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 :موضوع الدراسة

 باٖتُىىاّ مجاٖريٖىىا يىىد٣ اإلعىى٬ّ ٚضىىا٥ٌ تػىىهًٗا ايىىي ٚايؿىىٛز ا٫ػاٖىىات دزاضىىات ؼعى٢ 
 فايؿىىٛز٠ .ٚإهابىىًا ضىىًبًا ٚتأثرياتٗىىا أبعادٖىىا ملعسفىى١ ا٫ضىىتاتٝذ١ٝ ايدزاضىىات َٚسانىىص ايبىىاسجن
 ا٭فساد اػاٖات تػهٌٝ يف املدتًف١ تطِٗ اؾُاٖري١ٜ اإلع٬ّ ٚضا٥ٌ خ٬ٍ َٔ تكدَّّ ايي اإلع١َٝ٬

ّ  باتت ٚقد. ٚشٜف٘ عكٝكت٘ ايٛاقع مل٬َح يدِٜٗ ذ١ٖٝٓ ؾٛزًا ٚتسضِ ّ  ٚضا٥ٌ اإلعى٬ ِ  بىدٚز  تكىٛ  َٗى
 دٚزٖىا  ٚمل ٜعىد  تطىتٗدفٗا   ايىي  اؾُاٖريٜى١  ايكطاعات ؾُٝع املدتًف١ املعًَٛات ْكٌ يف ٚدٖٛسٟ
ٚتػىىهًٝٗا  ايؿىىٛز زضىىِ يف بىى٘ ٜطىىتٗإ ٫ دٚزًا تىى٪دٟ أؾىىبشت بىىٌ فكىى   املعًَٛىىات ْكىىٌ عًىى٢ ٜكتؿىىس
 .(1) ضٛا٤ سد ع٢ً ٚاملٓعُات ٚايدٍٚ يًػعٛب

٘  َىا  قىد  ا٫ستذىاز  إىل عدٜد٠ تًذىأ  مجاٖري١ٜ قطاعات ٖٓاى إٔ ذيو ٜٚ٪ند ٌ  تكدَى  ٚضىا٥
ٌ  تكىدَٗا  ايىي  نُا إٔ ايؿٛز٠  (2) ب٘ خاؾ١ َع١ٓٝ قكاٜا أٚ َا غعب سٍٛ تؿٛزات َٔ اإلع٬ّ  ٚضىا٥
. ايدٍٚ ٚست٢ أٚ ايػعٛب ا٭فساد عٔ تبجٗا ايي املكاَن سٍٛ ا٫ػاٖات ؾٝاغ١ يف تػازى اإلع٬ّ
 تجبت٘ َا َٔ خ٬ٍ ٚايػعٛب ا٭فساد عٔ اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠ تػهٌٝ يف ًَُٗا عا٬ًَ اإلع٬ّ ٚضا٥ٌ ٚباتت

 .(3) كتًف١ َٚكاَن إخباز١ٜ أسداخ َٔ

اهلا٥ًى١ ايىي ٜػىٗدٖا عىامل ايٝىّٛ ؼىسف ايىدٍٚ املدتًفى١         ٚيف ظٌ ايجٛزات ايتهٓٛيٛد١ٝ 
 عًىى٢ تكىىدِٜ ؾىىٛزتٗا بػىىهٌ إهىىابٞ يىىدٟ مجىىاٖري ايىىدٍٚ ا٭خىىس٣ يف اـىىازز ٚايىىداخٌ  ٚأؾىىبشت   
ؽؿـ قٓٛات تًٝفص١ْٜٝٛ تطتٗدف اؾُٗٛز ا٭دٓيب ض٤ٛ داخٌ أزاقٝٗا أٚ خازدٗىا يتكىدِٜ ؾىٛز٠    

 (.4) إهاب١ٝ عٔ ايٛطٔ يدٜ٘

ُىىىاّ ايفكىىىا٥ٝات ايعسبٝىىى١ عاَىىى١ ٚاملؿىىىس١ٜ خاؾىىى١ بىىىاي اَر اؿٛازٜىىى١ َٚىىىٔ ٖٓىىىا دىىىا٤ اٖت
اؾُاٖري١ٜ  ٚذيو يدٚزٖا املِٗ يف تػهٌٝ آزا٤ ٚاػاٖات َٚعىازف اؾُٗىٛز سىٍٛ َىا وىٝ  بٗىِ َىٔ        
قكاٜا داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ  ٖٚٛ َا اتكىح بؿىٛزت٘ املسنىص٠ يف ايطىٓٛات ايكًًٝى١ املاقى١ٝ  ا٭َىس ايىرٟ         

ؿٛازٜى١ اؾُاٖريٜى١ يف ايكٓىٛات ايتًٝفصْٜٛٝى١ َىا بىن ؾىباس١ٝ َٚطىا١ٝ٥          أضِٗ يف تعىدد ايى اَر ا  
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ْعسًا ٭١ُٖٝ ٖرٙ اي اَر يف َطاعد٠ ايسأٟ ايعاّ يف اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات سىٍٛ ا٭سىداخ اؾازٜى١    
ع٢ً ناف١ ا٭ؾعد٠ ٚطسح ٚدٗات ْعس َتعدد٠ سٍٛ ٖرٙ ا٭سداخ  ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜتطبب يف إسداخ 

٢ً تػهٌٝ آزا٤ اؾُٗٛز مىٛ ايككىاٜا قىٌ ايٓكىاؽ  ٚيىٝظ بايكىسٚز٠ إٔ ٜهىٕٛ ٖىرا         تأثري َباغس ع
 .(5)ا٭َس دا٥ًُا إهابًٝا ٚيهٔ زمبا ٜهٕٛ ي٘ تأثريات٘ ايطًب١ٝ 

يرا تعد اي اَر اؿٛاز١ٜ أسد أنجس ا٭غهاٍ ايتًٝفص١ْٜٝٛ غعب١ٝ ٚاْتػىازًا يىدٟ اؾُىاٖري    
ؼع٢ باٖتُاّ قطاعات عسٜك١ َٔ املػاٖدٜٔ  ٚتعٌُ بٛد٘ عاّ  فٗٞ تسنص ع٢ً املٛقٛعات ايي 

ع٢ً شٜاد٠ اـ ات ايػدؿ١ٝ يٮفساد مبا ٜتعًل با٭سداخ ٚايككاٜا امل١ُٗ ايي تػػٌ ايسأٟ ايعىاّ   
 (.6ٚذيو َٔ خ٬ٍ إبساش اؾٛاْب ايعاطف١ٝ ٚايعكا٥د١ٜ ٚايٓصاع بن أطسافٗا )

ٛ  »ٓكٌ بن اي اَر اؿٛاز١ٜ تٜأؾبح املػاٖد املؿسٟ يف سري٠ َٔ أَسٙ ٖٚٛ ٚقد    «ايتىٛى غى
  ٜٓىاٜس  َىع اْطى٬م ايهىجري َىٔ ايكٓىٛات ايفكىا١ٝ٥ املؿىس١ٜ         25ايي طػ٢ سكٛزٖا يف أعكىاب ثىٛز٠   

ضبب تًو اؿري٠ إٔ ايتػىٝري ايىرٟ ْىادت بى٘ ايجىٛز٠ مل ٜؿىٌ إىل ٖىرٙ ايى اَر  بىٌ نىإ عًى٢ ايعهىظ             ٚ
ُظ املػاٖد املؿسٟ أٟ اخىت٬ف يف املٛقىٛعات ايىي    طسأ ع٢ً طبٝع١ عًُٗا  سٝح مل ًٜ ًاضًبٝ ًاتػٝري

  .تكدَٗا تًو اي اَر  أٚ ا٭ٖداف ايي تطع٢ إيٝٗا

 اَح ٫ تؿب يف َؿًش١ املؿسٜن  بٌ إْٗا خًكت فٛق٢ ايخ ا٤ اإلع٬ّ إٔ ٖرٙ بعض  س٣ٜٚ
َٓاقػ١ ايفكا٥ح ٚايتػٗري با٭فساد  َٔ خ٬ٍ َؿادز َعًَٛىات َػٛغى١   ىا ٜى٪دٟ إىل      َٔإع١َٝ٬  

ِ »٫ تصاٍ تعتُد ع٢ً « ايتٛى غٛ»نُا إٔ بساَر  .إفطاد ايٛعٞ ٚاملعسف١   ايىرٟ وىاٍٚ   «املرٜع ايىٓذ
فسض غدؿٝت٘ ع٢ً بسْاف٘ ٚقٝٛف٘ ٜٚبدٟ زأٜ٘  يف كايف١ ؾسو١ يكٛاعد ايعٌُ اإلع٬َٞ  إىل 

ٚ  داْ ايكىٝٛف ايىرٜٔ ٜعى ٕٚ عٓٗىا   ىا ٜى٪ثس عًى٢ ايىسأٟ         « ػٝىٝؼ »ب ايتشٝص يٛد١ٗ ْعىس ٚاسىد٠ 
(  يتنٝصٖىا عًى٢   7ٚقد ٚؾٌ ٖرا اؿد إىل ٚؾف اي اَر اؿٛاز١ٜ ب اَر ايٓعىاز٠ ايطىٛدا٤ )   .ايعاّ

 ايطًبٝات ٚتػٜٛٗٗا يؿٛز٠ ايدٚي١ ٚاملىٛاطٓن أَىاّ ايعىامل اـىازدٞ ٚضى  اْتكىادات عدٜىد٠ يىٮدا٤        
اإلع٬َٞ يبعض َكدَٞ ٖىرٙ ايى اَر إىل دزدى١ ايىتٗهِ َىٔ داْىب َػىاٖدٟ ٖىرٙ ايى اَر داخىٌ َؿىس            

َٚىٔ ثىِ ناْىت    ٚخازدٗا  ٖٚٛ َا قد ٜعٌُ ع٢ً تػٜٛ٘ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿىسٜن يىد٣ ايػىعٛب ا٭خىس٣      
 يًىى اَر بىىايتعسض ٚع٬قتٗىىا ايعسبٝىى١ ايػىىعٛب يىىد٣ ٚاملؿىىسٜن َؿىىس ٖٓىىاى سادىى١ يدزاضىى١ ؾىىٛز٠ 

 املؿس١ٜ ١اؿٛازٜ
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ٚت٪ند ايعدٜد َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ يف فاٍ ا٫تؿاٍ ايدٚز اؿٟٝٛ ايرٟ تكّٛ ب٘ 
ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ يف تهٜٛٔ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يدٜٓا عٔ دٍٚ ايعامل ٚغعٛب٘ ٚذيىو َىٔ خى٬ٍ َىا تكدَى٘      

 ٖرٙ ايٛضا٥ٌ َٔ َعًَٛات تؿٛز دٛاْب اؿٝا٠ املدتًف١ يف ٖرٙ ايدٍٚ.
ا٫تؿاٍ املؿس١ٜ ٚايعسب١ٝ دٚزًا َُٗىًا يف تهىٜٛٔ ؾىٛز٠ ذٖٓٝى١ عىٔ ايعىسب يىدٟ        ٚتًعب ٚضا٥ٌ 

غعٛب ايعامل ا٭خس٣ َٔ خ٬ٍ َا تكدَ٘ َٔ قانا٠ يًشٝا٠ ع٢ً أزض ايٛاقع يًىدٍٚ ايعسبٝى١  ٚأٜكىا    
َٔ خ٬ٍ َا تطِٗ ب٘ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ايٛط١ٝٓ احملًٝى١ ٚايدٚيٝى١ يف تكىدِٜ ؾىٛزتٓا يػىعٛب ايعىامل       

 املدتًف١.
ٚقد تعاظِ ايدٚز ايرٟ تًعب٘ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ يف تدفل ايؿٛز عىٔ ايػىعٛب ٚايىدٍٚ ا٭خىس٣     
يف ظٌ ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ اهلا٥ٌ ايرٟ ٜػٗدٙ عامل ا٫تؿاٍ سايٝا ٚايرٟ ٜط٢ُ بعؿىس ايطىُاٚات   

 .(8) املفتٛس١ ْعسًا يتعدد َؿادز املعًَٛات ٚتصاٜد قدز ا٫ْفتاح ع٢ً ايعامل اـازدٞ
ض١ ٖرٙ ايؿٛز٠ يد٣ ايػعٛب يف ايتعسف ع٢ً طبٝع١ ٬ََٚح ٖرٙ ايؿٛز٠ ٚنٝفٝى١  ٚتطاعد دزا

تهٜٛٓٗىىا  َٚعسفىى١ اؾٛاْىىب املتؿىى١ً بؿىىٛز٠ َؿىىس ٚاملؿىىسٜن عًىى٢ املطىىت٣ٛ ايطٝاضىىٞ ٚا٫قتؿىىادٟ     
ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ٚايتازىٞ ٚايطٝاسٞ  ٚذيو ملعسف١ طبٝع١ ايؿٛز٠ املتػىه١ً ملؿىس ٚاملؿىسٜن    

املؿىس١ٜ  ٚذيىو يف ظىٌ َىا تتعىسض يى٘        اؿٛازٜى١  يًى اَر  بايتعسض ٚع٬قتٗا سب١ٝايع ايػعٛب يد٣
اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ َٔ إتٗاَىات تتعًىل بتكىدِٜ قتى٣ٛ إع٬َىٞ ٫ ٜتٓاضىب َىع َهاْى١ اإلعى٬ّ          
املؿسٟ ٚأدا٤ إع٬َٞ َٔ داْىب بعىض َكىدَٞ ٖىرٙ ايى اَر ٫ ٜتفىل َٚٛاثٝىل ايػىسف اإلع٬َىٞ  سٝىح           

ي اَر إىل أضًٛب اإلثاز٠ ٚعسض ايتفاؾٌٝ ٚايؿٛز ايفاقش١ ٚتبادٍ ا٫تٗاَىات  ٖٚىٛ   عُدت بعض ا
 َا ٜطِٗ يف تػٜٛ٘ ؾٛز٠ َؿس يد٣ غعٛب ايدٍٚ ا٭خس٣.  

 ايدزاضات ايطابك١:
تطىىع٢ عًُٝىى١ َسادعىى١ ايىىتاخ ايعًُىىٞ بػىىهٌ أضاضىىٞ يًٛقىىٛف عًىى٢ اؾٛاْىىب ايٓعسٜىى١           

١ ٚايع٬قىىات ايكا٥ُىى١ فُٝىىا بٝٓٗىىا  مبىىا ٜىى٪دٟ إىل إثىىسا٤ ٚاملٓٗذٝىى١ املتعًكىى١ بىىاملتػريات قىىٌ ايدزاضىى
قاَىت ايباسجى١ مبسادعى١ ايدزاضىات ايطىابك١ يف      ايبٓا٤ ايٓعسٟ ٚايتؿىُِٝ املٓٗذىٞ يًدزاضى١  ٚقىد     

فىىاٍ دزاضىىتٗا ٚقطىىُتٗا إىل قىىٛزٜٔ َىىٔ خىى٬ٍ تستٝبٗىىا تستٝبىىًا شَٓٝىىًا َىىٔ ا٭سىىدخ إىل ا٭قىىدّ        
 : نايتايٞ
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 ايي تٓاٚيت اي اَر اؿٛاز١ٜاحملٛز ا٭ٍٚ: ايدزاضات 
 (.9( )2015) دزاض١ أمحد أمحد أمحد عجُإ

اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ زؾد ٚؼًٌٝ دٚز اي اَر اؿٛاز١ٜ بايتًٝفصٜٕٛ املؿسٟ يف بىح قىِٝ   
ايعدايىى١ ا٫دتُاعٝىى١ يىىدٟ ايػىىباب  َىىٔ خىى٬ٍ َىىٓٗر املطىىح اإلع٬َىىٞ بىىأدا٠ ا٫ضىىتبٝإ املطبىىل عًىى٢    

 يًى اَر  ايػىباب  َػىاٖد٠  بن إسؿا٥ًٝا داي١ فسٚم ْتا٥ر ايدزاض١ إىل ٚدٛد ايػباب املؿسٟ  ٚأغازت
 َىىتػري تىىأثري ايٓتىىا٥ر أظٗىىست نُىىا ا٫دتُاعٝىى١  ايعدايىى١ ملفٗىىّٛ ٚإدزانٗىىِ بىىايتًٝفصٜٕٛ اؿٛازٜىى١
 يًىى اَر ايػىىباب َػىىاٖد٠ نجافىى١ عًىى٢ ضىىًبًٝا ايب٦ٝىى١ ْىىٛع َٚىىتػري ا٫دتُىىاعٞ ا٫قتؿىىادٟ املطىىت٣ٛ
 ا٫دتُاع١ٝ. ايعداي١ ملفّٗٛ بايتًٝفصٜٕٛ ٚإدزانِٗ اؿٛاز١ٜ

 (.10) (2015) دزاض١ زاد١ٝ إبساِٖٝ عٛض عطاهلل
اـاؾى١ يف   املؿىس١ٜ  ايفكىا٥ٝات  فى٢  اؿٛاز١ٜ دٚز اي اَراضتٗدفت ايدزاض١ زؾد ٚؼًٌٝ 

املؿىسٟ  ٚاعتُىدت ايدزاضى١ عًى٢ َىٓٗر املطىح بىأدا٠         ايػىباب  تستٝب أٚيٜٛات قكاٜا املٛاطٓى١ يىد٣  
إىل ٚدٛد ع٬ق١ ازتباط١ٝ داي١ إسؿا٥ًٝا بن نٌ َٔ ا٭دٓد٠  ايدزاض١ ٚأغازت ْتا٥ر ؼًٌٝ املكُٕٛ 

ٚتستٝىىب أٚيٜٛىىات قكىىاٜا املٛاطٓىى١ نُىىا تعهطىىٗا ايىى اَر اؿٛازٜىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١ ٚبىىن ا٭دٓىىد٠       
ٌ   إٔ أثبتىت ايدزاضى١   ٚتستٝب أٚيٜٛات قكاٜا املٛاط١ٓ يىدٟ ايػىباب اؾىاَعٞ  نُىا     ٔ  نى  تػرياتاملى  َى

 تستٝىب  بىن  ايع٬قى١  عًى٢  ايى اَر تى٪ثس   َؿىداق١ٝ  ف٢ ايجك١ ٚدزد١ ا٫عتُاد ٚدزد١ ايدميٛغساف١ٝ
 يىىد٣ ايككىىاٜا ذات ٚتستٝىىب أٚيٜٛىىات  اؿٛازٜىى١ ايىى اَر تعسقىىٗا ايتىى٢ املٛاطٓىى١ قكىىاٜا أٚيٜٛىىات

 املبشٛثن.

 (.11) (2015دزاض١ ٚزٜا زضتِ قُد )
ايتعىسض يًى اَر اؿٛازٜى١ ايطٝاضى١ٝ يف ايكٓىٛات      اضتٗدفت ايدزاضى١ اختبىاز ايع٬قى١ بىن     

 ط٬ب اؾاَع١ يف إقًِٝ نسدضتإ ايعىسام َىٔ خى٬ٍ دزاضى١     ايفكا١ٝ٥ ايهسد١ٜ ٚايٛعٞ ايطٝاضٞ يدٟ
  ٚ  أغىىازت ْتىىا٥رؼًًٝٝىى١ َٚٝداْٝىى١ اعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأداتٞ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ ٚا٫ضىىتبٝإ  

 ايطٝاضٞ اإلدزاى  ازض١ َٔ أقٌ ٖٛ املبشٛثن يدٟ ضًٛنًٝا ايطٝاضٞ اإلدزاى  ازض١ إىل إٔ ايدزاض١
ٙ  َتعدد٠  نُا أبسشت ايدزاض١ ٚدىٛد  َؿادز َٔ املعًَٛات ع٢ً اؿؿٍٛ سٝح َٔ َعسفًٝا ٞ  اػىا  إهىاب
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 ّ َّ عًى٢  ٚاتِّفىىاقِٗ اؾاَعىات   طىى٬ب يىد٣  عىا ّ   اؿٛازٜىى١ ايى اَر  أ  تػىىهٌٝ يف إهابٝى١  بىىأدٚاز تكىٛ
 ايطٝاضٞ. ٚعِٝٗ
 (.12) (2014أمحد أمحد ) ايعازف َٓاٍدزاض١ 

 ايفكا٥ٝات يف اؾُاٖري١ٜ اؿٛاز١ٜ اضتٗدفت ايدزاض١ ايتعسف ع٢ً ٚزؾد ٚؼًٌٝ اي اَر
ؼًًٝٝىى١ َٚٝداْٝىى١  دزاضىى١ اؾُٗىىٛز َىىٔ خىى٬ٍ يىىدٟ ايطٝاضىىٞ بايطىىد  ٚع٬قتٗىىا اـاؾىى١ املؿىىس١ٜ

 ٚأبىىسشت ْتا٥ذٗىىا تؿىىدز ايككىىاٜا  اعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأداتٞ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ ٚا٫ضىىتبٝإ   
ٌ  اؿٛازٜى١  ايى اَر  يف اؾُاٖريٜى١  اؿٛازٜى١  ايى اَر  تٓاٚيتٗىا  ايىي  ايككاٜا َكد١َ ايطٝاض١ٝ  قى
 َطىت٣ٛ  ازتفىاع  إىل ايدزاض١ ٚاْتٗت .ا٫قتؿاد١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ثِ ايككاٜا ايككاٜا تًتٗا ايدزاض١ 

ِ    (%94.2) بًػت ايع١ٓٝ; سٝح أفساد يد٣ ايطٝاضٞ ايطد  ٞ  ضىد   يف سن بًؼ ْطىب١ َىٔ يىدٜٗ  ضٝاضى
 .(%5.8َٓدفض ْطب١ )

 (.13) (2014) ايدٜٔ ؾ٬ح دزاض١ ٖب٘
 ايفكىا١ٝ٥  بىايكٓٛات  اؿٛازٜى١  ايى اَر  اضتٗدفت ايدزاض١ ايتعسف عًى٢ ٚزؾىد ٚؼًٝىٌ دٚز   

ٛ  اؾاَعٞ ايػباب اػاٖات يف املؿس١ٜ ٞ  اإلؾى٬ح  قكىاٜا  بعىض  مى  25 ثىٛز٠  عكىب  َؿىس  يف ايطٝاضى
 اعتُادًا ع٢ً َٓٗر املطح بأداتٞ ؼًٌٝ املكُٕٛ ٚا٫ضىتبٝإ  َٝدا١ْٝ  ؼ١ًًٝٝ دزاض١ خ٬ٍ ٜٓاٜس َٔ
 َكٝىاع  عًى٢  املبشىٛثن  دزدىات  َتٛضطات بن إسؿا٥ًٝا داي١ فسٚم ايدزاض١ عٔ ٚدٛد ْتا٥ر ٚأضفست
. اؿٛازٜى١  يًى اَر  املبشىٛثن  تعىسض  َطتٜٛات ٫خت٬ف تبعًا ايطٝاضٞ اإلؾ٬ح قكاٜا مٛ ا٫ػاٙ

 بىايكٓٛات  اؿٛازٜى١  يًى اَر  املبشىٛثن  َػىاٖد٠  نجافى١  بىن  إسؿىا٥ٝاً  داٍ َٛدب ازتباط نريو ٚدٛد
 .َؿس يف ايطٝاضٞ اإلؾ٬ح قكاٜا مٛ ا٫ػاٙ َٚطتٜٛات ايفكا١ٝ٥

 (.14) (2013أمحد ) ؾابس دزاض١ إبساِٖٝ
ٕ  فى٢  اؿٛازٜى١  ايى اَر  ملكىد٢َ  ايرٖٓٝى١  اضتٗدفت ايدزاض١ زؾد ٚؼًٌٝ ايؿىٛز٠   ايتًفصٜىٛ

اعتُادًا َٝدا١ْٝ  دزاض١ اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ ايسضاي١ بتكًبِٗ ٚع٬قتٗا املساٖكن َٔ َع١ٓٝ ع١ٓٝ يد٣
ٚأغازت ْتا٥ر ايدزاضى١ إىل ٚدىٛد ع٬قى١ ذات د٫يى١ اسؿىا١ٝ٥ بىن        ع٢ً َٓٗر املطح بأدا٠ ا٫ضتبٝإ 

ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ملكدَٞ اي اَر اؿٛازٜى١ ٚتكبىٌ ايسضىاي١ اإلع٬َٝى١ يىدٟ عٝٓى١ املىساٖكن. ٚنىريو         
 ٚدٛد فسٚم ذات د٫ي١ اسؿا١ٝ٥ بن املبشٛثن يف ايسٜف ٚاؿكس َٚد٣ تكبًِٗ يًسضاي١ اإلع١َٝ٬.
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 (.15) (2013اعٌٝ )إمس سطٔ دزاض١ قُٛد
  ٌ  إَىىداد يف ايعسبٝىى١ بايفكىىا٥ٝات اؿٛازٜىى١ ايىى اَر دٚز اضىىتٗدفت ايدزاضىى١ زؾىىد ٚؼًٝىى

اعتُادًا ع٢ً َٝدا١ْٝ  دزاض١ َٔ خ٬ٍ ٜٓاٜس 25 ثٛز٠ أسداخ سٍٛ باملعًَٛات املؿسٟ اؾاَعٞ ايػباب
ٞ  ايػىباب  أغًبٝى١  إٔ ايٓتىا٥ر  ٚأظٗىست  َٓٗر املطح بأدا٠ ا٫ضىتبٝإ   ٕ  اؾىاَع  ايى اَر  عًى٢  ٜعتُىدٚ

 إىل نُىا أغىازت   ٜٓىاٜس   25 بجٛز٠ املتعًك١ ا٭سداخ سٍٛ املعًَٛات ع٢ً يًشؿٍٛ َِٗ نُؿدز اؿٛاز١ٜ
ٞ  ايػىىباب تعىىسض عًىى٢  املتتبىى١( ٚايطىىًٛن١ٝ ٚاملعسفٝىى١  ايٛدداْٝىى١) املدتًفىى١ ايتىىأثريات  اؾىىاَع
ٍ  يف ايعسبٝى١  بايفكىا٥ٝات  اؿٛاز١ٜ يً اَر املعتُدٜٔ ٍ  املعًَٛىات  عًى٢  اؿؿىٛ  25 ثىٛز٠  أسىداخ  سىٛ

 .ٜٓاٜس
 (.16) (2011قُد ) ضعد ايٓادٟ دزاض١ ضعٝد

ٞ  ؾىٛز٠  مسىات  عًى٢  ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت ٕ  اؿٛازٜى١  ايى اَر  يف ايطٝاضى  بىايتًٝفصٜٛ
َٝداْٝىى١  ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١ َىىٔ خىى٬ٍ ايٛاقعٝىى١ يؿىىٛزت٘ ٚايؿىىف٠ٛ اؾُٗىىٛز بىىردزاى ٚع٬قتٗىىا املؿىىسٟ

 فىسٚم  ٚدىٛد  إىل ايدزاضى١  تٛؾىًت  ٚقىد  املطح بأداتٞ ؼًٌٝ املكُٕٛ ٚا٫ضىتبٝإ  اعتُادًا ع٢ً َٓٗر 
 عٔ املته١ْٛ اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠ إدزاى ملكٝاع ا٭ٍٚ ايبعد يف ٚايؿف٠ٛ اؾُٗٛز بن إسؿا١ٝ٥ د٫ي١ ذات

ٍ  َٔ ايطٝاضٝن ّ  ايؿىف٠ٛ   يؿىا  ( ايطٝاضىٝن  بىأدا٤ ) ٚاـاؾى١  اؿٛازٜى١  ايى اَر  خى٬  ٚدىٛد  ٚعىد
 .ايه١ًٝ ٚايدزد١ ا٭بعاد باقٞ يف إسؿا١ٝ٥ د٫ي١ ذات فسٚم

 .(17) (2011) اؿُٝد عبد ط٘ دزاض١ فاٜص٠
ٚع٬قتٗىا   ايعسبٝى١  ايفكىا١ٝ٥  بىايكٓٛات  اؿٛازٜى١  ع٢ً ايى اَر  ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت

بأدا٠ اعتُادًا ع٢ً َٓٗر املطح َٝدا١ْٝ  دزاض١ َٔ خ٬ٍاؾاز١ٜ   با٫سداخ املساٖكن َعسف١ مبطت٣ٛ
 خىى٬ٍ َىىٔ اؾازٜىى١ با٭سىىداخ املىىساٖكن َعسفى١  َطىىت٣ٛ إزتفىىاع ايدزاضىى١ ا٫ضىتبٝإ  ٚأبىىسشت ْتىىا٥ر 

 َعسفى١  َٚطىت٣ٛ ( ٚاإلْىاخ  ايىرنٛز ) ايٓىٛع  بىن  إسؿىا١ٝ٥  د٫يى١  ذات فىسٚم  اؿٛازٜى١. ٚٚدىٛد   اي اَر
 .اؾاز١ٜ با٭سداخ املساٖكن

 (.18)( 2008) سطن ضاَٞ دزاض١ زٜٗاّ
٘  ايكٓىٛات  فى٢  اؿٛازٜ٘ اي اَر ع٢ً دٚز ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت ٘  اؿهَٛٝى  فى٢  ٚاـاؾى

ٍ  املؿس٣ اؾُٗٛز يد٣ اجملتُعٝ٘ ايككاٜا أٚيٜٛات تستٝب اعتُىادًا  َٝداْٝى١   ؼًًٝٝى١  دزاضى١  َٔ خى٬
٘  ع٢ً َٓٗر املطح بأداتٞ ؼًٌٝ املكُٕٛ ٚا٫ضتبٝإ  ٚأظٗىست ايدزاضى١ لىاح ايى اَر      فى٢  اؿٛازٜى

٘  تىٓذح  مل بُٝٓا ٚاـدَات  املسافل ٚقكاٜا ايد١ٜٝٓ  ايتع١ًُٝٝ  ايككاٜا أٚيٜٛات تستٝب  بايٓطىب
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ٍ  فى٢  نُىا أبىسشت ايٓتىا٥ر اعتُىاد اؾُٗىٛز      .ٚايب٦ٝٝى١  ا٫ع٬َٝى١  يًككاٜا ٔ  َعًَٛىات  عًى٢  اؿؿىٛ  عى
 اـاؾ١ املؿس١ٜ ايكٓٛات ثِ ايعسب١ٝ ايفكا٥ٝ٘ ايكٓٛات: بايتتٝب ع٢ً اجملتُع١ٝ املؿس١ٜ ايككاٜا

 .فا٫ْتْت اؿه٢َٛ املؿس٣ ايتًٝفصٜٕٛ ايك١َٝٛ  ايؿشف ثِ
 احملٛز ايجاْٞ: ايدزاضات ايي تٓاٚيت ايؿٛز٠ اإلع١َٝ٬

 (.19)( 2016) إمساعٌٝ ًَودزاض١ 
  ٜٓىاٜس  ثىٛز٠  َٓىر  ايعاملٝى١  اإلخباز١ٜ املٛاقع يف َؿس ؾٛز٠ ع٢ً ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت

اعتُادًا ع٢ً َٓٗر  ؼ١ًًٝٝ دزاض١ َٔ خ٬ٍ ٚايتشًٌٝ بايسؾد إخباز١ٜ َٛاقع ضبع١ ايدزاض١ تكُٓتٚ
ٔ  اإلهابٝى١  ايؿىٛز٠  تعصٜىص  ايبشىح  ْتا٥ر ٚأظٗست املطح بأدا٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ   ايتػطٝى١  يف َؿىس  عى

ٔ  ايطىًب١ٝ  ايؿىٛز٠  ٚغًبىت   %35.9بٓطىب١  احملًٝى١  ا٭سداخ ملدتًف اإلخباز١ٜ ايطٛدا١ْٝ  يف َؿىس  عى
 إلًىتا  َٛقىع  تػط١ٝ ع٢ً َؿس عٔ ايطًب١ٝ ايؿٛز٠ طػت نريو  %48.7 بٓطب١ ا٭َسٜه١ٝ ايتػط١ٝ

 %.44.8 بٓطب١ اإلخباز١ٜ
 (.20)( 2015فٛشٟ ) زاْٝادزاض١ 

ضعت ايدزاضى١ إىل ؼًٝىٌ ايؿىٛز٠ اإلع٬َٝى١ ملؿىس يف ؾىشٝف١ تبىدٜعٛت أسسْٚىٛتت ايع ٜى١          
اعتُىادًا   ؼًًٝٝى١  دزاضى١  خ٬ٍَٔ خ٬ٍ ا٭غٗس ا٭ٚىل َٔ سهِ ايس٥ٝظ املؿسٟ عبد ايفتاح ايطٝطٞ  

تػًٝىب ايؿىٛز٠ اإلع٬َٝى١ ايطىًب١ٝ عىٔ       ايبشح ْتا٥ر ع٢ً َٓٗر املطح بأدا٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ  ٚأظٗست
% َٔ إمجايٞ ايؿٛز٠ ايه١ًٝ يًدٚي١ ٚإٔ أنجىس  46.2َؿس يف ايؿشف اإلضسا١ًٝٝ٥ ع١ٓٝ ايبشح بٓطب١ 

     ٞ ًٜٝىى٘ زدىىاٍ ايػىىسط١ ٚاؾىىٝؼ ثىىِ     ايف٦ىىات ايىىي طاهلىىا ايتػىىٜٛ٘ املتعُىىد نىىإ ايىىس٥ٝظ ايطٝطىى
 ايطٝاضٝن ٚايػدؿٝات ايعا١َ.

 (.21)( 2015) بدز قُد أَاْٞدزاض١ 
 املؿىىىىس١ٜ املطبٛعىىىى١ ايؿىىىىشف يف ايعطىىىىهسٟ اجملًىىىىظ ؾىىىىٛز٠ ضىىىىعت ايدزاضىىىى١ إىل ؼًٝىىىىٌ

ٚ   ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١ َىىٔ خىى٬ٍ ٚاإليهتْٚٝىى١  أضىىفستاعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأدا٠ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ  
 دٚزٙ بطىىبب ايدزاضىى١  َٚٛاقىىع ؾىىشف يف ايعطىىهسٟ اجملًىىظ عىىٔ إهابٝىى١ ؾىىٛز٠ تهىىٕٛ عىىٔ ايدزاضىى١
 بىىسغِ ٚا٫ْٗٝىىاز  ايتفهىىو َىىٔ عًٝٗىىا ٚاؿفىىاظ ايدٚيىى١ ٚمحاٜىى١ املتعىىاٖسٜٔ محاٜىى١ يف ايىىٛطي

 .2011 ٜٓاٜس ثٛز٠ بعد ا٫ْتكاي١ٝ ايفت٠ يف ايدٚي١ يػ٪ٕٚ إدازت٘ خ٬ٍ ٚادٗٗا ايي ايتشدٜات
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 .(22)( 2014) ايعاديٞ اؿهِ عبد َسشٚمدزاض١ 
ٟ  اؾُٗىٛز  يىد٣  ايعطىهس١ٜ  يًُ٪ضطى١  ايرٖٓٝى١  يؿىٛز٠ ضعت ايدزاض١ إىل ؼًٝىٌ ا   بعىد  املؿىس

اعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأدا٠ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ  ٚأبىىسشت   ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١ َىىٔ خىى٬ٍ ْٜٛٝىىٛ 30 ثىىٛز٠
ٔ  ايبشىح  فتُع وًُٗا ايي اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠ طبٝع١ إٔايدزاض١   بعىد ت إهابٝى١ ت املؿىسٟ   اؾىٝؼ  عى

 اـى ات  َٚٓٗا اإلع١َٝ٬  َٓٗا ايؿٛز٠  ٖرٙ تػهٌٝ إىل أدت نجري٠ عٛاٌَ ٖٓاى ٚإٔ ْٜٛٝٛ  30 ثٛز٠
ٙ  ْتٝذ١ ايبشح فتُع ٚإٔ ايػدؿ١ٝ  ٘  يًذىٝؼ;  وًُىٗا  ايىي  ايرٖٓٝى١  ايؿىٛز٠  هلىر  فٝى٘   ٜجىل  فرْى

 . نبري٠ بٓطب١ ٜٚ٪ٜدٙ
 (.23)( 2013دزاض١ ٜامسن قِ قُٛد أبٛايع٬ )

ضىىعت ايدزاضىى١ إىل ؼًٝىىٌ ؾىىٛز٠ َؿىىس يف ايؿىىشاف١ اإلٜساْٝىى١ ٚؾىىٛز٠ إٜىىسإ يف ايؿىىشاف١     
املؿىىس١ٜ  دزاضىى١ ؼًًٝٝىى١ َكازْىى١ عًىى٢ عٝٓىى١ َىىٔ ايؿىىشف اإلٜساْٝىى١ ٚاملؿىىس١ٜ ايٓاطكىى١ بىىايًػتن     

امله١ْٛ عٔ َؿس يف ايؿشف اإلٜساْٝى١ تهْٛىت    ايؿٛز٠ إٔايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ  ٚخًؿت ايدزاض١ إىل 
  يف ايرٖٓٝى١ ٔ دٛاْب إهاب١ٝ ٚأخس٣ ضىًب١ٝ ٚإٕ ناْىت أنجىس َى٬ًٝ يًتنٝىص عًى٢ اؾٛاْىب ايطىًب١ٝ         َ

املكابٌ ناْت ايؿٛز٠ املكد١َ عٔ إٜسإ يف ايؿىشف املؿىس١ٜ هلىا دٛاْىب إهابٝى١ ٚأخىس٣ ضىًب١ٝ ٚإٕ        
ع ٚنبىت  نٓت أنجس ٬ًَٝ يًتنٝص ع٢ً اؾٛاْىب ايطىًب١ٝ  سٝىح ق تكىدِٜ إٜىسإ ندٚيى١ تعُىٌ عًى٢ قُى         

  اؿسٜات ٚسبظ ايؿشفٝن ٚاملعازق١ ٚايطعٞ ٫َت٬ى ايط٬ح ايٟٓٛٚ.
 (.24) (2011دزاض١ ٖب١ غاٖن )

ضعت ايدزاض١ إىل ؼًٌٝ دٚز ايكٓٛات اإلخباز١ٜ يف تػهٌٝ ؾٛز٠ َؿس يدٟ اؾُٗٛز ايعسبٞ 
ٚا٫ضىىتبٝإ  اعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأداتٞ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ  َٝداْٝىى١  ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١ َىىٔ خىى٬ٍ

ٚأٚقشت ايدزاض١ قٝاّ ايكٓٛات اإلخباز١ٜ ايعسب١ٝ قٌ ايدزاض١ بدٚز اْتكا٥ٞ يف إبساش بعض دٛاْب 
ؾٛز٠ َؿس ٚإغفاٍ ايبعض اٯخس  ٚغًب١ ايطىابع ايطىًيب عًى٢ املٛقىٛعات املتعًكى١ مبؿىس  ٚاغىازت        

  ايكٓىٛات اإلخبازٜى١   ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد ع٬ق١ ازتباط١ٝ بن ايؿٛز٠ اإلع١َٝ٬ املكدَى١ عىٔ َؿىس عى    
 ٚايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ امله١ْٛ يدٟ اؾُٗٛز ايعسبٞ عٔ َؿس.

 .(25)( 2009دزاض١  دٚح عبد ايًطٝف )
ايؿٛز٠ اإلع١َٝ٬ يًشهَٛٝى١ املؿىس١ٜ نُىا تعهطىٗا ايى اَر       ع٢ً ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت

ٍ  اؾاَعىات   اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ٚع٬قتٗا بايؿٛز اير١ٖٝٓ يًشه١َٛ يدٟ غىباب   َىٔ خى٬
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اعتُىىادًا عًىى٢ َىىٓٗر املطىىح بىىأداتٞ ؼًٝىىٌ املكىىُٕٛ ٚا٫ضىىتبٝإ  ٚأبىىسشت     َٝداْٝىى١  ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١
ْتا٥ذٗىىا إٔ ايؿىىٛز٠ ايرٖٓٝىى١ يًشهَٛىى١ املؿىىس١ٜ دىىا٤ت ضىىًب١ٝ يىىدٟ املبشىىٛثن  سٝىىح أْٗىىِ ٜىىسٚا إٔ     

   ٛ   نُىا أغىازت   1.47ضى   اؿه١َٛ تٗدز أَٛاٍ طا١ً٥ يف َػسٚعات غىري فدٜى١ يف ايتتٝىب ا٭ٍٚ مبت
ايٓتىىا٥ر إىل ٚدىىٛد فىىسٚم فسدٜىى١ ذات د٫يىى١ إسؿىىا١ٝ٥ ملىىتػري )ْىىٛع ايتعًىىِٝ  تعًىىِٝ ايٛايىىد  املطىىت٣ٛ   

 ا٫دتُاعٞ ا٫قتؿادٟ( سٍٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يًشه١َٛ املؿس١ٜ.
 (.26)( 2007زاقٞ ) فاقٌ دزاض١ ٚضاّ

 ايؿىىٛز٠ تػىىهٌٝ يف اإلخبازٜىى١ ايفكىىا١ٝ٥ ايكٓىىٛات دٚز عًىى٢ ايتعىىسف ايدزاضىى١ اضىىتٗدفت
ٚايهٛفىى١   ا٫ْبىىاز دىىاَعي طًبىى١ عًىى٢ َٝداْٝىى١ ايعىىسام َىىٔ خىى٬ٍ دزاضىى١ ٚايطٝاضىى١ٝ عىىٔ اإلع٬َٝىى١

ِ  اىل اإلخبازٜى١  ايكٓىٛات  ٚأندت ايدزاض١ ضعٞ ٔ  ضىًب١ٝ  ؾىٛز٠  زضى ّ   ايىدٚز  عى ٘  ايىرٟ تكىٛ  دىٛاز  دٍٚ بى
 يف ايطىًب١ٝ  اؾٛاْىب  إظٗىاز  عًى٢  اؾصٜىس٠  ايس٥ٝط١  نُا زنىصت قٓىا٠   ايعساق١ٝ ايككاٜا إشا٤ ايعسام
 امل٪ضطىىات عىىٔ ايػىىسع١ٝ زفىىع َكابىىٌ املطىىًش١ يًذُاعىىات املعٓىىٟٛ ايىىدعِ ايعساقىىٞ ٚإعطىىا٤  ايػىىإٔ

ٞ  اؿىس٠  قٓىا٠  يف َعهٛضى١  ؾىٛز٠  َكابٌ ايسمس١ٝ ايعساق١ٝ ٕ ( إهابٝى١ ) ؾىٛز٠  ٖٚى ٟ   بػىا  يف َىا هىس
إىل  تطىتٓد  ؾىٛز٠  ٖٚٞ ايعسب١ٝ قٓا٠ يف ايعساقٞ ايػإٔ إشا٤ ٚتبًٛزًا ٚقٛسًا أقٌ ؾٛز٠ ايعسام َكابٌ

 تًو. اإلخباز١ٜ ايكٓٛات خًف تكف ايي ٚامل٪ضطات ايدٍٚ تعتُدٖا ايي ايطٝاض١ٝ املٛاقف

 (.27)( 2007) اهلل عبد سذاد٢ قطٛبدزاض١ 
ٔ  اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠ تهٜٛٔ ف٢ ا٭ع٬ّ ٚضا٥ٌ دٚز ع٢ً ايتعسف ايدزاض١ اضتٗدفت  ايؿىعٝد  عى

اعتُادًا ع٢ً َٓٗر املطح بأداتٞ ؼًٌٝ املكُٕٛ  َٝدا١ْٝ ؼ١ًًٝٝ دزاض١َٔ خ٬ٍ  املؿس٣ ايػباب يد٣
ٜ  عًُٝى١  ف٢ ا٭ٍٚ املسنص ف٢ دا٤ ايتًٝفصٜٕٛإٔ أندت ايدزاض١ ٚا٫ضتبٝإ  ٚ  ايرٖٓٝى١  ايؿىٛز٠  ٔتهىٛ

ٕ ٚإٔ  .ايػىباب  يىد٣  ايؿعٝد٣ يًُذتُع ٘  ايتًٝفصٜىٛ ّ  بٛدى ٘  ٚايىدزاَا  عىا ٔ  خىاف  بٛدى ِ  َى  َؿىادز  أٖى
 ع٢ً ايطًب١ٝ ايُٓاذز تػًٝبنُا أظٗست ايٓتا٥ر  .ايػباب يد٣ ايؿعٝد٣ اجملتُع ؾٛز٠ ٚبٓا٤ تهٜٛٔ

 ايػدؿٝات َععِ دا٤ت سٝح ع١ٓٝ ايدزاض١ املطًط٬تيف  ايؿعٝد١ٜ يًػدؿٝات اب١ٝهاإل ايُٓاذز
 .ا٭دٚازايطًب١ٝ ف٢ ايؿعٝد١ٜ



 يييح سيد جيهان/ د                                          .....        ..الحوارية للبرامج التعرض 

177 

 (.28)( 2005دزاض١ سٓإ بدز )
ٚاملؿىىسٜن يف ايؿىىشاف١ ا٭ملاْٝىى١  دزاضىى١    عًىى٢ ؾىىٛز٠ َؿىىس    ايتعىىسف ايدزاضىى١ اضىىتٗدفت

ٚأنىدت   اعتُادًا ع٢ً َٓٗر املطح بىأداتٞ ؼًٝىٌ املكىُٕٛ ٚا٫ضىتبٝإ      يًُكُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫تؿاٍ 
عىىدّ تىىٛاشٕ َستهىىصات ؾىىٛز٠ َؿىىس نُىىا تكىىدَٗا ؾىىشف ايدزاضىى١ ا٭ملاْٝىى١  سٝىىح تسادىىع      ايدزاضىى١ 

٢ً اؾٛاْب ايطًب١ٝ املدع١ُ يًؿٛز٠ ايُٓط١ٝ  ا٫ٖتُاّ بعدد َٔ اؾٛاْب اإلهاب١ٝ  ٚشاد ايتنٝص ع
أَا فُٝا ٜتعًل بؿٓاع ٖرٙ ايؿٛز٠ فكد اتكح ٚدٛد تأثري ـؿا٥ؿِٗ َجٌ عدّ اإلملىاّ ايتىاّ بايًػى١    

 ايعسب١ٝ ع٢ً قدزاتِٗ ا٫تؿاي١ٝ َٚد٣ فُِٗٗ يًُذتُع ايرٟ ٜعًُٕٛ ب٘.
 ايتعكٝب ع٢ً ايدزاضات ايطابك١:

ا٭خري٠ اـاؾ١ باي اَر اؿٛاز١ٜ إىل ؼًٌٝ َكُٕٛ ٖرٙ ايى اَر  اػٗت ايعدٜد َٔ ايدزاضات  
ٚايتعسف ع٢ً ايككاٜا ايي تكدَٗا ٚاإلغهايٝات ايىي تجريٖىا دٕٚ ا٫ٖتُىاّ بىسب  قتٜٛىات      
ٖرٙ اي اَر ٚأدا٤ٖا اإلع٬َٞ بتػهٌٝ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يد٣ اؾايٝات ايعسب١ٝ ٚاػاٖات 

  ٛاز١ٜ املؿس١ٜ َٚعد٫ت ٚأمناط تعسقِٗ هلا.ٖرٙ اؾايٝات مٛ اي اَر اؿ
أَا ايدزاضات اـاؾ١ بايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚاإلع١َٝ٬ فكد أدسٜت يتشًٌٝ ؾٛز٠ َؿس يىد٣ اٯخىس    

  ٚمتسنص أغًبٗا ع٢ً دٚز ايؿشف املؿس١ٜ يف تػىهٌٝ ٖىرٙ ايؿىٛز٠  دٕٚ ا٫ٖتُىاّ     ٚيد٣ ايرات
داْب ايػعٛب ا٭خس٣ ملٔ ٜسٜد ايتعسف عًى٢  بدٚز اي اَر اؿٛاز١ٜ ايي تعد ا٭نجس تعسقًا َٔ 

 ايككاٜا املؿس١ٜ  إىل داْب ْدز٠ ا٫ٖتُاّ بدزاض١ اؾٝايت ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس.

 أ١ُٖٝ ايدزاض١:

 تهتطب ايدزاض١ أُٖٝتٗا َٔ ا٫عتبازات ايتاي١ٝ:
      ع٬َٝى١ ايفٛقى٢ اإل ع٢ً املطت٣ٛ اجملتُعٞ ٜعاْٞ اجملتُع املؿسٟ يف اٯْٚى١ ا٭خىري٠ َىٔ سايى١  

سٝىىح إٔ ٖٓىىاى ايعدٜىىد َىىٔ ايطىىًبٝات يف ا٭دا٤ ايع٬َىىٞ يًىى اَر اؿٛازٜىى١ املؿىىس١ٜ عًىى٢ ٚدىى٘     
اـؿىىٛف ضىىٛا٤ باْتٗىىاى َٝجىىام ايػىىسف اإلع٬َىىٞ أٚ ستىى٢ قىىٛاْن ايٓػىىس ٚايبىىح ايتًٝفصٜىىْٛٞ   
ٚا٫عتىىدا٤ عًىى٢ سسَىى١ اؿٝىىا٠ اـاؾىى١ يًُىىٛاطٓن ٚتبىىادٍ ا٫تٗاَىىات بىىن َكىىدَٞ ايىى اَر        

 . ٚقعف أدا٤ بعض َكدَٞ ٖرٙ اي اَراؿٛاز١ٜ 
          ايىى اَر ٚعًىى٢ املطىىت٣ٛ ا٭نىىادميٞ تكىىٝف ايدزاضىى١ اؿايٝىى١ زؾىىٝدًا َعسفٝىىًا سىىٍٛ ظىىاٖس٠

سٝح إٔ ٖرٙ اي اَر أؾبشت َٔ ا٭غهاٍ اإلع٬َٝى١ ا٭نجىس مجاٖريٜى١ ٚاْتػىازًا بىن       اؿٛاز١ٜ 
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إلع٬َٝى١ يدزاضى١ ايى اَر    ايفٕٓٛ ٚا٭غهاٍ ايتًٝفص١ْٜٝٛ  ٚقد تؿدت ايعدٜىد َىٔ ايدزاضىات ا   
اؿٛاز١ٜ ٚيهٔ دٕٚ ايسب  بن قعف ا٭دا٤ اإلع٬َٞ هلىرٙ ايى اَر ٚقتٛاٖىا ٚبىن ؾىٛز٠ َؿىس       

 ٚاملؿسٜن خازدًٝا.

    نُا تٛفس ايدزاض١ اؿاي١ٝ اختبازًا يفسقىٝات ْعسٜى١    ّ  يكٝىاع  ا٫عتُىاد عًى٢ ٚضىا٥ٌ اإلعى٬
عًىى٢  ات ايعسبٝىى١ املكُٝىى١ يف َؿىىس ايتعىىسض يًىى اَر اؿٛازٜىى١ َىىٔ داْىىب اؾايٝىى  َىىد٣ تىىأثري 

 .َؿس ٚاملؿسٜن عٔ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يدِٜٗ

 :ؼدٜد َػه١ً ايدزاض١
 ٚاملؿسٜن َؿس ؾٛز٠زؾد ٚؼًٌٝ ٚتفطري أبعاد  :يف ق٤ٛ ذيو ؼددت َػه١ً ايدزاض١ يفٚ

يف قىى٤ٛ  املؿىىس١ٜ اؿٛازٜىى١ يًىى اَر بىىايتعسض املكُٝىى١ مبؿىىس ٚع٬قتٗىىا   ايعسبٝىى١ اؾايٝىىات يىىد٣
 فسقٝات ْعس١ٜ ا٫عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ.

 أٖداف ايدزاض١:
 ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ; تتُجٌ أٖداف ايدزاض١ يف ايتايٞ:

زؾىىد ٚؼًٝىىٌ ٚتفطىىري طبٝعىى١ ٚأمنىىاط تعىىسض اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ املكُٝىى١ يف َؿىىس يًىى اَر          (1
 اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ.

 ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس.ايهػف عٔ طبٝع١ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يد٣ اؾايٝات  (2

ايتعسف ع٢ً أبعاد ٚمسات ايؿٛز٠ املكد١َ عٔ َؿس ٚاملؿسٜن )ضٝاضًٝا ٚاقتؿىادًٜا ٚادتُاعٝىًا    (3
 ٚثكافًٝا ٚسكازًٜا( يد٣ اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس.

زؾىىد ٚؼًٝىىٌ ٚتفطىىري اػاٖىىات اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ املكُٝىى١ يف َؿىىس مىىٛ ايىى اَر اؿٛازٜىى١       (4
 املؿس١ٜ.

تباز ايع٬ق١ بن ايتعسض يً اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ٚبن ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ َؿس ٚاملؿسٜن اخ (5
 يد٣ اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس.

اإلطاز ايٓعسٟ يًدزاض١:
أغازت ايدزاضات اإلع١َٝ٬ ايي زنصت ع٢ً تأثريات ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً َعىازف َٚعًَٛىات   

ٚافىىع ٚأضىىبابًا ؼفىىص اؾُٗىىٛز يًتعىىسض يًُكىىُٕٛ اإلع٬َىىٞ  يعىىٌ ٚاػاٖىىات اؾُٗىىٛز إىل إٔ ٖٓىىاى د
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أُٖٗىىا دافىىع َساقبىى١ ايب٦ٝىى١ َىىٔ سٛيىى٘  ٚايسغبىى١ يف َعسفىى١ َىىا وىىدخ يف ايعىىامل  أٚ دٚافىىع اؿادىى١   
يًتٛدٝ٘  ٚاإلملاّ بايػ٦ٕٛ ايعا١َ  ٚايككاٜا املجاز٠;  ا ٜىدفعِٗ إىل ا٫عتُىاد بػىهٌ َتصاٜىد عًى٢      

 .(29)٢ً تًو املعًَٛات عٔ املٛقٛعات ٚايككاٜا املجاز٠ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ يًشؿٍٛ ع
ٜٚعد َدخٌ ا٫عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ أسىد املىداخٌ ايتهاًَٝى١ ايىي تىسب  بىن ايعٛاَىٌ        
ايٓفط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يف إطاز َسدعٞ ادتُاعٞ ٚثكايف ٜفسض ْفط٘ ع٢ً طبٝعى١ ٚضىا٥ٌ ا٫تؿىاٍ    

 ٚطبٝع١ تأثريٖا ع٢ً اؾُٗٛز. 
١ ا٫عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ْعس١ٜ ب٦ٝٝى١ تىس٣ اجملتُىع باعتبىازٙ تسنٝبىًا      ٚتعت  ْعسٜ

عكًٜٛا ٖٚٞ تبشح يف نٝف إٔ أدصا٤ َٔ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ضٛا٤ ايؿػري٠ أٚ ايهبري٠ ٜستب  نٌ َٓٗىا  
 . (30)باٯخس ثِ ؼاٍٚ تفطري ضًٛى ا٭دصا٤ فُٝا ٜتعًل بٗرٙ ايع٬قات 

ادز املعًَٛىات ايىي تكىدَٗا ٚضىا٥ٌ اإلعى٬ّ ٚنًُىا شادت       ٚتٛقح ايٓعس١ٜ أْ٘ نًُا شادت َؿ
دزدىى١ ا٫ضىىتكساز داخىىٌ اجملتُىىع; نًُىىا شاد تىىأثري ٚضىىا٥ٌ اإلعىى٬ّ عًىى٢ َعىىازف ا٭فىىساد ٚاػاٖىىاتِٗ    

 .(31)ٚضًٛنٝاتِٗ 
ٚتهتطب ٖىرٙ ايٓعسٜى١ أُٖٝتٗىا ايعًُٝى١ َىٔ أٖىدافٗا ا٭ضاضى١ٝ ايىي تطىع٢ يتفطىري ملىاذا            

تأثريات ق١ٜٛ َٚباغس٠ أسٝاًْا ٚتأثريات غري َباغس٠ ٚقعٝف١ ْٛعًا َا أسٝاْىًا  ٜهٕٛ يٛض١ًٝ اإلع٬ّ 
 .(32) أخس٣

َٚىىٔ اٯثىىاز ا٭ضاضىى١ٝ يًعتُىىاد عًىى٢ ٚضىىا٥ٌ اإلعىى٬ّ ايعًُٝىىات ايٛدداْٝىى١ ٚايىىي تػىىري إىل  
ايف٦ات املدتًف١ َٔ املػاعس ٚايعٛاطف  ٚاملهْٛات اإلْطا١ْٝ َٔ اؿب ٚايهسٙ  ٚيف اجملتُعات ايىي  

تِ فٗٝا تطٜٛس ا٫عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات; لد إٔ ايتأثري ايعاطفٞ يد٣ ٜ
ايٓاع ميهٔ إٔ ودخ عٓدَا تكدّ َعًَٛات َعٝٓى١ َىٔ خى٬ٍ زضىا٥ٌ إع٬َٝى١ تى٪ثس عًى٢ َػىاعسِٖ         

تكىىّٛ ايدزاضىى١ بتطبٝىىل ْعسٜىى١ ا٫عتُىىاد عًىى٢ ٚضىىا٥ٌ ا٫عىى٬ّ َىىٔ خىى٬ٍ دزاضىى١ آثىىاز تعىىسض      ٚ(33)
اؾايٝات ايعسب١ٝ يف َؿس يً اَر اؿٛازٜى١ املكدَى١ بىايكٓٛات ايفكىا١ٝ٥ املؿىس١ٜ عًى٢ ؾىٛز٠ َؿىس         

 ٚاملؿسٜن يدِٜٗ.

 ْػأ٠ ٚتطٛز اي اَر اؿٛاز١ٜ:

زغِ اْتػازٖا ف٢ ايطٓٛات ا٭خري٠ بعد إٔ أؾبشت ظاٖس٠ ٚاضع١ ا٫ْتػىاز  فرْٗىا مل تهىٔ    
٢ بداٜى١ ايتطىىعٝٓٝات أٚ ا٭يفٝى١ اؾدٜىد٠  يهىىٔ    ددٜىد٠  فسمبىا ٜتؿىىٛز ايىبعض إٔ بىداٜتٗا ناْىىت فى     
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اؿكٝكىى١ إٔ أٍٚ بسْىىاَر تىىٛى غىىٛ فىى٢ ايعىىامل ايعسبىى٢ مبعٓىىاٙ اإلع٬َىى٢ ظٗىىس فىى٢ ضىىبعٝٓٝات ايكىىسٕ    
غازى ف٢ تكدمي٘ نٌ َٔ مسري ؾ ٣ ٚض٢ًُ ايػىُاع   ٚايرٟايعػسٜٔ ع٢ً غاغ١ ايتًٝفصٜٕٛ املؿس٣  

 .ايٓاد٣ ايدٚىل اضتُس عد٠ ضٓٛات ؼت اضِ ٚايرٟٚفسٜد٠ ايصَس  

ٚبىدأت بعىد ذيىىو بىساَر ايتىٛى غىىٛ فى٢ ا٫ْتػىاز إىل إٔ أؾىىبشت املٓىابس ايس٥ٝطى١ٝ ي عىى٬ّ         
ٛ  »املؿس٣  فباتت بساَر  ٚاسىد٠ َىٔ أنجىس أْىٛاع ايى اَر ايتًٝفصْٜٛٝى١ غىعب١ًٝ فى٢ ايعىامل          « ايتىٛى غى

 .أمجع  سٝح ؼع٢ ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ اي اَر بٓطب١ َػاٖد٠ نبري٠

ٚتعد ايبدا١ٜ اؿكٝك١ٝ ي اَر ايتٛى غٛ ف٢ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ  فًٗىرا ايٓىٛع َىٔ    
اي اَر تازٜذ طٌٜٛ  سٝح بدأت بساَر ايتٛى غٛ َٔ قطات اإلذاع١ سٝح مل ٜهٔ ايتًٝفصٜٕٛ غا٥عًا 

 خبىاز ا٭ َعسفى١  ايٛقىت  ٖرا ف٢ ايٓاع َععِ ٚاعتاد  ٠٣٩١نجريًا ف٢ نٌ ايبٝٛت بأما٤ ايعامل ف٢ 
 .ايسادٜٛ طسٜل عٔ ٚا٭سداخ

ف٢ ايعامل ٭ٍٚ َس٠ ع٢ً اهلٛا٤ فى٢ اإلذاعى١  َٚىع ظٗىٛز دٗىاش      « تٛى غٛ»ٚبدأ أٍٚ بسْاَر 
اإلذاع١ إىل ايتًٝفصٜٕٛ ففكٌ َععىِ   َٔ ا٫ٖتُاّ ؼٍٛ  ٠٣٩١ايتًٝفصٜٕٛ ف٢ ايعامل  أ٣ ف٢ عاّ 

عًى٢   سٛازٟبدأ أٍٚ بسْاَر ٚٝفصٜٕٛ  َكد٢َ اي اَر اإلذاع١ٝ تكدِٜ بسْاَر سٛاز٣ ع٢ً غاغ١ ايتً
ٚ  إدٚازد» املىرٜع  أؾىبح  ٚسٝٓٗىا   ٠٣٩٠اهلٛا٤ ع٢ً غاغات ايتًٝفصٜٕٛ ف٢ عىاّ   َأيٛفىًا   امسىاً  «َىٛز

 ت.تٛ ْاٜت غٛتب ْاف٘ اير٣ ْاقؼ ايطٝاض١ ٚاؿٝا٠ ف٢ أَسٜها نٌ ّٜٛ أسد ب ْاَر 

 تطا٫٩ت ايدزاض١: 

 تطع٢ ايدزاض١ ي داب١ ع٢ً ايتطا٫٩ت ايتاي١ٝ: 
يًىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥  عٝٓىى١ ايدزاضىى١  اؾايٝىىات ايعسبٝىى١َىىا َعىىد٫ت تعىىسض  (1

   ؟ املؿس١ٜ

يًىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥   عٝٓىى١ ايدزاضىى١   اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ َىىا دٚافىىع تعىىسض    (2
   ؟ املؿس١ٜ

 ؟ايدزاض١ ع١ٓٝ اؾايٝات ايعسب١ٝ ٗا أفسادايي ٜتابع اي اَر اؿٛاز١َٜا أِٖ  (3

 ؟ايدزاض١ ع١ٓٝ اؾايٝات ايعسب١ٝ أفساد َا َد٣ ا٫عتُاد ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ نُؿدز ملعًَٛات (4

 ؟ايدزاض١ مٛ اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ع١ٓٝ اؾايٝات ايعسب١ٝ َا طبٝع١ اػاٖات أفساد (5
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 ؟ايدزاض١ ع١ٓٝ اؾايٝات ايعسب١ٝ ٚاملؿسٜن يد٣ أفسادَا طبٝع١ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ َؿس  (6

 فسٚض ايدزاض١:

 تطع٢ ايدزاض١ إىل اختباز ايفسٚض ايتاي١ٝ:
تعسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ ٚؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن ازتباط١ٝ بن  ١تٛدد ع٬ق ايفسض ا٭ٍٚ:

 .يدِٜٗ
املبشىٛثن يًى اَر اؿٛازٜى١ ٚاػاٖىاتِٗ     سذىِ تعىسض   ازتباط١ٝ بن  ١تٛدد ع٬ق ايفسض ايجاْٞ:

 .مٛ ٖرٙ اي اَر
دٓطىى١ٝ أفىىساد اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ ٚبىىن ؾىىٛز٠ َؿىىس  ازتباطٝىى١ بىىن  ١تٛدىىد ع٬قىى :ايجايىىحايفىىسض 

 .ٚاملؿسٜن يدِٜٗ
 اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ يًدزاض١:

 :ْٛع ايدزاض١
تطتٗدف ٚؾف املٛاقىف  ت عد ٖرٙ ايدزاض١ َٔ ايبشٛخ ايٛؾف١ٝ ذات ايبعد ايتشًًٝٞ ٚايي 

أٚ ايعٛاٖس أٚ ا٭سداخ ٚمجع اؿكا٥ل ايدقٝك١ عٓٗا  بٗىدف ؼدٜىد ايعىاٖس٠ أٚ املٛقىف أٚ اؿىدخ      
  ٚؼًٌٝ نافى١ دٛاْىب ايعىاٖس٠    (34) ؼدٜدًا دقٝكًا ٚزضِ ؾٛز٠ َتها١ًَ ي٘ تتطِ بايٛاقع١ٝ ٚايدق١
تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ زؾد ٚؼًٌٝ ٚتطَٔ خ٬ٍ زبطٗا بػريٖا َٔ ايعٛاٖس يف إطاز ايطٝام ايعاّ هلا  

ايدزاضى١ يًى اَر اؿٛازٜى١ املؿىس١ٜ ٚع٬قتٗىا بؿىٛز٠        عٝٓى١  اؾايٝىات ايعسبٝى١   أفساد تعسضأمناط 
 . َؿس ٚاملؿسٜن يدِٜٗ

 َٓٗر ايدزاض١:
ٚيكد نإ ضبب اعتُاد ايدزاضى١  . Survey Methodاعتُدت ايدزاض١ ع٢ً َٓٗر املطح 

ْطب املٓاٖر ايع١ًُٝ ؾُع ايبٝاْات املٝدا١ْٝ عٔ ظاٖس٠ َع١ٓٝ ٚتٛقىٝشٗا  أع٢ً َٓٗر املطح بٛؾف٘ 
ْ٘ ٜطُح بتعُِٝ ايعٛاٖس ايع١ًُٝ  ٖٚىٛ  أٚتفطريٖا ٚغسح ايع٬قات ا٫زتباط١ٝ بن َتػرياتٗا  نُا 

. ٚقد ٚظفت ايدزاض١ َٓٗر املطح بٗدف ايسؾد (35) َا ٜطُح باـسٚز بتعُُٝات ع١ًُٝ ٚاضتد٬ؾات
ايدزاضى١ يًى اَر اؿٛازٜى١ املؿىس١ٜ ٚع٬قتٗىا       عٝٓى١  اؾايٝات ايعسب١ٝ أفساد تعسضط منا٭ايعًُٞ 

 . بؿٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يدِٜٗ
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 فتُع ٚع١ٓٝ ايدزاض١:
ايدزاضى١ املكٝدَى١ يف َؿىس      عٝٓى١  اؾايٝىات ايعسبٝى١   أفسادٜتُجٌ فتُع ٖرٙ ايدزاض١ يف 

ٚايٛؾىىىٍٛ ٭فىىىساد  ايدزاضىىى١ املٝداْٝىىى١إلدىىىسا٤ ٚاإلضىىىهٓدز١ٜ ايكىىىاٖس٠  يٚقىىىد ق اختٝىىىاز قىىىافع
ٚمتجًت ع١ٓٝ  ْعسًا يتنص أغًب١ٝ اؾايٝات ايعسب١ٝ يف ٖاتن احملافعتن.  ٚذيو اؾايٝات ايعسب١ٝ

ايدزاض١ يف ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َتعدد٠ املساسٌ َٔ اؾايٝات ايعسب١ٝ املكُٝى١ يف َؿىس ٚبًىؼ سذىِ ايعٝٓى١      
نُا ٖٛ  .ٖري غري املتذاْط١ يف خؿا٥ؿٗا ايدميٛغساف١َٝفسد٠ ٜٚعد سذًُا َٓاضبًا يدزاض١ اؾُا 300

  ايتايٞ:َٛقح يف اؾدٍٚ 
 ( 1ددٍٚ )

 تٛشٜع ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚفكًا يًُتػريات ايدميٛغساف١ٝ
 % ى املتػريات

 %42 %58 127 173 إْاخ ذنٛز ايٓٛع
 ايطٔ 

 فأنجس 50 50أقٌ َٔ  – 40 40أقٌ َٔ  – 30 30أقٌ َٔ  – 18

114 69 51 66 

37% 25% 16% 22% 

 ايتعًِٝ
 فٛم اؾاَعٞ داَعٞ ثا١ْٜٛ عا١َ أقٌ َٔ ثا١ْٜٛ عا١َ

6 36 219 39 

2% 12% 73% 13% 

 اؾٓط١ٝ

 إَازاتٞ ضعٛدٟ ضٛزٟ يٝيب ضٛداْٞ عساقٞ نٜٛي

15 12 33 27 75 105 33 

5% 4% 11% 9% 25% 35% 11% 
 أدٚات مجع ايبٝاْات:  

نأدا٠ ؾُع ايبٝاْىات   Questionnaireاعتُدت ايدزاض١ اؿاي١ٝ ع٢ً ؾشٝف١ ا٫ضتكؿا٤ 
املطًٛب١  ٚقد اضتٓدت ايباسج١ إيٝٗا نأدا٠ عج١ٝ يًٛؾٍٛ إىل َا وكل أٖداف ايدزاض١ اؿاي١ٝ َٔ 

رٙ خ٬ٍ مجع ايبٝاْات احملدد٠ َطبكًا َٔ أفساد ايع١ٓٝ  ٚدا٤ ذيو يف ؾٛز٠ ا٭ضى١ً٦ ايىي ؼٜٛٗىا ٖى    
 . ايؿشٝف١
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 قٝاع ايؿدم ٚايجبات:
ق قٝاع ايؿدم َٔ خ٬ٍ قٝاع ايؿدم ايعاٖسٟ يؿشٝف١ ا٫ضتكؿا٤ َٔ خ٬ٍ عسقٗا عًى٢  

ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً َد٣ إملاَٗا بهاف١ املتػريات ايىي ػٝىب عًى٢ تطىا٫٩ت       () احملهُنفُٛع١ َٔ 
ايدزاض١ ٚفسٚقٗا  ٚأٜكًا سرف أٚ إقاف١ أٚ تعدٌٜ بعض ا٭ض١ً٦ ست٢ تت٤٬ّ َع تطىا٫٩ت ايدزاضى١   

اضتُاز٠ بٛاقع  30ٚفسٚقٗا  أَا ثبات ؾشٝف١ ا٫ضتكؿا٤ فكد ق َٔ خ٬ٍ إعاد٠ ا٫ختباز ع٢ً عدد 
ٍ دبعد َسٚز أضىبٛعن َىٔ فىت٠ ػُٝىع بٝاْىات ا٫ضتكؿىا٤ ٚدىا٤ َعى         املبشٛثنعدد  % َٔ إمجاي10ٞ

 %. 90ايجبات بٓطب١ 
َفاِٖٝ ايدزاض١ ٚطسم قٝاضٗا:

 :يً اَر اؿٛاز١ٜسذِ ايتعسض 
ٚق قٝاضى٘ َىٔ خى٬ٍ َىد٣ اْتعىاّ       َىٔ داْىب املبشىٛثن    يًى اَر اؿٛازٜى١  ٜٚكؿد ب٘ َعدٍ ايتعسض 
ثى٬خ دزدىات     د٥ُىاً   سٝىح ق اعطىا٤ املبشىٛثن دزدىات نايتىايٞ:       اَراملبشٛخ يف َتابع١ ٖىرٙ ايى  

 أسٝاًْا دزدتإ  ْادزًا دزد١ ٚاسد٠.
 :سذِ ا٫عتُاد ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ

ٚق ًُعًَٛىات  نُؿىدز ي  َىٔ داْىب املبشىٛثن    ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ ا٫عتُادٜٚكؿد ب٘ َعدٍ 
  سٝىىح ق اعطىىا٤ املبشىىٛثن دزدىىات    اَرٖىىرٙ ايىى  عًىى٢املبشىىٛخ اعتُىىاد  دزدىىاتقٝاضىى٘ َىىٔ خىى٬ٍ  

 دزد١ ٚاسد٠. بػهٌ ق٦ٌٝدزدتإ  بػهٌ َتٛض  ث٬خ دزدات   بػهٌ نبرينايتايٞ: 
 :اي اَر اؿٛاز١ٜاػاٖات املبشٛثن مٛ 

ٚأدا٤ٖىا اإلع٬َىٞ    اي اَر اؿٛاز١ٜقاَت ايباسج١ بتؿُِٝ َكٝاع ٫ػاٖات املبشٛثن مٛ 
 دزدات  أَا  ث٬خٚاغتٌُ ٖرا املكٝاع ع٢ً عػس عبازات وؿٌ املٛافل ع٢ً ايعباز٠ ع٢ً  َٚكدَٝٗا

   ٚوؿٌ املعازض ع٢ً دزد١ ٚاسد٠.  ع٢ً دزدتنفٝشؿٌ احملاٜد 
 :ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يد٣ املبشٛثن

ٚاغىتٌُ ٖىرا   ؾىٛز٠ َؿىس ٚاملؿىسٜن    ثن مٛ قاَت ايباسج١ بتؿُِٝ َكٝاع ٫ػاٖات املبشٛ
عًى٢  فٝشؿىٌ  دزدىات  أَىا احملاٜىد     ثى٬خ املكٝاع ع٢ً عػس عبازات وؿٌ املٛافل ع٢ً ايعباز٠ عًى٢  

  ٚوؿٌ املعازض ع٢ً دزد١ ٚاسد٠.  دزدتن



 يييح سيد جيهان/ د                                          .....        ..الحوارية للبرامج التعرض 

184 

 اإلسؿا١ٝ٥: ١املعاؾ
بعىىد إدخىىاٍ بٝاْىىات ؾىىشٝف١ ا٫ضتكؿىىا٤ يف اؿاضىىب اٯيىىٞ ق إدىىسا٤ املعىىاد٫ت اإلسؿىىا١ٝ٥      

.  َعاٌَ ازتباط ايستب ضبريَإَعاٌَ ازتباط بريضٕٛ :ايتاي١ٝ ب ْاَر 
 أواًل: نتائج اإلجابة على تساؤالت الدراسة

مبشىاٚز أضى١ً٦ اضىتُاز٠    تعسض ايباسج١ فُٝا ًٜٞ ْتا٥ر اإلداب١ ع٢ً تطا٫٩ت ايدزاض١ ٚاملتعًكى١  
 ا٫ضتبٝإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 (2ددٍٚ زقِ )
 َتابع١ املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ         

 % ى َتابع١ املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ
 56 168 أسٝاًْا
 35 105 دا٥ًُا 
 9 27 ْادزًا 

 100 300 اجملُٛع 

تهػىىف بٝاْىىات اؾىىدٍٚ ايطىىابل إٔ ايٓطىىب١ ا٭نىى  َىىٔ املبشىىٛثن عٝٓىى١ ايدزاضىى١ ٜتىىابعٕٛ  
% ًٜٚىىِٝٗ َىىٔ ٜتىىابعٕٛ ايىى اَر 56ايىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥ املؿىىس١ٜ أسٝاْىىًا بٓطىىب١ 

اؿٛازٜى١ يف  % ٚأخىريًا َىٔ ٜتىابعٕٛ ايى اَر     35اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ دا٥ًُا بٓطىب١  
 %.9ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ ْادزًا بٓطب١ 

ٚتٛقح ايٓتا٥ر ايطابك١ َتابع١ اؾايٝات ايعسب١ٝ يً اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ 
املؿس١ٜ بػهٌ َتٛض   ٚميهىٔ زبى  َتىابعتِٗ هلىرٙ ايى اَر بعىد٠ َىتػريات  أٚهلىا عىدّ ا٫ضىتكساز           
ايطٝاضىىٞ ٚا٭َىىي ايىىي متىىس بٗىىا ايىىب٬د ٖٚىىٛ َىىا ٜىىدفع ٖىىرٙ اؾايٝىىات ملتابعىى١ ا٭سىىداخ ايَٝٛٝىى١         

٬ًٝتٗا ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً سٝاتِٗ يف َؿس  ٚثاْٝٗا اٖتُاّ اؾايٝىات مبتابعى١ ا٭سىٛاٍ املؿىس١ٜ     ٚؼ
اْط٬قًا َٔ املها١ْ ايعسبٝى١ املُٝىص٠ ايىي ؼتًىٗا َؿىس يىد٣ نىجري َىٔ ايػىعٛب ايعسبٝى١  ٚثايجٗىا إٔ            

 اي اَر اؿٛاز١ٜ ذات غعب١ٝ ٚتكدّ بػهٌ َٜٛٞ  ا هعًٗا ؼعٞ ظُاٖري١ٜ عاي١ٝ. 
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 (3ددٍٚ زقِ )
 اي اَر اؿٛاز١ٜ ايي ٜتابعٗا املبشٛثٕٛ يف ايفكا٥ٝات املؿس١ٜ

 % ى اي اَر اؿٛاز١ٜ ايي ٜتابعٗا املبشٛثٕٛ
 4 12 ايها١ًَ ايؿٛز٠
 3 9 احملتَٕٛ ايطاد٠

 2 6 ع٢ً َط٪ٚيٝي
 1.7 5  هٔ

 7 21 ٖٓا ايعاؾ١ُ
 13 39 ايكاٖس٠ ايّٝٛ

 6.3 19 دقٝك١ 90
 18.3 55 ايّٝٛاؿٝا٠ 

 8.3 25 آخس ايٓٗاز
 33.7 101 ودخ يف َؿس

 2 6 َؿس ايّٝٛ
 1.7 5 ت25/30بسْاَر ت

 1.7 5 َعهِ 
 2 6 بٛقٛح

ٕ 300 

تهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ ايٓطب١ ا٭ن  َٔ مجٗٛز اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس  
% ًٜٝىى٘ بسْىىاَر 33عٝٓىى١ ايدزاضىى١ وسؾىىٕٛ عًىى٢ َتابعىى١ بسْىىاَر توىىدخ يف َؿىىست بٓطىىب١    

%  ثىىِ بسْىىاَر تآخىىس 13%  ثىىِ بسْىىاَر تايكىىاٖس٠ ايٝىىّٛت بٓطىىب١  18.3تاؿٝىىا٠ ايٝىىّٛت بٓطىىب١ 
دقٝكى١ بٓطىب١    90%  ثىِ بسْىاَر   7  ًٜٝ٘ بسْاَر تٖٓا ايعاؾ١ُت بٓطىب١  %8.3ايٓٗازت بٓطب١ 

 %  ٚدا٤ت بك١ٝ اي اَر يتشتٌ ْطب َػاٖد٠ ق١ًٝ٦. 6.3

ٕ  ٚايتشًى٬ٝت  بىاٯزا٤  تهىتغ  ايىي ٜٚعهظ ٖرا ايتتٝب عح ع١ٓٝ ايدزاض١ عٔ ايى اَر     يًػىأ
 طسٜك١يف  تبأٜع ٚايٚنريو ايبشح عٔ ايتٓٛ  املؿسٟ ٚاْعهاضات٘ عسبًٝا ايداخًٞايطٝاضٞ 

ٚاملعاؾ١ يًككاٜا َٔ داْب ٖرٙ اي اَر ٫خت٬ف اـًفٝات ا٭ٜدٜٛيٛد١ٝ يًكىا٥ُن   ايتٓاٍٚ
ّ ٚت ٞ تودخ يف َؿستبسْاف عًٝٗا. نُا تعٗس ايٓتا٥ر تؿدز تفكى٬ٝت   َكدَى١  تاؿٝا٠ ايٝىٛ

ف٢  ؼككًُ٘عًَٛات ٚايطبل ايرٟ يٚعسض  ١َٝٓٗاي اَر َٔ  ٖرٙ تُتع ب٘تملا   ع١ٓٝ ايدزاض١
يٮسداخ ايت٢ ؼدخ ف٢ ايػازع املؿىس٣ إىل داْىب املؿىداق١ٝ ٚاملٛقىٛع١ٝ      انجري َٔ تػطٝتٗ

 .ٚايػفاف١ٝ ف٢ َعاؾ١ ايككاٜا ٚا٭سداخ
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 (4ددٍٚ زقِ )
 دٚافع َتابع١ اي اَر اؿٛاز١ٜ

 % ى ايدٚافع
 82.67 248 اإلملاّ با٭سداخ اؾاز١ٜ يف َؿس

 58.67 176 ايتطٛزات اؾدٜد٠ يف اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ يف َؿسَتابع١ 
 53.33 160 انتطاب َعًَٛات َٚعازف ددٜد٠ بػإٔ تطٛزات ا٭سداخ 

 41.33 124 ملطاعدتٞ ع٢ً فِٗ ا٭ٚقاع يف َؿس
 36 108 ايتعسف ع٢ً تداعٝات ايؿساعات ايطٝاض١ٝ ع٢ً ا٫قتؿاد ٚا٭َٔ 

 29.33 88 ددٜد٠ ؽـ ايٛافدٜٔايتعسف ع٢ً َا ٜؿدز َٔ إدسا٤ات 
 28 84 ملتابع١ املعاؾات اإلع١َٝ٬ املدتًف١ عٔ بًدٟ 

 22.67 68 ملطاعدتٞ يف تهٜٛٔ ٚدٗات ْعس بػإٔ ا٭سداخ
 24 72 ملطاعدتٞ ع٢ً اؽاذ ايكساز املٓاضب بػإٔ تفاؾٌٝ سٝاتٞ يف َؿس

 12 36 ملعسف١ َطتذدات تتعًل بػ٦ٕٛ سٝاتٞ
 9.33 28 املدتًف١ يكٝٛف اي ْاَر سٍٛ أِٖ ايككاٜاَتابع١ ايتش٬ًٝت 

ٕ 300 
تهػف بٝاْات ٖرا اؾىدٍٚ إٔ يف َكدَى١ دٚافىع َتابعى١ مجٗىٛز اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف          

ت بٓطىىب١ اإلملىىاّ با٭سىىداخ اؾازٜىى١ يف َؿىىسَؿىىس يًىى اَر اؿٛازٜىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١ دىىا٤ دافىىع ت 
انتطىىاب %  تىى٬ٙ ت58.67ت بٓطىىب١ ايطٝاضىى١ٝ يف َؿىىس َتابعىى١ تطىىٛزات اؿٝىىا٠  % ثىىِ ت82.67

ملطىاعدتٞ عًى٢ فٗىِ    %  تى٬ٙ ت 53.33ت بٓطىب١  َعًَٛات َٚعازف ددٜد٠ بػإٔ تطٛزات ا٭سىداخ 
ايتعىسف عًى٢ تىداعٝات ايؿىساعات ايطٝاضى١ٝ عًى٢ ا٫قتؿىاد        %  ثىِ ت 41.33ت ا٭ٚقاع يف َؿس

ٔ   ايتعسف ع٢ً َا ٜؿدز َىٔ إدىسا٤ات   %  ت٬ٙ ت36بٓطب١  تٚا٭َٔ ت بٓطىب١  ددٜىد٠ ؽىـ ايٛافىدٜ
ملطاعدتٞ ع٢ً %  ت٬ٙ ت28ت بٓطب١ ملتابع١ املعاؾات اإلع١َٝ٬ املدتًف١ عٔ بًدٟ% ثِ ت29.33

ملطىاعدتٞ يف تهىٜٛٔ   %  ثىِ ت 24ت بٓطىب١  اؽاذ ايكساز املٓاضب بػىإٔ تفاؾىٌٝ سٝىاتٞ يف َؿىس    
ت بػىى٦ٕٛ سٝىىاتٞ ملعسفى١ َطىىتذدات تتعًىل  % تىى٬ٙ ت22.67ت بٓطىب١  ٚدٗىات ْعىىس بػىإٔ ا٭سىىداخ  

ت بٓطىب١  َتابعى١ ايتشًى٬ٝت املدتًفى١ يكىٝٛف اي ْىاَر سىٍٛ أٖىِ ايككىاٜا        %  ٚأخريًا 12بٓطب١ 
9.33.% 

٬ٜٚسىىغ َىىٔ ايىىدٚافع ايطىىابك١  إٔ أنجىىس َىىا دفىىع اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ املكُٝىى١ يف َؿىىس ملػىىاٖد٠     
ؿٝىىىا٠ ايىىى اَر اؿٛازٜىىى١ املؿىىىس١ٜ ايتعىىىسف عًىىى٢ تطىىىٛزات ا٭سىىىداخ ايَٝٛٝىىى١ ٚغاؾىىى١ يف ا   

ايطٝاض١ٝ  ٚقد تفٛم ذيو ع٢ً دٚافعِٗ يًتعسف ع٢ً َا ىؿِٗ َٔ إدسا٤ات ٚقىٛاْن ٚيىٛا٥ح    
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ٖٚٛ أَس ٜهػف عٔ اٖتُاَِٗ با٭سداخ املؿس١ٜ َٔ دٗى١ ٚاضتػىعازِٖ ٭ُٖٝى١ ٖىرٙ ايتطىٛزات      
 ايطٝاض١ٝ قًًٝا ٚعسبًٝا َٔ د١ٗ ٚتأثريٖا ع٢ً سٝاتِٗ ٚإقاَتِٗ يف َؿس َٔ د١ٗ أخس٣.

 (5) ددٍٚ زقِ
  املبشٛثٕٛ عٓدَا ٜطتذد سدخ ع٢ً ايطاس١ املؿس١ٜ ايي ٜتابعٗا ايٛضا٥ٌ

 % ى ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ
 89.67 269 ايعسب١ٝ ١ايفكا٥ٝايكٓٛات 

 39 117 املؿس١ٜ ١ْٝايتًٝفصٜٛايكٓٛات 
 5.33 16 ١ٝ يبًدٟ ا٭ؾًٞايتًٝفصْٜٛايكٓٛات 

ٕ 300 
استًت املستب١ ا٭ٚىل يدٟ اؾايٝات  ايعسب١١ٝ ايفكا٥ٝتهػف بٝاْات ٖرا اؾدٍٚ إٔ ايكٓٛات  

ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس يتتعسض هلا عٓدَا ٜطىتذد سىدخ َعىن عًى٢ ايطىاس١ املؿىس١ٜ بٓطىب١        
%( ٚيف املستبى١ ا٭خىري٠ دىا٤ت    39بٓطىب١ )  ملؿىس١ٜ ا ١ْٝايتًٝفصٜٛ%(  تًتٗا ايكٓٛات 89.67)

 %(.١ٝ5.33 يبًدٟ ا٭ؾًٞ بٓطب١ )ايتًٝفصْٜٛايكٓٛات 

ؼعىى٢ مبؿىىداق١ٝ يىىد٣ اؾايٝىىات    ايعسبٝىى١١ ايفكىىا٥ٜٝٚتكىىح َىىٔ ٖىىرٙ ايٓتىىا٥ر إٔ ايكٓىىٛات    
  ٖٚىٛ َىا ٜػىري يكىعف أدا٤     ملؿىس١ٜ ا ْٝى١ ايتًٝفصٜٛايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس مبىا ٜفىٛم ايكٓىٛات    

ايكٓٛات املؿس١ٜ  فُٔ املفتض إٔ سدثًا ع٢ً ايطاس١ املؿس١ٜ ٜتِ َعاؾت٘ ًَٗٓٝا بػىهٌ هعىٌ   
٢ ٖىرٙ ايكٓىٛات يف ايؿىداز٠ قبىٌ ايكٓىىٛات ايعسبٝى١  َٚىٔ امل٬سىغ أْى٘ َىٔ املٓطكىىٞ          اإلقبىاٍ عًى  

 تسادع قٓٛات ايبًد ا٭ؾًٞ ٭ْٗا يٝطت َٗت١ُ با٭سداخ املؿس١ٜ بٓفظ ايدزد١.

 (6ددٍٚ زقِ )
 َد٣ ا٫عتُاد ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ نُؿدز يًُعًَٛات

 % ى ا٫عتُاد ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ
 53 159 بػهٌ َتٛض أعتُد عًٝٗا 

 44 132 أعتُد عًٝٗا بػهٌ ق٦ٌٝ
 3 9 أعتُد عًٝٗا بػهٌ نبري

 100 300 اجملُٛع
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تهػف بٝاْات ٖرا اؾدٍٚ دزد١ اعتُاد اؾايٝات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١       
 ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ نُؿدز يًُعًَٛات  سٝح دا٤ اعتُاد ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً اي اَر

%(  نُا أند َا ٜكسب َٔ ْؿف ايع١ٓٝ 53اؿٛاز١ٜ بدزد١ َتٛضط١ يف املستب١ ا٭ٚىل بٓطب١ )
%(  بُٝٓىا ْطىب١ قًًٝى١ َىِٓٗ أغىازٚا إىل اعتُىىادِٖ      44أْٗىِ اعتُىدٚا عًٝٗىا بدزدى١ قى١ًٝ٦ )     

 %(.3بػهٌ نبري ع٢ً اي اَر اؿٛاز١ٜ نُؿدز يًُعًَٛات بٓطب١ )

ادز أخىىس٣ ز٥ٝطىى١ اعتُىىدت عًٝٗىىا ايعٝٓىى١ نُؿىىدز      ٚتػىىري ايٓتىىا٥ر ايطىىابك١ إىل ٚدىىٛد َؿىى     
يًُعًَٛات. ٜٚ٪ند َٔ د١ٗ أخس٣ َا أغازت إيٝ٘ ْتا٥ر اؾدٍٚ ايطابل َىٔ ٚدىٛد داْىب ضىًيب     

 يف ز١ٜ٩ اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس ٭دا٤ َٚؿداق١ٝ اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ.

 (7ددٍٚ زقِ )
 ات املؿس١ٜ ً اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛي ز١ٜ٩ املبشٛثن

 % ى ً اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ي ز١ٜ٩ املبشٛثن
 53 159 بساَر قعٝف١ املطت٣ٛ اإلع٬َٞ

 35 105 بساَر ١َٝٓٗ َٚٛقٛع١ٝ ٚتكدّ َكُٕٛ زاقٞ
 12 36 ٫ أضتطٝع ايتشدٜد

 100 300 اجملُٛع 
اؿٛازٜى١ يف  ًى اَر  تهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطىابل ز٩ٜى١ اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس ي       

   ّ   سٝىىح دىىا٤ت يف املستبىى١ ا٭ٚىل أْٗىىا تبىىساَر قىىعٝف١ املطىىت٣ٛ      ايكٓىىٛات املؿىىس١ٜ بػىىهٌ عىىا
%(  تًتٗىىا تبىىساَر َٗٓٝىى١ َٚٛقىىٛع١ٝ ٚتكىىدّ َكىىُٕٛ زاقىىٞت يف املستبىى١   53اإلع٬َىىٞت بٓطىىب١ )
%(  ٚأخىىريًا ت٫ أضىىتطٝع ايتشدٜىىدت يف املستبىى١ ايجايجىى١ ٚا٭خىىري٠ بٓطىىب١       35ايجاْٝىى١ بٓطىىب١ ) 

%(. ٚاتطىىاقًا َىىع ايٓتىىا٥ر ايطىىابك١ ٜتكىىح ايؿىىٛز٠ ايطىىًب١ٝ يًىى اَر اؿٛازٜىى١ املكدَىى١ يف    12)
ايكٓٛات املؿس١ٜ يد٣ اؾايٝات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس  سٝىح زأت ايٓطىب١ ا٭نى  َىِٓٗ أْٗىا         

 بساَر قعٝف١ املطت٣ٛ اإلع٬َٞ.

ُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١     ٚتػري ْتا٥ر اؾىدٍٚ ايطىابل إىل إٔ أفىساد اؾايٝىات ايعسبٝى١ املك      
ٜىسٕٚ ٖىىر ايىى اَر اؿٛازٜىى١ أْٗىىا يٝطىىت فكىى  ذات َؿىىداق١ٝ َٚٛقىىٛع١ٝ ٚيهٓٗىىا أٜكىىًا قىىعٝف١  
املطت٣ٛ اإلع٬َٞ ٚميهىٔ تفطىري ذيىو بتفىٛم ايى اَر اؿٛازٜى١ ايعسبٝى١ عىٔ ايى اَر اؿٛازٜى١           

 املؿس١ٜ َٔ سٝح املطت٣ٛ اإلع٬َٞ ٖٚٛ َا دعًِٗ ٜؿٓفْٛٗا بٗرا ايػهٌ.
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 (8ٍ زقِ )ددٚ
 اي اَر اؿٛاز١ٜ ا٭فكٌ َٔ ٚد١ٗ ْعس املبشٛثن

 % ى ا٭فكٌ َٔ ٚد١ٗ ْعس املبشٛثن
 47.7 143 اي اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ

 45.3 136 اي اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ احمل١ًٝ  
 7 21 اي اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ

 100 300 اجملُٛع 
تهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل تؿدز اي اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ايعسبٝى١ املستبى١    

%(  تًتٗىىا 47.7ا٭ٚىل َىىٔ سٝىىح ا٭فكىى١ًٝ َىىٔ ٚدٗىى١ ْعىىس املبشىىٛثن عٝٓىى١ ايدزاضىى١ بٓطىىب١ )   
ايىى اَر %(  ٚأخىىريًا دىىا٤ت  45.3بٓطىىب١ ) ايىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥ احملًٝىى١   

 %(.7اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ بٓطب١ )

ٚتٛقىح ٖىرٙ ايٓتىا٥ر ايٓعىس٠ ايطىًب١ٝ يىد٣ اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس ػىاٙ ايى اَر              
اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات املؿس١ٜ ٚتفكٌٝ اي اَر اؿٛاز١ٜ املكد١َ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ايعسبٝى١  

بتادع اإلع٬ّ املؿسٟ َٔ سٝح ا٭دا٤ اإلع٬َىٞ خى٬ٍ ايطىٓٛات    ٚاحمل١ًٝ عًٝٗا ٚميهٔ زب  ذيو 
 ايطابك١ بػهٌ ًَشٛظ.

 (9ددٍٚ زقِ )
 اػاٖات املبشٛثن مٛ اي اَر اؿٛاز١ٜ يف ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ

 ايعبازات
 َعازض قاٜد َٛافل

 % ى % ى % ى
ٖٓاى تأثري َٔ ٬َى ايكٓٛات ع٢ً ايطٝاضات 

 3.3 10 20.0 60 76.7 230 اي اَر اؿٛاز١ٜاإلع١َٝ٬ يف 
زداٍ ا٭عُاٍ ٜٛدٕٗٛ اي اَر اؿٛاز١ٜ 

 4.3 13 27.3 82 68.3 205 يتهسٜظ اَ اطٛزٜاتِٗ ا٫قتؿاد١ٜ
اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ تعتُد ع٢ً اإلثاز٠ 

 7.7 23 31.3 94 61.0 183 يف تكدِٜ َكاَٝٓٗا 
ع٢ً أدا٤  ٜٛدد تأثري ًَشٛظ َٔ داْب املعًٓن

 3.0 9 15.3 46 81.7 245 اي اَر اؿٛاز١ٜ
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 ايعبازات
 َعازض قاٜد َٛافل

 % ى % ى % ى
أغًب١ٝ َكدَٞ اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ يٝطٛا 

 19.0 57 41.0 123 40.0 120 َتدؿؿن ٚأدا٤ِٖ قعٝف
نجري َٔ َكدَٞ اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ 

 15.0 45 29.3 88 55.7 167 ٜط٦ٕٝٛ يؿٛز٠ ايػعب املؿسٟ
يف تهسٜظ اـ٬فات تطِٗ اي اَر اؿٛاز١ٜ 

 29.0 87 26.3 79 44.7 134 ايعسب١ٝ ايب١ٝٓٝ
٫ تًتصّ اي اَر اؿٛاز١ٜ مبٛاثٝل ايػسف 

 12.3 37 16.0 48 71.7 215 اإلع١َٝ٬
 62.3 187 5.0 15 32.7 98 اي اَر اؿٛاز١ٜ تط٧ يدٍٚ اؾٛاز ايعسبٞ

تستب  ايهجري َٔ ايػدؿٝات اإلع١َٝ٬ 
 6.7 20 44.7 134 48.7 146 مبؿا  َاد١ٜ َع زَٛش اجملتُع ٚايطًط١ 

ٛ املبشىٛثن   تهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل أْ٘ دا٤ يف ؾداز٠ اػاٖات  ايى اَر اؿٛازٜى١ يف    مى
تىىأثري ًَشىىٛظ َىىٔ داْىىب املعًىىٓن عًىى٢ أدا٤    ايىىي ٜتابعْٛٗىىا تٚدىىٛد  ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥ املؿىىس١ٜ 

تأثري َٔ ٬َى ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ع٢ً ايطٝاضات %( ت٬ٙ تٖٓاى 81.7ت بٓطب١ )اي اَر اؿٛاز١ٜ
٫ تًتصّ اي اَر اؿٛاز١ٜ مبٛاثٝل ايػسف %(  ثِ ت76.7ت بٓطب١ )اإلع١َٝ٬ يف اي اَر اؿٛاز١ٜ

عُىىىاٍ ٜٛدٗىىىٕٛ ايىىى اَر اؿٛازٜىىى١ يتهىىىسٜظ    زدىىىاٍ ا٭%(  ت٬ٖىىىا ت71.7ت بٓطىىىب١ )اإلع٬َٝىىى١
ايىى اَر اؿٛازٜىى١ املؿىىس١ٜ تعتُىىد عًىى٢    %(  ثىىِ ت68.3ت بٓطىىب١ )اَ اطٛزٜىىاتِٗ ا٫قتؿىىاد١ٜ 
نىىجري َىىٔ َكىىدَٞ ايىى اَر اؿٛازٜىى١ املؿىىس١ٜ   %(  ثىىِ ت61ت بٓطىىب١ )اإلثىىاز٠ يف تكىىدِٜ َكىىاَٝٓٗا

  ٟ اَر اؿٛازٜىى١ يف تهىىسٜظ  تطىىِٗ ايىى  %(  تىى٬ٙ ت55.7ت بٓطىىب١ )ٜطىى٦ٕٝٛ يؿىىٛز٠ ايػىىعب املؿىىس
ٞ      %  تى٬ٙ ت 48.7ت بٓطب١ )اـ٬فات ايعسب١ٝ ايب١ٝٓٝ ت ايى اَر اؿٛازٜى١ تطى٧ يىدٍٚ اؾىٛاز ايعسبى

أغًبٝىى١ َكىىدَٞ ايىى اَر اؿٛازٜىى١ املؿىىس١ٜ يٝطىىٛا َتدؿؿىىن ٚأدا٤ٖىىِ       %(  ثىىِ ت44.7بٓطىىب١ )
إلع٬َٝى١ مبؿىا    تستب  ايهىجري َىٔ ايػدؿىٝات ا   %(  ٚأخريًا دا٤ ت40ت بٓطب١ )اإلع٬َٞ قعٝف

 %(. 32.7ت بٓطب١ )َاد١ٜ َع زَٛش اجملتُع ٚايطًط١

ٜٚتكح َٔ ايعبازات ايطابك١ ا٫ػاٖات ايطًب١ٝ يًذايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس مٛ ايى اَر   
اؿٛاز١ٜ  سٝح أْ٘ َٔ ايٛاقح ًَِٝٗ يًُٛافك١ ع٢ً نٌ ايعبازات باضتجٓا٤ عبازتن ُٖا: تأغًب١ٝ 
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ٛاز١ٜ املؿس١ٜ يٝطٛا َتدؿؿن ٚأدا٤ٖىِ اإلع٬َىٞ قىعٝفت سٝىح نىإ املٛقىف       َكدَٞ اي اَر اؿ
احملاٜىد ٖىىٛ ا٭نىى   تايىى اَر اؿٛازٜىى١ تطىى٧ يىدٍٚ اؾىىٛاز ايعسبىىٞت سٝىىح عازقىىت ا٭غًبٝىى١ ٖىىرٙ   
ايعباز٠. ٬ٜٚسغ عًَُٛا إٔ ْعس٠ اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس يً اَر اؿٛاز١ٜ ْعس٠ ضًب١ٝ 

 يًػا١ٜ.
 (10قِ )ددٍٚ ز

 تكِٝٝ املبشٛثن يٮدا٤ اإلع٬َٞ يً اَر اؿٛاز١ٜ 
 6.7 20 14.7 44 22.7 68 56.0 168 اإلع٬َٞايطبل  6.3 19 24.7 74 40.0 120 29.0 87 ايدق١ 6.0 18 4.0 12 57.7 173 32.3 97 ايجك١ 6.7 20 6.0 18 46.3 139 41.0 123 املؿداق١ٝ % ى % ى % ى % ى مل تتٛفس ق١ًٝ٦ بدزد١  بدزد١ َتٛضط١ نبري٠  بدزد١ املعاٜري
 3.7 11 23.0 69 44.3 133 29.0 87 ايتٛاشٕ

تهػف بٝاْات ٖرا اؾدٍٚ َعاٜري ا٭دا٤ اإلع٬َٞ يً اَر اؿٛازٜى١ َىٔ ٚدٗى١ ْعىس اؾايٝىات       
ايعسب١ٝ املكُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١  فكىد أظٗىست ايٓتىا٥ر إٔ )ايطىبل اإلع٬َىٞ( وتىٌ           

% ًٜٝىىى٘ َعٝىىىاز  56املسنىىىص ا٭ٍٚ بىىىن َعىىىاٜري ا٭دا٤ اإلع٬َىىىٞ يف ايىىى اَر اؿٛازٜىىى١ بٓطىىىب١     
% 29%  ٚأخريًا ن٬ َٔ ايدق١ ٚايتىٛاشٕ بٓطىب١   32.3%  ثِ ايجك١ بٓطب١ 41ٓطب١ املؿداق١ٝ ب
 يه٬ً َُٓٗا. 

فىى٢ ٖٚىىرٙ ايٓتىىا٥ر تػىىري إىل انفىىاض ٚتىىدْٞ َعىىاٜري ا٭دا٤ اإلع٬َىىٞ يف ايىى اَر اؿٛازٜىى١         
  فباضتجٓا٤ ايطبل اإلع٬َٞ ايرٟ أٚقح املبشٛثٕٛ متٝص اي اَر اؿٛازٜى١  يٮسداخ اتػطٝتٗ

زد١ نبري٠  فكد دا٤ت بكٝى١ املعىاٜري بدزدى١ َتٛضىط١ يف املكىاّ ا٭ٍٚ  ٖٚىٛ َىا ٜىستب          ب٘ بد
  بايٓعس٠ ايطًب١ٝ يًذايٝات ايعسب١ٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ٖرٙ اي اَر.

 (11ددٍٚ زقِ )
 ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يد٣ املبشٛثن

 َعازض قاٜد َٛافل ايعبازات
 % ى % ى % ى

ٖٓاى ضٝطس٠ َٔ داْب ايطًط١ ع٢ً اإلع٬ّ 
 4.0 12 11.0 33 85.0 255 املؿسٟ 

اإلع٬ّ املؿسٟ تسادع نجريا يف ايطٓٛات 
 4.3 13 17.0 51 78.7 236 ا٭خري٠ 

 5.7 17 7.7 23 86.7 260ايػباب املؿسٟ َُٗؼ ٫ٚ وؿٌ ع٢ً فسؾ١ 
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 يتشكٝل أس٬َ٘ 
اجملتُع املؿسٟ ٜطع٢ إىل إدٗاض املػسٚع 

 13.0 39 24.0 72 63.0 189 اإلض٬َٞ 
 11.0 33 40.3 121 48.7 146 ايدٚي١ املؿس١ٜ ٫ تٗتِ بايكك١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ

نب١ اجملتُع املؿسٟ تكّٛ با٫ضت٦جاز باملٓافع 
 24.7 74 22.3 67 53.0 159 ا٫قتؿاد١ٜ 

ٜٛدد متٝٝص ٚاقح يف َؿس يؿا  ايطبكات 
 21.3 64 27.3 82 51.3 154 ايػ١ٝٓ 

 13.3 40 10.3 31 76.3 229 ايفطاد َتذرز يف اجملتُع املؿسٟ 
 24.0 72 21.7 65 54.3 163 ايػعب املؿسٟ ٜعادٟ بعض ايػعٛب ايعسب١ٝ 
َؿس تٓاشيت عٔ َهاْتٗا اإلق١ًُٝٝ يؿا  

 دٍٚ عسب١ٝ 
69 23.0 53 17.7 178 59.3 

تهػف بٝاْات ٖرا اؾىدٍٚ عىٔ اػاٖىات اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١           
ايػىباب املؿىسٟ َُٗىؼ ٫ٚ    مٛ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن  سٝىح دىا٤ يف املستبى١ ا٭ٚىل ز٩ٜىتِٗ إٔ ت    

 ٖٓاى ضٝطس٠ َٔ داْب ايطًط١ ع٢ً%  تًتٗا ت86.7ت بٓطب١ وؿٌ ع٢ً فسؾ١ يتشكٝل أس٬َ٘
ت بٓطىىب١ يف ايطىىٓٛات ا٭خىىري٠ اإلعىى٬ّ املؿىىسٟ تسادىىع نىىجريًا%  ثىىِ ت85ت بٓطىىب١ اإلعىى٬ّ املؿىىسٟ

ٟ %  تًتٗىىا ت78.7 اجملتُىىع املؿىىسٟ %  تًتٗىىا ت76.3ت بٓطىىب١ ايفطىىاد َتذىىرز يف اجملتُىىع املؿىىس
ايػىىعب املؿىىسٟ ٜعىىادٟ بعىىض ايػىىعٛب  %  ثىىِ ت63ت بٓطىىب١ ٜطىىع٢ إىل إدٗىىاض املػىىسٚع اإلضىى٬َٞ

ت نب١ اجملتُع املؿىسٟ تكىّٛ با٫ضىت٦جاز باملٓىافع ا٫قتؿىاد١ٜ     %  تًتٗا ت54.3طب١ ت بٓايعسب١ٝ
%  تًتٗىا  51.3ت بٓطىب١  ٜٛدد متٝٝىص ٚاقىح يف َؿىس يؿىا  ايطبكىات ايػٓٝى١      %  ثِ ت53بٓطب١ 

َؿىىس تٓاشيىىت عىىٔ   % ٚأخىىريًا ت48.7ت بٓطىىب١ ايدٚيىى١ املؿىىس١ٜ ٫ تٗىىتِ بايككىى١ٝ ايفًطىىط١ٝٓٝ   ت
 %.23ت بٓطب١ دٍٚ عسب١ٝ َهاْتٗا اإلق١ًُٝٝ يؿا 

ٜٚتكىىح َىىٔ ايبٓىىٛد ايتايٝىى١ ايىىي متجىىٌ َفىىسدات ؾىىٛز٠ َؿىىس ٚاملؿىىسٜن ضٝاضىىًٝا ٚاقتؿىىادًٜا         
ٚادتُاعًٝا ٚثكافًٝا ٚإع٬ًَٝا إٔ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن ضًب١ٝ يد٣ اؾايٝات ايعسب١ٝ املكُٝى١ يف  

٬ّ املؿىس١ٜ بػىهٌ عىاّ    َؿس  ٚيف ٖرا اإلطاز ٫ ميهٔ ؼٌُٝ ايى اَر اؿٛازٜى١ أٚ ٚضىا٥ٌ اإلعى    
َط٪ٚي١ٝ ٖرٙ ايؿٛز٠ ايطًب١ٝ ٚسدٖا  يهٓٗا تتشُىٌ داْبىًا نىبري٠ َىٔ املطى٪ٚي١ٝ  ٭ٕ كتًىف       
ايىدٍٚ ٜٛدىد بٗىا ايعدٜىد َىٔ ايطىًبٝات يهىىٔ ٚضىا٥ٌ إع٬َٗىا ٫ تعُىٌ عًى٢ إبىساش ٚتىأطري ٖىىرٙ             

ي١ٝ ايطىىًبٝات بػىىىهٌ نىىىبري يف ظىىىٌ عىىىدّ ٚدىىىٛد إعىىى٬ّ تُٓىىىٟٛ يف َؿىىىس ٚإعىىى٬ّ ٜتشُىىىٌ املطىىى٪ 
ا٫دتُاع١ٝ نُا أٚقشتٗا أدبٝات اإلع٬ّ  فُٓٛذز اإلع٬ّ ايًٝ ايٞ ايرٟ ٜكتفىٞ أثىس ايفطىاد    
ٜٚهػف٘ ٫ ميهٔ إضكاط٘ بهٌ تفاؾًٝ٘ ٬َٚق٘ ع٢ً اجملتُع املؿسٟ  فٗرٙ ايُٓاذز اإلع١َٝ٬ 
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ْػىىأت يف فتُعىىات غسبٝىى١ هلىىا ظسٚفٗىىا ٚثكافتٗىىا ٚأطسٖىىا احملًٝىى١  أَىىا اجملتُىىع املؿىىسٟ        
بازٙ ٜٓتُٞ يدٍٚ ايعامل ايجايح ٜٚطع٢ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ فٝشتاز يٛضىا٥ٌ اإلعى٬ّ   باعت

 ايي تطاعدٙ ع٢ً ادٝاش ٖرٙ املسس١ً َٔ تازٜذ ا٭َِ. 
 اختباز فسٚض ايدزاض١:

 قاَت ايباسج١ باختباز ايفسقٝات ايس٥ٝط١ٝ يًدزاض١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
عسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ ٚؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن تازتباط١ٝ بن  ١ايفسض ا٭ٍٚ: تٛدد ع٬ق

 .يدِٜٗ
 (12ددٍٚ زقِ )

 تعسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ ٚؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن بن  ١ع٬قاي

                                                     0.01 P <** 
ٚتهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ اسؿا١ٝ٥ داي١ بىن تعىسض املبشىٛثن يًى اَر     

ٖٚىٞ   0.254ٌ ا٫زتبىاط اـطىٞ   اؿٛاز١ٜ ٚبن ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يىدِٜٗ  سٝىح ناْىت قُٝى١ َعاَى     
 .0.01% َٚطت٣ٛ َع١ٜٛٓ 99داي١ عٓد دزد١ ثك١ 

ٚبىىريو ق ايتشكىىل َىىٔ ؾىىش١ ايفىىسض ا٭ٍٚ يًدزاضىى١ ٚايىىرٟ ٜػىىري إىل إٔ ايتعىىسض يًىى اَر          
اؿٛاز١ٜ ي٘ ع٬ق١ بؿٛز٠ َؿس ٚاملؿىسٜن يىدِٜٗ ٖٚىٛ َىا ٜ٪نىد إٔ تعىسض أفىساد اؾايٝىات ايعسبٝى١          

اإلع١َٝ٬ ايي تكدَٗا اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ٜطِٗ يف تػىهٌٝ ؾىٛز٠    املك١ُٝ يف َؿس يًُعاؾات
َؿس ٚاملؿسٜن يد٣ ٖرٙ اؾايٝات  ٚإذا ق زب  ْتٝذ١ ٖرا ايفسض بٓتا٥ر اؾداٍٚ ايطابك١ ٜتكح 

 إٔ ٖرٙ اي اَر ضاُٖت يف تػهٌٝ ؾٛز٠ ضًب١ٝ ملؿس ٚاملؿسٜن يد٣ ٖرٙ اؾايٝات.
عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ  سٝح أد٣ ايتعسض يٛضىا٥ٌ اإلعى٬ّ   ٜٚتفل ذيو َع فسٚض ْعس١ٜ ا٫

  ج١ً يف اي اَر اؿٛاز١ٜ إىل ايتأثري ع٢ً َعازف اؾُٗٛز َٔ خ٬ٍ دٚزٙ يف تػهٌٝ ايؿٛز٠. 

 املتػري ا٭ٍٚ
 تعسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ

 املتػري ايجاْٞ
 ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن

 **0.254 تعسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ
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سذىِ تعىسض املبشىٛثن يًى اَر اؿٛازٜى١ ٚاػاٖىاتِٗ       ازتباط١ٝ بىن   ١ايفسض ايجاْٞ: تٛدد ع٬ق
 .مٛ ٖرٙ اي اَر

 (13ددٍٚ زقِ )

 سذِ تعسض املبشٛثن يً اَر اؿٛاز١ٜ ٚاػاٖاتِٗ مٖٛابن  ١ع٬قاي
 املتػري ا٭ٍٚ

 سذِ ايتعسض يً اَر اؿٛاز١ٜ
 املتػري ايجاْٞ

 اػاٖات املبشٛثن مٛ اي اَر
 **0.217 سذِ ايتعسض يً اَر اؿٛاز١ٜ

             0.01 P <         ** 

ٖٓىاى ع٬قى١ اسؿىا١ٝ٥ دايى١ بىن سذىِ تعىسض املبشىٛثن         ٚتهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطىابل إٔ  
ٖٚىٞ   0.217يً اَر اؿٛاز١ٜ ٚاػاٖاتِٗ مٛ ٖرٙ اي اَر  سٝح ناْت ق١ُٝ َعاٌَ ازتباط ايستىب  

 .0.01% َٚطت٣ٛ َع١ٜٛٓ 99داي١ عٓد دزد١ ثك١ 

ٚبىىريو ق ايتشكىىل َىىٔ ؾىىش١ ايفىىسض ايجىىاْٞ يًدزاضىى١ ٚايىىرٟ ٜػىىري إىل إٔ ايتعىىسض يًىى اَر      
ٛاز١ٜ ي٘ ع٬ق١ بتػهٌٝ اػاٖات أفىساد اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس مىٛ ٖىرٙ ايى اَر          اؿ

ٖٚٛ َا ٜ٪نىد إٔ سذىِ تعىسض أفىساد اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس يًُعاؾىات اإلع٬َٝى١ ايىي            
٬َىٞ  تكدَٗا اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ٜطِٗ يف تػهٌٝ اػاٖات ٖىرٙ اؾايٝىات مىٛ احملتى٣ٛ اإلع    

ايرٟ تكدَ٘ ٖىرٙ ايى اَر َٚطىت٣ٛ َكىدَٝٗا ٚأدا٤ٖىا اإلع٬َىٞ بػىهٌ عىاّ  ٚتىستب  ٖىرٙ ايٓتٝذى١            
مبشتٜٛات اي اَر ْطفٗا فهًُا شاد تعسض املبشٛثن حملتى٣ٛ إع٬َىٞ ٜعذىبِٗ ضىاِٖ ذيىو يف تػىهٌٝ       

 اػاٖات إهاب١ٝ مٖٛا ٚايعهظ ؾشٝح.
ا٥ٌ اإلعى٬ّ  سٝىح أد٣ ايتعىسض يٛضىا٥ٌ     ٜٚػري ذيو إىل ؼكل فسٚض ْعس١ٜ ا٫عتُاد ع٢ً ٚضى 

 اإلع٬ّ  ج١ً يف اي اَر اؿٛاز١ٜ إىل ايتأثري ع٢ً اػاٖات اؾُٗٛز. 
دٓطىى١ٝ أفىىساد اؾايٝىىات ايعسبٝىى١ ٚبىىن ؾىىٛز٠ َؿىىس   ازتباطٝىى١ بىىن  ١: تٛدىىد ع٬قىىايجايىىحايفىىسض 

 .ٚاملؿسٜن يدِٜٗ
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 (14ددٍٚ زقِ )
 ٚبن ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يدِٜٗدٓط١ٝ أفساد اؾايٝات ايعسب١ٝ بن  ١ع٬قاي

                                                     0.01 P <** 

اسؿا١ٝ٥ داي١ بن دٓطىٝات أفىساد اؾايٝىات    ٚتهػف بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ 
ٖٚىٞ دايى١    0.235ايعسب١ٝ ٚؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يدِٜٗ  سٝح ناْىت قُٝى١ َعاَىٌ ا٫زتبىاط اـطىٞ      

 .0.01% َٚطت٣ٛ َع١ٜٛٓ 99عٓد دزد١ ثك١ 
ٚبىىريو ق ايتشكىىل َىىٔ ؾىىش١ ايفىىسض ايجايىىح يًدزاضىى١ ٚايىىرٟ ٜػىىري إىل إٔ ٖٓىىاى ع٬قىى١ بىىن   

ٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿىس ٚبىن ؾىٛز٠ َؿىس ٚاملؿىسٜن يىدِٜٗ  مبىا ٜعىي إٔ         دٓطٝات أفساد اؾاي
ايؿٛز٠ املتضد١ يف أذٖإ أفساد اؾايٝات ايعسب١ٝ املك١ُٝ يف َؿس يٝطت بٓفظ ايػىهٌ ٚإمنىا تٛدىد    
فسٚم يف ايؿٛز٠ َٔ دٓط١ٝ إىل أخس٣ ٖٚٛ أَس َٓطكٞ بايٓعس يع٬قات َؿىس بهىٌ دٚيى١ عسبٝى١ ضىٛا٤      

 ٜن ايسمسٞ أٚ ايػعيب ٚػازب نٌ غعب ٚتازى٘ املػتى َع ايػعب املؿسٟ.  ع٢ً املطتٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتػري ا٭ٍٚ
 دٓط١ٝ أفساد اؾايٝات ايعسب١ٝ

 املتػري ايجاْٞ
 ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن

 **0.235 دٓط١ٝ أفساد اؾايٝات ايعسب١ٝ
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 :َٓاقػ١ ْتا٥ر ايدزاض١
َٔ خ٬ٍ ايدزاضى١ ايىي أدسٜىت عًى٢ عٝٓى١ عػىٛا١ٝ٥ َتعىدد٠ املساسىٌ َىٔ اؾايٝىات ايعسبٝى١            

َؿس ٚاملؿسٜن ع٬ق١ ايتعسض يً اَر اؿٛاز١ٜ بؿٛز٠ َفسد٠ يًتعسف ع٢ً  300املك١ُٝ يف َؿس بًػت 
يف ق٤ٛ فسقٝات ْعس١ٜ ا٫عتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ  تٛؾًت ايدزاض١ إىل إٔ يد٣ ايػعٛب ايعسب١ٝ 

ؾىٛز٠  َٔ داْب اؾايٝات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس ٚبىن     ايتعسض يً اَر اؿٛاز١ٜ ٖٓاى ع٬ق١ بن 
 ايتفؿ١ًٝٝ ايتاي١ٝ:   ٚميهٔ تٛقٝح ذيو َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥رَؿس ٚاملؿسٜن يد٣ ايػعٛب ايعسب١ٝ

تتىابع ايٓطىىب١ ا٭نىى  َىٔ املبشىىٛثن ايىى اَر اؿٛازٜى١ املؿىىس١ٜ أسٝاْىىًا ًٜٚىِٝٗ َىىٔ ٜتىىابعٕٛ ايىى اَر     
اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥ املؿىىس١ٜ دا٥ُىىًا ٚأخىىريًا َىىٔ ٜتىىابعٕٛ ايىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات     

ٗىٛز اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس      ايفكا١ٝ٥ املؿس١ٜ ْادزًا. ٚدا٤ يف َكدَى١ دٚافىع َتابعى١ مج   
َتابعى١ تطىٛزات   ت ثىِ ت اإلملىاّ با٭سىداخ اؾازٜى١ يف َؿىس    يً اَر اؿٛاز١ٜ ع١ٓٝ ايدزاض١ دا٤ دافع ت

ت  تى٬ٙ  انتطاب َعًَٛىات َٚعىازف ددٜىد٠ بػىإٔ تطىٛزات ا٭سىداخ      ت  ت٬ٙ تاؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ يف َؿس
عىىسف عًىى٢ تىىداعٝات ايؿىىساعات ايطٝاضىى١ٝ عًىى٢   ايتت  ثىىِ تملطىىاعدتٞ عًىى٢ فٗىىِ ا٭ٚقىىاع يف َؿىىس ت

  ٔ ٔ         ت  تى٬ٙ ت ا٫قتؿىاد ٚا٭َى ملتابعى١  ت ثىِ ت ايتعىسف عًى٢ َىا ٜؿىدز َىٔ إدىسا٤ات ددٜىد٠ ؽىـ ايٛافىدٜ
ملطاعدتٞ ع٢ً اؽىاذ ايكىساز املٓاضىب بػىإٔ تفاؾىٌٝ      ت  ت٬ٙ تاملعاؾات اإلع١َٝ٬ املدتًف١ عٔ بًدٟ

ملعسف١ َطتذدات تتعًل ت ت٬ٙ تت ْعس بػإٔ ا٭سداخملطاعدتٞ يف تهٜٛٔ ٚدٗات  ثِ تسٝاتٞ يف َؿس
ٖٚىٞ بىريو   ت. َتابع١ ايتش٬ًٝت املدتًف١ يكىٝٛف اي ْىاَر سىٍٛ أٖىِ ايككىاٜا     ت  ٚأخريًا بػ٦ٕٛ سٝاتٞ

 املعسفىى١ َطىىت٣ٛ إزتفىىاعايىىي أغىىازت إىل  (36( )2011) اؿُٝىىد عبىىد طىى٘ فىىاٜص٠تتفىىل َىىع َىىا دىىا٤ يف دزاضىى١  
ٔ  اؾازٜى١  با٭سىداخ  ٍ  َى نُىا تػىري ايٓتىىا٥ر إىل إٔ أنجىس َىا ٜىدفع املبشىىٛثن      اؿٛازٜى١.   ايىى اَر خى٬

ملػىىاٖد٠ ايىى اَر اؿٛازٜىى١ ٖىىٛ اؾٛاْىىب املعسفٝىى١ اـاؾىى١ بىىدٚز ٖىىرٙ ايىى اَر يف تصٜٚىىد اؾُٗىىٛز        
باملعًَٛات ٚاملعازف سٍٛ ايككاٜا ٚا٭سداخ ايي تدٚز يف َؿس ٚايعامل ايعسبٞ. ٖٚٞ بريو تتفل َع 

 ايٛدداْٝى١ ) املدتًفى١  ايتىأثريات  إىل ايٓتىا٥ر  ( ٚايي أغازت37) (2013) إمساعٌٝ ٔسط دزاض١ قُٛد
 بايفكا٥ٝات اؿٛاز١ٜ يً اَر املعتُدٜٔ اؾاَعٞ ايػباب تعسض ع٢ً املتتب١( ٚايطًٛن١ٝ ٚاملعسف١ٝ
 .ٜٓاٜس 25 ثٛز٠ أسداخ سٍٛ املعًَٛات ع٢ً اؿؿٍٛ يف ايعسب١ٝ

ٚقد دىا٤ اعتُىاد اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١ عًى٢ ايى اَر اؿٛازٜى١            
نُؿىىدز يًُعًَٛىىات بدزدىى١ َتٛضىىط١ يف املستبىى١ ا٭ٚىل  نُىىا أنىىد َىىا ٜكىىسب َىىٔ ْؿىىف ايعٝٓىى١ أْٗىىِ     
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اعتُدٚا عًٝٗا بدزد١ ق١ًٝ٦  بُٝٓا ْطب١ ق١ًًٝ َِٓٗ اغازٚا اىل اعتُادِٖ بػهٌ نبري ع٢ً ايى اَر  
ؿٛاز١ٜ نُؿدز يًُعًَٛات  ا ٜػري إىل ٚدٛد َؿادز أخىس٣ ز٥ٝطى١ اعتُىدت عًٝٗىا ايعٝٓى١ نُؿىدز       ا

ًى اَر اؿٛازٜى١ يف ايكٓىٛات املؿىس١ٜ     يًُعًَٛات. ٚدا٤ت ز١ٜ٩ اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس ي    
 أْٗا بساَر قعٝف١ املطت٣ٛ اإلع٬َٞ يف املستب١ ا٭ٚىل.  بػهٌ عاّ

طىىًب١ٝ يًذايٝىىات ايعسبٝىى١ املكُٝىى١ يف َؿىىس مىىٛ ايىى اَر اؿٛازٜىى١       ٜٚتكىىح ا٫ػاٖىىات اي 
٬ٜٚسغ عًَُٛا إٔ ْعس٠ اؾايٝىات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس يًى اَر اؿٛازٜى١ ْعىس٠ ضىًب١ٝ يًػاٜى١.          

  يٮسىداخ  افى٢ تػطٝتٗى  ٜٚستب  بريو اخفاض ٚتدْٞ َعىاٜري ا٭دا٤ اإلع٬َىٞ يف ايى اَر اؿٛازٜى١     
دزدىى١ َتٛضىىط١ يف املكىىاّ ا٭ٍٚ  ٖٚىىٛ َىىا ٜىىستب  بىىايٓعس٠ ايطىىًب١ٝ يًذايٝىىات  فكىىد دىىا٤ت املعىىاٜري ب

  ايعسب١ٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ٖرٙ اي اَر.

تهػف بٝاْات ٖرا اؾدٍٚ عٔ اػاٖات اؾايٝات ايعسبٝى١ املكُٝى١ يف َؿىس عٝٓى١ ايدزاضى١      
ايتعىسض يًى اَر   مٛ ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن. ٚؼككت ايدزاض١ َٔ ؾش١ ايفسقى١ٝ ايىي تػىري إىل إٔ    

اؿٛاز١ٜ ي٘ ع٬ق١ بؿٛز٠ َؿس ٚاملؿىسٜن يىدِٜٗ ٖٚىٛ َىا ٜ٪نىد إٔ تعىسض أفىساد اؾايٝىات ايعسبٝى١          
املك١ُٝ يف َؿس يًُعاؾات اإلع١َٝ٬ ايي تكدَٗا اي اَر اؿٛاز١ٜ املؿس١ٜ ٜطِٗ يف تػىهٌٝ ؾىٛز٠   

ؾىىٛز٠ ضىىًب١ٝ ملؿىىس   َؿىىس ٚاملؿىىسٜن يىىد٣ ٖىىرٙ اؾايٝىىات  سٝىىح ضىىاُٖت ٖىىرٙ ايىى اَر يف تػىىهٌٝ        
 ٚاملؿسٜن يد٣ ٖرٙ اؾايٝات.
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 َسادع ايدزاض١
                                                           

 دزاض١: ضبتُ  11 أسداخ بعد ايػسب١ٝ ايؿشاف١ يف ٚاملطًُن اإلض٬ّ ؾٛز٠> مجع١  ْعُإ ( إميا1ٕ)
ّ : ايجأَ ايطٟٓٛ ايعًُٞ امل٪متس  ”ٚا٭ملا١ْٝ ٚايفسْط١ٝ ا٭َسٜه١ٝ ايؿشف َٔ ؼ١ًًٝٝ  اإلعى٬
 .221 ف ( 2002  1 اؾص٤ اإلع٬ّ  ايكاٖس٠: ن١ًٝ )داَع١ ٚاملطًُن ايعسب ٚؾٛز٠

 ف١ً  ”َطتكب١ًٝ ز١ٜ٩: ٚاملطًُن ايعسب ؾٛز٠ تػٜٛ٘ َٛاد١ٗ يف ايعسبٞ اإلع٬ّ> دٓٝد  ( سٓا2ٕ)
 .49 ف  2003  19 ايعدد اإلع١َٝ٬  ايبشٛخ

 ايتػىىىٝري ٚاضىىىتاتٝذٝات ايتػىىىهٌٝ عٛاَىىىٌ: ٚاإلع٬َٝىىى١ ايرٖٓٝىىى١ ايؿىىىٛز٠ ْىىىدا  َٓؿىىىٛز ( أميىىى3ٔ)
 .111 ف ( 2004 يًٓػس  بسع املد١ٜٓ: )ايكاٖس٠

ايدٚيٝىى١ يف تػىىهٌٝ ؾىىٛز٠ ذٖٓٝىى١ عىىٔ َؿىىس  ( ْػىى٣ٛ سطىىاْن سىىافغ ايػىىًكاْٞ  دٚز قٓىىا٠ ايٓٝىىٌ  4)
دزاضىى١ َطىىش١ٝ  زضىىاي١ دنتىىٛزاٙ غىىري َٓتػىىٛز٠  )داَعىى١  -ٚاملؿىىسٜن يىىدٟ ا٭داْىىب املكىىُٝن

 .3(  ف2000ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلع٬ّ  قطِ اإلذاع١ ٚايتًٝفصٜٕٛ  
  ايتًٝفصْٜٛٝىى١ اؿٛازٜىى١ ( ٜىىامسن ضىىعٝد قُىىد عبىىد املىىٓعِ  ع٬قىى١ ايؿىىف٠ٛ املؿىىس١ٜ بىىاي اَر  5)

 (.2015ا٫ع٬ّ   ن١ًٝ زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠  )داَع١ ايكاٖس٠ 
(6) Lull. J. and S.Hinerman (2007), Media Scandals: Morality and 

Desire in the popular culture Marketplace, 1th Edition, U.K.: 

Polity press, P. 165. 

 29  11993ز٠ ايطٛدا٤  دسٜد٠ ايػىسم ا٭ٚضى   ايعىدد    بساَر تايتٛى غٛت املؿس١ٜ.. إع٬ّ ايٓعا (7)
 .2011ضبتُ  

( ْػىى٣ٛ سطىىاْن سىىافغ ايػىىًكاْٞ  دٚز قٓىىا٠ ايٓٝىىٌ ايدٚيٝىى١ يف تػىىهٌٝ ؾىىٛز٠ ذٖٓٝىى١ عىىٔ َؿىىس   8)
دزاضىى١ َطىىش١ٝ  زضىىاي١ دنتىىٛزاٙ غىىري َٓتػىىٛز٠  )داَعىى١  -ٚاملؿىىسٜن يىىدٟ ا٭داْىىب املكىىُٝن

 .3(  ف2000ايتًٝفصٜٕٛ  ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلع٬ّ  قطِ اإلذاع١ ٚ
( أمحىىد أمحىىد أمحىىد عجُىىإ  دٚز ايىى اَر اؿٛازٜىى١ بىىايتًٝفصٜٕٛ املؿىىسٟ يف بىىح قىىِٝ ايعدايىى١       9)

ا٫دتُاع١ٝ يدٟ ايػباب  زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓتػٛز٠  )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلع٬ّ  قطىِ  
 (2015اإلذاع١ ٚايتًٝفصٜٕٛ  



 يييح سيد جيهان/ د                                          .....        ..الحوارية للبرامج التعرض 

199 

                                                                                                                                                      

اـاؾ١ يف تستٝب  املؿس١ٜ ايفكا٥ٝات ف٢ اؿٛاز١ٜ اَر( زاد١ٝ إبساِٖٝ عٛض عطاهلل  دٚز اي 10)
ِ  املؿسٟ  دزاض١ ؼًًٝٝى١  )نًٝى١ اإلعى٬ّ:    ايػباب أٚيٜٛات قكاٜا املٛاط١ٓ يد٣  اإلذاعى١  قطى

 (.2015ٚايتًٝفصٜٕٛ  
( ٚزٜىىا زضىىتِ قُىىد  ايع٬قىى١ بىىن ايتعىىسض يًىى اَر اؿٛازٜىى١ ايطٝاضىى١ٝ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥    11)

 ؼًًٝٝى١  دزاضى١ »ايهسد١ٜ ٚايٛعٞ ايطٝاضٞ يدٟ ط٬ب اؾاَع١ يف إقًِٝ نسدضتإ ايعسام  
 (.2015ٚايتًٝفصٜٕٛ   اإلذاع١ قطِ غري َٓػٛز٠  )ن١ًٝ اإلع٬ّ:   زضاي١ َادطتري«َٝدا١ْٝ

 اـاؾىى١ املؿىىس١ٜ ايفكىىا٥ٝات يف اؾُاٖريٜىى١ اؿٛازٜىى١ أمحىىد أمحىىد  ايىى اَر  ايعىىازف ( َٓىىا12ٍ)
 ن١ًٝ سًٛإ: زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠  )داَع١ اؾُٗٛز  يدٟ ايطٝاضٞ بايطد  ٚع٬قتٗا

 .(2014اإلع٬ّ   قطِ اٯداب 
 يف املؿىىس١ٜ ايفكىىا١ٝ٥ بىىايكٓٛات اؿٛازٜىى١ ايىى اَر دٚز عبىىد املطًىىب  قطىىب ايىىدٜٔ ؾىى٬ح ( ٖبىى13٘)

ٞ  اإلؾ٬ح قكاٜا بعض مٛ اؾاَعٞ ايػباب اػاٖات : ٜٓىاٜس  25 ثىٛز٠  عكىب  َؿىس  يف ايطٝاضى
 ايتبٝىى١ نًٝىى١ املٓؿىىٛز٠  داَعىى١) َٓػىىٛز٠  غىىري َادطىىتري زضىىاي١ َٝداْٝىى١  ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١

 .(2014ّ ايتب٣ٛ  ا٭ع٬ّ قطِ ايٓٛع١ٝ 
ٕ  فى٢  اؿٛازٜى١  ايى اَر  ملكىد٢َ  ايرٖٓٝى١  ايؿىٛز٠  امحد  إبساِٖٝ ؾابس ( إبسا14ِٖٝ)  يىد٣  ايتًفصٜىٛ

 َٓػىٛز٠   غىري  َادطتري زضاي١ اإلع١َٝ٬  ايسضاي١ بتكًبِٗ ٚع٬قتٗا املساٖكن َٔ َع١ٓٝ ع١ٓٝ
 .ّ(2013 ايطفٌ  ٚثكاف١ اإلع٬ّ قطِ يًطفٛي١  ايعًٝا ايدزاضات َعٗد مشظ  عن داَع١)

ٞ  ايػىباب  إَىداد  يف ايعسبٝى١  بايفكا٥ٝات اؿٛاز١ٜ اي اَر دٚز إمساعٌٝ  سطٔ ( قُٛد15)  اؾىاَع
 ٜٓىاٜس   58 ع  16 َىر  ايطفٛيى١:  دزاضىات  فًى١  ٜٓىاٜس   25 ثٛز٠ أسداخ سٍٛ باملعًَٛات املؿسٟ

 .54- 46 ف ف 2013 َازع-
ٞ  ؾىٛز٠  مسات قُد  ضعد ايٓادٟ ( ضعٝد16) ٕ  اؿٛازٜى١  ايى اَر  يف ايطٝاضى  ٚع٬قتٗىا  بىايتًٝفصٜٛ

 املٓؿىٛز٠:  ايٛاقعٝى١  زضىاي١ دنتىٛزاٙ غىري َٓػىٛز٠  )داَعى١       يؿٛزت٘ ٚايؿف٠ٛ اؾُٗٛز بردزاى
 ّ(.2011ايتبٟٛ   اإلع٬ّ قطِ ايٓٛع١ٝ  ايتب١ٝ ن١ًٝ
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٘  ( فىاٜص٠ 17)  ٚع٬قتٗىا مبطىىت٣ٛ  ايعسبٝى١  ايفكىا١ٝ٥  بىايكٓٛات  اؿٛازٜىى١ اؿُٝىد  ايى اَر   عبىد  طى
 َعٗىد : مشىظ  عىن  داَعى١ ) َٓػىٛز٠   غري َادطتري زضاي١ اؾاز١ٜ  با٫سداخ املساٖكن َعسف١

 (.2011 ا٫طفاٍ  ٚثكاف١ ا٫ع٬ّ قطِ يًطفٛي١  ايعًٝا ايدزاضات
٘  اي اَر دٚز ٜٛضف  سطن ضاَٞ ( زٜٗا18ّ) ٘  ايكٓىٛات  فى٢  اؿٛازٜى ٘  اؿهَٛٝى  تستٝىب  فى٢  ٚاـاؾى

 داَعىى١) .َادطىىتري غىىري َٓػىىٛز٠  زضىىاي١ املؿىىس٣  اؾُٗىىٛز يىىد٣ اجملتُعٝىى٘ ايككىىاٜا أٚيٜٛىىات
 (.2008, ٚايتًٝفصٜٕٛ ا٫ذاع١ قطِ ا٫ع٬ّ  ايكاٖس٠: ن١ًٝ

  زضاي١ َادطىتري غىري   ٜٓاٜس ثٛز٠ َٓر ايعامل١ٝ اإلخباز١ٜ املٛاقع يف َؿس ؾٛز٠  إمساعٌٝ ًَو( 19)
 .(2016  ٚا٫ع٬ّ ا٫تؿاٍ عًّٛ قطِ  ا٫داب ن١ًٝ :مشظ عن َٓػٛز٠  )داَع١

عًى٢ ؾىشٝف١ تبىدٜعٛت     تطبٝكٝى١  دزاضىى١ : اإلضسا٥ًٝٝى١ ايؿشافى١ فىى٢ َؿىس ؾىٛز٠ فٛشٟ  زاْٝا( 20)
 املسنىىص)  تا٫دتُاعٝىى١ ٚاملطىى٦ٛي١ٝ املٗٓٝىى١ بىىن: اجملتُىىع ٚقكىىاٜا اإلعىى٬ّت َىى٪متس أسسْٚىىٛتت 

 (.2015 إبسٌٜ 29-28 َٔ ايفت٠ خ٬ٍ  ٚاؾٓا١ٝ٥ ا٫دتُاع١ٝ يًبشٛخ ايك٢َٛ
زضىاي١    تٚاإليهتْٚٝى١  املؿس١ٜ املطبٛع١ ايؿشف يف ايعطهسٟ اجملًظ ؾٛز٠  بدز قُد أَاْٞ( 21)

 (.20115  اإلع٬ّ قطِ  اٯداب ن١ًٝ: املٓؿٛز٠ داَع١َادطتري غري َٓػٛز٠  )
ٞ  اؿهِ عبد َسشٚم (22) ٟ  اؾُٗىٛز  يىد٣  ايعطىهس١ٜ  يًُ٪ضطى١  ايرٖٓٝى١  يؿىٛز٠ ا  ايعىادي  بعىد  املؿىس

 املساسىىىٌ يف ايتػىىىٝري ٚؼىىىدٜات اإلعىىى٬ّ: تبعٓىىىٛإ ايجايىىىح ايطىىىٟٓٛ ٪متس  املىىىْٜٛٝىىىٛ 30 ثىىىٛز٠
 اإلقًُٝىىٞ ا٭ٖىىساّ َعٗىىد َىىع بايتعىىإٚ ايهٓدٜىى١ ا٭ٖىىساّ ظاَعىى١ اإلعىى٬ّ نًٝىى١)ت ا٫ْتكايٝىى١

 .(2014 َازع 20-18 َٔ ايفت٠ يف ٚذيو ا٭ملا١ْٝ  َْٛإ فسدزٜؼ َٚ٪ضط١ يًؿشاف١
إٜىسإ يف ايؿىشاف١   ٜامسن قىِ قُىٛد أبىٛايع٬  ؾىٛز٠ َؿىس يف ايؿىشاف١ اإلٜساْٝى١ ٚؾىٛز٠          (23)

املؿس١ٜ  دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايؿشف اإلٜساْٝى١ ٚاملؿىس١ٜ ايٓاطكى١ بىايًػتن     
ايعسب١ٝ ٚاإللًٝصٜى١  زضىاي١ َادطىتري غىري َٓػىٛز٠  )داَعى١ ايكىاٖس٠: نًٝى١ اإلعى٬ّ  قطىِ           

 (.2013ايؿشاف١  
(24    ٟ اؾُٗىىٛز ايعسبىىٞ  اجملًىى١   ( ٖبىى١ غىىاٖن  دٚز ايكٓىىٛات اإلخبازٜىى١ يف تػىىهٌٝ ؾىىٛز٠ َؿىىس يىىد

 .199-165  ف ف 2011املؿس١ٜ يبشٛخ ايسأٟ ايعاّ  اجملًد ايعاغس  ايعدد ايجايح  
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(  ىىدٚح عبىىد اهلل قُىىد عبىىد ايًطٝىىف  تايؿىىٛز٠ اإلع٬َٝىى١ يًشهَٛٝىى١ املؿىىس١ٜ نُىىا تعهطىىٗا      25)
اب ايىى اَر اؿٛازٜىى١ يف ايكٓىىٛات ايفكىىا١ٝ٥ ٚع٬قتٗىىا بايؿىىٛز ايرٖٓٝىى١ يًشهَٛىى١ يىىدٟ غىىب        

يًطفٛي١   ايعًٝا ايدزاضات َعٗد مشظ: اؾاَعاتت  زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠  )داَع١ عن
 .ّ(2009ايطفٌ   ٚثكاف١ قطِ ا٫ع٬ّ

ٚايطٝاضى١ٝ   اإلع١َٝ٬ ايؿٛز٠ تػهٌٝ يف اإلخباز١ٜ ايفكا١ٝ٥ ايكٓٛات زاقٞ  دٚز فاقٌ ( ٚضا26ّ)
فًى١ ايباسىح اإلع٬َىٞ     -ٚايهٛفى١  ا٫ْباز داَعي طًب١ ع٢ً َٝدا١ْٝ دزاض١-ايعسام  عٔ

 .15-5(  ف ف 2008ٚايتًفص١ْٜٝٛ   اإلذاع١ٝ ايؿشاف١ اإلع٬ّ  قطِ ن١ًٝ بػداد: )داَع١
ّ  ٚضا٥ٌ دٚز. تاهلل عبد سذاد٢ قطٛب( 27) ٔ  فى٢  ا٭عى٬ ٔ  ايرٖٓٝى١  ايؿىٛز٠  تهىٜٛ  يىد٣  ايؿىعٝد  عى

 قطىىِ: ايكىىاٖس٠).  غىىري َٓػىىٛز٠ َادطىىتري زضىىاي١ت َٝداْٝىى١ ؼًًٝٝىى١ دزاضىى١ املؿىىس٣ ايػىىباب
 .(2007 ايكاٖس٠  داَع١ ا٭ع٬ّ ن١ًٝ ٚا٭ع٬ٕ ايعا١َ ايع٬قات

( سٓإ عبد ايفتاح بدز  ؾٛز٠ َؿس ٚاملؿسٜن يف ايؿشاف١ ا٭ملا١ْٝ  دزاض١ يًُكىُٕٛ ٚايكىا٥ِ   28)
 .(2005 ا٭ع٬ّ  ن١ًٝ: ايكاٖس٠ داَع١. ) غري َٓػٛز٠َادطتري زضاي١با٫تؿاٍ  

ايع٬قىى١ بىىن ا٭عتُىىاد عًىى٢ ايكٓىىٛات ايتًٝفصْٜٛٝىى١ ايفكىىا١ٝ٥         كٝىى٘قُىىد عبىىد ايٖٛىىاب ف  ( 29)
غىري َٓػىٛز٠     زضىاي١ دنتىٛزا٠    َٚطتٜٛات املعسف١ باملٛقٛعات اإلخبازٜى١ فى٢ اجملتُىع ايُٝٓى٢    

 .3(  ف 2002ن١ًٝ اإلع٬ّ  )داَع١ ايكاٖس٠: 
(30) Katherine Miller, Communication Theories: Perspectives, 

Processes and Context, (Texas ASM University, 2002), P. 247.  

(31) James Watson, Media communication: an introduction to 

theory and process, (London, Plagrave Macmillan, 2008), 

P.78. 

اعٝىىٌ  َبىىاد٨ عًىىِ ا٫تؿىىاٍ ْٚعسٜىىات ايتىىأثري  )ايكىىاٖس٠: ايىىداز ايعاملٝىى١  ( قُىىٛد سطىىٔ إمس32)
 .245(  ف 2003يًٓػس ٚايتٛشٜع  

)ايكىىاٖس٠: ايىىداز  ( سطىىٔ عُىىاد َهىىاٟٚ  يًٝىىٞ سطىىن ايطىىٝد  ا٫تؿىىاٍ ْٚعسٜاتىى٘ املعاؾىىس٠      33)
 . 328ف (  2008  املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ

(  ف 2004اإلع١َٝ٬  )ايكاٖس٠: عامل ايهتب   ( قُد عبد اؿُٝد  ايبشح ايعًُٞ يف ايدزاضات34)
158. 
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(35) Roger W. & Joseph D., Mass Media Research, 4th Ed. 

(California: Wadsworth Publishing Company, 1994), P. 108. 

() :ق عسض ا٫ضتُاز٠ ع٢ً احملهُن ايتاي١ٝ أمسا٥ِٗ َستب١ أظدًٜا 
 داَع١ َؿس ايدٚي١ٝ  –اإلع٬ّ  ن١ًٝ-/ زشم ضعد    أضتاذ اإلع٬ّ أ.د-1
 داَع١ ايػازق١ –ا٫تؿاٍ  ن١ًٝ-/عؿاّ ْؿس   ز٥ٝظ قطِ ا٫ع٬ّ أ.د-2
 املٓؿٛز٠ داَع١-اٯدابن١ًٝ  –اإلع٬ّ  أمحد أضتاذ/ قُد زقا د-3
 ايكاٖس٠. داَع١-اإلع٬ّن١ًٝ  –/ قسش غايٞ أضتاذ اإلع٬ّ املطاعد د-4
٘  ( فاٜص36٠)  ٚع٬قتٗىا مبطىت٣ٛ   ايعسبٝى١  ايفكىا١ٝ٥  بىايكٓٛات  اؿٛازٜى١  اؿُٝىد  ايى اَر   عبىد  طى

 َعٗىد : مشىظ  عىن  داَعى١ ) َٓػىٛز٠   غىري  َادطىتري  زضىاي١  اؾازٜى١   با٫سىداخ  املساٖكن َعسف١
 (.2011 ا٫طفاٍ  ٚثكاف١ ا٫ع٬ّ قطِ يًطفٛي١  ايعًٝا ايدزاضات

ٞ  ايػىباب  إَداد يف ايعسب١ٝ بايفكا٥ٝات اؿٛاز١ٜ اي اَر دٚز إمساعٌٝ  سطٔ ( قُٛد37)  اؾىاَع
- ٜٓىاٜس   58 ع  16 َر ايطفٛي١  دزاضات ف١ً ٜٓاٜس  25 ثٛز٠ أسداخ سٍٛ باملعًَٛات املؿسٟ
 .54- 46 ف ف 2013 َازع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


