلا مرن املرؤثرين، زادت نيرة الشرراء أكثرر مرن عسرة أضرعاف، كمرا أكردت           

لفنانني واملطربني والرياضيني هم الذين هلكون الترأثري  الدراسة أن املؤثرين التقليديني كا
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األكرب على اجلمهور، فأكثر مرن نصرجمل النشرطاء علرى تروي  يترابعون احلسرابات اتاصرة         

 باملمثلني واملطربني.

حرول مردركات اجلمراهري     (يف حني كشرفت دراسرة )  

اجلمهررور العررام؛ أكرردت علررى هنرراك ( مررن 200حررول إعالنررات املشرراهري والرريت طبقررت علررى )

فروًقررا ذات داللررة إحصررائية بررني كررلر مررن الررذكور واإلنررا  يف االجترراه حنررو التطررابق بررني        

املشاهري واإلعالنات اليت يقدمونها، حيرث وجرد أن اإلنرا  لرديهن اجتاهرات إجابيرة مرتفعرة        

املنتجرات  أكثر من الرذكور حنرو تلرك اإلعالنرات الريت تتطرابق فيهرا شخصرية املشراهري مرع           

 اليت يعلنون عنها؛ وبالتالي ترتفع نواياهم الشرائية حنو تلك املنتجات.

علررى أن اسررتخدام املشرراهري يف    (وأكرردت دراسررة ) 

اإلعالنررات يررؤثر يف قرررار الشررراء إعاب ررا، وكشررفت الدراسررة أي  ررا عررن أن املسررتهلكني         

ري بشركل أكررب، كمرا توصرلت الدراسرة      يسعون لشراء املنتجات اليت تقدم من قبل املشاه

إىل أن اسرتخدام املشراهري يف اإلعالنرات يردعم املعلومرات املقدمرة عرن املنرتج ويرؤثر يف شررراء          

املنتج املعلن عن  من قبل املشاهري املف لني مقارنة باملنتجات اليت يتم اإلعالن عنهرا مرن قبرل    

جودت  تت راءل أهميتهرا عنردما    مشاهري أقل أهمية، كما أوضحت الدراسة أن سعر املنتج و

 يقدم اإلعالن املشاهري.

( والريت هردفت إىل الكشرجمل عرن     كمرا جراءت دراسرة )   

دور املؤثرين يف ال ويج للعالمات التجارية ألنها أصبحت ظاهره رائجة علرى مواقرع التواصرل    

لتحليل أدوار املرؤثرين  االجتماعي مت استخدام بليل احملتوى النوعي كأداة للدراسة وذالك 

 عرب منصات التواصل االجتماعي لل ويج للعالمات التجارية.  

أليرات توظيرجمل املشراهري يف تصرميم اإلعالنرات التجاريرة        (٢٠١٩وقد وضحت دراسة )برراء، 

إليصررال املعنررى الرردال عرررن هرردف اإلعررالن. فقررد كشرررفت نتررائج الدراسررة إىل أن توظيرررجمل         

ن هررو تفاعررل مررع املتلقرري فمعظررم املررتلقني عنرردما يتعرضررون     املشرراهري او املررؤثرين يف اإلعررال 

ل عالنات ال يكونرون علرى اسرتعداد للشرراء الفعلري للمنرتج لرذا تعرد اسر اتيجية اسرتخدام           

املررؤثرين مررن أجنررح السرربل لتحقيررق اهلرردف مررن اإلعررالن التجرراري. اتبعررت الدراسررة املررنهج           

  الوصفي لتصل إىل النتائج واالستنتاجات.

 خررر توجررد العديررد مررن الدراسررات السررابقة الرريت اهتمررت بدراسررة العالقررة بررني      علررى جانرر   

مصررداقية وجاذبيررة املررؤثرين واملشرراهري واحملترروى اإلعالنرري هلررم وبررني القرررارات الشرررائية           
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للمسررتهلكني. حيررث توصررلت معظررم الدراسررات إىل وجررود عالقررة إعابيررة بررني هررذه العوامررل  

 وبني السلوك الشرائي للمستهلك.

معرفرررة أثرررر املرررؤثرين يف مواقرررع التواصرررل    إىل  دفت دراسرررة حيرررث هررر 

عررالن االجتمرراعي يف احرردا  ترررويج السررلع للمنشرر ات الصررغرية والغررري معروفررة مررن خررالل اإل 

عنها مع ال كيز على مصداقية املصدر وقروة ترأثري املصردر. وقرد مت اختيرار عينرة مقصرودة        

( .)تقنيرة  باسرتخدام  البيانرات  بليل ومت مفرده ٢٠٠وقد بلغ عدد افراد العينة 

وقد اثبتت الدراسة تأثري املؤثرين على السلوك الشرائي لدى املتلقني جبميع الفرضيات فيما 

 عاد مصدر املصداقية.  

سرعت   (ويف دراسرة أجريرت يف فيتنرام أجراهرا )    

ات علررى اجتاهررات املسررتهلكني، حنررو النيررة   للتعرررف علررى تررأثري تأييررد املشرراهري يف اإلعالنرر  

الشرررائية للعالمررة التجاريررة للمنتجررات املعلررن عنهررا، وأشررارت النتررائج إىل أن النيررة الشرررائية     

جلمهور املستهلكني تتأثر إعابي ا من خالل عوامل عديدة منها درجة التطابق برني املشراهري   

ربة املشرراهري، املوقررجمل جترراه العالمررة  واملنررتج والعالمررة التجاريررة، والثقررة لرردى املشرراهري، وخرر  

التجاريررة، وأظهرررت النتررائج أن هنرراك اجتاه ررا إعابي ررا للمسررتهلكني حنررو النيررة الشرررائية         

للعالمة التجارية واليت تتأثر بثال  عوامرل هري: مردى تطرابق املشراهري مرع العالمرة التجاريرة         

كرن أن يرؤثروا يف اجلمراهري    واملنتج املعلن عن ، والثقرة يف املشراهري وخاصرة أن املشراهري ه    

بشرركل فاعررل ومررؤثر، وهنررا فررإن الف ررائح الشخصررية تتسررب  يف فقرردان الثقررة فرريهم ويف       

أخالقياتهم، وخربات املشاهري، وشددت الدراسة على أهمية اختيرار املشراهري بدقرة حترى ال     

 يؤثرون سلبي ا فيما بعد على املنتج الذي يعلنون عن  نتيجة أي سلوك سليب يتبعون .

يف دراسررت  الرريت أجراهررا حررول   (كررذلك توصررل )

إعالنات املشاهري يف وسائل التواصل وتأثريها على النية الشرائية على الشباب، وطبقت من 

خالل منهجية املسح عرب اإلن نت، إىل أن مردى ترأثري أبعراد املصرداقية يف مشراهري إعالنرات       

 تشمل )اجلاذبية، اتربة، اجلردارة بالثقرة( يرنعك  علرى     وسائل التواصل االجتماعي واليت

زيررادة احتمررال شررراء املنتجررات الرريت أيرردها املشرراهري، كمررا أكررد املبحوثررون علررى إعجررابهم  

الكبري باملشراهري كرونهم يتسرمون براللطجمل واإلعابيرة، ممرا هكرن مسراعدة الشرركات          

 على االختيار األمثل للمشاهري.
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( مفرردة مرن اجلمراهري املاليزيرة أجراهرا      100قرت علرى )  أخررى طب  ويف دراسة مسرحية 

ات ح أن إعالنرات املشراهري هلرا ترأثري كربري يف       ()الباحث 

تقررديم املعلومررات للجمهررور وال ويررج عررن املنتجررات واترردمات اجلديرردة، باعتبارهررا منصررة      

ا علرى النيرة الشررائية للجمراهري،     تسويقية راحبة بالنسبة للمعلنني كما أن هلرا ترأثري ا إعابي ر   

وخاصررة بالنسرربة للعالمررات التجاريررة املميررزة، وأوضررحت نتررائج هررذه الدراسررة أن إعالنررات        

املشاهري يف أي وسيلة أي ا كانرت بظرى بترأثري إعرابي علرى النيرة الشررائية للمسرتهلكني،         

النيررة الشرررائية   كمررا أن عناصررر اجلاذبيررة واتررربة واملصررداقية والثقررة تلعرر  دور ا مهم ررا يف   

للجمهررور، وحظرري عنصررر الثقررة بأولويررة كرربرية يف بفيررز النيررة الشرررائية لرردى اجلمرراهري،   

 وجاء يف ترتي  الحق عنصري اجلاذبية واتربة.

والريت طبقرت عرن طريرق املسرح باالسرتبيان علرى         (أما دراسرة ) 

يد للرياضة يف الواليات املتحردة  ( من الطلبة اجلامعيني من كليات جتلفة يف جامعة م290)

كشفت عن أن هناك اجتاه ا إعابي ا مرتفع ا حنو إعالنات مشراهري الرياضرة ومصرداقيتهم؛    

وخاصة أن ح  اجلماهري ملشاهري الرياضة الذين حيظون مبصداقية مرتفعرة وحمبوبرون مرن    

ا أوضررحت قبررل اجلمرراهري؛ سررينعك  إعاب ررا علررى النيررة الشرررائية للعالمررة التجاريررة، كمرر  

النتائج أن درجة التطابق املرتفعة بني مشاهري الرياضرة واملنتجرات الريت يعلنرون عنهرا سرتؤدي       

إىل اجتاه إعابي مرتفع حنو النية الشررائية للعالمرة التجاريرة الريت يعلنرون عنهرا ومنتجاتهرا،        

تجاريرة  ومن جهة أخرى ثبت أن هناك عالقة طردية قويرة برني االجتراه املرتفرع حنرو العالمرة ال      

 وارتفاع االجتاه حنو النية الشرائية للمبحوثني.

لفهرم اآلليرة الريت يرؤثر بهرا املرؤثرين        وسعت دراسرة  

على املستهلكني يف منصرات التواصرل االجتمراعي. وتوصرلت الدراسرة إىل أن قيمرة احملتروى        

مرع املترابعني ترؤثر بشركل     الذي يتم بواسطة املؤثر وثقت  وشعبيت  وتشاب  بعرل اتصرائل   

إعابي على سلوك املستهلكني حنو الرسالة اإلعالنيرة. وقردمت الدراسرة منروذج ملعرفرة دور      

املؤثرين يف وسائل التواصل االجتماعي للتعرف على قيمة اإلعالن ومصداقية املصدر وذالرك  

اعي الرذين  من خالل القيام باستطالع عرب االن نت برني مسرتخدمني مواقرع التواصرل االجتمر     

 يتابعون مؤثر واحد على األقل.  

املرؤثرين   جاذبيرة هردفت هرذه الدراسرة إىل تقيريم مردى       (كما اهتمت دراسة )

وتوصرلت الدراسرة إىل أن مظهرر     على نوايا الشراء. وتأثريهاعلى وسائل التواصل االجتماعي 
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السرلوك  امرة الريت ترؤثر علرى     العوامرل اهل أحرد  املؤثر هو  لوسائل التواصل االجتماعي املؤثرين

 الشرائي.

مرن خرالل دراسرة مسرحية أجريرت علرى        (ويف حبرث ) 

( مررن الشررباب املبحرروثني يف ماليزيررا، تررأثري إعالنررات املشرراهري الشررباب الررذين يقرردمون   282)

تجررات إعالنرراتهم  عرررب وسررائل التواصررل االجتمرراعي؛ حنررو النيررة الشرررائية للشررباب لتلررك املن     

والصورة الذهنية عن العالمة التجاريرة املعلرن عنر . تربني أن الشرباب ترأثروا باإلعالنرات الريت         

يقدمها مشاهري عرب وسائل التواصل االجتمراعي، كمرا مت التوصرل إىل أن أبعراد املصرداقية      

كرراتربة واجلاذبيررة واملصررداقية   تكررن عوامررل مررؤثرة يف النيررة الشرررائية لرردى الشررباب       

، بينمررا وجررد أن الصررورة الذهنيررة اإلعابيررة عررن العالمررة التجاريررة للمنررتج، وتأييررد املبحرروثني

 املشاهري هي أبرز العوامل املؤثرة يف النية الشرائية للمبحوثني.

إىل معرفرة ترأثري تأييرد املشراهري علرى      (  اليت هردفت  2019أما دراسة )الدعجاني، 

انررر  استكشررراف الطبيعرررة املعقررردة سرررلوك الشرررراء للمسرررتهلك يف اجملتمرررع السرررعودي إىل ج

لتأثريات تأييد املشاهري على السرلوك الشررائي للعميرل عرن طريرق زيرادة شرعبية اإلعالنرات ؛         

تصررور العمررالء عررن املنتجررات والشررركة ؛ و علررى دافررع ال لشررراء املنتجررات. وتوصررلت نتررائج    

هم حنرررو الدراسرررة إىل أن اجلاذبيرررة العاليرررة للمشررراهري ترررؤثر بشررركل إعرررابي علرررى تصرررورات  

املشاهري كمستشار ومنتجاتهم، وأن املشاهري قادرين على جذب املستهلكني لشراء املنرتج.  

كمررا يررتم اسررتخدام تأييررد املشرراهري لل ويررج لصررورة عالمررة جتاريررة لررذلك يررتم عمررل املنررتج       

برراف ان أنرر  هكررن إقنرراع املسررتهلكني بشررراء املنتجررات الرريت أيرردها املشرراهري املف ررلني       

 لديهم.

( إىل اختبار أثر استخدام املشراهري يف التسرويق علرى    2018)خليفة، دفت دراسةكما ه

املسررتهلكني مررن حيررث مكوناتهررا املختلفررة اإلدراكيررة والسررلوكية والعاطفيررة.       اجتاهررات

وأكرردت نتائجهررا إىل هنرراك أثررر بررني اسررتخدام املشرراهري يف التسررويق واملكررون اإلدراكرري     

 جتاهات املستهلكني.واملكون العاطفي واملكون السلوكي ال

( الريت توصرلت إىل أنر  يوجرد ارتبراط معنروي       ٢٠١٧أما دراسرة )الشرنواني،حممد،ربيع،  

إعابي برني املرتغريات التاليرة اجلاذبيرة، واملصرداقية، والتوافرق برني حمتروى املرؤثر واإلعرالن           

مها الررذي يقدمررة، والشررعبية الرريت حيظررا بهررا املررؤثر يف فاعليررة الرسررالة اإلعالنيررة الرريت يقررد     

 والسلوك اإلعابي للمستهلكني حنو تلك الرسائل اإلتصالية.



 

 157 

اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

( إىل التعررررف علرررى اجتاهرررات الشرررباب حنرررو     ٢٠٠٩كمرررا سرررعت دراسة)سرررا ،  

مصررداقية املشرراهري يف اإلعالنررات. وذالررك مررن خررالل البحررث عررن مرردى فاعليررة االسررتعانة          

نترائج هرذه الدراسرة     باملشاهري من قبل الشركات املعلنة لل ويج عرن منتجراتهم، وأترت أبررز    

لتثبت وجود عالقة إعابية لدى اجتاهات الشباب حنو إعالنات املشاهري للمنتجات كمرا ان  

لعامررل صرردق املررؤثر أثررر لرردى ف ررة الشررباب. كمررا أن هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية بررني     

اجتاهررات الررذكور واإلنررا  حنررو املنتجررات املعلررن عنهررا بواسررطة املشرراهري او املررؤثرين حيررث   

                                                                                                   كانت اجتاهات اإلنا  أكثر إعابية من الذكور.                                                                                   

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
ظهرت الدراسات السرابقة األجنبيرة اهتمامرًا بدراسرة مرتغريات الدراسرة احلاليرة وهري ترأثري          أ

املشرراهري علررى مواقررع التواصررل االجتمرراعي واالنسررتجرام علررى السررلوك الشرررائي مررن ناحيررة    

املصررداقية واجلاذبيررة وتطررابق احملترروى ونقررل املعنررى مثررل دراسررات )  

( بينمرا الحظرت   

الباحثترران أن هنرراك نرردرة يف الدراسررات العربيررة السررابقة الرريت تناولررت هررذه املررتغريات حيررث    

مثرل   يفركزت معظم الدراسات على متغري مصداقية املؤثرين و  تبحث يف بقيرة املرتغريات   

تأتي الدراسة احلاليرة   (. لذلك2009( ودراسة )سا ، 2017الشنواني،حممد،ربيع،دراسة )

 لسررد الفجرروة املعرفيررة يف الدراسررات العربيررة مررن خررالل دراسررة اجتاهررات املسررتهلكني حنررو   

 .لدى الشباب السعودي النوايا الشرائيةيف  االنستجراماملؤثرين على 

وقد استفادت الدراسة احلالية من مراجعة الدراسرات السرابقة األجنبيرة يف املنهجيرة املطبقرة      

( اليت طبقت املنهج الكمري  2009( ودراسة سا  )انات مثل دراسة )جلمع البي

أداة االسرررتبيان كرررأداة جلمرررع البيانرررات . إال أن الدراسرررة احلاليرررة  صتلرررجمل مرررع الدراسرررات    

السرابقة يف تطبيقهررا للمرنهج املخررتلط الررذي يعتمرد علررى اجلانرر  الكمري والنرروعي. وتتشرراب      

ات السابقة يف  تمع وعينة الدراسة اليت تناولت املشاهري الدراسة احلالية مع بعل الدراس

 واملستهلكني.

كذلك استفادت الباحثتان من استعران الدراسات السابقة يف بديد النمراذج الريت سروف    

املررؤثرين وتقررديم تفسررريات لطرررق اإلقنرراع   رسررائللتحليررل يررتم تطبيقهررا يف الدراسررة احلاليررة  

 والعوامل املرتبطة بها
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 دراسة:أسئلة ال
علررى مواقررع التواصررل  ملررؤثرينا اجتاهررات املسررتهلكني حنررو تسررعى هررذه الدراسررة إىل دراسررة

وتأثريهررا يف النوايررا الشرررائية للشررباب السررعودي لررذا يتمحررور السررؤال الرئيسرري االجتمراعي 

 للدراسة يف:

 املؤثرين على نواياهم الشرائية؟ تسويقما دور اجتاهات املستهلكني حنو 

الدراسة علرى املرؤثرين مرن خرالل عردة مرتغريات: املصرداقية، اجلاذبيرة،          وسوف تركز هذه

 تطابق املنتج، نقل املعنى.

 منوذج مصداقية املصدر 

اهلردف األساسرري ل عررالن هرو إقنرراع اجلمهررور املسرتهدف بشررراء السررلع واملنتجررات يف    

نتجررات أو العالمررات التجاريررة، فاملصررداقية  حماولررة لتعررديل أو تغرريري اجترراه اجلمهررور حنررو امل 

تلع  دور ا مهم ا يف إقناع اجلمهور املستهدف مبنتجات الشركة، وجذبر  للعالمرة التجاريرة،    

ومن خالل املصداقية هكن التأثري يف املعتقدات واآلراء واالجتاهات.

لتحليرل مردى ترأثر املسرتهلك )     اسرتخدمت الدراسرات السرابقة املصرداقية     

(. حيرث ناقشرت الثقرة    

واترربة كعنصرران ضررمن مصرداقية املعلومرات الرريت قردمها املرؤثرين علررى وسرائل التواصررل        

االجتمرررراعي والرررريت هكررررن أن تررررؤثر علررررى معتقرررردات املسررررتهلكني و رائهررررم ومررررواقفهم      

ذلرك ، املرؤثرين الرذين ينظرر إلريهم       (. باإلضرافة إىل وسرلوكياتهم ) 

وقررادرون علررى التررأثري علررى نيررة شررراء املسررتهلك علرى أنهررم خرررباء يكونرروا أكثررر إقناع ررا 

أن اتربة هلا تأثري إعرابي   ( (. حيث أكد ))

اصررل علررى كررل مررن املوقررجمل ونيررة الشررراء. لررذلك قررد يعنظررر إىل املررؤثرين علررى وسررائل التو          

االجتماعي الذين يتمتعون خبربة عالية وجدارة بالثقة على أنهم أكثر تأثري ا على سلوكيات 

للدراسررة عررن تررأثري مصررداقية املررؤثرين  تكون أسرر لة اجملموعررة األوىل مررن هنررا سرر متررابعيهم

 كالتالي:

 املؤثرين على انستجرام على القرار الشرائي لدى املستهلكني؟ مصداقيةما تأثري  -1

 املستهلكني؟ اجتاهاتري مصداقية املؤثرين على انستجرام على ما تأث -2

 منوذج اجلاذبية:

للمررؤثرين علررى وسررائل التواصررل   واملظهررر اجلررذاباجلاذبيررة  أشررارت الدراسررات السررابقة أن  

 األحبا  السابقةحيث توصلت قبول اإلعالن.  اجتاه امليل يف دفع  االجتماعي على أنها عالية

وموقرجمل املسرتهلك وكرذلك نيرة الشرراء       ؤثرينا بني العالقة بني جاذبيرة املر  ارتباًطا إعابي  إىل
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يتمتعرون مبيرزات جذابرة    وأن املرؤثرين الرذين    (.)

املؤثرون علرى  االستهالكي وعلى نيتهم للشراء. فاملستهلكني  سلوك إعابي ا جتاه هلم تأثريًا

سروف تبحرث    ظهر املذهل إىل جذب انتباه املتابعني. بالترالي وسائل التواصل االجتماعي ذو امل

 اجلاذبية كالتالي: من أس لة الدراسة احلالية يف تأثري نيةاجملموعة الثا

 املؤثرين على انستجرام على القرار الشرائي لدى املستهلكني؟ جاذبيةما تأثري  -1

؟املستهلكني اجتاهاتاملؤثرين على انستجرام على  جاذبيةما تأثري  -2

 

 :منوذج التوافق بني شخصية املؤثرين واملنتج  

استعِخدم مصطلح التطابق أو املالئمة أو التوافق يف العديد من  االت التسرويق مثرل  

امترداد العالمرة التجاريرة العالمرة التجاريرة املشرركة الرعايرة وتأييرد املرؤثرين، ويف مجيرع          

والتطررابق يف . لررى أنرر  التوافررق بررن عالمررة جتاريررة وكيرران  خررر احلرراالت يعنظررر إىل التطررابق ع

يكررون فيهررا    بأنهررا احلالررة الرري    نيبعررل البرراحث   مت تعريفهررا مررن قبررل    ؤثرينمصررادقات املرر 

العالمرة التجاريرة    خصائل املتحد  الرمسي ذات صلة للغاية تتفق بشكل كرب مع مسات“

(). 

علررى أن التررأثريات اتاصررة باسررتخدام املررؤثرين يف االتصرراالت      يعتمررد هررذا النمرروذج  

التسررويقية تعتمررد علررى درجررة التطررابق بررني العالمررة التجاريررة )اسررم املنررتج، الرمررز، الصررورة    

الذهنيررة، املنررافع والسررمات( والصررورة الذهنيررة للمشرراهري، ويتسررق هررذا النمرروذج مررع نظريررة   

املعلومرات التكيفيرة بردد تأثريهرا علرى       التكيجمل االجتماعي والريت تؤكرد علرى أن أهميرة    

املتلقني، مما يسهم يف التأثريات اإلعابية ل نشطة اإلعالنية. ويستند اختيار املشراهري علرى   

اف ان أن لري  كرل املشراهري سروف تعلرن علرى حنرو فعرال كرل عالمرة جتاريرة يف أي ف رة             

جرا  والفشرل يف بقرق    املنتج، وعلى سربيل املثرال جنرد أن هنراك دراسرات أوضرحت مردى الن       

التطابق بني املشاهري واملنتجات اليت يعلنون عنها ومن هذه النماذج الريت حققرت جناحرات يف    

 التطابق.

 مبثابررة التجاريررة املررؤثرين والعالمررة بررني مناسرر  توافررق أشررارت الدراسررات السررابقة أن وجررود

 وسرائل  علرى  ناملرؤثري  أن مبعنرى  (.) ناجحرة  تسرويق  اسر اتيجية 

 مرع  مناسرب ا  ع  أن يظهروا تطابًقرا  التجارية العالمة باسم وكمتحد  االجتماعي التواصل

التجاريررة. فقررد  العالمررة جترراه إعررابي موقررجمل إىل املثاليررة املطابقررة حيررث تررؤدي .املنررتج ميرزات 
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 اهلرردف هرري التجاريررة والعالمررة املررؤثرين بررني املطابقررة أن علررىShimp (2008)أكررد

 املرؤثرين  برني  املثرالي  وهكذا فإن التطابق. املستهلكني لدى الشراء نية بقيق يف األساسي

 نتررائج كرربري هكررن أن يررؤدي إىل تقويررة  بشرركل واملنررتج االجتمرراعي التواصررل وسررائل علررى

اجملموعررة الثالثررة مررن أسرر لة الدراسررة احلاليررة سرروف تبحررث يف تررأثري تطررابق    لررذلك. اإلعررالن

 :املؤثرين املنتج كالتالي 

علرررى انسرررتجرام علرررى القررررار الشررررائي لررردى     املنرررتجاملرررؤثرين مرررع  تطرررابق مرررا ترررأثري   -1

 املستهلكني؟

املستهلكني؟ اجتاهاتعلى انستجرام على مع املنتج  املؤثرين تطابق ما تأثري -2

 

 :منوذج نقل املعنى 

م بتطرروير هررذا النمرروذج ليوضررح عمليررة اسررتخدا    حيررث قررام  

املؤثرين يف اإلعالنات، ويعد اإلعالن أحد أبرز الوسائل اليت تنقل معاني للفررد عرن العالمرة    

 التجارية، ويتكون هذا النموذج من ثال  مراحل أساسية:

: املعاني املرتبطة بالصورة الذهنية للشخصرية املرؤثرة مرن حيرث السرن،      املرحلة األوىل

حليرراة، وكررذلك الصررفات الشخصررية مثررل:   النرروع، املسررتوى االجتمرراعي، ومنررط وأسررلوب ا  

 الصدق، والتطور، وغريها.

هررري مرحلرررة ربرررط املعررراني الررريت تتصرررجمل بهرررا        :املرحلرررة الثانيرررة  

الشخصية املؤثرة براملنتج أو العالمرة التجاريرة مرن خرالل قيرام الشخصرية براإلعالن عنهرا، أو          

ا إىل املنررتج )العالمررة التجاريررة(،  نقررل املعرراني مررن العالمررة التجاريررة الرريت يررتم اإلعررالن عنهرر     

والعنصررر األساسرري يف هررذه املرحلررة هررو بديررد اتصررائل الرمزيررة للعالمررة التجاريررة الرريت  

سيتم تعزيزها أو إنشاؤها مرن خرالل األنشرطة اإلعالنيرة، وبعرد ذلرك يرتم اختيرار الشخصرية          

 املؤثرة اليت تتسق مع اتصائل الرمزية املقدمة.

يررتم نقررل املعرراني املطلوبررة املرتبطررة: املررؤثرين مررن      املرحلررة الثالثررة 

املنررتج )العالمررة التجاريررة( إىل املتلقرري ومبعنررى  خررر، متثررل هررذه املرحلررة واملنررتج أو العالمررة       

التجارية املعلن عنها بواسطة هذه الشخصرية، ممرا يرؤثر علرى نيتر  وسرلوك  الشررائي ويرتم         

ة إىل املستهلكني. ويعد هذا النموذج امترداد ا لنمروذج   بويل الصورة الذهنية للعالمة التجاري

التطابق بني الشخصرية املرؤثرة والعالمرة التجاريرة ألنر  يؤكرد علرى التطرابق برني الشخصرية           
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املؤثرة والعالمة التجارية ولكن  أي  ا يؤكد على اختيار املعاني اليت يتم نقلها من املرؤثرين  

أكدت بعل الدراسات السرابقة أن فعاليرة   ن عنها. وقد إىل العالمة التجارية اليت يتم اإلعال

الررؤثرين تعتمررد علررى  علررى قرردرتهم علررى نقررل معرراني املنررتج جنب ررا إىل جنرر  مررع عمليررة      تررأثري

 شخصرري. أي أن املررؤثرين ينقلررون املعنررى مررن عرراملهم ال املصررداقية 

الصرورة الذاتيرة للمسرتهلكني مرن     واملهين إىل منرتج معرني وبالترالي يكرون هلرا ترأثري يف بنراء        

املسررتهلكني جتررراه   نيررة شرررراء وأن هنررراك عالقررة إعابيررة واضرررحة بررني     خررالل االسررتهالك.  

 مرن  الرابعرة  اجملموعرة  لرذا سروف تبحرث    ،العالمات التجاريرة املعتمردة مرن خرالل نقرل املعنرى      

 : كالتالي نقل املعنى تأثري يف احلالية الدراسة أس لة

علرررى انسرررتجرام علرررى القررررار الشررررائي لررردى      املنرررتجين مرررع املرررؤثرتطرررابق مرررا ترررأثري   -1

 املستهلكني؟

 املستهلكني؟ اجتاهاتعلى انستجرام على مع املنتج  املؤثرين تطابق ما تأثري -2

 اجتاهات املستهلكني:

لتطروير   حيرث أكردوا أنهرا عامرل مهرم      أظهر براحثوا التسرويق اهتمام را مبوقرجمل املسرتهلكني     

وأن االجتاهرات االعابيرة حنرو املنرتج      عمليرة تسرويقية ناجحرة    

املعلررن مررن قبررل املررؤثرين علررى وسررائل التواصررل االجتمرراعي سرريؤثر علررى نيررة وسررلوك الشررراء   

سروف تبحرث الدراسرة    (. وبنراء علرى ذلرك    للمسرتهلكني ) 

ل أسرر لة اجملموعررة احلاليررة يف تررأثري اجتاهررات املسررتهلكني علررى نوايرراهم الشرررائية مررن خررال 

 الرابعة كالتالي:

 ةالشررائي  علرى النوايرا  علرى انسرتجرام    املصرداقية حنرو   اجتاهرات املسرتهلكني  مرا ترأثري    -1

 ؟لدى املستهلكني

لردى   ةالشررائي  لنواياعلى انستجرام على ااجلاذبية  ما تأثري اجتاهات املستهلكني حنو -2

 املستهلكني؟

علرى انسرتجرام علرى القررار الشررائي      املنرتج  تطابق  ما تأثري اجتاهات املستهلكني حنو -3

 لدى املستهلكني؟

علرى انسرتجرام علرى القررار الشررائي      نقرل املعنرى    ما ترأثري اجتاهرات املسرتهلكني حنرو     -4

لدى املستهلكني؟
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 فروض الدراسة
يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها بديد وإطارها النظري تتحدد فررون الدراسرة فيمرا    

 يلي

جرررد عالقرررة ارتباطيرررة ذات داللرررة إحصرررائية برررني دوافرررع تعررررن املبحررروثني الفررررن األول: تو

 لصفحات املؤثرين واجتاهاتهم حنو هؤالء املؤثرين

توجد عالقة ارتباطية ذات داللرة إحصرائية برني اجتاهرات املبحروثني حنرو        -الفرن الثاني: 

 املؤثرين والتأثري الناتج عن تعرضهم لرسائل هؤالء املؤثرين

توجرد فرروق ذات داللرة احصرائية برني تعررن عينرة الدراسرة  لصرفحات           -لث: الفرن الثا

املسرتوي   –السن  –املؤثرين على موقع االنستجرام واملتغريات الدهوجرافية املتمثل  يف النوع 

 الدخل الشهري ل سرة. –التعليمي 

 منهجية الدراسة: 
ة مجيررع البيانررات،  هررذا اجلررزء يوضررح مررنهج البحررث و تمررع وعينررة الدراسررة ووصررجمل أدا       

كذلك االعتبارات األخالقية الواج  مراعاتها عند إجراء هذه الدراسة.

 التصميم املنهجي للدراسة:

اف العالقرات  شر جمل واستكصر تعد هذه الدراسة من البحو  الوصفية اليت تستهدف و

 ؤثرينبني املتغريات املختلفة، حيث تدرس العالقرة برني اجتاهرات اجلمهرور حنرو اسرتخدام املر       

للمنررتج املعلررن عنرر  مررن جهررة    النوايررا اليف اإلعالنررات التجاريررة مررن جهررة، وانعكاسرر  علررى   

يف اإلعالنرات   ؤثرينالعالقة بني أبعراد مصرداقية املر    كما تبحث الدراسة احلالية يفأخرى، 

 ؤثرينباإلضرافة إىل دراسرة مردى تطرابق شخصريات املر       والنية الشرائية حنو املنتج املعلن عن .

ملنتجررات الرريت يقرردمون عنهررا اإلعالنررات والنيررة الشرررائية حنررو املنررتج املعلررن عنرر ،  مررع طبيعررة ا

حنررو املنررتج املعلررن  ونوايرراهم الشرررائيةوأي  ررا العالقررة بررني عرردد مررن املررتغريات الدهوجرافيررة  

 منهج املسح واعتمدت على أسلوب املسح بالعينة. تانعن ، واستخدمت الباحث

 مجتمع الدراسة: 
مجيررع مفررردات الظرراهرة املررراد دراسررتها، سررواء أكانررت هررذه املفررردات  و  تمررع البحررث هرر

يشررتمل  تمررع   ( 2017)املشررهداني، أنشررطة تربويررة، وغررري ذلررك    مؤسس ررة، أم ، أمأفررراد

الشباب السعودي يف مدينة جدة والسرب  وراء اختيرار ف رة الشرباب هرو      على الدراسة احلالية 
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ا   إلعالنرات ب السعودي هرم أكثرر ف رة تعرضرًا     أن الدراسات السابقة أشارت إىل أن الشبا

 . 1الشرائية  نواياهمواليت قد تؤثر على 

 عينة الدراسة:
يتجر  إىل   بالترالي ال يستطيع الباحث أن يعجري دراست  على مجيع مفرردات ذلرك اجملتمرع،. و   

. 2(2017لزهريي، )ااختيار عينة ممثلة للمجتمع، ومن ثم تعميم النترائج علرى  تمرع البحرث    

( 35-18) السررعودي( مفررردة مررن الشررباب  400اعتمرردت الدراسررة علررى عينررة قوامهررا )  لررذا 

امللررك  رعوعرري فيهررا متثيررل كافررة كليررات جامعررة    متاحررة عامررًا، عينررة الدراسررة فهرري عينررة    

لك ونية علرى  إ بتصميم استمارة االستقصاء تانبقدر اإلمكان حيث قام الباحث عبدالعزيز

علرى مجيرع   -ومرن ثرم توزيرع رابرط االسرتمارة بشركل عشروائي       موقرع 

 من الكليات االنسانية. ذكورًا وإناثًاب باجلامعة طالال

 وصف عينة الدراسة:
عينة الدراسة (1جدول )

 اإلمجالي اإلنا  الذكور البيانات الشخصية

 % ك % ك % ك

 100 400 50 200 50 200 النوع

 

 العمر

٢٢-١٨ 133 66.5 161 80.5 294 73.5 

٢٧-٢٣ 60 30 28 14 88 22 

٣٢-٢٨ 2 1 5 2.5 7 1.8 

 2.8 11 3 6 2.5 5 وأكثر ٣٣

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

املسررتوي 

 التعليمي

 

 5 20 7.5 15 2.5 5 متوسط

 92.8 371 88.5 177 97 194 جامعي

 2.3 9 4 8 0.5 1 دراسات عليا

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

الرررررردخل 

الشررهري 

 ل سرة

 28 112 28 56 28 56 ريال5000 اقل من 

 31.8 127 32 64 31.5 63 ريال 10000ريال الي  5000من 

 40.3 161 40 80 40.5 81 ريال 10000اكثر من 

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي
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لمبحروثني؛ حرول النروع،    تشري بيانرات اجلردول السرابق إىل اتصرائل الدهوغرافيرة ل     

%(. وحررول العمررر، بلغررت نسرربة مررن ترر او    50%(، ونسرربة اإلنررا  )50بلغررت نسرربة الررذكور ) 

%( ل نررا ، ثررم  80.5%( للررذكور، و)66.5%(، مررنهم )73.5عام ررا" ) 22 – 18أعمررارهم بررني " 

%( للرذكور،  30%(، مرنهم ) 22عام را" بنسربة )   27 – 23تأتي نسبة من ت او  أعمرارهم برني "  

عام ررا"  32و 28%( ل نررا . وتررأتي يف املرتبررة األخرررية، نسرربة مررن ترر او  أعمررارهم بررني "   14)و

%( ل نا . وفيما يتعلق باملستوى التعليمري، بلغرت نسربة    2.5%( للذكور، و)1%(، منهم )1.8)

%( ل نرا ، ثرم ترأتي    88.5%( للرذكور، و) 97%(، مرنهم ) 92.8احلاصلني على تعليم جامعي )

%( ل نرررا ، 7.5%( للرررذكور، و)2.5%(، بنسررربة )5علرررى تعلررريم متوسرررط ) نسررربة احلاصرررلني

%( ل نرا . وحرول   4%( للرذكور، و) 0.5%(، مرنهم ) 2.3وأخري ا احلاصلني على دراسات عليا )

%( 40.5%(، مررنهم )40.3ريررال" ) 1000الرردخل الشررهري، بلغررت نسرربة مررن يزيررد دخلررهم عررن "  

%(، مرنهم  31.8ريرال" )  1000و 5000برني "  %( ل نا ، ثرم مرن ير او  دخلرهم    40للذكور، و)

%( ل نا .32%( للذكور، و)31.5)

 

 ثاني ا: أداوات مجع البيانات

 ع البيانات:أدوات مج

كرأداة مجرع البيانرات مرن املبحروثني والريت ت رمنت         االستبياناعتمدت الدراسة على 

اسررتخدام  موعررة مررن األسرر لة واملقررايي  الرريت تهرردف إىل قيرراس اجتاهررات الشررباب حنررو       

للمنتجرررات املعلرررن عنهرررا  نوايررراهم الشررررائيةيف اإلعالنرررات، وانعكررراس ذلرررك علرررى  ؤثريناملررر

اسرتمارة  من الدراسات السابقة يف تصرميم  تان ، وقد استفادت الباحثؤثرينبواسطة هؤالء امل

واإلجابرررة عرررن   ،مرررن خالهلرررا علرررى بقيرررق كافرررة أهرررداف الدراسرررة     وحرصرررتاسرررتبيان الا

وذلررك مررن خررالل  موعررة متنوعررة مررن األسرر لة املغلقررة   ، ن فروضررهاتسرراؤالتها، والتحقررق مرر

 واملقايي  املختلفة.

 البحثية املقايي 

عدة مقايي  رئيسية هي ت الباحثتاناستخدم 

: ومت قياسر   دوافع تعررن املبحروثني للمرؤثرين علرى موقرع االنسرتجرام      بر مقيرراس خررات  -

 .عبارات بواسطة مقياس ليكرت الثالثي 8من خالل 
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فيمررا يتعلررق   اجتاهررات املبحرروثني حنررو املررؤثرين علررى موقررع انسررتجرام   بمقيرررراس خررررات   -

 بواسطة مقياس ليكرت الثالثي. عبارات 5ومت قباس  من خالل  باجلاذبية:

مقيرررراس خررررات باجتاهررات املبحرروثني حنررو املررؤثرين علررى موقررع انسررتجرام فيمررا يتعلررق       -

 بواسطة مقياس ليكرت الثالثي. باراتع 5: ومت قباس  من خالل  صداقيةبامل

مقيرررراس خررررات باجتاهررات املبحرروثني حنررو املررؤثرين علررى موقررع انسررتجرام فيمررا يتعلررق       -

 بواسطة مقياس ليكرت الثالثي.ات عبار 5: ومت قباس  من خالل  لتطابق مع املنتجبا

بنقرل  ا يتعلرق  مقيرراس خررات باجتاهات املبحوثني حنو املؤثرين على موقع انستجرام فيمر  -

عبارات بواسطة مقياس ليكرت الثالثي. 4: ومت قباس  من خالل  املعنى

 ثالث ا: اختباري الصدق والثبات

مت اختبار صالحية استمارة االستبيان فى مجع البيانات من خالل إجراء اختباري الصردق     

 والثبات هلا، وذلك على النحو التاىل:  

:  اختبار الصدق 

يعنررى الصرردق الظرراهري صرردق املقيرراس املسررتخدم ودقترر  فررى قيرراس املررتغري النظررري أو      و   

املفهوم املراد قياس ، وللتحقق مرن صردق املقيراس املسرتخدم فرى البحرث، مت القيرام بعررن         

البيانررات )صررحيفة االسررتبيان( علررى  موعررة مررن اترررباء واملتخصصررني فررى منرراهج البحررث  

واإلعالم واإلحصاء. 

 :بات اختبار الث

ويقصررد برر  الوصررول إىل اتفرراق مترروازن فررى النتررائج بررني البرراحثني عنررد اسررتخدامهم لررنف      

صفيل نسر    تنياألس  واألسالي  بالتطبيق على نف  املادة اإلعالمية، أى حماولة الباحث

 التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة على العوامل التى تؤدى لظهوره فى كل مرحلة

من مراحل البحث، وهو ما مت على   النحو التاىل:

%، ممرا  84.67قام الباحث بتطبيرق اختبرار الثبرات علرى عينرة الدراسرة  والرذى وصرل إلري              

 يؤكد ثبات االستمارة وصالحياتها للتطبيق وتعميم النتائج.

 رابع ا: التحليل اإلحصائي للبيانات

، وذلررك لتحليررل بيانررات يررل اإلحصررائي باالسررتعانة بربنررامج التحل تررانقامررت الباحث 

الدراسة التحليلية وامليدانية، ويتمثل مستوى الداللة املعتمدة فى الدراسة احلالية فرى كافرة   
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اختبررارات الفرررون والعالقررات االرتباطيررة ومعامررل االحنرردار فررى قبررول نتررائج االختبررارات         

 فأقل.  0.05ة عند مستوى معنوي ي% فأكثر، أ95اإلحصائية عند درجة ثقة 

 سالي  االحصائية املستخدمة:األ

 أواًل: املقايي  الوصفية  

التكرارات البسيطة والنس  امل وية. -

 املتوسط احلسابي.   -

االحنررراف املعيرراري، وهررو الررذي حيرردد مرردى تباعررد أو تقررارب القررراءات عررن وسررطها           -

 احلسابي.

 الوزن النسبى الذي حيس  من املعادلة: -

 الدرجة العظمى للعبارة.( ÷ سابي )املتوسط احل 

 ثانيًا: االختبارات اإلحصائية 

( .اختبار )ت( للمجموعات املستقلة ) -

( اختبار اسرتقاللية العبرارة ويسرتخدم لدراسرة معنويرة الفرروق برني        ) 2كا -

 .مسية موعات املتغريات اإل

( املعررروف بعررد الواحررد )بليررل التبرراين ذو ال -

   اختصارًا باسم 

   ثالثًا: معامالت االرتباط 

 (معامل ارتباط بريسون )
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نتائج العامة للدراسة امليدانية:
 واملؤثرين اماحملور األول: مدى تعرن واستخدام عينة الدراسة ملوقع االنستجر

 

 (2جدول رقم )

 وقع االنستجراماستخدام املبحوثني ملمدى 

 مدى استخدام املبحوثني ملوقع االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 62 248 71 142 53 106 دائمًا

 28.8 115 23 46 34.5 69 أحيانًا

 9.3 37 6 12 12.5 25 نادرًا

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

دال   معامررل      0.000مسررتوي املعنويررة :        2درجررة احلريرة:            14.393:  2مؤشررات احصررائية ) كررا 

 (0.186التوافق : 

 

؛ فرذكروا "دائم را"   مدى استخدام املبحوثني ملوقرع االنسرتجرام  توضح بيانات اجلدول السابق 

%(، 28.8%( مرن اإلنرا . ثرم "أحيانرًا" بنسربة )     71%( من الرذكور، و) 53%(، منهم )62بنسبة )

مرررنهم  ،%(9.3%( مرررن اإلنرررا . وأخرررري ا "نرررادر ا" بنسررربة ) 23و) ،%( مرررن الرررذكور34.5مرررنهم )

 %( من اإلنا .6و) ،%(  من الذكور12.5)

 2حيرررث تبلرررغ قيمرررة كرررا  ،اجلررردول تتسرررق هرررذه البيانرررات مرررع املؤشررررات املوضرررحة أسرررفل   

(؛ األمرر  0.186(، ومعامل توافرق ) 0.000(، ومستوى معنوية )2عند درجة حرية ) ،(14.393)

مرردى اسررتخدامهم ملوقررع    الررذي يعررين وجررود فررروق دالررة بررني الررذكور واإلنررا  مررن حيررث          

 إن الرريت أشررارت نتائجهررا إىل  3(2020وهررو مررا أكدترر  دراسررة جررواهره وعلرري )   .االنسررتجرام

 إىل يعرررود وهرررذا دائرررم؛ بشررركل موقرررع االنسرررتجرام   يسرررتخدمون العينرررة مفرررردات غلبيرررةأ

 وتقنيرررات االسرررتخدام كسرررهولة موقرررع االنسرررتجرام  يوفرهرررا الررريت واملميرررزات اتصرررائل

 والّتفاعل. املشاركة
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 (3جدول رقم )

 ملوقع االنستجرام املبحوثني أسباب استخدام

 العبارة
 ال اوافق الي حد ما موافق

 سطاملتو
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

التسرررررررررررروق 

والبحث عن 

كل مرا هرو   

جديد

1

ال فيررررررررررررررة 

والتسلية
2

متابعرررررررررررررررة 

األخبار
3

التواصل مع 

األقرررررررررررارب 

واألصدقاء

4

أسرباب اسرتخدام املبحروثني ملوقرع االنسرتجرام؛ فرذكروا       تشري البيانات السابق عرضرها إىل  

ثررم "ال فيررة  ،%(94.7"  برروزن نسرريب )التسرروق والبحررث عررن كررل مررا هررو جديررد   يف املقدمررة "

" برروزن نسرريب  التواصررل مررع األقررارب واألصرردقاء   وأخررري ا " ،%(78.7نسرريب ) برروزن والتسررلية"

(72.)% 

 (4جدول رقم )

 ملوقع االنستجرام املبحوثني أسباب استخداماملقياس العام حول 

 املبحرروثني أسررباب اسررتخداماملقيرراس العررام حررول  

 ملوقع االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 5 20 2 4 8 16 ضعيفة

 38.3 153 41.5 83 35 70 متوسطة

 56.8 227 56.5 113 57 114 قوية

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

دال   معامررل      0.016مسررتوي املعنويررة :         2درجررة احلريررة:            8.309:  2مؤشرررات احصررائية ) كررا 

 (0.143التوافق : 
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

عرام حرول أسرباب اسرتخدام املبحروثني ملوقرع       تكشجمل بيانات اجلردول السرابق عرن املقيراس ال    

%( 56.5و) ،%( للرررذكو57منهرررا ) ،%(56.8االنسرررتجرام؛ فكانرررت األسرررباب قويرررة بنسررربة )   

%( ل نررا . وأخررري ا  41.5و) ،%( للررذكور35منهررا ) ،%(38.3ل نررا . ثررم "متوسررطة" بنسرربة )  

 %( ل نا .2و)، %( للذكور8منها ) ،%(5"ضعيفة" بنسبة )

 ،(8.309) 2نات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول، حيث تبلغ قيمرة كرا  تتسق هذه البيا

(؛ األمرر الرذي يعرين    0.143ومعامرل توافرق )   ،(0.016ومستوى معنوية ) ،(2عند درجة حرية )

أسباب استخدامهم ملوقع االنستجرام.وجود فروق دالة بني الذكور واإلنا  من حيث 

 (5جدول رقم )

 على موقع االنستجرام أسبوعيًااملبحوثني ق يها يعدد الساعات اليت 

 عدد ساعات استخدام املبحوثني لالنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 25 100 29 58 21 42 أقل من ساعة

 37.5 150 38 76 37 74 من ساعة إىل ثال  ساعات

 37.5 150 33 66 42 84 ثال  ساعات فأكثر

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.093مستوي املعنوية :        2درجة احلرية:           4.747:  2مؤشرات احصائية ) كا

 

؛ فرذكروا يف  عردد سراعات اسرتخدام املبحروثني لالنسرتجرام     توضح بيانات اجلردول السرابق   

%( 38)و ،%( مرن الرذكور  37مرنهم )  ،%(37.5املقدمة "من سراعة إىل ثرال  سراعات" بنسربة )    

 ،%( مرن الرذكور  42مرنهم )  ،%(37.5من اإلنا ، وكذلك  "ثال  ساعات فرأكثر" بنسربة )  

 ،%(  مررن الررذكور 21مررنهم ) ،%(25%( مررن اإلنررا . وأخررري ا "أقررل مررن سرراعة" بنسرربة )     33و)

 %( من اإلنا .29و)

 ،(4.747) 2حيث تبلغ قيمرة كرا   ،تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.093ومستوى معنوية ) ،(2درجة حرية )عند 

.عدد ساعات استخدامهم لالنستجرامالذكور واإلنا  من حيث 
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 (6جدول رقم )

 لصفحات املؤثرين على موقع االنستجرام املبحوثني مدى تعرن

لصررفحات املررؤثرين علررى    املبحرروثني  مرردى تعرررن 

 موقع االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 47.8 191 42.5 85 53 106 دائمًا

 26.3 105 29.5 59 23 46 أحيانًا

 26 104 28 56 24 48 نادرًا

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (0.104مستوي املعنوية :        2درجة احلرية:           4.543:  2مؤشرات احصائية ) كا

مررردى تعررررن املبحررروثني  لصرررفحات املرررؤثرين علرررى موقرررع  توضرررح بيانرررات اجلررردول السرررابق 

 ،%( مرررن الرررذكور53مرررنهم ) ،%(47.8" بنسررربة )دائمرررًا؛ فرررذكروا يف املقدمرررة "االنسرررتجرام

%( مرن  29.5و) ،%( من الرذكور 23منهم ) ،%(26.3" بنسبة )أحيانًا%( من اإلنا . ثم  "42.5و)

 %( من اإلنا .28و)، %(  من الذكور24منهم ) ،%(26سبة )اإلنا . وأخري ا "نادرا" بن

 ،(4.543) 2حيث تبلرغ قيمرة كرا   ،تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلردول 

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.104ومستوى معنوية ) ،(2عند درجة حرية )

 .ين على موقع االنستجراممدى تعرضهم لصفحات املؤثرالذكور واإلنا  من حيث 

 (7جدول رقم )

 على موقع االنستجراماملبحوثني تابعهم يعدد املؤثرين الذين 

علرى   املبحوثرون  ترابعهم يعدد املرؤثرين الرذي   

 موقع االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

1-2 44 22 36 18 80 20 

3-5 43 21.5 41 20.5 84 21 

6-10 47 23.5 41 20.5 88 22 

11-20 22 11 20 10 42 10.5 

 26.5 106 31 62 22 44 20أكثر من 

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.354مستوي املعنوية :        4درجة احلرية:           4.409:  2مؤشرات احصائية ) كا
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

؛ بحوثرون علرى موقرع االنسرتجرام    عدد املؤثرين الذي يتابعهم املتوضح بيانات اجلدول السابق 

%( من 31%( من الذكور، و)22منهم ) ،%(26.5" بنسبة )20فذكروا يف املقدمة "أكثر من 

%( مررن اإلنررا .  20.5و) ،%( مررن الررذكور 23.5%(، مررنهم )22" بنسرربة )10-6اإلنررا . ثررم  " 

 %( من اإلنا .10و) ،%(  من الذكور11منهم ) ،%(10.5" بنسبة )20-11وأخري ا "

 ،(4.409) 2حيث تبلغ قيمرة كرا   ،تسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدولت

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.354ومستوى معنوية ) ،(4عند درجة حرية )

 .عدد املؤثرين الذي يتابعونهم على موقع االنستجرامالذكور واإلنا  من حيث 
 

 (8جدول رقم )

 مؤثرين على موقع االنستجراملل بحوثنيامل دوافع تعرن

 العبارة
 ال أوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

ملعرفررة العرررون  

واتصرررررررررومات 

الرررريت يقرررردموها 

عن املنتجات



هم ملتابعررة رسررائل 

وإعالنرراتهم عررن  

املنتجات



من أجل التقليد

 للتسلية وال في 

ملتابعة أخبارهم

أسرررلوبهم يف ألن 

عرررن املنتجررات 

 جذاب ومشوق



للحصررررول علررررى 

 معلومات عامة


للف رررول وحررر   

 االستطالع




 

 

172 

 

ن املبحررروثني للمرررؤثرين علرررى موقرررع دوافرررع تعررررتشررري البيانرررات السرررابق عرضرررها إىل تعررردد  

ملعرفة العرون واتصومات اليت يقدموها عن املنتجرات   االنستجرام؛ فذكروا يف املقدمة "

 ،%(80.3" بوزن نسيب ) ملتابعة رسائلهم وإعالناتهم عن املنتجات ثم " ،%(87.3" بوزن نسيب )

دوافرع تعررن   مايشرري إىل أن  %( وهرو  78.7" بروزن نسريب )  من أجرل التقليرد  " يف املرتبة الثالثةو

أكثر من الدوافع الطقوسية. وتتفق هذه النتيجة مرع  فعية الندوافع ال للمؤثرين هي املبحوثني

الرريت تصرردرت فيهررا الرردوافع النفعيررة دوافررع الشررباب يف       4(2019نتيجررة دراسررة الرردهراوي )  

 باألسواق جديد هو ما كل على مثل دافع )التعرفالتعرن لصفحات املؤثرين 

 

 (9جدول رقم )

 لمؤثرين على موقع االنستجرامل املبحوثني دوافع تعرناملقياس العام حول 

لرسرائل   املبحوثني دوافع تعرناملقياس العام حول 

 املؤثرين على موقع االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 24.5 98 27 54 22 44 ضعيفة

 51.3 205 48 96 54.5 109 متوسطة

 24.3 97 25 50 23.5 47 ةقوي

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.380مستوي املعنوية :        2درجة احلرية:         1.938:  2مؤشرات احصائية ) كا

 

دوافررع تعرررن املبحرروثني لرسررائل تكشررجمل بيانررات اجلرردول السررابق عررن املقيرراس العررام حررول 

%( 54.5منهررررا ) ،%(51.3؛ فكانررررت متوسررررطة" بنسرررربة )راماملررررؤثرين علررررى موقررررع االنسررررتج

%( 25و) ،%( للررررذكور23.5منهررررا ) ،%(24.3%( ل نررررا . و"قويررررة" بنسرررربة )48للررررذكور، و)

تتسرررق هرررذه  %( ل نرررا .27%( للرررذكور، و)22منهرررا ) ،%(24.5ل نرررا . و"ضرررعيفة" بنسررربة )

عنرد درجرة   ، (1.938) 2البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول، حيث تبلغ قيمة كرا 

(؛ األمر الذي يعرين عردم وجرود فرروق دالرة برني الرذكور        0.380ومستوى معنوية ) ،(2حرية )

 .دوافع تعرضهم ملوقع االنستجرامواإلنا  من حيث 
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 (10جدول رقم )

 منتجات من خالل رسائل وإعالن املؤثرين عنهااملبحوثني لل شراء

بشررراء منتجررات مررن خرررالل    مرردى قيررام املبحرروثني    

 رسائل وإعالن املؤثرين عنها

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 86 344 85.5 171 86.5 173 نعم

 14 56 14.5 29 13.5 27 ال

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.773مستوي املعنوية :       1درجة احلرية:         0.083:  2مؤشرات احصائية ) كا

يانات اجلدول السابق مدى قيام املبحوثني بشراء منتجات مرن خرالل رسرائل وإعرالن     توضح ب

 ،%( مررن الررذكور 86.5مررنهم ) ،%(86املررؤثرين عنهررا؛ فررذكروا يف املقدمررة "نعررم"  بنسرربة )     

%( مرررن 14.5و) ،%( مرررن الرررذكور13.5مرررنهم ) ،%(14( مرررن اإلنرررا . ثرررم "ال" بنسررربة ) 85.5و)

 اإلنا .

 ،(0.083) 2املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول، حيث تبلغ قيمرة كرا  تتسق هذه البيانات مع 

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.773ومستوى معنوية ) ،(1عند درجة حرية )

الذكور واإلنا  من حيث مدى قيرامهم بشرراء منتجرات مرن خرالل رسرائل وإعرالن املرؤثرين         

% 70الرذي أشرار إىل أن    2016ي الصرادر يف  وتتفق هرذه النتيجرة مرع التقريرر األمريكر      عنها.

 .من املستهلكني يتأثرون يف قرارات الشراء مبؤثري وسائل التواصل االجتماعي

 (11جدول رقم )

 املؤثرين على منصة االنستجرام إعالناتفيها بشراء املنتجات بسب   ام املبحوثنيعدد املرات اليت ق

عدد املرات اليت قام فيها املبحوثرون بشرراء   

املنتجرات بسرب  رسرائل وإعالنرات املررؤثرين     

 على منصة االنستجرام

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

342458مره واحده

5767124مرتان

8280162 أكثر من ثال  مرات

173171344اإلمجالي

 غري دال  (     0.442مستوي املعنوية :        2درجة احلرية:         3.885:  2صائية ) كامؤشرات اح
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توضح بيانات اجلدول السابق عردد املررات الريت قرام فيهرا املبحوثرون بشرراء املنتجرات بسرب           

رسائل املؤثرين على منصة االنستجرام؛ فذكروا يف املقدمة "أكثر من ثرال  مررات" بنسربة    

 ،%(36( مررن اإلنررا . ثررم "مرترران" بنسرربة )   %46.8و) ،%( مررن الررذكور 47.4مررنهم ) ،%(47.1)

 ،%(16.9" بنسرربة ) مررره واحررده%( مررن اإلنررا . وأخررري ا "32.9و) ،%( مررن الررذكور32.9مررنهم )

 %( من اإلنا .14.0و) ،%( من الذكور19.7منهم )

 ،(3.885) 2ة كرا تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول، حيث تبلغ قيمر 

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.442ومستوى معنوية ) ،(2عند درجة حرية )

الررذكور واإلنررا  مررن حيررث عرردد املرررات الرريت قرراموا فيهررا بشررراء املنتجررات بسررب  رسررائل       

 املؤثرين على منصة االنستجرام.

 

 انستجرام حنو املؤثرين على موقع املبحوثنياحملور الثاني: اجتاهات 

 (12جدول رقم )

 فيما يتعلق باجلاذبية حنو املؤثرين على موقع انستجرام املبحوثنياجتاهات 

 اجلاذبية
 ال اوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

ألتفررررت إىل اإلعررررالن 

أكثرررررررر إذا كررررررران 

 باقةاملؤثر يتحد  بل



اترررابع املرررؤثرين عررررب   

منصررررة االنسررررتجرام 

كررررررونهم يتسررررررمون  

بأناقة مميزة



اترررابع املرررؤثرين عررررب   

منصررررة االنسررررتجرام 

ألنهرم يتمتعررون خبفررة  

ظل



اترررابع املرررؤثرين عررررب   

منصررررة االنسررررتجرام 

ألنهرررررررررم يتمتعرررررررررون  

باملظهر اجلذاب



اترررابع املرررؤثرين عررررب   

منصررررة االنسررررتجرام 

ألنهرررررررررم يتسرررررررررمون  

بقوةىح ور
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

حروثني حنرو املرؤثرين علرى موقرع انسرتجرام؛       تشري البيانات السرابق عرضرها إىل اجتاهرات املب   

فيما يتعلق باجلاذبية، ذكروا يف املقدمة "ألتفت إىل اإلعالن أكثر إذا كان املؤثر يتحرد   

%(، ثررم "اتررابع املررؤثرين عرررب منصررة االنسررتجرام كررونهم يتسررمون   77.3بلباقررة" برروزن نسرريب )

عرررب منصررة االنسررتجرام ألنهررم   وأخررري ا "اتررابع املررؤثرين    ،%(74بأناقررة مميررزة" برروزن نسرريب )  

 %(.69ح ور" بوزن نسيب ) يتسمون بقوة

 (13جدول رقم )

فيما يتعلق  حنو املؤثرين على موقع انستجرام املبحوثنياجتاهات املقياس العام حول 

 باجلاذبية

حنررررو  املبحرررروثنياجتاهرررات  املقيررراس العررررام حررررول  

 فيما يتعلق باجلاذبية املؤثرين على موقع انستجرام

 اإلمجالي اإلنا  رالذكو

 % ك % ك % ك

 17.8 71 15 30 20.5 41 سلبية

 34.3 137 25.5 51 43 86 حمايدة

 48 192 59.5 119 36.5 73 اعابية

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 دال   معامررل     0.000مسررتوي املعنويررة :         2درجررة احلريررة:          21.667:  2مؤشرررات احصررائية ) كررا 

 (0.227التوافق : 

 

تكشجمل بيانات اجلردول السرابق عرن املقيراس العرام حرول اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين           

%( 43%(، منهرا ) 34.3على موقع انستجرام فيما يتعلق باجلاذبية؛ فكانرت "حمايردة" بنسربة )   

( %59.5%( للررذكور، و)36.5%(، منهررا )48%( ل نررا . و"اعابيررة" بنسرربة )25.5للررذكور، و)

 %( ل نا .15%( للذكور، و)20.5%(، منها )17.8ل نا . وأخري ا "سلبية" بنسبة )

 2تتسرررق هرررذه البيانرررات مرررع املؤشررررات املوضرررحة أسرررفل اجلررردول، حيرررث تبلرررغ قيمرررة كرررا     

(؛ األمرر  0.227(، ومعامل توافرق ) 0.000(، ومستوى معنوية )2(، عند درجة حرية )21.667)

لرذكور واإلنرا  مرن حيرث اجتاهراتهم حنرو املرؤثرين علرى         الذي يعين وجرود فرروق دالرة برني ا    

 موقع انستجرام فيما يتعلق باجلاذبية.
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 (14جدول رقم )

 فيما يتعلق باملصداقية حنو املؤثرين على موقع انستجرام املبحوثنياجتاهات 

 املصداقية
 ال اوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 سيبالن
 ال تي 

 % ك % ك % ك

أهررررررتم مبتابعررررررة 

املرررررؤثرين الررررريت  

تتسررم إعالنرراتهم 

باملوضوعية



اترررررابع املرررررؤثرين 

عرررررررررب منصررررررررة  

االنسرررررررررررررتجرام 

كرررررررررررررررررررررررونهم 

يتصفون بالقدرة 

علررررررى إقنرررررراعي  

بالعالمرررررررررررررررررررررة 

التجاريررررررة مررررررن  

خررررررالل األدلررررررة   

 والرباهني



اترررررابع املرررررؤثرين 

عرررررررررب منصررررررررة  

االنسرررررررررررررتجرام 

ألنهررررم يتمتعررررون  

مبصررررررررررررررررداقية 

عالية



اترررررابع املرررررؤثرين 

عرررررررررب منصررررررررة  

االنسرررررررررررررتجرام 

كونهم جديرين 

بالثقرررررررة فيمرررررررا   

يقولون 



املرررررؤثرين اترررررابع 

عرررررررررب منصررررررررة  

االنسرررررررررررررتجرام 

كرررررررررررررررررررررررونهم 

يتصفون باألمانة 

و اإلخالت
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

تشري البيانات السرابق عرضرها إىل اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين علرى موقرع انسرتجرام؛          

سررم إعالنرراتهم  فيمررا يتعلررق املصررداقية، ذكررروا يف املقدمررة "أهررتم مبتابعررة املررؤثرين الرريت تت    

باملوضوعية" و "اتابع املؤثرين عرب منصة االنستجرام كرونهم يتصرفون بالقردرة علرى إقنراعي      

ثرم "اترابع    ،%( لكرل منهمرا  66.7بالعالمة التجارية من خرالل األدلرة والررباهني" بروزن نسريب )     

عررب   املؤثرين عرب منصة االنستجرام كونهم يتصرفون باألمانرة و اإلخرالت" و"اترابع املرؤثرين     

 %( لكل منهما.61.7منصة االنستجرام ألنهم يتمتعون مبصداقية عالية" بوزن نسيب )

( من أن هنراك اجتراه اعرابي مرن املسرتهلكني حنرو       2019وهذا ما أكدت  دراسة طنطاوي )

 مصداقية املؤثرين كونهم يتسمون باملوضوعية.

 

 (15جدول رقم )

املؤثرين على موقع انستجرام فيما يتعلق  حول اجتاهات املبحوثني حنواملقياس العام حول 

 باملصداقية

حنررررو  املبحرررروثنياجتاهرررات  املقيررراس العررررام حررررول  

فيمرررررا يتعلرررررق  املرررررؤثرين علرررررى موقرررررع انسرررررتجرام

 املصداقيةب

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 37 148 35.5 71 38.5 77 سلبية

 39.8 159 38 76 41.5 83 حمايدة

 23.3 93 26.5 53 20 40 اعابية

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.306مستوي املعنوية :      12درجة احلرية:         2.369:  2مؤشرات احصائية ) كا

تكشجمل بيانات اجلردول السرابق عرن املقيراس العرام حرول اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين           

منهررا  ،%(39.8قية؛ فكانررت "حمايرردة" بنسرربة )  علررى موقررع انسررتجرام فيمررا يتعلررق باملصرردا    

%( للررررذكور، 38.5منهررررا ) ،%(37%( ل نررررا . و"سررررلبية" بنسرررربة )38و) ،%( للررررذكور41.5)

%( 26.5%( للررررذكور، و)20%(، منهررررا )23.3%( ل نررررا . وأخررررري ا "اعابيررررة" بنسرررربة )35.5و)

 ل نا .

(، 2.369) 2بلغ قيمرة كرا  حيث ت ،تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول

(؛ األمرر الرذي يعرين عردم وجرود فرروق دالرة        0.306ومسرتوى معنويرة )   ،(12عند درجة حرية )
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برني الرذكور واإلنرا  مرن حيررث اجتاهراتهم حنرو املرؤثرين علررى موقرع انسرتجرام فيمرا يتعلررق           

 باملصداقية.
 

 (16جدول رقم )

 ما يتعلق بالتطابق مع املنتجفي حنو املؤثرين على موقع انستجرام املبحوثنياجتاهات 

 التطابق مع املنتج    
 ال اوافق الي حد ما موافق

ط
س

تو
امل

 

را
حنرررر

ال
ا

ف
 

 
ي

ار
عي

امل
 

   
   

   
   

   
ن 

وز
ررررر

رررر
ال

يب
س

لن
ا

 

 
تي

 
ال

 % ك % ك % ك 

أترررابع املرررؤثرين عررررب  

منصرررة االنسرررتجرام  

كرررررونهم يتحررررردثون 

عررررررررررن املنتجررررررررررات  

األقرب لتخصصهم



جتررررررارب املرررررررؤثرين  

الشخصررررررررية عرررررررررب 

منصرررة االنسرررتجرام  

يف اسرررتخدام املنرررتج  

 جتذبين ملتابعتهم



أترررابع املرررؤثرين عررررب  

منصرررة االنسرررتجرام  

ألن هنررررراك تطرررررابق  

بررررني مسررررات املررررؤثر  

ومسررات املنررتج الررذي 

يتحد  عن 



اترررابع املرررؤثرين عررررب  

منصرررة االنسرررتجرام  

كونهم أكثر دراية 

بررررررررررراملنتج الرررررررررررذي  

يتحدثون عن 



أترررابع املرررؤثرين عررررب  

منصرررة االنسرررتجرام  

ألنررر  يتررروافر لرررديهم  

خلفيررة معرفيررة قويررة 

عن املنتج
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

تشري البيانات السرابق عرضرها إىل اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين علرى موقرع انسرتجرام؛          

فيما يتعلرق بالتطرابق مرع املنرتج، ذكرروا يف املقدمرة "أترابع املرؤثرين عررب منصرة االنسرتجرام            

ارب ثررم " جترر  ،%(67.3كررونهم يتحرردثون عررن املنتجررات األقرررب لتخصصررهم" برروزن نسرريب )     

املؤثرين الشخصية عرب منصة االنستجرام يف استخدام املنتج جترذبين ملترابعتهم" بروزن نسريب     

وأخري ا "أتابع املؤثرين عرب منصة االنستجرام ألن  يتوافر لرديهم خلفيرة معرفيرة قويرة      ،%(67)

 %(.64.3عن املنتج" بوزن نسيب )

 (17جدول رقم )

و املؤثرين على موقع انستجرام فيما يتعلق املقياس العام حول اجتاهات املبحوثني حن

 التطابق مع املنتج

املقيررراس العررررام حررررول اجتاهرررات املبحرررروثني حنررررو   

املؤثرين على موقع انستجرام فيمرا يتعلرق التطرابق    

 مع املنتج

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 37 148 35.5 71 38.5 77 سلبية

 39.8 159 38 76 41.5 83 حمايدة

 23.3 93 26.5 53 20 40 ابيةاع

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.306مستوي املعنوية :       2درجة احلرية:      2.369:  2مؤشرات احصائية ) كا

 

تكشجمل بيانات اجلردول السرابق عرن املقيراس العرام حرول اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين           

منها  ،%(39.8يتعلق بالتطابق مع املنتج؛ فكانت "حمايدة" بنسبة )على موقع انستجرام فيما 

 ،%( للررررذكور38.5منهررررا ) ،%(37%( ل نررررا . و"سررررلبية" بنسرررربة )38%( للررررذكور، و)41.5)

%( 26.5و) ،%( للررررذكور20منهررررا ) ،%(23.3%( ل نررررا . وأخررررري ا "اعابيررررة" بنسرررربة )35.5و)

 ل نا .

(، 2.369) 2حيث تبلغ قيمرة كرا   ،حة أسفل اجلدولتتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوض

(؛ األمرر الرذي يعرين عردم وجرود فرروق دالرة        0.306ومسرتوى معنويرة )   ،(12عند درجة حرية )

برني الرذكور واإلنرا  مرن حيررث اجتاهراتهم حنرو املرؤثرين علررى موقرع انسرتجرام فيمرا يتعلررق           

 بالتطابق مع املنتج.
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 (18جدول رقم )

 بنقل املعنى ملؤثرين على موقع انستجرام فيما يتعلقاجتاهات املبحوثني حنو ا

 نقل املعنى  
 ال اوافق إىل حد ما موافق

ط
س

تو
امل

 

را 
رررر

حنر
ال

ا

ف
 

 
ي

ار
عي

امل
 

   
   

   
   

   
ن 

وز
ررررر

رررر
الر

يب
س

لن
ا

 

 
تي

 
ال

 % ك % ك % ك 

لررردى املرررؤثر علرررى   

منصة االنسرتجرام  

أسررررلوب مميررررز يف 

تقرررررديم املنتجرررررات 

وعالماتهررررررررررررررررررررررا 

التجارية



اتابع املرؤثرين عررب   

منصة االنسرتجرام  

كررررررررررررررررررررررررررررونهم 

يسرررررررررررررررررررتخدمون 

أسررررالي  اقناعيررررة  

عند عرن املنتج



اتابع املرؤثرين عررب   

منصة االنسرتجرام  

ألن لرررديهم القررردرة 

علررى نقررل التوافررق   

بررررررررررني أسررررررررررلوب  

حيرراتهم واملنتجررات 

لررررررريت يتحررررررردثون ا

 عنها



اتابع املرؤثرين عررب   

منصة االنسرتجرام  

ألن لررررديهم مهررررارة 

لغوية



 

تشري البيانات السرابق عرضرها إىل اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين علرى موقرع انسرتجرام؛          

ذكروا يف املقدمة "لدى املؤثر على منصة االنستجرام أسلوب مميرز   ،ق بنقل املعنىفيما يتعل

ثرم "اترابع املرؤثرين عررب منصرة       ،%(76.7يف تقديم املنتجات وعالماتها التجارية" بوزن نسريب ) 

%(، 68.7االنستجرام كونهم يسرتخدمون أسرالي  اقناعيرة عنرد عررن املنرتج" بروزن نسريب )        

 %(.64.7رين عرب منصة االنستجرام ألن لديهم مهارة لغوية" بوزن نسيب )وأخري ا "اتابع املؤث
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

 (19جدول رقم )

 املقياس العام حول اجتاهات املبحوثني حنو املؤثرين على موقع انستجرام فيما يتعلق بنقل املعنى

املقيرراس العررام حررول اجتاهررات املبحرروثني حنررو املررؤثرين     

 عنىعلى موقع انستجرام فيما يتعلق بنقل امل

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 21.8 87 23 46 20.5 41 سلبية

 49.3 197 47 94 51.5 103 حمايدة

 29 116 30 60 28 56 اعابية

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (0.658مستوي املعنوية :       2درجة احلرية:         0.836:  2مؤشرات احصائية ) كا

تكشجمل بيانات اجلردول السرابق عرن املقيراس العرام حرول اجتاهرات املبحروثني حنرو املرؤثرين           

%(، منهررا 49.3علررى موقررع انسررتجرام فيمررا يتعلررق بنقررل املعنررى؛ فكانررت "حمايرردة" بنسرربة )      

%( للررررذكور، 28%(، منهررررا )29%( ل نررررا . و"اعابيررررة" بنسرررربة ) 47%( للررررذكور، و)51.5)

 %( ل نا .23%( للذكور، و)20.5%(، منها )21.8ية" بنسبة )%( ل نا . وأخري ا "سلب30و)

(، 0.836) 2تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجلدول، حيث تبلغ قيمرة كرا  

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.658(، ومستوى معنوية )2عند درجة حرية )

ين علرى موقرع انسرتجرام فيمرا يتعلرق بنقرل       الذكور واإلنا  من حيرث اجتاهراتهم حنرو املرؤثر    

 املعنى.
 

 .النوايا ودرجة السلوك الشرائي للمستهلكني إلعالنات املؤثرين  احملور الثالث:

 (20جدول رقم )

 للمنتجات اليت يتحدثون عنها النوايا الشرائيةاملؤثرين على  إعالنات تأثري

النوايررا الشرررائية  مرردى تررأثري املررؤثرين علررى    

 للمنتجات اليت يتحدثون عنها للمبحوثني

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 48.8 195 47.5 95 50 100 يؤثر غالبًا

 26.8 107 30.5 61 23 46 يؤثر أحيانًا

 24.5 98 22 44 27 54 يؤثر نادرًا

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (   0.197مستوي املعنوية :        2درجة احلرية:         3.251:  2مؤشرات احصائية ) كا
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املبحروثني الشررائي    النوايرا الشررائية  توضح بيانات اجلدول السابق مدى ترأثري املرؤثرين علرى    

مررنهم  ،%(48.8للمنتجررات الرريت يتحرردثون عنهررا؛ فررذكروا يف املقدمررة "يررؤثر غالبررًا"  بنسرربة )  

%( من 23منهم ) ،%(26.8حيانًا" بنسبة )( من اإلنا . ثم "يؤثر أ 47.5و) ،%( من الذكور50)

%( مرررن 27مرررنهم ) ،%(24.5%( مرررن اإلنرررا . وأخرررري ا "يرررؤثر نرررادرًا" بنسررربة )30.5و) ،الرررذكور

 %( من اإلنا .22و)، الذكور

 2حيرررث تبلرررغ قيمرررة كرررا  ،تتسرررق هرررذه البيانرررات مرررع املؤشررررات املوضرررحة أسرررفل اجلررردول   

(؛ األمررر الررذي يعررين عرردم وجررود   0.197ومسررتوى معنويررة )  ،(2عنررد درجررة حريررة ) ،(3.251)

 النوايرررا الشررررائيةفررروق دالرررة برررني الررذكور واإلنرررا  مرررن حيررث مررردى ترررأثري املررؤثرين علرررى     

 اليت يتحدثون عنها. ستهلكني اجتاهللم

 (21جدول رقم )

 عالنات املؤثرينإلدرجة السلوك الشرائي للمستهلكني 

 العبارات
 ال اوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الذي لدي  أمان  يشجعين 

علرررى شرررراء املنرررتج الرررذي  

 يتحد  عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الرررررذي لديررررر  مصرررررداقية 

يزيد من رغبيت يف اقتنراء  

 لذي يتحد  عن املنتج ا



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

يتررررررروافر لديررررررر  خلفيرررررررة 

معرفية قوية باملنتج ععل 

لرررررردي درررررراس لشررررررراء  

 املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الرررررررذي يتحرررررررد  عرررررررن   

املنتجررررررررررررات األقرررررررررررررب 

فكر لتخصص  ععلين أ

 دائمًا يف شراء املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

املخلل يزيرد مرن رغربيت    

يف شرررررراء املنرررررتج الرررررذي  

 يتحد  عن 
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
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 العبارات
 ال اوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررذي الررذي يتسررم بالثقررة   

ععلررين أفكررر دائمررًا يف  

ء املنتج الذي يتحرد   شرا

 عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررذي يتسرررم باملوضررروعية  

ععل لدي داس لشرراء  

 املنتج يتحد  عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررررذي لديرررر  جتربررررة مررررع 

املنررتج الررذي يتحررد  عنرر   

زيد من رغبيت يف اقتنراء  ي

 املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررذي ينقررل التوافررق برررني    

أسرلوب حياترر  مررع مسررات  

املنررتج الررذي يتحررد  عنرر   

يشرررررجعين علرررررى شرررررراء   

 املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

يررر  قررروة ح رررور  الرررذي لد

ععل لدي داس لشرراء  

املنتج الذي يتحد  عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

األكثرررررر درايرررررة بررررراملنتج 

ععلررين أفكررر دائمررًا يف  

 شراء املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

  مرررع الررذي تطرررابق مساترر  

مسرررررررات املنرررررررتج الرررررررذي 

يتحررررد  عنرررر  يشررررجعين  

 على شراء املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررذي لديررر  مهررارة لغويرررة   

علررى وصررجمل املنررتج الررذي   
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 العبارات
 ال اوافق إىل حد ما موافق

 املتوسط
 االحنراف

 املعياري 

الررررروزن                

 النسيب
 ال تي 

 % ك % ك % ك

يتحرررد  عنررر  يزيرررد مرررن    

 رغبيت يف اقتناء املنتج

لرسرررائل املرررؤثر التعررررن 

الرررذي يسرررتخدم أسرررالي   

اقناعيررررررة ععررررررل لرررررردي   

 داس لشراء املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الذي يتحد  بلباقة يزيرد  

من رغبيت يف شراء املنتج 

 الذي يتحد  عن 



املرررؤثر  التعررررن لرسرررائل

الررذي يررربط بررني أسررلوب   

حياترررر  واملنررررتج حيفزنرررري 

 على شراء املنتج



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الررررذي لديرررر  خفررررة ظررررل    

يشجعين على شراء املنتج 

الذي يتحد  عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

لررذي لديرر  جاذبيررة يزيررد   ا

مرررررن رغررررربيت يف اقتنررررراء   

 املنتج الذي يتحد  عن 



التعررررن لرسرررائل املرررؤثر  

الذي الذي يتسرم باألناقرة   

ععلررين أفكررر دائمررًا يف  

شراء املنتج الذي يتحرد   

عن 



لبيانات السابق عرضها إىل درجة سلوك املسرتهلكني الشررائي للمنتجرات واتردمات     تشري ا

فذكروا يف املقدمة "التعرن لرسائل املؤثر الرذي لدير     إعالناتهم، اليت يقدمها املؤثرين يف

ثررم "التعرررن   ،%(76.3أمانرر  يشررجعين علررى شررراء املنررتج الررذي يتحررد  عنرر " برروزن نسرريب )    

مصداقية يزيد من رغبيت يف اقتناء املنتج الرذي يتحرد  عنر " بروزن     لرسائل املؤثر الذي لدي  

املرؤثر الرذي الرذي يتسرم باألناقرة ععلرين أفكرر         ئلوأخري ا "التعررن لرسرا   ،%(74.7نسيب )

 %(.65.3دائمًا يف شراء املنتج الذي يتحد " بوزن نسيب )
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
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 (22جدول رقم )

منتجات واتدمات اليت يقدمها املستهلكني الشرائي لل درجة سلوكاملقياس العام حول 

 إعالناتهماملؤثرين يف 

املسررتهلكني الشرررائي   درجررة سررلوك املقيرراس العررام حررول   

 إعالناتهمللمنتجات واتدمات اليت يقدمها املؤثرين يف 

 اإلمجالي اإلنا  الذكور

 % ك % ك % ك

 17.8 71 18 36 17.5 35 ضعيفة

 45.8 183 49 98 42.5 85 متوسطة

 36.5 146 33 66 40 80 قوية

 100 400 100 200 100 200 اإلمجالي

 غري دال  (     0.320مستوي املعنوية :       2درجة احلرية:         2.280:  2مؤشرات احصائية ) كا

 

تكشجمل بيانات اجلدول السابق عن املقياس العام حول درجرة سرلوك املسرتهلكني الشررائي     

%(، 45.8ؤثرين يف رسائلهم؛ فكانت "متوسطة" بنسبة )للمنتجات واتدمات اليت يقدمها امل

%( للررذكور، 40منهررا ) ،%(36.5%( ل نررا .. و"قويررة" بنسرربة )49%( للررذكور، و)42.5منهررا )

 %( ل نا .18و) ،%( للذكور17.5منها )، %(17.8%( ل نا . وأخري ا "ضعيفة" بنسبة )33و)

 ،(2.280) 2دول، حيث تبلغ قيمرة كرا  تتسق هذه البيانات مع املؤشرات املوضحة أسفل اجل

(؛ األمر الذي يعين عدم وجود فرروق دالرة برني    0.320ومستوى معنوية )، (2عند درجة حرية )

 .وإعالنات املؤثرينالذكور واإلنا  من حيث درجة سلوكهم الشرائي للمنتجات 
 

 الفرون:

لصفحات املؤثرين  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني دوافع تعرن املبحوثني -

 .واجتاهاتهم حنو هؤالء املؤثرين

  دوافع تعرن املبحوثني لصفحات املؤثرين

 

 واجتاهاتهم حنو هؤالء املؤثرين

معامرررررررررررررررررل 

ارتبررررررررررررررراط 

 بريسون

 مستوي املعنوية

 

 

 الداللة

 

 دال 0.000 **0.439 اجلاذبية

 دال 0.000 **0.447 املصداقية

 الد 0.000 **0.582 التطابق مع املنتج  

 دال 0.000 **0.536 نقل املعنى

400 إمجالي العينة )ن(
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توضررح البيانررات السررابقة وجرررود عالقررة ارتباطيررة ذات داللررة إحصرررائية بررني دوافررع تعررررن         

املبحوثني لصرفحات املرؤثرين واجتاهراتهم حنرو هرؤالء املرؤثرين؛ فيمرا يتعلرق باجلاذبيرة، تبلرغ           

(. وفيمرررا يتعلرررق 0.000مسرررتوى معنويرررة )**(، عنرررد 0.439قيمرررة معامرررل ارتبررراط بريسرررون )

(. 0.000**(، عنرد مسرتوى معنويرة )   0.447باملصداقية، تبلغ قيمة معامرل ارتبراط بريسرون )   

**(، عنررد مسررتوى  0.582وحررول التطررابق مررع املنررتج، تبلررغ قيمررة معامررل ارتبرراط بريسررون )     

**(، عنررد 0.536(. وحررول نقررل املعنررى، تبلررغ قيمررة معامررل ارتبرراط بريسررون )  0.000معنويررة )

(؛ اي أنر  كلمرا كانرت دوافرع تعررن املبحروثني لصرفحات املرؤثرين         0.000مستوى معنويرة ) 

 قوية، كانت اجتاهاتهم اعابية حنو هؤالء املؤثرين.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املبحروثني حنرو املرؤثرين والترأثري      -

 نالناتج عن تعرضهم لرسائل هؤالء املؤثري

 

 اجتاهات املبحوثني حنو املؤثرين

 

 

 والتأثري الناتج عن تعرضهم 

 لرسائل هؤالء املؤثرين

معامرررررررررررررررررل 

ارتبررررررررررررررراط 

 بريسون

 الداللة مستوي املعنوية

 دال 0.000 **0.356

400 إمجالي العينة )ن(

 

توضح البيانات السابقة وجود عالقرة ارتباطيرة ذات داللرة إحصرائية برني اجتاهرات املبحروثني        

و املؤثرين والتأثري النراتج عرن تعرضرهم لرسرائل هرؤالء املرؤثرين، حيرث تبلرغ قيمرة معامرل           حن

(؛ ممررا يعررين أنرر  كلمررا كانررت 0.000**(، عنررد مسررتوى معنويررة )0.356ارتبرراط بريسررون )

اجتاهات املبحوثني حنو املؤثرين إعابيرة، ارتفرع الترأثري النراتج عرن تعرضرهم لرسرائل هرؤالء         

 املؤثرين.

 

فروق ذات داللة احصائية بني تعرن عينة الدراسة  لصفحات املؤثرين علرى موقرع    توجد -

الردخل   –املستوي التعليمري   –السن  –االنستجرام واملتغريات الدهوجرافية املتمثل  يف النوع 

 الشهري ل سرة
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اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
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تعرن عينة الدراسة  لصفحات املؤثرين 

 على موقع االنستجرام

 

 

املتغريات الدهوغرافية

املتوسطلعددا
االحنررررررررراف 

املعياري

مؤشرات إحصائية

االختبار
درجرررررررررة 

 احلرية

مسرررررررررررررررتوي 

 املعنوية

 النوع

الذكور
ت= 

0.345
398

غرررررررري  0.730

األنا  دال

 

 العمر

١٨٢٢ 

1.33ف= 
3 

396

غرررررررري  0.335

دال

٢٣٢٧ 

٢٨٣٢ 

٣٣وأكثر 

 اإلمجالي

املسرررررررررررررررتوي 

 التعليمي

 

 متوسط

ف= 

3.744

2 

397
دال 0.054

 جامعي

 دراسات عليا

 اإلمجالي

الررررررررررررررررررردخل 

الشرررررررررررررررهري 

 ل سرة

 ريال5000اقل من  

ف= 

0.590

2 

397

غرررررررري  0.555

دال

ريررررررال الرررررري    5000مررررررن  

 ريال 10000



 ريال 10000اكثر من 

 اإلمجالي

 

توضررح البيانررات السررابقة مرردى وجررود فررروق ذات داللررة احصررائية بررني تعرررن عينررة الدراسررة    

السرن   –االنستجرام واملتغريات الدهوجرافية املتمثلرة يف النروع    لصفحات املؤثرين على موقع

(، عنرد  0.345الردخل الشرهري ل سررة؛ حرول النروع، بلغرت قيمرة ت )        –املستوي التعليمي  –

(. 0.335(، عند مستوى معنويرة ) 1.33(. وحول العمر، بلغت قيمة ف )0.730مستوى معنوية )

(، وكانرت  0.054(، عنرد مسرتوى معنويرة )   3.744وحول املستوى التعليمري، بلغرت قيمرة ف )   

الفررروق لصرراا احلاصررلني علررى تعلرريم متوسررط، ثررم اجلررامعيني، وأخررري ا احلاصررلني علررى         

(، عنرد مسرتوى معنويرة    0.590دراسات عليا. وفيما يتعلق بالردخل الشرهري، بلغرت قيمرة ف )    

راسة  لصفحات (؛ وبذلك يت ح وجود فروق ذات داللة احصائية بني تعرن عينة الد0.555)

 املؤثرين على موقع االنستجرام واملتغريات الدهوجرافية املتمثلة يف املستوي التعليمي فقط.
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مناقشة النتائج:
االجتاهرات حنرو املرؤثرين وتأثريهرا يف النوايرا الشررائية        على التعرف الدراسة هذه استهدفت

 التسراؤل  علرى  ل جابرة  باسرتخدام وذلرك   الكمري  املنهج الدراسة وظفت وقد للمستهلكني،

نوايرراهم اجتاهررات املسررتهلكني حنررو إعالنررات املررؤثرين علررى       تررأثريمررا  للدراسررة الرئيسرري

توصرلت الدراسرة   اإلعالمي امليداني املتعلق باجلمهور  وباالعتماد على منهج املسح. الشرائية؟

 إىل النتائج التالية:

 تجرام واملؤثرينتعرن واستخدام عينة الدراسة ملوقع االنساحملور األول: 

أظهررررت النترررائج أن الشرررباب السرررعودي يسرررتخدمون موقرررع االنسرررتجرام بشررركل دائرررم      -

مرن سراعة إىل ثرال      تر او   لالنستجرام همعدد ساعات استخداموأن  وغالبيتهم من اإلنا .

ساعات األمر الذي يؤكد ارتفاع دورها يف التسويق اإللكروني كرأداة جديردة تلجرأ إليهرا     

  ويج ملنتجاتها وخدماتها.لل  الشركات

مررن  موقرع االنسررتجرام يسررتخدمون الشررباب السرعودي   غالبيررة كشرفت الدراسررة علرى أن   -

موقرررع  األمرررر الرررذي يؤكرررد ارتفررراع دور  .التسررروق والبحرررث عرررن كرررل مرررا هرررو جديرررد  أجرررل 

لل ويرج ملنتجاتهرا    وني كأداة جديدة تلجأ إليها الشرركات  يف التسويق اإللك االنستجرام

وخدماتها.

لصرفحات املرؤثرين علرى موقرع     السعودي ارتفاع معدل تعرن الشباب أشارت النتائج إىل  -

مرررؤثر، وأن أهرررم دوافعهرررم للتعررررن   20كثرررر مرررن حيرررث غرررالبيتهم يترررابعون أ  االنسرررتجرام

وأن نسربة  ملعرفرة العررون واتصرومات الريت يقردموها عرن املنتجرات        لصفحات املؤثرين هرو  

. وهرذه  منتجرات مرن خرالل رسرائل وإعرالن املرؤثرين عنهرا       بشرراء  كبرية من الشباب يقومرون  

النتيجة قد تربر االجتاه املتزايرد للمعلرنني السرتخدام املرؤثرين يف إعالنراتهم جلرذب اجلمهرور        

على الشراء.

احملور الثاني: اجتاهات املبحوثني حنو املؤثرين على موقع انستجرام

يف التعرررن  الشررباب السررعودي فررعهنرراك عالقررة بررني دوا  أكرردت نتررائج الدراسررة إىل أن  -

يشرررعرون  إلعالنررات املررؤثرين وبررني اجتاهرراتهم حنررروهم. كمررا أظهرررت النتررائج أن الشررباب        

جباذبية حنرو املرؤثرين علرى موقرع انسرتجرام كرونهم يتحردثون بلباقرة. أمرا فيمرا يتعلرق ببعرد             

دافعيررة  املصررداقية فتؤكررد الدراسررة علررى أن مصررداقية املررؤثر تلعرر  دورًا بررالغ األهميررة يف      

حيررث أن الشررباب السررعودي يهتمررون مبتابعررة املررؤثرين  املررؤثرين النرراتاملبحرروثني للتعرررن إلع



 

 189 

اجتاهات املستهلكني حنو إعالنات املؤثرين على االنستجرام وتأثريها على نواياهم 
 الشرائية: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز

 

اليت تتسم إعالناتهم باملوضوعية والذين يتصفون بالقدرة على االقناع بالعالمرة التجاريرة مرن    

 خالل األدلة والرباهني. 

بن شخصرية املرؤثرين يف    لتوافقا أهمية نسبة كبرية من الشباب عينة الدراسة يعدركون -

وسررائل التواصررل االجتمرراعي والعالمررات التجاريررة للمنتجررات واترردمات الرريت يعلنررون عنهررا.    

فهناك توافرق برني املرؤثرين والعالمرة التجاريرة  حيرث أن الشرباب السرعودي يترابعون املرؤثرين           

دتر   عرب منصة االنستجرام كونهم يتحدثون عن املنتجات األقرب لتخصصهم. وهذا مرا أك 

( على أن إدراك هذا التوافق سروف يزيرد مرن ترذكر اإلعرالن ويسراهم       2020دراسة )يون ،

يف ترسررريو صرررورة العالمرررة التجاريرررة وخصائصرررها يف أذهررران املترررابعن ومسرررتوى االسرررتجابة   

الشرررائية لررديهم ممررا يسررتلزم مررن أصررحاب هررذه العالمررات التجاريررة واملسرروقني مراعرراة هررذا  

يات املؤثرة ل عالن عن منتجاتهم أو خدماتهم.التوافق عند اختيار الشخص

كما أظهرت نتائج الدراسة فيما ارل نقرل املعنرى أن الشرباب يترابعون املرؤثرين الرذين         -

ينقلرررون املعنرررى مرررن عررراملهم الشخصررري حيرررث يتمتعرررون بأسرررلوب مميرررز يف تقرررديم املنتجرررات   

 وعالماتها التجارية.  

 ا على النوايا الشرائيةاحملور الثالث: إعالنات املؤثرين وتأثريه

ترأثري   هلرا  مؤثرينأن املصداقية والتطابق مع املنتج ونقل املعنى لل نتائج الدراسة أوضحت  -

عنهررا. حيررث  الشرررائي للمنتجررات الرريت يتحرردثون    النوايررا الشرررائية للشررباب السررعودي    علررى 

اء املنرتج  على شرر  الشباب التعرن لرسائل املؤثر الذي لدي  أمان  يشجعأكدت الدراسة أن 

مما يشري إىل ارتفاع السلوك الشرائي لدى الشباب للمنتجات اليت يقدمها  الذي يتحد  عن 

 العديرد مررن الدراسرات السررابقة   نترائج  وهررذا مرا أكدترر   املرؤثرين. 

برأن مسرات    

إعابيرررة  ب واجلاذبيرررة( هلرررا ترررأثري كررربري يف توليرررد مواقرررجمل  )املصرررداقية، اإلعجرررا املرررؤثرين

. نوايررا الشررراء لرردى املسررتهلكني    شررأنها تعزيررز للمسررتهلكني جترراه اإلعالنررات والرريت مررن     

واملنررتج هكررن أن يررؤثر بشرركل انسررتجرام التطررابق بررني املررؤثرين علررى  ظهرررت النتررائج أنوأ

سرات السرابقة )  كربري علرى نوايراهم الشررائية. حيرث أكردت العديرد مرن الدرا        

( علرى  

كشرفت النترائج   كمرا   .أهمية التطابق مع منتج كمعايري أساسرية لنجرا  إعالنرات املرؤثرين    

لدى املستهلكني.نية الشراءللمؤثرين ل  عالقة أعابية باملؤثرين نقل 
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 ة ُل ااَعي   ف اا ِراآلَخاا َعالتََّعااُش م َ اا

 ة َ اااااااَزأ ل  ّيُ  ل اااااا ْعاخل ط ااااااُ  ا ِ 

ِ اََةة      ُ الرُّس وم الك ُِرشك ُت رِيشَّاة الم

 ملسو هيلع هللا ىلص للرَّس ول

ََْ  اخل ط ااُ      َّااةت َديمة شَّااةت   ي َُرَدااةت خَلاا )د َراَسااةت َتْلل َل 

َِْخ األ  ِ ي َوَش  ْزَهر(اِ ْعل ُ  يِّ ل لرَّئ َِس الف َرْد

 
 
 

 َساِلي ُأَساَمة َشَحاَتة. د
 َجاِمَعُة امَللِك َفْيَصل- ُأْسَتاُذ اإِلْعَلاِم امُلَشاِرك
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 ملخـــص
 

 

خطابية إعالمية صاحلة للتطبيق يف  تهدُف هذه الدَِّراَسة إىل استنباط مبادئ وأسس

ل التَّْحِليل الكيفي للِخَطاَبْين اإلعالمَيْين عينة ، وذلك من خالالتََّعاُيش السِّْلِمّي مع اآلخر

 الدَِّراَسة.

حتليل اخِلَطاب االجتماعي اإلدراكي ثالثة: اعتمدت الدَِّراَسة على املقاربات املنهجية ال

)نظرية  التَّْحِليل احلجاجي، والتَّْحِليل النقدي للخطاب )نورمان فريكلوف(، و)فان ديك(

 احلجاج اجلدلي(

الدَِّراَسة إىل أن ما افرتضته هذه املناهج والنظريات من حتيز وعنصرية  وتوصلت

اخِلَطابات اإلعالمية الصادرة من ذوي التوجيهات األيديولوجية والفكرية املختلفة ال 

ينطبق على اخِلَطاب اإلعالمي لشيخ األزهر، وإمنا انطبقت بوضوح على خطاب الرئيس 

ابي، وأظهر اآلخر بشكل  سلّّي، فقد جاتت الفرنسي الذي أظهر النفس بشكل إجي

لغة اخِلَطاب غري موضوعية، ومل تتم نسبة اإلساتة إىل مرتكبيها فحسب، بل توسع يف 

إبراز الكراهية لعموم اإلسالم واملسلمني مجيعًا، واتهامهم باإلرهاب والعنف 

اإلصرار  والكراهية لآلخر والغبات واجلنون، وأنهم يودون اغتيال مستقبل فرنسا مع

على عدم التخلي عن الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة  ومواصلتها رغم تأكده بأنها تؤذي مشاعر 

 املسلمني.

أما خطاب شيخ األزهر، فقد اتسم بتعددية األساليب بفكر وسطي معتدل واسِتَماَلات 

واسرتاتيجيات إقناعيه عقلية، وتنوع االْسِتْشَهاد، وعقد مقارنات، وتوضيح استنتاجات 

ضع حلول عقالنية للخروج من األزمة، بينما جات استخدام االسِتَماَلات العاطفية قلياًل وو

ا ودون استعالت كما فعل ضمنًيمقارنة بالعقلية، فقد استخدم االسِتَماَلات التخويفية 

أشار إىل أن تأجيج مشاعر املسلمني سيؤدي إىل اضطراب السلم  )َماْكُرون(، حيث

 . املتبادلة بني املسلمني وغريهموتعطل املصاحل ،العاملي
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 ملية ة:ا

ويبقفففففى  ،ختتلفففففف األديفففففان السفففففماوية يف العقائفففففد والعبفففففادات واألحكفففففام الشفففففرعية  

 العففففدل واسفففتقرار األمففففن والسففففالم  السفففوية وحففففب االتففففال علففففى قفففيم الفطففففرة اإلنسففففانية   

مففع اآلخففر،   هففي أسففات التََّعففاُيش السِّففْلِميّ    وعففدم إهانففة اآلخففر وسففب معتقداتففه وشففرائعه     

وهفففذا الفكفففر واملعتقفففد هفففو فكفففر الفففدين اإلسفففالمي احلنيفففف الفففذي كفففثريًا مفففا يتعفففر     

، فاإلسففففالم ديففففن سففففالم منففففذ بدايففففة بعثتففففه وحتففففى يومنففففا هففففذا لإلسففففاتة  ملسو هيلع هللا ىلصهففففو ونبيففففه 

 ِباْلِحْكَمفففِة َربِّفففَك َسفففِبيِل ٰاْدُع ِإَلفففىل تعفففاىل:  ومساحفففة ودعفففوة وإقنفففاع باحلسفففنى، فقفففد قفففا    

 َعففففن َضففففلَّ ِبَمففففن َأْعَلففففُم ُهففففَو َربَّففففَك ِإنَّ ۚ َأْحَسففففُن ِهففففَي ِبففففال ِتي َوَجففففاِدْلُهم ۖ اْلَحَسففففَنِة َواْلَمْوِعَظففففِة

   125ِباْلُمْهَتِديَن . النحل َأْعَلُم َوُهَو ۖ َسِبيِلِه

إلسفففففالم باإلرهفففففاب وإكفففففراه غفففففري املسفففففلمني علفففففى وكفففففثريًا مفففففا اتَّهفففففَم الغفففففرُب ا     

الفففدخول يف الفففدين اإلسفففالمي مفففع أن الفكفففر اإلسفففالمي والفففدعوة اإلسفففالمية تفففرف  أن      

 الرُّْشففُد تََّبففيََّن َقففد َۖلففا ِإْكففَراَه ِفففي الففدِّيِن    ُتكففره النففات علففى الففدخول فيففه، فقففال تعففاىل:       

  256 . البقرة اْلَغيِّ ِمَن

ري للجففففدل أن الغففففرب عففففادًة مففففا تتبنففففى األفكففففار والشففففعارات   ومففففن الغريففففب واملففففث      

الففت تفففدعو للفففدفاع عفففن حقففول اإلنسفففان واحفففرتام اآلخفففر، علففى عكفففس مفففا يصفففدر مفففنهم    

أحيانففًا مففن هجففوم غففري مففالر علففى اإلسففالم واملسففلمني، وتعمففيم خطففأ  فففردّي علففى عمففوم             

ام اآلخففففر، املسففففلمني، وعففففدم احففففرتام مقدسففففاتهم وديففففنهم الففففذي يففففدعو للوسففففطية واحففففرت 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصفتظهفففر بفففني احلفففني واآلخفففر افففالت تشفففوية معاديفففة، ورسفففومات مسفففيئة للرسفففول     

الصفففحف وا فففالت وعلفففى جفففدران املفففدارت، ومفففن الغريفففب أننفففا  فففد مفففن يفففدافع عفففن           

هففففذه األعمففففال الففففت تتنففففافى مففففع احففففرتام اآلخففففر مففففن قففففادة الففففرأي ور سففففات الففففدول،            

-بفرنسففففا ملسو هيلع هللا ىلص وم اْلُمِسففففيَئِة للرَُّسففففولكففففالرئيس الفرنسففففي )َمففففاْكُرون( يف أزمففففة الرُُّسفففف 

الففففذي جففففات مطففففاب إعالمففففي يففففتهم اإلسففففالم فيففففه اتهامففففات مباشففففرة أزعجففففت   -2020

وأغضفففبت املسفففلمني يف أعفففات العفففامل اإلسفففالمي كاففففة، وكانفففت لفففه ردود أفعفففال مفففن         

 املسلمني من بينها ِخطاب فضيلة شيخ األزهر.
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 املبحُث األوَُّل
 الت(ساُؤ، التَّ، األهداُف، األهميُة)املشكلُة

 
 الدَِّراَسة: لُةمشِك

خطابيففففة إعالميففففة   اسففففتنباط مبففففادئ وأسففففس تتحففففدد مشففففكلة الدَِّراَسففففة يف  اولففففة  

لتعففففايش السِّففففْلِمّي مففففع اآلخففففر مففففن خففففالل التَّْحِليففففل النقففففدي خلطففففاب    لصففففاحلة للتطبيففففق 

ِسففففيَئِة للرَُّسففففول  يف معاجلففففة أزمففففة الرُُّسففففوم اْلمُ ( اإلعالمففففي َمففففاْكُرون)الففففرئيس الفرنسففففي

يف ( اففففد الطيففففب )أ وكيففففف كففففان الففففرد مففففن فضففففيلة شففففيخ األزهففففر الففففدكتور      ،ملسو هيلع هللا ىلص

 خطابه اإلعالمي.

 

 



 

 197 

الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة  ِةَمَزَأِل ّياِمَلْعاخِلَطاب اإِل ِةاجَلَعي ُمِف ِراآلَخ َعالتََّعاُيش َم
 ْزَهر()ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْقِديٌَّة ُمَقاَرَنٌة َبْيَن اخِلَطاب اإِلْعَلاِميِّ ِللرَِّئيِس الَفَرْنِسي َوَشْيِخ اأَلملسو هيلع هللا ىلص للرَُّسول

 هميَُّة الدَِّراَسة:أ
تستند الدَِّراَسة يف أهميتها إىل جمموعة من العوامل ذات الصلة مبوضوعها، وذلك 

 على النحو التالي:

هامات باطلة ونبذ اآلخر وارتباط صورة تعر  اإلسالم واملسلمني كثريًا من الغرب الت

اإلسالم واملسلمني دائمًا باإلرهاب والتطرف؛ مما يستوجب ضرورة التعرف على موقف 

اخِلَطاب اإلعالمي األزهري من هذه االتهامات الباطلة، وكيفية تعايشه مع اآلخر يف 

مواجهة اإلساتة.

صاحلة لتطبيق التََّعاُيش السِّْلِمّي  حتاول الدَِّراَسة تقديم مبادئ وأسس خطابية إعالمية

مع اآلخر.

قلة الدَِّراَسات الت تناولت التَّْحِليل النقدي خلطاب الكراهية لإلسالم وكيفية الرد 

 عليه من مؤسسة دينية إسالمية هلا تارخيها كاألزهر.

 الدَِّراَسة: هداُفأ
 ة.رصد سيال إنتاج اخِلَطابْين اإلعالمَيْين عينة الدَِّراَس

املستخدمة يف اخِلَطابْين اإلعالمَيْين عينة الدَِّراَسة  يةاإلقناع االسِتَماَلاتاستكشاف 

 .تهالت تكشف أسلوب التعامل مع اآلخر وطريق

املستخدمة يف اخِلَطابْين اإلعالمَيْين عينة  يةاإلقناعاالسرتاتيجيات استكشاف 

 .تهطريقالدَِّراَسة الت تكشف أسلوب التعامل مع اآلخر و

 التعرف على السمات املنسوبة لآلخر ودالالتها األخالقية.

طابية إعالمية صاحلة للتطبيق يف التََّعاُيش ِخ مبادئ وأسسمن التَّْحِليل استنباط 

 السِّْلِمّي مع اآلخر.

 الدَِّراَسة: اؤالُتَسَت
 ما سيال إنتاج اخِلَطابْين اإلعالمَيْين عينة الدَِّراَسة؟

عينة الدَِّراَسة الت  املستخدمة يف اخِلَطابْين اإلعالمَيْين يةاإلقناع َماَلاتاالسِتما 

 ؟تهتكشف أسلوب التعامل مع اآلخر وطريق
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عينة الدَِّراَسة الت  املستخدمة يف اخِلَطابْين اإلعالمَيْين يةاإلقناع االسرتاتيجياتما 

 ؟تهتكشف أسلوب التعامل مع اآلخر وطريق

عينة الدَِّراَسة؟ وما الدالالت  باخِلَطابْين اإلعالمَيْينسوبة لآلخر ما السمات املن

 ؟الستخدامهااألخالقية 

الت ميكن االعتماد عليها يف اخِلَطاب اإلعالمي لتحقيق التََّعاُيش  املبادئ واألسسما 

 السِّْلِمّي مع اآلخر؟

 املبحُث الثَّاني
 (ةابَقالسَّ ، الدَِّراَساُتالنظريُّ طاُر)اال

 اإلطاُر النََّظِريُّ -أوَّاًل
 راآلَخ التََّعاُيش السِّْلِمّي مَع 

إن لفظ )اآلَخر( من األلفاظ املتعددة املعاني، فاآلخر هو الغري، ومبعنى أصح هو كل 

 العامل ما عدا املتكلم.

التََّعاُيش السِّْلِمّي هو نبذ الكراهية والعنف كوسيلة للتفاهم، وإحالل التسامح 

  (ات، وقبول اآلخر واحرتامه بداًل منه. )رضا أاد السباعي، واملفاوض

كشعار سياسي: يعين البديل عن العالقة العدائية بني الدول  التََّعاُيش السِّْلِمّيومصطلح 

ذات النظم االجتماعية املختلفة، ومع هذا فليس هناك مانع للتوسع يف استخدامه يف ساحة 

اع الديانات املختلفة ال سيما املقيمني يف دولة واحدة: )أساتذة العالقات االجتماعية بني أتب

 معهد الفلسفة وأكادميية العلوم ب.ت(.

 

 ُأُسُس التََّعاُيش السِّْلِمّي مع اآلَخر:
التسامح، والتفاهم، والتعاون، واالحرتام، واالتفال، واإلرادة احلرة. )إميان -

(.اادي،

 ملسو هيلع هللا ىلصاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة للرَُّسول الَكاِريَك الرُُّسوِم ُةَمأَز

ظاهر أو رد فعل بني طرفني أو عدة أطراف، حاول كل منهم حتويل  هي حتدٍّ: األزمة

 ()صالح غضى ، جمرى األحداث لصاحله.
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الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة  ِةَمَزَأِل ّياِمَلْعاخِلَطاب اإِل ِةاجَلَعي ُمِف ِراآلَخ َعالتََّعاُيش َم
 ْزَهر()ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْقِديٌَّة ُمَقاَرَنٌة َبْيَن اخِلَطاب اإِلْعَلاِميِّ ِللرَِّئيِس الَفَرْنِسي َوَشْيِخ اأَلملسو هيلع هللا ىلص للرَُّسول

 ري: اِتيَكاِرالَكَفنُّ 

هو فن ساخر يعتمد على الرسم احلر املليت بالسخرية يف تعرضه للظواهر االجتماعية 

والسخرية الت ينتجها رسامو  .ية أو الشخصية الت تنال من حياة اإلنسانوالسياس

)يامسني  من التأليف أو اخِلَطاب الثقايف الذي يقوم على االنتقاد. االكاريكاتري تعد نوًع

 (خليل،

 م ِبفرنَسا  ملسو هيلع هللا ىلص ِمرِيالَك وِلُساْلُمِسيَئِة للرَّ الرُُّسوُم

 فرنسا لعام ( يف صموئيل بآتي)ملدرت الفرنسي مل تكن الرُُّسوم الت عرضها ا

عيد أثم  ية،ن احلملة الدعائية ضد اإلسالم بدأت يف صحيفة دمناركإبل  ،هي األوىل

كثري  ويف ،رسوم أخرى يف صحف النرويج والنمسا وفرنسا وأملانيا اضيف عليهأو ،النشر

  من مواقع اإلنرتنت األوروبية.

بع  الرُُّسوم الساخرة اْلُمِسيَئِة  (صموئيل بآتي)تاريخ املوضوع بعر  مدرت ال أوبد

فاعرت  بع  الطالب  ،إطار النقاش العام والنقدلطالبه يف  الفصل داخل ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

نها أبل صنف هذه اإلساتة على  ،ومل يبال املدرت بذلك ،املسلمني احلاضرين داخل الفصل

  مناقشة موضوعية

قتلته ف ،وأطلقت عليه النار ،الطالببقت الشرطة قام أحد الطالب بقتل املدرت، وحل

  بالقرب من موقع احلادث

بعففففدد مففففن التصففففر ات يف خطابففففه    (َمففففاْكُرون)وبعففففدها صففففرح الففففرئيس الفرنسففففي   

 ويربطفففه باإلرهفففاب،  ،اإلعالمفففي مبراسفففم تفففأبني املفففدرت ينتقفففد فيهفففا الفففدين اإلسفففالمي      

 لفففن  اِريَكاِترِييَّفففة اْلُمِسفففيَئِة  قفففائاًل: ويصفففر يف نهايفففة اخِلَطفففاب علفففى مواصفففلة الرُُّسفففوم الكَ  

مشفففاعر   إيفففذات ىل إا أدى ؛ ممففف نتخلفففى عفففن الكاريكفففاتري والرُُّسفففوم وإن تقهقفففر الفففبع        

 (إال رسففففول اه) :منهففففا اففففالت ،ردود أفعففففال كففففثريةوقامففففت نتيجففففة لففففذلك  ،املسفففلمني 

مففففن تغريففففدات و)، (لبضففففائع الفرنسففففيةااففففالت ملقاطعففففة و)، (اففففرأرسففففولنا خفففف  و)، 

مففففن عففففدة دول   ةرمسيفففف اتصففففدار بيانفففف و)إ، (شخصففففيات إسففففالمية يف العففففامل اإلسففففالمي  

وزيفففففر اخلارجيفففففة والفففففرئيس الرتكفففففي، بيفففففان  :منهفففففا ،إسفففففالمية تسفففففتنكر مفففففا حفففففدث

 ()روان موسى،  شيخ األزهر مبصر.والكويتية، 
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 :يُّاِمَلاإلْع اخِلَطاُب

تتالقى فيه العالمات  ،ونيهو نسق تفاعلي متشابك مركب جيمع بني اللساني واأليق

. )بشري إبرير، وقاباًل للتأويل ،له داللته ،اا جيعله نسقًا سيمائًيمم ؛اللغوية وغري اللغوية

 ...حتى وإن كان االختالف يف أنواع اخِلَطابات الدينية والسياسية وغريها(، 

 .إعالميًة بمجرد نقلها عال وسائل اإلعالم تصبح خطابات ف

 اب:َطلِخِل يُِّدْقالنَّالتَّْحِليل 

املعاصرة، هو حتليل للعالقات بني اخِلَطاب والعناصر األخرى يف املمارسات االجتماعية 

التحوالت يف العالقات بني اخِلَطاب واملعنى واخِلَطاب يف مسريات التغيري،  كموقع

ب العناصر االجتماعية األخرى يف مكونات السَِّيال االجتماعي، فكل خطاواملقصود، 

)حفيظة  ا بني باقي عناصر ا تمع.يصبح ممارسة اجتماعية جتد لنفسها موقًع

 (.خمنفر،

 ،النقد والكشف عن مواطن السلطة :هداف منهج التَّْحِليل النقدي للخطابأمن و  

قتضي اإلملام بكل (. وي) مد يطاوي،  واهليمنة االجتماعية من خالل توظيف اللغة.

تفسريات عابرة  حداثه الكثرية املتزامنة والبحث عنأاالجتماعي وحيثيات السَِّيال 

 ()ااني حسن،  لنطاقات املمارسة النصية.

 

ُةَقاِبالسَّ ثانيًا: الدَِّراَسات
دراساٌت تناولْت دوَر اخِلَطاِب اإلعالميِّ يف الدفاِع عِن اإلسالِم والرَُّسول  -احملوُر األوَُّل

 :ملسو هيلع هللا ىلص

وت: اخِلَطاب االتصالي لدى الدعاة العرب واألجانب يف علي سليمان،  مد  ر

علي سليمان،  مد )صفحات التواصل االجتماعي وانعكاساته على قبول اآلخر. 

(، رضا أمني: اخِلَطاب الديين املعتدل ودوره يف نشر قيم السالم  روت،

يوخ األزهر الصعيدي: اخِلَطاب الصحفي لش ت(، دعاوالتسامح، )رضا عبد الواحد،

(، رضا أمني: مواقع التواصل يف الرد على الشبهات حول اإلسالم. )دعات الصعيدي،

(، عبد املنعم أبو . )رضا أمني، ملسو هيلع هللا ىلصاالجتماعي وتوظيفها يف التعريف بالنّي  مد 

عبد املنعم أبو )حطب: املعاجلة اإلعالمية لقضايا اخِلَطاب اإلسالمي يف الصحف الدينية. 
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(، هاشم أاد نغميش احلمامي: تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل حطب،

(، علي الزينات: الصحافة اليومية اإلعالم العاملية وسبل مواجهتها. )هاشم احلمامي،

العربية يف قلب األزمات دور الصحافة اليومية األردنية يف تغطية أزمة نشر الرُُّسوم 

أبو غزالة:  د(،  معلي الزيات،). ملسو هيلع هللا ىلصِسيَئِة للنّي  مد الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُم

األساليب اإلقناعية واألشكال الصحفية للخطاب الديين يف الصحافة األردنية اليومية. 

() مد أبو غزالة،

 دراساٌت تناولْت التَّْحِليل النقديَّ للِخَطاب: -احملوُر الثَّاني

للرئيس السوداني عمر البشري يف مواجهة الثورة  فاطمة حسن: حتليل اخِلَطاب األخري

(، يف ضوت مناهج حتليل اخِلَطاب النقدي، )فاطمة حسن، الشعبية السودانية 

دعات الصعيدي: فاعلية اخِلَطاب اإلعالمي األزهري يف مكافحة التعصب الديين وتعزيز 

هر وعلمائه بالدَِّراَسات (، عبد احلافظ طه: اهتمام األزالتسامح. )دعات الصعيدي،

(، م، )عبد احلافظ طه، -االستشراقية ومواجهتها يف الفرتة من 

: حتليل اخِلَطاب السياسي للخطابات االفتتاحية يف 

(، حلمي الواليات املتحدة األمريكية، خطاب باراك أوباما منوذجًا. )

(، يناير، )حلمي  مد، رك األخري خالل ثورة  مد: خطاب مبا

 (.): حتليل اخِلَطاب النقدي خلطاب أوباما السياسي. 

 مناقشُة الدَِّراَسات السَّاِبَقة
 ِمْن خالِل استعراِ  الدَِّراَسات السابقة تبيََّن َما َيِلي:

ر اخِلَطاب اإلعالمي يف الدفاع عن اإلسالم ركزت الدَِّراَسات الت تناولت دو -

على فاعلية اخِلَطاب اإلعالمي يف نشر قيم السالم والتسامح والتََّعاُيش  ملسو هيلع هللا ىلص والرسول

السِّْلِمّي مع اآلخر، ونبذ التعصب والرد على الشبهات حول اإلسالم واملسلمني، والكشف 

ية املستخدمة لتحقيق غايات عن مرتكزات اخِلَطاب املعادي لإلسالم، واألساليب اإلقناع

اخِلَطاب الديين، واستخدمت مجيعها منهج املسح اإلعالمي باستثنات دراسة دعات الصعيدي 

الت تناولت فاعلية اخِلَطاب اإلعالمي األزهري يف مكافحة التعصب الديين وتعزيز 

من  التسامح، استخدمت جبانب منهج املسح اإلعالمي التَّْحِليل الكيفي يف إطار عدد

املداخل النظرية للتحليل الكيفي للخطاب.
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تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يرجع إىل أسباب تارخيية ونفسية واجتماعية، وإىل -

أن اإلسالم يرتب  باإلرهاب والتطرف من وجهة نظر الغرب.

كان هلا تأثري سلّي على مشاعر العرب  ملسو هيلع هللا ىلصنشر الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة للرَُّسول -

، وظهرت املشاعر خارج سيطرة اإلعالم.واملسلمني

جيب االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم املعاصر لتوصيل الرسالة اإلعالمية وحقيقة -

اإلسالم لآلخر، حيث أثبتت الدَِّراَسات أهمية احلمالت اإلعالمية عال مواقع التواصل 

وتوضيح اإلسالم ، ملسو هيلع هللا ىلصاالجتماعي يف زيادة درجة الوعي، والرد على الشبهات حول الرسول 

، وكشف األكاذيب الت يروج هلا ملسو هيلع هللا ىلصوشرحه مبختلف اللغات، وترمجة سرية الرسول 

اإلعالم املعادي لإلسالم.

اتََّسَم اخِلَطاُب اإِلعالميُّ اأَلزهريُّ بالتَّالي:

 إبراز النماذج اإلجيابية لآلخر.- 

سامح، وتنزيه األديان جتاهل اهُلوية الدينية ملرتكّي األفعال التعصبية؛ لتعزيز الت-

عن التسبب فيها.

الغياب الكامل للتعصب، وارتفاع مؤشرات التسامح الديين واحرتام اآلخر.-

احلفاظ على اهُلوية اإلسالمية والرد على املفاهيم املغلوطة، واالفرتاتات املوجهة -

لإلسالم واملسلمني.

 ق واحلجة والالهان.متيزت الردود بالنزاهة واهلدوت والدقة والتدعيم باملنط-

تبني قلة الدَِّراَسات الت تناولت التَّْحِليل النقدي للخطاب، وجاتت غالبية موضوعاتها -

حول التَّْحِليل النقدي خلطابات إعالمية سياسية لر سات الدول ما عدا دراسة عبد احلافظ 

 تها.طه الت تناولت اهتمام األزهر وعلمائه بالدَِّراَسات االستشراقية ومواجه

استخدمت دراسات احملور الثاني مقاربات ومدارت حتليل اخِلَطاب النقدي ذات -

البعد اللغوي والنقدي واملعريف، مثل دراسة فريكالوف، وفان دايك: التَّْحِليل احلجاجي، 

 وهذه املقاربات اعتمدت عليها الباحثة يف الدَِّراَسة احلالية.

الباحثة ومعرفتها باملقاربات املنهجية املستخدمة أسهمت الدَِّراَسات السابقة يف إملام -

يف الدَِّراَسات الت اهتمت بالتَّْحِليل الكيفي للخطاب، والتَّْحِليل النقدي للخطاب 
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اإلعالمي، واإلملام باخلطوات املنهجية واإلجرائية، وكذلك يف توسيع القاعدة املعرفية 

 علمية املناسبة.ال األدواتلتحديد املشكلة البحثية بدقة، وحتديد 

ختتلف الدَِّراَسة احلالية عن الدَِّراَسات السابقة يف تناوهلا للتحليل النقدي املقارن -

خِلَطاَبْين إعالمَيْين جلهتني متقابَلَتني يف معاجلة أزمة عاملية أغضبت مشاعر العرب 

دول واملسلمني يف العامل، وأسفرت عنها ردود فعل عاملية من هيئات ومؤسسات ور سات 

يف فرنسا(، ومعرفة كيفية تعايش هذين  ملسو هيلع هللا ىلصإسالمية )أزمة الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة للرَُّسول 

 الطرفني: الرئيس الفرنسي وشيخ األزهر مع اآلخر يف معاجلة األزمة.

  

 املبحُث الثَّالُث
 الدَِّراَسة ُةيَِّجَهْنَم

 الدَِّراَسة: نوُع
ا ا وتفسرًيًقعميا ت يقدم فيها الباحث فهًملدراسات الكيفية اللالدَِّراَسة هذه تنتمي 

بل مبفردات اللغة الطبيعية واجلمل  التوصل للنتائج بالطرل الكمية، شاماًل، وال يتم

 ()مرفت السبيعي، اإليضاحية.

حاولت الباحثة فقد نه قد تظهر فيه ذاتية الباحث، أومن عيوب هذا النوع من الدَِّراَسات 

االلتزام باحليادية واملوضوعية والشفافية والبعد عن التحيز قدر االبتعاد عن الذاتية و

 .اإلمكان

 
 الدَِّراَسة: ُجَهْنَم

 املنهجية التالية: من خالل املقارباتثالثة مناهج بني  يةاعتمدت الدَِّراَسة على التكامل

 )فان ديك(: دراكيِّاإِل االجتماعيِّ اخِلَطاِب حتليُل

رف على طبيعة الصورة الذهنية الت ترمسها الذات للنفس تساعد هذه املقاربة يف التع

واآلخر، وارتباط هذه الصورة بالنظام املعريف واإلدراكي للفرد وما يرتتب عليها من 

أحكام إجيابية أو سلبية متثل أساًسا للحكم على اآلخر وتقييم سلوكه. )مشا 

 ( نهيان،
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 كلوف(:اب )نورمان فريَطلِخِل قديُّالتَّْحِليل النَّ

  ن حتليل اخِلَطاب النقدي يدمج بني التَّْحِليل النصي وحتليل عملية إنتاج أيرى

()واأليديولوجي. التَّْحِليل االجتماعي والثقايف بني النص واستهالكه و

  ما يتصل  ال سيمااالهتمام بدراسة الظروف االجتماعية الت حتي  باخِلَطاب

(بهات مزيد،)دامهما. استخباهليمنة والسلطة وسوت 

 :نظريُة احِلَجاج اجَلَدِلّي()احِلَجاِجيُّ  التَّْحِليُل

) مد  يركز على املدخل العاطفي والعقلي واسرتاتيجيات اإلقناع وتكتيكاته.

(، فاحملاججة هي العملية الت يقوم الفرد من خالهلا بالدفاع عن موقفه أو مشبال،

ضية معينة، فضاًل عن انتقاده لآلرات املخالفة هلا، وتشمل قدرة اآلرات الت يتبناها حول ق

والالاهني االستداللية والواقعية،  ةالفرد على تفنيد حجج الطرف اآلخر ودحضها باألدل

وحثه على التخلي عنها، والدفاع يف الوقت نفسه عن آرائه وتقديم احلجج إلقناع الطرف 

الفية، وينطوي هذا التعريف على أن احملاجة اآلخر بها وذلك حني يتحاجون حول قضية خ

 تتضمن عمليتني رئيستني، هما:

التفنيد: وهي عملية التشكيك يف صحة حجج الطرف اآلخر، وبيان زيف النتائج 

 املرتتبة عليها.

اإلقناع: وهو استدالل الفرد مبجموعة من احلجج على صحة دعواه. )انتصار 

(مهدي،

 
 أَدَواُت الدَِّراَسة

ليُل اأُلْطُروَحات:حت

هو املعنى الذي يريد اخِلَطاب توصيله للمتلقي، ويستعمل ألجل بنية املوضوع الفكرية 

 ورصد األفكار الرئيسة.

حتليُل السَِّيال: 

 .وهو املدة الزمنية، وا ال املكاني مبختلف أبعاده الذي ينتج فيه اخِلَطاب
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 ْزَهر()ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْقِديٌَّة ُمَقاَرَنٌة َبْيَن اخِلَطاب اإِلْعَلاِميِّ ِللرَِّئيِس الَفَرْنِسي َوَشْيِخ اأَلملسو هيلع هللا ىلص للرَُّسول

َمَساًر الَبْرَهَنة:

الالاهني واملقوالت واألمثلة )التارخيية واإلحصائية ويقصد بها رصد احلجج و

واجلغرافية( وحتليلها، وعر  وجهات النظر( املعتمدة يف التدليل على األطروحات، وإثبات 

، وهي عادة ما تكون متسلسلة، وتربطها هصالحيتها بقصد إقناع املتلقي والتأثري في

 (يثر، حياة عفيان،اسرتاتيجية شاملة جتعلها يف صورة تراتبية. )يوسف خ

ومت توظيف أدوات حتليل اخِلَطاب يف دراستنا من خالل االستعانة بها يف استخراج 

 البيانات وحتليلها بطريقة كيفية للوصول لنتائج الدَِّراَسة.

 الدَِّراَسة: اِتَرْجِإ طريقُة

  التَّرِميز اسرتاتيجيُة

تعمل على وتحليل بيانات البحث الكيفي، وهي من أشهر االسرتاتيجيات املستخدمة ل

املتجانسة ذات  اتعوحتويل البيانات واملعلومات واملالحظات إىل جمموعة من الفئات واملوض

(السبيعي، مرجع سابق، مرفت ) املعنى.

 ّيِنَمالزَّ ة الدَِّراَسة واإلطاُرَنيَِّع

 :طاَبْين إعالمَيْينمالدَِّراَسة  ُةَنيَِّع متثلْت

 جامعة يف  ألقاهالذي  (َماْكُرون)َطاب اإلعالمي األول لرئيس دولة فرنسا اخِل

 ملسو هيلع هللا ىلصالسوربون يف مراسم تأبني املدرت  صامويل بآتي  صاحب الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة للرَُّسول 

. بتاريخ

  الذي  (اد الطيب)أاخِلَطاب اإلعالمي الثاني لفضيلة شيخ األزهر الدكتور

وجات ردًا على خطاب الرئيس الفرنسي بتاريخ  ،تفال باملولد النبوييف االح ألقاه
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 الرابُع املبحُث
)نتائُج الدَِّراَسِة التَّْحِليليِة، ُمَلخَُّص النََّتائج، التَّوِصَيات( التطبيقيُّ الجانُب

 
 نتائُج الدَِّراَسة التَّْحِليليَّة 

َطابْيِن اإلعالمَيْيِن عيَِّنة الدَِّراَسة: )السَِّيال املكانّي، احملوُر األوَُّل: ِسَياُل إنتاِج اخِل

 السَِّيال الزََّمانّي(

 أواًل: ِسياُل إنتاِج ِخَطاِب الرَّئيِس الفرنسي )َماْكُرون(

 السَِّيال املَكاِنّي:

ألقى اخِلَطاب جبامعة )السوربون( يف باريس، وهي من أشهر اجلامعات الفرنسية خالل 

هناك، ومت منحه  ملسو هيلع هللا ىلص املدرت )صموئيل بآتي( صاحب الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة للرَُّسول حفل تأبني

وسام الشرف قدمه الرئيس الفرنسي لعائلته قبل أن يدخل النعش  مواًل على أكتاف 

احلرت اجلمهوري، وأشار )َماْكُرون( إىل أنه اختار هذا املكان للتكريم؛ ألنه مكان 

انية قرون، وهو رمز للمعرفة، فوصف املدرت بحب العلم، عاملي للعلم منذ أكثر من مث

 ومهمته التعليم.

 السَِّيال الزََّماِنّي: 

يف مراسم حفل تأبني املدرت )صموئيل  جات اخِلَطاب يوم األربعات املوافق 

، دقيقة. بدأ الرئيس الفرنسي خطابه عند الدقيقة  بآتي(، استمرت مراسم التأبني 

 ( كلمة.( دقيقة، تكوَّن من )ر )واستم

جات التوقيت الزمين مناسًبا من وجهة نظر )َماْكُرون( حيث إنه استغل حادث اغتيال 

املدرت كفرصة لإلفصاح عن كراهيته لإلسالم واملسلمني، فبدأ خطابه بعدات صريح 

بة من كلمات تكفي لكي نتحدث عن  ارلإلسالم، وأنه سبُب اإلرهاب قائاًل:  ما 

  .اإلسالم السياسي الذي يؤدي إىل اإلرهاب
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 ثانيًا: ِسَياُل إنتاِج ِخَطاِب شيِخ اأَلْزَهر أ.د/ أاد الطيب

 السَِّيال املَكاِنّي:

ٌألِقي اخِلَطاب باحتفالية وزارة األوقاف املصرية باملولد النبوي الشريف بحضور فخامة 

يف مركز املنارة للمؤمترات الدولية  رئيس مجهورية مصر العربية )عبد الفتاح السيسي(

 بالتجمع اخلامس يف القاهرة.

وقد شهد املركز العديد من املؤمترات واحملافل احمللية والدولية، ويعدُّ أكال مركز 

 (للمؤمترات يف مصر والشرل األوس . )مركز املنارة،

 السَِّيال الزََّماِنّي:

يف احتفالية وزارة األوقاف باملولد  جات اخِلَطاب يوم األربعات املوافق 

النبوي الشريف، وكان التوقيت مناسًبا؛ كونه ٌألقي يف مناسبة من أهم املناسبات الدينية 

الت  تفل بها املسلمون يف مصر، وحول موضوع أثار مشاعرهم، وأغضبهم كثريًا: 

 دقيقة و لقد استغرل اخِلَطاب (، وملسو هيلع هللا ىلص)الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة للرَُّسول 

ثانية

 بدأ شيخ األزهر الرد على خطاب الرئيس الفرنسي حول أزمة الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة للرَُّسول

( كلمة، ( دقائق، وتكون من ))الرد ملدة  ب، واستمر خطاعند الدقيقة  ملسو هيلع هللا ىلص

 .س الفرنسي تقريًباوكان كافيًا ووافيًا وموجزًا، حيث استغرل ثلث زمن خطاب الرئي

 اإلعالمَيْيِن يف اخِلَطابْيِن ِةَماملستخَد يَِّةاإلقناع االسِتَماَلات استكشاُفاحملوُر الثَّاني: 

 ِتهوطريق ِراآلَخ مَع التعامِل أسلوَب عينة الدَِّراَسة الت تكشُف

 توجد ثالثة أنواع أساسية من االسِتَماَلات املستخدمة يف الرسالة اإلقناعية:

وهي الت ختاطب عقل املتلقي عن طريق تقديم احلقائق االسِتَماَلات العقليَّة:  -اًلأو

 املادية.

تعمل على خماطبة عواطف اجلمهور، وتستهدف التأثري االسِتَماَلات العاطفيَّة:  -ثانًيا

يف وجدانه وانفعاالته، وإثارة حاجاته النفسية واالجتماعية، وتعتمد على استخدام 

لرموز، واألساليب اللغوية، ودالالت األلفاظ، وصيغ التفضيل، واالْسِتْشَهاد الشعارات وا

 مبصادر، ومعاني التوكيد، واستخدام غريزة القطيع.



 

 

208 

وفيها يشري مضمون الرسالة إىل حدوث نتائج غري االسِتَماَلات التَّخويِفيَّة:  -ثالًثا

تصال، ويتعر  املتلقي مرغوب فيها؛ بسبب عدم اعتنال املتلقي لتوجيهات القائم باال

 (لعبارات توصيه بالقيام بعمل معني. )وفات قحفاز،

 االسِتَماَلات اإلقناعيَُّة املستخَدَمُة يف ِخطاِب الرئيِس الفرنسيِّ )َماْكُرون(:

 االسِتَماَلات الَعقليَّة: -أوَّاًل

جدًا، فلم  كاد اخِلَطاب أن خيلو من االسِتَماَلات العقلية إال أنها جاتت  دودة 

 يستخدم إال االْسِتْشَهاد باملعلومات واألحداث، وتفنيد وتكذيب وجهة نظر مضادة.

 االْسِتْشَهاد ِباملعلوماِت واأَلحَداث:-1

بدأ الرئيس الفرنسي )َماْكُرون( خطابه مستشهًدا بأنه حّذر قبل ذلك من اإلسالم الذي 

ات قلتها من قبل والشر وصفته ، يؤدي إىل اإلرهاب من وجهة نظره قائاًل:  هذه الكلم

استخدم االْسِتْشَهاد بهذه املقولة؛ ليؤكد أنه كان يستشعر ما حدث مسبقًا، ويؤكد 

 أيضًا ضرورة اختاذ إجراتات بشأن  اربة اإلسالم السياسي.

 تفنيُد ُوْجَهِة َنَظر  ُمَضاَدة  وَتْكِذيُبَها:-٢

اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية وأنه قد من خالل إثباته أن املدرت املسيت  رتم الدين 

درت القرآن واحرتم تالميذه، بينما شاع عنه أنه مسيٌت للرسول، وبّرر فعله أن هذه الرُُّسوم 

 من منطلق احلريات واالنطالل بالتعبري.

 

 ثانًيا: االسِتَماَلات العاطفيَّة

 استخداُم الرُّموِز والشَِّعاَرات:-١

م املسيت مستمدة من قوة اجلامعة الت كان يعمل بها، اإلشارة إىل أن قوة الرسا  

فهي إحدى اجلامعات احلكومية يف فرنسا، وحتديدًا يف باريس قائاًل:  ما من مكان 

أفضل من جامعة السوربون مكان عاملي للعلم  يهدف بذلك ترسيخ ملكانة الرسام املسيت 

مشريًا إىل أنها مكان عاملي يف نفوت املتلقني، وإنَّ مكانته تأتي من مكانة اجلامعة 

 للعلم. 
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 ْزَهر()ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْقِديٌَّة ُمَقاَرَنٌة َبْيَن اخِلَطاب اإِلْعَلاِميِّ ِللرَِّئيِس الَفَرْنِسي َوَشْيِخ اأَلملسو هيلع هللا ىلص للرَُّسول

 صموئيل بآتي أصبح اليوم وجه  إشارة إىل أن التصدي ملا حدث للمدرت املسيت يكون 

بالوحدة وتكاتف األفراد، وأن تصبح هذه القضية ُنصب أعني املتلقني وسبًبا حملاربة 

الشق  ميني  يفاملسلمني، ثم قال بعد ذلك:  وجه إرادتنا لكسر اإلرهابيني إلسكات اإلسال

األول من اجلملة تأكيدًا ملا سبق فيما يتعلق جبعل هذه القضية سبًبا صرً ا ملعاداة 

املسلمني

أما الشق الثاني من اجلملة، فهي عبارات تندرج حتت االسِتَماَلات التخويفية الت   

به املدرت سيأتي ذكرها الحقًا:  أنتم اآلن وجه احلرية والعقل  اإلشارة إىل أن ما قام 

 أفعال نابعة من احلرية والعقالنية الت ستكون مرجًعا لفرنسا فيما بعد.

 استخداُم األساليِب الُّلَغِويَّة:-٢

 لن أذكر اسم هذا؛ ألنه ال يستحق أن أذكر امسه  ابتعد  أسلوُب التَّحقري-

 )َماْكُرون( عن احلديث عن اسم املتهم؛ وذلك احتقارًا لشخصه، وألن احلديث عن

الضحية يستميل عواطف املتلقني أكثر من احلديث عن املتهم، وإشارة إىل أن اجلرمية 

 عمل فردي، بينما الغاية من اخِلَطاب تعميم هذه اجلرمية على املسلمني كافة.

يف: ملاذا )ُقتل صموئيل بآتي( وهنا خيرج االستفهام عن كونه استفهامًا  االسِتفَهاُم-

د االستنكار، كما أنه يثري يف نفوت املستمعني التسا ل عن حقيقيًا إىل معنًى آخر يفي

سبب قتله بعدما أسهب يف مدحه والثنات عليه ليثبت أن قاتله كان خمطًئا فيما فعل، وأنه 

 ضحية.

)لن نتخلى عن الرُُّسومات والكاريكاتريات(، ويقابله تأكيد على حرية النفي -

  ممارستها حتى يف تعديها على معتقدات الغري.

 ِدالالُت األلَفاظ:-٣

 ن هذه الوحدة الضرورية ،  كان شغوفًا بالتعليم ،  كانت مهمته التعليم  ، كا-

من املتواضعني  فكل العبارات السابقة تؤكد ارتباط )صموئيل بآتي(  ن ب العلم  ، كا

تته بعمل َسام  وهو التعليم، لكسب احرتام وتعاطف املتلقني مع جتاهله الواضح املتعمد إسا

 للمسلمني.

 كان يهتم باحلضارة اإلسالمية ،  قضات ليال  يقر ون تاريخ األديان ،  احرتم -

تالميذه مهما كان دينهم  تؤكد العبارات السابقة إظهار املدرت املسيت بصورة الئقة، 
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وحرصه على احرتام األديان، وأنه غري متعمد اإلساتة للدين اإلسالمي، وهذه  اولة 

 .س لألمور الواضحة أمام اجلميعللتضليل، وعك

 ِصَيُغ التَّفضيل:-٤

استخدم )َماْكُرون( صيغ التفضيل يف أكثر من سيال، مثل:  ما من مكان أفضل من 

 جامعة السوربون  داللة على أهمية اجلامعة ومكانتها كما سبق ذكره، مثل:

تب  أمجل اهلدايا بالنسبة له الك ت كان  ب الكتب أكثر من أي شيت ،  كان

دالله على  اولة إظهار شخص املدرت بصورة إجيابية متمتعة بالثقافة وحب املعرفة حتى 

أن أمجل اهلدايا املقدمة له وأفضلها كانت الكتب؛ ليعكس مدى حبه للعلم واالطالع 

 واملعرفة.  

 مهمة أكثر من أي وقت  تفضيل الوقت احلالي على أي وقت آخر يف إكمال مهمة 

 يف أْن ُينشئ نشًأ مجهورًيا.املدرت ونضاله 

 االْسِتْشَهاد ِبمَصاِدَر:-٥

 صموئيل بآتي كان جيسِّد املعلم الذي كان  لم به جوغاث  الصرامة املرتبطة 

بالعاطفة، فهو يقول:  إن هذا املعلم أصبح قدوًة ومثاًل ُيحتذى، و لم أن يصل النات إليه، 

 غاث .وإنه جسَّد معنى املعلم الذي كان  لم به جو

 َمَعاني التَّوِكيِد بالتِّْكَرار:-٦

( مرة؛ وذلك لرتسيخ امسه يف عقول املتلقني القرتان )تكرار اسم املدرت   -

 قضيته بدوافع سياسية من شأنها حتقيق العدات املطلوب. 

تكرر كلمة  سنواصل أيها املعلم  أربع مرات؛ داللة على احلث على استمرار  -

 .التعبري املناداة باحلرية يف

 اسِتْخَداُم َغِريزِة الَقِطيع:-٧

استخدام الضمري املتصل  نا  يف  عن عب بلدنا، وأمتنا، وجغرافيتنا، ومناظرها، 

ونظامها، وطموحاتها، وأحرار يف بلدنا، ومجهوريتنا، وقيمنا، وقارتنا األوروبية، وألننا يف 

 فرنسا أيها املعلم .
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ملتلقي اخِلَطاب كافة، ومجع نفسه معهم؛  مؤكدًا وحدة املوقف ووحدة املصري

 ليشعرهم باملعية، ويشجعهم على اإلنصات إليه والعمل مبا يدعو به.

 ثالًثا: االسِتَماَلات التَّْخِويِفيَّة

ذكر )َماْكُرون( يف خطابه بع  العبارات الت تدل على خطورة وفظاعة اإلسالم من 

، وأنه سبق أن وصف هذا الشر من قبل، وجهة نظره مؤكدًا أنه السبب الرئيس لإلرهاب

واختذ اإلجراتات الصارمة، جتاهه ثم ذكر صفات وحشية نسبها للمسلمني، وأن هدفهم 

اغتيال مستقبل فرنسا قائاًل:  سنتحدث عن مواكب اإلرهابيني الذين أدوا إىل هذه 

 العنف والتحرش   يريدون اغتيال مستقبلنا . دالوحشية  ، نشه

 اإلقناعيَُّة املستخَدَمُة يف خطاِب شيخِ األزَهر أ.د/ أاد الطيباالسِتَماَلات 

اتسم خطاب شيخ األزهر بالتوازن يف استخدام االسِتَماَلات العقلية والعاطفية، 

فاستخدم أربع اسِتَماَلات عقلية، وأربع اسِتَماَلات عاطفية، إال أنه استغرل الوقت األكثر 

والتحدث بها، فظهر اخِلَطاب منطقيًّا مقنًعا أكثر من  يف استخدام االسِتَماَلات العقلية

ا دون استعالت كما فعل ضمنيًّكونه عاطفيًّا، فقد استخدم االسِتَماَلات التخويفية 

أشار إىل أن تأجيج مشاعر املسلمني سيؤدي إىل اضطراب السلم  )َماْكُرون(، حيث

 .. وسيتم توضيحها على النحو اآلتي:م.وتعطل املصاحل املتبادلة بني املسلمني وغريه ،العاملي

 أواًل: االسِتَماَلاُت الَعقليَُّة

االْسِتْشَهاد بالنُُّصوِص الُقرآنيَّة: -1

 فاصفح الصفح اجلميل ،   فاعُف عنهم وأصفح حتى يأتي اه بأمره ،  إنا كفيناك 

 املستهزئني  

ى عظمتها، واحلقائق استشهد باآليات القرآنية؛ لقوة تأثريها يف نفوت املسلمني ومد

 بأسلوب قوي ومؤثر. هالت تقدمها لتأكيد صحة ما يقول

 ملسو هيلع هللا ىلصاالْسِتْشَهاد بأقواِل النَِّبي -٢

كثريًا ما تعر  لألذى هو وأصحابه يف سبيل  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ناستشهد شيخ األزهر بأ

نشر الدعوة، ولكن كان حريًصا على مقابلة اإلساتة بالصفح والتسامح واإلحسان قائاًل: 

لألذى يف حياته وبعد مماته، وكان يقابله بالصفح واإلحسان والدعات  ملسو هيلع هللا ىلص تعر  النّي 

  .للجاهلني به باهلداية، وكان يقول:  اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون
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 َتوِضيُح احَلَقاِئق: -٣

احلقائق مستخدمًا التناق  يف إظهار احلقيقة، حيث  حفضيلة شيخ األزهر بتوضيقام 

إيقاظ نار الفتنة والكراهية، واإلساتة لآلخر يف بالد تغنت بأنها حتتضن  أظهر تعجبه من

احلداثة وحقول اإلنسان قائاًل:  وأني ألعجب العجب كله أن توقد نار الفتنة والكراهية 

واإلساتة يف أقطار تارة تغنت بأنها مهد الثقافة، وحاضنة احلضارة والتنوير والعلم واحلداثة 

 ضرب املعايري يف يديها ضرًبا شديًدا .وحقول اإلنسان، ثم ت

وأظهر أيضًا التناق  يف األفكار واملعتقدات الغربية يف موضع آخر يف اخِلَطاب قائاًل: 

 نراها وهي متسك يف إحدى يديها مشكاة احلرية وحقول اإلنسان، بينما متسك باليد 

 األخرى دعوة الكراهية ومشاعل النريان .

 تقديُم احُلُلول: -٤

فضيلة شيخ األزهر العديد من احللول املنطقية للخروج من هذه األزمة، وكانت قدم 

 كالتالي:

دعوة ا تمع الدولي بإقرار تشريع عاملي جيرم معاداة املسلمني والتفرقة بينهم وبني -

 غريهم يف احلقول والواجبات.

 االحرتام الكامل املتبادل-

ىل االندماج اإلجيابي الواعي مبا  فظ دعوة املسلمني املقيمني يف الدول الغربية إ-

 عليهم ُهويتهم الدينية والثقافية.

دعففففوة املسففففلمني يف البعففففد عففففن العنصففففرية الكريهففففة واالقتففففدات بففففأخالل الففففنّي         -

 .ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

إطفففالل األزهففففر ملنصففففة عامليففففة يف العديففففد مفففن لغففففات العففففامل يقففففوم علففففى تشففففغيلها   -

رف علففففى نففففّي الراففففة ورسففففول    مرصففففد األزهففففر ملكافحففففة اإلرهففففاب والتطففففرف للتعفففف     

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلنسانية 

وإسهاماته الكالى التارخيية  ملسو هيلع هللا ىلص ختصيص مسابقة علمية عاملية عن أخالل الرسول-

 يف مسرية احلب واخلري والسالم. 
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 ثانيًا: االسِتَماَلات الَعاطفيَّة

 استخداُم ِصَيِغ التَّفِضيل: -١

 من املؤسف أشد األسف : ليؤكد أن األسف األشد يف هذه القضية وتبعاتها هو 

 التهاون يف اإلساتة للمسلمني، واستخدامها كأداة حلشد األصوات يف االنتخابات. 

 ِدَلاالُت اأَللَفاظ: -٢

  حادث القتل البغي   داللة على إنكار هذا الفعل من خالل وصفه بالبغ .

، ويف ذلك داللة إىل عدم خضوع البع ، ومنهم الرسام املسيت  عبث وتهريج وانفالت 

لسياسة صارمة واضحة تكفل حق الدين اإلسالمي؛ مما جيعل هذا األمر عبًثا وتهرجًيا 

 وانفالًتا.

 : تدل هذه اجلملة على أن اهلدف من ملسو هيلع هللا ىلص هو عدات صريح هلذا الدين احلنيف ولنبيه  

والدين اإلسالمي،  هذه البذاتات : كناية  كل ما  دث إمنا هو عدات واضح للمسلمني

 عن بشاعة هذه األفعال، كما أنها أفعال مشينة لصاحبها.

 تضرب املعايري يف يديها ضربًا شديدًا : كناية عن التناق  بني ما تزعمه فرنسا من 

معايري للحرية وحقول اإلنسان، ثم تتالشى كل هذه املعايري أمام القضايا الت تتعلق 

 م واملسلمني.باإلسال

 َمَعاِني التَّوِكيد: -٣

 وإننا من موقع األزهر إذ نرف  وبقوة : تكلم شيخ األزهر يف بداية العبارة بقوة 

وبصيغة اجلمع يف الضمري )نا(، ثم أعقبها بكلمة من موقع األزهر؛ ليؤكد قوة األزهر 

 كمؤسسة دينية، وأنها ترف  وبقوة هذه اإلساتات. 

 الَقِطيع: استخداُم َغِريَزِة-٤

حتدث عن العامل اإلسالمي ومدى قوته وترابطه ومتاسكه، وإنه مبختلف مؤسساته 

 العامل إن  رف  حادث القتل ووصفه باحلادث البغي  قائاًل: -وأوهلا األزهر-

 القتل حادث إدانة يف سارع قد -األزهر مقدمتها ويف- الدينية ومؤسساته اإلسالمي

 . اإلسالمي العامل دول كل مع وبقوة ترف  ،  البغي 
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 ثالًثا: االسِتَماَلاُت التَّْخِويِفيَّة

)َماْكُرون( ا ودون استعالت كما فعل ضمنًي االسِتَماَلات التخويفيةستخدم شيخ األزهر ا

وتعطل  ،أشار إىل أن تأجيج مشاعر املسلمني سيؤدي إىل اضطراب السلم العاملي حيث

 ...ماملصاحل املتبادلة بني املسلمني وغريه

يف اخِلَطابْين  ِةَماملستخَد يِةاإلقناع االسرتاتيجياِت استكشاُفاحملوُر الثَّالُث: 

 .َتهالتعامل مع اآلخر وطريق أسلوَب الدَِّراَسة الت تكشُف اإلعالمَيْين عينِة

 ِخَطاِب )َماْكُرون( يف ُةاملستخدَم يَُّةاإلقناع أواًل: االسرتاتيجياُت

 نَّفِس إجيابيًا:اسرتاتيجيُة تقديِم ال-١

من اسرتاتيجية تقديم النفس إجيابيًا حاول َماْكُرون توظيفها  ثالثة أمناط خمتلفةهناك 

 على النحو التالي: يف خطابه، وهي

 احلديُث عْن جمموعِته-أ

قدم املدرت بشكل إجيابي، وكيف كان يقوم بواجباته جتاه تالميذه، وأنه كان 

ن اغتيال، قائاًل:  كان  ب املعرفة، وشقته ضحية من أجل التعاطف ملا حدث له م

كانت مكتبة، وكان شغوفًا بالتعليم، وكان من املتواضعني، وكانت مهمته التعليم، 

 ودرت القرآن واحرتم تالميذه، وكان يهتم باحلضارة اإلسالمية، وكان  ب العلم .

 احلديُث عْن بالِده:-ب

تخدام ضمري )نا( مؤكدًا تراب  حتدث مفتخرًا بفرنسا، ودمج نفسه مع شعبه باس

الشعب الفرنسي ووحدته قائاًل:  يف قلوبنا ويف ذاكرتنا، وعن عب بلدنا، وأمتنا، 

وجغرافيتنا، ومناظرها  وأكد احرتام فرنسا، وأن هلا نظام وطموحات مستقبلية، ومن 

ي الذي يف فرنسا عب املشروع األرضي والعامل احقهم أن يعيشوا بحرية داخلها، مثل:  هن

حتمله فرنسا ونظامها وطموحاتها كل يوم، وإرادتنا يف أن نعيش مًعا كمواطنني احرار 

 يف بلدنا .

 احلديُث عْن نفِسه:-ج

جلأ )َماْكُرون( إىل املديح الشخصي، وذلك ملا قدَّمه من وعود للشعب الفرنسي تؤكد 

ُئوا نشًأ مجهوريًّا، تعاطفه مع املوقف، مثل:  سنعطي األساتذة السلطة والقوة لكي ُينِش

سنقدم هلم التقدير الذي يستحقونه 



 

 215 

الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة  ِةَمَزَأِل ّياِمَلْعاخِلَطاب اإِل ِةاجَلَعي ُمِف ِراآلَخ َعالتََّعاُيش َم
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وسنحميهم   موأكد أنه سوف يقدم كل الدعم واحلماية لألساتذة قائاًل:  سندعمه

كما أكد أنه سيواصل مسار املدرت وطريقته قائاًل:  سنواصل أيها املعلم مع كل 

 وسنتعلم األدب .األساتذة يف فرنسا، وسنتعلم التاريخ جمدها وشقها املظلم، 

كما أصر على مواصلة الرُُّسومات الَكاِريَكاِترِييَّة دون أدنى احرتام للمسلمني قائاًل: 

  لن نتخلى عن الرُُّسومات والكاريكاتريات، وإن تقهقر البع  .

 اسرتاتيجيُة تقديِم اآلَخريَن َسْلًبا:-٢

ية تقديم النفس إجياًبا، عادًة ما تأتي اسرتاتيجية تقديم اآلخرين سلًبا مع اسرتاتيج

فمدَح )َماْكُرون( فرنسا واملدرت، وقدَّم نفسه بشكل إجيابيٍّ، وقدَّم اآلخرين بشكل  

سلّيٍّ، ونقصد باآلخرين العامل اإلسالمي الذي تعمد وصفه باإلرهاب

واقرتن اإلسالم مطابه باإلرهاب يف أكثر من موضع، مثل:   اربة اإلسالم  

لذي يؤدي إىل اإلرهاب، وقوله: إرادتنا لكسر اإلرهابيني إلسكات السياسي األصولي ا

اإلسالميني ، ثم أعقب ذلك وصف اإلرهابيني باجلنب والوحشية واجلنون والغبات، وكأنه 

أظن أنه جنون اعتباطي، وغبات، وضحية  تيرجع بهذا الوصف للمسلمني قائاًل:  كن

 إضافية لإلرهاب األعمى .

 رار:اسرتاتيجيُة التِّك-٣

يعتمد أسلوب التكرار على عر  فكرة أو مبدأ يف سياقات خمتلفة، وكثرة 

التكرار متثل عاماًل نفسيًّا مهمًّا؛ فتصبح من كثرة تكرارها كأنها أمر واقع، فقد 

 استخدم َماْكُرون اسرتاتيجية التكرار يف:

اقرتان اإلسالم باإلرهاب يف أكثر من سيال؛ ليؤكد ويرسخ يف ذهن الشعب -

لفرنسي انطباًعا سيًئا وصورًة سلبيًة عن اإلسالم واملسلمني، وأنه مرتب  باإلرهاب، ا

 ، ويف كل مرة يرب  بينها وبني اإلسالم واملسلمني.ت( مرا)فكرر كلمة اإلرهاب 

 :اإلصراُر عَلى الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة-

من سيال، وتعمد أنه لن كرر )َماْكُرون( مبدأ اإلصرار على الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة يف أكثر 

يتخلى عنها أبًدا، حتى وإن خاف أو تقهقر البع ، وأنها متثل نوًعا من التأمل والتبصر، 

وسيواصل مع الفرنسيني هذا النوع من الفكاهة والسخرية من أجل االنتصار واحلرية 

 والعقل، مثل:  لن نتخلى عن الرُُّسومات والكاريكاتريات وإن تقهقر البع ، وسنتعلم
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السخرية والفكاهة، والتأمل والتبصر، وسنواصل أيها املعلم، سنواصل هذا النظام من 

 أجل احلرية، ومن أجل العقل .

 اسرتاتيجيُة التَّْخِويف:-٤

استخدم )َماْكُرون( التخويف بشكل واضح جدًا يف إثارة الرعب والفزع داخل الشعب 

:  ُقتل؛ -على سبيل املثال-منها  الفرنسي من اإلسالم واملسلمني يف كثري من املواضع،

 ألن املسلمني يودون اغتيال مستقبلنا .

 اسرتاتيجيُة التَّْسِمَية:-٥

هذا األسلوب يعين استخدام األمسات والصفات الت حتمل معنًى وعاطفًة معينًة يريد 

(، فقد حاول )َماْكُرون( ترسيخ صورة  مد يونس،)املتحدث إلصاقها باملوصوف. 

ة للمدرت صاحب الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة يف ذهن الشعب الفرنسي، فذكر امسه يف إجيابي

( مرة، ويف كل مرة يرب  بني ذكر امسه وبني الصفات اإلجيابية الت )اخِلَطاب 

يتصف بها مكررًا عبارات خاصة به، كحبِِّه للمعرفة، ودراسته للتاريخ، وقراتة الكتب، 

هنة التدريس بعبارات، مثل:  اختار أن يدرت، وأصبح وتاريخ األديان، وكرر تأكيده م

أستاذًا، وباحثًا يف الرتبية، وجيسد املعلم، وكانت مهمته التعليم ،  اواًل بذلك ترسيخ 

 صورته كمثال  تذى به للمدرت املثالي.

 اسرتاتيجيُة األمِل يف املستقَبل:-٦

قيقها يف املستقبل بسرد بع  هذا األسلوب يعتمد على الزوايا اإلجيابية الت ميكن حت

الوعود واآلمال والتبشري مبجيئها يف أقرب وقت. ) مد يونس، املرجع السابق نفسه(، 

فقد وصف اغتيال املدرت املسيت  اولة اغتيال املستقبل، ليؤكد بعدها أن ذلك لن 

ينجح يف قتل املستقبل

كسر اإلرهابيني ووصف يوم تأبني املدرت املسيت بأنه وجه اجلمهورية، ووجه 

وإسكات اإلسالميني، مشريًا أن هذا احلادث سيكون دافعًا ملواصلة تعلم احلرية، 

والدفاع عنها، وال راية العلمانية، وعدم التخلي عن الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة، مضيفًا: 

إن الشباب سيتعلمون احلس النقدي واألدب واملوسيقى واملناظرات واحلجج الفكرية 

سخرية والفكاهة والتأمل والتبصر، مثل:  سندافع عن احلرية الت تعلمناها بالاعة، وال

وسنحمل راية العلمانية عالية، وسنقدم كل الفرص الت جيب للجمهورية أن تقدمها 
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لشبابها دون متييز  أو تهميش ، وسنواصل أيها املعلم مع كل األساتذة يف فرنسا، وسنتعلم 

ملظلم، وسنتعلم األدب، واملوسيقا، وسنعطي األساتذة السلطة التاريخ، جمدها وشقها ا

والقوة لكي ينِشُئوا نشًأ مجهورًيا، وسنعطيهم املكانة الت يستحقونها، وسنقدم هلم 

 التقدير الذي يستحقونه وسندعمهم وعميهم .

 ِخَطاِب شيِخ األزَهر يف ُةاملستخدَم يُةاإلقناع ثانًيا: االسرتاتيجياُت

 يُة تقديِم النفِس إجيابيًّا:اسرتاتيج-١

تقديم نفسه وجمموعته بشكل إجيابي، وتكلم يف  حرص شيخ األزهر على -

سياقات خمتلفة مبفهوم اجلماعة وليس الفرد، فبدأ بتوضيح موقف اإلسالم ومؤسساته 

الدينية من حادث قتل املدرت، ووصفه بأنه حادث بغي  ومؤسف ومؤمل، ثم رف  

سالم واملسلمني من موقعه كشيخ لألزهر، وكان رفضه بقوة ولإل ملسو هيلع هللا ىلص اإلساتة للرسول

يعكس قوة األزهر كمؤسسة دينية، ومجع كل دول العامل اإلسالمي معه يف هذا 

قد  -ويف مقدمتها األزهر-الرف ، قائاًل:  إن العامل اإلسالمي ومؤسساته الدينية 

ؤسف ومؤمل، وإننا سارع يف إدانة حادث القتل البغي  للمدرت الفرنسي، وهو حادث م

 من موقع األزهر إذ نرف  وبقوة مع كل دول العامل اإلسالمي .

دعا املؤسسات الدولية لضب  احلملة ضد اإلسالم واملسلمني من خالل دعوتهم  -

إلقرار تشريع عاملي جيرم معاداة املسلمني قائاًل:  فإننا ندعو ا تمع الدولي بإقرار تشريع 

مني، والتفرقة بينهم وبني غريهم يف احلقول والواجبات واالحرتام عاملي جيرم معاداة املسل

 الكامل املتبادل .

حرص على توجيه املسلمني املقيمني يف الدول الغربية لالندماج يف ا تمع الغربي  -

مع احلفاظ على ُهوياتهم الدينية، وأيضًا وجَّهُهم لاللتزام بالطرل السِّْلِمّية والقانونية 

يف مقاومة خطاب الكراهية، ويف احلصول على حقوقهم املشروعة اقتداًت والعقالنية 

 . ملسو هيلع هللا ىلص بأخالل نبيهم الكريم

 اسرتاتيجيُة تقديِم اآلخريَن َسلًبا:-٢

قدم شيخ األزهر اآلخرين سلًبا من خالل توضيحه أن أسباب استخدام اإلساتة -

ت يف االنتخابات، لإلسالم واملسلمني يف بع  الدول ُتستخدم لكسب املزيد من األصوا
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مثل:  نري اإلساتة لإلسالم واملسلمني يف عاملنا هذا، وقد أصبحت أداًة حلشد األصوات 

 واملضاربة بها يف سول االنتخابات .

وصف من يتبنى هذا النوع من الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة من الصحف وا الت بالعبث -

بذاتات تسيُت أواًل إىل أصحابها قائاًل: والتهريج واالنفالت، وعدم االلتزام األخالقي، وأنها 

 هذه الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة لنبينا العظيم الت تتبناها بع  الصحف وا الت، بل بع  

السياسات يف عبث وتهريج وانفالت من قيود املسؤولية وااللتزام اخُللقي والُعرف الدولي 

قة إىل املسلمني ونّي املسلمني بقدر والقانون العام، وهذه البذاتات الت ال ُتسيُت يف احلقي

  . ملسو هيلع هللا ىلص ما ُتسيُت إىل هؤالت الذين جيهلون عظمة هذا النّي الكريم

أنها حتوي تناقًضا وتضاًدا يف  ملسو هيلع هللا ىلص وصف ا تمعات الت تتبنى الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة -

ري املعايري حيث إنها تتغنى بأنها مهد الثقافة واحلضارة وحقول اإلنسان، ثم تضرب املعاي

بيديها ضرًبا شديًدا، وأنها تطالب بحقول اإلنسان، ويف الوقت نفسه تدعو للكراهية 

ومشاعل النريان قائاًل:  تارة تغنت بأنها مهد الثقافة وحاضنة احلضارة والتنوير والعلم 

نراها وهي  اواحلداثة وحقول اإلنسان، ثم تضرب املعايري يف يديها ضربًا شديدًا  ، بتن

ا مشكاة احلرية وحقول اإلنسان، بينما متسك باليد األخرى دعوة متسك يف يديه

 الكراهية ومشاعل النريان . 

 اسرتاتيجيُة التِّكَرار:-٣

استخدم شيخ األزهر اسرتاتيجية التكرار لتأكيد املعنى باستخدامه عبارات، مثل: 

ي  من املؤسف أشد األسف، ومن املؤمل غاية األمل، وإني ألعجب العجب كله، وأن

استخدم التوكيد بصيغ متعددة، ويف مواضع خمتلفة؛  ثألستبشر كل االستبشار  حي

 بغر  التأكيد على فكره وكالمه و توى اخِلَطاب املوّجه للجمهور.

 اسرتاتيجيُة االْسِتْشَهاد:-٤

عندما كان يتعر  لألذى من الكفار  ملسو هيلع هللا ىلصاسَتْشَهد شيخ األزهر بأقوال النّي -

يف حياته وبعد مماته ملا هو أشد  ملسو هيلع هللا ىلصائاًل:  فقد تعر  نبيكم كدليل للصال والتسامح ق

من ذلك مما كان يقابله بالصفح واإلحسان والدعات للجاهلني به باهلداية وكان يقول، 

 اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون .
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اسَتْشَهد ببع  آيات القرآن الكريم الت تؤكد أن الدين اإلسالمي دين عفو -

  فاصفح الصفح اجلميل ،  فاعُف عنهم واصفح الصفح اجلميل .وصفح وتسامح، مثل 

قائاًل  : اآلية املعجزة  ملسو هيلع هللا ىلصاالْسِتْشَهاد بأن اه عز وجل يتكفل بالدفاع عن الرسول -

  إن كفيناك املستهزئني . ملسو هيلع هللا ىلصالت تكفل اه فيها وحده بالدفاع عن نبيه 

 اسرتاتيجيُة األمِل يف املستقَبِل-٥

 ِة مواضَع بسياقات  خمتلفة ، هي:استخدَمَها يف أربع

عدم اليأت والصال على اإلساتة قائاًل  ال تبتئسوا مما حدث، ومما سيحدث أيًضا، -

 يف حياته وبعد رحيله ملا هو أشد من ذلك . ملسو هيلع هللا ىلصفقد تعر  نبيكم 

واصًفا آية الدفاع  ملسو هيلع هللا ىلص التأكيد أن اه عز وجل وحده سوف يتوىل الدفاع عن نبيه-

رآن الكريم باآلية املعجزة، قائاًل:  وإني ألستبشر كل االستبشار يف الق ملسو هيلع هللا ىلصعن النّي 

 إن كفيناك  ملسو هيلع هللا ىلصحينما أتذكر اآلية املعجزة الت تكفل اه فيها وحده بالدفاع عن نبيه 

 املستهزئني .

، حيفففث جفففات يف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلعفففالن عفففن إطفففالل األزهفففر منصفففة عامليفففة للتعريفففف بفففالنّي      -

 ملسو هيلع هللا ىلص إطفففالل منصفففة عامليفففة للتعريفففف بالرسفففول   نهايفففة اخِلَطفففاب إعفففالن شفففيخ األزهفففر عفففن    

، ملسو هيلع هللا ىلصتقفففوم علفففى نشفففر كفففل مفففا يتعلفففق بسفففريته العطفففرة وتصفففحيح املغالطفففات املوّجهفففة لفففه    

فقففد توّجففه لكفففل دول العففامل بلغفففات خمتلفففة قففائاًل:  ومفففن وحففي هفففذه الففذكرى العطفففرة        

يشففففرفين غايففففة الشففففرف أن أعلففففن عففففن إطففففالل األزهففففر منصففففة عامليففففة للتعريففففف بففففنّي         

يقففففففوم علففففففى تشففففففغيلها مرصففففففد األزهففففففر ملكافحففففففة   ملسو هيلع هللا ىلصسففففففول اإلنسففففففانية الراففففففة ور

 التطرف، وبالعديد من لغات العامل .

 ملسو هيلع هللا ىلص التصفففففففريح بتخصفففففففيص مسفففففففابقة علميفففففففة عامليفففففففة عفففففففن أخفففففففالل الرسفففففففول  -

وإسفففهاماته يف مسفففرية اخلفففري واحلفففب والسفففالم الفففت جفففات بهفففا، وهفففذا التعريفففف بفففالطبع؛       

سفففيُت إىل اإلسفففالم وإىل نبيفففه، ومفففن مفففن أجفففل جيفففل واع  ومثقفففف يف الفففرد علفففى كفففل مفففن ي 

أجففل التشففجيع علففى قففراتة السففرية النبويفففة قففائاًل:   ختصففيص مسففابقة علميففة عامليففة عفففن           

وإسففففففهاماته الكففففففالى التارخييففففففة يف مسففففففرية احلففففففب واخلففففففري      ملسو هيلع هللا ىلصأخففففففالل الرسففففففول  

 والسالم.
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 ابْين اإلعالمَيْين عينِةاخِلَطب ها األخالقيُةالالُتوِد ِرلآلَخ املنسوبُة ماُتالسِّاحملوُر الرَّابُع: 

 الدَِّراَسة

 ِمَطاب الرئيِس الفرنسّي )َماْكُرون( ِرلآلَخ املنسوبُة السماُت

 نسب الرئيس الفرنسي لإلسالم واملسلمني السمات التالية:

 اقرتان اإلسالم باإلرهاب يف مخسة سياقات خمتلفة متت اإلشارة هلا سابقًا.-١

 نهم يستغلون الدين ملصاحلهم .املتاجرة بالدين واستغالله  إ-٢

 فر  الطاعة بالعنف:  هم يودون فر  الطاعة علينا .-٣

 إحلال الضرر مبستقبل فرنسا:  املسلمون يودون اغتيال مستقبلنا .-٤

 العنصرية:  املسلمون مييزون بني املؤمنني والكفار .-٥

 اجلهل:  هم يقفون يف اجلهل .-٦

 ر .يريدون كره اآلخ مكره اآلخر:  ه-٧

 الدِّالالُت األخالقيُة للسِّماِت املنسوبِة لآلَخر

 ظهر عدم احرتام اآلخر جلًيا يف اخِلَطاب من خالل:

 إلصال اإلرهاب باإلسالم واملسلمني، وإن املسلمني غرضهم قتل مستقبل فرنسا.-

تعميم تهمة قتل املدرت على عموم العامل اإلسالمي وعدم إرجاعها إىل مرتكبها -

 فق .

احلجج اإلقناعية املنطقية، واالعتماد على العاطفة وإثارة مشاعر الكره ضد  ضعف-

اإلسالم واملسلمني، وتعمد استفزازهم واتهامهم بالكثري من التهم الباطلة، كالعنصرية 

 واجلهل وكره اآلخر واملتاجرة بالدين.

 ني.تعمد مواصلة نشر الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة بالرغم أنها تؤذي مشاعر املسلم-

 يف ِخَطاب شيِخ األزهر أ.د/ أاد الطيب ا األخالقيُةالالتُهر وِدلآلَخ املنسوبُة اُتَمالسِّ

التأسف على حادث القتل ووصفه بحادث القتل البغي ، وقدم التعزية للشعب -١

قد  -ويف مقدمتها األزهر-الفرنسي قائاًل:  إن العامل اإلسالمي ومؤسساته الدينية 

ث القتل البغي  للمدرِّت الفرنسي يف باريس، وهو حادث مؤسف سارع يف إدانة حاد

 ومؤمل .
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عدم االلتزام باألخالل والعرف الدولي والقانون العام واالنفالت قائاًل:  عبث -٢

 وتهريج وانفالت من كل قيود املسؤولية وااللتزام اخللقي والعرف الدولي والقانون العام .

 عدات صريح هلذا الدين احلنيف ولنبيه . و:  هالعدات الصريح لإلسالم واملسلمني-٣

قائاًل:  هؤالت الذين جيهلون عظمة هذا النّي الكريم  ملسو هيلع هللا ىلصاجلهالة بقدر النّي -٤

  . ملسو هيلع هللا ىلص

يشجعون العنصرية الكريهة قائاًل:  استفزازات اليمني املتطرف والعنصرية -٥

 الكريهة . 

النريان:  نراها وهي  التناق  يف األفعال واألقوال والدعوة للكراهية وإشعال-٦

متسك يف يديها مشكاة احلرية وحقول اإلنسان، بينما متسك باليد األخرى دعوة 

 الكراهية ومشاعل النريان .

 الدَِّلاالُت األخالقيَُّة للسِّماِت املنسوبِة لآلَخر:

قدَّم اخِلَطاب تصورًا إجيابيًا للقيادة الدينية اإلسالمية العقالنية املتسا ة، وإن -

الختالف ال مينع إظهار االحرتام لآلخر، فقدَّم التعزية للمدرت الفرنسي قبل أن يدافع عن ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم والنّي 

 التمسك باألخالل اإلسالمية يف أشد مواقف اخلالف.-

تقديم اإلقناع املبين على قوة احلجة والدليل والالهان، وليس على إثارة العواطف -

 واملشاعر.

 اإلسالمية مبا ال يتعار  مع احرتام اآلخر.االعتزاز باهُلوية -

يف  ملسو هيلع هللا ىلصظهر التسامح واضًحا، كذلك حث املسلمني على االلتزام به اقتداًت بالنّي -

 حتمل األذى من الكفار.

ضب  النفس والتمسك مبكارم األخالل رغم الشعور باحلزن والضيق من لصق -

 .تهمة قتل املدرت لإلسالم واملسلمني، ووصفهم باإلرهابيني
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الت ميكُن االعتماُد عليها  عالميُةاإل يُةاحملوُر اخلامس: املبادُئ واألسُس اخِلَطاب

 رالسِّْلِمّي مع اآلَخ لتعايِشل

وضوح اهلدف أمام املتلقي يف بداية اخِلَطاب لتهيئته النفسية والعقلية وتوجيهه، -

اخِلَطاب من معان  فكلما ازداد اهلدف وضوًحا زاد إحسات املتلقي بالشعور مبا  مله 

 يريد إيصاهلا.

االستعداد والتأهيل العلمي واملعريف والديين وقوة احلجة والتنظيم ملنتج اخِلَطاب؛ -

ليتمكن من توظيف األدلة واحلجج والالاهني وعقد مقارنات للوصول الستنتاجات 

 اب.منطقية، وليس معتمدًا على إثارة املشاعر والعواطف مبا خيدم حتقيق هدف اخِلَط

احلرص على إبدات حسن النية، وإن املقصود من اخِلَطاب هو التحاور والتفاهم، -

 وليس تبادل االتهامات واإلساتات.

توجيه االتهام ملرتكب األفعال التعصبية املتطرفة فق  مع جتاهل احلديث عن -

 هويته الدينية.

دل ضب  النفس والتمسك مبكارم األخالل، وا ادلة باحلسنى وجتنب اجل-

 العقيم، واملساملة مهما كانت األحداث اجلارية مؤسفة ومؤملة.

خلو اخِلَطاب من األساليب غري السليمة أو الت ُتظهر عدم االحرتام لآلخر، مثل: -

 اإلكراه والضغ  واإلساتة لألديان والثقافات األخرى.

ضارية احلديث عن اجلوانب اإلجيابية لآلخر وفهم واحرتام الثقافات والقيم احل-

 املختلفة، فاالختالف ال مينع االحرتام لتجنب تأجيج املشاعر.

العمل على إجياد أرضية حوارية روحية مشرتكة جتمع أهل األديان واملذاهب؛ -

لالرتقات بالنواحي الروحية جلميع البشر تعميق دور الدين يف التسامح والتََّعاُيش السِّْلِمّي 

 صبون.إلصالح ما أفسده املتطرفون واملتع

العمل على إبراز وتوضيح النصوص الدينية الت تدعم ثقافة التََّعاُيش السِّْلِمّي مع -

اآلخر؛ ألن اجلهل بالدين وفهم وتوظيف النصوص الدينية بشكل خاطئ سبٌب رئيس 

 للعداوة والكراهية واجتالب العنف. 

احلرص على مراعاة مشاعر اآلخر وامتصاص غضبه بنق  الصفات السلبية -

 للمتعصبني واملتطرفني املتزعمني االنتمات لألديان.
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 ُمناقَشُة النََّتاِئج:
الت اعتمدت عليهم الدَِّراَسة: )االجتماعي  التكامل بني عدد من املناهجيف إطار 

اإلدراكي لفان ديك، والتَّْحِليل النقدي لنومان فريكلوف، ونظرية احِلجاج اجلدلي( تبني 

ج والنظرية من حتيز وعنصرية اخِلَطابات اإلعالمية الصادرة من أن ما افرتضته هذه املناه

ذوي التوجيهات األيديولوجية والفكرية املختلفة ال ينطبق على اخِلَطاب اإلعالمي لشيخ 

األزهر، وإمنا انطبقت بوضوح على خطاب الرئيس الفرنسي الذي أظهر النفس إجياًبا 

 واآلخر سلًبا بشكل مطلق.

 يُّ لشيِخ األزَهر يتضُح فيِه َما يِلي:اخِلَطاُب اإلعالم

عدم التعصب ضد اآلخر أو تبين قوالب منطية وعدم إطالل تعميمات وأحكام -

 مطلقة.

إطالل أحكامه وتصوراته وفق مبادئ ومعايري لسماحة الدين اإلسالمي ومساحة -

 وكيف كان يتعايش بسالم مع اآلخر. ملسو هيلع هللا ىلصالنّي الكريم، وتوضيح حياته 

اللتزام مببدأ اإلنصاف، واملوضوعية، ورسم صورة واقعية، واحرتام احلرص على ا-

اآلخر مهما بلغت درجة إساتته، حيث بدأ اخِلَطاب بالتأسف على حادث القتل، ووصفه 

باحلادث البغي ، وذكر الضحية بصفته كمدرت، فقال:  املدرت الفرنسي يف باريس  

 وأيًضا وصف احلادث بأنه حادث مؤسف ومؤمل.

الذات يف اخِلَطاب بنم  سلّي وهو التأسف على حادث القتل املتسبب فيه حضور -

 التيارات املتطرفة املنتمية لإلسالم امًسا فق .

تعددية أساليب اخِلَطاب بفكر وسطي معتدل واسِتَماَلات واسرتاتيجيات إقناعيه -

قالنية عقلية، وتنوع االْسِتْشَهاد، وعقد مقارنات، وتوضيح استنتاجات ووضع حلول ع

للخروج من األزمة، بينما جات استخدام االسِتَماَلات العاطفية قلياًل مقارنًة بالعقلية، 

أشار إىل  )َماْكُرون( حيثا ودون استعالت كما فعل ضمنيًّاستخدم االسِتَماَلات التخويفية 

ني أن تأجيج مشاعر املسلمني سيؤدي إىل اضطراب السلم العاملي وتعطل املصاحل املتبادلة ب

 ...املسلمني وغريهم

توضيح األسباب ورات إشعال الكراهية لإلسالم واملسلمني، وهي  اولة كسب - 

 املزيد من األصوات يف االنتخابات.
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تفعيل دور املواطنة للمسلمني املقيمني يف الدول الغربية، ودعوتهم لالندماج اإلجيابي -

 يف ا تمعات الغربية. 

 

 يِس الفرنسيِّ يتضُح فيه ما يلي:اخِلَطاُب اإلعالميُّ للرئ

التعصب وإطالل تعميمات وأحكام مطلقة وإلصال تهمة قتل املدرت على عموم -

 العامل اإلسالمي.

االعتماد كثريًا على االسِتَماَلات اإلقناعية العاطفية والتخويفية، وإثارة مشاعر -

 االسِتَماَلات العقلية.الغضب ضد اإلسالم واملسلمني فقد جات االعتماد قلياًل جدًا على 

قليل، إمنا أسق  كل احلضور  رمل يظهر حضور الذات بنم  سلّي ولو بقد-

 السلّي على اآلخر.

جاتت لغة اخِلَطاب غري موضوعية وغري منصفة، فلم تتم نسبة اإلساتة إىل -

مرتكبيها فحسب، بل توسع يف إبراز الكراهية لعموم اإلسالم واملسلمني مجيعًا، عالوة 

اتهامهم باإلرهاب والعنف والكراهية لآلخر والغبات واجلنو، وإنهم يودون اغتيال  على

 مستقبل فرنسا.

إظهار عدم احرتام اآلخر يف كل أجزات اخِلَطاب، واإلصرار على عدم التخلي عن -

 الرُُّسوم اْلُمِسيَئِة ومواصلتها، رغم تأكده بأنها تؤذي مشاعر املسلمني.

 
 التَّوِصَياُت: 

 تشريعات وتطبيق عقوبات دولية رادعة جترم خطاب الكراهية والتعصب. َسنُّ-

ترمجة اخِلَطاب اإلعالمي اإلسالمي إىل مجيع لغات العامل؛ ألهمية تبادل ونشر -

 املفاهيم التسا ية اإلسالمية يف كل دول العامل.

وتأهيلهم  تدريب الدعاة واألئمة والقائمني على إلقات اخِلَطابات اإلعالمية الدينية -

على ضرورة االعتزاز باهُلوية اإلسالمية، وتأكيد تطبيق األخالقيات اإلسالمية من تسامح 

 وصفح واحرتام اآلخر للمحافظة على التََّعاُيش السِّْلِمّي.

 



 

 225 

الرُُّسوم الَكاِريَكاِترِييَّة اْلُمِسيَئِة  ِةَمَزَأِل ّياِمَلْعاخِلَطاب اإِل ِةاجَلَعي ُمِف ِراآلَخ َعالتََّعاُيش َم
 ْزَهر()ِدَراَسٌة َتْحِليِليٌَّة َنْقِديٌَّة ُمَقاَرَنٌة َبْيَن اخِلَطاب اإِلْعَلاِميِّ ِللرَِّئيِس الَفَرْنِسي َوَشْيِخ اأَلملسو هيلع هللا ىلص للرَُّسول

 :املراجع

 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 

 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

 

 

https://www.iasj.net/iasj/download/ef2d0e2f87c3be92
http://cp.alukah.net/library/0/120948
http://cp.alukah.net/library/0/120948
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https://www.mosoah.com/news/world-news/what-did-the-french-president-say-about-the-messenger/#i-5
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/71703
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 ملخصات

 الرسائل العلمية
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 
الكفاءة املهنية للقائم باالتصال يف الصحف 

 )دراسة ميدانية(اإللكرتونية السعودية املرخصة 

 
 

 ملخص ألطروحة ماجستري

 إعداد 

 عبد اهلل أحمد حسن الزهراني
 

  

 

 إشراف 

 د. أحمد محمد قران الزهراني
 كلية االتصال واإلعالم سم االنتاج املرئي واملسموع أستاذ ورئيس ق

 جبامعة امللك عبدالعزيز
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 :مقدمة

خاصهههة يف  هههال تيةولوجيههها االتصهههال   -أسههه مل التاهههورات التيةولوجيهههة املتسهههارعة   

سهيما يف لهل الرهورة     يف توسيع نااق حرية الرأي والتعبري يف الهون  العريهيل ال   _ واملعلومات

ع ناهاق التعامهل مهع    يلة يف عامل االتصال والصهااةة اإلليوونيهةل وتوسه   التيةولوجية اهلائ

  .رقمياإلعالم ال

 اتلعب ةي ا االتصاالت وتيةولوجيا املعلومات دوًرا حيويًّ لومير العامل اآلن مبرحلة جديدة

إذ تغريت كل أمناط العمل والوةيه والتعليم متاولة إىل  ؛ومؤثًرا يف كاةة اجملاالت

الوسائط التفاعلية والتخصصيةل ويعد  ال االتصال يوسائله  تتعددالرقميةل و

 اجلماهريية املتةوعة م  أكرر اجملاالت تأثًرا.

وتعد الصاف اإلليوونية نتاًجا للتاور اهلائل الذي ش ده هذا التاور التيةولوجي يف 

عددة  ال الصااةةل ويعود الفضل يف ل ورها إىل حماوالت الباحرني والصافيني املت

وتزيد إلي ا م   لتستايع أن تقوم يولائف الصايفة املابوعة لإلنتاج صايفة ال ورقية

 .  1(19صم: 2010خالل استغالل اإلميانات االتصالية يف شبية اإلنونل. )عبد احملس ل

على القائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية أن  لويف لل هذا التاور اليبري واملتسارع

ألهمية اليت مترل ا املضامني املقدمة م  خالل الصاف اإلليوونيةل ومدى يدرك القيمة وا

تأثري اليلمة والصورة اليت تعرض م  خالهلال ومسؤولياته القانونية واألخالقية اليت 

إمياًنا يأثر املادة الصافية اليت حيررها ومسؤولياته عة ال وأن  ؛القيام ي ا عليهيفوض 

أنه جتويد املادة الصافية لتاقيق أهداة ا وتعزيز قيمت ا. يسعى لاللتزام ييل ما م  ش

 2.(10صم: 2007)العةزيل

ما هو والوصول إىل أعلى صورة ةاعلية اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال لذا جند أن 

كي تيون صااةة تؤدي  ؛حتتاجه الصااةة اإلليوونية يف الفوة احلالية واملستقبلية

 ة وشفاةية.رسالت ا اإلعالمية ييل قو

وال أحد يةير أن الواقع اجلديد الذي أةرزته الصااةة اإلليوونية ووسائل الةشر 

تةاسب مع حجم األثر الذي حتدثه هذه ت كفاءة م ةيةيتالب ييل تأكيد  لاحلديرة

ل وأن الةشر اإلليووني غري امل ين يؤثر على الةسيج االجتماعي الصااةة يف اجملتمع

 .والرقايفواالقتصادي والسياسي 
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

لذا سعى الباحث لدراسة اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية 

 السعودية املرخصة.

 
 مشكلة الدراسة:

 ؛أسهه م التزايههد املتسههارع يف أعههداد الصههاف اإلليوونيههة السههعودية يف حههدة املةاةسههة يية هها  

ًنهها القانونيههةل يف لههل   وأحيا لاألمههر الههذي تسههبب يف ارتيههات يعههت التجههاوزات األخالقيههة    

األمههر الههذي يشههيل  ؛التةههاةس للرفههر يالسههبق الصههافيل ونيههل االهتمههام ومتايعههة اجلم ههور  

خاًرا يالًغها يهالةرر إىل دور الصهااةة وتأثريههال ويهالةرر ليون ها متاحهة يلتاحهة الشهبية          

ولية اجتماعيههة وأخالقيههة ؤمهها ميرههل مسهه وهههو العةيبوتيههة ملختلههف شههرائت وةتههات اجملتمههعل  

ومهه  خههالل  .إضههاةة ملسههؤوليات ا القانونيههة لعلههى عههاتق الصههااةة اإلليوونيهة  ىربى تلقههكه 

الحه    لاملالحرة اليت قام ي ا الباحث م  خالل عملهه يف الصهااةة اإلليوونيهة السهعودية    

أو  اخنههراط عههدد كههبري مهه  أةههراد اجملتمههع يف العمههل يالصههااةة اإلليوونيههة دون تأهيههل      

دكتور العواد وزير اإلعالم أداء يعت الصهاف اإلليوونيهة لعهدم    هذا وقد انتقد ال .تدريب

( 700صههةاعت ا لبخبههار واعتمادههها علههى قةههوات إعالميههة أخههرىل وأكههد أن هةههاك  ههو )      

ل ومه  خهالل   https://maaal.com/archives/201809/112769  )3-/2 (صهايفة إليوونيهة   

ةشهر أخبهار غهري دقيقهة ودون الرجهوع      مالحرة الباحث وجد أن غالبيهة ههذه الصهاف تقهوم ي    

إىل املصههادر الرةيههةل وةالفههة تشههريعات وقههوانني الةشههر اإلليوونههيل وأخالقيههات امل ةههة  

 .وم ارات الفةون الصافية

تصال يف اليفاءة امل ةية للقائمني ياالم  هةا رأى الباحث أن تيون دراسته حول 

 (.الصااةة اإلليوونية السعودية )املرخصة

 
 أهداف الدراسة: 
اليفاءة امل ةية للقائمني ياالتصال يف الصااةة اإلليوونية  لتعرف علىتسعى الدراسة ل

 اهلدف عدة أهداف ةرعية تتمرل ةيما يلي: السعودية )املرخصة(ل ويتفرع م  هذا

https://maaal.com/archives/201809/112769-2/
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ل يف الصههااةة اإلليوونيههة علههى نرههام    معههدل انههالع القههائم ياالتصهها   التعههرف علههى    -1

 .املابوعات والةشر السعودية

العوامل املؤثرة على اليفاءة امل ةية للقائمني ياالتصال يف الصاف اإلليوونيهة   رصد -2

 .السعودية املرخصة

 
  :فروض الدراسة

التزام القائم ياالتصال يف الصااةة اإلليوونية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني  -1

 –الداخليهههههة) كفههههاءت م امل ةيهههههة  ويهههههني لخالقيهههههة(ملعههههايري الصهههههافية )امل ةيههههة واأل  يا

 .املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية( -اخلارجية

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة         -2

 .ويني كفاءت م امل ةية لاإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة         -3

 .ويني كفاءت م امل ةية لاإلليوونية على أنرمة املؤسسات الصافية السعودية

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة         -4

 .ويني كفاءت م امل ةية يلسعودال ر اإلليوونيشالئاة الة اإلليوونية على

 
 أهمية الدراسة:

 للتابيقههات ياسههتخدام ا وتوسههع ا اإلليوونيههة الصههاف أعههداد يف املسههتمر التزايههد -1

 االجتماعي. التواصل مواقع ونشان ا يف الذكية اهلواتف يف املستخدمة

 السعودية. اإلليوونية الصاف واقع تةاولل اليت الدراسات قلة -2

 املضههامني جههودة يف تابيق هها وآثههار الصههافي للعمههل احلاكمههة  ةيههةامل املعههايري أهميههة -3

 الصافية.

 إثراء امليتبة العلمية يدراسات علمية متخصصة يف الصااةة اإلليوونية. -4
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 مصطلحات الدراسة: 
 

  :اليفاءة امل ةية

يف  اعامًلا هامًّه  ءةيف سبيل حتقيق أهداف املؤسسةل وتعترب اليفا ادوًرا هامًّاليفاءة تلعب  

يههني األةههراد لضههمان    إليوونيًّههاضههرورة التعامههل   الههذي يتالههب عصههر املعرةههة واملعلومههات   

 .4(93ص م :2002)زيتونل. السرعة واملصداقية

 

  :القائم ياالتصال

مههدير التاريههرل  و ل والةاشههرلواملراسههل لاحملههررهههو: )املقصههود يالقههائم ياالتصههال   

 موعههة األشههخاص الههيت   أو  لة اإلعالميههةملؤسسههال أي القههوة العامههة يف  (رئههيس التاريههر و

وهذا التعريهف يابيعهة احلهال     لتس م يف جتميع ومعاجلة األخبار وصةاعة الرسالة اإلعالمية

مرل املصوري  والفةيني وامليتبيني وغريهم م  الذي  قد يساعدون  ليقصي العمال اآلخري 

 .5(293ص م :1985القائم ياالتصال. )رشيتل 

 

 :نيةالصااةة اإلليوو

أو ة هي اليت يتم إصداُرها ونشرها عهرب شهبية اإلنونهل العامليهة     الصااةة اإلليوونيَّ

إصههداًرا إليوونيً هها لصههايفة أو غريههها مهه  شههبيات املعلومههاتل سههواء كانههل نسههخة  

تسهجيًلا دقيًقها للةسهخة     متخصصهةل أو أو ة مابوعة ورقيةل سهواء كانهل صهايفة عام  ه    

ةشههور ي ها ناملها أن ها تصههدر يشهيل  مةهترمل أي  يههتم      كانهل ملخصهات للم  أو  لالورقيهة 

خرل وم  ساعة ألخرىل وم  حني آلخر حسب إميانيهات  حتديث مضمون ا م  يوم آل

يأن ا صاف يتم إصدارها ونشرها علهى شهبية اإلنونهلل     أيًضاوتعرف  .ج ة الصدور

وتيههون علههى شههيل جرائههد مابوعههة علههى شاشههات احلاسههبات اإلليوونيههةل تغاههي    

م 2007)أمهنيل   وتشهمل املهو والصهور والرسهوم والصهوت والفيهديو.       لاجلريهدة  صفاات

 .6(93ص:
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 :الدراسات السابقة
 الدراسات العريية: -أوًلا

  .7(2019)ل دراسة حممد هاني اجلمل  (1)

"العوامل املؤثرة على األداء امل ين للمراسل اإلعالمي وانعياسات ا على الرضا  يعةوان:

يدانية على عيةة م  مراسلي الصاف واإلذاعات والفضائيات الوليفي لديه: دراسة م

  .املصرية ياخلارج"

ومترههل  تمههع الباههث يف احملههرري  يالصههاف واإلذاعههات اسههتخدم الباههث املههة ج املسههايل 

 150ومت مجع البيانات ياسهتخدام أداة االسهتبيان يهالتابيق علهى عيةهة قوام ها       والفضائياتل 

هههذا الباههُث الوقههوف  علههى هههذه العوامههلث ومعرةههة  تأثريات هها  وقههد حههاول  .مفههردة مهه  احملههرري 

زالهوا   مة ها تهبني أن الهذكور مها     لوقهد توصهل جملموعهة مه  الةتهائج واالسهتةتاجات       املختلفةل

 .ي يمةون على م ةة اإلعالم يف العراق

العمرية  الشهاية  تسهتاوُذ علهى الةسهبِة األعلهى مه  حصهة العمهلث يف القةهوات           أن الفتاِتو

ولههذا ة ههي ال متتلههك  خههربًة نويلههًة يف  ههال العمههل   ؛فضههائيِة العراقيههة  تمههع الباههثال

  .اإلعالمي

أشارت الةتائج اىل ارتباط الغالبيهِة العرمهى مه  احملهرري  يقةهوات م يعقهوِد عمهلل وههم         

 .يهههههههذلك  غهههههههرُي مسهههههههتقري  يشهههههههيل  جيهههههههد  مههههههه  الةاحيهههههههة الوليفيهههههههة واملاديهههههههة   

قة  م مة  يني متغري اجلهةس وكهل العوامهل املهؤثرة علهى      ل ر  م  الةتائج عدُم وجوِد عال

ما عدا عوامهل السياسهة اإلعالميهةل ونفهس احلهال يالةسهبة للعالقهة يهني          لاألداء امل ين

 متغري سةوات اخلربة ومتغري التاصيل الدراسي وهذه العوامل.

 .8(2019) دراسة نانسي عادي حبشيل  (2)

ألساليب تعامل الصافيني مع مصادر املعلومهات  "املعايري األخالقية والقانونية  يعةوان:

وعالقت ا يالسياسات التاريرية لعيةة م  الصاف املصرية واألمرييية والربياانيهة:  

  .منوذج م ين لتاوير أداء القائم ياالتصال" و 

سعل هذه الدراسة لرصد وحتليل املعايري األخالقيهة والقانونيهة الهيت يتبع ها الصهافيون      

 لوالواليهههات املتاهههدة األمريييهههة ليف كهههل مههه  مصهههر لمهههع مصهههادرهميف تعهههامالت م 
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

ا القواح منهوذج م هين   ويرياانيال وتأثري السياسات التاريرية يف قرارات م امل ةية وصوًل

جديهههد ملههها يةبغهههي أن تيهههون عليهههه العالقهههة يهههني الصهههافيني يف الصهههااةة املصهههرية          

جهان األمرييهي والربياهاني    ومصادرهم البشريةل وذلك ياالسهتعانة مبها يارحهه الةموذ   

ومههع مراعههاة اجلوانههب الدسههتورية والقانونيههة والسههياق اجملتمعههي والرقههايف      لمهه  معههايري 

. واستخدم الباث املة ج الوصفيل وذلك م  خهالل اجلمهع يهني االستخالصهات     املصري

الةاجتة ع  األدييهات السهايقة الهيت تةاولهل املوضهوع وتوليهف أداة االسهتبيان علهى عيةهة          

مفهههردة مههه  الصهههافينيل واسهههتمارة حتليهههل املضهههمون لتاليهههل السياسهههات   200 ههها قوام

ل وقههد اليههوم السههايع( –األهههرام –التاريريههة لعيةههة مهه  الصههاف املصههرية )أخبههار اليههوم  

أوضال الةتائج أن املعايري األخالقية والقانونية الهيت حتيهم العمهل الصهافي ال يةبغهي      

ج ع  تابيق ا م  نتائجل وأن االنت اكات الهيت  وإمنا ملا يةت لالةرر إلي ا كقيم  ردة

ميارس ا الصهافيون يف أمرييها ويرياانيها ال مييه  ردهها جل له م يأخالقيهات امل ةهة         

وقوانية ههال وإمنهها لوجههود اعتقههاد راسههن ييههة م يههأن لههدي م امتيههازات خاصههة تسههمت هلههم      

ت مبمارسههة تلهههك التجهههاوزاتل كمههها أوضهههال الةتهههائج أن هةهههاك ةجهههوة يهههني السياسههها 

 األخالقية اليت تدعي ا املؤسسات الصافية وما تابقه على أرض الواقع.

 .9(2019)ل دراسة مروة يسيوني عسل ( 3)

 " أخالقيات املمارسة امل ةية للعمل الصافي يف مصر و  اجتاهات املراسلني" يعةوان:

ةيهههة ههههدةل الدراسهههة إىل التعهههرف علهههى اجتاههههات املراسهههلني جتهههاه أخالقيهههات املمارسهههة امل  

ي املمارسهههني يف سارسهههة الصهههااةة املصهههرية يعهههد أللصهههااةة املصهههريةل كهههذلك حتديهههد ر

على مة ج املسهت اإلعالمهيل ومترهل  تمهع     الدراسة  عتمدتأحداث ثورة يةاير حتى اآلنل وا

علههى عيةههة    ومت تابيههق أداة االسههتبيان جلمههع البيانههات    الدراسههة يف املراسههلني الصههافينيل  

وخلصل نتائج الدراسة إىل ضرورة تفعيل األداء االحوايف  ملراسلنيلمفردة م  ا 100قوام ا 

   للصااةة املصرية.

 

 

 



 

 236 

 الدراسات األجةبية: -ثانًيا

 Hok, Joran. and Nygren, Gunnar دراسة: هوكل جوران. ونيغهري ل جونهار.    (1)

(٢٠١٩.)10 

   ."عدم االحواف يف الصااةة"يعةوان: 

ةاقش يعت الهدالئل علهى أن ههذه العمليهة قهد انعيسهل       تتةاول هذه الورقة هذه الصورةل وت

 يههههدعم مهههه  دراسههههات غرةههههة األخبههههار والدراسههههات االستقصههههائيةل  لإىل إلغههههاء االحواةيههههة

مت حتليههل تاههور امل ةههة الصههافية مهه  واسههتخدمل الدراسههة املههة ج الوصههفي الييفههي؛ حيههث 

الصهااةة كم ةهة    مةرور الةرريات االجتماعيهة يف امل ه . تر هر الةتهائج عهدم وضهوح حهدود       

 لسارسات جديهدة تغهري القهيم القدميهة    و لالعمل الصافي يتغريو لومؤسسات م ةية أضعف

ال و لوهذا ميي  أن يعزز ويضعف موقهف الصهافيني   لوتقسيم العمل يف شركات اإلعالم

تزال القهيم امل ةيهة مسهتقرة يهني الصهااةيني يف وسهائل اإلعهالم التقليديهةل وليه  التشهرذم           

اجملاالت العامة البديلة على شهبية  منو ن وأ لت دد توج ات اخلدمة العامة للم ةةوالتجارية 

اإلنونل واألمناط اجلديدة يف االتصال جيهرب الصهافيني علهى إعهادة الةرهر يف دورههم ةيمها        

 يتعلق ياجلم ور واجملتمع.

 11(.٢٠١٩) Eilders, Christiane يلدرزل كريستيان إدراسة:   (2)

ر والسرد يف الصااةة امل ةية واألخبار اليت يةشت ا املستخدم على قيمة األخبا" :يعةوان

دمل يف االجتمهههاع السهههةوي للجمعيهههة الدوليهههة   شهههبية االتصهههاالت العامليهههة" ورقهههة ق ههه  

  ."2019-2012ل  كيبيكل كةدال TBAلالتصاالتل 

ئل هدةل الدراسة إىل تقييم العالقهة يهني السهرد وقيمهة األخبهار يف الصهااةة امل ةيهة يف وسها        

ل واسهتخدمل  اإلعالم التقليدية والصااةة العلمانية يف حمتوى الويب الذي يةشته املسهتخدم 

الدراسهههة املهههة ج الوصهههفيل ياسهههتخدام أداة حتليهههل املضهههمون للماتهههوى اإلخبهههاري املقهههدم        

نتهائج مهه  حتليهل حمتههوى مقهارن لتقههارير األخبهار السياسههية وغههري     يالصهاف اإلليوونيههةل و 

. (2.0)واحملتهوى الهذي يهزعم أنهه يغاهي األحهداث اجلاريهة يف الويهب          لالسياسية يف الصاف

تشري الةتائج إىل أن احملتوى اإلخباري الذي يتجاوز الصااةة امل ةية ميتلك درجات أعلهى مه    

 يف كل م  الصااةة امل ةية والصايفة. ايف حني تلعب عوامل األخبار دوًرا م مًّ لالسرد
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 ,van der Wurff . وشههونبا ل كههالو .دراسههة: ةههان ديههر وورفل ريتشههارد   (3)

Richard.& Schoenbach, Klaus (٢٠١٧.)12 

توقعهههات اجلم هههور مههه  مسهههاءلة وسهههائل اإلعهههالم: مزيهههد مههه  االحهههواف يف   " يعةهههوان:

  .الصااةة"

ياالههب املوانةههون يف هولةههدا يههأن تيههون وسههائل اإلعههالم شههفاةة وتسههتجيب للجمههاهري.  

انةههون أن تعتمههد الصههااةة أسههلوًيا أكرههر    وليهه  قبههل كههل شههيءل يتوقههع هههؤالء املو    

؛ لههذا اعتمههدت الدراسههة علههى احواًةها يف التةرههيم الههذاتي مهه  أجههل تعزيههز جههودة األخبههار 

الةتائج اليت توصهل   املة ج الوصفيل ومترل  تمع الباث يف املوانةني ي ولةدال ومترلل

م هور حهول   حول تصهورات اجل  -األول م  نوعه-إلي ا استاالع متريلي واسع الةااق 

ن ياألخبهارل ليه    ومساءلة وسائل اإلعالم. ُتر هر الةتهائج اإلضهاةية أن املهوانةني م تمه     

ا( حتههب أن تشههارك يةشههاط يف لههيس ياألعمههال الصههافية. ةقههط األقليههات )الصههغرية جههدً  

الصههااةة وآليههات املسههاءلة اخلاصههة ي ههال ويوضههت هههذا سههبب دعههم اجلم ههور لةمههوذج          

 ا.وسائل اإلعالم يدًلا م  أن ييون خااييًّاملسؤولية امل ةية ملساءلة 

 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

املشهيلة الباريهة مه  حيهث صهياغت ا وحتديهد        هو   تيوي  رؤية واضاة وشاملة  -

 اإلنار العام هلا. 

نرًرا الستخدامه يف أغلب الدراسهات   ؛متي  الباحث م  استخدام املة ج املساي -

 السايقة.  

 ت الدراسة يشيل علمي. صياغة تساؤال -

 متي  الباحث م  التعرف على حجم ونوع العيةة. -

سههاعدت الدراسههات السههايقة الباحههث يف حتديههد اإلنههار الةرههري املةاسههب ملضههمون   -

 الدراسة.
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 اإلطار النظري 
 نشأة الصااةة اإلليوونية:

ول ههور يعههت البههاحرني أن والدة الصههااةة اإلليوونيههة كانههل مههع يدايههة السههبعيةات     يههرى

 13.(224صم : 2011)صونيةل .م1967خدمة التلتيسلل حتديًدا يف العام 

تيسل يف هيتة اإلذاعة وةتاورت الصااةة اإلليوونية يفضل جتارت التلتيسل والفيدي

ل ومه  تاهور قواعهد    االربياانية والتجارت الفعلية األخرى يف  االت نقل الةصوص شهبييًّ 

تخدام اليمبيههوتر يف عمليههات مهها قبههل الاباعههة يف ومهه  اسهه لالبيانههات الصههافية الشههبيية

 .يدايهههة السهههبعيةات مههه  القهههرن املاضهههيل ثهههم جتهههارت تقهههديم اخلهههدمات الصهههافية ياهلهههاتف   

 14.(53صم : 2012)يوثلجيل

 ش دت صةاعة الصااةة يف العقود الرالثة األخرية تاوًرا كبرًيا على مجيع املستوياتو

شهههديدة الهههيت تعرضهههل هلههها مههه  وسهههائل االتصهههال     املاديهههة والفةيهههة. ةفهههي إنهههار املةاةسهههة ال   

 لاإلليوونية

كان على الصااةة أن تتبةى نرًقا جديدة يف اإلنتاج والتوزيهع حتهى حتهاة  علهى ميانت ها      

 كوسيلة

م : 2003اإلعهههالم األكرهههر مجاهرييهههة واألكرهههر تهههأثرًيا يف األةهههراد واجملتمعهههات. )نصهههرل       

 15(.89ص

 إليوونيًّهها مشههروًعا ُتةفِ ههذ صههايفة أول هههي ةاألمريييهه" يوسههل واشههةا " صههايفة وتعههدُ 

 املشهروع  ههذا  وكهان  الهدوالراتل  مه   املاليني تةفيذه عشرات كّلف اإلنونلل على صافيًّا

 الورق ع  يف تارخي ا األوىل للمرة ختّلل اإلليوونيةل الصاف م  جديد جيل لر ور يداية

 وإميانياتهههه احلاسهههوت ج هههاز لتسهههتخدم والقهههراءةل للتاريهههر التقليهههدي والةرهههام واألحبهههار

 16(.97م : ص2014العامل. )كةعانل دول عرب التوزيع يف الواسعة

 مهه  لبةههان عهه  حتمههل أخبههاًرا  News Littersأمهها عرييًّهها ةيانههل هةههاك نشههرات إخباريههة     

 امل ههاجرون وكههان اللبةانيههةل احلههرت سههةوات موجههودة نههوال  للههل والههيت األنبههاء وكههاالت

 يف مصههر احملليههة القضههايا حههول نقهها  موضههوعات حتمههل يديههةير قههوائم يههديرون املصههريون
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 يف لبحههداث يوميههة تقههارير حتمههل ةلسههايةية يريديههة قائمههة هةههاك كانههل كمهها وامل جههرل

 17(.8م : ص2005ةلساني. )صادقل 

م تاههوًرا كههبرًيا يف تقةيههات اإلنونههل ول ههور أعههداد كههبرية مهه  الصههاف   1996وشهه د عههام 

املل وتشههري اإلحصههاءات اخلاصههة يالصههاف اإلليوونيههة   اإلليوونيههة يف ةتلههف دول العهه 

 14 صههايفة عرييههة إليوونيههةل مة هها    129العرييههة إىل أنههه يوجههد علههى شههبية اإلنونههل      

  صايفة عريية

صهايفة تصهدر مه  اململيهة      12صايفة يف الون  العرييل مة ا  26خارج الون  العرييل و

املؤسسهات الصهافيةل إىل جانهب     العريية السعوديةل ويشمل ذلهك الصهاف الهيت تصهدر عه      

و"اجتاهههات"  لاإلصههدارات اإلليوونيههة الههيت لههيس هلهها أصههل مابههوعل مرههل صههاف "إيههالف" 

 18.(131صم : 2007)العةزيل وغريهما.

 تعريف الصااةة اإلليوونية: 

الصهااةة الهيت جتمهع يهني مف هومي الصهااةة        :والذي يرى أن ا لعرف حممود علم الدي  هلا

حيتهوي علهى األحهداث     لاملتسلسهلةل ة هي مةشهور إليوونهي دوري    أو  ملتتايعةونرام امللفات ا

موضوعات ذات نبيعهة خاصهةل ويهتم قراءت ها     أو  لسواء املرتباة مبوضوعات عامة لاجلارية

مهه  خههالل ج ههاز اليمبيههوترل وتيههون متاحههة عههرب شههبية اإلنونههلل وغالًبهها مهها تيههون        

 19.(9صم:  2006 )سيدل .مرتباة يصايفة مابوعة

 

  :أنواع الصاف اإلليوونية

 :تةقسم الصاف اإلليوونية إىل نوعني رئيسيني هما

:On-line Newspaper

تيههون مسههتقلة  أو وهههي صههاف قائمههة يههذات ال وقههد حتمههل اسههم الصههايفة الورقيههة األمل      

 مواقع إليوونيةل وتتميز مبا يلي:  أو اسواء كانل صاًف ليذات ا

تقههدم نفههس اخلههدمات اإلعالميههة والصههافية الههيت تقههدم ا الصههايفة الورقيههة مهه  أخبههار            

 .وأحاديث وصور وغريها م  العةاصر التفاعلية -وتقارير
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تقههدم خههدمات إضههاةية ال تسههتايع الصههايفة الورقيههة تقههدمي ال وتتيا هها الابيعههة اخلاصههة     

نونهل وتيةولوجيها   اإلHypertext يفأو  لمرهل خهدمات الباهث داخهل الصهايفة      - يشهبية 

الةص الفائق  شبية الويبل ياإلضاةة إىل خدمات الريط ياملواقع األخهرىل وخهدمات الهرد    

 إىل األرشيفل والةشر والتاديث الفوري. والوصول لالفوري

 م:2003)نصهههرل واملصهههورة. لوالصهههوتية لالةصهههية :تقهههديم خهههدمات الوسهههائط املتعهههددة   -

 20.(101ص

 

ويقصهد ي ها مواقهع الصهاف الورقيهة علهى       صهاف الورقيهة:   الةسن اإلليوونية مه  ال  -2

يعههت مضههمون الصههايفة الورقيههة مههع أو  والههيت تقصههر خههدمات ا علههى تقههديم كههل الشههبية

 لاملتصههلة يالصههايفة الورقيههةل مرههل خدمههة االشههواك يف الصههايفة الورقيههة   يعههت اخلههدمات

21لوخدمة تقديم اإلعالنات
 خرى.والريط ياملواقع األ (.(53ص م:2003 كاتبل 

 املواقع اإلليوونيةأو  ليتمرل يف الصاف لللصااةة اإلليوونية اثالًر انوًع دُُّعيومثة م  

اليت ليس هلا أصل ورقيل وتصدر وتةشر موادهال ومتار  عمل ا ياليامهل عهرب اإلنونهلل    

شيًلا جديهًدا للةشهر الصهافي يقهوم علهى التفاعليهة والفوريهة عهرب أج هزة احلاسهوتل            وُتعد

كاإلخباريهة والرقاةيهة واالجتماعيهة واالقتصهادية      لمتخصصة عدة ومتةوعة أشياًلا وتأخذ

وغريههال وتقهوم علهى حتقيهق اتصهال ةهوري ومباشهر مهع القهراءل وياتهل            والتعليمية واحلزييهة 

 22.) 97صم: 2015دوحانل ( .للمعلومات امصدًرا م مًّ

 
 سمات الصحافة اإللكرتونية: 

ةههلن ههذا العمههر   لمقارنههة يالصهااةة التقليديهة   لليوونيهة رغهم العمهر القصههري للصهااةة اإل   

القصري ش د اليرري م  الدراسات العلمية واملالحرات اليت أيرزت ةهات متعهددة مرتباهة    

ي ذا الةهوع مه  الصهااةةل إال أن الصهااةة اإلليوونيهة متتلهك  موعهة مه  السهمات الهيت           

 23.(243ص م:2010)غازيل متيزها وال تتواةر للصااةة الورقية.
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 وتتمرل يعت ةات الصااةة اإلليوونية ةيما يلي:

 احلدث: ومواكبة الفورية -1

اخلههرب أوًلهها يههأولل وهههذا يعههين ختاههي    أو  املسههتخدم ياملعلومههة أو  أي سههرعة إمههداد املتصههفت 

اليهرري مه  اخلاههوات التقليديهةل كاالرتبهاط يوقههل اإلعهداد والابهع والتوزيههعل وتعهد هههذه        

حيههث مييهه  حتههديث األخبههار ياسههتمرار علههى مههدار      ؛لصههاف اإلليوونيههة امليههزة األهههم ل 

املراسهل أن حيهدث مادتهه الصهافية خههالل     أو إذ مييه  للماههرر   -إذا لهزم األمهر  –السهاعة  

أو اليههوم يتاميههل القصههص احملدثههة علههى موقههع الصههايفة ياسههتخدام احلاسههب الشخصههي         

 هور مبجهرد وضهع ا علهى صهفاات      حاسبه احملمولل ويذلك تعد األنبهاء العاجلهة متاحهة للجم   

 24.(39صل 2011)حممدل األمر الذي جيعل املعلومات ياملوقع حمدثة ياستمرار. ؛املوقع

 الوسائط املتعددة: -2

ف الةصههوص الههيت أصههبال تول هه  لوهههي مهه  املميههزات الرئيسههية يف الصههااةة اإلليوونيههة   

لرسهوم املتاركهة والصهوت    واجلداول والرسوم البيانيهة والصهور الرايتهة واللهون واحلركهة وا     

 25.(52ص :2009)الفرمل  يأساليب مةد ة ومتياملة.الفيديو و

 :التفاعلية -3

أو  تسههتخدم الصههاف اإلليوونيههة األسههلوت التفههاعلي مهه  خههالل تيةيههك الههةص املوايههط     

 الفائق

اخلههرب املةشههورل حيههث تسههمت الصههااةة   أو  لةقههاط داخههل املوضههوع  الههذي يتضههم  وصههالت 

سهههتوى غههري مسهههبوق مههه  التفاعههلل يبهههدأ مبجهههرد الباههث يف  موعهههة مههه     مب اإلليوونيههة 

 الةصهههوص واالختيهههار ةيمههها يية هههال ويةت هههي يلميانيهههة توجيهههه األسهههتلة املباشهههرة والفوريهههة.   

 26.(37ص ل2009 )الرحبانيل

  :اتساع هامش احلرية -4

شرائت حيث توةر الصااةة اإلليوونية مساحة أوسع لآلراء لفتات الشبات واهلواة وكاةة 

اجملتمعل م  خالل احتواء املواقع اإلليوونية اخلربية على اسهتاالعات للهرأي واسهتفتاءات    

لتيسهر يههذلك   ؛  املهوان  مهه  التعهبري عه  رأيههه دون قلهق    يشهيل مسهتمرل وتعليقههات متيِ ه   

حاجز اخلوف م  الرقايةل ةةجد أن أغلب الصاف اإلليوونيهة ُتعاهي هامًشها كهبرًيا مه       
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تصل إىل حد التصادم والسبات؛ لزيهادة التفاعهل واإلقبهال اجلمهاهريي      يقاتلاحلرية يف التعل

 27.(142صل 2011)خوخةل علي ا.

 :األرشفة -5

توةر الصااةة اإلليوونية ةرصة حف  أرشيف إليوونهي سه ل االسهوجاع غزيهر املهادةل      

 ل2014 ُيتيت احلصول على املعلومات يسه ولة وُيسهر مه  خهالل حمركهات الباهث. )أ هدل       

 .28(239ص

 التاديات اليت تواجه الصاف اإلليوونية:

رغم كل املميهزات الهيت تتمتهع ي ها الصهاف اإلليوونيهةل إال أن ها تواجهه عوائهق عديهدة           

 أهم ا:

 .ال ميي  قراءة الصاف اإلليوونية أثةاء السفر 

 .يتالب الدخول على اإلنونل دةع املال 

 مساعدته.اليرري م  الروايط قد تشو  املتصفت عوًضا ع   

            اليرري مه  الصهاف اإلليوونيهة تقهدم ةقهط ةتهارات مه  املهواد املةشهورة يف الةسهخة

 املابوعة.

         تسههتغرق الصههاف اإلليوونيههة أحياًنهها وقًتهها نويًلهها لتاميلهه ال ةضههًلا عهه  املشههيالت

 التقةية اليت تصادف املتصفت.

  ل 2020. )أيهور شهيدل   الباث ع  معلومات يف الصاف اإلليوونية قد يعرض املتصفت للخاهر

 29(.102ص

 
  :منهجية الدراسة

 وحتديههد وخصائصهههل الدراسههة و تمههع وإجراءات ههال الدراسههة مة جيههة الفصههل هههذا تةههاول

 واإلجههراءات للدراسهةل  الالزمهة  املعلومهات  جلمهع  الدراسههة أداة يةهاء  وكيفيهة  عيةهة الدراسهةل  

 تابيههق  إجههراءات  ونههبني  .وثبات هها  الدراسههة  أداة صههدق  مهه   التأكههد  يف العلميههة املسههتخدمة  

 مت الههيت البيانههات حتليههل يف اسههتخدام ا مت الههيت اإلحصههائية امليدانيههة واألسههاليب  الدراسههة

 يشيل موسع. ومةاقشت ا الةتائج حتليل ثم وم  عيةة الدراسةل أةراد م  علي ا احلصول
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

  :مة ج الدراسة -أ

 وضهاع الراهةهة للرهواهر   تستخدم يف دراسة األ يقع هذا الباث ضم  الباوث الوصفية اليت

م  حيث خصائصه ا وأشهياهلال وتعهرف العوامهل املهؤثرة يف ذلهك. وتعهد الباهوث الوصهفية          

اخلصههوصل مهه  أكرههر الدراسههات شههيوًعا    هالههيت تههتم داخههل اجملتمعههات املختلفههة علههى وجهه   

قيهد الدراسهة للوصهول إىل    ههو  ألن ا تسهعى إىل وصهف خصهائص مها      ؛واستخداًما يف اإلعالم

وأمشل للموضهوعل كمها تعهد املسهوح الهيت يقهوم ي ها األةهراد واهليتهات واملةرمهات           ة م أعمق 

واملؤسسههات املختلفههة م مههة مهه  أجههل تعههرف مهها يتمتههع يههه اجلم ههور املسههت دف  ههدمات ا            

وتعرف اناباعهات م وآرائ هم واجتاههات م ومعتقهدات م  وههال كمها تسهاعدهم         لومةتجات ا

أو  قضههايا معيةههة ختههص املؤسسههة أو  اه موضههوعات يف الدراسههات اخلاصههة يههالرأي العههام جتهه 

ويف التخاهيط   لتعديله ا أو  املةرمةل وتساعد هذه املسوح كذلك يف رسم السياسات العامة

 30(.٢٢صم:  ٢٠١٨)الشيريل  .واختاذ القرارات وتقييم ا

ل أو ا مةرًمها للاصهول علهى ييانهات ومعلومهات وأوصهاف عه  الرهاهرة        يعد املة ج ج ًدا علميً 

تعهرف  أو عة الرواهر موضوع الباث م  املفهردات امليونهة جملتمهع الباهث األصهليل       مو

استخدام هذه البيانات الشهاملة  أو أساليب املمارسات اليت اتبعل ملواج ة مشيالت معيةةل 

 .يف رسهههم السياسهههات ووضهههع اخلاهههط علهههى أسههها  االستبصهههار اليامهههل جبوانهههب املوقهههف 

 31.(١١١ص م:٢٠٠٩)زغيبل 

وذلههك للتعههرف علههى اليفههاءة امل ةيههة للقههائم       ؛مت اسههتخدام املههة ج املسههاي   ويف إنههار هههذا 

 .اإلليوونية السعودية املرخصة يف الصاف ياالتصال

 

  تمع وعيةة الدراسة: -ت

ل واحملهررل  مه  الصهافي   اإلليوونيهةل يتمرل  تمع الدراسة يف مجيع العهاملني يالصهاف   

 الةاشر.و ل ومدير التاريرلالتارير ورئيس

قوام ها    تمهع الدراسهة   ليهل نبقهات  ة مترلل عيةة الدراسة يف عيةة عمدية سرلو -

 .ةمفرد  100
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 حدود الدراسة: -ج

يف  الدراسههة علههى اليفههاءة امل ةيههة للقههائم ياالتصههال اقتصههرت : احلههدود املوضههوعية -

 الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة.

اسههي الرههاني للعههام اجلههامعي    الفصههل الدر يف الدراسههة   إجههراء مت احلههدود الزمانيههة:  -

 .هه1443حتى الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي هه 1442

اململيهة العرييهة   الصهاف اإلليوونيهة ي  مت إجهراء الدراسهة علهى     احلدود امليانيهة:  -

املةاقهههة  –املةاقهههة الشهههمالية  –املةاقهههة الغرييهههة  –السهههعودية يف: )املةاقهههة الشهههرقية 

 .املةاقة الوساى( –اجلةويية

العههاملني يف الصههاف اإلليوونيههة    أجريههل هههذه الدراسههة علههى    ود البشههرية:احلههد -

  مس مةانق ةقط.

 بيانات :المجع  واتأد -د

 وأههداة ال سهة  راسة يف استبانة قام الباحث يلعدادها يف ضوء مشهيلة الد رامترلل أداة الد

 املباوثني.ومت تابيق االستبيان يتوزيع االستمارات على 

 

 ة اإلحصائية:أساليب املعاجل -هه

احلاسههب  يعهد االنت ههاء مه  مجههع ييانهات الدراسههة امليدانيهةل مت ترميههز البيانهات وإدخاهلهها إىل     

اآللههيل ثههم معاجلت هها وحتليلهه ا واسههتخراج الةتههائج اإلحصههائية ياسههتخدام يرنههامج "احلزمههة        

   SPSS  " Statistical Package for the Social Science االجتماعية "اإلحصائية للعلوم 

 املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية يف حتليل ييانات الدراسة: ومت اللجوء إىل

   .لوصف خصائص عيةة الدراسة ل( التيرارات البسياة والةسب املتوية1)

  .( املتوساات احلسايية2)

 حيهث إنهه يفيهد يف    ؛ملهتغريات الدراسهة   يإلجهراء التاليهل الوصهف    ل( اال راةات املعياريهة 3) 

 ترتيهب العبهارات يف   عدم تشتل استجايات املباوثنيل كما يساعد يفأو  معرةة مدى تشتل

ل ةهلن العبهارة   ياملتوسهط احلسهاي   العبهارات يف  يحالة تسهاو  حيث إنه يف ي؛احلساي املتوسط 

 أقل تأخذ الوتيب األول. ي راة ا املعيارا اليت
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

لدراسههة شههدة واجتههاه العالقههة االرتبانيههة يههني مههتغريي  مهه         ل( معامههل ارتبههاط يريسههون  4)

   .متغريات الدراسة

 :One Analysis of Variance( حتليل التباي  ذي البعد الواحد 5) 

لدراسهههة الداللهههة اإلحصهههائية للفهههروق يهههني املتوسهههاات    ANOVAا ياسهههم املعهههروف اختصهههاًر

 Intervalالةسهبة )  ات الفتهة أو حهد مهتغري  أاحلسايية ألكرر م   مهوعتني مه  املباهوثني يف    

Or Ratio.) 

 :Post Hoc Testsالبعدية  ت( االختبارا6)

ملعرةهة مصهدر    L.S.Dواملعروف يه  Least Significance Differenceقل ةرق معةوي أياريقة 

 وجود ةرق يية ا. ىالتباي  يني اجملموعات اليت يؤكد حتليل تباي  عل

 صدق الفقرات.  لقيا  ل( معامل ارتباط سبريمان7)

 .لقيا  ثبات أداة الدراسة ل( معامل ألفا كرونبا 8) 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة.  -و

  :صدق االتساق اخلارجي

الصههههورة اخلارجيههههة لههههه مهههه  حيههههث نههههوع املفههههرداتل       ل أوالةرههههام العههههام لالختبههههار  هههههو  

صهههياغت ا ومهههدى وضهههوح ههههذه املفهههردات. كهههذلك يتةهههاول تعليمهههات االسهههتبيان         وكيفيهههة

كمههها يشهههري ههههذا الةهههوع مههه  الصهههدق  لمهههدى دقت ههها ودرجهههة مههها تتمتهههع يهههه مههه  موضهههوعيةو

ويف الدراسههههة احلاليههههة مت    .ضههههع مهههه  أجلههههه   للغههههرض الههههذي وُ   بإىل أن االسههههتبيان مةاسهههه 

االسهههههتفادة مههههه  الدراسهههههات السهههههايقة املماثلهههههة الهههههيت تةاولهههههل موضهههههوع ههههههذه الدراسهههههةل  

السهههتبانة علهههى قيههها  مهههتغريات   ا االسهههتبيان( وقهههدرة وللتأكهههد مههه  صهههدق أداة الدراسهههة )  

مههه  األسهههاتذة املختصهههني   1عهههدد مههه  احمليمهههني   الدراسهههةل قهههام الباحهههث يعرضههه ا علهههى  

يف اإلعهههههالمل وقهههههد اسهههههتفاد الباحهههههث مههههه  آراء احمليمهههههني لتعهههههديل صهههههياغة األسهههههتلة     

 للوصول إىل أةضل ترتيب.
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 صدق االتساق الداخلي:

 يت االسههتبيان مههع احملههور الههذيقصههد ياالتسههاق الههداخلى مههدى اتسههاق كههل ةقههرة مهه  ةقههرا 

مه  خهالل حسهات     يويتم التاقق مه  وجهود صهدق االتسهاق الهداخل      لليه هذه الفقرةإ يتةتم

والدرجهة اليليهة   مه  ةقهرات احملهاورل    معامالت االرتبهاط لسهبريمان يهني درجهة كهل ةقهرة       

إليهل وذلهك ي هدف التاقهق مه  مهدى صهدق االسهتبيان كيهلل علًمها           يتةتم يللماور الذ

 متغريات الباث. يحماور رئيسية تغا 5 ةقرةل موزعة على 51هو  االستبيان العاميأن 

 تي:ألداة الدراسة وةق اآل يتساق الداخللةتائج التاقق م  صدق اال اعرًض يوةيما يل

 

 الداخلي:نتائج االتساق 

 (١)جدول 

  حملورلةفس امع الدرجة اليلية  املعايري امل ةيةلفقرات حمور معامل االرتباط 

 املعايري امل ةية رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 **0.708 اجملتمع. وحدة يف ما يس م يةشر يعتين أن الصافي واجب م  1

 0.000 **0.544 الةقد. على موضوعية ياحملاةرة االهتمام الصافي على 2

3 
 شرلة الرةية اجل ات إذن احلصول على على احلرص الصافي واجب م 

 وقائع احملاكمات.
0.656** 0.000 

4 
 وقائع لةشر الرةية اجل ات على إذن احلصول على احلرص الصافي على

 التاقيقات.
0.740** 0.000 

 0.000 **0.729 واإلعالم. وزارة الرقاةة م  مبواةقة واإلعانات اهلبات أقبل 5

 0.000 **0.543 أحرره للصايفة. نص كل جتاه مسؤولييت أستشعر 6

7 
 إىل املؤدَّاة اخلدمة جودة إىل حتسني زمالئي ويني ييين التةاةس م  أهدف

 اجلم ور.
0.609** 0.000 

 0.000 **0.549 األخرى. يالصاف وزمالئي العاملني جتمعين جيدة يعالقات أمتتع 8

 (.α=0.05) داللة ىعةد مستو ااالرتباط دال إحصائيًّ *
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 باط يني كل ةقرة م  ةقرات حمور املعايري امل ةيهة يتضت م  ييانات اجلدول معامل االرت -

دالههة عةههد  ل والههذي يوضههت أن معههامالت االرتبههاط املبيةههةاحملههور لههةفس والدرجههة اليليههة

 ملا وضع لقياسه. اويذلك يعترب احملور صادًق (لα=0.05معةوية ) ىمستو

 (٢)جدول 

 حملور لةفس الية املعايري األخالقية مع الدرجة اليلفقرات حمور معامل االرتباط 

 املعايري األخالقية رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 
 هوييت إخفاء عرب املصادر م  األخبار يعت على أحصل

 العادي. املوان  دور وجتسيد الصافية
0.537** 0.000 

 0.000 **0.490 وصفات م. اجلرائم أخبار يف الواردة األحداث أةاء أنشر 2

 0.000 **0.411 للةشر. ليسل يأن ا املصدر خيربني اليت األخبار نشر  ع أمتةع 3

 0.000 **0.602 ذلك. يف أيدى رغبته إذا إليه املعلومات نسبة أو  املصدر اسم نشر ع  أمتةع 4

 0.000 **0.423 اخلرب. موضوعية على سلًبا يؤثر املصدر السم نشري عدم 5

 0.000 **0.489 مين ذلك. ن ل ب إذا املصدر ي ا ُيدلي اليت املعلومات صياغة أ عيد 6

7 
 يف يه ما أ دىل نشر املصدر مين نلب إذا عليه املتفق الةشر مبوعد ألتزم

 ما. موعد
0.483** 0.000 

 0.000 **0.723 املصدر. استشارة دون خرب أو كمقال الصافي احلديث أحرر 8

 0.000 **0.622 اليت ميلي ا. معلوماتلل نلًبا املصدر إىل مادِّي مقايل لدةع أ ضا  ر 9

 0.000 **0.582 أ جيزها./ أحررها اليت املواد يف الدقة أحترى 10

 0.000 **0.573 أ جيزها./ أحررها اليت املواد يف واملوضوعية احلياد أحترى 11

 0.000 **0.443 شاملة ميتملة. موادَّ أ جيزها/ أحررها  اليت املواد كون على أحرص 12

13 
 الصافية املمارسة للصايفة التاريرية السياسة عليَّ تفرض

 أرغب. الذي الوجه غري على
0.405** 0.000 

 0.000 **0.415 ُتارره. ةيما الدقة ُتراعي اإلليوونية الصااةة 14

 0.000 **0.492 الارح. يف املوضوعية على حترص اإلليوونية الصااةة 15

 0.000 **0.503 املصداقية.ي ملتزمة اإلليوونية الصااةة 16

 0.000 **0.591 تةشر الشائعات. اإلليوونية الصااةة 17

 (.α=0.05) داللة ىعةد مستو ااالرتباط دال إحصائيًّ *
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يتضت م  ييانات اجلدول معامل االرتباط يني كل ةقرة م  ةقرات حمور املعايري  -

امالت االرتباط ل والذي يوضت أن معاحملور لةفس األخالقية والدرجة اليلية

ملا وضع  اويذلك يعترب احملور صادًق (لα=0.05)معةوية  ىدالة عةد مستو املبيةة

 لقياسه.

 (٣)جدول 

 حملور لةفس االيفاية امل ةية الداخلية مع الدرجة اليلية لفقرات حمور معامل االرتباط 

 اليفاية امل ةية الداخلية رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 **0.731 الصافي. أداء عمليى لععالية  مقدرة أؤم  يأن لديَّ 1

 0.000 **0.750 .أداء عملييأعتقد يأنين أستمتع  2

 0.000 **0.820 .عملي يف أداء وةلص ومتفان  أعتقد يأنين م تم 3

 0.000 **0.755 .التقةية يشيل خيدم عملي متيةين م  التعامل مع أعتقد يأن قدراتي 4

 0.000 **0.750 .امل ةة الصافية الصافي يراعي أخالقيات عتقد أن عمليأ 5

6 
 الصافي ليي يواكب تغيري أسلوت عملي أعتقد يأنين قادر على

 .أكتب عةه احتياجات املوضوع الذي
0.784** 0.000 

 0.000 **0.748 .امل ةية الصافية يراعي األسس أعتقد أن عملي 7

 0.000 **0.684 .وسيلة إعالمية أخرى م  العمل يف أيمتيةين  أعتقد يأن قدراتي 8

 0.000 **0.769 .عملي أعتقد يأنين مبدع يف 9

 (.α=0.05) داللة ىعةد مستو ااالرتباط دال إحصائيًّ *

 

يتضت م  ييانات اجلدول معامل االرتباط يني كل ةقرة م  ةقرات حمور  -

ل والذي يوضت أن وراحمل لةفس اليفاية امل ةية الداخلية والدرجة اليلية

ويذلك يعترب  (لα=0.05)معةوية  ىدالة عةد مستو معامالت االرتباط املبيةة

 ملا وضع لقياسه. ااحملور صادًق
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 (٤)جدول 

لةفس اليفاية امل ةية اخلارجية مع الدرجة اليلية لفقرات حمور معامل االرتباط 

 حملور ا

 اليفاية امل ةية اخلارجية رقم الفقرة
معامل 

 تباطاالر

مستوى 

 الداللة

 0.000 **0.703 .الصافية قريبة م  اهتمامات القراء عتقد يأني قادر على جعل املادةأ 1

 0.000 **0.836 .األحداث اليت ت م القارئ ي أغاينأعتقد يأ 2

 0.000 **0.820 .أعتقد يأن القارئ يتفاعل مع عملي 3

 0.000 **0.870 . مةالقراء ملمني ياألحداث امل أعتقد يأن عملي جيعل 4

 0.000 **0.855 وأةيارهم. أشجع القراء على التعبري ع  مشاعرهم أعلم كيف 5

 0.000 **0.785 .تةمية ثقاةة القارئ أعتقد يأن عملي يساهم يف 6

 0.000 **0.838 .ري إجيايي لدى القراءيتغ أؤم  يأن عملي يرمر ع  7

 0.000 **0.824 .يم مأخالق القراء وق أؤم  يأن عملي يؤثر يف 8

 0.000 **0.815 .االجتماعية ا يف حل كرري م  املشاكلم مًّ اأعلم يأن عملي يؤدي دوًر 9

 (.α=0.05) داللة ىعةد مستو ااالرتباط دال إحصائيًّ *

 

يتضت م  ييانات اجلدول معامل االرتباط يني كل ةقرة م  ةقرات حمور  -

ل والذي يوضت أن احملور لةفس يةوالدرجة اليل اليفاية امل ةية اخلارجية

ويذلك يعترب  (لα=0.05)معةوية  ىدالة عةد مستو معامالت االرتباط املبيةة

 ملا وضع لقياسه. ااحملور صادًق
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اليفاية املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية مع لفقرات حمور معامل االرتباط  (٥)جدول 

 حملور لةفس االدرجة اليلية 

 ة املتعلقة يبيتة الصااةة السعوديةاليفاي رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 **0.440 أعلم أن عملي يتعرض للرقاية م  الصايفة اليت أعمل ي ا. 1

 0.000 **0.623 عملي ال يتعارض مع سياسة الصايفة اليت أعمل ي ا. 2

 0.000 **0.654 يف عملي قادر على جتاوز تأثري الرقاية.  3

 0.000 **0.701 قادر على أداء عملي ياستقاللية. 4

 0.000 **0.585 ملم يالسياسة اإلعالمية السعودية. 5

 0.000 **0.712 ال جيب حدوث مشاكل يف العمل مع الصايفة  أو اجل ات احليومية. 6

 0.000 **0.753 ييتة اإلعالم السعودي تساعد على اإليداع. 7

 0.000 **0.747   التميز يف العمل. أعتقد أن الرقاية ال حتد م 8

 (.α=0.05) داللة ىعةد مستو ااالرتباط دال إحصائيًّ *

يتضت م  ييانات اجلدول معامل االرتباط يني كل ةقرة م  ةقرات حمور  -

ل والذي احملور لةفس اليفاية املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية والدرجة اليلية

ويذلك  (لα=0.05)معةوية  ىدالة عةد مستو يوضت أن معامالت االرتباط املبيةة

 ملا وضع لقياسه. ايعترب احملور صادًق

 

 ثبات أداة الدراسة:

مت إعادة لو هذا االستبيان نفس الةتيجة  ييقصد يربات أداة الدراسة )االستبيان( أن يعا

يعبارة أخرى أن ثبات االستبيان  أوتوزيعه أكرر م  مرةل وحتل نفس الرروف والشروطل 

مت إعادة توزيع ا على أةراد لو يف الةتائج وعدم تغريها يشيل كبري ةيما  االستقرارين يع

ولقيا  مدى ثبات أداة الدراسة )االستبيان(  .العيةة عدة مرات خالل ةوات زمةية معيةة

استخدم الباحث نريقة معامل )ألفا كرونبا (ل للتأكد م  ثبات أداة الدراسة على عيةة 
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

العاملني يالصاف اإلليوونيةل وقد مت استبعاد م   صافيًّا( 20م  ) استاالعية ميونة

( يوضت معامالت 5واجلدول رقم ) .تلك العيةة االستاالعية م  العيةة اليلية عةد التابيق

 ثبات أداة الدراسة.

 (٦جدول )

 معامل ألفا كرونبا  لقيا  ثبات أداة الدراسة

 الوتيب الربات عدد الفقرات احملور

 5 0.781 8 .ايري امل ةيةاملع

 4 0.809 17    .املعايري األخالقية

 2 0.932 9           .الداخلية اليفاية امل ةية

 1 0.946 9    .اليفاية امل ةية اخلارجية

 3 0.873 8    .اليفاية املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية

 0.920 51 الربات والصدق العام لالستبيان
 

حيهث يله     ؛ت اجلدول أن معامل الربات العام حملاور الدراسهة مرتفهع  يتضت م  ييانا -

ةيما تهراوح ثبهات احملهاور     لةقرة 51( إلمجاىل ةقرات االستبيان وعددها 0.920)

( كاهد أعلههىل وههذا يهدل علههى أن    0.946( كاهد أدنههىل ويهني )  0.781مها يهني )  

 االستبيان يتمتع يدرجه عالية م  الربات ميي  االعتماد علي ا. 

 

 نتائج الدراسة 

مبسهتوى  و(ل %95مت اختبهار الفرضهيات مبسهتوى ثقهة )     الختبار ةرضهيات الدراسهة    

 ا يلي:مل اوةًق ارةت الفرضيات مت احتساي  وأ(ل وعليه ةلن قاعدة االختيار لقبول %5داللة )

    .نقبل الفرضية الصفرية إذا كانل القيمة احملسوية أقل م  القيمة اجلدولية -1

 ية الصفرية إذا كانل القيمة احملسوية أكرب م  القيمة اجلدولية.نرةت الفرض -2
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 :األولالفرض اختبار 

التزام القائم ياالتصال يف الصااةة اإلليوونية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني

 -اخلارجية –الداخلية) كفاءت م امل ةية ويني لخالقية(واأل ياملعايري الصافية )امل ةية

 .تة الصااةة السعودية(املتعلقة يبي

: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني التزام القائم ياالتصال يف H0الفرضية الصفرية 

ويني كفاءت م امل ةية  ل(واألخالقيةالصااةة اإلليوونية ياملعايري الصافية )امل ةية 

 املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية(. -اخلارجية –)الداخلية

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني التزام القائم ياالتصال يف H1الفرضية البديلة 

ويني كفاءت م امل ةية  ل(واألخالقيةالصااةة اإلليوونية ياملعايري الصافية )امل ةية 

 املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية(. -اخلارجية –)الداخلية

 (٧جدول )

ليوونية ياملعايري الصافية التزام القائم ياالتصال يف الصااةة اإلالعالقة يني 

املتعلقة  -اخلارجية -ويني كفاءت م امل ةية )الداخلية ل(واألخالقية)امل ةية 

 يبيتة الصااةة السعودية(

 املعايري الصافية

 مستوى الداللة معامل ارتباط يريسون

 اليفاءة امل ةية 

0.623** 0.000 

لتههزام القههائم ياالتصههال يف الصههااةة  يههني ا يتضههت مهه  ييانههات اجلههدول وجههود عالقههة ارتبههاط  

 –ويههني كفههاءت م امل ةيههة )الداخليههة   لخالقيههة(اإلليوونيههة ياملعههايري الصههافية )امل ةيههة واأل  

 (ل ومعامهل ارتبهاط  0.95املتعلقة يبيتة الصااةة السهعودية(ل عةهد مسهتوى ثقهة )     -اخلارجية

 قوية. إجياييةعالقة وهذه العالقة (ل 0.623)

 :األولض الفرنتائج اختبار 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصهائية يهني   ل اليت تةص على أنه: H0نرةت الفرضية الصفرية 

 ل(واألخالقيهة التزام القهائم ياالتصهال يف الصهااةة اإلليوونيهة ياملعهايري الصهافية )امل ةيهة        

 املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية(. -اخلارجية –ويني كفاءت م امل ةية )الداخلية
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني التزام ل اليت تةص على أنه: H1الفرضية البديلة ونقبل 

ويههني  ل(واألخالقيههةالقههائم ياالتصههال يف الصههااةة اإلليوونيههة ياملعههايري الصههافية )امل ةيههة  

 املتعلقة يبيتة الصااةة السعودية(. -اخلارجية –كفاءت م امل ةية )الداخلية

 :الرانيالفرض اختبار 

جهههد عالقهههة ذات داللهههة إحصهههائية يهههني معهههدل انهههالع القهههائم ياالتصهههال يف الصهههااةة         تو

 .ويني كفاءت م امل ةية لاإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

: ال توجهههد عالقهههة ذات داللهههة إحصهههائية يهههني معهههدل انهههالع القهههائم   H0الفرضهههية الصهههفرية 

ويني كفهاءت م   لابوعات والةشر السعوديةياالتصال يف الصااةة اإلليوونية على نرام امل

 امل ةية.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصهال يف  H1الفرضية البديلة 

 ويني كفاءت م امل ةية. لالصااةة اإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

 (٨جدول )

ويني كفاءت م  لوعات والةشر السعوديةنالع على نرام املابالمعدل االعالقة يني 

 امل ةية

 معدل االنالع

 مستوى الداللة معامل ارتباط يريسون

 امل ةية اليفاءة

0.286** 0.004 

يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف      يتضههت مهه  ييانههات اجلههدول وجههود عالقههة ارتبههاط      

ني كفاءت م امل ةيةل عةهد  وي لالصااةة اإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

 إجيايية.عالقة وهذه العالقة (ل 0.286) (ل ومعامل ارتباط0.95مستوى ثقة )

 :الرانيالفرض نتائج اختبار 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصهائية يهني   ل اليت تةص على أنه: H0نرةت الفرضية الصفرية 

م املابوعههات والةشههر  معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة اإلليوونيههة علههى نرهها      

 ويني كفاءت م امل ةية. لالسعودية
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل ل اليت تةص على أنه: H1ونقبل الفرضية البديلة 

 لانالع القائم ياالتصال يف الصااةة اإلليوونيهة علهى نرهام املابوعهات والةشهر السهعودية      

 ويني كفاءت م امل ةية.

 :الرالثالفرض اختبار 

توجهههد عالقهههة ذات داللهههة إحصهههائية يهههني معهههدل انهههالع القهههائم ياالتصهههال يف الصهههااةة         

 .ويني كفاءت م امل ةية لاإلليوونية على أنرمة املؤسسات الصافية السعودية

: ال توجهههد عالقهههة ذات داللهههة إحصهههائية يهههني معهههدل انهههالع القهههائم   H0الفرضهههية الصهههفرية 

ويهههني  لمهههة املؤسسهههات الصهههافية السهههعوديةياالتصهههال يف الصهههااةة اإلليوونيهههة علهههى أنر

 كفاءت م امل ةية.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصهال يف  H1الفرضية البديلة 

 ويني كفاءت م امل ةية. لالصااةة اإلليوونية على أنرمة املؤسسات الصافية السعودية

 

 (٩جدول )

مة املؤسسات الصافية السعودية ويني نالع على أنرالمعدل االعالقة يني 

 كفاءت م امل ةية

 معدل االنالع

 مستوى الداللة معامل ارتباط يريسون

 امل ةية اليفاءة

0.315** 0.001 

يني معدل انالع القائم ياالتصال يف  يتضت م  ييانات اجلدول وجود عالقة ارتباط

ودية ويني كفاءت م امل ةيةل الصااةة اإلليوونية على أنرمة املؤسسات الصافية السع

 .ومتوساة إجياييةعالقة وهذه العالقة (ل 0.315) (ل ومعامل ارتباط0.95عةد مستوى ثقة )

 :الثالفرض الرنتائج اختبار 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني ل اليت تةص على أنه: H0نرةت الفرضية الصفرية 

يوونية على أنرمة املؤسسات الصافية معدل انالع القائم ياالتصال يف الصااةة اإلل

 السعودية ويني كفاءت م امل ةية.
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل ل اليت تةص على أنه: H1ونقبل الفرضية البديلة 

انالع القائم ياالتصال يف الصااةة اإلليوونية على أنرمة املؤسسات الصافية 

 ويني كفاءت م امل ةية. لالسعودية

 :الرايعالفرض ار اختب

توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصال يف الصااةة 

 .ويني كفاءت م امل ةية يلالسعود ر اإلليوونىشالئاة الة اإلليوونية على

: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم H0الفرضية الصفرية 

ويني  السعوديل اإلليوونييوونية على الئاة الةشر ياالتصال يف الصااةة اإلل

 كفاءت م امل ةية.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصال يف H1الفرضية البديلة 

 ويني كفاءت م امل ةية. لالصااةة اإلليوونية على الئاة الةشر اإلليووني السعودي

 

 (١٠جدول )

ويني  لنالع على الئاة الةشر اإلليووني السعوديالمعدل االعالقة يني 

 كفاءت م امل ةية

 معدل االنالع

 مستوى الداللة معامل ارتباط يريسون

 امل ةية اليفاءة

0.330** 0.001 

يني معدل انالع القائم ياالتصال يف  يتضت م  ييانات اجلدول وجود عالقة ارتباط

ويني كفاءت م امل ةيةل  لإلليووني السعوديالصااةة اإلليوونية على الئاة الةشر ا

 .ومتوساة إجياييةعالقة وهذه العالقة (ل 0.330) (ل ومعامل ارتباط0.95عةد مستوى ثقة )

 :الرايعالفرض نتائج اختبار 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني ل اليت تةص على أنه: H0نرةت الفرضية الصفرية 

 الصااةة اإلليوونية على الئاة الةشر اإلليووني معدل انالع القائم ياالتصال يف

 ويني كفاءت م امل ةية. لالسعودي
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل ل اليت تةص على أنه: H1ونقبل الفرضية البديلة 

 لانالع القائم ياالتصال يف الصااةة اإلليوونية على الئاة الةشر اإلليووني السعودي

 امل ةية.ويني كفاءت م 

 :اخلامسالفرض اختبار 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصال يف الصااةة 

ويني التزام م ياملعايري الصافية  لاإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

 .خالقية(واأل )امل ةية

ني معدل انالع القائم : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يH0الفرضية الصفرية 

ويني التزام م  لياالتصال يف الصااةة اإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

 (.واألخالقيةياملعايري الصافية )امل ةية 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني معدل انالع القائم ياالتصال يف H1الفرضية البديلة 

ويني التزام م ياملعايري  لملابوعات والةشر السعوديةالصااةة اإلليوونية على نرام ا

 (.واألخالقيةالصافية )امل ةية 

 (١١جدول )

نالع على نرام املابوعات والةشر السعودية ويني التزام م المعدل االعالقة يني 

 (واألخالقية امل ةيةياملعايري الصافية )

معدل االنالع

 مستوى الداللة معامل ارتباط يريسون

 واألخالقية(امل ةية ري الصافية )املعاي

0.202* 0.044 

يني معدل انالع القائم ياالتصال يف  يتضت م  ييانات اجلدول وجود عالقة ارتباط

ويني التزام م ياملعايري  لالصااةة اإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

وهذه (ل 0.202) ومعامل ارتباط(ل 0.95خالقية(ل عةد مستوى ثقة )واأل الصافية )امل ةية 

 إجيايية.عالقة العالقة 
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 )دراسة ميدانية(اليفاءة امل ةية للقائم ياالتصال يف الصاف اإلليوونية السعودية املرخصة 

 أهم نتائج الدراسة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية يني التزام القائم ياالتصال يف الصهااةة اإلليوونيهة    -1

 –ويهههههني كفههههاءت م امل ةيهههههة )الداخليهههههة  ل(واألخالقيهههههةياملعههههايري الصهههههافية )امل ةيههههة   

 السعودية(.املتعلقة يبيتة الصااةة  -اخلارجية

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة          -2

 ويني كفاءت م امل ةية. لاإلليوونية على نرام املابوعات والةشر السعودية

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة          -3

 ويني كفاءت م امل ةية. لصافية السعوديةاإلليوونية على أنرمة املؤسسات ال

توجههد عالقههة ذات داللههة إحصههائية يههني معههدل انههالع القههائم ياالتصههال يف الصههااةة          -4

 ويني كفاءت م امل ةية. لاإلليوونية على الئاة الةشر اإلليووني السعودي

 
التوصيات: 

اةة تعزيههز اجل ههد العلمههي واألكههادميي مهه  خههالل إجههراء دراسههات متعمقههة عهه  الصهها     -1

اإلليوونيههة يف اململيههة العرييههة السههعوديةل وتوثيههق مراحههل تاورهههال والتاههرق إىل      

تقويم أداء عمل ال وذلك م  خالل أقسام اإلعالم يف اجلامعات السعودية.

صياغة ميراق شرف تلتزم يه الصاف اإلليوونيهة كاةهة لتاقيهق أههداة ا يف خدمهة       -2

إرسهاء مفهاهيم إداريهة وحتريريهة خاصهة      اجملتمعل وتعزيهز مف هوم امللييهة الفيريهةل و    

يالصااةة اإلليوونية م  حيهث معهايري اختيهار احملتهوى وتاايقهه مهع نرهرييت حهار          

البواية واملسؤولية االجتماعية.

إنشاء مركز لتدريب العاملني يف الصاف اإلليوونيةل وتقديم التوعية الالزمة جتهاه   -3

سسههات الصههافية لتأهيلهه م ورةههع كفههاءت م املعههايري امل ةيههة واألخالقيههة للصههااةة واملؤ

 واالرتقاء مبضمون الصااةة اإلليوونية.
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

 2021، ديسمبر 28العدد 

 العوابرررمل املرررؤ رم ررررا بما لرررق املررررمم لاعجارررا  العابرررق  ا رابعرررا  ال رررعود ق ررررا الريرررا  " العنرررود  مرررد بنمرررود  رررن  رررا  ، العمرررران
 . 367 - 337، ص 2021دي مبر ، 28"  العدد د الق بسحيق

   دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  ارريط املوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د الرق عير  رررج: " رعراعبرد  عيرا  م ب، الع رير
 . 334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28"  العدد االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد

 العجارررررق  رررررين د ابرررررا املوارررررح ال صررررريرم"" حنررررران عرررررارح وبرفرررررد بررررردحد عيررررر ، كمرررررام الرررررد نVignette التاف يو يرررررق  " ررررررا اتعج رررررا
 . 274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28"  العدد وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق تنايايق(.

   األنشررررالق االتصرررراليق لاعجاررررا  العابررررق ويع يرررر  لررررمعق املؤل ررررا  ا ح وبيررررق ال وي يررررق رررررا  ررررمل اتعررررجم " بنمررررد بر رررر  ، الشرررمر
 . 222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28"  العدد ا رد د.

  دي ررمبر ، 28"  العرردد تخصررا االعاعررق والتاف يررون. -دو  التررد يا امليرردان  رررا يشررييمل الهويررق املهنيررق لالابررق االعررجم " عررج ، ب رر
 . 194 - 145، ص 2021

  دو  التعرر  ملوااررع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيررا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لرردا الشرربا: " عبررد   رن عبدانح ررن، الع را
 . 144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28د "  العدال عود 

   تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالروير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق " ب ام وعمرو عبدا حميد، امل او
 . 124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28"  العدد بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "

 ص 2021دي رمبر ، 28"  العردد لعرر: زاا  لربمل بواعهرق تنرد ا  العصرر الرا ر اتجاها  الصحفيين ا" ال يد  خيد، د ويش ،
11 - 62 . 

 2021، سبتمبر 27العدد 

 د الرق تنايايرق تدا م مابرق  -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب و لاهروم اال هاب  " لراج رجم، دانه"
 . 379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27"  العدد بن بنظو  الصحح األعنبيق" م۲۰۱۹الهرما  ات ها يق عي  شركق م اب و 

    العردد مخجايرا  الصرو م عير  شرب ا  التوا رمل االعتمراعا برن بنظرو  الشربا: ا رراب ا ال رعود "  اد ق بمس   لرعد، الب  "
 . 336 - 289، ص 2021لبتمبر ، 27

 ييمل خالرررررا: توعرررررو    سرررررا ا ح رررررو  اتن ررررران ررررررا املؤل رررررا  دو  بنصرررررا  التوا رررررمل االعتمررررراعا ررررررا يشررررر" حررررراتط بنمرررررد، م وايرررررد
 . 288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27"  العدد ا ح وايق

 اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعرجم الت ايد رق وشرب ا  التوا رمل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  " ال يد وفوايق مم عيا،  خيد
 - 199، ص 2021لرررربتمبر ، 27"  العررردد الرررق بيدا يررررق  رررالتالبي  عيررر  مابررررق كو و رررام نرررا  األابرررا  واتجاهررراأهط زاا  مدا:هررررا امل ررر    د  

250 . 
  ترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا  انرتمررع ال ررعود   نررو ببرراد  الورنيررق" عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد ، ا حمررد  "

 . 198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27العدد 
   العردد  و  بوااع التوا مل االعتمراعا وامل ا  رق االعتماعيرق لردا املتصرفنين ال رعود ينالعجاق  ين تصفح " ح نا ، بنصو  "

 . 146 - 95، ص 2021لبتمبر ، 27
  فاعايرق الرلرائمل اتليورو يرق لاعجارا  العابرق ررا  نرا  التوا رمل  رين العراباين  املؤل را   د الرق " بها بصالف  عمر، عبدالع ي

 . 94 - 69، ص 2021لبتمبر ، 27"  العدد تنايايق
  االتجاها  ا حد ثق را  نوث الفسائيا  وبخاربق اآلخر تنايرمل برن امل رتوا الثران  لابنروث " مبمل بنمد  بيمل عبدالعظيط،  د

 . 68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27"  العدد ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱املمشو م خجم الفورم بن عام 
 2021، يونيو 26العدد 

  العابررررق الراميرررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريررررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يرررررق  الد اوبالرررريق" ملررررما ، الصرررريا
 . 217 - 173، ص 2021 و يو ، 26"  العدد ال عود ق.

 دو  الصررررحافق رررررا ترتيررررا مولويررررا  النخبررررق البنريميرررق تجرررراط اسررررا ا التنميررررق امل ررررتدابق الالااررررق املتجررررددم  موععررررا."  يمررررا، البررراكر  "
 . 172 - 159، ص 2021 و يو ، 26العدد 

 107، ص 2021 و يررو ، 26"  العرردد دو  العجاررا  العابررق رررا زدا م مابررا  املؤل ررق ا رابعيررق ا ر ائريررق." عررذ ا  عررجوم، عيررواج - 
156 . 

 وعجاتررره  املتغيررررا  املرررؤ رم ررررا التوافررر  األكررراد    لررردا رابرررق اتعرررجم ررررا عابعرررق املارررك فيصرررمل" ح رررام حابرررد ز رررراهيط، عبررردا رايمل
 . 106 - 49، ص 2021 و يو ، 26"  العدد  يدا:هط األكاد   .
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 م ررر يعررر  األرفررام املنصررق اليوتيررو: "انررام عائاررق بشرريع" عيرر  التمشرر ق " اال  عبداتلرره شرروعا ومفنرران عبررد   يررر االررا، بنمررد
 . 48 - 11، ص 2021 و يو ، 26"  العدد االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .

 2021، مارس 25العدد 

 العرردد دو  الصرحح ال ررعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال رريبران   د الرق عير  ال رائط  االتصرام" بشرائر حابرد عبردال اد ، االرا  "
 . 335 - 295، ص 2021با س ، 25

 2021بررا س ، 25"  العرردد  ررو م املمايررق العر يررق ال ررعود ق لرردا الصررحفيين اليا ررا يين   "د الررق  وعيررق ""  هرر  وليررد، م رروالفرج ،
 . 294 - 275ص 

 العوابررررمل املررررؤ رم عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصررررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر  " حايمررررق  مررررد عيررررا  ررررن ببررررا  ، ال رررررا ا
 . 274 - 231، ص 2021با س ، 25"  العدد صحيفت  ع اظ واملد نق "

 ل رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررححتررري ير زخرررراج الصرررحح ا"   ررريط  نسررر  لرررالط ا حسررررب ،  اعثمررران-  "
 . 230 - 189، ص 2021با س ، 25"  العدد د الق تنايايق وبيدا يق"

 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الرررواا ا  لتن يررر    يرررق "  يرررا   رررن  ا رررر، الفريجرررا(
 . 186 - 153، ص 2021با س ، 25"  العدد لتخاليط ال عود ق(اتليورون  لواا م اتاتصاد وا

 تو يرررح ولرررائمل التوا رررمل االعتمررراعا ررررا زدا م االتصررراال  املؤل ررريق الراميرررق "د الرررق تنايايرررق برررن " ز جرررا بنمرررد م ولرررريع، خايرررمل
 . 152 - 113، ص 2021با س ، 25"  العدد امل توا الثان "

  يررق عرررن فيرررروس كو و ررا ويعابرررمل ا رهرررا  ا ح وبيررق ال رررعود ق بعهرررا بررن وعهرررق  ظرررر الشررراتعا  اتليورو " شررراكر  ررن عيرررا، الررذ اب
 . 112 - 63، ص 2021با س ، 25"  العدد املتند ين الرلميين

 اتجاهرررا  الد اوبالررريين ال رررعود ين  نرررو تالبيررر  الد اوبالررريق العابرررق ررررا لرررفا ا  املمايرررق ررررا ا  رررا ج." تركررر   رررن  رررا  ، العرررواد  "
 . 62 - 11ص  ،2021با س ، 25العدد 

 2020، نوفمبر 24العدد 

 اتجاهررررررا  النخبررررررق اتعجبيررررررق ال ررررررعود ق  نررررررو يشررررررريعا  اتعررررررجم ا رد ررررررد رررررررا زرررررررا   ظريررررررق امل ررررررؤوليق " ملررررررما   ولررررررح، عررررررجم
 . 371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد االعتماعيق د الق بيدا يق

  د الرررررق “ صرررررحح اتليورو يرررررق واالشرررررباعا  املتن  رررررق ب هرررررا دوافرررررع يعرررررر  ا رمهرررررو  ال رررررعود  لا" خولرررررق عبررررردالع ي ، الغابرررررد(
 . 322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد بيدا يق عي  عينق بن انرتمع ال عود   منال ق بيق امليربق(

   ها دو  العجاررا  العابررق رررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعررق املاررك لررعود وعجاتهررا ب ررمعت" مفنرران  مررد عررو   ، ال ررا
 . 276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد لدا رالبا  ا رابعق

 الررتخدابا  الالفررمل ال ررعود  لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا هرره واتشررباعا  املتن  ررق ب هررا  د الررق " بررروا فهررد ببررا  ، البر ررك
 . 230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 

 2020 ررروفمبر ، 24"  العرردد   افرررق ا حرروا  لرردا ال ررائط  االتصرررام رررا الصررحافق اليمنيررق )د الرررق بيدا يررق(" بنمررد عيررا، ل عررا   ا ،
 . 188 - 137ص 

   د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشب ا  التوا مل االعتماعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  " عدعان فاضمل، الشمر
، 2020 روفمبر ، 24"  العردد ترويور ل رفا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود قحالق للح را: الرلر    

 . 136 - 93ص 
 م ر شب ا  التوا مل اتعتماعا عي  األدا  والتنصيمل الد اس   لاالابق د الق بيدا يق عير  عينرق برن رابرق عابعرق "  صير،  وعيا

 . 92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد الشا اق
  ب رررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعررا  لررردو هط رررا توعيررق الشررربا:  مخررارر التالررر  وات هرررا: " مبررمل بنمرررد  بيررمل عبرردالعظيط،  ررد

 . 62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24"  العدد عبر الفسا  االليورون 
 2020، مايو 23العدد 

   2020برررا و ، 23"  العرردد رو يررق ل سرررا ا التعارريط العررالا.بعا ررررق الصررحافق ال ررعود ق الو ايررق واتليو"  يررط  مررد  رراا  ، الصررا ،
 . 431 - 377ص 

  العردد مرر بعا رق النخبق اتليورو يق املصريق عي  شبيت  فيس  و  وترويور لا سرا ا انرتمعيرق." فارمق ال هرا  مبير، النجا  "
 . 376 - 331، ص 2020با و ، 23

 د الررق بيدا يرررق. -ل رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ا" لررايمان،  ررن لبرردم  "
 . 328 - 291، ص 2020با و ، 23العدد 
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

 23"  العرردد تنايررمل كيفرر  عيرر   ررجث بجموعررا  بررن اتعج ررا . -اتعج ررا  التجا يررق و  افررق انرتمررع ال ررعود ق " عهررود، الشررهيمل ،
 . 290 - 261، ص 2020با و 

 د الررق تنايايررق لصررحيفق  -دو  الصررحح ا رابعيررق رررا نشررر الرروعا ال رريالا  املمايررق العر يررق ال ررعود ق" ز ررراهيطعمررر ،  ولررعدم
 . 260 - 225، ص 2020با و ، 23"  العدد  فا   رابعق املاك خالد.

   ال رعود ق العابرق االحورا  النفس   لدا بما س   العجاا  العابق د الرق تالبي يرق عير  املنظمرا  " عبدالرحمن  ن  اب ، املالير
 . 224 - 177، ص 2020با و ، 23"  العدد وا  ا ق.

 العردد د الرق كيفيرق -لريميائيق الصرو م الصرحفيق ودو هرا ررا اتشرها  األ رد ولو ا لتنظريط داعرش " محمد  ن بنمد، ا رمعيق  "
 . 176 - 131، ص 2020با و ، 23

  ر يرررق ررررا بواارررع التوا رررمل االعتمررراعا الاغرررق الع" عبرررداملاك  دبررران وبنمرررد بنمرررود املشرررا  ، الرررد ان-  
 
"  العررردد الفي ررربو  م موععرررا

 . 130 - 103، ص 2020با و ، 23
 ال ررررريط الورنيررررق الترررر  يعي رررررها املررررواد املصررررو م املمشرررررو م عيرررر  ا ح ررررا ا  الرلرررررميق " محمررررد فررررا و  وشرررررير ن عيررررا بوسرررر  ،  ضرررروان

 . 102 - 69، ص 2020با و ، 23"  العدد ندملامنظما  ا ح وبيق  تالبي  ان تجرام  دولق اتبا ا  العر يق املت
  د الررق بيدا يررق عيرر   -دو  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا تنميررق الرروعا   سررا ا التنميررق امل ررتدابق " ملررابق  ررن  رراا  ايررن، املرردن

 . 68 - 11، ص 2020با و ، 23"  العدد عينق بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع ي 
 2019، نوفمبر22العدد 

  اتجاهررا  املر رر    نررو ا  رردبا  الصررحيق  العيررادا  ا  ا عيررق  م  شررف  ال رروا  امل ررلحق " بشررير  ررن لررعيد ح ررن، ال نالرران
 . 497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22"  العدد را بد نق خميس بشيط د الق بيدا يق

 توعيررررق امل ررررتهاك عررررن ال رررراع امل ارررردم دو  األنشررررالق اتتصرررراليق لررررواا م التجررررا م وااللرررر ثما  ال ررررعود ق رررررا" وائررررمل  ررررن اهيررررر، زكرررررام  "
 . 458 - 417، ص 2019 وفمبر، 22العدد 

 د الررق بسررحيق-اتجاهررا  الالالبررا  ال ررعود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل سررا ا املرررمم ال ررعود ق "  ررو م  مررد بالارر ، املالررررا  "
 . 416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22العدد 

 معيررا   عا ررق األ تررام رررا املمايررق لررردا ا رمهررو  رررا بد نررق الريررا  د الررق بسرررحيقالصررو م الذهنيرررق  ر" منررس  ررن بنمررد، ال بيررع  "
 . 362 - 319، ص 2019 وفمبر، 22العدد 

 تنرررراوم الصررررحح ال ررررعود ق لعمايررررا  "عا ررررفق ا حرررر م" د الررررق تنايايررررق لعينررررق بررررن الصررررحح الو ايررررق" لرررريح لررررالط، ال رررروياط  "
 . 318 - 277، ص 2019 وفمبر، 22العدد 

   الوراتيجيا  التعابمل برع ولرائمل االعرجم لردا املتنرد ين اتعجبيرين ررا الرواا ا  ال رعود ق د الرق بسرحيق عير  " اعدب، ا رريو
 . 276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22"  العدد عينق بن املتند ين اتعجبيين

    ين لولرررائمل التوا رررمل الررتخدابا  الالابرررق ال رررعود " ايررراد  رررن بنمرررد  ررن  رررا   ولرررعيد  رررن  ررا    رررن اشرررا  الغابرررد ، ا حررد
 - 201، ص 2019 رروفمبر، 22"  العرردد االعتمرراعا )د الررق بسررحيق عيرر  عينررق بررن رابررق ا رابعررا  ا ح وبيررق رررا بد نررق الريررا (

250 . 
   املسرررابين املتعا رررق   سرررا ا تميرررين املررررمم ررررا بواارررع الفيرررد و ال شرررا ك   رررالتالبي  عيررر  ايرررادم املررررمم ال رررعود ق " حنررران محمرررد،  شررر

 . 200 - 161، ص 2019 وفمبر، 22العدد "  لا يا م
    ص 2019 ررروفمبر، 22"  العررردد النظرررام األخجورررا والنظرررام اتعجبررر   اررررا م ررررا االتجاهرررا  املعرفيرررق املعا ررررم" عبررردالرحمن، عررر ،

133 - 160 . 
 و ررفيق ب ا  ررق عيرر   بعررا ير تنظرريط الفعاليررا  رررا زدا ا  العجاررا  العابررق  ا رابعررا  ال ررعود ق د الررق" ز ررراهيط محمررد، ال ررعيد

 . 132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22"  العدد عينق بن بما س   العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص
  دو  اتعجم ال عود  را الصد  لاتند ا  املعا ررم لسلررم ال رعود ق  د الرق بيدا يرق ررا بد نرق " عمر  ن بنمد عمر، ح ان

 . 74 - 11ص  ،2019 وفمبر، 22"  العدد عدم
 2019، مايو21العدد 

  ال  رررروي  اتليورونرررر  لابنررررو  ال ررررعود ق عبررررر ات ور ررررد ودو ط رررررا خدبررررق العمررررج  " بنيرررررم عبررررد   ررررن حمررررود  م لررررعد، ال نالرررران
 . 411 - 351، ص 2019با و، 21"  العدد )د الق بيدا يق(

 وااررم واتشرباعا  املتن  رق )د الرق بسرحيق ب ا  رق  الرتخدام ررج: ا رابعرا  ال رعود ق ل نراي  انررد" فارمق ملرابق، بشعمل
 . 350 - 305، ص 2019با و، 21"  العدد عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق اتبام بنمد  ن لعود اتلجبيق

   ق د الرررق مررررر املعا ررررق اتخبا يرررق ملوضرروعا  ا رريمرررق ررررا الصرررحح ال رررعود ق الو ايرررق واتليورو يررر"  ررررا م  مرررد محمرررد،  م بوسرر
 . 306 - 261، ص 2019با و، 21"  العدد تنايايق ب ا  ق  ين صحيفت  ع اظ الو ايق ولب  اتليورو يق
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 مخجايرررا  الصرررو م ررررا ولرررائمل التوا رررمل االعتمررراعا د الرررق حالرررق عيررر  ررررج: كايرررق االتصرررام  جابعرررق الشرررا اق"  ررردا، عبررردال ارا  "
 . 260 - 229، ص 2019با و، 21العدد 

 الشررررب ا  االعتماعيررررق كمنصررررا  افوراضرررريق لعررررر  الررررذا  رررررا ا حيررررام د الررررق عيرررر  عينررررق بررررن الشرررربا: " يمررررق اجعررررقكر ، عبرررردال ارا
 . 226 - 185، ص 2019با و، 21"  العدد "Facebookا ر ائر  امل تخدم "لر

   ن املؤل را  التخدابا  ولائمل التوا رمل االعتمراعا ررا املؤل را  ا  ير رق د الرق و رفيق عير  عينرق بر"  الر  ن عيا، الشهر
 . 184 - 143، ص 2019با و، 21"  العدد ا  ير ق

 21"  العررررررردد ولرررررررائمل االتصرررررررام  برررررررن ا حتميرررررررق التينولوعيرررررررق زلررررررر  ات رررررررد وتينولوعيا زلررررررر  حررررررروا  انرتمعرررررررا " بنيررررررررم،  رررررررن  صررررررريا ،
 . 142 - 125، ص 2019با و

 مل  ررو م انرتمررع ال ررعود  لرردا البعثررا  الرردو  االتصررالا لاد اوبالرريق العابررق رررا يشرريي" لررعد  ررن لررعود  ررن بنمررد،  م لررعود
 . 124 - 91، ص 2019با و، 21"  العدد الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق ال عود ق "د الق بيدا يق"

  التعريرررررح ال رررررا ون  لاصرررررحف  انحورررررر  )د الرررررق اا و يرررررق ب ا  رررررق ررررررا بنرررررددا  االحورافيرررررق ررررررا ال شرررررريع التونسررررر   " النا رررررر، الينررررر
 . 90 - 55، ص 2019با و، 21د "  العدا رد د

   العردد فاعايرق زدا م عجارا  العمرج  عبرر ولرائمل التوا رمل االعتمراعا د الرق حالرق عير  شرركق تويوترا" بيرهان بن رن، رنالاو  "
 . 54 - 11، ص 2019با و، 21

 2018، نوفمبر20العدد 

   يا را  )اال فوعرافيرك( ررا الصرحح ال ررعود ق االتجاهرا  ا حد ثرق تخرراج صرحافق الب"  ررين  مرد بنمرد  رن عيرا محمرد،  اااسر
 . 503 - 457، ص 2018 وفمبر، 20"  العدد ع اظ-د الق تالبي يق عي  صحيفق بيق

    20"  العرررردد العوابررررمل اتتصرررراليق املررررؤ رم رررررا ال رررراو  الشرررررات  لاالالبررررق ا رابعيررررق د الررررق بسررررحيق"  ا رررريس  مررررد فررررراج، ا حررررا ،
 . 456 - 417، ص 2018 وفمبر

  20"  العردد بصاد  الصحح ال ودا يق وم رها را   اهق العمرمل الصرحف  د الرق تنايايرق بيدا يرق" الد ن ح ن ليح، العو ،
 . 414 - 361، ص 2018 وفمبر

  ب ررراال  الررررا  ألحرررداث عا رررفق ا حررر م ررررا الصرررحافق اليوبيرررق ال رررعود ق  "د الرررق " عبررردالرحمن  رررن بنمرررد  رررن  رررا  ، ال نالررران
 . 360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20"  العدد ر اتعجب "تنايايق را زرا   ظريق التيري

  306 - 281، ص 2018 وفمبر، 20"  العدد 03-77ح ابق املشهد ال م ا البصر   املغر: عي  ضو  ال ا ون " لعيد، ش ا . 
 ميرررق "د الررررق وااعيرررق البررررابا ا حوا يررررق الد ميرررق وعجااأهرررا  الث افرررق الد" عرررج  الرررد ن محمرررد وبنمرررد محمررررد ح رررن   ابعرررق، خايفرررق 

 . 280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20"  العدد بيدا يق عي  الشبا: ا راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"

   دو  العجاررا  العابررق رررا زدا م ان ررارر د القو ررفيق عيرر  عينررق زدا ا  العجاررا  العابررق " عبدالرا رر   بخاررح حمررد ، البابوشر
 . 252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20"  العدد ر يقرا املؤل ا  الصحفيق الع

 20"  العررررررردد االتجاهرررررررا  ا حد ثرررررررق ررررررررا  نررررررروث ود الرررررررا  بصرررررررداايق األخبرررررررا  ررررررررا عصرررررررر اتعرررررررجم الرا ررررررر " حنررررررران محمرررررررد، لرررررررايط ،
 . 196 - 123، ص 2018 وفمبر

 20"  العرردد د الررق تنايايررق األدوا  املهنيررق رررا نشرررا  مخبررا  ال نرروا  التاف يو يررق ا  ايجيررق الرلررميق"  ررا ر ح ررن بنمررد، رررر ،
 . 122 - 65، ص 2018 وفمبر

 2018 روفمبر، 20"  العردد ا ر التعر  ملوااع التوا مل االعتماعا عير  اريط الريفيرا  "د الرق بيدا يرق"" عبدا حييط، م وحالا ،
 . 64 - 11ص 

 2018، مايو19العدد 

  املعرررا   ال يالررريق لاشررربا: ا رررراب ا ال رررعود  تجررراط  دو  اتعرررجم ا رد رررد ررررا يشرررييمل" لولرررن  مرررد عبرررد   رررن لرررعود، ا حربررر
 - 233، ص 2018برا و، 19"  العردد العر يرق د الرق بسرحيق عير  عينرق برن رابرق عابعرق املارك لرعود  الريرا -العجارا  العر يرق

281 . 
  2018بررا و، 19د "  العرردبعا رررق الصررحح اتليورو يررق ال ررعود ق ألابررق تو يررح األاررا :.. د الررق تنايايررق"  ا ررر  ررافع، البرررا ،

 . 230 - 183ص 
 143، ص 2018برررا و، 19"  العررردد واارررع العجارررا  العابرررق  ا رابعرررا  ال رررعود ق )د الرررق بيدا يرررق("  ركرررق  رررن اابرررمل، ا حوشررران - 

182 . 

  العوابرررررمل املرررررؤ رم ررررررا اتجاهرررررا  امل رررررتهايين  نرررررو زعج رررررا  الشرررررب ا  االعتماعيرررررق وعجاتهرررررا  الررررررتجا تهط " ح رررررن  يررررراا  ، الصررررريف
 . 142 - 97، ص 2018با و، 19"  العدد اوكيقال 
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  بعا رق اسا ا ات ها: بن وعهرق  ظرر اتعجبيرين اليمنيرين )د الرق لا رائط " عبداملاك  دبان وبنمد شر  بنمد هاشط، الد ان
 . 96 - 53، ص 2018با و، 19"  العدد  االتصام(

 :اعا  نرررو التالرررر  الرررد ن  واال نررررا  األخجورررا  د الرررق اتجاهرررا  ب رررتخدب  بواارررع التوا رررمل االعتمررر" عبررردا حايط بوسررر  ، يع رررو
 . 52 - 11، ص 2018با و، 19"  العدد هر1437-1436عي  عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق املاك فيصمل الفورم بن 

 2017، نوفمبر18العدد 

  18"  العرررررردد -د الررررررق بيدا يررررررق- بصررررررداايق األخبررررررا  رررررررا ولررررررائمل اتعررررررجم ا رد ررررررد لرررررردا ا رمهررررررو  ال ررررررعود " لررررررميق اكرررررر ،  مرررررران ،
 . 359 - 323، ص 2017 وفمبر

   ص 2017 رروفمبر، 18"  العرردد  ررو م الرعررمل امل رراط كمررا  راهررا الالابررق الغر يررون رررا ا رابعررا  األ د يررق" عمررر لررايمان، با رراو ،
277 - 322 . 

 274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18"  العدد الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"  صير،  وعيا . 
 ان رررررج والتجر ررررق اتخراعيررررق رررررا امل ررررر  ال ررررعود  )د الررررق و ررررفيق بررررن وعهررررق  ظررررر ان رررررج امل رررررلا "  ررررا ح ا ررررن خاررررح، الث يررررمل

 . 256 - 225، ص 2017 وفمبر، 18"  العدد ال عود (
  تخبرررررا   عبررررر املنصرررررا  اتليورو يرررررق الرررررتخدام الشرررربا: العربررررر  لامسررررمون ا"  جررررروا عبدال ررررجم وبهرررررا عبدانريررررد  رررررج ، فه رررر

 . 224 - 167، ص 2017 وفمبر، 18"  العدد انحمولق د الق بيدا يق

 دوافرررررع الرررررتخدام رابرررررق ا رابعرررررا .. الهواترررررح الذكيرررررق واتشرررررباعا  " فرررررؤاد عيرررررا ح رررررين وبعرررررين  رررررا    نسررررر  التمي ررررر ، لرررررعدان
 . 166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18"  العدد ناملتن  ق ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيي

 18"  العرررردد زد ا  اتعجبيررررين ال ررررعود ن ألدوا هررررط الو يفيررررق واملهنيررررق رررررا  ي ررررق اتعررررجم الرا رررر " بنمررررد  ررررن لررررايمان، الصرررربي ا ،
 . 112 - 39، ص 2017 وفمبر

 18"  العررررررردد لالابرررررررق ا رابعرررررررا العجارررررررق  رررررررين الرررررررتخدام الهررررررراتح انحمررررررروم كولرررررررياق اتصرررررررام واألدا  األكررررررراد    " خيرررررررر ، عيررررررراد ،
 . 38 - 11، ص 2017 وفمبر

 2017، مايو17العدد 

  الصررررررراا ال ياسررررر   رررررررا ا ر ائررررررر برررررن خررررررجم الصررررررحافق الفرن رررررريق د الرررررق ب ا  ررررررق  ررررررين  ررررروبيت   "" لررررررميرم،  اعربرررررFIGARO LE 
 . 415 - 377، ص 2017با و، 17"  العدد (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"

  دالال  الرررررررتخدام ملررررررراليا االانررررررراا ررررررررا تصرررررررميط املواارررررررع اتعاعيرررررررق " بعرررررررين  رررررررا    نسررررررر  وفرررررررؤاد عيرررررررا ح رررررررين لرررررررعدان، املبت ررررررر
 . 374 - 321، ص 2017با و، 17"  العدد والتاف يو يق ا  ايجيق

 ا ررا زبرداد الشربا: العربر   املعاوبرا  دو  شرب ا  التوا رمل االعتمراع" بنمد عبدالوها: الف يه وحاتط عيا حيد الصال ا، كارا
 . 320 - 273، ص 2017با و، 17"  العدد واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق

 اتجاهررا    لررا  االا ررام والالررج:  نررو  ررعو ا  تررد يس اتعررجم رررا ا رابعررا  الفا رراليميق د الررق بيدا يررق" ارريس، ا وعررايش  "
 . 272 - 239، ص 2017با و، 17العدد 

 عيررر   صررروص نشررررا  األخبرررا  العر يرررق " فرررا  ، شررراهين 
 
الشرررفافيق اتعجبيرررق ااوراحرررا  لتالبيررر  بفهررروم الشرررفافيق اتعجبيرررق عمايرررا

 . 238 - 205، ص 2017با و، 17"  العدد و و ها
 ين املصرريين  نرو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر دو  بوااع التوا مل االعتماعا را يشييمل بعا   واتجاهرا  املغورر " فاتن، عبدالرعمن 

 . 204 - 159، ص 2017با و ، 17"  العدد 2015خجم عام 
    158 - 125، ص 2017با و ، 17"  العدد الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام" عبد  ال  ن، ا حيد . 
 2017برا و ، 17"  العردد   عير  شرب ا  التوا رمل االعتمراعادو  التفييرر الن رد  ررا ع انرق التعابرمل برع اتشراعا" الصراد ،  ا ح ،

 . 124 - 99ص 
 د الررق بيدا يررق  -بنمررد  رري    عايرره ولرراط  -بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وتو يفهررا رررا التعريررح  ررالن   "  ضررا عبدالواحررد، م ررن

 . 98 - 61، ص 2017با و ، 17"  العدد  االعتماد عي   ظريق اال ما  الث ارا
 العردد اتجاها  الصحفيين الفا الينين  نو بما لق الصحافق االلت صرائيق "د الرق بيدا يرق""  ج  الد ن عدلا، م وح ن  "

 . 60 - 11، ص 2017با و ، 17
 2016، نوفمبر16العدد 

 د الرق تنايايرق   ا  الرا: الصرحف  الفا رالين   نرو اسرا ا ح رو  اتن را يق املد يرق وال يالريق" ن رين بنمد عبردط، ح و ق 
 . 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16"  العدد ب ا  ق

    يغاليررق الصررحح اتليورو يررق الحررداث عا ررفق ا حرر م د الررق تنايايررق عيرر  صررحيفت  الريررا  والشررر  األولررط" عررادم، امليينرر  "
 . 372 - 315، ص 2016 وفمبر، 16العدد 
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  العرردد ا يررق للرمهررو  الريا رر   رررا الولررط ا ررراب اال نرروا  التاف يو يررق املشررفرم والبرررابا الرياضرريق د الررق بيد" بنمررد، شررالا  "
 . 314 - 253، ص 2016 وفمبر ، 16

  اتعجم ا رد د ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن مفرراد " عبد   ن عبدانح ن، الع ا
 . 252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16"  العدد ا رمهو  ال عود 

 ص 2016 روفمبر، 16"  العردد تش اليا  النظريق واملنهريق لبنوث ولائمل التوا مل االعتمراعا اررا م تنايايرقا" ال يد،  خيد ،
143 - 196 . 

 اعتمرراد املغررد ن اتعجبيرين عيرر  بعاوبرا  ترويور وت يرريمهط ملردا بصرداايتها د الررق بيدا يرق عيرر  " بنمرد  ررن عيرا بنمرد، ال رويد
 . 142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16"  العدد رد ن را تويورعينق بن اتعجبيين ال عود ين املغ

   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16"  العدد االاتصاد  العرب  را الثو م الراميق -املناخ اتعجب  " عصام، املوس . 
  16"  العررررررردد ال  ررررررروي  ال ياسررررررر   عبرررررررر بواارررررررع التوا رررررررمل االعتمررررررراعا د الرررررررق تنايايرررررررق"  يبرررررررق وعبررررررردالرحمن د ويرررررررش، بصرررررررالف ،

 . 46 - 11، ص 2016 وفمبر
 2016، مايو15العدد 

 15"  العررردد املعرررا ير املهنيرررق لا رررائط  االتصرررام وم رهرررا عيررر  ا ت رررا  األخبرررا  ررررا وكالرررق األ برررا  األ د يرررق ) وررررا(" فرررا   بخائيرررمل، حررررااين ،
 . 357 - 293، ص 2016با و

 15"  العررررررردد اعيرررررررق واتجاهرررررررا  ال ررررررررا   نوهرررررررابعا ررررررررق كترررررررا: الررررررررم  لررررررربع  ال سرررررررا ا االعتم" ررفرررررررق ايرررررررد عبررررررردالرحمن، ال يرررررررد ،
 . 292 - 269، ص 2016با و

  د الررق بفاهيميرررق"  ضرررا بنمررود، املثنرران 
 
 وخصرررائا ومهررردافا

 
"  العررردد بررردخمل زلررر  زلرروراتيجيا  االتصرررام .. اتلررروراتيجيق بفهوبررا

 . 266 - 225، ص 2016با و، 15
   ص 2016بررا و، 15"  العرردد ابعررق رررا املمايرق العر يررق ال رعود قدوافررع والررتخدابا  ا رروام لرردا رابرق ا ر" حنرران محمرد،  شر ،

183 - 224 . 

  تبنرر  بما سرر   العجاررا  العابررق لتعررجم االعتمرراعا رررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق د الررق بسررحيق رررا " ح ررن  يرراا  ، الصرريف
 . 182 - 143، ص 2016با و، 15"  العدد زرا  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخدابها

  142 - 91، ص 2016با و ، 15"  العدد اتش اليا  املنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم االعتماعا" بها عبدانريد،  ج . 
  بررا و ، 15"  العرردد مشرر ام التفاعايررق لرردا ب ررتخدب  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا بررن الشرربا: العربرر "  حيمررق الاليررا، عي رران

 . 90 - 11، ص 2016
 2015بر ، نوفم14العدد 

   الرررررذ ا، ملرررررما  "الرررررتخدام الشررررربا: ال رررررعود  لشررررربيق التوا رررررمل االعتمررررراعاTwitter  14واتشرررررباعا  انح  رررررق ب هرررررا"  العررررردد ،
 . 493 - 475، ص 2015 وفمبر 

   ")العتي رر ، لرره   مررد بنيرررح  ررن  رراح "الصررو م االعتماعيرررق لامرررمم ال ررعود ق رررا كا ي ررراتير الصررحافق انحايررق ) لررالق باع رررتير
 . 474 - 461، ص 2015،  وفمبر 14د العد

  14العن  ، عيا  ن د  مل " و م ا رابعق ال عود ق اتليورو يق بن خجم التغاليق الصحفيق ررا الصرحافق ال رعود ق"  العردد ،
 . 458 - 421، ص 2015 وفمبر 

 371، ص 2015،  رررروفمبر 14دد  م عيررررا، فوايررررق عبررررد  "ت ررررويط مدا  ال ررررائط  االتصررررام رررررا ال نرررروا  الفسررررائيق اتبا تيررررق"  العرررر - 
420 . 

  رروفمبر 14 رد ان، شرريفق عاليرق "املعا ررا  البصرريق مل رارع الفيرد و رررا بواارع التوا رمل االعتمراعا وم رهرا عير  املتا ر "  العردد  ،
 . 370 - 329، ص 2015

 14ليورو يرق ال رعود ق"  العردد النصا ، ملابق عبدالرحمن "اليفا ق املهنيق لاصحافيين الرياضيين را الصحافق املالبوعرق وات ،
 . 328 - 279، ص 2015 وفمبر 

  2015،  روفمبر 14 ا الط، حبيا و عا  عما  "الشب ا  االعتماعيق االفوراضيق وتبارو  م مراج عد ردم ررا ز تراج املعنر "  العردد ،
 . 278 - 223ص 

 2015،  روفمبر 14عير  مدا:هرط امل ر "  العردد  ال ويد، بنمد  ن عيا  ن بنمد "الرتخدابا  اليترا: الصرحفيين لترويور وتي يرهرا ،
 . 222 - 135ص 

  ص 2015،  روفمبر 14الع عر  ، وديرع بنمرد "الرتخدابا  الشربا: ا رراب ا لشربيق التوا رمل االعتمراعا ) في ربو  ("  العردد ،
79 - 134 . 

 ولررررائمل اتعررررجم ا رد ررررد رررررا  م لررررعود،  ررررا ح  ررررن  ميرررران "برررردا اعتمرررراد ال ررررائمين  االتصررررام  الصررررحح املالبوعررررق ال ررررعود ق عيرررر  
 . 78 - 11، ص 2015،  وفمبر 14ا حصوم عي  املعاوبا "  العدد 
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   ")األحمررر ،  رردا  ا ررر بنمررد "ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق العر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير
 . 369 - 347، ص 2015، با و 13العدد 

 2015، مايو 13العدد 

 نمرد "االلرالمل، بCompetence of Undergraduate Public Relations' Education in Palestine 2015، برا و 13"  العردد ،
 . 344 - 321ص 

  320 - 267، ص 2015، با و 13تر ان، باعد لالط "املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د"  العدد . 
 ص 2015، برا و 13  ررا انررج  الث افيرق العر يرق  املشرور  الث رارا"  العردد بنمد، ا  سر عبدالباوا "عجاق ا حسرو  األفري ر ،

203 - 266 . 
  159، ص 2015، برا و 13ا ربير، بنمد  ن فهد "تفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق ررا ال نروا  الفسرائيق العر يرق"  العردد 

- 202 . 
 158 - 95، ص 2015، با و 13الشب ا  االعتماعيق"  العدد  الشهر ،  الر  ن عيا " فنا  وح ا ا  ال ر ن وعاوبه را . 
  94 - 55، ص 2015، با و 13املالير ، بالا  لعود "د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا "  العدد . 
    54 - 11 ، ص2015با و ، 13"  العدد اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتندث الرل  " شا ا  ن ب يد، الب . 

 2014، نوفمبر 12العدد 

  املاليرررر ، ا رررروهرم عررروي  "ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق
 . 301 - 273، ص 2014،  وفمبر 12باع تير("  العدد 

 ص 2014،  رروفمبر 12 لررالق باع ررتير("  العرردد بررن خررجم الصررحافق الورنيررق ) 2005لرربتمبر  29 اعربرر ، لررميرم "الررتفتا  الررر ،
251 - 272 . 

  248 - 219، ص 2014،  وفمبر 12مبين،  ضا عبدالواحد "صحافق املصد  املفتو  وتي يراأها عي  الصحافق الو ايق"  العدد . 
 ص 2014،  روفمبر 12د ال عا  ، بنمد عيرا "العوابرمل املرؤ رم ررا  نرا  مولويرا  اسريق حرر:  رعدم ررا الصرحافق اليمنيرق"  العرد ،

157 - 218 . 
  156 - 135، ص 2014،  وفمبر 12 وعيا،  صير "بفاهيط  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"  العدد . 
  134 - 89، ص 2014،  وفمبر 12ا حيد  ، عبد  ال  ن "الفسا  العموب  ا رد د لا االق ا  اب ق"  العدد . 
 ا: ال ررررعود  لولررررائمل اتعررررجم والرررروعا الصرررر ا عررررن  دا ررررق والتغذ ررررق والمشرررراج البرررردن "العربرررر ، بنمررررد عثمرررران "الررررتخدام الشررررب  

 . 88 - 11، ص 2014 وفمبر ، 12العدد 
 2014، مايو 11العدد 

 ص 2014بررررا و ، 11"  العرررردد ا  الرررا: االتصررررالا لامؤل ررررا  ال رررياد ق واملعاضررررق م نررررا  األابرررق املصررررريق" هيررررثط بنمررررد،  ولرررح ،
293 - 333 . 

   249، ص 2014برا و ، 11"  العردد تنميق بها ا  الن د وات تاج لارلائمل االتصراليق لردا ا رمهرو  " ن بنمد ح نح ، بنصو 
- 292 . 

  الرررتخدابا  رررررج: عابعررررق الشررررا اق لت ور رررد والهواتررررح الن الررررق وتي يراأهرررا عيرررر  توا رررراهط االعتمرررراعا"  حيمررررق الاليررررا، عي ررران  "
 . 248 - 169، ص 2014با و ، 11العدد 

 تي ير التخدام شب ا  التوا مل االعتمراعا عير  يشرييمل الم ر  ال ي ر  األخجورا لاشربا: ال رعود "   ا:  مفد بنمد، ماما ر  "
 . 168 - 89، ص 2014با و ، 11العدد 

 العررردد عجارررق شرررب ا  التوا رررمل اتليورونررر   ررراال ورا: االعتمررراعا لامرررراه ين ررررا انرتمرررع ال رررعود "  رررا ح  رررن  ميررران،  م لررعود  "
 . 88 - 11، ص 2014با و ، 11

 2013، نوفمبر 10العدد 

  10بيغر ، بنصو  ببا   و ا ر عبد  الغالا "خالا: "األابق املاليرق العامليرق "ررا الصرحافق العر يرق  اتخرراج والتمثرمل"  العردد ،
 . 321 - 269، ص 2013 وفمبر 

 رررروفمبر 10ين  االتصررررام رررررا ال الرررراا اتعجبرررر "  العرررردد عرررروهر ، عرررر م فررررا و  ود نررررا محمررررد عرابرررر  "الرررروعا املعاوبرررراي  لرررردا ال ررررائم  ،
 . 268 - 197، ص 2013

   145، ص 2013،  رروفمبر 10م"  العرردد 2010 جررادا ، عيررا "اتجاهررا  الصررحافق األ د يررق  نررو األابررق العابررق الرردو م الشررتويق - 
196 . 

 2013،  رروفمبر 10رررا انرتمررع ال ررعود "  العرردد  الشرراب ، عررج  عبدانريررد "بوااررع التوا ررمل اتليورونرر  و اس املررام االعتمرراعا ،
 . 144 - 79ص 

  الشرراهو:، عبررداملاك  ررن عبررردالع ي  "دو  ولررائمل اتعررجم رررا تنميرررق الرروعا الصرر ا لرردا ال رررعود ين حرروم بررر  ال ررير "  العررردد
 . 78 - 11، ص 2013،  وفمبر 10
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 2013، مايو 9العدد 

  227، ص 2013، برا و 9را الصرحافق ا  ايجيرق ) لرالق باع رتير("  العردد الدهجو ، محمد  ن ا حميد  "الصو م الصحفيق - 
239 . 

  211، ص 2013، بررررا و 9ال رررعيد، ز ررررراهيط  رررن محمررررد "  افرررق ا حرررروا  رررررا ولرررائمل اتعررررجم ال رررعود ق ) لررررالق دكترررو اط("  العرررردد - 
226 . 

  208 - 167، ص 2013با و ، 9 ش  ، حنان محمد "  ا  الالابق  نو زنشا  انام فسائيق يعاميق"  العدد . 
  ص 2013، برا و 9املوس  ، حمد  ن  ا ر "العجارق التفاعايرق  رين املشرا كين ررا العمايرق االتصراليق عبرر اتعرجم ا رد رد"  العردد ،

121 - 166 . 
  بررا و ، 9م ورالرا، ايمررا  مررد بثنر  "شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا كمصرد  لامعاوبررا  الصررحيق لرردا ا رمهرو  ال ررعود "  العرردد

 . 120 - 59، ص 2013
  58 - 11، ص 2013، با و 9ا ح يمل، عبد   ن  ا   "النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق"  العدد . 

 2012، مايو 8العدد 

 ناارررد ا ح رررين، عبرررد   رررن عبررردالع ي  "العجارررق  رررين التعرررر  لابررررابا ا حوا يرررق ررررا ال نررروا  الفسرررائيق العر يرررق وبهرررا م التفييرررر ال
 . 259 - 231، ص 2012، با و 8لدا الشبا: ) لالق دكتو اط("  العدد 

  الع ررا ، عبررد   ررن عبدانح ررن "العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم
 ) لالق دكتو اط("  العدد 

 
  .230 - 217، ص 2012، با و 8األبري   لاعرا   موععا

  214 - 159، ص 2012، با و 8 ضوان، محمد فا و  "التخدام املواع اتليورون  لامنظمق را ادا م اتصاال  األابق"  العدد . 
  125، ص 2012، برا و 8شالا ، بنمرد "الترد يس اتعجبر  ررا املرحارق ا رابعيرق ررا بؤل را  التعاريط العرالا  را ر ائر"  العردد - 

158 . 
  2012، برررا و 8يررريط اتعجبيررين لرررسدا  امل ررر  ملما سررر   العجارررا  العابررق  املصرررا   ا ح وبيرررق"  العررردد ال هررر ، بنمرررد بنفررروظ "ت ،

 . 124 - 81ص 
  80 - 11، ص 2012، با و 8العيا   ،  صر الد ن "الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د"  العدد . 

 2011، مايو 7العدد 

 7ررررج: ا رابعرررا  الفا ررراليميق  املعاوبرررا  حررروم اسررريق ال ررردس"  العررردد  رالرررا، بوسررر   عيرررا "عهرررود ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت ويرررد ،
 . 273 - 235، ص 2011با و 

  2011، برررا و 7بالهررر، بشرررا  عبررردالرحمن "التمررراس الشرربا: ا رررراب ا اتعجبررر  اليمنررر  ملصررراد  املعاوبررا  م نرررا  األابرررا "  العررردد ،
 . 234 - 187ص 

 برررن الصرررحح املصرررريق عرررن منشرررالق العمرررمل ا  يرررر  لررردا ال ررررا  املهتمرررين  خدباتررره"   اليمررران ،  رررادم عبررردالتوا: "املعرفرررق املي  ررربق
 . 186 - 95، ص 2011، با و 7العدد 

  برررا و 7ا حربررر ، هبررراس  رررن  عرررا  "بررردا الرررتخدام املمشررر   ال رررياحيق ررررا املمايرررق العر يرررق ال رررعود ق لامررر يا الورويجرررا"  العررردد ،
 . 94 - 55، ص 2011

 ص 2011، بررا و 7 ير اررادم الرررم  عيرر  املشررا كق ال يالرريق والشررعبيق واختيررا  املر ررحين"  العرردد  م لرعود، لررعد  ررن لررعود "ترري ،
11 - 54 . 

 2010، نوفمبر 6العدد 

  د الررررق  وعيررررق تنايايررررق ملفهوبرررره، ومشرررر اله ووااعرررره، وب ررررت باه )بل ررررا  لررررالق  -م ررررا   ،  ررررد   ررررن عبرررردالع ي  "اتعررررجم ا رد ررررد
 . 347 - 313، ص 2010،  وفمبر 6باع تير("  العدد 

  277، ص 2010،  روفمبر 6اعموم، خالد "املد ولوعيق وحمج  ال  وي  االعتمراعا ررا الرورن العربر   ب ا  رق بنهريرق"  العردد - 
309 . 

  276 - 223، ص 2010،  وفمبر 6ا حماب ، الصاد   ا ح "زعجم املوارن  نث را املفهوم وامل ا  ا "  العدد . 
  حريق الصحافق واتعجم را الريمن ررا ضرو  املعرا ير الدوليرق ملنظمتر  )اليون ر و( و )فريردوم هراوس("  بنصو ، ح ن بند ح ن"

 . 222 - 171، ص 2010،  وفمبر 6العدد 
   "خيد، ليد "االتجاها  ا حد ثق را  نوث الصحافق براععق ب ينيق و  د ق أل ررا التيرا ا  ال رائدم ررا الد الرا  الصرحفيق 

 . 170 - 57، ص 2010،  وفمبر 6العدد 
  56 - 11، ص 2011،  وفمبر 6ا حيد  ، عبد  ال  ن "اتعجم ا رد د  النظام والفو   "  العدد . 

 2009، نوفمبر 5العدد 

   ص 2009 رروفمبر ، 5"  العرردد املرردو ا  اتليورو يررق والصررحافق   يغييررر املنظررو  تلررتجج  األفرر  املعررررا"  صررر الررد ن، العيا رر ،
243 - 292.  
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 روفمبر ، 5"  العردد اتجاها  رج: ا رابعا  ال عود ق  نو اتعج ا  التجا يق  را الصرحح ا رابعيرق" بنمد  ن عيا، ال ويد 
 . 242 - 179، ص 2009

  ص 2009 ررروفمبر ، 5"  العرردد دو  البرررابا التاف يو يرررق رررا  ترروفير امل يررد برررن املعاوبررا  لسرفررام"  ا رريس زلررماعيمل، الدا  ررتان ،
115 - 178 . 

  114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5"  العدد تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق" الصاد ، ا حماب . 
 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5"  العدد اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق" باعد لالط، التو  ان . 

 2009، مايو 4العدد 

 د عبرردالوها: الف يرره "زد ا  ا رمهررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  ال ررارا، بنمرر
 . 180 - 129، ص 2009، با و 4االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم"  العدد 

 بررا و 4داث العر يررق د الررق بسررحيق"  العرردد ال هررر ، بنمررد بنفرروظ "بصرراد  بعاوبررا  ا راليررق العر يررق  يملا يررا رررا بتابعررق األحرر ،
 . 128 - 83، ص 2009

  الصررررراو ، عبررررردا حافل عررررروا ا "البعرررررد ال  ررررروي   ألنشرررررالق زدا ا  العجارررررا  العابرررررق ررررررا املؤل رررررا  التجا يرررررق  املمايرررررق العر يرررررق
 . 82 - 33، ص 2009، با و 4ال عود ق"  العدد 

    31 - 11، ص 2009با و ، 4"  العدد م "البجد" ال عود ق و م التنرير ا ر ائريق را عريد" عبدالرحمن، ع . 
 2008، مايو 3العدد 

  ، ال ارا، بنمد عبدالوها: الف يه "عجاق الصفوم اليمنيرق  ولرائمل االتصرام  الرتخدابها، واالعتمراد عامهرا كمصراد  لامعاوبرا
 . 247 - 198، ص 2008، با و 3خجم شهر  بسان )د الق بسحيق("  العدد 

 169، ص 2008، برررا و 3، بنمرررد " رررناعق العجارررا  العابرررق و ررررابا تد ي رررها  تجر رررق اتبرررا ا  العر يرررق املتنررردم"  العررردد ايرررراج - 
195 . 

  بدكو ، برعا اا د "وااع الصحافق ا رابعيق ررا بصرر د الرق و رفيق تنايايرق برع الوركير  عير  صرحيفق " رو  ا رابعرق""  العردد
 . 166 - 134، ص 2008، با و 3

 عا، عبررررد  بنمرررد ح ررررن "ت ررروين وتنميررررق ال رررد ا  ات داعيررررق رررررا املؤل رررا  اتعجبيررررق د الرررق  عيرررر  عينرررق بررررن املؤل ررررا  الرفرررا
 . 132 - 42، ص 2008، با و 3اتعجبيق را املمايق العر يق ال عود ق"  العدد 

 نررررد ا  الترررر  تواعرررره التعارررريط ح ررررين، لررررمير بنمررررد "الررررتخدام بررررداخمل ضررررمان عررررودم التعارررريط واالعتمرررراد األكرررراد    ملواعهررررق الت
 . 41 - 11، ص 2008با و ، 3"  العدد اتعجب  ا ح وب  را ا رابعا  ا  ايجيق والعر يق

 2007، مايو 2العدد 

  232، ص 2007بررا و ، 2"  العرردد الررتخدام التعارريط اتليورونرر  رررا التعارريط اتعجبرر  رررا الررورن العربرر " مبررين لررعيد، عبرردالغن - 
278 . 

 مررررررد عبرررررردالع ي  "تررررررد يس اتعررررررجم رررررررا ا رابعررررررا  ال ررررررعود ق واألبريييررررررق د الررررررق تنايايررررررق ب ا  ررررررق مل ررررررر ا  املرحاررررررق ا حيرررررر ان، بن
 . 230 - 188، ص 2007، با و 2ا رابعيق"  العدد 

  ا  الشاب ، عبدالرحمن بنمد لعيد " فا  التفاعايق را  مل اتعجم ا رد د دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال رر
 . 185 - 128، ص 2007، با و 2واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين"  العدد 

  126 - 72، ص 2007، با و 2م وال عيد، محمد البعد "الدو  اتعجب  لبيو  ع ا  الفا اليميين را ا تفاضق األاص  "  العدد . 
 اليمن  عي  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا   كارا، بنمد عبدالوها: الف يه "ب دا  اعتماد الشبا: ا راب ا

 . 70 - 12، ص 2007با و ، 2"  العدد الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم
 2005، نوفمبر 1العدد 

 169، ص 2005 روفمبر ، 1"  العردد )اررا م   د رق( هوي نرا ررا الورنيرق ررا ا  الرا: الصرحف  األبري ر " عثمان  رن  را  ، العابر - 
214 . 

  167 - 135، ص 2005 وفمبر ، 1"  العدد تن ين  و م املمايق العر يق ال عود ق را العالط" لعيد  ن زلماعيمل،  ين . 
   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1"  العدد  و م ال عود ق را الصحافق املصريق" شعبان شمس وبرعا، بدكو . 
 رررررو م املمايرررررق العر يررررررق ال رررررعود ق عيررررر  شرررررربيق ات ور رررررد د الرررررق تنايايررررررق ل ررررروائط بنرررررر  البنررررررث " فرررررا    رررررن عبررررررد ، شرررررهر  ال 

Google.com 50 - 11، ص 2005 وفمبر ، 1"  العدد . 
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 العناوينفهرس 

 

 عناوين تبدم  ا حر  ث عناوين تبدم  ا حر    ا حر  :عناوين تبدم   عناوين تبدم  ا حر  م

 م  ا حر  دعناوين تبد عناوين تبدم  ا حر  خ عناوين تبدم  ا حر    عناوين تبدم  ا حر  ج

 عناوين تبدم  ا حر  ا عناوين تبدم  ا حر  ص عناوين تبدم  ا حر    عناوين تبدم  ا حر  س

 عناوين تبدم  ا حر  م عناوين تبدم  ا حر     ا حر   عناوين تبدم  عناوين تبدم  ا حر   

  عناوين تبدم  ا حر  و عناوين تبدم  ا حر  هر عناوين تبدم  ا حر  ن
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 أ   
 "54 - 11، ص 2015با و ، 13.  اط العدد  شا ا  ن ب يد الب   ." بصداايق املتندث الرل   اتجاها  اتعجبيين  نو 
 "  د الق تنايايرق تدا م مابرق الهرمرا  ات ها يرق  -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب و لاهروم اال هاب"

 379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27.  اط العدد  رجم دانهلراج ." م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹عي  شركق م اب و 
 ".ارط تركر   رن  را   العرواد." اتجاها  الد اوباليين ال عود ين  نو تالبي  الد اوباليق العابق را لفا ا  املمايق را ا  ا ج  .

 62 - 11، ص 2021با س ، 25العدد  
 " ص 2013 ررروفمبر ، 10.  ارررط العررردد  عيرررا  جرررادا ." م2010يق  اتجاهرررا  الصرررحافق األ د يرررق  نرررو األابرررق العابرررق الررردو م الشرررتو ،

145 - 196 
 " دي رررررمبر ، 28.  ارررررط العررررردد  ال ررررريد  خيرررررد د ويرررررش." اتجاهرررررا  الصرررررحفيين العرررررر: زاا  لررررربمل بواعهرررررق تنرررررد ا  العصرررررر الرا ررررر

 62 - 11، ص 2021
 "اررط  ررج  الرد ن عردلا م رو ح رن." "اتجاهرا  الصرحفيين الفا رالينين  نرو بما لررق الصرحافق االلت صرائيق "د الرق بيدا يرق  .

 60 - 11، ص 2017با و ، 17العدد  
 " ررو م  مررد بالارر  املالررررا." د الررق بسررحيق-اتجاهررا  الالالبررا  ال ررعود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل سررا ا املرررمم ال ررعود ق  .

 416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22 اط العدد  
 "دا  ا  ا عيرررق  م  شرررف  ال ررروا  امل رررلحق ررررا بد نرررق خمررريس بشررريط د الرررق اتجاهرررا  املر ررر    نرررو ا  ررردبا  الصرررحيق  العيرررا

 497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22.  اط العدد  بشير  ن لعيد ح ن ال نالان ." بيدا يق
 "اتجاهرررا  النخبرررق اتعجبيرررق ال رررعود ق  نرررو يشرررريعا  اتعرررجم ا رد رررد ررررا زررررا   ظريرررق امل رررؤوليق االعتماعيرررق د الرررق بيدا يرررق ".

 371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24.  اط العدد   ولح عجمملما  
 "ارريس ا وعررايش." اتجاهررا    لررا  االا ررام والالررج:  نررو  ررعو ا  تررد يس اتعررجم رررا ا رابعررا  الفا رراليميق د الررق بيدا يررق .

 272 - 239، ص 2017با و، 17 اط العدد  
 "5.  اررط العرردد  بنمررد  ررن عيررا ال ررويد." لصررحح ا رابعيررقاتجاهررا  رررج: ا رابعررا  ال ررعود ق  نررو اتعج ررا  التجا يررق  رررا ا ،

 242 - 179، ص 2009 وفمبر 
 " :اتجاهرا  ب ررتخدب  بواارع التوا ررمل االعتمرراعا  نرو التالررر  الررد ن  واال نررا  األخجوررا  د الرق عيرر  عينررق برن الرراتذم ورررج

 - 11، ص 2018بررا و، 19.  اررط العرردد   ررو:عبرردا حايط بوسرر   يع." هرر1437-1436كايرق االدا:  جابعررق املاررك فيصررمل الفورررم بررن 
52 

 ""20.  اررررررط العرررررردد  عبرررررردا حيط م ررررررو حالررررررا." ا ررررررر التعررررررر  ملوااررررررع التوا ررررررمل االعتمرررررراعا عيرررررر  ارررررريط الريفيررررررا  "د الررررررق بيدا يررررررق ،
 64 - 11، ص 2018 وفمبر

 "  لررق حالررق للح ررا: الرلرر   د ا -الررتخدام البعثررا  ال وي يررق لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا رررا الد اوبالرريق العابررق بررع ا رمهررو
 رروفمبر ، 24.  اررط العرردد  عرردعان فاضررمل الشررمر  ."  تررويور ل ررفا ي  دولررق ال ويررد رررا كررمل بررن ملرروراليا واملمايررق العر يررق ال ررعود ق

 136 - 93، ص 2020
 " ص 2007و برررا ، 2.  ارررط العررردد  مبرررين لرررعيد عبررردالغن ." الرررتخدام التعاررريط اتليورونررر  ررررا التعاررريط اتعجبررر  ررررا الرررورن العربررر ،

232 - 278 
 "  الررتخدام الشرربا: ال ررعود  لشرربيق التوا ررمل االعتمرراعاTwitter 14.  اررط العرردد  ملررما  الررذ ا." واتشررباعا  انح  ررق ب هررا ،

 493 - 475، ص 2015 وفمبر 
 " اررط عربرر بنمررد عثمرران ال." الررتخدام الشرربا: ال ررعود  لولررائمل اتعررجم والرروعا الصرر ا عررن  دا ررق والتغذ ررق والمشرراج البرردن  .

 88 - 11، ص 2014 وفمبر ، 12العدد  
 "جررروا عبدال رررجم فه ررر  ." الرررتخدام الشررربا: العربررر  لامسرررمون اتخبرررا   عبرررر املنصرررا  اتليورو يرررق انحمولرررق د الرررق بيدا يرررق 

 224 - 167، ص 2017 وفمبر، 18.  اط العدد  وبها عبدانريد  ج 
 "159، ص 2012برررا و ، 8.  ارررط العررردد  محمرررد فرررا و   ضررروان." اتصررراال  األابرررق الررتخدام املوارررع اتليورونررر  لامنظمرررق ررررا ادا م - 

214 
 " الرررتخدام ررررج: ا رابعرررا  ال رررعود ق ل نررراي  انررررد وااررررم واتشرررباعا  املتن  رررق )د الرررق بسرررحيق ب ا  رررق عيررر  عينرررق برررن رابرررق

 - 305، ص 2019بررا و، 21ارط العرردد  .   فارمررق ملرابق بشررعمل." عابعرق املاررك لرعود وعابعررق اتبرام بنمررد  رن لررعود اتلرجبيق
350 

 " الررررتخدام بررررداخمل ضرررررمان عررررودم التعاررررريط واالعتمرررراد األكرررراد    ملواعهرررررق التنررررد ا  التررررر  تواعرررره التعارررريط اتعجبررررر  ا ح رررروب  ررررررا
 41 - 11، ص 2008با و ، 3.  اط العدد  لمير بنمد ح ين." ا رابعا  ا  ايجيق والعر يق
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 "2015 روفمبر ، 14.  ارط العردد  وديرع بنمرد الع عر   ." التوا مل االعتماعا ) في بو  ( التخدابا  الشبا: ا راب ا لشبيق ،
 134 - 79ص 

 " الررررتخدابا  الالفررررمل ال ررررعود  لشررررب ا  التوا ررررمل االعتمرررراعا هرررره واتشررررباعا  املتن  ررررق ب هررررا  د الررررق بسررررحيق عيرررر  عينررررق بررررن
 230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24  .  اط العددبروا فهد ببا   البر ك." املدا س اال تدائيق را الريا 

 " الررررتخدابا  الالابررررق ال ررررعود ين لولررررائمل التوا ررررمل االعتمرررراعا )د الررررق بسررررحيق عيرررر  عينررررق بررررن رابررررق ا رابعررررا  ا ح وبيررررق رررررا
، ص 2019 رروفمبر، 22.  اررط العرردد  ايرراد  ررن بنمررد  ررن  ررا   ا حررد    ولررعيد  ررن  ررا    ررن اشررا  الغابررد ." بد نررق الريررا (

201 - 250 
 "ررروفمبر ، 14.  اررط العرردد  بنمررد  ررن عيررا  ررن بنمررد ال ررويد." ابا  اليتررا: الصررحفيين لتررويور وتي يرهررا عيرر  مدا:هررط امل رر الررتخد 

 222 - 135، ص 2015
 "ارط  حيمرق الاليرا عي ران ." التخدابا  رج: عابعق الشا اق لت ور د والهواترح الن الرق وتي يراأهرا عير  توا راهط االعتمراعا  .

 248 - 169، ص 2014با و ، 11العدد  
 "الرر  رن عيرا ." التخدابا  ولائمل التوا مل االعتماعا را املؤل ا  ا  ير رق د الرق و رفيق عير  عينرق برن املؤل را  ا  ير رق 

 184 - 143، ص 2019با و، 21.  اط العدد  الشهر  
 "د الرررررق بسررررحيق عيرررر  عينررررق برررررن  الرررروراتيجيا  التعابررررمل بررررع ولرررررائمل االعررررجم لرررردا املتنررررد ين اتعجبيرررررين رررررا الررررواا ا  ال ررررعود ق

 276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22.  اط العدد  باعد ا رريو  ." املتند ين اتعجبيين
 "2014 رروفمبر ، 12.  اررط العرردد  لررميرم  اعربرر ." بررن خررجم الصررحافق الورنيررق ) لررالق باع ررتير( 2005لرربتمبر  29الررتفتا  الررر ،

 272 - 251ص 
 " م الت ايد ررق وشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا الك  را: املعاوبررا  م نررا  األابررا  واتجاهرراأهط زاا  اعتمراد ا رمهررو  عيرر  ولررائمل اتعرج

، ص 2021لررربتمبر ، 27.  ارررط العررردد  ال ررريد  خيرررد  وفوايرررق مم عيرررا." مدا:هرررا امل ررر    د الرررق بيدا يرررق  رررالتالبي  عيررر  مابرررق كو و رررا
199 - 250 

 " ت ييمهط ملدا بصداايتها د الرق بيدا يرق عير  عينرق برن اتعجبيرين ال رعود ين اعتماد املغرد ن اتعجبيين عي  بعاوبا  تويور و
 142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16.  اط العدد  بنمد  ن عيا بنمد ال ويد." املغرد ن را تويور

 "يد  خيردلر." االتجاها  ا حد ثق را  نوث الصحافق براععق ب ينيق و  د ق أل را التيا ا  ال ائدم را الد الرا  الصرحفيق .
 170 - 57، ص 2010 وفمبر ، 6 اط العدد  

 " االتجاهررا  ا حد ثررق رررا  نرروث الفسررائيا  وبخاربررق اآلخررر تنايررمل بررن امل ررتوا الثرران  لابنرروث املمشررو م خررجم الفورررم بررن عررام
 68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27.  اط العدد  مبمل بنمد  بيمل عبدالعظيط  د ." ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱

 "20.  اررررط العرررردد  حنرررران محمررررد لررررايط."  حد ثررررق رررررا  نرررروث ود الررررا  بصررررداايق األخبررررا  رررررا عصررررر اتعررررجم الرا رررر االتجاهررررا  ا ،
 196 - 123، ص 2018 وفمبر

 "االتجاهررررا  ا حد ثررررق تخررررراج صررررحافق البيا ررررا  )اال فوعرافيررررك( رررررا الصررررحح ال ررررعود ق د الررررق تالبي يررررق عيرررر  صررررحيفق بيررررق-
 503 - 457، ص 2018 وفمبر، 20.  اط العدد  اس   رين  مد بنمد  ن عيا محمد  اا." ع اظ

 ".عبرردالرحمن  ررن ." االحورررا  النفسرر   لرردا بما سرر   العجاررا  العابررق د الررق تالبي يررق عيرر  املنظمررا  ال ررعود ق العابررق وا  ا ررق
 224 - 177، ص 2020با و ، 23.  اط العدد   اب  املالير  

 " 142 - 91، ص 2016با و ، 15.  اط العدد  بها عبدانريد  ج ." عتماعااتش اليا  املنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم اال 
 "16.  ارررررررررط العررررررررردد  ال ررررررررريد  خيرررررررررد." اتشررررررررر اليا  النظريرررررررررق واملنهريرررررررررق لبنررررررررروث ولرررررررررائمل التوا رررررررررمل االعتمررررررررراعا اررررررررررا م تنايايرررررررررق ،

 196 - 143، ص 2016 وفمبر
 " ررد   ررن عبرردالع ي  ." وب ررت باه )بل ررا  لررالق باع ررتير(د الررق  وعيررق تنايايررق ملفهوبرره، ومشرر اله ووااعرره،  -اتعررجم ا رد ررد 

 347 - 313، ص 2010 وفمبر ، 6.  اط العدد  م ا   
 " عبررد   ررن ." اتعررجم ا رد ررد ويشررييمل االتجاهررا   نررو اسررا ا ات هررا: د الررق بسررحيق عيرر  عينررق بررن مفررراد ا رمهررو  ال ررعود

 252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16.  اط العدد  عبدانح ن الع ا 
 "   56 - 11، ص 2011 وفمبر ، 6.  اط العدد  عبد  ال ين ا حيد   ." اتعجم ا رد د  النظام والفو 
 " اررط العرردد  عهررود الشررهيمل." تنايررمل كيفرر  عيرر   ررجث بجموعررا  بررن اتعج ررا . -اتعج ررا  التجا يررق و  افررق انرتمررع ال ررعود ق  .

 290 - 261، ص 2020با و ، 23
 "اررط العرردد   ررا ر ح ررن بنمررد رررر." نيررق رررا نشرررا  مخبررا  ال نرروا  التاف يو يررق ا  ايجيررق الرلررميق د الررق تنايايررقاألدوا  امله  .

 122 - 65، ص 2018 وفمبر، 20
 ".بنمرررد بر رررر   ." األنشرررالق االتصررراليق لاعجاررررا  العابرررق ويع يرررر  لرررمعق املؤل رررا  ا ح وبيررررق ال وي يرررق رررررا  رررمل اتعرررجم ا رد ررررد

 222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28.  اط العدد  الشمر  
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 " 18.  ارط العردد  بنمرد  رن لرايمان الصربي ا." زد ا  اتعجبيرين ال رعود ن ألدوا هرط الو يفيرق واملهنيرق ررا  ي رق اتعرجم الرا ر ،
 112 - 39، ص 2017 وفمبر

 "الخبا يرق  د الرق تالبي يرق عير  انرام زد ا  ا رمهو  اليمن  لبروا ال سا ا الدوليق، وألبعادها املعرفيق، كمرا يعي رها الفسرائيا  ا
 180 - 129، ص 2009با و ، 4.  اط العدد  بنمد عبدالوها: الف يه ال ارا." ا ر يرم

 " 276 - 223، ص 2010 وفمبر ، 6.  اط العدد  الصاد   ا ح ا حماب ." زعجم املوارن  نث را املفهوم وامل ا  ا 

 "اق بشيع" عي  التمش ق االعتماعيرق لاالفرمل ال رعود  برن حيرث الرضرا املعيشر  .م ر يعر  األرفام املنصق اليوتيو: "انام عائ ".
 48 - 11، ص 2021 و يو ، 26.  اط العدد  اال  عبداتله شوعا بنمد  ومفنان عبد   ير االا

 "الشررا اق م ررر شررب ا  التوا ررمل اتعتمرراعا عيرر  األدا  والتنصرريمل الد اسرر   لاالابررق د الررق بيدا يررق عيرر  عينررق بررن رابررق عابعررق ".
 92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24.  اط العدد   صير  وعيا

 " اررط  اد ررق بمسرر   لررعد الب  رر ." مخجايررا  الصررو م عيرر  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا بررن بنظررو  الشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  .
 336 - 289، ص 2021لبتمبر ، 27العدد  

 "ارط  ردا عبردال ارا." ق عير  ررج: كايرق االتصرام  جابعرق الشرا اقمخجايا  الصو م را ولائمل التوا مل االعتماعا د الق حال  .
 260 - 229، ص 2019با و، 21العدد  

 " 15.  اررط العرردد   حيمررق الاليررا عي رران ." مشرر ام التفاعايررق لرردا ب ررتخدب  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا بررن الشرربا: العربرر ،
 90 - 11، ص 2016با و 

 " رريمررق رررا الصررحح ال ررعود ق الو ايررق واتليورو يررق د الررق تنايايررق ب ا  ررق  ررين صررحيفت  مرررر املعا رررق اتخبا يررق ملوضرروعا  ا
 306 - 261، ص 2019با و، 21.  اط العدد   را م  مد محمد  م بوس  ." ع اظ الو ايق ولب  اتليورو يق

 ".اررط ارمررق ال هرررا  مبيررر النجررا ف." مرررر بعا رررق النخبررق اتليورو يررق املصررريق عيرر  شرربيت  فرريس  ررو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق  .
 376 - 331، ص 2020با و ، 23العدد  

 "208 - 167، ص 2013با و ، 9.  اط العدد  حنان محمد مش  ."   ا  الالابق  نو زنشا  انام فسائيق يعاميق 
 ":د الرق بسرحيق لعينرق برن   فا  التفاعايق را  مل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا  واليترا

 185 - 128، ص 2007با و ، 2.  اط العدد  عبدالرحمن بنمد لعيد الشاب ." الصحفيين اليمنيين
 ب  

 "عبرررردا حافل عرررروا ا ." البعرررد ال  رررروي   ألنشررررالق زدا ا  العجاررررا  العابرررق رررررا املؤل ررررا  التجا يررررق  املمايرررق العر يررررق ال ررررعود ق
 82 – 33 ، ص2009با و ، 4.  اط العدد  الصاو  

 ت  

 "ص 2012بررا و ، 8.  اررط العرردد  بنمررد شررالا ." التررد يس اتعجبرر  رررا املرحاررق ا رابعيررق رررا بؤل ررا  التعارريط العررالا  ررا ر ائر ،
125 - 158 

 ")بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م ." ال  ررروي  اتليورونررر  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج  )د الرررق بيدا يرررق
 411 - 351، ص 2019با و، 21.  اط العدد  نالان لعد ال 

 "16.  اررررط العرررردد   يبررررق بصرررالف   وعبرررردالرحمن  د ويررررش." ال  ررروي  ال ياسرررر   عبررررر بوااررررع التوا رررمل االعتمرررراعا د الررررق تنايايررررق ،
 46 - 11، ص 2016 وفمبر

 "النا ررررر ." ريع التونسرررر   ا رد رررردالتعريرررح ال ررررا ون  لاصررررحف  انحوررررر  )د الررررق اا و يررررق ب ا  ررررق رررررا بنررررددا  االحورافيررررق رررررا ال شرررر
 90 - 55، ص 2019با و، 21.  اط العدد  الين 

 "274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18.  اط العدد   صير  وعيا." الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم 

 " بررررا و ، 7.  اررررط العرررردد    عبرررردالرحمن بالهررررربشررررا." التمرررراس الشرررربا: ا ررررراب ا اتعجبرررر  اليمنرررر  ملصرررراد  املعاوبررررا  م نررررا  األابررررا
 234 - 187، ص 2011

 " را:  مفرد بنمرد ا رمرام." تي ير التخدام شب ا  التوا مل االعتماعا عي  يشييمل الم   ال ي   األخجوا لاشربا: ال رعود   .
 168 - 89، ص 2014با و ، 11 اط العدد  

 "عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد  ا حمررد ."  ررعود   نررو ببرراد  الورنيررقترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا  انرتمررع ال .
 198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27 اط العدد  

 "ررريط  نسررر  ." " د الرررق تنايايرررق وبيدا يرررق" -تررري ير زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح  
 230 - 189، ص 2021با س ، 25.  اط العدد  لالط ا حسرب   اعثمان

 "2011برا و ، 7.  ارط العردد  لرعد  رن لرعود  م لرعود." تي ير اادم الررم  عير  املشرا كق ال يالريق والشرعبيق واختيرا  املر رحين ،
 54 - 11ص 
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 " تبنرر  بما سرر   العجارررا  العابررق لتعرررجم االعتمرراعا ررررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال رررعود ق د الررق بسرررحيق رررا زررررا  النظريررق املوحررردم
 182 - 143، ص 2016با و، 15.  اط العدد  ح ن  ياا  الصيف ." الت نيق والتخدابها ل بوم 

 "114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5.  اط العدد  الصاد  ا حماب ." تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق 
 "167 - 135، ص 2005 وفمبر ، 1 اط العدد   .لعيد  ن زلماعيمل  ين ." تن ين  و م املمايق العر يق ال عود ق را العالط 

 "بنمرررررد  عبررررردالع ي  ." تررررد يس اتعرررررجم ررررررا ا رابعرررررا  ال ررررعود ق واألبريييرررررق د الرررررق تنايايرررررق ب ا  رررررق مل ررررر ا  املرحارررررق ا رابعيرررررق
 230 - 188، ص 2007با و ، 2.  اط العدد  ا حي ان

 "تعجبيررق اتبا اتيررق "د الررق بيدا يررق عيرر  ال ررائمين  االتصررام تالبي ررا  الررذكا  اال ررالناعا ودو هررا رررا تالرروير العمررمل  املؤل ررا  ا
 124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28.  اط العدد  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد." "

 "عررادم امليينرر   ." يغاليررق الصررحح اتليورو يررق الحررداث عا ررفق ا حرر م د الررق تنايايررق عيرر  صررحيفت  الريررا  والشررر  األولررط .
 372 - 315، ص 2016مبر وف، 16 اط العدد  

 "ص 2015برا و ، 13.  ارط العردد  بنمرد  رن فهرد ا ربيرر." تفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق را ال نروا  الفسرائيق العر يرق ،
159 - 202 

 "371 ، ص2015 روفمبر ، 14.  ارط العردد  فوايرق عبرد   م عيرا." ت ويط مدا  ال ائط  االتصام ررا ال نروا  الفسرائيق اتبا تيرق - 
420 

 "بررررا و ، 8.  اررررط العرررردد  بنمررررد بنفرررروظ ال هررررر  ." ت يرررريط اتعجبيررررين لررررسدا  امل رررر  ملما سرررر   العجاررررا  العابررررق  املصررررا   ا ح وبيررررق
 124 - 81، ص 2012

 " ت ررررروين وتنميرررررق ال رررررد ا  ات داعيرررررق ررررررا املؤل رررررا  اتعجبيرررررق د الرررررق  عيررررر  عينرررررق برررررن املؤل رررررا  اتعجبيرررررق ررررررا املمايرررررق العر يرررررق
 132 - 42، ص 2008با و ، 3.  اط العدد  عبد   بنمد ح ن الرفاعا." عود قال 

 "اررط لريح لررالط ال رروياط." تنراوم الصررحح ال ررعود ق لعمايررا  "عا رفق ا حرر م" د الررق تنايايررق لعينرق بررن الصررحح الو ايررق  .
 318 - 277، ص 2019 وفمبر، 22العدد  

 "ص 2014برا و ، 11.  ارط العردد  ح رن بنمرد ح رن بنصرو  ." ق لردا ا رمهرو  تنميق بها ا  الن د وات تاج لارلائمل االتصالي ،
249 - 292 

 "" ز جررا بنمررد ." تو يررح ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا زدا م االتصرراال  املؤل رريق الراميررق "د الررق تنايايررق بررن امل ررتوا الثرران
 152 - 113، ص 2021با س ، 25.  اط العدد  م ولريع خايمل

 ث  

 " 211، ص 2013برا و ، 9.  ارط العردد  ز رراهيط  رن محمرد ال رعيد." را ولائمل اتعجم ال عود ق ) لرالق دكترو اط(   افق ا حوا - 
226 

 ")رررروفمبر ، 24.  اررررط العرررردد  بنمررررد عيررررا ال عررررا   ."   افررررق ا حرررروا  لرررردا ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصررررحافق اليمنيررررق )د الررررق بيدا يررررق 
 188 - 137، ص 2020

 " 31 – 11، ص 2009با و ، 4.  اط العدد  عبدالرحمن ع   ." يق را عريدم "البجد" ال عود ق و م التنرير ا ر ائر 
 ج  

 "7.  ارط العردد  بوسر   عيرا رالرا." عهود ولائمل اتعجم را ت ويد رج: ا رابعا  الفا اليميق  املعاوبا  حوم اسيق ال ردس ،
 273 – 235، ص 2011با و 

 ح  

 " ح ررررن بنمررررد ح ررررن ." رررررا ضررررو  املعررررا ير الدوليررررق ملنظمترررر  )اليون رررر و( و )فريرررردوم هرررراوس(حريررررق الصررررحافق واتعررررجم رررررا الرررريمن
 222 - 171، ص 2010 وفمبر ، 6.  اط العدد  بنصو  

 " 281، ص 2018 رروفمبر، 20.  ارط العردد  لررعيد شر ا ." 03-77ح ابرق املشرهد ال رم ا البصرر   رراملغر: عير  ضرو  ال را ون – 
306 

 خ  

 " ص 2014برا و ، 11.  ارط العردد  هيرثط بنمرد  ولرح." ا  ال ياد ق واملعاضق م نا  األابق املصرريقا  الا: االتصالا لامؤل ،
293 - 333 

 "ا  الا: الصحف  الفا الين   نو اسا ا ح و  اتن ا يق املد يق وال ياليق 

 " 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16.  اط العدد  ن رين بنمد عبدط ح و ق." " د الق تنايايق ب ا  ق 
 "ارط العردد  بنصرو  ببرا   بيغرر  و ا رر عبرد  الغرالا." خالا: "األابق املاليق العامليق "را الصحافق العر يق  اتخراج والتمثمل  .

 321 – 269، ص 2013 وفمبر ، 10
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

 د  

 "ملرررما  ." ود ق.الد اوبالررريق العابرررق الراميرررق عبرررر ترررويور  د الرررق تنايايرررق لتغريررردا  ال رررفا ا  األعنبيرررق ررررا املمايرررق العر يرررق ال رررع
 217 - 173، ص 2021 و يو ، 26.  اط العدد  الصيا 

 " الردو  االتصرالا لاد اوبالريق العابرق ررا يشرييمل  رو م انرتمرع ال رعود  لردا البعثرا  الد اوبالريق امل يمرق ررا املمايرق العر يرق
 124 - 91، ص 2019با و، 21.  اط العدد  لعد  ن لعود  ن بنمد ام لعود." ال عود ق "د الق بيدا يق"

 "  72، ص 2007برا و ، 2.  ارط العردد  محمرد البعرد م رو ال رعيد." الدو  اتعجب  لبيرو  عر ا  الفا راليميين ررا ا تفاضرق األاصر - 
126 

 " 94 - 55، ص 2015با و ، 13.  اط العدد  بالا   لعود املالير  ." د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا 

 "بعرررين  رررا    نسررر  امليت ررر  وفرررؤاد عيرررا ." ام ملررراليا االانررراا ررررا تصرررميط املواارررع اتعاعيرررق والتاف يو يرررق ا  ايجيرررقدالال  الرررتخد
 374 - 321، ص 2017با و، 17.  اط العدد  ح ين لعدان

 "جرررين دوافررع الرررتخدام رابرررق ا رابعرررا .. الهواترررح الذكيرررق واتشرررباعا  املتن  ررق ب هرررا د الرررق بسرررحيق ب ا  رررق  رررين الالرررج: ا  اي
 166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18.  اط العدد  فؤاد عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي  ." واليمنيين

 " د الرررق بيدا يرررق عيررر  عينرررق برررن انرتمرررع “ دوافرررع يعرررر  ا رمهرررو  ال رررعود  لاصرررحح اتليورو يرررق واالشرررباعا  املتن  رررق ب هرررا(
 322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24.  اط العدد  ابد خوله عبدالع ي  الغ." ال عود   منال ق بيق امليربق(

 "2016برا و، 15.  ارط العردد  حنران محمرد مشر  ." دوافع والتخدابا  ا روام لدا رابرق ا رابعرق ررا املمايرق العر يرق ال رعود ق ،
 224 - 183ص 

 " اررع اتليورونرر  لررواا م اتاتصرراد )د الررق ت ييميررق لامو  ۲۰۳۰دو  اتعررجم االعتمرراعا رررا دعررط الرروراتيجيق الررواا ا  لتن يرر    يررق
 186 - 153، ص 2021با س ، 25.  اط العدد   ن  ا ر الفريجا ا ی  ." والتخاليط ال عود ق(

 "العر يررق د الررق بسررحيق -دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجرراط العجاررا  العر يررق
 233، ص 2018برا و، 19.  ارط العردد  لولن  مد عبد   رن لرعود ا حربر ."  الريا عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود 

- 281 
 "عمررر  ررن بنمررد عمررر ." دو  اتعررجم ال ررعود  رررا الصررد  لاتنررد ا  املعا رررم لسلرررم ال ررعود ق  د الررق بيدا يررق رررا بد نررق عرردم

 74 - 11، ص 2019 وفمبر، 22.  اط العدد  ح ان 
 "اررط وائررمل  رن اهيررر زكرررام." لررواا م التجرا م وااللرر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل ررتهاك عررن ال راع امل ارردم دو  األنشرالق اتتصرراليق  .

 458 - 417، ص 2019 وفمبر، 22العدد  
 "2009 رروفمبر ، 5.  اررط العرردد   ا رريس زلررماعيمل الدا  ررتان ." دو  البرررابا التاف يو يررق رررا  ترروفير امل يررد بررن املعاوبررا  لسرفررام ،

 178 - 115ص 
 " 28.  اررررط العرررردد  عررررج  ب رررر ." تخصررررا االعاعررررق والتاف يررررون. -دو  التررررد يا امليرررردان  رررررا يشررررييمل الهويررررق املهنيررررق لالابررررق االعررررجم ،

 194 - 145، ص 2021دي مبر 
 " ن عبرد   رن عبدانح ر." دو  التعر  ملوااع التوا مل االعتماعا را ترتيا مولويا  ال سا ا ال ياليق لدا الشبا: ال رعود

 144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28.  اط العدد  الع ا 
 "برررا و ، 17.  ارررط العررردد  الصررراد   ا رررح." دو  التفييرررر الن رررد  ررررا ع انرررق التعابرررمل برررع اتشررراعا  عيررر  شرررب ا  التوا رررمل االعتمررراعا

 124 - 99، ص 2017
 "ارط  يمرا البراكر." لالاارق املتجرددم  موععرا.دو  الصحافق را ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق ا  .

 172 - 159، ص 2021 و يو ، 26العدد  
 "د الررررق تنايايررررق لصررررحيفق  فررررا   رابعررررق املاررررك  -دو  الصررررحح ا رابعيررررق رررررا نشررررر الرررروعا ال رررريالا  املمايررررق العر يررررق ال ررررعود ق

 260 - 225، ص 2020با و ، 23.  اط العدد  عمر ا راهيط  ولعدم." خالد.
 "ارررط بشررائر حابرررد عبرردال اد  االرررا." لصررحح ال رررعود ق رررا تنميرررق الرروعا  ررراألبن ال رريبران   د الرررق عيررر  ال ررائط  االتصرررامدو  ا  .

 335 - 295، ص 2021با س ، 25العدد  
 "دو  العجاررررا  العابررررق رررررا زدا م ان ررررارر د القو ررررفيق عيرررر  عينررررق زدا ا  العجاررررا  العابررررق رررررا املؤل ررررا  الصررررحفيق العر يررررق ".

 252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20.  اط العدد  ا    بخاح حمد  البابوش  عبدالر 
 ".ص 2021 و يرررو ، 26.  ارررط العررردد  عرررذ ا  عرررجوم عيرررواج." دو  العجارررا  العابرررق ررررا زدا م مابرررا  املؤل رررق ا رابعيرررق ا ر ائريرررق ،

107 - 156 
 "مفنرران ." وعجاتهررا ب ررمعتها لرردا رالبررا  ا رابعررق دو  العجاررا  العابررق رررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعررق املاررك لررعود

 276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24.  اط العدد   مد عو    ال ا  
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 " دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط املوارنرق الراميرق لردا رررج: ا رابعرا   د الرق عير  ررج: االعرجم واالتصرام  جابعرق املاررك
 334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28 اط العدد   .عبد  عيا  م برعا الع ير  ." خالد

 " :دو  شرب ا  التوا ررمل االعتمرراعا رررا زبررداد الشربا: العربرر   املعاوبررا  واألخبررا  حرروم  راهرم ات هررا: د الررق ب ا  ررق  ررين الشرربا
 320 - 273، ص 2017با و، 17.  اط العدد  بنمد عبدالوها: الف يه كارا  وحاتط عيا حيد  الصال ا." را م بع دوم عر يق

 "حراتط بنمرد م ررو ." دو  بنصرا  التوا رمل االعتمراعا ررا يشرييمل خالرا: توعرو    سرا ا ح رو  اتن ران ررا املؤل را  ا ح وايرق
 288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27.  اط العدد  ايد

 " 2015خرجم عرام دو  بوااع التوا مل االعتماعا را يشييمل بعا   واتجاها  املغور ين املصريين  نو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر ".
 204 - 159، ص 2017با و ، 17.  اط العدد  فاتن عبدالرعمن

 "  اررررط عبررررداملاك  ررررن عبررردالع ي  الشرررراهو:." دو  ولرررائمل اتعررررجم ررررا تنميررررق الرررروعا الصررر ا لرررردا ال ررررعود ين حررروم بررررر  ال رررير  .
 78 - 11، ص 2013 وفمبر ، 10العدد  

 "   د الرررق بيدا يرررق عيررر  عينرررق برررن ررررج: عرررابعت  مم  -سرررا ا التنميرررق امل رررتدابق دو  ولرررائمل التوا رررمل االعتمررراعا ررررا تنميرررق الررروعا
 68 – 11، ص 2020با و ، 23.  اط العدد  ملابق  ن  اا  اين املدن ." ال را واملاك عبدالع ي 

 س  

 ")األحمررر   رردا  ا ررر بنمررد ." ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق العر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير .
 369 - 347، ص 2015با و ، 13 اط العدد  

 " اررط محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق." د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش  .
 176 – 131، ص 2020با و ، 23العدد  

 ش  

 "ل رررعود ق بعهرررا برررن وعهرررق  ظرررر املتنرررد ين الرلرررميينالشررراتعا  اتليورو يرررق عرررن فيرررروس كو و رررا ويعابرررمل ا رهرررا  ا ح وبيرررق ا ".
 112 - 63، ص 2021با س ، 25.  اط العدد  شاکر  ن عي  الذ اب 

 "80 - 11، ص 2012با و ، 8.  اط العدد   صر الد ن العيا   ." الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د 
 "روفمبر ، 14.  ارط العردد  حبيرا  رن  ا الرط و عرا  عمرا ." عن الشب ا  االعتماعيق االفوراضيق وتباو  م ماج عد دم را ز تاج امل 

 278 - 223، ص 2015
 " الشررررررب ا  االعتماعيررررررق كمنصررررررا  افوراضرررررريق لعررررررر  الررررررذا  رررررررا ا حيررررررام د الررررررق عيرررررر  عينررررررق بررررررن الشرررررربا: ا ر ائررررررر  امل ررررررتخدم

 226 - 185، ص 2019با و، 21.  اط العدد  كريمق اجعق عبدال ارا." "Facebook"لر
 "عيرر   صرروص نشرررا  األخبررا  العر يررق و ررو هاالشررفاف 

 
فررا   ." يق اتعجبيررق ااوراحررا  لتالبيرر  بفهرروم الشررفافيق اتعجبيررق عمايررا

 238 - 205، ص 2017با و، 17.  اط العدد  شاهين
 " 9.  ارط العردد  ايمرا  مرد بثنر  م رو رالرا." شب ا  التوا رمل االعتمراعا كمصرد  لامعاوبرا  الصرحيق لردا ا رمهرو  ال رعود ،

 120 – 59، ص 2013با و 
 ص  

 ""   الصررراا ال ياسرر   رررا ا ر ائررر بررن خررجم الصررحافق الفرن رريق د الررق ب ا  ررق  ررين  رروبيتFIGARO LE "و"LIBERATION "- بررن
 415 - 377، ص 2017با و، 17.  اط العدد  لميرم  اعرب ." (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13

 "لرره   مررد بنيررح  ررن  رراح العتي رر ." امرررمم ال ررعود ق رررا كا ي رراتير الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير(الصررو م االعتماعيررق ل .
 474 - 461، ص 2015 وفمبر ، 14 اط العدد  

 "منررس  ررن بنمررد ال بيررع." الصررو م الذهنيررق  رمعيررا   عا ررق األ تررام رررا املمايررق لرردا ا رمهررو  رررا بد نررق الريررا  د الررق بسررحيق .
 362 - 319، ص 2019 وفمبر ،22 اط العدد  

 ")ص 2013بررا و ، 9.  اررط العرردد  محمررد  ررن ا حميررد  الرردهجو  ." الصررو م الصررحفيق رررا الصررحافق ا  ايجيررق ) لررالق باع ررتير ،
227 - 239 

 "219، ص 2014 ررروفمبر ، 12.  ارررط العررردد   ضرررا عبدالواعرررد مبرررين." صررحافق املصرررد  املفترررو  وتي يراأهرررا عيررر  الصرررحافق الو ايرررق - 
248 

 "95، ص 2015برررا و ، 13.  ارررط العررردد   الرررر  رررن عيرررا الشرررهر  ."  رررفنا  وح رررا ا  ال رررر ن وعاوبررره ررررا الشرررب ا  االعتماعيرررق - 
158 

 "169، ص 2008برا و ، 3.  ارط العردد  بنمرد ايرراج."  ناعق العجاا  العابق و رابا تد ي ها  تجر رق اتبرا ا  العر يرق املتنردم 
- 195 
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 "ارط العردد  عيا  رن د  رمل العنر   ." تليورو يق بن خجم التغاليق الصحفيق را الصحافق ال عود ق و م ا رابعق ال عود ق ا  .
 458 - 421، ص 2015 وفمبر ، 14

 "2017 رروفمبر، 18.  اررط العرردد  عمررر لررايمان با رراو  ."  ررو م الرعررمل امل رراط كمررا  راهررا الالابررق الغر يررون رررا ا رابعررا  األ د يررق ،
 322 - 277ص 

 " 133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1.  اط العدد  شعبان شمس وبرعا بدكو  ." ق را الصحافق املصريق و م ال عود 

 " ررو م املمايرررق العر يرررق ال رررعود ق عيررر  شرربيق ات ور رررد د الرررق تنايايرررق ل ررروائط بنررر  البنرررث Google.com ".  فرررا    رررن عبرررد
 50 - 11، ص 2005 وفمبر ، 1.  اط العدد  الشهر  

 "برررا س ، 25.  ارررط العررردد   هررر  وليرررد م رررو الفررررج." ر يرررق ال رررعود ق لررردا الصرررحفيين اليا رررا يين   "د الرررق  وعيرررق " رررو م املمايرررق الع
 294 – 275، ص 2021

 ع  

 "2013برا و ، 9.  ارط العردد  حمد  رن  ا رر املوسر  ." العجاق التفاعايق  ين املشا كين را العمايق االتصاليق عبر اتعجم ا رد د ،
 166 - 121ص 

 "18.  اررررط العرررردد  خيررررر  عيرررراد." اررررق  ررررين الررررتخدام الهرررراتح انحمرررروم كولررررياق اتصررررام واألدا  األكرررراد    لالابررررق ا رابعررررا العج ،
 38 - 11، ص 2017 وفمبر

 " لرررالق ( 
 
العجارررق  رررين االعتمررراد عيررر  ولرررائمل االتصرررام وب رررتوا املعرفرررق  ال سرررا ا ا  ا عيرررق .. االحرررتجم األبري ررر  لاعررررا   موععرررا

 230 - 217، ص 2012با و ، 8.  اط العدد  د   ن عبدانح ن الع ا عب." دكتو اط(
 ")العجارررق  رررين التعرررر  لابررررابا ا حوا يرررق ررررا ال نررروا  الفسرررائيق العر يرررق وبهرررا م التفييرررر الناارررد لررردا الشررربا: ) لرررالق دكترررو اط ".

 259 - 231، ص 2012با و ، 8.  اط العدد  عبد   ن عبدالع ي  ا ح ين
 "اررط ح ررنا  بنصررو  ." ين تصررفح  ررو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وامل ا  ررق االعتماعيررق لرردا املتصررفنين ال ررعود ينالعجاررق  رر  .

 146 - 95، ص 2021لبتمبر ، 27العدد  

 ""العجارررق  رررين د ابرررا املوارررح ال صررريرمVignette.)ررررا اتعج رررا  التاف يو يرررق وااللرررتجا ق العارفيرررق لام رررتهاك )د الرررق تنايايرررق " ".
 274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28.  اط العدد  عارح كمام الد ن  وبرفد بدحد عي  حنان

 "20.  اررط العرردد   ا رريس  مررد فررراج ا حررا   ." العوابرمل اتتصرراليق املررؤ رم رررا ال رراو  الشرررات  لاالالبررق ا رابعيررق د الرق بسررحيق ،
 456 - 417، ص 2018 وفمبر

 "حايمرق  مرد عيرا ." حح ال عود ق "د الق تالبي يرق عير  صرحيفت  ع راظ واملد نرق "العوابمل املؤ رم عي  ال ائط  االتصام را الص
 274 - 231، ص 2021با س ، 25.  اط العدد   ن ببا   ال را ا

 "ح ررررن  يرررراا  ." العوابررررمل املررررؤ رم رررررا اتجاهررررا  امل ررررتهايين  نررررو زعج ررررا  الشررررب ا  االعتماعيررررق وعجاتهررررا  الررررتجا تهط ال رررراوكيق
 142 - 97، ص 2018با و، 19.  اط العدد  الصيف 

 "2014 روفمبر ، 12.  ارط العردد  بنمرد عيرا ال عرا   ." العوابمل املؤ رم را  نا  مولويا  اسيق حر:  عدم را الصرحافق اليمنيرق ،
 218 - 157ص 

 "  ررن لبرردملررايمان ." د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  .
 328 - 291، ص 2020با و ، 23 اط العدد  

 "العنررود  مررد بنمررود  ررن ." العوابررمل املررؤ رم رررا بما لررق املرررمم لاعجاررا  العابررق  ا رابعررا  ال ررعود ق رررا الريررا  د الررق بسررحيق
 367 - 337، ص 2021دي مبر ، 28.  اط العدد   ا   العمران

 "2015برا و ، 13.  ارط العردد  ا  سر عبدالباوا بنمرد." العر يق  املشور  الث ارا عجاق ا حسو  األفري   را انرج  الث افيق ،
 266 - 203ص 

 " عجاررررق الصررررفوم اليمنيررررق  ولررررائمل االتصررررام  الررررتخدابها، واالعتمرررراد عامهررررا كمصرررراد  لامعاوبررررا ، خررررجم شررررهر  بسرررران )د الررررق
 247 - 198ص  ،2008با و ، 3.  اط العدد  بنمد عبدالوها: الف يه ال ارا." بسحيق(

 " اررررط  ررررا ح  ررررن  ميرررران  م لررررعود." عجاررررق شررررب ا  التوا ررررمل اتليورونرررر   رررراال ورا: االعتمرررراعا لامررررراه ين رررررا انرتمررررع ال ررررعود  .
 88 – 11، ص 2014با و ، 11العدد  

 ف  

 "134 - 89، ص 2014 وفمبر ، 12.  اط العدد  عبد  ال ين ا حيد   ." الفسا  العموب  ا رد د لا االق ا  اب ق 

 "بهررا بصررالف  عمررر ." فاعايررق الرلررائمل اتليورو يررق لاعجاررا  العابررق رررا  نررا  التوا ررمل  ررين العرراباين  املؤل ررا   د الررق تنايايررق
 94 - 69، ص 2021لبتمبر ، 27.  اط العدد  عبدالع ي 
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 "ارررط رهرران بن ررن رنالرراو  بي." فاعايررق زدا م عجاررا  العمررج  عبررر ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا د الررق حالررق عيرر  شررركق تويوتررا  .
 54 – 11، ص 2019با و، 21العدد  

 ق  

 "ارررط بنمرررد شرررالا ." ال نررروا  التاف يو يرررق املشرررفرم والبررررابا الرياضررريق د الرررق بيدا يرررق للرمهرررو  الريا ررر   ررررا الولرررط ا رررراب ا  .
 314 - 253، ص 2016 وفمبر ، 16العدد  

 "يرر  ا ح ررا ا  الرلررميق لامنظمررا  ا ح وبيررق  تالبيرر  ان ررتجرام  دولررق ال رريط الورنيررق الترر  يعي ررها املررواد املصررو م املمشررو م ع
 102 - 69، ص 2020با و ، 23.  اط العدد  محمد فا و   ضوان وشير ن عيا بوس  ." اتبا ا  العر يق املتندم

 "مبر  رررررررررررروف، 5.  اررررررررررررط العرررررررررررردد  باعررررررررررررد لررررررررررررالط التو  رررررررررررران." اسررررررررررررا ا ال رررررررررررردس رررررررررررررا املوااررررررررررررع  اتليورو يررررررررررررق اتخبا يررررررررررررق  الفا رررررررررررراليميق
 72 – 11، ص 2009

 ك  

 "ارط العردد  ملرابق عبردالرحمن النصرا ." اليفا ق املهنيق لاصحافيين الرياضيين را الصحافق املالبوعق واتليورو يق ال عود ق  .
 328 – 279، ص 2015 وفمبر ، 14

 ل  

 " الاغررررق العر يررررق رررررا بوااررررع التوا ررررمل االعتمرررراعا-  
 
.  اررررط ان  وبنمررررد بنمررررود املشررررا  عبررررداملاك  دبرررران الررررد ." الفي رررربو  م موععررررا

 130 – 103، ص 2020با و ، 23العدد  
 م  

 ".   ح رررام حابرررد ." املتغيررررا  املرررؤ رم ررررا التوافررر  األكررراد    لررردا رابرررق اتعرررجم ررررا عابعرررق املارررك فيصرررمل وعجاتررره  ررريدا:هط األكررراد
 106 - 49، ص 2021 و يو ، 26.  اط العدد  ز راهيط عبدا رايمل

 "ررا ح ا ررن خاررح ." اتخراعيررق رررا امل ررر  ال ررعود  )د الررق و ررفيق بررن وعهررق  ظررر ان رررج امل رررلا ال ررعود ( ان رررج والتجر ررق 
 256 - 225، ص 2017 وفمبر، 18.  اط العدد  لث يمل

 "2009 روفمبر ، 5.  ارط العردد   صرر الرد ن العيا ر  ." املردو ا  اتليورو يرق والصرحافق   يغييرر املنظرو  تلرتجج  األفر  املعرررا، 
 292 - 243ص 

 "320 - 267، ص 2015با و ، 13.  اط العدد  باعد لالط تر ان." املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د 
 "ص 2010 رروفمبر ، 6.  اررط العرردد  خالررد اعمرروم." املد ولوعيررق وحمررج  ال  رروي  االعتمرراعا رررا الررورن العربرر   ب ا  ررق بنهريررق ،

277 - 309 
 "حنران محمررد ."  رق   سرا ا تميرين املررمم ررا بواارع الفيرد و ال شررا ك   رالتالبي  عير  ايرادم املررمم ال رعود ق لا ريا ماملسرابين املتعا

 200 - 161، ص 2019 وفمبر، 22.  اط العدد   ش  
 " العرردد  .  اررط شررريح عاليرق بنمررد  ررد ان." املعا ررا  البصررريق مل ررارع الفيررد و ررا بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وم رهرا عيرر  املتا رر

 370 - 329، ص 2015 وفمبر ، 14
 ")15.  ارط العردد  فرا   بخائيرمل حررااين." املعا ير املهنيق لا ائط  االتصام وم رها عي  ا ت ا  األخبا  را وكالق األ با  األ د يرق ) وررا ،

 357 - 293، ص 2016با و
 "  ارط  ادط عبردالتوا: اليمران ." املهتمين  خدباتهاملعرفق املي  بق بن الصحح املصريق عن منشالق العممل ا  ير  لدا ال را  .

 186 - 95، ص 2011با و ، 7العدد  
 "  70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16.  اط العدد  عصام املوس  ." االاتصاد  العرب  را الثو م الراميق -املناخ اتعجب 
 " 

 
 وخصررررائا ومهرررردافا

 
.  اررررط  ضررررا بنمررررود املثنرررران ." د الررررق بفاهيميررررقبرررردخمل زلرررر  زلرررروراتيجيا  االتصررررام .. اتلرررروراتيجيق بفهوبررررا

 266 - 225، ص 2016با و، 15العدد  

 "برا و ، 7.  ارط العردد  هبراس  رن  عرا  ا حربر ." بدا التخدام املمش   ال ياحيق را املمايرق العر يرق ال رعود ق لامر يا الورويجرا
 94 - 55، ص 2011

 "را ح ." ود ق عير  ولرائمل اتعرجم ا رد رد ررا ا حصروم عير  املعاوبرا بدا اعتماد ال ائمين  االتصرام  الصرحح املالبوعرق ال رع 
 78 - 11، ص 2015 وفمبر ، 14.  اط العدد   ن  ميان  م لعود

 " مبرمل بنمرد ." ب تويا  زد ا  ملاتذم ا رابعرا  لردو هط ررا توعيرق الشربا:  مخرارر التالرر  وات هرا: عبرر الفسرا  االليورونر
 62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24  .  اط العدد بيمل عبدالعظيط  د 

 "ارط العردد  لريح الرد ن ح رن العرو ." بصاد  الصحح ال ودا يق وم رها را   اهق العممل الصحف  د الق تنايايق بيدا يرق  .
 414 - 361، ص 2018 وفمبر، 20
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 "4.  اررط العرردد  ال هررر  بنمررد بنفرروظ ." بصرراد  بعاوبررا  ا راليررق العر يررق  يملا يررا رررا بتابعررق األحررداث العر يررق د الررق بسررحيق ،
 128 - 83، ص 2009با و 

 "  18.  ارررط العرررردد  لررررميق اكررر   مرررران ." -د الررررق بيدا يرررق-بصرررداايق األخبررررا  ررررا ولررررائمل اتعرررجم ا رد ررررد لررردا ا رمهررررو  ال رررعود ،
 359 - 323، ص 2017 وفمبر

 ".بررررا و ، 23.  اررررط العرررردد   رررراا  الصررررا    يررررط  مررررد." بعا رررررق الصررررحافق ال ررررعود ق الو ايررررق واتليورو يررررق ل سررررا ا التعارررريط العررررالا
 431 - 377، ص 2020

 "19.  اررررررط العررررررردد   ا ررررررر  ررررررافع البرررررررا ." بعا رررررررق الصررررررحح اتليورو يررررررق ال ررررررعود ق ألابررررررق تو يررررررح األاررررررا :.. د الررررررق تنايايررررررق ،
 230 - 183، ص 2018با و

 "عبررداملاك  دبرران الررد ان  وبنمررد شررر  ." (بعا رررق اسررا ا ات هررا: بررن وعهررق  ظررر اتعجبيررين اليمنيررين )د الررق لا ررائط  االتصررام
 96 - 53، ص 2018با و، 19.  اط العدد  بنمد هاشط

 "15.  اررررط العررررردد  ررفررررق ايررررد عبرررردالرحمن ال يررررد." بعا رررررق كتررررا: الرررررم  لرررربع  ال سررررا ا االعتماعيررررق واتجاهررررا  ال رررررا   نوهررررا ،
 292 - 269، ص 2016با و

 "  العابرررررق  ا رابعرررررا  ال رررررعود ق د الرررررق و رررررفيق ب ا  رررررق عيررررر  عينرررررق برررررن بما سررررر   بعرررررا ير تنظررررريط الفعاليرررررا  ررررررا زدا ا  العجارررررا
 132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22.  اط العدد  ز راهيط محمد ال عيد." العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص

 "156 - 135ص ، 2014 وفمبر ، 12.  اط العدد   صير  وعيا." بفاهيط  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم 
 ")ا ررروهرم عرروي  ." ب ا  رق  ررين ولررائمل اتعررجم الت ايد ررق وا رد ردم كمصررد  لامعاوبررا  عررن الثررو ا  العر يرق ) لررالق باع ررتير

 301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12.  اط العدد  املالير  
 " ظريررررق الترررريرير اتعجبرررر " ب رررراال  الرررررا  ألحررررداث عا ررررفق ا حرررر م رررررا الصررررحافق اليوبيررررق ال ررررعود ق  "د الررررق تنايايررررق رررررا زرررررا  ".

 360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20.  اط العدد  عبدالرحمن  ن بنمد  ن  ا   ال نالان 
 " ب دا  اعتماد الشبا: ا راب ا اليمن  عي  ولائمل االتصام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا  الدوليرق الالا ئرق د الرق بسرحيق

 - 12، ص 2007برا و ، 2.  ارط العردد  بنمرد عبردالوها: الف يره كرارا." وال رجم عي  الرلوم امل ري ق لان ر  بنمرد  ري    عايره
70 

 "   د الرررق بيدا يرررق  االعتمررراد عيررر   ظريرررق  -بنمرررد  ررري    عايررره ولررراط  -بواارررع التوا رررمل االعتمررراعا وتو يفهرررا ررررا التعريرررح  رررالن
 98 - 61، ص 2017با و ، 17.  اط العدد   ضا عبدالواعد ام ن." اال ما  الث ارا

 " ررروفمبر ، 10.  ارررط العررردد  عرررج  عبدانريرررد الشررراب ." بواارررع التوا رررمل اتليورونررر  و اس املرررام االعتمررراعا ررررا انرتمرررع ال رررعود 
 144 – 79، ص 2013

 ن  

 "2019 ررروفمبر، 22.  ارررط العرردد  عبررردالرحمن عرر   ." النظررام األخجوررا والنظرررام اتعجبرر   اررررا م رررا االتجاهرررا  املعرفيررق املعا رررم ،
 160 - 133ص 

 "58 – 11، ص 2013با و ، 9.  اط العدد  عبد   ن  ا   ا ح يمل." النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق 
 ه  

 ")ص 2005 رروفمبر ، 1.  اررط العرردد  عثمرران  ررن  ررا   العررابر." هوي نررا رررا الورنيررق رررا ا  الررا: الصررحف  األبري رر  )ارررا م   د ررق ،
169 – 214 

 و  

 " 158 - 125، ص 2017با و ، 17.  اط العدد  عبد  ال ين ا حيد   ." اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصامالوضعيق 
 " روفمبر ، 10.  ارط العردد  عر م فرا و  عروهر   ود نرا محمرد عرابر ." الوعا املعاوبراي  لردا ال رائمين  االتصرام ررا ال الراا اتعجبر 

 268 - 197، ص 2013
 "اررط برعررا اا ررد برردكو  ." عيررق رررا بصررر د الررق و ررفيق تنايايررق بررع الوركيرر  عيرر  صررحيفق " ررو  ا رابعررق"وااررع الصررحافق ا راب  .

 166 - 134، ص 2008با و ، 3العدد  
 ")143، ص 2018برا و، 19.  ارط العردد   ركرق  رن اابرمل ا حوشران." وااع العجاا  العابق  ا رابعا  ال عود ق )د الرق بيدا يرق 

- 182 
 " ا حوا يرق الد ميررق وعجااأهرا  الث افرق الد ميرق "د الررق بيدا يرق عير  الشربا: ا ررراب ا العربر  وفر   ظريرق االعتمرراد وااعيرق البررابا

 280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20.  اط العدد  عج  الد ن محمد خايفق وبنمد محمد ح ن   ابعق." عي  ولائمل اتعجم"
 "21.  اررررط العرررردد  بنيرررررم  ررررن  صرررريا." د وتينولوعيا زلرررر  حرررروا  انرتمعررررا ولررررائمل االتصررررام  بررررن ا حتميررررق التينولوعيررررق زلرررر  ات رررر ،

 142 - 125، ص 2019با و
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 املؤلففهرس 

 
 تبدم  ا حر  ث ملما   تبدم  ا حر    ملما   تبدم  ا حر  : ملما   تبدم  ا حر  م ملما  

 تبدم  ا حر  د ملما   تبدم  ا حر  خ ملما   تبدم  ا حر    ملما   تبدم  ا حر  ج ملما  

 تبدم  ا حر  س ملما   ملما  تبدم  نر  ا ملما  تبدم  نر    تبدم  نر  ع ملما 

 تبدم  ا حر  ا ملما   ملما  تبدا  نر  ج تبدم  ا حر  ص ملما   تبدم  ا حر    ملما  

 تبدم  ا حر  م ملما   تبدم  ا حر    ملما   تبدم  ا حر    ملما   تبدم  ا حر  غ ملما  

   تبدم  ا حر    ملما   تبدم  ا حر  ن ملما  
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 م

  ".ا وعرررايش، اررريس. "اتجاهرررا    لرررا  االا رررام والالرررج:  نرررو  رررعو ا  ترررد يس اتعرررجم ررررا ا رابعرررا  الفا ررراليميق د الرررق بيدا يرررق
 272 - 239، ص 2017، با و17 اط العدد  

  ،بنمد. "االلالملCompetence of Undergraduate Public Relations' Education in Palestine  2015، برا و 13."  ارط العردد ،
 344 - 321ص 

   2011، بررا و 7 م لررعود، لررعد  ررن لررعود. "ترري ير اررادم الرررم  عيرر  املشررا كق ال يالرريق والشررعبيق واختيررا  املر ررحين."  اررط العرردد ،
 54 - 11ص 

 لرررعود  رررن بنمرررد. "الررردو  االتصرررالا لاد اوبالررريق العابرررق ررررا يشرررييمل  رررو م انرتمرررع ال رررعود  لررردا البعثرررا    م لرررعود، لرررعد  رررن
 124 - 91، ص 2019، با و21الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق ال عود ق "د الق بيدا يق"."  اط العدد  

 را: االعتمراعا لامرراه ين ررا انرتمرع ال رعود ."  ارط العردد   م لعود،  ا ح  ن  ميان. "عجاق شرب ا  التوا رمل اتليورونر   راال و
 88 - 11، ص 2014، با و 11

  م لرررررعود،  رررررا ح  رررررن  ميررررران. "بررررردا اعتمررررراد ال رررررائمين  االتصرررررام  الصرررررحح املالبوعرررررق ال رررررعود ق عيررررر  ولرررررائمل اتعرررررجم ا رد رررررد ررررررا 
 78 - 11، ص 2015،  وفمبر 14ا حصوم عي  املعاوبا ."  اط العدد  

 ،371، ص 2015،  رروفمبر 14فوايررق عبررد . "ت ررويط مدا  ال ررائط  االتصررام رررا ال نرروا  الفسررائيق اتبا تيررق."  اررط العرردد    م عيررا - 
420 

  م بوسررر  ،  رررررا م  مررررد محمررررد. "مرررررر املعا رررررق اتخبا يررررق ملوضررروعا  ا رريمررررق رررررا الصررررحح ال ررررعود ق الو ايررررق واتليورو يررررق د الررررق 
 306 - 261، ص 2019، با و21ظ الو ايق ولب  اتليورو يق."  اط العدد  تنايايق ب ا  ق  ين صحيفت  ع ا

  زكرررام، وائررمل  ررن اهيررر. "دو  األنشررالق اتتصرراليق لررواا م التجررا م وااللرر ثما  ال ررعود ق رررا توعيررق امل ررتهاك عررن ال رراع امل ارردم."  اررط
 458 - 417، ص 2019،  وفمبر22العدد  

   ارط ؤل يق لل الوج ا رويق العر يق ال عود ق ررا الصرحافق انحايرق ) لرالق باع رتير(ال معق امل. " دا  ا ر بنمد، األحمر  ".
 369 - 347، ص 2015با و ، 13العدد  

    د الرررررق  وعيرررررق تنايايرررررق ملفهوبررررره، ومشررررر اله ووااعررررره، وب رررررت باه )بل رررررا  لرررررالق  -اتعرررررجم ا رد رررررد . " رررررد   رررررن عبررررردالع ي ، م رررررا
 347 - 313، ص 2010 وفمبر ، 6."  اط العدد  باع تير(

 72، ص 2007برررا و ، 2."  ارررط العررردد  الررردو  اتعجبررر  لبيرررو  عررر ا  الفا رراليميين ررررا ا تفاضرررق األاصررر  . "محمرررد البعرررد، م وال ررعيد - 
126 

 برررررا س ، 25."  اررررط العرررردد   رررررو م املمايررررق العر يررررق ال ررررعود ق لررررردا الصررررحفيين اليا ررررا يين   "د الررررق  وعيرررررق ". " هرررر  وليررررد، م رررروالفرج
 294 - 275، ص 2021

 ارررط اتجاهرررا  الصرررحفيين الفا رررالينين  نرررو بما لرررق الصرررحافق االلت صرررائيق "د الرررق بيدا يرررق". " رررج  الرررد ن عررردلا، م وح رررن  ".
 60 - 11، ص 2017با و ، 17العدد  

 20."  ارررررررط العررررررردد  ا رررررررر التعرررررررر  ملواارررررررع التوا رررررررمل االعتمررررررراعا عيررررررر  اررررررريط الريفيرررررررا  "د الرررررررق بيدا يرررررررق". "عبررررررردا حييط، م وحالرررررررا ،
 64 - 11، ص 2018وفمبر 
 دو  بنصررررررا  التوا ررررررمل االعتمرررررراعا رررررررا يشررررررييمل خالررررررا: توعررررررو    سررررررا ا ح ررررررو  اتن رررررران رررررررا املؤل ررررررا  . "حرررررراتط بنمررررررد، م وايررررررد

 288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27."  اط العدد  ا ح وايق
 9."  ارررط العررردد  ال رررعود شرررب ا  التوا رررمل االعتمررراعا كمصررد  لامعاوبرررا  الصرررحيق لررردا ا رمهررو  . "ايمرررا  مرررد بثنرر ، م ورالررا ،

 120 - 59، ص 2013با و 
 219، ص 2014 رررروفمبر ، 12."  اررررط العرررردد  صرررحافق املصررررد  املفتررررو  وتي يراأهرررا عيرررر  الصررررحافق الو ايرررق. " ضررررا عبدالواحررررد، مبرررين - 

248 
 د الرررق بيدا يرررق  -لررراط بنمرررد  ررري    عايررره و  -بواارررع التوا رررمل االعتمررراعا وتو يفهرررا ررررا التعريرررح  رررالن   . " ضرررا عبدالواحرررد، م رررن

 98 - 61، ص 2017با و ، 17."  اط العدد   االعتماد عي   ظريق اال ما  الث ارا
   208 - 167، ص 2013با و ، 9."  اط العدد    ا  الالابق  نو زنشا  انام فسائيق يعاميق. "حنان محمد،  ش 
   2016بررا و، 15."  اررط العرردد  ايررق العر يررق ال ررعود قدوافررع والررتخدابا  ا ررروام لرردا رابررق ا رابعررق رررا املم. "حنرران محمررد،  شرر ،

 224 - 183ص 
   املسررررابين املتعا ررررق   سررررا ا تميررررين املرررررمم رررررا بوااررررع الفيررررد و ال شررررا ك   ررررالتالبي  عيرررر  ايررررادم املرررررمم ال ررررعود ق . "حنرررران محمررررد،  شرررر

 200 – 161، ص 2019 وفمبر، 22."  اط العدد  لا يا م
: 

 اررط ترتيررا مولويررا  النخبررق البنريميررق تجرراط اسررا ا التنميررق امل ررتدابق الالااررق املتجررددم  موععررا. دو  الصررحافق رررا. " يمررا، البرراكر  ".
 172 - 159، ص 2021 و يو ، 26العدد  
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  2018برا و، 19."  ارط العردد  بعا رق الصحح اتليورو يق ال عود ق ألابق تو يح األاا :.. د الق تنايايرق. " ا ر  افع، البرا ،
 230 - 183ص 

 الرررتخدابا  الالفرررمل ال رررعود  لشرررب ا  التوا رررمل االعتمررراعا هررره واتشرررباعا  املتن  رررق ب هرررا  د الرررق . "برررروا فهرررد ببرررا  ، لبر ررركا
 230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24."  اط العدد  بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 

    54 - 11، ص 2015با و ، 13."  اط العدد  دث الرل  اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتن. "شا ا  ن ب يد، الب 

  ارررط مخجايرررا  الصرررو م عيررر  شرررب ا  التوا رررمل االعتمررراعا برررن بنظرررو  الشررربا: ا رررراب ا ال رررعود . " اد رررق بمسررر   لرررعد، الب  ررر  ".
 336 - 289، ص 2021لبتمبر ، 27العدد  

   ارر د القو رفيق عير  عينرق زدا ا  العجارا  العابرق ررا دو  العجارا  العابرق ررا زدا م ان ر. "عبدالرا    بخارح حمرد ، البابوش
 252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20."  اط العدد  املؤل ا  الصحفيق العر يق

 د الرق  -تي ير زخراج الصحح ال عود ق اتليورو يرق عير  ا  رائيرق ا رمهرو  لهرذط الصرحح. "  يط  نس  لالط ا حسرب ،  اعثمان "
 230 - 189، ص 2021با س ، 25عدد  ."  اط التنايايق وبيدا يق"

   االتجاهررا  ا حد ثررق تخررراج صررحافق البيا ررا  )اال فوعرافيررك( رررا الصررحح ال ررعود ق . " رررين  مررد بنمررد  ررن عيررا محمررد،  اااسرر
  503 – 457، ص 2018 وفمبر، 20."  اط العدد  ع اظ-د الق تالبي يق عي  صحيفق بيق

 و  عيرررررررر  ولرررررررائمل اتعررررررررجم الت ايد رررررررق وشررررررررب ا  التوا رررررررمل االعتمرررررررراعا الك  ررررررررا: اعتمررررررراد ا رمهرررررررر. "ال رررررررريد وفوايرررررررق مم عيررررررررا،  خيرررررررد
، 27."  ارررررررررررط العررررررررررردد  املعاوبررررررررررا  م نرررررررررررا  األابررررررررررا  واتجاهررررررررررراأهط زاا  مدا:هرررررررررررا امل رررررررررر    د الرررررررررررق بيدا يرررررررررررق  ررررررررررالتالبي  عيررررررررررر  مابرررررررررررق كو و ررررررررررا

 250 - 199، ص 2021لبتمبر 
 ينيق و  د رق أل رررا التيرا ا  ال رائدم ررا الد الرا  الصررحفيقاالتجاهرا  ا حد ثرق ررا  نرروث الصرحافق براععرق ب ر. "لريد،  خيرد ".

 170 - 57، ص 2010 وفمبر ، 6 اط العدد  
 2016 روفمبر، 16."  ارط العردد  اتشر اليا  النظريرق واملنهريرق لبنروث ولرائمل التوا رمل االعتمراعا اررا م تنايايرق. "ال يد،  خيد ،

 196 - 143ص 
  تجاهرا  ا حد ثررق رررا  نروث الفسررائيا  وبخاربررق اآلخرر تنايررمل بررن امل رتوا الثرران  لابنرروث اال. "مبررمل بنمرد  بيررمل عبرردالعظيط،  رد

 68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27."  اط العدد  ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱املمشو م خجم الفورم بن عام 
  التالرر  وات هرا: عبرر ب رتويا  زد ا  ملراتذم ا رابعرا  لردو هط ررا توعيرق الشربا:  مخرارر . "مبرمل بنمرد  بيرمل عبردالعظيط،  د

 62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24."  اط العدد  الفسا  االليورون 
 14."  ارررط العرررردد  املعا رررررا  البصرررريق مل رررارع الفيرررد و رررررا بواارررع التوا رررمل االعتمررراعا وم رهررررا عيررر  املتا ررر . "شرررريفق عاليرررق،  رررد ان ،

 370 - 329، ص 2015 وفمبر 
  2014 ررروفمبر ، 12."  اررط العررردد  برررن خرررجم الصررحافق الورنيرررق ) لررالق باع رررتير( 2005لرربتمبر  29الررتفتا  الرررر. "لرررميرم،  اعربرر ،

 272 - 251ص 
  الصررررررراا ال ياسرررررر   رررررررا ا ر ائررررررر برررررررن خررررررجم الصررررررحافق الفرن رررررريق د الررررررق ب ا  ررررررق  رررررررين  رررررروبيت   ". "لررررررميرم،  اعربررررررFIGARO LE 

 415 - 377، ص 2017با و، 17."  اط العدد  (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"
 ررروفمبر ، 14."  ارررط العررردد  الشرررب ا  االعتماعيرررق االفوراضررريق وتبارررو  م مررراج عد ررردم ررررا ز تررراج املعنررر . "حبيرررا و عرررا  عمرررا ،  ا الرررط 

 278 - 223، ص 2015
 ارط د الرق بيدا يرق. -مهرو  ال رعود  العوابمل املؤ رم را يع ي  ال راو  الشررات  عبرر شربيق ات ور رد لردا ا ر. "لايمان،  ن لبدم  ".

 328 - 291، ص 2020با و ، 23العدد  
 21."  ارررررط العررررردد  ولرررررائمل االتصرررررام  برررررن ا حتميرررررق التينولوعيرررررق زلررررر  ات رررررد وتينولوعيا زلررررر  حررررروا  انرتمعرررررا . "بنيررررررم،  رررررن  صررررريا ،

 142 - 125، ص 2019با و
 د الرررق تنايايرررق لصرررحيفق  -ا ال ررريالا  املمايرررق العر يرررق ال رررعود قدو  الصرررحح ا رابعيرررق ررررا نشرررر الررروع. "عمرررر ز رررراهيط،  ولرررعدم

 260 - 225، ص 2020با و ، 23."  اط العدد   فا   رابعق املاك خالد.
 م رر شررب ا  التوا ررمل اتعتمراعا عيرر  األدا  والتنصرريمل الد اسر   لاالابررق د الررق بيدا يرق عيرر  عينررق برن رابررق عابعررق . " صررير،  روعيا

 92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24 ."  اط العدد الشا اق
 274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18."  اط العدد  الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم. " صير،  وعيا 

 156 – 135، ص 2014 وفمبر ، 12."  اط العدد  بفاهيط  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم. " صير،  وعيا 
  

 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5."  اط العدد  اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق. "طباعد لال، التو  ان 

 320 – 267، ص 2015با و ، 13."  اط العدد  املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د. "باعد لالط، تر ان 



 
 

 
 285 

 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

 ث

 ق ررررررا امل رررررر  ال رررررعود  )د الرررررق و رررررفيق برررررن وعهرررررق  ظرررررر ان ررررررج امل ررررررلا ان ررررررج والتجر رررررق اتخراعيررررر. " رررررا ح ا رررررن خارررررح، الث يرررررمل
 256 – 225، ص 2017 وفمبر، 18."  اط العدد  ال عود (

 ج

 ص 2015بررا و ، 13."  اررط العرردد  تفسرريج  ال ررعود ين لابرررابا ا حوا يررق رررا ال نرروا  الفسررائيق العر يررق. "بنمررد  ررن فهررد، ا ربيررر ،
159 - 202 

   راتيجيا  التعابررمل بررع ولررائمل االعررجم لرردا املتنررد ين اتعجبيررين رررا الررواا ا  ال ررعود ق د الررق بسررحيق عيرر  الررو. "باعررد، ا رريررو
 276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22."  اط العدد  عينق بن املتند ين اتعجبيين

 جوررا لاشربا: ال ررعود تري ير الررتخدام شرب ا  التوا ررمل االعتمراعا عيرر  يشرييمل الم رر  ال ي ر  األخ. "  ررا:  مفرد بنمررد، ا رمرام ".
 168 - 89، ص 2014با و ، 11 اط العدد  

 ارررط د الرررق كيفيرررق -لررريميائيق الصرررو م الصرررحفيق ودو هرررا ررررا اتشرررها  األ رررد ولو ا لتنظررريط داعرررش . "محمرررد  رررن بنمرررد، ا رمعيرررق  ".
 176 - 131، ص 2020با و ، 23العدد  

 نرو يشرريعا  اتعرجم ا رد رد ررا زررا   ظريرق امل رؤوليق االعتماعيرق اتجاهرا  النخبرق اتعجبيرق ال رعود ق . "ملرما   ولرح، عجم 
 371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24."  اط العدد  د الق بيدا يق

   رروفمبر ، 10."  اررط العرردد  الرروعا املعاوبرراي  لرردا ال ررائمين  االتصررام رررا ال الرراا اتعجبرر . "عرر م فررا و  ود نررا محمررد عرابرر ، عرروهر 
 268 – 197، ص 2013

  

    20."  اررط العررردد  العوابررمل اتتصرراليق املررؤ رم ررررا ال رراو  الشرررات  لاالالبررق ا رابعيررق د الررق بسررحيق. " ا رريس  مررد فررراج، ا حررا ،
 456 - 417، ص 2018 وفمبر

    الررررتخدابا  الالابرررق ال ررررعود ين لولرررائمل التوا ررررمل . "ايررراد  ررررن بنمرررد  ررررن  رررا   ولرررعيد  ررررن  رررا    ررررن اشرررا  الغابرررد ، ا حرررد
 - 201، ص 2019 روفمبر، 22."  ارط العردد   الق بسحيق عي  عينق بن رابرق ا رابعرا  ا ح وبيرق ررا بد نرق الريرا (االعتماعا )د

250 
  دو  اتعررررجم ا رد ررررد ررررا يشررررييمل املعررررا   ال يالرررريق لاشرررربا: ا ررررراب ا ال ررررعود  تجرررراط . "لولررررن  مررررد عبررررد   ررررن لررررعود، ا حربررر

 233، ص 2018برا و، 19."  ارط العردد  ق بن رابق عابعرق املارك لرعود  الريرا العر يق د الق بسحيق عي  عين-العجاا  العر يق
- 281 
  بررا و ، 7."  اررط العرردد  برردا الررتخدام املمشرر   ال ررياحيق رررا املمايررق العر يررق ال ررعود ق لامرر يا الورويجررا. "هبرراس  ررن  عررا ، ا حربرر

 94 - 55، ص 2011
 لابررابا ا حوا يررق ررا ال نروا  الفسررائيق العر يرق وبهرا م التفييررر الناارد لرردا  العجارق  ررين التعرر . "عبرد   ررن عبردالع ي ، ا ح رين

 259 - 231، ص 2012با و ، 8."  اط العدد  الشبا: ) لالق دكتو اط(
 58 - 11، ص 2013با و ، 9."  اط العدد  النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق. "عبد   ن  ا  ، ا ح يمل 
  276 - 223، ص 2010 وفمبر ، 6."  اط العدد  زعجم املوارن  نث را املفهوم وامل ا  ا . " ا حالصاد  ، ا حماب 
  114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5."  اط العدد  تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق. "الصاد ، ا حماب 
  ارط ا رد د عير  اتجاهرا  انرتمرع ال رعود   نرو ببراد  الورنيرقتي ير انحتوا اتعجب  . "عبد   ن عبادر  ن عرد ، ا حمد  ".

 198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27العدد  
 143، ص 2018برا و، 19."  ارط العردد  واارع العجارا  العابرق  ا رابعرا  ال رعود ق )د الرق بيدا يرق(. " ركق  ن اابمل، ا حوشان - 

182 
    56 - 11، ص 2011 وفمبر ، 6."  اط العدد  لنظام والفو   اتعجم ا رد د  ا. "عبد  ال  ن، ا حيد 
    134 - 89، ص 2014 وفمبر ، 12."  اط العدد  الفسا  العموب  ا رد د لا االق ا  اب ق. "عبد  ال  ن، ا حيد 

    158 - 125 ، ص2017با و ، 17."  اط العدد  الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام. "عبد  ال  ن، ا حيد 
 تد يس اتعجم ررا ا رابعرا  ال رعود ق واألبريييرق د الرق تنايايرق ب ا  رق مل رر ا  املرحارق ا رابعيرق. "بنمد عبدالع ي ، ا حي ان ".

 230 - 188، ص 2007با و ، 2 اط العدد  
 15."  ارط العرردد  ق األ برا  األ د يررق ) وررا(املعررا ير املهنيرق لا رائط  االتصرام وم رهررا عير  ا ت را  األخبررا  ررا وكالر. "فرا   بخائيرمل، حررااين ،

 357 - 293، ص 2016با و
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  دو  اتعررجم ال ررعود  رررا الصررد  لاتنررد ا  املعا رررم لسلرررم ال ررعود ق  د الررق بيدا يررق رررا بد نررق . "عمررر  ررن بنمررد عمررر، ح ران
 74 - 11، ص 2019 وفمبر، 22."  اط العدد  عدم

 د الررق تنايايرررق   ف  الفا ررالين   نرررو اسررا ا ح ررو  اتن ررا يق املد يرررق وال ياسرر  ا  الررا: الصررح. "ن رررين بنمررد عبررردط، ح ررو ق
 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16."  اط العدد  قب ا  

 التخدام بداخمل ضمان عودم التعايط واالعتمراد األكراد    ملواعهرق التنرد ا  التر  تواعره التعاريط اتعجبر  . "لمير بنمد، ح ين
 41 – 11، ص 2008با و ، 3."  اط العدد  ايجيق والعر يقا ح وب  را ا رابعا  ا  

 خ

 وااعيررررق البرررررابا ا حوا يررررق الد ميررررق وعجااأهررررا  الث افررررق الد ميررررق "د الررررق . "عررررج  الررررد ن محمررررد وبنمررررد محمررررد ح ررررن   ابعررررق، خايفررررق
 280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20."  اط العدد  بيدا يق عي  الشبا: ا راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"

 تو يررررح ولررررائمل التوا ررررمل االعتمرررراعا رررررا زدا م االتصرررراال  املؤل رررريق الراميررررق "د الررررق تنايايررررق بررررن . "ز جررررا بنمررررد م ولررررريع، خايررررمل
 152 – 113، ص 2021با س ، 25."  اط العدد  امل توا الثان "

 د

  2009 ررروفمبر ، 5."  ارررط العررردد   يرررد برررن املعاوبرررا  لسرفرررامدو  البررررابا التاف يو يرررق ررررا  تررروفير امل. " ا ررريس زلرررماعيمل، الدا  رررتان ،
 178 - 115ص 

  الاغرق العر يرق ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا . "عبداملاك  دبران وبنمرد بنمرود املشرا  ، الد ان-  
 
."  ارط العردد  الفي ربو  م موععرا

 130 - 103، ص 2020با و ، 23
  بعا رررق اسررا ا ات هررا: بررن وعهرق  ظررر اتعجبيررين اليمنيررين )د الررق لا ررائط . "طعبررداملاك  دبرران وبنمررد شررر  بنمرد هاشرر، الرد ان

 96 - 53، ص 2018با و، 19."  اط العدد   االتصام(

   ص 2013برررا و ، 9."  ارررط العررردد  الصرررو م الصرررحفيق ررررا الصرررحافق ا  ايجيرررق ) لرررالق باع رررتير(. "محمرررد  رررن ا حميرررد ، الررردهجو ،
227 - 239 

 2021دي ررمبر ، 28."  اررط العردد  اتجاهرا  الصرحفيين العررر: زاا  لربمل بواعهرق تنررد ا  العصرر الرا ر . "ال ريد  خيررد، د ويرش ،
 62 - 11ص 

 د الررق تنايايررق تدا م مابررق  -اتجاهرا  التغاليررق الصررحفيق األعنبيررق  نرو زدا م شررركق م اب ررو لاهررروم اال هراب  . "لررراج رررجم، دانره"
 379 – 337، ص 2021لبتمبر ، 27."  اط العدد  بن بنظو  الصحح األعنبيق" م۲۰۱۹الهرما  ات ها يق عي  شركق م اب و 

 ع

  الشررراتعا  اتليورو يرررق عررررن فيرررروس كو و رررا ويعابرررمل ا رهررررا  ا ح وبيرررق ال رررعود ق بعهررررا برررن وعهرررق  ظررررر . "شررراكر  رررن عيررررا، الرررذ اب
 112 - 63، ص 2021با س ، 25."  اط العدد  املتند ين الرلميين

 دام الشررربا: ال رررعود  لشررربيق التوا رررمل االعتمررراعا  الرررتخ. "ملرررما ، الرررذ اTwitter 14."  ارررط العررردد  واتشرررباعا  انح  رررق ب هرررا ،
 493 – 475، ص 2015 وفمبر 

  

 ت رررروين وتنميرررررق ال ررررد ا  ات داعيرررررق رررررا املؤل ررررا  اتعجبيرررررق د الررررق  عيرررر  عينرررررق بررررن املؤل رررررا  . "عبررررد  بنمرررررد ح ررررن، الرفرررراعا
 132 - 42، ص 2008با و ، 3."  اط العدد  ق ال عود قاتعجبيق را املمايق العر ي

 بررررا و ، 17."  اررررط العررردد  دو  التفييرررر الن ررررد  ررررا ع انررررق التعابرررمل بررررع اتشررراعا  عيرررر  شرررب ا  التوا ررررمل االعتمررراعا. "الصرررراد ،  ا رررح
 124 - 99، ص 2017

 159، ص 2012بررررا و ، 8."  اررررط العرررردد  الرررتخدام املواررررع اتليورونرررر  لامنظمرررق رررررا ادا م اتصرررراال  األابرررق. "محمررررد فررررا و ،  ضررروان - 
214 

 ال ررررريط الورنيررررررق التررررر  يعي رررررها املرررررواد املصرررررو م املمشرررررو م عيررررر  ا ح رررررا ا  الرلررررررميق . "محمرررررد فرررررا و  وشرررررير ن عيرررررا بوسررررر  ،  ضررررروان
 102 – 69، ص 2020با و ، 23."  اط العدد  لامنظما  ا ح وبيق  تالبي  ان تجرام  دولق اتبا ا  العر يق املتندم

 ا

   ارط الصو م الذهنيرق  رمعيرا   عا رق األ ترام ررا املمايرق لردا ا رمهرو  ررا بد نرق الريرا  د الرق بسرحيق. "منس  ن بنمد، بيعال  ".
 362 - 319، ص 2019 وفمبر، 22العدد  

   2012برا و ، 8."  ارط العردد  ت ييط اتعجبيين لسدا  امل   ملما سر   العجارا  العابرق  املصرا   ا ح وبيرق. "بنمد بنفوظ، ال هر ،
 124 - 81ص 

   4."  ارررط العررردد  بصررراد  بعاوبرررا  ا راليرررق العر يرررق  يملا يرررا ررررا بتابعرررق األحرررداث العر يرررق د الرررق بسرررحيق. "بنمرررد بنفررروظ، ال هرررر ،
 128 - 83، ص 2009با و 
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 15ط العررررردد  ."  اررررربعا ررررررق كترررررا: الررررررم  لررررربع  ال سرررررا ا االعتماعيرررررق واتجاهرررررا  ال ررررررا   نوهرررررا. "ررفرررررق ايرررررد عبررررردالرحمن، ال يرررررد ،
 292 - 269، ص 2016با و

 ص 2010 ررروفمبر ، 6."  ارررط العررردد  املد ولوعيرررق وحمرررج  ال  ررروي  االعتمررراعا ررررا الرررورن العربررر   ب ا  رررق بنهريرررق. "خالرررد، اعمررروم ،
277 – 309 

 س

 البي يرق عير  صرحيفت  العوابمل املؤ رم عي  ال رائط  االتصرام ررا الصرحح ال رعود ق "د الرق ت. "حايمق  مد عيا  ن ببا  ، ال را ا
 274 - 231، ص 2021با س ، 25."  اط العدد  ع اظ واملد نق "

 211، ص 2013بررا و ، 9."  اررط العرردد    افررق ا حرروا  رررا ولررائمل اتعررجم ال ررعود ق ) لررالق دكتررو اط(. "ز ررراهيط  ررن محمررد، ال ررعيد - 
226 

 ا  العابرررق  ا رابعرررا  ال رررعود ق د الرررق و رررفيق ب ا  رررق عيررر  بعرررا ير تنظررريط الفعاليرررا  ررررا زدا ا  العجاررر. "ز رررراهيط محمرررد، ال رررعيد
 132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22."  اط العدد  عينق بن بما س   العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص

   اتهرررا ب رررمعتها دو  العجارررا  العابرررق ررررا بما لرررق امل رررؤوليق االعتماعيرررق  جابعرررق املارررك لرررعود وعج. "مفنررران  مرررد عرررو   ، ال رررا
 276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24."  اط العدد  لدا رالبا  ا رابعق

 5."  ارررط العررردد  اتجاهرررا  ررررج: ا رابعرررا  ال رررعود ق  نرررو اتعج رررا  التجا يرررق  ررررا الصرررحح ا رابعيرررق. "بنمرررد  رررن عيرررا، ال رررويد ،
 242 - 179، ص 2009 وفمبر 

 ررروفمبر ، 14."  ارررط العررردد  : الصرررحفيين لترررويور وتي يرهرررا عيررر  مدا:هرررط امل ررر الرررتخدابا  اليترررا. "بنمرررد  رررن عيرررا  رررن بنمرررد، ال رررويد 
 222 - 135، ص 2015

 اعتمرراد املغرررد ن اتعجبيررين عيرر  بعاوبررا  تررويور وت يرريمهط ملرردا بصررداايتها د الررق بيدا يررق عيرر  . "بنمررد  ررن عيررا بنمررد، ال ررويد
 142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16عدد  ."  اط العينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

 اررط تنرراوم الصررحح ال ررعود ق لعمايررا  "عا ررفق ا حرر م" د الررق تنايايررق لعينررق بررن الصررحح الو ايررق. "لرريح لررالط، ال رروياط  ".
 318 - 277، ص 2019 وفمبر، 22العدد  

 ترح الذكيرق واتشرباعا  املتن  رق دوافرع الرتخدام رابرق ا رابعرا .. الهوا. "فرؤاد عيرا ح رين وبعرين  را    نسر  التمي ر ، لرعدان
 166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18."  اط العدد  ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيين

 20."  ارررررط العررررردد  االتجاهرررررا  ا حد ثرررررق ررررررا  نررررروث ود الرررررا  بصرررررداايق األخبرررررا  ررررررا عصرررررر اتعرررررجم الرا ررررر . "حنررررران محمرررررد، لرررررايط ،
 196 – 123، ص 2018 وفمبر

  

  فررا  التفاعايررق رررا  ررمل اتعررجم ا رد ررد دو  )البر ررد اتليورونرر ( رررا تن يرر  التفاعررمل  ررين ال رررا  . "عبرردالرحمن بنمررد لررعيد، الشرراب 
 185 - 128، ص 2007با و ، 2."  اط العدد  واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين

  رررروفمبر ، 10."  اررررط العرررردد  و اس املررررام االعتمرررراعا رررررا انرتمررررع ال ررررعود بوااررررع التوا ررررمل اتليورونرررر  . "عررررج  عبدانريررررد، الشرررراب 
 144 - 79، ص 2013

 :ارط العردد  دو  ولائمل اتعجم را تنميرق الروعا الصر ا لردا ال رعود ين حروم برر  ال رير  . "عبداملاك  ن عبدالع ي ، الشاهو  ".
 78 - 11، ص 2013 وفمبر ، 10

   د الررق  -ا  ال وي يررق لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا رررا الد اوبالرريق العابررق بررع ا رمهررو  الررتخدام البعثرر. "عرردعان فاضررمل، الشررمر
 رررروفمبر ، 24."  اررررط العرررردد  حالرررق للح ررررا: الرلرررر    تررررويور ل ررررفا ي  دولررررق ال ويررررد رررررا كررررمل بررررن ملرررروراليا واملمايررررق العر يررررق ال ررررعود ق

 136 - 93، ص 2020
   العابرررررق ويع يررررر  لرررررمعق املؤل رررررا  ا ح وبيرررررق ال وي يرررررق ررررررا  رررررمل اتعرررررجم األنشرررررالق االتصررررراليق لاعجارررررا  . "بنمرررررد بر ررررر  ، الشررررمر

 222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28."  اط العدد  ا رد د.
   الررتخدابا  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا املؤل ررا  ا  ير ررق د الررق و ررفيق عيرر  عينررق بررن املؤل ررا  . " الررر  ررن عيررا، الشررهر

 184 - 143، ص 2019با و، 21."  اط العدد  ا  ير ق
   158 - 95، ص 2015با و ، 13."  اط العدد   فنا  وح ا ا  ال ر ن وعاوبه را الشب ا  االعتماعيق. " الر  ن عيا، الشهر 
   ررررررو م املمايررررررق العر يررررررق ال رررررررعود ق عيرررررر  شرررررربيق ات ور ررررررد د الررررررق تنايايررررررق ل رررررروائط بنررررررر  البنرررررررث . "فررررررا    ررررررن عبررررررد ، الشررررررهر 

Google.com  50 - 11، ص 2005فمبر  و ، 1."  اط العدد 

 23."  ارط العردد  تنايمل كيف  عي   جث بجموعرا  برن اتعج را . -اتعج ا  التجا يق و  افق انرتمع ال عود ق . "عهود، الشهيمل ،
 290 - 261، ص 2020با و 
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 عيرررر   صرررروص نشررررر . "فررررا  ، شرررراهين 
 
ا  األخبررررا  العر يررررق الشررررفافيق اتعجبيررررق ااوراحررررا  لتالبيرررر  بفهرررروم الشررررفافيق اتعجبيررررق عمايررررا

 238 - 205، ص 2017با و، 17."  اط العدد  و و ها
  ص 2012برررا و ، 8."  ارررط العررردد  الترررد يس اتعجبررر  ررررا املرحارررق ا رابعيرررق ررررا بؤل رررا  التعاررريط العرررالا  رررا ر ائر. "بنمرررد، شرررالا ،

125 - 158 
  اررررط ا يررررق للرمهررررو  الريا رررر   رررررا الولررررط ا ررررراب اال نرررروا  التاف يو يررررق املشررررفرم والبرررررابا الرياضرررريق د الررررق بيد. "بنمررررد، شررررالا  ".

 314 - 253، ص 2016 وفمبر ، 16العدد  
  281، ص 2018 رروفمبر، 20."  اررط العرردد  03-77ح ابررق املشررهد ال ررم ا البصررر   رراملغر: عيرر  ضررو  ال ررا ون . "لررعيد، شرر ا – 

306 
 ص

   2020برا و ، 23."  ارط العردد   يق ل سرا ا التعاريط العرالا.بعا رق الصحافق ال عود ق الو ايق واتليورو. " يط  مد  اا  ، الصا ،
 431 - 377ص 

 18."  اررط العرردد  زد ا  اتعجبيررين ال ررعود ن ألدوا هررط الو يفيررق واملهنيررق رررا  ي ررق اتعررجم الرا رر . "بنمررد  ررن لررايمان، الصرربي ا ،
 112 - 39، ص 2017 وفمبر

   زدا ا  العجاررررررا  العابررررررق رررررررا املؤل ررررررا  التجا يررررررق  املمايررررررق العر يررررررق  البعررررررد ال  رررررروي   ألنشررررررالق. "عبرررررردا حافل عرررررروا ا، الصرررررراو
 82 - 33، ص 2009با و ، 4."  اط العدد  ال عود ق

  الد اوبالررررريق العابرررررق الراميررررررق عبرررررر ترررررويور  د الرررررق تنايايرررررق لتغريرررررردا  ال رررررفا ا  األعنبيرررررق ررررررا املمايرررررق العر يررررررق . "ملرررررما ، الصررررريا
 217 - 173، ص 2021 و يو ، 26."  اط العدد  ال عود ق.

  تبن  بما س   العجاا  العابق لتعجم االعتماعا را املنظمرا  ا ح وبيرق ال رعود ق د الرق بسرحيق ررا زررا  . "ح ن  ياا  ، الصيف
 182 - 143، ص 2016با و، 15."  اط العدد  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخدابها

  هرررررررا  امل ررررررتهايين  نررررررو زعج ررررررا  الشرررررررب ا  االعتماعيررررررق وعجاتهررررررا  الرررررررتجا تهط العوابرررررررمل املررررررؤ رم رررررررا اتجا. "ح ررررررن  يرررررراا  ، الصرررررريف
 142 - 97، ص 2018با و، 19."  اط العدد  ال اوكيق

  142 - 91، ص 2016با و ، 15."  اط العدد  اتش اليا  املنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم االعتماعا. "بها عبدانريد،  ج 
  167 – 135، ص 2005 وفمبر ، 1."  اط العدد  ين  و م املمايق العر يق ال عود ق را العالطتن . "لعيد  ن زلماعيمل،  ين 
 ج

 7."  ارط العرردد  عهرود ولررائمل اتعرجم ررا ت ويرد رررج: ا رابعرا  الفا راليميق  املعاوبرا  حرروم اسريق ال ردس. "بوسر   عيرا، رالرا ،
 273 - 235، ص 2011با و 

 ارررط العررردد  ررررا نشررررا  مخبرررا  ال نررروا  التاف يو يرررق ا  ايجيرررق الرلرررميق د الرررق تنايايرررق األدوا  املهنيرررق. " رررا ر ح رررن بنمرررد، ررررر  ".
 122 - 65، ص 2018 وفمبر، 20

   ارررط فاعايرررق زدا م عجارررا  العمرررج  عبرررر ولرررائمل التوا رررمل االعتمررراعا د الرررق حالرررق عيررر  شرررركق تويوترررا. "بيرهررران بن رررن، رنالررراو  ".
 54 – 11، ص 2019با و، 21العدد  

 ا

 ص 2005 ررروفمبر ، 1."  ارررط العررردد  هوي نرررا ررررا الورنيرررق ررررا ا  الرررا: الصرررحف  األبري ررر  )اررررا م   د رررق(. "عثمررران  رررن  رررا  ، رالعررراب ،
169 - 214 

   ارط الصو م االعتماعيرق لامررمم ال رعود ق ررا كا ي راتير الصرحافق انحايرق ) لرالق باع رتير(. "له   مد بنيح  ن  اح، العتي  ".
 474 - 461، ص 2015 وفمبر ، 14العدد  

  ارررط الرررتخدام الشرربا: ال ررعود  لولررائمل اتعرررجم والرروعا الصرر ا عررن  دا رررق والتغذ ررق والمشرراج البرردن . "بنمررد عثمرران، العربرر  ".
 88 - 11، ص 2014 وفمبر ، 12العدد  

    2015 رروفمبر  ،14."  اررط العرردد  الررتخدابا  الشرربا: ا ررراب ا لشرربيق التوا ررمل االعتمرراعا ) في رربو  (. "وديررع بنمررد، الع عرر ،
 134 - 79ص 

  اتعررجم ا رد ررد ويشررييمل االتجاهررا   نررو اسررا ا ات هررا: د الررق بسررحيق عيرر  عينررق بررن مفررراد . "عبررد   ررن عبدانح ررن، الع ررا
 252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16."  اط العدد  ا رمهو  ال عود 

  مررراعا رررا ترتيرررا مولويررا  ال سرررا ا ال يالرريق لررردا الشررربا: دو  التعررر  ملواارررع التوا ررمل االعت. "عبرررد   ررن عبدانح رررن، الع ررا
 144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28."  اط العدد  ال عود 

  العجارررق  رررين االعتمررراد عيررر  ولرررائمل االتصرررام وب رررتوا املعرفرررق  ال سرررا ا ا  ا عيرررق .. االحرررتجم . "عبرررد   رررن عبدانح رررن، الع رررا
 ) لالق دكتو اط(

 
 230 - 217، ص 2012با و ، 8 اط العدد   ."األبري   لاعرا   موععا
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

  :الع ررير ، عبررد  عيررا  م برعررا. "دو  املنصررا  الراميررق رررا يع يرر  ارريط املوارنررق الراميررق لرردا رررج: ا رابعررا   د الررق عيرر  رررج
 334 - 275، ص 2021، دي مبر 28االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد."  اط العدد  

  ررررن  ررررا  . "العوابررررمل املررررؤ رم رررررا بما لررررق املرررررمم لاعجاررررا  العابررررق  ا رابعررررا  ال ررررعود ق رررررا الريررررا  العمرررران، العنررررود  مررررد بنمررررود 
 367 - 337، ص 2021، دي مبر 28د الق بسحيق."  اط العدد  

   العنر  ، عيرا  رن د  رمل. " رو م ا رابعرق ال رعود ق اتليورو يرق بررن خرجم التغاليرق الصرحفيق ررا الصرحافق ال رعود ق."  ارط العرردد
 458 - 421، ص 2015،  وفمبر 14

  العرواد، تركر   رن  را  . "اتجاهرا  الد اوبالرريين ال رعود ين  نرو تالبير  الد اوبالريق العابرق رررا لرفا ا  املمايرق ررا ا  را ج.."  اررط
 62 - 11، ص 2021، با س 25العدد  

 ق تنايايرق بيدا يررق."  ارط العرردد  العرو ، لريح الررد ن ح رن. "بصرراد  الصرحح ال رودا يق وم رهررا ررا   اهررق العمرمل الصرحف  د الرر
 414 - 361، ص 2018،  وفمبر20

   80 - 11، ص 2012، با و 8العيا   ،  صر الد ن. "الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د."  اط العدد 
   2009 رروفمبر  ،5العيا رر  ،  صررر الررد ن. "املرردو ا  اتليورو يررق والصررحافق   يغييررر املنظررو  تلررتجج  األفرر  املعررررا."  اررط العرردد ،

 292 - 243ص 
  عبررردا رايمل، ح ررررام حابررررد ز ررررراهيط. "املتغيرررررا  املرررؤ رم رررررا التوافرررر  األكرررراد    لرررردا رابررررق اتعرررجم رررررا عابعررررق املاررررك فيصررررمل وعجاترررره

 106 - 49، ص 2021،  و يو 26 يدا:هط األكاد   .."  اط العدد  
 عررا   واتجاهررا  املغوررر ين املصررريين  نررو اسررا ا ات هررا: رررا بصررر عبرردالرعمن، فرراتن. "دو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا رررا يشررييمل ب

 204 - 159، ص 2017، با و 17."  اط العدد  2015خجم عام 
  فاعايررق الرلررائمل اتليورو يررق لاعجاررا  العابررق رررا  نررا  التوا ررمل  ررين العرراباين  املؤل ررا   د الررق . "بهررا بصررالف  عمررر، عبرردالع ي

 94 - 69، ص 2021مبر لبت، 27."  اط العدد  تنايايق
  232، ص 2007برا و ، 2."  ارط العردد  الرتخدام التعاريط اتليورونر  ررا التعاريط اتعجبر  ررا الرورن العربر . "مبين لعيد، عبدالغن 

- 278 
 ط ."  اررمخجايررا  الصررو م رررا ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا د الرق حالررق عيرر  رررج: كايررق االتصررام  جابعررق الشررا اق. " رردا، عبردال ارا

 260 - 229، ص 2019با و، 21العدد  
 الشرررررب ا  االعتماعيرررررق كمنصرررررا  افوراضررررريق لعرررررر  الرررررذا  ررررررا ا حيرررررام د الرررررق عيررررر  عينرررررق برررررن الشررررربا: . "كريمرررررق اجعرررررق، عبررررردال ارا

 226 - 185، ص 2019با و، 21."  اط العدد  "Facebookا ر ائر  امل تخدم "لر
    31 - 11، ص 2009با و ، 4."  اط العدد  يدم "البجد" ال عود ق و م التنرير ا ر ائريق را عر . "عبدالرحمن، ع 
    ص 2019 روفمبر، 22."  ارط العردد  النظرام األخجورا والنظرام اتعجبر   اررا م ررا االتجاهرا  املعرفيرق املعا ررم. "عبدالرحمن، ع ،

133 - 160 
 18."  ارررررط العررررردد  األكررررراد    لالابرررررق ا رابعرررررا  العجارررررق  رررررين الرررررتخدام الهررررراتح انحمررررروم كولرررررياق اتصرررررام واألدا . "خيرررررر ، عيررررراد ،

 38 - 11، ص 2017 وفمبر
  اررط الررتخدابا  رررج: عابعررق الشررا اق لت ور ررد والهواتررح الن الررق وتي يراأهررا عيرر  توا رراهط االعتمرراعا. " حيمررق الاليررا، عي رران  ".

 248 - 169، ص 2014با و ، 11العدد  
  15."  ارررط العررردد  ب رررتخدب  شرررب ا  التوا رررمل االعتمررراعا برررن الشررربا: العربررر  مشررر ام التفاعايرررق لررردا. " حيمرررق الاليرررا، عي ررران ،

 90 - 11، ص 2016با و 
 107، ص 2021 و يرو ، 26."  ارط العردد  دو  العجاا  العابق را زدا م مابرا  املؤل رق ا رابعيرق ا ر ائريرق.. "عذ ا  عجوم، عيواج 

– 156 
 غ

  د الرق بيدا يررق “ هرو  ال ررعود  لاصرحح اتليورو يرق واالشرباعا  املتن  رق ب هرا دوافرع يعرر  ا رم. "خولرق عبردالع ي ، الغابرد(
 322 – 277، ص 2020 وفمبر ، 24."  اط العدد  عي  عينق بن انرتمع ال عود   منال ق بيق امليربق(

  

 الررررق ت ييميررررق لامواررررع )د ۲۰۳۰دو  اتعررررجم االعتمرررراعا رررررا دعررررط الرررروراتيجيق الررررواا ا  لتن يرررر    يررررق . " يررررا   ررررن  ا ررررر، الفريجررررا 
 186 - 153، ص 2021با س ، 25."  اط العدد  اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(

   التخدام الشبا: العرب  لامسمون اتخبا   عبر املنصرا  اتليورو يرق انحمولرق . " جوا عبدال جم وبها عبدانريد  ج ، فه
 224 – 167، ص 2017بر وفم، 18."  اط العدد  د الق بيدا يق

  

  اتجاهررا  املر ر    نررو ا  ردبا  الصرحيق  العيررادا  ا  ا عيرق  م  شرف  ال رروا  امل رلحق رررا . "بشرير  ررن لرعيد ح رن، ال نالران
 497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22."  اط العدد  بد نق خميس بشيط د الق بيدا يق
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  رون  لابنرو  ال رعود ق عبرر ات ور رد ودو ط ررا خدبرق العمرج  )د الرق ال  وي  اتليو. "بنيرم عبد   ن حمود  م لعد، ال نالان
 411 - 351، ص 2019با و، 21."  اط العدد  بيدا يق(

  ب رررراال  الرررررا  ألحررررداث عا ررررفق ا حرررر م رررررا الصررررحافق اليوبيررررق ال ررررعود ق  "د الررررق . "عبرررردالرحمن  ررررن بنمررررد  ررررن  ررررا  ، ال نالرررران
 360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20."  اط العدد  تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "

    2020 روفمبر ، 24."  ارط العردد    افق ا حوا  لدا ال ائط  االتصام ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق(. "بنمد عيا، ال عا ،
 188 - 137ص 

    2014 رروفمبر ، 12."  اررط العرردد  العوابرمل املررؤ رم رررا  نرا  مولويررا  اسرريق حررر:  رعدم رررا الصررحافق اليمنيرق. "بنمررد عيررا، ال عرا ،
 218 - 157ص 

 ارررط دو  الصرررحح ال رررعود ق ررررا تنميرررق الررروعا  ررراألبن ال ررريبران   د الرررق عيررر  ال رررائط  االتصرررام. "بشرررائر حابرررد عبررردال اد ، االرررا  ".
 335 - 295، ص 2021با س ، 25العدد  

 169، ص 2008بررا و ، 3."  اررط العرردد  العر يررق املتنرردم ررناعق العجاررا  العابررق و رررابا تد ي ررها  تجر ررق اتبررا ا  . "بنمررد، ايررراج 
– 195 
  

 زد ا  ا رمهرررو  اليمنررر  لبرررروا ال سرررا ا الدوليرررق، وألبعادهرررا املعرفيرررق، كمرررا يعي رررها الفسرررائيا  . "بنمرررد عبررردالوها: الف يررره، ال رررارا
 180 - 129، ص 2009با و ، 4."  اط العدد  االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم

 عجاررق الصررفوم اليمنيررق  ولررائمل االتصررام  الررتخدابها، واالعتمرراد عامهررا كمصرراد  لامعاوبررا ، . "بنمررد عبرردالوها: الف يرره، ل رراراا
 247 - 198، ص 2008با و ، 3."  اط العدد  خجم شهر  بسان )د الق بسحيق(

  ددا  االحورافيرق ررا ال شرريع التونسر   ا رد ردالتعريح ال ا ون  لاصرحف  انحورر  )د الرق اا و يرق ب ا  رق ررا بنر. "النا ر، الين ".
 90 - 55، ص 2019با و، 21 اط العدد  

 دو  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا رررا زبررداد الشرربا: العربرر   املعاوبررا  . "بنمررد عبرردالوها: الف يرره وحرراتط عيررا حيررد الصررال ا، كررارا
 320 - 273، ص 2017با و، 17."  اط العدد  عر يقواألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم 

 ب رردا  اعتمرراد الشرربا: ا ررراب ا اليمنرر  عيرر  ولررائمل االتصررام كمصرراد  لامعاوبررا  حرروم األابررا  . "بنمررد عبرردالوها: الف يرره، كررارا
 70 - 12، ص 2007و با ، 2."  اط العدد  الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم

 العجاررررررق  ررررررين د ابررررررا املواررررررح ال صرررررريرم". "حنرررررران عررررررارح وبرفررررررد برررررردحد عيرررررر ، كمررررررام الررررررد نVignette رررررررا اتعج ررررررا  التاف يو يررررررق "
 274 – 223، ص 2021دي مبر ، 28."  اط العدد  وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق تنايايق(.

 م

  دالال  الرتخدام ملرراليا االانراا ررا تصررميط املواارع اتعاعيرق والتاف يو يررق . "دانبعرين  را    نسرر  وفرؤاد عيرا ح ررين لرع، املبت ر
 374 - 321، ص 2017با و، 17."  اط العدد  ا  ايجيق

  د الرق بفاهيميرق. " ضا بنمود، املثنان 
 
 وخصرائا ومهردافا

 
."  ارط العردد  بدخمل زل  زلوراتيجيا  االتصام .. اتلروراتيجيق بفهوبرا

 266 - 225ص ، 2016با و، 15

  د الرق بيدا يرق عير  عينرق  -دو  ولائمل التوا مل االعتماعا را تنميق الوعا   سا ا التنميرق امل رتدابق . "ملابق  ن  اا  اين، املدن
 68 - 11، ص 2020با و ، 23."  اط العدد  بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع ي 

 د الررق بسرررحيق- رررعود ا   نررو بعا رررق شررربيق تررويور ل سررا ا املررررمم ال ررعود ق اتجاهررا  الالالبررا  ال. " ررو م  مررد بالاررر ، املالررررا ".
 416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22 اط العدد  

   االحورررا  النفسرر   لرردا بما سرر   العجاررا  العابررق د الررق تالبي يررق عيرر  املنظمررا  ال ررعود ق العابررق . "عبرردالرحمن  ررن  رراب ، املاليررر
 224 - 177، ص 2020با و ، 23."  اط العدد  وا  ا ق.

   94 - 55، ص 2015با و ، 13."  اط العدد  د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا . "بالا  لعود، املالير 
   ب ا  ررررق  ررررين ولررررائمل اتعررررجم الت ايد ررررق وا رد رررردم كمصررررد  لامعاوبررررا  عررررن الثررررو ا  العر يررررق ) لررررالق . "ا ررررروهرم عرررروي ، املاليررررر

 301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12د  ."  اط العدباع تير(
   تالبي ررا  الررذكا  اال ررالناعا ودو هررا رررا تالرروير العمررمل  املؤل ررا  اتعجبيررق اتبا اتيررق "د الررق . "ب ررام وعمرررو عبدا حميررد، امل رراو

 124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28."  اط العدد  بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "
    ورو يرررق الحررداث عا رررفق ا حرر م د الرررق تنايايررق عيررر  صررحيفت  الريرررا  والشررر  األولرررطيغاليرررق الصررحح اتلي. "عررادم، امليينرر ".

 372 - 315، ص 2016 وفمبر، 16 اط العدد  
   2013بررا و ، 9."  اررط العردد  العجارق التفاعايررق  رين املشرا كين رررا العمايرق االتصراليق عبررر اتعرجم ا رد رد. "حمرد  ررن  ا رر، املوسر ،

 166 - 121ص 
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   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16."  اط العدد  االاتصاد  العرب  را الثو م الراميق -املناخ اتعجب  . "امعص، املوس 
 م رررر يعررر  األرفرررام املنصرررق اليوتيررو: "انرررام عائارررق بشرريع" عيررر  التمشررر ق . "اال  عبداتلررره شرروعا ومفنررران عبرررد   يررر االرررا، بنمررد

 48 - 11، ص 2021 و يو ، 26."  اط العدد  .االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  
 2015بررا و ، 13."  اررط العردد  عجارق ا حسررو  األفري ر  ررا انرررج  الث افيرق العر يررق  املشرور  الث رارا. "ا  سرر عبرردالباوا، بنمرد ،

 266 - 203ص 
   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1."  اط العدد   و م ال عود ق را الصحافق املصريق. "شعبان شمس وبرعا، بدكو 
   ارررط واارررع الصرررحافق ا رابعيرررق ررررا بصرررر د الرررق و رررفيق تنايايرررق برررع الوركيررر  عيررر  صرررحيفق " رررو  ا رابعرررق". "برعرررا اا رررد، بررردكو  ".

 166 - 134، ص 2008با و ، 3العدد  
 يق ب ا  ررق الررتخدام رررج: ا رابعررا  ال ررعود ق ل نرراي  انرررد واارررم واتشررباعا  املتن  ررق )د الررق بسررح. "فارمررق ملررابق، بشررعمل

 350 - 305، ص 2019با و، 21."  اط العدد  عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق اتبام بنمد  ن لعود اتلجبيق

  16."  ارررررط العررررردد  ال  ررررروي  ال ياسررررر   عبرررررر بواارررررع التوا رررررمل االعتمررررراعا د الرررررق تنايايرررررق. " يبرررررق وعبررررردالرحمن د ويرررررش، بصرررررالف ،
 46 - 11، ص 2016 وفمبر

 2011برا و ، 7."  ارط العردد  التماس الشبا: ا راب ا اتعجب  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا  األابرا . "ا  عبدالرحمنبش، بالهر ،
 234 - 187ص 

   دي رمبر ، 28."  ارط العردد  تخصرا االعاعرق والتاف يرون. -دو  التد يا امليدان  را يشييمل الهويق املهنيق لالابق االعجم . "عج ، ب
 194 - 145، ص 2021

   ص 2017 روفمبر، 18."  ارط العردد   و م الرعمل امل اط كما  راها الالابق الغر يون را ا رابعرا  األ د يرق. "عمر لايمان، با او ،
277 - 322 

   ص 2014بررا و ، 11."  اررط العرردد  تنميررق بهررا ا  الن ررد وات ترراج لارلررائمل االتصرراليق لرردا ا رمهررو  . "ح ررن بنمررد ح ررن، بنصررو ،
249 - 292 

 حريررق الصرحافق واتعررجم ررا الرريمن ررا ضررو  املعرا ير الدوليررق ملنظمتر  )اليون رر و( و )فريردوم هرراوس(. "ح رن بنررد ح رن، صرو  بن ".
 222 - 171، ص 2010 وفمبر ، 6 اط العدد  

   ارررط  ."العجارررق  رررين تصرررفح  رررو  بواارررع التوا رررمل االعتمررراعا وامل ا  رررق االعتماعيرررق لررردا املتصرررفنين ال رررعود ين. "ح رررنا ، بنصرررو 
 146 - 95، ص 2021لبتمبر ، 27العدد  

   اررط العرردد  خالرا: "األابررق املاليررق العامليررق "ررا الصررحافق العر يررق  اتخرراج والتمثررمل. "بنصررو  ببررا   و ا رر عبررد  الغررالا، بيغرر  ".
 321 – 269، ص 2013 وفمبر ، 10

 ن

  ارررط ريق عيرر  شرربيت  فررريس  ررو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق.مرررر بعا ررررق النخبررق اتليورو يررق املصرر. "فارمررق ال هرررا  مبيررر، النجررا  ".
 376 - 331، ص 2020با و ، 23العدد  

  اررط العرردد  اليفا ررق املهنيرق لاصررحافيين الرياضرريين رررا الصررحافق املالبوعرق واتليورو يررق ال ررعود ق. "ملررابق عبرردالرحمن، النصرا  ".
 328 - 279، ص 2015 وفمبر ، 14

  145، ص 2013 روفمبر ، 10."  ارط العردد  م2010الصحافق األ د يق  نو األابق العابق الدو م الشرتويق  اتجاها  . "عيا،  جادا 
– 196 
  

  ارط املعرفرق املي  ربق برن الصرحح املصرريق عرن منشرالق العمرمل ا  يرر  لردا ال ررا  املهتمرين  خدباتره. " ادم عبردالتوا:، اليمان  ".
 186 - 95، ص 2011با و ، 7العدد  

 :اتجاهرا  ب رتخدب  بواارع التوا رمل االعتمراعا  نرو التالرر  الرد ن  واال نررا  األخجورا  د الرق عيرر  . "عبردا حايط بوسر  ، يع رو
 52 - 11، ص 2018با و، 19."  اط العدد  هر1437-1436عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق املاك فيصمل الفورم بن 

  18."  اررررط العرررردد  -د الررررق بيدا يررررق-مل اتعررررجم ا رد ررررد لرررردا ا رمهررررو  ال ررررعود  بصررررداايق األخبررررا  رررررا ولررررائ. "لررررميق اكرررر ،  مرررران ،
 359 - 323، ص 2017 وفمبر

 ص 2014بررا و ، 11."  اررط العرردد  ا  الررا: االتصررالا لامؤل ررا  ال ررياد ق واملعاضررق م نررا  األابررق املصررريق. "هيررثط بنمررد،  ولررح ،
293 - 333 
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 فهرس املواضيع

 
 االتصام افري يا الوراليا

 اتعجم ات ها: والتالر  االتصام ال ياس  

 اتبا   اتعجن ا  اتعجم الر 

 األ دن زلوراتيجيا  ات ور د

 البنرين مبري ا مابق

 التوا مل االعتماعا البرابا االعاعيق والتاف يو يق البنوث والد الا 

 ا ر ائر تونس تد يس اتعجم

 الدوم العر يق الد اوباليق العابق ا رمهو  
 وم امل ي ق لان  الرل دوم العالط دوم ا  ايا

 الصحح والصحافق ال ودان ال عود ق

 العجاا  العابق العرا  الصو م الذهنيق

 ال نوا  االعاعيق والتاف يو يق فا الين فرن ا

 املتندث الرل   ال ويد ال ائط  االتصام

 املغر: امل ر  انحتوا 

 الهاتح انحموم  النظريا  بصر

  اليمن اليا ان
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  الوراليا

   د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  "  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
  افري يا

   203، ص 2015برا و ، 13" عجارق ا حسرو  األفري ر  ررا انررج  الث افيرق العر يرق  املشرور  الث رارا"  سرر عبردالباوا بنمردا - 
266. 
 االتصام

 25" " دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق عير  ال رائط  االتصرام("  بشائر حابد عبدال اد  االا ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

  الشرراتعا  اتليورو يررق عررن فيررروس كو و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر "  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب
 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين

   121، ص 2013برا و ، 9" العجارق التفاعايرق  رين املشرا كين ررا العمايرق االتصراليق عبرر اتعرجم ا رد رد"  حمرد  رن  ا رر املوسر - 
166. 

  العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم "  عبرد   ررن عبدانح ررن الع ررا
 ) لالق دكتو اط(

 
 .230 - 217، ص 2012با و ، 8" األبري   لاعرا   موععا

 عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصرررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر   العوابررررمل املرررؤ رم"  حايمرررق  مررررد عيررررا  ررررن ببرررا   ال رررررا ا
 .274 - 231، ص 2021با س ، 25" صحيفت  ع اظ واملد نق "

    158 - 125، ص 2017با و ، 17" الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام"  عبد  ال ين ا حيد. 
  ص 2013 روفمبر ، 10" وبراي  لردا ال رائمين  االتصرام ررا ال الراا اتعجبر الروعا املعا"  عر م فرا و  عروهر   ود نرا محمرد عرابر ،

197 - 268. 
 تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق "  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد

 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "
   292 - 249، ص 2014با و ، 11" تنميق بها ا  الن د وات تاج لارلائمل االتصاليق لدا ا رمهو  "  ح ن بنمد ح ن بنصو. 
 تو يررح ولرررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا زدا م االتصرراال  املؤل ررريق الراميررق "د الررق تنايايررق برررن "  ز جررا بنمررد م ولررريع خايررمل

 .152 - 113، ص 2021با س ، 25" امل توا الثان "
    137، ص 2020 روفمبر ، 24"   افق ا حوا  لدا ال ائط  االتصرام ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق("  بنمد عيا ال عا - 

188. 
 22" دو  األنشررالق اتتصراليق لررواا م التجرا م وااللر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل رتهاك عررن ال راع امل ارردم"  وائرمل  رن اهيررر زكررام ،

 .458 - 417 ، ص2019 وفمبر
 عجارق الصرفوم اليمنيرق  ولرائمل االتصرام  الرتخدابها، واالعتمراد عامهرا كمصراد  لامعاوبرا ، "  بنمد عبدالوها: الف يه ال رارا

 .247 - 198، ص 2008با و ، 3" خجم شهر  بسان )د الق بسحيق(
  ا  التوا رمل  رين العراباين  املؤل را   د الرق فاعايرق الرلرائمل اتليورو يرق لاعجارا  العابرق ررا  نر"  بهرا بصرالف  عمرر عبردالع ي

 .94 - 69، ص 2021لبتمبر ، 27" تنايايق
  د الرررق بفاهيميرررق"   ضرررا بنمرررود املثنررران 

 
 وخصرررائا ومهررردافا

 
، 15" بررردخمل زلررر  زلررروراتيجيا  االتصرررام .. اتلررروراتيجيق بفهوبرررا

 .266 - 225، ص 2016با و
 ص 2019بررا و، 21" ينولوعيررق زلرر  ات ررد وتينولوعيا زلرر  حرروا  انرتمعررا ولررائمل االتصررام  بررن ا حتميررق الت"  بنيرررم  ررن  صرريا ،

125 - 142. 
 االتصام ال ياس  

 25" اتجاها  الد اوباليين ال عود ين  نو تالبير  الد اوبالريق العابرق ررا لرفا ا  املمايرق ررا ا  را ج."  ترك   ن  ا   العواد ،
 .62 - 11، ص 2021با س 

   د الرق  -ام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  التخد"  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
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  251، ص 2014 رروفمبر ، 12" لصررحافق الورنيررق ) لررالق باع ررتير(بررن خررجم ا 2005لرربتمبر  29الررتفتا  الررر"  لررميرم  اعربرر - 
272. 

 2016 رروفمبر، 16" ال  رروي  ال ياسرر   عبررر بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا د الررق تنايايررق"   يبررق بصررالف   وعبرردالرحمن  د ويررش ،
 .46 - 11ص 

 333 - 293، ص 2014با و ، 11" صريقا  الا: االتصالا لامؤل ا  ال ياد ق واملعاضق م نا  األابق امل"  هيثط بنمد  ولح. 

 ا  الا: الصحف  الفا الين   نو اسا ا ح و  اتن ا يق املد يق وال ياليق"  ن رين بنمد عبدط ح و ق 
 " 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16" " د الق تنايايق ب ا  ق. 
  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  "  ملرررما  الصرررريا

 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.
 الرردو  االتصررالا لاد اوبالرريق العابررق رررا يشررييمل  ررو م انرتمررع ال ررعود  لرردا البعثررا  "  لررعد  ررن لررعود  ررن بنمررد ام لررعود

 .124 - 91، ص 2019با و، 21" الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق ال عود ق "د الق بيدا يق"
  الصرررررراا ال ياسررررر   ررررررا ا ر ائرررررر برررررن خرررررجم الصرررررحافق الفرن ررررريق د الرررررق ب ا  رررررق  رررررين  ررررروبيت   ""  لرررررميرم  اعربرررررFIGARO LE 

 .415 - 377، ص 2017با و، 17" (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"
 هررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  زد ا  ا رم"  بنمررد عبرردالوها: الف يرره ال ررارا

 .180 - 129، ص 2009با و ، 4" االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم
 54 - 11، ص 2011با و ، 7" تي ير اادم الرم  عي  املشا كق ال ياليق والشعبيق واختيا  املر حين"  لعد  ن لعود  م لعود. 

  دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجررراط "  لولررن  مررد عبررد   ررن لررعود ا حربرر
 .281 - 233، ص 2018با و، 19" العر يق د الق بسحيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود  الريا -العجاا  العر يق

  ملواارع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا:  دو  التعرر "  عبرد   رن عبدانح رن الع ررا
 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 

 دو  بنصررررا  التوا ررررمل االعتمرررراعا رررررا يشررررييمل خالررررا: توعررررو    سررررا ا ح ررررو  اتن رررران رررررا املؤل ررررا  "  حرررراتط بنمررررد م ررررو ايررررد
 .288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27" ا ح وايق

  ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق "  م عررروي  املاليرررر  ا رررروهر
 .301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12" باع تير(

 ات ها: والتالر 

 :وررا  د الررق اتجاهررا  ب ررتخدب  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا  نررو التالررر  الررد ن  واال نرررا  األخج"  عبرردا حايط بوسرر   يع ررو
 .52 - 11، ص 2018با و، 19" هر1437-1436عي  عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق املاك فيصمل الفورم بن 

  اتعرجم ا رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن مفرراد "  عبد   ن عبدانح رن الع را
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

 دو  شرررررب ا  التوا رررررمل االعتمرررراعا ررررررا زبرررررداد الشررررربا: العربررررر  "  بنمررررد عبررررردالوها: الف يررررره كرررررارا  وحرررراتط عيرررررا حيرررررد  الصرررررال ا
 .320 - 273، ص 2017با و، 17"  املعاوبا  واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق

 توا مل االعتماعا ررا يشرييمل بعرا   واتجاهرا  املغورر ين املصرريين  نرو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر دو  بوااع ال"  فاتن عبدالرعمن
 .204 - 159، ص 2017با و ، 17" 2015خجم عام 

 23" د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش "  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،
 .176 - 131، ص 2020با و 

  ب ررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعررا  لرردو هط رررا توعيررق الشرربا:  مخررارر التالررر  وات هررا: "  مبررمل بنمررد  بيررمل عبرردالعظيط  ررد
 .62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24" عبر الفسا  االليورون 

 ن )د الرق لا رائط بعا رق اسرا ا ات هرا: برن وعهرق  ظرر اتعجبيرين اليمنيري"  عبداملاك  دبان الد ان  وبنمد شر  بنمد هاشط
 .96 - 53، ص 2018با و، 19"  االتصام(

 اتعجم

    54 - 11، ص 2015با و ، 13" اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتندث الرل  "  شا ا  ن ب يد الب. 

 ق االعتماعيرق اتجاها  النخبق اتعجبيق ال عود ق  نو يشريعا  اتعجم ا رد د را زرا   ظريرق امل رؤولي"  ملما   ولح عجم
 .371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24" د الق بيدا يق

  278 - 232، ص 2007با و ، 2" التخدام التعايط اتليورون  را التعايط اتعجب  را الورن العرب "  مبين لعيد عبدالغن. 
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

   ا  ال رعود ق د الرق بسرحيق عير  الروراتيجيا  التعابرمل برع ولرائمل االعرجم لردا املتنرد ين اتعجبيرين ررا الرواا  "  باعرد ا رريرو
 .276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن املتند ين اتعجبيين

 اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعجم الت ايد رق وشرب ا  التوا رمل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  "  ال يد  خيد  وفوايق مم عيا
 .250 - 199، ص 2021لبتمبر ، 27" ا يق  التالبي  عي  مابق كو و ام نا  األابا  واتجاهاأهط زاا  مدا:ها امل     د الق بيد

 اعتمراد املغررد ن اتعجبيرين عير  بعاوبررا  ترويور وت يريمهط ملردا بصرداايتها د الرق بيدا يرق عيرر  "  بنمرد  رن عيرا بنمرد ال رويد
 .142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16" عينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

 142 - 91، ص 2016با و ، 15" اتش اليا  املنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم االعتماعا"  بدانريد  ج بها ع. 
    د الررررق  وعيررررق تنايايرررق ملفهوبرررره، ومشررر اله ووااعرررره، وب رررت باه )بل ررررا  لررررالق  -اتعررررجم ا رد رررد "   رررد   ررررن عبررردالع ي  م ررررا

 .347 - 313، ص 2010 وفمبر ، 6" باع تير(
 56 - 11، ص 2011 وفمبر ، 6" اتعجم ا رد د  النظام والفو   "  ل ين ا حيد   عبد  ا. 

 274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18" الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"   صير  وعيا. 
 187، ص 2011برا و ، 7" األابرا  التماس الشبا: ا راب ا اتعجبر  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا "  بشا  عبدالرحمن بالهر - 

234. 
 126 - 72، ص 2007با و ، 2" الدو  اتعجب  لبيو  ع ا  الفا اليميين را ا تفاضق األاص  "  محمد البعد م و ال عيد. 
 عيررر   صررروص نشرررا  األخبرررا  العر يرررق "  فررا   شررراهين 

 
الشرررفافيق اتعجبيرررق ااوراحررا  لتالبيررر  بفهررروم الشررفافيق اتعجبيرررق عمايررا

 .238 - 205، ص 2017با و، 17"  و هاو 
   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16" االاتصاد  العرب  را الثو م الراميق -املناخ اتعجب  "  عصام املوس. 
    133، ص 2019 ررروفمبر، 22" النظرررام األخجورررا والنظرررام اتعجبررر   اررررا م ررررا االتجاهرررا  املعرفيرررق املعا ررررم"  عبررردالرحمن عررر - 

160. 
    58 - 11، ص 2013با و ، 9" النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق"  ن  ا   ا ح يملعبد. 
    158 - 125، ص 2017با و ، 17" الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام"  عبد  ال ين ا حيد. 

  ص 2013 روفمبر ، 10" ام ررا ال الراا اتعجبر الروعا املعاوبراي  لردا ال رائمين  االتصر"  عر م فرا و  عروهر   ود نرا محمرد عرابر ،
197 - 268. 

  276 - 223، ص 2010 وفمبر ، 6" زعجم املوارن  نث را املفهوم وامل ا  ا "  الصاد   ا ح ا حماب. 
  114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5" تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق"  الصاد  ا حماب. 
   تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق "  وعمرو عبدا حميد ب ام امل او

 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "
   81، ص 2012بررا و ، 8" يرقت يريط اتعجبيررين لرسدا  امل ر  ملما سرر   العجارا  العابرق  املصررا   ا ح وب"  بنمرد بنفروظ ال هررر - 

124. 
 ت ررروين وتنميرررق ال رررد ا  ات داعيرررق ررررا املؤل رررا  اتعجبيرررق د الرررق  عيررر  عينرررق برررن املؤل رررا  "  عبرررد   بنمرررد ح رررن الرفررراعا

 .132 - 42، ص 2008با و ، 3" اتعجبيق را املمايق العر يق ال عود ق
 226 - 211، ص 2013با و ، 9" م ال عود ق ) لالق دكتو اط(  افق ا حوا  را ولائمل اتعج "  ز راهيط  ن محمد ال عيد. 

 برررا و ، 7" عهرررود ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت ويرررد ررررج: ا رابعرررا  الفا ررراليميق  املعاوبرررا  حررروم اسررريق ال ررردس"  بوسررر   عيرررا رالرررا
 .273 - 235، ص 2011

   94 - 55، ص 2015با و ، 13" د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا "  بالا   لعود املالير. 
  دو  اتعجم ال عود  ررا الصرد  لاتنرد ا  املعا ررم لسلررم ال رعود ق  د الرق بيدا يرق ررا بد نرق "  عمر  ن بنمد عمر ح ان

 .74 - 11، ص 2019 وفمبر، 22" عدم

 :10" برررر  ال رررير  دو  ولرررائمل اتعرررجم ررررا تنميرررق الررروعا الصررر ا لررردا ال رررعود ين حررروم "  عبرررداملاك  رررن عبررردالع ي  الشررراهو ،
 .78 - 11، ص 2013 وفمبر 

  2017 رروفمبر، 18" -د الررق بيدا يررق-بصررداايق األخبررا  رررا ولررائمل اتعررجم ا رد ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررميق اكرر   مرران ،
 .359 - 323ص 

 نيرين )د الرق لا رائط بعا رق اسرا ا ات هرا: برن وعهرق  ظرر اتعجبيرين اليم"  عبداملاك  دبان الد ان  وبنمد شر  بنمد هاشط
 .96 - 53، ص 2018با و، 19"  االتصام(

 156 - 135، ص 2014 وفمبر ، 12" بفاهيط  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"   صير  وعيا. 
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   ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق "  ا رررروهرم عررروي  املاليرررر
 .301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12" باع تير(
 اتعجم الرا  

 اتجاها  النخبق اتعجبيق ال عود ق  نو يشريعا  اتعجم ا رد د را زرا   ظريرق امل رؤوليق االعتماعيرق "  ملما   ولح عجم
 .371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24" د الق بيدا يق

 ص 2018 روفمبر، 20" بصرداايق األخبرا  ررا عصرر اتعرجم الرا ر  االتجاهرا  ا حد ثرق ررا  نروث ود الرا "  حنان محمرد لرايط ،
123 - 196. 

    د الررررق  وعيررررق تنايايرررق ملفهوبرررره، ومشررر اله ووااعرررره، وب رررت باه )بل ررررا  لررررالق  -اتعررررجم ا رد رررد "   رررد   ررررن عبررردالع ي  م ررررا
 .347 - 313، ص 2010 وفمبر ، 6" باع تير(

  رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن مفرراد اتعرجم ا"  عبد   ن عبدانح رن الع را 
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

    56 - 11، ص 2011 وفمبر ، 6" اتعجم ا رد د  النظام والفو   "  عبد  ال ين ا حيد. 
   ع يررر  لرررمعق املؤل رررا  ا ح وبيرررق ال وي يرررق ررررا  رررمل اتعرررجم األنشرررالق االتصررراليق لاعجارررا  العابرررق وي"  بنمرررد بر ررر   الشرررمر

 .222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28" ا رد د.

   121، ص 2013برا و ، 9" العجارق التفاعايرق  رين املشرا كين ررا العمايرق االتصراليق عبرر اتعرجم ا رد رد"  حمرد  رن  ا رر املوسر - 
166. 

   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16" رب  را الثو م الراميقاالاتصاد  الع -املناخ اتعجب  "  عصام املوس. 
 18" زد ا  اتعجبيرررررررين ال ررررررعود ن ألدوا هررررررط الو يفيررررررق واملهنيرررررررق رررررررا  ي ررررررق اتعررررررجم الرا ررررررر "  بنمررررررد  ررررررن لررررررايمان الصرررررربي ا ،

 .112 - 39، ص 2017 وفمبر
  انرتمررع ال ررعود   نررو ببرراد  الورنيررق ترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا "  عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد  ا حمررد "

 .198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27
  دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجررراط "  لولررن  مررد عبررد   ررن لررعود ا حربرر

 .281 - 233، ص 2018با و ،19" العر يق د الق بسحيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود  الريا -العجاا  العر يق
 بررردا اعتمررراد ال رررائمين  االتصرررام  الصرررحح املالبوعررررق ال رررعود ق عيررر  ولرررائمل اتعرررجم ا رد رررد رررررا "   رررا ح  رررن  ميررران  م لرررعود

 .78 - 11، ص 2015 وفمبر ، 14" ا حصوم عي  املعاوبا 
  2017 رروفمبر، 18" -د الررق بيدا يررق- بصررداايق األخبررا  رررا ولررائمل اتعررجم ا رد ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود "  لررميق اكرر   مرران ،

 .359 - 323ص 
   ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق "  ا رررروهرم عررروي  املاليرررر

 .301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12" باع تير(
 اتعجن

 رررروفمبر ، 5"  نرررو اتعج رررا  التجا يررررق  ررررا الصررررحح ا رابعيرررقاتجاهرررا  رررررج: ا رابعرررا  ال ررررعود ق "  بنمرررد  رررن عيررررا ال رررويد 
 .242 - 179، ص 2009

 برررا و ، 23" تنايرررمل كيفررر  عيررر   رررجث بجموعرررا  برررن اتعج رررا . -اتعج رررا  التجا يرررق و  افرررق انرتمرررع ال رررعود ق "  عهرررود الشرررهيمل
 .290 - 261، ص 2020

   العجاررررا  العابررررق رررررا املؤل ررررا  التجا يررررق  املمايررررق العر يررررق البعررررد ال  رررروي   ألنشررررالق زدا ا  "  عبرررردا حافل عرررروا ا الصرررراو
 .82 - 33، ص 2009با و ، 4" ال عود ق

  العجاررررق  ررررين د ابررررا املواررررح ال صرررريرم""  حنرررران عررررارح كمررررام الررررد ن  وبرفررررد برررردحد عيررررVignette رررررا اتعج ررررا  التاف يو يررررق "
 .274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28" وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق تنايايق(.

    20" العوابررررررمل اتتصرررررراليق املررررررؤ رم ررررررررا ال رررررراو  الشرررررررات  لاالالبررررررق ا رابعيررررررق د الررررررق بسرررررررحيق"   ا رررررريس  مررررررد فررررررراج ا حررررررا ،
 .456 - 417، ص 2018 وفمبر

  العوابررررمل املررررؤ رم رررررا اتجاهررررا  امل ررررتهايين  نررررو زعج ررررا  الشررررب ا  االعتماعيررررق وعجاتهررررا  الرررررتجا تهط "  ح ررررن  يرررراا  الصرررريف
 .142 - 97، ص 2018با و، 19" اوكيقال 

 د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررايمان  ررن لبرردم "
 .328 - 291، ص 2020با و ، 23

 309 - 277، ص 2010 وفمبر ، 6" املد ولوعيق وحمج  ال  وي  االعتماعا را الورن العرب   ب ا  ق بنهريق"  خالد اعموم. 
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 23" د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش "  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،
 .176 - 131، ص 2020با و 

  ص 2011برا و ، 7 "بردا الرتخدام املمشر   ال رياحيق ررا املمايرق العر يرق ال رعود ق لامر يا الورويجرا"  هبراس  رن  عرا  ا حربر ،
55 - 94. 
 اتبا  

  11" الرتخدابا  ررج: عابعرق الشرا اق لت ور رد والهواترح الن الرق وتي يراأهرا عير  توا راهط االعتمراعا"   حيمق الاليرا عي ران ،
 .248 - 169، ص 2014با و 

    80 - 11، ص 2012با و ، 8" الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د"   صر الد ن العيا. 

 ال رررريط الورنيررررق الترررر  يعي ررررها املررررواد املصررررو م املمشررررو م عيرررر  ا ح ررررا ا  الرلررررميق "  فررررا و   ضرررروان وشررررير ن عيررررا بوسرررر   محمررررد
 .102 - 69، ص 2020با و ، 23" لامنظما  ا ح وبيق  تالبي  ان تجرام  دولق اتبا ا  العر يق املتندم

 الد اس   لاالابرق د الرق بيدا يرق عير  عينرق برن رابرق عابعرق م ر شب ا  التوا مل اتعتماعا عي  األدا  والتنصيمل "   صير  وعيا
 .92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24" الشا اق

 21" مخجايا  الصو م ررا ولرائمل التوا رمل االعتمراعا د الرق حالرق عير  ررج: كايرق االتصرام  جابعرق الشرا اق"   دا عبدال ارا ،
 .260 - 229، ص 2019با و

 تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق "  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد
 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "

 420 - 371، ص 2015 وفمبر ، 14" ت ويط مدا  ال ائط  االتصام را ال نوا  الفسائيق اتبا تيق"  فوايق عبد   م عيا. 
 195 - 169، ص 2008با و ، 3"  ناعق العجاا  العابق و رابا تد ي ها  تجر ق اتبا ا  العر يق املتندم"  بنمد ايراج. 

 ات ور د

 214 - 159، ص 2012با و ، 8" التخدام املواع اتليورون  لامنظمق را ادا م اتصاال  األابق"  محمد فا و   ضوان. 
  11" ررج: عابعرق الشرا اق لت ور رد والهواترح الن الرق وتي يراأهرا عير  توا راهط االعتمراعا الرتخدابا "   حيمق الاليرا عي ران ،

 .248 - 169، ص 2014با و 

  ال  ررروي  اتليورونررر  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج  "  بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م لرررعد ال نالررران
 .411 - 351، ص 2019با و، 21" )د الق بيدا يق(

    80 - 11، ص 2012با و ، 8" الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د"   صر الد ن العيا. 
 د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررايمان  ررن لبرردم "

 .328 - 291، ص 2020با و ، 23
    134 - 89، ص 2014 وفمبر ، 12"   العموب  ا رد د لا االق ا  اب قالفسا"  عبد  ال ين ا حيد. 

   243، ص 2009 رروفمبر ، 5" املرردو ا  اتليورو يررق والصررحافق   يغييررر املنظررو  تلررتجج  األفرر  املعررررا"   صررر الررد ن العيا رر - 
292. 

 320 - 267، ص 2015با و ، 13" املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د"  باعد لالط تر ان. 
 تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق "  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد

 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "

 ام ملاليا االاناا ررا تصرميط املواارع اتعاعيرق والتاف يو يرق دالال  التخد"  بعين  ا    نس  امليت   وفؤاد عيا ح ين لعدان
 .374 - 321، ص 2017با و، 17" ا  ايجيق

 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الررواا ا  لتن يررر    يرررق "   یررا   رررن  ا رررر الفريجرررا(
 .186 - 153، ص 2021با س ، 25" اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(

   دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط املوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د الرق عير  ررج: "  عبرد  عيرا  م برعرا الع رير
 .334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28" االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد

   ق عيررررر  شرررربيق ات ور رررررد د الررررق تنايايرررررق ل رررروائط بنرررررر  البنرررررث  رررررو م املمايررررق العر يرررررق ال ررررعود"  فررررا    رررررن عبررررد  الشرررررهر 
Google.com "1 ، 50 - 11، ص 2005 وفمبر. 

 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5" اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق"  باعد لالط التو  ان. 
  ا  لرردو هط رررا توعيررق الشرربا:  مخررارر التالررر  وات هررا: ب ررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعرر"  مبررمل بنمررد  بيررمل عبرردالعظيط  ررد

 .62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24" عبر الفسا  االليورون 
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 زلوراتيجيا 

  د الرررق بفاهيميرررق"   ضرررا بنمرررود املثنررران 
 
 وخصرررائا ومهررردافا

 
، 15" بررردخمل زلررر  زلررروراتيجيا  االتصرررام .. اتلررروراتيجيق بفهوبرررا

 .266 - 225، ص 2016با و
 األ دن

  196 - 145، ص 2013 وفمبر ، 10" م2010اتجاها  الصحافق األ د يق  نو األابق العابق الدو م الشتويق  "   جادا عيا. 

 2016برا و، 15" املعا ير املهنيق لا ائط  االتصام وم رها عي  ا ت ا  األخبا  را وكالرق األ برا  األ د يرق ) وررا("  فا   بخائيمل حرااين ،
 .357 - 293ص 

 277، ص 2017 رروفمبر، 18"  ررو م الرعررمل امل رراط كمررا  راهررا الالابررق الغر يررون رررا ا رابعررا  األ د يررق"  با رراو   عمررر لررايمان - 
322. 

 مابق

 د الرق تنايايرق تدا م مابرق  -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب رو لاهرروم اال هراب  "  لراج رجم دانه"
 .379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27" م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹اب و الهرما  ات ها يق عي  شركق م  

 214 - 159، ص 2012با و ، 8" التخدام املواع اتليورون  لامنظمق را ادا م اتصاال  األابق"  محمد فا و   ضوان. 
 مل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعجم الت ايد رق وشرب ا  التوا ر"  ال يد  خيد  وفوايق مم عيا

 .250 - 199، ص 2021لبتمبر ، 27" م نا  األابا  واتجاهاأهط زاا  مدا:ها امل     د الق بيدا يق  التالبي  عي  مابق كو و ا
 187، ص 2011برا و ، 7" التماس الشبا: ا راب ا اتعجبر  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا  األابرا "  بشا  عبدالرحمن بالهر - 

234. 
 333 - 293، ص 2014با و ، 11" ا  الا: االتصالا لامؤل ا  ال ياد ق واملعاضق م نا  األابق املصريق"  هيثط بنمد  ولح. 
 روفمبر ، 10" خالا: "األابق املاليرق العامليرق "ررا الصرحافق العر يرق  اتخرراج والتمثرمل"  بنصو  ببا   بيغر  و ا ر عبد  الغالا 

 .321 - 269، ص 2013

   94 - 55، ص 2015با و ، 13" د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا "  بالا   لعود املالير. 
 156 - 107، ص 2021 و يو ، 26" دو  العجاا  العابق را زدا م مابا  املؤل ق ا رابعيق ا ر ائريق."  عذ ا  عجوم عيواج. 
  183، ص 2018برا و، 19"  يرق ال رعود ق ألابرق تو يرح األارا :.. د الرق تنايايرقبعا ررق الصرحح اتليورو"   ا رر  رافع البررا 

- 230. 
 ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا اليمنر  عير  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا  "  بنمد عبدالوها: الف يه كارا

 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" ايه وال جمالدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    ع
 مبري ا

  العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم "  عبرد   ررن عبدانح ررن الع ررا
 ) لالق دكتو اط(

 
 .230 - 217، ص 2012با و ، 8" األبري   لاعرا   موععا

 يس اتعرررررجم ررررررا ا رابعرررررا  ال رررررعود ق واألبريييرررررق د الرررررق تنايايرررررق ب ا  رررررق مل رررررر ا  املرحارررررق ترررررد  "  بنمرررررد  عبررررردالع ي  ا حيررررر ان
 .230 - 188، ص 2007با و ، 2" ا رابعيق

 214 - 169، ص 2005 وفمبر ، 1" هوي نا را الورنيق را ا  الا: الصحف  األبري   )ارا م   د ق("  عثمان  ن  ا   العابر. 
 البنرين

 26" صرحافق ررا ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق الالاارق املتجرددم  موععرا.دو  ال"   يمرا البراكر ،
 .172 - 159، ص 2021 و يو 

 البنوث والد الا 

 االتجاها  ا حد ثق را  نوث الصحافق براععرق ب رينيق و  د رق أل ررا التيرا ا  ال رائدم ررا الد الرا  الصرحفيق"  ليد  خيد "
 .170 - 57، ص 2010مبر  وف، 6

  االتجاها  ا حد ثق را  نوث الفسرائيا  وبخاربرق اآلخرر تنايرمل برن امل رتوا الثران  لابنروث "  مبمل بنمد  بيمل عبدالعظيط  د
 .68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27" ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱املمشو م خجم الفورم بن عام 

 ص 2018 روفمبر، 20" ا  بصرداايق األخبرا  ررا عصرر اتعرجم الرا ر االتجاهرا  ا حد ثرق ررا  نروث ود الر"  حنان محمرد لرايط ،
123 - 196. 

  142 - 91، ص 2016با و ، 15" اتش اليا  املنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم االعتماعا"  بها عبدانريد  ج. 
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 143، ص 2016 روفمبر، 16" يايرقاتشر اليا  النظريرق واملنهريرق لبنروث ولرائمل التوا رمل االعتمراعا اررا م تنا"  ال يد  خيد - 
196. 

 274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18" الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"   صير  وعيا. 
 309 - 277، ص 2010 وفمبر ، 6" املد ولوعيق وحمج  ال  وي  االعتماعا را الورن العرب   ب ا  ق بنهريق"  خالد اعموم. 

 58 - 11، ص 2013با و ، 9" النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق"   ا   ا ح يمل عبد   ن. 
    158 - 125، ص 2017با و ، 17" الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام"  عبد  ال ين ا حيد. 
 23" د الررق كيفيررق -و ا لتنظرريط داعررش لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ول"  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،

 .176 - 131، ص 2020با و 
 البرابا االعاعيق والتاف يو يق

 20" األدوا  املهنيرررررق ررررررا نشررررررا  مخبرررررا  ال نررررروا  التاف يو يرررررق ا  ايجيرررررق الرلرررررميق د الرررررق تنايايرررررق"   رررررا ر ح رررررن بنمرررررد ررررررر ،
 .122 - 65، ص 2018 وفمبر

 ين التعر  لابرابا ا حوا يق را ال نروا  الفسرائيق العر يرق وبهرا م التفييرر الناارد لردا  العجاق"  عبد   ن عبدالع ي  ا ح ين 
 .259 - 231، ص 2012با و ، 8" الشبا: ) لالق دكتو اط(

  16" ال نررروا  التاف يو يرررق املشرررفرم والبرررابا الرياضررريق د الرررق بيدا يرررق للرمهررو  الريا ررر   ررررا الولرررط ا رررراب ا"  بنمررد شرررالا ،
 .314 - 253ص  ،2016 وفمبر 

 202 - 159، ص 2015با و ، 13" تفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق را ال نوا  الفسائيق العر يق"  بنمد  ن فهد ا ربير. 
  115، ص 2009 رروفمبر ، 5" دو  البرررابا التاف يو يررق رررا  ترروفير امل يررد بررن املعاوبررا  لسرفررام"   ا رريس زلررماعيمل الدا  ررتان - 

178. 
 وااعيرررق البررررابا ا حوا يرررق الد ميرررق وعجااأهرررا  الث افرررق الد ميرررق "د الرررق "  محمرررد خايفرررق وبنمرررد محمرررد ح رررن   ابعرررق عرررج  الرررد ن

 .280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20" بيدا يق عي  الشبا: ا راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"
 التوا مل االعتماعا

 د الررق بسررحيق-الالبررا  ال ررعود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل سررا ا املرررمم ال ررعود ق اتجاهررا  ال"   رو م  مررد بالارر  املالررررا "
 .416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22

 :اتجاهررا  ب ررتخدب  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا  نررو التالررر  الررد ن  واال نرررا  األخجوررا  د الررق "  عبرردا حايط بوسرر   يع ررو
 .52 - 11، ص 2018با و، 19" هر1437-1436املاك فيصمل الفورم بن عي  عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق 

 11، ص 2018 روفمبر، 20" ا ر التعر  ملوااع التوا مل االعتمراعا عير  اريط الريفيرا  "د الرق بيدا يرق""  عبدا حيط م و حالا 
- 64. 

   د الرق  -لريق العابرق برع ا رمهرو  التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبا"  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
 الررررتخدام الشرررربا: ال ررررعود  لشرررربيق التوا ررررمل االعتمرررراعا  "  ملررررما  الررررذ اTwitter رررروفمبر ، 14" واتشررررباعا  انح  ررررق ب هررررا 

 .493 - 475، ص 2015
  الررررتخدام الشرررربا: العربرررر  لامسررررمون اتخبررررا   عبررررر املنصررررا  اتليورو يررررق "   جرررروا عبدال ررررجم فه رررر  وبهررررا عبدانريررررد  ررررج

 .224 - 167، ص 2017 وفمبر، 18" انحمولق د الق بيدا يق
    79، ص 2015 رروفمبر ، 14" الررتخدابا  الشرربا: ا ررراب ا لشرربيق التوا ررمل االعتمرراعا ) في رربو  ("  وديررع بنمررد الع عرر - 

134. 
 الررتخدابا  الالفررمل ال ررعود  لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا هرره واتشررباعا  املتن  ررق ب هررا  د الررق "  بررروا فهررد ببررا   البر ررك

 .230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24" بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 
 الررتخدابا  الالابررق ال ررعود ين لولررائمل التوا ررمل "  ا    ررن اشررا  الغابررد ايرراد  ررن بنمررد  ررن  ررا   ا حررد    ولررعيد  ررن  رر

 .250 - 201، ص 2019 وفمبر، 22" االعتماعا )د الق بسحيق عي  عينق بن رابق ا رابعا  ا ح وبيق را بد نق الريا (
 ص 2015 رروفمبر ، 14"  الررتخدابا  اليتررا: الصررحفيين لتررويور وتي يرهررا عيرر  مدا:هررط امل رر"  بنمررد  ررن عيررا  ررن بنمررد ال ررويد ،

135 - 222. 
  11" الرتخدابا  ررج: عابعرق الشرا اق لت ور رد والهواترح الن الرق وتي يراأهرا عير  توا راهط االعتمراعا"   حيمق الاليرا عي ران ،

 .248 - 169، ص 2014با و 
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   ق عير  عينرق برن املؤل را  الرتخدابا  ولرائمل التوا رمل االعتمراعا ررا املؤل را  ا  ير رق د الرق و رفي"   الر  ن عيا الشرهر
 .184 - 143، ص 2019با و، 21" ا  ير ق

 اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعجم الت ايد رق وشرب ا  التوا رمل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  "  ال يد  خيد  وفوايق مم عيا
 .250 - 199، ص 2021لبتمبر ، 27" ام نا  األابا  واتجاهاأهط زاا  مدا:ها امل     د الق بيدا يق  التالبي  عي  مابق كو و 

 اعتمراد املغررد ن اتعجبيرين عير  بعاوبررا  ترويور وت يريمهط ملردا بصرداايتها د الرق بيدا يرق عيرر  "  بنمرد  رن عيرا بنمرد ال رويد
 .142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16" عينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

  142 - 91، ص 2016با و ، 15" ملنهريق را دا لق تالبي ا  اتعجم االعتماعااتش اليا  ا"  بها عبدانريد  ج. 
 143، ص 2016 روفمبر، 16" اتشر اليا  النظريرق واملنهريرق لبنروث ولرائمل التوا رمل االعتمراعا اررا م تنايايرق"  ال يد  خيد - 

196. 
 2016 رروفمبر، 16" عتمرراعا د الررق تنايايررقال  رروي  ال ياسرر   عبررر بوااررع التوا ررمل اال "   يبررق بصررالف   وعبرردالرحمن  د ويررش ،

 .46 - 11ص 
  الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق "  ملرررما  الصرررريا

 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.
  و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر الشرراتعا  اتليورو يررق عررن فيررروس كو "  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب 

 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين
  ص 2015 روفمبر ، 14" الشرب ا  االعتماعيرق االفوراضريق وتبارو  م مراج عد ردم ررا ز تراج املعنر "  حبيا  ن  ا الط و عا  عما ،

223 - 278. 
 االعتماعيرررق كمنصرررا  افوراضررريق لعرررر  الرررذا  ررررا ا حيرررام د الرررق عيررر  عينرررق برررن الشررربا:  الشرررب ا "  كريمرررق اجعرررق عبررردال ارا

 .226 - 185، ص 2019با و، Facebook" "21ا ر ائر  امل تخدم "لر
   27" العجاررق  ررين تصررفح  ررو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وامل ا  ررق االعتماعيررق لرردا املتصررفنين ال ررعود ين"  ح ررنا  بنصررو ،

 .146 - 95 ، ص2021لبتمبر 
  العوابررررمل املررررؤ رم رررررا اتجاهررررا  امل ررررتهايين  نررررو زعج ررررا  الشررررب ا  االعتماعيررررق وعجاتهررررا  الرررررتجا تهط "  ح ررررن  يرررراا  الصرررريف

 .142 - 97، ص 2018با و، 19" ال اوكيق
   لررررميق ال رررريط الورنيررررق الترررر  يعي ررررها املررررواد املصررررو م املمشررررو م عيرررر  ا ح ررررا ا  الر "  محمررررد فررررا و   ضرررروان وشررررير ن عيررررا بوسرررر

 .102 - 69، ص 2020با و ، 23" لامنظما  ا ح وبيق  تالبي  ان تجرام  دولق اتبا ا  العر يق املتندم
   الاغرق العر يرق ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا "  عبرداملاك  دبران الرد ان  وبنمرد بنمرود املشرا-  

 
بررا و ، 23" الفي ربو  م موععرا

 .130 - 103، ص 2020
   ن املتعا رررق   سرررا ا تميرررين املررررمم ررررا بواارررع الفيرررد و ال شرررا ك   رررالتالبي  عيررر  ايرررادم املررررمم ال رررعود ق املسرررابي"  حنررران محمرررد  شررر

 .200 - 161، ص 2019 وفمبر، 22" لا يا م

 رروفمبر ، 14" املعا ررا  البصررريق مل رارع الفيرد و ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا وم رهرا عير  املتا ر "  شرريح عاليرق بنمرد  رد ان 
 .370 - 329، ص 2015

 م رر يعرر  األرفرام املنصرق اليوتيرو: "انرام عائارق بشريع" عير  التمشرر ق "  اال  عبداتلره شروعا بنمرد  ومفنران عبرد   يرر االرا
 .48 - 11، ص 2021 و يو ، 26" االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .

 الد اس   لاالابرق د الرق بيدا يرق عير  عينرق برن رابرق عابعرق م ر شب ا  التوا مل اتعتماعا عي  األدا  والتنصيمل "   صير  وعيا
 .92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24" الشا اق

  27" مخجايررا  الصررو م عيرر  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا بررن بنظررو  الشرربا: ا ررراب ا ال ررعود "   اد ررق بمسرر   لررعد الب  رر ،
 .336 - 289، ص 2021لبتمبر 

 21" لرائمل التوا رمل االعتمراعا د الرق حالرق عير  ررج: كايرق االتصرام  جابعرق الشرا اقمخجايا  الصو م ررا و "   دا عبدال ارا ،
 .260 - 229، ص 2019با و

  2016بررا و ، 15" مشر ام التفاعايررق لردا ب ررتخدب  شرب ا  التوا ررمل االعتمراعا بررن الشربا: العربرر "   حيمرق الاليررا عي ران ،
 .90 - 11ص 

  23" لنخبررق اتليورو يررق املصرريق عيرر  شرربيت  فرريس  رو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق.مررر بعا رررق ا"  فارمرق ال هرررا  مبيررر النجرا ،
 .376 - 331، ص 2020با و 

 تي ير الرتخدام شرب ا  التوا رمل االعتمراعا عير  يشرييمل الم ر  ال ي ر  األخجورا لاشربا: ال رعود "    ا:  مفد بنمد ا رمام "
 .168 - 89، ص 2014با و ، 11
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

  بنرر  بما سرر   العجاررا  العابررق لتعررجم االعتمرراعا رررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق د الررق بسررحيق رررا ت"  ح ررن  يرراا  الصرريف
 .182 - 143، ص 2016با و، 15" زرا  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخدابها

 د الررق تنايايررق برررن تو يررح ولرررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا زدا م االتصرراال  املؤل ررريق الراميررق ""  ز جررا بنمررد م ولررريع خايررمل
 .152 - 113، ص 2021با س ، 25" امل توا الثان "

 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الررواا ا  لتن يررر    يرررق "   یررا   رررن  ا رررر الفريجرررا(
 .186 - 153، ص 2021با س ، 25" اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(

   دو  التعرر  ملواارع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا: "   رن عبدانح رن الع ررا عبرد
 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 

 99، ص 2017برا و ، 17" دو  التفييرر الن رد  ررا ع انرق التعابرمل برع اتشراعا  عير  شرب ا  التوا رمل االعتمراعا"  الصاد   ا رح 
- 124. 

   دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط املوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د الرق عير  ررج: "  عبرد  عيرا  م برعرا الع رير
 .334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28" االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد

 العتمرررراعا ررررررا زبرررررداد الشررررربا: العربررررر  دو  شرررررب ا  التوا رررررمل ا"  بنمررررد عبررررردالوها: الف يررررره كرررررارا  وحرررراتط عيرررررا حيرررررد  الصرررررال ا
 .320 - 273، ص 2017با و، 17"  املعاوبا  واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق

 دو  بنصررررا  التوا ررررمل االعتمرررراعا رررررا يشررررييمل خالررررا: توعررررو    سررررا ا ح ررررو  اتن رررران رررررا املؤل ررررا  "  حرررراتط بنمررررد م ررررو ايررررد
 .288 - 253، ص 2021تمبر لب، 27" ا ح وايق

 دو  بوااع التوا مل االعتماعا ررا يشرييمل بعرا   واتجاهرا  املغورر ين املصرريين  نرو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر "  فاتن عبدالرعمن
 .204 - 159، ص 2017با و ، 17" 2015خجم عام 

  د الررق بيدا يررق عيرر   -التنميررق امل ررتدابق  دو  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا تنميررق الرروعا   سررا ا"  ملررابق  ررن  رراا  ايررن املرردن
 .68 - 11، ص 2020با و ، 23" عينق بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع ي 

 2013برا و ، 9" شب ا  التوا رمل االعتمراعا كمصرد  لامعاوبرا  الصرحيق لردا ا رمهرو  ال رعود "  ايما  مد بثن  م و رالا ،
 .120 - 59ص 

   158 - 95، ص 2015با و ، 13"   وح ا ا  ال ر ن وعاوبه را الشب ا  االعتماعيق فنا"   الر  ن عيا الشهر. 

 برا و ، 11" عجارق شرب ا  التوا رمل اتليورونر   راال ورا: االعتمراعا لامرراه ين ررا انرتمرع ال رعود "   را ح  رن  ميران  م لرعود
 .88 - 11، ص 2014

  ق لاعجارا  العابرق ررا  نرا  التوا رمل  رين العراباين  املؤل را   د الرق فاعايرق الرلرائمل اتليورو ير"  بهرا بصرالف  عمرر عبردالع ي
 .94 - 69، ص 2021لبتمبر ، 27" تنايايق

   21" فاعايررق زدا م عجاررا  العمررج  عبررر ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا د الررق حالررق عيرر  شررركق تويوتررا"  بيرهرران بن ررن رنالرراو ،
 .54 - 11، ص 2019با و

 ب ررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعررا  لرردو هط رررا توعيررق الشرربا:  مخررارر التالررر  وات هررا: "  د مبررمل بنمررد  بيررمل عبرردالعظيط  رر
 .62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24" عبر الفسا  االليورون 

 د الررق بيدا يررق  -بنمررد  رري    عايرره ولرراط  -بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وتو يفهررا رررا التعريررح  ررالن   "   ضررا عبدالواعررد ام ررن
 .98 - 61، ص 2017با و ، 17" عي   ظريق اال ما  الث ارا االعتماد 

  79، ص 2013 روفمبر ، 10" بوااع التوا مل اتليورون  و اس املام االعتماعا ررا انرتمرع ال رعود "  عج  عبدانريد الشاب - 
144. 

 تد يس اتعجم

 Dr. Mohammed A. S. El-Astal  "Competence of Undergraduate Public Relations' Education in Palestine "13 ، برا و
 .344 - 321، ص 2015

 اتجاهررا    لررا  االا ررام والالررج:  نررو  ررعو ا  تررد يس اتعررجم رررا ا رابعررا  الفا رراليميق د الررق بيدا يررق"  ارريس ا وعررايش "
 .272 - 239، ص 2017با و، 17

  278 - 232، ص 2007با و ، 2" ب  را الورن العرب التخدام التعايط اتليورون  را التعايط اتعج "  مبين لعيد عبدالغن. 
 الررررتخدام برررداخمل ضررررمان عررررودم التعاررريط واالعتمرررراد األكرررراد    ملواعهررررق التنرررد ا  الترررر  تواعرررره التعارررريط "  لرررمير بنمررررد ح ررررين

 .41 - 11، ص 2008با و ، 3" اتعجب  ا ح وب  را ا رابعا  ا  ايجيق والعر يق
  158 - 125، ص 2012با و ، 8" ا املرحاق ا رابعيق را بؤل ا  التعايط العالا  ا ر ائرالتد يس اتعجب  ر"  بنمد شالا. 
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 املتغيرررا  املررؤ رم ررررا التوافرر  األكرراد    لرردا رابررق اتعرررجم رررا عابعررق املاررك فيصررمل وعجاتررره "  ح ررام حابررد ز ررراهيط عبرردا رايمل
 .106 - 49، ص 2021 و يو ، 26"  يدا:هط األكاد   .

   ترررررد يس اتعرررررجم ررررررا ا رابعرررررا  ال رررررعود ق واألبريييرررررق د الرررررق تنايايرررررق ب ا  رررررق مل رررررر ا  املرحارررررق "  ي  ا حيررررر انبنمرررررد  عبررررردالع
 .230 - 188، ص 2007با و ، 2" ا رابعيق

  2021دي ررمبر ، 28" تخصررا االعاعررق والتاف يررون. -دو  التررد يا امليرردان  رررا يشررييمل الهويررق املهنيررق لالابررق االعررجم "  عررج  ب رر ،
 .194 - 145ص 

 195 - 169، ص 2008با و ، 3"  ناعق العجاا  العابق و رابا تد ي ها  تجر ق اتبا ا  العر يق املتندم"  بنمد ايراج. 
 تونس

  التعريح ال ا ون  لاصحف  انحور  )د الق اا و يق ب ا  ق را بنددا  االحورافيرق ررا ال شرريع التونسر   ا رد رد"  النا ر الين "
 .90 - 55، ص 2019با و، 21
 ا ر ائر

  251، ص 2014 رروفمبر ، 12" بررن خررجم الصررحافق الورنيررق ) لررالق باع ررتير( 2005لرربتمبر  29الررتفتا  الررر"  لررميرم  اعربرر - 
272. 

  158 - 125، ص 2012با و ، 8" التد يس اتعجب  را املرحاق ا رابعيق را بؤل ا  التعايط العالا  ا ر ائر"  بنمد شالا. 
 الشرررب ا  االعتماعيرررق كمنصرررا  افوراضررريق لعرررر  الرررذا  ررررا ا حيرررام د الرررق عيررر  عينرررق برررن الشررربا: "  راكريمرررق اجعرررق عبررردال ا

 .226 - 185، ص 2019با و، Facebook" "21ا ر ائر  امل تخدم "لر
  الصرررررراا ال ياسررررر   ررررررا ا ر ائرررررر برررررن خرررررجم الصرررررحافق الفرن ررررريق د الرررررق ب ا  رررررق  رررررين  ررررروبيت   ""  لرررررميرم  اعربرررررFIGARO LE 

 .415 - 377، ص 2017با و، 17" (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"
    31 - 11، ص 2009با و ، 4"  و م التنرير ا ر ائريق را عريدم "البجد" ال عود ق"  عبدالرحمن ع. 
 156 - 107، ص 2021 و يو ، 26" ريق.دو  العجاا  العابق را زدا م مابا  املؤل ق ا رابعيق ا ر ائ"  عذ ا  عجوم عيواج. 

 ا رمهو  

 25" " دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق عير  ال رائط  االتصرام("  بشائر حابد عبدال اد  االا ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

 د الررق بسررحيق-سررا ا املرررمم ال ررعود ق اتجاهررا  الالالبررا  ال ررعود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل "   رو م  مررد بالارر  املالررررا "
 .416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22

  اتجاها  املر     نو ا  دبا  الصحيق  العيرادا  ا  ا عيرق  م  شرف  ال روا  امل رلحق ررا "  بشير  ن لعيد ح ن ال نالان
 .497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22" بد نق خميس بشيط د الق بيدا يق

 النخبق اتعجبيق ال عود ق  نو يشريعا  اتعجم ا رد د را زرا   ظريرق امل رؤوليق االعتماعيرق  اتجاها "  ملما   ولح عجم
 .371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24" د الق بيدا يق

 رررروفمبر ، 5" اتجاهرررا  رررررج: ا رابعرررا  ال ررررعود ق  نرررو اتعج رررا  التجا يررررق  ررررا الصررررحح ا رابعيرررق"  بنمرررد  رررن عيررررا ال رررويد 
 .242 - 179، ص 2009

 :اتجاهررا  ب ررتخدب  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا  نررو التالررر  الررد ن  واال نرررا  األخجوررا  د الررق "  عبرردا حايط بوسرر   يع ررو
 .52 - 11، ص 2018با و، 19" هر1437-1436عي  عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق املاك فيصمل الفورم بن 

 11، ص 2018 روفمبر، 20" االعتمراعا عير  اريط الريفيرا  "د الرق بيدا يرق" ا ر التعر  ملوااع التوا مل"  عبدا حيط م و حالا 
- 64. 

   د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  "  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" العر يرق ال رعود قحالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق 

- 136. 

 الررررتخدام الشرررربا: ال ررررعود  لشرررربيق التوا ررررمل االعتمرررراعا  "  ملررررما  الررررذ اTwitter رررروفمبر ، 14" واتشررررباعا  انح  ررررق ب هررررا 
 .493 - 475، ص 2015

  12" غذ ررق والمشرراج البرردن الررتخدام الشرربا: ال رعود  لولررائمل اتعررجم والروعا الصرر ا عررن  دا رق والت"  بنمرد عثمرران العربرر ،
 .88 - 11، ص 2014 وفمبر 

  الررررتخدام الشرررربا: العربرررر  لامسررررمون اتخبررررا   عبررررر املنصررررا  اتليورو يررررق "   جرررروا عبدال ررررجم فه رررر  وبهررررا عبدانريررررد  ررررج
 .224 - 167، ص 2017 وفمبر، 18" انحمولق د الق بيدا يق
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

 ل نراي  انررد وااررم واتشرباعا  املتن  رق )د الرق بسرحيق ب ا  رق  الرتخدام ررج: ا رابعرا  ال رعود ق"  فارمرق ملرابق بشرعمل
 .350 - 305، ص 2019با و، 21" عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق اتبام بنمد  ن لعود اتلجبيق

    79ص  ،2015 رروفمبر ، 14" الررتخدابا  الشرربا: ا ررراب ا لشرربيق التوا ررمل االعتمرراعا ) في رربو  ("  وديررع بنمررد الع عرر - 
134. 

 الررتخدابا  الالفررمل ال ررعود  لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا هرره واتشررباعا  املتن  ررق ب هررا  د الررق "  بررروا فهررد ببررا   البر ررك
 .230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24" بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 

 الررتخدابا  الالابررق ال ررعود ين لولررائمل التوا ررمل "   ايرراد  ررن بنمررد  ررن  ررا   ا حررد    ولررعيد  ررن  ررا    ررن اشررا  الغابررد
 .250 - 201، ص 2019 وفمبر، 22" االعتماعا )د الق بسحيق عي  عينق بن رابق ا رابعا  ا ح وبيق را بد نق الريا (

 ص 2015 رروفمبر ، 14" الررتخدابا  اليتررا: الصررحفيين لتررويور وتي يرهررا عيرر  مدا:هررط امل رر "  بنمررد  ررن عيررا  ررن بنمررد ال ررويد ،
135 - 222. 

  11" الرتخدابا  ررج: عابعرق الشرا اق لت ور رد والهواترح الن الرق وتي يراأهرا عير  توا راهط االعتمراعا"   حيمق الاليرا عي ران ،
 .248 - 169، ص 2014با و 

  مفرراد  اتعرجم ا رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن"  عبد   ن عبدانح رن الع را
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

  ال  ررروي  اتليورونررر  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج  "  بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م لرررعد ال نالررران
 .411 - 351، ص 2019با و، 21" )د الق بيدا يق(

 187، ص 2011برا و ، 7" جبر  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا  األابرا التماس الشبا: ا راب ا اتع"  بشا  عبدالرحمن بالهر - 
234. 

    80 - 11، ص 2012با و ، 8" الشبا: را دولق األبا ا  وات ور د"   صر الد ن العيا. 
 الشرررب ا  االعتماعيرررق كمنصرررا  افوراضررريق لعرررر  الرررذا  ررررا ا حيرررام د الرررق عيررر  عينرررق برررن الشررربا: "  كريمرررق اجعرررق عبررردال ارا

 .226 - 185، ص 2019با و، Facebook" "21ا ر ائر  امل تخدم "لر
 22" الصو م الذهنيق  رمعيا   عا ق األ تام را املمايق لدا ا رمهو  را بد نرق الريرا  د الرق بسرحيق"  منس  ن بنمد ال بيع ،

 .362 - 319، ص 2019 وفمبر
 ص 2017 روفمبر، 18" م واألدا  األكراد    لالابرق ا رابعرا العجاق  ين التخدام الهاتح انحموم كولرياق اتصرا"  خير  عياد ،

11 - 38. 
 العجاق  ين التعر  لابرابا ا حوا يق را ال نروا  الفسرائيق العر يرق وبهرا م التفييرر الناارد لردا "  عبد   ن عبدالع ي  ا ح ين

 .259 - 231، ص 2012با و ، 8" الشبا: ) لالق دكتو اط(
   27"  ررين تصررفح  ررو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وامل ا  ررق االعتماعيررق لرردا املتصررفنين ال ررعود ينالعجاررق "  ح ررنا  بنصررو ،

 .146 - 95، ص 2021لبتمبر 

  العجاررررق  ررررين د ابررررا املواررررح ال صرررريرم""  حنرررران عررررارح كمررررام الررررد ن  وبرفررررد برررردحد عيررررVignette رررررا اتعج ررررا  التاف يو يررررق "
 .274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28" نايايق(.وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق ت

    20" العوابررررررمل اتتصرررررراليق املررررررؤ رم ررررررررا ال رررررراو  الشرررررررات  لاالالبررررررق ا رابعيررررررق د الررررررق بسرررررررحيق"   ا رررررريس  مررررررد فررررررراج ا حررررررا ،
 .456 - 417، ص 2018 وفمبر

  وعجاتهررررا  الرررررتجا تهط العوابررررمل املررررؤ رم رررررا اتجاهررررا  امل ررررتهايين  نررررو زعج ررررا  الشررررب ا  االعتماعيررررق "  ح ررررن  يرررراا  الصرررريف
 .142 - 97، ص 2018با و، 19" ال اوكيق

 د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررايمان  ررن لبرردم "
 .328 - 291، ص 2020با و ، 23

  16"  الرررق بيدا يرررق للرمهررو  الريا ررر   ررررا الولرررط ا رررراب اال نررروا  التاف يو يرررق املشرررفرم والبرررابا الرياضررريق د"  بنمررد شرررالا ،
 .314 - 253، ص 2016 وفمبر 

 رروفمبر ، 14" املعا ررا  البصررريق مل رارع الفيرد و ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا وم رهرا عير  املتا ر "  شرريح عاليرق بنمرد  رد ان 
 .370 - 329، ص 2015

  7" لصرحح املصرريق عرن منشرالق العمرمل ا  يرر  لردا ال ررا  املهتمرين  خدباترهاملعرفرق املي  ربق برن ا"   رادط عبردالتوا: اليمران ،
 .186 - 95، ص 2011با و 

 زد ا  ا رمهررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  "  بنمررد عبرردالوها: الف يرره ال ررارا
 .180 - 129، ص 2009 با و، 4" االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم
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 م رر يعرر  األرفرام املنصرق اليوتيرو: "انرام عائارق بشريع" عير  التمشرر ق "  اال  عبداتلره شروعا بنمرد  ومفنران عبرد   يرر االرا
 .48 - 11، ص 2021 و يو ، 26" االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .

  27"   التوا ررمل االعتمرراعا بررن بنظررو  الشرربا: ا ررراب ا ال ررعود مخجايررا  الصررو م عيرر  شررب ا"   اد ررق بمسرر   لررعد الب  رر ،
 .336 - 289، ص 2021لبتمبر 

 21" مخجايا  الصو م ررا ولرائمل التوا رمل االعتمراعا د الرق حالرق عير  ررج: كايرق االتصرام  جابعرق الشرا اق"   دا عبدال ارا ،
 .260 - 229، ص 2019با و

  2016بررا و ، 15" دا ب ررتخدب  شرب ا  التوا ررمل االعتمراعا بررن الشربا: العربرر مشر ام التفاعايررق لر"   حيمرق الاليررا عي ران ،
 .90 - 11ص 

  23" مررر بعا رررق النخبررق اتليورو يررق املصرريق عيرر  شرربيت  فرريس  رو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق."  فارمرق ال هرررا  مبيررر النجرا ،
 .376 - 331، ص 2020با و 

   208 - 167، ص 2013با و ، 9" انام فسائيق يعاميق  ا  الالابق  نو زنشا  "  حنان محمد مش. 

  فا  التفاعايق را  رمل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا  "  عبدالرحمن بنمد لعيد الشاب 
 .185 - 128، ص 2007با و ، 2" واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين

  تي ير الرتخدام شرب ا  التوا رمل االعتمراعا عير  يشرييمل الم ر  ال ي ر  األخجورا لاشربا: ال رعود "  رمام  ا:  مفد بنمد ا "
 .168 - 89، ص 2014با و ، 11

  ترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا  انرتمررع ال ررعود   نررو ببرراد  الورنيررق"  عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد  ا حمررد "
 .198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27

 تررري ير زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح"    ررريط  نسررر  لرررالط ا حسررررب   اعثمررران-  "
 .230 - 189، ص 2021با س ، 25" د الق تنايايق وبيدا يق"

 202 - 159، ص 2015 و با، 13" تفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق را ال نوا  الفسائيق العر يق"  بنمد  ن فهد ا ربير. 
   292 - 249، ص 2014با و ، 11" تنميق بها ا  الن د وات تاج لارلائمل االتصاليق لدا ا رمهو  "  ح ن بنمد ح ن بنصو. 
 برررا و ، 7" عهرررود ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت ويرررد ررررج: ا رابعرررا  الفا ررراليميق  املعاوبرررا  حررروم اسررريق ال ررردس"  بوسررر   عيرررا رالرررا

 .273 - 235، ص 2011
 دوافع التخدام رابق ا رابعا .. الهواترح الذكيرق واتشرباعا  املتن  رق "  د عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي  فؤا

 .166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18" ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيين
  د الررررق “ رو يررررق واالشررررباعا  املتن  ررررق ب هررررا دوافررررع يعررررر  ا رمهررررو  ال ررررعود  لاصررررحح اتليو"  خولرررره عبرررردالع ي  الغابررررد(

 .322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24" بيدا يق عي  عينق بن انرتمع ال عود   منال ق بيق امليربق(
   183، ص 2016بررا و، 15" دوافرع والررتخدابا  ا ررروام لرردا رابررق ا رابعرق رررا املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  حنران محمررد مشرر - 

224. 
  دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجررراط "   ررن لررعود ا حربرر  لولررن  مررد عبررد

 .281 - 233، ص 2018با و، 19" العر يق د الق بسحيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود  الريا -العجاا  العر يق
 22" وااللر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل رتهاك عررن ال راع امل ارردمدو  األنشررالق اتتصراليق لررواا م التجرا م "  وائرمل  رن اهيررر زكررام ،

 .458 - 417، ص 2019 وفمبر
  115، ص 2009 رروفمبر ، 5" دو  البرررابا التاف يو يررق رررا  ترروفير امل يررد بررن املعاوبررا  لسرفررام"   ا رريس زلررماعيمل الدا  ررتان - 

178. 
  ا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا: دو  التعرر  ملواارع التو "  عبرد   رن عبدانح رن الع ررا

 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 
 26" دو  الصرحافق ررا ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق الالاارق املتجرددم  موععرا."   يمرا البراكر ،

 .172 - 159، ص 2021 و يو 
  دو  العجارا  العابررق ررا زدا م ان ررارر د القو رفيق عيرر  عينرق زدا ا  العجاررا  العابررق "  حمرد  البابوشرر  عبدالرا ر   بخاررح

 .252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20" را املؤل ا  الصحفيق العر يق
   تهررا ب ررمعتها دو  العجاررا  العابررق ررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعرق املاررك لررعود وعجا"  مفنران  مررد عررو    ال ررا

 .276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24" لدا رالبا  ا رابعق
   دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط املوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د الرق عير  ررج: "  عبرد  عيرا  م برعرا الع رير

 .334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28" االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد
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 :دو  شرررررب ا  التوا رررررمل االعتمرررراعا ررررررا زبرررررداد الشررررربا: العربررررر  "  الف يررررره كرررررارا  وحرررراتط عيرررررا حيرررررد  الصرررررال ا بنمررررد عبررررردالوها
 .320 - 273، ص 2017با و، 17"  املعاوبا  واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق

 واتجاهرا  املغورر ين املصرريين  نرو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر دو  بوااع التوا مل االعتماعا ررا يشرييمل بعرا  "  فاتن عبدالرعمن  
 .204 - 159، ص 2017با و ، 17" 2015خجم عام 

  د الررق بيدا يررق عيرر   -دو  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا تنميررق الرروعا   سررا ا التنميررق امل ررتدابق "  ملررابق  ررن  رراا  ايررن املرردن
 .68 - 11، ص 2020با و ، 23" ي عينق بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع  

 2013برا و ، 9" شب ا  التوا رمل االعتمراعا كمصرد  لامعاوبرا  الصرحيق لردا ا رمهرو  ال رعود "  ايما  مد بثن  م و رالا ،
 .120 - 59ص 

   277، ص 2017 رروفمبر، 18"  ررو م الرعررمل امل رراط كمررا  راهررا الالابررق الغر يررون رررا ا رابعررا  األ د يررق"  عمررر لررايمان با رراو - 
322. 

 عجارق الصرفوم اليمنيرق  ولرائمل االتصرام  الرتخدابها، واالعتمراد عامهرا كمصراد  لامعاوبرا ، "  بنمد عبدالوها: الف يه ال رارا
 .247 - 198، ص 2008با و ، 3" خجم شهر  بسان )د الق بسحيق(

 برا و ، 11" راه ين ررا انرتمرع ال رعود عجارق شرب ا  التوا رمل اتليورونر   راال ورا: االعتمراعا لامر"   را ح  رن  ميران  م لرعود
 .88 - 11، ص 2014

   2009بررا و ، 4" بصرراد  بعاوبرا  ا راليرق العر يرق  يملا يررا ررا بتابعرق األحرداث العر يررق د الرق بسرحيق"  بنمرد بنفروظ ال هرر ،
 .128 - 83ص 

  2017 رروفمبر، 18" - الررق بيدا يررقد-بصررداايق األخبررا  رررا ولررائمل اتعررجم ا رد ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررميق اكرر   مرران ،
 .359 - 323ص 

 ص 2016بررا و، 15" بعا رررق كتررا: الرررم  لرربع  ال سررا ا االعتماعيررق واتجاهررا  ال رررا   نوهررا"  ررفررق ايررد عبرردالرحمن ال يررد ،
269 - 292. 

 اوبرا  حروم األابرا  ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا اليمنر  عير  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامع"  بنمد عبدالوها: الف يه كارا
 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم

 وااعيرررق البررررابا ا حوا يرررق الد ميرررق وعجااأهرررا  الث افرررق الد ميرررق "د الرررق "  عرررج  الرررد ن محمرررد خايفرررق وبنمرررد محمرررد ح رررن   ابعرررق
 .280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20"  راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"بيدا يق عي  الشبا: ا

 الد اوباليق العابق

 25" اتجاها  الد اوباليين ال عود ين  نو تالبير  الد اوبالريق العابرق ررا لرفا ا  املمايرق ررا ا  را ج."  ترك   ن  ا   العواد ،
 .62 - 11، ص 2021با س 

   د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  "  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
  عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق "  ملرررما  الصرررريا

 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.
 الرردو  االتصررالا لاد اوبالرريق العابررق رررا يشررييمل  ررو م انرتمررع ال ررعود  لرردا البعثررا  "  لررعد  ررن لررعود  ررن بنمررد ام لررعود

 .124 - 91، ص 2019با و، 21" ال عود ق "د الق بيدا يق"الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق 
 الدوم العر يق

 11، ص 2021دي ررمبر ، 28" اتجاهررا  الصررحفيين العررر: زاا  لرربمل بواعهررق تنررد ا  العصررر الرا رر "  ال رريد  خيررد د ويررش - 
62. 

  278 - 232، ص 2007با و ، 2" التخدام التعايط اتليورون  را التعايط اتعجب  را الورن العرب "  مبين لعيد عبدالغن. 
 الررررتخدام برررداخمل ضررررمان عررررودم التعاررريط واالعتمرررراد األكرررراد    ملواعهررررق التنرررد ا  الترررر  تواعرررره التعارررريط "  لرررمير بنمررررد ح ررررين

 .41 - 11، ص 2008با و ، 3" اتعجب  ا ح وب  را ا رابعا  ا  ايجيق والعر يق
 عيررر   صررروص نشرررا  األخبرررا  العر يرررق الشرررفافيق اتعجبيرررق ااوراحررا  لتالبيررر  ب"  فررا   شررراهين 

 
فهررروم الشررفافيق اتعجبيرررق عمايررا

 .238 - 205، ص 2017با و، 17" و و ها

 309 - 277، ص 2010 وفمبر ، 6" املد ولوعيق وحمج  ال  وي  االعتماعا را الورن العرب   ب ا  ق بنهريق"  خالد اعموم. 
   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16" را الثو م الراميق االاتصاد  العرب  -املناخ اتعجب  "  عصام املوس. 
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  2016بررا و ، 15" مشر ام التفاعايررق لردا ب ررتخدب  شرب ا  التوا ررمل االعتمراعا بررن الشربا: العربرر "   حيمرق الاليررا عي ران ،
 .90 - 11ص 

 202 - 159، ص 2015 و با، 13" تفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق را ال نوا  الفسائيق العر يق"  بنمد  ن فهد ا ربير. 
   دو  العجارا  العابررق ررا زدا م ان ررارر د القو رفيق عيرر  عينرق زدا ا  العجاررا  العابررق "  عبدالرا ر   بخاررح حمرد  البابوشرر

 .252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20" را املؤل ا  الصحفيق العر يق
 توا رررررمل االعتمرررراعا ررررررا زبرررررداد الشررررربا: العربررررر  دو  شرررررب ا  ال"  بنمررررد عبررررردالوها: الف يررررره كرررررارا  وحرررراتط عيرررررا حيرررررد  الصرررررال ا

 .320 - 273، ص 2017با و، 17"  املعاوبا  واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق
   ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق "  ا رررروهرم عررروي  املاليرررر

 .301 - 273، ص 2014 وفمبر ، 12" باع تير(
 دوم ا  ايا

 الررررتخدام برررداخمل ضررررمان عررررودم التعاررريط واالعتمرررراد األكرررراد    ملواعهررررق التنرررد ا  الترررر  تواعرررره التعارررريط "  لرررمير بنمررررد ح ررررين
 .41 - 11، ص 2008با و ، 3" اتعجب  ا ح وب  را ا رابعا  ا  ايجيق والعر يق

 20" املهنيرررررق ررررررا نشررررررا  مخبرررررا  ال نررررروا  التاف يو يرررررق ا  ايجيرررررق الرلرررررميق د الرررررق تنايايرررررقاألدوا  "   رررررا ر ح رررررن بنمرررررد ررررررر ،
 .122 - 65، ص 2018 وفمبر

   239 - 227، ص 2013با و ، 9" الصو م الصحفيق را الصحافق ا  ايجيق ) لالق باع تير("  محمد  ن ا حميد  الدهجو. 
 الال  التخدام ملاليا االاناا ررا تصرميط املواارع اتعاعيرق والتاف يو يرق د"  بعين  ا    نس  امليت   وفؤاد عيا ح ين لعدان

 .374 - 321، ص 2017با و، 17" ا  ايجيق
   دوافع التخدام رابق ا رابعا .. الهواترح الذكيرق واتشرباعا  املتن  رق "  فؤاد عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي

 .166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18" جين واليمنيينب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  اي
 دوم العالط

  الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق "  ملرررما  الصرررريا
 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.

  167 - 135، ص 2005 وفمبر ، 1" ق ال عود ق را العالطتن ين  و م املمايق العر ي"  لعيد  ن زلماعيمل  ين. 
 الرلوم امل ي ق لان  

 ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا اليمنر  عير  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا  "  بنمد عبدالوها: الف يه كارا
 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" ال جمالدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه و 

 ال عود ق

 25" " دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق عير  ال رائط  االتصرام("  بشائر حابد عبدال اد  االا ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

 د الرق تنايايرق تدا م مابرق  -وم اال هراب  اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب رو لاهرر"  لراج رجم دانه"
 .379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27" م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹الهرما  ات ها يق عي  شركق م اب و 

 25" اتجاها  الد اوباليين ال عود ين  نو تالبير  الد اوبالريق العابرق ررا لرفا ا  املمايرق ررا ا  را ج."  ترك   ن  ا   العواد ،
 .62 - 11، ص 2021س با  

 د الررق بسررحيق-اتجاهررا  الالالبررا  ال ررعود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل سررا ا املرررمم ال ررعود ق "   رو م  مررد بالارر  املالررررا "
 .416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22

  رلحق ررا اتجاها  املر     نو ا  دبا  الصحيق  العيرادا  ا  ا عيرق  م  شرف  ال روا  امل"  بشير  ن لعيد ح ن ال نالان 
 .497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22" بد نق خميس بشيط د الق بيدا يق

 اتجاها  النخبق اتعجبيق ال عود ق  نو يشريعا  اتعجم ا رد د را زرا   ظريرق امل رؤوليق االعتماعيرق "  ملما   ولح عجم
 .371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24" د الق بيدا يق

 رررروفمبر ، 5" رررررج: ا رابعرررا  ال ررررعود ق  نرررو اتعج رررا  التجا يررررق  ررررا الصررررحح ا رابعيرررق اتجاهرررا "  بنمرررد  رررن عيررررا ال رررويد 
 .242 - 179، ص 2009

 :اتجاهررا  ب ررتخدب  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا  نررو التالررر  الررد ن  واال نرررا  األخجوررا  د الررق "  عبرردا حايط بوسرر   يع ررو
 .52 - 11، ص 2018با و، 19" هر1437-1436مل الفورم بن عي  عينق بن الاتذم ورج: كايق االدا:  جابعق املاك فيص
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   د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  "  عدعان فاضمل الشمر
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
 الررررتخدام الشرررربا: ال ررررعود  لشرررربيق التوا ررررمل االعتمرررراعا  "  ملررررما  الررررذ اTwitter رررروفمبر ، 14" واتشررررباعا  انح  ررررق ب هررررا 

 .493 - 475، ص 2015

  12" الررتخدام الشرربا: ال رعود  لولررائمل اتعررجم والروعا الصرر ا عررن  دا رق والتغذ ررق والمشرراج البرردن "  بنمرد عثمرران العربرر ،
 .88 - 11، ص 2014 وفمبر 

 الرتخدام ررج: ا رابعرا  ال رعود ق ل نراي  انررد وااررم واتشرباعا  املتن  رق )د الرق بسرحيق ب ا  رق "  فارمرق ملرابق بشرعمل
 .350 - 305، ص 2019با و، 21" عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق اتبام بنمد  ن لعود اتلجبيق

 الررتخدابا  الالفررمل ال ررعود  لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا هرره واتشررباعا  املتن  ررق ب هررا  د الررق "  بررروا فهررد ببررا   البر ررك
 .230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24" بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 

  ائمل التوا ررمل الررتخدابا  الالابررق ال ررعود ين لولرر"  ايرراد  ررن بنمررد  ررن  ررا   ا حررد    ولررعيد  ررن  ررا    ررن اشررا  الغابررد
 .250 - 201، ص 2019 وفمبر، 22" االعتماعا )د الق بسحيق عي  عينق بن رابق ا رابعا  ا ح وبيق را بد نق الريا (

   الروراتيجيا  التعابرمل برع ولرائمل االعرجم لردا املتنرد ين اتعجبيرين ررا الرواا ا  ال رعود ق د الرق بسرحيق عير  "  باعرد ا رريرو
 .276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22" يينعينق بن املتند ين اتعجب

 اعتمراد املغررد ن اتعجبيرين عير  بعاوبررا  ترويور وت يريمهط ملردا بصرداايتها د الرق بيدا يرق عيرر  "  بنمرد  رن عيرا بنمرد ال رويد
 .142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16" عينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

   االتجاهرا  ا حد ثرق تخرراج صرحافق البيا را  )اال فوعرافيرك( ررا الصرحح ال رعود ق "   ررين  مرد بنمرد  رن عيرا محمرد  اااسر
 .503 - 457، ص 2018 وفمبر، 20" ع اظ-د الق تالبي يق عي  صحيفق بيق

   االحورا  النفس   لردا بما سر   العجارا  العابرق د الرق تالبي يرق عير  املنظمرا  ال رعود ق العابرق "  عبدالرحمن  ن  اب  املالير
 .224 - 177، ص 2020با و ، 23"  ا ق.وا 

  اتعرجم ا رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن مفرراد "  عبد   ن عبدانح رن الع را
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

 برررا و ، 23" كيفررر  عيررر   رررجث بجموعرررا  برررن اتعج رررا . تنايرررمل -اتعج رررا  التجا يرررق و  افرررق انرتمرررع ال رررعود ق "  عهرررود الشرررهيمل
 .290 - 261، ص 2020

   البعررررد ال  رررروي   ألنشررررالق زدا ا  العجاررررا  العابررررق رررررا املؤل ررررا  التجا يررررق  املمايررررق العر يررررق "  عبرررردا حافل عرررروا ا الصرررراو
 .82 - 33، ص 2009با و ، 4" ال عود ق

  اتليورونررر  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج   ال  ررروي "  بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م لرررعد ال نالررران
 .411 - 351، ص 2019با و، 21" )د الق بيدا يق(

  الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق "  ملرررما  الصرررريا
 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.

 الرردو  االتصررالا لاد اوبالرريق العابررق رررا يشررييمل  ررو م انرتمررع ال ررعود  لرردا البعثررا  "  لررعد  ررن لررعود  ررن بنمررد ام لررعود
 .124 - 91، ص 2019با و، 21" الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق ال عود ق "د الق بيدا يق"

   لعر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير(ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق ا"   رردا  ا ررر بنمررد األحمررر "
 .369 - 347، ص 2015با و ، 13

  الشرراتعا  اتليورو يررق عررن فيررروس كو و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر "  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب
 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين

 الصررو م االعتماعيررق لامرررمم ال ررعود ق رررا كا ي رراتير الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("  لعتي رر لرره   مررد بنيررح  ررن  رراح ا "
 .474 - 461، ص 2015 وفمبر ، 14

 22" الصو م الذهنيق  رمعيا   عا ق األ تام را املمايق لدا ا رمهو  را بد نرق الريرا  د الرق بسرحيق"  منس  ن بنمد ال بيع ،
 .362 - 319، ص 2019 وفمبر

   27" العجاررق  ررين تصررفح  ررو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وامل ا  ررق االعتماعيررق لرردا املتصررفنين ال ررعود ين"  ح ررنا  بنصررو ،
 .146 - 95، ص 2021لبتمبر 

 العوابررررمل املرررؤ رم عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصرررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر  "  حايمرررق  مررررد عيررررا  ررررن ببرررا   ال رررررا ا
 .274 - 231، ص 2021با س ، 25" ملد نق "صحيفت  ع اظ وا
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 د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررايمان  ررن لبرردم "
 .328 - 291، ص 2020با و ، 23

 العابررق  ا رابعرررا  ال ررعود ق رررا الريرررا  العوابرررمل املررؤ رم رررا بما لرررق املرررمم لاعجاررا  "  العنررود  مررد بنمررود  رررن  ررا   العمررران
 .367 - 337، ص 2021دي مبر ، 28" د الق بسحيق

  روفمبر ، 14" اليفا ق املهنيق لاصحافيين الرياضيين را الصرحافق املالبوعرق واتليورو يرق ال رعود ق"  ملابق عبدالرحمن النصا 
 .328 - 279، ص 2015

 ؤ رم ررررا التوافرر  األكرراد    لرردا رابررق اتعرررجم رررا عابعررق املاررك فيصررمل وعجاتررره املتغيرررا  املرر"  ح ررام حابررد ز ررراهيط عبرردا رايمل
 .106 - 49، ص 2021 و يو ، 26"  يدا:هط األكاد   .

 ان رررررج والتجر رررق اتخراعيررررق رررررا امل رررر  ال ررررعود  )د الررررق و رررفيق بررررن وعهررررق  ظرررر ان رررررج امل رررررلا "   رررا ح ا ررررن خارررح لث يررررمل
 .256 - 225، ص 2017 وفمبر، 18" ال عود (

   املسرررابين املتعا رررق   سرررا ا تميرررين املررررمم ررررا بواارررع الفيرررد و ال شرررا ك   رررالتالبي  عيررر  ايرررادم املررررمم ال رررعود ق "  حنررران محمرررد  شررر
 .200 - 161، ص 2019 وفمبر، 22" لا يا م

 18" را ررررررر زد ا  اتعجبيرررررررين ال ررررررعود ن ألدوا هررررررط الو يفيررررررق واملهنيرررررررق رررررررا  ي ررررررق اتعررررررجم ال"  بنمررررررد  ررررررن لررررررايمان الصرررررربي ا ،
 .112 - 39، ص 2017 وفمبر

 م رر يعرر  األرفرام املنصرق اليوتيرو: "انرام عائارق بشريع" عير  التمشرر ق "  اال  عبداتلره شروعا بنمرد  ومفنران عبرد   يرر االرا
 .48 - 11، ص 2021 و يو ، 26" االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .

  27" لصررو م عيرر  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا بررن بنظررو  الشرربا: ا ررراب ا ال ررعود مخجايررا  ا"   اد ررق بمسرر   لررعد الب  رر ،
 .336 - 289، ص 2021لبتمبر 

   مرررر املعا رررق اتخبا يررق ملوضرروعا  ا رريمررق رررا الصررحح ال ررعود ق الو ايررق واتليورو يررق د الررق "   رررا م  مررد محمررد  م بوسرر
 .306 - 261، ص 2019با و، 21" ورو يقتنايايق ب ا  ق  ين صحيفت  ع اظ الو ايق ولب  اتلي

 تي ير الرتخدام شرب ا  التوا رمل االعتمراعا عير  يشرييمل الم ر  ال ي ر  األخجورا لاشربا: ال رعود "    ا:  مفد بنمد ا رمام "
 .168 - 89، ص 2014با و ، 11

  ال ررعود   نررو ببرراد  الورنيررقترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا  انرتمررع "  عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد  ا حمررد "
 .198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27

 تررري ير زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح"    ررريط  نسررر  لرررالط ا حسررررب   اعثمررران-  "
 .230 - 189، ص 2021با س ، 25" د الق تنايايق وبيدا يق"

  العابررق لتعررجم االعتمرراعا رررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق د الررق بسررحيق رررا  تبنرر  بما سرر   العجاررا "  ح ررن  يرراا  الصرريف
 .182 - 143، ص 2016با و، 15" زرا  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخدابها

  167 - 135، ص 2005 وفمبر ، 1" تن ين  و م املمايق العر يق ال عود ق را العالط"  لعيد  ن زلماعيمل  ين. 

 ترررررد يس اتعرررررجم ررررررا ا رابعرررررا  ال رررررعود ق واألبريييرررررق د الرررررق تنايايرررررق ب ا  رررررق مل رررررر ا  املرحارررررق "   ي  ا حيررررر انبنمرررررد  عبررررردالع
 .230 - 188، ص 2007با و ، 2" ا رابعيق

    يغاليق الصحح اتليورو يرق الحرداث عا رفق ا حر م د الرق تنايايرق عير  صرحيفت  الريرا  والشرر  األولرط"  د عادم امليين "
 .372 - 315، ص 2016 وفمبر، 16

 ت ررروين وتنميرررق ال رررد ا  ات داعيرررق ررررا املؤل رررا  اتعجبيرررق د الرررق  عيررر  عينرررق برررن املؤل رررا  "  عبرررد   بنمرررد ح رررن الرفررراعا
 .132 - 42، ص 2008با و ، 3" اتعجبيق را املمايق العر يق ال عود ق

 22" تنايايررق لعينرق بررن الصرحح الو ايررق تنراوم الصررحح ال رعود ق لعمايررا  "عا رفق ا حرر م" د الرق"  لريح لرالط ال رروياط ،
 .318 - 277، ص 2019 وفمبر

 226 - 211، ص 2013با و ، 9"   افق ا حوا  را ولائمل اتعجم ال عود ق ) لالق دكتو اط("  ز راهيط  ن محمد ال عيد. 
    31 - 11، ص 2009با و ، 4"  و م التنرير ا ر ائريق را عريدم "البجد" ال عود ق"  عبدالرحمن ع. 
  د الررررق “ دوافررررع يعررررر  ا رمهررررو  ال ررررعود  لاصررررحح اتليورو يررررق واالشررررباعا  املتن  ررررق ب هررررا "  خولرررره عبرررردالع ي  الغابررررد(

 .322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24" بيدا يق عي  عينق بن انرتمع ال عود   منال ق بيق امليربق(
   183، ص 2016بررا و، 15" املمايررق العر يررق ال ررعود ق دوافرع والررتخدابا  ا ررروام لرردا رابررق ا رابعرق رررا"  حنران محمررد مشرر - 

224. 
 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الررواا ا  لتن يررر    يرررق "   یررا   رررن  ا رررر الفريجرررا(

 .186 - 153، ص 2021با س ، 25" اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

  دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجررراط "   ررن لررعود ا حربرر  لولررن  مررد عبررد
 .281 - 233، ص 2018با و، 19" العر يق د الق بسحيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود  الريا -العجاا  العر يق

  ا  املعا ررم لسلررم ال رعود ق  د الرق بيدا يرق ررا بد نرق دو  اتعجم ال عود  ررا الصرد  لاتنرد"  عمر  ن بنمد عمر ح ان 
 .74 - 11، ص 2019 وفمبر، 22" عدم

 22" دو  األنشررالق اتتصراليق لررواا م التجرا م وااللر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل رتهاك عررن ال راع امل ارردم"  وائرمل  رن اهيررر زكررام ،
 .458 - 417، ص 2019 وفمبر

  دو  التعرر  ملواارع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا: "  عبرد   رن عبدانح رن الع ررا
 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 

 د الررق تنايايررق لصررحيفق  -دو  الصررحح ا رابعيررق رررا نشررر الرروعا ال رريالا  املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  عمررر ا ررراهيط  ولررعدم
 .260 - 225، ص 2020با و ، 23"  فا   رابعق املاك خالد.

   دو  العجاررا  العابررق ررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعرق املاررك لررعود وعجاتهررا ب ررمعتها "  مفنران  مررد عررو    ال ررا
 .276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24" لدا رالبا  ا رابعق

   ملوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د الرق عير  ررج: دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط ا"  عبرد  عيرا  م برعرا الع رير
 .334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28" االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد

 :10" دو  ولرررائمل اتعرررجم ررررا تنميرررق الررروعا الصررر ا لررردا ال رررعود ين حررروم برررر  ال رررير  "  عبرررداملاك  رررن عبررردالع ي  الشررراهو ،
 .78 - 11، ص 2013 وفمبر 

 د الررق بيدا يررق عيرر   -دو  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا تنميررق الرروعا   سررا ا التنميررق امل ررتدابق "  ا  ايررن املرردن ملررابق  ررن  ررا
 .68 - 11، ص 2020با و ، 23" عينق بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع ي 

 2013برا و ، 9" مهرو  ال رعود شب ا  التوا رمل االعتمراعا كمصرد  لامعاوبرا  الصرحيق لردا ا ر"  ايما  مد بثن  م و رالا ،
 .120 - 59ص 

    روفمبر ، 14"  و م ا رابعق ال عود ق اتليورو يق بن خجم التغاليق الصرحفيق ررا الصرحافق ال رعود ق"  عيا  ن د  مل العن 
 .458 - 421، ص 2015

   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1"  و م ال عود ق را الصحافق املصريق"  شعبان شمس وبرعا بدكو. 
   رررررو م املمايررررق العر يرررررق ال ررررعود ق عيررررر  شرررربيق ات ور رررررد د الررررق تنايايرررررق ل رررروائط بنرررررر  البنرررررث "  فررررا    رررررن عبررررد  الشرررررهر 

Google.com "1 ، 50 - 11، ص 2005 وفمبر. 
 275، ص 2021برا س ، 25"  و م املمايق العر يق ال عود ق لدا الصرحفيين اليا را يين   "د الرق  وعيرق ""   ه  وليد م و الفرج 

- 294. 
 برا و ، 11" عجارق شرب ا  التوا رمل اتليورونر   راال ورا: االعتمراعا لامرراه ين ررا انرتمرع ال رعود "   را ح  رن  ميران  م لرعود

 .88 - 11، ص 2014
  ص 2011برا و ، 7" بردا الرتخدام املمشر   ال رياحيق ررا املمايرق العر يرق ال رعود ق لامر يا الورويجرا"  هبراس  رن  عرا  ا حربر ،

55 - 94. 
 بررردا اعتمررراد ال رررائمين  االتصرررام  الصرررحح املالبوعررررق ال رررعود ق عيررر  ولرررائمل اتعرررجم ا رد رررد رررررا "   رررا ح  رررن  ميررران  م لرررعود

 .78 - 11، ص 2015 وفمبر ، 14" ا حصوم عي  املعاوبا 
  2017 رروفمبر، 18" -د الررق بيدا يررق-بصررداايق األخبررا  رررا ولررائمل اتعررجم ا رد ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررميق اكرر   مرران ،

 .359 - 323ص 
   377، ص 2020برا و ، 23" بعا رق الصحافق ال عود ق الو ايق واتليورو يق ل سرا ا التعاريط العرالا."   يط  مد  اا  الصا - 

431. 
  183، ص 2018برا و، 19" بعا ررق الصرحح اتليورو يرق ال رعود ق ألابرق تو يرح األارا :.. د الرق تنايايرق"   ا رر  رافع البررا 

- 230. 
 بعررا ير تنظرريط الفعاليررا  ررا زدا ا  العجاررا  العابررق  ا رابعررا  ال رعود ق د الررق و ررفيق ب ا  ررق عيرر  "  ز رراهيط محمررد ال ررعيد

 .132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن بما س   العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص
  الررررا  ألحررداث عا رررفق ا حررر م رررا الصرررحافق اليوبيررق ال رررعود ق  "د الرررق  ب رراال "  عبرردالرحمن  رررن بنمررد  رررن  ررا   ال نالررران

 .360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20" تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "
  79، ص 2013 روفمبر ، 10" بوااع التوا مل اتليورون  و اس املام االعتماعا ررا انرتمرع ال رعود "  عج  عبدانريد الشاب - 

144. 
  182 - 143، ص 2018با و، 19" وااع العجاا  العابق  ا رابعا  ال عود ق )د الق بيدا يق("   ن اابمل ا حوشان ركق. 
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 ال ودان

  20" بصرررراد  الصرررحح ال ررررودا يق وم رهررررا ررررا   اهررررق العمررررمل الصرررحف  د الررررق تنايايررررق بيدا يررررق"  لررريح الررررد ن ح ررررن العرررو ،
 .414 - 361، ص 2018 وفمبر

 الصحح والصحافق

  25" " دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق عير  ال رائط  االتصرام("  حابد عبدال اد  االابشائر ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

 د الرق تنايايرق تدا م مابرق  -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب رو لاهرروم اال هراب  "  لراج رجم دانه"
 .379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27" م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹ات ها يق عي  شركق م اب و  الهرما 

  196 - 145، ص 2013 وفمبر ، 10" م2010اتجاها  الصحافق األ د يق  نو األابق العابق الدو م الشتويق  "  عيا  جادا. 
 11، ص 2021دي ررمبر ، 28" تنررد ا  العصررر الرا رر اتجاهررا  الصررحفيين العررر: زاا  لرربمل بواعهررق "  ال رريد  خيررد د ويررش - 

62. 
 17" اتجاهرا  الصرحفيين الفا رالينين  نرو بما لرق الصرحافق االلت صرائيق "د الرق بيدا يرق""   رج  الرد ن عردلا م رو ح رن ،

 .60 - 11، ص 2017با و 
 رررروفمبر ، 5" الصررررحح ا رابعيرررقاتجاهرررا  رررررج: ا رابعرررا  ال ررررعود ق  نرررو اتعج رررا  التجا يررررق  ررررا "  بنمرررد  رررن عيررررا ال رررويد 

 .242 - 179، ص 2009
 ص 2015 رروفمبر ، 14" الررتخدابا  اليتررا: الصررحفيين لتررويور وتي يرهررا عيرر  مدا:هررط امل رر "  بنمررد  ررن عيررا  ررن بنمررد ال ررويد ،

135 - 222. 
 الد الرا  الصرحفيق االتجاها  ا حد ثق را  نوث الصحافق براععرق ب رينيق و  د رق أل ررا التيرا ا  ال رائدم ررا"  ليد  خيد "

 .170 - 57، ص 2010 وفمبر ، 6
   االتجاهرا  ا حد ثرق تخرراج صرحافق البيا را  )اال فوعرافيرك( ررا الصرحح ال رعود ق "   ررين  مرد بنمرد  رن عيرا محمرد  اااسر

 .503 - 457، ص 2018 وفمبر، 20" ع اظ-د الق تالبي يق عي  صحيفق بيق
  انحور  )د الق اا و يق ب ا  ق را بنددا  االحورافيرق ررا ال شرريع التونسر   ا رد رد التعريح ال ا ون  لاصحف "  النا ر الين "

 .90 - 55، ص 2019با و، 21
 ا  الا: الصحف  الفا الين   نو اسا ا ح و  اتن ا يق املد يق وال ياليق"  ن رين بنمد عبدط ح و ق 

 " 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16" " د الق تنايايق ب ا  ق. 
 ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق العر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("   ررر بنمررد األحمررر   رردا  ا "

 .369 - 347، ص 2015با و ، 13
  الصرررررراا ال ياسررررر   ررررررا ا ر ائرررررر برررررن خرررررجم الصرررررحافق الفرن ررررريق د الرررررق ب ا  رررررق  رررررين  ررررروبيت   ""  لرررررميرم  اعربرررررFIGARO LE 

 .415 - 377، ص 2017با و، 17" (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992ف ) نا ر( عا  13بن -" LIBERATION"و"

  الصررو م االعتماعيررق لامرررمم ال ررعود ق رررا كا ي رراتير الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("  لرره   مررد بنيررح  ررن  رراح العتي رر "
 .474 - 461، ص 2015 وفمبر ، 14

   239 - 227، ص 2013با و ، 9" لصحافق ا  ايجيق ) لالق باع تير(الصو م الصحفيق را ا"  محمد  ن ا حميد  الدهجو. 
 العوابررررمل املرررؤ رم عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصرررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر  "  حايمرررق  مررررد عيررررا  ررررن ببرررا   ال رررررا ا

 .274 - 231، ص 2021با س ، 25" صحيفت  ع اظ واملد نق "
    157، ص 2014 رروفمبر ، 12"  نرا  مولويرا  اسريق حرر:  رعدم ررا الصرحافق اليمنيرقالعوابرمل املرؤ رم ررا "  بنمرد عيرا ال عرا - 

218. 
  روفمبر ، 14" اليفا ق املهنيق لاصحافيين الرياضيين را الصرحافق املالبوعرق واتليورو يرق ال رعود ق"  ملابق عبدالرحمن النصا 

 .328 - 279، ص 2015
  روفمبر ، 14" افيين الرياضيين را الصرحافق املالبوعرق واتليورو يرق ال رعود قاليفا ق املهنيق لاصح"  ملابق عبدالرحمن النصا 

 .328 - 279، ص 2015
   243، ص 2009 رروفمبر ، 5" املرردو ا  اتليورو يررق والصررحافق   يغييررر املنظررو  تلررتجج  األفرر  املعررررا"   صررر الررد ن العيا رر - 

292. 
  7" حح املصرريق عرن منشرالق العمرمل ا  يرر  لردا ال ررا  املهتمرين  خدباترهاملعرفرق املي  ربق برن الصر"   رادط عبردالتوا: اليمران ،

 .186 - 95، ص 2011با و 
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   مرررر املعا رررق اتخبا يررق ملوضرروعا  ا رريمررق رررا الصررحح ال ررعود ق الو ايررق واتليورو يررق د الررق "   رررا م  مررد محمررد  م بوسرر
 .306 - 261، ص 2019با و، 21" تنايايق ب ا  ق  ين صحيفت  ع اظ الو ايق ولب  اتليورو يق

  فا  التفاعايق را  رمل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا  "  عبدالرحمن بنمد لعيد الشاب 
 .185 - 128، ص 2007با و ، 2" واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين

 زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح تررري ير"    ررريط  نسررر  لرررالط ا حسررررب   اعثمررران-  "
 .230 - 189، ص 2021با س ، 25" د الق تنايايق وبيدا يق"

  114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5" تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق"  الصاد  ا حماب. 
    رو يرق الحرداث عا رفق ا حر م د الرق تنايايرق عير  صرحيفت  الريرا  والشرر  األولرطيغاليق الصحح اتليو"  د عادم امليين "

 .372 - 315، ص 2016 وفمبر، 16
 22" تنراوم الصررحح ال رعود ق لعمايررا  "عا رفق ا حرر م" د الرق تنايايررق لعينرق بررن الصرحح الو ايررق"  لريح لرالط ال رروياط ،

 .318 - 277، ص 2019 وفمبر
    137، ص 2020 روفمبر ، 24"  حوا  لدا ال ائط  االتصرام ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق(  افق ا"  بنمد عيا ال عا - 

188. 
    31 - 11، ص 2009با و ، 4"  و م التنرير ا ر ائريق را عريدم "البجد" ال عود ق"  عبدالرحمن ع. 
   ليررررق ملنظمترررر  )اليون رررر و( و )فريرررردوم حريررررق الصررررحافق واتعررررجم رررررا الرررريمن ررررا ضررررو  املعررررا ير الدو "  ح رررن بنمررررد ح ررررن بنصررررو

 .222 - 171، ص 2010 وفمبر ، 6" هاوس(

 روفمبر ، 10" خالا: "األابق املاليرق العامليرق "ررا الصرحافق العر يرق  اتخرراج والتمثرمل"  بنصو  ببا   بيغر  و ا ر عبد  الغالا 
 .321 - 269، ص 2013

  د الررررق “ ود  لاصررررحح اتليورو يررررق واالشررررباعا  املتن  ررررق ب هررررا دوافررررع يعررررر  ا رمهررررو  ال ررررع"  خولرررره عبرررردالع ي  الغابررررد(
 .322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24" بيدا يق عي  عينق بن انرتمع ال عود   منال ق بيق امليربق(

 26 "دو  الصرحافق ررا ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق الالاارق املتجرددم  موععرا."   يمرا البراكر ،
 .172 - 159، ص 2021 و يو 

 د الررق تنايايررق لصررحيفق  -دو  الصررحح ا رابعيررق رررا نشررر الرروعا ال رريالا  املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  عمررر ا ررراهيط  ولررعدم
 .260 - 225، ص 2020با و ، 23"  فا   رابعق املاك خالد.

   ارر د القو رفيق عيرر  عينرق زدا ا  العجاررا  العابررق دو  العجارا  العابررق ررا زدا م ان رر"  عبدالرا ر   بخاررح حمرد  البابوشرر
 .252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20" را املؤل ا  الصحفيق العر يق

 23" د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش "  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،
 .176 - 131، ص 2020با و 

 248 - 219، ص 2014 وفمبر ، 12" صحافق املصد  املفتو  وتي يراأها عي  الصحافق الو ايق"   ضا عبدالواعد مبين. 

    روفمبر ، 14"  و م ا رابعق ال عود ق اتليورو يق بن خجم التغاليق الصرحفيق ررا الصرحافق ال رعود ق"  عيا  ن د  مل العن 
 .458 - 421، ص 2015

   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1" الصحافق املصريق و م ال عود ق را "  شعبان شمس وبرعا بدكو. 
 275، ص 2021برا س ، 25"  و م املمايق العر يق ال عود ق لدا الصرحفيين اليا را يين   "د الرق  وعيرق ""   ه  وليد م و الفرج 

- 294. 
 203، ص 2015برا و ، 13 "عجارق ا حسرو  األفري ر  ررا انررج  الث افيرق العر يرق  املشرور  الث رارا"  ا  سرر عبردالباوا بنمرد - 

266. 
 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5" اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق"  باعد لالط التو  ان. 
 بررردا اعتمررراد ال رررائمين  االتصرررام  الصرررحح املالبوعررررق ال رررعود ق عيررر  ولرررائمل اتعرررجم ا رد رررد رررررا "   رررا ح  رررن  ميررران  م لرررعود

 .78 - 11، ص 2015 وفمبر ، 14" عاوبا ا حصوم عي  امل

  20" بصرررراد  الصرررحح ال ررررودا يق وم رهررررا ررررا   اهررررق العمررررمل الصرررحف  د الررررق تنايايررررق بيدا يررررق"  لررريح الررررد ن ح ررررن العرررو ،
 .414 - 361، ص 2018 وفمبر

   377، ص 2020برا و ، 23" بعا رق الصحافق ال عود ق الو ايق واتليورو يق ل سرا ا التعاريط العرالا."   يط  مد  اا  الصا - 
431. 

  183، ص 2018برا و، 19" بعا ررق الصرحح اتليورو يرق ال رعود ق ألابرق تو يرح األارا :.. د الرق تنايايرق"   ا رر  رافع البررا 
- 230. 
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 ص 2016بررا و، 15" بعا رررق كتررا: الرررم  لرربع  ال سررا ا االعتماعيررق واتجاهررا  ال رررا   نوهررا"  ررفررق ايررد عبرردالرحمن ال يررد ،
269 - 292. 

  ب رراال  الررررا  ألحررداث عا رررفق ا حررر م رررا الصرررحافق اليوبيررق ال رررعود ق  "د الرررق "  عبرردالرحمن  رررن بنمررد  رررن  ررا   ال نالررران
 .360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20" تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "

 214 - 169، ص 2005 وفمبر ، 1"  ق(هوي نا را الورنيق را ا  الا: الصحف  األبري   )ارا م   د"  عثمان  ن  ا   العابر. 

   برا و ، 3" وااع الصحافق ا رابعيق را بصر د الق و فيق تنايايق بع الوركير  عير  صرحيفق " رو  ا رابعرق""  برعا اا د بدكو
 .166 - 134، ص 2008

 الصو م الذهنيق

   وبيرررق ال وي يرررق ررررا  رررمل اتعرررجم األنشرررالق االتصررراليق لاعجارررا  العابرررق ويع يررر  لرررمعق املؤل رررا  ا ح"  بنمرررد بر ررر   الشرررمر 
 .222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28" ا رد د.

 الرردو  االتصررالا لاد اوبالرريق العابررق رررا يشررييمل  ررو م انرتمررع ال ررعود  لرردا البعثررا  "  لررعد  ررن لررعود  ررن بنمررد ام لررعود
 .124 - 91، ص 2019با و، 21" الد اوباليق امل يمق را املمايق العر يق ال عود ق "د الق بيدا يق"

 22" الصو م الذهنيق  رمعيا   عا ق األ تام را املمايق لدا ا رمهو  را بد نرق الريرا  د الرق بسرحيق"  منس  ن بنمد ال بيع ،
 .362 - 319، ص 2019 وفمبر

  167 - 135، ص 2005 وفمبر ، 1" تن ين  و م املمايق العر يق ال عود ق را العالط"  لعيد  ن زلماعيمل  ين. 
 دو  العجاررا  العابررق ررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعرق املاررك لررعود وعجاتهررا ب ررمعتها "  عررو    ال ررا   مفنران  مررد

 .276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24" لدا رالبا  ا رابعق
   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1"  و م ال عود ق را الصحافق املصريق"  شعبان شمس وبرعا بدكو. 
  رررررو م املمايررررق العر يرررررق ال ررررعود ق عيررررر  شرررربيق ات ور رررررد د الررررق تنايايرررررق ل رررروائط بنرررررر  البنرررررث "  الشرررررهر   فررررا    رررررن عبررررد 

Google.com "1 ، 50 - 11، ص 2005 وفمبر. 
 275، ص 2021برا س ، 25"  و م املمايق العر يق ال عود ق لدا الصرحفيين اليا را يين   "د الرق  وعيرق ""   ه  وليد م و الفرج 

- 294. 
 العرا 

  العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم "  عبرد   ررن عبدانح ررن الع ررا
 ) لالق دكتو اط(

 
 .230 - 217، ص 2012با و ، 8" األبري   لاعرا   موععا

 العجاا  العابق

 Dr. Mohammed A. S. El-Astal  "Competence of Undergraduate Public Relations' Education in Palestine "13 ، برا و
 .344 - 321، ص 2015

    54 - 11، ص 2015با و ، 13" اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتندث الرل  "  شا ا  ن ب يد الب. 
 د الرق تنايايرق تدا م مابرق  -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب رو لاهرروم اال هراب  "  لراج رجم دانه"

 .379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27" م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹الهرما  ات ها يق عي  شركق م اب و 
  اتجاها  املر     نو ا  دبا  الصحيق  العيرادا  ا  ا عيرق  م  شرف  ال روا  امل رلحق ررا "  بشير  ن لعيد ح ن ال نالان

 .497 - 459، ص 2019 وفمبر، 22"  يقبد نق خميس بشيط د الق بيدا
   الروراتيجيا  التعابرمل برع ولرائمل االعرجم لردا املتنرد ين اتعجبيرين ررا الرواا ا  ال رعود ق د الرق بسرحيق عير  "  باعرد ا رريرو

 .276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن املتند ين اتعجبيين
   ما سر   العجارا  العابرق د الرق تالبي يرق عير  املنظمرا  ال رعود ق العابرق االحورا  النفس   لردا ب"  عبدالرحمن  ن  اب  املالير

 .224 - 177، ص 2020با و ، 23" وا  ا ق.
   األنشرررالق االتصررراليق لاعجارررا  العابرررق ويع يررر  لرررمعق املؤل رررا  ا ح وبيرررق ال وي يرررق ررررا  رررمل اتعرررجم "  بنمرررد بر ررر   الشرررمر

 .222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28" ا رد د.
 البعررررد ال  رررروي   ألنشررررالق زدا ا  العجاررررا  العابررررق رررررا املؤل ررررا  التجا يررررق  املمايررررق العر يررررق "  ل عرررروا ا الصرررراو  عبرررردا حاف

 .82 - 33، ص 2009با و ، 4" ال عود ق
  ال  ررروي  اتليورونررر  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج  "  بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م لرررعد ال نالررران

 .411 - 351، ص 2019با و، 21"  يق()د الق بيدا
   ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق العر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("   رردا  ا ررر بنمررد األحمررر "

 .369 - 347، ص 2015با و ، 13
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  ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر الشرراتعا  اتليورو يررق عررن فيررروس كو و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود"  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب 
 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين

 22" الصو م الذهنيق  رمعيا   عا ق األ تام را املمايق لدا ا رمهو  را بد نرق الريرا  د الرق بسرحيق"  منس  ن بنمد ال بيع ،
 .362 - 319، ص 2019 وفمبر

 رررا بما لرررق املرررمم لاعجاررا  العابررق  ا رابعرررا  ال ررعود ق رررا الريرررا   العوابرررمل املررؤ رم"  العنررود  مررد بنمررود  رررن  ررا   العمررران
 .367 - 337، ص 2021دي مبر ، 28" د الق بسحيق

  تبنرر  بما سرر   العجاررا  العابررق لتعررجم االعتمرراعا رررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق د الررق بسررحيق رررا "  ح ررن  يرراا  الصرريف
 .182 - 143، ص 2016با و، 15" دابهازرا  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخ

   81، ص 2012بررا و ، 8" ت يريط اتعجبيررين لرسدا  امل ر  ملما سرر   العجارا  العابرق  املصررا   ا ح وبيرق"  بنمرد بنفروظ ال هررر - 
124. 

 ايررق برررن تو يررح ولرررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا زدا م االتصرراال  املؤل ررريق الراميررق "د الررق تناي"  ز جررا بنمررد م ولررريع خايررمل
 .152 - 113، ص 2021با س ، 25" امل توا الثان "

 22" دو  األنشررالق اتتصراليق لررواا م التجرا م وااللر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل رتهاك عررن ال راع امل ارردم"  وائرمل  رن اهيررر زكررام ،
 .458 - 417، ص 2019 وفمبر

   ن ررارر د القو رفيق عيرر  عينرق زدا ا  العجاررا  العابررق دو  العجارا  العابررق ررا زدا م ا"  عبدالرا ر   بخاررح حمرد  البابوشرر
 .252 - 197، ص 2018 وفمبر، 20" را املؤل ا  الصحفيق العر يق

   دو  العجارا  العابررق ررا زدا م ان ررارر د القو رفيق عيرر  عينرق زدا ا  العجاررا  العابررق "  عبدالرا ر   بخاررح حمرد  البابوشرر
 .252 - 197، ص 2018بر وفم، 20" را املؤل ا  الصحفيق العر يق

 156 - 107، ص 2021 و يو ، 26" دو  العجاا  العابق را زدا م مابا  املؤل ق ا رابعيق ا ر ائريق."  عذ ا  عجوم عيواج. 
   دو  العجاررا  العابررق ررا بما لررق امل ررؤوليق االعتماعيررق  جابعرق املاررك لررعود وعجاتهررا ب ررمعتها "  مفنران  مررد عررو    ال ررا

 .276 - 231، ص 2020 وفمبر ، 24" ا  ا رابعقلدا رالب
 195 - 169، ص 2008با و ، 3"  ناعق العجاا  العابق و رابا تد ي ها  تجر ق اتبا ا  العر يق املتندم"  بنمد ايراج. 

 275، ص 2021برا س ، 25"  و م املمايق العر يق ال عود ق لدا الصرحفيين اليا را يين   "د الرق  وعيرق ""   ه  وليد م و الفرج 
- 294. 

   21" فاعايررق زدا م عجاررا  العمررج  عبررر ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا د الررق حالررق عيرر  شررركق تويوتررا"  بيرهرران بن ررن رنالرراو ،
 .54 - 11، ص 2019با و

 عيرر  بعررا ير تنظرريط الفعاليررا  ررا زدا ا  العجاررا  العابررق  ا رابعررا  ال رعود ق د الررق و ررفيق ب ا  ررق "  ز رراهيط محمررد ال ررعيد
 .132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن بما س   العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص

 182 - 143، ص 2018با و، 19" وااع العجاا  العابق  ا رابعا  ال عود ق )د الق بيدا يق("   ركق  ن اابمل ا حوشان. 
 فرن ا

  م الصرررررحافق الفرن ررررريق د الرررررق ب ا  رررررق  رررررين  ررررروبيت   "الصرررررراا ال ياسررررر   ررررررا ا ر ائرررررر برررررن خرررررج"  لرررررميرم  اعربرررررFIGARO LE 
 .415 - 377، ص 2017با و، 17" (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"
 فا الين

 Dr. Mohammed A. S. El-Astal  "Competence of Undergraduate Public Relations' Education in Palestine" 13 ، برا و
 .344 - 321، ص 2015

 17" اتجاهرا  الصرحفيين الفا رالينين  نرو بما لرق الصرحافق االلت صرائيق "د الرق بيدا يرق""   رج  الرد ن عردلا م رو ح رن ،
 .60 - 11، ص 2017با و 

 يدا يررقاتجاهررا    لررا  االا ررام والالررج:  نررو  ررعو ا  تررد يس اتعررجم رررا ا رابعررا  الفا رراليميق د الررق ب"  ارريس ا وعررايش "
 .272 - 239، ص 2017با و، 17

 ا  الا: الصحف  الفا الين   نو اسا ا ح و  اتن ا يق املد يق وال ياليق"  ن رين بنمد عبدط ح و ق 
 " 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16" " د الق تنايايق ب ا  ق. 

 126 - 72، ص 2007با و ، 2" اص  الدو  اتعجب  لبيو  ع ا  الفا اليميين را ا تفاضق األ"  محمد البعد م و ال عيد. 
 320 - 267، ص 2015با و ، 13" املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د"  باعد لالط تر ان. 
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 برررا و ، 7" عهرررود ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت ويرررد ررررج: ا رابعرررا  الفا ررراليميق  املعاوبرررا  حررروم اسررريق ال ررردس"  بوسررر   عيرررا رالرررا
 .273 - 235، ص 2011

 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5" اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق"  لط التو  انباعد لا. 
 ال ائط  االتصام

 25" " دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق عير  ال رائط  االتصرام("  بشائر حابد عبدال اد  االا ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

 العوابررررمل املرررؤ رم عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصرررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر  "  يمرررق  مررررد عيررررا  ررررن ببرررا   ال رررررا احا
 .274 - 231، ص 2021با س ، 25" صحيفت  ع اظ واملد نق "

  ص 2013وفمبر  ر، 10" الروعا املعاوبراي  لردا ال رائمين  االتصرام ررا ال الراا اتعجبر "  عر م فرا و  عروهر   ود نرا محمرد عرابر ،
197 - 268. 

 تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبيرق اتبا اتيرق "د الرق "  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد
 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "

    137، ص 2020 روفمبر ، 24" ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق(  افق ا حوا  لدا ال ائط  االتصرام "  بنمد عيا ال عا - 
188. 

 بررردا اعتمررراد ال رررائمين  االتصرررام  الصرررحح املالبوعررررق ال رررعود ق عيررر  ولرررائمل اتعرررجم ا رد رررد رررررا "   رررا ح  رررن  ميررران  م لرررعود
 .78 - 11، ص 2015 وفمبر ، 14" ا حصوم عي  املعاوبا 

 420 - 371، ص 2015 وفمبر ، 14" ال ائط  االتصام را ال نوا  الفسائيق اتبا تيقت ويط مدا  "  فوايق عبد   م عيا. 
 ال نوا  االعاعيق والتاف يو يق

 الرتخدام ررج: ا رابعرا  ال رعود ق ل نراي  انررد وااررم واتشرباعا  املتن  رق )د الرق بسرحيق ب ا  رق "  فارمرق ملرابق بشرعمل
 .350 - 305، ص 2019با و، 21" اتبام بنمد  ن لعود اتلجبيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق

  االتجاها  ا حد ثق را  نوث الفسرائيا  وبخاربرق اآلخرر تنايرمل برن امل رتوا الثران  لابنروث "  مبمل بنمد  بيمل عبدالعظيط  د
 .68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27" ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱املمشو م خجم الفورم بن عام 

 20" األدوا  املهنيرررررق ررررررا نشررررررا  مخبرررررا  ال نررررروا  التاف يو يرررررق ا  ايجيرررررق الرلرررررميق د الرررررق تنايايرررررق"  مرررررد ررررررر رررررا ر ح رررررن بن ،
 .122 - 65، ص 2018 وفمبر

 عيررر   صررروص نشرررا  األخبرررا  العر يرررق "  فررا   شررراهين 
 
الشرررفافيق اتعجبيرررق ااوراحررا  لتالبيررر  بفهررروم الشررفافيق اتعجبيرررق عمايررا

 .238 - 205، ص 2017با و، 17" و و ها
 العجاق  ين التعر  لابرابا ا حوا يق را ال نروا  الفسرائيق العر يرق وبهرا م التفييرر الناارد لردا "  عبد   ن عبدالع ي  ا ح ين

 .259 - 231، ص 2012با و ، 8" الشبا: ) لالق دكتو اط(
  العجاررررق  ررررين د ابررررا املواررررح ال صرررريرم""  حنرررران عررررارح كمررررام الررررد ن  وبرفررررد برررردحد عيررررVignette رررررا اتعج ررررا  التاف يو يررررق "

 .274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28" وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق تنايايق(.
  16" ال نررروا  التاف يو يرررق املشرررفرم والبرررابا الرياضررريق د الرررق بيدا يرررق للرمهررو  الريا ررر   ررررا الولرررط ا رررراب ا"  بنمررد شرررالا ،

 .314 - 253، ص 2016 وفمبر 
 زد ا  ا رمهررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  "  ا: الف يرره ال ررارابنمررد عبرردالوه

 .180 - 129، ص 2009با و ، 4" االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم
 انرام عائارق بشريع" عير  التمشرر ق  م رر يعرر  األرفرام املنصرق اليوتيرو:"  اال  عبداتلره شروعا بنمرد  ومفنران عبرد   يرر االرا"

 .48 - 11، ص 2021 و يو ، 26" االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .
   208 - 167، ص 2013با و ، 9"   ا  الالابق  نو زنشا  انام فسائيق يعاميق"  حنان محمد مش. 
 202 - 159، ص 2015با و ، 13"   الفسائيق العر يقتفسيج  ال عود ين لابرابا ا حوا يق را ال نوا"  بنمد  ن فهد ا ربير. 
 420 - 371، ص 2015 وفمبر ، 14" ت ويط مدا  ال ائط  االتصام را ال نوا  الفسائيق اتبا تيق"  فوايق عبد   م عيا. 
  306 - 281، ص 2018 وفمبر، 20" 03-77ح ابق املشهد ال م ا البصر   املغر: عي  ضو  ال ا ون "  لعيد ش ا. 

 دالال  التخدام ملاليا االاناا ررا تصرميط املواارع اتعاعيرق والتاف يو يرق "  بعين  ا    نس  امليت   وفؤاد عيا ح ين لعدان
 .374 - 321، ص 2017با و، 17" ا  ايجيق

  2021ي ررمبر د، 28" تخصررا االعاعررق والتاف يررون. -دو  التررد يا امليرردان  رررا يشررييمل الهويررق املهنيررق لالابررق االعررجم "  عررج  ب رر ،
 .194 - 145ص 
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 وااعيرررق البررررابا ا حوا يرررق الد ميرررق وعجااأهرررا  الث افرررق الد ميرررق "د الرررق "  عرررج  الرررد ن محمرررد خايفرررق وبنمرررد محمرررد ح رررن   ابعرررق
 .280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20" بيدا يق عي  الشبا: ا راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"

 ال ويد

 د الرق  -التخدام البعثا  ال وي يق لشرب ا  التوا رمل االعتمراعا ررا الد اوبالريق العابرق برع ا رمهرو  "  الشمر   عدعان فاضمل
 93، ص 2020 روفمبر ، 24" حالق للح ا: الرل    تويور ل فا ي  دولرق ال ويرد ررا كرمل برن ملروراليا واملمايرق العر يرق ال رعود ق

- 136. 
   ق لاعجارررا  العابرررق ويع يررر  لرررمعق املؤل رررا  ا ح وبيرررق ال وي يرررق ررررا  رررمل اتعرررجم األنشرررالق االتصرررالي"  بنمرررد بر ررر   الشرررمر

 .222 - 195، ص 2021دي مبر ، 28" ا رد د.
   2009بررا و ، 4" بصرراد  بعاوبرا  ا راليرق العر يرق  يملا يررا ررا بتابعرق األحرداث العر يررق د الرق بسرحيق"  بنمرد بنفروظ ال هرر ،

 .128 - 83ص 
 املتندث الرل  

 54 - 11، ص 2015با و ، 13" اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتندث الرل  "  ب يد الب    شا ا  ن. 

   الروراتيجيا  التعابرمل برع ولرائمل االعرجم لردا املتنرد ين اتعجبيرين ررا الرواا ا  ال رعود ق د الرق بسرحيق عير  "  باعرد ا رريرو
 .276 - 251، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن املتند ين اتعجبيين

  الشرراتعا  اتليورو يررق عررن فيررروس كو و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر "  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب
 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين

 انحتوا 

 25" عير  ال رائط  االتصرام(" دو  الصحح ال رعود ق ررا تنميرق الروعا  راألبن ال ريبران " )د الرق "  بشائر حابد عبدال اد  االا ،
 .335 - 295، ص 2021با س 

    54 - 11، ص 2015با و ، 13" اتجاها  اتعجبيين  نو بصداايق املتندث الرل  "  شا ا  ن ب يد الب. 
 مابرق  "د الرق تنايايرق تدا م -اتجاها  التغاليق الصحفيق األعنبيق  نو زدا م شركق م اب رو لاهرروم اال هراب  "  لراج رجم دانه

 .379 - 337، ص 2021لبتمبر ، 27" م بن بنظو  الصحح األعنبيق"۲۰۱۹الهرما  ات ها يق عي  شركق م اب و 
  196 - 145، ص 2013 وفمبر ، 10" م2010اتجاها  الصحافق األ د يق  نو األابق العابق الدو م الشتويق  "  عيا  جادا. 
 د الررق بسررحيق-ود ا   نررو بعا رررق شرربيق تررويور ل سررا ا املرررمم ال ررعود ق اتجاهررا  الالالبررا  ال ررع"   رو م  مررد بالارر  املالررررا "

 .416 - 365، ص 2019 وفمبر، 22
 11، ص 2018 روفمبر، 20" ا ر التعر  ملوااع التوا مل االعتمراعا عير  اريط الريفيرا  "د الرق بيدا يرق""  عبدا حيط م و حالا 

- 64. 
  12" ائمل اتعررجم والروعا الصرر ا عررن  دا رق والتغذ ررق والمشرراج البرردن الررتخدام الشرربا: ال رعود  لولرر"  بنمرد عثمرران العربرر ،

 .88 - 11، ص 2014 وفمبر 
  الررررتخدام الشرررربا: العربرررر  لامسررررمون اتخبررررا   عبررررر املنصررررا  اتليورو يررررق "   جرررروا عبدال ررررجم فه رررر  وبهررررا عبدانريررررد  ررررج

 .224 - 167، ص 2017 وفمبر، 18" انحمولق د الق بيدا يق
   214 - 159، ص 2012با و ، 8" التخدام املواع اتليورون  لامنظمق را ادا م اتصاال  األابق"   ضوانمحمد فا و. 

   الرتخدابا  ولرائمل التوا رمل االعتمراعا ررا املؤل را  ا  ير رق د الرق و رفيق عير  عينرق برن املؤل را  "   الر  ن عيا الشرهر
 .184 - 143، ص 2019با و، 21" ا  ير ق

  251، ص 2014 رروفمبر ، 12" بررن خررجم الصررحافق الورنيررق ) لررالق باع ررتير( 2005لرربتمبر  29فتا  الرررالررت"  لررميرم  اعربرر - 
272. 

 اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعجم الت ايد رق وشرب ا  التوا رمل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  "  ال يد  خيد  وفوايق مم عيا
 .250 - 199، ص 2021لبتمبر ، 27" الق بيدا يق  التالبي  عي  مابق كو و ام نا  األابا  واتجاهاأهط زاا  مدا:ها امل     د  

 اعتمراد املغررد ن اتعجبيرين عير  بعاوبررا  ترويور وت يريمهط ملردا بصرداايتها د الرق بيدا يرق عيرر  "  بنمرد  رن عيرا بنمرد ال رويد
 .142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16" عينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

 ص 2018 روفمبر، 20" االتجاهرا  ا حد ثرق ررا  نروث ود الرا  بصرداايق األخبرا  ررا عصرر اتعرجم الرا ر "  حنان محمرد لرايط ،
123 - 196. 

   االتجاهرا  ا حد ثرق تخرراج صرحافق البيا را  )اال فوعرافيرك( ررا الصرحح ال رعود ق "   ررين  مرد بنمرد  رن عيرا محمرد  اااسر
 .503 - 457، ص 2018 وفمبر، 20" ع اظ-د الق تالبي يق عي  صحيفق بيق
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  اتعرجم ا رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرحيق عير  عينرق برن مفرراد "  عبد   ن عبدانح رن الع را
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

 برررا و ، 23" مل كيفررر  عيررر   رررجث بجموعرررا  برررن اتعج رررا .تنايررر -اتعج رررا  التجا يرررق و  افرررق انرتمرررع ال رررعود ق "  عهرررود الشرررهيمل
 .290 - 261، ص 2020

 20" األدوا  املهنيرررررق ررررررا نشررررررا  مخبرررررا  ال نررررروا  التاف يو يرررررق ا  ايجيرررررق الرلرررررميق د الرررررق تنايايرررررق"   رررررا ر ح رررررن بنمرررررد ررررررر ،
 .122 - 65، ص 2018 وفمبر

  لابنرررو  ال رررعود ق عبرررر ات ور رررد ودو ط ررررا خدبرررق العمرررج  ال  ررروي  اتليورونررر  "  بنيررررم عبرررد   رررن حمرررود  م لرررعد ال نالررران
 .411 - 351، ص 2019با و، 21" )د الق بيدا يق(

 2016 رروفمبر، 16" ال  رروي  ال ياسرر   عبررر بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا د الررق تنايايررق"   يبررق بصررالف   وعبرردالرحمن  د ويررش ،
 .46 - 11ص 

 187، ص 2011برا و ، 7" اتعجبر  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا  األابرا  التماس الشبا: ا راب ا"  بشا  عبدالرحمن بالهر - 
234. 

 333 - 293، ص 2014با و ، 11" ا  الا: االتصالا لامؤل ا  ال ياد ق واملعاضق م نا  األابق املصريق"  هيثط بنمد  ولح. 
 يق املد يق وال ياليقا  الا: الصحف  الفا الين   نو اسا ا ح و  اتن ا "  ن رين بنمد عبدط ح و ق 
 " 439 - 375، ص 2016 وفمبر، 16" " د الق تنايايق ب ا  ق. 
  الد اوبالرررريق العابررررق الراميررررق عبررررر تررررويور  د الررررق تنايايررررق لتغريرررردا  ال ررررفا ا  األعنبيررررق رررررا املمايررررق العر يررررق "  ملرررما  الصرررريا

 .217 - 173، ص 2021 و يو ، 26" ال عود ق.
 126 - 72، ص 2007با و ، 2" و  اتعجب  لبيو  ع ا  الفا اليميين را ا تفاضق األاص  الد"  محمد البعد م و ال عيد. 
   ال ررمعق املؤل رريق لل الرروج ا رويررق العر يررق ال ررعود ق رررا الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("   رردا  ا ررر بنمررد األحمررر "

 .369 - 347، ص 2015با و ، 13
  ق عررن فيررروس كو و ررا ويعابررمل ا رهررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق بعهررا بررن وعهررق  ظررر الشرراتعا  اتليورو يرر"  شرراکر  ررن عيرر  الررذ اب

 .112 - 63، ص 2021با س ، 25" املتند ين الرلميين
  ص 2015 روفمبر ، 14" الشرب ا  االعتماعيرق االفوراضريق وتبارو  م مراج عد ردم ررا ز تراج املعنر "  حبيا  ن  ا الط و عا  عما ،

223 - 278. 
  الشرررب ا  االعتماعيرررق كمنصرررا  افوراضررريق لعرررر  الرررذا  ررررا ا حيرررام د الرررق عيررر  عينرررق برررن الشررربا: "  اراكريمرررق اجعرررق عبررردال

 .226 - 185، ص 2019با و، Facebook" "21ا ر ائر  امل تخدم "لر
 عيررر   صررروص نشرررا  األخبرررا  العر يرررق"  فررا   شررراهين 

 
 الشرررفافيق اتعجبيرررق ااوراحررا  لتالبيررر  بفهررروم الشررفافيق اتعجبيرررق عمايررا

 .238 - 205، ص 2017با و، 17" و و ها
  الصرررررراا ال ياسررررر   ررررررا ا ر ائرررررر برررررن خرررررجم الصرررررحافق الفرن ررررريق د الرررررق ب ا  رررررق  رررررين  ررررروبيت   ""  لرررررميرم  اعربرررررFIGARO LE 

 .415 - 377، ص 2017با و، 17" (1999مفريمل (م ريمل)  15زل   1992عا ف ) نا ر(  13بن -" LIBERATION"و"
 الصررو م االعتماعيررق لامرررمم ال ررعود ق رررا كا ي رراتير الصررحافق انحايررق ) لررالق باع ررتير("  تي رر لرره   مررد بنيررح  ررن  رراح الع "

 .474 - 461، ص 2015 وفمبر ، 14
   239 - 227، ص 2013با و ، 9" الصو م الصحفيق را الصحافق ا  ايجيق ) لالق باع تير("  محمد  ن ا حميد  الدهجو. 

   121، ص 2013برا و ، 9" اعايرق  رين املشرا كين ررا العمايرق االتصراليق عبرر اتعرجم ا رد ردالعجارق التف"  حمرد  رن  ا رر املوسر - 
166. 

  العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم "  عبرد   ررن عبدانح ررن الع ررا
 ) لالق دكتو اط(

 
 .230 - 217ص  ،2012با و ، 8" األبري   لاعرا   موععا

  العجاررررق  ررررين د ابررررا املواررررح ال صرررريرم""  حنرررران عررررارح كمررررام الررررد ن  وبرفررررد برررردحد عيررررVignette رررررا اتعج ررررا  التاف يو يررررق "
 .274 - 223، ص 2021دي مبر ، 28" وااللتجا ق العارفيق لام تهاك )د الق تنايايق(.

    20" و  الشرررررررات  لاالالبررررررق ا رابعيررررررق د الررررررق بسرررررررحيقالعوابررررررمل اتتصرررررراليق املررررررؤ رم ررررررررا ال ررررررا"   ا رررررريس  مررررررد فررررررراج ا حررررررا ،
 .456 - 417، ص 2018 وفمبر

    157، ص 2014 رروفمبر ، 12" العوابرمل املرؤ رم ررا  نرا  مولويرا  اسريق حرر:  رعدم ررا الصرحافق اليمنيرق"  بنمرد عيرا ال عرا - 
218. 

   صررررو م املمشررررو م عيرررر  ا ح ررررا ا  الرلررررميق ال رررريط الورنيررررق الترررر  يعي ررررها املررررواد امل"  محمررررد فررررا و   ضرررروان وشررررير ن عيررررا بوسرررر
 .102 - 69، ص 2020با و ، 23" لامنظما  ا ح وبيق  تالبي  ان تجرام  دولق اتبا ا  العر يق املتندم
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

   الاغرق العر يرق ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا "  عبرداملاك  دبران الرد ان  وبنمرد بنمرود املشرا-  
 
بررا و ، 23" الفي ربو  م موععرا

 .130 - 103، ص 2020
 ان رررررج والتجر رررق اتخراعيررررق رررررا امل رررر  ال ررررعود  )د الررررق و رررفيق بررررن وعهررررق  ظرررر ان رررررج امل رررررلا "   رررا ح ا ررررن خارررح لث يررررمل

 .256 - 225، ص 2017 وفمبر، 18" ال عود (
   243ص  ،2009 رروفمبر ، 5" املرردو ا  اتليورو يررق والصررحافق   يغييررر املنظررو  تلررتجج  األفرر  املعررررا"   صررر الررد ن العيا رر - 

292. 
 320 - 267، ص 2015با و ، 13" املدو ا  الم ائيق الفا اليميق عي  شبيق ات ور د"  باعد لالط تر ان. 
   املسرررابين املتعا رررق   سرررا ا تميرررين املررررمم ررررا بواارررع الفيرررد و ال شرررا ك   رررالتالبي  عيررر  ايرررادم املررررمم ال رررعود ق "  حنررران محمرررد  شررر

 .200 - 161، ص 2019 وفمبر، 22" لا يا م
 رروفمبر ، 14" املعا ررا  البصررريق مل رارع الفيرد و ررا بواارع التوا رمل االعتمراعا وم رهرا عير  املتا ر "  شرريح عاليرق بنمرد  رد ان 

 .370 - 329، ص 2015
 2016برا و، 15" املعا ير املهنيق لا ائط  االتصام وم رها عي  ا ت ا  األخبا  را وكالرق األ برا  األ د يرق ) وررا("  فا   بخائيمل حرااين ،

 .357 - 293ص 
   70 - 47، ص 2016 وفمبر ، 16" االاتصاد  العرب  را الثو م الراميق -املناخ اتعجب  "  عصام املوس. 
    133، ص 2019 ررروفمبر، 22" النظرررام األخجورررا والنظرررام اتعجبررر   اررررا م ررررا االتجاهرررا  املعرفيرررق املعا ررررم"  عبررردالرحمن عررر - 

160. 

 18" زد ا  اتعجبيرررررررين ال ررررررعود ن ألدوا هررررررط الو يفيررررررق واملهنيرررررررق رررررررا  ي ررررررق اتعررررررجم الرا ررررررر "   ابنمررررررد  ررررررن لررررررايمان الصرررررربي ،
 .112 - 39، ص 2017 وفمبر

 زد ا  ا رمهررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  "  بنمررد عبرردالوها: الف يرره ال ررارا
 .180 - 129، ص 2009با و ، 4" نام ا ر يرماالخبا يق  د الق تالبي يق عي  ا

 م ر شب ا  التوا مل اتعتماعا عي  األدا  والتنصيمل الد اس   لاالابرق د الرق بيدا يرق عير  عينرق برن رابرق عابعرق "   صير  وعيا
 .92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24" الشا اق

  27" ا بررن بنظررو  الشرربا: ا ررراب ا ال ررعود مخجايررا  الصررو م عيرر  شررب ا  التوا ررمل االعتمرراع"   اد ررق بمسرر   لررعد الب  رر ،
 .336 - 289، ص 2021لبتمبر 

 21" مخجايا  الصو م ررا ولرائمل التوا رمل االعتمراعا د الرق حالرق عير  ررج: كايرق االتصرام  جابعرق الشرا اق"   دا عبدال ارا ،
 .260 - 229، ص 2019با و

  2016بررا و ، 15" لتوا ررمل االعتمراعا بررن الشربا: العربرر مشر ام التفاعايررق لردا ب ررتخدب  شرب ا  ا"   حيمرق الاليررا عي ران ،
 .90 - 11ص 

   مرررر املعا رررق اتخبا يررق ملوضرروعا  ا رريمررق رررا الصررحح ال ررعود ق الو ايررق واتليورو يررق د الررق "   رررا م  مررد محمررد  م بوسرر
 .306 - 261، ص 2019با و، 21" تنايايق ب ا  ق  ين صحيفت  ع اظ الو ايق ولب  اتليورو يق

 23" مررر بعا رررق النخبررق اتليورو يررق املصرريق عيرر  شرربيت  فرريس  رو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق."  ارمرق ال هرررا  مبيررر النجرا ف ،
 .376 - 331، ص 2020با و 

   208 - 167، ص 2013با و ، 9"   ا  الالابق  نو زنشا  انام فسائيق يعاميق"  حنان محمد مش. 
  التفاعايق را  رمل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا    فا "  عبدالرحمن بنمد لعيد الشاب

 .185 - 128، ص 2007با و ، 2" واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين
  برراد  الورنيررقترري ير انحترروا اتعجبرر  ا رد ررد عيرر  اتجاهررا  انرتمررع ال ررعود   نررو ب"  عبررد   ررن عبررادر  ررن عرررد  ا حمررد "

 .198 - 147، ص 2021لبتمبر ، 27
 تررري ير زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح"    ررريط  نسررر  لرررالط ا حسررررب   اعثمررران-  "

 .230 - 189، ص 2021با س ، 25" د الق تنايايق وبيدا يق"
 54 - 11، ص 2011با و ، 7" ال ياليق والشعبيق واختيا  املر حينتي ير اادم الرم  عي  املشا كق "  لعد  ن لعود  م لعود. 

  114 - 73، ص 2009 وفمبر ، 5" تجد د اتعجب  "بنااشق حوم هويق الصحافق اتليورو يق"  الصاد  ا حماب. 
 ق اتبا اتيرق "د الرق تالبي ا  الذكا  اال الناعا ودو ها را تالوير العمرمل  املؤل را  اتعجبير"  ب ام امل او   وعمرو عبدا حميد

 .124 - 63، ص 2021دي مبر ، 28" بيدا يق عي  ال ائمين  االتصام "
    يغاليق الصحح اتليورو يرق الحرداث عا رفق ا حر م د الرق تنايايرق عير  صرحيفت  الريرا  والشرر  األولرط"  د عادم امليين "

 .372 - 315، ص 2016 وفمبر، 16
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 420 - 371، ص 2015 وفمبر ، 14" ائط  االتصام را ال نوا  الفسائيق اتبا تيقت ويط مدا  ال "  فوايق عبد   م عيا. 
 22" تنراوم الصررحح ال رعود ق لعمايررا  "عا رفق ا حرر م" د الرق تنايايررق لعينرق بررن الصرحح الو ايررق"  لريح لرالط ال رروياط ،

 .318 - 277، ص 2019 وفمبر
   292 - 249، ص 2014با و ، 11" ائمل االتصاليق لدا ا رمهو  تنميق بها ا  الن د وات تاج لارل"  ح ن بنمد ح ن بنصو. 

 226 - 211، ص 2013با و ، 9"   افق ا حوا  را ولائمل اتعجم ال عود ق ) لالق دكتو اط("  ز راهيط  ن محمد ال عيد. 
    137، ص 2020وفمبر  ر، 24"   افق ا حوا  لدا ال ائط  االتصرام ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق("  بنمد عيا ال عا - 

188. 
    31 - 11، ص 2009با و ، 4"  و م التنرير ا ر ائريق را عريدم "البجد" ال عود ق"  عبدالرحمن ع. 
 برررا و ، 7" عهرررود ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت ويرررد ررررج: ا رابعرررا  الفا ررراليميق  املعاوبرررا  حررروم اسررريق ال ررردس"  بوسررر   عيرررا رالرررا

 .273 - 235، ص 2011
 حريررررق الصررررحافق واتعررررجم رررررا الرررريمن ررررا ضررررو  املعررررا ير الدوليررررق ملنظمترررر  )اليون رررر و( و )فريرررردوم "  و  ح رررن بنمررررد ح ررررن بنصرررر

 .222 - 171، ص 2010 وفمبر ، 6" هاوس(
 روفمبر ، 10" خالا: "األابق املاليرق العامليرق "ررا الصرحافق العر يرق  اتخرراج والتمثرمل"  بنصو  ببا   بيغر  و ا ر عبد  الغالا 

 .321 - 269، ص 2013
 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الررواا ا  لتن يررر    يرررق "   یررا   رررن  ا رررر الفريجرررا(

 .186 - 153، ص 2021با س ، 25" اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(
  املعررا   ال يالرريق لاشرربا: ا ررراب ا ال ررعود  تجررراط دو  اتعررجم ا رد ررد رررا يشررييمل "  لولررن  مررد عبررد   ررن لررعود ا حربرر

 .281 - 233، ص 2018با و، 19" العر يق د الق بسحيق عي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود  الريا -العجاا  العر يق
  بد نرق  دو  اتعجم ال عود  ررا الصرد  لاتنرد ا  املعا ررم لسلررم ال رعود ق  د الرق بيدا يرق ررا"  عمر  ن بنمد عمر ح ان

 .74 - 11، ص 2019 وفمبر، 22" عدم
 22" دو  األنشررالق اتتصراليق لررواا م التجرا م وااللر ثما  ال ررعود ق ررا توعيررق امل رتهاك عررن ال راع امل ارردم"  وائرمل  رن اهيررر زكررام ،

 .458 - 417، ص 2019 وفمبر
  115، ص 2009 رروفمبر ، 5" عاوبررا  لسرفررامدو  البرررابا التاف يو يررق رررا  ترروفير امل يررد بررن امل"   ا رريس زلررماعيمل الدا  ررتان - 

178. 
  دو  التعرر  ملواارع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا: "  عبرد   رن عبدانح رن الع ررا

 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 
 99، ص 2017برا و ، 17" عير  شرب ا  التوا رمل االعتمراعا دو  التفييرر الن رد  ررا ع انرق التعابرمل برع اتشراعا "  الصاد   ا رح 

- 124. 
 26" دو  الصرحافق ررا ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق الالاارق املتجرددم  موععرا."   يمرا البراكر ،

 .172 - 159، ص 2021 و يو 
 د الررق تنايايررق لصررحيفق  -يالا  املمايررق العر يررق ال ررعود قدو  الصررحح ا رابعيررق رررا نشررر الرروعا ال رر"  عمررر ا ررراهيط  ولررعدم

 .260 - 225، ص 2020با و ، 23"  فا   رابعق املاك خالد.
 دو  شرررررب ا  التوا رررررمل االعتمرررراعا ررررررا زبرررررداد الشررررربا: العربررررر  "  بنمررررد عبررررردالوها: الف يررررره كرررررارا  وحرررراتط عيرررررا حيرررررد  الصرررررال ا

 .320 - 273، ص 2017با و، 17" ا  ق  ين الشبا: را م بع دوم عر يق املعاوبا  واألخبا  حوم  اهرم ات ها: د الق ب 
 دو  بنصررررا  التوا ررررمل االعتمرررراعا رررررا يشررررييمل خالررررا: توعررررو    سررررا ا ح ررررو  اتن رررران رررررا املؤل ررررا  "  حرررراتط بنمررررد م ررررو ايررررد

 .288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27" ا ح وايق
 :10" نميرررق الررروعا الصررر ا لررردا ال رررعود ين حررروم برررر  ال رررير  دو  ولرررائمل اتعرررجم ررررا ت"  عبرررداملاك  رررن عبررردالع ي  الشررراهو ،

 .78 - 11، ص 2013 وفمبر 
  د الررق بيدا يررق عيرر   -دو  ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا تنميررق الرروعا   سررا ا التنميررق امل ررتدابق "  ملررابق  ررن  رراا  ايررن املرردن

 .68 - 11، ص 2020با و ، 23" عينق بن رج: عابعت  مم ال را واملاك عبدالع ي 
 23" د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش "  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،

 .176 - 131، ص 2020با و 
 2013برا و ، 9" شب ا  التوا رمل االعتمراعا كمصرد  لامعاوبرا  الصرحيق لردا ا رمهرو  ال رعود "  ايما  مد بثن  م و رالا ،

 .120 - 59ص 
   158 - 95، ص 2015با و ، 13"  فنا  وح ا ا  ال ر ن وعاوبه را الشب ا  االعتماعيق"   الر  ن عيا الشهر. 
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    روفمبر ، 14"  و م ا رابعق ال عود ق اتليورو يق بن خجم التغاليق الصرحفيق ررا الصرحافق ال رعود ق"  عيا  ن د  مل العن 
 .458 - 421، ص 2015

   277، ص 2017 رروفمبر، 18" الرعررمل امل رراط كمررا  راهررا الالابررق الغر يررون رررا ا رابعررا  األ د يررق ررو م "  عمررر لررايمان با رراو - 
322. 

 203، ص 2015برا و ، 13" عجارق ا حسرو  األفري ر  ررا انررج  الث افيرق العر يرق  املشرور  الث رارا"  ا  سرر عبردالباوا بنمرد - 
266. 

 منيرق  ولرائمل االتصرام  الرتخدابها، واالعتمراد عامهرا كمصراد  لامعاوبرا ، عجارق الصرفوم الي"  بنمد عبدالوها: الف يه ال رارا
 .247 - 198، ص 2008با و ، 3" خجم شهر  بسان )د الق بسحيق(

  فاعايرق الرلرائمل اتليورو يرق لاعجارا  العابرق ررا  نرا  التوا رمل  رين العراباين  املؤل را   د الرق "  بهرا بصرالف  عمرر عبردالع ي
 .94 - 69، ص 2021ر لبتمب، 27" تنايايق

   21" فاعايررق زدا م عجاررا  العمررج  عبررر ولررائمل التوا ررمل االعتمرراعا د الررق حالررق عيرر  شررركق تويوتررا"  بيرهرران بن ررن رنالرراو ،
 .54 - 11، ص 2019با و

 72 - 11، ص 2009 وفمبر ، 5" اسا ا ال دس را املوااع  اتليورو يق اتخبا يق  الفا اليميق"  باعد لالط التو  ان. 
  ص 2011برا و ، 7" بردا الرتخدام املمشر   ال رياحيق ررا املمايرق العر يرق ال رعود ق لامر يا الورويجرا"  هبراس  رن  عرا  ا حربر ،

55 - 94. 
  ب ررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعررا  لرردو هط رررا توعيررق الشرربا:  مخررارر التالررر  وات هررا: "  مبررمل بنمررد  بيررمل عبرردالعظيط  ررد

 .62 - 11، ص 2020فمبر  و ، 24" عبر الفسا  االليورون 
  20" بصرررراد  الصرررحح ال ررررودا يق وم رهررررا ررررا   اهررررق العمررررمل الصرررحف  د الررررق تنايايررررق بيدا يررررق"  لررريح الررررد ن ح ررررن العرررو ،

 .414 - 361، ص 2018 وفمبر
   2009بررا و ، 4" بصرراد  بعاوبرا  ا راليرق العر يرق  يملا يررا ررا بتابعرق األحرداث العر يررق د الرق بسرحيق"  بنمرد بنفروظ ال هرر ،

 .128 - 83ص 
  2017 رروفمبر، 18" -د الررق بيدا يررق-بصررداايق األخبررا  رررا ولررائمل اتعررجم ا رد ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررميق اكرر   مرران ،

 .359 - 323ص 
   377، ص 2020برا و ، 23" بعا رق الصحافق ال عود ق الو ايق واتليورو يق ل سرا ا التعاريط العرالا."   يط  مد  اا  الصا - 

431. 
  183، ص 2018برا و، 19" بعا ررق الصرحح اتليورو يرق ال رعود ق ألابرق تو يرح األارا :.. د الرق تنايايرق"   ا رر  رافع البررا 

- 230. 
 بعا رق اسرا ا ات هرا: برن وعهرق  ظرر اتعجبيرين اليمنيرين )د الرق لا رائط "  عبداملاك  دبان الد ان  وبنمد شر  بنمد هاشط

 .96 - 53 ، ص2018با و، 19"  االتصام(

 ص 2016بررا و، 15" بعا رررق كتررا: الرررم  لرربع  ال سررا ا االعتماعيررق واتجاهررا  ال رررا   نوهررا"  ررفررق ايررد عبرردالرحمن ال يررد ،
269 - 292. 

   ب ا  رررق  رررين ولرررائمل اتعرررجم الت ايد رررق وا رد ررردم كمصرررد  لامعاوبرررا  عرررن الثرررو ا  العر يرررق ) لرررالق "  ا رررروهرم عررروي  املاليرررر
 .301 - 273، ص 2014بر  وفم، 12" باع تير(

  ب رراال  الررررا  ألحررداث عا رررفق ا حررر م رررا الصرررحافق اليوبيررق ال رررعود ق  "د الرررق "  عبرردالرحمن  رررن بنمررد  رررن  ررا   ال نالررران
 .360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20" تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "

 يمنر  عير  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا  ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا ال"  بنمد عبدالوها: الف يه كارا
 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم

 د الررق بيدا يررق  -بنمررد  رري    عايرره ولرراط  -بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وتو يفهررا رررا التعريررح  ررالن   "   ضررا عبدالواعررد ام ررن
 .98 - 61، ص 2017با و ، 17"  االعتماد عي   ظريق اال ما  الث ارا

  79، ص 2013 روفمبر ، 10" بوااع التوا مل اتليورون  و اس املام االعتماعا ررا انرتمرع ال رعود "  عج  عبدانريد الشاب - 
144. 

 214 - 169، ص 2005 وفمبر ، 1" األبري   )ارا م   د ق(هوي نا را الورنيق را ا  الا: الصحف  "  عثمان  ن  ا   العابر. 
 ص 2019بررا و، 21" ولررائمل االتصررام  بررن ا حتميررق التينولوعيررق زلرر  ات ررد وتينولوعيا زلرر  حرروا  انرتمعررا "  بنيرررم  ررن  صرريا ،

125 - 142. 
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 رررفيق بررررن وعهررررق  ظرررر ان رررررج امل رررررلا ان رررررج والتجر رررق اتخراعيررررق رررررا امل رررر  ال ررررعود  )د الررررق و "   رررا ح ا ررررن خارررح لث يررررمل 
 .256 - 225، ص 2017 وفمبر، 18" ال عود (

 املغر:

  306 - 281، ص 2018 وفمبر، 20" 03-77ح ابق املشهد ال م ا البصر   املغر: عي  ضو  ال ا ون "  لعيد ش ا. 
 بصر

 333 - 293، ص 2014با و ، 11" صريقا  الا: االتصالا لامؤل ا  ال ياد ق واملعاضق م نا  األابق امل"  هيثط بنمد  ولح. 
  7" املعرفرق املي  ربق برن الصرحح املصرريق عرن منشرالق العمرمل ا  يرر  لردا ال ررا  املهتمرين  خدباتره"   رادط عبردالتوا: اليمران ،

 .186 - 95، ص 2011با و 
  23" ويور لا سررا ا انرتمعيررق.مررر بعا رررق النخبررق اتليورو يررق املصرريق عيرر  شرربيت  فرريس  رو  وترر"  فارمرق ال هرررا  مبيررر النجرا ،

 .376 - 331، ص 2020با و 
 دو  بوااع التوا مل االعتماعا ررا يشرييمل بعرا   واتجاهرا  املغورر ين املصرريين  نرو اسرا ا ات هرا: ررا بصرر "  فاتن عبدالرعمن

 .204 - 159، ص 2017با و ، 17" 2015خجم عام 
   133 - 51، ص 2005 وفمبر ، 1" ق املصريق و م ال عود ق را الصحاف"  شعبان شمس وبرعا بدكو. 

   برا و ، 3" وااع الصحافق ا رابعيق را بصر د الق و فيق تنايايق بع الوركير  عير  صرحيفق " رو  ا رابعرق""  برعا اا د بدكو
 .166 - 134، ص 2008
 النظريا 

 را زرا   ظريرق امل رؤوليق االعتماعيرق  اتجاها  النخبق اتعجبيق ال عود ق  نو يشريعا  اتعجم ا رد د"  ملما   ولح عجم
 .371 - 323، ص 2020 وفمبر ، 24" د الق بيدا يق

 الررررتخدام الشرررربا: ال ررررعود  لشرررربيق التوا ررررمل االعتمرررراعا  "  ملررررما  الررررذ اTwitter رررروفمبر ، 14" واتشررررباعا  انح  ررررق ب هررررا 
 .493 - 475، ص 2015

  12" اتعررجم والروعا الصرر ا عررن  دا رق والتغذ ررق والمشرراج البرردن الررتخدام الشرربا: ال رعود  لولررائمل "  بنمرد عثمرران العربرر ،
 .88 - 11، ص 2014 وفمبر 

 الرتخدام ررج: ا رابعرا  ال رعود ق ل نراي  انررد وااررم واتشرباعا  املتن  رق )د الرق بسرحيق ب ا  رق "  فارمرق ملرابق بشرعمل
 .350 - 305، ص 2019با و، 21" لجبيقعي  عينق بن رابق عابعق املاك لعود وعابعق اتبام بنمد  ن لعود ات 

 الررتخدابا  الالفررمل ال ررعود  لشررب ا  التوا ررمل االعتمرراعا هرره واتشررباعا  املتن  ررق ب هررا  د الررق "  بررروا فهررد ببررا   البر ررك
 .230 - 191، ص 2020 وفمبر ، 24" بسحيق عي  عينق بن املدا س اال تدائيق را الريا 

  الررتخدابا  الالابررق ال ررعود ين لولررائمل التوا ررمل "   ررن  ررا    ررن اشررا  الغابررد ايرراد  ررن بنمررد  ررن  ررا   ا حررد    ولررعيد
 .250 - 201، ص 2019 وفمبر، 22" االعتماعا )د الق بسحيق عي  عينق بن رابق ا رابعا  ا ح وبيق را بد نق الريا (

   فيق عير  عينرق برن املؤل را  الرتخدابا  ولرائمل التوا رمل االعتمراعا ررا املؤل را  ا  ير رق د الرق و ر"   الر  ن عيا الشرهر
 .184 - 143، ص 2019با و، 21" ا  ير ق

 اعتماد ا رمهو  عي  ولائمل اتعجم الت ايد رق وشرب ا  التوا رمل االعتمراعا الك  را: املعاوبرا  "  ال يد  خيد  وفوايق مم عيا
 .250 - 199، ص 2021لبتمبر ، 27" و ام نا  األابا  واتجاهاأهط زاا  مدا:ها امل     د الق بيدا يق  التالبي  عي  مابق كو  

 اعتمراد املغررد ن اتعجبيرين عير  بعاوبررا  ترويور وت يريمهط ملردا بصرداايتها د الرق بيدا يرق عيرر  "  بنمرد  رن عيرا بنمرد ال رويد
 .142 - 71، ص 2016 وفمبر ، 16" عينق بن اتعجبيين ال عود ين املغرد ن را تويور

  التجاها  ا حد ثق را  نوث الفسرائيا  وبخاربرق اآلخرر تنايرمل برن امل رتوا الثران  لابنروث ا"  مبمل بنمد  بيمل عبدالعظيط  د
 .68 - 11، ص 2021لبتمبر ، 27" ۲۰۱۹زل  عام  ۲۰۱۱املمشو م خجم الفورم بن عام 

   عود ق العابرق االحورا  النفس   لردا بما سر   العجارا  العابرق د الرق تالبي يرق عير  املنظمرا  ال ر"  عبدالرحمن  ن  اب  املالير
 .224 - 177، ص 2020با و ، 23" وا  ا ق.

 143، ص 2016 روفمبر، 16" اتشر اليا  النظريرق واملنهريرق لبنروث ولرائمل التوا رمل االعتمراعا اررا م تنايايرق"  ال يد  خيد - 
196. 

  يق عير  عينرق برن مفرراد اتعرجم ا رد رد ويشرييمل االتجاهرا   نرو اسرا ا ات هرا: د الرق بسرح"  عبد   ن عبدانح رن الع را
 .252 - 197، ص 2016 وفمبر ، 16" ا رمهو  ال عود 

 برررا و ، 23" تنايرررمل كيفررر  عيررر   رررجث بجموعرررا  برررن اتعج رررا . -اتعج رررا  التجا يرررق و  افرررق انرتمرررع ال رررعود ق "  عهرررود الشرررهيمل
 .290 - 261، ص 2020

 20" التاف يو يرررررق ا  ايجيرررررق الرلرررررميق د الرررررق تنايايرررررقاألدوا  املهنيرررررق ررررررا نشررررررا  مخبرررررا  ال نررررروا  "   رررررا ر ح رررررن بنمرررررد ررررررر ،
 .122 - 65، ص 2018 وفمبر
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 274 - 257، ص 2017 وفمبر، 18" الت ابمل اتب تمولو ا را  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"   صير  وعيا. 
 126 - 72، ص 2007با و ، 2" الدو  اتعجب  لبيو  ع ا  الفا اليميين را ا تفاضق األاص  "  محمد البعد م و ال عيد. 
  ص 2015 روفمبر ، 14" الشرب ا  االعتماعيرق االفوراضريق وتبارو  م مراج عد ردم ررا ز تراج املعنر "  حبيا  ن  ا الط و عا  عما ،

223 - 278. 
   121 ، ص2013برا و ، 9" العجارق التفاعايرق  رين املشرا كين ررا العمايرق االتصراليق عبرر اتعرجم ا رد رد"  حمرد  رن  ا رر املوسر - 

166. 
 ص 2017 روفمبر، 18" العجاق  ين التخدام الهاتح انحموم كولرياق اتصرام واألدا  األكراد    لالابرق ا رابعرا "  خير  عياد ،

11 - 38. 
  العجاررق  ررين االعتمرراد عيرر  ولررائمل االتصررام وب ررتوا املعرفررق  ال سررا ا ا  ا عيررق .. االحررتجم "  عبرد   ررن عبدانح ررن الع ررا

 ) لالق دكتو اط(األبري   
 
 .230 - 217، ص 2012با و ، 8" لاعرا   موععا

 العجاق  ين التعر  لابرابا ا حوا يق را ال نروا  الفسرائيق العر يرق وبهرا م التفييرر الناارد لردا "  عبد   ن عبدالع ي  ا ح ين
 .259 - 231، ص 2012با و ، 8" الشبا: ) لالق دكتو اط(

   27" تصررفح  ررو  بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وامل ا  ررق االعتماعيررق لرردا املتصررفنين ال ررعود ينالعجاررق  ررين "  ح ررنا  بنصررو ،
 .146 - 95، ص 2021لبتمبر 

    20" العوابررررررمل اتتصرررررراليق املررررررؤ رم ررررررررا ال رررررراو  الشرررررررات  لاالالبررررررق ا رابعيررررررق د الررررررق بسرررررررحيق"   ا رررررريس  مررررررد فررررررراج ا حررررررا ،
 .456 - 417، ص 2018 وفمبر

 العوابررررمل املرررؤ رم عيرررر  ال ررررائط  االتصررررام رررررا الصرررحح ال ررررعود ق "د الررررق تالبي يررررق عيرررر  "     ال رررررا احايمرررق  مررررد عيررررا  ررررن ببرررا
 .274 - 231، ص 2021با س ، 25" صحيفت  ع اظ واملد نق "

  العوابررررمل املررررؤ رم رررررا اتجاهررررا  امل ررررتهايين  نررررو زعج ررررا  الشررررب ا  االعتماعيررررق وعجاتهررررا  الرررررتجا تهط "  ح ررررن  يرررراا  الصرررريف
 .142 - 97، ص 2018با و، 19" ال اوكيق

    157، ص 2014 رروفمبر ، 12" العوابرمل املرؤ رم ررا  نرا  مولويرا  اسريق حرر:  رعدم ررا الصرحافق اليمنيرق"  بنمرد عيرا ال عرا - 
218. 

 د الررق بيدا يررق. -العوابررمل املررؤ رم رررا يع يرر  ال رراو  الشرررات  عبررر شرربيق ات ور ررد لرردا ا رمهررو  ال ررعود  "  لررايمان  ررن لبرردم "
 .328 - 291، ص 2020با و ، 23

 العوابرررمل املررؤ رم رررا بما لرررق املرررمم لاعجاررا  العابررق  ا رابعرررا  ال ررعود ق رررا الريرررا  "  العنررود  مررد بنمررود  رررن  ررا   العمررران
 .367 - 337، ص 2021دي مبر ، 28" د الق بسحيق

    134 - 89، ص 2014 وفمبر ، 12" الفسا  العموب  ا رد د لا االق ا  اب ق"  عبد  ال ين ا حيد. 
 املتغيرررا  املررؤ رم ررررا التوافرر  األكرراد    لرردا رابررق اتعرررجم رررا عابعررق املاررك فيصررمل وعجاتررره "  ح ررام حابررد ز ررراهيط عبرردا رايمل

 .106 - 49، ص 2021 و يو ، 26"  يدا:هط األكاد   .
 309 - 277، ص 2010 وفمبر ، 6" ريقاملد ولوعيق وحمج  ال  وي  االعتماعا را الورن العرب   ب ا  ق بنه"  خالد اعموم. 
 2016برا و، 15" املعا ير املهنيق لا ائط  االتصام وم رها عي  ا ت ا  األخبا  را وكالرق األ برا  األ د يرق ) وررا("  فا   بخائيمل حرااين ،

 .357 - 293ص 
  7" لردا ال ررا  املهتمرين  خدباترهاملعرفرق املي  ربق برن الصرحح املصرريق عرن منشرالق العمرمل ا  يرر  "   رادط عبردالتوا: اليمران ،

 .186 - 95، ص 2011با و 
    133، ص 2019 ررروفمبر، 22" النظرررام األخجورررا والنظرررام اتعجبررر   اررررا م ررررا االتجاهرررا  املعرفيرررق املعا ررررم"  عبررردالرحمن عررر - 

160. 
 58 - 11 ، ص2013با و ، 9" النظريق اتعجبيق را ضو  النظريق اتحصائيق"  عبد   ن  ا   ا ح يمل. 
    158 - 125، ص 2017با و ، 17" الوضعيق اتب  يمولوعيق لعاوم اتعجم واالتصام"  عبد  ال ين ا حيد. 
  ص 2013 روفمبر ، 10" الروعا املعاوبراي  لردا ال رائمين  االتصرام ررا ال الراا اتعجبر "  عر م فرا و  عروهر   ود نرا محمرد عرابر ،

197 - 268. 
 18" زد ا  اتعجبيرررررررين ال ررررررعود ن ألدوا هررررررط الو يفيررررررق واملهنيرررررررق رررررررا  ي ررررررق اتعررررررجم الرا ررررررر "  بنمررررررد  ررررررن لررررررايمان الصرررررربي ا ،

 .112 - 39، ص 2017 وفمبر
  276 - 223، ص 2010 وفمبر ، 6" زعجم املوارن  نث را املفهوم وامل ا  ا "  الصاد   ا ح ا حماب. 
 ر  األرفرام املنصرق اليوتيرو: "انرام عائارق بشريع" عير  التمشرر ق م رر يعر"  اال  عبداتلره شروعا بنمرد  ومفنران عبرد   يرر االرا

 .48 - 11، ص 2021 و يو ، 26" االعتماعيق لاالفمل ال عود  بن حيث الرضا املعيش  .
 م ر شب ا  التوا مل اتعتماعا عي  األدا  والتنصيمل الد اس   لاالابرق د الرق بيدا يرق عير  عينرق برن رابرق عابعرق "   صير  وعيا

 .92 - 63، ص 2020 وفمبر ، 24" الشا اق
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  23" مررر بعا رررق النخبررق اتليورو يررق املصرريق عيرر  شرربيت  فرريس  رو  وتررويور لا سررا ا انرتمعيررق."  فارمرق ال هرررا  مبيررر النجرا ،
 .376 - 331، ص 2020با و 

  تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا    فا  التفاعايق را  رمل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا"  عبدالرحمن بنمد لعيد الشاب
 .185 - 128، ص 2007با و ، 2" واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين

 تي ير الرتخدام شرب ا  التوا رمل االعتمراعا عير  يشرييمل الم ر  ال ي ر  األخجورا لاشربا: ال رعود "    ا:  مفد بنمد ا رمام "
 .168 - 89، ص 2014با و ، 11

 تررري ير زخرررراج الصرررحح ال رررعود ق اتليورو يرررق عيررر  ا  رائيرررق ا رمهرررو  لهرررذط الصرررحح"  سررررب   اعثمررران  ررريط  نسررر  لرررالط ا ح-  "
 .230 - 189، ص 2021با س ، 25" د الق تنايايق وبيدا يق"

 54 - 11، ص 2011با و ، 7" تي ير اادم الرم  عي  املشا كق ال ياليق والشعبيق واختيا  املر حين"  لعد  ن لعود  م لعود. 
 تبنرر  بما سرر   العجاررا  العابررق لتعررجم االعتمرراعا رررا املنظمررا  ا ح وبيررق ال ررعود ق د الررق بسررحيق رررا "   ررن  يرراا  الصرريف ح

 .182 - 143، ص 2016با و، 15" زرا  النظريق املوحدم ل بوم الت نيق والتخدابها
 املؤل ررريق الراميررق "د الررق تنايايررق برررن  تو يررح ولرررائمل التوا ررمل االعتمرراعا رررا زدا م االتصرراال "  ز جررا بنمررد م ولررريع خايررمل

 .152 - 113، ص 2021با س ، 25" امل توا الثان "
   94 - 55، ص 2015با و ، 13" د الق املفاهيط النظريق لدو  اتعجم را زدا م األابا "  بالا   لعود املالير. 
   الهواترح الذكيرق واتشرباعا  املتن  رق دوافع التخدام رابق ا رابعا ."  فؤاد عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي .

 .166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18" ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيين
  د الررررق “ دوافررررع يعررررر  ا رمهررررو  ال ررررعود  لاصررررحح اتليورو يررررق واالشررررباعا  املتن  ررررق ب هررررا "  خولرررره عبرررردالع ي  الغابررررد(

 .322 - 277، ص 2020 وفمبر ، 24" عود   منال ق بيق امليربق(بيدا يق عي  عينق بن انرتمع ال 
   183، ص 2016بررا و، 15" دوافرع والررتخدابا  ا ررروام لرردا رابررق ا رابعرق رررا املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  حنران محمررد مشرر - 

224. 
 د الرررق ت ييميرررق لاموارررع  ۲۰۳۰دو  اتعرررجم االعتمررراعا ررررا دعرررط الررروراتيجيق الررواا ا  لتن يررر    يرررق "   یررا   رررن  ا رررر الفريجرررا(

 .186 - 153، ص 2021با س ، 25" اتليورون  لواا م اتاتصاد والتخاليط ال عود ق(
  دو  التعرر  ملواارع التوا رمل االعتمرراعا ررا ترتيرا مولويرا  ال سررا ا ال يالريق لردا الشرربا: "  عبرد   رن عبدانح رن الع ررا

 .144 - 125، ص 2021دي مبر ، 28" ال عود 
 26" دو  الصرحافق ررا ترتيرا مولويرا  النخبرق البنريميرق تجراط اسرا ا التنميرق امل رتدابق الالاارق املتجرددم  موععرا."  براكر يمرا ال ،

 .172 - 159، ص 2021 و يو 
 د الررق تنايايررق لصررحيفق  -دو  الصررحح ا رابعيررق رررا نشررر الرروعا ال رريالا  املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  عمررر ا ررراهيط  ولررعدم

 .260 - 225، ص 2020با و ، 23" املاك خالد.  فا   رابعق
 156 - 107، ص 2021 و يو ، 26" دو  العجاا  العابق را زدا م مابا  املؤل ق ا رابعيق ا ر ائريق."  عذ ا  عجوم عيواج. 
   الرق عير  ررج: دو  املنصرا  الراميرق ررا يع ير  اريط املوارنرق الراميرق لردا ررج: ا رابعرا   د  "  عبرد  عيرا  م برعرا الع رير

 .334 - 275، ص 2021دي مبر ، 28" االعجم واالتصام  جابعق املاك خالد
 دو  بنصررررا  التوا ررررمل االعتمرررراعا رررررا يشررررييمل خالررررا: توعررررو    سررررا ا ح ررررو  اتن رررران رررررا املؤل ررررا  "  حرررراتط بنمررررد م ررررو ايررررد

 .288 - 253، ص 2021لبتمبر ، 27" ا ح وايق
 :10" لرررائمل اتعرررجم ررررا تنميرررق الررروعا الصررر ا لررردا ال رررعود ين حررروم برررر  ال رررير  دو  و "  عبرررداملاك  رررن عبررردالع ي  الشررراهو ،

 .78 - 11، ص 2013 وفمبر 
 23" د الررق كيفيررق -لرريميائيق الصررو م الصررحفيق ودو هررا رررا اتشررها  األ ررد ولو ا لتنظرريط داعررش "  محمررد  ررن بنمررد ا رمعيررق ،

 .176 - 131، ص 2020با و 
 248 - 219، ص 2014 وفمبر ، 12"   املفتو  وتي يراأها عي  الصحافق الو ايقصحافق املصد"   ضا عبدالواعد مبين. 
 برا و ، 11" عجارق شرب ا  التوا رمل اتليورونر   راال ورا: االعتمراعا لامرراه ين ررا انرتمرع ال رعود "   را ح  رن  ميران  م لرعود

 .88 - 11، ص 2014
  د الرررق بفاهيميرررقبررردخمل زلررر  زلررروراتيجيا  االتصرررام .. "   ضرررا بنمرررود املثنررران 

 
 وخصرررائا ومهررردافا

 
، 15" اتلررروراتيجيق بفهوبرررا

 .266 - 225، ص 2016با و
  ب ررتويا  زد ا  ملرراتذم ا رابعررا  لرردو هط رررا توعيررق الشرربا:  مخررارر التالررر  وات هررا: "  مبررمل بنمررد  بيررمل عبرردالعظيط  ررد

 .62 - 11، ص 2020 وفمبر ، 24" عبر الفسا  االليورون 
 بعررا ير تنظرريط الفعاليررا  ررا زدا ا  العجاررا  العابررق  ا رابعررا  ال رعود ق د الررق و ررفيق ب ا  ررق عيرر  "  ز رراهيط محمررد ال ررعيد

 .132 - 75، ص 2019 وفمبر، 22" عينق بن بما س   العجاا  العابق را عابعا  ال الاعين العام وا  اص
 156 - 135ص  ،2014 وفمبر ، 12" بفاهيط  ظريق ا حتميق ال يميق را اتعجم"   صير  وعيا. 
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 كشاف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال

  ب رراال  الررررا  ألحررداث عا رررفق ا حررر م رررا الصرررحافق اليوبيررق ال رررعود ق  "د الرررق "  عبرردالرحمن  رررن بنمررد  رررن  ررا   ال نالررران
 .360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20" تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "

 ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا   ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا اليمنر  عير "  بنمد عبدالوها: الف يه كارا
 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم

 بيدا يررق د الررق  -بنمررد  رري    عايرره ولرراط  -بوااررع التوا ررمل االعتمرراعا وتو يفهررا رررا التعريررح  ررالن   "   ضررا عبدالواعررد ام ررن
 .98 - 61، ص 2017با و ، 17"  االعتماد عي   ظريق اال ما  الث ارا

  79، ص 2013 روفمبر ، 10" بوااع التوا مل اتليورون  و اس املام االعتماعا ررا انرتمرع ال رعود "  عج  عبدانريد الشاب - 
144. 

 يرررق الد ميرررق وعجااأهرررا  الث افرررق الد ميرررق "د الرررق وااعيرررق البررررابا ا حوا"  عرررج  الرررد ن محمرررد خايفرررق وبنمرررد محمرررد ح رررن   ابعرررق 
 .280 - 253، ص 2018 وفمبر، 20" بيدا يق عي  الشبا: ا راب ا العرب  وف   ظريق االعتماد عي  ولائمل اتعجم"

 ص  ،2019بررا و، 21" ولررائمل االتصررام  بررن ا حتميررق التينولوعيررق زلرر  ات ررد وتينولوعيا زلرر  حرروا  انرتمعررا "  بنيرررم  ررن  صرريا
125 - 142. 

 الهاتح انحموم 

 ص 2017 روفمبر، 18" العجاق  ين التخدام الهاتح انحموم كولرياق اتصرام واألدا  األكراد    لالابرق ا رابعرا "  خير  عياد ،
11 - 38. 

   ن  رق دوافع التخدام رابق ا رابعا .. الهواترح الذكيرق واتشرباعا  املت"  فؤاد عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي
 .166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18" ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيين

   183، ص 2016بررا و، 15" دوافرع والررتخدابا  ا ررروام لرردا رابررق ا رابعرق رررا املمايررق العر يررق ال ررعود ق"  حنران محمررد مشرر - 
224. 

 اليا ان

 275، ص 2021برا س ، 25" ود ق لدا الصرحفيين اليا را يين   "د الرق  وعيرق " و م املمايق العر يق ال ع"   ه  وليد م و الفرج 
- 294. 
 اليمن

 187، ص 2011برا و ، 7" التماس الشبا: ا راب ا اتعجبر  اليمنر  ملصراد  املعاوبرا  م نرا  األابرا "  بشا  عبدالرحمن بالهر - 
234. 

    157، ص 2014 رروفمبر ، 12" حرر:  رعدم ررا الصرحافق اليمنيرقالعوابرمل املرؤ رم ررا  نرا  مولويرا  اسريق "  بنمرد عيرا ال عرا - 
218. 

 زد ا  ا رمهررو  اليمنرر  لبررروا ال سررا ا الدوليررق، وألبعادهررا املعرفيررق، كمررا يعي ررها الفسررائيا  "  بنمررد عبرردالوها: الف يرره ال ررارا
 .180 - 129، ص 2009با و ، 4" االخبا يق  د الق تالبي يق عي  انام ا ر يرم

 فا  التفاعايق را  رمل اتعرجم ا رد رد دو  )البر رد اتليورونر ( ررا تن ير  التفاعرمل  رين ال ررا  "  نمد لعيد الشاب عبدالرحمن ب 
 .185 - 128، ص 2007با و ، 2" واليتا: د الق بسحيق لعينق بن الصحفيين اليمنيين

 22" لعينرق بررن الصرحح الو ايررق تنراوم الصررحح ال رعود ق لعمايررا  "عا رفق ا حرر م" د الرق تنايايررق"  لريح لرالط ال رروياط ،
 .318 - 277، ص 2019 وفمبر

    137، ص 2020 روفمبر ، 24"   افق ا حوا  لدا ال ائط  االتصرام ررا الصرحافق اليمنيرق )د الرق بيدا يرق("  بنمد عيا ال عا - 
188. 

   اليون رررر و( و )فريرررردوم حريررررق الصررررحافق واتعررررجم رررررا الرررريمن ررررا ضررررو  املعررررا ير الدوليررررق ملنظمترررر  "  ح رررن بنمررررد ح ررررن بنصررررو(
 .222 - 171، ص 2010 وفمبر ، 6" هاوس(

   دوافع التخدام رابق ا رابعا .. الهواترح الذكيرق واتشرباعا  املتن  رق "  فؤاد عيا ح ين لعدان وبعين  ا    نس  التمي
 .166 - 113، ص 2017 وفمبر، 18" ب ها د الق بسحيق ب ا  ق  ين الالج: ا  ايجين واليمنيين

 عجارق الصرفوم اليمنيرق  ولرائمل االتصرام  الرتخدابها، واالعتمراد عامهرا كمصراد  لامعاوبرا ، "  عبدالوها: الف يه ال رارا بنمد
 .247 - 198، ص 2008با و ، 3" خجم شهر  بسان )د الق بسحيق(

 ليمنيرين )د الرق لا رائط بعا رق اسرا ا ات هرا: برن وعهرق  ظرر اتعجبيرين ا"  عبداملاك  دبان الد ان  وبنمد شر  بنمد هاشط
 .96 - 53، ص 2018با و، 19"  االتصام(

  ب رراال  الررررا  ألحررداث عا رررفق ا حررر م رررا الصرررحافق اليوبيررق ال رررعود ق  "د الرررق "  عبرردالرحمن  رررن بنمررد  رررن  ررا   ال نالررران
 .360 - 307، ص 2018 وفمبر، 20" تنايايق را زرا   ظريق التيرير اتعجب "

 ب دا  اعتماد الشبا: ا رراب ا اليمنر  عير  ولرائمل االتصرام كمصراد  لامعاوبرا  حروم األابرا  "  ارابنمد عبدالوها: الف يه ك
 .70 - 12، ص 2007با و ، 2" الدوليق الالا ئق د الق بسحيق عي  الرلوم امل ي ق لان   بنمد  ي    عايه وال جم
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Coexistence With the Other in Addressing the Media 

Discourse of the Crisis of Cartoons Insulting the Prophet, 

“Peace be Upon Him" 
(A comparative critical analytical study between the media 
discourse of the French president and the Sheikh of Al-Azhar) 

  

Abstract 
The study aims to elicit principles and foundations of media speech that are ap-

plicable to peaceful coexistence with the other, through a qualitative analysis of 

the two media speech of the study sample. 

The study relied on the three methodological approaches: socio-cognitive dis-

course analysis (Van Dyck), critical discourse analysis (Norman Fairclough), 

and argumentative analysis (dialectical argument theory  (  

the study concluded that what these curricula and theories assumed of bias and 

racism in media discourses issued by people with different ideological and intel-

lectual orientations do not apply to the media discourse of the Sheikh of Al-

Azhar, but clearly applied to the speech of the French president who showed 

himself Positive and the other absolutely negative. The language of the speech 

was subjective. The offense was not only attributed to its perpetrators, but it 

expanded in highlighting the hatred of Islam and all Muslims, accusing them of 

terrorism, violence, hatred of the other, stupidity and madness, and that they 

would like to assassinate the future of France, while insisting not to abandon the 

insulting cartoons. And its continuation, despite his certainty that it hurts the 

feelings of Muslims. 

As for the speech of the Sheikh of Al-Azhar, it was characterized by a plurality 

of methods, with moderate, moderate thought, persuasion and mental persua-

sion strategies, the diversity of martyrdom, making comparisons, clarifying con-

clusions and developing rational solutions to get out of the crisis, while the use 

of emotional solicitation was few compared to the mentality and the intimidation 

strategies and solicitations completely disappeared. 

Key words: 

Critical Discourse Analysis, Peaceful Coexistence with the Other, Van Dyck 

Method, Norman Fairclough Method, Defense of Islam, crisis , cartoons . 
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Consumers’ Attitudes Towards Instagram Influencer ads 

and Their Impact on Their Purchasing Intentions: 
“A Field Study on a Sample of Students at King Abdulaziz 

University” 
  

 
Abstract 

 

Influencer marketing is one of the modern marketing concepts that has recorded 

obvious increasing interest in recent years, which made some marketers rely on 

it in order to market their products and attract consumers to buy. Therefore, this 

study provided a comprehensive understanding of the consumer trends of Sau-

di youth towards influencer ads and to identify the expected role of consumer 

attitudes towards influencers on enhancing their purchasing behaviors. This 

study provided a comprehensive understanding of measuring consumers' atti-

tudes towards influencers and their relationship to purchasing behavior. The 

study was based on building its variables and interpreting its results on the 

source credibility model, the attractiveness model, the match up model, and the 

meaning transfer model. The study relied on the media survey method using the 

questionnaire tool, which was applied to a sample of (400) Saudi youth. The 

study found several results, the most important of which are: that influencers 

have credibility with Saudi youth, especially influencers whose advertisements 

are objective and who have the ability to persuade the brand through evidence 

and proofs. The results showed that there is a consensus between the influenc-

ers and the brand, as Saudi youth follow the influencers on the Instagram plat-

form as they talk about the products closest to their specialty. And that young 

people follow influencers who convey meaning from their personal world as they 

have a distinctive style in presenting products and their brands. The results con-

firmed that consumers' attitudes towards influencers in terms of credibility, at-

tractiveness, product congruence, and conveying meaning have an impact on 

enhancing the buying behavior of Saudi youth for the products they talk about. 

This indicates a high buying behavior among young people for the products of-

fered by influencers. 
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Variables Affecting the Use of Social Networks by 
Political Candidates in Electoral Campaigns in the 

Kingdom of Bahrain 
 

  
Abstract 

 

The past twenty years have witnessed rapid development in social networking 

services, especially with the development of Web 2.0. It has become an im-

portant part of the daily life of the public, to obtain news and information. It also 

allowed the creation of virtual communities that allowed sharing 

of news and information with family, friends, and colleagues via smart devices. 

 

The importance of this study comes from the fact that it focuses on the uses of 

social networks by candidates for parliamentary and municipal elections. This 

group was not studied before. In addition, it concentrates on one of the emerg-

ing Gulf democratic experiences in the Kingdom of Bahrain. 

It also studies social media, which has become a basic communicative phe-

nomenon in electoral propaganda. 

 

According to the results, the study assures the need to produce studies of users 

of social media in a group of Arab countries to find out the similarities and dif-

ferences in uses. The reason relates to the fact that this study is limited to can-

didates in Bahrain, and therefore it would be difficult to generalize some of its 

results to all Arab societies. There are differences between different Arab socie-

ties in preferences and uses of different types of social media and applications. 
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The Impact of Sports Diplomacy on the Saudi Arabia’s 

International Image  
“A descriptive study of the opinions of international sports journalists towards 

the Kingdom's organization of international sports championships” 
 

  

Abstract 
 

 

Since 2018, Saudi Arabia has been hosting several international sports events, 
such as Formula E, Boxing World Championships, Italian Super Cup, Spanish 
Super Cup and Dakar Rally. Examining the impact of hosting sports events on 
the Saudi Arabia’s international image is the main objective of this study.   

 After examining the origins of the concept of sports diplomacy, the study focus-
es on the opinions of international sports journalists on the effects of hosting 
sports events on the Saudi Arabia’s international image. 

The study finds that more than 80% of the sample believe that following sporting 
tournaments and events organised by the kingdom positively affects the image 
of Saudi Arabia.   

The study recommends that the ministry of sports in Saudi Arabia should have a 
clear sports diplomacy strategy and a clear message to take advantage of the 
successful hosting of sports tournaments. Such strategy should pursue sports 
diplomacy within a wider strategy of public diplomacy. 

Keyword: sports diplomacy؛ country image ؛  sports journalism sports-mega-
events 
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 The Theory of Gradual Landing of Public  

Opinion During Crises 
 
 
 

Abstract 
 

 

Public opinion remains under study not only in the field of media but in other 
fields such as political science, community/ country studies, psychology, etc., 
especially as crises have increased during the 20th and 21st centuries.  

There is a scarcity of scientific theories that explain many phenomena associat-
ed with public opinion, especially in the era of modern communication technolo-
gy and social media. 

The study suggests the use of basic concepts of public opinion in order to pro-
pose a theory of public opinion, related in particular to the gradual landing of 
public opinion during crises. This theory was built on a variety of literature in 
public opinion, crisis management and media theory. 

The suggested theory works through four variables: event, media, public and 
the parties of conflict or crisis, and it is the interactions of these variables that 
determine the paths of the rise and fall of public opinion interest in any particular 
issue. 
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