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 املتك١ُٓ يف املٛاد ٚايرباَر املكد١َ بكٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝايكِٝ 

The implied values  contained - in the Arab Kids’ satellite 
channels 

 ًَدـ ايدزاض١:
٠ ؼاٍٚ ايدزاض١ زؾد تهسازت ايكِٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ اإلض١َٝ٬; قٓا

 ؼ، ٚقٓا٠ ط٘.طٝٛز اؾ١ٓ ٚقٓا٠ نساَٝ
ظٗٛز بعض ايكٛايب ٚمت مجع بٝاْاتٗا َٔ خ٬ٍ أدا٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر: 

يعسض املكُٕٛ ٚمتجًت ٖرٙ ايكٛايب يف ا٭غٓٝات، اإلع٬ٕ، ايؿ٬غات، ايهستٕٛ، اؿٛازٟ 
ٚتكدَت ايكِٝ املعسؾ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ، ا٫ْطا١ْٝ، ايكؿؿٞ، ٚقايبا املطابكات ٚا٭خباز، 

اإلض١َٝ٬، ايٛط١ٝٓ، ايػدؿ١ٝ ٚتأخست ايكِٝ ايػٝع١ٝ يٛزٚدٖا يف قٓا٠ ٚاسد٠ ٖٞ قٓا٠ ط٘ 
 ايؿكا١ٝ٥.

Abstract of study 

This study attempts to monitoring Tkart of values in 

children Islamic satellite channels and comparison between the 

Sunni and Shiite; fallopian toyor el gana and Karamish 

representatives of the channels of the year, and the Shiite 

channel Taha. 

The data was collected through a content analysis tool and 

was one of the most important results: the templates contained 

in the content of the songs, advertising, cartoon, fairy fiction, and 

a template competitions and news. The values advanced 

cognitive, social, humanitarian, Islamic, national, personal and 

delayed values Shia to Oroadha in single-channel is Taha satellite 

channel. 
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 َكد١َ ايدزاض١:
ٚميجًٕٛ  يف تسنٝبتٗا، أَ زنا٥ص اجملتُعات ٚدص٤ أضاضٝ ١َُٗزنٝص٠   ا٭طؿاٍٜعترب

َطتكبًٗا، ٚتٗتِ َععِ دٍٚ ايعامل املتكدّ بربافٗا ٭ِْٗ ٜعتربٕٚ ا٫ضتجُاز يف فاٍ زعا١ٜ 
ا٭طؿاٍ ٚتٓػ٦تِٗ َٔ أِٖ ا٫ضتجُازات ا٭ضاض١ٝ ع٢ً ٚد٘ ا٫ط٬م ٭ٕ طؿٌ ايّٝٛ ٖٛ زدٌ ايػد، 

  (1)ٜٚكاع َكداز تكدّ ايدٍٚ ٚؼكسٖا مبد٣ عٓاٜتٗا بأطؿاهلا
ؿصٜٕٛ أسد أؾساد ايعا١ً٥ ايرٟ ٜكدّ َععِ ايكؿـ يف أغًب ا٭ٚقات ٜٚبدأ ٚقد أؾبح ايتًٝ

 .(2)ازتباط ا٭طؿاٍ بايتًٝؿصٜٕٛ َٚػاٖد٠ بساف٘ َٓر ضٔ َبهس٠
ٚتكّٛ بساَر ا٭طؿاٍ يف ايتًٝؿصٜٕٛ بدٚز ٖاًَا يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايطؿٌ ٚتصٜٚد٠ 

َتها١ًَ تعتُد ع٢ً ايؿٛز ٚايسضّٛ  باملعازف ٚا٭ؾهاز ٚاـربات بؿٛز٠ غٝك١; سٝح تكدّ يف َػاٖد
املتشسن١ املكرت١ْ بؿٛتٗا ايداٍ ع٢ً عُل املػاعس ٚا٭ساضٝظ، ٚامل١ًْٛ بأيٛإ شا١ٖٝ ؾرب اْتبا٠ 
َػاٖدٜٗا نُا ٜعتُد ع٢ً ا٭ضًٛب ايكؿؿٞ ايػٝل يف إثاز٠ اٖتُاَِٗ، ٚيت٪دٟ دٚزًا ًَُٗا يف ت١ُٝٓ 

 .(3)ٚاَتاعِٗ ٚتٛضٝع آؾاقِٗ ٚبًٛز٠ غدؿٝتَِٗعسؾتِٗ ٚشٜاد٠ ٚعِٝٗ ٚتجكٝؿِٗ ٚاْتُا٥ِٗ 
ٚبايسغِ َٔ ظٗٛز ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾدٜد٠ املتُج١ً يف ايهُبٝٛتس ٚأيعاب ايطٞ دٟ إ٫ إٔ 

 .(4)ا٭طؿاٍ َا شايٛا ٜكعٕٛ ايتًٝؿصٜٕٛ يف َٛقع ايٛض١ًٝ اإلع١َٝ٬ ا٭ٚيٞ اييت ٜتابعْٛٗا
ٌ ا٭ش١َٓ ٚايعؿٛز ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ ٜٚعد َؿّٗٛ ايكُٝ٘ َٔ املؿاِٖٝ اييت تطتددّ يف ن

 عع٢ُ يف بٓا٤ اجملتُعات ٚنًُا ضادت ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف فتُع نًُا ع٬ ؼكسٙ ٚمتدٜٓ٘.
ٚبدأت دزاض١ ايكِٝ ا٫ْطا١ْٝ َٓر شَٔ بعٝد َٔ قبٌ ايؿ٬ضؿ١ َجٌ أؾ٬طٕٛ، أزضطٛ، ٚنْٛؿػٝٛع 

 .(5)دبات ا٭خ٬ق١ٝ َع اجملتُع َٔ سٛهلِا٭َس ايرٟ ٚقح ايع٬ق١ بني َٓاقب ايػدـ أٚ قُٝ٘ ٚايٛ
ٚبٓا٤ غدؿ١ٝ ايطؿٌ حيتاز إىل ا٫ٖتُاّ بايكِٝ ٚغسضٗا يف ْؿط٘ ست٢ ٜؿبح ؾسدًا بٓا٤ًا 

 يف اجملتُع، َٚا أسٛز أَتٓا إىل قِٝ ايعٌُ ٚاإلجياب١ٝ ٚاسرتاّ اٯخس ٚايتعإٚ َع اؾُٝع.
اإلضتكا١َ، نُا أندت املؿادز ايرتب١ٜٛ ع٢ً أْٗا غ٧ ٚتٛاتس َع٢ٓ ايكُٝ٘ يف املؿّٗٛ ايًػٟٛ ع٢ً أْٗا 

 ي٘ اٖتُاّ أٚ ْؿع أٚ َٛدٗات يًطًٛى ٚايعٌُ.
نُا إٔ ايع٬ق١ بني ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٚا٫طس ا٭خ٬ق١ٝ يف اجملتُع عاد١ إىل دزاض١ 
َطتؿٝك١ خؿٛؾًا يف اطاز مبا ٜعسف باؿداث١ ٚظٗٛز اإلع٬ّ اؾدٜد ٚايرٟ ٜ٪ثس بدٚز٠ ع٢ً قِٝ 

 .(6)جملتُع يف ايؿرتات اييت ٜػٗد ؾٝٗا ايتػٝريا
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إٕ َطأي١ تطًٌ ايكِٝ عرب ايتًٝؿصٜٕٛ أَس خطري سرزت َٓ٘ اؾُعٝات احملاؾع١ ع٢ً ايكِٝ 
ٚايرٟ تٛقشٗا دزاض١ ١٦ٖٝ اإلذاع١ ايربٜطا١ْٝ بإداز٠  1961ست٢ يف اجملتُع ا٭ٚزٚبٞ َٓر عاّ 

يف إٔ ايتًٝؿصٜٕٛ ٜعتدٟ ع٢ً ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ احملاؾع١ عًٝٗا داخٌ  ايطري 
 .(7)املٓصٍ

بأْٗا سهِ ٜؿدزٙ اإلْطإ ع٢ً غ٤ٞ َا َٗتدًٜا مبذُٛع١ َٔ  (8)ٜٚعسؾٗا ايطٝد ايػشات سطٔ
 املباد٨ ٚاملعاٜري اييت ازتكاٖا ايػسع قددا املسغٛب ؾٝ٘ ٚاملسغٛب عٓ٘ َٔ ايطًٛى.

ُٞ بتكدِٜ عدد نبري َٔ املٛقٛعات أٚ ا٭ٖداف اييت ٜطًب َٔ ا٭ؾساد ٜٚتُٝص املٓش٢ٓ ايكٝ
تستٝب أ١ُٖٝ نٌ َٓٗا بايٓطب١ يًُٛقٛعات ا٭خس٣ عٝح مؿٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً تستٝب ٖسَٞ 

 .(9)يدزدات ا٭ؾك١ًٝ أٚ ا٭١ُٖٝ يهٌ َٔ ٖرٙ املٛقٛعات
اع ٫ ٜٓؿؿ٬ٕ عٔ ٜٚتداخٌ َؿَٗٛٞ ايك١ُٝ ٚا٫ػاٙ ٚنُا عرب عًُا٤ ايٓؿظ ٚاإلدتُ

بعكُٗا، ؾُٗا أمناط ضًٛن١ٝ َهتطب١ أٚ عادات ٜهتطبٗا ايؿسد عٔ طسٜل استهان١ مب٪ثسات 
خازد١ٝ ب١ٝ٦ٝ تتعًل باجملتُع، ؾايكِٝ ٖٞ اػاٖات يف ؾٛزتٗا ايعا١َ ٚاإلػاٖات ٖٞ قِٝ 

 .(11)مبٛقٛعات قدد٠
ٟ اجملتُعات بايكِٝ نُا تعد ا٭دٜإ ٚايتكايٝد ايػا٥ع١ َٔ أِٖ ايسٚاؾد اييت تػر

ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜبػٞ ا٫يتصاّ بٗا ٫ٚ ٜٛدد تداخٌ أٚ تعازض بني ايكِٝ ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ 
 .(11)ؾٗٓاى فُٛع١ َػرتن١ َٔ اؿكٝك١ ا٭خ٬ق١ٝ املكبٛي١ َٔ قبٌ اؾُٝع

  :تتهٕٛ ايكِٝ َٔ ث٬ث١ َطتٜٛات ز٥ٝط١ٝ ٖٞٚ
َّٕ املعسيف .1  .امله
2.  َّٕ  .ايٛدداْٞامله
َّٕ ايطًٛنٞ .3  .امله

ا٫ختٝاز، نٌ َٔ ٚاملعاٜري اييت تتشهِ مبٓاٖر ايكِٝ ٚعًُٝاتٗا  املهْٛاتٜٚستبط بٗرٙ 
  .(12)ٚايتكدٜس، ٚايؿعٌ

 :(13)عد٠ خؿا٥ـ ْٛدصٖا ؾُٝا ًٜٞ –بؿٛز٠ عا١َ  –يًكِٝ ٚ
ايكِٝ هلا َعإ فسد٠، ٚيهٔ جيب إٔ تتًبظ بايٛاقع ٚايطًٛى، ؾٝذب إٔ ٜ٪َٔ بٗا  .1

اإلْطإ عٝح تؿبح َٛد١ٗ يطًٛن٘ ست٢ ميهٔ اعتبازٖا قًُٝا، ٚيريو دا٤ يف ايكسإٓ 
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ايهسِٜ نجريًا قٛي٘ تعاىل "ايرٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايؿاؿات" ٚيف اؿدٜح ايػسٜـ:" ايدٜٔ 
 املعا١ًَ ".

ِ قب١ًٝ ٫ٚ تأتٞ ؾذأ٠ ؾاإلدزاى ايعكًٞ ٫بد َٔ تٛاؾسٙ َع ايكِٝ، ٫ٚ بد إٔ املعسؾ١ بايكٝ .2
 ٜهٕٛ َؿشٛبًا با٫ْؿعاٍ ايٛدداْٞ.

 ايكِٝ تكتكٞ ا٫ختٝاز ٚا٫ْتكا٤، ٖٚرا ٜكتكٞ إٔ تهٕٛ يٓا سس١ٜ. .3
 ايتدزز ايكُٝٞ يٝظ داَدًا بٌ َتشسى َتؿاعٌ، ٚايطًَِّ ايكُٝٞ قد ٜٗتص ضًبًا أٚ إجيابًا. .4
 ايكِٝ بع١ًُٝ تٛدٝ٘ يًؿسد ٚضًٛن٘ يف اؿٝا٠.تكّٛ  .5
 يًكِٝ َ٪غسات ع٬َات ؾازق١ " ممٝص٠ " ْؿسم َٔ خ٬هلا بٝٓٗا ٚبني ايعادات. .6
ايكِٝ َتداخ١ً َرتابط١ َٚتك١ُٓ، سٝح إْٗا تتكُٔ اؾٛاْب املعسؾ١ٝ ٚايٛددا١ْٝ  .7

ٚق١ُٝ أخ٬ق١ٝ ٚايطًٛن١ٝ نُا أْٗا َتك١ُٓ َٔ سٝح ايتطبٝل، ؾايعدٍ َج٬ُ ق١ُٝ ضٝاض١ٝ 
 أٜكًا.

ٖٓاى مث١ ع٬ق١ بني ايكِٝ ٚايعداي١  املدتًؿ١ يًكِٝ ٚتتكازب ؾُج٬ ايتؿٓٝؿاتٚتتداخٌ  .8
ايطٝاض١ٝ ؾٗٓاى خط َتُٛز بني ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚا٭ٜدٚيٛدٝات ايطٝاض١ٝ ٜرتنص يف ب١ٝٓ 

 س١ٜٚاؿ ٚاملطاٚا٠ ؾهس١ٜ َتػابٗ٘ ٚأدا٤ ْؿظ ايٛظا٥ـ، ؾه٬ُٖا ٜدٚز يف ؾًو ايعداي١
 (.14ا٭خ٬قٞ) ٚايطًٛى ايعاّ، ايؿاحل، املد١ْٝ ٚايؿك١ًٝ

 ايتؿٓٝـ اييت تتبٓاٙ ايدزاض١ ؾٗٛ نايتايٞ:أَا 
 قِٝ زٚس١ٝ ٚعكد١ٜ نشب اهلل ٚاإلميإ باهلل ٚاؾٗاد يف ضبٌٝ اهلل. .1
 قِٝ خًك١ٝ نايعدٍ ٚا٭َا١ْ ٚايؿدم ٚإنساّ ايكٝـ ٚايعدٍ ٚايتعإٚ. .2
 ٚطسم ايٛؾٍٛ إيٝٗا ناضتدداّ ايتذسب١ ٚايتؿهريايٓاقد.قِٝ عك١ًٝ تتؿٌ باملعسؾ١  .3
 قِٝ ٚددا١ْٝ ٚاْؿعاي١ٝ ناؿب ٚايهسٙ ٚقبط ايٓؿظ عٓد ايػكب  .4
 قِٝ ادتُاع١ٝ َجٌ بس ايٛايدٜٔ ٚايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚاإلسطإ يًذريإ. .5
 قِٝ َاد١ٜ تتؿٌ بايعٓاؾس املاد١ٜ نا٫عتٓا٤ باؾطِ ٚا٫قتؿاد يف ا٫ْؿام. .6
تتؿٌ بايترٚم اؾُايٞ ٚإدزاى ا٫تطام يف ا٭غٝا٤ ٚا٫عتٓا٤ باملعٗس قِٝ مجاي١ٝ  .7

 ٚايٓعاؾ١ ٚايٓعاّ.
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ايطؿٛي١  ٕ ع١ًُٝ انتطاب ايكِٝ ٚا٭خ٬م تبدأ َٓر َسس١ًأ تس٣ َدزض١ ايتشًٌٝ ايٓؿطٞٚ
إذ ٜكّٛ ايٛايدإ بدٚز ممجًٞ  ;سٝح ٜهتطب ايطؿٌ أْاٙ ا٭ع٢ً َٔ خ٬ٍ ايتٛسد َع ايٛايدٜٔ املبهس٠

يرا إُْٗا ٜعًُإ ايطؿٌ ايكٛاعد ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكِٝ ايتكًٝد١ٜ ٚاملجٌ ايعًٝا يًُذتُع ايرٟ  ،يٓعاّا
ٕ ٜؿعً٘ ٚابدا٤ أٜرتب٢ ؾٝ٘ ايطؿٌ ٜٚتِ ذيو عٔ طسٜل اضتشطإ ايطؿٌ عٓدَا ٜؿعٌ َا جيب عًٝ٘ 

 .عدّ ايسق٢ ٚا٫ْصعاز عٓدَا خيط٧ ؾُٝا جيب إٔ ٜؿعٌ
َٔ ايكِٝ ٚايكٛاعد ا٭خ٬ق١ٝ املتُج١ً باحملتٜٛات  َٚٔ ٖٓا ٜتهٕٛ يد٣ ايطؿٌ ْعاّ 

 .ٚاملسغٛبات ؾٝهٕٛ َا أمساٙ ؾسٜٚد بـ)ا٭ْا ا٭ع٢ً( ٖٚٛ َا ٜكابٌ ايكُري
ٕ ع١ًُٝ انتطاب ايكِٝ تتِ عٔ طسٜل ايتعصٜص أ بُٝٓا ٜس٣ أؾشاب املدزض١ ايطًٛن١ٝ

سغٛب ؾٝ٘ إىل إسداخ أٚ كد ٜ٪دٟ ايتعصٜص ايطًيب يطًٛى قُٝٞ َؾ اإلجيابٞ ٚايتعصٜص ايطًيب،
يريو ٜسٕٚ إٔ ايعامل  ،ؾٝػري َٔ ْعس٠ ا٭ؾساد مٛ ايعامل ،تك١ٜٛ ايطًٛى ايكُٝٞ غري املسغٛب ؾٝ٘

غري آَٔ ٚغري َػبع ؿاداتِٗ بطبب َا ٜٛادْٗٛ٘ َٔ ؾعٛبات عٓد قٝاَِٗ بطًٛى إجيابٞ ٚؾل 
 .ايكِٝ اييت آَٓٛا بٗا ٚانتطبٖٛا

انتطاب ايكِٝ يٝظ قانا٠ يُٓٛذز ادتُاعٞ أٚ تهٝٝـ يًطًٛى  تٓعس املدزض١ املعسؾ١ٝ إىل إٔٚ
ٚإمنا ت٪ند إٔ اـًل ٜٓػأ َٔ  ،خ٬قٞ، مبكتك٢ املجريات ايب١ٝ٦ٝ أٚ اإلذعإ يكٛاعد َع١ٓٝا٭

 . (15)قاٚي١ ايؿسد ؼكٝل ايتٛاشٕ يف ع٬قات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚقدزات٘ ايعك١ًٝ
ايعُس١ٜ املطتٗدؾ١ َٔ ايبشح َٛقٛع ايدزاض١ ٖٚٞ ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ ايدزاض١ يف ْٛع١ٝ ايؿ١٦ 

ٌٍ يٮٚطإ مما حيتِ عًٝٓا عح ايكِٝ املكد١َ َٔ خ٬ٍ ايكٓٛات  ؾ١٦ ا٭طؿاٍ َٚا ميجًْٛ٘ َٔ َطتكب
ايؿكا١ٝ٥ املٛد١ٗ هلِ، ٚبايسغِ َٔ نجس٠ ا٭عاخ يف ٖرا اجملاٍ إ٫ أْ٘ ٜعٌ خؿبًا يهجس٠ ايبح 

 ايكٓٛات املتدؿؿ١ يٮطؿاٍ. املٛد٘ يف ا٭١ْٚ ا٭خري٠ ٚنجس٠
نُا دا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ يف ٚقت تعايت ؾٝ٘ ا٭ؾٛات َٔ خطٛز٠ املد ايػٝعٞ ع٢ً املٓطك١  

ايعسب١ٝ بعد بح عد٠ قٓٛات ؾكا١ٝ٥ تدعٛ إىل ٖرا ايؿهس مما دعا إىل ايٛقٛف ع٢ً اإلجيابٝات 
 ٚايطًبٝات اييت تٛدٗٗا ٖرٙ ايكٓٛات إىل عكٍٛ أبٓا٥ٓا.

 ايدزاض١:ؼدٜد َػه١ً 
تتُجٌ َػه١ً ايدزاض١ يف زؾد ايكِٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ َٔ 

 خ٬ٍ ؼًٌٝ ع١ٓٝ َٔ احملت٣ٛ اإلع٬َٞ املكدّ يف تًو ايكٓٛات.
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 أٖداف ايدزاض١:
ٜرتنص اهلدف ايس٥ٝطٞ يًدزاض١ يف ايتعسف ع٢ً ايكِٝ اييت تعسقٗا قٓٛات ا٭طؿاٍ 

ايتعسف ع٢ً أْٛاع ايكٛايب ايؿ١ٝٓ اييت تعسض َٔ خ٬ٍ ايكٓٛات فتُع ايدزاض١ ايؿكا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ 
 ٚأْٛاع نٌ قايب ٚتهسازٙ ٚتهسازات ايكِٝ يف نٌ قايب.

 تطا٫٩ت ايدزاض١:
ٜعترب ايط٪اٍ ايس٥ٝظ يف ايدزاض١ ٖٛ: َا ايكِٝ املتك١ُٓ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ 

 فتُع ايدزاض١؟
 أبسش ايكٛايب ايؿ١ٝٓ اييت تعسض يف ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١. ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايتعسف ع٢ً

 ٜٚٓبجل َٔ ايتطا٩ٍ ايس٥ٝطٞ فُٛع١ َٔ ايتطا٫٩ت ايؿسع١ٝ ٖٚٞ:
 ايعسب١ٝ؟ ايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف َكُٕٛ قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥َا  .1

 ؟ايعسب١ٝ قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥أْٛاع ايكِٝ ايٛازد٠ يف َا .2
 ؟ايعسب١ٝ قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايكِٝ املعسؾ١ٝ ايعك١ًٝ ايٛازد٠ يف َا أْٛاع .3
 ايعسب١ٝ؟ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ َا أْٛاع .4
 ايعسب١ٝ؟ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١ْٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ َا أْٛاع .5
 ايعسب١ٝ؟ ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ايكِٝ اإلض١َٝ٬ ايٛازد٠ يف قٓٛات  َا أْٛاع .6
 ايعسب١ٝ؟ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ َا أْٛاع .7
 ايعسب١ٝ؟ ايكِٝ ايػدؿ١ٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ َا أْٛاع .8
 ايعسب١ٝ؟ ايكِٝ اؾُاي١ٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ َا أْٛاع .9

 ايعسب١ٝ؟ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ايٛازد٠  ايػٝع١ٝايكِٝ  َا أْٛاع .11
 ا٫طس ايٓعس١ٜ يًدزاض١:

 ؼًٌٝ اإلطاز اإلع٬َٜٞطتعني ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ بٓعس١ٜ 
ٚتأطري ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٖٞ ايطسٜك١ اييت ٜتِ بٗا تكدِٜ املعًَٛات ؾُٗٛزٖا ٚسددٖا  
Entman (16)يف تعصٜص دٛاْب َع١ٓٝ َٔ ايسضاي١ ٚدعًٗا أنجس بسٚشًا. 
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ع٢ً أضاع إٔ  (17) نُا ٚقشا سطٔ عُاد َهاٟٚ، ٚي٢ًٝ سطني ايطٝدتكّٛ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٚ
ذا ٚقعت يف تٓعِٝ ٚضٝام ٚأطس إ ٫إع٬ّ ٫ ٜهٕٛ هلا َػص٣ يف سد ذاتٗا أسداخ َٚكاَني ٚضا٥ٌ اإل

ٚايٓؿٛف ٚاملعاْٞ ٚتطتددّ اـربات ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ طس تٓعِ ا٭يؿاظ ع١َٝ٬ ٖرٙ ا٫إ
تأطري ايسضاي١ ا٫ع١َٝ٬ ٜٛؾس ايكدز٠ ع٢ً قٝاع قت٣ٛ ايسضاي١ ٜٚؿطس دٚزٖا يف ، ٚايطا٥د٠

 .ايتأثري ع٢ً اٯزا٤ ٚا٫ػاٖات
ٚبايسغِ َٔ إٔ املٛقٛع١ٝ ٖٞ ٖدف إع٬َٞ ْبٌٝ إ٫ إٔ اإلع٬َٞ جيد ْؿط٘ يف َٛقع 

ٚع٢ً غساز ذيو تعٗس املسدعٝات  ،(18)يف ضٝام خيدّ امل٪ضطات اييت ٜٓتُٞ هلا املكدّ يًُشت٣ٛ
 ٚا٭ٜدٚيٛدٝات ظاٖس٠ يف ضٝام ايسضا٥ٌ املكد١َ َٔ خ٬ٍ ايٛضا٥ٌ ا٫تؿاي١ٝ املدتًؿ١.

ٚيريو ٜس٣ ايباسح قسٚز٠ عٌُ اطاز يهٌ املكاَني ٚؾكًا يٮٖداف اييت تكّٛ عًٝٗا 
اييت ؼكل  ايكا٥ِ با٫تؿاٍ ِٝ املسد٠ٛ َٔ املكُٕٛ ٚؾل أٖدافايٛض١ًٝ يتؿٌ باؾُٗٛز إىل ايك

 متاضو اجملتُع ٚاشدٖازٙ.
 طس ا٫ع١َٝ٬:ا٫أْٛاع 

اطاز ، ا٫طاز ايعاّ، ا٫طاز احملدد بكك١ٝقدّ ايعًُا٤ فُٛع١ َٔ ا٭ْٛاع ٖٚٞ: 
اطاز  املط٦ٛي١ٝ،اطاز ، اطاز ايٓتا٥ر ا٫قتؿاد١ٜ، اطاز ا٫ٖتُاَات ا٫ْطا١ْٝ، ضرتاتٝذ١ٝا٫

 .اطاز املباد٨ ا٭خ٬ق١ٝ، ايؿساع
يف ايطٝام ا٭خ٬قٞ  املكُٕٛعسض ٚايرٟ ٜكّٛ ب اطاز املباد٨ ا٭خ٬ق١ٝٚتكّٛ دزاضتٓا ب  

ايكا٥ِ با٫تؿاٍ ٜسد اؿدخ ; ؾاملعتكدات ٚاملباد٨ ايساضد١ عٓد املتًكٞ ًااطبك ٚايكُٝٞ يًُذتُع
َع ايتٓٛع يف  قد ٜطتػٗد با٫قتباضات ٚا٭دي١ ايد١ٜٝٓٚ ،زدا َباغسا يٛعا٤ اجملتُع ا٭خ٬قٞ

ايكٛايب ايؿ١ٝٓ.
 عٓاؾس اإلطاز اإلع٬َٞ:

َّ ايعٓاؾَس Entman ٜعترب ا٭زبع١ يف ايع١ًُٝ ا٫تؿاي١ٝ ٖٞ: ايكا٥ِ با٫تؿاٍ  أ
Communicator ٚايٓـ ،Text ٞٚاملتًك ،Receiverٚايجكاؾ١ ، Culture. 
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 َساسٌ ايتأطري:

 .(19)(1ا٫ع١َٝ٬ مبساسٌ قدد٠ بايػهٌ) ايسضاي١متس َسس١ً تأطري 

 ( ٜٛقح َساسٌ تأطري ايسضاي١ اإلع1١َٝ٬غهٌ )

ٖرا ايػهٌ ٚيهٔ قطِ خطٛات ايتأطري إىل َدخ٬ت، َعاؾ١، كسدات; ٖٚٛ  (21)قدّ نُا
 غهٌ مل ؽسز بتهٜٛٓ٘ عٔ ٖرٙ ايعٓاؾس ضايؿ١ ايرنس.

ٚتعين ايطٝطس٠ ع٢ً َهإ اضرتتٝذٞ يف ْعس١ٜ سساض١ ايبٛاب١ ٚاضتؿاد ايباسح َٔ 
ضًط١ً ا٫تؿاٍ عٝح ٜؿبح ؿازع ايبٛاب١ ضًط١ اؽاذ ايكساز ؾُٝا ضُٝس َٔ بٛابت٘ ٚنٝـ ضُٝس 

 ست٢ ٜؿٌ يف ايٓٗا١ٜ إىل اؾُٗٛز املطتٗدف.
 :(21)ٖٞ ع٢ً عٌُ سساض١ ايبٛاب١ عد٠ عٛاٌَ ٜٚ٪ثس

تػٌُ: عٛاٌَ ايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتعًِٝ،  َعاٜري ذات١ٝ، َعاٜري اجملتُع ٚتكايٝدٙ
تػتٌُ: ضٝاض١ ايٛض١ًٝ  َعاٜري ١َٝٓٗ، ٚا٫ػاٖات، ٚاملٍٝٛ، ٚا٫ْتُا٤ات، ٚاؾُاعات املسدع١ٝ

 .َعاٜري اؾُٗٛزاإلع١َٝ٬، َٚؿادز ا٭خباز املتاس١، ٚع٬قات ايعٌُ ٚقػٛط٘، 
 ايدزاضات ايطابك١:

ُغػٌ ايباسجٕٛ بايع٬ق١ بني َػاٖد٠ ا٭طؿاٍ يًتًٝؿصٜٕٛ ٚبني دٛاْب٘ املعسؾ١ٝ 
باإلط٬ع ع٢ً بعض َٔ ايدزاضات  ايباسحٚا٫دتُاع١ٝ ٚايُٓٛ ايعاطؿٞ َٓر ٚقت طٌٜٛ يرا قاّ 

ايطابك١ اييت تبشح ع٬ق١ ايطؿٌ بايتًٝؿصٜٕٛ ٚبساف١ املدتًؿ١، ٚنإ اهلدف َٔ ذيو ايٛقٛف 
إي١ٝ يف ٖرا اؾاْب ٚاإلضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ذٗا يف عٌُ ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٚنرا ز١ٜ٩ َا ع٢ً َا تٛؾًت 

 أغؿًت١ تًو ايدزاضات يًتأنٝد عًٝٗا ٚضٛف أقّٛ بعسض بعكٗا نايتايٞ:
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بساَر ا٭طؿاٍ يف تًٝؿصٜٕٛ اإلَازات بدزاض١  (22)(1988)ؾٛش١ٜ آٍ عًٞ قاَت دزاض١ 
ٚتسنصت أِٖ َٓٗر املطح اإلع٬َٞ بػكٝ٘ ايتشًًٝٞ ٚاملٝداْٞ،  ايدزاض١اضتددَت ، ايعسب١ٝ املتشد٠

بسْافا كتًؿا يف ايتًٝؿصٜٕٛ، تأتٞ بساَر ا٭طؿاٍ  14ٜػاٖد أؾساد ايع١ٓٝ ايٓتا٥ر يف ايتايٞ: 
غري َ٪ًٖني ضٛا٤ َٔ سٝح ايتعًِٝ يكا٥ُني با٫تؿاٍ ا ٔ% 53.3َْطب١ %، 111يف املكد١َ بٓطب١ 

% َٔ ايعاًَني برباَر 93.3أغاز ٢ اؿؿٍٛ ع٢ً دٚزات تدزٜب١ٝ، ٚاؾاَعٞ أٚ ايتدؿـ أٚ ست
طسٜك١ ناملستب١ ا٭ٚيٞ  ٚٚزدت ايسضّٛ املتشسن١ يف ا٭طؿاٍ إٔ ٖٓاى ؽطٝطا يرباَر ا٭طؿاٍ

 .املُجًني ثِ ايعسا٥ظؾًتكدِٜ ت٬ٖا ا٭طؿاٍ يَؿك١ً 

َٛا بدزاض١ سٝح قا ،(23)(1992) بٝت املاٍؾٗد ايطٝاؽ، عؿاّ ْؿس، محص٠  ٚاختًـ
أغهاٍ ايعٓـ يف أؾ٬ّ ايهستٕٛ )ايسضّٛ املتشسن١(، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ملكُٕٛ أؾ٬ّ ايهستٕٛ يف 

 َٔ ايٓتا٥ر اهلا١َ نإ أُٖٗا ايتايٞ: اايدزاض١ عدد أٚقشت، تًٝؿصٜٕٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ
% َٔ ع١ٓٝ 91.2ٚا٭َٛز غري ايٛاقع١ٝ سٝح بًػت ْطبتٗا  ايعٓـ تعتُد أؾ٬ّ ايهستٕٛ ع٢ً اضتدداّ

% مل ؼتٟٛ ع٢ً أؾعاٍ عٓـ، 61% َٔ املػاٖد استٛت ع٢ً أسداخ عٓـ، يف َكابٌ 41،ايبشح
 .%37ٚاضتدداّ ايعٓـ نإ داؾع٘ ا٫ْتكاّ بٓطب١ 

َع ايطابك١ قٞ ايتعسض يًتًٝؿصٜٕٛ ايطعٛدٟ  (24)(1993ممدٚح املػُػٞ )دزاض١  ٚاتؿكت
َٓٗر املطح ايدزاض١ ، اضتددَت دزاض١ ْعس١ٜ تطبٝك١ٝإطاز  بساَر ا٭طؿاٍ يفهٔ تٓاٍٚ ٚي

غػًت بساَر  :١ايتايٝيًشؿٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر  َطتع١ٓٝ بأضًٛب ؼًٌٝ َكُٕٛ بساَر ا٭طؿاٍ
% َٔ إمجايٞ ضاعات اإلزضاٍ، ٚاغتًُت ع٢ً بساَر ق١ًٝ بًػت 15ا٭طؿاٍ يف ايتًٝؿصٜٕٛ ايطعٛدٟ 

 ، ٖٓاى قؿٛز نبري٠ يف% َٔ إمجايٞ بساَر ايع١ٓٝ َطتدد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ املبطط73.7١ْطبتٗا 
ع٢ً ايػهٌ ايتكًٝدٟ املباغس يف ايتكدِٜ بٓطب١ ايرباَر عتُد تغهٌ َٚكُٕٛ بساَر ا٭طؿاٍ، ٚ

ثِ املٛقٛعات ايتع١ًُٝٝ  %،31.1دا٤ت املٛقٛعات ايرتٚحي١ٝ يف املكد١َ بٓطب١ بًػت ، 43.3%
 .% ثِ ايد١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚايؿ9.3ٕٛٓت٬ُٖا املٛقٛعات ا٫دتُاع١ٝ بٓطب١  %،16.1بٓطب١ 

بساَر ايسضّٛ املتشسن١ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ عرب ، بدزاض١ (25)1994قُد َعٛض قاّ  نُا
أضؿست ايدزاض١ عٔ عد٠ ،ايكٓٛات ايتًٝؿص١ْٜٝٛ ايؿكا١ٝ٥ يدٍٚ اـًٝر ايعسبٞ ايٛاقع ٚاملطتكبٌ

أٚ ست٢ َسدٚدٖا ايؿعًٞ  املكد١َ كاَنياملٖداف أٚ ٮعدّ ٚدٛد تكِٜٛ سكٝكٞ ي ْتا٥ر نإ أُٖٗا:
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ٚتسدع أضباب اإلنجاز  ،تؿتكد املكاَني املٛد١ٗ يٮطؿاٍ إىل ايتدطٝط ايرتبٟٛ ايطًِٝ يد٣ ايطؿٌ،
اؽ َٔ اضتدداّ ايكٓٛات اـًٝذ١ٝ يرباَر ايسضّٛ املتشسن١ زخـ أضعازٖا، ٚاضتدداَٗا يطد ايؿس

.ت اإلزضاٍ املٛد١ٗ يٮطؿاٍٚغػٌ ضاعا
، املػه٬ت اإلع١َٝ٬ يف بساَر ايتًٝؿصٜٕٛ اـًٝذٞ (26)1995ْٚاقؼ أٜكا قُد َعٛض، 

املٛد١ٗ ٭طؿاٍ َا قبٌ املدزض١ ٚنٝـ ْٛادٗٗا، تٛؾًت ايدزاض١ يعد٠ ْتا٥ر َٔ أُٖٗا: اعتُاد 
تٟٛ ع٢ً زضا٥ٌ ضًب١ٝ احملطات اـًٝذ١ٝ بػهٌ ٚاضع ع٢ً بساَر ا٭طؿاٍ املطتٛزد٠ ٚاييت ؼ

َػت١ًُ ع٢ً املددزات ٚايهشٛيٝات ٚتؿٜٛس اؾٓظ، باإلقاؾ١ إىل ايعٓـ بهاؾ١ أغهاي٘ ٚؾٛزٙ 
ٚايعدٚإ ٚاـداع ٚاملػايطات ايرتب١ٜٛ ٚاـساؾات ٚا٭ؾهاز اييت تتطِ بايصٜـ ٚايتشسٜـ نُا ٫ 

ايعٓٝؿ١،، غٝاب دٚز ا٭ضس٠ أثٓا٤ أطؿاٍ اـًٝر ٜكًدٕٚ املػاٖد ٚ، كًااضَٓت ًاقُٝٝ ًاتتكُٔ ْطك
َتابع١ ٖرٙ ايرباَر ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يف تٛدٝ٘ ا٭طؿاٍ ٚاملٓاقػ١ يتعصٜص املؿاِٖٝ ا٫جياب١ٝ 

 ، ق١ً ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ يف اجملتُع اـًٝذٞ مبػه٬ت ثكاؾ١ ايطؿٌ.طأٚتؿشٝح اـ
١ٜ املتك١ُٓ ؾ٢ نازتٕٛ ايكِٝ ايرتبٛ (27)(2113ايطٝد ) ؾ٬ح ايدٜٔ نُا تٓاٚيت دزاض١ أٌَ

ا٭طؿاٍ بهاز َٚد٣ تكبٌ ا٭طؿاٍ يػدؿٝت٘، اضتددَت ايدزاض١ اضتُاز٠ ؼًٌٝ احملت٣ٛ يعدد َٔ 
اؿًكات ايهازت١ْٝٛ بهاز، ٚاضتُاز٠ تكبٌ ا٭طؿاٍ يًػدؿ١ٝ ايهازت١ْٝٛ ٚناْت َٔ أِٖ ايٓتا٥ر َا 

تٝب تهساز ظٗٛزٖا ؾ٢ ًٜٞ: حيتٟٛ نازتٕٛ بهاز ع٢ً ايعدٜد َٔ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ٢ٖٚ برت
قِٝ تهاٌَ ايػدؿ١ٝ  -ايكِٝ املعسؾ١ٝ  -ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ  -)ايكِٝ ايد١ٜٝٓ  -اؿًكات:

ايكِٝ  -ايكِٝ اإلْطا١ْٝ  -ايكِٝ اؾُاي١ٝ  -ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ  -ايكِٝ ايرتٚحي١ٝ  -
، حيٟٛ ايكِٝ ايك١َٝٛ( -ايكِٝ ايسٜاق١ٝ  -ايكِٝ ايع١ًُٝ  -ايكِٝ ا٫قتؿاد١ٜ  -ايٛط١ٝٓ 

ٚاضتدداّ  نايعٛمل١ايهازتٕٛ ؾ٢ َععُ٘ قُٝا عسب١ٝ إض١َٝ٬ ٚإٕ ظٗست بعض ايكِٝ اؾدٜد٠ 
 ايتهٓٛيٛدٝا.

ؾكد عح اضتدداَات ايطؿٌ ايعُاْٞ يرباَر  (28)(2117أَا عاَس ضعٝد ضعد غٛاف )
ت ع٢ً َطش١ٝ طبكٚاضتددَت ايدزاض١ أضًٛب املطح يع١ٓٝ ؼ١ًًٝٝ، ٚأخسٟ ا٭طؿاٍ ايتًٝؿص١ْٜٝٛ، 

 ( ٚناْت ايٓتا٥ر نايتايٞ:12: 9ع١ٓٝ َٔ ا٭طؿاٍ ايعُاْٝني )
املتشسن١ املدبًذ١ ايعسب١ٝ أٚىل ا٭غهاٍ ايؿ١ٝٓ ايطا٥د٠ يف ايرباَر  ايسضّٛدا٤ قايب 

املكد١َ ًٜٝٗا ايسضّٛ املتشسن١ ايعسب١ٝ، ناْت عا١َٝ املجكؿني ٖٞ أنجس املطتٜٛات ايًػ١ٜٛ املطتدد١َ 



 214  لناديا سعيد. د               .....        ..والبراهج الوىاد في الوتضونت القين 

ا٭طؿاٍ اييت خكعت يًدزاض١، دا٤ اهلدف اـاف بايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يف َكد١َ  يف بساَر
ا٭ٖداف اييت تسنص عًٝٗا بساَر ا٭طؿاٍ ع١ٓٝ ايدزاض١ ًٜٝ٘ ايتجكٝـ ثِ ايرتؾ١ٝ، ٚاستٌ املكُٕٛ 
ايعًُٞ أٚىل املكاَني ايٛازد٠ يف ايرباَر ع١ٓٝ ايدزاض١، ًٜٝ٘ املكُٕٛ ا٫دتُاعٞ، ثِ املكُٕٛ 

، ًٜٝٗا ايكِٝ ايدزاض١زخيٞ، ٚدا٤ت ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف َكد١َ ايكِٝ ايٛازد٠ يف ايرباَر ع١ٓٝ ايتا
 ايع١ًُٝ، ثِ ايكِٝ ايعؿس١ٜ ٚاؿكاز١ٜ.

، ضًٛنٝات ا٭طؿاٍ عٓد َػاٖد٠ ايتًؿاش، (29)(2118) ٜٛضـ ايؿًٝهاٟٚٚأظٗست دزاض١ 
طؿٌ ترتاٚح  511أب ٚأّ ٚ 511دٖا اضتددَت عٝٓات عػٛا١ٝ٥ ْعا١َٝ َٔ اٯبا٤ ٚأطؿاهلِ بًؼ عد

اٯزا٤ ٚاخت٬ؾات  يفتكازبًا إٔ  ايبشحأظٗست ْتا٥ر أعُازِٖ َا بني ايعاغس٠ ٚايطادض١ عػس٠، ٚ
بني أٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚأطؿاهلِ ؾُٝا ٜتعًل بهٝؿ١ٝ اضتدداّ ا٭طؿاٍ يًتًٝؿصٜٕٛ، إذ ميًو أٚيٝا٤ 

ٖدتِٗ ايتًؿاش، ٚقد ثبت بايديٌٝ إٔ ا٭طؿاٍ ا٭َٛز أؾهازًا كتًؿ١ سٍٛ ضًٛنٝات أبٓا٥ِٗ عٓد َػا
ٜطٝطسٕٚ ع٢ً ايتًؿاش أنجس َٔ أٚيٝا٤ أَٛزِٖ، ٚأِْٗ ٜػاٖدٕٚ ايتًؿصٜٕٛ بػهٌ نبري، نُا إٔ ٖٓاى 
اخت٬ؾا نبريا بهٝؿ١ٝ َػاٖد٠ ايتًؿاش بني ا٭طؿاٍ ايرنٛز ٚ ا٭طؿاٍ اإلْاخ، نُا تٛؾًت ايدزاض١ 

 إقباهلِ ع٢ً تػػٌٝ دٗاش ايتًٝؿصٜٕٛ.إىل أْ٘ نًُا شاد عُس ا٭طؿاٍ، قٌ 
، ؾكد قاّ بدزاض١ بساَر ا٭طؿاٍ يف (31)(2111أمحد قُد ؾػري ايعٓصٟ )أَا 

أدسٜت دزاض١ ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ ٚدٚزٖا يف تػهٌٝ املعًَٛات يد٣ ايطؿٌ ايهٜٛيت، 
ؼ١ًًٝٝ يرباَر ا٭طؿاٍ )تًٝؿصٜٕٛ ا٭طؿاٍ، أضتٛدٜٛ ا٭طؿاٍ، ايدزب( املراع١ ع٢ً ايكٓٛات 
ايعسب١ٝ: ايؿكا١ٝ٥ ايهٜٛت١ٝ، قٓا٠ ايسأٟ، ٚقٓا٠ اؾصٜس٠ يٮطؿاٍ، ٚأخس٣ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ 

طؿاٍ، ناْت دٚاؾع بساَر ا٭ٜػاٖدٕٚ يٓتا٥ر إٔ نٌ أؾساد ايع١ٓٝ ا أَِٖؿسد٠، ٚناْت  411قٛاَٗا 
، املعًَٛاتاملػاٖد٠ نايتايٞ:ايتط١ًٝ، ايتعسض ٭غٝا٤ أسبٗا، غػٌ ٚقت ايؿساؽ، ايتعسف ع٢ً 

َٗازات ددٜد٠، ؼطني املطت٣ٛ يف ايًػ١  تعًَِعسؾ١ أخباز ايعامل، اإلْدَاز َع ايػدؿٝات، 
 اإللًٝص١ٜ، ٚأخريا داؾع َعسؾ١ َٛقٛعات تؿًح يًٓكاؽ.

، دٚز بساَر ا٭طؿاٍ اييت تعسقٗا قٓا٠ ْٝهٛيٛدٜٔ (31)(2111َعٛض ) ٚعجت ١َٓ اهلل قُد
يف تػهٌٝ اؾاْب املعسيف اإلدتُاعٞ ٭طؿاٍ َا قبٌ املدزض١، ناْت أِٖ ايٓتا٥ر َا ًٜٞ:ٚزٚد ايكِٝ 
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ايع١ًُٝ ثِ ا٭خ٬ق١ٝ ؾاإلدتُاع١ٝ ٚاؾُاي١ٝ ٚتكدَت قِٝ ايتعإٚ ٚايٓعاّ َٚطاعد٠ اٯخسٜٔ 
 ٚعٌُ اـري ٚايػذاع١، ٚتؿٛقت ايكِٝ اإلجياب١ٝ ع٢ً ايطًب١ٝ. ٚتأخست قِٝ اؿب

 ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ ٚأٚد٘ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا: ايتعًٝل

 ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ تبني يًباسح ايتايٞ: اإلط٬عَٔ خ٬ٍ 

  ٜكبٌ َععِ ا٭طؿاٍ ع٢ً َػاٖد٠ ايتًٝؿصٜٕٛ ٫ٚضُٝا بساَر ا٭طؿاٍ. .1

 ايكٛايب ا٭خس٣.ٜؿكٌ ا٭طؿاٍ ايهازتٕٛ ع٢ً  .2
 تطِٗ بساَر ا٭طؿاٍ يف انطاب ا٭طؿاٍ ايعدٜد َٔ ايكِٝ. .3

 أ١ُٖٝ َٛقٛع ايدزاض١ املتُجٌ يف دزاض١ ايكِٝ املكد١َ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ قٌ ايدزاض١. .4

مت ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا يف ؼدٜد ا٫طاز ايٓعسٟ يًدزاض١ ٚاملتُجٌ يف ْعستٞ ا٫طاز اإلع٬َٞ  .5
 . ٚسازع ايبٛاب١ اإلع١َٝ٬

 َؿطًشات ايدزاض١:
 ايكِٝ:

أغٝا٤ ذات ق١ُٝ ٜهتطبٗا ايؿسد َٔ خ٬ٍ تعاٜػ٘ ٚضط اجملتُع ٜٚتأثس بٗا ٚحيانٝٗا، 
 ٚغايبًا َا تدؾع إيٝٗا ٚؼض عًٝٗا ٚضا٥ٌ ايرتب١ٝ يف اجملتُع.

 أْٛاع ايكِٝ:
ايك١ُٝ ايٓعس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٖٓاى تؿٓٝؿات عدٜد٠ يًكِٝ، ؾٝكطُٗا ايبعض إىل 

، نُا قطُت إىل قِٝ عًٝا ٚقِٝ سكاز١ٜ ٚقِٝ ٫دتُاع١ٝ ٚايد١ٜٝٓاٚاؾُاي١ٝ ٚ ٚا٫قتؿاد١ٜ
خًك١ٝ، نُا ْعس إيٝٗا آخسٕٚ ع٢ً أْٗا قِٝ أخ٬ق١ٝ ٚايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚايكِٝ ايعك١ًٝ ٚايكِٝ 

 ايد١ٜٝٓ.
ٚبعد إط٬ع ايباسح ع٢ً ايعدٜد َٔ ايتؿٓٝؿات ايطابك١ ٚاضتٓادًا إىل تعسٜـ ايكُٝ٘ 

تايٞ:ع ٖرا ايتؿٓٝـ ٚايرٟ ٜتٓاضب َع ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٖٚٞ ناياضتكس ع٢ً ٚق
 سب اهلل ٚاإلميإ باهلل ٚاؾٗاد يف ضبٌٝ اهلل.، َجٌ: قِٝ زٚس١ٝ ٚعكد١ٜ .1

 .اؿب ٚايهسٙ ٚقبط ايٓؿظ عٓد ايػكبَجٌ:  ،قِٝ ٚددا١ْٝ ٚاْؿعاي١ٝ .2
 ا٫ْؿام.ا٫عتٓا٤ باؾطِ ٚا٫قتؿاد يف َجٌ:  ،قِٝ َاد١ٜ تتؿٌ بايعٓاؾس املاد١ٜ .3
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ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١ْٝ، َجٌ: ايؿدم ٚا٭َا١ْ ٚايٓصا١ٖ ٚاملطاٚا٠ ٚايعداي١  .4
 ٚايتطاَح ٚاؿس١ٜ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ...

 ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ، َجٌ: ايتعإٚ ٚاملطاعد٠ ٚايتعاطـ ٚا٫سرتاّ ٚؼٌُ املط٪ٚي١ٝ... .5
 ٚايدق١ ٚاملٛقٛع١ٝ...ايكِٝ املعسؾ١ٝ أٚ ايعك١ًٝ، َجٌ: ايؿكٍٛ ٚايعك١ْٝ٬  .6
 ايكِٝ ايٛط١ٝٓ، َجٌ: املٛاط١ٓ ايؿاؿ١ ٚايتكش١ٝ يف ضبٌٝ ايٛطٔ... .7
 ايكِٝ ايػدؿ١ٝ، َجٌ: ايؿرب ٚايجك١ بايٓؿظ ٚايػذاع١... .8
 ايكِٝ اؾُاي١ٝ، َجٌ: املٌٝ إىل ايؿٔ ٚاإلبداع ٚايتٓاضل.. .9

ٝـ ضٝدْا ايطذٛد ع٢ً ؾداز، ايتُطح با٭قسس١، ايًطِ، ؽؿَجٌ: ايكِٝ ايػٝع١ٝ،  .11
ع٢ً يف َعسض اؿدٜح عٔ أٌٖ ايبٝت، تػب١ٝ ضٝدْا ع٢ً بايسضٍٛ، تععِٝ ا٭ٚيٝا٤، 

 تععِٝ غٗس غعبإ....

 ْٛع َٚٓٗر ايدزاض١:
تٓتُٞ ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايٓٛع ايٛؾؿٞ; سٝح تكّٛ بسؾد ايكِٝ املتك١ُٓ يف ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ 

بٗدف ٚؾـ ٚدزاض١ ايكِٝ  َٓٗر املطحايعسب١ٝ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ، ٚقد اعتُدت ايدزاض١ ع٢ً 
 املتك١ُٓ يف املكُٕٛ املعسٚض يف ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ.

 فتُع ايدزاض١ ٚعٝٓتٗا:
ٜتُجٌ فتُع ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف ايكٓٛات املتدؿؿ١ املٛدٗ٘ يٮطؿاٍ، ٚقد قاّ ايباسح باختٝاز 

١، قٓا٠ نساَٝؼ، قٓا٠ ط٘ يف ؾرت٠ غٗس أنتٛبس عاّ ث٬خ قٓٛات َٓٗا نايتايٞ: قٓا٠ طٝٛز اؾٓ
2114. 

ممجًني يًكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ اإلض١َٝ٬ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ يف ايعامل ايعسبٞ َٓٗا طٝٛز اؾ١ٓ ٚنساَٝؼ 
ممجًني يكٓٛات ايط١ٓ، ٚقٓاتٞ ط٘ ممج١ً يًكٓٛات ايػٝع١ٝ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ ٜٚسدع اختٝاز ايباسح 

 ايتاي١ٝ: يًكٓٛات ايطابك١ يٮضباب
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َٔ خ٬ٍ املكاب٬ت ايػدؿ١ٝ يٮطؿاٍ ٚأَٗاتِٗ تبني إٔ ٖرٙ ايكٓٛات ا٭نجس َػاٖد٠ َٔ قبٌ  
 ا٭طؿاٍ.

نُا أْٗا قٓٛات عا١َ تكدّ َععِ ايكٛايب ايؿ١ٝٓ اييت قد تؿًح يٮطؿاٍ ضٛا٤ ناْت  .1
 ػٓا٤.أغٓٝات أٚ ؾ٬غات أٚ بساَر َطابكات ٜٚكدّ بعكٗا ايهستٕٛ َٓؿسدا أٚ َؿشٛبًا باي

ٚاختاز ايباسح ايكٓٛات ايػٝع١ٝ يتٓاٍٚ أق٬ّ نجري٠ َٔ املدْٚٝني عٔ خطسُٖا ع٢ً  .2
أطؿايٓا ٚاْتٗانٗا يًجٛابت ا٫ض١َٝ٬ ايط١ٝٓ، ؾؿٞ َكاب١ً ٭سد أٚيٝا٤ أَٛز ؾسح يٞ بإٔ 

 ؾٛد٧ بإٔ ابٓت٘ ايؿػري٠ تكّٛ بعٌُ يطُٝات ايػٝع١.
َداز ايّٝٛ ٚبٓا٤ًا ع٢ً ذيو نإ ٫بد  ٚبايبشح تبني إٔ ايكٓٛات ضايؿ١ ايرنس تبح ع٢ً

يع١ٓٝ ايدزاض١ إٔ ؼٟٛ َٜٛا ع٢ً ا٭قٌ َٔ نٌ قٓا٠ ٚبٓا٤ًا ع٢ً ذيو مت تكطِٝ ٖرا ايّٝٛ يؿرتات 
 ضاع١ يهٌ قٓا٠ ممج١ً ايّٝٛ بأنًُ٘ ٚشعت نايتايٞ: 24ضاع١ بح  72يتؿبح ع١ٓٝ ايدزاض١ 

 ( ٜٚٛقح تٛشٜع ايع1١ٓٝددٍٚ )

 ع١ٓٝ ايدزاض١

 ايّٝٛ ايتازٜذ ايكٓا٠ ايٛقت ايّٝٛ ايتازٜذ ايكٓا٠ ايٛقت

طٝٛز  ّ 9ّ:  6
اؾ١ٓ

2114أنتٛبس  16 2114أنتٛبس  4 طٝٛز اؾ١ٓ ف 9ف:  6 اـُٝظ  ايطبت

2114أنتٛبس  17 نساَٝؼ ّ 9ّ:  6 2114أنتٛبس  5 نساَٝؼ ف 9ف:  6 اؾُع١  ا٫سد

2114أنتٛبس  18 ط١ ّ 9ّ:  6 2114أنتٛبس  6 ط١ ف 9ف:  6 ايطبت  ا٫ثٓني

طٝٛز  ف 12ّ:  9
اؾ١ٓ

2114أنتٛبس  19 2114أنتٛبس  7 طٝٛز اؾ١ٓ ظ 12ف:  9 ا٫سد  ايج٬ثا٤

2114أنتٛبس  21 نساَٝؼ ف 12ّ:  9 2114أنتٛبس  8 نساَٝؼ ظ 12ف:  9 ا٫ثٓني  ا٭زبعا٤

2114أنتٛبس  21 ط١ ف 12ّ:  9 2114أنتٛبس  9 ط١ ظ 12ف:  9 ايج٬ثا٤  اـُٝظ

طٝٛز  ف 3ف:  12
اؾ١ٓ

2114أنتٛبس  22 2114أنتٛبس  11 طٝٛز اؾ١ٓ ظ 3ظ: 12 ا٭زبعا٤  اؾُع١

2114أنتٛبس  23 نساَٝؼ ف 3ف:  12 2114أنتٛبس  11 نساَٝؼ ظ 3ظ: 12 اـُٝظ  ايطبت

2114أنتٛبس  24 ط١ ف 3ف:  12 2114أنتٛبس  12 ط١ ظ 3ظ: 12 اؾُع١  ا٫سد

طٝٛز  ف 6ف:  3
اؾ١ٓ

2114أنتٛبس  25 2114أنتٛبس  13 طٝٛز اؾ١ٓ ّ 6ظ:  3 ايطبت  ا٫ثٓني

2114أنتٛبس  26 نساَٝؼ ف 6ف:  3 2114أنتٛبس  14 نساَٝؼ ّ 6ظ:  3 ا٫سد  ايج٬ثا٤

2114أنتٛبس  27 ط١ ف 6ف:  3 2114أنتٛبس  15 ط١ ّ 6ظ:  3 ا٫ثٓني  ا٭زبعا٤

 أدا٠ مجـع ايبٝــاْــات: 
ايباسح يف ايدزاض١ اضتُاز٠ ؼًٌٝ َكُٕٛ يع١ٓٝ َٔ املٛاد ايرباَر املعسٚق١ ع٢ً اضتددّ 

 قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ َٔ إعدادٙ.
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 إدسا٤ات تؿُِٝ اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ: 
 اإلدسا٤ات املتبع١ يف تؿُِٝ اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ -1

    ايدزاضـ١ خـ٬ٍ ؾـرت٠ ايدزاضـ١، ٚذيـو      قاّ ايباسح مبػاٖد٠ عػٛا١ٝ٥ يًرباَر ٚاملـٛاد عٝٓـ١
بٗدف ايتعسف ع٢ً ايػهٌ ايعاّ ٚايتعسف عًـ٢ ايكـِٝ املٛدـٛد٠ يف ٖـرٙ ايكٓـٛات ممـا ضـاعد        
ع٢ً تؿُِٝ اضتُاز٠ ؼًٝـٌ املكـُٕٛ اـاؾـ١ بايدزاضـ١ اؿايٝـ١ ٚؼدٜـد أضـًٛب اختٝـاز         

 ايع١ٓٝ ٚسذُٗا املٓاضب.
      ُ ــ ــع تؿ ــات ايتشًٝــٌ، ٚٚق ــد ٚســدات ٚؾ٦ ــٌ  ثــِ بعــد ذيــو ؼدٜ ِٝ َبــد٥ٞ ٫ضــتُاز٠ ؼًٝ

 املكُٕٛ.
 .قاّ ايباسح بتطبٝل اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املٛاد ٚايرباَر ع١ٓٝ ايدزاض١ 
 يتشهِٝ ا٫ضتُاز٠.)*(عسض ا٫ضتُاز٠ ع٢ً عدد َٔ احملهُني 
    مت تعدٌٜ ا٫ضتُاز٠ ٚؾًكا ٯزا٤ احملهُني، عٝح أؾبشت ا٫ضتُاز٠ يف غهًٗا ايٓٗـا٥ٞ ايـيت

طبكت ب٘.
 ا٭دا٠ يف مجع ايبٝاْات:  -2

           قاّ ايباسح ظُع ايبٝاْات ) مبـ٤ٌ اضـتُازات ؼًٝـٌ املكـُٕٛ ( َـٔ ايـرباَر ٚاملـٛاد عٝٓـ١
 ايدزاض١.

       ذيو تؿسٜؼ ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚؼًًٝٗا، سٝح قـاّ ايباسـح بإعـداد دـداٍٚ تهسازٜـ١ ًٜٞ
ًًٝٗا ٚتؿطريٖا ٚاضـتدساز ايٓطـب   )ؾُا٤( أٚي١ٝ يتؿسٜؼ اضتُازات ايتشًٌٝ ٜدًٜٚا، ثِ ؼ

 امل١ٜٛ٦ اـاؾ١ بهٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ايتشًٌٝ.
                                                           

 أسواء السادة الوحكوين هرتبت ترتيبًا هجائيًا:)*(
 زارع : أستاذ الصحافت والنشر الوساعد، ووكيل كليت اإلعالم ، جاهعت األزهر.أ.م.د/ أحود  

جاهعاات عااين   –أ.د / اعتواااد فلااب هعبااد : أسااتاذ ورئاايم وساان اإلعااالم وألقافاات األ  ااا  األسااب        
 شوم.

أ.م.د/ سالم أحواد عبادة: أساتاذ اإلعاالم الترااىس الوسااعد ، كليات الترايات النىعيات ، جاهعات عاين             
 شوم.

 عراي عبد العسيس الطىفي: أستاذ اإلعالم وعويد هعهد األسكندريت العالي لإلعالم. أ.د/ 

أ.م.د/ لوياء البحيرس: أستاذ ورئيم وسن اإلعالم الترااىس ، كليات الترايات النىعيات ، جاهعات عاين        
 شوم.

 أ.د/ هحود هعىض إاراهين : أستاذ اإلعالم وعويد هعهد الجسيرة العالي لإلعالم االوقطن. 

  جاهعت عين شوم. –/ هحوىد حسن اسواعيل : أستاذ ورئيم وسن اإلعالم وألقافت األ  ا   أ.د
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 ؼدٜد ٚسدات ايتشًٌٝ  -3
 ٜٚطتددّ ايباسح ايٛسدات ايتاي١ٝ يف ؼًٌٝ َكُٕٛ ايرباَر اؿٛاز١ٜ ع١ٓٝ ايدزاض١ :

 ٚسد٠ املٛقٛع: -أ
 طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ.ٚتتُجٌ يف ايكِٝ املتك١ُٓ يف املٛاد ٚايرباَر املكد١َ يف قٓٛات ا٫

 -ايٛسد٠ ايطبٝع١ٝ يًُاد٠ اإلع١َٝ٬: -ب
ٖٚــٞ ٚســدات ايكٛايــب ايؿٓٝــ١ ايــيت تطــتددّ يف ايــرباَر، َجــٌ: )اؿــٛازاٟ، اإلعــ٬ٕ،    

ايهازتٕٛ، املطابكات، ا٭غ١ٝٓ ا٭خباز، ايؿ٬غات، ٚغريٖا( ٚتطتددّ املؿسد٠ نٛسد٠ يًتشًٌٝ.
 ؼدٜد ؾ٦ات ايتشًٌٝ:  -4

املكُٕٛ إىل ْٛعني ز٥ٝطٝني َٔ ايؿ٦ات ٜٓدزز ؼت نٌ َٓٗا فُٛع١ أخس٣ َٔ ٚقطِ 
 ايؿ٦ات ايؿسع١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 أ ـ ؾ٦ات املكُٕٛ ) َاذا قٌٝ ؟ (
 ٚتٓكطِ ٖرٙ ايؿ١٦ إىل عد٠ ؾ٦ات ؾسع١ٝ ٖٞ:

 ؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ: 
 ايعك١ًٝ، ا٫دتُاع١ٝ، ا٭خ٬ق١ٝ ُج١ً يف ايكِٝ: )املعسؾ١ٝأْٛاع ايكِٝ ٚاملتتٛقح 

 ، ايػٝع١ٝ(.اؾُاي١ٝ، ايٛط١ٝٓ، ايػدؿ١ٝ، اإلض١َٝ٬اإلْطا١ْٝ، 
 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ:  ايعك١ًٝ املعسؾ١ٝؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 

يعك١ْٝ٬ ٚايتؿهري، ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )ايدق١، ا ايعك١ًٝ املعسؾ١ٝأْٛاع ايكِٝ تٛقح 
ايؿكٍٛ ٚاملعسؾ١، اهلذا٤، ايعد، املٛقٛع١ٝ، ايٓذاح ٚايتؿٛم، سب املدزض١ ٚاملجابس٠(.

 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ:  ا٫دتُاع١ٝؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 
ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )اإلسطإ إىل اؾاز ٚانساّ ايكٝـ، بس  ا٫دتُاع١ٝأْٛاع ايكِٝ تٛقح 

يٛايدٜٔ سب ا٭ضس٠، ايتهاؾٌ ا٫ستُاعٞ، ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ، ا٫سرتاّ، ايتعاطـ، املطاعد٠، ا
(.ايٛؾا٤، شٜاز٠ املسٜض، ا٭١ََٛ، ايتهاٌَايتعإٚ، ا٫سطإ إىل ايؿكري، 

 : ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ اإلْطا١ْٝ ا٭خ٬ق١ٝؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 
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، احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: ) اإلْطا١ْٝ ا٭خ٬ق١ٝأْٛاع ايكِٝ تٛقح 
، ا٭َا١ْ ٚايٓؿٝش١، ايٓصا١ٖ ٚعص٠ ايٓؿظ، املطاٚا٠ ٚايتٛاقعاؿس١ٜ، ايتطاَح، ايعداي١، 

(.ايبط١ُ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓؿظ ايؿدم، ايسمح١،
 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ: اإلض١َٝ٬ ؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 

ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )اؿذاب، ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬، سب  اإلض١َٝ٬أْٛاع ايكِٝ تٛقح 
اؿ٬ٍ، سب ايسضٍٛ، سب ايكسإٓ، ايكد٠ٚ، سب ايعباد٠، ا٫جياب١ٝ، ايدعا٤ ٚا٫خ٬ف، سؿغ 

 ايًطإ(.
 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ:  ايٛط١ٝٓؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 

ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )سب املكدضات اإلض١َٝ٬، سب ايٛطٔ  ايٛط١ٝٓأْٛاع ايكِٝ تٛقح 
ٚايتكش١ٝ، املٛاط١ٓ ايؿاؿ١(.

 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ:  ايػدؿ١ٝؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 
ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )ايػذاع١، ايجك١ بايٓؿظ، ايؿرب،  ايػدؿ١ٝأْٛاع ايكِٝ تٛقح 

ّ بايؿش١، عدّ ا٭ْا١ْٝ(.ايٓػاط ٚايعٌُ، ا٫ٖتُا
 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ: اؾُاي١ٝ ؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 
ٚاملتُج١ً يف ايكِٝ: )ايٓعاؾ١، ا٫عتٓا٤ باملٓعس، ايتٓاضل،  اؾُاي١ٝأْٛاع ايكِٝ تٛقح 

 اإلبداع، املٌٝ إىل ايؿٔ، ايٓعاّ(.
 ايٛازد٠ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ:  ايػٝع١ٝؾ١٦ أْٛاع ايكِٝ 

ايػــه٢ًٝ ٚاملتُجًــ١ يف ايكــِٝ: )ايطــذٛد عًــ٢ ؾدــاز، ايتُطــح  ايػــٝع١ٝأْــٛاع ايكــِٝ تٛقــح 
ـ   ايكِٝ با٭قسس١، ايًطِ، ؾٛز ا٭قسس١(، ٚأْٛاع   ايػٝع١ٝ ايًؿع١ٝ ٚاملتُجًـ١ يف ايكـِٝ: )ؽؿـٝ

 بعـض  ع٢ً ضٝدْا بايسضٍٛ، اعطا٤ ع٢ً دْاضٝ ايبٝت، تػب١ٝ أٌٖ عٔ اؿدٜح َعسض يف ع٢ً ضٝدْا
ايبٝت(. أٌٖ غعبإ، تععِٝ غٗس ا٭ٚيٝا٤، تععِٝ ايكسٜح، تععِٝ اهلل، ايٓٛاح، شٜاز٠ ؾؿات

 ب ـ ؾ٦ات ايػهٌ ) نٝـ قٌٝ ؟ (
ٜٚكؿـد بٗـا ايطسٜكـ١ ايـيت ٜـتِ تكـدِٜ       ؾ١٦ ايكايـب ايؿـين املطـتددّ:   ٚقد اقتؿست ع٢ً 

 ّ اؿــٛازاٟ، اإلعــ٬ٕ، )يف عــسض ايربْــاَر، ٚتٓكطــِ إىل اٯتــٞ:  ايــرباَر بٗــا، أٚ ا٭ضــًٛب املطــتدد
 ايهازتٕٛ، املطابكات، ا٭غ١ٝٓ ا٭خباز، ايؿ٬غات(.
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 اختباز ايؿدم ٚايجبات:
 اختباز ايؿدم:

ٚقد قاّ ايباسح بكٝاع ايؿدم ايعاٖسٟ، ٚقاّ بتؿُِٝ اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ ٚسدد 
تعسًٜؿا يهٌ َٓٗا بدق١، ثِ عسض ايباسح اضتُاز٠ ايتشًٌٝ ؾ٦ات ايتشًٌٝ ٚٚسدات٘ املدتًؿ١، ٚقدّ 

اـاؾ١ بايدزاض١ اؿاي١ٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني يًشهِ ع٢ً ؾ٬س١ٝ اضتُاز٠ ايتشًٌٝ يًتطبٝل 
 .ٚايتأند َٔ أْٗا تكٝظ َا ٚقعت يكٝاض٘

 ٚنإ اهلدف َٔ عسض اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ ع٢ً ايطاد٠ احملهُني َا ًٜٞ:
 اد٠ ايع١ًُٝ ايٛازد٠ يف اضتُاز٠ ايتشًٌٝ َٚد٣ ازتباطٗا بأٖداف ايدزاض١.َسادع١ امل 
 دزاض١ ايػهٌ ايعاّ يتهٜٛٔ اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ. 
 َسادع١ اؾداٍٚ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً َد٣ نؿا٠٤ ايؿ٦ات يف ؼكٝل أٖداف ايدزاض١. 
 َسادع١ ز٩ٚع املٛقٛعات ٚايؿ٦ات املدزد١ ؼتٗا َٚد٣ اتؿاهلا بايدزاض١.  
 َسادع١ ؾٝاغ١ ايؿ٦ات ٚايتأند َٔ َد٣ ٚقٛسٗا ٚمشٛهلا ٚدقتٗا. 
 َسادع١ ايؿ٦ات ايؿسع١ٝ ٚايتأند َٔ َٓاضبتٗا ٚاضتهُاٍ ايٓاقـ ؾٝٗا. 

ٚقد مت سطاب ؾدم اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ َٔ خ٬ٍ ْطب اتؿام احملهُني ع٢ً نٌ ددٍٚ 
 ٚؾ٦ات٘ باضتدداّ املعادي١ ايتاي١ٝ : 

 

 111×ْطب١ اتؿام احملهُني ع٢ً اؾدٍٚ =                                          
% يف نٌ ددٍٚ َٔ ا٫ضتُاز٠ 81اييت سؿًت ع٢ً ْطب١ أقٌ َٔ  ٚبٗرا ؾكد اضتبعدت ايؿ٦ات

 ٚاضتبديت بؿ٦ات أخس٣ ٚؾًكا ملكرتسات احملهُني.
%( ٚمت إدسا٤ ايتعد٬ٜت اييت أغاز إيٝٗا ايطاد٠ 89ْطب١ ا٫تؿام بني احملهُني )ٚقد بًػت 

احملهُٕٛ ٚأظٗستٗا آزا٩ِٖ ٚأؾـبشت ا٫ضـتُاز٠ دـاٖص٠ يف ؾـٛزتٗا ايٓٗا٥ٝـ١ ايـيت عًـ٢ أضاضـٗا مت         
 ايتشًٌٝ.
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 اختباز ايجبات:
ا٫تطـام عـٔ   ٚقد ؾـأ ايباسـح ٫ختبـاز ايجبـات ٚذيـو يًتأنـد َـٔ ٚدـٛد دزدـ١ عايٝـ١ َـٔ            

 طسٜل أضًٛبني :
ا٫تطام بني احملًًني ايكا٥ُني بايتشًٌٝ مبع٢ٓ قسٚز٠ تٛؾٌ نٌ َِٓٗ إىل ايٓتا٥ر ْؿطٗا عٓد  

 تطبٝل ْؿظ ؾ٦ات ايتشًٌٝ ٚٚسدات٘ ع٢ً املكُٕٛ ْؿط٘. 
ا٫تطام ايصَين مبع٢ٓ قسٚز٠ تٛؾٌ نٌ َِٓٗ إىل ايٓتا٥ر ْؿطٗا عٓد تطبٝل ؾ٦ات ايتشًٝـٌ   

 ملكُٕٛ ْؿط٘ إذا أدس٣ ايتشًٌٝ ع٢ً ؾرتات َتباعد٠.ٚٚسدات٘ ع٢ً ا
ٚنًُا سكل ؼًٌٝ املكُٕٛ دزد١ عاي١ٝ َٔ ا٫تطام ع٢ً ٖرٜٔ ا٭ضًٛبني ازتؿعت قُٝت٘     

بٛؾؿ٘ أدا٠ ع١ًُٝ، ٜعين أْ٘ ٫بد َٔ ايٛؾٍٛ إىل ْؿظ ايٓتا٥ر عٔ ْؿظ ايعٛاٖس َٛقع ايتشًٌٝ يف 
%( َٔ املاد٠ 11تشًٌٝ )ببات ايتشًٌٝ قاّ ايباسح ساي١ إعاد٠ ايتشًٌٝ َس٠ أخس٣، ٚؿطاب ث

( بٓؿظ ايٛسدات ٚايؿ٦ات بعد تٛقٝشٗا ضاعتإ ْٚؿـاإلع١َٝ٬ َٛقع ايتشًٌٝ، أٟ َا ٜٛاشٟ )
% ٖٚٞ ْطب١ تدٍ ع٢ً ثبات ايٛسدات 91.2ٚتعسٜؿٗا باهلدف َٔ ايدزاض١، ٚبًػت ْطب١ ا٫تؿام 

مبا ٜعين ؾ٬س١ٝ اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ يًتشًٌٝ ٚايؿ٦ات املطتدد١َ يف اضتُاز٠ ؼًٌٝ املكُٕٛ، 
 ٚٚؾٛهلا إىل ايػهٌ ايٓٗا٥ٞ.

 ا٭ضايٝب اإلسؿا١ٝ٥ املطتدد١َ يف ايدزاض١: 
ٚقد مت ايطسٜك١ ايٝد١ٜٚ بإدسا٤ ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ يبٝاْات ٖرٙ ايدزاض١ بقاّ ايباسح 

 ايبطٝط١ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦.ايتهسازات باؾداٍٚ ايبطٝط١ ٚا٭غهاٍ ايبٝا١ْٝ املدعُني اضتدداّ 
 ْتا٥ر ايدزاض١:

تتٓاٍٚ ايططٛز ايتاي١ٝ ْتٝذ١ ؼًٌٝ َكُٕٛ ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚاييت تتكُٔ 
أْٛاع ٚ شَٔ ايؿٝدٜٛ نًٝب املؿاسب يٮغا٢ْ ايٛازد٠َٚكُٕٛ ٚايًػ١ املطتدد١َ ٚايكٛايب ايؿ١ٝٓ 

نُا سسؾت ايدزاض١ ع٢ً بٝإ تهسازات  ،أْٛاع ايؿ٬غات ايٛازد٠ٚ أْٛاع بساَر املطابكاتٚ اإلع٬ْات
املعسؾ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ،اإلْطا١ْٝ، اإلض١َٝ٬، كِٝ )ايٚاييت قطُت إىل يف َكُٕٛ ايكٓٛات ايكِٝ 

 ٚقد أضؿس ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ عٔ ايتايٞ: ،(ايػٝع١ٝ اؾُاي١ٝ، ،ايػدؿ١ٝ ايٛط١ٝٓ،
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 ايدزاض١:ع١ٓٝ كٓٛات ايايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف َكُٕٛ  -1

 ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف َكُٕٛ ( ٜٚٛقح 2ددٍٚ )

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 اإلمجايٞ ا٭خباز ا٭غ١ٝٓ املطابكات ايهستٕٛ ايؿ٬غات اإلع٬ٕ اؿٛازٟ
 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

طٝٛز 
 43.3 797 111 4 41 363 - - - - 36.8 91 53.1 339 - - اؾ١ٓ

 38 711 - - 36.3 321 111 5 - - 24.7 61 46.9 299 111 15 نساَٝؼ
 18.7 344 - - 22.7 211 - - 111 48 38.5 95 - - - - قٓا٠ ط٘

 111 1842 111 4 111 885 111 5 111 48 111 247 111 638 111 15 اإلمجايٞ

% 43.3َٓٗا  1842إٔ امجايٞ تهسازات ايكٛيب ايؿ١ٝٓ  ٜتكح َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايطابل
% يكٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٜٚعٛد ٖرا يٓٛع١ٝ 18.7% يكٓا٠ نساَٝؼ 38ٚتهسزت يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ٚ

ايرباَر يف نٌ قٓا٠ ؾٗٓاى َٔ ايرباَر اييت تطتػسم ٚقت أطٍٛ نايرباَر اؿٛاز١ٜ ٚايهستٕٛ ع٢ً 
 عهظ ا٭غاْٞ اييت تطتًٗو ٚقت أقٌ.

َسات نًٗا  5َس٠ ٚبساَر املطابكات  15نُا ضذًت ايٓتا٥ر تهساز ايرباَر اؿٛاز١ٜ ايكؿؿ١ٝ 
َسات  4تهساز يف قٓا٠ ط٘، أَا بساَر ا٭خباز ؾتهسزت  48ناْت يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚبساَر ايهستٕٛ 

اؾ١ٓ  يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ٚاييت أخرت اضِ ْػس٠ أخباز ايداز، ٚتٛشعت اإلع٬ْات بني قٓاتٞ طٝٛز
% 36.3% 41ٚ%، ٚتكاضِ ايكٓٛات ا٭غاْٞ ٚنإ ْؿٝب طٝٛز اؾ١ٓ 46.9% ٚقٓا٠ نساَٝؼ 53.1

 % يكٓا٠ ط٘ ايؿكا22.7.١ٝ٥يكٓا٠ نساَٝؼ ٚ
عاَس ضعٝد ضعد غٛاف ( ٚدزاض١ 1994)قُد َعٛض ٚاختًؿت ٖرٙ ايدزاض١ َع داض١ نٌ َٔ 

يف  اٍ ايؿ١ٝٓ ايطا٥د٠ يف ايرباَر املكد١َقايب ايسضّٛ املتشسن١ أٚىل ا٭غهاييت اثبتت إٔ  (2117)
 ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١. 

ٖٚرا ٜعهظ تعدد ايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚايرٟ ٜٛقح  
اٖتُاّ ايكٓٛات قٌ ايدزاض١ مبععِ ايكٛايب يعسض ايكِٝ يٮطؿاٍ دٕٚ ا٫قتؿاز ع٢ً قايب ٚاسد 

 ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ ايطتؿاد٠ َٓ٘ يف عسض ايكِٝ.قد ٜهٕٛ ٫ ٜعذب ا٭طؿاٍ 
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 ع١ٓٝ ايدزاض١: كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ايٛازد٠ يف  -2
 ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح3ددٍٚ )

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 اإلمجايٞ ايػٝع١ٝ اؾُاي١ٝ ايػدؿ١ٝ ايٛط١ٝٓ اإلض١َٝ٬ ا٫ْطا١ْٝ ا٫دتُاع١ٝ املعسؾ١ٝ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

طٝٛز 
 اؾ١ٓ

334 25.8 615 45.7 258 57.3 594 36.8 247 53.9 361 38 311 46.9 - - 2719 38.3 

 25.9 1834 - - 28.1 186 26.3 251 42.8 196 26.4 427 32.9 148 31.2 416 17.1 221 نساَٝؼ
 35.8 2543 111 321 25 165 35.7 339 3.3 15 36.8 595 9.8 44 24.1 325 57.1 739 قٓا٠ ط٘

 111 7196 111 321 111 661 111 951 111 458 111 1616 111 451 111 1346 111 1294 اإلمجايٞ

% يف قٓا٠ ط٘ 57.1َِٓٗ  1294 املعسؾ١ٝتهساز ايكِٝ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل ٜتكح َٔ خ٬ٍ 
ا٫دتُاع١ٝ % يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚتهسزت ايكِٝ 17.1% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 25.8ٚايؿكا١ٝ٥، 

% يف قٓا٠ ط٘ 24.1% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 31.3ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 45.7تٛشعت إىل  1346
% 32.9%، 57.3نإ ْؿٝب قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ َٓٗا  451 ا٫ْطا١ْٝايؿكا١ٝ٥، بُٝٓا تهسزت ايكِٝ 

بني ايكٓٛات  اإلض١َٝ٬تهساز يًكِٝ  1616% يكٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚتٛشعت 9.8يكٓا٠ نساَٝؼ، ٚ
% يكٓا٠ نساَٝؼ، نُا 26.4% يه٬ً َٔ قٓاتٞ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ٚطٝٛز اؾ١ٓ، 36.8ايدزاض١: ع١ٓٝ 

% 3.3% يكٓا٠ نساَٝؼ، 42.8ٚ% يكٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 53.9َِٓٗ  458 ايٛط١ٝٓناْت تهسازات ايكِٝ 
% يكٓا٠ 35.7% يكٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 38َِٓٗ  951ؾتهسزت  ايػدؿ١ٝيكٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، أَا ايكِٝ 

% يكٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 46.9% يكٓا٠ نساَٝؼ، ٚتٛشعت ايكِٝ اؾُاي١ٝ 26.3يؿكا١ٝ٥، ٚط٘ ا
تهساز، بُٝٓا تسنصت  661% يكٓا٠ ط٘ يتهٕٛ تهسازٖا يف ايٓٗا١ٜ 25% يكٓا٠ نساَٝؼ، 28.1ٚ

 تهساز. 321ايكِٝ ايػٝع١ٝ يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ َطذًتًا 

يف ايكِٝ ٚاختًؿت يف  (2113طٝد )اي ؾ٬ح ايدٜٔ أٌَٚاتؿكت ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ 
قِٝ تهاٌَ  -ايكِٝ املعسؾ١ٝ  -ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ  -ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ايرتتٝب ؾذا٤ت نايتايٞ)

 -ايكِٝ اإلْطا١ْٝ  -ايكِٝ اؾُاي١ٝ  -ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ  -ايكِٝ ايرتٚحي١ٝ  -ايػدؿ١ٝ 
(، ايكِٝ ايك١َٝٛ -اق١ٝ ايكِٝ ايسٜ -ايكِٝ ايع١ًُٝ  -ايكِٝ ا٫قتؿاد١ٜ  -ايكِٝ ايٛط١ٝٓ 

( يف ْٛع١ٝ ايكِٝ املكد١َ  ٚاختًؿت يف ايرتتٝب سٝح 2111ٚاتؿكت أٜكا َع ١َٓ اهلل قُد َعٛض )
 دا٤ت ايكِٝ ايع١ًُٝ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ثِ ا٭خ٬ق١ٝ ؾاإلدتُاع١ٝ ٚاؾُاي١ٝ
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ع١ٓٝ ٚزمبا ٜعٛد تكدّ ايكِٝ املعسؾ١ٝ إىل طبٝع١ ايؿ١٦ ايعُس١ٜ اييت تطتٗدؾٗا قٓٛات ا٭طؿاٍ 
 ايدزاض١ َٔ أطؿاٍ املدزض١ اإلبتدا١ٝ٥ ٚاييت تستبط بكِٝ سب املدزض١ ٚسب ايتعًِٝ ٚايتؿهري.....

 :سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايايكِٝ املعسؾ١ٝ ايعك١ًٝ ايٛازد٠ يف  أْٛاع -
 ع١ٓٝ ايدزاض١ سطب ايكايب كٓٛاتايايكِٝ املعسؾ١ٝ ايعك١ًٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح أْٛاع4ددٍٚ )

 
 ايكِٝ املعسؾ١ٝ
 ايعك١ًٝ

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 ايدق١
ايعك١ْٝ٬ 
 ٚايتؿهري

ايؿكٍٛ 
 ٚاملعسؾ١

 املٛقٛع١ٝ ايعد اهلذا٤
ايٓذاح 
 ٚايتؿٛم

سب املدزض١ 
 ٚاملجابس٠

 اإلمجايٞ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات

طٝٛز 
 33.3 245 68.9 31 58.3 21 - - 51 11 15.4 6 29 167 64.3 9 - - اؾ١ٓ

 24.8 182 21 9 - - 111 4 27.3 6 35.9 14 25.9 149 - - - - نساَٝؼ
 41.9 318 11.1 5 41.7 15 - - 22.7 5 48.7 19 45.1 259 35.7 5 - - قٓا٠ ط٘

 111 735 111 45 111 36 111 4 111 22 111 39 111 575 111 14 - - اإلمجايٞ
 111 325 111 5 111 14 - - 111 48 - - 111 231 111 19 111 9 ط٘ ايهستٕٛ

 ايؿ٬غات
 

طٝٛز 
 21.7 34 - - - - - - - - - - 26.8 34 - - - - اؾ١ٓ

 14.7 24 111 9 - - - - - - - - 11.8 15 - - - - نساَٝؼ
 64.6 116 - - 111 14 - - 111 9 111 5 61.4 78 - - - - ط٘

 111 164 111 9 111 14 - - 111 9 111 5 111 127 - - - - ٞا٫مجاي

 اإلع٬ٕ
 

طٝٛز 
 78.6 55 54.5 12 - - - - - - - - 89.6 43 - - - - اؾ١ٓ

 21.4 151 45.5 11 - - - - - - - - 11.4 5 - - - - نساَٝؼ
 111 71 111 22 - - - - - - - - 111 48 - - - - ٞا٫مجاي

 

 

 ا٫مجايٞ

طٝٛز 
 25.8 334 53.1 43 32.8 21 - - 13.9 11 13.6 6 24.9 244 27.3 9 - - اؾ١ٓ

 17.1 221 34.6 28 - - 111 4 7.6 6 31.8 14 17.2 169 - - - - نساَٝؼ

.72 24 111 9 ط٘
7 

56
7 57.9 24 54.6 62 78.

5 - - 43 67.2 11 12.3 739 57.1 

 111 1294 111 81 111 64 111 4 111 79 111 44 111 981 111 33 111 9 ٞا٫مجاي
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 ٬ٜ1294سغ َٔ خ٬ٍ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ تهسازات ايكِٝ املعسؾ١ٝ ايعك١ًٝ قد بًػت 
تٛشعت بني ايكِٝ ايؿسع١ٝ ٚقد غٗدت ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ نػريٖا ٚدٛد قِٝ تهسزت يف 

١ تهسازات يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ٚقُٝ 9قٓا٠ ٚاسد٠ َجٌ ق١ُٝ ايدق١ ٚاييت ٚزدت 
تهسازات يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚزمبا تأخست تًو ايكِٝ ٭ٕ ايطؿٌ  4املٛقٛع١ٝ ٚاييت ٚزدت 

 حيتاز إيٝٗا يف َسس١ً َتكد١َ عٔ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١.
يف سني اْكطُت قِٝ أخس٣ بني قٓاتني ؾكط َٔ ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ َجٌ ق١ُٝ 

اؾ١ٓ ٚط٘ ايؿكا١ٝ٥ تٛشعٛا بني قٓاتٞ طٝٛز  64ايٓذاح ٚايتؿٛم ٚناْت تهسازاتٗا 
; 33% يًجا١ْٝ، ق١ُٝ ايعك١ْٝ٬ ٚايتؿهري ٚاييت تهسزت 67.2% يٮٚىل 32.8ٚبٓطب١ 

% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚنإ ْؿٝب قٓا٠ ط٘ 27.3% َِٓٗ يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 72.7
ِٖ تهسازات ق١ُٝ ايعك١ْٝ٬  33% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ َٔ 27.3% 72.7ٚايؿكا١ٝ٥ 

 ٚايتؿهري.
باقٞ ايكِٝ ؾتٛشعت ع٢ً ايكٓٛات ايج٬خ ع١ٓٝ ايدزاض١ نايتايٞ: ق١ُٝ  أَا

% يف قٓا٠ ط٘ 57.9تٓٛع عسقٗا َا بني  981ايؿكٍٛ ٚاملعسؾ١ نإ عدد تهسزاٖا 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، نُا ٚزدت 17.2% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ايؿكا١ٝ٥، 24.9ٚايؿكا١ٝ٥، 

% 34.6% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 53.1هساز ت 81ق١ُٝ سب املدزض١ ٚاملجابس٠ يف طًب ايعًِ 
عسقٛا  79% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ثِ ق١ُٝ ايعد اييت ٚزدت 12.3يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚ

% يف قٓا٠ طٝٛز 13.9% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 78.5ع٢ً ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ بٓطب 
عسقِٗ َا َس٠ تٓٛع  44% يف قٓا٠ نساَٝؼ، أَا ق١ُٝ اهلذا٤ ؾكد تهسزت 7.6اؾ١ٓ، ٚ

% يف قٓا٠ طٝٛز 13.6% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 31.8ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 54.6بني 
 اؾ١ٓ.

ٜٚعٛد تهسازات ٖرٙ ايكِٝ ايج٬خ إىل إدزاى ايكا٥ُني با٫تؿاٍ يف ايكٓٛات قٌ 
 ايدزاض١ بأ١ُٖٝ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ ٖٚٞ ط٬ب املدازع ا٫بتدا١ٝ٥.
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 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٛازد٠ يف  -4

 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح5ددٍٚ )
 ايكِٝ

 ا٫دتُاع١ٝ 
 ايكٛايب

 املطتدد١َ

اإلسطإ إىل 
اؾاز ٚانساّ 

 ايكٝـ

بس ايٛايدٜٔ 
 سب ا٭ضس٠

ايتهاؾٌ 
 ا٫ستُاعٞ

ؼٌُ 
 املط٦ٛي١ٝ

 املطاعد٠ ايتعاطـ ا٫سرتاّ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات

طٝٛز 
 44 37 82.7 43 77.1 111 23.6 25 51 9 27.4 67 85.7 24 اؾ١ٓ

 34.5 29 7.7 4 16.7 24 58.5 62 22.2 4 58.7 144 14.3 4 نساَٝؼ
 21.5 18 9.6 5 6.2 9 17.9 19 27.8 5 13.9 34 - - قٓا٠ ط٘

 111 84 111 52 111 144 111 116 111 18 111 245 111 28 ا٫مجايٞ

 ايهستٕٛ

طٝٛز 
 - - - - - - - - - - - - - - اؾ١ٓ

 - - - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ
 111 53  4 111 19 111 18 111 9 - - - - قٓا٠ ط٘

 111 53 111 4 111 19 111 18 111 9 - - - - ا٫مجايٞ

طٝٛز  ايؿ٬غات
 111 1 - - 111 1 - - - - - - - - اؾ١ٓ

 اإلع٬ٕ

طٝٛز 
 - - - - - - - 5 - - 62.5 11 - - اؾ١ٓ

 - - - - - - - - 111 8 37.5 6 - - نساَٝؼ
 - - - - - - 111 5 111 8 111 16 - - ا٫مجايٞ

 - - - - - - - - - - 111 16 - - نساَٝؼ اؿٛازٟ

طٝٛز  ا٭خباز
 اؾ١ٓ

- - 7 111 - - 8 111 - - - - - - 

 اإلمجايٞ

طٝٛز 
 27.5 38 76.8 43 68.3 112 27.7 38 25.7 9 29.6 84 85.7 24 اؾ١ٓ

 21 29 7.1 4 14.6 24 45.3 62 34.3 12 58.5 166 14.3 4 نساَٝؼ

 51.5 71 16.1 9 17.1 28 27 37 41 14 11.9 34 - - قٓا٠ ط٘

 111 138 111 56 111 164 111 137 111 35 111 284 111 28 ا٫مجايٞ
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 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح5تابع ددٍٚ )

 ايكِٝ 
 ا٫دتُاع١ٝ

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

ا٫سطإ إىل  ايتعإٚ
ايؿكري

 اإلمجايٞ ايٛؾا٤ شٜاز٠ املسٜض ا٭١ََٛ ايتهاٌَ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات

طٝٛز 
 اؾ١ٓ

73 49 4 111 - - 43 41 11  43 82.7 489 47.7 

 36.6 376 17.3 9 - - 55.2 58 - - - - 25.5 38 نساَٝؼ
 15.7 161 - - - - 3.8 4 111 29 - - 25.5 38 قٓا٠ ط٘

 111 1126 111 52 111 11 111 115 111 29 111 4 111 149 ا٫مجايٞ

 ايهستٕٛ

طٝٛز 
 اؾ١ٓ

11 19 - - - - - - - - - - 11 6.3 

 - - - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ
 93.7 164 - - - - - - 111 11 111 4 81 47 قٓا٠ ط٘

 111 175 - - - - - - 111 11 111 4 111 58 ا٫مجايٞ

 ايؿ٬غات
طٝٛز 
 اؾ١ٓ

- - - - - - - - - - - - 2 111 

 اإلع٬ٕ

طٝٛز 
 اؾ١ٓ

21 111 - - - - 18 111 7 111 21 111 81 85.3 

 14.7 14 - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ
 111 95 111 21 111 7 111 18 - - - - 111 21 ٞا٫مجاي

 111 16 - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ اؿٛازٟ

 ا٭خباز
طٝٛز 
 اؾ١ٓ

- - - - - - 17  - - - - 32 111 

 اإلمجايٞ

طٝٛز 
 اؾ١ٓ

114 45.8 4 51 - - 78 55.7 17 111 64 87.7 615 45.7 

 31.2 416 12.3 9 - - 41.4 58 - - - - 16.8 38 نساَٝؼ
 24.1 325 - - - - 2.9 4 111 39 51 4 37.4 85 قٓا٠ ط٘

 111 1346 111 17 111 17 111 141 111 39 111 8 111 227 ا٫مجايٞ
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تٛشعت بني  ٬ٜ1354سغ َٔ خ٬ٍ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل تهسازات ايكِٝ اإلدتُاع١ٝ 
% يف 58.5تهساز  284ايكِٝ ايؿسع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١; ٚزدت ق١ُٝ بس ايٛايدٜٔ ٚسب ا٭ضس٠ 

 227% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ايتعإٚ 11.9% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 29.6ٚقٓا٠ نساَٝؼ، 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ 16.8% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 37.4% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 45.8تهساز 

 % يف قٓا14.6٠% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 17.1ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 68.3تهساز  164ا٫سرتاّ 
% يف 2.9% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 41.4ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 55.7تهساز  141نساَٝؼ، ق١ُٝ ا٭١ََٛ 

% يف قٓا٠ 27.5% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 51.5تهساز  138قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ املطاعد٠ 
، % يف قٓا٠ نساَٝؼ45.3تهساز  137% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚق١ُٝ ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ 21طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ

% يف 76.8تهساز  56% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ايتعاطـ 27% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 27.7ٚ
 39% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ ايتهاٌَ 7.1% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 16.1ٚقٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 

يف قايب ايهستٕٛ، ق١ُٝ ايتهاؾٌ  11يف قايب ا٭غٓٝات ٚ 29تهساز يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ؾكط 
% يف قٓا٠ طٝٛز 25.7% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 34.3% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 41تهساز  35ُاعٞ ا٫دت

% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 14.3% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 85.7تهساز  28اؾ١ٓ، ق١ُٝ ا٫سطإ إىل اؾاز 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ شٜاز٠ املسٜض 12.3% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 87.7ٚتهساز  17ق١ُٝ ايٛؾا٤ 

يف قايب اإلع٬ٕ، ق١ُٝ اإلسطإ إىل ايؿكري  7يف قايب ا٭غٓٝات ٚ 11تهساز يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ  17
 يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ يف قايب اإلع٬ٕ. 4يف قتا٠ طٝٛز اؾ١ٓ يف قايب ايػٓا٤، ٚ 4تهسازات 8

٠ يهٌ َُٓٗا ٚزدت قِٝ يف قٓا٠ ٚاسد ٚقايب ٚاسد َجٌ ايكِٝ: ا٫سرتاّ، ٚاملطاعد٠ تهسزتا َس٠ ٚاسد
يف قايب ايؿ٬غات يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، يف سني تهسزت ق١ُٝ بس ايٛايدٜٔ ٚسب ا٭ضس٠ يف قٓا٠ 

تهسازات، ؼٌُ 7نساَٝؼ يف ايكايب اؿٛازٟ ايكؿؿٞ، ٚتهسزت ايكِٝ بس ايٛايدٜٔ ٚسب ا٭ضس٠ 
 .تهساز يف قايب ا٭خباز ع٢ً قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ 17تهسازات، ٚا٭١ََٛ  8املط٦ٛي١ٝ 

تهساز،  21تهساز، ايتعإٚ  21نُا دا٤ت ايكِٝ:بس ايٛايدٜٔ نُا دا٤ت ايكِٝ:ايٛؾا٤ 
تهسازات يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚتهسزت ق١ُٝ ايتهاؾٌ  5تهساز، ٚؼٌُ املط٦ٛي١ٝ  18ا٭١ََٛ 

تهساز  16تهسازات ع٢ً قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، يف سني ٚزدت بس ايٛايدٜٔ ٚسب ا٭ضس٠  8ا٫دتُاعٞ 
 % يف قٓا٠ نساَٝؼ يف قايب اإلع٬ٕ.37.5يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ% 62.5
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تهساز يك١ُٝ ايتعإٚ، يف سني 11تهسزت ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قايب ايهستٕٛ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ 
تهساز، ؼٌُ  19تهسازات، ا٫سرتاّ  53غٗدت قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ تهسازات ايكِٝ:املطاعد٠ 

 تهسازات. 4تهسازات، ٚق١ُٝ ايتعاطـ  9ٌ ا٫دتُاعٞ تهساز، ايتهاؾ 18املط٦ٛي١ٝ 
تهسازات نإ تٛشٜعٗا بني ايكِٝ: بس ايٛايدٜٔ ٚسب ا٭ضس٠  1126ٚغٗد قايب ا٭غٓٝات 

% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 13.9% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 27.4ٚ% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 58.7تهساز  245
% يهٌ َٔ قٓاتٞ نساَٝؼ ٚط٘ ايؿكا١ٝ٥، 25.5% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 49ٚتهساز  149ايتعإٚ 
% يف قٓا٠ ط٘ 6.2% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 16.7ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 77.1تهساز  144ا٫سرتاّ 

% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 23.6% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 58.5تهساز  116ايؿكا١ٝ٥، ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ 
% يف قٓا٠ طٝٛز 41يف قٓا٠ نساَٝؼ،  %55.2تهساز  115% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ا٭١ََٛ 17.9

% يف 34.5% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 44تهساز  84% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، املطاعد٠ 3.8اؾ١ٓ، ٚ
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚتػابٗت قُٝيت ايتعاطـ، ٚايٛؾا٤ يف مج١ً 21.5قٓا٠ نساَٝؼ، ٚ

% يف قٓا٠ طٝٛز 82.7ا٭ٚىل  تهساز يهٌ ق١ُٝ; تٛشعت 52ايتهسازات يف ٖرا ايكايب سٝح بًػت 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، بُٝٓا سعٝت قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ 7.7% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 9.6ٚاؾ١ٓ، 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ يًك١ُٝ ايجا١ْٝ، ق١ُٝ اإلسطإ إىل اؾاز ٚإنساّ ايكٝـ 17.3%، 82.7ٚبٓطب١ 

ا ق١ُٝ ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ % يف قٓا٠ نساَٝؼ، أ14.3َ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 85.7ٚتهساز  28
 % يف قٓا٠ نساَٝؼ.22.2% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 27.8ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 51ؾكد تٛشعت 

ٚتعهظ ايٓتا٥ر ايطابك١ اٖتُاّ ايكٓٛات قٌ ايدزاض١ بتٓٛع اضتدداّ ايكٛايب املدتًؿ١ 
ٚاييت تطاعد ع٢ً بح ايكِٝ ٚاقٓاع ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ بٗا.
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 :سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١ْٝ ايٛازد٠ يف  -

 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتاياإلْطا١ْٝ ايٛازد٠ يف ٚأْٛاع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ  ( ٜٛقح6ددٍٚ )
 ايكِٝ

 ا٭خ٬ق١ٝ 
 اإلْطا١ْٝ 

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

احملاؾع١ ع٢ً 
س١ٜ ايب١٦ٝ

اؿ
اَح 

يتط
ا

 

اي١
يعد

ا
 

قع
تٛا

 ٚاي
اٚا٠

املط
 

عص٠ 
ٚ ١

صاٖ
ايٓ

ؿظ
ايٓ

 

ش١
ؿٝ

ٚايٓ
ا١ْ 

ا٭َ
 

دم
ايؿ

مح١ 
ايس

ٜح  
رتٚ

 ٚاي
ط١ُ

ايب
ؿظ

 ايٓ
عٔ

 

ايٞ
إلمج

ا
 

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

ات
غٓٝ

ا٭
 

 66.6 191 75.4 43 54.8 23 31.8 7 111 29 - - - - 56.7 17 89.8 53 25 3 111 16 طٝٛز اؾ١ٓ

 18.1 52 24.6 14 - - 45.5 11 - - - - 61 9 26.7 8 11.2 6 41.7 5 - - نساَٝؼ

 15.3 44 - - 45.2 19 22.7 5 - - 111 5 41 6 16.6 5 - - 33.3 4 - - قٓا٠ ط٘

 111 287 111 57 111 42 111 22 111 29 111 5 111 15 111 31 111 59 111 12 111 16 اإلمجايٞ

 111 77 - - 111 24 111 4 - - - - - - 111 49 - - - - - - نساَٝؼ ايهستٕٛ

 ايؿ٬غات

 81.8 18 - - - - 111 18 - - - - - - - - - - - - - - طٝٛز اؾ١ٓ

 18.2 4 111 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ

 111 22 111 4   111 18 - - - - - - - - - - - - - - اإلمجايٞ

 111 45 111 23 111 5 111 17 - - - - - - - - - - - - - - طٝٛز اؾ١ٓ اإلع٬ٕ

 111 4 - - - - - - 111 4 - - - - - - - - - - - - طٝٛز اؾ١ٓ اإلخبازٟ

 111 15 - - - - - - 111 15 - - - - - - - - - - - - نساَٝؼ اؿٛازٟ

 ا٫مجايٞ

 57.3 258 78.6 66 39.4 28 68.9 42 68.8 33 - - - - 21.5 17 89.8 53 25 3 111 16 طٝٛز اؾ١ٓ

 32.9 148 21.4 18 33.8 24 23 14 31.2 15 - - 61 9 72.2 57 11.2 6 41.7 5 - - نساَٝؼ

 9.8 44 - - 26.8 19 8.1 5 - - 111 5 41 6 6.3 5 - - 33.3 4 - - قٓا٠ ط٘

 111 451 111 84 111 71 111 61 111 48 111 5 111 15 111 79 111 59 111 12 111 16 اإلمجايٞ
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ق١ُٝ  451َٔ خ٬ٍ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل تهسازات ؾ١٦ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١ْٝ  ٜتكح
تهساز يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ يف  16تٓٛعت بني قِٝ تهسزت يف قٓا٠ ٚاسد٠ َجٌ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ 

تهسازات يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ يف قايب  5قايب ا٭غٓٝات، ٚق١ُٝ ايٓصا١ٖ ٚعص٠ ايٓؿظ ٚاييت 
ا٠ طٝٛز % يف ق89.8ٓتهساز  59ا٭غٓٝات، نُا ٚزدت بعض ايكِٝ يف قٓاتني َجٌ ق١ُٝ ايتطاَح 

% 78.6تهساز  84% يف قٓا٠ نساَٝؼ يف قايب ا٭غٓٝات، ايبط١ُ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓؿظ 11.2اؾ١ٓ، 
% يف قٓا٠ نسملٝؼ، 61تهساز  15% يف قٓا٠ نساَٝؼ، املطاٚا٠ ٚايتٛاقع 21.4يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ

% يف قٓا٠ طٝٛز 68.8تهساز  48% يف قٓا٠ ط١ ايؿكا١ٝ٥ يف قايب ا٭غٓٝات، ا٭َا١ْ ٚايٓؿٝش١ 41ٚ
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، يف سني تٓٛعت باقٞ ايكِٝ يف ايكٓٛات ايج٬خ ع١ٓٝ ايدزاض١ 31.2اؾ١ٓ، ٚ

% يف قٓا٠ ط٘ 6.3% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 21.5ٚ% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 72.2تهساز  79ق١ُٝ ايعداي١ 
ا٠ نساَٝؼ، % يف ق33.8ٓ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 39.4تهساز  71ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ايسمح١ 

% يف قٓا٠ 23% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 68.9تهساز  61% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ايؿدم 26.8ٚ
% 33.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 41.7تهساز  12% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚق١ُٝ اؿس١ٜ 8.1نساَٝؼ، ٚ

 % يف قٓا٠ طٝٛز اؾ25.١ٓيف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ

تهساز ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قٛايب ايهستٕٛ، اإلع٬ٕ، ا٭خباز، ٚاؿٛازٟ  ٚيٛسغ
 4ايكؿؿٞ يف قٓا٠ ٚاسد٠ ؾكط َٔ ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١: ؾكد تهسزت ق١ُٝ ا٭َا١ْ ٚايٓؿٝش١ 

تهساز يف ايكايب اؿٛازٟ ايكؿؿٞ يف قٓا٠  15تهسازات يف قايب ا٭خباز يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ
تهسازات يك١ُٝ  4يك١ُٝ ايسمح١، ٚ 24، 49د قايب ايهستٕٛ تهساز ق١ُٝ ايعداي١ نساَٝؼ، نُا غٗ

 5تهساز، ٚايسمح١  17تهساز، ايؿدم  23ايؿدم، يف سني تهسزت ايكِٝ ايبط١ُ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓؿظ 
 تهسازات يف قايب اإلع٬ٕ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ.

تهساز قٞ قٓا٠  ١ُ18 ايؿدم ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قايب ايؿ٬غات ع٢ً ؾٛز٠ قٝ ٚٚزدت
 تهسازات يف قٓا٠ نساَٝؼ. 4طٝٛز اؾ١ٓ، ٚق١ُٝ ايبط١ُ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓؿظ 

تهساز َٔ ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ ٚزدت ايبط١ُ ٚايرتٜٚح عٔ  287ٚغٗد قايب ا٭غٓٝات 
تهساز  42% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ ايسمح١ 24.6% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 75.4ٚتهساز  57ايٓؿظ 

% يف 56.7تهساز  31% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ايعداي١ 45.2% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 54.8ٚ
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ا٭َا١ْ 16.6% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 26.7ٚقٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 
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% يف 31.8% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 45.5تهساز  22تهساز يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ق١ُٝ ايؿدم  29ٚا٭َا١ْ 
% يف قٓا٠ 41.7تهس از  12% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚق١ُٝ اؿس١ٜ ٠22.7 طٝٛز اؾ١ٓ، ٚقٓا

 % يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ايؿكا١ٝ٥ يف قايب ا٭غٓٝات.25% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 3.33ٚنساَٝؼ، 
ٚتعترب ٖرٙ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١ْٝ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ٚاٖتُاّ ايكٓٛات قٌ ايدزاض١ 

 اٖتُاَٗا بػسع تًو ايكِٝ يد٣ ا٭طؿاٍ املطتٗدؾني.بٗا ٜعهظ 
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 :سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ اإلض١َٝ٬ ايٛازد٠ يف -6

 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ اإلض١َٝ٬ ايٛازد٠ يف  ( ٜٛقح7ددٍٚ )
 

 ايكِٝ
 ا٫ض١َٝ٬ 

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 اإلمجايٞ سؿغ ايًطإ ايدعا٤ ٚا٫خ٬ف ا٫جياب١ٝ سب ايعباد٠ ايكد٠ٚ سب ايكسإٓ سب ايسضٍٛ سب اؿ٬ٍ ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬ اؿذاب

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات

 42.3 431 57.1 8 51.2 143 78 39 34.9 23 31.1 19 51.8 42 26.1 29 89.6 43 58.7 47 16.5 38 طٝٛز اؾ١ٓ
 24.8 253 - - 31.2 87 12 6 28.8 19 23 14 24.7 21 13.5 15 11.4 5 36.3 29 25.2 58 نساَٝؼ

 32.9 336 42.9 6 17.6 49 11 5 36.3 24 45.9 28 23.5 19 61.4 67 - - 5 4 58.3 134 قٓا٠ ط٘
 111 1121 111 14 111 279 111 51 111 66 111 61 111 81 111 111 111 48 111 81 111 231 اإلمجايٞ

 111 48 - - 111 48 - - - - - - - - - - - - - - - - قٓا٠ ط٘ ايهستٕٛ

 ايؿ٬غات

 21.2 62 - - 14.4 14 53.8 7 - - 111 4 - - 21.6 21 111 8 111 9 - - طٝٛز اؾ١ٓ
 11.1 34 - - 11.3 11 - - - - - - 34.1 15 - - - - - - 32.1 9 نساَٝؼ

 68.7 211 - - 75.3 73 46.2 6 111 7 - - 65.9 29 79.4 77 - - - - 67.9 19 قٓا٠ ط٘
 111 317 - - 111 97 111 13 111 7 111 4 111 44 111 97 111 8 111 9 111 28 اإلمجايٞ

 اإلع٬ٕ

 54.9 111 - - 111 9 111 8 111 11 111 3 51 5 111 21 111 6 35.1 39 - - طٝٛز اؾ١ٓ
 45.1 82 - - - - - - - - - - 51 5 - - - - 64.9 72 111 5 نساَٝؼ

 111 182 - - 111 9 111 8 111 11 111 3 111 11 111 21 111 6 111 111 111 5 اإلمجايٞ

 111 58 - - - - - - 111 16 111 13 - - - - 111 15 - - 111 14 نساَٝؼ اؿٛازٟ

 111 1 - - - - 111 1 - - - - - - - - - - - - - - طٝٛز اؾ١ٓ ا٫خباز

 اإلمجايٞ

 36.8 594 57.1 8 38.3 166 76.4 55 33.3 33 32.1 26 34.8 47 31.3 69 74 57 47.5 95 13.8 38 طٝٛز اؾ١ٓ
 26.4 427 - - 22.4 97 8.3 6 35.4 35 33.3 27 29.6 41 6.6 15 26 21 51.5 111 31 86 نساَٝؼ

 36.8 595 42.9 6 39.3 171 15.3 11 31.3 31 34.6 28 35.6 48 63.1 144  - 2 4 55.2 153 قٓا٠ ط٘
 111 1616 111 14 111 433 111 72 111 99 111 81 111 135 111 228 111 77 111 211 111 277 اإلمجايٞ
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تٛشعت بني ايؿ٦ات  1616بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إىل تهساز ٖرٙ ايؿ١٦ ٚاييت بًػت  تػري
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 39.3تهساز  433ايؿسع١ٝ نايتايٞ: ق١ُٝ ايدعا٤ ٚاإلخ٬ف ٚايتٛنٌ 

% يف قٓا٠ 55.2تهساز  277% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ اؿذاب 22.4% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 38.3
% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ق١ُٝ سب ايسضٍٛ ٚا٭ْبٝا٤ 13.8% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 31ٚط٘ ايؿكا١ٝ٥، 

% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 6.6% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 31.3ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 63.1تهساز  228
% يف 2% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 47.5% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 51.5تهساز  211ق١ُٝ ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬ 

% يف قٓا٠ 34.8% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 35.6تهساز  ١ٝ135، ق١ُٝ سب ايكسإٓ قٓا٠ ط٘ ايؿكا٥
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 34.6تهساز  81% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ ايكد٠ٚ 29.6طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ

% يف قٓا٠ 35.4تهساز  99% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ق١ُٝ سب ايعباد٠ 32.1% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 33.3ٚ
تهساز  72% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ا٫جياب١ٝ 31.3 قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ% يف33.3نساَٝؼ، 

% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ سب 8.3% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 15.3ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 76.4
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ سؿغ 21% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 74ٚتهساز  77اؿ٬ٍ ٚنسٙ اؿساّ 

 % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا42.9.١ٝ٥% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 57.1ٚتهساز  14ايًطإ 

تهساز ناْت نًٗا ق١ُٝ ايدعا٤ ٚا٫خ٬ف  48ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قايب ايهستٕٛ  ٚزدت
ٚايتٛنٌ يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، نُا تهسزت ق١ُٝ ا٫جياب١ٝ َس٠ ٚاسد٠ يف قايب ا٭خباز ٚنإ َٔ 

خباز ايداز، بُٝٓا ٚزدت ايكِٝ: ق١ُٝ سب ايعباد٠ ْؿٝب قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ٚناْت يف بسْاَر أ
 13تهساز، ٚق١ُٝ ايكد٠ٚ  14تهساز اؿذاب  15تهساز، سب اؿ٬ٍ ٚنسٙ اؿساّ  16)ايؿ٠٬ ٚايؿّٛ( 

 تهساز يف ايكايب اؿٛازٟ ايكؿؿٞ ايٛازد٠ يف قٓا٠ نساَٝؼ.

 279ف ٚايتٛنٌ قايب ا٭غٓٝات ؾكد تٛشعت ؾٝ٘ ايكِٝ نايتايٞ: ق١ُٝ ايدعا٤ ٚاإلخ٬ أَا
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 17.6% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 31.2ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 51.2تهساز 

% يف 16.5% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 25.2ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 58.3تهساز  231ق١ُٝ اؿذاب 
% يف 26.1 % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا61.4،١ٝ٥تهساز  111قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ق١ُٝ سب ايسضٍٛ ٚا٭ْبٝا٤ 

% يف قٓا٠ طٝٛز 51.8تهساز  81% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ سب ايكسإٓ 13.5قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ
تهساز  81% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬ 23.5% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 24.7ٚاؾ١ٓ، 



 النادي سعيد. د                                                 .....        .........الوىاد في الوتضونت القين 
236 

١ُ سب % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق5ٝ% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 36.3ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 58.7
% يف قٓا٠ 28.8% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 34.9ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 36.3تهساز  66ايعباد٠ 

% 23% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 31.1ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 45.9تهساز  61نساَٝؼ، ق١ُٝ ايكد٠ٚ 
% 11اَٝؼ، % يف قٓا٠ نس12% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 78تهساز  51يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ ا٫جياب١ٝ 

% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 89.6تهساز  48يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ق١ُٝ سب اؿ٬ٍ ٚنسٙ اؿساّ 
% يف قٓا٠ 42.9% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 57.1تهساز  14% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ق١ُٝ سؿغ ايًطإ 11.4ٚ

 ط٘ ايؿكا١ٝ٥.

١ ٚتٓٛعت ايكِٝ قُٝ 317َٔ امل٬سغ يف قايب ايؿ٬غات إٔ تهسز ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ 
ايؿسع١ٝ نايتايٞ: غٗدت ٖرا ايكايب تهسز قُٝتا سب ايسضٍٛ ٚا٭ْبٝا٤، ٚايدعا٤ ٚا٫خ٬ف 

% يف قٓا٠ طٝٛز 21.6% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 79.4ٚتهساز يهٌ َُٓٗا اْكطُت ا٭ٚىل  97ٚايتٛنٌ 
% يف قٓا٠ طٝٛز 14.4% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 75.3اؾ١ٓ، بُٝٓا تٛشعت ايجا١ْٝ بني ايكٓٛات; 

% يف قٓا٠ 65.9ق١ُٝ اْكطُت بني  44% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚتهسزت ق١ُٝ سب ايكسإٓ 11.3اؾ١ٓ، ٚ
% 67.9تهساز اـاؾ١ بك١ُٝ اؿذاب بني  28% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚاْكطُت 34.1ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ

يف قٓا٠  % يف قٓا٠ نساَٝؼ، يف سني غٗدت بعض ايكِٝ تهسازٖا32.1يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ
تهسازات يف قٓا٠  9تهساز يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬  13ٚاسد٠ َجٌ: ق١ُٝ اإلجياب١ٝ 

تهسازات يف 7تهسازات يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، سب ايعباد٠ 8طٝٛز اؾ١ٓ، سب اؿ٬ٍ ٚنسٙ اؿساّ 
 يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ٖٞ مج١ً تهسازات ق١ُٝ ايكد٠ٚ. 4قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ

ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قايب اإلع٬ٕ يف قٓاتني طٝٛز اؾ١ٓ ٚنساَٝؼ ٚخًت قٓا٠  هسزتت
ط٘ ايؿكا١ٝ٥ نُا غٗد ٖرا ايكايب تهساز ٖرا ايكِٝ يف قٓا٠ ٚاسد٠: ؾؿٞ سني تهسزت ق١ُٝ اؿذاب 

تهساز، سب ايعباد٠  21َسات يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ناْت تهسازات ايكِٝ سب ايسضٍٛ ٚا٭ْبٝا٤  5
تهسازات، سب  8تهسازات، ا٫جياب١ٝ  9تهسازات، ايدعا٤ ٚا٫خ٬ف ٚايتٛنٌ  11ايؿ٠٬ ٚايؿّٛ( )

تهسازات يك١ُٝ ايكد٠ٚ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ايؿكا١ٝ٥،  3تهسازات، ٚ 6اؿ٬ٍ ٚنسٙ اؿساّ 
% يف قٓا٠ نساَٝؼ، ٚتٛشعت ق١ُٝ 51% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 51ٚٚاْكطُت ق١ُٝ سب ايكسإٓ َا بني 

 % يف قٓا٠ طٝٛز اؾ45.1.١ٓ% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 64.9ٚايٛسد٠ اإلض١َٝ٬ 
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ٚاٖتُاّ ايكٓٛات قٌ ايدزاض١ بٗرٙ ايكِٝ ٜعهظ ا٫ػا٠ ا٫ض٬َٞ يًكٓٛات، ٫ضُٝا أْٗا 
 َٛد١ٗ يًذُٗٛز ايعسبٞ ايرٟ ٜدٜٔ َعع١ُ با٫ض٬ّ ٜٚٓتػس ؾٝ٘ ايكِٝ اإلض١َٝ٬ احملاؾع١.

 :سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ايٛازد٠ يف  -7
 

 ايٛط١ٝٓايكِٝ 
 ايكٛايب

 املطتدد١َ

سب املكدضات 
 اإلض١َٝ٬

سب ايٛطٔ 
 ٚايتكش١ٝ

 اإلمجايٞ املٛاط١ٓ ايؿاؿ١

 % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات

 61.8 186 74.8 111 43.9 57 77.8 28 طٝٛز اؾ١ٓ
 33.2 111 25.2 34 44.6 58 22.2 8 نساَٝؼ

 5 15 - - 11.5 15 - - قٓا٠ ط٘
 111 311 111 135 111 131 111 36 اإلمجايٞ

 اإلع٬ٕ

 38.9 61 111 13 51 25 24.2 23 طٝٛز اؾ١ٓ
 61.1 96 - - 49 24 75.8 72 نساَٝؼ

 - - - - - - - - قٓا٠ ط٘

 111 157 111 13 111 49 111 95 اإلمجايٞ

 ا٫مجايٞ

 53.9 247 77 114 45.8 82 38.9 51 طٝٛز اؾ١ٓ
 42.8 196 23 34 45.8 82 61.1 81 نساَٝؼ

 3.3 15 - - 8.4 15 - - قٓا٠ ط٘
 111 458 111 148 111 179 111 131 اإلمجايٞ

% َِٓٗ يف 53.9; 458َٔ خ٬ٍ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ تهسازات ايكِٝ ايٛط١ٝٓ  ٬ٜسغ
% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚتٛشعت ٖرٙ ايتهسازات 3.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 42.8قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 

%، 61.1بني قٓاتٞ نساَٝؼ تهساز  131سب املكدضات اإلض١َٝ٬ بني أْٛاع ايكِٝ ؾكد نإ ْؿٝب 
% يف ن٬ً َٔ قٓاتٞ طٝٛز اؾ١ٓ 45.8سب ايٛطٔ ٚايتكش١ٝ يف ضب١ًٝ %، 38.9ٚطٝٛز اؾ١ٓ 

ؾكد تٛشعت بني املٛاط١ٓ ايؿاؿ١ % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، أَا ق١ُٝ 8.4ٚنساَٝؼ، با٫قاؾ١ إىل 
ٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ َٔ % يًجا١ْٝ يف خًت ق23% يٮٚىل 77ٚقٓاتٞ طٝٛز اؾ١ٓ ٚنساَٝؼ بٓطبيت 

 ٚقد تٛشعت ايكِٝ ايطابك١ بني قاييب ايػٓا٤ ٚاإلع٬ٕ نايتايٞ:ٖرٙ ايك١ُٝ.
 36 سب املكدضات اإلض١َٝ٬تٓٛعت ؾٝ٘ ايكِٝ: ؾكد تهسزت ق١ُٝ  يف َا خيـ قايب ايػٓا٤

سب ايٛطٔ  ق١ُٝ، ٚٚزدت % يف قٓا٠ نساَٝؼ22.2% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 77.8ٚتٛشعت 
% يف قٓا٠ 43.9 % يكٓا٠ نساَٝؼ،44.6تهساز يف ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١: 131 ضبًٝ٘ٚايتكش١ٝ يف 
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تهساز بني  135 املٛاط١ٓ ايؿاؿ١نإ ْؿٝب١ ق١ُٝ ، نُا % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا11.5١ٝ٥ ،طٝٛز اؾ١ٓ
 %.25.2% ٚنساَٝؼ 74.8قٓاتٞ طٝٛز اؾ١ٓ 

ؼتٟٛ ع٢ً قِٝ ٚط١ٝٓ،  تإع٬ْاؾكد غٗد خًٛ قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ َٔ  اإلع٬ٕقايب  أَا
تهساز، يف سني تٛشعت  13تؿسد قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ بٛاقع  املٛاط١ٓ ايؿاؿ١غٗدت ق١ُٝ نُا 

% يف قٓا٠ 75.8بني  95تهسزت  سب املكدضات اإلض١َٝ٬ايتهسازات ع٢ً ايكٓاتني ا٭خسٜني ؾك١ُٝ 
% يف 51 ٚايتكش١ٝ يف ضبًٝ٘سب ايٛطٔ  ْطب ق١ُٝ، ٚناْت % يف قٓا٠ طٝٛز اؾ24.2١ٓنساَٝؼ، ٚ

 . ِٖ تهسازت ٖرٙ ايك١ُٝ يف قايب اإلع٬ٕ 49% يف قٓا٠ نساَٝؼ َٔ إمجايٞ 49قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ
ٚتعهظ ايٓتا٥ر ايطابك١ َد٣ اٖتُاّ ايكٓٛات قٌ ايدزاض١ بايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚايرٟ ؼتٌ 

 كبٌ.أ١ُٖٝ نرب٣ يف تٓػ١٦ ا٭طؿاٍ ست٢ ٜهْٛٛا َٛاطٓٝني ؾاؿني يف املطت
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 :سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ايػدؿ١ٝ ايٛازد٠ يف  -8
 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ ايػدؿ١ٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح9ددٍٚ )

 
 ايػدؿ١ٝايكِٝ 

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 ايؿرب ايجك١ بايٓؿظ ايػذاع١
ايٓػاط 
 ٚايعٌُ

ا٫ٖتُاّ 
 بايؿش١

عدّ 
 ا٭ْا١ْٝ

 اإلمجايٞ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات
طٝٛز 
 41.8 254 111 9 23.7 33 39.9 77 52.5 53 47.8 43 42.9 39 اؾ١ٓ

 33.7 211 - - 58.3 81 24.9 48 13.9 14 26.7 24 47.2 43 نساَٝؼ
 25.5 159 - - 18 25 35.2 68 33.6 34 25.5 23 9.9 9 قٓا٠ ط٘

 111 623 111 9 111 139 111 193 111 111 111 91 111 91 اإلمجايٞ
 111 181 - - 111 8 111 34 111 33 111 52 111 53 قٓا٠ ط٘ ايهستٕٛ
طٝٛز  ايؿ٬غات

 111 36 - - 111 11 - - 111 7 111 11 111 8 اؾ١ٓ

 اإلع٬ٕ
طٝٛز 
 55.1 49 - - 85 34 111 15 - - - - - - اؾ١ٓ

 44.9 41 - - 15 6 - - - - 111 5 111 29 نساَٝؼ
 111 89 - - 111 41 111 15 - - 111 5 111 29 اإلمجايٞ

طٝٛز  اؿٛازٟ
 111 16 - - 111 4 - - 111 3 111 5 111 4 اؾ١ٓ

طٝٛز  ا٭خباز
 111 6 - - - - - - - - 111 6 - - اؾ١ٓ

 ا٫مجايٞ
طٝٛز 
 38 361 111 9 41.3 81 38 92 43.8 63 38.5 65 27.6 51 اؾ١ٓ

 26.3 251 - - 43.3 87 19.8 48 9.7 14 17.1 29 38.9 72 نساَٝؼ
 35.7 339 - - 16.4 33 42.2 112 46.5 67 44.4 75 33.5 62 قٓا٠ ط٘

 111 951 111 9 111 211 111 242 111 144 111 169 111 185 اإلمجايٞ
ٜتكح َٔ خ٬ٍ بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إٔ تهسازات ايكِٝ ايػدؿ١ٝ يف قٓٛات ا٭طؿاٍ 

% يف 35.7% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 38تهساز تٛشعت بني ايكٓٛات:  951ايؿكا١ٝ٥ ع١ٓٝ ايدزاض١ 
ْطب ايكِٝ ايتؿؿ١ًٝٝ ٚتٓٛعت ٖرٙ ايتهسازات يف % يف قٓا٠ نساَٝؼ; 26.3قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ

 ض١ ٚناْت نايتايٞ:َٛقٛع ايدزا

تهسازات يف قٓا٠ ٚاسد٠ َٔ ايكٓٛات ع١ٓٝ  9إ٫  عدّ ا٭ْا١ْٝ يف ايٛقت اييت مل تسد ق١ُٝ
% 42.2تهساز  242 ٚاضتجُاز ٚقت ايؿساؽ ايٓػاط ٚايعٌُ ق١ُٝٚزدت ايدزاض١ ٖٚٞ قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ 
 ٚٚزدت ق١ُٝ نساَٝؼ،% يف قٓا٠ 19.8% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 38َِٓٗ يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 

% يف قٓا٠ طٝٛز 41.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 43.3بٛاقع  تهساز 211 ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب ايسٜاق١
َس٠ َا بني  185 ايػذاع١ ٚسب املداطس٠ ق١ُٝنُا تهسزت  % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا16.4،١ٝ٥اؾ١ٓ، ٚ
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يف سني ٛز اؾ١ٓ، % يف قٓا٠ ط27.6ٝ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 33.5ٚ% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 38.9
% يف قٓا٠ 38.5% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 44.4َس٠ ناْت ْطبتِٗ  169 ايجك١ بايٓؿظ تهسزت ق١ُٝ

تٛشعت ْطبتِٗ  تهساز 144بٛاقع ايؿرب  ق١ُٝٚأخريًا دا٤ت  % يف قٓا٠ نساَٝؼ،17.1طٝٛز اؾ١ٓ، ٚ
ٚأخريًا  نساَٝؼ، % يف قٓا9.7٠% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 43.8ٚ% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 46.5

 .تهساز 144بٛاقع ايؿرب  ق١ُٝدا٤ت 
يف قٛايب َع١ٓٝ يف قٓا٠ ٚاسد٠ ؾكط َجٌ ايكِٝ ايدزاض١ تهسازات ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ  تطذٌ

 52تهساز يك١ُٝ ايػذاع١ ٚسب املداطس٠،  53ؾكط; قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ يف قايب ايهستٕٛ: تهسز 
تهساز يك١ُٝ  33ايٓػاط ٚاضتجُاز ٚقت ايؿساؽ، تهساز يك١ُٝ  34تهساز يك١ُٝ ايجك١ بايٓؿظ، 

 تهسازات يك١ُٝ ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب ايسٜاق١. 8ايؿرب، ٚ
نُا تهسززت ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايكِٝ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ يف ايكٛايب: ايؿ٬غات، ايكايب 

جك١ اياؿٛازٟ ايكؿؿٞ ٚ قايب ا٭خباز يف َا ٜعسف بٓػس٠ أخباز ايداز ٚاييت ٚزدت ؾٝٗا ق١ُٝ 
 11 ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب ايسٜاق١تهساز،  11ايجك١ بايٓؿظ ايكِٝ تهسازات، ٚٚزدت  3بايٓؿظ 

يف قايب ايؿ٬غات، يف سني تهسازات 7ايؿرب تهسازات، ٚق١ُٝ  8ايػذاع١ ٚسب املداطس٠ تهسازات، 
 تهسازات، 5ايجك١ بايٓؿظ ق١ُٝ ٚزدت ايكِٝ ايطابك١ يف ايكايب اؿٛازٟ ايكؿؿٞ نايتايٞ: 

 3ايؿرب تهسازات يه٬ً َُٓٗا، ٚق١ُٝ  4ايػذاع١ ٚسب املداطس٠ ٚ  ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب ايسٜاق١
 .تهسازات

ايٓػاط ؾكد ٚزدت ؾٝ٘ ايكِٝ نايتايٞ: يف سني تهسزت ق١ُٝ  قايب ا٭غٓٝاتٚيف َا خيـ 
% يف قٓا٠ ط٘ 35.2% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 39.9تٛشعت  193ٚايعٌُ ٚاضتػ٬ٍ ٚقت ايؿساؽ 

تهساز  139ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب ايسٜاق١ % يف قٓا٠ نساَٝؼ، ؾكد ٚزدت ق١ُٝ 24.9ايؿكا١ٝ٥، 
% يف قٓا٠ ط٘ 18% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 23.7ٚ% ٟ قٓا٠ نساَٝؼ، 58.3تٓٛعت ْطبِٗ 

% 42.9% يف قٓا٠ نساَٝؼ،47.2تهساز بٓطب  91 ايػذاع١ ٚسب املداطس٠ايؿكا١ٝ٥، ٚٚزدت ق١ُٝ 
% 47.8 – 91ايجك١ بايٓؿظ % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، نُا تهسزت ق١ُٝ 9.9ؾ١ٓ، ٚيف قٓا٠ طٝٛز ا

% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚتهسزت 25.5% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 26.7َِٚٓٗ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 
% يف 13.9% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 33.6ٚ% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 52.5َس٠ بٓطب  111ايؿرب ق١ُٝ 

 قٓا٠ نساَٝؼ.
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ؾؿٞ ايٛقت ايرٟ مل ٜسد قايب اإلع٬ٕ د تٓٛعت ايكِٝ ايػدؿ١ٝ َٛقٛع ايدزاض١ يف ٚق
ايٓػاط إ٫ يف قٓا٠ نساَٝؼ ؾكط، ٚق١ُٝ ايجك١ بايٓؿظ ٚايػذاع١ ٚسب املداطس٠ ؾٝ٘ قُٝتا 

ا٫ٖتُاّ بايؿش١ ٚسب يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ؾكط، اْكطُت ْطب ق١ُٝ  ٚايعٌُ ٚاضتجُاز ٚقت ايؿساؽ
 % يف نساَٝؼ.15% يف طٝٛز اؾ١ٓ، 85ٚبني  ايسٜاق١

٫ٚبد َٔ اٖتُاّ ايكٓٛات املدتًؿ١ بٗرا ايٓٛع َٔ ايكِٝ ٭ْٗا قِٝ عا١َ تتٛاؾس يف 
 ايجكاؾات املدتًؿ١.

 : سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ اؾُاي١ٝ ايٛازد٠ يف  -9
 سطب ايكايب ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايأْٛاع ايكِٝ اؾُاي١ٝ ايٛازد٠ يف  ( ٜٚٛقح11ددٍٚ )

 
 اؾُاي١ٝايكِٝ 

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 ايٓعاؾ١
ا٫عتٓا٤ 

 باملعٗس
 اإلبداع ايتٓاضل

املٌٝ إىل 
 ايؿٔ

 اإلمجايٞ ايٓعاّ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 ا٭غٓٝات
طٝٛز 
 51.7 256 58.4 111 47.5 19 11.8 4 9.1 3 111 23 55.8 96 اؾ١ٓ

 36.6 181 27.4 52 32.5 13 64.9 24 57.6 19 - - 42.4 73 نساَٝؼ
 11.7 58 14.2 27 21 8 24.3 9 33.3 11 - - 1.8 3 قٓا٠ ط٘

 111 495 111 191 111 41 111 37 111 33 111 23 111 172 اإلمجايٞ

 ايؿ٬غات
طٝٛز 
 42 29 - - 37 11 67.7 9 - - - - 67.7 11 اؾ١ٓ

 7.3 5 - - - - - - - - - - 33.3 5 نساَٝؼ
 51.7 35 - - 63 17 33.3 18 - - - - - - قٓا٠ ط٘

 111 69 - - 111 27 111 27 - - - - 111 15 اإلمجايٞ
 111 72 111 8 111 13 111 51 - - - - - - قٓا٠ ط٘ ايهستٕٛ

طٝٛز  اإلع٬ٕ
 111 25 111 5 111 9 - - - - - - 111 11 اؾ١ٓ

 اإلمجايٞ
طٝٛز 
 46.9 311 57.1 116 42.7 38 11.3 13 9.1 3 111 23 59.1 117 اؾ١ٓ

 28.1 186 25.6 52 14.6 13 21.9 24 57.6 19 - - 39.4 78 نساَٝؼ
 25 165 17.3 35 42.7 38 67.8 78 33.3 11 - - 1.5 3 قٓا٠ ط٘

 111 661 111 213 111 89 111 115 111 33 111 23 111 198 اإلمجايٞ
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ٚاـاؾ١ بايكِٝ اؾُاي١ٝ َٛقٛع ايدزاض١ إىل ايتايٞ: بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل  تػري     
% يف 17.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 25.6ٚ% َِٓٗ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 57.1، 213تهسزت ايٓعاّ ق١ُٝ 

% يف 39.4% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 59.1تٛشعت  198تهسزت ايٓعاؾ١ قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚق١ُٝ 
% يف قٓا٠ ط٘ 67.8ؾهاْت ْطبتٗا اإلبداع % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، أَا ق١ُٝ 1.5قٓا٠ نساَؼ، ٚ

ِٖ مج١ً ايتهسازات  115% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ َٔ 11.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 21.9ٚايؿكا١ٝ٥، 
% يف ن٬ً 42.7ناْت ْطبتِٗ  33املٌٝ إىل ايؿٔ ٚاؾُاٍ اـاؾ١ بٗرٙ ايك١ُٝ، يف سني تهسزت ق١ُٝ 

% يف 57.6% يف قٓا٠ نساَٝؼ، نُا ناْت ايٓطب 38َٔ قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ٚقٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ
ِٖ مج١ً تهسازت  11% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ; َٔ 9.1% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 33.3ٚقٓا٠ نساَٝؼ، 
 ات يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ.تهساز 23ع٢ً ا٫عتٓا٤ باملعٗس نُا سؿًت ق١ُٝ  ق١ُٝ ايتٓاضل،

خ٬ٍ قاييب َٔ ايكِٝ ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ تهسازات نُا تػري بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل إىل 
تهساز  13َس٠، ٚ 51ق١ُٝ اإلبداع متت يف قٓا٠ ٚسٝد٠ يهٌ قايب; ؾكد مت تهساز ايهستٕٛ ٚاإلع٬ٕ 

، يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ايهستٕٛيف قايب ايٓعاّ تهسازات يك١ُٝ  8، ٚاملٌٝ إىل ايؿٔ ٚاؾُاٍيك١ُٝ 
ايٓعاّ; يف قايب اإلع٬ٕ ايٛازد يك١ُٝ  5ايؿٔ، يك١ُٝ  9ايٓعاؾ١، يك١ُٝ  11ايتهسازات يف سني ناْت 

 يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ايؿكا١ٝ٥.
َس٠ تٓٛعت بني  495قايب ا٭غٓٝات َٛقٛع ايدزاض١ يف ايكِٝ اؾُاي١ٝ ناْت تهسازت 

% يف 42.4% َِٓٗ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 55.8تهساز  172 ق١ُٝ ايٓعاؾ١ايكِٝ املدتًؿ١ نايتايٞ: 
% َِٓٗ يف قٓا٠ ايطٝٛز 58.4تهساز  191ايٓعاّ % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 1.8قٓا٠ نساَٝؼ، ٚ

ق١ُٝ املٌٝ إىل ايؿٔ ق١ُٝ  % يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا14.2،١ٝ٥% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 27.4ٚاؾ١ٓ، 
% يف 21% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 32.5ٚا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، % يف ق47.5ٓتهساز ناْت ْطبتِٗ  41 ٚاؾُاٍ

% يف قٓا٠ ط٘ 24.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 64.9تهساز ْطبتِٗ  37 ق١ُٝ اإلبداعقٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 
% 33.3% يف قٓا٠ نساَٝؼ، 57.6تٛشعت  ق١ُٝ ايتٓاضل% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 11.8ايؿكا١ٝ٥، ٚ

 23ق١ُٝ ا٫عتٓا٤ باملعٗس ؾ١ٓ، يف سني تهسزت % يف قٓا٠ طٝٛز ا9.1يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، ٚ
 نًِٗ يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ.

يف ث٬ث١ قِٝ قايب ايؿ٬غات اؾُاي١ٝ َٛقٛع ايدزاض١ ايٛازد٠ يف  ايكِٝامؿست 
% 37% يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥، 63ٚتهساز  27ق١ُٝ املٌٝ إىل ايؿٔ ٚاؾُاٍ تهسازات:  69بامجايٞ 
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% يف قٓا٠ ط٘ 33.3% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 67.7ٚتهساز  27ق١ُٝ اإلبداع يف طٝٛز اؾ١ٓ، 
 % يف قٓا٠ نساَٝؼ.33.3% يف قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ، 67.7ٚتهساز  15 ، ق١ُٝ ايٓعاؾ١ايؿكا١ٝ٥

 ع١ٓٝ ايدزاض١: كٓٛاتايايٛازد٠ يف  ايكِٝ ايػٝع١ٝ -11
يٛازد٠ يف ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚحياٍٚ ايباسح َٔ خ٬ٍ ٖرا ايعٓؿس ايتعسف ع٢ً ايِٝ ايػٝع١ٝ ا

 ٚقد قطُٗا ايباسح إىل قِٝ غه١ًٝ ٚقِٝ يؿع١ٝ نُا ًٜٞ:
 

 ع١ٓٝ ايدزاض١: كٓٛاتايايٛازد٠ يف  ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايػه١ًٝ -أ
 ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايايٛازد٠ يف  ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايػه١ًٝ ( ٜٚٛقح11ددٍٚ )

 ايػه١ًٝ ايكِٝ ايػٝع١ٝ       
 ايكٛايب

 املطتدد١َ

 يف قٓا٠ ط٘ 

 اإلمجايٞ ؾٛز ا٭قسس١ ايًطِ ايتُطح با٭قسس١ ايطذٛد ع٢ً ؾداز

 % ى % ى % ى % ى % ى

 111 45 51.2 23 26.6 12 13.3 6 8.9 4 ا٭غتٝات

تهساز نًٗا يف قايب  ٬ٜ45سغ َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايطابل ٚزٚد ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايػه١ًٝ 
% يًتُطح 13.3% يك١ُٝ ايًطِ، 26.6% يؿٛز ا٭قسس١، 51.2ايػٓا٤ تٛشعت بني ايكِٝ نايتايٞ: 

 % يًطذٛد ع٢ً ايؿداز.8.9با٭قسس١، ٚ
 ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايًؿع١ٝ ايٛازد٠ يف ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١: -ب

 ع١ٓٝ ايدزاض١ كٓٛاتايايٛازد٠ يف  ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايًؿع١ٝ ( ٜٚٛقح12ددٍٚ )
 ايكِٝ ايػٝع١ٝ
 ايًؿع١ٝ

 ايكٛايب
 املطتدد١َ

 يف قٓا٠ ط٘

ؽؿٝـ 
ضٝدْا ع٢ً يف 
َعسض اؿدٜح 
 عٔ أٌٖ ايبٝت

تػب١ٝ 
ضٝدْا ع٢ً 

 بايسضٍٛ

اعطا٤ 
ع٢ً ضٝدْا 

بعض ؾؿات 
 اهلل

 ايٓٛاح
شٜاز٠ 

 ايكسٜح
 تععِٝ ا٭ٚيٝا٤

تععِٝ غٗس 
 غعبإ

تععِٝ أٌٖ 
 ايبٝت

 اإلمجايٞ

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 65.9 182 54.2 13 71.2 37 57.7 82 111 7 111 15 111 3 51 5 87 21 ا٭غٓٝات
 34.1 94 45.8 11 28.8 15 42.3 61 - - - - - - 51 5 13 3 ايؿ٬غات

 111 276 111 24 111 52 111 142 111 7 111 15 111 3 111 11 111 23 ا٫مجايٞ
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إٔ ايكِٝ املرنٛز٠ تٛشعت بني قاييب  ٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ اإلط٬ع ع٢ً بٝاْات اؾدٍٚ ايطابل
 ٚقد تٛشعت نايتايٞ: ا٭غٓٝات ٚايؿ٬غات ؾكط

% يف 87تهساز  23 ؽؿٝـ ضٝدْا ع٢ً يف َعسض اؿدٜح عٔ أٌٖ ايبٝتق١ُٝ  ٚزدت
تكطُت بني تهسازات  11تػب١ٝ ضٝدْا ع٢ً بايسضٍٛ  ٚضذًت ق١ُٝ ،ايؿ٬غات% يف 13ٚ ا٭غٓٝات،

% يف 57.7إىل تععِٝ ا٭ٚيٝا٤ تهساز يك١ُٝ  142نُا تٛشع % يه٬ً َُٓٗا، 51ايكايبني بٓطب١ 
% يف 71.2طب١ تهساز بٓ 52ٚزدت  تععِٝ غٗس غعبإأَا ق١ُٝ  ايؿ٬غات،% يف 42.3ٚا٭غٓٝات، 

% َٔ 45.8% ٚقايب ايؿ٬غات 54.2ا٭غٓٝات ، ٚنإ ْؿٝب قايب ايؿ٬غات% يف 28.8ا٭غٓٝات، ٚ
 تععِٝ أٌٖ ايبٝت.ِٖ تهسازات ق١ُٝ  24مج١ً 

 

يف  ;شٜاز٠ ايكسٜح، طًب اعطا٤ ضٝدْا ع٢ً بعض ؾؿات اهلل، ايٓٛاحٚزدت ايؿؿات بُٝٓا 
 قايب ايػٓا٤ ؾكط.

ٝع١ٝ يف قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ؾكط مبا ٜديٌ ع٢ً اػاٖٗا مٛ ٬ٜٚسغ تهساز ايكِٝ ايػ
 املرٖب ايػٝعٞ.

ٚتعهظ ايٓتا٥ر َد٣ اٖتُاّ ايكا٥ُني ع٢ً ايؿهس ايػٝعٞ با٫تؿاٍ بأنرب غسحي١ ممه١ٓ 
َٔ مجٗٛزْا يف ايٛطٔ ايعسبٞ ٚتسنٝصِٖ ع٢ً ؾ١٦ ا٭طؿاٍ ست٢ ٜٓػ٦ٛا ع٢ً تًو ايكِٝ، مما ًٜكٞ 

زداٍ ايرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚا٫ع٬ّ يًتؿدٟ هلرٙ اهلذ١ُ اييت قد ت٪ثس ع٢ً بايط٪ي١ٝ ايهبري٠ ع٢ً 
ايكِٝ اإلض١َٝ٬ ايؿشٝش١ ٚا٫ضتعا١ْ بامل٪ضطات ا٫ض١َٝ٬ َجٌ ا٭شٖس ايػسٜـ يٝبني احملعٛزات 

 يف َا ٜبح َٚا ٜٓبػٞ ؾع١ً ملٛاد١ٗ ٖرا َٔ ايٓاس١ٝ ايػسع١ٝ.
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 خامت١ ايدزاض١:
 َا ًٜٞ:َٔ ٚاقع ْتا٥ر ايدزاض١ ٜتكح 

%، 35%، ٚقايب اإلع٬ٕ 47إٔ أغًب ايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ ناْت ا٭غٓٝات بٓطب١  .1
%، نُا تهسزت قٛايب ايهستٕٛ، اؿٛازٟ ايكؿؿٞ، ٚا٭خباز بٓطب١ 13ٚقايب ايؿ٬غات 

 % هلِ فتُعني.3.5
% 14% يًؿؿش٢ املبطط١، 27% يًٗذات ايعسب١ٝ، 42نُا تهسزت املطتٜٛات ايًػ١ٜٛ بٓطب  .2

% يؿؿش٢ ايرتاخ، ٚتأخس َطت٣ٛ ايًػ١ ا٭لًٝص١ٜ يٝهٕٛ ْطبت١ 11يؿؿش٢ املجكؿني بٓطب١، 
6.% 

ٚنإ َٔ امل٬سغ تهساز ا٭غاْٞ ذات َكُْٛٞ ؾٝدٜٛ نًٝب َٓكٛي١ َٔ َ٪متسات أٚ ؾٓاْني  .3
ؾكط، ٚؾٓاْني َع تأد١ٜ سهاٜات يف نٌ ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚبٓطب نبري٠، ٚتأخس املكُٕٛ 

املتابع بهستٕٛ سٝٛإ، أٚ نستٕٛ َتٓٛع )إْطإ ٚسٝٛإ َعا( ٚخًٛ قٓا٠ طٝٛز  ايهستْٛٞ
 اؾ١ٓ َٔ ٖرإ املكُْٛإ.

 نُا تٓٛع ٚزٚد ايكِٝ ع٢ً ايكٓٛات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚناْت تستٝباتٗا نايتايٞ: .4
 استًت ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ املستب١ ا٭ٚىل، تًتٗا ايكِٝ اإلض١َٝ٬، ايكِٝ قٓا٠ طٝٛز اؾ١ٓ ;

 ؿ١ٝ، ايكِٝ املعسؾ١ٝ، ايكِٝ اؾُاي١ٝ، ايكِٝ ايكِ اإلْطا١ْٝ، ثِ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ.ايػد
 استًت ايكِٝ اإلض١َٝ٬ املستب١ ا٭ٚىل، تًتٗا ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ، ايكِٝ قٓا٠ نساَٝؼ ;

 ايػدؿ١ٝ ايكِٝ املعسؾ١ٝ، ؾايكِٝ ايٛط١ٝٓ، ايكِٝ اؾُاي١ٝ، ثِ ايكِٝ اإلْطا١ْٝ.
 تني ايطابكتني َٔ ايكِٝ ايػٝع١ٝ.يف سني خ٬ َكُٕٛ ايكٓا 
 استًت ايكِٝ املعسؾ١ٝ ق١ُ اهلسّ يف تهسازات ايكِٝ، تبعتٗا ايكِٝ قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ;

اإلض١َٝ٬، ايكِٝ ايػدؿ١ٝ، ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ، ايكِٝ ايػٝع١ٝ، ايكِٝ اإلْطا١ْٝ، ثِ ايكِٝ 
 ايٛط١ٝٓ.

يٞ تهسازت ايكِٝ يف قٓا٠ ط٘ ِٖ إمجا 7196َٔ  661ٚيهٔ ٬ٜسغ تهساز ايكِٝ ايػٝع١ٝ 
 ٚاْكطُت إىل قِٝ غه١ًٝ ٚقِٝ يؿع١ٝ ٚناْت تهساتُٗا نايتايٞ:

 يؿٛز 51.2تهساز نًٗا يف قايب ايػٓا٤ تٛشعت بني ايكِٝ:  45 ٚزٚد ايكِٝ ايػٝع١ٝ ايػه١ًٝ %
 % يًطذٛد ع٢ً ايؿداز.8.9% يًتُطح با٭قسس١، 13.3ٚ% يك١ُٝ ايًطِ، 26.6ا٭قسس١، 
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  ِٝايػٝع١ٝ ايًؿع١ٝ تٛشعت بني قاييب ا٭غٓٝات ٚايؿ٬غات ؾكط نايتايٞ:أَا ايك 
  يف 87تهساز  23ٚزدت ق١ُٝ ؽؿٝـ ضٝدْا ع٢ً يف َعسض اؿدٜح عٔ أٌٖ ايبٝت %

تهسازات  11% يف ايؿ٬غات، ٚضذًت ق١ُٝ تػب١ٝ ضٝدْا ع٢ً بايسضٍٛ 13ا٭غٓٝات، ٚ
% يف ا٭غٓٝات، 57.7ا٭ٚيٝا٤ إىل تهساز يك١ُٝ تععِٝ  142تكطُت بني ايكايبني، ٚتٛشع 

% يف 71.2تهساز بٓطب١  52% يف ايؿ٬غات، أَا ق١ُٝ تععِٝ غٗس غعبإ ٚزدت 42.3ٚ
% ٚقايب ايؿ٬غات 54.2% يف ايؿ٬غات، ٚنإ ْؿٝب قايب ا٭غٓٝات 28.8ا٭غٓٝات، ٚ

 ِٖ تهسازات ق١ُٝ تععِٝ أٌٖ ايبٝت. 24% َٔ مج١ً 45.8
 ٝدْا ع٢ً بعض ؾؿات اهلل، ايٓٛاح، طًب شٜاز٠ ايكسٜح; يف قايب بُٝٓا ٚزدت ايكِٝ اعطا٤ ض

 ايػٓا٤ ؾكط.

 َٓاقػ١ ايٓتا٥ر:
َٔ خ٬ٍ ايدزاض١ عسض ايكٛايب ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف قٓٛات ا٫طؿاٍ ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ 

خاطب املعتكدات ٚاملباد٨ ايساضد١ عٓد سٝح ايطٝام ا٭خ٬قٞ ٚايكُٝٞ يًُذتُع,  يف إطاز
سٝح أْ٘ ٜسد اؿدخ زدا َباغسا يٛعا٤ اجملتُع ا٭خ٬قٞ, نإ ايكا٥ِ با٫تؿاٍ ٚأٜكا , ا٭طؿاٍ

ضتػٗد با٫قتباضات ٚا٭دي١ ايد١ٜٝٓ اييت تدعِ ضٛق٘ يًٛقا٥ع أٚ باملؿادز ٚاؾُاعات اقد 
ظٗس ذيو دًٝا يف ايكِٝ ا٫ض١َٝ٬ اييت أظٗستٗا ْتا٥ر ايدزاض١ املسدع١ٝ اييت ت٪ند ٖرا ا٫طاز 

غسْا إيٝٗا ضابكا ٚناْت ٖرٙ ا٫قتباضات عباز٠ عٔ اٜات قسا١ْٝ ٚأسادٜح غسٜؿ١ َٔ ايط١ٓ نُا ا
ايٓب١ٜٛ ايعطس٠، با٫قاؾ١ إىل بعض ا٫ضتػٗادات يف ايكِٝ ايٛظ١ٝٓ ناؿح عٔ احملاؾع١ ع٢ً 

 ايٛطٔ ٚا٫ْاغٝد احملُط١ ٚاملػذع١ ع٢ً ذيو، ٖرا نً٘ يف ق٤ٛ ا٫طاز ا٭خ٬قٞ يًُذتُع.
قاؾ١ إٔ اجملتُع ايػٝعٞ املتُجٌ يف دزاضتٓا ٖٓا بكٓا٠ ط٘ َازع ْؿظ ايدٚز بٓا٤ ٖرا با٫

ع٢ً ايعكٝد٠ ٚايؿهس اـاؾ١ ب٘ يٝشاؾغ ع٢ً إطاز فتُع١ ا٭خ٬قٞ ٚبٓػس ؾهسٙ يف اجملتُعات 
 املػاب١ٗ ٚايكسٜب١ َٓ٘ 

ايٓؿٛف اع١َٝ٬ ٖرٙ ا٭طس تٓعِ ا٭يؿاظ ٚ أطستٓعِٝ ٚٚقح ايبشح اٜكا َٔ خ٬ٍ ْتا٥ذ١ 
يف احملاؾع١ ع٢ً ٖرا ا٫طاز َٔ خ٬ٍ  ٚاملعاْٞ ٚتطتددّ اـربات ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايطا٥د٠

، اإلض١َٝ٬، ا٭خ٬ق١ٝ اإلْطا١١ْٝ، ا٫دتُاعٝ، املعسؾ١ٝ ايعك١ًٝعسض أْٛاع ايكِٝ ا٭ت١ٝ: )
 (.، ايػٝع١ٝاؾُاي١ٝ، ايػدؿ١ٝ، ايٛط١ٝٓ
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 تٛؾٝات ايدزاض١:
 ايدزاض١ َٔ ْتا٥ر َٚعًَٛات ٜٛؾٞ ايباسح مبا ًٜٞ:يف ق٤ٛ َا تٛؾًت ايٝ٘ 

اإلٖتُاّ بايكٓٛات املٛد١ٗ يٮطؿاٍ ٚبح ايكِٝ ا٫جياب١ٝ اييت تطاعد ع٢ً ا٫زتكا٤ بايطؿٌ  .1
 مٛ ا٭خ٬م ٚايطًٛى ايكِٜٛ.

 -َجٌ قٓا٠ ط٘ ايؿكا١ٝ٥ ٖٚدٖد.. ٚغريٖا َٔ ايكٓٛات  –ؼؿني أطؿايٓا َٔ ايػصٚ ايػٝعٞ  .2
ٚذيو بتٛقٝح ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ مبسادع١ نباز  ١ٜٛ اإلض١َٝ٬ ايط١ٝٓ;ٚايرٟ ٜطتٗدف اهل

عًُا٤ ا٭شٖس ايػسٜـ قًع١ اإلض٬ّ ايطين يف ايعامل ٚؾٝاغتٗا يف قٛايب ؾ١ٝٓ َٓاضب١ 
 يٮطؿاٍ.

قسٚز٠ ايتهاٌَ بني ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٚاملدزض١ ٚا٭ضس٠ ٚاملطذد بٛؾؿِٗ أِٖ ٚضا٥ٌ ايرتب١ٝ يف  .3
 ١َٝ٬ ايؿشٝش١ ٚتبطٝطٗا يٮطؿاٍ.تٛقٝح املؿاِٖٝ اإلض

قسٚز٠ دعِ ايدٍٚ ايعسب١ٝ يًكٓٛات اإلض١َٝ٬ ايط١ٝٓ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ َٔ أدٌ ا٫ْؿام املٓاضب  .4
 ع٢ً املٛاد املكد١َ يتؿٌ بايؿٛز٠ املٓاضب١ يٮطؿاٍ.

 ايتٛضع يف ايكٛايب ايك١ٝٓ ٚا٫ٖتُاّ بايهستٕٛ بٛؾؿ١ َٔ أنجس ايكٛايب دربًا يٮطؿاٍ. .5

مل٪ضطات ٚاؾُعٝات اإلض١َٝ٬ سؿس ايكٓٛات ايػٝع١ٝ ْٚػسٖا ٚاع٬ّ أٚيٝا٤ ا٭َٛز ع٢ً ا .6
 غطٛزتٗا يتذٓب تعسض ا٭طؿاٍ هلا.
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 املؿادز ٚاملسادع:
 .36( ف2111، : داز ايهتاب اؿدٜحايكاٖس٠) دزاضات يف اع٬ّ ا٭طؿاٍ. إبساِٖٝ قُد َعٛض( 1)
ؾاتٔ عبد ايسمحٔ  قُٛد سطٔ إمساعٌٝ، َعبد، اعتُاد خًـ ،إبساِٖٝ قُد َعٛض( 2)

ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف إع٬ّ ايطؿٌ ٚذٟٚ ا٫ستٝادات أمحد.  قُد زقا ،ايطٓبازٟ
 .141( ف2117، ايكاٖس٠: داز ايهتاب اؿدٜح) اـاؾ١

. بساَر ايسضّٛ املتشسن١ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ عرب ايكٓٛات ايتًؿص١ْٜٝٛ إبساِٖٝ قُد َعٛض( 3)
، ايكاٖس٠: داز ايهتاب اؿدٜح) دزاضات يف اإلع٬ّ اـًٝذٞايؿكا١ٝ٥ يدٍٚ اـًٝر ايعسبٞ. 

 .54( ف1994
(4) Van Evra , Judith . Television and child development , 3

rd
 ed 

(New jarsy: tayler & france e-Library, 2008) p84. 

 (5) D. Sarantopoulos , Nicholas. The Relationship Between 

Values and Leadership Styles of Nonprofit Leaders (Arizona: 

university of phoenix, nov, 2008) p2. 

(6) E. Morrison , Davied ; Kieran , Matthew; Svennevig , Michael & 

Ventress , Sarah. Media & Values: Intimate transgressions in 

a Changing Moral and Culture Landscape , 1
st

 ed (Chicago: 

The University of Chicago press, 2008) p1. 

(7) E. Morrison , Davied ; Kieran , Matthew; Svennevig , Michael & 

Ventress , Sarah. Opcit, p4. 

 ايؿساع ايكُٝٞ يد٣ ايػباب َٚٛادٗت٘ َٔ َٓعٛز ايرتب١ٝ ا٫ض١َٝ٬ .سطٔ ايطٝد ايػشات( 8)
 .57( ف1988، ايكاٖس٠: داز ايؿهس ايعسبٞ)

ايرتتٝب ايكُٝٞ ملػه٬ت اجملتُع املؿسٟ دزاض١  .املسنص ايكَٛٞ يًبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥( 9)
ٚسد٠ عٛخ ايسأٟ )ايكاٖس٠:  اؾُٗٛز اـاف َطش١ٝ يع١ٓٝ ممج١ً يًذُٗٛز ايعاّ ٚع١ٓٝ َٔ

 .27( ف1986ايعاّ ٚا٫ع٬ّ، 
 .58ف َسدع ضابل، .سطٔ ايطٝد ايػشات( 11)

(11) A.An-Na,im , Abdoullahi ; D.cort , Jerald ; Jansen , Henery& 

Hendrik M.voroom. Human Rights and Religious Values: An 

Uneasy Relationship? (Amsterdam: Rodopi B.V, 2000) pviii. 
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" ايكِٝ  َ٪متس ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚايؿٕٓٛايكِٝ ٚطسم تعًُُّٗا ٚتعًُٝٗا،  ؾ٪اد عًٞ ايعادص.( 12)
 .6( ف1999، داَع١ ايريَٛى :ا٭زدٕ) ٚايرتب١ٝ يف عامل َتػري"

 .8، فاملسدع ايطابل( ْؿظ 13)
(14) Andrain , Charles. Political Justice and Religious Values  New 

York: Routledge, 2008) p5. 

 . قٝاع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚع٬قتٗا بتكبٌ ايرات يد٣ طًب١ اؾاَع١عاٜص أٌَ إمساعٌٝ( 15)
نإْٛ ، ، ايعدد اـاَظ ٚا٫زبعٕٛف١ً ايؿتح ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،بػداد: اؾاَع١ املطتٓؿس١ٜ)

 .261ف (2111ا٫ٍٚ، 
(16) Cissel , Margaret. Media Framing: a comparative content 

analysis on mainstream and alternative news coverage of 

Occupy Wall Street (The Elon Journal of Undergraduate 

Research in Communications. Vol.3, No.1, Spring, 2012) p68.

 ايطبع١ ايسابع١ ،"ا٫تؿاٍ ْٚعسٜات٘ املعاؾس٠. "ايطٝد ، يًٝٞ سطنيَهاٟٚ سطٔ عُاد( 17)
 .177( ف2113، ايداز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ: ايكاٖس٠)

(18) Cissel , Margaret. Opcit, p68.  

(19) De Vreese , Claes H. News framing: Theory and typology  

(Information Design Journal, document Design, Vol.13, 

No.1, 2005) p52. 
(20) A.Scheufele , Dietram. Framing as a theory of Media effects 

(Journal of Communication, Winter 1999) p115. 
 .178-177َسدع ضابل، ف .ايطٝد ، يًٝٞ سطنيَهاٟٚ سطٔ عُاد( 21)
بساَر ا٭طؿاٍ يف تًٝؿصٜٕٛ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ؾٛش١ٜ أٍ عًٞ. ( 22)

 (.1988ن١ًٝ اإلع٬ّ، : داَع١ ايكاٖس٠) زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠َٚٝدا١ْٝ. 
أغهاٍ ايعٓـ يف أؾ٬ّ ايهستٕٛ )ايسضّٛ املتشسن١  .بٝت املاٍمحص٠  ْؿس، عؿاّايطٝاؽ،  ؾٗد( 23)

عح َكدّ (، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ملكُٕٛ أؾ٬ّ ايهستٕٛ يف تًؿصٜٕٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 
 .(1992ن١ًٝ اٯداب،  :ضعٛدقُد بٔ داَع١ املًو ) ايطؿٌٚيٓد٠ٚ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ 

ممدٚح املػُػٞ. بساَر ا٭طؿاٍ يف تًؿصٜٕٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ: دزاض١ ْعس١ٜ ( 24)
 .(1993ن١ًٝ اإلع٬ّ،: داَع١ ايكاٖس٠) زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠تطبٝك١ٝ. 
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. بساَر ايسضّٛ املتشسن١ املٛد١ٗ يٮطؿاٍ عرب ايكٓٛات ايتًؿص١ْٜٝٛ إبساِٖٝ قُد َعٛض( 25)
 . َسدع ضابل، يعسبٞايؿكا١ٝ٥ يدٍٚ اـًٝر ا

. املػه٬ت اإلع١َٝ٬ يف بساَر ايتًؿصٜٕٛ اـًٝذٞ املٛد١ٗ ٭طؿاٍ َا إبساِٖٝ قُد َعٛض( 26)
ايكاٖس٠: داز ايهتاب ). اؾص٤ ايجاْٞ. دزاضات يف إع٬ّ ايطؿٌقبٌ املدزض١ ٚ نٝـ ْٛادٗٗا. 

 .(1995، اؿدٜح
املتك١ُٓ ؾ٢ نازتٕٛ ا٭طؿاٍ بهاز َٚد٣ تكبٌ . ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ايطٝد أٌَ ؾ٬ح ايدٜٔ( 27)

َعٗد  :داَع١ ايكاٖس٠) (، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ا٭طؿاٍ يػدؿٝت٘ )دزاض١ ؼ١ًًٝٝ
 .(2113، ايدزاضات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، قطِ زٜاض ا٭طؿاٍ ٚايتعًِٝ ا٫بتدا٢٥

دزاض١ ، ساٖكني ايعُاْٝنيدٚز ايكٓٛات ايعسب١ٝ يف ايتٓػ١٦ ايطٝاض١ٝ يًُ. ضعٝد غٛاف عاَس( 28)
 :، )داَع١ عني مشظ. زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠تطبٝك١ٝ ع٢ً ا٭خباز ٚايرباَر ايطٝاض١ٝ

 (.2117، َعٗد ايدزاضات ايعًٝا يًطؿٛي١
ف١ً دزاضات )ايكاٖس٠:  .ٜٛضـ ايؿًٝهاٟٚ. ضًٛنٝات ا٭طؿاٍ عٓد َػاٖدتِٗ يًتًؿاش( 29)

 .(2118َازع  – ، ٜٓاٜس38، ايعدد 11، فًد ايطؿٛي١
أمحد قد ؾػري ايعٓصٟ. بساَر ا٭طؿاٍ يف ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ ٚدٚزٖا يف تػهٌٝ ( 31)

زضاي١ دنتٛزا٠ غري َٓػٛز٠. دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َٚٝدا١ْٝ، ، املعًَٛات يد٣ ايطؿٌ ايهٜٛيت
 .(2111، َعٗد ايدزاضات ايعًٝا يًطؿٛي١ :داَع١ عني مشظ)

١َٓ قُد َعٛض. دٚز بساَر ا٭طؿاٍ اييت تعسقٗا قٓا٠ ْٝهٛيٛدٜٔ يف تػهٌٝ اؾاْب املعسيف  (31)
َعٗد ايدزاضات  :داَع١ عني مشظ) َادطتري غري َٓػٛزاإلدتُاعٞ ٭طؿاٍ َا قبٌ املدزض١، 

 .(2111ايعًٝا يًطؿٛي١، 
  

 


