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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .أكاديمية الشروؽ -العالي لإلعالـ  بالمعهد الدولي اإلذاعة والتمفزيوف  مدرس )*(

 

 

 

 (                 دساعخ ٍٞذاّٞخ) 

 
بأهميػػػة كبيػػػرل لمػػػا لهػػػا مػػػف تػػػأ ير بػػػال   ػػػي حيػػػال يحظػػػو مو ػػػوع ال ػػػيـ  

وال ػيـ  .األ راد والمجتمعات حيث تعدُّ األساس  ي االسػت رار الففسػي واالجتمػاعي
بصفة عامة ال تفمو مف  راغ ؛  هي كمفهـو اجتماعي تفمو متأ رل بكػؿ  العوامػؿ 

كمػا هػو المحيطة بالفرد؛ سواء أكافت عوامؿ   ا يػة أـ اجتماعيػة أو اصتصػادية. و 
معػػروؼ يمػػرُّ مجتمعفػػا العربػػي واإلسػػالمي بفتػػرل حرجػػة مػػف حياتػػ  تتسػػـ بػػاهتزاز 

وك ػػػرل حػػػاالت ال ػػػروج عػػػف  ،ال ػػػيـ وا ػػػطراا المعػػػايير االجتماعيػػػة واأل الصيػػػة
 المألوؼ  ي التعامالت اليومية واألداء اإلعالمي.

فجػػد أف  –عصػػر التطػػور الت فػػي واالففجػػار المعر ػػي  –و ػػو هػػذا العصػػر 
األمػػور تسػػير  ػػي طريػػؽ ابتعػػاد الفػػرد والمجتمػػي عػػف ال ػػيـ الديفيػػة أك ػػر  ػػأك ر، ابتػػداء 

دوف وجػػود رصػػيد صيمػػي  ،مػػف االفبهػػار بمػػا فػػتط مػػف التطػػور الت فػػي والتجػػاوا معػػ 
 ،ي بط الحيال مروًرا بالميؿ المتفامي لػد  ك يػر مػف األ ػراد فحػو الالمبػاالل ،وسموكي

بمػػا ي تر ػػػ  بعػػد األ ػػػراد والجماعػػات  ػػػي المجتمػػي مػػػف سػػموكيات تتفػػػا و وصػػيـ هػػػذا 
صػػػراحة أو  -إ ػػػا ة إلػػػو ظهػػػور بعػػػد التيػػػارات والػػػدعوات التػػػي تفػػػاد   .المجتمػػػي
 –التػي ال تتفػؽ مػي صيمفػا  -السػيةة بال روج عف هذه ال يـ، مي تسمؿ ال دول  - مفًيا

إلػػػػو معظػػػـػ البيػػػػوت مػػػػف  ػػػػالؿ أجهػػػػزل اإلعػػػػالـ ووسػػػػاةؿ االتصػػػػاؿ الحدي ػػػػة ؛   ػػػػد 
هػذا مػي افشػ اؿ الفػاس  ػي  .شػيًةا مألوً ػا –مػي مػرور الوصػت  –أصبحت هذه ال دول  

هػػػذه األيػػػاـ أك ػػػر  ػػػأك ر بهمػػػـو ل مػػػة العػػػيش التػػػي أصػػػب  تحصػػػيمها يسػػػتفزؼ معظػػـػ 
 .وجهده وصت را األسرل
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غايػػػػة  ػػػػي  -وال شػػػػؾ أف التعػػػػرد لمف ػػػػاةيات العربيػػػػة المت صصػػػػة ظػػػػاهرل   ا يػػػػة 
الػذ  تتسػـ بػ   -وأف التفػوع واالفتشػار  ،وجزء ال يتجزأ مف الجوافا الحياتية الم تمفػة -التع يد

صػػػد أحػػػدث   ػػػارًا غيػػػر محػػػدودل عمػػػو حيػػػال الفػػػاس والشػػػعوا مػػػف الفػػػواحي  -هػػػذه الف ػػػاةيات 
 ة والسموكية. المعر ية وال يمي

ويؤكػػد البػػاح وف ح ي ػػة أساسػػية تشػػكؿ إطػػاًرا عاًمػػا ؛ لمفاصشػػة العالصػػة بػػيف التعػػرد 
 هػػو ذو  -مهمػػا كػػاف محتػػواه  -لمف ػػاةيات وال ػػيـ وال  ا ػػة بصػػفة عامػػة ؛ وهػػي أف االتصػػاؿ 

 تأ ير صو   ي مجمؿ شبكة ال يـ. 
كمػػػا  ،ؿ الشػػػبااوتحظػػػو الػػػدراما كأحػػػد األشػػػكاؿ اإلعالميػػػة بفسػػػبة عاليػػػة مػػػف تف ػػػي

أ بتػػت الك يػػر مػػف الدراسػػات األكاديميػػة والبحػػوث ؛ فظػػًرا لمػػا ت دمػػ  مػػف عػػالـ يمػػوج باألحػػداث 
 ويف ؿ الواصي بكؿ مستحد ات  مف صيـ راس ة أو صيـ د يمة.

ووسػػط هػػذا الػػز ـ الػػدرامي المتفػػوع الػػذ  يعػػرد عمػػو شاشػػات الف ػػاةيات الدراميػػة 
دراسػػػة المحتػػػو  ال يمػػػو لممػػػواد الدراميػػػة المصػػػرية ووسػػػط االهتمػػػاـ المتفػػػامي ب ،المت صصػػػة

فحػػو المحتػػو    وصػػد دعػػت ال ػػرورل البح يػػة إلػػو معر ػػة اتجػػاه الشػػباا .والعربيػػة والمسػػتوردل
 .ال يمو المتعدد والمتشعا الذ  يعرد  ي الدراما المتفوعة

ال تلمرر    ،تطرر ا درررا دلم درضة فيررل ضرري درالررمصصم  درضماتتررل ل   لررم   صضصررل 

د ت يصاصترم لة راتد لر  ب صرم  لمةرادأل داهراد   ،بمرهافد در ط صل ؛ فهي تشكل ضري لمضلارم ئطرم ت

فتم ر   در اررمصل درمرري تابارم اارر  فاررمصل تماطري نرر دم  در لررمة فدرضكرمة فدرل ررل ؛ رمامطرر  

 درضسمالكص  ل  درشامب لم  اي درب مضم  فدرضسم يم  دالممضماصل فدر غام  فداه دء. 

تهارر  الرر   ،أثامررإ ئنرراد درا داررم  أة درضلررملص  دلاذلصررل درضهداررل ضرر  هرره  در  رر د  ف ررا

فأنارم تةمضرا  ،تأصصل در صم درضمديل فدالتمم  ئر  ته صق دلشام  ا  ط يق ال ك غص  لشر ف 

ال  دليهمءد  درم سصل فئثم أل در  دص  فئهاد   صم درهصمأل فدالتمم  نه  دلبمنصل فدرمه  
(7)

 . 

د داررل أىرر دفأثامررإ 
(7)

دنااررمن نسرررال در ررصم داىذ صررل دليممبصررل درمرري اكسرررمام  

درضسلسذ  درة بصل اص ل درا دال ل مبل درسل يصم  داىذ صل درسلاصل
(3)

.   
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فأفيهإ د دال ثمربرل تةراد در رصم درسرلاصل درمري تة يرام   مترم ل مرل ي لصرا  فنصرل 

رامء، ية  در دع  درراي ي، درذلةصم يرل ي لصا  فتضبلإ هه  در صم درسلاصل ض  د تام  نسال دل

   .فاا  ل دامأل در صم فدرضةميص  دالممضماصل

فه ررمك درةايرررا لررر  درا داررم  درةلضصرررل درمررري أثامررإ أة درضهمررر د در صضررري رضلرررض ة 

فذرك بمىمذ  ن   درضلض ة ،درالمصصم  يضصل ئر  درسلاصل أيب  ل  داليممبصل
(4)

. 

راره  درضلرملص  درا دلصرل دلاذلصرل درضم  ارل ضري فرضم يمنإ ه مك ترأثص د  لامشر أل 

درضكررر ة درب رررمضي رلشرررامب ؛ نصررر  أ ررر   ل  ضرررل درص نسرررك  ن ص رررل أة دالتترررم  أف درمةررر ن 

أ  دالتتررم  أف درمةرر ن  -رلالررمصصم ؛ هرر  أنررا درة مصرر  در صصسررصل درضك نررل رلب مضررل فأنرر  

 -ال ُرم –فأن  يسماا   ،ث دصاملتا  تك ي  درب مضل فاملل ل  ا دلل ديمسمبام فئ -رلالمصصم  

ال  درمةاص  ا ام فنشر هم
(5)

% لر  درشرامب اص رل درا دارل 64ف را أثامرإ د دارل الضصرل أة  .

غص  لمضسك بمر صم دراي صل فداىذ صل
(6)

فيهرك أثامإ د دال الضصرل أىر د فمر د اذ رل برص   .

ل رررصم دالممضماصرررل لسرررم د لشرررمهاأل درضررر ده ص  رل  ررر د  درالرررمصصل فعيرررمدأل ئد ديارررم درسرررلاي ر

فداىذ صل
(1)

 . 

فلرم  ،ففض رمت ر   يرل درضةرميص  درب مضصرل درمري ت ر   الر  أارم  د تارمط فارمصل دلارذ 

تإيررا   داضكررم  ذد  درضةررميص  درب مضصررل
(8)

فدر ضررمذا درضممضةصررل درسررمصاأل درمرري يلمرر   باررم أضرر دد  ،

فتلرك درضةرميص  درب مضصرل فدر ضرمذا درضممضةصرل درمري تهكرم  ،درضممضع ا را درمةر ن رض  ر  بهدتر 

فذرك رمه صرق  .ال ك داض دد يم  أة تما مهم فامصل دلاذ  ؛ فبامصل درا دلم ض  درالمصصم 

 هاضام در صصسي درض ش د فه  نش  درب مضل فدر صم درا مءأل ض  درضممضع.

لةي نهرر  درررا دلم فرررهرك داررإ درلرر ف أل دراهبصررل ئررر  د داررل دتمررم  درشررامب درمررم

درضم  ال درمي تة يام در   د  درا دلصرل درضماتترل ارةصتم بمر صر   ئرر   صرا يرل لرم هر  

فال  درةكس لهمفرل ت  يم فئصذا يل لرم هر  ارلاي أف لر   ،ئيممبي ض  درضلض ة درا دلي

 شأن  دلي د  بب مضل ف صم هإالء درشامب درلهي  هم ألل درضسم ال. 

د ت ددد  -7 أهضصل درا دام  درضمةل ل بمر صم ض  درضهم د درا دلي ض  در  إ درهمري ؛ ن  ت

د ا   صم  رضم تمة ن ر  درضممضةم  ل  ي  ط لمديل فلة  يل تهصا بمرشامب بةصات

 فث دبإ درضممضع.
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فيشص  درامنب ة ض  لمم  دالممضم  ئر  أة ثضل ته ال  الاصل  ا ط أ  ال  درضممضرع  -7

د فأة فامصل  ،درضت   دلاذ  فبامصل درالمصصم  فلم تة ي  ل  د دلرم تضبرل  دضرات

د يتررر ى ضررر  ب ت رررل هررره  درمهررر ال  ؛ نصررر  أشرررم  بةررر  درارررمنبص  ئرررر  أة  ،ىطصررر ت

 ،ضرر  درضممضررع درضترر    ررا نممرإ ارر  ئنررذ   ررصم اررلاصل مايرراأل Anomyدرذلةصم يرل 

ع  فدضرا هرهد فأة لر  أبر  ،أث   باف هم ضي ل   لل در صم فأصمبمام ب ر   لر  داعلرل

دلنذ  فامصل دلاذ 
(9)

  . 

فأشم   نممصج بة  درا دام  درهايبل ئر  فم د تأثص د  ذد  دالرل ئنترمصصل رضم صر   -3

ضررر  ت صرررصم درضاهررر ثص  ر نشرررطل  ،درمةررر ن رل  ررر د  درالرررمصصل درضتررر يل فدرة بصرررل

فدرسررررل يصم  درضةارررر أل ارررر  در ررررصم دالممضماصررررل فدال متررررمديل فدرسصماررررصل فدرضة ضصررررل 

ررم يشررص  برراف   ئررر  ىطرر  أل هرره  در  رر د  الرر  درمضررمهص  ضرر  نررم  اررا  ف درمضمرصررل؛ لض 

درم دلام بمرةمدد  فدرم مرصا فداا د  درسمصاأل ض  درضممضع درضت  
(70)

  . 

فتهايررا دابةررمد فدرضك نررم  درا اصررل درمرري ي ررص م لرر  ىذراررم درشررامب درمررملةي درضهمرر د  -4

در   د  درضماتتل ؛ ضلذت ا   صا در عة در سراي درره   در صضي رلا دلم درضهدال ض 

د ئرررر  نضررر ذا   در صضرررل  يةطصررر  درضاه ثررر ة راررره  دابةرررمد فدرضك نرررم  ؛ فذررررك دارررم مدت

دررره  يةرراى لرر  أبرر ع در ضررمذا درةلضصررل درامصررل ب صررم  دتممهررم   ،درضم  ةررل  راصشررامي 

 درضاه ثص  نه  درض ي ام  فدر  ده  درضاملال ض  درضممضع. 

رم لر   صمارام درضك نرم  درضة ضصرل فدر مادنصرل درامصرل  -5 ت اع أهضصرل درا دارل درهمرصرل أيلت

بم صصم درضلض ة درا دلي ل   ال درشامب درمرملةي فلراد فمر د ضر ف  ضر  تتر  د  

هإالء درشامب رلمأثص د  درمي تضم اام درا دلم فن   هه  درمرأثص د  فدتممهارم دليمرمبي 

 أف درسلاي. 

 

 :درا دال ئر  ته صق داهاد  دآلتصل  تسة

 صا دتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم درضم  ال درمي تط ا ض  درا دلم درملا ي نصرل   -7

 درضهدال ض  در   د  درا دلصل درضماتتل.
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درمة   ال   أد هرإالء درشرامب ضر  لراد تة ير  دررا دلم رل رصم درضاملارل درضة فيرل   -7

 ضصام.

 -درم يصرررل  –لة ضرررل دراررر   برررص  دانررر د  درضاملارررل رلرررا دلم درملا ي نصرررل )درضتررر يل   -3

 .. ( ض  دتمم  درشامب نه  در سق در صضي درضة فن ضصام. .درس  يل

فبامصرل در  ر د   ،در     ال  لةا  تة ن درشامب درمملةي رل  ر د  درضماتترل  -4

 .درا دلصل درضماتتل

 . دلم يالل  درشامب درمملةيدر     ال  لة ضل أ  ن   ل  درا  -5

 تهايا أاامب تالصل ههد در    ل  درا دلم.   -6

 

 اىذساعبد اىزٜ رْبٗىذ َّ٘رط اىقَٞخ اىَز٘قؼخ.  -اىَؾ٘س األٗه 

 اىذساعبد اىزٜ رْبٗىذ  اىقٌٞ  فٚ اىَؾز٘ٙ اإلػالٍٜ  -اىَؾ٘س اىضبّٜ  -

 اىَز٘قؼخ:اىذساعبد اىزٜ رْبٗىذ َّ٘رط اىقَٞخ    -أٗال 

( 5112ّبّغٜ ) ،مْبة -1
(77)

َّ٘رط ر٘قعغ  ،" اىقٌٞ اىَز٘قؼخ فٚ اىذافؼٞخ ىيقشاءح" :

 اىقَٞخ فٚ اىزؾفٞض ػيٚ اىقشاءح فٚ إطبس اىجؾش ٗاىزذسٝت.

تةمضررا هرره  درا داررل الرر  داررمااد  نضرر ذا در صضررل درضم  ةررل )ليكررل ففيماصلررا( فهضررم 

 صررم  تهاصرر  درررافدضع رلمةلررصم.فتم ذرررك لرر  ىررذ   صررم   ررصم  درلررهدة داررماالم هررهد در ضرر ذا ضرر 

 :درافدضع رل  دءأل، درمي بص إ درا دال أنام يمآلتي  

 ئذد يمة  درض ي   ر  اذ ل بمالهمضملم  درضامش أل. -7

 ئذد يمة درض ي   يه ق ر م أهادضتم ذدتصل ض  درضة ضل.   -7

 .ئذد يمة درض ي   ياام لامهصض م أيب  ل  ي ن  ي م لام  -3

 .ئذد يمة درض ي   ي  د اذ مت م بض  نه  أيب  ل  ئبةمدنم ا ام -4

 .ئذد يمنإ در  دءأل تهمما ئر  تكلال لمرصرل ضر  در  رإ فدرمارا فدرضرم  فدنمضمرصرل دراشرل -5

                                                      .ضاة درادضةصل رل  دءأل ت ل
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دأل درادضةصرل رل ر دءأل تاملر  نسراصتم برمىمذ  در رصم أة عيرمٗخشعذ اىذساعخ ثبىْزبئظ اٟرٞخ: 

لر   –درره  نراضع درةص رل ئرر    دءتر . فدرر عة در سراي ركرل  صضرل  ،درمي يهضلام درضلرض ة

 دفدضع در  دءأل يامل  نساصتم ل  ض د ئر  آى  طا مت الىمذ  دالهمضملم  در ساصل ركل ض د. 

( 5112) ع٘فععبُ ٍْٞغٞفععٜ -5
(77)

: "اىقععٌٞ اىضقبفٞععخ ٗاىز ٞٞععش االعزَععبػٜ ػيععٚ اىَععذٙ 

 اىط٘ٝو، )اىؼالقبد ط٘ٝيخ اىَذٙ( " 

تامار  هره  درا دارل يصاصرل دارمااد  درسرل يصم  درضةاررل فته صرق لسرم يم  رلض م نرل الر  

 .درضررراد درط يرررل ضررر  درةذ رررم  درضمامفترررل رلضمض ارررم  درب مضصرررل لررر  دالررر يكصص  فدرترررص صص 

 ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب: ٗر٘صيذ اىذساعخ إىٚ

ال ي ما ض ف  ذد  دالرل ئنترمصصل برص  دالر يكصص  أف درترص صص  ضر  دابةرمد درب مضصرل  -7

 درمي تم دىمام هم.

دتلررم لرر  درا داررل أة أضرر دد درةص ررل دالرر يكصص  يضصلرر ة ئررر  داررمااد  درسررل يصم   -7

 .درهايبل فدرضةارل ض  نصمتام درص لصل أيب  ل  درتص صص 

 .امرصتم راد أض دد درةص ل درتص صل فدال يكصص  ال  درس دء مألص  ال إ  ا ال صم در -3

ضاي لسماالل أيب  ا را  درترص صص   –ألم  صم دالنامما فدامااد  درشاكم  دالممضماصل  -4

 أيب  ل  دال يكمة. 

هه  در ممصج تمةم ن لع ن  يل درم صص  دالممضماي درمي تاصا أة درم صر  يكر ة رترمرم  -5

داضررر دد ذفد درضسرررم يم  دالممضماصرررل داالررر  ؛ نصررر  ئنررر  ال ت مرررا ضررر ف  برررص  

 دال يكصص  فدرتص صص  ض  تا ي درسل يصم  فدر صم درهايبل فدرضةارل.  

( 5112ىَعبُ )شعٞالسٝنبسد م٘ ،م٘رِ ،رٌٞ ،ٕ٘اّظ ،مشٝغز٘فش ،ث٘ه -3
(73)

: "ّظشٝعخ 

 ر٘قغ اىقَٞخ ىذٙ اىشجبة" 

تاا  هه  درا دال ئر  دىمام  لم ئذد يمة نض ذا ت  ع در صضل راصشامي  يسمطصع تاسرص  

رذرمهررم  بمرضرراد   دربمن يررل فدرضإهلررل  ،درم صصرر  ضرر  دفدضررع درطررذب ضرر  درضرراد   دااماررصل

فتم دامااد  نضر ذا    ال  هه  درافدضع.رلمملةل فذرك ل  ىذ  دامااد  دركضاص ت  ض  درمة 

ضصشامي  رضة ضل در عة در ساي رلة دلل درضاملال درمي ترإث  ضر  هره  دررافدضع. فترم مضرع بصمنرم  

 .هه  درا دال ل  بة  درضاد   ض  م  ب در اليم  درضمهاأل دال يكصل
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 :ٗر٘صيذ ّزبئظ اىذساعخ إىٚ

أة ت صص  ت  ةم  درطذب رل مما فأهضصل در رصم فدرضارم  درةلضصرل درمري ي م هرم درطمرر  

دت نص يتم ض  دفدضع درطذب رذرمهم  بمرضاد   دربمن يرل فبةراهم دركلصرل فهره  در مصمرل  .تلة  دف ت

د ض  تاسص  دفدضع درمةلم راد داطام  يضم يمنإ   يرل ضر   ،تإيا أة ن  يل ت  ع در صضل   يل مات

)فذررك لر  ىرذ  لة ضرل درر عة در سراي ركرل  :تاسص  دفدضع در  دءأل ر طام  ض  ل نلل لاك أل

 ددضع(.

ف رررالإ يرررهرك نمرررمصج ألا ي صرررل  صضرررل ضررر  دىمارررم  نضررر ذا ت  رررع در صضرررل راصشرررامي  ضررر  ارررصم  

فأفيهإ در مرمصج يرهرك أة درضك نرم  درربذم ر ضر ذا ت  رع  .دالاماادلم  درضمةادأل رلكضاص ت 

در رصم در اةصرل( يضكر  أة تسرماا  ضر  درم ارإ  –در رصم درم ه يرل  –  )درامالصل درضم  ةل در صضل فه

 بمرافدضع درمةلصضصل 

   :اىذساعبد اىزٜ رْبٗىذ اىَضَُ٘ اىقَٞٚ  -صبًّٞب 

( 5112أؽَذ أؽَذ ػضَعبُ ) -1
(74) 

دٗس اىجعشاٍظ اىؾ٘اسٝعخ  ثعبىزيفضُٝ٘ اىَ عشٛ فعٚ 

 ثش قٌٞ اىؼذاىخ االعزَبػٞخ ىذٙ اىشجبة: 

فيصاصررل ت مفررر  ضرر   ،تاررا  هرره  درا داررل ئررر   صررا أبةررمد لاارر   درةادرررل دالممضماصررل

درا دلج دره د يل بمرملا ي ة ل  ىذ  تهايا درض ي ام  درمي تم ت مف  درضاا   لر  ىذرارم، 

فيررهرك تهايررا  ررصم درةادرررل دالممضماصررل يضررم تارر   لرر  ىررذ  ت ررمف  درض يرر ام  درضمةل ررل 

مضماصل فيهرك درمة   ال  لا  درمر د  درار دلج دره د يرل ضصضرم ت الر  لر  بضاا   درةادرل دالم

فلرراد فمرر د تررأثص  رارره  درضةمرمررل ضرري  ،للررملص  لاملاررل بضاررمدب ف ررصم درةادرررل دالممضماصررل

درشررامب. فدامضررا  درا داررل الرر  تهلصررل للررض ة اص ررل لرر  درارر دلج دره د يررل بررمرملا ي ة 

فيرهرك ئمر دء دارماصمة  أد اص رل لر  درشرامب نر    درض الل ض  در   د  درهك لصرل فدرامصرل

 ل ي   درةادرل دالممضماصل.

 ٗر٘صيذ اىذساعخ إىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب:

تشص  نممصج درا دال درمهلصلصل ئر  د تام  نسرال ت رمف  لاار   درةادررل دالممضماصرل بضرم  -7

ل م نرل  ،درامصرل يملض   ل   صم ض  درا دلج دره د يرل درض الرل برمر   د  درالرمصصل

 بمرا دلج دره د يل درض الل ض  در   د  درالمصصل درهك لصل.
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فأضتررهإ نمررمصج درا داررل ارر  تةرراد فت رر   درض يرر ام  درمرري تضررإ ل م شررمام ضرر   -7

ئطم  لةمرمل درا دلج دره د يل رضاا   درةادرل دالممضماصل بضم يلرض   لر   رصم فلر  

درهرا  – 30/6/7073ةرا دربر  أل درةادرل دالممضماصرل ضر  لتر  ب :هه  درض ي ام 

اادررل  –درراام فد تارم  داارةم   –دل ترمء درسصماري  –دادن  فدا تر  ر مر  

 ت عيع درب فأل ض  لت  فيهرك درضسمفدأل.

يضم أضتهإ نممصج درا دال درضصادنصرل ار  فمر د اذ رل اكسرصل برص  لم صر   يبمضرل  -3

رضاار   درةادررل دالممضماصرل لشمهاأل درشامب رلا دلج دره د يرل برمرملا ي ة فئد ديارم 

 بضم يملض   ل   صم )در د ع درهدتي رلضاا  (.

(5112دساعخ ٕجخ ٍؾَذ ػفذ خطبة ) -2
 (12)

: " دٗس اىذساٍب اىزٜ قذٍٖب اىزيفضُٝ٘ 

   .اىَ شٛ فٚ ّشش صقبفخ اىزغبٍؼ اىذْٜٝ ثِٞ اىَ٘اطِْٞ اىَ شِٝٞ"

دهمضإ درا دال بمرمة   ال  لاد لسمهضل درا دلم درملصا ي نصرل ضر  نشر   رصم فث مضرل 

فدارماالإ  ،درمسملم دراي ي ا دء باام فت ارص  هره  در رصم أف بمممهلارم أف ب شر  لرم ي م لرام

درا دال ل اج درضسرم بشر ص  در صراي فدرمهلصلري لر  ىرذ  تطاصرق دارماصمة درر أ  الر  اص رل 

  لشمها  درا دلم درملصا ي نصل ل  أضذ  فلسلسذ  ا بصل ض  لت ، لاه م ل 400  دلام 

درمرري  ،يضررم تررم تهلصررل للررض ة اص ررل لرر  درضسلسررذ  فداضررذ  درة بصررل درملصا ي نصررل درضترر يل

نمرررررر   7/7/7077أذيةررررررإ الرررررر  شمشررررررل درملصا يرررررر ة درضترررررر   ىررررررذ  درامرررررر أل لرررررر  

شرمهاأل درملصا ير ة أنصمنرم ضر  .فىلتإ درا دال ضر  نممصمارم ئرر  د تارم  نسرال ل37/5/7077

%، فممء ت ايم ل ي ام  ال تضإ رل د ع بتلل ض  درض تارل دافرر  41درض تال دافر  ب سال 

فمررمء  درض د ررع دلركم فنصررل ضرر   ،بمر سررال ااررامب اررا  درهرر ا الرر  لشررمهاأل درملصا يرر ة

تاررل دربمنصررل %( فضرر  درض  78,7درض تاررل دافررر  بمر سررال رضتررمد  نشرر   ررصم درمسررملم دررراي ي )

 %( ممء  درا دلج درملصا ي نصل. 71,8فبام   بسصط )

( 5112ىعع٘ٝظ داّٞععبه ) -6
(16)

:  امزشععبت ر٘عٞععٔ اىقععٌٞ االعزَبػٞععخ فععٚ اىَغععبالد 

 اىزط٘ػٞخ أمضش ٗاقؼٞخ ٍِ اىَغبالد اىشخ ٞخ. 

 Social Values Orientation (SVO)هرره  درا داررل ئررر  ت يررصم أهضصررل   تسررة

، ي ررر ك 7988لررميلص م ك  ،7986ماصررل نصرر  أفيررم يررل لرر  )رصا دنررا ت مصرر  در ررصم دالممض

( أة داضرر دد درضاملارر ة يهررادفة أفعدة نسرراصل رل ررصم دالممضماصررل تاملرر  هرره  دافعدة 7998
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فهره  دافعدة در سراصل ل تاطرل بمرم مر  در صضر  رلار د فرلضممضرع. فنراد   .طا مت رلا ف  بص ام

   :دالممضماصلدرا دال ثذثل لهمف  رم مص  در صم 

 .: فهي تة ي دركاما ل  أمل در ص   ر ممصج لم دبطل فلمسمفيلاألػَبه اىزط٘ػٞخ -7

 : فهي درضهصط درلصق فدرض تاط بمرم صص  درا د .األػَبه اىفشدٝخ -7

 : فهي تة ي در ص   ر ممصج لةص ل أيب  ل  غص هم. اىزْبفغٞخ -3

ٗر٘صععيذ إىععٚ ٍغَ٘ػععخ ٍععِ فدامضررا  هرره  درا داررل الرر  ن  يررل درم صصرر  دالممضررماي. 

 اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب: 

رررم تباررإ صررهل درارر ن در مصررل بررأة دااضررم  درمط اصررل تسررماا الرر  درمهررمر  فئاررمدأل  -7

 ت مص  در صم دالممضماصل ؛ بل يباإ أن  ال ض   بص  دااضم  درمط اصل فدرا ديل.

فرررم ثاررإ صررهل درارر ن در مصررل بررأة دااضررم  درمط اصررل تكسرر  بضةرراال  أالرر  لرر   -7

دااضم  درشاتصل ؛ ض ا ثامإ أن  ال ض   ض  درضا مم  در صضصل بص  دااضم  درمط اصل 

 فدرا ديل. 

( 5112دْٝب أؽَعذ ععيَٞبُ ) -7
(71)

: "اىقعٌٞ اىزعٜ رؼنغعٖب اىجعشاٍظ اى٘اقؼٞعخ فعٚ اىقْع٘اد 

 ؼنبعٖب ػيٚ إدساك اىشجبة ىي٘اقغ االعزَبػٜ".اىفضبئٞخ اىؼشثٞخ ٗاّ

تاا  هه  درا دال ئر  درمة   ال  لاد تة ن درشرامب رلار دلج در د ةصرل درض الرل 

فلهمفرررل د داررل فتهلصررل درارر دلج در د ةصررل ؛ رضة ضررل نرر   درضلررض ة  ،ضرر  در  رر د  درالررمصصل

ك درمةر   الر  طاصةرل در رصم فيرهر ،درض ا  ض  درا دلج در د ةصرل ضر  در  ر د  درالرمصصل درة بصرل

 درض الل ض  درا دلج در د ةصل درضهدال ض  هه  در   د .

 فت صلإ درا دال ئر  لمض ال ل  در ممصج ل  أهضام: 

أهررم در ررصم دليممبصررل درمرري دشررمضلمام برر دلج تلا يرر ة در د ررع لهررل درا داررل ضرر  در  رر د   .7

تلصارم  صضرل دلبراد  ثرم   ،درض تارل دافرر  درالمصصل درة بصل ممء   صضل دنم د  درةضل ض 

 أهضصل در  إ ثم درطض ا فدرمامؤ  فدرب ل بمر اس

تضبلررإ ضرري  ،فأهررم در ررصم درسررلاصل درمرري دشررمضلمام برر دلج تلا يرر ة در د ررع لهررل درا داررل .7

 در  ف  ثم درةتاصل ثم دانمنصل فدرمشمؤ  فدلهضم  فدالامامم  
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م ارلاصل ض رط ب سرال فت م ب نسال درشامب درلهي  ي فة أة ب .3  دلج تلا ي ة در د ع ت ا   صضت

فدنااررمن نسررال  ،%38.3لررع أناررم ت ررا   صضم اررلاصل فئيممبصررل لةم ب سررال  ،43.3%

م ئيممبصل ض ط   .درشامب درهي  ي فة أنام ت ا   صضت

ممء  ض  ل الل درمأثص د  درسلاصل  نش   رصم غ يارل ار  دره يرل فدرهادثرل ضر  درسرل ك  .4

% ثرم نشر  در رصم درذأىذ صرل ار  53.7مشمصع ال  دالىمذط ب سرال % فدر10.7ب سال 

اذ ررل درضرر أأل فدر مررل ثررم درمشررمصع الرر  د تررادء لذبررس ال ت مارر  درشررامب درة برري 

43.6% 

5111عيَٚ ػجذ اىَؤٍِ  -8
(18)

:  اىقٌٞ اىزٜ رؼنغٖب ثشاٍظ األطفبه ٗاىشجبة فٚ 

 اىقْ٘اد اىفضبئٞخ اىذْٝٞخ".

درمة   ال  در صم درمي تةكسام ب دلج داطام  فدرشامب درض الل دامااضإ درا دال 

فلاد نمما هه  درا دلج ض  ت مف   ،  درضسصهصل 1ال    متي   أ  أ   دلاذلصل   ام  

 ،در لميم فدرض ي ام  دراي صل بأبةمدهم درضاملال فطاصةل ههد درم مف  شكذت فللض نتم

 فدرمة   ال  لم تهضل  ل  للملص   صضصل.

 ٗمبّذ إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ:

نمرإ درض ي ام  داىذ صل فدرشاتصل درض تال دافر  بص  درض ي ام  درضم  ال درمي  -7

ت مفرمام ب دلج داطام  فدرشامب درمري  رالمام   رمأل   د ر أ   درالرمصصل فهري   رمأل ئارذلصل 

امب درمري فدرض تارل دربمنصرل برص  ئمضرمري درض ير ام  درمري ت مفرمارم بر دلج داطارم  فدرشر

   فهي   مأل لسصهصل.  1 المام   مأل   ام  

فأفيررهإ نمررمصج درا داررل دهمضررم    ررمأل   د رر أ  درالررمصصل بم ررايم درسررص  فدر لرر ع دراي صررل  -7

% لرر  نل ررم  برر دلج  49,7  باررهد در رر ن نصرر  1بترر  أل أيارر  لرر  دهمضررم    اررم  

  ف لر ع دي صرل داطام  فدرشرامب درمري  رالمام   رمأل  د ر أ   را تلرض إ درهراي  ار  ارص

ل  نل رم  فض ر د  بر دلج داطارم  فدرشرامب درمري  رالمام  % ض ط74,5فذرك ض  ل مبل 

 فتلض إ اص دت ف ل عدت دي صل لسصهصل.  1  مأل ام  

فدتا إ در  متمة دلاذلصل فدرضسصهصل ض  ت تص  دامااد  داامرص  دل  ماصل بهل م   -3

 الل داامرص  دل  ماصل رل  متص  يلص  نص  ممء درم غص  ض  ل ،فض  د  ب دلج داطام 

 بص ضم ممء أال ب درم هص  ض  درض ي  دربمر . ،درم غص  فدرم هص  لةمت 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

(5111دساعخ ثغْذ ٍؾَذ ػطٞخ ٍؾَذ ) -9
 (79)

:" اعزخذاٍبد اىشجبة اىغبٍؼٜ ىيذساٍب 

 األعْجٞخ اىزٜ ٝؼشضٖب اىزيٞفضُٝ٘ اىَ شٛ ٗػالقزٖب ثقٌَٖٞ اىَغزَؼٞخ " 

درا دال بمرمة   الر  درراف  درره  ت ر   بر  دانضرمط درضاملارل ر شرمط درشرامب دهمضإ 

فدفدضةام رلمة ن فاذ مام بميمسمبام رل رصم  ،درمملةي ا ا درمة ن رلضسلسذ  دام اصل

فدارماالإ درا دارل لر اج درضسرم بشر ص  در صراي  ،فدرسل يصم  دالممضماصل فدال متمديل

لاه ثترم لر  درشرامب  480درر أ  الر  اص رل   دلارم  فدرمهلصلي لر  ىرذ  تطاصرق دارماصمة

يضم تم تهلصل للض ة اص ر  لر  درضسلسرذ  دام اصرل درمري أذيةرإ الر  شمشرل  ،درمملةي

 لسلسذ .  8در  مأل دربمنصل بمرملصا ي ة درضت   بل إ 

ل الل در رصم فدرسرل يصم   فىلتإ درا دال ض  نممصمام ئر  أة در صم دالممضماصل ممء  ض 

يضرم  ،درمي ا يرمام درضسلسرذ  دام اصرل فبةراهم مرمء  درسرل يصم  دالممضماصرل درسرلاصل

أشم   درا دال ئر  فمر د اذ رل د تامطصرل ئيممبصرل برص  يرل لر  دررافدضع در اةصرل فأنضرمط 

 ل. در شمط درضاام رلمأثص د  دالتتمرصل فبص  ديمسمب درشامب درمملةي رل صم دالممضماص

(5111ٍعععشٗح ٝبععععِٞ ) -70
 (51)

: "اىَضعععَُ٘ اىي ععع٘ٛ ٗاىقَٞعععٚ ثقْعععبرٜ ٍ٘ععععخ مٍ٘ٞعععذٛ 

 .ٗاىْٞو ىينٍ٘ٞذٝب"

تاا  هه  درا دال ئر  ت صص  درضهم د در صضري فدرل ر   شركذت فللرض نتم فدرض را  

فدامضرا  الر   .اا    متي ل مل ي لصا  فدر صرل رلك لصايرل ؛ فهري لر  درا دارم  در صراصل

هضم تهلصلصل رضلض ة اص ل ل  درا دلج درهت يل فدرض ممل ل   ال   رمتي ل مرل د دامص  ئناد

 770فداى د لصادنصل رةص ل اش دصصل ل  درشرامب درمرملةي   دلارم  .ي لصا  فدر صل رلك لصايم

 لا دأل ل  طلال درمملةل درهايبل فمملةل اص  شضس رمضبصل  طمام  درمةلصم درضاملال.

 :لإ رام درا دالفل  أب ع در ممصج درمي ت ص

ضصضم يمةلق بمرضسم يم  درل  يل درضسماالل أيا  درا دال تترا  درةملصرل درضامهررل ضر   -6

 .درض الل ثم درةملصل درضةمارل تلمام دىمذط دراته  فدرةملصل فدراىصلل فدام اصل

يررهرك أشررم   درا داررل ئررر  تةرراد در ررصم درسررلاصل درمرري تة يررام   ررمتي ل مررل فدر صررل  -1

درمي د تك   ض  لمضلام ال  د تام  نسال دلرامء فية  درر دع  درراي ي  ،ي لصا 

فدرذلةصم يل فدرم تص  درسلاي رمسا درض أأل فدر مل فاا  دنم د  درسرلطل بمليرمضل 

 ئر  بة  در صم دليممبصل لبل دراسمطل فدرم ديع فدرماكص . 
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(5119عالدعزُ٘، إٝشٝو ثشٝغبُ ٗآخشُٗ ) -11
 (77)

االعزَبػٞخ فٚ ر ٞٞش :"ر٘عٞٔ اىقٌٞ 

 ٍغزَش "

درمري بارم تامكر  درم يصارم  در صضصرل  ،ت ا  هره  درا دارل ت ارإد  برمرم ص د  دالممضماصرل

فهرره  درا داررل لا صررل الرر   .دالممضماصررل درمايرراأل لرر  ىذراررم دفدضررع ت صصرر  لاملاررل فلاملطررل

درما د دراهبصل درسمب ل فت ا  دتمم  نه  دت سم  لمرم  ن  يرم  درم صصر  دالممضرماي نصر  ت ضري 

درمري تاسر  يصر  يمشركل  ،فدامضا  درا دال ال  ن  يل درم صص  دالممضماي .لممال  درمطاصق

ذ اىذساعععخ إىععٚ ٗر٘صععي درسررل ك دالممضررماي بمرةذ ررم  دالممضماصررل درمرري تهررام بررص  داضرر دد.

 ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب:

د ضي درسل ك درةم  -7 د لامش ت فبمرممري ضار  يراام اضلصرل  .أة ض ا م ء ل  در صم يإث  تأثص ت

 درم صص .

د ضي لةاال  درم صص   -7 د لامش ت  درضممضةي. أة ت مص  در صم ل  ىذ  درضصايم يإث  تأثص ت

5119ٗعبً ّ ش  -15
(77)

اىَ شٛ ّؾ٘ اىؾَالد اإلػالٍٞخ اىخبصعخ "ارغبٕبد اىشجبة  :

 ثزؼضٝض اىقٌٞ اىذْٝٞخ ٗاألخالقٞخ".

تاا  هره  درا دارل ئرر   صرا آ دء درشرامب درضتر   نر   أارامب دنمشرم  داضكرم  

فدرسل يصم  درذأىذ صل بص ام فلاد تضسكام ب صضام دراي صل فداىذ صرل ضر  ترل هره  در ر ف  

آ دء درشامب ض  لاد ضمالصرل دف  فارمصل دلارذ  ضر   بمليمضل ئر  درمة   ال  ،درضةمص أل

بمليرررمضل ئرررر   صرررا دتممهرررمتام نصرررم  هررره  درهضرررذ   .تة يررر  در رررصم دراي صرررل فداىذ صرررل

فل ي امتام. فدامضا  هره  درا دارل الر  درضر اج در صراي بط ي رل درضسرم بمرةص رل فتضبلرإ 

ب درضت   درهي   فدلنمم ض  لا دأل ل  درشام 400درةص ل ض  درةص ل درهتتصل درضك نل ل  

  .أيم ب  6( ا ل ض  لهمض م  در مه أل فدرمص أل فنل دة ف35-78درض نلل درةض يل ل  )

 ٗر٘صيذ اىذساعخ إىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ إَٖٔب:

% ل  ئمضرمري درشرامب اص رل درا دارل أة درشرامب درضتر   لرمعد  لمضسرك 36أضمد  -4

فأة شاكل)دالنم نإ( هي درضترا  داف  فدااماري النمشرم  داضكرم   ،ب صض  دراي صل

يضررم  .فدرسرل يصم  درذأىذ صررل بصر ام يلصرر  درملا ير ة )در  رر د  درملا ي نصرل درالررمصصل(

أشررم  درضاه ثرر ة ئررر  أة درماررل بمةررمرصم دررراي  دلاررذلي فآددبرر  فدرماكررك داارر د 

رة دلل درضاا لل راف  لتمد  فأارامب فدراطمرل فت ديا أف م  درا دغ تةا  ل  أهم د
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فههد دال  ه  دره  يشص  براف   ئرر   ،دنمشم  داضكم  فدرسل يصم  درذأىذ صل بص ام

فدامارر أل درضة صررل بمرشررامب ضرر  أة  ،امرر  داارر أل فدرضإاسررم  دراي صررل فدرمةلصضصررل

 .يك ة رام دف  ضمال فئيممبي ض  نصمأل درشامب

اررا  ثارر   صررهل درارر ن در مصررل  ب مرر د د تاررمط دد  ئنتررمصصتم بررص  لةررا  لممبةررل  -5

 درشامب رلهضذ  دلاذلصل فدر أ  ض  يامءأل در مصم بمالتتم  ض  تلك درهضذ .

ثاإ صرهل درار ن در مصرل ب مر د ضر ف  ددررل ئنترمصصتم برص  لمض ارم  درةص رل لر   -6

نسررر  دراترررمصال فذررررك  ،نصررر  دالتمرررم  نهررر  ىترررمصال درهضرررذ  دلاذلصرررل

بص ضررم رررم تباررإ صررهم  بمر سررال  ،درايض م دضصررل م صصتررم بمر سررال رضم صرر  نرر   درمةلررصم

رضم صرر د  درمرر س فدرسرر  فدررراىل فدرضسررم د درمةلصضرري فدرهمرررل درةضلصررل فدرضسررم د 

 دالممضماي دال متمد .

(Marshall, 2009)دساعععخ "ٍبسشععبه"  -12
 (73)

: "رعععرصٞش ٗعععبئو اإلػععالً ػيععٚ قعععٌٞ 

 اىَشإقِٞ".

دهمضإ درا دال بمرمة   ال  تأثص  تةر ن درضر ده ص  ر ارمصل دلارذ  در  بصرل ضري 

فدف  درضم صر د   ،فدف  دآلبمء ض  ت  صم تةر ن درضر ده ص  راره  در ارمصل ، صضام دالممضماصل

فداماالإ درا دارل لر اج  ،درايض غ دضصل فدالممضماصل ض  تأثص  فامصل دلاذ  ضي درض ده ص 

لاه ثررمت لرر  درض ررمطق  7498م لرر  ىررذ  تطاصررق داررماصمة دررر أ  الرر  اص ررل   دلاررم درضسرر

 ا ل. 78ئر   74درهل يل فدر ياصل بضاي ل غصمنم بأل يكم درم  بصل لض  تم دفا أاضم هم ل  

فىلتإ درا دال ض  نممصمام ئر  فم د تأثص  رضشرمهاأل درملصا ير ة ضري در سرق در صضري 

سل ك دالممضرماي، يضرم أشرم   ئرر  ارا  فمر د ترأثص  رضم صر   رلض ده ص  فال  تاسص دتام رل

 درةض  فدرم س ضي درةذ ل بص  درمة ن ر امصل دلاذ  ف صم درض ده ص . 

(5119ٝبعععش أثعع٘ اىَنععبسً ) -12
 (74)

: " اىقععٌٞ االعزَبػٞععخ مَععب رؼنغععٖب ػْععبِٗٝ اى ععؾ  

اعععخ فععٚ إطععبس دس ،اىَ ععشٝخ اىخبصععخ ٗػالقزٖععب ثبىْغعع  اىقَٞععٜ ىععذٙ اىشععجبة اىغععبٍؼٜ

 ٍذخو ٍب ثؼذ اىؾذاصخ ّٗظشٝخ اىَغئ٘ىٞخ االعزَبػٞخ ىي ؾبفخ". 

درمرري يمرر  الرر   ،تمالرر   لشرركلل هررهد دراهرر  ضرر  درم ررم   بررص  در ررصم دالممضماصررل

فبص  م ه  لاىل لرم   ،درتهمضل أة تةكسام ض  ي ء ن  يل درضسئ رصل دالممضماصل رلتهمضل

درمرري تةكسررام  ،ة ضررل لرراد د تاررمط در ررصم دالممضماصررلبةررا درهادثررل. فتسررة  هرره  درا داررل ئررر  ل
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ا رمفي  صررهصال درااررم   درضترر يل ب   يررل درضسررئ رصل دالممضماصررل رلتررهمضل فلرراىل لررم بةررا 

فلم هي دانسم  در صضصل رضمض ام  در  رم  درامصرل  ،فيهرك صهصال درضت   درص   ،درهادثل

ل دالممضماصل راد طرذب مملةرل درض صرم بطذب مملةل درض صم فلم دنمضمال  ت ص  دانسم  در صضص

فيرهرك دارماصمة لرع درطرذب فت صرلإ   ،فداماالإ درا دال درمهلصرل درسرصضص ر مي رلة رمفي 

 درا دال ئر  لمض ال ل  در ممصج ل  أب عهم: 

اكسررإ نمصمررل درمهلصررل درسررصضص ر مي غصررمب در ررصم دالممضماصررل لرر  ا ررمفي  صررهصال  -1

برص  درهك لرل ف لر ع در  رم  بمرا ير  فغصرمب دراام  ؛ نص   بطإ هه  درة مفي  

دال ، فيهرك فض تم رضاىل لم بةرا درهادثرل اكسرإ صرهصال دراارم    غصرمب در رمن ة 

 .فدرا ي  

بص إ دالتمم  در    رلضاهر ثص  نهر  در رصم  :فبمر سال رل ممصج درامصل بضمض ام  در  م   -2

در صضصل درمي ا يإ ال  درطذب تأيصراهم  ف ا أتا   دانسم  ،دالممضماصل داليممبصل

درمةرمط  لررع  –درهرر ا  –درةضرل  –دررراي   –در رصم دالممضماصررل درضاملارل لبررل )داار أل 

درةادررل  –در  م   –دآلى ي ( بص ضم أيا دد ا  درتهمضل   صم درايض  دطصل لبل )درضسمفدأل 

    داض دد ض  درضممضع. فهي در صم دايب  د تامطتم به  –دره يل -درم ضصل  –دالممضماصل 

 

(5118أَٝععِ ػيععٚ طععٔ ؽغععِ ) -12
(75)

"اىقْعع٘اد اىفضععبئٞخ ّٗغعع  اىقععٌٞ فععٚ اىَغزَععغ : 

 اىَؾيٜ"

تاررمم هرره  درا داررل بمركشرر  ارر  طاصةررل درةذ ررل  بررص  دالتتررم  فدرب مضررل لرر  ىررذ  

فدام اصرل( الر  نسرق در رصم فىمصرل بةر  در رصم -لشرمهاأل در  ر د  درالرمصصل )درة بصرل تهلصرل 

فبة  در صم درسصمارصل لبرل يرمر الء درسصماري فدالنمضرمء  -درا ديل –در  مبصل يمالنمضمء داا د 

درسصمارري فذرررك رلمةرر   الرر  درمررأثص د  دليممبصررل فدرسررلاصل درضم تاررل الرر  لشررمهاأل در  رر د  

 درالمصصل فلاد تأثص هم ضي در صم در  مبصل فداا يل.

 ٍِ إٌٔ اىْزبئظ اىزٜ ر٘صيذ ىٖب اىذساعخ:

 أة درا دلج درسصماصل هي أيب  درا دلج ئثم أل الهمضم  درضشمهاي . .7
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ومشاادة القنواااوقةلقنيةاادعربلقنيترراابلرهتهااةلالرقاادل لاابلقنيواابل اا لقنم ااعونر لااا ل .2

قنااو؛ بلرراماادلمشاادة القنواااوقةلقترارراابلرهتهااةلالرقاادلةااي لقنمشاادت بل اا ل اا ل

 مش الةلقنمرهمعلوزرد القنتغربل  لقنقرتا.

قنمر ااوير لماا لارااابلقن تق اابلالاا لل لمشاادة هقفلنلواااوقةلقنيةاادعربلوق ااأللغلااةل .3

قنيترربل اماةلما لاال ادهقفلردت اتالررامادلمشادة القنوااوقةلقتراررابللةاييةلما ل

 اال هقفلردت تا.

فم د د تامط ئيممبي بص  لشمهاأل در   د  درالرمصصل درة بصرل ف صضرل دالنمضرمء داار د  .4

د أا يتم  .ل  دلنمم فأة درهي   أيب  دنمضمءت

أيررا  غمراصررل اص ررل درا داررل أة لشررمهاأل درالررمصصم  دام اصررل أيررةاإ لرر  اذ ررمتام  .5

   .داا يل فأة أ لصل هم درلهي  ال ي دض  ة ال  ذرك

أيا  غمراصل اص ل درا دال أة لشرمهاتام رل  ر د  درالرمصصل درة بصرل عدد  لر  نراام  .6

 نه  در ط . رل ط  فأة غمراصل درضاه ثص  رايام فالء اصماي   د 

ىل إ نمرل لر  دالغمر دب درسصماري درضم ارط رراد  –بص ضم لشمهاأل در   د  دام اصل   .1

 لشمها  هه  در   د  ل  أض دد اص ل درا دال. 

(5118دْٝععععب ػجععععذ   اىْغععععبس ) -16
 (76)

: "اىقععععٌٞ اىزععععٜ رقععععذٍٖب اىَغيغععععالد اىَذثيغععععخ 

 شإقِٞ ىٖب".اىَؼشٗضخ فٚ اىقْ٘اد اىفضبئٞخ اىؼشثٞخ ٍٗذٙ إدساك اىَ

داررمااضإ هرره  درا داررل درمةرر   الرر  در ررصم دليممبصررل فدرسررل يصم  درسررلاصل فل ررمه  

فدرمة   ال  نمرم تةر ن درضر ده ص  رضبرل هره   ،درة   درمي تملض ام درضسلسذ  درضابلمل

فلراد ئد ديارم رل رصم درمري تملرض ام  ،در  اصل لر  درضسلسرذ  فارمدد  فأنضرمط تة يرام رارم

فتم تطاصق درا دال ال  اص ل اضايل ل  درض ده ص  ضر  درض نلرل درسر صل  ،ضابلملدرضسلسذ  در

 ٗمبّذ إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ: .ا ل 77ئر   78ل  

بل ررإ نسررال درضشررمها درمرري تم ررمف  در ررصم دليممبصررل درض الررل لرر  ىررذ  درضسلسررذ   -7

ار دء % بص ضم بل إ درضشمها درمري ت مفررإ ل رمه  درة ر  31درضابلمل اص ل درا دال 

نصرر  شرر ل درة رر   ،% لرر  ئمضررمري لشررمها درهل ررم 67أيررمة بررانصتم أ  را صتررم نسررال 

 %.71.8% فش لإ ل مه  درة   درااني 34.3درلا ي ن دري 
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فبلغ لةا  درمة ن رلضسلسذ  درضابلمل درضة فيل بمر   د  درالمصصل درة بصرل برص   -7

   رلضسلسررذ  فبلررغ لةررا  تةرر ن درررهي .% 48.5درضرر ده ص  اص ررل درا داررل نسررال 

بص ضررم بلررغ تةرر ن  .%48.61فلةررا  تةرر ن دلنررمم  ،%48.33درضابلمررل نسررال 

% ففصررل تةرر ن 46.33درضرر ده ص  لرر  ذفد درمةلررصم درمررملةي درهكرر لي نسررال 

 %.53.61درض ده ص  ل  ذفد درمةلصم درمملةي دراما نسال 

درض ده ر ة يضرم ي دهرم  –فل  أب ع درض ي ام  درمي تم مفرام درضسلسرذ  درضابلمرل  -3

فدرضشرركذ  دالممضماصررل  ،%50.5اص ررل درا داررل مررمء  درةذ ررم  درةمطاصررل ب سررال 

فدرضشركذ  فدرض ير ام   ،%30% فدرت د  بص  دراصر  فدرشر  ب سرال 44ب سال 

 ،%77فل يرر ام  لاملاررل ب سررال  ،%74.5درمرري ترر تاط بمالنم ررم  فدرة رر  ب سررال 

تر تاط بمالنم رم  فدرة رر   فلشرركذ  فل ير ام  ،%8فل ير ام  ىصمرصرل ب سرال 

 %.74.5ب سال 

(5118فبطَععخ اىضٕععشاء ٍؾَععذ اؽَععذ ) -17
(71)

"اىقَٞععخ االعزَبػٞععخ اىشععبٍيخ ىَععذّٗبد : 

 االّزشّذ" 

تاا  هه  درا دال ئر  لة ضل لم ئذد يمنرإ لرافنم  دالنم نرإ تلمر   بمر ضص  لسرم د 

فاذ رل ذررك  ،لة    ل  در صضل دالممضماصل درشمللل بضك نمتارم درم  صرل فدلنسرمنصل فدرضلرض نصل

بماتررال درضافنررل درسصمارري فدالممضررماي فدرمك  ررر مي لررع دالاررمامدأل ب مررمصج درض م نررل بررص  

   :فلبصذتام دال يكصل. فل  أب ع در ممصجدرضافنم  درضت يل 

يمنررإ درضررافنم  درسصماررصل أ رر ب ئررر  ترر ضص  ا مصرر  در صضررل دالممضماصررل درشررمللل لرر   -7

 درضافنم  دالممضماصل

د لر  دررادىل در اسري  -7 د نر  ت فتامل  درضافنم  دالممضماصل ا  درسصماصل ض  ي نام تةاص ت

 رلشاال دره  يكماام

%  m.m84ضماصررل درشررمللل ضرري درضافنررل دال يكصررل درسصماررصل  فد تاةررإ در صضررل دالمم -3

   .%63ا  لبصذتام درضت يل  ) در اي درضت  (
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( 5118ؽْبُ ؽبٍذ ؽْفٜ ٍؾَ٘د ) -18
(78)

: "دساععخ رعرصٞش أنعبّٜ اىزيٞفضٝعُ٘ اىَ ع٘سح 

 فٜ اىْغ  اىقَٜٞ ىذٙ اىشجبة اىَ شٛ "

دامااضإ درا دال درمةر   الر  درسرضم  درشركلصل فدرض ير اصل اغرمني  دراصراي  يلصر   

ض  ن اص  ل  در   د   درهك لصل  لضبلل ضي   مأل در صل رلض  ام  ف درامصل   فهري ه رم   رمأل 

 ،لصل د ، بمليمضل ئرر   صرم  نمرم تةر ن درشرامب درضتر   فدتممهمتر  نهر  هره  داغرمني

فتررم ئمرر دء درا داررل الرر  اص ررل لرر  درشررامب درضترر    ، يرر رسررمصا رافطاصةررل در سررق در صضرري د

فل  نمرمصج هره  درا دارل لرم  ،فدر لص بصل ،فدرمص أل ،در مه أل :ض  لهمض م  ،لا دأل 476  دلام 

 :يأتي

% أغررمة أم اصررل الرر  37.3ل مبررل  ،%68.1مررمء ارر ن داغررمني درة بصررل ب سررال  -7

% فداغررررمني 48.8لررررل ب سررررال فمررررمء  داغررررمني در فلمنسررررصل ضرررر  درض ا ،در  ررررمتص 

 %.78.4دالامة ديصل ب سال 

% ل  درضاه ثص  أة أغمني  دراصاي  يلصر    ت ر   براف  لرم ضري درمرأثص  ضري 88.5أيا  -7

 %    فد أة تلك داغمني رصس رام تأثص  ضي درشامب. 77.5 صم درشامب ض  ل مبل 

ت لصرا  –درضاهر ثص  لر  فمارل ن ر   –يمنإ أهرم درض ير ام  درمري تم مفرارم داغرمني  -3

ثررم  ،%74.7ثررم درُةرر د ب سررال  ،%75.8% ثررم درهرر  ب سررال 79.8در رر ب ب سررال 

ثم درةتر يل  ،%8ثم دراذال ب سال  ،%9.9% ثم درم س ب سال 70.1دراصمنل ب سال 

5.3 .% 

هري درض رمت  درطاصةصرل ب سرال  ،يمنإ أهم درضشمها درضاللل ض  أغمني  دراصاي  يلص    -4

ثم لشرمهاأل تةاصر د  در مر  رلضطر ب  ،%75.4ا درةمطاصل ب سال %، ثم درضشمه76.1

 %. 71.8ب سال 

(5117أٍَٞخ ػَشاُ )  -19
 (79)

: " اىزؼشض ىيَ٘اقغ اىذْٝٞخ ثبالّزشّذ ٗػالقزعٔ ثَْظٍ٘عخ 

 اىقٌٞ ىذٙ اىشجبة "

فاذ مرر  بض   لررل  اررةإ هرره  درا داررل را داررل درمةرر ن رلض د ررع دراي صررل بمالنم نررإ

در رررصم رررراد درشرررامب ؛ نصررر  يشررراإ اررر  أفر يرررم  در رررصم دراي صرررل فداىذ صرررل فدالممضماصرررل 

فلرراد د تاررمط هرره  دافر يررم  بررمرمة ن رلض د ررع دراي صررل اارر   ،فدال متررمديل ررراد درضاهرر ثص 

فيرررهرك در  ررر   الررر  لررراد ث رررل درشرررامب درمرررملةي ضررر  درضةل لرررم  درمررري  ،شررراكل دالنم نرررإ

 :ام اا  دالنم نإ فيمنإ ل  أهم نممصماميمة ي ة ر
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دنااررمن لسررم د ث ررل درضاهرر ثص  ضرر  درضةل لررم  درمرري يمة يرر ة راررم اارر  شرراكل  -7

 دالنم نإ.

وقعاهماد لل،قنهيادو ل:ميا ل،قتهيدعلا اربلهيةار لقنشاردةلنمرمواابلقنوارفلقعرهمداراب -2

وردنا اربلل، وقنهم ا لررت اد لقنا رل،قنهو ا لالا لهل:مي ل،وقنورفلقن راربل،قنمرهميي

وقنااا رموتق؛يلل،قتهيااادعلهيةااار لقنمر اااوير لنوااارفلقعاهماااد لقنواااوميل:نلوااارفلقن رد ااارب

 وقنمشدت بلقن رد رب.ل

إ لقنموق علقن راربلرد ةل  لمو مابلمرادعةلق اهم قفلقنشاردةلاراابلقن تق ابلنشار بل -3

 قعاهتاة.ل

(5117ػَععشٗ ٍؾَععذ أعععؼذ ) -51
 (21)

: "اىَؼبىغععخ اىزيفضّٝ٘ٞععخ اىذساٍٞععخ ىَفٖععً٘ اىغععيطخ 

 االعزَبػٞخ ٗدٗسٕب فٚ رشنٞو ارغبٕبد اىشجبة اىَ شٛ ّؾٕ٘ب".

تاا  هه  درا دال ئرر  لهمفررل درمةر   الر  ارضم  درضةمرمرل درملا ي نصرل درا دلصرل 

ه هرم رضاا   درسلطل دالممضماصل فتأثص  تلك درضةمرمل ال  تشكصل دتممهم  درشامب درضت   ن

ًت ئيممب أف الامت. فترم تطاصرق درا دارل درمهلصلصرل الر  اص رل اشر دصصل لر  داضرذ  فدرضسلسرذ   مت

درضت يل درمي  الإ ض  در  مأل دافر  برمرملصا ي ة درضتر   براف أل يمللرل لراتام ثرذم شرا   

ضصلضمت فثذم لسلسذ  يضرم  رم   18فبلغ نمم هه  درةص ل  7006لم    –ض  درام أل ل  ي مي  

 -77لا دأل ضر  درائرل درةض يرل لر   400ال  اص ل   دلام  –درامن  بمطاصق درا دال درضصادنصل 

 املمت. 35

 ٍِٗ إٌٔ اىْزبئظ اىزٜ ر٘صيذ إىٖٞب اىذساعخ:

ط ديرل ددررل ئنترمصصمت برص   ثاإ صهل درار ن داف  م صصرمت ب مر د اذ رل ئ تامطصرل -7

 .تةرر ن درشررامب رلررا دلم درملصا ي نصررل فدتممهررمتام نهرر  درسررلطم  دالممضماصررل در د ررع

بص ضم رم يباإ فم د اذ ل ئ تامطصل ط ديل ددررل ئنترمصصمت برص  يبمضرل تةر ن درشرمب 

 درضت   را دلم درملا ي نصل فدتممهمتام نه  درسلطم  دالممضماصل ض  درا دلم. 

درارر ن دربررمني م صصررمت ب مر د اذ ررل ئ تامطصررل ذد  دالرررل ئنتررمصصل بررص  ثارإ صررهل  -7

ئد دك درشرامب درضترر   ر د ةصرل درضلررض ة  فدتممهرمتام نهرر  درسرلطم  دالممضماصررل 

 ض  درا دلم فض  در د ع.
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ثاإ صرهل درار ن دربمرر  م صصترم ب مر د اذ رل د تامطصرل ددررل ئنترمصصم برص  دفدضرع  -3

 .ام نه  درسلطم  دالممضماصل ض  درا دلم فض  در د عدرشامب ض  درضشمهاأل فدتممهمت

ثاإ صهل درا ن در دبع م صصتم ب م د ض ف  ددرل ئنتمصصمت برص  دتممهرم  لمض ارل  -4

درضشمها در شرطل فغصر  در شرطل لر  درشرامب درضتر   نهر  دالممضماصرل ضر  دررا دلم. 

 اررل بص ضررم رررم يباررإ صررهل درارر ن ب مرر د ضرر ف  ددرررل ئنتررمصصمت بررص  دتممهررم  لمض

 درضشمهاأل در شطل فغص  در شطل نه  درسلطم  دالممضماصل درضاملال ض  در د ع.

ثارررإ صرررهل دراررر ن درارررملس م صصترررم برررمىمذ  دتممهرررم  درشرررامب درضتررر   نهررر   -5

درسررلطم  دالممضماصررل ضرر  درررا دلم فضرر  در د ررع بررمىمذ  درضم صرر د  درايض م دضصررل 

 درهل /  ي ، درضسم   دالممضماي دال متمد (  ،)در   

ثارررإ دراررر ن درسرررمد  م صصترررم بمرررأث  درةذ رررل دال تامطصرررل برررص  درمةررر ن رلرررا دلم  -6

يضرم  .درملصا ي نصل فدتممهم  درشامب درضت   نه  درسرلطم  دالممضماصرل ضري دررا دلم

يارم ثاإ درا ن م صصتم بمأث  درةذ ل دال تامطصل بص  تة ن درشامب درضتر   فئد د

يررهرك درضم صرر د  درايض م دضصررل  ،ر د ةصررل درضلررض ة فدرمرري تررأث   بررافدضع درضشررمهاأل

 رلشامب درضت  . 

 

(5112ٕبىععخ ّ٘فععو ) -51
 (37)

:" دٗس اىقْعع٘اد اىفضععبئٞخ اىؼشثٞععخ فععٚ دػععٌ اىقععٌٞ ٗاىقضععبٝب 

   .اىقٍ٘ٞخ  دساعخ ٍٞذاّٞخ ػيٚ ػْٞخ ٍِ اىغَٖ٘س فٚ ٍؾبفظخ اىَْٞب"

ضررل دررراف  دررره  يمرر  أة تلررطلع برر  در  رر د  درالررمصصل هرره  درا داررل رضة   تسررة

فيصاصرل دارم در رصم فدر لرميم دالممضماصرل  ،درة بصل ض  هه  درض نلل در ده ل لر  اتر  درة رضرل

فدرب مضصررل فدراي صررل فدر  لصررل ؛ فذرررك بررمرمطاصق الرر  اص ررل لرر  درمضارر   ضرر  صررةصا لترر  

ذ صرل فدراي صرل فدانسرم  دالممضماصرل فبمرمهايا ض  لهمض ل   رم فذررك ره صر  الر  در رصم داى

 .درسمصاأل

 ٗر٘صيذ اىذساعخ إىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب: 

أفيررهإ در مررمصج أة أيبرر  در ررصم درمرري تسررةي هرره  درارر دلج رمررااصضام اارر  درالررمصصم   -7

برر  در دررراي  تضمصررا  –دنمرر د  درةلررم فدرةلضررمء –درسررذ   –درة بصررل هرري دليضررمة بررم  

نتر أل درهرق  :بص ضم در صم درمي يمم تممهلام هري -درةا  فدرضسمفدأل –دره يل  –درة فبل 

دالررل  –درماررمد ضرر  ارراصل    –درتررا  فدرهلررم  –نرر  دررر ط   –نمرراأل درض لرر    –
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ئت ررمة  –دنمرر د  در  ررإ  –دالامرر د  بمرالررل فدرة ضررمة بمرمضصررل  –فدر ضررمء بمر اررا 

 درةا  ا  درض ا أل. –درم ديع فدر نضل  –درةضل 

أشم   اص ل درا دال ئرر  أنر  بمر سرال ليممبصرم  درة رضرل يمنرإ دالنامرما الر  درةرمرم  -7

درام مي فدالطذ  ال  درب مضم  داى د فلسرمي أل درمطر  د  درمك  ر مصرل درهايبرل 

فدرمطلررع رهصررمأل أضلررل بص ضررم يمنررإ لرر  اررلاصم  درة رضررل هرري دىرر   ث مضررم  دىصلررل 

 ل فلهمفال  طضس درا يل درة بصل.تمةم ن لع درةمدد  فدرم مرصا درش  ص

(5112فبّٜ ) ،م٘ىنبسْٜٝ -55
(25)

اىزفبػعو  ،رفغٞش اىؼالقخ ثِٞ اىقٌٞ :: "اىقٌٞ فٚ األؽذاس

 االعزَبػٜ ٗاىَغز٘ٙ اىفشدٛ ٗاىغَؼٜ" 

درمامارل دالممضرماي،  ،تاا  هه  درا دال ئر  ضام ثذم  لرميم دممضماصرل فهري در رصم

ش فم د در رصم ضر  أشركم  فلسرم يم  لمةرادأل تمامارل لرع فهي ت م  ،درا د  درمضةي ددرضسم 

فههد درم دبط بص  در رصم فدرمامارل دالممضرماي ئنضرم يةر ع لر  درضاار   درراي ملصكي رل رصم  .بةلام

 ٗر٘صيذ اىذساعخ إىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍِ إَٖٔب: ددىل درةذ م  دالممضماصل.

 درسل ك دراش د فهي درسصم  دره  يا   ههد درسل ك. أة در صم تإث  ض  -7

تاماررل در ررصم ي ررمج ا رر  اضلصررل دممضماصررل ذد  تررأثص  لة رر   ضرر  در   يررل دالممضماصررل  -7

 .تسضي اضلصل تشكصل در فدبط بص  درضسم د درا د  فدرمضةي

ئة درماماررل بررص  درضسررم د درارر د  فدرمضةرري يبرر د اضلصررل ضاررم در ررصم درضممضةصررل ركررل  -3

 لممضع. 

(5112أٍٞشح ٍؾَذ إثشإٌٞ اىَْش ) -52
 (33)

: " أصش اىزؼشض ىيقْ٘اد اىفضبئٞخ فٜ 

 اىْغ  اىقَٜٞ ىيَشإقِٞ ٍِ طالة اىَشؽيخ اىضبّ٘ٝخ".

دامااضإ درا دال درمة   ال  شكل درةذ ل بص  درض ده ص  فدر   د  درملصا ي نصل 

بة  در   د  درملصا ي نصل  درالمصصل فدرمة   ال  درت  أل درمي ت ا  بام در صم اا  للض ة

 ،بمليمضل ئر  درمة   ال  أهم در صم درض الل اا  در   د  درملصا ي نصل درالمصصل ،درالمصصل

ل   ،طمر  ض  درض نلل دربمن يل 400فطا إ درا دال ال   ،فأنضمط تة ن درض ده ص  رام

ل  ثذم    د  تضبل بص ضم طا إ درا دال درمهلصلصل ا ،لسم يم  دممضماصل فد متمديل لاملال
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فدرالمصصل درضت يل فل  أهم در ممصج درمي ت صلإ ئرصام  Lbc, Mbcدر  م درضاملال رلضلكصل 

  :درا دال لم يأتي

فمرا أة  ،تأث  درض ده ص  برمر صم فدانضرمط درسرل يصل درض الرل اار  در  ر د  دبمر سال رضا -7

در  ررر د  درالرررمصصل، بص ضرررم  % أشرررم فد ئرررر  أنارررم يمرررأث فة أنصمنرررمت بضرررم ي رررا  ضررر 53.5

ررم 1فأشررم   ،% أضررمدفد بررأنام نررمد دت لررم يمررأث فة بضررم ي ررا 33.75 % لرر ام ئررر  أناررم ددصضت

 % ل ام ئر  أنام ال يمأث فة بمر صم فدانضمط درسل يصل درض الل. 6.75فأشم   ،يمأث فة

فبمر سررال رضرراد تررأثص  للررض ة در  رر د  الرر  دتممهررم  درضرر ده ص  نهرر  بةرر  در ررصم  -7

تا  د تام  لله ت ضي تأث  درض ده ص  بكبص  ل  دانضمط درسرل يصل فدر رصم  ،رسل يصم فد

فتار    ،فداضكم  دالممضماصل فداىذ صل درض الل ضري لر دد فبر دلج در  ر د  درالرمصصل

ضرر  دتمررم  درضرر ده ص  نهرر  دليضررمة بأهضصررل درضررم  ية ترر  رل رر أل يارر   أ  ا ترر  آىرر  

نصر   ،يرم ار  درةرمدد  فدرم مرصرا درضتر يل درضم د ثرليلصر  د مرل در  ،%53.15ب سال 

 ،% بررأنام يمررأث فة أنصمنررمت 34.75فأضررمد  ،% أناررم يمررأث فة بترر  أل ددصضررل 45.75أضررمد 

فض  درض تال دربمربل ممء درمأثص  ضي دتممهم  درض ده ص  نه  د مرل  يرمهم ار  تترضصم 

 .هره  درضسرمي % اا   يمهم ا  43.15دراص   درضت يل فط ي ل درسك  نص  أبا  

د الر  اص رل درا دارل د ياص ت ضكرمة أهضارم دالتمرم  نهر   ،ألم دالتممهم  درمي رم ت ا  تأثص ت

% أة لشمهاأل در   د  درالمصصل ال تإث  ضري 18دالرم د  دراي ي فأددء درةامدد  نص  أضمد 

مد نصرر  أضرر ،يررهرك دالتمررم  نهرر  دالنمضررمء ر ارر أل ،أهضصررل دالرمرر د  دررراي ي فأددء درةاررمدد 

% أة لشررمهاأل در  رر د  درالررمصصل ال تررإث  لطل ررم ضرري دتممهررمتام نهرر  أارر هم  61.75

 فلا  دنمضمصام رام.

فركرر  بررا مم   ،فه ررمك دتممهررم  ارراأل تارر  الصاررم درمررأث  بضلررض ة در  رر د  درالررمصصل -3

% أة لشرمهاأل در  ر د  41.15نص  أضرمد  ،ل ام دالنمضمء ئر  درضممضع درضت   ،لمامفتل

 ،ضري دتممهرمتام نهر  دالنمضررمء ئرر  درضممضرع درضتر   ضري أيبر  داف ررم  درالرمصصل ترإث 

%  17.57لضرم ية ري أة  ،% أة درضشمهاأل تإث  الرصام بتر  أل ددصضرل74.75بص ضم أضمد 

 فهي تمه أل ىطص أل.  ،ل  درض ده ص  يمأث  دتممهام نه  دالنمضمء ئر  درضممضع درضت  
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(5112دساعخ ٍؾَذ ٕاله ٍؾَذ عٞذ ) -52
 (34)

: اعزخذاٍبد اىشجبة اىغبٍؼٜ ىيقْ٘اد 

 اىفضبئٞخ ٗػالقزٖب ثَْظٍ٘خ اىقٌٞ فٚ ٍغزَغ اى ؼٞذ" 

فدهمضإ هه  درا دال بمرمة   ال  داماادلم  درشامب درمملةي ض  لممضع درترةصا 

فدرمة   الر  دفدضرع فنمرم فأنضرمط درمةر ن  ،فلاد دلشام  دره  ته    ،رل   د  درالمصصل

بأاررل ب درم عيررع  ،فذرررك ل مصررال بررص  درمررملةمص  ،لةمي أاررص ط فدرض صررمرل  رر د  درالررمصصل مررم

 درضمسمف . 

فأشم   درا دارل ضر  نممصمارم ئرر  فمر د اذ رل د تارمط اكسرصل برص  لةرا  لشرمهاأل 

فل   لل در صم را  درشامب درمملةي ض  لممضع درترةصا.  ،در   د  درالمصصل درة بصل فدام اصل

 فل   لل در صم ض  ههد درضممضع.  ،دضع درمة ن رل   د  درالمصصليضم ت ما اذ ل د تامط بص  د

(5112دساعخ ػيٞبء ػجذ اىفزبػ سٍضبُ ) -52
 (22)

: " اىقٌٞ اىضقبفٞخ اىزٜ رؼنغعٖب اىعذساٍب 

 اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ ثبىزيٞفضُٝ٘ اىَ شٛ" 

فدهمضررإ هرره  درا داررل بررمرمة   الرر  در ررصم درب مضصررل درمرري تةكسررام درررا دلم درة بصررل 

فأث  هه  در صم درب مضصل ضري اص رل درا دارل. فتلرض إ درا دارل  ،دام اصل بمرملصا ي ة درضت  ف

درمي ا يإ ال  شمشل در  رمأل دربمنصرل ىرذ  دف أل  ،تهلصل للض ة مضصع درضسلسذ  درة بصل

لرع ئمرر دء د داررل لصادنصرل الرر  اص ررل  ،7007أغسررطس  –تلصا ي نصرل يمللررل هري دف أل ي رصرر  

 ،فدرةلررر   ،فدر  دارررل ،درطررر  :اررر دأل لررر  طرررذب مملةرررل ط طرررم بكلصرررم ل 400لك نرررل لررر  

 فدآلددب.  ،فدرممم أل ،فدره    ،فدرم بصل ،فدرا اال

يبمضل لشمهاأل دررا دلم درة بصرل  :فأشم   درا دال ض  نممصمام ئر  فم د تأثص  ركل ل 

ضري در رصم درب مضصرل رراد  ،فنر   درمةلرصم ،فئد دك للض ة دررا دلم درة بصرل فدام اصرل ،فدام اصل

يضم أثامرإ درا دارل أنر  يلضرم عدد  يبمضرل لشرمهاأل دررا دلم درة بصرل فدام اصرل يلضرم  .درضاه ثص 

عدد ئد دك للض ة در صم درب مضصل درضملض ل بمرا دلم درة بصل فدام اصل ال  أنارم تةكرس در د رع 

 دره ص ي درضةم .
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(5111سٕبً فعبسٗ  أؽَعذ )26- 
 (36)

إلػالّعبد االّزشّعذ ٗأصعشٓ فعٚ ر ٞٞعش قعٌٞ : "اىزؼعشض 

 اىشجبة"

فدامضررا   ،فداررماالإ لرر اج درضسررم ،ت مضرري هرره  درا داررل ئررر  درا داررم  در صرراصل

ال  دامضم أل دام تمء يأددأل رمضع دراصمنم  فدرضةل لم  درامصل بمرا دال درضصادنصل فت صرلإ 

 :درا دال ئر  لمض ال ل  در ممصج ل  أهضام

ررم -7 فبمر سررال رضم صرر د  دررراىل  .رشرراكل دلنم نررإ ل م نررل بملنررمم درررهي   أيبرر  تة يت

 فدرهمرل دالممضماصل درامصل بةص ل درا دال رم تش  درا دال ئر  فم د أ  د تامط.

لظقتةلقناهدعجلل لقن وق علقن؛وو ربلقنمهميلبل  لقنه لربلوقنقتوةلم لقنوق علقتهر؛اةل -7

 بأال  در س  لع درضمة يص  لاذنم  دلنم نإ.

دالتمم  دايا  ضي درمكر د د  فدر سر  نهر   رصم درهادثرل يرمة رراد اص رل درضمةرمللص  لرع  -3

دلاذنررم  ارر دء بمر سررال رل ررصم داىذ صررل فذرررك ل م نررل بةص ررل لرر  غصرر  درضمةررمللص  لررع 

 درمي يمة دالتمم  در مر  رايام نه  در صم درم لصايل. ،دلاذنم 

(5111ػععبده فَٖععٜ اىجٞععٍٜ٘ ) 27-
 (31)

: "ػالقععخ ٍضععَُ٘ اىقععٌٞ ىععذٙ اىشععجبة اىغععبٍؼٜ 

 ثبىزؼشض ىإلراػخ ٗاىزيفضُٝ٘. 

تسررةي هرره  درا داررل ئررر  درم صررل ئررر  لة ضررل د ص ررل رطاصةررل درةذ ررل بررص  لسررم يم  

 ،تة ن درطذب درمملةصص  ر ارمصل دلارذ  درضسرض ال فدرض صصرل در ط صرل فدرافرصرل لر  مارل

فيهرك درمة   ال  أفر يم  در رصم  .  مال أى دفبص  للض ة در صم راد درشامب درضت   ل

ررراد درشررامب فلررا  د تاررمط هرره  دافر يررم  بضم صرر  درمةرر ن رذتتررم  درضسررض   فدرض صرري 

.. دررر  .دررراىل ،ن رر  ( در رر   –ل م نررل بضم صرر د  ديض غ دضصررل لبررل نضررط درمةلررصم )اضلرري 

ارماا  درامنر  ل امصرل فلة ضل لاد أتام  هه  دافر يم  لع فد ع ل   لل در صم ض  لت .فأ

درا دام  در صاصل درضااضل بمرضسم درضصادني درمهلصلي فضر  ئطرم   ترم مضرع فتتر ص  فتهلصرل 

 ف ا ت صلإ درا دال ئر  لمض ال ل  در ممصج ل  أهضام: دراصمنم .

أة ن م  در صم ض  لت  يمة ن رضإث د  فدضاأل ض  تل دنامما لا فن ال  لا دد  

فأة ن م  در صم ا ا درشامب درمملةي يمأث  باه  درماض م  درب مضصل  درب مضل درهدتصل رلضممضع.

م ضي دتمم  درهامت ال  در صم دالممضماصل درمي تااضام درضامدب  فلع ذرك لمعد  لمضماكت

 دراي صل في ة درضممضع درضت   أصصذت ضي ث مضم  فلهمض م  ال  درةذ م  دالممضماصل. 
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 :اّقغَذ اىذساعبد اىغبثقخ إىٚ ٍؾ٘سِٝٞ

 اىَؾ٘س األٗه:

ت مف  درا دام  درمي دامضا  ال  نض ذا در صضل درضم  ةل فل ام د دال ي مب نمنسي 

(7075)
 (38)

درمي أضمد  درامنبل بأة دىمذ  دافعدة در ساصل رافدضع درمة ن رلا دلم يرإث   ، 

ضي دهمضملم  درةص ل فدتممهمتام ؛ فذرك طا تم رل مصمل درمي ت صلإ ئرصام درا دال درمي أيرا  أة 

دىررمذ  دافعدة در سرراصل رررافدضع در رر دءأل لرر  ضرر د آلىرر  لرر  أضرر دد درةص ررل طا تررم الىررمذ  

(7075فد دارررل م ضرررمة لصممصاررري ) .ددهمضملرررم  دراررر 
 (39)

درمررري دارررماالإ نضررر ذا در صضرررل  

درضم  ةررل ضرر  درض م نررل بررص  درضممضررع دال يكرري فدرتررص ي ضرر  ت رراي  دافعدة در سرراصل رضةررا  

درم صصرر  دالممضررماي ضرر  درضممضررع فلررا  د تاررمط ذرررك بمابةررمد درب مضصررل فدر صضصررل فهررهد يررمة لرر  

هم  درشامب نه  درضهم د در صضي دره  أثامإ هه  درا دارل دفدضع ئم دء د دال ا   صم  دتمم

 أن  لإث  ض  درم صص  دالممضماي. 

(7075د دال ب   ي يسرم ض  فآىر فة )
 (40)

درمري دارماالإ نضر ذا ت  رع در صضرل  ،

ض  تاسص  درمةاصر  ضر  دفدضرع درمهرم  درطرذب بمرضراد   درةلصرم درضإهلرل رلمملةرل فترم دارمااد  

رمهايا دافعدة در ساصل ض  درة دلرل درضاملارل فهره  درا دارل أضرمد  درامنبرل در ض ذا )ضصشامي ( 

ض  صصمغل بة  درا فن درض تاطل برمافعدة در سراصل ررافدضع درمةر ن فاذ مارم بمتممهرم  

 درشامب نه  در صم درضة فيل ض  درا دلم ل ي   درا دال. 

 ىَضَُ٘ اىقَٜٞ: ٍِ ٍؾبٗس اىذساعبد اىغبثقخ ٗاىَشرجظ ثب  -ٗاىَؾ٘س اىضبّٜ 

(5112أؽَذ أؽَذ ػضَبُ )د دال  ضضبذت 
 (47)

درمي أضمد  درامنبل بمرمة   ال   

درهك لصل  –ب دلج در   د  درملا ي نصل  أنضمط در صم درسصماصل فدال متمديل درضط فنل ض 

فدرامصل فل  هه  در صم درضسمفدأل فدرةادرل فدراام فأيلم يبص  ل  درضشكذ  فدرسل يصم  

لبل دل تمء درسصماي فد تام  دااةم  فهه  در صم فدرسل يصم  أضمد  درامنبل ض  تهايا  مصضل 

ال هال لهضا ااإ ىطمب در صم درمي ت صس درا دال دتممهم  درشامب نه هم. فد د

(7074)
(47)

درمي أضمد  درامنبل ض  لة ضل در صم دراي صل درمي تسمهم ض  نش هم فأيلم در صم  
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درمي تسمهم ض  تممهلام ل  ىذ  نش  در صم درةكسصل فههد أيلمت امهم ض  تهايا  مصضل در صم 

 درمي تم  صم  دتممهم  درشامب نه هم.  ،دليممبصل فدرضةميسل رام

(5112ىعع٘ٝظ داّٞععو )ل فد دارر
(43)

ارر  يصاصررل ت مصرر  در ررصم دالممضماصررل فداررمامد   

درامنبررل لرر  هرره  درا داررل ضرر  تهايررا أة دافعدة در سرراصل رل ررصم دالممضماصررل تاملرر  بررمىمذ  

فهرهد أنةكرس الر   صرم  ضر فن درا دارل. فد دارل ارلضي  ،درا ف  درا ديل بص  أض دد درةص رل

(7077ااا درضرإل  )
 (44)

د  درامنبرل ضر  درمةر   الر  در رصم درضاملارل درمري ت رالام ، درمري أضرم

در   د  دراي صل دلارذلصل فدرضسرصهصل فلرم در رصم درمري دتا رإ در  مترمة الر  أهضصمارم ي فلرم در رصم 

 .درمي دىملامم ضي د مل أهضصمام. فههد أضمد درا دال ض  تهايا  مصضل در صم درضم  ال رلا دال

(7077فد داررل بسرر إ لهضررا اطصررل ) 
 (45)

درمرري أضررمد  درامنبررل بررأة درشررامب درمررملةي أيبرر   ،

يضم أة هه  درا دلم تة ن در صم دالممضماصل بشكل أيا  ل  برم ي در رصم تلصارم  ،داماادلمت رلا دلم

فهرره  درا داررل أضررمد  ضرر  تهايررا ىتررمصال اص ررل درا داررل.  .درسررل يصم  دالممضماصررل درسررلاصل

( 7070فد دال ل فأل يماص  )
(46)

مد  درامنبرل ضر  درمةر   الر  درسرل يصم  درسرلاصل درمي أض ،

ض  در   د  درالمصصل درك لصايل فدرمي امهضإ ضر  فيرع بةر  در رصم ضر   مصضرل در رصم درامصرل 

 بمرا دال. 

(5119عالدعزُ٘ ٗآخشُٗ )فد دال 
(41)

أضمد   درامنبل بمر مصمل درمي ت صل ئرصارم  

د ضرري لةرراال   مذدارم ة د لامشرر ت فدرمرري لامدهررم أة ت مصرر  در ررصم لرر  ىررذ  درضصررايم يررإث  تررأثص ت

فههد يةا أنا م دن  هه  درا دال درمي ت صس دتمم  درشرامب درمرملةي نهر   ،درم صص  دالممضماي

درضهم   در صضي درا دلي دره  يسمهم طا تم راره  در مصمرل ضر  ئنرادم ت صصر  دممضرماي. فد دارل 

(7009فام  نت  )
 (48)

فهري درمري لامدهرم  ،درمي أضمد  درامنبل بمر مصمل درمري ت صرلإ ئرصارم  

م ب صضررل نصرر  تةمارر  36أة  % لرر  ئمضررمري درشررامب درضترر   اص ررل درا داررل لررمعد  لمضسرركت

درامنبل أة هه  در سال يةصال ؛ فرهرك ممء  أهضصل درا دال بل ف أل درمةر   الر  دتممهرم  

 درا دلم دالممضماصل.درشامب نه  در صم درضة فيل ض  

(5119ٍبسشبه )فد دال 
 (49)

درمي أيا  فم د تأثص  رضشمهاأل درملا ي ة ال  نسرق  

فيهرك تإث  ضي ال يصمتام فههد أضمد درامنبل ض  ير ف أل لة ضرل دتممهرمتام  ،در صم راد درشامب

أبرر   فد داررل يمارر  .نهرر  هررهد درضهمرر   ؛ الاررم مما نرر   درمررأثص  هررل اررصك ة ئيممبصتررم أف اررلاصتم

(7009درضكم   )
 (50)

درمي ت صلإ ئر  غصمب در صم دالممضماصل لر  ا رمفي  صرهصال دراارم   ،

فههد لم دنم ات  درا دال نص  أيا درضاه ث ة ضر  د دارل أبر  درضكرم   أة ررايام دتممهترم ئيممبصترم 
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نهرر  بةرر  در ررصم دالممضماصررل فدرب دبررإ درمرري ال مرراد  الصاررم لبررل داارر أل فدررراي  فدرةضررل.. 

(7008 داررل أيضرر  الرر  طرر  )فد
 (57)

درمرري أثامررإ أة لشررمهاأل در  رر د  درالررمصصل تررإث  ضرري  

درةذ م  داا يل فههد أضمد درامنبرل بضة ضرل ير ف أل  صرم  دتمرم  درشرامب نهر  هرهد درضهمر د 

فد دارل دي رم اارا  .دره  يإث  ضي درةذ م  داا يل فنر  درر ط  ار دء بمليمرمب أ  بمرسرل 

( 7008  در مررم  )
(57)

درمرري أضررمد  درامنبررل ضرر  لة ضررل در ررصم دليممبصررل فدرسررل يصم  فيررهرك 

لة ضل  أد درشامب درض ده ص  ض  لهم د درضسلسذ  درضابلمل بضم تهم ي  ل   صم فدضاأل فهرهد 

أضمد درامنبل ض  ئمر دء ل م نرل برص   أد درشرامب درمرملةي ضر  در رصم درمري تهم يارم درضسلسرذ  

لصل درضماتتل ف أد درض ده ص  ض  در صم درمري تهم يارم درضسلسرذ  درضهدال ض  در   د  درا د

(7008درضابلمررل. فد داررل ضمطضررل در هرر دء لهضررا )
 (53)

فهرره  درا داررل أضررمد  درامنبررل ضرر    

درمي دضةإ درامنبرل ر صرم  دتمرم  درشرامب نهر  هره   ،لة ضل درضهم   در صضي رضافنم  دلنم نإ

درمرري  ررا ترر ةكس الرر  درضهمرر    ،  درمايرراأل فدرضاضررلدر ررصم درض مرر دأل ضرر  أنررا فاررمصل دلاررذ

(7008درا دلي ىمصل فأة درا دلم دنةكم  رل د ع دالممضرماي. فد دارل ن رمة نملرا ن اري )
 

(54)
فأضمد  درامنبل ضي لة ضل أة در صم درض م دأل ض  أغمني دراصاي  يلص  تإث  ضي  صم درشرامب  .

نص  دىمار   درا دارل دتممهرم  درشرامب  فههد يمة ل  دفدضع ئم دء درا دال .%88.5ب سال 

فد دارل ألصضرل اضر دة  .نه  هه  در صم درمي أيا  د دال ن مة نملا أنام تإث  ضي  صم درشرامب

(7001)
 (55)

م ضرري  ، درمرري أضررمد  درامنبررل ضرر  لة ضررل لمض اررل در ررصم دالممضماصررل دايبرر  شررص ات

مري  را تكر ة ل مر دأل ضر  دررا دلم در ،درض د ع دراي صل ض  أنرا فارمصل دلارذ  درمايراأل فدرضاضرل

م رل د ع.   بمامام هم دنةكمات

(5117ػَععشٗ ٍؾَععذ أعععؼذ ) فد داررل
(56) 

درمرري أضررمد  درامنبررل ضرر  لة ضررل أة ه ررمك 

فهرهد أضرمد ضري  .اذ ل د تامطصل ط ديل برص  تةر ن درشرامب رلرا دلم فدتممهرمتام نهر  درسرلطل

لة ضل درةذ رل برص  در رصم فدالتمرم  نهر  ل ير ام  لةص رل فيرمة لر  دفدضرع ئمر دء درا دارل. 

(7005فد داررل همرررل ن ضررل )
 (51)

درمرري أضررمد  درامنبررل ضرر  درمةرر   الرر  در ررصم درمرري تسررةي  

در   د  درالمصصل ئر  داضام، فيهرك درمي تسةي ئر  تممهلام فهه  در مصمل ارمهضإ ضر  تهايرا 

مصضررل در ررصم درضم  اررل درمرري دىمارر   دتممهررم  درشررامب درمررملةي نه هررم. فد داررل ي ركررم يص   

(7004فضررمني )
 (58)

درمرري أضررمد  درامنبررل ضرر  لة ضررل أة در ررصم تررإث  ضرر  درسررل ك دراشرر د  ،

 فدرمامال دالممضماي فهه  در مصمل ل  م دن  أهضصل فأهاد  درا دال. 
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(5112أٍٞشح اىَْش )فد دال 
(59)

 ،ضمد  درامنبل بمر مصمرل درمري ت صرلإ ئرصارمدرمي أ ،

درمرري لامدهررم أة درشررامب درضرر ده ص  لرر  طررذب درض نلررل دربمن يررل يمررأث فة بمرضلررض ة در صضرر  

فهررهد يررمة لرر  دفدضررع ئمرر دء درا داررل.  .%53.5درضةرر فن ضرر  در  رر د  درالررمصصل ب سررال 

(7003فد دال لهضا هذ  )
 (60)

ن رل  ر د  درة بصرل درمي د اإ درةذ ل بص  لةرا  درمةر  ،

فيررمة ذرررك لرر  دفدضررع ئمرر دء درا داررل  ،فدام اصررل فل   لررل در ررصم ررراد درشررامب درمررملةي

(7003فد دال الصمء ااا درامرما ) .فأهضصمام
 (67)

درمري أضرمد  درامنبرل بمر مصمرل درمري ت صرلإ  

ضصرل درضملرض ل درمي لامدهم أة يبمضل درضشرمهاأل رلرا دلم درة بصرل ترإث  ضر  ئد دك در رصم درب م ،ئرصام

(7000فد دارل ارمد  ضاضري دراصر لي ) .ض  هه  درا دلم ا دء أيمنإ درة بصل أ  دام اصرل
 (67)

 

درمرري لامدهرم أة  ررصم درشرامب درمررملةي تمررأث   ،درمري أضررمد  درامنبرل بمر مصمررل درمري ت صررلإ ئرصارم

ارم أر رإ بمرماض م  درب مضصل فهه  درا دارل يمنرإ لرإث أل ضر  تهايرا ىترمصال اص رل درا دارل ان

 درل ء ال  أهضصل هه  درائل درةض يل ل  درشامب ض  درضممضع درضت  . 

 Expectancy value Modelَّ٘رط ر٘قغ اىقَٞخ 

يةما  نض ذا در صضل درضم  ةل هر  در ضر ذا دايبر  ت  صضرمت ضر  الرم درر اس دالممضرماي  

دره  يمم ل  ىذر  درم اإ بمالتممهرم  ار  ط يرق  صرم   فدر  ن ل   درمة   ال  درضصكمن  

 E.H.Bonنصر   رم  درامنبرمة  .درا دا درسل يصل فبة  درضم ص د  درام مصل ذد  درةذ رل

Field, Micheal J. K Gam ،  لر  ىرذ  در   رل دراهبصرل تهرإ ا ر دة  دلمرادد ن  يرل

 ملررم بشرر ا ياصررا أة ن  يررل  ،ضصشررامي : لذلررم فلشررميل ئيررمضصل   فدرض الررل رمملةررل دراملررم

ضصشررامي  لشررم ل لرر  ن  يررل دفالنرري رلسررصط أل فذرررك ي اررصلل را داررل درةذ ررم  بررص  درسررل ك 

فدالتمم  فبة  درضم صر د  داىر د بهصر  تلةر  ن ديرم درمتر  / درسرل ك دف  در ارصط برص  

درسل ك فدالتمم  فدرمأثص  دالممضماي
(63)

 . 

 7961امي  ضر  صر  ت  در امصصرل ارم  فيةا نضر ذا  ت  رع در صضرل  درره  ط نر  ضصشر

بضبمبررل ئطرررم  ن رر   تاسرررص   رلا داررل درهمرصرررل نصررر  يشررص  هرررهد در ضرر ذا ئرررر  أة دره رررمصق 

تهضل أفعدنرمت نسراصل لر  داهضصرل فيم  ر  ذررك  ،فدرضةل لم  درضاملال درمي تمةلق بض ي   لم

  ب فعهررم فلرراد الرر  ئد دك درارر د ر هضصررل در سرراصل رضك نررم  هرره  درضةل لررم  بمليررمضل ئررر

فبمرمرمري يكر ة رملرك درضةل لرم  ترأثص  ضةرم  ضر   ،لذءلمام راام درض ي   )در صضل( فتاسرص هم

تك ي  دالتمم  در امصي رلا د در صضل
(64)

  . 
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( ئررر  تهايررا ل  رر   فدنررا رضهررادد  7915ف ررا أشررم  درامنبررمة ضصشررامي  فدمرر ة )

ضا رري الرر  در  ماررم  در ديررهل دالتمرم  فلرر  فماررل ن  هضررم ارر  ط يررق دراصكرل درضة ضرري فدر

يهراد دتمرم  درشراال في ر   هرهد درا رمء  ،رلشاال فا  ط يق دامااد  نض ذا در صضل درضم  ةل

ال  دالتمرم  ا را ت رصم درضةرم   درمري  (Affect)درضة ضي ال  د دال تأثص  درة دلل داى د 

تمضمشر  لرع دالتمرم  ف ا أفيم )أم ة فضصشامي ( أهضصل دامشم أل در  مام  درمي  .تهاد دالتمم 

درسرصم  فذررك اة ارا  درممرمنس بصر ام  را  ،دراةرل ،درارا  ،ا  ط يرق تهايرا دلطرم  در ل ري

درسل ك ،در صل ،دالتمم  ،يلة  درةذ م  بص  در  مام 
(65)

  . 

تترر    ضصشررامي  درا ررمء درسررل يي يأنررا لك نررم  در صضررل )لبررل(:  ت صررصم داهرراد  أف 

دنمضمرصل درا د برأة ا تر  دالتمرم   :رسل يي ( فدرم اإ )لبلدرا دا درامصل بة ت  دالتمم  د

يه ق ضةلصرمت هره  داهراد  أف درار دا(. فد مر ا ضصشرامي  أة دالتمرم   ،أف ض  صمرم ،ل تاط بـ

 .ه  فتصال در  مام  درض تاطل بمرة ت  فدالتمرم  درسرل يي فبمرممنر  درم صصضري راره  در  مارم 

ضةمدرل در يميصل ال  ي ب ا مص  در صضرل فدرم ارإ درض تاطرل فرلم اإ بضبل ههد دالتمم  ت    در

فيضكرر  فصرر  دالتمررم  درةررم  بتررص ل  يميررصل  بكررل  صضررل بةلررام دررراة  ثررم مضررع در مررمصج.

فدناأل
(66)

. 

تت   ضصشامي  درا مء درسل يي يأنا لك نم  در صضل )لبل(:  ت صرصم داهراد  أف 

دنمضمرصل درار د برأة ا تر   :)لبلدرا دا درامصل بة ت  دالتمم  درسل يي ( فدرم اإ 

يه ررق ضةلصررمت هرره  داهرراد  أف درارر دا(. فد مرر ا  ،أف ضرر  صررمرم ،دالتمررم  لرر تاط بررـ

ضصشامي  أة دالتمم  ه  فتصال در  مام  درض تاطل بمرة ت  فدالتمم  درسل يي فبمرممن  

لر  ير ب فرلم اإ بضبل ههد دالتمم  ت ر   درضةمدررل در يميرصل ا .درم صصضي راه  در  مام 

ا مصرر  در صضررل فدرم اررإ درض تاطررل بكررل  صضررل بةلررام دررراة  ثررم مضررع در مررمصج.فيضك  

فص  دالتمم  درةم  بتص ل  يميصل فدناأل
(61)

 

 

يضبل درض د   أف درضشما  دليممبصل أف درسلاصل نه  درض ي   دركلي أد  =  Aoنص  

 دالتمم  دركلي رلا د نه  درا دلم )ا دء ئيممبمت أ  الامت( 
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bi=  أل دل ددأل نه  دراةل فه  ل صم  رضاد تا   در صم درضة فيل ض  درا دلم  

أف در صم  i)  أل دالام مد بأة ل ي   درا دلم ل تاط بمرسضل درام عأل 

 ل ي   درا دال(

ei=  .ت صصم درا د رل صم درضة فيل ض  درا دلم 

n= لصررل يضبررل ارراد در ررصم درضط فنررل ضرر  درررا دلم درضهداررل الرر  در  رر د  درا د

 درضماتتل. 

م رآلرصل د الضصتم ل م ضت ب رمء داضر دد التممهرمتام  ،ي ا  نض ذا در صضل درضم  ةل راصشامي  تاسص ت

نه  درض ي ام  فدر لميم فدرضامهصم درضاملال ال  در ه  دآلتي
(68)

 : 

 تمك ة دالتممهم  نه  درض ي ام  درمي تضس دالهمضم  درضامش  ر شاما.

 تمك ة دالتممهم  نه  درض ي ام  درمي ته ق أهاد  ذدتصل ض  درضة ضل. 

تمك ة دالتممهم  نه  درض ي ام  درمي تاام درضامهصم درشاتصل ر ض دد أيب  ل  ي نام 

 ت م لام. 

تمكرر ة دالتممهررم  نهرر  درض يرر ام  درمرري ئذد يمنررإ هرره  درض يرر ام  ت رر د اذ ررم  

 تاةاهم ا ام . داشاما بض  ن رام أيب  ل  ي نام 

تمك ة دالتممهم  نه  درض ي ام  درمي تهمما ئر  تكلال أ ل ضر  در  رإ فدرمارا فدرضرم  

 فدنمضمرصل دراشل ضي درهت   ال  درضةل لم .

تم ديا  ا أل درا د ال  تشكصل دالتمم  يلضم عدد  درضةل لم  درضم ض أل راي  ا  درض ير   

 رر  الرر   مارراأل لةل لمتصررل نصرر  يمرر دعد دراررم ع )در صضررل( فية رري ذرررك أة دالتممهررم  تا

دالتمم  لع لهافديل هه  در مااأل درضةل لمتصل راد درا د 
(69)

. 

 

 رطجٞ  َّ٘رط اىقَٞخ اىَز٘قؼخ ىفٞشجبِٝ ػيٚ اىذساعخ: 

تمشكل دتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم درضاملال درضة فيرل ضر  دررا دلم درضهدارل 

ارراد لرر  درسررضم  دراررم عأل درمرري ت لرر  الرر  هررهد  الرر  در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل ضرر 

لررر  نصرر  ي ناررم دراهرر  اررر   دٗافعععغ ٍشععبٕذح ٕععزا اىَضععَُ٘ :درضلررض ة درررا دلي ضضرربذت 

درمةر د   –درهتر   الر  درضةل لرم   - لمء ف إ درا دغ -درضلض ة دره  ي ما  أض دد درةص ل

ا رري فدلبرراداي راررم لسررم د درمطرر   در -درضممبةررل  باررا  درب مضررل.-الرر  لممبةررل هررهد درضلررض ة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

لر  نصر  ي نارم    -:مضبفعخ اىَشعبٕذحدرم د  هه  در   د  بأىذ صم  درضممضع فأيلم    –لمضص  

 ل تاةل أ  لم اطل أ  ل االل

 .....ل  نص  ي ن  دممضماصتم أ  اصماصتم أ  ي لصايتم -:ّ٘ع اىَضَُ٘فيهرك 

ل  نصر  ير ة هره  -:در   د  درا دلصل درضماتتل ض  عْغٞخ اىَغيغالد اىَؼشٗضخفيهرك 

 لت يل -ىلصمصل  -ه ايل-ت يصل–در   د  تة ن د دلم لم  ال  ا  يل 

 -درمي ت صس درا دال دتممهم  درشامب درمملةي نه هم: اىقٌٞ اىَزْ٘ػخبمليمضل ئر  

فءأل درضر  –دركر   -در ضرمء بمرةرـاا  –دالمنل  –درتا  -درطمال  –دنم د  داب فدا  

فغص هررم لرر  در ررصم .فيررهرك در ررصم درضلررمدأل ركررل  صضررل أف اررضل اررمب ل.دنمرر د  ررر أد دآلىرر  –

. .. فغص هرم.تهضرل درضسرئ رصل –درملرهصل لر  أمرل در صر   –درم دبط داار د :دالممضماصل لبل

دضرررع ن ررر   درافررررل -دنمررر د  درضرررم  درةرررم -دالارررمبضم -فلررر  در رررصم دال مترررمديل دنمررر د  درةضرررل

درةادرررل دال متررمديل  فغص هررم لرر   –درهاررمت الرر  درضلكصررل درةملررل-إ درارر اتكررمض -فدرلرر دص 

 –دررر الء  –درسررل يصم  درسررلاصل درمرر  تةمارر  للررمدأل راررم فلرر  در ررصم درسصماررصل:دالنمضمء رلرر ط  

دنمرر د  در ررمن ة... فغص هررم لرر  در ررصم دليممبصررل ارر دء  –ن يررل درمةاصرر   –درضشررم يل درسصماررصل 

فتضبرل درسرضم  أف  ،ف درسصماصل أف دال متمديل فيهرك درسل يصم  درسلاصلدراي صل أف دالممضماصل أ

در صم درسمب ل درضاىذ  درمي ي صضام درشرامب درمرملةي )درضشرمهاي  ( ضر  ير ء أهضصمارم در سراصل 

 رام فص الت ئر  درضا مم  أ  دتممهمتام نه  در صم درضة فيل  ض  درا دلم.

ئررر  أة داضرر دد ي صضرر ة درض يرر   ضرر   .Bettman et alفيشررص  بمضررمة فعلررذؤ  

يرر ء ارراد ياصرر  لرر  درضةم رراد  درض تاطررل باررهد درض يرر   فهرر  لررم أشررم  ئرصرر  ضصشررامي  ضرر  

ئال أة ضصشراصمة  را أيرم  لاار   درضهترلل درضة ضصرل افعدة  ،نض ذم  دراما بـ ت  ع در صضرل

ام  درارم عأل ضر  هه  درضةم اد  درمي تشكل ض  لمض اارم درهكرم در ارمصي رلار د الر  درض ير 

لهصط  ا دء درشاتي أف درضممضةي
(10)

 . 
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لررم لةررا  تةرر ن درشررامب درمررملةي  رل  رر د  درالررمصصل درضماتتررلي فلررم لرراد فمرر د  -

 ض ف  بص  يل ل اضم ض  ههد درشأة.

درهك لصرل فدرامصرل رل  ر د  درضماتترل لم دفدضع درمة ن بمر سال رطذب درمملةرم   -

 فلم در عة در ساي دره  ته   ب  يل ل  هه  درافدضع.

لررم لةررا  تةرر ن درشررامب درمررملةي  رل  رر د  درا دلصررل درضماتتررلي فلررم لرراد فمرر د  -

 ض ف  بص  يل ل اضم ض  ههد درشأة. 

ي ي فلرم لراد لم در   د  درا دلصل درضاللل )دايب  تالصذت( رراد اص رل درشرامب درمرملة -

 فم د ض ف  بص  يل ل اضم. 

لررم أاررامب تالررصل هرره  در  رر د  بمر سررال رةص ررل درا داررل درشررامب درمررملةي  ي فلررم لرراد  -

 .فم د ض ف  بص  يل ل اضم ض  ههد درشأة لع تهايا در عة در ساي ااامب درمالصل

لام اص رل أ  ن   ل  درضسلسذ   درمي تهد  ال  در   د  درضماتتل ضر  دررا دلم يالر -

 درا دال فلم لاد فم د ض ف  بص  يل ل اضم. 

لم يبمضل )درضشمهاأل( راهد در    ل  درضسلسرذ  بمر سرال رةص رل درا دارل فلرم لراد فمر د  -

 ض ف  بص  يل ل اضم. 

درسصمارصل(  ،دال مترمديل ،دالممضماصرل ،لم دتممهرم  درشرامب درمرملةي نهر  در رصم )دراي صرل -

درضاملال درمي تةمرمام درا دلمي فلم در عة در ساي راه  دالتممهم  ركل  صضل فلرم درار   

 بص  طذب درمةلصم درهك لي فطذب درمةلصم دراما ض  دالتممهم . 
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صررل ت مرا ضر ف  ذد  دالرررل ئنترمصصل برص  دتممهررم  طرذب درمملةرم  درهك ل -اىفعشض األٗه 

فدرامصررل نهرر  در ررصم درضاملاررل درمرري تةمرماررم درررا دلم درضهداررل الرر  در  رر د  درا دلصررل 

درضسم د دالممضرماي -ن   درمملةل-درضماتتل فض م رضم ص دتام درايض م دضصل )در   

 دال متمد ( .

ه مك د تامط ذف دالررل ئنترمصصل برص  يرل لر  نر   درضسلسرذ  درمري تةر ن  -اىفشض اىضبّٜ 

ملاررل درمرري تةمرماررم درررا دلم درضهداررل الرر  در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل در ررصم درضا

 فيبمضل لشمهاأل طذب درمملةم  رملك درضسلسذ 

ه ررمك د تاررمط  دد  ئنتررمصصم  بررص   دتممهررم  درشررامب درمررملةي نهرر  در ررصم  - اىفععشض اىضبىععش

 درضاملال درمي تم مفرام درضسلسذ  فن   درضسلسذ  درضاللل بمر سال رام 

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم  بص  دفدضع تة ن درضاهر ثص  رض   لرل در رصم ضر   - اىفشض اىشاثغ

   .درضسلسذ  دالممضماصل فدتممهمتام نه  تلك در صم

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم  بص  دتمم  درشرمب درمرملةي نهر  در رصم درضاملارل  -اىفشض اىخبٍظ 

 درضالل رايام درمي ت مفرمام درا دلم فن   لهم د درضسلسذ  

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم برص  دتمرم  درشرامب درمرملةي نهر  در رصم درضاملارل   -اىفشض اىغبدط

درمي ت مفرمام درضسلسذ  ف يبمضرل درمةر ن رل  ر د  درا دلصرل درضماتترل  درضالرلل 

 رايام

   :اىغبّت اىفنشٛ ٗرؼشٝ  اىَفبٌٕٞ

درةلررم فرررهرك يمرر  أة نلمرر   بمرا ررل ضرر   تةمارر  درضاررمهصم لرر  درم دنرر  دااماررصل ضرر 

داماادل م راه  درضارمهصم ضصمر  أة تكر ة فديرهل ال غضر ن ضصارم نمر  ال يهرام ت رم    دف 

فيم يرر  دهمضمل ررم ضرري هررهد درمرر ء الرر  لهمفرررل تهايررا لاررمهصم .تةررم ن ضرر  داررماادلام ئيمهررم

 بام:درا دال ل  ىذ  درمضصص  بص ام فبص  غص هم ل  درضامهصم درمي ت تاط 

 ٍفًٖ٘ اىقٌٞ:   -أٗاًل 

در ررصم لرر  درضاررمهصم درمرري دهررمم  باررم يبصرر  لرر  دراررمنبص  ضرر  لمررمال  لاملاررل يمرالسررال 

ف ا ت ت  ال  ذررك  ،فدرم بصل فدال متمد فالم دالممضم  فالم در اس فغص  ذرك ل  درضممال 
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دلم  برل يسرماا  دارماا ،ن   ل  درالط فدر ض ن ض  دارمااد  درضاار   لر  تاترال آلىر 

ضررذ ي مررا تة يرر  فدنررا رضاارر   در ررصم يةمرر   برر  مضصررع  ،لمةررادأل ددىررل درماتررال در دنررا

درضشم لص  ض  لمم  الم در اس دالممضماي يض ي   ي ع ض  ددص أل دهمضمل . 
(17)

 

 :اىي ٘ٛ ىيقٌٞ ٚاىَؼْ

 :راظ  در صضل  ل تاط بضمدأل     درمي دامةضلإ ض  درل ل لضمدأل ااأل لةمة ل ام

درباررررم  فدرررررافد   –ن ررررم  دالرررر  فاضررررمد   –دالاررررم ملل فدالامرررراد   – صضررررل درشرررريء فثض رررر  

 فدالامض د . 

فضرر  درل ررل  Valeursفضرر  درل ررل درا نسررصل   Valeresفدر صضررل ضرر  درل ررل درذتص صررل  

فية رر  أنررم  رر د Valeurفت مررع يلضررل  Werteفضرر  درل ررل دارضمنصررل  Valueدلنملص يررل 
(17)

 

ضرر  درل ررل درة بصررل لرر  در صررم  فيررا  راررظ در صررم  ا ررا درةرر ب الرر  درضهمض ررل  فتشررمق يلضررل  صضررل

فدلصذا فل ر    رر  مرل فارذ   در مرم    دلر ة الر  در سرمء بضرم ضلرل   بةلرام الر  

34بة    ا  أل در سمء آيل
(13)

. 

 االصطالؽٜ ىيقٌٞ: ٚاىَؼْ

ي در ررصم فئبرر دع دهررمم الضررمء دالممضررم  فدرسصماررل فدال متررمد فدراذاررال با داررل لة رر 

رم أدد ئرر  ته صرق نر   لر  درمر دبط فهرهد دالر  هر  درره   ،دف هم ض  درر  م دالممضماصرل ؛ لض 

أتا  لم يةر    بةلر   در صضرل  تلرك درةلر   درمري تشرمضل الر  الرم دالممضرم  فالر  داىرذ  

ضرل فلر  ثرم أصرام لاار   در ص ،فالم درمضم  فالم درض طق فالم دالنب فب ر مي فالم درسصمال

ن طل تذ   لاملال درةل   ف ا أدد ذرك ل  نمنصل أى د ئر  ن   ل  درالرط فدر ضر ن ن ر دت 

اة يل الم ل  درةل   ت مفرام بضة ي لامل 
(14)

. 

الم درسصمال  ت مج ل  درمامال بص  دراا أل دالممضماصل فدراار أل درا ديرل فت م رل لر  ض   فبىقَٞخ

فهرري دلمررادد رل ررصم داىرر د فترر تاط ب ررمه أل مصررل ئررر  آىرر  ارر  ط يررق درم شررئل درسصماررصل 

درافرل
(15)

. 

ضرر  دال متررمد  تشررص  ئررر  شرريء ل غرر ب أ  ررر  ل اةررل فدرمرري برراف هم تسررمطصع أة  ٗاىقَٞععخ

فهكهد ضراة درض رمضع أف درسرلع دال مترمديل هري  رصم أف أشرصمء  .ت ي  أف تلا  درضطمر  دلنسمنصل

ل غ ب ضصام
(16)

. 
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دراي  ممء  درايمنل درضسصهصل ضأب ع  لم رلمةرمرصم فدرر ني درسرضمف  لر  شرأة ضر   ض  ٗاىقَٞخ

ف را أيبر  دلارذ   .درهكم ال   صم داشصمء فدااضم  ضمكا  بشة   لم يم ت  الصارم لر  ثر دب

ض  ههد فأب ع  ضي ص  أل فديهل فبص  لم ي بط درهصمأل درانصم بمرهصرمأل داىر د. ضأاضرم  دررانصم 

مام ضي دآلى أل ف صضل داشصمء ل  نص  لم تهتل  رإلنسمة ل  نس  داضةرم  ل  لل نس  نمصم

أف  اهام
(11)

. 

ضرري الررم دالممضررم : ية ضاررم الضررمء دالممضررم  بأناررم لسررم د أف لةصررم  رذنم ررمء لرر  بررص   اىقَٞععخ

بادصل أف لضك م  دممضماصل لممنل ألم  درشاال دالممضماي ضي در  إ دالممضماي
(18)

فياطري  

ضرري الررم دالممضررم  برر اس داهضصررل ت  ياتررم درمرري يه رري باررم لتررطلم )در  ررم   لتررطلم  در ررصم 

دالممضماي( أف )در سق دالممضماي( ؛ ئذ ي م  ئة داض دد فدرمضمام  فدرم  صضم  فدرضممضةرم  

فدرب مضم  رام  صم لة صل
(19)

 . 

 فدر صضررل دالممضماصررل هرري درمرري تسررماا دلنسررمة ئررر  فارري فئد دك فيرراط فمرر د  دالممضررماي

بهص  يك ة أيب  ضمالصل فه  ياط نممل دلنسمة رذ تامط ب ص   لر  داضر دد فرصسرمطصع أددء 

دف   دالممضماي بهص يل فضمالصل فضق   داا درش   دلاذلي
(80)

. فال ياملر  لترطلم در رصم 

د ا  غص   ل  أغل  لتطلهم  الم دالممضم  ضي أن  لب ل بمة يام  يبص أل.  يبص ت

 ؽٜ:رؼشٝ  اىقٌٞ االصطال

در صم ل ميصس تهكم بام ال  داضكرم  فداشراما فداشرصمء فدااضرم  فدرض ير ام    

فدرض د   درا ديل فدرمضماصل ل  نص  نس ام ف صضمام فدر غال بام أف ل  نص  ار ؤهم فارا  

 صضمام في دهصمام
(87)

. 

فهي لةم ا ثمبإ نساصُم يهضل ضي طصمت  تالصذت شاتصتم أف دممضماصتم ر ميل لر  غميرم  در مر د 

رم ت صضصرل رضرم  ،أف رشكل ل  أشكم  درسرل ك درمري ت صرل ئرر  هره  در ميرل ؛ فهري تملرض  أنكملت

مصرا أف ل غر ب ضصر ، يضرم ية ضارم  ،يهضلر  داضر دد لر  أضكرم  فل ير ام  الر  أنر  صرهصم

 فيصمش
(87)

. 

 ٞفبد اىقٌٞ:ر ْ

ي تا بمت ص  در صم ت عيةام ضي ضئم  أف لمض ام  فض مت راةا أف أارم  لر  داارس  

درمرري يهررادهم درامنرر  بماماررم  أة يررل ضئررل فيررل لمض اررل ي بطاررم لةررمت ىتررمصال فاررضم  

 لشم يل.
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فه مك تت صام  ااياأل فيةام يبص  ل  درارمنبص  ضري الرم در رصم
(83)

فأة دالىرمذ   ،

بررص  هرره  درمترر صام  تاةررمت رلم ماررم  دراهبصررل ركررل بمنرر  فطاصةررل د داررم  فهرره  درمترر صام  

ان د  در صم ال ية ي أنام ل اتلل ا  بةلام أف أة يل ن    رمصم بهدتر  ؛ فئنضرم هري تتر صام  

 رارم أبةمدهرم تسال درضةمرمل درةلضصل لرع درمسرلصم بمرادىل هره  در رصم فت دبطام.ضرمر صم دراي صرل لربذت 

فار   تلمر   درا دارل ب صرم  دتممهرم  درشرامب درمرملةي نهر   .درضمديل فدالممضماصرل درسصمارل

 .در صم دال متمديل ،در صم دالممضماصل، در صم درسصماصل ،در صم دراي صل فداىذ صل

 اىفش  ثِٞ اىقٌٞ ٗاالرغبٕبد:

دامارم  در صضرل فدالتمرم   نمف  دراة  ئثام  أة در صم فثص ل درتلل بمالتممهم  ئر  نا

فماص  رةضلل فدناأل ال لة ي اناهضم بافة دآلىر  ضهصرمأل دلنسرمة ىميرةل رذتممهرم  فدر رصم 

لةمت 
(84)

 

 رؼشٝ  االرغبٓ:

هرر  داررمةادد لكمسرر  أف )لررمةلم( ررراد درارر د رذاررمممبل بمليمررمب أف درسررل  تمررم  

 لرصل أف ارلةل أف ارل ك أف ل ي   لم بت    ثمبمل نساصتم فدرض ي   درضة ي ه م  را يكر ة 

 صضل أف شاال..
(85)

. 

فيرر د ه ر ررا  أنرر  يضكرر  درمضصصرر  بررص  درضاارر لص  ضرري يرر ء أة در ررصم هرري درضكرر ة   

دااماي ىل  دالتممهم  فتشكل لمض ال دالتممهم  درمي بص ام اذ ل   يل
(86)

. 

درمرري تشرركلام  دالتممهررم  أيبرر   مبلصررل رلم صصرر  لرر  در ررصم في مررع ذرررك ئررر  درباررم  در سرراي رل ررصم

 فتااضام درب مضل أف دلطم  درهلم   بت  أل   يل.

د لرر  در ررصم  د لرر  دالتممهررم  –دالتممهررم  أ ررل تم يررات  ،نصرر  تةمارر  در ررصم أيبرر   ل يررل فتم يررات

ضررمر صم ال تهرراد بض يرر امتام الرر  نهرر  لامشرر ؛ بررل تهرراد بضبررل لمرر دأل تممررمفع دافيررم  

فدرهمال  درم صصل
(81)

. 

ض ا تملض   صضل لةص رل دتممهرم  لمةم يرل ض صضرل  ،فدالتممهم  رصسإ لمس لدرةذ ل بص  در صم 

دالنممع ال  ااصل درضبم   ا تة ي دام مد درا د درةضل ل  ىذ  درم مضس أف لر  ىرذ  درمةرمفة 

لع دآلى ي 
(88.)

 

د .دالتممهم  أ ل ثامتتم ل  در صم  ألرم در رصم ضمم صر  براطء فذررك يةر د ،فبمرمرمري ضاري أارال ت صصر ت

ئر  لص أل دربام  در ساي درمي تمضمع بام در صم ضب مضل درضممضرع أف دلطرم  درب رمضي هر  درره  يشركل 
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فبمرممري فيمةلارم أ ر د فأيبر  ل مفلرل رلم صصر  ف را يةر د ذررك ئرر  أة لسرم د  .در صم فيااضام

أل ا صاأل درا د ب صضل أالر  لر  لسرم د ا صاتر  بمتممهمتر  فئرر  ير ة در رصم أيبر  أهضصرل ضري نصرم

درا د فدرضممضع.
(89)

 

 ٗٝفش  رٍ٘بط ٗصّبّغنٜ ثِٞ ٍفٍٖٜ٘ اىقَٞخ ٗاالرغبٓ قبئيِٞ: 

ألرم در صضرل ضمةار  ار  ل ير    ،ئة دالتمم  ه  درضصل نه  دراةل نص  يضبل در غال أف درهرمض  

أف ها  درامال فنمفال در بط بص  درضاا لص  بضتطلم دالتمم  نه  در صضل 
(90)

. فههد درضاار   

ه  ل ي   درا دال درهمرصل درمري ترا     دتممهرم  درشرامب درمرملةي نهر  در رصم درضط فنرل 

 ض  درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل . 

 اىزؼشٝفبد اإلعشائٞخ ىيذساعخ:

 لاد  ا   أف  ض  درشامب درمملةي رط ي ل لةمرمل در صم درضاملارل درر د دأل :  االرغبٕبد

 ضي درا دلم درضة فيل ال  در   د  درضماتتل.

تضبل در صم دايا  أهضصل بمر سال را د فعنمت نسراصمت أيار  ضري نسرق در رصم فتضبرل   :   اىقٌٞ

فبمرمرمري ياملر   .در صضل دا ل أهضصل فعنترم نسراصتم أ رل ضري هرهد در سرق در صضري

باره  در صضرل. فترم  در عة در ساي التمم  درا د نه  در صضل طا رمت الهمضرم  درار د

 د متمديل.  ،دممضماصل ،اصماصل ،تت ص  در صم ئر  دي صل أىذ صل

ف ا دامالتإ درامنبل لمض ال در رصم درمري ت رصس دتممهرم  درشرامب درمرملةي نه هرم 

ل  ىذ  لمض ال ل  درا دام  دايمديضصل درمي د اإ ل ي   در صم درضط فنل ضي فارمصل 

دلاذ :
 

 دي م ااا   در مم
 (97)

، 7008
(97 )_

7008 ،مصامة اصا أنضا يهصري 
(93)

نارمد ضمهري ارلصضمة  

7070نممع   
(94)

7070الضي ااا درضإل  درسصا،  
(95)

7077 ،دي م دنضرا ارلصضمة ارصا 
(96)

 

7073 ،ل  ئب دهصم ااا درسذ 
(91)

7073 ،أاضمء دنضا أب  عيا 
(98)

يماضص  أنضا ال  نسر   

7075 ،ضررإدد
(99)

7004 ،ضررمت  ااررا دررر نض  درط اررم د 
(700)

7070 ،لرر فأل يماررص  
(707 )

 ل ررم 

7077درض دهررر أل، 
(707)

7005 ،ن ضللهمرررر 
(703)

7009 ،فارررم  نتررر  
(704)

أيضررر  ارررةصا اارررا  

7003 ،در  ي
(705)

7004 ،صمب  الصضمة اس دة 
(706)

7004 ،ا أل دركهكري 
(701)

يمار  دبر   

7009 ،درضكم  
(708)

 ،لهضا اةا دراي  لهضا درش بص ي 
 (709)

 .ضمطضل در ه دء لهضا أنضا 
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 اىشجبة اىغبٍؼٜ: 

طررذب درض نلررل درمملةصررل فتررم ت سررصضام ئررر  طررذب درمملةررم  درهك لصررل )مملةررل  

 در مه أل( فطذب درمملةم  درامصل )أيمديضصل درش ف (

   :اىَغيغالد اىَزاػخ فٜ اىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

درضابلمررل...(  –درالصمصررل  –درسرر  يل  –درم يصررل  –أا رري باررم درضسلسررذ  درضاملاررل )درضترر يل 

فتم دىمصررم  درضسلسررذ  الرر  أاررم  أة درمرري تررهد  ضرري در  رر د  درمرري يالررلام اص ررل درا داررل.

درض ممم  دلاذلصل درب مضصل يمرضسلسذ  ل  درضام ن أة تةكرس در رصم درب مضصرل رض ممصارم أيبر  

ل  غص هم
770

ل ئنارم ، يضم أة اضلصل درضشمهاأل ال يضك  در    ئرصام ال  أنارم اضلصرل بسرصطل ؛ بر

 فرهد يمهمم به  أث هم ضي درمضا   فدتممهمت  نه هم. .اضلصل غميل ضي درمة صا

 :اىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

أا رري باررم در  رر د  درمرري تماتررال ضرري ئذداررل درررا دلم الرر  لرراد  درسررمال فىمصررل 

 ،در اررم  ،درهصررمأل لسلسررذ ،cbcدرضسلسررذ  أي تررم يمنررإ م سررصمام أف نضررط للكصماررم لبررل   رر د  

mbc.).. 

هه  درا دال فصراصل تارا  ئرر  درمةر   الر  دتممهرم  درشرامب درمرملةي  :ن   درا دال 

 نه  در صم درمي تة يام درا دلم ضي در   د  درا دلم درضماتتل ل  ىذ  درض مهج درممرصل:

ي ا ا تهرإ دراهر م درمري تسرةي ر صرا آ دء فدتممهرم  درشرامب  نص :ل اج درضسم  

 .ضصضم يمةلق بمر صم

 :ٍْٖظ دساعخ اىؼالقبد اىَزجبدىخ

   :اخزٞبس ػْٞخ اىذساعخ

 .الر  أارل ب درةص رل درضممنرل -ضري اره  اص رل درشرامب درمرملةي  -دامضا  درامنبرل 

Available Sample ،   دره  أشرم  ئرصر  يرل لر   فيضر   فدفلص صرلWimmer & J.R. 

Dominic  ب صرا  أارل بتم يسره  فنراد  بهبصرل لممنرل
777
فارال در صر   ئرصارم ؛ بهصر   

( لا دأل ل  درشامب درمرملةي )طرذب 450ف ا  دشمضلإ درا دال ال  ) .تضبل لممضع درا دال
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لار دأل  775درمملةم  درهك لصل فدرمملةم  درامصرل( الر  أة ت سرم درةص رل بمرمسرمف  بص اضرم 

أيمديضصرل  –لار دأل ضري درضةارا دررافري درةرمري رإلارذ   775لاذ  مملةل در مه أل ف ضي يلصل د

 درش ف .

 :Design of Survey Instrumentر ٌَٞ أداح عَغ اىجٞبّبد 

 قبٍذ اىجبؽضخ ثز ٌَٞ اعزَبسح االعزق بء فٜ ض٘ء اىَز ٞشاد ٗاألثؼبد اٟرٞخ: 

 درمة ن رل   د  درالمصصل درضماتتل. -

تالررصل اص ررل درا داررل رل  رر د  درضماتتررل فدررر عة در سرراي ركررل نرر   لرر  د مررل  -

 در   د .

 .أاامب تالصل هه  در  اصل ل  در   د  فدر عة در ساي ركل اا  -

در عة در ساي دره  يةطص  درضاه ث ة ركل   مأل ل  در   د  درضماتتل ضي دررا دلم  -

 ل  نص  د مل درمالصل.

 .ه  در   د  درا دلصل بمرمهايادر عة در ساي ااامب تالصل ه -

دررر عة در سرراي دررره  يةطصرر  درضاه ثرر ة ر رر   درررا دلم درضة فيررل ضرري در  رر د   -

 ىلصمصل...(  –ت يصل  –ا  يل  –درضماتتل )لت يل 

 يبمضل درمة ن راه  در   د  درضاللل رلضاه ثص . -

هره  در  ر د  دتممهم  درضاه ثص  نه  در صم درضة فيل ضي درا دلم درمري ترهد  الر   -

 :درضاللل بمر سال رام فذرك فض مت رلضهمف  دآلتصل

اىَفععشداد اىزععٜ رقععٞظ ارغععبٓ اىَجؾعع٘صِٞ ّؾعع٘ اىقععٌٞ اىذْٝٞععخ االٝغبثٞععخ ٗاىغععي٘مٞبد    - أٗالً 

ف ررا دشررمضلإ   ،اىذْٝٞععخ اىغععيجٞخ ٗرىععل فععٜ ضعع٘ء َّعع٘رط اىقَٞععخ اىَز٘قؼععخ ىفٞشععجبِٝ

 –دركرر    –در ضررمء بمرةاررا  –دالمنررل  –درتررا   –در صضررل داليممبصررل الرر  برر  در دررراي  

 درض فنل. – ا   دآلى   –دالمة  –درسذ   –در نضل 

 -در را   –دراصمنرل  –دركرهب  -: لبرل ا ر   در درراي ثَْٞب اىغي٘مٞبد اىذْٝٞخ اىغعيجٞخ

 درمط  .  – ض  دآلى  فدرة ت يل  –درةادء فدرك دهصل  –درة    -در س أل –دراال 
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د اىزٜ رقٞظ ارغبٓ اىَجؾ٘صِٞ ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٞخ االٝغبثٞعخ ٗاىغعي٘مٞبد اىَفشدا  -صبًّٞب 

 االعزَبػٞخ اىغيجٞخ.

 –تهضرل درضسرئ رصل  –درملرهصل  –درمر دبط داار د  :اىقٌٞ االعزَبػٞخ االٝغبثٞخ ٍضو

درةطررمء فلسررمااأل  –درة ضررمة بمرمضصررل  –در ضررمء فدلىررذا  –درهرر د   –دالنمرر د  

   .درمضسك بمرةمدد  فدرم مرصا –در  مال  –ن  دراص   –در ص  

درسرلاصل -در ارم  فدرمهر د  –: درماكرك داار د ٗاىغي٘مٞبد االعزَبػٞعخ اىغعيجٞخ ٍضعو

 درا ي يل.–درطضع  –درةافدنصل  –الأل فدرذلام

اىَفعشداد اىزعٜ رقعٞظ ارغعبٓ اىَجؾع٘صِٞ ّؾع٘ اىقعٌٞ االقز عبدٝخ االٝغبثٞعخ ٗاىغعي٘مٞخ   -صبىضًب 

 اىغيجٞخ.

درهامت الر  درضلكصرل  –دركس  درضش ف   –در صم دال متمديل داليممبصل:  دنم د  درةضل 

دضرع ن ر    –درم ضصرل دال مترمديل  –دنم د  درضم  درةم  –دالامبضم  -تكمضإ درا ا  –

 درةادرل دال متمديل.  –دالدىم   –درافرل فدرل دص  

اىَفشداد اىزٜ رقعٞظ ارغعبٓ اىَجؾع٘صِٞ ّؾع٘ اىقعٌٞ اىغٞبععٞخ االٝغبثٞعخ ٗاىغعي٘مٞبد   -ساثًؼب 

 اىغيجٞخ. 

–ن يرل درمةاصر   –درضشرم يل درسصمارصل  –دالنمضمء فدر الء  :اىقٌٞ اىغٞبعٞخ االٝغبثٞخ

 –درشرامضصل فدر ير ا  –درةا   –درطض ا درسصماي  –دنم د  دآلى  –دنم د  در من ة 

 درايض  دطصل.

 –يارإ دره يرم   -درذلامالأل درسصمارصل –اا  دالنمضمء  :اىغي٘مٞبد اىغٞبعٞخ اىغيجٞخ

در لرم  –دراسرمد درسصماري  –راشرل درسصماري د –درة ت يل فدرا ير   –ئهاد  در من ة 

 دراص ف  دطصل. –درم في   –

 ٗقذ ٍشد صؾٞفخ االعزق بء ثبىخط٘اد اىزبىٞخ: 

 أٗالً ثْبء اإلعزَبسحٍِ خاله اىخط٘اد اىزبىٞخ:

صصمغل ااد لر  داارئلل درض ل رل رإلممبرل ار  درمسرمؤال  درمري يسرمااضام دراهر   -7

 ففيةام ضي اصم  ل ط ي.
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تممهررم  نهرر  در ررصم دراي صررل فدالممضماصررل فدال متررمديل فدرسصماررصل  فتررم ل صررم  دال -7

تك ي  ل رميصس لر  ىرذ  ب رمء اارم د  ئيممبصرل  تةار  ار  در رصم دليممبصرل فضر  

ل مبلام اام د  الاصل للمدأل رام ضي درضة ر  تةار  ار  درسرل يصم  درسرلاصل الر  

ددد دالتمرم  ئيممبصرل يلضرم تر  1درةام أل دليممبصل فدرضلمدأل رام د مل لر   أة تأىه

 .ضكمة يةا  ا  درهصمد 4ألم درةاد  7-3فالاصل ل    1-5أ  ل    1أ م ب ل  

ب ررمء ل صررم  يبمضررل درضشررمهاأل  فهرر  ااررم أل ارر  ل اررط لةررا  درمةرر ن درصرر لي  -3

 .بمرسمام + لةا  درمة ن دااا اي بمايم 

لمض ارل لر  درة مصر  ب مء ل صم  رلضسم د دالممضماي دال متمد  يشمضل الر   -4

 لبل:

لسرم د  –لاد فم د الر يل نرمد   –لسم د دىل داا أل  –ن   درمةلصم 

لا ررل داب  –د مررل تةلررصم داب فدا   –دراررا  ل رر   –درسررا  رلاررم ا  -هررهد در ررمد 

 نصمعأل بطم م  دصمضمة ب كصل.  –دالشم دك ضي    د  لشا أل  -فدا 

 :اخزجبساد اى ذ  ٗاىضجبد صبّٞبً:

رلمأيررا لرر  صررا  أددأل در صررم  ؛ ا يررإ درامنبررل دالاررمضم أل الرر   :صععذ  االعععزَبسح -أٗال 

لمض اررل لررر  درضهكضررص  درضماتترررص  ضررري دلاررذ  فل رررمهج دراهرر  رلهكرررم الررر  

 صذنصل دالامضم أل فد مام ضي  صم  لم ص د  درا دال.

ف رررا أدىلرررإ درامنبرررل بةررر  درمةرررايذ  الررر  دالارررمضم أل ضررري يررر ء 
777

د م دنرررم  

 درضهكضص 

 اخزجبس اىضجبد:  -صبًّٞب 

 ٍؼبٍو اىضجبد 

ي تا ببام  أددأل در صم  أة يةطي در ممصج ناسام ئذد أاصا تطاصق دالارمامنل الر  درةص رل 

ف ررا دامضررا  درامنبررل الرر  ط ي ررل دالىماررم  ،ناسررام ضرري در رر ف  ناسررام
773
 فئاررمدأل دالىماررم  

لار دأل لر تص   30ارادهم نص  يمم ضري هره  درط ي رل تطاصرق دالارمامنل الر  اص رل دارمطذاصل 

برص  ئممبرم  درضاه صرص   ،ٍؼبٍعو أىفعب مشّٗجعبؿبص اضم ضم   عل ي لات  أارا   الر  نسرمب 

د الرر  ثاررم  دالاررمامنل  .ضرري درضرر تص ، ضرراذد يمنررإ  صضررل درضةملررل ل تاةررل ضررمة هررهد يكرر ة لإشرر ت
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  أنارم فبهسرمب در صضرل تارص .فبمرممري ال  صذنصل فلذصضل هره  دالارمامنل اغر دن درا دارل

 .فههد يإيا ثام  دالامضم أل ف مبلصمام رلمطاصق 10.98تسمفد 

ف را ترم مضرع دراصمنررم  لر  طرذب درمملةرم  درهك لصررل فدرامصرل لر  ىرذ  درض مبلررل 

ن ر دت رضرم يمضصر  بر  هرهد داارل ب لر  د تارم  لةراال    Face to Face Surveyدرضامش أل، 

 مسم بمرسذلل درض امصل.دالامممبل فدرهت   ال  ئممبم  ل  درضاه ثص  ت

ئر  درهمار  دآلرري،  -بةا ت لص هم-بةا دالنمامء ل  مضع بصمنم  درا دال، تم ئدىمرام 

ثرررم مررر   لةمرممارررم فتهلصلارررم فدارررما دا در مرررمصج دلنترررمصصل بمارررمااد  ب نرررملج  دره لرررل 

 Statisticalدىمترررم دت ررررـ:  SPSSدلنترررمصصل رلةلررر   دالممضماصرررل  فدرضةررر ف  بمارررم 

Package for the Social Sciences،   فذرررك بررمرلم ء ئررر  درضةررملذ  فدالىماررم د

 فدرضةمرمم  دلنتمصصل درممرصل:

 درمك د د  دراسصطل فدر س  درضئ يل -7

لقنمهو ؛لقن  دريلوقعا تق لقنميردتي -2

ل:قنوز لقنمعويلقنذيلر  ةلم لقنميد نب -3

لقن تربلقنيظم لنليردتا(ل÷ل011لxقنوز لقنمعويل=ل)قنمهو ؛لقن  دريل -4

(لن تق اابلPearson Correlation Coefficientميدماا لقتهرااد؛لررت ااو ل) -5

شاا الوقهراادعلقنيال اابلقعتهرد؛راابلراار لمهسرااتر لماا لم ااهوسلقنم ااد بللولقنا ااربل

(Interval Or Ratioلو  لقاهراتةلقنيال ابلةايريبلإذقل دااةل رمابلقنم.)يدما ل

 .1..1و وربلإذقلزق ةلا لل،1..1-1.31ومهو ؛بلمدلرر لل،1.31ل  لم ل

(لIndependent-Samples T-Testقمهرااادتل)ة(لنلمرمواااادةلقنم اااهولبل) -6

ن تق ااابلقن عنااابلقة لااادعربلنلياااتوألرااار لمهو ااا؛ر ل  ااادررر لنمرماااواهر ل

 اربلم هولهر لم لقن دعةلقنم تو بل يلل  لقنمهسرتقةلم لااوعلقنم اد بللولقنا

(Interval Or Ratio).ل

(لOneway Analysis of Varianceه لرااا لقنهرااادر لذولقنريااا لقنوق ااا ل) -.

ن تق اابلقن عناابلقة لاادعربلنليااتوألراار للANOVAقنميااتو لقمهلاادتقسلرد اافل
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قنمهو اا؛دةلقن  اادرربلت يااتلماا لمرمااواهر لماا لقن اادعةلقنم تو اابل اايلل اا ل

ل.(Interval Or Ratioقنمهسرتقةلم لاوعلقنم د بللولقنا ربل)

 :LSD(لر؛تروابلل ا ل اتألميااويل)Post Hoc Testsقعمهرادتقةلقنري رابل) -8

Least Significance Differenceلنميت ااابلملااا تلقنهرااادر لوإراااتق ل)

ورااو ل ااتوأل قناابللANOVAقنمودتااادةلقنيادعراابلراار لقنمرموااادةلقنهاايلريرااةل

 .إ لدعردسلرراقد

أ  ا را لسرم د  ،% ضرأيب 95لنترمصصل ا را د مرل ث رل ـــ  ف ا تم  ا   نمرمصج دالىمارم د  د

 ضأ ل 0.05لة  يل 

 ٍؼذه اىزؼشض ىيقْ٘اد اىفضبئٞخ اىؼشثٞخ (1عذٗه سقٌ  )

 در سال                                  

 درمك د 
 % ك

 58.7 767 نةم

 33.6 757 أنصمنم

د  8.7 31 نمد ت

 700 450 دلمضمري

د تاررم  نسررال درمةرر ن رل  رر د  درالررمصصل درة بصررل تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  

%فهره  در مصمرل تمارق لرع 33.6% فدرمةر ن أنصمنرم  58.7نص  بل إ نسال درمة ن درادصم 

درةايا ل  درا دام  درسمب ل  ل ام د دال ارمد  ضاضري
774
درمري أثامرإ دعديرمد تةر ن  درطلارل ،

درالمصصل )در ط صل فدام اصل( فيرهرك د دارل همررل ن ضرلدرمملةصص  رل   د  
775
درمري أيرا  أة  

 % ل  اص ل درا دال يمة ي ة رل   د  درالمصصل56.8نسال 

 ٍؼذه ٍشبٕذح اىقْ٘اد اىفضبئٞخ اىَزخ  خ (5) عذٗه سقٌ

 در سال 

 درمك د 
 % ك

 60.1 713 نةم

 33.7 749 أنصمنم

 6.7 78 نمد د

 700 450 دلمضمري
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بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تام  نسال درمة ن درادصم رل   د  درالمصصل  تشص 

% فهر  تمارق لرع 33.7% فدرمةر ن أنصمنرم  بل رإ  60.1درضماتتل نصر  بل رإ 

در مصمل درمي ت صلإ ئرصام  فام  نت 
776

نص  ت صلإ ئر  أة در   د  درالمصصل ترأت  

درا دارل لرر  ىذرارم درهضررذ   ضر  ل الرل در اررمصل دلاذلصرل درمرري يمرمبع درشرامب اص ررل

 دلاذلصل ل يع د دامام 

 (2) عذٗه سقٌ

 ٍؼذه رفضٞو اىقْ٘اد اىفضبئٞخ اىَزخ  خ ٗاألٗصاُ اىْغجٞخ ىٖب

 

 

 

 

 

 

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر   د تام  نسال لشمهاأل در   د  درا دلصل درضماتتل أيب  ل  

فدنه د   4.73بضم اط نسمبي  87.1غص هم نص  بلغ در عة در ساي را مل درمالصل 

فه  بهرك نتلإ ال  درم تص  داف  فاط در   د  درضماتتل درمي  7.74لةصم   

يممبةام اص ل درا دال ل  درشامب درمملةي. تلصام ضي درض ي  دربمني در   د  درك لصايل نص  

ثم  7.76فدنه د  لةصم    3.64بضم اط نسمبي  17.8بلغ در عة در ساي را مل درمالصل 

فهه   7.39فدنه د  لةصم     3.43فلم اط نسمبي  68.5در   د  در  مصصل ب عة نسا  

ل  أة درشامب درمملةي يمة ن  7000در مصمل تماق لع در ممصج درمي ت صل ئرصام امد  ضاضي 

رلضلض ة درا دلي أيب  ل  درضهم يم  دلاذلصل داى د  فدتا إ يهرك لع در مصمل درمي 

7003ىمرا صذا دراي  ت صل ئرصام 
771
درام عأل  ي ام نص  ت صل ئر  أة أم األ درض  

درمي يةم ا درمضا   درةم   أة در   د  درامصل تما مهم ض  لامطال درمضمهص  ممء ال   أاام 

درض  ام  فداغمني ثم داضذ  فدرضسلسذ  فهه  درض دد ت ا ا يض  درض دد دلاذلصل درمي 

 تشاع نممم  فدفدضع ط  اصل 
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تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تام  در عة در ساي راة  درافدضع در اةصل لبل دراه  ا    

فدنه د   4.7بضم اط نسمبي  87.9درضلض ة درض ما   نص  بلغ در عة در ساي رام 

بص ضم نتلإ بم ي درافدضع در اةصل ال  أفعدة نساصل أ ل لبل درهت   ال   7.73لةصم   

 16.8نص  نتل ههد درادضع ال  درم تص  دربمر   ب عة نسا  لةل لم  أيب  اض م  

ألم درهت   ال  درب مضل ل  ىذ  درمة ن   7.78فدنه د  لةصم د 3.84بضم اط نسمب 

رل   د  درضماتتل ض ا نتل ال  درم تص  دراملس ضي دافعدة در ساصل ب عة نسا  يةمد  

 .7.76فدنه د  لةصم    3.48بضم اط نسمبي  69.1

درافدضع درط  اصل رضممبةل در   د  درضماتتل ض ا نتل ددضع  لمء ف إ درا دغ ال  ألم 

بضم اط نسمبي  19.8درض ي  دربمني ضي دفدضع لممبةل در   د  درضماتتل ب عة نساي 

فيهرك درضشمهاأل بادضع درمة د نتل ال  درض ي  در دبع  7.78فدنه د  لةصم    3.84

 .7.76فدنه د  لةصم    3.64فلم اط نسمبي  17.8ب عة نسا  

7001فهه  در مصمل تماق م صصتم لع در مصمل درمي ت صل ئرصام اض ف أاةا 
778
نص  ت صل  

ئر  فم د درافدضع درط  اصل ضي ل الل دفدضع درشامب درضت   ضي لشمهاأل درا دلم درملا ي نصل 

ضم . نص  يمم  درشامب درضت   ئر  درا دلم ب  ن درمسلصل ف لمء ف إ درا دغ فدالام

7070فدتا إ م صصتم لع ل فأل يماص  
779
درمي أيا  د تام  نسال درافدضع درط  اصل يافدضع  

  صصسصل رلضشمهاأل رلضلض ة  درك لصا  دره  يشم ك لع درضلض ة درا دلي

 (  2عذٗه سقٌ )  

 ٍؼذه ٍشبٕذح اىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

 % ك فدر سال درمك د 

 53.3 240 نةم

 31.6 769 أنصمنم

 9.7 47 نمد د

 100 450 دلمضمري

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  لشمهاأل أض دد درةص رل مضرصةام رل  ر د  درا دلصرل درضماتترل فركر  

% 31.6% فدرضشرمهاأل أنصمنترم ئرر  53.3با مم  لاملال نص  د تام  نسرال درضشرمهاأل درادصضرل ئرر  

لةررا  تةرر ن درشررامب درضترر   اص ررل %.فدتا ررإ هرره  در مصمررل لررع 9.7فدرضشررمهاأل نررمد د  ئررر  

  ،دررره  أيررا د تاررم  لةررا  درمةرر ن درصرر لي فدااررا اي،7001درا داررل ضرري د داررل اضرر ف أاررةا 

 تة ير  در  ر د  درا دلصرل درضماتترل مرهدبم  رلشرامب ف بضم ركر ة درضهمر د دررا دلي درره 

النم دص  ال  در تال درةمطاصل فدرضشكذ  دالممضماصل
770
. 
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تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  د تاررم  د مررل تالررصل درشررامب درمررملةي اص ررل درا داررل      

 16.7ئرر   cbc د دلرم  نصر  بلرغ درر عة در سراي  را مرل تالرصل   رمأل cbc&mbc  ر  ر د  

% 69.1بررر عة نسرررا   mbcتلمارررم   رررمأل 7.73فدنهررر د  لةصرررم   3.87بضم ارررط نسرررمبي 

فدرضذنظ أة درا ف  ضي دافعدة در سراصل 7.39% فدنه د  لةصم   3,49فلم اط نسمبي 

 cbc ,mbcبص  د مم  تالصل در   د  درا دلصل درضماتتل طاصال ىمصل   متي 
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د تام  د مل تالصل بة  درافدضع در اةصل لبل ا ن تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر      

بضم اط نسمبي   84.5لسلسذ  لاللل بمر سال رلضاه ثص  نص  بلغ در عة در ساي رام 

نص  نتل ههد درادضع ال  درض ي  داف .يلص  أنا درافدضع  7.73فدنه د  لةصم    4.73

 18.5  ب عة نسا  درط  اصل فه  ت  صإ ئذدال درضسلسذ  ي ما  ل داصا درضاه ثص

فل  درذضإ رل    أة ددضع درم د  هه   7.76فدنه د  لةصم    3.93فلم اط نسمبي 

در   د  بأىذ صم  درضممضع نتل ال  درم تص  داىص  فاط دفدضع لشمهاأل أض دد درةص ل راه  

  در   د  فيأة درضاه ثص  ي فة أة هه  در   د  رم ت دا  دالرم د  بأىذ صم  درضممضع  ض

 .للض نام

 (8عذٗه سقٌ )

 ٍؼذه رفضٞو اىْ٘ػٞبد اىَخزيفخ ٍِ اىَغيغالد ٗاألٗصاُ اىْغجٞخ ىذسعبد اىزفضٞو

 
 
 

 

 

 
 

تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  د تاررم  نسررال تالررصل درشررامب درمررملةي اص ررل درا داررل     

بضم اررط نسررمبي  83.7رلضسلسررذ  درضترر يل نصرر  بلررغ دررر عة در سرراي را مررل تالررصلام ئررر  

تلصام ض  درمالصل درضسلسذ  درم يصل نصر  بلرغ درر عة در سراي  7.7فدنه د  لةصم    4.76

ال  در غم ل  ىطر  أل 7.6فدنه د  لةصم    3.49 اط نسمبي بضم 69.8را مل تالصلام 

درا دلم درضسم  دأل ضي تااياهم رلا يل درب مضصل درة بصل يضم أثامإ ث يم درااف 
777

ض  د دارمام أة 

ئال أة  .دتمررم  درشررامب دليمررمبي نهرر  درررا دلم دام اصررل يررإث  اررلاصتم ضرري تضسررك  با يمرر  درب مضصررل

سلسرررذ  درا ايرررل بةرررا تالرررصلام ضدرا دارررل يالرررل ة دردرشرررامب درمرررملةي درضتررر   اص رررل 

رلضسلسررذ  درضترر يل   بضررم ركرر ة درضهمرر د درررا دلي درا ررا  ي يرر  الرر   دالامة ديررم  

فتمارق هره  در مصمرل  در د تل فدرةذ م  در فلمنسصل درمي تمهب درشامب ضي هره  درائرل درةض يرل
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لع ه  عد  
777
درضاه ثص  اص ل د دارمام رلضسلسرذ  درمي ت صلإ ئر  د تام  د مل تالصل  ،

فههد ي يم ئاممب درضاه ثص  ف يمهم اضم ت الر  درضسلسرذ  درضابلمرل فئة أىره  ،درضابلمل

ههد دلاممب د مم  لمامفتل فتاملر  لرع لر فأل لهضر د 
773

درمري ت صرلإ ضري د دارمام ئرر  

رضشرمها بمليرمضل دناامن لةا  لشمهاأل  درا دلم درم يصل فدرا ايل   بضم ركبر أل درمط يرل ضر  د

 .ئر  أة لهم دهم ال يم ما  لع طاصةل درضممضع درضت  

 (  9عذٗه سقٌ )  

 ٍؼذه رفضٞو اىْ٘ػٞبد اىَخزيفخ ٍِ اىَؾز٘ٙ اىذساٍٜ ٗاألٗصاُ اىْغجٞخ ىٖب

 
 
 
 
 
 

 

     

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تارم  د مرل تالرصل درضهمر د دالممضرماي ار  برم ي أنر د  

فهرره   7.77فدنهر د  لةصرم    3.97فلم اررط نسرمبي   86 دلي فعة نسرا  درضهمر د دررا

در مصمل ت مع ئر  دهمضرم  دررا دلم بمر لرميم دالممضماصرل ب سرال أيار  لر  دهمضملارم  بمرضشركذ  

7997درسصماررصل فدال متررمديل ؛ فذرررك بضررم يماررق لررع د داررل ألررمني ااررا دررر ءفف 
774
ب سررال  

7986ل %  فلع د دال ناصل ط90% فب سال 46.5
775
. 

نصرر  أثامررإ د داررمام  7070ف تاملرر  هرره  در مصمررل نسرراصتم لررع لررم ت صررلإ ئرصرر  لرر فأل يماررص  

 د تام  نسال درضشمهاأل  رلضهم د درك لصا  أيب  ل  درضهم يم  دلاذلصل داى د 
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 (11عذٗه سقٌ )

 ٍؼذه اىزؼشض األعج٘ػٜ ىيقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

 فدر سال درمك د 
 % ك

 76 17 ض طي   فدنا 

 47.6 781 ل  ي لص  ئر  ثذثل أيم 

 47.4 797 ي لصم

 700 450 دلمضمري

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تام  نسال درمةر ن  دررادصم  رلشرامب اص رل درا دارل  

% ألم درمة ن 47.4رل   د  درا دلصل درضماتتل بشكل  ي لي ؛  نص  بل إ در سال 

 %47.6درضم اط )ل  ي لص  ئر  ثذثل أيم ( بل إ 

 (11عذٗه سقٌ )

 ٍؼذه اىزؼشض اىٍٜٞ٘  ىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

 فدر سال درمك د 
 % ك

 76.9 16 أ ل ل  امال

 54.9 741 امام  3-7ل  

 78.7 771 امام  3أيب  ل  

 700 450 دلمضمري

تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  لةررا  درمةرر ن درصرر لي  ؛ نصرر  بل ررإ نسررال درمةرر ن  

 3ألرم درمةر ن درضسرمض  أ  أيبر  لر   .%54.9درضم اط )ل  ي لص  ئر  ثذثل أيرم ( نر دري 

%. فيضكرر  تاسررص  هرره  در مصمررل أة درشررامب درمررملةي اص ررل درا داررل لرر  78.7اررمام  بل ررإ 

 درائم  دايب  دنش مال  نص  ي ل ة لة م در  إ ضي لممبةل در ص لصايم
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 .ٍقٞبط مضبفخ ٍشبٕذح اىشجبة اىغبٍؼٜ ػْٞخ اىذساعخ ىيقْ٘اد اىذساٍٞخ  اىَزخ  خ

(15عذٗه سقٌ )  

 ٍقٞبط مضبفخ اىزؼشض

 درمك د  فدر سال

 يبمضل درمة ن
 % ك

 78.1 84 د مل فدناأل 3 -7لسم د تة ن رل   د  ل اا   ل  

 51.5 759 د مممة 5 – 4لسم د تة ن رل   د  لم اط ل  

 73.8 701 ( د مل فدناأل 6لسم د تة ن رل   د  ل تاع ) 

 700 450 دلمضمري

لةررا   ،لةررا  درضشررمهاأل دااررا اصل بمايررم  :دررره  يمكرر ة لرر  ،يبمضررل درضشررمهاأليشررص  ل صررم  

درضشررمهاأل درص لصررل بمرسررمام   ئررر  د تاررم  نسررال درمةرر ن درضم اررط رلشررامب درمررملةي اص ررل 

%  يلصارررررم درمةررررر ن درض تارررررع 51.5درا دارررررل رل  ررررر د  درا دلصرررررل درضماتترررررل  ب سرررررال 

 %.  73.8ب سال

فيررهرك همرررل  ،7070لرر فأل يماررص   ،7001لرر   اضرر ف أاررةا دتا ررإ هرره  در مصمررل  لررع يررل ف

% لم ارررطي 45.9% لررر  اص مارررم يبصاررري درضشرررمهاأل ف47.5ن ضرررل، درمررري ت صرررلإ ئرررر  أة 

   .درضشمهاأل رلالمصصم  املل درضماتتل فغص  درضماتتل

 اىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىشجبة ّؾ٘ اىقٌٞ اىذْٝٞخ

 ( 12عذٗه سقٌ ) 

 جبة ّؾ٘ اىقٌٞ اىذْٝٞخاىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىش

 درمك د  فدر سال                                                          

 دالتمم  نه   در صم دراي صل
 % ك

 79.7 737 د مل 71ـــ  70دتمم  الاي ل  

 77.9 58 د مل 73ـــ  78دتمم  لهميا ل  

 58 767 د مل 30ـــ  74دتمم  ئيممبي ل  

 700 450 دلمضمري

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تام  نسال دالتمم  دليمرمبي نهر  در رصم دراي صرل درضة فيرل   

 %79.7% يلصام دالتمم  درسلاي ب سال 58ضي در   د  درا دلصل درضماتتل ب سال 
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 (12عذٗه سقٌ )

اىَغيغالد ٗاألٗصاُ  اىَقٞبط اىزف ٞيٜ الرغبٓ اىَجؾ٘صِٞ ّؾ٘ اىقٌٞ اىذْٝٞخ اى٘اسدح  فٚ

 اىْغجٞخ ىٖب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهرر  ت ررمف   ،تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  د تاررم  نسررال دالتمررم  دليمررمبي ررراد درشررامب

درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل ر صضل ب  در دراي  ؛ نصر  نترلإ هره  

فهرهد   ،رضسلسرذ  رارم بشركل ئيمرمبيدر صضل ال  درض ي  داف  ضي دتمم  درشرامب نهر  ت رمف  د

فت يرم  صضرل درضم ارط درهسرمبي أة نر   دتمرم   ،7.36فلم ارط نسرمبي  18.1ب عة نسا  

يلضررم عدد   صضررل  ،درشرامب نهرر  درم ررمف  درررا دلي ئيممبصترم ؛ نصرر  ترر ددد دالتمررم  نهر  دليممبصررل

 ،7د  ا ررا  صضررل فيكر ة دالتمررم  لهميرا 7فنهرر  درسرلاصل ؛  لررإ ارر   7درضم ارط درهسررمبي ار  

فههد نس  درض صم  دلنتمصي. فتلإ  صضل ب  در دراي   صضل درتاد ل نص  بلغ در عة در سراي 

)فترم نسرمب  .7.37فلم اط نسمبي  11.3التمم  درشامب دليممبي نه  درم مف  درا دلي رام 

 در عة در ساي  بمرضم اط ب صا  أد  ل ميصس در  ال درض ي يل(

ي دافعدة در ساصل التمم  درشامب نه  ت رمف  هره  در رصم ضري درضسلسرذ  فدرضذنظ أة درا ف  ض

 درضهدال ال  درالمصصم  درا دلصل درضماتتل  ض ف م  طاصال.
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فتامل  هه  در مصمل لع فارم  نتر 
776
درمري ت صرلإ ئرر  أة نسرال دالتممهرم  دليممبصرل أف  ،

ضري نرص   د تاةرإ   ،ئصللدرسلاصل نه  در صم درضة فيل ضي درهضذ  ل يرع د دارمام نسرال ير

نسال دالتمم  درضهميا نه  در صم درضة فيل ضي درهضذ  فتماق لع همرل ن ضرل 
771
درمري أيرا   ،

فتكر ي   ،أة در صم دراي صل هي أيب  در صم درمي تسة  درا دلج فدر   د  اص ل درا دال ئر  داضارم

 -تضمصررا درة فبررل -فدرةلضررمءدنمرر د  درةلررم  -دتمررم  ئيمررمبي نه هررم لبررل )دليضررمة بررم  فدرسررذ  

درةا (، فذرك ال  در غم ل  فم د   صم أى د أيب  أهضصل فتمممهلارم هره  درار دلج، فتاملر  

لع ااا در نصم د فيش 
778
دره  ت صل ئر  أة درضسلسذ  درة بصل ال تهمضظ ال  در رصم فأة  ،

 %. 53دتمم  اص ل د دام  نه هم الاي ب سال 

فرماسررص  هررهد دالىررمذ  ضرري در مررمصج يضكرر  ئ مررم  لتررا  درسررلاصم  دراي صررل فدالممضماصررل ئررر  

دالنم نررإ فرررصس درضهمرر د درررا دلي درض مرر د ضرري در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل يضررم أيررا  

د دال ش ي  د فيش 
779
دره  أ مع ذرك ئر  اا  فم د   مبل ال  لهم د دالنم نرإ لضرم  ،

  درسرلاصم  ضري درضممضرع درضتر   ىمصرل فأنارم لر  أيبر  در ارمصل يمةلام  فاصلل لممنل ر شر

م راد درشامب    .داماادلت

 اىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىشجبة ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٜ

 ( 12عذٗه سقٌ )   

 اىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىشجبة ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٜ

 درمك د  فدر سال                                            

  صم دممضماصل 
 % ك

 78.9 730 د مل 78ـــ  77دتمم  الاي ل  

 78.1 84 د مل 76ـــ  79دتمم  لهميا ل  

 57.4 736 د مل 33ـــ  71دتمم  ئيممبي ل  

 700 450 دلمضمري

نهرر  در ررصم دالممضماصررل  ،تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  د تاررم  نسررال دالتمررم  دليمررمبي 

درضة فيررل ضرري درضسلسررذ  درضهداررل الرر  در  رر د  درالررمصصل درا دلصررل درضماتتررل ب سررال 

 %78.9%، يلصام دالتمم  درسلاي ب سال 57.4
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 ( 16عذٗه سقٌ )

اىَقٞبط اىزف ٞيٜ الرغبٓ اىَجؾ٘صِٞ ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٞخ اى٘اسدح  فٜ اىَغيغالد  

 ٗاألٗصاُ اىْغجٞخ ىٖب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئيممبصتررم نهرر   -اص ررل درا داررل  -تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  أة دتمررم  درشررامب درمررملةي 

فأة ت رمف   ،ت رمف  درضسلسرذ  درضهدارل الر  در  ر د  درا دلصرل درضماتترل رل رصم دالممضماصرل

 فلم ارط نسرمبي ،18.3 صضل ن  در ص  أف درةافدنصرل يرمة يضصرل ئرر  دليممبصرل بر عة نسرا   

. )فتررم نسررمب دررر عة در سرراي  بمرضم اررط ب صررا  أد  ل ررميصس در  اررل درض ي يررل( فأة 7.35

يررمة ئيممبصتررم بررأفعدة نسرراصل  ،ت ررمف  درضسلسررذ  رمضصررع در ررصم دالممضماصررل دررر د دأل ضرري درمرراف 

 فلم اطم  لم م بل.
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دررره  أفيررم أة  ،7001فهرره  در مصمررل تماررق لررع در مصمررل درمرري ت صررل ئرصاررم اضرر ف أاررةا  

فلر  هره  .تممهم  درشامب درمملةي نه  درةمدد  فدر صم درمي تة يرام دررا دلم دتممهترم ئيممبصترمد

فتماق يهرك لرع  .درطمال(  ضي نص  ممء  دالتممهم  الاصل نه   صصس درةضل -در صم ) درمةمفة

فام  نت 
730
درمي ت صلإ ئر  د تام  نسال درضاه ثص  درلهي  أث   ضصام درهضرذ   بمة ير   ،

ف ا أيرا  درةايرا لر  درا دارم   أة در رصم دالممضماصرل  .دراي صل فداىذ صل ال  ال يصمتام در صم

م ضي درضهم د درا دلي يضرم أفيرهإ ل ر  يشرصك    .هي دايب  شص ات
737

أة در رصم دالممضماصرل 

% تذهرم 37.4تهمل درض ير  داف   ب سرال  ،لبل درمةمفة فدرمسملم فدرةا  فدرتاد ل فغص هم

فيرهرك د دارل ل رم  اارا  ل تر     .ضصل ثم دراي صرل فداىذ صرلدر صم درضة 
737

، درمري أثامرإ أة 

درضسمنل در ل صل درضاتتل رل رصم دالممضماصرل مرمء  ضري درض ير  داف  يلصارم در رصم دراي صرل ثرم 

 دال متمديل فههد ضي درضهم د دلاذلي  

ت  د دال ألصضرل اضر دة فههد لم أيا -ألم دالتمم  درسلاي رلشامب نه  در صم دالممضماصل 
733

ار  

تالصل درشامب رل صم ال  شاكل دالنم نإ ؛ نص  أيا  ل  ىذرام أة دتمم  درشامب الاي نهر  

 در صم دالممضماصل درمي  ت  لام شاكل دالنم نإ

 اىَقٞبط اىؼبً الرغبٓ اىشجبة ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٞخ 

 (  17عذٗه سقٌ )  

 اىقٌٞ االعزَبػٞخاىَقٞبط اىؼبً الرغبٓ اىشجبة ّؾ٘ 

 درمك د  فدر سال                               

  صم د متمديل 73 
 % ك

 37.9 748 د مل 71ـــ  70دتمم  الاي ل  

 70.7 46 د مل 73ـــ  78دتمم  لهميا ل  

 56.9 756 د مل 30ـــ  74دتمم  ئيممبي ل  

 700 450 دلمضمري

 -اص ل درا دال  -تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئر  د تام  نسال دالتمم  دليممبي رلشامب   

  .نه  در صم دال متمديل در د دأل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  درالمصصم  درضماتتل
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 (18عذٗه سقٌ   )

اىَقٞبط اىزف ٞيٜ الرغبٓ اىَجؾ٘صِٞ ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٞخ اى٘اسدح  فٚ اىَغيغالد 

 ألٗصاُ اىْغجٞخ ىٖبٗا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  أة دتمررم  درشررامب نهرر  لةمرمررل درضسلسررذ  درضهداررل الرر  

لع دىرمذ   دافعدة در سراصل ركرل  صضرل الر   ،درالمصصم  درا دلصل درضماتتل دتممهتم ئيممبصتم

فدنمر د  درةضرل الر  درض ير  ضضبذت نتلإ  صضرل نر   در غم ل  ت م ب هه  دافعدة در ساصل.

فهررهد يررا  الرر  أة دالتمررم   .7.78فلم اررط نسررمبي  16.7داف  ضرري دالتمررم  برر عة نسررا  

نصر    ،فيهرك ضي در صم درممرصل فه  أة درضسلسذ  تاا  ئر  دالامبضم  أف دالاماذك ،ئيممبي

)فتررم  7.76فلم اررط نسررمبي  15.3نتررل الرر  درض يرر  دربررمني ضرري دافعدة در سرراصل ب صضررل 

نسررمب دررر عة در سرراي  بمرضم اررط ب صررا  أد  ل ررميصس در  اررل درض ي يررل( ، فهكررهد بمر سررال 
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درمرري  دىمارر   درا داررل   ،راررم ي در ررصم دالممضماصررل دليممبصررل فدرسررل يصم  دالممضماصررل درسررلاصل

دتمرررم  درشرررامب درمرررملةي نهررر  ت مفرارررم ضررري درضسلسرررذ  درضهدارررل الررر  درالرررمصصم  درا دلصرررل 

فتماررق هرره  در مصمررل لررع در مصمررل درمرري ت صررلإ راررم هرر  عد   درمرري ت صررلإ ئررر    .درضماتتررل

د تارررم  نسرررال دالتمرررم  دليمرررمبي نهررر  در رررصم درضمةرررادأل درمررري تة يرررام درضسلسرررذ  درضابلمرررل 

 فدناامن نسال درضاه ثص  درلهي  ي فة أة  ه مك ال يصم  الاصل تة يام هه  درضسلسذ .

 اىغبٍؼٜ ّؾ٘ اىقٌٞ  اىغٞبعٞخ اىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىشجبة

 (19عذٗه سقٌ )

 اىَقٞبط اىؼبً الرغبٕبد اىشجبة اىغبٍؼٜ ّؾ٘ اىقٌٞ  اىغٞبعٞخ

 درمك د  فدر سال                                               

  صم اصماصل 
 % ك

 36.4 764 د مل 71ـــ  70دتمم  الاي ل  

 77.1 51 د مل 73ـــ  78دتمم  لهميا ل  

 50.9 779 د مل 30ـــ  74دتمم  ئيممبي ل  

 700 450 دلمضمري

تشص  بصمنم  درماف  درسمبق ئرر  د تارم  نسرال دالتمرم  دليمرمبي نهر  در رصم درسصمارصل درر د دأل   

% يلصاررم دالتمررم  50.9ضرري درضسلسررذ  درضهداررل الرر  در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل ب سررال 

  .%36.4درسلاي ب سال 
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 (51عذٗه سقٌ )

اىَقٞبط اىزف ٞيٜ الرغبٓ اىَجؾ٘صِٞ ّؾ٘ اىقٌٞ اىغٞبعٞخ اى٘اسدح  فٚ اىَغيغالد ٗاألٗصاُ 

 اىْغجٞخ ىٖب

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ئر  د تام  نسال دالتمم  دليممبي راد درشامب درمملةي اص ل  ،تشص  بصمنم  درماف  درسمبق

درضهدال ال  در   د  درا دلصل  درمي تةمرمام درضسلسذ  ،درا دال نه  در صم درسصماصل

 14.7فذرك ب عة نسا   ،فض  ل الل هه  در صم دالنمضمء درسصماي فدر الء .درضماتتل

. فتلصام  صضل درضشم يل درسصماصل ب عة نسا  93فدنه د  لةصم    7.77فلم اط نسمبي 

. ثم دنم د  ف ا   دآلى  ب عة نسا  93فدنه د  لةصم    7.77فلم اط نسمب  13.6

. )فتم نسمب در عة در ساي  بمرضم اط 97فدنه د  لةصم    7.79فلم اط نسمبي  13

اص ل   -ميصس در  ال درض ي يل(فدرضذنظ  أة دالتمم   درةم  رلشامب درمملةي ب صا  أد  ل 

نه  يل در صم درسصماصل دليممبصل درمي دىما تام درا دال  ه  دتمم  ئيممبي لع  -درا دال 

 دىمذ  دافعدة در ساصل راهد دالتمم  ل   صضل ئر  أى د طا تم رضم ف د ضي درماف  
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درا دام ف ا أيا   ئناد 
734
أة درسل يصم  درسصماصل درسلاصل درمي يكمساام درشامب لتا هم  

فل  هه  درسلاصم  درذلامالأل درسصماصل فاا  دنم د  داى  فن   .دالنم نإ فرصس درا دلم

 درهد  فدانمنصل فدرا ي   

 (51عذٗه سقٌ )

 اىَقٞبط اىزف ٞيٜ ىيَغز٘ٙ االعزَبػٜ االقز بدٛ ىيَجؾ٘صِٞ

 درمك د  فدر سال                                                

 درضسم د دلممضما  دل متمدد
 % ك

 47.6 781 ــ لسم د د متمد  دممضماي ل اا  7

 50.9 229 ــ لسم د د متمد  دممضماي لم اط 7

 1.6 34 ــ لسم د د متمد  دممضماي ل تاع 3

 700 450 دلمضمري

ئر  أة نسال درطذب اص ل درا دال درلهي  ي مض ة ئر  درضسم د  ،تشص  بصمنم  درماف  درسمبق

يلصام درطذب درلهي  ي مض ة ئر  درضسم د  ،%50.9دالممضماي دال متمد  درضم اط 

% ثم درطذب درلهي  ي مض ة ئر  درضسم د 47.6دالممضماي دال متمد  درض اا  ب سال 

م  رلض صم  دره  أاات  درامنبل ر صم  % فههد طا 1.6دالممضماي دال متمد  درض تاع ب سال 

 درضسم د دالممضماي دال متمد  رلشامب درمملةي اص ل درا دال ضي دالامضم أل دراهبصل.

ت ما ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  نه  در صم    -اىفشض األٗه  

درضاملال درمي تةمرمام درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل  درضماتتل ؛ فض م 

 .درضسم د دال متمد  دالممضماي ( –رضم ص دتام درايض م دضصل ) در    ــ ن   درمملةل 

درمي تة ن  ،الرل ئنتمصصل بص  يل ل  ن   درضسلسذ ه مك د تامط ذف د  -اىفشض اىضبّٜ 

فيبمضل  ،درمي تةمرمام درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل ،در صم درضاملال

 لشمهاأل طذب درمملةم  رملك در   د .

ي ما د تامطم  ددرل ئنتمصصتم بص  دتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم    - اىفشض اىضبىش

  .ال درمي تم مفرام درضسلسذ  فن   درا دلم درضاللل بمر سال رامدرضامل

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم بص  دفدضع تة ن درضاه ثص  رض   لل در صم ضي  –اىفشض اىشاثغ 

  .درضسلسذ  دالممضماصل ف دتممهمتام نه  تلك در صم
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ي ما د تامط دد  ئنتمصصم بص  دتمم  درشامب درمملةي نه  در صم درضاملال   -اىفشض اىخبٍظ 

 .درمي ت مفرمام درضسلسذ  ف ن   لهم د هه  درضسلسذ  درضالل رايام

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم بص  دتمم  درشامب درمملةي نه  در صم درضاملال  -اىفشض اىغبدط

 .   د  درا دلصل درضماتتل  درضاللل رايامفيبمضل درمة ن رل ،درمي ت مفرمام درضسلسذ 

 اخزجبس اىفشض األٗه

ت ما ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  درهك لصل فدرامصل نه  در صم 

درمي تةمرمام درا دلم درضهدال ال  در   د  درا دلصل فض م رضم ص دتام درايض م دضصل  ،درضاملال

 .م د دال متمد  دالممضماي (درضس –)در    ـ ن   درمملةل 

 َٝنِ رقغٌٞ اىفشض األٗه إىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىفشٗض اىفشػٞخ: 

 رل    ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم   نه  در صم فض مل- أ

        ت ما ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  نه  در صم فض تم  -ب

 ر    درمملةل

ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم   نه  در صم فض تم ت ما  -ا

  .رلضسم د دالممضماي دال متمد 

 ) أ ( اىش  األٗه ٍِ اىفشض األٗه

 (55( عذٗه سقٌ

 ثِٞ ٍز٘عطبد ارغبٕبد طالة اىغبٍؼبد  ّؾ٘ اىقٌٞ ٗاىْ٘عفشٗ  اى
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رلمه ق ل  صهل ههد درا ن تم اضل ل صم  تمضصةي التممهرم  درطرذب اص رل درا دارل نهر  

در صم دراي صل فتم ل م نم  ب    اص ل درا دال  )ذي   فئنرمم(  ؛ نصر  ئة اراد دررهي   يمسرمفد 

ركررل ل اضررم، فبماررمااد   دىماررم    رلضمض اررم  درضسررم لل   775لررع ارراد دلنررمم فيسررمفد 

فهرر  ددرررل  7.945نتررمصصل رلارر ف  بررص  درضم اررطم   تاررص  أة  صضررل  =را داررل دراالرررل دل

 448 فد مم  ن يل  0.003ئنتمصصم ا ا لسم د لة  يل 

فيهرك اضل ل صم  تمضصةي التممهم  درشامب درمملةي اص ل درا دارل  نهر  در رصم دالممضماصرل 

م ا را لسرم د فهر  غصر  ددررل ئنترمصصت  7.944فتم ل م نمر  ب ر   درةص رل فتارص  أة  صضرل  = 

  448فد مم  دره يل  0.057لة  يل 

فيهرك اضل ل صم  تمضصةي التممهم  درشامب درمملةي اص ل درا دال  نه  در رصم دال مترمديل، 

فهر  غصر  ددررل ئنترمصصم  ا را لسرم د  7.994فتم ل م نم  ب    درةص ل فتارص  أة  صضرل  = 

  448فد مم  دره يل  0.057لة  يل 

مضصةري التممهرم  درشرامب درمرملةي اص رل درا دارل  نهر  در رصم درسصمارصل  فيهرك اضل ل صرم  ت

فهرر  غصرر  ددرررل ئنتررمصصتم ا ررا لسررم د 7.840.فتررم ل م نمرر  ب رر   درةص ررل فتاررص  أة  صضررل  =

  448فد مم  دره يل  0.057لة  يل 

ل فبةضل ل صم  تمضصةي رذتممهم  نه  در صم درضم  ال ل ي   درا دال  )دراي صل فدالممضماصر

فدال متمديل فدرسصماصل(فل م نمام ب    اص ل درا دال )ذي   فئنمم( تاص  أة  صضل  دىمارم    

فد مرم   0.073فه  ددرل ئنتمصصتم ا ا لسم د درضة  يل 7.711رلض م نل بص  درضم اطم =

 448دره يل 

 ) ة ( اىش  اىضبّٜ ٍِ اىفشض األٗه

 اىغبٍؼبد  ّؾ٘ اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ ّٗ٘ع اىغبٍؼخاىفشٗ  ثِٞ ٍز٘عطبد ارغبٕبد طالة  (52عذٗه سقٌ)
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رلمه ق ل  صهل ههد درا ن تم اضل ل صم  تمضصةي التممهرم  درطرذب اص رل درا دارل نهر  

در ررصم دراي صررل فتررم ل م نمرر  ب رر   درمملةررل )مملةررم  نك لصررل  لبررل مملةررل در ررمه أل فمملةررم  

ض اررم  درضسررم لل را داررل دراالرررل ىمصررل لبررل أيمديضصررل درشرر ف (. فبماررمااد  دىماررم    رلضم

فه   غصر  ددررل ئنترمصصتم ا را  7.848دلنتمصصل رلا ف  بص  درضم اطم  تاص  أة  صضل  =.

أ  أنرر  ال ت مررا ضرر ف  بررص  دتممهررم  طررذب  ،448فد مررم  ن يررل 0.065لسررم د لة  يررل 

تة يرام  درمةلصم درمرملةي درهكر لي فطرذب درمةلرصم درمرملةي درارما نهر  در رصم دراي صرل درمري

 .درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل

فترم  ،تم اضل ل صم  تمضصةي التممهرم  درطرذب اص رل درا دارل نهر  در رصم دالممضماصرلفيهرك 

فهر  ددررل ئنترمصصم ا ا لسرم د لة  يرل 7.911فتارص  أة  صضرل  = .ل م نم  ب     درمملةرل

ص  دتممهرررم  طرررذب درمةلرررصم درمرررملةي أ  أة ه رررمك ض ف ترررم بررر 448فد مرررم  ن يرررل 0.049

درهك لي فطذب درمةلرصم درمرملةي درارما نهر  در رصم دالممضماصرل درمري تة يرام درضسلسرذ  

 .درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل

تم اضل ل صرم  تمضصةري التممهرم  درطرذب اص رل درا دارل نهر  در رصم دال مترمديل فترم فيهرك 

فهرر  ددرررل ئنتررمصصم ا ا لسررم د لة  يررل 3.357أة  صضررل  =. ل م نمرر  ب رر    درمملةررل.تاص 

أ  أة ه رررمك ض ف ترررم برررص  دتممهرررم  طرررذب درمةلرررصم درمرررملةي  448فد مرررم  ن يرررل  0.07

درهك لي فطذب درمةلرصم درمرملةي درارما نهر  در رصم دال مترمديل درمري تة يرام درضسلسرذ  

 درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل

فتررم  ،م  تمضصةرري التممهررم  درطررذب اص ررل درا داررل نهرر  در ررصم درسصماررصلتررم اضررل ل صررفيرهرك 

فهر  ددررل ئنترمصصم ا ا لسرم د لة  يرل  3.397ل م نم  ب ر   درمملةرل. تارص  أة  صضرل  =.

أ  أة ه رررمك ض ف ترررم برررص  دتممهرررم  طرررذب درمةلرررصم درمرررملةي  448فد مرررم  ن يرررل  0.07

درهكرر لي فطررذب درمةلررصم درمررملةي دراررما نهرر  در ررصم درسصماررصل  درمرري تة يررام درضسلسررذ  

 درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل

تم اضل ل صم  تمضصةي التممهم  درطذب اص ل درا دال نهر  در رصم  درضم  ارل) دراي صرل فيهرك 

ممضماصرررررل فدال مترررررمديل فدرسصمارررررصل (فترررررم ل م نمررررر  ب ررررر   درمملةرررررل. تارررررص  أة  صضرررررل فدال

 448فد مم  ن يل  0.006فه  ددرل ئنتمصصم ا ا لسم د لة  يل 7.184 =

أ  أة ه مك ض ف تم برص  دتممهرم  طرذب درمةلرصم درمرملةي درهكر لي فطرذب درمةلرصم درمرملةي 

سرررذ  درضهدارررل الررر  در  ررر د  درا دلصرررل درارررما نهررر  در رررصم درضم  ارررل درمررري تة يرررام درضسل

 درضماتتل
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 7000فهرره  در مصمررل تماررق لررع لررم ت صررل ئرصرر  اررمد  ضاضرري 
735
دررره  أيررا أة لم صرر  درمةلررصم  ،

 لإش      فلإث  ضي تالصل درطذب رضلملص  در صم فبامصل درضة ضصل ل ام فدالممضماصل.

درار ن داف  رلا دارل ضري ير ء فتشص  در ممصج درسمب ل ضي لمضلام ئر   ا   درشق دربمني ل  

يضررم تشررص     .يملررض  ضرري طصمترر  درةايررا لرر  درضك نررم  فدابةررمد ،أة دالتمررم  نهرر  در ررصم لم صرر 

دره  يشص  ئر  أة داضر دد  ، expected value modelدر ممصج صهل نض ذا در صضل درضم  ةل 

 صر د  فيشركل ي صض ة درض ي ام  فدرضهم يرم  دلاذلصرل ضري ير ء اراد  لم ديرا لر  درضم

 دالتمم  در امصي لهتلل دافعدة در ساصل راه  درضم ص د 

  ه اىش  اىضبىش ٍِ اىفشض األٗ )ط(

 (52) عذٗه سقٌ

اىفشٗ  ثِٞ  ٍز٘عطبد ارغبٕبد طالة اىغبٍؼبد  ّؾ٘ اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ ٗاىَغز٘ٙ 

 االعزَبػٜ االقز بدٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5=  (1-اىجؾضٞخ * دسعبد اىؾشٝخ ثبىغذٗه= )ػذد اىَغَ٘ػبد 
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نهر  در رصم  ،رلمه ق ل  صهل ههد درا ن تم ل م نل درض صم  درممضصةي التممهم  اص ل درا دارل

فتررم داررمااد  تهلصررل درماررمي  ذف دراةررا در دنررا  ،فتررم ل م نمرر  بمرضسررم د دالممضررماي دال متررمد 

ANOVA    را دارررل دراالررررل دلنترررمصصل رلاررر ف  برررص  درضم ارررطم  درهسرررمبصل ؛ ايبررر  لررر

   .لمض امص  ل  درهمال  درضا فال

فهرر  ددرررل ئنتررمصصم  ا ررا لسررم د لة  يررل  77.137ضامر سررال رل ررصم دراي صررل تاررص  أة  صضررل  =

 7فد مم  ن يل  0.07

ترمصصم  ا را لسرم د لة  يرل فهر  ددررل ئن 8.908فبمر سال رل صم دالممضماصل تاص  أة  صضل  =

 7فد مم  ن يل  0.07

فهر  ددررل ئنترمصصم  ا را لسرم د لة  يرل 5.988فبمر سال رل صم دال متمديل تارص  أة  صضرل  =

 7فد مم  ن يل  0.003

فهرر  ددرررل ئنتررمصصم  ا ررا لسررم د لة  يررل 1.776فبمر سررال رل ررصم درسصماررصل تاررص  أة  صضررل  =

 7فد مم  ن يل  0.07

درضم  ارل ) دراي صرل فدالممضماصرل فدال مترمديل فدرسصمارصل ( فل م نمارم بمرضسرم د  فبمر سال رل رصم

فهر  ددررل ئنترمصصم  ا را لسرم د لة  يرل  9.368دالممضماي اض دد درةص ل تارص  أة  صضرل  =

 7فد مم  دره يل  0.07

فرم يرررصم لترررا  فدالررررل دراررر ف  برررص  دتممهرررم  درشرررامب درمرررملةي  ؛ نهررر  در رررصم درضاملارررل 

ترم دارمااد   دالىمارم د   -اص رل درا دارل  -سم د دالممضماي دال متمد  رلشامب درمملةي فدرض

 lsd(least significanceبط ي رل أ رل درار ف  ضر   لة ر    (post hoc testsدراةايرل )

difference)   

 .رضة ضل لتا  درمامي  ف ئم دء درض م نم  درب مصصل بص  درضمض ام 

ىز٘ضٞؼ ٍ ذس ٗدالىخ اىفشٗ  ثِٞ ارغبٕبد اىطالة ٍِ  LSDاخزجبس  (52عذٗه سقٌ )

 اىَغز٘ٝبد االعزَبػٞخ االقز بدٝخ  اىَخزيفخ  ّؾ٘ اىقٌٞ اىذْٝٞخ

درضسم د دال متمد  دالممضماي 

  صم دي صل
 درائل درض م نل

درا ف  بص  

 درضم اطم 
 لسم د درضة  يل

ــ لسم د د متمد  دممضماي  7

 ل اا 

دممضماي ــ لسم د د متمد   7

 لم اط
3.69057  *- 

 دد  ئنتمصصم 0.07

ــ لسم د د متمد  دممضماي  3

 ل تاع
4.34159  *- 

 دد  ئنتمصصم 0.003



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736 

تشررص  بصمنررم  درمرراف  درسررمبق ئررر  أة بمرض م نررل بررص  طررذب درضسررم د دالممضررماي دال متررمد  

نهرررر  در ررررصم  دراي صررررل تاررررص  أة  ،درضرررر اا  لررررع طررررذب درضسررررم د دالممضررررماي درضم اررررط

؛ نص  ي ددد دتممهرم   0.07فه   ددرل ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل  ، lsd=3.69052 صضل

درطررذب ذفد درضسررم د دالممضررماي دال متررمد  درضم اررط ئيممبصررل أيبرر  لرر  دتممهررم  طررذب 

فهر   74.40فيإيا ذرك  صضل درضم اط درهسمبي  ،درضسم د دالممضماي دال متمد  درض اا 

أيارر  لرر   صضررل درضم اررط درهسررمبي التممهررم  درطررذب ذفد درضسررم د دالممضررماي دال متررمد  

 .70.17درض اا  فه  تسمفد 

 (56عذٗه سقٌ )

ىز٘ضٞؼ ٍ ذس ٗدالىخ اىفشٗ  ثِٞ ارغبٕبد اىطالة ٍِ اىَغز٘ٝبد  LSDاخزجبس 

 االعزَبػٞخ االقز بدٝخ  اىَخزيفخ  ّؾ٘ اىقٌٞ االعزَبػٞخ

دال متمد  دالممضماي درضسم د 

  صم  دممضماصل
 درائل درض م نل

درا ف  بص  

 درضم اطم 
 لسم د درضة  يل

ــ لسم د د متمد  ئممضما   7

 ل اا 

ــ لسم د د متمد  دممضماي  7

 لم اط
 دد  ئنتمصصم 0.07 -*  3.51844

ــ لسم د د متمد  دممضما   3

 ل تاع
 دد  ئنتمصصم 0.045 -*  3.22727

ئرر  أة بمرض م نرل برص  طرذب درضسرم د دالممضرماي دال مترمد   ،بصمنم  درمراف  درسرمبقتشص  

 تاررص  أة  صضررل ،درضرر اا  لررع طررذب درضسررم د دالممضررماي درضم اررط نهرر  در ررصم دالممضماصررل

LSD=3.51844.  نصرر  يرر ددد دتممهررم   0.07فهرر   ددرررل ئنتررمصصتم ا ررا لسررم د لة  يررل

دال مترمد  درضر اا  ئيممبصرل أيبر  لر  دتممهرم  طرذب درطذب ذفد درضسرم د دالممضرماي 

فهر   9.79فيإيرا ذررك  صضرل درضم ارط درهسرمبي  .درضسم د دالممضماي دال مترمد  درضم ارط

أيارر  لرر   صضررل درضم اررط درهسررمبي التممهررم  درطررذب ذفد درضسررم د دالممضررماي دال متررمد  

سرررم د دالممضرررماي فيرررهرك ا رررا ئمررر دء ل م نرررل برررص  درض . 8.71درضررر اا  فهررر  تسرررمفد 

فهرر  ددرررل ئنتررمصصم  ا ررا لسررم د  LSD= 3.22727نمررا أة  صضررل ،درضرر اا  فدرض تاررع

نص  ت ددد ئيممبصل دالتمرم  نهر  در رصم دالممضماصرل درضة فيرل ضر  درضسلسرذ   0.045لة  يل

؛ فهرر  أيارر  لرر   صضررل  9.79درضهداررل ضرري در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل بضم اررط نسررمبي 

   .التمم  درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال متمد  درض تاعدرضم اط درهسمبي 

 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731 

 (57عذٗه سقٌ )

ىز٘ضٞؼ ٍ ذس ٗدالىخ اىفشٗ  ثِٞ ارغبٕبد اىطالة ٍِ اىَغز٘ٝبد  LSDاخزجبس 

 االعزَبػٞخ االقز بدٝخ  اىَخزيفخ  ّؾ٘ اىقٌٞ االقز بدٝخ

 يدرضسم د دال متمد  دالممضما

  صم د متمديل
 درائل درض م نل

بص   درا ف 

 درضم اطم 
 لسم د درضة  يل

ــ لسم د د متمد  ئممضما   7

 ل اا 

ــ لسم د د متمد  ئممضما   7

 لم اط
 دد  ئنتمصصم 0.07 - * 7.17847

ــ لسم د د متمد  ئممضما   3

 ل تاع
7.11005 - 

غص  دد   0.017

 ئنتمصصم

ئرر  أة بمرض م نرل برص  طرذب درضسرم د دالممضرماي دال مترمد   ،تشص  بصمنم  درماف  درسمبق 

تارررص  أة  ،درضررر اا  لرررع طرررذب درضسرررم د دالممضرررماي درضم ارررط نهررر  در رررصم  دال مترررمديل

؛ نصررر  يررر ددد  0.07فهررر  ددررررل ئنترررمصصتم ا رررا لسرررم د لة  يرررل ..LSD=7.17847 صضرررل.

ئيممبصرل أيبر  لر  دتممهرم  دتممهم  درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال مترمد  درضم ارط 

فيإيرررررا ذررررررك  صضرررررل درضم ارررررط  .طرررررذب درضسرررررم د دالممضرررررماي دال مترررررمد  درضررررر اا 

فهرر  أيار  لرر   صضرل درضم اررط درهسرمبي التممهررم  درطرذب ذفد درضسررم د  73.30.درهسرمبي

فيرررهرك ا رررا ئمررر دء ل م نرررل برررص  70.58.دالممضرررماي دال مترررمد  درضررر اا  فهررر  تسرررمفد

   .اا  فدرض تاع تاص  أنام غص  ددرل ئنتمصصتمدرضسم د دالممضماي درض 

 (58عذٗه سقٌ )

ىز٘ضٞؼ ٍ ذس ٗدالىخ اىفشٗ  ثِٞ إرغبٕبد اىطالة ٍِ اىَغز٘ٝبد  LSDاخزجبس 

 اإلعزَبػٞخ اإلقز بدٝخ  اىَخزيفخ  ّؾ٘ اىقٌٞ اىغٞبعٞخ

درضسم د دال متمد   

 دالممضماي. صم اصماصل
 درائل درض م نل

درا ف  بص  

 درضم اطم 
 لسم د درضة  يل

ــ لسم د د متمد  دممضماي  7

 ل اا 

ــ لسم د د متمد  دممضماي  7

 لم اط
 دد  ئنتمصصم0.07 -*  7.19189

ــ لسم د د متمد  دممضماي  3

 ل تاع
 دد  ئنتمصصم 0.077 -*  3.96574

ئر  أة بمرض م نل بص  طذب درضسم د دالممضماي دال متمد   ،تشص  بصمنم  درماف  درسمبق 

تاص  أة  ،درض اا  لع طذب درضسم د دالممضماي درضم اط نه  در صم  درسصماصل

نص  ي ددد  0.07فه   ددرل ئنتمصصم  ا ا لسم د لة  يل  .LSD=.7.19189 صضل

ل أيب  ل  دتممهم  دتممهم  درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال متمد  درض اا  ئيممبص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

738 

فيإيا ذرك  صضل درضم اط  .طذب درضسم د دالممضماي دال متمد   درضم اط 

فه  أيا  ل   صضل درضم اط درهسمبي التممهم  درطذب ذفد درضسم د  77.69.درهسمبي

فيهرك ا ا ئم دء ل م نل بص  79.89.فه  تسمفد ،دالممضماي دال متمد  درض اا 

فه  ددرل ئنتمصصم  LSD=.3.96574فدرض تاع نما أة  صضل درضسم د دالممضماي درض اا 

. نص  ت ددد ئيممبصل دالتمم  نه  در صم درسصماصل درضة فيل ضي 0.077ا ا لسم د لة  يل

درضسلسذ  درضهدال ضي در   د  درا دلصل درضماتتل  راد درطذب ذفد درضسم د 

ا  ل   صضل درضم اط فه  أي 73.85.دالممضماي دال متمد   درض تاع بضم اط نسمبي

دره   ،درهسمبي التمم  درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال متمد  درض اا 

 79.89 صضم =

 (59عذٗه سقٌ )

ىز٘ضٞؼ ٍ ذس ٗدالىخ اىفشٗ  ثِٞ ارغبٕبد اىطالة ٍِ اىَغز٘ٝبد  LSDاخزجبس 

 االعزَبػٞخ االقز بدٝخ  اىَخزيفخ  ّؾ٘ اىقٌٞ اىَغَؼخ

 ضماي درضسم د دال متمد  دالمم

 ل صم  تمضصةي رل صم
 درائل درض م نل

درا ف  بص  

 درضم اطم 
 لسم د درضة  يل

ــ لسم د ئ متمدد ئممضما   7

 ل اا 

ــ لسم د ئ متمدد ئممضما   7

 لم اط
 دد  ئنتمصصم 0.07 -*  77.17576

ــ لسم د ئ متمدد ئممضما   3

 ل تاع
 دد  ئنتمصصم 0.075 -*  74.37076

دتممهم  درشامب درمملةي ل  درضسم يم  دالممضماصل دال متمديل  فئمضمال  ا ا ل م نل       

درضاملال نه  در صم درضم  ال درضة فيل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل 

 LSDدرضماتتل بمامااد  دىمام 

ا  فدتممهم  فا ا ل م نل دتممهم  درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال متمد  درض ا

 ،LSD.=77.17576درطذب ذفد درضسم د دالممضماي دال متمد  درضم اط تاص  أة  صضل.

رتمرم طذب درضسم د دالممضماي دال متمد   0.07ددرل ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل فه  

فه  أيا  ل  درضم اط درهسمبي التممهم  طذب  34.70 صضم   فذرك بضم اط نسمبي

فا ا ل م نل دتممهم  طذب درضسم د  .79.44درضم اط دره  يسمفددرضسم د دالممضماي 

دالممضماي دال متمد  درض اا  بمتممهم  طذب درضسم د دالممضماي دال متمد  درض تاع 

فه  ددرل ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل LSD .=74.37076نه  در صم ناسام. تاص  أة  صضل 
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 34.70د  درض اا  بضم اط نسمبي رتمرم طذب درضسم د دالممضماي دال متم 0.07

 ،فه  أيا  ل  درضم اط درهسمبي التممهم   طذب درضسم د دالممضماي دال متمد  درض تاع

 .76.76دره  يسمفد 

أ  أة درةذ ل  بص  دالتممهم  فدرضسم د دالممضماي دال متمد  ددرل ئنتمصصتم ؛  فه  تماق 

لع لم ت صلإ ئرص  فام  نت 
736
ل  ي ة دتممهم  درشامب نه  درهضذ  دلاذلصل درمي  

 .بمرضسم د دالممضماي دال متمد   ،تسماا  تة ي  در صم ي تاط ئتامطتم ئيممبصتم

 

 اىفشض اىضبّٜ 

ْٕبك اسرجبط رٗ دالىخ إؽ بئٞخ ثِٞ مو ٍِ عْغٞخ اىَغيغالد اىزٜ رؼشض اىقٌٞ اىَخزيفخ 

 .ٍشبٕذح طالة اىغبٍؼبد ىزيل اىَغيغالدػيٚ اىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ ٗمضبفخ 

  (21عذٗه سقٌ )

 اىؼالقخ ثِٞ عْغٞخ اىَغيغالد ٗمضبفخ اىَشبٕذح

 

 يبمضل درضشمهاأل

 

 

 م سصل درضسلسذ  

 يبمضل لشمهاأل درطذب درمملةم  رل   د  درضماتتل

  صضل لةملل بص ا ة

 ** 0.769 درضسلسذ  درضت يل

 ** 0.706 درضسلسذ  درس  يل

 * * 0.717 درضسلسذ  درم يصل

 ** 0.769 درضسلسذ  درالصمصل

 ** 0.377 درا ايل درضابلمل

 % 99فد مل ث ل  0.07** دد  ئنتمصصم ا ا لسم د لة  يل 

رلمه ق ل  صهل درا ن دربمني دره  ي الى الر  فمر د د تارمط ذ  دالررل ئنترمصصل برص  نر   

ترم دارمااد  لةملرل د تاررمط  .فيبمضررل لشرمهاأل درطرذبدرضسلسرذ  درمري تةر ن در رصم درضاملارل 

؛ را دارل  شراأل فدتمرم  درةذ رل دل تامطصرل  pearson correlation coefficientبص ا ة )

فلم اطل لم  0.30ف ا داما   درةذ ل يةصال ئذد يمنإ  صضل درضةملل أ ل ل   ،بص  لم ص ي 

 0.10ف  يل ئذد عدد  ا   0.10ف0.30بص  
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لاص  ضي درماف  ضاة  صضل لةملل بص ا ة رذ تامط بص   لشمهاأل درضسلسذ  درا ايرل فيضم ه  

درضابلمل ؛ هي أال  ل   صضل لةملل بص ا ة رذ تامط بص  يبمضرل لشرمهاأل در  اصرم  داىر د 

فتا  ال  دال تامط درضم اط  تلصام درضسلسرذ  درم يصرل  0.377ل  درضسلسذ  فه  تسمفد 

 فه  تا  ال  دال تامط درلةص  0.717بضةملل بص ا ة= 

أ  أنرر  تررم درمه ررق لرر  صررهل درارر ن دربررمني ب مرر د اذ ررل ذف دالرررل ئنتررمصصل بررص  نرر   

درضسلسذ  فيبمضل لشمهاأل طذب درمملةرم  رل  ر د  درا دلصرل درضماتترل تاملر  شراأل هره  

   .درةذ ل بمىمذ  ن   درضسلسذ  يضم ه  لاص  ضي تاسص  در ممصج

 .اىفشض اىضبىش

ٝ٘عععذ اسرجبطععبد داىععخ إؽ ععبئٞب" ثععِٞ ارغبٕععبد اىشععجبة اىغععبٍؼٜ ّؾعع٘ اىقععٌٞ اىَخزيفععخ اىزععٜ 

 رزْبٗىٖب اىَغيغالد ّٗ٘ع اىَغيغالد اىَفضيخ ثبىْغجخ ىٌٖ

  (21عذٗه سقٌ )

اىؼالقخ ثِٞ ّ٘ػٞخ اىَغيغالد اىَزاػخ ػيٚ اىفضبئٞبد اىَزخ  خ ٗارغبٕبد اىشجبة ّؾ٘ 

 زٓ اىَغيغالداىقٌٞ اىَزْ٘ػخ اىَزاػخ فٚ ٕ

 ارغبٕبد اىشجبة اىغبٍؼٜ   

 ّؾ٘ اىقٌٞ اىَخزيفخ            

 بٗىٖبـــاىزٜ رزْ                    

 اىَغيغالد                    

 

 

 ّ٘ع اىَغيغالد

 قَٞخ ٍؼبٍو ثٞشعُ٘

 قٌٞ دْٝٞخ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

قٌٞ 

 اعزَبػٞخ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

قٌٞ اقز بدٝخ 

ــ ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

عٞبعٞخ قٌٞ 

ــ ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

 

 **1.122 *1.112 1.172 **1.161 **1.176 اىَغيغالد اىَ شٝخ -1

 *1.198 *1.117 1.171 *1.119 1.162 اىَغيغالد اىغ٘سٝخ -5

 **1.125 **1.161 *1.119 *1.118 *1.115 اىَغيغالد اىزشمٞخ -2

 **1.127 **1.159 **1.156 **1.157 **1.121 اىَغيغالد اىخيٞغٞخ -2

 **1.222 **1.212 **1.252 **1.215 **1.251 اىْٖذٝخ اىَذثيغخ -2

 % 99فد مل ث ل  0.07** دد  ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل  

 % 95فد مل ث ل  0.05* دد  ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل 
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بص  ن   رلمه ق ل  صهل درا ن دربمر  دره  ي الى ال  فم د د تامطم   ددرل ئنتمصصم  

فدتممهم  درطذب نه  در صم درضاملال درمي تة يام هه  درضسلسذ ،  ،أف م سصل درضسلسذ 

 تم دامااد  لةملل بص ا ة رذ تامط دراط  را دال شاأل فدتمم  درةذ ل دل تامطصل.

ف ا تاص  أة بمر سال رلضسلسذ  درضت يل  صضل لةملل بص ا ة يةصال ا ا ل م نل لشمهاأل 

هه  درضسلسذ  بمتممهم  درشامب نه  در صم درضم  ال  درضة فيل ضصام؛  نص  ت دفنإ بص  

لع دالتمم  نه  در صم دال متمديل  أ  أة درةذ ل  0.014لع دالتمم  نه  در صم دراي صل ف0.716

ةل دالتمم  نه  در صم درضم  ال فدرمة ن رلضسلسذ  درضت يل  درضهدال ال  در   د  بص  طاص

 0.735درا دلصل درضماتتل  اذ ل يةصال ف صضل لةملل بص ا ة لع در صم لمضةل 

 0.779فيهرك بمر سال رلضسلسذ  درس  يل  صضل لةملل بص ا ة يةصال نصر  ت دفنرإ برص  

لررع دالتمررم  نهرر  در ررصم دراي صررل أ  أة درةذ ررل بررص   0.063ف لررع دالتمررم  نهرر  در ررصم دالممضماصررل

طاصةررل دالتمررم  نهرر  در ررصم درضم  اررل فدرمةرر ن رلضسلسررذ  درسرر  يل  درضهداررل الرر  در  رر د  

 0.798درا دلصل درضماتتل  اذ ل يةصال ف صضل لةملل بص ا ة لع در صم لمضةل

ةصال نصررر  ت دفنرررإ برررص  فيرررهرك بمر سرررال رلضسلسرررذ  درم يصرررل  صضرررل لةملرررل بص اررر ة يررر

لرع دالتمرم  نهر  در رصم دراي صرل أ  أة درةذ رل  0.707لع دالتمرم  نهر  در رصم درسصمارصل ف0.767

بص  طاصةل دالتمم  نه  در صم درضم  ارل فدرمةر ن رلضسلسرذ  درم يصرل  درضهدارل الر  در  ر د  

 0.737درا دلصل درضماتتل  اذ ل يةصال ف صضل لةملل بص ا ة لع در صم لمضةل 

 0.776فيهرك بمر سال رلضسلسذ  درالصمصل  صضل لةملل بص ا ة يةصال نصر  ت دفنرإ برص  

لرع دالتمرم  نهر  در رصم دراي صرل ؛ أ  أة درةذ رل برص   0.740لع دالتمم  نه  در صم دال مترمديل ف

طاصةررل دالتمررم  نهرر  در ررصم درضم  اررل فدرمةرر ن رلضسلسررذ  درالصمصررل درضهداررل الرر  در  رر د  

 0.731صل درضماتتل  اذ ل يةصال ف صضل لةملل بص ا ة لع در صم لمضةلدرا دل

فيهرك بمر سال رلضسلسذ  درا ايرل درضابلمرل  صضرل لةملرل بص ار ة لم ارطل ؛ نصر  ت دفنرإ 

لع دالتمرم  نهر  در رصم دال مترمديل ؛ أ  0.374لع دالتمم  نه  در صم دالممضماصل ف 0.377بص  

نهرر  در ررصم درضم  اررل فدرمةرر ن رلضسلسررذ  درا ايررل درضابلمررل  أة درةذ ررل بررص  طاصةررل دالتمررم 

درضهدال ال  در   د  درا دلصرل درضماتترل اذ رل لم ارطل ف صضرل لةملرل بص ار ة لرع در رصم 

  0.335لمضةل
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أ  أنرر  تررم درمه ررق لرر  صررهل درارر ن دربمررر  رلا داررل بماررمااد  لةملررل بص ارر ة رذ تاررمط 

صرل برص  دتمرم  درشرامب درمرملة  اص رل درا دارل نهر  دره  أفيم فمر د اذ رل ئ تامط ،دراط 

فدىملاررإ شرراأل  .در ررصم فم سررصل درضسلسررذ  درضة فيررل الرر  در  رر د  درا دلصررل درضماتتررل

 درةذ ل تاةم  رم سصل درضسلسذ  يضم ااق ض  تاسص  در ممصج فيضم ه  لاص  ض  درماف 

ص  يبمضرل درضشرمهاأل فم سرصل دره  ته ق لر  فمر د اذ رل بر -فبمر بط بص  نممصج درا ن دربمني

درضسلسررذ  درضة فيررل الرر  در  رر د  درالررمصصل درضماتتررل ؛ نصرر  د تاةررإ  صضررل لةملررل 

فدرا ن دربمر  درهد ته ق لر   –بص ا ة رذ تامط دراط  لع درضسلسذ  درا ايل فدرس  يل 

لر  فم د اذ ل بص  دتمم  درشامب درمرملةي نهر  در رصم درضة فيرل ضري درضسلسرذ  درضهدارل ا

در   د  درا دلصل درامصل فم سصل هه  درضسلسذ   ؛ نص  د تاةإ  صضرل لةملرل بص ار ة لرع 

فههد لم يإيا صهل درا ن در صصسي ر ضر ذا در صضرل  .درضسلسذ  درا ايل فدرالصمصل فدرس  يل

دره  يشص  ئر  أة داض دد ي صض ة درض ي ام  فدرضهم يم  دلاذلصل ضر   ،درضم  ةل راصشامي 

اد لم ديررا لرر  درضم صرر د  )م سررصل درضسلسررذ   فيبمضررل درضشررمهاأل( فيشرركل دالتمررم  يرر ء ارر

   .در امصي لهتلل دافعدة در ساصل راه  درضم ص د 

7008فهرره  در مصمررل تماررق لررع در مصمررل درمرري ت صررلإ ئرصاررم دي ررم در مررم  
731

، درمرري أفيررهإ 

درمري  ،%48.5ب سرال  تالصل درشامب درض ده ص  اص ل درا دال رلمة ن رلضسلسرذ  درضابلمرل

أفيررهإ يررهرك لصررل اص ررل درا داررل رمالررصل هررهد درضهمرر د انرر  ي لرر  الصرر  درطررمبع درةررمطاي 

 %.44% فدرضشكذ  دالممضماصل ب سال 50.5ب سال 

 اىفشض اىشاثغ

ٝ٘عععذ اسرجععبط داه إؽ ععبئٞب ثععِٞ دٗافععغ رؼععشض اىَجؾعع٘صِٞ ىَْظٍ٘ععخ اىقععٌٞ فععٚ اىَغيغععالد 

 .ٗارغبٕبرٌٖ ّؾ٘ ريل اىقٌٞخ اىَزخ  خ َزاػخ ػيٚ اىقْ٘اد اىذساٍٞاى
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 (25عذٗه سقٌ )

 االسرجبط اىخطٚ ثِٞ دٗافغ رؼشض اىشجبة اىغبٍؼٜ ىَْظٍ٘خ اىقٌٞ ٗارغبٕبرٌٖ ّؾ٘ اىقٌٞ

 دٗافغ اىزؼشض         

 

 

 االرغبٓ ّؾ٘ اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ

 قَٞخ ٍؼبٍو ثٞشعُ٘

 دٗافغ اعزَبػٞخ دٗافغ طق٘عٞخ دٗافغ ّفؼٞخ
 ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 دٗافغ ميٞخ

 **1.272 **1.219 **1.227 **1.222 قٌٞ دْٝٞخ ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ 

 ** 1.282 ** 1.222 ** 1.225 **1.227 قٌٞ اعزَبػٞخ  ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 **1.292 **1.225 **1.211 **1.222 قٌٞ اقز بدٝخ  ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 **1.251 **1.229 **1.219 **1.295 قٌٞ عٞبعٞخ  ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 **1.268 **1.211 **1.228 **1.225 ٍقٞبط رغَٞؼٜ 

   .% 99فد مل ث ل  0.07** دد  ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل 

فدتمررم  درةذ ررل دل تامطصررل بررص   ،تررم داررمااد  لةملررل بص ارر ة رذ تاررمط دراطرر  را داررل شرراأل

 دالتمم  نه  در صم فدفدضع  تة ن درشامب درمملةي رض   لل در صم 

فدفدضرع درمةرر ن دىملارإ شراأل هرره   ،ف را تارص  أة ه رمك اذ ررل برص  دالتمرم  نهرر  در رصم دراي صرل

درةذ ل بمىمذ  ن   درافدضع ؛ ضضربذت بمر سرال رل رصم دراي صرل تا  رإ دررافدضع دالممضماصرل يرافدضع 

فهرر   0.579رلمةرر ن الرر  درررافدضع در اةصررل فدرط  اررصل نصرر  بل ررإ نسررال لةملررل بص ارر ة 

فثررم درررافدضع 0.444تامطصررل لم اررطل تلصاررم درررافدضع در اةصررل ب صضررل لةملررل بص ارر ة اذ ررل ئ 

فيهرك بمر سال رل صم دالممضماصل تاص   أة ه رمك اذ رل ئ تامطصرل برص  دالتمرم   0.341درط  اصل

فدىملارإ  .نه  در صم دالممضماصل فدفدضع درمة ن رلضسلسذ  درم  تة ن ههد در    لر  در رصم

مذ  ن اصرل دررافدضع ؛ نصر  تا  رإ دررافدضع دالممضماصرل الر  دررافدضع در اةصرل شاأل درةذ ل بمى

فبل رررإ  صضمررر  لرررع دررررافدضع در اةصرررل  0.534فدرط  ارررصل نصررر  بل رررإ  صضرررل لةملرررل بص اررر ة

 0.357فلع درافدضع درط  اصل0.441

مةر ن؛  تاص  أة ه مك اذ ل بص  دالتمم  نه  در رصم فدفدضرع در ،فيهرك بمر سال رل صم دال متمديل

فركرر  شرراأل هرره  درةذ ررل لررع يررل أنرر د  درررافدضع أ ررل لرر  شرراتام بررص  دالتمررم  نهرر  در ررصم دراي صررل 

 فدرافدضع يضم ه  ل يم بمرماف .
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تارص  أة ه رمك اذ رل برص  دالتمرم  نهر  در رصم فدفدضرع درمةر ن؛  ،فيهرك بمر سال رل صم درسصماصل

اتام بررص  دالتمررم  نهرر  در ررصم دراي صررل فركرر  شرراأل هرره  درةذ ررل لررع يررل أنرر د  درررافدضع أ ررل لرر  شرر

 فدرافدضع يضم ه  ل يم بمرماف .

فض  درضمضل ته ق صهل درا ن در دبع فدر مصل أة ه مك اذ ل بص  دفدضع تة ن درضاهر ثص  

نهر   ،رض   لل در صم ضي درضسلسرذ  درضهدارل الر  در  ر د  درا دلصرل درضماتترل فدتممهرمتام

برمىمذ  نر   دررادضع فنر   در رصم درضة فيرل ضري درضسلسرذ  دىملارإ شراأل درةذ رل  ،هه  در صم

   .درضهدال ال  در   د  درالمصصل درا دلصل درضماتتل

فتماررق هرره  در مصمررل لررع ئنرراد درا داررم  
738

، درمرري ت صررلإ ئررر  أة دررر عة در سرراي رررافدضع 

يلضم يرمة درطذب الامكضم  درا دال درمملةصل يإث  ضي دتممهمتام نه  هه  درا دال فأة درادضع 

 .  يتم؛ أدد ئر  دتمم  ئيممبي

 .اىفشض اىخبٍظ

ٝ٘عععذ اسرجععبط داه إؽ ععبئٞب ثععِٞ ارغععبٓ اىشععجبة اىغععبٍؼٜ ّؾعع٘ اىقععٌٞ اىَخزيفععخ اىزععٜ رْبٗىزٖععب 

 اىَغيغالد  ّٗ٘ع ٍؾز٘ٙ ٕزٓ اىَغيغالد اىَفضو ىذٌٖٝ 

 (22عذٗه سقٌ )

 اىؼالقخ ثِٞ ارغبٓ اىشجبة اىغبٍؼٜ ّؾ٘ اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ ّٗ٘ع اىَؾز٘ٙ اىذساٍٚ اىَفضو ىذٌٖٝ

ارغبٕبد اىشجبة ّؾ٘ اىقٌٞ 

اىَخزيفخ اىزٜ رزْبٗىٖب 

 اىَغيغالد

 اىذساٍٞخ 

 

 

 ّ٘ع ٍؾز٘ٙ اىَغيغالد

 قَٞخ ٍؼبٍو ثٞشعُ٘

 قٌٞ دْٝٞخ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

 قٌٞ اعزَبػٞخ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

اقز بدٝخ قٌٞ 

ــ ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

قٌٞ عٞبعٞخ 

ــ ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

ٍقٞبط 

 رغَٞؼٜ

 **1.522 **1.182 **1.182 **1.567 **1.582 اىَؾز٘ٙ االعزَبػٜ -1

 **1.511 **1.121 **1.186 **1.555 **1.521 اىَؾز٘ٙ اىذْٜٝ -5

 *1.198 **1.121 1.185 *1.198 1.161 اىَؾز٘ٙ اىغٞبعٜ -2

 **1.227 **1.591 **1.591 **1.292 **1.279 اىنٍ٘ٞذٛاىَؾز٘ٙ  -2

 **1218 **1.589 **1.572 **1.215 **1.221 اىَؾز٘ٙ اىزبسٝخٜ -2

 **1.227 **1252 **1.252 **1.261 **1.228 ٍغيغالد اىغزنً٘ -6

 **1.288 **1.228 **1.221 **1.212 **1.211 ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 % 99فد مل ث ل  0.07** دد  ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل 

 % 95فد مل ث ل  0.05* دد  ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل 
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درره  أفيرم أة درضهمر د درك لصرا  هر  أيبر   ،تم دامااد  لةملل دال تامط دراطر  راص ار ة

فبمرمرمري يه رق  -اص ل درا دارل  -أن د  درضهم د درا دلي يه ق تالصذت راد درشامب درمملةي 

فهر   0.351  يل در صم درمي ية يام ؛ نصر  بل رإ  صضرل لةملرل بص ار ة دتممهتم  ئيممبصتم نه

لرع د مرل تالرصل فدتمرم  درشرامب  -يرهرك  - تامطصل لم اطل ، فتسمف  هره  درةذ رل داذ ل 

م ؛  نص  بل إ  فه   0.351نه  لسلسذ   درسإ ي   درمي تضصل ئر  درطمبع درك لصا  أامات

 %99فد مل ث ل  0.07ة  يل اذ ل ئ تامطصل لم اطل ا ا لسم د ل

أ  أنرر  تررم درمه ررق لرر  صررهل درارر ن دراررملس ؛ فدر مصررل ب مرر د اذ ررل بررص  تالررصل درشررامب 

   .رلضهم د درا دلي فدتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم درضة فيل ضي ههد درضهم د

اىَخزيفخ اىفشض اىغبدط. ٝ٘عذ اسرجبط داه إؽ بئًٞب ثِٞ ارغبٓ اىشجبة اىغبٍؼٜ ّؾ٘ اىقٌٞ 

 اىزٜ رْبٗىزٖب اىَغيغالد ٗ مضبفخ اىزؼشض ىيقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ  اىَفضيخ ىذٌٖٝ

 (22عذٗه سقٌ )

االسرجبط اىخطٚ ثِٞ مضبفخ اىزؼشض ىيقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَفضيخ ىيشجبة ػْٞخ اىذساعخ 

 ٗاالرغبٓ ّؾ٘ اىقٌٞ اى٘اسدح فٚ اىَغيغالد اىَزاػخ ػيٚ ٕزٓ اىقْ٘اد

 

 االعزخذاًمضبفخ 

 

 االرغبٓ ّؾ٘ اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ 

 اى٘اسدح فٜ اىَغيغالد اىَزاػخ 

 ػيٚ اىقْ٘اد اىذساٍٞخ اىَزخ  خ

مضبفخ ٍشبٕذح اىطالة اىغبٍؼبد ىيقْ٘اد 

 ..اىَزخ  خ

 قَٞخ ٍؼبٍو ثٞشعُ٘

 ** 1.225 قٌٞ دْٝٞخ ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ 

 ** 1.261 قٌٞ اعزَبػٞخ ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ

 ** 1.586 ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ قٌٞ اقز بدٝخ

 ** 1.581 قٌٞ عٞبعٞخ ــ ٍقٞبط رغَٞؼٜ 

 % 99ٗدسعخ صقخ  1.11** داه إؽ بئًٞب ػْذ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ 

رٌ قٞبط ٍؼبٍو ثٞشعُ٘ ىالسرجبط اىخطعٚ  ثعِٞ ٍقٞعبط  ارغعبٓ اىشعجبة ػْٞعخ اىذساععخ  ّؾع٘ 

 (77ماف    م ) ( فل صم  يبمضل درمة ن73،75،71،79مادف    م ) اىقٌٞ اىَزْ٘ػخ 

برص  يبمضرل تةر ن درضاهر ثص   ،تشص  بصمنرم  درمراف  درسرمبق ئرر  فمر د اذ رل ددررل ئنترمصصتم

رل   د  درا دلصل درضماتتل فدتمرمهام نهر  در رصم درضم  ارل درر د دأل ضري درضسلسرذ  درضهدارل 

راطر ؛ ال  هه  در   د . فدىملاإ شاأل هه  درةذ ل بمىمذ   صضل لةملل بص ا ة رذ تارمط د
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نص  يمنإ درةذ ل يةصال ا ا  صرم  دال تارمط برص  درمةر ن رلضسلسرذ  فدالتمرم  نهر  در رصم 

 0.786ف 0.787درسصمارصل فدال مترمديل ؛ نصرر  بل رإ  ررصم لةملرل بص ارر ة رذ تارمط دراطرر 

فيمنإ درةذ ل لم اطل ا را  صرم  دال تارمط برص  درمةر ن رلضسلسرذ  فدالتمرم  .درم دريال  

 0.347اي صررل فدالممضماصررل ؛ نصرر  بل ررإ  ررصم لةملررل بص ارر ة رذ تاررمط دراطرر نهرر  در ررصم در

الرر  درمرر دري.  فهرره  در ررصم تررا  الرر  أة دال تاررمط لم اررط. ف ررا دتا ررإ هرره  در مصمررل  0.360ف

درمري يشراإ الر  غلارل دالتمرم  دليمرمبي نهر  در رصم  ،دلنتمصصل لرع تهلصرل دراصمنرم  درمافرصرل

فتماررق لررع  .سررذ  درضهداررل الرر  در  رر د  درا دلصررل درضماتتررلدرضم  اررل دررر د دأل ضرري درضسل

درا ن در صصسي ر   يل در    درب مضي فه  در   يل درمي ت بط بص  يبمضل درضشرمهاأل فغر   

 .در صم

فدتا ررإ هرره  درا داررل لررع  الصررمء ااررا درامررما
739
درمرري أثامررإ د داررمام أنرر  يلضررم عدد  يبمضررل  ،

لشررمهاأل درررا دلم درة بصررل فدام اصررل ؛ عدد ئد دك للررض ة در ررصم درب مضصررل درضملررض ل بمرررا دلم 

فدىملارإ لرع اضر ف أارةا الر  أنارم تةكرس در د رع دره ص ري درضةرم . .درة بصل فدام اصرل
740
، 

ل ئر  اا  فم د اذ ل  مصصتم برص  يبمضرل تةر ن درشرمب  تامطصرل ط ديرل ددررل ئنترددره  ت ص 

درضت   را دلم درملا ي نصل فدتممهمتام نه  درسلطم  دالممضماصل ضي دررا دلم. فدىملارإ يرهرك 

لررع أنضررا ابضررمة 
747
دررره  ت صررل ئررر  فمرر د اذ ررل اكسررصل بررص  لم صرر   يبمضررل لشررمهاأل  ،

م يملرض   لر   رصم درشامب رلا دلج دره د يل بمرملا ي ة فئد ديام رضاا   درةادرل دالممضماصل بض

)در د ع درهدتي رلضاا  (.  فدىملاإ لع فارم  نتر  درمري ت صرلإ ئرر  ارا  فمر د د تارمط دد  

 .ئنتمصصم  بص  لةا  لممبةل درشامب رلهضذ  دلاذلصل فدتممهمتام نه  درهضذ 
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 ّزبئظ رغبؤالد اىذساعخ أٗال":

درالررمصصل درة بصرل ؛ نصرر  بل ررإ نسررال درمةرر ن د تارم  نسررال درمةرر ن رل  رر د   -7

 %33.6% فدرمة ن أنصمنم  58.7درادصم 

د تارررم  نسرررال درمةررر ن دررررادصم رل  ررر د  درالرررمصصل درضماتترررل ؛ نصررر  بل رررإ  -7

 %.33.7% فدرمة ن أنصمنم  بل إ 60.1

د تام  نسال لشمهاأل در   د  درا دلصل درضماتتل أيبر  لر  غص هرم ؛ نصر  بلرغ  -3

فدنه د  لةصرم    4.73بضم اط نسمبي  87.1 مل درمالصل در عة در ساي را

7.74. 

د تام  در عة در ساي راة  درافدضع در اةصل لبل دراه  ا  درضلرض ة درض مار   -4

فدنهرر د  لةصررم    4.7بضم اررط نسررمبي  87.9نصرر  بلررغ دررر عة در سرراي راررم 

دررافدضع در اةصرل الر  أفعدة نسراصل أ رل لبرل درهتر    بص ضم نتلإ بم ي 7.73

ال  لةل لم  أيب  اض م  نصر  نترل هرهد دررادضع الر  درم تصر  دربمرر  بر عة 

 .3.84بضم اط نسمب  16.8نسا  

لشررمهاأل أضرر دد درةص ررل مضررصةام رل  رر د  درا دلصررل درضماتتررل ؛ فركرر  بررا مم  لاملاررل نصرر  

د 31.6فدرضشرمهاأل أنصمنترم ئرر   .%53.3د تام  نسال درضشمهاأل درادصضل ئرر   % فدرضشرمهاأل نرمد ت

 %.9.7ئر  

د دلررم نصرر  بلررغ  cbc&mbcد تارم  د مررل تالررصل درشررامب درمررملةي اص رل درا داررل ر  رر د  

فئنهر د  لةصرم   3.87بضم ارط نسرمبي  16.7ئر   cbc در عة در ساي را مل تالصل   مأل 

% فدنهرر د  لةصررم   3,49% فلم اررط نسررمبي 69.1برر عة نسررا  mbc تلماررم   ررمأل 7.73

7.39. 

ا ن لسلسذ  لاللل بمر سال   :د تام  د مل تالصل بة  درافدضع در اةصل ؛ لبل

فدنه د  لةصم    4.73بضم اط نسمبي  84.5رلضاه ثص  نص  بلغ در عة در ساي رام 

 ؛ نص  نتل ههد درادضع ال  درض ي  داف . 7.73

 دال رلضسلسذ  درضت يل ؛ نص  بلغ در عة د تام  نسال تالصل درشامب درمملةي اص ل درا

تلصام ضي  7.7فدنه د  لةصم    4.76بضم اط نسمبي  83.7در ساي را مل تالصلام ئر  
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بضم اط  69.8درمالصل درضسلسذ  درم يصل ؛ نص  بلغ در عة در ساي را مل تالصلام 

 .7.67فدنه د  لةصم    3.49نسمبي 

 86ي ا  بم ي أن د  درضهم د درا دلي فعة نسا  د تام  د مل تالصل درضهم د دالممضما

 .7.77فدنه د  لةصم    3.97فلم اط نسمبي 

د تام  نسال درمة ن درضم اط رلشامب درمملةي اص ل درا دال رل   د  درا دلصل درضماتتل 

 %.73.8% يلصام درمة ن درض تاع ب سال51.5ب سال 

درضة فيل ضي در   د  درا دلصل درضماتتل د تام  نسال دالتمم  دليممبي نه  در صم دراي صل 

 %.79.7% يلصام دالتمم  درسلاي ب سال 58ب سال 

د تام  نسال دالتمم  دليممبي نه  در صم دالممضماصل درضة فيل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  

 %.78.9% يلصام دالتمم  درسلاي ب سال 57.4در   د  درالمصصل درا دلصل درضماتتل ب سال 

ال دالتمم  دليممبي رلشامب اص ل درا دال نه  در صم دال متمديل در د دأل ضي د تام  نس

 درضسلسذ  درضهدال ال  درالمصصم  درضماتتل.

د تام  نسال دالتمم  دليممبي نه  در صم درسصماصل در د دأل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  

 %.36.4سال % يلصام دالتمم  درسلاي ب 50.9درا دلصل درضماتتل ب سال 

أة نسال درطذب اص ل درا دال درلهي  ي مض ة ئر  درضسم د دالممضماي دال متمد  درضم اط 

يلصام درطذب درلهي  ي مض ة ئر  درضسم د دالممضماي دال متمد  درض اا  ب سال  ،50.9%

ثم درطذب درهي  ي مض ة ئر  درضسم د دالممضماي دال متمد  درض تاع ب سال  ،47.6%

ههد طا تم رلض صم  دره  أاات  درامنبل ر صم  درضسم د دالممضماي دال متمد  ف .1.6%

 رلشامب درمملةي اص ل درا دال ضي دالامضم أل دراهبصل.

 

 :اىفشض األٗه

ت ما ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  نه  در صم درضاملال درمي 

تةمرمام درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل  درضماتتل فض م رضم ص دتام 

 درضسم د دال متمد  دالممضماي(. –ن   درمملةل  -درايض م دضصل )در    

 )أ( اىش  األٗه ٍِ اىفشض األٗه

 ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  نه  در صم فض تم رل   . تاص  فم د
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 )ة( اىش  اىضبّٜ ٍِ اىفشض األٗه

تاص  فم د ض ف  ذد  دالرل ئنتمصصل بص  دتممهم  طذب درمملةم  نه  در صم فض تم ر     

 درمملةل.

 )ط( اىش  اىضبىش ٍِ اىفشض األٗه

 ل بص  دتممهم  طذب درمملةم  ؛ نه  در صم فض متاص  فم د ض ف  ذد  دالرل ئنتمصص

  رلضسم د دالممضماي دال متمد .

فبمر سال رل صم درضم  ال ) دراي صل فدالممضماصل فدال متمديل فدرسصماصل ( فل م نمام بمرضسم د 

فه  ددرل ئنتمصصتم ا ا لسم د لة  يل  9.368دالممضماي اض دد درةص ل تاص  أة  صضل  =

 .7دره يل فد مم   0.07

ه مك د تامط ذف دالرل ئنتمصصل بص  يل ل  ن   درضسلسذ  درمي تة ن  اىفشض اىضبّٜ:

فيبمضل  ،در صم درضاملال درمي تةمرمام درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل

 لشمهاأل طذب درمملةم  رملك در   د .

ل ئنتمصصل بص  ن   درضسلسذ  تم درمه ق ل  صهل درا ن دربمني ب م د اذ ل ذد  دالر

تامل  شاأل هه  درةذ ل  ،فيبمضل لشمهاأل طذب درمملةم  رل   د  درا دلصل درضماتتل

 بمىمذ  ن   درضسلسذ  يضم ه  لاص  ضي تاسص  در ممصج.

بص  دتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم   ،: ي ما د تامطم  ددرل ئنتمصصتماىفشض اىضبىش

 فرام درضسلسذ  فن   درا دلم درضاللل بمر سال رامدرضاملال درمي تم م

دره   ،تم درمه ق ل  صهل درا ن دربمر  رلا دال بمامااد  لةملل بص ا ة رذ تامط دراط 

أفيم فم د اذ ل ئ تامطصل بص  دتمم  درشامب درمملةي اص ل درا دال نه  در صم فم سصل 

م رم سصل  .لدرضسلسذ  درضة فيل ال  در   د  درا دلصل درضماتت فدىملاإ شاأل درةذ ل تاةت

 درضسلسذ  يضم ااق ضي تاسص  در ممصج

: ي ما د تامط دد  ئنتمصصم بص  دفدضع تة ن درضاه ثص  رض   لل در صم ضي اىفشض اىشاثغ

 .درضسلسذ  دالممضماصل فدتممهمتام نه  تلك در صم

درضاه ثص  رض   لل  ته ق صهل درا ن در دبع فدر مصل أة ه مك اذ ل بص  دفدضع تة ن

در صم ضي درضسلسذ  درضهدال ال  در   د  درا دلصل درضماتتل فدتممهمتام نه  هه  در صم 
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دىملاإ شاأل درةذ ل بمىمذ  ن   درادضع فن   در صم درضة فيل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  

 در   د  درالمصصل درا دلصل درضماتتل

بص  دتمم  درشامب درمملةي نه  در صم درضاملال  : ي ما د تامط دد  ئنتمصصماىفشض اىخبٍظ

 .فن   لهم د هه  درضسلسذ  درضالل رايام ،درمي ت مفرمام درضسلسذ 

تم درمه ق ل  صهل درا ن دراملس فدر مصل ب م د اذ ل بص  تالصل درشامب رلضهم د 

 .درضهم ددرا دلي دالممضماي فدتممهم  درشامب درمملةي نه  در صم درضة فيل ضي ههد 

ي ما د تامط دد  ئنتمصصم بص  دتمم  درشامب درمملةي نه  در صم درضاملال  اىفشض اىغبدط:

 .فيبمضل درمة ن رل   د  درا دلصل درضماتتل  درضاللل رايام ،درمي ت مفرمام درضسلسذ 

رل  ر د  درا دلصرل درضماتترل  تاص  فم د اذ ل ددرل ئنترمصصم بص  يبمضرل تةر ن درضاهر ثص 

فدىملارإ شراأل  .فدتممهام نه  در صم درضم  ال در د دأل ضي درضسلسذ  درضهدال ال  هه  در   د 

هه  درةذ رل برمىمذ   صضرل لةملرل بص ار ة رذ تارمط دراطر   ؛ نصر  يمنرإ درةذ رل يرةصال  

اصل فدال متمديل؛  نصر  ا ا  صم  دال تامط بص  درمة ن رلضسلسذ  فدالتمم  نه  در صم درسصم

فيمنررإ درةذ ررل  الرر  درمرر دري. 0.786ف 0.787بل ررإ  ررصم لةملررل بص ارر ة رذ تاررمط دراطرر 

لم اررررطل ا ررررا  صررررم  دال تاررررمط بررررص  درمةرررر ن رلضسلسررررذ  فدالتمررررم  نهرررر  در ررررصم دراي صررررل  

ال  درم دري.  0.360ف 0.347فدالممضماصل؛ نص  بل إ  صم لةملل بص ا ة رذ تامط دراط 

 .در صم تا  ال  أة دال تامط لم اطفهه  
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ئة نممصج ههد دراه  لع تأيصاهم ال  دامض د يل در صم درمي د ا الصام درضممضرع درضتر   اار  

تم يا  درضهمضظ فت مرصا  درهدتصل ؛ ئال دن  يامم بمبتم بأهضصل درم يصر  ضري درضهمر د دررا دلي درره  

فبامصرل شرامب درمملةرل دررهي   ، ن فدرضممبةرل لر  درشرامبيه ع الر  نسرال امرصرل لر  درمةر

م  ا أل هه  درب مضرم  الر  درمةضرق   ية   الصام در ا ن بمرضممضع ضي تل تادىل درب مضم  فأيلت

 :ضي فمادة هإالء درشامب  فيسة  ههد دراه  ئر  فيع درةايا ل  درم صصم  

فدرا دلمري لر  نمنصرل  در رصم دراا أل رةضل ل صا ئاذلي رذ ت مء برمرضهم د دررا دلي  -

فيررر ف أل ئتارررم  أارررمرص  الضصرررل ضررري  ،درمرري تةرررمرج ضررري درضهمررر د دررررا دلي فدرا دلمرري

 درماطصط رلضهم د درا دلي رلضسلسذ  درضت يل

ي ف أل درمه ق ل  دام ذ  درا دلم درضت يل فبامصل درضسلسذ  ا  مضصع درةرمدد   -

رم ير د دررا دلم درضهاارل رر   اة در  بصل درضسصئل رلضممضع درضت   فدرة بري؛ درشرامب ددصضت

 .بأشكم  ئيممبصل فلإث أل

أة ت رر   درررا دلم درضترر يل فبامصررل درضسلسررذ  برراف  لاررم ضرري تة يرر  در ررصم درا ررمءأل  -

فطر ا نضرمذا يهمرره  بارم ي رافأل رلشررامب في ارصلل رض دمارل دالناصررم  در صضر  درره  يطررلى 

 .دصل دالممضمايالص م ل   فامصل لمةادأل ال   أاام ل د ع درم 

لهمفرل ئنادم ت ديم الضري نر   ن  يرم  فنضرمذا دالتممهرم  الر  دامارم  أة لة رم  -

د دام  دلاذ  تاف  ن   ن ص ل تأثص  فامصل دلارذ  ضري داضر دد فدرضممضةرم  بطر   

 لاملال.

درض دفمرل بررص  درا دارم  دركضصررل فدركصاصرل باررا  در صر   ئررر  تاسرص د  د ص ررل آلرصررم   -

  .تشكصل دالتممهم  نه  در ص لصايم بكل لم تهم ي  ل  للملص  لم  ال
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 ، ، درضملل دالممضماصل در  لصلأعلل در صضل درضممضع درضت د بص  در ضط درضبمر  فدرضضم ال دراةلصل( ا ا  ضميا:   7)

 .7004 ،درةاد دربمر  ،47درضملا 

 امرل .لاد ئد دك درض ده ص  راة  در صم داىذ صل درم  تةكسام درضسلسذ  درة بصل درملا ي نصل.7007( نمع  درا م، 7)
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درضملل  ،د دال تهلصلصل فلصادنصل  -( ل فأل يماص :   درضلض ة درل  د فدر صض  ب  متي ل م  ي لصا  فدر صل ي لصايم 3)

 .736ا  ،7070 ،ديسضا  –ي نص   – درضت يل راه م دلاذ 

: تأثص  للض ة ب دلج در   د  درالمصصل ال  در سق در صض  ض  در ي  درضت د.د دال 7991 ،( صمب  اس دة4)

 يلصل دلاذ ،مملةل در مه أل.، ش  أل امرل لممصسمص  غص  لتهلصلصل رةص ل ل  درضسلسذ  درضهدال ال  در  مأل دافر  
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 17. ا7000ديسضا   ،ديم ب  ،مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ  ،درضت يل راه م در أد درةم 

درضملل رهضذ  دلاذلصل درامصل بمة ي  در صم دراي صل فداىذ صل  ، ( فام  نت :  ئتممهم  درشامب درضت د نه  د6)

 .ا ،7009 –ي نص   –ي مي   ،مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ  ،درضت يل راه م در أد درةم 

 .736ا  ،ل مع امبق :( ل فأل يماص 1)

 . 17ا  ،امرم دركم  ،در مه أل ،7ط ،  ن  يم  دلاذ  فدتممهم  درمأثص  ( لهضا ااا درهضصا: 8)

، ض  ( ىمرا صذا دراي  نس :   ئتممهم  درمضا   دلاذلصص  نه  أددء در   د  درملا ي نصل درامصل ض  لت 9)

يلصل  ،درم ء دربمني، مملةل در مه أل ،درضإتض  درةلضي درس    درمماع   أىذ صم  دلاذ  بص  در   يل فدرمطاصق 

 .661ا  ،7003لمي   ،دلاذ 
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'college motivation paper presented at the annual meeting of the American 

sociological Association Annual Meeting, Hilton Chicago and palmer House Hilton, 

Chicago Illinois, Aug20,2015 online <PDF> 2016-01-13 http://citation. allacademic. 

com/meta/p1008548_index.htmL> publication type:  conference paper / unpublished 

manuscript.  

http://citation.allacademic.com/meta/P1028655_index.html%3epublicationtyp
http://citation.allac/
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اصل راد   دف  درا دلج دره د يل بمرملا ي ة درضت د ض  ب   صم درةادرل دالممضم :دنضا دنضا دنضا ابضمة ( 74)

 مملةل در مه أل.  ،يلصل دلاذ  ، امرل ديم  د  غص  ل ش  أل ،درشامب 

(  هال لهضا ااإ ىطمب:  دف  درا دلم درمي ي الام درملصا ي ة درضت د ض  نش  ث مضل درمسملم دراي ي بص  75)

 (.7074مملةل در مه أل،  –)يلصل دلاذ    امرل ديم  د  غص  ل ش  ألدرض دط ص  درضت يص ، 

(16)  Lewis, Danielle. "Exploring social value orientation in coalitions: Are prosodies 

Really More Collectively oriented than proselfs? " Paper presented at the annual 

meeting of the American sociological Association Annual Meeting, Hilton Chicago 

and palmer House Hilton, Chicago Illinois, Aug20,2013 online <PDF> 2016-01-13 

http://citation.allacademic. com/meta/p1008548_index.htmL> publication type:  

conference paper / unpublished manuscript review method: peer Review. 

(: در صم درمي تةكسام درا دلج در د ةصل ض  در   د  درالمصصل درة بصل فئنةكماام ال  ئد دك  7073( دي م أنضا الصضمة )71)

 مملةل درض صم.  ، سم درةذ  ،يلصل دآلددب ، امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،درشامب رل د ع دالممضماي

 ،  در صم درمي تةكسام ب دلج داطام  فدرشامب ض  در   د  درالمصصل دراي صل   :( الض  ااا درضإل  درسصا ااا  78)

 (.7077 ، سم دلذدال فدرملصا ي ة، مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ  :)در مه أل امرل لممسمص  غص  ل ش  أل 

 ي ة درضت د  داماادلم  درشامب درمملةي رلا دلم دام اصل درمي ية يام درملصا :( بس إ لهضا اطص  لهضا79)

 (.7077مملةل در مه أل،  –)يلصل دلاذ    امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،فاذ مام ب صضام درضممضةصل

 .745-89ا ا  ،(،ل مع امبق7070( ل فأل يماص  )70)

(21)  Gladstone, Eric.. Berigan, Nick, and Willer, David: Social Vallueorientations in 

Exchangs" paper presented at the annual meeting of the American sociological 

Association Annual Meeting, Hilton Chicago and palmer House Hilton, Chicago 

Illinois, Aug08,2009 online <Application/PDF> 2016-01-13 

http://citation.allacademic. com/meta/p306820_index.htmL> 

 . مع امبقل ،7009( فام  نت ، ي مي  / ي نص  77)

(23)   Marshall, B. I. Media And Adolescents " Values: The Role Of Contextual And Soci-

Demogrphic Factors, PHD Thesis, (University of Wayne State, 2009) Published 

online by: UMi Microform, ProQuest LLC, USA, Available At: 

http://proquest.mumi.com, Accessed on: 14/1/2016. At: 2:00 P.M.   

در صم دالممضماصل يضم تةكسام ا مفي  درته  درضت يل درامصل فاذ مام بمر سق در صضي را   :يما  أب  درضكم    (74)

درضإتض    دال ض  ئطم  لاىل لم بةا درهادثل فن  يل درضسئ رصل دالممضماصل رلتهمضل ض د –درشامب درمملةي 

 .7009 ،ي رص  9-1   در د ع فدرمهايم  :دلاذ  فدلصذا ،درةلضي درافري دراملس اش 

لشمها   د دال لصادنصل ال  اص ل ل  ، در   د  درالمصصل فنسق در صم ض  درضممضع درضهلي  :( أيض  ال  ط  نسص 75)

مملةل ب    ،يلصل دآلددب ، سم دالممضم  ، امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،در   د  درالمصصل بضهمض ل ب   ا ي 

 ا ي . 

 در صم درمي ت الام درضسلسذ  درضابلمل درضة فيل ض  در   د  درالمصصل درة بصل فلا  ئد دك  :دي م ااا   در مم   (76)

 ،مملةل در مه أل ، سم دلذدال فدرملا ي ة ،يلصل دلاذ  :)در مه أل ، امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،درض ده ص  رام

7008 .) 

ضمطضل در ه دءلهضا:  در صضل دالممضماصل درشمللل رضافنم  دالنم نإ ، د دال ل م نل بص  درضافنم  درضت يل  (71)

، ا ا 7003ي رص   3-7بص  دره يل فدرضسئ رصل ، دلاذ   درضإتض  درةلضي درافري در دبع اش    ،فدال يكصل

859-903. 

http://proquest.mumi.com/
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 امرل  ،  تأثص  أغمني درملصا ي ة درضت  أل ال  در سق در صضي راد درشامب درضت د  :ن مة نملا ن ا  لهض د  (78)

 (. 7008 ، سم دلذدال فدرملصا ي ة، مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ  :)در مه أللممسمص  غص  ل ش  أل 

رضإتض  درةلضي درس    د- ألصضل اض دة:   درمة ن رلض د ع دراي صل بمانم نإ فاذ م  بض   لل در صم راد درشامب   (79)

 .7001لمي   ،يلصل دالاذ  ،مملةل در مه أل ،دربمر  اش  )دلاذ  فدرا مء درب مضي فدالممضماي رلض دط  درة ب(

لصل رضاا   درسلطل دالممضماصل فدف هم ض  تشكصل دتممهم  درشامب   درضةمرمل درملا ي نصل درا د :( اض ف لهضا أاةا30)

 . 7001مملةل در مه أل،  ،يلصل دلاذ  ،،  امرل لممسمص  غص  ل ش  ألدرضت د نه هم  د دال تهلصلصل فلصادنصل 

د دال لصادنصل ال  اص ل ل  درمضا    ،( همرل ن ضل:   دف  در   د  درالمصصل درة بصل ض  دام در صم فدر لميم در  لصل37)

 .774-57ا ا  ،7005ي مي  / ي نص   ،درةاد داف ،درضملل درضت يل راه م در أد درةم  ،ض  لهمض ل   م  

(32) Kulkarni,Vani. "Values in Action: understanding the relationship between values, 

social interaction and Micro-Macro link" pape presented at the annual meeting of the 

American sociological Association, Hilton Son Franciscos Renaissance Parc 55 Hotel, 

Son Francisco, CA,, Aug 24 , 2004 Online<PDF> 2016-01-13 

http://citation.allacademic. com/meta/p108337_index.html publication type: 

conference paper/unpublished manuscript.  

  دث  درمة ن رل   د  درالمصصل ال  در سق در صضي رلض ده ص  ل  طذب درض نلل  :ألص أل لهضا دب دهصم در ض   (33)

 ،در مه أل مملةل ، سم دلذدال فدرملصا ي ة ،يلصل دلاذ  :) در مه أل ، امرل ديم  د  غص  ل ش  أل ،دربمن يل 

7004.) 

  داماادلم  درشامب درمملةي ر   د  درالمصصل فاذ مام بض   لل در صم ض  لممضع  :لهضا هذ  لهضا اصا  (34)

 (.  7003مملةل داص ط  –)يلصل دآلددب   امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،درتةصا

د دال  : در صم درمي تةكسام درا دلم درة بصل فدام اصل بمرملصا ي ة درضت د رلض ده ص  :الصمء ااا درامما  للمة  (35)

 ،مملةل اص  شضس –)لةاا درا دام  درةلصم رلطا رل    امرل ديم  د  غص  ل ش  أل ،ل م نل تهلصلصل فلصادنصل

7003 .) 

 ، امرل لممسمص  غص  ل ش  أل ،درشامب  درمة ن لاذنم  دلنم نإ فأث   ض  ت صص   صم  : هم  ضم ف  أنضا  (36)

 مملةل ا هما.  ،يلصل دآلددب ، سم دلاذ 

  .ل مع امبق،7000امد  ضاضي دراص لي ( 31)

(38)  Knapp, Nancy, 2015, Op Cit.  

(39)  Guan, Meng Fei, 2015, Op Cit. 

(40)  Bull, Christopher, Huang et al. 2015, Op Cit.  

 .  ل مع امبق ،7075 ،أنضا ابضمة ( 47)

 . ل مع امبق ،7074 ،هال لهضا ااإ  (47)

(43)  Lewis, Danielle, 2013; Op Cit.  

  ل مع امبق. ،7077 ،الض  ااا درضإل  ( 44)

 . ل مع امبق، 7077 ،بس إ لهضا اطص   (45)

 . ل مع امبق ،7070 ،( ل فأل يماص 46)

(47)  Gladstone, Eric et al., 2009; Op Cit.  

 . ل مع امبق ،7009 ،( فام  نت 48)

(49)  Marshall, B.I., 2009, Op Cit.  
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  ل مع امبق. ،7009 ،( يما  أب  درضكم  50)

 . ل مع امبق، 7008 ،( أيض  ال  ط 57)

 . ل مع امبق  7008 ،( دي م ااا   در مم 57)

  ل مع امبق. ،7008 ،( ضمطضل در ه دء لهضا53)

 . ل مع امبق، 7008 ،( ن مة نملا ن ا 54)

 . ل مع امبق ،7001 ،ألصضل اض دة (55)

 . ل مع امبق ،7001 ،( اض ف لهضا أاةا56)

  ل مع امبق. ،7005 ،( همرل ن ضل51)

(58)  KaliKarmi, Vani, 2004, Op Cit.  

 . ل مع امبق ،7004 ،( دلص أل در ض 59)

 . ل مع امبق، 7003 ،( لهضا هذ 60)

 . ل مع امبق ،7003 ،( الصمء ااا درامما67)

 . ل مع امبق، 7000 ،ضاضي دراص لي( امد  67)

(63)   Xu-Hao Zhang, Feng Xie, Hwee-Lin Wee, Julian Thumboo, Shu-Chuen Li, Applying 

the Expectancy-Value Model to Understand Health Values, Value in Health, Volume 

11, 2008, Pages S61-S68, ISSN 1098-3015, http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-

4733.2008.00368.x. 

        <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301510606481> 

 ضرر ،  ىمرررا صررذا دررراي :   ئتممهررم  درمضارر   فدلاذلصررص  نهرر  أددء در  رر د  درملا ي نصررل درامصررل ضرر  لترر   (64)

مملةرل در ررمه أل لررمي   ،يلصررل دلاررذ  ،درضرإتض  درةلضرري درسر    درمماررع  أىذ صررم  دلارذ  بررص  در   يررل فدرمطاصرق 

 617ا   ،7003

(65)  Bodur, H. Onur, et al. “Belief, Affect, and Attitude: Alternative Models of the 

Determinants of Attitude.” Journal of Consumer Psychology, vol. 9, no. 1, 2000, pp. 

17–28. JSTOR, www.jstor.org/stable/1480329. 

(66)  Hewstone, Miles, and Louis Young. "Expectancy-Value Models of Attitude: 

Measurement and Combination of Evaluations and Beliefs1." Journal of Applied 

Social Psychology 18.11 (1988): 958-71. Web. 

(67)  Hewstone, Miles, and Louis Young. "Expectancy-Value Models of Attitude: 

Measurement and Combination of Evaluations and Beliefs1." Journal of Applied 

Social Psychology 18.11 (1988): 958-71. Web. 

(68)  Knapp, Nancy, (2015) " Expectancy X value in Reading motivation: Afrane work for 

research and practice" Paper presented at sort and spa, Carlsbad, CA, Dec. 2.2015 

online<pdf> 2016-01-13< http://citation.allacademic.com/meta/ 

P1028655_index.html" publication type:conference paper / unpublished manuscript.  

 .631ا   ل مع امبق  7003 ،( ىمرا صذا دراي 69)

 .617ا   ،ل مع امبق  7003 ،( ىمرا صذا دراي 10)
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، 7997السلل امرم درضة ضل درضملس در ط ي رلب مضل فدرا  ة فدآلددب، درك يإ،  ،ئ ت مء در صم :( ااا درلطص  ىلصال17)

 .ا

لإتض  يلصل درم بصل فدرا  ة، د دال ل الل ئر   ،فط   تةلضام فتةلصضام(  ضإدد ال  درةمم ، اطصل درةض د:  در صم 17)

 .79/1/7999-71ئ با ل   ،مملةل درص ل ك، دا دة

 .ل مع امبق :( ااا درلطص  ىلصال13)

 ؤيل ضلساصل ض  امرم لم ص  ل  ل     ئاذلي (   (Axiology)أاملل نسص  ئب دهصم بمهي:   ضلسال در صم   (14)

   7007 ،هـ 7473 ،يلصل درم بصل ،مملةل داعه  ،708درةاد  ،درم ب يل فدر اسصل فدالممضماصل ( )لملل دراه م

 . 5( ا 

ل  اد دال لصادنصل  –  أث  در   د  درملا ي نصل در دضاأل ال  بة   صم داا أل درضت يل  :لهضا ااا دراايع درسصا ( 15)

 مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ ، امرل لممصسمص  غص  ل ش  أل. 7998 ،ل  اكمة لاي مي در مه أل فدلصمط لاص 

د دال ل م نل بص   ،در صم درمي تةكسام ب دلج داطام  فدرشامب ض  در   د  درالمصصل دراي صل :( الض  ااا درضإل 16)

 .703ا  ،مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ ، امرل لممسمص  غص  ل ش  أل( 1  متي )د  أ( ف)ام  

 .33ا  ،ل مع امبق :ص  ىلصال( ااا درلط11)

 .34ا  ،ناس درض مع درسمبق( 18)

 .704ا  ،ل مع امبق( الض  ااا درضإل ، 19)

 ارررمرل لممصسرررمص  غصررر    ،در رررصم درم ب يرررل لدد أل در  رررإ ضررر  نصرررمأل دالنسرررمة درضسرررلم ،( ارررمد  نسررر  اارررا درررر نض 80)

 يلصل درم بصل.  ،مملةل درس ددة رلةل   فدرمك  ر مصم،ل ش  أل

 .6ا  ،ل مع امبق ،ضإدد ال  درةمم ( 87)

 (82) Stephen P, Robbins, “Organizational Behavior”, New Jersey , Edition 9, Prentice 

Hall/upper Saddle River,2006, P62. 

 .746ا  ،ل مع امبق ،7077 ،(  هم  دنضا ضم ف 83)

 .777ا  ،ل مع امبق ،7077 ،( الض  ااا درضإل 84)

 ،دد  دراكر  درة بر  ،درطاةرل دافرر  )در رمه أل دااس در اسصل فدالممضماصل   – تأثص  فامصل دالتتم   ،( ض ا دركملل85)

 .77ا  ،(7985

د دال ض  الم در اس درم بر   اطارم  درض نلرل  –   نض  در صم فدالتممهم  ا ا طال لم  ال درضا ال( عهص  غ دف  86)

 .55ا  ،(7993 ،دد  درضاماأ رلطامال فدر ش  ،ص ف )ب ا  د  فدرض م بم  درمطاص صل ض  در فيل 3-6

 .777ا  ،ل مع امبق ،( الض  ااا درضإل 81)

 .ا  ،ل مع امبق ،( ااا درلطص  نض أل88)

 .777ا ،ل مع امبق ،( الض  ااا درضإل   89)

ئاذنررم  درضمررذ  در سررمصصل درة بصررل فاذ ماررم بمتممهررم  درضرر أأل نهرر    در ررصم درضملررض ل ضرر  :( اررضما لهضررا لهضرراد90)

 .64ا  ،7005 ،يلصل دلاذ  ،مملةل در مه أل ، امرل لممسمص  غص  ل ش  ألدلاذة   

( (
97

 ل مع امبق 7008 ،دي م ااا   در مم  

داضرذ  درسرص ضمصصل درضتر يل فت تصر  أفر يمتارم رراد طرذب  :در رصم دلممضماصرل ضر 7008 ،(  مصامة ارصا أنضرا يهصري97)

 سررررم دلذداررررل ،)در ررررمه أل: يلصررررل دلاذ  غصرررر  ل شرررر  أل لممصسررررمص  اررررمرل  درمملةررررم  د داررررل تهلصلصررررل لصادنصررررل،

 فدرملا ي ة،مملةل در مه أل(
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أفر يمتاررم ررراد طررذب  :در ررصم دلممضماصررل ضرر  داضررذ  درسررص ضمصصل درضترر يل فت تصرر 7008 ،( مصارمة اررصا أنضررا يهصرري93)

 سرررم دلذدارررل ،)در رررمه أل: يلصرررل دلاذ  غصررر  ل شررر  أل لممصسرررمص   ارررمرلدرمملةرررم  د دارررل تهلصلصرررل لصادنصرررل،  

 فدرملا ي ة،مملةل در مه أل(

 اررمرل ، در ررصم درمرر  تةكسررام دارةررمب دلركم فنصررل فتأثص هررم الرر  داطاررم   7070،( ناررمد ضمهرري اررلصضمة نمررمعد 94)

  سم دلذدال فدرملا ي ة،مملةل در مه أل(.،)در مه أل: يلصل دلاذ  .  أل لممصسمص  غص  ل ش

 .ل مع امبق ،7070( الضي ااا درضإل  درسصا، 95)

 .ل مع امبق،7073 ،( دي م دنضا الصضمة اصا96)

  در سق ،در صم درم  تةكسام در ا   درضمه يل ب   د  دالطام   درة بصل فتأثص هم ال7073 ،ل  ئب دهصم ااا درسذ  ( 91)

 يلصل دلاذ  مملةل در مه أل.، امرل لممصسمص  غص  ل ش  ألدر صض  رذطام ، 

 رررصم درة رضرررل بضمرررذ  درشرررامب درة بصرررل فاذ مارررم بض   لرررل در رررصم رررراد درشرررامب  :7073 ،أارررضمء دنضرررا دبررر  عيرررا (98)

 در مه أل. مملةل،يلصل دلاذ ،غص  ل ش  ألديم  د    امرل ،درضت د:د دال تهلصلصل فلصادنصل 

:لةمرمررل درضشرركذ  دلممضماصررل فدل متررمديل رلشررامب درضترر د ضرر  داضررذ  7075،( يماررضص  أنضررا الرر  نسرر  ضررإدد99)

يلصل دلارذ  ،غصر  ل شر  أل ،ديمر  د  ارمرل فدرضسلسذ  درة بصل فاذ ل ذرك باتممهمت  فتطلةمت  نهر  درضسرم ال، 

 .مملةل در مه أل

ضر  درضملرل  ،،درضةل لم  فدر صم درم  يةكسام ب يا در  دء ض  لمذ  داطارم 7004 ،(  ضمت  ااا در نض  درط ام د700)

 .7004ي نص   -يلصل دلاذ    ي مي ،مملةل در مه أل،درضت يل راه م دلاذ 

 .ل مع امبق، 7070 ،(  ل فأل يماص 707)

ة يررام در  رر د  درالررمصصل ، درض يرر ام  فدر ررصم درمرر  تهم ياررم درارر دلج درضة بررل درمرر  ت7077 ،(  ل ررم  درض دهرر أل707)

درة بصل درامصل بمالطام  د دال تهلصلصرل ل م نرل رضلرض ة لسلسرل  شرملمة ير ج فدرمما ارم  درلرهي  ية يرمة 

 .7077ي نص   -دب يل- درضملل درضت يل راه م دلاذ  ض MBC3&NICKEOLDEONال    مت  

 ل مع امبق.،7005 ،(  همرل ن ضل703)

 .ل مع امبق،7009 ،(  فام  نت 704)

ض  ،الر  در رصم فدلتممهرم  داىذ صرل رلشرامب درمرملة  ،ترأثص  ئارمااد  دلنم نرإ7003 ،(  ألص  ارةصا اارا در  ري705)

لررمي  ،مملةررل در مه أل ،يلصررل دلاررذ درضررإتض درةلض  درسرر  د درمماررع  أىذ صررم  دلاررذ  بررص  در   يررل فدرمطاصق،

 .7761-7779، درم ء در دبع،ا ا 7003

 ل مع امبق ،7004 ،اس دة(  صمب  الصضمة 706)

،در  رر د  درالررمصصل دالم اصررل فئنةكماررمتام الرر  درا يررل فأعلررل در ررصم ررراد اص ررل لرر  درشررامب 7004 ،( ارر أل دركهكرري701)

يلصرررل درضرررإتض  درةلضررر  درسررر  د درةمشررر    دلارررذ  درضةمصررر  فدرا يرررل درة بصل درة بررر  ضررر  ل نلرررل درض ده رررل، 

 7004-6-4مملةل در مه أل ،دلاذ 

 .ل مع امبق،7009 ،ا  دب  درضكم  (  يم708)

دف  شاكل دلنم نإ ض  ئيسمب درشامب بة  درسل يصم  درسلاصل درم   -،:7009( لهضا اةا دراي  لهضا درش بص ي 709)

 مملةل   ةتداا أل فدلاذ  فتهايم  دردرس  د دراملس اش   درضإتض  درةلض  تمةم ن لع در صم داا يل  

 ضا دي . 71-75دلاذ   يلصل،در مه أل

(
770

،درةذ ل بص  تة ن درشامب درمملة  رلضسلسذ  درملا ي نصل درة بصل درم  ية يام 7004( ااا در نصم د فيش،

دلاذ   ،درضإتض  درةلض  درس  د دربمن  اش  ،درملا ي ة درضت د فئد دك درا يل درب مضصل رلضممضع درضت د

 .7004فدرا يل درة بصل 

777
،ل مهج دراه  فدلاماادلم  دلنتمصصل ض  درا دام  دلاذلصل،دراد  درضت يل 7009:درا م  عغص شصضمء ذف   (

 747ا،درلا منصل
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777
 -تم تهكصم دلامضم أل دراهبصل ل  أامتهأل دلاذ  فدرا دلم فتم ت تص  در مصضل نس  درم تص  دابماد: ( 

 لةاا درسص ضمأاممذ درا دلم ف صصس  سم درسص م ي     أ.د  أش   ت ضصق

 مملةل در مه أل-دااممذ ب سم دلذدال فدرملا ي ة  يلصل دلاذ  أ.د ىمرا صذا دراي 

 مملةل اص  شضس–أاممذ دلاذ  درضسماا  يلصل درا م   الصمء دب  دفلل .أ. .  د

 أاممذ دلاذ   ف صصس  سم دلاذ  يلصل درا م  مملةل اص  شضس  أ.د ضمطضل در لص  

 مملةل در مه أل  فاضصاأل درضةاا درافر -دااممذ ب سم دلذدال فدرملا ي ة  يلصل دلاذ  تطا أ.د ه ياد ل

 أيمديضصل درش ف –درةمر  رإلاذ    

 أ.د ضمطضل در لص            أاممذ دلاذ   ف صصس  سم دلاذ  يلصل درا م  مملةل اص  شضس

(
773
 7076 ي مي  8  دلىمام د  دفة الي  بمم ي  ام  ضللاال رهسمب درتا  فدرب نسص  ااا درامما در ملاد، 

(
774
 .ل مع امبق، 7000امد  ضاض    ، (

(
775

 ل مع امبق. ،( همرل ن ضل

(
776

 ل مع امبق.،( فام  نت 

(
771
 .ل مع امبق، 7003،ىمرا صذا دراي  (

(
778
 ل مع امبق. ،7001،اض ف أاةا(

(
779
 .ل مع امبق ،7070ل فأل يماص ، (

(
770

 .امبقل مع  ،(  دي م در مم 

 ريا البدو : دور الف اةيات العربية  ػو دعػـ الهويػة الوطفيػة رؤيػة مػف واصػي مجتمػي دولػة األمػارات العربيػة المتحػدل  (777)
 . 2111يوفي   –، العدد السابي وال ال وف يفاير المجمة المصرية لبحوث اإلعالـ و سياؽ مد ؿ بفاء المعافو، 

(
777
 -درضابلمل ال  ل   لل در صم دلممضماصل راد درشامب ضر  ئ لرصم ي  دارممة تأثص  درضسلسذ   :ه  عد  لهضا مذ   (

 مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ  ، امرل ديم  د  غص  ل ش  أل   درة د 

(
773
لرر فأل لهضرر د ااررا  ،صرر  أل دررر فا فدر فمررل ضرر  درضسلسررذ  درضترر يل فدرم يصررل فاذ ماررم ب د ررع درةذ ررم   ( 

 .7074مملةل در مه أل ،يلصل دلاذ ، امرل لممصسمص  غص  ل ش  أل،در فمصل ضل دالا أل درضت يل

(
774
غيػػػر  رسػػػالة ماجسػػػتير ،والواصػػػي االجتمػػػاعي" –: " الػػػدراما التمفزيوفيػػػة 1992أمػػػافو عبػػػد الػػػرءووؼ محمػػػد ع مػػػاف  (

 جامعة ال اهرل.  ،كمية اإلعالـ، صسـ اإلذاعة ،ال اهرل ،مفشورل
(

775
رسػالة د بهػا المهػف مػف  ػالؿ الػدراما التمفزيوفيػة وتأ يراتهػا عمػو لجمهػور"، : " الصورل التي تعػر 1991فبيؿ طما  (

 .جامعة ال اهرل ،دكتوراه غير مفشورل، كمية اإلعالـ

(
776
 ل مع امبق. ،فام  نت  (

(
771
 ل مع امبق. همرل ن ضل، (

(
778
 .ل مع امبق ااا در نصم د فيش، (

(
779
درضارررمط  درضمةل رررل بملبمنصرررل دلركم فنصرررل الررر  درشرررامب  -:7009شررر ي  د فيرررش درلارررمة، دي رررم اضررر  ض نرررم ، (

مملةرل در رمه أل  ،  لإتض  داار أل فدلارذ  فتهرايم  درةتر ض  درضإتض  درةلض  درس  د دراملس اش  ،درمملة 

 .7009ضا دي   75-71

(
730
 .ل مع امبقفام  نت ،  (

(
737
ا  (7003السلل درا دام  درم ب يل ) در مه أل،دد  ض نل رل ش  فدرم عيرع،  در صم در مصال ض  دلاذ  ،ل   يشصك  (

40. 
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(
737
 اررمرل ،ل رم  ااررا  ل تر   در صم درمرر  تةكسررام بر دلج داطاررم  ضرر  درملا ير ة درضهلرر  د داررل لسرهصل رل  ررمأل در دبةل( 

 .7003،م رلطا رل،  سم دلاذ  فث مضل درطاللةاا درا دام  درةلص،مملةل اص  شضسلممصسمص  غص  ل ش  أل،

(
733
 .ل مع امبقألصضل اض دة،  (

(
734
 ل مع امبق. 7009،لهضا اةا دراي  درش بص   (

(
735
 ل مع امبق.،امد  ضاض  (

(
736
 .ل مع امبق،فام  نت  (

(
731
 ل مع امبق.،دي م در مم  (

(
138

  ( Ball, Christopher, Kuo-Ting Huang, Shelia R. Cotten, R.v. Rikard, and Latoya O. 

Coleman. "Invaluable Values: An Expectancy-value Theory Analysis of Youthsâ€ ™ 

Academic Motivations and Intentions." Information, Communication & Society 19.1 

(2016): 618-38. Web. 

(
739
 ل مع امبق. ،الصمء ااا درامما (

(
740
 بق.ل مع ام ،اض ف أاةا (

(
747
 ل مع امبق. ،أنضا ابضمة (
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1
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اٌجساِظ ػَٕةخ اٌدزاةةخ  ةٌ رٕةبألي اتشِةبد ادلز ةب ٍخ        ِٓ ِمدٌِازرفبع ٔسجخ اإلٔبس 

إٌي عبثغ اٌجساِظ ػَٕةخ   وقذ ٌرجع رلل%( ٌٍرووز، 1631ِمبثً )  ٌ%( 6131ثٕسجخ)

 ةبٌجساِظ  ؽَش رؼزّد ػٍي رٕبألة اٌرووز ألاإلٔبس  ٌ رمةدٍُ ؽٍمةبد اٌجسٔةبِظ3    ، اٌدزاةخ

ازرفةبع ٔسةجخ اإلٔةبس  ةٌ ِؼبٌغةخ اتشِةبد        وربواب ٌرجاع   ،ٌهةب ػٍي ِمدَ ألاؽد  د رؼزّد

إٌي رفوق اإلٔبس  ٌ ِؼبٌغخ اتشِبد  موب تشٍر الٌتبئج، ادلز ب ٍخ إٌي ػبًِ اٌ د خ

ٌٍةةرووز، أل ةةو  %(11%(  ةةٌ ِمبثةةً )1111) جخادلز ةةب ٍخ  ثجسٔةةبِظ ٍةةوَ ثَةةوَ ثٕسةة 

رسبألد  َة  ٔسةجخ اٌةرووز ألاإلٔةبس  ةٌ ِؼبٌغةخ        اٌرً لَمخ  11ثفبزق وجَس ػٓ ثسٔبِظ 

 3%( ٌىً ِٕهّب11اتشِبد ادلز ب ٍخ ثٕسجخ )

 الجوهىروسبئل هشبرمت  ٌىم بٍىم دقٍقت54 اإلجوبلً

 ك % ك % ك %

 (SMSزةبئً ) 1 11 - - 1 1131

 اٌهبرفٌادر بي  1 11 - - 1 1131

 ِغ اٌغّهوز رمبزٍس ِ وزح  - - 11 111 11 6136

 اإلعّبٌٌ 1 111 11 111 11 111
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تٌبولهب  التًاألزهبث  ٌىم بٍىم دقٍقت54 اإلجوبلً

 البراهج 

 م

 ك % ك %  

 1 أشِخ اٌسىس 1 1131 1 1 1 131

 1 ازرفبع ةؼس اٌجٕصٍٓ 1 1131 1 1 1 131

 1 ازرفبع ةؼس ات ألٍخ 1 131 1 11 1 131

 1 رداػَبد رؼوٍُ اٌغَٕخ 1 1131 1 11 11 1131

 1 ازرفبع اتةؼبز ثشىً ػبَ 1 1131 1 11 1 1131

 6 ازرفبع ةؼس اٌدألدز 1 1131 - - 1 131

 1 ازرفبع ةؼس اتةّدح - - 1 1 1 131

 1 أخسى 1 131 1 11 1 1136

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 11 111
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أخالقٍبث  العببراث ٌىم بٍىم دقٍقت54 اإلجوبلً

 فًالحىار 

 فقراث البرًبهج 

 م

 ك % ك % ك %

رموَ ػٍي ادؽزساَ  11 6131 11 111 11 1136

 اٌّزجب ي

ثَٓ ِمدَ 

اٌجسٔبِظ 

 ألاٌضَوف

 

1 

 إٌي ؽدِب  1 1131 - - 1 131

 ٌُ ٍٍزصَ 1 1131 - - 1 131

 د ٍٕغجك - - - - - -

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

رموَ ػٍي ادؽزساَ  1 1131 6 11 11 1131

 اٌّزجب ي

ثَٓ ضَوف 

اٌجسٔبِظ 

 ثؼضهُ ثؼض

1 

 إٌي ؽدِب  - - - - - -

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

 د ٍٕغجك 11 1136 11 11 16 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

رموَ ػٍي ادؽزساَ  1 1131 11 11 11 1136

 اٌّزجب ي

ِداخالد   ٌ

 اٌغّهوز

1 

 إٌي ؽدِب  - - 1 11 1 131

 ٌُ ٍٍزصَ - - - -  

 د ٍٕغجك 11 1136 1 11 11 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

رموَ ػٍي ادؽزساَ  11 1131 11 11 11 1631

 اٌّزجب ي

عجَؼخ اتٌفبػ 

 اٌؾواز  ٌ

1 

 إٌي ؽدِب  1 1131 1 1 1 131

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

 د ٍٕغجك 1 131 - - 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

 اٌّسبألاح ٌ ٌزصَا 1 1131 1 11 1 1131

ػسض ألعهبد 

إٌظس ثَٓ 

ضَوف 

 اٌجسٔبِظ

1 

 إٌي ؽدِب  1 131 1 11 1 131

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

 د ٍٕغجك 11 1631 11 11 11 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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أخالقٍبث الحىار  العببراث ٌىم بٍىم دقٍقت54 اإلجوبلً

 ًحى الجوهىر 

 م

 ك % ك %  

 1 اتوبذٍتر ؾَؼ  اٌزصَ 1 131 - - 1 131

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ - - - -  

 ٌُ ٍٍزصَ - - - -  

 د ٍٕغجك 11 1631 11 111 11 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

وب َخ رمدٍُ ِؼٍوِبد  اٌزصَ 11 1631 1 11 11 1131

ؽوي اتشِبد 

 ادلز ب ٍخ

1 

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ - - 1 11 1 1136

 ٌُ ٍٍزصَ - - 1 11 1 131

 د ٍٕغجك 1 131 - - 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

ػدَ روعَ  اٌغّهوز  اٌزصَ 11 6131 16 11 11 1131

ٔؾو رمجً لسازاد 

 ثؼَٕهب

1 

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ 1 131 1 11 1 1131

 ٌُ ٍٍزصَ 1 1131 1 1 1 131

 د ٍٕغجك 1 1131 - - 1 631

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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ػسض اتشِبد  إٌزصَ 11 1131 11 11 11 1131

ادلز ب ٍخ ألرمدٍُ 

 رفسَس ٌهب

1 

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ 1 131 6 11 1 1131

 ٌُ ٍٍزصَ - - 1 11 1 131

 د ٍٕغجك 1 131 1 11 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

 اُصبزروضَؼ  اٌزصَ 11 6131 11 61 11 6131

ادلز ب ٍخ ػٍي 

اٌمسازاد اٌؾىوَِخ 

اٌّزؼٍمخ ثبتشِبد 

 ادلز ب ٍخ

1 

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ 1 131 1 11 1 131

 ٌُ ٍٍزصَ - - 1 11 1 131

 د ٍٕغجك 1 11 1 1 1 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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أخالقٍبث الحىار  اإلجوبلً ٌىم بٍىم دقٍقت54 ًجوبلاإل

  ك % ك % ك % ًحى الوجتوع 

اٌد بع ػٓ ِ بٌؼ  اٌزصَ 11 1631 1 11 11 1131

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ - - 1 1 1 131 اٌّغزّغ

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

ٌُ ٍزغسق إٌي  11 1131 11 11 11 1131

 ذٌه

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

  ٌؽك اٌّغزّغ  اٌزصَ 16 111 16 11 11 1131

 إٌي ؽدِب  - - 1 11 1 131 اٌّؼس خ

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

ٌُ ٍزغسق إٌي  - - 1 11 1 131

 ذٌه

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

رؾدٍد ٔفغ ألضسز  اٌزصَ 1 1136 - - 1 1136

اٌمسازاد 

 ادلز ب ٍخ
 إٌي ؽدِب  - - - - - 

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - 

ٌُ ٍزغسق إٌي  11 6131 11 111 11 1131

 ذٌه

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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أخاللَبد اٌؾواز ٔؾو   ٍوَ ثَوَ ز لَمخ11 اإلعّبٌٌ

  ن % ن % ن % اٌدألٌخ 

ػدَ ػسض اٌمسازاد  اٌزصَ 1 1 - - 1 131

ادلز ب ٍخ لجً اٌزأود 

 ِٕهب
 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ - - - - - -

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

ٌُ ٍزغسق إٌي  11 16 11 111 11 1131

 ذٌه

111 16 111 11 111 16  

اٌسعوع ٌٍّسئوٌَٓ  اٌزصَ 11 1131 1 11 11 1131

ٌؼسض ألعهخ ٔظس 

اٌدألٌخ ثشأْ اٌمسازاد 

 ادلز ب ٍخ

 إٌي ؽد ِب  اٌزصَ - - - - - -

 ٌُ ٍٍزصَ - - - - - -

ٌُ ٍزغسق إٌي  11 1131 11 11 11 1131

 ذٌه

111 16 111 11 111 16  
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 (21جذول رقن )

 اهج الحىارٌت فى تقذٌن فقراث األزهبث االقتصبدٌتأبعبد الوسئىلٍت الوهٌٍت للبر

أبعبد الوسئىلٍت الوهٌٍت  الفئبث ٌىم بٍىم دقٍقت 54 اإلجوبلً

تقذٌن فقراث  فً

 األزهبث االقتصبدٌت

 م

 ك % ك % ك %

اٌمدزح ػٍي إ ازح  ِسرفؼخ 11 6131 6 11 11 1131

 اٌؾواز ألإٌمبش

1 

 ِزوةغخ  1 1131 11 61 16 1131

 ضؼَفخ 1 131 1 1 1 131

 د ٍٕغجك 1 1131 - - 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

اٌخٍفَخ اٌّؼٍوِبرَخ  ِسرفؼخ 11 1131 1 11 11 1136

ٌّمدَ اٌجسٔبِظ ػٓ 

 اتشِخ

1 

 ِزوةغخ  11 1131 6 11 11 1131

 ضؼَفخ 1 131 1 11 11 1131

 د ٍٕغجك - - - - - -

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

ِؼبٌغخ   ٌاٌغسأح   سحاِزو 1 1131 - - 1 631

 عوأجهب ًو  ٌاتشِخ 

1 

 ِزو سح إٌي ؽد ِب  11 1131 1 11 11 11

 غَس ِزو سح 1 131 11 11 11 1131

 د ٍٕغجك 1 131 - - 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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شىً اٌزؼجَس ػٓ  ِجبشس 1 1131 1 11 6 1131

 اٌخبص اٌسأً

1 

 غَس ِجبشس  1 1631 1 11 11 1131

 د ٍوعد 11 1131 11 11 11 6131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

ػسض   ٌاٌزواشْ  ِزواشْ 6 1131 1 1 1 1131

 اتشِخ

1 

 ِزواشْ إٌي ؽد ِب  - - 1 11 1 131

 غَس ِزواشْ - - 1 1 1 131

 د ٍٕغجك 11 1631 11 11 11 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

اتؽداس إٌي  إةٕب  اإلةٕب رُ  11 1131 11 11 11 1136

 ِ ب ز ب 

6 

 اإلةٕب ٌُ ٍزُ  - - 1 11 1 131

 د ٍٕغجك 1 1131 1 1 6 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

ػدَ رأصس ِمدَ  ِسرفؼخ - - - - - -

اٌجسٔبِظ ثسَبةخ اٌمٕبح 

 رمدٍُ اتشِبد  ٌ

1 

 ِزوةغخ  - - - - - -

 ضؼَفخ 16 111 11 111 16 111

 د ٍٕغجك - - - - - -

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

  



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 (21جذول رقن )

 أبعبد الوسئىلٍت الوهٌٍت للبراهج الحىارٌت عٌٍت الذراست فى هعبلجت األزهبث االقتصبدٌت

أبعبد الوسئىلٍت  الفئبث ٌىم بٍىم دقٍقت 54 اإلجوبلً

هعبلجت  فًالوهٌٍت 

 األزهبث االقتصبدٌت

 

 م

 ك % ك % ك %

 1 أ َّخ اتشِخ ٌٍّغزّغ ِهّخ 16 111 11 111 16 111

 ِهّخ إٌي ؽد ِب  - - - - - -

 غَس ِهّخ - - - - - -

 د ٍٕغجك - - - - - -

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

ؽداصخ اتشِخ  ؽدٍضخ 16 111 11 11 11 1131

 اٌّغسألؽخ

1 

 غَس ؽدٍضخ - - 1 1 1 131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

اتشِخ شسػ ألرفسَس  ِزو سح 11 1631 11 11 11 6131

 اٌّغسألؽخ

1 

ِزو سح إٌي ؽد  1 1131 6 11 11 1131

 ِب 

 غَس ِزو سح 1 131 1 11 6 1131

 د ٍٕغجك - - - - - -

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111

 1 عسػ ؽٍوي ٌألشِخ عسػ 11 6131 11 11 16 1131

 ٌُ ٍغسػ  1 1136 1 5 11 1131

 اإلعّبٌٌ 16 111 11 111 16 111
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1
أثؼب  اٌّسئوٌَخ ٌٍمٕواد اٌفضبئَخ اٌّ سٍخ اٌخبصخ  زاةخ رغجَمَةخ ػٍةي ثةساِظ اٌةسأً اٌّمدِةخ ثمٕةبح        اٌغفبز: ػب ي ػجد -

 ،1ثىٍَةخ اإلػالَ،عبِؼةخ اٌمةب سح، أخاللَةبد اإلػةالَ ثةَٓ إٌظسٍةخ ألاٌزغجَةك،ط         السٌىي التبسع ًالوؤتور العلو ، زٍُ

 1113،ص1111ِبٍو 

1
الواؤتور  ،أَِسح ِؾّد إثسا َُ إٌّس:شسٍظ اٌّؾب صخ ػٍةي اٌمٕةواد اٌؼسثَةخ ثةَٓ اٌضةواثظ اتخاللَةخ ألاٌّسةئوٌَخ اٌّهَٕةخ         -

-111،ص ص 1111بِؼةةخ اٌمب سح،وٍَةةخ اإلػةةالَ،،ععالم بااٍي الحرٌاات والوساائىلٍت:اإلالرابااع عشاارالااذولً   العلوااً

1113 

1
الواؤتور   ،أَِسح ةَّس:اٌزأصَساد اٌسَبةَخ ٌٍمٕواد اٌفضبئَخ اٌّ سٍخ ألاٌؼسثَخ اٌخبصخ  ٌ إعبز اٌّسئوٌَخ ادعزّبػَةخ  -

 11113ػالَ،،عبِؼخ اٌمب سح،وٍَخ اإل:اإلعالم بٍي الحرٌت والوسؤولٍتالرابع عشر ً الذول  العلوً

1
اٌسؽّٓ  بشُ:أثؼب  اٌّسئوٌَخ اٌّهَٕخ ألاتخاللَةخ ٌجةساِظ اٌؾةواز اٌزٍَفصٍؤَةخ ثةبٌمٕواد اٌؾىوَِةخ ألاٌخبصةخ         دزثبة ػج -

-(أوزةةةةةةةوثس11اٌؼةةةةةةةد  ) عااااااالم، الوجلاااااات الوصااااااارٌت لبحاااااااى  اإل ، ةةةةةةٌ رغغَةةةةةةةخ أزخبثةةةةةةبد اٌسئبةةةةةةةةخ اٌّ ةةةةةةةسٍخ  

 1113،ص1111، ٍسّجس

1
، ِغٍةةةخ اإلذاػةةةخ  اٌوالةةةغ  ةةةٌ اٌفضةةةبئَبد اٌؼسثَةةةخ  ػجةةةد اٌ ةةةب ق ؽسةةةٓ ارغب ةةةبد اٌّةةةسا مَٓ ٔؾةةةو ثةةةساِظ رٍَفصٍةةةوْ       -

 113،ص1111ٍؤَو -أثسًٍ-3ألاٌزٍَفصٍوْ،اٌؼد  اٌضبٌٔ

6
 - Joe,BobHester,Rhonda Gibson.The economy and second level agenda setting a time-

series analysis of economic news and puplic opinion about economy , Journalism and 

Mass Communication.Vol.80,No.1,2003,p.p73-90. 

7
- Brian J.Forgarty.Detemining economic News Coverage ,International Journal of 

Puplic  Opinion Research ,vol 17,No.2,2005,p.p149-172. 

8
- Evan,Savic:Dealing with the global financial crisis. Philippines Institute for  

Development Studies. Availabe at http: www.unisef.orglsocialpolicyl (2008) 

1
 ألز ٔشةةساد اتخجةةبز ألاٌجةةساِظ ادلز ةةب ٍخ  ةةٌ رىةةوٍٓ ِؼةةبزف ألارغب ةةبد اٌغّهةةوز اٌّ ةةسً   - أشةةسف عةةالي ؽسةةٓ -

 ،1اإلػالَ ألاإلصةالػ:اٌوالغ ألاٌزؾةدٍبد،ط  ،الخبهس عشر الوؤتور العلوًادلز ب ٍخ اٌؼبٌَّخ، ألاٌمغسً ٔؾو اتشِخ

 61-1( ص ص 1111وٍَخ اإلػالَ،ٍوٌَو  )عبِؼخ اٌمب سح:

10
- Grail Research.Global.(2009). Financial Crisis:summary OF the Covrege of the time 

line ,Causes Implications,Impact and Recommented Path Forward Availbale 

at:http:llgrailresearch.com visit in (2016)  

11
اٌّغزّغ اٌّ سً ألػاللزهب ثزشىًَ اإلؽسةبض ثةبٌخغس   اتَِسح ةّبػ  سط:ِؼبٌغخ اٌزٍَفصٍوْ ألاٌ ؾف ٌألشِبد  ي  -

 1113-1ص  (1111)عبِؼخ اٌمب سح:وٍَخ اإلػالَ، حغٍر هٌشىر ٍدمتىرا ،رسبلتاٌغّؼٌ،

11
ز بَ ِؾّد صالػ اٌدٍٓ أؽّد:اٌّشىالد ادلز ةب ٍخ ٌألةةسح اٌّ ةسٍخ وّةب رؼىسةهب اٌّسٍسةالد ألات ةالَ ألارغب ةبد          -

 1113-1(ص ص 1111)عبِؼخ اٌمب سح:وٍَخ ادػالَ حهٌشىر غٍر ٍدمتىرا،رسبلت اٌغّهوز ٔؾو ب

11
 ٕد ِؾّد ٔجًَ ؽسَٓ: ألز إٌشساد ألاٌجةساِظ ادلز ةب ٍخ  ثةبٌزٍَفصٍوْ اٌّ ةسً  ةٌ رسرَةت أألٌوٍةبد اٌغّهةوز ٔؾةو           -

 113-1ص ( 1111ح)عبِؼخ اٌمب سح:وٍَخ اإلػالَ،هٌشىر رسبلت هبجستٍر غٍر  ،اٌّوضوػبد ألاٌمضبٍب ادلز ب ٍخ

http://www.unisef.orglsocialpolicyl/
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11
ثسةةٕذ ِؾّةةد ػغَخ:اٌّؼبٌغةةخ اإلخجبزٍةةخ ٌألشِةةبد ادلز ةةب ٍخ اٌّ ةةسٍخ  ةةٌ اٌمٕةةواد اٌّوعهةةخ ثبٌؼسثَةةخ ألارغب ةةبد         -

 63ص11ص (1111)عبِؼخ اٌمب سح:وٍَخ اإلػالَ،غٍر هٌشىرة رسبلت دمتىراٍاٌغّهوز ؽَبٌهب3، 

11
ٍَفصٍوْ  ٌ رٕبألي اتشِةخ ادلز ةب ٍخ   أِبٌٔ اٌؾسٌَٕ ػّس:ارغب بد اٌغّهوز اٌؼبَ ألزعبي اتػّبي ٔؾو أ اء لٕواد اٌز-

ةةةجزّجس –،وٍَةةخ اإلػالَ،عبِؼةةخ اٌمةةب سح، اٌؼةةد  اٌضةةبٌٔ ألاٌخّسةةوْ ٍوٌَةةو  عااالمالوجلاات الوصاارٌت لبحااى  اإل ةةٌ ِ ةةس،

 11ص ،1111

 113ص (1116:  از إٌشس ٌٍغبِؼبد،ح )اٌمب س1ط "،إػالَ اٌغفً  ٌِٕب ظ اٌجؾش ِؾّو  ؽسٓ إةّبػ3ًَ"  -16

 1113(ص1111: ػبٌُ اٌىزت، ح)اٌمب س 1ط،": ثؾوس اإلػالَ ٌ"  زاةبد ِٕب ظ اٌجؾش اٌؼ3ٍّؽسَٓةَّس ِؾّد  -11

 113(ص1111:ػبٌُ اٌىزت، ح) اٌمب س1"،طخثؾوس اٌ ؾب " 3ِؾّد ػجد اٌؾَّد -11

11
 113ص (1111ؽسبَ اٌدٍٓ:اٌّسئوٌَخ ادعزّبػَخ،)اٌمب سح:اٌداز اٌّ سٍخ اٌٍجٕبَٔخ،ِؾّد  -

11
 www.an-aour.com.6/1/1111، ثزبزٍخ 111اٌؼد   ،جرٌذة الٌىر ٍخ  ٌ إٌظبَ اٌسأةّبٌٌ، تشِخ ادلز با -

 -: http://www.alukah.net/publications_competitions/0/37616/#ixzz4Tt2slXQ7 زاثظ اٌّوضوع

11
- 

22
-Jason T.Peifer:Can we Be Funny?The Social Responsibility Of Political Humor;Journal 

Of Mass Media Ethics,2012. 

11
،)عبِؼةةخ اٌمب سح:وٍَةةخ ر غٍاار هٌشااىرةٍرساابلت هبجسااتِؾّةةد ؽسةةبَ اٌدٍٓ:اٌّسةةئوٌَخ ادعزّبػَةةخ ٌٍ ةةؾب خ اٌّ ةةسٍخ،  -

 113( ص1116اإلػالَ،

11
 613-61: زاةخ ِمبزٔخ،)اٌمب سح:اٌداز اٌّ سٍخ اٌٍجٕبَٔخ(ص ص  عالهٍتأخالقٍبث العول اإلػّب  ِىبألً:ؽسٓ  -

11
 111-116(ص ص 1111،)اٌمب سح: از اٌىزت اٌؼٍَّخ،الصحبفت والتٌوٍت السٍبسٍتِؾّد ةؼد إثسا َُ: -

16
هجلات  رؾٍٍََخ ٌؼَٕخ ِةٓ اٌّسٍسةالد اٌسِضةبَٔخ،   ٌِ أؽّد أثو اٌسؼو :اٌّسئوٌَخ ادعزّبػَخ ٌٍدزاِب اٌزٍَفصٍؤَخ  زاةخ  -

 1113،ص1111-ةجزّجس-اٌؼد  اٌضبٌش ٍوٌَواإلراعت والتلٍفسٌىى،

11
 61-61، ِسعغ ةبثك،ص ص عالهٍتإلأخالقٍبث العول ا:ؽسٓ ػّب  ِىبألً -

11
َمَةخ ػٍةي ثةساِظ    ػب ي ػجد اٌغفبز خًٍَ:أثؼب  اٌّسئوٌَخ ادعزّبػَةخ  ٌٍمٕةواد اٌفضةبئَخ اٌّ ةسٍخ اٌخبصخ: زاةةخ رغج      -

،اٌّةترّس اٌؼٍّةٌ اٌسةٕوً اٌزبةةغ ثىٍَةخ اإلػالَ،عبِؼةخ اٌمب سح،أخاللَةبد اإلػةالَ ثةَٓ          1اٌةسأً اٌّمدِةخ  ةٌ لٕةبح  زٍةُ      

 3 1111إٌظسٍخ ألاٌزغجَك،ِبٍو 

11
اٌسَد ِؾّد أثو شؼَشغ ؽسٓ: ألز ثةساِظ اٌّشةبزوخ اٌغّب َسٍةخ ثبٌفضةبئَبد  ةٌ  ػةُ ؽسٍةخ اٌزؼجَس،زةةبٌخ ِبعسةزَس           -

 113(ص1111س ِٕشوزح،)عبِؼخ اٌمب سح:وٍَخ اإلػالَ،غَ

11
ز بَ ِؾّد صالػ اٌدٍٓ أؽّد:اٌّشىالد ادلز ةب ٍخ ٌألةةسح اٌّ ةسٍخ وّةب رؼىسةهب اٌّسٍسةالد ألات ةالَ ألارغب ةبد          -

 ،هرجع سببق.اٌغّهوز ٔؾو ب

11
ْ  ةةةٌ رٕةةةبألي اتشِةةةخ أِةةةبٌٔ اٌؾسةةةٌَٕ ػّس:ارغب ةةةبد اٌغّهةةةوز اٌؼةةةبَ ألزعةةةبي اتػّةةةبي ٔؾةةةو أأ اء لٕةةةواد اٌزٍَفصٍةةةو  -

 هرجع سببق.ادلز ب ٍخ  ٌ ِ س،

11
 ٕد ِؾّد ٔجًَ ؽسَٓ: ألز إٌشساد ألاٌجةساِظ ادلز ةب ٍخ  ثةبٌزٍَفصٍوْ اٌّ ةسً  ةٌ رسرَةت أألٌوٍةبد اٌغّهةوز ٔؾةو           -

 3هرجع سببق ،اٌّوضوػبد ألاٌمضبٍب ادلز ب ٍخ3

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/37616/#ixzz4Tt2slXQ7


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

                                                                                                                                                    

 

33
-Grail Research.Global.(2009). Financial Crisis:summary OF the Covrege of the time line 

,Causes Implications,Impact and Recommented Path Forward.Op cit, 

11
اٌغفبز:أثؼب  اٌّسئوٌَخ ٌٍمٕواد اٌفضبئَخ اٌّ سٍخ اٌخبصخ  زاةخ رغجَمَخ ػٍةي ثةساِظ اٌةسأً اٌّمدِةخ ثمٕةبح       ػب ي ػجد -
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 3هرجع سببق اٌغّؼٌ،

16
اتَِسح ةّبػ  سط:ِؼبٌغخ اٌزٍَفصٍوْ ألاٌ ؾف ٌألشِبد  ٌ اٌّغزّغ اٌّ سً ألػاللزهب ثزشىًَ اإلؽسةبض ثةبٌخغس    -

 هرجع سببق. اٌغّؼٌ،

11
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .جامعة األزىر - اإلسالمية والعربية كمية الدراسات -مدرس الصحافة والنشر)*( 

 جامعة األزىر –مدرس الصحافة والنشر بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية

 

 

 () 
 

 
أصبحت الجماعات التكفيرية تستخدـ شبكات التواصؿ      

االجتماعى فى نشر أفكارىـ وحث الشباب عمى االنضماـ ليـ أو عمى 
شبكات التواصؿ ىى  األقؿ التعاطؼ معيـ ودعميـ. ومف الجمى أف

الوسيمة المثمى لموصوؿ ليؤالء الشباب، خاصة أف الشباب فى المرحمة 
يحتموف المرتبة األولى فى استخداـ الشبكات االجتماعية  ٕٔ-ٛٔالعمرية 

 سواء الفيسبوؾ أو تويتر أو موقع اليوتيوب.
وقد استثمرت الجماعات التكفيرية ذلؾ بنشر المواد الخاصة 

األيدلوجية ليـ فى شكؿ صور وفيديو منتجة بآليات عالية بالدعاية 
الجودة لتكوف أكثر تأثيرا وجذبا. األمر الذى يتطمب مواجية تمؾ 
الجماعات وأفكارىـ بذات الوسائؿ التى يستخدمونيا. وىذا ما حدا باألزىر 
الشريؼ ودار اإلفتاء المصرية الستخداـ ذات الوسائؿ لمرد عمى شبيات 

دعاياتيـ ونشر الوسطية. وقد كاف ىذا السبب الرئيس فى التكفيرييف و 
 تدشيف صفحة ) مرصد الفتاوى التكفيرية ( عمى الفيسبوؾ.

وليذا كاف ىدؼ ىذه الدراسة ىو تحميؿ ىذه الصفحة لمعرفة إلى 
أى مدى تحقؽ اليدؼ منيا ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ منيج المسح 

 اؤالت الدراسة.وأداة تحميؿ المضموف لإلجابة عف تس
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 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :
 اعتماد الصفحة عمى المنشورات النصية. -
 عدـ استخداـ الصفحة لممواد المصورة أو الفيديو فى منشوراتيا. -
معظـ منشورات الصفحة تعتمد عمى المادة الخبرية وأغفمت اليدؼ  -

 تكفيرييف.األساسى مف إنشائيا وىو الرد عمى شبيات ال
وقد أوصت الدراسة بضرورة استيعاب الطاقات الشبابية وفتح مجاالت الترفيو 
واألنشطة النافعة لمؿء أوقات الفراغ لدييـ بما يعود عمييـ بالفائدة ويستثمر طاقاتيـ 
ويحقؽ رغباتيـ وطموحاتيـ لمواجية ظاىرة التطرؼ وحمايتيـ مف االنجراؼ ورائيا، 

مكانية استخداميا وزيادة مستوى الوعي الع اـ بخطورة شبكات التواصؿ االجتماعي، وا 
 لمنع تسمؿ الفكر المتطرؼ مف خالليا.

 الكممات المفتاحية : شبكات التواصؿ، التكفير، الفيس بوؾ
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Use of digital media to counteract the takfiri ideas  
Marsad of takfirist Fatawa is model 
ABSTRACT 

The takfiri groups has made great use of the Internet and online 
social media sites to spread its message and encourage others, particularly 
young people, to support them, to engage in combat—fighting side-by-
side with other takfiries , or to join the group by playing a supporting role. 

Clearly, social media has proven to be an extremely valuable tool for 
the terrorist organization and is perfectly suited for the very audience it’s 
intending to target. Adults aged 18 - 29 use social media” Platforms such 
as Face book and Twitter, and even YouTube, allow the takfiri groups' 
propaganda to reach across the globe in real time. Increasingly, their posts 
to Internet sites include sophisticated, production-quality video and images 
that incorporate visual effects. That requires studying how to face these 
groups with social media. 

In response Al-Azhar, together with its fatwa-issuing body Dar Al-
Ifta, are stepping up their own efforts to both monitor and counter the 
group’s extremist ideology in what could well turn out to be a protracted 
media battle. Dar Al-Ifta launched a Face book page ( Marsad of takfirist 
Fatawa ) to counteract takfirist ideology. 

This research aimed to analyze this page to know how it plays its 
role. The research used the Informational wiping method to answer its 
questions.  
This research reached some results as : The page ( sample of the 
research ) depended on text. There aren't enough interaction means in the 
page.The page depended on news and it did not concentrate on replying 
on the takfirist Fatawa. 
KEY WORDS : Social media , Takfir , Face book. 
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يشيد العالـ اليوـَ تحوالٍت تكنولوجيًة ىائمًة، وتعد شبكُة المعموماِت الدوليِة أحَد أىِـّ 
ىذه التحوالِت، فقْد ساىَمت اإلنترنت في خمِؽ فضاءاٍت اتصاليٍة افتراضيٍة جديدٍة. وقد أدى 

اإلنترنت إلى اختزاِؿ عاممي الزماِف والمكاِف ، األمَر الذي سمَح  التوسُع فى استخداـِ شبكةِ 
براِز التناقضاِت  بالتواصِؿ وطرِح األفكاِر ، والتعريِؼ بمختمِؼ الثقافاِت مف جية ، وا 

 والصراعات مف جية أخرى.
فاإلعالـ الجديد يمثؿ فرصا كبيرة لممجتمعات والثقافات المختمفة ألف تقدـ نفسيا  
ىذا يتطمب استعدادًا حقيقيًا الستثمار ىذه الوسيمة استثمارا إيجابيا. كما أنو فرصة لمعالـ، و 

} َيا َأيَُّيا في مجاؿ التعارؼ اإلنساني الذي جاء في كتاب اهلل عز وجؿ في قولو تعالى : 
َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلتَ 

 َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر{ 
إف فرصة العالـ اإلسالمي عظيمة اليـو ، في الدعوة إلى ديف اإلسالـ وقيمو 

ٌة العظيمة، وتوصيؼ طرائقو في بناء حياة آمنة، تحقيقا لقولو تعالى :  } َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَّ
 َن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن { َيْدُعو

غير أف المخاطر التي نجمت عف سوء استخداـ اإلعالـ الجديد حولت الكثير مف 
ؿ البث أدواتو إلى معاوؿ ىدـ لمديف واألخالؽ واألسرة والمجتمع ، كؿ ذلؾ يحدث مف خال

اليائؿ لألفكار اليدامة التخريبية عبر مواقع مجيولة و مشبوىة، السيما مواقع التواصؿ 
االجتماعي التي ُيستغؿ كثير منيا مف قبؿ تنظيمات إرىابية مضممة محمية ودولية، وال يخفى 
ما ليذه األفكار مف خطورة تتمثؿ في أنيا ىي التي تصنع الفعؿ وذلؾ بتغيير فكر كثير مف 

شباب وتجنيدىـ لدفعيـ نحو االنحراؼ ، وىذا ماعبر عنو ابف القيـ رحمو اهلل تعالى بقولو ال
)مبدأ كؿ عمـ نظرى وعمؿ اختيارى ىو الخواطر واألفكار، فإنيا توجب التصورات ، 
والتصورات تدعو إلى اإلرادات ، واإلرادات تقتضى وقوع الفعؿ ، وكثرة تكراره تعطى العادة ، 

 .ٔ )راتب بصالح الخواطر واألفكار وفسادىا بفسادىافصالح ىذه الم
لـ يسمـ أى بمد أو منطقة منو، فيو يقوض السالـ و األمف ” خطاب التطرؼ”ّف إ

وحقوؽ اإلنساف و التنمية المستدامة، األمر الذى بات معو الوقاية مف الفكر التكفيرى مطمبا 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027 

ممحا عمى كافة المستويات المؤسسية والحكومية، بعد أف طاؿ شر التكفيرييف مناطؽ كثيرة 
 ومجتمعات إنسانية متعددة. 

قػػػدمت ثػػػورة االتصػػػاؿ والمعمومػػػات شػػػكال جديػػػدا مػػػف أشػػػكاؿ اإلعػػػالـ وىػػػو مػػػا عػػػرؼ 
دميو شػكال جديػدا لتبػادؿ اإلعالـ البديؿ ذلؾ اإلعالـ الذى أتاح أماـ مسػتخ باإلعالـ الجديد أو

المعمومػػػات واءراء وىػػػو الشػػػكؿ التفػػػاعمى، ولعػػػؿ شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي وعمػػػى رأسػػػيا 
)الفيس بوؾ( ىى أكثر أشكاؿ ىذا اإلعالـ انتشارا وشيوعا بيف مستخدمي اإلنترنت، ذلػؾ أنيػا 

مى دور ىػذه مكنت مستخدمييا مف خالؿ ما تممكو مف أدوات التعبير عف آرائيػـ. ونتيجػة لتنػا
الشػػبكات فقػػد وجػػدت الجماعػػات اإلرىابيػػة فييػػا متنفسػػا تسػػتطيع مػػف خاللػػو تحقيػػؽ العديػػد مػػف 
أىػػدافيا وبػػث ومعتقػػداتيا إلػػى أكبػػر عػػدد مػػف الجمػػاىير المسػػتيدفة ولعػػؿ ىػػذا مػػا دفػػع بعػػض 
الدوؿ الػى اتخػاذ مجموعػة مػف اإلجػراءات التػي تمكػنيـ الػرد عمػى المحتويػات التػي يػتـ تبادليػا 

 شبكات التواصؿ االجتماعى. عبر
وفػػى ضػػوء مػػا سػػبؽ تتحػػدد المشػػكمة البحثيػػة ليػػذه الدراسػػة فػػي الوقػػوؼ عمػػى آليػػات مواجيػػة  

 المؤسسات الدينية الرسمية فى الدولة لمفكر التكفيرى عبر الفيس بوؾ.

تعػػػػرض الباحثػػػػة إلسػػػػيامات الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي مجػػػػاؿ اإلعػػػػالـ الرقمػػػػى والتكفيػػػػر 
والتطػػػػػرؼ، مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتعراض الدراسػػػػػات التػػػػػي تناولػػػػػت شػػػػػبكات التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي، 
والدراسػات التػي تناولػت التطػرؼ، وبعػض الدراسػػات التػي تناولػت اسػتخداـ االرىػابييف لشػػبكات 

 األقدـ إلى األحدث عمى النحو التالى :  التواصؿ، مع الحرص عمى ترتيبيا مف
( بعنةةواند دور وسةةائل اإلعةةالم فةةم تشةةكيل معةةارف  ٕٕٓٓ) (ٕ)دراسةةة خالةةد صةةالن الةةدين

 واتجاىات الرأي العام المصري نحو اإلرىاب دراسة ميدانيةد 
اسػػػػتيدفت التعػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػدور الػػػػذي تمعبػػػػو وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي تشػػػػكيؿ معػػػػارؼ  

واتجاىػات الػرأى العػػاـ المصػرى نحػو اإلرىػػاب،مف خػالؿ تصػورات الػػرأى العػاـ حػوؿ اإلرىػػاب 
بوصػػػفو قضػػػية عامػػػة، ومػػػدى تبنػػػى الػػػرأى العػػػاـ لػػػألراء السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع بشػػػأف اإلرىػػػاب 

وواشػنطف بصػفة خاصػة، وكشػفت النتػائج عػدـ وجػود  بصفة عامة، وأحداث تفجيػرات نيويػورؾ
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ارتباطيػػػػو إيجابيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية، بػػػػيف كثافػػػػة التعػػػػرض لممضػػػػموف اإلخبػػػػارى بوسػػػػائؿ 
 اإلعالـ واتجاىات المبحوثيف نحو اإلرىاب.

فقػػد أجػػرى دراسػػة ىػػدفت إلػػى : ٕٙٓٓ( Kambry yong)  (ٖ)دراسةةة كمبيةةري يونةة   -
ترنػت وأثػره عمػى الشػباب الجػامعي، وأسػفرت النتػائج عػف أف األفػراد دراسة االستخداـ الزائد لالن

( سػاعة أسػبوعيًا أمػاـ  ٖٛالذيف يبالغوف ويفرطوف في استخداـ اإلنترنت أي يقضوف حوالي ) 
اإلنترنػػػت ال يكػػػوف لػػػدييـ ىػػػدؼ واضػػػح لالسػػػتخداـ كمػػػا أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى شػػػعورىـ 

 ، كمػػا أنيػػـ يعػػانوف مػػف اءـ جسػػمية وأنيػػـ أكثػػر عرضػػة بالوحػػدة واإلحبػػاط والحرمػػاف مػػف النػػـو
 إلدماف اإلنترنت في المستقبؿ.

التعةرض لممواقةا الدينيةة باإلنترنةت ( والتي دارت حوؿ "ٕٚٓٓ)  (ٗ)دراسة أميمو عمران -
"، بيػدؼ الكشػؼ عػف أولويػات القػيـ الدينيػة واألخالقيػة بمنظومة القةيم لةدا الشةباب وعالقتيا

( ٕٓٓالمبحػػوثيف، ومػػدى ارتباطيػػا بػػالتعرض لممواقػػع الدينيػػة، تطبيقػػًا عمػػى )واإلجتماعيػػة لػػدى 
مفػػردة مػػف طػػالب الجامعػػة، وأشػػارت نتػػائج الدراسػػة لوجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف تعػػرض 
المبحػػوثيف لممواقػػع الدينيػػة اإلسػػالمية وبػػيف تفضػػيميـ لػػبعض القػػيـ اإلقتصػػادية، بينمػػا ال توجػػد 

معػدؿ تعرضػيـ ليػذه المواقػع وبػيف تفضػيميـ لمقػيـ الدينيػة واألخالقيػة عالقة دالة إحصائيًا بػيف 
واالجتماعيػػة، حيػػث تمعػػب مؤسسػػات التنشػػئة اإلجتماعيػػة األخػػرى كاألسػػرة والمدرسػػة ووسػػائؿ 

   اإلعالـ الدور األكبر في ىذا المجاؿ.
( حةةةول د دور ماسسةةةات المجتمةةةا المةةةدنم فةةةم 2ٕٓٓ)  (٘)دراسةةةة عبةةةدالرحمن خمةةةف -

": واستعرضػػت الدراسػػة واقػػع التطػػرؼ واإلرىػػاب والمجتمػػع المػػدني  تطةةرف واإلرىةةابمكافحةةة ال
ومؤسسػاتو حػػوؿ تفعيػػؿ دورىػػا فػي مكافحػػة التطػػرؼ، وخمػػص الباحػث بػػأىـ الشػػروط التػػي يػػرى 

 تفعيميا مف المؤسسات المدنية لمواجية التطرؼ واإلرىاب ومنيا :
اإلطػػػار السياسػػػي واالقتصػػػادي إف المجتمػػػع المػػػدني يمثػػػؿ جػػػزء مػػػف ىػػػذا الكػػػؿ الػػػذي ىػػػو  -

يجابا بحيث يؤثر فيو ويتأثر بو.  واالجتماعي والثقافي يتفاعؿ معو سمبا وا 
إف اسػياـ المجتمػػع المػػدني فػػي مواجيػػة التطػػرؼ واالرىػػاب وقيامػػو بػػدور فعػػاؿ يتوقػػؼ عمػػى  -

عػػػدة متغيػػػرات أبرزىػػػا قدراتػػػو البشػػػرية والماديػػػة واإلطػػػار التشػػػريعى الػػػذى يتحػػػرؾ مػػػف خاللػػػو 
 لمنظور األمنى لتعامؿ الدولة معو ثـ طبيعة القيادات فى مؤسسات المجتمع المدنى.وا
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اسةةةتخدامات الجماعةةةات ” بعنةةةوان  ) ٕٗٔٓ) (ٙ)دراسةةةة سةةةمان عبةةةد الصةةةبور -
حػػديث عػػف الػػدور الػػذى سػػعت ىػػذه الدراسػػة إلػػى ال: المسةةمحة لوسةةائل التواصةةل اىجتمةةاعى 

تمعبػػػػو وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعى، وكيػػػػؼ أصػػػػبحت ىػػػػذه الشػػػػبكات األداة األىػػػػـ فػػػػى يػػػػد 
الجماعػػػات المسػػػمحة لوضػػػع وتنفيػػػذ خططيػػػا وأىػػػدافيا، وقػػػد ركػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى تنظػػػيـ 
داعػػش كأحػػد التنظيمػػات التػػى تسػػتخدـ ىػػذه الوسػػائؿ بدرجػػة كبيػػرة وخاصػػة لتجنيػػد العديػػد مػػف 

نضػػػماميـ إلػػػى ىػػػذا التنظػػػيـ اإلرىػػػابي، وقػػػد توصػػػمت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى أف توظيػػػؼ الشػػػباب وا
وسػائؿ التواصػػؿ االجتمػاعي أصػػبح مكثفػًا مػػف قبػػؿ الجماعػات المسػػمحة، وذلػؾ لتجػػاوز حػػاجز 
الزماف والمكاف والرقابة األمنية، وتوفير الوقت والجيد، وأف الرقابة عمى تمػؾ الوسػائؿ مػف قبػؿ 

ير بشكؿ واضح، وأصبح ىناؾ نوع مف الحروب غيػر التقميديػة بػيف تمػؾ األجيزة األمنية قد ظ
الجماعػػات وىػػذه األجيػػزة األمنيػػة، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعامػػؿ مػػع ىػػذه المسػػتجدات التكنولوجيػػة 

   التى تيدد األمف القومى لمدوؿ.
اإلرىةةاب اإللكترونةةى فةةى ظةةل الثةةورة ” بعنةةوان ) ٕٗٔٓ) (ٚ)دراسةةة ىشةةام بشةةير -

  :” التكنولوجية وتطبيقاتو فى العالم العربى 
سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػػى الحػػػديث عػػػف تعريػػػؼ اإلرىػػػػاب اإللكترونػػػي وخطػػػر ىػػػذا اإلرىػػػػاب، 

ىػذه الدراسػة الحػديث عػف بعػض التطبيقػات  وأىدافو وخصائصو وأشكالو، وأضاؼ الكاتػب فػى
فػػى العػػالـ العربػػى حػػوؿ اإلرىػػاب اإللكترونػػي ومنيػػا تنػػاوؿ بعػػض المواقػػع اإللكترونيػػة مثػػؿ : 
موقػػػع النػػػداء، و صػػػحيفة ذروة السػػػناـ و مجمػػػة صػػػوت الجيػػػاد، ىػػػذه المواقػػػع التػػػى يسػػػتخدميا 

مػػف خػػالؿ اإلنترنػػت،  تنظػػيـ القاعػػدة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ تحػػدث الكاتػػب عػػف تجنيػػد الشػػباب
والتػػػرويج والدعايػػػػة ليػػػذه الجماعػػػػت اإلرىابيػػػػة عمػػػى اإلنترنػػػػت، والحػػػػرب النفسػػػية التػػػػى تشػػػػنيا 
الجماعػػات اإلرىابيػػة عمػػى اإلنترنػػت والعديػػد مػػف التطبيقػػات األخػػرى، وقػػد تحػػدث الكاتػػب فػػى 

ائؿ نيايػػػة دراسػػػتو عػػػف ُسػػػػبؿ ُمَكافحػػػة اإلرىػػػاب اإللكترونػػػي، و التأكيػػػػد عمػػػى أىميػػػة دور وسػػػػ
  اإلعالـ فى بمورة استراتيجيات لمتصدى ليذا النوع مف اإلرىاب.

( حةول د جدليةة العالقةة بةين اإلعةالم الجديةد ٕٗٔٓ)  (ٛ)دراسة إيمةان عبةد الةرحيم -
 والممارسات اإلرىابية د، 

 مػف وماأفرزتػو االتصػاؿ تكنولوجيػا بػيف العالقػة طبيعػة عمػى التعػرؼ سػعت ىػذه الدراسػة الػى
اإلعػالـ، ومعرفػة التسػييالت  ىػذا عمػى باالعتمػاد تػتـ اإلرىابيػة التػي والممارسػات جديػد إعػالـ

التػػػي تتيحيػػػا اإلمكانػػػات االتصػػػالية لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد لمجماعػػػات اإلرىابيػػػة كػػػى تحقػػػؽ 
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أىػػػدافيا الماديػػػة والمعنويػػػة والتنظيميػػػة مػػػف خػػػالؿ أشػػػكاؿ جديػػػدة مػػػف الممارسػػػات اإلرىابيػػػة، 
ف اسػتخدامات الجماعػة اإلرىابيػة لمواقػع التواصػؿ االجتمػاعي ازدادت وتوصمت الدراسػة إلػى أ

 .في السنوات األخيرة وأصبحت تمثؿ خطرا ال بد مف مواجيتو
اىسةةةتراتيجية اإلعالميةةةة ” بعنةةةوان  (ٕ٘ٔٓ ((ٜ)دراسةةةة شةةةريف درويةةةش المبةةةان - 

  :” والثقافية لمواجية تنظيم داعش 
لمشباب التػى مػف بينيػا جػذب الشػباب مػف  تحدثت ىذه الدراسة عف آليات تجنيد داعش

خػػػػالؿ األدوات التكنولوجيػػػػػة الحديثػػػػة، وتنشػػػػػئة األطفػػػػاؿ عمػػػػػى قػػػػيـ الجيػػػػػاد والقتػػػػاؿ والتجنيػػػػػد 
اإللكترونػػى، باإلضػػافة إلػػى دور جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػى عمميػػات التجنيػػد. وقػػد تناولػػت 

داعػػش وامػػتالؾ ىػػذا التنظػػيـ  ىػػذه الدراسػػة ايضػػًا الحػػديث عػػف االسػػتراتيجية اإلعالميػػة لتنظػػيـ
لييكػػؿ تنظيمػػى يػػدير مػػف خاللػػو اإلعػػالـ، وامتالكػػو أيضػػًا لقػػدرات تكنولوجيػػة متقدمػػة، وعممػػو 
عمػػػى توظيػػػؼ اإلعػػػػالـ لنشػػػر أفكػػػاره، وانتيػػػػت الدراسػػػة إلػػػى وضػػػػع بعػػػض اءليػػػات لمواجيػػػػة 

 االستراتيجية اإلعالمية لتنظيـ داعش.
 التعميق عمى الدراسات السابقة :

ذه الدراسػػػة مػػف الدراسػػػات السػػابقة فػػى بمػػػورة المشػػكمة البحثيػػػة، وكػػذلؾ تحديػػػد أفػػادت ىػػ
األدوات البحثيػػػػػة، ولكػػػػػف يالحػػػػػظ أف معظػػػػػـ الدراسػػػػػات السػػػػػابقة ركػػػػػزت عمػػػػػى آليػػػػػة اسػػػػػتخداـ 
اإلرىػػػابييف لشػػػبكات التواصػػػؿ سػػػواء فػػػى عمميػػػة تجنيػػػد األعضػػػاء الجػػػدد أو فػػػى نشػػػر أخبػػػار 

ولػػػـ تتعػػػرض لجيػػػود المؤسسػػػات الدينيػػػة فػػػى مكافحػػػة  التنظيمػػػات وتنفيػػػذ العمميػػػات اإلرىابيػػػة.
 األفكار المتطرفة ونشر الوسطية والدعوة إلييا، وىذا ماتعرض لو الدراسة الماثمة.

 يمى :  تتحدد أىمية ىذه الدراسة فيما 
العالقػػة الوطيػػدة بػػيف الفكػػر التكفيػػرى والتطػػرؼ وفكػػر الخػػوارج فػػي العػػالـ اإلسػػالمى  -

 أصبح مف الظواىر التي تيدد أمف واستقرار المجتمعات.والذى 
 .كثافة استخداـ أفراد المجتمع بشكؿ عاـ لوسائؿ التواصؿ االجتماعي -
اعتماد الجماعات المتطرفة عمػى وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي لنشػر التطػرؼ وتجنيػد  -

 الشباب.
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تمنػع االسػتخداـ االنتشار السريع لوسائؿ التقنية الحديثػة وعػدـ وجػود معػاير وضػوابط  -
 السيئ لالتصاالت التقنية.

   تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية :
 التعرؼ عمى مخاطر ظاىرة التكفير وأثرىا عمى المجتمع. -
 التعرؼ عمى قنوات التأثير في نشر الفكر المنحرؼ. -
يػػػػة ) دار اإلفتػػػػاء الوقػػػػوؼ عمػػػػى الػػػػدور الػػػػدينى والتربػػػػوى واالجتمػػػػاعى لممؤسسػػػػات الدين -

 المصرية ( فى التصدى لمفكر التكفيرى خاصة باستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة.
 تقديـ بعض التوصيات التي تبرز كيفية القضاء عمى الفكر التكفيرى. -

 :تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عمى التساؤالت التالية
 ماحكـ التكفير وضوابطو فى الشريعة اإلسالمية ؟  -
 ما آليات نشر الفكر التكفيرى عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعى ؟ -
 ماىى السبؿ المتاحة عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعى لمواجية الفكر التكفيرى ؟  -
 مادور المؤسسات الدينية فى وقاية المجتمع مف الفكر المتطرؼ ؟ -
ة عمى صفحة ) مرصد الفتاوى التكفيرية واألراءالمتشددة (؟ ومدى ماىية المواد المنشور  -

 نشاط الصفحة والتفاعؿ معيا ؟

تندرج ىذه الدراسة ضمف الدراسات الوصفية التحميمية، التي تستيدؼ وصؼ وتحميؿ 
وى التكفيرية(. أساليب تناوؿ ظاىرة التكفير وتداعياتيا فى الصفحة محؿ الدراسة )مرصد الفتا

الذي يندرج في إطار البحوث دراسة الحالة ونظرًا لطبيعة الموضوع تـ االعتماد عمى منيج 
كأداة رئيسية لجمع البيانات  تحميؿ المضموفالوصفية. وعمدت الدراسة الستخداـ تقنية 

الكمية والنوعية، بيدؼ اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة، وتـ استخداـ التحميؿ الكمي 
 والكيفي في توصيؼ محتوى الصفحة.
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تتمثؿ عينة الدراسة المكانية فى الصفحات التى تصدرىا المؤسسات الدينية الرسمية 
فى جميورية مصر العربية باعتبارىا الجيات المنوط بيا تجديد الخطاب الدينى والدعوة 

التكفيرية واألراء المتشددة (، وتوضيح صحيح الديف، وىذه الصفحة ىى )مرصد الفتاوى 
ويشرؼ عمييما دار اإلفتاء المصرية. وقد وقع االختيار عمى ىذه الصفحة لحصوليا عمى 
أعمى عدد مف المتابعيف مف بيف الصفحات الميتمة بالرد عمى التكفيرييف، حيث بمغ عدد 

 ( وذلؾ خالؿ فترة الدراسة. ٖٜٓٗٓٔمتابعييا ) 
حتى نياية يناير  ٕٙٔٓراسة فى الفترة مف أوؿ نوفمبر وتتمثؿ العينة الزمنية لمد

 ، وىى ثالثة أشير.ٕٚٔٓ



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021 

نشأ االنحراؼ فى التكفير منذ وقت مبكر مف تاريخ ىػذه األمػة، ولػذا عػد العممػاء بدعػة 
تػاريخ المسػمميف. وفػى ذلػؾ يقػوؿ التكفير بغير دليؿ والغمو فى ذلؾ ىػى أوؿ البػدع ظيػورًا فػى 

(:"َوِلَيػػػَذا َيِجػػػُب ااِلْحِتػػػَراُز ِمػػػْف َتْكِفيػػػِر اْلُمْسػػػِمِميَف ٖٔ/  ٖٔشػػػيخ اإلسػػػالـ فػػػى مجمػػػوع الفتػػػاوى )
ْسػاَلـِ َفَكفَّػَر َأْىُمَيػا اْلُمْسػِمِميَف َواْسػَتَحمُّ  ُؿ ِبْدَعػٍة َظَيػَرْت ِفػي اإْلِ ـْ ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَيا َفِإنَّػُو َأوَّ وا ِدَمػاَءُى

." ثػػـ إف عػػدوى التكفيػر بغيػػر حػػؽ انتقمػػت مػف الخػػوارج إلػػى بقيػة الفػػرؽ المبتدعػػة التػػى  ـْ َوَأْمػَواَلُي
 خرجت مف السنة،حتى أصبحت سمة بارزة لعامة الفرؽ المبتدعة.

والفكر التكفيرى يعد مف المخاطر الكبرى التى تواجو األمة اإلسالمية، ألنو يتسبب في 
ع وشحف القموب باألحقاد، كما يتسبب في ضياع الكميات الخمس التي أكد اإلسالـ تفريؽ المجتم

عمى حفظيا، فيو سبب في سفؾ الدماء، واستحالؿ األمواؿ واألعراض مما ينتج عنو إتالؼ 
المنشآت وزعزعة األمف، وىو سبب في تحريؼ الديف وتأويؿ النصوص حسب األىواء، والتفريؽ 

برمي الحكاـ بالكفر ومف لـ يستجب ليـ رموه بالكفر أيضًا، ألنيـ يروف  بيف الحكاـ والرعية وذلؾ
 .أف الحكاـ لـ يحكموا شرع اهلل، ورعيتيـ راضية بذلؾ فيـ كفار مثميـ

 وسيرتكز الَحِدْيث فم َمْسَأَلة الَتْكِفْير َعَمى : 
 أوال : في بياف حقيقة الَتْكِفْير وحكمو. 
 الَتْكِفْير وقيوده.ثانيا: في بياف ضوابط  
 ثالثا :موانع التكفير. 

نكاره،  الكفر: ىو الذي كفر  والمرتدُّ:ضّد المسمـ،  والكافر:ىو الستر وجحود الحؽ وا 
 ، الجامع لجميع أجناسو وأنواعو  وحّد الكفربعد إسالمو؛ بقوٍؿ، أو فعٍؿ، أو اعتقاٍد، أو شؾٍّ

، أو جحد بعضو، كما أف اإليماف: اعتقاد ما جاء بو وأفراده: ىو جحد ما جاء بو الرسوؿ 
إف الحكـ عمى اإلنساف بالكفر حكـ  .(ٓٔ) والتزامو، والعمؿ بو جممة وتفصيالً  الرسوؿ 

وقد ثبت في واضح،  يجوز الحكـ عمى إنساف بالكفر إال ببرىاف خطير لو آثاره العظيمة، فال
األحاديث الصحيحة المروية مف طريؽ جماعة مف الصحابة رضي اهلل عنيـ، أف رسوؿ اهلل 

 .(ٔٔ)صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ : ) إذا قاؿ الرجؿ ألخيو يا كافر فقد باء بيا أحدىما (
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وأما الحكـ عمى المعيف بأنو كافر، أو مشيود لو بالنار، فيذا يقؼ عمى الدليؿ 
 .(ٕٔ)فإف الحكـ يقؼ عمى ثبوت شروطو، وانتفاء موانعو المعيف؛

تفٍذ اىْظىص اىشرعٍت أُ هْاك ّىعٍِ ٍِ اىتنفٍر هَا: اىتنفٍر اىَطيق و اىتنفٍر 

اىَعٌٍِ, فاألوه: ٌطيق عيى األوطاف دوُ تحذٌذ أشخاص ,ٍثو أُ ٌقاه: ٍِ شل فً قذرة 

واىثاّى:هى اىحنٌ باىنفر عيى شخض بعٍْه وهى ٍْاط اىضىابظ اىتى هللا تعاىى فهى مافر. 

 ّتحذث عْها فٍَا ٌيى :

الحكـ بالظاىر، فإف أىؿ السنة ال تكوف أحكاميـ مبنية عمى الظنوف واألوىاـ؛ وليذا قػاؿ  -ٔ
عنػدما قتػؿ رجػاًل بعػد أف قػاؿ ال إلػو إال  ألسامة  -صمى اهلل عميو وسمـ  -رسوؿ اهلل 

قػػاؿ: قمػػت يػػا رسػػوؿ اهلل: إنمػػا قاليػػا خوًفػػا مػػف السػػالح.  قػػاؿ ال إلػػو إال اهلل وقتمتػػو؟اهلل: " أ
فمػا زاؿ يكررىػا عمػي حتػى تمنيػت أنػي  قاؿ: أفال شققت عف قمبو حتػى تعمػـ أقاليػا أـ ال؟

 .(ٖٔ)أسممت يومئٍذ " 
تكفيػر المعػيف إال بعػد قيػاـ الحجػة، فػال بػد مػف  ما تقـو بو الحجة: اتفؽ السمؼ عمػى عػدـ -ٕ

 .(ٗٔ)معرفة ما تقـو بو الحجة، مع مالحظة الفرؽ بيف بموغ الحجة وفيميا
وال ُنكفِّػػر أحػػًدا مػػف أىػػؿ القبمػػة ) عػػدـ التكفيػػر بكػػؿ ذنػػب؛ وليػػذا قػػاؿ الطحػػاوى رحمػػو اهلل:  -ٖ

 .(٘ٔ)( بذنب ما لـ يستحمو

   يأتى : موانع ومنيا ما إف التكفير لو
غيػر المكمػؼ ؛ كالصػبي والمجنػوف إذا وقػع فػي الكفػر، ال يحكـػ عميػو بػالكفر ؛ : عدم التكميف -ٔ

وذلؾ لقولو صمى اهلل عميو وسػمـ : " رفػع القمـػ عػف ثالثػة : عػف النػائـ حتػى يسػتيقظ، وعػف المبتمػى 
  (ٙٔ)حتى يبرأ، وعف الصغير حتى يكبر" وفي رواية : " وعف المجنوف حتى يعقؿ " 

والعػػػػػذر بالجيػػػػػؿ لػػػػػو حػػػػػاالت؛ ألنػػػػػو يختمػػػػػؼ بػػػػػاختالؼ األزمنػػػػػة، واألمكنػػػػػة،  الجيةةةةةل، - ٕ
ػػة، ومػػنيـ مػف لػػـ تقػػـ عميػو، وكػػذلؾ الجيػػؿ  واألشػخاص يختمفػػوف: فمػنيـ مػػف قامػػت عميػو الحجَّ

 يختمؼ إف كاف جياًل بما ىو معمـو مف الديف بالضرورة أو ما دوف ذلؾ.
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َدْت }َوَلْيَس َعَمْيُكْم قاؿ اهلل تعالى:  الخطأ، -ٖ ُجَناٌن ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما َتَعمَّ
إف اهلل تجاوز عف أمتي الخطأ )): -صمى اهلل عميو وسمـ  -، وقاؿ النبي (ٚٔ){ُقُموُبُكمْ 

 . (ٛٔ)(رىوا عميووالنسياف وما استك
َمْن َكَفَر ِباهلل ِمْن َبْعِد ِإيَماِنةِو ِإّى َمةْن ُأْكةرَِه َوَقْمُبةُو ، لمحديث السابؽ؛ ولقولو تعالى: }إلكراها -ٗ

   (ٜٔ){َصْدرًا َفَعَمْيِيْم َغَضٌب ِمَن اهلل َوَلةُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن َوَلِكْن مَّْن َشَرَن ِباْلُكْفِر 
المقصػػود بػػو الوقػػوع فػػي الكفػػر مػػف غيػػر قصػػد لػػذلؾ، وسػػببو القصػػور فػػي فيػػـ  التأويةةل، -٘

األدلػػػة الشػػػرعية دوف تعّمػػػٍد لممخالفػػػة، بػػػؿ يعتقػػػد أنػػػو عمػػػى حػػػؽ. قػػػاؿ ابػػػف تيميػػػة رحمػػػو اهلل: 
ف كاف القوؿ تكػذيًبا َلَمػا قالػو الرسػوؿ ) ، -صػمى اهلل عميػو وسػمـ  -والتكفير مف الوعيد؛ فإنو وا 

لكػػف قػػد يكػػوف الرجػػؿ حػػديث عيػػد بإسػػالـ، أو نشػػأ بباديػػة بعيػػدة، ومثػػؿ ىػػذا ال يكفػػر بجحػػد مػػا 
يجحػػده حتػػى تقػػـو عميػػو الحجػػة، وقػػد يكػػوف الرجػػؿ لػػـ يسػػمع تمػػؾ النصػػوص، أو سػػمعيا ولػػـ 

ف كاف مخطًئا  .  (ٕٓ)(تثبت عنده، أو عارضيا عنده معارض آخر أوجب تأويميا، وا 
مػػف وقػػع فػػي الكفػػر تقميػػًدا إف كػػاف جػػاىاًل ال بصػػيرة لػػو وال فقػػو، فيػػو معػػذور حتػػى  ميةةد،التق -٘

ػػا أىػػؿ البػػدع الموافقػػوف ألىػػؿ اإلسػػالـ،  )قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل:  .تقػػـو عميػػو الحجػػة وأمَّ
ولكنيـ مخالفوف في بعض األصوؿ فيػؤالء أقسػاـ: أحػدىا: الجاىػؿ المقّمػد الػذي ال بصػيرة لػو، 

 .(ٕٔ) ( ا ال ُيكفَّر، وال ُيَفسَّؽ، وال ُتردُّ شيادتو إذا لـ يكف قادًرا عمى تعمـ اليدىفيذ
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وفرت شبكة اإلنترنت الخدمات اإللكترونية والمعموماتية، التى أتاحت لمجماعات 
النشر واالتصاؿ بصورة لـ تكف متاحة سابقا ألى جماعة أو تنظيـ. التكفيرية التكفيرية فرص 

كما مّكنت رموز وقادة ومنظرى ىذه الفرؽ مف الوصوؿ بأفكارىا ورسائميا إلى القطاع 
 العريض مف جميورىـ المستيدؼ.

% مف الذيف انتسبوا الى تنظيـ داعش تـ تجنيدىـ عبر وسائؿ  ٓٛوتذكر التقارير بأف 
االجتماعى، وبذلؾ أصبحت وسائؿ التواصؿ كأكسجيف الحياة لمدعاية بالنسبة التواصؿ 

لػداعش، إذ أنيا تخدـ جدوؿ األعماؿ الخاص بو بشكؿ جيد، خاصة فيما يتعمؽ بتجنيد األفراد 
. فالشباب ىـ الشريحة المالئمة لمتجنيد، ويبدأ التجنيد (ٕٕ)وتمقيف الشباب دروسو بشكؿ سريع

تستغرؽ وقتًا متفاوتًا يعتمد عمى ما توفره وسيمة نقؿ المعمومات مف مواد بغرس األفكار التي 
 سمعية وبصرية، ثـ بعدىا تبدأ مرحمة تبادؿ الحوارات مف خالؿ غرؼ الدردشة.

 القناعػات عمميػة غػرس تتدرج إذ وسريع مفاجئ بشكؿ يتـ ال توجييو أو الفكر إف بناء
 اجتماعيػة فكريػة تنشػئة مراحػؿ والعنػؼ وفػؽ رؼالتطػ تنظيمػات وتروجيػا تتبناىػا التػي الفكرية

 قػيـ بتعزيػز -مػف وجيػة نظػرىـ  -الجديػد مجتمػع الصػفوة فػي الفػرد إدمػاج خالليػا مػف يػتـ
 الػذي الفػرد نوعيػة عمػى لمحصػوؿ الفكػرى ليكتمؿ البناء جديدة ومادية معنوية وقواعد ومعايير
اشػباع  خػالؿ مػف لػو نقميػا الجديػد المجتمػع يرغػب التػي تشػكيؿ االتجاىػات ثػـ ومػف يريػدوف
 لالنتمػاء والمعمومػات والحاجػة والتقػدير، والمحبػة، لألمػف، الحاجػة خاصػة األساسػية حاجاتػو

 محيطو القديـ أومايسمونو المفاصمة الشعورية. عف العزؿ بعد ميمة وىي
 ثػـ المتطرفػة ومػف االتجاىػات لتشػكؿ )العمميػة(  التنفيذيػة المرحمػة تمييػز يمكػف

 : (ٖٕ)اءتي النحو عمى والعنؼ التطرؼ لجماعات الفعمي االنضماـ
ظيار التفسيرات والفتاوى الكتب في النبش خالؿ مف المتطرؼ الفكر ضخ : أوال  األكثر وا 
نزاليا لمنصوص تشددا  يكوف المرحمة ىذه وفي .األحكاـ إصدار ومف ثـ العصر وقائع عمى وا 
 .التأمؿ واالختيار مرحمة في الشاب
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 المػؤثرات لػدفع اسػتخداـ خالليػا مػف يػتـ مرحمػة وىػي االختيػار فػي المسػاعدة : ثانيػا
 .موقؼ لتكويف الحائر الشخص
 ببعض األفكار. اقتناع بوادر تموح حينما األفكار وتعزيز الحؽ معرفة عمى التينئة :ثالثا
 .الجنة وطمب وااللتزاـ اليداية شعار تحت لمتنظيـ الفعمي االنضماـ :رابعا

 .ىذه الجيود كؿ مف األساس الغاية وىي العممياتية األدوار في االنخراط :خامسا
يعتمػػد تنظػػيـ داعػػش كثيػػرًا عمػػى اإلعػػالـ ويسػػميو بالجيػػاد اإلعالمػػى فػػى معركتػػو مثػػؿ 
بقيػػة أنػػواع الجيػػاد المتعػػددة، ويكثػػؼ حمالتػػو اإلعالميػػة التػػى فاقػػت تنظػػيـ القاعػػدة وغيػػره مػػف 

باستخداـ التقنية الحديثة، برغـ أنو يطمب مػف مجتمعاتػو العػودة إلػى التنظيمات الجيادية وذلؾ 
الحيػػاة اإلسػػالمية فػػى زمػػف اإلسػػالـ، ومػػا يسػػاعده عمػػى ذلػػؾ ىػػو امتالكػػو اإلمكانػػات الماليػػة 
وظيػػػر ذلػػػؾ بوضػػػوح عنػػػدما خصػػػص أبػػػو بكػػػر البغػػػدادي نحػػػو مػػػا يقػػػرب مػػػف مميػػػوف دوالر 

ضػية )وزارة إعػالـ داعػش(، باإلضػافة إلػى امتالكػو كميزانية مبدئية لتأسيس تممؾ الػوزارة اإلفترا
لػػذا مػػف عوامػػؿ نجػػاح التنظػػيـ أنػػو يعمػػؿ عمػػي جػػذب الشػػباب بمػػا يسػػتخدمو  (ٕٗ)الخبػػرات الفنيػػة

مػػػف اسػػػتراتيجية إعالميػػػة جاذبػػػة اسػػػتطاع مػػػف خالليػػػا الحصػػػوؿ عمػػػي تعػػػاطؼ الكثيػػػريف مػػػع 
أنػػػو يسػػػتخدـ التقنيػػػة التنظػػػيـ، حيػػػث يسػػػتيدؼ داعػػػش فػػػى إعالمػػػو فئػػػة الشػػػباب، وىػػػذا يعنػػػى 

بعػػػد أف كػػػاف ” تػػػوتير وفيسػػػبوؾ ” الحديثػػػة فػػػى اإلعػػػالـ وأبرزىػػػا مػػػف مواقػػػع التواصػػػؿ الحديثػػػة 
  (ٕ٘)تنظيـ القاعدة يعتمد عمى وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة 

لقد أضحت الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( الساحة المتاحة األكبر لمعتنقي الفكر 
عدد مف الشباب مف خالؿ غرؼ الددردشة، أو بنشر أفكارىـ عمى  التكفيرى الجتذاب أكبر

المنتديات أو صفحاتيـ عمى الفيس بوؾ أو بتغريداتيـ، أو مف خالؿ المواقع التي تعبر عف 
  .الجماعات التي تعتنؽ ىذه األفكار أو القريبة منيا

رية ولقد تولدت قناعة لدى بعض المؤمنيف بأفكار التنظيمات المتطرفة والتكفي
واإلرىابية أف شبكة اإلنترنت تعد مجااًل خصبًا لممارسة ما أطمقوا عميو الجياد اإللكترونى، 
قناع الشباب بو،  ودفعيـ ذلؾ لتدمير المواقع المخالفة لنيجيـ ومحاولة نشر فكر التنظيـ وا 

وبالتالي أصبحت الشبكة ىي البديؿ لمف لـ يتمكف مف اإلرىاب كسموؾ مستفيدة مف 
 :(ٕٙ)ت التالية المتغيرا
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سحر شاشة الحاسوب التي نشأ الشباب وىي أماميـ تعبر عنيـ ويتصموف مف خالليا  -
 ويطرحوف مشكالتيـ وىموميـ عمى صفحاتيا الحرة.

 قوة استيداؼ الشباب بالمحتوى اإللكتروني المالئـ لسنيـ وطموحاتيـ.  -
 المتاجرة بآالـ المحبطيف وتقديـ الوعود بغد أفضؿ.  -
 الحماسّية االنفعالّية التي ىي جزء مف شخصية الشباب. إغراء المغة -
 التعبير الفورى العفوى عف األحداث والتعبير عف المواقؼ دوف حسابات سياسية أو دينية. -
 تقديـ البديؿ عف المراجع الفكرية الغائبة أو المغيبة. -
 عمى كؿ رقابة. ال يخضع محتوى اإلنترنت لمرقابة وىو ما يتناسب مع الفئات العمرية المتمردة -
االنفراد بمستخدـ اإلنترنت وعزلو عف محيطو األسرى واالجتماعى ضمف مجتمع   -

  افتراضي ال مثيؿ لو فى الواقع.
ويرجع سبب استخداـ المتطرفيف لوسائؿ التواصؿ االجتماعي الى أنيا قميمة العبء 

كثر عف المادي، حيث أف االعتماد عمى آلية منخفضة التكمفة تتيح نشر معمومات أ
التنظيمات اإلرىابية والتواصؿ مع أعضائيا بسيولة وسرية، باالضافة الى إتاحة تدفؽ 
يجاد مجتمعات لمتواصؿ االلكترونى يتشارؾ  المعمومات وتقميؿ تكمفة تجنيد األعضاء وا 
أعضائيا األفكار والنقاش ونشر معتقدات وأفكار التنظيـ عبر تمؾ المواقع بسيولة ويسر في 

 .(ٕٚ)سيادة الدولة جو بعيد عف
ىناؾ نصوص تكتب عبر وسائؿ االتصاؿ، أو مشاىد تمثيمية تيدؼ إلى دفع الشباب 
لالنخراط في ىذه الجماعات، مف خالؿ الضغط عمى وتر الوازع الديني، وعف طريؽ 
استعراض الكرامات الخرافية، وغالبا ما يرتبط ذلؾ بسف المراىقة، حيث نجد أف أغمب مف تـ 

، وىي مرحمة عمرية يزداد (ٕٛ)سنة  ٕٔإلى  ٛٔف المراىقة المتأخرة ما بيف تجنيدىـ فى س
فييا لدى الشباب الحماس والنمو الديني واالنفعالى، والجماعات تستغؿ ىذه الفئة العمرية 
وىذه السمات السموكية؛ لذلؾ عندما نراقب عمميات القتؿ والتفجير وىروب الشباب لمناطؽ 

ىذا السف بنسب كبيرة، والجماعات انكبت عمى الخداع والتضميؿ النزاع نجد أف أغمبيـ في 
وغسيؿ األدمغة لصغار السف واعتقادىـ العممي أف الغاية تبرر الوسيمة عبر الترويج لعممية 
تشويو الحقائؽ والشمولية في التكفير والتي بدأت بتكفير األجانب، ثـ رجاؿ المباحث أو رجاؿ 

 .قفيف ثـ تكفير المجتمع فيي عممية تشويو وتضميؿ لألفكاراألمف ومف ثـ اإلعالمييف والمث
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ف كانت المواجية العسكرية   ال يمكف مواجية التنظيمات المتطرفة بالشكؿ العسكري فقط وا 

% مف ٚأمرًا ميمًا، ال يمكف تجاىميا وال التقميؿ مف شأنيا وال أىميتيا رغـ أنيا تمثؿ فقط 
التصور المنطقي والسميـ لمواجية رؤوس اإلرىاب التي أطمت عمى مجتمعاتنا في غيبة 

لمعالج مف المرض المزمف والقاتؿ الذي زحؼ عمى الجسد العربي  الرؤى الصحيحة
واإلسالمي، بينما تقؼ المواجية األمنية والتي يمكف أف نختصرىا في المعمومات 
االستخباراتية وجيد تبادؿ المعمومات والوصوؿ إلييا وفيـ طبيعة التنظيمات المنوط مواجيتيا 

% المتمثمة في تجديد الخطاب الديني ٔٙابة %، وتحتؿ المواجية الفكرية بأدواتيا قر ٕٖ
فقد انشغؿ العالـ  .الخطاب الثقافي والتعميـ وغيرىا مف األدوات الميمة في ىذا اإلطار

وىامت المنطقة العربية لوقت طويؿ في فكرة مواجية اإلرىابي وليس اإلرىاب بمفيومة 
رىابييف ظير جيٌؿ جديٌد الشامؿ، حتى إذا ما نجحت األجيزة األمنية في تصفية ىؤالء اإل

يمثؿ خطورة أعمؽ وأشد مف الذي سبقو نظرا النحصار المواجية في اإلرىابيبف ال في 
  .(ٜٕ)أسباب اإلرىاب التي كانت ُتولد ىؤالء اإلرىابييف 

ومف ىذا المنطمؽ سعت المؤسسات الدينية فى مصر لمواجية الفكر التكفيرى 
ماعات المتطرفة فى تجنيد أتباعيا وىى شبكات باستخداـ ذات األداة التى يستخدميا الج

باعتبارىا المؤسسة  –التواصؿ االجتماعى، وبناء عمى ذلؾ أنشأت دار اإلفتاء المصرية 
صفحة ) مرصد الفتاوى التكفيرية واألراء المتشددة ( عمى الفيس  –الرسمية المنوطة بالفتوى 

 عينة بصحيح الديف.بوؾ لتكف أداة لمرد عمى شبيات وفتاوى التكفيرييف مست
 :(ٖٓ)نبذة عن صفحة ) مرصد الفتاوا التكفيرية واألراء المتشددة ( 

، وقد تـ دار اإلفتاء المصريةواألراء المتشددة ( يتبع ) مرصد الفتاوى التكفيرية 
، وىو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارىا المرجعية ٕٗٔٓتدشينو فى عاـ 

والفني والشرعي الالـز لتمكيف اإلسالمية األولى في مجاؿ الفتوى، حيث يقدـ الدعـ العممي 
تائية مف تحديد لظاىرة التكفير وبياف أسبابيا وسياقاتيا المختمفة، واألطراؼ المؤسسة اإلف

الفاعمة فييا، ومقوالتيا وادعاءاتيا، وصوال إلى تقديـ أطر وأسباب عالج تمؾ الظاىرة، وتقديـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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برامج عمؿ وخطوات لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كما يقدـ المرصد العوف والدعـ لممؤسسات الدينية 
مصرية في مواجية تمؾ الظاىرة وآثارىا، باإلضافة إلى تقديـ أنماط التشدد واالجتماعية ال

 والمتشدديف، ودليؿ تعامؿ مع الفكر والفرد المنتمي والمتبني ليذا الفكر.
يقـو المرصد بمتابعة مقوالت التكفير في جميع وسائط التواصؿ المقروءة والمسموعة 

االجتماعى، وتتنوع الموضوعات التي تدخؿ  والمرئية وعمي شبكة اإلنترنت ومواقع التواصؿ
داخؿ دائرة اىتماـ المرصد اإلعالمي، وبشكؿ عاـ فإف عممية الرصد تتسـ بالشمولية 
واالتساع بشكؿ مباشر أو غير مباشر، بأمور الفتاوى واألراء الدينية المرتبطة بيا في كافة 

اب المؤدية لنشوء مثؿ تمؾ المجاالت والموضوعات، كما يقـو المرصد برصد الظواىر واألسب
اءراء والفتاوى المتشددة، والسياؽ الذي يأتي في إطاره، وعالقتو باألطراؼ المختمفة في 
المجتمع. لذا ييتـ المرصد بكافة الفتاوى الصادرة عف المؤسسة الدينية المصرية )األزىر 

اإلسالمية المختمفة، كما واألوقاؼ واإلفتاء والييئات التابعة ليـ( والحركات والتيارات والفرؽ 
يقـو المرصد بمتابعة الفتاوى الصادرة عف رجاؿ الديف واألفراد مف كافة االتجاىات والتيارات 

بشكؿ شامؿ أو بشكؿ انتقائى طبقا لسمـ األولويات وخريطة الموضوعات المحددة  المختمفة
 :كمجاؿ لعمؿ المرصد ومركزا الىتمامو، وتشمؿ تمؾ المدخالت اءتي

 ؼ والمجالت الورقية.الصح 
 .القنوات الفضائية 
 .مواقع اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعى 

 يتكون المرصد من شقين: 
 األوؿ: يتعمؽ بالجوانب المعرفية ومنيجية العمؿ واألداء. 
 والثاني: يتعمؽ بالجوانب العممية واإلجرائية لعمؿ المرصد. 
 :الجوانب المعرفية والمنيجية لعمل المرصد 

يتـ الجوانب المعرفية والمنيجية بمضموف ومنيج المرصد في الرصد والتحميؿ، ت
ورؤيتو وتناولو لممواد اإلعالمية ذات العالقة بالمؤسسة الدينية، وطبيعة األىداؼ التي 
يضعيا المرصد لتحقيقيا، واألدوات واءليات المستخدمة في تحقيؽ تمؾ األىداؼ، باإلضافة 

 التي يضعيا المرصد والتي تحكـ عمؿ المرصد وطبيعتو. إلى الضوابط والمعايير 
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 :أىداف المرصد 
تنبثػػػؽ أىػػػداؼ المرصػػػد اإلعالمػػػي مػػػف رؤيػػػة ورسػػػالة دار اإلفتػػػاء المصػػػرية باعتبارىػػػا المؤسسػػػة 
األىػػـػ فػػػي مجػػػاؿ الفتػػػاوى ومعالجتيػػػا، عبػػػر اسػػػتخداـ عػػػدد مػػػف األدوات واءليػػػات لتحقيػػػؽ تمػػػؾ 

 :ونشرىا عمى المستوى المجتمعي، وتتركز تمؾ األىداؼ فيالرسالة عمى المستوى اإلعالمي، 
التصػػػدي لظػػػاىرة فتػػػاوى التكفيػػػر واءراء المتشػػػددة فػػػي مختمػػػؼ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المحميػػػة  -

 .تقديـ معالجات فكرية ودينية لتمؾ الظاىرة وآثارىا والعالمية
مزيػػد مػػػف محاولػػة الوقػػوؼ عمػػى األنمػػاط التكفيريػػة والمتشػػػددة فػػي المجتمػػع لتكػػوف محػػؿ  -

 .البحث والدراسة لتقديـ تصور لعالج الظاىرة والمرتبطيف بيا
تحسيف صورة اإلسالـ وتنقيح الخطاب الديني مػف ظػواىر التشػدد التػي طػرأت عميػو بفعػؿ  -

 .أيديولوجيات وافدة أو مجتزئة والتي تدعو إلى العنؼ والتطرؼ
قميميِّػػػػا وعالميِّػػػػا - وتقػػػػديـ خريطػػػػة لمموضػػػػوعات  متابعػػػػة ومراقبػػػػة وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ محميِّػػػػا وا 

 .والفتاوى الدينية بيا
 .تقديـ النشرات اإلخبارية الدينية المركِّزة عمى الفتاوى والمقوالت التكفيرية بشكؿ منتظـ ودوري -
خمؽ ذاكرة رصدية لدى العالـ اإلسالمي بشكؿ عػاـ، ولػدى مؤسسػة اإلفتػاء بشػكؿ خػاص  -

 .بما يتعمؽ بمسائؿ الفتوى واءراء المتشددة
 .ديـ االستشارات اإلعالمية المتخصصةتق -
 .توفير مواد إعالمية بالمغتيف العربية واإلنجميزية -
تقػػػديـ المشػػػورة حػػػوؿ الشػػػػئوف اإلقميميػػػة والعالميػػػة واألحػػػداث التػػػػي ينبغػػػي أف تػػػدلي فييػػػػا  -

 .المؤسسة الدينية ِبَدْلِوىا
وقػاؼ( وتقػديـ التنسيؽ والتكامػؿ مػع المؤسسػات الدينيػة اإلسػالمية فػي مصػر )األزىػر واأل -

 .توصيات المرصد إلييـ لتضمينيا في الخطاب الديني الرسمي
تقيػػيـ ردود الفعػػؿ حػػوؿ الخطػػاب الػػديني والفتػػاوى واءراء الصػػادرة عػػف المؤسسػػة الدينيػػة،  -

سػػػواء األزىػػػر الشػػػريؼ أو دار اإلفتػػػاء أو وزارة األوقػػػاؼ، والييئػػػات التابعػػػة ليػػػـ، وتقػػػديـ 
 .مرالمشورة والتوضيح إذا لـز األ
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 :الموضوعات التم ييتم بيا المرصد
يقـو المرصد بمتابعة مقوالت التكفير في جميع وسائط التواصؿ المقروءة والمسموعة 
والمرئية وعمى شبكة اإلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي، إيماًنا منا بأنو مف خالؿ امتالؾ 

ونتعاطى مع الحدث بشكؿ منظومة متكاممة لمرصد والمتابعة نستطيع أف نتواصؿ ونتفاعؿ 
أفضؿ وأسرع وأكثر إيجابية، وتتنوع الموضوعات التي تدخؿ داخؿ دائرة ىتماـ المرصد 
اإلعالمي، وبشكؿ عاـ فإف عممية الرصد تتسـ بالشمولية واالتساع بشكؿ مباشر أو غير 

 منيا :مباشر، بأمور الفتاوى واءراء الدينية المرتبطة بيا في كافة المجاالت والموضوعات و 
يقدـ مرصد التكفير واءراء المتشددة مواد خبرية تعبر عف مجمؿ :  المواد الخبرية -

األفكار والفتاوى المتطرفة والمتشددة المثارة في وسائؿ اإلعالـ، والتناوؿ اإلعالمي ليا، 
وحجـ ومدى انتشارىا، وتكوف بشكؿ حصرى، بحيث تشمؿ كافة وسائؿ اإلعالـ 

مرئية، وبشكؿ منتظـ لكي تضع أماـ صانع القرار في المؤسسة المقروءة والمسموعة وال
الدينية الصورة كاممة عف خريطة تمؾ الفتاوى واءراء ومصدرىا ومدى انتشارىا وأصدائيا 

 .في الداخؿ والخارج
يقدـ المرصد عدد مف البيانات واألحاديث الصحفية :  البيانات واألحاديث الصحفية -

مى موضوع ما، أو تصحيح شيء ما نشر في وسائؿ لتوضيح مسألة ما، أو الرد ع
اإلعالـ، وتختمؼ طبيعة تمؾ البيانات تبعا الختالؼ اليدؼ منيا، والوسيمة المراد نشرىا 
فييا، وذلؾ لضماف تقديـ خطاب دينى وسطي مستنير وتناوؿ إعالمي سميـ وصحيح 

 .بعيد عف اإلثارة والتشويو
التحميمية والبحثية ىي خالصة ما توصؿ إليو الباحثوف تعد المواد :  مواد تحميمية -

بالمرصد، حيث يتـ ترجمة كافة العمميات السابقة والتي تبدأ بالجمع والرصد ثـ التصنيؼ 
والتحميؿ كى تخرج إلى النور فى شكؿ دراسة كاشفة ومستفيضة لمظواىر والفتاوى 

فة معيا، باإلضافة إلى تقديـ المتشددة والتكفيرية في المجتمع، وتفاعؿ األطراؼ المختم
سيناريوىات لتطور الظاىرة ومستقبميا القريب والمتوسط والبعيد أيضا، ويشمؿ البحث 
تقديـ تصورات لكيفية التعامؿ والتعاطي مع تمؾ الظواىر واءراء، واألدوار المختمفة التي 

ات الدينية يمكف القيـ بيا، واألطراؼ المنوط بيا معالجة تمؾ الفتاوى، سواء المؤسس
، أو المؤسسات اإلعالمية وما يمكف أف تقدمو في ىذا السياؽ، األوقاؼو  األزىرك

باإلضافة إلى األجيزة والمؤسسات األخرى التي يمكف أف تدلو بدلوىا في األمر. ومف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
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األىمية بمكاف أف نشير إلى أف كثير مف فتاوى التكفير وظاىرة التشدد ىي مف الروافد 
الثقافة المصرية، والتي دخمت عمى الثقافة المصرية وبيئتيا الوسطية، وذلؾ بفعؿ عمى 

 عوامؿ داخمية وأخرى خارجية.

 عند تحميل محتوا الصفحة عينة الدراسة تبين مايمى :
المنشػػورات عمػػى  تػػـ حصػػرنوعيةةة المةةادة التةةى تةةم نشةةرىا عمةةى الصةةفحة عينةةة الدراسةةة : -

 الصفحة عينة الدراسة لمعرفة نوعية المواد المنشورة وىى كما يوضحيا الجدوؿ التالى :
 ( يوضح نوعية المواد المنشورة عمى الصفحة عينة الدراسةٔجدوؿ)

 ةالمادة المنشور المجموع
 نص 55
 صور 0
 روابط 1
 فيديو 0
 عروض 0
 موسيقى 0
 شرائح 0
 أخرا 0
 المجموع 56
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أف الصفحة اعتمدت عمى المواد النصية فيما تنشره فى  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
فترة الدراسة ولـ تستخدـ المواد المصورة أو السمعية _ بؿ الحظت الباحثة أف الصفحة منذ 

رغـ أىميتيا فى توضيح المعمومة وتأكيدىا،  -( صورة فقط ٔٗنشأتيا لـ تنشر سوى )
يعتمد عمى الذاكرة البصرية بشكؿ كبير ولذلؾ تعد المنشورات المصورة خاصة أف اإلنساف 

أكثر جاذبية وتذكرا.عالوة عمى أف الجماعات التكفيرية تستخدـ ىذه الوسائؿ بمواصفات 
إنتاجية عالية الجودة فى الدعاية ألفكارىا. والحظت الباحثة عدـ نشر المواد التحميمية عمى 

 ييا.الصفحة كما أفاد القائموف عم
 يوضح الجدوؿ أكثر األياـ نشاطا لمصفحة: األسبوع:  أيام معدل نشاط الصفحة موزعا عمى -

 ( يوضح معدؿ نشاط الصفحةٕجدوؿ )
 اليـو المواد المنشورة

 الجمعة 10
 السبت 8
 األحد 8
 األثنيف 10
 الثالثاء 9
 األربعاء 6
 الخميس 5

يوضح الجدوؿ السابؽ أف يـو الجمعة واألثنيف ىما أكثر األياـ نشاطا فى عممية النشر  
عمى الصفحة. واألفضؿ فى ىذا المضمار معرفة أكثر األوقات التى يتواجد فييا المستخدميف 

 ليتـ النشر بيا لتؤتى ثمارىا المرجوة ولتحقؽ تفاعال مع زوار الصفحة ومتابعييا.
 :عمى صفحة يختمف حسب نوع الموضوع متوسط طول البوستات -

( حرفا،  ٜٓٓ - ٓٓٛ( كممة تقريبا ، بيف ) ٓ٘ٔمتوسط طوؿ المنشور النصى، )
 ٓٔٔكممة ،  ٕ٘أعمى المنشورات من حيث التفاعل عمى الصفحة، تكون أقل من  رغـ أف
، األمر الذى يمكف تفسيره بطبيعة مستخدمى ىذه الوسيمة ورغبتيـ فى الوصوؿ حرفا

 لممعمومة بشكؿ سريع مما يدفعيـ لتفضيؿ الموضوعات القصيرة.
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  -نسب التواجد الجغرافم لجميور صفحة المرصد :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( التوزيا الجغرافى لمجميورٔرسم توضيحم )

نالحظ مف الشكؿ السابؽ أف مصر ىى التى تحتؿ المركز األوؿ مف حيث عدد 
( متابعا ، ثـ ٕٔٔٚ( متابعا، تمييا المغرب بمعدؿ ) ٕٓٔٔٛلمموقع بمعدؿ ) المتابعيف

الجزائر فى المركز الثالث وقد يرجع ذلؾ لكوف ىذه الصفحة تتبع دار االفتاء المصرية ولذا 
يتابعيا المصريوف، وكذلؾ كوف عمماءىا مف األزىر جعميا تحظى بثقة الدوؿ اإلسالمية 

ا مف المسئولية عمى عاتؽ المؤسسات الدينية فى مصر كى األخرى وىذا يضع قدرا كبير 
ظيار الصورة الطيبة لإلسالـ والتصدى بكؿ قوة ألعدائو  تتحممؿ عبء الحفاظ عمى الديف وا 

 وخاصة خوارج ىذا العصر.
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 نسبة عودة المتابعين لمتفاعل ما الصفحة :  -
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 يبين نسبة عودة المتابعين لمصفحة ٕرسم توضيحم 

 
 يتضح مف الشكؿ السابؽ مايمى :

 ٘ٙمف المتابعيف يتفاعموف لمرة واحدة فقط وال يعودوا لمتفاعؿ %. 
 ٕٗمف المتابعيف يعودوف لمتفاعؿ مرة تانية %.  
 ٛ%  مرات ٛمرات وحتى  ٗمف المتابعيف يتفاعموف أكتر مف 
 ٚ مرات ٖمف %مف المتابعيف يعودوف لمتفاعؿ أكتر. 

وىػػذا يوضػػح مػػدى متابعػػة الصػػفحة واالرتبػػاط بيػػا والتفاعػػؿ معيػػا، األمػػر الػػذى يػػدعو 
ضػافة العناصػر الجاذبػة والتفاعػؿ مػع  التخاذ التدابير الالزمة مف حيث التنويع فػى المحتػوى وا 
المتػػػػػابعيف، والمػػػػػانع مػػػػػف عمػػػػػؿ اسػػػػػتبياف لمعرفػػػػػة تفضػػػػػيالتيـ، واالسػػػػػتفادة مػػػػػف نتػػػػػائج ىػػػػػذه 

 لرسـ خريطة العمؿ فى الصفحة. االستبيانات
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 تحميل الشبكات اإلجتماعية عمى مستوا المعمقين: -
حيث تـ تحميؿ شبكة العالقة بيف المتابعيف أصحاب التعميقات والصفحة، باإلضافة لمعرفة 
شبكة العالقة بيف المعمقيف بعضيـ البعض، وذلؾ لتحديد المستخدميف األكثر تعميقا عمى 

سخونة لغرض االىتماـ بيـ، أو استيدافيـ بإرساؿ استبانات، أوحتى المنشورات األكثر 
 منحيـ جوائز تقديرية لنشاطيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٖٔ) لتحميؿ الشبكة االجتماعية لمصفحة محؿ الدراسة (ٖرسـ توضيحي ) 
 .بيػا الخػط ٌربطػو الػذى المنشػور عمػى تعميقٌػا تػرؾ أف المسػتخدـ يػدؿ واصػؿ خػط كػؿ

وتػػدؿ المربعػػات الصػػفراء عمػػى المنشػػور، والمربعػػات زرقػػاء تػػدؿ عمػػى المعمقػػيف، وقػػد الحظػػت 
انتشػار تعميقػات تحريضػية لػبعض التكفيػرييف  -مػف متابعػة التعميقػات عمػى الصػفحة -الباحثة 

أو المتعػػاطفيف معيػػػـ عمػػػى الموضػػوعات المنشػػػورة عمػػػى الصػػفحة دوف أف يػػػتـ الػػػرد عمييػػػا أو 
ا، وىػذا يعنػى وجػود لجػاف إلكترونيػة ليػذه التنظيمػات تتػابع باسػتمرار ماينشػر عنيػا حتى حجبي

وتتػػولى الػػرد والػػدفاع عػػف ىػػذه األفكػػار، وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود متابعػػة كافيػػة مػػف جانػػب القػػائميف 
عمػى الصػفحة محػػؿ الدراسػة، وعػدـ االكتػػراث بػردود أفعػػاؿ متػابعى الصػفحة والتػػى تتضػح مػػف 

 بتعد بالصفحة عف ىدفيا الرئيس وىو محاربة الفكر التكفيػرى والػذى الخالؿ تعميقاتيـ. وىذا ي
 يكوف إال بالرد عمى الشبيات بالدليؿ.
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إف المواجية الشاممة لإلرىاب تقتضى عددا مف األمور مجتمعة، منيا تجفيؼ الموارد 
والقطاع الخاص فى دعـ المالية والعسكرية لمجماعات المتطرفة، ومشاركة المجتمع المدنى 

المبادرات التى تكافح التطرؼ واأليديولوجيا اإلرىابية، مع تفعيؿ دور األسرة فى غرس القيـ 
الدينية الصحيحة داخؿ نفوس الشباب منذ الصغر كالرحمة والتسامح والمواطنة واحتراـ 

المشاركة الذات واحتراـ اءخريف وعدـ االعتداء عمى حقوقيـ أو المساس بيا والتعاوف و 
دماجيـ فى المجتمعات  واإليجابية وحب األوطاف وغيرىا، باإلضافة إلى مشاركة الشباب وا 
التى يعيشوف فييا وعدـ تيميش دورىـ مع توسيع قاعدة الحوار واالىتماـ بو واالعتقاد بأف 

ى الحوار ىو النافذة الحقيقية والحيوية التى تساعد عمى فيـ المخالؼ وقبولو والتعايش السمم
 .لتحقيؽ األمف والسالـ، وىذا يقتضى تبنى حمالت توعية عالية التأثير تستيدؼ الشباب

يضػاح اإلسػالـ لمنػاس بأدلتػو  وعمى أىؿ العمػـ أف يعتنػوا بالػدعوة إلػى اهلل سػبحانو بالتفصػيؿ، وا 
مػػف الكتػػاب والسػػنة، وتػػرغيبيـ فػػي االسػػتقامة عميػػو، والتواصػػي والنصػػح فػػي ذلػػؾ مػػع الترىيػػب 

 يخالؼ أحكاـ اإلسالـ.  مف كؿ ما
وبذلؾ يكونوف قد سمكوا مسمؾ النبي صمى اهلل عميو و سمـ، ومسمؾ خمفائو الراشديف 
وصحابتو المرضييف في إيضاح سبيؿ الحؽ، واإلرشاد إليو، والتحذير مما يخالفو عماًل بقوؿ 

 .}َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّنم ِمَن اْلُمْسِمِمينَ  َوَمْن َأْحَسُن َقْوًى مِّمَّن َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِملَ  {اهلل سبحانو: 
ُقْل َىِذِه َسِبيِمم َأْدُعو ِإَلى اهلِل َعَمى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِنم َوُسْبَحاَن اهلِل  {وقولو عز وجؿ: 

ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك  {وقولو سبحانو:  .}َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن 
 .}َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتم ِىَم َأْحَسنُ 

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :
أف تكفير المعيف أمر غاية الخطورة حذر منو ديننا الحنيؼ وجعؿ لو ضوابطا شرعية  -

 كثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
والتكفيريػػػة واإلرىابيػػػة أف شػػػبكة اإلنترنػػػت تعػػػد مجػػػااًل خصػػػبًا قناعػػػة التنظيمػػػات المتطرفػػػة  -

قنػػػاع  لممارسػػػة مػػػا أطمقػػػوا عميػػػو الجيػػػاد اإللكترونػػػي، ودفعيػػػـ ذلػػػؾ لنشػػػر فكػػػر التنظػػػيـ وا 
  الشباب بو
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اعتمػػػاد ) مرصػػػد الفتػػػاوى التكفيريػػػة ( عمػػػى المػػػواد النصػػػية بشػػػكؿ كبيػػػر، وعػػػدـ اسػػػتخداـ  -
ات الصػػوتية وذلػػؾ فػػى فتػػرة الدراسػػة عمػػى الػػرغـ ممفػػات الوسػػائط كالفيػػديو والصػػور والممفػػ

مػػػػػف أىميتػػػػػو القصػػػػػوى مػػػػػف ناحيػػػػػة إيضػػػػػاح المعمومػػػػػة وتثبيتيػػػػػا لػػػػػدى الػػػػػذاكرة البصػػػػػرية 
لممستخدـ،خاصة وأف التنظيمات التكفيرية تعتمدعمى إنتاج المواد المصػورة والفيػديو عاليػة 

 المجاؿ. الجودة قد تضارع السينما األمريكية، بؿ وتستعيف بالفنييف فى ىذا
اعتمػػػػاد الصػػػػفحة عينػػػػة الدراسػػػػػة عمػػػػى المػػػػواد الخبريػػػػة وعػػػػػدـ ذكػػػػر شػػػػبيات التكفيػػػػػرييف  -

وتأويالتيـ الباطمة وبالتالى عدـ الرد عمييا وتفنيػدىا بالػدليؿ الػذى اليػدع مجػاال لمشػؾ فػى 
انحػػػراؼ مػػػف يكفػػػروف المجتمعػػػات عمػػػى الػػػرغـ أف ىػػػذا ىػػػو اليػػػدؼ الػػػرئيس مػػػف إنشػػػاء 

تسػػتخدـ فيػػو ىػػذه التنظيمػػات كػػؿ الوسػػائؿ ويمػػووف النصػػوص  المرصػػد، فػػى الوقػػت الػػذى
 حسب أىواءىـ فيضموف الناس ويحرفونيـ عف الطريؽ المستقيـ.

افتقار الصفحة عينة الدراسة لمدعاية الكافية وربطيا بغيرىا مف الصفحات ولذلؾ فإف  -
 عدد المتابعيف لمصفحة يعد قميال خاصة وأف عمر الصفحة ثالث سنوات. 

 يمى : توصمت إليو من نتائج بما توصى الدراسة بناء عمى ما
عقػػػد دورات وورش عمػػػؿ ولقػػػاءات دوريػػػة لتوعيػػػة الشػػػباب، لالسػػػتفادة مػػػف إيجابيػػػات  -

 وسائؿ اإلعالـ الجديد وتالفى سمبياتيا. 
أوقػػػات اسػػػتيعاب الطاقػػػات الشػػػبابية وفػػػتح مجػػػاالت الترفيػػػو واألنشػػػطة النافعػػػة لمػػػؿء  -

الفػػراغ لػػدييـ بمػػا يعػػود عمػػييـ بالفائػػدة ويسػػتثمر طاقػػاتيـ ويحقػػؽ رغبػػاتيـ وطموحػػاتيـ لمواجيػػة 
    .ظاىرة التطرؼ وحمايتيـ مف االنجراؼ ورائيا

إنشػػػاء بػػػرامج توعويػػػة تثقيفيػػػة فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الحػػػديث، فيجػػػب تكثيػػػؼ البػػػرامج  -
نػػاء والشػػباب عبػػر البػػرامج التمفازيػػة وعبػػر الدعويػػة والتوعويػػة لػػزرع الفكػػر السػػميـ فػػي نفػػوس األب

 اليوتيوب وعبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي
مكانية  - زيادة مستوى الوعي العاـ بخطورة شبكات التواصؿ االجتماعي، وا 

استخداميا لمنع تسمؿ الفكر المتطرؼ عبرىا. ومنح المغرديف ومستخدمي شبكات التواصؿ 
 .طرؼاالجتماعي خبرات لمواجية الفكر المت
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ضرورة األخذ بأسباب التقدـ واالستعانة بالوسائؿ االتصالية الحديثة لنشر العقيدة  -
الصحيحة وترسيخيا لدى النشء والشباب والمجتمع ككؿ لتمثؿ درعا واقيا ليـ مف كؿ فكر 

 منحرؼ أو متطرؼ.
 

                                                           

محمػػد بػػف قػػيـ الجوزيػػة : بػػدائع الفوائػػد، تحقيػػؽ :عمػػى محمػػد العمػػراف، مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمى، جػػدة، ص  (ٔ)
ٖٔٚ. 

(0)
نحو اإلرىػاب.  ىالعاـ المصر  ىخالد صالح الديف : دور وسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ معارؼ واتجاىات الرأ 

 .ٖٕٓٓ، ٕٓالمجمة المصرية لبحوث اإلعالـ، العدد 
(ٖ) Kambry & Yong (2006) : internet addiction on campus the vulnerability of 

college students. Cyber psychology and Behavior, pp. 12 – 18. 
أميمو عمراف : التعرض لممواقع الدينية باإلنترنت وعالقتو بمنظومة القيـ لدى الشباب: دراسة ميدانيػة عمػى  (ٗ)

عينػػػة مػػػػف الشػػػػباب الجػػػػامعي بالصػػػػعيد، المػػػػؤتمر العممػػػي السػػػػنوي الثالػػػػث عشػػػػر "اإلعػػػػالـ والبنػػػػاء الثقػػػػافي 
 .ٖٙٔ – ٖٔٔ، ص ٕٚٓٓواالجتماعي لممواطف العربي"، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، 

(2)
ٍقذٍةت ىةذورة  دور ٍؤسساث اىَجتَع اىَذًّ فً ٍنافحةت اىتطةرف واهرهةا ,:  عبذاىرحَِ خيف اىعْزي 

 .هـ 7222 ,ىرٌاعا واهرها ,ً اهعال

، ” اإلرىػاب الرقمػى :اسػتخدامات الجماعػات المسػمحة لوسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعى” سماح عبد الصػبور،  (ٙ)
 ٕٗٔٓ، سبتمبرٕالمستقبؿ لألبحاث والدراسات، المجمد األوؿ، العدد اتجاىات األحداث، مركز 

ىشاـ بشػير، اإلرىػاب اإللكترونػى فػى ظػؿ الثػورة التكنولوجيػة وتطبيقاتيػا فػى العػالـ العربػى، آفػاؽ سياسػية،  (ٚ)
 .ٕٗٔٓالعدد السادس، يونيو

دراسػػة تطبيقيػػة  –ممارسػػات االرىابيػػة العالقػػة بػػيف االعػػالـ الجديػػد وال جدليػػة : الشػػرقاوى إيمػػاف عبػػد الػػرحيـ (1)
عمى شبكات التواصػؿ االجتمػاعى، مػؤتمر دوراالعػالـ العربػى فػى التصػدى لظػاىرة اإلرىػاب، جامعػة نػايؼ 

 ٕٗٔٓ لمعمـو األمنية، الرياض،
، تحريػػػػر: يسػػػػرى ”االسػػػػتراتيجية اإلعالميػػػػة والثقافيػػػػة لمواجيػػػػة تنظػػػػيـ داعػػػػش ” شػػػػريؼ درويػػػػش المبػػػػاف :  (ٜ)

 .ٕ٘ٔٓالقاىرة : المركز العربى لمبحوث والدراسات، )العزباوى، داعش : دراسات فى بنية التنظيـ 
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عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر السػػػعدي : إرشػػػاد أولػػػي البصػػػائر واأللبػػػاب لنيػػػؿ الفقػػػو بػػػأقرب الطػػػرؽ وأيسػػػر   (ٓٔ)

 .ٜٔٔ، صٕٓٓٓ، ٔاألسباب، أضواء السمؼ لمنشر والتوزيع، ط
 (.06( واللفظ له، ومسلم )7575رواه البخاري برقم ) (ٔٔ)

 ٜٛٗ-ٜٚٗ،صٕٔالمنورة، جأحمد ابف تيمية : مجموع الفتاوى، مجمع الممؾ فيد، المدينة  (ٕٔ)
 .ٜٙأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ: ال إلو إال اهلل، برقـ  (ٖٔ)
 ، الطبعػةالةوىيبمبػف عبػداهلل  لمةدكتور محمةد، السةمفعنػد  اقض اإليمان اىعتقاديةة وضةوابط التكفيةرنو  (ٗٔ)

 ٕٕ٘ص  ،ىػ ٗٔ ٙٔ، األولى،، دار المسمـ، الرياض
 .ٙىػ. ٜٕٗٔ، عبد الرحمف بف ناصر البراؾ : شرح العقيدة الطحاوية، دار التدمرية  (٘ٔ)
(، وصػححو ابػف ٕٕٗٓ(، وابػف ماجػو )ٕٖٖٗ(، والنسائي ) ٜٖٛٗ(، وأبو داود )ٙٔٔ/ٙأخرجو أحمد )  (ٙٔ)
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   .المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروقـ مدرس بقسم اإلنتاج اإلعالمي  )*(

 

 

 دراسة على النخبة المصرية  

البشـر    وةـى تم ـش مشـذلة  ا  يعدُّ العنـ  اـاةرق يديمـة يـدم الم تمـ  
آ ار نفسية وا تماعية سلبية على األفراد والم تمعا ، ألن العن  ااةرق مرذبـة 
لها  وانبها االيتصادية واال تماعية والنفسـية وتعرهـها ذـش الم تمعـا  البشـرية 
بــدر ا  متفاوتــة. والعنــ  ســلو  يتناســة مــ  البي ــة اال تماعيــة التــي ي يــا فيهــا 

ســلو  نســبى يختلــ  مــن م تمــ  تخــر، بــش يختلــ  داخــش الم تمــ  وةــو  ،الفــرد
الوا ــد مــن ويــ  تخــر، ومــن مذــان تخــر، ومــن لبقــة ألخــر ، ألن لذــش لبقــة 
عاداتهــــا وتقاليــــدةا ومســــتوياتها االيتصــــادية واال تماعيــــة و ســــاليبها فــــي تنشــــ ة 
ي ا اللفش، ولها ييُمهـا و داهةـا فـي ال ذـم علـى السـلو  مـن  يـل ذونـس سـلوذ ا سـو 

فاالنت ار م ال في الم تمعـا  الرربيـة يذـون مسـمو ا بـس، بينمـا ةـو  . و من رف ا
 .(1)يعاية عليها  و خلي ة دينية في الم تمعا  الشريية  ريمة

خــالش الفعــش  و الســلو  العنيــ  ب نــس ويعــر  بعــع العلمــاف العنــ  مــن 
فخــروج  ،الســلو  الــ ح ين ــر  عــن المعــايير اال تماعيــة التــي ي ــددةا الم تمــ 

وةنـا  مـن يرذـل علـى النتـا    ،الفرد في  ح مويـ  عـن ةـ ل المعـايير يعـد عنفـا
بمعنــى  ن العنــ  يــد يذــون رد  ،المترتبــة علــى الســلو  وعلــى رد الفعــش العنيــ 

الفــرد باالهــلهاد  و الالــم ور بــة فــي االنتقــام، وم ــاش فعــش نــات  عــن   ســاس 
ــنل ي ــاوش ربــل العنــ  بالصــرا   ، لــ  عنــ  اللو ــة هــد الــلوج ذمــا  ن ةنــا  مي

القا م بين الر با  والخلوا  الرريلية والهرول التي يفرهـها الم تمـ ، وةنـا  
مينل يربل العن  بصرا  القيم و ياة المعايير
(2). 
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فيسػػمى عنػػؼ السػػلطة. ويػػد  ،للقمػػ  والهػػرة والقهػر والت ػػدح ويػد يذػػوف العنػػؼ مظهػػر ا
فيسػػػػمى عنػػػػؼ الػػػػروابط  ،يذػػػػوف العنػػػػؼ مػػػػف  انػػػػة نقابػػػػا   و ةي ػػػػا   و ات ػػػػادا   و ف ػػػػا 

ويد يذػوف العنػؼ فػي نطػاؽ األفػراد  و األسػر  .واالت ادا  والنقابا   و عنؼ المطالة الف وية
لتفػػاعال  والتوازنػا ، فيسػمى عنػػؼ  و ال ماعػا  ذتعبيػر عػف خلػػؿ واهػال فػي االتصػاال  وا

ويػػػػد يذػػػػوف العنػػػػؼ مػػػػف  انػػػػة بعػػػػض األفػػػػراد  و بعػػػػض   .األفػػػػراد  و ال ماعػػػػا   و األسػػػػر
الخار يف عف القانوف  و فلوؿ نظػاـ يػديـ فاسػد مػ ال فيسػمى عنػؼ األفػراد  و البلط ػة الفرديػة 

ػا  و تلقا ي ػا   فردي ػا  و  ماعي ػا ا ومعلن ػا شخصػي ا،  و   ،والعنؼ يد يذوف منظم  ماةيري ػا، واهػ  
مظهر ا للقوق والت دح  و للهعؼ والشعور بػالنقص واإل بػاط، ويػد يعبػر عػف  ، و مستتر ا خافي ا

نزعة االستعالف والر بة في التملؾ  و يعبر عػف  شػذاؿ متنوعػة للػدفاع عػف الػنفس والم افظػة 
 ،الرهػا عػف الوايػ ويد يظهػر العنػؼ فػي شػذؿ الػدفاع عػف الػنفس  و عػدـ  ،على مزايا م ددق

وفػػػػي ذػػػػؿ األ ػػػػواؿ يػػػػد يذػػػػوف العنػػػػؼ ذا  بعػػػػادة دينيػػػػة  و سياسػػػػية  و ا تماعيػػػػة  و نفسػػػػية  و 
 .(3)ايتصادية  و مذةبية  و تشريعية  و  ررافية  و سذانية  و مطالة خدمية

وذػػذلؾ يختلػػؼ سػػلوؾ العنػػؼ بػػاختالؼ ال ػػنس والسػػف    يػػُل  وهػػ   الدراسػػا   ف 
 و  نهػػـ  ،ويػػد ُيعػػز  ذلػؾ  لػػى  نهػػـ األيػو  بػػدنيا ،نػػؼ مقارنػػة باإلنػالالػذذور  ذ ػػر ممارسػة للع

يميلػػوف  لػػى اسػػتخداـ يػػوتهـ بمعػػدؿ  ذبػػر. وألف  فػػراد الم تمػػ  يتسػػام وف مػػ  العنػػؼ الصػػادر 
يذػوف  ذ ػر ارتفاعػا مػف معػدؿ   -على سبيؿ الم ػاؿ-عنهـ   فإف معدؿ العنؼ هد الزو ا  

ر  تعػد مر لػة الشػباة مػف  ذ ػر المرا ػؿ التػي يذػوف وعلى الطػرؼ اتخػ ،العنؼ هد األزواج
فيهػا العنػؼ مل وظ ػا بدر ػػة  ذبػر عػف  يرةػا مػػف مرا ػؿ النمػو األخػر .  ويػػد ير ػ  ذلػؾ  لػػى 

و يؿ يدرق فػي الػت ذـ والسػيطرق  ، ف الشباة يذوف  ذ ر انفعاال و يؿ يدرق على  خفاف مشاعرةـ
 .(4)د سف الفرد وتقدـ بس العمرذلما ازدا ،على الرهة في  يف ينخفض معدؿ العنؼ

واعترؼ "فرويد" ب نس يمذػف  ف يذػوف ةنػاؾ عنػؼ فػي معظػـ األفعػاؿ والسػلوذيا  التػي 
تبػدو بري ػة، ويمذػف للمػرف  ف يعتػرض علػى  ف العنػػؼ الػذح يمذػف  ف يو ػد فػي مز ػة  و زلػػة 

 .(5)ا لساف ب نس عنؼ رمزح وليس  قيقي  
ومنػػذ  وؿ  ػػدل للصػػراع  ،منػػذ بدايػػة التػػاري  ،الو ػػودوال يمذػػف   فػػاؿ  ف العنػػؼ يػػديـ يػػدـ 

وشػػهد   ،الػػذح انتهػػى بقتػػؿ  خ علػػى يػػد  خيػػس ،بػػيف البشػػر المتم ػػؿ فػػي الخػػالؼ بػػيف يابيػػؿ وةابيػػؿ
 .(6)البشرية بعد ذلؾ   دا ا ذ يرق تميز  بظاةرق العنؼ

ذ يػر مػف  وفي بعػض األ يػاف ينتقػؿ العنػؼ مػف خػالؿ الػدراما التليفزيونيػة والسػينما ية، ففػي
 ذا ذانػػ  فػػي شػػذؿ درامػػي، وبالتػػالي تسػػتطي  الػػدراما  ،األ يػػاف تصػػؿ المعلومػػة  بسػػهولة لل مهػػور
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 ف تقػػـو بعػػدق  دوار فػػي م ػػاؿ موا هػػة  قافػػة العنػػؼ، فإمػػا يذػػوف دور ا  ي ابي ػػا تسػػتطي  مػػف خاللػػس 
ة،  ويذػػػوف دور ا ت  ػػػيـ ةػػػذل ال قافػػػة وموا هتهػػػا،  و يذػػػوف دور ا سػػػلبي ا يسػػػاعد علػػػى نشػػػر ةػػػذل ال قافػػػ

وبالتػػػالي يتطلػػػة ةػػذا األمػػػر الب ػػػل فػػػي الػػدور الػػػذح يمذػػػف  ف تقػػـو بػػػس الػػػدراما المصػػػرية  ،م ايػػد ا
 .المقدمة في الفها يا  العربية  زاف  قافة العنؼ والتطرؼ المنتشرق في الم تم  المصرح

 

الفهػا يا  العربيػة تتبلور مشذلة الب ل في دراسة دور الدراما المصرية المقدمػة فػي 
وذلػػؾ مػػف  ،فػػي موا هػػة  قافػػة العنػػؼ والتطػػرؼ التػػي انتشػػر  فػػي الم تمػػ  المصػػرح وخار ػػس

للتعػػػػرؼ علػػػػى آرا هػػػػـ  ،خػػػػالؿ دراسػػػػة علػػػػى النخبػػػػة المصػػػػرية األذاديميػػػػة واإلعالميػػػػة والفنيػػػػة
ذا ذػػػػاف دورا فعػػػػاال  و ال، للوصػػػػوؿ  لػػػػى اسػػػػتراتي ية  وات اةػػػػاتهـ بخصػػػػوص ةػػػػذا الػػػػدور ، واال

التػي  ،لة ومي ػاؽ شػرؼ مقتػرح ي ذػـ  داف الػدرامييف فيمػا يخػدـ  ةػداؼ التنميػة المسػتدامةمتذام
 مف  ةدافها ت قيؽ السالـ والعدؿ الذح لف يت قؽ بدوف موا هة العنؼ واإلرةاة والتطرؼ.

 

  تر    ةمية الب ل  لى ما ي تي
 انتشار  قافة العنؼ والتطرؼ داخؿ الم تم  المصرح وخار س. 
  ذ ػػرق هػػػ ايا اإلرةػػاة والتطػػػرؼ الػػػديني وتشػػرد العديػػػد مػػػف األسػػر، وتالعػػػة الذ يػػػر

 بالديف واتخاذل وسيلة لت قيؽ  ةداؼ  رةابية.
 .تعدد  شذاؿ العنؼ وتطورل 

 

  ت قيؽ عدق  ةداؼ ةي  لىتسعى ةذل  الدراسة 
 مقدمة علػى القنػوا  التعرؼ على  راف النخبة المصرية في معال ة الدراما المصرية ال

 الفها ية العربية لقهايا العنؼ والتطرؼ.
  التعرؼ على مقتر ا  النخبػة بشػ ف تطػوير الػدراما وتنشػيط دورةػا فػي موا هػة  قافػة

 العنؼ والتطرؼ بذؿ  شذالس.
  نشػػاف مي ػػاؽ شػػرؼ مهنػػي مقتػػرح للقػػا ميف علػػى  نتػػاج الػػدراما التليفزيونيػػة والسػػينما ية 

 المصرية.



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 

  
 يػػل تقػـو علػى وهػ  هػػوابط  ،تػـ االسػتعانة فػي ةػذل الدراسػػة بنظريػة المسػهولية اال تماعيػة

القواعػػد والقػػوانيف التػػي ت عػػؿ الػػر ح العػػاـ رييب ػػا علػػى آداة    لو ػػود  خالييػػة لوسػػا ؿ اإلعػػالـ 
ومػف ةنػا ي ػة  ف تقبػؿ  .المهنة، مف  يل  ف ال رية  ؽ ووا ة ومسهولية فػي الويػ  نفسػس

 وسػػا ؿ اإلعػػالـ القيػػاـ بالتزامػػا  معينػػة ت ػػال الم تمػػ  تطبيقػػا للموا يػػؽ الدسػػتورية والنصػػوص
 .)7(القانونية

وةػذل النظريػة تهػدؼ  لػى ت قيػؽ التػوازف بػيف  ريػة وسػا ؿ اإلعػالـ ومسػ ولياتها  مػػاـ 
 ،عية واالتػػزاف والديػػةيسػػتلـز ييػػاـ وسػػا ؿ اإلعػػالـ بت ػػرح الصػػدؽ والموهػػو  وةػػو مػػا ،الم تمػػ 

ومػػف  ػػـ ي ظػػر علػػى وسػػا ؿ اإلعػػالـ نشػػر  و عػػرض مػػا يسػػاعد علػػى ال ريمػػة والعنػػؼ ومالػػس 
 .)8(مف ت  ير سلبي في  ح  يلية في الم تم  وذذلؾ التدخؿ في ال ياق الخاصة لألفراد

و ف  ،وير   صػ اة ةػذل النظريػة  ف ال ريػة  ػؽ ووا ػة ومسػ ولية فػي الويػ  نفسػس
إلعالـ في ظؿ ةذل النظرية  ف تخدـ النظاـ السياسي القادـ عػف طريػؽ اإلعػالـ على وسا ؿ ا

، فهػػي ترذػػز علػػى  ال ػػة )9(وعػػف طريػػؽ المنافسػػة ال ػػرق المفتو ػػة فػػي ذػػؿ م ػػاال  الم تمػػ .
 بعاد  ساسية   البعد األوؿ متعلؽ بالوظا ؼ التي ينبري  ف يهديها اإلعػالـ المعاصػر، والبعػد 

والبعػػػػػد ال الػػػػػل بػػػػػالقيـ المهنيػػػػػة التػػػػػي ينبرػػػػػي مراعاتهػػػػػا فػػػػػي العمػػػػػؿ  ،األدافال ػػػػػاني بمعػػػػػايير 
 .)10(اإلعالمي

والبعد ال اني لنظريػة المسػهولية اال تماعيػة ةػو م ػور ةػذل الدراسػة    يػل ينصػة علػى 
باإلهػػػػافة  لػػػػى معػػػػايير  ،معػػػػايير األداف اإلعالمػػػػي المتم لػػػػة فػػػػي المعػػػػايير األخالييػػػػة لألفػػػػراد

ويبػػؿ  ف يػػرتبط  ،وموا يقهػا األخالييػػة سػػواف  ذانػ  مذتوبػػة  ـ  يػػر مذتوبػة الوسػا ؿ اإلعالميػػة
ػػػػا بهػػػػمير اإلعالمػػػػي و ػػػػدود مسػػػػ وليتس  الموهػػػػوع بػػػػالقوانيف الموهػػػػوعية فهػػػػو يػػػػرتبط  ساس 

اال تماعية واال ساسس المهني بما يم ؿ خطر ا  قيقي ا على الم تم 
)11(. 

ي سػواف  ذػاف تليفزيوني ػا  ـ سػينما ي ا فػي وبالتالي تو د مسهولية للقا ميف على العمؿ الدرام
االلتػػػػزاـ بالمعػػػػايير األخالييػػػػة ومراعػػػػاق هػػػػميرةـ المهنػػػػي ومنايشػػػػة ذػػػػؿ مػػػػا ةػػػػو ُيسػػػػيُف  لػػػػى 

فنظريػػػة المسػػػهولية اال تماعيػػػة ةػػػي  نسػػػة  .و ف تذػػػوف منايشػػػة بنػػػافق دوف ةػػػدـ ،م تمعػػػاتهـ
الػػػػدرامييف بالمعػػػػايير  النظريػػػا  لموهػػػػوع الدراسػػػة ال اليػػػػة، وذلػػػؾ للب ػػػػل عػػػف مػػػػد  مراعػػػاق

األخاليية في اختيارةـ لموهوعا  األفالـ والمسلسال  المقدمػة فػي الفهػا يا  العربيػة، ومػا 
مػػػد  مسػػػهوليتهـ اال تماعيػػػة ات ػػػال موا هػػػة العنػػػؼ والتطػػػرؼ فػػػي الم تمػػػ ، ومػػػد  ييػػػامهـ 

لقافبالدور المطلوة منهـ  زاف خدمة الم تم    .الهوف على المشذال  التي توا هس واال
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ةػػػذل الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػا  الوصػػػفية التػػػي تسػػػتهدؼ وصػػػؼ الظػػػاةرق وت ليلهػػػا  تعػػػدُّ 

والذشؼ عف  سبابها، ففي الدراسا  اإلعالمية تستخدـ الدراسػا  الوصػفية أل ػراض 
الوصػػؼ الم ػػرد والمقػػارف لألفػػراد ووصػػؼ االت اةػػا ، والػػدواف  وال ا ػػا ، وذػػذلؾ 

ؼ عنػػػػد  ػػػػدود الوصػػػػؼ اسػػػتخداما  وسػػػػا ؿ اإلعػػػػالـ، فالهػػػػدؼ مػػػػف الوصػػػؼ ال يقػػػػ
الم رد للظػاةرق و رذتهػا وعناصػرةا، ولذنػس يمتػد ليشػمؿ وصػؼ العاليػا  والتػ  يرا  

 .)12(المتبادلة والوصوؿ  لي نتا   تفسر العاليا  السببية 
  

اعتمػػػػد  البا  ػػػػة فػػػػي سػػػػ ة عينػػػػة الب ػػػػل علػػػػى  سػػػػلوة العينػػػػة المتا ػػػػة مػػػػف النخبػػػػة 
% مػػنهـ 52.4مفػػردق   103المصػػرية، وبلػػم   ػػـ العينػػة األذاديميػػة واإلعالميػػة الفنيػػة 

 %  نال.48.5% منهـ ذذور مقابؿ 51.5، و)13(%  عالمي وفني47.6 ذاديمي، و
  

يام  البا  ة بت ذيـ االستمارق مف م موعة مػف الم ذمػيف والخبػراف مػف   ػؿ الت ذػد 
 فػػاد  الب ػػل   وةػػي التػػي  يػػل  بػػدوا بعػػض المال ظػػا  التػػي )14(مػػف مصػػداييتها

ذمػػا يامػػ  البا  ػػة بإعػػادق توزيػػ  صػػ يفة االستقصػػاف  ،تمػػ  مراعاتهػػا فػػي االسػػتمارق
مفػردا (  10%( مػف   ػـ العينػة األصػلية)10مرق  خر  على عينة عمدية يوامهػا )

خالؿ فترق تراو   ما بيف  سبوع مف تاري  االنتهاف الفعلي للدراسة الميدانيػة، وذانػ  
 %(.95النسبة )

 
  

 لػػى ال اسػػة اتلػػي،  ػػـ  -بعػػد ترميزةػػا-بعػػد االنتهػػاف مػػف  مػػ  بيانػػا  الدراسػػة، تػػـ  دخالهػػا 
باسػتخداـ برنػام  "ال زمػة اإل صػا ية  ، ر  معال تهػا وت ليلهػا واسػتخراج النتػا   اإل صػا ية

 Statistical Package forاختصػارا  لػػ   SPSSللعلػـو اال تماعيػة" والمعػروؼ باسػـ 
the Social Sciences،   وذلػػػؾ بػػػالل وف  لػػػى المعػػػامال  واالختبػػػارا  والمعال ػػػا

  اإل صا ية اتتية
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 التذرارا  البسيطة والنسة الم وية -2
 المتوسط ال سابي واالن راؼ المعيارح -2
الػوزف المػػر ال الػذح ي سػػة بهػرة التذػػرارا  بػوزف معػػيف يقػررل البا ػػل  بنػاف  علػػى  -3

 ػػـ ت مػػ  نتػػا   الهػػرة لذػػؿ بنػػد لل صػػوؿ علػػى م مػػوع  ،المراتػػة فػػي السػػهاؿ عػػدد
 .األوزاف المر  ة وت سة النسة الم وية لبنود األس لة  ذلها

النسػػػػبية لقػػػػيـ  األوزافلػػػػى  ي سػػػػة بالنقػػػػاط التر ي يػػػػة اسػػػػتنادا  حالػػػػذ.الػػػػوزف الم ػػػػوح -4
ل سػابية علػػى (، عبػر القسػمة ا 3( ، معػػارض )  2(، م ايػد )  1المتريػر موافػؽ ) 

 الم ددق القيـ
( لدراسػة شػدق Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -5

 Intervalوات ػال العاليػة االرتباطيػة بػيف متريػريف مػف مسػتو  المسػافة  و النسػبة )
Or Ratio 0.30(. ويد اعتبر  العالية هعيفة  ذا ذانػ  ييمػة المعامػؿ  يػؿ مػف، 

 .0.70ويوية  ذا زاد  عف  ،0.70-0.30ومتوسطة ما بيف 
( Independent-Samples T-Testاختبػػػػار ) ( للم موعػػػػا  المسػػػػتقلة ) -6

لدراسة الداللة اإل صا ية للفروؽ بيف متوسػطيف  سػابييف لم مػوعتيف مسػتقلتيف مػف 
 Interval Orال ػاال  المدروسػة فػي   ػد المتريػرا  مػف نػوع المسػافة  و النسػبة )

Ratio). 
( Oneway Analysis of Varianceالبعػػػد الوا ػػػد ) حالتبػػػايف ذت ليػػػؿ  -2

لدراسػػػػػػة الداللػػػػػػة اإل صػػػػػػا ية للفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف  ANOVAالمعػػػػػػروؼ اختصػػػػػػارا  باسػػػػػػـ 
المتوسػػػػطا  ال سػػػػابية ألذ ػػػػر مػػػػف م مػػػػوعتيف مػػػػف ال ػػػػاال  المدروسػػػػة فػػػػي   ػػػػد 

 (.Interval Or Ratioالمتريرا  مف نوع المسافة  و النسبة )
أي عنـد  ،% فـكثثر59تائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقـة ـــ  وقد تم قبول ن

 فكقل0 0.9.مستوى معنوية
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مػػا مػػد  مشػػاةدق عينػػة الدراسػػة لألفػػالـ والمسلسػػال  المصػػرية المقدمػػة فػػي القنػػوا   -1
 الفها ية العربية؟

الدراسة لألفالـ والمسلسال  المصػرية المقدمػة عينة  ما متوسط عدد ساعا  مشاةدق -2
 في الفها يا  العربية في اليـو الوا د؟ وما عدد  ياـ المشاةدق؟

مػػػػػا  سػػػػػباة مشػػػػػاةدق عينػػػػػة الدراسػػػػػة لألفػػػػػالـ والمسلسػػػػػال  المصػػػػػرية المقدمػػػػػة فػػػػػي  -3
 الفها يا  العربية؟

ار ػس؟ ما رهية عينػة الدراسػة لمػد  انتشػار نسػبة العنػؼ داخػؿ الم تمػ  المصػرح وخ -4
 وما عوامؿ انتشار ةذا العنؼ؟

مػػػا رهيػػػة عينػػػة الدراسػػػة لػػػدور الػػػدراما فػػػي الفتػػػرق ال اليػػػة فػػػي موا هػػػة  قافػػػة العنػػػؼ  -5
والتطػػػرؼ المنتشػػػرق فػػػي الم تمػػػ  المصػػػرح؟ ومػػػا نػػػوع  قافػػػة العنػػػؼ والتطػػػرؼ الػػػذح 

 توا هس، م   عطاف  م لة مف األفالـ والمسلسال  التي يام  بهذا الدور؟
الػػػدراما بتقػػػديـ  لػػػوؿ لويػػػؼ انتشػػػار العنػػػؼ داخػػػؿ الم تمػػػ  المصػػػرح مػػػا مػػػد  ييػػػاـ  -6

هػػمف   ػػدا ها؟ ومػػا ةػػي ال لػػوؿ التػػي يػػدمتها ذوسػػيلة للقهػػاف  و ال ػػد مػػف انتشػػار 
 العنؼ في الم تم  ؟

مػػػا ات اةػػػا  عينػػػة الدراسػػػة ن ػػػو الػػػدراما المصػػػرية المقدمػػػة فػػػي الفهػػػا يا  العربيػػػة  -7
 بشذؿ عاـ؟

 سلوة معال ة الدراما المصرية ل قافة العنؼ والتطرؼ؟ما ةو تقيـ عينة الدراسة أل -8
مػػا ةػػي مقتر ػػا  عينػػة الدراسػػة بخصػػوص األسػػالية التػػي يمذػػف  ف تتبعهػػا الػػدراما  -9

التليفزيونيػػػػة والسػػػػينما ية لموا هػػػػة العنػػػػؼ والتطػػػػرؼ فػػػػي الم تمػػػػ  المصػػػػرح بشػػػػذؿ 
  فهؿ؟ 

للقػػا ميف مػا ايترا ػا  عينػة الدراسػػة بخصػوص  نشػاف مي ػاؽ شػػرؼ مهنػي مبػد ي  -10
علػػػػى  نتػػػػاج الػػػػدراما المصػػػػرية والسػػػػينما ية   لالسػػػػتعانة بػػػػس بهػػػػدؼ  مايػػػػة المػػػػواطف 
المصػػرح مػػف عػػدـ التػػزاـ بعػػض المنت ػػيف والمػػهلفيف بػػالنوا ي األخالييػػة والدينيػػة فػػي 

 المهاميف الدرامية التي يتـ  نتا ها؟
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النخبػػػة لػػػدور الػػػدراما المصػػػرية فػػػي تو ػػػد فػػػروؽ ذا  داللػػػة   صػػػا ية فػػػي تقييمػػػا   -1
م ػػػاؿ  -السػػػف -معال ػػػة  قافػػػة العنػػػؼ والتطػػػرؼ وفقػػػا للمتريػػػرا  الديم رافيػػػة )النػػػوع

 سنوا  الخبرق(. -العمؿ
بػػػػػيف ذ افػػػػػة تعػػػػػرض النخبػػػػػة لألفػػػػػالـ    صػػػػػا يةتو ػػػػػد عاليػػػػػة ارتباطيػػػػػة ذا  داللػػػػػة  -2

لهػا فػي معال ػة والمسلسال  المصػرية المقدمػة فػي الفهػا يا  العربيػة وتقيػيـ النخبػة 
 . قافة العنؼ و التطرؼ

تو ػػد فػػروؽ ذا  داللػػة   صػػا ية فػػي آراف النخبػػة ن ػػو عوامػػؿ انتشػػار  قافػػة العنػػؼ  -3
م ػػاؿ  -السػػف -والتطػػرؼ فػػي الم تمػػ  المصػػرح وفقػػا للمتريػػرا  الديم رافيػػة )النػػوع

 سنوا  الخبرق(. -العمؿ

 

ساءة البالغين" م( "تعرض المراىقين للعنف وضحايا7.02)  (09)عنف وا 
وتعػػػرض  ،لهػػػـ السػػػي تتنػػاوؿ ةػػػذل الدراسػػػة نتػػا   سػػػوف معاملػػػة األطفػػػاؿ واالسػػترالؿ 

م ػؿ  ،المراةقيف للعنؼ الم تمعي بشذؿ عاـ ومالس مف ت  يرا  سػلبية فػي سػلوذياتهـ فيمػا بعػد
ةػػػذل الدراسػػػا  مػػػف الدراسػػػا  طويلػػػة األ ػػػؿ ذا   وتعػػػدُّ  .تعػػػاطي المخػػػدرا  وارتذػػػاة ال ػػػرا ـ

المرا ػػػؿ المتعػػػددق فػػػي  مػػػ  البيانػػػا   يػػػل اسػػػتخدم  العينػػػة العنقوديػػػة فػػػي اختيػػػار مفػػػردا  
عاما مف األسر والعا ال  المقيمة بالواليا  المت دق وتذون  العينة مػف  27العينة على مدار 

فػػػػي ويػػػػ  المقابلػػػػة األوليػػػػة، سػػػػنة  17-11طفػػػػال  ممػػػػف تتػػػػراوح  عمػػػػارةـ مػػػػا بػػػػيف   2.360
وتوصػػل  الدراسػػة  لػػى  ف اإليػػذاف البػػدني ومشػػاةدق العنػػؼ بػػيف الوالػػديف لػػس تػػ  ير مباشػػر فػػي 
عنػػؼ المػػػراةقيف فيمػػا بعػػػد ولذػػف بشػػػذؿ  يػػؿ مػػػف تػػ  ير تعرهػػػهـ للعنػػؼ واإليػػػذاف البػػدني فػػػي 

 ي ابيػػػة الشػػػارع وال ػػػي الػػػذح يسػػػذنوف بػػػس  و ف اسػػػتخداـ البػػػالريف للعنػػػؼ لػػػس عاليػػػة طرديػػػة 
 باإليذاف البدني لإلنال ومشاةدق العنؼ المستمر للوالديف.
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م( "دور الدراما المصرية في الفضـائيات العربيـة فـي نثـر ثقافـة السـ م لـدى طلبـة 7.02)
 (06)الجامعات"

تتنػػػػاوؿ ةػػػػذل الدراسػػػػة الػػػػدور الػػػػذح تقػػػػـو بػػػػس الػػػػدراما التليفزيونيػػػػة والسػػػػينما ية المصػػػػرية 
المقدمػة فػي القنػوا  الفهػػا ية العربيػة فػي نشػػر  قافػة السػالـ لػػد  طلبػة ال امعػا ، باإلهػػافة 
 لى التعرؼ على األنواع المختلفة ل قافة السالـ، و ذ ر  نػواع  قافػة السػالـ ظهػورا وانتشػارا فػي 

راما المدروسة، وت  ير ذلؾ في  دراؾ طلبة ال امعػا  ل قافػة السػالـ، واالةتمػاـ بهػذل ال قافػة الد
واالت ػػال ن وةػػا. ويػػد تػػـ   ػػراف الدراسػػة الت ليليػػة علػػى عينػػة مػػف األفػػالـ والمسلسػػال  العربيػػة 
المقدمػػة علػػى ينػػاق ال يػػاق  فػػالـ وينػػاق ال يػػاق مسلسػػال ، وباسػػتخداـ  سػػلوة ت ليػػؿ المهػػموف 

يرابػػة نصػػؼ األفػػالـ فػػي العينػػة التػػي تػػـ ت ليلهػػا ت ػػد   عػػف  قافػػة وصػػل  الدراسػػة  لػػى  ف ت
السػػالـ بشػػذؿ  يػػر مباشػػر، مػػ  ارتفػػاع نسػػبة ظهػػور  قافػػة السػػالـ الم تمعػػي فػػي ةػػذل األفػػالـ 
عػػف بقيػػة األنػػواع، بينمػػا اةتمػػ  المسلسػػال  عينػػة الدراسػػة بتقػػديـ  قافػػة السػػالـ بشػػذؿ مباشػػر، 

لسالـ الم تمعي لها الصدارق فػي ذلػؾ، و وهػ   نتػا   الدراسػة الت ليليػة  يهػا وذان   قافة ا
ات ػال المعال ػة السػينما ية والتليفزيونيػة ل قافػػة السػالـ،  يػل ذانػ  مهيػػدق لهػذل ال قافػة  لػى  ػػد 

 و  لبها  قافة السالـ الديني والم تمعي واألسرح.ذبير، 
ة الميدانيػػػة التػػػي   ريػػػ  علػػػى عينػػػة وباسػػػتخداـ نظريػػػة الرػػػرس ال قػػػافي توصػػػل  الدراسػػػ

طالػػة  ػػامعي، مقسػميف بالتسػػاوح بػػيف الػذذور واإلنػػال، وبػػيف  400عمديػة  صصػػية يوامهػا 
"اال تػػػراـ التعلػػػيـ ال ذػػػومي، والتعلػػػيـ األزةػػػرح، والخػػػاص العربػػػي، والخػػػاص األ نبػػػي  لػػػى  ف 

مػػف و هػػة نظػػر  الذامػػؿ ل قػػوؽ اإلنسػػاف وال ريػػا  األساسػػية" ذمفهػػـو ومعنػػى ل قافػػة السػػالـ
طلبػػػة ال امعػػػة عينػػػة الدراسػػػة  ػػػاف فػػػي المرتبػػػة األولػػػى، و ف الذتػػػة السػػػماوية ةػػػي المصػػػدر 
األولػػػي فػػػي تشػػػذيؿ  دراؾ عينػػػة الدراسػػػة ل قافػػػة السػػػالـ، ولذػػػف  عربػػػوا بشػػػذؿ ذبيػػػر عػػػف عػػػدـ 

 اعتمادةـ على األفالـ المصرية والمسلسال  في التعرؼ على معنى  قافة السالـ.
اؾ المب ػػػو يف ل قافػػػة السػػػالـ واالةتمػػػاـ بهػػػا واالت ػػػال ن وةػػػا، توصػػػل  الدراسػػػة وبالنسػػػبة إلدر 

الميدانية  لى  ف معظـ طلبة ال امعػة عينػة الدراسػة يػدرذوف  قافػة السػالـ بشػذؿ متوسػط، ويهتمػوف 
 بهذل ال قافة بشذؿ ذبير، ولديهـ ات ال  ي ابي ن وةا.

األنػواع المختلفػة ل قافػة السػالـ مػف واستفاد  البا  ة مػف ةػذل الرسػالة فػي التعػرؼ علػى 
نفسي و سرح وم تمعي وسياسي، ومد  اةتمػاـ الػدراما بهػذل ال قافػة هػمف مهػمونها، ومػد  

 لهذل ال قافة وات اةاتهـ ن وةا. -دينامو الم تم  فيما بعد  - دراؾ طالة ال امعة 
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 (17)رسي"م( "العوامل االجتماعية المرتبطة بممارسة العنف في المجتمع المد7.02)
تهدؼ ةذل الدراسة التعرؼ على عوامػؿ ومظػاةر العنػؼ المدرسػي ذمػا ي ػددل ذػؿ مػف 
المدرسيف، و ولياف األمور، والطالة  نفسهـ، وذلػؾ باسػتخداـ مػنه  المسػال اال تمػاعي،  يػل 

ػػا و خصػػا ي ا ا تماعي ػػا 367تشػػذل  عينػػة الدراسػػة مػػف  طالب ػػا  623ولػػي  مػػر، و 297و ،مدرس 
 مف طالة التعليـ ال انوح بنطاؽ مديرية التربية والتعليـ.

 وقد توصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ما يكتي:
سػػػػوف  خػػػػالؽ الطػػػػالة، وعدوانيػػػػة طػػػػالة مر لػػػػة المراةقػػػػة، وعػػػػدـ سػػػػماع الطػػػػالة  .1

ورفهػػهـ وت ػػاةلهـ للنصػػا ال، ورفػػض األبنػػاف لتػػدخؿ آبػػا هـ فػػي اختيػػار  صػػديا هـ، 
 لنصا ال آبا هـ تعد مف  ذ ر  سباة العنؼ المدرسي التي تر    لى الطالة.

اتسػاـ العاليػػة بػػيف المػػدرس والطػػالة بالخشػونة، وتػػدنى العاليػػة بيػػنهـ نتي ػػة انتشػػار  .2
الػػػدروس الخصوصػػػية، وت اةػػػؿ المػػػدرس  لمشػػػاذؿ الطػػػالة، وال ػػػورق علػػػيهـ ألتفػػػس 

عنػػؼ المدرسػػي التػػي تر ػػ  للمدرسػػيف، باإلهػػافة األسػػباة، تعػػد مػػف  ذ ػػر  سػػباة ال
 لػػػى اسػػػتخداـ بعػػػض المدرسػػػيف لعبػػػارا   ار ػػػة وخار ػػػة عػػػف األخػػػالؽ، وتػػػوبيخهـ 

 للطالة وتعنيفهـ في  الة نسياف ذتابهـ، وعدـ مذاف ق المتفوييف وتش يعهـ. 
لػد   وليػاف األمػور لالسػتماع  لػى مشػاذؿ األبنػاف ومنايشػتهـ،  عدـ و ود وي  ذاؼة  .3

باإلهػػػافة  لػػػى تػػػوتر  ،ـ تسػػػاةؿ الوالػػػديف مػػػ   خطػػػاف األبنػػػاف وهػػػربهـ بقسػػػوقوعػػػد
تعد مف  ذ ر  سباة العنػؼ المدرسػي التػي تر ػ   لػى  وليػاف  ،العاليا  بيف الوالديف

 األمور.
عرض وسا ؿ اإلعالـ لصور سي ة عف طالة المدارس، يد يهدح  لػى تقليػد الطلبػة  .4

تشػػػ ي  الم تمػػػ  لل صػػػوؿ علػػػى ال ػػػؽ لهػػػذا السػػػلوؾ المتلفػػػز العنيػػػؼ، فهػػػال عػػػف 
بػػالقوق مػػف خػػالؿ عػػرض األفػػالـ والػػدراما وال ػػوادل المدعمػػة لػػذلؾ، ممػػا ينقػػؿ سػػلوؾ 

 العنؼ  لى األفراد.
تهػػخيـ وسػػا ؿ اإلعػػالـ المختلفػػة لل ػػوادل وال ػػرا ـ، وعرهػػها علػػى مسػػا ا  ذبيػػرق  .5

 فػػػػي الصػػػػ ؼ اليوميػػػػة واألسػػػػبوعية، وتذػػػػرار عػػػػرض ال ػػػػوادل المرتبطػػػػة بػػػػالخطؼ
والسػػرية والهػػرة فػػي بػػرام  التػػوؾ شػػو بشػػذؿ دورح، يػػهدح  لػػى زيػػادق العنػػؼ لػػد  

 الطالة.



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 

عػػػرض آليػػػا  و دوا  العنػػػؼ فػػػي المسلسػػػال  والبػػػرام  الدراميػػػة التليفزيونيػػػة بشػػػذؿ  .6
تعليمػػي  ذ ػػر منػػس ت ػػذيرح، ممػػا يسػػاعد فػػي اذتسػػاة األبنػػاف المػػراةقيف مػػف طػػالة 

 ة ممارسة العنؼ.المر لتيف اإلعدادية وال انوية ألسالي
 فسػػاح الم ػػاؿ فػػي عػػرض تفاصػػيؿ ال ػػرا ـ بشػػذؿ مشػػوؽ فػػي المسلسػػال  والبػػرام   .7

وعػػرض عبػػارا  يصػػيرق وسػػريعة فػػي نهايػػة المسلسػػؿ  و الفػػيلـ للت ػػذير مػػف ارتذػػاة 
األفعػػاؿ العنيفػػة فػػي الويػػ  الػػذح يذػػوف يػػد رسػػ  فػػي ذةػػف المشػػاةد تفاصػػيؿ ارتذػػاة 

 ف  ةمية مقاومتها واالمتناع عف ممارستها.ال ريمة ودوافعها وآلياتها بدال م
عػػدـ منايشػػة  وليػػاف األمػػور لألبنػػاف لمػػا تقدمػػس وسػػا ؿ اإلعػػالـ مػػف  ػػوادل عنػػؼ  و  .8

برام   و  عمػاؿ دراميػة تعػرض للعنػؼ، وذلػؾ لهػعؼ التواصػؿ بػيف اتبػاف واألبنػاف 
ب شػياف ويصر الوي  الذح ت تم  فيس األسرق لل ديل والت اورػ نتي ة انشراؿ اتبػاف 

 خر  ذالعمؿ وخالفػس ػ يزيػد مػف  ػدق تػ  ير وسػا ؿ اإلعػالـ فػي انتشػار العنػؼ لػد  
 األبناف.

ف انتشػػار العنػػؼ المدرسػػي  يعػػد مػػف  و ذػػد ةػػذا الب ػػل  ةميػػة الدراسػػة ال اليػػة،  يػػل 
  ػػد   سػػباة انتشػػار  قافػػة العنػػؼ بػػيف  فػػراد الم تمػػ  علػػى ذافػػة النطايػػا ،  لػػى  انػػة  نػػس 

التػي  ،نشػر  قافػة العنػؼ فػيعالية بيف ت  ير الػدراما والمسلسػال  التليفزيونيػة   شار  لى و ود
 مشذلة الب ل الخاصة بالدراسة.دعـ  لى   ةي م ور الدراسة ال الية مما  د

م( "صورة األسرة العربيـة فـي الـدراما التليفزيونيـة بـالقنوات الفضـائية العربيـة وأثرىـا 2..7)
 (02)إدراك الجميور العربي للواقع االجتماعي ليا" في

ةػػػػذل الدراسػػػػة  لػػػػى الذشػػػػؼ عػػػػف العاليػػػػة بػػػػيف الصػػػػورق التػػػػي تقػػػػدمها الػػػػدراما  ىتسػػػػع
دراؾ ال مهور العربي لهذا الواي ، وباسػتخداـ  سػلوة  التليفزيونية العربية عف األسرق العربية، واال

التليفزيونيػػة التػػي يػػدم  فػػي الفتػػرق مػػا المسػػال بالعينػػة تػػـ تسػػ يؿ عينػػة مػػف المسلسػػال  العربيػػة 
ـ، علػػػى القنػػػاق الفهػػػا ية المصػػػرية، وينػػػاق اإلمػػػارا  الفهػػػا ية، 2004ـ، و2003بػػػيف عػػػامي 

والقنػػاق الفهػػا ية السػػورية، والقنػػاق الفهػػا ية التونسػػية، ذمػػا   ريػػ  دراسػػة ميدانيػػة علػػى عينػػة 
 مب ول. 400عمدية مف ال مهور العربي المشاةد لهذل القنوا  

 ي: كتوتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ما ي
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 ػػاف  النظػػرق الماديػػة لل يػػاق والصػػراع علػػى المػػاؿ مػػف  ذ ػػر المشػػذال  اال تماعيػػة  .1
فػػي األسػػرق المصػػرية التليفزيونيػػة، يليهػػا الخالفػػا  المسػػتمرق بػػيف الػػزو يف، والعاليػػا  

 السلبية بيف األسرق و سر األيارة، واألصدياف وال يراف.
ير  معظـ المب و يف العرة  نس ال يو د عنؼ في األسرق العربيػة، بينمػا ر   النسػبة  .2

 البايية  نس يو د عنؼ في األسرق العربية.
 ػػاف عنػػؼ الػػزوج هػػد الزو ػػة فػػي مقدمػػة  نمػػاط العنػػؼ األسػػرح فػػي األسػػرق العربيػػة  .3

 التي تظهر على شاشة التليفزيوف. 
 ػػاف  العاليػػا  اإلي ابيػػة بػػيف  فػػراد األسػػرق العربيػػة فػػي مقدمػػة العاليػػا  األسػػرية،  .4

 تليها العاليا  التي ت م  بيف اإلي ابية والسلبية. 
 م( "الع قة بين العنف األسري تجاه األبناء والسلوك العدواني لدييم"2..7)

ويػػػد (19)ريػػػاض"دراسػػة ميدانيػػػة علػػػى عينػػػة مػػػف طػػػالة المر لػػة ال انويػػػة فػػػي مدينػػػة ال
  ػػر  البا ػػل ةػػذل الدراسػػة للذشػػؼ عػػف العاليػػة بػػيف العنػػؼ األسػػرح ت ػػال األبنػػاف والسػػلوؾ 
العدواني لديهـ في مدارسهـ ال انوية، باإلهافة  لػى الذشػؼ  يهػا عػف العاليػة بػيف المتريػرا  
الديمررافيػػة والعنػػؼ األسػػرح ت ػػال األبنػػاف، وعػػف مػػد  و ػػود فػػروؽ ذا  داللػػة   صػػا ية بػػيف 

تبعػػػا لمسػػػتو  العنػػػؼ األسػػػرح وذلػػػؾ باسػػػتخداـ المػػػنه    الطلبػػػة العػػػدوانييف و يػػػر العػػػدوانييف 
مػػػػف طػػػالة المر لػػػػة  اسػػػعودي   اطالب ػػػ 320االرتبػػػاطي المقػػػارف. وتشػػػػذل  عينػػػة الدراسػػػة مػػػػف 

 158ال انوية للذذور)مف المستويا  ال ال ة  األوؿ وال اني وال الل( فػي مدينػة الريػاض، مػنهـ 
% وفقػػا لمػػا  دلػػى بػػس المعلمػػوف والطلبػػة المرشػػدوف بالمػػدارس،  مػػا 49.4بنسػػبة  اواني  عػػد اطالب ػػ

طالبػػا  162بػػايي العينػػة فهػػـ مػػف الطػػالة العػػادييف الػػذيف تػػـ اختيػػارةـ عشػػوا يا ويبلػػم عػػددةـ 
 %.50.6بنسبة 

 وتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:
األسػرح والسػلوؾ العػدواني لػد  األبنػاف فػػي تو ػد عاليػة ارتباطيػة مو بػة بػيف العنػؼ  .1

 مدارسهـ.



ــ
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تو د عالية ارتباطية سػالبة بػيف بعػض المتريػرا  الديمررافيػة والعنػؼ األسػرح، وةػي  .2
تعليـ األة ودخلس،  ال  ف الدراسة لـ ت د عالية ارتباطيػة بػيف ذػؿ مػف مسػتو  تعلػيـ 

 األـ ودخلها والعنؼ األسرح ت ال األبناف.
 (20)ين األزواج واإلحباط والفثل الوظيفي"م( "العنف ب2..7)

سػػع  ةػػذل الدراسػػة  لػػى اختبػػار عاليػػة العنػػؼ بػػيف األزواج باإلصػػابة باإل بػػاط والفشػػؿ 
 يػػر مباشػػرق، فقػػد طبػؽ البا ػػل دراسػػتس الميدانيػػة علػػى  والػوظيفي، وةػػؿ ةػػذل العاليػػة مباشػرق  

المقيمػػيف فػػي مدينػػة مينػػا بػػوليس مفػػردق مػػف األسػػر وربػػا  المنػػازؿ  1832عينػػة يبلػػم يوامهػػا 
 األمريذية.

 ي: كتوتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ما ي
 .يهدح العنؼ بيف األزواج بشذؿ مباشر  لى زيادق الشعور باإل باط والفشؿ الوظيفي .1
العنؼ بيف األزواج يعد عامال خطيرا لس ت  ير على الص ة ال سػدية والنفسػية للذبػار  .2

 والراشديف.
 (21)م( "سوء معاملة الطفل من خ ل العنف األسري"2..7) 

  ري  ةذل الدراسة إللقاف الهوف على م موعػة ب ػول اةتمػ  بموهػوع سػوف معاملػة 
 الطفؿ بسبة العنؼ األسرح، ومنايشة النتا   التي توصل   ليها ةذل الب ول.
عػػػػاـ  "O`keefe"ومػػػػف  ةػػػػـ الب ػػػػول التػػػػي نايشػػػػتها ةػػػػذل الدراسػػػػة ةػػػػو ب ػػػػل العػػػػالـ 

ـ،  يػػل عػػرؼ "سػػوف معاملػػة الطفػػؿ" علػػى  نػػس   ػػد األفعػػاؿ التػػي ت ػػر  هػػد الطفػػؿ 1995
م ػػػؿ هػػػربس بػػػ ح شػػػيف مػػػادح  و  مػػػاد،  و رذلػػػس،  و  ريػػػس،  و عهػػػس،  و   بشػػػذؿ مباشػػػر

اله ـو عليس بسذينة  و بنديية، و يرةا مف  فعػاؿ تهػر بهػذا الطفػؿ، ويػد يػاـ بعػض البػا  يف 
الطفػػؿ الػػذح يعػػيش فػػي عنػػؼ  سػػرح بمعػػدؿ سػػوف معاملػػة الطفػػؿ  بمقارنػػة معػػدؿ سػػوف معاملػػة

الػذح يعػيش فػي  سػرق خاليػػة مػف العنػؼ، وو ػد   لبيػة البػػا  يف  ف معػدؿ سػوف معاملػة الطفػػؿ 
مرتف  داخؿ األسرق العنيفة، وعدد يليؿ فقط مػف البػا  يف لػـ ي ػدوا اختالفػا بػيف األسػر العنيفػة 

ؿ، وتوصػػل  الب ػػول  يهػػا  لػػى  نػػس ذلمػػا تذػػرر و يػػر العنيفػػة فػػي معػػدؿ سػػوف معاملػػة الطفػػ
 العنؼ األسرح، زاد العنؼ األبوح ات ال األبناف.
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وةنػاؾ العديػػد مػف الدراسػػا  عػف  مايػػة الطفػؿ مػػف االسػترالؿ وسػػوف المعاملػة، وطػػرؽ 
وزمػػالهل بوهػػ   "ECKENDRODE, Olds"عػػالج سػػوف معاملػػة الوالػػديف ألبنػػا هـ، فقػػاـ 

منتظمػػة مػػف األطبػػاف والممرهػػا  للمنػػازؿ لمػػدق عػػدق شػػهور  و  برنػػام  علمػػي إل ػػراف زيػػارا 
سنوا ، وةهالف األطباف ي تهدوف في تذويف عاليا   ي ابية م   فػراد العا لػة  لػى  انػة دعػـ 
يوتهـ، ذما  نهـ يعرفوف اتباف واألمها  ب وانػة نمػو الطفػؿ، باإلهػافة  لػى ييػامهـ بت مػيس 

ا هـ،  ذ معظػػـ األشػػذاؿ النمطيػػة لسػػوف المعاملػػة يرتذػػز اتبػػاف واألمهػػا  علػػى التفاعػػؿ مػػ   بنػػ
 في العنؼ بيف الوالديف والعنؼ بيف   دةما  و ذليهما هد األبناف.

م( "اســـتخدامات األســـر المصـــرية للمسلســـ ت العربيـــة التـــي يعرضـــيا التليفزيـــون 2..7)
 (22)ييا"فالمصري وتكثيراتيا 

تهدؼ ةذل الدراسة التعرؼ على الدور الذح تلعبس دواف   فراد األسرق و نمػاط نشػاطهـ 
األسػرق المصػرية،  فػيفي عملية تػ  ير المسلسػال  الدراميػة، وتفسػير تػ  يرا  ةػذل المسلسػال  

والتعػػرؼ علػػى المتريػػرا  التػػي تتػػداخؿ لتػػدعيـ ةػػذل التػػ  يرا   و  عايتهػػا، واسػػتخدم  البا  ػػة 
بالعينػة،  يػل يامػ  بت ليػؿ مهػموف المسلسػال  الدراميػة اال تماعيػة العربيػة   سلوة المسال

التػػي تػػذاع علػػى شاشػػة القنػػاق األولػػى فػػي التليفزيػػوف المصػػرح فػػي الفتػػرق المسػػا ية علػػى مػػد  
ـ(، ذمػػػا تػػػـ   ػػػراف 17/3/2005ـ  لػػػى 28/6/2004 ػػػوالي  مانيػػػة  شػػػهر، )فػػػي الفتػػػرق مػػػف 

 سػػػرق تسػػػذف فػػػي م افظػػػة  440ر ا تماليػػػة يوامهػػػا دراسػػػة ميدانيػػػة علػػػى عينػػػة  صصػػػية  يػػػ
 القاةرق.

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:  
تعػػدد  وتنوعػػ   فعػػاؿ العنػػؼ التػػي يامػػ  بهػػا الشخصػػيا  الدراميػػة فػػي المسلسػػال   .1

عينػػة الدراسػػة، ممػػا يػػد يػػدعـ لػػد  المشػػاةديف المعتقػػدا  الخاصػػة بالعػػالـ االفتراهػػي 
 ػػاف العنػؼ اللفظػػي فػي مقدمػػة  فعػاؿ العنػػؼ التػي يامػػ  الػذح ظهػر علػػى الشاشػة، و 

بهػػا ةػػذل الشخصػػيا  الدراميػػة، يليهػػا بفػػارؽ ذبيػػر العنػػؼ الرمػػزح، يليهػػا وبفػػارؽ ذبيػػر 
العنػػػؼ الم تمعػػػي،  ػػػـ  ػػػاف   فعػػػاؿ العنػػػؼ المػػػادح البسػػػيط، يليهػػػا  فعػػػاؿ العنػػػؼ 

 المادح الخطير، و خيرا  فعاؿ العنؼ المادح هد الممتلذا .
 نماط العنؼ موه  ةذل الدراسة، فيمػا عػدا  ؿذور على اإلنال في القياـ بذتفوؽ الذ .2

 العنؼ اللفظي الذح يشذؿ  البية  فعاؿ العنؼ الخاص باإلنال.
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ف ذانػػ  معػػدال   .3  ميػػ   فػػراد األسػػر المصػػرية عينػػة الدراسػػة يشػػاةدوف التليفزيػػوف، واال
لمصػرية عينػة ةػذل مشاةدتهـ لس تميؿ  لى االنخفػاض، ذمػا ذػاف  ميػ   فػراد األسػر ا

ف ذانػػػ  ذ افػػػة  الدراسػػػة يشػػػاةدوف المسلسػػػال  التػػػي يعرهػػػها التليفزيػػػوف المصػػػرح واال
 المشاةدق تميؿ  لى االنخفاض.

 ػػاف  الػػدواف  النفعيػػة فػػي مقدمػػة دوافػػ  تعػػرض ذػػؿ مػػف اتبػػاف واألبنػػاف عينػػة ةػػذل  .4
الدراسػػػػػة لهػػػػػذل المسلسػػػػػال ، و ػػػػػاف  فػػػػػي مقدمػػػػػة ةػػػػػذل الػػػػػدواف ، الػػػػػداف  الخػػػػػػاص 

علومػػا  والػػتعلـ، بينمػػا بػػد   تظهػػر الػػدواف  الطقوسػػية فػػي مراتػػة متػػ خرق بالنسػػبة بالم
 لذؿ مف اتباف واألبناف، والتي  اف في مقدمتس دواف  يهاف الوي .

 (23)م( العنـف األسـري في ظـل العولمـة9..7)
تت دد المشذلة الب  ية لهػذل الدراسػة فػي التعػرؼ علػى ظػاةرق العنػؼ األسػرح، وبالػذا  

م تمعاتنا العربية، و سبابها، ومد  ارتباطها ب ح ترييرا  ت ػدل فػي الم تمعػا  الرربيػة،  في
التػي ذانػػ  لهػا انعذاسػػاتها علػى األسػػر العربيػة، وذيفيػػة التصػدح لهػػذل الظػاةرق يػػدر اإلمذػػاف، 
وذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ المػػػػنه  الوصػػػػفي، مػػػػ  االةتمػػػػاـ بنقػػػػد الب ػػػػول السػػػػابقة التػػػػي   ريػػػػ  فػػػػي 

بيػػة التػػي  لػػة عليهػػا طػػاب  التر مػػة، باإلهػػافة  لػػى التوسػػ  فػػي الل ػػوف  لػػى الم تمعػػا  العر 
الب ػػول األ نبيػػة التػػي طبقػػ  فػػي م تمعػػا  تختلػػؼ  قافيػػا وفذريػػا عػػف الم تمعػػا  العربيػػة   
فقػػػد   ريػػػ  الدراسػػػة الميدانيػػػة علػػػى رهسػػػاف شػػػعة االتصػػػاؿ للشػػػرطة ال نا يػػػة فػػػي سػػػب  دوؿ 

ال قيقػػػػي للظػػػػاةرق خػػػػالؿ األعػػػػواـ الخمسػػػػة الماهػػػػية للوصػػػػوؿ  لػػػػى معرفػػػػة ال  ػػػػـ ( 24)عربيػػػػة
 و سباة ةذل الظاةرق و بعادةا.

 وتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 
تميؿ  رياـ   مالي العنؼ األسػرح المبلرػة  لػى الترا ػ  بصػورق مل وظػة،  ذ انخفػض  .1

ـ، 2002 ريمة فػي عػاـ  3867ـ  لى 1998 ريمة في عاـ  6211اإل مالي مف 
 %، م  عدـ   فاؿ الزيادق المطردق في عدد السذاف.38 ح بنسبة 

 د  التريػػػػرا  االيتصػػػػادية واال تماعيػػػػة فػػػػي الم تمػػػػ  العربػػػػي  لػػػػى ظهػػػػور العنػػػػؼ  .2
 األسرح.

سنة ةـ األذ ر ميال الرتذػاة  ػرا ـ  30و  21األشخاص الذيف تتراوح  عمارةـ بيف  .3
 العنؼ األسرح.
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 الذبار هد مف ةـ  صرر سنا. ف العنؼ األسرح ظاةرق يقـو بها  .4
الػػذيف ينتمػػوف ،ف العمؿمػػعطلػػوف متاألشػػخاص ذوو المسػػتويا  التعليميػػة المتدنيػػة وال .5

 لطبقا  الم تم  الدنيا ةـ األذ ر ميال ن و ارتذاة العنؼ األسرح.
 ذ ػػر الوسػػا ؿ المسػػتخدمة فػػي ارتذػػاة  ػػرا ـ العنػػؼ األسػػرح ةػػي القػػوق البدنيػػة، يليهػػا  .6

 نارية.استعماؿ األسل ة ال
مػف  ذ ػر  سػباة ارتذػاة  ػرا ـ العنػػؼ األسػرح فػي الػدوؿ العربيػة المدروسػة ال هػػؿ،  .7

وهػػػػعؼ الػػػػوازع الػػػػديني، وتػػػػدني المسػػػػتو  المعيشػػػػي، وانتشػػػػار البطالػػػػة والخالفػػػػا  
دماف الذ وؿ، والمخدرا ، والقصور في التربية.  الزو ية، واال

األخيػػرق  لػػى  ف و ػػدق األسػػرق تشػػير اإل صػػا يا  المتػػوافرق واألدلػػة األخػػر  فػػي الفتػػرق  .8
 ،ذاف لس دور في الهػبط اال تمػاعي ، العربية، وتماسذها الذح ذاف معروفا مف يبؿ

وعػػػدـ ييػػػاـ ذلػػػؾ العنػػػؼ األسػػػرح بهػػػذا ال  ػػػـ، علػػػى الػػػر ـ مػػػف الترا ػػػ  الذمػػػي فػػػي 
ال ػػػوادل المبلرػػػة للشػػػرطة،  ال  نػػػس يال ػػػظ يسػػػوق وعنػػػؼ األ ػػػدال المالزمػػػة للعنػػػؼ 

 األسرح.
ألسرح العربػي  البػا مػا يقػـو بػس الػزوج هػد زو تػس فػي المقػاـ األوؿ  ػـ هػد العنؼ ا .9

 ال  نػػس م ػػدود   - ولػػو  نػػس مو ػػود - بنا ػػس بعػػد ذلػػؾ،  مػػا عنػػؼ الزو ػػة هػػد زو هػػا
 مقارنة بعنؼ الزوج هد الزو ة.

يعػػد القتػػؿ مػػف   ػػد نتػػا   العنػػؼ األسػػرح فػػي ذػػؿ البلػػداف الرربيػػة والعربيػػة علػػى  .10
 نػػواع العنػػؼ األسػػرح شػػيوعا ةػػو الهػػرة المبػػرح  و الهػػرة  السػػواف، ولذػػف  ذ ػػر

 الخفيؼ )الذح يد يسبة  ذ   و ال يسببس(.
ذشف  ةذل الدراسة للبا  ة  سػباة العنػؼ األسػرح فػي الػدوؿ العربيػة، و ذ ػر  نػواع ويد 

 ،العنػػؼ شػػيوعا بػػيف  فػػراد األسػػرق الوا ػػدق، و سػػباة ارتذػػاة ةػػذا العنػػؼ للويػػوؼ علػػى العوامػػؿ
د تزيػػػد مػػػف انتشػػػار  قافػػػة العنػػػؼ والتطػػػرؼ بشػػػذؿ عػػػاـ فػػػي الم تمػػػ  المصػػػرح، وفػػػي التػػػي يػػػ

الم تمػ  العربػي واإلسػالمي، فػالعنؼ مػرتبط بشػػذؿ  يػر مباشػر ب قافػة السػالـ و قافػة ال ػػوار، 
 يػػػل  ف السػػػالـ يتهػػػمف الم بػػػة والخيػػػر والتعػػػاوف، ويػػػرفض النقػػػيض المم ػػػؿ فػػػي العػػػدواف 
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ولػػف  ،ود العنػؼ لػػف يذػوف ةنػػاؾ سػالـ، ولػػف يذػوف ةنػػاؾ عػدؿوالعنػؼ وال قػػد والذراةيػة، فبو ػػ
يذػػوف ةنػػػاؾ  يػػاق ذريمػػػة للبشػػػر ولذػػي يت قػػػؽ ذلػػؾ البػػػد مػػػف التقليػػؿ مػػػف   ػػـ العنػػػؼ الػػػذح 

  يل بالفعؿ يؿ   ـ العنؼ وفقا لإل صافا  الرسمية فقط. ، شار   ليس ةذل الدراسة
 (25)الطفل المصري إبان حرب الخليج فيم( تكثير التليفزيون 2..7)

الطفػػؿ المصػػرح  بػػاف  ػػرة  فػػي لػػى الذشػػؼ عػػف تػػ  ير التليفزيػػوف  تهػػدؼ ةػػذل الدراسػػة
فقػد   ػر   ،ومد  ظهور ةػذل ال ػرة  و  يابهػا فػي رسػـو األطفػاؿ العفويػة والتلقا يػة ،الخلي 

 11 عمػارةـ مػا بػيف ؿ مف الذيف تتراوح اطف  603البا  ة دراستها الميدانية على عينة يوامها 
 سنة مف ال نسيف، الذيف تـ اختيارةـ مف  رب  مدارس  ذومية في المدف والقر . 14و

 ي  توتوصل  الدراسة  لى عدق نتا   مف  ةمها ما ي
لػػـ يسػػتخدـ الطفػػؿ اللػػوف األ مػػر لتلػػويف الػػدماف التػػي سػػال  فػػي رسػػـو ذ يػػرق، سػػواف  .1

 بالنسبة للقتلى  و ال ر ى.
(  603تناول  رسـو األطفاؿ في العينة المدروسػة ) .2 تسػعة موهػوعا  تتهػمف رسػـو

البي ػػة، والػػوطف، واألسػػػرق، و ػػرة الخلػػي ، والسػػالـ، واألمػػة العربيػػػة،     ةػػي ر يسػػية
 والتهامف ومصر ال هارق والمستقبؿ، ووه  مصر في الوي  ال الي.

العلػـ، وعبػر الطفػؿ عمػا  رمز الطفػؿ للػوطف بػالعلـ ومػ  ترديػد النشػيد الػوطني وت يػة .3
 يتمنال ب ف ي تم  الشعة ت   ةذا اللواف وي تمي مف الخطر الذح يهددل.

التػي  ػاف  فػي المرتبػة  ،يعبر الطفؿ عػف  ا تػس لألمػف واألمػاف عنػدما رسػـ األسػرق .4
 ال انية بعد البي ة، والوطف.

ظهػػر اإل سػػاس بػػالخطر المتويػػػ  مػػف ال ػػرة فػػي رسػػػـو  خػػر  عبػػر فيهػػا األطفػػػاؿ  .5
%، وتػػ تي ةػػذل النسػػبة فػػي العينػػة ذلهػػا فػػي المرتبػػة 6.5بوهػػوح عػػف "السػػالـ" بنسػػبة 

%( عنهػا لػد  طفػؿ القريػة 7.3ولذف بنسبة  ذبر يليال لد  طفػؿ المدينػة ) ،الخامسة
(5.3  .)% 
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ربمػا بسػبة  ،استطاع األطفػاؿ فػي المدينػة تذػويف ر ح عػف ال ػرة عػف  طفػاؿ القػر  .6
واألبنػػػػاف، وتػػػػروي  وسػػػػا ؿ اإلعػػػػالـ المختلفػػػػة لهػػػػذل  الم اد ػػػػا  العا ليػػػػة بػػػػيف اتبػػػػاف

 ال رة.
يو ػػػػد فػػػػرؽ واهػػػػال بػػػػيف  طفػػػػاؿ المدينػػػػة، الػػػػذيف ةػػػػـ علػػػػى عاليػػػػة منػػػػذ فتػػػػرق  طػػػػوؿ  .7

بػػػالتليفزيوف، وذػػػذلؾ بالنسػػػبة ألفػػػالـ السػػػينما، الػػػذيف ينظػػػروف  لػػػى المعػػػارؾ ال ربيػػػة 
، و هػػػبا مػػػف وبػػػيف  طفػػػاؿ القػػػر  الػػػذيف ةػػػـ  ذ ػػػر انزعا ػػػا (26)وذ نهػػػا لعبػػػة " تػػػارح"

 شقا هـ في المدف بخصوص مػا يرونػس علػى شاشػة التليفزيػوف مػف معػارؾ، وي خػذوف 
 الصراع ب دية، بؿ ويربطونس بالقومية العربية وبالهوية.

تشػػػير ةػػػذل النتػػػا    لػػػى  ف التليفزيػػػوف يػػػد روج ل قافػػػة ال ػػػرة، فػػػي المدينػػػة  ذ ػػػر منهػػػا فػػػي و 
والتطػػػرؼ  يهػػػا، وذالةمػػػا يعمػػػالف فػػػي دا ػػػرق الريػػؼ، و قافػػػة ال ػػػرة مرتبطػػػة ب قافػػػة العنػػػؼ 

 وا دق.
التقريػػر األوؿ )العنػػػؼ األسػػرح  منظػػػور م( ظــاىرة العنـــف داخــل األســـرة المصـــرية: 2..7)

 (27) ا تماعي ويانوني(
  ريػػػػ  ةػػػػذل الدراسػػػػة للتعػػػػرؼ علػػػػى   ػػػػـ ظػػػػاةرق العنػػػػؼ األسػػػػرح، و ةػػػػـ مالم هػػػػا 

مهي ػػة لهػػا،  يػػل اسػػتخدـ فػػي الب ػػل ومسػػبباتها والخصػػا ص الشخصػػية لمرتذبيهػػا والعوامػػؿ ال
 سػػػلوة المسػػػال الشػػػامؿ ل ميػػػ  الم ذػػػـو علػػػيهـ فػػػي  ػػػرا ـ العنػػػؼ التػػػي ويعػػػ  داخػػػؿ األسػػػرق 

مب و ػػا مػػف سػػ ف  120بسػػ وف المنطقػػة المرذزيػػة بالقػػاةرق الذبػػر ، ويػػد بلرػػ  عينػػة الدراسػػة 
نا ا( مف فترق امتد  مف  واخر عاـ   ـ.1992ـ  لى  وا ؿ 1991القناطر )ذذورا واال

 ي: كتومن أىم نتائج ىذه الدراسة ما ي
% مقابػػؿ 67.5الرالبيػػة العظمػػى مػػف مرتذبػػي العنػػؼ ةػػـ ذذػػور  يػػل بلرػػ  نسػػبتهـ  .1

 مب و ا. 120% لإلنال مف   مالي 32.5
  راـ العنؼ األسرح عند المػر ق تقػؿ نسػبتس عػف   ػراـ عنػؼ الر ػؿ، وةػذا االخػتالؼ  .2

 وا تماعية  يها.ير    لى عوامؿ بيولو ية، ونفسية، 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 

معظـ مرتذبي  را ـ العنؼ األسرح مف المب و يف ارتذبػوا  ػرا مهـ وةػـ فػي المر لػة  .3
%، بينمػا لػـ تػزد نسػبة مػف 74.1سػنة  يػل بلرػ  نسػبتهـ  40 لػى  20العمرية مف 

%،  مػا ذبػار السػف 5.8سػنة عػف  20 لػى  يػؿ مػف  18ةـ في المر لة العمرية مف 
 % فقط.5.8بتهـ سنة ف ذ ر فقد بلر  نس 60مف 

نسبة ذبيرق مف مرتذبػي  ػوادل العنػؼ داخػؿ  سػرةـ مػف مفػردا  عينػة الب ػل نشػ وا  .4
مػف يبػؿ األـ  ـمػف يبػؿ األة   ذػانوا في  سر تتب   سالية خاط ة في التنش ة، سواف 

 و مػػف ذليهمػػا معػػا،  و مػػف يبػػؿ  ح شػػخص آخػػر يػػاـ بتربيػػة الطفػػؿ فػػي  الػػة عػػدـ 
 ما.و ود األة  و األـ،  و ذليه

 البيػػػة مرتذبػػػي  ػػػرا ـ العنػػػؼ داخػػػؿ  سػػػرةـ نشػػػ وا فػػػي  سػػػر ينعػػػدـ فيهػػػا التعػػػاطؼ  .5
 واالنس اـ واال تراـ بيف  فرادةا.

افتقاد مرتذبي العنؼ ألصدياف مف داخؿ  فراد  سػرتهـ، مػف األة،  و األـ،  و الػزوج  .6
  و الزو ة....

الزا ػػػػدق فػػػػي  الرالبيػػػة العظمػػػػى مػػػػف المب ػػػػو يف نشػػػ وا فػػػػي  سػػػػر تتبػػػػ   سػػػلوة القسػػػػوق .7
المعاملػػػػة، وان صػػػػر   سػػػػالية العقػػػػاة فػػػػي  سػػػػالية عنػػػػؼ م ػػػػؿ الهػػػػرة والسػػػػة 

 وال رماف مف المصروؼ.
مػػا يقػػرة مػػف نصػػؼ العينػػة لػػديهـ   هػػزق تليفزيونيػػة، ذمػػا تبػػيف  ف نسػػبة ذبيػػرق مػػنهـ  .8

 تعلموا تنفيذ  را مهـ مف خالؿ ما شاةدول مف  فالـ العنؼ وال ريمة بالتليفزيوف.
 
دراك الثــباب المصــري للع قــة بــين م( "ا2..7) لتعــرض للــدراما المصــرية فــي التليفزيــون وا 

 (28)الجنسين"
تختبػػػر ةػػػذل الدراسػػػة العاليػػػة بػػػيف تعػػػرض الشػػػباة المصػػػرح للمهػػػاميف التػػػي تقػػػدمها 
الػػػدراما التليفزيونيػػػة، وخاصػػػة المسلسػػػال  التليفزيونيػػػة المقدمػػػة فػػػي فتػػػرق الػػػذروق علػػػى القنػػػاتيف 

التليفزيػػوف المصػػرح وبػػيف  دراؾ الشػػباة لهػػذا الوايػػ  فػػي ات ػػال مػػا يعػػرض فػػي الر يسػػتيف فػػي 
 يػل يامػ  بت ليػؿ مهػموف   التليفزيوف المصرح، واستخدم  البا  ػة  سػلوة المسػال بالعينػة
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عينػػة مػػف المسلسػػال  العربيػػة المقدمػػة فػػي القنػػاق األولػػى وال انيػػة فػػي الفتػػرق المسػػا ية مػػا بػػيف 
ـ و تػػػى نهايػػػة 2001عة مسػػػاف خػػػالؿ الفتػػػرق مػػػف  وؿ   سػػػطس السادسػػػة مسػػػاف و تػػػى التاسػػػ

ا بإ راف دراسة ميدانية على عينة عشوا ية مف سػذاف ـ، ذما يام  البا  ة  يه  2001 ذتوبر 
سػػػػنة مقسػػػػميف  30و  18مفػػػػردق تتػػػػراوح  عمػػػػارةـ مػػػػا بػػػػيف  400  يػػػػاف القػػػػاةرق يبلػػػػم يوامهػػػػا 

 بالتساوح على  سة النوع والسف.
    لى عدق نتا   مف  ةمهاوتوصل  الدراسة  

 ذ ػػػر  شػػػذاؿ العاليػػػا  التػػػي تػػػربط بػػػيف الػػػذذر واألن ػػػى ظهػػػورا فػػػي األعمػػػاؿ الدراميػػػة ةػػػي  .1
العاليػة التػػي تػػربط بػػيف الػػزوج والزو ػػة، وذانػػ  صػػورق العاليػػة التػػي تػػربط بينهمػػا يػػد تريػػر  

 مػة  لػى ذ يرا عف المر لة السابقة التي ذانػ  تظهػر بهػا فػي الػدراما المصػرية، ف صػب   يا
 والمودق والعطؼ والمشارذة والتفاةـ والتعاوف.  د ذبير على ال ة

ظهػر  العاليػػة بػيف األة وابنتػػس فػػي األعمػاؿ الدراميػػة بشػػذؿ واهػال، وترا عػػ  فيهػػا  .2
صورق األة الذح يفرض  رادتس على ابنتس في  مور  ياتهػا بدر ػة ذبيػرق،  ال  نػس فػي 

فػي القػر  المصػرية، مازالػ  سػيطرق  خاصة تلؾ التي تعػيشببعض ف ا  الم تم ، و 
األة علػػػى ابنتػػػس فيمػػػا يتعلػػػؽ بػػػ مور الػػػزواج والطػػػالؽ. ولذػػػف بصػػػفة عامػػػة  ذمػػػ  
الصػػلة بػػيف األة وابنتػػس م موعػػة مػػف العاليػػا  يا مػػة علػػى ال ػػة وال نػػاف والمػػودق 

 والتش ي  في  مي   مور  ياتها، وظهر يليؿ مف فرض الر ح والسيطرق.
التػػي تػػػر  بػػيف األة واالبنػػة، وةػػػي نفسػػها هػػا ظهػػػر  بالصػػورق العاليػػة بػػيف األـ وابن .3

عاليػػة يا مػػة علػػى ال ػػة والمػػودق،  مػػا العاليػػة بػػيف األخ واألخػػ  فقػػد ظهػػر  بدر ػػة 
ذبيػرق علػػى عاليػػة اال تػػراـ والتقػػدير وال ػػة، و  يانػا ظهػػر  بشػػذؿ فيػػس ت ػػد وسػػيطرق 

 ولذف ذلؾ بنسة ه يلة.
ا وت مػػػ  بػػػيف الر ػػػؿ والمػػػر ق، صػػػورق مػػػف صػػػور العاليػػػا  التػػػي ظهػػػر  فػػػي الػػػدرام .4

العاليػػة بػػيف الزميػػؿ والزميلػػة فػػي الدراسػػة، وفػػي النػػادح وال امعػػة، وفػػي  طػػار العا لػػة 
الذبيػػرق بػػيف الخػػاؿ والخالػػة.... وذانػػ  ةػػذل العاليػػة بشػػذؿ عػػاـ يا مػػة علػػى اال تػػراـ 

يف والتقػػدير والنصػػال واإلرشػػاد، فػػي  ػػيف ظهػػور الشػػذؿ السػػلبي للعاليػػة التػػي ت مػػ  بػػ
 الذح  اف م دودا.،الطرفيف في ةذل الدراسة
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ومػػف خػػالؿ مرا عػػة الدراسػػة الميدانيػػة، تبػػيف  ف الصػػورق اإلي ابيػػة للر ػػؿ فػػي عاليتػػس بػػالمر ق  .5
ذانػػػ  نسػػػػبة اختيارةػػػػا  ذبػػػػر بػػػػيف الػػػػذذور عنهػػػا بػػػػيف اإلنػػػػال، وةػػػػذا يشػػػػير  لػػػػى  ف الػػػػدراما 

نػال عػف اإلنػال، فػي  ػيف مازالػ  التليفزيونية   ر  بدر ػة مػا فػي الػذذور فػي عاليػتهـ باإل
 ا.اإلنال تر  صورق الر ؿ المتسلط الرافض لعمؿ المر ق ـل تترير ذ ير  

تشػػير نتػػا   الدراسػػة  لػػى  نػػس ذلمػػا زاد  ذ افػػة التعػػرض للػػدراما التليفزيونيػػة زاد  دراؾ  .6
 الفرد للعالية بيف ال نسيف بشذؿ يتشابس وما تقدمس الدراما التليفزيونية.

الفػػرد وارتفػػ  المسػػتو  التعليمػػي الخػػاص بػػس، وزاد المسػػتو  اال تمػػاعي  ذلمػػا يػػؿ سػػف .7
ذاف  دراذس للعالية بيف ال نسيف بصورق  يؿ تشابها م  مػا يقػدـ فػي   وااليتصادح لس

 الدراما التليفزيونية م ؿ الدراسة.
، التػػي (29)واتفقػػ  ةػػذل الدراسػػة مػػ  دراسػػة "عبػػاس  بػػو شػػامة عبػػد الم يػػد" السػػابؽ ذذرةػػا

ـ عػػػف نسػػػبة العنػػػؼ 2002 لػػػى و ػػػود ترا ػػػ  مل ػػػوظ فػػػي العنػػػؼ األسػػػرح خػػػالؿ عػػػاـ  توصػػػؿ
األسػػػرح المو ػػػود فػػػي السػػػنوا  السػػػابقة، وةػػػذا  يهػػػا مػػػا توصػػػل   ليػػػس منػػػى  لمػػػي رفػػػاعي فػػػي 
دراسػػتها،  يػػل تريػػر  العاليػػة بػػيف الػػزوج والزو ػػة بالفعػػؿ عػػف ذح يبػػؿ، و صػػب    ذ ػػر مػػودق 

يػػة الم بػػة والتعػػاوف بػػيف الػػزوج والزو ػػة وبػػيف األة واالبنػػة وا ترامػػا، وبػػالطب  عنػػدما تسػػود عال
  ػـػ العنػػؼ األسػػرح، وةػػذا مػػا  ذػػد  دراسػػة  -بالتػػالي  -وبػػيف  ح فػػرد مػػف  فػػراد األسػػرق، سػػيقؿ

"عباس  بو شامس" بالفعؿ. ويد استفاد  البا  ة مػف دراسػة منػى  لمػي فػي  نػس ذلمػا زاد  ذ افػة 
 دراؾ الفػػرد للعاليػػة بػػيف ال نسػػيف بشػػذؿ يتشػػابس مػػ  مػػا تقدمػػس زاد   التعػػرض للػػدراما التليفزيونيػػة 

ال مهػػػور  فػػػيالػػػدراما التليفزيونيػػػة، ممػػػا يشػػػير  لػػػى و ػػػود تػػػ  ير للػػػدراما التليفزيونيػػػة والسػػػينما ية 
بصػػرؼ النظػػر عػػف   ػـػ ةػػذا التػػ  ير، وبالتػػالي مػػف الممذػػف  ف يذػػوف لهػػذل الػػدراما تػػ  ير علػػى 

 . يـ ةذل ال قافةنشر  قافة العنؼ والتطرؼ  و ت 
 (30)م( "العنف في برامج األطفال التليفزيونية"7..7)

يهػػػدؼ ةػػػػذا الب ػػػل  لػػػػى دراسػػػة طبيعػػػػة ودر ػػػػة العنػػػؼ الػػػػذح ت تويػػػس البػػػػرام  التليفزيونيػػػػة 
عاما فقػط(، ويػد   ػر  البػا  وف دراسػتهـ الت ليليػة علػى  12المو هة لألطفاؿ )البالريف مف العمر 

التػػي تػـػ  ،مسػػاف   11 تػػى  مسػػاف   6البػػرام  التػػي تعػػرض مػػف السػػاعة عينػػة اختيػػر  عشػػوا يا مػػف 
 ـ.1996ـ  لى يونيو1995يناق تليفزيونية في الفترق ما بيف  ذتوبر  23عرهها على 
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 وتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:
ذػػـػ العنػػػؼ فػػػي بػػػرام  األطفػػػاؿ يختلػػػؼ عػػػف ذػػـػ العنػػػؼ فػػػي البػػػرام  األخػػػر  المقدمػػػة فػػػي  .1

يػػوف  فقػػد و ػػد  ف مػػف بػػيف ذػػؿ عشػػرق بػػرام  لألطفػػاؿ يو ػػد سػػبعة بػػرام  ت تػػوح علػػى التليفز 
عنؼ  سدح، بينما مف بيف ذؿ عشرق برام  لل مهػور العػاـ يو ػد سػتة بػرام  تقريبػا ت تػوح 

 على عنؼ.
يشاةد الطفػؿ فػي بػرام  األطفػاؿ  اد ػة ذػؿ  ربػ  ديػا ؽ، ولذنػس فػي المقابػؿ يشػاةد فػي  .2

 دييقة. 12ذؿ البرام  األخر   اد ة 
 سنة. 13يصبال العنؼ  ذ ر انتشارا في البرام  المو هة ألطفاؿ ت   سف  .3

ويد اتفق  نتا   الدراسػة مػ  مػا توصػؿ  ليػس " ربنػر" فػي  ف مػف بػيف ذػؿ عشػرق بػرام  
ف سػػاعا  الػػذروق ةػػي األذ ػػر عنفػػا مػػف بػػيف  ميػػ   يو ػػد  مانيػػة بػػرام  ت تػػوح علػػى عنػػؼ، واال

البػرام ، وذػذلؾ اتفقػ  مػ  مػا وصػل   ليػس عديػد مػف الدراسػا   ويا  اليـو مف  يل م تػو  
 0األ نبية  وؿ زيادق نسبة العنؼ في برام  األطفاؿ والرسـو المت رذة

اتجاىــات عينـة مــن األطفـال المصــريين  فـيم( "أثـر أفـ م العنــف األجنبيـة بالفيــديو 7..7)
 (31)نحو العنف"

 فػػػػي  ػػػػر  فػػػػالـ العنػػػػؼ األ نبيػػػػة بالفيػػػػديو تت ػػػػدد المشػػػػذلة الب  يػػػػة لهػػػػذل الدراسػػػػة فػػػػي دراسػػػػة 
ات اةػػػا  عينػػػة مػػػف األطفػػػاؿ المصػػػرييف ن ػػػو العنػػػؼ، وذلػػػؾ فػػػي م اولػػػة للتعػػػرؼ علػػػى  قيقػػػة ةػػػذا 
التػػػ  ير الم تمػػػؿ بالنسػػػبة لوايػػػ  م تمعنػػػا المصػػػرح، باسػػػتخدـا  سػػػلوة المسػػػال بالعينػػػة،  يػػػل   ػػػر  

طفػػؿ،  400انويػػة بمنطقػػة ال يػػزق يوامهػػا البا  ػػة دراسػػتها الميدانيػػة علػػى عينػػة مػػف طػػالة المر لػػة ال 
 مقسميف بالتساوح بيف الذذور واإلنال.

 ي:كتومن أىم نتائج الدراسة ما ي
ارتفاع نسبة مشاةدق  فالـ العنؼ األ نبية بصفة عامة، ويعتبػر األوالد  ذ ػر تفهػيال  .1

ألفػػالـ العنػػؼ عػػف البنػػا ، و طفػػاؿ ال هػػر  ذ ػػر تفهػػيال لهػػذل النوعيػػة مػػف األفػػالـ 
  طفاؿ الريؼ. عف
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 ظهػػر  الدراسػػة ارتفػػاع معػػدال  تفهػػيؿ مشػػاةدق المعػػارؾ والهػػرة لذػػؿ مػػف األوالد  .2
والبنا ، و طفاؿ الريؼ وال هر وذلؾ ألنها متميزق و ذابة، وألنهػا تعلػـ فنػوف الػدفاع 

 عف النفس.
 ظهػػر  الدراسػػة  ف ات ػػال األوالد ن ػػو الموافقػػة علػػى  سػػلوة االعتمػػاد عػػػلى العنػػػؼ  .3

 علػػى مػف البنػػا ، وذػػاف ات ػال  طفػػاؿ الريػؼ ن ػػو الموافقػػة  علػى مػػف  طفػػاؿ  والقسػوق
 ال هر.

و ػػػد  الدراسػػػة  ف الطػػػرؽ السػػػلمية ةػػػي  فهػػػؿ الطػػػرؽ لتعامػػػؿ عينػػػة الدراسػػػة مػػػ   .4
  يرانهـ، و اف  الطرؽ العنيفة  يؿ نسة التفهيؿ.

وسػػط  ظهػػر  الدراسػػة  ف النسػػبة الذبػػر  مػػف األطفػػاؿ عينػػة الدراسػػة لػػديهـ ات ػػال مت .5
ن و العنؼ، يليها األطفاؿ الذيف لديهـ ات اةا  يويػة ن ػو العنػؼ، و خيػرا مػف لػديهـ 

 ات ال هعيؼ ن و العنؼ.
واتهػػال مػػف ةػػذل الدراسػػة  ف ةنػػاؾ نسػػبة ذبيػػرق مػػف األطفػػاؿ لػػديهـ ات ػػال متوسػػط ن ػػو 
ل العنؼ، ةذا االت ال مف الممذف  ف يقؿ، مما سيذوف في مصل ة الم تمػ ،  مػا  ذا زاد  ةػذ

النسػػػبة عػػػف المتوسػػػط فمػػػف الم تمػػػؿ  ف ترتفػػػ  نسػػػبة العنػػػؼ داخػػػؿ الم تمػػػ  بدر ػػػة ذبيػػػرق، 
 وبالتالي سيفتقد الم تم  السالـ والتقدـ والتنمية التي ةي م ورةا السالـ.

 (32"العنف في األف م األمريثية: نظرة تحليليةـ( "2002)
األفػالـ األمريذيػة األذ ػر ةدف  ةذل الدراسة  لى التعرؼ على نسبة العنؼ المقدمة في 

% مػػػػف 60ـ، وتوصػػػػل   لػػػػى  ف  ػػػػوالي 1993شػػػػعبية فػػػػي التليفزيػػػػوني األمريذػػػػي منػػػػذ عػػػػاـ 
المشاةد العنيفة المقدمة فػي األفػالـ األمريذيػة ةػي مشػاةد مميتػة ويتعػرض هػ اياةا للمػو ، 

 لإلصػػػابا  ال ر ػػػة، و ف العنػػػؼ يقػػػدـ فػػػي العديػػػد مػػػف األفػػػالـ وال ة  % يذونػػػوا عرهػػػ40و ف 
فقػط، ولذػف األخطػر مػف ذلػؾ  نػس يقػدـ مػف خػالؿ األفػالـ  (األذشفاإل ارق )يقتصر على  فالـ 

الذوميديػة والدراميػػة، وفػػي ذ يػر مػػف األ يػػاف تعػرض األفػػالـ الذوميديػػة  ذ ػر مػػف مػػرتيف يوميػػا 
 ال مهور. فيمما يذوف لس ت  ير سيف 
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 (33)تماعي لألسرة المصرية"م( "دور الدراما التليفزيونية على إدراك الواقع االج...7)
تت ػػػدد المشػػػػذلة الب  يػػػػة لهػػػػذل الدراسػػػػة فػػػػي التعػػػرؼ علػػػػى الػػػػدور الػػػػذح تقػػػػـو بػػػػس الػػػػدراما 
التليفزيونيػػػة فػػػي  دراؾ الوايػػػ  اال تمػػػاعي لألسػػػرق المصػػػرية، وباسػػػتخداـ  سػػػلوة المسػػػال بالعينػػػة تػػـػ 

 455القنػػػاق األولػػػى )وشػػػمل  اختيػػػار عينػػػة مػػػف المسلسػػػال  والتم يليػػػا  التليفزيونيػػػة العربيػػػة علػػػى 
 مفردق. 44 سرق(،  لى  انة   راف دراسة ميدانية على عينة مف ال مهور يوامها 

 :وتوصلت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا
معظػػـ األسػػر التليفزيونيػػة تعػػيش فػػي مسػػتو  ايتصػػادح مرتفػػ ، وةػػو مػػا يم ػػؿ ات اةػػا  .1

 عاما في الدراما التليفزيونية.
و صا ة سػلطة اتخػاذ القػرارا  االيتصػادية داخػؿ األسػرق المصػرية ذمػا الزوج ة يعدُّ  .2

التػي  ،تظهر في الدراما التليفزيونية،  ما سلطة اتخػاذ القػرارا  اال تماعيػة فػي األسػر
 تظهر في الدراما التليفزيونية ذان  لألبناف.

نمػػػػوذج األسػػػػرق المصػػػػرية المترابطػػػػة ةػػػػو النمػػػػوذج األذ ػػػػر تذػػػػرارا فػػػػي المسلسػػػػال   .3
 لتم يليا  التي تتناوؿ األسرق.وا

العنػػؼ الػػذح ي ػػدل داخػػؿ األسػػر علػػى شاشػػة التليفزيػػوف ذػػاف بسػػبة ال ػػة والريػػرق  .4
على المصل ة العامة لألسرق، و ذ ر  شذاؿ العنؼ تذرارا ةو العنػؼ اللفظػي المتم ػؿ 

 في ال ديل ب دق وصو  مرتف .
ر المشػذال  اال تماعيػة العاليا  بػيف  فػراد األسػرق علػى شاشػة التليفزيػوف ذانػ   ذ ػ .5

تذػػرارا، يليهػػا الخالفػػا  المسػػتمرق بػػيف الػػزو يف، ذمػػا ذػػاف ال ػػوار والمنايشػػة مػػف  ةػػـ 
  شذاؿ موا هة المشذال  داخؿ األسرق، يليها االنس اة مف المشذلة وت اةلها.

 (34)م( "رؤية اآلباء للع قة بين العنف التليفزيوني والسلوك العنيف ألوالدىم"0552)
المشػػذلة الب  يػػة لهػػذل الدراسػػة فػػي التعػػرؼ علػػى تػػ  ير مشػػاةدق العنػػؼ التليفزيػػوني تػػتلخص 

سػػػنوا  بالمرا ػػػؿ الدراسػػػية األولػػػى  8و 6علػػػى سػػػلوذيا  األطفػػػاؿ الػػػذيف تتػػػراوح  عمػػػارةـ مػػػا بػػػيف 
مػػػف مػػػدارس  طفػػػال   282بػػػالتعليـ االبتػػػدا ي مػػػف خػػػالؿ   ػػػراف دراسػػػة ميدانيػػػة علػػػى آبػػػاف و مهػػػا  

وسػػقارق بالقػػاةرق للوصػػوؿ  لػػى رهيػػة اتبػػاف واألمهػػا  لو ػػار ال انبيػػة والسػػلبية التػػي ال زيػػرق واأللسػػف 
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سػػلوذيا   فػػييمذػػف  ف ت ػػدل لألطفػػاؿ نتي ػػة لمشػػاةدق العنػػؼ التليفزيػػوني، وتػػ  ير ةػػذل المشػػاةدق 
 الطفؿ ت ال  يرل مف األطفاؿ وت ال والديس وت ال  ح شخص يتعاملوف معس.

 ي:كتعدة نتائج من أىميا ما يوقد توصلت ىذه الدراسة إلى 
 األطفاؿ ذبار السف يشاةدوف التليفزيوف  ذ ر مف األطفاؿ صرار السف. .1
 ارتفاع نسبة تقليد السلوذيا  العنيفة لد  األطفاؿ. .2
تفهيؿ األوالد مشاةدق األفالـ العنيفة عف الفتيا ، وةـ  ذ ر ا تماال لتقليػد ةػذل  .3

 المشاةد.
 ال يفهؿ  ولياف األمور مشاةدق  بنا هـ للعنؼ.  .4
وفقػػا لمػػا ذذػػرل  وليػػاف األمػػور، ال يو ػػد فػػرؽ بػػيف سػػف ونػػوع األطفػػاؿ فػػي  دراذهػػـ  .5

 وفهمهـ للمشاةد العنيفة على  نها خيالية  و  قيقية.
و فػػاد  ةػػذل الدراسػػة البا  ػػة فػػي ت ذيػػد  ف األطفػػاؿ مػػف الػػذذور ةػـػ  ذ ػػر مػػيال لمشػػاةدق 
واختيػػار األفػػالـ العنيفػػة عػػف الفتيػػا ، و ف األطفػػاؿ بو ػػس عػػاـ يقلػػدوف السػػلوذيا  العنيفػػة وةػػذا 

بػػ ف األطفػػاؿ يقلػػدوف  (Bob Doll)يتفػػؽ مػػ  مػػا وصػػؿ  ليػػس بانػػدورا مػػف ت ربػػة "البػػوة دوؿ" 
 . ذا ذانػػػػ  نتي ػػػة ةػػػػذا التقليػػػػد م زيػػػػة ومرب ػػػػة لهػػػـػ  تػػػػي يشػػػػاةدونها ويال ظونهػػػػاالسػػػلوذيا  ال

وبالتػػالي، فمػػف الممذػػف االسػػتفادق مػػف يػػدرق األطفػػاؿ علػػى تقليػػد سػػلوذيا  اتخػػريف بعػػرض  فػػالـ 
تسػػػتهدؼ  ػػػرس  قافػػػة السػػػالـ لػػػديهـ، و ف تذػػػوف ةػػػذل األفػػػالـ شػػػيقة و ذابػػػة، و ف يتسػػـػ  بطالهػػػا 

 ية ل ذة ةهالف األطفاؿ بتبني فذرق  قافة السالـ بو س عاـ.بمالمال القوق وال اذب

 ي  تمف الدراسا  السابقة يتهال ما ي
ةنػػػاؾ عاليػػػة عذسػػػية بػػػيف و ػػػود وانتشػػػار  قافػػػة العنػػػؼ فػػػي الم تمػػػ  وانتشػػػار  -  

 .سالتنمية والتقدـ والسالـ في الم تم  نفس
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األطفػػاؿ والمػػراةقيف،  فػػيفػػي ذ يػػر مػػف األ يػػاف عنػػؼ الشػػارع يذػػوف لػػس تػػ  ير بػػالم  - ة
وفػي الفتػرق ال اليػة ذ ػر  الػدراما التػي  ،اعتنايهـ للعنػؼ فيمػا بعػد فيوعامال مساعدا 

  عل  مف عنؼ الشارع م ورا ر يسيا أل دا ها مما يهذد   ةمية ةذل الدراسة.
 .  على  طيافس ذافةللدراما دورا في نشر العنؼ في الم تم -  

  

مػف  ا مفػرد  103 يػل تػـ سػ ة  ،يتشذؿ م تم  الدراسة ةنا مف النخبة المصرية
 يػػل بلرػػ  نسػػبة   بالتسػػاوح بػػيف الػػذذور واإلنػػال  ةالعينػػة المتا ػػة للبا  ػػة  يػػر مقسػػم

% 47.6و % مػػػػػػػنهـ  ذػػػػػػػاديمي،52.4% لإلنػػػػػػػال.  48.5%  مقابػػػػػػػؿ 51.5الػػػػػػػذذور 
 عالمػػي فنػػي، ذمػػا اختلفػػ  الف ػػا  العمريػػة لعينػػة الدراسػػة فقػػد ذانػػ  نسػػبة النخبػػة الػػذيف 

سػنة  40 -30مفػردق(، ومػف  32% )31.1سػنة ةػي  30- 20تتراوح  عمارةـ مػا بػيف 
 50مفػردق(، و ذ ػر مػف  14%)6.3سنة ةػي  50-40مفردق(، ومف  50% )48.5ةي 
لخبػػػرق فقػػػد ذانػػػ  نسػػبة النخبػػػة الػػػذيف ذانػػػ  مفػػػردا (،  مػػػا عػػػف سػػنوا  ا 7%)6.8سػػنة 

 10أليػػػؿ مػػػف  5مفػػػردق(، ومػػػف  30% )29.2سػػػنوا  ةػػػـ  5سػػػنوا  خبػػػرتهـ  يػػػؿ مػػػف 
 مفردق(. 33%)32سنوا   10مفردق(، و  ذ ر مف  40% )38.8سنوا  

 ي تذما ةو موهال في ال دوؿ ات
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 (0جدول رقم )
 السمات العامة لعينة الدراسة

 % ؾ الدراسةالنخبة المصرية عينة 

 النوع
 9009 92 ذثر
 2209 .9 أنثى

 ..0 0.2 اإل مالي

 الف ا  العمرية

 2000 27 سنة 30أليؿ مف  20مف  
 2209 .9 سنة 40أليؿ مف  30مف  

 0206 02 سنة  50أليؿ مف  40مف 
 602 2 سنة 50مف   ذ ر

 ..0 0.2 اإل مالي

 م اؿ الخبرق
 9702 92  ذاديمي 
 2206 25  عالمي فني 

 ..0 0.2 اإل مالي

 سنوا  الخبرق

 7507 .2 سنوا  5ايؿ مف 
 2202 .2 سنوا  10أليؿ مف  5مف 
 27 22 سنوا  10مف   ذ ر

 ..0 0.2 اإل مالي

 مدى مثاىدة الدراما المصرية المقدمة في الفضائيات العربية -0
 (7جدول رقم )

 مثاىدة النخبة عينة الدراسة للدراما المصرية
 % ك المثاىدة

 2206 25 نعم
 2202 .2 أحيانا
 0206 02 نادرا

 ..0 0.2 يجمالاإل

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى  ف معظـ مفػردا  العينػة يشػاةدوف الػدراما المصػرية المقدمػة 
ا) %(، ونػػادر  38.8و  يانػػا)%(، 47.6فػػي الفهػػا يا  العربيػػة،  يػػل يشػػاةدل بصػػفة دا مػػة )

13.6.)% 
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 عدد ساعات مثاىدة الدراما المصرية المقدمة في الفضائيات العربية -7
 (2جدول رقم )

 عدد ساعات مثاىدة النخبة عينة الدراسة للدراما المصرية
قالب العمل 
 الدرامي

 % ك عدد ساعات المثاىدة

 األف م
 المصرية

 2209 25 قل من ساعةأ
 2202 26 ساعات 2من من ساعة ألقل 

 202 2 ساعات 2من  أثثر
 ..0 0.2 اإلجمالي

المسلس ت 
 المصرية

 2509 90 قل من ساعةأ
 2202 .2 ساعات 2من ساعة ألقل من 

 0002 07 ساعات 2من  أثثر
 ..0 0.2 اإلجمالي

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى  ف معظـ مفردا  العينة تشاةد األفالـ المصرية  يؿ مف 
 3يشاةدونها مف ساعة أليؿ مف % (44.7%(، و)47.5 يل بلر  نسبتهـ)   ساعة 

% مف مفردا  العينة يشاةدوف األفالـ  الل ساعا  ف ذ ر، وذلؾ 7.8ساعا ، بينما 
لمقدمة على الفها يا  العربية فقد ذاف معظـ مفردا  بالنسبة للمسلسال  التليفزيونية ا
%( يشاةدونها 38.8%(، و)49.5 يل بلر  نسبتهـ )  العينة يشاةدونها أليؿ مف ساعة 

 ساعا . 3%( يشاةدونها  ذ ر مف 11.7ساعا ، بينما)  3مف ساعة أليؿ مف 
 عدد أيام مثاىدة الدراما المصرية المقدمة على الفضائيات العربية -2

 (2جدول رقم )
 للدراما المصرية عدد أيام مثاىدة النخبة عينة الدراسة

 % ك أيام المثاىدة قالب العمل الدرامي

 المصرية األف م

 9202 96 يومين إلىمن يوم 
 22 22 األسبوعفي  أيام 2ـ  2من 

 0706 02 فكثثر أيام أربعة
 ..0 0.2 اإلجمالي

المسلس ت 
 المصرية

 2209 .9 يومين إلىمن يوم 
 2502 20 األسبوعفي  أيام 2ـ  2من 

 0002 07 فكثثر أيام أربعة
 ..0 0.2 اإلجمالي
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األفػػػػػالـ  تشػػػػير بيانػػػػػا  ال ػػػػدوؿ السػػػػػابؽ  لػػػػى  ف معظػػػػػـ مفػػػػردا  العينػػػػػة يشػػػػاةدوف 
 %(33%(، و)54.4المصػػرية مػػف يػػـو  لػػى يػػوميف فػػي األسػػبوع الوا ػػد  يػػل بلرػػ  نسػػبتهـ )

%( ألربعػة  12.6بينما األيلية يشػاةدونها بنسػبة )، ياـ، 4 -3المصرية مف  يشاةدوف األفالـ
  ياـ ف ذ ر.

فقد ذاف معظـ مفردا  العينة يشاةدوف   وذذلؾ األمر بالنسبة للمسلسال  المصرية 
المسلسال  المصرية مف يـو  لى يوميف في األسبوع الوا د  يها  يل بلر  نسبتهـ 

 ياـ، بينما األيلية يشاةدوف ةذل المسلسال  ألربعة  4 – 3%( مف 39.8%(، و)48.5)
  ياـ ف ذ ر.

 أسباب مثاىدة النخبة للدراما المصرية المقدمة على الفضائيات العربية -2
 (9جدول رقم )

 أسباب مثاىدة النخبة للدراما المصرية

 % ك أسباب المثاىدة
 49.5 51 التسلية والترفيس عف النفس.   -
المست دا  في م اؿ الدراما المصرية مف تقنيا  التعرؼ على    -

 التصوير واإلخراج.
23 22.3 

التعرؼ على القيـ والسلوذيا  التي تعرهها الدراما المصرية   -
 همف مهمونها.

15 14.6 

 14.6 15 نقد وت ليؿ ات اةا  المهلفيف والقهايا التي يرذزوف عليها.   -
 8.7 9 مقارنة بيف الواي  الذح نعيش فيس وما تقدمس الدراما المصرية.    -
 7.8 8  صب   عادق بالنسبة لي.   -

 0.2 أجابواجملة من 

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى  ف التسلية والترفيس عف النفس ةػي مػف  ذ ػر  سػباة مشػاةدق 
 يػػل  ػػاف  فػػي المرتبػػة األولػػى   النخبػػة للػػدراما المصػػرية المقدمػػة علػػى الفهػػا يا  العربيػػة 

%، يليها في المرتبة ال انية التعرؼ على المست دا  فػي م ػاؿ الػدراما المصػرية 49.5بنسبة 
%، وفػػػػي المرتبػػػػة ال ال ػػػػة التعػػػػرؼ علػػػػى القػػػػيـ 22.3  التصػػػػوير واإلخػػػػراج بنسػػػػبة مػػػػف تقنيػػػػا

المػهلفيف ونقػد وت ليػؿ ات اةػا   ،والسلوذيا  التي تعرهػها الػدراما المصػرية هػمف مهػمونها
منهمػػا، وفػػي المرتبػػة الرابعػػة المقارنػػة بػػيف مػػػا  % لذػػؿ  14.6والقهػػايا التػػي يرذػػزوف عليهػػا بنسػػبة 
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%، وفػػػي المرتبػػػة األخيػػػرق  ف مشػػػاةدق الػػػدراما المصػػػرية 8.7ايػػػ  الفعلػػػي بنسػػػبة تقدمػػػة الػػػدراما والو 
 %.7.8 صب   عادق بالنسبة للنخبة عينة الدراسة  يل  اف  بنسبة 

 وجية نظر النخبة عينة الدراسة في عوامل انتثار العنف في المجتمع المصري -9
توصػػل  نتػػا   الدراسػػة  لػػى  ف  ميػػ  مفػػردا  العينػػة مقتنعػػوف بارتفػػاع نسػػبة العنػػؼ وانتشػػارل 
داخػػؿ الم تمػػ  المصػػرح وخار ػػس وعػػف عوامػػؿ انتشػػار العنػػؼ داخػػؿ الم تمػػ  المصػػرح فقػػد 
ذػاف عامػػؿ تقػػديـ التليفزيػػوف لمػواد  عالميػػة ودراميػػة عنيفػػة و يػر  خالييػػة فػػي المرتبػػة األولػػى 

%، وانخفػاض 92.2، و الف المعيشة فػي المرتبػة ال انيػة بػوزف مػر ال %92.7بوزف مر ال 
%، 90.5المستو  اال تماعي وااليتصادح لألسرق المصػرية فػي المرتبػة ال ال ػة بػوزف م ػوح 

%، وظهػور 90وافتقار األسرق المصرية للرة ال وار والتفاةـ في المرتبة الرابعة بػوزف مػر ال 
%، 86.5سػػالمي فػػي المرتبػػة الخامسػػة بػػوزف مػػر ال  ماعػػا   رةابيػػة ت ػػرؼ مػػف الػػديف اإل

%، وهػعؼ الػوازع 85.7وعدـ التنش ة السياسػية الصػ ي ة للمػواطف المصػرح بػوزف مػر ال 
  ػد  فػراد األسػػرق   واإل بػاط النفسػي لػد%،  84.7الػديني فػي المرتبػة السػابعة بػوزف مػر ال 

تعػػرض المرتبػة التاسػعة %، وفػي 81.7والعزلػة اال تماعيػة فػي المرتبػة ال امنػة بػوزف مػر ال 
%، وفػي المرتبػة العاشػرق م اولػة  هػا  80.7  د الوالديف للعنػؼ فػي طفولتػس بػوزف مػر ال 

، وفػػي المرتبػػة ال ػػادح عشػػر المزايػػدق علػػى  ػػة الػػوطف 74.5ممولػػة لطمػػس الهويػػة الوطنيػػة
، وفػػي المرتبػػػة ال انيػػػة عشػػر عػػػدـ المسػػػاواق بػػيف الر ػػػؿ والمػػػر ق بػػػوزف 73% .بػػوزف مػػػر ال

بػوزف  %، وفػي المرتبػة األخيػرق التفريػة بػيف الولػد والبنػ  داخػؿ األسػرق الوا ػدق72.2 .مػر ال
 ي تذما ةو موهال في ال دوؿ ات 69.5 %مر ال 
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 (6رقم ) جدول
 عوامل انتثار العنف في المجتمع المصري

 
 العبارة

النقاط  معارض محايد مؤيد
 الترتيب الترجيحية

 % ك % ك % ك
تقـــــــــديم التليفزيـــــــــون لمـــــــــواد  

إع ميـــة ودراميـــة عنيفـــة و يـــر 
أخ قيـــــة تــــــؤثر علـــــى ســــــلوك 

 األطفال والثباب0

22 2.06 02 0209 7 005 5702 0 

 7 5707 005 7 0202 05 2502 27   ء المعيثة والبطالة0
انخفــاض المســتوى االجتمـــاعي 
 2 5.09 902 6 0609 02 2202 .2 واالقتصادي لألسرة المصرية0

افتقار األسرة المصـرية للغـة الحـوار 
 2 .5 705 2 7002 77 2902 22 والتفاىم بين أفرادىا0

النقاط  معارض محايد مؤيد العبارة
 الترجيحية

 9 2609 902 الترتيب

عدم التنثـئة السياسـية الصـحيحة  
 6 2902 202 2 7202 72 6205 20 للمواطن المصري0

ضـعف الـوازع الـديني لـدى أفـراد 
 2 2202 202 2 7907 76 62 65 المجتمع0 

اإلحبـاط النفسـي لـدي أحـد أفـراد 
 2  0.02 00 7207 72 6700 62 األسرة والعزلة االجتماعية0

تعرض أحد الوالدين للعنف في  
 5 2.02 202 2 22 22 9507 60 طفولتو0

لطمـــس محاولــة جيـــات ممولـــة 
 .0 2209 0209 02 27 22 9.09 97 اليوية الوطنية0

 00 22 0206 09 2202 .2 2606 22 المزايدة على حب الوطن0 
عــــــدم المســــــاواة بــــــين الرجــــــل 

 07 2707 0609 02 2205 25 2906 22 والمرأة0

لتفرقــة بــين الولــد والبنــت داخــل 
 02 6509 0209 02 2002 22 2.02 27 األسرة الواحدة0 

  0.2 جابواأ من جملة
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ومف العبارا  التي سبؽ ذذرةا يد تـ تصميـ مقياس لعوامؿ انتشار  قافة العنؼ في الم تم  
العوامؿ الدينية والمرتبطة  –العوامؿ الم تمعية –المصرح ب بعادةا ال ال ة )العوامؿ األسرية 

 بالهوية الوطنية(
 مقياس العوامل األسرية  - أ

 (0ثثل رقم )
 النتثار ثقافة العنف في المجتمع المصريالعوامل األسرية 

 
 
 
 
 
 مقياس العوامل المجتمعية - ب

 (7ثثل رقم )
 مقياس العوامل المجتمعية النتثار ثقافة العنف في المجتمع

 
 
 
 
 
 

 مقياس عوامل دينية ومرتبطة باليوية الوطنية - ج
 (2ثثل رقم )

 العوامل الدينية والوطنية النتثار ثقافة العنف
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األشذاؿ السابقة  ف العوامؿ الم تمعية النتشار  قافة العنػؼ فػي الم تمػ  مرتفعػة ويتهال مف 
%، بينمػػا ذانػػ  62بشػػذؿ نسػػبي عػػف العوامػػؿ األسػػرية والعوامػػؿ الدينيػػة  يػػل بلرػػ  نسػػبتها 

نسبة العوامؿ الدينية والمرتبطة بالهوية الوطنية منخفهػة بشػذؿ ذبيػر عػف العوامػؿ الم تمعيػة 
ويػػد  ،%، بينمػػا اختفػػ  ةػػذل النسػػبة فػػي العوامػػؿ الم تمعيػػة34نسػػبتها واألسػػرية  يػػل بلرػػ  

ذاف لذلؾ داللة  يل يشير ذلؾ  لػى ايتنػاع النخبػة عينػة الدراسػة بػ ف العوامػؿ الم تمعيػة ةػي 
التػػي لهػػا التػػ  ير بشػػذؿ ذبيػػر علػػى انتشػػار  قافػػة العنػػؼ فػػي الم تمػػ  م ػػؿ عػػدـ المسػػاواق بػػيف 

لسياسػػية الصػػ ي ة للمػػواطف المصػػرح، وتقػػديـ التليفزيػػوف لمػػواد وعػػدـ التنشػػ ة ا ،الر ػػؿ والمػػر ق
 .سلوؾ األطفاؿ والشباة، و الف المعيشة في عالمية ودرامية عنيفة و ير  خاليية ته ر 

  الدراما المصرية ومواجية ثقافة العنف -6
 (2رقم ) جدول

 مواجية الدراما لثقافة العنف 

 % ك مواجية ثقافة العنف
 602 2 نعم
 7207 72 أحيانا
 66 62 ال

 ..0 0.2 اإلجمالي

تبيف مف بيانا  ال دوؿ السابؽ،  ف معظػـ النخبػة عينػة الدراسػة يػروف  ف الػدراما المقدمػة فػي 
الفها يا  العربية ال تقـو ب ح م اوال  لموا هة  قافة العنؼ والتطرؼ المنتشرق فػي الم تمػ  

  يانػػا تقػػدـ الػػدراما  لػػوال مقابػػؿ %  ف 27.2%، بينمػػا يػر  66المصػرح  يػػل بلرػػ  نسػػبتهـ 
 % يروف  ف الدراما دا ما ما تقدـ  لوال لموا هة العنؼ.6.8

التػػي يامػػ  بموا هػػة  قافػػة  ،وعػػف  سػػماف المسلسػػال  التػػي  دلػػى بهػػا عينػػة الدراسػػة
%، يليػػس فػػي المقػػاـ 51.4العنػػؼ فقػػد ذػػاف مسلسػػؿ العا لػػة فػػي المقػػاـ األوؿ  يػػل  ػػاف بنسػػبة 

منهما، وفػي المقػاـ  % لذؿ  8.6األخ  تريز ومسلسؿ  هرق المتهـ  بي بنسبة ال اني مسلسؿ 
ال الػػػل مسلسػػػؿ  ػػػوارح بوخارسػػػ  ومسلسػػػؿ ولػػػي العهػػػد ومسلسػػػؿ ال ماعػػػة ومسلسػػػؿ ليػػػالي 

% لذػػػؿ مػػػنهـ،  مػػػا بقيػػػة المسلسػػػال  م ػػػؿ مسلسػػػؿ سلسػػػاؿ الػػػدـ، ودنيػػػا 5.7ال لميػػػة  بنسػػػبة 
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واألة  ،والخوا ػػة عبػػد القػػادر ،ل ػػة، و فػػراح القبػػةمػػف زمػػف ا وامػػر ق  ديػػدق،  والهػػوف الشػػارد،
 الرو ي ذمسلسال  يام  بم اوال  لموا هة  قافة العنؼ. فقد  اف  بنسة ه يلة.
%، 40 ما األفالـ السينما ية فقد ذاف فػيلـ اإلرةػابي فػي الصػدارق  يػل بلرػ  نسػبتس 

الػػػل فػػػيلـ اإلرةػػػاة %، وفػػػي المقػػػاـ ال 20يليػػػس فػػػي المقػػػاـ ال ػػػاني فػػػيلـ  سػػػف ومػػػريص بنسػػػبة 
%، وفػػيلـ ليلػػة البيبػػي دوؿ 8.6%، وفػػيلـ موالنػا فػػي المقػػاـ الرابػػ  بنسػبة 11.4والذبػاة بنسػػبة 

 %،  مػػا بقيػػة األفػػالـ م ػػؿ فػػيلـ العػػار والناصػػر صػػالح الػػديف،5.7فػػي المقػػاـ الخػػامس بنسػػبة 
 ، وفيلـ دـ الرزاؿ فقد  اف  بنسة هعيفة  دا.678وفيلـ 

تهػػال سػػوؼ يلػػذح يامػػ  ةػػذل األعمػػاؿ الدراميػػة بموا هتهػػا فوعػػف نػػوع  قافػػة العنػػؼ ا
 ي تفي ال دوؿ ات

 (2رقم ) جدول
 نوع ثقافة العنف

 % ك نوع ثقافة العنف
 6705 77 التطرف الديني واإلرىاب0
 2202 07 العنف بين أفراد المجتمع0
 7206 .0 اإلرىاب الفثري واألخ قي0

 7705 2 العنف بين أفراد األسرة الواحدة0
 0202 9 العنف بين دول العالم وثعوبيا 0

 705 0 عنف الفرد مع ذاتو0 
 29 جملة من أجابوا

 
يشػػير ال ػػدوؿ السػػابؽ  لػػى  ف التطػػرؼ الػػديني واإلرةػػاة ةػػو  ذ ػػر  نػػواع العنػػؼ الػػذح يامػػ  

%، يليػػػس فػػػي المرتبػػػة ال انيػػػة 62.9الػػػدراما المصػػػرية بم ػػػاوال  لموا هتهػػػا  يػػػل  ػػػاف بنسػػػبة 
%، وفػػي المرتبػػة ال ال ػػة اإلرةػػاة الفذػػرح واألخاليػػي 34.3بػػيف  فػػراد الم تمػػ  بنسػػبة العنػػؼ 
%، وفػػي 22.9%، وفػػي المرتبػػة الرابعػػة العنػػؼ بػػيف  فػػراد األسػػرق الوا ػػدق بنسػػبة 28.6بنسػػبة 

%، وعنػؼ الفػرد مػ  ذاتػس فػي المرتبػة األخيػرق 14.3المرتبة الخامسة العنؼ بيف الػدوؿ بنسػبة 
 .%2.9بنسبة 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

وعػػػف مػػػد  تقػػػديـ األعمػػػاؿ الدراميػػػة التػػػي  دلػػػى بهػػػا النخبػػػة عينػػػة الدراسػػػة ل لػػػوؿ لويػػػؼ 
% 68.8انتشار العنؼ داخؿ الم تم  هػمف   ػدا ها فقػد ذػاف ر ح األ لبيػة بالسػلة  يػل  عػرة 

 35مػف  11% )31.4( بعدـ تقديـ الػدراما ل لػوؿ لويػؼ انتشػار العنػؼ مقابػؿ قمفرد 35مف  24)
ويػػػد ذانػػػ  ةػػػذل ال لػػػوؿ من صػػػرق فػػػي نشػػػر  قافػػػة التسػػػامال وال ػػػوار بنسػػػبة  ،ـمفػػػردق(   ػػػابوا بػػػنع

%، وت ديػػد الخطػػاة الػػديني وترييػػر ال قافػػا  45بنسػػبة  %، و صػػوؿ المػػواطف علػػى  قويػػس72.7
 منهما. % لذؿ  9.1المورو ة التي تش   على العنؼ م ؿ األخذ بال  ر بنسبة 

 الدراما المصرية لثقافة العنفتقييمات النخبة عينة الدراسة ألسلوب معالجة  -2
 (5رقم ) الجدول

 تقييم النخبة ألسلوب معالجة الدراما المصرية لثقافة العنف
النقاط  معارض محايد مؤيد العبارة

 الترجيحية
 الترتيب

 % ك % ك % ك
ـــول  ـــدم حل ـــم تق ـــدمت المثـــثلة ول ق

 0 2207 205 9 7702 72 2702 29 ليا0

ـــرزت المثـــثلة بكســـلوب جـــذاب   أب
لصـــالر مرتثبـــي العنـــف ممــــا أدى 
 إلى تدعيم ثقافة العنف والتطرف0

2. 62 2. 7500 2 705 
26 

7 

عرضـــــــت جوانـــــــب معينـــــــة مـــــــن  
 2 2902 202 2 7207 75 62 .2 وأ فلت جوانب أخرى0المثثلة 

ـــدت الموضـــوعية، واســـتخدمت  افتق
 2 2202 602 2 7607 72 62 65 لغة التضليل في تتناوليا لألحداث0

قامت بالنقد فقط ألحوال الحثومة   
 9 6209 7.02 70 2206 25 27 22 0اوقراراتي

قــــــدمت مفــــــاتير مبدئيــــــة لحــــــل   
 6 2207 9002 92 2205 25 0.02 00 للحثومة0المثثلة وترثت التنفيذ 

عرضــــت جوانــــب المثــــثلة مــــع   
 2 2202 6700 62 22 22 205 9 تقديم حلول ليا0

 2 2707 66 62 2.00 20 205 2 بحثت عن أسباب الظاىرة بعمق0
  0.2 أجابوا من جملة
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تشير بيانا  ال دوؿ السػابؽ  لػى  ف تقػديـ الػدراما للمشػذال  المرتبطػة ب قافػة العنػؼ والتطػرؼ 
دوف تقديـ  لوال لها ي تؿ المرتبة األولى مف بػيف تقييمػا  النخبػة عينػة الدراسػة للػدراما ودورةػا 

لوة %، يليس فػي المرتبػة ال انيػة  بػراز المشػذلة ب سػ88.2في موا هة  قافة العنؼ بوزف مر ال 
%، وفػػي المرتبػػة ال ال ػػة عػػرض  وانػػة معينػػة 86 ػػذاة لصػػالال مرتذبػػي العنػػؼ بػػوزف مػػر ال 

%، وفػػػػػي المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة افتقػػػػػاد 85.8مػػػػػف المشػػػػػذلة واال فػػػػػاؿ  وانػػػػػة  خػػػػػر  بػػػػػوزف مػػػػػر ال 
%، وفػػي المرتبػػة 84.8الموهػػوعية واسػػتخداـ لرػػة التهػػليؿ فػػي تنػػاوؿ األ ػػدال بػػوزف مػػر ال 

%، وفػػػي المرتبػػػة السادسػػػة يػػػدم  64.5ل ذومػػػة بػػػوزف مػػػر ال الخامسػػػة النقػػػد فقػػػط لقػػػرارا  ا
%، وفػػػي المرتبػػػة 48.2مفػػػاتيال مبد يػػػة ل ػػػؿ المشػػػذلة وترذػػػ  التنفيػػػذ لل ذومػػػة بػػػوزف مػػػر ال  
%، وفػػػي المرتبػػػة 43.3السػػػابعة عرهػػػ   وانػػػة المشػػػذلة مػػػ  تقػػػديـ  لػػػوؿ لهػػػا بػػػوزف مػػػر ال 

 %.42.2األخيرق ب    عف  سباة الظاةرق بعمؽ بوزف مر ال 
قػػػا لهػػػذل النتي ػػػة يػػػد تػػػـ  عػػػداد مقيػػػاس عػػػف  سػػػلوة معال ػػػة الػػػدراما المصػػػرية المقدمػػػة فػػػي ووف

 الفها يا  العربية ل قافة العنؼ والتطرؼ لمعرفة الدور الذح تقـو بس ةذل الدراما بذلؾ الش ف.
مذتملػػة، والمعال ػػػة الويػػد ذػػػاف  سػػلوة المعال ػػػة من صػػر مػػػا بػػيف المعال ػػػة المتوسػػطة و يػػػر 

 ية تفعالة والمهللة ذما ةو موهوع في الرسـو اتاللفعالة، والمعال ة  ير المتعمقة وا
 (2ثثل رقم )

 مثتملةالمقياس المعالجة المتوسطة و ير 

 
وتبيف مف ةذا الشذؿ  ف معال ة الدراما المصرية ل قافة العنؼ والتطرؼ ذان  بشذؿ ذبير 

 %.49 يل  اف  بنسبة معال ة متوسطة و ير مذتملة 
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 (2ثثل رقم )
 أسلوب المعالجة الفعال والمثتمل

 
واتهال مف الرسـ السابؽ  ف  سلوة المعال ة الفعاؿ والمذتمؿ ل قافة العنؼ ذاف 

 %، 73منخفض بنسبة ذبيرق  يل وصل  نسبتس  لى 
 (9ثثل رقم )  

 فعال والمضللالأسلوب المعالجة  ير 

 
فعالػػة ل قافػػة العنػػؼ ذانػػ  اليتهػػال مػػف ةػػذا الشػػذؿ  ف المعال ػػة الدراميػػة المهػػللة و يػػر 

% وةي  على مػف نسػبة المعال ػة المتوسػطة والريػر 52مرتفعة بنسبة ذبيرق  يل وصل   لى 
يوهػال تقيػيـ النخبػة مما ،مذتملة،وذذلؾ يو د فارؽ ذبير بينها وبيف المعال ة الفعالة والمذتملة

لدور الدراما فػي موا هػة  قافػة العنػؼ  يػل ذػاف دورا  يػر فعػاؿ ومهػلؿ ومفتقػد الموهػوعية 
وبالتالي على الدراما المصرية  ف تبني نموذ ا لنفسها بس عدق مرا ػؿ ذػؿ مر لػة  .بشذؿ ذبير
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 ي ياعدتػس و ميػ  ةػذل المرا ػؿ تذتمػؿ معػا لتذػوف ةػـر بنػا .تذوف تمهيديػة للمر لػة التػي تليهػا
والموهوعية في تنػاوؿ ةػذل الظػاةرق، والبػد  ف تقػـو الػدراما  ،الب ل عف  سباة الظاةرق بعمؽ

 وال يذوف دورا ترفيهيا يهدؼ للربال والت ارق فقط. ،سبدور بناف في الم تم  و ؿ مشاذل
اقتراحات النخبة عينة الدراسة بثكن األساليب التي يمثن أن تتبعيا الدراما  -2

 فة العنف بثثل فعال0لمواجية ثقا
 عربػػػ  النخبػػػة عينػػػة الدراسػػػة عػػػف العديػػػد مػػػف االيترا ػػػا  بخصػػػوص تطػػػوير األسػػػالية التػػػي 
تتبعها الدراما المصػرية لموا هػة  قافػة العنػؼ والتطػرؼ ويػد ذػاف  نتػاج درامػا مو هػة لألطفػاؿ 

التػػي  لموا هػػة  قافػػة العنػػؼ والتطػػرؼ ولرػػرس  قافػػة السػػالـ  فػػي نفوسػػهـ مػػف  ذ ػػر المقتر ػػا 
 يل  اف  في المرتبة األولى، يليها في المرتبة ال انيػة تقليػؿ   ػـ العنػؼ    دلى بها النخبة 

في المسلسػال  واألفػالـ العربيػة واأل نبيػة، وفػي المرتبػة ال ال ػة  نتػاج  فػالـ ومسلسػال  تنشػر 
تقػوح الػوازع  قافة المواطنػة بػيف الشػباة والذبػار، وفػي المرتبػة الرابعػة  نتػاج  فػالـ ومسلسػال  

الػػديني لػػد  المػػواطنيف المصػػرييف، وفػػي المرتبػػة الخامسػػة  نتػػاج  ذبػػر عػػدد ممذػػف مػػف األفػػالـ 
والمسلسػػػال  التػػػي تت ػػػدل عػػػف فذػػػرق السػػػالـ بػػػيف الػػػدوؿ، وفػػػي المرتبػػػة السادسػػػة  نتػػػاج  فػػػالـ 
ومسلسال  تت دل عف  قوؽ اإلنسػاف، وفػي المرتبػة األخيػرق  نتػاج  فػالـ ومسلسػال  تت ػدل 

  قوؽ المساواق بيف الر ؿ والمر ق.عف 
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 ( .0جدول رقم )

 اقتراحات النخبة  عينة الدراسة بخصوص تطوير أساليب الدراما المصرية
 لمواجية ثقافة العنف والتطرف 

 
الترتيب  العبارة

 األول
الترتيب 
 الثاني

الترتيب 
 الثالث

الترتيب 
 الرابع

الترتيب 
 الخامس

الترتيب 
 السادس

 الوزن المرجر

الوزن  النقاط
 الترتيب المئوي

درامـــــــا موجيـــــــة  إنتـــــــاج
لألطفـــال لمواجيـــة ثقافـــة 
ــف والتطــرف ولغــرس  العن
ثقافة الس م في نفوسـيم 

0 

22 0. 2 . 0 . 276 2006 0 

ـــي  ـــف ف ـــل حجـــم العن تقلي
المسلســـــــــ ت واألفـــــــــ م 

 العربية واألجنبية0
05 00 2 0 . . 7.. 0502 7 

إنتــاج أفــ م ومسلســ ت  
تنثر ثقافة المواطنة بـين 

 الثباب والثبار0
06 02 7 0 0 0 029 02 2 

إنتـــاج أفـــ م ومسلســـ ت 
تقــوي الــوازع الــديني لــدى 

 المواطنين المصريين0
0. 0. 2 0 0 . 022 0207 2 

ـــر عـــدد ممثـــن  إنتـــاج أثب
ــ م والمسلســ ت  مــن األف
التـــي تتحـــدث عـــن فثـــرة 

 الس م بين الدول0

6 2 7 0 . 0 22 2 9 

إنتـــاج أفـــ م ومسلســـ ت 
ـــــــوق  تتحـــــــدث عـــــــن حق

 اإلنسان 
2 2 7 0 . 0 22 207 6 

إنتـــاج أفـــ م ومسلســـ ت 
تتحدث عن المساواة بـين 

 الرجل والمرأة0
2 0 0 . . . 72 706 2 

  ..0 0.27  األوزان مجموع
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وضع ميثاق ثرف ميني مقترح للدراميين أو القائمين على إنتاج الدراما  -9
 .التليفزيونية والسينمائية المصرية

يام  البا  ة بتقديـ رهية مقتر ة لمي اؽ شرؼ مهني للقا ميف على  نتاج الدراما 
والبنود التي   اوذلؾ بعد دراسة آراف النخبة وتقيمه  التليفزيونية والسينما ية المصرية 

ويد ُيسم  البنود  .معظمهـ لتقنيف نسبة العنؼ المنتشرق في المهموف الدرامي ايتر ها
 لى التعريؼ بالدراما، والتعريؼ بالدرامييف، والوا با  األخاليية للقا ميف على الدراما 

 ية تالمصرية، والدعو  للمي اؽ وااللتزاـ بس ذما ةو موهال في السطور ات
 التعريف بالدراما  -أوال
م اذاق لفعؿ بشرح تتذوف مف يصة تصاغ في شذؿ  دل سردح وفي عبارا   

و مؿ لها خصا ص معينة ويهديها مم لوف  ماـ  مهور، ويد تذوف على خشبة 
  .المسرح  و على شاشة التليفزيوف  و شاشة السينما

 التعريف بالدراميين -ثانيا
اػ  ،  و مهل فا،  و مخر   الدرامي ةو ذؿ شخص يعمؿ في م اؿ الدراما سواف ذاف مم ال 
ا، وذاف لس دور في اختيار مهموف العمؿ الدرامي، وظهورل على الشاشة   و منت  

ذان  ةذل الشاشة  ونقؿ مف خاللس العديد مف ال قافا  واألفذار  لى ال مهور، سواف 
 . فزيوفشاشة التلي ـةي شاشة السينما  

 الواجبات األخ قية للقائمين على إنتاج الدراما المصرية "الدراميين" -ثالثا
االلتزاـ بمهموف درامي مسهوؿ وفعاؿ وفقا للمعايير الدينية واألخاليية  -1

 للم تم  المصرح.
التي ت ل على  ،تخصيص  وا ز في مهر انا  األعماؿ الدرامية والسينما ية -2

 ؿ اتخر. قافة السالـ وال وار ويبو 
يطبؽ بشذؿ  و ال ،تطبيؽ معيار تقسيـ األفالـ والمسلسال   سة السف -3

 عشوا ي.
منايشة مهاميف اإلنتاج الدرامي يبؿ بدف التصوير الفعلي والويوؼ على  ح  -4

 معويا  ت وؿ دوف االةتماـ بالتروي  للقيـ األخاليية.
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  ت ديد عدد وشذؿ مشاةد العنؼ التي يمذف  ف يتهمنها العمؿ المقدـ  -5
 خاصة  ذا ذاف مسلسؿ درامي يدخؿ ذؿ بي  مصرح.

 تفعيؿ الريابة على المسلسال . -6
الذةنية السي ة لبعض ف ا  الم تم ، ذالمر ق تذوف رمز  ت نة ترسي  الصور -7

 لإل راف، ور ؿ الديف للتطرؼ، ور ؿ األعماؿ للفساد.
 براز ال وانة السلبية في الم تم  بدعو  الواي ، وعدـ نشر العنؼ عدـ  -8

 البدني واللفظي بدعو  الوايعية.
اختالؼ طبيعة الوايعية في السينما عف التليفزيوف فالبد مف ا تراـ طبيعة  -9

 التليفزيوف الذح يدخؿ ذؿ البيو .
ـ المستعملة في معظ اإلسفاؼانتقاف األلفاظ والمعاني والبعد عف لرة  -10

 األعماؿ الدرامية، وعدـ استخداـ األلفاظ الخار ة.
نما الترذيز   ت نة تقديـ المبررا  الستخداـ العنؼ ذ ؿ ألح مشذلة  -11 واال

 على  ف ال وار والمرونة ةو ال ؿ األم ؿ ألح مشذلة.
يستخدـ العنؼ البدني  و  فل بتوهيال العقوبا  التي طبق  على مي  االةتماـ -12

  و  ح شخص في الم تم . اللفظي هد المر ق  و الطفؿ
ويتيال تبادؿ  ،االةتماـ باإلنتاج الدرامي الذح يخاطة المشاعر والهما ر -13

 الر ح والر ح اتخر، و ف االختالؼ في الر ح ال يسبة العنؼ.
ترذيز الدراما على ييـ التسامال وال وار ويبوؿ اتخر المختلؼ فذريا  -14

رساف ييـ التنوع والتعدد ويبو  ،و نسيا ودينيا ؿ االختالؼ وا تراـ ال قافا  واال
 .األخر 

االةتماـ بنشر  ةمية التعلـ و  رل في تقدـ البلد والتقليؿ مف نشر  قافة  -15
 الفهلوق والذذة.

ت نة المساس بقيـ الم تم  األصلية ومراعاق القيـ األسرية واألخالييا   -16
 واتداة عند اختيار الموهوعا  الدرامية. العامة
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عرض   اني المهر انا  همف سياؽ العمؿ  التقليؿ يدر اإلمذاف مف -17
 في تهذح الذوؽ العاـ وته ر  ألنهاالدرامي سواف التليفزيوني  و السينما ي 
  ماؿ اللرة العربية  و الله ة المصرية.

االةتماـ بالوازع الديني، والترذيز على القيـ وتعظيـ دور الديف في  ياق  -18
 اإلنساف و علس مي اؽ للعمؿ وال ياق.

، القصػػص الروا يػػة البنػػافق والتػػي تػػدؿ علػػى طبيعػػة الشػػعة المصػػرح اختيػػار -19
و ةػػـ المشػػذال  التػػي توا هػػس فػػي  ياتػػس اليوميػػة، والت ػػدل  ذ ػػر عػػف الطبقػػة 

 المتوسطة في الم تم .
 نتػاج درامػا تت ػدل  ذ ػػر عػف السػير الذاتيػة لمػػهلفي وشػعراف مصػر، والقػػدوق  -20

ذػػػافال بػػػدال مػػػف الترذيػػػز علػػػى والعلػػػـ مػػػ   بػػػراز النمػػػاذج المشػػػرفة لإلنسػػػاف الم
 االست نافا  والم رميف.

عدـ تقديـ مشاةد ال تناسة األطفاؿ  و يد تخدش  يا هـ، وت نة عرض  -21
 تى ال يت  ر بها الشباة ويذفي التعبير عنها   مشاةد اإلدماف واال تصاة 

 بالرمز.
 موا هة التطرؼ واإلرةاة واألفذار المرلوطة لد  الشباة. -22
 لمتخصصة لمف يعمؿ في الدراما.مراعاق الدراسة ا -23
ل رية اإلبداع والنص على  لزاـ القنوا  الفها ية  السي عدـ االسترالؿ  -24

 بعدـ عرض المواد الدرامية التي تتعارض م  ييـ الم تم .
  :الدعوة إلى الميثاق - رابعا

التواصؿ م  نقابا  الفنانيف المختلفة، و مي  ال ها  المشرفة على  نتاج المسلسال  
التليفزيونية واألفالـ السينما ية وعرض المي اؽ المقترح لهـ، وم اولة تفعيلس، ووه  

 للم اسبة في  الة مخالفة بنودل. آليا 
 
 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

 نتائج الفروض  -ثالثا
 األول الفرض

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييمات النخبة لدور الدراما المصرية في 
مجال  -السن -للمتغيرات الديمجرافية )النوعمعالجة ثقافة العنف والتطرف وفقا 

 سنوات الخبرة(0 -العمل
  .النوع ( 1)  

 (  00( رقم جدول

 لدراسة  ”T-Test“اختبار 
 تقييم النخبة لدور الدراما المصرية وفقا للنوع في الفروق

 المتوسطو  العدد المجموعات أسلوب المعالجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطك
 المعياري

 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية
 
 معالجة أسلوب
  ير متوسط

 مثتمل

 0027. .0079 20250 92 ذثر

.0262 0.0 
.0620 

 دال  ير
 أنثى احصائيا

9. 2022. 00020 .0060 

 معالجة أسلوب
 فعال ومثتمل

 0702. 00997 20250 92 ذثر
.0677 0.0 

.0929 
 دال  ير

 .077. 00999 ..202 .9 أنثى احصائيا
 معالجة أسلوب

 ير فعال 
 ومضلل

 0026. 0522. 90090 92 ذثر
000.5 0.0 

.072. 
 دال  ير

 .002. 0570. .9026 .9 أنثى احصائيا

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى عدـ و ود فروؽ دالة   صا يا  في تقييما  النخبة     
ودورةا في  ألسلوة معال ة الدراما المصرية المقدمة في الفها يا  العربية ل قافة العنؼ

، 0.535 ،0.641موا هة ةذل ال قافة وفقا للنوع،  يل ذاف مستو  المعنوية على التوالي 
الية المعال ة، وبالتالي تقييما  النخبة الذذور مشابهة لتقييما  النخبة ل مي   س 0.270

 مف اإلنال.
 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

  0الفئات العمرية ( 7)  
 (  07( رقم جدول

 لدراسة الفروق  ”Anova“اختبار 
 تقييم النخبة لدور الدراما المصرية وفقا للفئات العمرية في

أسلوب 
 المتوسط العدد المجموعات المعالجة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطك 
 المعياري

 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية
 
 أسلوب
 معالجة
 متوسط

 مثتمل  ير

 ألقل .7من 
 0702. 00707 20679 27 سنة .2من 

  ير07.0. .2 .0075
 احصائيا دال

 ألقل .2من 
 سنة .2من 

9. 2072. 00060 .0062 

 أسلوب
 معالجة
فعال 
 ومثتمل 

 ألقل .7من 
 0797. 00272 20022 27 سنة .2من 

  ير0277. .2 02.6.
 ألقل .2من  ـ احصائيا دال

 سنة .2من 
9. 2022. 002.9 .0720 

 
 أسلوب
 معالجة

 ير فعال 
 ومضلل

 ألقل .7من 
 0099. 0229. 902.6 27 سنة .2من 

  ير02.9. .2 00.27
احصائيا دال  

 ألقل .2من 
 سنة .2من 

9. 9002. 00.72 .0029 

 العمريػة  )ف ػة الف ػا  متريػر فػي اإل صػا ي الت ليؿ مف مب و ا 14عدد  استبعاد تـ **
 الف ػػػا  المتريػػػر نفػػػس مػػػف مب ػػػو يف 7عػػػدد اسػػػتبعاد و يهػػػا ،سػػػنة( 50أليلمػػػف  40مػػػف 

 للت ليػػؿ المتريػػر مػػف الف ػػا  ةػػذل مال مػػة لعػػدـا نظػػر  ( سػػنة 50مػػف  ذ ػػر  العمريػػة  ) ف ػػة
 .الذمي اإل صا ي
 ال ػػدوؿ السػػابؽ  لػػى عػػدـ و ػػود فػػروؽ دالػػة   صػػا يا فػػي تقييمػػا  النخبػػةتشػػير بيانػػا  

ألسلوة معال ة الدراما المصرية المقدمة في الفها يا  العربية ل قافة العنؼ ودورةا فػي 
موا هػػة ةػػذل ال قافػػة وفقػػا للف ػػة العمريػػة  يهػػا،  يػػل ذػػاف مسػػتو  المعنويػػة علػػى التػػوالي 
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ية المعال ػػػة، وبالتػػػالي تقييمػػػا  النخبػػػة مػػػف ل ميػػػ   سػػػال 0.305، و0.422، و0.201
  مي  الف ا  العمرية متشابهة.

 مجال الخبرة ( 2) 
 ( 02( رقم جدول

 لدراسة الفروق  ”T-Test“اختبار 
 تقييم النخبة لدور الدراما المصرية وفقا لمجال الخبرة في

 المتوسط العدد المجموعات المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطك
 المعياري

 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية
 أسلوب
 معالجة
  ير متوسط

 مثتمل

 0022. 00755 20905 92 أثاديمي ـ

  ير0265. 0.0 0272.
 احصائيا دال

 0092. 00.20 20222 25 إع مي فني ـ
 أسلوب
 معالجة
فعال 
 ومثتمل

 0720. 002.0 20996 92 أثاديمي ـ

  ير0720. 0.0 00.22
إع مي  ـ احصائيا دال

 0052. 00292 20772 25 وفني
 
 أسلوب
  معالجة

 ير فعال 
 ومضلل

 0020. 0562. 90756 92 أثاديمي ـ

  ير0672. 0.0 0222.
احصائيا دال  

إع مي  ـ
 0022. 0592. 907.2 25 وفني

تشػػير بيانػػا  ال ػػدوؿ السػػابؽ  لػػى عػػدـ و ػػود فػػروؽ دالػػة   صػػا يا فػػي تقيػػيـ النخبػػة ألسػػلوة 
معال ة الدراما المصرية المقدمة في الفها يا  العربية ل قافة العنػؼ ودورةػا فػي موا هػة ةػذل 

، 0.469وفقػػػػػا لف ػػػػػة م ػػػػػاؿ الخبػػػػػرق،  يػػػػػل ذػػػػػاف مسػػػػػتو  المعنويػػػػػة علػػػػػى التػػػػػوالي،   ال قافػػػػػة
ل مي   سالية المعال ػة، وبالتػالي تقيػيـ النخبػة لػـ تختلػؼ بػاختالؼ م ػاؿ  0.628،و0.281

   تقييما  النخبة األذاديمية مقاربة لتقييما  النخبة اإلعالمية والفنية.الخبرق، فقد ذان
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 .سنوات الخبرة ( 2) 
 ( 02( رقم جدول

 لدراسة الفروق  ”Anova“اختبار 
 تقييم النخبة لدور الدراما المصرية وفقا لسنوات الخبرة في

 المتوسط العدد الخبرة سنوات أسلوب المعالجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطك
 المعياري

ف قيمة  مستوى المعنوية 

 متوسط معالجة أسلوب
 مثتمل  ير

 .076. 00272 ..207 .2 سنوات 9 أقل من

 دال  ير0202. 0222.
 احصائيا

 .0من  ألقل 9من  ـ
 0020. 00.22 20929 .2 سنوات

 .005. 00.52 20229 22 سنوات .0من  ثثركـ

فعال  معالجة أسلوب
 ومثتمل

 

 0229. 00222 20762 .2 سنوات 9 أقل من

 دال  ير0969. 0922.
 احصائيا

 .0من  ألقل 9من  ـ
 0772. 00226 ..202 .2 سنوات

 0729. .0020 20626 22 سنوات .0من  ثثركـ

أسلوب معالجة  ير 
 فعال ومضلل

 0222. 90222 .2 سنوات 9 أقل من
.0092 
.0026 
.0090 

 دال  ير0222. 0066.
 احصائيا

 .0من  ألقل 9من  ـ
 1.114 5.200 40 سنوات

 0.867 5.242 33 سنوات .0رمن أثثر 
 7المجموعات  =   بين بالجدول الحرية درجات 

 0المجموعات  =  داخل بالجدول الحرية درجات.. 

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى عدـ و ود فروؽ دالة   صا يا في تقييما  النخبة عينة   
، 0.417 يل ذان  ييمة مستو  المعنوية على التوالي  ،الدراسة وفقا لسنوا  الخبرق

 .0.847، و0.565و
وبالتالي لـ ت ب  ص ة الفرض األوؿ نها يا  يل لـ تختلؼ تقييما  النخبة لدور 

لمصرية في معال ة  قافة العنؼ والتطرؼ وفقا للمتريرا  الديم رافية، فقد ذان  الدراما ا
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لتقارة   و ،تقييماتهـ متقاربة ربما ير   ذلؾ  لى تقارة المستو  التعليمي والمستو  الفذرح
 م اؿ الخبرق  يل ذان  العينة منقسمة ما بيف األذاديمييف واإلعالمييف والفنييف. 

 الفرض الثاني
بيف ذ افة تعرض النخبة لألفالـ والمسلسال     صا يةالية ارتباطية ذا  داللة تو د ع

المصرية المقدمة في الفها يا  العربية وتقييـ النخبة لها في معال ة  قافة العنؼ و 
 .التطرؼ

 (09جدول رقم )
 االرتباط الخطى بين تقييم النخبة لمعالجة الدراما لثقافة العنف وثثافة التعرض

 

النخبة لمعالجة الدراما تقييم 
 ثقافة العنف والتطرف

ثثافة تعرض النخبة لألف م و المسلس ت المصرية المقدمة في 
 الفضائيات العربية

 ثثافة التعرض للمسلس ت ثثافة التعرض لألف م
قيمة معامل 
 بيرسون

قيمة معامل  مستوى المعنوية
 بيرسون

 مستوى المعنوية

عرضت جوانب معينة من 
 ير دال 0220. .0.2. المثثلة وأ فلت جوانب أخرى0

 ير دال 0250. 0.29. إحصائيا
 إحصائيا

قامت بالنقد فقط ألحوال الحثومة 
 0.25. 0اوقراراتي

 ير دال 0679.
 0.92. إحصائيا

 ير دال 0967.
 إحصائيا

قدمت المثثلة ولم تقدم حلول  
 0.90. ليا0

 ير دال 06.5.
 0077. إحصائيا

 ير دال 0705.
 إحصائيا

وأبرزت المثثلة بكسلوب جذاب  
لصالر مرتثبي العنف مما أدى 
 إلى تدعيم ثقافة العنف والتطرف0

دال  0.70. 0772.
دال  0.72. 0706. إحصائيا

 إحصائيا

افتقدت الموضوعية، واستخدمت 
لغة التضليل في تتناوليا 

 لألحداث0
 ير دال 02.2. 0.79.

 ير دال .022. 0.27. إحصائيا
 إحصائيا

عرضت جوانب المثثلة مع  
 ير دال 0620. 0.27. تقديم حلول ليا0

 ير دال 0262. .0.2. إحصائيا
 إحصائيا
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بحثت عن أسباب الظاىرة   
 بعمق0

 ير دال .022. 0.72.
 إحصائيا

 ير دال 0572. .0.0.
 إحصائيا

قدمت مفاتير مبدئية لحل  
 0.92. المثثلة وترثت التنفيذ للحثومة0

 ير دال 0926.
 0.05. إحصائيا

 ير دال .029.
 إحصائيا

 0.2 ن = 

بيانػػػػا  ال ػػػػدوؿ السػػػػابؽ  لػػػػى عػػػػدـ و ػػػػود عاليػػػػة ارتباطيػػػػة ذا  داللػػػػة   صػػػػا ية بػػػػيف  تشػػػػير
ل قافػة العنػؼ والتطػرؼ المقدمػة علػى  ،تقييما  النخبة لمعظـ  سالية معال ة الدراما المصرية

وذ افػػة المشػػاةدق لألفػػالـ والمسلسػػال  المصػػرية المقدمػػة عليهػػا، ولذػػف  ،الفهػػا يا  المصػػرية
و ػػػد  عاليػػػة طرديػػػة بػػػيف تقيػػػيـ النخبػػػة لعنصػػػر وا ػػػد مػػػف عناصػػػر األسػػػلوة الريػػػر فعػػػاؿ 

المشػػذلة ب سػػلوة  ػػذاة لصػػالال مرتذبػػي العنػػؼ ممػػا يػػدعـ مػػف   بػػرازوالمهػػلؿ والسػػلبي وةػػو "
عيفة  ح ذلمػا ارتفعػ  ذ افػة مشػاةدق النخبػة وذانػ  عاليػة طرديػة هػ ، قافة العنػؼ والتطػرؼ"

للػػػدراما المصػػػرية ذلمػػػا ارتفػػػ  اعتقػػػادةـ بالمعال ػػػة لصػػػالال مرتذبػػػي العنػػػؼ.  يػػػل ذػػػاف ييمػػػة 
عنػد  0.216وذلػؾ بالنسػبة لألفػالـ، و 0.021عند مسػتو  المعنويػة  0.227معامؿ بيرسوف 
 للمسلسال . 0.028مستو  معنوية 
 الفرض الثالث

وؽ ذا  داللة   صا ية في آراف النخبة ن و عوامؿ انتشار  قافة العنؼ تو د فر           
 -م اؿ العمؿ -السف -والتطرؼ في الم تم  المصرح وفقا للمتريرا  الديم رافية )النوع

 سنوا  الخبرق(.
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  0النوع ( 0)  
 (  06( رقم جدول

 في أراء النخبة  الفروق" لحساب T-Testاختبار "
 ثقافة العنف والتطرف وفقا للنوعنحو عوامل انتثار 

عوامل 
انتثار 
 ثقافة العنف

المتوسطو  العدد المجموعات  
لحسابيا  

االنحراف 
 الخطك المعياري

 المعياري
 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية

 
 عوامل
 أسرية

 
 
 0.0 0522. 0750. 70002 070972 92 ذثر

.029. 
 دال  ير

 احصائيا
  0762. 00222 ..0705 .9 أنثى

 عوامل
 اجتماعية

 
 
 0.0 00277 0722. 002.2 0709.5 92 ذثر

.0.20 
 دال  ير

 احصائيا
  0022. 00277 .020.2 .9 أنثى

 عوامل
 متعلقة
 بالدين
 واليوية
 الوطنية

 
 
 0.0 0962. 0052. 00226 20250 92 ذثر

.0927 
 دال  ير

 احصائيا
 
 0022. 00779 .2062 .9 أنثى

 

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى عدـ و ود فروؽ دالة   صا يا في آراف النخبة ن و     
عوامؿ انتشار  قافة العنؼ والتطرؼ في الم تم   يل ذان  ييمة مستو  المعنوية 

، وبالتالي لـ تختلؼ  راف النخبة الذذور عف 0.572، 0.071، و0.350على التوالي 
في الم تم ، ولـ تر   انتشار  قافة العنؼ  العنؼ اإلنال ن و عوامؿ انتشار  قافة

 لعوامؿ معينة عف نظيراتها.
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  0الفئات العمرية ( 7) 
 ( 02(  رقم جدول

 في أراء النخبة  الفروقلحساب  ”Anova“اختبار 
 نحو عوامل انتثار ثقافة العنف والتطرف وفقا للفئات العمرية

عوامل 
انتثار 
ثقافة 
 العنف

 المتوسط العدد المجموعات
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 الخطك
 المعياري

 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية

ل عوام
 أسرية

 ألقل .7من 
 0266. .70.2 070202 27 سنة .2من 

  ير0720. .2 00.26
 ألقل .2من  احصائيا دال

 0792. 00222 .07022 .9 سنة .2من 

 عوامل
 اجتماعية

 ألقل .7من 
 0729. .0022 070202 27 سنة .2من 

  ير0292. .2 02.5.
 ألقل .2من  احصائيا دال

 0725. 00262 ..0702 .9 سنة .2من 
 عوامل
 متعلقة
 بالدين
 واليوية
 الوطنية

 ألقل .7من 
 0770. .0079 20205 27 سنة .2من 

  ير0296. .2 0572.
احصائيا دال  

 ألقل .2من 
 0052. 00222 .2022 .9 سنة .2من 

سنة(  50أليلمف  40مف العمرية ) ف ة الف ا  مترير في اإل صا ي الت ليؿ مف مب و ا 14عدد  استبعاد تـ** 
 ةذل مال مة لعدـا نظر  ( سنة 50مف  ذ ر  العمرية  ) ف ة الف ا  المترير نفس مف مب و يف 7عدد  استبعاد و يها
 الذمي. اإل صا ي للت ليؿ المترير مف الف ا 
السابؽ يتهال عػدـ و ػود فػروؽ دالػة   صػا يا فػي آراف النخبػة  و مف بيانا  ال دوؿ 

عينة الدراسة  وؿ عوامؿ انتشار  قافة العنؼ في الم تم  المصػرح وفقػا للف ػا  العمريػة 
 يػػل ذانػػ  ييمػػة مسػػتو  المعنويػػة علػػى التػػوالي للعوامػػؿ األسػػرية والعوامػػؿ اال تماعيػػة 

 .0.356، 0.758، 0.281والعوامؿ المتعلقة بالديف والهوية ةي 
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 مجال الخبرة0  ( 2)  
 (02( رقم جدول

 في أراء النخبة  الفروق" لحساب T-Testاختبار "
 نحو عوامل انتثار ثقافة العنف والتطرف وفقا لمجال الخبرة

عوامل 
انتثار 
 ثقافة العنف

 المتوسط العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 الخطك المعياري

 المعياري
 قيمة
مستوى  د0ح ت

 المعنوية

 عوامل
 أسرية

 0796. .0022 070225 92 أثاديمي
.0599 0.0 

.0227 
 دال  ير

 02.6. 70027 .07090 25 إع مي وفني احصائيا
 
 عوامل
 اجتماعية

 07.0. 00229 070225 92 أثاديمي
.0050 0.0 

.0255 
 دال  ير

 .079. 00225 070622 25 إع مي وفني احصائيا
 عوامل
 متعلقة
 بالدين
 واليوية
 الوطنية

 0026. 00759 20277 92 أثاديمي

.026. 0.0 
.07.9 

 دال  ير
 احصائيا

 0059. 00262 20222 25 إع مي وفني

تشير بيانا  ال دوؿ السابؽ  لى عدـ و ود فروؽ دالة   صا يا في  راف النخبة     
عينة الدراسة وفقا لم اؿ الخبرق  ذاديمي  و  عالمي وفني  يل ذاف مستو  المعنوية 

، وبالتالي لـ تختلؼ آراف النخبة  وؿ عوامؿ 0.205، 0.499، 0.342على التوالي 
وامؿ  سرية  و ا تماعية  و عوامؿ متعلقة بالديف انتشار  قافة العنؼ سواف ذان  ع

 باختالؼ م اؿ الخبرق النخبة.
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 سنوات الخبرة ( 2) 
 ( 05(  رقم جدول

 في أراء النخبة  الفروقلحساب  ”Anova“اختبار 
 نحو عوامل انتثار ثقافة العنف والتطرف وفقا للفئات العمرية

 المتوسط العدد سنوات الخبرة المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطك
 المعياري

 قيمة
 ف

مستوى 
 المعنوية

 أسرية عوامل
 

 0226. 00252 070522 .2 سنوات 9 أقل من

.0962 
.0920 

 دال  ير
 احصائيا

 .0من  ألقل 9من 
 0202. 70.07 .07029 .2 سنوات

 .022. 70072 070202 22 سنوات .0من أثثر 

اجتماعية عوامل  

 0722. 00992 ...020 .2 سنوات 9من  قلأ

.0265 
.0672 

 دال  ير
 احصائيا

 .0من  ألقل 9من 
 0722. 00227 070229 .2 سنوات

 0769. 00905 0706.6 22 سنوات .0من أثثر 

 
 بالدين متعلقة عوامل

 الوطنية واليوية

 00227 20962 .2 سنوات 9من  اقل
.0797 
.07.6 
.0722 

0.003 

.0552 
 دال  ير

 احصائيا

 .0من  ألقل 9من 
 سنوات

2. 2099. 002.. 

 .0022 20926 22 سنوات .0من أثثر 
 7المجموعات  =   بين بالجدول الحرية درجات 

 0 المجموعات  =  داخل بالجدول الحرية درجات.. 

تشػػير بيانػػػا  ال ػػدوؿ السػػػابؽ  لػػى عػػػدـ و ػػود فػػػروؽ ذا  داللػػة   صػػػا يا فػػي آراف النخبػػػة   
عينػػة الدراسػػة ن ػػو عوامػػؿ انتشػػار  قافػػة العنػػؼ فػػي الم تمػػ  المصػػرح وسػػنوا  الخبػػرق،  يػػل 

 .0.997، 0.627، 0.571ذان  ييمة مستو  المعنوية على التوالي 
تختلػػؼ  راف النخبػػة عينػػة الدراسػػة  وبالتػػالي لػػـ ت بػػ  صػػ ة الفػػرض ال الػػل  يػػل لػػـ

عوامػػؿ  –عوامػػؿ ا تماعيػػة  -ن ػػو عوامػػؿ انتشػػار  قافػػة العنػػؼ فػػي الم تمػػ  )عوامػػؿ  سػػرية
متعلقػػة بالػػديف والهويػػة الوطنيػػة( وفقػػا للمتريػػرا  الديم رافيػػة فقػػد ذانػػ  آرا هػػـ متقاربػػة بشػػذؿ 
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النػػوع  و السػػف  و  ذبيػر ولػػـ ي ػػدل تػػر يال إل ػػد  ةػػذل العوامػؿ علػػى األخػػر  بسػػبة اخػػتالؼ
سػػنوا  الخبػػرق، وبالتػػالي لػػـ تذػػف المتريػػرا  الديم رافيػػة ذا  تػػ  ير فػػي آراف  م ػػاؿ الخبػػرق  و

 ،النخبة ويد ير   ذلؾ  لى تقارة المستو  الفذرح والمستو  التعليمي  و لتقارة م ػاؿ الخبػرق
  و تقارة رهية النخبة لعوامؿ انتشار  قافة العنؼ والتطرؼ في الم تم .

 

تفعيػػؿ مي ػػاؽ الشػػرؼ المهنػػي الػػدرامي الػػذح ذػػاف نتػػاج ةػػذا الب ػػل وم اولػػة تطبيقػػس يػػدر  -1
 اإلمذاف في الواي .

تصميـ ورش عمؿ، وعقد ندوا  ومهتمرا  خاصة تهتـ بنشػر  قافػة ال ػوار وتقبػؿ اتخػر  -2
 بيف طالة التعليـ ال امعي، وتفعيؿ توصيا  ةذل المهتمرا .

 فالـ ومسلسػال  تت ػدل عػف مسػيرا  العنػؼ وال ػرة فػي العػالـ العربػي والرربػي،  نتاج  -3
فػػي  طػػار ال بذػػة الدراميػػة بهػػذل األفػػالـ والمسلسػػال   تػػى تقػػدـ ل مهػػور خلفيػػة سياسػػية 

 . يدق يسهؿ استيعابها
عمػػػؿ بػػػرام  توعيػػػة للشػػػباة بخصػػػوص التعريػػػؼ ب قافػػػة العنػػػؼ والتطػػػرؼ و نػػػواع العنػػػؼ  -4

 مل وظ بشذؿ مادح،  ال ةو العنؼ المعنوح والفذرح. وخاصة العنؼ الرير
ا تػػواف المنػػاة  الدراسػػية للتعلػػيـ األساسػػي علػػى مفػػاةيـ ال ػػة والتعػػاوف والعػػدؿ والسػػالـ  -5

 والمهاخاق، وعمؿ برام  ت ةيلية تساعد على ذلؾ.
 نشاف مرصد درامي لمتابعة ذؿ مػا ةػو  ديػد فػي م ػاؿ الػدراما المصػرية، والموهػوعا   -6

اولها المسلسال  التليفزيونية واألفالـ السػينما ية و  ػـ العنػؼ المقػدـ بهػا، وشػذؿ التي تتن
، وةػػؿ نسػػبة العنػػؼ المقػػدـ بهػػذل الػػدراما فػػي انخفػػاض  ـ سةػػذا العنػػؼ والهػػدؼ مػػف تقديمػػ

 العذس.
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التقريػػر األوؿ، العنػػؼ   ظــاىرة العنــف داخــل األســرة المصــرية  مػػد الم ػػدوة وآخروف.ػػػ  -1
األسػػػػػرح  منظػػػػػور ا تمػػػػػاعي ويػػػػػانوني )القػػػػػاةرق  المرذػػػػػز القػػػػػومي للب ػػػػػول اال تماعيػػػػػة 

 ـ(.2003وال نا ية، 
ػػػ 239انشػػراح الشاؿ.ػػػ "تػػ  ير التليفزيػػوف علػػى الطفػػؿ المصػػرح  بػػاف  ػػرة الخلػػي "، ص  -2

 ـ(.2004.)القاةرق  المدينة برس، حثايتي مع صدام وحثايات أخرىفي   298
وســـــائل اإلعــــــ م فػػػػػي   179ػػػػػػ 163شػػػػػراح الشاؿ.ػػػػػػ "يوميػػػػػا  ال ػػػػػرة والرػػػػػػزو"، صان -3

ـــة فـــي دول الثتلـــة الثـــرقية   دراسػػػة  الػػػة  يو سػػػالفيا. )القػػػاةرق  دار الفذػػػر اإللثتروني
 ـ(.1991العربي، 

ر ػػاة   مػػد لطفػػي م مػػد المرسي.ػػػ "  ػػر  فػػالـ العنػػؼ األ نبيػػة بالفيػػديو علػػى ات اةػػا  عينػػة  -4
يف ن ػػو العنػػؼ"، رسػػالة ما سػػتير  يػػر منشػػورق، )القػػاةرق  ذليػػة اإلعػػالـ مػػف األطفػػاؿ المصػػري

 ـ(2000 امعة القاةرق، يسـ اإلذاعة والتليفزيوف، 
مفهػػـو المسػػهولية اال تماعيػػة لإلعػػالـ  يػػانوف اإلعػػالـ ال زا ػػرح  -.رمهػػاف عبػػد ال ميػػد -5

 .ـ2013، العدد التاس  / واف وقائع السياسة والفانون ،نموذ ا
علػى م مد.ػػ "اسػتخداما  األسػر المصػرية للمسلسػال  العربيػة التػي يعرهػها صفا فوزح  -6

ـــر منثـــورةالتليفزيػػػوف المصػػػرح وت  يراتهػػػا عليهػػػا"،  ـــوراه  ي ، )القػػػاةرق  ذليػػػة رســـالة دثت
 ـ(.2007اإلعالـ  امعة القاةرق، يسـ اإلذاعة والتليفزيوف، 

العػالج. )الريػػاض   ػالنظريػة  ػ  المفهػـو سـيثولوجية العنـف ػطػس عبػد العظػيـ  سػيف.  -7
 . 19ـ(، ص1426الدار الصولتية للتربية، 

العنــــف األســــري فــــي ظــــل عبػػػػاس  بػػػػو شػػػػامس عبػػػػد الم مػػػػود وم مػػػػد األمػػػػيف البشرح.ػػػػػ  -8
 ـ(. 2005.)الرياض، مرذز الدراسا  والب ول، العولمة



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 "العوامػؿ اال تماعيػة المرتبطػة بممارسػة العنػؼ فػي الم تمػ -عبد الناصر عػوض   مػد. -9
ــة اإلعــ م جامعــة األىــرام الثنديــةالمدرسػػي" فػػي   ــاني بثلي ) عػػالـ  المــؤتمر الســنوي الث

 ـ.2013مارس  21-19األزما  و زمة اإلعالـ(، 
ػػػػػ "دور الػػػػدراما التليفزيونيػػػػة علػػػػى  دراؾ الوايػػػػ  اال تمػػػػاعي لألسػػػػرق  عػػػػزق عبػػػػد العظػػػػيـ.  -10

اإلعػػالـ  امعػػة القػػاةرق، يسػػـ ، )القػػاةرق  ذليػػة رســالة دثتــوراه  يــر منثــورة المصػػرية"،
 ـ(.2000اإلذاعة والتليفزيوف، 

.)القاةرق  العربػي للنشػر المسئولية القانونية واألخ قية للصحفي -.فت ي  سيف عامر  -11
 ـ(.2014والتوزي ، 

لبنػػى م مػػد الذناني.ػػػ "صػػورق األسػػرق العربيػػة فػػي الػػدراما التليفزيونيػػة بػػالقنوا  الفهػػا ية   -12
رسـالة دثتـوراه  يـر  دراؾ ال مهور العربي للواي  اال تماعي لهػا"، العربية و  رةا على 

 ـ(.2008، )القاةرق   ذلية اإلعالـ  امعة القاةرق، يسـ اإلذاعة والتليفزيوف، منثوره
م مػػػد بػػػف عبػػػد اـ المطوع.ػػػػ "العاليػػػة بػػػيف العنػػػؼ األسػػػرح ت ػػػال األبنػػػاف والسػػػلوؾ العػػػدواني   -13

 49مػف طػالة المر لػة ال انويػة فػي مدينػة الريػاض"، ص لديهـ  دراسة  ميدانية على عينػة 
 ـ.2008، 1، العدد 36، الم لد مجلة العلوم االجتماعية، في  101ػ 

ـــــة-م مػػػػػد عبػػػػػد ال ميػػػػػد.  -14 ـــــي الدراســـــات اإلع مي )القػػػػػاةرق  عػػػػػالـ  البحـــــث العلمـــــي ف
 ـ(.2000الذتة،

 .ـ(2010والتوزي ،.)القاةرق  دار الف ر للنشر نظريات االتصال -م مد منير   اة.  -15
ـــةم مػػػود سػػػعيد الخػػػولي. ػػػػػ   -16 ـــاة اليومي ـــي مواقـــف الحي ـــف ف   نطايػػػا  وتفػػػاعال . العن

 ـ( 2006)القاةرق  دار مذتبة اإلسراف للطب  والنشر والتوزي ، 
"دور الػػػدراما المصػػػرية فػػػي الفهػػػا يا  العربيػػػة فػػػي نشػػػر  -.نسػػػريف م مػػػد عبػػػد العزيػػػز  -17

ــوراه منثــورةرســا قافػػة السػػالـ لػػد  طلبػػة ال امعػػا "   ،، )القػػاةرق  ذليػػة اإلعػػالـلة دثت
 ـ(.2013يسـ اإلذاعة والتليفزيوف  امعة القاةرق، 

دراؾ الشػػػباة   -18 منػػػى  لمػػػي رفػػػاعي  سف.ػػػػ "التعػػػرض للػػػدراما المصػػػرية فػػػي التليفزيػػػوف واال
، )القػاةرق  ذليػة اإلعػالـ رسالة ماجستير  ير منثـورةالمصرح للعالية بيف ال نسيف"، 

 ـ(.2003يسـ اإلذاعة والتليفزيوف،   امعة القاةرق،
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المفهػػـو ػػػػ النظريػػة ػػػػ العػػالج. )الريػػاض  الػػدار الصػػولتية  :ســيثولوجية العنــف( طػػس عبػػد العظػػيـ  سػػيف. ػػػػ 1) 
 . 19ـ(، ص1426للتربية، 

 ، الموه  نفسس. المرجع نفسو( 2)
المؤتمر ( عبد الناصر عوض. ػ "العوامؿ اال تماعية المرتبطة بممارسة العنؼ في الم تم  المدرسي" في  3)

مػارس  21 – 19، )إع م األزمـات وأزمـة اإلعـ م(السنوي الثاني بثلية اإلع م جامعة األىرام الثندية 
 .3ـ، ص2013

 20، صمرجع سابق( طس عبد العظيـ  سيف، 4)
(5) SOLCUM, David.- Violence and American Cinema.(London. Routledge, 

2001) p.40. 
ــاة اليوميــة( م مػػود سػػعيد الخػػولي. ػػػػ 6)   نطايػػا  وتفػػاعال . )القػػاةرق  دار مذتبػػة العنــف فــي مواقــف الحي

 . 15ـ(، ص2006اإلسراف للطب  والنشر والتوزي ، 
ــائع  ،مفهػػـو المسػػهولية اال تماعيػػة لإلعػػالـ  يػػانوف اإلعػػالـ ال زا ػػرح نموذ ػػا -.رمهػػاف عبػػد ال ميػػد (7) وق

 .ـ2013، العدد التاس  / واف السياسة والفانون
 ..225-224ص ،ـ(2010.)القاةرق  دار الف ر للنشر والتوزي ،االتصالنظريات  -م مد منير   اة. (8)

 مرجع سابق0رمهاف عبد ال ميد، (9) 

.)القػػػاةرق  العربػػػي للنشػػػر والتوزيػػػ ، المســـئولية القانونيـــة واألخ قيـــة للصـــحفي -.فت ػػػي  سػػػيف عػػػامر(10) 
   19ـ(، ص2014

 ، الموضع نفسو0المر   السابؽ (11)

 1ـ(،ص2000)القاةرق  عالـ الذتة، البحث العلمي في الدراسات اإلع مية-م مد عبد ال ميد. (12)
 يػػل و ػػد  البا  ػػة  ف الذ يػػر مػػف الفنػػانيف مػػف مخر ػػي  ،تػػـ دمػػ  النخبػػة الفنيػػة مػػ  النخبػػة اإلعالميػػة(13)  

ى  انػة ارتبػاط اإلعػالـ  لػف ومصوريف يعملوف في الم اؿ اإلعالمي  يها والعذس ص يال يومم ل دراما
 ال ماةير بشذؿ ما. في يل يعد الفف مف  ةـ وسا ؿ اإلعالـ ولها ت  ير  ،بالفف

عميػػد المعهػػد الػػدولي العػػالي لإلعػػالـ بالشػػروؽ   .ـ.د/    .د/ةويػػدا مصػػطفى   سػػماف السػػادق الم ذمػػيف (14)
 ش وف البي ة والم تم .لوذيؿ المعهد  الدولي العالي لإلعالـ   سهير صالال

(15) Robert J. Franzese, et.als.-"Adolescent Exposure toViolence and Adult 
ViolentVictimization and Offending" , p42-57, in:Criminal Justice Review, 
Vol. 42 , 2017.  

"دور الػػدراما المصػػرية فػػي الفهػػا يا  العربيػػة فػػي نشػػر  قافػػة السػػالـ لػػد   -.نسػػريف م مػػد عبػػد العزيػػز (16)
يسـ اإلذاعة والتليفزيوف  امعة القػاةرق،  ،، )القاةرق  ذلية اإلعالـدثتوراه منثورةرسالة طلبة ال امعا " 

 ـ(.2013
"العوامػؿ اال تماعيػة المرتبطػة بممارسػة العنػؼ فػي الم تمػ  المدرسػي" فػي  -عبد الناصر عوض   مػد. (17)

 21-19و زمػة اإلعػالـ(، ) عػالـ األزمػا   المؤتمر السنوي الثاني بثلية اإلع م جامعة األىرام الثندية
 ـ.2013مارس 
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 فػػي( لبنػى م مػػد الذناني.ػػ "صػػورق األسػػرق العربيػة فػػي الػػدراما التليفزيونيػة بػػالقنوا  الفهػػا ية العربيػة و  رةػػا 18)
، )القػػاةرق   ذليػػة اإلعػػالـ رســالة دثتــوراه  يــر منثــوره دراؾ ال مهػػور العربػػي للوايػػ  اال تمػػاعي لهػػا"، 

 ـ(.2008اإلذاعة والتليفزيوف،  امعة القاةرق، يسـ 
م مػػد بػػف عبػػد اـ المطوع.ػػػ "العاليػػة بػػيف العنػػؼ األسػػرح ت ػػال األبنػػاف والسػػلوؾ العػػدواني لػػديهـ  دراسػػة  ( 19)

مجلـة العلـوم ، فػي  101ػ  49ميدانية علػى عينػة مػف طػالة المر لػة ال انويػة فػي مدينػة الريػاض"، ص 
 ـ.2008، 1، العدد 36، الم لد االجتماعية

(20) CHOI, Heejeong& MARKS, Nadine. F.ػػػ "Marital Conflict, Depressive 
Symptoms, and Functional Impairment", p.377 – 391, in: Journal of Marriage 
and Family, Vol. 70, Iss. 2, May (2008).  

(21) JOURILES, Ernest. N.& et als. ػػ   "Child Abuse in Context of Domestic 
Violence: Prevalence, Explanations, and Practice Implications", p.221 – 236, 
in: Violence and Victims, Vol. 23, Iss. 2, (2008).  

( صػػػفا فػػػوزح علػػػى م مد.ػػػػ "اسػػػتخداما  األسػػػر المصػػػرية للمسلسػػػال  العربيػػػة التػػػي يعرهػػػها التليفزيػػػوف 22)
، )القػػاةرق  ذليػػة اإلعػػالـ  امعػػة القػػاةرق، يسػػـ دثتــوراه  يــر منثــورةرســالة المصػػرح وت  يراتهػػا عليهػػا"، 

 ـ(.2007اإلذاعة والتليفزيوف، 
.)الريػاض، مرذػز العنف األسري فـي ظـل العولمـةعباس  بو شامس عبد الم مود وم مد األميف البشرح.ػ ( 23)

 ـ(. 2005الدراسا  والب ول، 
 والذوي . مصر و لبناف واألردف وعماف واليمف و سعودية( 24)
حثـايتي فػي   298ػ 239انشراح الشاؿ.ػ "ت  ير التليفزيوف على الطفؿ المصرح  باف  رة الخلي "، ص  (25)

 ـ(.2004.)القاةرق  المدينة برس، مع صدام وحثايات أخرى
وسائل اإلع م اإللثترونية في دول الثتلة في   179ػ 163انشراح الشاؿ.ػ "يوميا  ال رة والرزو"، ص (26)

 ـ(.1991  دراسة  الة  يو سالفيا. )القاةرق  دار الفذر العربي، قيةالثر 
  التقريػر األوؿ، العنػؼ األسػرح  منظػور ظاىرة العنف داخـل األسـرة المصـرية  مد الم دوة وآخروف.ػ ( 27)

 ـ(.2003ا تماعي ويانوني )القاةرق  المرذز القومي للب ول اال تماعية وال نا ية، 
دراؾ الشػباة المصػرح للعاليػة بػيف منى  لمي رفاعي  س( 28) ف.ػ "التعرض للدراما المصرية في التليفزيػوف واال

، )القػػػػاةرق  ذليػػػة اإلعػػػػالـ  امعػػػػة القػػػاةرق، يسػػػػـ اإلذاعػػػػة رســــالة ماجســــتير  يــــر منثــــورةال نسػػػيف "، 
 ـ(.2003والتليفزيوف، 

 .مرجع سابقعباس  بو شامس عبد الم مود وم مد األميف البشرح.ػ العنؼ األسرح في ظؿ العولمة، ( 29)
(30) WILSON, Barbara J. et als. ػػ  "Violence in Children's Television Programming                        

Assessing the Risks, p.5-32, in: Journal of Communication, Vol. 52, No. 1, 
March, (2002).  
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ر اة   مد لطفي م مد المرسي.ػ "  ر  فالـ العنػؼ األ نبيػة بالفيػديو علػى ات اةػا  عينػة مػف األطفػاؿ  (31)
، )القػػاةرق  ذليػػة اإلعػػالـ  امعػػة القػػاةرق، يسػػـ رســالة ماجســتير  يــر منثــورةالمصػػرييف ن ػػو العنػػؼ"، 

 ـ(.2000اإلذاعة والتليفزيوف، 
(32) BROWNE, NICK. et.als.-" American Film Violence: An Analytic Portrait",p351-
370, in:JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE ,Vol. 17, No. 4, April 
2002. 

رســـالة  ػػػػ "دور الػػػدراما التليفزيونيػػػة علػػػى  دراؾ الوايػػػ  اال تمػػػاعي لألسػػػرق المصػػػرية"، ( عػػػزق عبػػػد العظػػػيـ.33)
 ـ(.2000، )القاةرق  ذلية اإلعالـ  امعة القاةرق، يسـ اإلذاعة والتليفزيوف، دثتوراه  ير منثورة

(34) DEEB, Dina Mamdouh (El).ػػ "Parents Views on The Relationship Between 
Television Violence and their Children's Aggressive Behavior. Unpublished  
M.A. Thesis, Cairo, the AmericanUniversity in Cairo, (1993). 
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ُيعػػػػػػد ااعتػػػػػػـ  ااعدة ا ايػػػػػػا  اقػػػػػػدة عاااػػػػػػي  ا ػػػػػػ اف ع ػػػػػػدـ اا اع عػػػػػػات  

 ععيشه.ى   ااه  عحديات قصر ااع ا   ااذ قتى  ااقدعها 
ااععتيـ ااايػػػػد  ػػػػ   اع ػػػػ    ػػػػى حيػػػػاة عى  ي ػػػػـ  ااععتػػػػيـ  ػػػػد ر  هػػػػـ  ػػػػ  

 .  1عحايف حياة اافرد  عح يؽ ااعة ي  اا اعدا  ى إاى يؤدى األااس ااذ
 اػػػػػاؿ ى ظػػػػػؿ  ػػػػػا يشػػػػػهد  ااعػػػػػااـ افف  ػػػػػف عطػػػػػ رات  ع ح ػػػػػ   ػػػػػى   ػػػػػ

ظهػػػػ ر األايػػػػاؿ ااحدي ػػػػ   ػػػػف ى  ػػػػعدة ا ايػػػػا اا عت  ػػػػات  امعصػػػػاؿ  ع  تػػػػت 
عح ػػػػػػػؿ افمؼ  ػػػػػػػف اا ةػػػػػػػ ات ا ذاقيػػػػػػػ  ى ااصػػػػػػػةاقي  اار  يػػػػػػػ  ااعػػػػػػػ األ  ػػػػػػػار

اادػػػػػرة األر ػػػػػي  ع  ظهػػػػػ ر شػػػػػ د  ا ةعرةػػػػػت  اةعشػػػػػار ى  ااعتيفزي ةيػػػػػ   ع طػػػػػ
دا ػػػػػػ   اػػػػػػامت ااحيػػػػػػاة    ػػػػػػ  زيػػػػػػادة ا ع ػػػػػػاـ ى ااػػػػػػعهدا اعها  عط ي اعهػػػػػػا  ػػػػػػ

اااػػ اب  اا ةظ  ػػ  ااععتي يػػ   اقع ار ػػا  ػػف  قتػػىاا اع عػػات اا ع د ػػ   ااةا يػػ  
عة يػػ  اا اع عػػات  عط ير ػػا هاصػػ   قتػػىااعت يػػ  اا ػػادرة  ااحيػػاةع ػػـ  اػػامت 

  عد ظه ر  فهـ  ااا دة  ااعة ي  اا اعدا  .
اا ةظ  ػػػػػ  ى   ػػػػد عصػػػػػ   ااػػػػػعهداـ عدة ا ايػػػػػا امعصػػػػاؿ  اا عت  ػػػػػات  ػػػػػ

ت ا ع ػػػػاـ ااد يػػػػر  ػػػػف ااػػػػع ط ى ااععتي يػػػػ  عحػػػػد ع ػػػػـ امعاا ػػػػات ااحدي ػػػػ  ااعػػػػ
ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ   حيػػػث ُي  ػػػؿ ااػػػعهداـ  اػػػا ؿ  قتػػػىاألدػػػادي ييف  اا ػػػا  يف 

ا ق ـ   اه قاـ  ا ةعرةت   اه هػاص عحػد ااحتػ ؿ اا ةااػ   اعطػ ير  دقػـ 
ااععتػػػيـ  ر ػػػ  ى عح يػػػؽ ااعةا اػػػي   ػػػقتػػػى   اػػػاقدعه ى ااععتػػػيـ هاصػػػ  اااػػػا ع

 اع ى ااا دة  عحايف اا هراات.
                                                           

 اإلق ـ  أدادي ي  ااشر ؽ.ى ااعااى اا عهد ااد اػ ى  درس  ااقد   اـ ا ةعاج ا ق   *
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زيػادة اقع ػاد ى يشهد ا ااعااـ افف إاى عدت   رة عدة ا ايا امعصاؿ  اا عت  ات ااع

عتػػػػؾ ااعدة ا ايػػػػا   ػػػػف ع  هػػػػا  قتػػػػىااعديػػػػد  ػػػػف اا اػػػػامت ى دا ػػػػ   ؤااػػػػات ااد اػػػػ   ػػػػ
عيحػػه عتػػؾ ااعدة ا ايػػا   ػػف  ػػ ةها ا ةعرةػػت  ػػف عة ػػاط اا ةظ  ػػ  ااععتي يػػ    ذاػػؾ ا ػػا عُ 

 .ااععتيـ  ااععتـى ق تيعى ع تيدي    عاا   غير 
  د عص   ااعهداـ عدة ا ايا امعصاؿ  اا عت  ات د اػا ؿ ععتي يػ  قةصػرًا عاااػيًا 

عطػ ير ى  ااع تي  ااععتي ي     ًا ا عايير اااػ دة   عطت ػات ااعة يػ     ػا ياػا ـ  ػ ا رع اب
 .عداب اااا عات  ارع ا ها

عطػػ ير ى  اػع ى ااعػػااـ ا قع ػاد قتػى ااععتي يػػ  قتػ  ػد ااػأ ااعديػػد  ػف اا ؤااػات 
 ػػػ   عػػػع بـاا ةػػػا ل ااععتي يػػػ   ع ػػػدي ها  ػػػف هػػػ ؿ عشػػػداؿ ُ اػػػعحد    ػػػف اا ػػػادة ااعت يػػػ  

 Instructionalالتميفزيوو ن التيمي وو اا اػػيت  ااُ  د ػػ   ػػف ه اهػػا اػػ اب  ػػف هػػ ؿ 
Televisionهػػـ ى عاػػاقد قتػػع ػػديـ  ػػادة قت يػػ  اذا ػػ  ى يعع ػػد  األاػػاس قتػػى    ااػػذ 

الوتيمم  عذدر ااط ب اها  ع   ػف هػ ؿ شػ دات اا عت  ػات ااد ايػ    ػ   ػا ُيطتػؽ قتيػه 
 اقع ار   ػف ع ػـ األة ػاط ااععتي يػ  اااػا دة حاايػًا ا ػا يع يػز   E-Learningى اإللكتر ن

اةاػػياب ى عت يػػ  امحعيااػػات ااععتي يػػ  ااحاايػػ   اا اػػع  تي   ااع ػػؿ قتػػى  ػػه  ػػف  ػػدرة قتػػ
  ي   عفاقتي  غةي    صادر ااععتيـ  ااععتـ.ى  عت  ات  اا

د ػػػا  ػػػدعت اا اع عػػػات ااةا يػػػ    ػػػف  يةهػػػا  صػػػر  ةظػػػرًا مةعشػػػار ااػػػعهداـ  اػػػا ؿ 
د ر  اػػػا ؿ امعصػػػاؿ ى إا ػػػاب اا ػػػ ب قتػػػى عتػػػؾ اا اع عػػػات   ػػػى امعصػػػاؿ ااحدي ػػػ   ػػػ

ع عةػا اا عاصػر   اى دقـ  عط ير اا ةظ    ااععتي ي    هعتػؼ  ؤااػاعها  ػى ااحدي    
 صػػػر اا ةاقػػػ  ى عةظػػػيـ  عهطػػػيط ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ   ػػػى اا ػػػا  يف قتػػػى حيػػػث عصػػػ   اػػػد

ى ااعا    أ  ي  ااػعهداـ عدة ا ايػا امعصػاؿ ااحدي ػ   اا عطػ رة د اػا ؿ ر ياػي    عااػ   ػ
ا ػػا عُعيحػػه    شػػدؿ هػػاصى  اػػع ى ااععتػػيـ اااػػا عى اا ةظ  ػػ  ااععتي يػػ   شػػدؿ قػػاـ  قتػػ

عاػػػاايب ااععتػػػيـ  ااػػػععتـ   ا  ااهػػػ  ى عتػػػؾ ااعدة ا ايػػػا  ػػػف عة ػػػاط غيػػػر ع تيديػػػ    عااػػػ   ػػػ
ااععتػػػػيـ هاصػػػػ  اااػػػػا عب   ػػػػ  اماػػػػعاا   ا عطت ػػػػات ى اا عزايػػػػد قتػػػػى ااطتػػػػب اماع ػػػػاق
 .هتؽ د ادر قت ي   ؤ ت    در  ى ااا دة اا ا    قت
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  هاصػ  ا ةعرةػت  صػاؿ  اا عت  ػاتااػعهداـ  اػا ؿ امعى اذا    ااع ا  ااد يػر  ػ
 ؤااػػػات ااععتػػػػيـ ى  صػػػر  ع ةيهػػػا دأحػػػد األاػػػاايب اا عع ػػػدة  ػػػى  ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ   ػػػ

افهػػػـ ط يعػػػ  ى عاػػػعى اػػػراب اا زيػػد  ػػػف اادرااػػػات ااعػػػإااعػػااب    ػػػد عصػػػ    ػػػف اا ػػػر رة 
ععطػػ ر  شػػدؿ  اػػع ر ى ااع  ػػ   ػػيف طػػ ب اااا عػػات   اػػا ؿ امعصػػاؿ  اا عت  ػػات ااعػػ

ااع ظيػػؼ اافعػػاؿ ى اتععػػرؼ قتػػى  ػػ   عطت ػػات ااعصػػر  د ػػا عاػػع يػػع بـعاػػارع   ػػا   
عحاػػػيف ى ااععتػػػيـ  ااػػػععتـ  د ر ػػػا  ػػػى ق تيعػػػى اعدة ا ايػػػا امعصػػػاؿ ااحدي ػػػ   اا عطػػػ رة  ػػػ

 . صرى  ى ة اعل ااععتـ اا اعهد     ؤااات ااععتيـ ااعاا
ى د ر اإلنترنووت  وو قتػػىااععػػرؼ ى اا اح ػػ   ػػى   ػػف  ةػػا ع تػػ رت  شػػدت  اادرااػػ  اػػد

 ػػف هػ ؿ اهع ػار دفػػابة  ػذ  اا اػيت  د اػػيت    صورى  ووى دعوم  نظ  وا التيموويم ال و  ي
ااةػػػ ع ااع تيػػ  ااععتي يػػ   درااػػ   عػػػض اا ع يػػرات ااُ ػػؤ رة داافر ػػ  اادرااػػي   ى عاااػػي   ػػ
اماػػعفادة  ةهػػا  ػػدى    اا اػػيت ااػػعهداـ طػػ ب اااا عػػات اهػػذ   قتػػىى ااعت ػػ ص ااعهصػػ

 عح يػؽ ااعة يػ    صػرى امرع ػاب  اا ةظ  ػ  ااععتي يػ   ػ   ااع تيػ  ااععتي يػ  ددػؿ دقػـى  
.اا اعدا  

 
  ن:أى يا الدراسا انطالقً  ى تأت

 ااعت ب:اا اع ى  قتى*
 ـ  اػػػعى  اػػػاؿ ا قػػػ ـ ااعػػػى  ػػػف عحػػػدث اادرااػػػات  ػػػ ةُععػػػد اادرااػػػ  ااحاايػػػ   احػػػد -1

 صػر ى  ػى دقػـ  ةظ  ػ  ااععتػيـ اااػا عى ع ـ   ػه شػ د  ا ةعرةػت  ػى ااد ر ااذ دراا  
 . ف  اه  ةظر ط ب اااا عات

 ،Media Richness عة   ع  ي  اادرااػ   ػف اهع ار ػا افػر ض ةظريػ   ػراب اا اػيت  -2
عفاػػير  اػػا ؿ ا قػػ ـ اااديػػد ى عع ػػؿ قتػػى ُععػػد  ػػف ع ػػـ ااةظريػػات ا ق  يػػ  ااعػػى  ااعػػ

NewMedia، ى  عاااػػ   شػدت  اادرااػ   عحتيتهػػا   ااععػرؼ قتػػى ةػب ع  يعهػػا  ػااى إاػ
 .عا ا ها  اا ع يرات اا ؤ رة  يها   حا ا  إيااد حت ؿ  ةط ي  اها
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قتػػـ امعصػػاؿ ى ععطػػرؽ ااػػ  ر اا  ػػايا األاااػػي   ػػعة ػػ  ع  يػػ  اادرااػػ   ػػف د ةهػػا  -3
 ةظرياعػه   فا ي ػه ااا ا يري   عةا ش   ي  إد اج ا ةعرةت   ف  صف     ػذا ااعتػـ 

  ع ةياعه.
 ػػػدى اع يػػػيـ  ااػػػعهدا هـ اهػػػا ع  يػػػ  اادشػػػؼ قػػػف ق  ػػػ  ااطػػػ ب    ا ػػػ  ا ةعرةػػػت  -4

 . ااع تي  ااععتي ي  عاايعها   ياف عأ ير ا د صدر ات عت  ات ااهاص  
اا ةظ  ػػػػ  ى عحعتهػػػػا شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت  ػػػػى عاػػػػع د اادرااػػػػ  ع  يعهػػػػا  ػػػػف األ  يػػػػ  ااعػػػػ -5

بوو لتيميم   ػػا ُيعػػرؼ ى اف ةػػ  األهيػػرة   شػػدؿ هػػاص  عػػد ام ع ػػاـ ااُ عةػػا ى ااععتي يػػ   ػػ
 .اإللكتر ن 

ى  ػف هػ ؿ اادشػؼ قػف د ر ا ةعرةػت  ػى اا ااؿ ا ق  ػى  ى إ راب اا حث ااعت  -6
امرع ػػاب  قتػػى  صػػفها ع ةيػػ  ذات ا داةيػػات ععتي يػػ   ػػادرة ى  ةظ  ػػ  ااععتػػيـ اااػػا ع دقػػـ

 . عايير ااا دة  عح يؽ  عطت ات ااعة ي  ااع تي  ااععتي ي    ؽ 
حػػؿ  قتػػىى  عا ةػػ  ةظػػاـ ااععتػػيـ اااػػا عى د ر عدة ا ايػػا امعصػػاؿ  ػػ قتػػىااعأديػػد  -7

  هػػػػا:  ػػػػعؼ ااع  ػػػػ   ػػػػيف األاػػػػعاذ عع ااػػػػه ااع تيػػػػ  ااععتي يػػػػ    ػػػػف ى اا شػػػػد ت ااعػػػػ
 اهعصػػار ااععتػػيـ  ااعػػدريب ى ااةػػب ع ػػدي ها ألاػػاايب اديػػدة  ػػ إاػػى ااطػػ ب  ى اااػػا ع

 اا  ت اا ـز اعدريس اا ةا ل اا حددة.
  حا اػػ  اادشػػؼ قػػف 2عهػػعـ  درااػػعهاى ع  يػػ   ػػذ  اادرااػػ   ػػف ع  يػػ  ااف ػػ  ااعػػى عػػأع -8

 إطار ااع تي  ااععتي ي .ى  ا ةعرةت ا  ا    ات ااط بع ـ ااعهدا 
ى عفعيػػػؿ د ر  اػػػا ؿ ا قػػػ ـ  صػػػف  قا ػػػ   ػػػى فيػػػد  ػػػااهػػػر ج   ؤشػػػرات ي دػػػف عف عُ  -9

ااصػعيديف  قتػىااعةػا س  قتػىزيػادة  درعػه ى  عط ير    ا ياا ـ  ػى  ااؿ ااععتيـ اااا ع
 . ااعاا بى ا  تي 

 ال  ت ي :ال ست ى  عمى *
ع ايهػػػا ااد اػػػ  اتععتػػػيـ  اقع ػػػار   ػػػف ع ػػػـ ى عاػػػع د اادرااػػػ  ع  يعهػػػا  ػػػف األ  يػػػ  ااعػػػ -1

يشػدؿ ى ااػذى   ػدرات ااعةصػر اا شػر  ا رع ػاب داهؿ صػةاق  اا اع ػ  ااحػديث  ااطريػؽ 
 .عة ي  اا اع    عط ر ى  د ر  قةصرًا عااايًا  
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ااععتػيـ ى ادرااػعه  ااُ ع  ػؿ  ػى ععصػدى ع  ي  اادراا   ػف ع  يػ  اا   ػ ع ااػذى عأع -2
دػة ط  ػف األة ػاط األاااػي  اتػععتـ ى  عأييد قاا  يحظىى  ااعهداـ  اا ؿ امعصاؿ  ااذ

 . اع ى ااعااـ قتى اااا عات 
اا  ػػت ااػػرا ف  ى  ػػى  ااععتي ػػى اا اػػاايف ا ق  ػػى ااعطػػ رات اااػػريع   اا ع ح ػػ   ػػ -3

حيث  دعت اا ؤااات ااععتي ي  ععح ؿ ماعهداـ عدة ا ايا اا عت  ػات ااحدي ػ   عةظي هػا 
دقػػػـ  عطػػ ير ق تيػػات ااععتػػػيـ  قتػػىااع تيػػ  ااععتي يػػػ    ػػادرًا ى   اػػػاةد  ػػى دػػة ط عاااػػ

ذاػؾ اا اػا ؿ ى ددػؿ  ُ اػعهد    ػى  ااععتـ اا اعهد    ااةه ض   ةظ    ااععتػيـ اااػا ع
  ػػؿ اا ريػد ا ادعر ةػػب  اا ػػؤع رات  اا اػػا ط اا ععػػددة    اقػػد Digital Mediaاؿ ر  يػ 

 .صفحات اادتيات اا هعتف  قتىى اا ياةات ااععتي ي  ااش دي   ر ا ط ااععتيـ ا ادعر ة
ى ااحػااد ر ااػ رؤيػ   ا ػح  قػف ى  ااعر ػ  ى ا ق  ػ يفاا اااى عز يد اا هططيف   -4
 . ااعر  ي    عطت ات عط ير اااع تي  ااععتي ي  ى   ش د  ا ةعرةتا
 صػر  عةػا ؿ ى   ااه   شػد ت ااععتػيـ  ػى ع  ي  ااعهداـ ا ةعرةت   قتىااعأديد  -5

 . اقع ار ا   ي  ر ياي  ع س اا طاع األد ر  ف اا اع    ي  عط ير  
ااهر ج  ةعا ل  د عح ؿ  ؤشرات  ا   قف ة ػاط اا ػ ة  اا ػعؼ حػ ؿ د ر ا ةعرةػت  -6
دقػػـ ة ػػػاط اا ػػػ ة    ااهػػػ  ة ػػػاط اا ػػػعؼ  ياػػػاقد ى    ػػػا اػػػيفيد  ػػػى ااععتػػػيـ اااػػػا عى  ػػ

 .هد   اا اع      ايا ى  اا ؿ امق ـ  

 
 اااا عػػاتيعع ػػد قتيهػػا طػػ ب ى ااعػػ اا  ا ػػ  قتػػى شػػ د  ا ةعرةػػتع ػػـ  قتػػىااععػػرؼ -1

عت ي  امحعيااات ااععتي يػ  ى  عاايعها   دى د اا ؿ عاااي  ع  ُ د ت  اتع تي  ااععتي ي    
 ااعفادعهـ  ةها. دى اعية  اادراا    

اااا عػات اشػ د  ا ةعرةػت ااػعهدا ات  د ا ػ   اعاا ػات طػ ب اادشػؼ قػف عة ػاط  -2
 عح     ف  ذا اماعهداـ.اماعفادة اا ُ  دى   ااع تي  ااععتي ي  ى  
ااع تيػ  ااععتي يػ  ى  ػيف ااػعهداـ ااطػ ب اشػ د  ا ةعرةػت  ػع  ػ  رصد  ع صػيؼ اا -3

 .اادرااي  اافر  دااة ع  ااعهصص ااعت ب   اا اع ت  اا ع يرات  يف قدد  ف 
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 راب اا  اد ااُ  د    ف ه ؿ   ا ػ  دتيػاعهـ ق ػر  دى ااط ب ا إدراؾاهع ار ق     -4
 .ااعهدا ها قتىحرصهـ  دى   ش د  ا ةعرةت 

  ااػػعهدا هـ اشػػ دعػػ ااههـ قةػػد ى ااطػػ ب أل ػػـ اا ع  ػػات ااعػػ إدراؾاهع ػػار ق  ػػ   -5
 .ااعهدا ها قتىحرصهـ  دى   ااع تي  ااععتي ي  ى  ا ةعرةت 

آايػػػات عشػػػايعهـ قتػػػى ااػػػعهداـ شػػػ د  آراب    عرحػػػات ااطػػػ ب ةحػػػ   قتػػػىااععػػػرؼ  -6
 ااع تي  ااععتي ي   أ صى دفابة   عااي . ى ا ةعرةت  

ااعػػزاـ طػػ ب اااا عػػات  أه  يػػات ااععا ػػؿ  ػػ  شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػدى ااععػػرؼ قتػػى  -7
 ااع تي  ااععتي ي .ى  
 صػػػر حػػػ ؿ ى  ؤااػػػاعه  ػػػ دا ػػػ  ى ااععتػػػيـ اااػػػا ع قتػػػى  ػػػ    عرحػػػات ات ػػػا  يف  -8

امرع ػاب   ةظ  ػ  ى ااععتيـ  ااععتـ   ا ياػهـ  ػى ق تيعى عفعيؿ ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  
 اػػايرة ااعطػػ رات ااعت يػػ  ى ياػػاد ايػػؿ  ػػادر قتػػا   عةاصػػر ا األاااػػي    ى ااععتػػيـ اااػػا ع

 .ااحياة اامت ى شعى  ااعدة ا اي  اا عاارق   
ااهػػػر ج   ياةػػػات   عت  ػػػات صػػػاد   حػػػ ؿ ى اادرااػػػ   ػػػاهػػػذ  ى يع  ػػػؿ ااهػػػدؼ ااةهػػػا  -9

دقػػـ ااع تيػػ  ااععتي يػػ  دعار ػػ  اديػػدة ى شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػاااػػعهدا ات طػػ ب اااا عػػات 
  ااهػ  عحػديات قصػر ى  اػا  عها  ػ ػدى  قتػىاها  ااععػرؼ ى  هدؼ ااع ييـ اا    ق

 .ةعيشهى ااع ا   ااذ

 Richnessا قػ ـةظريػ   ػراب  اػا ؿ  قتػىى إطار ا ااةظر ى اععع د اادراا     
Media  ع ػـ  ى  احدة  ػف ااةظريػات ااعػى ةظري   راب اا عت  ات      ااـ ُععرؼ عي ًا

إقادة إةعاج اا عت  ات ااُ راػت   ػف  قتى راب  اا ؿ امعصاؿ   درعها  دى  صؼ ى قت
 .3ه اها

ى ا قػػػ ـ عف  عاايػػػ  امعصػػػاؿ ععع ػػػد قتػػػى اا ػػػدر ااػػػذ ع  ػػػ  ةظريػػػ   ػػػراب  اػػػا ؿ
ى األشػػداؿ ااعفاقتيػػ  ا عصػػاؿ  ػػى ُعاػػعهدـ  ػػه اا اػػيت    عردػػز ااةظريػػ   شػػدؿ عد ػػر قتػػ

اعاػػا يف  ػػيف اا ػػا ـ  امعصػػاؿ  ااا هػػ ر اا اػػع  ؿ اتراػػاا    ط  ػػًا اتةظريػػ   ػػ ف  اػػا ؿ 
ت ػػا  ػػؿ اا  ػػ ض  دت ػػا دػػاف عدػػ ف  اػػا ؿ عد ػػر  ػػراًب   دى عػػ  ر راػػ  صػػدى ا قػػ ـ ااعػػ
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امعصػػاؿ اافعػػاؿ عد ػػر حػػد  ًا   عةظػػر ااةظريػػ  ا اػػا ؿ   ػػؿ ااصػػحؼ  ااراديػػ   ااعتيفزيػػ ف 
 .4اري     اشرى م عا    را  صد اقتى عةها   يرة  ألةه

ي ااػػه ى  عفعػػرض ااةظريػػ  عف  اػػا ؿ ا قػػ ـ اػػديها اا ػػدرة قتػػى حػػؿ اا  ػػ ض ااػػذ
عفاػػيرات  عة قػػ   عاػػهيؿ ق تيػػ  اافهػػـ قتػػى ااا هػػ ر اا اػػع  ؿ اتراػػاا   ـااا هػػ ر  ع ػػدي

عػػ  ر اػػه اػػرق  ااحصػػ ؿ قتػػى اا عت  ػػات  ى  ػػااا ه ر ي يػػؿ إاػػى ااػػعهداـ اا اػػيت  ااعػػ
افعػت ااةظػر أل  يػ  درااػ  ى ااعػى ااارق   ااا دة   ا ا ر اص  األ اى  ا ا داف  عيار 

 .5ري   راب اا ايت اهعيار  اا ؿ امعصاؿ  عا ا ها   ر ز ةظ

 تفترض النظريا  رضين أس سيين ى  : 
عف اا اػػػػا ؿ ا ق  يػػػػ   ااعدة ا ايػػػػ  ع عتػػػػؾ  ػػػػدرًا د يػػػػرًا  ػػػػف اا ياةػػػػات  اا عت  ػػػػات   -1

عاػعطي   ػذ  اا اػا ؿ ااع تػب ى  ا  ا   إاى عةػ ع اا  ػ  ف ااُ  ػدـ  ػف ه اهػا    ااعػاا
 ااد ير  ف األ راد قةد ااععرض اها.يةعاب ى قتى اا   ض  ااشؾ ااذ

 ةػػاؾ عر عػػ   عػػايير عاااػػي  اعرعيػػب  ػػراب اا اػػيت  ا ق  يػػ    رع ػػ   ػػف األقتػػى إاػػى  -2
األ ؿ  ف حيث درا  اا راب ا ق  ب  اعع    درة اا ايت  ا ق  ي  قتػى إزااػ  اا  ػ ض 

 – ػ  ااط يعيػ  ااػعهداـ اات –ععػدد اار ػ ز  -يتحؽ  اا ؤااات   ػـ رراػ  ااصػدى ى ااذ
 ااهص صي (.

 اػػ ب ط يععهػػا ى اا ا ػػى اةع ػػد ااعديػػد  ػػف اا ػػاح يف ةظريػػ   ػػراب  اػػا ؿ ا قػػ ـ  ػػ
عف اا ػػ  ط اماع اقيػػ  ي دػػف عف عػػؤ ر  إاػػى Markusاا طعيػػ   حيػػث عشػػار  ػػارد س 

قتى ااػعهداـ  اػا ؿ ا قػ ـ   ػ ة عد ػر  د يػر  ػف  را هػا    طػرؽ عععػارض  ػ  اا  ػادئ 
  .7األاااي  اةظري   راب  اا ؿ ا ق ـ

قةػػد اهعيػػار اا اػػيت    ػػد يػػعـ اهعيػػار اا اػػيت  ى د ػػا عاا تػػت ااةظريػػ  ااعا ػػؿ ااةفاػػ
 اػػرد ارعيػػاح اا اػػعهدـ اهػػا  حيػػث اػػ حظ عف ةظريػػ   ػػراب األد ػػر  ػػراًب ادةهػػا ع ػػؿ  عاايػػ  ا

   ػػؼ  ػػا ى  اػػا ؿ ا قػػ ـ عفعػػرض عف افراب عاػػا  ااػػعهداـ  اػػا ؿ إقػػ ـ عد ػػر  ػػراًب  ػػ
ةفػػػس اا   ػػػؼ  إم عف اهعيػػػار ى عععػػػارض ع ا ػػػًا  ػػػ  ااػػػعهداـ  اػػػا ؿ إقػػػ ـ ع ػػػؿ  ػػػراًب  ػػػ
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ات    شػػدؿ قػػاـ حعػػى اػػ  حد ػػه ااعديػػد  ػػف اا ع يػػر ي اػػا ؿ ا قػػ ـ ع ػػر  ع ػػد   عشػػا ؾ 
اقع رةػا اا اػػيت  ا ق  يػ  األد ػػر  ػراًب  ػػى   األ  ػؿ   اة ػػؿ راػاا   ػػا  هػذا م يعةػػى عف 

 .  8اا ايت  ا ق  ي  األ ؿ  راًب م عاعطي  ة ؿ  ذ  اارااا   ةفس اافعااي   اادفابة
 ػػا م  عاػػا   اػػيت ى د ػػا  ػػاـ اا ػػاح  ف  ا شػػارة مح ػػًا إاػػى عف    ػػؼ اافػػرد ا ياػػا 

 ًيػاهعيار ا اا ر رة ااعهدا ه اهػا  حيػث عف ااػعهداـ  اػا ؿ ا قػ ـ م يدػ ف دا  ػًا ى يعة
اا اػػا ؿ  يدػػ ف  ػػف ااصػػعب قتػػى ى حػػدإ ػػ ذا داةػػت   ػػادئ  ةظ ػػ   ػػا    ارد ػػا عػػدقـ 
ااػرغـ  ػف ى قػااـ األق ػاؿ ااحدي ػ   قتػى  دير ا عف يهعار  ايت  عهرى اة ؿ راػااعه    ػ

ع دػف اا شػارديف  ػف رؤيػ   ع ػهـ ى ااحدي     ػؿ اا ػؤع رات اا ر يػ   ااعػدفابة ااع ةيات 
ف داة ا   ة ػؿ راػا ؿ اعصػااي   فعاايػ     ػ ح قػف ى   ا    ةفصت    ػى اا عض حعى  ا 

ى ااتاػ ب ا اػا ؿ عهػر ى إم عف قػدـ عػ ا ر عتػؾ ااع ةيػات اػيعةغير ا  ف اا اا ؿ ااع تيدي  
 .ع صيؿ اارااا      حى غير  ادرة قت

ى  ػػراب اا  ا ػػ  ااعػػ ػػدى  ا ػػت اا اح ػػ   اهع ػػار ةظريػػ   ػػراب اا اػػيت   ػػف عاػػؿ عفاػػير 
 اػرقعه ى إ ػداد ـ  اا عت  ػات   دػذا زيػادة راػ  ااصػدى يعع د قتيهػا ااطػ ب  عاػهـ  ػ

 ااعهدا ها.اعاا  ااط ب ةح  ى عفيد  د ر ا  ى  ااعى  ف ااةب اا عت 

عتيهػػػا   اػػػع ـ  ى ُعشػػػدؿ اادرااػػػات اااػػػا     ةطت ػػػًا عاااػػػيًا ا  حػػػاث  اادرااػػػات ااعػػػ
راعػػت إايهػػػا  اقع ػػػدت ى اا اح ػػ   عػػػرض  عػػض اادرااػػػات اااػػػا    ااعر يػػ   األاة يػػػ  ااعػػػ

 ااع تيػػ  ااععتي يػػ هد ػػ  ى ععةػػا ؿ د ر ا ةعرةػػت  ػػى عحديػػد  شػػدت  اادرااػػ   ااعػػى قتيهػػا  ػػ
ى   ي و  يموععتيؽ قاـ قتيها  عحديد ع اه اماعفادة  ةهػا   ايع  ه  قتى اا اع ى اااا عب

 (:) ن األحدث لألقدمى لتمك الدراس ت  رتبا   قً  لم يي ر الز ن عرض  
د ر " نبينوو ا 9Diaz et al.-Torres(6102) توو رس ديوو ز  ن ووريندراسووا  -1

 "لطالب ال   ي تى األك دي تحقيق الن  ح ى اإلنترنت  
اتععػػػػرؼ قتػػػػى ق  ػػػػ  ااػػػػعهداـ شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت  عح يػػػػؽ ااةاػػػػاح اادرااػػػػ  ى عاػػػػع
 اا عات  ا د اد ر. 5ط ب ى ادى األدادي 
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قة  ديػػػ  ُ د ةػػػ   ػػػف   ػػػةهل اا اػػػ   ااعيةػػػ  اعيةػػػ  قشػػػ ا ي  اادرااػػػ  قتػػػىاقع ػػػدت 
ااطػػ ب   ػػف ياػػعهد  ف ع ػػـ ى األ اػػطااػػب  طاا ػػ  عػػـ ع اػػي هـ ا ا ػػ قعيف:  4697

ع ػػـ ااطػػ ب ااػػذيف ياػػعهد  ف شػػ د    اا اةيػػ األةشػػط  األدادي يػػ  ى شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػ
اافعػرة  ػا  ػيف ى  ػ عـ ا   اا ياةػات  ااػعهداـ صػحيف  ااػع ياف  ا ةعرةت اتعاتي   ااعر يه 

 .2115  راير ا اي  
 النت ئج: ن أىم 

عفػػاقً   ػػ  ز   هػػـ  األاػػاعذة  ػػف هػػ ؿ ع صػػتت اادرااػػ  إاػػى عف ااطػػ ب األد ػػر  -1
ااحيػاة األدادي يػ    ارةػ   ػز   هـ ااػذيف ياػعهد  ف ى ش د  ا ةعرةت  ـ األد ر ةااحًا  

 ا ةعرةت ات حث قف اا عت  ات   ط.
ع  عػػػت اادرااػػػ  عف ااػػػعهداـ ااطػػػ ب اشػػػ د  ا ةعرةػػػت ألداب ااعدتيفػػػات اا طت  ػػػ  اػػػه  -2

 ااحياة األدادي ي .ى اا زيد  ف ااةااح  د ا ُيح ؽ ى عأ ير اياا 
اةهفػػػاض ةاػػػ   ااطػػػ ب ااػػػذيف ياػػػعهد  ف شػػػ د  ا ةعرةػػػت ات حػػػث قػػػف اا عت  ػػػات  -3

% عشػػار ا ماػػعهدا ها اتع اصػػؿ  ااعفاقػػؿ  ػػ  ز   هػػـ   ػػ  71%   ا ػػؿ31اعصػػؿ إاػػى 
 األااعذة ع  ا  ط ع قتى   اد ععتي ي  ا ا يه هاص   اا  اد اادرااي . 

 .20Mange Gladys Nkatha et al(1025نك ثو   ن ورين )ى سوا  و ن درا -1
 لمتيمم ب ؤسس ت التيميم الي ل "ى بين ان "است دا  ت   اقع الت اصل اال ت  ع

اتػػػػػععتـ ى ااػػػػػعهدا ات   ا ػػػػػ  ااع اصػػػػػؿ اماع ػػػػػاق قتػػػػػىاادرااػػػػػ  اتععػػػػػرؼ ى عاػػػػػع
ااػػػعهدا ات ااطػػػ ب اعتػػػؾ اا  ا ػػػ   قتػػػى ػػػف هػػػ ؿ ااععػػػرؼ ى   ؤااػػػات ااععتػػػيـ ااعػػػاا

  ؤااػػات 11اتعػر يل ألاػػت ب ااػععتـ ااح ي ػػبى  ديفيػ  ااػػعهداـ   ا ػ  ااع اصػػؿ اماع ػػاق
 ااعااب.ااععتيـ 
 67  ػةهل اا اػ   ااعيةػ  اعيةػ  قشػ ا ي   ػف قتػىدراا  ااعدشا ي   اقع دت ى   

ة ا ايػػا ااحد  يػػ    دراػػ  ااحااػػ ات  اا عػػ  ا  ػػ  ديةياعػػا اتزراقػػ   ااعد12طااػػب  طاا ػػ 
 عػػـ ا ػػ  اا ياةػػات  ااػػعهداـ صػػحيف  ااػػع ياف هػػ ؿ  -اار ياػػبى ااحػػـر اااػػا ع- ديةيػػا 

 .2115ا ع  ر ى ااعاـ اااا ع
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 النت ئج: ن أىم   
ااع تيػ  ااععتي يػ   ى  ى إ داةي  ااعهداـ   ا   ااع اصؿ اماع اق إاىعشار ااط ب  -1

ألاهػػػزة ُ عصػػػت   شػػػ د  ا ةعرةػػػت اتطػػػ ب ى ااعػػػاا يراػػػ  ذاػػػؾ اعػػػ  ير  ؤااػػػات ااععتػػػيـ 
 اا  ا  .ااةب د ةهـ عق اب  هذ   إاىرعتيف ةات  عاهزة عا تت  حاا ات شهصي ( 

يتيػػػه ااػػػ اعس آب  ؾاافػػػيس  ػػػ   قتػػػىى %  ػػػف ااطػػػ ب اػػػديهـ حاػػػاب شهصػػػ95.5 -2
 .ااع ااب قتى)% 28.4%  47.8ر ـ ع يعر  ا اؿ+  ةا    % 85.1 ةا   

 ػػػػف ااػػػػعهداـ   ا ػػػػ  ى إ داةيػػػػ  ااػػػػعفادة عاػػػػت ب ااػػػػععتـ ااح ي ػػػػى ااطػػػػ ب إاػػػػعشػػػػار  -3
%  ػػػػف 79.1*  :ى عشػػػػايعه قتيهػػػػا  ادػػػػف  شػػػػرط عػػػػ ا ر  ػػػػا يتػػػػى ااع اصػػػػؿ اماع ػػػػاق

*    ػػر رة إدارة ااطػػ ب ات   ػػ   ادعفػػاب اااا عػػات  ا شػػراؼ ااعػػاـ قتيػػهى ااطػػ ب يػػر 
 عت  ػػػػات اا ععت ػػػػ   اا ػػػػادة  ػػػػر رة عػػػ  ير األاػػػػاعذة اتى %  ػػػػف ااطػػػػ ب قتػػػػ74.6عدػػػد 

%  ػػػػف 68.7* عشػػػػار   اادرااػػػػي  ق ػػػػر اا   ػػػػ    ػػػػؿ ةعػػػػا ل األ حػػػػاث   عطت ػػػػات اا ػػػػادة
  ا ػػػ  ى  ػػػر رة عػػػ  ير عػػػدري ات ق تيػػػ    اػػػامت اعط يػػػؽ  ػػػا دراػػػ   قتػػػى ااطػػػ ب إاػػػ

% دقػػا 61.1  ا ػػؿ ى ةشػػر عاػػت ب ااػػععتـ ااح ي ػػى   ػػا ياػػا ـ  ػػى ااع اصػػؿ اماع ػػاق
عاػػػار هـ ى  ػػػيف ااطػػػ ب  اا عهصصػػػيف   اػػػاؿ اادرااػػػ  اتععػػػرؼ قتػػػاعاػػػهيؿ ااع اصػػػؿ 

 ػػػر رة   ػػػ  ى % إاػػػ51.7ااشهصػػػي    يػػػا هـ  ػػػد ر اا  اػػػه اتطػػػ ب   عهيػػػرًا عشػػػار 
 شػارد   حع يػاعهـ ى اا   ػ  اعشػاي  ااطػ ب قتػى  عفعيؿ   اةيف اح ايػ  اا حع يػات قتػ

 ااععتـ ااح ي ب. ى  ى اع اقق ر  ذ  اا  ا     ا اُيزيد  ف ااعهداـ   ا   ااع اصؿ ام
شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت ر حردػػػػات اا حػػػػث(  قتػػػػىاحعتػػػػت  صػػػػادر اا عت  ػػػػات ا ادعر ةيػػػػ   -4

طػػ ب ااعيةػػ  يتيهػػا ااتاػػ ب ى  ػػف  ػػيف  صػػادر اا عت  ػػات األدادي يػػ  اػػدى اا رع ػػ  األ اػػ
 ش د  ا ةعرةت. قتىا ااعذة  ـ ااع اصؿ    ااه راب 

عحاػػيف ه ػػراعهـ ااععتي يػػ  ى قتػػى ع اصػػؿ اماع ػػاق ػػدرة   ا ػػ  اا قتػػىعدػػد ااطػػ ب  -5
ااعحػػػ ؿ  ػػػف  اا  ا ػػػ   ةا شػػػ  اا   ػػػ قات اادرااػػػي  ق ػػػر عتػػػؾ  قتػػػى ػػػف هػػػ ؿ ااع ػػػؿ 

 عحاػػيف  عطػػ ير ااع اصػػؿ ى هػػارج حػػد د اافصػػؿ اادرااػػى ا يػػر ااراػػ ى ااععتػػيـ ااراػػ 
 هعتػؼ  ى ػى  يف ااط ب  عق اب  ي   ااعدريس ق ػر   ا ػ  ااع اصػؿ اماع ػاقى ااف ر 

اا اػػامت هػػارج حػػد د اافصػػ ؿ اادرااػػي    ػػؿ ق ػػد اااػػي ةارات   رش ااع ػػؿ  ػػف هػػ ؿ 
  ذ  اا  ا   ق ر ش د  ا ةعرةت.



ــ
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بينووو ان 23Balkeese Binti Kunhi(1023)ى دراسوووا بمقووويس بنوووت كووو ني -3
ال رحمووا ى بيئووا التيموويم عبوور اإلنترنووت  ووى " شوو ركا الطووالب  در ووا األداح ال تحقووق  وو

 ال   ييا"
اادرااػػ  ماعدشػػاؼ ق تيػػ  ااععتػػيـ  ااػػععتـ ق ػػر  صػػ ؿ ا ةعرةػػت قػػف طريػػؽ ى عاػػع

ه س   ػررات ى دراا  ااع     يف  شارد  ط ب اا رحت  اااا عي   درااعهـ ااةها ي   
 ي ػػػػ  ااػػػػععتـ ق ػػػػر ا ةعرةػػػػت   ااعدشػػػػاؼ اافػػػػر ؽ  ػػػػيف ااهصػػػػا ص ى درااػػػػي   هعػػػػارة  ػػػػ
 اااةس   شارد  ااط ب  عدا هـ ااعحصيتب.  عش ؿ ااع ر  ااعرؽ ى اادي  غرا ي  ااع

اا عػػ  ى اػػاتيف  ػػطااػػب  طاا ػػ   اا رحتػػ  اااا عيػػ  اا ُ  822شػػ تت قيةػػ  اادرااػػ  
 اقع ػػدت اادرااػػ   2111  2111ى قػػا ى  ػػ -ااعػػاا بى ااحػػـر اااػػا ع- د اػػ راد ميػػ  
 اا ةهل ااد ب. قتى
 النت ئج: ن أىم   
ااة ػاش ق ػر ا ةعرةػت قتػى  ػدى اا  اةيػ  عاػا ي  دت ا زاد ده ؿ ااطااب قتػى ا حػ   -2

 دت ا ارعفعت درااعه ااةها ي  اهذا اا  رر.ى ات  رر اادراا
اعػػدد ااراػػا ؿ اا ةشػػ رة ى  ػػيف ااع ػػر  دػػً   ػػف اا ا ػػ ع اادتػػى  ةػػاؾ ارع ػػاط اياػػا  -2

 ق ر ا ةعرةت.ى  رات ااده ؿ قتى اا  رر اادراا   ا  ع قدد
صػف ؼ ا ةػاث ى ق ػر ا ةعرةػت  ػى ؿ قتػى اا  ػرر اادرااػ ع اط قدد  ػرات ااػده   -3

 عقتى  تيً   ف ااذد ر.
  Johan Eddy Luaran et al .24(1023لو ران  ن ورين )ى دراسوا   ىو ن إد -4

طوالب    يوا  و را  عموىدراسوا  األك دي يا:بين ان "است دا  ت اإلنترنت إلن  ز ال ي م 
 التكن ل  يا "

األغػػػػراض ى ااػػػعهداـ ااطػػػػ ب اشػػػػ د  ا ةعرةػػػػت  ػػػػ ػػػػدى  قتػػػػىاادرااػػػػ  اتععػػػػرؼ ى عاػػػع
ااع تيػػػػ  ااععتي يػػػػ   ػػػػف  اهػػػػ  ةظػػػػر ى ااػػػػعهداـ ا ةعرةػػػػت  ػػػػ   زايػػػػا  قيػػػػ باألدادي يػػػػ   

 ااط ب.
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 65  ػػػةهل اا اػػػ   ااعيةػػػ  اعيةػػػ  قشػػػ ا ي   ػػػف قتػػػىدرااػػػ   صػػػفي  اقع ػػػدت ى   ػػػ
اا عػ   ػارا ااعدة ا ايػ  15 دتيػ  ااعر يػ  TESLطااب  طاا    اافر   ااةها يػ   ػف  رةػا ل 

 ااحد  ي    اايزيا   عـ ا   اا ياةات  ااعهداـ صحيف  ااع ياف.
 النت ئج: ن أىم   
ات حػػث  ااعاايػػ :األغػػراض ى ياػعهدـ غاا يػػ  ااطػػ ب شػ د  ا ةعرةػػت ع ةػػاب درااػػعهـ  ػ -1

 %   ا ػػؿ78.5يتيهػػا  ةاػػاز اافػػر ض اادرااػػي   ةاػػ    % 87.7قػػف اا عت  ػػات  ةاػػ   
  ااعاتي .% اتع اصؿ 64.6

حػػيف ى ااػػعهداـ شػػ د  ا ةعرةػػت  ةاػػاز اافػػر ض اادرااػػي   ػػ قتػػىي عصػػر ااطػػ ب  -2
  ػػػػد عها شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت يتيهػػػػا ى  ػػػػى ااعديػػػػد  ػػػػف اا صػػػػادر يػػػػأع قتػػػػىععع ػػػػد ااطاا ػػػػات 
 اا دع ات.اا حا ريف  ـ 

 ااطػػ ب:ةظػػر ااع تيػػ  ااععتي يػػ   ػػف  اهػػ  ى  ػػف ع ػػـ   يػػزات ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػ -3
 ةاػػػ   16عػػ  ر قةصػػػر ا عاحػػ  % 73.8 ػػراب اا اػػػيت   عةػػ ع اا عت  ػػػات ااُ  د ػػ   ةاػػػ   

 %.52.3%  ـ اه ا  اماعهداـ  ةا   55.4
عشػعت ااطػ ب ع ةػاب عصػف   ااععتي يػ :ااع تيػ  ى  ف ع ـ قي ب ااعهداـ ا ةعرةػت  ػ -4

% 69.2 ةاػػ   ى  غير ػػا  ػػف   ا ػػ  ااع اصػػؿ اماع ػػاق ؾاافػػيس  ػػ   ااا  ا ػػ   هص ًصػػ
ااةػػػب ااعشػػػعت ااةػػػاعل قػػػف ظهػػػ ر  ر عػػػات اا حاد ػػػات ااف ريػػػ    ػػػا يشػػػعت ااطااػػػب  إاػػػى

  يع  ه قف عداب  ر  ه األدادي ي .
بينوو ان "تووأثير تقنيووا ال يم  وو ت 27Nadira kamal(1023دراسووا نوو ديرا ك وو ل ) -5

 الي ل "( عمى التيميم ICT االتص الت )
آراب عق ػػػاب  ي ػػػ  ااعػػػدريس  ااطػػػ ب ةحػػػ  ااهطػػػ ات  قتػػػىاادرااػػػ  اتععػػػرؼ ى عاػػػع

 ااععتي يػ  ااع تيػ  ى ععهذ ا اااا عػات  دهػاؿ عدة ا ايػا اا عت  ػات  امعصػامت  ػى ااع
ى طااػػب اػػػا ع 411 فػػردة ر 511قيةػػ  قة  ديػػ   د ةػػ   ػػف ى  ػػف هػػ ؿ ااػػعط ع رع

  عات   اطع  را اةا ا  راـ  ااهةد. ف عق اب  ي   ااعدريس(  اا 111 
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 النت ئج: ن أىم 
ةحػػ  ااػػعهداـ عدة ا ايػػا اا عت  ػػات ى %  ػػف  فػػردات ااعيةػػ  اػػديهـ اعاػػا  اياػػا 78 -1

ةحػػ  ااػػعهداـ عدة ا ايػػا ى % اػػديهـ اعاػػا  اػػت 22ااع تيػػ  ااععتي يػػ    ا ػػؿ ى  امعصػػاؿ  ػػ
 .ااع تي  ااععتي ي ى اا عت  ات  امعصاؿ  

عف يتهـ ماػعهداـ عدة ا ايػا  دى م ي اد  ر ؽ داا   يف ااذد ر  ا ةاث  ف حيث  -2
 ااع تي  ااععتي ي . ى اا عت  ات  امعصاؿ  

اماػػػعهداـ غيػػػر  إاػػػىى ااطػػػ ب   اػػػ د اا اػػػا ؿ ااععتي يػػػ  اا عة قػػػ  يػػػؤدى قػػػدـ  قػػػ-3
 اافعاؿ اهذ  اا اا ؿ.

هػػػ ؿ اافصػػ ؿ  ػػػدًم  ػػف اادرااػػػ  ق ػػػر  عف ػػيؿ قيةػػػ  اادرااػػ  اتدرااػػػ  ااع تيديػػ   ػػػف -4
 ا ةعرةت.

 عموىى بينو ان " تصو يم   قوع تيمي و28(2102دراسا  طيور أح ود  طيور ح يود ) -6
 و دة تكن ل  يو  التيمويم  االت  ىو ت نحو  ى تن يا التحصيل   عمىشبكا اإلنترنت  أثره 
 طالب كميا التربيا  اليم م التطبيقيا"ى است دام اإلنترنت لد

عة يػػ   قتػػىشػػ د  ا ةعرةػػت  قتػػىى عػػأ ير    ػػ  ععتي ػػ قتػػىاادرااػػ  اتععػػرؼ ى عاػػع 
طػػػ ب دتيػػػ  ااعر يػػػ   ااعتػػػـ  ى ( اػػػد2 ػػػادة عدة ا ايػػػا ااععتػػػيـ رى  ػػػى ااعحصػػػيؿ اا عر ػػػ
 ااععتيـ.ى اعاا هـ ةح  ااعهداـ ا ةعرةت  ى اا ع  ق راف  قت-ااعط ي ي   حا  

 41قيةػػ   د ةػػ   ػػفى قتػػى ااعاري ػػ شػػ ه ى ااػػعهدـ اا احػػث دػػً   ػػف اا ػػةهل اا صػػف
طااػػب  طاا ػػ   ػػف اا اػػع ى اارا ػػ    اػػـ ااريا ػػيات اعػػ ا ر  هػػارات ااػػعهداـ ااحااػػ ب 

 ا ػ قعيف ى اديهـ  ػف هػ ؿ درااػعهـ اػ عض اا  ػررات اا ععت ػ   ااحااػ ب   اػ يف قتػ
عاري ي    عـ ا   اا ياةػات  ااػعهداـ قػدة عد ات  ةهػا ى  ا  ق   ا ط   عهر ى  ااعاا  

ااػػعهداـ ى اتطػػ ب  ػػى اتااةػػب اا عر ػػى   تب/ عػػدى اهع ػػار عحصػػيت   صػػحيف  ااػػع ياف 
ى    يػػاس اعاا ػػات ااطػػ ب ةحػػ  ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػ   عػػض عاهػػزة عدة ا ايػػا ااععتػػيـ

شػ د  ى قتػى ااةب  طا   ع ييـ اا     ااععتي ػى إا- د   ا  ف إقداد اا احث -ااععتيـ 
 ا ةعرةت. 
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 :اسا ن أىم نت ئج الدر 
دراػات ى (  ػيف  ع اػط1.15 ا د  ػر ؽ ذات دماػ  إحصػا ي  قةػد  اػع ى دماػ  ر -1

ى ا هع ػػػػار ااعحصػػػػيتى ااعط يػػػػؽ اا عػػػػدى اا ا  قػػػػ  ااعاري يػػػػ   اا ا  قػػػػ  اا ػػػػا ط   ػػػػ
شػػ د  ا ةعرةػػت اػػه  قتػػىى عف اا   ػػ  ااععتي ػػ قتػػىاصػػاا  اا ا  قػػ  ااعاري يػػ    ػػا يػػدؿ 

   اا ععادة.  ارة   ااطرؽ ااع تيدي  ى عة ي  ااعحصيؿ اا عر  قتىعأ ير د ير 
دراػات ى (  ػيف  ع اػط1.15 ا د  ػر ؽ ذات دماػ  إحصػا ي  قةػد  اػع ى دماػ  ر -2

ا  يػػػاس امعاػػػا  ةحػػػ  ى ااعط يػػػؽ اا عػػػدى اا ا  قػػػ  ااعاري يػػػ   اا ا  قػػػ  اا ػػػا ط   ػػػ
عف اا   ػػػ   قتػػػىااععتػػػيـ اصػػػاا  اا ا  قػػػ  ااعاري يػػػ    ػػػا يػػػدؿ ى ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ػػػ

عة يػػ  امعاػػا    ارةػػ   ػػااطرؽ ااع تيديػػ  ى شػػ د  ا ةعرةػػت اػػه عػػأ ير د يػػر  ػػ قتػػىى ااععتي ػػ
 اا ععادة.

بينو ان "  .29Nazan Dogruer et al(2102دراسوا نو زان د  ور ر  ن ورين ) -7
 است دا  ت اإلنترنت لألغراض التيمي يا"

درااػػػعهـ ى ااػػػعهدا ات ااطػػػ ب اشػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػ قتػػػىاادرااػػػ  اتععػػػرؼ ى عاػػػع 
 األدادي ي .

طااػػػب  طاا ػػػ    دراػػػ  ععتػػػيـ اات ػػػ   111قيةػػػ   د ةػػػ   ػػػف  قتػػػىاقع ػػػدت اادرااػػػ  
  عػػـ ا ػػ  اا ياةػػات  ااػػعهداـ ة ػػ ذج ا  يػػاس 21ا ةاتيزيػػ   اا عػػ  شػػرؽ اا حػػر اا ع اػػط

ى ااععتي يػػػػ  اشػػػػ د  ا ةعرةػػػػت هػػػػ ؿ ر يػػػػ  ااعػػػػاـ اااػػػػا عاافعاايػػػػ  ااذاعيػػػػ  ا اػػػػعهدا ات 
2111-2111  . 

 الدراسا: ن أىم نت ئج 
 ع  ي  ااعهداـ ا ةعرةت دأداة ععتي ي . قتىعدد غاا ي  ط ب ااعية   -1
ياػػعهدـ  :  د ػػ   اػػامت ااػػعهداـ ااطػػ ب اشػػ د  ا ةعرةػػت  فعاايػػ   دفػػابةى اػػاب  ػػ -2

%  ػػػػف 65% ياػػػعهدـ اا ػػػػا  س ا ادعر ةػػػب 67%  ػػػف ااطػػػ ب  حردػػػػات اا حػػػث 81
ااهاصػػ   فصػػتهـ ا ةا شػػ  اا   ػػ قات اا ععت ػػ   ؾاافػػيس  ػػ  ااطػػ ب ياػػعهدـ صػػفحات 

ى صػػفحات قتػػ  ةشػػابعشػػاي  األاػػاعذة اهػػـ ى  اادرااػػ   اا اا ػػات حيػػث عدػػد ااطػػ ب قتػػ
ااععتي يػػ   هاصػػ   فصػػ اهـ ا ةا شػػ  دػػؿ  ػػا يععتػػؽ  ااع تيػػ  ى   ا ػػ  ااع اصػػؿ اماع ػػاق
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اا عت  ػػػػػات  اعح يػػػػػؿ صػػػػػ ر ى %  ػػػػػف ااطػػػػػ ب ا ةعرةػػػػػت اتحصػػػػػ ؿ قتػػػػػ63ياػػػػػعهدـ 
%  ػـ اع ػؿ ع حػاث 62اع ؿ قر ض ع دي يػ  هاصػ   اا ػادة اادرااػي   ةاػ      را  ات

 .%61هاص   اا ادة ااعت ي   ةا   
قػػدـ  ااعاايػػ :اا اػػامت ى ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػ قتػػىقػػدـ  ػػدرعهـ  إاػػىعشػػار ااطػػ ب  -3
يتيهػا قػدـ اا ػدرة  % 46شػ د  ا ةعرةػت  ةاػ    قتػى عا ع  اا ا ت ااعت يػ   قتىا درة ا

قػػدـ اا ػػدرة  % 43 صػػ ؿ  ا عحاةػػات  ػػرا ل ااععتػػيـ قػػف ُ عػػد  ةاػػ   ى امشػػعراؾ  ػػ قتػػى
 عت  ػػػات حػػػ ؿ اا ػػػ اةيف  اا ػػػ ا ط  ػػػف   ا عهػػػا ااراػػػ ي   ةاػػػ    قتػػػىااحصػػػ ؿ  قتػػػى
ف دػػػػػاف ذاػػػػػؾ يراػػػػػ  اط يعػػػػػ  طػػػػػ  % 42 ب ااعيةػػػػػ   اقع ػػػػػار ـ   دراػػػػػ  ععتػػػػػيـ اات ػػػػػ   ا 

ااععا ػػػؿ  ػػػ  عتػػػؾ اا  ا ػػػ   فعاايػػػ  ع   ااشػػػدؿ  قتػػػىااةػػػب قػػػدـ  ػػػدرعهـ  إاػػػىا ةاتيزيػػػ  
 اا ةااب.

بينوو ان " اقووع اسووت دام التكن ل  يوو  بوو لتيميم 12(1020دراسووا ن وو ل سوويد  سووي د ) -8
 )دراسا  يدانيا("ى الفنى الث ن  

  عػػػػرح اعػػػػدقيـ ااػػػػعهداـ ااعدة ا ايػػػػا   ػػػػدارس ااععتػػػػيـ  إاػػػػىعهػػػػدؼ اادرااػػػػ  اتع صػػػػؿ 
 ااععػػرؼ ى  ػػف هػ ؿ درااػػ   ا ػ  ااػعهداـ ااعدة ا ايػػا   ػدارس ااععتػػيـ اافةػى اافةػى اا ػاة  
ى ااػعهدا هـ اهػا  اا ع  ػات ااعػ ػدى  عتػؾ اا ػدارس   ى قةاصػر ااعطػ ير ااعدة اػ ا قتى

 اا عت يف.ع ااه ااعهداـ عتؾ ااعدة ا ايا  ف  اه  ةظر 
 214قيةػػ    ا هػػا  قتػػى ػػااعط يؽ ى ااعحتيتػػى اا ػػةهل اا صػػف قتػػىاقع ػػدت اادرااػػ  

 عتػػـ   عت ػػ    ػػدارس  69  ا ػػ  ى اافةػػى اا ػػاة   ػػف اا عت ػػيف  اا عت ػػات   ػػدارس ااععتػػيـ 
 عتػـ  71 ى ااعاػار ى اا ػاة   عتػـ   عت ػ    ػدارس ااععتػيـ  75ااصػةاقب  ى اا ػاة  ااععتيـ 

 حا ظػػات حتػػ اف  ى اازراقػػب( ةظػػاـ اااػػة ات ااػػ  ث  ػػى اا ػػاة  ععتػػيـ   عت ػػ    ػػدارس اا
ـ  2111 – 2111ى ااعػاـ اادرااػى اا ا رة  ااايػزة  ااشػر ي   ااد هتيػ   اافيػـ   عاػي ط  ػ

 اا ياةات. ااعهداـ ااع ارة ااع ياف اا   
 الدراسا: ن نت ئج 

اعصػاؿ  شػ د  ا ةعرةػت( -آاػباألاهزة  اا اػا ط ااععتي يػ  رحااػب ى  ا د  ص ر   -1
 ػػف حيػػث قػػدد ا غيػػر اا ةااػػب اعػػدد ااطػػ ب  قػػدـ ى اا اػػعهد     ػػدارس ااععتػػيـ اافةػػ

 ع ا ر ااصياة  اا ز   اعتؾ األاهزة.
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ى اافةػػػػػى اا ػػػػػاة   اػػػػػا ؿ ا ي ػػػػػاح اا اػػػػػعهد     ػػػػػدارس ااععتػػػػػيـ ى  اػػػػػ د  صػػػػػ ر  ػػػػػ -2
 شرا   اتعرض(.-رشفا ات

ع   CDع ا ر اا  اد ااععتي يػ   عتػؾ اا ػدارس: ع ػراص  د اػ   دى ى  ا د  ص ر   -3
  يدي  ععتي ي . طشرا 
  د ػػ  ى ااعػػدريس  ػػى ااػػعهداـ اا اػػا ط ااععتي يػػ   ػػى اػػاب  ػػعؼ  ػػدرة اا عتػػـ قتػػ -4

يتيهػا اا صػ ر ى عع ؽ اا عت ػيف قػف ااػعهداـ قةاصػر ااعطػ ير ااعدة اػ اى اا ع  ات ااع
 ااعهداـ عتؾ ااعدة ا ايا  ـ قدـ ع  تهـ ماعهداـ ااعدة ا ايا. قتىعدريب اا عت يف ى  
رااصػػةاقب  ى اافةػػى   ػػدارس ااععتػػيـ اا ػػاة  ى قػػدـ عػػ ا ر قةاصػػر ااعطػػ ير ااعدة اػػ ا -5

ععطت ػػه عتػػؾ ااة قيػػ   ػػف ى اازراقػب  ااعاػػاري( ةظػػاـ اااػػة ات اا   ػػ   اا ػػدر اا ةااػػب ااػػذ
عاصػػرة اػػ اب  ػػف حيػػث قػػدد األاهػػزة اا عػػ  رة ع  ااععتػػيـ ا  ااهػػ  ااعحػػديات ااعاا يػػ  اا 

 صياةعها  ااشدؿ اا ةااب.
 ػػػف ااػػػعهداـ ى اافةػػػى اا ػػػاة  ع ةػػػ  طػػػ ب ااععتػػػيـ ى   د ػػػ  اا ع  ػػػات ااعػػػى اػػػاب  ػػػ -6

 تػػػػ  ا ع ػػػػاـ ااطػػػػ ب  ااػػػػعهداـ قةاصػػػػر  اا عت ػػػػيف:عدة ا ايػػػػا ااععتػػػػيـ  ػػػػف  اهػػػػ  ةظػػػػر 
غيػػر رغ ػػعهـ  قػػدـ  قتػػىقيػػ   ػػف ااععتػػيـ ةعياػػ  ماعحػػا هـ  عتػػؾ ااة  ى ااعطػػ ير ااعدة اػػ ا

ااػعهداـ  قتػى ػدرعهـ  قتىاتط ب   ا يؤ ر ى اةهفاض اا اع ى ااعحصيت  ها ا عةاقهـ 
 ااةب زيادة د ا   ااط ب  اافصؿ. إاىى قةاصر ااعط ير ااعدة ا ا
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بينوو ان " الت وو س األكوو دي يين لم يم  وو ت  11(0102عقيوودة )ى دراسووا  طيوور عموو -9
 دراسا  يدانيا  ق رنا بين  صر  الي ن"-شبكا اإلنترنت  عمىاليم يا 
 صػػر  ااػػي ف ى ااا اةػػب اا هعتفػػ    ػػادة األدػػادي ييف  ػػ قتػػىاادرااػػ  اتععػػرؼ ى عاػع

 ااػػعراعياياعهـ قتػػىااةػػب ااععػػرؼ  إاػػى ػػف شػػ د  ا ةعرةػػت د صػػدر ات عت  ػػات ااعت يػػ  
 ةها.ي ااه  ى ماع ااهـ اعتؾ اا عت  ات  ااصع  ات ااع اا ع ع 

ةظريػػػػ  ااع ػػػػاس اا عت  ػػػػات  ااػػػػعهدـ  ػػػػةهل اا اػػػػ   ااعيةػػػػ  ى اقع ػػػػد اا احػػػػث قتػػػػ
 241 د ةػػ   ػػف 23 ااي ةيػػيفقيةػػ  حصصػػي   ػػف األدػػادي ييف اا صػػرييف  قتػػى ػػااعط يؽ 

ى  ػػصػػحيف  ااػػع ياف  عػػـ ا ػػ  اا ياةػػات  ااػػعهداـ  ػػيف ااػػد اعيف ى  ااعاػػا   فػػردة   زقػػه 
 إاػى 1/11/2119  ػف  ف ااةاػ   ات صػريي 15/9/2119 إاػى 15/6/2119اافعػرة  ػف 

 .ااي ةييف ف  31/11/2119
 النت ئج: ن أىم 

  عػػػدؿ ااع ااػػػهـ م ع اػػػد  ػػػر ؽ دااػػػ  احصػػػا يًا  ػػػيف األدػػػادي ييف  ػػػف حيػػػث ااةػػػ ع  -1
 .ش د  ا ةعرةت قتىات عت  ات ااعت ي   ف  صادر ا 

ع اػػد  ػػر ؽ دااػػ   ػػيف ااعهصصػػات ااعت يػػ  ا دػػادي ييف  ػػف حيػػث ااػػعهداـ  صػػادر  -2
 ش د  ا ةعرةت اصاا  ااعهصصات ااةظري . قتىاا عت  ات 

 ػف ى  اػاؿ ااعهصػص اا رع ػ  األ اػى احعؿ امط ع  عصػف  اا عت  ػات ااعت يػ   ػ -3
 ػر  حردػات اا حػث   ػـ  يف ع ـ ااعهدا ات األدادي ييف اش د  ا ةعرةت يتيها ااعصف  ق

ااشػػػػ دات اماع اقيػػػػ   ااعاػػػػ ؽ ق ػػػػر ا ةعرةػػػػت ى يتيهػػػػا اا شػػػػارد   ػػػػى اا ريػػػػد ا ادعر ةػػػػ
ط ؽ  اا راعب األهيرة.ى  د ةات    ا 

ات حػػػػث قػػػػف اا عت  ػػػػات يتيػػػػه  Google   ػػػػ  %  ػػػػف ع ػػػػراد ااعيةػػػػ 93٫1ياػػػػعهدـ  -4
Yahoo    58٫8 ةا%. 

% 21اا  ا ػػ  اا يػػر  ااةيػػ    ا ػػؿ ى %  ػػف ع ػػراد ااعيةػػ   عػػدـ اشػػعرادهـ  ػػ81 ع ػػاد -5
قػػػدـ عػػػ  ير اا ؤااػػػات  إاػػػى%  ػػػف ع ػػػراد ااعيةػػػ  62٫1  ػػػط  شػػػعرديف  هػػػا  د ػػػا عشػػػار 

% عشػػػػػعرؾ 37٫9يةعاػػػػػ  ف إايهػػػػػا ات  ا ػػػػػ  ااعت يػػػػػ  غيػػػػػر اا ااةيػػػػػ    ا ػػػػػؿ ى ااعت يػػػػ  ااعػػػػػ
 . ؤاااعهـ  عتؾ اا  ا  
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يهػػػص عػػػ  ير اا  ا ػػػ    ي ػػػا ػػػيف ةػػػ ع اا ؤااػػػ  ااعت يػػػ   اً حصػػػا يع اػػػد  ػػػر ؽ دااػػػ  ا -6
 ااعت ي  غير اا ااةي  اصاا  اا ؤااات ااحد  ي .

ياػػػعهد ها ى  ػػػف  ػػػيف  صػػػادر اا عت  ػػػات ااعػػػى اا رع ػػػ  األ اػػػى اػػػابت ااػػػد ريات  ػػػ-7
شػػ د  ا ةعرةػػت يتيهػػا اادعػػب  ػػـ ااراػػا ؿ اااا عيػػ     اقػػد اا ياةػػات  قتػػى ػػف  األدػػادي ي ف

 اا عهصص   اا اعهتصات  عق اؿ اا ؤع رات يتيها ااع ارير  ااهرا ط  ااص ر.
%  ػف ع ػراد ااعيةػػ   ععر ػهـ اصػع  ات  دراػ  د يػػرة قةػد ااػعهداـ شػػ د  7٫1عشػار  -8

 .م يععر  ف اصع  ات% 36٫8% يععر  ف  درا   ع اط   56٫1ا ةعرةت يتيها 
يععػػرض ى  ػف  ػػيف ااصػع  ات ااعػػى عةزيػػؿ اا عت  ػات اا رع ػػ  األ اػػى احعػؿ ااػػ طب  ػ -9

ااعيػػار اادهر ػػا ب   اة طػػاعاهػػا ع ػػراد ااعيةػػ  يتيهػػا صػػع  ات  اايػػ   ػػـ عاػػرب اافير اػػات  
ف قػػدـ ااع صػػؿ ا عت  ػػات  ػػـ قػػدـ ااه ػػرة قػػصػػع    امعصػػاؿ  ااشػػ د   امح ػػاط ااةػػاعل 

 اا حث.  أد ات
بينو ان "  ؤشورات  .14M. D Roblyer et al(0102دراسا ر بمي ر  ن ورين ) -20

 ق رنوووا بوووين اسوووت دا  ت أعضووو ح ىيئوووا  اليووو ل :التيمووويم ى  ووو كالفووويس بووو  حووو ل د ر 
  ادراكيم لي  ك سيما تيمي يا"ى التدريس  الطالب ل  اقع الت اصل اال ت  ع

اتفػػػيس ااػػػعهدا ات عق ػػػاب  ي ػػػ  ااعػػػدريس  ااطػػػ ب  قتػػػىاادرااػػػ  اتععػػػرؼ ى عاػػع 
  ػ ؿ اا  حػ  يف ماػعهداـ  دى ااةب  صؼ  إاى اا  ارة   يةهـ ى  اا ريد ا ادعر ة ؾ   

 .ااع تي  ااععتي ي ى   ؾاافيس    
 62 طااػػب  طاا ػػ   121  حػػ ث ر 182قيةػػ   د ةػػ   ػػف  قتػػىاقع ػػدت اادرااػػ  

 ي   عدريس(  اااا عات ااحد  ي  اااة  ي    عـ ا ػ  اا ياةػات  ااػعهداـ صػحيف   ق  
 ااع ياف ق ر ا ةعرةت. 

 الدراسا: ن أىم نت ئج 
 إاػػػىاعصػػػؿ  ؾاافػػػيس  ػػػ   قتػػػىى ارعفػػػاع ةاػػػ   ااطػػػ ب ااػػػذيف اػػػديهـ حاػػػاب شهصػػػ -1

 %  ف عق اب  ي   ااعدريس.73%   ا ؿ 95
 إاػػػػىات ةا شػػػػ  حػػػػ ؿ اا ػػػػ اد اادرااػػػػي  اعصػػػػؿ  ؾاافػػػػيس  ػػػػ  اةهفػػػػاض ةاػػػػ   ااػػػػعهداـ  -2

 .ااط ب(%  يف 4.2 %  يف عق اب  ي   ااعدريس  6.5%  يف ع راد ااعية  ر4.9
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 إاػػػىاتع اصػػػؿ  ػػػ  األصػػػد اب اعصػػػؿ  ؾاافػػػيس  ػػػ  ةاػػػ   ااػػػعهداـ اا  ا ػػػؿ عرعفػػػ  ى  ػػػ -3
%  ػػػػػيف 92.5 %  ػػػػػيف عق ػػػػػاب  ي ػػػػػ  ااعػػػػػدريس  62.5%  ػػػػػيف ع ػػػػػراد ااعيةػػػػػ  ر82.4

 .ااط ب(
اافػيس ااػعهداـ  ودى ع اد اهع  ات  يف عق اب  ي   ااعدريس  ااطػ ب  ػف حيػث  -4
 اا ريػػػػد  ؾاتفػػػػيس  ػػػػ  حيػػػػث يعاػػػػا ى  عػػػػدؿ ااػػػػعهداـ ااطػػػػ ب  ا ادعر ةػػػػب  اا ريػػػػد  ؾ ػػػػ  

 شػدؿ ى حيف ياعهدـ عق اب  ي ػ  ااعػدريس اا ريػد ا ادعر ةػى  ى  شدؿ ي  ى ا ادعر ة
 حاب ااحاا . ؾاافيس      ا ؿ ااعهداـ ى ي  
ى  ػػػى  ااةاػػػ   ا اهػػػات ةظػػػر ع ػػػراد ااعيةػػػ  ةحػػػ  ااػػػعهداـ   ا ػػػ  ااع اصػػػؿ اماع ػػػاق -5

ى % عةػػه  ػػف اا ةااػػب ااػػعهداـ   ا ػػ  ااع اصػػؿ اماع ػػاق37.9ى يػػر  ااععتي يػػ :ااع تيػػ  
%  ػف 21%   ا ػؿ 46.7 إاػى عرعفػ  ااةاػ    ػيف ااطػ ب اعصػؿ  ااععتي ي  ااع تي  ى  

 ؾاافػػيس  ػػ  %  ػػف ع ػػراد ااعيةػػ  عف  33ى يػػر ى   ػػف ةاحيػػ  عهػػر  عق ػػاب  ي ػػ  ااعػػدريس
%  ػػػػف 53.2 %  ػػػػف ااطػػػػ ب 22.5غيػػػػر  ةااػػػػب ا اػػػػعهداـ دػػػػأداة ععتي يػػػػ    ا ػػػػ  

 .عق اب  ي   ااعدريس
 غيػػر   ؾاافػػيس  ػػ  ااػعهداـ ى عف ااطػػ ب عد ػر اةفعاحػػًا  رغ ػػً   ػػ إاػػىعشػارت اادرااػػ   -6

حػػيف ُيعع ػػر عق ػػاب  ي ػػ  ااعػػػدريس ى اػػدقـ ااع تيػػ  ااععتي يػػ    ػػ اا شػػا ه  ػػف ااع ةيػػات 
اػػػػدقـ ااع تيػػػػ  ى اا ريػػػػد ا ادعر ةػػػػى عد ػػػػر رغ ػػػػً  ماػػػػعهداـ ااع ةيػػػػات ااع تيديػػػػ     تػػػػ   ػػػػ

 ااععتي ي .
15Feza ,lmazietül YM. B(0102دراسوا بتو ل يم وظ    و يزة أ رىو ن ) -22

Orhan األغووووراض ى بينوووو ان " اسووووت دا  ت طووووالب ال وووودارس الث ن يووووا ل نترنووووت  وووو
 التيمي يا  عالقتي  ب ستراتي ي ت التيمم الُ تبيا"

ااػػعهدا ات طػػ ب  قتػػىاتععػػرؼ ى عاػػعى اادرااػػ   ػػف اادرااػػات اا صػػفي   ااعػػ ُععػػد
ااػػععتـ  ت ااػػعراعيايادرااػػعهـ األدادي يػػ   ق  عهػػا ى اا ػػدارس اا اة يػػ  اشػػ د  ا ةعرةػػت  ػػ

  ااط ب.ااهاص  
طااػػب  طاا ػػ   ػػف  هعتػػؼ اا ػػدارس  921قيةػػ   د ةػػ   ػػف  قتػػىاقع ػػدت اادرااػػ  

قا ػًا   عػـ ع اػيـ ااطػ ب حاػب  18 إاى 14  ععرا ح عق ار ـ  ا  يف   اطة  ؿاا اة ي  
ط ب ااػعراعيايات ااػععتـ ااُ عع  ػ   طػ ب  ة قيف: إاىااعراعيايات ااععتـ ااهاص   هـ 
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  عػػػػـ ا ػػػػ  اا ياةػػػات  ااػػػػعهداـ ة ػػػ ذج ااػػػػع ياف اتع تيػػػػ  26يايات ااػػػػععتـ اااػػػطحي ااػػػعراع
 ااععتي ي . 

 الدراسا: ن أىم نت ئج 
%  ػػػف ااطػػػ ب شػػػ د  ا ةعرةػػػت 46.6ياػػػعهدـ  ػػػا ي ػػػرب  ػػػف ةصػػػؼ ااعيةػػػ   ةاػػػ    -1

  عػػًا ى عف طااػػب ااػػعراعيايات ااػػععتـ اااػػطحي  ي  ػػ قتػػى شػػدؿ يػػ  ب   عدػػدت اادرااػػ  
ا ةعرةػػػػت عد ػػػػر  ػػػػف طااػػػػب ااػػػػعراعيايات ااػػػػععتـ ااُ عع  ػػػػ   ادػػػػف ا غػػػػراض اا يػػػػر ع ػػػػاـ 

طااػػب ااػػعراعيايات ااػػععتـ ااُ عع  ػػ    عػػًا ع ػػاـ ى  ااعدػػس صػػحي   حيػػث ي  ػػ27ععتي يػػ 
 .ا ةعرةت عد ر  ف طااب ااعراعيايات ااععتـ اااطحي   ادف ا غراض ااععتي ي 

ا يػػر األغػراض ااععتي يػػ   ةػػ ع ااػػعراعياي   ااػعهداـ ا ةعرةػػت وودى ع اػد ق  ػػ   ػػيف  -2
اصػػػاا  طػػػ ب ااػػػعراعيايات ااػػػععتـ اااػػػطحي   حيػػػث ياػػػعهدـ  ااػػػععتـ ااهاصػػػ   ػػػااط ب

% 51.5 ةاػػ    ا يػػر األغػػراض ااععتي يػػ طػػ ب ااػػعراعيايات ااػػععتـ اااػػطحي  ا ةعرةػػت 
 .%  ف ط ب ااعراعيايات ااععتـ ااُ عع   41.8  ا ؿ 

 ػػػيف ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػت ا يػػػر األغػػػراض ااععتي يػػػ   ةػػػ ع ااػػػعراعياي  م ع اػػػد ق  ػػػ   -3
 ااععتـ ااهاص   ااط ب.

األغػػراض ااععتي يػػ   ةػػ ع ااػػعراعياي  ااػػععتـ ى ع اػػد ق  ػػ   ػػيف ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػ -4
ااهاصػػػ   ػػػااط ب اصػػػاا  طػػػ ب ااػػػعراعيايات ااػػػععتـ ااُ عع  ػػػ   حيػػػث ياػػػعهدـ طػػػ ب 

 ات حػث  %75.9عع  ػ  شػ د  ا ةعرةػت اعح ػير ااعدتيفػات  ةاػ   ااعراعيايات ااػععتـ اا ُ 
حػػيف ياػػعهدـ طػػ ب ااػػعراعيايات ى  ػػ % 72.4قػػف  عت  ػػات هاصػػ   اادرااػػ   ةاػػ   

 ات حػػػػػث قػػػػػف  %62.1ااػػػػػععتـ اااػػػػػطحي  شػػػػػ د  ا ةعرةػػػػػت اعح ػػػػػير ااعدتيفػػػػػات  ةاػػػػػ   
 %.58.4 عت  ات هاص   اادراا   ةا   

ايػػػػػه األاػػػػػاعذة اهػػػػػـ ماػػػػػعهداـ ا ةعرةػػػػػت  ةاػػػػػاز %  ػػػػػف ااطػػػػػ ب  ع  78.6عشػػػػػار  -5
%  ػػف ااطػػ ب ع ػػاد ا  عػػدـ ع ايػػه األاػػاعذة اهػػـ 15.2ااعدتيفػػات اا طت  ػػ   ػػةهـ   ا ػػؿ 

 .ماعهداـ ا ةعرةت
ع اػػػد ق  ػػػ   ػػػيف ع ايػػػه األاػػػاعذة اتطػػػ ب ماػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ااػػػعهداـ ااطػػػ ب  -6

%  ػػػػف ااطػػػػ ب  ػػػػأةهـ ياػػػػعهد  ف 72.4ااع تيػػػػ  ااععتي يػػػػ   حيػػػػث ع ػػػػاد ى اإلةعرةػػػػت  ػػػػ
%  ػف ااطػ ب ياػعهد  ف ا ةعرةػت ات حػث 68.8 ا ةعرةت  ةااز ااعدتيفات اا طت    
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اا  ا ػػػؿ عشػػػار ااطػػػ ب ااػػػذيف اػػػـ يػػػ اههـ األاػػػاعذة ى  ػػػ  اادرااػػػ  قػػػف  عت  ػػػات  ععت ػػػ  
% 55.7إةاػػػاز ااعدتيفػػػات  ةاػػػ   ى عةهػػػـ ااػػػعهد  ا ا ةعرةػػػت  ػػػ إاػػػىماػػػعهداـ ا ةعرةػػػت 

 %.51اا حث قف اا عت  ات  ةا   ى    
ى التيمووويم اإللكتر نووو" بينووو ان 18(1009)دراسووا  ح ووود ت  يوووق سوووالم  ن ووورين  -12

 "ت  رب عربيا  ع ل يا -ك د ل لتط ير التيميم
ى اا ػػدارس اا صػػري   ع  يعػػه  ػػى  ػػى اادرااػػ  ارصػػد  ا ػػ  ااععتػػيـ ا ادعر ةػػى عاػػع

 ةشػػأعه ى  عحتيػػؿ  فهػػـ  ااععتػػيـ ا ادعر ةػػ اع ػػ  اا عر ػػ   د ػػا ااػػعهدؼ اا احػػث عحديػػد 
 ع ػػػديـ ى ااععتػػػيـ ا ادعر ةػػػى  صػػػر  ػػػ  ااػػػعط ع عاػػػارب  عػػػض ااػػػد ؿ  ػػػى  عطػػػ ر   ػػػ

 عص ر فايات اماعفادة  ف  ذ  ااعاارب.
طااػػب  151 د ةػػ   ػػف ى  ااػػأ اعيةعػػيف األ اػػى اا ػػةهل اا صػػفى اقع ػػد اا احػػث قتػػ

ُيط ػؽ ى  ػف  عػض اا ػدارس ا قداديػ  ااعػ  ػف اا عت ػيف 111 طاا    اا اةي   د ة   ف 
ااػع ياف هػ ؿ اافعػرة  ػػف ى  عػـ ا ػ  اا ياةػػات  ااػعهداـ صػحيفع29 يهػا ااععتػيـ ا ادعر ةػب

 .2118-3-21 إاى 15-3-2118
 النت ئج: ن أىم 

حػػد  قتػػىاعاا ػػًا قاا يػػًا عتاػػأ إايػػه ااػػد ؿ اا ع د ػػ   ااةا يػػ  ى ي  ػػؿ ااععتػػيـ ا ادعر ةػػ -1
 ا اب.

 قتػػىعػػدر  ا % 83٫2  ا ػػؿ %  82٫2 غاا يػػ  ااطػػ ب عاهػػزة د  يػػ عر  ةاػػ   ي عتػػؾ -2
 .ااعهداـ ااحااب افاب

% اػديهـ  ريػػد 19٫5%   ا ػؿ 81٫5 ةاػ   ى م ي عتػؾ غاا يػ  اا عت ػيف  ريػد إادعر ةػ -3
 .إادعر ةب

ا ةعرةػػػت  قتػػػى%  ػػػف ااطػػػ ب  دراػػػ  د يػػػرة  ػػػف اا  ػػػررات اا  اػػػ دة 45٫6ياػػػعفيد  -4
 .اطت ً   فم ياعفيد  % 28٫9 % ياعفيد ف  درا   ع اط  28٫9  ا ؿ 

غاا يػػػػػ  ااطػػػػػ ب م ياػػػػػعهد  ف اا اػػػػػا ؿ ا ادعر ةيػػػػػ  ا عصػػػػػاؿ  ػػػػػاا عت يف  ةاػػػػػ    -5
% ياػػػػعهد  ةها  دراػػػػ  14٫4 % ياػػػػعهد  ةها  دراػػػػ   ع اػػػػط  14٫4%   ا ػػػػؿ 71٫1
 .د يرة
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قػػف  اػػا ؿ ى %  ػػف ااطػػ ب  دراػػ   ع اػػط  ااػػعهداـ ااععتػػيـ ا ادعر ةػػ41  ػػؿ  -6
قػػػف  اػػػا ؿ ااععتػػػيـ ى %   ػػػؿ ااػػػعهداـ ااععتػػػيـ ا ادعر ةػػػ37٫8ااععتػػػيـ ااع تيديػػػ    ا ػػػؿ
ى %  ػف ااطػ ب ااػعهداـ ااععتػيـ ا ادعر ةػ22٫2حػيف ر ػض ى ااع تيدي   درا  د يػرة   ػ

 .قف  اا ؿ ااععتيـ ااع تيدي 
  اا دارس.ى  ادعر ةقدـ ع ا ر اا  اد اادرااي  ا ادعر ةي  اا ز   اع تي  ااععتـ ا-7
 قف  اا ؿ ااععتيـ ااع تيدي .ى يف ؿ اا عت  ف ااعهداـ ااععتيـ ا ادعر ة -8
حػػػػؿ  شػػػػدت  ااػػػػدر س ى  ػػػػى قػػػػدـ  اػػػػا    ااععتػػػػيـ ا ادعر ةػػػػ قتػػػػىاعفػػػػؽ ااطػػػػ ب  -9

عةػػػػه ياػػػػا ـ  دراػػػػ  ى %  ػػػػف ع ػػػػراد ااعيةػػػػ  يػػػػر 39%   ا ػػػػؿ 41٫2ااهص صػػػػي   ةاػػػػ   
  درا  د يرة.عةه ياا ـ ى % ير 21٫7  ع اط  

بينوو ان "  Steve Jones, et al.30(1008دراسوا سووتيو  وو نز  ن وورين ) -32
 الي ل األك دي  ، اإلنترنت  طالب ال   ي ت ب ل الي ت ال تحدة األ ريكيا " 

ى ااػػػعهدا ات طػػػ ب اااا عػػػات اشػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػ قتػػػىاػػػعت اادرااػػػ  اتععػػػرؼ 
 قتػىااةػب ااععػرؼ  إاػىدرااعهـ   ع  عاعهـ اتحياة األدادي ي   ااػعهداـ شػ د  ا ةعرةػت  

ع  عات  ااعهدا ات ط ب اااا عػات اشػ د  ا ةعرةػت   ارةػ   قتىطرعت ى ااع يرات ااع
 .2112عـ ااراؤ  قاـ ى  ةعا ل ااع رير ااذ

اب ق ػػػر عاػػت ب ااحصػػر ااشػػا ؿ  ااػػعهداـ صػػحيف  ااع صػػ قتػػىاقع ػػد اا ػػاح  ف 
ااةػب قيةػ  قشػ ا ي   إاػىدتي   اااا عات ااحد  ي   ااهاص   29ا ةعرةت ادا   ط ب 

ااػػع ارة  7421%   ا ػػ  2ى   ت ػػت ااػػعاا   ااطػػ ب حػػ ااى دتيػػ  عهػػر  11ط  يػػ   ػػف 
 .2115ر ي ى  عدا ت    عـ ااراب اا حث  

 النت ئج: ن أىم 
 ألغراض عدادي ي .ارعفاع ةا   ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  -1
% 84عاػر عهـ ااععتي يػ   ةاػ    قتىةح  عأ ير ا ةعرةت ى دَ ف ااط ب اعاا  اياا  -2

 .2112% قاـ 79 ػ   ارة  
  رض اا حث قف اا عت  ات.اا ي  ااط ب ياعهد  ف ا ةعرةت  -3
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دػأداة  Yahooيػا    Googleيف ؿ ااط ب ااعهداـ  حردػات اا حػث   ػؿ ا اػؿ -4
 % 68% يتيهػػا   ا ػػ  اا دع ػػات  ةاػػ   95ا عت  ػػات ق ػػر ا ةعرةػػت  ةاػػ   ات حػػث قػػف ا

 %.48%    ا   اا  ا قات  ةا   64اا  ا   ا ه اري   ةا   
%  ػػف هػػ ؿ 84غاا يػػ  ااطػػ ب ياػػعهد  ف ا ةعرةػػت اتع اصػػؿ  ػػ  األاػػاعذة  ةاػػ    -5

 ااعت ي . ااد رااتيتيه ق ر   ا   ى اا ريد ا ادعر ة
طػ ب عع اصػؿ  شػدؿ غيػر  ةػعظـ  ػ  األاػاعذة  ػف هػ ؿ ا ةعرةػت   عػدؿ غاا ي  اا -6

% يع اصػػؿ  شػػدؿ  ةػػعظـ   عػػدؿ قػػدة 12%   ا ػػؿ 61ع  ع ػػؿ  ةاػػ    عاػػ  قيف ػػرة دػػؿ 
 األا  ع.اايـ  اا احد ع  ه ؿ ى  رات  

 ا  ػػ غ األاػػاعذة:اتع اصػػؿ  ػػ  ى   د ػػ  عاػػ اب ااػػعهداـ اا ريػػد ا ادعر ةػػى اػػاب  ػػ -7
عحديػػػد   قػػػد  ةاػػػ    % 68ااعي ػػػاح عدتيػػػؼ  عػػػيف  ةاػػػ    % 68قػػػف اا يػػػاب  ةاػػػ   

 .%56%  عهيرًا  ةا ش  ع دير  عيف  ةا   57
ةشػر ااط ب عف  ف ع ـ ااعهدا ات األااعذة ا عصػاؿ  هػـ ق ػر ا ةعرةػت  ػ  ى ير  -8

اصػػ  ع ػػديـ  عت  ػػات ه% يتيهػػا 74 ةاػػ     عت  ػػات هاصػػ   اافر ػػ  اادرااػػي  ع  اا  ػػرر
 .%58 ا ي  هاص   اا ادة  ةا   ععتي ي  إ%  ـ ع  ير   اد 68 ةا    ااعدتيفات 

طػ ر  ػف عفػاقتهـ  ػ  األاػاعذة   ا ػؿ ى %  ػف ااطػ ب عف اا ريػد ا ادعر ةػ51ى ير  -9
 عتؾ ااع   . إاى% شعر ا عف ا ةعرةت ُيايئ 2

 ػ اد ـ اادرااػػي  %  ػف ااطػػ ب ا ةعرةػت اتع اصػػؿ  ػ  ز   هػـ حػػ ؿ 78ياػعهدـ  -11
 .ااع ااب قتى% 33% 55  را ل اا حاد    ةا   ى  ااعهداـ اا ريد ا ادعر ة

%  ػػف ااطػػ ب  عػػدـ  اػػ د عيػػ   ػػ اد ععطتػػب ااػػعهداـ ا ةعرةػػت اتع اصػػؿ 58ع ػػاد  -11
 .   ااز  ب

د ا وووع تيووورض تال يووو  "بينووو ان 32(1008)ى عبووود اليزيوووز الطووو  ى دراسوووا عربووو -42
 "التيمي يا  اإلثرائيا  ن شبكا اإلنترنتلم  اد ى اإلعداد

ات ػػ اد ى ا قػػدادى د ا ػػ  ااػػعهداـ ع  يػػذ ااصػػؼ اا ػػاةى اادرااػػ  اتععػػرؼ قتػػى عاػػع
ااػػػعهداـ  ػػػذ  ااع ةيػػػ  ااحدي ػػػ   ا يػػػ   ػػػدى ااععتي يػػػ   ا  را يػػػ  ااُ  د ػػػ   ػػػف ا ةعرةػػػت   
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عػي  اماػعفادة  ػف  عُ  ىةااػب ااعصػر ااحػااعة ي  ااع تي  ااععتي ي   أااايب عُ ى  اامعها  
 ااععتيـ.ى ا ةعرةت  

 ػػدهؿ اماػػعهدا ات  امشػػ اقات  ااػػعهدـ ى قتػػى إطػػار  ااةظػػر ى اقع ػػد اا احػػث  ػػ
  ػػف ياػػعهد  ف ى ا قػػدادى قيةػػ  ق ديػػ   ػػف ع  يػػذ ااصػػؼ اا ػػاةى  ػػةهل اا اػػ  قتػػ

ااػذد ر  فػردة   زقػ   ااعاػا ى  ػيف  281اا ػدارس   حا ظػ  اا ػا رة   ا هػا ى ا ةعرةت  ػ
قا ًا  عػـ ا ػ  اا ياةػات  ااػعهداـ صػحيف  ااػع ياف 15-13 ا ةاث  ععرا ح عق ار ـ  يف 

 .2117ع ريؿ  15 ارس إاب 15اافعرة  ا  يف ى  اا  ا ت   
 : ن أىم النت ئج

 يةػػػػت ااةعػػػػا ل عف ع  يػػػػذ اا رحتػػػػ  ا قداديػػػػ  يععر ػػػػ ف اشػػػػ د  ا ةعرةػػػػت   يػػػػزداد  -1
% يتيهػا ااععػرض  صػف   ةعظ ػ   ةاػ   51.4 اةًا  ةاػ  ااععرض  صف  غير  ةعظ   عحي

 ػػػدى ى %  ػػػ  قػػػدـ  اػػػ د  ػػػر ؽ  ػػػيف ااػػػذد ر  ا ةػػػاث  ػػػ32.1%  ةػػػادرًا  ةاػػػ   17.5
 ااععرض اش د  ا ةعرةت.

%  49.6ا اعػاب  ااعاػتي   ةاػ    ا ةعرةػت:  د   عا اب ااععػرض اشػ د  ى ااب   -2
%  اادردشػ   ػ  27.5%  اا حث قػف اا عت  ػات  ةاػ  38.2يتيها اادراا   ااععتـ  ةا  

 .%14.2%  عهيرًا ا  اب   ت اافراغ  ااعهتص  ف اا تؿ  ةا   15.3األصد اب  ةا  
يععر ػ ف ات  اد ااععتي ي   ف ش د  ا ةعرةت  حيػث ى ارعفاع ععرض ع  يذ ا قداد -3

%  ػػ  قػػدـ  اػػ د  ػػر ؽ  ػػيف 32.1%  ية ػػا يععر ػػ ف دا  ػػًا  ةاػػ   67.9عحياةػػًا  ةاػػ   
 ععر هـ ات  اد ااععتي ي   ف ش د  ا ةعرةت. دى ى ااذد ر  ا ةاث  

عاػػهيؿ اادرااػػ   دااعػػااب:اػػابت د ا ػػ  ااععػػرض ات ػػ اد ااععتي يػػ   ػػف شػػ د  ا ةعرةػػت  -4
%   56.1اد ااععتي يػػ   ااصػػ ت  ااصػػ رة  ةاػػ   %   عا عػػ  اا ػػ  62.5 ااعحصػػيؿ  ةاػػ  

%  41.1اا عت  ػػات  ةاػػ    قتػػى%  ااحصػػ ؿ 42.9اةاػػاز اا اا ػػات اا دراػػي   ةاػػ   
%   23.2 هػػػـ اا   ػػػ قات ااصػػػع    ةاػػػ   % 33.6  اراػػػ  عاعػػػاب ا ةعرةػػػت  ةاػػػ   

%  ااعفاقػػػػؿ  ػػػػ  األصػػػػد اب  ةاػػػػ   21.4اا ػػػػ اد اادرااػػػػي   ةاػػػػ   ى ااع اػػػػ   ااعع ػػػػؽ  ػػػػ
عصػػد اب اػػدد  قتػػى%  عهيػػرًا ااععػػرؼ 13.6 ةاػػ   ى %  ااػػعهداـ اا ريػػد ا ادعر ةػػ13.9
 .%6.4 ةا   
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قيةػػػػ  اادرااػػػػ   ػػػػف  عا عػػػػ  اا ػػػػ اد ااععتي يػػػػ   ػػػػف ى ارعفػػػػاع ااػػػػعفادة ع  يػػػػذ ا قػػػػداد -5
حػد  ػػا  إاػى% ياػػعفيد ف 28.9% ياػعفيد ف دا  ػًا   51.1%  ػػةهـ 81ا ةعرةػت  ةاػ   

م ياعفيد ف  ف  عا ع  اا  اد ااععتي ي     قدـ  ا د  ػر ؽ  ػيف % ذدر ا عةهـ 21  ا ؿ
اماػػعفادة  ػػف  عا عػػ  اا ػػ اد ااععتي يػػ  ق ػػر  ػػدى ى ااػػذد ر  ا ةػػاث  ػػى ع  يػػذ ا قػػداد

 ا ةعرةت.
ععػددت ع اػػه ااػػعفادة قيةػ  اادرااػػ   ػػف  عا عػ  اا ػػ اد ااععتي يػػ  ق ػر ا ةعرةػػت  اػػاب  -6
%  عُ ػػػػدـ ة ػػػػاذج  ػػػػف 48.2 اا اػػػػا ؿ ا ي ػػػػاحي   ةاػػػػ    ػػػػد عها عُ ػػػػدـ اا عت  ػػػػات ى  ػػػػ

%  عردػػز 26.3 هػػـ ااػػدر س  ةاػػ    قتػػىى %  عاػػاقدة32.6األاػػ ت   األا  ػػ   ةاػػ   
ااعفاقػؿ  ػ  ااػز  ب  قتػىى %  عاػاقدة25.9ااػدرس  ةاػ   ى ه     اا عت  ات اا قتى

 .%8.9اا ةا ش     ااز  ب  ةا   ى قتى %  عااقدة11.6 ةا   
ااععتػػيـ: اهعيػػار اا ػػ اد ااععتي يػػ   حريػػ  ى ياا يػػات ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػإاػػابت ع ػػـ  -7

ى %  ااحريػػ   ػػ49.6 دػػاف  ةاػػ   ى   ػػت  عى عى  عا عػػ  ااػػدر س  ػػ % 69.2 ةاػػ   
%  ػػػـ 24.2إ ا ػػػ  ااع  ػػػات  ػػػ  ااػػػز  ب  ةاػػػ    % 41 ةا شػػػ  اا ػػػ اد ااععتي يػػػ   ةاػػػ   

%   ية ػػا اػػابت ع ػػـ اػػت يات ااػػعهداـ 11.4 ااػػعهتص  ػػف ااػػدر س ااهص صػػي   ةاػػ  
اا هػػػػػاطر  % 44.6عحعػػػػاج ا هػػػػػارة ااػػػػعهداـ ااد  يػػػػ عر  ةاػػػػ    ااععتػػػػيـ:ى ا ةعرةػػػػت  ػػػػ

 % 11.4ع ػػديـ اا ػػ اد ااععتي يػ   طري ػػ  يصػػعب  ه هػػا  ةاػػ    % 28.9ااصػحي   ةاػػ   
 .%9.6م ع دـ اا  اد ااععتي ي  دا ت   ةا   

دراسووا تق ي يووا السووت دام "بينوو ان 31(1008) صوومم  يووزب ى دراسووا  ح وود عموو -52
ال   يوو ت الحك  يووا الي نيووا   طووا ى  سووتحدث ت تكن ل  يوو  التيموويم بكميوو ت التربيووا  وو

 " قترحا لتط ير است دا  تي 
اادرااػػػ  ادرااػػػ   عحتيػػػؿ  ع يػػػيـ  ا ػػػ  ااػػػعهداـ  اػػػعحد ات عدة ا ايػػػا ااععتػػػيـ ى عاػػػع

هطػػػ    عرحػػػ  اعحاػػػيف  إاػػػى  يػػػ  ااي ةيػػػ   ااع صػػػؿ اااا عػػػات ااحدى  دتيػػػات ااعر يػػػ   ػػػ
 ااععتي ي .ااع تي  ى ااعهداـ عتؾ اا اعحد ات  اماعفادة اا ص ى  ةها  

 51قيةػػ  قشػػ ا ي    ا هػػا قتػػىى ااعحتيتػػى اا يػػداةى اػػعهدـ اا احػػث اا ػػةهل اا صػػفا
 ػػػػف عق ػػػػاب  ي ػػػػ  ااعػػػػدريس  دتيػػػػات ااعر يػػػػ   اااا عػػػػات ااحد  يػػػػ   ااا ه ريػػػػ  ااي ةيػػػػ  

صػػحيف  ااػػع ياف  قتػػىا ػػ  اا ياةػػات ى  ػػف طػػ ب عتػػؾ اادتيػػات  اقع ػػد اا احػػث  ػػ132 
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 ع  ػات ااػعهداـ  قتػىاتطػ ب   اا ػ  اتععػرؼ ى  هصص  ألق اب  ي   ااعدريس  عهر 
ااةػػػػػب اهع ػػػػػار  إاػػػػػى ايػػػػػا ااععتػػػػػيـ اتطػػػػػ ب  عق ػػػػػاب  ي ػػػػػ  ااعػػػػػدريس  اػػػػػعحد ات عدة ا
 اتط ب   اعحد ات عدة ا ايا ااععتيـ.ى ااعحصيؿ اا عر 
 : ن أىم النت ئج

حػػيف ى ااػػعهداـ ااد  يػػ عر  ػػ ؽ اا ع اػػط  ػػى اػػابت ه ػػرة عق ػػاب  ي ػػ  ااعػػدريس  ػػ -1
 ه رة ااط ب اابت  ع اط .

اب  ي ػػػػ  ااعػػػػدريس  ااطػػػػ ب ا اػػػػعحد ات عف ااػػػػعهداـ عق ػػػػى ع صػػػػتت اادرااػػػػ  إاػػػػ -2
 عدة ا ايا ااععتيـ  عيؼ ادًا يداد يد ف  ةعدـ.

عف  عر ػػػػػ  عق ػػػػػاب  ي ػػػػػ  ااعػػػػػدريس  ااطػػػػػ ب ا اػػػػػعحد ات ى ع صػػػػػتت اادرااػػػػػ  إاػػػػػ -3
 عدة ا ايا ااععتيـ  عيف  ادًا عداد عد ف  ةعد  .

قػػػػدـ  :ااععتػػػػيـ  د ػػػػ   ع  ػػػػات ااػػػػعهداـ ااطػػػػ ب ا اػػػػعحد ات عدة ا ايػػػػا ى اػػػػاب  ػػػػ -4
اااا عػػ  رعق ػػاب  ي ػػ  ى اا عر ػػ   عتػػؾ اا اػػعحد ات يتيهػػا قػػدـ  اػػ د ه ػػرات  ؤ تػػ   ػػ

ى إداريػػيف(  قػػدـ  اػػ د  ػػذ  اا اػػعحد ات  ػػ- ةيػػيف-ااعدة ا ايػػا ى عػػدريس  عهصصػػيف  ػػ
 دتيات ااعر ي  يتيها قدـ  ا د عاهزة حاا ب دا ي   ـ  ت  ا  داةات اا ادي  اا ع  رة.

بينو ان "د ر  سو ئل اإلعوالم اإللكتر نيوا 33(1006سيير صو لم ابوراىيم )دراسا  -62
 "ى تط ير  نظ  ا التيميم قبل ال   يى  

إ ػػػراب  عطػػػ ير ى د ر  اػػػا ؿ ا قػػػ ـ ا ادعر ةيػػػ   ػػػى اادرااػػػ  اتععػػػرؼ قتػػػى عاػػػع
 ػدى ى ااةب ااععرؼ قتػى إاى  رحت  ااععتيـ   ؿ اااا عى  صر  ى ااع تي  ااععتي ي   

 . ذ  اا اا ؿ د اا ؿ عاااي    د ت  اتععتيـى  ذ  اا رحت  قتى ط ب   درااقع اد 
 ػػػةهل اا اػػػ   ااػػػعهداـ ى اقع ػػػدت قتػػػى ُععػػػد اادرااػػػ   ػػػف اادرااػػػات اا صػػػفي  ااعػػػ

 فػػردة  ػػف طػػ ب اا ػػدارس  211قيةػػ  حصصػػي   ػػف ى ااػػع ياف  اا  ا تػػ  قتػػى ااػػع ارع
ى  فػردة  ػف  دراػ 41ااةب قية   ػف ى ااا ا رة  ااايزة إى ا قدادي   اا اة ي    حا ظع

 ةفس اا دارس.
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 : ن أىم النت ئج
ى  عا عػ  اا ػػرا ل  اا ػػ اد اا ةهايػ  اا  د ػػ   ػػى  ػعؼ إ  ػػاؿ ااطػ ب  اا دراػػيف قتػػ -1

% يعا عها  صػف  دا  ػ  11.5ى  اا ؿ ا ق ـ اا ا  ق   اا ر ي  اعصؿ  يف ااط ب إا
 ػػ  قػػدـ  اػػ د  ػػر ؽ دااػػ   ػػيف    ػػا يعا عهػػا% ةػػادرًا 41.5% يعا عهػػا عحياةػػًا   ا ػػؿ48 

%  صػف  دا  ػ  11 عػا ععهـ اعتػؾ اا ػرا ل   ااةاػ   ات دراػيف يعا عهػاى ااذد ر  ا ةػاث  ػ
 .% م يعا عها11.3% ةادرًا  ا يعا عها  27.5% يعا عها عحياةًا   ا ؿ 51.2 
يعع ػد ف  يػ   ااةاػ   اتطػ ب دأ  ػؿ  اػيت  إق ى اا رع   األ اػى ااب ااعتيفزي ف   -2

%   ػػػػـ ااصػػػػفحات 29.4% يتيهػػػػا ااد  يػػػػ عر  ةاػػػػ   31.8اا ػػػػذادرة  ةاػػػػ   ى قتيهػػػػا  ػػػػ
 .%11.5%  عهيرًا اارادي   ةا    27.4ااصحؼ  اا ا ت  ةا   ى ااععتي ي   

 عػا ععهـ ى قيةػ  ااطػ ب  ػى اػدى ااتت اا ة ات ااعتيفزي ةي  األر ػي  اا رع ػ  األ اػ -3
%  ػـ دػً  43.3% يتيهػا  ةػ ات ااةيػؿ ااععتي يػ   ةاػ  46ااُ  د    ةا   ات را ل ااععتي ي  

%  ػـ اافيػدي  43ااععتي يػ   ةاػ   CDا ةعرةػت  ااػط اةات اؿ ى  ف اا  ا   ااععتي ي  قت
 .%16.3%  ا ذاق  ااععتي ي   ةا   22,3 ةا   ى ااععتي 

 اػػا ؿ ا قػػ ـ ى  ػػ اا ػػرا ل  اا ػػ اد ااععتي يػػ ى %  ػػف قيةػػ  ااطػػ ب قتػػ81يعع ػػد  -4
% ق ػػػرت قػػػف اقع اد ػػا قتيهػػػا د عػػػا ف 21  ا ػػؿ   اا ػػػذادرةى دعا ػػؿ  اػػػاقد   ػػط قتػػػ

 اا ذادرة  اا رااع .ى  ى ر يا
%  ػػف ااطػػ ب  ػػف  ػػذ  اا ػػرا ل اػػ اب ااػػعفادة  دراػػ  د يػػرة ع  ع اػػط  56ياػػعفيد  -5

 عدػػػػرار اا رااعػػػػ   :% م ياػػػػعفيد ف  ةهػػػػا   اػػػػابت ع ػػػػـ عاػػػػ اب اماػػػػعفادة44.5  ا ػػػػؿ 
عػػذدر اا عت  ػػات  ع  يعهػػا  ةاػػ   ى %   ػػـ ألةهػػا عاػػاقد قتػػ69.6 ااػػ ؽ شػػرحه  ةاػػ   

ألةهػػػا عػػػػر ط ااة ػػػػاط   %58%  ألةهػػػا ععػػػػرض ة ػػػػاذج ألاػػػ ت  ام عحاةػػػػات  ةاػػػػ   64.3
%  ألةهػػا ع  ػػ   عػػض ااة ػػاط غيػػر اا فه  ػػ   ةاػػػ   45.5اا ةػػا ل  ةاػػ   ى ااها ػػ   ػػ
يعا عهػػا ى اا ػػ اد ااعػػى  ػػى دراػػات عقتػػى  ؿ قتػػااحصػػى %  عهيػػرًا ألةهػػا عاػػاقد  ػػ39.3

 .%33ااطااب  ةا   
 ػدرس يشػرح ى ألف ااط ب يف ت ف امقع اد قت :اابت ع ـ عا اب قدـ اماعفادة -6

 ػػدعها  صػػػيرة   %51  اقيػػػد ا غيػػر  ةااػػ    ةاػػ    %69.3اهػػـ  شػػدؿ   اشػػر  ةاػػ   
 .%22.7%  عهيرًا ألةها م ع يؼ  عت  ات ق ا يشرحه اا درس  ةا   25 ةا   
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ااػػػػدر س ااهص صػػػػي    ا  قػػػػات ااع  يػػػػ  دا  ػػػػًا ى %  ػػػػف ااطػػػػ ب قتػػػػ86يعع ػػػػد  -7
%  ػػػف قيةػػػ  ااطػػػػ ب عف 23% م يعع ػػػد ف قتيهػػػا  اقع ػػػرت ةاػػػ   14 عحياةػػػًا   ا ػػػؿ 

ي دػػػف عف عدػػػ ف  ػػػديً  قػػػف ااػػػدر س ااهص صػػػي   اػػػا ؿ ا قػػػ ـ ى اا ػػػرا ل ااععتي يػػػ   ػػػ
 .اماع ةاب قةهاى % ع اد ا  عدـ  درعهـ قت77  ا ؿ 

بينوو ان "اإل وو دة  وون اإلنترنووت  وون  34(1005ع وور عبوود اليزيووز )ى دراسووا تيوو ن -72
   نب األك دي يين ال صريين " 

 صػػػر  ػػػف شػػػ د  ى  ػػػى ااػػػعفادة اا اع ػػػ  ااعت ػػػ ػػػدى ى اادرااػػػ  اتععػػػرؼ قتػػػى عاػػػع
 ةهل اا ا   عـ ا    ياةػات اادرااػ   ااػعهداـ صػحيف  ى ا ةعرةت  اقع دت اا اح   قت

 ػػػػف عق ػػػػاب  ي ػػػػ  ااعػػػػدريس  325قيةػػػػ  قشػػػػ ا ي   اػػػػيط   د ةػػػػ   ػػػػف ى ااع صػػػػاب قتػػػػ
اا ػػػا رة  قػػػيف ى   اػػػاقديهـ  ػػػ عض اادتيػػػات  ػػػف عهصػػػص ااعتػػػـ  ا اع اقيػػػ   اػػػا عع

 .ش س
 : ن أىم النت ئج

% 7.7 ف عق اب  ي   ااعدريس   عا ةيهـ شػ د  ا ةعرةػت   ا ػؿ % 92.3ياعهدـ -1
 .م ياعهد  ةها

%  ػػ  59.33اةهفػػاض  عػػدمت ااععا ػػؿ  ػػ  ا ةعرةػػت   اػػه قػػاـ   حيػػث يععا ػػؿ  -2
 ػػػرة  ةاػػػ    19ى  ػػػرات إاػػػ 11 ػػػرات شػػػهريًا يتيهػػػا  ػػػف  11ا ةعرةػػػت   عػػػدؿ ع ػػػؿ  ػػػف 

% يععا ػػػػؿ  ػػػػ  1.33ا ػػػػؿ %   11.33 ػػػػرة شػػػػهريًا  ةاػػػػ    29- 21 ػػػػـ  ػػػػف   25%
 ااشهر.ى  رة   41ا ةعرةت   عدؿ عد ر  ف 

ى   د ػػػ  د ا ػػػ  اا  حػػػ  يف ماػػػعهداـ شػػػ د  ا ةعرةػػػت ا حاطػػػ   اااديػػػد  ػػػى اػػػاب  ػػػ -3
 ػػ اد ألغػػراض ى ااحصػػ ؿ قتػػ    ػػا ؽ ألغػػراض اا حػػثى ااعهصػػص يتيػػه ااحصػػ ؿ قتػػ

 عهيػػػػػرًا اا شػػػػػارد   ػػػػػ   ػػػػػف ااعػػػػػدريس  ػػػػػـ  عا عػػػػػ  عه ػػػػػار اا ػػػػػؤع رات  اات ػػػػػابات ااعت يػػػػػ  
 يشارد ةهـ ام ع ا ات ااعت ي .

ياػعهد ها اا  ح  ػ ف يتيهػا اا  ا ػ  ى   د ػ  ااهػد ات ااعػى  ػى اػاب اا ريػد ا ادعر ةػ -4
  ػػػا ؽ    ػػامت  رع طػػ   ااعهصػػص  ػػػـ   اقػػد اا ياةػػات اا ي ت ارا يػػػ  ى عحعػػ ى قتػػى ااعػػ

 .يتيها شراب اادعب  اماع اع ات حطات ا ذاقي 
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است دام اإلنترنت ك سويما تيمي يوا " بين ان35(1000)دراسا السيد ب يت  ح د  -82
 "طمبا الصح  ا ب   يا اإل  راتى دراسا ت ريبيا عم :   ل الصح  اى  

 اػاؿ ااصػحا    ااععػرؼ ى عهدؼ اادراا  مهع ار دفابة ا ةعرةت د ايت  ععتي يػ   ػ
درااػػػ  ى ااطػػػ ب اا عهصصػػػيف  ػػػ عػػػارؼ  ااػػػعهدا ات  اعاا ػػػات ى عأ ير ػػػا قتػػػى قتػػػ

 .ااصحا    ف ه ؿ ا ةعرةت  ا ش اقات اا عح     ف  ذا اماعهداـ
قػػػدة  ػػػداهؿ  ةهػػػا:  ػػػدهؿ اماػػػعهدا ات ى قتػػػى إطػػػار  ااةظػػػر ى اقع ػػػد اا احػػػث  ػػػ

ةظريػػ  امقع ػػاد  - فهػػـ  ااحشػػد ااة ػػدي - ػػدهؿ ةشػػر األ دػػار اا اػػعحد   - ا شػػ اقات
 فهػػػػػـ   ػػػػػراب ع  هصػػػػػ     اػػػػػا ؿ  -عت  ػػػػػات اماع اقيػػػػ ةظريػػػػػ   عاااػػػػػ  اا  -اا ع ػػػػادؿ
  فهـ  حراا  اا  ا    ا اي ا ايا ااع ؿ ا ه اري. -ا ق ـ
ةفػس اا  ػت ى ا رع اطيػ   ػاااػ  ي    اادرااات اادشفي   اا صػفي    ى إااادراا  ى عةع 

اا ػةهل ى  ةهل اا ا   اا ةهل اا  ارف  ا  ا   إاػ ـ:عد ر  ف  ةهل  ةه عـ ااعهداـاذا 
 ػػرحتعيف ى   ااةاػػ   اعيةػػ  اادرااػػ  عػػـ عط يػػؽ اادرااػػ  قتػػ   اا ػػةهل ا حصػػا بى ااعاري ػػ

طاا ػػ  إ اراعيػػ   ػػف طت ػػ  ااصػػحا   اا اػػا ت  19ى اا رحتػػ  اا  تيػػ  عػػـ عط ي هػػا قتػػى  ػػ
ى  ػػػى   اػػػـ امعصػػػاؿ ااا ػػػا ير ى امعصػػػاؿ ااصػػػحفى ادرااػػػ    ػػػرر    ػػػ ع هػػػاص  ػػػ

طاا ػػ   ػػف  15 عػػـ عط يػػؽ اا رحتػػ  اا عديػػ  قتػػب 1999/ 1998ى اا ػػاةى اافصػػؿ اادرااػػ
 طت   ذات اا  رر  ااعهداـ صحيف  اماع ياف ادؿ  ف اا رحتعيف.

 : ن أىم نت ئج الدراسا
عزايػػد  عػػارؼ طت ػػ  ااصػػحا   قػػف ا ةعرةػػت    عظػػـ ع ػػراد ى ع اػػد  ؤشػػرات عؤدػػد قتػػ -1

 ػاا ا عةهػا عصػ حت د يػرة ع  % 61عف  عر عهـ  ااد  ي عر زادت   ػةهـ ى ااعية  عشار ا إا
%  ػػػاا ا عةهػػػا عصػػػ حت  ع اػػػط   اهعفػػػت   ػػػ  اا ػػػا تيف  ػػػأف  عػػػر عهـ 13.3د يػػػرة اػػػدًا   

 . ااد  ي عر  ةعد  
األه ػػار اااديػػدة ى : ا طػػ ع قتػػطػػ ب ااعيةػػ اإلةعرةت  د ػػ  ااػػعهدا ات ى اػػاب  ػػ -2

ااعر يػػػػه   يػػػػ ا ادعر ةعصػػػػف    ػػػػرابة ااصػػػػحؼ   يتيهػػػػا ااعصػػػػف   اا حػػػػث قػػػػف اا عت  ػػػػات
  عػػػد ا اػػػابت ى ا ادعر ةػػػاا رع ػػػ  ااها اػػػ  إراػػػاؿ راػػػا ؿ ق ػػػر اا ريػػػد ى  ااعاػػػتي    ػػػ

 ا اقات ااة اش  ة ؿ اا تفات.ى اماعهدا ات األهرى   ؿ ااععتـ  اا شارد   
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 اقع ار ػا  تي ػ   اا عت  ػات  ا ةعرةػتقيةػ  اادرااػ  إزاب ى ع اد اعاا ػات اياا يػ  اػد -3
 اػػػػيت  إق  يػػػػ   هػػػا اا عت  ػػػػات اا فيػػػػدة ى اصػػػحفييف  ػػػػأد ات  فيػػػػدة دػػػأعُػػػػز د ا  اا فيػػػدة

اػف  ا ةعرةػتقف اا اا ؿ ا ق  ي  األهػرى  عف ى ةه م غةعى  اا ارة  عشارت ااعية  إا
% عةػػه م 61حػػيف ذدػػرت ةاػػ   د يػػرة  ػػف ااعيةػػ  ى ااصػػحا   اا ط  قػػ   ػػى قتػػى ع  ػػ

 .د صدر     ؽ  ه ا ةعرةتى ي دف امقع اد قت
: عػػ  ير  اػػيت  امعصػػاؿ ا ةعرةػػتعح  هػػا ى   د ػػ  اا ظػػا ؼ ااعػػى ةػػه  ػػعرعت ااعيةػػ   -4

إاػراب ااػع ياف   ع دار     قات صػحفي  اديػدةى ااحص ؿ قت   أاعاذ اا  رر  ااز  ب
ى اا صادر ااصػحفي  اا عاحػ  قتػى عح يؽ  ظيف  ااعة ع    ح ؿ     ع  ا    افهريف

 يفعة يػػػ  اا عػػػارؼ اا  ا يػػػ   اا عهصصػػػ  اتصػػػحفي   حريػػػ ااعع يػػػر قػػػف افراب   ا ةعرةػػػت
اا رع ػػ  األهيػػرة عز يػػد ى   ػػ ا ةعرةػػت اماػػعفادة  ػػف ه ػػرات ااصػػحفييف اا حعػػر يف ق ػػر 
 ااصحؼ  اا ا ت  احعياااعها  ف اا ادة ااصحفي .

 عػارؼ ى   ت صح   ػر ض اادرااػ   ي ػا يععتػؽ   اػ د  ػر ؽ ذات دماػ   عة يػ   ػ -5
  ػػؿ   عػػد درااػػ   ا ةعرةػػت اعاا ػػات طت ػػ  ااصػػحا    اا عػػ  ا  ػػارات إزاب  ااػػعهدا ات 
 .اإلةعرةتيعةا ؿ اماعهدا ات ااصحفي   ااععتي ي  ى   رر دراا

 ػػػ ف اا  ػػػررات  ا ةعرةػػػتعحػػػد  ػػػف ااػػػعهداـ ى   ػػػ  اا ع  ػػػات ااعػػػى عقتػػػى اػػػاب  ػػػ -6
ا ةعرةػت  أ  يػ  درااػ   ىاادرااي  قػدـ عػ ا ر األاهػزة  ا  داةيػات يتيهػا قػدـ عػ ا ر ااػ ق

اا رع ػػػ  األهيػػػرة ى  ػػػطب امعصػػػاؿ  ا ةعرةػػػت  قػػػدـ  اػػػ د  اػػػاقدات  ةيػػػ    ػػػ -صػػػحفياً 
 .اا ةزؿى   ا ةعرةتااعهداـ ى  عض اا  ا    قدـ اا درة قتى صع    ااده ؿ إا

ى % ػػػف طػػػ ب اادرااػػػ  اا  تيػػػ   ااععرا ػػػه  ػػػ اد ععتي يػػػ   عر  ػػػ  قتػػػ11.2ع ػػػاد  -7
%  ػػف اادرااػػ  اا عديػػ    ػػا يؤدػػد ارعفػػاع ةاػػب ااػػذيف ااععر ػػ ا 46,7  ا ػػؿ  ا ةعرةػػت

 عد درااعها  ػ ف اا  ػرر  عرااػ  ةاػ   اا ػا تيف  عػدـ  يػا هـ  ا ةعرةت  اد ععتي ي  ق ر 
 . ذاؾ
ااػععتـ ى %  ف ااط ب ااػعهد  ا ا ةعرةػت  ػ15.8عظهرت ةعا ل اادراا  اا  تي  عف  -8

ى   ػػػ  %ر ػػػض ا اا ػػػ 42.1% اػػػـ ي   ػػػ ا  ػػػذاؾ  42.1  ا ػػػؿ  اادرااػػػ   دراػػػ   تيتػػػ  
عةهػـ د يػرًا  ػا ااػعهد  ا ا ةعرةػت   ا ػؿ ى %  ػف ااطػ ب إاػ26.7اادراا  اا عدي  عشار 

 % اـ ي    ا  ذاؾ  ف األااس. 33.3%  تيً   ا  عت ا ذاؾ  41
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الصوما ب  ضو ع الدراسوا، نسوتطيع أن نت صول بيد ى ا اليرض لمدراس ت الس بقا  ات 

أ  يووت عمييوو  غ لبيووا تمووك الدراسوو ت  توورتبط بشووكل كبيوور ى     عووا  وون النتوو ئج التووى إلوو
   ب شر ب  ض ع الدراسا الح ليا   ني :

   اه قاـ.ى اا ةهل اا صفى اادرااات قت اقع دت غاا ي  ن حيث ال نيج:  -1
ى  ػهاصػ   اا  ا تػ  ااشهصػي  ااع ارات اماػع ياف ى امقع اد قتزيادة   ن حيث األداة: -2

 األااس يتيها عحتيؿ اا    ف.
اماػعهدا ات ى عػةظريى اقع ػدت غاا يػ  اادرااػات اااػا    قتػ ن حيث اإلطو ر النظور :  -3

 .امقع ادةظري     امش اقات 
 اػاؿ ى  ػ اا اا ؿ ا ق  يػ ى  أ  ي  د يرة  يف  ا ى ق  ي  يحظإف ا ةعرةت د ايت  إ -4

ى هد   ااع تي  ااععتي يػ  ا ػا يع عػ   ػه  ػف  زايػا عفاقتيػ  عؤ تػه محػع ؿ  ػذ  اا داةػ   ػيف  ػا 
 اا اا ؿ ا ق  ي .

 ق  ػعهـ   اػا ؿ امعصػاؿ ااععتي يػ  ااطػ ب اااػا عييف ى عاريػت قتػى  ت  اادرااات ااعػ -5
ى ااععتي يػ    صػف  هاصػ   عػد اةعشػار  فهػـ  اااػ دة  ااػذ ااع تي ى اارغـ  ف ع  يعهـ  ى قت

 عةه عااس ااع تي  ااععتي ي   عااس ةه عها  عط ر ا.ى قتى يةظر ات عت 
ااػعهدا ات شػ د  ا ةعرةػت    ا ػ  ى ا ع اـ اادرااػات األاة يػ  قػف ااعر يػ   ػااععرؼ قتػ -6
  ةه ا اعط ير ااع تي  ااععتي ي .األغراض ااععتي ي   ديفي  اماعفادة ى  ى صؿ اماع اقاااع  
ع صػػت غاا يػػ  اادرااػػات   ػػػر رة ااعدا ػػؿ  ػػيف  اػػا ؿ ا قػػػ ـ اا هعتفػػ  ا اػػعفادة  ػػػف  -7

  ػػػا يػػػع  ـ  ػػػ   ػػػدرات   هػػػارات ى   ااهػػػ   شػػػد ت ااةظػػػاـ ااععتي ػػػى   يػػػزات دػػػؿ  اػػػيت   ػػػ
 .ااط ب اا هعتف 

ُ ععت        ع اادراا   اػ د اعاػا  محظت اا اح   ع ةاب اا حث قف اادرااات اااا    اا -8
دػأداة ى إ داةيػ  ااػعهداـ   ا ػ  ااع اصػؿ اماع ػاقى اتععرؼ قتػى اادرااات األاة ي  ياعى  

ى اماػػػعفادة ااُ عح  ػػ   ػػػف  ػػػذا اماػػعهداـ ادا ػػػ  عطػػػراؼ ااع تيػػ  ااععتي يػػػ   إاػػػ ػػػدى ععتي يػػ    
 شػػدؿ ى ااع اصػػؿ اماع ػػاق ادرااػػ  ااػػعهدا ات ااطػػ ب ا  ا ػػ ى عاػػعى ااةػػب اادرااػػات ااعػػ

 قاـ  عع ح ر ح ؿ ااع اصؿ  ااعاتيه.
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 ااعر ػػ ييف ةحػػ  ااػػد ر اا حع ػػؿ اإلقػػ ـ   اػػا ته   م ع اػػد  ػػر ؽ  ػػيف رؤيػػ  ا ق  يػػيف -9
ى ااػد ر ااد يػر ااػذى اادرااػات اااػا    قتػى  ااؿ ااععتيـ  حيث عدػد اا ػاح  ف  ػى اا هعتف   
عفػػػرض ى دااػػػعاا   ات ع يػػػرات ااعاا يػػػ  ااعػػػى ؿ ااععتي ػػػاا اػػػاى تع ػػػه ا ةعرةػػػت  ػػػيي دػػػف عف 

اع ػديـ ةظػاـ ى  غيػر ااةظػا ى ااعدا ػؿ  ػيف ااععتػيـ ااةظػا ى  ر رة ااعاا ب  عهػا  ااع ػؿ قتػ
ى  ػػػ   ػػػر رة عح يػػػؽ ذاػػػؾ  ػػػف هػػػ ؿ ااععػػػا ف  ػػػيف ااةظػػػاـ ااععتي ػػػ   عدا ػػػؿ   عػػػاؿى ععتي ػػػ

ااػػػػعهداـ اا اػػػػا ؿ ى ةػػػػب ااع اػػػػ   ػػػػااى   ؤااػػػػاعه اا هعتفػػػػ    اػػػػا ؿ ا قػػػػ ـ اا عة قػػػػ  إاػػػػ
ع ػػدـ اا اع ػػ   امرع ػػاب  ػػأ راد   ع ػػديـ ةظػػاـ ى إطػػار  ةظ  ػػ   احػػدة   ػػا ياػػهـ  ػػى ااعفاقتيػػ   ػػ

 عت ي  احعيااات اا اع  . ى ع  ؿ  ادر قتى ععتي 
ااع تيػػ  ااععتي يػػ    ا ؿ ى عةا اػػت د ر  اػػا ؿ ا قػػ ـ  ػػى اادرااػػات ا ق  يػػ  ااعػػ  تػػ  -11

  ذا اا ااؿ. ى ااها ت  اتدرااات ااعر  ي   اا  رة 
ااػػعهداـ ااعدة ا ايػػا ااحدي ػػ  ى قتػػااطػػ ب  عشػػاي  ػػر رة ى دقػػت غاا يػػ  اادرااػػات إاػػ -11
ى  ةهػا ااععتػيـ اااػا عى يعاةى اا شد ت ااعى اا  اب قتى   ا ياهـ  ااع تي  ااععتي ي    ى  

ااةػػػب ى إاػػػ طػػػ ب اماػػػعيعا ي    ػػػدرات ااى  يح ػػػؽ  اقتيػػػ  عد ػػػر اػػػه  يرع ػػػى هاصػػػ  اا صػػػر 
ااصػعيد ى قتػى  ااعدة اػ اى عح يؽ   دع عدا ؤ اافرص  يف ع راد اا اع      اد   ااع دـ ااعت ػ

   .ى ااعاا ى ا  تي 
  اػػػيت  عدة ا ايػػػ  حدي ػػػ   عػػػدة  ع يػػػرات  ةهػػػا: اػػػه ا  اماػػػعهداـ ى يػػػرع ط ااػػػعهداـ ع -12
درادهػػػـ إ ػػػدى     صػػػادر ا   صػػػدا يعها ى   ػػػعهـ  ػػػ ػػػدى    اعاػػػا  األ ػػػراد ةحػػػ   ػػػذ  اا اػػػيت    

 عيحه اهـ  ف عفاقؿ.  ه هـ ا عصاؿ  ف ه اها    دار ا عُ 
اا ي ػػ  اا صػػري   ااعر يػػ  د اػػيت  اعصػػاؿ  ا ػػ  ى  ػػرزت ع  يػػ  ا ةعرةػػت رغػػـ حػػدا عها  ػػ -13
ااةػػػب عزايػػػد اعاا ػػػات ع ػػػراد ى إاػػػ هػػػـ اهػػػا   اػػػاؿ ةشػػػر  ع زيػػػ  اا عت  ػػػات  د صػػػدر ى  ػػػ

 فاقؿ  عها  اا شارد .اا اع   اتع
ااػػػعهداـ ام داةػػػات ااع ةيػػػ  اهػػػذ  ى  حد ديػػػ  ااعطػػػ ر  ػػػ قتػػػىعدػػػدت غاا يػػػ  اادرااػػػات  -14

 ااععتيـ   ر رة عط ير  ادقـ ااع تي  ااععتي ي .ى اا اا ؿ  
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ديفيػ  عةا اهػا اػد ر  اػا ؿ  قتػىاماعفادة  ف  رااعػ  عد يػات اادرااػات اااػا     ااععػرؼ  -1
 ت رة  عع يػؽ اا شػدت  اا ح يػ  اتدرااػ  ااحاايػ   ع ػديـ ى  ا ق ـ ااحدي    اا ةظ    ااععتي ي  

ى اا صػ ؿ إاػى  ذا اا ااؿ اـ يػعـ ااعطػرؽ إايػه  ػف   ػؿ    ػا اػاقد اا اح ػ   ػى اديدًا   ُ عداً 
 ةعا ل  ح ا ؽ عهدـ ع داؼ اادراا .

ت شػػػػدت  اا ح يػػػػ  اا     ا دػػػػرة قا ػػػػ  قػػػػف ااةظريػػػػات   عاحػػػػإى ع ػػػػادت  ػػػػذ  اادرااػػػػات  ػػػػ -2
 عحديد ااهتفي  ااةظري  ا    ع اادراا .    ااحااي 

عداة ا ػػ  اا ياةػػات  ااُ اػػعهدـ  عحديػػد اا ػػةهل ى اماػػعفادة  ػػف عد يػػات اادرااػػات اااػػا     ػػ -3
عحديػػد ااعيةػػ  اا ةااػػ   اتدرااػػ  ااةػػب ى  صػػياغ  اافػػر ض اا ح يػػ   عاػػاؤمت اادرااػػ  إاػػ ةػػاب 

اػػع ـ  اا اح ػػ   درااػػعها  عحديػػد ااع  ػػ  ى ااحاايػػ   طػػرؽ اػػح ها  عحديػػد  ع يػػرات اادرااػػ  ااعػػ
  يةها.

ى ع ػػ ةعها اا حػػ ث اااػػا    ااعػػى اا فػػا يـ األاااػػي   اافػػر ض ااعت يػػ  ااعػػى ااععػػرؼ قتػػ -4
  ااؿ اا حث. ى ت  ُعاري
عفاػػػير ا  ر طهػػػا  اادرااػػػ  ااحاايػػػ  ى اماػػػعفادة  ػػػف ةعػػػا ل اادرااػػػات اااػػػا     ااع ػػػؿ قتػػػ -5

  ػػا ُي ريهػػا ععفػػؽ ع  عهعتػػؼ ةعػػا ل  ػػذ  اادرااػػات  ػػ  اادرااػػ  ااحاايػػ   ػػدى ى عى   عر ػػ  إاػػ
  ُيعزز  ف ع  يعها.

   دقػػػـ ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  هد ػػػى عتع ػػػه ا ةعرةػػػت  ػػػى ااػػػذى ااػػػد ر ااععتي ػػػى اا  ػػػ ؼ قتػػػ -6
 اػػػـ ععةا اهػػػا اادرااػػػػات ياػػػب عف عردػػػػز قتيهػػػا اادرااػػػ  ااحاايػػػػ  ى  عحديػػػد ع ػػػـ ااعةاصػػػػر ااعػػػ

 .اااا   
ى  ػػػا ياػػػا ـ  ػػػ ااههػػػا اا ػػػاح  ف  طػػػرؽ ااع تػػػب قتيهػػػا  ى ااصػػػع  ات ااعػػػى ااععػػػرؼ قتػػػ -7

 .ع  ير اا  ت  اااهد ات اح  
م د  عف يدػ ف عراد يػًا ى  حيث عف اا حث ااعت   افهر فى    ا عةةا ة دع  ف حيث اةعه

ااػػعد اؿ ادرااػػات ى  ػػا ع صػػؿ إايػػه اا يػػر    ةةػػا ةاػػعطي  عف ة ػػ ؿ عف  ػػذ  اادرااػػ   ػػ  ُيد ػػؿ
ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  ى اادشػػػؼ قػػػف د ر  اػػػا ؿ امعصػػػاؿ اا هعتفػػػ   ػػػى اػػػا    اػػػعت إاػػػى عهػػػر 

 .اا ةظ    ااععتي ي  ددؿى  عأ ير عدة ا ايا امعصاؿ قت
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 :تس ؤالت الدراسا .1

توود ر حوو ل عالقووا طووالب ى     عووا  وون التسوو ؤالت التووى الدراسووا ل   بووا عمووى تسووي
 :ال نظ  ا التيمي ياى اإلنترنت   بشبكاال   ي ت 

 ااع تي  ااععتي ي  ؟ى ا ةعرةت   ش د ااعهداـ ط ب اااا عات ا دى  ا   .1
 ااع تي  ااععتي ي  ؟ى ا ةعرةت   ش د اااا عات ا  ا د ا   ااعهداـ ط ب  .2
 ااع تي  ااععتي ي  ؟ى ا ةعرةت   ش د ا ا   يزات ااعهداـ ااط ب   .3
 ااع تي  ااععتي ي  ؟ى ا ةعرةت   ش د ااعفادة ااط ب  ف ااعهداـ  دى  ا   .4
   ؟ااع تي  ااععتي يى ا ةعرةت   ش د  ا ا اةب ااعفادة ط ب اااا عات  ف ااعهداـ   .5
ااع تيػ  ى ا ةعرةػت  ػ شػ د ع ااه ط ب اااا عات ه ؿ ااعهدا هـ اى  ا ااصع  ات ااع  .6

 ااععتي ي  ؟
شػػ د  ا ةعرةػػت  دا ػػ  ى   ػػ  اا ػػادة ااعت يػػ  قتػػى قتػػطػػ ب اااا عػػات    ا  ػػ  ػػدى  ػػا   .7

 ؟ عشدااها
ااع تيػػػػ  ى ااػػػػعهداـ شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت  ػػػػى اعشػػػػايعهـ قتػػػػ ا  عرحػػػػات طػػػػ ب اااا عػػػػات   .8

 ؟ااععتي ي 
 ؟ ااع تي  ااععتي ي ى  ا ةعرةت ش د  ااعهداـ ى ُيشا  األااعذة ااط ب قت دى ى عى إا .9

ااع تيػ  ى يتعـز ط ب اااا عات  أه  يات ااععا ؿ    ش د  ا ةعرةػت  ػ دى ى عى إا .11
 ااععتي ي  ؟

قةاصػػر ااع تيػػ  ى  ػػ   ػػا اعصػػاؿ حدي ػػ    تي اػػشػػ د  ا ةعرةػػت دععدا ػػؿ  ػػدى ى عى إاػػ .11
  ف  اه  ةظر ااط ب ؟ ااععتي ي 
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صووي غا بيووض الفوور ض ى اسووتف دت الب حثووا  وون  را يووا بيووض الدراسوو ت السوو بقا  وو
 :ي   ن عد و   ني حتص دى الكشو عن ى  ن  الل دراستي  إلى تسيى اليم يا، الت

اادي  غرا يػػػ  اتطػػ ب  ااػػػعهداـ  ااهصػػا ص ػػػيف  ر ؽ دااػػ  احصػػا يًا ع اػػػدم :الفوورض األ ل
 .ااع تي  ااععتي ي ى ا ةعرةت د ايت  عاااي   

 :ىك لت لى     عا  ن الفر ض الفرعيا  ىى  يتفرع  ن ى ا الفرض الرئيس -    
ى  ااػػعهداـ ااطػ ب اإلةعرةػت د اػػيت  عاااػي   ػػ النو ع ػػيف   ػر ؽ دااػػه احصػا ياً ع اػد م  -1

 .ااع تي  ااععتي ي 
 ااػعهداـ ااطػ ب اإلةعرةػت د اػيت  ى الت صوص اليم و ػيف   ر ؽ دااه إحصا ياً ع اد م  -2

 .ااع تي  ااععتي ي ى عاااي   
 ااػػعهداـ ااطػػ ب اإلةعرةػػت د اػػيت   الفرقووا الدراسوويا ػػيف   ػػر ؽ دااػػه إحصػػا ياً ع اػػد م  -3

 .ااع تي  ااععتي ي ى عاااي   
د اػػيت  ااطػػ ب اشػػ د  ا ةعرةػػت  ااػػعهداـ ػػدى ع اػػد ق  ػػ  ارع اطيػػ   ػػيف  :ىالثوو نالفوورض 
 .اعهداـامصع  ات ع ةاب    ااه  دى   ااع تي  ااععتي ي  ى عاااي   
ااػػػعهداـ شػػػ د  ى قتػػػاألاػػػاعذة اتطػػػ ب  عشػػػاي ع اػػػد ق  ػػػ  ارع اطيػػػ   ػػػيف  :الث لوووثالفووورض 
 األغراض ااععتي ي .ى   هـ اهاااع تي  ااععتي ي   ااعهدا ى ا ةعرةت  
د اػػيت  ااطػػ ب اشػػ د  ا ةعرةػػت  ااػػعهداـ ػػدى ع اػػد ق  ػػ  ارع اطيػػ   ػػيف  :الرابووعالفوورض 
 .اعهداـاماعفادة ااُ عح     ف  ذا ام دى   ااع تي  ااععتي ي  ى عاااي   
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 Internet:( اإلنترنت2)
شػ د  ا ةعرةػت   ػا عع ػ ةه  ػف ر ا ػط ى قتػ   ا ػ  اادتيػات ػذ  اادرااػ  ى  صد  هػا  ػيُ 

اا هعتفػ    ػؿ اا ريػد   هد ات ا ةعرةت اا  ا   ااععتي ي  صفحات اادتيات  ى ااععتيـ ا ادعر ة
 يتاأ إايها ط ب اااا عات اعح يؽ ع داؼ ععتي ي   حددة.ى ا ادعر ةب... ااع

 ن ع   نيج الدراسا: 
 اقع ػػدت  حيػػث Descriptive Studiesُععػػد  ػػذ  اادرااػػ   ػػف اادرااػػات اا صػػفي  

 اػػػػاؿ اادرااػػػػات ى  ػػػػةهل اا اػػػػ   اقع ػػػػار   ػػػػف ع ػػػػرز اا ةػػػػا ل ااُ اػػػػعهد    ػػػػى اا اح ػػػػ  قتػػػػ
   ااطريػػػؽ األ  ػػػؿ اا ػػػ  اا عت  ػػػات  ػػػف  صػػػادر ا 36ا ق  يػػػ   هاصػػػ  اا حػػػ ث اا صػػػفي 

صػػػػ رة ي دػػػػف اماػػػػعفادة  ةهػػػػا اعح يػػػػؽ  ػػػػر ض اادرااػػػػ  ى  قػػػػرض  ػػػػذ  اا ياةػػػػات  ػػػػاأل ايػػػػ  
  عااؤمعها.

 اػػػ  ا هػػػ ر طػػػ ب  طاا ػػػات ااععتػػػيـ ى اادرااػػػ  قتػػػ اقع ػػػدتإطػػػار  ػػػذا اا ػػػةهل ى   ػػػ
ى ااعػااى اا عهػد ااػد ا صػر  أاػت ب اا اػ   ااعيةػ  اعيةػ   ػف طػ ب  طاا ػات ى  ػى اااا ع

 عت  ات قػف ااػعهدا ات طػ ب اااا عػات ى ااحص ؿ قت  هدؼ اإلق ـ  أدادي ي  ااشر ؽ
ععح ػػؽ  ػػف اػػراب  ػػذا ى ااةعػػا ل ااعػػى دقػػـ ااع تيػػ  ااععتي يػػ   ااععػػرؼ قتػػى ا  ا ػػ  ا ةعرةػػت  ػػ

ااةب  صؼ  عحتيؿ ااح ا ؽ اا ععت    هصا ص ااط ب ع ػراد ااعيةػ   حاػـ ى اماعهداـ  إا
دقػػػـ اا ةظ  ػػػ  ى ـ اػػػد ر  ػػػذ  اا  ا ػػػ   ػػػ   ع يػػػي هاا هعتفػػػ ععر ػػػهـ ا  ا ػػػ  شػػػ د  ا ةعرةػػػت 

 ااععتي ي .
 صػػر ى  ػػى اادرااػػ  ات صػػ ؿ ا ياةػػات  ح ػػا ؽ ععصػػؿ  ةظػػاـ ااععتػػيـ اااػػا عى د ػػا عاػػع

اا ةظ  ػػػ  ااععتي يػػػ   عاػػػػاايب ى عصػػػ   يعع ػػػػد قتيهػػػا  ػػػى  اا اػػػا ؿ ااعدة ا ايػػػ  ااحدي ػػػ  ااعػػػ
 ح  ها  ذا اماعهداـ.ى   اراعها  ااةعا ل ااع
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  الدراسا  ت ع: 
اإلقػػ ـ  أدادي يػػ  ااشػػر ؽ ى ااعػػااى اا عهػػد ااػػد اطت ػػ   طاا ػػات  يشػػ ؿ  اع ػػ  اادرااػػ 

  ػػػف  2117-2116ى طااػػػب  طاا ػػػ     ػػػًا  حصػػػاب ااعػػػاـ اااػػػا ع 1449 اا ػػػااد قػػػدد ـ 
 .قا ًا  ا ي  اافرؽ اادرااي  22  16ععرا ح عق ار ـ  ا  يف 

 عينا الدراسا: 
 ن ع اليينا: -

 221 د ةػ   ػف  Stratified Sampleقية  احع ااي  ط  ي ى اا اح   قتاقع دت  
ى اإلقػػػ ـ  أدادي يػػ  ااشػػػر ؽ اتعػػاـ اااػػػا عى ااعػػااى طااً ػػا  طاا ػػ   ػػػف طػػ ب اا عهػػػد ااػػد ا

2116-2117. 
 ت زيع اليينا  -

 (2 د ل رقم)
  ص ئص عينا الدراسا

 % ك  ص ئص عينا الدراسا
 39.5 87 ذدر الن ع

 60.5 233 عة ب
 16.4 58 اافر   األ اب الفرقا الدراسيا

 33.6 74 اافر   اا اةي 
 11.3 49 اافر   اا اا   
 27.7 39 اافر   اارا ع 

 25.5 34 اةعاج اق  ب الت صص
 22.4 15 اةعاج اه اري

 23.1 19 عا يؽ اق  ب
 60 231 قاـ

 37(110ن = )
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 أداة   ع البي ن ت: 
ااػعهدا ات  آراب طػ ب ى اتععػرؼ قتػ Questionnaireااع ياف عـ ااعهداـ صحيف  

 يػػػ ااععتي ااع تيػػػ  ى ةحػػػ  د ر ا ةعرةػػػت  ػػػ اإلقػػػ ـ  أدادي يػػػ  ااشػػػر ؽى ااعػػػااى اا عهػػػد ااػػػد ا
 :هػ ؿ اافعػرةى اااا ع ةظ    ااععتيـ ى  ى اا ياـ  د ر ا ااععتي ى   اا ايت ةااح  ذ   دى   

عاػػت ب اا  ا تػػ  ى ا ػػ  اا ياةػػات قتػػى    اقع ػػدت اا اح ػػ   ػػ2116دياػػ  ر  31ى إاػػ 1 ػػف 
قع ػار  ُيزيػد  ػف ا   ع عحيث ُيعد  ف عةاب األااايب اا ُ  Personal Interviewااشهصي  

عزداد د   اماعاا    ف دؿ   ح ث  اع ػاع  ػذا األاػت ب   ارةػ  ى  عدؿ اافهـ ا ا ت    ااعاا
 .ى األااايب األهر 

  ا تب ر الثب ت  الصدق: 
 :ا تب ر الصدق

عف ع ػيس  ػا ى  ػدرعها قتػ ػدى ُي صد  ػه اهع ػار صػدؽ عداة ا ػ  اا عت  ػات  اا ياةػات   
 . يااه  ع ً ى اادراا  إاى عاع

 :ع اع ااهط ات ااعااي ا ذ  اادراا  عـ ى  اعح يؽ درا  ااصدؽ  
 ى اادرااػػػ   ااعاػػػاؤمت ااعػػػع ػػػداؼ ى إاػػػ اعصػػػ يـ ااػػػع ارة اماع صػػػاب ااػػػعةادً ى ااد ػػػ   ػػػ

 ا اا   قتيها.ى إاى عاع
 ا  قػػػػػ   ػػػػػف اا حد ػػػػػيف  ااه ػػػػػراب ى صػػػػػ رعها ااةها يػػػػػ  قتػػػػػى قػػػػػرض ا اػػػػػع ارة  ػػػػػ 

ا قػػػ ـ  ااعر يػػػ   اػػػاؿ اادرااػػػ   داب رعيهػػػـ  يهػػػا   ػػػ   ػػػا ُيعػػػرؼ  ااػػػـ ى اا عهصصػػػيف  ػػػ
ا  هػػا اػػ اب ع صػػ  ى عاػػت ب ااصػػدؽ ااظػػا ر  صػػدؽ اا حػد ػػػيف   عػػـ إاػػراب ااععػػدي ت ااعػػ

    ا    عض اا دا ؿ ع  إقادة صياغ   عض األا ت .
 اال تب ر القبم :

ى صػ رعها ااةها يػ    ا ػت اا اح ػ   ػ اراب اهع ػار   تػػى  عػد عف عػـ إقػداد ااصػحيف   ػ 
  ػػػ ح  ػػػدى ى  فػػػردة( اتععػػػرؼ قتػػػ 22%  ػػػف حاػػػـ قيةػػػ  اادرااػػػ  ر11قيةػػػ    ا هػػػا ى قتػػػ

ى  فػػػردات ااعيةػػػ  اهػػػا   ػػػدى عاػػػا ب اا  حػػػ  يف  عهػػػا إاػػػ ػػػدى  هػػػـ ى اا  ػػػ ؼ قتػػػ   األاػػػ ت  
ى اراب ااععػدي ت اا ز ػ  ااعػإياع ر ه عط يؽ اماع ارة   عـ ى اا  ت ااذى ااةب ااععرؼ قت



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

عافرت قةها ةعا ل امهع ار اا  تى حيث عـ إقادة صياغ  عحد األا ت  اعدـ ع دػف ةاػ   د يػرة 
 اااؤاؿ. ف ط ب قية  امهع ار اا  تى  ف  هـ 

 :ا تب ر الثب ت
ى ةفػػس األ ػػراد  ػػى ةفػػس ااةعػػا ل  عدػػرار عط يػػؽ اا  يػػاس قتػػى ُي صػػد  ػػه اا صػػ ؿ إاػػ 

 ػػػ ف دا ػػػ  ا اػػػرابات ياػػػب عف ععاػػػـ  ااد ػػػ   امعاػػػاؽ ى ةفػػػس اا  ا ػػػؼ ع  ااظػػػر ؼ    ااعػػػاا
 .38  ات ااةعا لى  اا  ات ات ص ؿ إا

 11%  ػف قيةػ  اادرااػ  ر5ةاػ   ى  ا ت اا اح     قادة عط يؽ صػحيف  اماػع ياف قتػ
عػػـ ااع صػػؿ ى اػػ  قيف  ػػف ااعط يػػؽ األ ؿ   يػػاس  عا ػػؿ اا  ػػات  ػػيف ااةعػػا ل ااعػػع فػػردة(  عػػد 

إايهػػا  ػػ  دػػؿ  ػػرة  ػػف إقػػادة ااعحتيػػؿ   اػػابت ةاػػ   امعفػػاؽ  رعفعػػ   ػػيف ااعط ي ػػيف حيػػث عػػـ 
 ػاط قػااى ي دػف (   ػ   عا ػؿ ارع1.91حااب  عا ؿ امرع ػاط  ػيف دراػات ااعط ي ػيف   تػد ر

 ص حي  اماع ارة اتعط يؽ.ى اا   ؽ  ه    ا يدؿ قت
 1 ػف اافعػرة ى   عد ذاؾ  ا ت اا اح ػ   عط ػػيؽ اماػع ارة ااهاصػ   ػااط ب  ذاػؾ  ػ 

 ػػػػذ  اا رحتػػػػ   ا  ػػػػا   ااهػػػػد ا   ا  قػػػػ   ػػػػف ى ـ   ااػػػػععاةت  ػػػػ2116دياػػػػ  ر  31ى إاػػػػ
 .ات  ا ت اا اح    ع ؿ اا رااع  اا دع ي ااز  ب  ف اا اح يف   عد امةعهاب  ف اماع ار 

   :طريقا ال ي ل ا اإلحص ئيا لمبي ن ت
 SPSSى  رةػا ل ااعحتيػؿ ا حصػا ى عحتيتها اةعا ل اادراا  قتػى اقع دت اا اح     

  صػفه عد ػر اا ػرا ل ا حصػا ي   Statistical Package for Social Sciencesع   
 ا ػػت اا اح ػػ    حيػػث إايهػػا قتػػـ  ا قػػ ـى عةع ػػى  ااعػػ اماع اقيػػ  اػػاؿ ااعتػػـ  ى  ػػ شػػي قاً 

 اماػع ارات اا ياةػات ااهاصػ   عػـ إدهػاؿ ػـ اماع صػاب  ااػع ارةعر يػز ى ا حصا يف  ااقدة 
ا حصػا ي    عػـ اػراب اا عػا  ت  ا  ى ا حصػا عصػ حت اػا زة اتعحتيػؿ   ى افاااحااب ى قت

 :عط يؽ اا عا  ت ا حصا ي  ااعااي 
 ااعدرارات  ااةاب. -1
   عا ػػؿ امرع ػػاط   عا ػػؿ  يراػػ ف ماػػعهراج 2دػػاى   ػػاييس ااع  ػػ   امرع ػػاط    تػػ   ػػ -2

ى  ػػااع  ػػ   ػيف  ع يػر ااػػعهداـ شػ د  ا ةعرةػت ى ااةعػا ل اا ععت ػ   صػػحيف  اماػع ياف  اع صػ
 .ااع تي  ااععتي ي    عض اا ع يرات ااعا ع 
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ادرااػػػ  اادماػػػ  امحصػػػا ي  اتفػػػر ؽ  ػػػيف  ع اػػػطيف حاػػػا ييف  ا عر ػػػ   T-testاهع ػػػار  -3
  عة ي  اافر ؽ  يف  ا  قعيف  هعتفعيف.

ادرااػ  اادماػ  امحصػا ي   One-way Analysis of VarianceANOVAاهع ػار  -4
 . ا  قات اادراا  اا هعتف  ا عر    عة ي  اافر ؽ  يف  اا ع اطات ااحاا ي اتفر ؽ  يف 

 اا شػػػادؿ ى عطػػػرؽ ااد يػػػر  ػػػف ااطػػػ ب اتعديػػػد  ػػػف اا شػػػادؿ ااهاصػػػ   ػػػااععتيـ اااػػػا ع -1
 عاااػ   عػض ى   اا ته اا هعتف   ػ اا عهدعف ياا ـ ى اماع اقي  ااهاص   هـ رغ    ةهـ  

  ةها.

 :النت ئج الي  ا لمدراسا -أ
 الي ميا التيمي يا:ى اإلنترنت  است دام الطالب لشبكا  دى  -2

 (1 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى ت زيع عينا الطالب طبقً  الست دا يم لشبكا اإلنترنت  

 % ك الي ميا التيمي ياى است دام شبكا اإلنترنت  

 99.2 127 نيم

 0.9 1 ال

 200 12939 ا   ل 

 :أظيرت نت ئج الدراسا أن

ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ    ا ػػػؿ ى شػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػ%  ػػػف طػػػ ب ااعيةػػػ  99.1ياػػػعهدـ  
إي ػػاف ااطػػ ب  أ  يػػ  ى ا ةعرةػػت قتػػى % م ياػػعهد  ةها   يؤدػػد ارعفػػاع ةاػػ    اػػعهد 1.9

ااةػػػب اا حا ػػػرات ى ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  إاػػػى ااعدة ا ايػػػا ااحدي ػػػ  د اػػػا ؿ ععتي يػػػ  عاااػػػي   ػػػ
حػد ى عد ارعفاع ةا   اا اعهد يف  ػ اااداشف  غير ا  ف اا اا ؿ ااع تيدي  ااُ اعهد    د ا يُ 
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ع  يػػػ   ػػػذ  اا اػػػا ؿ ااععتي يػػػ  ااحدي ػػػ    ػػػا ع تدػػػه  ػػػف هصػػػا ص    يػػػزات ى ذاعػػػه داػػػيً  قتػػػ
ظؿ ااعطػ رات ااحاايػ    ػف ع  هػا عػ  ير اا ػادة ى ععةااب    احعيااات اا ةظ    ااععتي ي   

ف ااطػ ب   ع ػهـ ع    ت   داف  ع ا ر قةصػر ااعفاقػؿ  ااع اصػؿ اػ اب  ػيى عى ااعت ي   
  يةهـ   يف عق اب  ي   ااعدريس.

ااع تي  ى قدـ ااعهدا ه ا اش د  ا ةعرةت  ى ع ا  ااةا   اتطاا يف ااتذيف عشارا إا
ااععتي ي    ةه ا  ف ااةاحي  اافعتي  ياعهد اف ا ةعرةت  ادف  شدؿ غير   اشر   ف ع ـ 

م ي  ر ا اا عهد ى ااةعياه  ااعى ؿ قتز   يه ا اتحص  ى  ذ  اماعهدا ات اقع اد  ا قت
ى اا     اتحص ؿ قتى ده ؿ ز   يه ا قتى   ا يعةى إم  ف ه ؿ اا     ا ادعر ة

 ااةهاي  ياعهد اف ا ةعرةت.ى ااةعياه  ه ا  
عزايد ى حيث عشار إا 41(2118دراا  اعيؼ ا ةز  آهريف ر   تتفق ى ه النتي ا 

 .2112  ارة   عاـ  اش د  ا ةعرةت ألغراض عدادي ي ارعفاع ةا   ااعهداـ ااط ب   
ع صتت حيث  41(2118ر صت   عزب ى  ح د قت   دراا  ت تمو ى ه النتي ا 

عف ااعهداـ عق اب  ي   ااعدريس  ااط ب ا اعحد ات عدة ا ايا ااععتيـ ى اادراا  إا
 .ا عيؼ ادًا يداد يد ف  ةعد ً 

 (3 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى است دا يم لشبكا اإلنترنت   دى لت زيع عينا الطالب طبقً  

 % ك الي ميا التيمي ياى است دام شبكا اإلنترنت   دى 
 52.6 221 دائ  ً 
 47 201 أحي ن ً 
 2.4 3 ن دراً 

 200 127 ا   ل 

 :ي ضم ال د ل الس بق
% 51.6 ةاػ   ااع تيػ  ااععتي يػ  ردا  ػًا ى ااعهداـ ش د  ا ةعرةػت  ػى اةعظاـ ااط ب  

%  ػػػف ااطػػػػ ب ةػػػادرًا  اياػػػعهد  ةها   ُيعػػػػد ارعفػػػاع ةاػػػػ   1.4%(   ا ػػػػؿ 47 عحياةػػػًا  ةاػػػ  
ةاػػػاح شػػػػ د  ى ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  داػػػيً  قتػػػى ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ػػػى ااطػػػ ب اا ةعظ ػػػيف  ػػػ
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ى ع  ػػػػػـ احعيااػػػػػات ااطػػػػػ ب  عاعتهػػػػػـ ي اظ ػػػػػ ف قتػػػػػى عػػػػػ  ير ااهػػػػػد ات ااعػػػػػى ا ةعرةػػػػػت  ػػػػػ
 ااع تي  ااععتي ي .ى  اـ  ى ةااح ا ةعرةت د ايط ععتي ى ا يؤدد قتااعهدا ها    

ى عشػارت إاػى  ااعػ42(2118رى ق د ااعزيز ااطػ هى قر    دراا   ت تمو ى ه النتي ا
ى ( اعصػػػػؿ إاػػػػعحياةػػػػاً ر  صػػػػف  غيػػػػر  ةعظ ػػػػ ااطػػػػ ب اشػػػػ د  ا ةعرةػػػػت ععػػػػرض ارعفػػػػاع ةاػػػػ   

ى   ػد يراػ   ػذا امهػع ؼ إاػ% 32.1 ةاػ   ردا  ًا( % يتيها ااععرض  صف   ةعظ   67.9
اا ػػا ـ ى اا حػػث قػػف اا عت  ػػ  قػػف ااععتػػيـ   ػػؿ اااػػا عى اا ػػا ـ قتػػى اهػػع ؼ ااععتػػيـ اااػػا ع

  رحت  ااععتيـ األاااب. ى ااعت يف  هص صًا  ى  األااس قت
 (4 د ل رقم)

 التيمي ياالي ميا ى ت زيع عينا الطالب طبقً  لتقني ت اتص ليم بشبكا اإلنترنت  
الي ميا ى تقني ت االتص ل بشبكا اإلنترنت  

 التيمي يا
 % ك

 84.3 283 ى تو  ح  ل
 39.1 85 الب ت ب

 21.4 17 ك  بي تر ش ص 
 (127ن = )

 :ي ضم ال د ل الس بق
ارعفاع ةا   اعصاؿ ااط ب قية  اادراا   ش د  ا ةعرةت  ااعهداـ ااهاعؼ اا ح  ؿ 

% يتيها  ف 84.3 يف ع ةيات امعصاؿ  ش د  ا ةعرةت  ةا   ايحعؿ اا ردز األ ؿ  ف 
اا ردز اا ااث  األهير امعصاؿ ى  ـ  ى اا ردز اا اةى %  39.2ه ؿ اا ب ع ب  ةا   

 .%12.4 ةا   ى  ش د  ا ةعرةت  ااعهداـ ااد   ي عر ااشهص
 ع  ير اا درة  يرا  ذاؾ ا ا يع ع   ه ااهاعؼ اا ح  ؿ  ف  ر ة   اه ا  اماعهداـ 

ااع ةيات ى قدس  ا ى   ت   داف قتى عى  ى امعصاؿ  ش د  ا ةعرةت  شدؿ   ر ى قت
ي دف ااعهدا ها ا اب  ف حيث اا داف ع  ااع صي ت ى ععطتب عاهيزات  عية  حعى  ااع

 اا طت   .
 (5 د ل رقم)
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 يمي ياالي ميا التى ت زيع عينا الطالب طبقً  أل  كن اتص ليم بشبكا اإلنترنت  
 % ك الي ميا التيمي ياى أ  كن االتص ل بشبكا اإلنترنت  

 98.1 123 ال نزل

 64.2 239 ال ييد

 15.8 56 نت ك  يو

 (127ن = )
 يتضم  ن ال د ل الس بق:

ى % يتيها  98.2ى اا ةزؿ اعصؿ إاى ارعفاع ةا   ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  
 اقع ار  ا ى %     ع ر  ةط 25.8ااةت دا يه  ةا   ى %  عهيرًا  64.1اا عهد  ةا   

دؿ  ا يععتؽ  ااع تي  ااععتي ي   ذاؾ  ةا   عد ر ى  ف ع  ؿ األ ادف ات ذادرة  ااحص ؿ قت
 ُيعد  ف ع ـ ع ادف ااعاتيه  ااعر يه قف د ةها  ةاا   ات ذادرة.ى  ف ااةت دا يه  ااذ

 (6 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى اإلنترنت الُ ست د و  ت زيع عينا الطالب طبقً  ل  اقع 

 % ك الي ميا التيمي ياى   اقع اإلنترنت الُ ست د و  
 97.7 121 الفيسب كى     عا الفرقا الدراسيا عم

 94 104 شبكا اإلنترنتى   قع ال ييد عم
 92.7 299 الفيسب كى صفحا ال ييد عم
 51.5 224  حرك ت البحث

 (127ن = )
 :ىال د ل الس بق إلُيشير 

ى اافيا  ؾ اا ردز األ ؿ  ف  يف اا  ا   ااعى احعتت  ا  ق  اافر   اادرااي  قت
     اا عهد ى اا ردز اا اةى % يتيها  97.7ااع تي  ااععتي ي   ةا   ى ياعهد ها ااط ب  

 ةا   اا ردز اا ااث ى اافيا  ؾ  ى  ـ صفح  اا عهد قت  %94ش د  ا ةعرةت  ةا   ى قت
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اا ردز اارا    األهير ى %    ا ؿ  حردات اا حث   ؿ ا اؿ  يا    91.7
 %. 52.5 ةا  

 ف  يف ى يرا  احع ؿ اا  ا   ااُ ععت    شدؿ   اشر  ااع تي  ااععتي ي  ات رادز األ ا
ى رغ   ااط ب  ى ااع تي  ااععتي ي   ةاب  ع ار   إاى ياعهد ها ااط ب  ى اا  ا   ااع
ى اا عت  ات ااهاص   هـ   اشرة  حيث ع  ر  ا  ق  اافر   اادرااي  قتى قتااحص ؿ 

قدس ى ععصؼ  ااعرديز قتى اافيا  ؾ دؿ  ا يععتؽ  هذ  اافر    ف  عت  ات  عه ار  ه
 د ُعشعت ااط ب   ا  ها  ف  عت  ات هاص   دا   اافرؽ ى ااصفح  ااهاص   اا عهد  ااع

ش د  ا ةعرةت ةظرًا ى ب ااذيف ياعهد  ف      اا عهد قتاادرااي   د ا عزداد ةا   ااط 
ف داف ذاؾ اـ ي ة   عض ى ُي دف  ف ه اه ااحص ؿ قتى ألةه اا داف اا حيد ااذ ااةعيا   ا 

 اا    .ى ز   هـ اتحص ؿ قتيها د ف ااده ؿ قتى ااط ب  ف امقع اد قت
ى اارا    األهير إااا ردز ى   د يرا  احع ؿ  حردات اا حث   ؿ ا اؿ  يا    

ق تي  ى اا عت  ات  شدؿ   اشر د ف  ذؿ  اه د عد ر  ى رغ   ااط ب اتحص ؿ قت
 ش د  ا ةعرةت. ى اا حث  عفحص  ع ييـ اا عت  ات ااُ  د   قت

  ا    ى عشار  يها إاى  ااع 43(2115ةدا ا رى    دراا   اةاتتفق ى ه النتي و 
 ااع تي  ااععتي ي .ى  ى    ااع اصؿ ا اع اقااعهداـ   اى غاا ي  ط ب ااعية  قت

 :ت تمو نت ئج ى ه الدراسا  ع دراسا كل  ن
ى ياعهد ها ااط ب  ى  ف حيث اا  ا   ااع 44(2111ةازاف د ار ر  آهريف ر دراا  -

% يتيها اا ا  س 81ااع تي  ااععتي ي  حيث احعؿ  حردات اا حث ُ  د   عتؾ اا  ا    ةا   
 .%65 ةا   ى %  ـ صفحات اافيا  ؾ ااهاص   فصتهـ اادراا67 ةا   ى ا ادعر ة

ف ؿ ااط ب ااعهداـ  حردات اا حث حيث ي45(2118دراا  اعيؼ ا ةز  آهريف ر -
% 95دأداة ات حث قف اا عت  ات ق ر ا ةعرةت  ةا    Yahooيا    Google  ؿ ا اؿ

%    ا   اا  ا قات  ةا   64اا  ا   ا ه اري   ةا     %68يتيها   ا   اا دع ات  ةا   
48%. 
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 الي ميا التيمي يا:ى أسب ب است دام الطالب لشبكا اإلنترنت   -1
 (7 د ل رقم)

 الي ميا التيمي ياى ت زيع عينا الطالب طبقً  ألسب ب است دا يم لشبكا اإلنترنت  
 % ك التيمي ياالي ميا ى أسب ب است دام الطالب لشبكا اإلنترنت  

 98.1 123 لمتصفم  البحث عن ال يم   ت

 96.3 109 نتي ت ى لمحص ل عم

 94.5 105 ال دا ل الدراسيا بأن اعي  ال  تمفاى لمتيرو عم

 94.5 105 لمت اصل  ع الز الح

 93.5 103 لمت اصل  ع األس ت ة

 81.5 279 است دام البريد اإللكتر ن 

 81.5 279 ال ييدن ر أ ب ر ى لمتيرو عم

 68.1 248 زي رة ال  اقع األك دي يا

 57.6 215 ال  ض ع ت اإلدارياى ال ييد  ى لمتس يل  الت اصل  ع   ظف

 (127ن = )
 :يتضم  ن ال د ل الس بق

عد   ااطػ ب ماػعهداـ ى  ف  يف األا اب ااعى احع ؿ األا اب ااععتي ي  اا راعب األ ا
  ةاب  رعفعػه   ع ار ػ : ى اا راعب األر عه األ اى ااععتي ي  حيث ااب  ااع تي  ى ا ةعرةت  

%   ػػ   ػػا يعفػػؽ  ػػ  ط يعػػ  98.2اا ردػػز األ ؿ  ةاػػ   ى ااعصػػف   اا حػػث قػػف اا عت  ػػات  ػػ
عى   ػت ى ا ةعرةت د ايت  ععتي ي  ع ـ دـ  ا ؿ  ػف اا عت  ػات  ػؿ  ي دػف اا صػ ؿ اهػا  ػ

  داف.ى   ف ع
%  يراػػػ  ذاػػػؾ ا يػػػاـ اا عهػػػد 96.3ااةعياػػػ   ةاػػػ   ى اتحصػػػ ؿ قتػػػ ىاا ردػػػز اا ػػػاةى يتيػػػه  ػػػ

صػػفحعه ااشهصػػي   اا عهػػد   ػػ   ػػا ي ادػػب ى اإلقػػ ـ    ػػ  ةعياػػ  دػػؿ طااػػب قتػػى ااعػػااى ااػػد ا
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 اػػػػػع ى دا ػػػػػ  ى قتػػػػى اا  ػػػػػت ااحػػػػػااى ااع تيػػػػػ  ااععتي يػػػػػ   ػػػػى ااعطػػػػ رات ااعدة ا ايػػػػػ  ااحدي ػػػػػ   ػػػػ
عػػ  ير صػػفح  هاصػػ   دػػؿ ى ع ػػـ   األاػػاس قتػػ ى صػػر  ااعػػى اا ؤااػػات ااععتي يػػ  اااا عيػػ   ػػ

  داف  احد.ى طااب ياد  يها دؿ  ا يععتؽ  ااع تي  ااععتي ي   
% حيػث عشػار 94.5اااػدا ؿ  أة اقهػا اا هعتفػ   ةاػ   ى اا ردز اا ااث اتععرؼ قتػى يتيهـ  

ات ع ػػػػػراد ااعيةػػػػػ  ع ةػػػػػاب إاػػػػػراب اادرااػػػػػ   ػػػػػااع ير اا اػػػػػع ر  اااػػػػػدا ؿ اػػػػػ اب ااهاصػػػػػ   اا حا ػػػػػر 
اااػػد ؿ ى شػػ د  ا ةعرةػػت اتحصػػ ؿ قتػػى صػػفح  اا   ػػ  قتػػى  ام عحاةػات اػػذا  ػػ ةهـ يعع ػػد ف قتػػ

 ااادا ؿ ااةها ي .ى  دًم  ف عدرار ااذ اب ات عهد اتحص ؿ قتى ااةها 
%   94.5احعؿ ااع اصؿ    ااز  ب  األااعذة اا ردزيف اارا    ااها س  فػارؽ  اػيط ر

ااع تيػػػ  ى ع  يػػ  ااػػػعهداـ شػػػ د  ا ةعرةػػت  ػػػى ااةاػػ   ُيشػػػير إاػػػ%( إم عف ارعفػػاع  ػػػذ  93.5
األ حػػػاث ى شػػػ د  ا ةعرةػػػت اتععػػػرؼ قتػػػى اقع ػػػاد ـ قتػػػى ااععتي يػػػ  حيػػػث عشػػػار ااطػػػ ب إاػػػ

اػػراب اا ةا شػػات حػػ ؿ اا شػػادؿ ااعػػ غير ػػا  ػػف األاػػ اب ى عػػ ااههـ  اا عهػػد إاػػى اا طت  ػػ    ا 
 ع  ر ا ش د  ا ةعرةت.ى عاعتهـ ياعفيد ف  ف هاصي  ااع اصؿ ااعى ااع

اا عهد اا ردز األهير  ف  يف عا اب ااعهداـ ى احعؿ ااعاايؿ  ااع اصؿ      ظف
 عؼ ى %        ا ُيشير إا57.6ااع تي  ااععتي ي   ةا   ى ااط ب اش د  ا ةعرةت  

افف هد ات ى األااس اعدـ اعاحه اا عهد إاى ااع اصؿ  يف ااط ب  اا عهد  يرا  ذاؾ  
ااع ؿ  ها  عاح  ى اايؿ  ف ه ؿ ش د  ا ةعرةت إم عف  ةاؾ  عض ااهط ات اااار ااع

 .2118-2117اا ادـ ى  ذ  ااهد    دبًا  ف ااعاـ اادراا
ش د  ا ةعرةت اتحص ؿ ى اقع اد غاا ي  ااط ب قتى ُعشير ةعا ل اااد ؿ اااا ؽ إا

ى قف  عت  ات  ااحص ؿ قت عععتؽ  ااع تي  ااععتي ي  ا اب  حثى دؿ ااهد ات ااعى قت
عع ع   ها ش د  ا ةعرةت ى األ  ي  ااععتي ي  ااعى ادا ؿ  ةعا ل ا عحاةات    ا يؤدد قت

 ع  ير اا عت  ات اا طت     اه ا  ااحص ؿ قتيها. ى   ر ةعها  
عشار  يها ى  ااع 46(2113ا راف  آهريف رى    دراا  ا  اف اد تتفق ى ه النتي ا

قف اا عت  ات ات ردز األ ؿ  ف  يف عغراض ااعهداـ ااط ب اش د  احع ؿ اا حث ى إا
األغراض ى اادرااعاف  ف حيث  ا  حين ا تمفتى    %87.8ا ةعرةت ع ةاب درااعهـ  ةا   

اتع اصؿ  يتيه%  78.5 ةا   ى اا ردز اا اةى   ةااز اافر ض اادرااي  حيث ااب 
 .%64.6اا ردز اا ااث  ةا   ى ف ااعاتيه
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حيث احعؿ اا حث قف  47(2111دراا  ةازاف د ار ر  آهريف ر   تتفق ى ه النتي ا 
ى   %63ااع تي  ااععتي ي   ةا   ى اا عت  ات اا ردز األ ؿ  ف  يف عا اب ااعهداـ ا ةعرةت  

اعح يؿ ص ر  را  ات اع ؿ  األا اب حيث اابى اادرااعاف  ف حيث  ا  حين ا تمفت
%  ـ اع ؿ ع حاث هاص  62 ةا   ى اا ردز اا اةى  قر ض ع دي ي  هاص   اا ادة اادرااي  

 .%61 ةا    اا ردز اا ااثى   اا ادة ااعت ي 
امط ع حيث احعؿ 48(2111ق يدة رى دراا   طهر قت    تتفق ى ه النتي ا

 ف  يف ع ـ ااعهدا ات ى اا رع   األ ا ااؿ ااعهصص ى  عصف  اا عت  ات ااعت ي   
اادرااعاف  حين ا تمفتى    األدادي ييف اش د  ا ةعرةت يتيها ااعصف  ق ر  حردات اا حث

يتيه اا شارد  ى اا ريد ا ادعر ة اا ردز اا ااث ااعهداـى  األا اب حيث اابى  ف حيث  ا 
 اا راعب األهيرة.ى ات  ااش دات اماع اقي   ااعا ؽ ق ر ا ةعرةت  اط ؽ  د ةى  

  :تتفق ى ه النتي ا  ع
ش د  ا ةعرةت ةا   ااعهداـ  ف حيث ارعفاع 49(2111دراا  ر  تيار  آهريف ر-
%  يف  62.5%  يف ع راد ااعية  ر82.4ى اتع اصؿ    األصد اب اعصؿ إا (اافيا  ؾر

 .%  يف ااط ب (92.5عق اب  ي   ااعدريس   
ا ي  ااط ب ياعهد  ف عف ى عشارت إاى  ااع51(2118راعيؼ ا ةز  آهريف  دراا -

غاا ي  ااط ب عف ى   د ا عشارت اادراا  إا رض اا حث قف اا عت  اتاا ةعرةت 
ياعهد  ف %  ف ااط ب 78   %84ياعهد  ف ا ةعرةت اتع اصؿ    األااعذة  ةا   
 .ا ةعرةت اتع اصؿ    ز   هـ ح ؿ   اد ـ اادرااي 

حيث ياعهدـ  51(2111دراا   ع ؿ يت ظ    ايزة ع ر اف ر   ت تمو ى ه النتي ا 
ى اا  اـ األ ؿ يتيها اتحص ؿ قتى غاا ي  ااط ب ش د  ا ةعرةت اعح ير ااعدتيفات  

 اا ردز اا اةب. ى اا عت  ات  
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 الي ميا التيمي يا:ى أى يا شبكا اإلنترنت لمطالب   دى  -3
 (8 د ل رقم)

 الي ميا التيمي ياى أى يا است دا يم لشبكا اإلنترنت   دى الطالب طبقً  ل ت زيع عينا
 % ك الي ميا التيمي ياى أى يا است دام شبكا اإلنترنت   دى 
 83.4 282  يم  داً 
 26.6 36 حد   ى  يم إل
 200 127 إ   ل 

 :يتضم  ن ال د ل الس بق
ااع تيػػ  ااععتي يػػ  ى ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػع  يػػ  ى ارعفػػاع ةاػػ   ااطػػ ب ااػػذيف عشػػار ا إاػػ

 %  16.6حد  ا  ةا   ى %   ا ؿ ير ةها  ه ه إا83.4ى  شدؿ د ير اعصؿ إا
حيػػػاة ى عصػػػ حت عحعتهػػا شػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػى ُععػػد  ػػػذ  ااةعياػػػ   ؤشػػػًرا   ًيػػا ا   يػػػ  ااعػػػ

ب   ػ   ةااػى هتػؽ  ةػاخ ععتي ػى ااط ب اااا عييف ا ا عع    ه  ف   يزات  ه    ادرة قتػ
 (.9ر ـ رى  ا ايظهر  ف ه ؿ اااد ؿ ااعاا

 :تتفق ى ه النتي ا  ع
ع  يػػ  ى قتػػعدػػد  يهػا غاا يػػ  طػػ ب ااعيةػ  ى  ااعػػ 52(2111درااػ  ةػػازاف د اػػر ر  آهػريف ر-

 .اا ةظ    ااععتي ي ى   ااعهداـ ا ةعرةت دأداة ععتي ي 
%  ػف  فػردات ااعيةػ  اػديهـ اعاػا  78 عفى عشػارت إاػى  ااعػ53(2113ةاديرا د ػاؿ ردراا   -
% اػديهـ 22ااع تي  ااععتي يػ    ا ػؿ ى ةح  ااعهداـ عدة ا ايا اا عت  ات  امعصاؿ  ى ياا إ

 .ااع تي  ااععتي ي ى ةح  ااعهداـ عدة ا ايا اا عت  ات  امعصاؿ  ى اعاا  ات 
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 نظر الطالب:الي ميا التيمي يا  ن   يا ى   يزات است دام شبكا اإلنترنت   -4
 (9 د ل رقم)

 الي ميا التيمي ياى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل  يزات است دام شبكا اإلنترنت  
 % ك الي ميا التيمي ياى   يزات است دام شبكا اإلنترنت  

 98.1 123 تن يع  ص در ال يم   ت
 75.2 263 ت  ير عنصر ال ص صيا
 74.7 261 ت  ير   صيا ر ع الصد 

 70.5 253 ح ا ز الز  ن  ال ك نى ت ط
 54.8 229 التف عميا )ص ت، ص رة،  يدي (
 50.1 209 ت  ير عنصر  راقبا االست دام

 38.7 84 ت  ير عنصر   ب االنتب ه
 19 63 التزا نيا

 (127ن = )
 

 يتضم  ن ال د ل الس بق:
 ػػف  اهػػ  ةظػػر ااع تيػػ  ااععتي يػػ  ى   د ػػ    يػػزات ااػػعهداـ شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى اػػاب  ػػ

% يتيهػػػػا  ةاػػػػػ    ع ار ػػػػ  عػػػػ  ير قةصػػػػػر 98.2ااطػػػػ ب عة يػػػػ   صػػػػادر اا عت  ػػػػػات  ةاػػػػ   
حػػػػػػاازى ااز ػػػػػػاف  اا دػػػػػػاف  ةاػػػػػػ   ى  عهطػػػػػػى ااهص صػػػػػػي   عػػػػػػ  ير هاصػػػػػػي  راػػػػػػ  ااصػػػػػػد

ااع ااب  يتيهـ ااعفاقتي   ع  ير قةصػر  را  ػ  اماػعهداـ ى % قت%71.5   74.7 75.1%
 رادػػػػز األهيػػػػرة عػػػػ  ير قةصػػػػر اػػػػذب امةع ػػػػا   ةاػػػػ   ااى %   ػػػػـ  ػػػػ51.2%   54.8 ةاػػػػ   
 %  29%  ااعزا ةي   ةا   38.7

ع  ي  ا ةعرةت د صدر  ف  صادر اا عت  ات  ف  اه  ى  عؤدد  ذ  ااةعيا  قت
ع  ي  شع ر ى قتى ةظر ااط ب د ا ُيشير احع ؿ قةصر ااهص صي  ات ردز اا اة

ارااؿ  ااع  اؿ ى اا شارد  عد ر   ياعطي ى ااطااب  األ اف   احعراـ هص صياعه حع
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ش د  ا ةعرةت  ع ا احع ؿ ااعزا ةي  ات ردز األهير  ف  يف ى اا عت  ات ااهاص   ه قت
ى ااع تي  ااععتي ي   ف  اه  ةظر ااط ب  يرا  إاى   يزات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  

ةفس اا  ت     ىاا عت    عد ر  ف ا ع ا هـ  ااع ااد  ى ا ع اـ ااط ب  ااحص ؿ قت
عُعي  ااع ااد ى ااةظا ى اا     ا ادعر ةب  هاص   عف ط يع  ااععتيـ اااا عى ز   هـ قت

قدس اا عت  ات ى   ةها د يزة ُ عح     اافعؿ قتى   ااعااى  ااعفاقؿ اا  اشر  ااحـر اااا ع
 يصُعب ااحص ؿ قتيها  شدؿ عد ر إم  ف ه ؿ ش د  ا ةعرةت. ى ااحدي    ااع

 راب ش د  ا ةعرةت د ايت  ععتي ي   حيث احعؿ: عة ي   دى  ا ععدس  ذ  ااةعيا  د
ى   د     يزات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  ى  صادر اا عت  ات   ااهص صي   را  ااصد

 ااع تي  ااععتي ي   ف  اه  ةظر ااط ب.
 يها  عشارى  ااع 54(2113ا راف  آهريف رى    دراا  ا  اف اد تتفق ى ه النتي ا

احع ؿ عة ع  صادر اا عت  ات ات ردز األ ؿ  ف  يف   يزات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت ى إا
 ااةا    حين ا تمفتى  %  73.8ااع تي  ااععتي ي   ف  اه  ةظر ااط ب  ةا   ى  

% 55.4 ةا   ى اا ردز اا اةى  55ع  ر قةصر ا عاح اا  يزات  عرعي ها حيث ااب ى ا ا 
 .%52.3 ةا   اا ردز اا ااث ى   ـ اه ا  اماعهداـ 

 الي ميا التيمي يا:ى استف دة الطالب  ن شبكا اإلنترنت   دى  -5
 (20 د ل رقم)

 الي ميا التيمي ياى استف دتيم  ن شبكا اإلنترنت   دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل
 % ك التيمي ياالي ميا ى االستف دة  ن شبكا اإلنترنت   دى 

 65 242 استفدت بدر ا كبيرة
 33.1 71 استفدت بدر ا  ت سطا
 2.4 3 استفدت بدر ا ضييفا

 0.4 2 لم استفد
 200 127 إ   ل 

 :يتضم  ن ال د ل الس بق   
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ااع تيػػػػ  ااععتي يػػػػ  ى ااػػػػعهدا هـ اشػػػػ د  ا ةعرةػػػػت  ػػػػى عف غاا يػػػػ  ااطػػػػ ب ااػػػػذيف عشػػػػار ا إاػػػػ
% ااػػػػعفاد ا  ةاػػػػ   33.2% ااػػػػعفاد ا  ةاػػػػ   د يػػػػرة   65قتيهػػػػا  ةاػػػػ   ااػػػػعفاد ا  ػػػػف اقع ػػػػاد ـ 

امطػػػ ؽ    ػػػا يؤدػػػد ى % اػػـػ ياػػػعفيد ا قتػػػ1.4% ااػػػعفاد ا  ةاػػػ    ػػػعيف   1.4 ع اػػػط    ا ػػػؿ 
ااع تيػػ  ااععتي يػػ   دا ػػ  عشػػدااها اػػ اب  ػػف حيػػث ع صػػيؿ اا عت  ػػ  ى ةاػػاح شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى قتػػ

ى  عػػض ا اةػػب اا صػػ ر ااعػػى اا  ػػاب قتػى طػ ب   ػػدرعها قتػػع  عػ  ير ااع اصػػؿ  ااعفاقػػؿ  ػػيف اا
 ااعت يف.ى اا ا ـ قتى ااع تيدى  ةها ااةظاـ ااععتي ى يعاة

ى ي دػػف عف ع ػػـ   ػػه شػػ د  ا ةعرةػػت د اػػيط ععتي ػػى ااػػد ر ااػػذى  ُعشػػير  ػػذ  ااةعياػػ  إاػػ
 يػػؽ ااع تيػػ  ااععتي يػػ  ا ػػا عع عػػ   ػػه  ػػف هصػػا ص    يػػزات ُع دػػف ااطػػ ب  ػػف عحى  ػػاـ  ػػ

قداد  عص يـ  را اها.  اماعفادة اا ص ى  ةها إذا  ا ُعحاف ااعهدا ها  ا 
 :تتفق نت ئج ى ه الدراسا  ع دراسا كل  ن

ى %  ػػػػف ااطػػػػ ب إاػػػػ45.6عشػػػػار حيػػػػث 56(2119ردرااػػػػ   ح ػػػػد ع  يػػػػؽ اػػػػ ـ  آهػػػػريف  -
ياػعفيد ف  دراػ  % 28٫9 ا ةعرةت   ا ػؿى  درا  د يرة  ف اا  ررات اا  ا دة قتااعفادعهـ 
 .مياعفيد ف إط  اً % 28٫9  ع اط    

ارعفػػػاع ااػػػعفادة ع  يػػػذ ى حيػػػث عشػػػار إاػػػ 57(2118رى ق ػػػد ااعزيػػػز ااطػػػ هى قر ػػػدرااػػػ   -
% 51.1%  ػةهـ 81قية  اادراا   ف  عا ع  اا  اد ااععتي يػ   ػف ا ةعرةػت  ةاػ   ى ا قداد

% ذدػػر ا عةهػػـ م ياػػعفيد ف  ػػف 21  ا ػػؿحػػد  ػػا ى % ياػػعفيد ف إاػػ28.9ياػػعفيد ف دا  ػػًا   
 . عا ع  اا  اد ااععتي ي 

 (22 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل  انب استف دتيم  ن است دام شبكا اإلنترنت  

 % ك الي ميا التيمي ياى   انب االستف دة  ن شبكا اإلنترنت  
 96.3 108 ال الئمال قت ى ا ك نيا البحث عن ال يم   ت  

 92.7 298 الت اصل  ع الز الح 
 63 236  ت بيا ن ر األ ب ر

 57.9 215 رد د   ريا ىت  يو االستفس رات ح ل ال  دة اليم يا  الحص ل عم

 (126ن = )
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 :أنى أش رت نت ئج الدراسا ال يدانيا إل
ااععتي ي  ااع تي  ى  ف ع ـ ا اةب ااعفادة ط ب اااا عات  ف ش د  ا ةعرةت  

%  ُيعد  ذا ااااةب  ف ع ـ 96.3اا  ت ااُ   ـ  ةا   ى ا داةي  اا حث قف اا عت  ات  
غير ا  ف ى ع  ر ا ش د  ا ةعرةت ا اعهد يها  عاعتها ععف ؽ قتى ااا اةب  اا  يزات ااع

ااع تي  ااععتي ي    ا  يها اا حا رات  اااداشف  ى ااُ اعهد ه  ى اا اا ؿ األهر 
ى عى  ات  ع  رة دا  ًا  غير  حددة    ت  عيف اتععرض  ؿ  ي دف ااععرض اها   اا عت  

ااةب اعاحعها  ف ه ؿ ااعديد  ف األشداؿ ر  ر بة  ى   ت    ا ي  ـ ظر ؼ ااط ب إا
ى األااس إاى %  يرا  ذاؾ  91.7ذاؾ ااع اصؿ    ااز  ب  ةا   ى ..(  يت. ا  ق 

ااع اصؿ  ي ا  يةهـ ح ؿ دؿ  ا يععتؽ  ااع تي  ى عرةت   ياـ ااط ب  ااعهداـ ش د  ا ة
عا ؽ ام عحاةات حيث يع ادا ف  ي ا  يةهـ األازاب اا ه ه ى ااععتي ي   هص صًا اافعرة ااع

 ......ذدر ا عاعاذ اا ادة األازاب اا ت ي ى ااع
ع   رد د   ري  اها اا ر ى احعؿ ع ايه اماعفاارات ح ؿ اا ادة ااعت ي   ااحص ؿ قت
ااع تي  ااععتي ي   ةا   ى األهيرة  ف  يف ا اةب ااعفادة ااط ب  ف ش د  ا ةعرةت  

ش د  ا ةعرةت ى ادعفاب   ا   ا ةعرةت   ا  يها      اا عهد قتى %     ا يعة57.9
 د ةها  ايط اع ديـ اا عت  ات  اا ادة ااعت ي  د ف ااع  ؿ ع ـ  يزة عع يز  ها ش د  

ا داةي  ااع اصؿ    ق    ي   ى   ى ير ا  ف اا اا ؿ ااععتي ي  األهر ا ةعرةت قف غ
ع   ف ه ؿ ع ادؿ ااراا ؿ اا دع     ي ا  يةه ا    د يرا  ذاؾ ى ااعدريس ا اب  شدؿ  ر 

اتعديد  ف األا اب  ف ع  ها قدـ ع  ير آاي  را ي  اتع اصؿ  يف عق اب  ي   ااعدريس 
صفحات األااعذة ى  ياـ ااط ب   رااؿ ااعفااراعهـ قت ااط ب  ف ه ؿ      اا عهد   

ااةب قدـ عفرغ ى اافيا  ؾ   ا ُيعد اةعهادًا اهص صي  األااعذة   ذا إاى ااشهصي  قت
ى ااعفاارات دؿ طااب  يظهر ذاؾ  شدؿ د ير ادى ق    ي   ااعدريس اإلاا   قت

ُيدرا ف ااعديد  ف اا  اد اتعديد  ف األااعذة ااذيف ُيدرا ف اا  اد ذات ااد ا ات ااط  ي  ع  
اافرؽ اادرااي    ا ياعؿ  ف ااصع    اع    ي   ااعدريس  عا ع  اماعفاارات ااُ رات  

  اارد قتيها.
ش د  ا ةعرةت اإلاراع  ع  ير آاي  را ي  ى      اا عهد قتى اذا ةدق  اا ا  يف قت

ظي ها   ا يااقد ق    ي   اتع اصؿ  يف ق    ي   ااعدريس  ااط ب     حا ا  عة
 اا  ت ااُ   ـ.ى ااعفاارات ااط ب  ى اارد قتى ااعدريس قت
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ى ااع تي  ااععتي ي  إاى اـ ياعفد  ف ااعهداـ ا ةعرةت  ى   د عشار ااطااب اا حيد ااذ
ُ طب ق تي  ااعح يؿ  قدـ عحديث  حع يات اا  ا    ااع رار إم عةها حاا  ى عف ذاؾ يرا  إا

يعصؿ ى يتاأ إايها  ا دة ااش د  ااعى را  ات  ح ث ةفاه  عععتؽ  ة قي  اا  ا   ااع ردي  ع
  ف ه اها  ش د  ا ةعرةت عد ر  ف د ةها  شدت  قا  .

ااع تي  ى ااةهاي    ف ص ر حاـ ااط ب غير اا اعفيديف  ف ش د  ا ةعرةت  ى   
عح يؽ اماعفادة اا را ة ى رةت  ةااح ش د  ا ةعى ااععتي ي  رطااب  احد( ُيعد دايً  قت

ااط ب  ف ه ؿ اماع  ؿ األ  ؿ ا ا عع ع   ه  ذ  اا ايت   ف هصا ص ى  ةها اد
 ع  ها ااعفاقتي   اا ر ة . 

 الي ميا التيمي يا:ى ي ا يي  الطالب عند است دام شبكا اإلنترنت  ى الصي ب ت الت -6
 (21 د ل رقم)

ى   ا يتيم لصي ب ت عند است دام شبكا اإلنترنت   دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل
 الي ميا التيمي يا

الي ميا ى   ا يا صي ب ت عند است دام شبكا اإلنترنت   دى 
 التيمي يا

 % ك

 25.7 34 دائ  ً 
 72.4 255 أحي ن ً 
 6 23 ن دراً 

 6.9 25 ال أ ا و
 200 127 ا   ل 

 :يتضم  ن ال د ل الس بق
ى ااطػػػ ب ااػػػذيف ي ااهػػػ ف صػػػع  ات قةػػػد ااػػػعهدا هـ اشػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػارعفػػػاع ةاػػػ   

 ػػػ ااهعهـ صػػػع  ات عحياةػػػًا  ةاػػػ   ى ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ   حيػػػث عشػػػار غاا يػػػ  طػػػ ب ااعيةػػػ  إاػػػ
 % م6.9% ةػػػػػػادرًا  ػػػػػػا ي ااهػػػػػػ ف صػػػػػػع  ات  6%   ا ػػػػػػؿ 15.7%  دا  ػػػػػػًا  ةاػػػػػػ   71.4

 ي ااه ف صع  ات ع ةاب اماعهداـ.
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ى ةاػػػ   ااطػػػ ب ااػػػذيف ي ااهػػػ ف صػػػع  ات ع ةػػػاب ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ػػػ ُيشػػػير ارعفػػػاع 
 ػذ  ى د رة  ذ  ااصػع  ات   ػ ة عأ ير ػا   ػا ياػعتـز  ػر رة ااععػرؼ قتػى ااع تي  ااععتي ي  إا

ى ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ػػػى ااصػػػع  ات   حا اػػػ  اا  ػػػاب قتيهػػػا ا ػػػ اف ااػػػع رار ااطػػػ ب  ػػػ
م   صػػف  -عح اػػت  ػػذ  اا اػػيت    ػػا عحع يػػه  ػػف   ا ػػ   ااع تيػػ  ااععتي يػػ   اماػػعفادة  ةهػػا  ا 

 هاص       اا عهد_ ا اا ؿ ُ دتف  م ياعهد ها عحد.
ااع تي  ى  رغـ  ذ  ااةعيا  إم عف ارعفاع ةا   ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  

ع  يعها  ااةا   اتط ب   حا معهـ ااشهصي  ا  ااه   ذ  ااصع  ات ى ااععتي ي  ُيشير إا
 ع  ر ا ااش د  اتع تي  ااععتي ي .ى  اعفادة  ف ااهد ات ااعا

عشار  يها غاا ي  ى  ااع 58(2111ق يدة رى دراا   طهر قت    تتفق ى ه النتي ا
ااع تي  ااععتي ي  حيث ذدر ى ع راد ااعية  اععر هـ اصع  ات ع ةاب ااعهداـ ا ةعرةت  

 ف ع راد ااعية   ععر هـ اصع  ات  درا  د يرة قةد ااعهداـ ش د  ا ةعرةت يتيها % 7٫1
 .ميععر  ف اصع  ات% 36٫8يععر  ف  درا   ع اط   % 56٫1

 (23 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى ت زيع عينا الطالب طبقً  لصي ب ت است دام شبكا اإلنترنت  

 % ك التيمي يا الي مياى صي ب ت است دام شبكا اإلنترنت  
 76.7 245 ُبطح ع ميا التح يل  البحث

بيض ال  اقع ال ُتقدم  د  تي  ل ن يتصل ب إلنترنت  ن 
  الل الي تو ال ح  ل

89 47.2 

 41.3 80 عدم تحديث  حت ي ت ال  قع ب ست رار
 12.1 40 استفس رات ى ال أحد يرد عم

 (289ن=)
 :يتضم  ن ال د ل الس بق

ى ي ااهها ااط ب ع ةاب ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  ى ااصع  ات ااعُ  د   ى ااب  
 ر رة ق ؿ ى %   ا يعة76.7ااع تي  ااععتي ي  ُ طب ق تي  ااعح يؿ  اا حث  ةا   



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

يع دف ى ااهاص  األدادي ي  حعى      اا عهد  زيادة اع  اااير ر اا ردز ى اا ا  يف قت
  ه.ى  اى ااةب ع  ي  ش د  اا اى  ةه  إا اا      اماعفادةى ااط ب  ف ااده ؿ قت

احعؿ  عض اا  ا   م عُ دـ هد اعها ا ف يعصؿ  ا ةعرةت  ف ه ؿ ااهاعؼ اا ح  ؿ 
ع ديـ ى % حيث  ازاات ااعديد  ف اا  ا   ا ادعر ةي  ع عصر قت47.1 ةا   ى اا ردز اا اة

إم عف  عض اا  ا    د  ىهد اعها  اادا ؿ  ف ه ؿ امعصاؿ  ها ق ر ااد   ي عر ااشهص
ع ديـ ةاهه هاص  ا ف يعصؿ ق ر ااهاعؼ اا ح  ؿ      اياعتـز  ف ااط ب ى  دعت  

 اا عت  ات اا طت   .ى  ذؿ  اه د عد ر ات حث قف  ذ  اا  ا   اتحص ؿ قت
%     42.3احعؿ قدـ عحديث  حع يات      اا عهد  ااع رار اا ردز اا ااث  ةا   

اا      عحديث  حع ياعه  شدؿ  اع ر   صف  هاص  ى    ا  ا ر رة ي ظى  ا يعة
 ااادا ؿ اادرااي   ادا ؿ ام عحاةات ا  اف قدـ حد ث  شادؿ.

ى %     ا يعة21.2 ةا   ى ااعفااراعى اا ردز اارا    األهير م عحد يرد قتى يتيه  
 ف ع ـ   يزات      اا عهد  عق اب  ي   ااعدريا اماعفادة ى قدـ ا ع اـ اا ا  يف قت

ااع اصؿ  ااعفاقؿ  يف عطراؼ ااع تي  ى ااع تي  ااععتي ي  عم   ى ش د  ا ةعرةت  
 امعصااي .

ي ااهها ااط ب قةد ااعهدا هـ ى عف عغتب ااصع  ات ااعى ُيشير اااد ؿ اااا ؽ إا
ا ةعرةت ش د  ى ااع تي  ااععتي ي  عععتؽ  ااعهدا هـ ا     اا عهد قتى اش د  ا ةعرةت  

 ذ  ى اا     ا حا ا  اا  اب قتى      ف شأةه عف يدؽ ةا  س ااهطر ات ا  يف قت
م ايعح ؿ اا     ا ايت  ُ دتف  م ُعح ؽ اماعفادة اا را ة  ةها.  ااصع  ات  ا 

 ف حيث ة قي   59(2113ا راف  آهريف رى دراا  ا  اف إد    ت تمو ى ه النتي ا
ااع تي  ااععتي ي  حيث ى قةد ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  ع ااه ااط ب ى ااصع  ات ااع

عشعت ااط ب ع ةاب عصف  اا  ا    هص صًا اافيا  ؾ  غير ا  ف اا ردز األ ؿ ى  ااب 
ااةب ااعشعت ااةاعل قف ظه ر  ر عات ى % إا69.2 ةا   ى   ا   ااع اصؿ اماع اق

  ر  ه األدادي ي .اا حاد ات ااف ري    ا يشعت ااطااب  يع  ه قف عداب 
ى طب  احعؿ اا ُ حيث  61(2111ق يدة رى دراا   طهر قت    تتفق ى ه النتي ا

حين ى   يععرض اها ع راد ااعية ى  ف  يف ااصع  ات ااعى عةزيؿ اا عت  ات اا رع   األ ا
 اا رع   اا اةي   ا دى  ف حيث ة قي  ااصع  ات  عرعي ها حيث ااب   ا تمفت الدراست ن
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ااعيار اادهر ا ب  صع    امعصاؿ  ااش د    اة طاعصع  ات  ااي   ـ عارب اافير اات  
 ف قدـ ااع صؿ ا عت  ات  ـ قدـ ااه رة  أد ات اا حث.قامح اط ااةاعل 

 (24 د ل رقم)
شبكا اإلنترنت ى  ضع ال  دة اليم يا عمى   ا قتيم عم دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 بك  ا أشك لي 
شبكا  ى  ا قا الطالب عل  ضع ال  دة اليم يا عم دى 

 اإلنترنت بك  ا أشك لي 
 % ك

 96.8 120   ا ق
 3.1 7 غير   ا ق

 200 127 ا   ل 

 :يتضم  ن ال د ل الس بق    
شػ د  ى     اا ػادة ااعت يػ  قتػى % قت96.8  ا    غاا ي  ااط ب ع راد ااعية   ةا   

   .%  ف ااط ب ر ض ذاؾ3.2  ا ؿ ا ةعرةت  دا   عشدااها 
ااع تيػػ  ااععتي يػػ  ى عتع ػػه شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى ااػػد ر ااد يػػر ااػػذى  ُعشػػير  ػػذ  ااةعياػػ  إاػػ

عطػػػ ير ى  ػػػادرًا قتػػػى عاااػػػى ادراؾ ااطػػػ ب ع  يػػػ  ا ةعرةػػػت د اػػػيط ععتي ػػػى د ػػػا عؤدػػػد قتػػػ
ى ااحصػ ؿ قتػ ااع تي  ااععتي يػ    ػا يع عػ   ػه  ػف هصػا ص    يػزات ُع دػةهـ اػيس   ػط  ػف

 دػاف  ى   ػت    ػف عى عى اا عت  ات  ادف ع  راهـ ا داةي  امحعفاظ  ها  امط ع قتيها  
ى ااطػػ ب ع ػراد ااعيةػػ  ةحػػ  ااػػعهداـ شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى اػػدى امعاػػا  ا ياػػا ى د ػا عؤدػػد قتػػ

 .ااع تي  ااععتي ي 
ش د  ا ةعرةت ى %  ف ااط ب اارا  يف ا    اا ادة ااعت ي  قت3ع ا  ااةا   اؿ 

ااععتيـ  اماعزاـ ى اع اع ااطرؽ ااع تيدي   ى  دا   عشدااها   ف ذاؾ  د يرا  ارغ عهـ  
عف ى ااةب ح  ر اا حا رات  ع   د يرا  إاى  اا ذادرة  ف اادعب  األ راؽ اا ط  ق  إا

 ير يد ف  ةاؾ  ا  ق   ف األ راد اارا  يف اتعطى ُ اعحدث عدة ا اى دا  ًا    ظه ر ع
اذاؾ ى ا اب ه  ًا  ف دؿ  ا   اديد ع  اعدـ ا ع دهـ ا هارات ااععا ؿ  عه  ي دف ااعصد

  ف ه ؿ ق ؿ د رات عدري ي  اتععريؼ  هذ  اا ايت  ااحدي    طرؽ اماعفادة اا ص ى  ةها.
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%  ف 78 عفى عشارت إاى  ااع61(2113ةاديرا د اؿ ر   دراا   تتفق ى ه النتي ا
ااع تي  ى ةح  ااعهداـ عدة ا ايا اا عت  ات  امعصاؿ  ى  فردات ااعية  اديهـ اعاا  اياا 

ى ةح  ااعهداـ عدة ا ايا اا عت  ات  امعصاؿ  ى % اديهـ اعاا  ات 22ااععتي ي    ا ؿ 
 .ااع تي  ااععتي ي 

 (25 د ل رقم)
شبكا ى ال د  ت التيمي يا عمت  ير ى   ا قتيم عم دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 اإلنترنت ب ق بل   د 
ى ت  ير ال د  ت التيمي يا عمى   ا قا الطالب عم دى 

 شبكا اإلنترنت ب ق بل   د 
 % ك

 35 76   ا ق

 65 242 غير   ا ق
 200 127 إ   ل 

 :يتضم  ن ال د ل الس بق    
شػػػػ د  ى ااهد اعااععتي يػػػػ  قتػػػ% عػػػ  ير 65ر ػػػض غاا يػػػػ  ااطػػػ ب ع ػػػػراد ااعيةػػػ   ةاػػػػ   

   .ذاؾى %  ف ااط ب  ا ؽ قت35  ا ؿ ى ا ةعرةت    ا ؿ  اد
 ػػادر ى عاااػػى ادراؾ ااطػػ ب أل  يػػ  ا ةعرةػػت د اػػيط ععتي ػػى  ُعشػػير  ػػذ  ااةعياػػ  إاػػ

عطػػ ير ااع تيػػ  ااععتي يػػ    ػػا يع عػػ   ػػه  ػػف هصػػا ص    يػػزات ع دػػةهـ اػػيس   ػػط  ػػف ى قتػػ
  ػت ى عى  ادف ع  ر اهـ إ داةي  امحعفػاظ  هػا  امطػ ع قتيهػا  ػاا عت  ات ى ااحص ؿ قت

اعػػػز ؼ  عػػػض ى  ػػػد يػػػؤدى  دػػػاف   عف ر ػػػط  ػػػذ  ااهد ػػػ  ااععتي يػػػ     ا ػػػؿ  ػػػادى    ػػػف ع
 ػر رة ع ػديـ  ػذ  ااهػد ات ى حيف ذدر ااط ب   ػف  ا  ػ ا قتػى ااط ب قف ااعهدا ها   

عحاػػػيةها ى اا اػػػيت   ااع ػػؿ ااػػػدا ـ قتػػ اتعطػػ ير اا اػػػع ر اهػػذ ى عف ذاػػؾ اػػػيؤدى    ا ػػؿ  ػػػاد
  ااعة ي  ا ا يعـ ع دي ه قتيها.
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 الي ميا التيمي يا:ى است دام شبكا اإلنترنت   ى قترح ت الطالب لتش يييم عم -7
 (26 د ل رقم)

الي ميا ى است دام شبكا اإلنترنت  ى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل قترح تيم لمتش يع عم
 التيمي يا

ى است دام شبكا اإلنترنت  ى الطالب لمتش يع عم قترح ت 
 الي ميا التيمي يا

 % ك

  ص ب ل ييد ي  ر ك  ا ال د  ت ى ت  ير   قع إلكتر ن
 التيمي يا  الدع يا لو.

271 79.3 

است دام ى ع ل د رات تدريبيا لمطالب لتط ير  ي راتيم عم
 اإلنترنت.

272 78.8 

الفرقا ال احدة  أعض ح ىيئا ت  ير ا ك نيا الت اصل بين طالب 
 التدريس.

228 54.4 

 44.1 96 بأر قا ال ييد.ى   ى ت  ير  د ا ال ا

 (127ن = )
 :يتضم  ن ال د ل الس بق

ااع تي  ااععتي ي  ى   د   ا عراحات ااط ب ازيادة ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  ى ااب  
ااععتي ي   اادقاي  اه  ةا   هاص  اا عهد ي  ر دا   ااهد ات ى ع  ير      إادعر ة

ااعديد  ف اا  ا    ايس ى ط ب اا عهد  ف ع ا ر هد ات اا عهد  ى % حيث ُيعاة79.3
ش د  ا ةعرةت  يعـ     ى ات عهد قتى اا     اارا ى       احد   عظهر ااةعياه قت

حيف  ىش د  اافيا  ؾ   ا يتيها  ف ععدي ت  ى صفح  اا عهد قتى ااادا ؿ اادرااي  قت
صفح  اافر   ى يعـ      ا يععتؽ  اا ادة اادرااي  ع  ععتي ات عق اب  ي   ااعدريس قت

ى غاا ي  ااط ب د ا يؤدى اافيا  ؾ    ا يا ب ة ع  ف امرع اؾ  ااعشعت ادى اادرااي  قت
ع ديـ  ذ  ى  ادرًا قتى ع  ير      إادعر ةى  ياع اا عت      يع ؿ اا عهد حاايًا قتى إا

 عح يؽ اماعفادة اا را ة  ةه.ى  ات   داف  احد   ا يااقد قتااهد
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ااعهداـ ى ق ؿ د رات عدري ي  اتط ب اعط ير  هاراعهـ قتى اا ردز اا اةى ذاؾ  ى يت
ادراؾ ط ب اا عهد  أ  ي  ا ةعرةت د ايط ى %      ا يشير إا78.8ا ةعرةت  ةا   

ؽ اماعفادة اا ص ى  ةه  ااع  ؿ دا   عح يى ااع تي  ااععتي ي   رغ عهـ  ى  ى ععتي 
 .ا داةاعه
ذاؾ ع  ير ا داةي  ااع اصؿ  يف ط ب اافر   اا احدة  عق اب  ي   ااعدريس  ةا   ى يت
قدـ ع  ير آاي  اتع اصؿ  يف ااط ب  األااعذة  ف ه ؿ اا     ى %  يرا  ذاؾ إا54.4
ى اافيا  ؾ  ى اارا ي  ات عهد قتش د  ا ةعرةت د ا عف ااصفح  ى ات عهد قتى اارا 

صفحه قا ه ادؿ  ا يععتؽ  اا عهد  عه ار    ا ياعؿ  ف ااصعب إف اـ يدف  اعحيؿ 
ارااؿ ع  ااع  اؿ  عت     عية  هاص   از ي   ف اا ةهل  د ا عف ااصفح  ااهاص   اافر   

 ااصفحه  ف  ادهاؿ ز   هـى اادرااي  يعحدـ  يها ااط ب عةفاهـ   ا  يها اا  ا    قت
اا رع   ى قدـ  ص ؿ اا عت    ادا   ااط ب   يرا  ظه ر  ذا ام عراح  ى قد ه   ا يعة

ااع اصؿ    األاعاذ  ف ه ؿ ى   درة ااطااب قتى ع ع  ااععتيـ ااةظا ى اا اا   إا
  ةه إذا اـ يع اصؿ  عه  ف ه ؿ ا ةعرةت ي دةه   ا تعه ى اا حا رات  اااداشف   ااعاا

 .عهد اا 
 أر    اا عهد  ةا   ى  اى اا ردز اارا    األهير   عرح ع  ير هد   اا اى  ااب  

ااع تي  ى ااط ب  أ  ي  ااعهداـ ا ةعرةت  ى زيادة  قى %     ا ُيشير إا44.2
 داف ى   ت  عى عى اا ةزؿ   ط  ؿ يعـ  ى ااععتي ي    اا حث قف اا عت    م ي عصر قت

%  ف ع راد ااعية  84.3    ا عشارت إايه ةعا ل اادراا  اا يداةي   ف عف     يتفق    
% يعصت ف  ها  ف ه ؿ اا ب 39.2يعصت ف  ا ةعرةت  ف ه ؿ ااهاعؼ اا ح  ؿ   ا ؿ 

ااةب ارعفاع ةا   ااط ب   ف يعصت ف  ش د  ا ةعرةت ع ةاب ع ااد ـ  اا عهد ى ع ب إا
 %64.1اعصؿ إاب
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 (27 د ل رقم)
ى سيييم نح  تن يا  ي رات است دام شبكا اإلنترنت   دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 الي ميا التيمي يا
الطالب نح  تن يا  ي رات است دام شبكا ى سي دى 

 الي ميا التيمي ياى اإلنترنت  
 % ك

 87.6 290 نيم
 21.4 17 ال

 200 127 إ   ل 

 :ىيشير ال د ل الس بق إل
ااع تي  ى عة ي   هارات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  ى ااط ب ااراغ يف  ارعفاع ةا   
ادراؾ ااط ب أل  ي   ذ  اا ايت  ااعدة ا اي  ى %   ا يؤددقت87.6ى ااععتي ي  اعصؿ إا

د ايط ععتي ب    ا ع تده  ف هصا ص    يزات ععةااب    احعيااات اا ةظ     ااحدي  
عح يؽ اماعفادة اا ص ى  ةها  ف ه ؿ ى  رغ عهـ  ظؿ ااعط رات ااحااي  ى ااععتي ي   
 ا داةياعها  ديفي  ااععا ؿ  عها  دفابة   اقتي .ى ااععرؼ قت

 (28 د ل رقم)
 تط ير  ي ر يم ازائي ى يرغب ن  ى ت زيع عينا الطالب طبقً  لم  ض ع ت الت

 % ك تط ير  ي ر يم ازائي ى يرغب الطالب  ى ال  ض ع ت الت
 47.4 92 عن ال يم   ت  ي رات البحث

 44.3 85  ي رات است دام اإلنترنت بصفا ع  ا
 19.1 56 شبكا اإلنترنتى  ي رات تقييم ال يم   ت الُ قد ا عم

 (291ن = )
 :ىتشير نت ئج الدراسا ال يدانيا إل

عطػػ ير  عػػار هـ ازا هػػا  هػػارة اا حػػث ى يرغػػب ااطػػ ب  ػػى   د ػػ  اا هػػارات ااعػػى اػػاب  ػػ
%  هػػػارات ااػػػعهداـ ا ةعرةػػػػت 44.3% يتيهػػػا  ةاػػػ    ع ار ػػػ  47.4قػػػف اا عت  ػػػات  ةاػػػ   
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اماػػع  ؿ األ  ػػؿ اشػػ د  ى ادراؾ ااطػػ ب اعػػدـ  ػػدرعهـ قتػػى  صػػف  قا ػػه   ػػ   ػػا ُيشػػير إاػػ
ى  عح يػػػؽ ع صػػػعطػػػ ير  عػػػار هـ ازا هػػػا ازيػػػادة اماػػػع  ؿ األ  ػػػؿ اهػػػا ى ا ةعرةػػػت  رغ ػػػعهـ  ػػػ

 ااعفادة   دة .
شػػػ د  ا ةعرةػػػت ى  يػػػرع ط  هػػػذ  ااةعياػػػ  احػػػع ؿ  هػػػارات ع يػػػيـ اا عت  ػػػات ااُ  د ػػػ  قتػػػ

ااطػػػػ ب اعطػػػػ ير  عػػػػار هـ ازا هػػػػا ى ياػػػػعى ات ردػػػػز اا ااػػػػث  األهيػػػػر  ػػػػف  ػػػػيف اا هػػػػارات ااعػػػػ
 ديفيػػ  شػػ د  ا ةعرةػػت ى ااععػػرؼ قتػػى ااععا ػػؿ  ػػ  ا ةعرةػػت عتػػى  اقع ار ػػا  رحتػػ   ع د ػػ   ػػ

 اا حث قف اا عت  ات  دفابة.
 الي ميا التيمي يا:ى است دام شبكا اإلنترنت  ى تش يع األس ت ة لمطالب عم دى  -8

 (29 د ل رقم)
است دام شبكا اإلنترنت ى تش يع األس ت ة ليم عم دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 الي ميا التيمي ياى  
شبكا  است دامى تش يع األس ت ة لمطالب عم دى 

 الي ميا التيمي ياى اإلنترنت  
 % ك

 41.8 93 ُيش ع دائ ً .

 56.7 213 حد  .ى ُيش ع إل

 0.5 2 ال ُيش ع.

 200 127 ا   ل 

 :ىتشير نت ئج الدراسا ال يدانيا إل
ى  ػػف ااةػػب عق ػػاب  ي ػػ  ااعػػدريس ةحػػ  ااػػعهداـ شػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى امعاػػا  ا ياػػا 

ااػػػعهداـ ى عشػػػاي  األاػػػاعذة اهػػػـ قتػػػى عشػػػار غاا يػػػ  ع ػػػراد ااعيةػػػ  إاػػػااع تيػػػ  ااععتي يػػػ   حيػػػث 
%   ا ػػؿ 56.7% ع  عحياةػػًا  ةاػػ   42.8ااع تيػػ  ااععتي يػػ  اػػ اب دا  ػػًا  ةاػػ   ى ا ةعرةػػت  ػػ

ااع تيػ  ااععتي يػ  ى ااػعهداـ ا ةعرةػت  ػى قدـ عشػاي  األاػاعذة اهػـ قتػى طااب  احد عشار إا
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ح ػػ ر اا حا ػػرات ع  ى قػػدـ اةعظػػاـ ااطااػػب ةفاػػه  ػػ ى ػػد يراػػ  إاػػى   ػػ  ع ػػر غيػػر  ةط ػػ
 قدـ عرديز  ا ا ُي اؿ  ها.

ااع تيػ  ى ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةػت  ػى  ُيعد ارعفاع ةا   األااعذة اا شاعيف قت
اا ةظ  ػػػػ  ى عزايػػػػد ام ع ػػػػاـ  شػػػػ د  ا ةعرةػػػػت د اػػػػيت  عاااػػػػي   ػػػػى ااععتي يػػػػ  داػػػػيً    يػػػػًا قتػػػػ

 .ىااحاااا  ت ى ااععتي ي   
عشػػػػار حيػػػث  62(2111درااػػػػ   عػػػ ؿ يت ػػػظ    ػػػايزة ع ر ػػػاف ر ػػػ   تتفوووق ىووو ه النتي وووا

%  ػػػف ااطػػػ ب  ع ايػػػه األاػػػاعذة اهػػػـ ماػػػعهداـ ا ةعرةػػػت  ةاػػػاز ااعدتيفػػػات اا طت  ػػػ  78.6
 .%  ف ااط ب ع اد ا  عدـ ع ايه األااعذة اهـ ماعهداـ ا ةعرةت15.2 ةهـ   ا ؿ 

 (10 د ل رقم)
ى است دام شبكا اإلنترنت  ى الطالب طبقً  ألسب ب تش يع األس ت ة ليم عم ت زيع عينا

 الي ميا التيمي يا

است دام شبكا ى أسب ب تش يع األس ت ة لمطالب عم
 الي ميا التيمي ياى اإلنترنت  

 % ك

 66.1 243 إل راح التكميف ت ال طم با.

 45.8 99 لمبحث عن   دة عم يا.

 28.5 40 الغي ب أ  تيديل   عد ال ح ضرة.ح لا ى إلبالغن   

 (126ن=)
 يتضم  ن ال د ل الس بق:

ااع تي  ى ااعهداـ ا ةعرةت  ى   د   عا اب عشاي  األااعذة اتط ب قتى ااب  
% يتيه اا حث قف  ادة قت ي   ةا   66.2ااععتي ي  إاراب ااعدتيفات اا طت     ةا   

ى األااعذة  اا عهد ا عا ع  ااط ب ادؿ  ا   اديد  رغ   ى %      ا ُيشير إا45.8
 عت  ات اديدة   هعتف   قدـ ا دعفاب  اا ادة ى يدرا ةها  ام ط ع قتى اا  اد ااع

 .ااععتي ي  اا  ا دة  اادعب
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حاا  اا ياب ع  ععديؿ   قد اا حا رة   ات ردز اا ااث ى إم عف احع ؿ  إ  غةا  
ااع تي  ااععتي ي  ى ااعهداـ ا ةعرةت  ى عشاي  األااعذة اتط ب قت األهير  ف  يف عا اب 

قدـ ا ع اـ عق اب  ي   ااعدريس  أ ـ   يزات ش د  ا ةعرةت عم ى % ُيشير إا18.5 ةا   
 .ع   ؤاؿى ااع اصؿ  ااعفاقؿ ا اب  شدؿ   ر ى   

ت    اا حث قف اا عى عف عشاي  األااعذة اهـ ي عصر قتى د ا عشار ااط ب إا
ى ااراب ااعدتيفات  ادف ذاؾ م يش ؿ اراااها اهـ ق ر اا ريد ا ادعر ةى  اماعفادة  ةها  

  ايس إادعر ةب.ى  شدؿ  ر ى  ؿ م د  ف ط عها  ع دي ها  رة عهر 
حيث ااب اةااز  63(2111دراا   ع ؿ يت ظ   ايزة ع ر اف ر    تتفق ى ه النتي ا

ااع تي  ى األااعذة اتط ب ماعهداـ ا ةعرةت    د   عا اب عشاي  ى ااعدتيفات اا طت     
 .%68.8 ةا   ات حث قف  عت  ات  ععت    اادراا  يتيها % 72.4  ةا  ااععتي ي  

  د   ى حيث ااب   64(2118دراا  اعيؼ ا ةز  آهريف ر عت تمو ى ه النتي ا 
ااع اصؿ  ف ى  عشايعهـ قتا ةعرةت ش د  ق ر   ااط بااعهدا ات األااعذة ا عصاؿ 

ع ديـ % يتيها 74 ةا    ةشر  عت  ات هاص   اافر   اادرااي  ع  اا  رر   ه اها 
ا ا ي  هاص   اا ادة  ةا   ععتي ي  %  ـ ع  ير   اد 68 ةا    عت  ات هاص   ااعدتيفات 

58%. 
 التيمي يا: الي مياى ت تع الطالب بأ القي ت التي  ل  ع شبكا اإلنترنت   -9

 (12 د ل رقم)
 اأني    صى تقدي يم ألبح ث  أ   ه  ن اإلنترنت عم دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 بيم
 % ك أني    صو بيمى تقديم الطالب ألبح ث  أ   ه  ن اإلنترنت عم دى 
 59 218 نيم
 42 89 ال

 200 127 إ   ل 
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 ي ضم ال د ل الس بق:
عةها هاص  ى  د  ا ع حا ًا  أه ذة  ف ش د  ا ةعرةت قتارعفاع ةا   ااط ب ااذيف 

 % اـ يتاأ ا اذاؾ.41%   ا ؿ 59ى  هـ اعصؿ إا
ااع تي  ى اماع  ؿ ااابب اعدة ا ايا امعصاؿ  ى  ؤشرًا هطيرًا قت  ُتيد ى ه النتي ا
تي ي  ااع تي  ااععى  ذؿ اا زيد  ف اااهد  ى قدـ رغ   ااط ب  ى ااععتي ي   ؿ  دايً  قت

 ع ديـ ااعدتيفات اا طت     ةهـ.ى  ى ااعت يف  ة ؿ اا ادة ااعت ي  حعى  امقع اد اادا ـ قت
ى  ادير  ااذدر عع ا ر حاايًا  را ل ا عر   ااةا   اا   ي  ا ازاب اا ة  ا  حر يًا  
را ل ااعدتيفات ااُ  د    ف ااط ب إم عف ذاؾ يعطتب إا اـ ق    ي   ااعدريا  ا د  ذ  اا 

ااحص ؿ قتيها ا اب   عر عه ع   ف ه ؿ ى ااةب  درعه قتى  ديفي  ااعهدا ها إا
 إايها.ى اا ؤاا  ااععتي ي  ااُ ةع 
عف ى عشارت إاى  ااع65(2118اعيؼ ا ةز  آهريف ر   دراا   ت تمو ى ه النتي ا

  اا هـ.عةها ى %  ف ااط ب ع اد ا  ع ديـ ع حاث  ة  ا   ف ش د  ا ةعرةت قت2ع ؿ  ف 
 (11 د ل رقم)

شبكا ى  ير تيم بيدم   از إع دة نشر بحث  ن عم دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل
 اإلنترنت بأس  ئيم

 ير ا الطالب بيدم   از إع دة نشر بحث  ن  دى 
 شبكا اإلنترنت بأس  ئيمى عم

 % ك

 60.4 232 أعرو

 39.6 86 ال أعرو

 200 127 إ   ل 
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 الس بق:ي ضم ال د ل 
ش د  ى ارعفاع ةا   ااط ب ااذيف يعر  ف  عدـ ا از إقادة ةشر ع حاث  ف قت

 %م يعر  ف ذاؾ.39.6%   ا ؿ 61.4ى ا ةعرةت  اا ا هـ اعصؿ إا
 عر   ى عشارت إاى  ااع66(2118اعيؼ ا ةز  آهريف ر   دراا   تتفق ى ه النتي ا

% اقع ر   ع ر     ؿ  ف 2 حايد  % 11%  ف ااط ب  أةه ع ر غير     ؿ   ا ؿ 88
 .األااس

اماع  ؿ ى (  ؤشرًا هطيرًا قت21ااةب ةعيا  اد ؿ ر ـ رى إا  ُتيتبر ى ه النتي ا
ى شعى اا اع    أد ته  ى  اع  ى ااع تي  ااععتي ي   ؿ  قتى ااابب اعدة ا ايا امعصاؿ  

%  ف ااط ب ااذيف ع اد ا   عر عهـ  عدـ ا از 61.4هاص   عف ااػ   اامعه  شدؿ قاـ 
ش د  ا ةعرةت  اا ا هـ     ع ر  هااؼ اح  ؽ ى إقادة ةشر ع  ع ديـ  حث  ةش ر قت

ع ا هـ   صتحعهـ ععطتب ذاؾ د ا عةهـ م ى اا تدي  اافدري  عا ع ا عةه م ي اد  ايت  عهر 
ى  ى  ر رة ااع ؿ  ف ااةب  ادة اارعى يدق  إاى   األ ر ااذيؤ ة ف   ا د  رر  ف  ذا

ةشر عه  يات ااععا ؿ     ذ  ى ااع تي  ااععتي ي   اا عهد قتى اا اع    اا ا  يف قت
ااةب ااع ؿ ى عد ر  ف د ةها  ايت  ات ش  ااهداع إاى اا ايت  ااعدة ا اي   شدؿ اياا 

ش د  ا ةعرةت  قدـ ى  د   قتات عت  ات اا ُ ى ع قيعهـ  ديفي  اماعهداـ ا ياا ى قت
   ار.ى ااع  اها  شدؿ ات 

 (13 د ل رقم)
ى  ير تيم بآ رين يست د  ن اإلنترنت أ  أيا تقني ت أ ر  دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 لمغش أثن ح اال تح ن ت
 ير ا الطالب بآ رين يست د  ن اإلنترنت أ   دى 

 لمغش أثن ح اال تح ن تى أيا تقني ت أ ر 
 % ك

 62.8 234 نيم
 38.1 83 ال

 200 127 إ   ل 

 :إلى يشير ال د ل الس بق
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ارعفاع ةا   ااطػ ب ااػذيف يعر ػ ف آهػريف ياػعهد  ف ا ةعرةػت ات ػش ع ةػاب ام عحاةػات 
 % م يعر  ف عحًدا.38.2%   ا ؿ 61.8ى اعصؿ إا

ى اتعدة ا ايا ااحدي    اماع  ؿ ااابب ى ُععد  ذ  ااةعيا   ؤشرًا ات يًا آهرًا قت
عف اا عض ياعهدـ ا ةعرةت   شدؿ هاص ى ااع تي  ااععتي ي   حيث عشار ااط ب إا

ى  رااؿ راا ؿ ةصي    ري  ع ةاب ام عحاف اة ؿ ا اا   ع  اا حث قةها    ا يؤدد قت
  ع قيى  ذ  ااظا رة  ؿ  ااع ؿ قتى  ر رة اعهاذ امارابات اا ز   ايس   ط ات  اب قت

 أه  يات ااععا ؿ    ا ةعرةت  دًم  ف اماع  ؿ ااابب  ااُ عع د ى ااط ب   حا ا  ااعحت
 اها.

%  ف 31حيث ع اد 67(2118اعيؼ ا ةز  آهريف ر   دراا   ت تمو ى ه النتي ا
 ام عحاةات.ى ط ب ااعية    عر عهـ فهريف ياعهد  ف ااهاعؼ اا ح  ؿ ع  اا  ع ب ات ش  

 اليالقا بين شبكا اإلنترنت  عن صر الي ميا التيمي يا  ن   يا نظر الطالب:ن ع  -20
 (14 د ل رقم)

ت زيع عينا الطالب طبقً  لرأيي ح ل ن ع اليالقا بين شبكا اإلنترنت   عن صر الي ميا 
 التيمي يا

 % ك اليالقا بين شبكا اإلنترنت  عن صر الي ميا التيمي يا
 80.7 275 عالقا تك  ل
 23.8 30 عالقا تن  س

 5.5 21 ال أعرو
 200 127 ا   ل 

 :ىُيشير ال د ل الس بق إل
قةاصر ااع تي  ااععتي ي  ى غاا ي  ع راد ااعية  ااع     يف ش د  ا ةعرةت   ا ى ير 

ااع تي  ى ةااح ش د  ا ةعرةت  ى %  ُععد  ذ  ااةعيا  دايً  قت81.7ق    عدا ؿ  ةا   
  ض - ادراؾ ااط ب أل  يعها  ديفي  ااع  اها  اماعفادة  ةها  دفابة   اقتي  ااععتي ي  

 ععفؽ  ذ   -ي ااهها ااط ب ع ةاب ااعهدا هـ اهاى ااةظر قف ااصع  ات  اا شادؿ ااع
ااةعيا      ا ع صتت اه ةعيا  اادراا  عي ًا  ف حيث   ا    غاا ي  ااط ب ع راد ااعية  
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%  ا عراحهـ  ع  ير      96.8ش د  ا ةعرةت  ةا   ى ت ي  قت    اا ادة ااعى قت
 % 79.3ش د  ا ةعرةت  ةا   ى  عدا ؿ ي  ر دا   ااهد ات ااععتي ي  قت

ى د ا يؤدد اةهفاض ةا   ااط ب اا ا تيف   ا د ق    عةا س  يف ش د  ا ةعرةت   ا 
ى ةصر امعصاؿ اا  ااهعةه  ازاؿ قى % قت13.8ى قةاصر ااع تي  ااععتي ي  اعصؿ إا

ى  ااعى ااةظا ى  ااعفاقؿ اا  اشر    األاعاذ    ااا   اا  يزة ا ةظ    ااععتيـ اااا ع
 اا اا ؿ ااعدة ا ايه ااحدي   عف ع  ر    ف هد اعها اا ععددة.ى عاع

ااع تي  ااععتي ي   ُععد ى عف ش د  ا ةعرةت عتعب د رًا  هً ا  ى عؤدد  ذ  ااةعيا  قت
 اا  ت ااحااب.ى ععتي ًيا عاااًيا   ااةًدا اتع تي  ااععتي ي     ايًطا

 نت ئج ا تب ر الفر ض ال  صا ب لدراسا: -ب
طرحعها اادراا   ر طها   ا ع صتت إايه اادرااات ى عش ؿ عحتيؿ اهع ار اافر ض ااع

 عةا ات     قات  شا ه  ا    ع اادراا     د طرحت اا اح   عر ع   ر ضى اااا    ااع
 :ىعاااي  ايعـ عةا اها  ي ا يت

الدي  غرا يا لمطالب  است دام  ال ص ئصبين  ر ق دالا إحص ئيً  ت  د ال :الفرض األ ل
 .الي ميا التيمي ياى اإلنترنت ك سيما أس سيا  

 :ىدااعااى  ا  ق   ف اافر ض اافرقي    ى  يعفرع  ف  ذا اافرض اار يا -
ك سيما أس سيا بين الن ع  است دام الطالب ل نترنت   ر ق دالا إحص ئي ً ت  د ال  -2
 .الي ميا التيمي ياى  

 (15 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى  ين يا الفر ق بين الن ع  است دام شبكا اإلنترنت  

 
است دام 
شبكا 
 اإلنترنت

انحراو  ال ت سط اليدد الن ع
  يي ر 

 در ا قي ا ت
 الحريا

 الداللا

 0.767 127 0.197 0.207 2.99 87  كر
 0.87 2.99 231 أنث 
 0.294 3.98 129 ا   ل 
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قف قدـ  ا د اهع  ات داا  احصا يًا  يف ااذد ر  ا ةاث  ف ى كشو التحميل اإلحص ئ
ى    1.297ااع تي  ااععتي ي   حيث داةت  ي   ت=ى حيث ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  

 .1.15 عة ي  = ى غير داا  احصا يًا قةد  اع  
ااع تي  ى   قدد اا  ح  يف ااذيف ياعهد  ف ا ةعرةت أنى حيث ُيشير ال د ل الس بق إل

  د ا دشؼ عحتيؿ اا ياةات قف عف طاا اف اـ ياعهد اةها  ح  ًا   ا ؿ  217 ااععتي ي 
  1.194ى  اةحراؼ  عيار  3.98  ياس اماعهداـ    ى  ع اط درا   ؤمب اا  ح  يف قت

 اتعح ؽ  ف اافرض اا ذد ر عـ حااب  عة ي  اافر ؽ  يف ااط ب ااذد ر  ا ةاث ااذيف 
 ا ؿ   ياس ى ياعهد  ف ا ةعرةت   ذاؾ  ف حيث  ع اط درا  دؿ  ا  ق  قت

ى  هتصت اادراا  اتةعيا  ااُ  ية   اااد ؿ اااا ؽ  ااع  T-testاعهداـ  ااعهداـ اهع ار ام
عف ااعهداـ ش د  ا ةعرةع  ى  ؽ  يف اا ا  قعيف    ا يعةةاعةعل  ةها قدـ  ا د  ر 

ا  ريًا    ًا ا ع ير ااة ع   ااط ب ااذد ر م يهعتف ف قف ا ةاث  ف حيث  اً يهعتؼ اهع  
 ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت.  

  :تتفق ى ه النتي ا  ع
 ر ؽ داا   يف ااذد ر  ا ةاث قدـ  ا د ى عشارت إاى  ااع68(2113ةاديرا د اؿ ردراا   -

 ااع تي  ااععتي ي . ى عف يتهـ ماعهداـ عدة ا ايا اا عت  ات  امعصاؿ   دى  ف حيث 
قدـ  ا د  ر ؽ  يف ى حيث ع صؿ إا69(2118رى ق د ااعزيز ااط هى قر دراا   -

 ععر هـ ات  اد ااععتي ي   ف ش د  ا ةعرةت. دى ى ااذد ر  ا ةاث  
 ر ؽ داا  احصا يًا قدـ  ا د ى ع صتت إاى  ااع 71(2111ق يدة رى قتدراا   طهر  -

ش د  ى   عدؿ ااع ااهـ ات عت  ات ااعت ي   ف  صادر ا قت يف األدادي ييف  ف حيث ااة ع 
 .ا ةعرةت

عف ى عشارت إاى  ااع 71(2113رى دراا   ت يس  ةت د ةه حين ت تمو ى ه النتي ا  عى  
صف ؼ ا ةاث عقتى ى ق ر ا ةعرةت  ى اا  رر اادراا  ع اط قدد  رات ااده ؿ قتى

  تيً   ف ااذد ر.
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ك سيما  است دام الطالب ل نترنت  الفرقا الدراسيابين   ر ق دالو إحص ئي ً ت  د ال  -1
 .الي ميا التيمي ياى أس سيا  

 (16 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى  ين يا الفر ق بين الفرقا الدراسيا  است دام شبكا اإلنترنت  

 
است دام 
شبكا 
 اإلنترنت

الفرقا 
 الدراسيا

انحراو  ال ت سط اليدد
  يي ر 

 الداللا قي ا و

 0.374 2.044 0.000 1.00 58 ىاأل ل
 0.000 1.00 74 الث نيا
 0.243 2.98 49 الث لثا
 0.261 2.97 38 الرابيا
 0.095 2.99 129 ىا   ل

قدـ  ا د  ر ؽ داا  احصا يًا  يف اا  ح  يةحاب اافر   اادرااي  ى اإلحص ئييكس التحميل 
ااع تي  ااععتي ي   حيث داةت  ي   ى  ف حيث ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  

 .1.15 عة ي  = ى غير داا  إحصا يًا قةد  اع  ى   2.044ؼ=
ااع تي  ى   قدد اا  ح  يف ااذيف ياعهد  ف ا ةعرةت أنى حيث ُيشير ال د ل الس بق إل

  د ا دشؼ عحتيؿ اا ياةات قف عف طاا اف اـ ياعهد اةها  ح  ًا   ا ؿ  217 ااععتي ي 
  1.195ى  اةحراؼ  عيار  1.99  ياس اماعهداـ    ى  ع اط درا   ؤمب اا  ح  يف قت

ط ب اافرؽ اادرااي  األر عه  اتعح ؽ  ف اافرض اا ذد ر عـ حااب  عة ي  اافر ؽ  يف 
 ا ؿ ى ااذيف ياعهد  ف ا ةعرةت   ذاؾ  ف حيث  ع اط درا  دؿ  ا  ق  قت  اا عهد
 هتصت اادراا  اتةعيا  ااُ  ية   اااد ؿ   Anovaاعهداـ  ااعهداـ اهع ار ام  ياس 

 ا  ق  اا ع اطات ااهاص   اافرؽ ا قدـ  ا د  ر ؽ  يف ةاعةعل  ةهى اااا ؽ  ااع
ا  ريًا    ًا ا ع ير  اً عف ااعهداـ ش د  ا ةعرةت م يهعتؼ اهع  ى     ا يعةاادرااي  األر عه
 .  اافر   اادرااي 
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 است دام الطالب ل نترنت ى الت صص اليم بين   ر ق دالو إحص ئي ً ت  د ال  -3
 .الي ميا التيمي ياى ك سيما أس سيا  

 (17 د ل رقم)
 الي ميا التيمي ياى  است دام شبكا اإلنترنت  ى  ين يا الفر ق بين الت صص اليم 

 
است دام 
شبكا 
 اإلنترنت

الت صص 
 اليم  

انحراو  ال ت سط اليدد
  يي ر 

 الداللا قي ا و

 0.262 2.736 0.000 1.00 231 ع م
 0.272 2.97 34 انت ج اعال  
 0.000 1.00 15 انت ج ا ب ر 
 0.289 2.96 18 تس يق اعال  

 0.095 2.99 129 ا   ل 

قدـ  ا د  ر ؽ داا  احصا يًا  يف اا  ح  يف حاب ااعهصص ى ييكس التحميل اإلحص ئ
ااع تي  ااععتي ي   حيث داةت  ي   ى  ف حيث ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  ى ااعت 
 .1.15 عة ي  = ى احصا يًا قةد  اع   غير داا ى   2.736ؼ=

ااع تي  ى   قدد اا  ح  يف ااذيف ياعهد  ف ا ةعرةت أنى حيث ُيشير ال د ل الس بق إل
ها  د ا دشؼ عحتيؿ اا ياةات قف عف اةياعهد  م طاا اف  ح  ًا   ا ؿ  217 ااععتي ي 

  1.195ى  اةحراؼ  عيار  1.99  ياس اماعهداـ    ى  ع اط درا   ؤمب اا  ح  يف قت
ط ب األ ااـ اا هعتف   اا عهد  اتعح ؽ  ف اافرض اا ذد ر عـ حااب  عة ي  اافر ؽ  يف 

 ا ؿ   ياس ى ياعهد  ف ا ةعرةت   ذاؾ  ف حيث  ع اط درا  دؿ  ا  ق  قت   ف
ى اع هتصت اادراا  اتةعيا  ااُ  ية   اااد ؿ اااا ؽ  ا  Anovaاعهداـ  ااعهداـ اهع ار ام

   ا  ق  اا ع اطات ااهاص   ااعهصصات اا هعتف ةاعةعل  ةها قدـ  ا د  ر ؽ  يف 
ااعهصص ا  ريًا    ًا ا ع ير  اً عف ااعهداـ ش د  ا ةعرةت م يهعتؼ اهع  ى   ا يعة
 .  ااعت ب

 ال ص ئصبين    سبق نقبل الفرض الق ئل بيدم    د  ر ق   ىريا ى  بن ًح عم
 .الي ميا التيمي ياى الدي  غرا يا لمطالب  است دام اإلنترنت ك سيما أس سيا  
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ااع تي  ااععتي ي    ا ع تده ى ع ـ   ه ش د  ا ةعرةت  ى ااد ر اا ععاظـ ااذى  ير ع  لك إل
ظؿ ااعط رات ااحااي   ى  ف هصا ص    يزات ععةااب    احعيااات اا ةظ    ااععتي ي   

 أ  ي  ى   ض ااةظر قف ة قهـ   ر عهـ اادرااي   عهصصهـ ااعت  ادراؾ ااط ب 
ااع  اه  دفابة ى ااع تي  ااععتي ي   اارغ    ى  ى عاااى ااعهداـ ا ةعرةت د ايط ععتي 

 ااعفادة   دة   ةه.ى   عااي     ا ُيح ؽ ع ص
ك سيما  الطالب لشبكا اإلنترنت است دام دى ت  د عالقا ارتب طيا بين  :ىالث نالفرض 
 .ست داماالصي ب ت أثن ح    ا يا دى   الي ميا التيمي يا ى أس سيا  

 (18 د ل رقم)
   د  دى الي ميا التيمي يا   ى است دام شبكا اإلنترنت   دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 صي ب ت ت ا ييم أثن ح االست دام
 دى 

است دام 
شبكا 
 اإلنترنت

 ا   ل     د صي ب ت أثن ح االست دام
 ال ن دراً  أحي ن ً  دائ  ً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 52.6 221 6.3 7 3.6 4 70.5 79 29.6 11 دائ  ً 
 47 201 5.9 6 8.8 9 73.5 75 22.8 21 أحي ن ً 
 2.4 3 66.7 1 0 0 33.3 2 0 0 ن دراً 
 200 127 6.9 25 6 23 72.4 255 25.7 34 ا   ل 

 0.002 = الداللاى  ست      12.642 =1ك 
 0.012الداللا =ى  ست       0.256 ر =

ااعهداـ ااط ب اش د   دى  عيؼ  يف ى  ا د ارع اط طردى ييكس التحميل اإلحص ئ
  ااه  صع  ات ع ةاب اماعهداـ  حيث داةت  ي    دى ااع تي  ااععتي ي    ى ا ةعرةت  

 .1.15 ف   عة ي  ع ؿى داا  احصا يًا قةد  اع  ى    0.256 عا ؿ امرع اط=
ااع تي  ى قدد اا  ح  يف ااذيف ياعهد  ف ا ةعرةت   أنى إلالس بق حيث ُيشير ال د ل 

ااع تي  ااععتي ي  ى ياعهد  ف دا  ًا ش د  ا ةعرةت  % 19.6  ح  ًا  ةهـ  217ااععتي ي  
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ياعهد  ف دا  ًا ش د  %   ف 71.5 د ا عشارع ةاب اماعهداـي ااه ف صع  ات دا  ًا   
ياعهد  ف دا  ًا % 3.6  ا ؿ ي ااه ف عحياةًا صع  ات ع ةاب اماعهداـ  عةهـ ى إاا ةعرةت 

ياعهد  ف دا  ًا % 6.3 ي ااه ف صع  ات ع ةاب اماعهداـ   ةادرًا  ا ش د  ا ةعرةت 
 .ي ااه ف صع  ات ع ةاب اماعهداـ م ش د  ا ةعرةت 

  ةهـ% 11.8   ف ااع تي  ااععتي ي  ى ش د  ا ةعرةت   عحياةاً    فياعهد ا ف  ااةا   ع ا
 ع ةاب صع  اتعحياةًا  ي ااه ف% 73.5  اماعهداـ  ع ةاب صع  اتدا  ًا  ي ااه ف
% م ي ااه ف 5.9  اماعهداـ  ع ةاب صع  ات ي ااه ف% ةادرًا  ا 8.8     ا ؿاماعهداـ

 ااع تي  ااععتي ي .ى ا ةعرةت  عي  صع  ات قةد ااعهدا هـ اش د  
 شدؿ ةادر ااع تي  ااععتي ي  ى ش د  ا ةعرةت   ياعهد  فشار طااب  احد   ف حيف عى  
عةه عحياةًا ي ااه صع  ات ع ةاب اماعهداـ    ا ؿ طاا يف   ط ع ادا  عدـ  ا د صع  ات ى إا

 ف ى ااةب قدـ ذدر عى اإااع تي  ااععتي ي   ى ع ااههـ ع ةاب ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  
ااع تي  ااععتي ي     ااهعهـ اصع  ات ى ياعهد  ف ش د  ا ةعرةت  ةادرًا  ا ااط ب ااذيف 
  شدؿ دا ـ.ع ةاب اماعهدا 

ى ارعفاع ةا     ااه  ااط ب اتصع  ات دت ا زاد ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  ى     يين
ى ااع تي  ااععتي ي  دت اعدى ااط ب اش د  ا ةعرةت  ااع تي  ااععتي ي    دت ا زاد ااعهداـ 

عف  ع ير   ااه  صع  ات ى ذاؾ اظه ر ااعديد  ف ااصع  ات اا ععت    اماعهداـ  ع
 ااع تي  ااععتي ي .ى يرع ط   ع ير ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  

 است دام دى    سبق نقبل الفرض الق ئل ب   د عالقا ارتب طيا بين ى  بن ًح عم
صي ب تأثن ح   ا يا  دى   الي ميا التيمي يا ى ك سيما أس سيا  الطالب لشبكا اإلنترنت 

 .ست داماال
ااع تي  ااععتي ي  دت ا ى عةه دت ا زاد ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  ى  ير ع  لك إل

عة قت ااعهدا اعهـ  ا يف اا حث قف  عت  ات  ااع اصؿ    ااز  ب  األااعذة  عح يؿ 
  اد قت ي   غير ا  ف اماعهدا ات   ا يعرعب قتيه ظه ر صع  ات  عة ق  عععتؽ  هذ  

ااعح يؿ  قدـ ظه ر هد ات اا  ا    شدؿ دا ؿ قةد امعصاؿ ى اماعهدا ات ا اب ُ طب  
 دى ااع تي  ااععتي ي   ى يرع ط ظه ر ااصع  ات  ى  ها  ف ه ؿ ااهاعؼ اا ح  ؿ    ااعاا

  .تش د ااعهداـ ااط ب ا
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است دام شبكا ى عماألس ت ة لمطالب  تش يعت  د عالقا ارتب طيا بين : الث لثالفرض 
 التيمي يا.األغراض ى   يم لي الي ميا التيمي يا  است دا ى اإلنترنت  

 (19 د ل رقم)
الي ميا ى اإلنترنت  است دام شبكا ى لي يماألس ت ة  لتش يعت زيع عينا الطالب طبقً  

 األغراض التيمي يا ى   يم لي  است دا التيمي يا 
تش يع  دى 

 األس ت ة 
 ا   ل  الي ميا التيمي ياى است دام شبكا اإلنترنت   دى 

 ن دراً  أحي ن ً  دائ  ً 
 % ك % ك % ك % ك

 41.8 93 1.1 1 39.8 37 58.2 54 يش ع دائ  ً 
يش ع 
 أحي ن ً 

58 47.1 64 51 2 0.8 213 56.7 

 0.5 2 0 0 200 2 0 0 ال يش ع
 200 127 2.4 3 47 201 52.6 221 ا   ل 

 0.326 الداللا =ى  ست      4.719=1ك 
 0.240الداللا =ى  ست       0.202 ر =

ى قتاألااعذة اتط ب  عشاي قدـ  ا د ا د ق    ارع اطي   يف ى ييكس التحميل اإلحص ئ
  حيث األغراض ااععتي ي ى   اها هـااع تي  ااععتي ي   ااعهدا ى ا ةعرةت  ااعهداـ ش د  

 .1.15 عة ي  ى غير داا  احصا يًا قةد  اع  ى   0.202داةت  ي    عا ؿ امرع اط=
عشاي  األااعذة اهـ ى  ااةا   اتط ب ااذيف عشار ا إاو أنى إلالس بق حيث ُيشير ال د ل 

ااع تي  ى %  ةهـ ياعهد ها  شدؿ دا ـ  58.1ااعهداـ ا ةعرةت   فى  شدؿ دا ـ قت
ها ةادرًا ياعهد  ة% 2.2  ا ؿ   ااعهدا هـ اها عحياةاً ى إا% 39.8عشارحيف ى ااععتي ي    

 ااع تي  ااععتي ي .ى  
ااعهداـ ا ةعرةت ى حد  ا قتى عشاي  األااعذة اهـ إاى ع ا  ااةا   اتط ب ااذيف عشار ا إا

% ف 52عشار حيف ى ااع تي  ااععتي ي    ى %  ةهـ ياعهد ها  شدؿ دا ـ  47.2  ف
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% ع اد  أةه ةادرًا  ا 1.8  ا ؿ طااب  احد  ةا     ااعهدا هـ اها عحياةاً ى إاااط ب 
 ااع تي  ااععتي ي .ى ياعهدـ ا ةعرةت  

ى ااعهداـ ا ةعرةت  ى قدـ عشاي  األااعذة اتط ب قتى عشار إاى ع ا  ااةا   اتطااب ااذ
 ااع تي  ااععتي ي . ى اش د  ا ةعرةت عحياةًا   ااع تي  ااععتي ي    ةه عشار ماعهدا ه

ى قدـ ارع اط  ع ير ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت   ع ير عشاي  األااعذ  قتى     يين
 ااع تي  ااععتي ي .ى ااعهداـ ا ةعرةت  

األس ت ة  تش يععالقا ارتب طيا بين  ب   د   سبق نر ض الفرض الق ئل ى  بن ًح عم
األغراض ى   يم لي الي ميا التيمي يا  است دا ى اإلنترنت  است دام شبكا ى عملمطالب 
 .التيمي يا

ا ي   اامت ااحيا   شدؿ ى ع ـ   ه ش د  ا ةعرةت  ى ااد ر اا ععاظـ ااذى  ير ع  لك إل
ااةب ادراؾ ااط ب أل  ي  ااعدة ا ايا ى ااع تي  ااععتي ي   شدؿ هاص  إاى قاـ   

ااع تي  ااععتي ي    ا ع تده  ف هصا ص    يزات ى ععتي ي  عاااي   ااحدي   د اا ؿ 
ظؿ ااعط رات ااحااي    ارة    ير ا  ف ى ععةااب    احعيااات اا ةظ    ااععتي ي   

ااعفادة   دةه  ةها   ض ااةظر ى عح يؽ ع صى اا اا ؿ ااع تيدي  ااُ اعهد     رغ عهـ  
 ا  ف قد ه.ااعهدا هى قف عشاي  األااعذة اهـ قت
 72(2111دراا   ع ؿ يت ظ    ايزة ع ر اف ر    ا ع صتت إايه  ت تمو ى ه النتي ا

ق     يف ع ايه األااعذة اتط ب ماعهداـ ا ةعرةت  ااعهداـ  ا دى عشارت إاى  ااع
 ااعهدا هـ اش د ى إا%  ف ااط ب 72.4 شارااع تي  ااععتي ي   حيث عى   اهاااط ب 

% ياعهد  ف ا ةعرةت ات حث قف  عت  ات 68.8ا ةعرةت  ةااز ااعدتيفات اا طت      
ى اا  ا ؿ عشار ااط ب ااذيف اـ ي اههـ األااعذة ماعهداـ ا ةعرةت إاى  ععت    اادراا    

اا حث قف اا عت  ات ى %   55.7إةااز ااعدتيفات  ةا    ى عةهـ ااعهد  ا ا ةعرةت  
 ث اةهف ت ةا   اماعهداـ د ا اهعتفت د ا   ااعهدا هـ اها.حي% 51 ةا   

ك سيما الطالب لشبكا اإلنترنت  است دام دى ت  د عالقا ارتب طيا بين  :الرابعالفرض 
 .ست داماالستف دة الُ تحققا  ن ى ااال دى   الي ميا التيمي يا ى أس سيا  
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 (30 د ل رقم)
 دى الي ميا التيمي يا   ى شبكا اإلنترنت  است دام  دى ت زيع عينا الطالب طبقً  ل

 االستف دة الُ تحققا  ن ى ا االست دام
 دى 

است دام 
شبكا 
 اإلنترنت

 ا   ل  االستف دة الُ تحققا  دى 
بدر ا  بدر ا كبيرة

  ت سطا
 لم استفد بدر اضييفا

 % ك % ك % ك % ك % ك
 52.6 221 0.9 2 0.9 2 10.5 13 77.7 87 دائ  ً 
 47 201 0 0 0.9 2 48 49 50.9 51 أحي ن ً 
 2.4 3 0 0 33.3 2 0 0 66.7 1 ن دراً 
 200 127 0.5 2 2.4 3 33.1 71 64.9 242 ا   ل 

 0.000 الداللا =ى  ست      41.442= 1ك 
 0.000الداللا =ى  ست       0.139 ر =

ااط ب اش د   ااعهداـ دى   ى  يف ى  ا د ارع اط طردى ييكس التحميل اإلحص ئ
  اعهداـاماعفادة ااُ عح     ف  ذاام دى   ااع تي  ااععتي ي  ى د ايت  عاااي   ا ةعرةت 

 عة ي  ع ؿ  ف ى داا  احصا يًا قةد  اع  ى   0.139حيث داةت  ي    عا ؿ امرع اط=
1.15. 

ااع تيػػ  ى قػػدد اا  حػػ  يف ااػػذيف ياػػعهد  ف ا ةعرةػػت  ػػ أنى إلووالسوو بق حيووث ُيشووير ال وود ل 
ى  شػػػػدؿ دا ػػػـ  ػػػػ ياػػػػعهد  ف شػػػ د  ا ةعرةػػػت  ػػػف % 77.7   عشػػػػار  ح  ػػػاً  217ااععتي يػػػ  

%   ػػػف 21.5  د ػػػا عدػػػدااػػػعفادعهـ  دراػػػ  د يػػػرة  ػػػف  ػػػذا اماػػػعهداـى إاػػػ ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ 
ااػعفادعهـ  دراػ   ع اػط   ػف  ػذا ى ااع تيػ  ااععتي يػ قتى  ػياعهد  ف دا  ًا ش د  ا ةعرةػت 

ااعفادعه  درا   عيف   افهػر اػـ ياػعفد  ػف  ػذا ى   ا ؿ طاا اف عحد  ا عشار إا  اماعهداـ
 اماعهداـ.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 

  ػةهـ% 51.9 ػ ف  ااع تيػ  ااععتي يػ  ى شػ د  ا ةعرةػت  ػ عحياةػاً  ياعهد  ف ا ف  ااةا   ع ا 
ااػعفادعهـ  دراػ  ى %  ػةهـ قتػ48   عدػدااعفادعهـ  درا  د يرة  ف  ذا اماعهداـى عشار ا إا

ااػػعفادعه  دراػػ   ػػعيف   ػػف ى   ا ػػؿ طااػػب  احػػد   ػػط عشػػار إاػػ   ع اػػط   ػػف  ػػذا اماػػعهداـ
  ذا اماعهداـ.

ااع تيػػ  ى ةػػدرة ااػػعهدا هـ اشػػ د  ا ةعرةػػت  ػػى ع ػػا  ااةاػػ   اتطػػ ب اا   ػػ  ااػػذيف عشػػار ا إاػػ
ى  ػػػااػػػعفادعه ا  ػػف ااػػػعهداـ ا ةعرةػػت ى % عشػػارا إاػػ66.7ااععتي يػػ   ػػ ف ا ةػػػيف  ػػةهـ  ةاػػػ   

 .ااعفادعه  درا   عيف ى ااع تي  ااععتي ي    ا ؿ طااب  احد عدد قت
ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  دت ػػػا زاد  عػػػدؿ ى ارعفػػػاع ةاػػػ   اماػػػعفادة ااُ عح  ػػػ  اتطػػػ ب  ػػػى   ووو  يينووو

ااع تيػ  ااععتي يػ  ى ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت   دت ػا زاد ااػعهداـ ااطػ ب اشػ د  ا ةعرةػت  ػ
 حاـ اماعفادة ااُ عح    اراب  ذا اماعهداـ.ذاؾ ازيادة ى دت اعد

 اسووت دام وودى عالقووا ارتب طيووا بووين  وو  سووبق نقبوول الفوورض الق ئوول ب  وو د ى  بنوو ًح عموو
االسوتف دة الُ تحققوا  ودى   الي ميوا التيمي يوا ى ك سويما أس سويا  والطالب لشبكا اإلنترنوت 

 .ست دام ن ى ااال
ى عف ع ـ   ه ش د  ا ةعرةت د ايط ععتي ي دف ى ااد ر ااذى األس س إلى  ير ع  لك  

ااع تي  ااععتي ي  ا ا عع ع   ه  ف هصا ص    يزات ُع دف ااط ب  ف عح يؽ ى  اـ  
قداد  عص يـ  را اها  هاص   عةه دت ا  اماعفادة اا ص ى  ةها إذا  ا ُعحاف ااعهدا ها  ا 

ا عة قت ااعهدا اعهـ  ا  يف ااع تي  ااععتي ي  دت ى زاد ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  
اا حث قف  عت  ات  ااع اصؿ    ااز  ب  األااعذة  عح يؿ   اد قت ي   غير ا  ف 
ى اماعهدا ات   ا يعرعب قتيه ارعفاع حاـ ااعفادعهـ  عة ع  اامعها  ا يف ااحص ؿ قت

يرع ط ى ااغير ا  ف ا اةب اماعفادة اا عة ق     ااعى اا عت  ات  ااع اصؿ    ااز  ب إا
 .ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت دى ااع تي  ااععتي ي   ى ااعفادة ااط ب   دى 

 
  



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 

 :أ(  ن قشا النت ئج الي  ا لمدراسا
ى  اـ  ى عدشؼ  ذ  اادراا  قف عف ا ةعرةت ع  عت دفا عها   عاايعها د ايط ععتي  -1

  ايت  عة ق   ااةا   اتط ب  د ا ى  ر ى ااععتي ي   يع يز  د ةه  صدر  عت  اعااع تي  
قادة ااةظر  ى عفعيؿ اا ا   األدادي ى عدشؼ ةعا ل اادراا  قف ااحاا  إا اا  ررات ى  ا 

 ااع تي  ااععتي ي .ى اادرااي    ا يؤ تها ا اعفادة  شدؿ عد ر  اقتي   
ةحػػ  ااػػعهداـ عدة ا ايػػا اا عت  ػػات  امعصػػاؿ ى اعاػػا  اياػػا  غاا يػػ  طػػ ب ااعيةػػ  اػػديهـ -2
  حيػث عطػ ير ااع تيػ  ااععتي يػ ى  ػادرًا قتػى عاااى د ايط ععتي  د ر ا ااع تي  ااععتي ي ى  

ااع تيػػ  ااععتي يػػ   شػػدؿ ى ع  يػػ  ااػػعهداـ ا ةعرةػػت  ػػى   ةاػػ   ااطػػ ب ااػػذيف عشػػار ا إاػػعرعفػػ
ااةػب   ا  ػ  غاا يػ  ى إا  حد  اى ير ةها  ه   إا %16.6%   ا ؿ 83.4ى د ير اعصؿ إا

شػػ د  ا ةعرةػػت  دا ػػ  ى   ػػ  اا ػػادة ااعت يػػ  قتػػى % قتػػ96.8ااطػػ ب ع ػػراد ااعيةػػ   ةاػػ   
ارعفػػاع ةاػػ   ى د ػػا عشػػارت ةعػػا ل اادرااػػ  إاػػ  %  ػػف ااطػػ ب ر ػػض ذاػػؾ3.2عشػػدااها   ا ػػؿ 

ااع تيػػػ  ااععتي يػػػ  اعصػػػؿ ى ا ةعرةػػػت  ػػػعة يػػػ   هػػػارات ااػػػعهداـ شػػػ د  ى ااطػػػ ب ااػػػراغ يف  ػػػ
 .%87.6إاب
عةهـ ياعهد  ف ش د   %99.1 ف قية  اادراا   ةا   ى ع    اا اا ي  ااعظ  -3

%  عحياةًا 51.6ردا  ًا  ةا      اةعظاـ ااععرض ايصؿ  ااع تي  ااععتي ي ى ا ةعرةت  
ارعفاع ةا   اا اعهد يف ُيعد     %  ف ااط ب ةادرًا  اياعهد  ةه1.4%(   ا ؿ 47 ةا  

ع  ي   ذ  اا اا ؿ ااععتي ي  ااحدي     ا ع تده  ف هصا ص ى حد ذاعه دايً  قتى  
ظؿ ااعط رات ااحااي    ف ع  ها ى    يزات ععةااب    احعيااات اا ةظ    ااععتي ي   

ااط ب   ت   داف  ع ا ر قةصر ااعفاقؿ  ااع اصؿ ا اب  يف ى عى ع  ير اا ادة ااعت ي   
   ع هـ ع   يةهـ   يف عق اب  ي   ااعدريس.

 ف  يف اا  ا   ى احع ؿ اا  ا   ااُ ععت    شدؿ   اشر  ااع تي  ااععتي ي  ات رادز األ ا -4
 ا  ق  اافر   احعؿ ااع تي  ااععتي ي   ةاب  ع ار    حيث ى ياعهد ها ااط ب  ى ااع

ااع تي  ى   ااط بياعهد ها ى يةاا  ا   ااع  ف ى اا رع   األ ا اافيا  ؾى اادرااي  قت
ش د  ا ةعرةت  ةا   ى      اا عهد قتى اا ردز اا اةى يتيه  %97.7ااععتي ي   ةا   
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% 52.5%   ا ؿ 91.7اا ردز اا ااث  ةا   ى اافيا  ؾ  ى  ـ صفح  اا عهد قت  94%
 .ياعهد  ف  حردات اا حث   ؿ ا اؿ  يا  

عد   ااط ب ماعهداـ ى  ف  يف األا اب ااعى ااععتي ي  اا راعب األ ااحع ؿ األا اب  -5
  ةاب  رعفعه ى اا راعب األر عه األ اى ااع تي  ااععتي ي   حيث ااب  ى ا ةعرةت  

اا ردز ى % يتيه  98.2اا ردز األ ؿ  ةا   ى   ع ار  : ااعصف   اا حث قف اا عت  ات  
ااادا ؿ ى اا ردز اا ااث اتععرؼ قتى %  ـ  96.3ااةعيا   ةا   ى اتحص ؿ قتى اا اة

 % 94.5 أة اقها اا هعتف   ةا   
اا عت    عد ر  ف ا ع ا هـ ى ا ع اـ ااط ب  ااحص ؿ قتى عشير ةعا ل اادراا  إا -6

اا     ا ادعر ةب  هاص   عف ط يع  ااععتيـ ى ةفس اا  ت    ز   هـ قتى  ااع ااد  
  ةها د يزة  عح    ى   ااعااى ااع ااد  ااعفاقؿ اا  اشر  ااحـر اااا ععُعي  ى ااةظا ى اااا ع

يصُعب ااحص ؿ قتيها  شدؿ عد ر إم  ف ى قدس اا عت  ات ااحدي    ااعى  اافعؿ قت
ااع تي  ى   د     يزات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  ى ه ؿ ش د  ا ةعرةت  اذا ااب  

% يتيها  ةا   98.2صادر اا عت  ات  ةا   ااععتي ي   ف  اه  ةظر ااط ب عة ي   
حاازى ااز اف ى  عهطى  ع ار   ع  ير قةصر ااهص صي   ع  ير هاصي  را  ااصد

ااع ااب  يتيهـ ااعفاقتي   ع  ير قةصر ى % قت71.5%   74.7  %75.1 اا داف  ةا   
ع ا  اا رادز األهيرة ع  ير قةصر اذب امةى  ـ    %51.2%   54.8ااهص صي   ةا   

 .%29%  ااعزا ةي   ةا   38.7 ةا   
ااع تي  ااععتي ي  ى ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  ى غاا ي  ااط ب ااذيف عشار ا إا -7

% ااعفاد ا  ةا   33.2% ااعفاد ا  ةا   د يرة   65ااعفاد ا  ف اقع اد ـ قتيها  ةا   
  ا يؤدد   امط ؽى قت % اـ ياعفيد ا1.4% ااعفاد ا  ةا    عيف   1.4 ع اط    ا ؿ 

ااع تي  ااععتي ي   دا   عشدااها ا اب  ف حيث ع صيؿ ى ةااح ش د  ا ةعرةت  ى قت
 عض ا اةب ى اا  اب قتى اا عت    ع  ع  ير ااع اصؿ  ااعفاقؿ  يف ااط ب   درعها قت

 ااعت يف.ى اا ا ـ قتى ااع تيدى  ةها ااةظاـ ااععتي ى يعاةى اا ص ر ااع
اا  ااط ب اتع اصؿ    األااعذة  ف ه ؿ ش د  ا ةعرةت  قدـ ا عصار عزداد ح -8

احعؿ ع ايه اماعفاارات ح ؿ   حيث  ارد اا حث قف اا عت  ات   طى ااعهدا هـ اها قت
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رد د   ري  اها اا رع   األهيرة  ف  يف ا اةب ااعفادة ااط ب ى اا ادة ااعت ي   ااحص ؿ قت
 .%57.9ااععتي ي   ةا    ااع تي ى  ف ش د  ا ةعرةت  

ى ارعفاع ةا   ااط ب ااذيف ي ااه ف صع  ات قةد ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت   -9
  ااهعهـ صع  ات عحياةًا  ةا   ى ااع تي  ااععتي ي   حيث عشار غاا ي  ط ب ااعية  إا

% م 6.9% ةادرًا  ا ي ااه ف صع  ات   6%   ا ؿ 15.7%  دا  ًا  ةا   71.4
ي ااهها ااط ب قةد ى  عغتب ااصع  ات ااع  ي ااه ف صع  ات ع ةاب اماعهداـ

ش د  ى ااع تي  ااععتي ي  عععتؽ  ااعهدا هـ ا     اا عهد قتى ااعهدا هـ اش د  ا ةعرةت  
ى اا     ا حا ا  اا  اب قتى ا ةعرةت      ف شأةه عف يدؽ ةا  س ااهطر ات ا  يف قت

م ايع ح ؿ اا     ا ايت  ُ دتف  م ُعح ؽ اماعفادة اا را ة  ةها  حيث  ذ  ااصع  ات  ا 
ااع تي  ى    ةعرةتش د  اي ااهها ااط ب قةد ااعهدا هـ اى   د   اا شد ت ااعى ااب  

% يتيها  عض اا  ا   م عُ دـ هد اعها 76.7ُ طب ق تي  ااعح يؿ  اا حث  ةا   ااععتي ي  
قدـ عحديث  حع يات  ـ  %47.1هاعؼ اا ح  ؿ  ةا   ا ف يعصؿ  ا ةعرةت  ف ه ؿ اا

ى اا ردز األهير م عحد يرد قتى %   42.3     اا عهد  ااع رار اا ردز اا ااث  ةا   
 .%21.2 ةا   ى ااعفااراع

هاص  اا عهد ي  ر دا   ااهد ات ااععتي ي  ى ع  ير      إادعر ةاحعؿ   عرح  -11
ااعهداـ ى ع دا ا ااط ب اعشايعهـ قتى اا  عرحات ااع  د   %79.3 اادقاي  اه  ةا   
ااةاعل قف  ع ا ر ااط ب  ف ااعشعت ى   حيث ُيعاةااع تي  ااععتي ي ى ش د  ا ةعرةت  
ى اا     اارا ى ااعديد  ف اا  ا    ايس       احد  عظهر ااةعياه قتى هد ات اا عهد  

ش د  ى صفح  اا عهد قتى درااي  قتش د  ا ةعرةت  يعـ     ااادا ؿ ااى ات عهد قت
حيف يعـ      ا يععتؽ  اا ادة اادرااي  ع  ععتي ات ى اافيا  ؾ   ا يتيها  ف ععدي ت  

 .اافيا  ؾى صفح  اافر   اادرااي  قتى عق اب  ي   ااعدريس قت
اماع  ؿ األ  ؿ اش د  ى ادراؾ ااط ب اعدـ  درعهـ قتى عشارت ةعا ل اادراا  إا -11

ى عط ير  عار هـ ازا ها ازيادة اماع  ؿ األ  ؿ اها  عح يؽ ع صى ا ةعرةت  رغ عهـ  
عط ير  عار هـ ازا ها ى يرغب ااط ب  ى   د   اا هارات ااعى ااعفادة   دة   حيث ااب  

%  هارات ااعهداـ 44.3% يتيها  ةا    ع ار   47.4 هارة اا حث قف اا عت  ات  ةا   
ش د  ا ةعرةت ى حيف احعتت  هارات ع ييـ اا عت  ات ااُ  د   قتى ا ه  ا ةعرةت  صف  ق
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ااط ب اعط ير  عار هـ ازا ها ى ياعى ات ردز اا ااث  األهير  ف  يف اا هارات ااع
 .ااععا ؿ    ا ةعرةتى  اقع ار ا  رحت   ع د    

ى ا ةعرةت   ف ااةب عق اب  ي   ااعدريس ةح  ااعهداـ ش د  ى امعاا  ا ياا  -12
ااعهداـ ى عشاي  األااعذة اهـ قتى ااع تي  ااععتي ي   حيث عشار غاا ي  ع راد ااعية  إا

%   ا ؿ 56.7% ع  عحياةًا  ةا   42.8ااع تي  ااععتي ي  ا اب دا  ًا  ةا   ى ا ةعرةت  
 ااععتي ي .ااع تي  ى ااعهداـ ا ةعرةت  ى قدـ عشاي  األااعذة اهـ قتى طااب  احد عشار إا

اا  اد ى رغ   األااعذة  اا عهد ا عا ع  ااط ب ادؿ  ا   اديد  ى عشارت ةعا ل اادراا  إا -13
 عت  ات اديدة   هعتف   قدـ ا دعفاب  اا ادة ااععتي ي  ى يدرا ةها  ام ط ع قتى ااع

ا ةعرةت ااعهداـ ى   د   عا اب عشاي  األااعذة اتط ب قتى اا  ا دة  اادعب  حيث ااب  
% يتيه اا حث قف  ادة قت ي   ةا   66.2ااع تي  ااععتي ي  إاراب ااعدتيفات اا طت     ةا   ى  

حاا  اا ياب ع  ععديؿ   قد اا حا رة   ات ردز اا ااث ى إم عف احع ؿ  إ  غةا    45.8%
ااععتي ي   ااع تي ى ااعهداـ ا ةعرةت  ى  األهير  ف  يف عا اب عشاي  األااعذة اتط ب قت

قدـ ا ع اـ عق اب  ي   ااعدريس  أ ـ   يزات ش د  ا ةعرةت عم ى % ُيشير إا18.5 ةا   
 .ع   ؤاؿى ااع اصؿ  ااعفاقؿ ا اب  شدؿ   ر ى   
ااع تي  ااععتي ي  ى اا اع    اا ا  يف قتى  ى  ر رة ااع ؿ  ف ااةب  ادة اارع -14

عد ر  ف د ةها  ايت  ى ا ةعرةت  شدؿ اياا  ةشر عه  يات ااععا ؿ    ش د ى  اا عهد قت
ات عت  ات ى ع قيعهـ  ديفي  اماعهداـ ا ياا ى ااةب ااع ؿ قتى ات ش  ااهداع  إا

  ار  حيث عشارت ةعا ل اادراا  ى ش د  ا ةعرةت  قدـ ااع  اها  شدؿ ات ى ااُ  د   قت
عةها هاص   هـ ى ش د  ا ةعرةت قتارعفاع ةا   ااط ب ااذيف  د  ا ع حا ًا  أه ذة  ف ى إا

 عر عهـ  آهريف ى % إا61.8د ا عشار   % اـ يتاأ ا اذاؾ41%   ا ؿ 59ى اعصؿ إا
ياعهد  ف ا ةعرةت ات ش ع ةاب ام عحاةات قف طريؽ إرااؿ راا ؿ ةصي    ري  ع ةاب 

 ام عحاف اة ؿ ا اا   ع  ات حث قةها.
عدا ؿ ش د  ا ةعرةت د ايت  ى إا %81.7   عشار اا اا ي   ف قية  اادراا   ةا -15

 ااعفادة   دة .ى ح ؽ اهـ ع صعقةاصر ااع تي  ااععتي ي  اصاا  ااط ب   ى ععتي ي      ا 
   ؿ اافرض اا ا ؿ  عدـ  ا د  ر ؽ ا  ري   يف ااهصا ص ى عدت ةعا ل اادراا  إا -16

 ااععتي ي .ااع تي  ى اادي  غرا ي   ااعهداـ ااط ب اش د  ا ةعرةت  
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 ااعهداـ دى ق    ارع اطي   يف    ؿ اافرض اا ا ؿ   ا د ى عدت ةعا ل اادراا  إا -17
صع  اعأ ةاب   ااه   دى   ااع تي  ااععتي ي  ى د ايت  عاااي   ااط ب اش د  ا ةعرةت 

 .اعهداـام
 عشاي ق    ارع اطي   يف ر ض اافرض اا ا ؿ   ا د ى عدت ةعا ل اادراا  إا -18

ى   هـ اهاااع تي  ااععتي ي   ااعهدا ى ا ةعرةت  ااعهداـ ش د  ى قتاألااعذة اتط ب 
 .األغراض ااععتي ي 

 ااعهداـ دى ق    ارع اطي   يف    ؿ اافرض اا ا ؿ   ا د ى عدت ةعا ل اادراا  إا -19
اماعفادة ااُ عح     ف  دى   ااع تي  ااععتي ي  ى د ايت  عاااي   ااط ب اش د  ا ةعرةت 

ااعهدا هـ اش د   دى ااع تي  ااععتي ي   ى ااعفادة ااط ب   دى يرع ط   حي اعهداـ ذاام
 .ا ةعرةت

 :ب( بيض  قترح ت الدراسا
اا  ررات اادرااي    ا يؤ تها ا اعفادة  شدؿ عد ر ى إقادة ااةظر  ى  ر رة ااع ؿ قت -1

 ااع تي  ااععتي ي .ى امعصاؿ ااحدي     ع ةيات ى  ف ااعط ر ااعدة ا ا
 ااع تي  ااععتي ي ى عة ي   هارات ااعهداـ ش د  ا ةعرةت  ع  ير د رات اى ااع ؿ قت -2

 ادا   قةاصر ااع تي  ااععتي ي   ف ط ب  عق اب  ي   عدريس  ادارييف.
 ااععتي ي   اادقاي  اههاص  اا عهد ي  ر دا   ااهد ات ى ع  ير      إادعر ةااع ؿ قتي -3

 ي دـ  ف ه اها اا عهد اهد اعه ااععتي ي .ى  دًم  ف ااعشعت ااةاعل  ف ععدد اا  ا   ااع
ةشر عه  يات ى ااع تي  ااععتي ي   اا عهد قتى ااع ؿ  ف ااةب اا ا  يف قت عهيرًا  -4

  ات ش عد ر  ف د ةها  ايتى  شدؿ اياا  - يف ااط ب-ااععا ؿ    ش د  ا ةعرةت 
ى ات عت  ات ااُ  د   قتى ع قيعهـ  ديفي  اماعهداـ ا ياا ى ااةب ااع ؿ قتى  ااهداع  إا

ا اب  ف ه ؿ د رات عدري ي  ع ق د    ارى ش د  ا ةعرةت  قدـ ااع  اها  شدؿ ات 
 ةد ات.
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عع ؿ األ ـ ى  ااع 2131ـ اعا اا اعدا  يحعؿ  ااععتيـ    د   ع داؼ األ ـ اا عحدة اعح يؽ هط  ااعة ي  1
ق ةها ه ؿ  ؤع ر     ااعة ي  إاا عحدة قتى عحديد ا دازب  ف هط  اديدة اتعة ي  ااُ اعدا    عـ 

 .2115ر ا ع  عيت ؿ/ى اةع د  ى اا اعدا   ااذ
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/ Accessed in 13-12-
2016 at 11 am. 

ق ر  اا ؿ امعصاؿ عهعـ  اا عت  ات ااعت ي  اا ع  رة ى عف ط ب اااا عات  ف ع ـ ااف ات ااعُيفعرض 2
 ااعت يف.اا حث قف اا عت     دًم  ف  قتىاا ا ـ ى ااحدي    اا عط رة  اط يع  ااععتيـ اااا ع

3Lai, Jung-Yu. Chang, Chih-Yen. "User Attitudes Toward Dedicated E-Book 
Readers for Reading: The Effects of Convenience, Compatibility and Media 
Richness". Online Information Review, Vol 35, No.4 , 2011, p566. 

ااايد  شريؼ در يش اات اف.   ااعفاقتي  د ا ععداها   ا   ى عح د قادؿ ق د اافعاح  ح د  عح د اا ه4
ى   YouTube ااي عي ب  Facebookؾ اافيس    ى : دراا  عحتيتي    ارة  ا   عاماع اقي ااش دات 

 اا ةص رة( اا ع    ردتي  ااعر ي  ااة قي     ما بح ث التربيا الن عيا  إطار ةظري   راب اا ايت  
 .349  ص 2113ي اي    31ااعدد

 . 351  ص ال ر ع الس بق5
 . 351  ص ال ر ع الس بق6

7Markus, M.L.  Electronic Mail as the Medium of 
ManagerialChoice" . Organization Science, 5(4), 1994, pp502-527. 

8King  Ruth C.. "Media Appropriateness: Effects of Experience onCommunication 
Media Choice". Decision Sciences, Vol28, Number4, Fall 1997, pp877-910. 

9Torres-Diaz, Juan Carlos et al. . " Internet Use and Academic Success in 
University Students ", Media Education ResearchJournal, n.48, v.XXIV, 2016, 
pp61-70. 

10Nkatha, Mange Gladys et al. . " TheUseOfSocialNetworkingSitesForLearning 
inInstitutionsOfHigherLearning ", 
InternationalJournalOfScientific&TechnologyResearch, Volume 4, Issue 12, 
December 2015, pp51-56. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
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Authentic/ genuine learning11 :ا عدار  فا يـ   ةاب ى ُي صد  ه عات ب اتععتـ ُيشا  ااطااب قت
 ف ح اه   يص   اا درس  ارد   اه اتطااب ى اتطااب  ااعااـ ااح ي ى ق  ات عر ط اا    ف اادراا

 ااط ب ا   دؿ  ا يععتؽ  اا ادة ااعت ي   أةفاهـ  ف  صادر ا اا هعتف .ى  قت
    ًا ى   األصت%  ف اا اع 11طااب  طاا   اذا ع  ؿ ااعية   675ي تد  اع   ااط ب  اا درا  12

 .اتدراا  ععع ر قية     ت 
13Kunhi, Balkeese. "Student Participation and Grade Performance in an 
Undergraduate Online Environment", paper presented at 3rd International 
conference for E-Learning & Distance Education, February 4th - 7th, 2013 – 
Riyadh, Saudi Arabia. 

14Luaran, Johan Eddy et al. . " Internet Dependency In Completing Academic 
Assessment: A Study On UiTM TESL Students", Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 90, (2013), pp196-202. 

15TESL Programme  اات   ى  ارا ااعدة ا اي   قداد  عت : عحد عهصصات دتي  ااعر ي   اا ع
   اايزيا. ى ا ةاتيزي   اا دارس اا اة ي    عا د ااععتيـ ااعاا

  داف .ى   ت   ف عى عى إ داةي  امعصاؿ  ش د  ا ةعرةت  ى ع16
17Kamal, Nadira. "Impact of ICT in Higher Education- A survey in Colleges of 
Ramanathapuram District, Tamil Nadu, India", paper presented at 3rd 
International conference for E-Learning & Distance Education, February 4th 
- 7th, 2013 – Riyadh, Saudi Arabia. 

 ادة ى عة ي  ااعحصيؿ  ى ش د  ا ةعرةت  ع ر  قتى قتى طهر عح د  طهر ح يد.  عص يـ      ععتي  18
رس لا   ط ب دتي  ااعر ي   ااعتـ  ااعط ي ي  ى عدة ا ايا ااععتيـ  امعاا ات ةح  ااعهداـ ا ةعرةت اد

 ـ(.2111  ر عهد اادرااات ااعر  ي   اا ع  اا ا رة     ستير غير  نش رة
19Dogruer  Nazan et al.. "The Use ofThe Internet for Educational 
Purposes".  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28 (2011), pp 606 – 
611. 

21Eastern Mediterranean University  اط ب ى  رةا ل ععتي  95اا ع   ش اؿ   رص ع دـ
 دارس   درا  اععتيـ  5دتي    11اادرااات ااعتيا  ف ه ؿ  رةا ل اط ب  77اا رحت  اااا عي   
 اإلقداد ات   ا ةاتيزي .ى اات ات األاة ي   عهر 

 .راا ا رة: اا ردز دراسا  يدانياى  اقع است دام التكن ل  ي  ب لتيميم الث ن ى الفنآ اؿ ايد  اع د.  21
 .121ـ( ص ص2111ات ح ث ااعر  ي   ااعة ي   ى اا   
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ش د  ا ةعرةت دراا   يداةي    ارة   يف ى ُق يدة.  ااع اس األدادي ييف ات عت  ات ااعت ي  قتى  طهر قت22

 ـ(.2111  ردتي  افداب  اا ع  عاي ط  رس لا    ستير غير  نش رة صر  ااي ف   
ظري  ااةب اا رادز اا ح ي  ااهاص   ااعتـ  ااةى ش تت ااعية  األدادي ييف  ف اا عات حد  ي   هاص  إا23

 . ااعط ي ي    صر  ااي ف
24Roblyer  M.D. et al. "FindingsonFacebookinHigherEducation : 
AComparisonofCollegeFacultyand 
StudentUsesandPerceptionsofSocialNetworkingSites".  InternetandHigherEduca
tion,13(2010), pp134-140. 

25Yilmaz  Betül M. , Orhan, Feza. "The Use of Internet by High School Students 
for Educational Purposes in respect to their Learning Approaches ".  Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 2 (2010), pp 2143 – 2150. 

 ااعحتيؿ  اا حث قف اافهـ ى ُي صد  ط ب ااعراعيايات ااععتـ ااُ عع    ااط ب ااذيف يعع د ف قت26
حيف ُي صد  ط ب ااعراعيايات ااععتـ اااطحي  ااط ب ااذيف ى ااع تي  ااععتي ي   ى ااع  ات  اار ا ط  

 اامت ى يتاأ ف اتحفظ  م يش تهـ ا ى اةااز ااعدتيفات د ف اا حث ق ا يععتؽ  ااعدتيؼ  ف  عت  ات  
 عهري.

 د    ااعاتي .اا حاى ُي صد   ير األغراض ااععتي ي : ع27
   ت  رب عربيا  ع ل يا-ك د ل لتط ير التيميمى التيميم اإللكتر ن ح د ع  يؽ ا ـ  آهر ف.  28
 . 218ـ(  ص ص 2119 راا ا رة: اا دع   ااعصري  اتةشر  ااع زي  1ط
 .ي اا ا رة  ااايزة  غر ي    ة  ي   دفر ااشيخ  ااشر ي   اادةدري   د هتي    تي  :  ف عا   حا ظات29

30Jones  Steve, et al . Academic Work,The Internet and U.S College Students  
.The Internet and Higher Education   Vol11, issues 3-4 , December 2008, 
pp.165-177. 

  ات  اد ااععتي ي   ا  را ي   ف ش د  ا ةعرةت ى ق د ااعزيز ااط هب.   د ا   ععرض ع  يذ ا قدادى قر 31
ـ. ص 2118  ي اي /ا ع  ر 31ااعدد  اا ع  اا ا رة(    ردتي  ا ق ـال  ما ال صريا لبح ث اإلعالم

 .466: 397ص 
ى  صت   عزب.  دراا  ع  ي ي  ماعهداـ  اعحد ات عدة ا ايا ااععتيـ  دتيات ااعر ي   ى  ح د قت32

ر عهد رس لا    ستير غير  نش رة، اااا عات ااحد  ي  ااي ةي   هط    عرح  اعط ير ااعهدا اعها  
 ـ(.2118  اا ع  اا ا رة  اادرااات ااعر  ي 
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بحث عط ير  ةظ    ااععتيـ   ؿ اااا عب  ى اهير صاا  إ را يـ.  د ر  اا ؿ ا ق ـ ا ادعر ةي   33

ردتي    3ج عشر: اإلعالم  تحديث ال  ت ي ت اليربياى الث نى سن  الى ال ؤت ر اليم ى   دـ إا  نش ر
 .1331 – 1297( ص ص 2116ا ق ـ  اا ع  اا ا رة  اي  

 ااعتـ  ا اع اقي   ى ق ر ق د ااعزيز.  ا  ادة  ف ا ةعرةت  ف ااةب األدادي ييف اا صرييف  ى عهاة34
  قدد 11اا طةي   اا  تد  ااعر ي  اااع دي (  اا اتد   ر دع   اا تؾ  هد   ما  كتبا ال مك  يد ال طنيا

 ـ.2115ي اي -    راير1
طت   ى  ااؿ ااصحا  : دراا  عاري ي  قتى ااايد  هيت  ح د.  ااعهداـ ا ةعرةت د ايت  ععتي ي   35

  ا ا فااعدد ا  اا ع  اا ا رة( -ردتي  ا ق ـ ال  ما ال صريا لبح ث اإلعالمااصحا    اا ع  ا  ارات  
 . 169: 89. ص ص 2111عغاطس/ عدع  ر 

قااـ اادعب  : اا ا رةر  3ط  " ن ىج البحث اليم  ى دراس ت   :بح ث اإلعالم". ا ير  ح د حايف36
 .131  ص(ـ1999

 .قدد  فردات قية  اادراا 37
ـ(  2111قااـ اادعب  : راا ا رة1   طالدراس ت اإلعال ياى  ى البحث اليم  ح د ق د ااح يد   38

 . 419ص
% ع اد  عدـ ااعهدا ه اإلةعرةت  األااس اذا عص حت ااعية  1.5ي اد طااب  احد   ط  ف ااعية   ةا   39

حياة ااط ب ايس ى ع ـ   ه ش د  ا ةعرةت  ى ااد ر اا ععاظـ ااذى     ا ُيشير إا221 دًم  ف  219
ة ا ع عد ادا   ى   ط     اامت ااحيا .ااع تي  ااععتي ي   ا 
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ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ  ــــــــــــــ
 .جامعة طبرق -كلية اآلداب  - بقسم اإلعالم مساعد مدرس )*(

 

 
 ميدانيةدراسة 

 

لقد أضحى تأثير االعالم فـى ااعننـا الـراوا ااضـحا اضـام الالـمس اال يسـتطي  
   (1)أى فرد منا افى أى ركا ما أركاا الدنيا أا يتجنبه.منه 

ســتادام أدااتــه التنبيريــة افـالتميزيياا ينتمــد عمــى النقـ  الحــى للحــدا  االاعـا   ب
الااصــة ســااث تمثمــر فــى حركــار الكــاميرا أاأســالي  تكــايا المالــىد االتنميقــار 

منينـــة  الصـــاتية المصـــاحبة لـــه بالالـــك  الـــ ى يـــبدى تلـــى نقـــ  الحـــد  بـــدالالر
ابالتـالى فمضـاا المقطـة أاالمالـىد  اتـه  ،يتكاا ما االلىا الاطا  الااص بـه

 (2)ينق  بالك  صريح تلى المتمقى.
اتند عضية الىجرة غير الالرعية مـا أوـم القضـايا التـى باتـر تـبرت المجتمـ     

ـــدالى ـــدا  التـــى تســـتقبمىم  ،ال ـــدا  التـــى تمثـــ  مصـــدرا لممىـــاجريا، اكـــ لل ال اال
ا اسبابىا اداافنىا الماتمزة االتى تنكس عـدم المسـاااة اااـتال  بغض النظر ع

الندالة فى النظام الدالي اتركيباته، ا لل بسب  تزـاار مسـتاى الحيـاة بـيا دا  
 ( 3)الالما  الغنى ادا  الجنا  الزقير.

تتمثــــ  فــــى اتتــــىى  التنــــر  عمــــى تنــــاا   مشككككالدراسة ا ككككدامــــا ونــــا فــــ ا    
التميزييــاا الميبــي لظــاورة الىجــرة غيــر الالــرعية مــا اــال  اراث طمبــة الدراســار 

   النميا االباحثيا الميبييا فى جامنتى المنصارة االيعاييت. 
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يبحـ  فيىـا  ،تند ظاورة الىجرة غيـر الالـرعية ظـاورة عالميـة ماجـادة فـى جميـ  دا  النـالم   
ــداا التــى يىــاجر اليىــا. الكــا تكمــا  ــا  فــي البم المىــاجر عــا اضــ  أفضــ  اعتصــاديا ااجتماعي
الاطارة فى الىجرة غير الالـرعية فـي طرعىـا الاطيـرة المايزـة، الـبا  يمتطـاا البحـر بقـاار  

وكــ ا  .ادرة عمــى النبــار مــا الضــزة الجنابيــة الــى الضــزة الالــمالية ليكــاا مــ لىم الغــرتغيــر عــ
تتحـــا  وـــ ا القـــاار  مـــا عـــاار  نجـــاة اعبـــار الـــى االحـــالم الـــى عـــاار  المـــار، النـــ  تمـــل 
االابار المأسااية التى تطالننا بىا المحطار التميزييانيـة ااكـاالر االنبـاث النالميـة وـى نقطـة 

نطالقكك ( 4)  مــا كــاار  بســب  الىجــرة الغيــر الــرعية.فــى بحــر ممــا يحــد ممككار ككتمرللم كك رراوا 
رأهميدراسة ا درفيراآللي:

تزـاعم ظـاورة الىجـرة غيـر الالـرينة فـى ليبيـا عبـر سـااحمىا البحريـة احـدادوا البريـة الىا مــة  -1
ااطارتىا عمى الاض  االمنى ااالعتصادى فى ضاث مـا تالـىدا الـبالد مـا صـراعار سياسـية 

 اامنية.
نـدرة الدراســار االعالميــة بصـزة عامــة التــى تنـاعج ظــاورة الىجــرة غيـر الالــرعية فــي ليبيــا  -2

 ابصزة ااصة التي تتناا  دار التميزيياا فى تناا  المالكمة.
الـرعية االالـرعية ايضـا ممـا يجنمىـا صـاحبة النـ ث  تمث  ليبيا منطقة ج   لمىجرة الغيـر -3

تضــافة الــى  (5).االفريقــى، الحــاالى مميــاا مىــاجر عربــى االكبــر لممىــاجريا مــا دا  الجنــا 
 انىا بمثابة دالة عبار لمدا  االارابية مما يالك  اطرا يىدد امنىا اسيادتىا.

الــدار المنــاط باســا   االعــالم الميبيــة الماتمزــة اعمــى رأســىا التميزييــاا الميبــى بمــا يممكــه  -4
الجمــاوير الماتمزــة دااــ  ااــار  ليبيــا مــا عــدرة عمــى الاصــا  لقطاعــار كبيــرة اااســنة مــا 

 الك  الز ار، ابما يميي التميزيياا ما ااصيتى الصار االصارة.
تالكي  ربية اعالمية امجتمنية لمتصدى لظاورة الىجـرة الغيـر الـرعية مـا اـال  الاعـا   -5

 عمى اسبابىا ااطارتىا عمى المجتم  الميبى فى ضاث ما تار  به الدراسة ما نتا ج.
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 تسنى الدراسة الى تحقيت الىد  التالىى   
التنـــــر  عمـــــى  منالجـــــة التميزييـــــاا الميبـــــى لظـــــاورة الىجـــــرة غيـــــر الالـــــرعية مـــــا اـــــال  اراث 
 المبحاثييا ) عينة الدراسة(  اتتزرع ما و ا الىد  النام عدة اودا  فرعية تتمث  فى اتتىى

راســــة( بظــــاورة الىجــــرة غيــــر الالــــرعية امــــدى التنــــر  عمــــى اوتمــــام المبحاثاا)عينــــة الد -1
 منرفتىم بىا.

التنر  عمى اسبا  الىجرة الالرعية فـى الـاطا النربـى عمامـا اليبيـا بصـزة ااصـة  مـا  -2
 اجىة نظر المبحاثيا) عينة الدراسة(.

التنـر  عمــى الاســيمة االعالميــة التــى يتــاب  فيىــا المبحاثيا)عينــة الدراســة( ظــاورة الىجــرة  -3
 عية بميبيا.غير الالر 

التنــر  عمــى مــدى اوتمــام التميزييــاا الميبــى بظــاورة الىجــرة الغيــر الــرعية مــا اــال  اراث  -4
 المبحاثيا)عينة الدراسة(.

ـــر  -5 ـــى داافـــ  الالـــبا  النربـــى بصـــزة عامـــة االميبـــى بصـــزة ااصـــة لمىجـــرة غي التنـــر  عم
 الالرعية ما اال  اراث المبحاثيا )عينة الدراسة(.

امـة الميبيـة فــى التصـدا امكافحـة ظـاورة الىجــرة غيـر الالـرعية مـا اــال  تقيـيم دار الحك -6
 اراث المبحاثيا )عينة الدراسة(.

ـــر  -7 ـــة الدراســـة( لمتصـــدى لظـــاورة الىجـــرة غي ـــى مقترحـــار اراث المبحـــاثيا )عين التنـــر  عم
 .الالرعية

مكارسـى يتمثـ  فـى اتتـىى   يمكا تحقيت أودا  الدراسة مـا اـال  االجابـة عمـى سـبا  ر ي   
مكة راهلمككالراسلليونيكولراسليتككورتلنكاو راورمااسةككدرظكاه ةراسلةكك ةرميك راسشكك  يدرمكلروةلككدر

اتتزـــرع مـــا وـــ ا الســـبا  مجماعـــة مـــا االســـ مة نظككك رأورء الراسمتيكككو يلرا ينكككدراسة ا كككد ر ر
رىالزرعية كما يمى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373 

الالــرعية امــدى منــرفتىم  مــا مــدى اوتمــام المبحاثيا)عينــة الدراســة( بظــاورة الىجــرة غيــرر-1
ر بىا

ما اسبا  الىجرة الالرعية فى الاطا النربى عماما اليبيا بصزة ااصة  ما اجىـة نظـر  -2
 المبحاثيا) عينة الدراسة(؟

ما وى الاسيمة االعالمية االكثر تنااال لظاورة الىجرة غيـر الالـرعية بميبيـا مـا اـال  اراث  -3
 المبحاثيا)عينة الدراسة( ؟

وتمـــام التميزييـــاا الميبـــى بتنـــاا  اا منالجـــة بظـــاورة الىجـــرة الغيـــر الـــرعية مـــا مـــا مـــدى ا -4
 اال  اراث المبحاثاا)عينة الدراسة(؟

مــا داافــ  الالــبا  النربــى بصــزة عامــة االميبــى بصــزة ااصــة لمىجــرة غيــر الالــرعية مــا  -5
 اال  اراث المبحاثيا )عينة الدراسة(؟

امكافحـة ظـاورة الىجرةغيـر الالـرعية مـا اـال  ما وا دار الحكامة الميبيـة فـى التصـدى  -6
 اراث المبحاثيا )عينة الدراسة(؟

 ما وى مقترحار المبحاثيا )عينة الدراسة( لمنالجة اح  مالكمة الىجرة غير الالرعية؟ -7
 

 يمكا تحديد مزاويم الدراسة كالتالىى 
رمولولراسمااسةد:رر-أ

كممـة المنالجــة فـى المغــة النربيـة مالــتقة مـا فن  عــالج  اعـالج االمــر، أى أصـمحه   عــالج    
ت  تقـا   ،االمنالجـه بمننـى الممارسـة (7)اعالجه عالجا امنالجة أى ياالـه ادااا. (6)المالكمة .

عالجاى أى مارسا النم  ال ا نـدبتكما تليـه ااعمـال بـه ايااالا، اكـ  الـىث ياالتـه امارسـته فقـد 
االمنالجـــة التميزييانيـــة يقصـــد بىـــا   النمـــ  االعالمـــى التميزييـــانى الـــ ى يمارســـه  (8)الجتـــه.ع

التميزييــــــاا الميبــــــي بماتمــــــ  تاجىاتــــــه اعنــــــاار االرضــــــية االزضــــــا ية فــــــى تناالــــــه لماتمــــــ  
ـــــة  ـــــة االمجتمني ـــــار االقضـــــايا السياســـــية ااالعتصـــــادية االرياضـــــية االثقافي الماضـــــاعار ااالاب

ريقة التى يتم ما االلىا تناا  أابار ااعـرض اعـا   ااحـدا  كـ  مـايتنمت الماتمزة  اوا  الط
 (9)بالىجرة الغير الرعية فى ليبيا ما اال  استادام الزناا التحريرية التميزييانية الماتمزة . 
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راسلة ةرمي راسش  ي:ر-ب
فــى المغــة النربيــة تالــتت مــا الزنــ  وجر  اينــا  تباعــد  ا وــاجر  اى تــرل  المككدرلاسلةكك ةرل   

اطنــه االىجــرة تننــى لغــة الاــرا  مــا ارض الــى ااــرى اا حتــى انتقــا  االفــراد مــا مكــاا الــى 
  االىجـــــرة  عنـــــدالنر  ضـــــد  الاصـــــ  . اوجـــــر  فالنـــــا  اى حرمـــــه  ،ااـــــر ســـــنيا اراث الـــــريت

جماعيـا  كـاا اجرة تننى حركة االنتقـا  فرديـا  أم االى (10)اوجر الالىث  اى تركه ااعرض عنه.
أم اعتصــاديا ام دينيــاام سياســي. اونــال مــا ينرفىــا فــى عمــم االجتمــاع بأنىــا  تــد  عمــى تبــد  

 الحالة االجتماعية لتغيير الحرفة أا الطبقة االجتماعية اغيروما.
 ،ا الـــرعيةك نتقـــا  مـــا مكـــاا الـــى مكـــاا وـــى وجـــرة ااحـــدة ســـااث كانـــر ســـرية ا واسلةككك ةر  

فــالىجرة ظــاورة انســانية احــت مالــراع لكــ  الــاص اعــد عرفتىــا الالــنا  منــ  القــدم. االىجــرة 
حس  تنري  األمم المتحدة  وى انتقا  السكاا ما منطقة جغرافيـة الـى منطقـة أاـرى اتكـاا 

 (11) عادة مصحابة بتغيير مح  اإلعامة الا لزترة محددة.
اويم االمصـطمحار المتداالـة فـى الزتـرة االايـرة، اال ما اكثر المزـ اسلة ةراسغي رش  يداتند   

ا لــل بســب  تبــايا األطــر المنرفيــة اجىــار  ،انىــا غالبــا مــا يــتم تاظيزىــا بالــك  ممتــبس امــبىم
وـى  واسلةك ةرميك راسشك  يدرأوراس ك يدالنظر التي يـتم مـا االلىـا التنامـ  مـ  وـ ا المزىـام. 

ىـال لمقـاانيا المنمـا  بىـا أا القـاانيا المنمـا  االنتقا  ما بمد الى ااـر باـرت القـاانيا اا انت
ــد المقصــاد اينرفىــا الــبنض اتاــر  (12)بحيــ  يــتم داــا  الــبالد داا تأالــيرة داــا . ،فــي البم

داا  ،بانىا مسمى لطريقة يسمكىا االالـااص لماصـا  مـا بمـد الـى ااـر بطريقـة غيـر عانانيـة
اتتنـدد مسـميار (13)ة الـداا  لىـ ا البمـد.االلتيام بقاانيا ااعرا  البمد المراد داالىـا مثـ  تأالـير 

 (14)الىجرة غير الالرعية فتنر  بالىجرة السرية االىجرة غيـر القانانيـة االىجـرة غيـر النظاميـة.
امـــا اـــال  التنريزـــار االمزـــاويم الســـابقة ونــــال منيـــاريا وـــاميا فـــى تحديـــد مزىـــام الىجــــرة 

 (15)وماى
اى االنتقـا   ،حي  اا مصطمح الىجرة تالير الى تغيـر مـاطا االعامـة راسمايا راسماانو:ر-1

الدا م مـا بمـد اامـاطا اعامـة الـى بمـد اا مـاطا اعامـة ااـر ايننـى  لـل اا الحـرال مـا مكـاا 
 الى اار داا   ار البمد اا الماطا الينتبر وجرا.

ييــي بــيا الىجــرة اوــ ا منيــار وــام فــى التم ،اوــا مــا يتنمــت بمــدة الىجــرةاسمايككا راسنمنككو:رر-2
 لـل تا ثمـة انتقـاال  عبـر المكـاا الكنـه  ،ب عتباروا نقمه دا مة ما أنااع الحرال المكاني األاـر
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ف نتقـا  أحـدوم الـى مدينـة ااـرى بضـنة ايــام  ،يزتقـر الـى البنـد اليمـانى الـ ى يجنـ  منـه وجــرة
 لمييارة ااغيروا يزتقد االعامة الدا مة.

تضـــطالع الباحـــ  عمـــى الدراســـار االبحـــا  االتقـــارير التـــى تناالـــر الىجـــرة غيـــر مـــا اـــال  
ااالكــاديمييا فــى النمــام السياســية ااالجتماعيــة  ،الحــظ الباحــ  اا اوتمــام القــانانييا ،الالــرعية

ااالعتصـــادية كـــاناا اكثـــر تنـــااال لمظـــاورة مـــا النممـــاث ااألكـــاديمييا فزـــي مجـــا  اإلعـــالم بكافـــة 
اعــد تنــاا  الباحــ  وــ ا الدراســة المــاجية لتكــاا ضــما  ،اصــة التميزييــاااالــكالة اصــارا ابا

ب عتبـار اا ليبيـا  ،محااالر دراسة الظاورة ما منظار اعالمى لمييد مـا الدراسـار االعالميـة
ما اكثر الدا  التى تنانى ما ظاورة الىجرة الغير الرعية سااث كاسيمة لالنتقـا  اا منبـر اا 

ــــى ،كدالــــة مســــتقبمة اا غالبيــــة الدراســــار التــــى اجريــــر كانــــر عــــا دا  المغــــر   اضــــافة ال
اعد عسـم الباحـ  الدراسـار السـابقة التـى اسـتطاع الحصـا   ،النربى)الجيا ر، تانس، المغر (

    تي راسم ا روسيسراسيص راسورميو يل:عميىا عمى 
رأوال:رة ا اتريو راسلة ةرمي راسمش و درتصودر امد.

رواسلة ةرمي راسمش و د. انيا:رة ا اترو ائ راال اللر
رأوال:رة ا اتريو راسلة ةرمي راسمش و درتصودر امد:

ر 16ا 2004ة ا درتانوال:لرم أسدراسلة ةرفوراساالقاتراالو ومغ تيدر هاناتروءفاملار-1
استىدفر وـ ا الدراسـة تـأثير الىجـرة المغاربيـة عمـى النالعـار االارامغاربيـة فـى ظـ  اافـى    

 اطار النالعار بيا المغر  ادا  االتحاد االارابى اامصر الى ااى
فال  السياسة االارابية فى منالجة امكافحـة الىجـرة غيـر المالـراعة مـا المغـر  اغيروـا مـا 

ا الـــدا  االكثـــر تصـــديرا لمىجـــرة غيـــر المالـــراعة بســـب  دا  الالـــما  االفريقـــى ب عتباروـــا مـــ
 تزضيمىا لمحما  االمنية البحتة داا المجاث لمنالجة االسبا  الحقيقية لمىجرة غير الالرعية.

 (17)  .2005ملو طورمنذرمنلصفراس تايناتلا-ة ا درتانواللراسلة ةرواسلااولراالو ور-2
ودفر الدراسة لمتنر  عمى تـأثير سياسـار االتحـاد االاراالمتاسـطى عمـى الىجـرة االاضـ     

االنسانى لممىـاجريا فـى المنطقـة المتاسـطية، ااعتمـد الباحـ  عمـى المـنىج الاصـزى التحميمـى 
لاصـــ  الظـــاورة اتحميـــ  السياســـار االارابيـــة تجـــاا ظـــاورة الىجـــرة غيـــر الالـــرعية، ااســـتادم 
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يـــ  المضـــماا لتحميــــ  نصـــاص ااالتزاعيـــار الااصــــة بظـــاورة الىجـــرة غيــــر الباحـــ  اداة تحم
الالرعية، اامصر تلى تنرض السياسار األارابية حا  ظـاورة الىجـرة عمامـا االىجـرة الغيـر 
الــرعية أا الىجــرة غيــر المباالــرة النتقــادار مــا النديــد مــا االطــرا  االــدا  االمنظمــار ممــا 

الـدا  المصـدرة لمىجـرة امسـاعدتىا عمـى التنميـة كـأداة  اجبر الدا  االارابية عمى التنام  مـ 
 لتقمي  الىجرة اليىا.

ر. 18ا 2008ة ا درتانوالرلراسلة ةرمي راسمش و درواسة يمدلرار-3
وــدفر الدراســة الســتنراض الىجــرة غيــر الالــرعية لمالــبا  مــا اــال  دا  المغــر  النربــى     

ناار االايــرة ابااصــة مــا الثمانينــار  الــ ى الــم  تيايــد الىجــرة الســرية الــى اارابــا اــال  الســ
احتـــى االا. اوـــ ا الدراســـة تناالـــر القضـــية مـــا منظـــار امنـــى بحـــر ااضـــحر تـــدعيم دا  

كمـــا تناالـــر  ،االتحــاد االارابـــى لـــدا  الالـــما  االفريقـــى الىجـــرة غيــر الالـــرعية عبـــر أراضـــيىا
ــــدا  المغــــر  النربــــى مــــ   الــــدا  االتحــــاد الدراســــة دراســــة االتزاعيــــار القانانيــــة االتزاوميــــة ل

االارابــى ااعتبــرر الدراســة اا الالــبا  المىــاجريا بطريقــة ســرية غيــر الــرعية بــأنىم ضــحايا 
 االتجار بالبالر ااا الزقر االبطالة وما النامالا االساسياا لىجرة الالبا .

ر انيا:رة ا اترو ائ راال اللرواسلة ةرمي راسمش و د:
ر 19اة ا درتانواللراال اللروهة ةراسمص ييللر-1
ودفر الدراسة الى التنر  عمـى دار اسـا   االعـالم فـى تالـجي  حركـة النمالـة مـا اـال     

التــرايح لىــا عمــى نطــات ااســ  بــيا أفــراد المجتمــ  المصــرى، ا لــل تطبيقــا لسياســة الدالــة فــى 
تصــــدير االحــــات النمالــــة لماــــار  لتمبيــــة متطمبــــار التنميــــة االعتصــــادية ااالجتماعيــــة اتمبيــــة 

   النربية االدا  الصديقة امحاربة البطالة.احتياجار الدا 
ااســتادم أداار المقابمــة  ،ااســتادم الباحــ  فــى وــ ا الدراســة مــنىج المســح االمــنىج المقــارا   

باالضـــــافة الداة تحميـــــ  المضـــــماا لصـــــح   ،المقننـــــة )الزرديـــــة االجماعيـــــة( اأداة المالحظـــــة
االابـــار، الجمىاريـــة(. اامصـــر الدراســـة الـــى تقـــاعس دار االعـــالم المصـــرى فـــى  ،)االوـــرام

 منمجة عضية الىجرة لماار .
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ر 20اة ا درتانوال:رالةاهاتراسشتابراسمص  ريو راسلة ةرالو وتالرر-2
اســتىدفر الدراســة دراســة الناامــ  التــى تحكــم تــدفت الىجــرة غيــر المنتظمــة مــا مصــر الــى  

ااالســبا  االجتماعيــة االسياســية ااالعتصــادية التــى يتالــك  فيىــا عــرار  دا  االتحــاد االارابــى
ـــراغبيا فـــى الىجـــرة بـــالىجرة غيـــر  الىجـــرة كمـــا تناالـــر الدراســـة التنـــر  عمـــى درجـــة اعـــى ال
المنتظمــة اتىريــ  المىــاجريا. ااســتادمر الدراســة مــنىج المســح الاصــزى بــ جراث مقابمــة مــ  

ا المىــاجريا المحتممــيا مــا بــيا الالــبا  البــال  الاصــا مــ 1552مجتمــ  الدراســة البــال  عــدد 
( ســــنة ب عتبــــار انىــــم اكثــــر المجماعــــار تنرضــــا لماــــاطر الىجــــرة غيــــر 40-18اعمــــاروم )

عمــى ثمانيــة محافظــار  2005نــافمبر 18-11الالــرعية.   ااجريــر الدراســة اــال  الزتــرة مــا 
ية االغربيـــة االدعىميـــة تغطـــى االعـــاليم الجغرافيـــة الر يســـة بالجمىاريـــة اوـــى القـــاورة ااالســـكندر 

االالرعية ا الزيام االمنافية ااالعصر اتاصمر الى اا أسبا  وجرة الالبا  وـا تـدنى األجـار 
%ينممــاا ماــاطر 90% مــا المبحــاثيا مــا مالــكمة البطالــة، ااا 40االبطالــة حيــ  ينــانى 
 الىجرة غير الالرعية.

ر رر21ا 2009ة ا درتانواللراال اللرواسلة ةرمي راسش  يدرلار-3
وــدفر الدراســة الــى التنــر  عمــى كيزيــة المنالجــة االعالميــة لقضــية الىجــرة غيــر الالــرعية،    

ااســــتادمر الدراســــة  المــــنىج المســــح الاصــــزي لتحميــــ  مضــــماا مــــا تنالــــرا اســــا   االعــــالم 
اتاصــمر الــى اا االعــالم يقــام  .المغربيــة )مــا اــال  دراســة الحالــة عمــى االعــالم المغربــى(

بــــدار  المابــــر  حيــــ  تا االســــتطالعار االتحقيقــــار اإلعالميــــة تــــبدى الــــى تحــــرل الجىــــار 
 االمنية لمقبض عمى المرالحيا لمىجرة االبكار تىري  البالر. 

رمناهجراسة ا دروأةواللا:ر-7
اتنتمــد الدراســة عمــى اســتادام مــنىج  ،اسة ا ككاتراسوصككويدتنتمـي وــ ا الدراســة تلــي ناعيــة  

فىـــام يقـــام عمـــى  ،المســـح باعتبـــارا مـــا انســـ  المنـــاوج النمميـــة مال مـــة لمدراســـار الاصـــزية
ـــراوا اضـــما ظرافىـــا الطبينيـــة،  تصـــاير الظـــاورة اتحميمىـــا اتزســـيروا فـــى اطـــار اضـــنىا ال
 اينتبـــر مـــنىج المســـح الاصـــزى  اوـــا جىـــد عممـــي مـــنظم لمحصـــا  عمـــى بيانـــار امنمامـــار

ا لـــل تمـــا بىـــد   ،اااصـــا  لممزـــردار المكانـــة لمجتمـــ  البحـــ  الزتـــرة يمنيـــة كافيـــة لمدراســـة
تكــايا القاعــدة االساســية مــا البيانــار االمنمامــار المطمابــة فــى مجــا  تاصــص منــيا، أا 
لتحديــــد كزــــاثة االاضــــاع القا مــــة عــــا طريــــت مقارنــــة المنمامــــار التــــى تــــم الحصــــا  عميىــــا 
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امــا اــال  وــ ا المــنىج المســحي  (22)ه ســبت ااتياروــا ااعــدادوا.بمســتايار أا منــايير عياســي
التحميمي الميداني تم مسح المبحاثيا   عينة الدراسة   ما طمبة الدراسار النميـا االبـاحثيا فـى 
درجتــى الماجســتير االــدكتاراا مــا الميبيــيا بجــامنتى المنصــارة االيعــاييت لمتنــر  عمــى ارا ىــم 

 الميبى لظاورة الىجرة الغير الرعية. اربيتىم فى منالجة التميزيياا
 

 تمثمر حداد الدراسة فى اتتىى
تـــم تطبيـــت الدراســـة عمـــى طمبـــة الدراســـار النميـــا بجـــامنتى اليعـــاييت  اسيكككةوةراسماانيكككد:ر-1

 االمنصارة.
 .28/12/2016حتى 10/12/2016اال  الزترة ما  اسيةوةراسنمنيد: -2
طالــ  مــا جــامنتي  30تــم تطبيــت الدراســة عمــى عينــة عمديــه عاامىــا  اسيككةوةراستشكك يد: -3

 اليعاييت االمنصارة.
ٌ  ااتصـرر الدراسـة عمـى منالجـة التميزييـاا الميبـى لظـاورة الىجـرة غيـر يةوةراسموضوع:ر-4

 المالراعة.
 

ا  االدراسـار السـابقة ايقصد بى ا المصـطمح النظريـار االمزـاويم االمنمامـار انتـا ج البحـ   
اتنطمـت وـ ا الدراسـة مـا منطيـار نظريـة المسـ الية  (23)التى تبما اإلطار المرجنى لمدراسـة.

االجتماعيـة  ااالاالعيــة لاســا   االعـالم حيــ  تقــدم تطـارا اجتماعيــا ينبغــى أا تنمـ  فــى ظمــه 
كمــا  ،امــا بــيا تمـل الاســا   ا القنــاار التميزييــاا الميبـي بالــك  أكثــر تحديــدا ،اسـا   اإلعــالم

تزيــد األطــر الماتمزــة التــي تقــدمىا وــ ا النظريــة فــى تاجيــه اســا   اإلعــالم )التميزييــاا الميبــي 
 (24)بقنااته التميزييانية األرضية االزضا ية( اتطاير أدبوا عمى المستاى الاظيزى ااالاالعى.
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يســتزاد مــا النظريــة فــى تاظيــ  اظــا   التميزييــاا فــى اطــار النظريــة )اى المســتاى الــاظيزى 
 ب  الاظيزية فقط.  ،فقط( اليسر المس الية االاالعية ااالجتماعية

 وتيقشه الدراسة اليظرية اىل عدة مباحح:

 :املبحح االول: ىظرية املشئولية االجتناعية

 .سلبياته ،خصائصه ،اٍنيته ،وظائفه ،ىشاة التليفزيوٌى املبحح الجاىى
 التصييف)االىواع(. ،تاريخ اهلجرة غري الشرعية، االسباب

 .إحصائيات وأرقاو عً ظاٍرة اهلجرة غري الشرعية على املشتويني الدولي والعربي

 واقع الظاٍرة يف ليبيا وسيياريوٍات املشتقبل.

 .يف املواثيق الدولية وسيياريوٍات املشتقبلاهلجرة غري الشرعية 

 .قوارب ومساسرة الوٍه يف عرض البحر
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ــــة ااألاالعيــــة لاســــا       ــــة المســــ الية اإلجتماعي ــــت وــــ ا الدراســــة مــــا منطيــــار نظري اتنطم
حيـــ  تقـــدم تطـــارا تجتماعيـــا ينبغـــى أا تنمـــ  فـــى ظمـــه اســـا   اإلعـــالم، امـــا بينىـــا  ،اإلعــالم

كمــا تزيــد أطــر النظريــة فــى  ،التميزييــاا الميبــى بقنااتــه االرضــية االزضــا ية بالــك  أكثــر تحديــدا
تاجيــــــه اســــــا   االعــــــالم )التميزييــــــاا الميبـــــــى( اتطــــــاير أدابوــــــا عمــــــى المســــــتاى الـــــــاظيزى 

 (25)ااألاالعى.
النظريـــة فـــي رحـــم النظريـــة الميبراليـــة، بنـــد أا أاـــ  النقـــاد فـــى الســـناار األايـــرة  الـــدر وـــ ا   

ا (26) ياجىـــاا الـــتىم لمنظريـــة الميبراليـــة بتقصـــيروا تجـــاا المجتمـــ  ااإلنســـاا االحريـــة االحقيقـــة.
أضـــافر نظريـــة المســـ الية اإلجتماعيـــة تلـــى مبـــاد  النظـــام الميبرالـــى مبـــدأيا جديـــديا يضـــمنا 

ان  اسا   االعالم بمجماعة ما المااثيت األاالعيـة التـى تسـتىد  تعامـة ضرارة تلتيام ما ج
تــاايا بــيا حريــة الزــرد امصــالح المجتمــ  )الحريــة المســ الة(، كمــا أا لاســا   االعــالم اظيزــة 
تجتماعيــة وــى تقــديم البيانــار عــا األحــدا  الجاريــة بصــر  النظــر عــا ناعيــة التــأثير الــ ى 

 (27) ث.تحدثه و ا البيانار عمى القرا
ر 28ار:وظائف وسائل اإلعالو فى إطار ىظرية املشئولية اإلجتناعية*ر

امــــا حيــــ  اظــــا   اإلعــــالم فــــى المجتمــــ  المناصــــر، رأر المجنــــة أا الصــــحافة  
  ااسا   اإلعالم الماتمزة يج  أا تقام بالاظا   التاليةى

ســـيات تعطـــاث تقريـــر صـــادت االـــام  ا كـــى عـــا األحـــدا  الياميـــة فـــى  :الوظيفة األوىل
 ينطى لىا مننى.

 أا تنم  كمنبر يتناا  التنميت االنقد.رالوظيفة الجاىية:
أا تقـــدم اســـا   اإلعـــالم صـــارة ممثمـــة لمجماعـــار المتناعـــة التـــى تكـــاا  الوظيفة الجالجة:

 المجتم .
 أا تقدم اسا   اإلعالم أودا  المجتم  اعيمه اماضحىا.رالوظيفة الرابعة:
 منمامار كاممة عما يجرى ياميا .أا تافر  :الوظيفة اخلامشة
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 أواًل: ىشأة التليفزيوٌ اللييب:

ـــأثير فـــي حيـــاة الالـــنا     ـــام أاســـ  اســـا   اإلعـــالم انتالـــارا اأكثروـــا ت  ،ينتبـــر التميزييـــاا الي
ااســتطاعر القنــاار الزضــا ية اا تاصــ  بثىــا الــى جميــ  البقــاع فــى الكــرة االرضــية اصــارر 
بنــض المحطــار القايــة الماجــادة فــى كــ  مكــاا عمــى وــ ا االرض تقريبــا اعمــى مــدار اربــ  

 (  29)اعالريا ساعة.
عنــدما أاــ ر  ،كانــر البدايــة الحقيقيــة إلســتادام التميزييــاا بالــك  ماســ  1930فزــى عــام    
ار  فى تأسـيس محطـار ااصـة بـه فـى انجمتـرا اامريكـا االمانيـا افرنسـا اايطاليـا ااالتحـاد التج

 1945ابحمــا  عــام  ،بــدأ البــ  التميزييــانى المنــتظم فــى بريطانيــا 1936السـافيتى، افــى عــام 
ثــم  ،تيدوــر بنــاث المحطــار التميزييانيــة فــى بنــض الــدا  االارابيــة اامريكــا ااالتحــاد الســافيتى

ســتادام  ،التميزييــاا تــيداد تطــارا، الســيما بنــد بنــد ااتــراع التميزييــاا الممــاا ااــ ر صــناعة اا 
امـايا  تطـار التميزييـاا سـرينا منـ  تا اجـد احتـى عصـرنا  ،البـ  بااسـطة االعمـار الصـناعية

اصــــار البــــ  المباالــــر ميــــية التســــنينار مــــا القــــرا  ،صــــار مــــا ينــــر  بنصــــر االتصــــاالر
 (30)النالريا.

، افـى الثمانينيـار كانـر 1968  مر ـى مباالـر لمتميزييـاا الميبـى فـى عـام افى ليبيا أا  ب   
اال اعــة المر يــة الميبيــة تبــ  عناتــاا ارضــيتاا ومــا القنــاة االالــى )البرنــامج االا ( االتــى كانــر 
ــاة الثانيــة )البرنــامج الثــانى( االتــى كانــر تبــ  بــرامج مناعــة  تبــ  برامجىــا بالمغــة النربيــة االقن

اعـــد بـــدأ البـــ  التميزييـــانى الميبـــى ببـــ  ادماتـــه  ،بـــالمغتيا االنجميييـــة االنربيـــةترفيىيـــة عربيـــة 
م عبــر 1997فضــا يا عبــر االعمــار الصــناعية الا  مــرة الــى اارابــا االنــالم النربــى فــى النــام 

االجدير بال كر اا الىي ة النامة ال اعـار الجماويريـة النظمـى  ،عمرى عر  سار اوار بيرد
الميبية وى مبسسة البـ  المر ـى الر يسـية فـى ليبيـا تبـاا حكـم النقيـد منمـر سابقا أاالجماويرية 

الق افي ابند ثارار الربي  النربـي تنـددر القنـاار الزضـا ية فـي ليبيـا بـيا الحكـامي ا ااصـة 
 (31)الكا تند عناة الرسمية وي الناطت الرسمي باسم الحكامة المبعتة.
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ـــرأى   ـــاا فـــى صـــناعة ال ـــة التميزيي ـــ  أومي ـــت بقضـــية اتتمث النـــام فـــى المجتمنـــار فيمـــا يتنم
)الىجرة الغير الرعية( االحصا  عمى المنمامـار )الااصـة بـالىجرة غيـر الالـرعية( باالضـافة 
الــــى متابنــــة االحــــدا  فــــى النــــالم امنرفــــة اابــــارا ايســــاعد عمــــى نضــــج الالاصــــية االترفيــــه 

 (32)االتسميه.
 سلبيات التليفزيوٌ:

التى يممكىا التميزيياا اال اا ونال بنـض السـمبيار لـه  بالرغم ما كافة الاصا ص االممييار
 منىاى

 يار  السمبية لممالاود ما حي  عدم اعطاث فرصة الستحضار الايا . -1
ينطــى المالــاود الامــا  االكســ  ا لــل بســب  جماســه الطايــ  أمــام التمزــاي احرمانــه مــا  -2

 ممارسة الرياضة أاالقراثة ااالحدي  م  النا مة 
ار غيــر مناســبة لكافــة المجتمنــار حيــ  انىــا تتنــارض مــ  النــادار االتقاليــد اعطــاث افكــ -3

 ااالعرا  االديا.
 يقم  ما النالعار النا مية اترابطىم النا مى. -4
 (33)عدم التنسيت فى متابنة البرامج مما يالد حالة ما المم  االضجر. -5

 تاريخ اهلجرة غري الشرعية:

نانيـة ااغيرالنظاميـة أا غيـر الالـرعية ظـاورة عالميـة ماجـادة تند الىجرة السرية أا غير القا   
فى الدا  المتقدمة كالااليار المتحدة االمريكية ااالتحاد االارابـى أا فـي الـدا  الناميـة اجمـ  

افــــى أمريكــــا الالتينيــــة  ادا  القــــارة اإلفريقيــــة، حيــــ   ،كــــدا  الامــــيج ادا  المالــــرت النربــــى
ايال االمكسـيل تالـك  عبمـة لمىـاجريا عـادميا مـا دا  أصبحر بنـض الـدا  كـاألرجنتيا افنـي 

افى افريقيا حي  الحـداد الماراثـة عـا االسـتنمار ال تالـك  بالنسـبة لمقبا ـ  المجـاارة  ،مجاارة
حااجي عايلة اااصة فى بنـض الـدا  مثـ  سـاح  النـا  امـالي االنيجـر ادا  غـر  تفريقيـا 

    (34)اأفريقيا الجنابية انيجيريا.
بـ  وـى ظـاورة بـدأر منـ  سـتينار القـرا  ،اظاورة الىجرة غير الالرعية ليسـر حديثـة النىـد   

 (35)ايمكا تجمالىا بالمراح  التالية فى تاريخ الىجرة غير الالرعيةى ،الماضى
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ر :1985اسم يلدراالوسو:اقت ر ال
القادمــة  اــال  وــ ا المرحمــة كانــر الــدا  االارابيــة فــى حاجــة ماســة الــى مييــد مــا النمالــة   

اأوم ما ميي و ا المرحمـة أا المىـاجر الجنـابى تمكـا .ما الجنا  عبر عناار التجم  النا مى
اصـــار يطالـــ  بحـــت أبنـــاثا فـــى داـــا  المـــدارس  ،مـــا فىـــم عااعـــد المنبـــة فـــى دا  الالـــما 

سـتزاد الكثيـر مـا غزمـة االنظمـة االمنيـة  ،الحكامية ابداية بمارة لماطابار الحقاعية لممىاجر اا 
 ارابية فى و ا المرحمة بال ار.اال

ر :1995-1985اسم يلدراس انيد:را
ميــي وــ ا الزتــرة ظىــار التناعضــار المرتبطــة بالمىــاجريا الالــرعييا امــياحمتىم ابنــاث البمــد    

األصمييا ا لل تيامنا م  اغالت مناجم الزحم فى ك  ما فرنسا ابمجيكا التـى كانـر تسـتاع  
ى مقابــ  وــ ا الاضــ  االحتــرايى تيايــدر رغبــة ابنــاث فــى اكبــر عــدد مــا المىــاجريا انــ ال.اف

م امـ  داـا  اتزاعيـة 1995يانيـا 17افـى  ،الىجرة تجاة الالما  ممـا ادى الـى اغـالت الحـداد
  النغا  حيي التنزي .

ااتزاعية  النغا  وى تأاليرة ماحـدة اصـدرتىا الـدا  المنظمـة الـى االتزاعيـة الماعنـة بـيا كـ     
ســمبار  اوالنــدا تــم الســمام بماجبىــا بحريــة تنقــ  المنتمــيا الــى الزضــاث مــا فرنســا االمانيــا الك

ام  داا  ك  ما اسبانيا االبرتغـا  الـى وـ ا الزضـاث اتاـ ر عضـية الىجـرة ابنـادا  ،االارابى
ااصة بند لجاث سمطار مدريد بزرض مييد ما االجراثار االحترايية امـام اى عمميـة  ،اارى

 ما االندما  فى االتحاد االارابى. وجرة جديدة ا لل لمن  مااطنيىا
راسوراآلل :ر1995اسم يلدراس اس د:را

اا ر وـ ا المرحمـة طابنـا امنيـا صـارما لجـأر مـا االلـه الـدا  االارابيـة الـى نىـج سياسـية  
امنيـــة صـــارمة عبـــر تنزيـــ    فقـــرار القـــاناا الجديـــد لمىجـــرة  االـــ ى يســـتند الـــى تبنـــى اجـــراثار 

النـــا مى اابـــرام اتزاعيـــار مـــ  الـــدا  الجنـــا  حـــا  ترحيـــ  صـــارمة باصـــاص مســـألة التجمـــ  
اكــرد فنــ  لــ لل بــدأ مــا ينــر  اتا بــالىجرة غيــر الالــرعية االتــى  .المىــاجريا غيــر الالــرعييا

 تمجأ ايىا الدا  لمتحات بالدا  االارابية بداا اجه حت.
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 ثاىيا: اسباب ودوافع )عوامل( اهلجرة غري الشرعية:

رفالبــد مــا دراســة األســبا  الماتمزــة لمىجــرة ،ظــاورة الىجــرة الغيــر الــرعيةالزىــم االتنــر  عمــى 
 غير الالرعية االتي تتمث  فى اتتىى

رأ راساوام راالقلصاةيد:
ينتبـر تاافــد المىـاجريا الســبا  اعتصـادية مــا اوــم الـدااف  التــى ركـي عميىــا المتاصصــاا    

االتبــايا فــى االجــار فيمــا بــيا  فــى عضــايا الىجــرة امنىــا البطالــة اســات النمــ  اظــاورة الزقــر
الســـكاا الـــدا  الطـــاردة االـــدا  المســـتقبمة االبطالـــة التـــى تمـــس عـــددا كبيـــرا مـــا ســـكاا الـــدا  

اك لل الحاجة الى التحايالر الماليـة لمنـامميا بالاـار  االتـي مثمـر  .الطاردة اااصة الالبا 
مصدرا أساسيا لمنقد االجنبى االـ ا ينـد احـد المصـادر االساسـية التـى تنتمـد عميىـا الـدا  فـى 

 تنزي  اططىا التنماية.
ر 36اب راساوام راس يا يدرواالمنيد:ر

ونـال  ،النتقـا  مـا دالـة الـى أاـرىما الناام  التى عد تنيي اا تحد ما حريـة الزـرد فـى ا   
الناامــ  السياســية فىــ ا االنتقــا  يــأتى فــى تطــار سياســة منينــة تتبنىــا الــدا  المســتقبمة تاتمــ  

اوـــــا كـــــ لل يتـــــأثر النالعـــــار السياســـــية بـــــيا الـــــدا  المرســـــمة االمســـــتقبمة  ،عـــــا دا  أاـــــرى
لمىــاجريا تنــد فــال الــل اا سياســار الــدا  االارابيــة تجــاا ا ،امــا جانــ  تاــر ،لممىــاجريا

محـــددا اساســـيا لتالـــجي  اا تحجـــيم الىجـــرة تليىـــا، فزـــي الســـبنينار كانـــر بنـــض دا  اارابـــا 
افـى التسـنينيار مـا القـرا الماضـي أدركـر بنـض الـدا   ،تزرض سياسة تقييدية تجاة الىجـرة

االارابيــة انــه اليمكــا االســتمرار فــى سياســتىا التقييديــة لمىجــرة اأا وــ ا الــدا  البــد اا تتجــه 
لى تنظيم وجرة النمالة ما دا  الجنا  اليىـا بالـك  يسـمح لمىجـرة المنظمـة الالـرعية لمنمالـة ا

 ايتاافت م  احتياجار سات النم  االارابى.  
رج راساوام راسميونة:

 اتتجمى فمى ثالثة عاام  كالتالىى
 ،ال ى يظىرا المىاجر عند عادته الى بمـدا لقضـاث النطمـة ر37اصو ةراسنةاحراالةلما و:ر-1

ســـيارته ااســـتثمارفى النقـــار االتســـات اكمىـــا مظـــاور  ،حيـــ  يتزـــانى فـــى ابـــراي مظـــاور الغنـــى
 تغ يىا اسا   االعالم المر ية.
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تا الثارة االعالمية التى تمكنىم ما النيج عبر م ـار القنـاار فـى  ء ا رو ائ راال الل:ر-2
ااضـافة الـى  لـل ونـال عاامـ  ااـرى مصـدروا دا   ،عالم سحرى ييرع فيىم رغبة فى الىجرة

 االستقبا .
 فأارابا التبند كثيرا عا دا  الما  افريقيا. اسق براسةغ افو:ر-3

ـــت ة ر وامككك رمصكككة هارةو راال كككلقتا ا وام راسنكككةال : ـــرة غم عكســـية حيـــ  اججـــر مـــا اتي
ا  االتــى كانــر لىــا االبــاا  امــام الىجــرة الالــرعية االسياســية التــى تتبناوــا اارابــا فــى وــ ا المجــ

ـــر كمزتىـــا باوظـــة بالنســـبة لممرالـــح  ـــرة الىجـــرة الســـرية اجنم اثارعكســـية حيـــ  اججـــر مـــا اتي
اوكــ ا أصــبحر الىجــرة مالــراعا مكمزــا ااســتثمارا يقتضــى تنب ــة مصــادر لمتمايــ  مــا  ،لمىجــرة

وـــ ا مـــا يزســـر كيزيـــة اعبـــا   ،اجـــ  تحقيقـــه مـــا ديـــاا امـــا بيـــ  لـــالرض االممتمكـــار اغيروـــا
غيـر الالـرعى عمـى اى عمـ  مىمـا كـاا مـ ال اصـنبا النـه فـى كـ  الحـاالر ال يقبـ   المىاجر

ايتصــدر طمــ   ،اا يرجــ  اــالي اليــديا، اغالبــا مــا تكــاا االعمــا  مبعتــة امنبــا ة اجتماعيــا
 النم  عا عطاعار كالزالحة االبناث االادمار.

يا االنـرات اليبيـا الصـراعار المسـمحة مثممـا يحـد  فـى سـار  اتتمث  فـى اتتـىى ذ راسص ا ات:
 االيما، أاالصراعار النرعية ااالثنية كما يحد  فى بارما اافريقيا الاسطى اغيروا.

االالــااص الــ يا يبحثــاا عــا الىجــرة غيــر الالــرعية بســب  الصــراعار   را ككتابران ككانيد:ر
المسـمحة ااالثنيـة وـم غالبـا وـاربيا مـا المــار اوـم مضـطريا لـ لل امـا يصـ  بىـ ا الطريقــة 

 الجىث.ينتبر 
ا لل بحثا عا الريت االىرا  مـا الظمـم االنـدااا ااالضـطىاد فيقـا  ا  ر:ن را تابرش  يد

ـــالاا الـــم تكـــا ارض ا  ااســـنة  ـــا مستضـــنزيا فـــى االرض ع ـــيم كنـــتم عـــالاا كن تنـــالىى   عـــالاا ف
 ايقــا  تنــا   امــا يىــاجر فــى ســبي  ا  يجــد فــى  97ر ككو ةراسن ككالراآليككدافتىــاجراا فيىــا 

مراغما كثيـرا اسـنة امـا ياـر  مـا بيتـه مىـاجرا الـى ا  ارسـاله ثـم يركـه المـار فقـد االرض 
ر .100اسن الراآليدرر.ا و ةاع  اجرا عمى ا  اكاا ا  غزارا رحيما 

ر:ثالجا: تصييفات وأىواع اهلجرة
ارغبــــة الزـــرد االجماعــــة  ،نطـــات الحــــداد السياســـية ،ونـــال مــــا يصـــن  الىجــــرة لنـــدة منــــايير

 ى(38)، طا  الزترة اليمنية اعدد المىاجريا.المىاجرة
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روفقارس متدروا  اةةراسو ةرأواسةما دراسملاة ة:ر-1
تالــــم  كــــ  انــــااع الىجــــرة الدااميــــة االاارجيــــة التــــى تقــــام بىــــا االفــــراد ر:اأ رهةكككك ةرارليا يككككد

أاالجماعار ب رادتىم فى التنق  ما مكـاا الـى ااـر داا ضـغط اااجبـار رسـمى افقـا لظـرافىم 
 االجتماعية ااالعتصادية االثقافية االنزسية.

اوـى وجـرة يضـطر فيـه االفـراد أاالجماعـار الـى اضكط ا يدأومرططد:رر–اب رهة ةراةتا يكدر
النــيام مــا منــاطت تعــامتىم األصــمية ألســبا  كثيــرة طبينيــة كــاليليا  االزيضــانار أا دفاعيــة 

 أاتنظيمية أاسياسية.  ،أاعسكرية ما اج  الحزاظ عمى االما
روفقارسطو راسول ةراسنمنيد:ر-2

اوـى عمميـة انتقـا  األفـراد االجماعـار مـا منطقـة تلـى ااـرى امـا يتبنـه مـا ر:اأ رهة ةرةائمد
 تغير كام  لظرا  المىاجريا ال يا يتركاا مح  اعامتىم اال يناداا اليه مرة اارى. 

مــا منطقــة الــى  ى اوــى تمثــ  الىجــرة التــى ينتقــ  فيىــا االفــراد أاالجماعــاراب رهةكك ةرمتقلككد
اارى انتقاال مبعتا ا لل السبا  اجتماعية ااعتصادية مث  االنتقا  االترحا  في ماسـم النمـ  

 احركة االصطيا  اثناث الصي . 
روفقارساةةراسملاة يل:ر-3

اوــى التــى تنتمــد عمــى القــرار الزــردى أاالالاصــى لمىــاجر ااحــد ااســرته، ر:اأ راسلةكك ةراسو ةيككد
 عامية أا عنصرية.اال يرتبط  لل بأودا  

اوــى التــي تــرتبط بجماعــار تالــترل منــا فــي أصــا  ااحــدة أا تااجــه اب راسلةكك ةراسةما يككد:ر
 ظرا  اعتصادية أادينية ااحدة.

روفقارسليةوةاس يا يدرواالةا يد:ر-4
راوـــى عمميـــة انتقـــا  االفرادأاالجماعـــار مـــا منطقـــة الـــى ااـــرى دااـــ ر:اأ راسلةككك ةراسةارليكككد 

 أ ا يال:رنو الررالمجتم  الىا
 اتننى الافاد الى البمد المستقبمة لممىاجريا. اسلة ةراسوافةة:ر-1
راتننى النيام ما منطقة األص  أا المنطقة التي يحد  منىا.  اسلة ةراسنانيد:ر-2
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اوــى انتقــا  األفــراد اــار  حــداد أاطــانىم اعــديكاا المجتمــ  اب رهةكك ةرةوسيككدرأوررا ةيككد:ر
 الاارجيةىمسرحا لتياريا ما الىجرة 

 اتننى الافاد الى البمد المستقبمة لممىاجريا. اسلة ةراسوافةة:ر-1
 اتننى النيام ما البمد التى تحد  منه الىجرة. اسلة ةراسنانيد:-2

ر 39الصنيفراسملاة يلرمي راسش  ييل:
اضـ  المىـاجر غيــر القـانانى يالــم  أصـنا  متباينــة مـا المىــاجريا لـ ا يصــن  تحديـد حجــم 

 لالرعية نظرا لطبينة و ا الظاورة ان كر منىاىالىجرة غير ا
( االالـااص الــ يا يــداماا بطريقـة غيــر عانانيــة الـى دا  االســتقبا  اال يســااا أاضــاعىم 1)

 .القانانية
( االالااص ال يا يداماا دا  االستقبا  بطريقة عانانيـة ايمكثـاا ونـال بنـد انقضـاث مـدة 2)

 اإلعامة القانانية.
 يالتغماا بطريقة غير عانانية اال  تعامة مسمام بىا.( االالااص ال يا 3)
 ( االالااص ال يا ينمماا بأالغا  غير المنصاص عميىا فى عقد النم .4)

ر:امارلصنفراسلة ةرفوراسمنطقدراسا تيدراسو
االتى تحـد  عبـر انتالـار نمـط التحركـار البالـرية مـا بنـض  رهة ةرمي رش  يدرةارليد:ر1ا

دية أا امنيـة مترديـة الـى دا  الجـاار اوـا الـنمط المنتالـر فـى الدا  التى تمـر بظـرا  تعتصـا
ــة المصــرية بالــك  غيــر الــرعى عبــر الحــداد المصــرية الميبيــة بحثــا عــا فــرص  ،انتقــا  النمال

عم  رغم حالة االنزالر االمنى الااضحة اسيطرة التنظيمـار المسـمحة عمـى مسـاحار ااسـنة 
ميبـيا بالـك  غيـر الـرعى الـى تـانس امصـر ما االراضى الميبية ايتكرر لل أيضا فى وجـرة ال

كما تالىد اليما أيضـا تحركـار مالـابىة الـى بنـض دا  الامـيج اااصـة  ،بحثا عا مال  اما
 المممكة النربية السنادية. 

االتـــى تتمثـــ  بالـــك  اساســـى فـــى وجـــرة مـــااطنى الالـــما    رهةككك ةرميككك رشككك  يدررا ةيكككد:2ا
تاسـط، افـى اغمـ  االحيـاا تنتىـى بزالـ  االفريقى الى دا  اارابا فـى رحـالر عبـر البحـر الم

ــداف   ،الرحمــة اغــرت المىــاجريا فيمــا اصــبح يطمــت عميىــا ظــاورة   عــاار  المــار  حيــ  اا ال
ااالنام  االعتصادى وا الداف  االساسى لى ا الناع ما الىجرة بىد  البح  عـا حيـاة افضـ  
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النمــا االتنميــة  افــرص عمــ  اافــر ااصــة مــ  اســتمرار التــدوار االعتصــادا اتــدنى مســتايار
 عمى حد سااث.

 إحصائيات عً ظاٍرة اهلجرة غري الشرعية:

 على املشتوى الدولي:

عمــى الــرغم مــا عــدم اجــاد تقــديرار رســمية محــددة بالــأا اعــداد المىــاجريا غيــر الالــرعييا      
تظ  التقارير غير الرسمية البحثية مبالرا أاليا عمى منرفة حجم ااضنية الظاورة التـى لـم تنـد 

ت  تنتالـر بالـك  ااضـح فـي كـ  مـا سـاريا امصـر االنـرات اتـانس  ،مقصارة عمى دالـة بنينىـا
ر  االجيا ــر فضــال عــا النديــد مــا الــدا  االفريقيــة التــى تتاــ  مــا الــدا  النربيــة االــيما االمغــ

اتقــدر ( 40)ااصــة المطمــة عمــى البحــر المتاســط محطــة أا دالــة ترانييــر لالنتقــا  الــى اارابــا.
%مــا عـدد المىـاجريا فـى النــالم 15-10غيـر الالـرعية   منظمـة النمـ  الداليـة منــد  الىجـرة

اتقـــدر حجـــم  ( 41)مميـــاا الـــاص.180ة فتقـــدر حجـــم الىجـــرة بنحـــا اأمـــا منظمـــة الىجـــرة الداليـــ
مميـــاا انصـــ  فـــرد فيمـــا اعمنـــر 1.5الىجـــرة غيـــر القانانيـــة فـــى دا  االتحـــاد االارابـــى بنحـــا 

مقارنــة بــنزس النــام  2015%اــال  الــىرا ينــاير افبرايــر 250المنظمـة االارابيــة يادر بنســبة 
2014(42 ) 

ة فــى ااــر تقريــر لىــا ايديــاد الىجــرة غيــر المنظمــة جــراث اعــد تاعنــر المنظمــة الداليــة لمىجــر      
االيمـــة االعتصــــادية التــــى يالـــىدوا النــــالم اتا االتــــى يصـــن  تقــــدير حجــــم وـــ ا الييــــادة نظــــرا 

. ابحسـ  (43)% ما المىاجريا حا  النالم غيـر نظـاميا15لطبينتىا، الكنىا أكدر انىا نحا 
لتســنينار مــا القــرا النالــريا تقــدر نســبة دراســة عامــر بىــا المنظمــة الداليــة لمىجــرة فــى عقــد ا

المىــــــاجريا غيــــــر القــــــانانييا مــــــا مجماعــــــة حركــــــة الىجــــــرة فــــــى دااــــــ  الزضــــــاث االارابــــــى 
اتنتبــر عــارة افريقيــا االقـــارتيا االمــريكيتيا الجنابيــة االاســـطى منبنــا لمىجــرة غيـــر (44)%.30 

لىجــرة غيــر الالــرعية الالــرعية اتبــ   الااليــار المتحــدة االمريكيــة جىــادا ااضــحة فــى الحــد مــا ا
ـــ يا  ـــ  لممىـــاجريا الغيـــر الـــرعييا ال بـــرا ابحـــرا مـــ  المىـــاجريا مـــ  الجـــارة المكســـيل اكبـــر منب
يداماا الااليار المتحدة االمريكية، ايص  عدد الدا  المصدرة لممىـاجريا الغيـر الـرعييا تلـى 

ا الغيــر دالــة. اتنتبــر ايطاليــا وــى الاجىــة االعــر  ااالكثــر تزضــيال اعــدر عــدد المىــاجري 40
مىـاجر اوـا عـدد يزـات مـا سـج  فـى  4200بــ 2013الرعييا ال يا اصماا تلى الااط ىا عام 

    بثال  مرار.  2012عام 
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بمناســبة اليــام  2002عــدم ببرالــمانة عــام OIT)  ااالــار تقريــر لممنظمــة النالميــة لمنمــ  )     
ىــاا الــى البمــداا ألــ  مىــاجريا دا  جنــا  الصــحراث الــ يا يتاج 80النــالمى لمىجــرة تلــى أا 

ال  مىاجر يزحماا فى االلتحات الـى اارابـا اعـدد عميـ  16االل  الى 10المغاربية ونال فقط 
% مـا المىــاجريا 80مـنىم يـتمكا مـا الـداا  الـى اسـبانيا اايطاليـا كمـا أالـار التقريـر تلـى أا 

مغـر  % الـى كـ  مـا الجيا ـر اال20ما دا  جنا  الصحراث يتاجىـاا الـى ليبيـا فيمـا يتاجـه 
اعــدد المىــاجريا غيــر الالــرعييا تلــى أاربــا تلــى   (45)عامــا . 32-17ااا أعمــاروم تتــراام بــيا 

ـــة 40ألـــ  مـــا ليبيـــا بمـــا يالـــك  نســـبة  171مـــا بيـــنىم  2014ألـــ  فـــي عـــام  219 % مقارن
 .2013بنام
اافقا الحصا يار غربية ف ا عدد ال يا اصماا الااطىث القـارة االارابيـة مـا الـدا  النربيـة    
عمـى سـبي  المثـا  تتالـك   فويرمصك م، 2014احتى منتصـ   2011الزا من  عام 140ا نح

ظـاورة الىجـرة غيـر الالـرعية مـا اـال  مسـاريا ومـاى االا  الىجـرة البريـة مـا مصـر الـى دا  
الجــاار مثــ  ليبيــا االثــانى الىجــرة عبــر المتاســط الــى الــدا  االارابيــة ااصــة ايطاليــا االيانــاا 

الالــمالية ال ســيما مــا االســكندرية اال تاجــد احصــا ية دعيقــة عــا اعــداد انطالعــا مــا الســااح  
اال اا اكثــر المحافظــار التــى تالــىد وجــرة غيــر الــرعية وــى  ،المصــرييا بصــارة غيــر الــرعية

االعصـــر، كزرالالـــيخ  ،الغربيـــة، البحيـــرة، القميابيـــة ،الزيـــام، الالـــرعية، الدعىميـــة، اســـياط، المنافيـــة
ـــاث اـــرا  المىـــاجر  ـــيس دا ـــرة االســـتابارار ااالمـــا الـــداامى التـــى تنـــد مين يا. اطبقـــا لبيـــاا ر 

االيطــالى مــاريا بــارتينى ام المجنــة البرلمانيــة المــا ايطاليــا فــى الــىر ياليــا الماضــى  كــر فيىــا 
% افقـا لاكالـة 104بأا اعداد المىـاجريا غيـر الالـرعييا مـا مصـر تيايـد النـام الحـالى بنسـبة 

الالـــبا  الـــ يا عـــاماا بـــالىجرة غيـــر المالـــراعة منـــ   بمـــ  عـــدد وفكككورلكككونس (46)اكـــى االيطاليـــة.
% مـــنىم لممنـــاطت الزقيـــرة اتنطمـــت 80الـــ  الـــاص ينتمـــى 160انطـــالت الثـــارة التانســـية نحـــا 

افـى تقريـر لمبنـل  ،غالبية و ا النمميـار مـا نقـاط عديـدة عمـى طـا  الالـريط السـاحمى التانسـى
مقارنـــة بالنســـبة الم ايـــة  أالـــار فيـــه تلـــى أا حجـــم المىـــاجريا فـــى تـــانس 2008الـــدالي عـــام 

 (  47).%602لمجماع السكاا تقار  
مـا الـدا  النربيـة التـي تتيايـد فيىـا منـدالر الىجـرة غيـر الالـرعية ااصـة الـى  ولاةراسةنائك    

اتالـير االحصـا يار  ،فرنسا ابصارة البه متكررة ياميا حي  تنطمت الرحالر ما ساح  اوراا
الصــادرة مــا القــاار البحريــة الجيا ريــة الــى اا عــدد المىــاجريا غيــر الالــرعييا الــ يا ااعزــتىم 

الاصـا ، عممـا بـأا عـدد  2340السمطار الجيا رية اال  السناار الثالثـة االايـرة عـد بمـ  نحـا 



ــ
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ال يتجـااي المىاجريا السرييا اا غير الالرعييا امس مرار اال  سنتيا بند اا كاا عـددوم 
جـاث فيـه الـى أا  2008افـى تقريـر لمبنـل الـدالى نالـر فـى ( 48)الاص. 335نحا 2005عام 

% مــا 5.4حجــم عــدد المىــاجريا فــى الجيا ــر بالنســبة لمجمــاع الســكاا الجيا ــرييا تمثــ  نحــا 
اتنـــد المغـــر  مـــا اكبـــر الـــدا  المصـــدرة لمىجـــرة غيـــر الالـــرعية الارابـــا  (49)مجمـــاع الســـكاا.

  تمثـــ  دالـــة اســـتقبا  اترانييـــر لممىـــاجريا القـــادميا مـــا الـــدا  االفريقيـــة ااصـــة اســـبانيا حيـــ
 ،)جنا  الصحراث(ااصـة مـا الكـاميراا امـالى انيجيريـا عبـ  االنتقـا  عبـر البحـر الـى اارابـا

افى احصا ية لمبنل الـدالى جـاثر ظـاورة الىجـرة فـى المغـر  بـأعمى النسـ  فـى دا  المغـر  
 % ما عدد السكاا. 10.3االمغر  االجيا ر اتانس( ابنسبة النربي االتي االتممر ) ليبيا 
 اهلجرة غري الشرعية يف ليبيا.

ال يمكــا حصــر األعـــداد الااصــة بالمىـــاجريا غيــر الالـــرعييا الــ يا يـــداماا ليبيــا بالـــك     
دعيت، ااصة أا عدد المىاجريا ال يا يـتم ضـبطىم اتـرحيمىم، ال يمثـ  تال ربـ  النـدد الحقيقـي 

ــــاجىتىم األارابيــــةلممىــــاجريا  ــــ يا يتمكنــــاا مــــا النبــــار ل ت  تنــــد المغــــر  أحــــد االعطــــا  .ال
الجغرافيـــة التـــى تســـتقط  عـــددا وـــا ال مـــا المىـــاجريا المتاافـــديا مـــا بمـــداا جنـــا  الصـــحراث 

كمـــا تنتبـــر ليبيـــا القطـــ   (50)مالـــكمة مركـــي عبـــار لىـــبالث المىـــاجريا نحـــا البمـــداا األارابيـــة.
دة بطريقـــة غيـــر الـــرعية مـــا النيجـــر اتالـــاد االســـاداا انيجيريـــا الجـــا   لمىجـــرة الجنابيـــة الاافـــ

اليبيا وى المنبر االمث  فى نظر المىاجريا لماصا  الى اارابا ما الما  افريقيـا عـا  ،اغانا
طريـــت عطـــ  البحـــر فـــى اتجـــاا جييـــرة المبيـــدارا التـــى تقـــ  بـــيا مالطـــا اتـــانس اتتبـــ  ايطاليـــا 

 (51)تداريا.
م عـــا اا ليبيـــا تمثـــ  منطقـــة جـــ   2012ة لمىجـــرة فـــى عـــام اعـــد اعمنـــر المنظمـــة الداليـــ   

لمىجــرة غيــر الالــرعية ممــا يجنمىــا صــاحبة النــ ث األكبــر لحــاالي مميــاا مىــاجر مــا الــاطا 
كما اعمنر االمم المتحدة عمى اا نحا ما ة الـ  مىـاجر غيـر الـرعى نيحـاا الـى ليبيـا  ،النربى

اا ليبيـا  ويك  راستايكث (52)الـىريا.م بمند  امسـة اال  مىـاجر  2013بيا مارس اأغسطس 
تند ما أكثر الدا  في النالم التي تتحم  أضرارا كبيرة جراث ظاورة الىجرة غير الالـرعية سـااث 
كماعـــ  انقطـــة تســـتراتيجية لمنبـــار لضـــزة الالـــمالية أا كمصـــدر الســـتقطا  الىجـــرة مـــا الـــدا  

االحداديــة االتــى تبمــ  نحــا النربيــة االــدا  االفريقيــة المجــاارة ابســب  طــا  الســااح  البحريــة 
كيمــا متــر ابالتــالي يصــن  الســيطرة عميىــا  600كيمــامتر االحــداد البريــة التــي تبمــ  نحــا1800

 أا ضبطىا حاليا أا التحكم فيىا بسب  الظرا  االمنية االسياسية ببنض المناطت أيضا. 
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ــا اا اعــد اعــر عمــى ييــداا بصــنابة الســيطرة عمــى نالــاط ظــاورة الىجــرة غيــر الالــرعية     بميبي
السيطرة عميىا اا حصـر اعـدادوا بسـب  انتالـار المميالـيار االمرتيعـة الـ يا سـاعداا عمـى تزـاعم 
الاضــ  بــرغم الجىــاد المب الــة لمســيطرة عمــى النقــاط الحداديــة. اابــدى ييــداا رغبتــه فــى تزنيــ  

اعة اتزاعار مالتركة م  عدد ما الدا  االارابية اااصة ايطاليا فى مجا  الىجرة غيـر المالـر 
امراعبة الحداد الميبية م  دا  الجنا . ا لل م  تيايد عدد المىاجريا االفارعـة فـى ليبيـا بـدأر 
ماجــة مــا االســتياث االــرفض لتااجــد وــبالث المىــاجريا عمــى التــرا  المبيبــى امــا اجــ  محاربــة 

ة عامــر الجيا ــر بطــرد امســ ،وــ ا الظــاورة المتيايــدة حــدتىا يامــا بنــد يــام بــدا  المغــر  النربــى
اال  مىاجر غير عانانى، اعامر كال ما ليبيا االجيا ر ب نالاث مركـييا لالعتقـا  االحجـي فـى 

افـى دراسـة لمبنـل  (53)كال ما مدينة سبىا في صحراث ليبيا امدينة رعاا فـى صـحراث الجيا ـر. 
جاث فيىا بأا ظاورة الىجرة فـى  2008الدالى عا ظاورة الىجرة فى دا  المغر  النربى عام 

، 2013ابحســ  التقريــر الســناا النــام  (54)%مــا الســكاا الميبيــيا.1.5تمثــ  مــا نســبته  ليبيــا
اال ا نالرته اإلدارة النامة لمكافحة الىجـرة غيـر الالـرعية بـايارة الدااميـة، فـ ا عـدد المىـاجريا 

(، اعــدد المتســمميا بمراكــي اإليــااث تمىيــد ا لتــرحيمىم 12960المضــباطيا مــا عبــ  اإلدارة بمــ  )
(. فيمـا بمـ  عـدد المىـاجريا غيـر الالـرعييا المـرحميا تلـى دالىـم األصـمية 14921) اص  تلى

(، فيمــا أعــداد المىــاجريا المصــابيا بــأمراض ماتمزــة ارحمــاا تلــى بالدوــم 36514اصــ  تلــى )
مىـــاجرغير الـــرعى عبالـــة 700م غـــرت مركـــ  فيـــه عرابـــة 2015افـــى عـــام (55).(1915بمغـــر )

كبيــر مــا الســارييا االزمســطينييا عبــر مطــار منيتيقــة ) حيــ  يــأتى عــدد  (56).الســااح  الميبيــة
الااعــ  تحــر ســيطرة ميميالــيار فجــر ليبيــا( فــى الناصــمة طــرابمس امــا ثــم ينتقمــاا الــى المــدا 
المجاارة كياارة امرمـاا اصـبراته امصـراته الكـى يغـادر الالـاص الااحـد يضـطر الـى دفـ  مـا 

 (57)داالر ليغادر االراضى الميبية.1000يناد  
 .اهلجرة غري الشرعية يف املواثيق الدولية وسيياريوٍات املشتقبل

 ىاهلجرة غري الشرعية فى املواثيق الدولية اوال:
تنتبروجرة البالر ما منطقة الى اارى ظاورة انسانية عديمة عدم االنساا غيـر اا الىجـرة مـا  

ى التـي تسـمى اج  تحسيا ظرا  المنيالة امستاى الدا  أا الىجرة مـا اجـ  االسـتثمار اوـ
الـــ لل فـــ ا التنظـــيم القـــانانى لىـــ ا النـــاع مـــا  ،بـــالىجرة االعتصـــادية فىـــى ظـــاورة حديثـــة نســـبيا

 اما تمل االتزاعيارى (58)الىجرة ينتبر أيضا تنظيما حديثا.
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ر 59ااأ رااللواقيدراسةوسيدرسيمايدريقومرةميعراساما راسملاة يلروأف اةرأ  هل:
اتـم التصـديت عميىـا فـى ياليـا 1990ديسـمبر 18المتحدة فـى اوى االتزاعية التى اعرتىا االمم 

 اتالم  اتتىى 2003
 ( تتزاعية الاممة تغطى حقات النم  االحقات الثقافية االتنميم االصحة االسكاا اغيروا.1)
 ( تالم  االتزاعية النما  االمىاجريا النظاميا اغير النظاميا.2)
 ( تالم  النما  المىاجريا اافراد اسروم.3)
لـ لل  ،االتزاعية تسرى عمى جمي  النما  المىاجريا داا اى اعتبار لمدة النمـ  ااالعامـة (4)

 فىى تسرى عمى النما  المبعتيا النامميا لمدة محددة.
اب رااللواقياتراسةوسيدراسصاة ةر لرمنظمدراسام راسةوسيدرواسلورمكلرأهكةافلاريمايكدريقكومر

راساما راسملاة يل:
اتنتبـــر مـــا أوـــم  ،لرتشكككألراسلةككك ةرسلامككك 1949 رس كككندر97لرا رااللواقيكككدراسةوسيكككدر قككك1ا

م ابمــ  1952االتزاعيــار التــى عالجــر ماضــاع الىجــرة، حيــ  دامــر حيــي التنزيــ  فــي مــايا 
 ( دالة ما بينىا دالة عربية ااحدة وى الجيا ر.43عدد الدا  التى صادعر عميىا )

ي فـى االسـتادام االمىنـة التـى بالـأا التمييـلر1958 رس كندر111 رااللواقيدراسةوسيدر قكلرا2ا
م اوـــى مـــا االتزاعيـــار النامـــة التـــى تـــدعا الـــى تكـــافب 1960دامـــر حيـــي التنزيـــ  فـــى يانيـــا 

 الزرص االمساااة فى المناممة فى االستادام االمىنة االقضاث عمى أى تمييي.
بالأا النما  المىاجريا االتـى دامـر حيـي  ل1975 رس ندر143 رااللواقيدراسةوسيدر قلرا3ا

م الم تصدت عميىـا اى مـا الـدا  النربيـة اتركـي عمـى الىجـرة غيـر 1978التنزي  فى ديسمبر 
كمـــا تركـــي ايضـــاعمى  ،المالـــراعة االجىـــاد الداليـــة المطمابـــة لمقاامـــة وـــ ا النـــاع مـــا الىجـــرة
يروم.اتىـــد  صـــالحيار تحقيـــت المســـاااة فـــى الزـــرص االمناممـــة بـــيا النمـــا  االمـــااطنيا اغ

اتزاعيار منظمة النم  الداليـة الـى صـيانة حقـات النمـ  بطريقـة الـرعية اكـ لل تىـتم بحقـاعىم 
 ،فى النم  ا ار صالحيار بسيطة فى الحقات االارى كـالتنميم االثقافـة االمالـاركة السياسـية

 (60)كما انىا تستثنى اسر النما  المىاجريا بالك  غير الرعى.
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راالو وتيدراسمشل ادرلةاةراسلة ة:اج رااللواقياتر
ر رالواقيدرشنغل:ر1ا
 م 1985تمر عام  -
 جاثر فى اطار التنااا الحكامى بيا بنض الدا  االارابية. -
 تاسنر فيما بند لتالم  داال أارى. -
 ودفر الى انالاث فضاث حر مزتام التنق  للالااص االارابييا فقط. -
 ضد الرعايا االجان .اتا ر اجراثار مقيدة اعاانيا صارمة -
ر راساقةراالو وتوراسويية:2ا
 .28/2/1986تمر و ا االتزاعية فى  -
 عرفر باسم السات الداامى لمجماعة االعتصادى االارابية. -
 لم يحدد حرية التنق  و  تتضما دا  االتحاد االارابى فقط أم الدا  االارى. -
يــا االجانــ  اتــأثير  لــل عمــى الســيادة الــا  وــ ا االتزاعيــة التاــا  مــا حريــة التنقــ  الرعا -

 الاطنية لدا  االتحاد االارابى.
لـــم يجســـد سياســـة اارابيـــة مالـــتركة تجـــاا الىجـــرة بســـب  النيعـــة الزرديـــة امحاالـــة كـــ  دالـــة  -

 التمسل بسيادتىا فى و ا المسألة  الحساسة.
 
ر رالواقيدرما ل يرت:ر3ا
 .1992ير فبرا7وى االتزاعية المبسسة لإلتحاد االارابى فى -
 تضمنر و ا االتزاعية ثالثة محاار ر يسية تمثمر فىى  -

 cef)م المبسسة لممجماعة االعتصادية االارابية )1957ما اتزاعية راما  ىالمحار االا 
 .يتنمت بالسياسة الاارجية ااالمنية المالتركة المحار الثانىى
 يتنمت بالالباا الداامية االند . المحار الثال ى
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بـــيا الـــدا  االعضـــاث حـــا  تدرا  حريـــة التنقـــ  اارعايـــا المجماعـــة االارابيـــة اعـــ  اـــال   -
 ضما المحار االا  أا المحا الثال 

 سادر رام النم  الحكامى االتنافس عمى حسا  القامية االتكام . -
ر رالواقيدرام ل ةال:4ا
 م 2/10/1997تمر فى  -
 الاركر فيىا دا  االتحاد االارابى الامسة عالر -
االتزاعيــة الــى تنييــي طــرت اتاــا  القــرار فــى مجــا  الالــباا الدااميــة االنــد  إليالــة وــدفر  -

 الغماض ال ى كاا سا دا فى اتزاعية ماستريار.
تميــير االتزاعيــة بســح  ماضــاع الىجــرة االمجــاث مــا المحــار الاــاص بالتنــااا الحكــامى  - 

دماجــــه فــــى المحــــار األا  المتنمــــت بالمناوــــد ة المبسســــة لمجماعــــة فــــى اتزاعيــــة ماســــتريار اا 
بحيــ  اصــبح ماضــاع الىجــرة االمجــاث يأاــ  منــايير مالــتركة  ار طبينــة تجباريــة  ،االارابيــة

 لمدا  ) االتحاد االارابى(.
 ،أصـــبحر المجنـــة االارابيـــة وـــى الزاعـــ  االساســـى فـــى مجـــا  السياســـة االارابيـــة لمىجـــرة - 

ى عمــــى نالـــــاط االتحـــــاد اأصــــبحر مكمـــــة النــــد  االارابيـــــة تمــــارس الـــــدار الرعــــابى القضـــــا 
 .االارابى

بىــ ا االتزاعيــة تمتــيم جميــ  الــدا  االعضــاث فــى مجــا  التنقــ  االىجــرة االمجــاث بالتيامــار  - 
 الاالث الزيدرالى.

 ثاىيا: مشتقبل ظاٍرة اهلجرة غري الشرعية وسيياريوٍات املشتقبل:

ـــر الالـــرعية  ـــابنيا لظـــاورة الىجـــرة غي ـــاا االسياســـييا االمت ـــة اضـــ  المحمم ســـينارياوار محتمم
 لظاورة الىجرة غير الالرعية اتتمث  فى اتتىى

ايتمثـــ  فـــى تيايـــد منـــدالر الىجـــرة غيـــر الالـــرعية مـــا  اسلصكككا ةراسم كككلم  اس كككينا يوراالو :
 .الدا  النربية فى ظ  تيايد مندالر الزقر االبطالة اانازاض مندالر التنمية

حي  ال يمكا استبناد و ا المسار فـي ظـ   هوراستقالر لوراسوضعراسياسواس ينا يوراس انو:ر
اجاد البكار تقام بتنظيم و ا النمميار اعدم عدرة االجىـية االمنيـة عمـى القضـاث عميىـا نىا يـا 
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)ســااث الــدا  المرســمة أا المســتقبمة(، اوــا مــا يــبدى الــى تجميــد الظــاورة ابقا ىــا عمــى حالىــا 
رررداا تيايد أا انازاض.

 .مساسرة الوٍه فى عرض البحر

لن  اساث ما يتنرض لـه طالـ  المجـاث وـم سماسـرة الـاوم حيـ  يتااجـد فـى الازـاث الـبكار    
سرية ااسـنة اعصـابار منظمـة تصـطاد الحـالميا بـالمجاث اتنىـ  أمـاالىم لتاتزـي بنـد  لـل ا 

ايرجــ  عممــاث الــنزس وــ ا الظــاورة )الىجــرة غيــر  ،األســاأ مــا  لــل تســممىم لمســمطار المننيــة
اليـأس لـدى الالـبا  االضـغاط الحاصـمة عمـيىم افقـداا االنتمـاث لمـاطا  الالرعية( بسب  الـياع

اا الثقة فيه. ايند المىاجريا السارييا ال يا يىاجراا بطريقة غير مالراعة فرارا ما الحـر  
الجـىث( سـارا مىـاجر غيـر الـرعي  6400الدا رة ونال ااصبح مركي انطالعىـم مـا مصـر )

اســبانيا طمبــا لحــت المجــاث، كمــا ســجمر دا ــرة الىجــرة  مــا ليبيــا تلــى ايطاليــا امــا الجيا ــر تلــي
 م.2014سارى اصماا تلى السايد طمبا لمجاث اال  النص  االا  ما  11775السايدية 

ايتراام عيمة ما يدفنه المااطا السارى فى ك  ما الداا  السـارى البنـاا اغيـروم وـدفا ثمينـا 
 10ىيالر تكمزـة فـي المتاسـط مـابيا لنصابار التياير االىجرة حي  يتم اعطاث جاايار اتسـ

ليكتالــ  الحقــا فــى أحــد المطــارار الداليــة  أا  ،ألــ  داالر عمــى الزــرد الااحــد 30اال  تلــى 
الجـاايار التـي بـيا يديـه مـيارة ايـتم تعادتـه تلـى بـالدا أا اعتقالـه احرمانـه مـا السـزر بنــد اا 

م 2013لسـااح  األارابيـة عـام فقد جمي  امااله. ايقدر عدد ال يا لقاا مصرعىم غرعـا عبالـة ا
طال  لجاث عادم ما ساريا منطمت ما مصر لىجام مسمح فى المياا االعميميـة التابنـة  500لــ

اال  3لميبيا ايكم  الالاص فى مصر لركا  عار  صغير ميدحم بالنالرار أاالم ـار نحـا 
 (61)داالر لمزرد بطريقة غير الرعية اغير مأمانة ما مصر تلى أارابا.

ديســـمبر  22الـــاص بـــيا تيطاليـــا اليبيـــا، الامـــيس  100ت عـــار  عمـــى متنـــه نحـــا غـــر اأدى 
ابـتمنىم البحـر المتاسـط وـ ا النـام تلـى  ، رف  عدد ضحايا الىجرة غيـر الالـرعية الـ ياالماضى
اعـا  المتحـد  باسـم .، افق ـا للمـم المتحـدة2015في  3771اال  غريت، مقاب   5أكثر ما 

نــة لمنظمــة األمــم المتحــدة اليــام ســبيندلر، فــي مــبتمر صــحزي المزاضــية النميــا لالج ــيا التاب
أصـبح أكثـر األعـاام  2016ديسمبر الجارا، تا  23بمقر المنظمة في جني ، أمس الجمنة 

 .(62)فتكا بالمىاجريا ال يا يحاالاا عبار المتاسط تلى أارابا
 



ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 

 أةواتراسة ا د:
الااصة بالدراسة الميدانية مـا أوـم األداار التـي تسـتادم فـي جمـ   ا لما ةراال لتيالتند    

اوــا أســما  لجمــ  البيانــار بىــد  اســتثارة األفــراد  ،المنمامــار االبيانــار لمدراســار الميدانيــة
المبحــــاثيا بطريقــــة منىجيــــة امقننــــة لتقــــديم حقــــا ت ااراث اأفكــــار منينــــة فــــي تطــــار البيانــــار 

اعــد تــم جمــ  البيانــار مــا المبحاثيا)عينــة الدراســة(  (63)ىا.المرتبطــة بماضــاع الدراســة اأوــداف
 عا طريت استمارة االستقصاث، اعسمر الدراسة تلى ثالثة محاارى

رمةلمعرو يندراسة ا د:
ـــيا فـــي الدراســـار النميـــا )الماجســـتير،  مةلمكككعراسة ا كككديتمثـــ   ـــاحثيا االدارســـيا الميبي فـــي الب

الــدكتاراا( فــي جميــ  الجامنــار المصــرية الحكاميــة االااصــة المــا كــاا مــا الصــنابة تجــراث 
البحــ  عمــى جميــ  البــاحثيا الميبيــيا لصــنابة حصــروم نظــرا لضــيت فتــرة تجــراث الدراســة، فقــد 

( مبحـا  لمبـاحثيا االدراسـييا بجـامنتي 30ة مـا )مكانـ  ينكدر مةيك اعتصرر الدراسة عمـى 
. ايقصـد بالنينـة 28/12/2016احتـى 10/12/2016المنصارة ا اليعاييت اال  الزترة مـا 

مجماعــة مــا المزــردار التــي تنكــس بصــارة دعيقــة اصــا ص اأاضــاع المجتمــ  الــ ا ســحبر 
 ( 64)منه.
ر

رمي راسش  يد.اسميو راألو :راهلمالراسلليونيولراسليتيرتظاه ةراسلة ةر
ر.اسميو راس اني:رأ الراسمتيو يلرفيرظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

راسميو راس اسث:راستياناتراسشرصيد.
اتـــــم تحكـــــيم االســـــتمارة اعرضـــــىا عمـــــي عـــــدد مـــــا الابـــــراث االماتصـــــيا* الـــــ يا أاـــــ ر    

اعــــــام الباحـــــــ  بتاييــــــ  االســــــتمارار االســـــــتبياا باليــــــد عمـــــــى  ،مالحظــــــاتىم اارا ىــــــم حالىـــــــا
المبحاثيا)عينــة الدراســة( لضــماا الحصــا  عمــى تجابــار ســرينة  انظــرا لضــيت الاعــر الــ ا 

( spss)أجرير فيىا الدراسة. استادم الباح  برنامج التحمي  اإلحصا ي المنرا  ااتصـارا بـــ
الــم تســتادم النالعــار الترابطيــة لضــيت  ،  الم ايــةلتزريــ  البيانــار ااســتارا  التكــرارار االنســ

 الاعر امحدادية حجم الدراسة.
ر
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عمــى  20/12/2016احتــى 1/12/2016أجــرى الباحــ  الدراســة الميدانيــة اــال  الزتــرة مــا 
االـدكتاراا ( مزـردة مـا) طمبـة الدراسـار النميـا ا البـاحثيا بالماجسـتير 30عينة عمدية عاامىا )

مـــــا اـــــال  صـــــحيزة تســـــتبياا ايعـــــر عمـــــى  ،،الميبيـــــيا( فـــــى جـــــامنتى المنصـــــارة االيعـــــاييت
 عسمر محااروا تلى ثال  محاارى ،المبحاثيا

رأ ئلد 7اسميو راالو :راهلمالراسلليونيولراسليتورتظاه ةراسلة ةرمي اسش  يدا
رأ ئلد .10اسميو راس انو:رأ الراسمتيو يلرفورظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرا

ررراسميو راالو :رمشاهةةراسقنواتراسوضائيدراسليتيد.
ر

ر 1ةةو ر قلرا

ريوضحرانلظالر يندراسة ا درفورمشاهةةراسلليونيولراسليتو

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات مشاهةةراسقنواتراسوضائيد
 %83.34 25 بانتظام
 %16.66 5 أحيانا
 - - نادرا

 - - ال أالاودوا
 100 30 اسمةموع

مـا أفـراد النينـة تالـاود التميزييـاا بانتظـام، %83.34السـابت أا نسـبة  يلضحرملراسةكةو ررر
فيما لـم تسـج  ف تـى  ،%16.66اجاثر نسبة ال يا يالاوداا التميزيياا الميبى  أحيانا  بنسبة 

  ال   يالاوداا التميزيياا الميبى أى نسـ  تـ كر. ايسـتنج مـا وـ ا الجـدا  أا جميـ   ، نادرا  
 ثيا )عينة الدراسة(  تالاود القناار الزضا ية الميبة.المبحا 
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ر 2ةةو ر قلرا

ريوضحر ةةر ا اترمشاهةةراسقنواتراسوضائيدراسليتيد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات  ةةر ا اترمشاهةةراسلليونيولراسليتو
 %30 9 أع  ما ساعة فى اليام

 %30 9 ما ساعة تلى ساعتيا فى اليام
 %23.33 7 ساعارما ساعتيا تلى ثال  

 %16.63 5 أكثر ما امس ساعار ياميا
 - - أارى ت كر
 100 30 اسمةموع

الســابت أا نســبة المبحــاثيا المــ يا يالــاوداا التميزييــاا الميبــي  لمــدة مــا  يلضككحرمككلراسةككةو    
افــى الترتيــ  الثــاني جــاثر مــا يالــاوداا  ،%30ســاعة تلــى ســاعتيا فــى اليــام   جــاثر بنســبة 

%، ثـم جـاثر مـا يالـاوداا 30القناار التميزيياا الميبي  أعـ  مـا سـاعة فـى اليـام  ابـنزس النسـبة 
%، افــى 23.23التميزييــاا الميبــي مــا  ســاعتيا تلــى ثــال  ســاعار  فــى الترتيــ  الثالــ  ابنســبة 

 %.16.63 الترتي  الراب  جاثر  أكثر ما امس ساعار ياميا  ابنسبة
ر 3ةةو ر قلرا

رما فدرظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

رما فدرظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد
 

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات

 %100 30 ننم
 - - ال

 %100 30 المجماع
 %100 30 اسمةموع

%مــا أراث عينــة الدراســة لــديىا منرفــة بظــاورة 100الســابت أا نســبة يلضككحرمككلراسةككةو رررر
ر.الالرعيةالىجرة غير 
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ر 4ةةو ر قلرا
ريوضحراسو يلدراال الميدراالا  رلناوالرسظاه ةراسلة ةرمي اسش  يد

اسو يلدراال الميدراالا  رلناوالرسظاه ةراسلة ةر
  مي اسش  يد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات

 %26.32 30 التميزيياا
 %5.26 6 اال اعة

 %15.78 18 الصح  االمجالر
 %26.32 30 االنترنر

 %26.32 30 أارى ت كر)اكثر ما اسيمة(
 %100 114 اسمةموع

تلـــى اا ف ـــة )أاـــرى تـــ كر اكثـــر مـــا اســـيمة( اى تجمـــ  مـــا بـــيا  لشكككي رنلكككائجراسةكككةو رررر
%، 26.32%، 26.32االتميزييـاا، ااالنترنـر جـاثر بنسـ  ااحـدة ابنسـبة ،الاسا   السابقة 

% 15.78% عمى الترتي ، ثم جاثر الصح  االمجـالر فـى الترتيـ  الثـانى بنسـبة 26.32
%.ايزســـر الباحـــ   لـــل بـــأا البـــاحثيا 5.26ثـــم جـــاثر فـــى الترتيـــ  الثالـــ  اال اعـــة ابنســـبة 

بالجامنـار أا الصـح  أا اإل اعـار الميبيـة أا  غالبيتىم ما المبوميا اعالميا االنامميا سااث
 التميزيياا ابالتالي فىم أكثر اوتمام امتابنة لجمي  الاسا   االعالمية اجمي  القضايا النامة.

ر 5ةةو ر قلرا
ريوضحرلناو راسلليونيولراسليتورسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرتصو ةراافيد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات  سش  يدلناو راسلليونيولراسليتورسظاه ةراسلة ةرمي را
 %46.66 14 ننم
 %53.34 16 ال

 %100 30 اسمةوع

% مــا المبحــاثيا تــرى اا التمزييــاا الميبــى ال يىــتم أاال 53.34تلــى أا  لشككي رنلككائجراسةككةو ررر
ثــم جــاثر اراث المبحــاثيا ابنســبة  ،يقــام بتنــاا  ظــاورة الىجــرة غيــر الالــرعية بالــك  مــرض أاكــا 

ر% ترى بأا التميزيياا الميبى بتناا  ظاورة الىجرة غير الالرعية بصارة كافيه. 46.66
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ر 6ةةو ر قلرا
ريوضحراهلمالراسلليونيولراسليتورتظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرتصو ةراافي 

 النسبة الم اية التكرارار اهلمالراسلليونيولراسليتورتظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد
 %85.73 12 ما اال  عرضىا فى نالرار االاباربالتميزيياا

 %7.14 1 برامج تابارية انقاالية عا ظاورةالىجرة غير الرعية
 %7.14 1 عم  افالم ابرامج اثا قية عا الظاورة ااسبابىا اعالجىا

 - - ب  اعالنار ابرامج تاعية عا الىجرة امااطروا
 - - أارى ت كر

 %100 14 المجماع
توتمـــام التميزييـــاا الميبـــى تلـــى أا أراث عينـــة الدراســـة حـــا   لشكككي رنلكككائجراسةكككةو راس كككاتمررر

جـــــاثر مـــــا اـــــال   عرضـــــىا)كمجرد ابـــــر( فـــــى نالـــــرار  بظـــــاورة الىجـــــرة غيـــــر الالـــــرعية
%، ثــم جــاثر مــا اــال  بــرامج تاباريــة 85.73االاباربــالتميزيياا فــى الترتيــ  االا  ابنســبة 

%، ثــم جــاثر مــا 7.14انقاالــية عــا ظــاورةالىجرة غيــر الــرعية فــى الترتيــ  الثــانى ابنســبة 
%، الـم 7.14ابـنزس النسـبة اال  عم  افالم ابرامج اثا قية عا الظاورة ااسـبابىا اعالجىـا 

 تسج  باعى الز ار أى نس  ت كر. 
  7ةةو ر قلرا

ريوضحرا تابر ةلراهلمالراسلليونيولراسليتورتظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرتصو ةراافيد
 النسبة الم اية التكرارار هلمالراسلليونيولراسليتورتظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدا ةلر

 %18.5 3 )كمجرد ابر( ما اابار النالرةيقتصر تقديم الظاورة عمى انىا 
 %31.5 5 التميزيياا الميبى منالغ  اكثر باالاضاع الداامية فى البالد
 %25 4 ال تالك  اومية لدى الميبييا  الا منظم المىاجريا اجان 

 %25 4 الصراع النسكرى االسياسى ااالمنى فى البالد
 - - أارى ت كر.
 - - ااالعالمييا بالظاورةضن  الاعى لدى المس اليا 
 %100      16      اسمةموع
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اســـبا  عــدم توتمــام التميزييـــاا الميبــى بظـــاورة راسككورالرلشككي رنلكككائجراسةككةو راس كككاتمر
جــاثر بســب   التميزييــاا الميبــى منالــغ  اكثــر باالاضــاع  الىجــرة غيــر الالــرعية بصــارة كافيــة

%، تمتىــا فــى الترتيــ  الثــانى االثالــ  31.5الدااميــة فــى الــبالد   فــى الترتيــ  االا  ابنســبة 
عمـــى التـــاالى ابـــنزس النســـبة بســـب   ال تالـــك  اوميـــة لـــدى الميبيـــيا  الا منظـــم المىـــاجريا 

% عمـى التـاالى، افـى 25%، 25الـبالد     الصراع النسكرى االسياسـى ااالمنـى فـى ،اجان  
الترتي  الراب  ااالاير   تعتصار تقديم الظاورة الىجرة غيـر الالـرعية عمـى انىـا )كمجـرد ابـر( 

 %.18.5ما اابار النالرة   
 
 

ر 8ةةو ر قلرا
رسلرا جرملروةلدرنظ راسمتيو يليوضحرا تابرهة ةراسشتابراسا تور

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات ا تابرهة ةراسشتابراسا تورسلرا ج
 %53.34 16 اسةوافعراالقلصاةيدرااستطاسدرواسوق وميابراساةاسدراالةلما يد 
اسةوافعراس يا يداراسمطا ةةرواال لقاالترواسلضييمروميابر

 اسةيمق اطيدر 
4 13.33% 

 %33.33 10 اسي وبرواسص ا اتراسا ا يدروااليةاثراالمنيدرواسوللر
 - - استيثر لرا تابراسايشرواس نم
 - - الرغبة فى النجام االجتماعى

 - - اارى ت كر
 %100 30 اسمةموع

جــاثر فـى مقــدمتىا   الــدااف   اسـبا  وجــرة الالــبا  النربـى لماــار أا  لشككي نلائجراسةككةو راس ككاتم
%، اجـــاث فـــى الترتيـــ  53.34ابنســـبة  ااستطاسكككدرواسوق وميكككابراساةاسكككدراالةلما يكككد  االعتصـــادية

%، فيمــا جــاث 33.33  ابنســبة  اسيكك وبرواسصكك ا اتراسا ككا يدروااليككةاثراالمنيككدرواسوككللرالثــانى 
 لراسككةوافعراس يا ككيداراسمطككا ةةرواال لقككاالترواسلضككييمروميككابراسةيمق اطيككدفــى الترتيــ  الثالــ   

   %،روسلرل ة رتاقوراسوئاترا رن برلذا .13.33وتن تدر
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ر 9ةةو ر قلرا
ريوضحرارلالفرهة ةراسشتابراسليتورسلرا جرتاسمقا ندرتاسشتابراسا تورملروةلدرنظ راسمتيو يل

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات هة ةراسشتابراسليتورسلرا جرتاسمقا ندرتاسشتابراسا تو
 %56.67 17 نال
 %43.33 13 اييانا
 - - ال

 %100 30 اسمةموع
أا ماافقـة المبحـاثييا عمـى أسـبا  ااـتال  الىجـرة بالنسـبة  لوضحرنلائجراسةكةو راس كاتمررر

بينمــا  ،% 56.67لمالــبا  الميبيــيا عــا غيــروم مــا الالــبا  النربــى جــاثر  بــننم  ابنســبة    
 %.      43.33جاثر االجابة   ال  بنسبة 

ر 10ةةو ر قلرا
ر لورا تابرهة ةراسليتييلرسلرا جمت  اترموافقدراسمتيو ييلر

 النسبة الم اية التكرارار مت  اتراسموافقد
 %20 6 الظرا  االمنية االصراع النسكرى االسياسى فى البالد
الدااف  االعتصادية ما فقر ابطالة اتحسيا ظرا  

 المنيالة
2 6.66% 

 %66.66 20 تحصي  النمم االمنرفة االدراسة االنمام الماتمزة
 %3.33 1 السياحة االترفيه

 %3.33 1 االستثمار فى الاار 
 - - أارى ت كر
 %100 30 اسمةموع

اسـبا  وجـرة الميبيـيا لماـار  تلـى أا أراث عينـة الدراسـة حـا   لشي رنلائجراسةةو راس اتمررر
، %66.66جــاثر فــى الترتيــ  األا  مــا أجــ    تحصــي  النمــم االدراســة االمنرفــة  ابنســبة 

الترتيــ  الثــانى جــاث   الظــرا  االمنيــة االصــراع النســكرى االسياســى فــى الــبالد  بنســبة افــى 
%، افـــى الترتيـــ  الثالــــ  جـــاث  الـــدااف  االعتصــــادية مـــا فقـــر ابطالــــة اتحســـيا ظــــرا  20

ـــــ  االاـــــامس جـــــاثر كـــــال مـــــا   الســـــياحة 6.66المنيالـــــة  ابنســـــبة  %، افـــــى الترتيـــــ  الراب
 % عمى التاالى.3.33 ،%3.33ة ااالستثمار فى الاار   بنسبة ااحد
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ر 11ةةو ر قلرا
ريوضحرا الراسمتيو يلرفوراسلواي رفوراسلة ةرمي راسمش و د

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات ا الراسمتيو يلرفوراسلواي رفوراسلة ةرمي راسمش و د
 - - نال
 - - اييانا

 %100 30 ال افكر فى  لل مطمقا
 %100 30 اسمةموع

تلــى أا أراث عينــة الدراســـة حــا  التزكيــر فـــى الىجــرة غيـــر  اسةككةو راس كككاتملشككي رنلكككائجرررر
%.  ايســــتنتج مــــا  انــــه لــــيس لــــدى 100الالــــرعية جــــاثر باالجمــــاع باالجابــــة  ال   ابنســــبة 

الميبييا ما داف  اا سب  لمىجـرة بطريقـة غيـر الـرعية اطـرت السـزر االىجـرة الالـرعية مزتاحـة 
ض احدوم لممااطر التى يااجىىـا المىـاجر اا المسـافر امامىم ابطريقة رسمية اسميمة ال تنر 

غير الالرعى اال تنرض كرامتىم اانسانيتىم لإلنتىال، اربما يىجر الميبياا مناطت النـياع الـى 
 مناطت اارى داا  الاطا اا بالىجرة لدا  مجاارة الكا بصارة صحيحة االرعية اعانانية.

ر 12ةةو ر قلرا
ريوضحرا راسةو ر لاولروةلدرأورمقصةراسمتيو ييلرفورياسدراالضط ا رسللة ةراسوراسرا جر

 النسبة الم اية التكرارار اسةو ر لاولروةلدرأورمقصةراسمتيو ييلرفورياسدراالضط ا رسللة ةراسوراسرا ج
 %10 3 الدا  النربية الاميجية
 %53.33 16 دا  الجاار النربى
 %6.66 2 دا  الجاار االفريقى

 %16.67 5 دا  اارابا
 %10 3 الااليار المتحدة االمريكية

 %3.33 1 كندا
 - - امريكا الجنابية

 - - استراليا
 - - أارى ت كر
 %100 27 اسمةموع
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تلى أا تجابار عينة الدراسة جـاثر فـى الترتيـ  االا  الـدا  لشي رنلائجراسةةو راس اتمرررر
%، ثـــم جـــاثر فـــى الترتيـــ  الثـــانى   دا  اارابـــا  ابنســـبة 53.33النربيـــة المجـــاارة  بنســـبة 

ـــ  بنســـ  ااحـــدة كـــال مـــا   الااليـــار المتحـــدة 16.67 %، ثـــم جـــاث فـــى الترتيـــ  الثالـــ  االراب
% عمــــى التــــاالى، افــــى الترتيــــ  10%، 10  الــــدا  النربيــــة الاميجيــــة  ابنســــبة  ،االمريكيــــة 

%، ثــم جــاثر فــى الترتيــ  الســادس   6.66الاــامس جــاثر   دا  الجــاار االفريقــى  ابنســبة 
 %، الم تسج  الز ار االارى اى نس  ت كر.3.33كندا  ابنسبة 

ر 13ةةو ر قلرا
ريوضحراةاتدراسمتيو يلرفورةلوةراسياومدرفوراسلصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات ةلوةراسياومدرفوراسلصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

 %40 12 نالر
 %60 18 ال

 %100 30 المجماع

تلـى أا اجابـار المبحـاثيا    ال  جـاثر فـى الترتيـ  االا   لشي رنلائجراسةكةو راس كاتمررر
 %.40%، فى جاثر االجابة    ننم  بنسبة 60ابنسبة 

ر 14ةةو ر قلرا

ريوضحرأ الراسمتيو يلرفورةلوةراسياومدرفوراسلصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات اسياومدرفوراسلصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدةلوةر
تثرت امجرا الميدرتاسلااولرمعراال اللراسم ئورواسمق ولرواسم موعر

 سللو يدرتمراط رظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد
12 33.33% 

رلو يعرةائ ةراسلااولرمعراسةو راسمةاو ةرالياالراس يط ةر لوراسيةوة
 اسمشل اد

12 33.33% 

 %33.33 12 اسلو يدراسةينيدرفوراال اللروةو راساتاةةرواسمةا سرواسةاماات
 - - أر  رلذا 
 100 36 اسمةموع
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أا جىــاد الحكامــة فــى التصــدى لظــاورة الىجــرة غيــر  لشككي رنلككائجراسةككةو راس ككاتمراسككوررر
الالــرعية مــا اجىــة نظــر جــاثر جميــ  االســبا  بــنزس النســ  عمــى التــاالى مــا اــال  بــ  
برامج اعالمية بالتنااا م  االعالم المر ى االمقراث االمسماع لمتاعية بمااطر ظاورة الىجـرة 

حكام السـيطرة عمـى الحدادالمالـتركة، تاسي  دا رة التنااا م  الدا  المجاارة ال ،غير الالرعية
%، 33.33التاعيــــــة الدينيـــــــة فــــــى االعـــــــالم ادار النبــــــادة االمـــــــدارس االجامنــــــار ابنســـــــ  

 %عمى التاالي.%33.33، 33.33
ر 15ةةو ر قلرا

ريوضحرأ الراسمتيو يلرفورقصو راسياومدرفوراسلصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

اسلة ةرمي را تابرقصو راسياومدرفوراسلصة رسظاه ةر
 اسش  يد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات

الحكامة منالغمة اكثر باالاضاع الداامية )االمنية االسياسية 
 ااالعتصادية(

18 26.87% 

تأميا الحداد البحرية يحتا  الى اماا  طا مة اعاار مدربة 
 امجىية

18 26.87% 

عدم اجاد ربية اعالمية ماحدة لاسا   االعالم الميبية تجاا 
 الظاورة بسب  االنقسام السياسى بيا اطرا  الصراع فى ليبيا

11 16.41% 

غالبية المىاجريا ما االفارعة االدا  النربية المجاارة اليسر 
 بيا البا  الميبييا

14 20.89% 

الىجرة الميبية تكاا غالبا فى الداا  الميبى اا الدا  النربية 
 المجاارة ابطريقة مالراعة

6 8.95% 

 -  ت كرأارى 
 %100 67 اسمةموع

تلى أا تجابار عينة الدراسة جاثر فى مقدمـة االسـبا  التـى  لشي رنلائجراسةةو راس اتمررر
يراوــا المبحـــاثيا مبـــررار لقصـــار الحكامـــة الميبيـــة فــى منالجـــة ظـــاورة الىجـــرة غيـــر الالـــرعية 
جـــــــاثر بســـــــب  أا   الحكامـــــــة منالـــــــغمة اكثـــــــر باالاضـــــــاع الدااميـــــــة )االمنيـــــــة االسياســـــــية 

ثر فـــى الترتيـــ  الثـــانى ابـــنزس % فـــى الترتيـــ  االا ، ثـــم جـــا26.87ااالعتصـــادية( بنســـبة 
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النســــبة  تـــــأميا الحــــداد البحريـــــة يحتــــا  الـــــى امــــاا  طا مـــــة اعــــاار مدربـــــة امجىــــية  بنســـــبة 
ماستيككدراسملككاة يلرمككلراالفا قككدرواسككةو راسا تيككدر%، ثـم جــاثر فــى الترتيـ  الثالــ    26.87

 ككةلر  %، افـى الترتيــ  الرابـ  جــاثر 20.89  بنســبة اسمةكاو ةروسي ككترتككيلرشككتابراسليتيكيل
وةوةر تيدرا الميدرمويةةرسو ائ راال اللراسليتيدرلةكا راسظكاه ةرت كتبراالنق كالراس يا كور

اسلةككك ةر%، افــى الترتيـــ  االايــر جـــاثر   16.41  ابنســـبة تككيلراطككك افراسصككك اعرفكككورسيتيككا
  ابنسـبة اسليتيدرلاولرماستارفوراسةار راسليتوراوراسةو راسا تيكدراسمةكاو ةروتط يقكدرمشك و د

8.95.% 
ر 16ةو ر قلراة

اةاتاتراسمتيو ييلرتوةوةرأور ةلروةوةرمقل ياتراسمتيو يلرسللصة رسظاه ةراسلة ةرمي ر
راسش  يد

 النسبة الم اية التكرارار ضحرمقل ياتراسمتيو ييلرسللصة رسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يديور

 %36.67 11 تاجد
 %63.33 19 ال تاجد
 %100 30 اسمةموع

%  بأنـه 63.33تلـى أا تجابـار عينـة الدراسـة جـاثر بنسـبة  لشي رنلائجراسةةو راس اتمررر
% بأنـه تاجـد 36.67فيمـا أجابـر نسـبة  ،مقترحار لتزني  أاالعيـار النمـ  االعالمـىالتاجد 

 مقترحار.
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ر 17ةةو ر قلرا
رمقل ياتراسمتيو ييلرسللصةيرسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يد

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات سللصةيرسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدمقل ياتراسمتيو ييلر

 %22 11 لا يفراسةو ياتراالمنيدر لوراسيةوةراستي يد
 %20 10 اسلااولرمعراسةو راسمةاو ةرسضتطراسيةوة

 %18 9 اسلو يدرتا لرةالرو ائ راال اللراسم ئيدرواسمق تةرواسم مو د
 %8 4 فوراسمةا سرواسةامااتررراسلو يد

 %22 11 اسمصاسيدراسوطنيدرتيلراط افراسنناعرفورسيتيارهورتةايدراسي 
 %10 5 اسلنميدراالقلصاةيدرواساةاسدراالةلما يدرورلمرف صراسام رسلشتاب

 - - أارى ت كر
 %100 50 اسمةموع

  لا يككفراسككةو ياتراألمنيككدر لككوراسيككةوةراستي يككد   اسككورألرلشكي رنلككائجراسةككةو راس ككاتمررر
لظــاورة الىجــرة الغيــر الــرعية  االترتيــ  األا  ضــما مقترحــار المبحــاثيا لمتصــد يجــاثر فــ

اسمصكاسيدراسوطنيكدرتكيلرأطك افرابنزس النسـبة   يالترتي  الثان ي%، تمتىا ف22ابنسبة م اية 
اسلاككاولرمككعر  %،روفككوراسل ليكبراس اسككثرةكالتر22سيتيكارهككورتةايكدراسيكك لرتن كتدررياسنكناعرفكك

اسلو يككدرتا ككلرةالررافــى الترتيــ  الرابــ  جــاثر   20  بنســبة اسككةو راسمةككاو ةرسضككتطراسيككةوة

%افــى الترتيــ  الاــامس جــاثر   18  بنســبة ةرواسم ككمو دولو ككائ راال ككاللراسم ئيككدرواسمقكك ر
%، افــى 10  ابنســبة االةلما يككدرورلككمرفكك صراسامكك رسلشككتاباسلنميككدراالقلصككاةيدرواساةاسككدر

ر%.8بنسبة رفيراسمةا سرواسةامااتراسلو يدالترتي  األاير جاثر   
ر

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات اسنوع
 %86.67 26  كر
 %13.33 4 انثى

 %100 30               اسمةموع
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  18ةةو ر قلرا
ريوضحرةنسر يندراسة ا د

 % تنا .13.33أفراد النينة  كار ، انسبة  86.4أا نسبة  حرملراسةةو راس اتميلض
ر 19ةةو ر قلرا

ريوضحرمته ر يندراسة ا د

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات اسمته 
 %20 6 مبو  عا  غير اعالمى
 %80 24 مبو  عالى تعالمى

 %100 30               اسمةموع

% مـا 20%مـا أفـراد النينـة مـبومىم اعالمـى ااا 80أا نسبة يلضحرملراسةةو راس اتمررر
 اتمثمر فى )القاناا، االتاريخ، االىندسة، الجغرافيا(. المبحاثيا مبومىم غير اعالمى

ر 20ةةو ر قلرا
ريوضحرفئاتراسام ر يندراسة ا د

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات فئاتراسام 
 - - سنة22تلى أع  ما20ما
 - - سنة25تلى أع  ما22ما
 %30 9               سنة30تلى أع  ما25ما

 %70 21              سنة30اكثر ما 
 - -               أارى ت كر 
 %100 30 اسمةموع

، ســـنة30% مـــا أفـــراد النينـــة عمـــروم اكثـــرما 70أا نســـبة  يلضكككحرمكككلراسةكككةو راس كككاتم   
سنة،  الم تسج  أى ف ار عمريـة أى نسـ   30ألع  ما  25% منىم عمروم ما 30انسبة 
 ت كر.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 

ر 21ةةو ر قلرا

ريوضحراسياسدراالةلما يدر يندراسة ا د

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات اسياسدراالةلما يد
 %93.33 28 متيا 
 %6.67 2 أعي 
 - - مطمت
 - - أرم 

 %100 30 اسمةموع

% مــــا أفــــراد النينــــة متــــياجيا، انســــبة 93.33أا نســــبة  يلضككككحرمككككلراسةككككةو راس ككككاتمررر
 % منىم غير متياجيا، بينما لم تسج  الز ار االارى أى نس  ت كر.6.67

ر 22ارةةو ر قل

رراسة ةدراسم ة ر ليلا يندراسة ا درفوراسةاماديوضحر

 اسن تدراسمئويد اسلا ا ات اسة ةدراسم ة ر لي رفوراسةاماد
 %43.33 13 تمىيدى( -دراسار عميا)دبمامه
 %30 9 ماجستير
 %26.67 8 دكتاراا

 - - أارى ت كر
 100 30 اسمةموع

% مـا أفـراد النينـة تـدرس بمرحمـة تمىيــدا، 43.33أا نســبة  يلضكحرمكلراسةكةو راس كاتمررر
اجـــاثر تجابـــار نســـبة % مننني ة انننا ة تدةسنننا انننتد،      خ ننن     33بينمـــا جـــاثر نســـبة 

 % ما عينة الدراسة تدرس بدرجة الدكتاراا.26.67
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وفكورضكولراالطكا راسنظك  رسلة ا كدرواسة ا كدرر،فورضكولرمشكالدراسة ا كدروأهميللكاروأهكةافلا
 ىاسميةانيدرلت نرمةمو درملراسنلائجرأت نها

مـــا أفـــراد النينــــة %83.34مـــا عينـــة الدراســـة تالـــاود التميزييــــاا الميبـــى اأا %100أا  -1
اجـاثر نسـبة الـ يا يالـاوداا التميزييـاا الميبـى  أحيانـا  ، تالاود التميزيياا الميبى  بانتظام

 .%16.66بنسبة 
ر.%ما أراث عينة الدراسة لديىا منرفة بظاورة الىجرة غير الالرعية100أا نسبة  -2

تنـــااال  % مـــا المبحـــاثيا تـــرى اا التميزييـــاا الاســـيمة اإلعالميـــة األكثـــر26.32أا نســـبة -3
 لظاورة الىجرة غير الالرعية.

ال يىــتم بصــارة كافيــة بتنــاا  ظــاورة  % مــا المبحــاثيا تــرى اا التمزييــاا الميبــى53.34 -4
مـــا المبحــاثيا تـــرى اا التميزييــاا الميبـــى يىـــتم %46.66ابنســـبة  .الىجــرة غيـــر الالــرعية

 بتناا  ظاورة الىجرة الغير الالرعية.

جـاثر مـا اـال   عرضـىا)كمجرد  توتمام التميزيياا الميبـى بظـاورة الىجـرة غيـر الالـرعية -5
ــبــالتميزيي نالــرار اإلابــار يابــر( فــ %، ثــم جــاثر 85.73الترتيــ  األا  ابنســبة  ياا ف

ما اال  برامج تابارية انقاالية عا ظاورةالىجرة غير الرعية فى الترتي  الثانى ابنسـبة 
%، ثم جاثر ما اال  عم  افالم ابرامج اثا قية عـا الظـاورة ااسـبابىا اعالجىـا 7.14

 %.7.14ابنزس النسبة 

جــاثر  بصــارة كافيــة تظككاه ةراسلةكك ةرميكك راسشكك  يدرا ككتابر ككةلراهلمككالراسلليونيككولراسليتككو -6
بســب   أا التميزييــاا الميبــى منالــغ  اكثــر باالاضــاع الدااميــة فــى الــبالد   فــى الترتيــ  االا  

ـــنزس النســـبة بســـب   ال 31.5ابنســـبة  ـــ  عمـــى التـــاالى اب %، تمتىـــا فـــى الترتيـــ  الثـــانى االثال
  الصـــراع النســـكرى االسياســـى  ،جانـــ  أا منظـــم المىـــاجريا وميـــة لـــدى الميبيـــيا ألأتالـــك  

% عمـى التـاالى، افـى الترتيـ  الرابـ  ااالايـر   تعتصـار تقـديم 25%، 25ااالمنـى فـى الـبالد  
 %.18.5الظاورة الىجرة غير الالرعية عمى انىا )كمجرد ابر( ما اابار النالرة   
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ااستطاسكدرعتصاديةجاثر فى مقدمتىا   الدااف  االر تابرهة ةراسشتابراسا تورسلرا جأألرر-7
اسيك وبرر%، اجـاث فـى الترتيـ  الثـانى 53.34ابنسبة  واسوق وميابراساةاسدراالةلما يد 

%، فيمـــا جـــاث فـــى 33.33  ابنســـبة  واسصككك ا اتراسا كككا يدروااليكككةاثراالمنيكككدرواسوكككلل
االترواسلضككككككييمروميككككككابراسككككككةوافعراس يا ككككككيداراسمطككككككا ةةرواال لقككككككالترتيــــــ  الثالــــــ   

 %13.33ر لروتن تداسةيمق اطيد
ماافقــة المبحــاثييا عمــى أســبا  ااــتال  الىجــرة بالنســبة لمالــبا  الميبيــيا عــا غيــروم مــا  -8

بينمــا جــاثر االجابــة   ال  بنســبة  ،% 56.67الالــبا  النربــى جــاثر  بــننم  ابنســبة    
43.33      .% 

جـــاثر فـــى الترتيـــ  األا  مـــا أجـــ    تحصـــي  النمـــم  ا كككتابرهةككك ةراسليتيكككيلرسلركككا جر-9
، افــــى الترتيــــ  الثــــانى جــــاث   الظــــرا  االمنيــــة %66.66االدراســــة االمنرفــــة  ابنســــبة 

%، افـى الترتيـ  الثالـ  جـاث  الـدااف  20االصراع النسكرى االسياسى فـى الـبالد  بنسـبة 
افــى الترتيــ   %،6.66االعتصــادية مــا فقــر ابطالــة اتحســيا ظــرا  المنيالــة  ابنســبة 

 ،%3.33الراب  االاامس جاثر كال ما   السياحة ااالستثمار فى الاـار   بنسـبة ااحـدة 
 .% عمى التاالى3.33

جــاثر اجابــار عينــة الدراســة حــا  التزكيــر فــى الىجــرة غيــر الالــرعية جــاثر باالجمــاع  -10
  اا سـب  %.  مبررييا  لل بأنه ليس لدى الميبييا ما دافـ100باالجابة  ال   ابنسبة 

لمىجـــرة بطريقـــة غيـــر الـــرعية اطـــرت الســـزر االىجـــرة الالـــرعية مزتاحـــة امـــامىم ابطريقـــة 
رســـمية اســـميمة ال تنـــرض احـــدوم لمماـــاطر التـــى يااجىىـــا المىـــاجر اا المســـافر غيـــر 
الالــرعى اال تنــرض كــرامتىم اانســانيتىم لإلنتىــال، اربمــا يىجــر الميبيــاا منــاطت النــياع 

اا بــــالىجرة لــــدا  مجــــاارة الكــــا بصــــارة صــــحيحة  الــــى منــــاطت ااــــرى دااــــ  الــــاطا
 االرعية اعانانية.

فــى حالــة الرغبــة فــى الىجــرة أا االضــطرار لمىجــرة فــ ا الــدا  النربيــة المجــاارة جــاثر  -10
%، ثــم 16.67%، ثــم جــاثر فــى الترتيــ  الثــانى   دا  اارابــا  ابنســبة 53.33بنســبة 

   ،ا   الااليــار المتحــدة االمريكيــة جــاث فــى الترتيــ  الثالــ  االرابــ  بنســ  ااحــدة كــال مــ
% عمـــى التـــاالى، افـــى الترتيـــ  الاـــامس 10%، 10الـــدا  النربيـــة الاميجيـــة  ابنســـبة 
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%، ثـــم جـــاثر فـــى الترتيـــ  الســـادس   6.66جـــاثر   دا  الجـــاار االفريقـــى  ابنســـبة 
 %3.33كندا  ابنسبة 

المبحــاثيا    ال  جىــاد الحكامــة فــى التصــدى لظــاورة الىجــرة غيــر الالــرعية اجابــار  -11
 %.40%، فى جاثر االجابة    ننم  بنسبة 60جاثر فى الترتي  االا  ابنسبة 

جىاد الحكامة فى التصـدى لظـاورة الىجـرة غيـر الالـرعية جـاثر اجابـار عينـة الدراسـة  -12
بجمي  االسبا  بـنزس النسـ  عمـى التـاالى مـا اـال  بـ  بـرامج اعالميـة بالتنـااا مـ  

 ،مقـــراث االمســـماع لمتاعيـــة بماـــاطر ظـــاورة الىجـــرة غيـــر الالـــرعيةاالعـــالم المر ـــى اال
تاسي  دا رة التنااا م  الدا  المجاارة الحكـام السـيطرة عمـى الحدادالمالـتركة، التاعيـة 

%، 33.33%، 33.33الدينية فى االعالم ادار النبادة االمدارس االجامنـار ابنسـ  
 %عمى التاالى33.33

لحكامــة فــى التصــدى لظــاورة الىجــرة غيــر الالــرعية جــاثر أراث المبحــاثيا فــى عصــار ا -13
فى مقدمة االسـبا  التـى يراوـا المبحـاثيا مبـررار لقصـار الحكامـة الميبيـة فـى منالجـة 
ظـــاورة الىجـــرة غيـــر الالـــرعية جـــاثر بســـب  أا   الحكامـــة منالـــغمة اكثـــر باالاضــــاع 

يــــ  االا ، ثــــم % فــــى الترت26.87الدااميــــة )االمنيــــة االسياســــية ااالعتصــــادية( بنســــبة 
جاثر فى الترتي  الثانى ابنزس النسبة  تأميا الحداد البحرية يحتـا  الـى امـاا  طا مـة 

ماستيككككدر%، ثــــم جــــاثر فــــى الترتيــــ  الثالــــ    26.87اعـــاار مدربــــة امجىــــية  بنســــبة 
  بنسـبة اسملاة يلرملراالفا قكدرواسكةو راسا تيكدراسمةكاو ةروسي كترتكيلرشكتابراسليتيكيل

 ككةلروةككوةر تيككدرا الميككدرمويككةةرسو ككائ ريــ  الرابــ  جــاثر   %، افــى الترت20.89
  اال اللراسليتيدرلةا راسظاه ةرت تبراالنق كالراس يا كورتكيلراطك افراسصك اعرفكورسيتيكا

اسلةككك ةراسليتيكككدرلاكككولرماستكككارفكككور%، افـــى الترتيـــ  االايـــر جـــاثر   16.41ابنســـبة 
 %.8.95ابنسبة   اسةار راسليتوراوراسةو راسا تيدراسمةاو ةروتط يقدرمش و د

  جـــاثر فـــى الترتيـــ  االا  ضـــما لا يكككفراسكككةو ياتراالمنيكككدر لكككوراسيكككةوةراستي يكككدر-14
%، تمتىــا 22مقترحـار المبحــاثيا لمتصــدى لظــاورة الىجــرة الغيــر الــرعية ابنســبة م ايــة 

اسمصكاسيدراسوطنيكدرتكيلراطك افراسنكناعرفكورسيتيكارهكورفى الترتي  الثانى ابنزس النسبة  
اسلاكاولرمكعراسكةو راسمةكاو ةر  %،روفوراسل ليبراس اسثرةكالتر22درتةايدراسي لرتن ت
اسلو يكككدرتا كككلرةالرو كككائ ررافـــى الترتيـــ  الرابـــ  جـــاثر   20  بنســـبة سضكككتطراسيكككةوة

%افـــى الترتيـــ  الاـــامس جـــاثر   18  بنســـبة اال كككاللراسم ئيكككدرواسمقككك تةرواسم كككمو د
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%، 10  ابنسـبة لشكتاباسلنميدراالقلصكاةيدرواساةاسكدراالةلما يكدرورلكمرفك صراسامك رس
اسلنميككدراالقلصككاةيدرواساةاسككدراالةلما يككدرورلككمرفكك صرافــى الترتيــ  االايــر جــاثر   

 %.8  ابنسبة اسام رسلشتاب
 

ر
فكك لراستايككثرر،تنككالار لككوراستيانككاترواسنلككائجراسلككيرأ ككو تر نلككاراسة ا ككدراسنظ يككدرواسميةانيككد

ر،يط حرمةمو درملراسمقل يكاترسلاامك راسلليونيكولراسليتكورمكعرظكاه ةراسلةك ةرميك راسشك  يد
روللم  رفيراآللي:

ضـــرارة اوتمـــام التميزييـــاا بكافـــة تاجىاتـــه بصـــارة اكبـــر فـــى تنـــاا  ظـــاورة الىجـــرة غيـــر  -1
الاثاعيـة التـى تظىـر الالرعية، ما اال  البرامج الااصة ل لل االزقرار االابارية ااالفالم 

 اطروا اتأثيروا عمى االما الميبى.
ضــرارة عيــام الحكامــة الميبيــة بتكثيــ  الــداريار االمنيــة االتنــااا مــ  دا  الجــاار النربــى  -2

 ااالفريقى ااالارابى لضبط الحداد البرية االبحرية لمن  تسم  المىاجريا غير الالرعييا.
االحكامـــار التـــى تنـــانى مـــا الىجـــرة الغيـــر الـــرعية ابـــرام تتزاعيـــار بـــيا الحكامـــة الميبيـــة  -3

سمةهارتاسو ائ رواالةلنةرواسماةاترسم اقتدراسيةوةراستي يدرتكيلرسيتيكاررابااصة االارابيـة
روةو راو وتاراسملض  ةرملراسلة ةرمي راسش  يد.ر

 م رنةواتروت امجرا الميدرسلو يدراسشتابراسليتورتمراط راسلةك ةرميك راسشك  يدر لكورر-4
رواملرسيتياروا لق ا ها.راقلصاة

لتاة راسرت اترواسنيا اترتيلرسيتيكاروةو راسةكوا سللا فر لكورلةكا براسكةو راسلكورلمانكترر-5
رملراس يط ةرأواسليالرفورظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدر لوراسم لو راسةوسو.ررر

ر
ر  
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ر

 ،اال كاللرفكورليقيكمراسلنميكدرواسلاامك راالقلصكاة راسا تكوةو رى ةما راسةا لراسميمكوة -1
، 2000، النــدد الثــانى، 20المجمــد  ،مجمــة جامنــة دمالــت لمنمــام االعتصــادية االقانانيــة

 .246ص
، ةو رسغدراسالاتدراسصيويدرفورلأطي رالةاهاتراس أ راساكالرنيكوراالنمكات ميموةررلي :ر-2

السياســى فــى مصــر، المجمــة المصــرية  اعمــا  الحمقــة النقاالــية حــا  مالــكالر االتصــا 
 .27، ص2000ابري  /يانيا 2لبحا  الرأى النام، عدد

باابـــة رايالياســـ ، بتـــاريخ  ،اسلةككك ةرميككك راسشككك  يدرفكككوراسكككوطلراسا تكككو كككاة ر كككام :ر-3
ــــــــــــــالىى 6/12/2016 ــــــــــــــرابط الت  http://www.rosealمــــــــــــــا اــــــــــــــال  ال

youssef.com/news/87656%d8. 

المنظمـــة النربيـــة لمتربيـــة االثقافـــة  ،اسماةكككلراسا تكككوراال ا كككوى ايمكككةراساايكككةروءرككك ولرر-4
 .858االنمام، دم، ص

ل ليككبراسقككاموسراسميككيطر لككورط يقككدراسمصككتاحراسمنيكك روأ ككاسراسطككاه رايمككةراسككناو :رر-5
 .291-290، الجيث الثال ، دارالزكر النربى، ص3ط ،استالمد

واالــم  ،محمــد احمــد حســ  ا  ،تحقيــت عبــدا  عمــى الكبيــر ،س ككالراساكك بر:اتككلرمنظككو ر-6
 .2404ص ،، دار المنار ، دس،4  ،محمد الالا لى

، 1997بيـرار دار الزكـر المبنـانى،  ،ا  راسلليونيولرفورل تيدراسمك اهقيلننهاراسرو  :ررر-7
 .35ص

 -.11دار الزكر النربى، د.ر، ص ،، القاورةفنولراسام راسلليونيونو :ميمةرماوضر-8
 ،مرج  السابت نزسهاسام راسلليونيونوفنولر :ميمةرماوض  -9

10- mawdoo3.com 
المنجــم الاســيط، الجــيث الثــانى، )القــاورةى مجمــ   ،اسلغككدراسا تيككدر:مةمككعراسلغككدراسا تيككدر-11

 .982(، ص1961المغة النربية، 
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ملككككككككككككاحر تكككككككككككك ررظككككككككككككاه ةراسلةكككككككككككك ةرميكككككككككككك راسشكككككككككككك  يداسةنيكككككككككككك ةرنككككككككككككت:رر-12
رhttp//www.aljazeera.netاس اتط

او وتككارواسلةكك ةرميكك راسمنظمككدرفككورمصكك رتككيلراسم ككئوسيدر ككامورميمككوةروءركك ول:رر-13
مركــي االرض لحقــات االنســاا، سمســمة حقــات اعتصــادية ااجتماعيــة، النــدد ر،واسواةككب

ر.7، ص2009، القاورة 68
، ماعــ  اابـار مصــر اسكوراسمةلككو  اسلةكك ةرميك راسشكك  يدرهكك وبر: كميي ر تككةاسيليلر-14

 http://www.egynews.net/289149%تىى متام عمى الرابط اال
 ،  النمالة النربيـة المىـاجرة فـى ظـ  النالمـة ،لق ي راسمةي راساالرسمنظمدراسام راسا تو -15

 49، ص2003تانس،  ،الدارة الثالثاا ،مبتمر النم  النربى ،التحديار ااتفات  

مااسةدراسصيافدراسةنائ يدرسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرفوراسةنائك رليليك ر قةةريمنة:ر-16
 -رســالة ماجســتير، غيــر منالــارة، جامنــة بــاجى ماتــار ،ميلككو رساينككدرمككلراسصككيف

عنابــة، كميــة ال ــدا  االنمـــام، االنســانية ااالجتماعيــة، عســـم عمــام االعــالم ااالتصـــا ، 
   .6، ص2011

االشكااسياتراساتك  رواال كل اليةياترر،االلياةراالو وتكوروقضكايراسلةك ةر:ميمةرمطاوعر-17
 .44المستقب  النربى،.............. ص ،واسم لةةات

18- https://www.immig.us.com  

ارعــة  ،اسككورأو وتككارwاسشككتابروظككاه ةراسلةكك ةرميكك راسشكك  يد ككاة راتككورتاكك راسطليككو:رر-19
ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــبتمر الالــــــــــــــــــبا  االىجــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــى  ،عمــــــــــــــــــ  مقدمــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــام عم مت

 www.poplas.org/uploads/member _studiesىالرابط
، رسـالة ماجسـتير م أسدراسلةك ةرفكوراساالقكاتراالو ومغ تيكدر هانكاتروءفكامى نهو مناةر-20

 .2004كمية النمام السياسية ااالعالم،  ،غير منالارة، جامنة الجيا ر

رســالة ،رملو ككطورمنككذرمنلصككفراس ككتايناتر-اسلةكك ةرواسلاككاولراالو واتككلرنيككوش:رر-21
 .2005 ،جامنة الجيا ر، كمية النمام السياسية ااالعالم ،ماجستير غير منالارة

اسلةككك ةرميككك راسمشككك و درى   مكككالراسي كككلرميمكككة،ريا ككك ر كككوضراساككك يلراسمتكككا  ر-22
 .2008جامنة ناي  النربية لمنمام االمنية، ىالرياض ،دراسة منالارة  ،واسة يمد

http://www.egynews.net/289149%25
https://www.immig.us.com/
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 ،:راال كاللروهةك ةراسمصك ييل،رة ا كدرفكوراسكةو راسلنمكو رسال كالل تةاسولاحر تكةاسنتور-23
 رسالة دكتاراا، منالارة، القاورة، مكتبة النىضة المصرية، در.

الةاهكككاتراسشكككتابراسمصكك  ريكككو راسلةككك ةرميككك رماةككةةر تكككةاس يمل،رت ونكككورتككوات:ررر-24
 .2006،تقرير المجنة االعالمية لمىجرة، القاورة د،اسش  ي

المنىـد النـالى لالعـالم  ،، المغـر اال كاللرواسلةك ةرميك راسشك  يد  تةاسوهابراس امو:رر-25
 .2009ااالتصا ،

، )الكايــــرى اكالــــة المطباعــــار، 5ط ،اصككككو راستيككككثراسالمككككورومناهةكككك  ايمةتككككة :رر-26
 .279(، ص1981

ـــاورةى عـــالم 1ط ،اسالمكككورفكككوراسة ا كككاتراال الميكككداستيكككثرميمكككةر تةاسيميكككة:رر-27 ، )الق
 .353(، ص2004الكت ، 

مقدمــة فــى منــاوج البحــ  اإلعالمــي، الطبنــة  هشككالر طيككد،ر،شكك يفرة ويككشراسلتككالر-ر28
 .67-66(، ص ص2008 ،الدار النربية ىاألالى ) القاورة

ة الالك ر، اس يةرأيمةر م رمصطوور-ر29 الطبنـة  ،ومناهةك استيثراال المكو،رمولومك روا 
 .54ص ،(2002االالى، )االمارارى مكتبة لمنج االتايي ، 

 ،أتاكاةراسم كئوسيدراالةلما يكدرسلقنكواتراسوضكائيدراسمصك يدراسراصكد  اة ر تكةاسغوا ،ر-30
المـبتمر النممـى السـناى التاسـ ،  ،دراسة تطبيقيـة عمـى بـرامج الـرأى المقدمـة بقنـاة دريـم

 .753، ص2003أاالعيار االعالم بيا النظرية االتطبيت، الجيث الثانى، مايا 

، ترجمــة تبــراويم و ككائ راال ككاللرواسمةلمككعراسيككةيث وسيككالر .رةيوكك نرو يوةو تل  ككول:ر-31
 .110، ص1975تمام، 

( 1986عـــالم الكتـــ ، )القـــاورة، راسقطكككلراسصكككيويدرفكككوراسكككوطلراسا تكككوفـــارات أباييـــدى  -32
 .17ص

33-Louis A. Dag: Ethics in media communications cases and 
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 .http://www.egynews.net/289149%متام عمى الرابط

تحميـ   ،الجيا ـر مااسةدراسصيافدراسوطنيدرسظاه ةراسلة ةرمي راسش  يدرفو :قةةريمنةر-43
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 .213ص2011
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 http://montada.echoroukon on متـــام عمـــى الـــرابط 11/2/2008بتـــاريخ 
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كميـة  ،جامنـة القـاورة ،رسـالة ماجسـتير، غيـر منالـارة ،اسصي اويدراسةةيةةاسمةلمااتر
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مدلننا خ م ننا  ملننو  ل لنن    ،جالعاا ف  ااً ح مُااك جاخىمُاات وجاخت ااا  جاللخىاا  ي جا   ااً ور : جماا ا جاس  اام جام مااى  -1

 .333  ص3333  ة  ت  ة ث نى  33ة  دلت   ةالق ص  يا وة ق ن ن ا

ةة ن   ة سلقنا ة اق ةن ا زن      ور اغت جاتخ  ت جاى فُت  ً حأطُ  إحس ه ث جا أي جا ا ف و اى جالااا ث ا مى  خلُ :  -2

 .37  ص3333ة  يل /ي ن   3ملكالت ةالاص   ة    سى فى مص   ة  دلا ة  ص يا  بس ث ة  أى ة      ةت 

مني النال  ة ن ة ظ  3/33/3333  ة نا دواة   سن     ن دي   ،جاهس ة غُ  جاط عُت  ً جااىطه جا   اًع  ا ع ا :  -3

 .http://www.roseal youssef.com/news/87656%d8ة    ى:
 

 

   م خع س  و.جاهس ة غُ  جاط عُت  ً جاىطه جا   ًع  ا ع ا :   -4

  ة نننا ة  سنننظ   ، اُبُااا   ىج ااات جاهسااا ة غُااا  جاطااا عُت2112حم َااا  جامى مااات جالواُااات الهسااا ة  اااً خخااا ف عااا ف  -5

    http://alwasat.ly/ar/news/libya/71525 ةب  ة  ة ظ ة    ى:33/33/3333
  
 .333ة  اظ ا ة     ا  ل    ا وة ثق فا وة  ل        ص  جام سم جا   ً جال   ً: جا  َل وآخ ونجحمل   -6

  ة دنء  ة ث  ن   3ط ،ح حُب جام اىس جام اُ  علاً ط َمات جامىاب م جامىُا  وأ ا س جاب غاتجاط ه  جحمل جازجوي:  -7

 .333-333 ةدة فك  ة    ى  ص

   ةد 3ج  ه ةننم مس ننت ة لنن   ى  مس ننت ةز ننت ز ننل ى  اسق ننو ةبننتى ةلننى ة كب نن  ،اساا ن جا اا   :ج ااه اى ااىر -8

 . 3333ص  ة    دف   ، 

 لا تفراة ائورسلتايث  -9

(  3333ة   دننم ة  سنن ظ  ة دننء  ة ثنن نى  :ة قنن ه ل: مد ننع ة ل ننا ة     ننا    جالغاات جا   ُاات :اسمااا جالغاات جا   ُاات -11

 .333ص

حم َا  جامالَ  جا ا ف  http//www.aljazeera.netاخ م عبا  جاا ج   جاهس ة غُ  جاط عُتظ ه ة جاسزَ ة وج:  -11

  منتا   ة   نل ة    نى  ة  سنتي ت وةففن " "  " ة     ا ة     نا ة  ان خ ل فنى انل ة     نا ،امى مت جا م  جا   ً

 33  ص3333ا نس    ة تودل ة ثالث ن

 ة جاهساا ة غُاا  جاطاا عُت  ااً جاسزج اا  ح لُاا  ا خااىي ا ُىاات اااه ا  اساات جاىاا   ت جاسزج  َاات ا اا ه لاالة حماازة: -33

ةا  ا  كل ا ة ىتةب وة  ل    ةالن  ن ا وةالخ   ة نا   -دس  ا م خ      غ   مال دل  خ م ا   خى مخ  د ،جاى ف

  .3  ص3333ق م ةل   ةالةال  وةالاص    

جالضااات اُ ث جاتبااا ي وجال اااخ جحُسُ ث  ،جاهساا ةجالح ااا   جالورو اااً ول ااا ٌ  :ا مااال اطاا و  اامُ ع عبااالجا لُم و -13

 33ة    قبل ة    ى .............. ص  وجامسخسلجث

14- https://www.immig.us.com  

 لنب ب ودقا ة ل مقتما ة ى منتا   ة  جاً أورو   wجاطب   وظ ه ة جاهس ة غُ  جاط عُتع  ا ج ى  ت  جاطل ً:  -15

 www.poplas.org/uploads/member _studies:م  ذ ةلى ة  ة ظ  وة اد ل

  دسنن  ا م خ نن    غ نن  مالنن دل  خ م ننا م ككأسدراسلةكك ةرفككوراساالقككاتراالو ومغ تيككدر هانككاتروءفككام: اهىراىاا   -16

 .3333كل ا ة  ل   ة    س ا وةالةال     ة دءةئ 

https://www.immig.us.com/


ــ

 ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 

                                                                                                                                                    

خ م نا   دسن  ا م خ ن    غ ن  مالن دل، اخى اطً اىام اىخىاف جاساب ُى ث -جاهس ة وجاخ  ون جالوروج ه اَىش:  -17

 .3333  ة دءةئ   كل ا ة  ل   ة    س ا وةالةال 

   دةسننا مالننن دل  ،جاهساا ة غُااا  جامطاا وعت وجاس َماات: عثماا ن جا سااه ا ماال، َ  اا  عاااىم جاتاا َم جامباا رن -18

 .3333خ م ا ن ي  ة     ا  ل ل   ةالما ا  :ة  ي ض

دسن  ا  ك ن دة   مالن دل    جإلع ف وهس ة جامى َُه،  رج ات  اً جاالور جاخىماىي ا عا ف :جافخ م عبل جاىبٍعبل  -19

 ة ق ه ل  مك با ة ااضا ة  ص يا   ت.

اق ي  ة لداا ةإلةالم نا  جحس ه ث جاطب   جامى ٌ حىا جاهس ة غُ  جاط عُت،ا جلة عبل جا حمه،   ووى  ىجث:   -21

 .3333  لاد ل  ة ق ه ل

 .3333ة   ات ة    ى  الةال  وةالاص       ة    بجإلع ف وجاهس ة غُ  جاط عُت عبل جاىه   جا جاً:  -21

 .373(  ص3333  :ة ك يت: وك  ا ة  طب ة ت  3ط  أصىا جاب ث جا لمً واى هسع جحمل  لر:  -22

ة طب نا ةالو نى  :ةالمن دةت: مك بنا   جاب اث جالع ااً، افهىااع وإج جهجحاع واى هساع  جاسُل أحمال عما  اىاطفً - 23

 .33ص  (3333 لاش وة   ايع  

 دةسنا اطب ق نا ةلنى  ن ةمح   أ  ا   جامسالىاُت جالجخم عُات المىاىجث جاف ا  ُت جامىا َت جا  صات جاغف ر، ع  ا عبل -24

 نو  ة دنء  ة ثن نى  ة  تا   ة  ل ى ة  ا ى ة   سع  أالالق  ت ةالةال    ي ة اظ ينا وة  طب  ة  أى ة  قتما  قا ل  ديم

 .733  ص3333م ي  

 .753ا جا    ك،ظ :جاغف ر ع  ا عبل  - 25

 .333  ص3373  ا خ ا إ  ةه م إم    و     جإلع ف وجامسخما جا لَث واُ ف ا.  َف ا وثُى ور خ  ىن: -26

 .37( ص3333:ة ق ه ل  ة  م ة ك ل   جامطم جاى فُت  ً جاىطه جا   ًف دو" أ  ايت:  -27
 رججا ك ً اه: -28

Louis A. Dag: Ethics in media communications cases and controversies  (California: 

wadsworth publishing, company, 1991), P. 35-37. 

M C Quails:  Mass communications theory An introduction, 4 edition, (London Sage 

Publications, 2000). P. 149. 

29- www.startimes.com   

 .33  ص3333       وت:  ةدة ل و"3ط  جث  و     جالع ف علً جاطف  عبلجافخ م ج ىا  ا: -31

31- https://ar.wikipedia.org/windex.php?title. 

33-aljazairi.ahla montada.net   

ةلنننننى ة ننننن ة ظ  33/7/3333مقننننن   مالننننن د   ننننن دي   و ااااا    جالعااااا ف نجاخلُفزَاااااىن :  هماااااٍ لطاااااب جاىسااااا ر -33

  www.alukah.net:ة    ى

 .7م خع س  و ص ،أورو   وجاهس ة غُ  جامى مت  ٍ اى   ُه جامسلىاُت وجاىججب  اٍ ا مى  وآخ ون:  -34

  م قننننع أالبنننن د مصنننن  م نننن ذ ةلننننى جاهساااا ة غُاااا  جاطاااا عُت هاااا و  إاااااً جامسهااااىا اااامُ ت عباااال جا لااااُم:  -35

 .http://www.egynews.net/289149%ة  ة ظ

اسل ننل مس نن ى    اننا منني   ة دءةئنن  ا  اساات جاىاا   ت جاىطىُاات ا اا ه ة جاهساا ة غُاا  جاطاا عُت  ااً :لاالة حماازة - 36

 .333ص3333خ م ا   خى مخ  د    ة صس   دس  ا م زد     مال دل  ة دءةئ 

م ن ذ ةلنى  33/3/3333مق   مالن د   ن دي    ص ُفت جاط وق جاُىاُت: ج ب   جاهس ة غُ  جاط عُت جاً جورو  -37

   http://montada.echoroukon on line.com ة  ة ظ
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اىاا ا  اا ل صاا ار: ة  رج اات   ااا جا ىجااا  جامااشث ة علااً هساا ة ضااب   جا اا َسُه جاااً جامسخم اا ث جاىاا  جوَت  -38

 .33  ص3333كل ا ة ءدةةا    خ م ا ة ق ه ل    دس  ا م خ      غ   مال دلجاسلَلة

39- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae 

  مُ ت عبل جا لُم: ا جا    ك. -41

 .33/3/3333(    دي  33سل لا ة سق " ةالق ص  يا وةالخ   ة ا دقم:  اق ي  م كء ةألدض  سق " ةالن  ن -41

42- www.alarabiya.net 

  .33م خع س  و  ص ست جاى   ت جاسزج  َت ا  ه ة جاهس ة غُ  جاط عُت،للة حمزة: ا  ا -43

44- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae  

 http://www.mailto:sa@casanet.net.maجاهس ة غُ  جام وىوُت اه جاى ب ا جلبخه  :اى رة جامسخما -45

46- http://www.masralarabia.com 

47-  bank.orgwww.web.world  

دءةئننننن  م ننننن ذ ةبننننن   ةننننن ةت ة نننننى الننننن ير ةسننننن  د  ى  ظننننن ه ل ة ادننننن ل ة  ننننن يا فنننننى ة  ك اااااا  جاطاااااُ جاي: -48

 http://www.amanjordan.org:ة  ة ظ

49-  bank .orgwww.web.world 

51- http://www.aljeera.net 

  ةلنننى ة ننن ة ظ ة  ننن  ى: 33/33/3333  ننن دي    ىج ااات جاى ااا : اُبُااا  هاااً  ىج ااات جاهسااا ة غُااا  جاطااا عُت الورو ااا   -51

http://alwasat.ly/ar/news/libya/71525    

   م خع س  و. ىج ت جاى  : اُبُ  هً  ىج ت جاهس ة غُ  جاط عُت الورو   -52

دسن  ا م خ ن     غ ن  مالن دل  ة دءةئن     اهىراى  : اسأات جاهس ة  ً جا  ل ث جالورواغ ر ُت، ره و ث وآ ا ق -53

 .33  ص3333  كل ا ة  ل   ة    س ا وةالةال 

54- bank .org www.web.world  

ةلنننى ة ننن ة ظ 33/3/3333اننن ه ل ة ادننن ل ة    ةننن ة ا ط فننن ن يانننت    ب ننن  قبنننل أودو ننن :   ة نننا ة  سنننظ   ننن دي    -55

 http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/17716ة    ى:

56 www.skynewsarabia.com- 

57- http://www.aljeera.net 

 .333: م خع س  و  صللة حمزة -58

 .3م خع س  و ص   اً ا مى  وآخ ون: -59

 .3م خع س  و  ص :  اً ا مى  وجخ ون -16

61- http://www.aljeera.net 
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 ـــــــــــــــــ
 .جامعة القاهرة ـ باحثة دكتوراه بكمية اإلعالم )*(

 

 

 (*) 

 
 

فرضـت فسهـ ا وبقـوة  التـ القضـايا  أهـمتمثل قضايا المرأة بشكل عـام واحـدة مـن 
 خيرة.ألمصر خالل العشر هفوات ا ف  المجتمعيةالقضايا  أولوياتعمى قائمة 
المجتمعـــات   ى قضـــاياها فـــحظـــتطـــور المجتمـــ  وت فـــ  م ـــمشـــري   إن المـــرأة
  فــــــ الفيابيــــــةوالريسيــــــة باهتمــــــام الدولــــــة واهتمــــــام المجــــــالس المحميــــــة و  المحميــــــة

ــــىضــــافة إلبا ،المحافظــــات ــــةهتمــــام الجمعيــــات ا إل ومؤههــــات المجتمــــ   األهمي
 . المدف

عمـى عـدة مهـتويات لـيس فقـط  جم ـوره فـ رافـدا  مـؤثرا   اإلعالمـ ويعد الخطاب 
المهـئول بقضـايا المجتمـ  ولكفـم يعمـل   فشر الوع  عفصر هام ف اإلعالمالن 

تعجــــل مــــن عمميــــات التفميــــة  التــــ  المجتمعيــــةوالمبــــادئ  األهــــسعمــــى تعميــــ  
 .والتطور
وتأطير قضـايا المـرأة  أن إبراز ف هذه الدراهة من مفطم  الرغبة  أهميموتفطم  

 فــــ والمعالجــــة  اإلعالمــــ التفــــاول  فــــ المجتمعــــات المحميــــة قابم ــــا تطــــور  فــــ 
 .اإلعالم الخطاب 
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الــرأ  صــفاعة   تــؤثر فــ اإلعالميــةتروج ــا العديــد مــن المــواد  التــ الخطابــات والتوج ــات  إن  
خــالل  اإلعالمــ الخطــاب  فــ برصــد هــمات حضــور المــرأة  الدراهــة ؛ ولــذا هــت تم هــذه العــام

عبـر التحميـل الكيسـ   ،المتعمقـة ب ـا بتمـ  الوهـائل اتقـديم القضـاي وأطـر المحميـة اإلعـالموهائل 
لمخطــاب اإلعالمــ  لجريــدة صــوت المفيــا ممثمــة لموجــم القبمــ  وقفــاة الــدلتا التميسزيوفيــة ممثمـــة 

 :إلىالمشكمة  أهميةوتعود لموجم البحر  
وفــوع القضــايا  اإلعـالمة داخـل مختمــس وهــائل طـر تقــديم المــرأأبخصــائص و   الـوع أن .1

 أن لإلعــالميمفحفـا القــدرة عمـى معرفـة كيــس يمكـن  ،معالجت ـا وأفمــاطذات الصـمة ب ـا 
تشـكيل وعـى المجتمـ  وحسـز عمميـة  فـ من وهائل التفشئة االجتماعية  هيه م م  غير 

 فـ افت ـا تعـو  دور المـرأة وتضـعس مك التـ القـيم الهـمبية  عـديلوت االجتماع التغيير 
 .(1)المجتم  

يكــون لزامــا  ،عامــة والثقــاف  اإلعالمــ الخطــاب  فــ عفــد بحــث وتحميــل قضــايا المــرأة  .2
جـز  ال يتجـزأ مـن قضـية  هـ قضـية المـرأة  أنعميفا تجفب الرؤية االختزاليـة مـن واقـ  

 واألحـوال باألهـرةأمـور تتعمـ   أوليهت قضية مهـاواة مـ  الرجـل  ؛ ف  المجتم  ككل
 فـــــ  الثقـــــاف المـــــوروث  عمـــــى الغالبـــــةولكف ـــــا االتجاهـــــات االجتماعيـــــة  ،الشخصـــــية
 (.2)المجتم 

قــد  التــ االجتماعيــة والثقافيــة  اإلشــكالياتتسفيــد  اإلعالمــ يقــ  عمــى عــات  الخطــاب  .3
 اآلرا تعكــس  إعالميــةطــرح رؤ   إلــى باإلضــافةتعــو  مهــيرة المــرأة داخــل المجتمــ  

مـن  االتصـال  األدا تهـت دس تقيـيم  أف ـا فـ الدراهة  أهميةومن ثم تبرز  (3المختمسة)
قفــاة و  ،محميــةالالمفيــا  ؛ هــ  صــوت القبمــ لوجــم اخــالل تحميــل خطــاب صــحيسة مــن 

. ومــــد  تعبيــــر ذلــــ  الخطــــاب عــــن الواقــــ   بحــــر ال مموجــــلممثمــــة الالــــدلتا التميسزيوفيــــة 
 المرأة. متعيش  الذ  المجتمع

ـــــوات  المـــــرأة قضـــــاياوالدراهـــــات المرتبطـــــة بمعالجـــــة  األبحـــــاثفقـــــص  .4 الصـــــحس والقف
 اإلقميمـ  اإلعـالم  قـالدراهات اتهـاع ال ـوة بـين وا إحد  أثبتتحيث إليم؛  التميسزيوفية
كــــذل  و  ،بوظائســــمجــــز كــــوادره عــــن الف ــــوض وعبــــم  المفوطــــة األدوار أو واألهــــداس

كبــر بمعالجت ــا أبمشــكالت الجم ــور المحمــى تمقــى عفايــة  المتعمقــةين والمــواد مالمضــا
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 ابالفهــبة لكــل مــن القضــاي األهميــةخر ترتيــب أالموضــوعات االقتصــادية بيفمــا تــمي ــا تو 
 (4)والموضوعات المتصمة بحماية البيئة  الهياهية

مرئيـة داخـل المجتمـ  المحمـى  وأخـر مقـرو ة  إعالميـةتطب  عمى وهـيمة  الدراهةهذه  .5
بمؤشــــر يتــــيل مجــــاال لممقارفــــة حــــول أ   الخــــروج عمــــىممــــا يهــــاعد  الدراهــــةموضــــ  

الوهــيمتين أكثــر قــدرة عمــى التفــوع فــ  الخطــاب اإلعالمــ  وأي مــا أكثــر وعيــا بطبيعــة 
   الجم ور المهت دس عفد تفاول ا لقضايا المرأة ف  مجتمع ا المحمى.

 

   :يأت ما  إلى أهاه ت دس الدراهة بشكل  -
بالصــــحيسة والقفــــاة  اإلعالمــــ الخطــــاب  فــــ اهتكشــــاس مالمــــل حضــــور المــــرأة المحميــــة 

ـــ)هياهـــي  المجتمعيـــة والقضـــايا  المجـــاالت كـــل فـــ الدراهـــة  عيفـــمالتميسزيوفيـــة  ا، ا، اجتماعي 
 .  ا بالواق  االجتماعتقارفم( و اا، وثقافي  اقتصادي  

 :عمى الفحو اآلت السرعية  األهداسويتسرع عن هذا ال دس عدد من 
بمعالجــــة قضــــايا المــــرأة بالخطــــاب  ةالخاصــــ اإلعالميــــة األطــــررصــــد وتحميــــل وتسهــــير  -

 (عيفة الدراهة) اإلعالم 
 فــــ كقــــوة فاعمــــة  المــــرأةالخــــاص بــــأدوار  اإلعالمــــ الخطــــاب  هــــمبياتتقيــــيم ايجابيــــات و  -

 . المجتم  المحم
الواقـــ   فـــ  وأدوارهـــاقضـــايا المـــرأة  إزا  اإلعالمـــ طـــرح رؤ  مهـــتقبمية لتطـــوير الخطـــاب  -

 . االجتماع

   :األساسية ؛ وهيمجموعة من التساؤالت  عن اإلجابة إلىتسعى الدراسة 
هـمات المـرأة  إطارها ف برزت  الت المركزية(  تالطروحا) األهاهيةما القضايا  .1

 .الصحيسة والقفاة التميسزيوفية )عيفة الدراهة( ف المجتم  المحمى  ف 
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أة ر هــمات المــ إطارهــا فــ بــرزت  التــ السرعيــة(  تالطروحــامــا القضــايا الثافويــة ) .2
   .  (الدراهة)عيفة  التميسزيوفيةالصحيسة والقفاة  ف المجتم  المحمى  ف 

التميسزيوفيــة  ةاهــتعافت ب ــا الصــحيسة القفــا التــ  األهاهــيةالتحريريــة  اإلشــكالمــا  .3
 الخاصة بالمرأة؟ األهاهيةمعالجة القضايا  ف )عيفة الدراهة( 

طــار الخطــاب إ فــ ار المــرأة مــن خالل ــا ادو  إبــرازتــم  التــ  اإلعالميــة األطــرمــا  .4
 موض  الدراهة؟ اإلعالم 

  اإلعالمية األطرنظرية 
  تحميمـــ  فظـــر  كإطـــار أهاهـــ بشـــكل  اإلعالمـــ  اإلطـــارتهـــتعين الدراهـــة بفظريـــم تحميـــل 

وهــائل  مينومضــا إحــداث أن أهــاسوتقــوم هــذه الفظريــة عمــى  موضــوع الدراهــة، لمالئمت ــا
طـــر أتفظـــيم وهـــيا  و   وضـــعت فـــ إذا إال ؛  حـــد ذات ـــا فـــ ال يكـــون ل ـــا مغـــز   اإلعـــالم
وتهــــتخدم الخبــــرات والقــــيم االجتماعيــــة  والمعــــاف م الفصــــوص ظتــــف األطــــروهــــذه ،إعالمية
 .الهائدة

تهـتخدم ا وهـائل  التـ : بفا  محدد لمتوقعات مفأب اإلعالم  اإلطار (5)ويعرس جوفمان -5
 الذات .وقت ما بتساعمفا  ف لممواقس االجتماعية  إدراكا أكثرلتجعل الفاس  اإلعالم

 اإلعالميــة األطـرتـأثير  أن ؛ هـو ل ـذه الفظريـة األبـرزور فظـالم أن (6)تمـانإفكمـا يـر   -6
بــل يتحقــ  بالحــذس والتجاهــل  ،بشــكل متعمــد فقــط اإلطــارالرهــالة ال يــتم عبــر تشــكيل  فــ 

عمميــة التــأطير تــؤثر  أن أ ،التصــالمقصــود وربمــا غيــر المقصــود مــن القــائم باال واإلغســال
 الثقــــاف  مــــن خـــالل اإلطـــار –جمـــاهير المتمقـــين  - الرهـــالةفــــص -القـــائم باالتصـــال  فـــ 

 .واالجتماع 
 (7)األطر اإلعالمية أنواع -7

 ة المختمسة من ذل  يمعتالقضايا المج بتغطيةالمرتبطة  اإلعالمية لألطر أفواعقدم العمما  عدة 
 حدث مرتبط بواق  ممموس. أوالمحدد بقضية: حيث يتم التركيز عمى قضية  اإلطار .1
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يقــدم تسهــيرات عامــة لموقــائ  و هــيا  عــام مجــرد  تــأت  فــ  األحــداثيــر   :العــام اإلطــار .2
 .بربط ا بالمعايير الثقافية والهياهية

 .إطار اإلهتراتيجية .3
 .فهافيةإلاالهتمامات ا إطار .4
 .االقتصاديةالفتائج  إطار .5
 .ليةو المهؤ  إطار .6
 .الصراع إطار .7
 .خالقيةألالمبادئ ا إطار .8

 :انتقادات وجهت لمنظرية
ـــ االجتمـــاع المحـــيط  إغســـال - بفـــا   فـــ تـــتحكم  التـــ  ،الهـــائدة فـــى المجتمـــ  ةواأليديولوجي

 .ةلمعالجامقضية محل لعدم موضوعيم التحميل  إلىيؤد   األطرووض  
ثير والس ـم التـأواليـات  األطـرعمميات البفـا  ووضـ   ف ثرات ؤ مصادر الم أوالعفاصر  أن -

يجــادوتسهــيرها تبويب ــا ويصــعب حصــرها و  ، ومتفوعــةمــن قبــل المتمقــين غزيــرة  واإلدرا   وا 
 إمكافيـةيطرح الكثير من التهـاؤالت عـن مـد   وهذا األمر ،من متغيرات ا ةمة موضوعيص

خضاعالضبط   ؟ وقابمية فتائج ا لمتعميم ؟ هةلمدراالظواهر المختمسة  وا 
 مهــألةالمختمســة بمــا يجعم ــا  األطــر أفــواعبــين  الساصــمةعــدم وجــود تحديــد دقيــ  لمحــدود  -

 (8)تخض  الفطباعات الباحثين
 األطـــررصـــد وتحميـــل  فـــ حيـــث ي ـــتم  التحميمـــ عمـــى المهـــتو   الفظريـــةوهـــيتم اهـــتخدام هـــذه 

والتميسزيـــوف  )عيفـــة الدراهـــة( لقضـــايا  الصـــحس معالجـــة الخطـــاب  فـــ المهـــتخدمة  اإلعالميـــة
 .محم مجتمع ا ال ف المرأة 
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مهـتو  التسهـير  إلـىترتقـ   التـ فوع الدراهـات الوصـسية التحميميـة  إلىهذه الدراهة  تفتم 
المجتمعــات المحميــة  فــ حيــث تهــت دس وصــس وتحميــل وتسهــير حضــور المــرأة  ،والتقيــيم

 .محل الدراهة التميسزيوفيةة فالمصحيسة والق اإلعالم الخطاب  ف كقو  فاعمة 

ومـــن ثـــم هـــوس يــــتم والتحميمـــ ،  الوصـــس بشـــقيم  اإلعالمـــ بمـــف ج المهـــل الدراهـــة هـــتعين ت
  فـبـالمرأة  ةالمعالجـات لمقضـايا الخاصـ كـلمهـل وتوصـيس وتحميـل  فـ اهتخدام هذا المف ج 

 .المجتمعات المحمية وفقا لعيفة الدراهة

 األهــموبهــذا   تحميــل الخطــاب ويفتمــ أهــموبلمتحميــل وهــو  أهاهــ تهــتعين الدراهــة بأهــموب 
 أوعمــوم االتصــال هــو كــل مــا يقولــم الســرد  فــ التحميــل الكيسيــة فتحميــل المحتــو   أهــاليب إلــى

وهــو عبــارة عــن رمــوز لغويــة يــتم تفظيم ــا  آخــريناتصــاليم مــ   أهــدافايكتبــم ليحقــ  مــن خاللــم 
 موتهت دس جم ـورا محـددا باحتياجاتـ ،بطريقة معيفة ترتبط بشخصية السرد وهماتم االجتماعية

توظيــس الرمــوز  فــ  األطــراستحميــل الخطــاب ف ــو رؤيــة الباحــث لج ــود هــذه  أمــا .واهتماماتــم
 .(9)واتجاهات م فحوها واألفكار واألحداثوصس الوقائ   ف وتسهيرها  ودالالت االمغوية 

ار صـسحة المـرأة بجريـدة صـوت المفيـا ممثمـة ياخت إلى الدارهة ةار عيفياخت ف باحثة لعمدت ا
قفــاة  والمــذاع عمــى وكــذل  برفــامج الــفص الحمــو )الموجــم لممــرأة(فــ  الصــعيد لممجتمــ  المحمــى 

 .البحر وجم ملممجتم  المحمى ل ةالدلتا التميسزيوفية ممثم
وتصـــدر عـــن محافظـــة المفيـــا وهـــى صـــحيسة  1982وقـــد تأههـــت جريـــدة صـــوت المفيـــا عـــام 

الـدلتا )القفـاة الهادهـة كمـا تعـارس عمـى تهـميت ا( فقـد  قفاة أما  .وتصدر مؤقتا ش ريا أهبوعية
 ،المفوفيـــة لتغطـــى مفطقـــم وهـــط الـــدلتا بمحافظات ـــا الخمـــس  الغربيـــة، 1994 إرهـــال ابـــدأت 

 (11)الدق مية وكسر الشيخ ودمياط 
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مـن  ا  لجريدة صـوت المفيـا بـد   أعدادتحميل الخطاب لعدد  عشرة  بإجرا قامت الباحثة  -
 الخامهــةلمهــفة  2116فــوفمبر - 382حتــى العــدد  34مهــفة ل 2116فبرايــر-373العــدد 

حمقـات تمسزيوفيـة عشـر كمـا قامـت الباحثـة بتحميـل الخطـاب لعـدد  ،مـن اإلصـدار والثالثين
ومـــن  .أهـــبوعينبـــرامج المـــرأة بالقفـــاة عمـــى مـــدار  إدارة إفتـــاجمـــن برفـــامج الـــفص الحمـــو 

االهــم عمــى  ثابتــةحمقــات كهــم العــام لمبرفــامج ويقــدم يوميــا هــذا هــو اال أنوجــدير بالــذكر ال
الحمقـــات كالتــــالى  هــــت  وأهــــما  عـــا األرببدايـــة مــــن يـــوم الهــــبت وحتــــى  األهــــبوعمـــدار 

حـــوال  ومـــدة البرفـــامج  .البيـــت الكبيـــر  ،جـــوه البيـــت، بفـــت مصـــر ،الهـــتات،البيت الهـــعيد
 .دقــائ  3-2مــن  بحــوال تزيــد عــن الهــاعة  أوالهـاعة قــد تقــل عــن الهــاعة بعشــر دقـائ  

   .هاعات 11  بتحميل حوال -المتوهط ف  -الباحثة قامت  أن أ 

تفاولـــت معالجـــة وهـــائل  التـــ رضـــ ا لمدراهـــات الهـــابقة عمـــى تمـــ  ع فـــ  ةتركـــز الباحثـــ
 المختمسة لقضايا المرأة بشكل عام. اإلعالم
الخطـــاب  فـــ اهتمـــت الدراهـــة برصـــد هـــمات المـــرأة  (11)(6002وى كامةةة  )جةةةدراسةةةة ن
 ،فيــةيبحر  وأخــر كــل مــن مصــر والبحــرين  تطبيقــا عمــى صــحس مصــرية  فــ  اإلعالمــ 
   :فتائج ا أهموكافت  ،البمدين ف  ةوتمسزيوفي إذاعيةمحطات  إلى باإلضافة

مقدمـة الوهـائل مـن حيـث معـدل االهتمـام بقضـايا المـرأة  ف جا ت الصحافة المصرية  -
 ةوالبحريفيـالوهـائل المصـرية  فـ  اإلعالميـةحجـم المضـامين  إجمال % من 26.7بفهبة 
   .ثم التميسزيون اإلذاعةيمي ا 

  خر هــن الــزواج فــأ)العفــس ضــد المــرأة ( وتــ رأهــ االقضــايا االجتماعيــة عمــى  جــا ت -
الحيـاة العامـة   ف بيفما جا ت مشاركة المرأة  ،المصريةالصحافة  ف صدارة قضايا المرأة 

   ةالبحريفيالصحافة  ف قائمة القضايا  رأسومشاركت ا الهياهية عمى 
كبــر  لمقضـايا االجتماعيــة والقافوفيــة يمي ــا  أولويــةعطـى أالمصــر   اإلعالمــ الخطـاب  -

 .الحياة العامة وقضايا العمل ف  المشاركة
   ف  التغطية اإلعالمية. ا  المخصصين من الرجال والهيداتخبر ال ةاعتمدت عمى فئ -
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العــرض ثــم  االيجــاب عــرض ال أهــموبفقــط يميــم  خبري ــاعــرض المعمومــات جــا   أهــموب -
 فــ  الدراهــةتمــ   فــ  اإلعــالموهــائل  أدا هــذا يعكــس قصــور و  .التكــامم  وأخيــرا ،الهــمب 

غيــــر  اإلخباريــــة األشــــكالمعالجـــة قضــــايا المــــرأة كفتيجــــة مباشــــرة لزيـــادة اعتمادهــــا عمــــى 
كـــــالحوارات  األخـــــر  االهتقصـــــائيةمقابـــــل السفـــــون   طـــــرح قضـــــاياها فـــــ  فـــــ ةالتسهـــــيري

 والتحقيقات.
طــاب الصــحس والمواقــ  خل ةدراهــة تحميميــ (12)(6006رين سةةالما السةةعيد )يدراسةةة  ةة-

 دوار المرأة الهعودية.أااللكتروفية الهعودية اتجاه 
 اإلعالمـ الخطـاب  فـ بروزا  األكثر اإلعالمية ف  األطرفتائج ا تمثمت  أهموكافت  -

 –الدعائيـــة  –التميـــز والتســـو   .االجتماعيـــة ةوليؤ ، المهـــضـــحيةطـــر الأكـــل مـــن  فـــ 
هــمبية ارتــبط بشــكل مباشــر بالقضــايا االجتماعيــة حيــث  األطــركثــر أكــذل  ، و العــالج

 من همبيات المجتم .  برزت المرأة تعاف
ـــــت  - ـــــ ةالفهـــــائي األدوارتمـــــ    فاعميـــــة هـــــ األدواركثـــــر أكاف ارتبطـــــت بالقضـــــايا   الت

المهـــفات وذوات  :مثـــل ؛ بـــرز الخطـــاب بعـــض السئـــات الم مشـــةأكمـــا  ،االقتصـــادية
فــ   كثــر مــف ن فــاعالتأمبــادرات المجتمعيــة االحتياجــات الخاصــة كمهــتسيدات مــن ال

 .المجتم 
قضــايا المــرأة  إبــراز  مــد فــ تبحــث الدراهــة  (13)(6002تةةاخ ريةةر ا  ) نبيمةةة دراسةةة -
 2111مـن عـام  أعـوام أربعـةخـالل  األهـرامصسحة المـرأة بجريـدة  ف الصحافة ممثمة  ف 

الصــحسية لقضــايا المــرأة مــن واقع ــا  المعالجــةوالكشــس عــن مــد  اقتــراب  2114وحتــى 
 .السعم 

القضـايا الخاصـة بتوعيـة  اإلعالمـ خطاب ـا  فـ ة يسلـم تبـرز الصـح -نتائجهةا أهة من  -
مفح ـا ل ـا القـافون فعمـى هـبيل المثـال لـم تبـرز موضـوع وثيقـة الـزواج  الت المرأة بحقوق ا 

  ا فى باب م  القافون.تالجديدة عمى صسحة المرأة بل عرض
الوصـس التحميمـ  مـن خـالل  عمـىاعتمدت الباحثـة  (14)(6002) يدراسة سارة العتيب -

الصـادرة مـن صـحيسة  األعـدادوتـألس مجتمـ  الدراهـة كـل  .تحميل المضـمون أداةاهتخدام 
ومــن  .31/12/2117حتــى  1/1/2117مــن تــاريخ  حــدااللكتروفيــة لمــدة عــام وا إيــالس
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أن غالبيــة اإلشــكال التحريريــة التــ  اهــتخدمت ا هــ  الخبــر، التقريــر،  ،دراهــت ا هــم فتــائجأ
والتفـــوع فـــ  المعالجـــات شـــبم غائـــب وحصـــمت  وغابـــت السفـــون الصـــحسية األخـــر  ،المقـــال

 مضامين ختان اإلفاث والضرب عمى أعمى معدالت التغطية.
 ائ الفهـالعـام  الـوع تمـ  الدراهـة ضـعس  أكـدت (15) (6002) يعبير ال ةربين ةدراس-

 بـالج ود الفهـائ العـام  الـوع  إلـى باإلضـافة ،مصـر فـ بقضايا المرأة  الخاصةبالمساهيم 
وجــــا  ذلـــ  بهــــبب عشــــوائية  .هـــذا الهــــيا  فــــ  بــــالمرأةتبــــذل ا المؤههــــات المعفيـــة  التـــ 

لممســـاهيم الخاصـــة  االجتمـــاع ل ـــذه القضـــايا وفتيجـــة عـــدم القبـــول  اإلعالميـــةالمعالجـــات 
وعـــى القــائم باالتصــال بتمـــ  لممســاهيم فــتج عفـــم  فــ و ربمــا فتـــاج قصــور أبقضــايا المــرأة 

 الـــــوع تحــــديث وتغييـــــر  إطـــــار فـــــ لقضـــــايا المــــرأة  اإلعالميـــــةالمعالجــــات  فـــــ قصــــور 
 . المجتمع

المعالجــة أهميــة فتــائج تمــ  الدراهــة عــن  أهــسرت (16)(6006) يدراسةةة عبيةةر ال ةةربين -
تالهـا  .األولالمقـام  فـ % 49.8تمكن بفهـبة لـمس ـوم ا إطار ف لقضايا المرأة  اإلعالمية

مــؤخرة اتجاهــات  فــ  اإلطــال % ثــم غيــر م ــم وغيــر م ــم عمــى 36.7جــدا بفهــبم  م مــة
ـــةالعـــين فحـــو مـــد   مس ـــوم  إطـــار فـــ مكـــن المـــرأة تلقضـــايا  اإلعالميـــةالمعالجـــات  أهمي

 التمكين.
بمس ـوم التمكــين   ترفــ  الـوع  بـين قائمــة القفـوات التـ األولالترتيـب فــ  جـا  التميسزيـون -
 واإلعالميـــــة اإلعالفيـــــةوجـــــا ت الحمـــــالت  .األولـــــى لممرتبـــــةن بـــــرامج المـــــرأة تتصـــــد  أو 
 خالل ا. من بمعالجة قضايا المرأة ديرةالقوالب الج ه وات فدوال
معظـــم البـــرامج  أنفتـــائج هـــذه الدراهـــة  فـــ جـــا   (17) (6000) إبةةةراهي  أسةةةما دراسةةةة -

كبــر أومعظــم البــرامج ت ــتم بشــكل  .الجمــ  بــين الحــوار والتعميــ  السفــ يغمــب عمــى شــكم ا 
كههـــواراتبــديكورات المفـــزل  معظـــم  أن إلـــى باإلضـــافةوصـــحة المـــرأة  جوالماكيـــاالمـــرأة  وا 

 ــا الجم ــور فالبــرامج ت ــتم بالقضــايا االجتماعيــة الخاصــة بــالمرأة ومعظــم البــرامج يشــار  
 .ير المهجمة(التقار  م)بالتميسزيون تمي األهتوديومن خارج 

؛ حيـث قامـت  2115تجاهل اليـوم العـالم  لممـرأة عـام  (18) (6002دراسة بيرلي ووالكير) -
بتحميــل الكيســ  المحتــو  اإلعالمــ  لــبعض الوهــائل اإلعالميــة المطبوعــة واإلذاعيــة باإلضــافة 

ـــوم  ،لإلفترفـــت فـــ  الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ووجـــدت هـــذه الدراهـــة أفـــم تـــم التعامـــل مـــ  الي
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العـالم  لممــرأة فــ  إطـار التجاهــل وحتــى أن بعـض الوهــائل اإلعالميــة الموج ـة أصــال لمفهــا  
لقـــا  الضـــو  عمـــى قضـــاياها عمـــى  ،تجاهمـــت هـــذا اليـــوم الـــذ  خصـــص أصـــال إلبـــراز المـــرأة وا 

مت كفــدا وفرفهــا وبعــض وهــذه الدراهــة هــ  جــز  مــن دراهــة دوليــة واهــعة شــم .مهــتو  العــالم
  EL-TIEMPO-LATINصـــحيسة -الـــدول األوروبيـــة واألفريقيـــة وأظ ـــرت أفـــم باهـــتثفا 

 تفاولت باق  الوهائل ذل  اليوم كمجرد تاريخ.
وهـذه الدراهـة تختبـر فرضـية أن التفـاول اإلعالمـ  لممـرأة ( 19) (6002دراسة ماتوو) -

اقد بدأ يتحول بالتدريج مـن التركيـز عمي ـا كـامرأة  وتـم  .إلـى التركيـز عمي ـا باعتبارهـا أم ـ
فيويـــور  تـــايمز وواشـــفطن  اختبــار هـــذا الســـرض مـــن خـــالل تحميـــل المحتـــو  لصـــحيست 

ـــــــــــــــةبوهـــــــــــــــت خـــــــــــــــالل  ـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة األمريكي ـــــــــــــــ  الوالي ـــــــــــــــات ف  هـــــــــــــــفوات االفتخاب
ووجــدت الدراهــة أن التوجــم لممــرأة ووضــع ا  .(1984,1988,1992,1996,2111,2114)

فــ  إطــار األمومــة زاد فــ  محتــو  التغطيــة االفتخابيــة فــ  حــين أن تفاول ــا كــامرأة عمومــا قــد 
ـا تصـوت  ،قل كما أن جودة مفاقشة ما يخص المرأة قد تبدل من كيفوفت ـا كـامرأة إلـى كوف ـا أم 

 الهياه . ومن هذا المفطم  يمكن التفبؤ بهموك ا ،ف  االفتخابات
اهتمت تم  الدراهـة بتحديـد التوج ـات االجتماعيـة  (21)(6002دراسة كيدروويسكي ) - 

ومـا إذا كـان التفـاول اإلعالمـ  لـذل  المس ـوم فـ  إطـار  ،حول مس وم  الرضاعة الطبيعية
وقامــت الدراهــة بتحميــل المحتــو  لعــدد  .الحقــو  المدفيــة لممــرأة أو هــو حــ  أصــيل لمطســل

مجمــة فهــائية  11ل الرضــاعة فــ  ثمــاف  عشــرة وهــيمة إعالميــة تشــمل مــن المقــاالت حــو 
 .2114-1991شـــبكات تميسزيوفيـــة وذلـــ  فـــ  الستـــرة مـــن  3صـــحس باإلضـــافة إلـــى  4و

ن كان إطار اإليجابيـة كحـ   ،وأظ رت الفتائج أن التفاول جا  مختمس ا بين عيفة الدراهة وا 
ن التميسزيــون والصــحس ركــزت فــ  كمــا أظ ــرت الدراهــة أ.لممــرأة ولمطســل معــا هــو الغالــب

أمـا  .مصادرها عمى األطبا  والعممـا  المتخصصـين باإلضـافة إلـى المهـؤولين الحكـوميين
 المجالت الفهائية فاعتمدت عمى األم ات أفسه ن  وخبرات ن  الذاتية.                                              
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 مؤشر عام كم  حول معالجة جريدة صوت المفيا وقفاة الدلتا لقضايا المرأة  (1
عالج الخطاب اإلعالم  عيفة الدراهة قضايا تخص تفميـة المـرأة داخـل المجتمـ  المحمـى 

 :( مادة إعالمية عمى مدار السترة الزمفية التالية57من خالل)
أعــداد عــن صــسحة  11لتا وحمقــات بعشــر هــاعات بالفهــبة لقفــاة الــد 11أهــبوعين بواقــ   

 المرأة من جريدة صوت المفيا الش رية.
تصدرت جريدة المفيا الترتيب من حيث عدد المواد اإلعالمية الخاصة بقضـايا المـرأة  (2

 – ج% بيفمــــا جــــا ت االهتمامــــات التقميديــــة لممــــرأة ) الطــــبخ، الماكيــــا64,9بفهــــبة 
األزيــا ، فــى المرتبــة الثافيــة مــن حيــث التفــاول اإلعالمــ  لممــرأة عمــى قفــاة  ،الــديكور

 الدلتا.وهذا مؤشر لعدم االهتمام بمعالجة القضايا الحاوية الت  تواجم المرأة.
تفوعت األشكال التحريرية الت  ب ا تمت معالجة المـادة اإلعالميـة مـا بـين  )خبـر( )  (3

ارات(الخطــاب اإلعالمــ  بقضــايا المــرأة تحقيــ ( )حــوارات( وتصــدرت األشــكال )الحو 
 بجريدة صوت المفيا.

  
جريدة صوت  األشكال التحريرية 

 المفيا
قفاة الدلتا 
 التمسزيوفية

 26  7 خبر
  5 تحقي 
 8  13  حوارات
  1 فعاليات
 2  التقارير
 36 26 المجموع
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إال أن التركيــز عمــى  ،الــدلتا* وبــالرغم مــن االهتمــام الواضــل بمتابعــة أخبــار المــرأة عمــى قفــاة 
المعالجـــــة اإلخباريـــــة يعكـــــس الهـــــطحية فـــــ  المعالجـــــة اإلعالميـــــة عكـــــس ففـــــون االهتقصـــــا  

 وبالتال  فافم يصفس المعالجة كم ا ال فوع ا. .الت  ت دس إلى التحميل والتسهير تكالحوارا
 اإلفاث. –* تفوعت حصاد المادة اإلعالمية عيفة الدراهة ما بين الذكور 

األمـــر يـــدل عمـــى تفـــوع المصـــادر واالهتمـــام بشـــكل عـــام بطـــرح قضـــايا المـــرأة مـــن قبـــل  وهـــذا
 الجفهين

 الفهبة قفاة الدلتا جريدة المفيا الوهيمة
 فوع المصدر

 %62 5 23 ذكر 
 %37.5 3 21 أفثى

  8 44  المجموع 

 أما بالنسبة لالستعانة بضيوف جا ت كالتالي
 الدلتاقفاة  جريدة المفيا الوهيمة
 ضيوس

 6 15 االهتعافة بالخبرا 
 1 11 مهئولين عمميين
   رائدات ريسيات

  9 كوادر المجتم  المدف 
  5 عضوات المجمس القوم  لممرأة

  1 مجمس الطسولة واألمومة
 4 7 أصحاب الموضوع أفسه م

  5 رجال الدين
 11 52 المجموع
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األول مـــن حيـــث االهـــتعافة بالمتخصصـــين جـــا ت جريـــدة صـــوت المفيـــا فـــ  الترتيـــب  -
واختمســـت تخصصـــات م مـــا بـــين أطبـــا  محـــامين،  ،والخبـــرا  هـــوا  مـــن الـــذكور أو اإلفـــاث

أهاتذة جامعيين، ويمكن تسهـير ذلـ  فـ  إطـار المشـاكل الصـحية التـ  تعـافى مف ـا المـرأة 
..( كـذل  ) الزواج المبكر وصعوبات اإلفجاب، ختان اإلفاث، تربية الطيور ف  المفـازل،.
ـــة   ،االهـــتعافة بالمحـــامين والقـــافوفيين فـــ  إطـــار تعريس ـــا بحقوق ـــا كـــالخم ، الطـــال  وكيسي

 افضمام ا لممجالس الفيابية والمحمية.... 
تصــــدرت القضـــــايا االجتماعيــــة يمي ـــــا الصــــحية فاالقتصـــــادية فالتعميميــــة ثـــــم الثقافـــــة  -

فــاول األمــور التقميديــة المعالجــة اإلعالميــة فــ  جريــدة صــوت المفيــا وافتقــدت تمامــا لت
اإلكههـــــــوارات والموضـــــــة،  ،التـــــــ  عرفـــــــت ب ـــــــا المـــــــرأة صـــــــسحات المـــــــرأة كـــــــالطبخ

 .....(  جوالماكيا
...... والقضـايا .تصدرت القضايا االجتماعية يمي ـا االهتمامـات التقميديـة، ) كاألزيـا  -

الـدلتا  وأخيرا الهياهية المعالجـة اإلعالميـة عمـى قفـا ة ،االقتصادية فالصحيسة والثقافة
 ) عيفة الدراهة( 

 قفاة الدلتا جريدة المفيا الوهيمة 
 فوع القضية
 6 12 اجتماعية
 1 2 هياهية
 5 7 اقتصادية
 2 2 ثقافية
 1 4 تعميمية
 2 11 صحية

 5  اهتمامات شخصية
 21 37 المجموع
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معالجة األطروحات المركزيةة ؛ تطبيقةاع عمةى جريةدة عرض النتائج التحميمية ألطر  -أوال
 صوت المنيا في إطار األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا االجتماعية.

( عــالج الخطــاب اإلعالمــ  المــرأة فــ  إطــار الضــحية حيــث بــرزت كــامرأة تعــافى مــن 1
ـــة كـــالعفس األهـــر  ـــد مـــن المشـــكالت االجتماعي الطـــرد ال جـــر.... كمـــا  ،التحـــرش ،العدي
 أو ادبل ل ا القطة   24ترددت بعض المقوالت اكهر لممرأة ضم  يطم  ل ا 

ب( مشكالت اجتماعية تتعم  بالعادات والتقاليـد الخاصـة بثقافـة المجتمـ  عـالج الخطـاب 
اإلعالم  تم  األطروحة ف  إطار يتمثل فـ  إطـار التقييـد حيـث المـرأة تعـافى مـن العديـد 

ختـــان اإلفـــاث،  ،كـــر، تسضـــيل الـــذكور عمـــى اإلفـــاثمـــن القيـــود المجتمعيـــة كـــالزواج المب
 الحرمان من الميراث، الحرمان من التعميم.

 * فى إطار األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا االقتصادية.
طار التمكـين 1 ( عالج الخطاب اإلعالم  قضايا المرأة ف  أطار المهئولية االجتماعية وا 

ـــل ذلـــ  فـــ  دعـــم الفشـــاط االقتصـــاد ـــوافر ورش التـــدريب  ،  ل ـــا؛ حيـــث تمث مـــن حيـــث ت
قامة المشاري  الصغيرة، وصفدو  االدخار لمهيدات، ومشروع تكافل وكرامة.   الحرف ، وا 

لظروف ا الصعبة ) إحـداهن تعرضـت  ةظ رت المرأة أيضا ف  إطار االيجابية كامرأة قاهر 
ا ب ا(  لمهجن ولكف ا اهتأفست حيات ا وأقامت مشروع ا خاص 

 األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا التعميميةفي إطار 
وفى إطار التميز برزت المـرأة كأهـتاذة جامعيـة وكرائـدة ريسيـة متعممـة واعيـة وفاعمـم  -1

وبرزها دورها ف  إطار الجمعيات األهمية ومؤههات المجتم  المدف  باإلضافة إلـى 
 دورها ممثمة لممجمس القوم  لممرأة. 

المتطمعة والراغبـة فـ  محـو أميت ـا وحمايـة أوالدهـا مـن ظ رت كذل  المرأة ف  إطار  -
 التهرب من التعميم.
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 فى إطار األطروحة المركزية المتصمة بقضايا الصحة.   
ـــة والعـــالج كمخـــاطر الحمـــل المتكـــرر والصـــحة  بـــرزت المـــرأة فـــ  إطـــار االهتمـــام بالوقاي

لحممــة الدولــة فــ   بــرز دور المــرأة كمتبفيــة  ،اإلفجابيــة كــذل  فــ  إطــار الــدعائ  الرهــم 
  cجعل المفيا محافظة خالية من فيروس 

 .في إطار األطروحة المركزية المتعمقة بالقضايا السياسية
برزت المرأة ف  إطار الهمبية بج م ا بحقوق ا المدفيـة والهياهـية وتراجع ـا عـن االفضـمام 

 لممجالس المحمية والفيابية.
معالجة األطروحةات المركزيةة تطبيقةال عمةى عرض النتائج التحميمية ألطر   -ثانيا

 قناة الدلتا.
 فى إطار األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا االجتماعية. 
عــــالج الخطــــاب اإلعالمــــ  المــــرأة فــــ  إطــــار الضــــحية ) التعــــرض لمعفــــس بأشــــكال  -

زواج قاصــرات وان كــان فــ  هــذا الشــأن أفــرد البرفــامج  ،اغتصــاب ،تحــرش ،مختمســة
مهـــاحة مـــن الحـــوار مـــ  أحـــد المهتشـــارين القـــافوفيين لدراهـــة تمـــ  الموضـــوعات مـــن 

وهل قافون العقوبات يكسى لمفاهضة العفس ضد المرأة أو البـد مـن  ،الفاحية القافوفية
ن أظ رهـا بشـكل إيجـاب  إلحـد  الهـيدات ال ،قافون خاص ب ذا الشـأن مطالبـة لمـن وا 

 تحرش ب ا االفضمام إلحد  الجمعيات المفاهضة لمتحرش.
عـــالج الخطـــاب اإلعالمـــ  المشـــكالت التـــ  تواج  ـــا المـــرأة فتيجـــة اهـــتخدام شـــبكات  -

 التواصل االجتماع .
ــــرز شــــاغم ا الشــــاغل كصــــيحات الموضــــة  - ــــى إطــــار المــــرأة بصــــورت ا التقميديــــة ب وف

 وربطات الحجاب والعفاية بالشعر والبشرة........... جوالماكيا
 في إطار األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا االقتصادية 

عالج الخطاب اإلعالمـ  المـرأة فـ  إطـار المـرأة المغمـوب عمـى أمرهـا ف ـ  المـرأة المعيمـة 
حيـرة  الهاعية عمى األهرة الباحثة عن عمـل المطالبـة لمدولـة بمعـاش شـ ر  ل ـا ف ـ  فـ 

 من تدبر مصروس بيت ا. 
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 في إطار األطروحة المركزية المتصمة بالقضايا الصحية 
وهــ  التــ  تتــاب   ،عــالج الخطــاب اإلعالمــ  المــرأة فــ  إطــار االهتمــام بــالعالج التجميمــ 
 جراحات التجميل وأحدث الوصسات الطبية او المفزلية لمعفاية بالجمد.

 بالقضايا الثقافيةفي إطار األطروحة المركزية المتصمة 
عــالج الخطــاب اإلعالمــ  المــرأة فــ  إطــار البفــا  حيــث اهــتم ببفــا  شخصــيت ا مــن خــالل 
التركيز عمى مس وم التفمية البشرية وفـن التواصـل مـ  األخـر والتعامـل مـ  الـفسس واألهـرة 

 والمجتم .
ا ف ــ  تغمـب المعالجــة اإلخباريـة لمخطــاب اإلعالمـ  لبرفــامج الـفص الحمــو عمـى قفــاة الـدلت

وان كافــت تغطــى شــؤون المــرأة ؛ إال أف ــا ال تتفــاول قضــاياها بشــكل حيــو  وذلــ  لغيــاب 
السفــون االهتقصــائية التــ  تهــمل بطــرح تمــ  القضــايا بشــكل متكامــل يمكــن الخــروج مفــم 

 وبخاصة المجتمعات المحمية. ،برؤ  مهتقبمية لقضايا المرأة

المحمــى الكثيــر ليقدمــم فــ  مجــال قضــايا المــرأة فــ  المجتمعــات مــا زال أمــام اإلعــالم  (1
 المحمية.

ضـــعس اإلمكافيـــات المتاحـــة لوهـــائل اإلعـــالم المحميـــة هـــوا  المقـــرو ة أو المرئيـــة أو  (2
، وضـــعس فـــ  تحتـــى المهـــموعة، ف فـــا  بهـــاطة شـــديدة فـــ  تج يـــزات االهـــتوديوها
واصـــل االجتمـــاع  التواصـــل مـــ  الجم ـــور مـــن خـــالل الوهـــائل الحديثـــة كمواقـــ  الت

Facebook،  اوtwitter  أو حتــى خدمــةSMs  واقتصــر التواصــل عمــى المكالمــات
 ال اتسية) كافت ف  فترة المطبخ فقط( 

ن  (3 ضعس الكسا ة الم فية لمكـوادر اإلعالميـة القائمـة عمـى الوهـيمتين عيفـة الدراهـة، وا 
يــث ظ ــرت جريــدة صــوت المفيــا بشــكل أفضــل فــ  تغطيــة الحمــالت الصــحسية مــن ح

 ،أعمـــده( وكـــذل  تخصـــص الضـــيوس، األهـــئمة الموضـــوعة 5إلـــى  4المهـــاحة مـــن )
إدارة الحـوار وهفـا يجـب تأكيــد االهتمـام بإعـداد القـائم باالتصــال وتـذليل العقبـات التــ  
 ،تواج ــم حيــث تبمــ  فهــبة العــاممين فــ  الصــحافة ثــم فــ  التميسزيــون ثــم فــ  اإلذاعــة

 (.21دم الرضا الوظيس  فهبة كبيرة)وف  اإلعالم اإلقميم  الذين يشعرون بع
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أوضــحت الدراهــة أفــم ال خــالس كبيــر بــين طبيعــة المشــاكل والصــعوبات التــ  تعــاف   (4
أو تمـــ  التـــ  فـــ  الوجـــم البحـــر ، ف ـــ  ضـــحية العـــادات  ،مف ـــا المـــرأة فـــ  الصـــعيد

والتقاليـد والموروثـات الثقافيـة ؛ بــل إن معافـاة المـرأة فــ  األقـاليم والمجتمعـات المحميــة 
ف ـــ  تحـــت وطـــأة الضـــغوط االقتصـــادية والفسهـــية  ، تختمـــس عـــن العاصـــمة القـــاهرةال

والمشاكل األهرية ؛ إال أن فهـبة التعمـيم لمبفـات فهـبة أعمـى، وهـذا المـدخل هـو الـذ  
ت ــتم الباحثــة فــ  تأكيــده  ألن يكــون محــور ا لمخطــاب والمعالجــة اإلعالميــة لمهــفوات 

 إيجابي ا وفعاال  ف  مجتمع ا.القادمة لمف وض بالمرأة لتكون عفصر ا 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 

( ليمــى عبــد المجيــد وفجــو  كامــل وهــام  عبــد العزيــز: اإلعــالم لممــرأة المصــرية وتحقيــ  األهــداس التفمويــة 1
  4ص 2114لأللسية ورقة عمل مقدمة من لجفة اإلعالم، المجمس القوم  لممرأة، فبراير 

فــ  الخطــاب اإلعالمــ  العربــ  بــين التقميديــة والتغييــر االجتمــاع ، ( هــامية حهــن الهــاعات : قضــايا المــرأة 2
 .6ص  2113 2مجمة اإلذاعات العربية، اتحاد اإلذاعات العربية عدد

( شــيرين هــالمة الهــعيد: المــرأة بــين الــفص اإلعالمــ  والواقــ  االجتمــاع  دراهــة تحميميــة لخطــاب الصــحس 3
مــرأة الهــعودية وعالقتــم بــالواق  االجتمــاع ، المجمــة المصــرية والمواقــ  االلكتروفيــة الهــعودية تجــاه ادوار ال

 .241ص  2112يوليو هبتمبر  41لبحوث اإلعالم. كمية اإلعالم. جامعة القاهرة عدد
مجمـــة بحـــوث اإلعـــالم  –( أهـــما حهـــين حـــافظ: القـــائم باالتصـــال فـــ  الصـــحافة اإلقميميـــة، دراهـــة ميدافيـــة 4

 .171، 171ص ص  2111مارس  –يفاير  11العدد
5) Erving Goffman(1974) fram Analysis:An Assay on the organization of 

Experience,Cambridge MA:Harvard press  
6) RobertM.Entman(1993 ) framing:toward clarification of afractured 

paradigm.journal of communication vol.43,no,4 pp67-69 

( أمجد الهيد أحمد شاهين: المعالجة االقتصادية لالزمـات  دراهـة حالـة عمـى القـوات المهـمحة المصـرية فـ  7
كميـة اإلعـالم، جامعـة القـاهرة  –رهـالة دكتـوراه غيـر مفشـورة  12/8/2112حتى  11/2/2111السترة من 

   39، 38ص ص  2115
الطبعـــة األولـــى، -هـــائل اإلعـــالم وجم ورهـــامـــدخل االهتمامـــات و  –( أحمـــد زكريـــا أحمـــد: فظريـــات اإلعـــالم 8

 381، 378ص ص  2119المكتبة العصرية 
( محمد عبد الحميم: تحميل المحتو  ف  بحوث اإلعالم من التحميل الكم  إلى التحميل ف  الدراهات الكيسيـة 9

 .17ص  2111القاهرة  -وتحميل محتو  المواق  االلكتروفية، عالم الكتب الطبعة األولى
ــدار المصــرية المبفافيــة  ( مفــى11 الطبعــة األولــى يفــاير  –هــعيد الحديــد ، هــمو  إمــام: اإلعــالم والمجتمــ ، ال

  .  176ص  2114
( فجــو  كامــل وآخــرون: رصــد وتحميــل اإلعــالم والمــرأة فــ  الريــس والحضــر دراهــة تطبيقيــة عمــى مصــر 11

 www.nwrcegypt.onyموق  الكتروف   2116والبحرين 
 279 -277( شيرين هالمة هعيد مرج  هاب  ص 12
دراهــة مقارفــة رهــالة  –قضــايا المــرأة المصــرية بــين الواقــ  االجتمــاع  والصــحافة :فبيمــة تــاجر خيــر اه (13

 .2115ماضية كمية البفات جامعة عين شمس 

http://www.nwrcegypt.ony/
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المعالجــة الصــحيسة لقضــايا العفــس األهــر  فــ  الصــحافة االلكتروفيــة دراهــة تحميميــة عمــى  :( هــارة العتيبــ 14
رهـــالة ماجهـــتير غيـــر مفشـــورة فـــى اإلعـــالم جامعـــة الشـــر  األوهـــط لمدراهـــات العميـــا  ،صـــحيسة إيـــالس

2119. 
وع  المــرأة ( عبيـر فتحــ  محمـد إبــراهيم الشـربيف   التفــاول اإلعالمــ  لقضـايا بــالمرأة وعالقـة التعــرض لـم بــ15

جامعــة  –كميــة اآلداب  –رهــالة دكتــوراه غيــر مفشــورة قهــم اإلعــالم  ،المصــرية بقضــاياها دراهــة تطبيقيــة
 .3241 – 325ص ص  2118الزقازي  

( عبيـــر فتحـــ  محمـــد إبـــراهيم الشـــربيف : اتجاهـــات القـــائم باالتصـــال فـــ  كـــل مـــن  المؤههـــات اإلعالميـــة 16
المعالجة اإلعالميـة لقضـايا تمكـين المـرأة فـ  مصـر   روايـة إهـتراتيجية ومؤههات المجتم  المدف  فحو 

( أكتــوبر 4العــدد) 11جامعــة القــاهرة  الجممــة  –كميــة اإلعــالم  ،فــى ضــو  المصــرية لبحــوث الــرأ  العــام
   2811279ص  2112ديهمبر 

لسضـائية العربيـة مجمـة الموضـوعات القضـايا التـ  تعـالج بـرامج المـرأة فـ  القفـوات ا :( أهما  همير إبراهيم17
 2111يفاير  197السن اإلذاع  العدد 

(18) Byerly, Carolyn & Walker, Danna “ Ignoring international women’s day 2005: 
A qualitative Analysis of US news coverage, paper presented at the annual 
meeting of the international communication association “ Dresden 
international congress center, Germany online http://citation.allacademic.com 
2006 

(19) Matto.Elizabeth “ The media and women: covering women or covering 
mothers ?”  
Paper presented at the annual meeting of the American political science 
association Marriot Pheladelfia Aug 31/2006  
http://citation.allacademic.com 

 (20) Kedrowski, Karen “ Determining social attitudes about breast milk and 
breast feeding “ 
Paper presented at the annual meeting of the American political science 
association Marriot Washington DC, Sep.01/2005 
http://citation.allacademic.com 

د جابر: العوامل المؤثرة ف  الرضا الوظيس  لمقائم باالتصـال فـ  اإلعـالم اإلقميمـ  ( عماد الدين عمى أحم(21
مــايو  21، 21المــؤتمر العممــ  الرابــ  لشــعبة عمــوم اإلعــالم األكاديميــة الدوليــة لم فدهــة وعمــوم اإلعــالم 
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