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

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

نتاب:
-

اضِ املؤيف (األ ٍٚفايثاْ ٞفايعا ،)١ً٥عٓٛإ ايهتاب فتح قٛع (َد ١ٜٓايٓػس ْكطتني :ايٓاغس فاصً ،١ضـٓ ١ايٓػـس غـقم
ايكٛع) فاصً ،١زقِ ايصفحَ ١طبٛقاً ب ص أ ٚص ص.

َثاٍ:

عً ٞعبدايسمحٔ ايعً ،ٞاإلعقّ يف عصس ايعٛمل( ١ايسٜاض :ايعبٝهإ يًطباعٚ ١ايٓػس ،)2015 ،ص.23

عح جم زٚض:١ٜ
-

اضِ املؤيف (األ ٍٚفايثاْ ٞفايعا )١ً٥فاصً ،١فتح عقَـ ١نٓصـ "ٝنعٓـٛإ ايبحـ أ ٚايدزاضـ ١غـقم ايتٓصـ"ٝن فاصـً،١
اضـِ ايدٚزٜــٚ ١زقـِ اإًــ ٚ ٕ ١ــد فـتح قــٛع (ايػــٗس أ ٚايفصـٌ ٚايطــٓ ١غـقم ايكــٛع) ْكطــتني :أزقـاّ ايصــفحا ايـ
ٜػغًٗا ناٌَ ايبح فاصً ،١زقِ صفح ١اإلغاز ٠أ ٚصفحانٗا ٕ  ٚد َطبٛق ١بـ ص أ ٚص ص.

-

عً ٞعبدايسمحٔ ايعً ،ٞنايصـحاف ١يف عصـس ايعٛملـ١ن ،اإًـ ١ايعسبٝـ ١يععـقّ ٚاصنصـاٍ ،ايعـدد األْ( ،ٍٚـٛفُ :)2005
 ،30 – 25ص .33

.1

املس ع ايطابل فاصً ،١زقِ ايصفح ١أ ٚايصفحا  ٚ ٕ ،دَ ،طبٛقاً بـ ص أ ٚص ص.

.2

املس ع ايطابل ،ص ص .24 – 22

َثاٍ:

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

اإلغاز ٠ايثاَْٚ ١ٝا بعدٖا:

(يف حاي ١عدّ ٚزٚدٖا َباغس)٠
 .1اضِ ايعا ١ً٥يًُؤيف فاصً ،١زقِ ايصفح ١أ ٚايصفحا  ٚ ٕ ،دَ ،طبٛقاً بـ ص أ ٚص ص.

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

 .3اضِ عا ١ً٥املؤيف فاصً ،١ايهًُ ١األٚىل َٔ ايعٓٛإ أ ٚصَ َ٘ٓ ٤تبٛعاً بثقث ْكـا دالـٌ نٓصـ "ٝن...ن فاصـً ،١زقـِ
ايصفح ١أ ٚايصفحا َطبٛقاً بـ ص أ ٚص ص.

َثاٍ:
 .4ايعً ،ٞناإلعقّ ...ن ،ص .23
اإلغاز ٠يًُسا ع األ ٓب:١ٝ
ٜطـتددّ األضـًٛب املتبـع ْفطـ٘ يف دٚزٜـ ١ايصـحافٚ ١اإلعـقّ ،Journalism & Mass Communication Quarterly
اي نصدزٖا مجع ١ٝنعً ِٝاإلعقّ ٚايصحاف ١األَسٜه.AEJMC ١ٝ
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تقديم
حيتاٖ ٟٛاصا ايعاسز ايعؿاطَ ٕٚأ اجملًا ١ايعطبٝا ١يإلعاالّ ٚاالتصااٍ عًا ٢غاحع ١أعااخ
ٚثااالخ ًَدصااات يطغااا ٌ٥عًُٝااٖٚ ،١ااَ ٛااا ٜعهااؼ تٓاااَ ٞأعااساز األعاااخ ٚايسضاغااات اياات
تصٌ هل ١٦ٝايتشطٜط َٜٛاً بعس ٜٚ ،ّٜٛعهؼ أٜضا سط ٖ ١٦ٝايتشطٜاط عًاْ ٢ؿاط أنارب قاسض
َٔ ايحشٛخ أٚال بأ ٍٚيتكًٝص ف ات االْتظاض ،خصٛصاً ٚإٔ قا ١ُ٥األعااخ املكحٛيا ١يًٓؿاط
أخااصت تُٓاا ،ٛعًاا ٢ايااطبِ َاأ ْػااح ١عااسّ امداااظ ٠املطتفعاا ،١إَااا ألغااحاب تتعًاال بعااسّ تٛافاال
بعااض ايحشااٛخ ٚايسضاغااات َااع ايػٝاغاا ١ايتشطٜطٜاا ١يًُذًااَ ١اأ سٝااح املحااسأ ،ناااختالف
ايتدصااص أٚ ٚدااٛز خًااٌ َٓٗذااٚ ٞاضااعٜٚ ،ااتِ االعتااصاض جم َجااٌ ٖااص ٙاذتاااالت ز ٕٚإدااطا٤
ايتشهاا ِٝايعًُاا ،ٞسٝااح تتدااص ٖ٦ٝاا ١ايتشطٜااط قااطاض االعتااصاض يتااٛف ايٛقاات عًاا ٢أصااشاب
ايحشٛخ ٚيتكًٝص تهايٝف ايتشه ،ِٝأ ٚنإ االعتصاض ْتٝذ ١عسّ ايصالس ١ٝاملبًك ،١اياصٟ
ٜه ٕٛباتفام نال احملهُص ،أْ ٚتٝذ ١طًف إدطا ٤تعسٜالت ٚمل ًٜتعّ ايحاسح بإدطاٗ٥ا.
إٕ ٚفط ٠امْتاز ايعًُ ،ٞجم زتاالت امعالّ ٚاالتصاٍ ٚايتدصصات شات ايعالق ،١تفاطح
املدتصااص ٚايحاااسجص ٚطااالب ايسضاغااات ايعًٝااا ،ايااص ٜٔإلااس ٕٚجم ٖااصا امْتاااز ع ْٛااً هلااِ جم
أ عاثِٗ ٚزضاغاتِٗ املػتكحًٚ ،١ٝمماا ٜفطسٓاا أنجاط ٖا ٛايتٓا ٛجم َٛضاٛعات األعااخ ايات
تصًٓا ٚمشٛيٝتٗا دتٌ فط ٚامعالّ ٚاالتصاٍٖٚ ،صا ايعسز حتسٜساً ٜعهاؼ تٓٛعاا ناح اً جم
عٛث٘ َٔ سٝح تغبٝت٘ يفط ٚايصشافٚ ،١ايعالقاات ايعاَاٚ ،١ايتًفعٜاٚٚ ،ٕٛغاا ٌ٥ايتٛاصاٌ
االدتُ اااعَٚ ،ٞا أ س ٝااح تٓ ااَٗٓ ٛذ ٝااات ايحش ااٛخ املكسَ اا ١اي اات اؾ ااتًُت عً اا ٢ايسضاغ ااات
املػش ١ٝاملٝساْٚ ،١ٝاملهتحٚ ،١ٝايكاْٚ ،١ْٝٛحتً ٌٝاحملتٚ ،٣ٛنصيو ايس ٍٚايت أدطٜات فٗٝاا
األعاخ ٚايسضاغات ٚايت اؾتًُت عً ٢نٌ َٔ ادتعا٥طٚ ،مجٗٛضٜاَ ١صاط ايعطبٝاٚ ،١تاْٛؼ،
ٚايؿاضقٚ ،١املًُه ١ايعطبٝا ١ايػاعٛزٖٚ ،١ٜاَ ٛاا  ٜناس يٓاا زَٚاا عطٚبٝاٖ ١اص ٙاجملًا ١ايعًُٝا١
ٚأْٗا أصحشت بايفعٌ اجملً ١ايعطب )١ٝيإلعالّ ٚاالتصاٍ.
رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد
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ملخـــص

تٗ ااسف ايسضاغ اا ١إا ايتع ااطف عً اا ٢فاعً ٝاا ١إزاض ٠عالق ااات ايعُ ااال ٤ع اارب َٛاق ااع ايتٛاص ااٌ
االدتُاااع ...ٞزضاغاا ١ساياا ١عًاا ٢ؾااطن" ١تٜٛٛتااا امَاااضات ٚشيااو َاأ خااالٍ ضصااس عًُٝاا١
تٛظٝف ايؿطن ١ملٓصا ١ايتٛاصاٌ االدتُااع" ٞفاٝؼ باٛى"جم إزاض ٠عالقاتٗاا َاع ادتُٗاٛض
باعتحاضٖااا أسااس أبااطظ ٚغااا ٌ٥االتصاااٍ اذتسٜجااٚ ١اياات معااٌ َاأ ايعُااال ٤ؾااطٜو أغاغااٞ
يًُٓظُ ١عرب َؿاضناتٗا جم َٓصات ايتٛاصٌ االدتُاع.ٞ
ٚتعتُس ايسضاغا ١عًاَ ٢آٗر ايٛصاف َأ خاالٍ ضصاس ٚحتًٝاٌ ٚتٛصاٝف ايهٝفٝا ١ايات
َأ خالهلااا تٛظٝاف َٓصااات ايتٛاصاٌ االدتُاااع" ٞايفاٝؼ بااٛى" يؿاطن ١تٜٛٛتااا نااأزا٠
مزاض ٠ايعالقات َع ايعُال ،٤بٗسف امداب ١عٔ تػاؤالت ايسضاغٚ ،١جم إطااض ٖاصا املآٗر
االعتُاز عًا ٢ايتشًٝاٌ ايهٝفاٚ ،ٞقاس قاَات ايحاسجا ١بتشًٝاٌ ستتا ٣ٛايصافش ١ايط ٝا١
يؿطن ١تٜٛٛتا جم ايف  َٔ ٠بسا ١ٜغحتُرب ٚ 2317ستا ٢زٜػاُرب ٚ )2317قاَات ايحاسجا١
بتشً ٌٝايف٦ات ايتاي :١ٝامغ اتٝذٝات االتصاي ١ٝاملػتدسَ،١املٛضٛعات املبطٚس ،١أْٛا
األزٚات املػااتدسَ ١جم عااطض املضااُ ،ٕٛأؾااهاٍ املؿاااضنات ٚتفاعااٌ ادتُٗٛض،نُااا قاَاات
ايحاسجاا ١بتػااذ ٌٝنُاا ٞحملتاا ٣ٛايف٦ااات ايػااابك ١خااالٍ ْفااؼ ايفا ٚ ٠اياات تعااس مجٝعااا
ٚغا ٌ٥مزاض ٠ايعالقَ ١ع ايعُال. ٤
أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ ١إا َا : ًٜٞ

 تٓ ٛاملضاَص املكسَ ١عرب ايصفش ١ايط  ١ٝيؿطن" ١تٜٛٛتا امَاضات" يتؿٌُ
تكس ِٜاملعًَٛات ،ايتٗاْ ٞباملٓاغحات املدتًف ،١املعاضض ٚامل متطات ،املػابكات ايفٓ،١ٝ
ٚاملؿاضنات اجملتُع. ١ٝ
 تٓٛعت أزٚات عطض املضُ ٕٛاملكسّ َٔ ؾطن ١تٜٛٛتا يعُالٗ٥ا عرب صفشتٗا
ايط  ١ٝعً ٢ايفٝؼ بٛى َا بص ْصَ ٛصاسح ١يصٛضْ ،صَ ٛصاسح١
يفٝسٖٜٛات ،صٛض فكط ٚضٚابط.
 تحا ٜٔاغتدساّ ايؿطن ١يإلغ اتٝذٝات االتصاي ١ٝاملػتدسَ ١إزاض ٠عالقاتٗا َع
ايعُال ٤عرب سػابٗا ايط  ٞعًَٛ ٢قع ايفٝؼ بٛى ٚأبطظ ٖص ٙامغ اتٝذٝات
ناْت إغ اتٝذ ١ٝايعالَ ١ايتذاض ،١ٜامغ اتٝذ ١ٝامعالَ ،١ٝإغ اتٝذ ١ٝايعالَ١
ايتذاض ،١ٜإغ اتٝذ ١ٝاملؿاضن ١ايفعايٚ ١ب ٖا.
 دا٤ت طحٝعَ ١ؿاضن ١ادتُٗٛض عً ٢ايصفش ١ايط  ١ٝيؿطن ١تٜٛٛتا عًَٛ ٢قع
ايفٝؼ بٛى َٔ خالٍ امؾاض ٠بامعذاب باحملت ٣ٛاملكسّ ،ايتعًٝل عً ٢املكسّ،
ؾاضن ١احملت ٣ٛاملكسَّٚ ،ؿاٖس ٠ايفٝسٖٜٛٚات.
 اعتُست ؾطن ١تٜٛٛتا عً ٢صفش ١ايفٝؼ بٛى جم إزاض ٠عالقاتٗا بعُالٗ٥ا بؿهٌ
ٜفٛم ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ األخطٚ،٣اغتباعت إٔ تٛظف ناف ١امَهاْات ايتفاعً١ٝ
املٛدٛز ٠جم ايصفشات األخط.٣
ايهًُات املفتاس : ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُالٚ ،٤غا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاع ،ٞؾطن ١تٜٛٛتا
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املقدمة:
نُعد داز ٠عققا ايعُق ٤اضرتانٝج ١ٝنُطّبل عًْ ٢طام ٚاضع يف ناف ١املٓظُا حـٍٛ
ايعــا يف ايعصــس اؿــاي ،ٞنْٗٛــا اضــرتانٝج ١ٝإلداز ٠ايعققــا ايتفاعًٝــ ١بــني املٓظُــا
ٚمجاٖريٖا ،لاص ١يف ظٌ ايتح َٔ ٍٛثكاف ١األعُاٍ اي نسنص عً ٢املٓتج ىل ثكاف ١عُـٌ
نتُحٛز ح ٍٛايعُٝـٌ ْفطـ٘ َـٔ غـت ٢اؾٛاْـب حٝـ ٜـتِ ايتفاعـٌ َعـ٘ عـ نافـ ١ايٛضـاٌ٥
اصنصايٚ ; ١ٝألْ٘ غسٜو اضرتانٝج ٞيًُٓظُ ١يف ناف ١عًُٝانٗا.
ٚنعد ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع َٔ ٞأحدث َٓصا ايتفاعٌ َع اؾُاٖري ح ٍٛايعـا
; فٗــ ٞلتًـــو َهاْـــا ٖاً٥ـــ ،١نُــا أْٗـــا نطـــتددّ نـــةدا ٠نطــٜٛل نٓافطـــَ ١ٝـــٔ قبـــٌ
ايػــسنا ايتجازٜــ ١إلداز ٠عققــا ايعُــق ٤بفاعًٝــ ١ضــعٝاً يتحكٝــل أعًــَ ٢طــتٜٛا ايسضــا
ٚايٛص ٤يًُٓظُ َٔ ١لقٍ ايصٛز ٠ايطٝبٚ ١ايطُع ١املثًـٚ ،٢نعصٜـص  ٚـٛد ايعقَـا ايتجازٜـ١
يًُٓظُ.)1( ١
ٚقد َهّـٔ ايتكـدُّ اهلا٥ـٌ يف اصنصـاص ٚنهٓٛيٝ ٛـا املعًَٛـا عـ اإلْرتْـت مجٗـٛز
ايعُق ٤اصلتٝاز َٔ بني عدد ٖا َٔ ٌ٥قٓٛا ايتٛاصـٌ اص تُـاع ٞايـ ميهـٔ َـٔ لقهلـا
مجعُ ٚنبادٍُ َٚػازن ُ١املعًَٛـا حـ ٍٛاــدَا ٚاملٓتجـا ايـ نكـدَٗا املٓظُـ ; ١ضـاف١
عًــت َــٔ ايعُٝــٌ احملــٛز ايسٝ٥طــ ٞيهافــ١
ىل أْػــط ١املٓظُــٚ ١بسافٗــا املتٓٛعــ ١ايــ
عًُٝانٗا (.)2
ٚقـد زنـص ايبحـٛث اؿدٜثـ ١عًـ ٢اضـرتانٝج ١ٝداز ٠عققـا ايعُـقَ ٤ـٔ لـقٍ ب٦ٝــ١
ايفطا ٤املفتٛحٚ ،لاص ١ع ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ اإل تُـاع ٞعًـ ٢التقفٗـا ٚنٓٛعٗـا ايـ نعـد
قٌ اٖتُاّ بازش َٔ قبٌ اؾُاٖري املدتًف ١ح ٍٛايعا ٚ ،يتًبَ ١٣ٝتطًبـا ايعُـق ٤ايـرٜٔ
ٚ ٞلاصـ ١يف املٓظُـا ايـ ٜعـدٕٚ
أصبحٛا أنثس ضعً ٝا يقطـق عًـ ٢املعًَٛـ ١بػـهٌ ْـ ص
ٖــِ أصــحاب املصــا فٗٝــاَٚ ،ــٔ ثــِ فــ ٕ غــساى ايعُــق ٤بػــهٌ أنثــس اْغُاضــاً يف
املٓظُا ع نًو ايٛضاٜ ٌ٥ػهٌ ْٛعا دٜدًا َٔ ايعققَ ١ع املؤضطٜٗ ١دف إلعـق ٤قُٝـ١
ايعقق ١بني املٓظُٚ ١ايعُق ;٤ع دازٝ ٠دٚ ٠فاعً.)3( ١
ٚنعُــٌ املٓظُــا ايٝــ ّٛيف ب٦ٝــ ١نٓافطــ ١ٝنتطــِ بــايك ; ٠ٛممــا أد ٣باملٓظُــا ىل اْتٗــا
ضبٌ دٜدَٚ ٠بتهس ٠ؾرب ايعُـقٚ ٤ذيـو َـٔ لـقٍ نعصٜـص عققانٗـا ايكٜٛـَ ١ـع عُقٗ٥ـا
اؿــايٝني; ٚايعُــٌ عًــ ٢نًبٝــ ١احتٝا ــانِٗ ٚزغبــانِٗ ع ـ ؼكٝــل عققــا طًٜٛــ ١األ ــٌ،
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ٚايعُــٌ عًــ ٢اضــتحداث ْظــِ عُــٌ ٚنفاعــٌ ذنٝــٚ ،١فــل نهٓٛيٝ ٛــا نفاعًٝــ ١يًتٛاصــٌ
بهفــاٚ ٠٤فاعًٝــَ ١ــع ٖــؤص ٤ايعُق،٤حٝـ لــد ايعدٜــد َــٔ املٓظُــا  ،ؼٛيــت صضــتدداّ
نضــبٌ ٚأدٚا ذنٝــ١ن يف داز ٠عققانٗــا َــع ايعُــق ٤يــدعِ عققانٗــا ايكٜٛــٚ ١املتُٝــص ٠أٜطـاً
َعٗـــــــِ ،ب عتبازٖـــــــا ٚضـــــــا ٌ٥زاعـــــــ ١يف ايعصـــــــس اؿـــــــايَٗٓٚ ٞـــــــا ،LinkedIn ،Facebook
ٚ ،wiki ، YouTube ،Instagram،Twitterنطبٝكا اهلانف ايٓكاٍٚ ،غريٖا ايهثري.
ٚنعــد اضــرتانٝج ١ٝداز ٠عققــا ايعُــقَ ٤ــٔ اصضــرتانٝجٝا ايفعايــ ١ـًــل عققــا
َطتُسَٚ ٠تٛاصًَ ١ع ايعُق َٔ ٤لـقٍ َعسفـ ١نٛقعـانِٗ ٚاحتٝا ـانِٗ ايـ نكـٛد املٓظُـا
يتكــد ِٜلدَــ ١أفطــٌ هلــِ ; ضــاف ١ىل أُٖٝــٖ ١ــر ٙاصضــرتانٝج ١ٝيًُٓظُــا  ،ف ْٗــا نعُــٌ
أٜط ًا عً ٢نعصٜـص عققـا ايرتابـني بـني مجـاٖري املٓظُـ ١ايٛاحـدٚ ، ٠لاصـ ١عـ املػـازن١
اإليهرتْٝٚــ ١ايـ ميازضــْٗٛا َعـاً ٖٚ ،ــرا ايػــهٌ َــٔ ايعققــا ٜعــد َطــت ٣ٛدٜــدا َــٔ
ايعققا اي نطع ٢املٓظُ ١ـًك ١يتدع ِٝزٚابني مجاٖريٖا َ ٖٛٚـا ٜػـهٌ قُٝـَ ١طـاف١
ألعُاهلا).(4
أوال :اإلطار النظري للدراسة :
َفٗ ّٛاإلداز ٠بايعققا  ٖٞ Relationship Managementاضـرتانٝج ١ٝغـاًَ ١نٛظفٗـا
داز ٠املٓظُ ١إلقاَ ١عققا ط ١ًٜٛاملد ٣بني املٓظُٚ ١عُقٗ٥ا اؿايٝني ٚاملسنكبنيٚ ،نعتُـد
ٖر ٙاصضرتانٝج ١ٝعًَ ٢بدأ إٔ ايعُ ٖٛ ٌٝاألضاع بايدز  ١األٚىلَ ٖٛٚ ،ـا ٜتطًـب نٛظٝـف
ناف ١اإلدازا باملٓظُ ١يتحكٝل عققا قٚ ١ٜٛفعايَٚ ١ؤثسَ ٠ـع ايعُـقَ ٤ـٔ غـةْٗا ؼكٝـل
َٓافع َتبادي ١عً ٢أضاع ايثكٚ ١ايٛص.٤
أَا داز ٠عققا ايعُـق ، Customer Relationship Management ٤اضـرتانٝج ١ٝنطـتددَٗا
املٓظُـــا يتحطـــني أعُاهلـــا َـــٔ لـــقٍ دعـــِ عققانٗـــا بـــايعُقٚ ،٤يف ضـــب ٌٝذيـــو نعُـــٌ
ايػــسنا عًــ ٢نٛظٝــف اضــرتانٝجٝا فاعًــ ١إلدازٚ ٠ؼًٝــٌ عققانٗــا ايتفاعًٝــ ١بــايعُق،٤
ٚاهلدف األضاضـ ٞيًُٓظُـا ٖـ ٛاؿفـاظ عًـ ٢ايعُـق ٤اؿـايٝني ٚاضـتكطاب عُـق ٤ـدد،
 َٔٚثِ ف ٕ اهلدف ٖ ٛشٜادٚ ٠ص ٤ايعُق ٤يًُٓظُا  ٚؼطني زعٝتٗا ٚأداٖ٤ا ألعُاهلا (.)5
ٚيف ايٛقــت ايــر ٟالتًفــت فٝــ٘ ظــسٚف ايطــٛم ْتٝجــ ١املٓافطــ ١احملتدَــ ١بــني املٓظُــا
ٚضــٝطس ٠ايعٛملــٚ ١نُٓٝــ ١املعًَٛــا ٚنهٓٛيٝ ٛــا اصنصــاص بــدأ نــتغري زؤ ٣املٓظُــا يف
عققتٗا بعُقٗ٥ا ح ٝأصبحت أنثـس اٖتُاَـاً ب قاَـ ١عققـا طًٜٛـ ١املـدَ ٣ـع ايعُـق،٤
ٚذيو َٔ لقٍ ٛدَ ٠ا نكدَـ٘ َـٔ لـدَا َٓٚتجـا ٚ ،اؿـسص عًـ ٢نكـد ِٜنـٌ َـا ٖـٛ
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َبتهس  ٚدٜد ،نُا نغري أٜطاً نٛقعا املطتًٗهني بػهٌ ضسٜع َٚتـصأَ َـع ضـسع١
نطٛزا ايعصس ٚبانـت َتطًبـانِٗ َـٔ املٓظُـا أنـ ٚزغبـتِٗ يف اؿصـ ٍٛعًـَٓ ٢تجـا
ذا ٛد ٠أن ٚأعً.)6(٢
ٚظٗـس َفٗـ ّٛداز ٠عققـا ايعُـق ٤نCustomer RelationshipManagementن يف
ايتطعٝٓٝا يف عا األعُاٍ ندزهٝاً ٚانتطب غٗسٚ ٠اضع ١نُدلٌ ٜعصش اؿا ـ ١ـًـل
ب ١٦ٝعٌُ دٜد ٠نطُح ب داز ٠عققا َع ايعُق ٤بػـهٌ أنثـس فاعًٝـَ ١ـع املطـتًٗهني،
ٜٚعـد املـدلٌ األضاضـ ٞيـ٘ ايتطـٜٛل بايعققـا  Relationship Marketingايـرٜ ٟعتُـد يف
فًطفت٘ عًـ ٢ؼطـني ايسعٝـ ١عًـ ٢املـد ٣ايطٜٛـٌ َـٔ لـقٍ نةضـٝظ ٖـدف اضـرتانٝجٖ ٞـٛ
اصحتفـاظ بايعُٝـٌ َــٔ لـقٍ ايتفاعــٌ َعـ٘ بػـهٌ أنـ حتـ ٢ميهــٔ ضـتٝعاب َتطًبانــ٘
بػهٌ أفطٌ (.)7
ٚنعين داز ٠عققا ايعُق ٤بػهٌ أضاض ٞبةٕ ٜػعس نٌ عُ ٌٝبةْ٘ ايعُ ٌٝاألٚحد
بايٓطــب ١يًُٓظُــٚ ،١صغــو إٔ داز ٠عققــا ايعُــق ٤ايفعايــَ ١ــٔ غــةْٗا َــٓح ايفسصــ ١ألٕ
نتعسف املٓظُـ ١عًـ ٢عُقٗ٥ـا بػـهٌ ٝـدٚ ،إٔ نفُٗٗـِٚ ،نٗـتِ باحتٝا ـانِٗ َٚتطًبـانِٗ
ٚحت ٢نٛقعانِٗ ٚ ،ػعًٗا نريو فدٛز ٠بعققانٗا املُٝص ٠بعُقٗ٥ا.
ٚنتطُٔ عًُ ١ٝداز ٠عققا ايعُق ٤مخطَ ١ساحٌ نايتاي:ٞ
املسحً ١األٚىل :ايرتنٝـص املـصد ٚعًـ ٢اضـرتانٝج ٝعُـٌ املٓظُـ ٚ ١ايعُـقٚ ٤نطٜٛسُٖـا يف
اضرتانٝجٚ ١ٝاحد.٠
املسحً ١ايثاْ :١ٝايبد ٤يف ؼ ٌٜٛاصضرتانٝج ١ٝىل ٚاقع عًُ َٔ ٞلقٍ قٝاّ املٓظُـ ١بتحدٜـد
َا ميهٔ نٛفري ٙيعُقٗ٥اٚ ،ؼدٜـد َـا ٖـ ٞايكُٝـ ١ايـ ميهـٔ إٔ نعـٛد عًـ ٢املٓظُـَ ١ـٔ
عُقٗ٥ا.
املسحً ١ايثايث :١أِٖ َساحٌ نطٜٛس داز ٠ايعققـا َـع ايعُـق ; ٤فٗـ ٞلثـٌ قُٝـَ ١طـاف ١يف
ايعققَ ١ع ايعُق َٔ ٤لقٍ اــدَا ايـ نكـدَٗا هلـِ ألْٗـا نعُـٌ عًـ ٢ؼٜٛـٌ كس ـا
اضرتانٝج ١ٝاألعُاٍ ٚنسمجتٗا ىل أْػط.١
املسحًــ ١ايسابعـــ :١نػــٌُ مجـــع ٚؼًٝـــٌ نافــ ١املعًَٛـــا اـاصـــ ١بــايعُق ٤يًتعـــسف عًـــ٢
احتٝا ـــانِٗ ٚحصـــس ايفـــسص ايتطـــٜٛك ١ٝاملتاحـــ ،١ثـــِ َعسفـــ ١زا ٤ايعُـــق - ٤بػـــهٌ
َطتُس -حَ ٍٛدٛ ٣د ٠اـدَا املكدَ.١
املسحً ١اـاَطَ :١سحً ١نك ِٝٝاألداٚ ٤نػـٌُ املٗـاّ األضاضـ ١ٝيًتةنـد يًتانـد َـٔ ؼكٝـل
(.)8
املعاٜري اي نك ّٛعًٗٝا اضرتانٝج ١ٝاملٓظُ ١يتًب ٢ٝاصلاشا اي ضتتحكل يف املطتكبٌ
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َدلٌ داز ٠ايعققا اص تُاع ١ٝيًعُق:٤
ٕ ايتطٛز ايتهٓٛيٚ ٞ ٛضٝطسٚ ٠ضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُـاع ٞضـاِٖ يف نطـٜٛس ايعققـ١
ايتكًٝد ١ٜبني ايػسنا ٚعُقٗ٥ا ٚظٗٛز َا ٜطًل عًَ ٘ٝصـطًحن ايعُٝـٌ املٓـتج ٚاملطـتًٗو
Prosumerن اير ٟأطًك٘ ايباح )ٖٚ King (2010ـ ٛاملطـتًٗو اؾدٜـد ايـرٜٓ ٟـتج املعًَٛـ١
ٜٚطتًٗهٗاٖٚ ،را املصطًح ٜػري ىل نافَ ١طتددَ ٞايٜٛب ٚغاص ١ايرٜ ٜٔطـتددَْ٘ٛ
نــةدا ٠يتػــهْٚ ٌٝػــس ٚاضــتدداّ احملتــ ٣ٛع ـ اإلْرتْــتٚ ،حاي ٝـاً ٚيف طــاز ايتحــ ٍٛمــٛ
ايػهٌ اؾدٜد يًعققـ ١بـني املٓظُـٚ ١املطـتًٗو أصـبح ايعُٝـٌ ٖـ ٛناملًـونَٚ ،ـٔ ٖٓـا; فـ ٕ
اصزنبا بايعُٚ ٌٝاؿسص عً ٢نًب ١ٝاحتٝا ان٘ املدتًف ٖٛ ١ايػهٌ األضاض ٞصضـرتانٝج١ٝ
داز ٠عققا ايعُق ٤اي حٌ قًـٗا َـا ٜطًـل عًٝـ٘ املطـتًٗو /ايعُٝـٌ اص تُـاعSocial ٞ
.)9(Customer /Consumer
ٜٚس ٣باحث ٕ ٕٛداز ٠ايعققا اص تُاعٝـ ١يًعُـق ٤اضـرتانٝج ١ٝنطـتددّ ايٜٛـب web
ٚ2.0لدَان٘ ـًل عققـًَ ١تصَـٚ ١ازنباطٝـ ١بـني املطـتًٗو ٚاملٓظُـَ ١ـٔ غـةْٗا ـًـل َٓـافع
َتباديٖٚ ،١ـ ٞب٦ٝـ ١دٜـد ٠يًعُـٌ يف فـاٍ األعُـاٍ ،يـٝظ فكـني يًتفاعـٌ َـع املطـتًٗهني
ٚيهـٔ يًحـدَ ٜعٗـِ أٜطـ ًا ٚاصضـتُا يــَ ِٗٝـٔ لـقٍ ايٓكاغـا ٚايتفاعـٌ املباغـس ٚغــري
املباغس  َٔٚلقٍ ؼً ٌٝاحملت ٟٛامل ٘ ٛىل اؾُٗٛز).(10
أُٖ ١ٝداز ٠ايعققا اص تُاع ١ٝيًعُق:٤
َـــع نصاٜـــد أُٖٝـــٚ ١ضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ اؿدٜثـــ ،١أصـــبحت املٓظُـــا َدزنــ ً١يطـــسٚز٠
اصٖتُاّ بػهٌ ٚطبٝع ١ايعقق ١بٗٓٝا ٚبني اؾُٗٛز عً ٢أضاع نفاعً َٔ ٞغةْ٘ نه; ٜٔٛ
يرا حسصت املٓظُا ٚع ٚضا ٌ٥اص تُـاع ٞإٔ نهـٖ ٕٛـر ٙايكٓـٛا أحـد ٚضـا ٌ٥نـدعِٝ
ايعققا بٗٓٝا ٚبني اؾُٗٛز اي نتِ َٔ لقٍ داز ٠اصْطبا اؾٝد بني املٓظُٚ ١عُقٗ٥ا.
ٕ َــدلٌ داز ٠عققــا ايعُــق ٤اص تُــاع ٞص ٜعــد َُٗ ـاً فكــني يف فــاٍ األعُــاٍ،
 ٚمنا ٜعٌُ أٜطاً عً ٢لًل عققا ٚزٚابني قَ ١ٜٛع ايعُقٜٚ ،٤عٌُ عًـ ٢نُٓٝتٗـا ممـا ٜكـٛد
األعُاٍ ىل َطـتٜٛا أفطـٌ َـٔ ايٓجـاحٚ ،نبـد ٚأُٖٝـ ١داز ٠عققـا ايعُـق ٤اص تُاعٝـ١
َــٔ لــقٍ لهــني املٓظُــا َــٔ ايتفاعــٌ بةضــًٛب ضــٌٗ َٚعاصــس ٚبػــهٌ َباغــس َــع
عُقٗ٥ا يف اػاٖني َـٔ لـقٍ نـةثري ايبعـد اص تُـاعٚ ،ٞنعتُـد اضـرتانٝج ١ٝداز ٠عققـا
ايعُـــق ٤عًـــ ٢نهـــ ٜٔٛقاعـــدَ ٠عًَٛانٝـــ ١عـــٔ ايعُـــقَٚ ،٤ـــٔ ثـــِ َهاْٝـــ ١ايتعـــسف عًـــ٢
Social CRM
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احتٝا انِٗ ٚ ،اؿسص دَٚاً عً ٢نًبٝتٗا ٚ ،صغو إٔ املٓظُـا نطـع ٢يًحصـ ٍٛعًـ ٢زضـا
ٚٚص ٤ايعُق َٔ ٤لقٍ نكد ِٜلدَ ١ذا ٛد ٠عايَٓٚ ١ٝتجا ممٝص. )11(٠
ضــاف ١ىل ذيــو ف ـ ٕ َٓظُــا األعُــاٍ أصــبحت نتٛاصــٌ َــع ايعُــق ٤بػــهٌ ْــ، ٞ
َطـتُس َ ،باغـس ٚبتهًفـ ١أقـٌ ٚأعًـ ٢نفـاَ ٠٤ـٔ أدٚا اصنصـاٍ ايتكًٝدٜـ ١األلـسَ ،٣ـٔ
لقٍ ٚضا ٌ٥نصاي ١ٝحدٜثَ ١ثٌ (ايفٝطبٛى ٚنٜٛرت) ايـ نطـُح يًُطـتددَني بـايتعًٝل أٚ
ْػس األض ١ً٦املتعًك ١باملٓتجا أ ٚاـدَا ذا ايصً.)12( ١
َٚفٗــ ّٛداز ٠ايعققــا اص تُــاع ٞيًعُــق Social CRM ٤عبــاز ٠عــٔ فًطــف ١أعُــاٍ
نـدعُٗا املٓصـا ايتهٓٛيٝ ٛــٚ ١ايكٛاعـد ايعًُٝــٚ ١ايعًُٝـا ٚايطــُا اص تُاعٝـ ١ايـ مت
نصُُٗٝا يقزنبا َع املطتًٗو َٔ لقٍ اؿـٛازا ايتػـازن ١ٝيتحكٝـل َٓـافع َتباديـ ١يف
طـاز ايػــفاف ١ٝيف ب٦ٝــ ١األعُـاٍ ،فٗــ ٞمبثابــ ١اضــتجاب ١يًػـسنا ايـ ميهــٔ إٔ نعــسض
أزاٖ٤ا ٚأفهازٖا ح ٍٛايطًع ٚاــدَا ٜٚتػـازى فٗٝـا اؾُٗـٛز َـع اآللـس ٜٔعـ ٚضـاٌ٥
ايتٛاصٌ اص تُاع ،ٞلاص ١إٔ املطتًٗو يف ايعصس اؿاي ٞيد ٜ٘ايعدٜـد َـٔ ايٛضـا ٌ٥ايـ
لهٓ٘ َٔ ايتفاعٌ َع اآللس.)13( ٜٔ
ٚأحـــدثت نًـــو ايٛضـــا ٌ٥نغـــٝريا ٖاً٥ـــ ١يف اصضـــرتانٝجٝا ٚاألدٚا املطــــتددَ ١يف
َٓظُـا األعُــاٍ يقنصـاٍ باملطــتددَنيٚ ،يعـٌ أبــسش َـا نتُٝــص بـ٘ ٖــ ٛاملصا ٚـ ١بــني أدٚا
اصنصاص ايتطـٜٛك ١ٝاملتهاًَـ ١ايتكًٝدٜـٚ ،١اصنصـاص ايتٓظُٝٝـَ ١ـع املطـتددَني ضـاف١
ىل ايتطٜٛل َٔ لقٍ ايهًُ ١املٓطٛقـ( ١انصـاٍ املطـتددَني َـع بعطـِٗ ايـبع )ٚ ،نتٓـٛ
أغــهاٍ ايتفاعــٌ ٚنػــٌُ نبــادٍ اـ ـ ا ٚاملعًَٛــا ٚنػــازى اـ ـ ا َٚكــاطع ايفٝــدٜٛ
ٚايتعًٝكــا َٚ ،كــاطع ايصــٚ ٛايصــٛز ٠املتعًكــ ١باملٓظُــْ ٚ ١ػــا ٚ ٤دازٚ ٠ؼــد ٜاملــدْٚا
اإليٝهرت ١ْٝٚبصفَ ١طتُس.)14( ٠
ٕ فطاٜٚ( ٤ب  2.0أ ٚايٜٛب اص تُـاع Social Web )ٞأضـِٗ بصـٛز ٠هابٝـ ١يف دعـِ
ايتٛاصــٌ ٚايتػــازى بــني املطــتددَني يف فطــا ٤اإلْرتْــت ممــا أنــاح يًجُٝــع فسص ـاً انصــاي١ٝ
َتطا ،١ٜٚنُا أضِٗ ؼطني أدا ٤املٓظُـا املدتًفـ ١مـ ٛمجٗٛزٖـا ،ممـا أنـاح يًُٓظُـا
ايٛصــــ ٍٛيــــ ٞقطاعــــا عسٜطــــَ ١ــــٔ اإتُــــع ٚاملتابعــــ ١املطــــتُس ٠يتعًٝكــــا ٚنغسٜــــدا
املطتددَني َٔ أصحاب املصا  َٔٚ ،ثـِ َهّـٔ املٓظُـَ ١ـٔ َعسفـ ١احتٝا ـا اؾُـاٖري
َٔ املٓظُ ١بػهٌ َْٚ ٞطتُس َٚتٛاصٌ (.)15
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اقرتحٗا

ٚنػٌُ أْػط ١داز ٠عققا ايعُق ٤اص تُاع ١ٝاي
) (2011أزبعَ ١ساحٌ نايتاي:ٞ
املسحً ١األٚىل :ؼدٜد اهل :Identification ١ٜٛأ ٟمجع املعًَٛا ٚايبٝاْا عٔ ايعُق٤
َثٌ :ايبٝاْا ايدمي ٛسافٚ ،١ٝايطُا ٚ ،ايعادا ايػساٚ،١ٝ٥منني اؿٝاٚ ٠نفطٝقنِٗ مـٛ
املٓتجا ٚاـدَا َ ٖٛٚ ،ا ميهٔ اصضـتدصٍ عًٝـ٘ َـٔ لـقٍ ايتعًٝكـا أ ٚاألضـ ١ً٦ايـ
نطــسح أ ٚايٓكاغــا ايــ ٜتػــازى فٗٝــا اؾُٗــٛز عًٓــاً عــ صــفح ١املٓظُــ ١عًــٚ ٢ضــاٌ٥
ايتٛاصــٌ املدتًفــٚ ١املتٓٛعــٖٚ، ١ــرا َــٔ غــةْ٘ َطــاعد ٠ايػــسن ١عًــ ٢بٓــا ٤قاعــد ٠بٝاْــا
لاص ١بٗا عٔ ايعُق ،٤فايعُ ٌٝعٓدَا ٜطغني Likeعً ٢صفح ١املٓظُ ١عً( ٢ايفٝظ بٛى)
أٜ ٚــرتى نعًٝكـاً عًــ ٢أحــد  Postsميهــٔ يًُٓظُـ ١ايــدل ٍٛعًــ ٢صــفحت٘ ٚاؿصــ ٍٛعًــ٢
املعًَٛــا ٚ ،األَــس ذانــ٘ بايٓطــب( ١يقْطــتغساّ) ،فصــفح ١ايعُٝــٌ ميهــٔ زؤٜتٗــا بعــد إٔ
ٜطغني  Followعً ٢صفح( ١اصْطتغساّ) اـاص ١باملٓظُ.١
املسحً ١ايثاْ :١ٝايتُاٜص ٜ :Differentiationتِ َٔ لقهلا نصٓٝف ايعُق ٤ىل قطاعـا
ٚفُٛعــا اعتُــاداً عًــ ٢احتٝا ــانِٗ املتػــابٗٚ ١قــ ُِٗٝايػــساٚ ،١ٝ٥ميهــٔ إٔ نطــتددّ
املعًَٛــا املتــٛافس ٠يتجص٥ــ ١ايعُــقٚ ٤نصــٓٝفِٗ ٚفكـاً يًدصــا "٥ايـ ٜتػــابٗ ٕٛفٗٝــا حتــ٢
ميهٔ نكدَٓ ِٜتجا ٚلدَا نًيب حتٝا ا نٌ غسو.١
املسحً ١ايثايث :١ايتفاعٌ  :Interactionايتٛاصـٌ َـع ايعُـق ٤باضـتُساز يًتةنـد َـٔ إٔ
نٛقعــانِٗ مت دزانٗــا بػــهٌ ٝــدَ ،ــٔ أ ــٌ نطــٜٛس املٓتجــا ٚاـــدَا ايـ نطــتٗدف
زضا ايعُق ٤عً ٢املد ٣ايط ،ٌٜٛنُا ميهٔ يًُٓظُـ ١اؿصـ ٍٛعًـ ٢زدٚد أفعـاٍ ايعُـق٤
ع ايتعًٝل عًَ ٢ا ٜهتب.
املسحًـــ ١ايسابعـــ :١ايتدصـــٚ :Customization"ٝنٓطـــ ٟٛعًـــ ٢ؽصـــَٛٚ "ٝاَ٤ـــ١
(.)16
ايعسٚض ايتطٜٛك ١ٝيهٌ غسو َٔ ١ايعُقٚ ٤فكاً صحتٝا انِٗ اـاصٚ ١نفطٝقنِٗ
ٚقد اقرتح ) Sharp (2003يبٓا ٤اضـرتانٝجْ ١ٝا حـ ١يعققـا ْا حـَ ١ـع ايعُق٤عـد٠
َساحٌ ٚنػٌُ :
ايتفاعٌ Interacting :يف ٖر ٙاملسحًٜ ١تِ اؿٛاز بني املٓظُٚ ١ايعُـق ٤حـَ ٍٛعًَٛـا
نتعًل باملٓتج ،ضٛا ٤ناْت َكرتحا  ،غها ،٣ٚنفطٝق (طًب َٓتج أ ٚلدَ٘).
ايتحً Analysing :ٌٝنعين ٖر ٙاملسحً ١ضسٚز ٠نطبٝل املُازضا ايتطٜٛكَ ١ٝثـٌ :نًبٝـ١
احتٝا ا ايعُقٚ ،٤ؼدٜد دقٝل يألضعاز.
Peppers & Rogers

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ايـتعًِ Learning :نٗـدف ٖـر ٙاملسحًـَ ١ـٔ ايـتعًِ ; نطبٝـل املعًَٛـا املهتطـبَ ١ـٔ
ؼً ٌٝضًٛى ايعُق َٔ ٤أ ٌ لًل ايتفاعٌ األَثٌ بني ايعُٚ ٌٝاملٓظُ.١
ايتدطٝني ٖٞ Planning :املسحًـ ١األلـريٚ ٠نٗـدف يًتدطـٝني ألفطـٌ اصضـرتانٝجٝا
املُهٓٚ ١ايتدطٝني نريو يتًب ١ٝاحتٝا ـا املطـتًٗهني ايـرٜ ٜٔسنبطـ ٕٛباملٓظُـٚ ،١نعـد
ٖــر ٙاملسحًــ ١حٜٛٝــ ١يًغاٜــ ١يٓجــاح اضــرتانٝج ١ٝداز ٠عققــا ايعُــق ; ٤لاصــ ١إٔ ايعُٝــٌ يف
ايعصــس اؿــايٚ ٞبفطــٌ اطقعــ٘ ايٛاضــع أصــبحت َتطًبانــ٘ َــٔ ايطــًع ٚاـــدَا نفــٛم
ايطابل).(17
ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع:ٞ
ٜػري ذيو املفٗ ّٛىل نأدٚا ع اإلْرتْت ميهٔ َٔ لقهلا َػازن ١احملتٚ ٣ٛاآلزا٤
ٗ ٚٚا ايٓظس ٚاألفهاز َع اآللس ٜٔن ،نُا نعسف بةْٗا :نفُٛعَ ١ـٔ ايتطبٝكـا ايـ
نطــــــــُح غًــــــــل ٚنبــــــــادٍ قتــــــــ ٣ٛاملطــــــــتددَني ٚنػــــــــٌُ املــــــــدْٚا َ ،ػــــــــازن١
ايصٛز(،فًٝهس،اإلْطــتغساّ ،بٓٝرتضــت)َٚ ،ــدْٚا َصــغس( ٠نــٜٛرت)ٚ ،غــبه ١األعُــاٍ
يٓٝهدإ (.)18
ٚنػــٌُ نًــو ايتطبٝكــا  :املــدْٚا ٚ Blogsغــسف ايدزدغــَٛ ،١اقــع نػــازى احملتــ٣ٛ
 Content Sharedضــٛا ٤أناْــت َكــاطع فٝــد ٜٛأ ٚايصــٛزَ ،ــدْٚا ايفٝــد( ٜٛضــجق
ايفٝــد ،)ٜٛضــاف ١ىل َٛاقــع ايهتابــ ١ايتػــازن ١ٝايـ نعتُــد عًــَ ٢طــاُٖا َفتٛحــَ ١ــٔ
اؾُٗٛز ٚاملعسٚف ١باضِٜٚ Wikis :هٚ ٞغريٖا (.)19
َٚـــٔ اـصـــا "٥ايـ ـ لٝـــص ٚضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ اص تُـــاعٚ ٞؼـــسص املٓظُـــا عًـــ٢
اصضتفادَٗٓ ٠ا يف داز ٠عققانٗا بايعُق:٤
 ايتػـــازى ٚايتفاعـــٌ َـــع ايعُـــق Participation :٤نطـــع ٢املٓظُـــا ملعسفـــ ١زا٤َطــتددَ ٞصــفحانٗا َــٔ لــقٍ بــدا ٤نعًٝكــانِٗ  ٚزاٗ٥ــِ ٚزدٚد أفعــاهلِ املتبآٜــ ،١نكٝــِٝ
احملت ٣ٛاملعسٚض أحٝاْاً ،ضاف ١ىل ندا ٍٚاملعًَٛا املٓػـٛز ٚ ٠عـادْ ٠ػـسٖا عًـْ ٢طاقـا
َتعدد َٔ ٠اؾُاٖري.
 اصْفتاح َٔ Openness :لقٍ ايطُاح باضـتكباٍ نعًٝكـا َٚػـازنا اؾُٗـٛز ٖٞٚبريو نتطِ باصْفتاح عً ٢املطاُٖا ايتٜ ٢كدَٗا ايعُق.٤
 املٓاقػــا ٚنبــادٍ اؿــٛاز Conversation :نعــد ٖــر ٙايطــَُ ١ــٔ أبــسش ايطــُااصنصاي ١ٝحٜ ٝتِ نبين منني اصنصاٍ اؿٛاز ٖٛٚ ٟايػهٌ اؾدٜد يعنصاٍ عـ (ايٜٛـب
19
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 ; ) 2.0ايــرٜ ٟعهــظ َسْٚــ ١نبــادٍ اصنصــاٍ بــني املٓظُــٚ ١عُقٗ٥ــاٚ ،ايعُــقٚ ٤بعطــِٗ
ايبع حَٛ ٍٛضٛعا ٚقطاٜا َػرتن.١
 نهـــ ٜٔٛمجاعـــا ذا اٖتُـــاّ َػـــرتىَ Community :ـــٔ لـــقٍ نػـــهٌٝمجاعا َٔ املطتددَني ايرٜ ٜٔػرتن ٕٛيف ٗ ٚا ْظـس أ ٚيـد ِٜٗاٖتُاَـا َػـرتن،١
ٜٚتِ ايعٌُ عً ٢نعصٜص ٖرا ايتٛاصٌ بفاعً ١ٝنبري.٠
 نعــدد ٚنٓــَ ٛصــادز املعًَٛــا َ Connectedness :ــٔ لــقٍ اي ـسبني بــني ْػــساملطاَني ٚندعُٗٝا مبصادز َعًَٛا كتًفَٚ ١تٓٛع ١قد نهٚ َٔ ٕٛضـا ٌ٥عـقّ ألـس،٣
ٚقد نه َٔ ٕٛنطبٝكا ألسٚ َٔ ٣ضا ٌ٥ايتٛاصٌ اإل تُاع.)20(ٞ
) (21
َطتٜٛا ايتفاعٌ ع ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع:ٞ
نتعــــدد ٚنتٓــــَ ٛطــــتٜٛا ايتفاعــــٌ اؾُــــاٖري ٟعــ ـ ٚضــــا ٌ٥ايتٛاصــــٌ اص تُــــاعٞ
engagement pyramid

املػـــاٖدٖ :Watching :٠ـ ـ ٞأدْـــَ ٢طـــتٜٛا املػـــازنٖٓٚ ،١ـــا فـ ـ ٕ اؾُٗـــٛز ٜكـــسأ
املــدْٚا بػــهٌ غــري فاعــٌ ٚضــًيبٜٚ ،هتفــ ٞاملػــازن ٕٛعًــ ٢ضــب ٌٝاملثــاٍ مبػــاٖد٠
َكاطع فٝدٚ ٜٛص نتٛافس يد ِٜٗايسغب ١ملا ٖ ٛأنثـس ٚنهـ ٕٛايٓتٝجـٖ ١ـَ ٞطـتَ ٣ٛػـازن١
أقٌ.
املػازن ٖٛٚ :Sharing :١املطـت ٣ٛايتـاي ٞنصـاعدٜاً ; فاملػـاٖد ٜصـبح َػـازناً َـٔ
لــقٍ َػــازن ١اآللــس ٜٔع ـ صــفحا ايتٛاصــٌَٚ ،ػــازنَ ،١كــاطع ايصــٚ ٛايفٝــدٜٛ
ٚايصٛز ٚاملعًَٛا ٚغريٖا ،بٗدف نبادٍ املعًَٛا َع اآللس.ٜٔ
ايتعًٝــلٚ :Commenting :مبجــسد إٔ ٜــتِ ٚضــع نعًٝــلٜ ،سنفــع َطــت ٣ٛاملػــازن; ١
ضٛا ٤ناْت َػازن ١بايسأ ،ٟأَ ٚػازن ١يف حٛاز ٚٚ ،فكاً يطبٝع ١ايتعًٝل ٜطع اآللسٕٚ
نك ُِٗٝٝح ٍٛاملٛض ٛأ ٚايكط ١ٝاملطسٚح.١
املٓتجٚ ،Producing :فكاً هلرا املطتٚ ٣ٛعٓـدَا ٜـدص ٕٚأحـد املػـازنني يف َدْٚـ ،١أٚ
ٜٓػس َؤيفاً ،أٜ ٚطع َكطعاً عً( ٢ايٛٝنٛٝب)  ،ف ٕ نٌ ٖـرا اؾٗـد ايتػـازنَ ٞـٔ غـةْ٘
رب اؾُٗٛز ٚزفع َعدٍ َػازن ١اؾُاٖري.
املطـــاعدٚ Curating :ميثـــٌ اؾُٗـــٛز األعًـــ ٢اْغُاضـ ـاً يف فتُـــع ٚضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ
اإل تُاع ،ٞفاؾُٗٛز ٖٓا ٜكطٚ ٢قتاً ص قدٚد يٝظ فكني يف املٓاقػا ٚاملػـازنا َـع

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

اآللس ٜٔنٛضٝني ٚقسز يف ايٜٛهٚ ،ٞيهٔ أٜطاً يًتةنـد إٔ َطـتددَ ٞايصـفحا أٚ
َتابع ٞايصفحا ٜػازن ٕٛبفاعً. ١ٝ

المساعد

المنتج
المعلق
المشارك
المشاهد

غهٌ زقِ ()1
ٖسّ َطتٜٛا نفاعٌ اؾُٗٛز ع ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاعٞ
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الدراسات السابقة:
نٓاٚيــت ايهــثري َــٔ ايدزاضــا داز ٠عققــا ايعُــق ٤عـ َٛاقــع ايتٛاصــٌ اإل تُــاعَ ٞــٔ
لقٍ عد ٠قاٚز نايتاي:ٞ
 -1دزاضـــا نٓاٚيـــت دٚز نًـــو ايٛضـــا ٌ٥يف داز ٠عققـــا املٓظُـــا ظُاٖريٖـــا
املطتٗدف:١
 أغــاز نــٌ َــٔ ) (Charoensukmongkol and Sasatanun, 2017يف دزاضــتِٗ ايـا ضــتددَا فٗٝــا َــٓٗج ايٛصــف  ،ىل إٔ اضــتدداّ ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُــاع ٞبػــهٌ
َتعدد َٚتٓٚ ٛبهثافٜ ;١عٌُ عً ٢نعصٜص داز ٠عققا ايعُقٚ ،٤بايتايٜٓ ٞعهظ عًـ٢
زضــاِٖ ٚٚصٗ٥ــِ ملٓظُــا األعُــاٍ  ،مت نطبٝــل ايدزاضــَ ١ــٔ لــقٍ أدا ٠اصضــتباْ ١عًــ٢
ع ٘ٓٝعُد ١ٜقٛاَٗا َ َٔ 220ايه ٞاحملـق ايصـغري ٠ايـرٜ ٜٔطـتددَ ٕٛفـٝظ بـٛى أٚ
ْطــتغساّ  ،أ ٚنقُٖــا َعــاً يبٝــع َٓتجــانِٗ يف ناٜقْــد ٚ ،نٛصــًت ايدزاضــ ١ىل إٔ
ايتٛاصــٌ َــع مجــاٖري املٓظُــ ١عـ نًــو ايٛضــاَ ٌ٥ــٔ غــةْ٘ دعــِ ايتفاعــٌ َعٗــِ بػــهٌ
نــبري ،نُــا ٜعــد ٚضــ ١ًٝأضاضــ ١ٝيًُٓظُــا يف ايعصــس اؿــاي ،ٞيف ظــٌ اصضــتدداّ
املهثــف يًجُٗــٛز يتًــو ايٛضــا ،ٌ٥أنــد ايدزاضــ ١أٜطـاً عًــ ٢إٔ نٛظٝــف اضــرتانٝج١ٝ
داز ٠ايعققــا َــع ايعُــقَُٗ ٤ــ ;١يتحطــني ايعققــا َعٗــِ لاصــَ ١طــتددَٚ ٞضــاٌ٥
ايتٛاصٌ اص تُاع ٞمبعدٍ َسنفع ،نُا أْٗا اضرتانٝجَ ١ٝفٝـد ٠يًػـسنا ٚاملٓظُـا
اي نعاْ َٔ ٞقصٛز يف عققتٗا بايعُق ،٤لهّـِٓٗ َـٔ بٓـاٚ ٤ؼطـني ـٛد ٠عققـانِٗ
بعُق ِٗ٥عً ٢املد ٣ايط ،ٌٜٛنُا نٛصـًت ايدزاضـ ١ىل إٔ ايػـسنا ايـ نطـتددّ
نًو ايٛضا ٌ٥بهفـاَ ٠٤ـع عُقٗ٥ـا حككـت َعـدص زضـا ٚٚص ٤أعًـَ ٢ـٔ غريٖـا ،نُـا
) .(22
ْٗا حككت َبٝعا أعً٢
 أَــا دزاضــ )Manett and Marco, 2016) ١فٗــدفت يًتعــسف عًــَ ٢ــد ٣ايتفاعــٌ بــنياؾُٗٛز ٚاملٓظُ ١ع املٛقع اإليٝهرتٚٚ ْٞٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاعٚ ٞلاصـ( ١ايفـٝظ
بٛىٚ ،نٜٛرتٚ ،ايٛٝنٛٝب)  ٌٖٚنعد ي ١ٝفاعً ١أّ ص َٔ أ ٌ ؼكٝل اصضـتداَ ١اعتُـد
ايدزاض ١عً ٢أضًٛب ؼً ٌٝاملطُ ، ٕٛح ٝمت ؼً 332 ٌٝنكسٜساً ملٓظُا حـ ٍٛايعـا
عــٔ اإلضــتداَ ١يًعــاّ  ، 2013مت التٝــاز عٓٝــ ١يًُٓظُــا األنثــس لٝــصًا يف َــٔ لــقٍ
َعاٜري َٛثٛم بٗا ٚ ،أبسشٖـا احتٛاؤٖـا عًـ ٢ـص ٤لـاص ملٓاقػـ ١ايطٝاضـا ٚاملُازضـا
املطبك ١يقزنبا ٚايتفاعـٌ َـع اؾُٗـٛز بةغـهاٍ َتٓٛعـ ، ١نُـا مت التٝـاز املٓظُـا
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اي نطتددّ ٚضا ٌ٥نٛاصـٌ يف ايتفاعـٌ َـع مجٗٛزٖـا بػـهٌ أضاضـ( ٞايفـٝظ بـٛى،
ٚنٜٛرتٚ ،ايٛٝنٛٝب) يتحدٜد فاعً ١ٝنًو ايٛضا ٌ٥يف ايتفاعٌ بني املٓظُٚ ١مجٗٛزٖا.
 نٛصــًت ْتــا٥ج ايدزاضــ ١ىل إٔ ايػــسنا حــ ٍٛايعــا يــدٜٗا قٓاعــ ١ناَــ ١بــةٕ ٚضــاٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاعٚ ٞاحد َٔ ٠ايكٓٛا ايسٝ٥ط ١ٝيًُٓظُا اي َٔ لقهلـا ٜـتِ ايرتٜٚـج
ألْػــطتٗا ٚايتٛاصــٌ َــع عُقٗ٥ــا عًــْ ٢طــام ٚاضــعٚ ،نــرا أنــد ايدزاضــ ١حــسص
ايػسنا عً ٢ايتفاعٌ َـع اؾُـاٖري عـ ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ نٛضـ ١ًٝيتعسٜـف اؾُٗـٛز
مبحتــ ٣ٛاصضــتداََ ١ــٔ لــقٍ ايتفاعــٌ املتبــادٍ بــني اؾُٗــٛز ٚاملٓظُــ ١عـ عــد ٠قــاٚز
َثــٌ :ايتعًٝكــا ٚ ،ايــسدٚد َ ،ػــازن ١اآلزاٚ ٤املكرتحــا  ،نُــا أبــسش ايدزاضــ ١إٔ
(فٝظ بٛى) ٖ ٛايٛض ١ًٝاألنثس نفطٝقً يًػسنا ٚاملٓظُا يًتفاعـٌ َـع اؾُٗـٛز ملـا
) (23
ي٘ َٔ َهاْا  ٚ ،ا ٤يف ايرتنٝب ايقحل ( نٜٛرت ثِ ايٛٝنٛٝب) .
أَـــا ايدزاضـــ ١اصضتهػـــاف ١ٝايـ ـ قـــدَٗا Onan, Adrana and Elena,
) (Valentin،2016فطــعت يتطــًٝني ايطــ ٤ٛعــٔ َــد ٣أُٖٝــٚ ١ضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُــاعٞ
نٛضــ ١ًٝيتطــٜٛس األعُــاٍ  ٚلًــل فــسص دٜــد ٠عـ ٚضــا ٌ٥حدٜثــ ١يًتفاعــٌ َــع ايعُــق، ٤
ٚملعسفـ ١زاٗ٥ـِ عــٔ َـد ٣زضــاِٖ عـٔ املٓظُــا  ،اضـتددَت ايدزاضــ ١املكابًـَ ١ــع عـدد َــٔ
املــٛظفني ايتٓفٝــرٚ ٜٔاملــؤثس ٜٔيف ضٝاضــا ٚممازضــا عــدد َــٔ املٓظُــا احملًٝــَٚ ١تعــدد٠
اؾٓطــٝا يف زَٚاْٝــا ٚمت التٝــاز عٓٝــ٘ عػــٛاَ ١ٝ٥ــٔ َٓظُــا عاًَــ ١يف قطاعــا َتٓٛعــ١
نُا مت ضتدداّ أدا ٠اصضتباَْ ١ع ع َٔ ١ٓٝمجٗٛز املٓظُا قٌ ايدزاض ،١أبـسش ْتـا٥ج
املكابق يف ايدزاض ١إٔ اإلدازا ايعًٝا يف املٓظُا عً ٢قٓاعـ ١ناَـ ١بفًطـف ١داز ٠عققـا
ايعُـــق، ٤نُـــا إٔ داز ٠عققـــا ايعُـــق ٤نكـــدّ يعُقٗ٥ـــا ضـــبٌ ٚٚضـــاَ ٌ٥تٓٛعـــ ١إلداز٠
عققانٗا بِٗ َٗٓٚا (ايفٝظ بٛى ٚنٜٛرت ٚيٓٝهدٕ) َٔ ٖٞٚ ،أنثس ايٛضا ٌ٥اضتدداَاً َـٔ
قبٌ ايػسنا يتك ِٝٝزضا ايعُق ٤ممـا ٜؤنـد أْـ٘ َـٔ غـري املفٝـد إٔ نتجاٖـٌ ايػـسنا
حايٝـ ـاً ٖـــر ٙاملٓصـــا يف داز ٠عققانٗـــا َـــع عُقٗ٥ـــا اص تُـــاعٝنيٚ ،يتـــدع ِٝعقَتٗـــا
ايتجازٚ ، ١ٜأنـد ايدزاضـ ١عًـ ٢ضـسٚز ٠ايتٓـ ٛيف ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ َـع اؾُـاٖريٚ ،فُٝـا
ٜتعًــل بٓتــا٥ج اصضــتباْ َ ١ـع اؾُــاٖري أنــد ايٓتــا٥ج عًــ ٢لــاح ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ بػــهٌ
نبري يف اصضتجاب ١بػـهٌ أضاضـ ٞيػـها ٣ٚاؾُٗـٛز ٚضـسع ١حًـٗا ممـا اْعهـظ عًـ٢
دز  ١زضا املتعاًَني ٚغعٛزِٖ بايطعاد.(24) ٠
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 ٚضــًطت دزاضــ )Hassan,Nadzim and Shiratuddin, 2015) ١ايطــ ٤ٛعًــ٢األُٖ ١ٝاملتعاظُ ١يٛضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ٞنُتطًـب أضاضـ ٞملٓظُـا األعُـاٍ صـغري٠
اؿجــِ ; ضــعٝاً يتعظــ ِٝعققانٗــا بعُقٗ٥ــا ٚعثـاً عــٔ ؼكٝــل عاَــٌ ــرب أنـ يًعُــق،٤
طبكت ايدزاضَٗٓ ١ج املطـح عًـ ٢عٓٝـ ١عُدٜـَ ١هْٛـَ ١ـٔ َ 22ـٔ َـايهَٓ ٞظُـ ١أعُـاٍ
ٚمت التٝــاز عٓٝــَٓ ١ظُــا أعُــاٍ ذا طبٝعــ ١عُــٌ َتٓٛعــٚ ١نــدٜس عققانٗــا َــع عُقٗ٥ــا
بهفا ٠٤ع نًو ايٛضاٚ ٌ٥لتد اـ ٖ ٠ر ٙاملٓظُا َا بني ثقث ىل مخظ ضٓٛا  ،مت
نطبٝــل األدا ٠ايهٝفٝــ ١نفُٛعــا ايٓكــا" املسنــص٠ن ؾُــع ايببٝاْــا املطًٛبــٚ ،١أبــسش
ايٓتـــا٥ج إٔ اضـــتدداّ َٓظُـــا األعُـــاٍ ايصـــغري ٠يٛضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ إلداز ٠عققانٗـــا َـــع
ع ُقٗ٥ـــا ٜـــتِ ألٖـــداف نطـــٜٛك ، ١ٝزعٝـــٚ ١لاصـــ ١يف ظـــٌ األضـــٛام املتٓافطـــٚ ، ١نعتُـــد
ايػسنا يف ذيو عً ٢منٛذ  Aidaايرٜ ٟػـٌُ (اصٖتُـاّٚ ،اصْتبـاٚ ،ٙايسغبـ ،١ايطـًٛى)
يتعصٜص ايعققا َـع ايعُـق ٤عـ ايٛضـا ٌ٥اؿدٜثـ ١ايـ ٜطـتددَْٗٛا يتعـسٜفِٗ باــدَا
ٚاملٓتجا َٚعسف ١نعًٝكانِٗ َٚكرتحانِٗ ح ٍٛلدَا َا بعد ايبٝع،نُا نػفت ايدزاضـ١
عٔ إٔ اصنصاص ايتطٜٛك ١ٝيًُٓظُا نٗتِ بٛ ٛد َٓـتج أ ٚلدَـٚ ،١بٓـا ٤عققـا ٚ ،لًـل
قَ ١ُٝتباديَ ١ع ايعُقَ ٖٛٚ ،٤ا نطع ٢ي ٘ٝناف ١املٓظُا (.)25
 ٚضـعت دزاضـ ;(Buss and Gabriel, 2015) ١يًهػـف عـٔ ايعققـ ١بـني نٗ ٛـااملٓظُا إلداز ٠عققانٗا َـع عُقٗ٥ـا عـ صـفحانٗا املتٓٛعـ ١يًتٛاصـٌ اص تُـاعَٚ ،ٞـد٣
نفاعٌ ايعُقَ ٤ع املٓظُ ;١يتحدٜد َا ذا ناْت نًو ايٛضـا ٌ٥ميهـٔ اضـتدداَٗا بفاعًٝـ١
نـــةدا ٠إلداز ٠ايعققـــا َـــع ايعُـــق ٤يف ضـــٝام نبـــادٍ األعُـــاٍَٚ ،ـــد ٣نطـــابل نٛقعـــا
ايػسنا يف عققانٗا بايعُقَ ٤ع ل ا املطتًٗهني.
 اعتُــد ايدزاضــ ١عًــَ ٢ــٓٗج ايٛصــف ب ضــتدداّ أدٚا نُ (١ٝضــتباْ ١يرتْٝٚــ١طبكت عً َٔ 34 ٢اؾُٗٛز ايٓػني يرا املٓظُا ) ٚنٝف ( ١ٝـساَ ٤كـابق َتعُكـَ ١ـع
أزبعَ َٔ ١طٛ٦ي ٞايتٛاصٌ اص تُاع )ٞيف غسنا ػص ١٥صـغريَٚ ٙتٛضـط ١يف ايطـٜٛد ،
مت لتٝاز ايع ١ٓٝبػهٌ عُد َٔ ٟقا ١ُ٥نصـدزٖا غسفـ ١ايصـٓاع ١يف ايطـٜٛد يسصـد أبـسش
ايػسنا اي حككت لاحاً عً ٢يف ايتٛاصٌ اإل تُاعَ ٞـع مجٗٛزٖـاٚ ،أغـاز ايٓتـا٥ج
ىل إٔ ايػسنا ايصغريٜ ٠هٔ يدٜٗا ايكدز ٠ايهاف ١ٝعًـ ٢حـداث نـةثري هـاب ٞعًـ٢
أداٗ٥ا يف عققانٗـا َـع ايعُـق ٤عـ نًـو ايٛضـاْٚ ، ٌ٥تٝجـ ١يصـغس حجـِ ايػـسنا  ،فـ ٕ
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ذيو اْعهظ عً ٢اؾُٗٛز ايـر ٟأنـد عًـ ٢إٔ ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ يٝطـت ٖـ ٞاألدا ٠ايفاعًـ١
) ( 26
ٚاملؤثس ٠عً ٢داز ٠عقق ١املٓظُ ١بعُقٗ٥ا .
ٚاضــــتٗدفت دازضــــ ١ألــــس )2015(٣حــــ ٍٛنٝــــف نطــــتددّ غــــسنSony ١
يعيٝهرتْٝٚا ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ٞيتحطني داز ٠عققـا ايعُـق ،٤لاصـ ١يف ظـٌ
املٓافط ١ايهبري َٔ ٠قبٌ غسنا ألسَ ٣ثٌ (ضاَطـْٛج ٚغـازب  ٍ ٚـٚ ،)ٞغريٖـا َـٔ
ايػـــسنا ايـ ـ أد ىل انفـــاض َبٝعانٗـــا بػـــهٌ نـــبريٚ ،نعـــد ٖـــر ٙايدزاضـــَ ١ـــٔ
ايدزاضـــا ايٛصـــفٚ ١ٝايـ ـ اعتُـــد أٜطـ ـاً عًـــ ٢أضـــًٛب دزاضـــ ١اؿايـــ ١يػـــسنSony ١
يًهػف عٔ ظاٖسَ ٠ع ، ١ٓٝنٛصًت ْتـا٥ج ايدزاضـ ١ىل إٔ اضـتدداّ غـسن Sony ١يتًـو
ايٛضا ٌ٥اـاص ١بٗا ٚض ١ًٝيتحطني لدَ ١ايعُقٓ ٤بـا ىل ٓـب َـع دعـِ ايعُـقٚ ٤بـساَج
ايتطٜٛل املباغسٚ ،ذيو َٔ لقٍ ايكٝاّ بايعدٜد َٔ األْػطَٗٓ ١ا:
 ندغني فُٛعا ا تُاعْ ١ٝػط :١بعطٗا ملٓتجـا َعٓٝـٚ ،١ألـس ٣عاَـ ١يعقَـ١
Sonyبةنًُـٗا; ٚنػـٌُ َـٛظف ٞايػـسنٚ ١ايعُـق ،٤حٝـ ٜطـاعد أعطـا ٤اإُٛعـا
بعطــِٗ اآللــس ٜٚكــدَ ٕٛزدٚد أفعــاهلَِٚ ،ــٔ ثــِ ٜطــتُع يٗٝــا َٛظف ـ ٛلدَــ ١ايعُــق٤
ٜٚطتددَ ٕٛاملعًَٛا اي حصًٛا عًٗٝا يف ؼطني اـدَ.١
 نكـد ِٜنـدزٜب يًُطـتًٗهني حـ ٍٛنٝفٝـ ١اضـتدداّ َٓتجـا  Sonyعـٔ طسٜـل
(ايٛٝنٛٝب).
 اضتدداّ نطبٝل يٝث ّٛٝإلدازَٚ ٠ساقب ١ايصفحا ايتابعـ ١يًػـسن ١عًـ ٢اإلْرتْـت،
ٚاضتعساض ايتعًٝكـا ايطـًبٚ ١ٝاإلهابٝـ ،١ممـا َهّـٔ ضـَ ْٞٛـٔ ؼطـني ايعًُٝـا ٚ ،حـٌ
املػانٌٚ ،اضتثُاز ايفسص.
 أْػة ض ْٞٛفتُع ايدعِ يف فٝظ بٛى ،ضُٔ صفحتٗا عً ٢غـبه ١ايتٛاصـٌ
اص تُاعَ ،ٞثٌ ( نٜٛرت ٚفٝظ بٛىٚ ،قٓا ٠عً ٢ايٛٝنٛٝب) أٜطا باضِ  Sonyنطتُع.
ٜ كَٛ ّٛظف Sony ٛبتٛضٝح نٝف ١ٝحٌ املػهق بطسعٚ ١نفـا ،٠٤عًـ ٢ضـبٌٝ
املثاٍ ٖٓـاى عقَـ ١نبٜٛـب (اــ اَ )٤ـٔ أ ـٌ ايفٝـدٖٜٛا ٚايـدعِ ايـتكين املتعًـل بهٝفٝـ١
ايكٝاّ بةغٝاَ ٤ع.١ٓٝ
 اْطـُت  Sonyاإليٝهرتْٝٚـ ١ىل غـبه ١بٓٝتريٜطـت إلزضـاٍ َعًَٛـا حـٍٛ
َٓتجانٗا ىل أعطاٖ ٤را اإتُع.
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ٚأبسش ايٓتا٥ج أٜطـاً أْـ٘ ٚفكـاً يتًـو اؾٗـٛد ايـ قاَـت بٗـا  Sonyأد ىل شٜـاد ٠يف
"ايٓكسا "عً ٢ايسٚابني بٓطبَ 22 % ) ١ا ٜصٜـد عـٔ  100 %يف بعـ اؿـاص (ٚ ،شاد ثكـ١
ايعُـق ٤بػـسنٚ ، Sony١شاد َػـاٖدا ايصـفحا َٚ ،عـدص احملادثـا ٚ ،أْػـط١
املػـازنَ )١ثـٌ :املٓػـٛزا ( بٓطـبٚ ،%100 ١شاد اؿُـق ايرتٚهٝـٖٚ ، Sony ٍ ١ـَ ٛـا
ٜعهظ نفا ٠٤ايػسن ١يتٛظٝف ٚضاًٗ٥ا اإلنصاي ١ٝيٝظ فكني يععقٕ ٚايبٝع ،منا أٜطاً
يتكـد ِٜلدَـ ١عُـقَ ٤تُٝـص ،٠يـرا فكـد زنـص  Sonyيف لدَـ ١ايعُـق ٤عًـ ٢ؼطـني
ايتٛاصٌ ٚايتفاعٌ َع ايعُـقٚ ،٤نػـفت ايٓتـا٥ج أٜطـاً بـةٕ لدَـ ١ايعُـق ٤املكدَـ ١أنثـس
نفاعًٝـَٚ ،١قَ٤ـ ١نْٗٛـا َباغـسٚ ٠ضـسٜع ; ١نُـا نػـجع ايػـسن ١احملادثـا اؿكٝكٝـ١
ايكا ١ُ٥عً ٢اصنصاص بني ايعُق ٤أْفطِٗ َ ٖٛٚا ٜطِٗ يف لاحٗآٜٚ ،دز ٖرا ايَٓٔ ٛ
ايتعاٌَ ؼت ٚصف ايتجاز ٠اص تُاعٚ ١ٝميهٔ إٔ نطتفٝد ايػسن َ٘ٓ ١يف فاٍ ايتطٜٛل
اص تُاع ٚ ،ٞداز ٠ايعققا يًعُق ٤اص تُاع.(27)١ٝ
 يف حني إٔ دزاض )Bompolis , and Boutsouki ,2014) ١زنـص عًـ ٢ايػـهٌاؾدٜد يًعقق ١بني ايبٓٛى اي ندٜس عققتٗا َع ايعُقٚ ٤املطتًٗو اص تُاعَ ،ٞـٔ لـقٍ
ايعقق ١ع ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ،ٞنًو ايعقق ١اي نتُٝص باملػـازنٚ ١ايتفاعًٝـ ١بـني
ايطسفني َٔ لقٍ نكدٜس نةثري فعاي ١ٝممازضـا داز ٠عققـا ايعُـق ٤ايـ نـٓعهظ عًـ٢
َكاٜٝظ أدا ٤ايعُق ،٤عًَ ٢هاْٝا غساى ايعُق.٤
 اعتُد ايدزاض ١عًَٗٓ ٢ج املطح باضـتدداّ أدا ٠اصضـتباْ ١عًـ ٢عٓٝـ ١عُدٜـَ ١ـٔاؾُٗٛز بًغ قٛاَٗا  َٔ 330اؾُٗٛز َطتددَ ٞايبٓـٛى يف ايْٛٝـإ ٚ ،أغـاز ايٓتـا٥ج ىل
زنفا َطت ٣ٛايسضا ٚايٛص ٤يًعُ ٌٝػا ٙايبٓـو  ،فطـقً عـٔ  ٚـٛد ٚضـا ٌ٥نٛاصـٌ َتٓٛعـ٘
يـد ٣ايبٓـو ،أد ٣ىل نــٛفري نـثري َــٔ ايٛقـت ٚاؾٗــد يًعُٝـٌ َــٔ لـقٍ قدزنــ٘ عًـ ٢لــاش
) (28
َعاَقن٘ ٚايسد عً ٢اضتفطازان٘ بطسعٚ ١ضٗٛيٜٚ ١طس .
 ٚنػـفت دزاضـ )Trainor, Andzulis, Rapp and Agnihotric ,2014) ١ايـاضــتددَت َــٓٗج املطــح ب ضــتدداّ أدا ٠اصضــتباْ ١عًــَ ٢ــٛظف ٞاألدازا ايعًٝــا َــٔ ضــٔ
 45 -30عاَاً يعٓٝـ ١عػـٛاَ ١ٝ٥ـٔ َٓ 308ظُـَ ١ـٔ كتًـف ايصـٓاعا يف ايٛصٜـا املتحـد٠
ٜعد ايرتنٝص عًـ٢
اصَسٜه ١ٝعً ٢نغٝري ثكاف ١املٓظُا ملٛانب ١ظسٚف ايعصس ،عٝ
املٓتج بكدز َا أصبح عً ٢ايعُ ٌٝبايدز  ١األٚىلٚ ،أنـد ايٓتـا٥ج عًـ ٢إٔ املٓظُـا بـدأ
نتج٘ يتطٜٛس عققانٗا بايعُق ٤باضتدداّ ٚضا ٌ٥حدٜثٜ ١تِ نـداٚهلا بهثافـ ١بـني اؾُـاٖري

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

،اي ٖدفت يقعتُاد عًَ ٢بدأ َػازن ١ايعُ ٌٝبهافَ ١ا ٜتعًل بـ٘ٚ ،ذيـو يصٜـاد ٠دز ـ١
ازنباط٘ ٚٚص ٘٥يًُٓظُ.)29( ١
 يف حني ٖدفت دزاض )Badeaa, 2014( ١ىل َعسف ١ايـدٚز ايبـازش يٛضـا ٌ٥ايتٛاصـٌاص تُــاع ٞيف ؼطــني األدا ٤اصنصــاي ٞيًُٓظُــا يف زَٚاْٝــا َــٔ لــقٍ اضــتدداّ أضــًٛب
املطح ٚأدا ٠اصضتباْٚ ١قد مت نطبٝل اصضتباْ ١ملد ٠غٗس ٜٔيف ايعـاّ عًـ ٢عٓٝـ ١عػـٛاَ ١ٝ٥ـٔ
املــٛظفني يف عــدد َــٔ ايػــسنا ايسَٚاْٝــَ ١تٓٛعــ ١ايصــٓاعا اي ـ مت التٝازٖــا بػــهٌ
عُد ٣باعتبازٖا ندٜس عققانٗا َع عُقٗ٥ا َٔ لقٍ ٚضـاَ ٌ٥ثـٌ Facebook, LinkedIn
ٖٚ and YouTubeــ ٞاألنثــس اضــتدداَاً يف ايتٛاصــٌ ايــدالًٚ ٞاـــاز  ٞبايػـــسنا
ايسَٚاْ ، ١ٝنٛصًت ايدزاض ١ىل إٔ صفحا املٓظُا ع نًو ايٛضا ،ٌ٥نطـِٗ يف ؼطـني
األدا ٤اصنصاي ٞبػـهٌ نـبري بٗٓٝـا ٚبـني مجٗٛزٖـا َـٔ لـقٍ نصٜٚـد اؾُٗـٛز باملعًَٛـا
ٚايتعسٜــف مبٓتجــا ٚلــدَا ايػــسنٚ ،١نعصٜــص ثكافتٗــا ايتٓظُٝٝــٚ ،١ايتعــسف عًــ ٢زدٚد
أفعــاٍ اؾُٗــٛز ممــا ٜطــاعدٖا عًــ ٢اؽــاذ ايكــسازا بػــهٌ نػــازنَ ٞــع مجٗٛزٖــا َــٔ
أصحاب املصا  ،نُا نٛصًت ايٓتا٥ج ىل إٔ  َٔ %39ايػسنا ايسَٚاْٝـ ١ايـ تًتٗـا
ايدزاض ١يدٜٗا ٚظٝف ١لاص ١نطُ ٢نَطؤ ٍٚايتٛاصٌ اإل تُاعٞن يطسعٚ ١ضـٗٛي ١ايتٛاصـٌ
َع اؾُاٖريٚ ،نػفت ايدزاض ١أٜطاً عـٔ إٔ ايػـسنا َتعـدد ٠اؾٓطـٝا ٖـ ٞاألفطـٌ
يف زَٚاْٝا َٔ ح ٝاضتدداّ نًو ايٛضاَ ٌ٥ـع اؾُٗـٛز يف داز ٠عققانٗـا ،ألٕ مجاٖريٖـا
ٜتٛا د ٕٚيف غت ٢بكا ايعا ٚعا  ١ىل نٛاصٌ دا.)30( ِ٥
 ٖـدفت دزاضـ (Rodriguez and Honeycutt, 2012) ١ىل ايهػـف عـٔ نـةثريداز ٠عققا ايعُق ٤عً ٢األعُاٍ ايتجازٚ ١ٜأدا ٤املبٝعـا  ،طبكـت ايدزاضـَ ١ـٓٗج ايٛصـف
ٚأدا ٠اصضـــتباْ ١اإليهرتْٚـــ ٞعًـــ ٢عٓٝـــ٘ عُدٜـــَ ١ـــٔ َ 70ـــٔ َـــدٜس ٟاملبٝعـــا ٚاملـــدٜسٜٔ
ايتٓف ٝـــر ٜٔيف غـــسنا ذا صـــٓاعا َتٓٛعـــ ١بايٛصٜـــا املتحـــد ٠األَسٜهٝـــ ، ١نٛصـــًت
ايدزاض ١ىل إٔ داز ٠ايعققا َع ايعُق ٤بػـهٌ هـابٜ ٞـؤثس عًـ ٢أدا ٤املبٝعـا  ،لاصـ١
إٔ نهٓٛيٝ ٛــا اصنصــاٍ حايٝـاً ٖــ ٞاألفطــٌ يف ؼدٜــد اصضــتدداَا املٝطــس ٠ايـ ن ـدعِ
األداٚ ٤ؼطٔ ٛدنـ٘; ألٕ اهلـدف َـٔ داز ٠عققـا ايعُـقٖ ٤ـَٛ ٛاَ٤ـ ١ايعًُٝـا ايتجازٜـ١
اصضرتانٝج ١ٝيًعُ َٔ ٌٝأ ٌ بٓاٚ ٤ص ٤ايعُٚ ٌٝؼكٝل ايسع ١ٝعً ٢املد ٣ايطٜٛـٌٚ ،ؼطـني
نفا ٠٤عًُٝا ايبٝع ٚ ،شٜاد ٠اإلْتا ٚ ١ٝايتطٜٛل  ،ضاف ١ىل ايكـدز ٠عًـ ٢فٗـِ احتٝا ـا
ايعُقٚ ٤نٛقعانِٗ ٚنًبٝتٗـا ممـا ٜـٓعهظ عًـ ٢أدا ٤املبٝعـا هابـاًٚ ،نتٛقـع ايػـسنا إٔ
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نؤثس داز ٠عققا ايعُق ٤بػـهٌ َباغـس عًـَ ٢كـاٜٝظ األداَ ٤ثـٌ اإلٜـسادا أ ٚاصحتفـاظ
بــايعُق ٤أ ٚضــتكطاب عُــق ٤ــدد ،فـ داز ٠عققــا ايعُــق ٤نــسنبني ازنباطـاً ٚثٝكـاً بــاألدا٤
ٚاملبٝعا ).(31
 -2دزاضا نٓاٚيت اضـتدداّ غـسنا ايطـٝازا يٛضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ اص تُـاع ٞيف
داز ٠عققانٗا َع ايعُق٤
 دزاضـٖ (Kormin and Baharun 2016) ١ـدفت ىل ايهػـف عـٔ َـد ٣اضـتدداّٚضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ اص تُـــاع ٞنكٓـــٛا انصـــاي ١ٝنطـــٜٛك ١ٝيف داز ٠ايعققـــا َـــع ايعُـــق٤
ٚنسضٝخ ايعقَ ١ايتجاز ١ٜيًػـسنا ٚؼدٜـداً عـ َٓصـ( ١نفـٝظ بـٛى) يهـ  ٣ايعقَـا
ايتجاز ١ٜيػسنا ايطٝازا يف َايٝصٜا.
 عتُد ايدزاض ١أضًٛب ؼً ٌٝاملطُ َٔ ٕٛلقٍ أدٚا مجع ايبٝاْـا ( ايهُٝـ١ٚايهٝف )١ٝيًصفح ١ايسمسٝـ ١نفـٝظ بـٛىن ٍ 10غـسنا ضـٝازا ؼُـٌ نـ  ٣ايعقَـا
ايتجازٜـ ١يف ايعـا ٚاملطـجً ١يف زابطـ ١ايطــٝازا املايٝصٜـٚ ،١عًـَ ٢ـد ٣اضـبٛعني مت ؼًٝــٌ
ناف ١املٓػٛزا َٔ لـقٍ اصضـرتانٝجٝا اصنصـاي ١ٝاملطـتددَ ١عـ أزبـع ف٦ـا  :نهـساز
املٓػٛز  ْٛ/املٓػٛز/ايٛض ١ًٝاملطـتددَ(١فٝد ،ٜٛصـٛزْ ،صـٛص فكـني) َ /طـت ٣ٛايتفاعـٌ
اؾُاٖري.ٟ
 نٛصــًت ايدزاضــ ١ىل إٔ ايػــسنا ايه ـ  ٣ؼــسص عًــ ٢اضــتدداّ اضــرتانٝج١ٝايتطــٜٛل بايعققــا ع ـ ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اإل تُــاع ٞيتحكٝــل ايتفاعــٌ ايبٓص ـاَ ٤ــع ايعُــق٤
ٚيتحكٝل َصا َتباديَ ١ع اؾُٗٛزٚ ،غاص ١إٔ نًو ايٛضا ٌ٥غري َـٔ غـهٌ ايتٛاصـٌ
بني املٓظُا ٚمجاٖريٖا  ،ضاف ١ىل قدزنٗا عً ٢ايٛص ٍٛؾُاٖري عسٜط ١بػهٌ ضسٜع
ٚبتهًف ١ض ; ١ًٝ٦ضاف ١ألْٗا قٓٛا أنثس فاعً ١ٝإلداز ٠ايعققا َـع ايعُـقَٚ ٤ـٔ غـةْٗا
نسضٝخ ايعقَـا ايتجازٜـَٚ ،١ـٔ لـقٍ ايدزاضـ ١ايتحًًٝٝـ ١يهافـ ١املٓػـٛزا املكدَـ ١عًـ٢
صفحا ايفـٝظ بـٛى يػـسنا ايطـٝازا ٚاصضـرتانٝجٝا اصنصـاي ١ٝاملطـتددَ ،١تًـت
ْــ ٛاملٓػــٛزٚ ،اصضــتدداّ اإلعقَــ( :ٞايفٝــدٖٜٛا  ،ايصــٛز ،أ ٚايٓصــٛص فكــني) َٚــد٣
ايتفاعــٌ ،نُــا مت نصــٓٝف املٓػــٛزا يــثقث ف٦ــا  :املعًَٛانٝــٚ ،١ايرتف ٝـ٘ ٚاملعــاَق ،
نػفت ايدزاض ١عٔ إٔ غسنا ايطٝازا اي نصٓع يف َايٝصٜا نطتددّ َا ص ٜكٌ عٔ 3
َٔ نًو ايٛضا ٌ٥اؿدٜث ١إلداز ٠عققانٗا َع عُقٗ٥ا ٚ ،نصدز َٓص ١ايفـٝظ بـٛى املسنبـ١
األٚىل باعتبازٖــا املٓصــ ١املفطــً ١بٓطــب %100 ١يًعقَــا ايتجازٜــ ١ايهــ  ٣يًطــٝازا يف
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نطــــٜٛس ايعققــــَ ١ــــع ايعُــــقًٜٗٝ ،٤ــــا (ايٛٝنٝــــٛب) بٓطــــب ،%90 ١ثــــِ (نــــٜٛرت) بٓطــــب%70 ١
(ٚاصْطتغساّ ٚبٓٝرتضت) بٓطب %70 ١أَا ايٛضا ٌ٥األلس ٣فًِ ٜـتِ اضـتدداَٗا عًـ ٢اإلطـقم
َثـٌ (يٓٝهــد ٕ ٚيٝهـس  ٛ ٚــٌ ٚ ،)+نعهـظ ٖــر ٙايٓتـا٥ج َــدٚ ٣عـ ٞنـ  ٣غــسنا
ايطــٝازا ذا ايعقَــا ايتجازٜــ ١بةُٖٝــ ١اضــتدداّ نًــو ايٛضــاَٚ ، ٌ٥عسفــ ١احتٝا ــا
اؾُٗــٛز يتــدع ِٝايعققــ ١بــني ايعُــقٚ ٤ايعقَــ ١ايتجازٜــ ١يًػــسنْٚ ،١ظــسا يػــعب ١ٝايفــٝظ
بــٛى بــني املطــتددَني مت التٝــاز ٖ ـر ٙاملٓصــ ١يقنصــاٍ َــع ايعُــق ٤اؿــايٝني ٚاملــسنكبني،
ٚنػــفت ايٓتــا٥ج أٜط ـاً ب ـةٕ ايػــسنا اضــتطاعت إٔ نكــدّ َعًَٛــا ٚأضــايٝب نسفٝٗٝــ١
عدٜــدَٚ ٠تٓٛعــ ١ع ـ صــفحتٗا َــٔ لــقٍ احملتــ ٣ٛاملكــدّ ،نُــا حسصــت ايػــسن ١عًــ٢
ايتٜٓٛــع يف األدٚا اي ـ نكــدّ بٗــا املطــاَنيٚ ،ذيــو َــٔ لــقٍ املػــازنا بايٓصــٛص أٚ
ايٓصٛص املصاحب ١يًفٝدٖٜٛا اي حظٝت بتفط ٌٝنـبري عـ نافـ ١ايعقَـا ايتجازٜـ١
يًطــٝازا ٚ ،أغــاز ايٓتــا٥ج أٜطــاً ىل إٔ أبــسش أغــهاٍ املػــازنا يًجُٗــٛز لثًــت يف
 ،Posts & Shareنُا أند ايدزاض ١عً ٢ايػسنا نطتددّ ايصٛز بػـهٌ َتهـسز
عٔ ايفٝـدٖٜٛا ٚايٓصـٛصٚ ،ايعقَـا ايتجازٜـ ١ايهـ  ٣نـدٜس عقَانٗـا َـٔ لـقٍ داز٠
عققانٗا بايعُق ٤مبعدٍ ٝد (.)32
 أَا دزاض (C and Hons, 2016) ١فٗدفت يتك ِٝٝنةثري نطبٝل فًطف ١داز ٠عققاايعُق ٤عًٚ ٢ص ٤املطـتًٗهني ٚاملٓظُ ،١ضـاف ١ىل ايهػـف عـٔ أْػـط ١عققـا ايعُـق٤
املتٓٛع ١اي نك ّٛبٗا ايػسن ١يقحتفاظ بعققا قَ ١ٜٛع عُقٗ٥ا.
 اعتُد ايدزاض ١عًـَ ٢ـٓٗج املطـح باضـتدداّ أدا ٠اصضـتباْ ١عًـ ٢ايعٓٝـ ١املتاحـٍ ١ َٔ 100ايعُقَ ٤طتددَ ٞايطٝازا قـٌ ايدزاضـ ١يف اهلٓـدٚ ،نػـفت ايدزاضـ ١عـٔ إٔ
ازنفا َطت ٣ٛايسضا يد ٣أفساد ايع ١ٓٝعٔ َطت ٣ٛداز ٠غسنا ايطـٝازا يف اهلٓـد ضـبب٘
ايعققا َع ايعُقَ ٤ثٌ Tata, Mahindra and Mahindra, Honda :ضٛا ٤بػهٌ َباغـس
أ ٚعـ ٚضـا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُـاعٚ ،ٞنػــفت ايٓتـا٥ج أٜطـاً عـٔ َــد ٣حـسص ايػــسنا
عًـ ٢داز ٠عققانٗـا َـع ايعُـق ٤نـإ ضـعٝاً يهطـب َصٜـد َـٔ اصٖتُـاّ ٚغاصـ ١يف ظــٌ
ايتٓــافظ ا يهــبري بــني ايعدٜــد َــٔ غــسنا ايطــٝازا ٖٚــَ ٛــا نطــع ٢غــسنا ايطــٝازا
يتدع َٔ ُ٘ٝلقٍ ايعققا ع صفحانٗا،نُا أند ايٓتا٥ج عـٔ إٔ ايثكـ ١يف ايػـسن١
ناْت ايعاٌَ األضاض ٞيف ٚص ٤املطتًٗهني َٔ لـقٍ لـدَا ايصـٝاْ ١املكدَـٚ ١ايعـسٚض
ٚلـــدَا اإلصـــقح ٚغريٖـــاٚ ،غاصـــ ١إٔ داز ٠عققـــا ايعُـــقٜٓ ٤ظـــس يٗٝـــا عًـــْٗ ٢ـــا
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اضــرتانٝج ١ٝنطــٜٛك ١ٝنعتُــد عًــ ٢ايعدٜــد َــٔ ايكٓــٛا اصنصــاي ١ٝاملــؤثسَ ٠ــٔ لــقٍ نٛظٝــف
نافــــ ١ايكٓــــٛا اصنصــــايَ ١ٝثــــٌ املٛقــــع اإليٝهرتْٚــــ ٞيًػــــسنٚ ،١اهلــــانفٚ ،اي ٜــــد
اإليٝهرتْٚـــٚ ،ٞغريٖـــا ناضـــرتانٝج ١ٝأعُـــاٍ َـــٔ غـــةْٗا ايعُـــٌ عًـــ ٢نعظـــ ِٝايسعٝـــ١
ٚا إلٜــسادا يًػــسنا ايعاًَــ ١يف قطــا ايطــٝازا اي ـ بــدٚزٖا نطــع ٢يًعُــٌ عًــ ٢نًبٝــ١
احتٝا ـــا ايعُـــق ،٤لاصـــ ١إٔ صـــٓاع ١ايطـــٝازا نٛا ـــ٘ ؼـــدٜا فسٜـــدَ ٠ـــٔ ْٛعٗـــا يف
اصقتصاد اؿد َٔ ٜح ٝاملٓافط ١ايك ١ٜٛبني ضٛم ايطٝازا اؾدٜـدٚ ٠املطـتعًُ ،١نُـا
ٕ اؾُاٖري أصبح يدٜٗا َعًَٛـا ٖاً٥ـ ١ممـا نطًـب بٓـا ٤عققـا أنثـس عُكـ ًا ٚنـةثريًا يف
) (33
اؾُٗٛز .
 ٚاضــتٗدفت دزاضــ )Kulumbeg ,2016) ١ايتعــسف عًــ ٢نٝفٝــ ١نٛظٝــف غــسن١َسضٝدع بٓص يف ضًٛفانٝا ملٓص ١ايفٝظ بٛى يف ايتطٜٛل يًػسن ،١اضـتددَت ايػـسن١
َٓٗج ايٛصف باضـتدداّ أدٚا ؾُـع ايبٝاْـا لثًـت يف املكـابق املتعُكـَ ١ـع اثـٓني َـٔ
صـٓا ايكـساز بػــسنَ ١سضـٝدع بٓـص يف ضــًٛفانٝا  ،ضـاف ١ىل ايتحًٝـٌ ايهُــ359 ٍ ٞ
َٓػــٛز عًــَ ٢ــد ٣أزبعــ ١أغــٗسَٔ ايعــاّ  2015يصــفح ١ايفــٝظ بــٛى يػــسنَ ١سضــٝدع ،
ٚنٛصــًت ْتــا٥ج ايدزاضــ ١ىل إٔ ايفــٝظ بــٛى ٖــ ٛلٝــاز ٝــد َٚتُٝــص يقنصــاٍ ع ـ ٚضــاٌ٥
ايتٛاصٌ اص تُاعَ ٞع اؾُٗٛز يف ضًٛفانٝا ٚذيو َٔ لقٍ اصضتجاب ١يًحُق اي مت
ْػسٖا عً ٢ايصفحٚ ١املػازنا  ،نُا أْٗا ٚضـ ١ًٝدٜٓاَٝهٝـ ١يًغاٜـ ١يًتطـٜٛل ٚاإلعـقٕ
عٔ َٓتجا ايػسنٚ ١طسح املٛدٜق اؾدٜد ٠يًعاَّ ٖٛٚ ،ا ٜػهٌ َٝص ٠نٓافط ١ٝيهثري
َٔ ايطًع ٚاـدَا اي نقُٗ٥ا نًو ايٛضا. ٌ٥
 صعٛب ١ايسبني بني نةثري ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ عً ٢املبٝعا ٚغاصـ ١إٔ ايطـٝازا ؼتـاىل دز  ١اْغُاع َسنفع٘ ،نُا إٔ ايتةثري فٗٝا عً ٢املطتًٗهني عا ـ ١ىل اضـرتانٝجٝا
قٓاع ١ٝألٕ قساز ايػسا ٤فٗٝا ٖ ٛقساز َعكد بايٓطب ١يًجُٗٛز(.)34
 ٖدفت دزاض )Letki, 2016) ١يًتعسف عً ٢نٛظٝف غـسنَ ١سضـٝدع بٓـص ايسا٥ـد٠يف عـــــا ايطـــــٝازا يٛضـــــا ٌ٥ايتٛاصـــــٌ اص تُـــــاع ٞيف داز ٠عققانٗـــــا َـــــع عُقٗ٥ـــــا
ناضرتانٝج ١ٝنطٜٛكَ ١ٝتُٝص ٠يًحفاظ عً ٢عقَتٗا ايتجاز ١ٜايعسٜك ،١اضـتددَت ايدزاضـ١
َٓٗج دزاضـ ١اؿايـَ ١ـٔ لـقٍ أدٚا نُٝـٚ ١نٝفٝـ ١يتحًٝـٌ ايصـحفا ٚٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ
اص تُاع ٞيػسنَ ١سضٝدع ٚؼً ٌٝنٝف ١ٝداز ٠ايػسن ١يعققانٗا بعُقٗ٥ـا ٚنػـفت
ايدزاض ١عٔ إٔ غسنَ ١سضٝدع بٓص نعسف نٝف ١ٝاؿص ٍٛعً ٢أقص ٢اضـتفاد ٠ممهٓـ١
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يًتٛاصــٌ َــع عُقٗ٥ــا َــٔ لــقٍ َػــازنتِٗ ايصــٛز َٚكــاطع ايفٝــد ٜٛعــٔ ضــٝازانِٗ ،ممــا
ٜعهظ ؽطٝطاً ٝداً َٔ قبٌ ايػسن ١اي ؼسص عً ٢عُقٗ٥ـا بػـهٌ نـبري ،نُـا
أْٗا ؼسص عًَ ٢عسفَ ١ـا نوبـ٘ن َٚـا نٜهسٖـ٘ن عُقؤٖـا ،ضـاف ١ىل نًبٝـ ١احتٝا ـانِٗ
بػهٌ نبري َٔ لـقٍ َٓصـا َتٓٛعـ ١عـ ( نـٜٛرتٚ ،فـٝظ بـٛىْ ٚ ،طـتغساّ ٚاهلاغـتا )
ٚغريٖاٚ،أٚضــحت ايٓتــا٥ج إٔ غــسنَ ١سضــٝدع بــدأ بتكطــ ِٝايطــٛم زقُ ٝـاً بعــد دلــٍٛ
ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ٞبػهٌ نبري يًتـةثري عًـ ٢قطاعـا مجاٖريٜـ ١أنـ ; َٚـٔ ثـِ
اؿص ٍٛعًَ ٢عًَٛا نُِٗٗٚ ،فُٝا ٜتعًـل بصـفح ١ايػـسن ١عًـ ٢ايفـٝظ بـٛى أٚضـحت
ايٓتا٥ج أْٗا ؼظ ٢مبتابعني ٜصً ٕٛىل ًَٝ 20ـَ ٕٛتـابع يعقَتٗـا ايتجازٜـ ١ممـا أد ٣بٗـا ىل
نكط ِٝاؾُٗٛز يف نٌ دٚي ١عً ٢حدٚ ،٠عً ٢صفح( ١ايفٝظ بٛى) ؼسص َسضٝدع عًـ٢
ٚضع قتٜٛني أ ٚثقثَٜٝٛ ١اًٜ ،ػٌُ ايصٛز َٚكاطع ايفٝـد ،ٜٛممـا هعـٌ ايصـفح ١رابـ١
َٚتُٝص ،٠ضاف ١ىل ألباز ذا صً ١بطبام ايطٝازا ٚ ،صٛز عاي ١ٝاؾـٛد ٠لٝـص ضـٝازانِٗ
يف ايعُــٌ ،حتــ ٢ؼــدٜثا اؿايــٜ Status ١ــتِ بػــهٌ دٚزَٚ ٟطــتُس ،ضــاف ١ىل نعصٜــص
املػازنا بػهٌ نبري َٔ لقٍ ٛد ٠عايٚ ١ٝصٛز عاي ١ٝاؾـٛد ٠نـ ش منـني اؿٝـاَ ٠ـٔ
لقٍ قص" ايعُق ٤أْفطِٗ نٛض ١ًٝيتعصٜص ايعقَ ١ايتجازَٚ ١ٜطـاعد ٠ايعُـق ٤اآللـسٜٔ
يف ايتعسف عًَٓ ٢تجا ايػسنٚ ١ل ا اؾُٗٛز ايـر ٟضـبل ٚاضـتددّ ايطـٝاز ،٠ضـاف١
ىل ايفٝـــدٖٜٛا ايـــ نصـــٌ ملقٜـــني املػـــاٖد ،ٜٔايـــ ؼظـــ ٢ب عجـــاب ٚ likeنعًٝكـــا
 Commentsاي ميهٔ إٔ نه ٕٛص٤ا أضاضٝا يـدعِ ايسضـا ٌ٥اصنصـايٚ ،١ٝاألَـس ْفطـ٘
نطبك٘ غسنَ ١سضٝدع بٓص َـع ايصـفحا املتٓٛعـ ١هلـا عـ ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ اص تُـاع،ٞ
ٚعًــَ ٢طــت ٣ٛايع ـا نعــد غــسنَ ١سضــٝدع فاعًــ ١ع ـ نــٜٛرت بػــهٌ نــبري ،نُــا إٔ
اصضرتانٝج ١ٝايتطـٜٛك ١ٝيػـسنَ ١سضـٝدع بٓـص نعـد أنثـس لٝـصا عـٔ غريٖـا َـٔ األْػـط١
) .(35
ايتطٜٛك ١ٝاأللس٣
 أَـا دزاضـ ، (Zaheeruddin,2015( ١فطـعت يًتعـسف عًـ ٢ممازضـا أ ٚنطبٝكـاٚاضرتانٝجٝا داز ٠عققا ايعُق ٤اي نطبكٗا صاص عسض غسن ١فـٛزد يًطـٝازا يف
ضًطٓ ١عُإ يًحفاظ عً ٢ايعُق ٤اؿايٝنيٚ ،ايعٌُ عً ٢اضتكطاب عُق ٤دد ٚاصضـتفاد٠
َٔ فـسص ايطـٛم اؾدٜـد ،٠ايـ ؽًـل ٚص ٤اؾُٗـٛز يًُٓظُـٚ ١يًعقَـ ١ايتجازٜـ ١يػـسن١
فــٛزد يًطــٝازا ٚ ،غاصــ ١إٔ األضــٛام ايٝــ ّٛنتٓــافظ فُٝــا بٗٓٝــا بػــهٌ نــبري َــٔ أ ــٌ
نكد ِٜأعً ٢ق ١ُٝيًعُق ٤يٝظ َٔ لقٍ نكد ِٜاـدَا اؾٝد ٠فحطب; ٚيهٔ أٜطاً َـٔ
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لقٍ ايتفاعٌ  ٚغساى ايعُ ٌٝيف املٓظُ ١بػهٌ فاعٌ ع اضرتانٝجٝا عدٜدٚ ،٠أبسشٖا:
اضرتانٝج ١ٝاصحتفـاظ بايعُٝـٌ ٖٚ Customer Retentionـ ٞاضـرتانٝج ١ٝفعايـَٚ ١سعـ،١
ٚنبدأ ب داز ٠ايعققا َع ايعُق ٤بػهٌ فاعٌ يقحتفـاظ بـ٘ أطـ ٍٛفـرت ٠ممهٓـٚ ،١صغـو
إٔ قدز ٠ايػـسن ١عًـ ٢اصحتفـاظ بـايعُق ٤ص نـسنبني مبٓتجانٗـا ٚلـدَانٗا فكـني بـٌ نـسنبني
أٜط ـاً بكــدزنٗا عًــ ٢داز ٠عققانٗــا ٚطسٜكتٗــا ٚأضــًٛبٗا ممــا ٜــٓعهظ عًــ ٢مسعتٗــا اي ـ
نته ٕٛيف األضٛام ،مت ضتدداّ َٓٗج املطح ب ضتدداّ أدا ٠اصضتباْ ١يع ١ٓٝعُدَ ١ٜهْٛـ١
َٔ  َٔ 100مجٗٛز غسن ١فٛزد يف َطكني بطًطٓ ١عُإ ٚ ،نػفت ْتـا٥ج اصضـتباْ ١عـٔ
إٔ داز ٠عققـا ايعُـق ٤حظٝــت بكبـ ٍٛنــبري َـٔ قبـٌ اؾُٗــٛز لاصـ ١فُٝــا ٜتعًـل بهــِ
املعًَٛـــا املكدَـــ ١هلـــِ عـــٔ ضـــٝازا فـــٛزد ٚأْٛاعٗـــاٚ ،املعًَٛـــا املكدَـــ ١عـــٔ اــــدَا
ٚايصٝاْٚ ،١املطاعد ٠فُٝا ٜتعًـل بايتُٜٛـٌ ٚايطـُإ ،ضـاف ١ىل ايفٗـِ ايعُٝـل صحتٝا ـا
ايعُــق ،٤ممــا اْعهــظ عًــ ٢زضــا ايعُــق ٤عــٔ اضــرتانٝجٝا غــسن ١فــٛزد اي ـ نطبكٗــا
ٚحفــص اؾُٗــٛز عًــ ٢اؽــاذ قــساز ايػــسا ٤يطــٝاز ٠فــٛزد ،نٛصــًت ايٓتــا٥ج أٜطـاً ىل غــعٛز
اؾُٗٛز اؿاي ٞيًػسن ١بايساحـٚ ١ايسضـا مبطـت ٣ٛاـدَـٚ ١ايعـسٚض ايرتٚهٝـ ١املكدَـ،١
ٚعدّ اٖتُاّ اؾُٗٛز بـاملٓتج فكـني; ٚاـدَـ ١املكدَـٚ ١ايتعاَـٌ ٚايعققـا ايطٝبـ ١املكدَـ١
َٔ قبٌ ايبا٥عني)..(36
 ٚضعت دزاض ،2012(١زضٛإ)  ،يًتعسف عً ٢بعد لس إلداز ٠ايعققا َع ايعُق٤لقٍ األشَا َٔ لـقٍ نٛظٝـف املٛقـع اإليٝهرتْٚـ ٞيًُٓظُـٚ ١ايٛضـا ٌ٥اصنصـاي ١ٝاملتاحـ١
عًـ ٢غـبه ١اإلْرتْـت َـع عُقٗ٥ـا يف داز ٠املٓظُـ ١يقنصـاٍ أثٓـا ٤األشَـا ايـ ٚا ٗـت
غــسن ١ن نٜٛٛنــان ايٝاباْٝــ ١يصــٓاع ١ايطــٝازا ٚاـاصــ ١بظٗــٛز عٝــٛب فٓٝــ ١يف بع ـ أْــٛا
ايطٝازا اي نٓتجٗا لقٍ عـاّ  ،2010ممـا نطًـب َعـ٘ ايكٝـاّ بعًُٝـ ١اضـتدعا ٤يًطـٝازا
املعٝب ١إلصقحٗا يف َسانـص اـدَـ ١امل ٛـٛد ٠يف عـدد َـٔ ايـد ،ٍٚاعتُـد ايدزاضـ ١عًـ٢
َٓٗج ايدزاض ١ايٛصف ١ٝيسصد نٝفٝـ ١نٛظٝـف غـسن ١نٜٛٛنـا ملٛقعٗـا اإليهرتْٚـ ٞملٛا ٗـ١
أشَتٗا ٚ ،اعتُد ايدزاض ١عً ٢املٓٗجني ايهٝفـٚ ٞايهُـٚ ، ٞاضـتددَت أضـًٛب دزاضـ١
اؿاي ١يًهػف ٚايبح يف األشَ ١اي نعسضت هلا ايػسنٚ ،١نٛصًت ايٓتا٥ج ىل نٛظٝف
غــسن ١نٜٛٛنــا يعَهاْــا ايتفاعًٝــ ١يعْرتْــت بصــٛزٚ ٠اضــح ١ع ـ َٛقعٗــا اصيهرتْٚــٞ
يًتٛاصٌ َـع ايعُـق ،٤نُـا ٚظَفـت ايػـسن ١ايٛضـا٥ني املتعـدد ٠يٓكـٌ زضـاًٗ٥ا ىل ايعُـق٤
بةنثس َٔ ٚض ١ًٝؼكٝكاً يًتهاٌَ ٚايتةثري املػرتى َٔ ،لقٍ ايتفاعـٌ ايػدصـ ٞاملباغـس

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

عــ ـ اي ٜــــد اإليٝهرتْٚــــٚ ٞغــــسف احملادثــــا ٚاملٓتــــدٜا  ،ضــــاف ١ىل ٚضــــاَ ٌ٥تعــــدد٠
 َٔ Multimediaلقٍ ايٓصٛص ٚايصٛز ٚاملًفا املسٝ٥ـٚ ١املطـُٛع ،١أبـسش ايٓتـا٥ج أٜطـاً
لــاح ايػــسن ١يف نٛظٝــف املٛاقــع اص تُاعٝــَ ١ثــٌ Twitter ٚ Facebook :يًتٛاصــٌ َــع
ايعُق ٤ىل اْب ْػسٖا إلعقْانٗا ٚبسافٗـا ايتًٝفصْٜٝٛـ ١عًـَٛ ٢قـع ٖٚ ، You Tubeـٞ
َٛاقــع َهٓــت املٓظُــا َــٔ نــدع ِٝنفاعًــٗا َــع اؾُٗــٛز بصــٛزْٝ ٠ــ ١ضــسٜعَٚ ١هٓــت
اؾُٗـٛز أٜطـا َــٔ ايتٛاصـٌ َــع املٓظُـا ٚأفـساد اؾُٗــٛز اآللـس ٜٔبصــٛزْٝ ٠ـٚ ١يف طــاز
َهُــٌ يًُٛقــع اإليٝهرتْٚــ ٞيًُٓظُــٚ ،١فُٝــا ٜتعًــل باضــرتانٝجٝا اصنصــاٍ أثٓــا ٤األشَــ١
ٚظّفت ايػسن ١اضرتانٝجٝا اصعتراز ٚاؽاذ اإل سا٤ا ايتصحٝح ١ٝبةغـهاهلا املتٓٛعـ١
بٗدف محا ١ٜمسعتٗا ٚصٛزنٗا يـد ٣ايعُقٚ،٤فُٝـا ٜتعًـل مبسنصٖـا اإلعقَـ ٞعًـ ٢املٛقـع
ٚظّفـت ايػـسن ١ايعدٜـد َـٔ األدٚا ايتكًٝدٜـٚ ١ايتفاعًٝـ ١يٓكـٌ ايسضـاي ١اصنصـاي ١ٝاملدعُـ١
يقضــرتانٝجٝا املطـــتددََ ١ثـــٌ :ايبٝاْـــا ايصـــحفٚ ١ٝاملًفـــا املسٝ٥ـــٚ ١ايتكـــازٜس ٚاؿـــٛاز
املباغس ٚايسٚابني ايفعاي.)37( ١
أ ٘ ٚاصضتفاد َٔ ٠ايدزاضا ايطابك:١
بعد عسض ايدزاضا ايطـابك ١ايـ نٓاٚيـت َٛضـ ٛداز ٠عققـا ايعُـق ٤عـ ٚضـاٌ٥
ايتٛاصـــٌ اص تُـــاع ٞيف املٓظُـــا عَُٛـ ـاًٚ ،يف غـــسنا صـــٓاع ١ايطـــٝازا اضـــتٓتجت
ايباحثَ ١ا  ًٜٞفُٝا ٜتعًل بتًو ايٛضا ٖٞٚ ٌ٥ناآلن:ٞ
 إٔ نًــــو ايٛضــــا ٌ٥بانــــت أدا ٠اضــــرتانٝج ١ٝيًُٓظُــــا عًــــ ٢التقفٗــــا ٚنٓٛعٗــــا;نطتددَٗا يـدعِ عققتٗـا بـايعُق ٤اؿـايٝني َـٔ أ ـٌ اؿفـاظ عًـَٚ ِٗٝـٔ أ ـٌ اضـتكطاب
مجٗٛز دٜد يًُٓظُا .
 أْٗا ٚضا ٌ٥نطِٗ عًـ ٢التقفٗـا ٚنٓٛعٗـا يف ؼطـني األدا ٤اصنصـاي ٞيًُٓظُـَ ١ـعمجٗٛزٖا َٗٓٚا غسنا صٓاع ١ايطٝازا .
 ضاُٖت نًـو ايٛضـا ٌ٥يف نغـٝري غـهٌ ايعققـ ١اصنصـاي ١ٝبـني املٓظُـٚ ١مجٗٛزٖـاٚغاصــ ١يف ظــٌ ايتٓــافظ ايهــبري ايــر ٟنٛا ٗــ٘ املٓظُــا يف ايعصــس اؿــاي ،ٞفةصــبحت
املٓظُا نطع ٢يٝظ فكني إلزضا ٤ايعُٚ ٌٝيتحكٝل ٚص ٘٥يًُٓظُ ;١بكدز َا أصـبحت نطـع٢
ؾعً٘ غسٜها أضاضٝا يًُٓظُ ١ع ايتعًٝكا ٚ ،املػازنا ٚ ،ايصٛز اي ٜـتِ زفعٗـا َـٔ
قبٌ ايعُقٚ ٤غريٖا َٔ األْػط ١اصنصاي ١ٝاي ندعِ غسان ١ايعُ ٌٝيًُٓظُ.١
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 نعد نًو ايٛضاَ ٌ٥صدزا زٝ٥طٝاً يًُعًَٛـا ٚملعسفـ ١زدٚد أفعـاٍ اؾُٗـٛز بػـهٌْٚ ٞفٛز َٔٚ ،ٟثِ اضتطاعت املٓظُا ٚع َٓصانٗا املدتًف ١إٔ نكدّ لـدَا ممٝـص ٠يف
داز ٠عققانٗا ظُٗٛزٖا ٚإٔ نًيب احتٝا انِٗ ٚنٛقعانِٗ.
نُا اضتفاد ايباحث َٔ ١ايدزاضا ايطابك ١يف اآلن:ٞ
 بًٛزَٛ ٠ض ٛايدزاضٚ ١ؼدٜد أٖدافٗا بدق. ١ ؼدٜد اـطٛا املٓٗج ١ٝاملق ١ُ٥ملٛض ٛايدزاض.١ نفطري ايٓتا٥ج ٚزبطٗا بٓتا٥ج ايدزاضا ايطابك.١مشكلة الدراسة:
نتحـدد َػـهً ١ايدزاضـ ١يف زصـد ٚؼًٝـٌ األْػـطٚ ١اصضـرتانٝجٝا اصنصـاي ١ٝايـ
نطبكٗـــا نغـــسن ١نٜٛٛنـــان عـ ـ ٚضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ اص تُـــاع ٞيف طـــاز داز ٠عققانٗـــا َـــع
مجاٖريٖــا املطـــتٗدفٚ ،١يف ٖـــرا اإلطـــاز مت ؼًٝـــٌ احملتــ ٣ٛاملكـــدّ عًـــٖ ٢ـــر ٙايصـــفحا
باضتدداّ ايتحً ٌٝايهٝفٚ ٞايهُ.ٞ
أهمية الدراسة:
نــةن ٞأُٖٝــ ١ايدزاضــَ ١ــٔ لــقٍ نٓاٚهلــا يــدٚز ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُــاع ٞيف داز٠
ايعققا َـع اؾُٗـٛز يف نـ  ٣غـسنا صـٓاع ١ايطـٝازا يف ايعـا نغـسن ١نٜٛٛنـان،
ٚزنص ايدزاض ١عً ٢زصد عًُ ١ٝنٛظٝف ايػسن ١يصفح ١نايفٝظ بٛىن ؼدٜـداً يف داز٠
عققانٗا َع اؾُٗٛز باعتبازٖا أحـد أبـسش ٚضـا ٌ٥اصنصـاٍ اؿدٜثـ ١ايـ ػعـٌ َـٔ ايعُٝـٌ
غسٜها اضرتانٝجٝا يًُٓظُ. ١
أهداف الدراسة:
 -1ايتعسف عً ٢عدد املػرتنني عً ٢ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَـازا نَٚ ،عـدٍ
اإلعجاب بايصفح. ١
 -2ايتعسف عً ٢قتٜٛا ٚأقطاّ صفح ١غسن ١نٜٛٛنا اإلَـازا عًـ ٢ايفـٝظ بٛىْٛٚ،عٝـ١
املعًَٛا األضاض ١ٝاي نعسضٗا يف طاز نٛطٝد عققانٗا باؾُاٖري.
 -3زصد أبسش املطاَني اي ٜتِ طسحٗا عً ٢ايصفح ١ايسمس ١ٝنيػسن ١نٜٛٛنـان عًـَٛ ٢قـع
ايفٝطبٛى ٚأْٛاعٗا ٚأدٚا عسضٗاَٚ،د ٣نٓٛعٗا بني ايصٛز ٚاملٓػٛزا ٚايفٝدٖٜٛا
ٚايسٚابني اإليهرت١ْٝٚ
 -4ؼدٜد أبسش اصضرتانٝجٝا اصنصاي ١ٝاملطتددَ ١إلداز ٠ايعققا َع اؾُٗٛز.

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 -5زصــد أغــهاٍ َػــازنا ٚنفاعــٌ اؾُٗــٛز عًــ ٢ايصــفح ١ايسمسٝــ ١نيػــسن ١نٜٛٛنــا
اإلَازا ن عًَٛ ٢قع ايفٝطبٛى.
 -6زصد طبٝعَ ١ػازنا اؾُاٖري ع ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن.
 -7ايتعسف عًَ ٢د ٣قدز ٠ننٜٛٛنا اإلَازا ن عً ٢نٛظٝف صفحتٗا ايسمسٝـ ١عًـ ٢ايفٝطـبٛى
يف داز ٠عققانٗا َع مجٗٛزٖا املطتٗدف.
تساؤالت الدراسة:
َ -1ـــا عـــدد املعجـــبني بايصـــفح ١ايسمسٝـــ ١يػـــسن ١ننٜٛٛنـــا اإلَـــازا ن َٚعـــدٍ اإلعجـــاب
بايصفح. ١
َ -2ا طبٝع ١قتٜٛا ٚأقطـاّ صـفح ١غـسن ١نٜٛٛنـا اإلَـازا عًـ ٢ايفـٝظ بٛىْٛٚ،عٝـ١
املعًَٛا األضاض ١ٝاي نعسضٗا يف طاز نٛطٝد عققانٗا باؾُاٖري.
َ -3ا ٖ ٞأبـسش املطـاَني ايـ ٜـتِ طسحٗـا عًـ ٢ايصـفح ١ايسمسٝـ ١نيػـسن ١نٜٛٛنـان عًـ٢
َٛقــع ايفــٝظ بــٛى ٚأْٛاعٗــا ٚأدٚا عسضــٗاَٚ،د ٣نٓٛعٗــا بــني ايصــٛز ٚاملٓػــٛزا
ٚايفٝدٖٜٛا ٚايسٚابني اإليهرت.١ْٝٚ
َ -4ا ٖ ٞاصضرتانٝجٝا اصنصاي ١ٝاملطتددََ ١ـٔ قبـٌ غـسن ١ن نٜٛٛنـا اإلَـازا ن إلداز٠
عققانٗا َع اؾُٗٛز
َ -5ا ٖ ٞطبٝعَ ١ػازنا اؾُٗٛز عً ٢ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن
َ -6ا األٖـداف ايـ نطـع ٢نغـسن ١نٜٛٛنـان يتحكٝكٗـا عـ صـفحتٗا ايسمسٝـ ١عًـَٛ ٢قـع
ايفٝظ بٛى
 -7ىل أَ ٟد ٣نٛظف نغسن ١نٜٛٛنان صفحتٗا ايسمسٝـ ١عًـَٛ ٢قـع ايفـٝظ بـٛى يف داز٠
عققانٗا َع مجٗٛزٖا املطتٗدف
ثانياً:اإلطار املنهجي للدراسة:
 ْٛ -1ايدزاض ١نٓتُٖ ٞر ٙايدزاض ١ىل ايدزاضا ايٛصفDescriptive studies ١ٝ
اي نطتددّ يًٛصف اإسد ٚاملكازٕ يألفساد ٚاؾُاعا ٚاصػاٖا ٚايـدٚافع ٚاؿا ـا
ٚ،نريو ٚصف ايٓظِ ٚاملؤضطا اإلعقَٚ ١ٝايٛقا٥ع ٚاألحـداث َٚ،ـٔ ثـِ ٚصـف ٚنفطـري
ايعققــا املتباديــ ١بــني ٖــر ٙايعٓاصــس ( ، )38ح ٝـ نُعٓــ ٢ايدزاضــ ١بتٛصــٝف صــفح ١غــسن١
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نٜٛٛنا عً ٢ايفٝظ بـٛى نـةدا ٠إلداز ٠ايعققـا َـع ايعُـق ،٤بٗـدف اإل ابـ ١عـٔ نطـاؤص
ايدزاض.١
َ -2ـٓٗج ايدزاضــ ١نٓتُــ ٞايدزاضــ ١ىل َــٓٗج املطـح اإلعقَــٜٗٚ ٞــدف ٖــرا ايٓــ ٛىل
ايتعسف عً ٢غدص ١ٝايٛض ١ًٝاإلعقََٚ ١ٝا ميٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايٛضا ٌ٥ضـٛاَ ٤ـٔ حٝـ
ايػهٌ أ ٚاملطُ ٕٛأ ٚحدٚد ايتةثري(.)39
 -3أدٚا مجع ايبٝاْا  :اعتُد ايدزاض ١عً ٢أدا ٠ؼً ٌٝاملطـُ ٕٛبػـك ٘ٝايهُـٞ
ٚايهٝف.ٞ
ٚيف طاز َٓٗج ايٛصف مت اصعتُاد عً ٢ايتحً ٌٝايهٝفٜٚ ٞـةن ٞاعتُـاد ايدزاضـ ١عًـ٢
ايتحً ٌٝايهٝفٚ َٔ ٞاقع أضًٛب٘ يطبٝع ١ايدزاض ١اي زنص عً ٢دزاض ١حاي ١يٛاحدَ ٠ـٔ
أبسش ايػسنا ايعامل ١ٝيف صٓاع ١ايطٝازا ٚأنثسٖا ْفٛذاٚ ،نهُٔ أُٖٖ ١ٝرا املٓٗج يف
زصد َٚقحظٚ ١نطج ٌٝايظاٖس ٠ضعٝاً إلهاد نٛصٝف ٚنفطري ٚفِٗ ٚاضح هلا )ٜٚ .(40عتُـد
ايتحًٝــٌ ايهٝفــ ٞيف فــاٍ ايتٛاصــٌ اص تُــاع ٞعًــ ٢ؼًٝــٌ َػــازنا ايفــٝظ بــٛى،
ٚقتٚ ٣ٛضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ٞنُصدز يًبٝاْا ).)41
 -4عٚ ١ٓٝفتُع ايدزاض:١
نتُثٌ ع ١ٓٝايدزاض ١يف ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن عًـَٛ ٢قـع ايفـٝظ
بٛى ٚقد مت التٝاز ٖر ٙايػسن ١نْٗٛا األعسم يف فاٍ صٓاع ١ايطـٝازا عاملٝـاًٚٚ ،فكـاً
ملا ْػسن٘ ايغسف ١ايفٝدزاي ١ٝيصٓاع ١ايطٝازا ألعاث ضٛم ايطٝازا ح ٍٛأنثـس ايعقَـا
ايتجاز ١ٜنطـٜٛكًا يطـٝازانٗا يف األغـٗس ايتطـع األٚىل َـٔ  2017عًـَ ٢طـت ٣ٛايعـا  ،ـا٤
نٜٛٛنــا َٛنــٛزش ايٝاباْٝــ ١يف صــداز ٠قاُ٥ــ ١ايـــ 10عقَــا ايتجازٜــ ١األعًــَ ٢بٝع ـاً يف صــٓاع١
ايطٝازا (.)42
ٚقــد مت التٝــاز ايصــفح ١ايسمسٝــ ١يػــسن ١ننٜٛٛنــا اإلَــازا نعًــَٛ ٢قــع ايفــٝظ بــٛى
باعتبــاز ٙأغــٗس املٓصــا اص تُاعٝــٚ ١أنثسٖــا غــعب ١ٝعًــَ ٢طــت ٣ٛايعــا ٚٚ ،فكـاً يتكسٜــس
اإلعقّ اإل تُاع 2017 ٞف ٕ عدد َطتددَ ٞفٝظ بـٛى يف ايعـا ايعسبـ ٞبًـغ ًَٝ 156ـٕٛ
َطتددّ َع بداَ ،2017 ١ٜكازْ ً١بـًَْٛٝ 115اً يف ايعاّ املاض ،ٞمبا ٜكازب ضعف َـا نـإ
عًٝــ٘ قبــٌ ثقثــ ١أعــٛاّٚ .أٚضــح ايتكسٜــس بـةٕ فــٝظ بــٛى ص ٜــصاٍ ٖــ ٛاألنثــس اضــتدداَاً يف
املٓطكَ ١كازْ ١بٛضا ٌ٥ايتٛاصٌ األلسٚ ،٣نرتنص أعًْ ٢طـب اصضـتدداّ بـني ايطـهإ يف
(.)43
دٚي اإلَازا ٚقطس
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 -5اإلطاز ايصَين يًدزاض:١
مت ؼً ٌٝقت ٣ٛايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١نٜٛٛنا عً ٢نفٝظ بـٛىنيف ايفـرتَ ٠ـٔ بداٜـ١
(ضبتُ ٚ 2017حت ٢دٜطُ  )2017باعتبازٖا ايفرت ٠اي ٜتِ فٗٝا طسح املـٛدٜق اؾدٜـد٠
َــٔ ضــٝازا ايعــاّ املكبــٌٚ ،بايتــاي ٞنــصداد ٚنصدٖــس فٗٝــا قــ ٠ٛداز ٠عققــا ايػــسنَ ١ــع
عُقٗ٥ا.
 -6ف٦ا ايتحً: ٌٝ
اغــتًُت اضــتُاز ٠ؼًٝــٌ املطــُ ٕٛفُٛعــَ ١ــٔ ايف٦ــا اـاصــ ١بايػــهٌ ٚنطــُٓت
ؼًَ ٌٝا : ًٜٞ
املٓػٛزا  ،ايصٛزَ ،كاطع ايفٝدٚ ،ٜٛغريٖا ،نُا مت ؼًٝـٌ ف٦ـا لاصـ ١باملطـُٕٛ
ٚنطُٓت َا ًٜٞاصضـرتانٝجٝا اصنصـاي ١ٝاملطـتددَٚ ،١املٛضـٛعا املطسٚحـٚ ،١األٖـداف
اصنصايٚ ،١ٝأْـٛا األدٚا املطـتددَ ١يف عـسض املطـُٚ ،ٕٛأغـهاٍ املػـازنا ٚنفاعـٌ
اؾُٗٛز نايتعًٝكا ٚايػهاٚ ٟٚاملكرتحا .
ثالثاً :نتائج الدراسة:
ؼً ٌٝصفح ١غسن ١نٜٛٛنا ايسمس ١ٝعً ٢ايفٝظ بٛى:
 -1حظٝت ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن ب عجاب نبري َٔ اؾُٗٛز ايرٜٔ
بًغــٛا  541,439يف حــني بًغــت ْطــبَ ١تــابع ٞايصــفحٚ ،539,842 ١صحظــت ايباحثــ ١إٔ
ٖرا ايسقِ غري ثابت ٚيهٓ٘ َـتغري ٚبػـهٌ ٜـ ،َٞٛلاصـ ١لـقٍ فـرت ٠ايدزاضـ ١حٝـ
شاد عــدد املعجــبني بايصــفحٚ ١املتــابعني هلــا ألْٗــا فــرت ٠طــسح املــٛدٜق اؾدٜــدَ ٠ــٔ
ضٝازا ايعاّ .2018
بعــد َكازْــ ١يٛضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُــاع ٞاـاصــ ١بػــسن ١نٜٛٛنــا عــ اإلْطــتغساّ
(َ )26.200تــــــابعٚ ،نــــــٜٛرت (َ )57.100تــــــابعٚ ،ايٛٝنٝــــــٛب (َ )10.710ػــــــرتن،ٕٛ
َ )435(Google+تابعـــاٚ ،يٓٝهـــد ٕ (َ )13.032تابعا ٚ،ـــد ايباحثـــ ١إٔ ايصـــفح١
ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنان عً ٢ايفٝظ بٛى ٖ ٞاألنثس َتابع َٔ ١ح ٝعـدد اؾُـاٖري
َكازْ ١بٛضا ٌ٥ايتٛاصٌ األلس.٣
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غهٌ زقِ ( ) 2
عدد َتابع ٞصفحا ايتٛاصٌ اص تُاع ٞيػسن ١ننٜٛٛنان

 -2اْكطـُت ايصـفح ١ىل ( )13ف٦ـ ١تًـت  ، homeحـ ٍٛايػـسن About ١فكـد
احتـــ ٛنـــازٜخ ايػـــسنٚ ١بٝاْـــا ايتٛاصـــٌٚ ،اي ٜـــد اإليٝهرتْٚـــ ٞضـــاف ١ىل َٓتجـــا
ايػسنٚ ،١فٝا ٜتعًل بايصٛز  Photosاغتًُت ايعٓٝـ ١ايعدٜـد َـٔ ايصـٛز املتٓٛعـ ١اـاصـ١
باملٛدٜق اؿدٜثَٛ َٔ ١دٜق  ،2018ضـباقا نٜٛٛنـاDream Car ، Toyota Racing
 ٖٛٚ Contestص ٤لاص مبطابك ١فٓٝـ ١طسحتٗـا غـسن ١ننٜٛٛنـا اإلَـازا ن حـ ٍٛزضـَٛا
يألطفاٍ عٔ نصٛزانِٗ يطٝاز ٠األحقّ َٔ نٜٛٛنـا  ،أَـا بايٓطـب ١ألٜكْٛـ ١نــ Waku Dokiن ،
فكــد اغــتٌُ عًــ ٢بطاقــ ١نسحٝبٝـ ١يًجُٗــٛز يف زحًــ٦ًَٝ ١ــ ١بــايفسح ٚاملتعــ ١فكــني ،ممــا ٜــدفع
اؾُٗـــٛز ىل ايـــرٖاب ىل املٛقـــع اإليٝهرتْٚـــ ٞباؿصـــ ٍٛعًـــ ٢املصٜـــد َـــٔ املعًَٛـــا ،
ٚنايٛان ٛدٚنٞن َصطًح ٜاباْٜ ٞع عٔ قُ ١اإلثاز ٠يٝهـ ٕٛايطـابع األضاضـ ٞألْػـطتٗا
يف اهلٛا ٤ايطًل ،حٝـ مت اضـتعساض األدا ٤ايعًُـ ٞيًعدٜـد َـٔ ايطـٝازا ايسٜاضـَ ١ٝتعـدد٠
اصضــتعُاص  ،فٗــ ٛــص ٤لــاص يًتجسبــ ١املــثري ٠اي ـ قــدَتٗا غــسن ١ننٜٛٛنــا اإلَــازا نيف
َعــسض دبــ ٞايــدٚي ٞيًطــٝازا ْــٛفُ  2017ح ٝـ قاَــت ايػــسن ١بتًبٝــ ١زغبــا قــيب
املغــاَسا ايتػــٜٛكَ ; ١ٝــٔ لــقٍ نكــد ِٜػسبــ٦ًَٝ ١ــ ١باؿُــاع ضــُت عــددًا َــٔ ضــٝازا
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ايدفع ايسبـاع ٞيف ٓـاح لـاز  ٞمت عـداد ٙيًجُٗـٛز لصٝصـاً هلـر ٙاملفا ـةٚ ،٠فُٝـا ٜتعًـل
بةٜك ١ْٛـ  ،Twitterفكد اغتٌُ عً ٢نغسٜـدا َتٓٛعـ ١عـٔ أضـعاز بعـ املـٛدٜق  ،أَـا ايــ
 ،Postsفكــد ضــُت َٓػــٛزا َتٓٛعــ ١عــٔ َــٛدٜق ضــٝازا نٜٛٛنــا  ،2018فعايٝــا
َٚعازض ،نٗاْ ٞا تُاع ١ٝمبٓاضبا ٚغريٖاٚ Videos ،تًت َكاطع فٝد ٜٛح ١ٝيطٝازا
نٜٛٛنا بكٛنٗا ايفا٥كَ ٚ ١هاْٝانٗا املرًٖـ ١ايـ ؼفـص اؾُٗـٛز عًـ ٢ايػـساInstagram ،٤
ٜٚتطــُٔ فُٛعــ ١نــبريَٚ ٠تٓٛعــَ ١ــٔ ايصــٛز يًطــٝازا اؿدٜثــٚ ١ايفعايٝــا املتٓٛعــ،١
 ٖٞٚ Eventsاألحداث ٚايفعايٝا اي نػازى بٗا غسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن ٚأبسشٖا لـقٍ
فرت ٠ايدزاضَ ١عسض دبـ ٞايـدٚي ٞيًطـٝازا  Locations ،وتـ ٣ٛعًـَٛ ٢اقـع ايػـسن ١يف
كتًـف أمـا ٤اإلَـازا ٖٚ Community ،ـ ٛقطــِ كصـ" ملػـازنا ايعُـق ٤املدتًفـ١
ٚاملتٓٛع َٔ ١لقٍ زضاٍ صٛزَٚ ،كاطع فٝدَٚ ،ٜٛعًَٛا َتٓٛعـ ١عـٔ ايطـٝازا ٚ ،أضـ١ً٦
َٔ اؾُٗٛز ٚغريٖا َٔ املػازنا .
 -3نٓٛعت املطاَني املكدَ ١ع ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن يتػـٌُ
َا : ًٜٞ
 نكــدَ ِٜعًَٛــا عــٔ املٓتجــا ٚايعــسٚض اـاصــٚ ١املــٛدٜق اؿدٜثــَ ١ــٔ لــقٍ
نٓــا ٍٚمســا ٚلصــا "٥املــٛدٜق اؾدٜــدٚ ٠املتٓٛعــ ،١نُــا مت نكــدَ ِٜعًَٛــا يًجُٗــٛز
بػــهٌ ضــؤاٍ ٜطسحــ٘  Adminايصــفحٜٚ ١تفاعــٌ اؾُٗــٛز يف طــسح اإل ابــا ٚايــتدُني
باإل اب ١ايصحٝح ١فُٝا ٜتعًل بٓ ٛضٝازَٚ ،٠عٓ ٢اضِ َٛدٜـٌ ضـٝازَٛٚ ،٠دٜـٌ ضـٝاز ٠قـدِٜ
َٔ ضٝازا ننٜٛٛنان ٚغريٖا.
 نٗٓ٦ــ ١مجٗــٛز ايصــفح ١يف املٓاضــبا املدتًفــَ ١ثــٌٜ :ــ ّٛايػــٗٝدٚ ،ايٝــ ّٛايــٛطين
ٚاير ٟوظ ٞبةعًْ ٢طب ١عجـابَٚ ،ػـازنٚ ١نعًٝـل َـٔ بـني املٓاضـبا املدتًفـَ ١ـٔ قبـٌ
اؾُاٖري ،ضاف ١ىل غريٖا َٔ املٓاضبا .
 املعازض ٚاملؤلسا اي غازنت بٗا غسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا نٚ ،قد حظٝت ٖرٙ
املػازن ١يف َعسض دب ٞايدٚي ٞيًطٝازا اير ٟأق ِٝيف ْٛفُ  2017باٖتُاّ نبري أٜطا
َٔ قبٌ اؾُٗٛز َٔ ح ٝعدد َػاٖدا ايفٝـدٚ ٜٛاإلعجـابَ ،ـٔ لـقٍ ضـتعساض األدا٤
ايعًُ ٞيًعدٜد َٔ ايطٝازا ايسٜاضَ ١ٝتعدد ٠اصضتعُاص  ،فٗ ٛص ٤لـاص يًتجسبـ ١املـثري٠
.
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 املطــابكا ايفٓٝــَ: ١ــٔ لــقٍ طــسح َطــابك ١نٜٛٛنــا ايفٓٝــ ١يطــٝاز ٠األحــقّ ح ٝـ
نػــجع األطفــاٍ َــٔ مجٝــع ايــد ٍٚيتبــادٍ أفهــازِٖ اـٝايٝــ ١حــ ٍٛعــا أفطــٌ َٚطــتكبٌ
َػسمْٚ ،ػس أعُاٍ األطفاٍ َٚػازنانِٗ ع ايصفح.١
َ ػازنا فتُعٝـَ : ١ـٔ لـقٍ املػـازن ١يف اؿفـاظ عًـ ٢ايب٦ٝـ ١املطـتداَ ١يف
 ّٜٛنص يقْبعاثا ن يف ضبتُ .2017

 -4أدٚا عسض املطُ ٕٛعً ٢ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١نٜٛٛنا إلداز ٠عققانٗا َـع
اؾُٗٛز ا ٤نايتاي:ٞ
نٓٛعت أدٚا عسض املطُ ٕٛاملكدّ َٔ غسن ١نٜٛٛنا يعُقٗ٥ا ع صفحتٗا ايسمسٝـ١
عً ٢ايفٝظ بٛى َـا بـني ْصـٛص َصـاحب ١يصـٛزْٚ ،صـٛص َصـاحب ١يفٝـدٖٜٛا ٚ ،صـٛز
فكني ٚزٚابني ٚناْت نايتاي:ٞ
 ايٓ" املهتٛب املصاحب يصٛزٜٚ :تطُٔ ألبازا َتٓٛعَٚ ١صٛز ٠عٔ أحدث َٛدٜق
ضــٝازا  ،2018ح ٝـ حسصــت ايػــسن ١عًــ ٢بــساش قــٚ ٠ٛفداَــَٛ ١دٜقنٗــا املكدَــ١
يعُقٗ٥ا ،ضاف ١ىل ْصٛص لاص ١بايتٗاْٚ ٞاصحتفاص املتٓٛعـ ١يًػـسن ١يف طـاز
احتفاص ايدٚيَٚ ،١ػازنا يف فعايٝا .
 ايــٓ" املهتــٛب املصــاحب يفٝــدٖٜٛا ٚ :نطــُٔ ْصٛصــ ًا َهتٛبــ ١بػــهٌ َــ ٛص
ٜصاحبٗا فٝدٖٜٛا نتطُٔ َػاٖد ح ١ٝملٛدٜق ضٝازا  2018ايـ لـٓح اؾُٗـٛز
املتعٚ ١ايساح ١يف ايكٝاد.٠
 ايسٚابني :اٖتُت ايػسن ١بسابني أضاضٖٚ ،ٞـ ٛايسبـا اــاص بـاملٛقع اإليٝهرتْٚـٞ
يًُٓظُــ ١حتــ ٢وصـــٌ َٓــ٘ اؾُٗـــٛز عًــَ ٢عًَٛــا ضـــاف ،١ٝضــاف ١ىل اضـــتدداّ
اهلاغتا ٚ #قد نعدد ٚنٓ ٛاهلاغتا املطتددّ ،نُـا قاَـت ايػـسن ١بٛضـع ٖاغـتا
ٚزٚابني نٓكٌ اؾُٗٛز َباغس ٙيًصفح ١ايسٝ٥ط ١ٝيًحص ٍٛعًَ ٢عًَٛـا ضـاف ١ٝنـٛفس
ي٘ اإل ابا عٔ ناف ١األضٚ ١ً٦اصضتفطازا اي ٜتطًبٗا.

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

غهٌ زقِ ()3
أدٚا عسض املطُ ٕٛعً ٢ايصفح ١ايسمس ١ٝيػسن ١نٜٛٛنا
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 -5اصضرتانٝجٝا اصنصاي ١ٝاي نطتددَٗا غسن ١نٜٛٛنا إلداز ٠عققانٗا َع ايعُق ٤ع
حطابٗا ايسمس ٞعًَٛ ٢قع ايفٝظ بٛى نُا ٜتطح فُٝا :ًٜٞ
اإلعقْAdvertising Strategy :١ٝ

اصضرتانٝج١ٝ
 ٖٞٚاصضرتانٝج ١ٝاي نعتُد عً ٢عسض مسا ٚلصـا "٥املٓـتج بػـهٌ ـراب
َٚبتهس ؾرب أْظاز املػاٖدٚ ٜٔفل اصضـتُاص املٓطكٝـ،١إلظٗاز أ ٚبـساش َصاٜـا عاطفٝـ١
يد ٣اؾُٗٛز م ٛاملٓتج  ،يـرا نٓٛعـت األغـهاٍ اإلعقْٝـ ١ايـ قـدَت ملـٛدٜق ضـٝازا
 َٔ 2018لقٍ ايرتنٝص بػهٌ ًَحٛظ َٚتهسز عًَٛ ٢دٜق قـددٚ ٠أبسشٖـا ضـٝازا
صْد نسٚشز نطـرتٚ ،ِٜبـساد ٚصْـد نـسٚشز ،صضـُٝا ٚأْٗـا ضـٝازا نًكـ ٢قبـٛصً نـبرياً
ٚغغفا يد ٣عدد نبري َٔ اؾُاٖري يف دٚي ١اإلَازا ايعسب ١ٝاملتحد. ٠
اضرتانٝج ١ٝاإلعقّInformation Strategy :
نسنهص ٖر ٙاصضرتانٝج ١ٝعً ٞنكدَ ِٜعًَٛا يًجُٗٛز عٔ املٓظُ ١ملطاعدنِٗ يف
نه ٜٔٛايسأٚ ٟاؽاذ ايكسازا  ٖٞٚ ،اصضـرتانٝج ١ٝايـ اعتُـدنٗا غـسن ١نٜٛٛنـا بػـهٌ
نبري ػا ٙعُقٗ٥ا َـٔ لـقٍ نكـدَ ِٜعًَٛـ ١عـ َٓصـ ١ايفـٝظ بـٛى إللبـاز اؾُٗـٛز عـٔ
َٛدٜق ايطٝازا املطسٚح ١حدٜثاًَٛٚ ،اصفانٗا ،ضاف ١ىل نكدَ ِٜعًَٛا عٔ ايعـسٚض
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املتاحــ ١عًــَ ٢ــٛدٜق كتــازٚ ،٠اـــدَا املكدَــ ١يًعُــق ،٤ضــاف ١ىل ْصــا٥ح يًطــا٥كني
عً ٢ايطسقا َٓٚ ،اضبا ٚأحـداث لاصـ ١نػـازى فٗٝـا ايػسن ،١ضـاف ١ىل املػـازنا
اإتُع ١ٝيػسن ١نٜٛٛناٚ ،نرا ممٝصا ايطٝازا املطتعًُ.١
اضرتانٝج ١ٝاملػازن ١ايفعايActive Participating Strategies :١
نطعٖ ٞر ٙاصضرتانٝج ١ٝـًل ازنبا هاب ٞبني املٓظُـٚ ١اؾُـاٖري َـٔ لـقٍ نعصٜـص
ايتٛاصٌ ٚايتفاعٌ بني ايطسفنيٚ ،ذيو َٔ لقٍ أغهاٍ َتٓٛعـ ١نكـ ّٛبٗـا ايػـسنَٗٓ ١ـا:
طسح أض ١ً٦يًتعسف عً ٢نفاعٌ اؾُٗٛز َٔ لقٍ ايتعًٝكـا ٚ ،طـسح َطـابكا حـ ٍٛأمسـا٤
ٚأْــٛا َــٛدٜق َــٔ ايطــٝازا  ،ضــاف ١ىل ايتفاعــٌ ٚايتٛاصــٌ ب هابٝــَ ١ــع اؾُٗــٛز َــٔ
لقٍ ْ ١ٝايسد عً ٢نعًٝكا اؾٗٛز ٚاضتفطازانِٗٚ ،نٛفري املعًَٛا اي ٜطع ٕٛيًحصـٍٛ
عًٗٝا  ،أ ٚايسد عً َٔ ِٗٝلقٍ نصٜٚدِٖ بسابني ٜٛفس هلِ اإل اب ١اي ٜطًبْٗٛـاٜٚ ،طـتددّ
ايكا ُٕٛ٥باصنصاٍ يف املٓظُا ٖر ٙاصضرتانٝج ١ٝيًتةنٝد عً ٚ ٞـٛد نفاعـٌ ٚنٛاصـٌ بـني
املٓظُٚ ١مجٗٛزٖاٚ،ضعٝاً َـٔ املٓظُـ ١يـدعِ عققتٗـا دَٚـاًٚ ،صغـو إٔ ٖـر ٙاصضـرتانٝج١ٝ
ػعٌ اؾُٗٛز ٜٓظس يًُٓظُٚ ١ضًٛنٝانٗا بطسٜك ١هاب.١ٝ
اضرتانٝج ١ٝايتٗٓ:١٦
ٖــ ٞاصضــرتانٝج ١ٝاي ـ نتبعٗــا املٓظُــ ١يــدعِ أٚاصــس عققتٗــا َــع اؾُٗــٛز َــٔ لــقٍ
ايتٗٓ ١٦باملٓاضبا ايٛطٓٚ ،١ٝاألعٝاد ٚاملٓاضبا املدتًفٚ ١يف حاٍ ايفٛش يف املطابكا .
اضرتانٝج ١ٝاملهاْPositioning Strategy :١
ٖ ٞاصضرتانٝج ١ٝاي ضعت غسن ١نٜٛٛنا يتٛظٝفٗا يدعِ ٚنعصٜص َهاْ ١ايػسن ١يف
طـاز دعـِ مسعتٗـا ايطًٜٛـٚ ١ايتةنٝـد عًــ ٢عساقـ ١ايػـسنٚ ١ايثكـ ١يف َٓتجانٗـا َـٔ لــقٍ
ايتةنٝد يف َٓػٛزانٗا ع َٓصـ ١ايفـٝظ بـٛى عًـ ٢إٔ ايػـسن ١عُسٖـا َـا ٜسْـ ٛعًـ60 ٢
عاَاً يف األضٛام َٔ لقٍ ايتةنٝد عً ٞايطُا املسغٛب ١يد ٟاملطـتًٗهنيٚ ،نٗـدف ٖـرٙ
اصضرتانٝج ١ٝيًتةنٝد عً ٞغدص ١ٝاملٓظُ َٔ ١لقٍ زؤٜتٗا َُٗٚتٗا ٖٚـ ٞنكـد ِٜاألفطـٌ
دَٚاً يًجُٗٛز َٔ ح ٝاؾٛدٚ ٠اـدَ ١املُٝص ٖٞٚ ٠بريو نطع ٢ـًـل َهاْـ٘ ممٝـص ٠عـٔ
غريٖا.
اضرتانٝج ١ٝاملطؤٚي ١ٝاص تُاعCorporate Social Responsibility Strategy ١ٝ
َٔ لقٍ اضرتانٝج ١ٝاملطؤٚي ١ٝاص تُاع ١ٝيًػسنا نعٌُ غسن ١نٜٛٛنـا عًـ ٢نعصٜـص
دٚزٖا اص تُاع َٔ ٞلقٍ بساش َػازنانٗا اإتُع ١ٝاي َٔ غـةْٗا دعـِ صـٛزٚ ٠مسعـ١
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املٓظُـــٖٚ ١ـــَ ٛـــا ٜـــٓعهظ عًـــ ٢غـــسع ١ٝضـــًٛى املٓظُـــ ١يف قاٚيـــ ١يتعصٜـــص داز ٠عققـــ١
ايػسن ١ظُٗٛزٖا َٔ لقٍ بساش دٚزٖا اإتُع ٞعـ اؿـٛاز ٚاملصـداقٚ ١ٝايػـفافَ ١ٝـع
اؾُاٖريٚ ،لثٌ ذيـو َـٔ لـقٍ األلبـاز ايـ قـدَتٗا ايػـسن ١عًـ ٢صـفح ١ايفـٝظ بـٛى
َٗٓٚـا ناملػــازن ١يف فعايٝــا ايب٦ٝــ ١املطــتداََ ١ـٔ لــقٍ املػــازن ١يف ٜــ ّٛنص يقْبعــاثن،
 َٔٚلقٍ طسح َطابك ١فٓ ١ٝندع َٔ ٛلقهلا األطفاٍ يتبادٍ األفهاز اـٝايٝـ ١حـ ٍٛعـا
أفطٌ َٚطتكبٌ َػسمَٚ ،ػازنتٗا يف َؤلس َطتكبٌ ايٓكٌ اآلَٔ .
اضرتانٝج ١ٝايٓصح ٚايتٛع ٖٞٚ :١ٝاصضرتانٝج ١ٝاي نٗدف يتٛع ١ٝاؾُٗٛز  ٚزغادِٖ
حسصاً عً ٢أَِٓٗ ٚضقَتِٗ.
ٜٛٚضــح ايػــهٌ ايتــاي ٞزصــد ًا نُ ٝـاً يٓطــب اضــتدداّ اصضــرتانٝجٝا اصنصــاي١ٝ
املتٓٛع ١اي نطتددَٗا غسن ١نٜٛٛنا يف داز ٠عققانٗا َع اؾُٗٛز
غهٌ زقِ ()4

 -6طبٝعَ ١ػازن ١اؾُٗٛز عً ٢ايصفح ١ايسمسٝـ ١يػـسن ١نٜٛٛنـا عًـَٛ ٢قـع ايفـٝظ
بٛى أظٗس ايٓتا٥ج َا :ًٜٞ
نعدد ٚنٓٛعت أضايٝب نفاعٌ اؾُٗـٛز َـع صـفح ١غـسن ١نٜٛٛنـا عًـ ٢ايفـٝظ بـٛى ٚذيـو
َٔ لقٍ أضايٝب ٚٚضاَ ٌ٥تٓٛعَٗٓ ١ا:
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 -1اإلغاز ٠باإلعجاب باحملت ٣ٛاملكدّ عً ٢صفح ١ايفٝظ بٛى.
 -2ايتعًٝل عً ٢املكدّ عً ٢صفح ١ايفٝظ بٛى.
َ -3ػازن ١احملت ٣ٛاملكدّ عً ٢صفح ١ايفٝظ بٛى.
َ -4ػاٖد ٠فٝد ٜٛعٔ ايػسنَٓٚ ١تجانٗا عً ٢صفح ١ايفٝظ بٛى.
َــٔ لــقٍ نعــدد أضــايٝب نفاعــٌ اؾُٗــٛز َــع املٓظُــٚ ١نُــا ٜٛضــح ايػــهٌ ايتــايٞ
ميهٔ اضتدقص َا :ًٜٞ
 نفاٚنــت ْطــب ١اإلغــاز ٠باإلعجــاب يًُحتــ ٣ٛاملكــدّ عًــ ٢صــفح ١غــسن ١ننٜٛٛنــااإلَازا ن لقٍ غٗٛز ايدزاضٚ ،١حككت أعًْ ٢طب عجـاب بـاحملت ٣ٛاملكـدّ لـقٍ غـٗسٟ
ْــٛفُ ٚأنتــٛبس باعتبازُٖــا ايػــٗسإ ايًــرإ ٜــتِ فٗٝــا طــسح املــٛدٜق اؾدٜــدٜٚ ٠ــصداد
اإلقبـاٍ فُٗٝـا عًـ ٢ايػـسا ،٤ضـاف ١ىل املػـازن ١ايبـازش ٠يػـسن ١نٜٛٛنـا يف َعـسض دبـٞ
ايدٚي ٞيًطٝازا يف ْٛفُ .2017
 نفاٚنت أٜطا ْطب َػازن ١احملتـ ٣ٛاملكـدّ ٚناْـت ايٓطـب ١األعًـ ٢لـقٍ غـٗسدٜطُ حٝـ حظٝـت نٗٓ٦ـ ١ايػـسن ١بـاي ّٛٝايـٛطين بٓطـبَ ١ػـازنا َسنفعـ ٚ ،١ـا ٤يف
َسنب ١نايَ ١ٝػـازن ١احملتـ ٣ٛاملكـدّ لـقٍ غـٗس ٟأنتـٛبس ْٚـٛفُ  ،حٝـ ناْـت أعًـ٢
ْطبَ ١ػازنا يًفٝدٖٜٛا اـاص ١بطٝازا ايدفع ايسبـاع ٞايـ ؼظـ ٢ب قبـاٍ غـساٞ٥
ٚاضع َٔ قبٌ اؾُاٖري ٚذيو بةْٛاعٗا املدتًف.١
 أَا ايتعًٝل عً ٢احملت ٣ٛفهإ ٖـ ٛاألعًـ ٢لـقٍ غـٗس ٟأنتـٛبس ْٚـٛفُ حٝـنٓٛعــت ايتعًٝكــا حــ ٍٛأضــعاز ايطــٝازا اؾدٜــد ،٠ضــاف ١ىل اضتفطــازا اؾُٗــٛز عــٔ
املٛدٜق ٚاملُٝصا ٚ ،أٜطاً اصضتفطاز عٔ َػازن ١غـسن ١ننٜٛٛنـا اإلَـازا نيف َعـسض
دب ٞايدٚي ٞيًطٝازا بـايٛان ٞدٚنـ ٛحٝـ املتعـٚ ١اإلثـاز ،٠نُـا ٕ ٖـر ٙايفـرت ٠غـٗد
اشدٖازا يف املطابكا اي طسحتٗـا ايػـسن ١عـ صـفحتٗا يتفعٝـٌ ايتٛاصـٌ َـع اؾُـاٖري
عً ٢ايصفحٚ ١حثِٗ عً ٢ايتفاعٌ بػهٌ أن .
 ٚفُٝا ٜتعًل مبػاٖدا ايفٝد ٜٛناْت ٖ ٞأعًَ ٢طـتٜٛا ايتفاعـٌ يًجُٗـٛز عـايصــفحٚ ١لاصــ ١ايفٝـــدٖٜٛا اـاصــ ١بطــٝازا ايـــدفع ايسبــاعLand ،XTREAME ٞ
Cruiser
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غهٌ زقِ ()5
أضايٝب نفاعٌ اؾُٗٛز عً ٢صفح ١ايفٝظ بٛى يػسن ١نٜٛٛنا اإلَازا

غهٌ زقِ ( )6
عدد َػاٖدا ايفٝدٖٜٛا عً ٢صفح ١ايفٝطبٛى

45

46

 -7اعتُد غسن ١نٜٛٛنا عً ٢صفح ١ايفٝظ بـٛى يف داز ٠عققانٗـا بعُقٗ٥ـا بػـهٌ
ٜفــٛم ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ األلــسَ ،٣ــٔ لــقٍ نكــد ِٜنــِ نــبري َــٔ ايصــٛز ٚايفٝــدٖٜٛا

ٚاملٓػٛزا اي َٔ لقهلا ٜتِ ايتفاعٌ َع اؾُاٖري ٚؼفٝصِٖ عًـ ٢املػـازنٚ ١فـتح بـاب
اؿـــٛاز املفتـــٛح بٗٓٝـــا ٚبـــني اؾُٗـــٛز َـــٔ لـــقٍ طـــسح األضـــٚ ١ً٦املطـــابكا  ٚدَـــا ِٗ يف
املػــازن ١ايفاعًــ ١يف ٚضــع أفهــاز يطــٝازا املطــتكبٌ بػــهٌ َــٔ َٚــٔ لــقٍ ايتفاعــٌ
اآلْــَ ٞــع نافــ ١أضــ ١ً٦اؾُــاٖري ٚ ،اضــتطاعت إٔ نٛظــف أٜطــاً اإلَهاْــا ايتفاعًٝــ١
املٛ ٛد ٠يف ايصفحا األلس ،٣ح ٝضُت ايصفح ١صٛزًا نُا يف اإلْطتغساَّٚ ،كـاطع
فٝد ٜٛنُا ٖ ٛاؿاٍ عً ٢صفح ١ايػسن ١عً ٢ايٛٝنٛٝبٚ ،نـريو نعًٝكـا َتٓٛعـَ ١ـٔ
اؾُٗٛز نُا ٖ ٛاؿاٍ يف نغسٜدا اؾُٗٛز عً ٢نـٜٛرت ،نُـا يـٛح إٔ صـفح ١ايفـٝظ
بٛى اـاصـ ١بػـسن ١نٜٛٛنـا ٖـ ٞاألعًـ ٢يف عـدد املعجـبني بٗـا ٚعـدد املتـابعني هلـا َكازْـ١
بايصفحا األلس.٣
مناقشة النتائج:
نتُتــع ايػــسنا ايهـ  ٣بفــسص ٖاً٥ــ ١يقضــتفاد ٠بػــهٌ َتعــاظِ َــٔ َهاْــا ايــ
 Web 2يًتفاعٌ َـع مجٗٛزٖـا بػـهٌ ٜفـٛم ايػـسنا ايصـغريٚ ٠املتٛضـط ١ايـ ص لًـو
اإلَهاْـا اصنصـاي ١ٝايـ نؤًٖــٗا يـريوَٚ ،ـٔ ٖـرا املٓطًــل نـإ نسنٝـص ايدزاضـ ١عًــ٢
ؼًٚ ٌٝاحدَ ٠ـٔ نـ  ٣غـسنا صـٓاع ١ايطـٝازا ٖٚـ ٞغـسن ١ننٜٛٛنـا اإلَـازا ن ايـ
أظٗس ايٓتا٥ج اٖتُاَٗا املتعاظِ ب داز ٠عققانٗا َع عُقٗ٥ا بهفا ٠٤عـ ٚضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ
اص تُــاعَ ٞــٔ لــقٍ ض ـ بٌ عــد ٠ضــعً ٝا َٓٗــا يتحكٝــل أنثــس َــٔ َٝــص ٠نٓافطــٚ ١ٝأبسشٖــا
اصحتفاظ بايعُقٚ ٤نٛطٝد عققا َطتُسٚ ٠ط ١ًٜٛاأل ـٌ بٗـِ ٚ ،اؿـسص عًـ ٢اضـتكطاب
عُـق ٤ـدد َـٔ لـقٍ نـةثري ايهًُـ ١املٓطٛقـ word of mouth ١فُٝـا ٜتعًـل بـاؿسص عًـ٢
قاَ ١عققا ممٝصَ ٠ع ايعُقٚ ،٤نتفـل ٖـر ٙايٓتٝجـَ ١ـع دزاضـKormin and Baharun, ١
) )2016حــ ٍٛفاعًٝــٚ ١ضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ نكٓــٛا انصــاي ١ٝنطــٜٛكَ ١ٝــع ايعُــقٚ ،٤أغــاز
ايدزاضـــ ١ىل حـــسص غـــسنا ايطـــٝازا ايهـ ـ  ٣عًـــ ٢نٛظٝـــف َهاْٝـــا ايتٛاصـــٌ
ايتهٓٛيٝ ٛــ ١املتاحــ ١إلداز ٠ايعققــا َــع اؾُــاٖري بهفــاٚ ٠٤ؼدٜــداً ع ـ نفــٝظ بــٛىن،
نُا نػـفت ايدزاضـ ١عـٔ ايتٜٓٛـع يف احملتـ ٣ٛاملكـدّ عـ ايصـفح ١مبـا ًٜـيب اإلحتٝا ـا
املتٓٛع ١يًجُاٖري)ٚ.(44نريو دزاض (C and Hons,2016) ١اي ٖـدفت يتكٝـ ِٝنـةثري َـد٣
نطبٝـل فًطـف ١داز ٠عققــا ايعُـق ٤عًـٚ ٢ص ٤املطــتًٗهني ٚاملٓظُـ ، ١اغـاز ايٓتــا٥ج ىل
-
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حــسص ايػــسنا ايه ـ  ٣عًــ ٢انبــا نًــو ايفًطــف ١ضــعٝاً يهطــب َصٜــد َــٔ اصٖتُــاّ
اؾُاٖريٚ ٟغاص ١يف ظٌ ايتٓافظ ايهبري بني ايعدٜد َٔ غـسنا ايطـٝازا ٖٚ ،ـَ ٛـا
ن).(45
نطع ٢غسنا ايطٝازا يتدع َٔ ُ٘ٝلقٍ ايعققا ع صفحانٗا عً ٢نفٝظ بٛى
اضـــتطاعت غـــسن ١ننٜٛٛنـــا اإلَـــازا ن إٔ نٛظـــف صـــفحانٗا عـــ ٚضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ
اص تُــاع ٞإلداز ٠عققانٗــا َــع اؾُٗــٛز بػـــهٌ فاعــٌ ٚغاصــ ١صــفح ١نايفــٝظ بـــٛىن
باعتبازٖـــا األعًـــ ٢بـــني ايصـــفحا األلـــس ٣يٛضـــا ٌ٥ايتٛاصـــٌ عجابـ ـاً َٚتابعـــَ ١ـــٔ قبـــٌ
اؾُاٖريَ ٖٛٚ ،ا ٜػهٌ ص٤ا أضاضٝا َٔ اضرتانٝج ١ٝايػسن ١يف عققتٗا َـع ايعُـق،٤
ٖٚـَ ٛـا ٜتفـل َـع دزاضـ (Charoensukmongkol and Sasatanun,2017) ١حٝـ أنـد
عً :٢اصضتدداّ املتٓ ٛيتًو ايٛضا ٌ٥اي نعٌُ عً ٢نعصٜص داز ٠عققا ايعُقٚ ٤بايتـايٞ
)(46
ٜـٓعهظ عًـ ٢زضـا ايعُـقٚٚ ٤صٗ٥ـِ ٚ ،نـريو دزاضـ(Manett and Marco, 2011( ١
ايــ أنـــد عًـــ ٕ :٢نٓـــ ٛاملٓظُـــا يف اضـــتدداّ ايٛضـــا٥ني اإليٝهرتْٝٚـــَ ١ثـــٌ املٛقـــع
اإليٝهرتْٚــٚ ٞضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اص تُــاعَ ٞــٔ غــةْ٘ داز ٠عققــا ايعُــق ٤بػــهٌ فاعــٌ
َٚــؤثسٚ ،غاصــ ١إٔ ٖــر ٙايٛضــا ٌ٥نطــتٗدف اؾُــاٖري عًــ ٢نٓٛعٗــا ٚالــتقف نفطــٝقنِٗ
))47
يًٛضـاٖٚ ٌ٥ـَ ٛـا طبكتـ٘ غـسن ١نٜٛٛنـا ٖٚ ،ـَ ٛـا ٜتفـل أٜطـاً َـع دزاضـ(Kormin and ١
) Baharun,2016اي ـ نٛصــًت ىل ضــسٚز ٠ايتٓــ ٛيف ايٛضــا ٌ٥املطــتددَ ١يًتٛاصــٌ َــع
اؾُــاٖري املتٓٛعــٚ ،١نػــفت ايدزاضــ ١عــٔ غــسنا ايطــٝازا املايٝصٜــ ١اي ـ نطــتددّ
ايعدٜــد َــٔ ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ اإل تُــاع ٞيف طــاز دازنٗــا يعققانٗــا َــع ايعُــقٚ ،٤نصــدز
صــفح ١ايفــٝظ بــٛى باعتبازٖــا املٓصــ ١املفطــً ١بٓطــب %100 ١يًعقَــا ايتجازٜــ ١ايه ـ ٣
يًطــٝازا يف ايعــا ْٚ ،ظــسا يػــعب ١ٝايفــٝظ بــٛى بــني املطــتددَني مت التٝــاز ٖــر ٙاملٓصــ١
)(48
يقنصاٍ َع ايعُق ٤اؿايٝني ٚاملسنكبني .
ٚظّفــت غــسن ١ننٜٛٛنــا اإلَــازا ن صــفح ١ايفــٝظ بــٛى يف ْػــس َطــاَني َتٓٛعــَٗٓ ١ــا
املعًَٛــا ٚاأللبــاز ٚايفعايٝــا ايــ نٓظُٗــا ٚنػــازى بٗــا مجٗٛزٖــا ،ضــاف ١ىل أْـــٛا
ايطٝازا اؾدٜدٚ ،٠أمساٗ٥اٚ ،مسانٗا ٚممٝصانٗا َٔ لقٍ اصضرتانٝج ١ٝاإلعقَ ،١ٝايـ
حككت أعًْ ٢طب ١بني اصضرتانٝجٝا اضتدداَاًَ ٖٛٚ ،ـا ٜتفـل َـع دزاضـ ,2012)١زضـٛإ)
اي ـ نٛصــًت ىل ايعدٜــد َــٔ املٓظُــا نطــتددّ صــفحا ايتٛاصــٌ اص تُــاع ٞيف طــاز
ضــعٗٝا إلداز ٠عققانٗــا َــع ايعُــق ٤بػــهٌ فاعــٌ َٚــؤثس  ،يتكــدَ ِٜعًَٛــا عــٔ املٓظُــ١
َثٌ :ألباز عٔ األعُاٍ ٚاألْػطٚ ١ايفعايٝا اي نك ّٛبٗا ٚنػازى فٗٝـا ،باصعتُـاد عًـ٢
-

-
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األدٚا املدتًفــَ ١ثــٌ :احملتــ ٣ٛاملصــٛز ٚاملس٥ــ ،ٞعٝـ ٜطــتفٝد اؾُٗــٛز َــٔ اـصــا"٥
اي ـ ٜتٝحٗــا املٛقــع يًُػــازنني فٝــ٘ ٚملطــتددَ ،٘ٝنُــا ٕ ٖــر ٙاملٓظُــا نــتُهٔ َــٔ
لقٍ نفاعـٌ اؾُٗـٛز املطـتددّ َـٔ ايتعـسف عًـ ٢نعًٝكانـ٘ ٚاْطباعانـ٘ ٚزدٚد أفعايـ٘ حـٍٛ
ضٝاضانٗا ٚقسازانٗا ٚأعُاهلا(.)49
 صحظــت ايباحثــ ١إٔ غــسن ١نٜٛٛنــا ٚظفــت عــددًا َــٔ اصضــرتانٝجٝا بػــهٌ ٚاضــحٚأضاضــَٚ ٞتٛاصــٌ يف داز ٠عققانٗــا َــع اؾُٗــٛز يف نــٌ أْــٛا احملتــ ٣ٛاملكــدّ ع ـ
ايصــفح ١ضــٛا ٤بػــهٌ َباغــس أ ٚغــري َباغــس ،لــقٍ فــرت ٠ايدزاضــَ ١ثــٌ :اضــرتانٝج١ٝ
ايعقَــ ١ايتجازٜــ ١اي ـ نطــع ٢يتــدع ِٝايعقَــ ١ايتجازٜــ ١يف نافــ ١ايصــٛز ٚايفٝــدٖٜٛا
ٚايٓصــٛص املكدَــ ١عًــ ٢نٓــٚ ٛالــتقف املطــاَنيٖٚ ،ــْ ٞتٝجــَٓ ١طكٝــ ;١ألٕ ايػــسن١
عٓــدَا نعُــٌ عًــ ٢داز ٠عققانٗــا بــاؾُٗٛز ،فٗــ ٞيف ايٛقــت ذانــ٘ نعُــٌ عًــ ٢نــدعِٝ
عقَتٗـــا ايتجازٜـــٚ ١غسضـــٗا يف ايعكـــٖٚ ،ٍٛـــَ ٛـــا ٜتفـــل َـــع دزاضـــ(Kormin and ١
) Baharun, 2016فــ ٕ ايعقَــا ايتجازٜــ ١ايهــ  ٣نــدٜس عقَانٗــا َــٔ لــقٍ داز٠
(.)50
عققانٗا بايعُق ٤مبعدٍ ٝد باضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاعٞ
 ٜتطــح َــٔ ْتــا٥ج ايدزاضــ ١ب ـةٕ غــسن ١ننٜٛٛنــا اإلَــازا ن اضــتفاد قــدز اإلَهــإ َــٔناضــرتانٝج ١ٝايتهاَــٌ ن ،integrated Strategyح ٝـ نطــعٖ ٢ــر ٙاصضــرتانٝج ١ٝىل
نهاَــٌ املطــُٚ ٕٛاألدٚا اصنصــاي ١ٝيصــفح ١ايػ ـسن ١عًــ ٢ايفــٝظ بــٛى َــع األدٚا
اصنصاي ١ٝاأللس ،٣إلداز ٠عققانٗا َع اؾُٗٛز بػهٌ فاعٌ َٚهثف َٔ ،لقٍ زبـني
ايصفح ١باملٛقع اإليٝهرت ْٞٚايسمس ٞيًػسنٛ ٚ ،١د زٚابني كتًفَٚ ١تٓٛعـ ،١ملكـاطع
فٝد ٜٛعً ٢ايٛٝنٛٝب ملػازنا ٚفعايٝـا أ ٚعقْـا عـٔ ضـٝازا نٜٛٛنـاٚ Twitter ،ايــ
ٖٚ Instagramـَ ٛـا ٜتفـل َـع دزاضـ (Kormin and Baharun, 2016) ١حٝـ أنـد
عً ٢ضسٚز ٠ايتهاٌَ يف اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُاع ٞايعدٜد ٠اي نطتددَٗا
)(51
ايػسنا يف طاز فاعً ١ٝدازنٗا يعققانٗا َع ايعُق. ٤
 لحــت غــسن ١ننٜٛٛنــا اإلَــازا ن يف اضــتدداّ اصضــرتانٝج ١ٝاإلعقْٝــ ١بهفــا ٠٤عايٝــ١َٚتٓٛع ١األضايٝب يعسض َٓتجانٗا َٔ َـٛدٜق كتًفـَٚ ١تبآٜـ ١يًجُٗـٛز عـ أضـايٝب
اإلثـــازٚ ٠ايتػـــٜٛل نـــازٚ ،٠األضـــًٛب املباغـــس نـــاز ٠ألـــسٚ ،٣اشداد اضـــتدداّ ايػـــسن١
يقضــرتانٝج ١ٝاإلعقْٝــ ١بػــهٌ نــبري لــقٍ غــٗس أنتــٛبس نصآَـاً َــع طــسح املــٛدٜق
اؾدٜد ٠يطٝازا نٜٛٛنا ٚ، 2018ضعٝاً يًتةثري يف اؾُٗٛز صؽـاذ قـساز ايػـسا ،٤ضـاف١

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

-

-

-

ىل ايٓػس بػهٌ  َٜٞٛمما ٜٛطد عققانٗا بايعُقٚ ٤زغبتٗا يف ٚضـع َٓػـٛزا لاصـ١
ألن ـ عــدد ممهــٔ َــٔ َٛدٜقنٗــاٖٚ ،ــَ ٛــا ٜػــهٌ ْتٝجــَٓ ١طكٝــ ١يًغاٜــ ١ضــعٝاً َــٔ
ايػسن ١إلبساش َٓتجانٗا يًعُقَ ٖٛٚ ،٤ا ٜتٓاق َع دزاض (Kulumbeg , 2016) ١عـٔ
صــعٛب ١ايــسبني بــني نــةثري ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ عًــَ ٢بٝعــا ايطــٝازا  ،حتــٚ ٢يــَ ٛــٔ لــقٍ
اإلعـــقٕ ٚغاصـــ ١بايٓطـــب ١يًطـــٝازا ; ذيـــو ألٕ ايطـــٝازا ؼتـــا ىل دز ـــ ١اْغُـــاع
َسنفعـــ٘ ،نُـــا ٕ ايتـــةثري فٗٝـــا عًـــ ٢املطـــتًٗهني عا ـــ ١ىل اضـــرتانٝجٝا قٓاعٝـــ١
عدٜد ،٠ألٕ قساز ايػسا ٤فٗٝا ٖ ٛقساز َعكد بايٓطب ١يًجُٗٛز (.) 52
يٛح بةٕ غسن ١ننٜٛٛنا اإلَازا ن نطـتددّ أنثـس َـٔ اضـرتانٝج ١ٝيف ٕ ٚاحـد ٚيف
احملت ٣ٛايٛاحد ،فعٓد نكد ِٜقتَ ٣ٛـا ،ضـٛا ٤أنـإ ْصـا ٚصـٛز ٠أٚفٝـد ٜٛعـٔ َٛدٜـٌ
ضٝاز ٠دٜـد ،فٗـ ٞبـريو نطـتددّ اصضـرتانٝج ١ٝاإلعقَٝـٚ ،١اصضـرتانٝج ١ٝاإلعقْٝـ،١
ٚاضرتانٝج ١ٝاملهاْٚ ،١اضرتانٝج ١ٝايعقَ ١ايتجاز. ١ٜ
نػفت ايدزاض - ١لـقٍ فـرت ٠ايتحًٝـٌ – عـٔ ضـعف اضـتدداّ اضـرتانٝج ١ٝاملطـؤٚي١ٝ
اص تُاع ،١ٝفًِ نكدّ ايػسن ١عًَ ٢ـداز أزبعـ ١أغـٗس ضـ ٣ٛقتـٚ ٣ٛاحـد فكـني ٜـدعِ
َطـــؤٚيٝتٗا اص تُاعٝـــٖٚ ١ـــَ :ٛػـــازنتٗا يف ٜـــ ّٛنص يقْبعاثـــا نٚ ،زغـــِ أُٖٝـــٖ ١ـــرٙ
اصضرتانٝج ١ٝيف دعِ صٛز ٠املٓظُٚ ١يف داز ٠عققانٗا ظُٗٛزٖا ،نس ٣ايباحث ١بةٕ ٖـرا
اؾاْــب ميثــٌ قصــٛزا َــٔ ايػــسنٚ ،١غاصــ ١إٔ دٚيــ ١اإلَــازا ايعسبٝــ ١نــدعِ ايتُٓٝــ١
املطــتداَ ٖٛٚ،١اؾاْــب ايــر ٟافتكدنــ٘ ايػــسن ١يف ايتعــبري عٓــ٘ لــقٍ فــرت ٠ايتحًٝــٌ
ناًَ.١
نٓٛعت أدٚا عـسض املطـاَني عًـ ٢صـفح ١ايفـٝظ بـٛى يػـسن ١نٜٛٛنـا اإلَـازا َـٔ
لـــقٍ ايصـــٛز املصـــاحب ١يًٓصـــٛصٚ ،ايفٝـــدٖٜٛا املصـــاحب ١يًٓصـــٛصٚ ،ايـــسٚابني،
ٚايصـٛز ٚغريٖـاٖٚ ،ــَ ٛـا ٜتفـل َــع دزاضـ ١نـٌ َــٔ ( (Letki,2016حٝـ نػـفت عــٔ:
غــسنَ ١سضــٝدع بٓــص ؼــسص عًــ ٢ايتفاعــٌ َــع مجٗٛزٖــا َــٔ لــقٍ ايصــٛز َٚكــاطع
ايفٝد ٜٛعٔ ضٝازانِٗ ،مما ٜعـ عـٔ اضـرتانٝج ١ٝايػـسن ١ايـ ؼـسص عًـ ٢عُقٗ٥ـا
بػهٌ نبري ،نُا ؼسص غسنَ ١سضٝدع عًـٚ ٢ضـع  2ىل َ 3ػـازنا َٜٝٛـاً،
نػٌُ ايصٛز َٚكاطع ايفٝد ،ٜٛمبا يف ذيـو َكـاطع ايفٝـد ٜٛاؿٝـ ،١ممـا هعـٌ ايصـفح١
رابَٚ ١تُٝص ،٠ضاف ١ىل ألباز ذا صً ١بطبام ايطـٝازا  ،صـٛز عايٝـ ١اؾـٛد ٠لٝـص
ضٝازانِٗ يف ايعٌُ(.)53
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حسصــت ايػــسن ١عًــٚ ٢ضــع زابــني أضاضــ ٞيف َعظــِ احملتــ ٣ٛاملكــدّ ٖٚــ ٛزابــني ٜٓكــٌ
اؾُٗٛز َباغس ٠ىل املٛقع اإليٝهرت ْٞٚاـاص بايػـسنٖٚ ،١ـ ٛزابـني ٚطـابع عقَـٞ
ٜكدّ َعًَٛا َتٓٛعٚ ١غاًَ ١عـٔ َٓتجـا ايػـسن ،١حٝـ ميهـٔ يًجُٗـٛز إٔ ٜـس٣
صٛزا بةحجـاّ نـبريٚ ٠ثقثٝـ ١األبعـاد ضـاف ١ىل َعًَٛـا عـٔ التٝـاز ايطـٝاز ٠األْطـب
ٚاألَثــٌ ضــاف ١ىل ايطــٝازا املطــتعًُٚ ١ايعــسٚض اـاصــٚ ١ايعُــقٚ ٤حًــ ٍٛاألعُــاٍ
ٚاملٛاقــع ٚغريٖــا َــٔ املعًَٛــا ايــ نًـــيب احتٝا ــا اؾُٗــٛز بػــهٌ أنثــس عُكــاً
ٚنفصٝقً ضاف ١ىل َهاْ ١ٝحجص َٛعد يتجسب ١ضٝازٚ ٠غريٖا ايهثري.
لحـــت غـــسن ١نٜٛٛنـــا اإلَـــازا يف نعصٜـــص عققانٗـــا َـــع ايعُـــقَ ٤ـــٔ لـــقٍ دعـــِ
َػــازنانِٗ َٚطــاُٖانِٗ بايصــٛز أ ٚايتعًٝكــا نُــا حــسص ADMINايصــفح ١عًــ٢
ايتفاعٌ بػهٌ ضسٜع َ ْٞ ٚع اؾُٗٛز َٔ لقٍ ايتفاعٌ َعِٗ بايسدٚد أ ٚغهس ٙعًـ٢
َػازنانِٗ بايصـٛز أَ ٚكـاطع ايفٝـدٖٚ ،ٜٛـَ ٛـا ٜتفـل َـع دزاضـ (Letki, 2016( ١حٝـ
أظٗــس ْتــا٥ج ايدزاضــ ١حــسص ايػــسن ١عًــ ٢نعصٜــص املػــازنا َــع اؾُٗــٛز بػــهٌ
نبري َٔ لقٍ صٛز عاي ١ٝاؾٛد ٠ن ش منـني اؿٝـاَ ٠ـٔ لـقٍ قصـ" ايعُـق ٤أْفطـِٗ
نٛضـ  ١ًٝيتعصٜـص ايعقَـ ١ايتجازٜــَٚ ١طـاعد ٠ايعُـق ٤اآللــس ٜٔيف ايتعـسف عًـَٓ ٢تجــا
ايػسنٚ ١ل ا اؾُٗٛز اير ٟضـبل ٚاضـتددّ ايطـٝاز ،٠ضـاف ١ىل ايفٝـدٖٜٛا ايـ
نصٌ ملقٜني املػاٖدٚ ،ٜٔاير ٟوظ ٢ب عجاب ٚ likeنعًٝكا  Commentsاي ميهـٔ
إٔ نه ٕٛص٤ا أصًٝا يدعِ ايسضا ٌ٥اصنصاي.)54( ١ٝ
اضتطاعت ايصفح ١بػـهٌ نـبري إٔ ؼكـل ايـدٚز األضاضـ ٞهلـا َـٔ لـقٍ ايتفاعـٌ َـع
مجٗٛزٖا ع اضرتانٝج ١ٝاملػازنٚ ١دفِٗ يف اؿٛاز ٚايٓكا" املفتٛح يف اػـاٖني َـٔ
لـقٍ املطـابكا ٚاإل ابـ ١عـٔ أضـً٦تِٖٗٚ ،ـَ ٛـا ٜتفـل َـع دزاضـ(Kulumbeg , 2016) ١
اي ـ أنــد ْتــا٥ج دزاضــت٘ ب ـةٕ ايفــٝظ بــٛى ٖــ ٛلٝــاز ٝــد َٚتُٝــص يقنصــاٍ ع ـ َــع
اؾُٗـــٛز يف ضـــًٛفانٝا ٚذيـ ـو َـــٔ لـــقٍ اصضـــتجاب ١يًحُـــق ايـ ـ مت ْػـــسٖا عًـــ٢
ايصفحٚ ١املػازنا (ٚ ،)55دزاض (Letki, 2016) ١اي نػفت عٔ :غسنَ ١سضٝدع
بٓص لحت بػـهٌ نـبري يف داز ٠عققانٗـا َـع عُقٗ٥ـا َـٔ لـقٍ َػـازن ١عُقٗ٥ـا
ايصٛز َٚكاطع ايفٝد ٜٛعٔ ضـٝازانِٗ ،ممـا ٜعهـظ ؽطٝطـ ًا ٝـدا َـٔ قبـٌ ايػـسن١
اي ؼسص عً ٢عُقٗ٥ا بػهٌ نبري ،نُا أْٗا حسصت عًَ ٢عسفَ ١ـا نوبـ٘ن َٚـا
نٜهسٖ ـ٘ن عُقؤٖــا ،ضــاف ١ىل نًبٝــ ١احتٝا ــانِٗ بػــهٌ نــبري َــٔ لــقٍ َٓصــا
َتٓٛع ١ع نٜٛرتٚ ،فٝظ بٛىٚ ،اْطتغساّ ٚاهلاغـتا ٚغريٖـا ضـعٝاً َٓٗـا يًطـٝطس ٠عًـ٢
مجٗٛزٖا َٔ لقٍ محق ايتطٜٛل اص تُاع ٞبػهٌ َؤثس(.)56

فاعً ١ٝإزاض ٠عالقات ايعُال ٤عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

-

أبــسش ايٓتــا٥ج َــد ٣ايتفاعــٌ بــني املٓظُــَ ١ــٔ اْــب (َــٔ لــقٍ نــِ احملتــ ٣ٛاملكــدّ،
ٚايتفاعٌ َٔ لقٍ ايسد عً ٢ايعُقٚ ٤نعًٝكـانِٗ ٚايتفاعـٌ َعٗـا بػـهٌ ْـٚ )ٞاؾُٗـٛز
َٔ اْب لس (َٔ لقٍ اإلعجابٚ ،املػـازنا ٚايتعًٝـل) ٚنسنـص قـ ٠ٛايتفاعـٌ َـع
اؾُاٖري لقٍ غٗس ٟأنتٛبس ْٛٚفُ ٚنس ٣ايباحث ٕ ،١ايطبب يف ذيو ٜس ع ىل أْٗـا
فرت ٠طسح املٛدٜق اؾدٜد َٔ ٠ضٝازا ايعاّ اؾدٜد .

التوصيات:
يف ضـــ ٤ٛعـــسض ايٓتـــا٥ج ايتحًًٝٝـــ ١ايهٝفٝـــ ١يصـــفح ١ايفـــٝظ بــٛى يػـــسن ١ننٜٛٛنـــا
اإلَازا ن ،ميهٓٓا اــس ٚبـبع ايتٛصـٝا يتفعٝـٌ دٚز املٓظُـا يف اضـتدداّ صـفحتٗا
إلداز ٠عققانٗا َع عُقٗ٥ا :
 -1يف طاز اؿسص عً ٢داز ٠عققا ايعُق ٤ع ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اص تُـاعٚ ٞيف طـاز
اٖتُاّ دٚي ١اإلَازا ايعسب ١ٝاملتحد ٠بايت ٘ ٛايرن ٞيف املٓظُـا ٚايػـسنا  ،فُـٔ
املُهــٔ إٔ نعُــٌ ايػــسنا يف طــاز دٜــد َٚبتهــس ٖٚــ :ٛن داز ٠عققــا ايعُــق٤
اص تُـاع ٞايـرن ٞن ٖٚ Smart Customer Relationship Managementـ ٛايت ٛـ٘
ايــرٜ ٟطــع ٢ىل نٛظٝــف نافــ ١اإلَهاْــا ايتفاعًٝــ ١املتاحــ ١ع ـ ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ
بػــهٌ فاعــٌ َٚــؤثس َٚبتهــس يف ايتفاعــٌ َــع اؾُٗــٛز ٚايتٛاصــٌ َعٗــِ باضــتُساز
ٚبهفــا ٠٤عايٝــٚ ١بػــهٌ ٜساعــَ ٞتطًبــانِٗ ٚاحتٝا ــانِٗٚ ،أٜط ـاً بػــهٌ هــربِٗ
يًتفاعٌ َع ايصفح. ١
 -2ضسٚز ٠نفع ٌٝايـدٚز ايـرٜ ٟكـ ّٛبـ٘ (األدَـٔ) يف َتابعـ ١نعًٝكـا اؾُٗـٛز ٚايـسد عًـِٗٝ
ٚايتفاعٌ َعِٗ َ ٖٛٚا ٜتطًب ؽصٚ "ٝظٝف ١ملتابعـٚ ١ضـا ٌ٥ايتٛاصـٌ اص تُـاع ٞيف
ضَ ٤ٛعاٜري ٚضٛابني ألققٚ ١ٝقاْ ، ١ْٝٛنساع ٞمجٛز املتابعني ٚؼـسص عًـ ٢ايتفاعـٌ
َعِٗ بػهٌ ضسٜع .ْٞ ٚ
 -3اصٖتُاّ بةضًٛب عسض ٚنتاب ١املطُ ٕٛعًـ ٢صـفح ١فـٝظ بـٛى يًػـسنا بػـهٌ
عاّ ،لاص ١إٔ ٖٓاى غس ٚيًهتاب ١ملٛاقع ايتٛاصٌ اإل تُاع.ٞ
 -4ضــسٚز ٠إٔ نٗــتِ ايػــسنا ايصــغريٚ ٠املتٛضــط ١ب ـ داز ٠عققانٗــا َــع مجاٖريٖــا ع ـ
ٚضــا ٌ٥ايتٛاصــٌ ايعدٜــدٚ ٠املتٓٛعــ ١ضــعٝاً َٓٗــا يًٛصــ ٍٛىل غــسا٥ح مجاٖريٜــ ١أن ـ
ٚيتفع ٌٝنًو ايفًطف ١مبا ٜتٛانب َٚتطًبا ايعصس ٜٚتٛاَ ِ٥ع احتٝا ا اؾُاٖري.
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ملخـــص
يَدف ٍرا اليص الري وزد حتت عيوواٌ االتعسيوا القواىوى للصوح افو فر دزاضوة ناىوى وة
مقازىة يف حمددات االح اف ة يف التشسيع التوىط اجلديد) إىل تطويس البحث وإثوسا الوت
اليظسي واالبطت نولوج حول مطألة حتديد تعسيا للصح افو ف يف القواىوٌ التوىطو
اجلديد ضنً ميظوز القاىوٌ املقازٌ ومياٍجوُ واضتنياضوا بالقواىوٌ ال سىطو لوضوااإل امعو و
والص ووحافة ال ووري أهل ووه إىل ح وود بع وودي مش ووسع املسض وووو ع وودد  111املتعل وور ةسي ووة الص ووحافة
والطباعووة اليشووس واملسضوووو عوودد  111املتعلوور ةسيووة االتصووال الطوونع البصووسي وب حوودا ٍ ووأ
عل ا مطتقلة ل تصال الطنع البصسي الصادزيً معا يف  2ىوفنرب .2111
ويف ظل حالة فوضى امع و واالتصال اليت صاحبت اهلصات ال ربى اليت عسفتَا تووىظ ميور 11
ديطنرب  2111ي وىظوسا هلشاةوة املَيوة الصوح ة بطوبب ا واا السنابوة علوى مداخلوَا امل توحوة
علووى مصووساع َا ميوور عقووودي ل وول مووً ٍووب وداي حاوليووا توض و العياصووس امل وىووة ل ح و اف
الصووح و ودوىا يف ذلووهي ٍوودف امضووَاو يف تطووويس موورٍب فقَ و متلصووص يطوون ب شالووة
الغنو ووول الو ووري ال يو ووصال ا و ووص اليصو ووو القاىوى و ووة امليظنو ووة للوضو ووع املَ و و للصو ووحاف
التوىط .
كلنات م ات ر صح ي اح اف ةي صحافةي دوزيةي مؤضطة إع م ةي ميَج الشوس علوى املتووٌي
ناىوٌ مقازٌي ضوض ولوج ا املًَ...

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

املكدمة:
ٜــطط ا ايٛنــق ايكــاْ ْٞٛيًكــحؿ ٞه ٟطعطٜؿــ٘ ٚطكــٓٝؿ٘ ايػــًِ اينٗــب ٚن ـ ا ــطم
زخٛي٘ اينٗٓ ١ايكحؿٚ ١ٝذبسٜس ٝع ١عًُ٘ ٚٚظٝؿتـ٘ اتتُـق ألاهغـؼ ايعكا٥سٜـ ١يًسٚيـ١
ُٜٚـــُل ٌ ألايتــاي ٞططيــ ١شبٝاضاطٗــا ايهــاٚ ٣هْعُتٗــا ايػٝاغــٚ ١ٝامقتكــازٚ ١ٜام تُاعٝــ١
ٚاي كاؾٝــ١ذ شيــو هٕن ايٓعــاّ ايكــاْ ْٞٛيًكــحاؾٚ ١ايفعــنّ ة نــٌ ايسٚيــ ١اسبس ٜــ ١ه ــس هٖــِ
غٝاغاطٗا ايعُ١َٝٛذ ٚم غطاأل ،١هٕ طكــ احملهُـ ١اهٚضٚألٝـ ١سبكـٛم ايفْػـإ ايكـحؿٞ
ايـــس ٍٚايػطألٝـــ ١ألــــةنًا طاغـــ١ة اتتُـــق ايـــسةكطا  1ٞايـــصٜ ٟتسغنـــؼ ٖٛطٜـــا ٚؾكـــا
يإلٜسٜٛي ١ٝ ٛايًٝااي ١ٝاينُٗٓٝـ ١ايٝـ ّٛعاينٝـا عًـ ٢ايتعسزٜـ ١ايػٝاغـ ٚ ١ٝطٜـ ١ايتعـ ٚايـطهٟ
ٚطسا ٍٚاهؾهاض أل ا ٚطًكٝاذذ
م ؾو هٕ ضباٚي ١ذبسٜس ايعٓاقط اهغاغ ١ٝيًٛنق ايكاْ ْٞٛيًكـحؿٚ ٝايٛقـٛف عًـ٢
زٚاؾق ٚؾطٚط امْتُا ٤إىل اينٗٓٚ ١عً ٢ضبسزات َٚعا ٜام رتاؾ ١ٝطُعا ْؿؼ ايٛقـ عـٔ
َهاْــ ١ايكــحؿ ٞاتتُــق ٚعــٔ زض ــ ١اسبطٜــ ١ايــو ٜتُتنــق ألٗــاٚ ،طعهــؼ ألكــؿ ١هع ـِن،
ايؿًػؿ ١ايو طتسغؼ عًٗٝا َٓع ١َٛايكحاؾٚ ١ايفعنّ ٚامطكاٍذذ
طتٓٛع ايسضاغات اه ٓ  ١ٝايو طتٓا ٍٚايٛنق ايكـاْ ْٞٛيًكـحؿ ٞاحملـرتفٚ ،يهـٔ طػـًِ
يٝعٗا ألكعٛأل ١ذبسٜسةام رتاؾ١ٝة هٕ ايكحاؾ ١ٗ َٔ ١هٚىل ،يٝػـ َٗٓـ ١نػـا٥ط اينٗـٔ
ايو طكتهَ ٞعاضف ؾٓ ١ٝزقٝكـ َٚ ١تدككـَٚ ١ـساخٌ قـاضَ ١ينُاضغـتٗاٚ ،هْٗـا طؿتكـس َـٔ
ٗــ ١هخــط ،٣إىل ــسٚز طٝػنــط عًُٝــ ١نـ ٗاذ إٕ َٗٓــ ١ايكــحاؾ - ١حبػــا طعـ اهغــتاش
ايؿطْػــ ٞةضًٜٝــإة ةَٓٗ -ــ ١ــسٚزٖا غ ـ األتــٚ ١صبايــا ةن ـ األٞة ضغــِ هْٗــا ذبتهــٔ ؾ٦ــ١
ََٗٓ ١ٝته َٔ ١ْٛقحاؾَ ٝطَـٛق ٚضبرتَـ َٚطغـٛي ؾـ ِٗٝهٜهـاةٜٚ .2ؿػـط اهغـتاش
ةؾاضٕٚة ن األ ١ٝاينٗٓ ١أل ٝع ١ايٓؿاط ايكحؿ ٞشاطـ٘ ايـص ٟةٜػ ـ ٞكـا٥ل َتٓٛعـَٚ ١تػٝنـط٠
ألاغتُطاض حبػا طٓٛع ايٛغا ٌ٥ايفعنَٝـ ١اينعتُـسٚ ٠طعـسز امختكاقـاتالايفعنّ ايػٝاغـٞ
ٚايعاّ ٚايكحاؾ ١ايٚ ١َٝٛٝاحملً ،١ٝايفعنّ ايػُع -ٞاي كط ،ٟقحاؾ ١ايٛنايٚ ،١إعـنّ
َتدكل(ة إىل س ٜكعا عً ٢ايكحؿ ٞهٕ ٜٓتكٌ َٔ صباٍ إىل آخطة3ذ
طكسنت ؾطٚع ايعً ّٛام تُاعٚ ١ٝايفْػاْ ١ٝضغِ ٖص ٙايعٛا٥ل اي ح  ،١ٝإىل زضاغـَ ١ؿٗـّٛ
ايكحؿ ٞاحملرتف مبٓاٖج عًَُ ١ٝتعـسز٠ذ َٓٗـا اينكاضألـ ١ايٛظٝؿٝـ ١ايـو ططنـع عًُـٗا عًـ٢
ألٝــإ ايٛظٝؿــ ١اينطنعٜــ ١يًكــحؿ ٞاتتُقالذبكٝــل ــل اينــٛا ٔ اينعًَٛــ ،١اضغــ١
ٚا اط٘ ايسةكطا  ،١ٝطه ٜٔٛغً  ١ضاألعٚ ١ايكٝاّ ألسٚض ْكس ٟيًػً  ١ايػٝاغـٚ ١ٝيًعـٛاٖط
ام تُاع١ٝذذذ)ٚ ،طعٌُ ٖص ٙاينكاضأل ١عً ٢طكس ِٜايكحؿ ٞعً ٢هْ٘ ةاي ًػِ ايصٜ ٟؿؿ ٞاشبًـٌ
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ايــٛظٝؿ ٞيًسةكطا ٝــٚ ١طك ـٛنض ٙنآ٥ــا َتُهٓــا َــٔ َعــاضف هنازةٝــَٚ ١تُتــق ألكــسضات
ْؿػــ١ٝذ  ٚاحملكــً ،١طعتــا ايكــحاؾَٓٗ ١ــ ١األتــٚ ١صبايــا ضبــسز ألسقــ١ة4ذ ٜٚػــاِٖ عًــِ
ام تُاع اينٗٔ هٜها طعطٜـ ايكحؿ ٞاحملرتف اغتٓازا إىل َكاضألات غٛغـٛٝي ١ٝ ٛط حـ
ايعٓاقط ايو طُه ٚ ٕٛس ٠اينٗٓ ١ن ٛس ٠اي كاؾ ١اينؿرتن ١ايو ٜكق ايتع عٓٗا أل ـطم
طبتًؿٚ ١ط ح هٜها طعسنز اينُاضغات ايكحؿٚ 5١ٝطتٓا ٍٚألايسضؽ ايعٓاقط ٖاَـ ١احملـسز٠
يًُٗٓــ ١ايــو طػــاعس عًــ ٢ايتُٝٝــع أل ـ طبتًـــ هقــٓاف ايكــحاؾ ٝاغــتٓازا إىل َــتػ ات
ايٛنــق اينٗــب ٚازبــٓؼ ٚايتهــٚ ٜٔٛاهقسَٝــ ١اينٗٓــٚ ١اينلغػــ ١ايــو ٜعُــٌ ألٗــا ٚذبــسز
ٖٜٛت٘6ذ
ٖــص ٙاينٓــاٖج ٚاينكاضألــات عًــ ٢هُٖٝتٗــا ،م طػٓٓٝــا عــٔ اينكاضألــ ١ايكاْْٝٛــ ١ايــو ط ح ـ
ضبسزات ام رتاؾ ١ٝيًكحؿ ٞاغتٓازا إىل َعا ٜطؿطٜع ١ٝطػـاِٖ ألًٛضطٗـا َ ا ـ ؾكٗٝـ١
َتدككٚ ١ط ٝكات قهـاَ ١ٝ٥تٓٛعـ ١إ ـاض ض ٜـ ١ا تٗازٜـَٓ ١ؿتحـ ١عًـ ٢دبـاضي قاْْٝٛـ١
ذ
َكاضْ١ذذذ
ٚطسقٝكا يً ح  ٚ ،ا ايٛقٛف عً ٢اينعٓ ٢امق ن  ٞايؿب ـِ عًـ ٢اينعٓـ ٢ايتؿـطٜعٞ
يًكــحؿ ٞاحملــرتفذ ٖٚــصا ايتعطٜـــ اهخـ ٖــ ٛايــص ٟغــٝهً َٓ ٕٛكــا ي ح ٓــا ضبــسزات
ام رتاؾ١ٝذ ؾٝعـطف ايكـحؿ ٞاينعـا ِ ايندتكـ ،١ألسْـ٘ :ةَـٔ  ٜاؾـط ألكـؿ ١هغاغـَٓٗ ١ٝـ١
ايكحاؾ ١قحٝؿ ١َٜٝٛ ١ه ٚزٚض ١ٜهٚ ٚناي ١هْ ا ٤ه ٚايصٜ ٟعٌُ ألكؿَ ١طاغٌذذة7ذ ٖٛٚ
طعطٜـ َٓكٛم هْ٘ مل ٜعطفةَٗٓ ١ايكحاؾ١ة ٝ ٚعْ ١ؿا ٗا هٚم ٚمل ٜسضج ألكَ ١ٝلغػـات
ايفعنّ نايفشاعٚ ١ايتًؿعٕٜٛذذ ٜٚكسّ ةَعجِ َك ًحات ايكحاؾ ١ايؿطْػـٞة طعطٜؿـا ه ـٌ
يًكحؿ ٞأله ْ٘ٛايؿدل :ةاينػاِٖ َُٗ ١ايتحطٜط أل ٛغ ١ًٝإعنَ١ٝذ ٚايكحؿ ٞاحملرتف
ٖــ ٛايــص ٟةــاضؽ َٗٓــ ١ايكــحاؾْ ١ؿــط ١ٜزٚضٜــ ١هٚ ٚنايــ ١إخ اضٜــ ١ألكــؿ ١هغاغــ١ٝ
ٚألاْتعاّ ٜٚػتُس َٓٗا هغًا اينٛاضز ايهطٚض ١ٜيٛ ٛزٙة8ذ
ٜٚكــسّ ةؾطاْػــٝؼ ألــاٍة قاَٛغــ٘ ايندــتل طعطٜؿــا هٚن ـ ألــايك:ٍٛة ٖــ ٛؾــطز ةــاضؽ
ْؿا ا َٗٓٝا ألٛغ ١ًٝإعنَ  ١ٝه ٚهن طالقحاؾ،١زٚضٚ ،١ٜنايـ ١هْ ـا ،٤ضازٜـ ،ٛطًؿعٜـ)ٕٛ
ٜٚتٛىل ؾٗٝا عٝ٥ا ه ٚنًٝا يق َٚعازبٚ ١عطض اهخ اض اينتعًك ١ألٛقا٥ق ٚه ساث آْ١ٝة9ذ
ٜٚكــسّ هٖــٌ امختكــام ايفعــنّ ٚامطكــاٍ طعطٜؿــا َؿكــن ألهْٛــ٘ةايؿــدل ايــصٟ
طتُ ٌ َُٗت٘ ايطٝ٥ػْ ١ٝكٌ سث هٚ ٚاقعٚ ١طؿػ هغ األٗا ْٚتا٥جٗا ٚايف األ ١عً ٢اهغ١ً٦
ايػت ١ايطٝ٥ػَٔ :١ٝ؟ َاشا؟ َت٢؟ هٜٔ؟ نٝـ؟ ٚيناشا؟الذذ)ذ ٚةهٓ٘ إىل اْا ْكٌ اه ساث،
ايكٝاّ ألايتعًٝل عًٗٝا غٛا ٤ألامس٘ ه ٚألاغِ اينلغػ ١ايكحؿ ١ٝايو ٜعٌُ ألٗاذذة10ذ

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

ٚيــــــسٚاع ٞحب ٝــــــٜ ١كــــــسّ اينعٗــــــس ايــــــ ٛب يإل كــــــاٚ ٤ايساضغــــــات امقتكـــــــاز١ٜ
ايؿطْػــ (INSEE)ٞطعطٜؿــا إ طاٝ٥ــا َؿكــن يًكــحؿ ٞاغــتٓازا إىل َعٝــاض ايٓؿــاط ايــو
ٜٓجعٙذ ؾايكحؿ :ِٖ ٕٛٝةَٗٓ ٕٛٝغٛا ٤هناْٛا ه طا ٤هّ غـ ه ـطاٜ ،٤كـسََ ٕٛػـاُٖاطِٗ
يٓؿطٖا ايكحـ ٚاتنت ٚعً ٢ضباٌَ هخط ٣يًٓؿط المبا ؾٗٝا ايػُع ٞاي كط )ٟعا
ذبطٜـط ايٓكـٛم اينهتٛألـ ١ه ٚطكـس  ِٜاي ٛـا٥ل ايؿٛطٛغطاؾٝـ ١ه ٚايػـُع ١ٝاي كـط١ٜذ ؾاينُٗـ١
اهغاغ ١ٝطتُ ٌ عاَـ ١ايكٝـاّ ألاه ازٜـ ه ٚطكـسًَ ِٜدكـات َٛانـٝق طبتًؿـ ،١طعـا
أل طٜك ١طبتك١ذ ؾايطغاَٚ ٕٛاينكٛض ٕٚايكـحؿٜ ٕٛٝكـٓؿ ٕٛنـُٔ ٖـصا اي ـاي إشا نـإ
إْتا ِٗ ٜسط َ ٞاؾطَ ٠كا ا يًُعًَٛات اينعازب ١الضغاّ طبا ـ ضغاّ خطا٥ا يًجُٗٛض)ة.11
إٕن ايكـحؿ - ٞاغــتٓازا إىل طبتًــ ٖــص ٙايتعطٜؿـاتٖ -ــ ٛشيــو ايؿـدل ايــصٜ ٟعُــٌ
مبلغػ ١قحؿ١ٝذ طتُ ٌ ٚظٝؿت٘ طكك ٢اهخ ـاض َٚعازبتٗـا ٚطػ ٝـ ١ايٛقـا٥ق ٚاه ـساث
اياَ ١ألعس ايت َٔ قحتٗاذ نُا طتُ نٌ ٚظٝؿت٘ هٜها ذبًٖ ٌٝـص ٙاهخ ـاض ٚاه ـسث
ٚطسًٗ ٜٚا ِ عطنٗا ألسغًٛي ٚان إىل يٗٛض عطٜض َٔ ايكـطاٚ ٤اينػـتُع ٚاينؿـاٖسٜٔ
ٚاين حط.ٜٔ
ضغــِ هُٖٝــٖ ١ــص ٙاينػــاُٖات ،ؾ ـ ٕ اينكاضألــ ١ايكاْْٝٛــ ١ينؿٗــ ّٛايكــحؿ ٞاحملــرتف ط ــسٚ
اهن ط هُٖ ١ٝعامل هق ؾ ٘ٝايكاْٜٗ ٕٛـ ُٔٝعًـ ٢نـٌ ايعـٛاٖط ايـو ذبـٝا ألايفْػـإ
إىل زض  ١هْٓا هق حٓا ْكط ألٛ ٛز ةاَاٜاي ١ٝقاْْٝٛـ١ةذإش ٜكـسّ اينطغـ ّٛعـسز 115يػـٓ2011 ١
اينتعًل حبط ١ٜايكحاؾٚ ١اي اعٚ ١ايٓؿط 12طعطٜؿا طؿطٜعٝا يًكحؿ ٞايؿكٌ ايػـاألق َٓـ٘
الؾكط ٠هٚىل) نُا  :ًٜٞةُٜـــــعلس قـحؿٝا ضبرتؾـا كـا ه هـاّ ٖـصا اينطغـ ّٛنـٌ ؾـدل
اٌَ عً ٢اهقٌ يإل اظ ٠هَ ٚا ٜعاز يا َٔ ايؿٗا٥س ايعًُٜ ١ٝتُ ٌ ْؿـا ٘ يـق اهخ ـاض
ٚاىضاٚ ٤اهؾهاض ْٚكًٗا إىل ايعُ ّٛألكٛض ٠ضٝ٥ػَٓٚ ١ٝتعَُ ١لغػ ١ه ٚعسَ ٠لغػات
يًكحاؾ ١اي ١َٝٛٝه ٚزٚض ١ٜهٚ ٚنامت اهْ ا ٤هَ ٚلغػ ١ه ٚعسَ ٠لغػات يإلعنّ
ايػُع ٞاي كط ٟه ٚيإلعنّ اميهرت ْٞٚألؿطط هٕ  ٜػتُس َٓٗا َٛاضز ٙاهغاغ١ٝذذةذ
ٖــصا ايتعطٜـــ َػــتًِٗ إىل ــس ن ـ َــٔ ايكــاْ ٕٛايؿطْػــٚ ٞألكــؿ ١هزم َــٔ ايتعطٜـــ
ايٛاضز مبجً ١ايؿػٌ ايؿطْػ ١ٝألسا َٔ ١ٜاينازٚ (L.761.2) ٠اينٛاز ايو طًٗٝـا13ذ ٚادبٗـ ْٝـ١
اينؿــطع ايتْٛػــ ٞإىل طنؾــ ٢ألعــض ايٓكــا٥ل اسباقــً ١ايتعطٜـــ ايــٛاضز ألايؿكــٌ َ 397ــٔ
صبًــ ١ايؿــػٌ ايتْٛػــ ١ٝايكــازض ٠غــٓٚ 1966 ١يهــٔ ايكــٝاغتإ م ربتًؿــإ نــ ا َ ٓــ٢
َٚعٓ14٢ذ يصيو ظً ٚنع ١ٝايكحؿ ٞاحملرتف ٜهتٓؿٗا ايػُٛضذ ٜٚط ق اْا نـ َٓـ٘
إىل ٝعــ ١ايــٓل ايكــاْ ْٞٛشاطــ٘ اينتنػــِ عَُٛــا ألػٝــاي زقــ ١ايكــٝاغٚ ١ألؿطاغــات ن ـ  ٠قــس
طهَ ٕٛسخن ينختنف ٚايتسَٚ ٌٜٚكسضا يًٓعاعاتذذ
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ٖــصا ايػُــٛض ٜــسؾعٓا إىل ضباٚيــ ١ايف األــ ١عًــ ٢ايفؾــهاٍ ايتــايَ :ٞــا ٖــ ٞضبــسزات
ايكحؿ ٞاحملرتف ايكاْ ْٞٛايتْٛػ ٞازبسٜس؟
ضبسزات ايكحؿ ٞاحملرتف ايكـاْ ٕٛايتْٛػـ ٞازبسٜـس ٜهتػـ ٞايٝـّٛ
إٕ اي ح
هُٖٝـ ١ألايػــْ ١عطٜــا ٚعًُٝـا ظــٌ ْــل قـاْ ْٞٛقــٝؼ َط ًــ ١اغـت ٓاَ ١ٝ٥ــٔ طــاضٜذ طــْٛؼ
ة ـٛض ٠عًـْ ٢عـاّ ٚقــ ألايسنتاطٛضٜـ١ة ظـطٚف َتػـاضعَ ١ـٔ ق ـٌ ٖ٦ٝـ١
اينعٝـ مت ًـ
ؾطنــٗا ةاهَــط ايٛاقــقة ،نــإ ُٜٓتعــط َٓٗــا َعٜــسا َــٔ ايسقــ ١ذبسٜــس ٖٜٛــ ١ايكــحؿٞ
احملرتف ٚقسضا ن ا َٔ ايكطاَ ١ن ا َساخٌ اينٗٓ ٚ ،١كٛم ايكـحاؾٚٚ ٝا ـاطِٗ
 ٚذبسٜس ايسٚض اينٛن ٍٛإيـَ ِٗٝػـتك ن َكاضْـ ١ألكـاْ ٕٛقـحاؾ ١ايكـس ِٜالصبًـ ١ايكـحاؾ١
يػٓ 1975 ١هغاغا) ايص ٟقٝؼ ظَٔ ٜٛقـ ألٗ ١ُٓٝاسبـعي ايٛا ـس عًـ ٢ناَـٌ َؿاقـٌ
ايسٚي١ذ
ُ ٜطـاضٜذ ايكـحاؾٚ ١ايفعـنّ طـْٛؼ هٕ ايؿـطاؽ ايتؿـطٜع ٞقـس هز ٣إىل طـطز ٟهٚنـاع
ايكحؿٚ ٝاْتؿاض ةايؿٛن٢ة ايو ع ايٓؿاط ايكحؿٚ ٞايفعنَ ٞعاَـ١ذ ٚطـسظنّ ايٛنـق
ألكؿ ١هخل ينا غاأل اي٦ٝات ايتعسٚ ١ًٜٝايطقاأل ١ٝعُساٚ ،ططن ايػً  ١ايػٝاغـَ ١ٝـساخٌ
اينٗٓـَُ ١ؿـطنع ١ألـس ٕٚــاضؽ ٚم ضقٝـا يهـٌ َـٔ هضاز هٕ رتؾٗــا ه ٚةعًـٗا ٚغـ ١ًٝيتحكٝــل
هٖساف إٜسٜٛي ٚ ١ٝ ٛعألٚ َٔ ١ٝضاٗ٥ا ه ٚنػا ايؿٗط ٠ه ٚاي حـ عـٔ عنقـات سٜـس٠
عامل ايناٍ ٚاهعُاٍ ه ٚايؿٔ ٚاي كاؾ١ذذذ
ي ٔ٦ػِ اينؿطع َػـسي ١نـ ا ٚطعـس ٌٜق ـاع ايفعـنّ ايػـُع ٞاي كـط ٟألتسغـٝؼ ٖٝـس٠
طعسًٜٝــــ ١زغــــتٛضَ ١ٜػــــتكً ، 15١ؾ ْــــ٘ ؾهــــٌ طــــطى اهَــــط ق ــــاع ايكــــحاؾ ١اينهتٛألــــ١
ٚاميهرت ١ْٝٚإىل اي تعس ٌٜايـصاطٞذ ٚظًـ َػـسي ١نـ ا ٖـصا ايك ـاع ايـاّ صبـام يٓكاؾـات
َٚعاٜساتذ
إٕ اشبٝـــاضات ايػٝاغـــٚ ١ٝايتؿـــطٜع ١ٝايػـــاألك ١هضازت هٕ طهـــ ٕٛاينٗٓـــ ١ؾاقـــس ٠يًتٓعـــِٝ
ايٓكــاأل ٚ ٞطقــ ؾعــن عًــ ٢هٕ م ٜهــ ٕٛيًكــحاؾ ٝغــٖٝ ٣ٛهــٌ َتُ ــٌ ةيعٝـــ١
ايكحاؾ ٝايتْٛػ ٝة مل ٜتعسن زٚضٖا زٚض ٚزاز ١ٜه ٚيع ١ٝخ  ١ٜشات َٓح ٢طهاَبٚ ،مل
طططل إىل ٚنق ةْكاأل ١يًكحاؾ ٝة إم ألتهاؾط ٗٛز  َٚايا ًـَ ١ـٔ ايكـحاؾ ٝايتْٛػـٝ
ؾطض ةْكاأل١ة عًْ ٢عاّ غٝاغـ ٞألاْـ
ٔ ألك ٝؾ ِٗٝة صْ ٠ٚهاي١ٝة َؿتعً ،16١ظبح
َعاٖط طآنً٘ ٚاْٗٝاضٙذ
ــس اي ــٛض ٠ايتْٛػــ ١ٝؾُٝــا ألـ  17زٜػــُا  14ٚ 2010ــاْؿٚ 2011 ٞؾتحـ اتــاٍ
يفعاز ٠ايٓعط ايرتغاْ ١ايكاْ ١ْٝٛايـو ناْـ طُػـٝنط صبـاٍ ايكـحاؾٚ ١ايفعـنّ ٚامطكـاٍذ

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

ٚاْ ًكـ عًُٝــ ١ايٓعــط اينسْٚــ ١ايكاْْٝٛــ ١يإلعـنّ ٚامطكــاٍ َ هــطا نــُٔ زبٓــ ١خاقــ١
أل قنح ايفعنّ ٚامطكاٍ 17طاألع ١يًـٗٝس ٠ايعًٝـا يتحكٝـل هٖـساف اي ـٛض18٠ذ نُت ـ ايٓكـٛم
ايكاْ ١ْٝٛظطٚف غ عاز ١ٜيعٌ هُٖنٗا عـسّ طٛغـٝق اغتؿـاض ٠هٖـٌ اينٗٓـٛ ١يـا خاقـ١
َط ً ١ايفعساز ٚايتسٜٔٚذ
عًَ ٢س ٣عكٛز َٔ ايعَٔ ،مل خيهق اينؿـطع ايتْٛػـ ٞايـسخ ٍٛإىل َٗٓـ ١ايكـحاؾ ١إىل
ه ١ٜقاعس ٠قاضَ ١ن ك ١ٝاينٗٔ اسبـط ٠هغاغـا ناي ـا اسبـط ٚايٓسغـٚ ١احملاَـاٚ ٠اشبـاا٤
مبدتًـ اختكاقاطِٗذ يصيو ظًـ ايكـحاؾ ١اينٗٓـ ١اهن ـط اْؿتا ـا عًـ ٢هقـحاي اهقـنّ
ٚش ٟٚاينًهات ايصٖٓ ١ٝاين سعٚ ١هقـحاي ايؿـٗا٥س ايعًُٝـٚ ١اشبـاات اينٗٓٝـَٓٚ ١ؿتحـ ١تـ٢
عً ٢ايعكاَ ٝايص ٜٔألٛٓٝا نؿاٚ ٠٤قسض ٠عً ٢اضغ ١اينٗٓ ١ايكحؿ١ٝذ
ايٛاقق ،إٕ ن ا ٖ ١ٜٛايكحؿ ٞايكاْٚ ١ْٝٛذبسٜس َـساخٌ اينٗٓـٖ ١ـ ٛايـصٜ ٟكٗٝـا َـٔ
طبـا ط ايتػـٝنا ٚامخــرتام ٚامألتـعاظذ إٕ إضاز ٠طُٗــٝـ اينٗٓــٚ ١ؾــت َٓاؾـصٖا يهــٌ َــٔ ٖــا
ٚزي قس هزنت دباضي اهْعُ ١ايؿُٛيٚ ١ٝايتػً  ١ٝإىل ةقٓاع ١قـحاؾ ٝػـا اي ًـاة
م طتجاٚظ ٚظٝؿتِٗ ٚظٝؿ ١ع ٕٛعُـ َٞٛخيهـق عًُـ٘ إىل ايػـًِ ايرتاطـال ايهنغـٝهٞ
هٚ ٚظٝؿــ ١ةطكــب زعاٜــ١ة ،ه ٚه ػــٔ اسبــامت ٚظٝؿــ ١ؾــاضح شب ــا ايعع ِٝايــطٝ٥ؼذ إٕ
عسّ ن ا اينٗٓ ١قـس هز ٣هٜهـا اهْعُـ ١اهن ـط ذبـطضا إىل ؾـت اي ـاي عًـَ ٢كـطاع٘ٝ
يًسخن ٤ز ٕٚه ١ٜضقاألـ ١عًـٖ ٢ـٜٛتِٗ هًَ ٚؿٗـِ ايعًُـ ٞه ٚاينٗـب ٚز ٕٚهزْـ ٢نـُاْ ١هخنقٝـ١
ٜكسَْٗٛا يًجُٗٛضذ ٚيصا م طػاي ٞإٕ قًٓا هٕ ق ٣ٛناغ ٚ ١ض اٍ ايناٍ ٚايػـً إ ٚياعـات
اينكــاا اينؿــطٚعٚ ١غــ اينؿــطٚع ١متهٓــ عــا َٓــسٚألَ ِٗٝــٔ اخــرتام قــحـ عطٜكــ١
َٚلغػـات إعنَٝــ ١نــاٚ ٣غــ ٝطت عًٗٝــا إَــا ألاينػــاُٖات ٚامنتتاألــات اينايٝــ ١ايػــد١ٝ
ٚإَا ألايٛيٛج ؾٗٝا إىل اينٛاقق اسبػاغ١ذ  ٚنًتا اسبايت ط كٜٖٛ ٢ـ ١ايكـحؿ ٞةغـ األتـ١ة
ٚةٖؿ١ة طعكـ ألٗا اينكاا ٚايفٜسٜٛيٝ ٛات ٚق ٣ٛايناٍ ٚايٓؿٛش اينتكاضع١ذ
يــص ٙاهغ ـ اي طت ـ هُٖٝــ ١طــسخٌ ايػنــً ات ايعَُٝٛــ ١يه ـ ا َعــامل ةَٗٓــ ١ايكــحاؾ١
احملرتؾــ١ة ٚهُٖ ٝــ ١ذبسٜــس ٝعتٗــا ٚؾــطٚط امْهــُاّ إيٗٝــا ٚن ـ ا ْعــاّ يًُػــلٚي ١ٝعــٔ
اهنطاض ايو قس طًحل حبكٛم ايػ ذ ٚطٓسضج ٖص ٙايط  ١ٜنُٔ طكٛنض ه ٌ ٜعتا هٕن ةايكإْٛ
ٖ ٛعازٚ ٠ألس ٕٚهزْ ٢ؾو ايهُاْ ١اسبكٝك ١ٝاهؾهٌ ٚايٝ ٛس ٠يًحطٜاتة.19
ٚطٗــسف ٖــص ٙايسضاغــ ١إىل طكــسَ ِٜػــاُٖ ١ؾكٗٝــ ١إ ــن ٤ايػُــٛض ايــصٜ ٟهتٓـــ
ضبسزات ام رتاؾ ١ٝايكحؿ ١ٝاغتٓازا ألكؿ ١هغاغ ١ٝإىل َكاضألات َسضغـ ١ايكـاْ ٕٛاينكـاضٕ
ٚط ٝكات َسضغـ ١ايؿـطح عًـ ٢اينتـ 21ٕٛـِ إىل إغـٗاَات عًـِ ا تُـاع اينٗـٔ22ذ ٚعًٝـ٘ غـٛف
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ْتٓا ٍٚضبسزات ةام رتاؾ١ٝة اتاٍ ايكحؿ ٞحبػا ٝعٝـ ١ايٓؿـاط ايكـحؿ ٞالَ حـ
هٚ )ٍٚحبػا هُٖٖ ١ٝصا ايٓؿاط الَ ح اْٚ )ٞحبػا َهإ ايٓؿـاط ايكـحؿ ٞالَ حـ
اي ) ٚهخ ا حبػا ايؿٗاز ٠ايعًُ ١ٝايو اغت ٛتٗا ايكاْ ٕٛالَ ح ضاألق)ذ
مبحث أول :معيار طبيعة النشاط الصحفي
اعتُس ْـل ايكـاْ ٕٛازبسٜـس َعٝـاض ة ٝعـ ١ايٓؿـاطة يتحسٜـس ةا رتاؾٝـ ١ايكـحؿٞةذ ٚقـس
ع نــط عــٔ ة ٝعــ ١ايٓؿــاطة ألع ــاضات غاَهــَٛٚ ١غًــ ١ايفةــاظذ يــصيو طكتهــ ٞا تٗــازات
قهاٚ ١ٝ٥هعُام ؾكٗ ١ٝؾط ٗا ٚطؿػ ٖا ٚإٜهاح َهاَٗٓٝا عً ٢نَ ٤ٛكتهـٝات ايٛاقـق
ايتْٛػـــٚ ٞايكـــاْ ٕٛاه ـــٓال اينكـــاضٕذ ٚقـــس كـــط اينؿـــطع ٝعـــ ١ايٓؿـــاط ايكـــحؿٞ
عٓكطةيق اهخ اض ٚاهؾهـاض ٚاىضاْٚ ٤كًـٗاة الؾكـط ٠هٚىل) ز ٕٚهٕ ٜهـ ٗا ألــةاىْ١ٝة ايـصٟ
اعتُـــسٖا ايكهـــا ٤ايؿطْػـــٚ ٞظاز عًٗٝـــا َعٝـــاض اي ٝعـــ ١ةايصٖٓٝـــ ١ه ٚايؿهطٜـــ١ة يًٓؿـــاط
ايكحؿٞالؾكط ٠اْ)١ٝذ
ؾكط ٠هٚىلَ :عٝاضة يق اهخ اض ٚاهؾهاض ٚاىضاْٚ ٤كًٗاة
ٜعتا اينؿطع ايتْٛػ ٞازبسٜس هٕ عًُٝـ ١يـق اهخ ـاض ٚاهؾهـاض ٚاىضاَٚ ٤عازبتٗـا ألػٝـ١
ْكًــٗا إىل ازبُٗــٛض مت ــٌ َعٝــاضا ٖٛطٜــا ذبسٜــس ا رتاؾٝــ ١ايكــحؿٞذ شيــو هٕ ايٓؿــاط
لككدــ ٞايٛقــا٥ق ٚاه ــساث
ايكــحؿ ٞاحملــرتف ٜططهــع هغاغــا عًــ ٢اي ح ـ عــٔ اهخ ــاض ٚط أل
اينػتجسَٚ ٠عازبتٗـا ٚإخطا ٗـا ْٚؿـطٖا يًعُـٚ ّٛطؿـٌُ هٜهـا نـٌ اهْؿـ  ١اينكـا  ١يـا
نايتكٜٛط ٚايطغِ ٚايهاضٜهاطٛض ٚايطهٚ ٟايتؿػ ٚايتحًٚ ٌٝامغتككا٤ذمل ٜكـ اينؿـطع
ايتْٛػ ٞعٓس ايٛظٝؿ ١ايفخ اض،١ٜألٌ عـٌ ايكـحؿَ ٞعـا هْ ٚـاقن يوؾهـاض ٚقـاْعا يًـطهٟ
ايعــاّذ ٚألٗــصا ٜهــ ٕٛايتؿــطٜق ايتْٛػــ ٞهٚغــق ْ اقــا َــٔ ايتؿــطٜق ايؿطْػــ ٞايــو اقتكــط
طعطٜؿ٘ يًكحؿ ٞاحملـرتف عًـ ٢عٓكـط ةايٛظٝؿـ ١ايفخ اضٜـ١ةذ ٚيهـٔ  ٜـس ٚهٕ ؾكـ٘ ايكهـا٤
ايؿطْػــ ٞط ٝكاطــ٘ ايػعٜــط ٠قــس طؿ ــٔ إىل هٕ نــطٚض ٠اعتُــاز ٚظٝؿــ ١ةقــٓاع ١ايــطهٟةإىل
اْا ايٛظٝؿ ١ايفخ اض١ٜذ ألٌ شٖا هألعاز َٔ شيو عٓسَا م غ هٜها هٕ عٓكط ةيق اهخ اض
ٚاهؾهاض ٚاىضاْٚ ٤كًٗاة صبتُعا ،طٓكك٘ ايسق ١هْـ٘ م ة ـٌ ٚظٝؿـ ١كـط ١ٜيًكـحؿٞ
عــامل ايٝــ ّٛايــص ٟطٓٛع ـ ؾٝــ٘ امختكاقــات اينٗٓٝــٚ ١اهْؿ ـ  ١ايعًُٝــ١ذ ْٚعــطا ينــا م عــ٘
ايكها َٔ ٤طكا ق ايٓؿاط ايفعنََ ٞق ألعض اهْؿـ  ١اينؿـاألٗ ١نٓؿـاط ايتـسضٜذ اينعاقـط
ٚايتٝ ٛل ٚاي ح ٚامغتككا ٤ايػٛغٛٝيٚ ٞ ٛايتحكٝل اهَب ٚايكهاٚ ٞ٥اي حٛث ايٓؿػـ١ٝ
ٚام تُاعٚ ١ٝنتاأل ١ايػٓٝاضٚ ٜٛإْتاج ايؿ ًِٝايػُٓٝا ٞ٥اي ٛا٥كٚ ٞغ ٖا ،ادبٗـ ط ٝكاطـ٘
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ايكهــا ١ٝ٥إىل اعتُــاز َعٝاضةاىْٝــ١ة نُحــسز ي ٝعــ ١ايٓؿــاط ايكــحؿ ٞإىل هٕ هق ـ ؾكــ٘
قهـــا ٤األتـــا َٚػـــتكطاذ ألـــٌ إٕن ايكهـــا ٤ايؿطْػـــ ٞطٛغـــق نـ ـ ا اعتُـــاز ٙؾُـــٓ قـــؿ١
ةام رتاؾٝــ١ة يهــٌ َــٔ ةــاضؽ ْؿــا ا شٖٓٝــا ٜتعًــل ألٛقــا٥ق ٚه ــساث ه ٚعٓاقــط يــا عنقــ١
ألاىْ ١ٝتٚ ٢ي ٛناْ ٖص ٙايعنق ١ألعٝس23٠ذ ؾكس ضهت احملهُ ١ايفزاض ١ٜأل ـاضٜؼ هٕ ةضغـاَا
ٜعٌُ ألٓؿطٜات زٚض ١ٜه ٚناطا ضغـَُ ّٛكـٛضٜ ٠عتـا قـحؿٝا ضبرتؾـا إشا ناْـ َػـاُٖاط٘
ؾٗٝــا يــا عنقــ ١ناؾٝــ ١ألاىْٝــ١ةٚ .24غــاٜطٖا صبًــؼ ايسٚيــ ١ايؿطْػــ ٞقهــَ ١ٝؿــاألٗ١
عطنـ عًٝــ٘ ،ـ اعتــا هٕ ةضغــِ ازبــصاشات اينكـٛنضٚ ٠اينتُ ًــ ١عــطض ــطم ٚطكٓٝــات
اي ػــتٓ ١زٚضٜــَ ١تدككــْ ،١ؿــاط َــطط ا ألاىْٝــَ ١ــٔ ؾــسْ٘ هٕ ةعــٌ ايطغــاّ َك ـٛنضا
قحؿٝا ضبرتؾا )(Reporter-photographeة25ذ
إٕ اعتُــاز َعٝــاض اىْٝــٜٝ ١ػــط عًــ ٢ايكانــ ٞايتُٝٝــع أل ـ َٗٓــ ١ايكــحاؾٚ ١ألكٝــ ١اينٗــٔ
ٚاهْؿ  ١اينؿـاألٗ١ذ ؾـُٝهٔ هٕ طػـٓ ايؿطقـ ١يؿـدل َـا هٕ ٜهـ ٕٛناط ـا ه ٚضبـطضا
قــحٝؿ ١ه ٚهَ ٟلغػــ ١إعنَٝــ ١ألكــؿَ ١تٛاقــًٚ ١زاُ٥ــ ١ذبطٜــطا ْٚؿــطا ٚنتاألــ ١ز ٕٚهٕ
ٜهتػــا ايكــؿ ١ةام رتاؾٝــ١ةذ ؾك ـس ادبــ٘ ؾكــ٘ ايكهــا ٤ايؿطْػــ ٞإىل ايفقــطاض ألــسٕ ةَليـــ
هعُاٍ خٝاي ١ٝحبت ١طؿتكس إىل ه ١ٜعنق ١ألايٛاقق م ٜعتا قـحؿٝا ضبرتؾـا عًـَ ٢عٓـ ٢ايؿكـٌ
)َ (L.761.2ــٔ صبًــ ١ايؿــػٌ ايــو طعــطف ايكــحؿ ٞاحملــرتف ألسْــ٘ ايؿــدل ايــص ٟطتُ ــٌ
َٗٓت٘ ْؿـط اهخ ـاض اىْٝـ ١ه ٚايتعًٝـل عًٗٝـاة26ذ ُ ٚطِ ـ هَـاّ ايكهـا ٤هٜهـا ْـٛاظٍ طتعًـل
مبح ات إشاعٚ ١ٝطًؿع١ْٜٝٛذ نُا عطن ْـٛاظٍ ٚقهـاٜا طتعًـل ألسْؿـ  ١ططؾٝٗٝـ١
مبٓؿ
ألاغتٛزٖٜٛات طًؿعَ ١ْٜٝٛتُ ً ١خاق ١ضبـاٚض ٠نـٛٝف ٚألـ َك ٛعـات غٓاٝ٥ـَٚٚ ١هـات
هؾنّ غُٓٝاٚ ١ٝ٥هؾنّ  ٚا٥كٚ ١ٝغهاطؿات ٚغ ٖاذذ  ٚاهغًـا اهعـِ ٜط ـق ايكانـ ٞإىل
َعٝاض اىْ ١ٝيٝحسز ةام رتاؾ١ٝة ذ ؾٝعتـا نـٌ اه ـٛاٍ هٕ ةايكـحؿ ٞاحملـرتفة ٖـ ٛايـصٟ
طهــَ ٕٛهــاَ ْؿــا ٘ َتعًكــ ١ألس ــساث آْٝــ ١حب ــا ٚاغتككــا ٤عــٔ اينعًَٛــَٚ ١عازبتٗــا
ٚإخطا ٗــا ْٚؿـــطٖاذ ٚمت ــٌ اىْٝـــ ١ه ــس هٖـــِ ةايكــ ِٝايفخ اضٜـــ١ة ايــو ذبـــسز ٖٜٛــ ١ايفْتـــاج
ايكحؿٞذ ٚطعب ع اض ٠ةايك ِٝايفخ اض١ٜة يس ٣خاا ٤طكٓٝات ايتحطٜط ايكـحؿ ٞةصبُٛعـَ ١ـٔ
اشبكــا٥ل ايهآَــ ١اسبــسث ططؾــح٘ هن ــط َــٔ غ ـ  ٙيًٓؿــطذذة27ذ ٜٚؿ ـ ٗ ٕٛقــ ِٝاشبــا
ةألك ١ُٝايعًُ ١ه ٚق ١ُٝايػصا ٤ايو طكاؽ ألايػعطات اسبطاض ١ٜايو ٜٛؾطٖا نٌ قـٓـ غـصاٞ٥
نُ ١ٝضبسزٚ ،٠م طتـٛؾط نـٌ ايكـ  ِٝخـا ٚا ـس ٚيهـٔ ٖٓـاى ـس هزْـ َ ٢ـٌ اىْٝـ١
ٚاهُٖٚ ١ٝنًُا طعـسزت ايكـ ،ِٝنًُـا اضطؿعـ ايكـسض ٠ايفخ اضٜـ ١ايـو ٜعـا عٓٗـا اينكـ ً
28
امظبًٝـــع (Newsworthy) ٟة ه ٟاقـــ ١إخ اضٜـــ ،١ه ٚـــطا ٤إخ ـــاض ،ٟه ٚـــساض ٠إخ اضٜـــ١ة ذ
ٜٚكـــ ايندتكــ ٕٛعــاز ٠عًــ ٢عــسز َــٔ ايكــ ِٝايفخ اضٜــ ١ناىْ ٝـٚ ١ازبــسٚ ٠اهُٖٝــٚ ١اينٓؿعــ١
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ٚاحملػٛؽ ٚايهداَٚ ١اي طاؾٚ ١غ ٖاذ ٜٚتُػنو ؾك٘ ايكها ٤عـاز ٠ألايكُٝـ ١اهٚىل ٚةعًـٗا
َُحسز ٠ةين رتاؾ١ٝةذ  ٜٚس ٚهٕ ايكهـا ٤قـس اغـتٓس إىل ٖـص ٙاشباقـ ١ٝايـو طؿـطزت ألٗـا َٗٓـ١
ايكـــحاؾ ١عـــٔ ألكٝـــ ١اينٗـــٔ ٚامختكاقـــات نـــايتٝ ٛل ٚايتـــسضٜذ ٚايفألـــساع ايؿـــب ٚاهزألـــٞ
نهتاأل ١ايطٚاٚ ١ٜايككٚ ١اهقكٛقٚ ١اظباظ ايؿـطٜا ايػـُٓٝا ٞ٥اي ٛـا٥كٞذذ ٚةطعتـا اىْٝـ١
ك  ١ظَٓ ١ٝس ١ ٜؾط ا َٔ ؾطٚط اشباـ ٜٚعتا اينٗٓٝـٕٛ
هٚ ٟقٛع اسبسث ه ٚاْا َٓ٘
هٕ اسبسث آْ ٞإشا ط ٣اينان ٞايكطٜا ه ٚإشا ٖ ٛةط ٟاسبانط هٖ ٚـَ ٛـٔ اه ـساث
اينُهٓ ١اينػتك ٌة.29
هــــٔ
إٕ ايكــــحؿٜ ٞعــــا اسبــــسث اىْــــ ٞقــــحؿٝا ٜٚكــــ ّٛألٓكًــــ٘ ألسغــــطع ٚقــ ـ
يًجُٗٛضالقــحاؾ ١إخ اضٜــ )١ه ٚذبًًٝــ٘ القــحاؾ ١ايتحًٝــٌ ٚايتؿػ ـ ) هْ ٚكــسٚ ٙايتعًٝــل عًٝــ٘
القــــحاؾ ١ايــــطه )ٟه ٚاي حــــ ٚايتحكٝــــل ٚامغتككــــا ٤عـــــٔ خؿاٜــــا ٙالقــــحاؾ ١اينٝـــــسإ
ٚامغتككا)٤ذذذؾايكحؿٜ ٞتعاٌَ َـق اسبانـط َٚـق اسبـسث اسبـٚ ٞاينعـٝـ ٜٚـرتى اه ـساث
اينان ١ٝيًُلضخ ذ ٚقس تاج إْتا ٘ إىل عٓاقط َٔ اينانـٚ ٞيهٓٗـا م طهـ ٕٛإم عًـ٢
غ  ٌٝايف طاٚٚ ٤نق اسبسث اىْ ٞغٝاق٘ ايتاضخيٞذ
إيامٜ ،تُتنق ايكحؿ ٞألكؿ ١ةضبرتفة عٓسَا ٜؿـاضى عًُٝـات اي حـ عـٔ اينعًَٛـ١
ازبسٜــــسٚ ٠عًُٝــــات ايتحكٝــــل ٚامغتككــــاٚ ٤يــــق اينع ٝــــات ناظبــــاظ ايطٛ ٜضطا ــــات
ٚايتحكٝكات اينٝساْٚ ١ٝامغت نعات اينكـٛضٚ ٠اظبـاظ امغـتجٛاألات ٚاسبٛاضاتذذذٜٚػـاِٖ
عًُ ١ٝططنٝـا ٚإخـطاج اهعُـاٍ ؾٓٝـا ألٗـسف ْؿـطٖا إىل يٗـٛض عـطٜضذ ٚألـس ٕٚهزْـ ٢ؾـو
ٜه ٕٛعٓكط اىْ ١ٝيـق اهخ ـاض َٚعازبتٗـا ْٚؿـطٖا ه ـس ايعٓاقـط ازبٖٛطٜـ ١احملـسز٠
يًكؿ ١ام رتاؾ ١ٝيًكحؿٞذ
ؾكط ٠اَْ :١ٝعٝاض ةايٓؿاط ايصٖـبة
مل ٜتعــطض قــاْ ٕٛايكــحاؾ ١ايتْٛػــ ٞازبسٜــس إىل اي ٝعــ ١ايصٖٓٝــ ١ه ٚايؿهطٜــ ١يًعُــٌ
ايكحؿْ ٞػجا عًَٛٓ ٢اٍ ايكاْ ٕٛايؿطْػٞذ  ٖٛٚايٛاققَ ،عٝاض ؾكـ٘ قهـا ٞ٥ـازت ألـ٘
ًَه ١ام تٗاز يس ٣ايكها ٠ايؿطْػ ٝذ ٚيعٌن َٔ هألطظ َعاٜا ٙهْ٘ ُٜـُلهٔ َـٔ متٝٝـع هقـٓاف
ن ـ َ ٠ــٔ اهْؿ ـ  ١اينتساخًــَ ١ــق اهْؿ ـ  ١ايكــحؿ َ ١ٝــٌ هْؿ ـ  ١عُــاٍ َ ــاألق ايكــحـ
ٚطكٓٝـــ ٞايهـــاَ ا ٚايتكـــٜٛط ايتًؿعٜـــٚ ْٞٛطكٓٝـــ ٞطكـــَُٛ ِٝاقـــق ايكـــحـ اميهرتْٝٚـــ١
ٚغ ِٖذ طك ٍٛاحملهُ ١ايتعكٝا ايؿطْػ ١ٝقطاض ؾػً: ٞةإٕ ايكـحؿ ٞاحملـرتف ٖـ ٛايـصٟ
ةاضؽ ْؿا ا هغاغٝا َٓٚتعُا ٚمبكاألٌالَعا ٜطؿطٜعٜٚ )١ٝكسّ َػـاُٖ ١ؾهطٜـ ١الشٖٓٝـ)١
ٚزاُ٥ــ ١إىل ْؿــط ١ٜزٚضٜــ ١ألٗــسف إعــنّ ازبُٗــٛضةٚ .30اْػــجِ صبًــؼ ايسٚيــ ١ايؿطْػــ- ٞ
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احملهُ ١ايفزاض ١ٜايعًٝاَ -ق ٖصا اسب نٌ ايكها ٞ٥ؾاعتا هٕ:ةايكحؿ ِٖ ٝايصُٜ ٜٔكـسَٕٛ
َػاُٖ ١ؾهطٚ ١ٜزا ١ُ٥إىل ْؿطٜات َٔ ه ٌ ايفعنّة31ذ
ٚاغتٓازا إىل ٖصا اينعٝاض ايصٖب ،هقك ٢ايكها َٔ ٤قٓـ ايكحؿ ٝاحملرتؾ ؾـطا٥
َٗٓٝــَ ١تٓٛعــ ١طعُــٌ َعٗــِ نــُٔ ْؿــؼ اينلغػــ ١ايكــحؿ َ ١ٝــٌ عُــاٍ اين ــاألق ايكــحؿ١ٝ
ٚاينكــٛض ٚ ٜٔهعــٛإ ايرتنٝــا ٚايفخــطاج ايؿــب ايٝــسٚ ٟٚاميهرتْٚــ ٞيًجطا٥ــس ٚاتــنت
ٚامْؿ ٛطاؾٝػــ ـ ٚهعــــٛإ ايتٛظٜــــق ٚايفعنْــــات َٓٗٚسغــــ ٛايكــــٛت ٚايكــــٛضٚ ٠هعــــٛإ
ايرتنٝاالاينْٛتاج) ٚاينكٛض ٕٚألايهاَ ا مبلغػات ايفشاعـٚ ١ايتًؿعٜـٚ ٕٛاينهًؿـ ٕٛألتكـٛنض
ٚإْؿــاٚ ٤ألكــٝاَْٛ ١اقــق ايكــحـ ٚايفشاعــٚ ١ايتًؿعٜــ ٕٛاميهرتْٝٚــٚ ١غ ٖــا َــٔ اهعُــاٍ
ايتكٓٚ ١ٝإٕ طٛؾطت يـس ٣قـا ٗا ؾـٗاز ٠اَعٝـ١ذ ؾايعُـٌ ايكـحؿَ ٞـٔ ٖـصا اينٓعـٛض ؾهـط
ٚطكــٛض ٚطؿه ـ ٚطع ـ عــٔ َٛقـــ ٚايــسؾاع عٓٗــا ٚعــطض َؿــاغٌ ايٓــاؽ ْٚكــس َٚعاضنــ١
اسبهِذذ
 ٚغٝاي ؾك٘ قها ٤طْٛػٖ ٞص ٙاينػسي ١ازبسٜسْ ،٠ؿ إىل هٕن ؾكـ٘ ايكهـا ٤اينكـاضٕ
ٚهغاغــا ايؿطْػــ ٞقــس اغــتكط عًــ ٢اعت ــاض ايكــحؿ ٞاينلغػــات ايفعنَٝــ ١اميهرتْٝٚــ١
ضبرتؾــا ٜتُتنــق ألهــٌ امَتٝــاظات اينُٓ ٛــ ١يــصا ايك ــاع ٚهقكــ ٢اهعــٛإ ايؿٓــ ٝألاينلغػــ١
اينهًؿ ألتكٛنض ٚطؿػٚ ٌٝط ٜٛط ٚقٝاْ ١اينٛاقـق اميهرتْٝٚـَ ١ـ نذ ؾكـس ضؾهـ ضبهُـ١
ايتعكٝــا اينسْٝــ ١ايؿطْػــَ ١ٝــٓ قــؿ ١قــحؿ ٞضبــرتف يـــُُكُِ َُٓٚؿــَٛ ٤٢اقــق ةاْرتْ ٝـ ة
خاق ١ألتٓع ِٝاينعاضض طاألع ١ينٓعُ ١الَس ١ٜٓايعًٚ ّٛايكـٓاع )١اغـتٓازا إىل ايؿكـٌ(L.761-
) َٔ2صبً ١ايؿػٌذ
ٜٚلنــس ايــسنتٛض ضبُــس نــسإ ه نٕ ايكهــا ٤ايؿطْػــ ٞظاز إ ــطاٖ ٤ــصا ايتعطٜـــ
ايتؿــطٜع ٞأل نــا ؾ ١عسٜــس اينع ٝــاتذ ؾاعتاةايكــحاؾ ١ق ــٌ نــٌ ؾــٖ ٤ٞــْ ٞؿــاط َٗــب
ؾهطٚ ٟيٝؼ صبطز ؾػٌ ٜٛؾط زخن َازٜا يًكحؿٞذ ٖٚصا ايٓؿاط ٜطط ا ألاه ساث اىْٝـ١
َٔ  ٝطػ ٝتٗـا َٚعازبتٗـاذ يـصيو ٜػـت عس ؾكـ٘ ايكهـا ٤ايؿطْػـَ ٞـٔ ٖـص ٙاينٗٓـ ١نتـاي
اينكامت اهزأل ١ٝايعاَ ١ايو م ططط ا ألاه ساث هْ ٚاؾط ٟايككل ٚاهؾـعاض ايكـحـ هٚ
يًــااَج ايػــُع ١ٝاي كــط١ٜذ نُــا
َٓتجــ ٞاهؾــنّ ٚايــااَج ايطٚاٝ٥ــ ١ه ٚاينــصٜع ٚاينٓؿ ـ
اغـت عس ؾكـ٘ ايكهــا ٤ايؿطْػـَ ٞـٔ ٖــص ٙاينٗٓـ ١اينؿـطؾ عًــ ٢ايٓؿـا ات ايفؾـٗاض ١ٜه ٚعًــ٢
َهاطا ايعنقات ايعاَ ١ه ٚاينًحك ايكحؿ ٝألايفزاضات ٚاينلغػات ايعاَٚ ١اشباق١ة32ذ
ٚمل ٜهتـــ اينؿــطع مبحــسز ة ٝعــ ١ايٓؿــاطة ألــٌ هنــاف ضبــسزا آخــط ٜتُ ــٌ
ايٓؿاط ايكحؿٞذ
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ة ــٌ هُٖٝــ ١ايٓؿــاط هٜهــا ه ــس احملــسزات ازبٖٛطٜــ ١ين رتاؾٝــ١ذ ٚم ٜعتــا ايٓؿــاط
ايكــحؿٖ ٞاَــا إم إشا نــإ ةْؿــا ا ضٝ٥ػــٝاة الؾكــط ٠هٚىل) ْٚؿــا ا ةمبكاألــٌ َــايٞة الؾكــط٠
اْٝــ)١ذ ٚإيــام ٜ ،كــ ٢عٓكــط هُٖٝــ ١ايٓؿــاط ايكــحؿٖ ٞــ ٛاي ــاألق ايــص ٟةٝــع ايكــحؿٞ
احملرتف عـٔ غـ َ ٙـٔ ٖـٛا ٠ايهتاألـ ١عًـ ٢هعُـس ٠ايكـحـ  ٚطبتًــ احملاَـٌ ايفعنَٝـ١
ايػُع ١ٝاي كط ١ٜه ٚايطقُ١ٝذ
ؾكـــط ٠هٚىلَ :عٝاض ةايٓؿــاط ايطٝ٥ــػٞة
ًٝـا هٕ
ألايط ٛع إىل ايٓل ايتؿطٜع ٞالايؿكـٌ َ 7ـٔ اينطغـ )115 ّٛيؿعـا ٚض ٚـا ٜتـ
اينؿطع عٌ َعٝاض ةايٓؿاط ايطٝ٥ػٞة ٖ ٛاينعٝاض احملسز طكسٜط ا رتاؾ ١ٝايكـحؿٞذ ٜٚؿٗـِ
َــٔ ٖـــصا هٕ ايٓؿــاط ايكـــحؿٚ ٞايفعنَــٖ ٞـــْ ٛؿـــاط قــا ِ٥ألصاطـــ٘ يــ٘ طكايٝـــسٚ ٙهضناْـــ٘
ٚضبرتؾٝــ٘ذ ٚعًٝــ٘ ،م ٜهــ ٕٛقــحؿٝا ضبرتؾــا ،ضبــطض ه ٚناطــا ةــاضؽ ْؿــا ا قــحؿٝا
أل طٜك ١ة اْ١ٜٛة هٚة غ َٓتعُ١ة حبػا ع اض ٠ايٓل ايكاْْٞٛذ َ ٖٛٚعٝاض ـا ٤يٝعـا ألعـض
اشبًٌ ق اع ايكحاؾ ١ايتْٛػ ١ٝايو طعاْ َٔ ٞألً ٣ٛطٛغق قاعس ٠ةايكحؿ ٝايؿهـٛي ٝة
ايص ٜٔطُطى يِ اي اي ايهتاألٚ ١ايتع َؿت ٛاذ ٚم غطاأل ،١إشا  ٚسْا ٚغا ٌ٥ايفعنّ اهٚغق
يٗٛضا طْٛؼ طساض مبا طٓتج٘ هقنّ ٚإغٗاَات اينتعا ْٚاشبـاض  ٝذ إٕن ايـص ٜٔةاضغـٕٛ
ْؿـــا ا قـــحؿٝا ألكـــؿ ١ة اْٜٛـــ١ة ،م ةهـــٔ يـــِ هٕ ٜتُتنعـــٛا ألكـــؿ ١ةقـــحؿ ٝضبرتؾـ ـ ة
ناي ٝا اين اؾط يً ا عٝازط٘ ٜ ٖٛٚؿطف ْؿؼ ايٛق عً ٢قـؿح ١هَٛٓ ٚعـٝ ١ـ١
 ١َٜٝٛه ٚهغ ٛعٚ ١ٝناشب ايصٜ ٟكـسّ اغتؿـاضات ؾٓٝـ ١اختكاقـ٘ ٚناحملـاَ ٞايـصٟ
ٜكــرتح عًــ ٢ايػــاً ً٥ــٛم قاْْٝٛــٚ ١نــايندطج ايػــُٓٝا ٞ٥ايــصٜ ٟهتــا هخ ــاضا ٚآضا ٤عــٔ
سٜــس عــامل ايؿاؾــ ١ايه ـ  ٠اهذذ ٚم  ٜٗـِن إٕ ألــازض ٖــلم ٤ألتكــسَ ِٜػــاُٖاطِٗ َــٔ طًكــا٤
هْؿػِٗ ه ٚأل ًـا َـٔ قـا ا اينلغػـ ١ايكـحؿٚ ،١ٝم عـا ٠إٕ َاضغـٛا هْؿـ ِٗ ايكـحؿ١ٝ
صباْا نٗٛا ٠ه ٚنُتعا ْٚخاض  ٝمبكاألـٌذ ؾكـس اغـتكط ؾكـ٘ قهـا ٤احملـانِ ايؿطْػـ١ٝ
عًــ ٢هٕ اي ٝعــ ١امغــت ٓا ١ٝ٥يــص ٙاهْؿ ـ  ١ايكــحؿ ١ٝنُُاضغــٖٛ ١اٜــ ١ه ٚاضغــ ١عُــٌ
ع ٞ٥م ُٜهػا هقحاأل٘ قؿ ١ةام رتافةذ
قهــ ١ٝؾــػً ١ٝطؿٝــس ٚقا٥عٗــا ه نٕ هغــتاشا اَعٝــا  ٜاؾــط عًُــ٘ ألازباَعــ ١ايؿطْػــ١ٝ
ٜٚتعا ٕٚمبكاألٌ َايَ ٞق إ س ٣ايكحـ ايؿطْػ ،١ٝمتػو ألكـؿ ١ةقـحؿ ٞضبـرتفة ألعـس هٕ
ربًـَ ٢ؿـػً٘ عـٔ خسَاطــ٘ ايتحطٜطٜـ ،١قايـ ضبهُـ ١ايتعكٝــا اينسْٝـ ١ايؿطْػـ ١ٝإ ــس٣
ٝ ٝاطٗا :ةم جط عً ٢ؾطز ألاعت اض قسضاطـ٘ ه ٚهُٖٝـ ١صبـامت عًُـ٘ ،هٕ ةـاضؽ كـ٘

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

ط ١ٜايتع َٔ ه ٌ إضنا ٤شٚق٘ ايهتاألـ ١ه ٚاسبكـ ٍٛعًـ ٢ألعـض اينـساخ ٌٝايفنـاؾ،١ٝ
ٚشيــو أل ًــا َــٔ ايٛغــ ١ًٝايفعنَٝــ ١ه ٚمب ــازضَٓ ٠ــ٘ ،نـــةخ ة هٚةَػتؿــاضةذ ٚيهــٔ ٖــصا
ايٓؿاط م ةهٔ ٚم ةا هٕ ةٓح٘ ةقؿ ١قحؿ ٞضبرتف إشا نإ ةاضؽ ٖص ٙاهْؿـ ١
أل طٜك ١اْ ١ٜٛه ٚظطؾ ١ٝه ٚألٓعاّ ايتٛق ٝازبعٞ٥ة33ذ
ٚة نٌ امْتعاّ ايعٌُ ايكحؿ ٞمبلغػـات ايفعـنّ ٚامطكـاٍ إ ـس ٣ايكـطا ٔ٥ايسايـ١
عًـــ ٢ةام ـــرتافةذ ؾـــن ةهـــٔ يًُتعـــا ٕٚايعـــط َـــق َلغػـــات إعنَٝـــ ١هٕ ٜهػـــا
قؿ١ةقحؿ ٞضبرتفة تٚ ٢إٕ ناْـ هعُايـ٘ قـحؿ ١ٝحبتـ ١ه ٚنـإ م ةًـو ٚم  ٜاؾـط
عُن آخـطذ ٚيـصا طؿـرتط ايًجٓـ ١ايٝٓ ٛـ ١ايتْٛػـ ١ٝيفغـٓاز أل اقـات ام ـرتاف ايكـحؿ ٞهٕ
ٜسي ٞاينرتؾ عٓـس هً ٍٚـا يـ٘ يًحكـ ٍٛعًـ ٢أل اقـ ١ا ـرتاف ،ألؿـٗاز ٠عُـٌ َـٔ اينلغػـ١
ايكحؿٜ ١ٝتِ ايتٓكٝل ؾٗٝا عًٝ ٢ع ١ايعٌُ القحؿ ٞضبطضَ ،كـٛض قـحؿَ ،ٞطاغـٌذذ)
ٝ ٚع ١ايعنق ١ايؿػً ١ٝالقاضَ ،تعاقـسَ ،رتألـلَ ،تعـا ٕٚخـاض ْٚ )ٞػـذ َـٔ أل اقـ ١اه ـط
َػًُ َٔ ١اينلغػ ١ايكحؿ ١ٝاينؿػً١ذ ٚطؿرتط ايًجٓ ١ايؿطْػ ١ٝهٕ ةٜسي ٞاينرتؾ يًحكـٍٛ
عً ٢ه ٍٚأل اق ١ا رتاف ،أل اقات خنم يً ن  ١هؾـٗط اهخـ ٚ ٠هٕ ٜـسي ٞايكـحؿ ٕٛٝغـ
ايكاض ٜٔعٓس دبسٜس أل اقاطِْٗ ،ػدا َٔ طبتًـ أل اقات اشبنم يًػٓ ١شاطٗاة34ذ
ٜٚعانــس اينؿــطع َعٝــاض ايٓؿــاط ايطٝ٥ػــ ٞمبعٝــاض اينكاألــٌ اينــايٞة ؾــط ١ ٜهٕ ة ــٌ ةاينــٛضز
اهقًٞة يًكحؿٞذ
ؾكط ٠اَْ : ١ٝعٝاضةايٓؿاط مبكاألٌ َايٞة
ة ــٌ اينكاألــٌ اينــاي ٞه ٚايطاطــا ايــصٜ ٟتكانــا ٙايكــحؿ ٞه ــس اينعــا ٜايتؿــطٜع ١ٝيًكــؿ١
ام رتاؾ١ٝذ إٕن اعتُاز ٖصا اينعٝاض َٔ ؾسْ٘ هٕ ُٜكك ٞاهْؿ  ١ايكحؿ ١ٝايو ةاضغـٗا عـسز
غ قً َٔ ٌٝايٛاَٚ ٠طاغً ٞضنٔ ألطٜـس ايكـطا ٤ايـص ٜٔةاضغـ ٕٛايعـازٖٛ ٠اٜـ ١ه ٚكـا
ايتع َٚػاُٖ ١ايٓكاف ايعاّ ه ٚحب ا عـٔ ايتػـً١ٝذذ ؾـن ةهـٔ ه ـسِٖ ٚإٕ زا ّٚعًـ٢
ايٓؿــط ٚاْتعُ ـ َكامطــ٘ هٕ  ٜايــا ألٛنــع ١ٝةقــحؿ ٞضبــرتفةذ ؾ ٝــل ايكانــٖ ٞــصٙ
اينػــسي ١ايكاعــس ٠ايؿكٗٝــ ١ايؿــٗ  ٠ايــو طكــ ٍٛإٕا ةاهقــٌ َــا نــإ عًــَ ٢ــا نــإة ،ه ٟهٕ
ٚنع ١ٝايكحؿ ٞايا ٟٚط ك ٢عًـَ ٢ـا ٖـ ٞعًٝـ٘ تـ ٜ ٢ـ خـنف شيـو عًـ ٢اهقـٌ ،ألعكـس
عٌُ زاَ ِ٥ـق َلغػـ ١إعنَٝـ ١ه ٚعـا امْتـساي اين اؾـطذ ٚيهـٔ مل ةتٗـس َؿـطع اينطغـّٛ
عسز  115ادباَ ٙعٜس ن ا ع اض ٠ايٓل ةٜػـتُس َٓٗـا َـٛاضز ٙاهغاغـ ١ٝة اين ًكـٚ ،١مل
ٜهـ ؾ٦ٝا عٔ ايكٝاغ ١ايػاَه ١ايو ٚضزت مبجً ١ايؿػٌ ايتْٛػ١ٝذ ؾٌٗ ْسخـص ايـٓل عًـ٢
ْ ٟؿاط قـحؿ ٞألـسَ ٕٚكاألـٌ ٜؿكـس قـا ٘ قـؿ ١ةاحملـرتفة؟ ٖٚـٌ هٕ
إ نق٘؟ ه ٌٖ ٟهٕن ه ن
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هٟن زخــٌ َــاي ٞكــٌ عًٝــ٘ ايكــحؿَ ٞــٔ ْؿــا ٘ قــػ ا نــإ هّ نـ ا ةعًــ٘ ةقــحؿٝا
ضبرتؾــاة؟ َــا ٖــ ٛغــكـ ةاينــٛاضز ايطٝ٥ػــ١ٝة؟ خكــٛم ايػــلاٍ اهٜ ،ٍٚعتــا ايكهــا ٤هٕ
ايٓؿــاط ايكــحؿ ٞألــسَ ٕٚكاألــٌ م ةعــٌ قــا ٘ ةقــحؿٝا ضبرتؾــاةذ هَــا ايٓؿــاط ايكــحؿٞ
مبكاألٌ ؾؿْ ٘ٝعطذ إش اؾرتط ْل اينطغ 115 ّٛهٕ ةٜػتُس َٓٗاة ه ٟاينٗٓـ ١ايكـحؿ١ٝةَـٛاضزٙ
اهغاغ١ٝة ه ٟهٕ ٜه ٕٛةهغًا ايسخٌة هٚةايسخٌ ايطٝ٥ػٞة يًكحؿ َٔ ٞايٓؿـاط ايكـحؿٞ
ايـص ٟةاضغـ٘ذ ٚيهـٔ اينؿـطع ايتْٛػـ ٞمل ٜكـسّ ـن يًُؿـهً ١ينـا اغـتعٌُ ع ـاض ٠ةَـٛاضزٙ
اهغاغ١ٝة ايو طؿتكس ايسق ١هٜهاذ ؾُا َٖ ٞكازٜط ةاينٛاضز اهغاغ ١ٝيًكحؿٞة؟ذ ؾٗـٌ مت ـٌ
ْػـ  %51 ١هّ ْػـ  %60 ١ه %75 ٚهَ %90 ٚــٔ صبُـٛع َساخًٝـ٘ ايؿــٗط ١ٜه ٚايػـَٓ ١ٜٛــٔ
طبتًــ اينٗــٔ ايــو ٜتعا اٖــا؟ إٕ ٖـصا ايتعــٚ ِٜٛعــسّ ايسقــ ١غـٛف ٜؿــت ألــاي ام تٗــاز هَــاّ
ايكها ٤ه ٚهَاّ زبٓ ١إغٓاز أل اقات ام رتاف يتكسٜط ةْػ ١ة هٚة جِ اينـساخ ٌٝاينايٝـ١ة ايـصٟ
ٜكاألٌ ةَٛاضز ٙاهغاغ١ٝةذ
ٚيهٔ غلام آخط  ٜطح َ ٍٛـا إشا نـإ ايكهـاٜ ٤عتُـس َعٝـاضا ٚا ـسا َٓؿـطزا يفقـطاض
ام ــرتاف ايكــحؿ ٞهّ ٜعتُــس طهــاؾط ٖــص ٙاينعــا ٜاينــصنٛض٠ذ غٝــاي ؾكــ٘ قهــا ٤طْٛػــٞ
َػــتكطْ ،ن ــغ هٕ ؾكــ٘ قهــا ٤ايؿطْػــ ٞاختــاض اعتُــاز ةٖــص ٙايعٓاقــط اينتٓٛعــ ١صبتُعــ١
َٚتهاًَ ١ذبسٜس ةايكحؿ ٞاحملـرتفةٚ .35قايـ ضبهُـ ١ايتعكٝـا اينسْٝـ ١ايؿطْػـ١ٝ
إ ـسٝ ٝ ٣اطٗـا :ةٝ ٚـ طـ ه نٕ اينـسع ٞنـإ ْؿـا ٘ اهقـًٚ ٞاينٓـتعِ ٚمبكاألـٌْ ،ؿــا ا
ذبطٜطٜــا ينكــامت قــحؿ١ٝالذذ)  ٝ ٚـ هْــ٘ َكاألــٌ شيــو نــإ كــٌ عًــ ٢ضاطــا ة نــٌ ه ــس
َكازض ٙاهقً ،١ٝؾـ ٕ ضبهُـ ١امغـتٓ٦اف اغـت اع هٕ طكـطض ةهْـ٘ قـحؿ ٞضبـرتف عًـ٢
َعٓ ٢ايؿكٌ ) َٔ (L.761.2صبً ١ايؿػٌذذة36ذ
طعــعظت ضبــسزات ام رتاؾٝــ ١ايــو اقرت ٗــا اينؿــطع ايتْٛػــ ٞأل نــاؾَ ١هــإ
ايٓؿاط ايكحؿ ٞايص ٜ ٟطح ألسٚض ٙعسزا ن ا َٔ ايفؾهامت ايكاْ١ْٝٛذ

اضغــ١

مبحث ثالث :مكان النشاط الصحفي
هضاز اينؿـــطع ايتْٛػـــ ٞهٕ ٜعتُـــس اينعٝـــاض ايعهـــ ٟٛه ٟةاينلغػـــ ١ايكـــحؿ١ٝةنس س هٖـــِ
ضبــسزات ةام رتاؾٝــ١ة ،ؾاؾــرتط هٕ ٜهــ ٕٛايكــحؿَ ٞطط ــا َعٗــا ألعنقــ ١عُــٌ َ اؾــط٠ذ
يــصيو غــٛف ْؿحــل َعٝــاض اينلغػــ ١ايكــحؿ ١ٝالؾكــط ٠هٚىل) ــِ ْػــتٓ أل ـ عض ايت ٝكــات
ايكهـا ١ٝ٥اينكاضْـ ١يًٛقـٛف عًـ ٢ألعـض ايفؾـهامت ايطٝ٥ػـ ١ٝايـو ٖ ٜـا ٖـصا اينعٝـاضالؾكط٠
اْ)١ٝذ

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

ؾكط ٠هٚىلَ :عٝاض ةاينلغػ ١ايكحؿ١ٝة
كط اينؿـطع ايتْٛػـ ٞألايؿكـٌ َ 7ـٔ اينطغـ ّٛعـسز َٛ 115نـٛع ايسضاغـ ،١اينلغػـات
ايكحؿ ١ٝهضألع ١هقٓاف ،طُهػا ايكحؿ ٞايعاٌَ ٚا سَٗٓ ٠ـا ه ٚاينتعـاَ ٕٚـق ًـٗا،
قــؿ ١ةضبــرتفةذ إٕ ايكــحؿ ٞاحملــرتف  -حبػــا َٓ ــٛم ايــٓلٖ -ــ ٛايــصٜ ٟعُــٌ ة
َلغػ ١ه ٚعسَ ٠لغػات يًكحاؾ ١اي ١َٝٛٝه ٚزٚض ١ٜهٚ ٚنامت اهْ ا ٤هَ ٚلغػ١
ه ٚعسَ ٠لغػات يإلعنّ ايػُع ٞاي كط ٟه ٚيإلعنّ اميهرتْٞٚذذةذ اعتُس اينؿـطع ٖـصا
اينعٝاض احملسز تٜٓ ٢ؿ ٞقؿ ١ةام رتافةعٔ قٛض ن  ٠يكحؿٜ ٝعًُ ٕٛمبلغػات غـ
قــحؿٜٓٚ ١ٝتجــَ ٕٛــا ٜٓتجــ٘ ايكــحؿ ٞمبلغػــت٘ ايكــحؿَ ١ٝــٔ هخ ــاضذ ٚألع ــاضات هخــط،٣
ايكحؿ ٞاحملرتف ٖ ٛايص ٟططأل ـ٘ عنقـات ؾـػًَ ١ٝـق  :اله)َلغػـ ١هَ ٚلغػـات ايكـحاؾ١
ايَٝٛٝــ ١ه ٚايسٚضٜــ ،١الي) ٚنايــ ١هٚ ٚنــامت هْ ــا ،٤الج) َلغػــ ١هَ ٚلغػــات ايفشاعــ ١هٚ
ايتًؿع،ٕٜٛالز)َلغػ ١هَ ٚلغػات يإلعنّ اميهرتْٞٚذ
هٚمَ -لغػ ١هَ ٚلغػات ايكحاؾ ١اي ١َٝٛٝه ٚايسٚضَ ٖٞ:١ٜلغػات ايكحاؾ ١اينهتٛأل١
ه ٚايٛضقٝــ١ذ إش ٜؿــرتط ايكــاْ ٕٛازبسٜــس هٕ ٜعُــٌ ايكــحؿٚ ٞذب ـ ه ٟؾــهٌ َــٔ هؾــهاٍ
ايتعاقــس ة َلغػــ ١هَ ٚلغػــ ١طكــسض قــحٝؿَٜٝٛ ١ــ ١ه ٚزٚضٜــ١ة تــٜ ٢هتػــا ايكــؿ١
ةاحملرتفةذ ٚزبس اينؿطع إىل طعطٜـةايسٚض١ٜة طٛنٝحا يً ؼ قس سث َق عسز َٔ ايٓؿـطٜات
ايو طكسض ألكؿ ١زٚض ١ٜز ٕٚهٕ طٓه ٟٛنُٔ اينؿٗ ّٛايكحؿ ٞيًسٚض١ٜذ
إٕن ةايسٚض١ٜة عًَ ٢عٓ ٢اينطغ ّٛعسز: ٖٞ 115ةنٌ ْؿط ١ٜزٚضَُٗ ١ٜا نإ ؾهًٗا طكسض
ذب عٓٛإ ٚا س آ اٍ َتكاضأل ١هَ ٚت اعسٚ ٠ي ٛناْ غـ َٓتعُـ ١ألؿـطط هٕ ٜهـٕٛ
طػًػـًٗا َكــطضا ينــس ٠غـ ضبــسزٚ ٠هٕ طتــاألق هعـسازٖا َــٔ ٝـ ايعَـإ ٚايرتقــٚ ،ِٝطعتــا
زٚضٜــات عًــ ٚ ٢ــ٘ اشبكــٛم ازبطا٥ــس ايَٝٛٝــٚ ١اهغ ـ ٛعٚ ١ٝايٓكـــ ؾــٗطٚ ١ٜاتــنت
ٚايسٚضٜات اينهتٛألٚ ١اينكٛضٚ ٠اسبٛيٝاتةذ
ٜكرتح ايٓل هضألق خكا٥ل يه ا ٖ ١ٜٛةايسٚض١ٜة شات اي ٝع ١ايكحؿ١ٝذ
طتُ ٌ اشباق ١ٝاهٚىل يًسٚض ١ٜهْٗا ذبٌُ عٓٛاْا ٚا سا سز ٖٜٛتٗا نكـحٝؿ ١ه ٚصبًـ١
ه ٚهْ ١ٜؿط ١ٜنـةايك احة اي ١َٝٛٝايكازضَٓ ٠ص ؾٝؿط ٚ 1951 ٟطٜس ٠ةيٕٛ ٛة اي(Le ١َٝٛٝ
) Tempsايكــازض ٠عــٔ زاض ايك ـ اح َٓــص  1ــٛإ  ٚ 1975طٜــس ٠ةايؿــطٚمة ايَٝٛٝــ ١ايــو
طكـسض طـْٛؼ عـٔ زاض اهْـٛاض َٓـص  ٚ 1984طٜـس ٠ةمألطٜؼةايَٝٛٝـ(La Presse) ١ايـو
طكسض طْٛؼ َٓص غٓٚ1936١قحٝؿ ١ةاهٖـطاّة اينكـط ١ٜايكـازضَٓ ٠ـص 27زٜػـُا 1875
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ه ٚقحٝؿ ١ةاتاٖسة ازبعا٥ط ١ٜايكـازضَٓ ٠ـص ًٜٝٛ 15ـ ٚ 1957 ١طٜـس ٠امغـتكنٍ اينػطألٝـ١
ايكازضَٓ ٠ص 1912ذذذ
طتعًل اشباق ١ٝاي اْ ١ٝألآ اٍ ايكسٚضذ ٜؿرتط اينؿطع هٕ طه ٕٛايسٚضَ ١ٜعً ١َٛايكـسٚض ٚم
نـةاسبْٛيِ١ٝة ) (Annaleايو طكسض َـطٚ ٠ا ـس ٠ايػـٓ ١هٚ
أل
 ِٜٗإٕ ناْ اى اٍ َت اعس٠
ايٝــ ّٛنُــا ألعــض ايتجــاضي
نـــةايكحٝؿ١ة )(Journalايــو طكــسض َــط ٠هَ ٚــطط
ايكحؿ ١ٝايو طٓؿط ع ١ق ا  ٚ ١ٝعَ ١ػا١ٝ٥ذ ٜٚؿطم اينؿطع أل اى ـاٍ ٚألـ امْتعـاّذ
إٕ ن ا اى اٍ َػسي ١طٓعٜ ١ُٝٝؿطنٗا ايكاْ ٕٛه ٚايف طا٤ات ايفزاضٜـ ١ايـو طؿـرتط ٛ ٚألـا
ذبسٜــس ٜــ ّٛه ٚهٜــاّ قــسٚض ايٓؿــط ١ٜاله ــس هٜــاّ اهغ ـ ٛع  :ا ــٓ  ،ن ــا٤ذذذ) ٚذبسٜــس زٚضٜــ١
ايكسٚض ال ،١َٜٝٛهغ ٛع ،١ٝؾٗط ،١ٜؾكً ،١ٝةْكـ غٓ١ٜٛة ه ٚة ٛي١ٝةذذذ)ذ ٚدبـسض اينن عـ١
هٕ اينؿطع مل ٜؿرتط اْتعاَا ايكسٚض ألايٓػ  ١ي عض ايسٚضٜات هٕن اينتسنـس هٕ ضبـطضٟ
اينطغـــ ّٛعـــسزٖٚ 115ـــِ اهغًـــا َـــٔ اينٗٓـــ ٝاحملرتؾـــ يًكـــحاؾ ،١نـــاْٛا ٚاعـــ
ألايكعٛألات ايعسٜس ٠ايو طعرتض ايسٚضٜات اينتدكك ١ا ةعٌ َٛاعٝس قسٚضٖا غ األتـ١
يــٓكل اينــاز ٠ايفخ اضٜــ ١ه ٚايعًُٝــ ١ه ٚيكــعٛألات َازٜــ ١نرتا ــق اين ٝعــات ٚاضطؿــاع نًؿــ١
ايٛضم ٚاي اعٚ ١ايتٛظٜقذ ٚقس ذبتجا ايكحـ ينس ٠ظَٓٝـ ١هظَـات َايٝـ ١طعكــ ألٗـا ٚطعـاٚز
ايكسٚض اينا ٜتٝػط هَطٖا أل طٜك َٔ ١اي طم اينؿطٚع١ذ
طتُ ٌ اشباق ١ٝاي اي  ١طػًػٌ اهعساز ٚططقُٗٝـا نـُٔ غـٝام طكـاعس ٟألساٜـَ ١ـٔ ايعـسز
اهٍٚذ ؾٗٓــاى َــٔ ُٜـطلقشِ ايٓؿــط ١ٜططقُٝــا طكــاعسٜا ألػــ ٝاال3 -2 -1ذذذذ) ٖٓٚــاى َــٔ ٜــطقِ
ايػٓٚ ١ايعسز ٚايتاضٜذ ؾٝه ٕٛنُا  ًٜٞالايػٓ ١ذذذ -ايعسز ذذذ -ايؿٗطذذذ -ايػٓ١ذذذ)ذ
اشباق ١ٝايطاألع ١طتعًـل ألاينهـُٕٛذ ؾكـس ٚضز ألـاي اه هـاّ ايعاَـَ ١ـٔ اينطغـ ّٛعـسز115
ةايسٚض ١ٜشات ايك ػ ١ايفخ اض ١ٜازباَع :١نٌ زٚضٜـ ١عاَـ ١ه ٚعألٝـ ١طتهـُٔ ْكـٌ طبتًــ
اهخ اض ٚاينعًَٛات ٚاى ضا ٤شات ايك ػ ١ايػٝاغٚ ١ٝغ ٖا َٔ اهخ اض اينتعًك ١ألايؿسٕ ايعاّ
إىل عُ ّٛايٓاؽةذذ ؾايسٚضٜات ايفخ اض ١ٜازباَع ١طٓكػـِ حبػـا َٓ ـٛم ايـٓل إىل قـٓؿ :
ةزٚضٜات عاَ١ة ٚةزٚضٜات عأل١ٝةذ ؾايسٚض ١ٜايفخ اض ١ٜايعاَ ١م طًتعّ عاز ٠خبا غٝاغَ ٞع
ٚم ٜكتكط عًُٗا ايفخ اض ٟع ً ٢صباٍ ز ٕٚآخـطذ ؾٗـ ٞطتٓـا ٍٚنـٌ اهخ ـاض ٚنـٌ اينٛانـٝق
َُٗا نـإ ْٛعٗـا ا تُاعٝـ ،١غٝاغـ ،١ٝاقتكـاز ،١ٜكاؾٝـٚ ١غ ٖـا ؾـط ١ ٜهٕ طتـٛؾط ؾٗٝـا
ايك ِٝايفخ اض ١ٜناىْٚ ١ٝاهُٖٚ ١ٝايكطيذذ هَا ايكحـ اسبعأل ١ٝؾٗ ٞطًو ايو طٓ ل ألًػإ
عي غٝاغٚ ٞطتٓا ٍٚعاز ٠هْؿ ت٘ اسبعأل ١ٝايػٝاغٚ ١ٝام تُاعٚ ١ٝهؾهاضٚ ٙآضا  ٙاينتعًكـ١
ألايؿــسٕ ايعــاّ ٚاينٗ ٛــ ١إىل ايــطه ٟايعــاّ ٚيٗــٛض ايكــطا٤ذ ٚغــٛا ٤ناْ ـ اَعــ ١ه ٚعألٝــ،١
ٜؿــرتط ايكــاْ ٕٛهٕ طتهــُٔ ايسٚضٜــ ١ةْكــٌ طبتًـــ اهخ ــاض ٚاينعًَٛــات ٚاىضا ٤شات ايك ـ ػ١
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ايػٝاغٚ ١ٝغ ٖا َٔ اهخ اض اينتعًك ١ألايؿسٕ ايعاّ إىل عُ ّٛايٓاؽةذ ْٚتٝج ١يصيو م طهٕٛ
ةزٚض١ٜة عًَ ٢عٖٓ ٢ـصا ايـٓل ايكـاْ ،ْٞٛيـ ٛاختـٌ ؾٗٝـا عٓكـط ةعُـ ّٛازبُٗـٛضة نايسٚضٜـ١
ايساخًٝــ ١ايــو طعٓــ ٢ألؿــسٕ زاخًــ ٞينلغػــ ١ه ٚسبــعي ٚربا ــا هعهــا ٙ٤ؾكــاذ ه ٚاؾتكــست
عٓكط اينهُٛ ٚ ٕٛت َٛاز عًُٝـَ ١تدككـ ١يٝػـ شات ٝعـ ١إخ اضٜـٚ ١م طعٓـ ٢ألايؿـسٕ
ايعاّذ يصا يٝػ نٌ زٚض ١ٜطهػا ايكحؿ ٞايعاٌَ ؾٗٝا قـؿ ١ةاحملـرتفة ،نايـسٚضٜات
ايــو طكــسضٖا طبتًـــ اينلغػــات ايطمسٝــ ١نـــةْؿط ١ٜضبهُــ ١ايتعكٝــاة الايــٓكض) ايــو
طكــسضٖا َــط ٠نــٌ غــَٓ ١تهــُٓ ١طبتًـــ ام تٗــازات ايكهــا ١ٝ٥اينسْٝــٚ ١ازبعاٝ٥ــ ١يندتًـــ
زٚا٥ط احملهُ ١ه ٚنـُجً ١ةايكهاٚ ٤ايتؿطٜقة ايؿكً ١ٝايكـازض ٠عـٔ ٚظاض ٠ايعـسٍ ايتْٛػـ١ٝ
ٚاينتهُٓ ١ينكامت ؾكٗٚ ١ٝا تٗازات ايكها ١ٝ٥طبتًـ ؾطٚع ايكاْ ٕٛاينسْٚ ٞازبعاٞ٥ذ
ٜٚه ٕٛايكاْ ٕٛألٗصا ايتسقٝل ،قس هخطج َٔ قٓـ ةايكحؿ ٝاحملرتؾ ة ،عسزا غ قًٝـٌ
ْؿطٜات م طتُتق ألكؿ ١ةزٚضٜـ١ة ) (Périodiqueعًـَ ٢عٓـ٢
َٔ ضبطضٚ ٜٔنتاي عاًَ
ٖصا ايكإْٛذ ؾن ةهٔ ألس ١ٜاٍ َٔ اه ٛاٍ هٕ ٜتُػو هَاّ ايكها ٤ه ٚهَاّ ٖٝـس ٠طعسًٜٝـ١
يإلعــنّ ايػــُع ٞاي كــط ٟه ٚهَــاّ زبٓــ ١إغــٓاز اي اقــات اينٗٓٝــ ١يًكــحؿ ٝاحملرتؾ ـ ،
ضبطض ٚغًػً َٔ ١نتا طٓه ٟٛذب عٓٛإ ٚا س ضغِ ططاألا َٛانٝعٗاذ ٚزض٤ا يًدًا ألـ
طبتًـ ٖص ٙاينٗٔ اينتكاضألـَٚ ١ـا ٜٓـتج عٓٗـا َـٔ قـعٛألات قاْْٝٛـ ١هَـاّ ايكهـا ٤ايتٛقـٝـ
ايكاْ ْٞٛي ٝع ١ايعٌُ ايص ٟةاضغ٘ ايكحؿ ٞاحملرتف ،عطنف اينطغ ّٛعسز 115ةايهتـاية
ألاي اه هاّ ايعاَ ،١أله:ْ٘ٛةنٌ ْؿط ١ٜغ زٚضٜـٛ َ ١عـ ١ه ٚضقُٝـ ١طؿـٌُ عًـ49 ٢
قــؿ ح ١عًــ ٢اهقــٌ غ ـ زاخًــ ١شيــو قــؿحات ايػــنفةذ ٖٚــ ٛايٛاقــق ،طعطٜـــ َــازٟ
يًهتــاي اقرت تــ٘ َٓعُــ ١اهَــِ اينتحــس ٠يًرتألٝــٚ ١اي كاؾــٚ ١ايعًــ ّٛالايْٛٝػــهٚ )ٛز ٕٚشيــو
اسبجــِ ٜٓــعٍ ألٗــص ٙايٝ ٛكــ ١إىل هٕ طهــ ٕٛصب ـطنز نُتلْٝــا37ذ ٚيــصا ؾ ـ ٕ قــا ا ايهتــاي هٚ
غًػً ١ايهتا ايو طسط ٞذب عٓٛإ ٚا س تـٚ ٢إٕ هعـاز ْؿـطٖا غًػـًَٓ ١تعُـ ١عًـ٢
هعُس ٠ايكحاؾ ،١م طهػ ٘ قؿ ١ةقحؿ ٞضبرتفةذ ٜٚتسخٌ قـاْ ٕٛايكـحاؾ ١هٜهـا يٓٝـعع
ةقؿ ١قحؿ ٞضبرتفة عٔ ضبطض ٟايٓؿطٜات ايعطؾٚ ١ٝاينلقت ١نٓؿطات اينٗط اْات اياَ١
ه ٚاه ــساث ايػٝاغــ ١ٝايهــا ٣سبــعي ه ٚاه ــساث ايطٜانــٚ ١ٝايؿٓٝــ ١ناهيعــاي امٚين ٝــ١
ٚايكاض ١ٜايو ٜكق طٓعُٗٝا ألًس َـاذ ٚيعـ نٌ اؾتكـاز ٖـص ٙايٓؿـطٜات يؿـطط امغـتُطاض ١ٜايـو
ٜؿطنٗا ايكاْ ٖٞ ٕٛايناض ايك ٟٛيصا ةامغت ٓا٤ةذ
اْٝاٚ -ناي ١هٚ ٚنامت هْ ـا :٤ناْـ صبًـ ١ايؿـػٌ ؾكـًٗا  397ط ًـل عًٗٝـا ةْٝاألـ١
إخ اض١ٜةذ ِ اغتسضى اينطغ ّٛعسزٖ 115صا ايػُٛض اينك ًحٚ ٞاغتعٌُ اينك ً اينتؿـل
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عً ٘ٝعطألٝا ةٚناي١ة ه ٚةٚنامت هْ ا٤ة ٖٚـَ ٛـا ٜكاألـٌ اينكـ ً ايؿطْػـ(Agence de ٞ
)presseه ٚاينك ً امظبًٝع(Press Agency) ٟذ
ٚطعـطف ٚنايـ ١اهْ ـا ٤ألسْ نٗــا ةٖٝـس ٠طعُـٌ عًـ ٢يــق ْٚؿـط اهخ ـاض الايػٝاغـٚ ١ٝام تُاعٝــ١
ٚامقتكازٚ ١ٜايعًُ١ٝذذذ) اىْ ١ٝايو ذبسث خنٍ اهضألعٚ ١ايعؿط ٜٔغـاع١ة38ذ ٚطُؿـػٌ ٚنايـ١
اهْ ــا ٤عــاز ٠عــسزا ن ـ ا َــٔ ايكــحؿ ٝايــصٜ ٜٔعًُــ ٕٛعًــَ ٢ــس ٣ايٝــٚ ّٛايًًٝــ١ذ ٚطتُٝــع
ٚنــامت اهْ ــا ٤ألػــطعْ ١كًــٗا يًدــاذ إش هٕ ايكــحؿٜ ٞــعٚز ايٛنايــ ١ــام ألاينعًَٛــات ايــو
طكـً٘ ه ٚكـٌ عًٗٝــا سبعـ ١ألًحعــ ١ه ٓـاَ ٤تاألعــ ١ط ـٛنض اسبــسثذ ـِن طــعٚز ٚنـامت اهْ ــا٤
ايؿـ ـ هات ايفشاعٝـــٚ ١ايتًؿعْٜٝٛـــٚ ١ايكـــحـ ٚاتـــنت ايَٝٛٝـــٚ ١اهغـ ـ ٛع ١ٝايـــو طعٝـــس
قٝاغتٗا حبػا ا  ١ياٖ َػتُعٗٝا َٚؿاٖسٜٗا ٚقطاٗ٥اذذذ طؿ ن٘ ٚناي ١اهْ ـا ٤ألهـٌ
ألػا  ،١أل ا٥ق ازبًُ ١يوخ ـا ض اىْٝـ ١الْكٛقـا ٚقـٛضا ٚؾٝـسٖٜٛاتذذ) ٜكـ ّٛألتٛظٜـق نُٝـات
ن ـ َ ٠ــٔ ٖــص ٙاهخ ــاض ةاشبــاّة ؾــهٌ ةألطقٝــاتة عًــ ٢ؾ ـ هٚ ١اغــعَٔ ١ةاسبطؾــا٤ة
اينؿــرتن َــٔ طبتًـــ ٚغــا ٌ٥ايفعــنّ ايػــُعٚ ٞاي كــطٚ ٟاينهتــٛيذذ الألاعــ ١ألايتؿكــ)ٌٝذ
ٜٚؿ ٘ اهغتاش اينٗس ٟازبٓسٚألٚ ٞناي ١اهْ ا٤ة مبكٓق هَ ٚكؿا ٠طٓتج َٛاز شٖٓٝـ ١الَكـامت
ؾـهٌ ألطقٝـات)ذ ٖٚـصا ايفْتـاج ةـط ألـ نث َطا ـٌ ٖاَـ :١هٚم ،اينـسخنت الَتهْٛـَ ١ـٔ
َــٛاز خــاّ طتحكــٌ عًٗٝــا  ٚــس ٠ايفْتــاج َــٔ يــسٕ َكــازض ايتــعٚز ايندتًؿــ ،)١اْٝاَ ،ط ًــ١
ايتحٜٛــٌ الايكُٝــ ١اينهــاؾ ١يً ٛــس ٚ )٠اي ــاَ ،ط ًــ ١ايندط ــات الايؿــهٌ ايٓٗــا ٞ٥يًُٓتــٛج)ذ
ٚألايٓػــ  ١يٛنايــ ١هْ ــا ٤طتُ ــٌ ٖــص ٙاينطا ــٌ اي ن ــ ١يــق اهخ ــاض ٚقــٝاغ ١اياقٝــات
ٚطٛظٜعٗا عً ٢اينؿرتن ة.39
طعــس ٚنايــ ١اهْ ــاَ ،٤لغػــ ١إعنَٝــ ١ألاَتٝــاظذ ٚيــصيو ٜعتــا ضبرتؾــا ،ايكــحؿ ٞايعاَــٌ
ألٛنايـــ ١هْ ـــا ٤غـــٛا ٤هناْـ ـ ٝٓ ٚـــ ١ه ٚعاينٝـــ ،١إخ اضٜـــ ١اَعـــ ١هَ ٚتدككـــ ،١طكًٝسٜـــ١
َط ً ١يق اهخ ـاض الاينـٛاز ايفخ اضٜـ ١اشبـاّ)
الَهتٛأل ١عاز )٠ه ٚضقُٚ ١ٝغٛا ٤ربكك
هَ ٚط ًـــ ١قـــٝاغتٗا ألطقٝـــات إخ اضٜـــ ١ه ٚهؾـــهاٍ َت ـــٛض ٠الضٛ ٜضطـــاج ،ذبكٝـــل،
اغتككا ،٤اغتجٛايذذ)ذذ
اي ا -ةَلغػ ١هَ ٚلغػات ايفشاع ١ه ٚايتًؿعٕٜٛة ٖٞ :ايتع ايعاَّ ،لغػات ايفْتـاج
ٚاي ـ ايفعنَــ ٞايػــُع -ٞاي كــطٟذ ٚطتهــ ٕٛهغاغــا َــٔ ضب ــات ايتًؿعٜــٚ ٕٛايطازٜــٛذ
ؾــايتًؿعٖ (T.V) ٕٜٛــ ٞصبُــٛع ايتكٓٝــات ايــو ٜكــق اغــتعُايا ي ـ ضغــا ٌ٥إعنَٝــ ١عــا
ايكٛت الايػُق) ٚايكٛض ٠اينتحطن ١الهخ اض ٚهؾنّ ٚألطاَج ط كٝؿٚ ١ٝإؾـٗاض ٚزعاٜـ١ذذ) ألك ـق
ايٓعــط إٕ نــإ اي ـ طٓاظطٜــا ه ٚضقُٝــاذ ٚة نــٌ ايطازٜــ(Radio) ٛهٜهــا ضب ــ ١طػــتعٌُ
صبُــٛع ايتكٓٝــات ي ـ صبُٛعــَ ١ــٔ ايفؾــاضات عــٔ طٜــل ايصألــصألات ايهٗطَٚػٓا ٝػــ١ٝ
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اينٗ ٛـ ١إىل يٗـٛض اينػـتُع ذذ ٚاعتـا اينؿـطع هٕ ايعُـٌ ألــةَلغػ ١هَ ٚلغػـات ايفشاعــ ١هٚ
ايتًؿعٕٜٛةٜ ،عس قط ١ٜٓعً ٢ام ـرتاف ايكـحؿٞذ ٖٚـ ٞقطٜٓـ ١ألػـ ١ ٝةهـٔ ز هـٗا ألسزيـ١
َعانػـ،١نعسّ طـٛؾط قـحؿٜ ٞعُـٌ مبلغػـ ١قـحؿ ١ٝألٓعـاّ ناَـٌ ايٛقـ  ،ز ٕٚهٕ
طتــٛؾط ؾٝــ٘ ألكٝــ ١ؾــطٚط ام ــرتاف ايــٛاضز ٠ايــٓل ايكــاْ ْٞٛه ٚايــو هقطٖــا ؾكــ٘ ايكهــا٤
العُــٌ شٖــبَ ،عازبــ ١هخ ــاض آْٝــ ،١عُــٌ هغاغــ ،ٞعُــٌ َٓــتعِ ،عُــٌ مبكاألــٌذذ)ذ غـ هْــ٘
ألايط ٛع إىل امطؿاق ١ٝاينؿرتن ١يًكحاؾ ١ايكازض ٠غٜٓ 1975 ١ن غ ه نٕ اينؿطع مل ٜـصنط
غـ ٣ٛايكــحاؾ ٝايعــاًَ ألك ـاع ايكــحاؾ ١اينهتٛألــ ١ه ٟايٛضقٝــ١ذ ٜٚؿػـط ٖــصا ايػــٗ ٛعــٔ
إزضاج قحاؾ ٞٝق اع ايػُع ٞاي كط ٟألا تهاض ايسٚي ١ايـو ناْـ متاضغـ٘ عًـٚ ٢غـاٌ٥
ايفعــنّ ايػــُع  ٞاي كــطٚ ٟإخهــاع ايٛنــع ١ٝام تُاعٝــٚ ١اينٗٓٝــ ١يًكــحؿ ٝإىل قـــإْٛ
ايٛظٝؿ ١ايعُ١َٝٛذ ؾهاْ ٌن ططقٝاطِٗ ٚاَتٝاظاطِٗ طتسطن َٔ ٢قاْ ٕٛايٛظٝؿ ١ايعَُٝٛـَٚ ١ـٔ
ايكٛاْ اهغاغ ١ٝيًُلغػ١ذ هَنا ْعاعاطِٗ ايؿػًَ ١ٝق ايفزاض ٠ؾكس ناْ َٔ هْعاض ايكهـا٤
ايفزاضٟذ غــ هٕ ٖـــص ٙاي ٛنـــع ١ٝايكاْْٝٛـــ ١طػــ ت إ ـــط ذبـــٛمت قاْْٝٛـــٚ ١طٓعُٝٝـــ ١ؾـــٗسطٗا
َلغػات ايػُع ٞاي كـط ٟايعَُٝٛـ ،١ؾاْتكًـ َـٔ َلغػـات ةشات قـٝػ ١إزاضٜـ١ة خيهـق
متًٜٗٛا نًٝا إىل َٝعاْ ١ٝايسٚي ،١إىل َلغػات عُ ١َٝٛشات ق ػ ١قٓاعٚ ١ٝدباض١ٜذذ نُا
هٕ اغــت ُاض اينــاٍ اشبــام ٖــصا ايك ــاع ايػــُع ٞاي كــط ٟقــس غٝـــنط اينؿــٗس ايفعنَــٞ
ايتكًٝـس ٟألسنًُـ٘ذ َُٗٚـا ٜهـٔ َـٔ هَــط اهٚنـاع اينٗٓٝـ ١ايـو نـإ عًٗٝـا ايكــحؿٕٛٝ
ايك اع ايػنُع -ٞاي كط ،ٟؾكس َلتنعتِٗ زبٓ ١إغٓاز أل اق ١ام ـرتاف ايكـحؿ ٞألاغـتحكام
ٖص ٙايكؿ ١إشا طٛؾطت ؾ ِٗٝاينعا ٜام رتاف ايٛاضز ٠ألايكاْ40ٕٛذ
ضاألعاَ -لغػ ١هَ ٚلغػات يإلعنّ اميهرتْٚـ :ٞمل ٜهـٔ ايكـاْ ٕٛايتْٛػـ ٞيًكـحاؾ١
ق ــٌ قــسٚض اينطغــ ّٛعــسزَٝٗ 115ــس ينعــرتاف ألٛنــق قــاْ ْٞٛيًكــحؿ ٞايعاَــٌ ألكــحٝؿ١
ايهرت ١ْٝٚيعسز َـٔ اهغـ ايَٗٓ :ـا هٕ ايكـاْ ٕٛنـإ َتدًؿـا عـٔ طنـ ١ايت ـٛنض ايػـطٜع١
ايو ؾٗسٖا عامل ايتهٓٛيٝ ٛات ازبسٜس ٠يإلعنّ ٚامطكاٍ ْتٝج ١غٝاي إضاز ٠غٝاغـ١ٝ
طٓعـ ِٝق ـاع ايكــحاؾ ١اميهرتْٝٚـ ١ايـص ٟنــإ خيًـل يًٓعـاّ ايػٝاغــ ٞآْـصاى َتاعــا
ايه ا ٚاينطاق ـ١ذ نُـا نـإ ايـٛع ٞخبكٛقـ ١ٝايكـحاؾ ١اميهرتْٝٚـ ١نـ األٝا هغًـا
اه ٝــإ ،يــس ٣اينٗٓــ ٝايــصٜٓ ٜٔعــط ٕٚإىل ٖــصا ايك ــاع ازبسٜــس ْعــطَ ٠ػً ٛــ١ذ شيــو هْٗــِ
ناْٛا ٜعتا ٕٚه ػٔ اه ٛاٍ ةايكـحٝؿ ١اميهرتْٝٚـ١ة َـ ن ،قـٛض ٠نـَ ١ٝ٥ٛـٔ ْػـد١
ٚضقٝـ ١طبعْـ ١ايهرتْٝٚـا ٚنـصا ألايٓػـ  ١يًُٛاقـق ايتًؿعْٜٝٛـٚ ١ايفشاعٝـ١ذذ غـ هٕ ايسضاغـات
اهنازةٝـــ ١اينتدككـــ ١ايكـــحاؾ ١اميهرتْٝٚـــٚ ١ايت ـ ـٛنض اينتػـــاضع يتكٓٝـــات ايفعـ ـنّ
ٚامطكاٍ ازبسٜس ٠قس غ ت طًو ايكٛض٠ذ ألٌ إٕ قـحؿا عاينٝـ ١هعًٓـ ٚقــ قـسٚض ْػـدٗا
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ايٛضقٚ ١ٝامنتؿا ٤ألعطض ْػد ١ايهرت ١ْٝٚزبُٗٛض قطاٗ٥ا41ذ يصا هناف اينطغ ّٛعسز115
ٖصا ايكٓـ ازبسٜس َٔ َلغػات ايكحاؾ ١اميهرت ،١ْٝٚطٓاغُـا َـق ايت ـٛنض اسباقـٌ
ق اع ايفعنّ ايص ٟمل لٜعُس ٜكتكط ؾكـا عًـ ٢احملاَـٌ ايتكًٝسٜـ ١القـحاؾَ ١هتـٛي ٚضقٝـ،١
ضب ات إعنَ ١ٝمسعٝـ -١ألكـط ،)١ٜألـٌ نـ نِ هٜهـا احملاَـٌ امؾرتانـ ١ٝاميهرتْٝٚـ١ذ ٚقـس
َو ايكاْ ٕٛازبسٜس ؾطاغا طؿطٜعٝا طػاؾٌ عٓ٘ َؿطع َا ق ٌ اي ٛض ٠ايصٚ ٟقـ عًـَ ٢ـا  ٜـسٚ
َٛقؿا صضا َٔ ٖصا اتـاٍ ازبسٜـس ايـصٜ ٟكـعا نـ ٘ ٚطعسًٜـ٘ ٚهظاٍ عـٔ ايكانـٚ ٞعـٔ
ايفزاض ٠عا ٤ام تٗاز َ ٍٛا إشا نإ ةهٔ اعت اض احملطض ايكحؿ ٞايٛغا ٌ٥ازبسٜـس٠
اميهرتْٝٚــ ١ضبرتؾــا؟ذ ؾ ٗــص ٙايفنــاؾ ،١مل ٜعــس ٖٓــاى صبــام يــرتزز ايكانــ ٞه ٚايفزاض٠
اعت ــاض ايكــحؿ ٞايــص ٟةــاضؽ ْؿــا ٘ ايفعنَــ ٞكــا يًؿــطٚط اين ٝنٓــ ١هعــن ،ٙقــحؿٝا
ضبرتؾــا َــق اعت ــاض ايؿــطٚط ايكاْْٝٛــ ١ايــو نـ ٗا اينؿــطع اينلغػــ١ذ  ٚايٛاقــق ،ط ــسٚ
ايٛنع ١ٝهعكس أله  ،ؾكس اْتؿطت اينٛاقق ايكحؿ ١ٝاميهرت ١ْٝٚؾهاٜ ٤كعا طعسًٜـ٘
ٚطٓع ُ٘ٝنطقاأل ١ايناز ٠ايتحطٜطٜـٚ ١نـ ا احملـطضَٚ ٜٔهـإ إقـاَتِٗ َٚـا إشا نـاْٛا شٚاطـا
ٚاقع ١ٝهّ صبطنز هؾ اح ذبطنِٗ ق ٣ٛايناٍ ٚازباٚ ٙايػٝاغ ٚ ١تـ ٢ازبطةـ ١اينٓعُـ١ذ نُـا
ٜكعا ضقاأل ١اينٛاقق ايتجاض ١ٜايو طتدؿـٚ ٢ضاٚ ٤ا ٗـ ١طعـطض َـٛازا إخ اضٜـ ١ايعـاٖط،هٚ
ؾكناة زبًا ايعا٥طٜٔذ
دبعٌ َٔ اهخ اض اين  ٠ايو طٓؿطٖا ة ِ
غٝاي طكايٝس عٌُ ايًجٓ ١اي ١ٝٓ ٛايتْٛػ ١ٝيفغـٓاز أل اقـات ام ـرتاف ايكـحؿْ ،ٞؿـ
إىل هْ٘ اغتكط ا تٗاز ايًجٓـ ١ايٝٓ ٛـ ١ايؿطْػـ ١ٝاينهًؿـ ١أل غـٓاز أل اقـات ٖٜٛـ ١ايكـحؿٝ
ٚغـا ٌ٥ايفعـنّ ٚامطكـاٍ ازبسٜـس ٠عًـ ٢هٕ:ةٜػـتجٝا اي ايـا ألكـؿ١
احملرتؾ ايعاًَ
ٝعٝــ ١يــصات ايؿــطٚط ايــو طتــٛؾط ايكــحؿ ٞايعاَــٌ َلغػــ ١ه ٚاينلغػــات ايفعــنّ
ايتكًٝس ١ٜيًحك ٍٛعً ٢أل اق ١قحؿ ٞضبرتفةذ ٚيهـٔ هنـاؾ ؾـط ٚا هخـط ٣هُٖنٗـا:ةهٕ
طهــ ٕٛاينلغػــ ١طؾــا امطؿاقٝــ ١ايٝٓ ٛــ ١اينؿــرتن ١يًؿــػٌ اشباقــ ١ألايكــحؿٚ ، ٝهٕ
طهـــ ٕٛاينلغػـــ ١ايفعنَٝـــ ١اميهرتْٝٚـــ ١ؾـــ  ١ٗٝألاينلغػـــ ١ايفعنَٝـــ ١ايتكًٝسٜـــ ١طتُتـــق
ألايؿدكــ ١ٝايكاْْٝٛــٚ ١ألامغــتكنٍ اينــاي ٞه ٚقــس طهــ ٕٛؾطعــا ينلغػــ ١قــحؿ ١ٝهخــطٚ ٣هٕ
متــاضؽ عُــن إعنَٝــا ٜػــتٗسف ازبُٗــٛضذ ٚطؿــرتط هٕ ٜتهــُنٔ ًَـــ ايرتؾــ  ،ايكــإْٛ
اهغاغ ٞيًُٛقق اميهرتٚ ،ْٞٚهٕ طه ٕٛاينعً ١َٛايو ط يًجُٗـٛض َُحٝنٓـ ١زٚضٜـا حبػـا
ٝعــ ١اينعًَٛــاتٚ ،هٕ ٜــسضج ؾٝــ٘ عــسز َعتــا َــٔ قــٛض ايؿاؾــٚ ،١ايعٓــٛإ اميهرتْٚــٞ
يًٓؿــط ١ٜاميهرتْٝٚــٚ ،١هٕ طهــ ٕٛاهْؿــ  ١ايــو ةاضغــٗا اي ايــا قــحؿ ١ٝحبتــٚ ،١هٕ
ٜعهؼ اينٛقق نٝإ َلغػ ١قحؿٚ ١ٝاقع١ٝاليق اهخ اض ٚذبطٜطٖا ٚأل ٗاذذ)42ذ

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

ٜٚعتا قحؿٝا ضبرتؾا هٜها ،ايؿدل ايصٜ ٟتعاَ ٕٚق َلغػ ١إعنَ ١ٝصباٍ امطكاٍ
ايػُع ٞاي كطٜٚ ٟؿػٌ ؾٗٝا ألعض اشبسَات امطكـاي ١ٝايـو طكـسّ عـا امْرتْٝـ ؾـط١ ٜ
هٕ طهَ ٕٛتعًك ١مبعازب ١اهخ ـاض اىْٝـ١ذ ٚطٓ ـل ْؿـؼ ايٛنـع ١ٝعًـ ٢اينتعـاَ ٕٚـق قـحٝؿ١
ٚضق ١ٝطكسض ْػد ١ايهرت ١ْٝٚغٛا ٤هناْ مت ٌ ْػد َ ١األك ١يا ه ٚؾطعا آخـط يـا ٜتُتـق
خبكٛقَ ١ٝاذ نُا طٓ ل ْؿـؼ اينعـا ٜعًـ ٢ايؿـدل ايـصٜ ٟتعـاَ ٕٚـق َلغػـ ١إعنَٝـ١
ايعامل احملػٛؽ طٓاظطٜا ه ٚضقُٝـا ،هضنـٝا ه ٚعـا
َعز ١ ٚط ألطاصبٗا ْؿؼ ايٛق
اهقُاض ايكٓاع ٚ ١ٝايؿها ٤امؾرتان ٞعا ؾ ه ١امْرتْ ٝذ
ٚهخــ ا طٓ ـــل عًـــ ٢ايكـــحؿ ٞاميهرتْٚـــْ ٞؿـــؼ اينعـــا ٜايـــو ٜػـــتٗ ٛا ايكـــاْ ٕٛعًـــ٢
ايكــحؿ ٞايعاَــٌ مبلغػـــ ١إعنَٝــ ١ايهرتْٝٚـــ١ذ ألــٌ إٕ احملــسز اهغاغـــٖ ٞــ ٛهٕ ٜهـــٕٛ
ايٓؿاط ايطٝ٥ػ ٞيًُلغػ ١ايفعنَ ١ٝشٝ ٟع ١قـحؿ ١ٝناي حـ عـٔ اهخ ـاض َٚعازبتٗـا
ٚطلكألكد ٞاسبكا٥ل ْٚكًٗا زبُٗٛض عطٜضذ
ٚيــ ٔ٦ع ـسنز ايكــاْ ٕٛاينلغػــات ايفعنَٝــ ١ايــو مت ــٌ ؾــط ا ٖٛطٜــا ذبسٜــس قــؿ١
ايكحؿ ٞاحملرتف ،ؾ ٕ ايت ٝكات ايكها ١ٝ٥يصا اينعٝاض م ربًَ َٔ ٛؿانٌ ٚقـعٛألات
ايتٛقٝـ ٚايتهٝٝـذ
ؾكط ٠اْ :١ٝط ٝكات قها ١ٝ٥ينعٝاضةاينلغػ ١ايكحؿ١ٝة
غــًو قــاْ ٕٛايكـحاؾ ١ازبسٜــس طــْٛؼ ْٗــج ايكــاْ ٕٛايؿطْػــ ٞؾجعــٌ ٝعــ ١اينلغػــ١
ايكــحؿ ١ٝضبــسز ٠ط  ٝـ ام ــرتاف ايكــحؿٞذ يــصا هؾــطز ايكــاْ ٕٛاينلغػــات ايفعنَٝــ١
ٚايكــحؿ ١ٝألٛنـــق قـــاْ ْٞٛاغـــت ٓا ٞ٥يكٛاعـــس ايكـــاْ ٕٛايعـــاّ ايـــصٜ ٟـــٓعِ ألكٝـــ ١اينلغػـــات
امقتكاز١ٜذ غ هٕ خكٛقـ ١ٝاينلغػـ ١ايكـحؿ ١ٝقـس ه ـس طعكٝـسا طهٝٝــ ٝعتٗـا
ايكحؿ ١ٝؾاقته ا تٗازا قهاٝ٥ا َهاعؿاذ شيو هٕ ايكـحؿ ٞم ٜهتػـا قـؿ١ةاحملرتفة
إم إشا نإ ٜطط ا ألعكس عٌُ َق َلغػ ١قحؿ ١ٝطػتجٝا يًهٛاألا ايو ٚنـعٗا ايكـإْٛذ
ٚي ٔ٦مل ٜتسخٌ اينؿطع طْٛؼ يتعطٜـ اينلغػ ١ايكحؿ ١ٝعً ٢عهؼ َ ًٝـ٘ ايؿطْػـ،43ٞ
ؾ ـ ٕ شيــو م ةٓــق َــٔ ايٛقــٛف عًــ ٢خكا٥كــٗا عــا اغــتكطا ٤ايٓكــٛم ايكاْْٝٛــ ١اينتعًكــ١
ألٓؿـــسطٗا ٚطٓعُٗٝـــا  ٚـــطم عًُـــٗا ٚطػـــٖ ٝاالَٔ ايؿكـــٌ  7إىل ايؿكـــٌ َ 37ـــٔ اينطغـــّٛ
عسز) 115ذ إٕ َا ةٝع اينلغػ ١ايكحؿ ٚ ١ٝسز ٖٜٛتٗـا ٖـٝ ٛعـْ ١ؿـا ٗا ايـصٜ ٟتُ ـٌ
ةقٝاغٚ ١إقساض ْؿط ١ٜزٚض١ٜة َُٗا نإ ضبًُٗا الٚضم ،مسعـ ،ٞألكـط ،ٟايهرتْٚـٞذذ) هٚ
زٚض ١ٜقـسٚضٖا الَٜٝٛـَ ،١ططـإ ايٝـ ،ّٛهغـ ٛعْ ،١ٝكــ ؾـٗط ،١ٜن ٝـْ ،١كــ غـٓ١ٜٛ
ٚغٓ١ٜٛذذ) عً ٢هٕ طتٛؾط ؾٗٝا نٌ ايؿـطٚط ايتؿـطٜع ١ٝاشباقـ ١ألايٓؿـطٚ ١ٜضبتٜٛاطٗـا نُـا
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غـــ ـ ل ٚهطٓٝـــــا عًٗٝـــــاذ ؾُـــــٔ ٖـــــص ٙاشبكـــــا٥ل ةهـــــٔ طعطٜــــــ اينلغػـــــ ١ايكـــــحؿ١ٝ
ألهْٗٛا:ةاينلغػــ ١ازباَعــ ١يٛغــاَ ٌ٥تعــسز ٠اقتكــازَٚ ١ٜازٜــٚ ١شٖٓٝــٚ ١ألؿــط ١ٜنــطٚض١ٜ
مظباظ ْٚؿط َهتٛي زٚضٟة44ذ

إٕ نـ ـ ا طعطٜــــ ٚانــ يًُلغػـــ ١ايكـــحؿُٜٝ ١ٝلػدـــط عًـــ ٢ايكهـــا ٤عًُٝـــ ١ايتهٝٝــــ
ايكــاْ ْٞٛيًٓؿــاط ايكــحؿ ٞاحملــرتفذ عًُٝــاًٜ ،جــس ايكهــا ٤إىل طؿحــل عٓاقــط اينلغػــ١
ٝعــْ ١ؿــا ٗا :إخ اضٜــ ١اَعــ ١ه ٚططؾٝٗٝــ ١ه ٚطعًُٝٝــ١ذذذ
اين ؿــػً١ذ ٚألكــؿ ١هزم ٜ ،ح ـ
ٜٚعتكـــس ايكهـــا ٤هٕن اي ٝعـــ ١ايفخ اضٜـــ ١يًُلغػـــات ايفعنَٝـــٖ ١ـــ ٛاينعٝـــاض اهٖـــِ احملـــسز
ين رتاؾ١ٝذ ؾكس ٜعُـٌ ايكـحؿَٛ ٞظؿـا اهقػـاّ اينتعًكـ ١ألـايفعنّ ٚامطكـاٍ مبلغػـات
ايسٚي ١نُلغػ ١ض٥اغ ١ايسٚيٚ ١اينلغػات ايتاألع ١يا َٚلغػ ١ض٥اغ ١اسبهٚ ١َٛايـٛظاضات
ٚإزاضاطٗـا ازبٜٗٛــٚ ١اينلغػــات ايعَُٝٛـ ١صُٝــق هقــٓاؾٗاٚ ،قــس ٜعُـٌ مبلغػــ ١خاقــ ١يــا
هقػــاّ إعــنّ ٚاطكــاٍ ٚقــحاؾَ ١لغػــ ١اه ز ٕٚهٕ ٜهػ ـ ٘ ْؿــا ٘ اينٓــتعِ ؾٗٝــا يكــا
ةقحؿ ٞضبرتفةذ ٖصا ايػُـٛض ايـص ٟططنـ٘ اينؿـطع ايتْٛػـ ٞقـاْ ٕٛايكـحاؾ ١ازبسٜـس
غــٛف ٜــل ط تُــا عًــ ٢ن ـ ا كــٛم ٚٚا ــات ؾ٦ــ ١ا تُاعٝــٖ ١اَــٖ ،١ــ ٞؾ٦ــ ١ايكــحاؾٝ
احملرتؾ ذ ٚقس ٜعٜس قعٛأل ١ايتهٝٝـ ايكـاْ ْٞٛيـس ٣ايكانـ ٞايٓعاعـات ايـو طعـطض
عًَٜٝٛ ٘ٝا ألػ ا طٓاَ ١َٓٗ ٞايكحاؾٚ ١طٛغق صبامطٗا ٚطساخًٗا َق َٗٔ هخط ٣قطَٗٓ ١ ٜاذ
ٚقس سث ْؿؼ ايؿ ٤ٞيًٗٝس ٠اينهًؿ ١مبـٓ أل اقـات ام ـرتاف ايكـحؿٞذ ٜٚػـاِٖ ايؿـطاؽ
ايتؿــطٜعٖ ٞــصا اشبًــا ٚايػُــٛضذ ٚم ْ ــايؼ إٕ قًٓــا هٕ ٖــص ٙايٛنــع ١ٝايػاَهــ ١طعٜــس
طعكٝـــس ايٛنـــق ايكـــاْ ْٞٛيًكـــحؿ ٞاحملـــرتف ظَـــٔ اختً ــ ؾٝـــ٘ اينلغػـــات ايفعنَٝـــ١
ٚطعسنزت ألؿعٌ ايؿت ٛات اميهرتْٝٚـ ١امؾرتانـ ١ٝايـو اْتؿـطت ؾٗٝـا اينٛاقـق ايفخ اضٜـ ١إىل
ٍّس ٜػـتحَ ٌٝعـ٘ َطاق تٗـاذذ نُـا طـساخً ؾٗٝـا اينلغػـات ايفعنَٝـ ١ايتكًٝسٜـٚ ١ازبسٜـس٠
ٚطٓٛنع ـ ؾٗٝــا اينٓتجــات ايفعنَٝــ ١اينٗ ٛــ ١يًجُٗــٛض ٚربككــ حبػــا اينــاز ٠غٝاغــ،١ٝ
اقتكاز ،١ٜا تُاع ،١ٝؾٓ١ٝذذ ه ٚحبػا ايٛظٝؿ ١زعاٝ٥ـ ، ١دباضٜـ ،١زعٜٛـ ،١ططؾٝٗٝـ ١ز ٕٚهٕ
ٜهــ ٕٛيــا هغًــا اسبــامت هزْــ ٢اضط ــاط ألاىْٝــ ١ه ٚربكــل هؾهــٌ اسبــامتٝ ،ــعا
اْٜٛا يًُاز ٠ايفخ اض ١ٜنُٔ َازطٗا ايطٝ٥ػ١ٝذ
إٕ ٝع ١ٝاينلغػ ١ط س ٚضبسز ٠ط  ١ٜٖٛ ٝايكحؿ ٞاحملرتفذ ٚيهٔ ؾكـٌ ايٓـعاع
م  ٜــسٜ ٚػــ ا إم اينػــا ٌ٥ايــو ْــل عًٗٝــا ايكــاْْ ٕٛكــا قــط اذ ؾكــس ؾــطنم ايكهــا٤
ايؿطْػ ٞأل ةقحؿ ٞضبرتفة ٜعٌُ نـُٔ َلغػـ ١قـحؿ ١ٝعًـَ ٢عٓـ ٢اينـاز(L.761.2) ٠
َــٔ قــاْ ٕٛايؿــػٌ ٚأل ـ ةقــحؿَ ٞلغػــ١ة ٜعُــٌ نــُٔ ْؿــط ١ٜزاخًٝــ ١طــصٜق ايفعنْــات هٚ
غ ٖـا َــٔ اينـٛاز عًــ ٢يٗـٛض اينلغػــ١ة ٚ .45ط ـ هَــاّ ايكهـا ٤ايؿطْػــ ٞهٜهـاَ ،ػــاٌ٥

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

هعكس طتساخٌ ؾٗٝا اهْؿ  ١ايفعنَ ١ٝألاهْؿ  ١امطكاي ،١ٝنُ اٍ َلغػـ ١قـحؿٜ ١ٝػًـا
عًــ ٢إْتا ٗــا َــٛازا زعاٝ٥ــ ١ه ٚؾٓٝــ ١ه ٚططؾٝٗٝــ ١ه ٚزٜٝٓــٚ ١ز ٕٚهٕ طهــٖ ٕٛــص ٙاينــٛاز اينكسَــ١
َطط  ١ألاىْ١ٝذ ؾٝجا عً ٢ايكانـ ٞهٕ ةٝـا عًـٖ ٢ـصا ايفؾـهاٍ اينتُ ـٌ ؾُٝـا إشا نـإ
َٔ اينُهٔ يًكحؿ ٞايعاَـٌ ٖـص ٙاينلغػـات ايـو طـسضج عـاز ٠نـُٔ َلغػـات ايفعـنّ
ٚامطكاٍ هٕ ٜهتػا قؿ ١ةَُحرتفة؟
إٕ زضاغــ ١ؾكــ٘ ايكهــا ٤ايؿطْػــ ،ٞهَهٓٓــا هٕ ْػــتٓتج َــٛقؿ َتٓاقه ـ ه ــسُٖا
غًال ٚاىخط اةاأل:ٞ
اينٛقـ اهَٛ ٖٛ :ٍٚقـ غًال اْتٗجت٘ ضبهُ ١ايتعكٝا اينسْ ١ٝايؿطْػٜ ،١ٝطؾض عًـ٢
غ  ٌٝاين اٍ ،اعت ـاض ايكـحؿ ٞايعاَـٌ مبلغػـ ١إعنَٝـٜ ،١ػًـا عًـ ٢إْتا ٗـا َـٛازا زعاٝ٥ـ١
ٚططؾ ١ٝٗٝةقحؿٝا ضبرتؾاةذ ٚهغػ َٛقؿٗا عًـ ٢جـِ ايٓؿـاط ايفخ ـاض ٟيًُلغػـ ١نـُٔ
ألك ١ٝاهْؿ ١ذ ؾؿ ٞقه ١ٝطؿٝس ٚقا٥عٗا هٕةضبـطنضا ؾطْػـٝا ازنعـ ٢هَـاّ ايكهـا ٤هْـ٘ قـحؿٞ
ضبــرتف ً ٚــا هٕ ٜتُتنــق مبعاٜــا امطنؿاقٝــ ١اينؿــرتن ١يًكــحؿٚ ٝشيــو ْــعاع ؾــػًَ ٞــق
قــحٝؿٜ ١عُــٌ ألٗــاَ ،تدكنكــ ١ألكــؿ ١هغاغــ ١ٝايفعنْــات اتاْٝــ ١يً هــا٥ق ٚايػــًق ٚم
طٓؿـــط عطنـــٝا غـــ ٣ٛألعـــض اينكـــامت ايتحطٜطٜـــ ١شات هُٖٝـــ ١نـــعٝؿَ ١كاضْـــ ١أل كٝـــ ١اينـــٛاز
اينعطٚن١ةذ ه األ احملهُ ١هٕ ٖصا احملطضةم ةهٔ ي٘ هٕ ٜسع ٞقؿ ١ةقحؿ ٞضبرتفة46ذ
ٚضؾه ضبهُ ١ايتعكٝا ايؿطْػ ١ٝهٜها َٓ قؿ ١قحؿ ٞضبرتف يطٝ٥ؼ ذبطٜط َػاعس
تًـ ١عٓٛاْٗــا ةًَٝ 60ــَ ٕٛػــتًٗوة ،ؾكـً٘ َايهٗــا عــٔ عًُــ٘ عٓـسَا ًــا َٓــ٘ هٕ ٜتُتــق
ألــاينٓ ايــٛاضز ٠ألامطؿاقٝــ ١ايٝٓ ٛــ ١اينؿــرتن ١يًكــحؿ ، ٝضغــِ هٕ اتًــ ١ايــو ــطض ؾٗٝــا
َكامطــ٘ ،طــٛظع عًــ ٢عــسز ٚاغــق َــٔ ايكــطا ٤ألاهنؿــاى ٚعــا امؾــرتاناتذ ٚقــس هغنػ ـ
احملهُ ١هُٗا عً ٢اعت اض هٕ اتً ١يٝػ َلغػ ١إعنََ ١ٝػتكً ١عٔ ةاينعٗـس ايـ ٛب
ينغتٗنىة ٚهْٗا صبطنز طٛاقٌ يًٓؿاط ايعـاّ يًُعٗـس ايـص ٟم ٜعتـا َلغػـ ١إعنَٝـ ١عًـ٢
َعٓـ ٢قــاْ ٕٛايؿــػٌةذ ْٚتٝجـ ١يــصيو م ربهــق ٛ ٚألــا إىل ه هـاّ ْــل امطنؿاقٝــ ١اينؿــرتن١
يًكــحؿ ٝة47ذ  ٚايٛاقــق ،غــاٜطت ضبهُــ ١ايتعكٝــا ايؿطْػــَٛ ١ٝقـــ ضبهُــ ١اهقــٌ ال
احملهُــ ١ايؿنــػً )١ٝايــو هغػ ـ هُٗــا ٖــص ٙايكهــ ،١ٝعًــ ٢ايتعطٜـــ ايــٛاضز ألاينــاز٠
اي اْٝــَ ١ــٔ قـاْ 1 ٕٛهٚت  1986ايــصٜ ٟعتــا هٕ:ةع ــاضَ ٠لغػــ ١إعنَٝــ ١طعــب نــٌ ؾــدل
ٝعـــ ٞهَ ٚعٓـــ ٟٛه ٚصبُٛعـــ ١قاْْٝٛـــٜ ١كْــسِض ألكـــؿت٘ َايـــو هَ ٚتػــٛنؽ هٚ ٚنٝـــٌ ْؿـــط١ٜ
قحؿ١ٝةذ ٚقـس ٚضز طسٜٚـٌ احملهُـ ١قهـ ١ٝاسبـاٍ ،نـٝكا ،ؾًـِ طسخـص ألعـ امعت ـاض
ا تٗازٖا َعٝاض ايسخٌ ايناي ٞيًُجً ١ايصٜٛ ٟؾط يًُعٗـس َ %70ـٔ َـٛاضز ٙاينايٝـ١ذ ألـٌ هغػـ
َٛقؿٗــا عًــَ ٢عٝــاض هُٖٝــ ١ايٓؿــاط ايكــحؿ ٞؾــاعتات هٕ ايٓؿــاط ايكــحؿ ٞيًُعٗــس ٜعتــا
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اْٜٛـا ألايٓػـ  ١يٓؿــا ٘ ايطٝ٥ػــ ٞاينتُ ــٌ
امغتٗنىة.48

إظباظةدبــاضي ٚحبــٛث ٚإعــنّ ٚطٝ ٛــل

صبــاٍ

قهــ ١ٝهخــط ٣ا ًــ ١ه اضٖــا هَــاّ ايكهــا ٤ايؿطْػــ ،ٞضب ـطنض ألكــحٝؿ ١ذبُــٌ عٓــٛإ
ةايؿن ايؿ إة ٜكسضٖا اينطنع اي ٛب يًؿن ايؿ نإ ٜٚؿـػٌ ْؿـؼ ايٛقـ خ ـ١
ضٝ٥ؼ َكًح ١ألٓؿؼ اينطنع ،متػـو ؾٗٝـا حبكٛقـ٘ نكـحؿ ٞضبـرتف اينـٓ ٚاهنـطاض
ايو سبكت٘ طا ٤ؾكً٘ طعػؿٝا عٔ ايعٌُ َٔ اينلغػ ١اينؿػًَ ١لٜسا زعٛا ٙمبػـه٘ أل اقـ١
قحؿ ٞضبرتف ٚحبكـٛي٘ عًـَ ٢عـطف َـٔ ايًجٓـ ١ايٝٓ ٛـ ١اينتٓاقـؿ ١يًٓؿـطٜات ٚٚنـامت
اهْ ـــا٤ذ ٚايػطٜـــا اهَـــط هٕ ضبهُـــ ١ايتعكٝـــا ايؿطْػـــ ١ٝهٜهـــا قـــس غـــاٜطت ضبهُـــ١
امغتٓ٦اف أل اضٜؼ ،ؾن ع هٕ اينسع ٞةًـو أل اقـ ١قـحؿ ٞضبـرتف  َُ ٚلعطدؾـا َـٔ ايًجٓـ١
اينتٓاقؿٚ ١طتهُٔ اتًَ ١كامت ضه ٟعسٜسَٚ ٠كامت إخ اضَ ١ٜتٓٛعَٚ ،١ـق شيـو م ةهـٔ
اعت اض ٙقحؿٝا ضبرتؾا طٓ ل عً ٘ٝاه هاّ ايٛاضز ٠ألكـاْ ٕٛايؿـػٌ َُعًًـ ١هُٗـا ألـايكٍٛ
هٕ ةاينطنــع ايــ ٛب يًؿن ـ ايؿ ـ إ ألاعت ــاضْ ٙكاألــَٝٓٗ ١ــ ١م ٜعتــا َلغػــ ١يًكــحـ هٚ
ايسٚضٜاتذ ٚاعتات هٕ ضبهُ ١امغـتٓ٦اف أل ـاضٜؼ قـس ه ػـٓ ط ٝـل ايكـاْ ٕٛينـا اعتـات
هٕة ايػــٝس ةيــٛؾٝؿطة م ةهــٔ يــ٘ هٕ ٜتُػــو ألازعا٥ــ٘ قــحؿٝا ضبرتؾــا ٚم ٜٗــِ نـ ا إٕ
نــإ اقــن عًــ ٢أل اقـــ ١قــحؿ ٞضبــرتف ه ٚعًــَُ ٢علــطدف َــٔ ق ــٌ ايًجٓــ ١اينتٓاقـــؿ١
يًٓؿطٜات ٚٚنامت اهْ ا٤ة49ذ ْٚن غ ٖٓا هٕن ا تٗاز َٓع ١َٛايكها ٤ايعـسي ٞؾطْػـا م
ٜــعاٍ غ ـ َ ٛــس ن ـ ا ام ــرتاف ايكــحؿٞذ ٚاظزازت اينػــسي ١ـ  ٠عٓــسَا ٚقؿٓــا عًــ٢
طٓاقض ا تٗاز َٓع ١َٛايكها ٤ايفزاضَ ٟق َٓع ١َٛايكها ٤ايعسيٞذ
اينٛقـــ اي ــاْٖ :ٞــَٛ ٛقـــ اةــاألْ ٞاقــط ٙصبًــؼ ايسٚيــ ١ه ٟاحملهُــ ١ايفزاضٜــ ١ايعًٝــا
ألؿطْػـاذ إش هٕن صبًـؼ ايسٚيـ ١م ٜٓعـط إىل َعٝـاض ةاينلغػـ ١ايكـحؿ١ٝة ذبسٜـس ام ـرتاف
ايكحؿ ٞألكسض َا ٜٓعط إىل َعٝاضةايٓؿط١ٜة َتجـاٚظا ألـصيو ايط ٜـ ١ايتسًٜٝٚـ ١ايهـٝك ١يًكـإْٛ
اينٓعِ يك اع ايكحاؾ١ذ ؾؿ ٞا تٗاز ٙايكهاٜ ،ٞ٥تجـاٚظ ايكانـ ٞايفزاض ٟاينعـا ٜايؿـهً١ٝ
ًٜٚجس إىل اعتُاز اينعا ٜازبٖٛط ١ٜؾٝػتدطج ايكطا ٔ٥ازبسٜـَ ١ـٔ اينـاز ٠اينٓؿـٛض ٠شاطٗـاذ ؾـ ٕ
ط ي٘ ٛ ٚز َكامت ضهَٚ ٟكامت إخ اضَ ١ٜتٓٛعَٚ ١تعسز ٠ألايٓؿط ١ٜاعتا ايٓؿاط قـحؿٝا
ز ٕٚاميتؿات إىل امعت اضات اشباض  ١ٝناينلغػ ١اينكسض ٠يًٓؿط١ٜذ
ايٛاقق ايؿطْػً ،ٞا عسز َٔ ايكحؿ َٔ ٝصبًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞإيػا ٤قـطاضات
طكه ٞألطؾض َ اي ِٗ اسبك ٍٛعً ٢أل اقات ا رتاف قازض ٠عٔ ايًجٓ ١اي ١ٝٓ ٛيفغـٓاز
اي اقـات اينٗٓٝـ ١يًكـحؿ ٝاحملرتؾـ ذ غــاْس صبًـؼ ايسٚيـً َ ١ـ ِٗ ،ؾسقـسض ه هاَــا
طًػ ٞقطاضات ايًجٓـ ١ايٝٓ ٛـ ١اينـصنٛضَ ٠لغػـا ه هاَـ٘ عًـ ٢طسٜٚـٌ ٚاغـق آخـصا ألع ـاضات
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ايٓل ايتؿطٜع ٞاين ًك ١ؾسألكاٖا عً ٢إ نقٗاٚ ،مل ٜػـق إىل ام تٗـاز طهـٝٝكٗا اغـتٓازا
إىل ألكٝــ ١اينعــا ٜايــٛاضز ٠ألــايٓل ايتؿــطٜعٞذ ْتٝجــ ١يــصيو ،اعتــا ايكهــا ٤ايفزاض ٟايؿطْػــٞ
ألعض ايكحـ ٚاتنت اينتدكنك ١ايفعنْـات ايتجاضٜـ ١قـٓؿا َـٔ ايٓؿـطٜات ايكـحؿ١ٝ
مبجطنز هْٗا طُسْضِجُ ألعها َٔ ايعٓاقط ايفخ اض ١ٜضبتٜٛاطٗـاذ ؾكـس اعتـا هٕ:ةْؿـط ١ٜصباْٝـ١
شات ضبتــ ٣ٛزعــا ٞ٥ألاهغــاؽ طته ـُنٔ زاخًــٗا ضبتٜٛــات َُح ـطنض ٠نتاألــٚ ،١طــٛظنع عًــ ٢عــسز
نـ َــٔ ايؿٓــازم اي اضٜعٜــ ،١ةْؿــط١ٜة عًــَ ٢عٓــ ٢ايؿكــٌ )َ (L.761-2ــٔ صبًــ ١ايؿـػٌ
ْعطا هْٗا طتهُٔ َكامت إخ اضَٚ ١ٜكامت ضهٟذ ٚعً ،٘ٝؾكس هيػ ٢قـطاضا إزاضٜـا قـازضا عـٔ
زبٓــ ١إغــٓاز اي اقــات اينٗٓٝــ ١ضاؾهــا َــٓ ةأل اقــ ١قــحؿ ٞضبــرتفة يف ــس ٣ايكــحاؾٝات
اينتعاْٚات َـق اتًـ ١اينـصنٛض ٠هعـن ٙقهـ ١ٝاسبـاٍ50ذ  ٚقهـ ١ٝهخـط ،٣هغـٓس صبًـؼ
ايسٚي ١ايؿطْػ ٞقؿ ١ةقحؿ ٞضبرتفة إىل عَ ٕٛتكاعس ٜعُـٌ ألهاَـٌ ايٛقـ نُحـطنض
ْؿطٜات طكسضٖا اي ًس51١ٜذ
ٜت َٔ ٖص ٙاهَ ً ١هٕ ايكان ٞايفزاض ٟايؿطْػـٜ ٞعتُـس ا تٗـاز ٚاغـتٓ ا ٘ اسبًـٍٛ
ايكهاَٗٓ ١ٝ٥جا اغتكطاٝ٥ا ٜسضؽ اينػا ٌ٥اينعطٚن ١عً ٘ٝاي ١حباي ،١ألا ا عٔ هنـا عـسز
هٔ َٔ ايكطا ٔ٥ايساي ١عً ٢ام رتاف ايكحؿٚ ،ٞقٛم إىل ايعٓاقط ازبٖٛطٜـ ١احملـسز٠
ين رتاؾٝــ١ذ ٚيهــٔ تــٚ ٢إٕ مل ط ٛــس يٝعٗــا ،ؾ ْــ٘ ٜعتُــس َــا طــٛؾط َٓٗــا ٚ ،هقكــ٢
اسبامت ايو طػٝا ؾٗٝا ايعٓاقط ايطٝ٥ػًٜ ،١ٝجس ايكانـ ٞنـُٔ ض ٜـ ١طسًٜٝٚـٚ ١اغـع ،١إىل
اعتُاز ايعٓاقط اي اْ١ٜٛذ
هْــتج ا تٗــاز ايكهــا ٤ايؿطْػــ ٞايفزاضٚ ٟايعــسي ،ٞاختنؾــا عُٝكــا ايــط ٚ ٣طؿٜٛؿــا
نــ ا اينكاضألـــات قـــس ٜلزٜـــإ إىل عـــسّ َػـــاٚا ٠ايكـــحاؾ ٝهَـــاّ ايكـــاْٚ ٕٛإىل نـــٝاع
ُكــٛقِٗ اينازٜــٚ ١اهزألٝــ١ذ ناسبايــ -١اينــصنٛض ٠هعــن -ٙايــو ْؿــ ٢ؾٗٝــا ايكهــا ٤اينــسْٞ
ايؿطْػٞالزٚا٥ط ايٓعاعات ايؿػً ١ٝامألتساٝ٥ـٚ ١امغـتٓ٦اؾٚ ١ٝضبهُـ ١ايتعكٝـا) ٚنـعا قاُ٥ـا
يكــحؿ ٞضبــرتف ؾطؾه ـ هٕ ٜتُتنــق مبعاٜــا ايتعــٜٛض عــٔ َهــاض اي ــطز ايتعػنــؿ ٞايــصٟ
طهُنٓت٘ امطنؿاق ١ٝايٝٓ ٛـ ١اينؿـرتن ١يًكـحاؾ ،١ضغـِ هْـ٘ ةًـو أل اقـ ١ا ـرتاف َٓحتٗـا يـ٘
ايًجٓــ ١ايٝٓ ٛــ ١يفغــٓاز أل اقــ ١ام ــرتافذ ٖٚــ ٛؾهــن عــٔ شيــو ،ةًــو ْؿــط ١ٜــطض ؾٗٝــا
َكامط٘ ٚانتػا َُعلطدؾا َٓحت٘ إٜا ٙايًجٓ ١اي ١ٝٓ ٛاينتٓاقؿ ١يًٓؿطٜات ٚٚنامت اهْ ا٤ذ
ٖصا امختنف اسبً ٍٛايكها ١ٝ٥زؾق ألعض ايٓكاألات اينٗٓٚ ١ٝايًجٓ ١ايٝٓ ٛـ ١ايؿطْػـ١ٝ
يفغٓاز أل اق ١ام رتاف ايكحؿ ٞشاطٗا إىل اين اي  ١ألتٝ ٛس ام تٗاز ايكهاٞ٥ذ ٚيعٌن َٔ ألـ
اينكرت ــات ٖــ ٛهٕ ٜــتِ إخهــاع هعُــاٍ زبٓــ ١إغــٓاز أل اقــات ام ــرتاف ايكــحؿ ٞإىل ضقاألــ١
َٓع ١َٛقهاٚ ١ٝ٥ا س٠ذ ٜٚه ٕٛايٓعاّ ايكها ٞ٥ايعـسي ٞاهقـطي إىل ايكـٛاي َػـتٓسٜٔ
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شيـــو إىل هٕ َـــٓ اي اقـــ ١ام ـــرتاف ايكـــحؿ ٞهغاغـــٗا ا تُـــاع ٞألايسض ـــ ١اهٚىل ٚيـــٝؼ
إزاض52ٟذ ٖٚصا ايتٝ ٛس َٔ ؾسْ٘ هٕ ٜهق سنا يتٓـاقض ؾكـ٘ ايكهـاٜٚ ٤هـؿ ٞاْػـجاَا عًـ٢
اه هاّ ايكها ١ٝ٥اينعًٓ١ذ
َُٗــا ٜهــٔ َــٔ هَــط ،ؾُــٔ اهقــً هٕ ٜعتُــس ايكهــا ٤ه ٚزبٓــ ١إغــٓاز أل اقــ ١ام ــرتاف
ايكحؿ ٞطْٛؼ ه ٚغ ٖا َٔ اي ًسإ شات اهْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛاينتؿـاألٗ ١قـطاِ ٔ٥سٜـ١
ذبسٜس ٖ ١ٜٛاينلغػ ١ايفعنَ ١ٝنكطَٛ ١ٜٓنٛع ْؿاط اينلغػ ١ايفعنَ ١ٝايـٛاضز ٛ ٚألـا
قاْْٗٛا اهغاغ ٞإشا نإ ٜتعًل قطا  ١ألٓؿاط قحؿَُٗ ٞا ناْ ضباًَ٘ ٚهؾهاي٘،
ٚنكط ١ٜٓاْهُاَٗا إىل امطنؿاق ١ٝاينؿرتن ١يًكحاؾَٓٚ ١ؿص ٠يو هاّ ايٛاضز ٠ؾٗٝا ألؿـسٕ
كٛم ايكحؿ ٝايعاًَ ألٗاذ ٜٚتسعنِ اينٛقــ إشا اغتؿـهٌ اهَـط ،ألكـطا ٔ٥هخـط ،٣طتعًـل
هغاغا أل ٝع ١ايناز ٠اينٓتج ١شاطٗاذ
مبحث رابع :شرط الشهادة العلمية
هنــاف اينؿــطع ايتْٛػــ ٞقــاْ ٕٛايكــحاؾ ١ازبسٜــس َعٝــاضا ؾدكــٝا ين رتاؾٝــٖ ١ــٛ
َعٝــاض ايؿــٗاز ٠ايعًُٝــ ١يًكــحؿ ٞالؾكــط ٠هٚىل) ايــو اعتــا ٙاينؿــطع غ ـ ا نــطٚضٜا ينضطكــا٤
ألاينٗٓ ١ايكحؿ ١ٝالؾكط ٠اْ)١ٝذ
ؾكط ٠هٚىلَ :عٝاض ةايؿٗاز ٠ايعًُ١ٝة
اؾرتط اينطغ ّٛعسز 115هٕ ٜه ٕٛايكحؿ ٞاحملـرتف ة ذذ َتحكـن عًـ ٢ايف ـاظ ٠هَ ٚـا
ٜعازياذذة ذ إٕ ةايؿـٗاز ٠ايعًُٝـ١ة َعٝـاض ؾدكـٜ ٞتعًـل ألايكـحؿٚ ٞم ٜتعًـل أل ٝعـ ١ايٓؿـاطذ
ؾهِ َٔ اٌَ ؾٗازٜ ٠عٌُ عُن طكٓٝا هٜ ٚسٜٚا ه ٚآيٝا غ شٖب ! ٚنِ َٔ قحؿٜ ٞعٌُ
عُن شٖٓٝا ،ز ٕٚؾٗاز ٠عًُ ١ٝاَع ١هَ ٚتدكك! ١ذ
طٛج قاْ ٕٛايكحاؾ ١ازبسٜس أل ناؾت٘ ؾطط ايؿٗاز ٠ايعًُٝـَ ،١ػـ ًٜٛ ٠ـ ١اين اي ـ١
ألامضطكــا ٤ايعًُــ ٞيًُٗٓــ ١ذ ؾُٓــص ألــساٜات ايكــحاؾ ١طــْٛؼ ،ناْ ـ اينلغػــ ١ايكــحؿ١ٝ
طهتؿ ٞألسٕ ُٜـ اي كـحؿ ٞؾٗٝـا قـسض ٠عًـ ٢اي حـ عـٔ اشبـا ْٚكًـ٘ ٚقـٝاغت٘ذ ٚمل ٜهـٔ
ايــٓل ايكــاْٜ ْٞٛتــسخٌ ن ـ ا ــس هزْــَ ٢ــٔ اينػــت ٣ٛايعًُــٚ ٞايسضاغــ ٞإم م كــا َــق
اْتؿاض اينعطؾٚ ١ط ٛنض ايتعً ِٝاتاْ ٞمبطا ًـ٘ ايندتًؿـ١ذ طـسخنً اهْعُـ ١اينٗٓٝـ ١ألساٜـ ١يـتُو
سنا هزْ َٔ ٢اينػت ٣ٛايتعً ُٞٝنس ـس ؾـطٚط ايـسخ ٍٛإىل
ٖصا ايؿطاؽ ايتؿطٜع ٞؾه
َٗٓـ ١ايكـحاؾ١ذ ناْـ ةاطؿاقٝـ ١ايكـحاؾ ١اينهتٛألـ ١طؿـرتط اي انايٛضٜـا نحـ نس هزْــ٢
ـ طؿــرتط ٚنــامت اهْ ــاَ ٤ػــت ٣ٛم ٜكــٌ عــٔ ايػــٓت َــٔ ايتعًــ ِٝازبــاَعٞذ ٚألايٓػ ـ ١

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

اضغ ١اينٗٓـ ١م طكـٌ
يًكحؿ ٝايعكاَ ، ٝطؿرتط نٌ اهْعُ ١اينٗٓ ١ٝطكط ٜا هقسَ١ٝ
عٔ مخؼ غـٓٛاتذذة 53ذ ـِ طـسخنٌ اينؿـطع مبكتهـ ٢طٓكـ ٝصبًـ ١ايكـحاؾ 2 ١هٚت 1988
ةهَ ٍٚط ٠ألاه هاّ ايكاْ ١ْٝٛاينتعًك ١ألايكـحاؾ ١نُٗٓـ١ذ ؾكـس ناْـ اه هـاّ ايكاْْٝٛـ١
اينتعًكــ ١ألاينٗٓــ ١ايكــحؿ ١ٝطــسخٌ ايف ــاض ايكــاْ ْٞٛتًــ ١ايؿــػٌذ ٚألعــس هٕ ناْ ـ اتًــ١
ايكاْْٝٛــ ١يًكــحاؾ ١طٗــتِ ألازبٛاْــا ازبعاٝ٥ــٚ ١مبػــلٚيٝات ايكــحاؾ ،١ؾ ـ ٕ اٖتُاَاطٗــا قــس
اطػــع عــاّ  1988يتؿــٌُ ٛاْــا سٜــسَٗٓ ٠ــا ازبٛاْــا اينٗٓٝــ١ة54ذ ٚمب ٛــا ايؿكــٌ 15
َهطض َٔ قاْ 1988ٕٛايص ٟه ٚا عً٢ةَسٜط نٌ ْؿط ١ٜزٚض ١ٜشات قـ ػ ١إخ اضٜـ ١اَعـ١
ه ْ٘ ٜؿـػٌ قـحاؾٜ ٝعًُـ ٕٛألهاَـٌ ايٛقـ  ٚـاًَ يً اقـ ١اينٗٓٝـ١
نٌ
هٕ ٜ
ايكَٝٛــ ١ه ٚضبــطظ ٜٔإَــا عًــ ٢ؾــٗاز ٠ايكــحاؾٚ ١عًــ ّٛايفخ ــاض َػــًَُ ١ــٔ ــطف َعٗــس
طْٛػ ٞيًتعً ِٝايعاي ٞه ٚؾٗازْ ٠ؿؼ امختكام َعرتف مبعازيتٗا ياذ ٚةا هٕ ٜهـٕٛ
عــسز ٖــلم ٤اينؿــػً َعــازم عًــ ٢اهقــٌ يٓكـــ ؾطٜــل ايتحطٜــط ايكــاض ايعاَــٌ ألهــٌ ْؿــط١ٜذ
ٚألايٓػ  ١إىل ايٓؿطٜات ايو طؿػٌ ألكػِ ذبطٜطٖـا ؾدكـا ه ٚا ـٓ ألايٛقـ ايهاَـٌ ٜـتع
ٛ ٚألا هٕ ٜه ٕٛه سُٖا اَن يؿـٗاز ٠عًـَ ٢عٓـ ٢ايؿكـط ٠اهٚىل َـٔ ٖـصا ايؿكـٌة55ذ ٚقـس
ن ـطنؽ اينطغــ ّٛعــسز 115ايؿكــٌْ 20ؿــؼ اه هــاّ طكط ٜــا َــق طٛغــق ايــٓل يٝؿــٌُ
ايكحـ اميهرت١ْٝٚذ ٚيهٔ ةسض ايتسنٝس عً ٢طكـسّ ايـٓل ازبسٜـس عًـ ٢ايـٓل ايكـسِٜ
زض  ١ايفيعاّذ ْٚػتؿـ ٖص ٙاي ٝع ١ايفيعاَ َٔ ١ٝقٝاغ ١ايٓل شاط٘ ايـو طؿٝـس اي ٛـٛي
م ايٓسي ه ٚاسب ه ٚايتؿجٝق نُـا ناْـ عًٝـ٘ قـٝاغْ ١ـل قـاْ1988 ٕٛذ ٚزعـِ اينؿـطع
اي ٛــٛي ةةــاذذذة قــسض ايــٓل ألتكــسٜط ــعا ٤عــٔ ايفخــنٍ ألس هاَــ٘ذ ؾكــس ٚضز ألــايؿكط٠
اهٚىل َٔ ايؿكٌ  َٔ 20اينطغ ّٛعسز 115هْ٘ :ةةـا عًـَ ٢ـسٜط زٚضٜـ ١شات قـ ػ ١إخ اضٜـ١
هٚ ٟق هْـ٘ ٜؿـػٌ قـحؿٜ ٝعًُـ ٕٛيسٜـ٘ ناَـٌ ايٛقـ م ٜكـٌ عـسزِٖ
اَع ١هٕ ٜ
عٔ ْكـ ؾطٜل ايتحطٜطٜ ،ه ْٕٛٛاًَ يً اق ١اي ١ٝٓ ٛيًكحؿ ٞاحملـرتف ه ٚاحملـطظٜٔ
عً ٢ؾٗاز ٠ختِ ايسضٚؽ ايكحاؾٚ ١عًٚ ّٛايفخ اض هَ ٚا ٜعازياةذ ٚهٚقق ٖـصا ايـٓل
ؾكططــ٘ اهخ ـ  ٠عكٛألــات عًــَ ٢ــسٜط ٟاينلغػــات ايكــحؿ ١ٝايندــايؿ ذ ٜكــ ٍٛايــٓل:ةٚ
قٛض ٠طبايؿٖ ١ص ٙاينكتهٝات ٜعاقا َـسٜط ايكـحٝؿ ١خب ٝـ ١طـرتاٚح ألـ هيــ ٚهيؿـ ٞزٜٓـاضذ
ٚطهــاعـ اشب ٝــ ١قــٛض ٠اغــتُطاض خــطم َكتهــٝات ٖــصا ايؿكــٌةذ ٚايعكــاي ايــٓل
ايكاْ ْٞٛة نٌ قط ١ٜٓعً ٢اي ٝع ١اىَط ٠يًكاعس ٠ايكاْ١ْٝٛذ
طــٛج قــاْ ٕٛايكــحاؾ ١ازبسٜــس ٖــص ٙاينػ ـ  ٠ألؿطضةايف ــاظ ٠هَ ٚــا ٜعازيــا َــٔ ايؿــٗا٥س
ايعًُ١ٝةالايؿكـــٌَ7ـــٔ اينطغـــ )115ّٛنس ـــس ؾـ ـطٚط زخـــ ٍٛألـــاي ام ـــرتاف ايكـــحاؾ١
ٚايفعنّذ َٚق شيو ط ك ٢اضغ ١ايكحاؾَ ١ؿت ١ ٛت ٢ينٔ مل كٌ عً ٢ؾٗاز ٠عًُٝـ ١هٚ
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نــإ عكــاَ ٞايتهــً َ ٜٔٛكــاذ ؾــام رتاف ٖــٚ ٛنــع ١ٝقاْْٝٛــ ١ذبــسز ٖٜٛــ ١ؾ٦ــَٝٓٗ ١ــ١
َته َٔ ١ْٛقحاؾ ، ٝطتُتـق ألاَتٝـاظات اغـت ٓا ١ٝ٥عـٔ اهْعُـ ١اينٗٓٝـ ١ايعاَـ١ذ إٕ ايؿـٗاز٠
ايعًُ ١ٝايو ٜؿرت ٗا ايكاْ ٕٛازبسٜس يٝػ ؾـط ا َٓؿـ٦ا يًكـحؿ ،ٞألـٌ ٖـ ٞه ـس ؾـطٚط
امضطكــا ٤إىل ام ــرتافذ إ نٕ ايكــاْ ٕٛايتْٛػــٜ ٞػــُ يهــٌ إْػــإ ٜؿتكــس ؾــٗاز ٠عًُٝــ ١هٕ
ةاضؽ ْؿا ا قحؿٝا خاضج صباٍ ام رتاف َـق َلغػـ ١هَ ٚلغػـات قـحؿٚ ١ٝم ةهـٔ
يها َٔ ٔ٥نإ هٕ ٜٓؿـ  ٞعٓـ٘ قـؿ ١قـحؿٞذ غـ ه نٕ اسبكـ ٍٛعًـ ٢ام ـرتاف ايكـحؿٞ
 ٜك ٢ضٖ ايؿٗاز ٠ايعًُ ١ٝايٛاضز ٠ألايٓل ايكاْْٞٛذ
ؾكط ٠اْ :١ٝنطٚض ٠ايؿٗاز ٠ايعًُ١ٝ
ضغــِ طعــسز ضٚاؾــس ايكــاْ ٕٛاينكــاضٕ قــاْ ٕٛايكــحاؾ ١ايتْٛػــ ٞازبسٜــس ،ؾ ـ ٕ ايــٓل
ايتْٛػ -ٞنُا ضهٜٓا -قس طؿطز ألٛنق ؾـطط ايؿـٗاز ٠ايعًُٝـ ١نـُٔ ايؿـطٚط ازبٖٛطٜـ١
سبك ٍٛايكحؿ ٞعً ٢قؿ ١ضبرتفذ  ٚاسبكٝك ،١إٕ ٖصا ايؿطط ٜتٓاقض إىل ـس َـا َـق
ضٚح ايكــاْ ٕٛازبسٜــس ايــص ٟاغــتًِٗ ألايهاَــٌ َ ــازرب ايؿًػــؿ ١يٝاايٝــ ١ايــو م طهــق ــسٚزا
سبطٜـــ ١ايتعـ ـ ٚايـــطهٚ ٟايفعـــنّ ٚامطكـــاٍ إم اسبـــسٚز ايـــو ٜهـــعٗا ايكـــاْ ٕٛصبتُـــق
زةكطا ــٞذ ٚيــصا م طؿــرتض ايتؿــطٜعات ايفعنَٝــ ١ازبسٜــس ٠هغًــا ايــس ٍٚايسةكطا ٝــ١
ايعطٜك ١ه ٚايـس ٍٚايـو ككـ اْتكـام زةكطا ٝـا ٚنـعا قاْْٝٛـا خاقـا ألايكـحؿٞذ يـصيو م
طؿــرتط ايــٓعِ ايػطألٝــ َ ١ــٌ نٓــسا ال اينكا عــات ايؿطْػــٚ )١ٝايــس ٍٚامظبًٛغهػــ١ْٝٛ
جِ ايكاْ ٕٛاينٛ ٛز ألتـْٛؼ ه ٚألؿطْػـا
اٍ ايكاض ٠اهَطٜه ١ٝقاْْٛا خاقا ألايكحاؾ١
َ نذ ٖٚـ ٞدبـاضي طؿهـٌ اعت ـاض ايكـحؿَ ٝـٛا ٓ عـاز ٜ ٜـل عًـ ِٗٝايكـاْ ٕٛاينـسْٞ
ٚازبعا٥ــ ٞنُــا  ٜــل عًــ ٢ألكٝــ ١اينــٛا ٓ ذذ ؾــن خيهــق ايكــحؿٖٓ ٕٛٝــاى إىل هْ ٟعــاّ
قاْ ْٞٛخام ٚطُُاضؽ َٗٓ ١ايكحاؾ ١حبط ٚ ١ٜاغـعَ ١ـٔ ق ـٌ َـٔ ٜـطْ ٣ؿػـ٘ ايكـسض ٠عًـ٢
إقٓــاع قــا ا اينلغػــ ١ايكــحؿ ١ٝألايكــسض ٠عًــ ٢ايٓؿــاط ٚامألتهــاض ٚايفنــاؾ ١صبــاٍ
اي ح عٔ اينعًَٛـَٚ ١عازبتٗـا ٚأل ٗـا يًجُٗـٛض عًـ ٢هٚغـق ْ ـام هـٔذ ٚيـصا ايػـ ا ،م
ط ٛــس زبــإ َتدككــ ١إغــٓاز أل اقــات ا ــرتاف يًكــحؿ ٝذ ٚم ط ٛــس أل اقـات إيعاَٝــ١
يًكحؿ ٞغ ٣ٛطًو اي اقات ايو ةٓحٗا ي٘ اينؿػٌذذ
مل ٜؿــرتط ايتؿــطٜق ايؿطْػــ ٞؾــٗاز ٠عًُٝــ ١ةزألًَٛــاة َــا ين ــرتاف َٗٓــ ١ايكــحاؾ١ذ
ٚيهــٔ امطؿاقٝــ ١ايٝٓ ٛــ ١اينؿــرتن ١اشباقــ ١ألعُــٌ ايكــحاؾ ، ٝطلنــس عًــ ٢هْــ٘ َــٔ
َكًح ١اه طاف اينتعاقس ٠هٕ طتؿل عً ٢ةنطٚض ٠هٕ ٜه ٕٛايكحؿ ٞاين تـسرب َتحكـن -
قــسض ايفَهــإ -عًــ ٢طهــ ٜٔٛعــاّ ٚطهــ ٜٔٛؾٓنــ ٞصبــاٍ ايكــحاؾ١ةذ ٚاؾــرت هٕ
ٜه ٕٛايته ٜٔٛايؿب ه ٟاينتدكنل ،متٓحـ٘ َلغػـ ١طهـ ٜٔٛطعـرتف ألٗـا ايًجٓـ ١ايٝٓ ٛـ١

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

اينتٓاقـــؿ ١اشباقـــ ١ألعُـــٌ ايكـــحاؾ ٝذ َٓٚحـ ـ امطؿاقٝـــ ١ايٝٓ ٛـــ ١اينؿـــرتن ١ايكـــحؿٞ
اينتحكٌ عً ٢ؾٗاز ٠ختِ ايسضٚؽ ايكحؿ ١ٝاَتٝاظا ألتكًٝل َس ٠ايرتألل اينكسض ٠ألػـٓت
إىل ايٓكـــ اينــس٠ذ ٖٚــص ٙاينلغػــات ايتعًُٝٝــٖ ١ــ ٞاهغًــا َــساضؽ َٚعاٖــس ٚهقػــاّ َــٔ
اَعات عُٚ ١َٝٛخاق ١طسضؽ ايفعـنّ ٚامطكـاٍ56ذ ٚضغـِ هٕ اينؿـطع ايؿطْػـ ٞقـُ عـٔ
ٖص ٙايٓك  ،١ؾ ٕ ؾطط ايسألً ّٛايعًُ ٞاينتدكل ؾطْػا ٜعتا ٚاقعا ألايؿعـٌ ٖٚـَ ٛـسخٌ
َٔ َـساخٌ اضغـ ١اينٗٓـ ١ايكـحؿ١ٝذ ٚيهـٔ اينـا مل ٜؿـرت ٘ ايكـاْ ٕٛقـطا  ١ه ٚنـُٓا،
ؾ ٕ ايكها ٤ايؿطْػ ٞصُٝق اختكاقاط٘ مل ُٜهٝنل ايكٝػ ١ايعاَ ١يًٓل ايتؿـطٜعٞذ ٚيهـٔ
ألعض اي حٛث ايعًُ ١ٝايؿطْػ ١ٝطسٌَ هٕ ٜؿرتط اينؿطع ايؿطْػَ ٞػت ٣ٛعًُٝا اَعٝا عاَا
هَ ٚتدكنكــا ايكــحاؾٚ ١ايفعــنّ َــٔ َلغػــات اَعٝــَ ١ؿــٗٛز يــا ألايهؿــا ٠٤ايعًُٝــ١
نس س ضبسزات ٖ ١ٜٛايكحؿ ٞاحملرتفذ ٚطط ٣هٕ ايتحٛمت ايهـا ٣ايـو ٜؿـٗسٖا ق ـاع
ايكــحاؾٚ ١طٛغــق صبامطٗــا ٚطٓٛعٗــا ،طكتهــ ٢طهٜٓٛــا هنازةٝــا َتدككــا57ذ  ٜٚــس ٚهٕ
اينؿطع ايتْٛػ ٞقس اغتؿاز َٔ ٖص ٙاين ايا ٚهزصبٗا ايٓل ايتْٛػٞذ
ٚمتٝنعت ايتجطأل ١ايتْٛػ ١ٝعٔ ألك ١ٝايتجاضي ايعاين ١ٝألٛ ٛي هٕ ٜه ٕٛايكـحؿ ٞاقـن
عً ٢ؾٗاز ٠عًَُ ١ٝتدكك ١ايكحاؾَ ١ػت ٣ٛايف اظ ٠هَ ٚا ٜعازيا َٓص ايتٓك ٝايصٟ
هزخً٘ اينؿطع عً ٢صبًـ ١ايكـحاؾ ١يػـٓ 1975 ١مب ٛـا ايتعـسٜنت ايـو هطٓٝـا عًٗٝـا غـاألكاذ
ٚناْـ ـ ْٝـــ ١اينؿـــطع ٦ٓٝـــص ؾـــت اي ـــاي يفزَـــاج هقـــحاي ايؿـــٗازات ازباَعٝـــ ١ايعُـــٌ
ايكحؿ ٞاحملرتف ٚةايطؾق َٔ َػت ٣ٛايكحاؾ َٔ ١خنٍ ايعاًَ ألٗا ٚإىل ن ا سن هزْـ٢
َٔ اشبا ٠اينٗٓٚ ١ٝاينػـت ٣ٛايتعًُٝـ ٞعٓـس اْتـساي ايكـحؿ ٝة58ذ ٚمل خيـطج اينؿـطع ازبسٜـس
عــٔ ٖــص ٙاشبٝــاضات ايــو دبُــق ألـ نــطٚض ٠ا تُاعٝــ ١طتُ ــٌ طؿــػ ٌٝخطةــ ٞازباَعــات
َٚـــٓ اهٚيٜٛـــ ١يًتدكـــل اهنـــازة ٞايكـــحاؾَ ١ـــٔ َعٗـــس ايكـــحاؾٚ ١عًـــ ّٛايفخ ـــاض
طـْٛؼ
اينلغػ ١ازباَع ١ٝايعُ ١َٝٛايعطٜك ١ايٝ ٛس ٠ايو طتـٛىل َُٗـ ١طهـ ٜٔٛايكـحؿٝ
إىل اْا ألعض اينلغػات ازباَع ١ٝاشباق ١ايو ضخل يا ايكاْ ٕٛإغسا ٤طهـ ٜٔٛـاَعٞ
ايكحاؾٚ ١عً ّٛايفعنّذ
 ٚايٛاقق ،اطنجٗ ْٚ ١ٝانع ٞايكاْ ٕٛإىل نـ ا َـساخٌ اينٗٓـٚٚ ١نـق ـ نس يٛاقـق قـاِ٥
َٓص ألساٜات ايكحاؾ ١طـْٛؼ ،ةعـٌ ايكـحاؾ ١ق اعـا َؿت ٛـا عًـ ٢نـٌ ةاهقـنّة ايـو
طسع ٞايكسض ٠عًَ ٢عازب ١اهخ اض ٚايتع عٔ اىضا٤ذذذألٌ يكس نإ َسخٌ اينٗٓ ١خانـعا إىل
س ن إىل اينؿػٌ قـا ا اينلغػـ ١ايكـحؿ ١ٝايـصٜ ٟـطأٖ عٓـس اْتـساي قـحؿ ٝعًـ٢
َــٔ ٜػــتسْؼ ؾــ ِٗٝايكــسض ٠عًــ ٢اين ــازضٚ ٠اي ح ـ ٚطككــ ٞاينعًَٛــات ٚايت ـ َٓٗــا ْٚكــسٖا
ٚذبًًٗٝاذذ نُا اطنجٗ ْ ١ٝاينؿطع ازبسٜس إىل ذبس ٜق اع ايفعنّ عا ٚنق س يؿط ١
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ٚاغع َٔ ١قحؿ ٝعكاَٚ ٝقحؿ ٝز ٕٚاينػت ٣ٛازباَع ٞناْـ طُٗـ عًـ ٢اينؿـٗس
ايفعنَٞذ ٚقس نـإ اهَـط غـا٥ػا ايػـاألل ٚقـ نـإ ؾٝـ٘ ايٛيـٛج إىل ايتعًـ ِٝايعـايٞ
َػسي ١غ َتا  ١يًجُٝق ٚناْ ؾـطٚط ايعُـٌ ايكـحؿ ٞاينهتـٛي ه ٚايػـُعٚ ٞاي كـطٟ
عً ٢غا َٔ ١ٜاي ػا ١ذ
ٚيًتــصن  ،ططنــع اْ ــا َــٔ ْكــاف إعــساز َؿــطٚع اينطغــ ّٛعــسز 115خــنٍ اهعُــاٍ
ايتحه  ١ٜخكٛم ْك  ١إزخاٍ ايؿٗاز ٠ايعًُ ١ٝازباَع ١ٝنس س ضبسزات ام ـرتاف،
ـــ ٍٛنـــطٚض ٠ايطؾـــق َـــٔ اينػـــت ٣ٛايعًُـــ ٞايؿـــب الطكٓٝـــات ايهتاألـــ ١ايكـــحؿ ،١ٝايهتاألـــ١
يًكحـ ايٛضقٚ ١ٝيًٛاي ٚايػُع ٞاي كـطٚ ٟايهتاألـَ ١تعـسز ٠احملاَـٌذذذ) ٚايًػـ ٟٛالَٗـاضات
ايًػ ١ايعطألٚ ١ٝايًػات اه ٓ ١ٝذذ) ٚايتكب الاينٗاضات ايفعنَ َٔ ١ٝطكٛض ٚططنٝـا ؾٝـس،ٜٛ
َٗـــاضات ايتكـــٜٛط مبدتًــــ هْـــٛاع ايهـــاَ ا ذذ) ٚاي كاؾـــ ١ايعاَـــٚ ١اينتدككـــ ١العًـــّٛ
اقتكــازٚ ١ ٜغٝاغــٚ ١ٝقاْْٝٛــ ،١كاؾــ ،١أل٦ٝــ ،١صبتُــقذذذ)ذ ٚألٗــصا ٜهــ ٕٛاينؿــطع قــس عــا عــٔ
قٓاع ١ألـسٕ ايتهـ ٜٔٛايتدكنكـ ٞغـٛف ٜػـاعس عًـ ٢دبسٜـس اينٗٓـٚ ١طٛغـٝق آؾاقٗـا ٚنـُإ
اغتكنيٝتٗاذذ
 ١ٗ َٔٚهخط ٜ ،٣س ٚهٕ إناؾ ١ؾطط ايؿٗاز ٠ازباَع ١ٝم طكٌ عٔ ايف اظ ٠غـٛف طًـال
ا ــات يٗــٛض هق ـ ايٝــ ّٛألؿعــٌ اي ــٛض ٠اينعًَٛاطٝــ ،١قــاضَا م ٜك ــٌ إم اينعًَٛــ ١ايسقٝكــ١
ٚايتحًٝــٌ ايعكنْــ ٞايعُٝــل ٚاسبــٛاضات اسبكــط ١ٜايــو م دباَــٌ ايؿدكــ ١ٝاينػــتج ١ ٛهٚ
ازبُٗٛض اينػتٗسف ذذ إٕ امضطكا ٤ايتعً ُٞٝعاَٚ ١نؿاي ١ـل اينعًَٛـ ١يًجُٝـق طكتهـٝإ َـٔ
ايكحؿَ ٞعاضف ٚاغعٚ ١طهٜٓٛا َتدككا اَعٝـا َٚػـتُطا طًعـا ؾٝـ٘ ازباَعـ ١ايتْٛػـ١ٝ
عاَــَٚ ١عٗــس ايكــحاؾٚ ١عًــ ّٛايفخ ــاض خاقــ ١ــِ َطانــع طهــٚ ٜٔٛطــسضٜا ايكــحؿٝ
اسبهَٝٛــٚ ١اشباقــ ١زٚضا َطنعٜــاذ تــٚ ٢إٕ غــًُٓا هٚم ألــسٕ اينٗٓــ ١م ربهــق إىل َػــاض
طعً ٚ ُٞٝاَع ٞنٝل ،ؾ ٕ ايٛنعٝات اينتعسز ٠ايو ٜٛا ٗٗـا ايكـحؿ ،ٞطت ًـا َٓـ٘ كاؾـ١
ٚ ٢إٕ غـًُٓا اْٝـ ،١ألــسٕ
عاَـٚ ١اغـع ١طٓ ـق ضٚاؾـسٖا َـٔ نــٌ امختكاقـات ازباَعٝـ١ذذ تـ ن
َٗٓ ١ايكحاؾ ١طت ًا ًَُ قحؿٜ ٞتُٝع ألايؿهٚ ٍٛاي ح عـٔ ازبسٜـس ٚاميتـعاّ مبػـاؾ١
َــق ايــصات ٚألاينكــساقٚ ١ٝايٓعاٖــٚ ١امغــتعساز ايٓؿػــٚ ٞايــصٖب يًعُــٌ نــٌ ايٛنــعٝات
ايكع َٗٓ ١ا ٚايٝػ  ،٠ؾ ٕن ايته ٜٔٛاينتدكل ايكـحاؾٖ ١ـ ٛايـص ٟةـٓ ٖٜٛـَُُٝ ١ـع٠
ينٗٓ ١ايكحاؾ ١احملرتؾ١ذ

ايتعـطٜـ ايكاْ ْٞٛيًكحؿ ٞاحملرتف

القائمة البيبليوغرافية
ه) اينطا ق ايعطأل١ٝ
 ايهتا ٚاينكامت
 ألس ٟٚالزذ هنس ظنَ:)ٞعجِ َك ًحات ايفعنّ الاظبًٝع ،ٟؾطْػ ،ٞعطأل)ٞذ زاض ايهتاي
ايً ٓاْ ٞأل ٚت ي ٓإ َٚهت  ١اينسضغ ١أل ٚت ي ٓإذٖ1405ـ ّ1985ذ
 ازبٓسٚأل ٞالزذاينٗسٖٚ)ٟاؾِ الزذعٛض) زي ٌٝنتاأل ١اشبا ايكحاؾٚ ١ايفشاعٚ ١ايتًؿعٕٜٛذ
َليـ ياعٞذ ْؿط ٚظاض ٠اي كاؾٚ ١ايفعنّذ إزاض ٠اين ع ١اسبه ١َٝٛمبًُه ١اي حطٜٔذ اي ع١
اهٚىل ّ2010ذ
 نسإالزذضبُس) :قاْ ٕٛايفعنّ ٚامطكاٍ طْٛؼذ َٓؿٛضات َعٗس ايكحاؾٚ ١عً ّٛاهخ اضذ
طْٛؼ ّ1996ذ
ْٖٛ اج ال  :)ٕٛايكحؿ ٞاحملرتفذ ططيَٝ ١ؿ ٌٝطهن ضا ع٘ ٚقسّ ي٘ اهغتاش ايسنتٛض
إألطاٖ ِٝع سٙذ اي ع ١ايطاألع١ذ ايٓاؾط َلغػ ١غجٌ ايعطي ّ1982ذ
 ايٓكٛم ايكاْ١ْٝٛ
 ايكاْ ٕٛاهغاغ ٞيًكحاؾ ٝاينٗٓ ٝايٛاضز اي اي اشباَؼ عؿط َٔ صبً ١ايؿػٌ ايكازض٠
مبكته ٢ايكاْ ٕٛعسز  27يػَٓ 1966 ١لضر  30هؾطَٓ 1966ٌٜؿٛضات اين ع ١ايطمس١ٝ
يًجُٗٛض ١ٜايتْٛػ2009 ١ٝذ
 28هؾط1975ٌٜذ
 صبً ١ايكحاؾ ١ايكازض ٠مبكته ٢ايكاْ ٕٛعسز 32يػَٓ 1975 ١لضر
َٓؿٛضات اين ع ١ايطمس ١ٝيًجُٗٛض ١ٜايتْٛػ2004 ١ٝذ
 اينطغ ّٛعسز 115يػَٓ 2011١لضر ْٛ 2ؾُاٜ 2011تعًل حبط ١ٜايكحاؾٚ ١اي اعٚ ١ايٓؿطذ
ايطا٥س ايطمس ٞيًجُٗٛض ١ٜايتْٛػْٛ 4 -١ٝؾُا2011ذ
 اينطغ ّٛعسز 116يػَٓ 2011١لضر ْٛ 2ؾُا 2011ألتعًل حبط ١ٜامطكاٍ ايػُعٚ ٞاي كطٟ
ٚأل ساث ٖٝس ٠عًٝا َػتكً ١ينطكاٍ ايػُعٚ ٞاي كطٟذ ايطا٥س ايطمس ٞيًجُٗٛض ١ٜايتْٛػ-١ٝ
ْٛ 4ؾُا2011ذ
ي) اينطا ق ايؿطْػ١ٝ
 Aldridge (Meryl): « Journaliste au Royaume Uni: L’exceptionnisme britannique ».
Traduit de l’anglais par Arnaud Mercier. In Revue Hermès 35, 2003.
 Alix (François-Xavier) : « Informer, un métier mal défini : le journaliste en quête
d’identité ». In Revue Les Cahiers du journalisme N°7-juin2000.
 Aslangul(Madeleine) : Lexique des termes de la presse. Les guides du C.F.P.J.
Edition revue et complétée, Paris, 1991, p.74.
 Balle(Francis) dir, Dictionnaire des médias. Larousse, Bordas 1998, p.134.
 Charon(Jean-Marie) : « Le journaliste d’investigation à la recherche d’une nouvelle
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ème
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Hermès (2003), p.35-48.
 Maury(Aline), L’agence de presse. Paris, Hachette, 1988
 Neveu (Eric) : Sociologie du journalisme. La Découverte, Paris, 2004.
 Rieffel (Rémy) : « La profession du journaliste entre 1950 et 2000 ». In Revue
Hermès 35, 2003.
 Ruellan (Denis) : «Le professionnalisme du flou ». In Revue Réseaux, 1992, volume10 n°51.pp.25-37.
 Teillet (Antoine) et Pariot (Yves) : Faire du journalisme son métier. Editions
Studyrama. France2013.

 احملرتفٞ يًكحؿْْٞٛـ ايكاٜايتعـط

اهل امش
(يف قرار صادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصادرchien de garde)/(watchdog)"ورد ىذا التعبري "كلب حراسة1
.49 احليثية عدد. جودوين ضد ادلملكة ادلتحدة،12433/49 يف قضية عدد1441 مارس72بتاريخ
(Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg), Affaire Goodwin c. RoyaumeUni (Requête no 17488/90). Arrêt du 27 mars
1996).http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["700409"],"itemid":["00162533"]}. Site visité le 31/03/2016. (In french).
2
Ruellan(Denis) : « Le professionnalisme du flou ». In Revue Réseaux, 1992, volume10
n°51, p.36. (In french).
3
Charon (Jean Marie) : Carte de presse : Enquête sur les journalistes. Stock, Paris 1993.
(In french).
4
Ruellan (Denis) : « Le professionnalisme du flou ». Op.cit., p.27. (In french).
5
Leteinturier (Christine.) : « L’hétérogénéité professionnelle des journalistes », in Revue
Hermès (2003), p.35-48. (In french).
،" األستاذ "ايريك نيفي" يف كتابو "سوسيولوجيا الصحافة" حياول ضبط تعريف للصحفي انطالقا مما يسميو "الكواكب اليت ديارس فيها عملو6
مستنتجا مخسة وىي "كوكب الصحافة ادلكتوبة" و"كوكب صحافة اجملالت ادلتخصصة" و"كوكب الصحافة اليومية الوطنية" و"كوكب
."البصري" و"كوكب صحافة الوكالة-الصحافة اليومية احمللية" و"كوكب اإلعالم السمعي
(Neveu (Eric) : Sociologie du journalisme. Editions la Découverte, Paris2004, pp.2832). (In french).
 ترى ىذه ادلقاربة اخلماسية أن الوضع ادلهين للصحفي يتحدد." ىو "كوكب الصحافة االلكرتونية،وديكن أن نضيف إليها "كوكبا" سادسا
. وىي مقاربة تعكس وحدة ادلهنة وتعدد أصناف الصحفيني احملرتفني.بالفضاء الذي ديارس فيو نشاطو اإلعالمي

 دار الكتاب اللبناين بريوت لبنان ومكتبة ادلدرسة بريوت.) عريب، فرنسي،معجم مصطلحات اإل عالم (اجنليزي:) أمحد زكي.بدوي (د7
.49. ص.م1431/ه1491.لبنان
8
Aslangul(Madeleine) : Lexiques des termes de la presse. Les guides du C.F.P.J. Edition
revue et complétée. Paris, 1991, p.74. (In french).
9
Balle (Francis) : Dictionnaire des médias. Larousse, Bordas 1998, p.134. (In french).
10
Teillet (Antoine) et Pariot (Yves) : Faire du journalisme son métier. Editions Studyrama. France 2013, p.35. (In french).
11
"Professionnels, salariés ou non, apportant leur concours à la publication de journaux,
revues et autres supports de diffusion (y.c. audiovisuels), par la rédaction de textes écrits
ou la présentation de documents photographiques ou audiovisuels. La mission-type consiste généralement à recueillir des informations sur les faits saillants de l'actualité, puis à
exposer ces derniers, avec l'accompagnement éventuel d'analyses ou de commentaires.
Elle peut consister également en la tenue de chroniques ou la présentation résumée de
divers sujets, traités de manière spécialisée.
Les dessinateurs et illustrateurs de presse sont à classer dans cette rubrique si leur production vient directement en accompagnement des informations traitées (dessinateur
reporter,
dessinateur
de
croquis
d'audience,...)".
In
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/n4_352a.htm
. Date de la visite 25/01/2016. (In french).
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17ادلرسوم عدد 111لسنة 7911مؤرخ يف  7نوفمرب 7911ادلتعلق حبرية الصحافة والطباعة والنشر .الرائد الرمسي للجمهورية التونسية4 -
نوفمرب.7911
13يعرف ادلشرع الفرنسي الصحفي احملرتف يف الفقرة األوىل من ادلادة )(L.761.2من قانون الشغل كاآليت":الصحفي احملرتف ىو الذي
يكون شغلو األصلي واملنتظم ومبقابل تعاطي مهنتو يف مؤسسة أو عدة نشريات يومية أو دورية أو يف وكالة أو وكاالت أنباء ويستمد

منها األساس من موارده" .وفيما يلي النص الفرنسي:
L.761.2 du code du travail français: «Le journaliste professionnel est celui qui a pour
occupation principale et régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou
plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de
presse et qui en tire le principal de ses ressources ». (In french).
14يعرف الفصل ( 793فقرة أوىل) من جملة الشغل التونسية الصحفي احمل رتف كما يليا"الصحايف الصناعي ىو الذي شغلو األصلي
واملنظم واملأجور عليو تعاطي مهنتو يف حترير نشرية دورية أو نيابة إخبارية أو مؤسسة لإلذاعة أو التلفزة أو األخبار السينمائية ويستمد
منها مورده".
11ادلرسوم عدد 111لسنة 7911مؤرخ يف  7نوفمرب 7911بتعلق حبرية اال تصال السمعي والبصري وبإحداث ىيأة عليا مستقلة لالتصال
السمعي والبصري .الرائد الرمسي للجمهورية التونسية 4 -نوفمرب.7911ص.7114
11تأسست نقابة الصحافيني التونسيني تأسست يوم  11جانفي  .7993وأصبح ىيكال موازيا لـ"مجعية الصحافيني التونسيني" اليت تأسست
مسمى "الرابطة
سنة  .1414واجلمعية ىي بدورىا كانت حلّت زلل أول ىيكل مهين للصحفيني ظهر للوجود قانونيا سنة  1417حتت ّ
التونسيّة للصحافة".

"12اذليئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتّصال" يرأسها السيد كمال العبيدي ،صحفي سابق من الوجوه اليسارية ادلعارضة لسياسة الرئيس زين
العابدين بن علي ،مت فصلو عن عملو من وكالة تونس إفريقيا لألنباء (وات) احلكومية .غادر تونس ليعيش بادلهجر (الواليات ادلتحدة
األمريكية) إىل حني عودتو إىل تونس إثر الثورة التونسية يف  .7911وتتضمن اللجنة ادلعينة اليت بدأت عملها يف شهر مارس،7911
األعضاء اآليت أمساؤىم:ناجي البغوري(صحفي) وىشام السنوسي(صحفي) ورضا الكايف(صحفي مستقل ومدير جريدة) وزلمد بشري
شكاكو(صحفي) وفتحي حراث ( النقابة العامة لإلعالم) والعريب شوخية( أستاذ مبعهد الصحافة وعلوم اإلخبار) وكلثوم كنو(قاضية).

18اذليئة العليا لتحقيق أىداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الدديقراطي ىي ىيئة ثورية تأسست يف تونس منذ بداية الثورة ومتّ اإلعالن
عنها رمسيا يف  11مارس .7911
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تتغري الوضعية هنائيا إالّ عند زوال
كانت ىذه الوضعية شبيهة بالوضعية اليت كان عليها الصحافيون يف القانون الفرنسي قيل سنة  .1437ومل ّ
وضح يف فصلو 41أن ":الصحافيني الذين ديارسون
احتكار الدولة لقطاع اإلعالم السمعي البصري وصدور قانون  74جويلية  1437الذي ّ

مهنتهم يف مؤسسة أو مؤسسات اتصال مسعي-بصري يتمتعون بصفة صحافيني زلرتفني كزمالئهم يف الصحافة ادلكتوبة".

41إىل حدود كتابة ىذا البحث ،يف أمريكا أعلنت الصحيفة العادلية األمريكية "النيويورك تاديز" Times) (News Yorkوقف نسخها
الورقية و"الول اسرتيت جورنال" ) (Wall Street Journalوالصحيفة األسبوعية "سياتل بوست انتليحنسر" (Sealte Post
) intelligencerبعد  141عاما من الصدور.(La Presse+) .أوقفت رللة"نيوزيويك" )  (News Weekاألسبوعية األمريكية
الشهرية بداية من سنة  7911نسختها الورقية عن الصدور واقتصارىا على نسختها االلكرتونية اليت محلت عنوان"نيوزويك غلوبال" .كما
توقفت رللة"يو أس نيوز وورلد ريبورت") (U.S News &World Reportوىي الثالثة األوسع انتشارا يف أمريكا يف نوفمرب من عام
 ..7919يف كندا أوقفت صحيفة "البراس" ) (La Presseإصدار نسختها الورقية يف سبتمرب 7911بعد  111سنة من الصدور وعوضتها
بتطبيقة ) (Applicationعلى لوحة رقمية بعنوان "البراس . "+يف بريطانيا ،اختذت صحيفة "ذي انديبندنت" (The
) Independantقرارا بتحويلها إىل نسخة رقمية ف قط بداية من شهر مارس  .7911عربيا ،يف لبنان اختذت صحيفة "السفري" قرارا
بتحويلها إىل نسخة رقمية وتبعتها صحيفة "النهار" و"اللواء"..

89

90

42

Da Lage (Olivier) : Obtenir sa carte de presse. Op. cit, p.99. (In french).

-31 ادلعدل بالقانون عدد1434  أكتوبر71 ادلشرع الفرنسي خالفا لنظريه التونسي يعرف "ادلؤسسة الصحفية" مبقتضى القانون الصادر يف41
" كل ذات طبيعية أو معنوية أو جتمع قانوين أو فعلي لذوات: يف فقرتيو األوىل والثانية) بكوهنا71 (ادلادة1431  أوت1  الصادر يف342
.)7طبيعية أو معنوية" تصدر أو تستغل نشرية واحدة أو رلموعة نشريات"(ادلادة
(Article 2 de la loi du 23 novembre 1984 tel que abrogé par Loi n°86-897 du 1 août
1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986
Dans la présente loi :
1° Le mot "personne" [*définition*] désigne une personne physique ou morale ou un
groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ;
2° L'"entreprise de presse" [*définition*] s'entend de toute personne définie au 1° du
présent article et qui édite ou exploite une ou plusieurs publications ;( (In french).
44

Derieux (Emmanuel) : Droit des médias. Op.cit, p.72. (In french).
Hidass (Ahmed) : « Le statut de journaliste professionnel au Maroc ». In Les cahiers
du journalisme N°8 décembre 2000.p.208. (In french).
46
Cass. Soc., 5 mars 1987, Bull., n°119. (In french).
47
Cass.soc., 17 mars 1999, Nerdenne c/Institut National de la Consommation : Légipress, n°163, juillet-aout 1999, III, p.89, note Basile Ader, « la notion d’entreprise de
presse ». (In french).
43
Da Lage (Olivier) : Obtenir sa carte de presse et la conserver, op.cit, p.89. (In french).
41

49

Da Lage (Olivier) : Ibid., p.90. (In french).
C.E., 27 mars1995, Mme Cherdel. Légipresse, sept.1995, n°124.III.120. (In french).
51
C.E., 30 mai 1986, Dame Moglia, rec.p.155. (In french).
52
Da Lage (Olivier) : Obtenir sa carte de presse. Op. cit, p.92. (In french).
742-741. ص.1441  تونس. منشورات معهد الصحافة وعلوم األخبار. قانون اإلعالم واالتصال يف تونس:)زلمد. محدان(د11
741. ص. نفس ادلصدر:)زلمد.محدان(د14
50

 لسنة41  ونقح بالقانون األساسي عدد1433  أوت7  ادلؤرخ يف1433  لسنة34  ( أضيف بالقانون األساسي عدد- مكرر11 الفصل11
.)7991  ماي1  ادلؤرخ يف7991

56

Conférence nationale des médias du journalisme(CNMJ). http://www.cnmj.fr/. Date
de la visite 30/03/2016. (In french).
:فرانسوا جزافيي اليكس:على سبيل ادلثال انتظر حبث12
-Alix (François-Xavier) : « Informer, un métier mal défini : le journaliste en quête
d’identité ». In Revue Les Cahiers du journalisme N°7-juin2000.p.61. (In french).
743 ص.  ذكر سابقا. قانون اإلعالم واالتصال يف تونس:)زلمد.محدان(د13

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

الدور االتصالل

لددلدماليا
اااامر

العلاااا ش تلااااة
اجملتماااااع ال اااااعم

لاااااد

البعثلت الدلدمالي

املق م

ش املمدةااااااااا ا الع ل ااااااااا ا
ال عم ي
" راي ا دان "

د .سعد بن سعود بن محمد آل سعود

أستاذ اإلعالو الشياسي بللية اإلعالو واالتصال
جامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية
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ملخـــص
تتد الوس تتا واألدوات االتص تتالية املش تتتةدمة ع تتر الدبلوماس تتية
حبج تتش مة تتللة الد اس تتة
العام تتة الش تتعود ة ودو ٍ تتا تة تتلي الص تتو الوطيي تتة ع تتً اجملتنت ت الش تتعود ل تتد البعج تتات
الدبلوماسية األجيبية املقينة املنللة العربية الشعود ة .وتياولش الد اسة اطا ٍا اليظر
مفَ تتوو الص تتو الوطيي تتة ودو االتص تتال تة تتليلَا باإلة تتااة تخ االس تتتةدامات اإلعالمي تتة
والجقااي تتة للدبلوماست تتية العامت تتة العالقت تتات الدولي تتة والبعجت تتات الرمسيت تتة والت تتدو االتصت تتالي
للدبلوماستتية العامتتة الشتتعود ة .وتو تتلش أٍتته ىتا حَتتا تخ أٌ الصتتو التتي كاىتتش حتنلتتَا
البعجات الدبلوماسية األجيبية عً اجملتن الشعود قب اإلقامة املنللة غلب عليَا االجتتا
اإلجيابي بيشبة ( )%7,64مقاب ( )%7,64ستل ،وبعتد اإلقامتة املنللتة أ تبتش أكجتر تجيابيتة
بيشبة و لش ( .)%08وأٌ الوسا االتصالية الي شللش تو اجملتنت الشتعود لتد البعجتات
الدبلوماسية املقينة تصتد ٍا 2املَرجاىتات واملعتا بيشتبة ( )%2761والعالقتات الةةصتية ثاىيتا
( )%216,ثه املياسبات االجتناعية ( )%2267و ابعا املياسبات الرمسية ( )%2861وتبني تفوق أشلال
االتصال الجقااية للدبلوماسية العامة على حشاب شبلات التوا االجتناعي ووسا اإلعالو
الشتتعود ة (الرمسيتتة والتحا تتة) .كنتتا أرَتترت اليتتتا خ أٌ أكجتتر الصتتو التتي تطتترأ أذٍتتاٌ
البعجات الدبلوماسية األجيبية عيد ذكتر الشتعود ة مقتدمتَا اإلستالو بيشتبة ( )%2067ليَتا
الز الشعود ( )%2261وثالجا العروبة و ابعا الرتاث بيينا اليفط ح خامشا.

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

املقدا :
يف القررسا التاضررع مػررس مرري دي وقبررل الررديفوث يف رروزة االتؿرراث اصديثررة ومؿرررس
املعلومررررات تلقرر ر زئرررريظ وشزا بسيطانيررررا وث زضررررالة تلػررررسار ؿررررس قررررائ  :ن ررررا ن ايررررة
الدبلوماضررية; ونرراا يعررس ا وضررائل االتؿرراث الررن وتؿررس الصمرراا واملكرراا قررد ت قررد
الدبلوماضرري هميررت ( )1ويف هرررا دليررل مل ر ا رروزة االتؿرراث اصاليررة ررد ب ر غ ر
ط سة يف دوات و ضاليب الدبلوماضية و سقر ضرلوبا يديردا يعتمرد يف ترع ى ملر القروة
الناممة يعود ال كل ي را للتقردا الرتقس والتكنولرويي الرري نراا لرو ترع ى واقر ملر
الطياضررات الدوليررة وطررسا االتؿرراث والتواؾررل وتبررادث املعس ررة والثقا ررات ب ر الػررعو
ررساد اجملتمررع املعاؾررس وؾرروال تػرركيل
وتعصيررص قرري الت امررل والتقرراز الرردولي ب ر
الؿوز الرهنية الوطنية مما مكّن األ رساد مرن الطريطسة ملر ال عرل ا م مري واالتؿرالي
بعد ا ناا كسا مل اصكومات واملؤضطات الكربى ( )2وازتبط ذل يكا بترداميات
العوملررة وشيررادة املػررازنة اةماهىيررة يف العمليررة الطياضررية وسرروث القرروى الطياضررية رروث
العررام مررن اضررتلداا القرروة العطرركسية القرروة الناممررة باضررتلداا وضررائل االتؿرراث الررن
ؾبح من ه مؿادز تػركيل الؿروزة الرهنيرة مرن يفر ث دمر نػراطات الدبلوماضرية
العامة يف خماطبت ا للجمراهى ااازييرة الرن مرن غرعن ا ؾرنع الؿروزة اصطرنة مرن الدولرة
()3
القائمة باالتؿاث
وتعسّر الدبلوماضية العامة (القوة الناممة) بعن ا "مملية اتؿاث باةمراهى روث العرام
من يل اا القي و يؿاث السؤية واأل كاز والتازيخ نع رد األضرلحة األنثرس امليرة يف
ا قناع والطياضة" ( )4نما تعس" اة ود امللططة م ا نرب مدد ممكن من اةم وز
يف دوث ينبيررة والتررع ى ملرري وذل ر باضررتلداا نطرراا واضررع مررن الررربام الررن تطررتلدا
االتؿاث الػلؿي واملرواد املطبومرة وا ذامرة ووضرائل ا مر ا ا لك،ونيرة با قرا ة
وضائل يفسى"; وهي يكا "الطسا الن تؤ س ب ا اصكومات واةمامات بػركل مباغرس و
غرى مباغرس ملر الؿروز واالتاهررات العامرة والرس ي العراا الررري يرؤ س بردوز ملر القررسازات
الطياضررية للحكومررات األينبيررة" ونتيجررة ل هتمرراا السبرري والػررع بالدبلوماضررية العامررة
وتطبيقات ا سؾ قطاا ا م ا الطياضري يف مسيكرا وبسيطانيرا ملر تدزيطر ا بػركل
واضرع نمرا وؾر ا ضرنو وترايلوز  Snow & Taylorيف نتاب مرا بعن را نثرس قكرايا
ا م ر ا الطياضرري بررسوشا يف القررسا اصررادي والعػررسين ( )5و ذا نان ر هررر القكررية نال ر
اهتماا دوث العرام ومؤضطرات ا التعليميرة; رملا اململكرة العسبيرة الطرعودية قرد اهتمر ب را
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وم تػ رررل هميرررة الررردوز اجملتمعررري يف بنرررا القرررساز الطياضررري للررردوث والترررع ى يرررو ودمر ر
الدبلوماضية السبية مبصيد من اة ود الػعبية; يفاؾرة ا لردى اململكرة بعثرات دبلوماضرية
قا ة الطرائح وزيراث األممراث ضرنويا الررين ثلروا ضر ازة
يفازيية وآالر املبتعث
غعبية يف دوث العام وباملقابل تطتكيف اململكة مل زاقي ا مرواطس غلرب دوث العرام
مرب البعثات الدبلوماضرية األينبيرة ولبضربا الطرابقة نراا البرد مرن التعرسر ملر الردوز
االتؿررالي للدبلوماضررية العامررة يف تػرركيل ؾرروزة اجملتمررع مررن يفرر ث اضررتلداا وضررائل
و دوات االتؿاث مبلتلف مطرتوياتو و نػرطتو الثقا يرة وااليتماميرة والتواؾرل املباغرس مرع
الػررعو األيفررسى لتػرركيل الؿرروزة الرهنيررة اصطررنة مررن اجملتمررع الطررعودي لرردى البعثررات
الدبلوماضية األينبية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية
الدراسات السابقة:
قطّ البا ث الدزاضات الطابقة

حموزين هما:

احملوز األوث :دزاضات تناول ؾوزة اجملتمع الطعودي:
توؾل دزاضة تسنطتاني ( )1997وث الؿروزة الرهنيرة للمملكرة العسبيرة الطرعودية
ا  %71م يقررسؤوا مررن اململكررة و ا نثررس مررا تػررت س بررو
لرردى مينررة مررن الكنرردي
قرروا املررس ة ( )6بينمررا ر ررست
ررس االرري ا زهررا
الررن ط ا ض ر ا الؿررحسا
دزاضة الديفيل اهلل ( ) 2003الرن وزدت بعنرواا "النةرسة النمطيرة للطرعودي بر املقريم يف
الطعودية من غى الطعودي " ا الؿروزة مرن الطرعودي يف هملر ا ةابيرة وشادت ةابيرة
بعد قدوا األيانب اململكرة وبلرؼ مردد الؿر ات ا ةابيرة  21ؾر ة من را :الكريا ة
الترردين األمانررة الكررسا بينمررا بلررؼ مرردد الؿ ر ات الطررلبية  12ؾ ر ة من ررا :التبرراهي
التبررريس الطرريطسة الؿررسامة نمررا تررب تررع ى وضررائل االتؿرراث يف تػرركيل الؿرروزة مررن
تناول دزاضة الػ سي ( )2005ؾوزة اململكة مل غبكة ا ن،نر
األ ساد ( )7ويف
ونػرر نتائج رر ا قررعف اضررت ادة املؿررادز السبيررة الطررعودية مررن غرربكة ا ن،نرر يف
التعسيف باململكة و ا املواقع الػلؿية أل ساد اجملتمع الطرعودي قردم يف غالب را ؾروزة
غى ةابية ( )8ما دزاضة بو غنب ( )2006حاول معس ة تع ى ردا  11ضربتمرب ملر
غيا الؿروزة ا ةابيرة مرن الطرعودية
ؾوزة اململكة يف ا م ا األمسيكي وتوؾل
والطررعودي والتنرراوث غررى املوقررومي وتصييررف اصقررائم ومرردا االهتمرراا بعررس وي ررة
النةس السبية للمملكة شا خمتلف األ دا يف الؿحف األمسيكية ( )9وزؾدت دزاضة
العبررد القررادز ( )2008الؿرروزة الرهنيررة املتبادلررة ب ر الطررعودي واملقرريم و ض ر اا قنرروات

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

االتؿرررراث يف بنائ ررررا و وقررررح ا املقرررريم رملرررروا ؾرررروزة ذات دزيررررة متوضررررطة مررررن
و%69
الطررعودي و ا  % 6009مررن لرردي انطبرراع مطرربم مررن الطررعودي قبررل هيرر
يررع وضررائل االتؿرراث
سطررن انطبررام بعررد القرردوا وقررد ت رروا االتؿرراث الػلؿرري ملر
األيفررسى يف القرردزة مل ر تػرركيل ؾرروزة الطررعودي لرردى املقرريم با قررا ة تكرراؤث
همية ا ن،نر وغربكات االتؿراث يف تػركيل الؿروزة روث اجملتمرع الطرعودي وباملقابرل
ملا ؾوزة املقيم لدى الطعودي تػكل من طسيم االتؿاث اةماهىي واالتؿاث مرب
()10
ا ن،ن وغبكاتو واالتؿاث الػلؿي
احملوز الثاني :دزاضرات تناولر الردوز االتؿرالي للدبلوماضرية العامرة يف تػركيل الؿروزة
الوطنية:
 )2004( Gilboaه ر ذرراذد الدبلوماضررية يف مؿررس رروزة
زؾرردت دزاضررة يلبررو
املعلومرررات واالتؿررراث و ر رررست ا هنررراال رررة ذررراذد الضرررتلدامات وضرررائل ا مر ر ا يف
الطياضرررة ااازييرررة هررري - 1 :الدبلوماضرررية العامرررة باضرررتلداا الدولرررة واة رررات غرررى
اصكوميررة وضررائل وغرربكات االتؿرراث للتررع ى ملر الررس ي العرراا يف الرردوث األينبيررة - 2
دبلوماضررية وضررائل ا م ر ا باضررتلداا اصكومررات وضررائل ا م ر ا ل تؿرراث مررع ا يفررسين
وخباؾة يف وق األشمات  - 3نطس الع قة ب الدبلوماضرية ووضرائل ا مر ا مرن يفر ث
األدواز الدبلوماضية الن يقوا ب را الؿرح يوا نوضريط يف امل اوقرات الدوليرة ( )11بينمرا
وؾ دزاضة مشظ ومدنوز ( )2005الؿوزة الوطنية للمملكة لردى الػرعو األيفرسى
ا ت ث اململكرة املستبرة
من يف ث سليل مينة من الؿحف واجمل ت املؿسية وتوؾل
األو يف التػطية الؿح ية ب الدوث العسبية واالهتماا الكبى الري سة بو ال عاليات
الطياضية الطعودية يف الؿحا ة املؿسية و قا ة مدا امتماد اململكة مل ا م نرات
التحسيسيرررة املد ومرررة يف سطر ر ؾررروزت ا الرهنيرررة وامتمادهرررا ملر ر ال عاليرررات والنػرررس
الؿررح ي ( )12مررا دزاضررة الصايررد ( )2006رروث األدا ا م مرري الدبلوماضرري للعررامل يف
ض ازات اململكة وسديدا بسيطانيا رعر ست ا األدا ا م مري للدبلوماضرية الطرعودية
ا تقررس التلطرريط الرردايفلي بينمررا األدا ااررازيي م يكررن ضررلبيا نتيجررة التعاقررد مررع
غررسنات مامليررة لتن يررر ال ر ت م ميررة ويررا ت بررسش األغرركاث ا م ميررة املطررتلدمة
نالتالي :املػازنة مررب غربكات ا ن،نر  %4109والوضرائل املطبومرة  %29الثرا قامرة
اص ت واللقا ات وزابعا قامة املؤمتسات واحملاقسات ومتثل ه هدار الدبلوماضرية
العامررة يف بررساش الؿرروزة الوطنيررة اصقيقيررة للمملكررة ويلي رو التؿرردي للحم ر ت ا م ميررة
املعاديرررة ( )13بينمرررا دزع يرررسبى  )2009( Graberدوز الدبلوماضرررية يف سطر ر ؾررروزة
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الواليرات املتحرردة يف الردوث العسبيررة وبيّنر النترائ ترردهوز ؾرروزة مسيكرا بعررد رردا 11
ضرربتمرب وتنررامي الػررعوز العرردائي قرردها ممررا دماهررا اضررتلداا الدبلوماضررية العامررة
لتحطر ؾرروزت ا مبررا ي ررا امتمادهررا ملر املطلطر ت األمسيكيررة املوي ررة للرردوث العسبيررة
الررن ضرر م يف تكرروين ؾررروزة ضررلبية مررن اجملتمرررع األمسيكرري و ا الػررسا وضرررطي
يتع سوا بالؿوز الدزامية األمسيكية نثس مرن مسانرص الدبلوماضرية العامرة ( )14يف ر
زؾررردت دزاضرررة املررردي س ( )2013اتاهرررات املؤضطرررات الدبلوماضرررية العسبيرررة ذمرررو توريرررف
ا م ا اةديد يف الدبلوماضية الػعبية ونػ من بسش تطبيقات ا م ا اةديد الرن
اضررتلدم ا املمازضرروا للعمررل يف الدبلوماضررية العامررة برروشازة ااازييررة املتمثلررة يف :البوابررة
ا لك،ونيررة الت امليررة لرروشازة ااازييررة والط ر ازات والقنؿررليات الطررعودية مل ر غرربكة
ا ن،ن وغبكات التواؾل االيتمامي (توي ،يطبوال) وزضائل اةواث  SMSو لر
يفطابات القيادات واملؤمتسات الؿرح ية والتقرازيس ا يفبازيرة نرعبسش األغركاث املطرتلدمة
مرررب ا مر ا اةديررد ومتثلر هر املعوقررات الررن واي ررا ممازضررو الدبلوماضررية العامررة يف
()15
مدا ويود التدزيب التعهيلي امللتـ وآلية العمل االض،اتيجي الواق
التعليق على الدراسات السابقة:
مررن يفرر ث العرررس الطررابم ترررب نررردزة الدزاضرررات الررن تناولرر الدبلوماضرررية العامرررة
الطعودية ومدا ويود دزاضات تناول الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة دايفل اململكرة
وخباؾة املوي ة للبعثات الدبلوماضية األينبية يرث زنرصت غلرب الدزاضرات ملر تقيري
األدا ا م مي للبعثات الدبلوماضية الطعودية يف ااازد نما ا غلبيت را تناولر الؿروزة
الوطنية للمملكة وللمجتمع الطرعودي لردى الػرعو األينبيرة وبررل تتميرص هرر الدزاضرة
بعن ررا تطررتنطم مررور ي ومطررؤولي البعثررات الدبلوماضررية األينبيررة دايفررل اململكررة -زغ ر
ؾررعوبة األمررس  -ملعس ررة الرردوز االتؿرررالي للدبلوماضررية العامررة بكا ررة غرركالو ومررردى
مطاهمتو يف تػكيل ؾوزة اجملتمرع الطرعودي نمرا ن را الدزاضرة األ رد لسؾرد الردوز
االتؿررالي للدبلوماضررية العامررة مق رب ت عيررل دوزهررا بػرركل زبرري مررؤيفسا مررن قبررل وشازة
ااازيية
مشكلة الدراسة:
انط قررا مرررن العرررس الطرررابم للدزاضرررات الطررابقة الرررن نررردت ملرر هميرررة األدواز
االتؿالية للدبلوماضية العامة من يل التواؾرل مرع الػرعو ااازييرة واضرتمالت ا وسطر
الؿرروزة الوطنيررة مررن يف نررا ررملا مػرركلة الدزاضررة تتحرردد يف :زؾررد الوضررائل واألدوات

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

االتؿرررالية املطرررتلدمة مررررب الدبلوماضرررية العامرررة الطرررعودية ودوزهرررا يف تػررركيل الؿررروزة
الوطنية من اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية األينبية املقيمة يف اململكرة العسبيرة
الطعودية
أهداف الدراسة:
تتمحوز هدار الدزاضة يما يلي:
-

بساش همية الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة الطعودية مل الؿعيد احمللي

 زؾد الوضائل االتؿالية األنثس قدزة مل التع ى يف اجملتمعات األيفسى معس ة مدى قدزة الوضائل االتؿالية مل سط الؿوزة الوطنية للمجتمع الطعودي التعسر مل وضائل و دوات التعسيف بثقا ة اجملتمع الطعودي لدى اجملتمعات األيفسى التعسر مل وضائل و دوات تعسيف الدوث األينبية بثقا ت ا للمجتمع الطعوديتساؤالت الدراسة:
تكمن تطاؤالت الدزاضة يما يلي:
 - 1ما هي ؾوزة اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية قبل العيؼ يف اململكة؟
 - 2ما هي ؾوزة اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية بعد العيؼ يف اململكة؟
 - 3ما الوضائل واألدوات االتؿالية للدبلوماضية العامة الن ضرامدت البعثرات الدبلوماضرية
يف التعسر مل اجملتمع الطعودي؟
 - 4ما الؿوز الن تطس يف ذهاا البعثات الدبلوماضية مندما يسد ذنس الطعودية؟
 - 5ما ه الوضائل ا م مية احمللية الن سة مبتابعة البعثات الدبلوماضية؟
 - 6ما ه غبكات التواؾل االيتمامي الن سة مبتابعة البعثات الدبلوماضية؟
 - 7ما القكايا الن تعتقد البعثات الدبلوماضية من يف ث متابعت ا لوضرائل ا مر ا احملليرة
ن ا تػػل اجملتمع الطعودي؟
 - 8ما ؾ ات اجملتمع الطعودي من وي ة نةس البعثات الدبلوماضية؟
 - 9مرررا هرر دوات ووضرررائل الدبلوماضرررية العامرررة الرررن تطرررتلدم ا البعثرررات الدبلوماضرررية
للتعسيف بثقا ت ا للمجتمع الطعودي؟
 - 10مررا ه ر الوضررائل الررن تطررتلدم ا البعثررات الدبلوماضررة لتعسيررف اجملتمررع الطررعودي
ببلدان ا؟
 - 11ما مدى معس ة اجملتمع الطعودي بالدوث الن تنتمي نا البعثات الدبلوماضية؟
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 - 12ما الع قة ب ؾوزة اجملتمع الطعودي ومدة قامة البعثات الدبلوماضية يف اململكة؟
 - 13ما الع قة ب ؾوزة اجملتمع الطعودي ومتابعة البعثات الدبلوماضرية لوضرائل ا مر ا
احمللية؟
 - 14مررا الع قررة ب ر ؾرروزة اجملتمررع الطررعودي ومتابعررة البعثررات الدبلوماضررية لػرربكات
التواؾل االيتمامي؟
وال :ا طاز املعسيف للدزاضة:
يتناوث ا طاز املعسيف للدزاضة النقاط التالية:
 - 1م وا الؿوزة الوطنية (القومية) و هميت ا
دى ر رروز مؿررطل الؿرروزة الرهنيررة ؾررياغة م رروا الؿرروزة الوطنيررة (القوميررة)
 National Imageالرري اهتمر برو دزاضرات ملر الرن ظ وااليتمراع منرر ا يرسى ىضرتوا
 Thurstonوث دزاضة يف يامعة غيكاغو 1930ا وث "االتاهات ذمو اصس يف الواليات
املتحدة" وقد بسش مؿطل الؿوزة الوطنية مع بسوش الدزاضات ا م مية الن تناولر طبيعرة
الؿوزة الرهنية الوطنية للػعو وامتربت ا حموزا و طرازا مامرا لتحديرد مكانرة دونرا ملر
الؿعيد الدولي يث تعسّر بعن ا "منةومة من االنطبامرات واأل كاز وا زا واالتاهرات
الن تكُوا متثي ماما و ضائدا"; ي مبازة مرن وؾررف مرويص و تؿرويس مو رد لػرعب
دولة ما و كومتو ( ) 16وتتكرمن منؿرس النمطيرة وتبنر ملر ضرظ ماط يرة متحيرصة
بعيدة من العلمية ومتثل الطمات الػائعة والساضلة الن تطسي ملر هتمرع مرا مرن يانرب
هتمررع آيفررس لتػرركل كررسة مامررة منررو العديررد مررن ؾررناع القررساز تكررعف اضررتجابت
للحقائم املوقومية بقدز ما خيكعوا لتع ى ما لدي من ؾوز من ن ط ومرن العرام مرن
ون وهرا ي طس الع قة القوية ب الؿوزة والقساز الؿوزة هي ا طراز الن طري الرري
تت من يف لو مملية ؾنع القساز ومتثل الؿوزة الرهنية النات الن ائي ل نطبامات الراتيرة
الن تتكوا لدى األ ساد و اةمامرات شا غلؿرية و نةراا و غرعب و منةمرة حمليرة و
دوليررة ( )17ويررسى البا ررث ا الؿرروزة الوطنيررة :هرري همومررة األ كرراز واالنطبامررات الررن
تتكوا بواضطة الوضائل واألدوات االتؿالية والثقا ية روث وطرن و هتمرع مرا و ذا نراا
للؿوزة الرهنية دوزها يف معس ة الطلوال املتوقع من قبل ساد اجملتمع رملا ؾروزة الدولرة و
همومة الدوث الن تمع را همومرة مرن ااؿرائـ املػر،نة ترؤ س ملر ضرلوال اجملتمرع
الرردولي ذمررو هررر الدولررة و غىهررا مررن الرردوث ( )18رري حمؿررلة حمررددات تازخييررة و قا يررة
وضياضررية وايتماميررة مستبطرررة بالع قررات الواقعيررة وانعكررراع نررر الع قررات ومستبطرررة
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برررالواقع وانعكررراع لرررو ووضررريلة لتػررريى ( ) 19وهررري مرررا يعتقرررد برررو ال رررسد مرررن دولرررة مرررا و
سادها( )20نما تعس ني ية تؿوز غعب ما لطمات غعب آيفس من يف ث التؿني ات الرن
تؿرربؼ اجملتمررع "موقرروع الؿرروزة" رري ليط ر هررسد انعكاضررات سديررة و ذررا يف ؾررة
لللررربة ا نطررانية يف نررل مس لررة مررن مسا ررل التررازيخ وتعررد نتايررا للعديررد مررن العوامررل
واملؤ سات من هم ا وضائل ا م ا واالتؿاث و ما يطرم الؿروزة ا م ميرة و الواقعيرة
املؿررطنعة والررري يػررى "الطررمات واالنطبامررات الررن تقرردا ب ررا وضررائل ا م ر ا مرررب
مكامين ا وبساه ا الدوث و الػعو وقد ولط ما بر الواقرع واايراث ب ردر سطر
و تػررررويو الؿرررروزة الواقعيررررة نررررا وذلررر صطررررب االتررررا الررررري ررررردد ؾررررانع القررررساز
()21
ا م مي"
 - 2دوز االتؿاث يف تػكيل الؿوزة الوطنية:
ا تػكيل الؿوزة الوطنية ا ةابية يص ال يتجرص مرن هردار الطياضرة ااازييرة
ي من ه املكاضب الن تبرث الدوث من يل ا الكثى من اة ود لتحقيق را واحملا ةرة
ملي ا ومن يف نرا يطر ل نطرب ا ر،اا وتعييرد الػرعو األيفرسى وترصداد رسف التعراوا
مل املطتوى الدولي مما يط يف سقيم التنمية والتقردا يف يرع اجملراالت ويرتحك يف
االتؿاث بكا ة وضائل وغبكاتو يف مملية تػكيل الؿوزة يف ذهاننا من العرام احملريط
بنا ضروا نراا غلؿريات و هتمعرات و تر دوث مرن يفر ث مرا يقدمرو مرن معلومرات
و كاز وث خمتلف األ دا والقكايا احملليرة والدوليرة قرد غراز غرساا Schramm
()22
ا والي  %70من الؿوز الن يػكل ا ا نطاا من ماملو مطتمدة من وضرائل ا مر ا
نمررا م تعررد م مررة وضررائل االتؿرراث نقررل االيفبرراز واملعلومررات حطررب بررل ؾرربح داة
لتوييو األ ساد واةمامات وتكوين مواق ال كسية وااليتمامية والطياضرية والترع ى يف
الس ي العاا واةماهى وما يتعلم بالتنػ ة االيتمامية والتع ى يف تازيخ الػعو مرن طسيرم
ال،نيص مل غلؿيات و موقومات و ردا و ر،ات شمنيرة معينرة دوا غىهرا اضرتنادا
للمقولرة الرن طلق را يف القرسا الثرامن مػرس الكاترب ال سنطري  Hugo Victorينمرا قراث:
" كن ألي د مقاومة غصو اةيوؽ بينما ال كنو مقاومة غصو األ كاز( )23وهرو مرا
ند البا ثاا دويرتؼ ومرىت  Detsch & Merrittروث قردزة وضرائل ا مر ا ملر الترع ى
و دا التػيى يف الؿوز العالقرة يف ذهراا األ رساد يمرا يتعلرم بترازيخ الػرعو وذنسيرات
ييل بعنملو ( )24با قا ة التع ى البالؼ واألهمية القؿروى لوضرائل ا مر ا واالتؿراث
يف تكررروين الؿررروزة مرررن الررردوث والػرررعو ; رررملا للتجررراز االتؿرررالية املباغرررسة والطررريا ة
والصيررازات الثقا يررة والبعثررات التعليميررة واملررؤمتسات واملعرراز والطرريا ة تع ىات ررا املعتررربة
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نما ا التقاز الثقايف وو ردة املؿرى واألهردار املػر،نة والع قرات التازخييرة تطرامد
مل تكروين ؾروزة اةابيرة بينمرا يبقر لوضرائل ا مر ا احملليرة الردوز األنررب يف ؾرياغة
الؿرروزة الوطنيررة لرردى سادهررا مررن الػررعو والرردوث األيفررسى يررث تعتمررد ممليررة بنررا
الع قات ب الدوث يف نثى من يوانب ا مل التؿوزات الت تكون ا الػعو مرن بعكر ا
الربع ،وقررد يررؤدي سطررن ؾروزة دولررة مررا يف وضررائل االتؿراث سطررن الطياضررات التر
تتلرها دوث يفسى تاه ا والعكظ ؾحي و ا العديد من ؾنّاع القساز خيكعوا لترع ى
ما لدي من ؾوز من ن ط والعام الري يتعاملوا معو ي البي ة الن طية الن ترت مرن
()25
يف نا مملية ؾنع القساز
ررساد الػررعو دوزا ال يقررل هميررة مررن االتؿرراث
نمررا يررؤدي االتؿرراث الػلؿرري ب ر
اةمررراهىي يف تكررروين ا لؿررروزة الوطنيرررة بؿرررياغتو ؾررروزا نثرررس دقرررة وموقرررومية زغر ر
حمدودية نطاقو بعكظ وضائل االتؿاث اةماهىية الن تط يف التواؾل والتعازر بر
غلبية غعو دوث العام زغ ن ا قد تؿنع واقعا م ميا خمتل ا من الواقع ال علي ()26
ومررن يانررب آيفررس ملنررو مررن الؿررعب تػرريى الؿرروزة الساضررلة يف األذهرراا مررن الرردوث
والػررعو ال بعررد ي ررود اتؿررالية نثي ررة يف ر ث رر،ات شمنيررة طويلررة يررث تػررى رردى
نو ال يويد غي يف العام قرادز ملر تػريى الؿروزة لردى  %40مرن الطركاا
الدزاضات
ت بعد مسوز مقد و مقدين لرا ملا الدوث قد تلجع لػرسنات الع قرات العامرة الدوليرة
لتن ير ال ت وبسام اتؿالية لبنا ؾوزة ةابية من ا ومن قكاياها وخباؾة يف وقرات
()27
األشمات
 - 3االضتلدامات ا م مية والثقا ية للدبلوماضية العامة يف الع قات الدولية:
تعد الدبلوماضرية العامرة يف يوهسهرا داة مرن دوات القروة الناممرة للردوث الرن تعتمرد
ملرر ر ا ملرررروازد الثقا يررررة واصكررررازية والقرررري واملكتطرررربات احملليررررة ( )28وطررررسه م رررروا
الدبلوماضرررية العامرررة و الدبلوماضرررية الػرررعبية للمرررسة األو مررراا 1956ا مرررن قبرررل الرررسئيظ
ا
األمسيكرري " يصن رراوز" يف مررؤمتس بعنررواا :مػررازنة الػررعب الػررعب يررث غرراز
املواطن األمسيكي العادي هو كل ض سا مسيكا مرن يفر ث ي رود يف غرسه الطياضرات
واألهدار األمسيكية لدى مرواطس الردوث األيفرسى ( )29وبرد ترداوث امل روا ملر املطرتوى
األنررراد ي مررراا  1965ا بالواليرررات املتحررردة األمسيكيرررة منررردما طس رررو مرررام الطياضرررة
األمسيكرري دمونررد ييليرروا ( )30وقررد غر دت رردا  11ضرربتمرب 2011ا املس لررة األ ررد
واألهرر يف مرررادة ت عيرررل اضرررتلداا الدبلوماضرررية العامرررة األمسيكيرررة بعرررد ا مررررب الرررسئيظ
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األمسيكررري "دبليرررو بررروؽ" مرررن ايرررة برر د للدبلوماضرررية العامرررة بقولرررو " ذمرررن ذمتررراد
مؤضطات دبلوماضية تؿل ا يفسين باارازد و وضرائل اتؿرالية ومعلوماتيرة تطرتطيع
()31
يف مس لة ؾساع األ كاز التقس من الػعو ونطب الس ي العاا ااازيي"
وهنررا ةررب ا ن ررسا ب ر الدبلوماضررية العامررة والدبلوماضررية السبيررة راألو تعتمررد
بدزيرة نربىة ملر اة رات غرى اصكوميررة والتواؾرل بر الػررعو بينمرا الثانيرة تعتمررد
مل اصكومة وخباؾة وشازة ااازيية; وهو اتؿاث مباغس ب اصكومات لريظ للػرعو
ة موامل دماه الدبلوماضية العامة متثل يف:
دوز يو و غازت بع ،الدزاضات
الرردوث األيفررسى و ويرررود وضرريلة اتؿررالية تتلطرر اصررروايص

 1انتقرراث املررواطن
اةػسا ية
 2التػلب مل ايص اللػة الري يعيم مملية التواؾل ب األطسار املتحاوزة
ساد من بي ات ضياضية و قا ية وايتمامية خمتل ة
 3ويود زغبة مػ،نة ب

()32

وغ دت الدبلوماضية العامة العديرد مرن التطبيقرات اةديردة مرن يرث طرسا التواؾرل
املعتمدة مل التكنولوييا باضتلداا بسام وغبكات التواؾرل االيتمرامي با قرا ة
اضررتلداا م رراهي التطررويم يف الدبلوماضررية العامررة مثررل قيمررة الدولررة نمازنررة Country
 Brandingنمررا ترراوش اضررتلدام ا مررن قبررل اة ررات اصكوميررة وغررى اصكوميررة
()33
تواؾل البػس بالبػس
وتطتلدا الدوث العةم دوات الدبلوماضرية العامرة وتور را يف سطر ؾروزت ا مررب
التررع ى يف العقررل اةمعرري للػررعو األيفررسى مررن يف ر ث مررا يطررم بررالقوة الناممررة و القرروة
الرنيررة ور ررس ذلر يليررا مقررب رردا انجمررات ملر واغررنطن ونيويرروزال منرردما ضررع
ل مػكلة العدا نا من طسيم اللرة دبلوماضرية غرعبية ترربز موق را
الواليات املتحدة
وضياضت ا تا العديد مرن القكرايا وسطّرن ؾروزت ا بر غرعو العرام والعرام العسبري
وا ض مي مل ويو التحديد مررب تس رة ا ر الكترب األمسيكيرة واالهتمراا بالدزاضرات
والبحو ودم كرسة املؿراا املػر،نة و مرادة تػركيل الرومي لردى الػرعو ونػرس
قي الد وقساطية وا ؾ ه الطياضي وال،وي للنموذد الثقايف األمسيكي يث امتمردت
ملرر الرر ربام الدمائيررة والنػررسات ا يفبازيررة و نترراد املررواد الطررمعية والبؿررسية وبث ررا مررررب
غررربكات التواؾرررل االيتمرررامي وخمتلرررف الوضرررائل ا م ميرررة مبرررا ي رررا نررراالت األنبرررا
العامليررة والوضررائل ا م ميررة املوي ررة للعررام العسبرري مثررل :ؾررداز هلررة هرراي و ط ر ا
ذامررات :ضرروا ػانطررتاا وقنرراة اصرررسة بعررد ا يفؿؿرر  135مليرروا دوالز لبررث برررسام
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تل صيونيرررة لررردم مسيكرررا موي رررة للػرررسا األوضرررط ( )34قرررا ة العديرررد مرررن األدوات
واأل كاز األيفسى مثل :تنةري مبرادزات مػرسوع األمرل الطر لنقرل املطرامدات واارربات
الطبية للدوث األيفسى ومبادزة املدا الػقيقة لتعصيص الت اه بر مسيكرا والردوث األيفرسى
( ) 35وتػجيع بسام التواؾل والتعاوا مرع النلرب الثقا يرة واالقتؿرادية ومنةمرات اجملتمرع
املررردني وتقررردي املرررن الدزاضرررية نمرررا ت عرررل مؤضطرررة ولربايرر  Fulbrightالرررن بلػر ر
()36
ميصانيت ا ماا 2005ا  145مليوا دوالز
لقرررد ققرر الدبلوماضرررية العامرررة هرردار الطياضرررة ااازييرررة مرررن يفرر ث املرررواطن
املقرريم يفررازد دون ر بعمررداد نرربىة مثررل مررواطس اننررد والؿ ر الرررين اضررتطاموا يفلررم
غبكة من ال امل لؿاا بلدان ونانوا ضببا زئيطرا يف بنرا م قرات قويرة بر دونر
والرردوث املطتكرري ة ن ر وضررع الؿ ر يف ضياضررت ا ااازييررة الرردم واملػررازنة يف
املنةمرررات املدنيرررة متعرررددة اةنطررريات بعرررد ا ضطر ر مررراا 1977ا "اضررر،اتيجية توشيرررع
املكاضررب" ب رردر بنررا م قررة مررع الػررعو األيفررسى قائمررة ملر السقررا وسقيررم املؿررلحة
املػ،نة و قامة املعاز وال عاليات الثقا ية بملنػا معاهد لتعلري اللػرة الؿرينية وتقردي
نثررس مررن  120ل ررا
املررن التعليميررة بعررد ا وؾررل مرراا 2008ا مرردد الط ر األيانررب
( )37يف ر ر زنرررصت زوضررريا -نقررروة دوليرررة  -يف يفطاب رررا املويرررو للػرررعو العسبيرررة
وا ضر ر مية ملر ر الرررسوابط التازخييرررة يف غرررازة مررردا يفوقر ر ا تررراز اضرررتعمازية يف
املنطقة واضرتلدم العديرد مرن األدوات االتؿرالية للدبلوماضرية الػرعبية لتحقيرم التقراز
مع الػعو العسبية مثل :ط ا قناة زوضيا اليوا الناطقة باللػة العسبية منرر مراا 2007ا
والتعرراوا مررع العررام ا ض ر مي يف اجملرراالت الثقا يررة واألناد يررة وبررسام املررن الدزاضررية
للطر مرن طسيرم يامعرة الؿرداقة بر الػرعو يف موضركو الرن يفسّير ملر مرداز 50
ماما  60ل ا من األيانب مملوا يف ما يقاز  165بلدا روث العرام ومازضروا الدبلوماضرية
()38
الػعبية ب،وة للنموذد الثقايف السوضي والتػجيع مل تقوية الع قة مع ا
من يانب آيفس قد ث االسراد األوزوبري ملر االضرتلداا الدبلوماضري العراا ملواقرع
ا ن،ن ر ووضررائل التواؾررل االيتمررامي نوضررائل مؿررسية ذات تررع ى قرروي وبررسام يديرردة
للمػررازنة واالتؿرراث الت رراملي وتكرروين تؿرروزات يديرردة وبي ررة تػررازنية مررع اةم رروز
العرراملي يطررتطيع مررن يف نررا املواطنرروا العرراديوا وال نررانوا واملػرراهى يف يررع اجملرراالت
رراملواطن ال عراث لديررو
واملنةمرات الثقا يررة واملدنيرة ا يؿرربحوا ضر سا نػررط لثقا رات
القدزة بعال يكوا ض ىا لبلد قط بل كن ا يكوا ض ىا لثقا ترو بنػرسها والرد اع
()39
من ا و نتاد كاز قا ية مبدمة تصيد من القوة الناممة لب د
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 - 4البعثات السبية والدوز االتؿالي للدبلوما ضية العامة يف اململكة العسبية الطعودية:
 البعثات الدبلوماضيةا االتؿرررراث مررررن قررررسوزيات العمررررل الدبلوماضرررري وال تتوقررررف الطياضررررات الدوليررررة
والنػررراطات الدبلوماضرررية ال بتوقرررف قنررروات االتؿررراث بر ر الررردوث; ويػرررى م ررروا البعثرررة
دولررة يفررسى للقيرراا بورررائف
ن ررا همومررة مررن األ ررساد يررت زضرران
الدبلوماضررية
دبلوماضررية الدبلوماضررية ررن متثيررل اصكومررة ومؿرراص ا لرردى اصكومررات األينبيررة
نما ن ا مملية االتؿاث ب اصكومات( )40والتمثيل الدبلوماضي الدائ ب الردوث مرن
مةرراهس الع قررات الطيبررة والطرريادة واملطرراواة وسطرر الؿرروزة الوطنيررة لرردى اجملتمعررات
األيفسى
ومل ؾعيد الدبلوماضرية الطرعودية تعرد وشازة ااازييرة وث وشازة كوميرة تنػرع يف
اململكة يف  19ديطمرب 1930ا يث توضرع يف متثيلر ا الدبلوماضري بعرد اصرس العامليرة
الثانيررة وز ع ر مطررتوى التمثيررل يف ااررازد مطررتوى ضر ازة نمررا ترردزد مرردد البعثررات
الدبلوماضية للدوث الػقيقة والؿديقة املقيمرة يف اململكرة مرن  9يف مس لرة بدايرة التعضريظ
نثس من  254بعثة متثل  115ض ازة و 16ض ازة غى مقيمة و 101قنؿرلية مامرة
()41
و 22منةمات قليمية ودولية وم وقيات ومندوبيات وبسام ونان القاهسة و ممثليرات
نثررس مررن
الطررعودية يف ااررازد بينمررا وؾررل العرردد اصررالي لبعثررات اململكررة يف ااررازد
 177بعثة تػمل  98ض ازة و 54ض ازة غى مقيمة و 18قنؿلية مامرة و 7و رود دائمرة ()42
ويف ديطمرب  2017نػ وشازة ااازيية ونالة للدبلوماضية العامة تعن بالدوز االتؿرالي
وتػكيل الؿوزة الوطنية للمملكة يانب ي رات كوميرة يفرسى مطراندة مثرل وشازة
ا م ا والثقا ة وشازة التعلي وهي ة الطيا ة وا از وهي ة ال ،يو خل
 الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة:متررازع الدبلوماضررية العامررة للمملكررة العسبيررة الطررعودية العديررد مررن األدواز االتؿررالية
الن تط يف سط وتعصيص الع قات الطياضية والثقا ية واالقتؿادية مع الردوث األيفرسى
وتعميرررم القواضررر املػررر،نة وتنميررررة م قرررات الررررود والؿرررداقة مررررع النةرررسا يف الطررررل
الدبلوماضررري ( )43ومرررن هر ر االضررر،اتيجيات واألدواز االتؿرررالية للدبلوماضرررية العامرررة يف
اململكة ما يلي)44( :
 سديد ؾوزة وا ردة ينبػري تقرد ا للعرام مرن اململكرة واجملتمرع الطرعودي بعيردامررن االشدواييررة والتنرراق ،ووقررع اضرر،اتيجية مو رردة للدبلوماضررية العامررة لكررماا
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تو يد اة ود ب نا ة اة ات مع وقع االض،اتيجيات ا م ميرة ال شمرة لنػرس
زؤية اململكة اصكازية وسط ؾوزت ا ومواي ة اصم ت ا م مية املكادة
توييو الدموات للبعثات و يسا الصيازات املتبادلة الن من غعن ا تطويس الع قات ملر
املطتوي السبي والػلؿي و ةاد زقية مػر،نة مرن القري وامل راهي والتبرادث
الثقايف الػع مع غعو الدوث األيفسى
كرروز اال ت رراالت واملناضرربات الوطنيررة وامل سيانررات الثقا يررة وال،وي ر
الرردموة
لل،ا الثقايف الطعودي لدى اةماهى األينبية بالػكل الري يقدا كل ؾوزة مرن
اململكة با قا ة املػازنة يف املناضربات الثقا يرة املػر،نة و قامرة املعراز
ال نية والؿالونات الثقا ية وتنةي الصيازات للمعام الطيا ية
تعصيررص دوز الثقا ررة وا م ر ا يف يفدمررة الطياضررة ااازييررة وتػررجيع املنةمررات غررى
اصكوميرررة والقطررراع ااررراف واأل رررساد ملر ر يفدمرررة الدبلوماضرررية العامرررة وتوييرررو
الررردموات ا م ميرررة للعديرررد مرررن الؿرررح ي وزيررراث ا مر ر ا يف العرررام صكررروز
املناضبات امل مة دايفل اململكة
ت عيل البوابة ا لك،ونية الت املية لوشازة ااازيية والقنؿرليات الطرعودية وتنػريط
دوز غبكات التواؾل االيتمامي (توي ،يطبوال) وزضائل اةواث SMS
انترراد حمترروى م مرري اضررتباقي ومؿررسي يرراذ للجمرراهى احملليررة والدوليررة و مررداد
البعثرررات الدبلوماضرررية املقيمرررة مبرررواد ووضرررائل التعسيرررف باململكرررة مثرررل :الكتيبرررات
والنػسات واملواد ال يلمية
متابعة األ دا املتعلقة بالدوث األيفسى مل الؿعيد اجملتمعي والسبي مررب الربقيرات
والتقررازيس الدبلوماضررية وا م ميررة وموقررف الررس ي العرراا احمللرري لرردي ا شا القكررايا
واأل دا الدولية واحمللية مل الؿعيد اجملتمعي والؿعيد السبي
تو ى املعلومات امل مة وتػطية األيفباز احمللية والدولية وث خمتلف القكايا واأل ردا
من وي رة النةرس الطرعودية ونػرسها مررب ونراالت األنبرا ووضرائل ا مر ا واملواقرع
ا يفبازية ا لك،ونية وغبكات التواؾل االيتمامي
التقيرري املطررتمس ملؿررادز القرروة الناممررة الطررعودية وبنررا القرردزة مل ر املساقبررة ال عالررة
لؿوزة اجملتمع الطعودي وتػطيات ا م ا األين أليفباز وقكايا اململكة

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

ثانياً :اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الدزاضة ومن ج ا:
ررع البيانررات ال شمررة
تنتمرري الدزاضررة للدزاضررات املطررحية الكميررة الررن هررد
بػررس وؾررف وتؿررويس بعرراد ومررتػىات الةرراهسة املدزوضررة وؾ ر ا ملميررا دقيقررا ومعاةررة
البيانات وسليل ا بعضاليب ؿائية وت طىها الضتل ف دالالت را وؾروال اضرتنتايات
موقومية ( )45يث ال تقف البحو الوؾ ية مند دود الوؾف والتػليـ بل تتجراوش
وؾرررف الع قرررات الطرررببية النتػرررار اصقرررائم املستبطرررة ب رررا وتعميم رررا وضرررع
ذلرر
الدزاضة سديد الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكرة العسبيرة الطرعودية ومعس رة الوضرائل واألدوات
االتؿالية املطتلدمة ي ا
يرررث اضرررتلدم الدزاضرررة املرررن املطرررحي الرررري يعرررد مرررن نثر رس املنررراه البحثيرررة
اضتلداما يف يع اجملاالت مبا يف ذل الدزاضات ا م مية
هتمع الدزاضة ومينت ا:
متثل هتمع الدزاضة يف نل من يع املور واملطؤول الدبلوماضي العرامل يف
الطرر ازات والبعثررات الدبلوماضررية املقيمررة يف اململكررة العسبيررة الطررعودية وبالنطرربة لعينررة
الدزاضة تكون من املطؤول الدبلوماضي املنتطب للط ازات العسبية واألينبية املعتمردة
يف اململكة يث بلؼ مدده  30م سدة وهو مدد م برالنةس ؾرعوبة اصؿروث ملر
يابررات مررن املنررتم للطررل الدبلوماضرري وقررد اضررتلدا البا ررث العينررة اصؿؿررية يررث
اضت در اصؿوث مل نطب متقازبة ب نل مرن الردوث العسبيرة والردوث األينبيرة يفاؾرة
ا العينة اصؿؿية تطتلدا مندما يسى البا ث ا ة معينرة رتمرل ا ترس  ،االغر،اال
يف البحث بطبب امللاور من ا دال با زا مثل الػلؿريات الطياضرية والدبلوماضرية ()46
وقررد يررا ت نطرربة االضررتجابات الرروازدة مررن الرردوث العسبيررة  %4303يف مقابررل  %5607للرردوث
األينبية واةدوث التالي يب ااؿائـ الد ويسا ية لعينة الدزاضة:
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جدول رقم ( :)1خصائص عينة البعثات الدبلوماسية
اخلصائص
النوع

ذكر

51

أنثى

51

15

05

555

البعثات األجنبية

51

1..1

البعثات العربية

50

30.0

05

555

سنة فأقل

2

...

أكثر من سنة إىل سنثني

8

2..1

أكثر من سنثني إىل  3سنوات

.

25.55

أكثر من  3سنوات إىل  8سنوات

.

25.55

أكثر من  8سنوات

8

2..1

05

555

اإلمجايل

مدة اإلقامة

اإلمجايل

دوات

التكرار
15

اإلمجايل
اجلنسية

النسبة املئوية

ع البيانات:

امتمدت الدزاضة مل ؾحي ة االضتقؿا (االضتبانة) الن ؾمم باللػت العسبية
وا دمليصية لتجيب من ض لة الدزاضة بعد مسق ا مل مدد من حمكم و يسا ايفتباز
الؿدا والثبات نا
ايفتباز الؿدا والثبات:
قاا البا ث باضتلداا ضلو الؿدا الةاهسي بتؿمي اضتبانة للمبحو
تطاؤالت البحث و هدا و وؾياغت ا بؿوزت ا الن ائية و م مايلي:

تعكظ

1

 اضت اد البا ث من الدزاضات الطابقة ذات الع قة املباغسة بدزاضتو يف يانب اامليداني

2

 مت سكي االضتبانة للتعند من ؾدق ا ومدى ؾ يت ا وسقيق ا ألهدارالدزاضة من يف ث مسق ا مل ا ن من الصم ااربا يف هاث ا م ا وال ،ة
ومناه البحث وبنا مل ذل يسي التعدي ت املطلوبة لتؿب االضتبانة يف
ؾوزت ا الن ائية ؾاصة لقياع الػس املطلو من ا

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية
3

 ولقياع بات االضتبانة يسى البا ث مطحا مبدئيا لعينة مػاب ة للعينة األؾليةللتعند من وقوه مبازات و ض لة االضتبانة باللػت و بات وتطابم معاني ا يث مت
يسا ايفتباز لقياع مدى بات االضتبانة و مدى تطاا يابات املبحو مل ض لة
االضتمازة مرب ،ة شمنية من يابات ملي ا ومت االيفتباز من يف ث مادة تطبيم
االضتمازة  retestمل مينة قوام ا  %10من هموع ساد مينة الدزاضة الن يسي
ملي املقاب ت وذل بعد ضبوم من التطبيم ألوث مسة ومت طا معامل الثبات
الري بلػ قيمتو  %91وهو معامل بات مست ع يدث مل مدا ويود ايفت ر نبى يف
يابات املبحو مل االضتبانة

املعاةرررة ا ؿرررائية للبيانرررات :بػرررس
وااليفتبازات اال ؿائية التالية:

املعرررام ت

سليرررل بيانرررات الدزاضرررة مت اللجرررو

 التكسازات البطيطة والنطب امل وية املتوضطات اصطابية معامل ازتباط بىضوا ( )Pearson Correlation Coefficientلدزاضة الع قةاالزتباطية ب متػىين من مطتوى املطا ة و النطبة
وال :النتائ العامة للدزاضة:
 - 1ؾوزة اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية قبل العيؼ يف اململكة:
جدول رقم ( :)2صورة املبحوثني عن اجملتمع السعودي قبل العيش يف اململكة
الصورة عن اململكة

التكرار

النسبة املئوية

إجيابية

53

3..1

سلبية

55

0..1

ال أعرف

1

5...

اإلمجايل

05

555

تػى بيانات اةدوث الطابم ( )2ما يلي:
ا الؿروزة الررن نانر سملر ا البعثررات الدبلوماضرية األينبيررة مررن اجملتمررع الطررعودي
قبل ا قامة يف اململكة غلب ملي ا االتا ا ةابي بنطبة ( )%4607بينمرا الؿروزة الطرلبية
ا من م يكن لردي ؾروزة واقرحة
من اجملتمع الطعودي بلػ نطبت ا ( )%3607يف
للحكر ملر اجملتمرع الطررعودي قبرل العريؼ يف اململكررة م يتجراوشوا ( )%1606وهري نتيجررة
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طبيعة يفاؾة و ا البعثات الدبلوماضية لدي ا من الثقا ة الطياضية وث الردوث واجملتمعرات
ااازيية ما ال يتو س لػىها من ساد اجملتمع الري تنتمي لو
 - 2ؾوزة اجملت مع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية بعد العيؼ يف اململكة:
جدول رقم ( :)3صورة املبحوثني اجملتمع السعودي بعد العيش يف اململكة
الصورة عن اململكة

التكرار

النسبة املئوية

إجيابية

23

85

سلبية

0

55

ال أعرف

0

55

اإلمجايل

05

555

ر ست بيانات اةدوث الطابم ( )3ما يلي:
ا ؾوزة اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية بعد ا قامة يف اململكرة ؾربح
ا باقي النطبة ( )%20توشم ما بر مرن
( )%80يف
نثس ةابية بنطبة وؾل
ر للحك ملر اجملتمرع الطرعودي و مرن تكونر لديرو ؾروزة ضرلبية
ليظ لديو تؿوز نا ٍ
وهررري النتيجررة تت ررم مررع نتيجررة دزاضررن الررديفيل ( )2003والعبررد القررادز ( )2008اللررت
ندتا مل سطن نةسة الػعو األينبية مرن اجملتمرع الطرعودي منرد ا قامرة يف اململكرة
وهمل هر النتيجة يؤند ملر النتيجرة املعترربة املتعلقرة خبؿرائـ العينرة يردوث ( )1الرن
ا مرردة قامررة منطرروبي البعثررات يف اململكررة الررن ترراوشت الررر  8ضررنوات بلػ ر
غررازت
()%2606

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

 - 3الوضائل واألدوات االتؿالية وا م مية للدبلوماضية العامة الن ضامدت املبحو
التعسر مل اجملتمع الطعودي:
جدول رقم ( :)4الوسائل االتصالية اليت ساعدت املبحوثني يف التعرف على اجملتمع السعودي
الوسائل

التكرار

النسبة املئوية

ادلهرجانات وادلعارض

22

50.2

العالقات الشخصية

25

52..

ادلناسبات االجثماعية

51

55.3

ادلناسبات الرمسية

51

55.2

اجملالت السعودية

51

1.5

قناة العربية

51

1.5

شبكات الثواصل االجثماعي

50

1.8

الصحافة اإللكرتونية السعودية

1

1.3

قناة تلفزيون cbm

8

3.8

قناة الثلفزيون السعودية األوىل

1

3.2

الصحافة الورقية السعودية

1

3.2

الكثب

.

0..

قناة الثلفزيون السعودية الثانية

3

2.3

اإلذاعات السعودية

0

5.8

أخرى

5

5..

اإلمجايل

5.1

555

نػ

يف

نتائ يدوث ( )4ما يلي:

ا الوضائل واألغكاث االتؿالية الرن ضراهم يف تػركيل ؾروزة اجملتمرع الطرعودي
لرردى البعثررات الدبلوماضررية املقيمررة يف اململكررة تؿرردزها نررل مررن امل سيانررات واملعرراز
بنطررربة( )%1302والع قرررات الػلؿرررية انيرررا بنطررربة ( )%1206ر ر املناضررربات االيتماميرررة
( )%1104وزابعا املناضبات السبية ()%1002
109

110

وي ررت ت رروا غرركاث االتؿرراث الثقا يررة للدبلوماضررية العامررة مل ر طررا الوضررائل
ا م مية املعسو ة يث ل قناة العسبية ضادضرا ( )%9وقنراة  cbmتاضرعا بينمرا لر
غرربكات التواؾررل االيتمررامي ضررابعا ( )%708والؿررحا ة ا لك،ونيررة امنررا وهرري نتيجررة
تت ررم مررع نتيجررة دزاضررة الػ ر سي ( )2005رروث قررعف االضررت ادة مررن غرربكة ا ن،ن ر يف
التعسيرررف باململكرررة نمرررا ترررب ا وضرررائل ا مر ر ا اةماهىيرررة احملليرررة :القنررراة األو
الطعودية الؿرحا ة الوزقيرة القنراة الطرعودية الثانيرة ا ذامرة الطرعودية ترريل ال،تيرب
( )14 13 11 10مل التوالي من يث قدزت ا مل تػركيل ؾروزة اجملتمرع الطرعودي
لدى البعثات األينبية
 - 4الؿوز الن تطس يف ذهن البعثات الدبلوماضية مندما يسد ذنس الطعودية:
جدول رقم ( :)5الصور اليت تطرأ يف ذهن املبحوثني عند ذكر السعودية
الصور

التكرار

النسبة املئوية

اإلسالم وشعائره

25

58.0

الزي السعودي

50

55.1

العروبة

50

55.1

الرتاث

50

55.1

النفط ومشثقاتو

52

55.5

البيئة الصحراوية

55

55.5

األمن واألمان

55

1.2

ىيئة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر

1

8.0

الثطور

.

1.1

اإلرىاب

2

5.8

اإلمجايل

551

555

ض ست نتائ اةدوث الطابم ( )5من التالي:
ا نثررس الؿرروز الررن تطررس يف ذهرراا منطرروبي البعثررات الدبلوماضررية األينبيررة منررد
ذنرررس الطرررعودية تؿررردزها "ا ضر ر ا وغرررعائس " بنطررربة ( )%1803يلي رررا "الرررصي الطرررعودي"
( )%1109و الثا "العسوبة" وزابعا "ال،ا " بينما "الن ط" يفامطرا يف ر ا "ا زهرا " رل
يف مؤيفسة تستيب الؿوز الرهنية الوطنية من اململكة بعد ا ناا رتل مساترب متقدمرة
صطرررب دزاضرررات مديررردة ضرررابقة يسير ر ملر ر اجملتمعرررات األينبيرررة ررروث ؾررروزة اجملتمرررع
الطعودي مثل دزاضة تسنطتاني ()1997

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

 - 5ه الوضائل ا م ا احمللية الن سة مبتابعة البعثات الدبلوماضية:
جدول رقم ( :)6متابعة املبحوثني لوسائل اإلعالم احمللية
الوسائل

التكرار

النسبة املئوية

الصحف السعودية اإللكرتونية

51

03

الصحف السعودية الورقية

51

03

القنوات الثلفزيونية السعودية

8

5.

اإلذاعات السعودية

2

3

ال أتابع وسائل اإلعالم السعودية

.

52

اإلمجايل

15

555

اتك صطب النتائ يدوث ( )6ما يلي:
يررا تستيررب البعثررات الدبلوماضررية لوضررائل ا مر ا احملليررة; وال الؿررحف ا لك،ونيررة
والوزقيررة بنطرربة بلػ ر ( )%68لكلي مررا ر القنرروات التل صيونيررة ( )%16و يفررىا ا ذامررات
بلػ نطبة مدا متابعة همل وضائل ا م ا
الطعودية بنطبة قعي ة قدزها ( )%4يف
ا وضررائل ا م ر ا الطررعودية مبجمل ر ا (القطرراع اصكررومي
احملليررة ( )%12مررع ا غررازة
والتجررازي) م سررت مبتابعررة ييرردة مررن قبررل البعثررات الدبلوماضررية املقيمررة نمررا يررا يف
يدوث()4
 - 6ه غبكات التواؾل االيتمامي الن سة مبتابعة البعثات الدبلوماضية:
جدول رقم ( :)7متابعة املبحوثني لشبكات التواصل االجتماعي
الشبكات
تويرت
فيسبوك
يوتيوب
انسثقرام
سناب شات
اإلمجايل

التكرار
22
51
5.
51
52
83

النسبة املئوية
2..2
22..
51.5
51.1
53.0
555

توؾل نتائ اةدوث الطابم( )7للتالي:
ررل ترروي ،وال نررعه طررا مل ر غرربكات التواؾررل سؾ ر مررن يف لررو البعثررات
الدبلوماضية األينبية مل متابعة ما يتعلرم براجملتمع الطرعودي وذلر بنطربة ( )%2602يليرو
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ا غرربكات التواؾررل مبجمل ر ا م
يطرربوال ( )%2206ر يوتيررو ( )%19مررع ا غررازة
ست مبتابعة م مة من قبل البعثات الدبلوماضية نما ر ست نتيجة يدوث ()4
 - 7القكايا الن ت ػػل اجملتمع الطعودي من وي ة نةس البعثات الدبلوماضية:
جدول رقم ( :)8القضايا اليت تشغل اجملتمع السعودي من وجهة نظر املبحوثني
القضايا
الوضع االقثصادي
البطالة
قيادة ادلرأة
كرة القدم
السكن
أزمة اليمن
الصحة
الثعليم
احلرب ضد إلرىاب
احلرب يف سوريا
القضية الفلسطينية
السينما
اإلمجايل

التكرار
20
58
53
53
50
50
50
52
55
1
0
0
531

النسبة املئوية
51.1
52.3
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
8.0
..1
..2
2.5
2.5
555

بيّن نتائ اةدوث الطابم( )8ما يلي:
ا ه ر القكررايا الررن غررػل اجملتمررع الطررعودي مررن وي ررة نةررس البعثررات الدبلوماضررية
قكرريتا األوقرراع االقتؿررادية ( )%1509وال والبطالررة ( )%1204انيررا وهرري قكررايا تتؿرردز
قرروائ غلررب الدزاضررات احملليررة تلي مررا قكررايا يديرردة ؾررعدت مساتررب متقدمررة مثررل
قكررين قيررادة املررس ة ونررسة القرردا بنطرربة ( )%907لكررل من مررا يفاؾررة بعررد ؾرردوز قررساز
الطماه بقيادة املس ة واالهتماا الواق الري سة بو السياقة الطعودية ونسة القردا ملر
ويررو ااؿرروف يف رررل التعهررل لكررعع العررام  2018ويررا ت قكرريتا الطرركن واألشمررة
اليمنية يفامطا بنطربة وا ردة لكرل من مرا يرث بلػر ( )%9يف ر ا قكرية ا زهرا
ل ر يف مستبررة متررعيفسة (التاضررع) وهرررا ال،تيررب يتماغ ر مررع تستيب ررا املتررعيفس يف اةرردوث
الطررابم ( )5املتعلررم بالؿرروزة الرهنيررة الوطنيررة الررن سملر ا البعثررات األينبيررة مررن اململكررة
بينمررا القكررية ال لطررطينية والطررينما تررريلتا تستيررب القكررايا الررن غررػل اجملتمررع الطررعودي
صطب البعثات الدبلوماضية

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

 - 8ؾ ات اجملتمع الطعودي من وي ة نةس البعثات الدبلوماضية:
جدول رقم ( :)9صفات اجملتمع السعودي حبسب رأي املبحوثني
االستجابة
الصفة

مثقف
منغلق
كرمي
جاد
اتكايل
اجثماعي
عنصري
عاطفي
حمافظ
فوضوي
طموح
لديو شعور بالوطنية
اإلمجايل

ك
5.
52
21
55
52
5.
53
25
51
55
51
51

موافق

%
10.00
35.55
80.00
00.00
35.55
10.00
3...1
....1
1...1
00.00
.0.00
.0.00

ك
.
8
2
.
1
.
1
1
3
8
3
.

حمايد

05

%
25.55
2...1
...1
25.55
20.00
25.55
05.55
5...1
50.00
2...1
50.00
25.55

ك
8
55
0
53
55
8
1
1
1
52
1
1

معارض

%
2...1
00.00
55.55
3...1
0...1
2...1
20.00
5...1
05.55
35.55
20.00
5...1

املتوسط
2.2.
2.5.
2.10
5.8.
2.50
2.2.
2.20
2.15
2.2.
5.10
2.35
2.3.

تػى بيانات اةدوث ( )9ما يلي:
يما يتعلم بس ي البعثات الدبلوماضية وث ؾ ات اجملتمع الطعودي نػرف ال،تيرب
و ررم املتوضررط اصطررابي ا وث ( )7ؾ ر ات يررا ت ةابيررة يررث تؿرردزها ؾ ر ة نررسي
لديرو غرعوز بالوطنيرة ( )2046وزابعرا ؾر ة طمروه ()2040
( )2073يلي ا ماط ي ()2050
بينما الؿ ات الطلبية يا ت وال منؿسي ( )2023يليو منػلم ( )2006ر اتكرالي ()2003
وزابع الؿ ات وقوي ( )1093وزغ ات اا نتيجة هر الدزاضة مع بع ،الدزاضات الطابقة
الررن غررازت ؾرر ات اجملتمررع الطررعودي مثررل دزاضررة الررديفيل( )2003نرروا الؿرر ات
ا ةابية تؿدزت وتاوشت بالعدد الؿ ات الطلبية صطب ز ي املقريم األيانرب ال ا
طبيعررة الؿ ر ات ضرروا ا ةابيررة و الطررلبية للدزاضررة ايفتل ر مررن نتررائ غلررب الدزاضررات
الطابقة وزمبا وي ة النةس الدبلوماضية وتلف من غىها من وي ات النةس األيفسى
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 - 9دوات ووضررائل الدبلوماضررية العامررة الررن تطررتلدم ا البعثررات الدبلوماضررية للتعسيررف
بثقا ت ا للمجتمع الطعودي:
جدول رقم ( :)11أدوات تعريف املبحوثني بثقافة جمتمعهم داخل السعودية
األدوات
عن طريق اإلشارة إىل ادلعامل وادلناطق السياحية يف بالدي
عن طريق ترويج منثجات ختص بالدي
عن طريق ترويج أكالت ومذاقات ختص بالدي
عن طريق اإلشارة إىل عادات وتقاليد
عن طريق ترويج أزياء وملبوسات بالدي
عن طريقة اللغة اليت دتثاز هبا بالدي
عن طريق اإلشارة إىل مشاىري وجنوم بالدي
عن طريق الثذكري مبواقف بالدي من القضايا العادلية
عن طريق اإلشارة إىل أنظمة وقوانني بالدي
عن طريق اإلشارة إىل األندية الرياضية الشهرية يف بالدي
عن طريق الثذكري مبواقف بالدي من قضايا ختص السعودية
أخرى
اإلمجايل

التكرار
20
22
25
58
55
1
1
1
1
8
.
2
53.

النسبة املئوية
51.8
51.5
50.1
52.0
1.1
..2
..2
..2
..2
1.1
3.5
5.3
555

توؾل نتائ يدوث ( )10للتالي:
اجملتمرع الطرعودي يرا ت وال مرن
ا دوات تعسيف البعثرات الدبلوماضرية بثقرا ت
طسيم ا غازة املعام الطيا ية ( )%1508يلي ا ال،وي ملنتجات ب ده ( )%1501و الثرا
ال،وي ر لبغريررة واملررعنوالت ( )%1307رر العررادات والتقاليررد ( )%1203ويفامطررا ال،ويرر
لبشيررا وامللبوضررات ( )%705نمررا ا ال،وي ر مررن طسيررم ا غررازة دمرروا ومػرراهى ال ررن
(املستبررة الطررابعة) ت رروا يف ال،تيررب ملر مػرراهى السياقررة (املستبررة العاغررسة) وي ررت مررن
النترررائ ا دوات التعسيرررف الطياضرررية م تكرررن يف مقدمرررة اهتمررراا الدبلوماضرررية العامرررة
املطتلدمة من قبل البعثات الدبلوماضرية يف خماطبت را للمجتمرع الطرعودي يرث رل نرل
مررن (الترررنى برراملواقف الطياضررية لبلرردان مررن القكررايا العامليررة والقكررايا الطررعودية) يف
مؤيفسة ال،تيب  14011مل التوالي

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

 - 10ه ر الوضررائل الررن تطررتلدم ا البعثررات الدبلوماضررة لتعسيررف اجملتمررع الطررعودي
ببلدان ا:
جدول رقم ( :)11الوسائل اليت يستخدمها املبحوثون لتعريف اجملتمع السعودي ببلداهنم
الوسائل

التكرار

النسبة املئوية

اللقاءات والعالقات الشخصية

2.

53.8

ادلناسبات الوطنية

25

55.3

شبكات الثواصل االجثماعي وادلواقع اإللكرتونية

51

55.8

ادلعارض وادلهرجانات

51

55.8

ادلناسبات االجثماعية

51

55.8

ادلؤدترات والندوات

58

55.2

األفالم والربامج الوثائقية

51

8.1

النشر من خالل وسائل اإلعالم السعودية

53

8.5

النشر من خالل وسائل اإلعالم العربية

8

3.1

الكثب

8

3.1

توزيع ادلطويات والكثالوجات

1

3.5

النشر من خالل وسائل اإلعالم األجنبية

0

5.1

اإلمجايل

51.

555

غازت نتائ اةدوث الطابقة ملا يلي:
ا هرر الوضرررائل الرررن تطرررتلدم ا البعثرررات الدبلوماضرررية لتعسيرررف اجملتمرررع الطرررعودي
ببلدان يا ت وال مررب االتؿراث الػلؿري املتمثرل باللقرا ات والع قرات الػلؿرية بنطربة
( )%1408تلي ررا املناضرربات الوطنيررة ( )%1104رر غرربكات التواؾررل االيتمررامي واملواقررع
ؿررل
ا لك،ونيررة املعرراز وامل سيانررات املناضرربات الوطنيررة و يررع الوضررائل الررث
مل نطبة ( )% 1008لكرل من را وي رت ا النػرس مرن يفر ث الوضرائل ا م ميرة الطرعودية
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ل يف م ساترب مترعيفسة (الثامنرة والتاضرعة) ملر التروالي وهررا ال،تيرب يت رم مرع مرا يرا يف
يردوث ( ) 4املتعلرم بالوضرائل االتؿرالية الرن ضرامدت البعثرات الدبلوماضرية يف التعرسر ملر
اجملتمع الطعودي; مما يؤند مل ا وضائل ا مر ا التقليديرة احملليرة م تكرن يف مقدمرة
اهتمرراا البعثررات الدب لوماضررية ضرروا منررد حماولررة اصؿرروث ملرر معلومررات مررن اجملتمررع
الطعودي و يؿاث معلومات تعسي ية لو
 - 11مدى معس ة اجملتمع الطعودي بالدوث الن تنتمي نا البعثات الدبلوماضية:
جدول رقم ( :)12معلومات اجملتمع السعودي عن بلد املبحوثني
مدى املعرفة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

.

25

إىل حد ما

53

3..1

ال

55

00.0

اإلمجايل

05

555

نػ نتائ اةدوث ( )12مايلي:
ا البعثات الدبلوماضية تعتقد ا اجملتمع الطعودي لديو معس ة ومعلومرات مرن بلردان
بنطبة ( )%20بينما الري يسوا ا اجملتمع الطعودي ليظ لديرو معلومرات مرن بلردان بلػر
ا من يعتقد من البعثرات الدبلوماضرية ا لردى اجملتمرع الطرعودي معلومرات
( )%3303يف
متوضطة من بلدان غكلوا النطبة األنرب ()%4607

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

ثانياً :العالقات بني متغريات الدراسة:
 - 1الع قة ب مدة قامة البعثات الدبلوماضية يف اململكة وؾوزت من اجملتمع
الطعودي:
جدول رقم ( :)13معامل ارتباط بريسون لقياس االرتباط بني مدة إقامة املبحوثني يف اململكة وصورهتم
عن اجملتمع السعودي بعد العيش يف اململكة
املتغريات
مدة إقامة ادلبحوثني يف ادلملكة

الصورة عن اجملتمع السعودي بعد العيش يف اململكة
معامل االرتباط

الداللة

5..55

5.555

يتب من اةدوث الطابم(:)13
ويود م قة ازتباطية دالة ب مدة قامرة البعثرات الدبلوماضرية يف اململكرة وؾروزت
من اجملتمع الطعودي يث بلػ قيمة معامل االزتبراط ( )0 601وهري قيمرة دالرة ؿرائيا
مند مطتوى داللرة  0 001وذلر يعرس نلمرا شادت مردة قامرة البعثرات باململكرة ؾربح
الؿوزة نثس ةابية
 - 2الع قة ب ؾوزة اجملتمع الطعودي والوضائل ا م مية الطعودية الن سة مبتابعة
البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة:
جدول رقم ( )14معامل ارتباط بريسون لقياس االرتباط بني صورة املبحوثني عن اجملتمع السعودي بعد
العيش يف اململكة والوسائل اإلعالمية السعودية اليت حتظى تمتابعة املبحوثني
الوسائل

الصورة عن اجملتمع السعودي بعد العيش يف اململكة
معامل االرتباط

الداللة

الصحف السعودية اإللكرتونية

5.10.

5.55

الصحف السعودية الورقية

5.105

5.55

القنوات الثلفزيونية السعودية

5.280

غري دالة

اإلذاعات السعودية

5.521

غري دالة
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يتب من نتائ اةدوث الطابم (:)14
ويود م قة ازتباطية دالة ب ؾوزة اجملتمع الطعودي لدى البعثات الدبلوماضية بعد
العيؼ يف اململكة والوضائل ا م مية الطعودية متمثلة يف (الؿحف الطعودية
ا لك،ونية والؿحف الطعودية الوزقية) الن رة املبحو وا مبتابعت ا يف اصؿوث
مل تل ال كسة و الؿوزة يث بلػ قيمة معامل االزتباط ( 0 536و )0 530وهي
قيمة دالة ؿائيا مند مطتوى داللة  0 01بينما ناا االزتباط غى داث يف الة (القنوات
التل صيونية الطعودية وا ذامات الطعودية) األقل تعسقا بالنطبة للمبحو
 - 3الع قة ب ؾوزة اجملتمع الطعودي وغبكات التواؾل الن سة مبتابعة البعثات
الدبلوماضية املقيمة يف اململكة:
جدول رقم ( :)15معامل ارتباط بريسون لقياس االرتباط بني صورة املبحوثني عن اجملتمع السعودي بعد
العيش يف اململكة وأهم شبكات التواصل اليت يتابعها املبحوثني
شبكات التواصل

الصورة عن اجملتمع السعودي بعد العيش يف اململكة
معامل االرتباط

الداللة

سناب شات

5.080

5.51

انسثقرام

5.3.1

5.55

تويرت

5.111

5.555

فيسبوك

5..5.

5.555

يوتيوب

5.155

5.55

يتب من اةدوث الطابم ( )15مايلي:
ويود م قة ازتباطية دالة ب ؾوزة من اجملتمع الطرعودي لردى البعثرات الدبلوماضرية
بعررد العرريؼ يف اململكررة و هر غرربكات التواؾررل يررث يررا ت قرري معامررل االزتبرراط دالررة
ؿائيا مند مطتويات الداللة الث ة( 0 05و 0 01و)0 001

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

أهم النتائج:
 نػ نتائ الدزاضرة ا الؿروزة الرن نانر سملر ا البعثرات الدبلوماضرية األينبيرة مرناجملتمع الطعودي قبرل ا قامرة يف اململكرة غلرب ملي را االترا ا ةرابي بنطربة ()%4607
بينمررا الؿرروزة الطررلبية مررن اجملتمررع الطررعودي بلػ ر ( )%3607يف ر ا مررن م يكررن
لدي ؾوزة واقحة للحك م يتجاوشوا ()%1606
 نمرررا ا ؾررروزة اجملتمرررع الطرررعودي لررردى البعثرررات الدبلوماضرررية بعرررد ا قامرررة يف اململكرررة( )%80بينمرا نطربة الررر ( )%20املتبقيرة توشمر
ؾبح نثس ةابية بنطبة وؾل
ما ب من ليظ لديو تؿوز و من تكون لديو ؾوزة ضلبية
ا الوضررائل واألغرركاث االتؿررالية الررن ضرراهم يف تػرركيل ؾرروزة
 غررازت النتررائا جملتمرررع الطرررعودي لررردى البعثرررات الدبلوماضرررية املقيمرررة يف اململكرررة تؿررردزها نرررل مرررن
امل سيانات واملعراز بنطربة ( )%1302والع قرات الػلؿرية انيرا ( )%1206ر املناضربات
االيتمامية ( )%1104وزابعا املناضبات السبية ()%1002
 ترب ت رروا غرركاث االتؿرراث الثقا يررة للدبلوماضررية العامررة ملرااليتمامي ووضائل ا م ا الطعودية (السبية والتجازية)

طررا غرربكات التواؾررل

 وصطررب تستيررب البعثررات الدبلوماضررية األينبيررة لوضررائل ا م ر ا احملليررة يررا وال الؿررحفا لك،ونية والوزقية بنطبة بلػ ( )%68لكلي ما القنوات التل صيونية ( )%16و يفرىا
ا ذامات الطرعودية بنطربة قرعي ة قردزها ( )%4يف ر بلػر نطربة مردا متابعرة همرل
وضائل ا م ا احمللية ()%12
 نمررا ررل ترروي ،وال نررعه طررا مل ر غرربكات التواؾررل سررسف مررن يف لررو البعثرراتالدبلوماضية األينبية مل متابعة اجملتمع الطعودي وذل بنطربة ( )%2602يليرو يطربوال
يوتيو ()%19
()%2206
 ر ست النتائ ا نثس الؿوز الن تطس يف ذهاا منطوبي البعثات الدبلوماضرية األينبيرةمنررد ذنررس الطررعودية يررا يف مقرردمت ا ا ضرر ا وغررعائس بنطرربة ( )%1803يلي ررا الررصي
الطررعودي ( )%1109و الثررا العسوبررة وزابعررا الرر،ا بينمررا الررن ط ررل يفامطررا يف ر ا
ا زها ل يف مؤيفسة تستيرب الؿروز الرهنيرة مرن اململكرة بعرد ا نراا رترل مساترب
متقدمررة صطررب دزاضررات مديرردة ضررابقة رروث ؾرروزة اجملتمررع الطررعودي لرردى اجملتمعررات
األينبية
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 واتك مرن النترائ ا هر القكرايا الرن غرػل اجملتمرع الطرعودي مرن وي رة نةرس البعثراتالدبلوماضية املقيمة يف اململكة قكريتا األوقراع االقتؿرادية ( )%1509والبطالرة ()%1204
تلي ما قكايا يديدة ؾعدت مساترب متقدمرة مثرل قكرين قيرادة املرس ة ونرسة القردا
بنطبة ( )%907لكل من ما
 و وث ه ؾ ات اجملتمع الطعودي من وي رة نةرس البعثرات الدبلوماضرية املقيمرة يرا ت وث( )7ؾ ر ات ةابيررة يررث تؿرردزها ؾ ر ة نررسي مبتوضررط طررابي بلررؼ( )2073تلي ررا
لديو غعوز بالوطنية ( )2046وزابعا ؾ ة طموه ( )2040بينما الؿر ات
ماط ي ()2050
الطلبية يا ت وال منؿرسي مبتوضرط طرابي ( )2023تلي را منػلرم ( )2006ر اتكرالي
( )2003وزابع الؿ ات وقوي ()1093
اجملتمرع الطرعودي يرا ت وال مرن
 وتب ا دوات تعسيف البعثات الدبلوماضرية بثقرا تطسيررم ا غررازة املعررام الطرريا ية ( )%1508يلي ررا ال،وي ر ملنتجررات ب ده ر ()%1501
و الثا ال،وي لبغرية واملعنوالت ( )%1307نما ا دوات التعسيف الطياضية م تكن
يف مقدمرررة اهتمررراا الدبلوماضرررية العامرررة املطرررتلدمة مرررن قبرررل البعثرررات الدبلوماضرررية يف
خماطبت ا للمجتمع الطعودي يث ل نل مرن (التررنى براملواقف الطياضرية لبلردان
من القكايا العاملية والقكايا الطعودية) يف مؤيفسة ال،تيب
 واتكرر ا هرر الوضررائل الررن تطررتلدم ا البعثررات الدبلوماضررية املقيمررة لتعسيررف اجملتمررعالطرررعودي ببلررردان يرررا ت وال مررررب االتؿررراث الػلؿررري املتمثرررل باللقرررا ات والع قرررات
الػلؿية بنطبة ( )%1408تلي ا املناضربات الوطنيرة ( )%1104ر املعراز وامل سيانرات
املناضبات الوطنية غبكات التواؾل االيتمامي واملواقع ا لك،ونيرة بينمرا النػرس مرن
يف ث الوضائل ا م مية الطعودية ل يف مساتب متعيفسة
ا البعثرررات الدبلوماضرررية املقيمرررة تعتقرررد ا اجملتمرررع الطرررعودي لديرررو
 و غرررازت النترررائمعلوماتو من بلدان بنطبة ( )%20والرين يسوا ا اجملتمع الطعودي ليظ لديو معلومرات
ا من يعتقد مرن البعثرات الدبلوماضرية ا لردى اجملتمرع
من بلدان بلػ ( )%3303يف
الطعودي معلومات متوضطة من بلدان غكلوا النطبة األنرب ()%4607
 و ر ررست النتررائ ويررود م قررة ازتباطيررة دالررة ب ر ؾرروزة اجملتمررع الطررعودي لرردى البعثرراتالدبلوماضررية بعررد العرريؼ يف اململكررة والوضررائل ا م ميررة احملليررة متمثلررة يف (الؿررحف
الطعودية ا لك ،ونية والؿحف الطرعودية الوزقيرة) يرث بلػر قيمرة معامرل االزتبراط
( 0 536و )0 530وهي قيمة دالة ؿائيا مند مطتوى داللة  0 01بينمرا نراا االزتبراط

الدوز االتؿالي للدبلوماضية العامة يف تػكيل ؾوزة اجملتمع الطعودي
لدى البعثات الدبلوماضية املقيمة يف اململكة العسبية الطعودية

غرررى داث يف الرررة (القنررروات التل صيونيرررة الطرررعودية وا ذامرررات الطرررعودية) األقرررل تعسقرررا
بالنطبة للمبحو
 وتب ويود م قة ازتباطية دالة ب مدة قامرة البعثرات الدبلوماضرية يف اململكرة وؾروزتمن اجملتمع الطعودي يث بلػ قيمة معامل االزتباط ( )0 601وهي قيمة دالة ؿائيا
مند مطتوى داللة  0 001وذل يعس نلما شادت مردة قامرة البعثرات باململكرة ؾربح
الؿوزة نثس ةابية
التوصيات:
 ال برررد مرررن االهتمررراا نثرررس مرررن قبرررل يرررع اة رررات املعنيرررة بت عيرررل الررردوز االتؿررراليللدبلوماضية العامرة بكا رة غركالو ووضرائلو دايفرل اململكرة ويفازي را يف ررل التويرو
العاملي ذمو القوة الناممة واالهتماا مبلاطبة الػعو األيفسى وحمراوث الترع ى يف الرس ي
العاا الدولي الػع
 البررد ا تبرررث وضررائل ا م ر ا احملليررة املصيررد مررن اة ررود ل زتقررا مبطررتواها مررن يررثالػكل واملكموا والعمل و م اض،اتيجيات م مية وطنية واقحة املعام واألهدار
 نمررا ةررب االهتمرراا بػرربكات التواؾررل االيتمررامي بامتبازهررا ض ر ل و ضررسع طررساالتررع ى والت امررل املباغررس مررع الػررعو األيفررسى و قرردزها ملر تػرركيل الؿرروزة الوطنيررة
اصقيقية للمملكة واجملتمع الطعودي
 من الكسوزي تػجيع األ ساد نع د دوات الدبلوماضية العامة مل التعسيف مبجتمعو قا ت وتقدي ؾوزة ةابية من طسيم يع غكاث التواؾل مع ا يفس
 يسا املصيد من الدزاضات العلمية -بؿ ة دوزية  -الن تطت در التعسر ملر ؾروزةالطعودي لدى ا يفسين ملساقبة مدى دماه األدواز االتؿالية للدبلوماضرية العامرة يف ررل
املطتجدات االتؿالية والطياضية املطتمسة
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ملخـــص
تعاجل ٍرِ الدزاضة مْضْع التكيْلْدٔا كظاٍسة إعالمٔة عددٍا امليظدسٌّ ه ٍدرا ا دال ضد ا
دٍْسٓددا لعنلٔددة ال دتغري االدتندداعّٕ ،ت حددح علدده ّدددُ ا صددْة ه كٔ ٔددة قسٓددس ّتطددْٓ
زضددائو ّم ددأٍه إٓدْٓلْدٔددة عددا ّضددائو االتصددال اددٓجددة ّاملتعدددوة الْضددائ التكيْلْدٔددة
كن ددا تسك ددص عل دده تي دداّل عنلٔ ددة ت اع ددو ّتْاا ددو اجلن دداٍري م ددً مي ل ددات ىظسٓ ددة ادتنٔ ددة
التكيْلْدٔددة الددى تددسل أٌ كددو تددْل ه التيظددٔه االدتندداعٕ مددست بصددْزة زئٔطددٔة ب دددخ
اإلمكاىٔددات الت ئددة ّأكجسٍددا ت ددْزا لْضددٔلة االتصددال كنعدداول مْضددْعٕ للسضددالة املت ددنية
ه الْضٔلة ى طَا
ّٓتعسض ٍرا ال حح أٓ ا إىل تلٔو ّت طري مدل ت ثري زضالة الْضٔ التكيْلْدٕ الت اعلٕ
علدده املددتل ا ه العصددس ال ددساًٍ إىل وزدددة يددصئتَه ّت تٔددتَه ّْٓض ددض م ددنٌْ ٍددرا العن ددو
العلنٕ أٌ الْعٕ التاو ب ضالٔب ّاضتخدامات كو ّضٔلة تكيْلْدٔدة ددٓددة ٓ لدو مدً ة دْزة
ت ثرياتَا الطل ٔة عله املطت لا
بداملْاشاة أكددت الدزاضدة أٌ أ لددب مطدتخدمٕ أ ددخ ّضدائو االتصددال املتعددوة الْضدائ َٓددٔنً
علَٔه ال عو اإلٓدْٓتكيْلْدٕ هلرِ الْضائو بشكو ك ري بْا َا أوّات إٓدْٓلْدٔدة ٔ ٔدة
لل سٌ  12و ّت تٕ ه م دمتَا مْاقع التْاادو االدتنداعٕ كْىَدا ّضدٔلة ّزضدالة إٓدْٓلْدٔدة
ددٓد دددة أ د ددسشت م د دداما كسٓد ددة إٓدْٓلْدٔد ددة معٔيد ددة تشد ددكل مد ددً ةالهلد ددا د دداذ ادتناعٔد ددة
ّميظْمددات قٔنٔ ددة حم دددوة ،أ دددث تغ ددٔريا ادتناعٔ ددا عاملٔددا عنٔ ددا ٍّ ددْ مددا ٓ ت ددٕ ض ددسّزة
الت كري ّالعنو عله إجياو ميظْمة ادتناعٔة ازٓة عاملٔة متكاملة مطتنسة ّمتذددوة مدً
دٔو آلةس ّمؤضطة عله ت ين م َْمٕ دْاز ا تنعدات ّا تندع العداملٕ اولدٕ ّبعٔددة قامدا
عً م َْمٕ اساع األ كاز ّت تٔ ا تنعات
الكلن ددات امل تا ٔ ددةن التكيْلْدٔ ددا ،ادتنٔ ددة التكيْلْدٔ ددة ،اإلٓ دددْٓلْدٔا ،اإلٓ دددْٓتكيْلْدٔا،
الددتغري االدتندداعٕ ،ال بٔددة اإلعالمٔددة السقنٔددة االدتناعٔددة ،ددْاز ا تنعددات ،ا تنددع العدداملٕ
اولٕ

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

مقتمل ايبحث وأهنل ه:
ت٘ؾى كجري ًّ اهعوٌا ١يف أحباثٍٔ إىل أْ تلِ٘ه٘دٚا االتؿاي ٓ ٛاهطبب اسضاضبٛ
يف عٌو ٞٚاهتػري االدتٌاع ،ٛسٚح أثست االبتلازات ٗاالخرتاعات تأثريا ًباغبسا عوبٗ ٟعبٛ
اهفبس ٗأكلببازٖ ٗضبو٘كاتٕ ٗعه اتببٕ االدتٌاعٚبٗ ،ٞأُتذببم ببرهم ٌٚببا ٗأغبلاال ددٙببدٝ
هوعه ببات االدتٌاعٚبب ٞكٌببا ٙببس ٠أؾببشاا ٓببرٖ اهِاسٙبب ٞأْ انعٚبباز اهتلِ٘هبب٘د ٛأقببشٟ
غسطا قسٗزٙا ٗزٚ٢طٚا هوتػري االدتٌاع ٛاهر ٜأؾبح أضسع ٗأعٌب بفعبى االُتػباز انتطبازع
هتلِ٘ه٘دٚببات ٗضبببا٢ى االتؿببباي اسبدٙجبببٗ ٞاهبببيف أ شٌببم اهفبببس يف إطببباز ككبببا ١اسُرتُبببم
ٗأهصًتببٕ بتيبب٘ٙس دزاتببٕ اهفلسٙبب ٞقببٌاُا هد ً٘بب ٞت٘اؾبوٕ ًببا اهتببدك انعببسيف اما٢ببى ًٗببا
اآلخس"ٗ ّٙتعد اهِاسٙب ٞاهتلِ٘ه٘دٚب ٞه٘ضبا٢ى اإلعبهَ ًبّ اهِاسٙبات اسبدٙجب ٞاهبيف ٔبست
()1
عّ ٗز ٗضا٢ى اإلعهَ ٗطبٚع ٞتأثريٓا عو ٟطبتوف اجملتٌعات "
ٗتطب االتؿباي اهتفباعو ٛيف ذب٘ٙبى انبتون ًبّ مبآري ً٘سبد ٝإىل مبآري صببصأٝ
ًتِاثس ٝاشبؿا٢ـ ٗاسكلاز انرتتب ٞب٘قب٘ عبّ اوتب٘ ٠اإلٙبد٘ٙه٘د( ٛاهسضباه )ٞهو٘ضبٚ
اهتلِ٘ه٘د( ٛاه٘ضبٚوٗ ،)ٞاهِادبب ٞأٙكبا عبّ ًطبأه ٞاهت٘اؾبى ٗاهتػبازن اهبداٗ ٌ٢بؿب٘زٝ
التصاًِ ٞٚب أكسا ماعات انطتنبو يف إطاز عٌو ٞٚاالتؿاي
ٗإْ كاُم ٗضبا٢ى االتؿباي انتعبد  ٝاه٘ضبا ٢بتلِ٘ه٘دٚاتٔبا اسبدٙجب ٞلجبى يف أسبد
د٘اُبٔبببا أ ا ٝإٙد٘ٙه٘دٚببب ٞكعوٚببب ٞتعٌبببى عوببب ٟلسٙبببس ٗتطببب٘ ٙزضبببا٢ى ًٗكببباً ًٗفبببآٍٚ
إٙد٘ٙه٘د ٞٚتِػسٓا ٗتبجٔا صبٌ٘عات ادتٌاع ٞٚطبتوف ٞتٔدف إىل ذبدٙبد ٗإُتباز اهنب ٍٚاهبيف
ٙعٌبببى بٔبببا اجملتٌبببا ،كبب ْ ٓبببرا اهبببتػري ٙنتكببب ٛإػببببا ًِاً٘ببب ٞادتٌاعٚببب ٞسكببباز ٞٙعانٚبببٞ
ًتلاًوً ٞطتٌسًٗ ٝتذبد ً ٝبّ دٚبى آلخبسٗ ،بعٚبد ٝعبّ ًفٔبً٘ ٛؾبساع اسكلباز ٗتفتٚبم
اجملتٌعاتًٗ ،ؤضط ٞعو ٟتبين ًفًٔ٘ ٛس٘از اجملتٌعات ٗاجملتٌا اهعان ٛاووٛ
إغلاه ٞٚاهدزاض:ٞ
ٙتعٌ ب ٓببرا اهبشببح يف زاضبب ٞاهاببآس ٝاهتلِ٘ه٘دٚبب ٞانتطببازع ٞاهتيبب٘ز ًببّ ًِابب٘ز
إعهً ٛاتؿاه ٛذٗ تأثري باهؼ عو ٟضو٘كات اسكسا إىل سد إسداخ تػٚري ادتٌاع ٛدبرزٜ
ٗٙسكص ذبدٙدا عو ٟذبوٚى أضاه ٚلسٙس ٗتط٘ ٙزضا٢ى ًٗفبآ ٍٚإٙد٘ٙه٘دٚب ٞعبس ٗضبا٢ى
االتؿاي اسبدٙج ٞانتعد  ٝاه٘ضا ٢اهتلِ٘ه٘دٗ ،ٞٚانصٗ  ٝبأسدخ اإلًلاُٚات اهتنِٚب ٞإىل
زد ٞتطاٗ ٠كٔٚا ٗتعا ي غلى ٗضٚو ٞاالتؿاي ذاتٔا ًا ًكٌْ٘ اهسضاه ٞانتكٌِ ٞكٔٚا
بِا ١عوً ٟا ضب  ،مت اختٚاز شاًٗ ٞٙعازب ٞد٘ٓس ٞٙأؾٚو ،ٞتتٌجى يف اهطبؤاي اهسٚ٢طبٛ
اآلت:ٛ
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كٚببببببف ٙببببببؤثس اه٘ضبببببب ٚاهتلِ٘هبببببب٘د ٛاهتفاعو(ٛاه٘ ضببببببٚوً )ٞببببببّ خببببببهي اهفعبببببببى
اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘د(ٛاه٘ضٚو ٞاهسضاه )ٞعو ٟضو٘ن انتونٛ؟
ٗتتفسع عّ ٓرٖ اإلغلاه ٞٚاهتطاؤالت اهتاه:ٞٚ
ً - 1ببا ًببدً ٠طببآٌ ٞاهسضبباه ٞاالتؿبباه ٞٚاإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚبب ٞاجملببصأ ٝيف تفلٚببم اهنببٍٚ
ٗاجملتٌعات؟
 - 2إىل أ ٜسببد لببّ أْ تطببآٍ اهرتبٚبب ٞاإلعهًٚبب ٞاهس ٌٚبب ٞاالدتٌاعٚبب ٞيف خو ب اهبب٘عٛ
اهتاَ هد ٠انتون ٛبأضاهٗ ٚاضتخداًات كى ٗضٚو ٞتلِ٘ه٘د ٞٚددٙدٝ؟
ً - 3ا ًد ٠كعاه  ٞٚاهجناكب ٞاهت٘اؾبو ٞٚاهتفاعوٚب ٞيف تأضبٚظ ًِاً٘بٌٚٚ ٞب ٞأخه ٚب ٞعانٚبٞ
ٓدكٔا تلسٙظ س٘از سنٚن ٛب اجملتٌعات؟
أهداف الدراسة:
ٔٙببدف ً٘قبب٘ع "ٗضببا٢ى االتؿببايً :ببّ اسبتٌٚبب ٞاهتلِ٘ه٘دٚبب ٞإىل اإلٙببد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا،
إىل س٘از اجملتٌعات" إىل ًا ٙو:ٛ
 اهلػف عّ ٗز اهتلِ٘ه٘دٚا اهتفاعو ٞٚانتطازع ٞاهتي٘ز يف إسداخ تػٚري ادتٌاعٛ تفطري طبٚع ٞعه  ٞاهسضاه ٞاالتؿاه ٞٚاإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘د ٞٚبطوٍ اهن ٍٚاالدتٌاعٞٚ إبببساش أٌٓٚبب ٞاهرتب ٚب ٞاإلعهًٚبب ٞاهس ٌٚبب ٞاالدتٌاعٚبب ٞيف خو ب ٗعبب ٛكاًببى هببد ٠انتونببٛباضتخداًات اه٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘د ٞٚازبدٙد ٝالضٌٚا غبلات اهت٘اؾى االدتٌاعٛ
 انطبببآٌ ٞيف طبببس ًنازبببب ٞكلسٙببب ٞتبببسّٓ عوببب ٟكعاهٚببب ٞتسضببب ٚثناكببب ٞتفاعوٚببب ٞعِبببدًطتخدً ٛاه٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘د ٞٚاهس ٌ ٞٚهوشد ًّ تأثريات اهفعى اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دًٗ ،ٛبّ
ثٍ اهتأضٚظ نِاً٘ ٌٞٚٚ ٞأخه  ٞٚعانٓ ٞٚدكٔا تلسٙظ س٘از سنٚن ٛب اجملتٌعات
منهج الدراسة:
ٗ فببم اهباسجبب ٞاهتشوٚببى اهبعببد ٜباعتبببازٖ اسضببو٘ا اهعوٌبب ٛاسُط ب هتشوٚببى ٗتفطببري
اهاآس ٝضبى اهدزاضبٗ ،ٞاهيسٙنب ٞاهبشجٚب ٞاسكجبس ًهً١ب ٞهتشدٙبد انػبلوٗ ٞخؿا٢ؿبٔا
ٗأبعا ٓا ًّٗ ثٍ زاض ٞعه ات اهتأثري ٗاهتأثس ب ًتػرياتٔا بؿ٘ز ٝأكجبس تعٌنبا ٗاهت٘ؾبى
إىل ت٘ؾٚف ٗ ٚؾشٚح ما

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

ٗ ؿد ذبن ٚتساكٍ ًعسيف يف صباي عوَ٘ اإلعهَ ٗاالتؿاي ،تعٌنِا يف اختٚاز ًبا ٝ
اهتشوٚببى ٗعٌببدُا إىل اُتنا ٔ٢با ًببّ اهببرتاخ اهعوٌبب ٛإلعببا  ٝاضببتنساُ ١تا٢ذٔببا اهِ٘عٚبب ٞيف قبب٘١
انعيٚببات اسبدٙجبب ٞهتلِ٘ه٘دٚببات ٗضببا٢ى االتؿبباي ٗإدببساً ١نازُببًِٔ ٞذٚبب ٞبب ًػببلهت
عوٌ ٞٚضابنٗ ٞساه ٞٚالضتخهف اهعه ات ب ًتػرياتٔا انختوفٞ
ٗٙلٌببّ ٓببدف اهتشوٚببى يف اضببرتداع اهعه بب ٞاهعوٌٚبب ٞانِٔذٚبب ٞب ب ًببتػري ٜاه٘ضببٚوٞ
ٗاهسضاه ٞهعٌو ٞٚاالتؿاي ٗتتببا ًطبازٓا عبس اهبصًّ ٗزؾبدٓا ٗ زاضبتٔا ًبّ ددٙبد يف إطباز
ًعاؾس ٗضٚاق ًتي٘ز ه٘ضا٢ى االتؿاي ًّٗ ،ثٍ اهت٘ؾى إىل ُتبا٢ر ٗسنبا ٢ددٙبدً ٝلٌوبٞ
هوِتا٢ر اشباؾ ٞباإلغلاه ٞٚاسؾوٞٚ
ٗبِا ١عو ٕٚاتبعِا إدسا١ات ٗخي٘ات ًِٔذٚبٚ ٞنب ٞلجوبم أضاضبا يف ذبدٙبد انػبلوٞ
اهعوٌٗ ٞٚاإلغلاهٗ ٞٚؾٚاغ ٞاهتطاؤالت اهفسع ،ٞٚككه عّ ذبدٙد اهبٚاُبات انطبتٔدك ٞثبٍ
ذبوٚؤا ٗاضتخهف اهِتا٢ر
الحتمية التكنولوجية والتغري االجتماعي:
تعتس ُاس ٞٙاسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚاهبيف دبا ١بٔبا اهباسبح "ًازغباي ًاكو٘ٓباْ" (*) يف
اهِؿف اهجاُ ًّ ٛاهنسْ  ًّ َ 22أبسش ٗأغبٔس اهِاسٙبات اشباؾب ٞبعه ب ٞاه٘ضبٚو ٞباهسضباهٞ
سٚح أكد ًاكو٘ٓاْ "إُٔ ال لّ اهِاس إىل ًكبٌْ٘ ٗضبا٢ى اإلعبهَ يف اضبتنهه ٞٚعبّ
تلِ٘ه٘دٚبب ٞاه٘ضببٚوُ ٞفطببٔا ،سْ طبٚعببٗ ٞضببا٢ى اإلعببهَ اهببيف ٙتؿببى بٔببا اإلُطبباْ تػببلى
اجملتٌعات أكجس ()2مما ٙػلؤا ًكٌْ٘ االتؿاي "
ٗ"أْ اهتش٘ي اسضاض ٛيف االتؿاي اهتلِ٘ه٘دٙ ٛؤ  ٜإىل ذبب٘الت كبس ٠يف اهتِابٍٚ
االدتٌبباعٗ ٛبببدْٗ كٔببٍ اسضببو٘ا اهببر ٜتعٌببى ئنتكبباٖ ٗضببا٢ى اإلعببهَ ال ُطببتيٚا أْ ُفٔببٍ
(*) ولددالبلحث ددكلبل "ددارل مارددا لاثلوددث"لاثأدممددثل لالبتا"د لبل ددثلر ددثل ل32لجم ديد ل2:22ل،لووبلددا"ل ماردلدا لبلنسددملاثأدممددثل لوأددثلل
رثئعث،لوباهل بلزرلنعماي لممثد .لتلسل اثأدممثل لجبثاع لاثني مرثلانلسد" ل2:3:لإىللغث د ل2:45ل يدكلصلدعلىددهلود ثتللبلديسدثن لال
بلف"ددمل،لوود ثتللاثسددولالأل"ددمللبيتيلبكمديددزر.لأ ددثل ددثالىدددهلود ثت لب ثسددولوبلدداأ ملب"لاددنلجثاعد لأددثا ت لىددثايل2:4:لو.2:54ل
رع دال ددال لبلدا د لبكمديز د لالىدداتلاددنلبعثاعددث لبياا ي د ،لىددثتل اثأدممددثل لإىللأ"ددابلسدد" ل2:55لليع ددعلر دي د لالو "اسددمل.للوا" د ل
2:57ل ددرتلأل ددوللبل دداللبح ددعلوألث ددهلس دد" ل2:91لتلسلبلدا د لبكمديز د لر دي د ل بلئددا لاي ثئيددع ،لجثاع د ل ملن ددم.لالسدد" ل2:74ل،ل ددمىلل
اثأدممثل لا"لبلاا الجثاع ل ملن ملبليتلبنشأ ل ا ثثلااأزلبلثئثأل لوبل "ملمجيث.لانلاؤلفث ه:ل ل
لبلعاوس لبآللي ل2:62ل-لجماللغم " غل 2:73لوألثالم بلبل ثيلجبثئزللبحلثأملبلعثملل"ئالبل"ثالل-للأيفلنف ملوسثئعلبكىالملل 2:75للبلمسديد لمدديلبلاسددثل ل2:78ل-لبحلددايلوبلسددالملالبلعددثيلبلئا د ل2:79ل-لبلثئثألد لمدديلبى ثل"ددثل2:81ل-لاددنلبل ديشدديهلإىللبل" ددمل لبي ددديل 2:81ل
لب ا " لأفلعلتلبسيل 2:88ل129
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اهتػريات االدتٌاعٗ ٞٚاهجناك ٞٚاهيف تيبسأ عوب ٟاجملتٌعبات ٗٗضبا٢ى اإلعبهَ اهبيف ٙطبتخدًٔا
()3
اجملتٌا أٗ ٙكيس إىل اضتخدأًا ضتشد طبٚع ٞاجملتٌا ٗتؤثس عو ٟاهيسٙن ٞاهبيف ٙفلبس
بٔا اهِاع ٗٙعٌوْ٘ ٗكنا ما "
ٗٙكٚف أْ "اهسضاه ٞيف اه٘ضٚو ٛٓ ٞتأثري اسغلاي اهيف تأس بٔا عو ٟاجملتٌا "

()4

كٌا ٙس ٠أْ "كبى اخبرتاع تلِ٘هب٘د ٛددٙبد ٙعٌبى عوب ٟتػبٚري اهتب٘اشْ بب اسبب٘اع
اشبٌظ ٗٓ٘ ًا ٙدكا اهِاع هوتلٚف ًا االبتلاز ازبدٙد
"ٗتعدي ٗضا٢ى اإلعهَ اهاسٗف اوٚي ٞبِا سُٔا دبعبى ُطب اضبتخداَ س٘اضبِا تبتػري
يف عٌو ٞٚاإل زان ٗاًتدا أ ٜساضبٙ ٞعبدي اهيسٙنب ٞاهبيف ُفلبس ُٗعٌبى ئنتكبآاٗ ،تعٌبى
ٗضا٢ى اإلعهَ اإلهلرتُٗ ٞٚعو ٟإزداع اهِباع ًبس ٝأخبس ٠هو٘سبد ٝاهنبوٚبٗ ٞدبعوبٍٔ ٙنرتببْ٘
()5
ثاُ ًّ ٞٚبعكٍٔ اهبعض "
ٗٓ٘ ًا لّ إضناطٕ عو ٟصبتٌعبات اهنبسْ  َ 21سٚبح "ٙطبًٌ ٛاكو٘ٓباْ انسسوبٞ
اهببيف ُعٚػببٔا ساهٚببا عؿببس اهببدٗا٢س اإلهلرتُٗٚبب ٗ ٞجوببٔا خاؾبب ٞاهتوفصٙببْ٘ ٗاهلٌبٚبب٘تس،
كاالهلرتُٗٚات بت٘ضبٚعٔا هعٌبى اهعنبى اهبػبس ٜأعبا ت اهنبوٚب ٞهوفبس ًبس ٝأخبسٗ ،٠أسبدثم
()6
ُتا٢ر ثناك ٞٚكبري"ٝ
ًّٗ خبهي ُاسٙب ٞاسبتٌٚب ٞاهتلِ٘ه٘دٚب٘ٙ ٞقبح ًاكو٘ٓباْ أْ اهتيب٘ز اهتلِ٘هب٘دٛ
عاًبى دب٘ٓس ٜهتنبدَ ٗتػببري اجملتٌبآٗ ،ب٘ ًببا ٙبسّٓ عوب ٟإ اُببٕ اهنباطا ببأْ "االخرتاعببات
()7
اهتلِ٘ه٘د ٞٚانٌٔ ٛٓ ٞاهيف تؤثس تأثريا أضاضٚا عو ٟاجملتٌعات "
إذْ " تبستب تبأثريات اه٘ضبٚو ٞعوبب ٟاهفبس أٗ اجملتٌبا بطبوٍ اهببتػريات اهبيف تِتذٔبا كببى
تلِ٘ه٘دٚا()8ددٙد" ٝ
"ٗهٚظ هوتلِ٘ه٘دٚا تأثري عوبً ٟطبت٘ ٠اسكلباز ٗانفبآٗ ٍٚهلِٔبا تعٌبى عوب ٟتػبٚري
()9
اهعه ات ب انعاُٗ ٛمناذز اهتؿ٘زات غ٣ٚا كػ٣ٚا ْٗ اْ ت٘ادٕ أ ًُ ٟناًٗ" ٞ
هرا ِٙبػ ٛاه٘ع ٛاهتاَ ب٘ ا٢ف كى ٗضٚو ٞتلِ٘ه٘د ٞٚددٙد ٝتأس يف اجملتٌا "كعدَ
اه٘ع ٛبتأثريات كى تلِ٘ه٘دٚا ددٙد ٝضٚؤ  ٜال ضباه ٞإىل كازث ًّٗ ٞثٍ اشب٘ف ٗاهنو
(
ٗاهػسٗع( )12يف اهبشح عّ ام٘" ٞٙ
ٗٙببسز انفلببس ٓببرٖ اهسؤٙبب ٞبن٘هببٕ "أْ مٚببا ٗضببا٢ى اإلعببهَ ت٘دببٕ تؿبب٘زات اسكببسا ،
ٗلوم ُف٘ذا تفسض ًّ خههٕ عو ٟأ ٜغخـ غري ٗاث ًّ ُفطٕ اكرتاقباتٔا اهبيف ٙستلبص
()11
عؤٚا"

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

"ٗتأثري كى ٗضٚوًٗ ٜ٘ ٞلجف سُِا ُصٗ ٖ ب٘ضٚو ٞأخس ٠كٌكٌْ٘ ،كاوت٘ٙ ٠عبد
ٗضٚو )12(ٞأخس" ٠
ٗسطب ًاكو٘ٓبباْ "تػببلى تلِ٘ه٘دٚببات ٗضببا٢ى اإلعببهَ ازبدٙببد ٝعٌوٚبب ٞدساسٚببٞ
قببخٌ ٞدبببس ٠عوبب ٟازبطببٍ االدتٌبباعً ٛببا دبآببى كوبب ٛالضببتخداَ انئببساتٗ ،ستٌٚببٞ
اُتناي اهعدٗ ٠بػلى كاًى هوِااَ أثِا ١اهعٌو ٞٚالبد أْ تؤخر بع االعتبباز ٗعِبد إدبسا١
اهعٌو ٞٚعو ٟاجملتٌا باهتلِ٘ه٘دٚا ازبدٙد ٝك ْ ازبص ١انعاجل هٚظ ٓ٘ اسكجس تكسزا سُبٕ
طبدز ،بى أْ اهِااَ( )13بأكٌوٕ ٓ٘ اهرٙ ٜتكسز ٗٙتػري "
ٗتتٌجى ضوي ٞاهتلِ٘ه٘دٚات اسبدٙج ٞه٘ضا٢ى االتؿاي يف أُٔا أؾبشم دص١ا ال ٙتذصأ
ًّ أدطا ُا ٗس٘اضِا ٗٓ٘ ًا ٙبسّٓ عوٚبٕ ب٘ي ًاكو٘ٓباْ" :أُبا اهتلِ٘ه٘دٚبا ضأضبتنس يف
()14
عِٚٚمٗ ،أذُٚمٗ ،أعؿابمٗ ،عنومٗ ،ض٘ف ٙتشسن اهعامل ٗكنا هو٘تري ٝاهيف اختازٓا"
كبفكى اهتلِ٘ه٘دٚا "ذب٘هبم كبى ٗضبٚو ٞإعهًٚب ٞإىل ضبه
إسباق ٓص  )15( ٞب٘ضٚو ٞإعهً ٞٚأٗ صبٌ٘عات أخس" ٠

ب٘ ٜلبّ ب٘اضبيتٕ

ٗاُيه ا ًّ اهيس اهر ٜدًتٕ ُاسٙب ٞاسبتٌٚب ٞاهتلِ٘ه٘دٚب ٞاضبتِتر ًاكو٘ٓباْ أْ
ٗضا٢ى اإلعهَ خونم ًفَٔ٘ "اهعامل  -اهنسً ٘ٓٗ "ٞٙا ٙػبري إىل أْ اهتنبازا االدتٌباع ٛيف
اهنسِ ٞٙح هلى ضاكّ اسب يف إهناُ ١ابس ٝعوب ٟاسبٚبا ٝاشباؾب ٞهنخبس ّٙسٚبح تؿببح
خؿ٘ؾ ٞٚاهفس ً٘قب٘عا هوِنباؽ ًٗؿبدزا هوؿبساعٗ ،باهتباه ٛكب ْ اهسؤٙب ٞاشباؾب ٞبجِاٚ٢بٞ
"اهعامل  -اهنس ٛٓ "ٞٙاسُط الستب٘اً ١طبأه ٞضبسع ٞاُتػباز انعوً٘بات يف ككبأ٢ا غبفٔٚا
ٗاسكجس دز )16(ٝعو ٟكػف انػاكى اهيف ذبؿى عوً ٟطت٘ ٠اهعامل "
ٗعوٓ ٟرا اسضباع "ٙعتنبد أُبٕ بطبب ٗضبا٢ى اإلعبهَ اإلهلرتُٗٚب ،ٞضبتتٌٚص اسدٚباي
اهنا ًبب ٞبٌِبباذز ٗطببسق تفلببري غببري خيٚبب ٞممببا ضببٚخو ؾببساعات ًببا انؤضط بات خاؾببٞ
()17
اندزض"ٞ
ٗٓرا ِٙيب عو ٟانن٘ه ٞاهػٔري ٝناكو٘ٓباْ" :اه٘ضبٚوٓ ٞب ٛاهسضباه "ٞاهبيف ٙنؿبد بٔبا
"اهيسٙن ٛٓ ٞاهسضاه ،"ٞأ ٜكٚف تن٘ي اه٘ضٚو ٞاهسضاهًٗ ،ٞبآ٘ تبأثري ذهبم عوب ٟانتونبٛ
ٗكٚف ٙتػري ضو٘كٕٗ ،هٚظ ًاذا تن٘ي اه٘ضٚوًٗ ٞعِب ٟذهبم أْ غبلى اه٘ضبٚو ٞأٓبٍ ًبّ
ًكٌُ٘ٔا بى أْ انكٌْ٘ يف سد ذاتٕ ٙعد غله ًّ سٚح صبٌ٘ع ٞاسكلاز اهيف ٙتلبْ٘
()18
ًِٔا"
إْ ٗضببا٢ى االتؿبباي اهتفاعوٚببٗ ٞانتعببد  ٝاه٘ضببا ٢اهببيف غببٔدتٔا ُٔاٙبب ٞاهنببسْ ،َ 22
أقببشم رباطب ازبٌاعببات اهؿببػريٗ ٝاسكببسا كببى ٗاسببد عوبب ٟسببدا ،عوبب ٟخببهف ٗضبا٢ى
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االتؿاي اهتنوٚد ٞٙاهنا ٌٞ٢عو ٟطباطب ٞازبٌآري اهعسٙكً ،ٞا ٙسّٓ باضتٌساز عوب ٟأٌٓٚبٞ
اهندزات اهتنِ ٞٚاهلبري ٝهػلى اه٘ضٚو ٞيف اهتأثري ست ٟعوً ٟطت٘ ٠اهفبس اه٘اسبد ٗٙسدبا
ذهم إىل "اهصٙا  ٝاما٢و ٞيف عبد ِب٘ات االتؿباي اهبيف تتبٚح خبدًات طبتوفب ٞتوب اسبادبات
()19
اهفس ٗ ٞٙلٚى إىل طباطب ٞمآري أكجس ربؿؿا "
عملية االتصال :من تجميع الجماهري إلى تجزئتها
ٙتكبح ممببا ضببب أْ اهِابباَ ازبدٙببد ههتؿباي بعببد  ،1982بببدأ ٙتذببٕ عببب٘ الًسكصٙببٞ
االتؿبباي أٗ تفتٚببم ازبٌببآري ئعِبب ٟتنببد ٍٙزضببا٢ى ًتعببد  ٝته٢ببٍ اسكببسا ٗازبٌاعببات
 demassificationاهؿػري ٝانتخؿؿٙٗ ٞتخر ٓرا اهتفتٚم هوسضبا٢ى ًأبس :ّٙاسٗي ٙبتشلٍ
ك ٕٚانسضى ٗاهجاُٙ )22(ٛتشلٍ ك ٕٚانطتنبى
ٗٙسش ذبلٍ انسضى يف تفتٚم االتؿاي ًّ خهي ت٘د ٕٚاهسضا٢ى اهيف رباط انٚب٘ي
ٗاسبادات اهفس  ٞٙأًبا ذبلبٍ انطبت نبى يف تفتٚبم االتؿباي كٚبتٍ ًبّ خبهي ضبٚيستٕ عوبٟ
سذبٍ انبب٘ا اهببيف ٙطبتنبؤا ُٗ٘عٚتٔببا ،سٚببح ٙبص ا صببباي االختٚبباز أًباَ انتونببً ٛببّ ٗضببا٢ى
()21
كجريٗ ٝزضا٢ى ًتعد  ٝتتٚح أُ٘اعا طبتوف ًّ ٞانعوً٘ات ٗانؿا ز هوٌ٘اطّ اهعا ٜ
ٗٓرا عو ٟعلظ "االدباٖ اهسٚ٢طب ٛه٘ضبا٢ى االتؿباي ازبٌبآري ٜاهبر ٜكباْ ضبا٢دا

ست ٟعباَ ئعِبُ ٟنبى 1982massificationتنسٙببا ،سٚبح ٚبى عبب٘ انسكصٙب ٞأٗ ت٘سٚبد
ازبٌآري ( )22اهسضا٢ى االتؿاه ٞٚإىل كى ازبٌآري"
ٗسطب زأِٙبا ًٗبّ ًِابب٘ز الًسكصٙب ٞاالتؿباي ٙلتٌببى ًفٔبَ٘ "اهعبامل  -اهنسٙبب "ٞيف
أسد د٘اُبٕ انستبي ٞخبؿ٘ؾ ٞٚاهفس اهيف أؾببشم يف اه٘ بم اهبسآّ ًؿبدزا هوؿبساعات
ٗان٘ادٔات بب ازبٌاعبات ٗاإلٙبد٘ٙه٘دٚات انختوفب ،ٞإذ ُبتر عبّ االتؿباي اهتفباعو ٛدبص٢بٞ
ازبٌببآري ٗتػببتٚتٔا إىل ماعببات ًِعصهبب ٞوٚوبب ٞاهعببد ٗقببعٚف ٞاالزتبببا ببعكببٔا اهبببعض،
ٗخوبب اهت٘اؾبببى ببب أعكبببا ١ازبٌاعببب ٞاه٘اسبببدٗ ٝانتٌببباثو ٛاهطبببٌات آتٌاًبببات ٗأكلبببازا
ٗأٓداكا ًػرتكًِ ٞاك ٞٚآلزا ١ماعات أخس ٠ربتوف عِٔا يف اشبؿا٢ـ ٗاهؿفات
ٗتعتس ً٘ا ا اهت٘اؾى االدتٌاع ٛأبسش ًجاي س ٛعّ ًطأه ٞالًسكص ٞٙاالتؿاي اهيف أُتذبم
أُ٘اعا سدٙج ٞهوذٌآري ٓ ٛازبٌآري اجملصأٝ
إْ ً٘ ببببا اهت٘اؾببببى االدتٌبببباع ٛك٘ضببببٚوٗ ٞزضبببباه ٞإٙد٘ٙه٘دٚبببب ٞددٙببببدٗ ٝكٌفٔببببَ٘
تلِ٘هبب٘د ٛذٗ ًعِبب ٟؾبباذ هٌِبب٘ذز ادتٌبباعً ٛع ب يف ًسسوبب ٞتازؽبٚبب ٞضبببد  ٝأكط ب
ازبٌاعات االدتٌاع ٞٚاهندز ٝعوب ٟتِاب ٍٚأكلازٓبا ٗاهتعببري عِٔبا بيسٙنبًِ ٞاضبب ٞهيبٚعبٞ

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

ٓرٖ اهػبلات ك٘ضا ٢إعهً ٞٚب أكسا ازبٌاعات ٗظبٍ عبّ ٓبرٖ ان٘ا با اهتفاعوٚبٞ
اهيف تتٚح نطتخدًٔٚا اهت٘اؾبى كٌٚبا بٚبٍِٔ ؾب٘تٚا ًٗسٚ٢با بؿب٘ز ٝالتصاًِٚبٗ ٞيف أً ٜلباْ
ًبّ اهعبباملٔ ،بب٘ز صبتٌعببات اكرتاقببً ٞٚتلُ٘بً ٞببّ أكببسا هببد ٍٔٙسادببات ًػببرتكٗ ٞأ ٠
اهت٘اؾبببى انطبببتٌس بٚبببٍِٔ إىل تػبببلٚى عه بببات ادتٌاعٚببب ٞاكرتاقببب ٞٚإهلرتُٗٚبببٗ ٞت٘طٚبببد
اهعه ات االدتٌاع ٞٚاهنا ٌٞ٢يف اجملتٌا اسبنٚن ٛب اسكسا انتعازك ًطبنا كٌٚا بٚبٍِٔ
اخى ٓرٖ انِاً٘ ٞئا ؼبن ًؿاسبٍٔ انػرتكٞ
تأضٚطببا عوٚببٕ أكببسشت غبببلات اهت٘اؾببى االدتٌبباع ٛانتعببد  ٝإٙببد٘ٙه٘دٚات ًتِ٘عببٞ
ٗطبتوفببب ٞتبعبببا هاُطببباق اهفلسٙببب ٞانعبببس عِٔبببا ًبببّ ببببى انِكبببٌ إهٔٚبببا ٗضبببآٌم ٓبببرٖ
اهػبببلات يف ُنببى ٗتبببا ي انكبباً اهفلسٙبب ٞاإلٙد٘ٙه٘دٚبب ٞب ب أعكببا ١ازبٌاعبب ،ٞكٌببا
ضٔوم ًعسك ٞأٗدٕ اهتػابٕ ٗاالختهف ب ٗدٔات اهِاس انتداٗه ٞاخى ازبٌاعٞ
التكنولوجيا أداة إيديولوجية:
لجى ٗضا٢ى اإلعهَ انتعد  ٝاه٘ضبا ٢بتلِ٘ه٘دٚاتٔبا اسبدٙجب ٞأ ا ٝإٙد٘ٙه٘دٚب ٞكعوٚبٞ
تعٌى عوب ٟلسٙبس ٗتطب٘ ٙزضبا٢ى ًٗكباً ًٗفبآ ٍٚإٙد٘ٙه٘دٚب ٞإىل زدب ٞتبدًر كاكبٞ
اجملتٌعببببات ٗتأضببببسٓا يف إطببب از ًِاً٘بببب ٞكلسٙببببٗ ٞاسببببدٙ ٝتكببببح ممببببا ضببببب أْ ًفٔببببَ٘
اهتلِ٘ه٘دٚببا ًعببا ي لاًببا نفٔببَ٘ اإلٙببد٘ٙه٘دٚا عوبب ٟاعتببباز أْ بب ٞعه ببً ٞباغببس ٝب ب
اوت٘ ٠اإلٙد٘ٙه٘د ٛهو٘ضٚوٗ ٞاه٘ضٚو ٞاهيف تِنوٕ أ ٜأْ اه٘ضٚو ٞأٗ اه٘ض ٚاهتلِ٘ه٘دٛ
لبّ اضبتخهف ًفٔبَ٘ أخبس أكجبس
ٓ٘ اهسضاهٗ ٞاإلٙد٘ٙه٘دٚا ٗباهسب ب انفٔبً٘
اله ٘ٓ ٞاإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إذْ:
اه٘ضبب ٚاهتلِ٘هبب٘د( ٛاه٘ضببٚو)ٞي اإلٙد٘ٙه٘دٚا(اهسضبباه)ٞي اإلٙببد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا (اه٘ضببٚوٞ
اهسضاه)ٞ
Technological Medium )The Medium)= Ideology )The Message)= Ideotechnology
))The Medium Message

إْ ٓرٖ اننازب ٞتنتكًِ ٛا اسببدٙح عبّ اإلٙبد٘ٙه٘دٚا كٌفٔبَ٘ ادتٌباع ٛتبازؽب ٛمت
ت٘ ٚفببٕ هوٌببس ٝاسٗىل يف اهنببسْ ً 18ببّ عوبب ٟأضبباع أُببٕ "اهعوببٍ اهببرٙ ٜببدزع أهٚبب ٞتلببّ٘ٙ
()23
اسكلاز يف ذّٓ اإلُطاْ " أٗ باسسس ٠عوٍ اسكلاز
"كاإلٙبببد٘ٙه٘دٚا ببب٘ ٝكلسٙببب ٞتعٌبببى عوببب ٟتيببب٘ٙس اهٌِببباذز االدتٌاعٚببب ٞاه٘ا عٚبببٗ ٞكنبببا
هطٚاضبببً ٞتلاًوببب ٞتتخبببر أضببباهٗٗ ٚضبببا٢ى ٓا كبببٗ ،ٞمبببا كعاهٚببب ٞيف اهب٣ٚبببٗ ٞاهعه بببات
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االدتٌاع ،ٞٚمما ٙؤ  ٜإىل سدٗخ تػٚري يف اهنٗ ٍٚاهعٌوٚبات االدتٌاعٚب ٞانتباِٙبًٗ ،ٞبّ ِٓبا
تِبج اسكلاز ٗاآلزا ًّ ١اه٘قبعٚات ٗاهف٣بات االدتٌاعٚب ٞهتلبْ٘ عباًه ضبسكبا هلبجري
()24
ًّ اهتػريات يف اجملتٌا"
ًببّ شاٗٙبب ٞثاُٚبب" ٞتعببد اسكلبباز اُعلاضببات هونبب٘ ٠انِتذببٗ ٞدببص١ا ًببّ اهتبباز ٙاه٘اسببد
()25
هوعه ات االدتٌاع ٞٚانا " ٞٙ
كٌجه "تلٌّ إٙد٘ٙه٘د ٞٚاال تؿا اهسأمساه ٛاما ك ٞنكاعف ٞاهعٌوٚب ٞاالضبتٔهكٞٚ
يف تفتٚم زغببات اجملتٌبا االضبتٔهك ٛذزٙبا يف سادبات عدٙبد ٝهلب ٛدبعبى ًتذاُطبً ٞبا
()26
ٗضا٢ى اإلغباع ًّ ًِتذات ٗؾ٘ز ًٗ٘اقٚا ٗعهًات ٗغريٓا "
ٗاهػبب ١ٛذاتببٕ ِٙيب ب عوبب ٟإٙد٘ٙه٘دٚبب ٞاهتلِ٘ه٘دٚببات اسبدٙجبب ٞه٘ضببا٢ى االتؿبباي ًببّ
ُاس ٞٚدبصٗ ٞ٢تػتٚم اهسضا٢ى ئا ٙت٘اً َ١ا زغبات ازبٌآري اهبيف أؾببشم أٙكبا ًتعبد ،ٝ
هتؿبببح توببم انكبباً االتؿبباه ٞٚأطببسا عنوٚبب ٞكلسٙببً ٞسدعٚبب ٞتِػببسٓا ٗتبجٔ با صبٌ٘عببات
ادتٌاع ٞٚطبتوف ٞبػسض ذبدٙد ٗإُتاز اهن ٍٚاهيف ٙعٌى بٔا اجملتٌا أ ٜأْ:
دبص ٞ٢اهسضاه ٞاالتؿاهٞٚ

دبص ٞ٢ازبٌآري

دبص ٞ٢اهن ٍٚيف غلى إٙد٘ٙه٘دٚات

تفتٚم ٗتفلٚم اجملتٌعات
اهػلى ز ٍ (ٙ :) 1ب طبٚع ٞعه  ٞاهسضاه ٞاالتؿاه ٞٚاهس ٌ ٞٚبطوٍ اهن ٍٚاالدتٌاعٞٚ

ٗيف ٓرا اهطٚاق ٙعسف ب٘ زٙاز اإلٙد٘ٙه٘دٚا عو" ٟأُٔبا انسدعٚب ٞأ ٜأْ اهعهًبات تػبري
إىل غً ١ٛا خازز ُيا ٔاٗ ،أُٔا عباز ٝعّ إسداخ أغبلاي ًبّ اواكباً ٝبّ خبهي اآلهٚبٞ
انسٚ٢بب ٞهوؿبب٘ز ٗاسٙنُ٘ببات اهػببب ٞٔٚببباه٘ا ا إىل زدبب ٞال لببّ لٚٚببص اهبب٘ع ٛاهؿببشٚح ًببّ
()27
اهصا٢ف بطب تيابنٕ اه٘ثً ٚا اه٘ا ا "
ًّٗ اه٘اقح أْ اهسضا٢ى ٗازبٌآري اجملصأٗ ٝانفللب ٞأُتذبم ببدٗزٓا إٙبد٘ٙه٘دٚات
ًتِاثس ٝأضاضٔا س٘از اسكلاز اخى ازبٌاعبات ًبّ دٔبٗ ٞؾبساع اسكلباز بب ازبٌاعبات
ًّ دٔ ٞأخس ٠ذهم "أْ أسد صباالت اضبتعٌاي ًفٔبَ٘ إٙبد٘ٙه٘دٚا ٓب٘ اجملتٌبا عِبدًا ٙتفب
()28
مٚا أكسا ٖ ٗماعاتٕ يف اه٘ال ١هنً ٍٚػرتكٙٗ ٞطتعٌوْ٘ ًِينا ٗاسدا "
ٗٓ٘ ًا ِٙطش بلبى تأكٚبد عوب ٟصبتٌعبات اهنبسْ ٗ ،َ 21يف ٓبرا انكبٌاز ٙبرٓ
"كازي ًأُا "ٍٙإىل أْ "اهتؿ٘ز اهلو ٛنفَٔ٘ اإلٙبد٘ٙه٘دٚا ٙػبري إىل مسبات عنوٚب ٞماعبٞ
()29
تازؽب ٞٚادتٌاع ٞٚضبد  ٝيف عؿس ًا "
ئعِ ٟأْ اإلٙد٘ٙه٘دٚا "أ ا ٝكلس ٞٙللّ ًّ كٍٔ اه٘ا ا "

()32

ًكٚفا أْ "اهفلس ًؤغس سطاع بػلى خاف هوتػري اسبكازٗ ٜاالدتٌاع" ٛ

()31

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

ٗصبٌببى اهنبب٘ي أْ اهتلِ٘ه٘دٚببا كببأ ا ٝإٙد٘ٙه٘دٚببًٌِٚٔ ٞبب ٞعٌوببم يف اه٘ ببم اهببسآّ
عو ٟإبا  ٝأمنا كلس ٗ ٞٙبُٗ ٍٚابٍ ٗعه بات ادتٌاعٚبً ٞعِٚبٗ ٞع٘قبتٔا ببأخس ٠يف إطباز
عٌو ٞٚاهتػري االدتٌاع ٛانعاؾسٗ ٝاهيف تستببم ب٘قب٘ عبّ اهفعبى اإلٙبد٘ٙتلِ٘ه٘د ٗ ٛب٘ٝ
تداكا اسكلاز ازبدٙدٝ
إْ اهتش٘الت االدتٌاع ٞٚاسباه ٞٚأخرت طابعا مش٘هٚا ًٗتطازعا ٗضوبٚا دبباٗش بلبجري
كاك ٞاهنٗ ٍٚاالدبآات ٗأمنا اهطبو٘ن ٗاهتفاعبى االدتٌباع ٛاهطبا٢د ٝضبابنا ممبا أسبدخ
أثسا عٌٚنا يف اجملتٌا ٗيف أغبلاي اهبِاٍ االدتٌاعٚب ٗٗ ٞا٢فٔباٗ" ،اهبتػري االدتٌباعٓ ٛب٘
كبى تػببري ٙيببسأ عوبب ٟاهبِببا ١االدتٌبباع ٛيف اهلببى ٗازبببصٗ ١يف غببلى اهِابباَ االدتٌبباع،ٛ
ٗهرهم ك ْ اسكسا ازضْ٘ أ ٗازا ادتٌاع ٞٚطبتوف ٞعّ توم اهيف كباُ٘ا ازضبُ٘ٔا خبهي
()32
سنب ًّ ٞاهصًّ "
كٌا "أْ كى ذب٘ي يف اهبِ ٞٚاالدتٌاعٙ ٞٚؤ  ٜال ضباه ٞإىل تػٚري ُااَ اهنب ٍٚب٘ؾبفٕ
()33
ُطنا ثناكٚا ًّ اهسً٘ش ٗانعاُٗ ٛاهعه ات ٗاهتؿ٘زات "
س٘از اجملتٌعات ب اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا ٗاجملتٌا اهعان ٛاوو:ٛ
أؾبببح ًفٔببَ٘ سبب٘از اجملتٌعببات اهببر ٜيف اه٘ ببم اهببسآّ ًعٚببازا أضاضببٚا هتنببدَ اسًببٍ
ٗاهػع٘ا ،ذهم أْ اهتعبري عّ اهرات ٗاهتعسف عو ٟاآلخس عاًى د٘ٓس ٜالكتػباف ٗإػببا
٘اضٍ ًػرتك ٞب طبتوف اجملتٌعات ٙتفاعى ًبّ خهمبا اسكبسا انتِ٘عبْ٘ انِتٌبْ٘ إهٔٚبا
هتي٘ٙس ذٗاتٍٔ ٗتػلٚى سكاز ٝعانً ٞٚتلاًوً ٞطتٌسًٗ ٝتذد  ًّ ٝدٚى إىل دٚى
ٗهّ ٙتذطد ًفٔبَ٘ سب٘از اسبكبازات إال باضبتٚفا ١اهنب ٍٚاهدِٚٙبٗ ٞاسخه ٚبٗ ٞاهجناكٚبٞ
"سببب٘از اجملتٌعببات يف أبط ب ؾبب٘زٓا اإلُطبباُ ٞٚسْ اجملتٌببا ٓبب٘ ًؿببدز ُٗبب٘ا ٝكببى تفاعببى
ثنببايف ب٘ؾببفٕ سذببس اسضبباع اهببر ٜتِببببين عوٚببٕ كاكبب ٞاهعه ببات ٗاهببسٗاب االدتٌاعٚبببٞ
()34
ٗاسبكاز ٞٙعو ٟسدّ ض٘ا" ١
ٗإْ كاْ اهؿساع اهدا٢س ب انعطلس ّٙاهػس ٗ ٛاهػسب ٛيف اهنبسْ  َ 22ؾبِا أطبسا
ًفآ ٌٞٚٚازتبيبم يف صبٌوبٔا باإلٙبد٘ٙه٘دٚا ٗاسببسا اهبباز  ،ٝكب ْ اهنبسْ  َ 21غبٔد ببسٗش
أكلبباز دبوببم أضاضببا يف ًفببآ ٍٚام٘ٙبب ٞاهجناكٚببٗ ٞسبب٘از اسبكببازات ٗاهع٘نببٗ ٞاهببيف أثببازت
بببدٗزٓا طسٗسببات ًٗنازبببات ُٗاسٙببات عوٌٚببٗ ٞاضببع ٞزكببصت عوبب ٟقببسٗز ٝزاضببٓ ٞببرٖ
ان٘اقٚا ٗذبوٚؤا ًِٗا ػتٔا بػبلى أعٌب ٗٙببدٗ دوٚبا أْ بآس ٝاهع٘نب ٞذبدٙبدا أككبم
إىل ًطأه ٞد٘ٓس ٞٙتتٌجى يف خوب منب٘ذز انب٘اطّ اهعبانٗ ٛباهتباه" ٛكبسض ُب٘ع ًبّ اهتذباُظ
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عو ٟاجملتٌعات ٗتٌِٚئا يف اه ٗاسد ًّ دٔ ًّٗ ،ٞدٔ ٞأخس ٠تفلم بعض اجملتٌعبات
ُتٚذبب ٞتببأثري اهببدع٘ات اهدِٚٙببٗ ٞاهعس ٚببٗ ٞاهطٚاضبب ٞٚاما كبب ٞإىل تأكٚببد ام٘ٙببٗ ٞاهتٌطببم
()35
باشبؿ٘ؾ ٞٚاهجناك" ٞٚ
هند أقشم ثِا ٞٚ٢سكاز - ٝثناك ٞضبسكا ددٙدا هوعه ات ب اجملتٌعات ٗاهدٗي
اُيه ببا ًببّ ًفٔببَ٘ اسببب٘از كٌنازببب ٞإُطبباُ ٞٚعانٚبب ٞاٌ٢بب ٞعوبب ٟاهتعببازف ببب اهػببع٘ا
ٗاهنبا٢ى ٗاسًبٍ ذات ام٘ٙبات اهجناكٚب ٞانختوفب" ،ٞكاهتشباٗز باهدزدب ٞاسٗىل خاؾب ٞٚإُطباُٞٚ
ٗاسببب٘از ًعيبب ٟكيببسٗ ٜادتٌبباعً ٛببستب باهيبٚعبب ٞاهبػببسًٗ ٞٙيو ب ًوببح ٙتذبباٗش سببدٗ
اهصًببباْ ٗانلببباْ ٗخؿ٘ؾببببٚات اهػبببع٘ا ،سُبببٕ وببببم ًفببباتٚح ٗأ ٗات اهتنبببدَ ٗاهس ببببٛ
()36
ٗاسبكاز" ٝ
ٗ"اسبكازِٙ ٝاًٚل ٞٚعانٗ ٞٚتساكٍ خسات ُاسٗ ٞٙعٌو ٞٚتبِذٍ عبّ تفاعبى طبتوبف
اهجناكات ،مما ٙؤ  ٜإىل تس  ٞٚغسٗ سٚا ٝاإلُطاْ ٗٗضا٢ى عٌوٕ ٗمناذز إُتادبٕ ٗأغبلاي
تِاٌٚبببٕ اهطٚاضبببًٗ ٞٚعببباٙريٖ اسخه ٚببب ،ٞكاسبكببباز ٝلجبببى اهناضبببٍ انػبببرتن اهتبببازؽب ٛأٗ
اهسأمسبباي اهعبباَ اهببرٙ ٜطببتجٌس ُفطببٕ يف كببى ثناكببً ٞببّ اهجناكببات هٚصٙببد سذببٍ اهرتاكٌببات
ٗاإلظبببباشات اهبببيف دببببد اهجناكبببات ذاتٔبببا ًبببّ خهمبببا ٗذببببد ً٘ عٔبببا قبببٌّ اهجناكبببات
()37
اسخس" ٠
ٗ تتشسن اسبكازٗ ٝتٌِ٘ بته ح اهجناكات انتٌاٙصٗ ٝاهبيف تعٚبد إُتباز ٗؾبِاع ٞمناذدٔبا
اشباؾ ٞبٔا يف غلى ضٚاق سكازٗ ٜاسد
أًا "اهجناك ٞك ٔب ٛاه٘ضب اهبر ٜتتلبْ٘ كٚبٕ خؿبا٢ـ اجملتٌبا اهتازؽبٚبً ٞبّ عبنسٙبٞ
()38
ٗتناهٚد ًٗػاعس "
ٗ"ٙنتك ٛس٘از اهجناكات ٗد٘ اهتلاكؤ ٗاهِدٗ ٞٙاإلزا  ٝانػبرتكٗ ٞاالسبرتاَ انتببا ي
()39
ب أطساكٕ "
تأضٚطببا عوبب" ٟثناكبب ٞاسببب٘از ال ثناكبب ٞاهؿببساعٗ ،تعتٌببد ثناكبب ٞاسببب٘از ًبببدأ اهتعد ٙببٞ
ٗاسرتاَ أزا ١اهػريٗ ،تِبج عّ االخبتهف هتِتٔب ٛإىل االتفباق ٗاهت٘اكب بب أطبساف اسبب٘از،
()42
ٗثناك ٞاسب٘از ٓ ٛاسؾى يف اهتعازف ٗاهتنازا ب اسبكازات ٗاسًٍ "
إْ اهتلِ٘ه٘دٚبببات اسبدٙجببب ٞههتؿببباي ٗاإلعبببهَ سلٌبببم عوببب ٟاجملتٌعبببات انتعبببد ٝ
اهجناكات باهتفاعى اسبس كٌٚا بِٔٚبا ٗباهتباه ٛكب ْ ًطبتنبى اهنبا٢بى ٗاهػبع٘ا ٗاسًبٍ ًسٓبْ٘
ب اً ٞتعازف سكاز ٜبِٔٚا ،أضاضٕ اسب٘از اهبِا ٗ ١ب٘ي اآلخس

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

ٗ بفعبببى عه ببببات اهتببببأثري ٗاهتببببأثس ٗاهت٘اؾببببى ٗاهتفاعبببى اهِامبببب ٞعببببّ ت٘ ٚببببف ٓببببرٖ
اهتلِ٘ه٘دٚات "أقبشم ام٘ٙبات اهجناكٚب ٞاه٘اسبدً ٝتش٘هبًٗ ٞتذبد ُٗ ٝطببًٗ ٞٚتداخوبً ٞبا
()41
ام٘ٙات اسخس"٠
ككببه عببّ ذهببم "أؾبببشم اهجناكبب ٞانعاؾببسً ٝكببٌُ٘ا عببابسا هونببازات أثبببم كعاهٚتببٕ يف
()42
تسض ٚاسكلاز ٗاهسؤ" ٠
كٌببا أْ "ادبآببات اهِابباَ اهعببان ٛازبدٙببد انفببسٗض عوبب ٟاجملتٌببا اهببدٗه ٛيف صببباي
()43
اهجناك ٞتطري عب٘ طٌظ ام٘ٙات اهجناكٗ ٞٚضب٘ اهطٌات اسبكاز ٞٙهاًٍ ٗاهػع٘ا "
هلّ ٗإْ تنازبم ٗلاشدم اهجناكات كٌٚا بِٔٚا كٔرا ال ٙعين شٗامبا ،ببى ٙفبسض ذهبم
عو ٟكبى صبتٌبا شٙبا  ٝاالٓتٌباَ ئشوٚتٔبا ٗخؿ٘ؾبٚتٔا ًٗسدعٚتٔبا ٗبٔبرا تلبْ٘ اهجناكبٞ
اسؾو ٞٚيف ًِأ ٠عّ ًفَٔ٘ إٙد٘ٙه٘د ٞٚاخرتاق ثناك ٞاآلخس ًّ دٔبٗ ٞمبا ًبّ اننً٘بات ًبا
ػبعؤا ا ز ٝعو ٟاهتشاٗز ٗاهتعبازف ٗاهتفاعبى ٗاهت٘اؾبى ٗاهتلٚبف ٗاهتعباٙؼ ًبا اهجناكبات
اسخس ًّ ٠دٔ ٞثاُٗ ٞٚال ضبٚى يف ٓرٖ اسباه ٞهتػبلٚى أُطباق ٗ ب ٍٚثناكٚبً٘ ٞسبدٗ ٝإمنبا
ًِاً٘ببات ثناكٚببً ٞتِ٘عببً ٞستلببص ٝعوببً ٟفٔببَ٘ "اهعببان - ٛاووبب "ٛكجِاٚ٢ببٗ ٞاش ٗادٚببٞ
من٘ذد ٞٚتن٘ إىل ً٘اشًُٗ ٞعا ه" ٞاسُا" بب "اآلخبس" يف بى ضبٚا ات ٗٓ٘ٙبات ثناكٚبً ٞتعبد ٝ
ًٗتلاًوًٗ ٞتعازك ٞكٌٚا بِٔٚا ٗتفك ٛمٚعٔا إىل بِا ١تؿ٘زات إُطبآُ ٞٚبدكٔا االغببسا
يف "صبتٌا عان ٛضبوٙ "ٛنَ٘ ب ُتاز ٗإعا  ٝإُتاز اسكلاز ٗانعازف ٗاهجناكبات ئبا ٘ٙاكب
اهتي٘ز اهتنين اسباؾى يف صباي اإلعهَ ٗاالتؿاي
ٗباهتبباه ٛال لبببّ سبببب٘از اهجناكببات أْ ٙتشنبب إال بتذطبببٚد سبب٘از اجملتٌعبببات اهبببرٜ
ٙػرت أْ تلْ٘ زكٚصتٕ اسضاضًِ ٞٚاً٘ ٌٞٚٚ ٞأخه ٚب ٞعانٚب ٞذببرتَ إُطباُ ٞٚاهبػبس،
ٗاهببيف لببّ تلسٙطببٔا يف اهعؿببس اسببباهً ٛببّ خببهي اإلعببهَ االدتٌبباعٗ ٛذهببم بت٘ ٚببف
سطابات غبلات اهت٘اؾى االدتٌاع ٛاهتابع ٞهوٌؤضطات اإلعهًٚب ٞانؤٓوب ٞهونٚباَ برتضبٚ
ثناكبب ٞتفاعوٚبب ٞيف أذٓبباْ انببتون ٗتعوببٗ ٌٍٔٚتببسبٚتٍٔ عوبب ٟاالضببتخداَ اهؿببشٚح هو٘ضببا٢ى
اهتلِ٘ه٘دٚبب ٞاهس ٌٚبب ٞاالدتٌاعٚبب ٞيف إطبباز ًفٔببَ٘ اهرتبٚبب ٞاإلعهًٚبب ٞاهس ٌٚبب ٞاالدتٌاعٚببٞ
اهنا ٌٞ٢عؤً ٟازات تػازكٗ ٞٚتعاُٗٗ ٞٚتعبريُٗ ٞٙندٞٙ
ثٍ أْ "س٘از اسبكازات ال ٙطتن ٍٚأٙكا إال بت٘كس غبسط  :اسٗي ٓب٘ إ زان أْ اسبب٘از
ب ماعات ٗصبتٌعاتٗ ،أْ ً٘ق٘عٕ ًػلهت ًػرتك ٞا تؿا ٗ ٞٙضٚاضبٗ ٞٚثناكٚب،ٞ
ئببا يف ذهببم ٌٚٚبب ،ٞأٗ ًػببلهت ال ذبببى إال بؿبب٘زً ٝػببرتكٗ ٞعانٚببٗ ٞاهجبباُ ٛأْ ٓببدف
اسببب٘از ٓبب٘ اهعٌببى كٌٚببا ٗزا ١اهجناكببات اشبؿ٘ؾبب ،ٞٚعوبب ٟإػبببا اضببٍ ًػببرتن أعاببٍ ًببّ
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اهن ٍٚاهيف تؤضظ الماع إُطاُ ٛتازؽبٗ ،ٛتدعٍ باهتاه ٛكلس ٝتلً٘ ّٙسدعٚب ٞأخه ٚبٞ
()44
عان ٞٚتكٌّ االهتصاَ اهطو ٍٚبانبا ئ انػرتك" ٞ
ًِاً٘ ٌٞٚٚ ٞأخه  ٞٚعان ٞٚذبرتَ إُطاُ ٞٚاهبػس

س٘از اجملتٌعات

س٘از اسبكازات
س٘از اهجناكات
اهػلى ز ٍ (٘ٙ :)2قح ٗز انِاً٘ ٞاهن ٌٞٚٚاسخه  ٞٚاهعان ٞٚيف إ اً ٞس٘از ب اجملتٌعات

ٗهببٚظ أ ي ٗأبوببؼ سذبب ٞعوبب ٟقببسٗز ٝتأضببٚظ ًِاً٘ببٌٚٚ ٞبب ٞأخه  ٚب ٞعانٚبب ٞذبببرتَ
إُطاُ ٞٚاهبػس ٘هٕ عص ٗدى:
"ٙبا أٔٙببا اهِبباع إُبا خونِبباكٍ ًببّ ذكبس ٗأُجببٗ ٟدعوِبباكٍ غبع٘با ٗ با٢ببى هتعببازك٘ا إْ
أكسًلٍ عِد اهلل أتناكٍ إْ اهلل عو ٍٚخبري" ض٘ز ٝاسبذسات ،اآل13 ٞٙ
إْ تأًو ِا نفس ات اآل ٞٙاهلس ٙ ٞبدعُ٘ا هفشؿبٔا بد بٗ ٞاهتعٌب يف كٌٔٔبا ٗاضبتِبا
الالتٔببا ًٗعأُٚببا ،إذ أُٔببا تفؿببح عببّ ًفٔببَ٘ أؾببٚى ٓبب٘ سبب٘از اجملتٌعببات اهببر ٜأضاضببٕ
اهتعازف ب اهػع٘ا ٗاسًبٍ انتِ٘عبٗ ٞانتعبد ٗ ٝانتلاًوب ٞاسدِباع ٗاسعبساق ٗاهجناكبات
ٗاسهطِٗ ٞاسه٘اْ اُيه ا ًّ ًبدأ االستلباَ إىل ٗسبد ٝاسؾبى اإلُطباُ ٛكٌسدعٚب ٞأشهٚبٞ
ه٘د٘ اهفس عوٗ ٟدٕ اسزض ٗاإل باْ بفلبس ٝاهنساببٗ ٞاهتنبازا اسببد ٜبب اهبػبس اهبرّٙ
ِٙطبْ٘ مٚعٍٔ سب ٍٔٚأ َ عو ٕٚاهطهَ ٗأًٍٔ س٘ا ١إذ ال ًاُا زغٍ ت٘شع اهجبسٗات ٗاشببريات
ٗاجملتٌعات عوً ٟطاسات دػساكٚب ًِٗ ٞاخبات طبتوفبً ٞبّ انعٌب٘زً ٝبّ االتؿباي ٗاهت٘اؾبى
ٗاهتعازف كٌٚا بٍِٔٚ
إْ تعببازف اجملتٌعبببات ؼبٚببى باهكبببسٗز ٝإىل اهتشبباٗز ٗاهتعببباْٗ ٗاهتػببازن ٗاهتلببباثف
ٗاهتجببا ف ببب بعكببٍٔ اهبببعض ذهببم أْ ًفٔببَ٘ اهتعببازف يف سببد ذاتببٕ "ٙؤضببظ هوٌفببآٍٚ
انبببرك٘زٗ ،ٝؼببببد غبببلؤا ٗ زدتٔببباٗ ،ؼبببباكو عوببب ٟكاعوٚتٔبببا ٗٙعٌبببى عوببب ٟتي٘ٙسٓبببا
ٗاضتٌسازٓاٙٗ ،نك ٛيف اه٘ م ذاتٕ عوً ٟطببات اهِصاع ٗاهؿداَ "
"ٗٙػرتن ًفَٔ٘ اهتعازف ًا ًفَٔ٘ اهت٘اؾى اهر ٜدبا ١ببٕ اهباسبح "ٙب٘زغّ ٓابسًباع"
ٗاهببر ٜس٘هببٕ إىل كوطببف ٞأطو ب عؤٚببا اضببٍ "اهتفاعوٚبب ٞاهت٘اؾببو "ٞٚاهببيف تعببين دببباٗش اهببرات
ٗاالعببرتاف ببباآلخس ٗٓبب٘ انطببعُ ٟفطببٕ اهببرٙ ٜسًبب ٛإهٚببٕ ًفٔببَ٘ اهتعببازف زغببٍ ازتبببا اسٗي
حبنبببى انعسكبببٗ ،ٞؾبببو ٞاهجببباُ ٛبعوبببٍ االدتٌببباع ،كتشبببد ت عه تبببٕ بببباجملتٌا ٗازبٌاعبببٞ
()45
ٗاهِاع"

ٗضا٢ى االتؿاي ًّ :اسبتٌ ٞٚاهتلِ٘ه٘د ٞٚإىل اإلٙد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل س٘از اجملتٌعات

ٗٗكنببا هوٌفلببس "ًاهببم بببّ ُ ب " ٙػببري ًفٔببَ٘ صبتٌببا إىل ازبٌاعبب ٞاهببيف تػببري اٌ٢ببا
خؿا٢ؿٔا االدتٌاع ٞٚب ُتاز ٗضبا٢ى اهتػبٚريً ،با عؤٌبا بامبدف اهبر ٜتطبع ٟإهٚبٕ ًبّ ٗزا١
ٓرا اهتػٚري
ٗكى صبتٌا حبلٍ تلُٕ٘ تازؽبٚا ابى هوتػري ٗاهتي٘ز يف خؿا٢ؿٕ بتل٘ٗ ّٙبِبا١
ُااَ ددٙد هوعه ات االدتٌاع ٞٚانػرتك ٞب اسكسا ً ،ا استفا ٕ بج٘ابتٕ ًٗنً٘اتٕ اهيف
تكٌّ اضتٌسازٙتٕ عس اهصًّ
كٌا أْ ازبٌاع ٞاإلُطاُ ٞٚتلط ؾف ٞصبتٌا عِدًا تػسع يف اسبسك ٞأ ٜعِبدًا
تبدأ يف تػبٚري ُفطبٔا ًبّ أدبى اه٘ؾب٘ي إىل غاٙتٔبا ٗٓبرا ٙتفب ًبّ اه٘دٔب ٞاهتازؽبٚبً ٞبا
()46
سبا ٞاُبجاق سكازً ٝعِٞٚ
ًسشا "أْ كى تػٚري ُفط ٘ٓ ٛغس هلى تػٚري ادتٌاع" ٛ

()47

ًؿبببدا ا هن٘هبببٕ تعببباىل" :إْ اهلل ال ٙػبببري ًبببا بنبببَ٘ ستبببٙ ٟػبببريٗا ًبببا بأُفطبببٍٔ " ضببب٘زٝ
اهسعد،اآل11ٞٙ

ًػببرياً يف ٓببرا اهطببٚاق إىل "أْ ذب٘ٙببى اهؿببفات اهِ٘عٚبب ٞاشباؾبب ٞببباهفس إىل ؾببفات
ادتٌاعٚببٙ ٞنابوببٕ ت٘دٚببٕ اهيا ببات اسبٙ٘ٚبب ٞهاغببخاف تبعببا هػببسٗ ًعِٚببٗ ٞذب٘ٙوببٔا إىل
()48
طا ات ُٗػاطات ادتٌاعً ٞٚػرتك ٞتؤًّ هٕ تي٘زٖ عب٘ اسسطّ "
إْ ٓرا اهتؿ٘ز االدتٌاعٙ ٛدي عو ٟدز ٝكى اجملتٌعات عوب ٟخوب سب٘از كعباي بِٔٚبا
أضاضببٕ "االتفبباق عوبب ٟؾببٚاغ ٞصبٌ٘عببًِ ٞطببذًٌٗ ٞتِاضببنً ٞببّ اهنبب ٍٚانػببرتك ٞيف إطبباز
()49
اهتِ٘ع اإلُطاُ" ٛ
ٗٓ ٛزؤً ٞٙػاٙس ٝلاًا هفلس" ٝأْ اهػسا ؾا ز انعسك ٞاهعانٚبٗ ،ٞأببا هِفطبٕ ذبدٙبد
()52
ً٘ا ا اآلخسٗ ّٙاسبلٍ عوٗ ،ٍٔٚكنا هتازؽبٕ ٗغاٙاتٕ ٗ " ٌٕٚ
ٗتلٌو ٞنا تندَ ٙؤكد انفلس "زٗد ٕٚغازٗ  "ٜأْ صبتٌعبات اهعؿبس اسبباه ٛتعبٚؼ
ًسسوبب ٞتازؽبٚبب ٞدببباٗشت كٔٚببا ببدز ٝاإلُطبباْ طا بب ٞاإلُطبباْ إىل زدببٗ ٞؾببفٔا باجملتٌعببات
اسبسك ٞٚاهيف تػوبم كٔٚا سسكتٔا عو ٟاُتاأًا ،ككه عّ أُٔا صبتٌعات تس ٠بأْ كى
ًا ٓ٘ مملّ تنِٚا أًس ًسغ٘ا كٗ ،ٕٚقسٗزٜ
ً٘قشا أْ اهٌِ٘ اسباؾى اه ٘ٓ َ٘ٚمن٘ كٌ ٛؾسف يف اإلُتاز ٗاالضتٔهن

()51

ٗتأضٚطا عو ٟزؤً ٞٙطتنبو ٞٚهوباسح "اهطٚد ٙط " ٙتب "أْ اهٌِ٘ذز اهت٘كٚن ٛاهعانٛ
ازبدٙد ضٚتطٍ بطم مسات أضاض:ٛٓ ٞٚ
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اهتطاًح اهجنايفٗ ،إطهق اهيا ات اشبه  ٞهإلُطباْ يف ضبٚا ات نساطٚبٗ ،ٞإسٚبا١
اجملتٌعببات اووٚببٗ ،ٞتنوببٚـ ًسكصٙبب ٞاهدٗهببٗ ،ٞإسٚببا ١اجملتٌببا انببدُٗ ،ٛإسببداخ اهتبب٘اشْ
()52
ب اهن ٍٚانا ٗ ٞٙاهسٗسٗ ٞٚاإلُطاُ"ٞٚ
إْ ً٘قب٘ع "ٗضبا٢ى االتؿبايً :بّ اسبتٌٚب ٞاهتلِ٘ه٘دٚب ٞإىل اإلٙببد٘ٙتلِ٘ه٘دٚا إىل
سبب٘از اجملتٌعببات" كٌطببآٌُ ٞاسٙبب ٞهتنببدً ٍٙنازبببً ٞعسكٚبب ٞعوٌٚببً ٞت٘اقببع ٞسبب٘ي تببأثري
اهتلِ٘ه٘دٚببا اهس ٌٚبب ٞعوبب ٟاجملتٌببا ،تببدع٘ إىل تلبباثف دٔبب٘ كاكبب ٞاهببباسج زبٚوببٛ
االتؿببباي ازبٌبببآريٗ ٜاالتؿببباي اهتفببباعوٗ ٛاسكبببا ً ٚبببّ طبتوبببف انػبببازا ٗانِبببابا
اهفلس ٞٙيف صباي اهعوَ٘ اإلُطاُٗ ٞٚاالدتٌاع ،ٞٚههدتٔا بٔدف اهت٘ؾى إىل من٘ذز ٗا عبٛ
عٌوٙ ٛؤضظ نِاً٘ ٌٞٚٚ ٞأخه  ٞٚعان ٞٚذبرتَ إُطاُ ٞٚاهبػبس ٗتعٌبى عوب ٟدبطبٚد كعوبٛ
نفآ ٍٚس٘از اجملتٌعات ٗاهجناكات ٗاسبكازات

ا إىل س٘از اجملتٌعاتٚ٘تلِ٘ه٘دٙدٙ إىل اإلٞٚ اهتلِ٘ه٘دٌٞٚ ًّ اسبت:ى االتؿاي٢ٗضا
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استخدامات وساال اتتاالا
االجتماعي يف املؤسسات
اخلريية
دراساااة ولاااى ة عةاا
اخلريية

ع ساااة ماا املؤسساااات

د .ياسر بن علي الشهري

األستاذ املظازك يف كمية اإلعالً واالتصاه
جاوعة اإلواً ذلىد بَ سعود اإلسالوية
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ملخـــص
متتد الفجوة السقىية إىل وا بعد الدخوه عمى االٌرتٌت ،وتتخر أطكاال أزبعة ،تبددأ بفجدوة دوافد الوصدوه
ثي فجوة الوصوه املادي ،وفجوة وّازات الوصوه ،وأخريا فجوة عىل االستخداً.
وتتش د الفجددوة السقىيددة بددن املٍظىددات تبعددا حلجددي اسددتخداً تكٍيددات االتصدداه واملعمووددات ،والسغبددة يف
االستخداً والكدزة عمى االسدتخداً  ،وِدرا ودا نصدٍ التبدانَ بدن الك اعدات الجالثدة ،وبدن وٍظىدات كدن
ق اع عمى حدة.
ووَ ٍِا سعت الدزاسدة إىل وصدو واقد اسدتخداً وؤسشدات الك داع الجالدح لوسدالن التواصدن االجتىداع
بعد الدخوه عمى وسدالن التواصدن االجتىداع  ،والدل متجدن الٍدوع الجداٌ ودَ الفجدوات السقىيدة ،لتحكيدل
األِداف التالية:
 .1التعسف عمى استخداوات وسالن التواصن االجتىاع يف املؤسشات اخلرينة ،يف إطاز افرتاضات
ٌظسنة الفجوة السقىية (ملا بعد االستخداً).
 .2التعسف عمى العواون املؤثسة يف وا بعد استخداً وسالن التواصن االجتىاع يف املؤسشات اخلرينة.
واسددتخدً الباحددح املددٍّي الكى د  ،واختدداز عيٍددة عىدنددة وددَ ِددرا استى د  ،تتىجددن يف وددا ٌشددبتْ ( )%13وددَ
إمجال وفسدات دلتى الدزاسة.
وقد أكدت ٌتالي الدزاسة وجود فجوة زقىية ملا بعد االسدتخداً بدن وؤسشدات الك داع اخلدريي ،يف الوقدت
الري نظدري فيدْ وجدود ٌشدإ إبابيدة جلىيد املكدانيص –الدل طبكدت عمدى الظدسكات الشدعودنة سدابكا -
إىل عدً وجود فجوة بن الك اعن الجاٌ والجالح يف استخداً وسالن التواصن االجتىاع .
وقدد أظّددست املؤطددسات أُ الفجددوة السقىيدة بددن املؤسشددات اخلرينددة الشددت أوال يف دوافد الوصددوه لصددا
املؤسشات املاحنة وَ حيح االعتىاد عمى وعانري ذلدددة لالسدتخداً مبتوسدع عداً ( 4.21ودَ  ،)5.55وودَ
جاٌإ آخس ظّست فجوة دواف الوصوه يف تسكز اسدتخداً وسدالن التواصدن االجتىداع بدزجدة كدبرية يف
املؤسشات واجلىع يات اخلرينة الل تزند خربتّا يف دلداه اسدتخداً وسدالن التواصدن االجتىداع عمدى (4
سٍوات فأكجس).
كىا الشدت الفجوة السقىية يف وّازات الوصوه حيح إُ إدازة العالقات العاوة واإلعدالً تتدوىل اإلطدساف
عمى وسالن التواصدن االجتىداع يف ( ،)%53.5عمدى حشداأ أٌظد ة االتصداه التشدونك األخدس  ،وتسكدزت
املّددازات الددل هتمكّددا العدداوموُ يف وسددالن التواصددن االجتىدداع بدزجددة كددبرية ( 3.63وددَ  ،)5.55حددوه
وّازات تكميدنة.
وأخددريا أظّددست وؤطددسات قيدداض فجددوة الدددخوه االسددتّالك االسددتفادة الكددبرية لمىؤسشددات واجلىعيددات
اخلرينة الدل سدٍوات خربتّدا (ودَ  4سدٍوات فدأكجس) مبتوسدع ( ،)3.33لكدَ الٍتدالي أظّدست يف املكابدن أُ
املؤسشددات واجلىعيددات عيٍددة الدزاسددة ال تددس أِىيددة قيدداض فوالددد وسددالن التواصددن االجتىدداع  ،مبتوسددع
( 3.22وَ .)5.55

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

أوالً :اإلطار املسهجي:
مدخل إلى موضوع الدراسة:
ٙعد اهتط٘ٙق االهلرتُٗيً ٛيّ مٓيٍ مُػيال ٞاال اياي اهتطي٘ٙمل ٛيف املِحلٌيات اسبد ٙي,ٞ
حٚييإ هُييٕ ٙتاليي٘ز دعييا هعييد ٝع٘اًييىً ,ييّ ماسشٓييا; اشكٓيياز اهتصيياز ٝاالهلرتُٗٚيي ٞيف عاييسُا
اسباضس ,فملد ضآٍ اهتط٘ٙق االهلرتُٗ ٛاػلى ًوخ٘ظ يف طٔٚى عٌو ٞٚداكي املِتصيات
عويي ٟاالييتنو مُ٘اعٔيياً٘ٗ 1,اكديي ٞادبيياٖ ازبٌٔيي٘ز اهِػ ي  )Active audienceاهييرٜ
اضت ٌس الدًات ازبٚى اه اُ ًّ ٛاالُرتُت .)Web 0.2
هملييد طييااملت اهػييسكات اهتصازٙيي ٞهد االضييتفاكً ٝييّ اهفييسل اهتطيي٘ٙمل ٞٚاالهلرتُٗٚييٞ
هو٘ص٘ي هد األض٘اق اهعامل ٗ ,ٞٚفعٚى ٗص٘ي املطتٔولني هد صفخا ٔا عو ٟاالُرتُت ,اهي
مت يييى املِفييير اهتطييي٘ٙمل ٛاالفرتاضييي ٛسيييا٘ ٗ ,ظٚيييج ٗضيييا٢ى اهت٘اصيييى االجتٌييياع ٛيف اِيييا١
2
غدلات ًّ اهعنقات ٗاهسٗاا املرتاكٌ ٞاني اهػسكات ٗعٌنٔ٢ا.
ٗيف اهملاليياا اه اهييإ اليي٘ز اضييتخداَ ٗضيييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛعاملٚييا ,حتيي ٟاويي
االضتخداَ هد ظٔ٘ز عدك ًّ مضاهٚب اهتربا اهِملد ٜاملداغس عيرب ٓيرٖ اه٘ضيا٢ى ,فنين عيّ
ذبملٚق األٓيداو اال اياه ٞٚاهتطي٘ٙمل ٞٚملِحلٌيات ٓيرا اهملالياا 3.كٌيا طيتخدَ ًِحلٌيات -
ٓيييرا اهملالييياا  -اهػيييدلات االجتٌاعٚييي ٞهصٙييياك ٝقيييدز ٔا عوييي ٟذبملٚيييق ا اييياي فييياعو ٛيف
ادبآني ,األٗي ًّ املِحلٌ ٞهد ازبٌٔ٘زٗ ,اه اُ ًّ ٛازبٌٔ٘ز هد املِحلٌٗ ,ٞاات ِٓان ًيّ
ٙاِج اضتخداَ اهػدلات االجتٌاع ٞٚضٌّ اشبدًات اه ملدًٔا املِحلٌ ٞهوٌطتفٚد.4ّٙ
ٗيف املٌولييي ٞاهعساٚييي ٞاهطيييع٘ك ٞٙايييسشت صبٌ٘عيييً ٞيييّ اهع٘اًيييى امليييؤ س ٝيف اضيييتخداَ
ًؤضطيييات اهملالييياا اه اهيييإ ه٘ضيييا٢ى اهت٘اصيييى االجتٌييياع ٛيف ذبملٚيييق األٓيييداو اال اييياهٞٚ
اهتط٘ٙمل ,ٞٚمٌٓٔيا اهع٘اًيى اهتملِٚيٗ ٞاهتِحلٌٚٚيٗ ٞاهدٚ٣ٚي 5.ٞحٚيإ مت ويت اهع٘اًيى اهتملِٚي ٞاهي
ؤ س عو ٟاالضتخداًات اهتط٘ٙمل ٞٚه٘ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع- ٛيف املؤضطات اشبريٙي- ٞ
يف :ضييئ٘ه ٞاالضيييتخداَ ااهِطيييد ٞسي يٍٗ ,هًلاُٚييي ٞاهيييدال٘ي ههٔٚيييا يف مٗ ٜقيييتٗ ,ضييئ٘هٞ
اضييتخدأًا ااهِطييد ٞهوصٌٔيي٘ز) ,كٌييا ييدني مْ مك ييس اهع٘اًييى اهدٚ٣ٚيي ٞاملييؤ سٓ ٝيي ٛصاٙييد
آتٌاَ املؤضطات اشبري ٞٙاتفعٚى ًػآري ٗضا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياعٗ ٛقياك ٝاهيسم ٜيف كعيٍ
ًػييسٗعا ٔا ٗ ,صاٙييد املؤضطييات اشبريٙيي ٞاه ي طييتخدَ ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ,)ٛمًييا
اهع٘اًييى اهتِحلٌٚٚيي ٞفملييد مظٔييست ضييعفا يف ٗجيي٘ك زؤٙييً ٞلت٘ايي ٞهييد ٠اإلكاز ٝاهعوٚييا حيي٘ي
اضتخداَ ٗضيا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياعٓٗ ) ٛي٘ ًيا ُيتن عِيٕ عيدك ًيّ املػيلنتٌٙ ,ليّ مْ
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لْ٘ ضددا يف فص٘ ٝزقٌ ٞٚملا اعد االضتخداَ ااململازُ ٞاني ًؤضطات اهملالياا اه اهيإ مٗ ًي
6
اهملالاعني اسبلً٘ٗ ٛاشبال.
مشكلة الدراسة:
هملد م دتيت اهدزاضيات 7دبياٗش ًؤضطيات اهعٌيى اشبيري ٜيف املٌولي ٞاهعساٚي ٞاهطيع٘كٞٙ
هوِ٘ا األٗي ًّ اهفص٘ات اهسقٌ ٞٚفص٘ ٝاالضتخداَ) ,هليّ ال ٘ٙجيد كزاضيِ ٞاٗهيت اهفصي٘ٝ
اهسقٌ ٞٚملا اعد االضيتخداَ ,هيرا فاسباجي ٞقاٌ٢ي ٞهد كزاضي ٞعوٌٚي ٞايج ٗاقي اضيتخدأًا
ًؤضطات اهملالياا اه اهيإ ه٘ضيا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياع ٛاعيد اهيدال٘ي عويٗ ٟضيا٢ى اهت٘اصيى
االجتٌاعٗ ,ٛاه مت ى اهِ٘ا اه اُ ًّ ٛاهفص٘ات اهسقٌ.ٞٚ
ٗعوٚييٕ فييلْ اهدزاضيي ٞطييتٔدو ٗصييج اضييتخداًات ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌييياع ٛيف
املؤضطيات اشبريٙي ,ٞيف هطياز افرتاضيات ُحلسٙي ٞاهفصيي٘ ٝاهسقٌٚي ٞمليا اعيد االضيتخداَ)ً ,ييّ
اليييني ًملٚييياع عوٌييي ٛصيييٌٍ هدزاضيييً ٞؤضطيييات اهملالييياا اه ييياُ ٛيف املٌوليييٗ ,ٞيف هطييياز
االفييرتاا اهييرٙ ٜييس ٠مْ ًؤضطييات اهملاليياا اه اهييإ عيياكً ٝييا لييْ٘ ًتي الس ٝعييّ اهملاليياعني
8
اسبلً٘ٗ ٛاشبال يف اهٌِ٘ اهتملين.
تساؤالت الدراسة:
ً .1ا ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبريٞٙ؟
ً .2ا اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ؟
ً .3يييا مغيييلاي األتييي٘ ٠األصيييو ٛاهييير ٜطيييتخدًٕ املؤضطييي ٞيف ٗضيييا٢ى اهت٘اصيييى
االجتٌاعٛ؟
ً .4ا اإلكازات اه ربال ٚضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ؟
ً .5ا املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ؟
ً .6ييا اهييصًّ اهيير ٜذبتاجييٕ املؤضطيي ٞهوييسك عويي ٟفاعييى ازبٌٔ ي٘ز يف ٗضييا٢ى اهت٘اصييى
االجتٌاعٛ؟
ً .7ا ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ؟
ً .8ييييا اهف٘ا٢ييييد املتخململيييي ٞهوٌؤضطييييات اشبريٙييييً ٞييييّ اضييييتخداَ ٗضييييا٢ى اهت٘اصييييى
االجتٌاعٛ؟

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ثانياً :اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مت ى ُحلس ٞٙاهفص٘ ٝاهسقٌ ٞٚاإلطاز اهِحلس ٜسرٖ اهدزاض ,ٞحٚإ ػري كزاضات اهفصي٘ٝ
اهسقٌ ٞٚهد مْ اهفص٘ ٝال ت٘قج عِد اضتخداَ االُرتُيت ,ايى تصاٗشٓيا هد ًيا اعيد اهيدال٘ي
9
عو ٟاالُرتُت ٗ , )Content-related Or Post-access Disparitiesحبطب اِٚج Van Dijk,
 )2005فلْ اهفص٘ ٝاهسقٌ ٞٚيف اضتخداَ االُرتُت تخر مغلاال مزاع:ٛٓ ,ٞ
 .1فص٘ ٝكٗاف اه٘ص٘يٙٗ :ملاع ا ٓداو املِحلٌ ًّ ٞاالضتخداَ ًٗعاٙري االالتٚاز.
 .2فص٘ ٝاه٘ص٘ي املاك ٗ :ٜملاع ًّ الني ذبوٚى املِتصات اه

اى هد ازبٌٔ٘ز.

 .3فصً٘ٔ ٝازات اه٘ص٘ي ٗ :ملاع ًّ الني ًٔازات االضتخداَ
 .4فص٘ ٝاهدال٘ي االضتٔنك ٗ :ٛملاع اتخوٚى عٌق ٗا طاا االضتخداَ.
ٗمي ى اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛمحيد مغيلاي اهفصي٘ ٝاهسقٌٚي ٞيف عايسُا
اسباضيييس ,حٚيييإ هْ اهفصييي٘ ٝاهسقٌٚييي ٞتطي ي ايييني األفيييساك ٗاملِحلٌيييات ٗاهيييدٗي دعيييا سبصيييٍ
املطتخدًني هتملِٚات اال ااي ٗاملعوً٘اتٗ ,ذبيد ذبدٙيدا ايني املِحلٌيات اطيدب اهتديا ّٙيف
10
اهسغد ٞيف االضتخداَ ٗاهملدز ٝعو ٟاالضتخداَ.
ٗ ملييياع اهفصييي٘ ٝيف اضيييتخداَ املِحلٌيييات هو٘ضيييا٢ى اهسقٌٚيييً ٞيييّ اليييني ذبوٚيييى اهملييياٍ٢
ااالضتخداَ مٗ امل٘اق عو ٟاالُرتُتٗ 11,مت يف ٓيرٖ اهدزاضي ٞذبوٚيى اضيتخداَ املِحلٌيات ًيّ
الني املطتخدًني يف كاالؤاٗ ,فق األغلاي اهتاه ٞٚهوفص٘ ٝاهسقٌ:ٞٚ
 .1فص٘ ٝكٗاف اه٘ص٘ي :حطب مٓداو املِحلٌيً ٞيّ االضيتخداَ ًٗعياٙري االالتٚيازٗ ,ضيٚتٍ
ذبوٚؤا ًّ الني املؤغسات اهتاه:ٞٚ
ً عاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبريٞٙ
 اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 .2فصً٘ٔ ٝازات اه٘ص٘ي :حطب ًٔازات االضتخداَٗ ,ضٚتٍ ذبوٚؤا ًّ اليني املؤغيسات
اهتاه:ٞٚ
 غلى األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 اهملا ٍ٢عو ٟربال ٚضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 اه٘قيييت اهييير ٜذبتاجيييٕ املؤضطييي ٞهويييسك عوييي ٟفاعيييى ازبٌٔييي٘ز يف ٗضيييا٢ى اهت٘اصيييى
االجتٌاعٛ
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 .3فص٘ ٝاهدال٘ي االضتٔنك :ٛحطب عٌق ٗا طاا االضتخداَٗ ,ضٚتٍ ذبوٚؤا ًّ الني
املؤغسات اهتاه:ٞٚ
ً طت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ٗمت ى كزاض ٞاهاٌٚو ,ٛحطّ :12)2017 ,اهتط٘ٙق عرب ٗضيا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياعٛ
يف اهػييسكات اهطييع٘ك ٞٙاهلييدري ,ٝمحييد املايياكز اهعوٌٚيي ٞملطييت٘ ٠اضييتخداَ اهػييسكات
اهطع٘ك ٞٙاهملالاا اه اُ / ٛاهتصاز )ٜه٘ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف عٌوٚيات اهرتٗٙين ضيٌّ
االضيييرتا ٚص ٞٚاهتطييي٘ٙملٗ ,ٞٚقيييد اعتٌيييد اهداحيييإ عوييي ٟاململييياٚٙظ األضاضييي ٞٚسيييرٖ اهدزاضيييٞ
هتالدٚملٔا عوً ٟؤضطات اهملالاا اه اهإ ٗاململازُ ًّ ٞالني ًيد ٠هػبااٚيُ ٞتيا٢ن اململياٚٙظ ًيّ
عدًٔا.
ٗقييد اضييتٔدفت كزاضيي ٞاهتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياعً ,ٛييّ الييني عدضييٞ
االاتلاز اهتِحل ,ٌٛٚحٚإ اعتٌدت عوًِ ٟحل٘ز االاتلاز -االضتٚعابٗ ,ذبوٚى ًسحويً ٞيا
اعييد اهتييدين يف اهتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياعٗ ,ٛاه ي ُيياكزا ًييا ٙييتٍ فخايئا يف
صبياي حبي٘ ملِٚيي ٞاملعوً٘يات ٗاهتطيي٘ٙق ,أيدو فٔييٍ ًيد ٠اضييتخداَ اهػيسكات اهطييع٘كٞٙ
اهلييدريٗ ٝاهتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ,ٛمبييا يف ذهييم اهع٘اًييى األك ييس صييوٞ
اِ٘عٚييٓ ٞييرا االضييتخداَٗ ,اهت ي ري اهلويي ٛهوتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛعوييٟ
قدزات اهتط٘ٙمل ٞٚهوػسكات.
ٗاضييتخدًت اهدزاضيي ٞطسقيا طبتوالييً ٞييّ املِييآن اهلٌٚييٗ ٞاهِ٘عٚيي ,ٞنييٌِت املسحوييٞ
األٗد ًّ اهدزاض ٞهجساً 9 ١ملاانت ُ٘ع ً ٞٚاملػازكني يف اهتط٘ٙق عرب ٗضيا٢ى اهت٘اصيى
االجتٌاع ٛيف اهط٘ق اهطع٘ك ,ٞٙاعد ذهم ,مت مليد ٍٙايٌ ٍٚاضيتدٚاْ -كٌسحوي ٞكٌٚيٞ
اُٚييً ٞييّ ٓييرٖ اهدزاضيي - ٞالالتديياز هطيياز اهدخييإ ٗفسضييٚا ٕٗ ,مت ٘شٙيي االضييتدٚاْ عييرب
اإلُرتُت عو 315 ٟغسك ٞضع٘ك ٞٙكدري ,ٝطتخدَ ًِاات اهت٘اصى االجتٌياعTwitter ٛ
ٗ ٗ )LinkedIn ٗ Facebookاهربٙد اإلهلرتُٗ.ٛ
اُتٔت اهدزاض ٞهد ُتا٢ن ًّ مٌٓٔا ااهِطد ٞهدزاضتِا ٓرًٖ ,ا :ٛ ٙ
 .1حلٔييس اهِتييا٢ن مْ اهع٘اًييى اه ي سييا آ يياز هػبااٚيي ٞعويي ٟاالضييتٚعاب ٗاهتييدين اهلوييٛ
هوتملِ:ٛٓ ,ٞٚ
 املِاف املس دال ٞااضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ٗ كعٍ اإلكاز ٝاهعوٚا

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ٗ االضتعداك اهتِحلٌٛٚ
ٗ .2عويي ٟاهعلييظ ًييّ ذهييم ,مغييازت اهِتييا٢ن هد مْ املِافطيي ٞهييٚظ سييا م ٜي ري عوييٟ
االضتٚعاب اهلو.ٛ
 .3فطييس قٌٚيي R2 ٞهنضييتٚعاب اإلمجيياه ٛهوتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياعٛ
ً ٪61ييّ اهتدييا ّٙيف اهملييدزات اهتطيي٘ٙمل ,ٞٚممييا ٙػييري هد مُييٕ طاملييا شاك اضييتٚعاب
اهتط٘ٙق عرب ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛفيلْ اهػيسكات اهطيع٘ك ٞٙاهليدريً ٝيّ
املسجح مْ صٙد قدزا ٔا اهتط٘ٙمل.ٞٚ
ٗاػييلى عيياَ ,فييلْ كزاضيي ٞاهاييٌٚو ,ٛحطييّ )2017 ,قييدًت هطييازا ًتعييدكا ألٗجييٕ
اضييتٚعاب اهتطيي٘ٙق عييرب ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛاييني اهػييسكات اهطييع٘ك ٞٙاهلييدري,ٝ
ٗحييدكت صبٌ٘عييً ٞييّ اهع٘اًييى ٗاآل يياز املرت ديي ٞعويي ٟاضييتٚعاب ٗضييا٢ى اإلعيينَ االجتٌاعٚييٞ
هوتط٘ٙقٗ ,قدًت عدكا ًّ اهسؤ ٠ح٘ي طبتويج اهملنياٙا اهي يؤ س عوي ٟاضيتٚعاب اهتطي٘ٙق
عرب ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
ٗٙس ٠اهداحإ مْ األٍٓ ًّ اهِتا٢ن اه اُتٔت هد ٓرٖ اهدزاض ٘ٓ ;ٞاالضتِاك هد مجويٞ
ًا اُتٔت هه ,ٕٚهت كٚد عٌق اضتخداَ ًِحلٌات اهملالاا اه اُ ٛه٘ضا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياعٛ
يف اجملتٌ اهطع٘كٗ ,ٜا طياا ٓيرا االضيتخداَ ُ٘عيا ٗكٌيأًٗ ,ياز ٝاالضيتخداَ ,حٚيإ هْ
ٓرٖ اها٘ز ٝاهلو ٛٓ ٞٚمحد االغرتاطات هدزاض ٞاهفص٘ ٝاهسقٌ ٞٚايني املِحلٌيات يف اهملالياا
اه٘احد مٗ اني اهملالاعات.
كٌييا مت ييى كزاضيي ٞاهػيئسٙ ,ٜاضييس :13)2017 ,اهع٘اًيي ى املييؤ س ٝيف االضييتخداًات
اهتطييي٘ٙمل ٞٚه٘ضيييا٢ى اهت٘اصيييى االجتٌييياع ,ٛاملايييدز اهعوٌييي ٛاألحيييدا ملطيييت٘ ٠اضيييتخداَ
املؤضطييات اشبريٙيي ٞاهطييع٘ك ٞٙاهملاليياا اه اهييإ  /اشبييري )ٜه٘ضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛيف
عٌوٚات اهرتٗٙن ضٌّ االضرتا ٚص ٞٚاهتطي٘ٙمل ,ٞٚاهي مكيدت دبياٗش ٓيرا اهملالياا هوٌطيت٘٠
ا ألٗي ًييييّ اهفصيييي٘ ٝاهسقٌٚييييٓٗ ,ٞيييي٘ فصيييي٘ ٝاالضييييتخداَ مٗ اهييييدال٘ي هد ٗضييييا٢ى اهت٘اصييييى
االجتٌاعٗ ,ٛاسباج ٞهد ذبوٚى فصً٘ ٝا اعد االضتخداَ.
ٗقد ضعت ٓرٖ اهدزاض ٞهد ذبوٚى اهع٘اًى املؤ س ٝيف االضتخداًات اهتطي٘ٙمل ٞٚه٘ضيا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعًِ ,ٛالوملً ٞيّ ُحلسٙي ٞاهيِحلٍ اهعاًي ,ٞهتفطيري كالي٘ي ًليْ٘ جدٙيد عويٟ
األُحلٌ ٞاإلكازٗ ٞٙاهتملِٚي ٞيف املؤضطيات اشبريٙيٗ ,ٞهتخملٚيق ذهيم مت كزاضي ٞعِٚي ٞعٌدٙيً ٞيّ
املؤضطات اشبري ٞٙاهطع٘ك ٛٓ ,ٞٙاملؤضطات األك س هٙساكاتٗ ,األكرب عٌسا ٗالرب.ٝ
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ٗاُتٔت اهدزاض ٞهد مْ مك س اهع٘اًى اهتملِ ٞٚاه يؤ س عوي ٟاالضيتخداًات اهتطي٘ٙملٞٚ
ه٘ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛٓ ٛضٔ٘ه ٞاالضتخداَ ااهِطيد ٞسيٍٗ ,هًلاُٚي ٞاهيدال٘ي ههٔٚيا
يف مٗ ٜقيتٗ ,ضيئ٘ه ٞاضييتخدأًا ااهِطيد ٞهوصٌٔيي٘ز) ,مًييا اهع٘اًيى اهتِحلٌٚٚيي ٞفملييد مظٔييست
ضعفا يف ٗج٘ك زؤً ٞٙلت٘ا ٞهد ٠اإلكاز ٝاهعوٚا ح٘ي اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع,ٛ
ُتن عِٕ عدك ًّ املػلنت.
كٌييا ييدني مْ مك ييس اهع٘اًييى اهدٚ٣ٚيي ٞاملييؤ سٓ ٝيي ٛصاٙييد آتٌيياَ املؤضطييات اشبريٙييٞ
اتفعٚييى ًػييآري ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياعٗ ٛقيياك ٝاهييسم ٜيف كعييٍ ًػييسٗعا ٔا ٗ ,صاٙييد
املؤضطات اشبري ٞٙاه طتخدَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
ٗكػيييفت اهدزاضييي ٞعيييّ دبييياٗش املؤضطيييات اشبريٙييي ٞفصييي٘ ٝاالضيييتخداَ ,حٚيييإ هُٔيييا
طتخدَ ٗضا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياع ٛادزجيً ٞت٘ضيال ,ٞحٚيإ اوي املت٘ضي اهعياَ ً 4يّ )8
ًسكييص ٝعويي ٟيي٘ٙرت ييٍ فٚطييد٘ن ييٍ هُطييت ساَٗ ,قييد ي س ًطييت٘ ٠االضييتخداَ مبييت ري عٌييس
املِحلٌيي ٞحٚيييإ ظٔييست فيييسٗق ذات كالهيي ٞهحايييا ٞٚ٢عِييد ًطيييت٘ 0.05 ٠هايياا املؤضطيييات
ٗازبٌعٚات ع ِٞٚاهدزاض ٞاه عٌسٓا  21ضيِ ٞفي ك س)ٓٗ ,يرٖ اهِتٚصي ٞت٘افيق ًي طدٚعيٞ
اضيييتخداَ اهطيييع٘كٙني ه٘ضيييا٢ى هت٘اصيييى االجتٌييياع ٛهد حيييد ًيييا يف جاُيييب ُييي٘ا اه٘ضيييا٢ى
املطييتخدًٗ ,ٞهلِٔييا تخوييج عييّ طدٚعيي ٞاضييتخداَ اهطييع٘كٙني ًييّ حٚييإ اسبصييٍٓٗ ,يي٘ ًييا
ٙػلى عا٢ملا مًياَ اه٘صي٘ي هد ازبٌٔي٘ز يف ظيى ًيت ريات اهد٣ٚي ٞاال اياه ٞٚاهي حيد ت يف
اجملتٌ اهطع٘ك.ٜ
كٌييييا ٙتنييييح مْ مك ييييس ٗضييييا٢ى اهت٘اصييييى االجتٌيييياع ٛاهيي ي طييييتخدَ ًييييّ قدييييى
ًِحلٌييييات عِٚييييي ٞاهدزاضييييٓ ٞييييي ;ٛييييي٘ٙرت ٗفٚطييييد٘ن ٗهُطيييييت ساَ ٗٚ ٘ٙيييي٘ب ٗضيييييِا اػيييييات
ٗاهوِٚلييييييد هْ ,مبت٘ضييييييالات دييييييدم اتيييييي٘ٙرت ً 6.28ييييييّ ِ ٗ ,)8.00تٔيييييي ٛااهوِٚلييييييد هْ
.)8.00 ًّ 2.80
مًا اهدزاض ٞاه مجس ٔا ه٘زا ,كي٘ :14)2014 ,Laura, Quinn ّٙاضتخداًات فيٚظ
ايي٘ن يف األعٌيياي اشبريٙيي ,ٞفييٌٚلّ االعتٌيياك عؤٚييا يف جاُييب ذبوٚييى اضييتخداًات ٗضييا٢ى
اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛيف اهعٌييى اشبييري ,ٜحٚييإ اضييتٔدفت اهدزاضيي ٞاهتعييسو عويي ٟمضييداب
اضيتخداَ فيٚظ اي٘ن يف األعٌيياي اشبريٙيٗ ,ٞاهف٘ا٢يد اهي حململٔييا ,حٚيإ غيازن يف اإلجااييٞ
عو ٟاالضتدٚاْ ً٘ ًّ 505ظف ٛاملؤضطات اشبريٗ ,ٞٙاُتٔت هد اهِتا٢ن اهتاه:ٞٚ
 .1ز ييب املػيييازكْ٘ عِٚيي ٞاهدزاضييي )ٞاهف٘ا٢ييد املتخململيييً ٞييّ اضيييتخداَ فٚطيييد٘ن يف
األعٌاي اشبري ٞٙعو ٟاهِخ٘ اهتاه:ٛ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

 شٙاك ٝاملعسف ٞااملؤضطٗ ٞمُػالتٔا

%80

 شٙاك ٝشٗاز ً٘ق املؤضطٞ

%70

 كف ازبٌٔ٘ز هوعٌى ٗاملطآٌ ٞاهعٌوٞٚ

%63

 شٙاك ٝاهملا ٌٞ٢اهربٙدٞٙ

%40

 شٙاك ٝاهتربعات املاهٞٚ

%22

 .2ز ييب املػييازكْ٘ امل٘اق ي حطييب فاعوٚتٔييا يف ذبملٚييق مٓييداو ًؤضطييا ٍٔ اشبريٙييٞ
كٌا يف ازبدٗي اهتاه:ٛ
ً٘ اق اهفٚد %82 ٘ٙيف صباي اه٘ص٘ي هد مجٔ٘ز جدٙد.
 املدُٗات  %82يف صباي ذبطني اهعنق ً ٞازبٌٔ٘ز.
 املدُٗات  %40يف صباي اه٘ص٘ي هتٌ٘ٙى.
 .3ضعج جدٗ ٠فٚطد٘ن يف مج ربعات االسٙملً ٞداغيس ,ٝحٚيإ ٙيس %6 ٠فملي ًيّ
اهع ِٞٚمٍُٔ ظبخ٘ا يف ذهم.
ٗ .4ج٘ك عنق ٞطسك ٞٙاني شٙاك ٝضاعات اهعٌى املخاا ٞهوفٚطد٘ن ٗشٙاك ٝاملسكٗك يف
اهِتا٢ن.
ٗيف صباي اهفص٘ ٝاهسقٌُ ,ٞٚعد كزاضٓ ٞاغيٍ ,عدداهداضي  15)2015 ,اهي عِ٘أُيا:
كٗز صفخات اهػسكات عو ٟاهفٚطد٘ن يف اهرتٗٙن عّ ًِتصا ٔا ,كزاض ٞذبوٚوًٚ ٞٚداُ,ٞٚ
ًيييّ مٗا٢يييى اهدزاضيييات اهيي اعتٌيييدت عوييي ٟافرتاضيييات اهفصييي٘ ٝاهسقٌٚييي ٞهتفطيييري اضيييتخداَ
اهػدلات االجتٌاع ٞٚيف مُػال ٞاهرتٗٙن.
ٗقد اُتٔت هد ُتا٢ن ًّ مٌٓٔا:
ٗ جييي٘ك فصييي٘ ٝزقٌٚييي ٞايييني اهػيييسكات يف اهطيييدق يف هُػيييا ١صيييفخ ٞالاصييي ٞأيييا عويييٟ
اهفٚطييد٘ن ,فاهػيييسكات اهتااعييي ٞهيييدٗي ًتملدًييي ً ٞيييى ا يييؼ ايييٗ ٛضاًطيييُ٘ن) ضيييدملت
اهػييسكات املاييس ٞٙيف هُػييا ١صييفخا ٔآٗ ,يي٘ مًييس قييد ٙعيي٘ك هفصيي٘ ٝكافعٚيي ٞمٗ هفصيي٘ٝ
اه٘ص٘ي املاك ٜمٗ هفصً٘ٔ ٝازات اه٘ص٘ي مٗ اهفص٘ ٝاه٘ص٘ي االضتٔنك.ٛ
 اهفصيي٘ ٝاييني صييفخات اهػييسكات عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞيف ك افيي ٞاملِػيي٘زات ٗاهتخييدٙإ اييني
صفخات اهػسكات ع ِٞٚاهدزاضٓٗ ,ٞرا ًا ٙػاز هه ٕٚافص٘ ٝاه٘ص٘ي االضتٔنك.ٛ
ٗ جيي٘ك فصيي٘ ٝزقٌٚيي ٞاييني اهػييسكات عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞيف عسضيئا هييسٗاا ً٘قي اهػييسكٞ
اهسمسٗ ,ٛصفختٔا عو ٟامل٘اق االجتٌاع ٞٚاألالسٓٗ ,٠رٖ اهِتٚص ٞميلّ فطريٓا يف
هطاز ًا ٙعسو ااهفص٘ ٝاهسقٌ ٞٚاعد اه٘ص٘ي عرب االُرتُت.
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 فص٘ ٝايني اهػيسكات يف ًيد ٠فاعيى ازبٌيآري ًي ًِػي٘زا ٔآٗ ,يرا ٙعيين فياٗت يف
كزج ٞفاعى ازبٌآري ً ُػاطٔا اهرتٗػبٙٗ ٛدالى ضٌّ فص٘ ٝاه٘ص٘ي.
مًا كزاضٗ ,Saydam ٞشًن 16)2014 ,ٕ٢اه اعِ٘اْ :اضتخداَ غسكات اال ااالت
األزكُٚيي ٞهوفٚطييد٘ن يف اهتطيي٘ٙق ,فملييد اضييتٔدفت اهتعييسو عويي ٟاالضييتخداًات اهتطيي٘ٙملٞٚ
هوفٚطد٘ن ًٗطت٘ ٠فاعى ازبٌٔ٘ز ً ٓرٖ اهػسكاتٗ ,اُتٔت هد ُتا٢ن ًّ مٌٓٔيا :دياّٙ
كدري اني اهػسكات يف عدك املعصدني ٗاملػيرتكني يف اليدًتٔاٗ ,كيرهم ًيّ حٚيإ عيدك
املِػ٘زات اه ملدًٔا اهػسكِ٘ ,ٞا ضبت٘ٙات ٓرٖ املِػي٘زات ًيا ايني االز ديا خبيدًات
اهػسكات ٗاسداٙا ٗاملِاضدات اهملً٘ٗ ٞٚاملعوً٘ات اإلالدازٗ ٞٙاألض٣و.ٞ
كٌا مظٔيست اهدزاضي ٞحني٘ز املعصيدني ٗاهعٌين ١ازبٚيد) عوي ٟصيفخات اهػيسكات
ًّ الني اهتعوٚق عو ٟاألت٘ٙاتٗ ,اهت٘اصى ألجى اشبدًاتٗ ,عصت ذهم هد ًطت٘ ٠فاعيى
اهافخ ً ٞازبٌٔ٘ز ٗضسعٓ ٞرا اهتفاعى.
17
كٌا كزع  )2010 ,Porter & Mabryفاعو ٞٚاهرتٗٙن اإلهلرتُٗ ٛهػسك ٞكٙصُٛ
هألفيينَ اهطييٌِٚاً ,ٞٚ٢ييّ الييني ًملازُيي ٞيي ري امل٘قيي اهسمسيي ٛهوػييسك ٞعويي ٟاإلُرتُييت,
ٗصفختٔا عوً٘ ٟق ًا ٜضدٚظ) عوً ٟػآد ٝاألفنَ مٗ اهسغد ٞيف ذهم ًّ ,الني ًطيح
ههلرتُُٗ ٛػس عو ٟامل٘ق ٗاهافخٗ ,ٞاُتٔت هد ُتا٢ن ًّ مٌٓٔا:
 ف٘ق امل٘ق االهلرتُٗي ٛعوي ٟاهػيدل ٞاالجتٌاعٚي ,ٞحٚيإ ٙفنيى املطيتخدًْ٘ امل٘قي
اهسمس ٛهوػسك ٞهوخا٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
 ف٘ق امل٘ق يف اهفاعو ٞٚعو ٟصفخً٘ ٞق ًا ٜضدٚظ) ,حٚيإ يس ٠عِٚي ٞاهدزاضي ٞمُيٕ
مك س فاعو ٞٚيف شٙاك ٝاهسغد ٞيف ًػآد ٝمفنَ غسك ٞكٙصُ.ٛ
 مظٔست اهدزاضٗ ٞج٘ك ًؤغسات هو ملي ٞايامل٘ق مك يس ًيّ صيفخً٘ ٞقي ًيا ٜضيدٚظ),
ماسش ٓرٖ املؤغسات ٓ٘ حصٍ اهتفاعى ً امل٘ق اهسمس ٛيف ًملااى اهافخ.ٞ
ٗفٌٚا ٙتعوق ااملطت٘ ٠اهسقٌ ٛيف ا ٞ٣ٚالدٚق اهدزاض ;ٞفملد مغيازت كزاضي ٞعديداهفتا ,
فاطٌٗ 18)2017 ,ٞعِ٘أُا :هغلاهٚات اهتلٚيج ًي اهتخي٘الت اهتلِ٘ه٘جٚي ٞيف املِالمليٞ
اهعسا ,ٞٚهد مْ املٌول ٞاهعسا ٞٚاهطع٘ك ٞٙذبتيى املس دي ٞاه اه ي ٞعساٚياٗ ,اشبياًظ ٗاألزاعيني
عاملٚييا ,يف ًؤغييس اهتٌِٚيي ٞاهتلِ٘ه٘جٚيي ٞهعيياَ ًٗ 2016لُ٘ا ييٕ اهفسعٚيي ,ٞحٚييإ هْ ُطييدٞ
اه٘ص٘ي  7.29مًا ُطد ٞاالضتخداَ فدو ت ُٗ 6.32طد ٞاملٔاز.7.30 ٝ
ٗمظٔست ٓرٖ اهدزاض ٞساج جآص ٞٙاملٔازات اهتلِ٘ه٘جٚي ,ٞفعوي ٟاهيسغٍ ًيّ اهتفي٘ق
اإلمجيياه ٛهوييدٗي اشبوييٚن اهعسايي ٛيف املؤغيييسات اهلوٚيي ٞهوتٌِٚيي ٞاهتلِ٘ه٘جٚييي ,ٞفييلْ اهييدٗي
اهعساٚيي ٞاػييلى عيياَ مظٔييست ساجعييا يف جاُيب املٔييازات ,حٚيييإ مل ٙييتٍ اِٚيييج طي كٗي
عساً ٞٚيّ اهدٗي املا ٞ٢األٗد ضٌّ  175كٗه ٞمشؤا املؤغس اشبال ااملٔازات.

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

الدراسة امليدانية
هجسا١ات اهدزاض ٞاملٚداُٞٚ
مٗال :صبتٌ اهدزاضٗ ٞاهع:ِٞٚ
ٙتلْ٘ صبتٌ ٓيرٖ اهدزاضيً ٞيّ مجٚي املؤضطيات ٗازبٌعٚيات اشبريٙي ٞاهتااعي ٞهي٘شازٝ
اهػيييؤْٗ االجتٌاعٚييي ٞيف املٌولييي ٞاهعساٚييي ٞاهطيييع٘ك ,ٞٙاهي ي ٙدوي ي عيييدكٓا ً )771ؤضطيييٞ
ٗمجعًِٔ ,ٞٚا ً )121ؤضطً ٞاعب )650 ٗ ,ٞمجعٚي ٞالريٙيٗ ,ٞفمليا هوٌعوً٘يات اهسمسٚي ٞيف
قاعد ٝاٚاُات ٗشاز ٝاهػؤْٗ االجتٌاع.19ٞٚ
عينة الدراسة
ُحليسا هايع٘ا ٞكزاضي ٞكيى ًفيسكات صبتٌي اهدزاضي ;ٞفمليد مت االتٚياز عِٚي ٞعٌدٙيً ٞييّ
ٓييرا اجملتٌ ي  ,تٌ ييى يف ًييا ُطييدتٕ ً )%13ييّ همجيياهً ٛفييسكات صبتٌ ي اهدزاضييٓٗ ,ٞيي٘ ًييا
ٙعيياكي ً )16ؤضطييً ٞاعبيي )84 ٗ ,ٞمجعٚيي ٞالريٙيي ,ٞحبطييب حصييٍ هٙساكا ٔييا يف آاليس ملسٙييس
ًاهً ٛعتٌيد هيد ٠هكاز ٝاملؤضطيات ٗازبٌعٚيات اشبريٙي ٞاي٘شاز ٝاهػيؤْٗ االجتٌاعٚيٗ ,ٞضيدب
االتٚيياز عِٚيي ٞعٌدٙيي ٞحبطييب حصييٍ اإلٙييساكات املاهٚيي ٞمْ اهدزاضيي ٞطييتٔدو قٚيياع اهفصيي٘ٝ
اهسقٌ ٞٚهوملالاا اه اهإ ً اهملالاا اهتصازٗ ٜهٚظ يف كاالى اهملالاا.
جدٗي )1
عدك املؤضطات اشبري ٞٙاملاعبٞ

املِالملٞ

َ

20

اهعدك

اهِطد% ٞ

1

اهسٙاا

75

61.99

2

ًل ٞامللسًٞ

22

18.19

3

املد ِٞٙاملِ٘زٝ

3

2.47

4

اهملاٍٚ

6

4.95

5

اهػسقٞٚ

12

9.92

6

عطري

2

1.65

7

اسبدٗك اهػٌاهٞٚ

1

0.83

121

100

االمجاهٛ

153

154

ازبدٗي )2
عدك ٗ اِٚج ازبٌعٚات اشبريٞٙ

21

َ

ُ٘ا اشبدًٞ

اهعدك

اهِطد% ٞ

1

مجع ٞٚاهرب

485

74.62

2

٘ع٘ٞٙ

13

2

3

اٞٚ٣ٚ

1

0.15

4

اهصٗاج ٗاهتٌِ ٞٚاألضسٞٙ

31

4.77

5

ًع٘قني

23

3.54

6

هضلاْ

3

0.46

7

صخٞٚ

45

6.92

8

اسً +ع٘قني

9

1.38

9

اس +ه٘ٙا١

11

1.69

10

ًطِني

2

0.32

11

ِٓدضٞٚ

1

0.15

12

ًساكص اجتٌاعٞٚ

3

0.46

13

محا ٞٙمضسٕٙ

1

0.16

14

مٙتاَ

14

2.15

15

اضس ًِتصٕ

3

0.46

16

سا ٕٚ

1

0.15

17

مًً٘ٗ ٞطف٘هٞ

4

0.62

650

100

ٗٙعد ٓرا األضو٘ب مضو٘ب اهع ِٞٚاهعٌد )ٞٙمُطب األضاهٚب هالدٚعٓ ٞرٖ اهدزاض ,ٞاه
طييتٔدو اهتعييسو عويي ٟاضييتخداًات ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع ٛيف املؤضطييات اشبريٙيي,ٞ
أدو مل٘مئاٙٗ ,دعد اهدزاض ٞعّ احتٌاالت اشبالي اهتايِٚف ,ٛهذ هُٔيا طيتٔدو اهايِج
األك س هٙساكات اني املؤضطيات ٗازبٌعٚياتٓٗ ,ي ٛاألكيرب عٌيساٗ ,األك يس اليرب ,ٝحطيب
ٗ ا٢ق ٗشاز ٝاهػؤْٗ االجتٌاعٗ ,ٞٚاألقدز عو ٟاضتخداَ املطتخد ات اهتملِٗ ٞٚاهعوٌ.22ٞٚ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ٗاعد ضخب اهع ِٞٚضٚتٍ اهت كد مْ مجً ٚفسكا ٔا ًِاضد ٞهالدٚع ٞاهدزاضٗ ,ٞمْ سا عنقٞ
ًداغس ٝااملت ري اهتاا اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبري,)ٞٙ
ااعتدازٖ املت ري اهر ٜمي ى مضاع اهدزاضٗ ,ٞألْ اهدزاض ٞال طتٔدو عٌ ٍٚاهِتا٢ن عوٟ
اجملتٌ  ,املدز ًا طتٔدو اهتعسو عو ٟالدٚملات اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
يف صبتٌ اهدزاضٗ ,ٞاهع٘اًى املؤ س ٝفٔٚا ضودا ٗهػبااا; ٗهْ ٗجدت اعض اسباالت املتٌٚصٝ
يف املت ري اهتاا " "outliersفلْ ريٓا عو ٟاهِتٚص ٞاهعاًً ٞالو٘ب ألْ اهدزاض ٞطتٔدو
املت ريات املؤ س ٝيف اسباالت املتٌٚص ٝيف املت ري اهتاا .
ثانياً :أداة البحث:
اِييا ١عوييً ٟييا ٘صييى ههٚييٕ اهداحييإ يف اإلطيياز اهِحلييس ٜهودزاضييٗ ,ٞاهدزاضييات اهطيياامل,ٞ
طييي٘ز ًملٚاضيييا عوٌٚييياٙ ,مليييٚظ اضيييتخداًات ٗضيييا٢ى اهت٘اصيييى االجتٌييياع ٛيف املؤضطيييات
ٗازبٌعٚييات اشبريٙيي ,ٞيف ضيي٘ ١اهفييسٗا اهسٚ٢طيي ٞهِحلسٙيي ٞاهفصيي٘ ٝاهسقٌٚيي ,ٞاه ي كػييج
اهداحإ عِٔا يف اإلطاز اهِحلس.ٜ
ٗاضتخدَ اهداحإ زبٌ اهدٚاُات ,اململااو ٞاهعوٌ ٞٚاململِِ ً ,ٞمكيرب ًطي٘٣ه ٛاال اياي
يف ًؤضطييات ٗمجعٚييات اهعِٚييُ ,ٞحلييسا ملييا تطييٍ اييٕ ًييّ قييدز ٝعويي ٟاسبايي٘ي عويي ٟاهدٚاُييات
املالو٘ايي ٞادقييٗ ٞا٘ضيي٘ ٗعٌييق ٗ ,كييد ًييّ فٔييٍ اجملٚييب هوٌعوً٘يي ٞاملالو٘اييًٗ ,ٞييّ كُ٘ييٕ
اهػخص املعين ااإلجاا.ٞ
ٗ نٌّ كهٚى اململااو ٞعدكا ًيّ األضي٣و ,ٞاهي ُدِيٗ ٟفيق عيدً ٝملياٚٙظًِٔ ,ياً :ملٚياع
هٚلست اشبٌاض ,ٛهد جاُب عدك ًّ اهتطاؤالت امل وملي ,ٞذات اشبٚيازات اه ِاٚ٢ي ٞامسٚي)ٞ
مٗ املتعدكٗ ,ٝذهم ًّ مجى قٚاع املت ريات اهتااعٗ ٞاملطتملو ٞهودزاض.ٞ
ثالثاً :إجراءات صدق أداة الدراسة:
ذبملق اهداحإ ًّ اشباا٢ص اهطٚلً٘رت ٞٙهألكا ,ٝااضتخداَ اهالسق اهعوٌ ٞٚاهتاه:ٞٚ



اهادق اهحلآس ٜألكا ٝاهدزاض ًّ :ٞالني ذبل ٍٚاألكا ٝاعسضٔا عو ٛعدك ًّ
23
األلٌني.
صدق اال طاق اهداالو ٛألكا ٝاهدزاض :ٞقاَ اهداحإ حبطاب صدق اال طاق
اهداالو ًّ ٛالني هػباك ًعاًى االز دا اريضْ٘ سبطاب ًعاًى االز دا اني
كى فملس ًّ ٝفملسات ضب٘ز اهدزاضٗ ,ٞاهدزج ٞاهلو ٞٚساٗ ,مظٔست اهِتا٢ن مْ
مج ٚعدازات األكا ٝكاه ٞعِد ًطتً٘ ٘ٓٗ ,)0.01 ٠ا ٘ٙضح مْ مج ٚاهفملسات
امللُ٘ ٞألكا ٝاهدزاض ٞتٌت ادزج ٞصدق عاه ,ٞٚدبعى االضتداُ ٞصاسب ٞهوتالدٚق
املٚداُ.ٛ
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رابعاً :إجراءات ثبات األداة:
هوتخملق ًّ اه دات ملفسكات ضباٗز اهدزاض ٞمت اضتخداَ ًعاًيى مهفيا كسُٗدياج ٗجيا١ت
اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبدٗي اهتاه:ٛ
جدٗي )14
ًعاًنت دات مهفا كسُٗداج ألاٗز اهدزاضٞ
ضب٘ز اهدزاضٞ

عدك اهدِ٘ك

ًعاًى دات
مهفا كسُٗداج



ضب٘ز ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ

6

0.710



ضب٘ز صباالت االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ

14

0.857



ضب٘ز املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى

15

0.816

االجتٌاع:ٛ


ضب٘ز غلى األت٘ ٠األصو ٛاهرٙ ٜطتخدَ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى

6

0.705

االجتٌاع:ٛ


ضب٘ز ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ

7

0.819



ضب٘ز ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى

5

0.689

االجتٌاع:ٛ


ضب٘ز ًد ٠اضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ

ًعاًى اه دات اهلو ٛزبٌ ٚضباٗز اهدزاضٞ

10

0.848

103

0.912

ًّ الني اهِتا٢ن امل٘ضخ ٞمعنٖ ٙتنح مْ دات مج ٚاهدزاضً ٞس ف  ,حٚيإ ساٗحيت
قً ٍٚعاًى اه دات ألياٗز اهدزاضي ٞايني  ,)0.892 ,0.689كٌيا اوي ًعاًيى اه ديات اهلويٛ
 ٛٓٗ ,)0.912مجٚعٔا ق ٍٚدات ًس فع٘ ٞضح صنح ٞٚمكا ٝاهدزاض ٞهوتالدٚق املٚداُ.ٛ
خامساً :أساليب املعالجة اإلحصائية:
هتخملٚق مٓداو اهدزاضٗ ٞذبوٚى اهدٚاُات اهي مت دبٌٚعٔيا ,فمليد مت اضيتخداَ اهعدٙيد
ًّ األضاهٚب اإلحاا ٞٚ٢املِاضد ٞااضتخداَ اسبصَ اإلحاا ٞٚ٢هوعوَ٘ االجتٌاعStatistical ٞٚ
ٗ Package for Social Sciencesاهي ٙسًيص سيا االتايازا اياهسًص ٗ ,)SPSSمت اضيتخداَ
اململاٚٙظ اإلحاا ٞٚ٢اهتاه:ٞٚ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

 .1اهتلسازات ٗاهِطب امل ٞٙ٘٣هوتعسو عو ٟاشباا٢ص اهػخاٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚألفساك عِٞٚ
اهدزاضٗ ,ٞذبدٙد اضتصااات مفساكٓا دباٖ عدازات األاٗز اهسٚ٢ط ٞاه تنٌِٔا مكاٝ
اهدزاض.ٞ
 .2املت٘ض اسبطااٗ ٛذهم ملعسفً ٞد ٠از فاا مٗ اغبفاا اضتصااات مفساك اهدزاض ٞعوٟ
كى عداز ًّ ٝعدازات ًت ريات اهدزاض ٞاألضاض ً ,ٞٚاهعوٍ ا ُٕ ٙفٚد يف س ٚب
اهعدازات حطب معوً ٟت٘ض حطااً٘ ٛشْٗ.
 .3مت اضتخداَ االعبساو املعٚاز "Standard Deviation" ٜهوتعسو عوً ٟد ٠اعبساو
اضتصااات مفساك اهدزاض ٞهلى عداز ًّ ٝعدازات ًت ريات اهدزاضٗ ,ٞهلى ضب٘ز ًّ
األاٗز اهسٚ٢ط ٞعّ ًت٘ضالٔا اسبطااٙٗ ,ٛنحظ مْ االعبساو املعٚاز٘ٙ ٜضح
اهتػتت يف اضتصااات مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞهلى عداز ًّ ٝعدازات ًت ريات اهدزاض,ٞ
هد جاُب األاٗز اهسٚ٢ط ,ٞفلوٌا اقرتات قٌٚتٕ ًّ اهافس سكصت االضتصااات
ٗاغبفض ػتتٔا اني اململٚاع.
 .4مت اضتخداَ ًعاًى االز دا اريضْ٘ ,هملٚاع صدق مكا ٝاهدزاض.ٞ
 .5مت اضتخداَ ًعاًى مهفا كسُٗداج هملٚاع دات مكا ٝاهدزاض.ٞ
 .6مت اضتخداَ االتداز ت) هوعِٚات املطتملوٗ )Independent Samples Test ٞذهم أدو
اهتعسو عو ٟكاله ٞاهفسٗق يف اضتصاا ٞمفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞعب٘ ضب٘زٓا ااالتنو
ًت ريا ٍٔ اهػخاٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚاه ِملطٍ هد ف٣تني.
 .7مت اضتخداَ االتداز ذبوٚى اهتدا ّٙاألحاكٗ )One Way Anova ٜذهم أدو اهتعسو
عو ٟكاله ٞاهفسٗق يف اضتصاا ٞمفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞعب٘ ضب٘زٓا ااالتنو ًت ريا ٍٔ
اهػخاٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚاه ِملطٍ هد مك س ًّ ف٣تني.
 .8مت اضتخداَ االتداز غٚف )ٕٚملعسف ٞصاا اهفسٗق يف اضتصااات ع ِٞٚاهدزاضٞ
ااالتنو ًت ريا ٍٔ اهػخاٗ ٞٚاه٘ظٚف ٞٚاه ِملطٍ هد مك س ًّ ف٣تني ,يف حاه ٞهذا
ًا ٗضح ٗج٘ك فسٗق ًّ الني االتداز ذبوٚى اهتدا ّٙاألحاك.ٜ
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اتسمات اترل س ة تةمؤسسات واجلمع ات ع سة اتدراسة
أوالً :نوع املؤسسة:

جدٗي زقٍ )15
٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق ًت ري ُ٘ا املؤضطٞ

ُ٘ا املؤضطٞ

اهتلساز

اهِطدٞ

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

25.2

مجع ٞٚالريٞٙ

86

74.8

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )86ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%74.8ييّ
ازبٌعٚات اشبريٙيٓٗ ,ٞي ٛاهف٣ي ٞاألكيرب يف عِٚي ٞاهدزاضي ,ٞيف حيني مْ ً )29يّ ًؤضطيات
اهع ِٞٚمت ى ًا ُطدتٕ ً )%25.2ؤضطات ًاعب ٛٓٗ ,ٞاهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
ثانياً :عمر املنظمة:

جدٗي زقٍ )16
٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق ًت ري عٌس املِحلٌٞ

عٌس املِحلٌٞ

اهتلساز

اهِطدٞ

مقى ًّ  5ضِ٘ات

13

11.3

ًّ  6هد 10

38

33.0

ًّ  11هد 15

22

19.1

ًّ  16هد 20

15

13.0

 21ف ك س

27

23.5

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )38ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%33ييّ
املِحلٌييات ضبييى اهدزاضيي ٞضطييت ًِيير ع 10- 6ضييِ٘اتٓٗ ,يي ٛاهف٣يي ٞاألكييرب يف عِٚييٞ
اهدزاضيي ,ٞيف حييني مْ ً )15ييّ ًؤضطييات اهعِٚيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%13ييّ املؤضطييات
ضطت ًِر مقى ًّ  5ضِ٘ات ٛٓٗ ,اهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ثالثاً :جمال عمل املؤسسة:

جدٗي زقٍ )17
٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق ًت ري صباي عٌى املؤضطٞ

صباي عٌى املؤضطٞ

اهتلساز

اهِطدٞ

كعٍ ًاه ٛهوصٌعٚات اشبري ٞٙاهتِفٚرٞٙ

27

23.5

مجع ٞٚاس

27

23.5

٘عٞٚ

5

4.3

اهصٗاج

3

2.6

اهتٌِٗ ٞٚاسبٌاٗ ٞٙاالضتػازات األضسٞٙ

11

9.6

مٙتاَ

4

3.5

صخٞٚ

2

1.7

كع٘ٝ

14

12.2

عو ٍٚاهملسآْ

15

13.0

مل ذبدك رباأا

7

6.1

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )27ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%23.5ييّ
املِحلٌات ضبى اهدزاضً ٞتخااي ٞيف اهيدعٍ املياه ٛهوصٌعٚيات اشبريٙي ٞاهتِفٚرٙي ٗ ,ٞطياٗت
وم املؤضطات ً مجعٚيات اهيربٌٓٗ ,يا اهف٣تياْ األكيرب يف عِٚي ٞاهدزاضي ,ٞيف حيني مْ )2
ًّ ًفسكات اهعِٚي ٞمت يى ًيا ُطيدتٕ ً ,)%1.7يّ ازبٌعٚيات عٌيى يف اجملياي اهايخٓٗ ,ٛيٛ
اهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
رابعاً :عدد الفروع:

جدٗي زقٍ )18
٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق ًت ري عدك اهفسٗا
عدك اهفسٗا

اهتلساز

اهِطدٞ

ال ٘ٙجد فسٗا

70

60.9

ًّ  1هد 3

24

20.9

ًّ  4هد 6

12

10.4

 7فسٗا ف ك س

9

7.8

اجملٌ٘ا

115

%100

159

160

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )70ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%60.9ييّ
املِحلٌات ضبى اهدزاض ٞهٚظ هدٔٙا فيسٗا ماليسٓٗ ,٠ي ٛاهف٣ي ٞاألكيرب يف عِٚي ٞاهدزاضي ,ٞيف
حيني مْ ً )9ييّ ًفييسكات اهعِٚيي ٞمت يى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%7.8ييّ املؤضطيات هييدٔٙا ًييّ  7فييسٗا
ف ك س ٛٓٗ ,اهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
خامساً :مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي:

جدٗي زقٍ )19

اهت٘شٗ ٙفق ًت ري ًلاْ هجسا ١مُػالٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًلاْ هجسا ١مُػالٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اهتلساز

اهِطدٞ

كاالى املؤضطٞ

48

41.7

الازج املؤضطًِ ٞفر الازج.)ٛ

6

5.2

كاالى ٗالازج املؤضط.ٞ

61

53.0

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )61ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%53ييّ
املِحلٌييات ضبييى اهدزاضيي ٞييتٍ مُػييالٗ ٞضييا٢ى اهت٘اصييى كاالييى ٗالييازج املؤضطييٓٗ ,ٞيي ٛاهف٣ييٞ
األكرب يف ع ِٞٚاهدزاض ,ٞيف حني مْ  ًّ )6اهع ِٞٚمت ى ًيا ُطيدتٕ ً ,)%5.2يّ املؤضطيات
دبس ٜمُػالٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛالازج املؤضطًِ ٞفر الازجٓٗ ,)ٛي ٛاهف٣ي ٞاألقيى
يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
سادساً :عدد املوظفني العاملني يف جمال وسائل التواصل االجتماعي:
جدٗي زقٍ )20

٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق ًت ري عدك امل٘ظفني اهعاًوني يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
عدك امل٘ظفني اهعاًوني يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصى

اهتلساز

اهِطدٞ

االجتٌاعٛ
3- 1

98

85.2

6- 4

12

10.4

7فكس

5

4.3

اجملٌ٘ا

115

%100

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )98ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%85.2ييّ
املِحلٌات ضبى اهدزاضٙ ٞعٌى أا ًّ ً٘ 3- 1ظفني يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصيى االجتٌياع,ٛ
ٗٓ ٛاهف ٞ٣األكرب يف ع ِٞٚاهدزاض ,ٞيف حني مْ  ًّ )5اهع ِٞٚمت يى ًيا ُطيدتٕ ً ,)%4.3يّ
املؤضطات ٙعٌى أا ًّ ً٘ 7ظفني ف ك س يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌياعٓٗ ٛي ٛاهف٣يٞ
األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
سابعاً :اإلدارة اليت تشرف على استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
جدٗي زقٍ )21

اهت٘شٗ ٙفق ًت ري اإلكاز ٝاه
ًطٌ ٟاإلكاز ٝاه

ػسو عو ٟاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

ػسو عو ٟاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اهتلساز

اهِطدٞ

اهعنقات اهعاًٗ ٞاإلعنَ

96

83.5

اهتط٘ٙق

1

0.9

اهت٘اصى االجتٌاعٛ

10

8.7

ٌِ ٞٚامل٘ازك املاهٞٚ

2

1.7

مل ذبدك اإلكاز ٝاملختاٞ

6

5.2

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )96ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%83.5ييّ
املِحلٌيييات ضبيييى اهدزاضيييً ;ٞطيييٌ ٟاإلكاز ٝاهي ي ػيييسو عوييي ٟاضيييتخداَ ٗضيييا٢ى اهت٘اصيييى
االجتٌاع ٘ٓ ٛاهعنقات اهعاًٗ ٞاإلعنَ)ٓٗ ,ي ٛاهف٣ي ٞاألكيرب يف عِٚي ٞاهدزاضي ,ٞيف حيني
مْ  ًّ )1اهع ِٞٚمت ى ًا ُطدتٕ ً ,)%0.9طيٌ ٟاإلكاز ٝاهي ػيسو عوي ٟاضيتخداَ ٗضيا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع ٛأا اهتط٘ٙق) ٛٓٗ ,اهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
ثامناً :املنطقة اجلغرافية:

جدٗي زقٍ )22
٘ش ٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞفق املِالمل ٞازب سافٞٚ

املِاطق اه ساً ٞٚل ٞامللسً ,ٞاملد ِٞٙاملِ٘ز.)ٝ

اهتلساز
28

اهِطدٞ
24.3

املِالمل ٞازب سافٞٚ
املِاطق اه٘ضال ٟاهسٙاا ,اهملا ,ٍٚحا٢ى).

44

38.3

املِاطق اهػٌاه ٞٚاسبدٗك اهػٌاه ,ٞٚازب٘و ,د٘ن)

5

4.3

املِاطق ازبِ٘ا ٞٚاهداح ,ٞعطري ,ظبساْ ,جاشاْ).

26

22.6

املِاطق اهػسقٞٚ

12

10.4

اجملٌ٘ا

115

%100

161

162

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )44ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%38.3ييّ
املِحلٌات ضبى اهدزاض٘ ;ٞجد يف املِاطق اه٘ضال ٟاهسٙاا ,اهملا ,ٍٚحا٢يى)ٓٗ ,ي ٛاهف٣يٞ
األكرب يف ع ِٞٚاهدزاضي ,ٞيف حيني مْ ً )5يّ ًفيسكات اهعِٚي ٞمت يى ًيا ُطيدتٕ ً ,)%4.3يّ
املؤضطات ٘جد ااملِالمل ٞاهػٌاه ٞٚاسبيدٗك اهػيٌاه ,ٞٚازبي٘و ,دي٘ن)ٓٗ ,ي ٛاهف٣ي ٞاألقيى
يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
نتائج دراسة استخدامات املؤسسات الخريية لوسائل التواصل االجتماعي:
مٗال :هتخوٚى فص٘ ٝكٗاف اه٘ص٘يٙٗ :ملاع ا ٓداو املِحلٌ ًّ ٞاالضتخداَ ًٗعاٙري
االالتٚازٗ ,ضٚتٍ ذبوٚؤا ًّ الني املؤغسات اهتاه:ٞٚ
ً عاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبريٞٙ
 اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبري:ٞٙ
هوتعسو عوً ٟعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات ٗازبٌعٚات
اشبري ٞٙمت حطاب اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات املعٚاز ٞٙهعدازات
ضب٘ز ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبريٗ ,ٞٙجا١ت
اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبداٗي اهتاه:ٞٚ
جدٗي زقٍ )24
اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًس دِ ٞاشهٚا حطب ًت٘ضالات امل٘افملٞ

َ

اهعديييازٝ

4

ممٚصات اه٘ضٚو ًّ ٞحٚإ ضسع ٞاالضتخداَ.

5

ضٔ٘ه ٞاضتخداَ اه٘ضٚوٗ ٞهُتاج زضا٢ؤا.

2

غٔس ٝاه٘ضٚوٞ

1

ًِاضد ٞاه٘ضٚو ٞزبٌٔ٘ز املؤضطٞ

6

اهتلوف ٞاملِخفن ٞهو٘ضٚو.ٞ

3

ًِاضد ٞاه٘ضٚو ٞملٔازات اهملاٌ٢ني الكاز ٔا.

اهتلساز
%

مل

ًت٘ضالٞ

عاهٞٚ

ن

2

11

38

64

%

1.7

9.6

33.0

55.7

ؼبد

ضعٚفٞ

ن

2

1

10

40

62

%

1.7

0.9

8.7

34.8

53.9

ن

3

3

19

32

58

%

2.6

2.6

16.5

27.8

50.4

ن

3

2

20

43

47

%

2.6

1.7

17.4

37.4

40.9

ن

8

1

24

23

59

%

7.0

0.9

20.9

20.0

51.3

ن

3

3

21

46

42

%

2.6

2.6

18.3

40.0

36.5

املت٘ض اهعاَ

* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

كزج ٞاالعتٌاك عو ٟاملعٚاز
عاهٞٚ
جدا

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

4.41

0.805

4.38

4.21

4.12

4.08

4.05

4.21

0.823

0.987

0.938

1.178

0.944

0.742

اهس دٞ

1
2
3
4
5
6

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙع ِٞٚاهدزاضٙ ٞسْٗ مْ
كزج ٞاالعتٌاك عوً ٟعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات
اشبري ٞٙعاه ٞٚجدا ,حٚإ او املت٘ض اهعاَ مل٘افملتٍٔ  ٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 4.21املت٘ض
اهرٙ ٜمل يف اهف ٞ٣اشباًط ًّ ٞف٣ات اململٚاع اشبٌاضٗ ,)5.00- 4.21 ًّ ٛاه ػري
هد مْ الٚاز ً٘افمل ٞمفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ضب٘ز كزج ٞاالعتٌاك عوً ٟعاٙري
االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاملطتخدً ٞيف املؤضطات اشبري ٞٙػري هد عاه ٞٚجدا)
يف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙتدني ًّ ازبدٗي اهطااق مْ مك س ٓرٖ املعاٙري اعتٌاكا عو ٕٚم ِا ١االتٚاز ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع ٛكاهتاه:ٛ
ً .1عٚاز ممٚصات اه٘ضٚو ًّ ٞحٚإ ضسع ٞاالضتخداَ) ,مبت٘ض )5.00 ًّ 4.41
ً .2عٚاز ضٔ٘ه ٞاضتخداَ اه٘ضٚوٗ ٞهُتاج زضا٢ؤا) ,مبت٘ض .)5.00 ًّ 4.38
ً .3عٚاز غٔس ٝاه٘ضٚو ,)ٞمبت٘ض .)5.00 ًّ 4.21
ٗمقى ٓرٖ املعاٙري ٓ٘ ًِاضد ٞاه٘ضٚو ٞملٔازات اهملاٌ٢ني الكاز ٔا) ,مبت٘ض ًّ 4.05
.)5.00
اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
هوتعسو عو ٟاجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛقاَ اهداحإ حبطاب
اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات املعٚاز ٞٙهعدازات ضب٘ز اجملاالت
اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبداٗي
اهتاه:ٞٚ
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جدٗي زقٍ )25
اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًس دِ ٞاشهٚا حطب ًت٘ضالات امل٘افملٞ
َ

اهعديييازٝ

2

ُػس مالداز املؤضطٞ

1

ُػس ًعوً٘ات عّ املؤضطٗ ٞالدًا ٔا

12

هفتح طسق حد ٞ ٙهوٌطتفٚد ّٙهٚاو٘ا هد املؤضطٞ

13

هوٌػازك ٞيف املِاضدات امل٘مس ٞٚهوٌصتٌ

اهدزجٞ

اهتلساز
%

ضعٚفٞ
جدا

ضعٚفٞ

ًت٘ضالٞ

ن

1

10

0

%

0.9

8.7

0

كدريٝ

كدريٝ
جدا
61 43

37.4

4.33

0.925

1

53.0

ن

3

8

1

45

58

%

2.6

7.0

0.9

39.1

50.4

ن

7

16

0

48

44

%

6.1

13.9

0

41.7

38.3

ن

7

18

1

47

42

%

6.1

15.7

0.9

40.9

36.5

14

املػازك ٞيف األحدا اهعاً ٞمحدا ٗطِ,ٞٚ
مٙاَ عامل... ٞٚهخل).

ن

7

19

2

48

39

%

6.1

16.5

1.7

41.7

33.9

7

هإلجاا ٞعو ٟطاؤالت ازبٌٔ٘ز

6

اِا ١صبتٌ افرتاضًٗ ٛعصٚنب هوٌؤضطٞ

10

هت ملٚج اجملتٌ ٗ داكي املعسفً ٞعٕ

9

هوتعسو عو ٟزكٗك مفعاي املطتفٚد ّٙح٘ي الدًا ِا

8

هتومل ٛغلاٗ ٠ازبٌٔ٘ز ٗحى ًػاكؤٍ

3

هوت٘اصى ً املطتفٚدٗ ّٙفتح ح٘از ًعٍٔ

11

ملػازك ٞازبٌٔ٘ز ًِاضدا ٍٔ ٗظباحا ٍٔ

4

هوت٘اصى ً املتربعني ٗفتح ح٘از ًعٍٔ

5

زبٌ اهدٚاُات ًٗساقد ٞمُػال ٞاجملتٌ

ن

9

20

1

46

39

%

7.8

17.4

0.9

40.0

33.9

ن

8

22

4

50

31

%

7.0

19.1

3.5

43.5

27.0

ن

10

23

1

46

35

%

8.7

20.0

0.9

40.0

30.4

ن

9

25

2

44

35

%

7.8

21.7

1.7

38.3

30.4

ن

10

26

3

46

30

%

8.7

22.6

2.6

40.0

26.1

ن

7

36

2

38

32

%

6.1

31.3

1.7

33.0

27.8

ن

12

31

2

41

29

%

10.4

27.0

1.7

35.7

25.2

ن

16

32

5

33

29

%

13.9

27.8

4.3

28.7

25.2

ن

10

38

5

40

22

%

8.7

33.0

4.3

34.8

19.1

املت٘ض اهعاَ

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

اهس دٞ

4.28

3.92

3.86

3.81

3.75

3.64

3.63

3.62

3.52

3.45

3.38

3.23

3.23

3.42

0.978

1.222

1.242

1.242

1.303

1.258

1.333

1.328

1.327

1.346

1.387

1.447

1.325

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.776

* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙع ِٞٚاهدزاضٗ ٞافملت عوٟ
اجملاالت اهسٚ٢ط ٞالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛحٚإ او املت٘ض اهعاَ مل٘افملتٍٔ
عو ٟضب٘ز اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 3.42 ٛ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

املت٘ض اهرٙ ٜمل يف اهف ٞ٣اهسااع ًّ ٞف٣ات اململٚاع اشبٌاضٗ ,)4.20- 3.41 ًّ ٛاه
ػري هد مْ الٚاز ً٘افمل ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ضب٘ز اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد كدري )ٝيف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙدني ازبدٗي اهطااق مْ مك س اجملاالت اهسٚ٢ط ٞٚالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع:٘ٓ ٛ
ُ .1ػس مالداز املؤضط ,)ٞمبت٘ض .)5.00 ًّ 4.33
ُ .2ػس ًعوً٘ات عّ املؤضطٗ ٞالدًا ٔا) مبت٘ض .)5.00 ًّ 4.28
 .3هفتح طسق حد ٞ ٙهوٌطتفٚد ّٙهٚاو٘ا هد املؤضط ,)ٞمبت٘ض .)5.00 ًّ 3.92
ٗمقى ٓرٖ اجملاالت ٓ٘ زبٌ اهدٚاُات ًٗساقد ٞمُػال ٞاجملتٌ ) ,مبت٘ض ًّ 3.23
.)5.00
اُٚا :هتخوٚى فصً٘ٔ ٝازات اه٘ص٘ي :حطب ًٔازات االضتخداَٗ ,ضٚتٍ ذبوٚؤا ًّ الني
املؤغسات اهتاه:ٞٚ
 اهملا ٍ٢عو ٟربال ٚضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 غلى األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 اه٘قت اهر ٜذبتاجٕ املؤضط ٞهوسك عو ٟفاعى ازبٌٔ٘ز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ
اهملا ٍ٢عو ٟربال ٚضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
جدٗي زقٍ )26
اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ربال ٚضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
َ

ًّ ٙت٘د ربال ٚضبت٘٠

اهتلساز

اهِطدٞ

ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
1

اإلكاز ٝاهعوٚا ٗحدٓا

13

11.3

2

هكاز ٝمٗ قطٍ مٗ ٗحد )ٝاهعنقات اهعاًٗ ٞحدٓا

60

52.2

3

هكاز ٝمٗ قطٍ مٗ ٗحد )ٝاضتملالاب املتربعني ٗحدٓا.

2

1.7

4

هكاز ٝمٗ قطٍ مٗ ٗحد )ٝاضتملالاب املتربعني ااهتِطٚق ً .........:

3

2.6

5

هكاز ٝمٗ قطٍ مٗ ٗحد )ٝاهتط٘ٙق ٗحدٓا

1

0.9

6

فسٙق ًّ اإلكاز ٝاهعوٚا ٗاإلكازات ذات االالتاال

36

31.3

115

%100

اجملٌ٘ا
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ٙتنح ًّ ازبدٗي اهطااق مْ  ًّ )60ع ِٞٚاهدزاض ٞمت ى ًا ُطدتٕ  ,)%52.2ربال
فٔٚا هكاز ٝاهعنقات اهعاًٗ ٞحدٓا ألت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛٓٗ ,ٛاهف ٞ٣األكرب
يف ع ِٞٚاهدزاضٙ ,ٞؤٚا املؤضطات ٗازبٌعٚات اه ربال فٔٚا اإلكاز ٝاهعوٚا ٗاإلكازات
ذات االالتاال ألت٘ٗ ٠ضا٢ى اهتِػ ٚاالجتٌاع ٛاِطد ,)%31.3 ٞيف حني مْ ًؤضطٞ
ٗاحد ًّ ٝاهع ِٞٚمت ى ًا ُطدتٕ  ,)%0.9ربال فٔٚا هكاز ٝمٗ ٗحد ٝمٗ قطٍ اهتط٘ٙق ٗحدٖ
ألت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛٓٗ ,ٛاهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
هوتعسو عو ٟاملٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛمت حطاب
اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات املعٚاز ٞٙهعدازات ضب٘ز املٔازات اه
ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبداٗي
اهتاه:ٞٚ
جدٗي زقٍ )27
اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات املٔازات اهعاًوني
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعً ٛس دِ ٞاشهٚا
َ

اهعديييازٝ

2

اهتا٘ٙس

11

ذبسٙس اهت سٙدات اهملاريٝ

4

اهِػس االهلرتُٗٛ

14

اهسك عو ٟازبٌٔ٘ز ٗاهتفاعى ًعٕ

6

اٌ ٍٚاإلعنُات

1

اهتخسٙس اهاخفٛ

10

اٌ ٍٚعسٗا ملدميٞٚ

9

كتااً ٞملاالت ٗ دِٗٙات

اهتلساز
%

اهدزجٞ
ضعٚفٞ
جدا

كدريٝ
جدا

ضعٚفً ٞت٘ضال ٞكدريٝ

ن

16

%

13.9

ن

20

3

%

17.4

2.6

ن

23

2

49

%

20.0

1.7

42.6

35.7

ن

29

3

46

37

%

25.2

2.6

40.0

32.2

ن

36

2

47

30

%

31.3

1.7

40.9

26.1

ن

38

6

42

29

%

33.0

5.2

36.5

25.2

ن

52

2

32

29

%

45.2

1.7

27.8

25.2

ن

52

4

35

24

%

45.2

3.5

30.4

20.9

65

34

56.5

29.6

47

45

40.9

39.1
41

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

4.02

0.927

4.02

1.059

اهس دٞ

1
َ1

3.94

1.086

2

3.79

1.151

3

3.62

1.182

4

3.54
3.33

3.27

1.194
1.282

1.238

5
6
7

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

َ

اهعديييازٝ

5

اهتطصٚى اها٘ ٛ

15

اهت٘ ٚق

3

هُتاج ً٘اك اهفٚد٘ٙ

12

ربال ٚاسبٌنت االهلرتُٗٞٚ

13

ااتلاز األفلاز اال ااهٞٚ

8

اٌ ٍٚزضً٘ات اٚاُٞٚ

7

اٌ ٍٚاُف٘جسافٚم

اهتلساز
%

اهدزجٞ
ضعٚفٞ
جدا

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

3.24

1.211

8

3.23

1.957

9

31

22

3.13

1.246

10

19.1

ضعٚفً ٞت٘ضال ٞكدريٝ

كدريٝ
جدا

52

4

38

21

45.2

3.5

33.0

18.3

13

60

2

3

1

11.3

52.2

1.7

2.6

60

2

%

52.2

1.7

27.0

ن

61

2

30

22

%

53.0

1.7

26.1

19.1

ن

61

4

36

14

%

53.0

3.5

31.3

12.2

ن

64

7

23

21

%

55.7

6.1

20.0

18.3

ن

65

10

18

22

56.5

8.7

15.7

19.1

ن
%
ن
%
ن

%
املت٘ض اهعاَ

اهس دٞ

0.9

3.11
3.03

3.01

1.248
1.158

1.225

2.97

1.224

3.69

0.903

11
12
13
14

* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ ع ِٞٚاهدزاضٙ ٞسْٗ مْ املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛكدري ,ٝحٚإ او املت٘ض اهعاَ مل٘افملتٍٔ عو ٟضب٘ز املٔازات
اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 3.69 ٛاملت٘ض
اهرٙ ٜمل يف اهف ٞ٣اهسااع ًّ ٞف٣ات اململٚاع اشبٌاضٗ ,)4.20- 3.41 ًّ ٛاه ػري هد
مْ الٚاز ً٘افمل ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ضب٘ز املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد كدري )ٝيف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙتدني ًّ ازبدٗي اهطااق مْ مك س املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع:ٛٓ ٛ
ًٔ از ٝاهتا٘ٙس) ,مبت٘ض .)5.00 ًّ 4.02
ًٔ از ٝذبسٙس اهت سٙدات اهملاري ,)ٝمبت٘ض .)5.00 ًّ 4.02
ًٔ از ٝاهِػس االهلرتُٗ ,)ٛمبت٘ض )5.00 ًّ 3.94
يف حني ػري اهِتا٢ن هد مْ مزا ًٔازات ًّ املٔازات األضاض ٞٚهوِصا يف ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع ٛٓٗ ٛربال ٚاسبٌنت االهلرتُٗ ,ٞٚااتلاز األفلاز اال ااه ,ٞٚاٌٍٚ
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زضً٘ات اٚاُ ,ٞٚاٌ ٍٚاُف٘جسافٚم) جا١ت مبت٘ض مقى ًّ ٘ٓٗ )5.00 ًّ 3.11
املت٘ض اهرٙ ٜمل يف اهف ٞ٣اه اه  ًّ ٞف٣ات اململٚاع اشبٌاضٗ ,)3.40- 2.61 ًّ ٛاه
ػري هد مْ الٚاز ً٘افمل ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ضب٘ز املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد ضعٚف )ٞيف مكا ٝاهدزاض.ٞ
غلى األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
هوتعسو عو ٟغلى األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙيف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛمت حطاب اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات
املعٚاز ٞٙهعدازات ضب٘ز غلى األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٗ ,ٛجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبدٗي اهتاه:ٛ
جدٗي زقٍ )28
اضتصااات مفساك اهدزاض ٞعو ٟعدازات غلى األت٘ ٠املطتخدَ
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعً ٛس دِ ٞاشهٚا حطب ًت٘ضالات امل٘افملٞ
َ

اهعديييازٝ

1

ضبتً٘ ٠لت٘ب ًملاالت ,عسٗا
ملدمي ,ٞٚكتب اهلرتُٗ ,ٞٚسٙدات,
ًِػ٘زات فٚطد٘ن اخل)........

2

ضبت٘ ٠اها٘ز اها٘ز ,اُف٘جسافٚم,
زضً٘ات اٚاُ)ٞٚ

%

4

زٗاا هد ً٘ق اهػسكٞ

ن

3

ضبت٘ ٠اهفٚد٘ٙ

6

ًطااملات

5

طصٚنت ص٘ ٞٚ

اهدزجٞ

اهتلساز
%

ضعٚف ٞضعٚفً ٞت٘ضال ٞكدريٝ
جدا

كدريٝ
جدا

ن

20

50

45

%

17.4

43.5

39.1

ن

30

1

43

41

26.1

0.9

37.4

35.7

56

3

32

24

%

48.7

2.6

27.8

20.9

ن

62

29

24

%

53.9

25.2

20.9

ن

74

23

18

%

64.3

20.0

15.7

ن

74

4

22

15

%

64.3

3.5

19.1

13.0

املت٘ض اهعاَ

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

4.04

1.046

اهس دٞ

1

3.83

1.179

2

3.21

1.253

3

3.13

1.274

4

2.87

2.81
3.31

1.210

1.154

5
6

0.816

* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ ًؤضطات ٗمجعٚيات عِٚي ٞاهدزاضي ٞضباٙيد ٝيف ً٘افملتٔيا
عويي ٟغييلى األتيي٘ ٠األصييو ٛاهيير ٜطييتخدًٕ املؤضطيي ٞيف ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌيياع,ٛ
حٚييإ او ي املت٘ض ي اهعيياَ مل٘افملتٔييا عويي ٟضبيي٘ز غييلى األتيي٘ ٠األصييو ٛاهيير ٜطييتخدًٕ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 3.31 ٛاملت٘ضي اهيرٙ ٜملي يف اهف٣يٞ
اه اه ييً ٞييّ ف٣ييات اململٚيياع اشبٌاضييً ٛييّ ٗ ,)3.40- 2.61اه ي ػييري هد مْ الٚيياز ً٘افملييٞ
عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞعويي ٟعدييازات ضبيي٘ز غييلى األتيي٘ ٠األصييو ٛاهيير ٜطييتخدًٕ املؤضطيي ٞيف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد ال معوٍ) يف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙتدني ًيّ ازبيدٗي اهطيااق مْ مك يس مغيلاي األتي٘ ٠األصيو ٛاهير ٜطيتخدًٕ
املؤضطات ٗازبٌعٚات يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:٘ٓ ٛ
 .1األت٘ ٠امللت٘ب ًملاالت ,عسٗا ملدمي ,ٞٚكتب اهلرتُٗ ,ٞٚسٙداتًِ ,ػ٘زات
فٚطد٘ن اخل ,)........مبت٘ض .)5.00 ًّ 4.04
 .2ضبت٘ ٠اها٘ز اها٘ز ,اُف٘جسافٚم ,زضً٘ات اٚاُ ,)ٞٚمبت٘ض .)5.00 ًّ 3.83
ٗمقى ٓرٖ األغلاي ٓ٘ طصٚنت ص٘  ,)ٞٚمبت٘ض .)5.00 ًّ 2.81
اه٘قت اهر ٜذبتاجٕ املؤضط ٞهوسك عو ٟفاعى ازبٌٔ٘ز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
جدٗي زقٍ )31

َ

اه٘قت اهر ٜذبتاجٕ املؤضطٞ
هوسك عو ٟفاعنت ازبٌٔ٘ز

اهتلساز

اهِطدٞ

1

ال دباٗب

6

5.2

2

مك س ًّ مضد٘ا

4

3.5

3

ًّ  6- 4مٙاَ

7

6.1

4

ًّ  3- 1مٙاَ

28

24.3

5

الني  24ضاعٞ

70

60.9

اجملٌ٘ا

115

%100

ٙتنييح ًييّ ازبييدٗي اهطييااق مْ ً )70ييّ عِٚيي ٞاهدزاضيي ٞمت ييى ًييا ُطييدتٕ ً ,)%60.9ييّ
املِحلٌات تصاٗب ً ازبٌٔي٘ز اليني  24ضياعٓٗ ,ٞي ٛاهف٣ي ٞاألكيرب يف عِٚي ٞاهدزاضي ,ٞيف
حني مْ  ًّ )4اهع ِٞٚمت يى ًيا ُطيدتٕ ً ,)%3.5يّ املؤضطيات ذبتياج هد مك يس ًيّ مضيد٘ا
هوسك عو ٟفاعنت اهعٌن ٛٓٗ ,١اهف ٞ٣األقى يف ع ِٞٚاهدزاض.ٞ
اه ا :فص٘ ٝاهدال٘ي االضتٔنك :ٛحطب عٌق ٗا طاا االضتخداَٗ ,ضٚتٍ ذبوٚؤا ًّ
الني املؤغسات اهتاه:ٞٚ
ً طت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
 اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
169

170

اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
هوتعسو عو ٟاهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع ٛمت حطاب اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات املعٚازٞٙ
هعدازات ضب٘ز اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٗ ,ٛجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبداٗي اهتاه:ٞٚ
جدٗي زقٍ )32
اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات اهف٘ا٢د املتخململٞ
ًّ اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعً ٛس دِ ٞاشهٚا حطب ًت٘ضالات امل٘افملٞ

َ

اهعديييازٝ

7

عصٙص ص٘ز ٝاملؤضطٗ ٞغعازٓا

10

شٙاك ٝمصدقا ١املؤضطٞ

8

عصٙص ًاداقًٗ ٞٚلاُ ٞاملؤضطٞ

1

اهتلساز
%

اهدزجٞ
ضعٚف ٞضعٚفً ٞت٘ضال ٞكدريٝ
جدا

كدريٝ
جدا

ن

15

43

57

%

13.0

37.4

49.6

ن

15

48

52

%

13.0

41.7

45.2

ن

16

46

53

%

13.9

40.0

46.1

ربفٚض لوف ٞمُػال ٞاال ااي اهتط٘ٙملٛ
اإلعنْ ,اهعنقات اهعاً ,ٞاال ااي
اهػخاِ ,ٛػ ٚاهتربعات ,اخل)

ن

19

2

47

47

%

16.5

1.7

40.9

40.9

2

كال٘ي صبتٌعات جدٙدٝ

ن

5

شٙاك ٝزضا املطتفٚد ٗ ّٙملتٍٔ

23

1

53

38

%

20.0

0.9

46.1

33.0

ن

23

1

53

38

%

20.0

0.9

46.1

33.0

ن

27

2

47

39

%

23.5

1.7

40.9

33.9

9

ري طسٙمل ٞاملؤضط ٞيف هكاز ٝمعٌاسا

ن

36

3

34

42

6

اسبا٘ي عو ٟعا٢د اعو ًّ ٛاهتربعات

%

31.3

2.6

29.6

36.5

ن

36

2

40

37

3

املطاعد ٝيف شٙاكً ٝػآدً٘ ٝق املؤضطٞ
االهلرتُٗٛ

31.3

1.7

34.8

32.2

%

4

ربفٚض لوف ٞاهدخإ ٗاهتال٘ٙس

ن

37

3

46

29

%

32.2

2.6

40.0

25.2

املت٘ض اهعاَ
* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

4.23

0.985

اهس دٞ

1

4.19

0.972

2

4.18

0.996

3

4.06

1.045

4

3.92

3.92
3.85

1.069

1.069
1.134

5
6
7

3.71

1.255

8

3.68

1.225

9

3.58

3.93

1.185

10

0.835

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙع ِٞٚاهدزاضً٘ ٞافملٞ
ادزج ٞكدري ٝعو ٟاهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

االجتٌاع ,ٛحٚإ او املت٘ض اهعاَ مل٘افملتٔا  ٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 3.93املت٘ض اهرٙ ٜمل يف
اهف ٞ٣اهسااع ًّ ٞف٣ات اململٚاع اشبٌاضٗ ,)4.20- 3.41 ًّ ٛاه ػري هد مْ الٚاز
ً٘افمل ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعو ٟعدازات ضب٘ز اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبري ًّ ٞٙاضتخداَ
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد كدري )ٝيف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙتدني ًّ ازبدٗي اهطااق مْ مك س اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات اشبريًّ ٞٙ
اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:٘ٓ ٛ
 .1عصٙص ص٘ز ٝاملؤضطٗ ٞغعازٓا) ,مبت٘ض .)5.00 ًّ 4.23
 .2شٙاك ٝمصدقا ١املؤضط ,)ٞمبت٘ض .)5.00 ًّ 4.19
 .3عصٙص ًاداقًٗ ٞٚلاُ ٞاملؤضط ,)ٞمبت٘ض .)5.00 ًّ 4.18
ٗمقى ٓرٖ اهف٘ا٢د ٓ ٛربفٚض لوف ٞاهدخإ ٗاهتال٘ٙس) ,مبت٘ض .)5.00 ًّ 3.58
ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع:ٛ
هوتعسو عوً ٟطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛقاَ
اهداحإ حبطاب اهتلسازات ٗاهِطب املٗ ٞٙ٘٣املت٘ضالات ٗاالعبسافات املعٚاز ٞٙهعدازات
ضب٘ز ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛجا١ت اهِتا٢ن
كٌا ٘ٙضخٔا ازبداٗي اهتاه:ٞٚ
جدٗي زقٍ )30
اضتصااات مفساك اهدزاض ٞعو ٟعدازات ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًس دِ ٞاشهٚا حطب ًت٘ضالات امل٘افملٞ
َ

اهعديييازٝ

2

ملٚظ ًؤضطتِا اهعا٢د اهِ٘ع ًّ ٛاالضت ٌاز
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ً . ٛن عدك
املتااعنيً ,ملداز اه٘قتً ,عدي اهتفاعى ,عدك
اهتافح ,عدك اإلعصاب ٗاملػازك)ٞ

1

ُطتخدَ مكٗات ًتعدك ٝهتخوٚى مكاِ٢ا عوٟ
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

3

ملٚظ ًؤضطتِا اهعا٢د املاك ٜحصٍ اهتربعات)
ًّ االضت ٌاز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اهتلساز
%

 5ذبوى ًؤضطتِا اهدٚاُات اه لػج عّ فٍٔ
مجٔ٘زُا ٗ ,تخر اهملساز ح٘ي األت٘ ٠املِاضب
سٍ

4

متتوم ًؤضطتِا ًملاٚٙظ مكا )KPIs ١هلى
ًِا٘ ٞاصى اجتٌاعُ ٛطتخدًٔا

اهدزجٞ
غري ً٘افق غري
ً٘افق
جدا

ضباٙد

ً٘افق

ً٘او
جدا

ن

6

19

22

41

27

%

5.2

16.5

19.1

35.7

23.5

ن

8

17

32

36

22

%

7.0

14.8

27.8

31.3

19.1

ن

11

18

29

35

22

%

9.6

15.7

25.2

30.4

19.1

ن

17

19

35

27

17

%

14.8

16.5

30.4

23.5

14.8

ن

25

24

33

23

10

%

21.7

20.9

28.7

20.0

8.7

املت٘ض اهعاَ

املت٘ض
اسبطاا*ٛ

االعبساو
املعٚازٜ

3.56

1.171

اهس دٞ

1

3.41

1.161

2

3.34

1.228

3

3.07

2.73

3.22

1.262

1.252

4

5

1.019

* كزج ٞاملت٘ض اسبطاا)5.00 ًّ ٛ

171
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ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح مْ ًؤضطات ٗمجعٚات ع ِٞٚاهدزاض ٞضباٙد ٝيف ً٘افملتٔا
عوً ٟطت٘ ٠االٓتٌاَ املٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛحٚإ او املت٘ض اهعاَ
مل٘افملتٔا  ٘ٓٗ ,)5.00 ًّ 3.22املت٘ض اهرٙ ٜمل يف اهف ٞ٣اه اه  ًّ ٞف٣ات اململٚاع
اشبٌاضٗ ,)3.40- 2.61 ًّ ٛاه ػري هد مْ الٚاز ً٘افمل ٞمفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞعوٟ
عدازات ضب٘ز ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛػري هد
ال معوٍ) يف مكا ٝاهدزاض.ٞ
كٌا ٙتدني ًّ ازبدٗي اهطااق مْ مك س ًطت٘ٙات آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٘ٓ ٛملٚظ ًؤضطتِا اهعا٢د اهِ٘ع ًّ ٛاالضت ٌاز يف ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع ً . ٛن عدك املتااعنيً ,ملداز اه٘قتً ,عدي اهتفاعى ,عدك اهتافح,
عدك اإلعصاب ٗاملػازك ,)ٞمبت٘ض ٗ ,)5.00 ًّ3.56مقى ٓرٖ املطت٘ٙات ٓ ٛمتتوم
ًؤضطتِا ًملاٚٙظ مكا )KPIs ١هلى ًِا٘ ٞاصى اجتٌاعُ ٛطتخدًٔا) ,مبت٘ض
.)5.00 ًّ 2.73
زااعا :اهفسٗق يف االضتخداَ حبطب اشباا٢ص ٗاهطٌات اهعاً ٞهوٌؤضطات ٗازبٌعٚات
اشبري:ٞٙ
هوتعسو عوً ٟا هذا كاُت ِٓان فسٗق كاه ٞهحااٚ٢ا يف اضتصاا ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعب٘
ضباٗزٓا عص ٠هد املت ري املطتملو ,ٞقاَ اهداحإ الجسا ١االالتدازات اإلحاا ٞٚ٢االضتداله,ٞٚ
ٗكػفت عّ عدَ ٗج٘ك كاله ٞهحاا ٞٚ٢هفسٗق اني ًؤضطات اهع ِٞٚدعا ملت ريات :عٌس
املؤضطٗ ٞصباي عٌى املؤضطًٗ ٞلاْ هجسا ١مُػالٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛعدك
امل٘ظفني اهعاًوني يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛاملِالمل ٞازب ساف.ٞٚ
فٌٚا مظٔست االالتدازات ٗج٘ك كاله ٞهحاا ٞٚ٢يف اعض ضباٗز اهدزاض ٞدعا هوٌت ريات
اهتاه:ٞٚ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

الفروق باختالف متغري نوع املؤسسة الخريية:
قاَ اهداحإ ااضتخداَ االتداز  )Tهوعِٚات املطتملو,)Independent Samples Test ٞ
ٗكاُت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبدٗي اهتاه:ٛ
ازبدٗي زقٍ )36
االتداز  Tهوعِٚات املطتملو )Independent Samples Test ٞهوفسٗق اني ًت٘ضالات ً٘افمل ٞع ِٞٚاهدزاض ٞعب٘
ضباٗزٓا دعا الالتنو ًت ري ُ٘ا املؤضط ٞاشبريٞٙ
ضباٗز اهدزاضييٞ

ُ٘ا املؤضطٞ

اهعدك

املت٘ض

االعبساو
املعٚازٜ

ق ٌٞٚت)

كزجات
اسبسٞٙ

ًطت٘٠
اهدالهٞ

ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

4.4828

0.40665

2.346

113

*0.021

مجع ٞٚالريٞٙ

86

4.1163

0.80565

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

3.3402

0.74840

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.4426

0.78741

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

3.6502

0.64097

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.7035

0.97837

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

3.2644

0.56259

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.3314

0.88764

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

3.4335

0.68137

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.6860

0.79034

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

2.8966

0.98070

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.3302

1.01368

ًؤضطً ٞاعبٞ

29

4.0069

0.84089

مجع ٞٚالريٞٙ

86

3.9093

0.83703

صباالت االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ
املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
غلى األت٘ ٠اهر ٜطتخدًٕ
املؤضط ٞيف ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ
ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ
الني ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع
ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًد ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٛ

كاهٞ
-0.613
-0.274
-0.381

-1.538
-2.008

113

0.541
غري كاهٞ

113

0.785
غري كاهٞ

113

0.704
غري كاهٞ

113

0.127
غري كاهٞ

113

*0.047
كاهٞ

0.542

113

0.589
غري كاهٞ

* فسٗق كاه ٞعِد ًطت٘ ٠كاله )0.05 ٞف قى.

ًييّ ازبييدٗي اهطييااق ٙتنييح عييدَ ٗجيي٘ك فييسٗق ذات كالهيي ٞهحاييا ٞٚ٢اييني ًت٘ضييالات
اضتصااات مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞعب٘ مجٚي ضبياٗز اهدزاضي ,ٞاياالتنو ًيت ري ُي٘ا املؤضطي,ٞ
ااضت ِا ١ن ً ٞت ريات ٓ:ٛ
 .1دني ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢عِيد ًطيت٘ ٠اهدالهي )0.05 =α ٞعبي٘ ًعياٙري
االتٚيياز ٗضييا٢ى اهت٘اصييى االجتٌ ياع ,ٛاييني ًفييسكات عِٚيي ٞاهدزاضييً ٞييّ املؤضطييات
املاعبٗ ٞازبٌعٚات اشبري ٞٙهااا املؤضطات املاعب.ٞ
 .2ييدني ٗجيي٘ك فييسٗق ذات كالهيي ٞهحاييا ٞٚ٢عِييد ًطييت٘ ٠اهدالهيي )0.05 =α ٞاييني عِٚييٞ
اهدزاض ًّ ٞاملؤضطيات املاعبي ٞازبٌعٚيات اشبريٙي ,ٞعبي٘ ًطيت٘ ٠آتٌياَ املؤضطيٞ
املٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛهااا ازبٌعٚات اشبري.ٞٙ
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اهفسٗق ااالتنو ًت ري عدك اهفسٗا هوٌؤضط:ٞ
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.0 =αبني
متوسطات استجابات ادلبحوثني حول حماورها باختالف متغري عدد الفروع استخدم الباحث "حتليل التباين
األحادي" ( )One Way ANOVAلتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل
اختالف متغري عدد الفروع وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
ازبدٗي زقٍ )40

ُتا٢ن " ذبوٚى اهتدا ّٙاألحاك )One Way ANOVA " ٜهوفسٗق يف
هجااات مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞطدملا إلالتنو ًت ري عدك اهفسٗا
األ٘ز

ًادز اهتداّٙ

ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اني اجملٌ٘عات

8.335

كاالى اجملٌ٘عات

54.379

صباالت االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ
املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
غلى األت٘ ٠اهر ٜطتخدًٕ املؤضطٞ
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ الني
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًد ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٛ

صبٌ٘ا
ًساعات

ًت٘ض
املساعات

ق ٌٞٚو

اهدالهٞ
اإلحااٞٚ٢

كزجات
اسبسٞٙ
9

0.926

1.788

105

0.518

0.079
غري كاهٞ

1.623

0.118
غري كاهٞ

اجملٌ٘ا

62.714

114

اني اجملٌ٘عات

8.381

9

0.931

كاالى اجملٌ٘عات

60.231

105

0.574

اجملٌ٘ا

68.612

114

اني اجملٌ٘عات

14.609

9

1.623

كاالى اجملٌ٘عات

78.318

105

0.746

اجملٌ٘ا

92.927

114

اني اجملٌ٘عات

7.380

9

0.820

كاالى اجملٌ٘عات

68.552

105

0.653

اجملٌ٘ا

75.931

114

اني اجملٌ٘عات

12.155

9

1.351

كاالى اجملٌ٘عات

55.323

105

0.527

اجملٌ٘ا

67.477

114

اني اجملٌ٘عات

16.595

9

1.844

كاالى اجملٌ٘عات

101.755

105

0.969

اجملٌ٘ا

118.350

114

اني اجملٌ٘عات

6.014

9

0.668

كاالى اجملٌ٘عات

73.543

105

0.700

اجملٌ٘ا

79.558

114

2.176

*0.029
كاهٞ

1.256

2.563

0.270
غري كاهٞ

*0.010
كاهٞ

1.903

0.954

0.059
غري كاهٞ

0.482
غري كاهٞ

* فروق دالة عند مستوى داللة (0).0.0

ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح عدَ ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢اني اضتصااات عِٞٚ
اهدزاض ٞعب٘ مج ٚضباٗزٓا ااالتنو ًت ري عدك اهفسٗا ,ااضت ِاً ١ت ري ٜاملٔازات اه
ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛكرهم ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

الني ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,)ٛهتخدٙد صاا اهفسٗق اني كى ف ًّ ٞ٣ف٣ات عدك
اهفسٗا عب٘ ٓر ّٙاأل٘ز ّٙاضتخدَ اهداحإ االتداز غٚفٗ )ٕٚجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٙو:ٛ
ازبدٗي زقٍ )41
ُتا٢ن االتداز " غٚف "ٕٚهوفسٗق اني ف٣ات ًت ري عدك اهفسٗا
األ٘ز

عدك اهفسٗا

اهعدك

املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

ال ٘ٙجد فسٗا

70

48063.

ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ الني
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

املت٘ض

ًّ 3- 1

24

54273.

ًّ 6- 4

12

3.6746

ًّ  7فسٗا ف ك س

9

4.2024

ال ٘ٙجد فسٗا

70

93963.

ًّ 3- 1

24

3.7202

ًّ 6- 4

12

09563.

ًّ  7فسٗا ف ك س

9

4.0357

ال
٘ٙجد
فسٗا

ًّ
3- 1

ًّ
6- 4

-

ًّ 7
فسٗا
فكس
*
*

-

*
*

-

*

-

*
-

* فسٗق كاه ٞعِد ًطت٘ 0.05 ٠ف قى

ٗمظٔست اهِتا٢ن ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢عِد ًطت٘ 0.05 ٠ف قى اني
ًت٘ضالات اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞهااا املِحلٌات اه هدٔٙا  7فسٗا ف ك س) ,عب٘:
 .1املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
ُ٘ .2ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ الني ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
الفروق باختالف متغري خربة املؤسسة في مجال استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
هوتعسو عوً ٟا هذا كاُت ِٓاهم فسٗق ذات كالهٕ هحاا ٞٚ٢عِد ًطت٘ ٠اهداله=α ٞ
 ) 0.05اني ًت٘ضالات اضتصااات املدخ٘ ني ح٘ي ضباٗزٓا ااالتنو ًت ري اشبرب ٝاضتخدَ
اهداحإ "ذبوٚى اهتدا ّٙاألحاك )One Way ANOVA "ٜهت٘ضٚح كاله ٞاهفسٗق يف هجااات
مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞطدملا هد االتنو ًت ري اشبربٗ ٝجا١ت اهِتا٢ن كٌا ٘ٙضخٔا ازبدٗي
اهتاه:ٛ
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ازبدٗي زقٍ )42
ُتا٢ن " ذبوٚى اهتدا ّٙاألحاك )One Way ANOVA " ٜهوفسٗق يف
هجااات مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞطدملا إلالتنو ًت ري اشبربٝ
األ٘ز

ًادز اهتداّٙ

صبٌ٘ا
ًساعات

كزجات
اسبسٞٙ

ًت٘ض
املساعات

ق ٌٞٚو

اهدالهٞ
اإلحااٞٚ٢

ًعاٙري االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اني اجملٌ٘عات

2.578

3

0.859

1.586

كاالى اجملٌ٘عات

60.136

111

0.542

0.197
غري كاهٞ

اجملٌ٘ا

62.714

114

اني اجملٌ٘عات

6.500

3

2.167

كاالى اجملٌ٘عات

62.112

111

0.560

اجملٌ٘ا

68.612

114

صباالت اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ
املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
غلى األت٘ ٠اهر ٜطتخدًٕ املؤضطٞ
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ُ٘ا األت٘ ٠اهرٙ ٜطتخدَ ًّ الني
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًطت٘ ٠آتٌاَ املؤضط ٞاملٚاع ف٘ا٢د
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ًد ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٛ

اني اجملٌ٘عات

3.914

3

1.305

كاالى اجملٌ٘عات

89.013

111

0.802

اجملٌ٘ا

92.927

114

اني اجملٌ٘عات

2.810

3

0.937

كاالى اجملٌ٘عات

73.121

111

0.659

اجملٌ٘ا

75.931

114

اني اجملٌ٘عات

2.625

3

0.875

كاالى اجملٌ٘عات

64.853

111

0.584

اجملٌ٘ا

67.477

114

اني اجملٌ٘عات

7.416

3

2.472

كاالى اجملٌ٘عات

110.934

111

0.999

اجملٌ٘ا

118.350

114

اني اجملٌ٘عات

5.817

3

1.939

كاالى اجملٌ٘عات

73.741

111

0.664

اجملٌ٘ا

79.558

114

3.872

*0.011
كاهٞ

1.627

1.422

1.497

2.474

2.919

0.187
غري كاهٞ

0.240
غري كاهٞ

0.219
غري كاهٞ

0.065
غري كاهٞ

*0.037
كاهٞ

* فروق دالة عند مستوى داللة (0).0.0
ًّ ازبدٗي اهطااق ٙتنح عدَ ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢اني اضتصااات عِٞٚ
اهدزاض ٞعب٘ مج ٚضباٗزٓا ااالتنو ًت ري الرب ٝاملؤضط ٞيف اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع ,)ٛااضت ِاً ١ت ريات صباالت االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛكرهم
ًد ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,)ٛهتخدٙد صاا اهفسٗق اني كى
ف ًّ ٞ٣ف٣ات ًت ري عدك اهفسٗا) عب٘ ٓرٖ األاٗز اضتخدَ اهداحإ االتداز غٚفٗ )ٕٚجا١ت
اهِتا٢ن كٌا ٙو:ٛ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ازبدٗي زقٍ )43
ُتا٢ن االتداز " غٚف "ٕٚهوفسٗق اني ف٣ات ًت ري اشبربٝ
األ٘ز

ضِ٘ات اشبربٝ

اهعدك

صباالت اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاعٛ

مقى ًّ ضِٞ

16

3.1292

ضِتاْ

30

3.2978

ن ضِ٘ات

39

3.3299

 4ضِ٘ات ف ك س

30

3.8022

مقى ًّ ضِٞ

16

3.8563

ضِتاْ

30

3.7367

ن ضِ٘ات

39

3.8487

 4ضِ٘ات ف ك س

30

4.2533

ًد ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٛ

املت٘ض

مقى
ًّ
ضِٞ

ضِتاْ

ن
ضِ٘ات

-

 4ضِ٘ات
فكس
*
*

-

*
*

-

*

-

*
-

* فسٗق كاه ٞعِد ًطت٘ 0.05 ٠ف قى

ٙتنح ًّ الني اهِتا٢ن امل٘ضخ ٞمعنٖ ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢عِد ًطت٘0.05 ٠
ف قى اني ًت٘ضالات اضتصااات مفساك ع ِٞٚاهدزاض ٞهااا املِحلٌات اه ضِ٘ات الرب ٔا
يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع 4 ًّ ٛضِ٘ات ف ك س) يف املت ريات اهتاه:ٞٚ
 .1صباالت اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
ً .2د ٠االضتفاك ٝاملؤضطٗ ًّ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
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مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات:
مٗالًِ :اقػُ ٞتا٢ن اهدزاض:ٞ
اضتٔدفت اهدزاضٗ ٞصج اضتخداًات املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙه٘ضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٗ ٛاهع٘اًى املؤ س ٝيف ذهم ,ملعسف ٞاه٘اق اسباه ٗ ٛمل٘ميٕٗ ,اعد مْ
مجاات اهدزاض ٞعّ اهتطاؤالت اهسٚ٢ط ,ٞفط٘و ٙعسا اهداحإ اهِتا٢ن اه الوُات ههٔٚا
اهدزاض:ٞ
 .1مظٔست ًؤغسات قٚاع فص٘ ٝكٗاف اه٘ص٘ي ٗج٘ك فص٘ ٝاني املؤضطات املاعبٞ
ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙيف جاُب االعتٌاك عوً ٟعاٙري ضبدك ٝهنضتخداَ حٚإ اعتٌدت
املؤضطات املاعب ٞادزج ٞعاه ٞٚجدا عو ٟعدك ًّ املعاٙري يف االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع ٛاملطتخدًٗ ٞاو املت٘ض اهعاَ  ,)5.00 ًّ 4.21فٌٚا ساجعت ازبٌعٚات
اشبري ٞٙيف االعتٌاك عوً ٟعاٙري ضبدك ٝهنضتخداَ ٗ ,دني ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحااٞٚ٢
عِد ًطت٘ ٠اهداله 0.05 ٞهااا املؤضطات املاعب ٗ .ٞسكصت املعاٙري ح٘ي ممٚصات
اه٘ضٚو ًّ ٞحٚإ ضسع ٞاالضتخداَ ٍ ,ضٔ٘ه ٞاضتخداَ اه٘ضٚوٗ ٞهُتاج زضا٢ؤا ٍ ,غٔسٝ
اه٘ضٚو ٗ ,ٞػري ٓرٖ اهِتٚص ٞهد الس االعتٌاك عوً ٟعٚاز غٔس ٝاه٘ضٚو ٞهد ٠ازبٌٔ٘ز
املطتٔدو هد اهرت ٚب اه اهإ ٗ ,ملدَ ًعٚاز ٜضسع ٞاضتخداَ اه٘ضٚو ٍ ,ٞضٔ٘هٞ
اضتخدأًا ٗهُتاج زضا٢ؤا) ٗٓراْ املعٚازاْ ال ؼبململاْ مٓداو املؤضطات ًا مل لّ
اه٘ضٚو ٞذات غٔس ٝمجآري.ٞٙ
كٌا ظٔست فص٘ ٝكٗاف اه٘ص٘ي يف سكص اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ادزج ٞكدري ٝيف املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙاه صٙد الرب ٔا يف صباي اضتخداَ
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛعو 4 ٟضِ٘ات ف ك س) ح٘ي ُػس مالداز املؤضطُٗ ,ٞػس
ًعوً٘ات عّ املؤضطٗ ٞالدًا ٔاٗ ,فتح طسق حد ٞ ٙهوٌطتفٚد ّٙهٚاو٘ا هد املؤضط.ٞ
ٗ ػري ٓرٖ اهِتٚص ٞهد ضعج االضتخداًات املِاضد ٞهالدٚعٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛمٗ
ًا ٙطٌ ٟاه٘ص٘ي االجتٌاع ٛهوٌِحلٌات) ,اه ًّ مٌٓٔا; اهت٘اصى ً املطتفٚدٗ ّٙفتح
ح٘از ًعًٍٔٗ ,ػازك ٞازبٌٔ٘ز ًِاضدا ٍٔ ٗظباحا ٍٔٗ ,اهت٘اصى ً املتربعني ٗفتح ح٘از
ًعٍٔٗ ,مج اهدٚاُات ًٗساقد ٞمُػال ٞاجملتٌ  ٛٓٗ ,اهِتٚص ٞاه اُتٔت ههٔٚا كزاض ٞه٘زا
ك٘ )ّٙح٘ي اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف اهعٌى اشبري.ٜ
 .2مظٔست ًؤغسات قٚاع فصً٘ٔ ٝازات اه٘ص٘ي ٗج٘ك فص٘ ٝاني ع ِٞٚاهدزاض ٞيف
ًٔازات اه٘ص٘ي ,حٚإ هْ هكاز ٝاهعنقات اهعاًٗ ٞاإلعنَ ت٘د اإلغساو عوٗ ٟضا٢ى

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف ٗ ,)%83.5ربال ضبت٘ٗ ٠ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف ًا ُطدتٕ
 ًّ )%52.2ع ِٞٚاهدزاض ٗ ,ٞػرتن ً اإلكاز ٝاهعوٚا يف اهتخال ٚه٘ضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع ٛيف عب٘  ًّ )% 31.3ع ِٞٚاهدزاضٓٗ ,ٞرٖ اهِتٚص ٞػري هد مْ اضتخداَ ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاع ٛ ٙ ٛيف ضٚاق مُػال ٞاهعنقات اهعاًٗ ٞاإلعنَ غاهدا ,عو ٟحطاب
مُػال ٞاال ااي اهتط٘ٙمل ٛاألالس.٠
كٌا سكصت املٔازات اه ميتولٔا اهعاًوْ٘ يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛادزجٞ
كدري ,)5.00 ًّ 3.69 ٝح٘ي ًٔازات ملوٚد ٞٙاهتا٘ٙس ٗذبسٙس اهت سٙدات اهملاريٝ
ٗاهِػس االهلرتُٗ ,)ٛهااا املِحلٌات اه هدٔٙا  7فسٗا ف ك س)ٗ ,يف اململااى كػفت
اهدزاض ٞعّ ضعج يف املٔازات اسبد ً ٞ ٙى ربال ٚاسبٌنت االهلرتُٗ ,ٞٚااتلاز
األفلاز اال ااه ,ٞٚاٌ ٍٚزضً٘ات اٚاُ ,ٞٚاٌ ٍٚاُف٘جسافٚم) حٚإ جا١ت مبت٘ض
مقى ًّ ,)5.00 ًّ 3.11
ٗك ػفت اهدزاض ٞمْ املؤضطات ٗازبٌعٚات ع ِٞٚاهدزاض ٞال ٘هً٘ ٛض٘ا غلى
األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ آتٌاًاٗ ,ال فلس يف ُ٘ع ٞٚاألت٘ٗ ٠ذبملٚق اهتِ٘ا اهرٜ
تالودٕ طدٚعٓ ٞرٖ اه٘ضا٢ى ,حٚإ ظٔس حٚاكٓا مبت٘ض  ,)5.00 ًّ 3.31فٌٚا دني مْ
مك س مغلاي األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ ٓ٘ امللت٘ب ٍ اها٘ز ً ,ضعج كدري
يف جاُب اهفٚدٗ ٘ٙاهتطصٚنت اها٘ ٗ ٞٚاملطااملات.
ٗمالريا دني مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙع ِٞٚاهدزاضً٘ ٞافمل ٞادزج ٞكدريٝ
عوُ٘ ٟا األت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ مبت٘ض ٗ )5.00 ًّ 3.62مك س األت٘٠
األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضط ٘ٓ ٞزضا٢ى ًتعومل ٞااضٍ املؤضط ٍ ,ٞزضا٢ى عسٙفٞٚ
ااملِتصات اشبريٗ ٞٙاشبدًاتٗ ,مظٔست اهِتا٢ن ٗج٘ك فسٗق ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢عِد ًطت٘٠
 0.05ف قى اني ًت٘ضالات اضتصااات ع ِٞٚاهدزاض ٞهااا املِحلٌات اه هدٔٙا  7فسٗا
ف ك س).
 .3مظٔست ًؤغسات قٚاع فص٘ ٝاهدال٘ي االضتٔنك ٛاالضتفاك ٝاهلدريٝ
هوٌؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙاه ضِ٘ات الرب ٔا يف اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى
االجتٌاع 4 ًّ ٛضِ٘ات ف ك س) مبت٘ض  ,)3.93الاص ٞيف صباالت عصٙص ص٘زٝ
املؤضطٗ ٞغعازٓاٗ ,شٙاك ٝمصدقا ١املؤضط ,ٞعصٙص ًاداقًٗ ٞٚلاُ ٞاملؤضطٓٗ ,)ٞرٖ
اهِتٚص ٞػري هد مُٕ كوٌا شاكت اشبرب ٝيف اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛضتصٙد
اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات ٗازبٌعٚات ًِٔا ,كٌا ػري هد مْ عو ٟاملؤضطات
ٗازبٌعٚات اضتخداَ ٗضا٢ى زف كزج ٞاشبرب ٝامللتطد ًّ ٞالني اساًن اهت ٓٚى ٗاهتدزٙب
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هوعاًوني يف هكازٗ ٝضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛمٗ االضتعاُ ٞااه٘كن ١األرتفني هتملدٍٙ
الدًات هكاز ٔا.
هلّ اهِتا٢ن مظٔست يف اململااى مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات ع ِٞٚاهدزاض ٞال س ٠مٌٓٞٚ
قٚاع ف٘ا٢د ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛمبت٘ض  ٗ ,)5.00 ًّ 3.22دني ذهم يف مُٔا ال
ٔتٍ ااآلهٚات اسبد ٞ ٙهملٚاع االضت ٌاز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛال ذبوى اهدٚاُات
اه لػج عّ فٍٔ مجٔ٘زٓا هتتخر اهملساز ح٘ي األت٘ ٠املِاضب سٍٗ ,ال متتوم
ًملاٚٙظ مكا )KPIs ١هلى ًِا٘ ٞاصى اجتٌاعُ ٛطتخدًٔاٗ ,مظٔست اهِتا٢ن فسٗقا
ذات كاله ٞهحاا ٞٚ٢عِد ًطت٘ ٠اهداله )0.05 ٞهااا ازبٌعٚات اشبري ٞٙفٌٚا ٙتعوق
املٚاع اهعا٢د اهِ٘ع ًّ ٛاالضت ٌاز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛعدك املتااعنيً ,ملداز
اه٘قتً ,عدي اهتفاعى ,عدك اهتافح ,عدك اإلعصاب ٗاملػازكٓٗ ,)ٞرٖ اهِتٚص ٞػري هد
االضتخداَ غري اساكو ,فاألٓداو ٓ ٛاه ذبدك ًعاٙري ٗآهٚات اهملٚاع يف املِحلٌات
اسبد.ٞ ٙ
ٗعو ٕٚفلُٕ ال ٘ٙجد فص٘ ٝزقٌ ٞٚملا اعد االضتخداَ اني ًؤضطات اهملالاا اه اهإ
ٗاهملالاا اه اُ ,ٛيف اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ,ٛهذ مْ اململاٚٙظ مجٚعٔا قد
مظٔست ٗج٘ك ُطب هػباا ٞٚزغٍ اهتفاٗت اني املؤضطاتٓٗ ,را اهتفاٗت ٓ٘ ًا ميلّ
فطريٖ ا٘ج٘ك فص٘ ٝزقٌ ٞٚملا اعد االضتخداَ اني ًؤضطات اهملالاا اشبري.ٜ

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

ثانياً :التوصيات:
عٌوت ٓرٖ اهدزاض ٞعو ٟاهدُعد ّٙاألضاضٚني هوت٘صٚات اهعٌو ٞٚاه ٌُٙلّ مْ ملدًٔا,
حٚإ ِاٗهت يف هطازٓا اهِحلس ٜمٍٓ األكاٚات اه كُتدت ح٘ي اضتخداًات ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛاضت ٌازٓا يف ذبملٚق األٓداو اال ااه ٞٚعوً ٟطت٘ ٠األعٌاي
اشبريٗ ,ٞٙيف هطازٓا املٚداُ ٛعوٗ ٟصج طدٚع ٞاضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
يف املؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري.ٞٙ
عو ٕٚفلْ اهدزاض ٞملدَ صبٌ٘ع ًّ ٞاهت٘صٚات اهعٌو ٞٚاملدِ ٞٚعو ٟاهفٍٔ -اهر ٜقدًتٕ
اهدزاض - ٞاالدٚعٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛاضتخداًا ٔا يف صباالت اهعٌى اشبري,ٜ
ٓ:ٛ
 .1ال٘ٙس مكا ١املؤضطات يف صباي ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٙ ٛتالوب اهت٘افق ً طدٚعٞ
اضتخداَ اهطع٘كٙني سرٖ اه٘ضا٢ى يف جاُيب ُ٘ا اه٘ضا٢ى املطتخدًٗ ٞحصٍ االضتخداَ
ٗطدٚعتٕٓٗ ,را ٙتالوب ذبد ٙا ًطتٌسا همل٘اعد اهدٚاُات ٗاملعوً٘اتٗ ,ال طتالٚ
ًؤضطٗ ٞاحد ٝهظباشٖ اػلى ٙطريٗ ,هرا فلْ ق٘اعد اهدٚاُات ٗاملعوً٘ات املػرتكٞ
ضتػلى ُملوُ٘ ٞع ٞٚهوٌؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري.ٞٙ
 .2كػفت اهدزاض ٞعّ ضعج يف كق ٞاضتخداَ املعاٙري اه ذبلٍ عٌو ٞٚاالتٚاز ٗضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛعو ٕٚفلْ اهدزاض٘ ٞص ٛااعتٌاك ًعٚاز غٔس ٝاه٘ضٚو ٞهد٠
ازبٌٔ٘ز املطتٔدو مٗال يف االتٚاز ٗضا٢ى اهت٘اصى ً ازبٌٔ٘ز يف املِحلٌات اسبد,ٞ ٙ
ٍ املعاٙري األالس.٠
 .3مظٔست اهِتا٢ن سكص اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛادزج ٞكدري ٝح٘ي ُػس
مالداز املؤضطُٗ ,ٞػس ًعوً٘ات عّ املؤضطٗ ٞالدًا ٔاٗ ,فتح طسق حدٞ ٙ
هوٌطتفٚد ّٙهٚاو٘ا هد املؤضط٘ ٗ .ٞص ٛاهدزاض ٞااهرتكٚص عو ٟاالضتخداًات
املِاضد ٞهالدٚعٗ ٞضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛاه٘ص٘ي االجتٌاع ٛهوٌِحلٌات) ,اه ًّ
مٌٓٔا; اهت٘اصى ً املطتفٚدٗ ّٙفتح ح٘از ًعًٍٔٗ ,ػازك ٞازبٌٔ٘ز ًِاضدا ٍٔ
ٗظباحا ٍٔٗ ,اهت٘اصى ً املتربعني ٗفتح ح٘از ًعٍٔٗ ,مج اهدٚاُات ًٗساقد ٞمُػالٞ
اجملتٌ .
 .4حبطب اهِتا٢ن فلْ هكاز ٝاهعنقات اهعاًٗ ٞاإلعنَ ٓ ٛاه ػسو عوٗ ٟضا٢ى
اهت٘اصى االجتٌاعٗ ٛربال ضبت٘آاٗ ,عو ٕٚفلْ اهدزاض٘ ٞص ٛا ٌٓ٘ ٞٚه ٛهكازٝ
اهعنقات اهعاً ٞملوج ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعِ ٛحلٌٚٚا ً ,مٌٓ ٞٚاهدًن اني كافٞ

181

182

.5

.6

.7

.8

األُػال ٞاال ااه ٞٚيف ربالِ ٗ ٚفٚر اهرباًنٗ ,االعتٌاك عو ٟفسٙق هغساو ًػرتن,
حت ٟال و  ٟاالضتخداًات األالس ٠ه٘ضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
٘ص ٛاهدزاض ٞانسٗز ٌِٞٚ ٝاملٔازات اسبد ٞ ٙالضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ
ً ى ربال ٚاسبٌنت االهلرتُٗ ,ٞٚااتلاز األفلاز اال ااه ,ٞٚاٌ ٍٚزضً٘ات
اٚاُ ,ٞٚاٌ ٍٚاُف٘جسافٚم) ٗ ,ال٘ٙس األكاٗ ١املٔازات ًّ الني اساًن ًطتٌس ٝيف
صباي اهتدزٙب ٗاهت ٓٚى ,فاهعِاس اهدػس ٘ٓ ٜاألضاع يف اهِحلاَ اهسٚ٢ظ الضتخداَ
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع.ٛ
٘ص ٛاهدزاض ٞاتِ٘ ٙغلى ًٗعِ ٟاألت٘ ٠األصو ٛاهر ٜطتخدًٕ املؤضطات
ٗازبٌعٚات اشبريٗ ,ٞٙمْ فلس اػلى ًطتٌس يف ُ٘ع ٞٚاألت٘ٗ ,٠طسق ذبملٚق
اهتِ٘ا اهر ٜتالودٕ طدٚعٓ ٞرٖ اه٘ضا٢ى ,اني امللت٘ب ٗاها٘ز ٗاهفٚدٗ ٘ٙاهتطصٚنت
اها٘ ٗ ,ٞٚمٙنا هٚػٌى كى مُ٘اا املعاُ ٛاه ميلّ ُملؤا ًّ املؤضطات
ٗازبٌعٚات هد ازبٌٔ٘ز كٌا حدك ٔا اهدزاض.ٞ
مظٔست اهِتا٢ن مْ املؤضطات ٗازبٌعٚات ع ِٞٚاهدزاض ٞال س ٠مٌٓ ٞٚقٚاع ف٘ا٢د
ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع٘ ٗ ,ٛص ٛاهدزاض ٞانسٗز ٝاهعِا ٞٙااآلهٚات اسبد ٞ ٙهملٚاع
االضت ٌاز يف ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٗ ,ٛذبوٚى اهدٚاُات اه لػج عّ فٍٔ
ازبٌٔ٘ز ,هتتخر اهملساز ح٘ي األت٘ ٠املِاضب سٍٗ ,مْ عٌى املؤضطات ٗازبٌعٚات
عو٘ ٟفري ًتالودات ًملاٚٙظ مكا )KPIs ١هلى ًِا٘ ٞاصى اجتٌاعُ ٛطتخدًٔا.
دني ًّ اهِتا٢ن اضتفاك ٝكدري ٝهوٌؤضطات ٗازبٌعٚات اشبري ٞٙاه ضِ٘ات الرب ٔا يف
اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛمك س ًّ مزا ضِ٘ات٘ ٗ ,ص ٛاهدزاض ٞااهعِاٞٙ
ااهتملٗ ٍٚٚاهتخطني املطتٌس شبال اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛهتصكاك
اهف٘ا٢د املتخململ ٞهوٌؤضطات ٗازبٌعٚات ًِٔا ٗ ,س ف كزج ٞاشبرب ٝامللتطدًّ ٞ
الني اساًن اهت ٓٚى ٗاهتدزٙب هوعاًوني يف هكازٗ ٝضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٙٗ ,ٛتخملق
اهتعوٍ االضرتا ٚص ٛسا يف ٓرا اجملاي.

اضتخداًات ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاع ٛيف املؤضطات اشبريٞٙ

اهلاامش
 -1النسور ،إياد ،وعادل فايت ،8.12 ،مبادئ التسويق احلديث ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ص06.4
 -8حممود ،عبدالباسط ،8.10 ،دور صفحات الشركات على الفيس بوك يف الرتويج عن منتجاهتا ،جملة العالقات العامة
واإلعالن ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،العدد الرابع ،أكتوبر ،8.10 -ص064 -62
 -3كوين ،لورا ، 8.16 ،وسائل التواصل االجتماعي وادلؤسسات اخلريية (دليل الختاذ القرار) ،ترمجة ادلركز الدويل للدراسات
والنشر ،جدة ،ص06
 -6الطاهر ،حممد ،8.1. ،تطبيقات يف خدمة ادلنظمات ،منشورات الشبكة العربية دلعلومات حقوق اإلنسان ،ص04
 -0الشهري ،ياسر ، 1632 ،العوامل ادلؤثرة يف االستخدامات التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي ،جملة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة اإلمام ،العدد  ،66رجب ،1632 ،ص0104
 -4ادلرجع السابق ،ص0104
 -7ادلرجع السابق ،ص0882
 -2ميالني ماثوس ،وتشاد نورمان ،وبيث كانر8.16 ،م 1.1 ،تكتيك من تكتيكات شبكات التواصل االجتماعي
للمنظمات غري الرحبية ،ترمجة :ادلركز الدويل للدراسات والنشر ،جدة ،ص03

9 -

Morey (2007). Digital disparities: The persistent digital divide as
related to health information access on the Internet Journal of Consumer.
Health on the Internet 11(4) 23
 10Bach M. Zoroja J. & VukBic VB (2013). Review of corporate digital divide
research: A decadal analysis (2003-2012) International Journal of
Information Systens and Project Management 14): 41
 11West D & Miller E 2006, The digital divide in public ehealth
Barriers to accessibility and privacy in state health department
websites:
https://www.press.jhu.edu/journals/journal-health-care-poor-and-underserved
12
- Somili, Hassan (2017) Assimilation of social media marketing in Saudi large,
companies: antecedents and consequences. PhD thesis. Sheffield Hallam university.

 -13الشهري ،ياسر ،8.17 ،العوامل ادلؤثرة يف االستخدامات التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي ،مرجع سابق0
 -16كوين ،لورا ،وسائل التواصل االجتماعي وادلؤسسات اخلريية (دليل الختاذ القرار) ،8.16 ،ص0
 -10هاشم ،عبدالباسط ، 8.10 ،دور صفحات الشركات على الفيسبوك يف الرتويج عن منتجاهتا ،دراسة حتليلية ميدانية،
القاهرة ،جملة العالقات العامة واإلعالن جبامعة القاهرة ،العدد الرابع –أكتوبر0

16-

Saydam, Al-muanil & Galiciolu, (2014) Facebook official pages content analysis for Jordanian telecommunications companies in the mobile operators sector. Journal of Business and Social Science, 5 (4), 205-211.
17
- Mabry, E & Porter, (2010) Movies and MySpace; The effectiveness of official Websites versus Online promotional Contests, Journal of Interactive Advertising 10 (2), 1-15.

183

184

 -12عبدالفتاح ،فاطمة ،8.17 ،إشكاليات التكيف مع التحوالت التكنولوجية يف ادلنطقة العربية ،أبو ظيب ،جملة اجتاهات
األحداث ،العدد  ،8.مارس-أبريل ،ص048-02
 -14أنظر مالحق الدراسة :ادلصدر :موقع وزارة الشؤون االجتماعية
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6
20
-http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6
21
- http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6

 -88الشهري ،ياسر ، 1638 ،اجلهود االتصالية للمؤسسات اخلريية السعودية ،جدة ،ادلركز الدويل للدراسات والنشر ،ص087
 -83احملكمون :د 0حممد بن فهد اجلبري( 0أستاذ اإلعالم ادلشارك) 0وأ0د 0إمساعيل الفقي (أستاذ اإلحصاء ومناهج البحث) ،ود0
شريف بدران (أستاذ مناهج البحث ادلشارك)0

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ع ببببببببب

الشبببببببببماعي ا

ك نصبببعي اضيا ب ب ل بببز
الذاي يف احل عة
نببب بببا الشبببمع
دراسببب عببب
املس خدم لب""Facebook

د .كريمة قالعة عبدالكافي

ا

ا بببز

_
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ملخـــص
تَت ه ٍتتلِ الدرااتت٘ بالبمتتة ع عنلٔتت٘ عتتري التتلام ع اربٔتتاٗ الْٔمٔتت٘ عت ال تتبلام االج ناعٔتت٘ ٔتتة
اتتيماّل ٍيتتا اا ل تتاة لٔلتت٘ التتلّام الرقنٔتت٘ اتتْا ٛكبيتتا ٛاج نتتاعٕ ذّ كعتتري ل تترًٓ ٍّتتلا ع
أاق ال فاعل االج ناعٕ االفرتاضٕ ّألٌْ ٍلا بيا ٛعل ٙمتا قدمتُ فْفنتاٌ  )Goffmanع ملارب تُ
اليظرٓ٘ ْل ٍلا املْضْعّ .قد مت االع ناد ع ٍلِ الدراا٘ علت ٙكتل متً املتيَو الْصتفٕ ّكتلا تلئت٘
اا نارٗ االات بٔاٌ االللرتّىٔت٘ جلنتل البٔاىتام ّعلت ٙكتل متً ال ملٔتل اللنتٕ ّاللٔفتٕ بَتدة الْصتْل
إىل ى اٜو دقٔلت٘ كنتا ق نيتا بال ْجتُ يدٓتدا إىل ال تباز اجلزاٜترٖ املست فدو للفآستبْ Facebook
كعٔيتت٘ للبمتتةّ .متتً ذبتترج الي تتاٜو امل ْصتتل إلَٔتتا ذٌ عنلٔتت٘ عتتري التتلام ع ت ٍتتلا ا نتتل االفرتاضتتٕ
ش تتبَٔ٘ إىل تتد ك تتبيف ا تتا ا تتدي ع اربٔ تتاٗ الفعلٔ تت٘ لليَ تتا ت نٔ تتز بع تتدٗ ص تتا ٜفرٓ تتدٗ م تتً ىْعَ تتا
ٓس ت مٔل ذٌ اظتت ٙبَتتا الفتترد ع الْاقتتلّ .كنتتا ٓتتر ٚال تتباز اجلزاٜتترٖ بتتاٌ قّاتَتته الرقنٔتت٘ ٔتتل إىل
الْاقعٔ٘ ذكثر مً الطابل االفرتاضٕ البمت ّذٌ ممارا٘ جاىب اخلٔال ّالزٓف ّكلا ال العتب بتاودّار
ّالتد ْل ع رربت٘ ٔتاٗ ْٓمٔت٘ ة لفت٘ امتا عنتا ٓعٔ تْىُ ع حملت نعَه املتٕ ٓلتٌْ مل صترا فلت
عل  ٙفرتٗ جمئت٘ معٔيت٘ تترتب ع اواتال بالبتدآام اوّىل لالات فداو ذٓتً ٓرفتب املست فدو ع ررٓتب
كل ما ٍْ جدٓد ّة لف ّكلا ٓ علق ٍلا حبال٘ اإلدماٌ عل ٙال ْاجد ع ٍتلا الفاتا ٛالرقنتٕ فاتال
عل ٙارتباط ٍلِ املناراام ذكثر بفرتٗ املراٍل٘ للً متل ذقدمٔت٘ االات فداو ٓ اتُ الْضتل وتْ الْاقعٔت٘
ذكثر فاكثر ّتغلب ٍيا املنارا٘ العاداتٔ٘ العلالىٔ٘ ّالرّتٔئ٘.
الللنام املف ا ٔ٘ Facebook :عري اللام ع اربٔاٗ الْٔمٔ٘ اهلْٓ٘ االفرتاضٔ٘ ال باز اجلزاٜرٖ.
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أو ً :اإلطعر املنهجي:
مدخل إلى موضوع الدراسة:
ٙوعببا اهت٘ا ببى ٗاا ٓاًببا ًٗركعٙببا يف عٌوٚبب ٞتِببا ١اهببذٗات ااُببباُ ٞٚفٔببذا اهبِببا ١ال
ميلّ أْ ٙتٍ إال يف سٚاق اهتفاعى االجتٌباع ٛيف اؿٚبا ٝاهًٚ٘ٚب ٞفٔ٘ٙا ِبا اهش،صبً ٞٚبا
ُتصبب٘اٖ لبب٘ي نٗا ِببا ًٗببا ٙعتوببعٖ ا كببرْٗ عِببا كببى ٓببذا ٙتشببلى بعببا ٘افببآ ٗءاا١
ا كبرٓٗ ّٙبذا اهتببال ي ال ٙوتصبر عوبب ٟاهبِبا ١االجتٌباع ٛهوببذٗات; ٗإأبا لتبب ٟعوب ٟأسبباهٚا
ٗأأاط عرضٔا أًاَ األش،اص اهذٙ ّٙتفاعوْ٘ ًعِا ٗكٌا ٙلْ٘ ٓبذا ًبّ ُالٚب ٞأكبر٠
ٗفوا هعع ٝاعتبااات أٌٓٔا اهعًاْ ٗا لاْ ٗاه٘ج٘ االجتٌاعٛ
ُٗٙعِتَبَرُ غ٘فٌاْ (ً )Goffmanبّ أتبرا اهببالال اهبذ ّٙلباٗه٘ا فببي اهتفاعبى ااُبباُٛ
ضٌّ ٗضعٚات اجتٌاع ٞٚكتوف ٗ ٞال ي ٓذٖ اه٘ضعٚات عوب ٟسبو٘ن األفبرا ٗكباْ ٓبذا
ًّ كالي ًا فعًٕ يف ًا أ بح ًتعاافا عوٚبٕ "ااهبِٔا اهبعااًٛا ()Dramaturgical approach
ٗاهذ ٜشَبََّٕ ًّ كالهٕ كبى ًبا ُعٚشبٕ يف سبيٗا ٝفاعال ِبا اهًٚ٘ٚب ٞبا وبعى عوب ٟكشببٞ
ا برح ًبت،عًا يف ٓذا عُعَ ّٝا بالاللً ٞٚتِ٘عب ٞعوب ٟغبراا :إ اا ٝاالُالباعبات اهتالعبا
تببباأل ٗاا ٗاه٘اجٔببب ٞاأل ا ١ا ٌابببى ا عوً٘بببات ا عالببباٗ ٝغبببي ا عالبببا ٝأًببباَ ا ببببرح ٗٗاا١
اهل٘اهٚس ٗغيٓا ٗٓذا اهالرح ا ِٔج ٛكاْ ٙوَ٘ تاهعاج ٞاألٗىل عو ٟأسبا اال صباي
ا باشببر كركٚببع ٝهوتفاعببى ٗهلببّ ا ْ ًٗببص لٔبب٘ا اال صبباي االفرتاضبب ;ٛا ٘ٙبب ٞعببع
ر لع تشلى كبي يف لِ٘ٔٙا عو ٟاؾٌاعبات ا رجعٚبٗ ٞأأباط اال صباي اهتووٚعٙبٞ
توعا ًا أ بحت تالسس يف جاُا ًعترب ًِٔا عوً ٟا ٙعٚشٕ اهفر يف إطباا ااؿٚبا ٝاهااُٚبٞا
( ) Second lifeعبببرب اهشببببلات االجتٌاعٚببب ;ٞاهبببظ غٚبببرت ًبببّ ًلبببآر ٗءهٚبببات اهتفاعبببى
االجتٌبباع ٛاهتووٚببع ٜلتبب ٟنٓببا اهبببعي إىل اهتالكٚببع عوبب ٟأْ ٓببذٖ اهشبببلات غببعت
تعٗآا متاى ًبرلا ا اا ٝاالُالباعات ٗهعا األ ٗاا ٗهبِاٗ ١عرض اهذات
أوالً :اإلطار املنهجي:
 1إشلاه ٞٚاهعااس:ٞ
ُش ٔع يف اه٘فت اهرآّ ترٗا اهععٙع ًّ اهتح٘الت اهظ طرأت عوب ٟاؿٚبا ٝاالجتٌاعٚبٞ
ٗٓذا تفعى ًا لِ٘ه٘جٚا اال صاي ٗا عوً٘ات اؿعٙاب ٞيف لٚا ِبا اهًٚ٘ٚبًٗ ٞبّ تبل ٓبذٖ
اهتح٘الت لع ًا فع فرضٕ لٔ٘ا اجملتٌعات االفرتاضبٗ ٞٚؼعٙبعا االُتشباا اه٘اسبص اهبذٜ
عرفتٕ اهشبلات االجتٌاع ٞٚفٌاى ٓذٖ اهع٘ا اهرفٌ ٞٚفع عٌوت عو ٟإُتاج أب ا صباهٛ
187

188

جعٙع يف عا اهت٘ا ى ااُباُٗ ;ٛاؿعٙث ِٓبا ٓب٘ عبّ ااال صباي االفرتاضبٛا اهبذ ٜحبح
هوٌٌااسببات ٗاألفعبباي االجتٌاعٚبب ٞاهببظ كاُببت ببتٍ يف اه٘افببص تببالْ ِتوببى هتببتٍ عببرب فطببا١ات
افرتاضببً ٞٚيبباٙر ;ٝفاهتفاعببى االجتٌبباع ٛتٔببذا أ بببح أٙطببا افرتاضببٚا ٗ ٙعببع تعببع ا ْ
ىطببص ؿتٌٚبب ٞاه٘جبب٘ ا ببا ٗ ٜكببى ًببّ اهعًبباْ ٗا لبباْ ٗ ٙعببع اال صبباي ا باشببر ٓبب٘
اهركٚببع ٝاألساسبب ٞٚهببٕ تببى أْ ٓببذا اهتفاعببى أ بببح ٙتجبببع ٗفوببا ببتييات جعٙببع ;ٝلٚببث
أ بببح ٙببتٍ عوبب ٟأسببا اه٘جبب٘ االجتٌبباع ٛا شببرتن عببّ تعببع ٗ ْٗ أ ٜاعتببباا هوحببعٗ
اهعًاُٗ ٞٚا لاُٞٚ
ٗيف سببٚاق ٓببذٖ اهتحبب٘الت اهبِٙ٘ٚبب ;ٞأ بببح اهفببر هببٚس ًبببت،عًا فو ب ٗإأببا فبباعال
اجتٌاعٚببا ضببٌّ ًببا أ بببح ًتعاافببا عوٚببٕ "ااؿٚببا ٝاهااُٚببٞا أٗ ااؿٚببا ٝاالفرتاضببٞٚا ٗاهببظ
ميوببم ااُببباْ فٔٚببا فببعا ٝكبببي ٝعوبب ٟاهببتحلٍ ٗاهبببٚالر ٝعوبب ٟكتوببآ فرٙا ٔببا; لٚببث
ٙتٌتص فٔٚا ا بت،عَ ظاُا ًعترب ًّ اؿرٗ ٞٙاهظ وآ ٗاآ١با إًلاُٚب ٞعبعَ اهلشبآ
عببّ ا ٘ٙببٓٗ ٞببذا وٚوِببا إىل اؿببعٙث عببّ إلببع ٠ااشببلاهٚات ا ِباوبب ٞعببّ فٌببى ٓببذٖ
اهتحبب٘الت; ٗؼعٙببعا فٌٚببا ىببتس تا ٌااسببات ا تعووبب ٞتاهببذات ٓببذٖ األكببي ٝاهببظ ٙطببالوص
اهفر تاهبِا ١اهذا  ٛا يف اهبٚاق االفرتاضٗ ٛكٌا ٙوَ٘ تعرضٔا هآلكرٗ ّٙفوا ا ٙبراٖ
ٗضببٌّ اسببرتا ٚجٚات ميلببّ أْ ٙلببْ٘ اهبببعي ًِٔببا شبببٔٚا ببا وببعى يف اؿٚببا ٝاهًٚ٘ٚببٞ
اه٘افع ٞٚكٌا ًّ ا ٌلّ أْ ت،ذ شلال جعٙعا كتوفا عٌا فعًٕ غ٘فٌباْ ()Goffman
يف إطاا ااستٕ هوتفاعى االجتٌاع.ٛ

فا باله ٞتعوق ِٓا تالبٚع ٞعرض اهذات ًٗفاافا ٔا ًا تل اهالرح اهلالسبٚلٗ ٛتبل
طرح ًبتجع نٗ لبع ;ّٙفباهبعي ًبّ اهببالال أكبعٗا تبالْ اسبرتا ٚجٚات عبرض اهبذات يف
اؿٚا ٝاه٘افع ٛٓ ٞٚنا ٔا متاا افرتاضبٚا هلبّ تالسباهٚا جعٙبعٗٗ ٝسبا ٢افٌٚبٗ ٞتبالْ
اجملتٌعببات االفرتاضبب ٞٚتببٚح هااسببٓ ٞببذا اهعببرض تشببلى أكببرب ٗتالرٙوبب ٞالرتافٚبب ٞغببي
ًبب٘ف ٞكا  ٞيف ًا ٙتعوق ٌااس ٞعٌو ٞٚإ اا ٝاالُالباعات اهبظ رًب ٛغاهببا إىل ؼوٚبق
أٓببعام ًوصبب٘ ٗ ٝاس بتجاتات ًعِٚبب ٞكاهرغببب ٞيف ا ببع بب٘ا ٝاهاتٚبب ٞعببّ اهببذات هببع٠
ا كر ّٙلتٗ ٟه٘ ٙلّ اهفر ٙتصآ تذهم يف ت٣ٚتٕ احملوٚب ٞأٗ لتب ٟتٔبعم اهلشبآ
عّ ا اا ١اهعٌٚو ٞهوش،س ا تفاعى ًعٕ أًا اهفرٙق ا كر ًّ اهبالال; فٍٔ ٙشيْٗ إىل أْ
ٓذا اهعرض ٙتٌٚع تاهالٗافعَٙٗ ٞٚيِوُا عو ٕٚطاتص اهعٙآ ٗاؾاُا اـٚاهٗ ٛتاهتاه ٛاالتتعا
عّ اهذات اؿوٚوًٗ ٞٚلُِ٘ا ٔا اهفعوٞٚ
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فاهفطا ١اهبٚرباُٗ ٛفوا هلى ًا سبق; ًاوٌا ميلّ أْ ٙلبْ٘ فباال هعبرض اهبذات
اؿوٚو ٞٚهألفرا ٗهوتعبي عّ كتوآ ءااً٘ٗ ٍٔ٢اففٍٔ ٗفرٙات لٚا ٍٔ ًاوٌبا ميلبّ
أْ ٙلببْ٘ أٙطببا فبباال هوتالعببا تا ٘ٙبب ٞببا ٙببل  ٜإىل اهععٙببع ًببّ اهتببال يات عوبب ٟغببراا:
اهتعع ٗاهتشتت أٗ ًع ٠اهبحث عّ ػبٚع اهبذات ا ااهٚب ٞعوب ٟلببا" اه٘افعٚب ٞأٗ لتبٟ
ببال ي ا ٘ٙبب ٞاالفرتاضبب ٞٚعوبب ٟإ اان اهفببر هذا ببٕ يف فتٌعببٕ اؿوٚوببٗ ٛكببذا إًلاُٚببٞ
اهتحببرا ًببّ كتوببآ اهوٚبب٘ ٗاهطببي٘ط االجتٌاعٚبب ٞأٗ ا عبباٙي اهببظ ؼلببٍ سببو٘ن األفببرا
ٗاهذِٙ ٜجٍ عِبٕ يف لباالت ًعِٚب ٞاالمبرام عبّ اهببو٘ن االجتٌباع ٛاهبب٘ ٜفاهععٙبع ًبّ
ٓذٖ اهل٘آر ا اً ٞسِحاٗي ًعاؾتٔا ًّ كالي ٓذٖ اهعااسب ٞاهبظ ت،بذ ًبّ ااهفاٙببب٘نا
فبباال هوبحببث بعببا ٌِٚتببٕ ًببّ لٚببث االسببت،عاَ يف اؾعا٢ببر ًوااُبً ٞببص ً٘افببص اهت٘ا ببى
االجتٌبباع ٛاألكببرٗ ٠كٌببا سببِت٘جٕ إىل اهشبببا" اؾعا٢ببر ٜؼعٙببعا تاعتببباآٍ األكاببر
است،عاًا ذٖ اهشبل ٞاالجتٌاعٚب ٞفٔبلال ١اهشببا" هٚبب٘ا ِبال ٠عبّ كتوبآ اهتببال يات
اهباهف ٞاهذكر ًّٗ ِٓا ميلّ طرح ااشلاي اهرٚ٢س اهتاه:ٛ
ًا طبٚع ٞتِاٗ ١عرض نٗات اهشبا " اؾعا٢ر ٜعرب اهفاٙبب٘ن؟ ًٗا ًع ٠إًلاُ ٞٚاعتبباا
٘ٙا ٍٔ اؿوٚوٞٚ؟
ٓذٖ اهذٗات االفرتاض ٞٚكاُعلا
 2اهعااسات اهباتو:ٞ
ٙعترب االطبال عوب ٟاهعااسبات اهبباتو ٞكالب٘ٓ ٝاًب ٞيف ًبباا إلباا أ ٜعبث عوٌبٛ
لٚث وَ٘ ٓذٖ اهعااسات تتعٗٙع اهبالث تلٍ ًعترب ًبّ ا عوً٘بات ا عرفٚب ٞلب٘ي ا ٘ضب٘
ا عاٗ ٗكٌا ٙبتفٚع اهبالث ًّ ُتا٢جٔا يف عٌوٚ ٞٚاغ ٞاهتباؤالت ٗاهفرٗض اـا ٞ
تعااستٕ ٗكٌا تٌاى أٌٓٚتٔبا يف ػِبا لبراا ًبا ح طرلبٕ فٔٚبا ًبّ بباؤالت عاٚبٞ
ٓذا ًّ جٔ ًّٗ ٞجٔ ٞأكر ٠واٗي اهبالبث ًعاؾب ٞاألتعبا األكبر ٠اهبظ ٙبتٍ اهتالبرق
إهٔٚببا يف وببم اهعااسببات ٗعوبب ٟاهعٌببَ٘ فرُببم أ ٜااسبب ٞعوٌٚبب ٞسبباتو ٞعتببرب تعاٙبب ٞهعااسببٞ
أكرً ٠لٌوب ٞبا ٗفٌٚبا سبٚال  ٛسبِعرض تعبي اهعااسبات اهبباتو ٞاهبظ متبت االسبتفا ٝ
ًِٔا فعوٚا:
اهعااس ٞاألٗىل :أ تو٘ٚسآ ًبع٘  ٝا ٘ ٞٙاالفرتاض :ٞٚاـصا٢س ٗاألتعبا
استلشاف ٞٚعو ٟع ًّ ِٞٚا شرتكل يف اجملتٌعات االفرتاض:12111 ٞٚ

ااسبٞ

آتٌت ٓذٖ اهعااس ٞتاهتالرق إىل ً٘ض٘ عالف ٞا ٘ٙب ٞاالفرتاضب ٞٚتا ٘ٙب ٞاؿوٚوٚبٞ
ٗعّ سبى فاعى األفرا اكى اجملتٌعات االفرتاضبٗ ٞٚكٌبا عابت يف بال ي ٓبذا اهتفاعبى
عوٗ ٟافبص ا شبرتكل يف ٓبذا اهبٌِ ًبّ اجملتٌعبات ٗهوبع فاًبت اهبالاب ٞتالبرح ةوبً ٞبّ
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اهتباؤالت عو ٟغرااً :با كصبا٢س اجملتٌعبات االفرتاضب ٞٚاهبظ ٙببع ٟاألفبرا إىل االُتٌبا١
إهٔٚا؟ ًا ٓٗ ٛافبص األفبرا هالنبراط يف ٓبذٖ اجملتٌعبات االفرتاضبٞٚ؟ ٓبى عتبرب ا ٘ٙبٞ
االفرتاض ٞٚاُعلاسا هؤ٘ ٞٙاؿوٚو ٞٚهعٓ ٠لال ١األفرا ؟ ٓى بع ٟا ٘ ٞٙاالفرتاضب ٞٚإىل
االُبببالع عببّ فبب ٍٚاجملتٌببص ًٗعبباٙيٖ؟ ٗهوببع اعتٌببعت اهبالابب ٞيف ٓببذا اهصببع عوبب ٟا ببِٔا
اه٘ فٗ ٛعو ٟوِ ٞٚاستٌاا ٝاالستبٚاْ اهبظ ح ٘جٔٔٚبا إىل عِٚبً ٞبّ األفبرا اؾعا٢برٙل
اهذِٙ ّٙتٌْ٘ إىل اجملتٌعات االفرتاض ٞٚلٚث توغ لجٍ اهعً 61 ِٞٚبح٘ ا
ًّٗ كالي اهتحوٚى اهلٌٗ ٛاهلٚف ٛهوبٚاُات ح اهت٘ ى إىل ععُ ٝتا٢ا ًبّ تِٔٚبا :أْ
االُطببٌاَ إىل اجملتٌعببات االفرتاضبب ٞٚهببع ٠ا بحبب٘ ل كبباْ تاهعاجبب ٞاألٗىل تببعافص اؿبب٘اا
ٗ ببببا ي ا اا ١هبببا ٙلكبببع سبببع ٛاألفبببرا إىل إ ببببات اهبببذات ُٗشبببر األفلببباا ٗأْ ا ٘ٙبببٞ
االفرتاضبب ٞٚال عببع سبب٘ ٠اُعلببا هؤ٘ ٙب ٞاؿوٚوٚببٓٗ ٞببذا ًببا ٙفبببر إفصبباح األفببرا عببّ
تٚاُا ٍٔ اهفعو ٞٚعو ٟفحا ٍٔ اهش،صٗ ٞٚكٌا ح اهت٘ ى إىل إُٔ ٘ٙجع عع ٝع٘اًى عٙع
ًّ فاعو ٞٚاألفرا اكى اجملتٌعات االفرتاض ٗ ٞٚعٙع ًّ متبلٍٔ تٔا كٌبا عٌبى عوبٟ
إ بات ٓ٘ٙتٍٔ ٗٓذا فطال عو ٟأْ األغوب ًّ ٞٚأفرا اهعٙ ِٞٚلُْ٘٘ أكار فباعال ُٗشباطا
ًٗشببااك ٞعببّ طرٙببق ا ٘ٙبب ٞاالفرتاضببٗ ٞٚألبببّ صببرفا يف اجملتٌببص االفرتاضببٗ ٛنهببم
ـصبببا٢س ٓبببذا اجملتٌبببص اهبببذٙ ٜر لبببع عوببب ٟاهت٘ا بببى اهفلبببرٗ ٜهبببٚس عوببب ٟا لبببآر
ٗاالُالباعببات; ٗكٌبببا ٙرجببص ٓبببذا اهتفاعببى اهلاٚبببآ أٙطببا إىل إًلاُٚببب ٞػبباٗا كتوبببآ
اهتعوٚعات اهظ ٙفرضٔا اجملتٌص اه٘افع ٛيف اال صاي ا باشر
اهعااسب ٞاهااُٚب :ٞأ بً٘ ٛفطبٚو ٞأ ُبٚوب ٞتب٘كبع ٝا ٘ٙب ٞيف ً٘اجٔب ٞواُب ٞاجملتٌبص
اهشبل ٛا ،وع :ٞلباتات ًبت،عً ٛفاٙبب٘ن أأ٘نجا ااس ٞاستلشاف:22115 ٞٚ
ُعِٓ ٟذٖ اهعااس ٞعاؾً٘ ٞض٘ ال ي اهشبلات االجتٌاعٚب ٞعوب ٟعٌوٚب ٞشبلٚى
ا ٘ ٞٙاالفرتاض ٞٚلٚث ح طرح اهتباؤي اهرٚ٢س اهتاهٓ :ٛى أ بر ً٘فبص اهت٘ا بى االجتٌباعٛ
 Facebookعوبب ٟاسببٍ ًالًببح ا ٘ٙبب ٞاالفرتاضبب ٞٚهببع ٠ا بببت،عَ اؾعا٢ببرٜ؟ ًٗببّ لٚببث
اؾاُا ا ِٔجب ٛح االعتٌبا عوب ٟا بِٔا ا ببح ٛتشبو ٕٚاه٘ بفٗ ٛاهتحوٚوبٗ ٛكٌبا متبت
االسببتعاُ ٞتببال ا ٝا واتوببٗ ٞاالسببتٌاا ٝأًببا عِٚبب ٞاهبحببث فوببع كاُببت فصببع ٞٙاشببتٌوت عوببٟ
فٌ٘ع ٞقعٗ  ًّ ٝا بت،عًل اؾعا٢رٙل ٘فص  Facebookلٚث توبغ لجبٍ اهعِٚب78 ٞ
ًبح٘ ا
ح اهت٘ ببى ًببّ كببالي ٓببذٖ اهعااسبب ٞإىل عببعُ ٝتببا٢ا أٌٓٔببا :أْ ً %69,23ببّ ا بحبب٘ ل
ٙبببت،عًْ٘ تعببي اهبٚاُببات اهش،صبب ٞٚعوبب ٟا ٘فببص; كالحببا ١لوٚوٚبب ٞاهبببّ اهصبب٘ا
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ٗغيٓا ٗهٚس كؤا تٌِٚا  %19,23ال ٙبت،عًْ٘ تٚاُا ٍٔ اؿوٚوٗ ٞٚكٌا تِٚت اهعااسبٞ
أْ  ًّ %84,61أفرا اهعٙ ِٞٚبت،عًْ٘ أحاً ١بتعااٗ ٝأْ عالفا ٍٔ االفرتاضً ٞٚص ًّ ال
ٙعرفٍُ٘ٔ يف اه٘افص ؼل ٟتاألٗه٘ ٞٙهع ٍٔٙعو ٟلبا" عالفبا ٍٔ اه٘افعٚبٓ ٞبذا فطبال عوبٟ
اهت٘ ببى إىل أْ ا ٘ٙبب ٞا ٌااسبب ٞعببرب ً٘فببص  Facebookعببع افرتاضببً ٞٚيبباٙرٗ ٝتعٙوبب ٞعببّ
ا ٘ ٞٙاؿوٚوٗ ;ٞٚجآ ١ذا تِبب ٞفعات " %51,28يف لل لع أْ ٙ %48,71لكبعْٗ تبالْ
ٓ٘ٙتٍٔ االفرتاضً ٞٚا ٓ ٛإال اًتعا ٘ٙتٍٔ اؿوٚو ٞٚتلى ًا ؼٌوٕ ًّ ًعوً٘ات
اهعااس ٞاهااها:ٞ
Chester Andrea, presenting the self in cyberspace : Identity play in Moos, Department
of philosophy, University of Melbourne, PHD thesis, 2014 3 :

عرضببت ٓببذٖ اهعااسبب ٞيف أ تٚا ٔببا اهِلرٙبب ٞكٌببا ًعرفٚببا ٓاًببا ٙببر ب تاهععٙببع ًببّ
ا با٢ى ا تعوو ٞتا ٘ٗ ٞٙسبى عرضٔا ًّ اؿٚا ٝاه ًٞٚ٘ٚاه٘افعٚب ٞإىل اهتفاعبى يف اجملٌ٘عبات
االفرتاض ٞٚفوع ح اهرتكٚع كا  ٞعوً ٟواات ٞعرض اهبذات يف اؿٚبا ٝاهًٚ٘ٚب ٞعِبع إافبّ
غ٘فٌاْ ( )Erving Goffmanتشً ١ٛبّ اهتفصبٚى فٌٚبا ٙتعوبق تعٌوٚب ٞإ اا ٝاالُالباعبات ٗهعبا
األ ٗاا ٗكذا اهلشآ ٗععَ اهلشآ عّ ا ٘ٓٗ ٞٙذا يف اهفص٘ي اهِلر ٞٙاألٗىل أًبا
ًِٔجٚا فوع أفٌٚت ٓذٖ اهعااس ٞعوً 75 ٟشبرتكا يف اجملٌ٘عبات االفرتاضب 54( ٞٚاًبرأٝ
ٗ 21اجى) هّ رتاٗح أعٌاآٍ ًا تل سبّ  54ٗ 18سبِٗ ٞكٌبا أْ ٓبذٖ اهعِٚب ٞوتصبر
عوببُ ٟالبباق جيببرايف ٗالببع ٗإأببا األغوبٚبب ٞكاُببت ًببّ أسببرتاهٚا (ًٗ )%67ببّ ءسببٚا ()%27
ٗ( ًّ )%6أٗاٗتا ٗا ِع ًص اهعوٍ أْ  ًّ %95ا بح٘ ل ٙتحبع ْ٘ اهويب ٞاالوٚعٙبٗ ٞكبال اٝ
هووٚا ح االعتٌا عو ٟاهععٙع ًّ أ ٗات ةبص اهبٚاُبات اهلٌٚبٗ ٞاهلٚفٚب ٞبا يف نهبم
استٌاا ٝاستبٚاْ ل٘ي ا ٘ ٞٙلٚث ح اهبحث يف ًا ىتس تا ٘ٙات اؿوٚوٚب ٞهوٌببت،عًل
ا ًبّ
يف اه٘افص; ًّٗ ٍ االستوصا ١عِٔبا تعبع نهبم يف اجملٌ٘عبات االفرتاضبٗ ٞٚكٌبا طُوب َ
ا شرتكل ٗ آ نٗا ٍٔ يف اه٘افص ًٗوااُ ٞنهم ا ٍٓ عو ٕٚافرتاضبٚا تيبرض اهبحبث يف
ًببع ٠اهتفبباٗت تببل اهببذات اؿوٚوٚببٗ ٞا ااهٚببًٗ ٞببّ اهتببباؤالت ًببا عوببق أٙطببا ببباله ٞاهاوببٞ
ٗكذا عرض اهذات
ًٗبببّ أتبببرا اهِتبببا٢ا ا ت٘ بببى إهٔٚبببا ًبببّ كبببالي ٓبببذٖ اهعااسببب ٞلبببع :أْ اجملٌ٘عبببات
االفرتاض ٞٚأ ببحت ا لباْ األُببا ٗاهبرا٢ا هوعبا تا ٘ٙب ٞعوب ٟإ بر اهتفاعوٚب ٞاهتعاًِٚبٞ
ٗاُعببعاَ ا ٘ٙبب ٞاهبصببرٗ ٞٙكٌببا ح اهت٘ ببى إىل أْ ٓببلال ١ا بببت،عًل ٙبِببْ٘ ٗافعببا كٚاهٚببا
ٙتٚح بٍ ػرتب ٞعبرض اهبذات تشبلى ًاباه ;ٛعٚبث أْ االسبرتا ٚجٚات ا عتٌبع ٝيف عبرض
اهذات يف اه٘افص اهفعوبُ ٛفببٔا ُعِتٌََبعُ يف اهعبا االفرتاضب ٛكٌبا ٘ بوت اهعااسب ٞإىل أْ
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عٌو ٞٚشلٚى االُالباعات تٍ تاهعاج ٞاألٗىل ًّ كبالي ٗ بآ اهش،صب ٞٚإضباف ٞإىل أْ
عرض اهذات ال ىو٘ ًّ اـٚاي ٗا باهيٗ ٞيف تعي األلٚاْ ععٙع ًا لبْ٘ عوٚبٕ ا ٘ٙب ٞيف
اه٘افص فطال عو ٟأْ عٌوٚب ٞاهلشبآ عبّ اهبذات لبْ٘ تاهعاجب ٞاألٗىل اُتواٚ٢بٗ ٞهٚببت
اعتباطٞٚ
 أٗجٕ االستفا ٓ ًّ ٝذٖ اهعااسات :كاْ ذٖ اهعااسات عل ٍٚاهفا٢عٓٗ ٝذا عوٟعٚع اؾاُا ا عريف ًٗا محوٕ ًّ راكٍ عوٌ ٛفلر ٜل٘ي ا ٘ٙات اهرفٌٚبٗ ٞعٌوٚبٞ
عرضببٔا يف اجملتٌعببات االفرتاضبب ٗ ٞٚوتصببر االسببتفا  ٝعوببٓ ٟببذا اؾاُببا فو ب ; ٗإأببا
كاُببت أٙطببا عوببً ٟبببت٘ ٠اؾاُببا ا ِٔجببٗ ٛكببذا اهعٌببى ا ٚببعاُ ٛببا محوببٕ ًببّ تٚاُببات
ٗؼوٚالت ًّ شالُٔا وع٘ ٍٙاٗ ٝاضح ٞا عا بآٍ يف ٘ج ٕٚاهبالث يف ؼعٙبع ًبباا
ااستٕ تشلى فٚق
1
2
3
4
5
6

 3باؤالت اهعااس:ٞ
 كٚآ ٙوَ٘ اهشبا" اؾعا٢بر ٜتبِبا ١نٗا ٔبٍ االفرتاضب ٞٚعبرب اهفاٙببب٘ن؟ ٗٓبى ميٚوبْ٘إىل عٌع عع  ٞٙاهذٗات؟
 ًبببا طبٚعببب ٞعبببرض نٗات اهشببببا" اؾعا٢بببرً ٜبببّ كبببالي اهعا شببب ٞااهلرتُٗٚببب ٞعبببرباهفاٙبب٘ن؟
 ٓى ُٙوِبىُ اهشبا" اؾعا٢ر ٜعو ٟعرض نٗا ٍٔ ًّ كالي اهوٚاَ تاهِشبر عوب ٟبفحا ٍٔاهش،ص ٞٚاهفاٙبب٘كٞٚ؟ ًٗا طبٚعٓ ٞذا اهعرض إْ ٗجع؟
 ًا االُالباعات اهظ ٙبع ٟاهشبا" اؾعا٢ر ٜهر عٓا هع ٠ا كر ّٙعرب اهفاٙبب٘ن؟ ٓى ُٙوِعَُ اهشبا" اؾعا٢ر ٜعو ٟاهعك٘ي يف عٌوٚب ٞاهتالعبا تباأل ٗاا يف سبٚاق اهتفاعبىاالجتٌاع ٛاالفرتاضٛ؟
 ٓى ٙعترب عرض نٗات اهشبا" اؾعا٢ر ٜعرب اهفاٙبب٘ن أفبر" إىل اهبذات اه٘افعٚب ٞأَا ااه ٞٚ؟
 4ؼعٙع ا فآ: ٍٚ
ً 1 4فَٔ٘ اهذات:

هيب :ٞاهببذات يف اهويب ٞاهعرتٚببً ٞبّ (اهببذات) ٗٓبً ٛلُببث (نٗ) ٗلببا ا ِجببع يف اهويببٞ
ٗاأل " ٗاهعوببَ٘ :نات اهشببُ ١ٛفببس اهشبب ١ٛأٗ عِٚببٕ ٗجبب٘ٓرٖ فٔببذٖ اهلوٌبب ٞهي٘ٙببا ًرا فببٞ
هلوٌب ٞاهببِفس أًببا ا ببالاللا :اعِببعًا ُتحببعى عببّ اال صبباي ٗإ اان اهببذات فرُِببا ُعب
تاهتحعٙببع اهببذات اهبشببر ٞٙكال ببير ٗلببع ٝيف اهعٌوٚبب ٞاال صبباه ٞٚفاهببذات ًببا ٓبب ٛإال ُتبباج

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ا عاٙش ٞاهش،ص ٞٚهت٘فعا ِا ٗأ ٗااُا يف كتوبآ ا ٘افبآ االجتٌاعٚبٞا 4فصبحٚح أْ االػباٖ
اهذٙ ٜتلْ٘ هع ٠اهفر لب٘ي نا بٕ ُٙجَبب ُع ُلر بٕ اهش،صب ٞٚاهبظ تشبلى هعٙبٕ تِبا ١عوبٟ
اهلٚف ٞٚاهظ ِٙلر تٔا إىل ُفبٕ ٗعوب ٟا ٘فبآ اهبذا  ٛاهبذٙ ٜت،بذٖ إااً ١با ٙتٌٚبع تبٕ ًبّ
حات جبع ٞٙفلرُ ٞٙفب ٞٚاجتٌاع ٞٚفلى ٓذا ٙبعكى ضبٌّ إ اان اهفبر هذا بٕ
ٗٓذا اا ا ان اغبٍ نا ٚتبٕ إال أُبٕ ٙتبال ر تببعي اهع٘اًبى اـااجٚب ;ٞلٚبث أْ ٓبذا اا اان ال
ٙتشلى عبعي عبّ طبٚعب ٞاهتفاعبى االجتٌباع ٛهوفبر ًبص ا كبر ّٙا فلٌبا ٙبر ٠كبى ًبّ
ًاُس ًٗوتعا( )Manis and Meltzerفرْ ًعاكا ِا اؿب ٞٚػاٖ نٗا ِا ًبت٘لا ًّ ٝكالي
عالفتِا تا كر ّٙاألًر اهذٙ ٜع أْ شلٚى ًفَٔ٘ اهذات هع ٠ااُباْ ِٙباق ًبّ كبالي
ٌِ ٗ ٞٚال٘ٙر اال صاي تبا كرٗ ّٙاالببا تباالغرتا" يف ٗسب اجتٌباعٓ ٛب٘ ًلشبر عبّ
ضٚق ٗعجع يف شبل ٞاال صاي تٍٔ لٚبث ٙلكبع ًٚبع ( )Meadعوب ٟأْ إًلاُٚبُ ٞشب٘١
ًفَٔ٘ اهذات هع ٠ااُباْ ربا ًّ كالي ب ً٘افآ ا كر ّٙاػاٖ اهذات فج٘ٓر اهعٌوٚبٞ
االجتٌاع ٞٚهال صاي فبع ٙتالوبا ًبّ اهفبر بب أ ٗاا ٗأفلباا ا كبر ّٙكٌحاٗهبً ٞبٍِٔ
الٔاا االُبجاَ ًعٍٔ ألْ ًفَٔ٘ اهفر هذا ٕ ٘ٙهع ًّ كالي االستجات ٞهوذات اُالالفا ًّ
ٗجُٔ ٞلر ا كر ّٙهٕ ًّٗ ٓذٖ اهعاٗ ٞٙتاهذات ٙعكى عِصر اهتلٚآ االجتٌباع ٛفباهفر
لٌِٚا ٙيٚر ًفًٕٔ٘ عّ نا ٕ ؼت ال ي ُلر ٝا كر ّٙإه ٕٚإأا ٙببع ٟإىل االشبرتان ًعٔبٍ
5
يف ُفس ا فَٔ٘ ٗٙلٚآ سو٘كٕ ًٗ٘اففٕ ا ٙتٌاشٗ ٟاغبا ٍٔ
أًا عِع ٗٙوٚاَ جٌٚس ( :)William Jamesاهذات شي إىل ا ٘ ٛٓٗ ٞٙتذهم ًلُ٘بٞ
ًّ طبوات:
1
2

3

4

أسببر ٕ

 اهببذات ا ا ٙبب ٗ :)Materal-self( ٞتلببْ٘ ًببّ اؾبببٍ هتولببات اهفببرٗأ عفإ٢
 اهذات االجتٌاعٗ :)Social-self( ٞٚمتاى اُالباعات ا كر ّٙعّ اهفر ٗٙلبْ٘ هبع٠اهفببر ًببّ اهببذات االجتٌاعٚبب ٞتعببع ًببا ٘ٙجببع ًببّ أشبب،اص أٗ ةاعببات ٗا لببْ٘
األساس ٛفٔٚا ٓ٘ وعٙر ا كر ّٙهٕ ًّ ًعاام ٗأ عفاٗ ١آتٌأًٍ ٗاعرتافٍٔ تٔا
 اهذات اهرٗلٗٗ :)Spirit-self( ٞٚلٚفتٔا ِلب ٍٚاالػآبات ٗاهببٌات ا تطبا ٗ ٝفبعنكر جٌٚس ( )Jamesإُٔ ًّ أتبرا كصا٢صبٔا اهاببات ترلببا اهفبر تفر ٙتبٕ ًبّ
كالي اهتجاا" اهش،صٗ ٞٚاهواتوٚات ٗاالباسات ٗاألفلاا ٗاهوٍٚ
 األُبا األعوبٓٗ :)Super ego( ٟب ٛيف اؿوٚوب ٞهٚببت ًِفصبو ٞعبّ اهبذات اهرٗلٚبٞكٌببا جببا ١نكببر كوٌبب ٞاهببِفس يف اهوببرءْ اهلببر ٍٙفببآ ٍٚأساسببًِٔ ٞٚببا( :اهببِفس
6
ا ًر ٝتاهب٘- ١اهِفس اهو٘اً- ٞاهِفس ا الٌ)ِٞ٣
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ٗ ميلّ اهو٘ي تالْ اهذات متاى أفلباا اهفبر اهذا ٚب ٞاهبظ ٙتٌاوبٔا ًبّ كبالي اهتفاعبى
االجتٌاعً ٛص ا كر ّٙفاهذات ٓ ٛإلبا اهفر توٌٚبُ ٞفببٕ ًبّ كبالي التلاكبٕ ًبص
اهب ٞ٣ٚاحملٚال ٞتٕ ٗٓذا ًا أكع عوٚبٕ اٗجبرا (ً )Rogersبّ لٚبث أْ لٔب٘ا اهبذات ٙتلبْ٘
ًّ كالي فاعى اهفر ًص ت٣ٚتبٕ ٗاهٌِب٘ اهتلب٘ ٙاهِفبب ٛاهببو ٍٚفٔبَ٘ اهبذات وبعى يف
جبب٘ ٙببتٌلّ فٚببٕ اهفببر ًببّ أْ ٙعببٚو اـببرب ٝفعببال ٗٙلببْ٘ فببا اا عوبب ٟفببب٘ي نا ببٕ ٗفببب٘ي
ا كرٗ ّٙفع أكع ٓذا اهبالبث عوبً ٟفٔبَ٘ اهتالباتق ٗاهتِبافر يف عٌوٚب ٞالب٘ا اهش،صب;ٞٚ
ٗٙع ب اهتالبباتق ( )Conguenceعببعَ ٗجبب٘ ببرا تببل اهببذات ا عاكبب ٞأٗ اهفعوٚببٗ ٞتببل
7
اهذات ا ااهٗ )Ideal self( ٞٚاهظ ع ًا ٙالٌح أْ ٙلُٕ٘ اهش،س
ً 2 4فَٔ٘ اهشبا":
ٙعع ًفَٔ٘ اهشبا" ًّ ا فآ ٍٚاـالف ٞٚكٌا ٓ٘ شالْ اهلاي ًّ ا فآ ٍٚيف اهعوبَ٘
االجتٌاعٚبب ٞلٚببث اكتوببآ اهبببالاْ٘ ٗا ت،صصببْ٘ لبب٘ي ؼعٙببع ٓببذا ا فٔببَ٘ تببببا عببع
اهلرٗم احملٚالب ٞتبٕ; فٌبّ اهببالال ًبّ وبع ٖ اُالالفبا ًبّ اهعاٗٙب ٞاهعًِٚب ٞأٗ ًبّ اهعاٗٙبٞ
اهب٘ٚه٘جً ًٍِٔٗ ٞٚب ّ وبع ٖ ًبّ اهعاٗٙب ٞاهِفبب ٞٚبعبا هوحٌبا ٗاؿٙ٘ٚبُٗ ٞتٚجب ٞبذٖ
االكتالفات لٔرت اهععٙع ًّ االػآات ٗاهظ لع ًّ تِٔٚا ًا ٙو:ٛ
 االػاٖ اهعً أٗ اهعٌر ٘ٓٗ :ٜاهذٙ ٜعترب اهشبا" ًرلو ٞعٌر ٞٙرتاٗح ًا تل 31ٗ 15سببِٓٗ ٞبب ٛا رلوبب ٞاهببظ ٙلتٌببى فٔٚببا اهٌِبب٘ اؾبببٌٗ ٛاهعووبب ٛعوبب ٟمبب٘ هعببى ا ببر١
فا اا عو ٟأ اٗ ١لا٢فٕ ا ،توفٞ
 االػاٖ اهب٘ٚه٘جٗ :ٛميٚى أ حا" ٓذا االػاٖ إىل ؼعٙع ًرلوب ٞاهشببا" عوب ٟأسبااكتٌبباي أبب٘ اهبِببا ١اهعطبب٘ٗ ٜاهبب٘لٚف ٛهوٌلُ٘ببات األساسبب ٞٚؾبببٍ ااُببباْ سبب٘ا١
كاُت عط٘ ٞٙاكو ٞٚأٗ كااج ٞٚكاهعطالت ًٗا إىل نهم

 االػاٖ اهِفبٙٗ :ٛر ٠أُصاا ٓذا االػاٖ أْ اهشببا" هبٚس ًرلوب ٞعٌرٙب ٞتحبع تببًّعٗ ِٞٚإأبا لاهبُ ٞفبب ٞٚال عالفب ٞبا تباهعٌر اهبعً فالُبت شبا" وبعاا ًبا شبعر
تاؿٗ ٞٙ٘ٚاؿٌا ٗاؿركٗ ٞاهالٌ٘ح ٗاألًى يف اؿٚاٝ
 االػباٖ االجتٌبباعٓٗ :ٛبب٘ اهببذٙ ٜبر ٠أْ فببرت ٝاهشبببا" بببعأ لٌِٚبا وبباٗي تِببا ١اجملتٌببصالٓٚى اهش،س هل ٛوتى ًلاُ ٞاجتٌاعٙٗ ٞٚل ٗ ٜاا أٗ أ ٗااا يف تِا٢بٕ ٗ ِتٔبٛ
8
لل ٙتٌلّ اهش،س ًّ التالي ًلاُتٕ ٗأ اٗ ١اٖ يف اهبٚاق االجتٌاعٛ
إجراٚ٢ا ُ :وصع تٔذا ا فَٔ٘ ًّ كالي ٓذٖ اهعااس ٞاهشبا" اؾعا٢بر ٜؼعٙبعا ٗاهبذّٙ
ٙرتاٗح عٌرٍٓ ًا تل  36ٗ18سِٞ

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ٙ :Facebook 3 4عتببرب اهفاٙبببب٘ن ً٘ Facebookفعببا فاُٚببا ًببّ ً٘افببص اهت٘ا ببى
االجتٌاع ٛاالفرتاضٗ ٛاهذٙ ٜبٌح تتالسٚس اٗات هال صاي ٗاهتفاعى تل األفبرا ًبّ
كتوآ توا اهعا ٗفع أَسس ٓذا ا ٘فص ًباان ااكبرتيج ()Mark Zuckerberg
عاَ  2114هيرض اهت٘ا ى تل اهالوب ٞيف جاًع Harvard ٞاألًرٙل ٍ ًّٗ ٞٚال٘ا
ًص ًبرٗا اه٘فبت ًبّ فبر ً٘فبص هعبرض اهصب٘ا اهش،صبٗ ٞٚاهت٘ا بى تبل األ بعفا١
ٗاهعا٢وبببب ٞإىل فِببببا٘ ٝا ببببى تببببل اجملتٌعببببات ااهلرتُٗٚببببًِٗ ٞببببرب هعببببرض األفلبببباا
اهبٚاسٗ ٞٚكذا هٚصبح فِا ٝبب٘ٙو ٞٚأساسب ٞٚعتٌبع عؤٚبا ا الم ًبّ اهشبركات
ٗكذا اهصبحآ ٗكتوبآ ٗسبا٢ى ااعبالَ اهتووٚبع ٜاألكبرٗ ;٠اهبظ اعتٌبعت عوبٓ ٟبذا
اجملتٌببص ااهلرتُٗبب ٛهتِوببى أكباآببا ٗ ببرٗج ببا ًببّ كالهببٕ لٚببث ٙعببع اهفاٙبببب٘ن
 Facebookنٗ ٗلٚفببب ٞاجتٌاعٚببب ٞفوبب تبببى عبببع ٠األًبببر نهبببم إىل اهوٚببباَ ت٘لبببا٢آ
9
ًتعع ٗ ٝيف كتوآ اجملاالت
 4 4ا ٘ٙات االفرتاض:ٞٚ
م ا ٘ ٞٙاالفرتاضب ٞٚتالُٔبا اهش،صب ٞٚاهبظ ٙبتٍ إُشباؤٓا ًبّ طبرم ا ببت،عَ; أٜ
ُعَر ُ
أُٔا فٌ٘ اهصفات ٗاهرً٘ا ٗاهبٚاُات اهظ ٙبت،عًٔا األفرا يف وبع ٍٙأُفببٍٔ هآلكبرّٙ
يف اجملتٌعات االفرتاضٙٗ ٞٚتفاعوْ٘ ًعٔبٍ ًبّ كال با ٗكٌبا لبع األسبتان اهصبا ق ااتبح
ٙعرف ٔبا تالُٔبا :ا ا ٘ٙب ٞاهبظ تجوب ٟيف ا ِتبعٙات اؿ٘ااٙبٗ ٞغبرم اهعا شب ٞااُرتُتٚبٓٗ ٞبٛ
ٓ٘ٙببٙ ٞبببع ٟاهفببر غاهبببا ًببّ كال ببا إىل اهتالعببا حاٗاٙببٕ ٗا تفبباعول ًعببٕ ٗٓببذا عوببٟ
أسا أْ ٓذٖ ا ٘ ٞٙا تٚ،وبٓ ٞبٙ٘ٓ ٛتبٕ اهفعوٚب ٞلٚبث ببع ٟا ٘ٙب ٞاالفرتاضب ٞٚيف غاهبا
األلٚاْ هتحوٚق اغبات ٗ الوعات أفصتٔا اؿٚبا ٝاهفعوٚب ٞفٔبذا اهبٌِ ًبّ ا ٘ٙبات إنْ ٙعبع
فٌببب٘ متببباالت اهشببب،س عبببّ نا بببٕ كفبببر ًببببتوى ٗكلبببا ّ٢هبببٕ ٗجببب٘ ٖ يف اهعبببا
االفرتاضٗ ٛطرا٢وٕ يف اهت٘ا ى ًص ا كرًٗ ّٙص اجملٌ٘عات االجتٌاع ٞٚاالفرتاضبٗ ٞٚهبٕ
11
ػااتٕ ٗ فاعال ٕ االفرتاض ٞٚعرب اهفاٙبب٘ن Facebook
اٗ شببرم اهببذات االفرتاضبب ٞٚتصببف ٞإاا ٙبب ٞعوببِ ٟشببُ ٞ٣فبببٔا ًببّ كببالي اهتِوببى عببرب
اهفطببا١ات اهرفٌٚبب ٞاهببظ لببْ٘ فبباال هعببرض ٗاسببتعكاي ٗ بببا ي فببً ٍٚعبباْ ٗ الالت
ًتِ٘عببُ ٞتبباج أُببباق وافٚببً ٞتباِٙبب ٞاألًببر اهببذ ٜهعببى ا ٘ٙبب ٞاالفرتاضبب ٞٚعرضبب ٞهرٓاُببات
اًاُٚببًٗ ٞلاُٚببٗ ٞعٌوٚببات فبباٗض ءُٚبب ٞفببع ببععٍ ًببعه٘ال ٔا األ ببو ٞٚأٗ عالٔٚببا الالت
ًيبباٙر ٝعبببا فببعا ٝاهببذات عوبب ٟعببٍ األطببر ٗاهعِا ببر األساسبب ٞٚا شببلوٙ٘ ٞبب ٞاهفببر
احملوٓٗ ٞٚذا ٙت٘فآ عوً ٟبع ٠فعا بٕ عوب ٟاالُفبالت ًبّ ءهٚبات ا ٌِٚب ٞاهبظ ٙلبْ٘ اهفبر
11
عرض ٞا يف اهفطا ١االفرتاضٛا
195
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فا ٘ٙببات االفرتاضببً ٞٚاوٌببا ًببّ ا ٌلببّ أْ لببْ٘ نات تعببع كٚبباهٗ ٛاا٢ببآ ًاوٌببا
بتالٚص أْ ُعَبر تشلى عٌٚبق عبّ ا ٘ٙب ٞاؿوٚوٚب ٞهوفبر فاهلشبآ عبّ اهبذات أٗ عبعَ
اهلشببآ عِٔببا ٙت٘فببآ يف األسببا عوبب ٟاهببعٗافص اهلاًِببٗ ٞاا ١بببرت اهفببر كوببآ ٓ٘ٙببٞ
ًبتعااٝ
 5ا ِٔا ا بت،عَ:
ح االعتٌا يف ٓذٖ اهعااس ٞعؤًِ ٟا ا بح ٗاهذٙ ٜعترب ألع اا ِآا اهرٚ٢بب ٞاهبظ
بت،عَ يف اهبح٘ى اه٘ بف ٞٚلٚبث ٙببتعٌى ه٘ بآ اهلبآر ٝا عاٗسب ٗ ٞصب٘ٙرٓا كٌٚبا
عبّ طرٙببق ةببص ًعوً٘ببات ًوِِب ٞببٍ صببِٚفٔا ٗؼوٚوببٔا كٌبا ٙعتببرب ًببِٔا ا بببح قاٗهببٞ
12
ًِلٌبب ٞهتورٙببر ٗؼوٚببى ٗ فبببي اه٘ضببص اهببرآّ هِل باَ اجتٌبباعً ٛببا أٗ ةاعببً ٞعِٚببٞا
ٗلبا ااستِا فرْ ا بح اهذ ٜفٌِا تٕ ال ِٙعاج ضٌّ ا ب٘ح اهشاًوٗ ;ٞإأبا ح أكبذ عِٚبٞ
فو ًّ فتٌص اهبحث بعا الستحاه ٞلصر اجملتٌص األ و ٛهوعااسٞ
 6ع ِٞٚاهبحث:
ًّ أجى است،راج اهع ِٞٚفٌِا تاسبتعٌاي ا عاِٙب ٞغبي االلتٌاهٚبٗ ٞكٌبا كاُبت عِٚبٞ
اهبحببث فصببعٓٗ ٞٙببذا ألُِببا ٘جِٔببا إىل ف٣ببً ٞعِٚببً ٞببّ فتٌببص اهبحببث ٗاهببظ متاوببت يف
اهشبا" اؾعا٢رٓٗ ٜذا عو ٟاعتباا إُٔ األكابر اسبت،عاًا هوفاٙببب٘ن ً Facebookوااُبٞ
ًببص اهف٣ببات األكببرً ٠ببّ اجملتٌببص أًببا عببّ طرٙوبب٘ ٞاٙببص اهعِٚبب ٞفوببع كاُببت أفببر" إىل أب
اهلببر ٝاهاوج ٚبب ٞفوببع متببت االسببتعاُ ٞتا بببت،عًل أُفبببٍٔ هووٚبباَ تعٌوٚبب ٞاهت٘اٙببص ًببّ
شبب،س إىل شبب،س ءكببر أٗ ًببّ شبب،س إىل ةاعبب ٞتالكٌوببٔا ٗح إ بببا ٓببذا اهببٌِ يف
اهت٘اٙص فا ٙا هوتحٚع يف اكتٚاا اهعٗ ِٞٚاهظ توغ لجٌٔا ً 511بح٘ ا
 7وِٚات اهعااس:ٞ
ًّ أجى ةبص اهبٚاُبات فٌِبا تاسبتعٌاي وِٚب ٞاسبتٌاا ٝاالسبتبٚاْ ااهلرتُٗٚبٗ ٞاهبظ
عرم عا  ٝتالُٔا :اةٚص أُ٘ا االسبتبٚاُات ا عببال ٝنا ٚبا ٗاهبظ ٙرسبى ا بحب٘ى ًبّ كال با
ا عوً٘ات عرب ااُرتُبت ًبّ كبالي جٔباا إهلرتُٗبٙ ٛفب ٛتباهيرضا 13ففبٓ ٛبذٖ اهعااسب ٞح
إاسبباي االسببتبٚاْ إىل ا بحبب٘ ل عببرب اهفاٙبببب٘ن ٗ Facebookكٌببا اشببتٌى ٓببذا االسببتبٚاْ
عو 22 ٟسلاال ًاتل األس٣و ٞا يووٗ ٞا فت٘ل ٞنات اهصو٘ ٞض٘ اهبحث
 8ا عاؾ ٞاالصا ٞٚ٢هوٌعالٚات ٗأساهٚا ؼوٚؤا:
ح االعتٌببا عوبب ٟترُبباًا SPSS.V.19يف ٓببذٖ اهعااسببً ٞببّ أجببى اهوٚبباَ تاهتحوٚببى
اهلٌببب ٛهوبٚاُبببات ٗٓبببذا ًبببّ لٚبببث اسبببت،راج اهتلببرااات ٗاهِببببا ا ٙ٘٣بببٗ ٞكبببى ًبببّ

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

اؾعاٗي اهببٚالٗ ٞكبذا ا ركببٗ ٞاهبظ ح ًبّ كال با اهبرت تبل ًبتييات اهعااسب ٞبا
ىعَ اهتباؤالت ا الرٗلٞ
 9اجملاي اهعًاُ ٛا لاُٗ ٛاهبشر ٜهوعااس:ٞ
اجملاي اهعًاُ :ٛح إلاا ٓذٖ اهعااس ًّ ٞتعا ٞٙشٔر أٗت إىل أٗاكر سبتٌرب ًبّ سبِٞ
 2117أًا ًّ لٚث اجملاي ا لاُ ٛفوع ح إلاآبا يف اجملتٌبص اؾعا٢بر ٜإال أْ فا با
متابببى يف اجملتٌبببص االفرتاضببب :ٛاهفاٙببببب٘ن  ْٗ Facebookاهت٘جبببٕ إىل ًِالوببب ٞقبببع ٝ
جيرافٚا ٗفٌٚا ىبتس "اجملباي اهبشبر ٜفوبع متابى يف عِٚبً ٞبّ اهشببا" اؾعا٢بر ٜاهبذّٙ
ٙبت،عًْ٘ اهفاٙبب٘ن
ثاىٔا  :اجلاىب املٔداىٕ للدراا٘:
فٌٚا سٚو ٛسبِتالرق إىل أتبرا ُتبا٢ا اهشبق ا ٚبعاُ ٛهوعااسبٗ ٞاهبظ ٘ بوِا إهٔٚبا ًبّ
كالي اهتحوٚى اهلٌ ٛاهذ ٜاعتٌعُا هووٚاَ تٕ عوب ٟترُباًا  Spss. V. 19اهبذ ٜفٌِبا ًبّ
كالهٕ تبِا ١اؾعاٗي اهببٚالٗ ٞكذا اؾعاٗي ا ركب ٞاهظ ح اهبرت فٔٚبا تبل ًبتيي ّٙأٗ
الى ًتييات عو ٟاألكار ٗح ِإ ِبَا ِ ٓبذٖ اؾبعاٗي تاهتحوٚبى اهلٚفب ٛاهبذ ٜاشبتٌى عوبٟ
عٌو ٞٚاهتفبي ٗاهتالٗٙى ،توآ اهبٚاُات االصا ٞٚ٢اهظ ح است،راجٔا
جعٗي افٍ ٘ :1اٙص اهع ِٞٚلبا ا تييات اهعمييرافٗ ٞٚاالجتٌاع ٞٚهوٌبح٘ ل:
ادلتغري

الفئة

التكرار

النسبة

اجلنس

الذكور

229

% 45,84

اإلناث

272

% 54,24

اجملموع

544

% 244

22-81

247

% 22,44

22-22

249

% 29,84

22-22

244

% 48,84

اجملموع

544

% 244

أعزب/عزباء

447

% 82,44

متزوج (ة)

89

27,84

مطلق (ة)

4

% 4,84

اجملموع

544

% 244

السن

احلالة االجتماعية

٘ٙضح هِبا ٓبذا اؾبعٗي اهببٌات اهعاًبٗ ٞاالجتٌاعٚب ٞهوٌبحب٘ ل ٗاهبظ اشبتٌوت تعاٙبٞ
عوً ٟتيي اؾِس; لٚث تويبت ُببب ٞاهبذك٘ا %45,81يف لبل تويبت ُببب ٞااُباى %54,21
ٗٓببذا ًببا ٙتٌاشببً ٟببص طبٚعبب ٞاجملتٌببص اؾعا٢ببر ٜاهببذٙ ٜعببرم أبب٘ا ٗ ٘اجببعا كبببيا ه ُبباى
197

198

ًوااُ ٞتاهذك٘ا أًا ًّ لٚث ًتيي اهبّ فوع عٌبعُا إىل وبب ٌٕٚي 3ف٣بات قبع ً ٝبا
تببل 22ٗ 18 :سببِٗ ٞفببعات ُببببٓ ٞببذٖ اهف٣بب %21,41" ٞتٌِٚببا لببع ُبببب %29,81 ٞهف٣بب23 ٞ
لت 26 ٟسِ ٞأًا اهف ٞ٣األكي 36- 27 :ٝفوع فُع َاتِ ُببتٔا " ;%48,81فاهشببا" اهبباهغ فبع
التى أكرب ُبب ًّ ٞلٚث االست،عاَ ًوااًُ ٞص توٚب ٞاألعٌباا األكبرٗ ٠هبعا تِبا اهتِ٘ٙبٕ
ِٓا إىل أْ وب ٍٚف٣ات اهبّ جا ١عوٓ ٟذا اهِح٘ ًّ ْٗ ًراعا ٝباٗ ٜاهفرت ٝاهعًِ ٞٚتبل
اهف٣ات تي ٞٚجعى اهعً ِٞٚشتٌو ٞعو ٟف ٞ٣اهشبا" ا رآق ف ٞ٣اهشبا" اهٚافص ٗف٣ب ٞاهشببا"
اهباهغ ٗٓذا تاعتباا ٓذا اهتصِٚآ عاًال ًل را عو ٟءاا ١ا بحب٘ ل مب٘ بباؤالت قبع ٝ
ًٗببّ لٚببث اؿاهبب ٞاالجتٌاعٚبب ٞفالغوببا أفببرا اهعِٚببً ٞببّ اهعببع" ٗ %81,41تا واتببى أضببعآ
ُبب ٞالتوتٔا ف٣ب ٞا الووبل ٗنهبم " %1,81فاهشببا" غبي ا تبعٗجل عبا ً ٝبا ٙلبْ٘ هبعٍٔٙ
ٗفت فراغ أكرب ًوااًُ ٞص ًّ ٍٓ ًتعٗجل ٗاهذ ًّ ّٙا فرتض أْ ٙلْ٘ هعٗ ٍٔٙفبت أفبى
تببا لرٗم اهعٌى ٗاؿٚاٝ
جعٗي افٍ ً :2ع ٝاست،عاَ ا بح٘ ل ٘فص اهفاٙبب٘ن ًٚ٘ٙ Facebookا:
عدد الساعات

التكرار

النسبة

أقل من ساعة

42

% 8,2

ساعة غلى ساعتني

246

% 29,24

 3ساعات 4-ساعات

254

% 34

 5ساعات فما فوق

263

% 32,64

اجملموع

544

% 244

ُاللظ ًّ كالي ٓبذا اؾبعٗي أْ االسبت،عاَ اهبذٙ ٜببتيرق 5سباعات فٌبا فب٘ق أكبذ
أكبرب ُبببٗ ٞنهبم " %32,61يف لبل لببع أْ 3سباعات لتب 4 ٟسباعات اسبت،عاَ ببال  ٛيف
ا ر ببب ٞاهااُٚببٗ ٞنهببم تِبببب %31 ٞتٌِٚببا لببع أْ أضببعآ ُبببب ٞكاُببت هالسببت،عاَ اهببذٜ
ٙبتيرق ًّ أفى ًّ ساعٗ ٞنهم " %8,2فٔذٖ اهبٚاُات ػعوِبا ُُوبرُ أْ اهشببا" اؾعا٢برٜ
ميٚوببْ٘ إىل االسببت،عاَ اهلاٚببآ هوفاٙبببب٘ن  Facebookيف لٚببا ٍٔ اهًٚ٘ٚببٙٗ ٞرجببص ٓببذا
األًر هٚس فو ألْ ٓذا ا ٘فص أ بح ًصعاا ٓاًا ،توآ ا عوً٘ات األكباا ٗااعالُات
اهظ ٍٔ اهشبا" يف ةٚص فاالت اؿٚبا ٝبا يف نهبم اهتعوب ٍٚاهت٘لٚبآ أكبباا اهبٚاسبٞ
ٗاالفتصا اهاواف ٞاهرتفٗ ٕٚاهتببوٗ ٞٚغيٓبا ٗإأبا تبات ٓبذا ا ٘فبص اهٚبَ٘ ٗسبٚوًٌِٚٔ ٞبٞ
ٗأساس ٞٚهوت٘ا ى تل األفرا يف اجملتٌص عو ٟلبا" تاف ٛأأاط اال صاي األكر٠

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

جعٗي افٍ :3
ٙرت تل عع

اجلنس
عدد الصفحات
2
2
3
أكثر من 3
اجملموع

فحات اهفاٙبب٘ن  Facebookاهظ ميولٔا ا بح٘ ْ٘ ٗتل ًتيي اؾِس:
ذكور
%
ت
%

% 

% 


ت




إناث
%
% 
% 
% 

اجملموع
الكلي




النسبة
الكلية
% 
% 28,44
% 5,24

% 
% 244




% 
% 244


544

% 4
% 244




ٙتبببلُ هِببا ًببّ كببالي ٓببذا اؾببعٗي أْ ً %72ببّ اهشبببا" اؾعا٢ببر ٜميولببْ٘

ببفحٞ

ش،ص ٞٚفاٙبب٘كٗ ٞٚالع %18,41ٗ ٝميولْ٘ لباتل يف لبل لبع أْ  %4.4ميولبْ٘

أكاببر ًببّ  3لببباتات ٗتا وااُببً ٞببص ًببتيي اؾببِس لببع أْ  %65,90ه ُبباى ٗ%77,10
هوذك٘ ا ميولْ٘ لباتا ٗالعا فوب يف اهفاٙببب٘ن ٗتا واتبى ِٓبان ُببب ٞال تبال تٔبا ًبّ
أفرا اهع ِٞٚميولْ٘ لباتل ٗنهم " %22,30ه ُاى ٗ %15,10هوذك٘ا يف لبل لبع
ُبب ٞضٚ٣و ٞهّ ٙوًْ٘٘ تفتح أكار ًّ  3لباتات; لٚث فبعات ُبببتٍٔ عوب ٟاهتب٘اه:" ٛ

ٗ %5,70ٗ %3,30كٌببا ال ٙعتببرب ًببتيي اؾببِس عبباًال ًببل را عوبب ٟعٌوٚبب ٞفببتح لببباتات

اهفاٙبب٘ن  ٗ Facebookعع ٓا لٚث ميٚى كال اؾِبل إىل اافبراا تباًتالن لببا"
ش،صٗ ٛالع ال غي ٗعو ٟاألكار لباتل
جعٗي افٍ  :4األسبا" اهلاًِٗ ٞاا ١فتح أفرا اهع ِٞٚألكار ًّ ٗ Facebookالع:
التكرار

النسبة

اإلجابات
الفصل بني األصدقاء واألمور العملية

24

% 23,74

االطالع على الصفحات وحتميل الروابط دون أي تواصل

22

% 7,54

الفصل بني األصدقاء والعائلة واألقارب

9

% 6,24

التمكن من التعبري عن اآلراء بكل جرأة وحرية

8

% 5,54

التسلية وادلتعة

8

% 5,54

من دون أي ىدف

8

% 5,54

أغراض شخصية ال ميكن قوذلا

6

% 4,24

كل حسب وظيفتو

5

% 3,44

لالحتياط فقط

4

% 2,74

كسب أكرب عدد شلكن من األصدقاء

4

% 2,74

199

200
التكرار

النسبة

اإلجابات
جتنب اإلزعاج وتتبع التحركات شلن لديهم معرفة بنا

4

% 2,74

تصنيف لؤلصدقاء

3

%2,24

التالعب والتجسس على اآلخرين

3

% 2,24

الستغالذلا يف األلعاب

2

% 2,44

التغيري والتنويع

2

% 4,74

ال توجد إجابة

44

% 32,94

اجملموع

244

% 244

مياببى اجملٌبب٘  141اهعببع ااةبباه ٛاجاتببات ا بحبب٘ ل اهببذ ّٙميولببْ٘ أكاببر ًببّ
ٗ Facebookالببع لٚببث ىببتس اهبببلاي تٔببٍ ْٗ غيٓببٍ ًببّ أفببرا اهعِٚبب ٞاهببذ ّٙميولببْ٘
لبا" ٗالع فو ٗاهذ ّٙتوغ عع ٍٓ 361
فٌٚا ٙتعوق تاألسبا" اهبظ وبآ ٗاا ١فٚباَ اهشببا" اؾعا٢بر ٜتفبتح أكابر ًبّ لببا"
ٗ Facebookالع ميلّ اهو٘ي تالْ ٓبذا ٙعب٘ إىل عبعٗ ٝافبص لٚبث لبع أْ  %13,71هبّ
ميولْ٘ لباتات ًتعبع ٙ ٝوً٘بْ٘ تبذهم تيٚب ٞاهفصبى تبل األ بعفاٗ ١األًب٘ا اهعٌوٚب ;ٞفٔبٍ
ٙوًْ٘٘ تفتح فحات هوت٘ا ى ًص أ عفا ١اهعااس ٞأٗ اهعٌى ٗاهذ ًّ ّٙا ٌلّ االسبتفا ٝ
ًٍِٔ ٗاهتعاًى ًعٍٔ ًِٔٚا; لٚث وافظ ا بت،عًْ٘ ِٓا عو ٟطاتعٍٔ اهرحب ٛاؾبا ُ٘عبا
ًا يف لل أٍُٔ ميولْ٘ فح ٞأكرٙ ٠طبٌْ٘ فٔٚبا أ بعفا ٍٔ٢اهب٘افعٚل أٗ االفرتاضبٚل
أٗ لت ٟأفااتٍٔ لٚبث ِٙشبرْٗ فٔٚبا ًبا ٙشبا ْٗ ْٗ١االببا تباؿرج أٗ تبال ٜبعاكى تبل
اجملاهل ٗكالْ اهتصِٚآ ِٓا ٙلْ٘ تل لبا" غي اح ٛكاص ٗلبا" احٛ
ٗلبا اهبٚاُات ا تحصى عؤٚا لع أٙطا أْ ٙ %7,51فتحْ٘ لباتات أكر ٠هوتٌلّ
ًّ االطال عو ٟاهصفحات ٗؼٌٚى اهرٗات ًّ ْٗ أ٘ ٜا ى ًبص ا كبرٓٗ ّٙبذا ػِببا
ه اعبباج اهببذٙ ٜتعببرض هببٕ تعببي اهشبببا" أ ِببا ١اسببت،عأًٍ اهفاٙبببب٘ن ً Facebookببّ فبببى
تعببي األ ببعفا ١تببببا ا صبباال ٍٔ ا فرطبب ٞأٗ غببي ا اًببٗ ٞاالطببال ِٓببا فوبب ًببّ ْٗ
االٓتٌاَ تاهت٘ا ى تتا ا هعى ٓذا اهِ٘ ًّ ا بت،عًل اات ٞةٔب٘ا سبوع عبرب بفحات
اهفاٙبب٘ن  Facebookاألكر ٠اهظ ميولُ٘ٔا
ًٍِٗٔ أٙطا ًّ ٙوًْ٘٘ تذهم هوفصى تل األ بعفاٗ ١تبل اهعا٢وبٗ ٞاألفباا"; ٗٓبذا ألْ
اهععٙع ًّ ا بت،عًل هعْٗ أُفبٍٔ ًُوََٚع ّٙتالفرا اهعا٢وٗ ٞاألفاا" ا ٘جب٘  ّٙهبع ٍٔٙيف
اهصفح ٞلٚث ٙعترب ٓذا عا٢وا تاهِبب ٍ ٞففٓ ٛذٖ اؿاه ٞال ٙبتالٚعْ٘ ُشر ًا ٙرٙبعْٗ
أٗ اهتعببببي عبببّ أُفببببٍٔ كٌبببا ٙشبببا ْٗ١عٚبببث َٙحُببعُ ٓبببذا ًبببّ لبببرٙتٍٔ يف ٓبببذا اجملتٌبببص

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

االفرتاضببِٓٗ ٛببا لببع أْ اهعا٢وببٗ ٞاألفبباا" ٓببٍ ااتبب ٞعاًببى هوطببب االجتٌبباع ٛعوببٟ
ا بببت،عًل ٗكٌببا لببع ًببّ ُالٚبب ٞأكببر ٠أْ ً %5,51ببّ أفببرا اهعِٚببٙ ٞفتحببْ٘ لببباتات
أكر ٠تٔعم اهتٌلّ ًّ اهتعبي عّ ا اا ١تلبى جبرأٗ ٝلرٙبٗ ٞيف تعبي األلٚباْ هتجباٗا
م
اؿببعٗ ْٗ اسببتحٚا ١هببّ ٙعرفببٍُ٘ٔ ٗٓببذا تاسببت،عاَ أحبباً ١بببتعاا ٝلتبب ٟال ُعِبب َر َ
ش،صٚا ٍٔ اؿوٚوٗ ٞٚتااضاف ٞإىل ٓذٖ األسبا" ِٓان اهععٙع ًّ اهبعٗافص األكبرٗ ٠اهبظ
أكذ افص ااهتيٚي ٗاهتِ٘ٙصا أضعآ ُبب ٞضٌِٔا "%1,71
جعٗي افٍ  :5طبٚع ٞاألحا ١ا بت،عً ٞيف اهفاٙبب٘ن :Facebook
ذكور

اجلنس

مج .ن

إناث

اإلسم

ت

%

ت

%

حقيقي









% 65

مستعار









% 35

اجملموع



244



244

% 244

ُاللبظ ًبّ ٓبذا اؾبعٗي أْ أغوبٚبب ٞاهشببا" اؾعا٢بر ٜا ببت،عَ هوفاٙببب٘ن ٙطببعْ٘
أحا ١لوٚو ٞٚيف فحا ٍٔ اهش،صٗ ٞٚجبآ ١بذا تِببب %65 ٞتٌِٚبا ًبّ ٙعتٌبعْٗ أحبا١
ًبببتعاا ٝفوببعات ُببببتٍٔ "ٗ %35ميلِِببا اهوبب٘ي تِببا ١عوببٓ ٟببذا أْ اهشبببا" اؾعا٢ببر ٜال
هببعْٗ عا٢وببا يف إلٔبباا ش،صببٚا ٍٔ اؿوٚوٚبب ٞتالحببا ٍٔ٢اهفعوٚببً ٞببّ كببالي اهفاٙبببب٘ن
ٓٗ Facebookذا ال ِٙف ٛأْ ُبب ٞال تال تٔا ًٍِٔ ٙوج ْ٘٣إىل است،عاَ أحاً ١بتعااٝ
ٗتا وااُ ٞتل اهذك٘ا ٗااُاى يف ااستِا لع أْ ُبب ٞاهذك٘ا اهذٙ ّٙطعْ٘ أحبا١
لوٚو ٞف٘ق ُبب ٞااُاى تلاي ٗنهم " %78,60يف لبل تويبت ُببب ٞااُباى %53,50

ٗتا واتببى لببع ً %21,40ببّ اهببذك٘ا ٙوج٣ببْ٘ إىل اسببت،عاَ أحبباً ١بببتعاا ٝتٌِٚببا فببعات

ُبببب ٞااُبباى يف نهببم "ٙٗ ;%46,50لببْ٘ ٓببذا اهفببرق عوبب ٟإ ببر ٗجبب٘ اهععٙببع ًببّ اهوٚبب٘
ٗا ،بباٗم االجتٌاعٚبب ٞاهببظ ؼبب ٚتااُبباى اهوبب٘ا  ٛال ٙببرغي يف اهلبباي ًببّ األلٚبباْ عببّ
كشآ ٓ٘ٙتّٔ اهفعوٓ ٞٚذا يف لى اـ٘م ًّ اهتالعا ًّ طرم ا كرٗ ّٙهوتٌلّ ًّ
اهتصرم عر ٞٙأكرب ٗكٔرٗ" ًّ ا رافبب ٞاالجتٌاعٚب ٞاهبظ ٙفرضبٔا األٓبى عوبٓ ٟبلال١
اهفتٚببات يف اهشبببلات االجتٌاعٚبب ٞإضبباف ٞإىل أْ اهععٙببع ًببّ اهعببا٢الت متبباُص يف األسببا
فببتح لبببا" فاٙبببب٘ن ه ُبباى فباهتبباهٙ ٛلببْ٘ ٓببذا االسببٍ ا بببتعاا تاهِبببب ٞببّ ٗسببٚوٞ
اكفا ١ا ٘ٗ ٞٙاهتحرا ًّ اهرفات ٞاهعا٢وٓ ٞٚذٖ األكي ٝاهظ ٙصعا عو ّٔٚاهتحرا ًِٔا عوٟ

201

202

أاض اه٘افص فاؿعٗ االجتٌاع ٞٚفرض ُفبٔا يف ٓذا اهصع عو ٟإ ر اهتٌاٙع يف اهتعاًى
عو ٟأسا اهِ٘ االجتٌاعٛ
جعٗي افٍ :6
األسبا" اهلاًِٗ ٞاا ١است،عاَ ا بح٘ ل هألحا ١ا بتعاا:ٝ
التكرار

النسبة

األسباب
عدم وجود الثقة يف الفايسبوك كبيئة افرتاضية

94

% 42,44

للتعبري من خالل ىذا االسم على جزء من شخصيتك

45

% 29,84

حىت تبقى رلهول اذلوية لؤلقارب واألصدقاء احلقيقيني

42

% 28,54

للتصرف حبرية أكرب

37

% 26,34

االسم سهل التداول وأعجبين

4

% 2,84

اختيار اسم لو تأثري على الناس

2

% 4,4

الرغبة يف البقاء رلهول اذلوية دلن ال أعرفهم

2

% 4,4

3

% 2,3

227

% 244

أخرى
ال توجد إجابة
اجملموع

جببا ١اجملٌبب٘ اهلوبب ٛيف ٓببذا اؾببعٗي ُ 227لببرا ألُببٕ ٙتعوببق فو ب تببا بح٘ ل اهببذّٙ

ٙبت،عًْ٘ أحاً ١بتعاا ٝيف ٗ Facebookاهذ ّٙتوص عع ٍٓ  175فبر ا ٗجبا ١اجملٌب٘
اهلو ٛأكرب ًّ لجٍ ٓذٖ اهع ِٞٚبعا ألْ ٓذا اهبلاي ٙعترب ًتعع ااجاتات
عع ت ٗاكتوفت اهعٗافص اهلاًِٗ ٞاا ١است،عاَ اهشبا" اؾعا٢ر ٜهألحا ١ا ببتعااٝ

تبببعي اؿوٚوٚببب ٞيف اهفاٙببببب٘ن  Facebookلٚبببث أكبببذ عاًبببىا عبببعَ اهاوببب ٞيف اجملتٌبببص
االفرتاضٛا أعوُ ٟبب ٍ ًّٗ %41,41" ٞافصا اهرغب ٞيف اهتعبي ًّ كالي االسٍ ا ببتعاا
عو ٟجع ًّ ١اهش،صٞٚا تِببٓ ًّٗ %19,81 ٞذٖ األسبا" أٙطا لعا اهرغب ٞيف توا ١اهفبر
فٔبببب٘ي ا ٘ٙبببب ٞهألفبببباا" ٗاأل ببببعفا ١اؿوٚوببببٚلا "ٓٗ ;%18,51ببببذا لتبببب ٟال ٙتعببببرض
ا بت،عًْ٘ إىل اااعاج ٗا طاٙوات أٗ اهتالعا هّ ٙعرفٍُ٘ٔ إضاف ٞإىل سبا ءكبر ٓباَ
أال ٗٓبب٘ا إًلاُٚبب ٞاهتصببرم عرٙبب ٞأكببربا ٗاهببذ ٜتويببت ُببببتٕ لبب٘اه ;%16,31 ٛلٚببث
ٙلكع اهعكت٘ا ُعًِ ٍٙص٘ا ٜعوٓ ٟذا تو٘هٕ أْ است،عاَ األحا ١ا بتعاا ٝكجاُبا ًبّ
ج٘اُببا ا ٘ٙبب ٞاـفٚبب ٞا ٙبببٌح هوٌبببت،عًل تبباهتعبي عببّ اهببِفس تشببلى أكببرب كٌببا
ميلٍِٔ ًّ االتتعا عّ اهتوٚع تاهو٘اعع اهرٗ  ِٞٚٚاهبظ ٙفرضبٔا اجملتٌبص اهب٘افعٗ ٛكٌبا
ٙبببباعع ٓبببذا اهفبببر عوببب ٟهعبببا أ ٗاا كتوفببب ٞفبببع ٙعجبببع عبببّ ؼوٚؤبببا يف لٚا بببٕ اهًٚ٘ٚبببٞ
االعتٚا  ٞٙفتال  ٛاهتفاعالت االفرتاض ٞٚلر ٗ ٝروُ ٞبِرِاُ ًا ٙرٙعٖ اهفر تيي اهِلر عّ

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ا طٌْ٘ ٗفٌٚتٕآٗ 14ذا ًا أكع عو ٕٚأٙطا اهبعكت٘ا عوب ٛقٌبع الً٘ب ٞلبل أكبع أْ
األحبببا ١ا ببببتعاا ٝيف اجملتٌعبببات االفرتاضببب ٞٚلبببْ٘ا كوِبببا هوبببذات (ٓٗ ;)Maskبببذا فبببع
ٙباعع اهفر عو ٟاهتعبي عّ نا ٕ تص٘ا ٝأكرب هشع٘ا ا ر ١بلٗه ٞٚكفٚفبٗ ٞالتتعبا ٖ عبّ
اهو٘اعع االجتٌاعِٓٗ 15ٞٚان اهععٙع ًّ األسبا" األكبر ٠ا بِٚب ٞيف اؾبعٗي أعبالٖ ٗاهبظ
أكذت ُببا ضٚ٣وً ٞوااًُ ٞص ًا سبق ٗتاعتباا أْ ااُاى ٓبّ األكابر اسبت،عاًا هألحبا١
ا بتعاا ٝفرْ اهفرٗق كاُت هصاؿّٔ يف كى األسبا"
جعٗي افٍ :7

ٙرت تل طبٚع ٞاهص٘ا ٝا بت،عً ٞيف اهربٗفاٙى ًٗ profileتيي اؾِس:
اجملموع الكلي

النسبة الكلية

ت

%

ت

%

ت

%

نعم









282



ال













اجملموع













اإلجابة

اجلنس

إناث

ذكور

ُاللظ ًّ كالي ٓذا اؾعٗي أْ اهِبب ٞاألكبرب ًبّ أفبرا اهعِٚب ٞال ٙطبعْ٘ ب٘آٍ
اهش،ص ٞٚيف فحات اهفاٙبب٘ن ٓٗ Facebookذا ا ٙعبا ي  %63,6تٌِٚبا ً %36,4بٍِٔ ال
ميباُعْ٘ يف ٗضبعٔا ُٗٙبِبرِاُ هِببا ٓبذا اؾبعٗي أٙطبا تشببلى جوب ٛأْ اهبذك٘ا ال ميبباُعْ٘ يف
ٗضص

٘آٍ اؿوٚو ٞٚيف ترٗفاٙى

profile

بفحتٍٔ ٗٓبذا تِببب ٞتويبت  %67,20يف لبل

أْ ٙ % 32,80رفطببْ٘ نهببم تٌِٚببا ُبببب ٞفوٚوبب ٞجببعا ًببّ ااُبباى اهوبب٘ا ٙ ٛطببعّ

بب٘آّ

اؿوٚوٚبب ٞيف ٓببذٖ اهشبببل ٞاالجتٌاعٚبب ٞلٚببث فببعات ُببببتّٔ " %10,30أًببا األغوبٚببٞ

ًببِّٔ فببال ٙوٌببّ ت٘ضببص بب٘آّ تتا ببا ٗٓببذا تِبببب ٞكبببي ٝعببا ي  %89,70فببرنْ ًببتيي
اؾببِس ٙوعببا ٗاا كبببيا ِٓببا يف اهتببال ي عوبب ٟاػآببات ا بحبب٘ ل ٗال ػببرؤ ااُبباى عوببٟ
ٗضبببص اهصببب٘ا اـا ببب ٞتٔبببّ يف اهفاٙببببب٘ن  Facebookألْ ٓبببذا ًببببعٚ٢ا ٙعتبببرب ًرف٘ضبببا
اجتٌاعٚببا لٚببث اهععٙببع ًببّ اهعببا٢الت متبباُص نهببم علببٍ األعببرام االجتٌاعٚبب ٞفٔببذٖ
اهِتٚجبب ٞتٌاشببٗ ٟطبٚعبب ٞاهببتفلي اهبببا٢ع ٝيف اجملتٌببص اؾعا٢ببر ٜكٌببا أْ ٓببذا االًتِببا
ٙرجص أٙطا إىل اـ٘م ًّ استيالي ا كر ّٙهتوم اهص٘ا أٗ اهتالعبا تٔبا تشبلى أٗ تب كر;
ها ٙببا اهععٙع ًّ ا شاكى االجتٌاعٞٚ
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جعٗي افٍ :8
ٙرت تل ًتيي اؾِس ٗطبٚع ٞاهبٚاُات اهظ ٙطعٔا أفرا اهع ِٞٚيف اهفاٙبب٘ن
:Facebook

اجملموع الكلي

النسبة الكلية

اجلنس

إناث

ذكور

بيانات

ت

%

ت

%

ت

%

حقيقية

246

94

234

86,3

444

88

مزيفة

23

24

37

23,7

64

22

اجملموع

229

244

272

244

544

244

ُٙلِِٔببرُ هِبببا ٓبببذا اؾبببعٗي تبببالْ ً %88بببّ ا بحببب٘ ل ٙببببت،عًْ٘ تٚاُبببات لوٚوٚببب ٞعبببرب

فحا ٍٔ اهش،ص ٞٚيف اهفاٙبب٘ن  Facebookتٌِٚبا  %12فوب ًبٍِٔ ٙببت،عًْ٘ تٚاُبات
ًعٙفبب٘ٙٗ ٞضببح هِببا ٓببذا اؾببعٗي أٙطببا أْ كببال ًببّ اهببذك٘ا ٗااُبباى ٙطببعْ٘ تٚاُببا ٍٔ
اؿوٚوٚب ٞيف بفحا ٍٔ اهش،صبب ٞٚلٚبث ال ٘جببع فبرٗق كبببي ٝتبل اؾِبببل ِٓبا; فِببببٞ
اهبذك٘ا اهبذٙ ّٙطببعْ٘ تٚاُبات لوٚوٚبب ٞتويبت  %91تٌِٚببا  %11فوب ًببٍِٔ ٙطبعْ٘ تٚاُببات
ًعٙف ٞأًا ااُاى مٙ ًِّٔ %86,3طعّ تٚاُا ّٔ اؿوٚو ٞٚيف لل متتِص ل٘اه %13,7 ٛعبّ
نهم ٗٙلْ٘ ٓذا االًتِا هع ّٔٙعو ٟإ بر عبع ٝأسببا" أٌٓٔبا ًبا الرفِبا إهٚبٕ يف اؾبعاٗي
اهباتو ٞل٘ي ًا حِٚاٖ "اا رافب ٞاالجتٌاعٚبٞا ٗٓبذٖ اهِتبا٢ا إْ هبت عوب ٟشب ١ٛفٔب ٛبعي
عوببب ٟأْ ٓبببل ال ١اهشببببا" ٙوً٘بببْ٘ تاهلشبببآ عبببّ ش،صبببٚا ٍٔ اؿوٚوٚببب ٞيف اهفاٙببببب٘ن
 Facebookتشلى طبٚع ٛأكار ًّ اعتٌا ٍٓ عو ٟاهتعٚٙبآ ٗاـٚباي يف شبلٚى ٓ٘ٙبا ٍٔ
االفرتاضببٗ ٞٚاهوبب٘ي ِٓببا صببعاف ٞٚاهشبببا" اؾعا٢ببر ٜيف عببرض ٓ٘ٙببا ٍٔ اؿوٚوٚبب ٞتببعي
ا ٘ٙببات االفرتاضبب ٞٚاهبحتبب ٞهببٕ عالفببً ٞباشببر ٝتتصبب٘اات ٓببلال ١اهشبببا" لبب٘ي اهفاٙبببب٘ن
كٌجتٌص افرتاض ٛففٗ ٛفت ًط ٟكاْ است،عاَ اهبٚاُات ا عٙف ٞأًبرا شبا٢عا ًٗتبعاٗال
يف ًاى ٓذٖ اهفطا١ات اهرفٌٗٗ ٞٚاسص االُتشاا س٘ا ًّ ١لٚث طبٚع ٞاألحا ١ا بت،عًٞ
اهبّ اؾِس ٗاهبوع اه٘لٚف ٞإىل غي نهم ًّ ا عوً٘بات اهبظ ؽبس نات اهفبر لٚبث
أْ اهوجبب٘ ١إىل اهتعٚٙببآ كبباْ ٙوببآ ٗاا ٖ١اهععٙببع ًببّ اهببعٗافص أٌٓٔببا عوبب ٟااطببالق افببص
إًلاُ ٞٚععَ اهلشآ عّ ا ٘ ٞٙأ ٜإكفأ٢ا عو ٟأسا أُٔا بو ٟفٔ٘ه ٞهآلكبر ّٙبا
ٌَُٙلُّ اهشبا" ًّ اهتعاًى عرً ٞٙالوو ٞيف اهتعبي عّ كى ًا ٙعٗا يف أنٓأٍُ ٗ ا ٙتعوبق
،توببآ اجملبباالت :اهش،صبب ٞٚاالجتٌاعٚبب ٞاهبٚاسبب ٞٚاهاوافٚبب ٞأٗ غيٓببا هلببّ ٓببذا
األًر يف اه٘افبص فبع يبي لٚبث أ ببح اهشببا" ٙبعاكْ٘ تشبلى كببي أْ اهفاٙببب٘ن ٓب٘
فطبباً ١رافببا ًاوببٕ ًاببى ٗسببا٢ى ااعببالَ اهتووٚعٙبب ٞاألكببرً ٠ببّ فبَ بىِ اؿلً٘ببات ٗاهببعٗي

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ٗلت ٟكٌا ٙو٘ي تعي اهبالال ًّ فبى فالا ا ،اترات يف كى ٗه ٞفا بت،عَ ِٓبا ٓب٘
ًلش٘م ًعوً٘ا ٚا
فلٌبببا ٙوببب٘ي اهبالبببث ه٘ شبببٚاُ٘ فو٘اٙبببع )Luciano floridi( ٜعبببع اؿرٙببب ٞيف تِبببا١
ا ٘ٙات اهش،صب ٞٚعوب ٟشببل ٞااُرتُبت ٓب ٛاؿرٙب ٞيف أْ بوب ٟفٔب٘ال كٌبا عبرب عبّ
ٓببذا تببٚرت سبتاِٙر( )Peter Steinerيف اهلااٙلببا ي اهشببٔي اهببذ ٜفٚببٕ ٙوببَ٘ كوببا تلتاتببٞ
اساه ٞترٙع إهلرتُٗ ٛعو ٟاؿاس٘" ٗٙعرتم هلوا ءكبر أُبٕ عوب ٟشببل ٞااُرتُبت فبال
ألع ٙعرم إُٔ كوا ٗ وم كاُت اهتبعِٚٚات أًا اه َ٘ٚفرنا كاْ ألع كوببا أٗ ٙتصبرم

كالُببٕ كوببا فببرْ اهفاٙبببب٘ن  Facebookأٗ عوبب ٟاألفببى إلببع ٠ا لسبببات ا ببب٘٣ه ٞعببّ
األًّ; ًّ احملتٌى أْ عرم تذهم إُٔا اؿر ٞٙا ر بال ٞتا صي ٗاالستواله ٞٚفِٔبا ا با
ُعببع ُبببتالٚص اهلببذ" لبب٘ي ًببّ مببّ عِببعًا ٙرافبِببا ً٣ببات ا الٙببل ًببّ اهِببا هلِِببا
ُبتالٚص ًّ جٔ ٞأكر ٠أْ ُبذي فصباا ٠جٔبعُا ًبّ أجبى أْ ُببل هآلكبر ّٙتشبلى ًعوب٘ي
ًّ مّ أٗ ًّ ُرغبا يف أْ ُلبْ٘ ٗ 16بع ا إًلاُٚب ٞأْ ٙلتشبآ ا كبرْٗ ًبّ مبّ يف
اهفاٙبب٘ن ًّ كبالي ًبا ٙبعٗا ًبّ قا بات تِِٚبا ٗتبل ا كبر ّٙلتبٗ ٟهب٘ كِبا ُببت،عَ
ُٗعرض تٚاُات ًعٙف ٞفوٍ ٙعع ِٓان ا ألْ ٙبو ٟاهفر فٔ٘ال يف ٓذا اهفطا١
ٗٗفوا هعااستِا فع فُع َاتِ ُبب ٞاهذٙ ّٙطعْ٘ تٚاُات ًعٙفب ٞيف اهفاٙببب٘ن "ً %12بّ
اجملٌ٘ ااةاه ٛهوٌبحب٘ ل لٚبث وبآ تعبي اهبعٗافص ٗاآ ١بذا; لٚبث لبع عبعَ اغببٞ
أفبببرا اهعِٚببب ٞيف اطبببال ا كبببر ّٙعوببب ٟتٚاُبببا ٍٔ اؿوٚوٚببب ٞأكبببذ ُببببب ٞعاهٚببب ٞتويبببت %47
ٗكعافص ءكر لع تاهعاج ٞاهااُ ٞٚععَ إتعا ١اهبٚاُبات ُتٚجب ٞاـب٘م ًبّ سبرف ٞاؿبباتات
ٗنهم " %36,4فععَ إتعا ١اهبٚاُات اؿوٚوٙ ٞٚوآ ٗاآ ٖ١اجس سرف ٞاؿببا" أٗ اكرتافبٕ
ًّ فبى ا كر ّٙها ٙل  ٜيف ًا تعع إىل إًلاُ ٞٚا اسبتعٌاي ا عوً٘بات اهش،صب ٞٚتالبرق
ٙوصبببعٓا ا ببببت،عَ ٗكبببااج اهببببٚاق اـببباص تٔبببا أٗ عرضبببٕ هاللتٚببباي سبببرف ٞا ٘ٙبببٞ
اهِصا اهتحرش أٗ ا الباا  ٝااهلرتُٗٚبٞا ;17لٚبث ببت،عَ اهععٙبع ًبّ اهالبرق هتحوٚبق
نهببم عوبب ٟغببراا االسببتعاُ ٞتبببعي اهفيٗسببات ٗاهربفٚببات اـبٚابب ٞاهببظ ٌَُل بُّ ا كببرّٙ
ٗؼعٙببعا ا بباكرا ًببّ االطببال عوبب ٟاهبٚاُببات اهش،صبب ٞٚبببت،عً ٛاهفاٙبببب٘ن ًٗببّ ببٍ
ٙفتح ٓذا اجملاي اًلاُ ٞٚاستيال ا يف أ ٜأًر ًبّ األًب٘ا اهبباهف ٞاهبذكر ًٗبّ األسببا"
أٙطا لع متلّ ا بت،عًل ًّ اهتالعا تا كر ّٙكٌبا لبع أضبعآ ُببب ٞاشبرتكت
فٔٚا اهععٙع ًّ األسبا" ًبّ ًابى :فبا  ٜاه٘فب٘ يف أ ٜالعببات ًبّ طبرم ا كبر ّٙتوبا١
اهفر فٔب٘ي ا ٘ٙب ٞعبعَ اهاوبِٓٗ ٞبان ًبّ ٙوب٘ي أٙطبا أُٔبا ًبباله ٞعب٘ يف اهتعاًبى ًبص
اهتلِ٘ه٘جٚا ال غي
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جعٗي افٍ ٙ :9رت تل ًع ٠اًتالن ا بح٘ ل ؿبا"  Facebookظِس كاهآ ٗتل
ًتيي اؿاه ٞاالجتٌاع:ٞٚ
متزوج (ة)

أعزب/عزباء

اجملموع

مطلق (ة)
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لببع ًببّ كببالي ٓببذا اؾببعٗي أْ اهِبببب ٞاألعوبب ٟكاُببت هعببعَ اًببتالن لبببا"
Facebookظِس كاهآ ،توآ أأاط اؿاه ٞاالجتٌاع ;ٞٚلٚث فبعات هوعبااتل ًبّ أفبرا

اهعِٚببٗ %97,5" ٞهوٌتببعٗجل " %96,6أًببا هوٌالووببل فوببع تويببت  %0,8لٚببث ال ٘جببع
فرٗق لا ذكر تل كتوبآ ٓبذٖ اهف٣بات ٗتا واتبى ِٓبان أفوٚبً ٞبّ أفبرا اهعِٚب ٞهبّ
ُٙورْٗ تالٍُٔ ميولْ٘ لباتات فاٙبب٘ك ٞٚظِس كاهآ ٗٓذٖ اهِبا اهعاهٚب ٞال عب أْ
ًاى ٓذٖ اهل٘آر هٚبت ًِتشبر ٝيف اهفاٙببب٘ن غبي أْ اهععٙبع ًبّ اهشببا" ٙتلتٌبْ٘ عبّ
ًاى ٓذٖ اهتصرفات عو ٟاعتباآا فعال غي أكالفب ٛأٗ غبي ال٢بق فبال ميلِِبا عٌبٓ ٍٚبذٖ
اهِتٚج ٞاهظ بوُ ٟبب ٞٚإىل لع ًا ٗفع فٌِا تالرح باؤي فرعبُ ٛبتفببر ًبّ كالهبٕ عبّ
األسبا" اهظ عفص تعبي اهشببا" إىل اهوجب٘ ١هووٚباَ ابى ٓبذا اهتصبرم غبي أُبٕ ٙلبّ
ِٓان أ ٜػاٗ" ًص ٓبذا اهببلاي ففب ٛاه ياهبا ٙبتٍ ٓبذا األًبر تٔبعم اهتالعبا تبا كرّٙ
ٗكذا هوتٌلّ ًبّ اهتجرٙبا ٗاهتعاًبى تش،صب ٞٚكتوفبُٔ ٞاٚ٢با عبّ اهش،صب ٞٚاه٘افعٚبٞ
ٗ وآ ٗاآ ١ذا ٗافص أكر ;٠عو ٟغراا اهرغب ٞيف ًعرف ٞأاا ١ا كر ّٙل٘ي ً٘اضٚص ًعِٞٚ
جعٗي افٍٙ :11رت تل األ عفا ١ا فطول يف اهت٘ا ى عرب  Facebookهع ٠اهشبا"
اؾعا٢رٗ ٜتل ُلر ٍٔ هوعالفات االفرتاض:ٞٚ
بالنسبة يل هي عالقات

عابرة وليست

مهمة يف حيايت

جدية ومهمة
يف حيايت

بعضها جدي
وبعضها عابر

اجملموع
الكلي

األصدقاء ادلفضلني يف التواصل فايسبوكيا

النس
بة

الكلية
ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

مع أصدقائك االفرتاضيني الذين ال تعرفهم يف الواقع

23

22,2

5

22,2

35

24,3

53

24,6

مع أصدقائك الذين تعرفهم يف الواقع احلقيقي

84

72,4

28

44

224

36,6

226

45,2

مع كليهما

2.9

26,4

22

48,9

284

53,2

222

44,2

اجملموع

226

244

45

244

339

244

544

244

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ٙعترب اهتباؤي ل٘ي طبٚع ٞاهعالفات االجتٌاع ٞٚاهظ ٙفطى اهشبا" اؾعا٢بر ٜفعٚوبٔا
ٗ عٌٚؤببا عببرب اهفاٙبببب٘ن ٗ Facebookكببذا اهتببباؤي عببّ ًببا وٌوببٕ ٓببلال ١اهشبببا" ًببّ
صبب٘اات لبب٘ي عالفببا ٍٔ االفرتاضبب ٞٚأًببرا ٓاًببا يف ٓببذٖ اهعااسبب ٞلٚببث ُفببرتض أْ ٓببذا
ٙبآٍ يف ؼوٚى ٘جٕ عرض اهذات يف اؿٚا ٝاه ًٞٚ٘ٚاالفرتاض ٞٚفووع بل ًّ كبالي ٓبذا
اؾعٗي أْ أغوا أفرا اهع ِٞٚاهذٙ ّٙرْٗ أْ عالفا ٍٔ االفرتاض ٞٚهٚببت ًٌٔب ٞتاهِببب ٞبٍ
ٙفطوْ٘ اهت٘ا ى عرب اهفاٙبب٘ن ًص األ بعفا ١اهبذٙ ّٙعرفبٍُ٘ٔ يف اه٘افبص اؿوٚوبٓٗ ;ٛبذا
تِبببب ٞعاهٚبب ٞفببعات " %72,4هببا ٙببعي عوبب ٟعببعَ ِببافي إجاتببات ا بحبب٘ ل تٌِٚببا %11,2
ًٍِٔ ٙفطوْ٘ اهت٘ا ى ًص أ عفا ٍٔ٢االفرتاضٚل يف لبل لبع أْ ًبّ ٙعتبربْٗ عالفبا ٍٔ
االفرتاضٓ ٞٚاًبٗ ٞجعٙب ٞتاهِببب ٞبٍ فبرٍُٔ ٙفطبوْ٘ اهت٘ا بى ًبص كؤٌٚبا (االفرتاضبٚل
ٗاه٘افعٚل) فوع جبآ ١بذا تِبببٗ %48,9 ٞأضبعآ ُبببِٓ ٞبا كاُبت هالفرتاضبٚل فوب
ُٗفس ٓذا اهتفطٚى كاْ ّ ِٙلرْٗ إىل عالفا ٍٔ االفرتاضب ٞٚتبالْ تعطبٔا جبعٗ ٜتعطبٔا
عبباتر فٔببٍ ٙفطببوْ٘ اهت٘ا ببى ًببص كؤٌٚببا ًٗببص اهبب٘افعٚل تاهعاجبب ٞاهااُٚبب ٞإنْ فاهشبببا"
اؾعا٢ببر ٜميٚببى إىل اهت٘ا ببى عببرب اهفاٙبببب٘ن ًببص األشبب،اص اؿوٚوببٚل اهببذٙ ّٙعرفببٍُ٘ٔ
ًببوا يف فتٌعٍٔ اه٘افع ٛأ ٜاهذ ّٙميولْ٘ ًعٍٔ عالفات ش،صٗ ٞٚاجتٌاعٚب ٞفعوٚبٞ
أكاببر ًببّ اهت٘ا ببى ًببص األ ببعفا ١االفرتاضببٚل فٔببذا جببا %45,2" ١لٚببث ال ميلببّ أْ
حصَبرَ اهتفاعببى يف اهعالفببات االفرتاضبب ٞٚفوب اغببٍ أٌٓٚببٗ ٞج٘ ٓببا تاهِبببب ٞألفببرا اهعِٚببٞ
ِ ُٙ
( )%44,2فِلرٓ ٝلال ١ا بح٘ ل بل ر ال قباي عوب ٟعٌوٚب ٞتِباٗ ١عبرض اهبذات فاهتالعبا
تبباأل ٗاا ٗػرتبب ٞش،صببٚات كٚاهٚببٗ ٞاهتشبببث تبباهعٙآ يف ًاببى ٓببذٖ اه٘ضببعٙ ٞٚعببع أًببرا
عبا
جعٗي افٍ ٙ :11رت تل ًتيي اؾِس ٗأ ٗ آ ا لٔر اـااج ٛهألش،اص عرب اهفاٙبب٘ن :Facebook
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تغري من مساتك اجلسدية













أحيانا فقط تغري من مساتك اجلسدية
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 ًّ %93أفرا اهعٙ ِٞٚصفْ٘ ًلٔبرٍٓ اـبااجٛ

هآلكبر ّٙعبرب اهفاٙببب٘ن Facebook

كٌببا ٓبب٘ يف اه٘افببص تٌِٚببا ً %1,2ببٍِٔ ٙيببيْٗ تشببلى كبببي يف وببم اهبببٌات ٗال ٙعتببرب
ًتيي اؾِس عاًال ًل را عوٓ ٟبذا األًبر; لٚبث لبع اهبذك٘ا ُٙوبرُْٗ نهبم " %94,3أًبا

ااُاى م %91,9غي أْ ٓذا ال ِٙف ٛأْ اهبعي ًبٍِٔ ٙعٌبعْٗ ألٚاُبا إىل اهتيبٚي ٗاهتعبعٙى

يف فات ًلٔرٍٓ اؾبعٗ ٜنهم عِع اهذك٘ا "ٗ %4,4عِع ااُاى ٓٗ %7ذا ٙلبْ٘
إ ًا تٔعم اهتالعا أٗ لت ٟاغبً ٞبٍِٔ يف االببا تاهرضبا لب٘ي شبلؤٍ كٌبا ٙلبْ٘
ٓذا ك٘فا ًّ ععَ وبى ًلٔرٍٓ ًّ طرم ا كر ّٙها ٙعٚق عٌو ٞٚاال صاي ٗاهتفاعى
جعٗي افٍ ً :12ع ٠ا ٘ض٘ع ٞٚعِع اهتحعى عّ اؿٚا ٝاه ًٞٚ٘ٚعرب ايٗ Facebookتل ًتيي اهبّ:
اجملموع
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تعدل وتغري فيها كثريا

















تعدل وتغري فيها قليال
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اإلجابة

ت

تكون موضوعيا (واقعيا)

اجملموع

22-81

22-22

22-22

اػٔبببت ءاا ١ا بحببب٘ ل إىل اهتالكٚبببع تبببالٍُٔ ٙتحبببع ْ٘ عبببّ لٚبببا ٍٔ اهًٚ٘ٚببب ٞتلبببى

ً٘ض٘ع ًّ ٞٚكبالي احملا بات ااهلرتُٗٚبٓٗ ٞبذا "ً %86,20واتبى  %1,40بّ ُٙعَبعهُْ٘
ُٗٙيَٚبرُْٗ كببايا يف فرٙببات لٚبا ٍٔ اهًٚ٘ٚبب ٞعِببع اهتحببعى عِٔبا هآلكببر ّٙيف ٓببذا اجملتٌببص

االفرتاضُٙ ّ %11,40ٗ ٛعَعهُْ٘ ُٗٙيَٚبرُْٗ فوبٚال ٗال ىتوبآ ٓبذا تباكتالم اهببّ كبايا
إال تعبببي اهشببب ١ٛفاألغوبٚبببً ٞبببّ أفبببرا اهعِٚببب ٞإنْ ميٚوبببْ٘ إىل ُفبببس االػببباٖ اهبببذٙ ٜتببببٍ
تا صعاف ;ٞٚلٚبث فُبعاَت اهِببب ٞبّ ٙبرتاٗح سبٍِٔ ًبا تبل 23- 18سبًِ %81,30" ٞواتبى

 %86,60ي 27- 23سببِ %88,10ٗ ٞي 36- 27سببِ ٞغببي أُببٕ ًببّ جاُببا ءكببر ُاللببظ أْ
اهشبا" األكبرب سبِا ميٚوبْ٘ تعبي اهشب ١ٛأكابر ًبّ اهبوٚب ٞإىل اهتيبٚي ٗاهتحرٙبآ هلبّ
هٚس تشلى كبي هويا ٞٙفاهتحعى عّ اؿٚا ٝاه ًٞٚ٘ٚعرب ٓذا اجملتٌص االفرتاض ٛتاهِببٞ
هوشبا" اؾعا٢رٙ ٜتجٕ م٘ اه٘افع ٞٚأكار ًّ اهتوفٚق
كٌا أْ ااًلاُ ٞٚاهلبي ٝا تال ٞهععَ اهلشآ عّ اهذات ببت،عً ٛاهفاٙببب٘ن
 Facebookال ع ب أتببعا أْ األفببرا هببٚس ترًلببأٍُ أْ ٙلُ٘بب٘ا لوٚوببٚل كٌببا ٓببٍ عوببٟ
أاض اه٘افص فاهععٙع ًبّ اهببالال ًبّ كبالي ااسبات كتوفب ٞلب٘ي اهعا شب ٞااهلرتُٗٚبٞ

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ؼعٙعا عو ٟغبراا كبى ًبّا ٗ Mckenna, Fitzsimons and Barghجبعٗا أْ ِٓبان عرضبا
هوذات اؿوٚو ٞٚيف اجملتٌعات االفرتاضٗ ٞٚأْ ٓذا ٙلْ٘ تعاج ٞأسٔى ًّ اه٘افبص ُفببٕ يف
ٓذٖ اهفطا١ات عو ٟعلس اال صاي ا باشر ٗأْ اهِا ٙصبحْ٘ أكار اُفتالا ها ٓبٍ
عو ٕٚيف اه٘افص اه ًٛ٘ٚأٙطا ٗيف ُفبس اهصبع كبى ًبّ Frankel, Siang, Joinson, Myers
 andأشبببااٗا إىل أْ اهلشبببآ عبببّ اهبببذات ( )self disclousureهبببع ٠ا ببببت،عًل ه ُرتُبببت
ًوااًُ ٞص ا تفاعول ٗجٔبا ه٘جبٕ ٓب٘ أكبرب ِٗٙببص تاهعاجب ٞاألٗىل ًبّ عبعَ اهلشبآ عبّ
ا ٘ ٞٙاهبصرٞٙا 18كٌبا ِٙببص ًبّ عبعَ ٗجب٘ تعبيا ا ٘اُبص ا ٘جب٘  ٝيف اه٘افبص هبع ٠تعبي
األفرا كاهعآبات اؾببعٗ ٞٙاهِفبب ٞٚاـجبى اهشبعٙع ٗاـب٘م ًبّ ا كبر ّٙأٗ عبعَ
استوالام اؿٚا ٝاالجتٌاع ٞٚاهالبٚع ٞٚلٚث ىتف ٛكى ٓذا يف اهعا ش ٞاهِصب ٞٚهبا ٙتبٚح
19
فعاا كبيا هواو ٞيف اهِفس ٗاالُعًاج يف اهتفاعى االجتٌاعٛ
ٗاهلشآ عّ اهذات عٌ ٌٞٚٚيف اهعا االفرتاض ٛوعى عا  ٝيف اهتفاعبى األٗي تبل
ا بت،عًل; اهذٙ ّٙبالهْ٘ ٗهٚبْ٘ تلى سٔ٘ه ٞعوب ٟعلبس ًبا إنا طرلبت عوبُ ٍٔٚفبس
األس٣و ٞيف اه٘افص; فٌّ ا ٌلّ أْ ٙعتربٗٓا ٓجً٘ا ضعٍٓ ٗٓذا اهلشآ ٙتٍ تِباؤٖ عوبٟ
عببع ٝأسببس كاهصببعق ٗاهعٌببق ًٗببع ٠بب٘افر ا عوً٘ببات ٗسببٚاق ا شببااكٗ ٞاهاوافببٞ
( )Al et Adlerكٌببا ِٓببان اهععٙببع ًببّ األٓببعام اهببظ ٙبببع ٟاألفببرا هتحوٚؤببا ًببّ ٗاا١
كشبآ اهببذات; فعوبب ٟسبببٚى ا ابباي ال اؿصببر :اهتِفببٚس االُفعبباه٘ ٗ ٛضببٚح اهببذات ٗ الٚٙببع
اهببببذات ٗاهتبا هٚبببب ٗ ٞلبببب٘ ّٙاالُالبببببا ٗاؿفببببال عوبببب ٟاهعالفببببات ٗ و٘ٙتٔببببا ٗاهببببتحلٍ
االجتٌاعٓٗ ٛبذا ًبا ٙبل  ٜإىل الب٘ٙر اهعالفبات اهش،صبً ٞٚبص ا كبرٗ ّٙؼببل اهصبحٞ
اهِفبٗ ٞٚؼوٚق فٍٔ أفطى هذا ٍٔ 21إنْ فاألش،اص ًّ ا ٌلّ أْ ٙتحع ٘ا ٗهٚبب٘ا عبّ
كى األسب٣و ٞاهبظ تعوبق عٚبا ٍٔ اهًٚ٘ٚب ٞتببٔ٘هٗ ٞأاوٚب ٞيف لبل هب٘ طرلبت عوبُ ٍٔٚفبس
األسبب٣و ٞأٗ هبب٘ فببتح ببٍ اجملبباي هوتعبببي عببّ نٗا ٔببٍ ًببّ كببالي اال صبباي اهش،صبب ٛا باشببر
لب عٍٓ أكاببر لببذاا يف اهتحببعى أٗ أكاببر لتٌببا ٗٓببذا ٙببر ب أٙطببا تالبٚعبب ٞش،صببٞٚ
اهفر ٗتاهفرٗق اهفر  ٞٙأٙطا
جعٗي افٍ ً :13عً ٠راجع ٞأفرا اهع ِٞٚهوٌحا ات عرب :Facebook
اإلجابة

التكرار

النسبة

دائما
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%9

أحيانا
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أبدا
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% 22,84

اجملموع

544

% 244
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210

اهف٣بب ٞاألكببرب ًببّ أفببرا اهعِٚببٙ ٞوً٘ببْ٘ يف تعببي األلٚبباْ راجعبب ٞاحملا ببات اهببظ
هرُٗٔبا ًبص تعبي األشب،اص عبرب ٓٗ ;Facebookبذا "ً %69,20واتبى  %21,81هبّ ال
ٙوًْ٘٘ تتوم ا راجعبٓٗ ٞبذٖ األكبي ٝعبع فر ب ٞهالسبتٌراا يف تِبا ١ا ٘ٙب ٞيف سبٚاق ًعبل
ْٗ ءكببر لٚببث ُٙفِ ب َتحُ اجملبباي هتعببعٙى ًعوً٘ببات اهشبب،س أٗ صببحٚح تعببي األًبب٘ا ا تعووببٞ
تاؿٚا ٝاهٗ ًٞٚ٘ٚاهظ ح سر ٓا ًبّ فببى فا راجعبِٓ ٞبا وبرتْ تبِباٗ ١إعبا  ٝتِبا ١ا ٘ٙبً ٞبّ
جعٙع كٌا عتبرب فر ب ٞرافبب ٞا عوً٘بات ا عالباٗ ٝغبي ا عالبا ٝهآلكبرًٗ ّٙابى ٓبذا
ٙلببّ اهفببر هٚوببَ٘ تببٕ يف اه٘افببص اؿوٚوبب ٛتببِفس اهعفبب ٞاهببظ ٙلببْ٘ عؤٚببا األًببر يف ٓببذا
اجملتٌص االفرتاض ٛاهذ ٘ٙ ٜق احملا ات عو ٟاعتباا أُٔا تٍ ُصٚا يف كاي ًّ األلٚاْ
جعٗي افٍ ً :14عِ ٠افي ش،ص ٞٚا بح٘ ل يف اهفاٙبب٘ن ً Facebookص ش،صٚتٍٔ اؿوٚو:ٞٚ
التكرار

النسبة

االحتماالت
أشعر بذلك دائما

22

% 2,2

أشعر بذلك أحيانا

99

% 19,8

ال أشعر بذلك أبدا

394

% 78

اجملموع

544

% 100

لببع ًببّ كببالي ٓببذا اؾببعٗي أْ اهِبببب ٞاهالاغٚبب ٞكاُببت هعببعَ إلبببا

أفببرا اهعِٚببٞ

تتِافي ش،صٚتٍٔ يف اجملتٌص االفرتاضً ٛص ش،صبٚتٍٔ اه٘افعٚبٗ ;ٞنهبم " %78يف لبل
لببع ً %2,2ببٍِٔ ال ٙشببعرْٗ تببذهم أتببعا فالغوببا أفببرا اهعِٚبب ٞإنْ ال ٙشببعرْٗ تتصببا َ تببل
ش،صٚتٍٔ اه٘افعٗ ٞٚاالفرتاضٗ ٞٚإأا ٓذٖ األكي ٝتاهِبب ٛٓ ٍ ٞاُعلا

هش،صبٚتٍٔ

اؿوٚوٙٗ ٞٚتالٓ َ١ذا ًص ًا نٓا |ه ٕٚاهعكت٘ا عو ٛالً٘ ٞيف ف٘هٕ أْ اهِلاَ اي لِ٘ -
اجتٌبباعً ٛببّ اهتفاعببى اهبشببر- ٜا هبب ٛهعببى األفببرا ٙتٌاوببْ٘ ٗكببالٍُٔ يف ت٣ٚبب ٞطبٚعٚببٞ
ٗهلبّ ت٘سبا٢ى ٗكصبا٢س إهلرتُٗٚب 21ٞأ ٜأُٔببٍ ٙلُ٘بْ٘ لوٚوبٚل كٌبا ٓبٍ يف ٗافعٔببٍ
اهفعو ٛاغٍ اكتالم طبٚع ٞاه٘سٚوٞ
ًٗببّ جاُببا ءكببر لببع أْ ً %19,8ببّ اهشبببا" اؾعا٢ببرٙ ٜشببعرْٗ تببالْ ش،صببٚتٍٔ
االفرتاضبب ٞٚتِببافي ًببص ش،صببٚتٍٔ يف اه٘افببص; لٚببث ٙوً٘ببْ٘ ِٓببا تبِبباٙ٘ٓ ١ببا ٍٔ ٗفوببا ببا
ٙرٙعْٗ أْ ٙلٔرٗا عو ٕٚهآلكر ّٙأ ٜأُٔبٍ ٙصبالِعْ٘ ٓ٘ٙبات ًااهٚب ٞا ففب ٛعبا اهت٘اجبع
ا ببا  ٜمببّ ُببا اا ًببا متبباج إىل وببع ٗ ٍٙببآ نٗا ِببا هآلكببر ّٙكٚببآ ِٙلببرْٗ هببذٗا ِا

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ٗكٚآ ُِلر إهٗ ٍٔٚال متاج هِو٘ي هآلكرً ّٙا مّ عو ٕٚألٍُٔ س٘م ٙتعرفبْ٘ عوب ٟنهبم
ًص ًرٗا اه٘فت ٗعوٓ ٟذا اهِح٘ مّ أٚى إىل اؽان نٗا ِا كالًر ًفرٗغ ًِٕ ًٗبوٍ تبٕ
يف اهتفاعى ٗجٔا ه٘جٕ
ٗهٚس ٓذا ٓب٘ اؿباي يف عبا ااُرتُبت فعِبع اهتفاعبى ًبص ا كبر ّٙيف لاهب ٞاهت٘اجبع
ا شرتن عّ تعع ( )tel coprésenceكا ً ٞص ًّ

ُوتو ٍٔٚأتعا فبِحّ ًطبالر ّٙهتوبعٍٙ

ُ٘ ًّ اه٘ آ اهذا ٗ ٛاهببا ِٓا تب ; ٚفِحّ ال شب ١ٛلتبُ ٟلتبا عوب ٟه٘لب ٞا فبا ٚح
ٗا كرْٗ ال ٙعرفُِ٘ا لتُ ٟو٘ي ٍ ش٣ٚا عِا يف عٌوٚب ٞاهببر ًبّ مبّ؟ ًبانا ُفعبى؟ ِٓبا
بببعأ اهببذات اهرفٌٚبب ٞيف اهتبوبب٘ا ٗاهتشببلى ٗتٔببذا ا عِبب ٟفببرْ اهببذات اهرفٌٚببٓ ٞبب ٛكٌببا
ٙبببٌٔٚا ً٘بببْ٘ ( )Thompsonاا شببرٗ اهرًببعٜا ( )Symbolic projectلٚببث ٙوببَ٘ اهفببر
تتفعٚى اهبِا ١يف ٗضص ًتٌاسبم ًبّ كبالي اهببر هؤ٘ٙب ٞاهذا ٚبٞ

22

ِٓان إًلاُ ٞٚهوتععٙى تشلى ًبتٌر ًّ كبالي عٌوٚبات اهببر

فعِبعًا ُبرٗ ٜاهوصبس
لب٘ي كٚبآ ٗ بوِا إىل

ًا مّ فٕٚ؟ ٗإىل أ ّٙمّ نآبْ٘؟ مّ ةٚعا كُتبا" سبي نا ٚب ٞغبي احٚب ٞعبّ نٗا ِبا
فٌّ كالي تِا ١اهوص ٞمّ فا ا ّٙعو ٟشلٚى اهشع٘ا اػآِا
كٌا أْ اهتحعى ًص ا كر ًّ ّٙكالي اهعا ش ٞاالهلرتُٗٙ ٞٚتالوا ًبتً٘ ٠عل ًّ
اهتالًى ٗاالُعلاسٓٗ ٞٚذا ال مياا

عا  ٝيف اهتفاعى ٗجٔا ه٘جبٕ ففبٓ ٛبذٖ اهعٌوٚبُ ٞووبٛ

ُلرً ٝتالُ ٞٚعوب ٟنٗا ِبا لٚبث ُببع ٟهوتعببي تبب  ١يف كوٌبات هبٚس كٚبآ ُبر ٠نٗا ِبا
ٗهلبّ ًبا ُرٙبع أْ ٙعرفبٕ ا كببرْٗ عبّ نٗا ِبا لتبٗ ٟهب٘

ٙلببّ ٓبذا ًبا ٓب٘ عوٚبٕ نٗا ِببا

تاهفعببى ٗتاهتبباهٛا ا بببت،عًْ٘ ًببّ كببالي اهلتاتبب ٞميلببّ أْ ٙلهفبب٘ا ًببص أُفبببٍٔ ترعببا ٝ
اكرتا ًشاعر أفلباا ٗضبع ٞٚاجتٌاعٚبٗ ٞحبات كتوفب ٞإُبباُٚتٍٔ تالكٌوبٔا ميلبّ
أْ تيي

23

ٗٙتٍ يف أغوا األلٚاْ قاٗه ٞاسٍ ٘ا ٝا اهذات ا ااهٞٚا اهظ ٙرغا األفرا يف

أْ ٙلُ٘٘ا عؤٚا ٍٗٓ هٚب٘ا كذهم يف اه٘افص 24كٌا ٙرجص ٓذا أٙطا إىل اؿرٙب ٞا الووبٞ
اهبببظ ٙتٌتبببص تٔبببا األفبببرا يف اهفطبببا ١االفرتاضبببٛا فاهالبٚعببب ٞاجملٔ٘هبببٗ ٞاهِصببب ٞٚهال صببباي
ااهلرتُٗبب ٛػعببى اهفببر ٙببتٌلّ ًببّا إ ببالح ا ٘ٙببٞا فٌٚببا ٙتعوببق " :اؾببِس اهعٌببر
ٗاالسببٍ اهوببعاات ااعافبب ٞاه٘ضببع ٞٚاالفتصببا ٗ ٞٙاالجتٌاعٚببٗ ٞاهتفطببٚالت ًببص فببعا
كبببي ًببّ اهتعع ٙببٗ ٞاهالػبباُس فبباهفر ِٓببا ميوببم فببعا ٝكبببي ٝعوبب ٟاهببتحلٍ يف اهببذات

211
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ٗضبالٔا

25

ٗٓذا ًا ٙل  ٜيف اهِٔا ٞٙإىل اهشع٘ا تاهتِافي تل ًا ٓ٘ عوٚبٕ اهفبر يف اه٘افبص

ٗتل ًا ٙتٌاوٕ هآلكر ّٙافرتاضٚا
جعٗي افٍ ٗ :15افص عاًى أفرا اهع ِٞٚتش،ص ٞٚكاهف ٞهش،صٚتٍٔ اؿوٚو:ٞٚ
التكرار

النسبة

الدوافع
لكي تكون جريئا أكثر



% 

لتستطيع التحدث بسهولة



% 

لتعرف آراء الناس حولك



% 

لكي ال حتس باإلحراج



% 

ألنك حتس بالثقة أكثر أثناء التحدث



% 

لكي جترب شخصية أخرى فقط



% 

اجملموع





توببغ اجملٌبب٘ اهلوبب ٛيف ٓببذا اؾببعٗي  146ألُببٕ ىببتس فوبب تا بببت،عًل اهببذّٙ
ٙتفاعوْ٘ تش،ص ٞٚكاهف ٞهش،صٚتٍٔ اه٘افعٗ ٞٚجبا ١اجملٌب٘ ااةباه ٛعوبٓ ٟبذا اهِحب٘
بعا ألْ ٓذا اهبلاي ٙعترب ًتعع ااجاتات
ُٙبِرِاُ ٓذا اؾعٗي األسبا" اهظ عفص اهشبا" اؾعا٢ر ٜهوتعاًى تش،صب ٞٚكتوفبً ٞبص
تعببي األشبب،اص يف

اهفاٙبببب٘ن Facebook

لٚببث ٙببال  ٛعوبب ٟاأ

ٓببذٖ األسبببا" ٗتببالعوٟ

ُبببب ٞااهببتٌلّ ًببّ اهتحببعى تبببٔ٘هٞا ٗٓببذا " ;%24,7فاهععٙببع ًببّ األشبب،اص هببعْٗ
ع٘ت ٞيف اهتفاعبى ًبص ا كبرٗ ّٙجٔبا ه٘جبٕ يف ٗافعٔبٍ اهفعوبٓٗ ٛبذا عوب ٟإ بر االبراج أٗ
االبببا

تعببعَ اهاوبب ٞأٗ لتبب ٟألْ تعببي األشبب،اص وبببْ٘ تاهععهبب ٗ ٞطببعآ عالفببا ٍٔ

ٗ ٘ا ؤٍ ًبص ا كبر ّٙيف اجملتٌبص إال أُٔبٍ يف اهفاٙببب٘ن ٙتجباٗاْ نهبم; ألْ اال صباي ٓب٘
غي ًباشر كٌا أْ ا ٗ فعؤٍ أٗ ٓ٘ٙتٍٔ اهبصر ٛٓ ٞٙكفٗ ٞٚكاباُ ٛسببا لبع تِبببٞ
ًتببباٗ % 19,9 ٞٙهلببى ًببّ اإًلاُٚبب ٞأْ ٙلببْ٘ اهفببر جر٣ٙببا أكاببرا ٗكببذا ا عرفبب ٞءاا١
اهِا

ل٘هٛا ٗٓذٖ األكي ٝعكى يف اهوعا االجتٌاع ٛلل ٙتوٌس اهفر ش،ص ٞٚأكبر٠

ًّ أجى ًعرف ٞءاا ١اهِا

اؿوٚو ٞٚل٘هٕ ٗٓذا شب ٕٚتوعا األ ٗاا اهبذ ٜوبعى يف اه٘افبص

ألٚاُا ٗيف ُفس اهبٚاق لع افص ا اهرغب ٞيف ػرٙا ش،صب ٞٚأكبر ٠ال غبيا ٗجبآ ١بذا
تِبببببٗ %15 ٞكالفبببى ُببببب ٞلبببع  %7,5ياعبببعَ االببببا

تببباالراجا كبببببا ًباشبببر

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

فاهع٘اًى اهِفب ٞٚهوفر عترب اهعاًى احملع ِٓبا هبٌِ اهش،صب ٞٚاهبظ ٙرغبا ا ببت،عًْ٘
أْ ٙلُ٘٘ا فٔٚا
جعٗي افٍ :16
ٙرت تل طبٚع ٞاألحا ١ا عتٌع ٝأ اهبٚاُات ًٗع ٠عاًى ا بح٘ ل تش،ص ٞٚكتوف ٞيف
اهفاٙبب٘ن :Facebook
طبيعة األمساء
مستعارة

حقيقية

طبيعة البيانات
م

ن

مستعارة

حقيقية

م

ن
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دائما
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أحيانا













  



أبدا





 









اجملموع





 

     

  




شي (َ ن) يف اؾعٗي إىل اجملٌ٘ اهلو ٛتٌِٚا شي (ْ ن) إىل اهِبب ٞاهلوٞٚ

٘ٙضح هِا ٓذا اؾعٗي أْ ًّ ٙبت،عًْ٘ أحا ١لوٚو ٞٚأغوببٍٔ ال ٙتعباًوْ٘ تش،صبٞٚ
كتوفبً ٞبص األشب،اص يف

اهفاٙببب٘ن Facebook

ٗنهبم " %73,8إال أْ ٓبذا ال ٙعب أْ

اهبببعي ًببٍِٔ ال ٙوً٘ببْ٘ تببذهم ٗٓببذا "ٗ %24,3لتبب ٟاهببذٙ ّٙبببت،عًْ٘ أحبباً ١بببتعااٝ
ميٚوببْ٘ إىل اهتعاًببى تش،صببٚتٍٔ اؿوٚوٚبب ٞتببعي اهتعٚٙببآ أٗ اتتببعا ش،صبب ٞٚأكببرٗ ٠نهببم
"ٗ %74,3اهبببعي ا كببر ًببٍِٔ ٙوببَ٘ تببذهم تِبببب ٗ %23,4 ٞت٘افببق ٓببذٖ اهِتببا٢ا ًببص اهشببق
اهااُ ًّ ٛاؾبعٗي اهبذٙ ٜبرت تبل طبٚعب ٞاهبٚاُبات اهبظ ٙطبعٔا أفبرا اهعِٚب ٞيف

بفحتٍٔ

اهش،صبببًٗ ٞٚبببع ٠عاًوبببٍٔ تش،صببب ٞٚكتوفبببً ٞبببص تعبببي األشببب،اص عبببرب ٓبببذا اجملتٌبببص
االفرتاض ٛلٚث لع ًّ كالي اهبٚاُات ا تحصى عؤٚبا أْ  %75هبّ ال ٙعٙفبْ٘ تٚاُبا ٍٔ
ال ٙتعبباًوْ٘ تش،صبب ٞٚكتوفبب ٞتٌِٚببا ً %23,2ببٍِٔ ٙوً٘ببْ٘ تببذهم أًببا ًببّ ٙطببعْ٘ تٚاُببات
ًعٙف ٞمِٙ %66,7فْ٘ اهوٚاَ تٔذا اهتصرم يف لل ٙ %30تعاًوْ٘ تش،ص ٞٚغي لوٚوٚبٞ
ًص تعي األش،اص
ٗكٌا ُاللظ ًبّ كبالي ٓبذا اؾبعٗي أْ اهِببا ااةاهٚب ٞهلبال ا بتيي ّٙاهتباتعل
جا١ت ًتالاتو ٞها ٙعي عو ٟععَ ِافي إجاتات ا بح٘ ل ُٗبتالٚص اهوب٘ي ِٓبا أُبٕ هبٚس

213

214

تاهطرٗا ٝأْ ًّ ٙبت،عَ أحاً ١بتعاا ٝأٗ تٚاُات ًعٙفٙ ٞتعاًى أ ِبا٘ ١ا بوٕ ًبص ا كبرّٙ
افرتاضٚا تش،ص ٞٚغي ٗافع ٞٚأٗ افرتاضً ٞٚعٙفٗ ٞاهعلبس

بحٚح فٔبذا ٙتعوبق أساسبا

تعع ٝج٘اُا ُفبٗ ٞٚاجتٌاع ٞٚتحلٍ يف ٓذا األًر ٗؽتوآ ًّ ش،س إىل ءكر
جعٗي افٍ ٙ :17رت تل ًع ٠إفباي اهشبا" اؾعا٢ر ٜعوُ ٟشر ًٚ٘ٙا ٍٔ عربFacebook
اهفاٙبب٘ن ٗتل ًتيي اؾِس:
الذكور

اجلنس

اجملموع

اإلناث

النسبة الكلية

االحتماالت

ت

%

ت

%

الكلي

دائما
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أحيانا
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أبدا
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اجملموع
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ُاللبظ ًبّ كببالي اهبٚاُبات االصببا ٞٚ٢أعبالٖ أْ ً %61,6بّ أفببرا اهعِٚبٙ ٞوً٘ببْ٘ يف
تعببي األلٚبباْ تِشببر ًببا ٙتعوببق عٚببا ٍٔ اهًٚ٘ٚبب ٞعببرب اهفاٙبببب٘ن  Facebookكٌببا لببع
أٙطا أْ تُ ٍِٔٚبب ٞال تال

تٔا ا ٙعا ي  %30,6ميتِعْ٘ عبّ نهبم ٗكٌبا ال ٘جبع فبرٗق

لا ذكر تل اهذك٘ا ٗااُاى ل٘ي ٓذا ا ٘فبآ فلالٌٓبا ٙوً٘باْ تاهِشبر ًبّ ٗفبت
كببر ٗنهببم تِببببً ٞتببباٗ ٞٙتويببت تببعٗآا  %61,6فاهِشببر ِٓببا ٙلببْ٘ تالرٙوببً ٞتبب٘ا رٝ
ٗهٚس عو ٟاهعٗاَ ٗٓذا بعا ا ٙعٚشٕ اهفر يف لٚا ٕ اه ٗ ًٞٚ٘ٚا ٙراٖ ٓاًا ًِٗاسبا هوِشر
أٗ غي ًِاسا
فٔلال ١اهشبا" ٙبتعرضْ٘ اهععٙع ًّ األً٘ا اهظ ؼعى ًعٍٔ يف لٚا ٍٔ اه ًٞٚ٘ٚعبرب
ٙٗ Facebookتشااكْ٘ فٔٚا ًص ا كر ّٙفٔذا ا ٘فص ٙعترب فِا ٝهوتعبي عّ فرٙات ٗافعٍٔ
اهفعو ;ٛسب٘ا ١عوبٟ

بعٚع اؿٚبا ٝاهش،صب ٞٚأٗ االجتٌاعٚبٗ ٞاهبٚاسب ٞٚإىل جاُبا كتوبآ

فاالت اؿٚا ٝاألكرٗ ٠طاتص اهتشاان ٗاهتفاعى ًص ا كرٙ ّٙلتب ٛأٌٓ ٞٚتاهيب ٞيف ٓبذا
اهصببع ; ف٘فوببا هوبالببث ًٚوببر( )Millerكببى
اؿوٚوببٛ

26

ببفح ٞش،صبب ٞٚهببعٔٙا ًببا ٙواتوببٔا يف اهعببا

ٗميلببّ ًالللببٓ ٞببذا اه٘ضببص تشببلى جوببً ٛببّ كببالي ًرافببب ٞاهصببفحات

اهش،صببب ٞٚاهرٚ٢بببب ٞٚهوٌببببت،عًل ففبببٓ ٛبببذٖ اهصبببفحات سبببِجع :ا ًِافشببب ٞهوٌ٘اضبببٚص
اهبٚاسبببً ٞٚشبببآع ٝسوببببو ٞوفعُٚ٘ٙبببً ٞفطبببو ٞعبببرض اؿٚبببا ٝاهًٚ٘ٚببب ٞاهعا٢وٚبببٗ ٞكبببذا
االُالباعببات لبب٘ي اهعالوبب ٞاألكببي ٝوببع ٍٙاهعببعا١

عببٍ األفببرا تعطببٍٔ اهبببعي اهتِٔ٣ببٞ

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ِاسببببً ٞبببا ؼبببعٙث اؿاهببب ٞكببباهفرح ٗاؿبببعْ اهتعبببا ًٗبببا شببباتٕ نهبببم; فاهشببببلات
االجتٌاعِٓ ٞٚا فتح ًبت٘ ٠جعٙع هو٘افصا 27كٌا لع كبى ًبّ ٗاٙبّ ٗكبا ع

(and Katz

ٙ )Wynneععٌْ٘ ٓذٖ اهفلر ;ٝلٚث ٙشبياْ إىل أْ عبرض اؿٚبا ٝاهعا ٙب ٞاهًٚ٘ٚبself-( ٞ
ٗ )offline presentationاهصببببفحات اهش،صبببب ٞٚعٌببببالْ تالببببرق ًتشبببباتًٔٗ ٞببببا تطببببٌِٕ
اهصفحات اهش،ص ٘ٓ ٞٚقاٗه ٞهعًا اهفر

ٗتٚاْ ٓ٘ٙتٕ تالرٙوً ٞتلراًٗ ٝببتورٗ ٝفوبا

هوٌ٘فببآ اهببذٙ ٜببراٖ اهفببر ٓاًببا فاهععٙببع ًببّ اهبببالال ٙتفوببْ٘ عوبب ٟأْ عببرض اهببذات يف
اهصفحات اهش،ص٘ ً٘ ٘ٓ ٞٚق ٗغبي ًبتيي أ ٜأْ األشب،اص ٙعرضبْ٘ نٗا ٔبٍ كٌبا ٓبٛ
يف اه٘افص هلّ ٓذا اهعرض ٓ٘ اُتواً ٛ٢بّ لٚبث ا عوً٘بات ا وعًب ٞكٌبا أْ ا عوً٘بات
اهش،صبب ٞٚاهببظ ٙببعاجٔا اهفببر (اؾببِس اهعٌببر اهتفطببٚالت ) كوببٔا ببر ب تتصبب٘اات
ٗإ اان نات اهش،س ًّ فبى ا كرّٙ

28

جعٗي افٍ  :18طبٚع٘ ٞجٕ ا ٘اضٚص اهظ ِٙشرٓا ا بح٘ ْ٘ عرب اهفاٙبب٘ن :Facebook
التكرار

النسبة

االختيارات
تعرب عن اىتمامك وشخصيتك



% 

بغض النظر عن اىتمامايت أضع مواضيع فقط ليعجب هبا الناس



% 

أنشر مواضيع فقط جملرد إثارة اىتمام اآلخرين حىت ولو مل تعجبهم



% 

اجملموع



% 

ا ٘اضٚص اهظ ِٙشبرٓا ا بح٘ بْ٘ عبرب اهفاٙببب٘ن ُ Facebookعَببرُ لببا اأ ٜاألغوبٚبٞ

ًٍِٔ عّ آتٌاًا ٍٔ ٗش،صبٚتٍٔ تاهعاجب ٞاألٗىل ٗٓبذا تِببب %85,6 ٞلٚبث ٙعتبرب ٓبذا
اجملتٌص االفرتاض ٛفطا ١هعرض نٗات اهشبا" ٗآتٌاًا ٍٔ ٗطرح كتوآ ا ٘اضٚص اهبظ
ٍٔ لٚا ٍٔ اه، ًٞٚ٘ٚتوآ فاال ٔا ٗاهععٙع ًّ اهعااسات لكع عوٓ ٟذا فعوب ٟسببٚى
ا ااي ال اؿصر لع اهعااس ٞاهظ فاًبت تٔبا اهبالاب ٞجٚببٚلا هب ٛتباغ ()Jessica lee pagh
ًّ جاًع ٞكاهٚف٘اُٚبا لكبع أْ جبعااْ اهربٗفاٙبى  profileاهبظ ٘ٙفرٓبا اهفاٙببب٘ن فببح
اجملببباي هوٌببببت،عَ هٚلبببْ٘ أكابببر وواٚ٢ببب ٞيف اهتعببببي عبببّ نا بببٕ ٗٓ٘ٙتبببٕ فلبببى بببفحٞ
29
فاٙبببب٘كٓ ٞٚبب ٛاُعلببا ه٘فببت ًٗببعاان ٗالٓتٌاًببات ٗهالُتٌببا ١اهبٚاسبب ٛهصببالبٔا
كٌا ٙتبل هِا ًّ كالي ٓذا اؾعٗي أٙطا أْ ف ٞ٣فوٚو ًّ ٞا بح٘ ل طص ًِشب٘اات تيبي
اهِلر عّ االٓتٌاًات ٗهلبّ فوب هُٚعِجَباَ تٔبا اهِبا

ٗجبآ ١بذا " %9,6تٌِٚبا اهِبببٞ

األضعآ كاُت هِشر ا ٘اضٚص فو ا اا ٝاالٓتٌاَ لتٗ ٟه٘

ُٙعِجَاِ تٔبا اهِبا

()%4,8

215

216

فٌاى ٓذٖ اهل٘آر ً٘ج٘  ٝيف فتٌص اهفاٙبب٘ن  Facebookلٚث ُٙوِبعَُ األفبرا عوبُ ٟشبر
ًا ال ٙت٘افق ًص ش،صٚا ٍٔ ًٗبا ٓٗ ٍٔ٢ذا ًا ميلّ استِتاجٕ لتً ٟبّ كبالي ا الللبٞ
ًّٗ كالي ػرت ٞاهتفاعى ًص تعي األشب،اص افرتاضبٚا ٗه٘فبت ط٘ٙبى; أٙبّ ٙتشبلى هبعِٙا
اُالبببا ًعببل لبب٘ ٍ تِببا ١عوببً ٟببا ِٙشببرُٕٗ ًببّ ً٘اضببٚص ٗتعببع ًببعً ٝببّ اهببعًّ ٙتبببل أْ
ش،صببٓ ٞٚببلال ١ال عالفبب ٞببا ِشبب٘اا ٍٔ ٗٙصببى األًببر ِٓببا هعاجبب ٞاهتِببافي ٗٓببذا ًببّ
أشلاي اهعٙآ ا ٘ج٘  ٝيف اهعا االفرتاضٗ ٛوعى ٓذا لتً ٟص ًّ ُعرفٍٔ يف اه٘افص
ٗاهذٙ ّٙبعْٗ أُفبٍٔ تشلى كتوآ افرتاضبٚا فاهععٙبع ًبّ اهببالال فباً٘ا تعااسبٓ ٞبذا
األًببر ًٗببٍِٔ لببع ًٚوببر (ٗ )Hugh Millerاهببذ ٜفبباَ يف ألببع ااسببا ٕ تفحببس اهصببفحات
اهش،صٗ ٞٚعٌو ٞٚعرض اهذات فت٘ ى إىل أْ ٓبذا اهعبرض ٙلبْ٘ تٔبعم ععٙبع اهبذات
كٌا ؼعى عّ ًا أحاٖ اcool pageا اهظ ٔٙعم األفرا ًّ كال ا إىل وع٘ ٍٙاً ٝبايٝ
هالٓتٌاَ أٗ فرٙعً ٝبّ ُ٘عٔبا ٗإ اا ٝاالُالببا ٓب ٛاهبعافص اهفعوبٗ ٛاا ١كبى ٓبذا 31كٌبا
ٔٙعم اهبعي األكر ًّ كالي ٓذا إىل ؼوٚق اهِجً٘ ٞٚاالفرتاض ٞٚعرب اهفاٙبب٘ن ال غي
جعٗي افٍ :19

ٙرت تل ًع ٠اعتوا اهشبا" اؾعا٢ر ٜتالْ  ٘ٓ Facebookفطا ١لر ٗتل ًع ٠إفبا ٍ عوٟ
ُشر ًٚ٘ٙا ٍٔ عربٖ:
أحيانا

دائما

اجملموع

أبدا

النسبة

االحتماالت

ت

%

ت

%

ت

%

الكلي

موافق

















زلايد

















الكلية

غري موافق

















اجملموع

















ًّ كالي اهِتا٢ا ا ت٘ ى إهٔٚا يف ٓذا اؾعٗي ُبتِتا أْ أفرا اهع ِٞٚاهذٙ ّٙرْٗ تالْ

 ٘ٓ Facebookفطا ١لر ُٙوِعًُْ٘ عوُ ٟشر ًٚ٘ٙا ٍٔ تصبف ٞأكبرب ٗنهبم "ً %48,7وااُبٞ

" ًٍِٔ %28,2هّ ِٙشرْٗ تشلى ا ٍ٢اغٍ ععَ وتٍٔ يف ٓذا اجملتٌبص االفرتاضب ٛتالُبٕ
فطا ١لر كٌا لع  %47,4هّ ٙوًْ٘٘ تاهِشر ألٚاُا ال ٙوبرْٗ أتبعا ظاُبا اؿرٙب ٞيف
ٓذا اهفطبا ١االفرتاضبٗ ٛاغبٍ نهبم إال أُٔبٍ ٙوً٘بْ٘ تاهِشبر ٗتِببب ٞهٚببت تاهبعٚبع ٝعبّ

ٓذا ا ٘فآ لبع ً % 42,9بٍِٔ ٙوبرْٗ تتوبم اؿرٙبِٙٗ ٞشبرْٗ تصبفً ٞتباِٙب ٞأًبا اهبذ ّٙال
ِٙشرْٗ أتعا ًا ٙتعوق عٚبا ٍٔ اهًٚ٘ٚب ٞعبرب اهفاٙببب٘ن  Facebookفٔبٍ غبي ًب٘افول متاًبا

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

تالْ اؿر ٞٙا ٗج٘ يف ٓذا اهفطا ١االفرتاض ٛلٚث جا١ت اهِببِٓ ٞا ًر فع ٞإىل لع ًا

"ً %51واتبى  %32,7هوبذ ّٙاغبٍ إميببأٍُ ت٘جب٘ اؿرٙب ٞيف ٓببذا ا ٘فبص إال أُٔبٍ ال ٙوً٘ببْ٘
تاهِشر ُٔاٚ٢ا ا ىس لٚا ٍٔ
ُببببتالٚص أْ ُوببب٘ي أْ ِٓبببان اا بببباط تبببل ًبببع ٠اعتوبببا ا بحببب٘ ل تاؿرٙببب ٞيف
 ًّFacebookععًٔا ع ٠إفعأًٍ عوُ ٟشر ًا ىبتس عٚبا ٍٔ اهًٚ٘ٚب ٞفٔبذا األًبر ًبّ
ا ٌلّ أْ ٙلْ٘ لافعا هوِشر كا  ٞإُٔ يف تعي األلٚاْ ال ُٙتَاحُ هِا يف اه٘افص اؿوٚوبٛ
اهتعببببي عبببّ كبببى ًبببا وبببعى ًعِبببا يف ًٚ٘ٙا ِبببا فببباهتعبي عبببّ اهبببذات يف ً٘افبببص اهت٘ا بببى
االجتٌاعٙ ٛعرم أََٗجَُٕ
جعٗي افٍ ً :21ع ٠إلبا

ا بح٘ ل تتوعٙر اهذات عو ٟإ ر ًا ِٙشرُٕٗ عرب: Facebook

االختيارات

التكرار

النسبة %

دائما

243

24,6

أحيانا





أبدا





اجملموع





ٙشببي ٓببذا اؾببعٗي إىل ًببع ٠شببع٘ا أفببرا اهعِٚبب ٞتتوببعٙر اهببذات عوبب ٟإ ببر ًببا ٙوً٘ببْ٘
تِشرٖ عبرب  Facebookلٚبث لبع ِٓبا أْ ً %59,8بٍِٔ َٙتَلَب َُْ٘ هبع ٍٔٙألٚاُبا ٓبذا اهشبع٘ا
تٌِٚا لع باُ ٛأعوبُ ٟببب ٞهوبذٙ ّٙشبعرْٗ تبذهم اٌ٢با ٗٓبذا "  %21,6يف لبل أْ أفبى
ُبببب ٞكاُببت ببّ ال ٙشببعرْٗ تببذهم أتببعا ٗاهببذ ّٙفببعات ُببببتٍٔ كٌببا ٓبب٘ ًُبَ ب َّٚيف ٓببذا
اؾعٗي " %19,6فعٌو ٞٚاهِشر عرب ٓذا ا ٘فص ٙوآ ٗاآ١ا يف تعي األلٚاْ عاًبى اهرغببٞ
يف االبببا تتوببعٙر اهببذات ٗٙلببْ٘ ٓببذا كا بب ٞعِببعًا ٙتعوببق ٓببذا اهِشببر ببا ميولببٕ
ا ببت،عَ ًببّ إتبعاعات أٗ ًٔببااات ًعِٚبب ٞأٗ لتب ٟإتببعاً٘ ١افببآ ببتحق اا ببراٗ ١ااعجببا"
ٗكٌا ًّ ا ٌلّ أْ ٙتالوص اهفر إىل ؼوٚق وعٙر اهذات عو ٟإ ر ُشبر ب٘ا ٕ اـا بٞ
فااعجاتات ٗاهتعوٚوات ااهاتٚب ٞؼعٙبعا اهبظ ٙببعٔٙا ا كبرْٗ بل ر يف ُفببٚتٕ ٗ عٙبع ًبّ
اعتببعااٖ تذا ببٕ فاهفاٙبببب٘ن ٙ Facebookعالبب ٛفر ببا ه لبببا تتوببعٙر اهببذات تٌِٚببا يف
اه٘افص ِٓان اهععٙبع ًبّ األًب٘ا أٗ االبااات اهبظ ٙرآبا اهفبر فرٙبعً ٝبّ ُ٘عٔبا أٗ هٚبعٝ
تاهِبب ٞإه ٕٚهلِٔبا يف األكبي ال ؼلب ٟتاألٌٓٚبً ٞبّ طبرم احملبٚالل تٔبذا اهفبر ًباال
هبا ٙبل ر سبوبا عوٚبٕ فاهفاٙببب٘ن  Facebookبا أُبٕ ٙببٔى عٌوٚب ٞاهتوبا ١نٗ ٜاالٓتٌاًبات
ا شبرتكٗ ٞا بببت٘ٙات ا عرفٚب ٞا توااتبب ٞفرُبٕ ٗفوببا ببذا ٙوبَ٘ تببعٗا اهبات ٛالفببت يف ٓببذا
اهصع
217

218

جعٗي افٍ  :21أسبا" افي اهشبا" اؾعا٢ر ٜهِشر اهِا
اإلجابات

ًٚ٘ٙا ٍٔ عرب:Facebook
التكرار

النسبة %

ضرورة احلفاظ على خصوصية الفرد

227

37,2

ال فائدة من نشر اليوميات حيث جيب استخدام  Facebookلنشر أمور تفيد الفرد واجملتمع

42

23

ألن ىذا من التباىي ،والتفاخر وادلبالغة

26

5,2

تفاديا للعني واحلسد وشرور الناس حيث ينبغي قضاء احلاجات يف السر

22

3,5

ألنو عامل افرتاضي ال ثقة فيو

22

3,5

جيب مراعاة مشاعر اآلخرين وعدم إحراجهم

24

3,2

نشر اليوميات يسبب الكثري من ادلشاكل خاصة السرقة

24

3,2

نشر اليوميات جيعل اآلخرين مصدر للقلق واإلزعاج

2

4,6

ىذا جيعل الفرد زلط اىتمام اآلخرين وىذا ليس من مبادئي

2

4,6

عدم الرغبة يف إثارة شفقة أحد

2

4,6

ىناك أشخاص يفهمون يومياتك بصورة خاطئة شلا يسبب اإلحراج

2

4,3

عدم الرغبة يف إعطاء اآلخرين حق إبداء آرائهم يف حيايت اليومية

2

4,3

ال توجد إجابة

92

28,9

اجملموع

325

244

توغ اجملٌ٘ اهلو ٛيف ٓذا اؾعٗي ُ 315لرا ألُبٕ ٙتعوبق ترجاتبات ا بحب٘ ل اهبذ ّٙال
وبالبْ٘ ُشببر ًٚ٘ٙببا ٍٔ عببرب ً٘فببص ٗ Facebookكبباْ عوببٓ ٟببذا اهِحبب٘ أٙطببا ُلببرا ا الببٞ
اهفر  ٞهتعع ااجاتات
هوع ِ٘عبت ٗاكتوفبت األسببا" اهبظ وبآ ٗاا ١افبي اهشببا" اؾعا٢بر ٜهِشبر اهِبا
ًٚ٘ٙا ٍٔ عرب ٗ Facebookهعى ًّ أٍٓ ٓذٖ اهعٗافص لع ا ضرٗا ٝاؿفال عوب ٟكص٘ بٞٚ
اهفببر ا لٚببث تويببت اهِببببِٓ ٞببا  ;%37,1فحبببا ا بحبب٘ ل هببا ًراع با ٝجاُببا ًعببل ًببّ
اـص٘ ٓٗ ٞٚذا الرتاًبا تاهِببب ٞهوببعي هوعا٢وب ٗ ٞبعبا هعبعَ ٗجب٘ ضبرٗا ٝهٚالوبص عؤٚبا
ا اهععٙببع ًببّ ا شبباكى
ا كببرْٗ ًٗببّ جاُببا ءكببر ألْ ُشببر اهًٚ٘ٚببات ميلببّ أْ ُٙبَببب َ
االجتٌاع ٞٚهوفبر فوبع أ ببح ًعرٗفبا يف اه٘فبت اؿباه ٛتبالْ ً٘افبص اهت٘ا بى االجتٌباعٛا
عتببرب ًلشببب٘ف ٞؾٔبببات أكبببر ٠كببا راكع ااهلرتُٗٚببب ٞا ٘جببب٘  ٝيف اه٘الٙبببات ا تحبببعٝ
األًرٙلٚبٗ ٞأٗاٗتبا; ٗاهبظ ببٌ ٟكب٘ا َ (ٗ )serversاهبظ متبر عؤٚبا ةٚبص ا راسبالت تببل
ا شرتكل عٚث ميلّ ااطال عؤٚا هّ ٙعٙرْٗ ٓبذٖ ا راكبع ٗهبا ٌَُٙلبٍُُِِٔ ًبّ
مترٙرٓببا أٗ لجبٔببا أٗ اهتالعببا تٔببا كٌببا أْ ِٓببان شبب٘آع عوبب ٟأْ ًببا ٙببتٍ عاٗهببٕ تببل
ا شرتكل عوبً٘ ٟافبص اهت٘ا بى االجتٌباعٙ ٛببت،عَ ت٘ بفٕ فاعبع ٝتٚاُبات ً٘ وبًٚ٘ٙٗ ٞبٞ
الػآات ا بت،عًل ٗآتٌاًا ٍٔ ٗأساهٚا فليٍٓ ًٗرجعبا هلشبآ فا بٚى اهبرأٜ
اهعاَ ٗاػآا ٕ ٗعو ٟأسا ٓذا َََُّٖ٘ اهععٙع ًّ اهبالال إىل كالب٘ا ٝبعاٗي اـص٘ بٚات

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

اهش،صبببب ٞٚعببببرب ٗ Facebookاهببببظ ميلببببّ أْ بببببت،عَ يف ٗفببببت ًببببا ببببا ٙببببب ١ٛإىل
ا بت،عًلآٗ 31ذا ًا هعبى وبتٍٔ تطبا١ي أكابر فبالكار يف ٓبذا اهفطبا ١االفرتاضبٛ
ٗكَبَبَا ءكر لع إُٔا ال فا٢عُ ًّ ٝشر اهًٚ٘ٚات لٚث ها است،عاَ ٓبذا ا ٘فبص هِشبر
أً٘ا فٚع اهفر ٗاجملتٌصا ٗجآ ١ذا تِبب %13 ٞفحبا ا بح٘ ل َُشِرِ األفرا هلبى ًبا
ٙببعٗا يف لٚببا ٍٔ عببرب اهفاٙبببب٘ن  Facebookال ٙعبب٘ تفا٢ببع ُ ٝبذِكَرِ تاهِبببب ٞببّ ٙتبباتعٍُ٘ٔ
ٗإأا هعؤٍ يف تعي األلٚاْ ٙشعرْٗ تاهطٚق أٗ ا وبى ًبّ وبم ا ِشب٘اات ًٗبّ األسببا"
أٙطا لع ًِّ أفرا اهعٙ ًّ ِٞٚعترب أْ ُشر أً٘ا اؿٚا ٝاه ًٞٚ٘ٚعبرب ٓبذا اهفطبا ١يف كباي
ًّ األلٚاْ ُٙعَعُ ًّا اهتبآٗ ٛاهتفاكر ٗا باهيٞا; لٚبث جبآ ١بذا تِببب %5,1 ٞفاهععٙبع ًبّ
ا بح٘ ل فع أكعٗا ًّ كالي إجاتا ٍٔ أْ تعي األش،اص ٙلذتْ٘ يف ًبا ِٙشبرُٕٗ لب٘ي
فرٙبات لٚببا ٍٔ اهًٚ٘ٚببٓٗ ;ٞببذا ًببّ أجببى اهتفباكر ٗاهتبببآ ٛال غببي أٗ عوبب ٟلببع عبببي ألببع
ا بح٘ ل ٗتا صالوح اؾعا٢ر ٜاًّ أجى اهعٗع فو ا ٗكٌا ٙو٘ي ءكر:ا ِٓبان ًباهيب ٞيف
ُشر اهًٚ٘ٚات فِٔان ًّ ِٙشر ؼركا ٕ اه ًٞٚ٘ٚكى فٚوً :ٞانا ٙالكى ًبانا ٙشبر"
أ ٘ٓ ّٙنآا ا
ٗٓذٖ اهِوالب ٞؼبعى عِٔبا اهبعكت٘ا تٔبا ١اهبع ّٙقٌبع ًعٙبع يف كتاتبٕ (اجملتٌعبات
ح َفىُ فحات اهفاٙبب٘ن
االفرتاض ٞٚتعٙال عّ اه٘افع )ٞٚتش ًّ ١ٛاهتفصٚى; لٚث ٙو٘يا َ ِ
 Facebookتص٘ا ٙلٔبر فٔٚبا بالا اهصبفح ٞيف ؿلب ٞب٘ٓا ٗ بالهق :يف ًِافشب ٞعوٌٚب ٞأٗ
قاضر ٝأٗ هوا ١أٗ ؿل ٞلر ٍٙأٗ إهوا ١فصٚع ٝأٗ يف حب ٞش،صً ٞٚشٔ٘ا ٝالًعبٞ
كٌا ػع ًعرضا هص٘ا أ حا" تعي اهصفحات يف ؿلات ًطب ٞ٣ٚعٚبث شبتٌى وبم
اهصفحات سيا نا ً ٞٚص٘آٗ ٝذا جاُا ًّ ج٘اُبا اسبتعراض اهبذات ٗعرضبٔا هياٙبات
ًتبآٗ ِٞٙذا األًر فع ٙاي اهعٓش ٞتاهفعبى فرُبٕ عوب ٟاهفاٙببب٘ن  Facebookميلِبم أْ
ببرً ٠ببّ اهلبباي -هببّ مرتًٔببٍ ُٗوَببعآٍُُ ً -باهيبب ٞيف اهالرٙوبب ٞاهببظ ٙتعبباًوْ٘ تٔببا ًببص
أُفبٍٔ ًّ كالي اهص٘ا اهظ ٙطعُ٘ٔا عو ٟفحا ٍٔ
ٗكِت أ با١ي عّ اهعاع ٛألْ ٙطص ألبع اهفطبال ١ب٘ا ٕ ٗٓب٘ فتٌعبا ًبص ًبا ٙعٙبع
عو ٟعع ا ا ًّ ٞ٢اهلتا اهعوٌ ٞٚأٗ ٗٓ٘ ٙصافح ألع كباا اهعوٌاٗ ١هألسبآ لبّ
ع ه ٛش ١ٛس٘ ٠أُبٕ ٙرٙبع اهوب٘ي اأُبا فبرأت ٓبذٖ اهلتباا اأُبا ًاوبآا اأُبا ًشبٔ٘اا
ا ٔببٍ أُببٕ ٙرٙببع أْ ٙوبب٘ي اأُبباا فلببى ٓببذا ٙببعي عوبب ٟااهِرجبببٞٚا إال أْ ٓببذا ال ُ ٙب َت َٔ ٍُ تببٕ
اؾٌٚص فوع ٙلْ٘ ًّ ٙوَ٘ تٔذا تعافص لبّ ُ ٞٚال غيا 32إضاف ٞإىل ٓذٖ األسبا" لبع
افبص ا فا  ٜاهعل ٗاؿببع ٗشبرٗا اهِبا لٚبث ِٙبيب ٛفطبا ١اؿاجبات يف اهببرا اهبذٜ
فببعات ُببببتٕ " %3,5فِٔببا لببع أْ ٓببذا اهتٌاببى اهببذ ٜولببٍ اهِببا يف اجملتٌببص اهبب٘افعٛ
ولٌٔببٍ أٙطببا يف اجملتٌببص االفرتاضبب ٛفٌاوٌببا ٙتلتٌببْ٘ عببّ تعببي األًبب٘ا يف لٚببا ٍٔ
اهًٚ٘ٚبب ٞك٘فببا ًببّ اؿبببع ٗاهعببل ٙتلتٌببْ٘ أٙطببا عِٔببا يف اهفاٙبببب٘ن ُٙٗ Facebookرِج بصُ
اهععٙع ًّ ا بح٘ ل ٓذا إىل االفتعا ١عبعٙث اهرسب٘ي عوٚبٕ اهصبالٗ ٝاهببالَ لب٘ي ضبرٗاٝ
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فطا ١ل٘ا٢ا اهِا يف اهلتٌاْ ِٗٓان تعي اهبعٗافص اهِبٚوب ٞاهبظ وبآ ٗاا ١افبي أفبرا
اهعِٚب ٞهِشببر اهِبا هًٚ٘ٚببا ٍٔ عبرب ٓببذٖ اهشببل ٞاالجتٌاعٚبب ٞا كطبرٗاً ٝراعبباً ٝشبباعر
ا كرٗ ّٙععَ إلراجٍٔا اهظ أكذت ُبب %3,2 ٞلٚث ٙو٘ي ألع ا بح٘ ل ًاال:ا ال ِٙبيٛ
ُشر اهِا هًٚ٘ٚا ٍٔ يف  Facebookألْ ِٓبان احملبرَٗ ٗاهٚتبٗ ٍٚاهفوبي ٗا رٙي هبذا
هببا األكببذ تعببل االعتببباا كببى ًببا وببرج ًشبباعر اهِببا ا فٔببذا األًببر ٙعتببرب اهات ٚب ّا
ٗأكالفٚاّ إضاف ٞإىل كى ٓذا ِٓان اهععٙع ًّ األسبا" األكبر ٠اهبظ لصبوت عوبُ ٟببا
ضٚ٣وً ٞا تل  %1,6إىل %1,3
جعٗي افٍ :22
ٙرت تل ًعِ ٠افي ش،ص ٞٚا بح٘ ل االفرتاضٗ ٞٚاؿوٚوٗ ٞٚأ االُالبا اهذٔٙ ٜعفْ٘ إىل
ل٘ ِٕٙهع ٠ا كر:ّٙ
مدى تناقض الشخصية االفرتاضية مع الشخصية احلقيقية للمبحوثني
ال أشعر بذلك أبدا

مك

من

االختيارات

أشعر بذلك دائما

أشعر بذلك أحيانا

مسة االنطباع

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

اجيايب

















ملتزم دينيا

















سعيد

















حزين

















منفتح

















عدواين

















ذكي

















وحيد

















مثقف

















اجتماعي

















واقعي وحقيقي كما أنا

















ال أىدف إىل تكوين أي انطباع

















حسب الوضع وادلزاج

















فكاىي وطيب

















شخص مفيد لآلخرين

















رلنونة

















اجملموع













2448



ًالللٙ :ٞف٘ق اجملٌ٘ اهلو ٛاهذ ٜتوغ  1148لجٍ اهع )511( ِٞٚبعا ألْ ٓذا اهبلاي ٙعترب ًتعع ااجاتات

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

ٙتبببل هِببا ًببّ كببالي ٓببذا اؾببعٗي أْ أغوببا أفببرا اهعِٚبب ٞاهببذٙ ّٙشببعرْٗ تتِببافي تببل
ش،صبٚتٍٔ يف اهفاٙببب٘ن ٗ Facebookش،صبٚتٍٔ اؿوٚوٚبٔٙ ٞبعفْ٘ إىل ا بع االُالببا
تالٍُٔ أش،اص اهاتٗ ْ٘ٚنهبم تِبببٗ %45,5 ٞتبالٍُٔ اجتٌباع ْ٘ٚتِبببٗ %36,4 ٞكبذا

تببالٍُٔ أٙطببا ًوتعًببْ٘ ِٚٙببا تِببببًٗ %17 ٞببّ جٔبب ٞأكببرًِ ٠فتحببْ٘ (ًٗ )% 18,6اوفببْ٘
()%31,6
ٗيف ًبا ٙتعوببق ببّ ٙشببعرْٗ تببذهم ألٚاُببا فوببع جببا١ت ُبببا االُالباعببات اهببظ ٙرٙببعْٗ
إتعآ١ا هآلكر ّٙتِفس اهرت ٚا متاًا ٗلت ٟاهذ ّٙال ٙشعرْٗ أتعا تتِافي تل ش،صٚتٍٔ
االفرتاضببٗ ٞٚاؿوٚوٚبب ٞجببا١ت االُالباعببات اهببظ ٙالٌحببْ٘ هتشببلٚؤا هببع ٠ا كببر تببِفس
اهرت ٚا :اهات ٛتِبب %62,3 ٞاجتٌاع ٛتِببٗ %43,6 ٞكذا كى ًّ ًِفبتح ًاوبآ
ًٗوتعَ ِٚٙا غي إُٔ ِٓبان تعبي ا بحب٘ ل هبّ ٙبالًوْ٘ أْ ٙببعْٗ هآلكبر ّٙكٌبا ٓبٍ يف
اه٘افص اؿوٚو ٛال غي لٚث تويت ُبببتٍٔ  %4,9كٌبا اشبتٌوت اهعِٚب ٞأٙطبا عوب ٟاهببعي
ا كر هّ ال ٔٙعفْ٘ تتا ا إىل ا ع أ ٜاُالبا هبع ٠ا كبر ّٙلب٘ي ش،صبٚتٍٔ ٗفبع فبعات
ُببتٍٔ "%3,6
عي كى ٓذٖ اهبٚاُات أْ ف ًّ ٞ٣ا بحب٘ ل ٙوً٘بْ٘ تاهتٌابى هآلكبر ّٙبا ال ٙتصبفْ٘
تٕ يف اه٘افص فاهفاٙبب٘نٗ Facebookفوبا بذا فبع أ باح بٍ فر ب ٞا بالِا اهش،صبٞٚ
ٗٓذا ًا أكعت عو ٕٚاهبالا٘ ٞاكى ( )Sherry Turkeleاهبظ أشباات إىل أْا اهبذات ٙبتٍ
تِاؤٓا يف اجملتٌعات االفرتاضٞٚا فاألًر ِٓا ٗاا فحببٔا ا أْ ُبت،عَ شبل ٞااُرتُت
ٙع أْ ُبتع نٗا ِا عو ٟم٘ ًت٘ا ى فالُت ًا ععٍ أُم عوٚبٕ ٗٓ٘ٙتبم عوب ٟاؿاسب٘"
ٓبب ٛقصببو ٞلطبب٘ان ا شببتت نهببم أْ ٓ٘ٙتببم شببعٙع ٝا رُٗببٗ ٞاهتعببع إىل اهعاجبب ٞاهببظ
ػعببى ا ٘ٙبب ٞنا لببعٗ فطفاضببٓ ٞببذا كالفببا ببا كاُببت عوٚببٕ ا ٘ٙببً ٞببّ بببات فر ٙببٞ
ًٗ٘ ٘ف ٞٚفا ٘ ٞٙعو ٟإ ر اسبت،عاَ ااُرتُبت -كٌبا رآبا ٓبذٖ اهبالابٓ - ٞبً ٛتعبع ٝ
ٗفاتو ٞهال الِا ٗا راجعً ٞرااا ٗ لرااا ٗ ٌااسات اهذات عرب ااُرتُت طباتص كتوبآ
ًٗبببتيي فاهببببلاي ٓببب٘ هبببٚس ًبببّ أُبببا؟ تبببى ًبببّ نٗا بببٛ؟ا 33فاهشببب،س تٔبببذا يف اهشببببلات
االجتٌاعٚبب ٞال ميوببم ٓ٘ٙبب ٞافٌٚببٗ ٞالببعٗ ٝإأببا إًلاُٚبب ٞاهتعببع ً٘جبب٘ ٓٗ ٝببذا عوبب ٟإ ببر
اهوعا ٝاهلبي ٝعو ٟاهتحلٍ اهظ ميولٔبا اهفبر عبرب اهفاٙببب٘ن  Facebookؼعٙبعا
كا  ٞيف لبى عبعَ ٗجب٘ ا ٘ٙب ٞاهبصبرٗ ٞٙاهتفباعالت ا باشبر ٝيف تعبي األلٚباْ; ٗٙلبْ٘
ٓذا اهتصِص تي ٞٚهعا أ ٗاا كتوف ٞأٗ هوتٌلّ ًّ اهعك٘ي يف غٌاا اهتفاعى االجتٌاعً ٛبص
ا كببر ّٙتصبب٘ا ًتِ٘عبب ٞأٗ لتبب ٟهتحوٚببق غاٙببات ٘ا ببو ٞٚأٗ هوتالعببا تببا كرٗ ّٙكٌببا
ميلّ أْ ٙلْ٘ ٓذا بعا ألسبا" أكرٙ ٠بعٓا أفرا اهعِٞٚ
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نتائج الدراسة:
ح اهت٘ ى ًّ كالي اهتحوٚى اهلٌٗ ٛاهلٚف ٛهوبٚاُات إىل اهِتا٢ا ا :ٞٚ
 - 1ميٚبببى االػببباٖ اهياهبببا ألفبببرا اهعِٚببب ٞإىل اهتالكٚبببع تبببالٍُٔ ٙوً٘بببْ٘ تبِبببا ١نٗا ٔبببٍ
االفرتاضببب ٞٚكبببذٗات لوٚوٚبببٓٗ ٞبببذا تببباهِلر إىل اهبٚاُبببات ٗا عوً٘بببات اهش،صببب ٞٚاهبببظ
ٙطعُ٘ٔا يف فحا ٍٔ ٗٓذا ًا ُٙورُُٖ  ;% 88فاألغوبٚبً ٞبٍِٔ ميولبْ٘ لبباتا ٗالبعا فوب
(ٙٗ )%72بت،عًْ٘ إىل لع كبي أحا ١لوٚو )%65( ٞٚكٌا أْ اهذك٘ا ًبٍِٔ ٙطبعْ٘
٘آٍ اهفعوٗ ٞٚال مياُعْ٘ يف ُشبرٓا ( )%67علبس ااُباى اهوب٘ا ٙ ٛرفطبّ نهبم بعبا
ألسبا" ٗكوفٚات اجتٌاع ٞٚتٌاشٗ ٟطبٚع ٞاهتفلي اهبا٢ع ٝيف اهب ٞ٣ٚاحملوٗ ٞٚاهو٘ي ِٓبا
تاهبعببع عببّ عٚٙببآ اهبٚاُببات ٗا عوً٘ببات اهش،صبب ٞٚال ِٙفبب ٛتببالْ ِٓببان ف٣ببً ٞببّ اهشبببا"
اؾعا٢بببر ٜهبببّ ٙتعببباًوْ٘ ًبببص ا كبببر ّٙعبببرب اهفاٙبببب٘ن  Facebookتش،صببب ٞٚكاهفبببٞ
هش،صٚتٍٔ يف اه٘افص كٌا أْ اسبت،عاَ تعبي اهشببا" هبٚاُبات ًعٙفب ٞال ٙعب تاهطبرٗاٝ
تببالٍُٔ ٙتعبباًوْ٘ عببرب ٓببذا اجملتٌببص االفرتاضبب ٛتش،صببٚات ًصببالِع ٞفاألغوبٚببً ٞبباال هببّ
ٙبت،عًْ٘ أحاً ١بتعااٙ ٝتعاًوْ٘ افرتاضٚا تش،صٚتٍٔ اه٘افعُٗ ٞٚفس اه٘ضبص ًبص اهبذّٙ
ٙبببببت،عًْ٘ تٚاُببببات لوٚوٚبببب ;ٞلببببع اهبببببعي ًببببٍِٔ ٙصببببالِعْ٘ ش،صببببٚا ٍٔ يف اهفطببببا١
االفرتاضٗ ٛكٌا ال ميٚى اهشبا" اؾعا٢ر ٜإىل عٌبع عع ٙب ٞاهبذٗات ٗإأبا ٙلبْ٘ ٓبذا
هع ٠ف ٞ٣فوٚو ًٍِٔ ٞأٙطا
ٗ - 2فٌٚا ٙتعوق تعٌوٚب ٞعبرض اهبذات ًبّ كبالي احملا بات ااهلرتُٗٚب ٞاهبظ بتٍ عبرب
اهفاٙبب٘ن Facebookفِجع تالْ اهشبا" اؾعا٢رٙ ٜلكعْٗ تالٍُٔ ُٙعَبرُْٗ عّ ًا ٙبعٗا يف
لٚا ٍٔ اه ًٞٚ٘ٚتلى ً٘ض٘ع ٞٚتعٚعا عّ اال الِا ٗاهتوفٚبق أٗ اـٚباي ( )%86,21كا بٞ
ألٍُٔ ٙفطوْ٘ اهت٘ا ى عرب ٓذا اهفطا ١اهرفًٌ ٛبص ًبّ ٙعرفبٍُ٘ٔ يف اه٘افبص ٗٔٙبعفْ٘ إىل
٘سببٚص ٗ عٌٚببق عالفببا ٍٔ اه٘افعٚبب ٞافرتاضببٚا أكاببر ًببّ آتٌببأًٍ تاهعالفببات االفرتاضببٞٚ
اهبحت )%45,2( ٞغي أُِا ًبّ جٔب ٞأكبر ٠لبع أْ األغوبٚبً ٞبٍِٔ ٙوً٘بْ٘ يف تعبي األلٚباْ
راجع ٞوم احملا ات (ٓٗ ;)%78,2ذا ًا ٙتٚح بٍ فر ب ٞإعبا  ٝاهبِبا ١أٗ إ بالح ًبا فٚبى
ٗكذا ٙفتح ٓذا اجملاي هتبٚي أٗ إ اا ٝاالُالبا فٌٚبا سبٚال ً ٛبّ قا بات ٗاغبٍ ٓبذا إال
أُِا لع ف ٞ٣فوٚو ًّ ٞأفرا اهع ِٞٚهّ ٙشعرْٗ تاهتِافي تل ش،صبٚتٍٔ االفرتاضب ٞٚاهبظ
ٙعرضُ٘ٔا هآلكر ًّ ّٙكالي اؿ٘اا ٗتل ش،صٚتٍٔ اه٘افعٞٚ
ٗ - 3إنا ؼع ِا عّ عٌو ٞٚعرض اهذات ًّ كالي ًبا ِٙشبرٖ اهشببا" اؾعا٢بر ٜلبع
األغوبٚببً ٞببٍِٔ ُٙوِبوُببَْ٘ يف تعببي األلٚبباْ عوبب ٟعٌوٚببُ ٞشببر ًببا ٙببعٗا يف لٚببا ٍٔ اهًٚ٘ٚبب ٞعببرب
اهفاٙبب٘ن  )%69,4( Facebookفٍٔ َٙتٌََاَوَُْ٘ ٓذا اجملتٌص االفرتاض ٛكفطا ١هوتعببي عبّ
اهذات ٗا شاعر ٗاالُشياالت ٗكتوآ ا با٢ى اهظ ٌٍٔٔ ٗ عرب عبّ ش،صبٚتٍٔ ()%85,6

اهشبلات االجتٌاع ٞٚكٌِصات افرتاض ٞٚهعرض اهذات يف اؿٚاٝ

فٍٔ تٔذا ِٙووْ٘ ًا ٙعٗا يف فتٌعٍٔ اهب٘افع ٛإىل اجملتٌبص االفرتاضبٗ ٛكٌبا ٙت٘فبآ ُشبر
اهًٚ٘ٚات هع ٍٔٙعوً ٟبع ٠اعتوبا ٍٓ تبالْ اهفاٙببب٘ن ٓ Facebookب٘ فطبا ١لبر وبى فٚبٕ
اهرفات ٞفٌّ ٙعتوعْٗ إُٔ فطا ١لر (اهذ ّٙتويت ُببتٍٔ ِٙ )%41,2شرْٗ فرٙبات لٚبا ٍٔ
اه ًٞٚ٘ٚتشلى ا٢بٍ ٗأكابر هبّ ٙعتوبعْٗ علبس نهبم ٗإنا اُتووِبا هوحبعٙث عبّ ً٘فبآ
اهشبا" اؾعا٢رُ ًّ ٜشر اهِا هًٚ٘ٚا ٍٔ عرب اهفاٙبب٘ن لبع اهف٣ب ٞاألكبرب ًبٍِٔ متباُص
نهم; هٚس فو تببا ععَ اهاو ٞيف اجملتٌعات االفرتاضٗ ٞٚإأبا أٙطبا ك٘فبا ًبّ ا ببا
غص٘  ٞٚاألفرا ِٗٓان ًّ مياُص بعا هبٚالر ٝاهتٌاالت اهتووٚعٙب ٞعوبٓ ٟبلال ١اهشببا";
كاـ٘م ًّ اؿبع ٗاهعل ٗضرٗا ٝاهلتٌاْ
 - 4ميلّ اهو٘ي تِا ١عو ٟطبٚع ٞاهتفاعالت االجتٌاع ٞٚاهظ بتٍ عبرب اهفاٙببب٘ن تبل
اهشبا" اؾعا٢رٗ ٜتل ا كرٗ ّٙتِا ١أٙطا عو ٟطبٚعً ٞا ِٙشرُٕٗ يف فحا ٍٔ اهش،صٞٚ
تالٍُٔ ٔٙبعفْ٘ ًبّ كبالي ٓبذا إىل لب٘ ّٙاُالباعبات اهاتٚب ٞعبّ أُفببٍٔ هبع ٠األشب،اص
اهذٙ ّٙتفاعوْ٘ ًعٍٔ افرتاضٚا ٗٙلْ٘ ٓذا تشلى ُٙحِعىُ ًفااف ٞتاهِبب ٞهوذٙ ّٙشعرْٗ
تتِبببافي ًبببص ش،صبببٚتٍٔ اه٘افعٚببب ٞفٔبببلال ١وببباٗهْ٘ اهتلبببآر تبببالٍُٔ اهبببات)%61,2( ْ٘ٚ
اجتٌببباعً )%43,4( ْ٘ٚوتعًبببْ٘ ِٚٙبببا (ًِٗ )%17فتحبببْ٘ (ًٗ )%18,6اوفبببْ٘ ()%31,6
ٗ ٓذا ا ٙتعااض ًص حات نٗا ٔبٍ يف اه٘افبص اؿوٚوب ٗ ٛبا ٙت٘افبق ًبص ًبا ميابى تاهِبببٞ
إهبب ٍٔٚانات ًااهٚببٞا; فاهلببذ" اتتببعا ش،صببٚات كٚاهٚببٗ ٞاهتالعببا تبباأل ٗاا ٓبب٘ ً٘جبب٘
هلببّ تِبببب ٞفوٚوببٗ ٞفوببا اآ ١ببلال ١اهشبببا" ٗكٌببا ٙلببْ٘ ٓببذا ً٘جبب٘ ا تصببف ٞأكببرب
لبببببٍٔ يف اهببببعا ٙات األٗىل هالسبببت،عاَ اهبببظ ٙصبببالبٔا يف كببباي ًبببّ اؿببباالت اهشبببع٘ا
تاا ًاْ ٗاهرغب ٞيف ػرٙا كى ًا ٓ٘ جعٙع ٗكتوآ إال إُٔ ًص وبا َ ٓبذا االسبت،عاَ
ميٚى اه٘ضص أكار فالكار إىل اهتشبث تاه٘افعٞٚ
 - 5األغوب ٞٚاهبالو ًّ ٞاهشبا" اؾعا٢ر ٜا بت،عَ هوفاٙبب٘ن  Facebookلببا
ٓذٖ اهعااس ٞال ٙعكوْ٘ يف عٌوٚب ٞهعبا األ ٗاا يف سبٚاق اهتفاعبى االجتٌباع ٛاالفرتاضب ٛإال
تِبببب ٞفوٚوبب ٞجببعا ٗٙلببْ٘ ٓببذا األًببر –لبببا اأٔٙببٍ ً -تصببال تشببلى تبباهغ رلوببٞ
ا رآو ٞعوٗ ٟجٕ اـص٘ص فطال عو ٟافتصااٖ عوب ٟا رالبى اهعًِٚب ٞاألٗىل اهبظ عبرم
اُطٌاَ اهفر كعط٘ جعٙع يف ٓذا اهعا االفرتاضٗ ٛكٌا ال ٙل ر عوٓ ٟبذا ا ٘فبآ أٜ
ًتيي ًّ ا تييات اهب٘س - ٘ٚمييرافٞٚ
 - 6تِا ١عو ٟكى ًا سبق ميلّ اهو٘ي تالْ االػاٖ اهياهبا ألفبرا اهعِٚبً ٞبّ اهشببا"
اؾعا٢برٙ ٜتجبٕ مبب٘ اهتالكٚبع تببالٍُٔ ٙوً٘بْ٘ تعبرض نٗا ٔببٍ اؿوٚوٚب ٞأكاببر ًبّ ا ااهٚببٞ
ٗٓذا ُبب ٞإىل ًا اشتٌوت عو ٕٚكتوآ االسبرتا ٚجٚات ٗاألسباهٚا ا تبعب ٞيف ٓبذا اهعبرض
فاهذات ِٓا ًا ٓ ٛإال اُعلا هوذات اه٘افع ٞٚلبا اأٓ ٜلال ١اهشبا"
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ومخصات
الرسائن العمىًة
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أخالقًات الصىرة يف وسائن التىاصن االجتىاعٌ
دراسة حالة عمى طالب كمًة االتصاه ظاوعة الشارقة

ًَخص ألطسٚحة َادطتري
نًٝة االتصاٍ – داَعة ايػازقة -ايػازقة

إعداد:

أ .ندى عبدالكافي

إغساف:

د .نصري بوعلي
أضتاذ َػازى –داَعة ايػازقة  -ايػازقة
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ملخـــص
اْطًكت أُٖٝة ايدزاضة َٔ عدّ ٚدٛد دزاضات َهجفة ختص حمتٛى ايصٛزة يف اإلعالّ ادتدٜد
 ٚأخالقٝاتٗا يف ايعامل ايعسب َٔ ٚ ،ٞأُٖٝة طػٝإ ايصٛزة يف ايعصس اذتاي ٚ ٞضسٚزة تٛادد
ايك ِٝاألخالقٝةٖ .دفت ايدزاضة إىل ايتعسف عًى َدى احتٛاء ايصٛز عًى ق ِٝأخالقٝة،
املٓػٛزة َٔ قبٌ ايػباب ادتاَع ٞعًى تطبٝل اْطتذساّ .نُا ٖدفت إىل ايتعسف عًى أْٛاع
ايك ِٝاألخالقٝة  ٚاملسدعٝة احملاية هلا ايصٛز داليٝا .باإلضافة إىل ايتعسف عًى أْٛاع ايصٛز
املٓػٛزة َ ٚدى تأثسٖا بايكُٝة ارتًكٝة نعاٌَ َػرتى.
مت اضتخداّ َٓٗر دزاضة اذتاية يف ٖر ٙايدزاضة عٔ طسٜل أداة أ ٚأضًٛب حتً ٌٝاملضُٚ ٕٛ
اختٝاز ايعٓٝة ايكصدٜة حٝح اغتًُت عًى حتً 120 ٌٝصٛزة بايرتنٝص عًى  20حطاب
اْطتذساّ .تٛصًت ايدزاضة إىل عدة ْتائر نإ َٔ أُٖٗا ،تضُٔ ايصٛز يك ِٝأخالقٝة بٓطبة
َتٛضطة فُٝا تفٛقت صٛز اإلْاخ عًى ايرنٛز يف إزتفاع ايك ِٝاألخالقٝة .نُا تصدزت ق" ِٝ
ايتحً " ٞالئحة ايك ِٝاألخالقٝة احملُٛدة يدى صٛز ايرنٛز فُٝا تصدزت ق "ِٝاذتطٔ "
الئحة صٛز اإلْاخ .احتًت ايك ِٝايجكافٝة املستبة األقٌ حضٛزا يف صٛز ايعٓٝة  ،نُا تضُٓت
صٛز ايرنٛز ق ِٝايتخً ٞأنجس مما يف صٛز اإلْاخ .احتٌ ايد ٚ ٜٔاجملتُع ايصدازة يف الئحة
ايك ِٝاملسدعٝة احملاية هلا ايصٛز داليٝا ،نُا ضذٌ ايتعً ِٝأقٌ قُٝة َسدعٝة حضٛزاًٜ .حظ
يف ايعٓٝة طػٝإ ادتاْب ايتهٜٛين  ٚايػهً ٞيًصٛزة عًى قُٝتٗا األخالقٝة ،باإلضافة إىل عدّ
تطٛز ايٓاحٝة األخالقٝة َع َسٚز ايفرتة ايصَٓٝة.
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املقدوة:
تؼعبت بٓا زتا٫ت اذتٝاٜ ٚ ٠ظٌ اإلعٖ ّ٬و ٛؿوا ا اربٓودل ا٭قو ٣ٛتو عرلا عًو ٢ادتُواٖرل
يف ٖزا ايعـش; ايز ٟاتظعت آفام َعشفت٘ تو ٢سلًوت نوٌ ايوذسٚن .ملٕ ارب وض ٕٚايكُٝوٚ ٞ
ا٭خ٬ق ٞيذ ٣ايؼعٛن ٖ ٛاربـذس ايز ٟعتافظ عً ١ٜٖٛ ٢اجملتُعات يف ايعوا ,،بوٌ  ٚعًو٢
ق ١ُٝاإلْظإ رات٘ .ا٭خ٬م يغ ١عارب ,١ٝظتٝوذٖا نوٌ ملْظوإ َت.لوش .فهُوا ٜكو ٍٛأسْٛيوذ
تٜٓٛيب " :دسطت اعٓتني  ٚمخظني ْٛعا َٔ اربذْٝو ,١اْٗواست نًوٗا عٓوذَا اْٗواس فٗٝوا ايعاَوٌ
ا٭خ٬ق ."ٞنُا بُعث ايشط( ٍٛؿً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝطوًِ يٝهُوٌ ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١يسْظواْ١ٝ
اييت جا٤ت بٗا ايشطا٫ت ايظابك( ١فواسغ ,2015 ,ق . 1يكوذ أؿوبل يسعو ّ٬ايٝو ّٛطو ٠ٛ
فهشٜوو ١عًوو ٢ؿووٝاا ١أفهوواس ايبؼووش  ٚايت و عرل يف طووًٛنٝاتِٗ .ضتوؤ ْعووٝؽ ايٝوو ّٛعـووش
ايـٛس ٚ ٠ايًك  ١ايظشٜع ٚ ١ايَٛل ١ايفهش , ١ٜقذ تٓظ ٢يف ٖزا ايتظواس َاٖٝو ١ايـوٛسٚ ٠
ايبعذ ارتًك ٞاربتُثٌ يف ايـٛسَ ٚ ٠ا تعهظ٘ َٔ عكاف ١ا٭فشاد.
توودلص أُٖٝوو ١ايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو ١يف أعشٖووا َوؤ أٜ ٫لووٝا اإلْظووإ  ٚإٔ ا٭خوو٬م يف ايـووٛس٠
اإلع ١َٝ٬أٜا نإ ْٛعٗا ,ملٕ  ،تهتٓفٗا  ٚعتٝط بٗا ايظٝاج ا٭خ٬ق ٞتهو ٕٛملٖوذاسا ربوا
تعاسفت عًٝو٘ اجملتُعوات اربت.لوش ٠يف عوا ،ايٝو .ّٛفواإلع ّ٬ادتذٜوذ ُٝوا ٚطواٜ ً٘٥هواد
ٜهووَ ٕٛوؤ أقوو ٣ٛاربوو٪عش ٜٔيف اربؼوواٖذ  ٚايكوواس ٚ ٤ٟاربظووتُا يف ايعـووش اذتوواي ٚ .ٞقووذ ٜكووٛد
ادتُاٖرل ربظاسات َع ١ٓٝد ٕٚملدسانٗا.
ملٕ اجملتُا ايعشب ٞعِ اإلط َٞ٬خاؿ ٚ ١ايعارب ٞعاَ ,١دتذٜش بو ٕ  ٫تتفًوت َٓو٘ َٓظَٛو١
ايك ِٝيف ايـٛس ٠اإلع ١َٝ٬٭ٕ ا٭خ٬قٝات طتظٌ ايعاؿِ ايوزٜ ٟكو ٞاجملتُعوات َؤ ايضيوٌ.
ايـٛس ٠يف اإلع , ّ٬طٛا ٤تًو اربشطوً ١أ ٚاربتًكوا , ٙملرا تفشاوت َٓٗوا ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١تو٪عش
يف اربتًكني بايظًا .عتاٍ ايظبا يف ريو نْٗٛا حتوذ تو عرلا َظوتُشا بذلنٗوا يف رانوش٠
ايشا ٞ٥ػ٦ٝا ٜ ٫ض ;ٍٚفتهو ٕٛيذٜو٘ فهوش ٠تشانُٝو ١ملظتابوا أ ٚطوًباْ ٚ .ظوشا ٭ُٖٝو ١تو عرل
ايـٛس ٠عً ٢ا٭فهواس  ٚايظوًٛى ,فوطٕ عبٝعو ١ا٭صَوات اربعاؿوش ٠يٝظوت فكوط َٓ.ـوش ٠يف
ذٚد أصَ ١اقتـاد أ ٚأصَ ١طٝاطَ ١ٝا ,ملمنا َٔ أنثشٖا أٚي ١ٜٛايك ١ُٝارتًك.١ٝ
 ٚيف عـش ايغشف ١ايه ,١ْٝٛبشصت َؼواسنات ٖاً٥و ١اخذلقوت أقـو ٢اذتوذٚد ادتغشافٝوٚ ١
ايك .١ُٝٝففُٝا ً ٜك ٕٛعً " ٘ٝايعوا ،ايشقُ/ٞا٫فذلاكو "ٞتتجًو ٢يٓوا اخت٬فوات يف ستتو٣ٛ
اربعًَٛووات ,ف ٝو ت ٞاربظووت ذّ َعووذا أْ ٚوواق ٬أ ٚستًوو ٬شلووا اايبووا عوودل اْ٫ذلْووت .كوؤُ ٖووزا
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ايفلا ٤ا٫يهذلْٚو ,ٞاختوزت ايـوٛس َظوا تٗا طوٛا ٤أدت ٝ ٚفتٗوا ادتُايٝو ,١اإلعَٝ٬و,١
ايتٛعٜٛوو ,١ايتعبرلٜوو ,١ايفٓٝوو ,١ايتٛاؿووً ,١ٝايٓكذٜوو ,١إلعبووات رنووش ,٣أ ٚتٛعٝوول ووذ  .فٗووٌ
حتتووٖ ٟٛوووز ٙايـوووٛس عًووو ٢قووو ِٝأخ٬قٝوووٚ ١يف ووٌ َوووا ٜت ٬ووول َووؤ َٛكووو " ٛأخ٬قٝوووات
اإلعْ ,"ّ٬شْ ٣كـا فُٝا نتا عٔ أخ٬م ايـٛس َٔ ْا  ١ٝاحملت .٣ٛقذ ت وشم ايهتوان ٚ
اي بووا ث ٕٛيف ايعووا ،ايعشبوو ٞملي أخ٬قٝووات اربُاسطوو ١اربٗٓٝوو ١اإلعَٝ٬وو ١نهتابووات ظوؤ
َها ٚ ٟٚعٔ ايتـٜٛش  ٚقٛاعذ ِٙحملُذ ايـعٝذ ٚ ٟعٔ ايـوٛس يف ايـو.اف ١ا٫يهذلْٝٚو١
ربـ و ف ٢فت.وو ٚ ,ٞعوؤ ايـووٛس ٠ايفٛتٛاشافٝوو ١ايشقُٝوو ١يف ايٓؼووش ا٫يهذلْٚوو ٚ ٞاإلخووشاج
ايـ.ف ٞحمل ٞايذ ٜٔتٝتا ,ٟٚأ ٚأربل عٔ ت عرل ايـٛس ٠ن محوذ ع ٝو ١يف نتابو٘ يٛٝتواسٚ :
ايٛكا َا بعذ اذتذاع ,ٞنُا قاّ ايٓاقذ ػانش عبذ اذتُٝذ بوايشبط بوني ايفٓو ٕٛايبـوش١ٜ
( نايـووٛس  ٚبووني َظووت ٣ٛاإلدساى  ٚاإلبووذا  ٚ .تٓاٚيووت دساطووات أخووش ٣أخوو٬م اْ٫ذلْووت
يهٔ سنضت أطاطا عً ٢أخ٬قٝوات ايوٓف ,أخو٬م اإلعو ٕ٬عودل اْ٫ذلْوت ٚ ,عًو ٢قلو١ٝ
ايت٬عا بايـٛسملخل ...
 ٚيف اربكابووٌ ,يف ايعووا ،ايغشبوو ٞص ايتفـوو ٌٝأنثووش يف ٖووزا اجملوواٍ .فتٓووا ٍٚجووٚ ٕٛاٜضيووٞ
أطاطٝات فٔ ايتـٜٛش ايفٛتوٛاشايف  Helmut Gernsheim ٚتواس ٜايتـوٜٛش ايفٛتوٛاشايف ٚ
تٓاٚيووت  Mary Marianايتوواس ٜايثكووايف يًتـووٜٛش .تٓوواLarry Gross & John Katz ٍٚ
أخ٬قٝووات ايـووٛس  ٚكٛقٗووا ا٭خ٬قٝوو .١نُووا تٓاٚيووت  Catherine Wheatleyأخ٬قٝووات
ايـوٛس ٠يف ايظوُٓٝا  Christopher Meyers ٚأخ٬قٝوات ايـو.اف ١عوِ تٓواHerman T. ٍٚ
 Tavaniا٭خ٬قٝووات  ٚايتهٓٛيٛجٝووا .تٓووا ٚ Joseph Keulartz ٍٚبووا ث ٕٛآخووش ٕٚا٭خوو٬م
ايدلااُاتٝوو ١يًثكافوو ١ايتهٓٛيٛجٝوو .١نُووا فووشم  W.J.T Mitchellبووني ايذساطووات اربشٝ٥ووٚ ١
ايثكاف ١اربش ٚ .١ٝ٥قذّ ايعًُواٚ ٤فوش ٠يف ْا ٝو ١ايـوٛس ٚ ٠ايتًٝ.وٌ اربش٥وَ ٞؤ طوٝام ادتُٗوٛس ٚ
اربؼاٖذ ٚ ٜٔت عرل ايف ٚ ًِٝايتًفض ٚ ٕٜٛايـوٛت ٚايوٓف أَثواٍ Herbert & Hazel Gaudete
 ٚ .Blumer, Lazars Feld,اعتُوذ ايبوا ث ٕٛعًوَ ٢ذسطو ١فشاْهفوٛست ْ ٚظشٜوWalter ١
 Benjaminعوؤ دٚس ايـووٛس ايثابتوو ٚ ١اربت.شنوو ١يف ايظووًٛى ايظٝاطوو ٚ ٞايثكووايفٚ .اخووتف
بعض ايبا ثني يف دساط ١اإلعْ٬ات ارب بٛع ٚ ١ايً ٛات  ٚايتُثٝوٌ َثوٌ Justin Lewis, and
.Jon Cruz, Tim O’Sullivan
ٚ

تٓوواColeman ٍٚ

 Stephenايت٬عووا ايشقُوو ٞيًـووٛس  .ايظوو٪اٍ ارب ووشٚن اٯٕ ٖووٌ حتتووٟٛ

ايـٛس اربعشٚك َٔ ١قبٌ اربظت ذّ عً ٢ق ِٝأخ٬ق َٔ ١ٝبني ا٭ْا  ٚاٯخش تت ت ٢فهوشَ ٠وا
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ٜتٛجوا ْؼوشَ ٚ ُٙشاعووا ٠اربظوٚ٪ي ١ٝجتوواَ ٙؤ ٜؼوواٖذ َوا ٜووتِ عشكو٘ .ظتووذ ايٓوا ش يف ايعـووش
اذتوواي ٞإٔ ايـووٛس تؼووهٌ َظووا ٖ ١اً٥وو٫ ١طووُٝا يف ٚطووا ٌ٥ايتٛاؿووٌ ا٫جتُوواع .ٞنُووا ٫
ميهٔ يفوشد ملْهواس َوذ ٣تو عش ايؼوبان بٗوز ٙايٛطوا ٚ ٌ٥ايتكٓٝوات اذتذٜثو .١ظتوا إٔ ميتوا
ج ٌٝايؼوبان نٓاعو ٚ ١قو ِٝخًكٝو ١جٝوذ ٠تتجًو ٢يف ستتوَ ٣ٛوا ٜكَٛو ٕٛبتٓاقًو٘ عودل ٚطواٌ٥
اإلع ّ٬ادتذٜذ بطعتباسِٖ عـا نٌ أَ .١فٗوٌ قواَٛا نشاعوا ٠اذتوع اربظوٚ٪ي ٞا٭خ٬قوٞ
فُٝا ٜعشك ٕٛيف ك ٤ٛايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع ٚ ٞايك ِٝا٭خ٬قٝو ٚ ١ايؼوبان
ادتاَع ٞيف زتتُا عشب ٚ ٞملط ,َٞ٬ص ايؼش ٚيف ٖز ٙايذساط ١ايت.١ًًٝٝ.
 .1اإلشكالية و دالالت الدراسة:
ظتا يًُظٗش  ٚايٛاقا إٔ ٜهْٛا َت ابكني ٜٓ ٚبغو ٞيسْظوإ إٔ ُٜهو ٕٛراتو٘ اذتكٝكٝو ١يف
نٌ ا٭ ٛاٍ ,ف ٬تظٗش ايزات ا ٫تٝاي ١ٝيًؼو ف ) .(Gross & Katz, 1988, p.229نُوا
إٔ اربذي ٍٛيف ايـوٛسٜ ٠و ٍٚ٪اظتابٝوا نُوا ُٜفظوش طوًبٝا ظوا تكواسن أ ٚتباعوذ ايـوٛسَ ٠وا
ايكْ( ١ُٝـرل. 2005 ,
ٜؼرل عبذ ايشمحٔ عض ٟملي ا تٛا ٤اربهإ ايزٜ ٟعٝؽ ف ٘ٝا٭فشاد عً ٢ايك ٚ ِٝايتكايٝوذ
اييت حتهِ ايع٬قَ ١ا ايب ,١٦ٝفايتُاصج بني اي بٝع ٚ ١ايكو ٚ ِٝايثكافو ٚ ١ايتعاَوٌ َوا اٯخوش
٪ٜد ٟملي اربهإ .عِ أتت ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬يته ٕٛؿٛس َهاْ ١ٝخاسج ١عٔ ايٛاقا اذتكٝكوٞ
يًفشد ,ف دخًت عًوٖ ٢وزا ايٛاقوا أبعوادا س َضٜو ١قوذ تو٪د ٟملي وذ" ٚااوذلان" عؤ اربهوإ
ا٭ؿً ٞيًؼ ف (عض ,2013 ,ٟق. 24
قذ تتفل ٖز ٙايفهشَ ٠ا ق ٍٛابؤ خًوذ " :ٕٚاربغًوٛن َٛيوا داُ٥وا بتكًٝوذ ايغايوا" (ايوض,ٜٔ
 ,2013ق . 696يكووذ ص ايذلنٝووض يف ٖووز ٙايذساطوو ١عًوو ٢قلوو ١ٝاستبووا ايكوو ِٝارتًكٝوو١
بايـٛس ٠يف اإلع ّ٬ادتذٜذ; حتذٜذا اربعشٚك ١يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿوٌ ا٫جتُواع .ٞفايـوٛس َؤ
ٚجْٗ ١ظش ايبا ثإ يٝظت َٛاد يًذلف ٚ ٘ٝايتظوً ١ٝأ ٚملَتوا ايٓظوش ف.ظوا ,بوٌ تعًو ٢قُٝتٗوا
نًَُُا نإ َغضاٖا طاَٝا  ٚستتٛاٖا ٖادفا .نُوا إٔ ا٭خ٬قٝوات  ٫تكتـوش عًو ٢اإلْظوإ
 ٚفعً٘ بوٌ تتعوذ ٣ايب٦ٝو ١ايويت ٜعوٝؽ فٗٝوا اجملتُوا .فهُوا توتِ احملافظو ١عًو ٢ايب٦ٝو ١فوظ
َووٛاسد اي بٝعوو ٚ ١ملبعادٖووا عوؤ ايتًوو , ٛنووزا ا٭خ٬قٝووات حتووافظ عًوو ٢ايٓظوول ايكُٝوو ٞيف
اجملتُا .ملٕ زتتُا اإلَاسات ايعشب ٞتٓبا قُٝت٘ َٔ ست ٚ ٘ ٝقُٝو٘ ايعشبٝو ٚ ١ايذٜٝٓو ١ايويت ٫
233

234

ظتا ايتُشد عًٗٝوا .ملٕ قُٝو ١ايـوٛس ٠يف اإلعو ّ٬اربشتب و ١با٭خ٬قٝوات جتعوٌ اجملتُوا عابوت
اربفاٖ ِٝستافظا عً ٢تشاعٖ٘ .زا ا٭َش  ٜوشن قلوَ ١ٝفادٖوا إٔ ايـوٛس ٠اربٓؼوٛس ٠يف ٚطواٌ٥
ٚ
ايتٛاؿووٌ ا٫جتُوواع ٞاربتظووِ بعاربٝتوو٘ ,تكووا بووني ستاٚيوو ١اذتفووا عًوو ٢تووشا اجملتُووا
ستانا ٠أَ ٚظاٜش ٠ايغورلَ .ؤ ٖٓوا تت.وذد ملػوهاي ١ٝايب.وث يف ايتظوا ٍ٩ايشٝ٥ظو ٞايتواي: ٞ
َواٖ ٞأخ٬قٝوات ايـوٛس ٠يف ٚطوا ٌ٥ايتٛاؿوٌ ا٫جتُوواعَ ٚ , ٞوا َلوُ ٕٛايكو ِٝايويت تووشٚج
ٜٚظٗوش فٗٝووا خـووا٥ف ايؼووبان ادتواَع ٞاربـووَّٛس ملٕ ٖووزا ايظوو٪اٍ ايشٝ٥ظوٖ ٞوو ٛايووز ٟبًووٛس
فهووشٖ ٠ووزا ايب.ووث ايووزٖ ٟوو ٛدساطوو ١ايوو ١عًوو ٢عوو٬ن ٚعايبووات نًٝوو ١ا٫تـوواٍ اَعوو١
ايؼاسق. ١
 .2أهداف الدراسة:
تٗذف ٖز ٙايذساط ١ملي:

 -ستاٚيَ ١عشفَ ١ذ ٣ا تٛا ٤ايـٛس اربٓؼٛس ٠يف اإلْظتغشاّ عً ٢ق ِٝأخ٬ق.١ٝ

 ستاٚيوو ١ايهؼووع عوؤ أنثووش أْووٛا ا٭خوو٬م ايظووا٥ذ ٠يف ايـووٛس اربٓؼووٛس ٠عًوو٢ظاباتِٗ .
 ستاٚيَ ١عشف ١اربشتهض  ٚارتًفٚ ١ٝاربشجع ١ٝا٭خ٬ق ١ٝاربتُثً ١يف ايـٛس اربٓؼٛس.٠-

اإلع ٬عًَ ٢لاَني َٛٚاكٝا ايـٛس اربٓؼٛس ٠يف ٖز ٙايٛطا.ٌ٥

َ -عشف ١ارب٪عشات ارتاسج ١ٝاييت تتذاخٌ يف ؿٝاا ١ايـٛس ٚ ٠عشكٗا.

 ايهؼع عٔ ايتغرلات اربٛجٛد ٠يف ايك ١ُٝارتًك ١ٝيًـٛس ْتٝج ١يًبعذ ايضَين. ايهؼع عٔ َذ ٣ايت عرل ايفاعٌ بني ايـٛس ٚ ٠ايك ١ُٝارتًك.١ٝ .3أهمية الدراسة:
تٓ ًل أُٖ ١ٝايذساط َٔ ١ع٬عَ ١شتهضات:
أ :٫ٚنْٗٛووا تٗووذف ملي َووٌ ٤فجووَ ٠ٛعشفٝوو ١يف زتوواٍ " ايـووٛس"ٝ ,ووث نثووشت ايذساطووات
ايظووابك ٚ ١ايهتابووات عوؤ أخ٬قٝووات ايتعاَووٌ َووا ايووٓف  ٚأخوو٬م اإلعوو ٕ٬عوودل اْ٫ذلْووت ٚ
أخوو٬م اربـووٛس ايـوو.ف ٞاحملووذلف يووذ٪َ ٣طظوو ١ملعَٝ٬ووَ ١ووا .عووِ ٚؿووًت جٗووٛدِٖ ربش ًوو١
 ٫ك ;١ملي أخ٬م ايـٛس عدل اْ٫ذلْت ٝث اقتـشت عً ٢جاْا ايت٬عوا ايشقُو ٞبايـوٛس
َٔ ارل ا تٛا ٤عً ٢جض ١ٝ٥احملت ٣ٛا٭خ٬ق ٞشلز ٙايـٛس; ملَ ٫ا ْذس.

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

عاْٝا :تٓ ًل أُٖ ١ٝايذساط َٔ ١أُٖ ١ٝايـوٛس .٠ايـوٛس يف ايعـوش اذتواي ٞتُؼوهٌُ طو ٬ٝيف
ايٛطا ٌ٥اإلعَٝ٬و ١ارب تًفو .١باإلكواف ١ملي نْٗٛوا  ٫حتتواج يكوذسات َعشفٝو ١نُوا ايكوشا.٠٤
تٛعول ايـوٛس ٠ا٭ وذا ايَٝٛٝو ٚ ١ايوزنشٜات ,فتعووذ ديوًَُٛ ٬ٝطوا يعوشا أاًوا اذتكووا٥ل.
ٚتعتدل ايـوٛس ْٛعوا َؤ ايتٛاؿوٌ  ٚايتعوبرل نكوذستٗا عًو ٢مل ٗواس جٛاْوا اذتوضٕ  ٚايفوشن ٚ
نثرل َٔ ايؼعٛس اإلْظاْٜ .ٞزنش إٔ أ وذ أبواعش ٠ايـوني عًوا َؤ أػوٗش ايشطواَني ستوٛ
ؿٛس ٠ايؼو ٍ٬ايويت قواّ بشزلٗوا عًو ٢مل وذ ٣جوذسإ ايكـوش ٚ ,ريوو ٭ٕ ؿوٛت خشٜوش اربوا٤
٪ٜسم عًٖ َٔٚ .َْ٘ٛ ٘ٝز ٙايٓا  ١ٝمتتًو ايـٛس ٠ايكذس ٠عً ٢ايت عرل يف اربؼواٖذ ٜٔنْٗٛوا
ختاعووا ايعاعفوو ١اإلْظوواْ ٚ ١ٝيف بعووض ا٭ ٝووإ; ايعكووٌ عٓووذَا تظووت ذّ نووذيًَُ ٌٝووٛغ
إل ٗواس اذتكٝكوو ١أ ٚيتٛعٝوول ا٭ ووذا ايتاسغتٝووٜ .١كووَ ٍٛاسطوو ٌٝبو ٕ اي بٝعوو ١بٓووت يف أدَغتٓووا
نعٓ ٢ايكذس ٠عً ٢س ١ٜ٩ايعا ،اربش ٚ ٞ٥تفظورل .(Alasdair, 2015) ٙت٪نوذ ايـوٛس اربعًَٛوات
بٓظب ١تفوٛم قوذس ٠اربهتوٛن عًو ٢ريوو .فكوذ أ ٗوش ايعًوِ إٔ بعوذ اعوٓني  ٚطوبعني طواعَ ١ؤ
اإلطتُا يًُعًَٛاتٜ ,تزنش ايبؼش  %10فكط َٓٗا .بُٓٝا بعذ َؼاٖذ ٠اربعًَٛات يف ؿوٛس٠
َش ١ٝ٥بعذ اعٓني  ٚطبعني طاعٜ ,١تزنش ا٭فشاد َٗٓ %65ا ).(Glover, 2010
ٚقووذ عغووت ايـووٛس عًوو ٢ايظووا  ١اإلعَٝ٬وو ;١عًوو ٢تٓووٚ ٛطوواًٗ٥ا ,يذسجوو ١جعًووت ٚطوواٌ٥
اإلعوو ّ٬ت و َٔ ادتُٗووٛس يف اربؼوواسن ١يف ايعًُٝوو ١اإلعَٝ٬وو ١عوودل ايتكووا ايـووٛس ايعذٜووذٚ ٠
َؼوواسنتِٗ بٗووا خاؿوو ١يف ا٭ ووذا اذتشجوو ١نُووا يف أٚقووات اذتووشٚن  ٚايثووٛسات ايعشبٝوو.١
ٚقذ أطُٗت ايـٛس ٠يف اربعشف ٚ ١ايثكاف ١ايبؼشَٓ ,١ٜوز ايكوذّ نوايٓكؽ عًو ٢اذتجوش تو٢
ٚؿٛيٓا اي ّٛٝيًـٛس ايفٛتٛاشاف ٚ ١ٝايشقُ ,١ٝفتٓاقًت يٓا اذتلاسات اإلْظاْٜ .١ٝكو ٍٛسٕ٫ٚ
باس ب ْٓا ْعٝؽ يف لاس ٠ايـٛس( .٠ايفلً ,2010 ,ٞق. 2
ملٕ نثووش ٠تووذا ٍٚا٭جٗووض ٠ا٫يهذلْٝٚوو ٚ ١مل تووٛا ٤اشلٛاتووع عًوو ٢نوواَرلا سقُٝوو ١طووٌٗ َوؤ
مليتكووا ايـووٛس دٚ ٕٚقووت أ ٚجٗووذ ٜبووزٍ; د ٕٚاقتـوواسٖا عًووٚ ٢طووا ٌ٥اإلعوو ّ٬اربشخـوو,١
ناربـٛس ٜٔاحملذلفني أٖٛ ٚا ٠ايتـٜٛشٜ ٚ ...كوذس عوذد ايـوٛس اربٓؼوٛس ٠عًو ٢اْ٫ذلْوت عاربٝوا
يف  2016بووو 1.1

تشًٜٝوو ٕٛؿووٛسPerret, 2016( ٠
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ظا ايعاّ  2017حتت ٟٛعًو ٢ؿوٛس يٓظوا ٤عاسٜوات
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ٖووز ٙاإلػووهاي ١ٝتعهووع اذتاجوو ١اربً.وو ١ملي ملعوواد ٠ايٓظووش يف ايتكٝوو ِٝا٭خ٬قوو ٞاذتووايٞ
ٝوث بعوض َؤ اجملتُعوات ايكاْْٝٛو ٫ ١تعتودل ايوو

Pornography

اورل أخ٬قٝو ١بطعتبواس إٔ

ايلو و شس ايفعًووو ٞعووؤ قـوووذ ٜ ،كوووا يٮعوووشاف اربؼووواسن ٚ ١إٔ اربوووٛاد اإلبا ٝووو ١يف ايفلوووا٤
اإليهذل ٖٛ ْٞٚزتشد تبادٍ َٔ اذت ٌٝمليهذلْٝٚا ).(Arson, 2007, p.94
عايثا :تٓبا فا٥ذ ٠ايذساط َٔ ١أُٖ ١ٝا٭خ٬قٝوات .ملٕ َشاعوا ٠ا٭خ٬قٝوات يف ايـوٛسٜ ٠تفواد٣
ذ ٚايتـادّ بني ستت ٣ٛايـٛس ٚ ٠بني ق ِٝاجملتُا ايوز ٟتٓؼوش فٝو٘ ايـوٛسْ ٚ .٠ظوشا ٭ٕ
مجاٖرل اإلع ّ٬ادتذٜذ َؤ خًفٝوات َتعوذدٚ ,٠جوا ايذلنٝوض عًو ٢ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١يعوذّ
مل ووذا فٛكوو .٢نُووا توودلص أُٖٝووٖ ١ووزا اربٛكوو ٛيف إٔ ايـووٛس ٠يف اإلعوو ّ٬ادتذٜووذ  ،تعووذ
ستً ,١ٝمما ٜكتل ٞعً ٢نٌ كُرل ٜكظ أٜ ّ٫ك ّٛبٓؼش ؿٛس ٠مل ٫يٓؼوش قو ِٝخًكٝو ١جذٜوذ٠
أ ٚتشطوو ٝيتًووو اربٛجووٛد ٠أ ٚت طووٝع يفهووش َظووتكبً ٞقُٝوو .ٞايـووٛس ٠اربعشٚكوو ١أَاْوو ١ربوؤ
ٜعشكووٗا أَوواّ َوؤ ٜؼوواٖذٖا .ملٕ اربٛاعٝوول ا٭خ٬قٝوو ، ١تٛكووا عبثووا ,فُوؤ ا٭ٚي إٔ تهووٕٛ
ايـٛس اربعشٚكٚ ١فل َعاٜرل تشاع ٞخـٛؿٝات اجملتُعات  ٚعكافتِٗ; ٝث ته ٕٛايـوٛس٠
ارل ؿادَ ١ربؼاٖذٜٗا .تتٛقع اذتش ١ٜعٓذ ذ اٯخوش ,ٜٔيوزا كوبط ايـوٛس بكو ِٝأخ٬قٝو١
بطَهاْ٘ اذتذ َٔ ارب٪عشات ايظًب ١ٝعًو ٢طوًٛى ا٭فوشاد يف شتتًوع اجملتُعوات .ملٕ طو ١ٝ.
ايفهش ٠اربكذَ ١يف ايـٛس اربٓؼٛس ٠يف اإلع ّ٬ادتذٜذ نٓؼش ؿٛس ٠بَ ٬غض ,٣ميهؤ إٔ
توو٪د ٟملي ْتٝجوو ١طووًبَ ٚ .١ٝوؤ ايلووشٚس ٠أ ٫ختووذلم ايـووٛس ٠اربٓظَٛوو ١ايكُٝٝوو ١٭ ٟزتتُووا أٚ
ختذؾ

ٝا ٙ٩نُا إٔ ايؼبان قذ  ٫ميتًه ٕٛاربعواٜرل أ ٚارتودل ٠ايهافٝو ١بعوذ ٫طتؼوعاس

َذ ٣خ ٛسَ ٠ا ٜٓؼش ٕٚعدل ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُواعَ ٞؤ ؿوٛس قوذ  ٫تتُاػوَ ٢وا ايكوِٝ
ا٭خ٬قٝوو ١احملُووٛد .٠عٓووذَا تتجووشد ايـووٛسَ ٠وؤ ا٭خ٬قٝووات ٜـووبل شلووا أعووش يف تـووشفات
تٓعهع عً ٢شتتًع اجملتُعات بآعواس كواسٜٚ .٠شجوا ايظوبا يف ريوو نْٗٛوا حتوذ تو عرلا
ظتعٌ أفهاس َع ١ٓٝتظتكش يف ايعكٌ ايباعٔ يزانش ٠اربؼاٖذ عوِ تظٗوش بعوذ ريوو يف طوًٛى
َووزَ .ّٛنووزيو ٜهُوؤ جووضَ ٤وؤ أُٖٝتٗووا يف اإلػوواس ٠ملي ْؼووش ايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو ١اربتعًكوو١

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

باإلع ّ٬ادتذٜذ ,ايز ٟبذٚس ٙقذ ٜشفا َٔ ع اإلستكا ٤ا٭خ٬قوْ ٞظوشا يًوٛع ٞب ُٖٝتٗوا,
اتفاق وا َووا ملػوواس ٠نًٝفووٛسد ج .نشٜظووتٝإ

)G. Christians

 (Cliffordملي ٚجووٛن حتُووٌ

ايبووا ثني ا٫جتُوواعٝني ٚ ٚطووا ٌ٥اإلعوو ّ٬اربظووٚ٪ي ١ٝيف تووٛفرل ا٭دٚات ارب٪دٜوو ١ربثووٌ أخ٬قٝوو.١
نُووا رنووش كووشٚس ٠حتفٝووض ٖووز ٙايب.وو ٛقشاٗ٥ووا عوؤ عشٜوول تووٛفرل اي شٜكوو ١ايعًُٝوو ١نووٞ
ٜتظٓ ٢حتكٝكِٗ شلز ٙاربثٌ

).(Healey, 2010, pp. 121-138

 .4تساؤالت الدراسة:
حتا ٍٚايذساط ١اإلجاب ١عً ٢ايتظا٫٩ت ايتاي: ١ٝ
أَ :٫ٚا َذ ٣ا تٛا ٤ايـٛس اربٓؼٛس ٠عً ٢ق ِٝأخ٬ق١ٝ
عاْٝاَ :ا أْٛا ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝاييت تتلُٓٗا ايـٛس ٠اربٓؼٛس٠
عايثا :ملي أٖ َٔ ٟز ٙايك ِٝاربشجعٝو ١حتواٍ ايـوٛس د٫يٝوا( َثواٍ :ايوذ ,ٜٔا٭طوش ,٠اجملتُوا,
ايتعً ,ِٝأّ اإلعّ٬
سابعاَ :ا اربٛاكٝا ٚاربلاَني اييت تتلُٓٗا ايـٛس اربعشٚك١
خاَظاَ :ا َذ ٣ارب٪عشات ارتاسج ١ٝيـٝاا ١ايـٛس ٚ ٠عشكٗا
طادطا :أُٜٗا أنثش ت عرلا يف اٯخش ,ايـٛس ٠أّ ايك ١ُٝارتًك١ٝ
 .5محددات الدراسة:
جِ ايعٓٝو :١قوذ حتوذ ايٓتوا٥ن َؤ ملَهاْٝو ١تعُو ِٝايذساطو ١عًو ٢طوا٥ش نًٝوات اإلعوّ٬
بذٚي ١اإلَاسات أ ٚايذ ٍٚايعشب ,١ٝأ ٚتو ٢متثًٝوٗا يهافو ١ايهًٝوات

اَعو ١ايؼواسق ;١ساوِ

ا تٛاٖ٤ا عً 120 ٢ؿٛسٜ .٠شجا ايظبا يف ؿغش جوِ ايعٓٝو ١ملي ادتٗوذ  ٚايٛقوت ارببوزٚيني
يف حتًٝوووٌ ايـوووٛس ٚ ,ملي عوووذّ تٝظوووش اذتـووو ٍٛعًووو ٢ظوووابات أنثوووش يً ووو٬ن .نُوووا إٔ
ايبا ثإ قذ دت  ٣ملي ـش بعض ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيًـوٛس بو ٬تٛطوا ٭ٕ اربٛكو ٛبٗوزا قوذ
 ٍٛ ٜػش ٘ .نُا أْ ٘ َٔ ايـوعا جوذا إٔ عتوٝط ايفوشد نٛكوَ ٛؤ نوٌ جٛاْبو٘ ٚ.بٗوزا
ٜه ٕٛايت.ذٜذ َٔ ٚجْٗ ١ظش ايبا ثإ مليكا ٤ايل ٤ٛعً ٢ايكُٝو ١ا٭خ٬قٝو ١بؼوهٌ عواّ يف
ايـٛس مما ظتعٌ ايت ًٌٝ.ارل ممث ٬يٛاقوا ا٭خ٬قٝوات بـوٛس ٠دقٝكو ٚ ١يهؤ ٜفوتل اجملواٍ
ت ٢تـرل ٖز ٙايذساطَ ١ذخ ٬يذساطات َظتفٝل ١يف ايـٛس ٚ ٠أخ٬قٝاتٗا.
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 .6مفاهيم الدراسة:
أ" :٫ٚا٭خ٬م":
رنووشت بعووض ايتعشٜفووات ا٫ؿ و  ١ٝ ٬نتعشٜووع ايغضايوو " :ٞارتًوول ,عبوواس ٠عوؤ ٖ٦ٝوو١
يًٓفع ساط  ١تـذس عٓٗا ا٭فعاٍ بظٗٛيٜٚ ١ظش َٔ ارل اج ١ملي فهش ٚس ,١َّٜٚفوطٕ نوإ
ايـادس عٓٗوا ا٭فعواٍ اذتظوٓ ١ناْوت اشل٦ٝو ١خًكوا ظوٓ،اٚ ,ملٕ نوإ ايـوادس َٓٗوا ا٭فعواٍ
ايكب ١.ٝزلٝت اشل ١٦ٝاييت ٖوَ ٞـوذس ريوو خًكوا طو،٦ٝا" (ايعـو ,2008 ,ُٞٝق . 28نُوا
عشفٗا َظه ٜ٘ٛعً ٢أْٗا" :تًو اذتايو ١ايٓفظواْ ١ٝايويت توذع ٛاإلْظوإ ٭فعواٍ  ٫حتتواج ملي
تفهّووش ٚتووذبش" .أَووا عٓووذ نوواْط فكووذ استب ووت ا٭خوو٬م بوواإلساد ٠ايٓابعووَ ١وؤ عكووٌ اإلْظووإ
ايٛاع َٔ ٫ ,ٞسابتو٘ٚ ,سأ ٣إٔ ايتُظوو بوا٭خ٬م ٚفعوٌ ايـوٛان ٚاجوا أخ٬قو ٚ .ٞعوشَّف
جإ جاى سٚط ٛا٭خ٬م عً ٢أْٗا :ا٭ اطٝع اي بٝع ;١ٝاييت جتعًٓا منٝض بني ارترل ٚايؼوش
ْٚتفادَ ٣ا .ًُٜل ا٭ر ٣بٓا ٚباٯخشٚ ,ٜٔمنٝوٌُ ملي َوا ٜعوٛد عًٓٝوا ٚاجملتُوا بوايٓفا (عظواف,
2016

.

ايتعشٜع اإلجشاٜ :ٞ٥كـذ ايبا ثإ بو " ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١احملُوٛدَ " ٠ؤ ايعفو ٚ ١اإل تؼواّ ٚ
اإل ذلاّ ٚق ِٝادتُاٍ  ٚاذتظٔ  ٚعشا ٤فهوش ٠ايـوٛس ٚ ٠ظؤ عوشا عكافو ١ايفوشد; َ ٚوذ٣
ايتضاّ ايعٓٝو ١ارببٛ.عو( ١ايـوٛس بٗوا .نُوا تتلؤُ ا٭خو٬م قُٝوا خًكٝوَ ١زََٛوَ ;١ؤ عوذّ
ا تووٛا ٤ايـووٛس عًووَ ٢غووضٖ ٣ووادف  ٚعٓووذ اتظوواَٗا بووايٓكٝض َوؤ ايكوو ِٝاذتُٝووذ ٠ايظووابل
رنشٖا.
عاْ،ٝا" :ايـٛس":
عشف سْٚاس ٖٛٝ ٚجٛ

(Renard & Hugo

ايـٛس ٠ب ْٗا :ايظٗوٛس اربش٥و ٞيؼو ف أ ٚػو٧ٝ

عوؤ عشٜوول بعووض ايظووٛاٖش ايبـووش ,١ٜأ ٚزتُٛعوو ١عَ٬ووات بـووشَٓ ١ٜظُوو ١نًٝووا أ ٚجضٝ٥ووا
بايكـووذ ٚ .اعتوودل د ٟػوواَا ايـووٛس :٠عَ٬وو ١أْ ٚظوواّ َوؤ ايعَ٬ووات (طووًُٝإ,2014 ,
ق166

 .نُا عوشف

)Flusser

 (Vilémايـوٛس ٠ايفٛتٛاشافٝو ١ب ْٗوا :خًول ؿوٛس ٚ ٠تٛصٜعٗوا

تًكاٝ٥ا َٔ قبٌ أجٗوضَ ٠دلزتوَ ١بٓٝو ١عًو ٢أطواغ فشؿوٝ ١وث ايـوٛس ٠متثوٌ ايو ١طو.ش١ٜ
يٮػٝا ,٤تك ّٛسَٛصٖا بوطعَ ّ٬تًكٗٝوا بهٝفٝو ١ايتـوشف ب شٜكوَ ١ـو ٓع /١اورل ستتًُو. ١

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

أَا تعشٜوع قواَٛغ :Collinsايؼوشا٥ل أ ٚا٭ػوهاٍ ارب بٛعو ١ايويت طوجًتٗا ايهواَرلا عًو٢
َاد ٠ظاط ١يًل ٤ٛيف ؿٛس ٠ناَ ٔ٥ا ,ػ ف ,أَ ٚؼٗذ ).(Photograph, n.d.
ايتعشٜع اإلجشا :ٞ٥نٌ ايـٛس ايفٛتٛاشاف ١ٝاييت ٜك ّٛبٓؼشٖا اربـٛس طٛا ٤قاّ بطيتكاعٗوا
أ ٚبٓكًٗا عدل ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬ادتذٜذ /اإلع ّ٬ايشقُ.ٞ
عايثا:"Instagram" :
ٜعوووشف اْظوووتجشاّ ب ْووو٘ ت بٝووول ظتوووش ٣حتًُٝووو٘ عًووو ٢اربٛباٜوووٌ  ٚا٭جٗوووض ٠اإليهذلْٝٚووو١
نا٭ٜبوواد ٚ ,ايووزٜ ٟظووُل يًُظووت ذَني بطيتكووا َ ٚؼوواسن ١ايـووٛس  ٚايفٝووذٖٜٛات َوووا
ادتُٗٛس اربتابا يًُظت ذّ .ص ملؿذاس ٖزا ايت بٝول سزلٝوا يف ػوٗش أنتوٛبش َؤ عواّ 2010
).(Lavoie, 2015, p. 79
سابعاٚ" :طا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع:"ٞ
ٜعشفٗا قاَٛغ  2017( Oxfordب ْٗا َٛاقا ايٜٛا ٚايت بٝكات ايويت متهؤ اربظوت ذَني
َٔ ملْؼا ٤احملتَٚ ٣ٛؼاسنت٘ أ ٚاربؼاسن ١يف ايؼوبهات ا٫جتُاعٝو .١تعوشف أٜلوا ٚطواٌ٥
اإلع ّ٬ا٫جتُاع ١ٝب ْٗا زت ُٛعَ ١تٓٛعوَ ١ؤ ت بٝكوات اإلْذلْوت ايويت تظوُل يًُظوت ذَني
بطْؼا ٤احملتٚ ٣ٛايتفاعٌ َا بعلٗا ايبعضٖ .زا ايتفاعٌ ميهٔ إٔ ٜت ز أػها ٫عذٜوذ,٠
ٚيهوؤ بعووض ا٭ْووٛا ايؼووا٥ع ١تؼووٌَُ :ؼوواسن ١ايـووٛس َٚكوواعا ايفٝووذٚ ٜٛاربؼ واسنات ٚ
ايتعًٝل عً ٢ايـٛس ٚاربؼاسنات ٚايت.ذٜثات ٚأػشع ١ايفٝذٚ ٜٛايشٚابط اربؼذلنَ ١ؤ قبوٌ
اٯخش .ٜٔنُا ميهؤ ملكواف ١حتوذٜثات عاَو ١يًًُوع ػ ـو ,ٞنوا يف ريوو َعًَٛوات عؤ
ا٭ْؼو  ١اذتايٝو ٚ ١تو ٢بٝاْوات اربٛقوا  ٚتكاطوِ سٚابوط احملتٜٛوات اربوثرل ٠يسٖتُواّ (Social
).Media, 2017
خامسا :الدراسات السابقة:
أ -بايًغ ١ايعشب١ٝ


دساط ١عبذ اهلل قاطِ ( ٚ , 2013عٓٛاْٗاَ" :لاَني ؿٛس ا٭ف ّ٬ايظُٓٝا ١ٝ٥ايعشب:١ٝ
دساط ١حتًَٓ َٔ ١ًٝٝظٛس اذتتُ ١ٝايك ١ُٝٝيف اإلع."ّ٬
ٖ ذفت ٖز ٙايذساط ١ملي حتًَ ٌٝلاَني ا٭ف ّ٬ايظُٓٝا ١ٝ٥ايعشبَ ١ٝعٝاسٜا عٔ عشٜل أدا٠

حتً ٌٝاربلُ .ٕٛقاّ ايبا ث بتٛكٝل َهأَ ارتًٌ  ٚايكـٛس َٛ ٚاكوا ايكو ٠ٛيف َلواَني
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ا٭ف ّ٬ايعشب ٚ ١ٝاإلطوَ ١َٝ٬ؤ َٓظوٛس قُٝوٚ ٞاخ٬قو .ٞص اختٝواس ايعٓٝو ١ايعؼوٛا ١ٝ٥يعؼوش٠
أف ّ٬طُٓٝا ١ٝ٥عشب ١ٝيف ايفذل ٠اربُتذ َٔ ٠عاّ  2004ملي  .2013اطت شج ايبا ث ايكَ ِٝؤ
ٖز ٙا٭ف ّ٬ارب تاس ٠ظا ف٦ات  ٚ ٚذات حتً .١ًٝٝتٛؿًت ْتا٥ن ٖز ٙايذساط ١ملي إٔ أفّ٬
ايع ١ٓٝاربذسٚط ١تتلُٔ قُٝا طًب ١ٝأنثش َٔ اإلظتاب .١ٝنُا أ ٗوشت إٔ ْظوبَ %12.27 ١ؤ
ايك ٖٞ ِٝق ِٝملظتاب ١ٝص متثًٗٝا بؼهٌ َؼ ٙٛيف أف ّ٬ع ١ٓٝايذساطو .١باإلكواف ١ملي اٝوان
ايفهش ايكُ ٝو ٞيف أفو ّ٬ايعٓٝوٝ ١وث ػوهًت ايكو ِٝايظوًب ١ٝايويت ص ايتوٓفرل َٓٗوا يف ٖوزٙ
ا٭فْ ّ٬ظب ٚ .%2.22 ١أ ٗشت ايذساط ١إٔ ايكو ِٝاإلظتابٝوٖ ١و ٞقو ِٝستهٝو ١فكوط نتٝ.و١
اإلطوو ّ٬أ ٚرنووش اهلل يهٓٗووا اوورل َٓعهظوو ١يف ايظووًٛىٚ .تـووذست قوو ِٝعووذّ ا ٫تؼوواّ ٚ
عووذّ اذتٝووا ٚ ٤عووذّ ايعفوو ١ايكوو ِٝايظووًب .١ٝنُووا أ ٗووشت ايذساطوو ١اٝووان ايتو عرل ايكُٝووَ ٞوؤ
َٓظٛس دٜين يف طًٛى ممثًني /أب اٍ أف ّ٬ايع ٚ .١ٓٝتٛؿوًت ملي اصدٜواد ايوذٚافا ايعاعفٝوٚ ١
ارباد ٚ ١ٜػب٘ اْعذاّ اربشجع ١ٝايك ١ُٝٝيذ ٣اربُثًني.


دساط ١عبذ اهلل ايض ٜٔاذتٝذس ٚ , 2004( ٟعٓٛاْٗا " :ايـٛسَ ٚ ٠شاتبٗا يف أقظاّ
اإلع ّ٬ايعشب"١ٝ

اٖتُووت ٖووز ٙايذساطوو ١نٛكوو ٛايـووٛس ٚ ٠اربشاتووا ايوويت حتتًووٗا يف خ ووط تووذسٜع َووٛاد
اإلع ّ٬بادتاَعات ايعشب .١ٝاْ ًكت ملػهاي ١ٝايب.ث َٔ عذ ٠تظوا٫٩ت ,نهٝفٝو ١تعاَوٌ
أقظوواّ اإلعوو ّ٬بادتاَعووات ايعشبٝووَ ١ووا ايـووٛس .٠باإلكوواف ١ملي َووٓل أقظوواّ اإلعوو ّ٬ايبعووذ
اربع شيف ارب ِ٥٬يفٗوِ ايـوٛس ٚ ٠حتًًٝوٗا بٛؿوفٗا خ ابوا ٜٓوتن ايذ٫يو ٚ .١نٝوع ٜبوذ ٚلوٛس
ايـٛس ٠يف اربكشسات اييت ٜتًكاٖا اي ايا ايـ.ف .ٞسؿذ ايبا ث احملاٚس ايهودل ٣يً

وط

ايذساطووو ١ٝيف ايتهووو ٜٔٛاإلعَ٬ووو ٞبارب٪طظوووات ا٭نادميٝووو ١ايعشبٝووو .١ص اطوووت ذاّ اربوووٓٗن
ايٛؿوف ٞيف ٖووز ٙايذساطوو ٚ ١اختٝوواس ايعٓٝو ١ايكـووذٝ ١ٜووث اػووتًُت عًوَٓ ٢وواٖن َوؤ بووشاَن
تووذسٜع اربووٛاد اإلعَٝ٬وو ١يف ايبًووذإ ايعشبٝوو ١ايتايٝووَ( :١ـووش ,تووْٛع ,ايظووعٛد ,١ٜاربغووشن,
ا٭سدٕ ,ق ش ٚ ,ايب.وش ٚ . ٜٔتٛؿوًت ْتوا٥ن ايذساطو ١ملي ٚجوٛد َكاسبو ١نوبرل ٠بوني ارت وط
ايذساط ١ٝيف َظتَ ٣ٛكشسات ايته ٜٔٛا٭طاط ٞاحملت ١ٜٛعًَ ٢ذاخٌ ختف عًِ ا٫جتُا ,
عًوووِ ايوووٓفع ا٫جتُووواع ٚ ٞعًووو ّٛاإلعووو ٚ ّ٬ا٫تـووواٍَ ٚ ,بووواد ٤ٟيف ايعًووو ّٛايظٝاطوووٚ ١ٝ

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

ايتؼشٜعات اإلعَٓ ٚ ١َٝ٬واٖن ايب.وث اإلعَٝ٬و .١بُٓٝوا أ ٗوشت ْتوا٥ن ايذساطو ١عوذّ ٚجوٛد
خ ط متهٔ اي ايوا َؤ فٗوِ ايـوٛس ٚ ٠حتًٝوٌ َهْٛاتٗوا .بوايشاِ َؤ ريوو ,توبني ٚجوٛد
بعض اربكشسات احملت ١ٜٛعً ٢أطاطٝات ايوتفهرل يف زتواي ٞايتـوٜٛش  ٚايتـوٛس َثوٌ " أطوع
ايتـٜٛش" يف جاَع ١اربًو فٗوذ  " ٚا٭دن ايعشبو ٞاذتوذٜث" يف جاَعو ١ايكواٖش ;٠ايوز ٟتلؤُ
ايًفووظ  ٚاربعٓوو ٚ ٢د٫يوو ١ايـووٛس ٠ايب٬اٝوو ٚ ١بٓووا ٤اربعٓوو .٢باإلكوواف ١يٛجووٛد بعووض اربكاسبووات
يًـووٛس ٠يف بعووض اربكووشسات نايع٬قووات ايعاَوو ٚ ١عًووِ ايووٓفع اإلعَ٬وو ٚ ٞايذعاٜوو ٚ ١ملقٓووا
ادتُاٖرل  ٚايشأ ٟايعاّ  ٚايذساطات ا٭دبٜ ، .١ٝتِ ملظتاد َكوشسات متهؤ اي ايوا َؤ فٗوِ
عًوِ ايعَ٬وات  ٚملدساى طووُٛٝٝيٛجٝا ايـوٛس ٠كوؤُ عٓٝو ١ايب.وث .يف ْفووع ايظوٝامٜ ,ووذسغ
زتاي " ٞايشَض " ٚ "ٟايٛطا ٚ "ٞ ٥ع٬قتُٗا باربشطٌ  ٚاربتًكٖ .ٞز ٙارباد ٠اورل َٓفـوً ١عؤ
ايعًِ ايظُٝٝا.ٞ٥


دساط ١طعذ ١ٜايفلً ٚ , 2010( ٞعٓٛاْٗا ":عكافو ١ايـوٛس ٚ ٠دٚسٖوا يف ملعوشا ٤ايتوزٚم
ايفين يذ ٣اربتًك."ٞ
ٖذفت ايذساط ١ملي تٛكٝل َكَٛوات ايـوٛس ٚ ٠قُٝتٗوا ادتُايٝو ٚ ١ايتعبرلٜوٖ ٚ .١وذفت ملي

تٛكٝل نٝف ١ٝقشا ٠٤ايـٛس ٠بـشٜا .نُا ٖذفت ملي تُٓٝو ١ايشٜ٩و ١ايبـوش ١ٜيوذ ٣اربتًكوٚ ٞ
تٛكٝل َذ ٣ت عش ايتوزٚم ايفوين نكَٛوات ايـوٛس .٠ص اطوت ذاّ اربوٓٗن ايٛؿوف ٞايتًًٝ.وٚ ٞ
اختٝوواس ايعٓٝوو ١ايكـووذَ( ١ٜهْٛووَ ١وؤ عايبووات قظووِ ايذلبٝوو ١ايفٓٝوو ٚ , ١ريووو يكووذستٗٔ عًوو٢
قشا ٠٤ايـٛس .نُا قاَت ايبا ث ١بتـُ ِٝاطتبٝإ عتت ٟٛعًو ٢أطو ٚ ١ً٦ريوو خو ٍ٬ايفـوٌ
ايثوواَْ ٞوؤ ايعوواّ ايذساطوو .2010 ٞباإلكوواف ١ملي ادتووض ٤ايت بٝكوو ٞيف ايذساطووٖ ٚ ١وو ٛايتكووا
ايبا ثوو ١جملُٛعووَ ١وؤ ايـووٛس ايفٛتٛاشافٝوو ١احملتٜٛوو ١عًووَ ٢فووشدات عكافٝوو ١شتتًفوو ٚ ١ت بٝوول
ا٫طتبٝإ عًٗٝوا; ايوز ٟأد ٣ملي ْتوا٥ن عذٜوذَٗٓ ;٠وا إٔ ايـوٛس تُٓوَ ٞؤ ايتوزٚم ايفوين يوذ٣
اربتًكوو ٚ ٞتؼووهٌ فهووش ٙادتُوواي ٚ ٞايثكووايف .نُووا أطووفشت ايٓتووا٥ن عوؤ إٔ ايـووٛس ٠أدا٠
اتـاٍ فاعً٪َ ٚ ١عش ٠فٓٝا  ٚعكافٝا  ٚعاعفٝا بٓظب َٔ %76 ١ملجابات َفشدات ايع . ١ٓٝنُوا
تٛؿووًت ايذساطوو ١ملي إٔ يًـووٛس ٠دٚس ملظتوواب ٞيف تُٓٝوو ١اذت وع ادتُوواي ٞيووذ ٣اربتًكوو ٞبٓظووب١
عاي ١ٝجذا قوذست ن  . %93نُوا .ًٜوظ اصدٜواد اٖ٫تُواّ بايـوٛس٫ ٠ستباعٗوا بتظواس ٚطواٌ٥
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ا٫تـاٍ .اتفل نوزيو أفوشاد ايعٓٝو ١عًوَ ٢كَٛوات ايـوٛس ٠اربُهؤ توزٚقٗا .نُوا تٛؿوًت
ايٓتا٥ن ملي إٔ قشا ٠٤ايـٛس ٠ايفٓ ,١ٝتهظا َٗاس ٠ايٓكذ  ٚأْ٘ بايشاِ َٔ اربُٝوضات ايعذٜوذ٠
يًـووٛس ;٠أدت ملي ُٖٓٝوو ١عكافوو ١ايتهووشاس  ٚارتووذا  ٚا٫طووتٗ٬ى  ٚا٫طووذلخا ٚ .٤أطووفشت
ايذساطووو ١عووؤ أُٖٝوووٚ ١جوووٛد َكوووشسات ربووواد ٠ايتوووزٚم ايفوووين يف اربشا وووٌ ادتاَعٝوووٜ ١ذسطوووٗا
ارب تـ.ٕٛ


دساط ١ايظٝذ خبٝت ( ٚ , 2008عٓٛاْٗا ":عكاف ١ايـوٛس ٠ايشقُٝوٚ ١جٛاْبٗوا اإلعَٝ٬و١

ٚا٭خ٬ق :١ٝدساط ١حتً." ١ًٝٝ
ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي سؿووذ ايت ووٛسات اذتادعوو ١يف زتوواٍ ؿووٓاع ١ايـووٛس ٠اإلعَٝ٬وو١
ايشقُٚ ,١ٝبٝإ ا٭بعاد ا٭خ٬ق ١ٝاربشتب  ١بايـٛس ٠ايشقُٚ ,١ٝستاٚيوٚ ١كوا تـوٛس أخ٬قوٞ
ستووذد يًتعاَووٌ َووا ايـووٛس ٠ايشقُٝووٚ .١متثًووت ملػووهاي ١ٝايذساطوو ١يف عووذّ ايووٛع ٞبثكافوو١
أخ٬قٝووات ايـووٛس ٠ايشقُٝوو , ١عووذّ اٖ٫تُوواّ بتعووا ِ ت و عرل ايـووٛس ٠ايشقُٝوو ١عًوو ٢ادتٛاْووا
ا٭خ٬قٝوو ١يًعُووٌ اإلعَ٬ووٗ ٚ ,ٞووٛس ملػووهايٝات أخ٬قٝوو ١يف زتوواٍ اربُاسطووات اإلعَٝ٬وو.١
ٚيكووذ اعتُووذت ٖووز ٙايذساطوو ١عًوو ٢ايتًٝ.ووٌ ايثوواْ ٟٛيووبعض ايهتابووات ٚا٭دبٝووات ايعًُٝوو١
ارب تًفوو ١اربتعًكوو ١بايـووٛس ٠ايشقُٝووٚ ,١نووزا عًوو ٢ايتًٝ.ووٌ ايهٝفوو ٞيووبعض َٛاعٝوول ايؼووشف
ايـ.فٚ ١ٝاإلعَٝ٬وٚ , ١خاؿو ١اربٛاعٝول ارتاؿو ١بٛطوا ٌ٥ملعو ّ٬أَشٜهٝو .١نُوا اعتُوذت
أٜلا عً ٢ايت ًٌٝ.ايهٝف ٞيبعض اذتا٫ت َٔ ارب٪طظات اإلع ١َٝ٬ايت ٢تتعاٌَ َا واٖش٠
ايـٛس ٠اإلع ١َٝ٬ايشقُٚ .١ٝيكذ أطفشت ٖز ٙايذساط ١عٔ ايٓتوا٥ن ايتايٝو : ١إٔ ايـوٛس ٠متثوٌ
ٚطوو ١ًٝاتـوواٍ قٜٛووَٚ ١وو٪عشٚ ٠ظتووا إٔ ٜووتِ ايتعاَووٌ َعٗووا بووٓفع ا٭طووًٛن اربتبووا يف ؿووٓا
ايكشاسات اإلعٚ ١َٝ٬اإلخباسٚ , ١ٜاٝان ٚجٛد كٛابط ستذد ٠يًتعاٌَ َا ايـوٛس ٠ايشقُٝو,١
ٚإٔ أ٪َ ٟطظ ١ملعَٝ٬وٜٓ ١بغو ٞإٔ تـوٝذ يوزاتٗا كوٛابط خاؿوٚ ١ستوذد ٠يف زتواٍ َعادتو١
ايـٛسٚ ,٠خاؿ ١ايـٛس ٠ايشقُ ,١ٝتًتضّ فٗٝا ب خ٬قٝات ايعٌُ اإلع.َٞ٬


دساطو ١ػشٜوووع دسٜٚووؽ ايًبووإ ( ٚ , 2014عٓٛاْٗووا ":ايلٛابووووط اربٗٓٝووووٚ ١ا٭خوو٬قٝوووو١
ٚايكواْْٝٛو ١يسعو ّ٬ادتذٜوذ ".
ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي ايتعووشف عًوو ٢ايلووٛابط اربٗٓٝووٚ ١ا٭خ٬قٝوو ١يسعوو ّ٬ادتذٜووذ ٚ

ايتعووشف عًوو ٢ايب٦ٝوو ١ايكاْْٝٛووٚ ١ايتؼووشٜع ١ٝيوو٘ٚ .متثًووت ملػووهاي ١ٝايذساطوو ١يف عووذّ ٚكووٛن
ايلوووٛابط اربٗٓٝوووٚ ١ا٭خ٬قٝووو ١يسعووو ّ٬ادتذٜوووذٚ ,نٝفٝووو ١ايتعاَوووٌ َوووا ايفوووشا ايتؼوووشٜعٞ

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

ٚايكاْ ْٞٛيسع ّ٬ادتذٜذ ٚ ,اُوٛا ايب٦ٝو ١ايتؼوشٜعٚ ١ٝايكاْْٝٛو ١يو٘ أٜلواٚ .يكوذ اعتُوذت
ٖز ٙايذساطَٗٓ ١ن اربظول َ Survey methodؤ خوَ ٍ٬ظول اربُاسطوات اربٗٓٝو ١إلطوت ٬ق
اٖوِ ا٭طووع اربٗٓٝوَٚ , ١ظوول اربُاسطووات ايتكٓٝو ١يًعوواًَني يف ا٫عو ّ٬ادتذٜووذ ٚ .اطووت ذَت
ٖز ٙايذساط ١أداتني يًت ًٌٝ.أٖ٫ٚوُا أدا ٠ايتَ ًٌٝ.ؤ اربظوت ٣ٛايثواْ ٞيتًٝ.ووٌ نوٌ َووا ٚقوا
بني ٜوذ ٟايبا وث أَ ٚعظُ٘ ٚ ,ا٭دا ٠ايثاْٖ ١ٝو ٞأدا ٠حتًٝووٌ ايٛعا٥وول
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يتًٝ.ووٌ بعوووض َٛاعٝوول ايؼوووشف ا٫عَ٬وووٚ ٞايتؼووشٜعات ٚايكوووٛاْني ايتووو ٢حتووذد أعوووش ايب٦ٝووو١
ايكاْ ١ْٝٛاذتانُٚ . ١يكذ أطفشت ٖوز ٙايذساطو ١عؤ ايٓتوا٥ن ايتايٝو : ١اٝووان تؼشٜووا ٚاكول
يًـ.اف ١ا٫يهذل ١ْٝٚبهاف ١أبعادٖوا ,عووذّ ٚكووٛن ع٬قو ١ايـو.اف ١ا٫يهذلْٝٚو ١بٓكابو١
ايـوو.افٝني ,كعوووع جوووِ طوووٛم اإلعْ٬وووات اإليهذلْٝٚووو ,١مم ووا أد ٣ملي ايتلووٝٝل عًوو٢
ووواٖش ٠ايـووو.اف ١ا٫يهذلْٝٚوووٚ ,١كوووعع ت عرلٖووواٚ .يكوووذ اقذل وووت ٖوووز ٙايذساطووو ١تٓظوووِٝ
ايـ.اف ١ا٫يهذلَ ١ْٝٚؤ خو ٍ٬ملْؼوا ٤تٓظوٜ ِٝعوين بٗوا ,طوٛا ٤عًو ٢ػووهٌ احتواد عووشبٞ
يًعاًَني يف اإلعو ّ٬اإليهذل ,ْٞٚأ ٚاحتواد ستوً( ٞداخوٌ نٌ دٚيو ١عشبٝو ١عوً ٢ذ ٠شلووِ.
ايتٛؿووٌ ملي َٝثووام ػووشف يًعوواًَني يف اإلعوو ّ٬اإليهذلْٚووٜ ٞشاعوو ٞا٫عتبوواسات ا٭خ٬قٝووٚ ١
ايذٜٝٓوو ٚ ١ايثكافٝوو ١يًُجتُووا اربـووش .ٟنُووا اقذل ووت ملقاَووَ ١شؿووذ يسعوو ّ٬اإليهذلْٚووٞ
ٜشؿذ ارب ايفات اربشتهب َٔ ١قبٌ اربٛاقا اإلع ١َٝ٬ارب تًف ٚ ١اإلعشاا عٔ َٝثوام ايؼوشف
اربتفل عً ٘ٝايعاًَ ٕٛيف اإلع ّ٬اإليهذل .ْٞٚباإلكاف ١ملي عكوذ دٚسات تذسٜبٝو ١يًعواًَني يف
اإلع ّ٬اإليهذل ْٞٚيف زتا٫ت َتعذد ٠نًغ ١اربذْٚات  ٚايتؼشٜعات اإلع.١َٝ٬


دساطووْ ١ووٛاف خايووذ ,خًٝووٌ ملبووشاٖ ٚ , 2011( ِٝعٓٛاْٗووا " :ايـوو.اف ١اإليهذلْٝٚوو١
َاٖٝتٗا  ٚاربظٚ٪ي ١ٝايتكـرل ١ٜايٓاػ ١٦عٔ ْؼاعٗا ".
اْ ًكووت ٖووز ٙايذساطووَ ١وؤ أُٖٝوو ١ايب.ووث عوؤ اربعوواٜرل اربٗٓٝوو ٚ ١ايلووٛابط ا٭خ٬قٝوو ١يف

اطووت ذاّ ايـوو.اف ١اإليهذلْٝٚوو ٚ ١أُٖٝوو ١تظووًٝط ايلوو ٤ٛيف ٚطووا ٌ٥اإلعوو ّ٬عًووٚ ٢جووٛد
َووذْٚات طووًٛى أخ٬قووَٗ ٚ ٞووين يلووشٚس ٠ت بٝوول اربظووٚ٪ي ١ٝيف عووذّ بووث َووا .ًٜوول ايلووشس
بايغرل .حتذد ْ ام ٖز ٙايذساط ١يف اربظٚ٪ي ١ٝايتكـرل ١ٜيًـو.ف ٞاإليهذلْٚو ٞايوزٜٓ ٟؼوش
َكا٫ت٘ عدل ايـ.اف ١اإليهذل ١ْٝٚاربتُثً ١يف خذَات ايٓؼش ايـ.ف ٞعدل اْ٫ذلْوت .اعتُوذ
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ايبا ووث عًوو ٢اربووٓٗن اربكوواسٕ عوؤ عشٜوول بٝووإ َٛقووع ايكووٛاْني اربتلووُٓ ١يتٓظوو ِٝايـوو.اف١
اإليهذلْٝٚوو ٚ ١قٛاعووذ ايظووًٛى اربٗووين يًـوو.اف ٚ ١ا٫تفاقٝووات ايذٚيٝوو ١اربٓظُوو ١يًـوو.اف١
اإليهذل .١ْٝٚنُا قاّ ايبا ث باإلعتُاد عً ٢اربوٓٗن ايتًًٝ.و ٞيًٓـوٛق ايكاْْٝٛو ١اربشتب و١
نٛكووو ٛايذساطووو .١تٓاٚيوووت ٖوووز ٙايذساطوووَ ١با وووث " َاٖٝووو ١ايـووو.اف ١اإليهذلْٝٚووو" ٚ "١
أخ٬قٝات َٗٓ ١ايـ.اف " ٚ "١اربظٚ٪ي ٚ ١ٝايتعٜٛض عٔ طو ٤ٛاطوت ذاّ ايـو.افٚ ."١تٛؿوًت
ايذساطوو ١ملي عووذْ ٠تووا٥نَٗٓ ,ووا :أ : ٫ٚإٔ شٜوو ١ايتعووبرل عوودل ايـوو.اف ١اإليهذلْٝٚووَ ١ـوو١ْٛ
نٛجا ايذطاترل ٝث ا٭اًا َٓٗا ْف عً ٢ش ١ٜايتعبرل  ٚايشأ ,ٟمل ٫إٔ تشى اذتش ١ٜدٕٚ
قٛٝد ٜثرل ايهثرل َٔ اربؼه٬ت .عاْٝا :تٗذف ايـ.اف ١اإليهذل ١ْٝٚيتٛطٝا دا٥ش ٠احملتو٣ٛ
ايشقُوو ٞاربظوواْذ يًتٛجٗووات اإلعَٝ٬وو ١اربشتب وو ١باْ٫تُووا ٤ايووٛعين .عايثووا :ملٕ شٜوو ١ايـوو.اف١
اإليهذل ١ْٝٚيٝظت خاي َٔ ١ٝنٌ قٝذ ٚ ,ايذطاترل ْفظٗا ايويت ْـوت عًو ٢شٜو ١اإلعو;ّ٬
قٝوووذتٗا

وووذٚد ايكووواْ .ٕٛباإلكووواف ١ملي ٚجوووٛن اربٛاصْووو ١بوووني َفٗووو ّٛاذتشٜووو ٚ ١اربظوووٚ٪ي١ٝ

ا٫جتُاعٝوو .١سابعووا :ملٕ ٚكووا ايلووٛابط  ٚاربعوواٜرل ايـوو.ف ١ٝيٝظووت بايعًُٝوو ١ايظووًٗ ١يعوووذ٠
أطبان ,نـعٛب ١حتذٜذ ٖ ١ٜٛايـ.ف ٞعً ٢اْ٫ذلْت .خاَظاٜ ٫ :هف ٞيٛجٛد اربظٚ٪ي١ٝ
ٚجٛد خ

أ ٚكشس .طادطا ٫ :غتشج ارت

ايٓاتن عٔ ايلشس ايـ.ف ٞعٔ اربعٓ ٢اربعوشٚف

يًلوشس ٭ٕ ايلووشس ايووزٜ ٟـوٝا ايؼو ف ٖوو ٛا٭رَ ٣ؤ جووشا ٤اربظوواغ

ول َوؤ كٛقوو٘; ٚ

ايزٜ ٟهَ ٕٛادٜا أَ ٚعٜٓٛاٚ .طابعا :ملٕ ش ١ٜايتعبرل يف ايـ.اف ١اإليهذل ٫ ١ْٝٚختًوَ ٛؤ
أ ٟمليتضاّ ٚ ,اإلخ ٍ٬بٗزا اإليتضاّ ٪ٜد ٟملي حتكل اربظٚ٪ي ٚ ١ٝايتعٜٛض.
ن  -بايًغ ١ا٭جٓب١ٝ


دساط ١دٜفذ ٚي ٚ ,David William Hill (2011) ٌٖٝ ِٝعٓٛاْٗا:

(The Ethical Dimensions of a New Media Age: A Study in Contemporary Responsibility).

تٓ ًل ٖز ٙايذ ساطوَ ١ؤ فهوش ٠إٔ ايٓظشٜو ١ا٭خ٬قٝو ١ظتوا حتوذٜثٗا َؤ قبوٌ ايت وٛسات
اجملتُعٝوو ١نووٜ ٫ ٞووتِ ا٫فتكوواس ملي اربووٛاسد اي٬صَوو ١يفٗووِ اذتٝووا ٠ا٭خ٬قٝوو ١اربعاؿووش .٠تظووِٗ
ٖز ٙايذساط ١يف ايظع ٞيفِٗ ت عرل ايع٬ق ١بني ٚطا ٌ٥اإلع ٚ ّ٬اجملتُا  ٚنٝف ١ٝت عرل ريوو
عً ٢اربظوٚ٪ي ١ٝا٭خ٬قٝو  ٚ ١ايفعوٌ ا٭خ٬قو .ٞتٗوذف ايذساطو ١ملي ملْتواج ْظشٜو ١أخ٬قٝو ١عؤ

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

عشٜوول َ ٬ظوو ١ا٭ ووٛاٍ ايتجشٜبٝوو ١يًٝ.ووا ٠يف عـووش اإلعوو ّ٬ادتذٜووذ .نُووا تتلوؤُ بعووض
دساطات اذتاي ١اربٗتُ ١باربغض ٣ا٭خ٬ق .ٞاطوتٓب ت ٖوز ٙايذساطوْ ١ظشٜو ١أخ٬قٝو ١يهٝفٝو١
عٌُ اربظٚ٪ي ١ٝا٭خ٬ق ٚ ١ٝايفعٌ ا٭خ٬ق ٞكؤُ ب٦ٝوٚ ١طوا ٌ٥اإلعو ّ٬ادتذٜوذ ٠يف شتتًوع
اجملتُعوووات ٚ .تب.وووث ايذساطووو ١يف أ وووذا ٚطوووا ٌ٥اإلعوووٖٓ ,ّ٬ذطووو ١اْ٫ذلْوووت ,ايووودلاَن ٚ
ايتفاعٌ ايفلا ٞ٥ا٫يهذل ْٞٚيًٛؿ ٍٛملي ْظشٜو ١أخ٬قٝو ١جتشٜبٝو ١ربوذ ٣عُوٌ اربظوٚ٪يٚ ١ٝ
ايفعٌ ا٭خ٬ق ٞكُٔ ب ١٦ٝاْ٫ذلْت  ٚكُٔ ب٦ٝات ٚطا ٌ٥اإلع.ّ٬


دساط ٚ ,Stephen Coleman (2007) ١عٓٛاْٗا:

(Digital Photo Manipulation: A Descriptive Analysis of Codes of
Ethics and Ethical Decisions of Photo Editors).

ثوووت ٖوووز ٙايذساطووو ١ايٛؿوووف ١ٝيف عًُٝووو ١ايفهوووش  ٚايكوووشاس ايووويت ٜكووو ّٛبٗوووا ستوووشسٟ
ايـووٛس ٠يف ايتعاَووٌ َووا ايـووٛس ايوويت ٜووتِ ايت٬عووا بٗووا َوؤ خوو ٍ٬ايتـووٜٛش ايشقُوو .ٞقوواّ
ايبا ووووث بطعووووذاد اطووووتباَْ ١وووؤ ا٭طووووَٛ ١ً٦صعوووو ١عًوووو ٢ستووووشس ٟؿوووو.ع ستًٝوووو ٚ ١عاربٝوووو١
٫طووووت  ٬آساٗ٥ووووِ وووو ٍٛايتـووووٜٛش ايشقُوووو ٚ ٞايت٬عووووا بايـووووٛس  ٚقٝوووواغ َووووذ ٣تغٝوو وش
َٛاعٝووول ايؼوووشف بعوووذ ٗوووٛس َعوووذات ايتـوووٜٛش ايشقُووو .ٞباإلكووواف ١ملي قٝووواغ ايذسجووو١
ا ربظوووُٛن بٗوووا يًت٬عوووا ايشقُووو ٞبايـوووٛس يوووذ ٣أقظووواّ ايت.شٜوووش .تٛؿوووًت ايٓتوووا٥ن ملي إٔ
مماسطووو ١ايت.شٜوووش  ،توووتغرل  ٚملمنوووا تغووورلت اي شٜكووو ١ايووويت ٜف.وووف بٗوووا احملوووشس ٕٚايـوووٛس
ٝووووث ص اطووووتبذاٍ أدٚات ايتـووووٜٛش ايتكًٝذٜوووو ١بووو خش ٣مليهذلْٝٚوووو ١نؼاػووووات  ٚبووووشاَن
ايهُبٝووووٛتش .قاَووووت ا٭عش ٚوووو ١بذساطووووَٛ ١اعٝوووول ايؼووووشف يف َ بٛعووووات شتتًفوووو ١ستًٝوووو١
 ٚعاربٝوووووو ;١ربعشفوووووو ١ملرا ص حتووووووذٜث َٝثووووووام ايؼووووووشف ايـوووووو.ف ٞيووووووذَن ايتهٓٛيٛجٝووووووا
ايشقُٝووو .١جتووواٚصت ايـووو.ع احملًٝووو ١تًوووو ايعاربٝووو ١يف َظو و يَ ١عادتووو ١ايتـوووٜٛش ايشقُووو.ٞ
نُوووووا أ ٗوووووشت ايذساطووووو ١إٔ ايتهٓٛيٛجٝوووووا ايشقُٝووووو ١أتا وووووت تعوووووذ ٚ ٌٜملْتووووواج ْ ٚؼوووووش
ايـوووٛس َووؤ اووورل نؼوووع احملوووشس يًت٬عوووا اذتاؿوووٌ يف ايـوووٛس ٚ .أ ٗوووشت ايذساطووو ١إٔ
ايعاَوووووٌ ايشٝ٥ظووووو ٞيف ايٓكًووووو ١ايٓٛعٝوووووٖ ١ووووو ٛايتهٓٛيٛجٝووووواٝ ,وووووث طووووواُٖت يف طوووووشع١
اذتـوووو ٍٛعًوووو ٢ايـووووٛس اربٓؼووووٛس ٠يف ارب بٛعووووات .نُووووا أ ٗووووشت إٔ ايتـووووٜٛش ايشقُووووٞ
َهَّٔ َٔ ْؼش اربضٜذ َٔ ايـٛس يف َٓؼٛسات اْ٫ذلْت  ٚتًو ارب بٛع.١
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دساط ٚ ,Minla Linn Shields (2014) ١عٓٛاْٗا:

(Ethics in Photojournalism: Authenticity and Sensitivity in Coverage of Tragic Events).

ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي ادتُووا بووني ادتاْووا ايٓظووش ٚ ٟايعًُوو ٞفُٝووا غتووف أخ٬قٝووات
ايتـووٜٛش ايـوو.فٚ .ٞقووذ قاَووت ايبا ثوو ١بذساطوو ١اذتظاطوو ٚ ١ٝا٭ؿوواي ١اربتٛاجووذ ٠يف ايـووٛس
اييت قاَت بتغ  ١ٝا٭ ذا ارب طا .١ٜٚص يف ٖز ٙا٭عش ١ ٚدساطو ١نٝفٝو ١تعاَوٌ ايـو.اف١
َا ا٭ٚقات اذتشج ١اربتظببَ ١ؤ جوشا ٤قوذس ٠ايـوٛس عًو ٢شتاعبو ١اربؼواٖذ ٜٔعًو ٢اربظوت٣ٛ
ايعوواعف ٚ ٞقووذس ٠ايـوو.اف ١عًوو ٢ارت ووان ايعكْ٬وو .ٞنُووا قاَووت بذساطوو ١نٝفٝوو ١تفعٝووٌ
ايـوو.فٝني يًُبوواد ٨ا٭خ٬قٝوو ١ب ؿوواي ٚ ١ظاطوو ١ٝيف تعاًَووِٗ َووا ا٭ ووذا ايَٝٛٝوو ١ملبووإ
ا٭ ذا ارب طا .١ٜٚباإلكاف ١ملي دساط ١ملٕ نإ حتًٝوٌ ؿوٛس ايعٓٝوٜ ١ؼورل بٓ.و ٛنوافِ ملي
َعادت ١قلاٜا ٖز ٙا٭ ذا  ٚ ,ملٕ ٜ ،هٔ نوزيو فُوا ايًغو ١ايٛاجوا ملكوافتٗا يًت فٝوع
َٔ ذ ٠ايتٛتش اربتظبب َٔ ١قذس ٠ايـٛس ايعاعفٝو ٚ ١قوذس ٠ايـو.اف ١ايعكْٝ٬و ١عًو ٢شتاعبو١
اربؼاٖذ ٜٔقاَت ايبا ث ١بايت ًٌٝ.اربش ٞ٥٭سبع ١ؿٛس َٔ اْفجاس َواساع ٕٛبٛطو ٔ  ٚملعو٬م
ايشؿوواق عًووَ ٢ذسطووْٝ ١وو ٛتووا .ٕٚاعتُووذت ايبا ثوو ١عًووْ ٢ظشٜوو ١اربٓفعوو ٚ ١ايٓظشٜوو ١اربشٝ٥وو١
يذساط ١ملٕ ناْت ايـٛس ٠تعهع َوا تعٓٝو٘ .تلوُٓت ايذساطو ١ايتًٝ.وٌ ايهٝفو ٞباإلكواف١
ملي تك ِٝٝارت ان نكاسب ١طُٝٝاٚ .١ٝ٥تٛؿًت ايذساط ١ملي زتُٛع َٔ ١ايٓتوا٥ن َٗٓ ,وا  :إٔ
ايـٛس ايفٛتٛاشاف ٖٞ ١ٝملعاد ٠ملْتاج َٝهاْٝه ٞربؼٗذ ٜتِ تـٜٛشٜ ٙكا فٗٝا خٝاسات رات١ٝ
يًُـٛس تؼٌُ صا ٚ ١ٜٚته ٜٔٛايـٛسٜ ٠ت عش بٗا اربؼاٖذ عاعفٝا ب شٜكو ١حتُوٌ أٜوذٜٛيٛجٝا
شتًووذ ٚ ٠متثٝووٌ َبووذ َوؤ ا٭ ووذا  .تووبني َوؤ ؿووٛس ايعٓٝوو ١إٔ اذتظاطوو ٚ ١ٝا٭ؿوواي ١اوورل
َت٬صَنيْ َٔٚ .ا  ١ٝايت ًٌٝ.اربش ,ٞ٥تعتدل ْظب ١جشافٝهٝو ١ايـوٛس (ايشطوِ ايبٝواْ ٞقًًٝو١
ٝث ٜٛ ٫جذ متث ٌٝأؿ ٌٝيٮ ذا  ,بُٓٝا دافا اختٝاس ايـٛس ٠٭طوبان تتعًول باذتظاطو١ٝ
جا ٤بٓظبَ ١شتفع .١باإلكاف ١ملي ملعاس ٠ايـٛس ذتظاط ١ٝاربؼاٖذ نطعاس ٠ايشعا يوذ ٣ايفوشد.
اتلوول نووزيو إٔ اربٛاعٝوول ا٭خ٬قٝوو ١اإلعَٝ٬وو ١بووايشاِ َوؤ تلووُٓٗا يًُـووذاق ٚ ١ٝايتعاَووٌ
باطتك٬ي ٚ ١ٝارتفوض َؤ ْظوب ١ايلوشس ,مل ٫إٔ ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬ختًول ايبًبًو ٚ ١ايٓكواؾ بوني
ايكوشا ;٤مموا دفوا ايبوا ثني ٫قوذلان اذتاجو ١رببواد ٨جذٜوذ ٠ختوف اربوتًكني يتكٝو ِٝأخ٬قٝوات

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

اإلع.ًٜ .ّ٬ظ إٔ ايؼفاف ١ٝيف عًُ ١ٝاختٝاس ايـٛس َٔ ٠خ ٍ٬تعًُٝات  ٬َ ٚظوات احملوشس
قذ ختفع َٔ ا٫دعا ٤ب ٕ ايـٛس ص اْتكاٖ٩ا ربـاحل جتاس ١ٜحتت ا ا ٤ا٭خ٬م.


دساط ٚ , Daniel R. Bersak (2006) ١عٓٛاْٗا:
(Ethics in Photojournalism: Past, Present, and Future).

تب.ث ٖز ٙا٭عش ١ ٚيف نٝف ١ٝزت ٤ٞايٓظاّ ا٭خ٬ق ٞيًتـٜٛش ايـ.ف ٞتوٚ ٢ؿوٛي٘
يًٛقت اذتاي ٚ ,ٞملي أ ٜٔطٝـوٌ َظوتكب .٬قواّ ايبا وث بظوشد تواس ٜا٭خو٬م يف ايتـوٜٛش
ايـوو.ف ٞعووِ قوواّ بعووشا بعووض دساطووات اذتايوو ١اربشتب وو ١باربُاسطووات ا٭خ٬قٝوو ١اذتايٝووٚ ١
حتًًٗٝا .عِ قاّ بت بٝل ايتهٓٛيٛجٝا  ٚايظٝاط ١يذساطَ ١ظواس ا٭خو٬م يًتـوٜٛش ايـو.ف.ٞ
تلُٓت ايذساط ١ؿٛس يظجٔ أب ٛاشٜا  ٚا٭ط  ٍٛايب.وش ٟا٭َشٜهو ٞيف ايعوشام  ٚحتًٝوٌ
يبعض ؿٛس ايبا ث ٭عُاٍ ػغا طًظوً ١ب و٫ٛت ايوذٚس ٟا٭َشٜهو . Red Sox( ٞنُوا
ٜووذعِ ستتووٖ ٣ٛووز ٙا٭عش ٚوو ١تظوواٖ :ٍ٩ووٌ قُٝوو ١اربعًَٛووات اربهتظووب ١تفووٛم ايلووشس اربً.وول
بؼوووعٛس ايفوووشد بارتـٛؿووو ٚ ١ٝباربٗٓووو ١نهوووٌ باإلكووواف ١ملي دساطوووَ ١اعتوووذ يًكوووشاسات
ا٭خ٬ق ١ٝحتت ٚع  ٠ايظشٚف نلٝل ايٛقت  ٚاطت ًـوت ايذساطو ١ملي إٔ ايتهٓٛيٛجٝوا
يعبووت دٚسا ٖاَووا يف ت ووٛس ايٓظوواّ ا٭خ٬قوو ٞاذتوواي ٚ ٞبايتووايٜ ٞتٛقووا ايبا ووث إٔ تهووٕٛ
ايتهٓٛيٛجٝووا ايكا٥ووذ اربوو٪عش يٮخوو٬م يف اربظووتكبٌ .نُووا رتـووت ايذساطوو ١ملي إٔ ايتـووٜٛش
ايشقُٖ ٞو ٛايٛطو ١ًٝايغايبو٫ ١يتكوا ايـوٛس يف ايـو.ع ا٭َشٜهٝو ١اذتايٝو ٚ .١إٔ َٛكوٛ
أخ٬قٝووات ايـوو.افٜ ١شنووض عًوو ٢ايعًُٝوو ١أ ٚاربُاسطوو ١أنثووش َوؤ ايٓتٝجوو ٚ .١إٔ ايفووشم بووني
ايتـووٜٛش ايـوو.ف ٞاربووٛاعٔ  ٚتوواس ٜايتـووٜٛش ٖوو ٛايٛجووٛد ارب ًوول َوؤ أجٗووض ٠ايتـووٜٛش يف
اجملتُا اذتذٜث .باإلكاف ١ملي تشتا عٛاقا ٚخ ١ُٝيف ايعاْ ،تٝج ١يًـوٛس اربضٜفو ٚ ,١يوٝع
نْٗٛا َلًً ١فكط.
تعقيب على الدراسات السابقة:
.ًٜووظ إٔ أاًووا ايذساطووات ايظووابك ١ملَووا تٓاٚيووت َٛكوو ٛايـووٛس ,أخ٬قٝووات اإلعوو,ّ٬
ايتـوووٜٛش ايـووو.ف ,ٞقلووو ١ٝايت٬عوووا ايشقُووو ٞبايـوووٛس ,أ ٚت شقوووت ملي َٛكووو ٛايتوووٓظرل
ا٭خ٬قوو ٚ ٞايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو .١نُووا اخووتف ايووبعض َٓٗووا يف دساطوو ١أخ٬قٝووات اإلعووٚ ٕ٬
أخ٬قٝات اإلع ٚ ّ٬سب ٗا بايؼبان نشٜ٩تِٗ َ ٚذ ٣ملدسانِٗ ربا ٖ ٛأخ٬ق ٚ ٞأخ٬قٝات
247

248

اربذْٚات ٚ ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع .ٞمليتكت ايعذٜذ َٔ ايذساطات ايظابك ١يف ْو ٛايعٓٝوٚ ١
اربووٓٗنٝ ,ووث  ٬ٜووظ اطووت ذاّ ايذساطوو ١ايتًًٝٝ.وو ٚ ١ايعٓٝوو ١ايكـووذ ١ٜيف ٖووز ٙايذساطووات.
نُووا  ٬ٜووظ ايتكاٗ٥ووا يف ايٓظشٜووات اربظووت ذَ ,١طووٛا ٤ايٓظشٜووات ا٭خ٬قٝوو ١أ ٚاربكاسبووو١
ايظوُٝٝا .١ٝ٥مل ٫إٔ بعووض َؤ ٖووز ٙايذساطووات سنوضت عًوو ٢ادتُٗووٛس يهؤ ؿووبت يف زتوواٍ
أخ٬قٝات اإلعو ٬ٜٚ .ّ٬وظ يف ادتاْوا ايتًًٝ.و ٞيًـوٛس ,إٔ تًوو ايب.و ٛسنوضت أنثوش
عًوو ٢ادتاْووا ايؼووهً ٚ ٞايتهووٜٛين يًـووٛس .٠باإلكوواف ١ملي افتكوواس ايكًووَٗٓ ١ووا ملي َٓٗجٝوو١
ايب.ث اربتعاسف عًٗٝا.
اربٓظٛس ادتذٜوذ ارب وشٚن يف

ثٓوا ٖ ,و ٛستاٚيو ١ايوذَن بوني اربٛاكوٝا ايظوابل رنشٖوا; فوتِ

ادتُا بني ا٭خ٬م  ٚايـٛس ي ٬ن نًٝو ١ا٫تـواٍ

اَعو ١ايؼواسق ١بشٜ٩و ١حتًًٝٝو ١د٫يٝو;١

يذساط ١ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيف ستت ٣ٛايـٛس اربعشٚك.١
سادسا ُ:منهجية الدراسة:
اعتُذ ايبا ثإ يف ٖز ٙايذساطَٗٓ ١ن دساط ١اذتاي ١عٔ عشٜل أدا ٠حتً ٌٝاربلُٝ ;ٕٛوث
ص ٚؿع ايـٛس َعٝاسٜا ٚملَدلٜكٝاٜٚ .عوشف بشيظو" Berelson ٕٛحتًٝوٌ احملتو ٣ٛأ ٚاربلوُٕٛ
عًوو ٢أطوواغ أْوو٘ " :تكٓٝوو١

ووث يًٛؿووع ايهُوو ٚ ٞاربٛكووٛع ٞاربووٓظِ يًُ.توو ٣ٛايظوواٖشٟ

ي٬تـوواٍ"ٜٚ .عتوودل ايتًٝ.ووٌ ايهُووَ ٞوؤ أبووشص زلووات حتًٝووٌ اربلووُٖ ٚ ,ٕٛوو ٛأ ووذ أػووهاٍ
ايت.شٜش  ٚايتفظرل ايعًُ ٞاربٓظِ يٛؿع اٖش ٠أَ ٚؼهً ١ستذد ٚ ٠تـٜٛشٖا نُٝا ,عؤ
عشٜوول مجووا َعًَٛووات  ٚبٝاْووات َكٓٓوو ١عوؤ ايظوواٖش ٠أ ٚاربؼووهً ٚ ١تـووٓٝفٗا  ٚحتًًٝووٗا ٚ
ملخلوواعٗا يًذساطوو ١ايذقٝكوو١

ظووا اي وذنتٛس ستُووذ ارتٝووا (بَٛووذ ,2016 ,ٜٔق. 27

َـ ًل حتً ٌٝاربلُٜ ٕٛعٛد يظتني عاّ; فف ّ1961 ٞعشفو٘  Webster’s Dictionaryعًو٢
أْ٘ ستتٚ ٣ٛاكل  ٚنأَ حملتَ ٣ٛادَ ٠ؤ نتوان أ ٚفوٜ .ًِٝوتِ ريوو عؤ عشٜول تـوٓٝع ٚ
تبٜٛا  ٚتكٝو ِٝايشَوٛص  ٚاربٛكوٛعات ايشٝ٥ظو ١ٝيًت نٝوذ عًوَ ٢عٓاٖوا  ٚايتو عرل احملتُوٌ شلوا.
 ٜٓ ٚوو ٟٛحتًٝووٌ اربلووُ ٕٛعًوو ٢قووشا ٠٤ايـووٛس ٚ ,ايشَووٛص يهوؤ يووٝع بايلووشٚسَ ٠وؤ َٓظووٛس
اربظت ذّ أ ٚارب٪يع أَ ٚا ٜظوُ ٢فعوٌ ايشٜ٩و ١ملي ايـوٛسٚ ٠ملمنوا حتًٝوٌ ايـوٛس ٠نـوٛس ٠يف

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

ذ راتٗآٖ .اى يف اذتكٝكَٗٓ ١جني َٓٗن دساط ١ايـٛس ٠نفعٌ سَٗٓٚ ١ٜ٩ن دساط ١ايـٛس٠
نـ ٛس ٠يف ذ راتٗا بعٝذا عؤ ت ٜٚوٌ اربتًكوٚ . ٞدساطوتٓا َؤ ايٓو ٛايثواْ ٞاربوشتبط بذساطو١
ايـٛس ٠فكط َا َشاعا ٠ايظٝاقات ارب تًف ١اربه ١ْٛشلا ...
 ٚص حتذٜذ  ٚذتني يًت ًٌٝ.يف ٖز ٙايذساطُٖ , ١ا ٚ :ذ ٠ايـٛس( ٠يت.ذٜذ ْٛعٝو ١ايـوٛس
 ٚ ٚووذ ٠اربٛكوو( ٛيت.ذٜووذ ايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو ١احملُووٛد ٚ ٠اربزََٛوو ١عوؤ عشٜوول سؿووذ َووشات
تهشاس ف٦ات ايكٝاغ.
مجتمع الدراسة:
اػووتًُت ايذساطوو ١عًوو ٢ايـووٛس اربٓؼووٛسَ ٠وؤ قبووٌ اذتظووابات ايؼ ـوو ١ٝي وو٬ن نًٝوو١
ا٫تـواٍ

اَعو ١ايؼواسق ١عًو ٢ت بٝول اْظوتجشاّ ,خو ٍ٬ايفوذل ٠اربُتوذَ ٠ؤ ػوٗش ْٜٝٛوو ٛملي

ْٛفُدل َٔ عاّ ٜٚ .2017ضٜذ عذد ع٬ن نً ١ٝا٫تـاٍ ( زتتُا ايذساط ١عٔ أيوع عايوا
خ ٍ٬اربٛطِ ادتاَعٜٓ 2017 – 2016 ٞتُ ٕٛملي نًٝو ١ت طظوت يف خشٜوع 2003 – 2002
يتجظذ تٛجٗات ادتاَع ١ضت ٛت وٜٛش ٖوزا ايت ـوف ٚتوٛفرل ايب٦ٝو ١ايتٓظُٝٝوٚ ١ا٭نادميٝو١
اربٓاطب ١يٓجا ٘ يف ك ٤ٛايت ٛسات ايعًُٚ ١ٝاربعشف ١ٝيف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا ا٫تـواٍ ٚاي ًوا
اربتضاٜووذ عًووو ٢خشظتوو ٞا٫تـووواٍ َٚ .عووشٚف عووؤ عًبوو ١ا٫تـووواٍ باربكاسْووَ ١وووا ْظوووشا ِٗ٥يف
ايهًٝوووات ا٭خوووشَ ٣وووذ ٣ا تهوووانِٗ بووواربتغرلات اإلعَٝ٬ووو ١ادتذٜوووذ ٠ي بٝعووو ١تهوووِٜٗٓٛ
ٚاٖتُاَِٗ ايؼذٜذ بايٛطا٥ط ا٫تـايٚ ١ٝا٫جتُاع. ١ٝ
عينة الدراسة:
ص اطت ذاّ ايع ١ٓٝايكـذ ١ٜأ ٚايعُذٝ ١ٜث متثٌ زتتُا ايذساط ١يف اْتكا 120 ٤ؿٛسَ ٠ؤ
ظووابات عًبوو ١نًٝوو ١ا٫تـوواٍ َوؤ أسبعوو ١ختــووات ٖووِ :ا٫تـوواٍ ادتُوواٖرل ,ٟاإلعووّ٬
ا٫نذلْٚووو ,ٞايع٬قوووات ايعاَووو ٚ ١ايتـوووُ ِٝادتشافٝهوووَ ٞووؤ دسجووويت ايبهوووايٛسٜٛغ ٚ
ارباجظترل ٚ ,أجشٜت ايذساط ١اربٝذاْ ١ٝخ ٍ٬ايفذل ٠ايضَٓ َٔ ١ٝػٗش ْٜٝٛو ٛملي ػوٗش ْوٛفُدل
ٚ .2017قووا ا٫ختٝوواس عًوو ٢طووت ١ؿووٛس َوؤ نووٌ ظووان اْظووتجشاّ َوؤ زتُوو 20 ٛظووان
َكظُ ١بايتظا ٟٚبني عؼش ٠رنٛس  ٚعؼش ملْا  .ص حتذٜوذ ٖوز ٙايعٓٝو ١بٓوا ٤عًو ٢ملعتبواس إٔ
عًبووو ١اإلعوووٖ ّ٬وووِ ا٭نثوووش تعووواََ ٬وووا ايـوووٛس .٠باإلكووواف ١ملي نووو ٕٛأاًوووا َظوووت ذَٞ
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اْ٫ظتجشاّ تكا أعُاسِٖ بوني  29- 18طوَٓ %32 ٚ ,١ؤ َظوت ذَٜ ٘ٝذسطو ٕٛيف ادتاَعو;١
ظووا اإل ـوواٝ٥ات يف ايعوواّ 2017

)2017

ٜ ٚ .(Lister,كووذس عووذد أنثووش َوؤ ًَٝ 600ووٕٛ

َظت ذَا يْ٬ظتجشاّ نكذاس  ًَٕٛٝ 95ؿٛسٜ ٠تِ ْؼشٖا يف اي ّٛٝايٛا وذ .نُوا ص اْتكوا٤
ايـوووٛس اربُثًووو ١يف٦وووات اإلطوووتُاس ٠نتلووؤُ ايـوووٛس ٠عًووو ٢اربٛكوووٛعات  ٚايكووو ِٝا٭خ٬قٝووو١
احملذد .٠اخترلت ؿٛس َٔ ٠نٌ ػٗش ٚ ,أ ٝاْا ملرا  ،تتٛافش; ٜتِ اْ٫تكاٍ يًؼٗش ايتاي ٞنا
غتووذّ َٛكوو ٛايذساطوو .١ملٕ اختٝوواس ايبا ثووإ عٓٝووَٓ ١كتوواَ ٠وؤ  120ؿووٛسَ ٠كظووُ ١عًوو20 ٢
ظان ٚبا٭طًٛن ايعُذ ( ٟايكـذ ٟميثٌ اجملتُا ا٭ؿً ٞيًذساط ١عً ٢اعتبواس إٔ ايعوذد
ملرا صاد عوؤ َا٥وو ١ؿووٛسٜ ٫ ٠فٝووذ نووثرلا يف ايٓتووا٥ن ٚ ,ايذساطووٖٓ ١ووا ٖوو ٞعوؤ ايـووٛسٚ ٠يووٝع
ايٓف ٜٚ ,عتكذ ايبا ثإ إٔ  20ؿٛسَ ٠وا أخوز طوت ١ؿوٛس َؤ نوٌ ظوان اْظوتجشاّ قوذ
ته ٕٛناف ١ٝيذساط ١اربلوُ ٕٛاربوشٚج عدلٖوا نُوا ٜكوًٖٝ ٍٛوض  ٚ .K . Hillsأطوًٛن حتًٝوٌ
اربلًُٜ ٫ ٕٛج ملي اربظا ات ايٛاطوع ١يًتًٝ.وٌ بكوذس َوا ٜشنوض عًو ٢دساطو ١بعوض ايف٦وات
ٚب شم قٝاغ ستذد ٠عً ٢عٓٝات ؿغرل. ٠
أدوات الدراسة:
أ :٫ٚص تـُ ِٝاطتُاس ٠حتًَ ٌٝلُ ٕٛبٓا ٤عً ٢أٖذاف ايذساط ٚ ١جتٝوا عؤ تظوا٫٩تٗاٚ .
ص اطت شاج ايك َٔ ِٝايـوٛس ظوا  ٚوذات ايتًٝ.وٌ  ٚايف٦وات ايويت ص حتذٜوذٖا .نُوا ص
حتذٜووذ ف٦وو ١ايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو ١اربؼووتكَ ١وؤ اربٓظووٛس اإلطوو ٚ َٞ٬جووضَٗٓ ٤ووا عتتوو ٟٛعًوو ٢بلووا
أبعووواد يًكُٝووو ١اْ ٬قوووا َووؤ ارتًفٝووو ١ايٓظشٜووو ١يًبوووا ثني .تلووؤُ ريوووو ايبعوووذ ا٫جتُووواعٞ
نوواإل ذلاّ  ٚايتلووأَ  ٚايـووذاق ٚ ١ايتعووا ٚ ٕٚايتهافووٌ ا٫جتُوواع ٚ ٞايذلا ووِ  ٚايتووآصس ٚ
َظاعذ ٠احملتاج  ٚبوش ايٛايوذ ٚ ٜٔؿوً ١ايوش ِ  ٚستبو ١ايٓواغ .بُٓٝوا ا تو ٣ٛايبعوذ ايظٝاطوٞ
عًوو ٢اربٛاعٓوو ٚ ١اي ٛووذ ٠ايعشبٝوو .١نُووا تلووُٓت ا٫طووتُاس ٠ايبعووذ اإلْظوواْ ٞنوواإل ذلاّ ٚ
ا٭عُاٍ اإلْظاْ ١ٝنايت  ٚ ٛا ذلاّ ا٭دٜوإ ا٭خوش ٚ ٣ايبعوذ ايٓفظو ٚ ٞايبعوذ ادتُواي ٞيف
ايـٛس.٠
عاْٝا :ص اذتـ ٍٛعً ٢قاُ٥و ١ب زلوا ٤اي ًبو ٚ ١أسقواّ ٖوٛاتفِٗ َ ٚعوذ٫تِٗ  ٚجٓظوٝاتِٗ َؤ
ملداس ٠ادتاَعو .١ص اْتكووا ٤عووذ ٠عوو٬ن نووا غتووذّ زتتُووا  ٚعٓٝوو ١ايذساطوو ١نٛجووٛد ايتٓوو ٛيف

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

ادتٓظوٝات َ ٚووش ًيت ايبهووايٛسٜٛغ  ٚارباجظوترل  ٚايتٓوو ٛيف اربعووذ٫ت بوني اَتٝوواص  ٚجٝووذ ٚ
جٝذ جذا .عِ ص ملْؼا٤

ظان عً ٢اْظوتجشاّ عتُوٌ اطوِ Media-Uni

 ٚا٫تـواٍ بواي ٬ن

 ٚتعشٜفِٗ بغشا ايب.ث  ٚريو ذتـش أزلوا ٤ظواباتِٗ عًو ٢اْظوتجشاّ عوِ ملكوافتِٗ عًو٢
اذتظووان اربٓؼ و  .نُووا ص اطووت ذاّ نًُوو" ١أيبووَ "ّٛتبعووا بووشقِ بووذَ ٫وؤ اإلد٤٫

ظووابات

اي ٬ن.
صدق التحليل و ثباته:
يكٝاغ ؿوذم ا٭دا ,٠ص عوشا اطوتُاس ٠حتًٝوٌ اربلوُ ٕٛعًو ٢ستهُوني اعوٓني َؤ أعلوا٤
ٖ ١٦ٝايتذسٜع َٔ ختـف ا٫تـاٍ ادتُاٖرلٟ

اَع ١ايؼاسق ٚ .١بٓا ٤عً ٬َ ٢ظواتِٗ ص

تعذ ٌٜا٫طتُاسٚ ٠فكا ربا اتفل عً ٘ٝاحملهُني.
أَا يًت نذ َٔ عبات ايت ًٌٝ.ص أ ٫ٚملعاد ٠ايت ًٌٝ.بعذ َذ ٠صَٓ ١ٝقوذسٖا اعٓو ٢عؼوش َٜٛوا,
يًٛؿ ٍٛملي ْفع ايٓتا٥ن .عِ تعا ٕٚايبا ثإ َا َظاعذ

وث نًًُ.و redoC( ١عوِ ػوشن

 ٚووذات  ٚف٦ووات ايتًٝ.ووٌ شلووا  ٚتضٜٚووذٖا باربفوواٖٚ ٚ ِٝؿووع ايـووٛس .عووِ ص ت بٝوول َعاديوو١
( iesloHيت.ذٜذ دسج ١ايثبات يف دساطات حتًٝوٌ اربلوُٝ ٕٛوث أفلوت ٖوز ٙاربعاديو ١ملي
ْظب ١تٛافل ٚؿًت ملي  ٖٞ ٚ %89دسج ١عاي َٔ ١ٝايتٛافل يف عبات ايٓتا٥ن.
أسلوب القياس
ص حتٜٛووٌ ستتوو ٣ٛايـووٛس ٠ملي بٝاْووات نُٝوو ١يكٝاطووٗاٚ .ص ريووو عوؤ عشٜوول سؿووذ َووشات
ايتهشاس كؤُ ا٭يبو ّٛايٛا وذ عؤ عشٜول  ٚوذت ٞايكٝواغ;  ٚوذ ٠ايـوٛس( ٠يت.ذٜوذ ْٛعٝو١
ايـوٛس  ٚ ٚوذ ٠اربٛكو( ٛيت.ذٜووذ ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١احملُوٛد ٚ ٠اربزََٛوو ١عؤ عشٜول سؿووذ
َشات تهشاس ف٦ات ايكٝاغ.
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النتائج والتوصيات
أ :٫ٚايٓتا٥ن:


ٜتلل َٔ ايذساط ١إٔ ادتٓظو ١ٝايغايبو ١عًو ٢اربـوٛسٖ ٜٔو ٞاإلَاساتٝو ١بٓظوبْ ;%88 ١ظوشا
٭ٕ ادتاَعو ١تكوا يف دٚيو ١اإلَوواسات ,نوإ َؤ اربتٛقووا إٔ ٜؼوهٌ سٚاد ادتاَعو ١ايٓظووب١
ا٭نثووش َوؤ اي وو٬ن; ًٜوو ِٗٝادتٓظووٝات ايعشبٝوو ١ا٭خووشَ ٚ .٣وؤ اربعووشٚف أْوو٘ يف أاًووا
جاَعوووات ايعوووا ،أنثوووش اي ووو٬ن ٖوووِ َووؤ ايظوووٓٛات ايذساطووو ١ٝا٭طاطووو ٚ ١ٝيٝظوووٛا َووؤ
ايذساطات ايعًٝا ,بايتاي ٞنُا ٜتلل َٔ ْتا٥ن ايذساطو ١إٔ ْظوب ١عو٬ن ايبهوايٛسٜٛغ
تفٛم عًب ١ارباجظترل ب كعاف ايعذد  .تظٗش ايذساط ١نزيو إٔ ايتفٛم ا٭نادمي ٞاورل
َووشتبط با٭خ٬قٝووات  ٚاإلبووذا  ٚاربٖٛبووٝ ;١ووث تووبني ريووو بعووذ اإلعوو ٬عًوو ٢اربعووذ٫ت
ايذساط ١ٝيكا ١ُ٥اي ٬ن َ ٚكاسْتٗا بـٛسِٖ.



تظٗش ايٓتوا٥ن باإلجابو ١عؤ اشلوذف ا٭طواغ يف ٖوز ٙايذساطو ٚ ١بشب ٗوا بٓظشٜو ١اذتتُٝو١
ايك ,١ُٝٝإٔ ؿٛس ايع ١ٓٝحتت ٟٛعً ٢ق ِٝأخ٬ق ١ٝبٓظب ، ,%49 ١تهؤ بواجملشد ٠يف أٟ
َؤ ؿووٛس ايووزنٛس أ ٚاإلْووا  .يف ووني ,تلوُٓت ؿووٛس اإلْووا قوو ِٝأخ٬قٝوو ١بٓظووب%71 ١
تفٛم ؿٛس ايزنٛسٜ .شجا ايظبا يف ـ ٍٛبعض ا٭يبَٛات عً ٢أعًَ ٢كٝاغ يف َذ٣
ا ٫تووٛا ٤عًوو ٢ايكوو ِٝا٭خ٬قٝوو ١نوو ٕٛايـووٛس حتُووٌ قُٝووا َ ٚعوواْٖ ٞادفوو ١تتجًوو ٢يف
َٛكٛعاتٗا ارب ش .١ ٚنُا تلُٓٗا يهُ ١ٝأندل َؤ ايكو ِٝاحملُوٛد ,٠جعًوٗا تتـوذس
باق ٞؿٛس ايع .١ٓٝفب.ظا ْظش ١ٜاذتتُ ١ٝايكٜ ,١ُٝٝش ٣عبوذ ايوشمحٔ عوض ٟإٔ َلوُٕٛ
ايشطاي ٚ ١ايك ١ُٝاربتٛاجذ ٠فٗٝا ٖ ٞاربوتغرل ا٭طواغ اربذلتوا عًٝو٘ ايت وٛس ا٫جتُواع ٞيف
اجملتُووا .نُووا أْوو٘ ٜعووين بايكُٝوو ١ا٫ستكووا ٚ ,٤نًُووا ناْووت ايـووٛس اربعشٚكوو ١ساقٝوو ١يف
َلوُْٗٛا ممثًو ١يًثكافوو ١ايعشبٝو ٚ ١اإلطو ١َٝ٬وواصت عًوَ ٢كٝواغ قُٝوو ٞأخ٬قو ٞأعًوو.٢
نُووا َوؤ َٓ ًوول ْظشٜوو ١اذتتُٝووٚ ,١جووا اإلَتووضاج بووني ايكُٝوو ٚ ١ايظووًٛى ٚ ,يف ٖووزٙ
ايذساطوو ١صتووذ ايك و ِٝا٭خ٬قٝوو ١عايٝوو ١جووذا ٚبٓظووب ١تفووٛم  %90نًُووا ناْووت َ ابكوو١
يظًٛى ٚاقع ٞستُٛد ٜظٗش يف ايـٛس.

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ



ا تًت ق ِٝايت ًٞ.ايـذاسَ ٠ؤ بوني .٥٫و ١ايكو ِٝا٭خ٬قٝو ١احملُوٛد ٠يف ؿوٛس ايوزنٛس
بٓظب ,% 55 ١بُٓٝوا َثًوت قُٝو ١اذتظؤ اربشتبو ١ا٭عًو ٢يف ؿوٛس اإلْوا بٓظوبًٜٗٝ %60 ١وا
ق ١ُٝا ٫تؼاّ بٓظب .%44 ١فُٝا طجًت ايك ِٝايثكاف ١ٝأقٌ لٛس عٓوذ نوٌ ايعٓٝو .١قوذ
تًعا ايعٛرب ٚ ١اْ٫فتان اربؼوٗٛد يف ٚطوا ٌ٥ايتٛاؿوٌ ا٫جتُواع ٚ ٞعوا ،اإلْذلْوت دٚسا يف
تكًٝوٌ ا٭فووشاد; خاؿو ١ف٦وو ١ايؼووبان َؤ ػووذ ٠ايتعًول بثكووافتِٗ ,ا٭َووش ايوز ٟظتعووٌ تووشا
ايؼبان ارل سته ٞبٛفش ٠فُٝا ٜعشك َٔ ٕٛؿوٛس .نُوا ٜظٗوش نثوش ٠قو ِٝايت ًو ٞيف
ؿٛس ايزنٛس َكاسْو ١باإلْوا  ,بطعتبواس إٔ ؿوٛس اإلْوا حتُوٌ سقٝوا أنثوش يف اربٛاكوٝا
اربكذَ ٚ ١يف اًب ١ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝاإلظتاب ١ٝيف ؿٛسٖٔ نُا بٓٝت ايذساط.١



تظٗووش ايذساطوو ١اًبوو ١ايـووٛس ايؼ ـوو ١ٝبٓظووب %67 ١تًٗٝووا ايـووٛس رات اي ووابا ايفووين يف
أْٛا ايـٛس ٚفكا يًُلُ ٕٛعٓذ نٌ َٔ ؿٛس ايٓٛعني بٓظب .%55 ١بُٓٝا ػهًت ؿوٛس
اإلعوو ٚ ٕ٬ايـووٛس ارتدلٜوو ١أقووٌ ْظووب ١يف اذتلووٛس .نُووا  ٬ٜووظ اطووت ذاّ اربـووٛسٜٔ
اإلْا يهثرل َٔ ايشَضٜات يف ؿوٛسٖٔ ,قوذ عتواٍ ريوو ملي اًبو ١عاعفو ١اربوشأ ٠فتظٗوش
جًٝا يف ايشطو ٚ ّٛادتُايٝوات  ٚملي نو ٕٛايوزنٛس أنثوش بظواع ١يف ايوتفهرل ايعكًو.ٞ
 ٬ٜووظ  ,أٜلووا  ,نثووش ٠تلوؤُ ؿووٛس ايؼووبان ادتوواَع ٞيبًووذإ رات َٓووا ش عبٝعٝووٚ ١
خ٬ب ١مما اطتثاس يذ ِٜٗادتاْا ايفين; فهإ باعثا إليتكاعِٗ ايـٛس ايفٓ.١ٝ



تُبني ايذساط ١إٔ ايـٛس ايفشد ١ٜعِ ؿٛس ا٭صٜا ٤تتـذسإ ْٛعٝو ١ؿوٛس اإلْوا  ٚ ,تكوٌ يف
ا٭يبَٛات ؿٛس ايش ٬ت  ٚا٭عُاٍ اإلْظاْ ;١ٝيف وني تفٛقوت ؿوٛس اإلْوا َؤ ايٓا ٝو١
اإلْظاْ ١ٝعً ٢ؿٛس ايزنٛس .نُوا .ًٜوظ تفوٛم ايـوٛس ادتُاعٝو ٚ ١ؿوٛس ايوش ٬ت يف
أيبَٛووات ايووزنٛس .ملٕ ارتـووا٥ف ايؼ ـوو ١ٝاربُ٥٬وو ١يًف ووش ٠متهوؤ ايفووشد َوؤ اختووار
قشاسات بٓا ٤عً ٢تهٜ .ٜ٘ٓٛظٗش ٖزا جًٝا يف ؿٛس ا٭صٜا ٚ ٤ا٭عُاٍ اإلْظواْ( ١ٝإلٖتُواّ
اربشأ ٠بوايٓٛا  ٞادتُايٝو ٚ ١ايعاعفٝو ١نكُٝو ١ايشمحو ١اربتٛاجوذ ٠يف ؿوٛسٖٔ  .باإلكواف١
ملي ن ٕٛايشجوٌ اورل َكوشا يف بٝتو٘ نُوا اربوشأ ٚ ٠أنثوش اخت٬عوا  ٚاْ ٬قوا  ٚاْفتا وا
عً ٢اٯخش ,ٜٔنإ َؤ ايٛاكول ملستفوا عوذد ايتهوشاسات يف ايـوٛس ادتُاعٝو ٚ ١ؿوٛس
ايظوٝا  ٚ ١ايووش ٬ت ارتاؿوو ١بايووزنٛس ٚ .عًوو ٢ايوشاِ َوؤ لووٛس اربووشأ ٠يف ب٦ٝوو ١ايعُووٌ
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ٚايذساط ,١مل ٫أْٗا  ٫تًتكط ايـٛس َا اٯخوش ٜٔمل ٫بلوٛابط فوٜ ٬ظٗوش ملْ ٬قٗوا نُوا
ايشجٌ.


تظٗش ايذساط ١تـوذس ايوذ ٚ ٜٔاجملتُوا ايكو ِٝاربشجعٝو ١احملايو ١شلوا ايـوٛس د٫يٝوا ٚبٓظوب١
ٖاً٥وو ,%81 ١بُٓٝووا ـووٌ ايتعًوو ٚ ِٝاإلعوو ّ٬عًوو ٢أقووٌ ْظووب .% 18 ١ملٕ عبٝعوو ١اجملتُووا
ايعشب ٞت٪عش ف ٘ٝايعادات  ٚايتكايٝذ  ٚايك ِٝايذٜٝٓو ١اربشتب و ١استباعوا ٚعٝكوا با٭طوش ٠مموا
جعٌ ايباعوث ا٭نودل ٫يتكوا ايـوٛسٖ ,٠و ٛايوذ ٚ ٜٔاجملتُوا .مل ٫إٔ ايتعًو ِٝادتواَعٚ ٞ
اإلعٜ ، ّ٬ؼغٌ ٝضا يف ايك ِٝاربشجع ١ٝاربشاعا ٠يف ايـوٛس ٭ٕ ايلوٛابط اربٛجوٛد ٠عٓوذ
ايؼبان ادتاَعَٓ ٞبثك َٔ ١اجملتُا ايعشب ٞايزٜ ٟشط فو ِٗٝايكو ِٝايذٜٝٓو ٚ ١ايعوادات ٚ
ايتكايٝذ .أد ٣ريو ملي جعٌ اذتٝا ٠ايعًُٝو ٚ ١اإلعَٝ٬و ١يوٝع شلوا ْتواج ًَُوٛغ يف ايٛكوا
اذتاي ,ٞسنا َظتكب ٬بعذ اطتشا ٖ ٤٫٪ايؼبان يف ايب ١٦ٝاإلع.١َٝ٬



تووبني ايذساطوو ١اًبوو ١ايـووٛس ايؼ ـوو ٚ ١ٝايفٓٝوو ١عووِ ا٫جتُاعٝوو ١عًوو ٢تًووو ايظٝاطووٚ ١ٝ
ا٫قتـاد ٚ ١ٜايذ ٚ ١ٜٝٓايشٜاك ١ٝبٓظا َتفاٚت ١تضٜذ عٔ  .%20ملٕ عبٝع ١اربش ً ١ايعُشٜو١
يً ٬ن اربـٛس ٜٔجتعًِٗ مي ًٕٛٝيٮَٛس ايذلف ١ٝٗٝأنثوش َؤ تًوو احملتٜٛو ١عًو ٢اربؼوك.١
باإلكووواف ١ملي اًبووو ١اربووو٪عشات ا٫جتُاعٝووو ٚ ١ايٓفظووو ١ٝعًووو ٢ا٫قتـووواد ٚ ١ٜايظٝاطوووٚ ١ٝ
ايثكافٝوو ١نُوو٪عشات خاسجٝوو ١يـووٝاا ١ايـووٛسٜ .٠شجووا ريووو ملي ْفووع ايظووبا اربووزنٛس
خبـوٛق ؿوغش ايظؤ .تًعووا أعُواس اي و٬ن اربـووٛس ٜٔدٚسا يف عوذّ نو ٕٛملٖتُاَوواتِٗ
جذ ,١ٜنُا أْ٘ يٝع َٔ اي بٝع ٞاطتشاعِٗ يف اذتٝا ٠ايظٝاطو ٚ ١ٝاإلقتـواد ١ٜيف َثوٌ
ٖووزا ايعُووش ٚ .بايتوواي ٞايـووٛس ت خووز ايٓووٛا  ٞادتُايٝوو ٚ ١ووا ايظٗووٛس

هووِ ايعُووش;

فٝتباس ٣اربـٛس َٔ ٕٚخ ٍ٬ؿٛسِٖ.


تظٗش ايذساط ١ت ٛس ايٓا  ١ٝا٭خ٬ق ١ٝملي ذٍ َا أ ٚعذّ ت ٛسٖا ٝث يو ٛظ إٔ ت وٛس
ايـٛس َٔ ٠ادتاْوا ا٭خ٬قوْ ٞوادس اذتوذ ٚعودل ايفوذل ٠ايضَٓٝو ١ارب بكو ١فٗٝوا ايذساطو.١
بايتاي ,ٞعٓذَا تٓ.وذس ايٓا ٝو ١ا٭خ٬قٝو ١يف ايـوٛس اربعشٚكو ١ت خوز اربٓ.و ٢ايظوًيب يف
عذّ ايت ٛس  ٚملرا ت ٛستٜ ,ه ٕٛادتاْوا ا٭خ٬قو ٞقوذ استفوا .ساوِ ريوو تظواٚت عوذ٠

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

أيبَٛات يف ت ٛس ادتاْا ا٭خ٬ق ٞملي ذٍ َا ٝوث يو ٛظ فٗٝوا ايثبوات  ٚعوذّ ايت وٛس
بذ٤ا َٔ ايـٛس ٠اربٓؼٛس ٠يف أ ٍٚػٗش ت ٢ايؼٗش ايٓٗا ٞ٥ارب بل ف ٘ٝايذساط.١


تظٗش ايذساط ١اًب ١ايـٛس ٠بٓظبَ ١تفاٚتو ١بًغوت فواسم ر ٚد٫يو ١مل ـوا ١ٝ٥أصٜوذ َؤ %10
عًو ٢ايكُٝوو ١ا٭خ٬قٝوٝ ١ووث نًُوا ناْووت ايـوٛس ٠اًَوو ١يكو ِٝستُووٛدَٛ ٚ ٠كووٛعات
ٖادفوو ,١تٛجوو٘ يف ايٓا ٝوو ١ا٭خ٬قٝوو .١بُٓٝووا ملرا تلووُٓت يشقوو ٞأخ٬قووَٛ ٚ ٞكووٛعَ ٞووا
ظوؤ مليتكووا ايـووٛس ٠ن.ظوؤ ايتهوو ٚ ٜٔٛايتٛصٜووا  ٚاإلكووا ٚ ٠٤ا٭يووٛإ ..ملخل٦ٓٝ ,ووز
تتظا ٣ٚايك ١ُٝارتًكَ ١ٝا ايـٛس .٠يهؤ ارب ٬وظ يف ايٓتوا٥ن ,إٔ ادتاْوا ايتهوٜٛين ٚ
ايؼووهً ٞيًـووٛس ٠متٝووض عوؤ ايٓا ٝوو ١ا٭خ٬قٝوو ,١بايتوواي ٞاًبوو ١ايـووٛس ٠يف أاًووا ايعٓٝوو١
ارب تاس.٠



َٔ َٓ ًل ْظشٜو ١اربظوٚ٪ي ١ٝا٫جتُاعٝو ١يف اإلعو ,ّ٬تٛكول ايذساطوَ ١شاعوا ٠ا٭يبَٛوات
اذتاؿً ١عًَ ٢كٝاغ مخظ ٚ ١أسبع ١يف ا تٛاٗ٥ا عً ٢ايك ِٝا٭خ٬قٝو ,١تظٗوش َشاعاتٗوا
يً.ع اربظٚ٪ي ٚ ٞا٭خ٬ق ٞجتا ٙاجملتُا .بُٓٝا تًو اذتاؿوً ١عًوَ ٢كواٜٝع َٓ فلو,١
 ،تكوِ نشاعووا ٠ووع اربظووٚ٪ي ١ٝجتووا ٙاجملتُوا .ملٕ تلوؤُ ايـووٛس عًووَٛ ٢كووٛعات قُٝوو١
نتًو احملت ١ٜٛعً ٢أقٛاٍ هُا ٚ ٤بش ايٛايذَ ٚ ٜٔظاٖش عكاف ١ٝػ ـو ٚ ١ٝزتتُعٝو١
َٓ ٚووا ش عبٝعٝوو ١أ ٚتلووُٓٗا يكوو ِٝايٛقوواس يف ايفعووٌ  ٚاإل تؼوواّ يف اربظٗووش جعًووٗا حتووذلّ
عادات اجملتُا َٔ اورل ؿوذاَ٘ .نُوا اْكظوِ اربو٪عش ايٓفظو ٞيعوشا ايـوٛس ملي َٓ.و٢
ملظتاب ٚ ٞطوًيب .متثوٌ ايبعوذ ايٓفظو ٞاحملُوٛد يف قو ِٝايٛفوا ٚ ٤ايع وا ٚ ٤تكوذٜش ايوزات ٚ
اإلعتضاص بايذلا  ٚايثك ١بايٓفع  ٚاذتهُ ٚ ١اإلْتُا ٚ ٤ق ِٝايوٛد  ٚايشمحو ٚ ١وا ايغورل
 ٚملْهاس ايزات  ٚاإلبذا  ٚايبٗج ٚ ١ق ١ُٝايدل  ٚايشجا ٤نتعذد ؿٛس ستت ١ٜٛعً ٢دعا.٤
فُٝا متثٌ ايبعذ ايٓفظ ٞاربزَ ّٛيف ق ِٝا ايظٗٛس ( ٚقذ طجًت أعً ٢ق ١ُٝيذ ٣أاًوا
ايع , ١ٓٝباإلكاف ١ملي ق ِٝعذّ اإلطتكاَ ٚ ١عذّ ٚجٛد ٝا ٚ ٤عف ٚ ١مل تؼاّ  ٚايغشٚس ٚ
عوذّ تكوذ ٜش َظٗوش عكووايف آخوش  ٚايظوع ٞيًفوت اإلْتبووا ٚ ٙايتهودل  ٚملفتكواس ايـوٛس يكُٝوو١
ساق ١ٝن ٕ حتت ٟٛعًَٛ ٢ك ٫ ٛعتٌُ أَ ٟغضٖ ٣ادف.
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ثانياً :الخاتمة
تظٌ عك ٍٛايبا ثني ت وشم أبوٛان اٯسا ٚ ٤ا٭فهواس  ٚايٓظشٜوات متٝ.ـوا  ٚحتًوٚ .٬ٝ
ٜبك ٢يسع ّ٬سْٚك٘  ٚت عرل ٚ ٙتظٌ ايـٛس ٖٞ ٠ايعايك ١بزٖٔ ايشا ٞ٥شلا يت با ا٭عش اربِٗ يف
عكٌ اإلْظإ.
يهوؤ تبكوو ٢ايكُٝوو ١ارتًكٝووٖ ١وو ٞاحملفووض  ٚاربهوو ٕٛا٭طوواغ ايوويت تتٛافوول َووا ف ووش٠
اإلْظإ ايظً ,١ُٝفُا خًول ملْظوإ ستوا يًظًوِ أ ٚناسٖوا يًعوذٍَ ٚ .وا نشٖوت عوني سٜ٩و١
ايًوو ٕٛادتُٝووٌ  ٚاربٓظووش ا٭خووار  ٚايكُٝوو ١اربعوودل ,٠ب وٌ ملْٗووا اربوو٪عشات ايبٝ٦ٝوو ١ايوويت ٜعٝؼووٗا ٚ
ٜعاٜؼٗا ايفشد يٝت عش باجملتُا احملٝط ٪ٜ ٚعش ف ٘ٝطًبا أ ٚملظتابا.
أسدْا يف ٖزا ايب.ث ادتُاع ٞإٔ ْفتل بابا ربٔ عتا َٔ ايبا ثني إٔ  ٜشم ٖزا ايبوان
ت نٝذا يًـٛس ٠ارتًكٝو ٚ ١ايكو ِٝاربعتودل ٠يف زتتُعاتٓوا; فا وا عًٗٝوا  ٚكوب ا يهوثرل َؤ
اربفوواٖ ِٝايوويت قووذ غتووتًط فٗٝووا ايـووٛان  ٚارت وو فُٝووا ْشؿووذ يف عووا ،ايـووٛس .٠عٛابووت
اجملتُعات ظتا أ ٫تتغرل ٚ ,ملمنا اربتغرلات تو تَ ٞؤ اإلبوذا  ٚملبتهواس ادتذٜوذ َؤ ايفهوش
اإلع َٞ٬دٖ ٕٚض ق ِٝاجملتُا ايز ٟدسج عً ٢ا ذلاّ َفاَٖ ِٝع ١ٓٝتوشتبط استباعوا نًٝوا أٚ
جضٝ٥ا نفاٖ ِٝاجملتُا  ٚخـٛؿٝت٘ يف عا ،ميٛج بتٝاسات عذٜذ.٠
ملٕ َشاعا ٠ايك ِٝارتًك ١ٝيف ايـٛس ٠ايـ.ف ٚ ١ٝاإلع ١َٝ٬بٛج٘ عاّ  ٚيف ؿوٛس ٚطواٌ٥
ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع ٚ ٞايتكٓٝات اذتذٜث ١بٛجو٘ خواق ,يوٝع قٝوذا عًو ٢اإلبوذا أ ٚا ْ٫و٬م
يهٔ ٖ ٛزتشد كبط يبعض ايتجاٚصات اييت قذ تشتبط ببعض ٖز ٙايـٛس .ملٕ ٖوزا ايب.وث
ارببظط يف ٖزا اربٛك ٖٛ ٛزتشد فاحت ١أَ ٚكذَ ١ربٔ أساد إٔ ٜتٛطا بؼهٌ أندل يف ٖوزٙ
اربظ ي. ١
ثالثا :التوصيات:
- 1

ختـٝف َٛاد دساط ١ٝيف ادتاَعات ايعشبٝو ٚ ;١يف نًٝوات اإلعو ّ٬بؼوهٌ خواق عؤ
ايـٛس ٚ ٠عكافتٗا  ٚنٝف ١ٝقشا٤تٗا.

- 2

ايتٛع ١ٝبعذّ ْؼش ؿٛس ٠مل ٫يٓؼش ق ِٝخًك ١ٝجذٜذ ٠أ ٚتشط ٝيتًو اربٛجٛد ٠أ ٚت طوٝع
يفهش َظتكبً ٞق.ُٞٝ

أخ٬قٝات ايـٛس ٠يف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ

- 3

تٛعَ ١ٝظوت ذَٚ ٞطوا ٌ٥ايتٛاؿوٌ ا٫جتُواعَ ٞؤ ف٦و ١ايؼوبان  ٚارلٖوا بلوشٚسْ ٠ؼوش
اربٛاد احملت ١ٜٛعًَ ٢لُ ٕٛأخ٬ق ,ٞأٜا ناْت ْٛعٖ ١ٝز ٙاربٛاد.

- 4

ٚكا َٛاعٝل ػشف تٛانا ب ١٦ٝاإلع ّ٬ادتذٜذ  ٚختف ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع.ٞ

- 5

تكذٜش ايـٛس ٚ ٠اربـٛس َٔ ٜٔخ ٍ٬ملْؼا ٤جٛا٥ض يف ايعا ،ايعشبَ ٚ ٞظابكات حتفٝضٜو١
 ٚتهش ِٜاربتُٝض.َِٗٓ ٜٔ

- 6

ملجووشا ٤اربضٜووذ َوؤ ايذساطووات  ٚا٭ ووا ايوويت تتعًوول بعًووِ ايظووُٛٝٝيٛجٝا  ٚايـووٛسٚ ٠
ستتٛاٖا  ٚأخ٬قٝات اإلع ّ٬يف ايعا ،ايعشب.ٞ

- 7

إٔ تهوو ٕٛايـووٛس اربٓؼووٛس ٠يف اإلعوو ّ٬ايعشبوو( ٞايه٬طووٝه ٞأ ٚادتذٜووذ ْ ,ابعووَ ١وؤ
ق ٚ ِٝعادات  ٚعكاف ١اجملتُا  ٚارل ؿادَ ١ربفاٖ.ُ٘ٝ

- 8

صٜاد ٠ايٛع ٞب َُٖ ١ٝشاعا ٠ع اربظٚ٪ي ١ٝا٭خ٬ق ٚ ١ٝا٫جتُاع ١ٝفُٝا ٜٓؼوش َؤ َوٛاد
َتعذد ٠يف ٚطا ٌ٥اإلع ٚ ,ّ٬عذّ َعاسك ١ادتاْا ايذلف ٞٗٝيثكاف ١اجملتُا.
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أطر املعاجلة اإلخبارية ملىضىعات اجلرمية يف
الصحف السعىدية الىرقًة واإللكرتونًة
دراسة حتمًمًة وقارنة بني صحًفيت عكاظ الىرقًة و سبق اإللكرتونًة

ًَخص ألطسٚحة َادطتري
قطِ األعالّ – داَعة املًو ضعٛد -ايسٜاض

إعداد:

براءة بنت حمد آل موسى

إغساف:

د .شريين سالمه السعيد
أضتاذ َطاعد يف قطِ اإلعالّ
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ملخص

ٖدفت ايدزاضة إىل زصد ٚتٛصٝف ٚحتً ٌٝأطرس َعادترة ايصرحف ايطرعٛدٜة احملًٝرة ٖردفت
ايدزاضررة إىل زصررد ٚتٛصررٝف ٚحتًٝررٌ أطررس َعادتررة ايصررحف ايطررعٛدٜة احملًٝررة ملٛضررٛعات
ادتسمية يف صحٝفيت (عهاظ) ايٛزقٝة ( ٚضبل) اإليهرتْٝٚة ٚ ،اضتٓدت ايدزاضة عًى ْظسٜرة
حتً ٝررٌ األط ررس اإلعالَ ٝررة عً ررى املط ررتٛى ايتحً ًٝرر ٚ ،ٞاعتُ رردت بػ ررهٌ أضاض رر ٞعً ررى امل ررٓٗر
املطررح ٞباضررتخداّ أداة حتًٝررٌ املضررُ ٚ ٕٛذيررو بررايتطبٝل عًررى عٓٝررة تتررأيف َررٔ األعررداد
ايصادزة عٔ صحٝفيت (عهراظ) ايٛزقٝرة ( ٚضربل) اإليهرتْٝٚرة يف ايفررتة َرٔ  ّ2016/1/1إىل
ٚ ّ2016/12/31ذيو باضتخداّ أضًٛب األضبٛع ايصٓاع.ٞ
ٚقد تٛصًت ايدزاضة إىل أِٖ ايٓتائر  ٖٞٚتسنرص َٛضرٛعات ادتسميرة عًرى درسمييت ايكترٌ
ٚاإلزٖررا ب  ،نُررا ترتنررص األخبرراز املطسٚحررة عًررى غررهٌ ارت ر ايكصررري  ،نررريو تعتُررد
صحف ايدزاضة يف َصادزٖا عًى َٓدٚب ايصحٝفة ،أَا ايصحفٜ ٞعتُد يف َصادز ٙاذتٝرة
عًررى املطررنٛيٚ ، ٕٛيف املصررادز ايػررري حٝررة فكررد ظٗررس اخررتالف يف صررحف ايدزاضررة ٚتررب إٔ
صحٝفة عهاظ ايٛزقٝرة اعتُرد ايصرحف ٞعًرى ايٛضرائٌ اإلعالَٝرة  ٚاملٛاقرع اإليهرتْٝٚرة ٚيف
صحٝفة ضبل اإليهرتْٝٚة اعتُدٚا عًى ايٛثائل  ،أٜضرا اختًفرت صرحف ايدزاضرة يف ٚضرائٌ
اإلب ررساش فهاْ ررت يف ص ررحٝفة عه رراظ ايٛزق ٝررة يًعٓ رراٚ ٜٔٚاملٛق ررع اي ررداخً ٞأَ ررا ص ررحٝفة ض رربل
إليهرتْٝٚررة بررسشت ايصررٛز  ،نُررا اختًفررت يف األطررس اإلخبازٜررة فكررد تصرردز اإلطرراز ايكرراْْٞٛ
ايٛزقٝة  ٚاإلطاز اإلضرتاتٝذ ٞيف اإليهرتْٝٚة ٚنرإ ْرٛع اإلطراز حمردد يف صرحف ايدزاضرة،
ٚتسنصت ٚظائف األطس يف ايٛزقٝة عًى حتدٜد ايٓتائر  ٚاإليهرتْٝٚة عًى حتدٜرد املػرهًة ،
ٚاتفكت عًى ْٛع َستهيب ادتسمية ٚاجملين عًٚ ِٗٝاييت ناْت يسداٍ.
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املدخن العام لمدراسة
أوالً :موضوع الدراسة و أهميته
متثوووٌ ووواٖش ٠ادتشميووو ١مل وووذ ٣اربؼوووه٬ت ا٫جتُاعٝووو ١ايووويت تعووواَْٗٓ ٞوووا اجملتُعوووات
اإلْظاْ ١ٝبذسجات َتفاٚتٚ ١عًَ ٢ظتٜٛات َتعوذدٚ ,٠ادتشميوَ ١وا ٖوزا يٝظوت َ ًكوا ٚملمنوا
ٖوووووووو ٞػووووووووْ ٤ٞظوووووووويب حتووووووووذد ٙعٛاَووووووووٌ نووووووووثرل ٠نايضَووووووووإ ٚاربهووووووووإ ٚايثكافوووووووو١
(ايظاعات,ّ1983,ٞق. 2
ٚتعذ ادتشمي ١يف اربًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛدَ ١ٜكاسْ ١بغرلٖا َؤ د ٍٚايعواٖ ،و ٞا٭قوٌ ْظوبٝا
ٚريوووو يت بٝكٗوووا ٭ هووواّ اهللٚ ,قُٝووو٘ ايظوووُ ١.ايووويت حتووواسن ادتشميوووٚ ١توووشد اجملوووشَني
ٚجتعًووٗا ستـووٛس ٠يف ْ ووام كووٝلٚ ,عًوو ٢ايووشاِ َوؤ ريووو تظٗووش بعووض ادتووشا ِ٥اي فٝفوو١
٭طووبان َتعووذد ٠قووذ ٜهووٚ ٕٛساٗ٥ووا بعووض ايعووادات أ ٚايظووًٛنٝات ايوويت انتظووبٗا اجملتُووا
ْتٝج ١يً فشٚ ٠ايتُٓ ١ٝاشلا ١ً٥اييت ذعت يف ايب٬د َٔ ,خو ٍ٬اخت٬عٗوا بايؼوعٛن ا٭خوش٣
ٚايتوو عش نوووزيو بايعٛربووو ١ايثكافٝووو ١ايووويت تظوووت ذّ ايتكٓٝوو ١يف بعوووض ا٭ ٝوووإ يف اإلجوووشاّ(.
اربؼٗذاْ ّ2005, ٞق. 112
ٚتؼرل مل ـاٝ٥ات ٚصاس ٠ايذاخً ١ٝايظعٛد ١ٜعٔ َعذ٫ت ادتوشا ِ٥يف َٓواعل اربًُهو ١يعواّ
ٖ1437ووو ايوويت أعًٓتٗووا عوودل ظووابٗا عًوو ٢تووٜٛذل إٔ ْظووب ١ادتووشا ِ٥ايوويت باػووشتٗا ايؼووشع ١يف
مجٝا َٓاعل ٚستافظات َٚشانض اربًُه َٔ ١جشا ِ٥ا٫عتذا ٤عً ٢ايٓفع َٚا د ٕٚايوٓفع
ٚجشا ِ٥ا٫عتذا ٤عً ٢ا٭َٛاٍ بًغت أنثش َٔ  َٔ %60مجٝا زتُ ٛادتشا ٚ ,ِ٥إٔ ملمجايٞ
ٖز ٙادتشا ِ٥يف اربًُهو ١يعواّ ٖ1437وو ػوٗذت اطتفاك،وا بٓظوب %4.5 ١عؤ َث٬ٝتٗوا يف عواّ
ٖ1436و ٚ ,أػواست اإل ـواٝ٥ات ملي إٔ ٖوزا ا٫طتفواا ٜعوٛد بايذسجو ١ا٭ٚي ملي اطتفواا
جووشا ِ٥ا٫عتووذا ٤عًوو ٢ايووٓفعٚ ,ادتووشا ِ٥ا٭خ٬قٝووٚ ١ادتووشا ِ٥ا٭خووش ٣ايوويت تؼووٌُ ايتضٜٝووع
ٚايتضٜٚش ٚكبط ارب ذسات.
ٚإٔ اربعوووذ٫ت ايعاَووو ١يًجشميووو ١يف اربًُهووو ١بًغوووت تكشٜب،وووا  464.46يهوووٌ  100أيوووع َووؤ
ايظهإ يف اربًُهَ ,١ا اْ٫تبا ٙملي إٔ ٖزا اربعٝاس َِٗ خَ ٍ٬كاسْ ١ادتوشا ِ٥يف اربًُهو١
َا َث٬ٝتٗا يف د ٍٚايعا ،ارب تًفٚ ,١ريو بايٓظش ملي تٛصٜا ادتشا ِ٥يف اربًُه ١خوٖ ٍ٬وزا
ايعاّ.
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نُا ٚأػاست اإل ـاٝ٥ات ملي إٔ اربٓاعل ايتاي ( ١ٝجٝوضإ ٚاربذٜٓو ١اربٓوٛسَٚ ٠هو ١اربهشَو١
ٚايبا  ١طجًت أعًَ ٢عذٍ َٔ ادتشاَ ِ٥كاسْ ١بعذد ايظهإٝ ,ث ايٓظوب ١ايهودلَ ٣ؤ
ادتشا ِ٥تكا يف َٓاعل َهو ١اربهشَوٚ ١ايشٜواا ٚاربذٜٓو ١اربٓوٛسٚ ٠اربٓ كو ١ايؼوشق ١ٝبو نثش
َٔ  َٔ % 75ادتشا ِ٥يف اربًُه،َٖٛٓ ,١ا ب ٕ َعذ٫ت ادتشمي ١تشتفا يف ٖز ٙاربٓواعل ا٭سبوا
ْظب ١يٮعذاد ايفعً ١ٝأ ٚايٛصٕ ايفعً ٞيًجشاَ ِ٥كاسْ ١بعذد ايظهإ.
ايكتٌ َثًت  َٔ % 9.4ادتشا ِ٥ا٫عتذا ٤عً ٢ايٓفع باطتفاا ٚ ,%12بًذ َعذشلا يهوٌ َا٥و١
أيوع َؤ ايظوهإ  12.3جشميو ,١أَوا جووشا ِ٥ستاٚيو ١اْ٫ت.واس بًغوت ْظوبتٗا َ %3ؤ جووشاِ٥
ا٫عتذا ٤عً ٢ايٓفع باستفا  % 2.6عٔ َثًٝتٗا عاّ ٖ1436وَٚ ,عذشلا بًوذ  3.9جشميو ١يهوٌ
َا ١٥أيع َٔ ايظهإ.
 ٚإٔ اربشنض ٜـذس تكشٜش طٓ ٟٛعٔ َعذ٫ت ادتشميوَ ١ؤ ٝوث استفاعٗوا ٚاطتفاكوٗا بٓوا،٤
عً ٢تعب ١٦ايبٝاْات اييت تـٌ ملي اربشنض َٔ خَ ٍ٬ا ٚقا َٔ ادتشا ٚ ِ٥ا٭َٔ ايعاّ ظتوشٟ
سؿذٖا ٚحتًًٗٝاٝ ,ث تـذس تكاسٜش سبا طْٓٚ ١ٜٛـع طٓٚ ١ٜٛتكشٜش طٜٓ ٟٛشفا يًجٗوات
اربظٚ٪ي ١شن ١ادت شميوٚ ١بٓظوا ايوتغرل طوٛا  ٤،بايضٜواد ٠أ ٚايوٓكفَ ,ؼورل،ا ملي إٔ َعوذ٫ت
ادتشميو ١يف أعووٛاّ ٖ1437ٚ 1436ٚ 1435ووو يف تٓوواقف ٚبٓظووا َتُٝووض ٠بفلووٌ اهلل تعوواي عووِ
ٗٛد سجاٍ ا٭َٔ نافَ( .١شنض أ ا َهاف ١.ادتشميٖ1437,١و
َٚا ت ٛس ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬ادتُاٖرلٜوٚ ١اقت.اَٗوا اذتوٛاجض ايظٝاطوٚ ١ٝادتغشافٝو ١يًثكافوات
ارب تًف ١بشصت ارب اٚف ا٫جتُاعٝو ١ايويت تـوٓع ٖوز ٙايٛطوا ٌ٥كؤُ ايٛطوط ايثكوايف ايوزٟ
ٜٓؼط أطبان ادتشميٜٚ ١ظاعذ عً ٢اتظوا سقعتٗوا بٓكًوٗا ٭ وذا ايعٓوع ٚتـوٜٛشٖا يٛاقوا
ادتشمي ١يف جشعات َهثفٜ ١ظتًٗهٗا ايفشد بؼهٌ ارل ٚا ٜٚ ,تُثٌ ن دلٚ ٠اقع ١ٝقوذ
تؼوهٌ فُٝوا بعوذ بوو٪س خًوٌ ْفظوٚ ٞاجتُواع ٞيًفووشد ٚاجملتُواٚ ,ملصاٖ ٤وز ٙارب واٚف  ,فكووذ
ٗشت ْظشٜات عذٜذ ٠يتفظرل اٯعاس ارل اربشاٛب ١اجتُاعٝوا ي٬تـواٍ ادتُواٖرلَٗٓ ,ٟوا َوا
ٜووذعِ ايكًوول ا٫جتُوواع ٞبؼو ٕ عووشا ادتشميووَ ١وؤ خووٚ ٍ٬طووا ٌ٥اإلعوو ّ٬نٓظشٜوو ١ايووتعًِ
بارب ٬ظْٚ ١ظش ١ٜايتعضٜضْٚ ,ظش ١ٜايت.شٜضْٚ ,ظش ١ٜايغشغ ايثكايف َٗٓٚوا َوا غتفوع َؤ
ٖووز ٙايت و عرلات َثووٌ ْظشٜوو ١ايووت ٗرل ايٓفظوو ٞايوويت تفووذلا إٔ يعووشا ادتشميوو ١آعوواس ملظتابٝوو١
يت.شٜش اربؼاعش َٔ ارتٛف ٚايهتا ٚاإل با َ(.ه ,1995 ,ٞق . 400
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ٚختتًووع اربووذاسغ ا٫جتُاعٝووٚ ١ايـوو.ف ١ٝيف َٛقفٗووا ملصاْ ٤ؼووش أخبوواس ادتشميوو ١يف شتتًووع
ايـوو.ع فوواربٛقع ا٭ٖ ٍٚووَٛ ٛقووع ايتٛطووا يف ْؼووش أخبوواس ادتشميوو ٚ ١جووتِٗ يف ريووو إٔ
ادتشمي ١واٖش ٠اجتُاعٝو ١ػو ْٗا ػو ٕ ايظوٛاٖش ا٭خوش ٫ ٣ميهؤ جتاًٖوٗاٚ ,إٔ َؤ ول
ادتُٗووٛس إٔ ٜعووشف ٚإٔ عتووا عًُووا نووا عتووذ يف اجملتُووا ٚإٔ ايٓؼووش عتكوول ايووشد ايعوواّ
يلعاف ايٓفٛغ ٜٚهؼع ا٫ضتشاف يف اجملتُوا ٚعتكول فٛا٥وذ ايتٓفوٝع ٜٚكوذّ خودل ٠بذًٜو١
يً وودل ٠اربباػووشَ ٠ووا ادتشميووُ ٜٚ ١وو ٔ٦ايٓوواغ عًوو ٢ظوؤ طوورل ايعذايووٚ ١اإل ظوواغ بووا٭َٔ
ا٫جتُاعٚ ٞعًْ ٢كٝض اربٛقع ايظابل ٜكع أْـواف اربٓوا َ وايبني ظوش أخبواس ٚقـوف
ادتشميوو ٚ ١جووتِٗ إٔ ايذساطووات ايعًُٝوو ١ت٪نووذ ارب وواٚف ا٫جتُاعٝووَ ١وؤ ايت و عرل اربلوواد
يًُجتُا ايز ٟعتذع٘ ْؼش نٌ َوا ٜتعًول بظواٖش ٠ادتشميوٚ ١ت٪نوذ إٔ ايٓواغ ٜتعًُوَ ٕٛؤ
ا٭ػٝا ٤اييت عاػٖٛا أٜ ٚهاف أؿ.ابٗا أٜ ٚه ٕٛشلا َا ٜدلسٖا أ ٚتهَ ٕٛؼابٗ ١يٛاقعٗوا
ا٫جتُاع ٜٚ .ٞت ٞاربٛقوع ايثايوث ٚطو ا بوني اربوٛقفني ا٭ٚ ٍٚايثواْٜٚ ٞو َٔ٪أْـواس ٙب ُٖٝو١
ْؼش أخباس ادتشميوٚ ١ا٫ضتوشاف ٚيهوِٓٗ ٜت.فظو ٕٛعًو ٢اربُاسطو ١ايـو.ف ١ٝايويت تتجاٖوٌ
ل اربتِٗ  ٚل اجملتُا ٚتعُذ ملي اإلعواس ٠ربضٜوذ َؤ ارببٝعوات ٚتعتُوذ ملي اْ٫تكوا ٤ايوزٜٓ ٟوتن
عٓوو٘ تؼوو ٜ٘ٛيٛاقووا ايظوواٖش ٜٚ ٠ووايب ٕٛنٛاعٝوول ػووشف قابًوو ١يًكٝوواغ حتهووِ أطووًٛن ْؼووش
ا٭خباس اربتعًك ١بادتشمي( ,١ايؼ ,1996 ,ٍ٬ق107و . 108
ٖٓٚاى َٔ ٜش ٣إٔ عً ٢ارب٪طظات ايـ.ف ١ٝإٔ تهٚ ٕٛنوا٫ت يًلوبط ا٫جتُواع ٞمتاَوا
ناربوذاسغ ٚادتاَعوات ٚاشل٦ٝوات ا٭خوش ٣يًتٓؼو ١٦ا٫جتُاعٝوٚ ١ايذلبٝو ١ايظٝاطوٚ ١ٝايثكافٝوو.١
نُووا ظتووا إٔ تهوو٪َ ٕٛطظووات يًووٛعٚ ٞايووذفا ا٫جتُوواع ٞكووذ ايظووًٛى اربلوواد ٝووث
ًٖ٪ٜووٗا دٚسٖووا اجملتُعوو ٞاربُٝووض إٔ تتٛجوو٘ ملي أفووشاد اجملتُووا  ٫نُـووا تكًٝووذ ٟجاَوووذ
يشطووواًٗ٥ا ا٫تـوووايٚ ١ٝملمنوووا نُؼووواسى أؿووو ٌٝيف ؿوووٓعٗا أ ٚعًووو ٢ا٭قوووٌ نشافوووذ عوووشٜض
٫طتُشاسٖا( .طاس ,1983 ,ٟق65
ملٕ دساط ١اربعادت ١ايـ.ف ١ٝيظاٖش ٠ادتشمي ١تظتُذ أُٖٝتٗا َٔ كٝك ١إٔ ٚطوا ٌ٥ا٫تـواٍ
ادتُاٖرلٜوو ١أؿووب.ت تكوو ّٛبووذٚس قووٚ ٣ٛفاعووٌ يف عًُٝووات تؼووه ٌٝايووٛع ٞايعوواّ بادتشميوو١
َكاسْوو ١بارب٪ػووشات ايٛاقعٝووَٚ ,١ووا إٔ ايتغ ٝوو ١اإلعَٝ٬وو ١قووذ  ٫تهووَ ٕٛشتب وو ١نعووذ٫ت
 ٚذ ٚادتشمي ١يف ايٛاقا ,فطٕ ْتوا٥ن ايذساطوات تٛكول إٔ ملدساى ايٓواغ يظواٖش ٠ادتشميو١
َشتبط اايبا بتغ  ١ٝاإلع ّ٬شلا أنثش َٔ استباع٘ بارب٪ػشات ايشزلٚ ٍٛ ١ٝاقوا ادتشميو. ١
(ايؼ ,1996 , ٍ٬ق. 93
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ثانياً :أهمية الدراسة:
1

 -ا٭ُٖ ١ٝايعًُ: ١ٝ

 متثٌ ٖز ٙايذساط ١ستاٚيو ١عًُٝو ١يً وشٚج بشٜ٩وٚ ١اكو ١.و ٍٛأعوش اربعادتو ١ايـو.ف١ٝ
يًجشميووٚ ١ايوويت ميهوؤ َوؤ خ٬شلووا حتذٜووذ اربعوواٜرل ٚا٭طووع ايـوو.ف ١ٝيف ْؼووش أخبوواس
ادتشمي١
 تفتكوووش اربهتبووو ١اإلعَٝ٬ووو ١ايظوووعٛد ١ٜيذساطوووات تتٓووواَ ٍٚعادتووو ١أخبووواس ادتشميووو ١يف
ايـ.اف ١ايظعٛدٝ ١ٜث  ،حتظ ٢باٖ٫تُاّ ايهايف َٔ خو ٍ٬ايذساطوات اإلعَٝ٬و١
اربعُك ١عً ٢ذ عًِ ايبا ث.١
2

 -ا٭ُٖ ١ٝايعًُ: ١ٝ

تهُٔ أُٖٖ ١ٝز ٙايذساط ١يف مجعٗا بني اٖش ٠ادتشميٚٚ ١طا ٌ٥ا٫تـاٍ  ٖٛٚا٭َش ايوزٟ
قذ ٜظِٗ يف تعشٜع اجملتُا جِ ادتشميٚ ١كشٚس ٠ايتـوذ ٟشلوا ٚتٛؿوًٗٝا ربت وز ٟايكوشاس
يٛكووا اذتًوو ٍٛاربٓاطووب ١شلووا َوؤ خوو ٍ٬أمنووا َٚلوواَني ٚقوو ِٝاجتاٖووات ايت.شٜووش ارب تًفوو١
يت.كٝل ايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـاد.١ٜ
ثالثاً :مشكلة الدراسة:
ْظووشا ربووا عش توو٘ ايبا ثوو ١طووابكا َوؤ أُٖٝوو ١ايع٬قوو ١بووني ٚطووا ٌ٥اإلعووْٚ ّ٬ؼووش ادتشميوو١
ٚا٫جتاٖات ارب تًف ١ملصاٖ ٤ز ٙايع٬ق ١تت.ذد َؼهً ١ايذساط ١نُا : ًٜٞ
تتً ف َؼهً ١ايذساط ١يف سؿذ ٚحتً ٌٝاعش َعادت ١ايـ.ع ايظعٛد ١ٜاحملًٝو ١اربُثًو ١يف
نٌ َٔ ؿوٝ.ف ١عهوا ايٛسقٝوٚ ١ؿوٝ.ف ١طوبل اإليهذلْٝٚو( ١عٓٝو ١ايذساطو ١ربٛكوٛعات
ادتشمي ١خ ٍ٬عاّ  ٚ ّ2017ريو عدل ناف ١ا٭ػهاٍ ايت.شٜشٜوٚ ١اإلخباسٜو ١ايويت تٓاٚيوت
َٛكووٛعات ادتشميوو ١يف ؿوو.ع ايذساطووَ ١ووا عكووذ َكاسْوو ١بووني نووٌ َوؤ ايـووٝ.ف ١ايٛسقٝوو١
ٚاإليهذل. ١ْٝٚ
رابعًا :أهداف الدراسة :
تظعٖ ٢ز ٙايذساط ١بـف ١أطاط ١ٝملي حتكٝل ٖذف سٝ٥ع  ٖٛٚسؿذ ٚتٛؿٝع ٚحتً ٌٝأعوش
َعادتو ١ايـو.ع ايظوعٛد ١ٜاحملًٝوو ١ربٛكوٛعات ادتشميوٜٚ , ١تفوش عوؤ ٖوزا اشلوذف ايووشٝ٥ع
,عذد َٔ ا٭ٖذاف ايفشع ١ٝايتاي: ١ٝ

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ










سؿذ أْٛا ادتشاٚ ِ٥ايكلاٜا اييت تشنض عًٗٝا ؿ.ع ايذساط. ١
ايتعشف عً ٢نٝفَ ١ٝعادتَٛ ١كٛعات ادتشمي ١ػهَٚ ٬لُْٛا.
َعشف ١أعش اربعادت ١اإلخباس ١ٜا٭نثش بشٚصا يف َعادت ١ايـ.ع ع ١ٓٝايذساط.١
ايهؼع عٔ ْٛع ١ٝأعش اربعادت ١اإلخباس ١ٜاربظوت ذَ ١يف َعادتوَٛ ١كوٛعات ادتشميو١
يف ايـ.ع ع ١ٓٝايذساط.١
ايتعشف عً ٢نٝف ١ٝتٝ ٛع أعش اربعادت ١اإلخباس ١ٜيف َعادتوَٛ ١كوٛعات ادتشميو ١يف
ايـ.ع ع ١ٓٝايذساط. ١
سؿوووذ ايع٬قوووو ١بووووني ايؼووووهٌ ارتوووودل ٟاربظووووت ذّ ٚبووووني ْوووو ٛايـووووٝ.فٚ( ١سقٝوووو- ١
مليهذل. ١ْٝٚ
ايتعووشف عًوو ٢ايع٬قوو ١بووني ْوو ٛاربـووادس اربظووت ذَ ( ١يًـٝ.ف,١ايـوو.فٚ ٞبووني ْووٛ
ايـٝ.فٚ ( ١سق,١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
سؿذ ايع٬ق ١بني ْ ٛأعش اربعادت ١اإلخباس ١ٜاربظت ذَ ١يف َعادتَٛ ١كٛعات ادتشمي١
 ْٛٚؿ.ع ايذساطٚ ( ١سق - ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ

 ايهؼووع عوؤ ايع٬قوو ١بووني تٝ ٛووع أعووش اربعادتوو ١اإلخباسٜوو ١ربٛكووٛعات ادتشميووْٚ ١ووٛ
ؿ.ع ايذساطٚ ( ١سق – ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
 سؿووذ أٚجووو٘ ايؼووبٗ ٚ ١ا٫خوووت٬ف يف أعوووش اربعادتوو ١اإلخباسٜووو ١بووني ايـوووٝ.ف ١ايٛسقٝووو١
ٚايـٝ.ف ١اإليهذل( ١ْٝٚع ١ٓٝايذساط ١ربٛكٛعات ادتشمي.١
خامساً :تساؤالت وفروض الدراسة
أ .تظا٫٩ت ايذساط: ١
تت.ذد تظا٫٩ت ايذساط ١فُٝا : ًٜٞ
َ .1ووا أمنووا اربٛكووٛعات ايوويت تٓاٚيتٗووا (ؿوو.ع ايذساطوو ١يف أعوواس َعادتتٗووا ربٛكووٛعات
ادتشمي١
َ .2وا ايعٓاؿوش ايتٝبٛاشافٝوو ٚ ١ادتشافٝهٝو ١اربظوت ذَ ١يف ملبووشاص اربواد ٠اإلعَٝ٬و ١اربتعًكوو١
بادتشمي١
َ .3ا ا٭ػهاٍ ايـ.ف ١ٝاإلخباس ١ٜاربظت ذَ ١يف عشا اربٛكٛعات اربتـً ١بادتشمي١
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َ .4ا اربـادس اييت اعتُذت عًٗٝا ايـ.ع ع ١ٓٝايذساط ١يف َٛكٛعات ادتشمي١
َ .5ا اربـادس اييت اعتُذ عًٗٝا ايـ.ف ٕٛٝيف ملعاس َعادتتِٗ ربٛكٛعات ادتشمي١
َ .6ووا ا٭عووش اإلخباسٜوو ١ايوويت بووشصت َوؤ خووَ ٍ٬عادتوو ١ايـوو.ع عٓٝوو ١ايذساطوو ١ربٛكووٛعات
ادتشمي١
َ .7ا ْ ٛا٭عش اإلخباس ١ٜاييت بشصت َٔ خَ ٍ٬عادت ١ايـ.ع عٓٝو ١ايذساطو ١ربٛكوٛعات
ادتشمي١
 .8نٝوووع ٜوووتِ تٝ ٛوووع ا٭عوووش اإلخباسٜووو ١اربظوووت ذَ ١يف تغ ٝوووَٛ ١كوووٛعات ادتشميووو ١يف
ايـ.ع ع ١ٓٝايذساط١
ن .فشٚا ايذساط:١
تت.ذد فشٚا ايذساط ١فُٝا :ًٜٞ
 .1تٛجوذ ع٬قوو ١رات د٫يو ١مل ـووا ١ٝ٥بووني ايؼوهٌ ارتوودل ٟاربظووت ذّ ٚبوني ْوو ٛايـووٝ.ف١
(ٚسق - ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
 .2تٛجووذ ع٬قوو ١رات د٫يوو ١مل ـووا ١ٝ٥بووني ْوو ٛاربـووادس اربظووت ذَ( ١يًـٝ.ف,١ايـوو.فٞ
ٚبني ْ ٛايـٝ.فٚ ( ١سق – ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
 .3تٛجذ ع٬ق ١رات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني ْ ٛأعش اربعادتو ١اإلخباسٜو ١اربظوت ذَ ١يف َعادتو١
َٛكٛعات ادتشمي ْٛٚ ١ؿ.ع ايذساطٚ ( ١سق - ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
 .4تٛجوووذ ع٬قووو ١رات د٫يووو ١مل ـوووا ١ٝ٥بوووني تٝ ٛوووع أعوووش اربعادتووو ١اإلخباسٜووو ١ربٛكوووٛعات
ادتشمي ْٛٚ ١ؿ.ع ايذساطٚ ( ١سق – ١ٝمليهذل. ١ْٝٚ
سادساً :مفاهيم الدراسة :
ادتشمي: ١
تعووشف ادتشميووَ ١وؤ ْا ٝوو ١قاْْٝٛوو ١ب ْٗووا :اْتٗانووا يًكٛاعووذ ايكاْْٝٛوو ١ايوويت ٚكوووعتٗا
ادتُاع( ١طتب َٔ ١أطاتز ٠قظِ ا٫جتُا باإلطهٓذس ,1985 ,١ٜقٜٚ 521عشفٗوا آخوشٕٚ
ب ْٗووا أْووٛا َوؤ ايظووًٛى ٜووٓف ايك واْ ٕٛعًوو ٢جتشميٗووا ٚعكووان َشتهبٗٝووا (َ ووش,1985 ,
ق. 33

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

أَا تعشٜع ادتشميَٓ َٔ ١ظٛس عًِ ا٫جتُا ٖ :ٞايفعوٌ ايوز ٟتعتكوذ ادتُاعو ١أْو٘ كواس
نـً.تٗا َٗٚذد يهٝاْٗا طٛا ٤نإ ٖوزا ا٫عتكواد قاُ٥وا عًو ٢اذتكٝكو ١أ ٚايوٜٚ ,ِٖٛوش٣
عًُووا ٤ا٫جتُووا أٜلووا إٔ ادتشميووٖ ١وو ٞنووٌ اضتووشاف عوؤ اربعوواٜرل  ٚايلووٛابط اجملتُعٝوو١
يًظووًٛى طووٛاْ ٤ووف عًٗٝووا ايكوواْ ٕٛأٜ ، ٚووٓف ؿووشا  ١عًوو ٢ريووو .فادتشميوو ١تعووذ شتايفوو١
يًُعاٜرل ادتُاع ١ٝتعٛد بايلشس عً ٢اجملتُا ٜٚلش نـً.تٗا(.بٛعتاق٘  ,1989 ,ق13
أَووا ايتعشٜووع ايووذٜين يًجشميوو ١فكووذ ووذد عًُووا ٤اإلطوو ّ٬ادتشميوو ١عًوو ٢أْٗووا ستظووٛسات
ػشع ١ٝصجشٖا اإلط ّ٬ذ أ ٚقـاق أ ٚتعضٜش  ٖٞٚملَا ملتٝإ فعٌ شاّ َعاقا عً ٢فعًو٘
أ ٚتشى فعٌ َعاقا عً ٢تشن٘ (أب ٛصٖش ,1983 , ٠ق45
ٚتتبٓوو ٢ايبا ثوو ١ايتعشٜووع ا٫جتُوواع ٞيًجشميوو ١ربُ٥٬توو٘ ٭ٖووذاف ايذساطووُ٥٬َٚ ١ووَ ١لووُْ٘ٛ
ي بٝع ١اجملتُا ايظعٛد ٟايوزٜ ٟتُظوو بعوادات ٚتكايٝوذ أطاطو ١ٝتتٛافول َوا ايظوٝام ايوذٜين
ٚايثكايف ايٓابا َٔ ايؼشٜع ١اإلط.١َٝ٬
ٖٓ َٔٚا ختًف ايبا ثوَ ١ؤ خوٖ ٍ٬وز ٙايتعشٜفوات ملي إٔ ادتشميوٖ ١و ٞايفعوٌ ايلواس ايوزٟ
ميع أَٔ اجملتُا يف اربًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛدٜٚ ١ٜؼهٌ اعتذا ٤عً ٢نٝاْٗوا ٜٚعوذ خشٚجوا
عٔ ػشعٚ ١ٝأْظُ ١ايذٚي ١مما ٜظتٛجا ملٜكا ايعكٛب ١عً ٢فاعً٘>
اربعادت ١اإلخباس ٖٞ : ١ٜاي شٜك ١اربٗٓ ١ٝايويت تٓاٚيوت بٗوا ايـو.ع أخبواس ادتشميو ١ػوه٬
َٚلُْٛا ٚعدلت َٔ خ٬شلا عٔ َٛكٛعات ادتشا.ِ٥
أخباس ادتشمي ٖٞ :١ا٭خباس اربتلُٓ ١يًكلاٜا َٛٚكٛعات ادتشمي.١
ايتعشٜع اإلجشا ٞ٥يًُعادت ١اإلخباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي :١تعشف ايبا ث ١اربعادت ١اإلخباس١ٜ
ربٛكٛعات ادتشمي ١ب ْٗا :اي شٜك ١اربٗٓ ١ٝاييت تٓاٚيت بٗا ايـ.ع َٛكوٛعات ادتشميوَ ١ؤ
ٝووث جووِ أخبوواس ادتشميوو ١ايوويت تٓاٚيتٗووا ايـوو.ع ايظووعٛدَٛٚ ,١ٜكووٛعات ادتشميوو ١ايوويت
سنضت عًٗٝا ا٭خباسٚ ,أْٛا ادتشا ِ٥اييت تٓاٚيتٗا ا٭خباسٚ ,اربـادس ايويت اعتُوذت عًٗٝوا
ايـووف.ات اإلخباسٜوو ١يف ايـوو.ع ايظووعٛد ١ٜيف مجووا اربوواد ٠اإلخباسٜوو ١ايـوو.ف ١ٝربٛكووٛعات
ادتشميوو ١ارب ش ٚوو ١فٗٝوواٚ ,اربٛقووا ادتغووشايفٚ ,ايعٓاؿووش ارب بٛعوو( ١ايتٝبٛاشافٝووٚٚ ١طوواٌ٥
اإلبشاص اربظت ذَ ١يف أخباس ادتشا ِ٥اربٓؼٛس ٠يف ايـ.ع ايظعٛد. ١ٜ
أعش اربعادت ١اإلخباسٜ ٚ ١ٜعشف اإلعواس اؿو  ٬ا " ا٫ختٝواس ٚايذلنٝوض ٚاطوت ذاّ عٓاؿوش
بعٗٓٝا يف ايٓف يبٓا ٤ج ١أ ٚبشٖإ عً ٢اربؼه٬ت َٚظبباتٗا ٚتكُٗٝٝا ًٛ ٚشلا " ملعَٝ٬ا
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ٖوو "ٛتكووذَٛ ِٜكووَ ٛووا ب ووشم توودلص زتوواَ ٫عٓٝووا يف ٖووزا اربٛكووٚ ٛيف ايٛقووت راتوو٘ تتجاٖووٌ
زتا٫ت أخش ( .٣أمحذ , ّ2007 ,ق. 113
طابعا  :أبعاد اربؼهً ١ايب.ث١ٝ
ايبعذ اربٛكٛع : ٞتتُثٌ اذتذٚد اربٛكٛع ١ٝيًذساط ١يف ايتعشف عً ٢أعش اربعادتو ١اإلخباسٜو١
يف ايـوو.ع ايظووعٛد ١ٜاحملًٝوو ١ربٛكووٛعات ادتشميووٜٚ ,١ؼووٌُ ريووو نووٌ اربووٛاد ايـوو.ف١ٝ
ارتدلٜوو ١يف ايـوو.ع ايٛسقٝووٚ ١إليهذلْٝٚوو ١ستووٌ ايعٓٝوو ١قٝووذ ايذساطوو ١ػوواًَ٘ نووٌ أْووٛا
ادتشمي. ١
ايبعذ اربهواْٜ : ٞتُثوٌ يف عٓٝوَ ١ؤ ايـو.ع ايٛسقٝوٚ ١ايـو.ع ا٫يهذلْٝٚو ١احملًٝوٖٚ ١وٞ
ؿووٝ.ف ١عهووا " ٚسقٝووٚ "١ؿووٝ.ف ١طووبل " ايهذلْٝٚوو" ١ايـووادستإ يف اربًُهوو ١ايعشبٝوو١
ايظعٛد.١ٜ
ايبعووذ ايضَوواْ :ٞتتُثووٌ اذتووذٚد ايضَاْٝوو٘ شلووز ٙايذساطوو ١يف ايفووذل ٠ايضَٓٝوو ١ايوويت ص ت بٝوول
ايذساط ١عًٗٝا  ٖٞٚايفذل ّ2016/ 1 / 1 َٔ ٠ملي ّ2016 / 12 / 31
وفهىم صحافة اجلرمية وضىابط نشرها
صحافة الجريمة
أَ : ٫ٚفَٗٗٛا:
ملٕ تعشٜع ادتشميٚ ١عًِ اإلجشاّ يوٝع بوا٭َش ايظوٌٗ ٝ ,وث ٜٛ ٫جوذ اتفوام بوني ايبوا ثني
عً ٢تعشٜع َاْا جاَا شلا.
ػوشعا ادتشميووٖ ١وو : ٞفعووٌ َووا ْٗو ٢اهلل عٓوو٘ ٚ ,عـووٝإ َووا أَوش اهلل بوو٘ ٚملتٝووإ فعووٌ ستووشّ
َعاقا عً ٢فعً٘ (اب ٛصٖش, 1998, ٠قَٚ , 19ؤ عوِ فٗوَ ٞؤ احملظوٛسات ايؼوشع ١ٝايويت
صجش اهلل عٓٗوا ذٜو٘ أ ٚتعضٜوض فادتشميو ١ملرٕ ٖو ٞملتٝوإ فعوٌ ستوشّ َعاقوا عًو ٢فعًو٘ ,أٚ
تووشى فعووٌ ستووشّ ايووذلى َعاقووا عًوو ٢تشنوو٘ ,أٖ ٚوو ٞفعووٌ  ٚتووشى َووا ْـووت ايؼووشٜع ١عًوو٢
حتشمي٘ ٚايعكان عًٜٚ , ٘ٝتبني َٔ تعشٜع ادتشمي ١ملٕ ايفعٌ أ ٚايذلى ٜ ٫عتدل جشميو ١مل ٫ملرا
تكشست عً ١ٝعكٛب( ١محٛد,2009,٠ق. 33

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

ايتعشٜع ايكاْ ْٞٛيًجشمي ٖٞ: ١ايفعٌ ٚايذلى اإلساد ٟايزٜ ٟعاقا عً ١ٝايكاْ ٖٞٚ,ٕٛايفعٌ
ارل اربؼش ٚايـادس عٔ ملساد ٠جٓاٜ ١ٝ٥كشس ايكاْ ٕٛربشتهبٗٝا عكابا ٖٞٚ ,نٌ فعٌ ٜعاقوا
ايكوواْ ٕٛعًٝووٚ ,١بايتووايٖٓ ٞوواى ملمجووا بو ٕ ايووٓف ايكوواْٖ ْٞٛوو ٛا٭طوواغ ايووز ٟعتووذد عبٝعوو١
ادتشمي ٖٛٚ ,١تعشٜوع اورل نواف َ ٕ٫وا عتشَو٘ قواْ ٕٛيف زتتُوا َوا  ٫عتشَو٘ يف زتتُوا
آخش (عبذاجملٝذ,2007,قٖ . 19زا َٔ جاْا  َٔٚادتاْوا اٯخوش ٖو ٞاذتايو ١ايويت تذلتوا
عً ٢ارتشٚج عٔ أٚاَش قاْ ٕٛايعكٛبات أْٛ ٚاٖ ,٘ٝخشٚجوا ٜظوتتبا ايعكٛبو ١احملوذد ٠شلوا عًو٢
فاعًٗاٖٚ ,زا ايتعشٜع ٜتظِ أطاطا بايؼهً٫ ١ٝعتُاد ٙيف ٚؿع فعٌ َا ب ْ٘ جشميو ١عًو٢
كشٚس ٠ايكٝاّ نا  ٢ٜٗٓعٓ٘ قاْ ٕٛايعكٛبات  ,أ ٚاَ٫تٓا عُا ٜظتٛجا ايكٝاّ بو٘ َؤ أفعواٍ
 ,فوو ٬جشميوو ١يف ايفعووٌ َُٗووا تشتووا عًٝووَ ١وؤ آعوواس كوواس ٠أَ ٚظووتٗجَٓ ١وؤ قبووٌ ا٭فووشاد أٚ
اجملتُاَ ,ا داّ  ٫ميثٌ يف جٖٛش ٠خشٚجا عٔ ايكاْ( ٕٛكٝا ٤ايذ,1991, ٜٔق10
ايتعشٜع ا٫جتُاع ٞيًجشمي ٖٞ : ١نٌ فعٌ ٜتعاسا َا َا ْٖ ٛافا يًجُاعَٚ ,١ا ٖ ٛعذٍ
يف ْظشٖا ,أٖ ٚو ٞاْتٗواى ايعوشف ايظوا٥ذ مموا ٜظوتٛجا تٛقٝوا ادتوضا ٤عًوَٓ ٢تٗهٝو٘ ,أٚ
ٖ ٞاْتٗاى ٚخشم يًكٛاعذ ٚاربعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝيًجُاع( ١ايظاعات,1983, ٞق53
ٖٓ ٚوواى اتفووام بووني عًُووا ٤ا٫جتُووا عًوو ٢إٔ ادتشميوو ١وواٖش ٠اجتُاعٝوو ٚ , ١إٔ ايتجووشٖ ِٜووٛ
هِ ق ُٞٝتـذس ٙادتُاع ١كذ أفشادٖا ايز ٜٔتتعاسا تـشفاتِٗ َا قُٗٝا  ٚأفهاسٖوا
طٛا ٤عاقوا ايكواْ ٕٛعًو ٢ريوو أّ َٚ ,٫ؤ عوِ فًهوٌ زتتُوا ْٛعوإ َؤ أمنوا ايظوًٛى ,
ا٭ :ٍٚاظتووابَ ٞشاووٛن بوو٘ٚ ,ايثوواْ :ٞطووًيب اوورل َشاووٛن بوو٘ ٚادتشميووٖ ١وو ٞايفعووٌ ارب ووايع
ربعاٜرل ٚقٛاعذ اجملتُا ايوز ٫ ٟتكبًو٘ اايبٝو ١أفوشاد ادتُاعوٚ ١اجملتُوا ,نوا ٜؼوٌُ ادتوشاِ٥
بت.ذٜذٖا ايكاْٚ ْٞٛارل ايكاْٚ , ْٞٛايظوبا يف ٚجوٛد ٖوز ٙايظواٖشٚ ٠جوٛد عوذد َؤ ايكوِٝ
ٚا٭عشاف ٚايتكايٝذ ٚايك ِٝا٭خ٬قٝو ١اورل اربشاوٛن بٗوا يوذ ٣ايغايبٝوٚ ,١قوذ ٜوضداد اٖ٫تُواّ
بووووايبعض ٝووووث تشتكوووو ٞملي اربظووووت ٣ٛايكوووواْٜ ٚ ْٞٛبكوووو ٢ايووووبعض اٯخووووش َووووا د ٕٚريووووو
(عباغ,2011,ق23
ايتعشٜووع ايٓفظوو ٞيًجشميووٜٓ : ١ظووش عًُووا ٤ايووٓفع يًظووًٛى اإلجشاَوو ٞعًوو ٢أْوو٘ طووًٛى َعوواد
يًُجتُا ٖٛ ٚ ,ب ٬ػو نو ْ ٟو ٛآخوش َؤ أْوٛا ايظوًٛى ايؼوار  ٚاورل ايظوَٚ , ٟٛؤ عوِ
فايؼ ف اجملشّ  ٫غتتًوع عؤ ايؼو ف اربوشٜض ,فايظوًٛى اإلجشاَوَ ٞوا ٖو ٛملْ ٫وَ ٛؤ
ايظًٛى اربشك ٞايز ٟعتتاج يًع٬ج نُوا حتتواج ا٭َوشاا ايعكًٝو ١يًشعاٜو ,١فادتشميوٖ ١وٞ
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عباس ٠عٔ فعٌ ملجشاَ ٞيًتعبرل عٔ ايـوشاعات ايٓفظوٚ ١ٝا٫كو شابات يف قو ٣ٛايؼ ـو, ١ٝ
٪ٜد ٟيعذّ تهٝفٗا َا ايٓظِ ايظا٥ذ ٠يف اجملتُا(.ايكشٜؼ,2011, ٞق32
مما طبل ٜتلل إٔ اخت٬ف ايتعشٜفات ا٫جتُاعٚ ١ٝايٓفظٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًجشميَ ١ا ٖ ٞمل٫
اخت٬فات ػهًٚ ١ٝيهٓٗا تتفل يف إٔ ادتشمي ٖٞ ١ايفعٌ ايزٜ ٫ ٟتفل َوا ايعوشف ايظوا٥ذ
يف اجملتُا ٜ ٚعٌُ عً ٢اإلخو ٍ٬باربٓظَٛو ١ا٫جتُاعٝوٖٚ ,١و ٞا٭فعواٍ ايويت تو٪عش طوًبا عًو٢
ايفشد ٚاجملتُا .ف ادتشميو ١وذ اورل َو يٛف ٜ ٫ٚتفول َوا ايٓواَٛغ اي بٝعو ٞيًٝ.وا ٚ ٠شلوزا
ايظبا فإ نثرل َٔ ادتشا ِ٥تظت.ل إٔ تت َٔ ٍٛ.ذ ملي ٝض ٜٓؼش يف ايـ.ع,ملر إٔ
نٌ ذ يٝع بلشٚس ٠إٔ ٜه ٕٛخدلا فاذتذ ٜظٌ زتشد وذ ٜ ٫ٚت.و ٍٛملي خودل مل٫
ووني ٜٓؼووش أٜ ٚووزا  ,فووْٓ ٔ.ؼووٗذ نووٌ ٜووٜ٬َ ّٛووني ا٭ ووذا ايوويت تكووا يف أسجووا ٤ايعووا،
ايؼاطعٚ , ١يهٔ ٜ ٫شقٖ َٔ ٢ز ٙا٭ ذا ملي َشتب ١ارتدل مل ٫تًو ا٭ ذا اييت تظوت.ل
إٔ تٓؼش يف ايـ.ع أ ٚتوزا يف ايشادٜو ٛأ ٚايتًفضٜو ,ٕٛفكُٝو ١اذتوذ تت.وذد نوذ ٣قابًٝتو٘
يًٓؼووش ٜٚ.تظووا َفٗوو ّٛايـوو.ع يـوو.اف ١ادتشميووٝ ١ووث تغ وو ٞووٛاد ايتـووادّ ٚقووذ ٫
ٜهووٚ ٕٛساٖ٤ووا قـووذ ملجشاَووَ ٞثووٌ ووٛاد ايغووشم  ٚاْ٫ت.وواس  ٚطووك ٛارببوواْ ٚ ٞحت ووِ
اي ا٥شات ٚطك ٛايك اسات ٚاذتشا٥لٚ .يعٌ ريو ٖ ٛايظبا يف تظُ ١ٝايـف ١.اربت ــو١
يف ْؼش أخباس ادتشمي ١يف نثرل َ ايـ.ع بـف" ١.اذتٛاد "
ٚقذ صت.ت بعض ايـ.ع يف ايهؼع عؤ ا٫ضتوشاف يف أجٗوضَ ٠كاَٚو ١ادتشميوْ ١فظوٗا,
ف طوُٗت يف ملؿو٬ن ايظوجٚ ٕٛايهؼوع عؤ ا٫ضتشافووات بوني سجواٍ ايكلوا ٚ ٤عؤ ووا٫ت
يًفظاد ٚاطتغ ٍ٬ايٓفٛر بني سجاٍ ايؼشعٖٓٚ ١اى ٚجٗتا ْظش يف اربعادت ١ايـ.ف ١ٝيؼٕٚ٪
ادتشمي:١
ٚجٗ ١ايٓظش ا٭ٚي  :تش ٣إٔ ايتٛطا يف ْؼش أخباس ادتشميوٜ ١ظواعذ عًو ٢اْتؼواسٖا ٜٚؼوجا
عً ٢استهابٗوا ,خاؿو ٚ ١أْو٘ اايبوا َوا متوش فوذل ٠صَٓٝو ١عًٜٛو ١بوني ٚقو ٛادتشميو ٚ ١ؿوذٚس
اذتهووِ فٗٝوواٝ ,ووث ٜ ٫كووشٕ ْؼووش ادتشميوو ١بايعكووان ايووزٜٓ ٟايوو٘ اجملووشّ عٓٗوواٚ ,بايتووايٞ
فايكاسٜ ٨كشأ أخباس ادتشمي ١بذ ٕٚإٔ تلُٔ قشا٤ت٘ ايعكان ايزْ ٟاي٘ اجملشّ ,يزيو  ٜايوا
أؿ و .ان ٖووزا ايووشأ ٟايـوو.ع ب و ٕ تكًووٌ َ ,ووا أَهوؤ َوؤ اربظووا  ١ايوويت تع ٗٝووا ٭خبوواس
ادتشمي.١
أَا ٚجٗ ١ايٓظش ايثاْ :١ٝتش ٣إٔ ْؼش أخباس ادتشمي ١ميٓا َٔ تهشاسٖا ربا عتكك٘ ايٓؼش َٔ
ايتٛع ١ٝب طايٝا اجملشَني  ٚنٝفَٛ ١ٝاجٗ ١ادتشميٚ ١نزيو فطٕ ْؼش ايعكوان ايوزٜٓ ٟايو٘
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اجملشّ ٜشد اٯخش َٔ ٜٔايتفهرل يف ادتشميٜ ٚ.١ش ٣أؿ.ان ٖزا ا٫جتوا ٙإٔ ادتشميو ١جوض٤
َوؤ ايٛاقووا ا٫جتُوواعٚ , ٞجتاٖووٌ ٖووزا ايٛاقووا عتووشّ ايـوو.افَ ١وؤ أدا ٤جووضَ ٤وؤ ٚاجبٗووا
نُشآ ٠يًٝ.ا ٠ا٫جتُاع( ١ٝاذتفٓا,2014, ٟٚق 127
عاْٝا  :ايـ.افٚ ١ادتشمي ٚ ١كٛابط ْؼشٖا
متٗٝذ  :تو٪دٚ ٟطوا ٌ٥اإل عو ّ٬عًو ٢اخوت٬ف أْٛاعٗوا دٚسا َُٗوا يف اجملتُوا  ,فٗو ٞتعُوٌ
عًَ ٢ا ميهٔ إٔ ً ٜل عً ١ٝاي ٛذ ٠اربعٓ ١ٜٛبني أفشاد , ٙفٗ ٞايظب ٌٝيًُعشف ١نا ٜوذٚس يف
اجملتُا ٚ ,اإل اع ١بايك ِٝا٫جتُاع ١ٝايظا٥ذ فٜ ٫ٚ ,٘ٝكع ايذٚس عٓذ ٖزا اذتوذ بوٌ تعُوذ
يهؼووع َووا ٜعذلٜوو٘ َوؤ جٛاْووا ايووٓكف ي وذفا ادتٗووات اربظووٛ٦ي ١إلؿوو٬ن ٖووزا ايووٓكف َوؤ
ايٓٛا  ٞا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜايثكافٚ , ١ٝايـو.اف ١عاَوٌ فعواٍ يف َهاف.و ١ادتشميو١
ٚ ,أخباسٖووا ٖوو ٞجووضَ ٤وؤ ا٭خبوواس ارب تًفوو ١ايوويت َوؤ وول ايٓوواغ نافوو ١ايعًووِ ٚاإل اعوو١
بٗاَٗ(.ذ,2005, ٟق5
ٜٚش ٣عًُا ٤ا٫جتُا ٚايكاْ ٕٛإٔ ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬تٓوذسج كؤُ ايوذٚافا ايثكافٝو ١يًجشميو١
ٚيهٔ َا ريو تبك ٢عواَ ٬يسجوشاّ بايٓظوب ١يف٦وات َعٓٝوَ ١ؤ ايٓواغ يف وشٚف خاؿو, ١
ٚيهوؤ ممووا  ٫ػووو فٝوو٘ إٔ ايع٬قوو ١بووني ٚطووا ٌ٥اإلعووٚ ّ٬ايظووًٛى اإلجشاَووٖ ٞوو ٞيف ايٓووادس
ع٬قَ ١باػش ٖٞٚ ,٠يف ايغايا ٚا٭عوِ ع٬قو ١اورل َباػوش ,٠فايع٬قو ١اربباػوش ٠بوني ٚطواٌ٥
اإلعووٚ ّ٬اإلجووشاّ ع٬قوو ١ستووذٚد ,٠ريووو إٔ بعووض ا٭فووشاد قووذ ٜت و عش َباػووش ٠نووا ٜؼوواٖذٙ
ٜٚظووُع٘ نعٓوو ٢إٔ اربوواد ٠اإلعَٝ٬ووٖ ١وو ٞايوويت ٚجٗتوو٘ ٫ستهووان ادتشميوو ,١أ ٚطووًٗتٗا عًٝوو١
ٚأسػوووذت٘ ملي ملخفووواَ ٤عاربٗوووا٫ٚ ,ػوووو إٔ ٖوووز ٙايف٦ووو ١قًًٝووو ١تتُثوووٌ يف ايغايوووا يف ا٭ وووذا
ٚاربووشاٖكني (.جووشاد,2011,٠ق . 196يهوؤ ايت و عرل اوورل اربباػووش أٚكوول أعووشا يف ايظوواٖش٠
اإلجشاَٝوو ,١عٓووذَا ٜكتـووش دٚسٖووا عًوو ٢تُٓٝوو ١ا٫طووتعذاد يًُغوواَشٚ ٠اإلعتووا ٤ايووزات ٞب فعوواٍ
ايعٓع ٚاإلعاس ٠ادتٓظ ,١ٝفف ٞريو تُٓ ١ٝيبعض ايغشا٥ض ٚايشابات اربهبٛت ١عًو ٢ضتوٜ ٛوذفا
ا٭عفوووووواٍ ٚاربووووووشاٖ كني بووووووٌ ايبووووووايغني يف بعووووووض ا٭ ٝووووووإ يظووووووًٛى طووووووب ٌٝادتشميوووووو١
(جشاد,2011,٠ق. 197
ٜٚعٛد ا٭عش ايبايذ يٛطا ٌ٥اإلع ّ٬عً ٢ا٭ ذا يكًْ ١لٛجِٗ ْٚ,كف خودلتِٗ ٚ,خـوٛب١
خٝاشلِ ٚتع ؼِٗ يًُغاَشٚ, ٠كعع ًَه ١ايٓكذ ٚاذتهِ يذ ٜٚ ,ِٜٗخز هوِ ا٭ وذا
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يف ٖوووووزا ايؼووو و ٕ كوووووعاف ايؼ ـووووو ١ٝممووووؤ ٜعوووووا َْ ٕٛووووؤ خًوووووٌ عكًوووووْٚ ٞفظووووو ( ٞأبوووووٛ
عاَش,1982,ق. 204
 ٫ٚػو إٔ ت عرل ايـ.ع عً ٢ادتشميٜ ١ظٗوش َؤ خو ٍ٬اربظوا ات ارب ــو ١٭خباسٖوا,
ٚنٝف ١ٝايتعشا شلا ٚايغوشا َٓوْ٘ٛٚ ,عٝو ١ايكوشا ٤ايوزٜٗ ٜٔتُو ٕٛبٗوا ,ففو ٞأَشٜهوا ديوت
اإل ـاٝ٥ات عًٚ ٢جوٛد ع٬قو ١بوني استفوا اإلجوشاّ بٓظوبَ , %33( ١كابوٌ صٜواد ٠يف اربظوا ١
ارب ــوو ١يٓؼووش أخبوواس ادتشميووٝ ,١ووث تٓؼووش أخبوواس ادتشميوو ١بعٓووا ٜٔٚادتشميووٚٚ ١ؿووع
تفـ ٫ ًٞٝغتً َٔ ٛارببايغٚ ,١اايب ١ٝايكشا َٔ ٤ا٭عفاٍ ٚايؼبإ (ايعاْ,1998,ٞق. 159
 َٔٚاربعً ّٛإٔ كٝك ١ايفعٌ اإلجشاَٚ ٞا تُاٍ ٚق ٛاإلْظإ ك ١ٝ.يًجشا , ِ٥اايبا َوا
 ٜخز ؿٛس ٠رات أبعاد تلًٚ ,١ًٝٝريو ٜعٛد يًـٛس ٠ايُٓ  ١ٝاييت تٓكًٗا ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬عؤ
ادتشميوٚ , ١مموا ٫ػوو فٝو٘ إٔ ٖووزا ايهوِ َؤ اربعًَٛوات اوورل ايـو ١.ٝ.أعوش عًوَ ٢ـووادس
ا٭َٔ ا٫جتُاع, ٞخاؿ ١يف ؿٝاا ١سأ ٟعواّ و ٍٛادتشميوٚ ١ايلو.اٜا ,فعًو ٢طوب ٌٝاربثواٍ
أنثووش أػووهاٍ ايعٓووع اْتؼوواسا يف ايووب٬د ايعشبٝووٜ ١تُثووٌ يف كووشن ايضٚجووٚ ١ا٭بٓووا , ٤مل ٫إٔ
ٚطا ٌ٥اإلع ٫ ّ٬تودلص ريوو َكاسْو ١جُٗوا ,يف اربكابوٌ عتظو ٢اجملوشّ اربت ـوف باٖتُواّ
ٚاطووووووا َ,ووووووا ايعًووووووِ إٔ ايظووووووج٬ت ا٭َٓٝوووووو , ١ت٪نووووووذ إٔ ْظووووووبتِٗ كوووووو ١ًٝ٦عووووووذدٜا
(ايٖٝٛذ,2001,ق. 89
نُا إٔ عبٝعَ ١وا بوني اربعادتو ١ايـو.فٚٚ ١ٝاقوا ادتشميو ١يوٝع زتوشد اْعهواغ يًٛاقوا
ا٫جتُاع ٞأَٝٚهآٜضّ طبيب بظٝط ٚملمنا ٖ ٞع٬قَ ١عكوذ, ٠فايـو.اف ١ختتواس ادتٛاْوا
ايويت تكووذّ يًٓؼووش ٖٚ ,وز ٙادتٛاْووا تتعووذد ب بٝعتٗوا ٜٚووتِ ا٫ختٝوواس َٓٗوا ٜٚ ,تووذخٌ يف ٖووزا
ا٫ختٝوواس عٛاَووٌ راتٝووَٛٚ ١كووٛع ١ٝختتًووع بوواخت٬ف ايكوواُ٥ني عًوو ٢ايت.شٜووش نُووا ت٪نووذ
ايذساطات إٔ اخت٬ف ايٛاقوا ا٫قتـوادٚ ٟا٫جتُواع ٞعودل ايفوذلات ايضَٓٝوٜ ١وٓعهع عًو٢
َ٪طظووات ا٫تـوواٍ ٚعتووذد َلووُ ٕٛايكـوو ١ارتدلٜوو ١ارتاؿوو ١بادتشميووٚ ١عشٜكووَ ١عادتتٗووا
(َه,2009, ٞق. 243
ٚيهؤ عًووٚ ٢طووا ٌ٥اإلعوو ّ٬خاؿوو ١ايعشبٝو ١إٔ تٗووتِ باربعادتوو ١اربٛكووٛع ١ٝيظوواٖش ٠ادتشميوو١
ٚجتٓا أطايٝا ايظشد ٚايتًكني ٚارببايغ َٔٚ , ١عِ فعًُ ١ٝايٓؼوش ٫بوذ إٔ توتِ كؤُ كوٛابط
ٜشاع ٞفٗٝا شٚف اجملتُا ٚطٝهٛيٛج ١ٝادتُاٖرل ,يعوذّ ارتوٛا يف ا٭عوشاا ٚاإلطوا٠٤
يًٓاغ ,فايهاتا ا٭َشٜهٚ ٞايذل يٝدلَإ ٜش ٣ملٕ ارت ش  ٜ ٫تَ ٞؤ ْؼوش أخبواس ادتشميو١

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

يف وووذ راتووو٘ ,بكوووذس َوووا ٜووو تَ ٞووؤ حتوووٚ ٍٛطوووا ٌ٥اإلعووو ّ٬يكووواا ٚشتووودل ْٚا٥وووا عووواّ
(عبذاذتً,2001,ِٝق. 168
ضوابط نشر الجريمة
أ / ٫ٚايلٛابط ايكاْ: ١ْٝٛ
أٚجذت بعض ايذ ٍٚزتُٛع َٔ ١ايكٛاْني َتجٗ ١بزيو يتكٓني َبوذأ اربظوٛ٦ي ١ٝا٫جتُاعٝو١
ٚعذّ ا٫نتفا ٤بايكٛٝد ايؼ ـٚ ١ٝاربٗٓ ١ٝاربٓظُ ١يًعٌُ ايـ.ف ٞفُٝا ٜتعًل بٓؼوش أخبواس
ادتشميوٚ ,١ساوِ َوا تًعبو٘ ايـو.ع َؤ دٚس َٗوِ يف ايشقابو ١عًو ٢ا٭جٗوضٚ ٠ا٭ػو اق
ٚايهؼوع عؤ أ ٟخًوٌ ٚاضتوشاف ٜٗوذد اجملتُوا ,مل ٫إٔ ايكواْ ٕٛأٚجوذ زتُٛعوَ ١ؤ أٖوِ
ا٫يتضاَوات ايويت عًو ٢ايـو.ف ٞإٔ ًٜتوضّ بٗوا خو ٍ٬ايٓؼوش ٚايتعًٝول عًو ٢ا٭خبواسٚ ,ريوو
محاٜو ١يظوُع ١ا٭ػو اق ايوزٜ ٜٔتعًول بٗوِ ايٓؼوشٖٚ ,وز ٙا٫يتضاَوات تٓ.ـوش يف ايتضاَو٘
باذتشق ٚايتبـش ٚايتضاَ٘ بايهتُإ (ايؼافع,2005,ٞق47
ٖٚز ٙزتُٛع َٔ ١اإلجشا٤ات اييت تكٓٔ ْؼش أخباس ادتشمي ١يف ايـ.ع:
 .1عتظش عً ٢ايـٝ.ف ١إٔ تتٓاَ ٍٚا تت ٙ٫ٛطً ات ايت.كٝول ٚاحملانُو ,١مموا ٜو٪عش
طوًبا عًٗٝوا فٝجوٛص شلوا ْؼوش َوا ٜوذٚس يف احملانُوات ايعًٓٝوٚ ,١يهؤ عًو٢
َظٛ٦يٝتٗاٚ ,عًٗٝا إٔ تبزٍ ايعٓاٜو ١إل اعو ١ايكواس ٨نوا ٚقواٚ ,يهؤ د ٕٚايتو عرل
عً ٢ؿاحل ايت.كٝل ٚاحملانُ ١أَ ٚشانض َٔ ٜتٓاٚشلِ ,فايـ.فًَ ٞضّ باذت١ ٝ
ٚعذّ ايتظش خ ٍ٬عًُ ١ٝايٓؼش ,فٜ ٬تِ ْؼش إٔ ف ٕ٬قذ ص ايكبض عً ١ٝبتُٗ١
ايظشق ٖٛٚ ,١قذ اطتذع ٞيؼٗاد ٠يف مل ذ ٣ايكلاٜا (ايؼافع,2005, ٞق. 52
 .2عً ٢ايـ.ف ٞا٫يتوضاّ بٓؼوش اإلجوشا٤ات ايكلوا ١ٝ٥ايعًٓٝوٚ ١ا٭ هواّ ايويت تـوذس
عًٓوا ,د ٕٚادتًظوات ايظوشٚ ١ٜايت.كٝكوات ا٫بتذاٝ٥وٚ ١ا٭ٚيٝو ,١ملٕ ناْوت جٗوات
ايت.كٝول َٓعوت ريووٚ ,يف ايوذ ٍٚايعشبٝو ١عتظوش ْؼوش ايوذع ٣ٛاربتعًكو ١بوا٭ ٛاٍ
ايؼ ـٚ ,١ٝايٓؼش احملوشف يٛقوا٥ا ايت.كٝكوات ٚجًظوات احملانُوات ٚ ,شؿوت
دٚيوو ١ايب.ووشَٓ ٜٔفووشد ٠عًوو ٢عووذّ ْؼووش ادتًظووات ارتاؿوو ١با٭ ووذا .
(عبذاجملٝذ,2004,ق232
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 .3ظشت بعض ايذْ ٍٚؼش أزلاٚ ٤ؿٛس اجملين عًو ِٗٝيف بعوض ادتوشا ِ٥نجوشاِ٥
ا٫اتـان ٚا٫عتذا ٤عً ٢ايعشا اربتُٗني ا٭ ذا ٚ ,نزيو جشَت بعض ايذٍٚ
ايٓؼش ارب٪عش عً ٢طرل ايعذايٚ ١احملهُ(.١عبذاجملٝذ,2004,ق245
 .4ظتا عذّ ْؼش أٜو ١تكواسٜش تتلؤُ اعذلافوا يًُوتِٗ بادتشميو ١تو ٢إٔ اعوذلف أَواّ
احملككني أ ٚيف احملهُ ,١نُا ٜٓبغ ٞعذّ ْؼش أ ٚملراع ١أٜوَ ١عًَٛوات عؤ تواسٜ
اربوتِٗ اإلجشاَو ٞأ ٚأ ٟبٝوإ ٜـوف٘ نُجشّ(ْـوش,2005,ق . 368فايكلوا٤
اإلصتًٝض ٟظش ْؼوش أٜوَ ١عًَٛوات عؤ طوٛابل اربوتِٗ أ ٚايتعًٝول عًوَ ٢اكو ,١ٝأٚ
ايتؼٗرل ب٘ محا ١ٜذتك٘ يف ستانُ ١عادي( ١بهاس ,2008,ق562
 .5خ ش ايت عرل عً ٢ايكلاٚ ٠احملككني ٚارتدلاٚ ٤احملهُني ٚايؼٗٛد ٚارلِٖ ٚ ,قوذ
قلوت مل وذ ٣احملوانِ اإلصتًٝضٜو ١بو ٕ ايتٓبو ٪بٓتٝجو ١دعوَٓ ٣ٛظوٛس ٠أَوا ايكلوا٤
ٚايتعًٝل عًٗٝا ٜعذ اَتٗاْا يًُ.هُ ,١أَا ايكاْ ٕٛايفشْظ ٞفٓف عً ٢إٔ نٌ َؤ
قواّ عْٝ٬و ١بٛاطو  ١أفعواٍ أ ٚأقوٛاٍ أ ٚنتابوات يً.وط َؤ قوذس ٚتـوشف أ ٚقوشاس
قلا َٔ ٞ٥ػ ْٗا اإلخ ٍ٬بظوً  ١ايكلواٚ ٤اطوتك٬يٜ٘ ,عاقوا بواذتبع َؤ ػوٗش
ملي طووت ١ػووٗٛسٚ ,بغشاَوووَ ١ووؤ  500ملي 20.000فشاْوووو أ ٚب وووذُٖا
(ادتبٛس,2013,ٟق173
ٜ .6عوذ ْؼوش ايت.كٝكوات ٚاحملانُوات أ ٚاربوذا٫ٚت ايظوش ١ٜبغورل أَاْوٚ ١طو ٤ٛقـوذ
جشميٜ ١عاقا عًٗٝا ايكاْ(ٕٛادتبٛس,2013,ٟق175
ٜ .7عذ اإلخ ٍ٬نكاّ قااٍ يف ايذع ٣ٛاربٓظٛس ٠أَاَ٘ جشمي ,١طٛا ٤ناْت َذْ ١ٝأٚ
جتاس ١ٜأ ٚملداس ١ٜأ ٚجٓاٝ٥و ,١أ ٟإٔ اذتُاٜوَ ١كوشس ٠يً ـو ١َٛايٓاجتوَ ١ؤ ايوذع٣ٛ
ٚيٝع يؼ ف ايكاكٝ ,ٞث إٔ أ ٟتعًٝل ارل ْض ٜ٘يكشاس احملهُٜٛ ١قا ؿا ب١
حتت عا ١ً٥ايعكان عًٖ ٢ز ٙادتشمي ,١ملرا جتاٚص اذتذٚد اربظوُٛن بٗوا ذتوذ ايٓكوذ
ٚايـ.اف ١يف ايٓؼش(عبذاذتافظ,1987,ق241
مموا طوبل ْوش ٣إٔ ايكوٛاْني اربٓظُو ١ربٗٓو ١ايـو.اف ١عُوذت ايت نٝوذ عًو ٢كوشٚس ٠ايٓؼوش
يهٔ د ٕٚايت عرل عً ٢اربٓظ ١َٛايكلاٚ ١ٝ٥ايلغط عًٗٝاٚ ,ريوو ْوابا َؤ وشق اربوٛاعٔ
يف ستانُو ١عاديو ١تظوُل يًجٗوات ارب تـو ١ايٓظوش يف ايوذٚافا ٚا٭طوبان ٚايٛقوا٥ا,
ٚاذتهوووووووووووووِ عًٗٝووووووووووووواٚ ,ستانُووووووووووووو ١ادتٓوووووووووووووا ٠دَ ٕٚووووووووووووو٪عشات أ ٚكوووووووووووووغٛعات
خاسجَ(.١ٝها,2001,ٟٚق228
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عاْٝا  /ايلٛابط اربٗٓ:١ٝ
 ٖٞٚزتُٛع َٔ ١ايلٛابط اربٗٓ ١ٝاربٓظُ ١يًعٌُ ايـ.فٚ ,ٞميهٔ حتذٜذٖا نُا  ٜت:ٞ
 - 1اربٛاعٝل ا٭خ٬قٚ : ١ٝتعشف اربٛاعٝل ا٭خ٬ق ١ٝعً ٢أْٗا زتُٛع َٔ ١اربباد٨
ٚاربعاٜرل اييت ٜكو ّٛايـو.ف ٞبت بٝكٗوا بؼوهٌ اختٝواس٫ ٟختوار قشاساتو٘ وَ ٍٛوا
ٜك َٔ ّٛأفعاٍٖٚ ,ز ٙاربباد ٖٞ ٨اييت حتذد َذ ٣ؿ ١.اإلْظإ ٚيف ٖزا ايظوٝام
ٖو ٞزتُٛعو ١اربٛاعٝول ايويت ت٪نوذ عًوَ ٢بوذأ ا وذلاّ اجملتُوا يف ملداس ٠ايعذايو,١
ٖٚزا ارببذأ ٚسد يف َٝ 17ثاقا َٔ بني َٝ 62ثاقا ,عًُا أْٗا  ،تزنش ٖزا اذتول
بـفت٘ ايعُ , ١َٝٛفكذ جوا ٤عًو ٢ػوهٌ زتُٛعوَ ١ؤ ارببواد ٨ايويت توذخٌ كؤُ
ٖزا اذتل ٖٚز ٙاربباد: ٖٞ ٨
 ل اجملتُا يف ايكـاق َٔ اجملشَني. ل اجملتُا يف تٝ ٛذ ايظً  ١ايويت ٜعٝوذ مليٗٝوا ن.انُو ١اجملوشَنيٖٚ ,و ٞطوً ١ايكلاٚ ,٤بٗز ٙايظً  ٚ ١ذٖا اييت متتًو ايكذس ٠عًو ٢ف.وف ا٭ديوٚ ١اطوتكشا ٤ايٓـوٛق
ايكاْٚ ,١ْٝٛاطتٓبا ا٭ هاّ.
 اربتِٗ بش ٤ٟت ٢تثبت ملداْت٘ ٚ:تعذ ٖز ٙايكاعذ َٔ ٠أِٖ ايكٛاعذ اربشتب  ١بطداس٠ايعذاي ١يف اجملتُا ,ساِ إٔ ايع ١ْٝ٬ػش َؤ ػوش ٚاحملانُو ١ايعاديوٖٚ , ١و ٞول َؤ
كٛم اربتُٗني ٚيهٓٗوا طو٬ن ر ٚوذ, ٜٔفو ٕ ايوشأ ٟايعواّ ميهؤ إٔ ميثوٌ قو ٠ٛن.واسغ
يًعذايوٚ ١سقٝبوا عًو ٢ايظوً اتَ ,ؤ خو ٍ٬دٚس ايـو.اف ١يف ايهؼوع عؤ اربظوا ،يًوشأٟ
ايعاّٚ ,يهٓٗا ممهٔ إٔ تؼهٌ ملداَْ ١ظبك ١يًُتِٗ قبٌ إٔ تذ ٜ٘ٓاحملهُٚ ,١تؼٜٗٛا
يظوُعت٘ تو ٢ملرا هُوت احملهُو ١بوايدلا, ٠٤فطْو٘ طوٛف ٜٛاجو٘ بطداْو ١زتتُعٝوٖٚ ١وٞ
تؼهٌ عكٛب ١يًُتِٗ خاسج ملعاس ايكاْ.ٕٛ
مما طبل ٜتلل ت نٝذ َٛاعٝل ايؼشف ايـو.ف ٞعًوَ ٢شاعوا ٠عوذّ ْؼوش َوا ميوع ايعذايو١
خؼ ١ٝايت عرل عً ٢ايؼٗٛد ٚايكلاٚ ٠قبٌ ؿذٚس هِ ق ع ٞفٗٝاٖٚ ,وَ ٛوا ٜعوذ اْتٗانوا
ذتل اربتِٗ يف ستانُ ١عاديٚ ,١بٗزا ٜكتل ٞعذّ ْؼش ازل٘ أ ٚؿٛست٘ أَ ٚا ٜوذٍ عًٝو٘,
ٚتضداد اذتاج ١يزيو ملرا نإ اربتِٗ عف ٬أٜ ٚكٌ عُش ٙعٔ  16عاَا .
 ْؼش أ هاّ ايدلاٚ :٠٤عاجل ٖزا ارببذأ اربٝثام ايٓشٚظت ٞايـادس عٔ ساب  ١ايـ.اف١ايٓشٚظتٝو ١عواّ ٚ , 1994ايفًٓٓوذ ٟايـوادس عؤ احتواد ايـو.فٝني يف فًٓٓوذاٚ ,اربٝثوام
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ايظٜٛذ ٟايز ٜٔأنذٚا عً ٢كشٚسْ ٠ؼوش ايٓتٝجو ١ايٓٗاٝ٥و ١يف أٜو ١قلو ,١ٝخاؿو ١ايكلواٜا
اييت تٓاٚيتٗا ايـو.ع  ,ف٬بوذ َؤ َتابعو ١ملجوشا٤ات احملانُو ١تو ٢ايٓٗاٜو ,١يهؤ ٖوزٙ
اربٛاعٝل اج ١يت ٜٛش ٖوزا ايبٓوذ ,٭ْٗوا  ،تتلؤُ تٛجٗٝوات و ٍٛأطوًٛن ْؼوش أ هواّ
ايدلا ٠٤فعً ٢ايـ.فٝني يٓؼش أ هاّ ايدلا ٠٤بكذس ناف َؤ اإلبوشاصٚ ,تٛكوٝل ا٫تٗاَوات
اييت ؿذس فٗٝا هِ اإلداْ( ١ؿاحل,2005,ق300
 ايتو عرل عًو ٢طوً ات ايكلوا : ٤أػواست شلوزا ارببوذأ َٛ 6اعٝول َؤ أؿوٌ َٝ 62ثاقوا,يهٔ أُٖٖ ١ٝزا ارببذأ تظٗوش يف ايوذ ٍٚايويت تعُوٌ بٓظواّ احملًفوني ,ملر إٔ ٚطوا ٌ٥اإلعوّ٬
ميهٔ إٔ ت٪عش عً ٢قشاسِٖ ٜلاف ملي ريو ملَهاْ ١ٝايت عرل عً ٢ػٗاد ٠ايؼوٗٛد طوٛاَ ٤ؤ
خ ٍ٬تؼجٝا ايؼٗٛد عً ٢اإلد ٤٫بؼٗادَ ٠ع ,١ٓٝأ ٚتٛس ِٗ ٜب قٛاٍ ٜـعا عً ِٗٝايذلاجا
عٓٗوا فُٝوا بعوذ ,أ ٚختوٜٛفِٗ َؤ اإلد ٤٫بؼوٗادتِٗٚ ,عًو ٢ايوشاِ َؤ َٓوا ايـو.فٝني َؤ
ايت.ذ َا ايؼٗٛد يف قاع ١احملهُ ١مل ٫إٔ ايـ.فٝني ًٜ ٫تضَ ٕٛبزيو  ,مما ٪ٜعش عً٢
زتشٜات ايكلاٜاٜ ,لاف ربا طبل ا ذلاّ طً  ١ايكلاٖٝٚ ٤ب ١ايكلا ٠٭ٕ ريوو ٜظواعذ يف
ملداس ٠اجملتُا يًعذاي ,١يهؤ اربٛاعٝول ا٭خ٬قٝو ١انتفوت باإلػواس ٠شلوز ٙارببواد ٨د ٕٚػوشن
ٚتفـ ,ٌٝمما أعش عً ٢ايـ.فٝني
ٚعوذّ ايفٗوِ ايٛاكول بتغ ٝو ١ايكلواٜا اربٓظوٛس ٠طوً ات ايت.كٝول ٚاحملوانِ  ,فُٝثوام
ايؼشف ايـ.ف ٞاربـش ٟايـوادس عؤ اجملًوع ا٭عًو ٢يًـو.اف ١عواّ ْ , 1998وف عًو٢
اَتٓوا ايـو.ف ٞعؤ تٓواَ ٍٚوا تتو ٙ٫ٛطوً ات ايت.كٝول ٚاحملانُو ١يف ايوذعا ٣ٚادتٓاٝ٥و١
ٚاربذْ ١ٝب شٜك ١تظتٗذف ايت عرل عً ٢ؿاحل ايت.كٝل ٚطرل احملانُ١
 عوذّ ستانُو ١اربوتِٗ بٛاطو  ١ايوشأ ٟايعواّ ٜٚ :وشتبط ٖوزا ارببوذأ بارببوذأ ايظوابل يو٘,فُ.انُ ١اربتِٗ بٛاط  ١ايشأ ٟايعاّ ٪ٜعش عً ٢ايكلاٚ ٤عتشّ اربتِٗ َٔ ك٘ يف ستانُو١
عادي ,١مل ٫إٔ اربٛاعٝل ا٭خ٬ق ، ١ٝتٗتِ بٗزا ارببذأ ,٭ْ٘ نوثرلا َوا اطوت ذّ يتكٝٝوذ ول
ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬يف اذتـو ٍٛعًو ٢اربعًَٛوات ْٚؼوشٖاٜ ،ٚ ,هؤ اشلوذف َؤ ريوو محاٜو١
اجملتُا بوٌ محاٜو ١ايظوً ٚ ١سَٛصٖوا ,ملكواف ١إٔ ٖوز ٙاربٛاعٝول  ،تكوذّ تفاؿوٚ ٌٝتٛجٗٝوات
يًـ.فٝني  ٍٛنٝف ١ٝت بٝكٗا (ؿاحل,2005,ق312
 عذّ ْؼش أزلا ٤ا٭ ذا ٚؿٛسِٖ ٚايتعاٌَ َا ا٭عفاٍ  ٫:ظتٛص يًـ.فْ ٞؼش َاٜذٚس يف ستانِ ا٭ ذا عً ٢أطاغ إٔ ا٭ ذا ٜشتهب ٕٛا٭خ ا ٤٭ِْٗ  ،ظتوذٚا َؤ
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ٜعًُٗوِ ايـوٛانٚ ,بايتواي ٞفاشلوذف َؤ ْظواّ ا٭ وذا يوٝع عكواب ٞبوٌ تعًُٝو , ٞيهؤ
اربؼوهً ١إٔ ايتعاَوٌ َوا ا٭عفواٍ عتتواج ربعادتوٚ ١اطوع ١تؼوهٌ اربظوٚ٪ي ١ٝا٭خ٬قٝو١
يسعَٝ٬ني ,٭ْٗا  ٫تٓ.ـش يف اَ٫تٓا عؤ ْؼوش ا٭زلواٚ ٤يهؤ يف نٝفٝوَ ١ظواعذتِٗ
يعذّ ا٫ضتشاف)َها,2001,ٟٚق324
 عوذّ ْؼوش أزلوا ٤كو.اٜا ا٫اتـوان ٚؿوٛسِٖ ٝوث ٜوثرل ْؼوش أزلوا ٤كو.اٜاا٫اتـوان ايهوثرل َؤ ادتوذٍ فايـو.فٚ ٕٛٝخاؿو ١ا٭َشٜهٝوٜ ٕٛوش ٕٚإٔ ْؼوش أزلوا٤
ٚؿٛس ك.اٜا ا٫اتـان ٖ ٛأَش َدلسٚ ,قذ جاٖ ٤زا ارببذأ يف َٝثام ادتُعٝو ١ا٭َشٜهٝو١
يًـ.فٝني احملذلفني عاّ  1996حتت عٓٛإ تكً ٌٝايلشسٜ ٖٛٚ ,عين تكً ٌٝايلشس ايٛاقوا
عًو ٢ايلو ١ٝ.أَ ٚوا ٜضٜوذ َعاْواتِٗ ايٓفظوٚ ١ٝا٫جتُاعٝو ,١يهؤ اربٛاعٝول ا٭خ٬قٝو، ١
تتعشا ربؼهً ١ايٓؼش يف ايَٛ ١افك ١ايل.اٜا عًو ٢ايٓؼوشٖٚ ,و ٛاربودلس ايوزٜ ٟظوت ذَ٘
ايـ.ف ٕٛٝيًٓؼشٖٓ ٚ ,ا ٜدلص ايظ٪اٍ ٌٖ اربظٛ٦ي ١ٝا٭خ٬ق ١ٝيًـ.فٝني ٜٓبغ ٞإٔ تتجاٚص
ايب.ث عٔ اربدلسات يتؼوهٌ ايتضاَوا بوايك ِٝاجملتُعٝوٖٚ ١وٌ طوهٛت اربٛاعٝول عؤ َعادتو١
ٖز ٙاربؼهً ٖٛ ١اعذلاف كُين بكبٛشلا (ؿاحل,2005,ق316
 عذّ متجٝذ ادتشمي ١أ ٚايذع ٠ٛمليٗٝا أ ٚتؼوجٝا ايعٓوع ٚارب وذسات :ملٕ اربؼوهً ١ايويتٜعادتٗوا ٖوزا ارببوذأ ؿوعبَٚ ١عكوذ ,٠فٛطوا ٌ٥اإلعو ّ٬نوثرلا َوا حتو ٍٛاجملوشَني ٭ب واٍ ٚ
حت ٍٛا٭ب اٍ ملي زتشَني ٚتذفا ايٓاغ إلداْتِٖٗٚ ,ز ٙاربؼهً ١تثرل ايهثرل َٔ ايكلاٜا
و ٍٛإٔ ايـو.اف ١ا٭خ٬قٝو٫ ١بوذ إٔ تكو ّٛعًو ٢جعوٌ ايـو.ف ٞأنثوش قوذس ٠عًو ٢اختوار
قوشاسات ؿو ,١.ٝ.تتفول َوا كوُرل ٚ ٙظو٘ اإلْظواْٚ ,ٞايتضاَو٘ بايعذايوٚ ١ايت بٝول ايعوادٍ
يًُعاٜرل ا٭خ٬ق , ١ٝاييت ٜعذ اخت٬فٗا
ٚت بٝكٗووا أَووشا ٚاسدا ٚفكوووا يًُٓووا رل اذتلوواسٚ ١ٜايثكافٝوووٚ ١اجملتُعٝوو ١ارب تًفوو١
(ؿاحل,2005,ق320
 عذّ ْؼش ا٭عُاٍ رات اربظت ٣ٛايفين اشلابط اييت ختايع قو ِٝاجملتُوا ٚأخ٬قٝاتو٘,ايويت َؤ ػو ْٗا ملعواس ٠ايؼوٗٛات ٚاربؼواعش اربشٜلوٚ ,١تؼوجٝا أعُواٍ ايشرًٜوٚ ١ادتشميو١
(ايشاع,2011,ٞق68
ٚيف ٖزا ايظٝام تش ٣ايبا ث ١إٔ َٛاعٝل ايؼشف اإلع ٖٞ ١َٝ٬أطاطٝات ٜٓبغ ٞإٔ ٜعتُذٖا
ايـ.ف ٕٛٝايكا ُٕٛ٥عً ٢حتشٜش َٛاد ادتشميوٜٓٚ ,١بغو ٞإٔ تهو ٕٛأطاطوا يعًُوِٗ يف ٖوزا
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اجملواٍ ,نوزيو ٫بوذ إٔ تكو ّٛعًٗٝوا ايظٝاطوات اإلعَٝ٬و ١يهافو ١ايٛطوا ٌ٥اإلعَٝ٬و١
٫عتُادٖا ايعٌُ بٗا  ,يًكٝاّ ب ٛا٥فٗا جتا ٙاجملتُاٚ ,تًتضّ بكُٝو٘ ٚأخ٬قٝاتو٘ ,خاؿو ١إٔ
ٖز ٙاربباد ٫ ٨خ٬ف يف أْٗا أطاغ ربعادتٚ ١طا ٌ٥اإلع ّ٬يًجشمي.١
 -2ايظٝاط ١ايت.شٜش ١ٜيًـٝ.ف :١يهٌ جشٜذ ٠تـذس يف ايعا ،سٚ ١ٜ٩فًظف ١حتهِ عًُٗا
ايٚ َٞٛٝتٛجٗ٘ ٚت٪عش عًٖٚ ,١ٝز ٙايش ١ٜ٩يٝظت جض ١ٝ٥بٌ ػاًَ ,١فٗ ٞيٝظوت سٜ٩و ١طٝاطو١ٝ
حتووذد َٛقووع ادتشٜووذٚ ٠اْتُاٗ٥ووا ايظٝاطوو ,ٞبووٌ حتووذد َٛقووع ادتشٜووذ ٠ا٭طاطووٚ ٞسٜ٩تٗووا
ٚأطًٛبٗا َٚذسطتٗا ايـ.ف ٖٞ ٌٖ ,١ٝؿوٝ.ف ١يًـوف ٠ٛأّ ػوعب ١ٝتشنوض عًو ٢ف٦وات طوٓ١ٝ
َ ١َٝٓٗٚع ,١ٓٝأّ ٖ ٞؿٝ.فَ ١عتذيَٚ ,١ا ٖ ٛأطًٛبٗا يف ايتغ  ١ٝايـ.ف ١ٝاإلخباسٌٖ ١ٜ
مت ٌٝملي ايتغ ٝو ١ايتفظورل ١ٜأّ ايتغ ٝو ١ا٫طتكـواٖٚ ,١ٝ٥وٌ تفوتل ؿوف.اتٗا نُٓودل يهوٌ
ايتٝاسات ايفهش ١ٜأّ مت ٌٝيفتٗ.ا أَاّ تٝاس فهشٚ ٟا ذ أ ٚعذ ٠تٝاسات فكطٖ ,وٌ تشنوض
عً ٢ملع ا ٤ايكاسَ ٨ا ٜشٜذ أّ َا ٜٓبغ ٞإٔ  ٜخزٚ ,ايظٝاط ١ايت.شٜش ١ٜت شن عذ ٠بذا ٌ٥قوذ
تٗتِ بايعشا اربؼوٛم ٚتغ ٝو ١ادتشميوٚ ١اربٛكوٛعات اإلْظواْٚ ١ٝاي شٜكو ,١أ ٚتظوع ٢يتكوذِٜ
َلُ ٕٛرَ ٟظت ٣ٛسفٝا فتٗتِ بايتغ  ١ٝايـ.ف ١ٝاربتعُكٚ ١اربتٛاصْ ,١أ ٚتظوع ٢يًوذفا عؤ
َبذأ طٝاطٚ ٞاجتا ٙضبَ ٞعني( .عبذ اجملٝذ عًِ ايذ,2004, ٜٔق19- 18
ٚايظٝاط ١ايت.شٜش ١ٜيف ايغايا ارل َهتٛبٚ ١يهٓٗا َفٗ ١َٛكُٓا َٔ جاْا أفوشاد ادتٗواص
ايت.شٜشٚ ,ٟتظٗش يف طًٛنِٗ ٚمماسطتِٗ يًعٌُ ايـ.ف ٞاي ٖٞٚ ,َٞٛٝختلا يكذس َؤ
اربش ١ْٚختتًع يف دسجتٗا َٔ ؿوٝ.ف ١٭خوشَٚ ,٣ؤ َٛقوع ٯخوشَٚ ,ؤ فوذل ٠٭خوش ٣داخوٌ
ايـٝ.فْ ١فظوٗاَٚ ,ؤ عوِ فٗو ٞارت و ٛايعشٜلو ١ايويت تٗتوذ ٟبٗوا ارب٪طظو ١ايـو.ف ١ٝيف
تعاًَٗا َا ا٭ ذا ادتاسَٚ ١ٜعادتتٗا يًكلاٜا ايعاَٜٚ ١ؼٌُ ريوو يًضاٜٚو ١ايويت تتٓواَ ٍٚؤ
خ٬شلا اذتذ ٚنٝفَ ١ٝعادتت٘ ٚايًغ ١اربظت ذَ ١يف حتشٜشٖا (.ايف اف ,2013,١ق10
ٚتوو٪عش عًوو ٢ايظٝاطوو ١ايت.شٜشٜوو ١يًجشٜووذ ٠زتُٛعوو ١كو َُٚ ١تؼووابهَ ١وؤ ايعٛاَووٌ بعلووٗا
ٜتـوووٌ بايـوووٝ.ف ١أ ٚارب٪طظووو ١ايـووو.فَ ١ٝووؤ ايوووذاخٌٚ ,ايوووبعض اٯخوووش ٜوووشتبط بايٓظووواّ
اإلع َٞ٬ايظا٥ذ ,أ ٚا٭ٚكا ا٫جتُاعٝوٚ ١ايظٝاطوٚ ١ٝايثكافٝو ١ايظوا٥ذ(. ٠اذتتو, 2012, ٛ
ق67
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عايثا  /كٛابط اجتُاع:١ٝ
تًتوضّ ارب٪طظوات اإلعَٝ٬و ١بايعوادات ٚايتكايٝوذ ٚايكو ِٝايظوا٥ذ ٠بواجملتُاٚ ,عوذّ
اربظاغ باٯدان ايعاَٚ ,١اَ٫تٓا عٔ ْؼش ٚتٓاَ ٍٚا ٜتٓافَ ٢ا اذتع ٚايزٚم ايعاّ,
ٖ َٔٚز ٙايلٛابط:
ا ذلاّ ايضٚاج ٚعذّ اربظاغ بوايك ِٝا٭طوشٚ ١ٜايعاًٝ٥وَٚ ,١عادتو ١قلواٜاٖا بظوش١ٜٚعذّ عشا َؼاٖذ ايكتٌ ٚايؼزٚر ٚادتٓع( .اذتجين,2000,ق117
 ٫ظتوٛص عوشا نوٌ َوا ٜؼوجا عًو ٢ايشرًٜوٚ ١ملعواس ٠ايٓعوشات ايعـوبٚ ,١ٝا٫ضتوٍ٬ارتًك ٞبايكٚ ٍٛايفعٌ
  ٫ظتٛص عشا ايظهش ٚتٓا ٍٚارب ذسات ٚارلٖا َٔ ادتشا , ِ٥عً ٢أْٗوا أَوٛسَ يٛفَٚ ١ظت.ظٓ ٚ ,١ايلوٛابط ا٫جتُاعٝو ١شلوا ٚجٗوإ ,ايٛجو٘ اإلظتواب ٞيف محاٜو١
اجملتُا َٔ عشا أفهاس ٖذاَٚ ١عشن قلاٜا قذ تو٪د ٟيتفههو٘ٚ ,ايٛجو٘ اٯخوش
ميثوٌ جوش عثوش ٠يف َٛاجٗو ١قلواٜا تتفؼو ٢يف اجملتُوا دٚ ٕٚكوا وذٚد شلوا ,فو٬
ٜتٓاٚشلا اإلعٚ ّ٬تبك ٢خًع ادتذسإ ٚريو ٭ْٗا متع ايعادات ٚايتكايٝذ ايبايٝو ١ايويت
ٜعٝؼوٗا اجملتُوا ,عوِ ختوشج يٓجوذٖا نواربشا ايفتواى ايوز ٟاطوتف ٌ.يف بٓٝوإ
اجملتُا(.عضت,1983,ق107
سابعا  /ايلٛابط ايذ( ١ٜٝٓايش ١ٜ٩اإلط ١َٝ٬يٓؼش أخباس ادتشمي١
ٜش ٣ايبعض إٔ ايٓؼش ٚاجا ٭ْ٘ ٜك ّٛبعذد َٔ اي ٛا٥ع : ٖٞ ٚ
 .1تشب ١ٝاجملتُا  :فٓؼش أخباس ادتشميٜ ١ع  ٞاربثٌ ٚايعظٜٚ ١بني بؼاعتٗا ٚأعشٖا اربوذَش
عً ٢اجملتُا َٔ ْٛ ٖٛٚ ,ايت دٜا يًُجشّ َٔ خ ٍ٬ايتـٜٛش ايظًيب ي٘ ْٚبوز اجملتُوا
ي٘ ٖٞٚ ,بزيو تظِٗ يف تثبٝت ايك ِٝايفاكًٚ ١ايتٓؼ ١٦ايظً.١ُٝ
 .2ايتٓب ٘ٝيٮخ اس :فُُٗ ١ا٫تـواٍ ٖوَ ٛشاقبو ١ايب٦ٝو ١يًتعوشف ملي ا٭خ واس ايويت تٛاجو٘
اجملتُا ٚادتشمي َٔ ١أبشص ا٭خ اس اييت ٜتعشا شلا ايفشد ٚاجملتُا.
 .3ايتعشٜوع بايكواْ : ٕٛفوادتُٗٛس ٜ ٫ظوت ٝا َتابعو ١ايكوٛاْني اربظوت.ذع ١ايويت تٓؼوش يف
ايـ.ع ايشزلٜ ٫ٚ ,١ٝعٌُ بايكٛاْني ايكذمي ١مما ٜعشف با٭َٝو ١ايكاْْٝٛوَٚ ,١ؤ عوِ
فطٕ َُٗ ١ايٓؼش ايتعشٜع بايكٛاْني ٚتؼهٚ ٌٝعو ٞقواْ ْٞٛيوذ ٣ادتُٗوٛس ايعواّ ,مموا
عتُ َٔ ِٗٝايٛق ٛحتت عا ١ً٥ايكواَْ ٕٛؤ جٗوٚ ,١ايتعشٜوع كوٛقِٗ ارب ايبو ١بٗوا َؤ
جٗ ١أخش(.٣سجا,1988,ق216
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االطر الهظرية لمدراسة وحدود تىظًفها
أَ ٫ٚفٗ ّٛاإلعاس اإلع: َٞ٬
ٜعذ َفٗ ّٛا٭عش اإلع ١َٝ٬أ ذ اربفاٖ ِٝادتٖٛش ١ٜايوزٜ ٟتفاعوٌ يف تهٜٓٛو٘ ايعذٜوذ َؤ
اربذاخٌ ايٓظش ١ٜاييت تظوع ٢يتٓوا ٍٚدٚس ٚطوا ٌ٥اإلعوٚ ّ٬ت عرلاتٗواٖٚ ,وَ ٞؤ أبوشص اربفواِٖٝ
اذتذٜثوو ١ايوويت تٛكوول دٚس ٚطووا ٌ٥اإلعوو ّ٬يف تؼووهَ ٌٝعوواسف ادتُٗووٛس ٚاجتاٖاتوو٘ ووٍٛ
ايكلاٜا ارب تًف( .١عبذ,ّ2009, ٠ق134
ٜٚعشف ( Goffmanاإلعارس اإلع َٞ٬ب ْو٘ "بٓوا ٤ستوذد يًتٛقعوات ايويت تظوت ذّ يتجعوٌ
ايٓاغ أنثش ملدسانا يًُٛقع ا٫جتُاع ١ٝيف ٚقت َا " ( .عبذاذتُٝذ , ّ2004,ق402
ٚعشفٗوووا ستُوووذ بظووو ْٞٛٝأْٗوووا " صاٜٚووو ١ايتٓوووا ٍٚاإلعَ٬ووو ٞيف ملعووواس ٜعوووٛد ملي رٖووؤ ايكووواِ٥
با٫تـاٍٝ ,ث ٜكَٓ ّٛوتن ارت وان بتو عرل ٙنوا ٜتٓاطوا َوا أفهواسٚ ٙاجتاٖاتو٘ ٚ ,ريوو
بذلنٝووض عًوو ٢جٛاْووا أخووش ٣داخووٌ ارت ووان اإلعَ٬ووٚ , ٞملبووشاص عٓاؿووش ٚتُٗووٝؽ ٭خووش٣
,يت.كٝل أٖذاف أٜذٜٛيٛجٝو ١أ ٚفهشٜو ١خاؿو ١بايكوا ِ٥با٫تـواٍ  ,أ ٚبايٛطو ١ًٝاإلعَٝ٬و١
اييت أْتن ارت ان َٔ خ٬شلا"( .بظ, ّ2009, ْٞٛٝق19
ٚأػاس ( Tashmanإٔ ا٭عش اإلع ٖٞ ١َٝ٬اييت تٓظِ ٚاقا اذتٝا ٠اي , ١َٝٛٝ٭ْٗا جض٫ ٤
ٜتجضٖ َٔ٤زا ايٛاقاٚ ,يف زتاٍ ايـ.اف ١تعذ ا٭عش نثابو ١سٚتوني ٜو َٞٛيًـو.فٝني ٜظوُل
شلِ بظشع ١حتذٜذ اربعًَٛات ٚتـٓٝفٗا,ّ1999,scheufele( .ق103
ٚعشف أمحذ صنشٜا اإلعاس أْ٘ " :عباس ٠عؤ عًُٝو ١تفاعًٝو ١بوني أعوشاف َٚهْٛوات عًُٝو١
ا٫تـاٍ ادتُاٖرل ٟعتهُٗا طوٝام عكوايف َعوني  ,تبوذأ باْتكوا ٤ايكوا ِ٥با٫تـواٍ ٚايٛطو١ًٝ
اإلعَٝ٬و ١يوبعض جٛاْوا ايٛاقوا ٚايذلنٝوض عًٗٝوا بدلٚصٖوا يف ْـٛؿوٗا ارب تًفو ١باطوت ذاّ
آيٝووات ٚأدٚات أخووش ٣يف كووَ ٤ٛعوواٜرل َٚووتغرلات َٗٓٝووٚ ١أٜذٜٛيٛجٝوو ١يًت و عرل يف اطووتجابات
ادتُٗٛس جتا ٙستتٖ ٣ٛز ٙايٓـٛق ملَا بتبٓ ١ٝشلز ٙادتٛاْا بذسجات َٚظوتٜٛات شتتًفو ١أٚ
ايعٌُ عً ٢ملعاد ٠ت اعرلٖوا ٚفكوا ربعواٜرل ٚعٛاَوٌ شتتًفو ١أ ٚايعُوٌ عًو ٢ملعواد ٠ت عرلٖوا ٚفكوا
ربعاٜرلٚعٛاٌَ خاؿ ١ب فشاد( ." ٙعٜٛع  ,ّ2008,ق80

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

ٜٚعشف اإلعاس َٔ اربٓظوٛس اإلعَ٬و ٞب ْو٘ " :اذتوذٜث عؤ َٛكو ٛأ ٚقلوَ ١ٝوا َؤ خوٍ٬
عشم  ٚأطايٝا حتذد أ ٚتدلص زتاَ ٫عٓٝا أ ٚأفهاسا بعٗٓٝا يف ٖزا اربٛكٚ ٛيف ايٛقت رات٘
تتجاٌٖ زتا٫ت  ٚأفهاس أخش( ." ٣أمحذ ,ّ2009,ق54
َٔ خَ ٍ٬ا طبل ٜتلل يًبا ث ١إٔ ته ٜٔٛاإلعاس اإلعٜ َٞ٬عتُوذ عًو ٢أطوًٛن اْ٫تكواٚ ٤
اإلبشاص بٗذف ملقٓا ادتُٗٛس بفهوشَ ٠عٓٝوٜٚ , ١و٪د ٟاإلعواس دٚسا تفظورلٜا يً.كوا٥ل ايوٛاسد٠
يف احملتوو ٣ٛاإلعَ٬وو ٞنُووا أٚكوو.ت ايتعشٜفووات إٔ أٜذٜٛيٛجٝوو ١ايكووا ِ٥با٫تـوواٍ شلووا دٚسا
بوواسصا يف حتذٜووذ ا٭عووش اإلعَٝ٬ووٚ ١تؼووهًٗٝا َظووت ذَا ادتُووٌ ٚايعبوواسات ٚا٭فهوواس ايوويت
تعضص أفهاسٚ ٙتدلص ادتاْا اربشاد ملقٓا ادتُٗٛس ب٘
ٚٚفكا ربوا طوبل عشفوت ايبا ثو ١اإلعواس اإلعَ٬و ٞب ْو٘ " :عًُٝو ١تفاعًٝو ١توتِ بوني َهْٛوات
ايعًُ ١ٝا٫تـاي ١ٝبٗذف ملبشاص جٛاْا ستذد َٔ ٠ايكلو ١ٝارب ش ٚوٚ ,١ملافواٍ جٛاْوا أخوش٣
 ,نا ٜتٓاطا َا أٜذٜٛيٛج ١ٝايكا ِ٥با٫تـاٍ بٗذف تفظرل ا٭ ذا ٚ ,حتذٜذ اربؼوه٬ت
ٚتؼوو ٝف ا٭طوووبان ٚايب.وووث عووؤ ًوووٚ ٍٛت عرلٖوووا نوووا ٜتٛافووول َوووا ايظٝاطووو ١ايت.شٜشٜووو١
يًُ٪طظ ١اإلع."١َٝ٬
نٝف ١ٝاطت ذاّ أعش اربعادت ١اإلخباس ١ٜيف ايذساط:١
اْ ٬قا َٔ تًو اربفاٖ ِٝميهٔ يًبا ث ١إٔ تعوشف عٓوٛإ ايذساطو( ١أعوش اربعادتو ١اإلخباسٜو١
ربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسق ٚ ١ٝاإليهذلْٝٚو ١ب ْٗوا  :اي شٜكو ١ايويت ص
بٗووا ْؼووش َٛكووٛعات ادتشميوو ١يف ايـوو.ع ايظووعٛد( ١ٜعهووا  ,طووبل َوؤ ٝووث ايؼووهٌ
ٚاربلوُٚ ٕٛا٭ُٖٝووٚ ١ا٫جتوواٚ ٙايوويت َوؤ ػو ْٗا إٔ تعوضص قووَ ِٝعٓٝووٚ ١تتجاٖووٌ أخووش ٣ظووا
عشٜكَ ١عادت ١نٌ ؿٝ.فَ ١ؤ ؿو.ع ايذساطو ٚ ١بٓوا  ٤،عًوَ ٢وا طوبل طوٛف ٜوتِ اطوت ذاّ
ْظشٜوو ١اإلعوواس اإلعَ٬وو ٞعًوو ٢اربظووت ٣ٛايتًًٝ.وو ٞيًذساطووٚ ١ريووو َوؤ خوو ٍ٬سؿووذ ا٭عووش
اإلعَٝ٬وو ١ا٭طاطوو ١ٝايوويت بووشصت َوؤ خوووَ ٍ٬عادتوو ١ايـوو.ع َٛكووا ايذساطوو( ١عهوووا
"ايٛسقٝووو ,"١طوووبل" ا٫يهذلْٝٚووو " ١ربٛكوووٛعات ادتشميوووٚ , ١عشٜكووو ١اطوووت ذاّ ٖوووز ٙا٭عوووش
ٚاجتاٖاتٗوووا ٚأطوووايٝا تٝ ٛفٗوووا ٚريوووو يً وووشٚج بـوووٛسَ ٠تهاًَووو ١ا٭بعووواد ووو ٍٛاربعادتووو١
ايـ.ف ١ٝربٛكٛعات ايذساط.١
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الدراسات السابقة و التعمًق عمًها
ايذساطات ايظابك:١
أعًعت ايبا ث ١عً ٢عذَ ٠ـادس َٛ ٍٛكو ٛايذساطو ,١يً.ـو ٍٛعًو ٢أٖوِ ايذساطوات
اييت تب.ث يف ايع٬ق ١بني ايـ.اف ٚ ١واٖش ٠ادتشميوٚ ,١قوذ قاَوت ايبا ثو ١بتكظو ِٝستواٚس
ايذساطووات ايظووابك ١ملي ستووٛس ٜٔأطاطووني ٜتلوؤُ احملووٛس ا٭ ٍٚدساطووات اربلووُ ٕٛارتوواق
نٛكٛعات ادتشمي ١أَا احملٛس ايثاْ ٞفٝتلُٔ دساطات اجتاٖات ادتُٗوٛس ملصاَٛ ٤كوٛعات
ادتشمي. ١
احملووٛس ا٭ :ٍٚدساطووات اٖتُووت نعادتوو ١ايكلوواٜا  ٚا٭ ووذا رات ايع٬قوو ١نٛكووٛعات
ادتشمي ١يف ايـ.اف١
 .1دساط ١جٛد ّ 2016( ٠بعٓٛإ  :دٚس ايـ.ع ايفًظ  ١ٝٓٝاي ١َٝٛٝيف َعادتو ١قلواٜا
ادتشمي . ١دساط ١حتًَٝٚ ١ًٝٝذاَْ ١ٝكاسْ.١
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي سؿذ دٚس ايـ.ع ايفًظ  ١ٝٓٝايٚ ١َٝٛٝايكا ِ٥با٫تـواٍ يف
َعادت ١قلاٜا ادتشمي ١باطت ذاّ ايتًٝ.وٌ ايهُو ,ٞيًهؼوع عؤ قلواٜا ادتشميو١
َٛٚكٛعاتٗا ٚأٚيٜٛوات اٖ٫تُواّ بٗوا  ٚأٖوذافٗا ٚأطوايٝا ايٓؼوش يف ؿو.ع ايذساطو١
َٚذ ٣قاْْٝٛت٘ٚ ,يًٛقٛف عًَٛ ٢قع ايكا ِ٥با٫تـاٍ َٔ ْؼشٖا ٚأٖذافٗا  ٚا٭طع
اييت ٜعتُذٖا يًٓؼشَٚ ,ظت ٣ٛايت ـف يتغ  ١ٝػ ٕٛ٦ادتشميوٚ .١اعتُوذت ايذساطو١
عًوووْ ٢ظوووشٜتني ُٖوووا اربظوووٛ٦ي ١ٝا٫جتُاعٝوووْ ٚ ١ظشٜووو ١ووواسغ ايبٛابوووٚ , ١اطوووت ذَت
يت.كٝل أٖذافٗا اربٓٗن اربظَٗٓٚ ٞ.ن ايع٬قات اربتباديٚ ١اطوت ذَت اطوتُاس ٠حتًٝوٌ
اربلُٚ ٕٛاربكابً ١نو دا ٠يًذساطوٚ ١قوذ عبكوت عًو ٢عٓٝو ١عؼوٛآَ ١ٝ٥تظُو ١ب طوًٛن
ا٭طوووب ٛايـوووٓاع ٞيف فوووذل ٠صَٓٝووو ١اَتوووذت َووؤ ْ 1وووٛفُدل  ّ2014ملي  30أاظو و ع
َٚ . ّ2015وؤ أٖووِ ايٓتووا٥ن ايوويت تٛؿووًت شلووا ايذساطوو , ١اتفووام ؿوو.ع ايذساطوو ١عًوو٢
استفووا ْظووا قلوواٜا جووشا ِ٥ا٭فووشاد  ٚاربُتًهووات  ٚا٭خوو٬م ٚجووشا ِ٥كووذ ايٓظوواّ
ايعاّٚ ,عً ٢ايٓؼش اربتٛاكا يًجوشا ِ٥ا٫قتـواد ٚ ١ٜاربعًَٛاتٝوٚ ١جوشا ِ٥كوذ اربـوادس
اذتٜٛٝوووٚ ١جشا٥ووووِ كوووذ ايوووذٚ ٜٔجوووشا ِ٥كوووذ ا٭طوووشٚ , ٠جوووشا ِ٥ارت و و ٚاإلُٖووواٍ
ايٝ ٛف ,ٞأٜلا  ٚتـذس ٖذف اإلعٚ ّ٬ا٭خباس أٖوذاف ايٓؼوش يف ؿو.ع ايذساطو١
يف َكابووٌ اٖ٫تُوواّ ب ٖووذاف ايٛقاٜووٚ ١ايعوو٬جٚ ,جووا٤ت ايٓظووب ١ا٭عًووَ ٢وؤ ادتووشاِ٥

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

اربٓؼٛس ٠بذ ٕٚهِ قلا ,ٞ٥نُا اتظُت اربعادت ١باربعادتو ١ارتدلٜو ١د ٕٚايتفظورل
ٚايتٚ ,ًٌٝ.جا٤ت ايـف.ات ايذاخً ١ٝاربٛقا ا٭بشص يٓؼش قلاٜا ادتشمي ١أٜلا .اتفل
ايكووا ُٕٛ٥با٫تـوواٍ عًووْ ٢ؼووش قلوواٜا ادتشميوو ١يف ؿوو.ع ايذاسطووٚ ١فكووا يؼووشٚ
َٚباد ٨أطاط ١ٝتك ّٛعً ٢اربظٛ٦ي ١ٝا٫جتُاعٝوٚ ,١جوا٤ت أبوشص اي ٛوا٥ع ايويت ٜظوع٢
يت.كٝكٗووا َوؤ ايٓؼووش ٝ ٚفوو ١اإلعووٚ ّ٬ا٭خبوواس ٚ ,تٛعٝوو ١اجملتُووا ب كووشاس ادتشميوو١
ٚاذتذ َٓٗا.
 .2دساط ١عًوِ ايوذ ٚ ٜٔطوا ّ 2011 ( ،بعٓوٛإ  :أعوش َعادتو ١ادتوشاٚ ِ٥اذتوٛاد يف
ؿٝ.ف ١أخباس اذتٛاد  .دساط ١حتً.١ًٝٝ
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي ايتعشف عً ٢عبٝعو ١أعوش َعادتو ١ادتوشاٚ ِ٥اذتوٛاد يف ؿوٝ.ف١
أخبوواس اذتووٛاد اربـووش ,١ٜاطووتٓذت ايذساطوو ١ملي ْظشٜوو ١ايت و عرل اإلعَ٬ووٚ , ٞاطووت ذَت
يت.كٝوول أٖووذافٗا َووٓٗن اربظوول اإلعَ٬وو ٞبايعٓٝووٚ , ١أدا ٠اطووتُاس ٠حتًٝووٌ اربلووُ ٕٛن و دا٠
يذساطووٚ ,١متثًووت َؼووهً ١ايذساطوو ١يف سؿووذ أعووش اربعادتوو ١ايـووٝ.ف ١ربٛكووٛعات ادتشميوو١
ٚاذتووٛاد ٚ ,قووذ تٛؿووٌ ايبا ثووإ َوؤ خوو ٍ٬ايذساطوو ١يعووذْ ٠تووا٥ن قظووُت ملي ف٦ووات ظووا
اربلُ ٚ ٕٛظا ايؼهٌ ٚنإ أُٖٗا فُٝوا غتوف ف٦وات اربلوُ ٕٛا تًوت جوشا ِ٥ايوذعاس٠
ايذلتٝووا ا٭ ٍٚيف اربعادتوو ١أَووا عوؤ ف٦ووات ايؼووهٌ فكووذ أٚكوو.ت ْتووا٥ن ايذساطوو ١إٔ ارتوودل
ايـووو.ف ٞنوووإ أنثوووش فٓووو ٕٛايت.شٜوووش ايـووو.ف ٞاربظوووت ذَ ١يف عوووشا أخبووواس ادتوووشاِ٥
ٚاذتٛاد يف ؿٝ.ف ١أخباس اذتٛاد .
 .3دساطوو ١ايعتووٝيب(  ّ 2009بعٓووٛإ :اربعادتوو ١ايـوو.اف ١ٝيكلوواٜا ايعٓووع ا٭طووش ٟيف
ايـ.ع ا٫يهذل١ْٝٚ
ٖذفت ايذساط ١ملي ايتعشف عًَ ٢ذ ٣صتان اربعادت ١ايـ.اف ١ٝاييت تٓاٚيت اٖش ٠ايعٓوع
ا٭طووش ٟيف ايـوو.ع ا٫يهذلْٝٚووٚ , ١اطووتٓذت ايذساطوو ١ملي ْظشٜوو ١حتذٜووذ ا٭ٚيٜٛووات يف
ٚطا ٌ٥اإلعٚ , ّ٬اعتُذت ايذساط ١يت.كٝل أٖذفٗا اربٓٗن ايٛؿف َٔ ٞخ ٍ٬اطوت ذاّ أدا٠
حتًٝووٌ اربلووُ ٕٛايوويت ص ت بٝكٗووا عًوو ٢عٓٝوو ١ايذساطووٖٚ ١وو ٞاإلعووذاد ايـووادسَ ٠وؤ ؿووٝ.ف١
مل٬ٜف ا٫يهذلْٝٚو ١ربوذ ٠عواّ ٚا وذ َؤ تواس ّ2007/1/1 ٜملي تواسٚ ّ2007/12/31 ٜريوو
باطت ذاّ ـش ػاٌَ يهٌ َا ْؼش ٖ ٍٛزا اربٛكٚ , ٛتٛؿًت ايذساطو ١ملي عوذْ ٠توا٥ن
نإ أُٖٗا إٔ ؿٝ.ف ١مل٬ٜف ا٫يهذل ١ْٝٚتكو ّٛبٝ ٛفو ١ايتٛعٝو ١ربٛاجٗو ١ايعٓوع ا٭طوش,ٟ
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مل ٫أْٗا تظِٗ بؼهٌ كعٝع يف اذتذ َؤ ايظواٖشٚ ٠أٚؿوت ايذساطو ١بو ٕ تتُ.وٌ ايـو.ع
ا٫يهذلَ ١ْٝٚظٚ٪يٝاتٗا أَاّ اجملتُا ٚاربؼواسن ١يف قلواٜاَٗٓٚ ٙوا ايعٓوع ا٭طوشٚ ٟتفعٝوٌ
نافوو ١أْووٛا ايفٓوو ٕٛايـوو.ف ١ٝاربظ وت ذَ ١ربٛاجٗوو ١ايظوواٖش ٠ربووا عتظوو ٢بوو٘ نووٌ ْووَ ٛوؤ
أطووايٝا ملقٓاعٝوو ١شتتًفووٚ ١تلووُني اربعادتووات ايـوو.ف ١ٝسطووا ٌ٥تعُوول َوؤ َفوواٖ ِٝايووشٚابط
ا٭طشٚ ١ٜتعضٜضٖا َٔ أجٌ أطشٚ ٠زتتُا ٜتُتعإ خبـا٥ف ؿْ ١.فظ ١ٝطً.١ُٝ
 .4دساط ١ايؼٝباْ ّ 2008 ( ٞبعٓٛإَ :عادت ١ؿٝ.ف" ١ايشٜاا" دتشا ِ٥ايعٓع ا٭طشٟ
ٖذفت ايذساط ١ملي ايتعشف عً ٢نٝفَ ١ٝعادت ١ؿٝ.ف ١ايشٜاا دتشا ِ٥ايعٓوع ا٭طوشٟ
ٚ ,اعتُذت ايذساط ١عًْ ٢ظش ١ٜايتعضٜض ٚدٚسٖا يف تعضٜض أ ٚتٛع ١ٝاجملتُا بوايك ِٝا٫ظتابٝو١
ٚ ,اطووتٓذت يت.كٝوول أٖووذافٗا اربووٓٗن اربظوو ٞ.باطووت ذاّ أدا ٠حتًٝووٌ اربلووُٚ , ٕٛايوويت ٜووتِ
ت بٝك ٗووا عًوو ٢عٓٝوو ١ايذساطووٖٚ ١وو ٞا٭عووذاد ايـووادس ٠يـووٝ.ف ١ايشٜوواا خوو ٍ٬ايفووذلَ ٠وؤ
ٖ1426/1/1وووو ملي ٖ1428/1/1وووو ايبوووايذ عوووذدٖا  720عوووذدا ص اذتـووو ٍٛعًووو 241 ٢عوووذد
َٛكٛعا تعاجل قلاٜا ايعٓع ا٭طش َٔٚ , ٟأِٖ ْتا٥ن ايذساط ١إٔ أبشص قلاٜا َٛٚكوٛعات
ايعٓووع ا٭طووش ٟايوويت اٖتُووت بٗووا ؿووٝ.ف ١ايشٜوواا ٖوو ٞايلووشن ًٜٗٝٚووا اإلٜووزاٚ ٤إٔ ا٭دٚات
اذتوادٚ ٠ايعـوٖ ٞوو ٞأبوشص أدٚات ايعٓووع اربظوت ذَٚ .١إٔ ايووزنٛس يف ايغايوا ٖووِ َؤ قوواَٛا
بٗز ٙاربظاٖش َٔ َظاٖش ايعٓوع ٚإٔ أطوبان ايعٓوع ناْوت اجتُاعٝوٚ , ١إٔ ػوهٌ ايعٓوع
نإ جظذٜا.
 .5دساط ّ 2008 ( McManus ١بعٓٛإ  :دساطَ ١عادت ١ايـو.ع يكـوف ايعٓوع
يذ ٣ايؼبان.
ٚقوذ ٖوذفت ٖوز ٙايذساطوَ( ١ؤ خو ٍ٬حتًٝوٌ عوَ ٬ؤ ندلٜوات ايـو.ع يف ٜ٫ٚو١
نايٝفٛسْٝا ملي َعشف ١فُٝا ملرا ناْت اربعًَٛوات ايويت تكوذَٗا ايـو.ع عؤ ايعٓوع يوذ٣
ايؼوبان ٜفٝوذ يف ػوعٛس ايكوشا ٤بفذا وَ ١ثوٌ ٖوز ٙادتوشاَٚ .ِ٥ؤ خو ٍ٬حتًٝوٌ َلوُٕٛ
َٛكٛعات ايعٓع ايؼباب ٞاربٓؼٛس ٠يف ٖز ٙايـ.عٚ ,عًوَ ٢وذاس طوٓ ١ناًَو ١ملتلول إٔ
ٖوز ٙاربٛكوٛعات  ،تؼوهٌ ْظوب ١نوبرلَ ٠ؤ َٛكوٛعات ٖوز ٙايـو.عَ ,كاسْو١
باربٛكٛعات ا٭خش ٣اربٓؼٛسٝ , ٠ث ٚجوذ ايبا وث إٔ َؤ بوني (َٛ 2536كو ٛص حتًًٝوٗا
خوو ٍ٬فووذل ٠ايذساطوو ,١فووطٕ ْظووبَٛ ١كووٛعات ايعٓووع  ،تووضد عوؤ (َ %9وؤ ملمجووايٖ ٞووزٙ
اربٛكٛعات,نُا تٛؿٌ ايبا ث أٜلا ملي إٔ ٛاي ٞعًث ٞاربٛكٛعات اربتعًكو ١بوايعٓع عٓوذ

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

ايؼووبانٚ ,ايوويت ص حتًًٝووٗا يف ايـوو.ع ايووث ، , ٬تهوؤ طوو ٣ٛووٛاد َٓفـووًٚ ١اوورل
َذلاب وو,١بُٓٝا اعتوودل ايثًووث ا٭خوورل َوؤ ٖووز ٙاربٛكووٛعات قلوواٜا أطاطووٜ ١ٝظتؼووعش ايكوواس٨
نذ ٣فذا تٗا,نكلاٜا شلا ع٬ق ١بايؼبانٚ,باحملـً ١فكذ فؼًت ايـ.ع ايوث , ٬يف
تكذ ِٜقشا ,ٔ٥ربظاعذ ٠ايكشا ٤عً ٢ايؼعٛس بفذا َ ١ثٌ ٖز ٙادتشاٚ ِ٥ايكلاٜا ايؼباب.١ٝ
 .6دساط ّ 2008 (Wayne ١بعٓٛإ  :دساط ١عٔ ا٭خباس ايتًفضٚ ١ْٜٝٛدٚسٖا يف ملٜكا
ايؼبان يف  ٌ ٚادتشمي١
ٚقذ ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي حتًٝوٌ َلواَني طوت ١بوشاَن متثوٌ طوت ست وات تًفضْٜٝٛو١
بش ٜاَْٚ ,١ٝعشفْ ١ظب ١ايكلاٜا اييت تِٗ ايؼبان يف ٖز ٙايدلاَنْٚ,ظب ١ايكلواٜا ايؼوباب١ٝ
اربتعًك ١بادتشمي ١فٗٝاٚ .قذ تٛؿًت ايذساط ١ملي إٔ ادتشا ِ٥اييت استهبت َؤ قبوٌ ايؼوبان
يف ٖوووز ٙايووودلاَن ٚؿوووًت ْظوووبتٗا ملي ( , %47بُٓٝوووا نؼوووفت ايذساطووو ١نوووزيو إٔ حتًٝوووٌ
َلاَني ٖز ٙايدلاَن أ ٗشت إٔ َا ْظوبت٘ ( %43مموا ٚسد يف ايودلاَن ٜؼورل ملي إٔ ايؼوبان
ِٖ ايل.اٜا ٚيٝظٛا اجملشَني مما ٜذٍ عًٚ ٢جٛد تشابط َوابني ايؼوبان ٚادتشميو٫, ١طوُٝا
تًو اييت ٜظت ذَ ٕٛفٗٝا ايظهانني ( knife crimeن دٚات يًتٓفٝز.
 .7دساط ١بٔ صتِ (  ّ 2006بعٓٛإ  :تغ  ١ٝايـ.اف ١ايظعٛد ١ٜيًعًُٝات اإلسٖاب.١ٝ
ٖوووذفت ايذساطووو ١ملي ايتعوووشف عًوووَ ٢شجعٝووو ١ايـووو.ع ايظوووعٛد ١ٜيف تغ ٝتٗوووا يًعًُٝوووات
اإلسٖاب, ١ٝاطتٓذت ايذساط ١عًوْ ٢ظشٜو ١ايتًٝ.وٌ ايوٝ ٛفٚ , ٞاطوت ذَت يت.كٝول أٖوذافٗا
اربٓٗن ايٛؿفٚ ٞا٫طتهؼايف ٚاطت ذّ حتً ٌٝاربلُ ٕٛن دا ٠دتُوا ايبٝاْوات ٚتؼو ٝف
ايظوواٖش ٠نُٝووا ٚنٝفٝووا ٚحتًًٝووٗا  ٚتفظوورلٖا نٝفٝووا ٚقووذ ص ايت بٝوول عًوو ٢عٓٝوو٘ عُذٜوو٘
تؼٌُ مجٝا َفشدات زتتُا ايب.ث ٚايز ٟميثٌ مجٝا اربٛاد اييت ْؼوشتٗا ؿوٝ.فتا ايشٜواا
ٚايٛعٔ عٔ ايعًُٝوات اإلسٖابٝو ١ايويت جوشت يف اربًُهو ١ايعشبٝو ١ايظوعٛد ١ٜيف ايفوذل ٠ايٛاقعو١
َوابني توواسٖ1424/1/1 ٜووو ملي ٖ1425/1/30وووَٚ ,وؤ أٖووِ ايٓتووا٥ن ايوويت تٛؿووًت شلووا ايذساطوو١
ختـووف ايـوو.اف ١ايظووعٛد ١ٜاربتُثًوو ١يف ايعٓٝوو ١عووذدا نافٝووا َٚكبووَ ٫ٛوؤ اربووٛاد اإلعَٝ٬وو١
اربتعًكوو ١بايعًُٝووات اإلسٖابٝوو ١ا٭َووش ايووز٪ٜ ٟنووذ اصدٜوواد اٖتُوواّ ٖووز ٙايـوو.ع بايعًُٝووات
ٚملدسانٗووا يًووذٚس اربٗووِ ايووزٜ ٟكوو ّٛبوو٘ ايتٓووا ٍٚاإلعَ٬وو ٞيسسٖووان ٚايعًُٝووات اإلسٖابٝوو ١يف
عًُ ١ٝاربٛاجٗ ١ايؼاًَ ١يظاٖش ٠اإلسٖان يف اجملتُا ايظعٛد. ٟ
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 .8دساطووو ١عبوووذ ايً ٝوووع  ,عشطوووإ ( ّ 2006بعٓوووٛإ :ايـووو.اف ١ا٭َٓٝوووٚ ١دٚسٖوووا يف
َهاف ١.ادتشمي " ١دساط ١ت بٝك ١ٝعً ٢زتً ١ا٭َٔ ٚاذتٝا" ٠
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي ايتعشف عً ٢دٚس ايـ.اف ١ا٭َٓ ١ٝيف َهاف ١.ادتشميوٚ , ١قوذ
اعتُذت ايذساط ١عً ٢اربٓٗن ايٛؿف " ٞايٓظش "ٟايزٜ ٟعتُذ عًوَ ٢شاجعو ١ا٭دبٝوات اربتعًكو١
بايـ.اف ١ا٭َٓ ١ٝنُا اعتُذت عًَٗٓ ٢ن حتً ٌٝاربلُٚ , ٕٛقذ اطت ذَت ا٫طتباْ٘ أدا٠
يًذساطووٚ ١ص ت بٝكٗووا عًوو ٢عٓٝوو ١متثًووت يف ع٬عووَ ١ظووتٜٛات َظووت ٣ٛايعٓٝوو ١ايضَٓٝوو ١ارتاؿوو١
با٭عووذاد ارب توواسَ ٠وؤ اربـووذس أ" ٚاإلعوواس ايووضَين " َٚظووت ٣ٛايعٓٝوو ١ارتاؿوو ١اربـووذس أْ ٚووٛ
ايٛطٝط َٚظت ٣ٛايع ١ٓٝارتاؿ ١ناد ٠ايت َٔٚ ,ًٌٝ.أِٖ ايٓتا٥ن اييت تٛؿوًت شلوا ايذساطو١
ملٕ زتًووو ١ا٭َووؤ ٚاذتٝوووا ٠أٚيوووت اٖتُاَوووا نوووبرلا يظووواٖش ٠اإلسٖوووان َٓوووز بشٚصٖوووا يف بعوووض
اجملتُعات.
 .9دساطوو ١اربٓاعُوو ّ 2004( ١دساطووَ : ١عادتوو ١ايـوو.اف ١ايفًظ و ٫ ١ٝٓٝاتٝوواٍ ايؼووٝ
أمحذ ٜاطني.
ٖوذفت ايذساطو ١ملي ايتعووشف عًو ٢نٝفٝووَ ١عادتو ١ايـو.اف ١ايفًظو  ١ٝٓٝيكلو ١ٝااتٝوواٍ
ايؼ ٝأمحذ ٜاطني باعتباس ٙػ ـا َُٗا يف ايـشا ايفًظ ٝين اإلطوشاٚ ًٞٝ٥قوذ اطوت ذّ
ايبا وث يف دساطووت٘ اربوٓٗن اربكوواسٕ متثًووت أدا ٠ايذساطو ١يف اطووتُاس ٠حتًٝوٌ اربلووُ ٕٛايوويت ص
ت بٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝتتُثٌ يف مجٝا ايـ.ع اي ١َٝٛٝاييت تـذس يف ا٭ساك ٞايفًظو ٚ ١ٝٓٝص
حتذٜووذ عٓٝوو ١ايذساطوو ١ايعُٛدٜووَ ١وؤ توواس ّ2004/3/23 ٜملي  ّ2004/3/31بٛاقووا تظووع١
أعذاد َٔ نٌ ؿٝ.ف َٔ ١ؿ.ع ايذساط َٔٚ, ١أِٖ ايٓتوا٥ن ايويت حتـوٌ عًٗٝوا ايبا وث
َٔ ايذساط ١إٔ ؿٝ.ف ١اذتٝا ٠ادتذٜذ ٖٞ ٠أنثوش ايـو.ع اٖتُاَ،وا بكلو ١ٝااتٝواٍ ايؼوٝ
أمحذ ٜاطنيٚ ,إٔ ٚنا٫ت ا٭ْباَ ٤ثًت اربـذس ا٭ ٍٚيـ.ع ايذساط.١
 .10دساط ١اربغاَظ ّ 2004( ٞبعٓٛإ ْ:ؼش أخباس ادتشميٚ ١اذتٛاد ا٭َٓ ١ٝا٭خش ٣يف
ايـ.ع ايظعٛد١ٜ
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي ايتعشف عًَ ٢ذْ ٣ؼش أخباس ادتشميٚ ١اذتٛاد ا٭َٓٝو ١ا٭خوش٣
يف ايـوو.ع ايظووعٛدٚ ,١ٜاطووتٓذت ايذساطوو ١ملي ْظشٜوو ١وواسغ ايبٛابووٚ ١اطووت ذَت يت.كٝوول
أٖذافٗا اربٓٗن ايٛؿف ٞايزٜ ٟظت ذّ أطًٛن " حتً ٌٝاحملت "٣ٛفكذ ص حتًٝوٌ ستتو ٣ٛعٓٝو١
َٔ مثاْ ٞؿو.ع طوعٛد ١ٜيًتعوشف عًو ٢عبٝعوَ ١وا ْؼوش فٗٝوا َؤ أخبواس ادتوشاٚ ِ٥اذتوٛاد

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

ْٚظشا ي٬تظوا ايهًو ٞيـو.ع ايذساطو , ١ص اختٝواس ايعٓٝو ١ب طوًٛن ايوذٚسٝ ٠وث ص بٓوا٤
أطب ٛؿٓاعٚ ٞبٓا ٤عًٖ ٢ز ٙاي شٜك ١ص اختٝاس طبع ١أعذاد َٔ نٌ ؿٝ.ف ١متثٌ ناَوٌ
أٜوواّ ا٭طووب ٛخوو ٍ٬ايفووذلَ ٠وؤ ٖ1421/3/29ووو ملي ٖ1421 /5/18ووو َٚوؤ أٖووِ ايٓتووا٥ن ايوويت
تٛؿًت شلا ايذساط ١ايت نٝذ عً ٢ايلٛابط ارتاؿ ١بٓؼش أخباس ادتشاٚ ِ٥اييت تظع ٢يعذّ
ايتٛطا يف ملٜشاد تفاؿ ٌٝادتشميٚ ١اي شٜك ١اربظت ذَ ١يف تٓفٝزٖا.
 .11دساطوو ١ادتُٝعوو٘ ( ّ 2001بعٓٛإ:اربعادتوو ١ايـوو.ف ١ٝ٭ ووذا اذتوواد ٟعؼووش َوؤ
طبتُدل ٚ ّ 2001تذاعٝاتٗا يف ايـ.ع ايظعٛد١ٜ
ٖذفت ايذساط ١ملي ايتعشف عًو ٢تو عرل ايٓظواّ ا٫تـواي ٞايظوا٥ذ يف اربًُهو ١عًو ٢عبٝعو١
َعادت ١ايـ.ع ايظعٛد ١ٜيٮ وذا ايذٚيٝو ١رات ايع٬قو ١بواجملتُا  ,اطوتٓذت ايذساطو ١ملي
ْظش ١ٜاإلعاس اإلعٚ,َٞ٬اطت ذَت يت.كٝل أٖوذفٗا اربوٓٗن ايتًًٝ.و ٞباطوت ذاّ أدا ٠حتًٝوٌ
َلووُ ٕٛاربووٛاد ايـوو.ف ١ٝايوويت ص ت بٝكٗووا َوؤ خوو ٍ٬اربظوول ايؼوواٌَ عًوو ٢اربووٛاد ايـوو.ف١ٝ
اربٓؼٛس ٠يف ؿ.ع ايشٜاا  ٚعها  ٚايٛعٔ َٔٚ ,أِٖ ايٓتا٥ن ايويت تٛؿوًت شلوا ايذساطو١
ايت , ١ًًٝٝ.ايت نٝذ عً ٢إٔ َعادت ١ايـ.ع ايظعٛد ١ٜ٭ وذا اذتواد ٟعؼوش َؤ طوبتُدل
ٚ ّ 2001تووذاعٝاتٗا ناْووت ملظتابٝووٝ ,١ووث أ ٗووشت ْتووا٥ن ايذساطوو ١اتظووام أاًووا جٛاْووا
اربعادت ١بش ١ٜ٩اجملتُا ايظعٛد ٟنا ٜؼوتٌُ عًٝو٘ َؤ ْظواّ طٝاطو٪َٚ ,ٞطظواتٚ ,أفوشاد,
ٜٚتلل ريو َٔ ايتٓذٜذ باشلجُات اإلسٖاب ١ٝاييت ٚقعت يف ْٜٛٛٝسى ٚٚاػٓ ٔٚ ,سفض سبوط
ا٭ ذا باإلط ,ّ٬نُا أ ٗشت ايذساط ١نثاف ١اٖتُاّ ؿ.ع ايشٜاا ٚعها ٚايٛعٔ
با٭ ذا ٚتذاعٝاتٗا,
 .12دساط ١بؼرل (  ّ 2001بعٓٛإ :ايتغ  ١ٝاإلع ١َٝ٬يٓؼش أخباس ادتشمي ١ا٭خ٬ق ١ٝيف
ٚطا ٌ٥اإلعّ٬
اطووتٗذفت ايذساطوو ١ايتعووشف عًوو ٢ايتغ ٝوو ١اإلعَٝ٬وو ١يٓؼووش أخبوواس ادتشميوو ١ا٭خ٬قٝوو ١يف
ٚطوووا ٌ٥اإلعوووٚ ّ٬اطوووتٓذت ايذساطووو ١ملي ْظشٜووو ١اإلعووواس اإلعَ٬وووٚ , ٞاطوووت ذَت يت.كٝووول
أٖذافٗا اربٓٗن ايٛؿف ٞايهٝفٚ ٞاا ١ٜايب ٛ.ايهٝفٖ ١ٝوٚ ٞؿوع ايو ١اجتُاعٝوَ ١عٓٝو١
أ ٚذ َعني ٚ ,قذ عُوذ ايبا وث يف ٖوز ٙايذساطو ١ملي تـوُ ِٝا٫طوتباْ ١رات ايتظوا٫٩ت
اربفت ١ ٛيٝتُهٔ ايبا ث َٔ ٕٛاإلجاب ١اربت ْ ١ٝيًت نوذ َؤ اربعًَٛوات ٚص ت بٝكٗوا َؤ قبوٌ
ايبا وث ب طووًٛن ايعٓٝوو ١اشلادفوو , ١عُوذ ايبا ووث ملي اختٝوواس ع٬عوو ١أْوٛا َوؤ ايعٓٝوو ١اشلادفوو١
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نايتوواي" ٞعٓٝووَ ١وؤ ايـوو.فٝني يُٝثًووٛا ايـوو.اف ١اربكووش" "٠٤ٚعٓٝووَ ١وؤ اإلراعووٝني يُٝثًووٛا
اإلعوو ّ٬اربظووُ" " ٛعٓٝووَ ١وؤ ايعوواًَني يف ايتًفضٜوو ٕٛيُٝثًووٛا اإلعوو ّ٬اربش٥ووٚ " ٞقووذ بًووذ عووذد
ارببٛ.عني ( 40ملعَٝ٬وا َوٛصعني بايتظوا ٟٚعًو ٢ايف٦وات اربظوتٗذفَٚ ,١ؤ أٖوِ ايٓتوا٥ن ايويت
تٛؿًت شلا ايذساط ١ملي إٔ ٖٓاى ت عرلا ػذٜذا َٔ جاْا ايدلاَن اربتعًك ١بادتشميوٚ ١ادتوٓع
عً ٢عذد ادتشاٚ ِ٥استفا ْظب ١ذٚعٗا.
 .13دساط ١ايؼ ّ 1996 ( ٍ٬بعٓوٛإ  :اربعادتو ١ايـو.ف ١ٝيظواٖش ٠ادتشميو ١يف اجملتُوا
ايهٜٛيت "دساط ١حتً ١ًٝٝطٛٝطٛٝيٛج"١ٝ
جا٤ت ٖز ٙايذساطَ ١عدل ٠عٔ اذتاج ١ملي تؼ ٝف ا٭َوشاا ا٫جتُاعٝوٚ ١ستاٚيو ١ايتٓبو٪
متٗٝذا يًفِٗ اربتهاٌَ يٮطبان ٚايٓتا٥ن ٚايع٬جات ارب ًٛب ١شلز ٙايظوٛاٖش اربٗوذد ٠يهٝوإ
اجملتُعات اربعاؿشٚ , ٠اطت اعت ٖز ٙايذساطوَ ١ؤ خو ٍ٬حتًٝوٌ احملتو ٣ٛ٭طوب ٛؿوٓاعٞ
َهَٜٛ 168 َٔ ٕٛا َٛصع ١صَٓٝا عً ٢عاّ قبٌ ايغضٚ ٚعاّ بعوذ ايت.شٜوش ,يف عو ٬ؿو.ع
نٜٛت ٖٞ ١ٝايٛعٔ ٚا٭ْباٚ ٤ايظٝاط ,١إٔ تهؼع عٔ عذْ ٠تا٥ن َٓٗا  :إٔ ٚطوا ٌ٥اإلعوّ٬
يف ايعـش اذتاكش ميهٔ إٔ تؼ ٙٛايٛاقا ا٫جتُاع ٞمما ٜٓتن عٓو٘ تضٜٝوع ايوٛع ٞادتُعوٞ
كووا٥ل اذتٝوواٚ , ٠أْٗووا ٚسا ٤بٛاعووث ايووشبل قووذ تُٗووٌ َظووٚ٪يٝتٗا ا٫جتُاعٝووٚ ١دٚسٖووا يف
ايلبط ا٫جتُاع,ٞنُا تبني إٔ اعتُاد ايـو.اف ١عًو ٢اربـوادس ايشزلٝو ١يف تغ ٝو ١أخبواس
ادتشمي ١قوذ ٜفكوذٖا ٜٛٝو ١ايتغ ٝوٚ ١سلٛيٝو ١ايشٜ٩وٚ ١ايت.اَٗوا َوا ايٛاقوا اجملتُعو ٞبهوٌ
تٓاقلووات٘ نُووا تووبني إٔ يًفووذلات ايتاسغتٝوو ١ت و عرلات َباػووشٚ ٠اوورل َباػووش ٠عًوو ٢اربٓظَٛوو١
ا٫جتُاعٝووٚ ١ايظٝاطوٚ ١ٝا٫قتـووادٚ ١ٜايثكافٝوو ١يف أ ٟزتتُوواٚ,إٔ تٓوواص ايثكافووات ٜظووفش يف
ايٓٗا ١ٜعٔ خشم يًكٛاْني َا  ،تٓذَن ايثكافات ايفشع ١ٝيف تٝاس ايثكاف ١ايعاَوٚ ١قوذ أنوذت
ْتا٥ن ٖز ٙايذساط ١خـٛؿ ١ٝارب٪طظ ١ا٫تـاي ١ٝيف دٚي ١ايهٜٛوت َؤ ٝوث شؿوٗا ساوِ
اربٓاخ ايًٝدلاي ٞايظا٥ذ عً ٢دعِ ايٓظاّ ايكاٚ ِ٥طً  ١ايكواْ ٕٛيف َٛاجٗو ١ارتواسجني عًٝو٘ ,
ٚتفوتل ٖوز ٙايذساطو ١زتوواٚ ٫اطوعا يًذساطوات ايعًُٝو ١وو ٍٛاٯعواس ا٫جتُاعٝو ٚ ١ا٫جتُاعٝوو١
ي٬تـاٍ ايعاجٌ ٚايعاّ ٚايعابش يف زتتُعٓا ايعشب ٞايوزٜ ٟوذخٌ َش ًو ١ايثكافو ١ايعاربٝوٖٚ ١وٛ
ارل َظًل بتهٓٛيٛجٝا ايعـش ٚتٓاصع٘ تٝاسات عكاف ١ٝعذٜذ ٠تٗذد ٖٜٛت٘ ايثكافٝوٚ , ١ت وشن
ايذساطوو ١كووشٚس ٠ايب.ووث يف عٓاؿووش ايووتغرل ا٫جتُوواعٚ ٞأعووش ٙعًوو ٢ايظووٛاٖش ا٫جتُاعٝوو١
ٚٚطوووا ٌ٥ا٫تـووواٍ ايووويت تعٝووووذ ملْتووواج ايوووٛع ٞا٫جتُووواع ٞيف ؿووووٛس شتتًفووو ١عووؤ عٛاربٗووووا
ايشَضٜووووووووووووو.١
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 .14دساط ّ1991( Gabrlrl ١بعٓٛإ :دساط ١ع ٔ ايك ١ُٝارتدل ١ٜيسسٖان ايذٚي.ٞ
اٖتُووت ايذساطوو ١بتًٝ.ووٌ َلووُ ٕٛعوو ٬ػووبهات تًفضْٜٝٛووٚ , ١تظووا ؿوو.ع أَشٜهٝوو١
٫نتؼووواف ايكُٝووو ١اإلخباسٜووو ١يٓؼوووش قـوووف اإلسٖوووان ايوووذٚيٚ , ٞاعتووودلت ايذساطووو ١إٔ
ايتهٓٛيٛج ١ٝاذتذٜث ١قذَت يسسٖان قٖ ٠ٛاً٥وٚ ,١نُوا ٜكوٚ Lequeur ٍٛطوا ٌ٥اإلعوّ٬
خرل ؿوذ ٜل يسسٖوان ٚإٔ فعوٌ اإلسٖوان يف وذ راتو٘ يوٝع ػو٦ٝا ٚملمنوا ْؼوش ٖوزا ايعُوٌ ٖوٛ
ايز ٟعتكل يً.ذ أُٖٝت٘ٚ ,اعتدلت ايذساط ١إٔ َٔ أٚيٜٛات ايـ.اف ٖٛ ١دٚسٖوا ايوٝ ٛفٞ
يف نؼع ا٫ضتشافٚ ,تٛؿًت ايذساط ١ملي إٔ َعادت ١اإلسٖان تذخٌ كُٔ ايك ِٝارتدلٜو١
ٚختتًع باخت٬ف ايٛط(١ًٝؿ.اف ,١تًفضٚ , ٕٜٛإٔ اربظوا  ١اربتا و ١يتٓوا ٍٚاإلسٖوان ختتًوع
يف ايـ.اف ١عٓٗا يف اإلراعٚ ١ايتًفضٕٜٛ
 .15دساطوو ١عبووذايفتان (  ّ 1991بعٓووٛإ  :ايتٓووا ٍٚاإلعَ٬وو ٞدتووشا ِ٥ايٓ بوو ,١دساطوو١
يًُٓٛرج اربـش ٟيف ايثُآْٝات
ٖذفت ايذساط ١ملي نٝفَ ١ٝعادت ١أجٗض ٠اإلع ّ٬يًظٛاٖش اإلجشاََ ,١ٝت زَ َٔ ٠ـوش
خ ٍ٬طٓٛات ايثُاْٝٓٝات منٛرجا يًُجتُوا ايٓواَٚ ,ٞنٝوع تعٛقو٘ طوًٛنٝات اضتشافٝو ١أٚ
ملجشاَٝوو ١يووذ ٣ايٓ بوو ١عوؤ ايتُٓٝووٚ ١صٜوواد ٠اإلْتوواجَ ,ووث٫ ( ٬خووت٬غ  ٚايتٗشٜووا ٚايشػوو٠ٛ
ٚايتضٜٚش ٚارلٖاٚ .أٚك.ت ْتا٥ن ايذساط ١إٔ ٖٓاى اطتفاكا يف اٖ٫تُاّ ايـو.ف ٞدتوشاِ٥
اي ٓ بٚ ,١إٔ ايع٬ق ١اإلظتاب ١ٝبوني ايٓ بوٚ ١ايـو.اف ١تو٪عش عًو ٢أطوايٝا اربعادتو ١ايـو.ف١ٝ
دتووشا ُِٗ٥بووٌ قووذ ٜـووٌ ا٭َووش ملي ظووش ايٓؼووش يف بعووض ادتووشا ِ٥ملرا تعًوول ا٭َووش بايٓ بوو١
ايظٝاطٚ ١ٝقذ عش ت ايذساطوَ ١فٗو ّٛادتوشا ِ٥اربظوت.ذعٚ ,١عادتتو٘ ناْعهواغ يًت.وٍٛ
ا٫قتـوواد ٟيف َـووش ٖٚووَ ٛووا بعوودل عوؤ ايع٬قووات اربتباديوو ١بووني ايووٓظِ ا٫جتُاعٝوو ١بعلووٗا
ببعض.
 .16دساط ّ 1990(John W١بعٓٛإ  :دساط ١عٔ أخباس ادتشمي ١يف ؿ.اف ١يٜٛضٜاْا
ا٭َشٜه1980( ١ٝو 1985
أجووش ٣جووٜٓ ٚ ٕٛذٖٛطووش ( John w. windhuserدساطوو ١وو ٍٛاربعادتوو ١اإلعَٝ٬وو١
٭خبوواس ادتشميووٚ ١ع٬قوو ١ريووو بت.كٝوول أٖووذاف ايٓؼووش اإلظتوواب ٞعوؤ ادتووشا ِ٥يف ؿوو.اف١
يٜٛضٜاْووا ا٭َشٜهٝوو ١با٫عتُوواد عًوو ٢اربووٓٗن اربظوو ٞ.ايتًًٝ.ووَ ٞوؤ خوو ٍ٬حتًٝووٌ َلووُٕٛ
ادتووشا ِ٥اربٓؼووٛس ٠يف ؿوو.افٜ٫ٚ ١وو" ١يٜٛضٜاْووا" ا٭َشٜهٝووَ ١وؤ خوو ٍ٬عٓٝووَ ١هْٛووَ ١وؤ 24
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ؿٝ.ف ١بايٚ , ١ٜ٫ٛتٛؿًت ايذساط ١ملي إٔ ايـ.ع ا٭َشٜه ١ٝتعتُذ يف تغ ٝتٗا يًجشميو١
عً ٢احملوشس ٫ٚ ,ٜٔتعهوع اجتاٖوات ؿوٛس ٠ادتشميو ١يف ايٛاقوا ٭طوبان تشجوا بعلوٗا ملي
احملوووشس ٚؿوووًت٘ ب قظووواّ ايؼوووشع ,١أ ٚعًووو ٢ايلوووغٚ ٛاربـووواحل ارب تًفووو ١يف اجملتُاٚ,قوووذ
خًـووت ملي إٔ اربعادتوو ١ايـوو.ف ١ٝػووٖٛت ايٛاقووا ا٫جتُوواع ٞيًظوواٖش ٠ا٫جتُاعٝوو ,١نُووا
ٚجوووذت اي ذساطووو ١إٔ اربعادتووو ١ايـووو.ف ١ٝتتظوووِ بايؼوووُٛي ١ٝيف تٓاٚشلوووا يًجشميووو ١أنثوووش َووؤ
ايتًفض.ٕٜٛ
 .17دساط ١طاس ّ 1983 ( ٟبعٓٛإ :أخباس ادتشمي ١يف ؿ.اف ١اإلَاسات "دساط ١حتً"١ًٝٝ
اعتُذت ٖز ٙايذساط ١عًَٗٓ ٢ج ١ٝايت ًٌٝ.يف ايتٛؿوٌ ملي زتُٛعوَ ١ؤ ايٓتوا٥ن يف عو٬
ؿ.ع ملَاساتٝوٖ ١و ٞايبٝوإ ٚا٫حتواد ٚارتًوٝن يف ايفوذلَ ٠ؤ  1980و ٚ , ّ1982أٖوِ ايٓتوا٥ن
ايوويت تٛؿووًت مليٗٝووا ايذساطوو ١بووشٚص دٚس ايـوو.اف ١نكووٜ٪َ ٠ٛووذ ٠يًٓظوواّ ايظووا٥ذ ٝووث ملْٗووا
سنضت عً ٢ادتشا ِ٥اييت ص ًٗا ٚ ,ايعكٛبات ايشادع ١نايظجٔ ٚاإلبعاد يبعض اجملشَني
نُووا أنووذت ايذساطوو ١عًوو ٢إٔ اإلعووٜ ّ٬ؼوو ٙٛايٛاقووا ا٫جتُوواع ٞبتـووٜٛش ٙيووبعض جٛاْبوو٘
ٚملافاٍ ايوبعض اٯخوش  ٚ ,أػواست ايٓتوا٥ن ملي استبوا ادتشميو ١بايعُايو ١ايٛافوذ ٠أنثوش َؤ
استباعٗووا بعٛاَووٌ أخووش ٣تتعًوول بثكافوو ١اجملتُووا اإلَوواساتٚ ,ٞاختتُووت ايذساطوو ١إٔ َٛجووات
ادتشمي ١اييت تـٌ ملي اْتبا ٙايٓاغ يٝظت ملَٛ ٫جات ادتشمي ١يف ايـ.ع َٚا ٖز ٙبوذٚسٖا
ملَٛ ٫جات ايعُاي ١ايٛافذ ٠ا٭جٓبْ ١ٝفظٗا َذا ٚجضسا  ٚكٝك ١ا٭َش إٔ ادتشمي ١عًو ٢استفوا
َعووذ٫تٗا ٚ ,ايعُايوو ١ا٭جٓبٝوو ١عًوو ٢اضتووشاف بعووض أفشادٖووا ,يووٝع مل ٫جٛاْووا ٜظوورل ٠ملرا َووا
قٛسْووت باٯعوواس ايظووًب ١ٝا٭خووش ٣اربـووا ب ١يًظوواٖش ٠ا٫جتُاعٝوو ١ايشٝ٥ظوو ١ٝعًوو ٢اربظوووتكبٌ
اجملتُع ٞايزٜٓ ٟؼذ أفشاد ٙتُٓ َٔ ١ٝؿٓعِٗ.
احملٛس ايثاْ:ٞدساطات اجتاٖات ادتُٗٛس ضتَٛ ٛكٛعات ادتشمي ١يف اإلع. ّ٬
 .1دساط ١ايك.ف (  ّ 2014بعٓٛإ :اجتاٖات ادتُٗٛس ايهٜٛيت ضت ٛايتغ  ١ٝايـو.ف١ٝ
يًجشمي ١يف ايـ.ع ايهٜٛت ١ٝاي١َٝٛٝ
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي ايتعشف عً ٢اجتاٖوات ادتُٗوٛس ضتوْ ٛؼوش أخبواس ادتشميو ١يف
ايـ.ع ايهٜٛت ١ٝايٚ ١َٝٛٝع٬قتٗا بعادات ايكشاَٛٚ ٤اقفِٗ َٔ ٖزا ايٓؼشٚ ,نزيو بٓوا٤
َكٝواغ خواق باجتاٖوات ادتُٗوٛس ضتو ٛايتغ ٝو ١ايـو.ف ١ٝ٭خبواس ادتشميوٚ ,١حتذٜوذ أبووشص
احملوواٚس (ا٭بعووواد شلوووزا اربكٝوواغ ,باإلكووواف ١ملي سب ووو٘ نجُٛعووَ ١ووؤ اربوووتغرلاتٚ .أطوووفشت
ايذساطوو ١عوؤ تـووُ ِٝايبا ووث َكٝاطووا ٫جتاٖووات ادتُٗووٛس ضتوو ٛايتغ ٝوو ١ايـوو.ف ١ٝ٭خبوواس
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ادتشمي ,١باطت ذاّ ايتًٝ.وٌ ايعواًَْ Factor Analysis( ٞوتن َٓو٘ حتذٜوذ مخظو ١أبعواد
شلزا اربكٝاغ :ٖٞ ,ايبعذ ا٭ ٍٚاربتعًل باٯعواس ايٓفظوٚ ١ٝا٫جتُاعٝو ١يٓؼوش أخبواس ادتشميو,١
ٚايبعذ ايثاْ ٞاربتعًل بادتاْا اربعشيف ٭خباس ادتشميٚ ,١ايبعذ ايثايث اربتعًل ب بٝع ١ايتغ ٝو١
ايـ.فٚ ,١ٝايبعذ ايشابا اربتعًل بٓؼوش أزلواٚ ٤ؿوٛس اربوتُٗني أ ٚايلو.اٜاٚ ,ايبعوذ ارتواَع
اربتعًوول بايت و عرل اإلظتوواب ٞيٓؼووش أخبوواس ادتشميووَٚ ,١وؤ خوو ٍ٬سبووط ٖووزا اربكٝوواغ (ب بعووادٙ
ارتُظوو ١نجُٛعووَ ١وؤ اربووتغرلات ايؼ ـوو ١ٝ٭فووشاد ايعٓٝووٚ,١اربتغرلات اربتعًكوو ١بعوواداتِٗ يف
قووشا ٠٤أخبووواس ادتشميووو ,١نؼوووفت ايذساطووو ١عوؤ ٚجوووٛد زتُٛعوووَ ١ووؤ ايفوووشٚم رات ايذ٫يووو١
اإل ـا ١ٝ٥بني اربكٝاغ ٚبني بعض اربتغرلات.
 . 2دساط ١ايٓفٝظ ّ2009 (١بعٓٛإ :اجتاٖوات ايؼوبان ايظوعٛد ٟيف ادتاَعوات ضتوْ ٛؼوش
أخباس ادتشمي ١يف ايـ.اف ١احملًٚ ١ٝع٬قتٗا خبـا٥ـِٗ ا٫جتُاع١ٝ
ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي ايتعووشف عًوو ٢اجتاٖووات ايؼووبان ايظووعٛد ٟيف ادتاَعووات ضتووٛ
ْؼووش أخبوواس ادتشميوو ١يف ايـوو.اف ١احملًٝووٚ ١ع٬قتٗووا خبـا٥ـووِٗ ا٫جتُاعٝووَٚ ,١وؤ أٖووِ
تٛؿووٝات ٖ و ز ٙايذساطوو ١إٔ ايـوو.ع ايوويت تٓؼووش أخبوواس ادتشميوو ١ظتووا إٔ تهوو ٕٛؿوو.فا
َظتكًَٚ ١ت ــ ١شلزا ايغشاٝ ,ث تؼٌُ خدل ادتشميٚ ١ايتعًٝل عًٚ ٘ٝايتٛجٝو٘ ايو٬صّ
يًؼووبان ضتووٖ ٛووزا ارتوودل ,نُووا أٚؿووت ايذساطوو ١ملي ٚكووا بووشاَن تٛعٝووٚ ١ملسػوواد ١ٜحتووث
ايؼبان ٚايفتٝات عًو ٢ا٫طوتفادَ ٠ؤ أخبواس ادتشميو ١اربتذاٚيو ١يف ايـو.ع احملًٝوٚ ١ايعاربٝو١
ٚتٛج ِٗٗٝب خز ايعدلٚ ٠ايعظَٗٓ ١آٖ ,اى تٛؿ ١ٝأخش ٣بؼ ٕ ايتٛج٘ ذتث أؿ.ان ايكشاس
بلشٚسٚ ٠كا تؼشٜعات ٚاك ١.يٓؼش أخباس ادتشمي ١يف ايـ.ع احملًٚ ,١ٝنوزيو تٛؿو١ٝ
بؼ و ٕ ٚكووا تؼووشٜعات تتووٝل رب٪طظووات اجملتُووا احملًوو ٞاربؼوواسن ١يف ْكووذ ايـوو.ع احملًٝوو١
َٚظووا٤يتٗا فُٝووا غتووف أخبوواس ادتشميووٚ ١ملػوواعتٗا ,نُووا أٚؿووت ايذساطوو ١بؼ و ٕ تٛعٝوو١
ايٛايذ ٜٔبلشٚس ٠تٛج ٘ٝا٭بٓواٚ ٤ايبٓوات ضتوَ ٛوا ظتوا عًو ِٗٝفعًو٘ عٓوذ تًكو ٞخودل ادتشميو١
ٝث ٪ٜ ٫عش ريو طًبا عً ٢ايتٓؼ ١٦ا٫جتُاع.١ٝ
 .3دساطْ ١ـٝع(  ّ2006بعٓٛإ  :أخباس ادتشمي  ١يف ايـ.اف ١ايظعٛدٚ ١ٜت عرلاتٗا عًو٢
اجملتُا "دساطَٝ ١ذاْ ١ٝعًَ ٢ذ ١ٜٓجذ"٠
ٚقذ قاّ ايبا ث يف ٖز ٙايذساط ١بت.ذٜذ ع٬ع ١أٖذاف سٝ٥ظ ;ٖٞ ١ايهؼوع عؤ اٯعواس
اربذلتب ١عًْ ٢ؼش أخبواس ادتشميو ١يف ادتشا٥وذ ايظوعٛد ١ٜاجتُاعٝوا ٚأَٓٝوا ْٚفظوٝاٚ ,ايتعوشف
عًٚ ٢جٗات ْظش ايكشا ٤جتاٖ ٙز ٙا٭خباس َٚا حتكك٘ شلِ َٔ فٛا٥ذ ٚأكشاس ٚ ,ايتعشف عً٢
ارتـا٥ف ايؼ ـ ١ٝيًكشاٚ ٤أعشٖا عًٚ ٢جٗات ْظشِٖ ضتو ٛقوشا ٠٤أخبواس ادتشميوٚ , ١قوذ
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اطت ذّ ايبا ثَٗٓ ٕٛن اربظل ا٫جتُاع ٞيً.ـو ٍٛعًو ٢أنودل قوذس ممهؤ َؤ اربعًَٛوات
َٔ ارببٛ.عنيٚ ,ص تـُ ِٝاطتباْ٘ باإلكاف ١ملي ا٫عتُاد عً ٢اربكاب٬ت اورل اربكٓٓو ١نو دا٠
َظوواعذ ٠يً.ـووو ٍٛعًوووَ ٢عًَٛووات ملكوووافَ ١ٝووؤ ارب تـووني يف زتوووا٫ت ا٫جتُوووا ٚايوووٓفع
ٚاإلعووٚ ّ٬ا٭َوؤٚ .قووذ نؼووفت ٖووز ٙايذساطوو ١عوؤ ايعذٜووذ َوؤ ايٓتووا٥ن اإلظتابٝووٚ ١ايظووًب١ٝ
ايٓاجت ١عٔ ْؼش أخباس ادتشمي ١يف ادتشا٥ذ ايظعٛد .١ٜأبشصٖا :صٜادٚ ٠عو ٞايكوشا ٤نوا ظتوشٟ
يف اجملتُوا َوؤ جووشا ِ٥يًٛقاٜووَٗٓ ١ووا ,اطووتعذاد اربب.ووٛعني ربعاْٚوو ١ايؼووشع ١يًتـووذ ٟيًجووشاِ٥
ٚايكلا ٤عًٗٝوا  ٚإٔ أخبواس ادتشميو ١ايويت ٜكشْٗٚ٩وا قوذ تؼوجعِٗ عًو ٢ستانوا ٠اجملوشَني,
نُا ٜشَ % 41 ٣ؤ اربب.وٛعني إٔ أجٗوض ٠ا٭َؤ اورل قوادس ٠عًو ٢ايتـوذ ٟيًجوشا ٚ , ِ٥أبوذ٣
َ % 52وؤ اربب.ووٛعني ملعجووابِٗ نٗوواس ٠اجملووشَني ممووا قووذ ٜٓووتن عٓوو٘ ستانوواتِٗ َٚوؤ ايٓتووا٥ن
اإلظتابٝوو ١ايتؼوواسنَ ١ٝووا َٓظُووات اجملتُووا احملًووٚ ٞارب٪طظووات ا٭خووش ٣يت طووٝع ٚتووذعِٝ
ايت ــات ايعًُ ١ٝايكادس ٠عً ٢تكذ ِٜملكاف ١يف ٖزا اربٛك ٛاذتٚ ٟٛٝاربِٗ.
 .4دساط ١ابشاٖ ّ 2004( ِٝبعٓٛإ  :ت عرل ا٭ف ّ٬اربكذَ ١يف ايتًفض ٕٜٛعً ٢اجتا ٙايؼوبان
اربـش ٟضت ٛايعٓع
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي ايتعشف عًوَ ٢وذ ٣تو عش ايؼوبان بوايعٓع اربكوذّ يف ا٭فو ّ٬ايويت
تعشا عً ٢ػاػ ١ايتًفض ٕٜٛاربـشٚ ,ٟحتذٜذ َوذ ٣تو عرل ٖوز ٙاربؼواٖذ ٠يف اوشغ َفواِٖٝ
َشتب وو ١نووا ٜكووذّ عًوو ٢ايؼاػوو ١أنثووش َوؤ استباعٗووا بووايٛاقا ايفعًووَٚ ٞووذ ٣ا تُوواٍ تعًووِ
ايؼووبان ي ووشم ٚأطووايٝا عذٚاْٝوو ١عٓٝفوو ١يًتعاَووٌ يف ٝوواتِٗ ايٛاقعٝووٚ ,١قووذ أ ٗووشت ْتووا٥ن
ايذساط ١استفا َعذ٫ت َؼاٖذ ٠ايتًفض ٕٜٛبـوف ١عاَوٝ ١وث توذلاٚن ايٓظوب ١ايعاَو ١شلوا َؤ
( 4- 2طوواعات َٜٝٛوواٚ ,تعتوودل اإلْووا أنثووش اْت اَووا ٚنثافوو ١يف ايتعووشا َوؤ ايووزنٛس
.نُا بٓٝت ايذساط ١إٔ اربٛاد ايذساَٝو٫ ١طوُٝا ا٭فوٚ ّ٬اربظًظو٬ت ايعشبٝو ١تعوذ َؤ أنثوش
اربوووٛاد ايتًفضْٜٝٛووو ,١ايووويت عتوووشق ايؼوووبان عًوووَ ٢تابعتٗووواٚ ,خاؿووو ١ا٭فووو ّ٬ايهَٝٛذٜووو١
ٚايبٛيٝظٚ ١ٝأف ّ٬اربغاَشات  ,نُا أػاست ْتا٥ن ايذساطو ١أٜلوا ملي استفوا ْظوبَ ١ؼواٖذ٠
أف ّ٬ايعٓع عٓذ ايزنٛس ر ٟٚايذخٌ اربٓ فض أنثش َٓ٘ عٓذ اإلْا ٚ ,إٔ أِٖ َوا ٜتعًُو٘
ايؼووبان َوؤ أفوو ّ٬ايعٓووعٜ ,تُثووٌ ب طووايٝا ايووذفا عوؤ ايووٓفعٚ ,اطووت ذاّ ايكوو ٠ٛيت.كٝوول
ا٭ٖذافٚ ,إٔ ا٭ف ّ٬ا٭جٓب ١ٝتكذّ ايعٓع بـٛس ٠أندل َٔ ا٭ف ّ٬ايعشب١ٝ
 .5دساط ّ 1991( Keving Barn Hurst ١بعٓٛإ :اإلسٖان ٚايـ.اف ١يف برلٚ
اْـا اٖتُاّ ايذساط ١عً ٢اإلسٖان يف برلٚ ٚقوذ تٛؿوًت ايذساطو ١ملي إٔ اإلسٖوابٝني ٫
ميهٔ إٔ ٜعًُٛا يف اٝان تغ  ١ٝملع ١َٝ٬ق ١ٜٛيٓؼاعِٗ ٚ ,ذد ايبا ث َٛقفني يف ع٬ق١
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اإلسٖان  ,ا٭ٜ ٍٚش ٣أْـاس ٙإٔ اإلعًٜ ّ٬عا دٚسا َُٗا يف ْؼش فهش اإلسٖوان َؤ خوٍ٬
ايتغ  ١ٝاربٛطع ١يٓؼاعات٘ ٚايثواْٜ ٞعوذلا أْـواس ٙعًو ٢ريوو ٜٚكو ٍٛملٕ ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬تكوا
كُٔ ك.اٜا اإلسٖان ٚيٝظت طببا يف اْتؼاس.ٙ
التعليق على الدراسات السابقة:
 .1جووا٤ت ايذساطووات يف احملووٛس ا٭َ ٍٚشتهووض ٠عًوو ٢اٖ٫تُوواّ نلووُ ٕٛايكلوواٜا رات
ايع٬ق ١نٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.اف ١طوٛا ٤ناْوت دساطوات عشبٝو ١أ ٚأجٓبٝو ١يف
وووني جوووا٤ت ايذساطوووات يف احملوووٛس ايثووواَْ ٞشتهوووض ٠عًووو ٢ايذساطوووات ايووويت اٖتُوووت
باجتاٖات ٚت عش ادتُٗٛس نٛكٛعات ادتشمي ١طٛا ٤ناْت دساطات عشب ١ٝأ ٚأجٓب١ٝ
 .2سنضت ايذساطات يف ن ٬احملٛس ٜٔايظابكني عً ٢جشمي ١اإلسٖان بؼهٌ أطاطوٞ
َٚعادتتٗا يف ايـ.ع ( ايٛسق - ١ٝاإليهذل. . ١ْٝٚ
 .3اعتُذت أاًا ايذساطات عًو ٢اختٝواس أطوًٛن عٓٝو ١ا٭طوب ٛايـوٓاع ٞبٗوذف دساطو١
اربٛك ٛاربٓؼٛس يف ايـ.ع  ٍٛادتشمي.١
 .4اختزت أاًا ايذساطات ايظابكْ ١ظش ١ٜاإلعاس اإلع َٞ٬نُذخٌ ْظشٚ , ٟنوزيو
اختزت ايٛؿع َٓٗجا يف ملعذاد ايب.ث ,نُوا اعتُوذت ايذساطوات عًو ٢أدا ٠حتًٝوٌ
اربلُ ٕٛدتُا اربعًَٛات.
ٚقذ اتفكت أاًا ايذساطات ايظابك ١عً ٢عذْ ٠تا٥ن:
 إٔ اإلعووًٜ ّ٬عووا دٚسا َُٗووا يف َعادتوو ١أخبوواس ادتشميوو ١طووٛاَ ٤وؤ خوو ٍ٬ايتٛعٝوو ١أٚ
اربهاف. ١.
 إٔ يٛطا ٌ٥اإلع ّ٬ت عرلا يف عش ٗا ٭خباس ادتشا ِ٥عً ٢اجملتُا ٚخـٛؿا ايؼبان.
 اٖتُاّ ايـ.ع باربٛاد اإلع ١َٝ٬اربتعًك ١بادتشا ِ٥إلدسانٗا ايذٚس اربِٗ ايزٜ ٟك ّٛبو٘
ايتٓا ٍٚاإلع َٞ٬ربثٌ ٖز ٙايكلاٜا.
 َٔٚخ ٍ٬ا٫ع ٬عً ٢ايذساطات ايظابك ١ميهٔ يًذساط ١اذتاي ١ٝا٫طتفادَٗٓ ٠ا يف عذ٠
ْٛا َٗٓ ٞا :
 ا٫طووتفادَ ٠وؤ ادتٛاْووا ايٓظشٜوو ١اربتعًكوو ١بايت و عرل اإلعَ٬ووٚ ٞايوويت ميهوؤ إٔ تفٝووذ
ايذساط ١اذتاي.١ٝ
 طاعذت ْتا٥ن ايذساطوات ايظوابك ١ايذساطو ١اذتايٝو ١يف تؼوه ٌٝأٖوذافٗا ٚنوزيو يف
تـُ ِٝاطتُاس ٠حتً ٌٝاربلُ.ٕٛ
 طاعذت ايذساطات ايظابك ١ايذساط ١اذتاي ١ٝيف اطتٓبا ايفشٚا.
ٚبٓا ،٤عًَ ٢ا تكوذّ ٜتلول َوا ًٜوْ : ٞوذس ٠ايذساطوات ايويت تٓاٚيوت َعادتو ١ايـو.ع احملًٝو١
دتُٝوووا أْوووٛا ادتوووشا ِ٥يف ايـووو.ع(ايٛسق- ١ٝاإليهذلْٝٚووو ١احملًٝووو ١يف اربًُهووو ١ايعشبٝووو١
ايظعٛدٚ ١ٜعً ٘ٝتت نذ أُٖ ١ٝايذساط.١
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عرض اإلجراءات املههجًة
أوالً :نوع ومنهج الدراسة
تذخٌ ٖز ٙايذساط ١كُٔ ايب ٛ.ايٛؿف ,١ٝاييت تذسغ ٚاقعا ٭ ذا ٚايظوٛاٖش ٚاربٛاقوع
ٚاٯساٚ ٤حتًًٝووٗاٚ ,تفظوورلٖا بغووشا ايٛؿوو ٍٛملي اطووتٓتاجات َفٝووذٖٚ.. ٠ووز ٙا٫طووتٓتاجات
متثٌ فُٗا يً.اكش ٜظتٗذف تٛج ٘ٝاربظتكبٌ (ايظٝذ ,2008 ,ق210
ٚقذ اعتُذت ايبا ث ١يف دساطتٗا عًَٗٓ ٢جني ُٖٚا :
اربٓٗن اربظ: ٞ.
ٖٚوٜ ٛعتودل َوؤ أْظوا اربٓواٖن ايعًُٝووُ٥٬َ ١و ١يًذساطووات ايٛؿوف ١ٝبـوف ١عاَووٚ ,١تًوو ايوويت
تظتٗذف ٚؿع زلات خـا٥ف اربلُ ٕٛا٫تـاي( , ٞعبوذ اذتُٝوذ ,1997 ,قٚ 81يف
ٖزا ايظٝام طتظوت ذّ ايبا ثوَ ١ظول نافو ١اربٛكوٛعات رات ايع٬قو ١بادتشميو ١يف ؿو.ع
ايذساط َٔ ١خ ٍ٬ا٭ػهاٍ ايت.شٜش ١ٜاإلخباس. ١ٜ
اربٓٗن اربكاسٕ :
ٖٚووَ ٛوؤ اربٓوواٖن اربظووت ذَ ١يف ايذساطووات اإلعَٝ٬وو ١بٗووذف ملجووشاَ ٤كاسْووات بووني ؿووٝ.فيت
ايذساطٚ ١ريو يًتعشف عً ٢أٚج٘ ايتؼاب٘ ٚا٫خت٬ف يف ع ١ٓٝايذساط.١
ثانياً :أدوات الدراسة :
تظتعني ايبا ث ١ب دا ٠حتً ٌٝاربلُ ٕٛبٗذف ايتعشف عً ٢أعش اربعادتو ١اإلخباسٜو ١ربٛكوٛعات
ادتشمي ٖٛ ٚ ١أطًٛن يًب.ث ايعًُ ٞايز ٟميهٔ إٔ ٜظت ذَ٘ ايبا ث ٕٛيف زتوا٫ت ثٝو١
َتٓٛعٚ ,١عً ٢ا٭خف يف عًِ اإلع ,ّ٬يٛؿع احملتو ٣ٛايظواٖش ٚاربلوُ ٕٛايـوشٜل يًُواد٠
اإلع ١َٝ٬اربشاد حتًًٗٝا و َٔ ٝث ايؼهٌ ٚاربلُ ٕٛو تًب ١ٝي ٬تٝاجات ايب.ث ١ٝاربـواا,١
يف تظوووا٫٩ت ايب.وووث أ ٚفشٚكووو٘ ا٭طاطووو ,١ٝعبكوووا يًتـوووٓٝفات اربٛكوووٛع ١ٝايووويت عتوووذدٖا
ايبا ث (زلرل ,1996 ,ق22
ٚقذ قاَت ايبا ث ١بطعذاد اطتُاس ٠حتً ٌٝاربلُٚ ٕٛحتذٜذ ف٦اتٗا ٚفكا ٭ٖوذاف  ٚتظوا٫٩ت
ايذساط ١ايٛؿف ١ٝايت َٔٚ ١ًًٝٝ.عِ حتهُٗٝا يوذ ٣ستهُوني شتتـوني ٚجتشٜبٗوا يًت نوذ
َٔ طَ٬تٗا َٓٚاطبتٗا يتَ ًٌٝ.اد ٠ايذساط.١

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

 ٚذ ٠ايكٝاغ :
اختاست ايبا ث ١ايؼهٌ ارتدل ٟن ٛذ ٠يًتٜ ًٌٝ.تِ عًٗٝا ايعوذ ٚايكٝواغٚ ,فكوا ٭اوشاا
ايتَ ٚ , ًٌٝ.ا ت ًب٘ عبٝع ١ايب.ثٚ ,أطًٛن ايعذ  ٚايكٝاغ ْ ٖٛ :ظواّ ايتظوج ٌٝايهُوٞ
ارب ٓتظِ ي ٛذات احملتٚ ٣ٛف٦ات٘ َٚتغرلات٘ ارتاسجٝو ١ب شٜكوَٓ ١تظُو ١تعٝوذ بٓوا ٤احملتو ٣ٛيف
ػهٌ أسقاّ ٚأعذاد ميهٔ َٔ خ ٍ٬اربعادت ١اإل ـا ١ٝ٥شلوا ايٛؿو ٍٛملي ايٓتوا٥ن ايهُٝو١
ايووووويت تظوووووِٗ يف ايتفظووووورل ٚا٫طوووووتذٚ ,ٍ٫حتكٝووووول أٖوووووذاف ايذساطووووو( ١عبوووووذ اذتُٝوووووذ,
1983قٚ , 181أطًٛن ايعذ ٚايكٝاغ اربظت ذّ يف ٖز ٙايذساط ٖٛ ١ايتهشاس ايز ٟتظٗوش
ف ٘ٝايف٦ات أ ٚاي ٛذات
ثالثاً :إجراءات الصدق والثبات الستمارة تحليل املضمون
قاَت ايبا ث ١بطجشا ٤اختباسات ايـذم ٚايثبات ,يًٛؿ ٍٛملي ْتوا٥ن ؿوٚ ١.ٝ.يلوُإ عوذّ
ارت يف أَ ٟش ًَ َٔ ١شا ٌ ايذساطٚ ,١ريو عً ٢ايٓ ٛ.اٯت:ٞ
ملجشا٤ات ايـذم :
قاَووت ايبا ثوو ١بووطجشا ٤اختبوواس ايـووذم ٭دا ٠ايذساطووَ ١وؤ خوو ٍ٬عووشا اطووتُاس ٠حتًٝووٌ
اربلووُ ٕٛعًوو ٢زتُٛعووَ ١وؤ احملهُووني بٗ٦ٝوو ١ايتووذسٜع يف قظووِ اإلعووَ , ّ٬وؤ أعلوواٚ ٤
علٛات ,يتكشٜوش َوذ ٣ؿوٝ ٬تٗا  ٚابوذأ سأٜٗوِ بٗوا ٚ ,عوشن َ ٬ظواتِٗ ٛشلوا َٚ ,ؤ عوِ
1
ملجشا ٤ايتعذ٬ٜت ارب ًٛب ١اييت أػاس شلا احملهُ.ٕٛ
ملجشا٤ات ايثبات ٭دا ٠ايذساط:١
قاَت ايبا ث ١بطعاد ٠حتً ٌٝع ١ٓٝعؼٛاَ ١ٝ٥ؤ عٓٝو ١ايذساطو ١بفواسم أطوبٛعني بوني ايتًٝ.وٌ
ا٭ ٚ ٍٚايثوواْ ٚ ٞقووذ اطووتعاْت ايبا ثوو ١نكٝوواغ ٖٛيظوويت يًٛؿوو ٍٛملي عبووات ا٭داَٚ ٠فووشدات
ايت. ًٌٝ.

 1مت حتكيم االستمارة من خالؿ كل من -:

د .ثريا أمحد البدكم د .زلرز حسني غايل د .سحر مصطفى عبد الغين
د .إدياف الشرقاكم د .صابر حسن زلمد
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ٚبزيو ص ت بٝل اربكٝاغ نُا :ًٜٞ
ص ظان َعاٌَ ايثبات باطت ذاّ َعاديٖٛ ١يظويت ( Holistyايويت حتظوا َعاَوٌ ايثبوات
بعذ حتذٜذ ْكا ا٫تفام ْٚكا ا٫خت٬ف بني ايتًًٝ.ني :ٖٞٚ
َعاديٖٛ ١يظيت = (×2عذد َشات ا٫تفام (/ايت ًٌٝ.ا٭ + ٍٚايت ًٌٝ.ايثاْٞ
جذ 1( ٍٚعذد َشات ا٫تفام ٚا٫خت٬ف بني ايت ًٌٝ.ا٭ٚ ٍٚايثاْٞ
ايـٝ.ف١

ايت ًٌٝ.ا٭ ٍٚايت ًٌٝ.ايثاْ ٞعووووووووذد َووووووووشات عوووووووووذد َوووووووووشات
ا٫خت٬ف
ا٫تفام

طبل

92

86

86

6

عها

614

593

593

21

َعاٌَ ٖٛيظيت يـٝ.ف ١طبل = (0.966 = 86+92( / 86×2
ٜٚتلل إٔ ْظب ١ا٫تفام بني ايت ًٌٝ.ا٭ٚ ٍٚايثاْْ ٖٞٚ %96.6( ٖٞ ٞظبَ ١شتفع ١مما ٜوذٍ
عً ٢عبات ا٭دا.٠
َٚعاٌَ ٖٛيظيت يـٝ.ف ١عها = (0.982 = 593+614( / 593×2
ٜٚتلل إٔ ْظب ١ا٫تفام بني ايت ًٌٝ.ا٭ٚ ٍٚايثاْْ ٖٞٚ %98.2( ٖٞ ٞظبَ ١شتفعو ١مموا ٜوذٍ
عً ٢عبات ا٭دا.٠
ٚبزيو ْظتذٍ عً ٢عبات أدا ٠حتًَ ٌٝلُ ٕٛايذساط ٚ ,١أْٗا ككت َا ٚكعت َٔ أجًوٚ ,١
أجابت عً ٢تظا٫٩ت ايذساط١
رابعاً :مجتمع و عينة الدراسة
1

 زتتُوا ايذساطو : ١يً.ـوو ٍٛعًو ٢اربعًَٛووات اي٬صَو ١يسجابو ١عوؤ ايتظوا٫٩ت اختوواستايبا ثوو ١زتتُووا ايب.ووث ٖ ٚوو ٞمجٝووا ا٭عووذاد ايـووادسَ ٠وؤ ايـوو.ع ايظووعٛد ١ٜايَٝٛٝوو١
احملً( ١ٝايٛسقٝوٚ ١ا٫يهذلْٝٚو ١ؿوف.اتٗا ايويت تظوتٗذف عوشن أخبواس ادتوشا, ِ٥خوٍ٬
ايفذل ٠ايضَٓ ١ٝاحملذد ٠يًب.ث .ّ2016

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

ايذساط ١ا٫طت ٬ع:١ٝ
أجشت ايبا ث ١دساط ١اطت ٬ع ١ٝعً ٢ع ١ٓٝشتتاسَ ٠ؤ ايـو.ع ايظوعٛد ١ٜايَٝٛٝوٚ ١ايويت
متثووٌ َٓوواعل اربًُهوو ١ارب تًفووٚ , ١ريووو َوؤ خوو ٍ٬حتًٝووٌ اربلووُ ٚ ,ٕٛيتهوو ٕٛايذساطوو١
ا٫طت ٬ع ١ٝأنثش حتذٜذا أجشتٗا ايبا ث ١عً ٢ع ١ٓٝايذساط ١اربتُثً ١يف (ؿٝ.ف ١عهوا
ايٛسق( ٚ ١ٝؿٝ.ف ١طبل ا٫يهذلْٝٚوٚ , ١قوذ اطوتٗذفت ايذساطو ١سؿوذ ٚتٛؿوٝع ٚحتًٝوٌ
َٛكٛعات ادتشمي ١بؼهٌ أنثوش دقو ١يسطوٗاّ يف تـوُ ِٝاطوتُاس ٠حتًٝوٌ اربلوُ ٕٛعًو٢
أطاغ عًَُ ٞكٓٔ  َٔٚ ,أِٖ َا تٛؿًت ي٘ ايذساط ١ا٫طت ٬ع ١ٝايتعشف عًو ٢ايعذٜوذ َؤ
َٛكووٛعات ادتشميوو ١ايوويت ت ووشن يف ايـوو.ع ايٛسقٝووٚ ١ا٫يهذلْٝٚووَ ١ثووٌ قلوواٜا ايت.ووشؾ
ٚايعٓع ٚايكتٌ ٚا٫اتـان ٚايظشقٚ ١ارت ع  َٔ ٚادتشا ِ٥اربُٗٚ ١اييت ٗشت يف ايذساطو١
ا٫طت ٬ع ٖٞٚ ١ٝاإلسٖان.
- 2

ع ١ٓٝايذساط:١

تت يع ع ١ٓٝايذساط َٔ ١زتُ ٛا٭عذاد ايـادس ٠عٔ ؿوٝ.فيت (عهوا ايٛسقٝو( ٚ ١طوبل
اإليهذلْٝٚوووو ١يف ايفووووذلَ ٠وووؤ  ّ2016/1/1ملي  ّ2016/12/31باطووووت ذاّ عٓٝوووو ١ا٭طووووبٛ
ايـٓاع ٚ ٞريو بايت بٝل عً ٢نٌ َا ْؼش  ٍٛأخبواس اذتوٛاد ٚادتوشاٚ, ِ٥توش ٣ايبا ثو١
إٔ ٖوزا ا٭طووًٛن ٜتٓووااِ َوا خـووا٥ف دساطووتٗا يف متثٝووٌ اجملتُوا بـووٛس ٠ؿووٚ ١.ٝ.دقٝكوو١
ٚريو يـعٛب ١ملجشا ٤اذتـش ايؼاٌَ .
ؿووٝ.ف ١عهووا  :ؿووٝ.ف ١طووعٛد ١ٜتـووذس بايًغوو ١ايعشبٝوو ١تـووذس عوؤ َ٪طظوو ١عهووا
يًـ.افٚ ١ايٓؼش َٓز عاّ .ّ1958
ؿووٝ.ف ١طووبل اإليهذلْٝٚوو : ١جشٜووذ ٠مليهذلْٝٚوو ١طووعٛد ١ٜػوواًَ ,١ت طظووت عوواّ ,2007
 ٚظا مل ـا ٤اربٛقا ايعوارب ٞأيٝهظوا ًوت ؿوٝ.ف ١طوبل اإليهذلْٝٚو ١يف اربشنوض ا٭ٍٚ
بوووني اربٛاقوووا اإلخباسٜووو ١ايظوووعٛدَ ١ٜووؤ ٝوووث عوووذد ايضٜووواس ٠يف اربًُهووو ١ايعشبٝووو ١ايظوووعٛد.١ٜ
(َٛطٛعٚ ١نٝبٝذٜا
 ٚقذ ص ملختٝاس ايـٝ.فتني بٓا ،٤عًَ ٢عاٜرل أطاط- : ٖٞ ٚ ١ٝ
 تتظووِ ؿووٝ.ف ١عهووا (ايٛسقٝوو ١باٖتُاَٗووا ايٛاكوول نٛكووٛعات ادتشميووَ ١كاسْوو١
بغرلٖووا َوؤ ايـوو.ع ايٛسقٝووَ ١وؤ ٝووث عووذد ايـووف.ات ٚ ,تٓٛعٗووا ٚ ,ختـووٝف
ؿف.ات شلا ٚ ,عش ٗا بؼهٌ . َٜٞٛ
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 نُووا تتظووِ ؿووٝ.ف ١طووبل (اإليهذلْٝٚووَ ١كاسْوو ١بايـوو.ع اإليهذلْٝٚوو ١ا٭خووش٣
باٖتُاَٗوووا ب خبووواس ادتشميووو ١بؼوووهٌ ٜوووٚ َٞٛأْٗوووا ا٭ٚفوووش يف َظوووا ات اي وووشن
ربٛكٛعات ادتشا ٚ ِ٥ا٭نثش َٔ ٝث اربتابعٚ ١اْ٫تؼاس احملً.ٞ
قاَت ايبا ثو ١باختٝواس عٓٝوَ ١ؤ زتتُوا ايذساطو ١متثوٌ نوٌ ؿوٝ.ف ٚ ١ريوو ب شٜكو ١ايعٓٝو١
ايعؼٛا ١ٝ٥اربٓتظُٚ ١اييت ٜتِ اختٝاس ايع ١ٓٝفٗٝا ٚفكا يتهوشاس َعوني عتوذد ٙعؼوٛاٝ٥ا ٚنوإ
اي ّٛٝايز ٟاختاست٘ ايبا ثو ١عؼوٛاٝ٥ا ٖوٜ ٛو ّٛايظوبت  ّ2016/1/2بعوذ ريوو ص اختٝواس ايٝوّٛ
ايثووأَ ابتووذاَ ،٤وؤ أٚي ايعٓٝووات يووزيو فوواي ّٛٝايتوواي ٞيوو٘ ٖووٜ ٛوو ّٛا٭ ووذ  ٚ ّ2016/2/10ص
اختٝاس ا٭عذاد بعذ ريو ب شٜكَ ١تٛاي ٚ ,١ٝقذ بًذ ملمجاي ٞجِ ع ١ٓٝايذساط 46( ١عوذدا,
َ ٚثًٗا أٜاّ ايـٝ.ف ١اإليهذل.١ْٝٚ
ٚقذ متثًت ع ١ٓٝا٭عذاد اييت ص حتًًٗٝا نُا - : ًٜٞ
جذٜٛ 2( ٍٚكل تٛصٜا ا٭ٜاّ ٚايتاس ٜيع ١ٓٝا٭طب ٛايـٓاع ٞيًذساط١
ا٭ٜاّ

ايتاسٜ

ايظبت

12

227

423

618

813

10 8

123

ا٭ ذ

110

36

5 1

626

821

1016

1211

ا٫عٓني

181

314

5 9

74

829

1024

1219

ايث٬عا٤

126

322

517

712

96

111

1227

ا٭سبعا٤

2 3

330

525

720

914

119



ارتُٝع

211

47

6 2

728

922

1117



ادتُع١

219

415

610

85

930

1125



ٚقذ ص اطت ذاّ ا٭طايٝا اإل ـا ١ٝ٥ايتاي ١ٝيف ايذساط- : ١




ايتهشاسات  ٚايٓظا ارب.١ٜٛ٦
اختباس ٖٛيظيت يكٝاغ ايثبات.
اختباس َشبا ناٟ

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

وهاقشة نتائج الدراسة التحمًمًة وتفسريها
أوالً  :مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة
 َٔٚأِٖ َا تٛؿًت ي٘ ايذساطْ ١تا٥ن َكاسْ ١بٓتا٥ن ايذساطات ايظابكَ ١ا : ًٜٞ
 تـوووذس ػوووهٌ ارتووودل ايكـووورل نافووو ١ا٭ػوووهاٍ اإلخباسٜووو ١ا٭خوووش ٣ايووويت عادتوووت
َٛكٛعات ادتشمي ٚ ١تتفل ٖز ٙايٓتٝجَ ١ا َا تٛؿًت ي٘ دساط ١جوٛدٝ 2016( ٠وث
أػاست ملي إٔ ايٓظب ١ا٭عً َٔ ٢ادتشا ِ٥اربٓؼٛس ٠يف ايـ.ع ايفًظو  ١ٝٓٝايَٝٛٝو ١ص
ْؼشٖا بذ ٕٚهِ قلا , ٞ٥نُا اتظُت اربعادت ١باربعادت ١ارتدل ١ٜد ٕٚايتفظورل ٚ
ايت ٚ ,ًٌٝ.اتفكت أٜلا َوا َوا أػواست يو٘ دساطو ١عًوِ ايوذ ٚ ٜٔطوا ٚ 2011( ،ايويت
تٛؿًت ملي إٔ ارتودل ايـو.ف ٞنوإ أنثوش فٓو ٕٛايت.شٜوش ايـو.ف ٞاربظوت ذَ ١يف
عشا أخباس ادتشا ٚ ِ٥اذتٛاد يف ؿٝ.ف ١أخباس اذتٛاد .
 اتفكت ايذساط ١اذتايَ ١ٝا دساط ١جٛدٝ َٔ 2016( ٠ث تـذس َٛكوٛعات ادتشميو١
يف(اربٛقا ايوذاخً ٞأ( ٚايـوف.ات ايذاخًٝوٚ َٔ ١طوا ٌ٥اإلبوشاص ارتاؿو ١يٓؼوش أخبواس
ادتشمي. ١
 اتفكت ايذساط ١اذتايَ ١ٝا دساطو ١ايؼوٝباْ 2008( ٞيف نوَ ٕٛوشتهيب ادتشميو ١يف
ايغايوا ٖووِ َوؤ ايشجوواٍ أنثووش َوؤ ايٓظووا ٤طووٛا ٤يف جشميووَ ١عٓٝوو ١أ ٚبؼووهٌ عوواّ يف
ادتشا ِ٥ناف ٚ ١قذ ٗش ريو يف ْتٝج ١حتً ٌٝايذساط ١اذتاي ١ٝبٓظب %93 ١بوشاِ َؤ
أْ٘ يٝع نٌ ادتشاٜ ِ٥تِ فٗٝا ايهؼع عٔ َْ ٛشتهبٗٝا .
 تفٛم َٓذٚن ايـٝ.ف ١عً ٢مجٝا َـادس ايـٝ.ف ١بٓظوب %54 ١يف ايذساطو ١اذتايٝو١
ٚايوويت تتظووِ بايؼووُٛي ١ٝيف تٓاٚشلووا يًجشميووٖٚ , ١ووزا َووا اتفكووت َعوو٘ دساطووjohnw ١
(ٝ 1995ث أبشصت إٔ ؿ.ع ايذساط ١تعتُذ يف تغ ٝتٗوا يًجشميو ١عًو ٢احملوشسٚ ٜٔ
بزيو تش ٣إٔ تـٜٛش ادتشمي ١يف ارتدل  ٜت ٞشتايع يًٛاقا ٚريو ٜشجا ٭طبان يذ٣
اربٓذٚن يف َذ ٣قذست٘ يًٛؿ ٍٛيًُعً.١َٛ
 اختًفت ْتا٥ن ايذساط ١اذتاي ١ٝعٔ ْتا٥ن طاس 1983( ٟفبايشاِ َٔ تؼاب٘ ايذساطتني
يف َعادتتُٗا ٭خباس ادتشمي ١يف ؿ.افٚ ,١ريو بظبا اخوت٬ف ا٭ْظُو ٚ ١ايعكٛبوات
يف ايبًذٝ ٜٔث إٔ ايتغ  ١ٝارتاؿ ١بايذساط ١اذتاي ١ٝعش ت ايكلواٜا احملًٛيو ١ايويت
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ٜ ،بت فٗٝا بعذ بُٓٝا سنوضت دساطو ١طواس ٟعًو ٢ادتوشا ِ٥احملًٛيوٚ ١عوشن ايعكٛبوات
ايشادع ١شلا .
 اتفكووت ايذساطوو ١اذتايٝووَ ١ووا دساطووْ ١ـووٝع ( 2006يف ايٓتووا٥ن اإلظتابٝووٚ ١ايظووًب١ٝ
اربـا ب ١يٓؼش أخباس ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظوعٛد ١ٜبغوض ايٓظوش عؤ اخوت٬ف عٓٝو١
ايذساطٚ ١اييت تش ٣إٔ طبا عشن ٖزا ايٓ َٔ ٛا٭خباس ٖ ٛيضٜادٚ ٠ع ٞايكشا. ٤
 تٓٛعووت َٛكووٛعات ادتشميوو ١يف ايذساطوو ١اذتايٝوو ٚ ١ساووِ ريووو فكووذ ـووًت أخبوواس
اإلسٖان عًْ ٢ظب ١عاي ١ٝيف ايتغ  ١ٝايـ.ف ٖٞ ٚ ١ٝبوزيو تتفول َوا دساطوkeving ١
(ٝ 1991ث سأت إٔ اإلسٖابٝني ٜعًُ ٕٛإٔ أْ ٟؼا شلِ طوٛف ٜوتِ تغ ٝتو٘ ملعَٝ٬وا
ٚيزيو يعوا اإلعو ّ٬دٚسا َُٗوا يف ْؼوش ايفهوش اإلسٖوابَ ٞؤ خو ٍ٬تغ ٝتو٘  ٚبوزيو
تكا ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬ك َٔ ١ٝ.ك.اٜا اإلسٖان.
ثانياً :التوصيات
ت ٛؿٝات ايذساط ١بٓا ،٤عًْ ٢تا٥ن ايذساط ١ايت ١ًًٝٝ.اييت قاَت ب ٗا ايبا ث ,١تٛؿ ٞنا :ًٜٞ
ٜٓ بغووو ٞعًووو ٢ايـووو.ع ايظوووعٛد ١ٜاحملًٝوووٚ ( ١سقٝووو, ١ايهذلْٝٚووو ١اٖ٫تُووواّ ن تًوووع
ادتشا ,ِ٥خاؿ ١ادتشا ِ٥ا٭طش ٚ ١ٜاإلُٖاٍ ٚارت و ايوٝ ٛفٚ ,ٞجوشا ِ٥اربعًَٛوات ,
ٚجشا ِ٥ايذَٚ ,ٜٔعادتتٗا بايؼهٌ اربٓاطا.
 أ ٫تهتف ٞايـ.اف ١بايتغ  ١ٝارتدل ١ٜيًجشمي ١بٌ عًٗٝا ختـٝف َظا ات ربٓاقؼ١
أطوبان ٚدٚافوا ايظوًٛى اإلجشاَو٬َٚ ٞبظوات٘ ٚايعكٛبوات اربكوشس ٠عًٝو ,١خاؿوَ ١وا
ادتشا ِ٥احملً , ١ٝفٓ ٔ.اج ١ربعادتو ١ؿو.ف ١ٝػواًَ ١يًٛقوٛف عًو ٢أطوبان تفؼوٞ
ادتشمي ١يف زتتُعٓا .
 عشن مح٬ت تٛع ١ٝكوذ ادتشميو ٚ ١ايهؼوع عؤ أطوبابٗا  ٚعوشم ايٛقاٜوٚ ١ا٭َوإ,
كوؤُ أٖووذاف عًٜٛوو ١اربووذ ٚ ٣أخووش ٣قـوورل , ٠باطووت ذاّ ٚطووا ٌ٥عذٜووذٚ ٠أفهوواس
َتٓٛعووٚ , ١أطووايٝا ملقٓووا فعايووٚ ,١إٔ تتظووِ ٖووز ٙاذتُوو٬ت ا٫طووتُشاس ١ٜيسطووٗاّ يف
محا ١ٜايفشد ٚاجملتُا َٔ اإلػاعات ٚا٭قا.ٌٜٚ
 عً ٢ايـ.ع ايظعٛد ١ٜاحملًٚ ( ١ٝسقٝو ,١ايهذلْٝٚو ١ملعواد ٠تشتٝوا أٖوذافٗا اربشجو٠ٛ
َٔ ْؼش أخباس ادتشميٚ ,١تكذٖ ِٜذف ايٛقاٚ ١ٜايع٬ج عً ٢ا٭ٖذاف ا٭خش.٣

أعش اربعادت ١ا٫خباس ١ٜربٛكٛعات ادتشمي ١يف ايـ.ع ايظعٛد ١ٜايٛسقٚ ١ٝاإليهذل١ْٝٚ

 اذتشق عً ٢قاْ ١ْٝٛايٓؼش ٚملدساج قلاٜا ادتشميَ ١وا ايعكٛبو ١اربكوشس ٠شلوا ,يت.كٝول
سد يهٌ َٔ تظ ٍٛي٘ ْفظ٘ باستهان ادتشمي.١
 عًو ٢ايـو.اف ١إٔ تتُتوا باربشْٚوَٛٚ ١انبو ١ايوتغرلات ا٫جتُاعٝوَ ١ؤ خوْ ٍ٬ؼوش
ادتشا ِ٥اربظت.ذعٗ.َٓٚ ١ا اٖ٫تُاّ اي٬صّ.
 عًوو ٢ايـوو.ع ايظووعٛد ١ٜاحملًٝووٚ ( ١سقٝوو ,١ايهذلْٝٚوو ١إٔ تتظووِ بووايتٛاصٕ يف تٓوواٍٚ
َٛكٛعات قلاٜا ادتشميَ ,١ا ايذلنٝض عً ٢أنثشٖا اْتؼاسا ٚكشسا باجملتُا.
ٚ كا خ ط ملع ١َٝ٬عٚ ١ًٜٛقـورل ٠اربوذ ٣يًتٛعٝوٚ ١ربعادتو ١قلواٜا ادتشميو ١تتبٓاٖوا
ا٭جٗض ٠اإلع ١َٝ٬ايويت تكو ّٛبوذٚسٖا بايتٓظوٝل َوا ادتٗوات ارب تـو ١يتٛعٝو ١ايكوشا٤
ب طايٝا ايتٓؼٚ ١٦ايذلب ١ٝايظوًٚ ,١ُٝخ وٛس ٠ادتشميو ١عُو ٢اجملتُوا ٚايفوشد ٚ ,وث
اجملتُا عً ٢ايكٝاّ بذٚس ٙجتا ٙاربؼانٌ اجملتُع.١ٝ
 ربعادت ١أخباس ادتشمي ١يف ايـ.ع ٫بذ َٔ ٚجٛد آي ١ٝيًتعا ٕٚاربؼوذلى بوني ارب٪طظو١
ايـو.ف ١ٝنُثًوٗا ايـو.ف ٚ ٞبوني أجٗوض ٠ا٭َؤ ٚايكلوا ٤يف ايذٚيو ,١٭ٕ أَوٛس
ادتشمي ٫ ١ميهٔ إٔ ٜٓظش شلا َٔ جاْا ٚا ذ فكط ,بٌ ٖ ٞعًُ ١ٝتهاًَٜ ١ٝت.كل
َعٗووا ايكووذس ٠عًووٚ ٢صٕ اذتكووا٥ل ٚا٭ديوو ١يف طووب ٌٝايٛؿوو ٍٛملي ٚكووا ووذ شلووا  ٚملقووشاس
ايعذٍ .
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املراجع
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ًٛإ.
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اطٛإ  :اربهتا ادتاَع ٞاذتذٜث.
عبذ اجملٝذ ,يٚ ,٢ًٝعًِ ايذ ,ٜٔستُٛد 2004( .فٔ ايت.شٜش ايـ.ف ٞدتشا٥ذ ٚاجمل٬ت  1. .ايكاٖش: ٠
ايظ.ان يٓؼش ٚايتٛصٜا.
عبذاذتً, ِٝست ٞٝاد. 2001(.ٜٔملطٗاّ ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬يف ايٛقا َٔ ١ٜادتشميٚ .١سقَ ١كذَ ١يًٓذ ٠ٚايعًُ ١ٝيتهٜٔٛ
سأ ٟعاّ عٔ ادتشمي. ١ايشٜاا :جاَعْ ١اٜع يًعً ّٛا٭َٓ. ١ٝ
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ملخص

ٖرردفت ٖررر ٙايدزاضررة إىل ايتعررسف عًررى اضررتخداَات طررالب ٚطايبررات درراَعيت املًررو ضررعٛد
ٚاإلَاّ يًكٓٛات ايدٜٝٓة ٚاإلغباعات املتحككة هلرِٚ ،ذيرو برايتطبٝل عًرى طرالب ٚطايبرات
داَعيت (املًو ضعٛد ٚاإلَاّ حمُد بٔ ضعٛد اإلضالَٝة).
ٚاضرتخدَت ايباحجرة املرٓٗر ايٛصررف ٞاملطرح ٞبأضرًٛب االضررتباْة ،حٝرح اعتُردت االضررتباْة
نأداة يدزاضة مجٝرع َفرسدات ايعٓٝرة يف ايعراّ ٚ .ٙ1436/ٙ1435قرد بًػرت ايعٓٝرة يف دراَعيت
املًررو ضررعٛد ٚاإلَرراّ حمُررد بررٔ ضررعٛد اإلضررالَٝة (َ )800فررسدةٚ .اغررتًُت اإلضررتُازة عًررى
حمٛز ٜٔأضاض ٝحمٛز ايبٝاْات األٚيٝةٚ ،حمٛز أضنًة ايكٓٛات ايفضائٝة ايدٜٝٓة ٚطبٝعة
ايتعسض ٚاالضتخداّ.
ٚتٛصرًت ايدزاضررة إىل ايعدٜررد َرٔ ايٓتررائر ٚنررإ َرٔ أُٖٗررا تصرردز طًبرة داَعررة اإلَرراّ يف
َػاٖدة ايكٓات فُٝا احتًت قٓراة اجملرد ايٓطربة األعًرى يًُػراٖدة َرٔ ادتراَعت  .نُرا
أظٗررست ْتررائر ايتحًررٝالت اإلحصررائٝة ٚدررٛد دٚافررع َٓفعٝررة قٜٛررة يتعررسض ايطًبررة ،أُٖٗررا
ضالَة ايكٓاة َٔ احملرٚزات ايػسعٝةٚ .بايٓطبة يًدٚافع ايطكٛضٝة َٔ أبسشٖا متضرٝة ٚقرت
ايف ررساك .نُ ررا تص رردزت ش ٜررادة املعً َٛررات ايد ٜٝٓررة املستب ررة األٚىل ي غ ررباعات املتحكك ررة َ ررٔ
املػاٖدة ثِ املعسفة ٚارت ات ٚغريٖا.
ٚبايٓط رربة يًف ررسٚض أظٗ ررست ايٓت ررائر ص ررحة ايفسضر رٝة األٚىل يف تع رردد دٚاف ررع اض ررتخداَات
ايطًبةٚ ،إٔ ايدٚافع املٓفعٝة تأت ٞيف َكدَة تًو ايدٚافع .نُا أندت ايٓترائر عًرى عردّ
صرحة ايفسضرٝة ايجاْٝرة بعردّ ٚدرٛد فررسٚم يف َرتػري (ادتاَعرة ،ايٓرٛع ،اذتايرة االدتُاعٝررة)
ٚب دٚافع اضتخداَات ايطًبرة يًكٓرات ٚاإلغرباعات املتحككرة َرٔ تعسضرِٗ ،بُٓٝرا تٛدرد
فرسٚم يف َررتػري (ايتخصرص) بر دٚافرع االضررتخداَات ٚاإلغرباعات املتحككررة َٓٗراٚ ،ذيررو
ب َٔ ختصصاتِٗ إْطاْٝة ٚب َٔ ختصصاتِٗ عًُٝة يصاحل َٔ ختصصاتِٗ عًُٝة.
ٚأثبتررت ايدزاضررة ايفسضررٝة ايجايجررة بٛدررٛد عالقررة ازتباطٝررة َٛدبررة طسدٜررة قٜٛررة بر حذررِ
تعسض ايطًبة يًكٓات ْٛٚع دٚافرع االضرتخداَات ،فهًُرا ازتفعرت دٚافرع االضرتخداّ ازتفرع
َع٘ حذِ ايتعسضٚ .أبسشت ايدزاضة صحة ايفسضٝة ايسابعة بٛدٛد عالقة ازتباطٝة َٛدبرة
طسدٜة قٜٛة بر حذرِ تعرسض ايطًبرة يًكٓرات ٚاإلغرباعات املتحككرة ،فهًُرا ازتفرع حذرِ
ايتعسض ازتفعت َع٘ اإلغباعات املتحككة.

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

املقدمة:
ػوووٗذت ست وووات ايفلووواٝ٥ات ايعشبٝووو ١يف ايظوووٓٛات ا٭خووورل ٠اصدٜوووادا نوووبرلا  ٛ.ًَٚوووا يف
عووذدٖاٚ ,قووذ أد ٣اْتؼوواس ٖووز ٙايكٓووٛات ايفلوواٚ ١ٝ٥تعووذدٖا ملي ْؼوو  ٠اٖتُاَووات خاؿوو١
ٚستوووذد ٠يوووذ ٣مجٗوووٛس اربؼووواٖذٚ ,ٜٔأؿوووبل َ ًٛبوووا َووؤ ايكووواُ٥ني عًووو ٢اربٓوووتن اإلعَ٬وووٞ
ايفلوووا  ٞ٥ستاٚيووو ١ايتعوووبرل عووؤ ٖوووز ٙاٖ٫تُاَووواتٚ ,تًبٝووو ١ا٫ػوووباعات اربذلتبووو ١عووؤ ريوووو,
ٚا٫طتجاب ١ربت ًبات ٖز ٙادتُاٖرلٚ .بوشصت اذتاجو ١ملي ملظتواد قٓوٛات َت ــوَ ١ؤ ٝوث
احملتٚ ٣ٛعبٝع ١ارت ان اإلع َٞ٬يتًب ١ٝا ٫تٝاجوات ايزاتٝو ١يًُؼواٖذٚ ,اٖ٫تُواّ بتكوذِٜ
سطا ٌ٥ملع ١َٝ٬تشاع ٞأرٚاقا شتتًف َٔ ١ايؼغع ادتُاٖرل.ٟ
َٚؤ ٖوزا ا٬ ْ٫قو ١ناْووت قٓوا" ٠اقوشأ" ايتابعو ١جملُٛعوو ١قٓوٛات  ARTايظوعٛد ١ٜأ ٍٚقٓووا٠
فلووا ١ٝ٥عشبٝوو ١ملطوو ١َٝ٬احملتووٚ ٣ٛايؼووهٌ ٚايوويت أعًكووت يف أنتووٛبش َوؤ ايعوواّ ّ1998
1
ٚمحًت ػعاس "َتع ١اإلع ّ٬اشلادف"ٚ ,قذ اختزت َٔ َذ ١ٜٓجذ ٠ايظعٛدَ ١ٜكشا شلا.
ٚتٛاي ملع٬م ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذٚ ١ٜٝٓنإ شلا ا٭عش يف تؼهٚ ٌٝعو ٞاربؼواٖذ ايعشبو,ٞ
ٝث ػٗذ عاّ  ّ2003ملع٬م "قٓا ٠اجملذ ايفلاٚ "١ٝ٥ايويت أ وذعت كوج ١يف زلوا ٤اإلعوّ٬
اربت ـف يف ريو ايٛقتٚ ,قذ تٛجٗت يٮطش ٠اربظًُٚ ١بثت بشازتٗا َٔ اربذٜٓو ١اإلعَٝ٬و١
2
يف دبٚ ,ٞحتٛيت فُٝا بعذ ملي ػبه َٔ ١ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥اربؼفشٚ ٠اربفت.١ ٛ
َٚوؤ ٖووزا اربٓ ًوول سأت ايبا ثوو ١إٔ ٜهووَٛ ٕٛكوو ٛدساطووتٗا عوؤ قٓوواتني َوؤ تًووو ايكٓووٛات
ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓاييت  ،تٓجشف ٚسا ٤اي ا٥فٝوٖٚ ١و ٞقٓوا ٠اقوشأ باعتباسٖوا ايكٓوا ٠اإلطو١َٝ٬
ا٭ٚي ٚقٓووا ٠اجملووذ ايفلووا ١ٝ٥باعتباسٖووا أ ٍٚقٓووا ٠قووذَت ايشطوواي ١ايتًفضْٜٝٛوو ١بووذ ٕٚاربووشأ٠
ٚاربٛطٝك.٢
ٚاختوواست ايبا ثوو ١إٔ تهوو ٕٛدساطووتٗا عًوو ٢ف٦وو ١ايؼووبان (ادتوواَعٝ ٞووث تعووذ ف٦وو ١ايؼووبان
أنثووش ف٦ووات اجملتُووا تعشكووا شلووز ٙايووتغرلات ٚايت.وو٫ٛت ايثكافٝووٚ ١ا٫جتُاعٝووٚ ١ايفهشٜوو,١
ٚريو َٔ خو ٍ٬حتـو ٌٝايعًوِ ٚاربعشفوَ ,١ؤ ػوت ٢اربٓوابا اربتا و ١شلوِٚ .اي و٬ن ادتواَعٕٛٝ
يٝظووٛا فكووط أنثووش ايف٦ووات تعشكووا يًووتغرل بووٌ ملْٗووِ ٜؼووهً ٕٛأقوو ٣ٛعٛاَووٌ ايووتغرل ايثكووايف
ٚا٫جتُوواع ٞربووا عتًُووَ ٕٛوؤ سٚ ٣٩تـووٛسات ختووايع يف بعووض جٛاْبٗووا َووا يووذ ٣ا٭جٝوواٍ
ايظابك ,١اييت عاػت بظشٚف ٚتكٓٝات ختتًع متاَا عُوا ٖوَٛ ٛجوٛد اٯٕٚ ,يعًو٘ طوٝهٕٛ
3
شتتًفا أٜلا عُا طٝه ٕٛيف اربظتكبٌ.
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مشكلة الدراسة:
َٔ خَ ٍ٬تابع ١ايبا ث ١يًذساطات ايظابك ٫ ١ظت إٔ ٖٓاى ْكـا يف اربعًَٛات عؤ ع٬قو١
ايؼبان ادتاَع ٞبايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذٚ ,١ٜٝٓيزيو تظعٖ ٢ز ٙايذساط ١اي اطوتذساى ٖوزا
ايٓكف َٔ خ ٍ٬ايتعوشف عًوَ ٢وذ ٣ع٬قو ١عو٬ن ٚعايبوات ادتاَعوات ايظوعٛد ١ٜبوايكٓٛات
ايفلا ١ٝ٥ايذٚ ,١ٜٝٓدٚافا ايتعوشا ٚا٫طوت ذاّ شلوا ٚاإلػوباعات اربت.ككوَٗٓ ١واَ ,ؤ خوٍ٬
ايٛؿع ٚايتٚ ًٌٝ.ايتفظرلٚ ,فكا ربذخٌ ا٫طت ذاَات ٚا٫ػباعات َا تٛكوٝل ايع٬قو ١بوني
تًوووو ايوووذٚافا ٚا٫ػوووباعات ٚاربوووتغرلات ايذميٛاشافٝوووٚ ,١ايعٛاَوووٌ ا٫جتُاعٝوووٚ ١ايٓفظووو,١ٝ
َٚعذ٫ت ايتعشا ٚا٫طوت ذاّٚ ,نٝفٝو ١ايتعوشا ا٫طوت ذاّ ٚريوو بوايت بٝل عًو ٢عو٬ن
ٚعايبات جاَعيت (اربًو طعٛد ٚاإلَاّ ستُذ بٔ طعٛد اإلط. ١َٝ٬
ٚميهوؤ حتذٜووذ اربؼووهً ١يف ايتعووشف عًوو ٢عبٝعوو ١اطووت ذاَات ايؼووبان ادتوواَع ٞيًكٓووٛات
ايذٚ ١ٜٝٓاإلػباعات اربت.ككَٗٓ ١ا.
أهداف الدراسة:
تظووعٖ ٢ووز ٙايذساطوو ١بـووف ١أطاطوو ٘ٝملي حتكٝوول ٖووذف سٝ٥ظووٖ ٞوو :ٛايتعووشف عًووَ ٢ووذ٣
اطت ذاَات ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚملقشأ ٚاإلػباعات اربت.ككوَ ١ؤ ريوو,
 َٔٚخٖ ٍ٬زا اشلذف ايشٝ٥ظ ٞتظع ٢ايذساط ١ملي حتكٝل ا٭ٖذاف ايفشع ١ٝايتاي:١ٝ
َ- 1عشف ١ايظُات ايذميٛاشاف ١ٝي ٬ن ٚعايبات ادتاَعات ايظعٛدٚ ١ٜع٬قتٗا باربؼواٖذ٠
ايتًفض( ١ْٜٝٛايظٔ ,اربظت ٣ٛايذساط ,ٞايت ـف ,ايٓ , ٛايذخٌ ,اذتاي ١ا٫جتُاع. ١ٝ
ٚ - 2ؿوووع عبٝعووو ١اطوووت ذاّ عووو٬ن ٚعايبوووات ادتاَعوووات ايظوووعٛد ١ٜيكٓوووا ٠اقوووشأ ٚاجملوووذ
ايفلا.١ٝ٥
- 3ايتعشف عً ٢ايدلاَن اربفلً ١يف قٓا ٠اقشأ ٚاجملذ ايفلا ١ٝ٥ي و٬ن ٚعايبوات ادتاَعوات
ايظعٛد.١ٜ
- 4ايتعشف عً ٢اربٛكٛعات ٚايكلاٜا اييت ٜتعشا شلا ع ١ٓٝايذساط.١
- 5ايتعشف عً ٢اإلػباعات اربت.كك ١ي ٬ن ٚعايبات ادتاَعات ايظوعٛد ١ٜنوا تكذَو٘ قٓوا٠
اقشأ ٚاجملذ ايفلا.١ٝ٥
- 6ايتعووشف عًوو ٢ايفووشٚم يف ا٫طووت ذاَات ٚاإلػووباعات بووني ادتُٗووٛس اربؼوواٖذ خووَ ٍ٬ووذ٠
ايذساط.١

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

تساؤالت الدراسة:
تظعٖ ٢ز ٙايذساط ١ملي اإلجاب ١عً ٢ايتظا٫٩ت اٯت:١ٝ
َ - 1ا جِ َؼاٖذ ٠ع٬ن ٚعايبات جاَعو ١اربًوو طوعٛد ٚجاَعو ١اإلَواّ يودلاَن قٓوا ٠اقوشأ
ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
َ- 2ا أمنا َؼاٖذ ٠ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو طوعٛد ٚجاَعو ١اإلَواّ يودلاَن قٓوا ٠اقوشأ
ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
َ- 3ا ايدلاَن اييت ٜفلٌ َؼاٖذتٗا ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو طوعٛد ٚجاَعو ١اإلَواّ يف
قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
َ- 4ا اربٛكٛعات ٚايكلاٜا اييت عتشق عًَ ٢تابعتٗا ع٬ن ٚعايبات جاَعو ١اربًوو طوعٛد
ٚجاَع ١اإلَاّ يف قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
َ - 5ا دٚافوا تعوشا عو٬ن ٚعايبوات جاَعو ١اربًوو طوعٛد ٚجاَعو ١اإلَواّ يودلاَن قٓوا ٠اقوشأ
ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا.١ٝ٥
َ- 6ووا اإلػووباعات ايوويت حتككووت ي وو٬ن ٚعايبووات جاَعوو ١اربًووو طووعٛد ٚجاَعوو ١اإلَوواّ َوؤ
َؼاٖذ ٠قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
فرضيات الدراسة:
ايفشكوو ١ٝا٭ٚي :تتعووذد دٚافووا اطووت ذاّ اي ًبوو ١عٓٝوو ١ايذساطوو ١يكٓووات ٞاقووشأ ٚاجملووذٚ ,تو تٞ
ايذٚافا اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو ايذٚافا.
ايفشكوو ١ٝايثاْٝوو :١تٛجووذ فووشٚم رات د٫يوو ١مل ـووا ١ٝ٥بووني ا٫ػووباعات اربت.ككوو ١يً ًبوو ١عٓٝوو١
ايذساطوَ ١ؤ تعشكووِٗ يكٓوات" ٞاجملوذ ,اقووشأ" تعوض ٟربوتغرلات (ادتاَعوو ,١ايٓو , ٛايت ـووف,
اذتاي ١ا٫جتُاع. ١ٝ
ايفشك ١ٝايثايث :١تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝرات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا (ع ١ٓٝايذساطو١
يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ"  ْٛٚدٚافا ا٫طت ذاّ.
ايفشك ١ٝايشابع :١تٛجوذ ع٬قو ١استباعٝو ١بوني جوِ تعوشا (عٓٝو ١ايذساطو ١يكٓوات" ٞاجملوذ,
اقشأ"  ْٛٚا٫ػباعات اربت.كك.١
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مصطلحات الدراسة:
* ايتعشٜوع اإلجشا٥و ٞيًكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥ايذٜٝٓو ١ايعشبٝوٖ :١و ٞقٓوٛات فلوا ١ٝ٥تكوذّ ملعَ٬وا
عشبٝا ي٘ ٖذف ٚف ٘ٝقُٝوًٜ ١ويب اجو ١اربؼواٖذ َؤ خو ٍ٬زتُٛعوَ ١تٓٛعوَ ١ؤ ايودلاَن
ادتاد ٠اييت متع ٝات٘ ٚتتٓا ٍٚاٖتُاَاتو٘ ايشٝ ٚوٚ ١ايثكافٝوٚ ١ا٫جتُاعٝوٚ ١ا٫قتـواد١ٜ
ٚتؼبا سابات٘ اإلْظواَْ ١ٝؤ َٓظوٛس ملطوٚ ,َٞ٬تكوذميٗا َؤ جاْوا تكوين وذٜث كؤُ
كٛابط ايؼشٜع ١اإلط.١َٝ٬
* ايتعشٜع اإلجشا ٞ٥ي٬طوت ذاَاتٜ :كـوذ با٫طوت ذاّ يف ٖوز ٙايذساطو ١عًُٝو ١اربؼواٖذ٠
ايوويت ٜكوو ّٛبٗووا اي ًبووٜٚ- ١كـووذ باي ًبو" ١عًبوو ١جاَعوو ١اربًووو طووعٛد ٚاإلَوواّ ستُووذ بوؤ
طعٛد اإلط "١َٝ٬عدل ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذٚ ١ٜٝٓعادات ٚأمنا  ٚجِ اربؼاٖذٚ ٠دٚافوا
تعشا ايؼبان ادتاَع ٞجشا ٤اطت ذاَِٗ يًكٓٛات ايفلوا ١ٝ٥ايذٜٝٓوٚ ١اربكـوٛد بٗوا ٖٓوا
قٓات " ٞاجملذ ٚاقشأ"
* ايتعشٜووع اإلجشا٥وو ٞيسػووباعاتٖ :وو ٞبًوو ٛعًبوو ١جوواَعيت اربًووو طووعٛد ٚاإلَوواّ ٭ٖووذافِٗ
جشا ٤اطت ذاَِٗ يًكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓايعشبٝو" ١اقوشأ ٚاجملوذ" أ ٚخفوض دٚافعٗوِ أٚ
ملسكا ٤ساباتِٗ َ ٖٞٚا متثٌ ايؼبا يذ.ِٜٗ
* ايتعشٜع اإلجشا ٞ٥يذٚافا ايتعشا ٚا٫طوت ذاّٖ :وَ ٛؼواٖذ ٠عًبو ١جواَعيت اربًوو طوعٛد
ٚاإلَاّ يًُٛاد ارب تًف ١عدل ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذٚ ١ٜٝٓاييت َا تٓ  ٟٛعً ٘ٝف شتَِٗٔ ,
اجات علٚ ١ٜٛاشا٥ض أَ ٚا تتلُٓ٘ عكٛشلِ َٔ أفهاس ٚتـٛسات بغٝو ١اذتـو ٍٛعًو٢
َا ٜؼبا اجاتِٗ ٚساباتِٗ ًٜٚيب عُ ٛاتِٗ ٚت ًعاتِٗ َٔ تعشكوِٗ ايكٓوٛات ايفلوا١ٝ٥
ايذ" ١ٜٝٓاجملذ ٚاقشأ".

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

القنوات الفضائية الدينية العربية
املبحث األوه :اإلعالم اإلسالوٌ
أٖذاف اإلع ّ٬اإلط ًٜ :َٞ٬ف ايذنتٛس طٝذ ايؼٓك ٞ ٝأٖذاف اإلعو ّ٬اإلطو َٞ٬يف
أسبع ١أٖذاف ستٛس :ٖٞ ١ٜتشػٝل عكٝذ ٠ايتٝ ٛذ يف ْفٛغ ايٓواغٚ ,حتكٝول ايظوٝاد ٠يؼوش
4
اهللٚ ,ملع ٤٬نًُ ١اهلل بطٜـاشلا ملي نٌ ملرٕٚ ,أخرلا ايٛؿ ٍٛملي زتتُا اي ٗش ٚايٓكا.٤
5
خـا٥ف اإلع ّ٬اإلط:َٞ٬
ايـذم :اإلطَٗٓ ّ٬ن ٝاَ ٠تهاٌَ ْٚظشت٘ اإلع ١َٝ٬تتٛخ ٢ايـذم ٚتت.ش ٣اذتل طوٛا٤
يف ا٭خبوواس أ ٚيف ايظووًٛى٫ٚ ,بووذ َوؤ ا٫يتووضاّ بوو٘ يف َووٛاعٔ نووثرل :٠ؿووذم ارتوودل ٚؿووذم
ايهًُٚ ١ؿذم اذتهِ.
ايٛاقعٚ :١ٝتعين ب ْٗا  ٫تظتكش أ هاَٗا  ٫ٚتلبط قٛاعذٖا مل ٫ن ٬ظ ١اربـاحل ارب ًك١
 ٖٞٚبعٝذ ٠عٔ ا٭اشاا ٚا٭ٖٛا.٤
اربش :١ْٚفَٗ ٞظتُشٚ ٠قادس ٠عًَٛ ٢اجٗ ١ايت ٛسات طٛا ٤يف نٝف ١ٝاربٛاجٗ ١أ ٚيف ٚطواًٗ٥ا.
نُووا أْٗووا قووادس ٠عًووَٛ ٢انبوو ١ايٛقووا٥ا اربووتغرل ٠اربتجووذدٝ ٠ووث جتووذ يهووٌ ٚاقعوو ١هُووا
ٚتتظِ اربش ١ْٚبا٫طتُشاسٚ ١ٜايثبات يف أؿٛشلا ,بُٓٝا يٝع ٖٓاى مجٛد عً ٢سأ ٟأَٛ ٚقع,
فاذتٝا ٠تت ًا جتذٜذ ا٭فهاس ٚتٜٓٛا اربٛاقع.
ايٓظش ٠ايؼُٛي ٫ :١ٝتعين اَ٫تذاد يف اربهإ فكط ,بٌ اَ٫تذاد يف ايضَإ ي.ٝت ٟٛايبؼوش١ٜ
يف نوٌ أجٝاشلواَٚ ,ؤ ٖٓوا ناْوت ايٓظوش ٠ايـو ١.ٝ.ملي اإلعو ّ٬اإلطو ٫ َٞ٬حتـوش ٙيف
اربعً ١َٛايذ ١ٜٝٓاييت تكذّ َٔ ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬اربكشٚ ٠٤ٚاربظُٛعٚ ١اربشٝ٥و ,١تًوو ْظوش ٠كوٝك١
تعضٍ ايذ ٜٔعٔ اذتٝاٚ ٠اإلع ّ٬اإلطوَ َٞ٬وٓٗن َتهاَوٌ َبظوط عًو ٢نوٌ َواد ٠ملعَٝ٬و١
تٛجٗٗا ا٭جٗض ٠اإلع ١َٝ٬نشطا ٌ٥ملي ادتُاٖرل.
 ٚووا٥ع اإلعوو ّ٬اإلط و :َٞ٬ملٕ  ٚووا٥ع اإلعوو ّ٬اإلطوو ٫ َٞ٬تبتعووذ نووثرلا عوؤ  ٚووا٥ع
اإلع ّ٬ايعاّ مل ٫يف ايتٛؿٝع نوا ٜوتَ ّ٤٬وا كوٛابط ايؼوشٜعٚ ١قو ِٝاجملتُعوات ا٫طو:١َٝ٬
َٗٓٚوووا ايذعٜٛوووٚ ١اإلخباسٜوووٚ ١ايعًُٝوووٚ ١ايذلبٜٛوووٚ ١ا٫جتُاعٝووو ١ايتُٜٓٛوووٚ ١ارتوووذَات ايعاَووو١
6
ٚايذلفٚ ١ٝٗٝايٝ ٛف ١اإلع ١ْٝ٬ايتظٜٛك.١ٝ
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املبحث الثانٌ :القهىات الفضائًة الديهًة العربًة
تٛؿًت ايعذٜذ َٔ ْتا٥ن ايب ٛ.عًو ٢إٔ مجٗوٛس ٚطوا ٌ٥اإلعو ّ٬يوٝع نتًوَ ١تجاْظوَ ١ؤ
ا٭فووشاد ميهووِٓٗ تًكوو ٢أٜووَ ١عًَٛووات ٚايت و عش بٗووا باي شٜكووْ ١فظووٗا ,بووٌ ملْٗووِ زتُٛعووَ ١وؤ
ا٭فشاد اربتٓوافشٚ ٜٔارب وتًفني يف خـا٥ـوِٗ َٝٚوٛشلِ ٚأرٚاقٗوِ ٚاٖتُاَواتَِٗٚ ,ؤ عوِ فٗوِ
اج ١دا ١ُ٥ملي تٓ ٛيف اربلاَني اييت تكذَٗا تًو ايٛطاٚ ,ٌ٥يكذ أدسنت ٚطا ٌ٥اإلعوّ٬
تًو اذتكٝكَٓ ١ز ايبذا ١ٜفشا ت تٓ ٛبشازتٗا َٛٚادٖا نا عتكل يًجُاٖرل ارب تًف ١ملػباعا
ًٜبووو ٢اجاتٗوووا ,مموووا أد ٣ملي ملْؼوووا ٤قٓوووٛات َت ــووو ,١نٓوووَ ٛووؤ ا٫طوووتجاب ١يوووذٚافا
7
ٚا تٝاجات ادتُٗٛس.
اإلػهايٝات اييت تٛاج٘ ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ:١ٜٝٓ
ايلعع اربٓٗج ٞايوز ٟتعوآَْ ٞو٘ ايكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥ايذٜٝٓوٚ :١ريوو يف اٝوان ايت وٝطاإلستٝاد ٟيبعض ايكٓٛات ايفلوا ١ٝ٥ايذٜٝٓوٚ ,١كوعع ايعٓاٜو ١بارت وان ارتواسج .ٞباإلكواف١
8
يلعع ايتٓظٝل ٚايتهاٌَ ٚايت ؿٖٚ ٌٝؼاػ ١احملتٚ ٣ٛط  ١ٝ.اي شن.
ايلووعع ايفووين ٚاإلداس ٟايووز ٟتعووآَْ ٞوو٘ ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥ايذٜٝٓووٚ :١ريووو يف ْكووفاربت ــووني ملعَٝ٬ووا احملذلفووني َٗٓٝوواَ ,ووا اٝووان اربظتؼوواس ٜٔاربت ــووني ملعَٝ٬ووا ٚفٓٝووا
ٚا٫نتفووا ٤بووبعض اربظتؼوواس ٜٔايؼووشعٝني ايووزٜ ٜٔكتـووش ٕٚعًوو ٢ايفتوو .٣ٛباإلكوواف ١يٓووذس٠
اإلْتاج ايفلا ٞ٥اإلط َٞ٬اربتُٝض ٚكعع ادتٛد ٠ايفٓ ١ٝايفلاٝ٥ات اإلط.١َٝ٬
اربب.ث ايثايثْ :ؼ ٚ ٠ت ٛس قٓات ٞاقشأ ٚاجملذ:
قٓا ٠اقشأ ايفلا :١ٝ٥ناْت بذاٜو ١اإلعو ّ٬ايفلوا ٞ٥اإلطو َٞ٬يف اوش ٠سجوا عواّ ٖ1419وو
اربٛافل  21أنتٛبش  ّ1998عٓذَا قشست ػبه "ART" ١سادٚ ٜٛتًفض ٕٜٛايعوشن ملْؼوا ٤أٍٚ
فلوا ١ٝ٥ملطوو ١َٝ٬يف ايعوا ،ايعشبووٚ ,ٞايويت اتفوول عًو ٢تظووُٝتٗا "قٓوا ٠اقووشأ"ٚ ,محًوت ػووعاس
9
(َتع ١اإلع ّ٬اشلادف ٚ ,قذ اختزت َٔ َذ ١ٜٓجذ ٠ايظعٛدَ ١ٜكشا شلا.
 ٚتظع ٢قٓا" ٠اقوشأ" ايفلوا ١ٝ٥يتكوذ ِٜملعو ّ٬عشبوًٜ ٞويب اجو ١اربؼواٖذ َؤ خو ٍ٬زتُٛعو١
َتٓٛعووَ ١وؤ ايوودلاَن ايوويت متووع ٝاتوو٘ ٚتتٓووا ٍٚاٖتُاَاتوو٘ ايشٝ ٚووٚ ١ايثكافٝووٚ ١ا٫جتُاعٝوو١
ٚا٫قتـادٚ ١ٜتُؼوبا ساباتو٘ اإلْظواَْ ١ٝؤ َٓظوٛس ملطوٚ َٞ٬تكوذَٗا بشٜ٩و ١عـوشٚ .١ٜتٗوذف
ايكٓا ٠يذلط ٝاربٓٗن ايٛط  ٞيسط ّ٬عكٝذٚ ٠ػشٜعٚ ١تعاَٚ .٬اشغ سٚن ايتفواِٖ ٚاذتوٛاس
ٚأ دب٘ بني أفشاد ا٭َٚ ١فتل قٓٛات ايتٛاؿٌ اذتلواسَ ٟوا عكافوات ا٭َوِ ا٭خوشٚ .٣اٖ٫تُواّ

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

بفهش اربشأٚ ٠ت نٝذ دٚسٖا يف اجملتُاٚ ,اربظاُٖ ١يف ع٬ج اربؼه٬ت  ٌ ٚايكلاٜا اييت
10
تٛاج٘ اربظًُني يف اكشِٖ َٚظتكبًِٗ نٛكٛعٚ ١ٝسلٛي.١ٝ
ػبه ١اجملذ ايفلا :١ٝ٥بذأت زتُٛعو ١اجملوذ ايتجاسٜو ١ايعُوٌ ايشزلو ٞإلعو٬م قٓوا ٠اجملوذ
ايفلوووا ١ٝ٥يف عووواّ  ,ٙ 1420عوووِ قاَوووت بت طوووٝع ػوووشن ١اجملوووذ يًبوووث ايفلوووا ٞ٥يف جوووضس
ايباٖاَووا ,بتوواس ٙ1421/2/4 ٜاربٛافوول ٝ ,ّ2000/5/8ووث ٜ ،هوؤ ايذلخووٝف يًكٓووٛات
ايفلاٚ ١ٝ٥اربذٕ اإلعَ ١َٝ٬تا ا يف ايعا ،ايعشب.ٞ
ٚيف ا٭ َٔ ٍٚسَلإ يعواّ  ٙ1423اْ ًول ايبوث ايتجوشٜيب يًكٓواَ ,٠ؤ َذٜٓو ١دبو ٞيسعو,ّ٬
ٚيف ا٭َ ٍٚوؤ سبٝووا ا٭ ٍٚيعوواّ  ٙ1424اْ ًوول ايبووث ايشزلوو ٞيًكٓوواٚ ٠بًووذ عووذد قٓٛاتٗووا خووٍ٬
11
عؼش طٓٛات اعٓيت عؼش قٓا ٠ػاًََٚ ١تٓٛع.١
 ٚتظع ٢ملي ملبشاص زلا و ١اإلطوٚ ّ٬ايوذع ٠ٛملي ارتورل ٚتعضٜوض اْ٫تُوا ٤يًوٛعٔ ٚا٭َو ١ايعشبٝو١
ٚاإلطووٚ ,١َٝ٬ايعٓاٜوو ١باي فووٌٚ ,اٖ٫تُوواّ بايؼووبانٚ ,ايفتٝوواتٚ ,ا٭طووشٚ ,٠تُٓٝوو ١اذتٝووا٠
ا٫جتُاعٝووٚ .١تًتووضّ قٓووا ٠اجملووذ بايظٝاطوو ١اإلعَٝ٬وو ١يًًُهوو ١ايعشبٝوو ١ايظووعٛدٚ ,١ٜتظووع٢
يتعضٜض دٚس اربٛاعٔ ايظعٛد ٟيف ػت ٢اجملا٫ت عً ٢اربظت ٣ٛاحملًٚ ٞايعشبٚ ٞاإلط.َٞ٬
ٜٓٚكظِ ادتُٗٛس اربظتٗذف يكٓا ٠اجملذ ملي ع٬ع ١أقظاّ سٝ٥ظ :١ٝادتُٗوٛس اربت ـوف يهوٌ
بشْوواَن عًوو ٢ووذٚ ,٠مجٗووٛس اربؼوواٖذ ٜٔيف اربًُهوو ١ايعشبٝوو ١ايظووعٛدٚ ,١ٜايٓوواعك ٕٛبايًغوو١
ايعشب ١ٝيف ْ ام بث ايكٓا ٠عً ٢اَتذاد ايٛعٔ ايعشب.ٞ
بعض اإلصتاصات اإلع ١َٝ٬يكٓٛات اجملذ:
- 1عاْ ٞأندل زتُٛع ١قٓٛات عشب ١ٝخاؿ ١ممًٛن ١دتٗٚ ١ا ذ.٠
- 2اجملُٛعووو ١اإلعَٝ٬ووو ١ايعشبٝووو ١ايووويت تٓوووتن أ ٚتعٝوووذ ملْتووواج أنثوووش َووؤ َ %90ووؤ َادتٗوووا
ايتًفض.١ْٜٝٛ
- 3سابووا َؼووغٌ يًتًفضٜوو ٕٛاربووذف ٛيف ايعووا ،ايعشبوو ,ٞبعووذد َؼووذلنني ٜتجوواٚص سبووا ًَٝووٕٛ
َؼذلى.
- 4أْؼ ت ايهثرل َٔ ايكٓٛات ٚناْت ٖ ٞا٭ٚي فٚ( ِٗٝعا٥ك ١ٝعشب ,١ٝايكشإٓ ايهش,ِٜ
قٓووا ٠عشبٝوو ١يًتعًوو ِٝعوؤ بعووذ ,قٓووا ٠عشبٝووَ ١ت ــوو ١يف بووشاَن اذتٝووا ٠اي بٝعٝووٚ ١عووا،
اذتٛٝإٚ ,ملراع ١عشب ١ٝيٮعفاٍ يف ايعا( ،ساد ٜٛداٍ يٮعفاٍ  ,تعًَٛ ١ُٝٝجٗ ١٭عفواٍ َوا
قبٌ اربذسط 5- 2( ١طٓٛات (قٓا ٠سٚك ١يٮعفاٍ  ,اذتذٜث ايٓب ٟٛايؼوشٜع ,قٓوا ٠عشبٝو١
تظت ذّ ايؼشٜط اإلخباس ٟأطفٌ ايؼاػ ١باْتظواّ ,عشبٝو ١تبوث عودل أجٗوض ٠ادتوٛاٍ ,تكوذّ
تشمج ١فٛس ١ٜربعواْ ٞايكوشإٓ ايهوش ِٜبايًغو ١اإلصتًٝضٜو ١يـو ٠٬ايذلاٜٚول َؤ اربظوجذ اذتوشاّ
نه ١اربهشَ ,١يف عاّ .ٙ1423
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- 5ت طووٝع ؿووٓاع ١تًفضْٜٝٛوو ١خايٝووَ ١وؤ اربٛطووٝكٚ ,٢ريوو باعتُوواد تكٓٝوو ١ايبووذ ٌٜايـووٛتٞ
ارببتهش.٠
12
- 6ايؼاػ ١ا٭ٚي ٚايٝ ٛذ ٠اييت  ٫تظٗش عًٗٝا (اَشأ. ٠
ككت ػبه ١اجملذ صتا ٗا بكٓٛات خاي َٔ ١ٝعٓـش :ٟاربٛطٝكٚ ٢اربوشأٚ ,٠قوذ ٚؿوًت ملي
ٖز ٙايٓتٝج َٔ ١خ ٍ٬ابتهاس اربعادتات ا ٫ذلاف ١ٝيعؼشات ايعٛا٥ل ايفٓٚ ,١ٝنإ "ايبوذٌٜ
ايـٛتٚ "ٞا ذا َٔ أِٖ ٖز ٙا٫بتهاسات.
َؼووش ٚايبووذ ٌٜايـووٛت :ٞعشفوو٘ َ٪طووع قٓووا ٠اجملووذ فٗووذ ايؼووُُٝش ,ٟب ْوو٘ َؼووش ٚعُووٛن
إلظتاد بذا ٌ٥ؿٛتٚ ١ٝاطعَٚ ١تعذد ٠تتوٝل يًعواًَني يف زتواٍ ايـوٛتٝات ٚاربشٝ٥وات ا٫طوتغٓا٤
ايتاّ عٔ اطت ذاّ اربٛطٝك.٢
نُا ص حتذٜذ عٓاؿش َؼش ٚايبذ ٌٜايـٛت ٞعً ٢ايٓ ٛ.ايتاي:ٞ
 1اإلؿذاسات ايعارب ١ٝادتاٖض ٠يًُ٪عشات ايـٛتٚ ١ٝتؼٌُ آ٫ف ارب٪عشات ايـٛت.١ٝ
 2ا٭ْاػووٝذ ايوويت ص اْتاجٗووا ,باإلكوواف ١ملي ملْتوواج أْاػووٝذ جذٜووذ ٠ظووا ا٫طووت ذاَات
ايدلزت.١ٝ
 3ايووذلا ايؼووعيب بطعوواد ٠تٓفٝووز ٚتظووج ٌٝبعووض ا٭عُوواٍ ايذلاعٝووٚ ١ا٭ٖوواصٜن ايؼووعب ١ٝبووذٕٚ
اطت ذاّ اٯ٫ت اربٛطٝك.١ٝ
 4احملانا ٠ايبؼش ١ٜيٮعُاٍ اربٛطٝكٚ :١ٝبعوذ َوشٚس طوٓ ١تكشٜبوا ص ملؿوذاس ايٓظو  ١ا٭ٚي
َوؤ ايبووذ ٌٜايـووٛتٚ ,ٞناْووت جتشبوو ١سا٥ووذ ٠يف ؿووٓاع ١اإلعووٚٚ ,ّ٬كووعت َعوواٜش جذٜووذ٠
13
يًـٓاع ١ايتًفض.١ْٜٝٛ
اربعٛقووات ايوويت ؿووا بت َؼووش ٚاجملووذ :ايذلخووٝفٜ ، ,هوؤ ايذلخووٝف َتا ووا يف ايعووا،
ايعشبوو ،ٚ ,ٞتهوؤ ٖٓوواى َووذٕ ملعَٝ٬وو ١يف أ ٟبًووذ عشبووٝ ٞووث إٔ (َذٜٓوو ١دبوو ٞيسعووّ٬
ت طظت بعذ تشخٝف اربؼش ٚيف جضس ايبٗاَا بظٓ .١ملكاف ١يًتُٚ ,ٌٜٛايهفوا٤ات ايبؼوش,١ٜ
ٚاإلْتوواج اربتووٛفشٚ ,ب٦ٝوو ١اإلْتوواجٚ ,ا٭طووع ٚارببوواد ٨ايٓظشٜووٚ ,١اربووشأٚ ٠اربٛطووٝكٚ ,٢تهًفوو١
اإلْتاج.
جٗاص اطتكباٍ خاق (ايتؼفرل اربعهٛغ ٖٓ :اى ق اعا ٚاطوعا َؤ اجملتُوا ٜوشفض زتوشد
تثبٝت عبل فلا ٞ٥فٛم ط ل َٓضي٘ َٚعظِ ٖ ِٖ ٤٫٪ادتُٗٛس اربظتٗذفٚ ,يوزيو اقتلو٢
ا٭َوش ابتهواس فهووشْ ٠ظواّ ايتؼوفرل اربعهووٛغ .أْ :ٟظواّ جوا ايكٓووٛات ا٭خوشٚ ,٣يووٝع
جا ايك ٓا ٠اربظتٗذف ,١مما ٜعين إٔ ايزٜ ٟذفا ايٓكٛد يؼوشا ٤جٗواص ايكٓوا ٠ارتواقٖ ,و٫ ٛ
ٜذفعٗا يً.ـ ٍٛعًَ ٢ؼاٖذ ٠قٓٛات اجملذ ,بٌ ٜذفعٗا يً.ـ ٍٛعً ٢كُإ عوذّ َؼواٖذ٠
14
ايكٓٛات ا٭خش ٣خـٛؿا يف ايبذاٜات ,قبٌ ملع٬م ايكٓٛات اربؼفش.٠

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

اإلطار النظري والدراسات السابقة
املبحث األوه :نظرية االستخداوات واإلشباعات:
جووٖٛش ايٓظشٜوو :١تعووين ْظشٜوو ١ا٫طووت ذاَات ٚاإلػووباعات ُٗووٛس ايٛطوو ١ًٝاإلعَٝ٬وو ١ايوويت
تؼووبا ساباتوو٘ ٚتًوويب اجتوو٘ ايهآَوو ١يف داخًووَ٘ٚ .عٓوو ٢ريووو إٔ ادتُٗووٛس يووٝع طووًبٝا ٜكبووٌ
نٌ َا تعشك٘ عًٚ ٘ٝطا ٌ٥اإلع ,ّ٬بٌ ميتًو اا ١ٜستذد َٔ ٠تعشك٘ ٜظع ٢ملي حتكٝكٗوا.
ف علوا ٤ادتُٗوٛس ٖٓوا بذسجوَ ١وا بوا ثْ ٕٛؼو  ٕٛعؤ اربلوُ ٕٛايوزٜ ٟبوذ ٚأنثوش ملػووباعا
شلووِٚ ,نًُووا نووإ َلووَُ ٕٛعووني قووادسا عًوو ٢تًبٝوو ١ا تٝاجووات ا٭فووشاد نًُووا صادت ْظووب١
15
اختٝاسِٖ ي٘.
ٚنُا ٜش ٣فطٕ أ ذ اربظواٖش ا٭طاطو ١ٝدتُٗوٛس اربوتًكني أْو٘ ٜ ٫عتودل زتوشد َتًكوٜ ٞتعوشا
ٜٚت عش بعذ ريو بايشطاي ,١يهٓ٘ عشف فاعٌ ْٚؼط يف ٖز ٙايعًُ ,١ٝيزيو فٗوٜ ٛكو ّٛبوذٚس
نجووشد اػووذلان٘ فٗٝووا نُظٗووش يًووزات ا٫جتُاعٝووٚ ,١ن ووشف يف ٖووز ٙايعًُٝووٜ ١ظووِٗ يف
شنتٗا ٚاطتُشاسٖآٖ َٔٚ .وا ٜو ت ٞايوذٚس ايٓكوذ ٟايوزٜ ٟكو ّٛبو٘ نوٌ علوَ ٛؤ أعلوا٤
ادتُٗٛس فُٝا ٜتعًل بعٓاؿش ايعًُ ١ٝنًٗاٚ .ايذٚس ايٓكذ ٖٛ ٟايزٜ ٟو٪عش يف اطوتُشاس عًُٝو١
ايتعشا ,أ ٚاْ٫ظ.ان َٓٗا بٓا٤ا عًو ٢اربُاسطو ١ايويت ٜكو ّٛبٗوا ايعلو ٛن وشف يف ايعًُٝو١
16
اإلع.١َٝ٬
فُٔ خ ٍ٬ت عرل اذتاجات ٚايذٚافا ٚا٭عش اربشجعٜ ١ٝبذأ ايفشد بـوفت٘ قاس٥وا أَ ٚؼواٖذا أٚ
َظتُعا يف تك َ ِٜٛا عتـٌ عًٝو٘ َؤ َعًَٛوات ٚتكوَ ِٜٛـوذس ٖوز ٙاربعًَٛوات توُ ٜ ٢ؤ٦
ملي ت َني اجات٘ َٔ ايتعشا َت عشا يف ريو بايعٛاٌَ ايٛط ١ ٝيف عًُ ١ٝايتعشا.
َفْٗ ّٛظش ١ٜا٫طت ذاَات ٚا٫ػباعاتٜ :عشف ايعاديْ ٞظشٜو ١ا٫طوت ذاَات ٚاإلػوباعات
ب ْٗووا :دساطوو ١جٗووٛس ٚطووا ٌ٥اإلعوو ّ٬ايووزٜ ٜٔتعشكو ٕٛبووذٚافا َعٓٝوو ١إلػووبا اجووات فشدٜوو١
17
َع.١ٓٝ
 ٚهِ ٖزا ايتعشٜع ٜتلل إٔ ادتُٗٛس ٜتعشا يٛطا ٌ٥اإلعو ّ٬يوٝع هوِ أْٗوا َتا و١
فكطٚ ,ملمنا ٭ْ٘ ٜٗذف ملي ملػبا اجات َعٜ ,١ٓٝؼعش أْ٘ يف اج ١مليٗٝا ٜٚهؤ حتكٝكٗوا
عٔ عشٜل ايتعشا شلز ٙايٛطا.ٌ٥
فشٚا ايٓظش :١ٜتعتُذ عً ٢زتُٛع ١فشٚا أطاطٚ ١ٝكعٗا مليٝاٖ ٛناتض ٚنٌ َٔ بًًَٛش
ٚجٛس فٝتؽ:
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- 1مجٗووٛس اربووتًكني ٖوو ٛمجٗووٛس ْؼووطٚ ,اطووت ذاَ٘ يٛطووا ٌ٥اإلعووٖ ّ٬وو ٛاطووت ذاّ َٛجوو٘
يت.كٝل أٖذاف َع.١ٓٝ
- 2ميتًو أعلا ٤ادتُٗٛس ارببادس ٠يف حتذٜذ ايع٬قو ١بوني ملػوبا اذتاجوات ٚاختٝواس ٚطواٌ٥
َعٜ ١ٓٝش ٣أْٗا تؼبا اجات٘.
 - 3تٓافع ٚطوا ٌ٥اإلعوَ ّ٬ـوادس أخوش ٣إلػوبا اذتاجواتَ ,ثوٌ ا٫تـواٍ ايؼ ـو ,ٞأٚ
ارب٪طظووات ا٭نادميٝوو ١أ ٚارلٖووا َوؤ ارب٪طظووات ,فايع٬قوو ١بووني ادتُٗووٛس ٚٚطووا ٌ٥اإلعووّ٬
تتو عش بعٛاَووٌ بٝ٦ٝوو ١عذٜووذ ,٠جتعووٌ ايفووشد ٜتجوو٘ ملي َـووذس َووا إلػووبا اجاتوو٘ د ٕٚاٯخووش,
ٖٚزا َا عدل عٓ٘ "ن٬بش" بت عرلات ايعٛاٌَ ايٛط.١ ٝ
 - 4ادتُٗٛس ٖ ٚ ٛذ ٙايكوادس عًو ٢حتذٜوذ ايـوٛس ٠اذتكٝكٝو٫ ١طوت ذاَ٘ ٚطوا ٌ٥اإلعو,ّ٬
٭ْ٘ ٖ ٛايز ٟعتذد اٖتُاَات٘  ٚاجات٘ ٚدٚافع٘ ٚبايتاي ٞاختٝاس ايٛطا ٌ٥اييت تؼبا اجات٘.
- 5ا٭ هاّ  ٍٛق ١ُٝايع٬ق ١بني اجات ادتُٗٛس ٚاطوت ذاَ٘ يٛطو ١ًٝأ ٚستتوَ ٣ٛعوني
ظتووا إٔ عتووذدٖا ادتُٗووٛس ْفظوو٘ ,٭ٕ ايٓوواغ قووذ تظووت ذّ ْفووع احملتوو ٣ٛب ووشم شتتًفوو١
18
باإلكاف ١ملي إٔ احملت ٣ٛميهٔ إٔ ٜه ٕٛي٘ ْتا٥ن شتتًف.١
أٖذاف ايٓظش:١ٜ
 - 1ايظووع ٞملي انتؼوواف نٝووع ٜظووت ذّ ا٭فووشاد ٚطووا ٌ٥ا٫تـوواٍٚ ,ريووو بووايٓظش ملي
ادتُٗٛس ايٓؼط ايزٜ ٟظت ٝا إٔ غتتاس ٜٚظت ذّ ايٛطا ٌ٥اييت تؼبا اجات٘ ٚتٛقعات٘.
 - 2ػشن دٚافا ايتعشا يٛطوَ ١ًٝعٓٝوَ ١ؤ ٚطوا ٌ٥ا٫تـواٍٚ ,ايتفاعوٌ ايوز ٟعتوذ ْتٝجو١
ٖزا ايتعشا.
19
- 3ايت نٝذ عًْ ٢تا٥ن اطت ذاّ ٚطا ٌ٥ا٫تـاٍ بٗذف فِٗ عًُ ١ٝا٫تـاٍ ادتُاٖرل.ٟ
20
عٓاؿش َذخٌ ا٫طت ذاَات ٚاإلػباعات:
- 1افذلاا ادتُٗٛس ايٓؼط.
- 2ا٭ؿ ٍٛايٓفظٚ ١ٝا٫جتُاع٫ ١ٝطت ذاّ ٚطا ٌ٥اإلع.ّ٬
- 3دٚافا ادتُٗٛس  ٚاجات٘ َٔ ٚطا ٌ٥اإلع.ّ٬
- 4ايتٛقعات َٔ ٚطا ٌ٥اإلع.ّ٬
- 5ايتعشا يٛطا ٌ٥اإلع.ّ٬
- 6ملػباعات ٚطا ٌ٥اإلع.ّ٬

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ٚتتظِ ٖز ٙايعٓاؿش ايظابك ١ربذخٌ ا٫طت ذاَات ٚاإلػباعات بايتوذاخٌ ايؼوذٜذ يف ايٛاقوا
ايعًُٜٚ ,ٞشتبط نٌ َٓٗا باٯخش استباعا ٚعٝكا.
أُٖ ١ٝايٓظش ١ٜربٛك ٛايذساط( ١أٚج٘ ا٫طتفاد: ٠
- 1تٓظووش ْظشٜوو ١اإلطووت ذاَات ٚاإلػووباعات ملي مجٗووٛس ٚطووا ٌ٥اإلعوو ّ٬عًوو ٢أْوو٘ مجٗووٛس
ْؼط يف اطت ذاَ٘ يتًو ايٛطواٚ ,ٌ٥عًٝو٘ فوطٕ ايذساطو ١تٓظوش ملي ادتُٗوٛس ٚخاؿو ١عو٬ن
ادت اَعات عً ٢أْٗوِ مجٗوٛس ْؼوط يف َؼواٖذتِٗ يًكٓوٛات ايذٜٝٓو ١ايعشبٝوٝ ,١وث ٜظوت ذّ
عوو٬ن ادتاَعووات ايتًفضٜوو ٕٛبووٛعْٚ ٞؼووا ٜٓٚتكووَٗٓ ٕٛووا اربلوواَني ايوويت تؼووبا اجوواتِٗ
ٚحتكل تٛقعاتِٗ ٚتًيب ساباتِٗ.
ٚقذ طاعذت  ٛاإلطت ذاَات ٚاإلػوباعات ايبا ثو ١يف دساطوٚ ١حتذٜوذ بعوض احملوذدات
اييت تتعًل بادتُٗٛس ايٓؼط يف ايتعشا يًكٓٛات ايذ ١ٜٝٓايعشبَٚ ,ٞذ ٣اطت ذاَِٗ شلا.
- 2طوواعذت وو ٛاإلطووت ذاَات ٚاإلػووباعات ايبا ثوو ١يف حتذٜووذ ايعٛاَووٌ ايذميٛاشافٝوو١
يًجُٗوووٛس عٓٝووو ١ايذساطوووٚ ,١ستاٚيووو ١سب ٗوووا بايوووذٚافا ٚاإلػوووباعات ْٚووو ٛاربلوووَُٚ ٕٛعوووذٍ
اطتُتاعِٗ.
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املبحث الثانٌ :الدراسات السابقة:
احملٛس ا :ٍٚ٫ايذساطات اربتعًك ١بايدلاَن ايذ ١ٜٝٓباﻟﻔﻀﺎٝ٥ات ايعشب:١ٝ
- 1دساطووو( ١ستُوووذ اشٜوووا : ّ٥٠٠٢ ,تٛؿوووًت ملي إٔ نثافووو ١ايتعوووشا ايٝووو َٞٛيًووودلاَن
ٚاربٛكٛعات ايذ ١ٜٝٓبايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥بًذ أعًْ ٢ظب ١يهثٝف ٞاربؼاٖذَ ٠ؤ طواعتني ٭قوٌ
َوؤ عوو ٬طوواعات ٚ .%45.2جووا ٤ايذلتٝووا ا٭َ ٍٚوؤ ملمجووايْٛ ٞعٝووات ايوودلاَن ٚاربٛكووٛعات
ايذٜٝٓو ١اربكذَو ١يف ايكٓووٛات ايفلواَ ١ٝ٥تابعووَٚ ١ؼواٖذ ٠بوشاَن ايفكوو٘ ٚايؼوشٜعٚ .١يف َكذَوو١
أطبان تفل ٌٝعٓٝو ١ايذساطو ١تكوذ ِٜايكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥يًُعًَٛوات ٚاربٛكوٛعات ايذٜٝٓو ١يف
ػهٌ َبظط .نُا تـذست ايكٓٛات ايفلوا ١ٝ٥اربـوشٚ ١ٜايعشبٝو ١اربشنوض ا٭َ ٍٚؤ ٝوث
َـادس ـ ٍٛارببٛ.عني عًَ ٢عًَٛاتِٗ ايذٚ .١ٜٝٓفُٝا ٜتعًل بك ِٝا٭خ٬م اربكذَ ١بوايدلاَن
ايذ ١ٜٝٓيًكٓٛات ايفلا ١ٝ٥جا٤ت ق ١ُٝبش ايٛايذ ٜٔيف ايذلتٝوا ا٭ٚٚ .ٍٚجوٛد ع٬قو ١استباعٝو١
بني ايزنٛس ٚاإلْا َٔ ٝث نثاف ١ايتعشا ٚاذتـ ٍٛعً ٢اربعًَٛات ٚايكو ِٝايذٜٝٓوَ ١ؤ
َـووادس ا٫تـوواٍ ايؼ ـووٚٚ .ٞجووٛد ع٬قوو ١اظتابٝوو ١بووني نثافوو ١اربؼوواٖذٚ ٠نووٌ َوؤ ايٓووٛ
21
ٚاطت ذاّ َـادس اربعًَٛات ٚملدساى ايك ِٝايذ.١ٜٝٓ
- 2دساطوو( ١ايعبووذ ٚايعًوو : ّ2002 ,ٞنووإ ـوو ٍٛايوودلاَن ايذٜٝٓوو ١عًووْ ٢ظووبَ %94.2 ١وؤ
ايٓٛعٝوو ١ا٭ٚي ,عووِ ـووًت عًووْ ٢ظووبَ % 82.5 ١وؤ َؼوواٖذ ٟايكٓووا ٠ايفلووا ١ٝ٥اربـووش,١ٜ
22
 ٚـًت ايدلاَن ايثكاف ١ٝيف ايكٓاْ ٠فظٗا عًْ ٢ظبَ ١ؼاٖذ ٠بًغت .%77,5
- 3دساطوو( ١اشلضاْوو : ّ2009 ,ٞأ ٗووشت إٔ أٖووِ اإلػووباعات ايوويت حتككٗووا بووشاَن اإلفتووا٤
٭فووشاد ايعٓٝوو ١ناْووت ايشابوو ١يف إٔ تهوو ٕٛقُٝووٚ ٞطووًٛنَ ٞتٛافكووَ ١ووا تعوواي ِٝايووذ ٜٔملر
جا٤ت يف ايذلتٝا ا٭ٚ .ٍٚإٔ َظت ٣ٛايشكا عٔ بوشاَن اإلفتوا ٤يف ايكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥ايعشبٝو١
َشتفا بني ارببٛ.عني بٓظبٚ ,% ٩,٦٦ ١ملٕ اصدٜاد َتابع ١أفشاد ايع ١ٓٝيدلاَن اإلفتاٜ ٤ظِٗ يف
استفا دسج ١اإلػوبا يوذٚ .ِٜٗيذ٫يو ١ايفوشٚم يف دسجو ١اإلػوبا ايويت حتككٗوا ( Tبواخت٬ف
ادتووٓع أْوو٘ ٜٛ ٫جووذ فووشٚم رات د٫يوو ١مل ـووا ١ٝ٥بووني ايووزنٛس ٚاإلْووا يف دسجوو ١اإلػووبا
اربت.ككوو .١نُووا بٓٝووت يف ايٛقووت ْفظوو٘ ٚجووٛد فووشٚم رات د٫يوو ١مل ـووا ١ٝ٥يف َووذَ ٣تابعوو١
23
ادتُٗٛس يدلاَن اإلفتا ٤باخت٬ف ادتٓع ٚريو ربـً ١.ايزنٛس.
- 4دساط( ١ايب : ّ1991 ,َٞٛٝتٛؿًت ملي كعع ايت ٖ ٌٝاربٗين يًكا ِ٥با٫تـاٍٚ ,كوعع
َؼوواسنت٘ يف خت ووٝط ايوودلاَنٚ ,رنووشت إٔ َلووُ ٕٛايوودلاَن ايذٜٝٓووٜ ١ذلنووض يف ادتاْووا
ايٓظوووش ٟيًثكافووو ١اإلطووو ,١َٝ٬أنثوووش مموووا ٜذلنوووض يف ادتٛاْوووا ايت بٝكٝوووَ ,١ثوووٌ :ايٓظووواّ

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ايظٝاطوٚ .ٞقووذ ا تًووت ايوودلاَن ايذٜٝٓو ١بووايتًفض ٕٜٛايذلتٝووا ايشابووا بوني َـووادس ايتثكٝووع َوؤ
ٝووث تعووشا اي ًبوو ١ادتوواَعٝني شلووا بٓظووبَ % ٨,١٨ ١وؤ مجًوو ١ايعٓٝووٚ ,١قوواٍ َ % ٣,١٨وؤ
24
اي ًب :١إٔ ايدلاَن ايذَ ١ٜٝٓـذس َِٗ يًثكاف ١اإلط.١َٝ٬
- 5دساط( ١فش إٚ : ّ٨٩٩١ ,نؼفت استفا ْظبَ ١ؼاٖذ ٠ايدلاَن ايذ ,١ٜٝٓفكوذ بًغوت
( َٔ % ١٨ملمجاي ٞايعٚ .١ٓٝإٔ أفلٌ أْٛا ايدلاَن ايفتا , % ٥٨( ٣ٚبعذٖا بشاَن ايٓذٚات
ايذٚ , % ٥٠( ١ٜٝٓإٔ أفلٌ أػهاٍ ايدلاَن ايذ ١ٜٝٓايٓذٚات ( , % ٥٦عِ اذتوذٜث اربباػوش
(ٜ % ٨٥(ٚ , % ٨٩ووش ٕٚإٔ ٚقووت ملراعوو ١ايوودلاَن ايذٜٝٓوو ١يف ايتًٝفضٜوو ٕٛايووُٝين احملًوو ٞاوورل
25
َٓاطب.١
ا حملٛس ايثاْ :ٞستٛس ايذساطات اربتعًك ١با٫طت ذاَات ٚاإلػباعات:
- 6دساطوو( ١ايعبووذ : ّ2007,إٔ مجٝووا ايعٓٝوو ١تؼوواٖذ ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥بٛجوو٘ عوواّ ٚتتووٛص
دسجووات َؼوواٖذتٗٔ عًوو ٢عوو ٬دسجووات :داُ٥ووا ,أ ٝاْووا عووِ ْووادساٚ .عووذد طوواعات اربؼوواٖذ٠
ايَ ١َٝٛٝؤ طواعتني ملي أقوٌ َؤ عو ٬طواعاتٚ ,أٖوِ ايفوذلات ايضَٓٝو ١ايويت توضداد خ٬شلوا
َؼاٖذ ٠ايع ١ٓٝيًكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥بٛجو٘ عواّ فوذل ٠ايظوٗش ٠ا٭ٚي عوِ ايعـوش ٚاربظواٚ ٤أخورلا
ايظٗرلٚ .٠أٖوِ ايكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥أّ بو ٞطوًٜٗٝ ٞوا دبوٚ ٞأخورلا دسٜوِٚ .أٖوِ أطوبان تفلوٌٝ
َؼاٖذ ٠بشاَن اربشأ ,٠ربلوُْٗٛا ادتذٜوذ ٚطوشع ١ملٜكاعٗوا ٚأطوايٝا ايعٓاٜو ١بايبؼوشٚ ٠أخورلا
26
ايتعشٜع ب ذ ؿ.ٝات اربٛك.١
- 7دساط( ١ايعٛيف ّ2006 ,اطت ا ايتًفض ٕٜٛايظوعٛد ٟإٔ عتكول اإلػوبا بذسجو ١أٚي يف
َووتغرل "اربظوواعذ ٠يف َعشفوو ١بعووض أَووٛس دٜووين" يف مجٝووا ايعٓٝووات ايووثٚ . ٬ت٪نووذ عًوو ٢إٔ
يًكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ت عرلاتٗا ارب تًفٚ ,١أْٗا تو عرلات تشانُٝو ١توتِ بؼوهٌ توذسظت ٞعفٝوع.
ٚٚجووٛد فووشٚم بووني نثٝفووٚ ٞخفٝفوو ٞاربؼوواٖذ ٠يًكٓووٛات ايفلوواٚ .١ٝ٥تٜ٪ووذ ايٓتووا٥ن أٜل،ووا إٔ
جوِ اربؼواٖذ٠
عبٝع ١ايت عرل  ٚجُ٘ تتعًول بٓٛعٝو ١ايودلاَن اربؼواٖذ ٠أنثوش َؤ ا٫ستبوا
27
ايهً.١ٝ
- 8دساطوو( ١ايعٛكوو : ّ ٨٩٩١ ,ٞوو ٍٛاطووت ذاَات ايؼووبان ادتوواَع ٞيكٓووٛات ا٫تـوواٍ
ايؼ ـووووٚ ٞادتُوووواٖرل ٟيف اذتـوووو ٍٛعًوووو ٢اربعًَٛووووات ايذٜٝٓوووو ١خًـووووت ايذساطوووو ١ملي إٔ
ايتًفضٜوو ٕٛنووإ يف َكذَوو ١ايٛطووا ٌ٥اإلعَٝ٬ووَ ١وؤ ٝووث ووشق اربب.ووٛعني عًووَ ٢تابعووَ ١ووا
 ٜشن فَٚ ٘ٝؼاٖذت٘ َٔ أَٛس دٚ ١ٜٝٓعكذ ١ٜتفٝوذ اربؼواٖذ ,تًتو٘ بعوذ ريوو ٚطوا ٌ٥ا٫تـواٍ
28
ا٭خشٝ َٔ ٣ث اٖ٫تُاّ.
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احملٛس ايثايث :ستٛس ايذساطات اربتعًك ١بايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ:١ٜٝٓ
- 9دساطوو( ١عبووذ ادتووٛاد : 2008 ,استفووا َؼوواٖذ ٠سبوو ١اربٓووضٍ يًكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥ايذٜٝٓوو١
ٚ .%98.8جووٛد فووشٚم بووني سبووات اربٓوواصٍ يف نووٌ َوؤ ايكوواٖشٚ ٠ايضقوواصٜلٚ .إٔ أنثووش ايف٦ووات
ايتعًُٝٝوووَ ١ؼووواٖذ ٠يًكٓوووٛات ايفلوووا ١ٝ٥ايذٜٝٓووو ١رات ايتعًووو ِٝاربتٛطوووط %34 ,يف ايكووواٖش٠
ٚايضقوواصٜلٚ .عووذّ ٚجووٛد فووشٚم بووني اربظووت ٣ٛايتعًُٝووٚ ٞدسجوو ١اربؼوواٖذ ٠يًكٓووٛات ايفلووا١ٝ٥
ايذٚ .١ٜٝٓجا ٤دافا اربٛكٛعات ادتٝذ ٠ايويت تشكو ٞاٖتُاَواتٗٔ يف ايذلتٝوا ا٭ %21.5 ٍٚعوِ
دافا تكذ ِٜاربعًَٛات اربفٝذ ٠يًُشأ ٠يف ايذلتٝا ايثاْٚ .%17.1 ٞعذّ ٚجوٛد فوشٚم َعٜٓٛو ١بوني
سبات اربٓاصٍ يف نٌ َٔ ايكاٖشٚ ٠ايضقاصٜل ٚدٚافا َؼاٖذ ٠ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ.١ٜٝٓ
ٚقذ نؼفت ايذساط ١عٔ ٚجٛد فشٚم َعٓ ١ٜٛبني اربتضٚجات ٚدافا اربٛكٛعات ادتٝوذ ٠ايويت
29
تشك ٞاٖتُاَاتٗٔ يف ايكاٖشٚ ٠ايضقاصٜل.
- 10دساط( ١اي ٝوا : 2010 ,إٔ أاًوا أفوشاد ايعٓٝوٜ ١ؼواٖذ ٕٚايفلواٝ٥ات ايذٜٝٓو80.28 ١
ٚ ,%يكووذ ا تًووت قٓووا ٠اقووشأ اربشتبوو ١ا٭ٚي يف اربؼوواٖذ ,% 23.78 ٠تًٗٝووا قٓووا ٠اجملووذ ايعاَوو١
 ٚ ,% 14.93ـًت ايفوذل ٠ايًًٝٝو ١عًو ٢أنثوش ْظوبَ ١تابعو ١يًفلواٝ٥ات ايذٜٝٓو ١خاؿو ١عٓوذ
ايووزنٛسٚ ,طووجًت ايفووذل ٠ايـووبا  ١ٝأعًووْ ٢ظووبَ ١ؼوواٖذ ٠بايٓظووب ١يسْووا ٚ ,قووذ ا تًووت
ايدلاَن ايذ ١ٜٝٓاربشتب ١ا٭ٚي  ٚ .%44.77اتفول أفوشاد ايعٓٝو ١عًو ٢إٔ ايفلواٝ٥ات ايذٜٝٓو ١تثوشٟ
اربعًَٛات ايذَٚ .%86.29 ١ٜٝٓؼاٖذتٗا َٓز أقوٌ َؤ مخوع طوٓٛات ( , % 66.86فُٝوا بوذأت
(َ % 21.14ؼاٖذٖ ٠وز ٙايكٓوٛات َٓوز أنثوش َؤ مخوع طوٓٛاتَٓ % 12.00(ٚ ,وز مخوع
طٓٛات بايلبطٚ .ػاٖذ أاًا أفشاد ايع ١ٓٝايفلاٝ٥ات ايذَ ١ٜٝٓوذ" ٠طواع "١أ" ٚطواعتني" يف
ايٚ ,ّٛٝأْٗا تعاجل ايكلاٜا ٚاربؼه٬ت اربُٗو ١يف ٝوا ٠ايٓواغ (ٚ , % 84أْٗوا ت وشن أطوع
30
ايتذ ٜٔايـٝ.ل (. %85.14
- 11دساطوو( ١ستُووٛد : ّ ٥٠٠٨ ,استفووا َعووذٍ َؼوواٖذ ٠ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥ايذٜٝٓوو ١يووذ٣
اربشاٖكني (ٚ , % ٣٣إٔ أِٖ دٚافا اطت ذاّ ايع ٖٛ ١ٓٝانتظان اربعًَٛات ايذَٚ ,١ٜٝٓعشفو١
أ هاّ ايؼشٜعٚ ,١ايذلٜٚل عٔ ايوٓفع ,ملكواف ١ملي َوا توٛفشَ ٙتابعو ١ايودلاَن ايويت تعشكوٗا
ٖووز ٙايكٓووٛات َوؤ ملػووباعات تتُثووٌ يف صٜوواد ٠اربعشفوو ١ايذٜٝٓووٚ ١انتظووان ايكوو ِٝاإلطوو١َٝ٬
ٚا٫قتذا ٤بُٓارج ايكذ ٠ٚاذتظٓ .١نُا ٚجذت أٜلا ع٬قو ١رات د٫يو ١مل ـوا ١ٝ٥بوني اعتُواد
اربوووشاٖكني عًووو ٢ارت وووان ايوووذٜين بوووايكٓٛات ايفلوووا ١ٝ٥نُـوووذس يًُعًَٛوووات ٚايتو و عرلات

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ايظووًٛنٚ ١ٝايٛجذاْٝوو ١ايٓاجتوو ١عٓوو٘ٚ ,ايوويت أ ٗووشت إٔ أٖووِ دٚافووا اطووت ذاّ اربوووشاٖكني
31
يًكٓٛات ايذ ٖٛ ١ٜٝٓانتظان اربعًَٛات ايذَٚ ١ٜٝٓعشف ١أ هاّ ايؼشٜع.١
- 12دساطووو( ١طوووٗرل : 2007 ,اطتفووواا َعوووذ٫ت تعوووشا اربب.وووٛعني يًكٓوووٛات ايفلوووا١ٝ٥
ا٫طووٚ .١َٝ٬جووا٤ت قٓووا ٠اقووشأ ٚقٓووا ٠ايٓوواغ ايفلووا ١ٝ٥ن و ِٖ قٓووٛات ملطووَ ١َٝ٬ت ــوو١
ٜتابعٗا ادتُٗٛس ًٜٗٝا قٓٛات اجملذ ٚايشطوايٚ ١ايعفاطوٚ .ٞطوجٌ ارببٛ.عوَ ٕٛعوذ٫ت اطوتفاد٠
َشتفعوووَ ١ووؤ ايكٓوووٛات ا٫طوووٚ . %٥,٦٨( ١َٝ٬أٖوووِ ا٫طوووتفادات اذتـووو ٍٛعًووو ٢اربعًَٛوووات
ايذٜٝٓووٚ .١جووا٤ت ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥ا٫طوو ١َٝ٬اربت ــوو ١يف اربشتبوو ١ا٭ٚي نو ِٖ َـووادس
ٜعتُذ عًٗٝا ارببٛ.ع ٕٛيف اذتـ ٍٛعًوَ ٢عًَٛواتِٗ ايذٜٝٓوٚ .١جوا٤ت أٖوِ اظتابٝوات ايكٓوٛات
ايفلووا ١ٝ٥ا٫طوو ١َٝ٬أْٗووا توودلص ايعكٝووذ ٠ا٫طوو ١َٝ٬بؼووهًٗا ايـووٝ.ل ٚأٖووِ طووًبٝاتٗا عووذّ
َؼواسن ١ادتُٗوٛس ٚاعتُادٖووا عًو ٢أػوهاٍ تكًٝذٜووٚٚ .١جوٛد ع٬قو ١بووني تعوشا اربب.ووٛعني
يًكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ا٫طٚ ١َٝ٬دٚافا ٚت عرلات اعتُادِٖ عًٗٝوا ,نوزيو ٚجوذت ع٬قو ١بوني
د ٚافا ا٫عتُواد عًوٖ ٢وز ٙايكٓوٛات ٚتو عرلات اعتُواد ادتُٗوٛس عًٗٝواٚ .بوني اعتُواد ادتُٗوٛس
عً ٢ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ا٫ط ١َٝ٬نُـذس يًُعًَٛوات ايذٜٝٓوٚ ١دٚافوا ا٫عتُواد ٚايتو عرلات
اربعشفٚ ١ٝايٛجذاْ ,١ٝيف ني  ،تثبت ؿ ١.ايع٬ق ١بايٓظب ١يًت عرلات ايظًٛنٜ ،ٚ .١ٝثبوت
ٚجٛد ع٬ق  ١بني اعتُواد اربب.وٛعني عًو ٢ايكٓوٛات ايفلوا ١ٝ٥اإلطو ١َٝ٬نُـوذس يًُعًَٛوات
32
ايذَٚ ١ٜٝٓظتٜٛات اربعشف ١ايذ ١ٜٝٓيذ.ِٜٗ
- 13دساطوو( ١صسصاعتوو : ٞأاًووا اربب.ووٛعني ٜكبًوو ٕٛعًووَ ٢ؼوواٖذ ٠بووشاَن ايفلوواٝ٥ات ايعشبٝوو١
ايذٜٝٓووٚ ,% 99 ١ا تًووت قٓووا ٠اقووشأ ايفلووا ١ٝ٥اربشتبوو ١ا٭ٚي َوؤ ٝووث ا٭فل وً ,١ٝتًٗٝووا قٓووا٠
ايعفاط ٞعِ اجملوذ ,ايشطوايٚ ,١تؼواٖذٖا أاًبٝو ١ايعٓٝو ١يف ملعواس عوا ,ًٞ٥نُوا أْٗوا تفلوٌ
بشاَن ايكشإٓ ايهش ِٜيف اربشتب ١ا٭ٚي ,عِ بوشاَن ايفتواٚ ,٣ٚبعوذٖا بوشاَن اذتوٛاس ايوذٜين.
ٚإٔ ٖز ٙايدلاَن تضٜذ َٔ ايٛع ٞايذٜين بايشاِ َٔ ايٓكف ايزٜ ٟعذلٜٗا يف ايؼهٌ ٚأ ٝاْا
يف اربلُ ,ٕٛيزا فكذ أجان  % 86.5إٔ اربٛاكٝا اربتٓاٚي ١يف ايفلاٝ٥ات ايذَ ١َُٗ ١ٜٝٓكابوٌ
 % 3.5اوورل َُٗووَ ١ووا ٚجووٛد فووشٚم َعٜٓٛوو ١بووني ايووزنٛس ٚاإلْووا ٚ ,إٔ أفووشاد ايعٓٝوو ١تووش ٣إٔ
ايذلنٝض عً ٢اربٛاكٝا رات ايع٬ق ١باذتٝا ٠اي ١َٝٛٝيًٓاغ أفلوٌ عشٜكو٫ ١نتظوان قاعوذ٠
33
نبرل َٔ ٠اربؼاٖذ.ٜٔ
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احملٛس ايشابا :ستٛس ايذساطات اربتعًك ١بكٓا ٠اجملذ ايفلا:١ٝ٥
- 14دساط( ١ايـاعذ : ّ2007 ,ٟأعًٖ ٢ذف َٔ أٖذاف ايذلب ١ٝاإلطٛٗ ١َٝ٬سا ٚحتككا
يف بشْازتٝ ٞا ٠ايظعذاٚ ٤ايشاؿذ ٖ ٛتشط ٝايعكٝذ ٠اإلطٝ ,١َٝ٬ث َثٌ ٚ .٩١,٥٦ملٕ
أقٌ ٖذف ٖ ٛتُٓ ٘ٝايذلب ١ٝادتظَُ ١٨,٢ ١ٝؤ زتُو ٛمجٝوا أٖوذاف ايذلبٝو ١ايويت ٗوشت
يف مجٝا اذتًكاتٚٚ .جٛن تعا ٕٚأجٗض ٠ايثكافٚ ١ايتعًٚ ِٝاإلعٚ .ّ٬إٔ بعض ايدلاَن ايذٜٝٓو١
اييت تبثٗا قٓا ٠اجملوذ ايفلوا ١ٝ٥حتكول بعوض ا٭ٖوذاف بذسجو٘ َتٛطو  ١أ ٚأقوٌ أ ٫ ٚحتككو٘
عًٚ ٢ج٘ اإلع٬م ٭ْٗا تعتُذ عً ٢اذتذٜث اربباػش ٚقذ  ٫ته ٕٛاربٛاكٝا َتٓٛع ١بؼوهٌ
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نبرل.
- 15دساطوو( ١اذتوواسع : ّ2007 ,ٞتعووذ ايكٓووٛات ايفلوواَ ١ٝ٥وؤ أٖووِ ايٛطووا ٌ٥يف ملنظووان
ايؼووبان ايكوو ِٝاإلطوو ١َٝ٬ملرا ٚجٗووت ايٛجٗوو ١ايـووٚ ,١.ٝ.تعتوودل قٓووا ٠اجملووذ ايفلوواَ ١ٝ٥وؤ
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ايكٓٛات ايشا٥ذ ٠يف زتاٍ ايعٓا ١ٜبايك ِٝاإلطٚ ١َٝ٬اشطٗا يف ْفٛغ اربؼاٖذ.ٜٔ
ايتعًٝل عً ٢ايذساطات ايظابك :١تًعا اربعًَٛوات ايويت تتٓاقًوٗا ٚطوا ٌ٥اإلعوٚ ّ٬خاؿو ١تًوو
اييت تتـع با٫طتُشاس ١ٜدٚسا يف تهَ ٜٔٛعاسف ادتُٗٛس ٚاْ باعات٘ ٚت٪د ٟيف ايٓٗاٜو ١ملي
تؼه ٌٝايـٛس ايعكً ١ٝاييت ت٪عش يف تـشفات اإلْظإ.
ٚأػوواست ايذساطووات ايوويت تٓاٚيووت دساطوو ١ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥عًوو ٢قوو ٠ٛت و عرل ٖووز ٙايكٓووٛات
ايفلووا ١ٝ٥عًووْ ٢كووٌ ايكوو ِٝا٫جتُاعٝووَ ١وؤ زتتُووا ٯخووش بظووشعٚ ١فاعًٝووٚ .١أْٗووا قووادس ٠عًوو٢
مل ذا تغٝرل يف ايك ِٝاييت ٜتبٓاٖا اجملتُا خاؿ ١ف ١٦ايؼبان بظبا خـا٥ـِٗ ايؼ ـو١ٝ
ٚايٓفظٚ ١ٝتكبًِٗ نٌ جذٜذ.
ٚملٕ أع و ش ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥يووٝع هووشا عًوو ٢زتتُووا د ٕٚآخووش فُوؤ ميًووو تهٓٛيٛجٝووا
ا٫تـاٍ ٚايكذس ٠عً ٢ملخشاج ايدلاَن ٚا٭ف ّ٬ب شٜكَ ١ثرلٚ ٠فاعًٖ ١ٝو ٛايكوادس عًو ٢مل وذا
ايتغٝرل يف ايك ِٝا٫جتُاع.١ٝ
ٚاضتـش اٖتُاّ ايذساطات ايظابك ١نايتاي:ٞ
*ايذساطوووات اربتعًكووو ١بوووايدلاَن ايذٜٝٓووو ١يف ايكٓوووٛات ايفلوووا ١ٝ٥ايعشبٝوووٚ ١اٖتُوووت :باي ايوووا
ادتاَعٝ ,ٞث ا تٌ اطت ذاّ ايدلاَن ايذ ١ٜٝٓاربشتب ١ا٭ٚيٚ ,اربذ ٣ايوز ٟميهؤ يًودلاَن
ايذٜٝٓوو ١بووايكٓٛات ايفلووا ١ٝ٥إٔ تظوواِٖ يف ايتثكٝووع ايووذٜين ٚعهووع ايكوو ِٝايذٜٝٓوو ١يووذ.ِٜٗ
ٚباإلكاف ١ملي نثاف ١تعشكِٗ اي َٞٛٝنإ ربذ ٠طاعتني.

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ٚأٜلووا بووادتُٗٛس ايظووعٛدٝ ,ٟووث ٗووش اصدٜوواد َؼوواٖذ ٠ايوودلاَن ايذٜٝٓوو ١يووذ ٣ادتُٗووٛس
ايظعٛدٚ ٟايعشب َٔ ٞايزنٛس ٚاإلْوا ٚ ,ناْوت بوشاَن ايفتو ٣ٛاربؼواٖذ ٠ا٭ٚيٚ ,إٔ أٖوِ
أطبان يًُؼواٖذ ٠اذتاجو ١ملي صٜواد ٠ايثكافوٚ ١اربعشفو ١ايذٜٝٓوَٚ ,١عشفو ١ا٭ هواّ ايؼوشع.١ٝ
ٚأِٖ اإلػباعات اييت حتككٗوا بوشاَن اإلفتوا ٤ناْوت ايشابو ١يف إٔ تهو ٕٛقُٝوٚ ٞطوًٛنٞ
َتٛافكَ ١ا تعاي ِٝايوذٚ ٜٔايشابو ١يف َعشفو ١ا٭ هواّ ايؼوشع ١ٝيف ايكلواٜا ايويت عتتاجٗوا.
ملكوواف ١يًجُٗووٛس ايووُٝينٝ ,ووث استفعووت ْظووبَ ١ؼوواٖذ ٠ايوودلاَن ايذٜٝٓووٚ ١إٔ أفلووٌ أْووٛا
ايدلاَن ناْت بشاَن ايفتا.٣ٚ
 ٚتؼرل بعض ايذساطات ملي إٔ ٖٓاى قـٛسا يف بعض ادتٛاْوا ٚمتٝوضا يف جٛاْوا أخوشٟف ٬تٗتِ ايفلاٝ٥ات ارتاؿ ١بايدلاَن ايذ ١ٜٝٓفُٝا ٜتعًل بعذدٖا َكاسْ ١با٭يٛإ ا٭خشَٔ ٣
ايدلاَن .نزيو اربظا  ١ايضَٓ ١ٝارب ــ ١شلز ٙايدلاَن.
ٚبٓٝت ايٓتا٥ن اٖتُاّ ايدلاَن ايذ ١ٜٝٓيف ايفلاٝ٥ات ايعشب ١ٝارتاؿو ١باربٛكوٛعات ايظٝاطو١ٝ
بـف ١عاَٚ ١بايكلاٜا ٚا٭فهاس اييت تٓذسج حتت ٖوز ٙاربٛكوٛعات عًوٚ ٢جو٘ ايت.ذٜوذ ٚإٔ
ايًغووو ١ايظوووا٥ذ يف ايووودلاَن ايووويت تكوووذَٗا ايفلووواٝ٥ات ايعشبٝووو ١اذتهَٝٛووو ١فـووو ٢.ايعـوووش.
ٚأ ٗشت أٜلا كعع اٖتُاّ ارت ان اإلعَ٬و ٞايوذٜين يف ايفلواٝ٥ات ايعشبٝو ١اذتهَٝٛو١
بباق ٞايكلاٜا يف اجملوا٫ت ارب تًفو .١نُوا ديوت اإل ـوا٤ات ايوٛاسد ٠يف ايذساطوات ايظوابك١
عًوو ٢تووذْْ ٞظووب ١ايوودلاَن ايذٜٝٓوو ١بؼووهٌ عوواّ ممووا ٜؼووجا عًوو ٢ايكٝوواّ نثووٌ ٖووز ٙا٭ ووا
٭ُٖٝتٗا ٚفا٥ذتٗا يًُجتُا.
* ايذساطات اربتعًك ١با٫طت ذاَات ٚاإلػباعات يًتًفضٜوٚ ٕٛاٖتُوت :بواربشأٝ ,٠وث تؼواٖذ
ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥بٛجوو٘ عوواّ ٚتتووٛص دسجووات َؼوواٖذتٗاٚ ,تفلووٌ َؼوواٖذ ٠بووشاَن اربووشأ٠
ربلوووُْٗٛا ادتذٜوووذ ٚطوووشع ١ملٜكاعٗوووا ٚأطوووايٝا ايعٓاٜووو ١بايبؼوووشٚ ٠أخووورلا ايتعشٜوووع ب وووذ
ؿ.ٝات اربٛك.١
ٚأٜلا اٖتُت ايذساطات بادتُٗٛس ايظوعٛدٝ ,ٟوث اطوت ا ايتًفضٜو ٕٛايظوعٛد ٟإٔ عتكول
اإلػبا بذسج ١أٚي ,يف أَٛس ايذَٚ ٜٔعشفَ ١ا ٜذٚس يف ايٛعٔ.
ٚأخرلا بايؼوبان ادتواَع ٚ ,ٞو ٍٛاطوت ذاَات قٓوٛات ا٫تـواٍ ايؼ ـوٚ ٞادتُواٖرل ٟيف
اذتـوو ٍٛعًوو ٢اربعًَٛووات ايذٜٝٓوو ١نووإ ايتًفضٜوو ٕٛيف َكذَوو ١ايٛطووا ٌ٥اإلعَٝ٬ووَ ١وؤ ٝووث
شق عًَ ٢تابعَ ١ا  ٜشن فَٚ ٘ٝؼاٖذت٘ َٔ أَٛس دٚ ١ٜٝٓعكذ ١ٜتفٝذ اربؼاٖذ.
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* ايذساطات اربتعًك ١بايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذٜٝٓوٚ ١اٖتُوت :بايؼوبانٚ ,تؼورل ايٓتوا٥ن ٫ستفوا
َؼوواٖذ ٠ايفلوواٝ٥ات ايذٜٝٓوو ٚ ١ـووًت ايفووذل ٠ايًًٝٝوو ١عًوو ٢أنثووش ْظووبَ ١تابعوو ١يًفلوواٝ٥ات
ايذٜٝٓوو ١خاؿوو ١عٓووذ ايووزنٛسٚ ,طووجًت ايفووذل ٠ايـووبا  ١ٝأعًووْ ٢ظووبَ ١ؼوواٖذ ٠بايٓظووب١
يسْا ٚ ,قذ اتفل عًو ٢إٔ ايفلواٝ٥ات ايذٜٝٓو ١تثوش ٟاربعًَٛوات ايذٜٝٓوٚ .١إٔ دٚافوا ايتعوشا
يًُلُ ٕٛايوذٜين متثًوت يف تعًوِ أَوٛس ايوذَٚ ,ٜٔعشفوَ ١وا ٜوذٚس و ٍٛاربوشَ ٤ؤ أ وذا َؤ
َٓظٛس دٜوينَٚ ,عادتوَ ١ؼوانٌ اجملتُوا ب طوًٛن َٛكوٛع .ٞأَوا اإلػوباعات اربت.ككوَ ١ؤ
اطت ذاّ ايؼبان يًُلُ ٕٛايذٜين فكذ ناْت :صٜاد ٠اربعًَٛات ايذ ,١ٜٝٓتـوٝ.ل ا٭فهواس
جتوا ٙبعوض ايكلواٜا ,اذتـوو ٍٛعًوَ ٢عًَٛوات رات أُٖٝو ,١ايووتُهٔ َؤ َٓاقؼو ١اٯخووشٜٔ
ٚملقٓاعِٗ ,ايتُهٔ َٔ ايتعاٌَ َا ايٛاقا ٚملدساى َتغرلات٘.
نُا اٖتُت أٜلا با٭طشٝ ,٠ث نؼفت ايذساطات ايكذس ٠ايت عرل ١ٜايعاي ١ٝيًتًٝفضٜو ٕٛيف
جووزن اربؼوواٖذ عًوو ٢نافوو ١ايٛطووا ٌ٥يف تعووشا اربؼوواٖذ ٜٔيوو٘ نُووا ميهوؤ إٔ ٜكوو ّٛبوو٘
ايتًٝفضٜوو ٕٛيف تـووٝ.ل عكا٥ووذ ادتُٗووٛس ٚاووشغ ايثكافوو ١ايذٜٝٓووٚ .١ا تووٌ اربشتبووو ١ا٭ٚي يف
َؼاٖذ ٠ايدلاَن ايذ.١ٜٝٓ
ملكاف ١يذلنٝضٖا عً ٢اربوشاٖكنيٝ ,وث أعبتوت ايذساطوات اعتُواد اربوشاٖكني عًو ٢ارت وان
ايذٜين بوايكٓٛات ايفلوا ١ٝ٥ايذٜٝٓو ١نُـوذس يًُعًَٛوات ٚايتو عرلات ايظوًٛنٚ ١ٝايٛجذاْٝو١
ايٓاجت ١عٓ٘ٚٚ .جٛد ع٬قو ١بوني اعتُواد اربوشاٖكني عًو ٢ارت وان ايوذٜين بوايكٓٛات ايفلوا١ٝ٥
ايذٜٝٓو ١نُـووذس يًُعًَٛوات َٚظووت ٣ٛايثكافو ١ايذٜٝٓوو ١يوذ ِٜٗيف اجملووا٫ت ايذٜٝٓو ١ارب تًفوو.١
ٚإٔ أِٖ دٚافا اطت ذاّ اربشاٖكني يًكٓٛات ايذ ٖٛ ١ٜٝٓانتظان اربعًَٛات ايذٜٝٓوَٚ ,١عشفو١
أ هاّ ايؼشٜعٚ ,١ايذلٜٚل عٔ ايوٓفع ,ملكواف ١ملي َوا توٛفشَ ٙتابعو ١ايودلاَن ايويت تعشكوٗا
ٖووز ٙايكٓووٛات َوؤ ملػووباعات تتُثووٌ يف صٜوواد ٠اربعشفوو ١ايذٜٝٓووٚ ١انتظووان ايكوو ِٝاإلطوو١َٝ٬
ٚا٫قتذا ٤بُٓارج ايكذ ٠ٚاذتظٓ.١
ٚأٜلا اٖتُت بادتُٗٛس عاَٚ ,١جٛد اٖتُاّ َتضاٜذ نٛك ٛايتثكٝع ايذٜين ٚايز ٟميهٔ
شلز ٙايكٓٛات اربت ــ ١إٔ تظِٗ ف ٘ٝبؼهٌ فعاٍٚ .جا٤ت قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠ايٓاغ ايفلا١ٝ٥
ن ِٖ قٓٛات ملطَ ١َٝ٬ت ــٜ ١تابعٗا ادتُٗٛس ًٜٗٝوا قٓوٛات اجملوذ ٚايشطوايٚ ١ايعفاطو.ٞ
ٚأِٖ ا٫طتفادات اذتـ ٍٛعً ٢اربعًَٛات ايذٚ ١ٜٝٓتك ١ٜٛؿً ١اإلْظوإ بواهلل ٚاذتـو ٍٛعًو٢
فتووا ٣ٚدٜٝٓوو ١يف ػوو ٕٛ٦اذتٝوواٚ .٠جووا٤ت ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥ا٫طوو ١َٝ٬اربت ــوو ١يف اربشتبوو١
ا٭ٚي ن ِٖ َـادس ٜعتُوذ عًٗٝوا ارببٛ.عو ٕٛيف اذتـو ٍٛعًوَ ٢عًَٛواتِٗ ايذٜٝٓوٚ .١جوا٤ت

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

أِٖ اظتابٝات ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ا٫ط ١َٝ٬أْٗوا تودلص ايعكٝوذ ٠ا٫طو ١َٝ٬بؼوهًٗا ايـوٝ.ل
ٚأِٖ طًبٝاتٗا عذّ َؼاسن ١ادتُٗٛس ٚاعتُادٖا عً ٢أػهاٍ تكًٝذ.١ٜ
نُا سنضت ايذساطات عً ٢ع٬ن ادتاَعاتٚ ,عً ٢عادات ٚأمنا ٚآعواس َؼواٖذ ٠بوشاَن
ايفلاٝ٥ات ايعشب ١ٝايذ ١ٜٝٓيذ ٣مجٗٛس عًبٚ ١عايبات ادتاَعوٚ ,١قوذ خًـوت ايذساطوات إٔ
أاًووا عوو٬ن ادتاَعووات ٜكبًوو ٕٛعًووَ ٢ؼوواٖذ ٠بووشاَن ايفلوواٝ٥ات ايعشبٝوو ١ايذٜٝٓوو ١بٓظووا
َشتفعٚ ١ا تًت قٓا ٠اقشأ ايفلا ١ٝ٥اربشتب ١ا٭ٚي َٔ ٝث ا٭فلً ,١ٝتًٗٝا قٓا ٠ايعفاط ٞعوِ
اجملووذ ,ايشطووايٚ .١يف ا٭خوورل نووإ ايذلنٝووض عًوو ٢اربٛاكووٝا رات ايع٬قوو ١باذتٝووا ٠ايَٝٛٝوو١
يًٓاغ أفلٌ عشٜك٫ ١نتظان قاعذ ٠نبرل َٔ ٠اربؼاٖذ.ٜٔ
* ايذساطووات اربتعًكوو ١بكٓووا ٠اجملووذ ايفلووا :١ٝ٥بايذلبٝوو ١اإلطووٚ ١َٝ٬ملي ٚجووٛن تعووا ٕٚأجٗووض٠
ايثكافوووٚ ١ايتعًوووٚ ِٝاإلعووو ّ٬عووؤ عشٜووول ايووودلاَن يذساطوووٜٖٛ ١ووو ١اربظوووًُني ايذٜٝٓوووٚ ١ايثكافٝووو١
ٚملبشاصٖووا ملي ٝووض ايٛجووٛد٫ٚ .بووذ َوؤ اربؼوواسن ١اإلظتابٝووٚ ١ايتعووا ٕٚايبٓووا ٤اربظووتُش توو٢
ْت ًف َٔ أػهاٍ ايظ ٝش ٠ايثكاف ١ٝاييت ْض وت َؤ ايغوشنٚ .يف ملنظوان ايؼوبان ايكوِٝ
اإلط ١َٝ٬ملرا ٚجٗت ايٛجٗ ١ايـٚ ,١.ٝ.تعتدل قٓا ٠اجملذ ايفلاَ ١ٝ٥ؤ ايكٓوٛات ايشا٥وذ ٠يف
زتاٍ ايعٓا ١ٜبايك ِٝاإلطٚ ١َٝ٬اشطٗا يف ْفٛغ اربؼاٖذ.ٜٔ
* ايذساطات اربتعًك ١بكٓا ٠اقشأ ايفلاٚ :١ٝ٥ريو َٔ خَ ٍ٬عشفَ ١ذ ٣جِ أمنوا ٚعوادات
ٚػووذ ٠اجتاٖووات ادتُٗووٛس ضتوو ٛبووشاَن ٖووز ٙايكٓوواٚ .٠اطووتعُاٍ ايكٓووٛات ايفلووا ١ٝ٥يف ايووذع٠ٛ
ٚكشٚس ٠ؿُٛدٖا يف ٚج٘ ايبذا ٌ٥ا٭جٓب.١ٝ
ٚجا٤ت بشاَن ايفت ٣ٛيف اربشتب ١ا٭ٚي َٔ ٝث تفلو ٌٝايودلاَن عوِ بوشاَن ايكوشإٓ ايهوش.ِٜ
ٚا تًت قٓا ٠اقشأ ايفلا ١ٝ٥اربشتبو ١ا٭ٚي َؤ ٝوث اربؼواٖذ ٠يًكٓوٛات ايعشبٝوٚ ١اإلطو,١َٝ٬
تًٗٝا قٓا ٠اجملوذٚ .يف ا٭خورل خًـوت ايذساطوات ملي إٔ قٓوا" ٠اقوشأ" ايفلوا ١ٝ٥شلوا قوذس ٠عًو٢
سطِ تو عرل ملظتواب ٞضتو ٛايكو ِٝاربثًوٚ .٢نؼوفت ايذساطوات إٔ أٖوِ أطوبان تعوشا ادتُٗوٛس
يكٓا ٠اقشأ ٖ ٞشؿِٗ عً ٢اذتـ ٍٛعً ٢اربعًَٛات ايذ ١ٜٝٓبؼوهٌ َبظوطَ ,ؤ خوَ ٍ٬وا
تكذَوو٘ ايكٓووا ,٠ملكوواف ١ملي ا٫طووتُا ملي ايٓـووا٥ل ٚاإلسػوواداتٚ ,انتظووان قووَٚ ِٝعتكووذات
جذٜذٚ ,٠تعًِ ايظًٛى اذتظٔ َؤ ايُٓوارج ايويت تعشكوٗا ايكٓواٚ .٠صٜواد ٠اربعواسف ايذٜٝٓو ١عوِ
يًتعشف عً ٢أ ٛاٍ اربظًُني يف ايعا َٔٚ .،أجٌ ا٭َإ ا٭خ٬ق.ٞ
 ٚأخووورلا سنوووضت ايذساطوووات ايظوووابك ١عووؤ عشٜووول عٓٝوووات عؼوووٛاٚ ١ٝ٥عُذٜووو٘ عًووو ٢آسا٤اربؼووواٖذٚ ,ٜٔعًووو ٢حتًٝوووٌ ايووودلاَن َٚكابًتٗوووا با٭ٖوووذاف اإلطووو ١َٝ٬يًهؼوووع عووؤ َوووذ٣
حتكٝكٗا يتًو.
ٚناْت ايذساطات عً ٢اربوشأٚ ٠ا٭عفواٍ أ ٚادتُٗوٛس  ،ٚتهؤ عًو ٢ايؼوبان َؤ عو٬نٚعايبات اجملتُا ايظعٛد ٟنُا صتذ يف أاًا ايذساطات ايظابك.١
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ٚاٖتُت بايتًفض ٕٜٛربا ي٘ َٔ أعش ٖواّ ٚملظتواب ٞيوذ ٣ا٭طوش ٠يف اربؼواٖذ ٠ادتُاعٝو ,١يوزاصتذ إٔ ايتًفضٜ ٕٜٛظتٛ.ر عً ٢عك ٍٛػشعت ١نوبرلَ ٠ؤ اجملتُوا َٚ-ؤ ٖٓوا سأت ايبا ثو١
إٔ تك ّٛبذساط ١خاؿ ١باإلع ّ٬ايتًفض ْٜٞٛيف زتاٍ ايفلواٝ٥ات ايويت جتُوا ايعواٚ ،ن ْو٘
قش ١ٜؿغرلَ ٠ذلاب ٚ ,١خاؿ ١،اإلطٚ َٞ٬حتذٜذا قٓا ٠اجملذ ٚقٓا ٠اقشأ ايفلا.١ٝ٥
ٚنُووووا اطووووت ذَت بعووووض ايذساطووووات اربووووٓٗن ايٛؿووووفٚ ,ٞبعلووووٗا اطووووت ذَت اربووووٓٗنا٫طووتذ٫ي ٞباإلكوواف ١ملي ايووبعض ايووز ٟاطووت ذّ َووٓٗن حتًٝووٌ ايوودلاَن ٚ-أَووا ايذساطوو١
اذتايٝو ١فطْٗووا تشنوض عًوو ٢اربووٓٗن اربظوٚ ٞ.ارتووشٚج بٓتووا٥ن ٚاقعٝو٘ عوؤ َووذَ ٣وا حتكوول تًووو
ايفلاٝ٥ات ايذ ١ٜٝٓي ٬ن ٚعايبات ادتاَعات ايظعٛدَٚ ١ٜعشف ١أطبان اطوت ذاَاتِٗ يتًوو
ايكٓٛات.
اضتـش اٖتُاّ ايذساطات ايظابك ١يًكٓٛات اإلط ١َٝ٬عً ٢جاْبني :ايت ,ًًٞٝ.فُٝا ٜتعًولبتَ ًٌٝ.لُ ٕٛايكٓوٛات اإلطو ١َٝ٬يًتعوشف عًو ٢ايكو ِٝايذٜٝٓو ١ايويت تبثٗوا تًوو ايكٓوٛات .أٚ
اربٝذاْ ٞيذساط ١دٚسٖا يف ْؼش ايٛع ٞايذٜين أ ٚع٬قتٗا بايتٓؼ ١٦ايذ ١ٜٝٓيذ ٣ادتُٗوٛس ,يف
ني  ،تت شم أ ١ٜدساط ١طابك- ١يف ذٚد عًِ ايبا ثَ- ١تعًك ١باطت ذاَات ٚملػباعات
ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيًكٓٛات ايذ ,١ٜٝٓقٓا ٠اقشأ ٚاجملذ ايفلا.١ٝ٥
ٚبؼهٌ عاّ فإ مجٝا ايذساطات ايظوابك ١عشٜو ١يف َلوُْٗٛاٖ .ادفٌو ١يف عش ٗوا اإلعَ٬وٞ
بؼهٌ نبرل ٚتؼجا عًَٛ ٢اؿً ١ا٭ ا يف ٖزا اجملاٍ اشلادف نا غتذّ اجملتُا.
اإلجشا٤ات اربٓٗج ١ٝيًذساط١
* ْوو ٛايذساطووٚ :١ؿووف" ١ٝتشنووض عًووٚ ٢ؿووع عبٝعووٚ ١زلووات ٚخـووا٥ف زتتُووا َعووني أٚ
36
َٛقع أ ٚمجاع ١أ ٚفشد َعنيٚ ,تهشاس ذ ٚايظاٖشات ارب تًف."١
* اربووٓٗن اربظووت ذَّ :ووٓٗن اربظوول "جٗووذا عًُٝووا َٓظُووا يً.ـوو ٍٛعًوو ٢بٝاْووات َٚعًَٛووات
ٚأٚؿاف عٔ ايظاٖش ٠أ ٚزتُٛع ١ايظاٖشات َٛك ٛايب.ث َٔ ايعذد ادتذ َٔ ٟاربفوشدات
37
اربه ١ْٛجملتُا ايب.ثٚ ,يفذل ٠صَٓ ١ٝناف ١ٝيًذساط."١
* زتتُووا ايذساطوو :١اختٝوواس زتُٛعووَ ١وؤ ايهًٝووات ب شٜكووَ ١كـووٛدٝ ٠ووث ٜت.كوول فٗٝووا
اٯت:ٞ
 متثٌ مجٝا ختــات نًٝات اٯدان ٚنًٝات ايعً ّٛاربٛجٛد ٠يف جواَعيت اربًوو طوعٛدٚجاَع ١اإلَاّ ستُوذ بؤ طوعٛد اإلطوٖٚ ١َٝ٬و( :ٞايت ــوات ايعًُٝوٚ ١اإلْظواْ . ١ٝأنودل
نًٝتني َٔ ٝث عذد اي ٬ن يف ايت ــات اْ٫ظواْٚ ١ٝأنودل نًٝوتني يف ايت ــوات
ايعًُٚ ١ٝريو يف نٌ َٔ جاَع ١اربًو طعٛد ٚيف جاَع ١اَ٫اّ.

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

 تلِ داسطني َٔ ادتٓظني (ع٬ن ٚعايبات ٝث ٜٛجوذ بٗوا داسطوني َؤ ادتٓظوني يفشتتًع أقظاّ ايهًٝات ارب تاسٚ ,٠فل مل ـا٤ات ايعاّ ايذساط ٞادتاَع.ٙ 1435/1434 ٞ
*ع ١ٓٝايذساط :١ايعٓٝو ١ايعؼوٛا ١ٝ٥اي بكٝو ١ايتٓاطوب ١ٝايويت تتوٝل ايتُثٝوٌ ايٓظويب رتـوا٥ف
اجملتُاَ ٖٛٚ ,ا ٜتَ ّ٤٬ا عبٝع ١اجملتُا ادتواَعَ ٞؤ ٝوث ايت ـوف (عًُو ,ٞملْظواْٞ
ٚايٓ( ٛرنٛس ,ملْا ٚتعذ َٔ ا٭ْٛا ايشٝ٥ظو ١يًعٓٝوات اإل ـوا ١ٝ٥ملر أْٗوا متوٓل نوٌ فوشد
َٔ أفشاد زتتُا ايذساط ١ايفشؿ ١٭ٕ ٜه ٕٛأ ذ أفشاد ايع ١ٓٝاييت اخترلت.
ْٚظووشا يل و اَ ١جووِ زتتُووا ايذساطوو ١طووٛف ٜووتِ اختٝوواس أنوودل نًٝووتني َوؤ ٝووث عووذد
اي ٬ن يف ايت ــوات اإلْظواْٚ ١ٝأنودل نًٝوتني يف ايت ــوات ايعًُٝوٚ ١ريوو يف نوٌ
َٔ جاَع ١اربًو طعٛد ٚيف جاَع ١اَ٫اّ.
 َٔٚخو ٍ٬ا ٫ـوا ١ٝ٥ارتاؿو ١اَعو ١اربًوو طوعٛد يعواّ ( ٙ1435- 1434توبني إٔ أنودل
نًٝتني َٔ ٝث عذد اي ًب ١يف ايت ــوات اإلْظواْ ١ٝنًوٝيت (اٯدانٚ ,ايذلبٝو ١أَوا يف
ايت ــات ايعًُ ١ٝفُٗا (ايعًو ٚ ,ّٛايعًو ّٛاي بٝو ١ايت بٝكٝوَٚ ١ؤ عوِ فكوذ ص اختٝواس ٖوزٙ
ايهًٝات بايت.ذٜذ ٚطٛف ٜوتِ طو.ا ايعٓٝوَُٗٓ ١وا ٚفكوا يوٮٚصإ ايٓظوب ١ٝ٭عوذاد اي و٬ن
ٚاي ايبووات يف نووٌ نًٝوو ١بايٓظووب ١يًعووذد ايهًوو ٞيً وو٬ن ٚاي ايبوواتٚ ,ا٭ٚصإ ايٓظووب١ٝ
يًزنٛس ٚاْ٫ا يف نٌ نً َٔ ١ٝايهًٝات ا٭سبا ستٌ ايذساط.١
َٚووؤ خووو ٍ٬ا ٫ـوووا ١ٝ٥ارتاؿووو ١اَعووو ١اإلَووواّ يعووواّ ( ٙ 1434- 1433توووبني إٔ أنووودل
نًٝووتني َوؤ ٝووث عووذد اي ًبوو ١يف ايت ــووات اْ٫ظوواْ ١ٝنًووٝيت (أؿوو ٍٛايووذٚ ,ٜٔنًٝوو١
ا٫قتـاد ٚايعً ّٛاإلداس , ١ٜأَا يف ايت ــات ايعًُ ١ٝفُٗوا (ايعًوٚ ,ّٛاشلٓذطوَٚ , ١ؤ عوِ
فكذ ص اختٝاس ٖز ٙايهًٝات بايت.ذٜذ ٚطٛف ٜتِ ط.ا ايعَُٗٓ ١ٓٝا ٚفكا يٮٚصإ ايٓظب١ٝ
٭عووذاد اي وو٬ن ٚاي ايبووات يف نووٌ نًٝوو ١بايٓظووب ١يًعووذد ايهًوو ٞيً وو٬ن ٚاي ايبووات,
ٚا٭ٚصإ ايٓظب ١ٝيًزنٛس ٚاْ٫ا يف نٌ نً َٔ ١ٝايهًٝات ا٭سبا ستٌ ايذساط.١
ٚعووذد َفووشدات ايعٓٝوو ١ايوويت طووٛف تكوو ّٛايبا ثوو ١بووايت بٝل عًٗٝووا (َ 800فووشدَٗٓ ٠ووا (400
َفشد ٠يف جاَع ١اربًو طعٛد َ 400(ٚفشد ٠يف جاَع ١اإلَاّ.
* أدا ٠ايذساط :١اطتباَْ ,١تلُٓ ١ستٛس:ٜٔ
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 - 1ايبٝاْات ا٭ٚيٚ ١ٝتؼٌُ ارتـا٥ف ايذميٛاشاف ١ٝيًجُٗٛسٚ ,تتهَ ٕٛؤ طوبع ١أطو١ً٦
تووتِ اإلجابوو ١عًٗٝووا بؼووهٌ َغًوولٖٚ ,ووز ٙا٭طووٖ ١ً٦وو :ٞايٓ و , ٛايعُووش ,اربظووت ٣ٛايذساطوو,ٞ
ايت ـف ,ادتاَعَ ,١تٛطط دخٌ ا٭طش ٠بايؼٗش ,اذتاي ١ا٫جتُاع.١ٝ
 - 2أط ١ً٦ايكٓٛات ايذٚ ١ٜٝٓعبٝعٚ ١دٚافا ايتعشا يًٛطٚ ١ًٝا٫طت ذاّٚ ,تته َٔ ٕٛطوت١
أط.١ً٦
* ايـذم ٚايثبات:
ايـذم :قاَوت ايبا ثو ١بايت نوذ َؤ ؿوذم ا٭داَ ٠ؤ خو( ٍ٬ايـوذم ايظواٖشٚ ٟريووبعشكووٗا عًوو ٢زتُٛعووَ ١وؤ احملهُووني اربت ــووني يف زتوواٍ اإلعوو ّ٬اربش٥وو ,ٞنُووا ص
ايت نذ أٜلوا َؤ (ايـوذم ايوذاخًَ ٞؤ خو ٍ٬ؿوذم ا٫تظوام ايوذاخًٖٚ ٞو ٛايع٬قو ١بوني
دسج ١نٌ عباسٚ ٠ايذسج ١ايهً ١ٝيًُٛ.س ايز ٟتٓتُ ٞملي.٘ٝ
جذ ٍٚسقِ (ٜ 1بني ؿذم ا٫تظام ايذاخً ٞباطت ذاّ َعاٌَ (استبا برلطٕٛ
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اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ٜتلل إٔ (بني دسج ١نٌ عباسٚ ٠ايذسج ١ايهً ١ٝيًُٛ.س ايز ٟتٓتُ ٞمليَٛ ٘ٝجبٚ ١تٓ.ـش
بني ( %707( ٚ %272مما ٜذٍ عً ٢إٔ مجٝا عباسات ايذساط ١رات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥عٓذ
َظتَ 0.01( ٣ٛا زتُ ٛاحملٛس اييت تٓتُ ٞملي ,٘ٝأ ٟإٔ أدا ٠ايذساط ١ؿادقٚ ١ؿاذت١
يكٝاغ َا أعذت يكٝاطٗا.
* عبات أدا ٠ايذساطٚ :١يًت نذ َٔ عبات ا٭دا ٠فكذ ص اطت ذاّ قَ ١ُٝعادي ١أيفا
نشْٚباخ:
جذ ٍٚسقِ (ٜ 2بني ايثبات
ستاٚس ايذساط١
أطبان َؼاٖذ٠
ايكٓٛات
اإلػباعات
ٚا٭ٖذاف
ايثبات ايهًٞ

عذد عباسات

َعاٌَ ايثبات

16

.848

14

.854

30

.900

ٜتلل إٔ قَ ِٝعاٌَ ايثبات حملاٚس ايذساط ١ناْت ( ٖٞٚ 0.854(ٚ 0.848تعتدل َعاَ٬ت
َشتفع ,١باإلكاف ١ملي إٔ َعاٌَ ايثبات ايهً ٞ٭دا ٠ايذساطَ ٖٛٚ 0.90( ٖٛ ١عاٌَ َشتفا
جذا ,مما ٪ٜنذ عً ٢ق ٠ٛعبات ا٭داٚ ٠ؿٝ ٬تٗا يًت بٝل.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
أ :٫ٚعشا َٓٚاقؼ ١ايٓتا٥ن اربتعًك ١بايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝيع ١ٓٝايذساط:١
خـا٥ف ع ١ٓٝايذساط :١ص اطت ذاّ ايتهشاسات ٚايٓظا ارب ١ٜٛ٦يتٛكٝل خـا٥ف زتتُا
ايذساط ١يف كَ ٤ٛتغرلات ايذساط ١نُا :ًٜٞ
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جذ ٍٚسقِ ( 3خـا٥ف ع ١ٓٝايذساط١
النوع

التكرارات

العمر

التخصص

ادلستول الدراسي

الدخل

احلالة االجتماعية
اجلامعة
اجملموع

النسبة ادلئوية

ذكر

365

45.6

انثى

435

54.4

من  18إىل 02

236

29.5

من  02إىل 02

440

55.0

من  02إىل 02

124

15.5

إنسانية

682

85.3

صحية

47

5.9

علمية

71

8.9

سنة حتضريية

16

2.0

سنة أكىل

223

27.9

سنة ثانية

379

47.4

سنة ثالثة

132

16.5

سنة رابعة

50

6.3

أقل من مخسة آالؼ

360

45.0

أكثر من مخسة آالؼ

400

50.0

أكثر من عشرة آالؼ

40

5.0

متزكج

170

21.3

أعزب

630

78.8

جامعة ادللك سعود

400

50.0

جامعة اإلماـ زلمد بن سعود

400

50.0

100.0

800

تبني إٔ اإلْا أعًوَ ٢ؤ (َ % 54.4ؤ ايعٓٝوَ ١ؤ اإلْوا ٚتعوض ٟايبا ثو ١ريوو ملي إٔ أعوذاد
اإلْا يف زتتُا ايذساط ٖٞ ١با٭طاغ أنودل َؤ أعوذاد ايوزنٛسٚ .إٔ أنثوش َؤ ايٓـوع
( َٔ %55ايف ١٦ايعُش 20 َٔ( ١ٜملي ٚ . 25استفعوت ْظوب ١ايت ـوف اإلْظواْ ٞملي (% 85.3
ٚنا إٔ ايع ١ٓٝتكو ّٛبا٭طواغ عًو ٢ا٭ٚصإ ايٓظوب ١ٝ٭عوذاد اي و٬ن يف نًٝوات ايعٓٝو ١فُؤ
اربٓ ك ٞإٔ ته ٕٛايٓظب ١ا٭عً ٢يًت ــات اإلْظاْ ٖٞٚ ١ٝايظا٥ذ ٠يف ادتاَعتنيٚ .نُوا
بٓٝووت ايٓتووا٥ن إٔ ايظووٓ ١ايثاْٝوو ١يف ادتاَعوو % 50(ٚ % 47.4( ١دخًووِٗ (أنثووش َوؤ مخظوو١
آ٫ف ( % 78.8(ٚ ,عضان .

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

عاْٝا :ايٓتا٥ن اربتعًك ١ب بٝع ١ايتعشا يًكٓٛات ايذ" ١ٜٝٓاقشأ ٚاجملذ":
ايظ٪اٍ ا٭ :ٍٚجِ َؼاٖذ ٠ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو طعٛد ٚجاَع ١اإلَواّ يودلاَن قٓوا٠
اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥
جذ ٍٚسقِ (َ 4ذ ٣اربؼاٖذ٠
مدل ادلشاىدة
دائما
أحيانا
أشاىدمها كلتهما
اجملموع

العدد
339
331
130
800

اجملد

العدد
311
325
164
800

النسبة
42.4
41.4
16.3
100.0

اقرأ

النسبة
38.9
40.6
20.5
100.0

( َٔ % 42.4اربؼاٖذ ٜٔداُ٥ا يكٓا ٠اجملذ أعً َٔ ٢قٓا ٠اقشأٚ ,تكاسبت ْظب ١اربؼاٖذ٠
أ ٝاْاْٚ ,ظب ١ارل قً ١ًٝتؼاٖذ ايكٓاتني (ٚ . % 36.9تعض ٚايبا ث ١طبا استفا َؼاٖذ٠
ايع ١ٓٝيكٓا ٠اجملذ عٔ َؼاٖذ ٠ايع ١ٓٝيكٓا ٠اقشأ ب ٕ زتتُا ايذساط - ١اجملتُا
ايظعٛدٜ- ٟـٓع باحملافظٚ ,اجملذ تٓاطا ٖزا اجملتُا َٔ ٝث َٓا ٗٛس اربشأ ٠عً٢
ايكٓٛات ايفلا.١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )2معدؿ ادلشاىدة

معدؿ ادلشاىدة
بانتظاـ يوميا
أحيانا مرتني أك ثالث يف األسبوع
غالبان مره يف األسبوع
اجملموع

التكرارات
232
452
116
800

النسبة ادلئوية
29.0
56.5
14.5
100.0

(ٜ %56.5ؼاٖذ ٕٚأ ٝاْا َشتني ا ٚع ٬يف ا٭طب ِٖٚ ٛأنثش َٔ ْـع ايعٚ ,١ٓٝعًث
ايع ١ٓٝتؼاٖذ باْتظاّ َٜٝٛا.
ايظ٪اٍ ايثاَْ :ٞا أمنا َؼاٖذ ٠ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو طعٛد ٚجاَع ١اإلَاّ يدلاَن
قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )6أمناط مشاىدة القنوات بالوسائل اإلعالمية ادلختلفة:

الوسيلة
التلفزيوف
موقع القناة (البث ادلباشر)
اذلاتف النقاؿ
احلاسب اآليل أك األجهزة اللوحية الذكية (أيباد).
اجملموع

التكرارات
543
36
79
142
800

النسبة ادلئوية
67.9
4.5
9.9
17.8
100.0
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ٜتلل إٔ ايكذس ٠ايت عرل ١ٜايعاي ١ٝيًتًٝفض ٕٜٛيف جزن اربؼاٖذ عً ٢ناف ١ايٛطا ٌ٥يف
تعشا اربؼاٖذ ٜٔي٘ ٝث تعذت ْـع ايع.١ٓٝ
ايظ٪اٍ ايثايثَ :ا ايدلاَن اييت ٜفلٌ َؼاٖذتٗا أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١يف قٓا ٠اقشأ ٚقٓا٠
اجملذ ايفلا١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )7الربامج ادلفضلة
اقرأ

اجملد
الربامج

التكرارات

النسبة

الربامج

التكرارات

النسبة

دقيقة مع القراف

92

23,1

خواطر

126

17,3

يوـ جديد

68

17,0

مع احلبيب

95

13,0

دكائر

58

14,5

سفراء السنة

73

10,0

مشكالت من احلياة

48

12,0

يوـ كليلة

62

8,5

أطايب

39

9,8

سوا على اجلنة

51

7,0

أخبار علوـ

31

7,8

مشكالت من احلياة

41

5,6

بينات

25

6,3

طريق النجاح

39

5,3

حقوقنا

24

6,0

علمو البياف

38

5,2

بيتك عامر

8

2,0

إشراقات يف آيات

35

4,8

بر األماف

2

0,5

علمو البياف

32

4,5

كجهة نظر

1

0,3

ليلة يف بيت النيب

28

3,8

حوار نت

1

0,3

من حياة النيب

27

3,7

كلمة مضيئة

1

0,3

جنوـ كأنك تراىم

23

3,2

كشتات

1

0,3

النيب ادلليونري

23

3,2

القيم يف السوؽ

15

2,1

أحلى رحلة

6

0,8

سعة االسالـ

1

0,1

اكسجني

14

1,9

اإلمجايل

399

100 %

اإلمجايل

729

100 %

اإلمجايل العاـ

1128

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

تبني إٔ ( َٔ % 2301ع ١ٓٝايذساطٜ ١فلً ٕٛبشْاَن (دقٝكَ ١ا ايكشإٓ يف قٓا( ٠اجملذ عِ
 ًٜ٘ٝبشْاَن  ّٜٛجذٜذ . %17( ,بُٓٝا نإ أنثش ايدلاَن َتابع ١يف قٓا( ٠اقشأ بشْاَن
(خٛاعش

ٝث ـٌ عً. % 1703( ٢

ايظ٪اٍ ايشابا :ايكٛايا ايتًفض ١ْٜٝٛاييت عتشق عًَ ٢تابعتٗا ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو
طعٛد ٚجاَع ١اإلَاّ يف قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )8القوالب التلفزيونية اليت يفضل مشاىدهتا الطلبة كادلوضوعات اليت حيرصوف عليها
القوالب

العدد

النسبة

ادلوضوعات

العدد

النسبة

األخبار

465

58.1

إخبارية

422

52.8

ادلنوعات

363

45.4

ثقافية

379

47.4

الربامج احلوارية

329

41.1

اجتماعية

356

44.5

األفالـ الوثائقية

321

40.1

كثائقية

243

30.4

ادلسابقات

261

32.6

شرعية

193

24.1

تقارير كتغطيات

227

28.4

اقتصادية

120

15.0

أخرل

26

3.3

تربوية

116

14.5

تلفزيوف الواقع

20

2.5

أفالـ

68

8.5

الدراما

16

2.0

تارخيية

60

7.5

كرتوف

4

.5

تعليمية

52

6.5

رياضية

42

5.3

صحية

40

5.0

سياسية

10

1.3

استفعت ْظبَ ١تابع( ١ا٭خباس يف ايكٓاتني ٭نثش َٔ ايٓـع (ٚ , % 58.1جا٤ت (اربٓٛعات
يف اربشتب ١ايثاْْ ٖٞٚ % 45.4( ١ٝظب ١ارل قً ,١ًٝعِ بك ١ٝايدلاَن .نُا تبني أٜلا إٔ
( َٔ % 52.8ع ١ٓٝايذساط ١عتشؿ ٕٛعً ٢اربٛكٛعات (اإلخباس ١ٜيف قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ
ايفلا ,١ٝ٥بُٓٝا ا تًت اربٛكٛعات (ايثكاف ١ٝاربشتب ١ايثاْ َٔ % 47.4( ١ٝايع ,١ٓٝعِ بك١ٝ
اربٛكٛعاتٚ ,أخرلا اربٛكٛعات ايظٝاط % 1.3( ١ٝفكط َٔ ع ١ٓٝايذساط.١
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ايظ٪اٍ ارتاَعَ :ا دٚافا تعشا ع٬ن ٚعايبات جاَع ١اربًو طعٛد ٚجاَع ١اإلَاّ يدلاَن
قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )9دكافع التعرض للربامج

دكاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػ ػنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

أكفق بشدة

7

أكفق

6

زلايد

2

إىل حد ما

4

ال أكفق

0

تزيد ادلعرفة الدينية كفهم
األحكاـ الشرعية

ؾ

371

419

10

2

2

%

46.4

52.4

1.3

.3

.3

لتناكذلا قضايا اإلسالـ

ؾ

400

361

33

6

1

كادلسلمني

%

50.0

45.1

4.1

.8

.1

لثقيت بالقائمني على إدارة
القناة

ؾ

292

470

28

10

0

%

36.5

58.8

3.5

1.3

0

استغناء القناة عن

ؾ

371

286

129

14

0

ادلوسيقى يف مجيع برارلها

%

46.4

35.8

16.1

1.8

0

لثقيت بالشخصيات اليت

ؾ

256

492

52

2

5

تستضيفهم القناة على
الشاشة

%

32.0

61.5

6.5

.3

.6

لتميز القناة بادلنهج احملافظ

ؾ

212

570

18

2

2

كادلضموف اجليد كالطرح
اذلادؼ

%

26.5

71.3

2.3

.3

.3

ؾ

180

502

113

5

1

%

22.5

62.8

14.1

.6

.1

ؾ

70

502

204

24

1

8.8

62.8

25.5

3.0

.1

509

243

6

5

30.4

.8

.6

327

6

2

8

تساعد يف تربية أبنائي
بشكل جيد

9

تساعدين يف حل
ادلشكالت اليت تواجهين

%

معرفة موضوعات أستطيع

ؾ

42

التحدث هبا

%

5.3

63.6

تساعدين يف تكوين أرائي

ؾ

40

427

12
11

ادلتوسط احلسايب

0

احملذكرات الشرعية

%

58.1

40.1

1.0

.8

.1

االحنراؼ ادلعيارم

1

سالمة القناة من

ؾ

465

321

8

6

1

الرتبة

ـ

األسباب كالدكافع

4.58

0.51

1

4.45

0.52

2

4.44

0.61

3

4.31

0.60

4

4.27

0.79

5

4.26

0.57

6

4.24

0.48

7

4.07

0.62

8

3.77

0.64

9

3.73

0.56

10

3.63

0.59

11

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

دكاف ػ ػ ػ ػػع طقوسية

أكفق بشدة

أكفق

زلايد

إىل حد ما

ال أكفق

اآلخرين

%

3.8

45.8

30.0

19.0

1.5

ؾ

36

189

401

164

10

%

4.5

23.6

50.1

20.5

1.3

ؾ

24

271

304

155

46

%

3.0

33.9

38.0

19.4

5.8

ؾ

18

147

386

221

28

%

2.3

18.4

48.3

27.6

3.5

ؾ

26

100

435

223

16

%

3.3

12.5

54.4

27.9

2.0

10

لتمضية كقت الفراغ

14

للتميز عن اآلخرين

12

االبتعاد عن الوحدة

16

اذلركب من الواقع
كاالسرتخاء

ادلتوسط احلسايب العاـ كاالحنراؼ ادلعيارم العاـ للمحور

ادلتوسط احلسايب

مناقشة برارلها مع

ؾ

30

366

240

152

12

االحنراؼ ادلعيارم

10

الشخصية

%

5.0

53.4

40.9

.8

.3

الرتبة

ـ

األسباب كالدكافع

3.31

0.87

12

3.10

0.81

13

3.09

0.94

14

2.88

0.82

15

2.87

0.77

16

3.83

0.66

تبني إٔ "ايذٚافا اربٓفع "١ٝجا٤ت بٓظا أعً" َٔ ٢ايذٚافا اي كٛطٚ ,"١ٝنإ َٔ أِٖ
"ايذٚافا اربٓفع "١ٝيًتعشا (ط ١َ٬ايكٓا َٔ ٠احملزٚسات ايؼشع ١ٝنتٛطط ظاب4.58( ٞ
 ٖٞٚدسج" ١أٚافل بؼذ ,"٠عِ بذسج ١أقٌ قً ٬ٝ٭ْٗا (تضٜذ اربعشف ١ايذٚ ١ٜٝٓفِٗ ا٭ هاّ
ايؼشع(ٚ ١ٝيتٓاٚشلا قلاٜا اإلطٚ ّ٬اربظًُني ( ٚيثكيت بايكاُ٥ني عً ٢ملداس ٠ايكٓاٚ ٠أخرلا
جا( ٤اطتغٓا ٤ايكٓا ٠عٔ اربٛطٝك ٢يف مجٝا بشازتٗا نتٛطط ظاب ٖٞٚ 4.27( ٞدسج١
"أٚافل بؼذ."٠
فُٝا تشا ٚت باق ٞايذٚافا َا بني "أٚافل بؼذٚ "٠بني "ستاٜذ"ٚ ,نتٛطط ظاب ٞعاّ
يًذٚافا قذس ٖٞٚ 3.83( ٠دسج" ١أٚافل" ,مما ٜعين إٔ ع ١ٓٝايذساطَٛ ١افك ١عًٚ ٢جٛد
دٚافا قٚ ١ٜٛعذٜذ ٠يتعشكٗا يدلاَن قٓات ٞايكٓاتني .عِ "ايذٚافا اي كٛط َٔٚ "١ٝأُٖٗا
(يتُلٚ ١ٝقت ايفشا

نتٛطط ظاب , 3.10( ٞعِ (يًتُٝض عٔ اٯخش ٜٔيف اربٛكٛعات

ايذ. ١ٜٝٓ
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ايظ٪اٍ ايظادغَ :ا اإلػباعات اييت حتككت ي و٬ن ٚعايبوات جاَعو ١اربًوو طوعٛد ٚجاَعو١
اإلَاّ َٔ َؼاٖذ ٠قٓا ٠اقشأ ٚقٓا ٠اجملذ ايفلا١ٝ٥

جدكؿ رقم ( )12اإلشباعات ادلتحققة

8

ساعدت أسريت على تقليص نسبة
تعرض أبنائي للثقافة الغربية

9

أستطيع تعلم مهارات جديدة

12

للتميز عن االخرين يف ادلوضوعات
الدينية

11

تشعرين بالقرب من األىل كاألصدقاء

10

مألت كقت فراغي

10

أشعرتين بنسياف ضغوط احلياة

14

تشعرين باالسرتخاء.

ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%

أكفق بشدة

7

زيادة مهارايت الثقافية

%

أكفق

6

تنمية مفاىيم احلوار اإلجيايب

زلايد

2

إىل حد ما

4

ازدادت معرفيت فيما يدكر يف العامل من
أحداث ككقائع
ازادت معرفيت مبختلف القضايا ادلطركحة
يف اجملتمع

ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ
%
ؾ

ال أكفق

0

تدعيم اللغة العربية

ؾ

ادلتوسط احلسايب العاـ كاالحنراؼ ادلعيارم العاـ للمحور

ادلتوسط احلسايب

0

زيادة يف ادلعرفة كاخلربات

%

ؾ

االحنراؼ ادلعيارم

1

زيادة يف ادلعلومات الدينية

%

375
46.9
268
33.5
292
36.5
229
28.6
233
29.1
132
16.5
168
21.0
126
15.8
43
5.4
22
2.8
26
3.3
38
4.8
22
2.8
16
2.0

413
51.6
487
60.9
442
55.3
535
66.9
447
55.9
567
70.9
480
60.0
475
59.4
493
61.6
316
39.5
199
24.9
153
19.1
127
15.9
98
12.3

12
1.5
45
5.6
58
7.3
26
3.3
120
15.0
101
12.6
152
19.0
199
24.9
198
24.8
338
42.3
393
49.1
410
51.3
440
55.0
441
55.1

0
0
1
.1
4
.5
10
1.3
1
.1
4
.5
1
.1
4
.5
66
8.3
84
10.5
158
19.8
181
22.6
189
23.6
209
26.1

0
0
2
.3
4
.5
2
.3
1
.1
2
.3
2
.3
5
.6
2
.3
40
5.0
24
3.0
18
2.3
22
2.8
36
4.5

4.45

0.53

1

4.28

0.56

2

4.27

0.66

3

4.23

0.56

4

4.14

0.65

5

4.04

0.54

6

4.02

0.63

7

3.91

0.63

8

3.64

0.71

9

3.25

0.87

10

3.06

0.83

11

3.02

0.84

12

2.92

0.78

13

2.81

0.78

14

3.63

الرتبة

ـ

اإلشباعات

0.71

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ٜتلل إٔ أِٖ اإلػباعات اييت حتككت ٖ( ٞصٜاد ٠يف اربعًَٛات ايذ ١ٜٝٓنتٛطط ظابٞ
( ٖٞٚ 4.45دسج" ١أٚافل بؼذ ,"٠عِ (صٜاد ٠يف اربعشفٚ ١ارتدلات (ٚتذع ِٝايًغ ١ايعشبٚ ١ٝ
(اصدادت َعشفيت فُٝا ٜذٚس يف ايعا َٔ ،أ ذا ٚٚقا٥ا (ٚاصادت َعشفيت ن تًع ايكلاٜا
ارب ش ١ ٚيف اجملتُا  ,فُٝا تشا ٚت باق ٞاإلػباعات َا بني "أٚافل" ٚبني "اايبا"
ٚنتٛطط ظاب ٞعاّ ي٬ػباعات قذس ٖٞٚ 3.63( ٠دسج" ١أٚافل" ,مما ٜعين إٔ عًب١
ادتاَعتني َٛافك ٕٛعًٚ ٢جٛد ملػباعات حتككت َٔ َؼاٖذتِٗ يًكٓاتني.

جدكؿ رقم ( )11نسبة ادلشاىدة
ادلقارنة

جامعة ادللك سعود

الكلي

جامعة االماـ

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

يشاىد القناتني معا

254

63.5

264

66.0

518

64.8

يشاىد قناة فقط منهما

146

36.5

136

34.0

282

35.3

اجملد
دائما

160

40.0

179

44.8

339

42.4

أحيانا

213

60.0

378

55.3

461

57.6

اقرأ
158

39.5

دائما
أحيانا

242

60.5

247

اجملموع

400

100.0

400

311

38.9

153

38.3

61.1
100.0

61.8

489

100.0

800

تبني إٔ َؼاٖذ ٠ايكٓاتني َعا استفعت ملي أنثش َٔ ايثًثني (ٚ , 64.8اجملذ أعًَ ٢ؼاٖذ٠
بايٓظب ١ي ًب ١جاَع ١اإلَاّ ,بُٓٝا تكاسبت ْظب ١اربؼاٖذ ٠يكٓا ٠اقشأ.

339

340

عايثا :ايت.كل َٔ فشكٝات ايذساط.١
ايت.كل َٔ ايفشك ١ٝا٭ٚيٚ :اييت تٓف عً ٢أْ٘" :تتعذد دٚافا اطت ذاّ اي ًب ١ع١ٓٝ
ايذساط ١يكٓات ٞاقشأ ٚاجملذٚ ,ت ت ٞايذٚافا اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو ايذٚافا".

جدكؿ رقم ( )10دكافع االستخدامات
ـ

درجة االستخدامات

منخفض

متوسط

مرتفع

اإلمجايل

اجملموع ادلرجح
بالنقاط

أنوع االستخدامات

استخدامات منفعية

1

سالمة القناة من احملذكرات الشرعية

0

10

790

800

2390

0

تزيد ادلعرفة الدينية كفهم األحكاـ الشرعية

2

20

778

800

2376

0

لتناكذلا قضايا اإلسالـ كادلسلمني

6

33

761

800

2355

4

لثقيت بالقائمني على إدارة القناة

10

28

762

800

2352

2

استغناء القناة عن ادلوسيقى يف مجيع برارلها

14

129

657

800

2243

0

52

748

800

2348

7

لتميز القناة بادلنهج احملافظ كادلضموف اجليد
كالطرح اذلادؼ

0

18

782

800

2382

8

تساعد يف تربية أبنائي بشكل جيد

5

113

682

800

2277

9

تساعدين يف حل ادلشكالت اليت تواجهين

24

204

572

800

2148

12

معرفة موضوعات أستطيع التحدث هبا

6

243

551

800

2145

11

تساعدين يف تكوين أرائي الشخصية

6

327

467

800

2061

10

مناقشة برارلها مع اآلخرين

164

240

396

800

1832

237

1417

7946

9600

26909

10

لتمضية كقت الفراغ

174

401

225

800

1651

14

للتميز عن اآلخرين

201

304

295

800

1694

12

االبتعاد عن الوحدة

249

386

165

800

1516

16

اذلركب من الواقع كاالسرتخاء

239

435

126

800

1487

امجايل الدكافع طقوسية

863

1526

811

3200

6348

إمجايل العينة

1100

2943

8757

12800

33357

6

لثقيت بالشخصيات اليت تستضيفهم القناة
على الشاشة

امجايل الدكافع النفعية

استخدامات طقوسية

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

ٜتلل ؿ ١.ايفشك ١ٝا٭ٚي عً ٢أْ٘ تتعذد دٚافا اطت ذاّ ايعٚ ,١ٓٝت ت ٞدٚافا
ا٫طت ذاَات اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو ايذٚافا.
ايت.كل َٔ ايفشك ١ٝايثاْٚ :١ٝاييت تٓف عً ٢أْ٘" :تٛجذ فشٚم رات د٫ي ١ا ـا ١ٝ٥بني
ا٫ػباعات اربت.كك ١يً ًب ١ع ١ٓٝايذساط َٔ ١تعشكِٗ يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ" تعض ٟربغرلات
(ادتاَع ,١ايٓ , ٛايت ـف ,اذتاي ١ا٫جتُاع. ١ٝ
ٚيسجاب ١عًٖ ٢زا ايفشك ١ٝص اطت ذاّ اختباس ( T-testيًعٓٝات اربظتكًٚ ١اطت ذاّ
اختباس ( One Way ANOVAحتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد ,ٟنايتاي:ٞ
 1بايٓظب ١يًُتغرلات ايث٬ع( ١ٝادتاَع ,١ايٓ , ٛاذتاي ١ا٫جتُاع : ١ٝص اطت ذاّ اختباس
( T-testيًعٓٝات اربظتكً ,١نايتاي:ٞ

جدكؿ رقم ( )10يوضح الفركؽ باستخداـ اختبار ( )T-testللعينات ادلستقلة

اجملموعة

العدد

ادلتوسط
احلسايب

االحنراؼ
ادلعيارم

اخلطأ
ادلعيارم

سعود

400

69.0550

7.283

.364

اإلماـ

400

68.7925

7.051

.352

ذكر

365

68.8000

8.187

.428

انثى

435

69.0276

6.185

.296

احلالة

متزكج

170

68.2647

6.790

.520

االجتماعية

أعزب

ادلتغري

اجلامعة

النوع

630

69.1016

7.257

.289

قيمة ت

مستول
الداللة

التعليق

.518

.605

ال يوجد فركؽ

.437-

.662

ال يوجد فركؽ

1.35-

.177

ال يوجد فركؽ

ٜتلل عذّ ؿ ١.ايفشك ١ٝب ْ٘  ٫تٛجذ فشٚم رات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥عٓذ َظت 0.05( ٣ٛبني
ا٫ػباعات اربت.كك ١يًع َٔ ١ٓٝتعشكِٗ يًكٓاتني ,تعض ٟربغرلات (ادتاَع ,١ايٓ , ٛاذتاي١
ا٫جتُاع١ٝ

ٝث َظتٜٛات ايذ٫ي ١اإل ـا ١ٝ٥يك T( ِٝأعًَ َٔ ٢ظت ٣ٛاربعٓ0.05( ١ٜٛ

أ ٟارل داي ١مل ـاٝ٥ا.
نعٓ ٢إٔ اربتغرلات (ادتاَع ,١ايٓ , ٛاذتاي ١ا٫جتُاع ، ١ٝت٪عش عً ٢ا٫ػباعات اربت.كك١
يًع َٔ ١ٓٝتعشكِٗ يًكٓاتني.

341

342

 2بايٓظب ١ربتغرل (ايت ـف ص اطت ذاّ اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد, One Way ANOVA( ٟ
نايتاي:ٞ

جدكؿ رقم ( )14يوضح الفركؽ باستخداـ اختبار حتليل التباين األحادم
ادلتغري

مصدر التباين

رلموع ادلربعات

بني اجملموعات
التخصص

داخل
اجملموعات
اجملموع

درجات

متوسط ادلربعات

احلرية

621.93

2

310.96

40398.4

797

50.68

41020.3

799

قيمة "ؼ"

6.135

مستول

التعليق

الداللة
.002

توجد فركؽ

ٜتلل ٚجٛد فشٚم رات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥عٓذ َظت 0.01( ٣ٛبني ا٫ػباعات اربت.كك ١يًع١ٓٝ
َٔ تعشكِٗ يًكٓاتني تعض ٟربغرل (ايت ـف

ٝث َظت ٣ٛايذ٫ي ١اإل ـا ١ٝ٥يكF( ١ُٝ

أقٌ َٔ َظت ٣ٛاربعٓ 0.05( ١ٜٛأ ٟداي٘ مل ـاٝ٥ا .نعٜٓٛ ٢جذ ت عرل يت ـف أفشاد ايع١ٓٝ
يف اإلػباعات اربت.كك ١يتعشكِٗ يًكٓاتنيٚ .ربعشفٖ ١ز ٙايفشٚم ٚاجتاٖاتٗا ص اطت ذاّ
اختباس ػٝف ٘ٝنايتاي:ٞ

جدكؿ رقم ( )12يوضح الفركؽ كاجتهاهتا لإلشباعات ادلتحققة للعينة
التخصص

ادلتوسط

إنسانية

صحية

علمية

إنسانية

68.55

-

2.20 -

*2.65 -

صحية

70.76

2.20

-

0.44

علمية

71.21

*2.65

0.44 -

-

توووبني أْووو٘ تٛجوووذ فوووشٚم رات د٫يووو ١مل ـوووا ١ٝ٥بوووني َووؤ ختــووواتِٗ (ملْظووواْٚ ١ٝبوووني َووؤ
ختــاتِٗ (عًُ ١ٝيـاحل َؤ ختــواتِٗ (عًُٝو . ١نعٓو ٢إٔ َؤ ختــواتِٗ (عًُٝو١
ككٛا اػباعات أعً َٔ ٢خ ٍ٬تعشكِٗ يًكٓاتني َٔ أؿ.ان ايت ــات (اإلْظاْ. ١ٝ
ايت.كل َٔ ايفشك ١ٝايثايثٚ :١اييت تٓف عً ٢أْ٘" :تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝرات د٫ي١
مل ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا اي ًب ١يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ" ٚدٚافا ا٫طت ذاّٚ .يسجاب ١عً٢
ٖزا ايفشك ١ٝص اطت ذاّ َعاٌَ استبا "برلط."ٕٛ

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

جدكؿ رقم ( )17يوضح العالقة بني حجم تعرض العينة كدكافع االستخداـ
اقرأ
ـ

دكافع االستخداـ

1

لثقيت بالشخصيات اليت تستضيفهم القناة
على الشاشة

اجملد

ادلتوسط
احلسايب

حجم
التعرض

ادلتوسط
احلسايب

حجم
التعرض

العالقة

2.99

مرتفع

2.99

مرتفع

**.269

2.74

مرتفع

2.96

مرتفع

**.266

0

سالمة القناة من احملذكرات الشرعية

2.97

مرتفع

3.00

مرتفع

**.238

4

لثقيت بالقائمني على إدارة القناة

2.94

مرتفع

2.96

مرتفع

**.199

2

تزيد ادلعرفة الدينية كفهم األحكاـ الشرعية

3.00

مرتفع

3.00

مرتفع

**.199

6

تساعدين يف تربية أبنائي بشكل جيد

2.85

مرتفع

2.94

مرتفع

**.196

2.98

مرتفع

3.00

مرتفع

**.173

8

تساعدين يف تكوين أرائي الشخصية

2.68

مرتفع

2.59

مرتفع

**.151

9

لتناكذلا قضايا اإلسالـ كادلسلمني

2.97

مرتفع

2.96

مرتفع

**.145

12

معرفة موضوعات أستطيع التحدث هبا

2.82

مرتفع

2.60

مرتفع

**.101

11

تساعدين يف حل ادلشكالت اليت تواجهين

2.76

مرتفع

2.63

مرتفع

-.034

10

للتميز عن اآلخرين يف ادلوضوعات الدينية

2.08

متوسط

2.26

متوسط

**.101

10

لتمضية كقت الفراغ

2.23

متوسط

2.04

متوسط

**.100

14

االبتعاد عن الوحدة

1.96

متوسط

1.93

متوسط

**.097

12

اذلركب من الواقع كاالسرتخاء

1.97

متوسط

1.87

متوسط

*.081

16

مناقشة برارلها مع اآلخرين

2.41

مرتفع

2.26

متوسط

*.080

استغناء القناة عن ادلوسيقى يف مجيع

0

دكافع نفعية

7

برارلها

لتميز القناة بادلنهج احملافظ كادلضموف اجليد
كالطرح اذلادؼ

دكافع طقوسية

داي٘ عٓذ َظت0.01 ٣ٛ

)* *( داي٘ عٓذ َظت(*)0.05 ٣ٛ

اتلل ٚجٛد ع٬ق ١رات د٫ي ١ا ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني ٚبني زتُٛعَٔ ١
دٚافا ا٫طت ذاّٖٚ ,ز ٙايع٬قات َٖٛ ٞجب ١عشد ١ٜنعٓ ٢نًُا صادت دٚافا ا٫طت ذاّ
ايع ١ٓٝيًكٓاتني نًُا استفا جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني.
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ايت.كل َٔ ايفشك ١ٝايشابعٚ :١اييت تٓف عً ٢أْ٘" :تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝبني جِ تعشا
اي ًب( ١ع ١ٓٝايذساط ١يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ"  ْٛٚا٫ػباعات اربت.ككٚ .١يسجاب ١عًٖ ٢زا
ايفشك ١ٝص اطت ذاّ َعاٌَ استبا "برلط."ٕٛ
جدكؿ رقم ()18
يوضح العالقة االرتباطية بني حجم تعرض عينة الدراسة لقنايت "اجملد ،اقرأ" كاإلشباعات ادلتحققة
اجملد

اقرأ
ـ

االشباعات ادلتحققة

ادلتوسط
احلسايب

حجم
التعرض

ادلتوسط
احلسايب

حجم
التعرض

العالقة

1

زيادة مهارايت الثقافية

2.78

مرتفع

2.81

مرتفع

**.274

0

تشعرين بالقرب من األىل كاألصدقاء

2.16

متوسط

2.03

متوسط

**.235

0

ساعدت أسريت على تقليص نسبة تعرض أبنائي للثقافة الغربية

2.95

مرتفع

2.94

مرتفع

**.175

4

للتميز عن االخرين يف ادلوضوعات الدينية

2.02

متوسط

2.01

متوسط

**.158

2

أستطيع تعلم مهارات جديدة

2.36

مرتفع

2.24

متوسط

**.134

6

تدعيم اللغة العربية

2.86

مرتفع

2.85

مرتفع

**.131

7

زيادة يف ادلعرفة كاخلربات

2.95

مرتفع

2.98

مرتفع

**.130

8

ازدادت معرفيت فيما يدكر يف العامل من أحداث ككقائع

2.77

مرتفع

2.72

مرتفع

**.125

9

زيادة يف ادلعلومات الدينية

2.97

مرتفع

2.98

مرتفع

**.104

12

مألت كقت فراغي

2.12

متوسط

2.07

متوسط

*.082

11

ازادت معرفيت مبختلف القضايا ادلطركحة يف اجملتمع

2.74

مرتفع

2.61

مرتفع

.027

10

تنمية مفاىيم احلوار اإلجيايب

2.89

مرتفع

2.88

مرتفع

-.038

10

أشعرتين بنسياف ضغوط احلياة

2.01

متوسط

1.99

متوسط

-.023

14

تشعرين باالسرتخاء.

2.30

متوسط

2.25

متوسط

-.010

ٜتلل أْ٘ تٛجذ ع٬ق ١ق ١ٜٛرات د٫ي ١ا ـا ١ٝ٥عٓذ َظتَ ٣ٛعٓ 0.01( ١ٜٛبني جِ
تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني ٚبني ا٫ػباعات اربت.ككٝ ,١ث ايذ٫ي ١اإل ـا ١ٝ٥ربعاٌَ استبا
برلط ٕٛأقٌ َٔ َظت ٣ٛاربعٓ 0.05( ١ٜٛأ ٟداي ١مل ـاٖٚ .١ٝ٥ز ٙايع٬قَٛ ١جب ١عشد,١ٜ
نعٓ ٢أْ٘ نًُا صادت جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني نًُا استفعت َع٘ ا٫ػباعات اربت.كك.١

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

النتائج العامة والتوصيات:
أجشٜت ايذساط ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝع٬ن ٚعايبات جاَعيت اربًو طعٛد ٚجاَع ١اإلَاّ ْٚظشايل اَ ١اجملتُا اربظتٗذف ص اختٝاس أندل نًٝتني َٔ ٝث عذد اي ٬ن يف
ايت ــات اإلْظاْٚ ١ٝأندل نًٝتني يف ايت ــات ايعًُ ١ٝيف ادتاَعتني.
* أٚك.ت ْتا٥ن ايذساط ١ايتاي:ٞ
 إٔ ايٓظب ١ا٭ندل َٔ ع ١ٓٝايذساط َٔ ١اإلْا ( % 54.4بُٓٝا ايزنٛس ميثً45.6( ٕٛ َٔ %ع ١ٓٝايذساط.١
 إٔ ( َٔ %55ايف ١٦ايعُش 20 َٔ( ١ٜملي ٖٚ , 25زا ايظٔ اي بٝع ٞيًُشا ٌ ايتعً.١ُٝٝٚإٔ ( َٔ % 47.4ع ١ٓٝايذساط ١يف ايظٓ ١ايثاْ ١ٝيف ادتاَع َٔ % 85.3(ٚ .١ع ١ٓٝايذساط١
ختــِٗ (ملْظاْ. ٞ
 ايٓـع َٔ ع ١ٓٝايذساط ١دخٌ أطشِٖ ايؼٗش( ٟأنثش َٔ مخظ ١آ٫ف % 78.8(ٚ .َٔ ايعضان.
ٚتعض ٟايبا ث ١استفا ْظب( ١ايعضان ملي عبٝع ١اربش ً ١ايعُش ١ٜي ًب ١ادتاَعٝ ,١ث أْٗا
متثٌ اْ٫تكاٍ َٔ اربشاٖك ١ملي َش ً ١ايؼبان .نُا إٔ أاًبِٗ ٜعتُذ عً ٢ا٭طش ٠نُـذس
يًذخٌ َٔٚ ,عِ فطِْٗ ارل َظتعذ ٜٔيًضٚاج يف ٌ استفا ْفكات ايضٚاج ٚخـٛؿا يف
اجملتُا ايظعٛد ,ٟيزا تفلٌ ايغايب ١ٝايعظُ َٔ ٢ايؼبان ادتاَع ٞايضٚاج بعذ اْٗاَ ٤ش ً١
ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞا٫يت.ام بٝ ٛف ١ت َٔ٪شلِ دخٌ جٝذ ٜظُل شلِ بايضٚاج ٚته ٜٔٛأطش٠
ٚاإلْفام عًٗٝاٚ ,خاؿ ١اإلْا فطٕ أاًبٗٔ ٜعتكذٕ إٔ ايضٚج أعٓا ٤ايذساط ١قذ ٜعكِٗ عٔ
ملمتاّ دساطتٗٔ ْظشا ربا ٜكا عً ٢عاتكِٗ َٔ أعبا ٤اذتٝا ٠ايضٚجٚ ١ٝا٭طش.١ٜ
نُا ٚك.ت ْتا٥ن ايذساط ١إٔ ْظب ١ايزٜ ٜٔؼاٖذ ٕٚقٓا( ٠اجملذ َٔ عًب ١جاَعيت(اربًو طعٛد ٚاإلَاّ " :داُ٥ا" جاَع ١اإلَاّ عِ جاَع ١اربًو طعٛدٚ .إٔ َعظُِٗ ٜؼاٖذٕٚ
ايكٓاتني (أ ٝاْا َشتني أ ٚع ٬يف ا٭طب ٛأنثش َٔ ْـع ع ١ٓٝايذساط ١بٓظب. %56.5( ١
 ٚأنثش َٔ ْـع ايع ١ٓٝتؼاٖذ ايكٓاتني َٔ خ( ٍ٬ايتًفض. ٕٜٛ أنثش َٔ عًث ٞايع % 58.1( ١ٓٝعتشؿ ٕٛعًَ ٢تابع( ١ا٭خباس يف ايكٓاتنيٚ .إٔ (52.8 %تكشٜبا ايٓـع َٔ ع ١ٓٝايذساط ١عتشؿ ٕٛعً ٢اربٛكٛعات (اإلخباس. ١ٜ
 أِٖ دٚافا تعشا عًب ١ادتاَعتني يدلاَن ايكٓاتني( :ط ١َ٬ايكٓا َٔ ٠احملزٚساتايؼشع ١ٝنتٛطط ظاب , 4.58( ٞفُٝا تشا ٚت باق ٞايذٚافا َا بني "أٚافل بؼذٚ "٠بني
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"اايبا"ٚ ,نتٛطط ظاب ٞعاّ يًذٚافا قذس ٖٞٚ 3.83( ٠دسج" ١أٚافل" ,مما ٜعين إٔ عًب١
ادتاَعتني َٛافك ٕٛعًٚ ٢جٛد دٚافا قٚ ١ٜٛعذٜذ ٠يتعشكِٗ يدلاَن ايكٓاتني.
 أِٖ اإلػباعات اييت حتككت ي ًب ١ادتاَعتني َٔ َؼاٖذ ٠ايكٓاتني( :صٜاد ٠يف اربعًَٛاتايذ ١ٜٝٓنتٛطط ظاب 4.45( ٞنتٛطط ظاب , 4.14( ٞفُٝا تشا ٚت باق ٞاإلػباعات
َا بني "أٚافل" ٚبني "اايبا"ٚ ,نتٛطط ظاب ٞعاّ ي٬ػباعات قذس ٖٞٚ 3.63( ٠دسج١
"أٚافل" ,مما ٜعين إٔ عًب ١ادتاَعتني َٛافك ٕٛعًٚ ٢جٛد ملػباعات حتككت َٔ َؼاٖذتِٗ
ايكٓاتني.
نتائج فروض الدراسة:
ايفشك ١ٝا٭ٚي :تتعذد دٚافا اطت ذاّ اي ًب ١ع ١ٓٝايذساط ١يكٓات ٞاقشأ ٚاجملذٚ ,ت تٞ
ايذٚافا اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو ايذٚافا.
- 1أ ٗشت ايٓتا٥ن ؿ ١.ايفشك ١ٝا٭ٚي يف أْ٘ تتعذد دٚافا اطت ذاّ ايع ١ٓٝيًكٓاتني,
ٚت ت ٞدٚافا ا٫طت ذاَات اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو ايذٚافاٝ ,ث نؼفت ايٓتا٥ن عٔ
ٚجٛد ( 12دافا َشتفا َٔ دٚافا اطت ذاّ ايع ١ٓٝيًكٓاتني ,نُا إٔ ملمجايْ ٞكا اجملُٛ
اربشجل يذٚافا اربٓفع , 26909( ١ٝفُٝا بًذ ملمجايْ ٞكا اجملُ ٛاربشجل يذٚافا
ا٫طت ذاَات اي كٛط , 6348( ١ٝمما ٜعين إٔ دٚافا ا٫طت ذاَات اربٓفع ١ٝيف َكذَ ١تًو
ايذٚافا.
- 2جا ٤دافا اطت ذاّ "ط ١َ٬ايكٓا َٔ ٠احملزٚسات ايؼشع "١ٝن ِٖ ايذٚافا ا٫طت ذاّ
ب مجايْ ٞكط (ٚ , 2390يف اربشتب ١ايثاْ ١ٝدافا "يتُٝض ايكٓا ٠باربٓٗن احملافظ ٚاربلُٕٛ
ادتٝذ ٚاي شن اشلادف" ب مجايْ ٞكط (ٚ , 2382يف اربشتب ١ايثايث ١دافا " تضٜذ اربعشف١
ايذٚ ١ٜٝٓفِٗ ا٭ هاّ ايؼشع " ١ٝب مجايْ ٞكط ( . 2376فُٝا جا ٤دافا " اشلشٚن َٔ
ايٛاقا ٚا٫طذلخا " ٤ن قٌ دٚافا ا٫طت ذاّ ب مجايْ ٞكط ( 1489فكط.
ايفشك ١ٝايثاْ :١ٝتٛجذ فشٚم رات د٫ي ١ا ـا ١ٝ٥بني ا٫ػباعات اربت.كك ١يً ًب ١ع١ٓٝ
ايذساط َٔ ١تعشكِٗ يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ" تعض ٟربغرلات (ادتاَع ,١ايٓ , ٛايت ـف,
ايذخٌ ,اذتاي ١ا٫جتُاع. ١ٝ
- 1نؼفت ْتا٥ن ايذساط ١أْ٘  ٫تٛجذ فشٚم رات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني ا٫ػباعات اربت.كك١
يًع َٔ ١ٓٝتعشكِٗ يًكٓاتني تعض ٟربتغرلات (ادتاَع ,١ايٓ , ٛاذتاي ١ا٫جتُاع. ١ٝ

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١

- 2نؼفت ْتا٥ن ايذساط ١عٔ ٚجٛد فشٚم رات د٫ي ١ا ـا ١ٝ٥بني ا٫ػباعات اربت.كك١
يًع َٔ ١ٓٝتعشكِٗ يًكٓاتني تعض ٟربتغرلات (ايت ـف .
ٚربعشفٖ ١ز ٙايفشٚم ٚاجتاٖاتٗا ص اطت ذاّ اختباس ػٝف ٘ٝب ْ٘ تٛجذ فشٚم رات د٫ي١
مل ـا ١ٝ٥بني َٔ خت ــاتِٗ (ملْظاْٚ ١ٝبني َٔ ختــاتِٗ (عًُ ١ٝيـاحل َٔ
ختــاتِٗ (عًُ . ١ٝنعٓ ٢إٔ َٔ ختــاتِٗ (عًُ ١ٝأعً ٢يف ا٫ػباعات اربت.ككَٔ ١
تعشكِٗ يًكٓاتني َٔ أؿ.ان ايت ــات (اإلْظاْ. ١ٝ
ايفشك ١ٝايثايث :١تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝرات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا اي ًب( ١ع١ٓٝ
ايذساط ١يكٓات" ٞاجملذ ,اقشأ" ٚدٚافا ا٫طت ذاّ.
- 1نؼفت ْتا٥ن ايذساط ١عٔ حتكل ايفشك ١ٝب ْ٘ تٛجذ ع٬ق ١قَٛ ١ٜٛجب ١عشد ١ٜرات
د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني  ْٛٚدٚافا ا٫طت ذاّ .نعٓ ٢أْ٘ نًُا
استفعت دٚافا اطت ذاّ ايع ١ٓٝيًكٓاتني استفا َع٘ جِ ايتعشا.
- 2ناْت تشتٝا أق ٣ٛايعباسات اييت تٛجذ بٗا ع٬ق ١استباع ١ٝق ١ٜٛرات د٫ي ١مل ـا١ٝ٥
بني جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني  ْٛٚدٚافا ا٫طت ذاّ نايتاي:ٞ
- 1ايثك ١بايؼ ـٝات اييت تظتلٝفِٗ ايكٓا ٠عً ٢ايؼاػ.١
- 2اطتغٓا ٤ايكٓا ٠عٔ اربٛطٝك ٢يف مجٝا بشازتٗا.
- 3ط ١َ٬ايكٓا َٔ ٠احملزٚسات ايؼشع ,١ٝعِ باق ٞايعباسات.
باطتثٓا ٤دافا َٔ دٚافا ا٫طت ذاّ نإ ارل داي ١ا ـاٝ٥ا (أٜٛ ٫ ٟجذ ع٬ق ١بٚ ٘ٓٝبني
جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني  :ٖٛٚتظاعذْ ٞيف ٌ اربؼه٬ت اييت تٛاجٗين.
ايفشك ١ٝايشابع :١تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝبني جِ تعشا اي ًب( ١ع ١ٓٝايذساط ١يكٓاتٞ
"اجملذ ,اقشأ"  ْٛٚا٫ػباعات اربت.كك.١
- 1نؼفت ْتا٥ن ايذساط ١عٔ حتكل ايفشك ١ٝب ْ٘ تٛجذ ع٬ق ١قَٛ ١ٜٛجب ١عشد ١ٜرات
د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني  ْٛٚا٫ػباعات اربت.كك .١نعٓ ٢أْ٘ نًُا
استفا جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني استفا َع٘ ا٫ػباعات اربت.كك ١يتعشكِٗ يًكٓاتني.
ٚناْت تشتٝا أق ٣ٛايعباسات اييت تٛجذ بٗا ع٬ق ١استباع ١ٝق ١ٜٛرات د٫ي ١مل ـا ١ٝ٥بني
جِ تعشا ايع ١ٓٝيًكٓاتني  ْٛٚاإلػباعات اربت.كك ١نايتاي:ٞ
- 1صٜادَٗ ٠است ٞايثكاف.١ٝ
- 2تؼعشْ ٞبايكشن َٔ ا٭ٌٖ ٚا٭ؿذقا.٤
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- 3طاعذت أطشت ٞعً ٢تكًٝف ْظب ١تعشا أبٓا ٞ٥يًثكاف ١ايغشب ,١ٝعِ باق ٞايعباسات.
باطتثٓا ٤أسبا عباسات ٝث  ٫تٛجذ بٗٓٝا ٚبني جِ تعشا اي ًب ١ع٬ق ١رات د٫ي١
ا ـا ٖٞٚ ١ٝ٥ايعباسات:
- 1اصادت َعشفيت ن تًع ايكلاٜا ارب ش ١ ٚيف اجملتُا.
- 2تَُٓ ١ٝفاٖ ِٝاذتٛاس اإلظتاب.ٞ
- 3أػعشتين بٓظٝإ كغ ٛاذتٝا.٠
- 4تؼعشْ ٞبا٫طذلخا.٤
توصيات الدراسة:
 ٍٛاطت ذاَات
إٔ تك ّٛايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓبطجشا ٤ايذساطات ٚايبٛ.ق اعات ع٬ن ادتاَعاتٚ ,ريو ربا متثً٘ ٖز ٙايؼشعت َٔ ١أُٖ ١ٝيف اكش َٚظتكبٌ
اجملتُا.
إٔ تضٜذ ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ َٔ ١ٜٝٓتشنٝضٖا عً ٢اربؼاٖذٚ ,إٔ جتعٌ اطت ذاَات٘ٚملػباعات٘ ٖ ٞاحملٛس ايز ٟتذٚس عً ٘ٝايكشاسات ا٫طذلاتٝج ١ٝيف اربٓؼ  ٠اإلع.١َٝ٬
إٔ حتشق ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓعً ٢ت ٜٛش ا٭ػهاٍ ٚاربٛكٛعات اييت ت ش ٗا;يته ٕٛأنثش جاربٚ ١ٝحتكٝكا إلػباعات اربؼاٖذٚ ,ٜٔته ٕٛأنثش َ ١َ٤٬يٛاقعٓا
ايعشبٚ ٞاإلط.َٞ٬
إٔ تضٜذ ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ َٔ ١ٜٝٓعٓاٜتٗا بايدلاَن اإلخباس.١ٜإٔ حتافظ ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓعًٚ ٢ا ذ َٔ ٠أِٖ َٝضاتٗا ايتٓافظ ٖٞٚ ,١ٝايعٓا١ٜبايًغ ١ايعشب.١ٝ
-إٔ تشنض ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايذ ١ٜٝٓعً ٢ايدلاَن ايتفاعًٚ ١ٝبشاَن ايٛاقا.

اطت ذاّ ع٬ن ادتاَعات ايظعٛد ١ٜيكٓات ٞاجملذ ٚاقشأ ٚا٫ػباعات اربت.كك١
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ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬
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ملخص

تعد ٖرر ٙايدزاضرة ايريت بعٓرٛإ ايتَطرٜٛل اإليهرتْٚر ٞيًبٓرٛى ايطرعٛدٜة َعر اإلْرتْرت ٚدَٚزٙ
ف ٞخدَة ايعَُالء دزاضة َٝداْٝة عًى ايبٓٛى ايطعٛدٜة ٖ ٚدفت اىل :
- 1ايتعسف عًى دٚافع تعسض عٓٝة ايدزاضة يًتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة.
َ- 2عسف ررة اإلغ ررباعات املتحكك ررة ي رردى ع ٓٝررة ايدزاض ررة َ ررٔ ايتع ررسض يًتط ررٜٛل اإليهرت ْٚررٞ
يًبٓٛى ايطعٛدٜة.
 - 3ايتعسف عًى َعدٍ تعسض عٓٝة ايدزاضة يًتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة.
- 4ايتع ررسف عً ررى َ رردى زض ررا ايعُ ررالء ع ٓٝررة ايدزاض ررة حن رر ٛايتط ررٜٛل اإليهرت ْٚرر ٞيًبٓ ررٛى
ايطعٛدٜة.
- 5ايتعسف عًى أِٖ ارتدَات اإليهرتْٝٚة املكدَة يًعُالء َٔ خالٍ ايتطٜٛل اإليهرتْٞٚ
يًبٓٛى ايطعٛدٜة.
َ- 6عسفررة اقرتاحررات ايعُررالء حنرر ٛتطررٜٛس َٛاقررع ايتطررٜٛل اإليهرتْٚرر ٞيًبٓررٛى ايطررعٛدٜة
عٓٝة ايدزاضة.
ٚتٛصًت ايدزاض٘ اىل ايٓتائر ايتايٝة:
 .1إٕ ْطر رربة َ %73.30ر ررٔ أفر ررساد ايعٓٝر ررة ٜتعسضر رر ٕٛملٛاقر ررع ايتطر ررٜٛل اإليهرتْٚر رر ٞيًبٓر ررٛى
ايطعٛدٜة يًحص ٍٛعًى ارتدَات املصسفٝة ،بُٓٝا بًػت ْطبة َٔ ال ٜتعسضر ٕٛملٛاقرع
ايتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة يًحص ٍٛعًى ارتردَات املصرسفٝة َرٔ إمجرايٞ
َفسدات عٓٝة ايدزاضة .%26.70
 .2إٕ ْطبة َٔ يدْ ِٜٗطبة َستفعة َٔ ايسضا عٔ ارتدَات اإليهرتْٝٚة املكدَة يًعُالء
َ ررٔ خ ررالٍ ايتط ررٜٛل اإليهرت ْٚرر ٞيًبٓ ررٛى ايط ررعٛدٜة بًػ ررت ٚ ،%66.80بًػ ررت ْط رربة َ ررٔ
ير رردْ ِٜٗطر رربة َتٛضر ررطة َر ررٔ ايسضر ررا عر ررٔ ارتر رردَات اإليهرتْٝٚر ررة املكدَر ررة يًعُر ررالء
بًػتٚ %33.20ذيو تبعا يٓٛع املصسف.
 .3حتكررل ص ررحة ايفررسض األ ٍٚح ٝررح تٛدررد عالق ررة ازتباطٝررة داي ررة إحصررائٝا ب ر َع رردٍ
اضتخداّ ايعُالء يًتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة ٚدٚافع ٖرا ايتعسض.
 .4حتكررل صررحة ايفررسض ايجرراْ ٞحٝررح تٛدررد عالقررة ازتباطٝررة دايررة إحصررائٝا ب ر َعرردٍ
تعسض ايعُالء يًتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة ٚاإلغباعات املتحككة.
 .5حتكررل صررحة ايفررسض ايجايررح حٝررح تٛدررد عالقررة ازتباطٝررة دايررة إحصررائٝا بر دٚافررع
تعسض ايعُالء يًتطٜٛل اإليهرت ْٞٚيًبٓٛى ايطعٛدٜة ٚاإلغباعات املتحككة.
 .6حتكررل صررحة ايفررسض ايسابررع حٝررح تٛدررد فررسٚم دايررة إحصررائٝاً بر َتٛضررطات دزدررات
املبحٛث عًرى َكٝراع دٚافرع ايتعرسض ملٛاقرع ايتطرٜٛل اإليهرتْٚر ٞيًبٓرٛى ايطرعٛدٜة
ٚفكًا ملتػرياتِٗ ايدميٛدسافٝة.
 .7حتكل صحة ايفسض ارتاَظ حٝح تٛدد فسٚم دايرة إحصرائٝاً بر َتٛضرطات دزدرات
املبحر ررٛث عًر ررى َكٝر رراع إغر ررباعات ايتعر ررسض ملٛاقر ررع ايتطر ررٜٛل اإليهرتْٚر رر ٞيًبٓر ررٛى
ايطعٛدٜة ٚفكًا ملتػرياتِٗ ايدميٛدسافٝة.
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املقدمة:
ارتذَات اربـشف ١ٝعُ،َٛا ٚخذَات ايبٓٛى ايتجاس ١ٜخـٛؿ،ا َٔ أِٖ ارتذَات يف ايعـش
اذتووذٜث; ْظووش،ا يووذٚسٖا ايهووبرل يف تُٓٝوو ١اقتـوواد أ ٟدٚيووٚ .١ربووا نووإ اربفٗوو ّٛاذتووذٜث
يًتظووٜٛل ٜعتُووذ عًوو ٢فًظووف ١اإلػووبا اربتهاَووٌ يًعُووٚ ٤٬ا ٫تفووا بٗووِ ,فووطٕ ت بٝوول ٖووزٙ
ايفًظووفٚ ١حتًٜٛووٗا ملي عُووٌ تٓفٝووزٜ ٟعتُووذ بذسجوو ١نووبرل ٠عًووَ ٢ووذ ٣اٖتُوواّ ملداس ٠ايبٓووو
بٝ ٛف ١ايتظٜٛلٚ ,بايؼهٌ ايز٪ٜ ٟد ٟملي اختار أفلٌ ايكشاس ٠اييت تعٌُ عً ٢ملػبا ٖزٙ
ا ٫تٝاجووات ٚنظووا  ٤٫ٚايعُوو ٤٬يًبٓوووٚ ,كووُإ تهووشاس تعاًَووِٗ َووا ايبٓووو ٚتووشٚظتِٗ
يظُعت٘ يف ا٭ٚطا اربـشفٜٚ .١ٝعذ نٌ َا طبل َٔ ايعٛاٌَ اييت ت٪د ٟملي حتكٝل أٖوذاف
ايبٓووو َوؤ ٝووث ايشابوو ١يف ايبكووا ٤يف ايظووٛمٚ ,خاؿوو ١إٔ ايٛكووا ٜووتغرل َووا ايٛقووت بووتغرل
ايظشٚف ايب.١ٝ٦ٝ
ٚبايٓظووب ١يًبٓووٛى ايتجاسٜوو ١باربًُهوو ١ايعشبٝوو ١ايظووعٛد ١ٜفكووذ تعشكووت ملي تغوورلات جٖٛشٜوو١
بظبا ايتغرلات يف أطعاس ايٓفطٚ ,اييت ػٗذت اطتفاك،ا اد،ا يف َٓتـع ايتظعٝٓٝات ٚبعوذ
ووشن ارتًووٝن ا٭ٚيٚ ,ا٫ستفووا ايهووبرل يف أطووعاسٖا ملي إٔ بًغووت أسقاَووا قٝاطووَٓ ١ٝووز عوواّ
ٚ .2004قذ أعش ريو طًب،ا ٚملظتابا يف ايٛكا اربـشيف; فبُٓٝا بوذأت ْظوب ١ايضٜواد ٠يف ايٛدا٥وا
تكٌ يذ ٣ايبٓٛى يف فذل ٠ا٫طتفاا أؿوب.ت ا٭سقواّ نوبرل ٠جوذ،ا َٓوز عواّ ٚ ,2004بـوف١
خاؿ ١بعذ ا٭صَ ١ارباي ١ٝايعارب ١ٝأٚاخش عاّ ٚ 2007بذا ١ٜعاّ .2008
الدراسات السابقة :
تعذ ايذساطات ايظابكَ ١ؤ أٖوِ اربظواُٖات ملعوشا ٤جملواٍ ايب.وث ايعًُو ,ٞنْٗٛوا مثوش٠
سعتٗووا جٗووٛد ايظووابكني َوؤ ايبووا ثني ٚاربٗووتُني ٫ٚ ,ػووو إٔ ٖٓايووو ايعذٜووذ َوؤ ايذساطووات
ايظابك ١اييت اطتفادت َٓٗا ايبا ث ٚجعًتٗا َٓ ًكا يذساطتٗا َٗٓٚا :
ا :٫ٚايذساطات ايعشب: ١ٝ
 - 1دساط ١عً ١.ملبشاٖ: 2012( ِٝ
بعٓٛإ :أعش تظٜٛل ارتذَات اربـشف ١ٝعً ٢جزن ايعُ ٤٬يف اربـاسف ايظٛداْ.١ٝ
ٖذفت ايذاسط ١ملي ملبشاص ايذٚس ايهوبرل ايوز٪ٜ ٟدٜو٘ ايتظوٜٛل اربـوشيف يف ت وٜٛش ارتوذَات
اربـشفٚ ,١ٝنزيو دٚس ٙيف حتكٝل أٖذاف اربـاسف ٚايٛؿو ٍٛملي ا٭طوًٛن ايعًُو ٞا٭َثوٌ
يًتظٜٛل اربـشيف.
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ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥ن ايذساط ١إٔ ارتذَ ١اربُٝض ٖٞ ٠ا٭طاغ يف اربفاكً ١بني بٓوو ٚآخوش; ملر
تتؼاب٘ عشٚا مجٝا ايبٓٛى تكشٜب،ا يف مجٝا ارتذَات اييت تكذَٗا(. 1
 - 1دساط ١سْذ ا٭ط ٌ (:(2009
بعٓٛإٚ :اقا اطت ذاّ ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيذ ٣ايبٓٛى ايعاًَ ١يف ق ا اض.٠
ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي ايتعووشف عًووٚ ٢اقووا ت بٝوول ٚمماسطوو ١ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيووذ٣
ايبٓٛى ايعاًَ ١يف ق ا اضٚ َٔ ٠جْٗ ١ظش اربظتٜٛات اإلداس ١ٜيف وٌ اربُاسطوات ايتظوٜٛك.١ٝ
ملر ٚصع وت( ( 202اطووتباْ ١باطووت ذاّ عشٜكوو ١ايعٓٝوو ١ايعؼووٛا ١ٝ٥اي بكٝووَ ,١ظووت ذَ ١اربووٓٗن
ايٛؿع ايت ًًٞٝ.يف ايبٓٛى ايعاًَ ١فِ ٞق ا اض.٠
ٚأػوواست أٖووِ ْتووا٥ن ايذساطوو ١ملي إٔ ٖٓوواى ٚاقووا مموواسغ يًتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيووذ٣
ايبٓٛى ايعاًَ ١يف ايك ا ٚ ,نزيو تٛفش عٓاؿش اطت ذاّ ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوَ ٞتُثًو ١يف
قاعذ ٠ايبٝاْات ٚايثكٚ ١ا٭َإ ٚارتـٛؿٚ ١ٝايظشٚ ١ٜدعوِ اإلداس ٠ايعًٝوا ٚايب.وث ٚايت وٜٛش.
بذسجَ ١شتفع ١تفٛم ٚ ,% 80إٔ ٖٓاى ؿوعٛب ١تٛاجو٘ عُو ٤٬ايبٓوٛى عٓوذ اطوت ذاّ ايتظوٜٛل
اإليهذلٝ َٔ ,ْٞٚث بط ٤ػبه ١اإلْذلْتَٛٚ ,اؿً ١اْك وا ايتٝواس ايهٗشبواٚ ,ٞ٥عوذّ
ايثكووو ١ب طوووايٝا ايتعووواَ٬ت اإليهذلْٝٚوووٚ ,١ريوووو بظوووبا اْتؼووواس ايغوووؽ ايتجووواسٚ ٟاٝوووان
ايتؼشٜعات ايلاب . 2( ١
 - 2دساط ١ملزلاع: 2007( ٌٝ
بعٓٛإ( :ايتظٜٛل اربـشيف اإليهذلٚ ْٞٚايكذس ٠ايتٓافظ ١ٝيًُـاسف ا٭سدْ١ٝ
ٖوووذفت ايذساطووو ١ملي قٝووواغ ايكوووذس ٠ايتٓافظووو ١ٝيًُـووواسف ا٭سدْٝوووٚ ١دٚسٖوووا يف توووبين َٝوووض٠
تٓافظ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايذلنٝض عًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝاإليهذلْٝٚو ١اربشافكو ,١بٛؿوفٗا كًوا
َؤ كو ٍٛاربعشفوو ١ايتظوٜٛك ١ٝاذتذٜثوْ ,١ظوش،ا ربوا تتـووع بو٘ ارتوذَات اربـووشفَ ١ٝؤ من ٝوو١
عاي ١ٝيف َلُْٗٛا ٚستتٛاٖا ,فكذ نإ يضاَ،ا عً ٢اإلداس ٠اربـوشف ١ٝإٔ تب.وث عؤ ٚطواٌ٥
ٚأطواي ٝا أخووش ,٣تظووت ٝا َؤ خ٬شلووا ايتٓووافع ٚاذتـو ٍٛعًووْ ٢تووا٥ن أفلوٌٚ ,قووذ دُسطوت(
مجٝا اربـاسف ايشٝ٥ظو ١ٝايعاًَو ١يف ا٭سدٕ ٚايبوايذ عوذدٖا (َ 16ـوشفا ,ملر دُسطوت( مجٝوا
ٖز ٙاربـاسف ب شٜك ١اربظل ايؼاٌَ.
ٚأػووواست أٖوووِ ْتوووا٥ن ٖوووز ٙايذساطووو ١ملي إٔ اايبٝووو ١اربـووواسف ا٭سدْٝووو ١تعتُوووذ َٛاقوووا
مليهذل ١ْٝٚخاؿ ١بٗا عً ٢ػبه ١اإلْذلْت يًتعشٜع بٓفظٗا ٚايفش ٚايتابع ١شلا ,ملكواف ١ملي
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تعشٜوووع ايعُووو ٤٬خبوووذَاتٗا ايتكًٝذٜوووٚ ١اإليهذلْٝٚووو ١اربتٛاكوووعٚ ,١ايووويت َاصايوووت يف بذاٜووو١
اي شٜولٚ ,ايويت تكتـوش عًو ٢بعوض ايب اقوات ايب٬طوتٝه ١ٝاإليهذلْٝٚو ,١ايبٓوو ايٓوواعل,
ايبٓو ارتً ,ٟٛايـشاف اٯي ,ٞاذتٛا٫ت ايظشٜع.(3(١
 - 3دساط( ١صت ٤٬ايعثُإ: 2007 ,
بعٓٛإ :طٚ ١َ٬أَٔ خذَ ١ايعُ ٤٬عدل اإلْذلْت دساطَٝ" ١ذاْٝو ١يًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜحملافظو١
ارتدل".
تٗووذف ٖووز ٙايذساطوو ١ملي َعشفوو ١أُٖٝوو ١طووٚ ١َ٬أَوؤ خذَوو ١ايعُٝووٌ عوودل اإلْذلْووتَٚ ,ووذ٣
ت بٝكٗا يف اربٛاقا اإليهذل ١ْٝٚيف ايبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف َذ ١ٜٓارتدل ,حتذٜوذ أٖوِ ملظتابٝوات
ٖز ٙايتكٓٚ ١ٝطًبٝاتٗا ٚشتاعشٖاَٚ ,ا ايزٜ ٟعٛم ايبٓٛى يف ٖز ٙايتكٓ.١ٝ
ٚأػوواست أٖووِ ْتووا٥ن ٖووز ٙايذساطوو ١ملي إٔ خذَوو ١عُوو ٤٬ايبٓووو اإليهذلْٝٚوو ١ت بوول يف
مجٝووا ايبٓووٛى ايوويت دُسطووت(ٚ ,ايٛطووا ٌ٥ا٭َٓٝوو ١اربتبعوو ١يف اربٛاقووا ايبٓهٝوو ١اإليهذلْٝٚوو,١
يًت نذ َٔ ٖ ١ٜٛايعُ ٖٞ ٌٝنًُ ١ايظش ٚجٗاص ايتٛنٔ بايٓظب ١يًعُ ٤٬اربُٗني جذًّاٚ ,إٔ
َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪عش يف ملقبواٍ ايعُو ٤٬عًو ٢اطوت ذاّ ٖوز ٙايتكٓٝوٖ ١و ٞاربٖ٪وٌ ايعًُوٞ
 َِٔٚعَِّ ايعُش َٔٚ .ملظتابٝات عًُ ١ٝأَؤ ٚطو ١َ٬خذَو ١ايعُٝوٌ مليهذلًّْٝٚوا ٖو ٞتكًٝوٌ ٚقوت
ايعُ ٌٝايلا٥ا يف اْ٫تظاس ذتني خذَت٘ ,تكً ٌٝايتهًف ١ايتؼغ ١ًٝٝيًبٓو َِٔٚ .أبشص طًبٝات
ارتووذَات اإليهذلْٝٚووٖ ١وو ٞكووعع عكوو ١ايعُوو ٤٬يف أَوؤ ٚطووٖ ١َ٬ووز ٙارتذَووٚ ١ايؼووشٚ
ايتعجٝض ١ٜيًظُان يًعُ ٤٬باطت ذاّ بعض ارتذَات (. 4
 - 4دساط( ١ؿادم ٚعانع: 2007 ,
بعٓووٛإ :تو عرل ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞعًوو ٢عٓاؿووش اربووضٜن ايتظووٜٛك ٞيً ذَوو ١اربـووشفَِٚ ١ٝوؤ
ٚجْٗ ١ظش اإلداس ٠اربـشف.١ٝ
تٗذف ٖز ٙايذساط ١ملي ايهؼع عٔ ايذٚس ايز٪ٜ ٟد ٜ٘ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيف ايتو عرل يف
عٓاؿش اربضٜن ايتظٜٛك ٞيً ذَ ١اربـشف ١ٝيف َذ ١ٜٓاربٛؿٌ.
ٚأػوووواس ت أٖووووِ ْتووووا٥ن ٖووووز ٙايذساطوووو ١ملي إٔ اربـوووواسف عٓٝوووو ١ايذساطوووو ٫ ١تعوووورل أُٖٝوووو١
يًتظووووٜٛل اإليهذلْٚوووو ٫ٚ ,ٞملي تكٓٝاتوووو٘ ٚ ,توووو ٢ملي اطووووت ذاَات٘ أ ٚت بٝكاتوووو٘ ,نُووووا
إٔ عٓاؿوووش اربوووضٜن ايتظوووٜٛكَ ٞوووا صايوووت نُوووا ٖووو ، ٞتتووو عش بايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞمل٫
يف زتا٫ت َع. 5( ١ٓٝ
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( - 5دساطْ ١اؿش ستُذ أمحذ٤ 2003 ,
بعٓٛإ :خذَ ١ايعُ ٤٬بني ايت بٝل ٚايٛاقا اذتاي ٞيف اربـاسف ايظٛداْ.١ٝ
ٖذفت ايذساط ١ملي :ايتعشٜع بايعُٚ ٤٬عشا٥ل ايتعاٌَ َعِٗ ٚأْٛا ايعَُٗٚ ٤٬واسات ٚفٓوٕٛ
ايتعاٌَ َا ايعُ.٤٬
ْ َِٔٚتوا٥ن ٖوز ٙايذساطو :١ايتٛاؿوٌ َوا ايعُوٚ ٤٬تكوذ ِٜؿوٓادٜل يًؼوهاٚ ٣ٚا٫قذلا وات,
اٖ٫تُاّ يف ايعُٚ ٤٬جعًِٗ ٜؼاسن ٕٛيف اختار ايكشاس َٔ خ ٍ٬ايتٛاؿٌ َعِٗ(. 6
( - 6دساط ١ذادٚ ٠جٛد: 2002, ٠
بعٓٛإ :ايتظٜٛل اإليهذلٚ ْٞٚأعش ٙعً ٢جٛد ٠ارتذَات اربـشف.١ٝ
تٗذف ٖز ٙايذساط ١ملي :ايتعشف عًَ ٢ذ ٣ملدساى عُ ٤٬اربـاسف ايتجاس ١ٜيف ا٭سدٕ ربفّٗٛ
اي تظوٜٛل اإليهذلْٚووٚ ٞأُٖٝتوو٘ ,دٚس ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيف تعضٜووض ايع٬قوو ١بووني اربـوواسف
ٚعُٗ٥٬وواٚ ,أعوووش ايعٛاَووٌ ايذميٛجشافٝووو ١يف فٗووِ ٚجوووٛد ٠ارتووذَات اربـوووشف ,١ٝملر تهوووٕٛ
زتتُا ايذساط َٔ ١عُ ٤٬اربـاسف ايتجاس ١ٜايعاًَ ١يف ا٭سدٕٚ ,ايبوايذ عوذدٖا َ 20ـوشفا
جتاسًّٜاٚ .قذ أخزت ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥بظَ ١ ٝؤ ( 254عُوًٝا َٔ عذد مخظَ ١ـاسف جتاسٜو١
أسدْ.١ٝ
ْ َٔٚتا٥ن ٖوز ٙايذساطو :١مثو ١ع٬قو ١بوني توٛفش قاعوذَ ٠عًَٛاتٝو ١يًتظوٜٛل ٚجوٛد ٠ارتوذَات
اربـشفٚ ,١ٝع٬ق ١بني اطذلاتٝجٝات ايتظٜٛل ٚجٛد ٠ارتوذَات اربـوشفٚ ,١ٝإٔ ٖٓواى تو عرل،ا
يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚعً ٢ج ٛد ٠ارتوذَات اربـوشف ,١ٝنُوا توبني ٚجوٛد فشٚقوات رات د٫يو١
مل ـووا ١ٝ٥فووو ٞملجابوووات عٓٝووو ١ايذساطوو ١عوؤ جووٛد ٠ارتووذَات اربـووشف ,١ٝتعووض ٣ملي ايعٛاَووٌ
ايذميٛجشاف. 7( ١ٝ
الدراسات األجنبية:
 - 7دساط(Kumar Sudesh and AnjumBimal, 2014) ١
بعٓٛإ :اربعاَ٬ت ايبٓه ١ٝاإليهذلٛٗ ٚ ١ْٝٚس خذَ ١ايعُ.٤٬
ٖوووذفت ايذساطووو ١ملي ملبوووشاص دٚس اإلْذلْوووت ٚارتوووذَات اربـوووشف ١ٝيف وووٌ ايعٛربوووٚ ,١حتذٜوووذ
تـٛسات ايعُ ٤٬عٔ ايعًُ ١ٝاربـشف ١ٝعودل اإلْذلْوتَٚ ,وذ ٣تو عرل خذَو ١اإلْذلْوت يف ا٭دا٤
اربـشيف.

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ٚأػوواست أٖووِ ْتووا٥ن ٖووز ٙايذساطوو ١ملي إٔ ارتووذَات اربـووشف ١ٝعوودل اإلْذلْووت ,متثووٌ َ ًب،ووا
(. 8
أطاطًّٝا يًعُ ,٤٬٭َّْٗا تٛفش ايتهايٝع ٚايٛقت إلصتاص اربعاَ٬ت ارباي١ٝ
 - 8دساط(mood and Vimi, 2009) ١
بعٓووٛإ :حتذٜووذ َووتغرلات ٚأبعوواد سكووا ايعُووَٚ ,٤٬عشفووَ ١ووا ٖوو ٛدٚس ايتظووٜٛل بايع٬قووات يف
ايت عرل يف ٖز ٙا٭بعاد.
ٖذفت ايذساط ١ملي قٝاغ ٚسبط سكا ايعُ ٤٬ب دا ٤ارب٪طظات اربـوشف ١ٝاربٛجوٛد ٠يف اشلٓوذ,
ٚنإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ن اييت أػاست مليٗٝا ٖز ٙايذساط ١إٔ ْؼا ايتظٜٛل بايع٬قات ي٘ تو عرل
يف سكووا ايعُووٚ ,٤٬إٔ سكووا ايعُووٜٓ ٤٬ووتن َوؤ خوو ٍ٬بٓووا ٤ع٬قووات أفلووٌ َعٗووِ َوؤ خووٍ٬
تكذ ِٜخذَات أفلٌ (. 9
 - 9دساطAlfa, shima& Mona Varfan, 2008( ١
بعٓٛإَ :كاسَْ ١ا بني ايتظٜٛل اإليهذلٚ ْٞٚايتظٜٛل ايتكًٝذ ٟبٛاطو  ١اإلْذلْوت يف ايظوٛم
ايظٜٛذ.١ٜ
ٖووذفت ايذساطوو ١ملي َكاسْووَ ١ووا بووني ايتظووٜٛل ايتكًٝووذٚ ٟايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو( ٞعوؤ عشٜوول
اإلْذلْوت ٚ ,بٝوإ اخووت٬ف ٚخوٛاق نووٌ ْو , ٛباإلكواف ١ملي ملظتوواد أَ ٟؤ أدٚات ايتظووٜٛل
أنثش فعاي ١ٝيبعض ايؼشنات يف زتاٍ ايـٓاع.١
ٚأػاست أٖوِ ْتوا٥ن ٖوز ٙايذساطو ١ملي قاُ٥و ١باربضاٜوا ايشٝ٥ظو ١ٝيهوٌ َؤ ايتظوٜٛل ايتكًٝوذٟ
ٚايتظٜٛل اإليهذل ,ْٞٚباإلكاف ١ملي إٔ  َٔ %65زتُ ٛايزنٛس  َٔ %53ٚزتُو ٛاإلْوا
يف ايظٜٛذ َٔ زتُ ٛايظوهإ ٜظوت ذَ ٕٛاإلْذلْوت ًَّٜٝٛواَٚ ,وا ايت وٛس ايوتكين يسْذلْوت
ٚاذتٛاطٝا أؿبل بطَهإ ايعُ ٌٝملٜـاٍ سطا َٔ ً٘٥د ٕٚقٛٝد أ ٚستذدات(. 10
 - 10دساطKhanfar& et al, 2006( ١
بعٓٛإَ :ذ ٣سكا عُ ٤٬ايبٓٛى اإليهذل ١ْٝٚعًَٛ ٢قا ايٜٛا عدل ػبه ١اإلْذلْت.
تٗذف ايذساط ١ملي :بٝإ َذ ٣سكا صبا ٔ٥ايبٓو ايعشبو ٞعؤ َٛقعو٘ اإليهذلْٚو ٞيف ا٭سدٕ,
ٚأجشٜت تغ  ١ٝيعذ ٠عٛاٌَ ُدسِطت(; ٖٚو :ٞدعوِ ايضبوا ,ٔ٥ا٭َؤ ,ايظوش ,١ٜطوٗٛي ١اطوت ذاّ
ارتووذَات ٚاربٓتجووات ايشقُٝوو ,١ايتعاَووٌ ايتجوواس ,ٟايووذفا اإليهذلْٚوو ,ٞستتوو ٣ٛاربعًَٛووات,
اإلبذا ٚايت ٜٛش.
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ٚقذ تٛؿًت ْتا٥ن ايذساط ١ملي ٚجٛد ْ ام كٝل ربذ ٣سكا ايضبا ٔ٥عٔ اربٛقا اإليهذلْٚو,ٞ
ٚبذساط ١ايعٛاٌَ ايظابكٚ ,١جذت شلا أعش،ا يف سكوا ايضبواٚ ,ٔ٥ناْوت ايع٬قو ١ملظتابٝو ١فُٝوا
بٗٓٝا ,عذا ستت ٣ٛاربعًَٛات(. 11
 - 11دساطShah& Siddiqui, 2006( ١

بعٓٛإ :عٛاٌَ ايٓجان اذتازل ١ايتٓظ ١ُٝٝيف اعتُاد ا٭عُاٍ اربـشف ١ٝاإليهذل ١ْٝٚيف بٓوو
ٚٚيٝتؽ.
تٗذف ايذساط ١ملي تٛكٝل ايُٓ ٛاذتواد ٚاربتظواس يً وذَات ايبٓهٝو ١عودل اإلْذلْوتَٚ ,وا
ٜكـذ بٗا يف ا٭عُاٍ ايبٓه ١ٝاإليهذل.١ْٝٚ
ٚبٓٝت ٖز ٙايذساط ١إٔ ايبٓو عتتاج ملي ت بٝول َعواٜرل تٓظُٝٝوَ ١وتغرل ٠يًُٛقوا اإليهذلْٚوٞ
عًوو ٢ػووبه ١اإلْذلْووتٚ ,ايذلنٝووض عًوو ٢اطووذلاتٝج ١ٝايتجوواس ٠اإليهذلْٝٚووٚ ١ايتهاَووٌ َووا
اطووذلاتٝجٝات ايبٓووو اإليهذلْٝٚوو ١ايوويت ظتووا إٔ تتهاَووٌ َووا قٓووٛات ايبٓووو اإليهذلْٚوو,ٞ
يهٜ ٞتِ تٛؿ ٌٝارتذَات ا٭خش ٣ب قـَٓ ٢فع ١ممهٓ. 12( ١

 - 12دساط١

)Khan& Shahzad, 2005

بعٓٛإ :ملداس ٠ع٬قات ايعُ ٤٬عً ٢ػبه ١اإلْذلْت.
تٗوووذف ايذساطوووو ١ملي إٔ تٛكوووول إٔ ايتبوووادٍ ا٫فذلاكووووٖ ٞوووو ٛاجتُوووا ايبووووا٥عني ٚاربؼووووذلٜٔ
مليهذلًّْٝٚا بذيا َٔ ا٫يتكا ٤ارباد ٟيف ايظٛمٚ ,تبني إٔ اإلْذلْت ي٘ أعش يف عبٝع ١ا٭عُاٍ بوٌ
ارلٖاٚ ,إٔ فؼوٌ ملداس ٠ايع٬قوَ ١وا ايضبواٖ ٔ٥وْ ٛتٝجو ١عوذّ فٗوِ ايؼوشنات ربت ًبوات ٖوزا
ايٓظاّ ,باإلكاف ١ملي ايتعشف عً ٢نٝف ١ٝملداس ٠ايع٬قَ ١ا ايضبا َٔ ٔ٥خ ٍ٬اإلْذلْت.
ٚقووذ أػوواست ْتٝجوو ١ايذساطوو ١ملي إٔ ٖٓوواى عٛاَووٌ تظوواِٖ يف صتووان ب٦ٝوو ١ايعُووٌ عًوو٢
اإلْذلْووتٖٚ ,وو ;ٞطووشع ١حتُٝووٌ ايـووف ١.ربٛقووا ايؼووشن ,١بظوواع ١تـووُ ِٝاربٛقووا ,إٔ ٜووتِ
ايتٓكٌ عدل نًَُ ١شٚس طش ١ٜعٓذَا ته ٕٛايبٝاْات َؼفش ,٠تٛفش بشاَن َظواعذ ٠يضبوا,ٔ٥
ٚايوويت تكووٛدِٖ يًتجوو ٍٛعوودل َٛقووا ايؼووشن ١عًوو ٢اإلْذلْووت ,ظتووا تووٛفش بٝاْووات َعًَٛووات
نافٚ ١ٝشتتـش ٠عٔ خذَات َٓٚتجات ايؼشن. 13(١
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 - 13دساطSylvie Laforet, Xiaoyan Li, 2005) ١

بعٓووٛإَٛ :اقووع اربظووتًٗهني جتووا ٙارتووذَات اربـووشف ١ٝعوودل اإلْذلْووت ٚاشلوواتع احملُوو ٍٛيف
ايـني.
ٖذفت ٖز ٙايذساط ١ملي َعشفَٛ ١اقع اربظوتًٗهني جتوا ٙارتوذَات اربـوشف ١ٝاإليهذلْٝٚو١
َٔ خ ٍ٬اإلْذلْتٚ ,عدل اشلاتع احملُ ٍٛيف ايـنيْ ,تٝج ١يًُٓ ٛايظشٜا ٚاربشتفوا يف اٯْٚو١
ا٭خرلٚ ,٠اربتٛقع َٔ ١ارتذَات اربـشف ١ٝاإليهذل ١ْٝٚايـ.١ٝٓٝ
ٚتٛؿًت ايذساط ١ملي إٔ ايذافا ٚسا ٤اعتُاد اربظتًٗو ايـٝين عً ٢ارتذَات اربـشف ١ٝعودل
اإلْذلْت ٖ ٛتٛفش ٖز ٙارتذَٚ ,١ناْت ايعٛا٥ل ايشٝ٥ظ ١ٝيً ذَات اربـشف ١ٝعودل اإلْذلْوت
تـٛس ارب اعشٚ ,ايهُبٛٝتش ٚاربٗاسات ايتهٓٛيٛجٝوٚ ١ايثكافٝو ١اربـوشف ١ٝايٓكذٜوٚ .١ناْوت
اذتٛاجض اييت حت ٍٛد ٕٚاعتُاد ارتذَات اربـشف ١ٝعدل اإلْذلْت ٚاشلاتع احملُٚ ٖٛ ٍٛجٛد
ْكف يف ايٛعٚ ٞايفِٗ يًفٛا٥ذ اييت تكذَٗا اربـاسف عدل اإلْذلْت ٚعدل اشلاتع احملُ. 14( ٍٛ
 - 14دساط(Mack, 2002 , Tim, USA Today) ١
بعٓٛإ" :من ٛايتظٜٛل اإليهذل"ْٞٚ
ٖووذفت ٖووز ٙايذساطوو ١ملي ووث أُٖٝوو ١ايؼووبه ١ايعٓهبٛتٝوو ١ايعاربٝووٚ ,١ايوويت ٖووَ ٞظووتكبٌ
ايٓؼاعات ايتظٜٛكٚ ١ٝاإلع.١ْٝ٬
ٚتٛؿًت ايذساط ١ملي أُٖ ١ٝايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيف ختفٝض جِ اربٝضاْٝات اربعذ ٠يبٛ.
ايتظٜٛل ٚايٛؿ ٍٛملي ايعُوٝ ,٤٬وث ا٫تـواٍ اربباػوش َؤ خو ٍ٬اإلْذلْوتٚ ,فوش ريوو َؤ
خ ٍ٬ايتغز ١ٜايشاجعٚ ١ا ْ٫باعات ايفٛس. 15( ١ٜ
االستفادة من الدراسات السابقة:
متوووووت ا٫طوووووتفادَ ٠ووووؤ ايذساطوووووات ايظوووووابك ١ايووووويت عشكوووووت يف ملعوووووشا ٤اإلعووووواس ايٓظوووووشٟ
يًذساطووووو ١اذتايٝوووووٚ ,١أٜلوووووا اربكاسْووووو ١بوووووني بعوووووض ايٓتوووووا٥ن ايووووويت ٚسدت يف ايذساطوووووات
ايظوووابكَٚ ,١وووا أطوووفشت عٓووو٘ ْتوووا٥ن ايب.وووث اذتووواي , ٞباإلكووواف ١ملي ا٫طوووتفادَٗٓ ٠وووا يف
ملعذاد أدا ٠ايذساط( ١ا٫طتباْ. ١
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مشكلة الدراسة:
يكذ أؿبل َٔ ايلشٚس ٟعٓذ ٚكوا ايظٝاطوات ٚا٭ْؼو  ١ايتظوٜٛك ١ٝيوذ ٣ايبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
إٔ تظتغٌ ايت ٛسات ايتهٓٛيٛجٝو ١بتوٛفرل ارتوذَات اإليهذلْٝٚوٚ ١ت ٜٛشٖوا يت.كٝول خذَو١
عُ ,٘٥٬ملر ٜعذ ايعُ ٤٬اربكـوذ ايشٝ٥ظو ٞرب تًوع ايبٓوٛى ٚتظوع ٢دتوزبِٗ ٚاحملافظو ١عًو٢
ٗ٥٫ٚووِٚ .ايبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜتظووعَ ٢وؤ خوو ٍ٬طٝاطوواتٗا ايتظووٜٛكٚ ١ٝا٫قتـوواد ١ٜملي جووزن
ايعُوووٚ ٤٬تؼوووجٝعِٗ عًووو ٢ايتعاَوووٌ ٚا٫ػوووذلاى ٚا٫طوووتثُاسٜٚ ,عُوووٌ عًووو ٢تظوووٗ ٌٝايفوووشق
ا٫طووتثُاسٚ ١ٜتووٛفرل ايكووشٚا ٚمتهووني ايعُووَ ٤٬وؤ ا٫طووت ذاّ ايظووٌٗ ٚايتعاَووٌ ب ػووهاٍ
َتعذدٚ َٔ ٠طا ٌ٥ا٫تـاٍ َِٔٚ .عَِّ فطٕ ايبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜت ٛوع ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوَ ٞؤ
خ ٍ٬تكذ ِٜخذَاتٗا بؼهٌ مليهذلْٚو ٞأًَوا يف حتكٝول خذَو ١عُٗ٥٬واَٚ ,ؤ ٖٓوا جوا٤ت
ٖوووز ٙايذاسطووو ١يًتعوووشف عًووو ٢أعوووش ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيف حتكٝووول خذَووو ١عُووو ٤٬ايبٓوووٛى
ايظعٛد ١ٜبفشٚعٗا يف َذ ١ٜٓايشٜاا.
أهداف الدراسة:
 - 1ايتعشف عً ٢دٚافا تعشا ع ١ٓٝايذساط ١يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
َ - 2عشف ١اإلػباعات اربت.كك ١يذ ٣ع ١ٓٝايذساطوَ ١ؤ ايتعوشا يًتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
 - 3ايتعشف عًَ ٢عذٍ تعشا ع ١ٓٝايذساط ١يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
 - 4ايتعشف عًَ ٢وذ ٣س كوا ايعُو ٤٬عٓٝو ١ايذساطو ١ضتو ٛايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظعٛد.١ٜ
 - 5ايتعووشف عًوو ٢أٖووِ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
َ - 6عشف ١اقذلا ات ايعُ ٤٬ضت ٛت ٜٛش َٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
ع ١ٓٝايذساط.١
تساؤالت الدراسة وفرضياتها:
أ :تظا٫٩ت ايذساط١
َ - 1ا دٚافا تعشا ع ١ٓٝايذساط ١يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
َ - 2ووا اإلػووباعات اربت.ككوو ١يووذ ٣عٓٝوو ١ايذساطووَ ١وؤ ايتعووشا يًتظووٜٛل اإليهذلْٚووٞ
يًبٓٛى ايظعٛد١ٜ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

َ - 3ا َعذٍ تعشا ع ١ٓٝايذساط ١يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
َ - 4ا َذ ٣سكا ايعُ ٤٬ع ١ٓٝايذساط ١ضت ٛايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
َ - 5ووا أٖووِ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚووٞ
يًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
َ - 6ووا اقذلا ووات ايعُوو ٤٬ضتوو ٛت ووٜٛش َٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد١ٜ
ع ١ٓٝايذساط١
ن :فشٚا ايذساط: ١
ايفوشا ا٭ :ٍٚتٛجوذ ع٬قوو ١استباعٝو ١دايوو ١مل ـوا،ٝ٥ا بووني َعوذٍ اطووت ذاّ ايعُو ٤٬يًتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖزا ايتعشا.
ايفووشا ايثوواْ :ٞتٛجووذ ع٬قوو ١استباعٝوو ١دايوو ١مل ـووا،ٝ٥ا بووني َعووذٍ تعووشا ايعُوو ٤٬يًتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
ايفووشا ايثايووث :تٛجووذ ع٬قوو ١استباعٝوو ١دايوو ١مل ـووا،ٝ٥ا بووني دٚافووا تعووشا ايعُوو ٤٬يًتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
ايفوشا ايشابووا :تٛجوذ فووشٚم دايو ١مل ـوواٝ٥ا بوني َتٛطو ات دسجوات اربب.ووٛعني عًوَ ٢كٝوواغ
دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜفكا ربتغرلاتِٗ ايذميٛجشاف.١ٝ
ايفشا ارتاَع  :تٛجذ فشٚم داي ١مل ـاٝ٥ا بني َتٛط ات دسجوات اربب.وٛعني عًوَ ٢كٝواغ
ملػووووباعات ايتعووووشا ربٛاقووووا ايتظووووٜٛل اإليهذلْٚوووو ٞيًبٓووووٛى ايظووووعٛدٚ ١ٜفكووووا ربووووتغرلاتِٗ
ايذميٛجشاف.١ٝ
أهمية الدراسة:
تٓكظِ أُٖ ١ٝايذساط ١اذتاي ١ٝملي:
أ -أُٖ ١ٝعًُْ ١ٝظش١ٜ
- 1طووٛف تووذعِ ٖووز ٙايذساطوو ١عًُٝووات ايت ووٜٛش ايوويت تٓفووزٖا ايبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيت.كٝوول
َت ًبووات َعوواٜرل ادتووٛدٚ ٠ا٫عتُوواد ا٭نووادمي ,ٞ٭جووٌ ا٫ستكووا ٤خبذَوو ١ايعُووٚ ٤٬حتظووني
خذَاتِٗ.
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- 2تعووذ ٖووز ٙايذساطوو ١اطووتجاب ١عًُٝووَٛٚ ١انبوو ١عًُٝوو ١يت.كٝوول ت ًعووات ٚأٖووذاف ٚصاس٠
ارباي ١ٝباربًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ,١ٜيف ت بٝل اطوذلاتٝجٝات ايتظوٜٛل اإليهذلْٝٚو ١اذتذٜثو,١
ارب بك ١يف ا٭ْظُ ١ارباي ١ٝاربتكذَٚ ,١اييت تتُشنض  ٍٛخذَ ١ايعُ.٤٬
 - 3متثوووٌ ٖوووز ٙايذساطووو ١اطوووتجاب ١يتٛؿوووٝات دساطوووات ْٚوووذٚات َٚووو٪متشات عًُٝووو ١خاؿووو١
باطووووذلاتٝجٝات ايتظووووٜٛل اإليهذلْٚووووٚ ٞدٚس ٙيف خذَوووو ١ايعُوووو ٤٬اربُٝووووض ,٠باإلكوووواف ١ملي
ايذساطات احملًٚ ١ٝايعارب ١ٝاييت دعت ملي كشٚس ٠اٖ٫تُاّ بايعُٚ ٌٝا تٝاجات٘.
ن -أُٖ ١ٝعًُ ١ٝت بٝك١ٝ
 - 1طٛف تكذّ ٖز ٙايذساطوْ ١توا٥ن ٚتٛؿوٝات َٚكذل وات ُٜظذلػوذ بٗوا يف ت وٜٛش ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚرتذَات ايبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
- 2حتاٖ ٍٚز ٙايذساطو ١تو زي ٌٝايـوعٛبات ٚاربؼوه٬ت ايويت تٛاجو٘ ايعُوٚ ٤٬سفوا َظوت٣ٛ
ا٭َإ ٚايثكْ َٔ ١ا  ١ٝايتظٜٛل اإليهذل.ْٞٚ
ٜ - 3ظووتفٝذ َوؤ ْتووا٥ن ٖووز ٙايذساطوو ١ايعُووٚ ٤٬اربووذٜشٚ ٜٔايعوواًَني يف ايبٓووٛى ايظووعٛد,١ٜ
ٚأعلوووا٦ٖٝ ٤ووو ١ايتوووذسٜع يف ادتاَعوووات ايظوووعٛد ١ٜيف ايت ــوووات ايتظوووٜٛكَ ;١ٝووؤ خوووٍ٬
ملنظابِٗ اربٗاسات ٚاربعاسف ايٓظش ١ٜإلجشا٤ات ت بٝل اطذلاتٝجٝات ايتظٜٛل اإليهذل.ْٞٚ
مجتمع الدراسة:
ٜته ٕٛزتتُا ايذساط َٔ ١عُ ٤٬بٓه(ٞا٭ًٖ– ٞايشاج.و ٞيف َذٜٓو ١ايشٜواا باربًُهو١
ايعشب ١ٝايظعٛد. ١ٜ
عينة الدراسة:
اعتُووذت ايذساطوو ١عًوو ٢ايعٓٝوو ١ايعُذٜوو Purposive sample ١يف اختٝواس أفووشاد ايعٓٝووٚ ١ايبووايذ
عذدِٖ (َ 300فشد ٠بٛاقا(َ 150فشد َٔ ٠ايبٓو ا٭ًَٖ 150(ٚ ٞفشد َٔ ٠بٓو ايشاج.وٞ
يف َذ ١ٜٓايشٜاا .
منهج الدراسة:
تٓتُووٖ ٞووز ٙايذساطوو ١ملي ايب.وو ٛايٛؿووفٚ ,١ٝايوويت تعتُووذ عًووَ ٢ووٓٗن اربظوول بايعٓٝوو ١يعُوو٤٬
بعض ايبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف َٓ ك٘ ايشٜاا.

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

أداة الدراسة:
أُعذت اطتباْ ١عؤ ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيف ايبٓٛى ايظعٛد ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙيف خذَو١
ايعُ.٤٬
ا٭طايٝا اإل ـا ١ٝ٥اربظت ذَ: ١
بعووذ اْ٫تٗوواَ ٤وؤ مجووا بٝاْووات ايذساطوو ١اربٝذاْٝوو ,١سَووضت ايبا ثوو ١ايبٝاْووات ٚأدخًتٗووا ملي
اذتاطووا اٯيوو ,ٞعووِ عادتتٗووا ًً ٚتٗوواٚ ,اطووت شجت ايٓتووا٥ن اإل ـووا ١ٝ٥باطووت ذاّ بشْوواَن
"اذتضَ ١اإل ـا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫جتُاع.Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) :١ٝ
اطتُعني باربعاَ٬ت ٚا٫ختباسات اإل ـا ١ٝ٥ايتاي ١ٝيف حتً ٌٝبٝاْات ايذساط:١
 ايتهشاسات ايبظٚ ١ ٝايٓظا ارب.١ٜٛ٦
 اربتٛط ات اذتظابٚ ١ٝا٫ضتشافات اربعٝاس.١ٜ
 اختبواس نوا Chi Square Test( 2يذساطو ١ايذ٫يو ١اإل ـوا ١ٝ٥يًع٬قو ١بوني َوتغرلٜٔ
َٔ اربتغرلات ا٫زل. Nominal( ١ٝ
 اختبووواس ( T-Testيذساطووو ١ايذ٫يووو ١اإل ـوووا ١ٝ٥يًفوووشٚم بوووني اربتٛطو و ات اذتظووواب١ٝ
جملُٛعتني َٔ ارببٛ.عني يف أ ذ َتغرلات ايف ١٦أ ٚايٓظب. Interval Or Ratio( ١
 اختباس( zيذساطَ ١عٓ ١ٜٛايفشم بني ْظبتني َٜٛ٦تنيٚ ,قذ اعتودلت قُٝو z ١اورل دايو ١ملرا
 ،تـوٌ ٚ ,1.96اعتوودلت دايو ١عٓووذ َظووت ٣ٛعكو %95 ١فو نثش ملرا بًغوت ٚ 1.96أقووٌ َوؤ
ٚ ,2.58اعتدلت داي ١عٓذ َظت ٣ٛعك %99 ١ف نثش ملرا بًغت  2.58ف نثش.
َ عاَووٌ استبووا برلطوو Pearson Correlation Coefficient( ٕٛيذساطوو ١ػووذ٠
ٚاجتا ٙايع٬ق ١ا٫ستباع ١ٝبني َتغرلَ َٔ ٜٔظت ٣ٛاربظاف ١أ ٚايٓظب.١
 حتًٝووٌ ايتبووا ٜٔر ٟايبعووذ ايٛا ووذ ( Oneway Analysis of Varianceاربعووشٚف
اختـووواس،ا باطوووِ  ANOVAيذساطووو ١ايذ٫يووو ١اإل ـوووا ١ٝ٥يًفوووشٚم بوووني اربتٛطووو ات
اذتظوواب ١ٝ٭نثووش َ ؤ زتُووٛعتني َوؤ اربب.ووٛعني يف أ ووذ اربووتغرلات َوؤ ْوو ٛاربظوواف ١أٚ
ايٓظب. Interval Or Ratio( ١
ٚقذ ص قبْ ٍٛتا٥ن ا٫ختباسات اإل ـوا ١ٝ٥عٓوذ دسجو ١عكو %95( ١فو نثش ,أ ٟعٓوذ َظوت٣ٛ
َعٓ 0.05( ١ٜٛف قٌ.
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النتائج العامة للدراسة واختبار الفرضيات :
جذ1( ٍٚ
خـا٥ف ايع١ٓٝ
ايع١ٓٝ
ايٓٛ

ايعُش

اربـشف ايبٓهٞ

ارب ٌٖ٪ايتعًُٞٝ

ايتهشاس

ايٓظب ١ارب١ٜٛ٦

ايزنٛس

110

36.7

اإلْا

190

63.3

25- 21

87

29

30- 26

67

22.3

35- 31

64

21.3

40- 36

44

14.7

أنثش َٔ  40عاَا

38

12.7

َـشف ايشاجٞ.

150

50

َـشف ا٭ًٖٞ

150

50

عاْ ١ٜٛعاَ ١ف قٌ

70

23.3

ادتاَعٞ

164

54.7

فٛم ادتاَعٞ

66

22

300

اإلمجايٞ

- 1تٛصٜا أفشاد ايع ١ٓٝظا ايٓٛ
ايع١ٓٝ
ايٓٛ

ايتهشاس

ايٓظب ١ارب١ٜٛ٦

ايزنٛس

110

36.7

اإلْا

190

63.3

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ٜٛكل ادتذ ٍٚاخت٬ف ايٓظا ارب ١ٜٛ٦بني ف٦وات اربب.وٛعني ,ملر ناْوت أعًوْ ٢ظوبَ ١ؤ
ف ١٦اإلْا بٓظبٜٚ %63.3 ١عض ٣ريو ملي :إٔ جتاٚن ايعَُ ٤٬ؤ اإلْوا أنودل َؤ ايوزنٛس
باإلكوواف ١ملي طووٗٛي ١ايٛؿوو ٍٛمليووِٗٝ

هووِ ايع٬قووات ا٫جتُاعٝوو ١باإلكوواف ١ملي جتوواٚن

ايعُ ٤٬يف َكش ايفش ٚيًبٓٛى.
- 2تٛصٜا أفشاد ايع ١ٓٝظا ايعُش:
ايع١ٓٝ
25- 21

ايعُش

ايتهشاس

ايٓظب ١ارب١ٜٛ٦

87

29

30- 26

67

22.3

35- 31

64

21.3

40- 36

44

14.7

أنثش َٔ  40عاَا

38

12.7

ٜٛكل ادتذ ٍٚاخت٬ف ايٓظا ارب ١ٜٛ٦بني ا٭عُاس يًف ١٦ارببٛ.ع.١
ٜٚعووض ٣ريووو ملي ايتٓوو ٛيف أعُوواس اربب.ووٛعنيٖٚ ,وووزا عبكووا يًُعًَٛووات اربوو خٛرَ ٠وؤ ايف٦ووو١
ارببٛ.ع.١
 صتذ َٔ ادتذ ٍٚإٔ ايٓظوب ١اربٜٛ٦و ١ا٭نودل ناْوت َؤ ف٦و 25- 21( ١بٓظوب١
ٖٚ % 29ووزا ٜووذٍ عًووٚ ٢عوو ٞف٦وو ١ايؼووبان بايتهٓٛيٛجٝووا ٚايت بٝكووات اذتذٜثوو١
تٚ ٢ي ٛنإ عً ٢طب ٌٝايتجشب.١
ٚ ناْت ف 30- 26( ١٦بٓظب %2203 ١يف اربشتب ١ايثاْ.١ٝ
ٚ ناْت ف 35- 31( ١٦بٓظب %2103 ١يف اربشتب ١ايثايث.١
ٚ ف 40- 36( ٘٦بٓظب %1407 ١يف اربشتب ١ايشابع.١
 - 1بُٓٝا ْ ٬ظ ا٫طتفواا ادتذٜوذ يف عوذد أفوشاد ايعٓٝو ١اربٓتُٝو ١يًف٦و ١ايعُشٜو ١أنثوش
َوؤ  40طووٓ ١ف٦وو ١نبوواس ايظوؤٖٚ ,وو ٞف٦وو ١قًًٝوو ١يف ايبٓووو مموؤ ٜتعشكوو ٕٛيًتظووٜٛل
اإليهذلْٚوو ٞبٓظووبَٚ .%1207 ١وؤ ايٛاكوول إٔ ٖوو ٫ ٤٫٪ميًٝوو ٕٛيًتعاَووٌ َووا اربـوواسف
سابووَ ١ووِٓٗ يف جتٓووا ايٛقوو ٛيف َؼووانٌ َايٝوو ١باإلكوواف ١ملي أَّْٗووِ ٜ ،ظووبل شلووِ
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ايتعاٌَ َا ايبٓٛى مليهذلًّْٝٚوا يف فوذل ٠ػوبابِٗ فًوزيو ٜ ،تكبًوٛا ايتعاَوٌ َعٗوا عٓوذ
ايتكذّ بايظٔ عهع ف ١٦ايؼبان َؤ ف٦و 25- 21( ١ايوز ٜٔبوذأٚا ٝواتِٗ بايتعاَوٌ
َا ايبٓٛى مليهذلًّْٝٚا.
ايع١ٓٝ
اربـشف ايبٓهٞ

ايتهشاس

ايٓظب ١ارب١ٜٛ٦

َـشف ايشاجٞ.

150

50

َـشف ا٭ًٖٞ

150

50

 - 2تٛصٜا أفشاد ايع ١ٓٝظا اربـشف ايبٓه:ٞ
ٜتووبني َوؤ ادتووذ ٍٚإٔ ايٓظووا َتظووا ١ٜٚبووني ايبووٓهنيٜٚ ,شجووا ريووو ملي تعووذد فووش ٚايبٓووٛى
ٚاْتؼاسٖا ملر بًغت ايٓظب ١يهٌ َٔ ايبٓهني .%50
 - 4تٛصٜا أفشاد ايع ١ٓٝظا ارب ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ
ايع١ٓٝ
ارب ٌٖ٪ايتعًُٞٝ

ايتهشاس

ايٓظب ١ارب١ٜٛ٦

عاْ ١ٜٛعاَ ١ف قٌ

70

23.3

ادتاَعٞ

164

54.7

فٛم ادتاَعٞ

66

22

بًذ عذد اربب.وٛعني اذتاؿوًني عًو ٢ايثاْٜٛو ١ايعاَوْ ١ظوب ,%3203١بُٓٝوا عوذد اذتاؿوًني عًو٢
ارب ٌٖ٪ادتاَعٖٚ %54 ٞزا َ٪ػش جٝذ يًُظت ٣ٛايعًُ ٞيًُتعاًَني َا ايبٓٛى عدل
َٛاقعٗووا مليهذلْٝٚووواٖٚ ,ووزا ٜوووذٍ عًووو ٢اٖتُوواَِٗ بايتهٓٛيٛجٝوووا ,بُٓٝووا اذتاؿوووًني عًووو٢
ايذنتٛسا ٙفُا فٛم بٓظوبٖٚ % 22 ١وزا ٜعوين استفاعوا جٝوذا يف اربظوت ٣ٛايعًُو ٞايٛاؿوٌ مليٝو٘
ايعُو ,٤٬فُوؤ عوِ َوؤ ايلووشٚس ٟإٔ ت خوز اربـوواسف ريوو يف عووني ا٫عتبوواس َؤ أجووٌ ت ووٜٛش
خذَاتٗا مليهذلًّْٝٚا.

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

نتائج الدراسة امليدانية واختبار فروض الدراسة
(أ ْتا٥ن ايذساط ١اربٝذاْ١ٝ
َذ ٣تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات
اربـشف:١ٝ
أ َووذ ٣تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًٓ: ٛ
جذ2( ٍٚ
َعذٍ تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايزنٛس

اإلمجايٞ

اإلْا

َذ ٣ايتعشا

ى

%

ى

%

ى

%

ْعِ

78

70.90

142

74.70

220

73.30

٫

32

29.10

48

25.30

80

26.70

اإلمجايٞ

110

100

190

100

300

100

ق ١ُٝنا 0.522 = 2دسج ١اذتشَ 1 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.042اربعٓ 0.470 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

تؼوورل ايٓتووا٥ن ايتفـوو ١ًٝٝيًجووذ ٍٚايظووابل ملي إٔ ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساط ١بًغوت َٛ ,%73.30صعو ١بوني َ %70.90ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس يف َكابوٌ
َ %74.70وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,بًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜ ٫تعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساطَٛ %26.70 ١صع ١بني  َٔ %29.10ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس يف َكابوٌ %25.30
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا .
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 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,1= ١جووذ أْٗووا = 0.522
 ٖٞٚق ١ُٝارل داي ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.042وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
بووني ايٓوو( ٛرنووٛس -ملْووا َٚووذ ٣تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ
 ٚتتفول ْتووا٥ن ايذساطوو ١اذتايٝووَ ١ووا ْتووا٥ن دساطووAlfa, shima& Mona Varfan, ( ١: 2008
ملر أنذت ْتا٥ن دساطت٘ٚ ,ايويت تٓوا ٍٚفٗٝوا َكاسْوَ ١وا بوني ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوٚ ٞايتظوٜٛل
ايتكًٝذ ٟبٛاط  ١اإلْذلْت ,قا ١ُ٥باربضاٜوا ايشٝ٥ظو ١ٝيهوٌ َؤ ايتظوٜٛل ايتكًٝوذٚ ٟايتظوٜٛل
اإليهذلْٚوو ,ٞباإلكوواف ١ملي إٔ َ %65وؤ زتُوو ٛايووزنٛسَ %53ٚ ,وؤ زتُوو ٛاإلْووا يف
ايظٜٛذ َٔ زتُ ٛايظهإ ٜظت ذَ ٕٛاإلْذلْت ًَّٜٝٛا.
ٚقووذ تشجووا ٖووز ٙايٓتٝجوو ١ملي اعتبوواس إٔ ب٦ٝوو ١اإلْذلْووت اٯٕ أؿووب.ت ٚاطووع ١اْ٫تؼوواس,ٚنووزيو ْظ وش،ا يًت ووٛس ايووتكين ٚصٜوواد ٠طووشع ١ايتـووفل أؿووبل َوؤ ايظووٌٗ اذتـوو ٍٛعًوو ٢أٟ
َعًَٛووو ١ختوووف َٓوووتن أ ٚخذَوووَ ١وووا عًوووٖ ٢وووز ٙايؼوووبه ,١باإلكووواف ١ملي َٛانبووو ١ايت وووٛس
ايتهٓٛيٛج .ٞفايعا ،ايٜ َٞٛٝظت ذّ ايتهٓٛيٛجٝا ٚايت ٛس يف زتُوٌ ٝوا ٠ايفوشد ايَٝٛٝو١
فعًُ ١ٝايؼشاٚ ٤ايتٛصٜا ٚايتظٛم ٚعشا اي ًا ٚاإلْتاج صتذٖا تتِ ٚفول آيٝو ١ذٜثو ، ١تعوذ
نُووا ناْووت عًٝوو٘ َوؤ قبووٌ يف ايعًُٝوو ١ايتكًٝذٜوو ١ايوويت ٖوو ٞباٖظوو ١ايتهووايٝع ٚت خووز صَوؤ
ع.ٌٜٛ
ن َوذ ٣تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُـشف ارباي ٞيًعُ:ٌٝ
جذ3( ٍٚ
َذ ٣تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات
اربـشفٚ ١ٝفكا يًُـشف ارباي ٞيًعُ.ٌٝ
اربـشف
َذ ٟايتعشا

َـشف ايشاجٞ.

َـشف ا٭ًٖٞ

اإلمجايٞ

ى

%

ى

%

ى

%

ْعِ

107

71.30

113

75.30

220

73.30

٫

43

28.70

37

24.70

80

26.70

اإلمجايٞ

150

100

150

100

300

100

َذ ٣ايتعشا

ق ١ُٝنا 0.614 = 2دسج ١اذتشَ 1 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.045اربعٓ 0.433 =١ٜٛايذ ٫ي= ١ارل داي١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

تؼوورل ايٓتووا٥ن ايتفـوو ١ًٝٝيًجووذ ٍٚايظووابل ملي إٔ ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساطوو ١بًغووت َٛ ,%73.30صعوو ١بووني َ %71.30وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف
ايشاج.و ,ٞيف َكابوٌ َ %75.30ؤ ملمجوايَ ٞفووشدات عٓٝوَ ١ب.وٛعَ ٞـوشف ا٭ًٖوٚ ,ٞبًغووت
ْظبٜ ٫ َٔ ١تعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعًو ٢ارتوذَات
اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ %26.70 ١صعوو ١بووني َ %28.70وؤ ملمجووايٞ
َفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف ايشاج.وو ٞيف َكابووٌ َ %24.70وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو١
َبٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,1= ١جووذ أَّْٗووا = 0.614
 ٖٞٚق ١ُٝاورل دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ;0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ ,0.045وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا
بووني اربـووشف اربوواي ٞيًعُووٌ (ايشاج.وو- ٞا٭ًٖووَٚ ٞووذ ٣تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ
_ ٚقذ تشجا ٖز ٙايٓتٝج ١ملي طٗٛي ١اطوت ذاّ اربٛقوا اإليهذلْٚو ٞيبٓوو ا٭ًٖوٚ ,ٞطوٗٛي١
ايٛؿ ٍٛملي ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربٛجٛد ٠د ٕٚأ ٟؿعٛبات.
جو َوذ ٣تعوشا اربب.وٛعني ربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُ ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ
جذ4( ٍٚ
تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات
اربـشفٚ ١ٝفكا يًُ ٌٖ٪ايتعًُٞٝ
اربٌٖ٪
َذ ٣ايتعشا

عاْ ١ٜٛعاَ ١ف قٌ

َ ٌٖ٪جاَعٞ

َ ٌٖ٪فٛم ادتاَعٞ

اإلمجايٞ

ى
43

61.40%

ى
126

76.80%

ى
51

77.30%

ى
220

73.30%

٫

27

38.60

38

23.20

15

22.70

80

26.70

اإلمجايٞ

70

100

164

100

66

100

300

100

ْعِ

ق ١ُٝنا 6.622= 2دسج ١اذتشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0147اربعٓ 0.036 =١ٜٛايذ٫ي0.05= ١
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تؼوورل ايٓتووا٥ن ايتفـوو ١ًٝٝيًجووذ ٍٚايظووابل ملي إٔ ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساط ١بًغت َٛ ,%73.30صع ١بني  َٔ %61.40ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني
عًوووٖ٪َ ٢وووٌ عاْٜٛووو ١عاَووو ١ف قوووٌ يف َكابوووٌ َ %76.80ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو ١اربب.وووٛعني
اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢جاَع َٔ %77.30 ,ٞملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاربب.وٛعني اذتاؿوًني عًو٢
َٖ٪ووٌ فووٛم ادتوواَعٚ ,ٞبًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜ ٫تعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو%26.70 ١
َٛصع ١بني  َٔ %38.60ملمجايَ ٞفشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ عاْٜٛو ١عاَو١
ف قٌ يف َكابٌ  َٔ %23.20ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ جواَع,ٞ
 َٔ %22.70ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَع.ٞ
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,2= ١جووذ أَّْٗووا = 6.622
 ٖٞٚق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظت ٣ٛاربعٓ ١ٜٛأؿغش َؤ ,0.05
ٚقذ بًغوت قُٝوَ ١عاَوٌ ايتٛافول َ ,0.147وا ٪ٜنوذ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا بوني اربٖ٪وٌ
ايعًُووٖ٪َ( ٞووٌ أقووٌ َوؤ جوواَعٖ٪َ- ٞووٌ جوواَعٖ٪َ–ٞووٌ أعًووَ ٢وؤ جوواَعَٚ ٞووذ ٣تعووشا
ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ

 ٚتتفل ايذساط ١اذتايَ ١ٝا دساطو( ١صتو ٤٬ايعثُوإ 2007 ,ملر أنوذت ْتوا٥ن دساطوتٗااييت تٓاٚيت فٗٝا طٚ ١َ٬أَٔ خذَ ١ايعُ ٤٬عدل اإلْذلْت إٔ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪عش
يف ملقباٍ ايعُ ٤٬عً ٢اطت ذاّ ٖز ٙايتكٓ ٖٞ ١ٝارب ٌٖ٪ايعًُ.ٞ

 ٚقووذ تشجووا ٖووز ٙايٓتٝجوو ١ملي ٚعووْٚ ٞلوون أنثووش يف عٓٝوو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًوو٢َ٬ٖ٪ت جاَعٝوَٚ ١وا فوٛم ادتاَعٝوٚ ,١ريوو قوذ ٜشجوا ْتٝجو ١إلربواَِٗ ايهاَوٌ نضاٜوا
ٚعٛٝن ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى.
 َعذٍ تعوشا اربب.وٛعني ربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو٢ارتذَات اربـشف:١ٝ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

أ َعووذٍ تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًٓ: ٛ
جذ5( ٍٚ
َعذٍ تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًٓٛ
ايع١ٓٝ
َعذٍ ايتعشا

ايزنٛس

اإلمجايٞ

اإلْا

ى

%

ى

%

ى

%

نٌ ّٜٛ

5

6.40

2

1.40

7

3.20

ع٬ع ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

10

12.80

11

7.70

21

9.50

طت ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

2

2.60

3

2.10

5

2.30

نٌ أطبٛعني.

22

28.20

34

23.90

56

25.50

نٌ ػٗش

39

50.00

92

64.80
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59.50

اإلمجايٞ

78

100

142

100

220

100

ق ١ُٝنا 7.570 = 2دسج ١اذتشَ 4 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.182اربعٓ 0.109 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

تؼوورل ايٓتووا٥ن ايتفـوو ١ًٝٝيًجووذ ٍٚايظووابل ملي إٔ ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ ٜووَ ّٛوؤ ملمجووايٞ
َفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات
اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايذساطو ١بًغوت َٛ ,%3.20صعو ١بوني َ %6.40ؤ ملمجوايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %1.40ملمجايَ ٞفشدات عٓٝو ١اإلْوا ٚ ,بًغوت ْظوبَ ١ؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
ع٬ع ١أٜاّ أطبٛع،ٝا َٔ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ١بًغووت
َٛ ,%9.50صع ١بني  َٔ %12.80ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %7.70ملمجايٞ
َفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,بًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
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ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝطووت ١أٜوواّ أطووبٛع،ٝا َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َؤ ملمجووايَ ٞفوشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ١بًغوت َٛ ,%2.30صعوو ١بووني َ %2.60ؤ ملمجووايَ ٞفووشدات
ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %2.10ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,بًغت ْظبٜ َٔ ١تعشكوٕٛ
ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ
أطبٛعني َٔ ملمجايَ ٞفشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
يً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساط ١بًغوت َٛ ,%25.50صعو١
بني  َٔ %28.20ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %23.90ملمجايَ ٞفشدات عٓٝو١
اإلْا ٚ ,بًغت ْظبَ ١ؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ ػووٗش َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساط ١بًغوت َٛ ,%59.50صعو ١بوني َ %50.00ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس يف َكابوٌ
 َٔ %64.80ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا .
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,4= ١جووذ أَّْٗووا = 7.570
 ٖٞٚق ١ُٝارل داي ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.182وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
بووني ايٓوو( ٛرنووٛس -ملْووا

َٚعووذٍ تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى

ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ
ٚقذ تشجا ٖز ٙايٓتٝجوٚ ١اربتُثًو ١يف استفوا ْظوب ١ايوزنٛس عؤ اإلْوا فُٝوا ٜتعًولنعوووذٍ تعوووشا اربب.وووٛعني ربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛد ١ٜيً.ـووو ٍٛعًووو٢
ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ ٜووْ ,ّٛظووشا ٫ستبووا اإلْووا با٭عُوواٍ اربٓضيٝوو ١ايوويت ٪ٜدْٗٚووا بٗووا
ب ؼهٌ ٚ ,َٜٞٛايويت قوذ تهو ٕٛطوببا يف عوذّ تفوشاِٗ بؼوهٌ دا٥وِ ,باإلكواف ١ملي عوذّ
ٚجٛد َظتًضَات َاي ١ٝتٛجا يًتعشا يًُٛاقا اإليهذل ١ْٝٚنٌ َ ّٜٛكاسْ ١بايزنٛس.

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ن َعذٍ تعشا اربب.وٛعني ربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُـشف ارباي ٞيًعُ:ٌٝ
جذ6( ٍٚ
َعذٍ تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُـشف ارباي ٞيًعٌُٝ
ايع١ٓٝ
َعذٍ ايتعشا

َـشف ايشاجٞ.

اإلمجايٞ

َـشف ا٭ًٖٞ

3ى

2.80%

4ى

3.50%

7ى

3.20%

ع٬ع ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

16

15.00

5

4.40

21

9.50

طت ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

1

0.90

4

3.50

5

2.30

نٌ أطبٛعني.

25

23.40

31

27.40

56

25.50

نٌ ػٗش

62

57.90

69

61.10

131

59.50

اإلمجايٞ

107

100

113

100

220

100

نٌ ّٜٛ

ق ١ُٝنا 8.564= 2دسج ١اذتشَ 4 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.073اربعٓ 0.073 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

تًفووت ايٓتووا٥ن ايتفـوو ١ًٝٝيًجووذ ٍٚايظووابل ملي إٔ ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ,١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝنوٌ ٜوَ ,ّٛؤ ملمجوايٞ
َفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات
اربـشف َٔ ,١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساط ١بًغوت َٛ ,%3.20صعو ١بوني َ %2.80ؤ ملمجوايٞ
َفوووشدات عٓٝوووَ ١ب.وووٛعَ ٞـوووشف ايشاج.ووو ٞيف َكابوووٌ َ %3.50ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو١
َب.ووٛعَ ٞـووشف ا٭ًٖووٚ .ٞبًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝع٬عوو ١أٜوواّ أطووبٛع،ٝا َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطو ١بًغوت َٛ ,%9.50صعو ١بوني َ %15.00ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات
عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف َكابٌ  َٔ %4.40ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف
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ا٭ًٖٚ ,ٞبًغت ْظبٜ َٔ ١تعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝطووت ١أٜوواّ أطووبٛع ٝ،ا َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايذساط ١بًغت َٛ ,%2.30صع ١بوني َ %0.90ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝوَ ١ب.وٛعٞ
َـووشف ايشاج.وو ٞيف َكابووٌ َ %3.50وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف ا٭ًٖوو,ٞ
ٚبًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ أطووبٛعني َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ,١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساطوو ١بًغووت َٛ ,%25.50صعوو ١بووني َ %23.40وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف
ايشاج.وو ٞيف َكابووٌ َ %27.40وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف ا٭ًٖووٚ ,ٞبًغ وت
ْظبٜ َٔ ١تعشك ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات
اربـشف ١ٝنٌ ػٗش َٔ ملمجايَ ٞفشدات َٔ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ١بًغووت
َٛ ,%59.50صعوو ١بووني َ %57.90وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف ايشاج.وو ٞيف
َكابٌ  َٔ %61.10ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,4= ١جووذ أَّْٗووا = 8.564
 ٖٞٚق ١ُٝاورل دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ;0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.073وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
بووني اربـووشف اربوواي ٞيًعُووٌ (ايشاج.وو- ٞا٭ًٖووَٚ ٞعووذٍ تعووشا اربب.ووٛعني ربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ
ٚقوووذ تشجوووا ٖوووز ٙايٓتٝجوووٚ ١اربتُثًووو ١يف َعوووذٍ تعوووشا اربب.وووٛعني ربٛاقوووا ايتظوووٜٛلاإليهذل ْٞٚربـشف ا٭ًٖ ٞيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝملي إٔ ايغايبٝو ١ايعظُو ٢قوذ
تٛاج٘ تظٗ٬ٝت َٔ اربٛقا اإليهذل ْٞٚربـشف ا٭ًٖ.ٞ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

جو َعذٍ تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُ ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ
جذ7( ٍٚ
َعذٍ تعشا ارببٛ.عني ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً٢
ارتذَات اربـشفٚ ١ٝفكا يًُ ٌٖ٪ايتعًُٞٝ
اربٌٖ٪

عاْ ١ٜٛف قٌ

َ ٌٖ٪جاَعٞ

َعذٍ ايتعشا

َٖ٪ووووووووووووٌ فووووووووووووٛم

اإلمجايٞ

ادتاَعٞ

نٌ ّٜٛ

1ى

2.30%

4ى

3.20%

2ى

3.90%

7ى

3.20%

ع٬ع ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

5

11.60

10

7.90

6

11.80

21

9.50

طت ١أٜاّ أطبٛع،ٝا

1

2.30

2

1.60

2

3.90

5

2.30

نٌ أطبٛعني

10

23.30

31

24.60

15

29.40

56

25.50

نٌ ػٗش

26

60.50

79

62.70

26

51.00

131

59.50

اإلمجايٞ

43

100

126

100

51

100
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100

ق ١ُٝنا3.134= 2

دسج ١اذتشَ 8 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.119اربعٓ 0.926 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

توووبني ايٓتوووا٥ن ايتفـووو ١ًٝٝيًجوووذ ٍٚايظوووابل إٔ ْظوووبَ ١ووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل
اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ ٜووَ ّٛوؤ ملمجووايٞ
َفوووشدات َووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛد ,١ٜيً.ـووو ٍٛعًووو٢
ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساط ١بًغوت َٛ ,%3.20صعو ١بوني َ %2.30ؤ
ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عًٖ٪َ ٢وٌ عاْٜٛو ١عاَو ١ف قوٌ ,يف َكابوٌ %3.20
َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ جوواَع َ %3.90 ,ٞؤ ملمجووايٞ
َفوشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿووًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتوواَعٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ ١ؤ ٜتعشكووٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝع٬عو ١أٜواّ
أطبٛع ٝ،ا َٔ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
يً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايذساطو ١بًغوت َٛ ,%9.50صعو١
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بني  َٔ %11.60ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢عاْٜٛو ١عاَو ١ف قوٌ يف
َكابٌ  َٔ %7.90ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ جواَع%11.80 ,ٞ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتواَعٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ ١ؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
طت ١أٜاّ أطوبٛع،ٝا َؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ١بًغووت
َٛ ,%2.30صع ١بني  َٔ %2.30ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ عاْٜٛو١
عاَوو ١ف قووٌ يف َكابووٌ َ %1.60وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ
جاَع َٔ %3.90 ,ٞملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاربب.وٛعني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتواَع,ٞ
ٚبًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتووذَات اربـووشف ١ٝنووٌ أطووبٛعني َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساط ١بًغت َٛ ,%25.50صع ١بني  َٔ %23.30ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني
عًوووٖ٪َ ٢وووٌ عاْٜٛووو ١عاَووو ١ف قوووٌ يف َكابوووٌ َ %24.60ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو ١اربب.وووٛعني
اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢جاَع َٔ %29.40 ,ٞملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاربب.وٛعني اذتاؿوًني عًو٢
َٖ٪ووٌ فووٛم ادتوواَعٚ ,ٞبًغووت ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـوشف ١ٝنوٌ ػوٗش َؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكوٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايذساط١
بًغووت َٛ ,%59.50صعوو ١بووني َ %60.50وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني
عًوووٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛووو ١عاَووو ١ف قوووٌ يف َكابوووٌ َ %62.70ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو ١اربب.وووٛعني
اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢جاَع َٔ %51.00 ,ٞملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاربب.وٛعني اذتاؿوًني عًو٢
َ ٌٖ٪فٛم ادتاَع.ٞ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,8= ١جووذ أَّْٗووا = 3.134
 ٖٞٚق ١ُٝارل داي ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ ,0.119وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا
بووني اربٖ٪ووٌ ايعًُووٖ٪َ( ٞووٌ أقووٌ َوؤ جوواَعٖ٪َ- ٞووٌ جوواَعٖ٪َ – ٞووٌ أعًووَ ٢وؤ جوواَعٞ
َٚعوووذٍ تعوووشا اربب.وووٛعني ربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛد ١ٜيً.ـووو ٍٛعًووو٢
ارتذَات اربـشف.١ٝ
جذ8( ٍٚ
اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد:١ٜ
اووووووورل اووووووورل ستاٜذ َٛافل َٛافل اربتٛطط
بؼذ٠
َٛافل َٛافل
بؼذ٠

ا٫طتجاب١
ايذٚافا

تتُٝوووض عًُٝوووات ايبٓووووو بظوووشع ١ملصتوووواص
ارتووذَات ايوويت ٜكووذَٗا ,يت.كوول ايشكووا
يعُ٘٥٬
َُُ٥٬ووووو ١ايٛقوووووت ٚاربهوووووإ يًعُٝوووووٌ يف
اطت ذاّ ارتذَات ايبٓهٚ ١ٝاربـشف١ٝ
جتووش ٣ارتذَوو ١اإليهذلْٝٚوو ١خبـٛؿوو١ٝ
ٚطش ١ٜتاَ١
تتُٝووووووض ايًغوووووو ١اربظووووووت ذَ ١يف اربٛقووووووا
اإليهذل ْٞٚيًبٓو بايٛكٛن
تغ ٝووووو ١ا تٝاجوووووات ايعُوووووٚ ٤٬عوووووشا
اربعًَٛات ارب ًٛن مل ٗاسٖا يًعُ ٤٬عًو٢
َذاس ايظاع١
تتان خذَات ايبٓو يف اإلجاصات ٚا٭عٝاد
عدل اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓو
شٜوو ١ا٫ختٝوواس يف قووشاس ػووشا ٤ارتذَوو١
ايبٓه ١ٝعدل اإلْذلْت
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%

0
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33.6
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ى
%

0
0
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9.

15
6.8

79
35.9

124
56.4

4.55

4.486

4.477

ا٫ضتووووشاف
اربعٝاسٟ
0.641

0.6136

0.6427
0.6206
0.6924

0.7054

0.6651
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اووووووورل اووووووورل ستاٜذ َٛافل َٛافل اربتٛطط
بؼذ٠
َٛافل َٛافل
بؼذ٠

ا٫طتجاب١
ايذٚافا

ٜتوووٝل اربٛقوووا اإليهذلْٚوووwebsite( ٞ
يًبٓو يًتعشف عً ٢مجٝا ارتذَات ايويت
تِٗ ايعٌُٝ
اإل ظووووواغ با٭َوووووإ يف أعٓوووووا ٤ملجوووووشا٤

ى

1

1

16

78

124

%

5.

5.

7.3

35.5

56.4

ى

1

5

13

77

124

4.468

4.445

ا٫ضتووووشاف
اربعٝاسٟ
0.6917

0.7474

َعاَ٬ت َـشف ١ٝعدل اربٛقا اإليهذلْٞٚ

وشق ايبٓوو َؤ خوَٛ ٍ٬اقوا ايتظووٜٛل

%

5.

2.3

5.9

35.0

56.4

ى

2

2

20

79

117

4.395

0.7663

اإليهذلْٚوو ٞعًوو ٢اإلبووذا ٚا٫بتهوواس يف
اطت.ذا ارتذَات ٚحتظٗٓٝا يًعٌُٝ
تٛجذ عشٚا ممٝض ٠يًعُو ٤٬عًو ٢اربٛقوا

%

9.

9.

9.1

35.9

53.2

ى

1

11

27

74

107

4.25

0.8894

اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٜ ١ٜتِ ايٛفوا٤
بٗا
تتُٝض ؿف.ات اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى
ايظعٛد ١ٜبظٗٛي ١ايتٓكٌ َٔ خ٬شلا
مجً َٔ ١طًٛ٦ا

%ى

50.

5.0
10

12.34

33.6
160

48.6
46

%

0

4.5

1.8

72.7

20.9

4.1

0.6332
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تؼوورل بٝاْووات ادتووذ ٍٚايظووابل ملي اطووتجابات اربب.ووٛعني عًووَ ٢كٝوواغ دٚافووا ايتعووشا ربٛاقووا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ,١ٜملر جووا٤ت تتُٝووض عًُٝووات ايبٓووو بظووشع ١ملصتوواص
ارتووذَات ايوويت ٜكووذَٗا ايبٓووو يت.كوول ايشكووا يعُ٥٬وو٘ يف ايذلتٝووا ا٭ ٍٚنتٛطووط ظووابٞ
 4.568بوواضتشاف َعٝوواسٚ ,0.641 ٟجووا٤ت َُ٥٬وو ١ايٛقووت ٚا ربهووإ يًعُٝووٌ يف اطووت ذاّ
ارتذَات ايبٓهٚ ١ٝاربـشف ١ٝيف ايذلتٝوا ايثواْ ٞنتٛطوط ظواب 4.55 ٞبواضتشاف َعٝواسٟ
ٚ ,0.6136جوا٤ت جتووش ٣ارتذَوو ١اإليهذلْٝٚوو ١خبـٛؿووٚ ١ٝطووش ١ٜتاَوو ١يف ايذلتٝووا ايثوواْٞ
َهشس نتٛطط ظاب 4.55 ٞباضتشاف َعٝاسٚ ,0.643 ٟجا٤ت تتُٝض ايًغ ١اربظوت ذَ ١يف
ارب ٛقووا اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووو بايٛكووٛن يف ايذلتٝووا ايثايووث نتٛطووط ظوواب 4.56 ٞبوواضتشاف
َعٝوواسٚ ,0.620 ٟجووا٤ت تغ ٝوو ١ا تٝاجووات ايعُووٚ ٤٬عووشا اربعًَٛووات ارب ًووٛن مل ٗاسٖووا

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

يًعُوو ٤٬عًووَ ٢ووذاس ايظوواع ١يف ايذلتٝووا ايشابووا نتٛطووط ظوواب 4.49 ٞبوواضتشاف َعٝوواسٟ
ٚ ,0.692جا٤ت تتان خذَات ايبٓو يف اإل جاصات ٚا٭عٝاد عدل اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓو يف
ايذلتٝا ارتاَع نتٛطط ظواب 4.48 ٞبواضتشاف َعٝواسٚ ,0.705 ٟجوا٤ت شٜو ١ا٫ختٝواس
يف قشاس ػشا ٤ارتذَ ١ايبٓهٝو ١عودل اإلْذلْوت يف ايذلتٝوا ايظوادغ نتٛطوط ظواب4.47 ٞ
باضتشاف َعٝاسٚ ,0.665 ٟجا٤ت ٜتٝل اربٛقا اإليهذل (website( ْٞٚيًبٓو يًتعشف عً٢
مجٝا ارتذَات اييت تِٗ ايعُ ٌٝيف ايذلتٝا ايظابا نتٛطط ظاب 4.46 ٞباضتشاف َعٝاسٟ
ٚ ,0.691جا٤ت اإل ظاغ با٭َإ أعٓا ٤ملجشاَ ٤عاَ٬ت َـشف ١ٝعدل اربٛقا اإليهذل ْٞٚيف
ايذلتٝا ايثأَ نتٛطط ظاب 4.44 ٞبواضتشاف َعٝواسٚ ,0.747 ٟجوا٤ت وشق ايبٓوو َؤ
خوووَٛ ٍ٬اقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞعًووو ٢اإلبوووذا ٚا٫بتهووواس يف اطوووت.ذا ارتوووذَات
ٚحتظووٗٓٝا يًعُٝووٌ يف ايذلتٝووا ايتاطووا نتٛطووط ظوواب 4.39 ٞبوواضتشاف َعٝوواس,0.766 ٟ
ٚجا٤ت تٛجذ عشٚا ممٝض ٙيًعُ ٤٬عً ٢اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٜ ١ٜتِ ايٛفا ٤بٗا
يف ايذلتٝا ايعاػش نتٛطط ظاب 4.25 ٞباضتشاف َعٝاسٚ ,0.889 ٟجا٤ت تتُٝض ؿف.ات
اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظوعٛد ١ٜبظوٗٛي ١ايتٓكوٌ َؤ خ٬شلوا يف ايذلتٝوا اذتواد ٟعؼوش
نتٛطط ظاب 4.11 ٞباضتشاف َعٝاس.0.633 ٟ
ٚتتفل ْتا٥ن ايذساط ١اذتايَ ١ٝا ْتا٥ن دساطو ١سْوذ ا٭طو ٌ ( 2009ملر أنوذت ْتوا٥ن
دساطوتٗاٚ ,ايويت تٓاٚيوت فٗٝوا ٚاقوا اطوت ذاّ ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيوذ ٣ايبٓوٛى ايعاًَو ١يف
ق ا اض ٠ملي إٔ ٖٓاى ٚاقع،ا مماسط،ا يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيذ ٣ايبٓٛى ايعاًَ ١يف ايك وا ,
ٚنووزيو تووٛفش عٓاؿووش اطووت ذاّ ايتظووٜٛل اإليهذلْٚووَ ٞتُثًوو ١يف قاعووذ ٠ايبٝاْووات ٚايثكوو١
ٚا٭َإ ٚارتـٛؿٚ ١ٝايظوش ٚ ١ٜدعوِ اإلداس ٠ايعًٝوا ٚايب.وث ٚايت وٜٛش .بذسجوَ ١شتفعو ١تفوٛم
. %80
ٚقذ تشجا ٖز ٙايٓتٝج ١ملي ٞإٔ ٖٓاى عٛاٌَ تظاِٖ يف صتان ب ١٦ٝايعٌُ عً ٢اإلْذلْت,
ٖٚوو :ٞطووشع ١حتُٝووٌ ايـووف ١.ربٛقووا ايؼووشن ,١بظوواع ١تـووُ ِٝاربٛقووا ,إٔ ٜووتِ ايتٓكووٌ عوودل
نًُووَ ١ووشٚس طووش ١ٜعٓووذَا تهوو ٕٛايبٝاْووات َؼووفش ,٠تووٛفش بووشاَن َظوواعذ ٠يضبوواٚ ,ٔ٥ايوويت
تكووٛدِٖ يًتجوو ٍٛعوودل َٛقووا ايؼووشن ١عًوو ٢اإلْذلْووت ,ظتووا تووٛفش بٝاْووات َعًَٛووات نافٝوو١
ٚشتتـش ٠عٔ خذَات َٓٚتجات ايؼشنٚ ١تشجا ْتٝج ١ريو ملي أطاغ أَ ٟعاًََ ١ـوشف١ٝ
ٖ ٛطشع ١اإلصتاص ٚايثكٚ ١ا٭َإ ٚارتـٛؿٚ ١ٝايظش ,١ٜفطٕ  ،تتٛفش ٖز ٙايؼوش ٚفعًُٝو١
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚئ تٓجل.
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اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافوا عوذّ ايتعوشا ربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛد:١ٜ
جذ9( ٍٚ
اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا عذّ ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
ا٫طتجاب١
ايذٚافا

اوووووورل اووووووورل

ستاٜذ

َٛافل

َٛافل َٛافل

َٛافل

اربتٛطط

بؼذ٠

ا٫ضتووووشاف
اربعٝاسٟ

بؼذ٠
شتووواعش تعوووشا َٛاقوووا ايتظوووٜٛل

ى

4

6

5

26

39

4.125

1.1405

اإليهذلْٚوووو ٞيًبٓووووٛى ايظووووعٛد١ٜ
يًووٗانشص ٚاذتـوو ٍٛعًوو ٢بٝاْووات
ايعُووووووَٚ ٤٬وووووؤ عووووووِ ابتووووووضاصِٖ
ٚاطتغ٬شلِ
اْتؼاس ايغؽ ايتجاسٚ ٟايتؼشٜعات

%

5.0

7.5

6.3

32.5

48.8

ى

4

6

7

33

30

3.988

1.1080

ايلاب  ١يع٬ق ١ايعَُ ٌٝوا ايبٓوو
َوووووؤ خووووووَٛ ٍ٬اقووووووا ايتظووووووٜٛل

%

5.0

7.5

8.8

41.3

37.5

اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
عووووذّ ايثكوووو ١يف أطووووايٝا ايووووذفا

ى

3

10

10

23

34

3.938

1.1837

ٚايتظذٜذ َٔ خَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ

%

3.8

12.5

12.5

28.8

42.5

ايـووووووعٛب ١يف اطووووووت ذاّ َٛاقووووووا

ى

1

11

16

27

25

3.800

1.0721

ايتظوووووٜٛل اإليهذلْٚووووو ٞيًبٓوووووٛى
ايظعٛد١ٜ
بط ٤ػبه ١اإلْذلْت َٔٚ ,عِ بط٤
َٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى
ايظعٛد١ٜ
مجً َٔ ١طًٛ٦ا

%

1.3

13.8

20.0

33.8

31.3

ى

4

14

5

29

28

%

5.0

17.5

6.3

36.3

35.0
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3.788

1.2396

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

تؼرل بٝاْات ادتذ ٍٚايظابل ملي اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا عذّ ايتعشا
ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ,١ٜملر جووا٤ت شتوواعش تعووشا َٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيًٗانشص ٚاذتـ ٍٛعً ٢بٝاْات ايعُ َِٔٚ ,٤٬عوِ ابتوضاصِٖ
ٚاطووتغ٬شلِ يف ايذلتٝووا ا٭ ٍٚنتٛطووط ظوواب 4.125 ٞبوواضتشاف َعٝوواسٚ ,1.140 ٟجووا٤ت
اْتؼواس ايغوؽ ايتجواسٚ ٟايتؼوشٜعات ايلواب  ١يع٬قوو ١ايعُٝوٌ َوا ايبٓوو َؤ خوَٛ ٍ٬اقووا
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف ايذلتٝا ايثاْ ٞنتٛطط ظاب 3.988 ٞباضتشاف
َعٝاسٚ ,1.108 ٟجا٤ت عذّ ايثك ١يف أطايٝا ايذفا ٚايتظوذٜذ َؤ خوَٛ ٍ٬اقوا ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف ايذلتٝا ايثايث نتٛطط ظاب 3.938 ٞباضتشاف َعٝواسٟ
ٚ ,1.184جووا٤ت ايـووعٛب ١يف اطووت ذاّ َٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيف
ايذلتٝووا ايشابووا نتٛطووط ظوواب 3.800 ٞب واضتشاف َعٝوواسٚ ,1.072 ٟجووا٤ت بووط ٤ػووبه١
اإلْذلْت َٔٚ ,عِ بطَٛ ٤اقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيف ايذلتٝوا ارتواَع
نتٛطط ظاب 3.788 ٞباضتشاف َعٝاس.1.239 ٟ
ٚتتفل ْتا٥ن ايذساط ١اذتايَ ١ٝا ْتا٥ن دساط( ١صت ٤٬ايعثُإ2007 ,

16).

اييت تٓاٚيت

طووٚ ١َ٬أَوؤ خذَوو ١اي عُوو ٤٬عوودل اإلْذلْووت ,ملر أنووذت ْتووا٥ن دساطووتٗا إٔ أبووشص طووًبٝات
ارتووذَات اإليهذلْٝٚووٖ ١وو ٞكووعع عكوو ١ايعُوو ٤٬يف أَوؤ ٚطووٖ ١َ٬ووز ٙارتذَووٚ ١ايؼووشٚ
ايتعجٝض ١ٜيًظُان يًعُ ٤٬باطت ذاّ بعض ارتذَات.
نُا تتفل ْتٝج ١ايذساط ١اذتاي ١ٝنزيو َا ْتوا٥ن دساطو :١سْوذ ا٭طو ٌ ((2009

(17

ايوويت تت ٓوواٚ ٍٚاقووا اطووت ذاّ ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيووذ ٣ايبٓووٛى ايعاًَوو ١يف ق ووا اووض ,٠ملر
أنووذت ْتووا٥ن دساطووتٗا إٔ ٖٓوواى ؿووعٛب ١تٛاجوو٘ عُوو ٤٬ايبٓووٛى عٓووذ اطووت ذاّ ايتظووٜٛل
اإليهذلْٚوَ ٞوؤ ٝووث بووط ٤ػووبه ١اإلْذلْووت َٛٚاؿووً ١اْك ووا ايتٝوواس ايهٗشبوواٚ ,ٞ٥عووذّ
ايثكووو ١ب طوووايٝا ايتعووواَ٬ت اإليهذلْٝٚوووٚ ,١ريوووو بظوووبا اْتؼووواس ايغوووؽ ايتجووواسٚ ٟاٝوووان
ايتؼشٜعات ايلاب .١
 اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىايظعٛد١ٜ

381

382

جذ10(ٍٚ
- 1اطتجابات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد:١ٜ
ا٫طتجاب١

اوورل َٛافوول اووووووووورل ستاٜذ

اإلػباعات

بؼذ٠

َعشفوووووو ١نووووووٌ اربظووووووتجذات ارتاؿوووووو١

َٛافل

َٛافل

َٛافووول
بؼذ٠

ى

0

9

13

67

131

%

0

4.1

5.9

30.5

59.5

ى

2

14

11

60

133

%

9.

6.4

5.0

27.3

60.5

َعشفوو ١عوووشم تٓفٝووز ايعًُٝوووات ايبٓهٝووو١

ى

0

12

11

77

120

بٛكٛن

%

0

5.5

5.0

35.0

54.5

سا ٚ ١طشع ١يف تٓفٝز ايعًُٝات ايبٓه١ٝ

ى

1

10

12

81

116

%

5.

4.5

5.5

36.8

52.7

ى

1

10

19

78

112

%

5.

4.5

8.6

35.5

50.9

اي ُ ْٓٝوو ١يف اطووت ذاّ َٛاقووا ايتظووٜٛل

ى

2

9

14

88

107

اإليهذل ١ْٝٚيًبٓو

%

9.

4.1

6.4

40.0

48.6

َعشف ١نٌ اربعًَٛات ٚارتذَات ادتذٜذ٠

ى

0

10

17

88

105

ٚاربكذَ َٔ ١ايبٓو

%

0

4.5

7.7

40.0

47.7

طوووٗٛي ١ايٛؿووو ٍٛملي أ ٟستتوووَ ٣ٛتعًووول

ى

4

10

18

73

115

%

1.8

4.5

8.2

33.2

52.3

تؼوعشْ ٞبايتٛاؿووٌ َوا عُوو ٤٬ايبٓوو َوؤ

ى

4

11

23

69

113

شتتًع ا٭َانٔ

%

1.8

5.0

10.5

31.4

51.4

تبادٍ اٯساٚ ٤ا٭فهاس َوا عُو ٤٬آخوشٜٔ

ى

4

20

31

69

96

%

1.8

9.1

14.1

31.4

43.6

ظاباتٞ
تظوواعذَْٛ ٞاقوووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوووٞ
يًبٓووو َوؤ ايووت ًف َوؤ ًَووٌ اْ٫تظوواس يف
ايبٓو

َوؤ خووَٛ ٍ٬اقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚووٞ
يًبٓو
طووووٗٛي ١يف اطووووت ذاّ َٛاقووووا ايتظووووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓو

بارتوووذَات ايبٓهٝوووَ ١ووؤ خوووَٛ ٍ٬اقوووا
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓو

عًووَٛ ٢اقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووو
يذ ِٜٗاٖ٫تُاَات ْفظٗا
مجً َٔ ١طًٛ٦ا
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اربتٛطط

ا٫ضتووووووووووووشاف
اربعٝاسٟ

4.455

4.4

4.386
4.368

4.318

4.314
4.309

4.295

4.255
4.059

0.7838

0.9136

0.8169
0.8198

0.8487

0.8368
0.8023

0.9309

0.9598
1.0517

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

تؼرل بٝاْات ادتذ ٍٚايظابل ملي اطتجابات ارببٛ.عني عًوَ ٢كٝواغ ملػوباعات ايتعوشا
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ,١ٜملر جوا٤ت َعشفو ١نوٌ اربظوتجذات ارتاؿو١
ظووابات ٞيف ايذلتٝووا ا٭ ٍٚنتٛطووط ظوواب 4.455 ٞبوواضتشاف َعٝوواسٚ ,0.783 ٟجووا٤ت
تظاعذَْٛ ٞاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوو َؤ ايوت ًف َؤ ًَوٌ اْ٫تظواس يف ايبٓوو يف
ايذلتٝووا ايثوواْ ٞنتٛطووط ظوواب 4.40 ٞبوواضتشاف َعٝوواسٚ ,0.913 ٟجووا٤ت َعشفوو ١عشا٥وول
تٓفٝووز ايعًُٝووات ايبٓهٝوو ١بٛكووٛن يف ايذلتٝووا ايثايووث نتٛطووط ظوواب 4.386 ٞبوواضتشاف
َعٝاسٚ ,0.816 ٟجا٤ت سا ٚ ١طشع  ١يف تٓفٝز ايعًُٝات ايبٓه َٔ ١ٝخَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل
اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووو يف ايذلتٝووا ايشابووا نتٛطووط ظوواب 4.368 ٞبوواضتشاف َعٝوواس,0.819 ٟ
ٚجا٤ت طٗٛي ١يف اطت ذاّ َٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓو يف ايذلتٝا ارتاَع نتٛطط
ظواب 4.318 ٞبواضتشاف َعٝوواسٚ ,0.848 ٟجوا٤ت اي ُ ْٓٝو ١يف اطووت ذاّ َٛاقوا ايتظووٜٛل
اإليهذل ١ْٝٚيًبٓو يف ايذلتٝا ايظادغ نتٛطط ظواب 4.314 ٞبواضتشاف َعٝواس,0.836 ٟ
ٚجا٤ت َعشف ١نٌ اربعًَٛوات ٚارتوذَات ادتذٜوذٚ ٠اربكذَوَ ١ؤ ايبٓوو يف ايذلتٝوا ايظوابا
نتٛطط ظاب 4.309 ٞباضتشاف َعٝواسٚ ,0.802 ٟجوا٤ت طوٗٛي ١ايٛؿو ٍٛملي أ ٟستتو٣ٛ
َتعً ل بارتذَات ايبٓه َٔ ١ٝخَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوو يف ايذلتٝوا ايثوأَ
نتٛطوط ظواب 4.295 ٞبواضتشاف َعٝواسٚ ,0.931 ٟجووا٤ت تؼوعشْ ٞبايتٛاؿوٌ َوا عُوو٤٬
ايبٓو َٔ شتتًع ا٭َوانٔ يف ايذلتٝوا ايتاطوا نتٛطوط ظواب 4.255 ٞبواضتشاف َعٝواسٟ
ٚ ,0.959جا٤ت تبادٍ اٯساٚ ٤ا٭فها س َا عُ ٤٬آخش ٜٔعًَٛ ٢اقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓووو يووذ ِٜٗاٖ٫تُاَووات ْفظووٗا يف ايذلتٝووا ايعاػووش نتٛطووط ظوواب 4.059 ٞبوواضتشاف
َعٝاس.0.052 ٟ
 ٚتتفوول ْتووا٥ن ايذساطوو ١اذتايٝووَ ١ووا ْتووا٥ن دساطووKumar Sudesh and ( ١AnjumBimal, 2014
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ايووز ٟتٓاٚيووت اربعوواَ٬ت ايبٓهٝوو ١اإليهذلْٝٚووٗ ٚ ,١ووٛس

خذَ ١ايعُ ,٤٬ملر أنذت ْتا٥ن دساطت٘ إٔ ارتوذَات اربـوشف ١ٝعودل اإلْذلْوت ,متثوٌ َ ًبوا
أطاطٝا يًعُ ,٤٬٭ْٗا تٛفش ايتهايٝع ٚايٛقت إلصتاص اربعاَ٬ت ارباي.١ٝ

383

384

ٚقذ تشجا ٖز ٙايٓتٝج ١ملي ملػبا ٖز ٙارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربـشف ١ٝربٚ ٍٛٝساباتايعُ ِٖ ٤٬يف اج ١مليٗٝا يف بعض ا٭ ٝإ.
َووذ ٣سكووا اربب.ووٛعني عوؤ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط:١
أ

َذ ٣سكا ارببٛ.عني عؤ ارتوذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُوَ ٤٬ؤ خو ٍ٬ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًٓ: ٛ
جذ11( ٍٚ
َذ ٣سكا ارببٛ.عني عٔ ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايزنٛس

اإلمجايٞ

اإلْا

َذ ٣ايشكا
سااٍ جذًّا

ى
52

66.70%

ى
95

66.90%

ى
147

66.80%

سااٍ ملي ذ َا

26

33.30

47

33.10

73

33.20

اإلمجايٞ

78

100

142

100

220

100

ق ١ُٝنا0.001 = 2

دسج ١اذتشَ 1= ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.002اربعٓ 0.972 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

تؼرل ايٓتا٥ن ايتفـ ١ًٝٝيًجذ ٍٚايظابل ملي إٔ ْظب َٔ ١يذْ ِٜٗظبَ ١شتفع َٔ ١ايشكا
عووؤ ارتوووذَات ا إليهذلْٝٚووو ١اربكذَووو ١يًعُوووَ ٤٬ووؤ خووو ٍ٬ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظوووعٛدَ ,١ٜووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات َووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظوعٛد ,١ٜيً.ـوو ٍٛعًو ٢ارتووذَات اربـوشفَ ,١ٝوؤ ملمجوايَ ٞفووشدات عٓٝو ١ايذساطوو ;١بًغووت
َٛ ,%66.80صعوو ١بووني َ %66.70وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اي وزنٛس يف َكابووٌ َ %66.90وؤ
ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,بًغووت ْظووبَ ١وؤ يووذْ ِٜٗظووبَ ١تٛطوو َ ١وؤ ايشكووا عوؤ
ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظوعٛدَ ١ٜؤ
ملمجايَ ٞفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو٢

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ ,%33.20 ١صعوو ١بووني َ %33.30وؤ
ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %33.10ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا .
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,1= ١جووذ أَّْٗووا = 0.001
 ٖٞٚق ١ُٝاورل دايو ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ;0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.002وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
َٚذ ٣سكا ارببٛ.عني عٔ ارتذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُو٤٬

بني ايٓ( ٛرنٛس -ملْا

َٔ خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط.١
ٚتتفول ْتوا٥ن ايذساطو ١اذتايٝوَ ١وا ْتوا٥ن دساطوKhanfar& etc al, 2006( ١
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ايووز ٟتتٓووا :ٍٚبٝووإ َووذ ٣سكووا صبووا ٔ٥ايبٓووو ايعشبوو ٞعوؤ َٛقعوو٘ اإليهذلْٚوو ٞيف ا٭سدٕ,
ٚبذساط ١ايعٛاٌَ ايظابكٚ ١جذت شلا أعش يف سكا ايضباٚ ٔ٥ناْت ايع٬ق ١ملظتاب ١ٝفُٝا بٗٓٝا.
ٚقذ تشجا ايٓتٝج ١ملي ايشكا عٔ ارتذَات اربكذَ ١ملي ايعُٝ َٔ ٤٬وث طوٗٛي ١ايٛؿوٍٛ
يًُٛاقا اإليهذلٚ ْٞٚاذتـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف.١ٝ
ن َذ ٣سكوا اربب.وٛعني عؤ ارتوذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُوَ ٤٬ؤ خو ٍ٬ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًُـشف ارباي ٞيًعُ:ٌٝ
جذ12( ٍٚ
َذ ٣سكا ارببٛ.عني عٔ ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًُـشف ارباي ٞيًعٌُٝ
ايع١ٓٝ

َـشف ايشاجٞ.
%
ى

َـشف ا٭ًٖٞ
ى

%

اإلمجايٞ
ى

%

َعذٍ ايشكا
سااٍ جذًّا

59

55.10

88

77.90

147

66.80

سااٍ ملي ذ َا

48

44.90

25

22.10

73

33.20

اإلمجايٞ

107

100

113

100

220

100

ق ١ُٝنا 0.929 = 2دسج ١اذتشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.048اربعٓ 0.629 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

385

386

تؼرل ايٓتا٥ن ايتفـ ١ًٝٝيًجذ ٍٚايظابل ملي إٔ ْظب َٔ ١يذْ ِٜٗظبَ ١شتفع َٔ ١ايشكوا
عووؤ ارتوووذَات اإليهذلْٝٚووو ١اربكذَووو ١يًعُوووَ ,٤٬ووؤ خووو ٍ٬ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظعٛد َٔ ,١ٜملمجايَ ٞفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
يً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ,١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ;١بًغووت ,%66.80
َٛصع ١بني  َٔ %55.10ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـوشف ايشاج.و ٞيف َكابوٌ %77.90
َٔ ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـوشف ا٭ًٖوٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ ١ؤ يوذْ ِٜٗظوبَ ١تٛطو ١
َوؤ ايشكووا عوؤ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚووٞ
يًبٓووٛى ايظووعٛدَ ١ٜوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايذساطو,%33.20 ١
َٛصع ١بني  َٔ %44.90ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـوشف ايشاج.و ٞيف َكابوٌ %22.10
َٔ ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,1= ١جووذ أَّْٗووا = 0.929
 ٖٞٚق ١ُٝارل داي ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.048وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
بوووني اربـوووشف اربووواي ٞيًعُوووٌ (ايشاج.ووو- ٞا٭ًٖوووَٚ ٞوووذ ٣سكوووا اربب.وووٛعني عووؤ ارتوووذَات
اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط.١
جو َذ ٣سكا اربب.وٛعني عؤ ارتوذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُوَ ٤٬ؤ خو ٍ٬ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًُ ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ

جذ13( ٍٚ
َذ ٣سكا ارببٛ.عني عٔ ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ ١فكا يًُ ٌٖ٪ايتعًُٞٝ

اربٌٖ٪

عاْ ١ٜٛف قٌ

َ ٌٖ٪جاَعٞ

َذ ٣ايشكا

َٖ٪ووووووووووووٌ فووووووووووووٛم

اإلمجايٞ

ادتاَعٞ
ى

%

ى

%

ى

%

ى

%

سااٍ جذا

24

55.80

85

67.50

38

74.50

147

66.80

ا ملي ذ َا.
سا ٍ

19

44.20

41

32.50

13

25.50

73

33.20

اإلمجايٞ

43

100

126

100

51

100

220

100

ق ١ُٝنا3.733= 2

دسج ١اذتشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل= 0.129اربعٓ 0.155 =١ٜٛايذ٫ي= ١ارل داي١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

تؼرل ايٓتا٥ن ايتفـ ١ًٝٝيًجذ ٍٚايظابل ملي إٔ ْظب َٔ ١يذْ ِٜٗظبَ ١شتفع َٔ ١ايشكوا
عووؤ ارتوووذَات اإليهذلْٝٚووو ١اربكذَووو ١يًعُوووَ ٤٬ووؤ خووو ٍ٬ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظعٛد َٔ ,١ٜملمجايَ ٞفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
يً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ,١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ;١بًغووت ,%66.80
َٛصع ١بني  َٔ %55.80ملمجايَ ٞفشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ عاْٜٛو ١عاَو١
ف قٌ يف َكابٌ  َٔ %67.50ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ جواَع,ٞ
 َٔ % 74.50ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١اربب.وٛعني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتواَعٚ ;ٞبًغوت
ْظب َٔ ١يوذْ ِٜٗظوبَ ١تٛطو َ ١ؤ ايشكوا عؤ ارتوذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُوَ ٤٬ؤ
خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛدَ ١ٜوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايٞ
َفوشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ ,%33.20 ١صعو ١بووني َ %44.20وؤ ملمجوايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اربب.ووٛعني
اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛوو ١عاَوو ١ف قووٌ ,يف َكابووٌ َ %32.50وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو١
اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ جوواَعَ %25.50 ,ٞوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اربب.ووٛعني
اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَع.ٞ
 ٚظووان قُٝوو ١نوواَ 2وؤ ادتووذ ٍٚايظووابل عٓووذ دسجوو ١شٜووٚ ,2= ١جووذ أَّْٗووا = 3.733
 ٖٞٚق ١ُٝارل داي ١مل ـوا،ٝ٥ا عٓوذ َظوت ٣ٛد٫يو ,0.05 = ١أ ٟملٕ َظوت ٣ٛاربعٜٓٛو ١أنودل َؤ
ٚ ,0.05قذ بًغت قَ ١ُٝعاَوٌ ايتٛافول َ , 0.129وا ٪ٜنوذ عوذّ ٚجوٛد ع٬قو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا
بني ارب ٌٖ٪ايعًُ ٌٖ٪َ( ٞأقٌ َٔ جاَع ٌٖ٪َ- ٞجاَع ٌٖ٪َ – ٞأعً َٔ ٢جاَعَٚ ٞوذ٣
سكا ارببٛ.عني عٔ ارتذَات اإل يهذلْٝٚو ١اربكذَو ١يًعُوَ ٤٬ؤ خو ٍ٬ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط.١
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 - 1ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ َٔ ١جْٗ ١ظش ارببٛ.عني:
جذ14( ٍٚ
ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع١ٓٝ
ايذساطٚ َٔ ١جْٗ ١ظش ارببٛ.عني ٚفكا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايزنٛس

اإلْا

قz ١ُٝ

اإلمجايٞ

ارتذَات

ى

%

ى

%

ى

%

ايذ٫ي١

ايتٌٜٛ.

62

79.5

121

85.2

183

83.2

1.083

ارل داي١

فتل ظان

64

82.1

112

78.9

176

80.0

0.562

ارل داي١

اطوووت شاج ايب اقوووات ا٥٫تُاْٝووو١

62

79.5

113

79.6

175

79.5

0.016

ارل داي١

(ايفٝووووووضا ,ا٥٫تُووووووإَ ,اطووووووذل
ناسد ,زلاست ناسد
نؼع اذتظان

65

83.3

103

72.5

168

76.4

1.799

ارل داي١

طذاد فٛاترل

60

76.9

108

76.1

168

76.4

2.149

0.05

اطت شاج بذٍ فاقذ

40

51.3

79

55.6

119

54.1

0.144

ارل داي١

ػشا ٤ا٭طِٗ

38

48.7

63

44.4

101

45.9

0.618

ارل داي١

عًا ػٝهات

20

25.6

46

32.4

66

30.0

1.043

ارل داي١

مجً َٔ ١طًٛ٦ا

78

142

220

تؼوورل بٝاْووات ادتووذ ٍٚايظووابل ملي ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خووٍ٬
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساطٚ َٔ ١جْٗ ١ظش ارببٛ.عني ٚفكا يًٓو ; ٛملر
جا ٤يف ايذلتٝا ا٭ ٍٚايت ٌٜٛ.بٓظب ١بًغت  َٔ %83.2ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايٞ
َفووشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ ,١صعوو ١بووني َ %79.5وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايووزنٛس يف َكابووٌ
 َٔ %85.2ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفاسم بني ايٓظبتني اورل
داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 1.083 ١وو ٢أقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو١
بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ٚجووا ٤يف ايذلتٝووا ايثوواْ ٞفووتل ظووان بٓظووب ١بًغووت َ %80.0وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صعو ١بوني َ %82.1ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس
يف َكابووٌ َ %78.9وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ ايفوواسم بووني
ايٓظووبتني اوورل داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z ١احملظووٛبٖٚ 0.562 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو١
ادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجووا ٤يف ايذلتٝووا ايثايووث اطووت شاج ايب اقووات ا٥٫تُ اْٝوو( ١ايفٝووضا  ,ا٥٫تُووإ َ,اطووذل
نوواسد ,زلوواست نوواسد بٓظووب ١بًغووت َ %79.5وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ,١ٝوؤ ملمجووايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايذساطوَٛ ,١صعو ١بوني َ %79.5ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس ,يف َكابوٌ
 َٔ %79.6ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفاسم بني ايٓظبتني اورل
داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z ١احملظووٛبٖٚ 0.016 ١وو ٢أقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو١
بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايشابا نؼع اذتظان بٓظب ١بًغوت َ %76.4ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صعو ١بوني َ %83.3ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس
يف َكابووٌ َ %72.5وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ ايفوواسم بووني
ايٓظووبتني اوورل داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 1.799 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو١
ادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايشابا َهشس طذاد فوٛاترل بٓظوب ١بًغوت َ %76.4ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات
َووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛد ١ٜيً.ـووو ٍٛعًووو ٢ارتوووذَات
اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صعو ١بوني َ %76.9ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %76.1ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا  ,ملر ٜٛجذ فاسم بني ايٓظبتني داٍ
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مل ـوا،ٝ٥ا عٓووذ َظوت ,0.05 ٣ٛفكووذ بًغووت قُٝو Z١احملظووٛبٖٚ 2.149 ١وو ٞقُٝوَٓ ١ب٦وو ١بٛجووٛد
ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ارتاَع اطت شاج بذٍ فاقذ بٓظب ١بًغت  َٔ %54.1ملمجايَ ٞفوشدات
َووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛد ١ٜيً.ـووو ٍٛعًووو ٢ارتوووذَات
اربـشف َٔ ,١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صع ١بني  َٔ %51.3ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايووزنٛس يف َكابووٌ َ %55.6وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ
ايفاسم بني ايٓظوبتني اورل داٍ مل ـوا،ٝ٥ا ,فكوذ بًغوت قُٝو Z١احملظوٛبٖٚ 0.144 ١و ٞأقوٌ َؤ
ايك ١ُٝادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايظادغ ػوشا ٤ا٭طوِٗ بٓظوب ١بًغوت َ %45.9ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صعو ١بوني َ %48.7ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس
يف َكابووٌ َ %44.4وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ ايفوواسم بووني
ايٓظووبتني اوورل داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 0.618 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو١
ادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايظابا عًوا ػوٝهات بٓظوب ١بًغوت َ %30.0ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ
ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف١ٝ
َٔ ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صعو ١بوني َ %25.6ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايوزنٛس
يف َكابووٌ َ %32.4وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ; ٚتتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ ايفوواسم بووني
ايٓظووبتني اوورل داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 1.043 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو١
ادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚقذ تشجا ايٓتٝج ١ايظابك ١ملي إٔ ايتٜٛ.وٌ ٚفوتل اذتظوان ٖوَ ٞؤ أٖوِ ارتوذَاتاإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى يعووذّ ٚجووٛد ايٛقووت
ايهووايف يْ٬تظوواس يف ايبٓووٛى يعُووٌ حتٜٛووٌ فك وطٍ أ ٚفووتل ظووان فكووذ اختـووشت ارتووذَات
اربـشف ١ٝاإليهذل ١ْٝٚريو بظٗٛي.١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

 َكذل ووات ت ووٜٛش َٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜعٓٝوو ١ايذساطوو١(ايشاج- ٞ.ا٭ًٖٚ َٔ ٞجْٗ ١ظش ارببٛ.عني:
جذ15( ٍٚ
َكذل ات ت ٜٛش َٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط( ١ايشاج- ٞ.
ا٭ًٖٚ َٔ ٞجْٗ ١ظش ارببٛ.عني ٚفكا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايزنٛس

اإلمجايٞ

اإلْا

اربكذل ات

ى

%

ى

%

ى

%

ت ووٜٛش ايوودلاَن اربشاب وو ١بايبٓووو عًوو٢

51

65.4

76

53.5

127

57.7

قz ١ُٝ

ايذ٫ي١

2.027

0.05

ا٭جٗض ٠ايزن١ٝ
ملَهاْٝووو ١فوووتل ظوووان عووؤ عشٜووول

43

55.1

76

53.5

119

54.1

0.673

ارل داي١

اربٛقا َٔ د ٕٚايزٖان يًبٓو
حتوووذٜث ايبٝاْوووات عووودل اربٛقوووا عووؤ

39

50.0

77

54.2

116

52.7

0.669

ارل داي١

عشٜل ايشبط بادتٛاصات
ملتا  ١ايت٬ٜٛ.ت ايبٓه ١ٝبني مجٝوا

39

50.0

65

45.8

104

47.3

0.599

ارل داي١

ايبٓووٛى باإلكوواف ١ملي طووٗٛي ١ملكوواف١
أػ و اق َوؤ د ٕٚاذتاجوو ١إلكووافت٘
عووووؤ عشٜووووول ايـوووووشاف خاؿووووو ١يف
ا٭َانٔ ايٓا١ٝ٥
مل ٗاس ا٭َإ ارباي ٞبٛكٛن

35

44.9

64

45.1

99

45.0

0.469

ارل داي١

تبظوووٝط عًُٝووو ١تفعٝوووٌ اربظوووت ذَني

31

39.7

62

43.7

93

42.3

0.716

ارل داي١

ٚملتا  ١ػش ٚات َكذَ ١اربظت ذَني
ادتذد ٚتٛعٝتِٗ
تؼجٝا اإلداسات ايعًٝا عً ٢اطت ذاّ

24

30.8

50

35.2

74

33.6

1.132

ارل داي١

ايتظوووووٜٛل اإليهذلْٚووووو ٞيف ايبٓوووووٛى
ايظعٛد١ٜ
أخش٣

3

مجً َٔ ١طًٛ٦ا

78

3.8

2
142

1.4

5

2.3

0.211

ارل داي١

220
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تؼرل بٝاْات ادتذ ٍٚايظابل ملي َكذل ات ت ٜٛش َٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظعٛد ١ٜع ١ٓٝايذساط( ١ايشاج- ٞ.ا٭ًَٖ ٞؤ ٚجٗوْ ١ظوش اربب.وٛعني ٚفكوا يًٓو , ٛملر جوا٤
يف ايذلتٝا ا٭ ٍٚت ٜٛش ايدلاَن اربشاب  ١بايبٓو عً ٢ا٭جٗوض ٠ايزنٝو ١بٓظوب ١بًغوت %57.7
َٔ ملمجايَ ٞفشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صع ١بوني َ %65.4ؤ ملمجوايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايوزنٛس يف َكابوٌ َ % 53.5ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١اإلْوا  ,ملر ٜٛجوذ فواسم
بووني ايٓظووبتني داٍ مل ـووا،ٝ٥ا عٓووذ َظووت ,0.05 ٣ٛفكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 2.072 ١وو٢
قَٓ ١ُٝب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايثاْ ٞملَهاْ ١ٝفتل ظان عٔ عشٜل اربٛقا َٔ د ٕٚايزٖان يًبٓوو
بٓظب ١بًغت  َٔ %54.1ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطوَٛ ,١صعو ١بوني
َ %55.1وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايووزنٛس ,يف َكابووٌ َ %53.5وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو١
اإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفاسم بني ايٓظبتني ارل داٍ مل ـا،ٝ٥ا ,فكذ بًغت قُٝوZ١
احملظووٛبٖٚ 0.673 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو ١بٛجووٛد ع٬قوو ١فاسقوو ١بووني ايٓظووبتني
نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايثايث حتذٜث ايبٝاْات عدل اربٛقا عٔ عشٜل ايشبط بادتٛاصات بٓظب١
بًغوووت َ %52.7ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات َووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطوَٛ ,١صعو ١بوني
َ %50.0وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايووزنٛس يف َكابووٌ َ %54.2وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو١
اإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفاسم بني ايٓظبتني ارل داٍ مل ـا،ٝ٥ا ,فكذ بًغت قُٝوZ١
احملظووٛبٖٚ 0.669 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو ١بٛجووٛد ع٬قوو ١فاسقوو ١بووني ايٓظووبتني
نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجووا ٤يف ايذلتٝووا ايشابووا ملتا وو ١ايت.وو٬ٜٛت ايبٓهٝوو ١بووني مجٝووا ايبٓووٛى باإلكوواف ١ملي
طٗٛي ١ملكاف ١أػ اق َؤ د ٕٚاذتاجو ١إلكوافت٘ عؤ عشٜول ايـوشاف خاؿو ١يف ا٭َوانٔ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ايٓا ١ٝ٥بٓظب ١بًغوت َ %47.3ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛد ,١ٜيً.ـ ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايذساطو,١
َٛصع ١بني  َٔ %50.0ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابوٌ َ %45.8ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات
ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفواسم بوني ايٓظوبتني اورل داٍ مل ـواٝ، ٥ا ,فكوذ بًغوت
قُٝوو Z ١احملظووٛبٖٚ 0.599 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو ١بٛجووٛد ع٬قوو ١فاسقوو ١بووني
ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ارتاَع مل ٗاس ا٭َإ ارباي ٞبٛكٛن بٓظب ١بًغوت َ %45.0ؤ ملمجوايٞ
َفشدات َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات
اربـشف َٔ ,١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صع ١بني  َٔ %44.9ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايووزنٛس ,يف َكابووٌ َ %45.1وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ
ايفاسم بني ايٓظوبتني اورل داٍ مل ـوا،ٝ٥ا ,فكوذ بًغوت قُٝو Z١احملظوٛبٖٚ 0.469 ١و ٞأقوٌ َؤ
ايك ١ُٝادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايظادغ تبظٝط عًُ ١ٝتفع ٌٝاربظت ذَني ٚملتا و ١ػوش ٚات َكذَو١
اربظت ذَني ادتذد ٚتٛعٝتِٗ بٓظب ١بًغت  َٔ %42.3ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايٞ
َفووشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ ,١صعوو ١بووني َ %39.7وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايووزنٛس يف َكابووٌ
 َٔ %43.7ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ ,ملر ملٕ ايفاسم بني ايٓظبتني اورل
داٍ مل ـووا،ٝ٥ا ,فكووذ بًغووت قُٝوو Z١احملظووٛبٖٚ 0.716 ١وو ٞأقووٌ َوؤ ايكُٝوو ١ادتذٚيٝوو ١اربٓب٦وو١
بٛجٛد ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝا ايظابا تؼجٝا اإلداسات ايعًٝا عً ٢اطت ذاّ ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيف
ايبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜبٓظووب ١بًغووت َ %33.6وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ايذساطَٛ ,١صع ١بني  َٔ %30.8ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %35.2ملمجايٞ
َفووشدات عٓٝوو ١اإلْووا ٚ ,تتكوواسن ايٓظووبتإ ,ملر ملٕ ايفوواسم بووني ايٓظووبتني اوورل داٍ مل ـووا،ٝ٥ا,
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فكذ بًغت ق Z١ُٝاحملظٛب ٖٞٚ 1.132 ١أقٌ َٔ ايك ١ُٝادتذٚي ١ٝاربٓب ١٦بٛجوٛد ع٬قو ١فاسقو١
بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
ٚجا ٤يف ايذلتٝوا ايثوأَ أخوش ٣بٓظوب ١بًغوت َ %2.3ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكوٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ ,١صع ١بني  َٔ %3.8ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايوزنٛس يف َكابوٌ %1.4
َٔ ملمجايَ ٞفوش دات عٓٝو ١اإلْوا ٚ ,تتكواسن ايٓظوبتإ ,ملر ملٕ ايفواسم بوني ايٓظوبتني اورل داٍ
مل ـا،ٝ٥ا ,فكذ بًغت ق Z١ُٝاحملظوٛبٖٚ 0.211 ١و ٞأقوٌ َؤ ايكُٝو ١ادتذٚيٝو ١اربٓب٦و ١بٛجوٛد
ع٬ق ١فاسق ١بني ايٓظبتني نظت ٣ٛعك.%95 ١
(ب) اختباز صحة فسٚض ايدزاضة
ايفشا ا٭ :ٍٚتٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝداي ١مل ـوا،ٝ٥ا بوني َعوذٍ اطوت ذاّ ايعُو ٤٬يًتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖزا ايتعشا.
ٚيًت.كوول َوؤ ؿووٖ ١.ووزا ايفووشا ُظِووا َعاَووٌ استبووا برلطوو ٕٛيكٝوواغ ايع٬قوو ١بووني َعووذٍ
اطت ذاّ ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖزا ايتعوشاٚ ,ريوو نُوا
:ًٜٞ
جذ16( ٍٚ
َعاٌَ استبا برلط ٕٛيكٝاغ ايع٬ق ١بني َعذٍ اطت ذاّ ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖزا ايتعشا
دٚافا ايتعشا يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
اربتغرلات

َعاٌَ ا٫ستبا

َعووووووووذٍ اطووووووووت ذاّ ايعُوووووووو ٤٬يًتظووووووووٜٛل *0.451

ايذ٫ي١
0.001

اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ

ٜتووبني َوؤ ادتووذ ٍٚايظووابلٚ :جووٛد ع٬قوو ١استبووا دايوو ١مل ـوواٝ٥ا بووني َعووذٍ اطووت ذاّ
ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖوزا ايتعوشا ,ملر بًوذ َعاَوٌ استبوا
برلط ٕٛق ٖٞٚ , 0.451( ١ُٝق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.001( ١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ايفشا ايثاْ :ٞتٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا بني َعذٍ تعشا ايعُ ٤٬يًتظٜٛل

اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
ٚيًت.كوول َوؤ ؿووٖ ١.ووزا ايفووشا ظووبت َعاَووٌ استبووا برلطوو ٕٛيكٝوواغ ايع٬قوو ١بووني
َعذٍ تعشا ايعُ ٤٬يًتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛدٚ ١ٜاإلػوباعات اربت.ككوٚ ,١ريوو
نُا :ًٜٞ
جذ17( ٍٚ
َعاٌَ استبا برلط ٕٛيكٝاغ ايع٬ق ١بني َعذٍ تعشا ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك١
اربتغرلات

ملػباعات ايتعشا يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ
َعاٌَ ا٫ستبا

َعووووووووذٍ اطووووووووت ذاّ ايعُوووووووو ٤٬يًتظووووووووٜٛل *0.378

ايذ٫ي١
0.01

اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد١ٜ

ٜتووبني َوؤ ادتووذ ٍٚايظووابلٚ :جووٛد ع٬قوو ١استبووا دايوو ١مل ـوواٝ٥ا بووني َعووذٍ تعووشا
ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.ككو ,١ملر بًوذ َعاَوٌ استبوا
برلط ٕٛق ٖٞٚ , 0.378( ١ُٝق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.01( ١
ايف شا ايثايث :تٛجذ ع٬ق ١استباعٝو ١دايو ١مل ـواٝ، ٥ا بوني دٚافوا تعوشا ايعُو ٤٬يًتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
ٚيًت.كل َٔ ؿٖ ١.زا ايفشا ص ظان َعاٌَ استبا برلط ٕٛيكٝواغ ايع٬قو ١بوني دٚافوا
تعشا ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛدٚ ١ٜاإلػوباعات اربت.ككوٚ ,١ريوو نُوا
:ًٜٞ
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جذ18( ٍٚ
َعاٌَ استبا برلط ٕٛيكٝاغ ايع٬ق ١بني دٚافا تعشا ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك١
ملػووووباعات تعووووشا يًتظووووٜٛل اإليهذلْٚوووو ٞيًبٓووووٛى
ايظعٛد١ٜ

اربتغرلات

ايذ٫ي١

َعاٌَ ا٫ستبا

0.001

دٚافوووا تعوووشا ايعُووو ٤٬يًتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو*0.579 ٞ
يًبٓٛى ايظعٛد١ٜ

ٜتبني َٔ ادتذ ٍٚايظابل ٚجٛد ع٬قو ١استبوا ٍ دايو ١مل ـواًّٝ٥ا بوني َعوذٍ اطوت ذاّ
ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖوزا ايتعوشا ,ملر بًوذ َعاَوٌ استبوا
برلط ٕٛق ٖٞٚ , 0.579( ١ُٝق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.001( ١
ايفشا ايشابا :تٛجذ فشٚم داي ١مل ـواٝ٥ا بوني َتٛطو ات دسجوات اربب.وٛعني عًوَ ٢كٝواغ
دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜفكا ربتغرلاتِٗ ايذميٛجشاف:١ٝ
ايفشٚم تبع،ا يًٓ: ٛ
جذ19( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس (ت يذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايعذد

ّ

ايزنٛس

87

18.4607

3.47243

اإلْا

142

19.2182

3.17781

ق( ١ُٝت

ايذ٫ي١

2.102

0.05

تؼرل ْتا٥ن ت بٝل اختباس "ت" ملي ٚجٛد فشٚم بني َتٛط ات دسجات اربب.وٛعني عًوَ ٢كٝواغ
دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜتبع،وا يًٓو , ٛملر بًغوت قُٝو" ١ت"
( ٖٞٚ 2.102ق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي0.05( ١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ايفشٚم تبع،ا يًعُش:
جذ20( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد ٟيذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عً٢
َكٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًعُش
َـذس ايتبأٜ

زتُٛعوووووووووووووووووات دسجووووووووووووووووَ ١تٛطوووووووووووووووووط ق ١ُٝف
اربشبعات

اذتش١ٜ

اربشبعات

بني اجملُٛعات

16.761

4

8.381

داخٌ اجملُٛعات

1980.096

215

5.824

اجملُٛ

1996.857

219

1.439

ايذ٫ي١

ارل دي١

تؼووورل ْتوووا٥ن ت بٝووول اختبووواس "حتًٝوووٌ ايتبوووا ٜٔا٭ ووواد :"ٟملي عوووذّ ٚجوووٛد فوووشٚم بوووني
َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى
ايظووعٛد ١ٜتبع،ووا يًعُووش ,ملر بًغووت قُٝوو" ١ف"ٖٚ 1.439( ,وو ٞقُٝوو ١اوورل دايوو ١مل ـووا،ٝ٥ا عٓووذ
َظت ٣ٛد٫ي.0.05 ١
ايفشٚم تبع،ا ربـشف ايعُ:ٌٝ
جذ21( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس (ت يذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا ربـشف ايعٌُٝ
ايع١ٓٝ

ايعذد

ّ

َـشف اايشاجٞ.

107

13.1510

1.91993

َـشف ا٭ًٖٞ

113

12.6778

1.99389

ق( ١ُٝت

ايذ٫ي١

2.660

0.01
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تؼوورل ْتووا٥ن ت بٝوول اختبوواس "ت" :ملي ٚجووٛد فووشٚم بووني َتٛط و ات دسجووات اربب.ووٛعني عًوو٢
َكٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜتبع،وا ربـوشف ايعُٝوٌ,
ملر بًغت ق" ١ُٝت" ( ٖٞٚ 2.660ق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.01( ١
ايفشٚم تبع،ا يًُ ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ
جذ22( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد ٟيذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عً٢
َكٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًُ ٌٖ٪ايتعًُٞٝ
َـذس ايتبأٜ

زتُٛعوووووووووووووووووات دسجووووووووووووووووَ ١تٛطوووووووووووووووووط ق ١ُٝف
اربشبعات

اذتش١ٜ

اربشبعات

بني اجملُٛعات

17.232

2

8.616

داخٌ اجملُٛعات

3629.743

217

7.546

اجملُٛ

3646.975

219

1.142

ايذ٫ي١

ارل دي١

تؼرل ْتوا٥ن ت بٝول اختبواس "حتًٝوٌ ايتبوا ٜٔا٭ واد "ٟملي عوذّ ٚجوٛد فوشٚم بوني َتٛطو ات
دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
تِبع،ووا يًُٖ٪ووٌ ايتعًُٝوو ,ٞملر بًغووت قُٝوو" ١ف"ٖٚ 1.142( ,وو ٞقُٝوو ١اوورل دايوو ١مل ـووا،ٝ٥ا عٓووذ
َظت ٣ٛد٫ي.0.05 ١
ايفشا ارتاَع :تٛجذ فشٚم داي ١مل ـاٝ٥ا بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝواغ
ملػوووباعات ايتعوووشا ربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى ايظوووعٛدٚ ١ٜفكوووا ربوووتغرلاتِٗ
ايذميٛجشاف:١ٝ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

ايفشٚم تبع،ا يًٓ: ٛ
جذ23( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس (ت يذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ ملػباعات
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًٓٛ
ايع١ٓٝ

ايعذد

ّ

ايزنٛس

87

21.7397

2.70618

اإلْا

142

20.3913

2.87115

ق( ١ُٝت

ايذ٫ي١

3.196

0.01

تًفووت ْتووا٥ن ت بٝوول اختبوواس "ت" ملي ٚجووٛد فووشٚم بووني َتٛط و ات دسجووات اربب.ووٛعني عًوو٢
َكٝاغ ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًٓو , ٛملر بًغوت
ق" ١ُٝت" ( ٖٞٚ 3.196ق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.01( ١
أ

ايفشٚم تبع،ا يًعُش:
جذ24( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد ٟيذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عً٢
َكٝاغ ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًعُش

َـذس ايتبأٜ

زتُٛعوووووووووووووووووات دسجووووووووووووووووَ ١تٛطوووووووووووووووووط ق ١ُٝف
اربشبعات

اذتش١ٜ

اربشبعات

بني اجملُٛعات

8.247

4

4.124

داخٌ اجملُٛعات

1864.447

215

3.876

اجملُٛ

1872.694

219

1.064

ايذ٫ي١
ارل دي١

تؼورل ْتووا٥ن ت بٝول اختبوواس "حتًٝوٌ ايتبووا ٜٔا٭ واد "ٟملي عووذّ ٚجوٛد فووشٚم بوني َتٛطو ات
دسجووات اربب.ووٛعني عًووَ ٢كٝوواغ ملػووباعات ايتعووشا ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى

399

400

ايظووعٛد ١ٜتبع،ووا يًعُووش ,ملر بًغووت قُٝوو" ١ف"ٖٚ 1.064( ,وو ٞقُٝوو ١اوورل دايوو ١مل ـووا،ٝ٥ا عٓووذ
َظت ٣ٛد٫ي.0.05 ١
ايفشٚم تبع،ا ربـشف ايعُ:ٌٝ
جذ25( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس (ت يذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ ملػباعات
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا ربـشف ايعٌُٝ
ايع١ٓٝ

ايعذد

ّ

َـشف ايشاجٞ.

107

12.9909

1.94428

َـشف ا٭ًٖٞ

113

12.2174

2.08607

ق( ١ُٝت

ايذ٫ي١

2.549

0.05

تؼرل ْتا٥ن ت بٝل اختباس "ت" ملي عذّ ٚجٛد فوشٚم بوني َتٛطو ات دسجوات اربب.وٛعني عًو٢
َكٝاغ ( ٖٞٚ 2.549ق ١ُٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي. 0.05( ١
ايفشٚم تبع،ا يًُ ٌٖ٪ايتعً:ُٞٝ
جذ26( ٍٚ
ْتا٥ن اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد ٟيذ٫ي ١ايفشٚم بني َتٛط ات دسجات ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ
ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜتبع،ا يًُ ٌٖ٪ايتعًُٞٝ
َـذس ايتبأٜ

زتُٛعوووووووووووووووووات دسجووووووووووووووووَ ١تٛطوووووووووووووووووط ق ١ُٝف
اربشبعات

اذتش١ٜ

اربشبعات

بني اجملُٛعات

40.996

2

20.498

داخٌ اجملُٛعات

3941.384

217

8.194

اجملُٛ

3982.380

219

2.502

ايذ٫ي١
ارل دي١

تظٗش ْتا٥ن ت بٝل اختباس "حتً ٌٝايتبا ٜٔا٭ اد "ٟعذّ ٚجٛد فشٚم بني َتٛط ات دسجات
ارببٛ.عني عًَ ٢كٝاغ ملػباعات ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜتبع،وا
يًُ ٌٖ٪ايتعً ,ُٞٝملر بًغت ق" ١ُٝف" ٖٞٚ 2.502( ,ق ١ُٝاورل دايو ١مل ـواٝ، ٥ا عٓوذ َظوت٣ٛ
د٫ي.0.05 ١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

أهم نتائج البحث
نإ ٖٓواى ت بٝول ٚاكول ًُ َٚوٛغ يوذ ٣ايبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيًتظوٜٛل اإليهذلْٚوَ ٞؤ
ٚجٗووْ ١ظووش ايعُووٖٚ ٤٬ووزا ٜؼوورل ملي استفووا َظووت ٣ٛايووٛعٚ ٞايثكافوو ١يووذ ٣ايعُووٚ ٤٬ملربوواَِٗ
ُٝووا ارتووذَات اربـووشف ١ٝعوودل اإلْذلْووت اربكذَوو ١بووذسجات َٚظووتٜٛات ملظتابٝووٚ ١ناْووت
َتكاسب ١بؼهٌ ًَ ٛ.يف ايٓتا٥ن اييت ٗشت.
بعذ حتًٚ ٌٝتفظ رل ايبٝاْات ٚاختباس ايفشٚا تٛؿًت ايبا ث ١ملي ايٓتا٥ن ايتاي:١ٝ
- 1

ملٕ ْظووبَ % 73.30 ١وؤ أفووشاد ايعٓٝووٜ ١تعشكووو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓوووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشفَٛ ,١ٝصع ١بني  َٔ %70.90ملمجايَ ٞفوشدات
ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %74.70ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,بًغت ْظبَ ١ؤ ٫
ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات
اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايذساطَٛ %26.70 ١صع ١بوني َ %29.10ؤ ملمجوايٞ
َفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %25.30ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا .
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ملٕ ْظووبٜ %73.30 ١تعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـووٍٛ
عًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَٛ ١ٝصعوو ١بووني َ %71.30وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعٞ
َـووشف ايشاج.وو ٞيف َكابووٌ َ %75.30وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝووَ ١ب.ووٛعَ ٞـووشف
ا٭ًٖٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ ١ؤ ٜ ٫تعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد١ٜ
يً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو ١ايذساطوَٛ %26.70 ١صعو١
بني  َٔ %28.70ملمجايَ ٞفشدات عٓٝوَ ١ب.وٛعَ ٞـوشف ايشاج.و ٞيف َكابوٌ %24.70
َٔ ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
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ملٕ ْظووبٜ %73.30 ١تعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـووٍٛ
عًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝووِٓٗ  %61.40اؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛوو ١عاَوو ١ف قووٌ يف
َكابٌ  %76.80اؿًني عً ٌٖ٪َ ٢جاَع ,ٞبُٓٝا  َٔ %77.30ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو١
ارببٛ.عني اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتواَعٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ ١ؤ ٜ ٫تعشكو ٕٛربٛاقوا
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـوشفَ ١ٝؤ ملمجوايٞ

401

402

َفوووشدات عٓٝووو ١ايذساطوووَٛ %26.70 ١صعووو ١بوووني َ %38.60ووؤ ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو١
اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛوو ١عاَوو ١ف قووٌ يف َكابووٌ َ %23.20وؤ ملمجووايٞ
َفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢جواَعَ %22.70 ,ٞؤ ملمجوايَ ٞفوشدات
ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَع.ٞ
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ملٕ ْظبٜ َٔ %3.20 ١تعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عً ٢ارتذَات اربـشف ١ٝنٌ َٛ ّٜٛصع ١بني  َٔ %6.40ايزنٛس يف َكابٌ َ %1.40ؤ
ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,بًغت ْظبٜ َٔ ١تعشك ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝع٬عو ١أٜواّ أطوبٛع،ٝا َؤ ,%9.50
َٛصع ١بني  َٔ %12.80ايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %7.70اإلْا ٚ ,بًغوت ْظوبَ %2.30 ١ؤ
ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات
اربـووشف ١ٝطووت ١أٜوواّ أطووبٛع،ٝا َٛصعوو ١بووني َ %2.60وؤ ايووزنٛس يف َكابووٌ َ %2.10وؤ
اإلْوووا ٚ ,بًغوووت ْظوووبَ %25.50 ١ووؤ ٜتعشكووو ٕٛربٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝنوٌ أطوبٛعني َٛصعو ١بوني َ %28.20ؤ
ايووزنٛس يف َكابووٌ َ %23.90وؤ اإلْووا ٚ ,بًغووت ْظووبَ %59.50١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝنوٌ ػوٗش
َٛصع ١بني  َٔ %50.00ايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %64.80اإلْا .
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ملٕ ْظبٜ َٔ %3.20 ١تعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عً ٢ارتذَات اربـشف ١ٝنٌ َٛ ّٜٛصع ١بني َ َٔ %2.80بٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف
َكابٌ َ َٔ %3.50بٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖوٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ %9.50 ١ؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا
ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝع٬عو ١أٜواّ
أطبٛع،ٝا َٛصع ١بني َ َٔ %15.00بٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف َكابٌ َ %4.40بٛ.عٞ
َـشف ا٭ًٖٚ ,ٞبًغت ْظبٜ َٔ %2.30 ١تعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى
ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعً ٢ارتذَات اربـشف ١ٝطت ١أٜاّ أطوبٛع،ٝا َٛصعو ١بوني َ %0.90ؤ
َبٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف َكابٌ َ َٔ %3.50بٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖٚ ,ٞبًغت ْظب١

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

َ %25.50وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتوووذَات اربـوووشف ١ٝنوووٌ أطو وبٛعنيَٛ ,صعووو ١بوووني َ %23.40ووؤ َب.وووٛعَ ٞـوووشف
ايشاج ٞ.يف َكابٌ َ َٔ %27.40ب.وٛعَ ٞـوشف ا٭ًٖوٚ ,ٞبًغوت ْظوبَ %59.50 ١ؤ
ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات
اربـشف ١ٝنٌ ػوٗشَٛ ,صعو ١بوني َ %57.90ؤ َب.وٛعَ ٞـوشف ايشاج.و ٞيف َكابوٌ
َ َٔ %61.10بٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
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ملٕ ْظبٜ َٔ %3.20 ١تعشك ٕٛربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـوٍٛ
عً ٢ارتذَات اربـشف ١ٝنٌ َٛ ّٜٛصع ١بني  َٔ %2.30اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ عاْٜٛو١
عاَوو ١ف قووٌ يف َكابووٌ َ %3.20وؤ اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ جوواَعٚ ,ٞاذتاؿووًني عًوو٢
َ ٌٖ٪فٛم ادتاَع ٞبٓظبٚ , %3.90١بًغت ْظوبَ %9.50١ؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝع٬عو ١أٜواّ أطوبٛع،ٝا
َٛصعوو ١بووني َ %11.60وؤ عٓٝوو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًووٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛوو ١عاَوو ١ف قووٌ يف
َكابٌ  َٔ %7.90اذتاؿًني عًوٖ٪َ ٢وٌ جواَعْٚ ,ٞظوبَ %11.80 ١ؤ اذتاؿوًني عًو٢
َ ٌٖ٪فٛم ادتاَعٚ ,ٞبًغت ْظبَ ١ؤ ٜتعشكو ٕٛربٛاقوا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى
ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝطوت ١أٜواّ أطوبٛع،ٝا َٛ ,%2.30صعو ١بووني
 َٔ %2.30ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢عاْ ١ٜٛعاَ ١ف قٌ يف
َكابٌ  َٔ %1.60ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝارببٛ.عني اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ جواَع ,ٞيف
ني اذتاؿًني عًو ٌٖ٪َ ٢فوٛم ادتواَع ٞبٓظوبٚ ,%3.90 ١بًغوت ْظوبَ ١ؤ ٜتعشكوٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيً.ـ ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشف ١ٝنوٌ
أطبٛعني َٛ ,%25.50صع ١بني  ٌٖ٪َ َٔ %23.30عاْ ١ٜٛعاَ ١ف قٌ يف َكابٌ %24.60
َٔ َ ٌٖ٪جاَعْٚ ,ٞظبَ % 29.40 ١ؤ اذتاؿوًني عًوٖ٪َ ٢وٌ فوٛم ادتواَعٚ ,ٞبًغوت
ْظووبَ ١وؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو٢
ارتذَات اربـشف ١ٝنٌ ػٗش َٔ َٛ ,%59.50صع ١بني  ٌٖ٪َ َٔ %60.50عاْ ١ٜٛعاَ١

403

404

ف قوووٌ يف َكابوووٌ َ %62.70ووؤ اذتاؿوووًني عًوووٖ٪َ ٢وووٌ جووواَعْٚ ,ٞظوووبَ %51.00 ١ووؤ
اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَع.ٞ
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َٔ اِٖ دٚافا ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ,١ٜمتٝوض عًُٝوات
ايبٓو بظشع ١ملصتاص ارتذَات اييت ٜكذَٗا ايبٓو يت.كل ايشكوا يعُ٥٬و٘ يف ايذلتٝوا
ا٭ٚ ٍٚجوووا٤ت َُ٥٬ووو ١ايٛقوووت ٚاربهوووإ يًعُٝوووٌ يف اطوووت ذاّ ارتوووذَات ايبٓهٝووو١
ٚاربـشف ١ٝيف ايذلتٝوا ايثواْٚ ,ٞجوا٤ت ٜوتِ ملجوشا ٤ارتذَو ١اإليهذلْٝٚو ١خبـٛؿو١ٝ
ٚطووش ١ٜتاَوو ١يف ايذلتٝووا ايثوواَْ ٞهووشسٚ ,جووا٤ت تتُٝووض ايًغوو ١اربظووت ذَ ١يف اربٛقووا
اإليهذل ْٞٚيًبٓو بايٛكوٛن يف ايذلتٝوا ايثايوثٚ ,جوا٤ت تغ ٝو ١ا تٝاجوات ايعُو٤٬
ٚعشا اربعًَٛات ارب ًوٛن مل ٗاسٖوا يًعُو ٤٬عًوَ ٢وذاس ايظواع ١يف ايذلتٝوا ايشابوا,
ٚجا٤ت تتان خذَات ايبٓو يف اإلجواصات ٚا٭عٝواد عودل اربٛقوا اإليهذلْٚو ٞيًبٓوو يف
ايذلتٝا ارتاَعٚ ,جا٤ت ش ١ٜا٫ختٝاس يف قشاس ػشا ٤ارتذَ ١ايبٓه ١ٝعدل اإلْذلْت
يف ايذلتٝوا ايظوادغٚ ,جوا٤ت ٜتوٝل اربٛقوا اإليهذلْٚو (website( ٞيًبٓوو يًتعووشف
عً ٢مجٝا ارتذَات اييت تٗوِ ايعُٝوٌ يف ايذلتٝواٚ ,جوا٤ت اإل ظواغ با٭َوإ أعٓوا٤
ملجشاَ ٤عاَ٬ت َـشف ١ٝعدل اربٛقا اإليهذل ْٞٚيف ايذلتٝا ايثوأَٚ ,جوا٤ت وشق
ايبٓو َٔ خَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞعًو ٢اإلبوذا ٚا٫بتهواس يف اطوت.ذا
ارتذَات ٚحتظٗٓٝا يًعُ ٌٝيف ايذلتٝا ايتاطاٚ ,جا٤ت تٛجذ عشٚا ممٝض ٙيًعُو٤٬
عً ٢اربٛقا اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٜ ١ٜتِ ايٛفا ٤بٗا يف ايذلتٝوا ايعاػوشٚ ,جوا٤ت
تتُٝض ؿف.ات اربٛقوا اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜبظوٗٛي ١ايتٓكوٌ َؤ خ٬شلوا يف
ايذلتٝا اذتاد ٟعؼش نتٛطط ظاب.4.11 ٞ
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َؤ اٖووِ دٚافوا عووذّ ايتعووشا ربٛاقوا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓوٛى ايظووعٛد ,١ٜجووا٤ت
شتاعش تعشا َٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيًٗانشص ٚاذتـ ٍٛعً٢
بٝاْووات ايعُووَٚ ,٤٬وؤ عووِ ابتووضاصِٖ ٚاطووتغ٬شلِ يف ايذلتٝووا ا٭ ٍٚنتٛطووط ظووابٞ
ٚ , 4.125جا٤ت اْتؼاس ايغؽ ايتجاسٚ ٟايتؼشٜعات ايلاب  ١يع٬ق ١ايعَُ ٌٝا ايبٓو
َٔ خَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيف ايذلتٝوا ايثواْٚ ,ٞجوا٤ت

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

عذّ ايثك ١يف أطايٝا ايذفا ٚايتظذٜذ َٔ خَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى
ايظووووعٛد ١ٜيف ايذلتٝووووا ايثايووووثٚ ,جووووا٤ت ايـووووعٛب ١يف اطووووت ذاّ َٛاقووووا ايتظووووٜٛل
اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف ايذلتٝا ايشاباٚ ,جا٤ت بط ٤ػبه ١اإلْذلْوت َٚؤ
عِ بطَٛ ٤اقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظوعٛد ١ٜيف ايذلتٝوا ارتواَع نتٛطوط
ظاب.3.788 ٞ
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َوؤ اٖووِ ملػووباعات ايتعووشا ربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛدَ ,١ٜعشفوو١
نووٌ اربظووتجذات ارتاؿوو١

ظووابات ٞيف ايذلتٝووا ا٭ ٍٚنتٛطووط ظوواب,4.455 ٞ

ٚجا٤ت تظاعذَْٛ ٞاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓو َٔ ايت ًف َٔ ًٌَ اْ٫تظاس يف
ايبٓو يف ايذلتٝا ايثاْٚ ,ٞجا٤ت َعشف ١عشا٥ل تٓفٝز ايعًُٝوات ايبٓهٝو ١بٛكوٛن يف
ايذلتٝا ايثايثٚ ,جا٤ت سا ٚ ١طشع ١يف تٓفٝز ايعًُٝوات ايبٓهٝوَ ١ؤ خوَٛ ٍ٬اقوا
ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوو يف ايذلتٝوا ايشابواٚ ,جوا٤ت طوٗٛي ١يف اطوت ذاّ َٛاقوا
ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووو يف ايذلتٝووا ارتوواَعٚ ,جووا٤ت اي ُ ْٓٝوو ١يف اطووت ذاّ
َٛاقوووا ايتظوووٜٛل اإليهذلْٝٚووو ١يًبٓوووو يف ايذلتٝوووا ايظوووادغٚ ,جوووا٤ت َعشفووو ١نوووٌ
اربعًَٛات ٚارتذَات ادتذٜذٚ ٠اربكذَ َٔ ١ايبٓو يف ايذلتٝا ايظاباٚ ,جوا٤ت طوٗٛي١
ايٛؿ ٍٛ٭ ٟستتَ ٣ٛتعًل بارتذَات ايبٓه َٔ ١ٝخَٛ ٍ٬اقا ايتظٜٛل اإليهذلْٞٚ
يًبٓو يف ايذلتٝوا ايثوأَٚ ,جوا٤ت تؼوعشْ ٞبايتٛاؿوٌ َوا عُو ٤٬ايبٓوو َؤ شتتًوع
ا٭َانٔ يف ايذلتٝا ايتاطاٚ ,جا٤ت تبادٍ اٯساٚ ٤ا٭فهاس َوا عُو ٤٬آخوش ٜٔعًو٢
َٛاقووا ايتظووٜٛل اإل يهذلْٚوو ٞيًبٓووو يووذ ِٜٗاٖ٫تُاَووات ْفظووٗا يف ايذلتٝووا ايعاػووش
نتٛطط ظاب.4.059 ٞ
- 10ملٕ ْظووبَ % 66.80 ١وؤ يووذْ ِٜٗظووبَ ١شتفعووَ ١وؤ ايشكووا عوؤ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو١
اربكذَ ١يًعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛد َٔ ١ٜملمجوايَ ٞفوشدات
َٔ ٜتعشك ٕٛربٛاقا ايتظوٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات
اربـووشفَٛ ,١ٝصعوو ١بووني َ %66.70وؤ ايووزنٛس يف َكابووٌ َ %66.90وؤ اإلْووا ٚ ,بًغووت
ْظب َٔ %33.20 ١يذْ ِٜٗظبَ ١تٛط  َٔ ١ايشكا عٔ ارتوذَات اإليهذلْٝٚو ١اربكذَو١
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يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛدَ ١ٜوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ
ٜتعش كوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات
اربـشفَٛ ,١ٝصع ١بني  َٔ %33.30ايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %33.10اإلْا .
- 11إ ْظب َٔ ١يذْ ِٜٗظبَ ١شتفع َٔ ١ايشكا عٔ ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُو٤٬
َٔ خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛدَ ١ٜؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكوٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ
ملمجوووايَ ٞفوووشدات عٓٝووو ١ايذساطووو ١بًغوووت َٛ ,%66.80صعووو ١بوووني َ %55.10ووؤ ملمجوووايٞ
َفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف َكابٌ  َٔ %77.90ملمجايَ ٞفوشدات عٓٝو١
َب.ووٛعَ ٞـووشف ا٭ًٖووٚ ,ٞبًغووت ْظووبَ ١وؤ يووذْ ِٜٗظووبَ ١تٛط و َ ١وؤ ايشكووا عوؤ
ارتوووذَات اإليهذلْٝٚووو ١اربكذَووو ١يًعُوووَ ٤٬ووؤ خووو ٍ٬ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيًبٓوووٛى
ايظووعٛدَ ١ٜوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى
ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو١
َٛ ,%33.20صع ١بني  َٔ %44.90ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ايشاج ٞ.يف
َكابٌ  َٔ %22.10ملمجايَ ٞفشدات عَ ١ٓٝبٛ.عَ ٞـشف ا٭ًٖ.ٞ
- 12ملٕ ْظب َٔ ١يذْ ِٜٗظبَ ١شتفع َٔ ١ايشكا عٔ ارتذَات اإليهذل ١ْٝٚاربكذَ ١يًعُو٤٬
َٔ خ ٍ٬ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓوٛى ايظوعٛدَ ١ٜؤ ملمجوايَ ٞفوشدات َؤ ٜتعشكوٕٛ
ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛد ١ٜيً.ـو ٍٛعًو ٢ارتوذَات اربـوشفَ ١ٝؤ
ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطوو ١بًغووت َٛ ,%66.80صعوو ١بووني  %55.80اذتاؿووًني عًوو٢
َٖ٪وووٌ عاْٜٛووو ١عاَووو ١ف قوووٌ يف َكابوووٌ َ %67.50ووؤ اذتاؿوووًني عًوووٖ٪َ ٢وووٌ جووواَع,ٞ
بُٓٝا َٔ %74.50اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَعٚ ,ٞبًغت ْظب َٔ %33.20 ١يذِٜٗ
ْظووبَ ١تٛط و َ ١وؤ ايشكووا عوؤ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خووٍ٬
ايتظٜٛل اإليهذلْٚو ٞيًبٓوٛى ايظوعٛدَٛ ,١ٜصعو ١بوني َ %44.20ؤ ملمجواي ٞاذتاؿوًني
عًوٖ٪َ ٢ووٌ عاْٜٛوو ١عاَو ١ف قووٌ يف َكابووٌ َ %32.50وؤ عٓٝو ١اربب.ووٛعني اذتاؿووًني عًوو٢
َ ٌٖ٪جاَع ,ٞبُٓٝا  َٔ %25.50اذتاؿًني عً ٌٖ٪َ ٢فٛم ادتاَع.ٞ

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

َ- 13وؤ اٖووِ ارتووذَات اإليهذلْٝٚوو ١اربكذَوو ١يًعُووَ ٤٬وؤ خوو ٍ٬ايتظووٜٛل اإليهذلْٚووٞ
يًبٓٛى ايظعٛد ١ٜيف ايذلتٝا ا٭ ٍٚايت ٌٜٛ.بٓظب ١بًغت َٛ ,%83.2صع ١بني َ %79.5ؤ
ايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %85.2اإلْا ٚ ,يف ايذلتٝا ايثاْ ٞفتل ظان ٚجا ٤يف ايذلتٝا
ايثايووث اطووت شاج ايب اقووات ا٥٫تُاْٝوو( ١ايفٝووضا ,ا٥٫تُووإَ ,اطووذل نوواسد ,زلوواست
ناسد ٚ ,جا ٤يف ايذلتٝا ايشابا نؼوع اذتظوانٚ ,جوا ٤يف ايذلتٝوا ايشابوا َهوشس
طووذاد فووٛاترل ٚجووا ٤يف ايذلتٝووا ارتوواَع اطووت شاج بووذٍ فاقووذٚ ,جووا ٤يف ايذلتٝووا
ايظادغ ػشا ٤ا٭طِٗٚ ,جا ٤يف ايذلتٝوا ايظوابا عًوا ػوٝهات بٓظوب ١بًغوت %30.0
َوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد١ٜ
يً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات اربـووشفَ ١ٝوؤ ملمجووايَ ٞفووشدات عٓٝوو ١ايذساطووَٛ ,١صعوو ١بووني
 َٔ %25.6ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %32.4ملمجوايَ ٞفوشدات عٓٝو١
اإلْا .
َ- 14وؤ اٖووِ َكذل ووات ت ووٜٛش َٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيف ايذلتٝووا
ا٭ ٍٚت ٜٛش ايدلاَن اربشاب  ١بايبٓو عً ٢ا٭جٗض ٠ايزنٝو ١بٓظوب ١بًغوت ٚ ,%57.7يف
ايذلتٝا ايثاْ ٞملَهاْ ١ٝفتل ظان عؤ عشٜول اربٛقوا َؤ د ٕٚايوزٖان يًبٓووٚ ,يف
ايذلتٝا ايثايث حتذٜث ا يبٝاْات عدل اربٛقا عٔ عشٜل ايشبط بادتٛاصاتٚ ,يف ايذلتٝا
ايثايوث حتذٜث ايبٝاْات عدل اربٛقا عٔ عشٜل ايشبط بادتٛاصاتٚ ,يف ايذلتٝوا ايشابوا
ملتا  ١ايت٬ٜٛ.ت ايبٓه ١ٝبني مجٝا ايبٓٛى باإلكاف ١ملي طٗٛي ١ملكاف ١أػ اق َٔ
د ٕٚاذتاج ١إلكافت٘ عٔ عشٜل ايـوشاف خاؿو ١يف ا٭َوانٔ ايٓاٝ٥وٚ ,١يف ايذلتٝوا
ارتوواَع مل ٗوواس ا٭َووإ اربوواي ٞبٛكووٛنٚ ,يف ايذلتٝووا ايظووادغ تبظووٝط عًُٝوو ١تفعٝووٌ
اربظت ذَني ٚملتا  ١ػوش ٚات َكذَو ١يًُظوت ذَني ادتوذد ٚتوٛعٝتِٗٚ ,يف ايذلتٝوا
ايظوووابا تؼوووجٝا اإلداسات ايعًٝوووا عًووو ٢اطوووت ذاّ ايتظوووٜٛل اإليهذلْٚووو ٞيف ايبٓوووٛى
ايظووعٛدٚ ,١ٜيف ايذلتٝووا ايثووأَ أخووش ٣بٓظووب ١بًغووت َ %2.3وؤ ملمجووايَ ٞفووشدات َوؤ
ٜتعشكوو ٕٛربٛاقووا ايتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيًبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜيً.ـوو ٍٛعًوو ٢ارتووذَات
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اربـشف َٔ ١ٝملمجايَ ٞفشدات عٓٝو ١ايذساطوَٛ ,١صعو ١بوني َ %3.8ؤ ملمجوايَ ٞفوشدات
ع ١ٓٝايزنٛس يف َكابٌ  َٔ %1.4ملمجايَ ٞفشدات ع ١ٓٝاإلْا ٚ ,تتكاسن ايٓظبتإ.
- 15تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝداي ١مل ـا،ٝ٥ا بني َعذٍ اطت ذاّ ايعُ ٤٬يًتظٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜدٚافا ٖزا ايتعشا.
 - 16تٛجذ ع٬ق ١استباع ١ٝداي ١مل ـواٝ، ٥ا بوني َعوذٍ تعوشا ايعُو ٤٬يًتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
- 17تٛجذ ع٬ق ١است باع ١ٝداي ١مل ـواٝ، ٥ا بوني دٚافوا تعوشا ايعُو ٤٬يًتظوٜٛل اإليهذلْٚوٞ
يًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜاإلػباعات اربت.كك.١
 - 18تٛجووذ فووشٚم دايوو ١مل ـوواٝ٥ا بووني َتٛط و ات دسجووات اربب.ووٛعني عًووَ ٢كٝوواغ دٚافووا
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜفكا ربتغرلاتِٗ ايذميٛجشاف.١ٝ
- 19تٛجووذ فووشٚم دايوو ١مل ـوواٝ٥ا بووني َتٛطو ات دسجووات اربب.ووٛعني عًووَ ٢كٝوواغ ملػووباعات
ايتعشا ربٛاقا ايتظٜٛل اإليهذل ْٞٚيًبٓٛى ايظعٛدٚ ١ٜفكا ربتغرلاتِٗ ايذميٛجشاف. ١ٝ
التوصيات
َوؤ أجووٌ ت بٝوول أفلووٌ يًتظووٜٛل اإليهذلْٚوو ٞيف ايبٓووٛى ايظووعٛدٚ ,١ٜفِوو ٞكوو ٤ٛحتًٝووٌ
ْتا٥ن ايب.ث اذتاي ٞتكذلن ايبا ث ١زتُٛع َٔ ١ايتٛؿٝات:
أ  -تعضٜووض اٖ٫تُوواّ ا٭نثووش بعُوو ِ٤٬ايبٓووٛى ايظووعٛدٚ ,١ٜتظووٗ ٌٝاطووت ذاَِٗ يً ووذَات
اإليهذل ١ْٝٚاربـشفٚٚ ,١ٝكعِٗ يف ب٪س ٠اٖتُواّ ايبٓوٛى بٗوِ ٚايعُوٌ عًو ٢ملسكواِٗ٥
بهٌ اي شا٥ل ٚا٭طايٝا ٚايذلنٝض عًَٚ ِٗٝعشفو ١ايٛطوا ٌ٥ايويت تعوضص َؤ ايٛؿوٍٛ
مليَٚ ِٗٝا ٜظاعذِٖ عً ٢حتكٝل َت ًباتِٗ ٚساباتِٗ.
ن  -كشٚس ٠اٖتُاّ باربٛاقا اإليهذل ١ْٝٚيًبٓٛى ايظعٛد.١ٜ
ت  -تعضٜووض تووبين ايبٓووٛى ايظووعٛد ١ٜربفٗوو ّٛايتظووٜٛل اإليهذلْٚووٚ ,ٞا٫طووتُشاس يف دعُٗووا
ٚاحملافظ ١عً ٢ايٛطا ٌ٥اإلع ١َٝ٬ارب تاس َٔ ٠قبٌ ايبٓٛى.

ايتظٜٛلُ اإليهذل ْٞٚيًبٓٛىِ ايظعٛد ِ١ٜعدل اإلْذلْت ٚدٚس ٙفِ ٞخِذَ ِ١ايعُِ٤٬

 اٖ٫تُاّ نتابع ٬َٚ ١ظات ٚػها ٣ٚايعُ ٤٬بايؼهٌ ايوزٜ ٟظواِٖ يف َعادتتٗواٚتعضٜض سكا ايعُ ٤٬ضتٖٛا.
ج  -ايعُووٌ عًوو ٢ت ووٜٛش َٛقووا ايبٓووو اإليهذلْٚووٚ ٞارتووذَات اربكذَوو ١يعُ٥٬وو٘ٚ ,تعضٜووض
ايظشٚ ١ٜايثكٚ ١ايؼعٛس بارتـٛؿ ١ٝيًعُ.ٌٝ
ن  -ايكٝووواّ بتغ ٝووو ١ملعَٝ٬ووو ١جٝوووذ ٠يًتعشٜوووع باربـوووشف ٚخذَاتووو٘ اإليهذلْٝٚووو١

ُٝوووا

ا٭طايٝا تٜ ٢لُٔ أعًْ ٢ظب ١اطت ذاّ َٔ ايعُ.٤٬
خ  -اٖ٫تُوواّ بوو َٔ َٓظَٛوو ١اربعًَٛوووات عٓووذ اطوووت ذاّ ايتظووٜٛل عووودل اإلْذلْووت ٚاختوووار
اإلجشا٤ات ٚايتذابرل ايٛقا ١ٝ٥ذتُاَ ١ٜـادس اربعًَٛات َٔ ايتجاٚصات ارل اربؼشٚع.١
د  -تٛؿوو ٞايذساطوو ١إٔ ظتووش ٟايبووا ث ٕٛدساطووات شلووا أُٖٝوو ١يف زتوواٍ تووبين اربـوواسف
ايتجاس ١ٜ٭ْظُ ١ارتذَ ١اربـشف ١ٝاإليهذل ١ْٝٚاربت ٛس.٠
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"Electronic Marketing of Saudi Banks through the
Internet" and its Role in Customer Service
”a field study on Saudi banks”

Abstract
This study, entitled "Electronic Marketing of Saudi Banks through the Internet" and its
Role in Customer Service, is a field study on Saudi banks.
1- Identifying the motives of the study sample for the electronic marketing of the Saudi
banks.
2- Know the expectations achieved in the study sample from exposure to electronic marketing of Saudi banks.
3- Identification of the rate of exposure of the study sample for electronic marketing of
Saudi banks.
4- Identify the satisfaction of customers sample study towards the electronic marketing of
Saudi banks.
5-Identify the most important electronic services provided to customers through the electronic marketing of Saudi banks.
6-Know customer suggestions towards the development of electronic marketing sites for
Saudi banks sample study.
The study reached the following results:
1- 73.30% of the respondents are exposed to the e-marketing sites of the Saudi banks
for banking services, while the percentage of those who are not exposed to e-marketing
sites of the Saudi banks to obtain banking services from the total vocabulary of the study
sample is 26.70%.
2- The proportion of those who have a high percentage of satisfaction with the electronic
services provided to customers through the electronic marketing of Saudi banks reached
66.80%. The percentage of those who have an average percentage of satisfaction with
electronic services provided to customers reached 33.20% depending on the type of
bank.
3- Achieving the validity of the first hypothesis, where there is a statistically significant
correlation between the rate of customer use for electronic marketing of Saudi banks and
the motives of this exposure.
4 - Verify the validity of the second hypothesis where there is a correlation relationship
statistically significant between the rate of exposure of customers to the electronic marketing of Saudi banks and the expectations achieved.
5 - Verify the validity of the third hypothesis where there is a correlation relationship statistically significant among the motives of the exposure of customers to the electronic
marketing of Saudi banks and the expectations achieved.
6- Achieve the validity of the fourth hypothesis where there are statistically significant
differences between the mean scores of the respondents on the scale of the motives of
exposure to e-marketing sites of Saudi banks according to their demographic variables.
7 - Validation of the fifth hypothesis where there are statistically significant differences
between the average scores of respondents on the scale of exposure to exposure to
electronic marketing sites of Saudi banks according to their demographic variables
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The Use of Almajd and Iqra’a Channels by the
Students of Saudi Universities and the Satisfaction
Achieved out of Them
“a comparative survey study to a group of students from King Saud

University (KSU) and Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University”

Abstract
With regard to the verification of hypothesis, the results of study showed the
following:
*The results showed the veracity of the first hypothesis in the multiplicity of motivations of use among students who watch Iqra‟s and Almajd, and the utilitarian
motivations come at the forefront of those motivations, while the results revealed the presence of (12) high motivations of use among students who watch
Iqra‟s and Almajd. The total points that is most likely for utilitarian use reached
(26909), while the total points that is most likely for ritual motivations of use
reached (6348), which means that the utilitarian motivations of use is at the
forefront of those motivations.
The study assured the invalidity of the second hypothesis, as there were no variables that are statistically significant due to the differences (university, type,
marital status) between the motivations of use of the students watching Iqra‟s
and Almajd, and the satisfaction achieved out of them, while there are differences that are statistically significant due to the variable of (specialization)
among the motivations of use and the satisfaction achieved out of them, and
this between those who have humanitarian specializations and those who have
scientific ones, in favor of those who have scientific specializations.
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News Process Frames For Criminal Subjects In The
Saudi Newspaper and Online News
"Comparing Analyzing Study Between Okaz Newspaper and Sabq
Online News"

Abstract
To monitor, describe, and analyze the process frames of the Saudi newspaper
for criminal subjects in Okaz newspaper and sabq online news. The study
based on analyzing media frames theory on the analyzing level. And it depends
basically on the curriculum scan using content analyzing tool by aplainga sample contains from the numbers issued from Okaz and sabq in the period
1/1/2016 to 31/12/2016 by using the artificial week method .
The study has reached the most important results and is focusing on the issues
of crime and murders and terrorism, and concentrated news raised on the form
of the short story, as well as adopt newspapers study in sources on the newspaper's representative, either the journalist depends on live sources, officials
sources in others alive appeared for the difference in the newspapers of the
study found that the Okaz daily paper press adopted the means of information,
and the web sites and electronic newspaper previously relied on documents,
also different newspapers study in the Prominence was in paper-based newspaper Okaz newspaper addresses internal location either already closed
emerged images, also differed in the frameworks news paper issued the legal
framework and the strategic framework in electronic commerce and the frame
type specified in the newspapers of the study, the functions of the frameworks
focused In determining the results of paper-based and electronic commerce to
identify the problem, and agreed on the type of crime perpetrators and victims,
which was for men.
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Image Ethics in Social Media Networking
“A Case Study in the content analysis of Instagram Students of UOS”

Abstract
The importance of this study is due to the absence of comprehensive studies
related to the content of the image in the new media and its ethics in the Arab
region, besides the importance of the domination of the image on the current
era and the need for moral values. The study aimed to identify the ethical and
moral values of the images that are posted by the students of the University on
the application of Instagram. The study also aimed to identify the types of ethical values referred to them. In addition to, identifying the types of the posted
images, and their impact on the moral value as a common factor.The descriptive survey methodology was used in this study by analyzing the content and
selecting the purposive sample, which included the analysis of 120 images. The
study was based on two ethical theories as a cognitive background, and included the signification of the historical studying of the content, which included "Ethics of Muslims and the West", "Picture definition and the Science of Semiotics",
"The Role of the Picture in a Digital World" and "Social media and the Value
Manner". The study concluded to several results, the most important one was
how the female‟s images were included more ethical values than males. The
values of beauty topped the list of the female‟s images. Male images also included more abandonment values than female images. Religion and society
took the priority in the list of reference values that referred to them; education
and cultural values recorded the lowest values. The sample showed the domination of the formal aspect of the image on its moral value, as well as the absence of ethical development over the time.
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Social Networks as a Virtual Platforms for Selfpresentation in Everyday Life
"Study on a sample of Algerian youths users of Facebook"

Abstract
This study is concerned with the process of self-presentation in everyday
life through social networks. Where we will try to explore the reality of
digital identities both as a social construction and as a presentation to
others. This is in the context of virtual social interaction. This will be
based on what Goffman presented in his theoretical approach on this
subject, In this study, we relied on the technique of the electronic questionnaire for data collection, and on the qualitative and quantitative analysis in order to reach accurate results. We also specifically addressed
“the Algerian youths who use Facebook” as a sample for this research.
Keywords: Presentation of Self in everyday life, Virtual Identity, Facebook, Algerian Youth.
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Uses of Social Media in Charitable Organizations
“A descriptive study on a sample of charities”

Abstract
The digital divide extends beyond the Internet, and takes four forms, beginning
with the access gap, the physical access gap, the access gap, and finally the
usage depth gap.
The digital divide between organizations varies depending on the size of the
use of ICTs, the desire to use and the ability to use, thus creating the disparity
between the three sectors and between organizations of each sector.
the study sought to describe the reality of the use of the third sector institutions
for the means of social communication after entering the means of social communication, which represents the second type of digital gaps, to achieve the
following objectives:
1. Identify the uses of social media in charitable organizations, as part of the
assumptions of the digital divide theory (post-use).
2. Identify the factors affecting post-use of social media in charitable organizations.
The researcher used the quantitative approach, and chose a sample of this
community, which is (13%) of the total vocabulary of the study community.
The results of the study have confirmed the existence of a post-employment
digital divide between philanthropic institutions, while positive ratios of all
measures applied to Saudi companies previously indicate that there is no gap
between the second and third sectors in the use of social media.
The indicators showed that the digital divide between charities was first reflected in the motives of access for donor institutions in terms of reliance on specific
criteria for use at a general average (4.21 of 5.00). On the other hand, Which
increases its experience in the use of means of social communication (4 years
and more).
The digital gap in access skills was also reflected in the fact that the Department
of Public Relations and Information oversees the social media in 83.5%, at the
expense of other marketing communication activities, and the skills of social
media workers were highly concentrated (3.69 from 5.00) Traditional skills.
Finally, the results showed that the institutions and associations of the study
sample do not see the importance of measuring the benefits of social media,
with an average of 3.22 (5.00) ).
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Communication Means: From Technological
Determinism to Ideotechnology to Society Dialogue
Abstract
This study deals with the subject of Technology as a media phenomenon which
theorists in this field consider as a fundamental reason for the process of social
change. The research explores; in particular, how to pass and market ideological concepts and messages via modern and multimedia communication means.
The paper also focuses on the process of interaction and communication of the
masses from the premises of the „technological determinism‟ theory. This theory
states that every transformation in the social system is mainly connected with
the latest technical capabilities and most advanced means of communication as
an objective equivalent to the message included in the means itself.
The study also analyses and explores the extent to which the message of the
interactive technological medium affects receivers in the present time resulting
in fragmenting them.
The content of the work clarifies that full awareness of the methods and uses of
every new technological medium reduces the risk of its negative effects on receivers.
In parallel, the study confirms that the majority of users of modern multimedia
communication tools are greatly dominated by the ideotechnological act of these media as real ideological tools in the 21st century. First of these tools are the
social networking sites as new ideological medium and message that produce
specific ideological intellectual contents. These contents have resulted in forming specific value systems and social models which brought about a profound
global social change. This necessitates the importance of thinking and hard
working to find a global civilized social system which should be renewed and
continuing from one generation to another. Besides, it should be based on
adopting the concepts of the society dialogue and the local-global society which
are completely away from the concepts of conflict of ideas and fragmentation of
societies.
Keywords: technology, technological determinism, ideology, ideotechnology,
social change, digital social media education, society dialogue, local-global society.
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The Communicative Role of Public Diplomacy in
Forming the Image of Saudi Society in Foreign
Diplomatic Missions in the Kingdom
Abstract
This study investigates the communication tools and means used by the
Saudi public diplomacy, and their role in shaping the national image of
Saudi society among the foreign diplomatic missions working in the
Kingdom of Saudi Arabia. The theoretical framework of the study draws
on the concept of national image—and the role of communication in
shaping this image—as well as the role of the media and the cultural uses of public diplomacy in international relations and official diplomatic
missions in Saudi Arabia.
This study found that the image that foreign diplomatic missions held
about Saudi society before their residence in the Saudi Arabia Kingdom
was positive at 46.7% compared to negative at 36.7%. After residing in
the Kingdom, these same foreign diplomatic missions held a 80% positive image of Saudi Arabia. The communication tools that have shaped
the image of Saudi Arabia among the foreign diplomatic missions residing and working in the Kingdom of Saudi Arabia are as follows: fairs and
festivals (13.2%), interpersonal relations (12.4%), social events (11.4%),
and official occasions (10.2%). With respect to the image of Saudi Arabia, this study also found that the cultural communication forms of public
diplomacy have surpassed the influence of social networks and both the
official and commercial Saudi media.
The study results also showed that the images that come to the minds of
foreign diplomatic missions when Saudi Arabia is mentioned are as follows: Islam (18.3%), Saudi dress (11.9%), Arabism and heritage, while
oil came the fifth.

441

442

The Communicative Role of
Public Diplomacy in Forming
the Image of Saudi Society in
Foreign Diplomatic Missions
in the Kingdom

Dr. Saad bin Saud bin Mohammed Al Saud
Professor, Faculty of Information and Communication
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University

443

444

Legal Definition of Professional Journalist
“A comparative legal study on the determinants of professionalism
in the new Tunisian legislation”

Abstract
This text, entitled (Legal Definition of the Professional Journalist: A Comparative
Legal Study of the Constitutive Elements of Professionalism in Tunisian Law),
aims at developing research and enriching the theoretical and epistemological
reflection on the question of the status of the Tunisian professional journalist
from a comparative law perspective, especially the media French law which has
strongly inspired the Tunisian legislator, editor of the two decrees: 115 on the
Freedom of the press and publishing and 116 on the Freedom of the audiovisual press and the creation of the High Authority regulating the audio-visual
media. This is how we tried to specify the constituent elements of journalistic
professionalism. The objective is to develop a specialized doctrine to clarify the
ambiguity still characterizing the legal texts governing the status of the Tunisian
professional journalist whose job has remained open to all walks of life for decades.
Keywords: journalist, professionalism, press, media, periodical, Press Company, exegesis method, comparative law, sociology of the job...
Résumé (french)
Ce texte qui s‟intitule ( Définition juridique du journaliste professionnel : Etude
juridique comparé des éléments constitutifs du professionnalisme en droit tunisien), vise à développer la recherche et à enrichir la réflexion théorique et
épistémologique sur la question du statut du journaliste professionnel tunisien
dans une perspective du droit comparé, notamment le droit français des médias
qui a fortement inspiré le législateur tunisien, rédacteur des deux décrets 115
sur la liberté de la presse et de l‟édition et 116 sur la liberté de la presse audiovisuelle et la création de la Haute autorité de régulation des médias audiovisuels. C‟est ainsi que nous avons essayé de préciser les éléments constitutifs du professionnalisme journalistique. L‟objectif étant de développer une doctrine spécialisée permettant de préciser l‟ambigüité caractérisant encore les
textes juridiques régissant le statut du journaliste professionnel tunisien dont le
métier est resté depuis des décennies ouvert à tous les horizons.
Mots clés : journaliste, professionnalisme, presse, médias, périodique, entreprise de presse, méthode de l‟exégèse, droit comparé, sociologie du métier…
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The Effective Customer Relationship
Management via Social Media
Case Study on Toyota Company

Abstract
The study aims to identify the effectiveness of customer relationship management through social media sites ... A case study on Toyota UAE by monitoring
the company's recruitment of the social networking platform "Facebook" in
managing its relations with the Customers as one of the most modern means of
communication which make Of clients are a key partner of the organization
through its contributions to social networking platforms.
The study is based on the survey methodology by monitoring, analyzing and
describing how the social networking platform "Facebook" was used by Toyota
as a tool to manage customer relations, in order to answer the study questions.
The survey methodology was based on qualitative analysis, Analyzed the content of Toyota's official page from the beginning of September 2017 to December 2017. The researcher analyzed the following categories: communication
strategies used, subjects, types of tools used to display content, forms of participation and interaction of the public, Quantitative registration of the content of
the above categories during the same period, which is all the means to manage
the relationship with customers.
The results of the study indicated that:
• The variety of content provided on the official page of Toyota UAE on Facebook include information, congratulations on various events, exhibitions and
conferences, competitions and community participation.
• The content presentation tools offered by Toyota to its customers across its
official Facebook page varied between text accompanying images, text accompanying videos, images and links.
• The company's use a different communications strategies to manage its relations with customers through its official account on Facebook. The most prominent strategies were advertising strategy, media strategy, brand strategy, effective participation strategy and others.
• The nature of public participation on the official page of Toyota UAE on Facebook by admiring the content submitted, comment on the provider, the participation of content submitted, and watching videos.
• Toyota has relied on the Facebook page to manage its relationships with its
customers more than other means of communication, and was able to employ
all the interactive capabilities found on other pages.
Keywords: CRM, Social Media, Toyota UAE
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