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إشهاليات الصحافة االستكصائية يف الصحف الفلشطينية
من وجوة نظر الصحفيني االستكصائيني
" دراسة ميدانية "

إعداد

د .حشن حممذ أبو حشيش
أستاذ اإلعالم املشاعد باجلامعة اإلسالمية بغزة

أ .حممذ صابر الشرايف
إعالمي وأكادميي
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امللخص :
تٗزف ايزصاع ١إي ٞايتعضف عً ٢اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل عٌُ ايصشاف١
االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشاف ١ايفًغطٚ َٔ ١ٝٓٝدْٗ ١عض ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ،
ٚتٓزصز ٖش ٙايزصاع ١ضُٔ ايزاصعات ايٛصف ١ٝايت ٢تٗزف إي ٞمجع املعًَٛات ٚاؿكا٥ل
ٚايبٝاْات عٔ ظاٖض ٠اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل ٚدٛر صشاف ١اعتكصا ١ٝ٥فًغط.١ٝٓٝ
ٚاعتُزت عًَٗٓ ٢ر املغح ايشٜ ٟتِ َٔ خالي٘ مجع ايبٝاْات عٔ املتػريات نُا تٛدز يف
ايٛاقعٚ ،سيو َٔ خالٍ صشٝف ١اعتكصا ٤صُُت يتدزّ أٖزاف ايبشحٚ ،قز مت اختٝاص
أعًٛب اؿصض ايؾاٌَ يًكا ِ٥باالتصاٍ ٚايٛاصر ٠أمساؤِٖ يف ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف
ايصشف ايفًغطٚ ١ٝٓٝايت ٢اؽتًُت عً :٢دضٜز ٠اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ٠دضٜز ٠ايضعايٚ ١دضٜز٠
فًغطنيٚ .تٛصًت ايزصاع ١إىل إٔ اإلؽهايٝات ايت ٢تٛاد٘ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥متجًت يف
ْكص ايهٛارص ايصشفٚ ،١ٝضعف ايزعِ املارٚ ٟاملعٓٚ ،ٟٛاألٚضاع ايغٝاعٚ ،١ٝعزّ ٚدٛر
تؾضٜعات قاْ ١ْٝٛتؤنز سل اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛاتٚ ،أمجع ايصشف ٕٛٝعً ٢إٔ تطٛص
ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني ٜتُجٌ يف ايتعبري عٔ َصًش ١املٛاطٓني ٚااليتظاّ
بأخالقٝات املَٗٓٚ ١عاٜري ايعٌُ ايصشفٚ ٞضُإ تأَني ٚمحا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا.ٞ٥

 حممذ صابر الشرايف/ أ،  حشن حممذ أبو حشيش/د
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Abstract
The study aims to identify the problems that hinder the work of investigative
journalism in the Palestinian press from the viewpoint of investigative
journalists, and this study falls within the descriptive female students, which
aims to collect information and facts and data on the phenomenon of the
problems that hinder the existence of a Palestinian Investigative Journalism.
And it relied on the survey method through which the data for the variables
collection as there are, in fact, through a newspaper survey designed to serve
the objectives of the research, has been selected comprehensive inventory
method to an existing contact named in the survey investigations in
Palestinian newspapers, which included: The New Al-Hayat newspaper and
newspaper letter and the newspaper Palestine. The study found that the
problems facing investigative journalism was the lack of journalistic cadres,
and the weakness of financial and moral support, and the political situation,
and the lack of legal legislation affirms the right of access to information, and
the entire journalists that investigative journalism development in Palestine is
to express the interests of citizens and a commitment to ethics profession and
standards of journalistic work and to ensure the protection of investigative
journalist insurance.
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املكذمة:
ٜرتنظ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥إىل ايتكصٚ ٞايعُل ٚٚدٛر فضضٝاتٚ ،إىل
بعض األعٚ ١ً٦املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚاألعاخ املدربٚ ١ٜغريٖاٚ ،سيو يًٛص ٍٛإىل
عُل ايعٛاٖض اجملتُعٚ ١ٝقطاٜاٖا ،بٗزف تفغريٖا ٚػًٝتٗا أَاّ ايضأ ٟايعاّ .
ٚيكز َاصعت ايصشاف ١ايفًغط ١ٝٓٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥بزصدات َتفاٚت ١إىل
داْب قاٚي ١بٓا ٤فضم خاص ١ضُٔ أقغاّ ايتشكٝكات ايصشف ،١ٝفطالً عٔ ٚدٛر عٌُ
اعتكصا ٞ٥فضرٜ ٟتفاٚت بني رعِ املؤعغ ١ايصشفٚ ١ٝصعاَ َٔ ١ٜؤعغات راعُ ١تٗتِ
بٗشا ايٓٛع ، ،سٝح بضطت يف ايغٓٛات األخري ٠أمسا ٤صشفٝني َاصعٛا ايصشاف١
االعتكصا . ١ٝ٥نُا اػٗت بعض ايصشف ايفًغط ١ٝٓٝم ٛؽصٝص قغِ أٚ ٚسز ٠خاص١
بٗاٚ ،أصبح ٖٓاى ؼكٝكات اعتكصاْٛ ١ٝ٥ع ١ٝيف صشفٓا ايفًغطَ ١ٝٓٝبٓ ١ٝعً ٢أعًٛب
اعتكصاٚ ،ٞ٥فل املٓٗذ ١ٝاملتبع ١يًتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
ٚيف ض ٤ٛبزا ١ٜايبزا ١ٜاؿزٜج ١يًصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف املؤعغات ايصشف١ٝ
ايفًغط ،١ٝٓٝبؾهٌ عاّٚ ،عزّ فعايٝتٗا بايؾهٌ املأَْ ،ٍٛتٝذ ١عٛاٌَ عزٜز ٠تؾهٌ
اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل مماصعٖ ١شا ايصشاف ١االعتكصاٚ ،١ٝ٥يهْٗٛا تعز سذض ايظا ١ٜٚيف
بٓا ٤اجملتُع ايشٜ ٟك ّٛعً ٢ايؾفافَٚ ،١ٝبزأ ايضقابٚ ١املغا٤يٚ ١احملاعبٚ ١نؾف املغتٛص،
ٚدب تغًٝط ايط ٤ٛعً ٢اإلؽهايٝات ايت ٢ؼ ٍٛر ٕٚاْتؾاصٖا ،خاص ١يف ظٌ ايعضٚف ايت٢
متض بٗا فًغطني َٔ فهاْت ٖش ٙايزصاع.١

الذراسات سابكة :
مت اإلطالع عً ٢عزر َٔ ايزصاعات ايغابك ١املضتبط ١مبٛضٛع ايبشح عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

()1
 .1دراسة بعنوان :الصحافة االستكصائية ننمط مشتحذث يف الصحافة العربية .
ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع :١إمجاع ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني س ٍٛايتأثريات
ايغًب ١ٝيًكٛاْني املٓعُ ١يًعٌُ ايصشفٚ ٞإفضاطات املٓاخ ايتؾضٜع ٞتكف عا٥كاً أَاّ احملضص
االعتكصا ٞ٥يف مجٝع َضاسٌ تٓفٝش ؼكٝكات٘ االعتكصاٖٚ .١ٝ٥شا ايُٓط ايتشضٜضٟ
َاصع٘ ٚمياصع٘ ايعزٜز َٔ ايصشفٝني ٚيهٔ بؾهٌ غري ممٓٗر أ ٚكطط يف ايصشف
املصض.١ٜ

 .2دراسة بعنوان :الصحافة االستكصائية يف العرام :حمافظات (ري قار ،البصرة ،املثين
()2
وميشان) أمنورجاً .
ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاعٚ :١دٛر صشاف ١اعتكصا ١ٝ٥بايعضامٚ ،يهٔ مبغت٣ٛ
ضعٝف ٚقاٚالت خذٛيَٚ .١ععِ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني َٔ ايشنٛص َٚ .ععِ
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ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ٚدزٚا َٛضٛعات اعتكصاٚ ،١ٝ٥مل ٜهتبٛا عٓٗاٚ ،خاص ١يف
نؾف ايفغار املايٚ ٞاإلراص.ٟ

 -3دراسة بعنوان :دور التحكيل الصحفي يف معاجلة مشانل اجملتمع الفلشطيين(.)3
ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع :١ضعف يف تٛادز فٔ ايتشكٝل ايصشف ٞيف صشف ايزصاع،١
ٚأْٗا يٝػ باملغت ٣ٛاملطًٛب ٚ .قً ١املصارص املعتُز ٠بايتشكٝكات يف ايصشف ع١ٓٝ
ايزصاعٚ.١دٛر َعٝكات تتعًل باملؤعغ ١ايصشفٚ ١ٝبايهارص ْفغ٘ إضاف ١إىل ايعضٚف
ايغٝاع ١ٝاحملٝطٖٚ ،١ضٚب غايب ١ٝايتشكٝكات ألعًٛب اؿٝار يف فتُع ٜػضم باملؾانٌ
.ُّٖٛٚ

 -4دراسة بعنوان :الصحافة االستكصائية يف ماليزيا(.)4
ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع :١اعرتاف ايصشفٝني املايٝظٜني بصعٛب ١ايصشاف١
االعتكصاْ ،١ٝ٥عضاً يصعٛب ١إدضاٗ٥ا نٓتٝذَ ١باؽض ٠يتكٝٝز سض ١ٜايصشاف ١يف ايبالر.
ٚٚدٛر عكبات تٛاد٘ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني أبضطٖا مماصعات األَٔ ايزاخًٚ ،ٞقإْٛ
املطبٛعات ٚايٓؾضٚ ،ايضقابٚ ،١ايطػٛط ايتٓع ١ُٝٝيف ايصشف ْفغٗا.

()5
 -5دراسة بعنوان :التحكيكات الصحفية يف الصحف اليومية األمريهية الصغرية .

ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع :١إٔ أعًٛب ايتشضٜض االعتكصا ٞ٥ال ٜظاٍ َٛدٛراً بني
ايصشفٝني ،إال أِْٗ أقٌ إقباالً عً ٢تٓفٝش َؾضٚعات اعتكصاَ ١ٝ٥كاصْ ١بٓعضا ِٗ٥يف
ايصشف ايكٚ ١َٝٛايهبري ،٠بغبب ثكاف ١غضف ١األخباص يف ايصشف ايتٜ ٢عًُ ٕٛبٗا،
إضاف ١إىل ايطػٛط االقتصار ١ٜايتٜ ٢تعضض ٕٛهلاٚ ،نشيو عزّ رعِ اجملتُع هلِ.

()6
 -6دراسة بعنوان :دورات التحكيكات االستكصائية يف التاريخ األمريهي .

ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع :١إٔ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥اؾارٚ ٠اؾٖٛض ١ٜأسز أنجض
ايٛظا٥ف س ١ٜٛٝيًصشاف ١اؿض ٠ايت ٢تعز سصٔ ايزميكضاط ١ٝايش ٟميهٔ إٔ ٜغِٗ يف
ؼكٝل تػٝريات ادتُاعٚ ١َُٗ ١ٝبطضٜك ١عًُٚ .١ٝأمنٛسز ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
ميهٔ إٔ ٜغتُض يف ايٛالٜات املتشز ٠بؾضط ؼكٝل أَض ٜٔاأل :ٍٚإٔ تهَ ٕٛطًباً عاَاً َٔ
خالٍ اْزَاز فُٛعات عٝاعٚ ١ٝاقتصارٚ ١ٜادتُاعٚ ،١ٝايجاْ :ٞتٛفري ايزعِ اإلعالَٞ
يف ظٌ َٓاخ قاَْ ْٞٛتغاَح.

() 7
 - 7دراسة بعنوان :واقع الصحافة االستكصائية يف املواقع اإللهرتونية الفلشطينية

ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايزصاع : ١تبا ٜٔاٖتُاّ َٛاقع ايزصاع ١بايتشكٝكات االعتكصا،١ٝ٥
فذاَٛ ٤قع ٚطٔ يألْبا ٤يف َكزَ ١املٛاقع بٓش 35ٛؼكٝكًاٚ ،يف املضتب ١ايجاَْٛ ١ٝقع ٚفا
بٓش 8 ٛؼكٝكات ،ثِ َٛقع َعاً ٚصف ب  5ؼكٝكات ،ثِ َٛقع مسا ب  4ؼكٝكاتٚ .دا٤ت
صعٛب ١اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات يف َكزََ ١عٝكات ايصشاف ١االعتكصاٚ .١ٝ٥استٌ َطًب
تٛفري ب ١٦ٝساضٓ ١إلْتاز ؼكٝكات اعتكصا َٔ ١ٝ٥خالٍ تبٓٚ ٢عا ٌ٥اإلعالّ يغٝاعات
تؾذٝع ١ٝاملضتب ١األٚىل.
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مشهلة الذراسة :
تغعٖ ٢شا ايزصاع ١إي ٞايتعضف عً ٢إؽهايٝات ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني
َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني االعتكصاٝ٥ني ايت ٢تعٝل ر ٕٚتكزّ ٚعبٌ
ايٓٗٛض بٗا يف ايصشف ايفًغط ١ٝٓٝبؾهٌ صشٝح.

أهمية الذراسة :
تٓبع أُٖ ١ٝايزصاع َٔ ١األَٛص ايتاي: ١ٝ
 -1أُٖ ١ٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف تؾه ٌٝايضأ ٟايعاّ ٚتٜٓٛضٚ ٙتُٓٝت٘ .
 -2أُٖ ١ٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف اجملتُع ايفًغطٝين .
 -3قً ١ايزصاعات ايت ٢تٓاٚيت ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف ايعامل ايعضبٚ ٞيف فًغطني.
 -4دز ٠ايزصاعٚ ١سزاثتٗا يتُطاف يًُهتب ١اإلعالَ ١ٝايفًغط. ١ٝٓٝ
َ -5ا تكزَ٘ ايزصاعْ َٔ ١تا٥ر تغاِٖ يف ايٓٗٛض بٛاقع ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
يف فًغطني.
أهذاف و تشاؤالت الذراسة  :تٗزف ايزصاع ١إىل اإلداب ١عً ٢ايتغاؤالت ايتاي: ١ٝ
َ .1ا َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني
االعتكصاٝ٥ني؟
َ .2ا أُٖ ١ٝايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني االعتكصاٝ٥ني؟
َ .3ا ٚاقع ايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني االعتكصاٝ٥ني؟
َ .4ا املصارص ايتٜ ٢عتُز عًٗٝا ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني االعتكصاٝ٥ني يف عًُِٗ ؟
َ .5ا أبضط اإلؽهايٝات ايت ٢تٛاد٘ ايصشفٝني ايفًغطٝٓٝني االعتكصاٝ٥ني؟
َ .6ا عبٌ تطٜٛض ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايفًغطٚ َٔ ١ٝٓٝدْٗ ١عض
ايصشفٝني؟
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نوع الذراسة ومنوحوا:
تٓتُٖ ٞش ٙايزصاع ١إي ٞايزصاعات ايٛصف ١ٝايت ٢تٗزف إي ٞمجع اؿكا٥ل
ٚايبٝاْات عٔ إؽهايٝات ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايفًغطٚ ،١ٝٓٝاعتُزت عً٢
املٓٗر املغشَٗٓ َ٘ٓٚ ٞر أعايٝب املُاصع. ١

جمتمع وعينة الذراسات :
ٜهُٔ فتُع ايزصاع ١يف "ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني يف ايصشف ايفًغط١ٝٓٝ
ايت ٢متاصؼ ايصشاف ١االعتكصا ٖٞٚ ١ٝ٥صشف (اؿٝا ٠اؾزٜز ٠اي ٚ ،١َٝٛٝفًغطني
ايٚ ،١َٝٛٝايضعايْ ١صف األعبٛع )١ٝأَا ع ١ٓٝايزصاع ١فٗ ٞعُز ٜ٘تتُجٌ يف نٌ
ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ايٛاصر ٠أمساؤِٖ يف ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥املٓؾٛص ٠يف صشف
ايزصاعٚ ١عزرِٖ  13صشفٚ ٞصشفَٛ ،١ٝطع ٕٛعً ٢ايٓش ٛاآلت( :ٞعت ١صشفٝني َٔ دضٜز٠
اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ،٠صشفٝتني اثٓتني َٔ دضٜز ٠فًغطنيٚ ،مخغ ١صشفٝني َٔ دضٜز٠
ايضعاي.)١

أداة الذراسة :
مت اعتدزاّ أرا ٠صشٝف ١االعتكصاٚ ٤ايت ٢تطُٓت املتػريات ايت ٢ميهٔ َٔ
خالهلا َعضف ١اإلؽهايٝات ايتٜٛ ٢ادٗٗا ايصشف ٕٛٝيف مماصع ١ايصشاف ١االعتكصا،١ٝ٥
ٚاؽتًُت عً ٢عز ٠أع َٔ ١ً٦أدٌ صصز ٚؼً ٌٝصؤ ١ٜايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني فُٝا ٜتعًل
باإلؽهايٝات يف ايصشف ايفًغط ،١ٝٓٝفطالً عٔ عبٌ ْٗٛض ٚتطٛص ايصشاف١
االعتكصا.١ٝ٥

تكشيم الذراسة :
مت تكغ ِٝايزصاع ١إىل َكزَ ١تطُٓت اإلدضا٤ات املٓٗذٚ ،١ٝإىل َبشجني  :تٓاٍٚ
األ ٍٚاؽهايٝايت ايصشاف ١االعتكصاْ( ١ٝ٥تا٥ر ايزصاع ١املٝزاْٚ ) ١ٝتٓا ٍٚايجآَْ : ٞاقؾ١
ايٓتا٥رٚ ،خامت ١بأِٖ ايتٛصٝات .
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المبحث األول
إؽهايٝات ايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني
تٓاٖ ٍٚشا املبشح ْتا٥ر صشٝف ١االعتكصا َٔ ٤آصا ٤ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني،
ٚاؽتًُت صصز ٚاقع ٚإؽهايٝات ٚعبٌ ْٗٛض ايصشاف ١االعتكصاٚ ١ٝ٥تطٛصٖا :
دز ٍٚصقِ ()1
ٜٛضح َفٗ ّٛايصشفٝني يًصشاف ١االعتكصا١ٝ٥؟
ايٓغب١
ايتهضاص
املفّٗٛ
امل١ٜٛ٦
صشاف ١ايتكصٚ ٞايعُلَ ،بٓ ١ٝعً ٢فضضٝات ٚبعض األع١ً٦
ٚاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل ٚاألعاخ املدرب ،١ٜيًٛص ٍٛإىل عُل ايعٛاٖض
46.2
6
اجملتُعٚ ١ٝقطاٜاٖا ،بٗزف تفغريٖا ٚػًٝتٗا أَاّ ايضأ ٟايعاّ أَالً
يف اإلصالح.
عح ٚؼض ٟحيتاز إىل َٓٗذَ ١ٝتبع ١يًٛص ٍٛيًشكٝكٚ ١تٛضٝح
30.8
4
ايضؤٚ ٣األبعار ملؾهً ١فتُعٚ ،١ٝؼتاز إىل َٗاصات ٚتصُِٝ
ٚعظمي َٔ ١ايكا ِ٥عً ٢ايصشاف ١االعتكصا.١ٝ٥
ايهؾف عٔ َٛاطٔ ايفغار ٚاـًٌ يف املؤعغات األَٓٚ ١ٝاإلراص،١ٜ
23.1
3
ٖٚزفٗا اإلصالح ٚٚضع سً َٔ ٍٛخالٍ ْتا٥ر ٚاضش.١
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %46.2
ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ ايصشاف ١االعتكصا" ٖٞ ١ٝ٥صشاف ١ايتكصٚ ٞايعُلَ ،بٓ ١ٝعً٢
فضضٝات ٚبعض األعٚ ١ً٦املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ٚاألعاخ املدرب ،١ٜيًٛص ٍٛإىل عُل ايعٛاٖض
اجملتُعٚ ١ٝقطاٜاٖا ،بٗزف تفغريٖا ٚػًٝتٗا أَاّ ايضأ ٟايعاّ أَالً يف اإلصالح"% 30.8ٚ ،
ٜض ٕٚإٔ ايصشاف ١االعتكصا"ٖٞ ١ٝ٥عح ٚؼض ٟحيتاز إىل َٓٗذَ ١ٝتبع ١يًٛصٍٛ
يًشكٝكٚ ١تٛضٝح ايضؤٚ ٣األبعار ملؾهً ١فتُعٚ ،١ٝؼتاز إىل َٗاصات ٚتصُٚ ِٝعظمئَ ١
ايكا ِ٥عً ٢ايصشاف ١االعتكصاٜ %23.1ٚ ،"١ٝ٥ض ٕٚإٔ ايصشاف ١االعتكصا" ٖٞ ١ٝ٥ايهؾف
عٔ َٛاطٔ ايفغار ٚاـًٌ يف املؤعغات األَٓٚ ١ٝاإلراصٖٚ ،١ٜزفٗا اإلصالح ٚٚضع سًَٔ ٍٛ
خالٍ ْتا٥ر ٚاضش."١
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دز ٍٚصقِ ()2
ٜبني َصزص َعًَٛات ايصشفٝني عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
ايتهضاص ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
املصزص
46.2
6
ايتغاؤالت ايتٜ ٢طضسٗا االعتكصاٞ٥
30.8
4
َؤعغات راعُ ١يًصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
23.1
3
ايكضا ٠٤س ٍٛاملٛضٛع
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ % 46.2
ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ َصزص َعًَٛاتِٗ عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥ايتغاؤٍ"،
 َٔ %30.8ٚع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ َصزص َعًَٛاتِٗ عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصاٖٛ ١ٝ٥
"َؤعغات راعُ ١يًصشاف ١االعتكصا َٔ %23.1 ٚ ،"١ٝ٥ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ َصزص
َعًَٛاتِٗ عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥ايكضا ٠٤س ٍٛاملٛضٛع" ،بُٓٝا ال ٜض ٕٚإٔ
َصزص َعًَٛاتِٗ عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥املؤعغات اإلعالَ "١ٝمل تًك ٞأٟ
اٖتُاّ.
دز ٍٚصقِ ()3
ٜٛضح رٚافع ايصشفٝني ملُاصع ١ايتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
املتٛعط
ايرتتٝب*
اؿغابٞ
ايزٚافع
ضضٚص ١ٜبايٓغب ١يًُذتُع ملهافش ١ايفغار ٚنؾف أٚد٘ ايكصٛص
1
1.92
يف ايعٌُ اإلراصٟ
2
3.08
ايهؾف عٔ قط ١ٝأَٛ ٚضٛع َعني
3
3.31
سات تأثري يف عًُ ١ٝاؽاس ايكضاص
4
4.08
تغِٗ يف تطٜٛض قزصات ٞعً ٢ايتشً ٌٝايعًُٚ ٞايتفهري املٓٗذٞ
5
4.85
ؼكل َهاْ ١ي ٞيف ايصشٝف١
6
5.08
تتٝح ي ٞايفضص ١يالتصاٍ بؾدصٝات َُٗٚ ١باصط ٠يف اجملتُع
7
6.38
ؼكل ايؾٗضٚ ٠ايصٝت
8
7.00
رخًٗا ٜٛفض يَ ٞغتَ ٣ٛعٝؾ ١دٝز
*ايرتتٝب سغب رصد ١األُٖ )8-1( َٔ ١ٝسٝح ٜه ٕٛصقِ ٚاسز أنجض
أُٖ١ٝ
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بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ رٚافع ايصشفٝني
ملُاصع ١ايتشكٝكات ،متجًت بـ (ضضٚص ١ٜبايٓغب ١يًُذتُع ملهافش ١ايفغار ٚنؾف أٚد٘
ايكصٛص يف ايعٌُ اإلراصٚ )ٟقز استًت املضتب ١األٚىل ٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝايهؾف عٔ قط ١ٝأٚ
َٛضٛع َعني)ٚ ،قز استًت املضتب ١ايجايج( ١سات تأثري يف عًُ ١ٝاؽاس ايكضاص)ٚ ،باملضتب١
ايضابع( ١تغِٗ يف تطٜٛض قزصات ٞعً ٢ايتشً ٌٝايعًُٚ ٞايتفهري املٓٗذٚ ،)ٞباملضتب١
اـاَغ( ١ؼكل َهاْ ١ي ٞيف ايصشٝف ،)١بُٓٝا املضتب ١ايغارع ١بزٚافعِٗ (تتٝح يٞ
ايفضص ١يالتصاٍ بؾدصٝات َُٗٚ ١باصط ٠يف اجملتُع)ٚ ،باملضتب ١ايغابع ١استًت ( ؼكل
ايؾٗضٚ ٠ايصٝت) ،بُٓٝا املضتب ١ايجآَٚ ١األخري َٔ ٠رٚافعِٗ ناْت (رخًٗا ٜٛفض يَ ٞغت٣ٛ
َعٝؾ ١دٝز).
دز ٍٚصقِ ()4
ٜٛضح سص ٍٛايصشفٝني عً ٢رٚصات تزصٜبَ ١ٝتدصص ١يف عٌُ ايتشكٝكات
االعتكصا١ٝ٥
ايٓغب١
ايتهضاص
سص ٍٛايصشفٝني عً ٢ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ
امل١ٜٛ٦
ْعِ
76.9
10
ال
23.1
3
اجملُٛع
100.0
13
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %76.9ع١ٓٝ
ايزصاع ١سصًٛا عً ٢رٚصات تزصٜبَ ١ٝتدصص ١يف عٌُ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥بٛاقع
( )10صشفٝني ،بُٓٝا  َٔ %23.1ع ١ٓٝايزصاع ١مل حيصًٛا عً ٢رٚصات تزصٜبَ ١ٝتدصص ١يف
عٌُ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥بٛاقع ( )3صشفٝني .أَا اؾٗات ايت ٢أؽضفت عً ٢تزصٜب
ايصشفٝني ،فٗ ٞعً ٢ايٓش ٛاآلتَ:ٞؤعغ ١أصٜر يًصشاف ١االعتكصاَ .١ٝ٥ؤعغ ١اال٥تالف
َٔ أدٌ ايٓظاٖٚ ١املغا٤ي( ١أَإ)َ ٚ ،ؤعغ ١طَٛغ ٕٛايربٜطاْٚ .١ٝقٓا ٠اؾظٜض ٠ايكطضٚ .١ٜ
ْكاب ١ايصشفٝنيٚ .صشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜزْٚ .٠ار ٟإعالَٝات فًغطٝٓٝاتٚ .املًتك ٢ايفهضٟ
ايعضبٚ .ٞداَع ١بريطٜت ٚ .ؽبه ١أَني.
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دز ٍٚصقِ ()5
ٜبني أعباب ايكٝاّ بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشٝف١
ايٓغب١
ايتهضاص
األعباب
امل١ٜٛ٦
36.7
11
صغبتو ايؾدص١ٝ
20.0
6
استٝادات ايصشٝف١
16.7
5
تكز ِٜمناسز خاص ١يًتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
13.3
4
صغب ١صٝ٥ػ ايتشضٜض
13.3
4
صغب ١صٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات
100.0
30
اجملُٛع*

ايرتتٝب
1
2
3
4
4

-

*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطاً اجملُٛع األعاؼ يًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايغؤاٍ حيتٌُ
أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ أعباب
ايكٝاّ بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشٝفَ ١ضتب َٔ ١األنجض أُٖ ١ٝإي ٞاألقٌ أُٖ١ٝ
بايٓغب ١يًصشفٝنيٚ ،قز استٌ املضتب ١األٚىل (ايضغب ١ايؾدص )١ٝبٓغب ،%36.7 ١بُٓٝا
استًت املضتب ١ايجاْ( ١ٝاستٝادات ايصشٝف )١بٓغبٚ ،%20.0 ١باملضتب ١ايجايج( ١تكز ِٜمناسز
ال َٔ (صغب١
خاص ١يًتشكٝكات االعتكصا )١ٝ٥بٓغب ،%16.7 ١بُٓٝا استًت املضتب ١ايضابع ١ن ً
صٝ٥ػ ايتشضٜض) ( ٚصغب ١صٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات) عً ٢سز ٙبٓغب.%13.3 ١
دز ٍٚصقِ ()6
ٜبني املٛضٛعات أ ٚايكطاٜار ايت ٢تٓاٚهلا ايصشف ٕٛٝيف ؼكٝكاتِٗ االعتكصا١ٝ٥
ايتهضاص ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا
1
22.7
10
ادتُاع١ٝ
2
18.1
8
اقتصار١ٜ
2
18.1
8
صش١ٝ
3
15.9
7
تعً١ُٝٝ
4
11.3
5
عٝاع١ٝ
4
11.3
5
أَٓ١ٝ
5
2.2
1
أخض٣
100.0
44
اجملُٛع*
-

*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطاً اجملُٛع األعاؼ يًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايغؤاٍ حيتٌُ
أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املٛضٛعات أٚ
ايكطاٜا ايت ٢تٓاٚيتٗا ع ١ٓٝايزصاع ١يف ايتشكٝكات االعتكصاَ ١ٝ٥ضتب َٔ ١األنجض أُٖ١ٝ
إي ٞاألقٌ أُٖ ،١ٝسٝح استًت املضتب ١األٚىل َٛضٛعات أ ٚقطاٜا (ادتُاع )١ٝبٓغبٚ ،%22.7 ١
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باملضتب ١ايجاْ ١ٝنالً َٔ املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا (اقتصار( ٚ )١ٜصش )١ٝعً ٢سز ٙبٓغب،%18.1 ١
ٚباملضتب ١ايجايج ١ايكطاٜا (تعً )١ُٝٝبٓغب ،%15.9 ١بُٓٝا استًت املضتب ١ايضابع ١نالً َٔ
ايكطاٜا (ايغٝاع( ٚ )١ٝاألَٓ )١ٝبٓغبٚ ،%11.3 ١باملضتب ١األخري ٠املٛضٛعات (أخض )٣متجًت بـ
(ب )١ٝ٦ٝبٓغب.%2.2 ١
دز ٍٚصقِ ()7
ٜٛضح َزٚ ٣دٛر َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصاٚ ،ٞ٥مل ٜهتب عٓٗا ايصشفٕٛٝ
ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
ايتهضاص
َزٚ ٣دٛر املٛضٛعات أ ٚقطاٜا
61.5
8
ْعِ
23.1
3
أسٝاْاً
15.4
2
ال
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا  :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %61.5ع١ٓٝ
ايزصاع ٚ ١دزٚا َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصاٚ ٞ٥مل ٜهتبٛا عٓٗأَ %23.1ٚ ،
ع ١ٓٝايزصاعٚ ١دزٚا َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصاٚ ٞ٥مل ٜهتبٛا عٓٗا
أسٝاْاً َٔ % 15.4ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع ١مل جيزٚا َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصا.ٞ٥أٟ
إٔ غايب ١ٝايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ع ١ٓٝايزصاعٚ ١دزٚا َٛضٛعات اعتكصا ١ٝ٥عٔ
َٛضٛعات ٚقطاٜا ٚمل ٜهتبٛا عٓٗا.
دز ٍٚصقِ ()8
ٜٛضح أعباب عزّ نتاب ١ايصشفٝني ملٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يعٌُ ؼكٝكات اعتكصا١ٝ٥
ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
أعباب عزّ ايهتاب ١ايتهضاص
1
25.0
5
أخض٣
2
20.0
4
أعباب أَٓ١ٝ
3
15.0
3
عٝاع١ٝ
3
15.0
3
ايٛضع ايعاّ يًبالر
4
10.0
2
ادتُاع١ٝ
5
5.0
1
ر١ٜٝٓ
5
5.0
1
أعباب َار١ٜ
5
5.0
1
املؤعغ ١ايصشف١ٝ
100.0
20
اجملُٛع*
-

*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾز ٍٚأنجض َٔ اجملُٛع األعاؼ يًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ٖٓاى عزر َٔ
ايصشفٝني اختاصٚا أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ أعباب عزّ ايهتاب١
يف املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢تصًح يتشكٝكات اعتكصا ،١ٝ٥سٝح استًت املضتب ١األٚىل
(أخضٚ )٣ايت ٢متجًت بـ (عزّ تكزٜض املؤعغ ١يألَض ،عزّ تٛفض ٚثا٥ل ٚسكا٥ل ًَُٛع ١عٔ
املٛاضٝع ايت ٢ميهٔ إعزارٖا ٚقً ١ايتعا ،ٕٚؽح املعًَٛات ٚقً ١ايتعا ،ٕٚؼتاز إىل َعًَٛات
ٚعح نجري ٖٓٚاى صعٛب ١يف ايٛص ٍٛإيٗٝا ،مل ٜهٔ ٖٓاى ٚقت نايف) بٓغب،%25.0 ١
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ٚباملضتب ١ايجاْ( ١ٝأعباب أَٓ )١ٝبٓغبٚ ،%20.0 ١بُٓٝا استًت املضتب ١ايجايج ١نالً َٔ
املٛضٛعات ( عٝاع( ٚ )١ٝايٛضع ايعاّ يًبالر) عً ٢سز ٙبٓغب ،%15.0 ١باملضتب ١ايضابع١
(ادتُاع )١ٝبٓغب ،%10.0 ١بُٓٝا استًت املضتب ١األخري ٠نٌُ َٔ ايكطاٜا (ر( ٚ )١ٜٝٓأعباب
َار( ٚ )١ٜاملؤعغ ١ايصشف )١ٝبٓغب.%5.0 ١
دز ٍٚصقِ ()9
ٜبني املٗاّ ايتٜٓ ٢بػ ٞإٔ تؤرٜٗا ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني
املتٛعط
ايرتتٝب*
املٗاّ
اؿغابٞ
1
2.69
خًل ٚع ٢عاّ مبشاصب ١ايفغار بني اؾُٗٛص
2
3.08
نؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط ١٦يًُغٛ٦يني اؿهَٝٛني
تغًٝط ايط ٤ٛعً ٞايكطاٜا ٚاملٛضٛعات ايت ٢مل ٜتِ ايهؾف عٓٗا
3
3.85
َٔ قبٌ
نؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط ١٦يًُغٛ٦يني يف ايكطاع
4
4.00
اـاص
نؾف االمضافات ٚاملُاصعات يز ٣املدتصني ٚأصشاب اؿضف
5
4.77
املدتًف١
6
4.92
اإلعٗاّ يف إسزاخ تػٝري إجياب ٞيف ايكٛاْني ايكا١ُ٥
خًل ٚاقع َٗين دزٜز يًصشفٝني ايفًغطٝٓٝني يف َٛانب١
7
5.15
ايصشاف ١اؿزٜج١
*ايرتتٝب سغب رصد ١األُٖ )7-1( َٔ ١ٝسٝح ٜه ٕٛصقِ ٚاسز أنجض
أُٖ١ٝ
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املٗاّ ايت٢
ٜٓبػ ٞإٔ تؤرٜٗا ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني َٔ األنجض
أُٖ ١ٝإي ٞاألقٌ ،فاستًت املضتب ١األٚىل (خًل ٚع ٢عاّ مبشاصب ١ايفغار بني اؾُٗٛص)،
ٚباملضتب ١ايجاْ( ١ٝنؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط ١٦يًُغٛ٦يني اؿهَٝٛني) ،بُٓٝا
استًت املضتب ١ايجايج( ١تغًٝط ايط ٤ٛعً ٞايكطاٜا ٚاملٛضٛعات ايت ٢مل ٜتِ ايهؾف عٓٗا
َٔ قبٌ)ٚ ،باملضتب ١ايضابع( ١نؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط ١٦يًُغٛ٦يني يف ايكطاع
اـاص) ،ثِ باملضتب ١اـاَغ( ١نؾف االمضافات ٚاملُاصعات يز ٣املدتصني ٚأصشاب اؿضف
املدتًفٚ ،)١باملضتب ١ايغارع( ١اإلعٗاّ يف إسزاخ تػٝري إجياب ٞيف ايكٛاْني ايكا ،)١ُ٥فُٝا
استًت املضتب ١األخري( ٠خًل ٚاقع َٗين دزٜز يًصشفٝني ايفًغطٝٓٝني يف َٛانب١
ايصشاف ١اؿزٜج.)١
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دز ٍٚصقِ ()10
ٜبني رصد ١فاعً ١ٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني
املتٛعط
ايرتتٝب*
املتػريات
اؿغابٞ
1
1.56
تتشزر فاعًٝتٗا ٚفكاً يطبٝع ١ايكطاٜا ايت ٢تتٓاٚهلا
2
1.61
تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً ملٓاخ اؿض ١ٜايصشف١ٝ
تتشزر فاعًٝتٗا سغب ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات اإلعالَ ١ٝايت ٢تتٝح
3
1.66
َٓاخاً صشٝاً ملُاصع ١االعتكصا٤
4
1.80
تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يضرٚر ايفعٌ ايٓاػ ١عٔ ْؾضٖا
5
1.85
تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يُٓط ًَه ١ٝايصشٝف١
6
1.89
تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يٛع ٢اجملتُع بأُٖٝتٗا
تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يًُصاحل االقتصار ١ٜيًصشٝف١
7
2.60
َٚصارص متًٜٗٛا
*ايرتتٝب سغب رصد ١ايتأثري َٔ ( )7-1سٝح ٜه ٕٛصقِ ٚاسز أنجض
تأثرياً
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املتػريات
ايت ٢تتشهِ أنجض يف رصد ١فاعً ١ٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َضتب َٔ ١األنجض
أُٖ ١ٝإىل األقٌ ،سٝح استًت املضتب ١األٚىل (تتشزر فاعًٝتٗا ٚفكاً يطبٝع ١ايكطاٜا ايت٢
تتٓاٚهلا)ٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝتتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً ملٓاخ اؿض ١ٜايصشف ،)١ٝبُٓٝا
املضتب ١ايجايج( ١تتشزر فاعًٝتٗا سغب ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات اإلعالَ ١ٝايت ٢تتٝح َٓاخاً
صشٝاً ملُاصع ١االعتكصاٚ ،)٤يف املضتب ١ايضابع( ١تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يضرٚر ايفعٌ
ايٓاػ ١عٔ ْؾضٖا) ،فُٝا استًت املضتب ١اـاَغ( ١تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يُٓط ًَه١ٝ
ايصشٝفٚ ،)١باملضتب ١ايغارع( ١تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يٛع ٢اجملتُع بأُٖٝتٗا)،
بُٓٝا استًت املضتب ١األخري( ٠تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يًُصاحل االقتصار١ٜ
يًصشٝفَٚ ١صارص متًٜٗٛا).
دز ٍٚصقِ ()11
ٜبني َزٚ ٣دٛر قغِ َتدصص يًتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥بايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا
ايصشفٝني
ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
َزٚ ٣دٛر ايكغِ ايتهضاص
53.8
7
ال
46.2
6
ْعِ
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %53.8
ع ١ٓٝايزصاع ١يٝػ يز ِٜٗيف ايصشٝف ١قغِ كتص بايتشكٝكات االعتكصا ،١ٝ٥بُٓٝا
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 َٔ % 46.2ع ١ٓٝايزصاع ١يز ِٜٗيف ايصشٝف ١قغِ كتص بايتشكٝكات االعتكصا،١ٝ٥
ٖٚش ٙايع َٔ ٖٞ ١ٓٝصشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜز( ٠سغب صشٝف ١االعتكصا ،)٤أ ٟإٔ صشٝف١
اؿٝا ٠اؾزٜز ٠يزٜٗا قغِ كتص بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥غالف صشٝفيت ايضعاي١
ٚفًغطني.
دز ٍٚصقِ ()12
ٜٛضح َزٚ ٣دٛر تبٜٛب ثابت يًتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشفٝني
ايتهضاص

ايٓغب ١امل١ٜٛ٦

َزٚ ٣دٛر ايتبٜٛب
84.6
11
ْعِ
15.4
2
ال
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %84.6ع١ٓٝ
ايزصاع ١يز ِٜٗتبٜٛب ثابت يف ايصشٝف ١يًتشكٝكات االعتكصاٖٚ ١ٝ٥ش ٙايعَٔ ٖٞ ١ٓٝ
صشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ٠صشٝف ١ايضعايٚ ١ايش ٟفُٛعُٗا ٜغا ،)10( ٟٚبُٓٝا َٔ %15.4
ع ١ٓٝايزصاع ١يٝػ يز ِٜٗتبٜٛب ثابت يف ايصشٝف ١يًتشكٝكات االعتكصأَ ِٖ ١ٝ٥
صشٝف ١فًغطني.

جدول رقم ()13
ٜبني رعِ ايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشف ٕٛٝيًتشكٝكات االعتكصا َٔ ١ٝ٥عزَ٘
رعِ ايصشف ايتهضاص ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
84.6
11
ْعِ
15.4
2
ال
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %84.6ع١ٓٝ
ايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ ايصشٝف ١ايتٜ ٢عًُ ٕٛبٗا تزعِ ايتشكٝكات االعتكصأَ % 15.4ٚ ،١ٝ٥
ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ ايصشٝف ١ايتٜ ٢عًُ ٕٛبٗا ال تزعِ ايتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
دز ٍٚصقِ ()14
ٜٛضح َز ٣أُٖ ١ٝايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشفٕٛٝ
ايتهضاص ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
َز ٣األُٖ١ٝ
76.9
10
َُٗ ١دزا
15.4
2
َتٛعط ١األُٖ١ٝ
7.7
1
َُٗ١
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا  :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %76.9ع١ٓٝ
ايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َُٗ ١دزاً) َٔ %15.4 ٚ ،ع١ٓٝ
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ايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َتٛعط ١األُٖ ،)١ٝبُٓٝا
 َٔ % 7.7ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َُٗ ،)١أَا
باق ٞايف٦ات مل ؼط ٞبأ ٟاٖتُاّ.
دز ٍٚصقِ ()15
ٜٛضح دٗٚ ١ضع خط ١عٌُ ايتشكٝكات يف ايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشفٕٛٝ
ايٓغب١
ايتهضاص
دٗٚ ١ضع خط١
امل١ٜٛ٦
احملضص
35.3
6
صٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
35.3
6
دٗ ١أخض٣
17.6
3
ايتشضٜض
صٝ٥ػ
11.8
2
اجملُٛع*
100.0
17
*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطاً اجملُٛع األعاعٞ
يًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايع ١ٓٝاختاصت أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ نالً َٔ (احملضص) ٚ
(صٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات) عً ٢سز ٙاستٌ املضنظ األ ٍٚبٓغب ٚ ،%35.3 ١باملضنظ ايجاْ( ٞأخض)٣
متجًت بـ (باق ٞايكغِ ١٦ٖٝ ،ايتشضٜض ،ايصشف ٞبايتعاَ ٕٚع صٝ٥ػ ايتشضٜض َٚغ ٍٛ٦قغِ
ايتشكٝكات) بٓغب ،%17.6 ١بُٓٝا املضنظ األخري (صٝ٥ػ ايتشضٜض) بٓغب.%11.8 ١
دز ٍٚصقِ ()16
ٜٛضح اؾٗات ايت ٢تزعِ ٚتؾذع ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني
اؾٗات ايزاعُ١
َٓعُات اجملتُع املزْٞ
َؤعغات إعالََ ١ٝغتكً١
َٓعُات َٚؤعغات رٚي١ٝ
ال ٜؾذعٗا أٜ ٚزافع عٓٗا أسز
بعض األفضار
اجملُٛع*

ايتهضاص
7
4
3
2
1
17

ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
1
41.2
2
23.5
3
17.6
4
11.8
5
5.9
100.0
-

*جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاو اًز المجموع األساسي لمعينة البالغة  13مفردة ،ألن العينة اختارت أكثر

من إجابة.

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اؾٗات ايت ٢تزعِ
ٚتؾذع ايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني ،يف املضتب ١األٚىل َٖٓ( ٞعُات
اجملتُع املزْ )ٞبٓغبٚ ،%41.2 ١باملضتب ١ايجاَْ( ١ٝؤعغات إعالََ ١ٝغتكً )١بٓغب،%23.5 ١
بُٓٝا (َٓعُات َٚؤعغات رٚي )١ٝباملضتب ١ايجايج ١بٓغبٚ ،%17.6 ١باملضتب ١ايضابع( ١ال
ٜؾذعٗا أٜ ٚزافع عٓٗا أسز) بٓغبٚ ،%11.8 ١باملضتب ١األخري( ٠بعض األفضار) بٓغب.%5.9 ١
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دز ٍٚصقِ ()17
ٜبني َز ٣تطبٝل ؽضٚط االعتكصا ٤يف ايصشف ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني
ايتهضاص ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
َز ٣تطبٝل ايؾضٚط
46.2
6
ْعِ
38.5
5
أسٝاْاً
15.4
2
ال
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %46.2ع١ٓٝ
ايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥ايت ٢تٓفشٖا صشٝفتِٗ ،تٓطبل عًٗٝا ؽضٚط
َٚعاٜري االعتكصا َٔ %38.5 ٚ ،٤ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥ايت٢
تٓفشٖا صشٝفتِٗ ،تٓطبل عًٗٝا ؽضٚط َٚعاٜري االعتكصا ٤أسٝاْاً ،بُٓٝا  َٔ %15.4ع١ٓٝ
ايزصاع ١ال ٜض ٕٚإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥ايت ٢تٓفشٖا صشٝفتِٗ ،تٓطبل عًٗٝا ؽضٚط
َٚعاٜري االعتكصا.٤
دز ٍٚصقِ ()18
ٜٛضح الاطات ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني
ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
ايتهضاص
الاطات ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني
1
نؾف قطاٜا أ ٚساالت تظٜٚض أ ٚفغار أٚ ٚثا٥ل
55.0
11
دزٜز.٠
2
20.0
4
تصٜٛب األٚضاع اـاط١٦
2
20.0
4
نؾف إخفاقات املغٛ٦يني
3
5.0
1
ؼكٝل َبزأ ايؾفاف١ٝ
100.0
20
اجملُٛع*
-

*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطاً اجملُٛع األعاع ٞيًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايع ١ٓٝاختاصت
أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َا سككت٘
ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني ،متجٌ بـ (نؾف قطاٜا أٚ
ساالت تظٜٚض أ ٚفغار أٚ ٚثا٥ل دزٜز ) ٠بٓغبٚ ،%55 ١قز استًت املضتب ١األٚىلٚ ،املضتب١
ايجاْ ١ٝنٌُ َٔ (تصٜٛب األٚضاع اـاط( ٚ )١٦نؾف إخفاقات املغٛ٦يني) بٓغب ،%20 ١بُٓٝا
املضتب ١ايجايجٚ ١األخري( ٠ؼكٝل َبزأ ايؾفاف )١ٝبٓغب ،%5 ١أَا باق ٞايف٦ات مل ؼط ٞبأٟ
اٖتُاّ.
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دز ٍٚصقِ ()19
ٜبني املصارص ايتٜ ٢غتدزَٗا ايصشف ٕٛٝعٓز تٓاٚهلِ يًتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
ايرتتٝب
ايٓغب١
املصارص ايتٜ ٢غتدزَٗا ايصشف ٕٛٝعٓز تٓاٚهلِ
ايتهضاص
امل١ٜٛ٦
يًتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
1
24.5
12
تتبع ايٛثا٥ل ٚاألؽداص
2
18.4
9
اعتُار ايًكاَ ٤ع أطضاف املٛضٛع
3
14.3
7
اإلسصا٤ات ٚاألصقاّ
4
12.2
6
خرباَٚ ٤غٛ٦يني
5
10.2
5
ؼً ٌٝايبٝاْات
5
10.2
5
ايبشح ايتاصخي ٞيف ايكط.١ٝ
6
6.1
3
اعتُار املصارص ايغض١ٜ
7
2.0
1
أعًٛب ايتدفٞ
7
2.0
1
أخض٣
100.0
49
اجملُٛع*
*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطاً اجملُٛع األعاع ٞيًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايع ١ٓٝاختاصت
أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املصارص
ايتٜ ٢غتدزَٗا ايصشف ٕٛٝعٓز تٓاٚهلِ ايتشكٝكات االعتكصا ،١ٝ٥متجًت باملضنظ األٍٚ
(تتبع ايٛثا٥ل ٚاألؽداص) بٓغبٚ ،%24.5 ١باملضنظ ايجاْ( ٞاعتُار ايًكاَ ٤ع أطضاف املٛضٛع)
بٓغب ،%18.4 ١بُٓٝا املضنظ ايجايح (اإلسصا٤ات ٚاألصقاّ) بٓغبٚ ،%14.3 ١باملضنظ ايضابع (خربا٤
َٚغٛ٦يني) بٓغب ،%12.2 ١فُٝا املضنظ اـاَػ نالً َٔ (ؼً ٌٝايبٝاْات) ( ٚايبشح ايتاصخي ٞيف
ايكط )١ٝعً ٢سز ٙبٓغب ،%10.2 ١بُٓٝا املضنظ ايغارؼ (اعتُار املصارص ايغض )١ٜبٓغب،%6.1 ١
ٚباملضنظ األخري نٌُ َٔ (أعًٛب ايتدفَ( ٚ )ٞصارص أخض )٣بٓغب.%2 ١
دز ٍٚصقِ ()20
ٜٛضح َز ٣إعاق ١قاْ ٕٛاملطبٛعات ٚايٓؾض يغٓ 1995 ١يعٌُ ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
أسٝاْاً
ال
ْعِ
اجملُٛع

َز ٣إعاق ١ايكإْٛ

ايتهضاص ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
10
2
1
13

76.9
15.4
7.7
100.0

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %76.9
ايصشفٝني ٜض ٕٚإٔ قاْ ٕٛاملطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين ٜعٝل عٌُ ايصشاف١
االعتكصا( ١ٝ٥أسٝاْاً) َٔ %15.4 ٚ ،ايصشفٝني ال ٜض ٕٚأْ٘ ٜعٝل عٌُ ايصشاف١
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االعتكصا(١ٝ٥ال) ،بُٓٝا  َٔ %7.7ايصشفٝني ٜض ٕٚبأْ٘ ٜعٝل عٌُ ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
(ْعِ).
دز ٍٚصقِ ()21
ٜبني َز ٣تزخٌ إراص ٠ايصشٝف ١ايتٜ ٢عٌُ بٗا ايصشف ٞيف ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات
ايتٜٓ ٢فشٖا
ايٓغب١
ايتهضاص
إَهاْ ١ٝتزخٌ إراص ٠ايصشٝف١
امل١ٜٛ٦
69.2
9
أسٝاْاً
23.1
3
ال
7.7
1
ْعِ
100.0
13
اجملُٛع
بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %7.7
ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص ٠ايصشٝف ١تتزخٌ يف ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايت ٢تٓفشْٗٚا
(ْعِ) َٔ %69.2 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص ٠ايصشٝف ١تتزخٌ (أسٝاْاً) يف ؼزٜز َٛضٛعات
ايتشكٝكات ايت ٢تٓفشْٗٚا ،بُٓٝا  َٔ %23.1ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص ٠ايصشٝف ١ال تتزخٌ يف
ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايت ٢تٓفشْٗٚا (ال).
دز ٍٚصقِ ()22
ٜٛضح نٝف ١ٝتصضف ايصشفٝني إسا تعضضٛا يطػٛط ؼ ٍٛرْ ٕٚؾض ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ
نٝف ١ٝتصضف ايصشفٝني
تٓاقؿ ٟ/األَض َع اؾٗات اإلراصٚ ١ٜايتشضٜض ١ٜايعًٝا يًصشٝف١
ؼاْ ٟ/ٍٚؾض ايتشكٝل االعتكصا َٔ ٞ٥خالٍ َعاؾ ١دظ ١ٝ٥يًُٛضٛع
تتُغو ٟ/بايٓؾض َع ايهؾف عٔ ايطػط ايش ٟتعضضت ٟ/ي٘
اجملُٛع

ايتهضاص
6
4
3
13

ايٓغب ١امل١ٜٛ٦
46.2
30.8
23.1
100.0

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا : ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ تصضفات
أفضار ايع ١ٓٝإسا تعضضٛا يطػط حي ٍٛرْ ٕٚؾض ؼكٝل اعتكصاَ ٞ٥عني ،إٔ ٜ( %46.2تٓاقؿ
األَض َع اؾٗات اإلراصٚ ١ٜايتشضٜض ١ٜايعًٝا يًصشٝف( %30.8 ٚ ،)١حياْ ٍٚؾض ايتشكٝل
االعتكصا َٔ ٞ٥خالٍ َعاؾ ١دظ ١ٝ٥يًُٛضٛع) ،بُٓٝا ٜ( %23.1تُغو بايٓؾض َع ايهؾف
عٔ ايطػط ايش ٟتعضضت ي٘) ،أَا باق ٞايف٦ات مل ؼط ٞبأ ٟاٖتُاّ.
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دز ٍٚصقِ ()23
ٜٛضح َز ٣تٛادز َٛضٛعات أ ٚقطاٜا يف ايصشف متجٌ خطٛطاً محضا٤
َز ٣تٛادز َٛضٛعات أ ٚقطاٜا

أسٝاْاً
ْعِ
ال
اجملُٛع

ايتهضاص

ايٓغب ١امل١ٜٛ٦

3

23.1

3

23.1

13

100.0

7

53.8

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا  :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %23.1
ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبإٔ ٖٓاى َٛضٛعات أ ٚقطاٜا متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال
تكبٌ ايصشٝف ١أفهاصِٖ س ٍٛؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا َٔ %53.8 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع١
ٜعتكز ٕٚبإٔ ٖٓاى َٛضٛعات أ ٚقطاٜا أسٝاْا متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال تكبٌ
ايصشٝف ١أفهاصِٖ س ٍٛؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا  َٔ %23.1 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكزٕٚ
بأْ٘ يٝػ ٖٓاى َٛضٛعات أ ٚقطاٜا متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال تكبٌ ايصشٝف١
أفهاصى س ٍٛؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا.
دز ٍٚصقِ ()24
ٜٛضح املٛضٛعات ايت ٢متجٌ خطٛط ًا محضاٚ ٤ال تكبٌ صشف ايزصاع ١بٓؾضٖا
ايتهضاص ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
املٛضٛعات
1
43.8
7
أَٛص أَٓ١ٝ
2
25.0
4
أَٛص عٝاع١ٝ
3
12.5
2
عكا٥ز ٚتكايٝز
3
12.5
2
ر١ٜٝٓ
4
6.3
1
أخض٣
100.0
16
اجملُٛع*
*دا ٤فُٛع اـٝاصات يف ٖشا اؾزَ ٍٚتذاٚطًا اجملُٛع األعاؼ يًع ١ٓٝايبايػَ 13 ١فضر ،٠ألٕ ايع١ٓٝ
اختاصت أنجض َٔ إداب.١

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا  :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اـطٛط
اؿُضا ٤يًُٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢ال تكبًٗا ايصشٝف ١س ٍٛؼكٝكات اعتكصا١ٝ٥
بؾأْٗا ،متجًت باملضتب ١األٚىل (أَٛص أَٓ )١ٝبٓغبٚ ،%43.8 ١باملضتب ١ايجاْ( ١ٝأَٛص عٝاع)١ٝ
بٓغب ،%25 ١بُٓٝا املضتب ١ايجايج ١يهالً َٔ (عكا٥ز ٚتكايٝز) ( ٚر )١ٜٝٓعً ٢سز ٙبٓغب،%12.5 ١
ٚباملضتب ١األخري( ٠أخض )٣بٓغب %6.3 ١متجًت بــ (مجٝع َا عبل سنض.)ٙ
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دز ٍٚصقِ ()25
ٜبني َز ٣تعضض ايصشفٝني ملطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥هلِ

مدى تعرض الصحفيين

نعم
ال
أحيانا
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

5

5885

5

5885

5

1582

13

111.1

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %38.5
ع ١ٓٝايزصاع ١تعضضٛا ملطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ َٔ %23.1 ٚ ،ع١ٓٝ
ايزصاع ١تعضضٛا أسٝاْاً ملطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ ،بُٓٝا  َٔ %38.5ع١ٓٝ
ايزصاع ١مل ٜتعضضٛا ملطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ.
دز ٍٚصقِ ()26
ٜبني ْٛع املطاٜكات ايتٜ ٢تعضض هلا ايصشف ٕٛٝبغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصاٞ٥
ايٓغب ١امل ١ٜٛ٦ايرتتٝب
ايتهضاص
ْٛع املطاٜكات
1
50.0
4
تٗزٜز َباؽض
2
37.5
3
أخض٣
3
12.5
1
إقصا َٔ ٤قبٌ ايصشٝف١
100.0
8
اجملُٛع*
*اجملُٛع ْ 8عضاً ألٕ بعض ايصشفٝني مل ٜتعضض ملطاٜكات بغبب ْؾض ٙيتشكٝل 5 ِٖٚ ،صشفٝني.

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املطاٜكات
بغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصاَ ٞ٥ضتب َٔ ١األنجض أُٖ ١ٝإىل األقٌ أُٖٚ ،١ٝقز استًت املضتب١
األٚىل (تٗزٜز َباؽض) بٓغبٚ ،%50 ١باملضتب ١ايجاَْ( ١ٝطاٜكات أخض )٣متجًت بــ (ٖذَٔ ّٛ
بعض املغٛ٦يني ،اتٗاَات ؽدص ،١ٝال ٜٛدز) بٓغب ،%37.5 ١بُٓٝا استًت باملضتب ١األخري٠
(إقصا َٔ ٤قبٌ ايصشٝف )١بٓغب ،%12.5 ١أَا باق ٞايف٦ات مل ؼع ٞبأ ٟاٖتُاّ.
دز ٍٚصقِ ()27
ٜٛضح َز ٣تأثري ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص
مدى التأثير

نعم

أحيانا

ال

المجموع

التكرار

النسبة المئوية

4

5.88

8
2

13

6285
787

111.1
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بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َٔ %61.5
ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚبإٔ ايتشكٝل االعتكصا ٞ٥ي٘ تأثري عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاصٚ ،
 َٔ %30.8ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚبإٔ ايتشكٝل االعتكصا ٞ٥ي٘ تأثري عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع
ايكضاص أسٝاْاً َٔ %7.7 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١ض ٕٚبإٔ ايتشكٝل االعتكصا ٞ٥يٝػ ي٘ تأثري عً٢
املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص.
دز ٍٚصقِ ()28
ٜٛضح اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل ايعٌُ َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني
ّ.
1
2
11
3
4

13
5
7
10

12

6
8
9

اإلؽهايٝات
ْكص ايهٛارص ايصشف ١ٝاملؤًٖ ١يف فاٍ
االعتكصاٚ ٤ايتشً.ٌٝ
ضعف ايعٓصض املار ٟايشٜ ٟهفٌ متٌٜٛ
تٓفٝش ايتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
ساي ١االْكغاّ ايغٝاع ٞايش ٟتؾٗزٙ
فًغطني.
عزّ ٚدٛر ضُاْات قاْ ١ْٝٛؼُٞ
ايصشف َٔ ٞاملغا٤ي ١عً ٢خًف ١ٝايٓؾض.
عزّ ٚدٛر تؾضٜع خاص ٜؤنز سل
ايصشف ٞيف اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات
ٚايٛثا٥ل.
عزّ تٛفري اإلَهاْٝات املار١ٜ
ٚايتهٓٛيٛد ١ٝاؿزٜج ١إلدضا ٤ؼكٝل
اعتكصا ٞ٥سكٝكَٚ ٞؤثض.
عزّ قٝاّ ْكاب ١ايصشفٝني بزٚصٖا
املفرتض يف محا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا.ٞ٥
عزّ ٚع ٢املغٛ٦يني ٚاملصارص بضعاي١
ايصشاف ١االعتكصا.١ٝ٥
تزخٌ صداٍ املاٍ ٚاإلعالْات يف ايغٝاع١
ايتشضٜض ١ٜيًصشف ْٛٚع ١ٝايتشكٝكات
االعتكصا.١ٝ٥
اـٛف َٔ تٓا ٍٚقطاٜا ايفغار َٚا ٜرتتب
عًٗٝا َٔ َطاٜكات يًصشفٝني
االعتكصاٝ٥ني.
عزّ ٚع ٢ايكٝارات ايصشف ١ٝبضعاي١
ايصشاف ١االعتكصا.١ٝ٥
إعا ٠٤اعتدزاّ ايصشاف ١يتشكٝل َصاحل
خاص.١
تزخٌ اؿه ١َٛيف ايغٝاع ١ايتشضٜض١ٜ
يًصشف.
مجٝع ايفكضات

َؤٜز

قاٜز

َعاصض

املتٛعط
اؿغابٞ

ايٛطٕ
ايٓغيب

ايرتتٝب

84.6

15.4

0.0

2.85

94.87

1

84.6

15.4

0.0

2.85

94.87

1

76.9

15.4

7.7

2.69

89.74

2

69.2

23.1

7.7

2.62

87.18

3

61.5

30.8

7.7

2.54

84.62

4

53.8

30.8

15.4

2.38

79.49

5

53.8

23.1

23.1

2.31

76.92

6

38.5

30.8

30.8

2.08

69.23

7

38.5

30.8

30.8

2.08

69.23

7

38.5

30.8

30.8

2.08

69.23

7

30.8

38.5

30.8

2.00

66.67

8

15.4

46.2

38.5

1.77

58.97

9

0.0

15.4

84.6

1.15

38.46

10

49.7

26.7

23.7

2.26

75.35

-
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بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞنؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اإلؽهايٝات
ايت ٢تعٝل عًُو ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ،متجًت بــ (ْكص ايهٛارص ايصشف ١ٝاملؤًٖ ١يف
فاٍ االعتكصاٚ ٤ايتشً(ٚ )ٌٝضعف ايعٓصض املار ٟايشٜ ٟهفٌ مت ٌٜٛتٓفٝش ايتشكٝكات
االعتكصا )١ٝ٥بٓغب %94.87 ١املضتب ١األٚىلٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝساي ١االْكغاّ ايغٝاع ٞايشٟ
تؾٗز ٙفًغطني) بٓغب ،%89.74 ١بُٓٝا (عزّ ٚدٛر ضُاْات قاْ ١ْٝٛؼُ ٞايصشفَٔ ٞ
املغا٤ي ١عً ٢خًف ١ٝايٓؾض) استًت املضتب ١ايجايج ١بٓغبٚ ،%87.18 ١ٜٛ٦َ ١باملضتب ١ايضابع١
(عزّ ٚدٛر تؾضٜع خاص ٜؤنز سل ايصشف ٞيف اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚايٛثا٥ل) بٓغب١
 ،%84.62فُٝا استًت املضتب ١اـاَغ( ١عزّ تٛفري اإلَهاْٝات املارٚ ١ٜايتهٓٛيٛد ١ٝاؿزٜج١
إلدضا ٤ؼكٝل اعتكصا ٞ٥سكٝكَٚ ٞؤثض) بٓغبٚ ،%79.49 ١باملضتب ١ايغارع( ١عزّ قٝاّ
ْكاب ١ايصشفٝني بزٚصٖا املفرتض يف محا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا )ٞ٥بٓغب ،%76.92 ١ثِ
تالٖا باملضتب ١ايغابع ١نالً َٔ (عزّ ٚع ٢املغٛ٦يني ٚاملصارص بضعاي ١ايصشاف١
االعتكصا(ٚ )١ٝ٥تزخٌ صداٍ املاٍ ٚاإلعالْات يف ايغٝاع ١ايتشضٜض ١ٜيًصشف ْٛٚع١ٝ
ايتشكٝكات االعتكصا( ٚ )١ٝ٥اـٛف َٔ تٓا ٍٚقطاٜا ايفغار َٚا ٜرتتب عًٗٝا َٔ َطاٜكات
يًصشفٝني االعتكصاٝ٥ني) عً ٢سز ٙبٓغب ،%69.23 ١بُٓٝا املضتب ١ايجآَ( ١عزّ ٚع٢
ايكٝارات ايصشف ١ٝبضعاي ١ايصشاف ١االعتكصا )١ٝ٥بٓغب ،%66.67 ١ثِ تالٖا باملضتب١
ايتاعع( ١إعا ٠٤اعتدزاّ ايصشاف ١يتشكٝل َصاحل خاص )١بٓغبٚ ،%58.97 ١ٜٛ٦َ ١باملضتب١
األخري( ٠تزخٌ اؿه ١َٛيف ايغٝاع ١ايتشضٜض ١ٜيًصشف) بٓغبٚ.%38.46 ١بصف ١عاَ١
ٜتبني إٔ ْغب ١اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل ايعٌُ نصشف ٞاعتكصا%75.35 ٞ٥
دز ٍٚصقِ()29
ٜٛضح عبٌ ايٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصاٚ ١ٝ٥تطٛصٖا َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني
ّ.
1
5
8
15
3
9
12
2

عبٌ ايٓٗٛض
ايتعبري عٔ َصًش ١املٛاطٓني بعٝزاً عٔ أٟ
اعتباصات خاص ١أَ ٚصاحل سات.١ٝ
االيتظاّ بكٚ ِٝأخالقٝات َٚعاٜري ايعٌُ ايصشفٞ
بعٝزاً عٔ ايتٗ ٌٜٛأ ٚايتٗ.ٜٔٛ
ػٓب ْؾض املٛضٛعات ايت ٢تتطُٔ ؽا٥عات أٚ
ٚقا٥ع غري َجبت ١يتعظٜظ َصزاق.١ٝ
ضُإ تأَني ٚمحا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا.ٞ٥
تٛفض ايزعِ املارٚ ٟاملعٓ ٟٛيًصشفٝني
االعتكصاٝ٥ني.
تطٜٛض َٗاصات االعتكصاٝ٥ني يف ايهتاب١
ٚايتشًٚ ٌٝايتعاٌَ َع املصارص بزٚصات َتدصص.١
ايتٛعع يف إْؾا ٤قغِ َتدصص بايتشكٝكات
االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايفًغط.١ٝٓٝ
مماصع ١ايزٚص ايضقابٚ ٞايٓكز ٟاملٛضٛع ٞعً٢
نافَ ١ؤعغات اجملتُع.

ايٛطٕ
ايٓغيب

ايرتتٝب

0.0

100

0.0

3.00

100.00

1

0.0

100

0.0

3.00

100.00

1

0.0

100.0

0.0

3.00

100.00

1

0.0

100.0

0.0

3.00

100.00

1

0.0

92.3

7.7

2.92

97.44

2

84.6

15.4

0.0

2.85

94.87

3

84.6

15.4

0.0

2.85

94.87

3

0.0

76.9

23.1

2.77

92.31

4

َؤٜز

املتٛعط
قاٜز َعاصض
اؿغابٞ
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4
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13
16
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10

7

االٖتُاّ بضرٚر املغؤٚيني ٚايكضاَٚ ٤تابع ١ايكطاٜا
ايت ٢تتٓاٚهلا ايتشكٝكات ٚعزّ االنتفا ٤بايٓؾض.
ٚدٛر ب ١٦ٝرميكضاط ١ٝعً ١ُٝيُٖٓٛا ٚتطٛصٖا
بعٝزاً عٔ املٓانفات ايغٝاعٚ ١ٝاؿظب ١ٝايطٝك.١
ضضٚص ٠إصزاص قاْ ٕٛدزٜز ٜتٝح تزفل املعًَٛات
ٜٚطُٔ سض ١ٜاؿص ٍٛعًٗٝا.
إٔ تهَ ٕٛصارص مت ٌٜٛايتشكٝكات َغتكً ١تطُٔ
اعتكالي ١ٝايصشف ٚسض ١ٜاختٝاص ايكطاٜا.
إرخاٍ َكضصات يتزصٜػ ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
يف نًٝات ٚأقغاّ اإلعالّ باؾاَعات
ايفًغط.١ٝٓٝ
تأعٝػ قغِ يتكز ِٜاالعتؾاصات ايكاْ١ْٝٛ
يالعتكصاٝ٥ني يف املضاسٌ املدتًف ١إللاط
ايتشكٝكات.
ٚدٛر تػٝريات دشص ١ٜتطضأ عً ٢ايكٛاْني
ٚايتؾضٜعات املكٝز ٠ؿض ١ٜايصشاف.١
ضضٚصٚ ٠دٛر سضاى عٝاعٚ ٞادتُاع ٞيتٛع١ٝ
اجملتُع ايفًغطٝين بأُٖٚ ١ٝفاعً ١ٝايتشكٝكات.
االعتفار َٔ ٠ايرباَر املتطٛص ٠يًشاعب اآليٞ
ٚتطبٝكاتٗا يف ؼً ٌٝايٛثا٥ل ٚاـضٚز
باعتٓتادات تفٝز يف نتاب ١ايتشكٝكات
االعتكصا.١ٝ٥
ضضٚص ٠تفضغ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ٚعزّ
تهًٝفِٗ بأعُاٍ غري اعتكصا.١ٝ٥
مجٝع ايفكضات
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76.9

23.1

0.0

2.77

92.31

4

76.9

23.1

0.0

2.77

92.31

4

0.0

69.2

30.8

2.69

89.74

5

0.0

61.5

38.5

2.62

87.18

6

61.5

38.5

0.0

2.62

87.18

6

61.5

30.8

7.7

2.54

84.62

7

61.5

30.8

7.7

2.54

84.62

7

53.8

46.2

0.0

2.54

84.62

7

46.2

53.8

0.0

2.46

82.05

8

53.8

30.8

15.4

2.38

79.49

9

36.7

56.0

7.3

2.74

91.31

-

بزصاع ١بٝاْات اؾز ٍٚايغابل ٜتبني َا :ًٜٞأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ عبٌ
ايٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصاٚ ١ٝ٥تطٛصٖا َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني ،سٝح استًت املضتب١
األٚىل نالً َٔ (ايتعبري عٔ َصًش ١املٛاطٓني بعٝزاً عٔ أ ٟاعتباصات خاص ١أَ ٚصاحل سات)١ٝ
( ٚااليتظاّ بكٚ ِٝأخالقٝات َٚعاٜري ايعٌُ ايصشف ٞبعٝزاً عٔ ايتٗ ٌٜٛأ ٚايتٗٚ )ٜٔٛ
(ػٓب ْؾض املٛضٛعات ايت ٢تتطُٔ ؽا٥عات أٚ ٚقا٥ع غري َجبت ١يتعظٜظ َصزاقٚ )١ٝ
(ضُإ تأَني ٚمحا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا )ٞ٥عً ٢سز ٙبٓغب ٚ ،%100 ١باملضتب ١ايجاْ١ٝ
(تٛفض ايزعِ املارٚ ٟاملعٓ ٟٛيًصشفٝني االعتكصاٝ٥ني) بٓغب ،%97.44 ١بُٓٝا باملضتب ١ايجايج١
نالً َٔ (تطٜٛض َٗاصات االعتكصاٝ٥ني يف ايهتابٚ ١ايتشًٚ ٌٝايتعاٌَ َع املصارص بزٚصات
َتدصص( ٚ )١ايتٛعع يف إْؾا ٤قغِ َتدصص بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف
ايفًغط )١ٝٓٝعً ٢سز ٙبٓغب ،%94.87 ١ٜٛ٦َ ١فُٝا تالٖا باملضتب ١ايضابع ١نالً َٔ (مماصع١
ايزٚص ايضقابٚ ٞايٓكز ٟاملٛضٛع ٞعً ٢نافَ ١ؤعغات اجملتُع) ( ٚاالٖتُاّ بضرٚر املغٛ٦يني
ٚايكضاَٚ ٤تابع ١ايكطاٜا ايت ٢تتٓاٚهلا ايتشكٝكات ٚعزّ االنتفا ٤بايٓؾض) ٚ( ٚدٛر ب١٦ٝ
رميكضاط ١ٝعً ١ُٝيُٖٓٛا ٚتطٛصٖا بعٝزاً عٔ املٓانفات ايغٝاعٚ ١ٝاؿظب ١ٝايطٝك)١
بٓغب ،%92.31 ١بُٓٝا باملضتب ١اـاَغ( ١ضضٚص ٠إصزاص قاْ ٕٛدزٜز ٜتٝح تزفل املعًَٛات
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ٜٚطُٔ سض ١ٜاؿص ٍٛعًٗٝا) بٓغبٚ ،%89.74 ١باملضتب ١ايغارع ١نٌُ َٔ (إٔ تهَ ٕٛصارص
مت ٌٜٛايتشكٝكات َغتكً ١تطُٔ اعتكالي ١ٝايصشف ٚسض ١ٜاختٝاص ايكطاٜا) ( ٚإرخاٍ
َكضصات يتزصٜػ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف نًٝات ٚأقغاّ اإلعالّ باؾاَعات
ايفًغط )١ٝٓٝبٓغب ،%87.18 ١ٜٛ٦َ ١فُٝا تالِٖ باملضتب ١ايغابع ١نٌُ َٔ (تأعٝػ قغِ
يتكز ِٜاالعتؾاصات ايكاْ ١ْٝٛيالعتكصاٝ٥ني يف املضاسٌ املدتًف ١إللاط ايتشكٝكات) ٚ
( ٚدٛر تػٝريات دشص ١ٜتطضأ عً ٢ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات املكٝز ٠ؿض ١ٜايصشاف( ٚ )١ضضٚص٠
ٚدٛر سضاى عٝاعٚ ٞادتُاع ٞيتٛع ١ٝاجملتُع ايفًغطٝين بأُٖٚ ١ٝفاعً ١ٝايتشكٝكات)
بٓغبٚ ،%84.62 ١باملضتب ١ايجآَ( ١االعتفار َٔ ٠ايرباَر املتطٛص ٠يًشاعب اآليٚ ٞتطبٝكاتٗا
يف ؼً ٌٝايٛثا٥ل ٚاـضٚز باعتٓتادات تفٝز يف نتاب ١ايتشكٝكات االعتكصا)١ٝ٥
بٓغب ،%82.05 ١فُٝا استًت باملضتب ١األخري( ٠ضضٚص ٠تفضغ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ٚعزّ
تهًٝفِٗ بأعُاٍ غري اعتكصا )١ٝ٥بٓغبٚ .%79.49 ١بصف ١عاَٜ ١تبني إٔ ْغب ١املكَٛات
ايت ٢جيب َضاعاتٗا يًٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني خالٍ ايفرت ٠ايكارَ١
بًػت .%91.31

املبشح ايجاْٞ
َٓاقؾ ١ايٓتا٥ر :إؽهايٝات ايصشاف ١االعتكصاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عض ايصشفٝني
ٜتٓاٖ ٍٚشا املبشح َٓاقؾْ ١تا٥ر ايزصاع ١املتعًك ١باإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل عٌُ
ايتشكٝكات االعتكصاٚ ،١ٝ٥عبٌ ايٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َٔ ٚدٗ١
ْعضِٖ ،عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ

 .1مفهوم الصحفيين لمصحافة االستقصائية:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %46.2ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ َفٗ َِٗٛيًصشاف١
االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥صشاف ١ايتكصٚ ٞايعُلَ ،بٓ ١ٝعً ٢فضضٝات ٚبعض األعٚ ١ً٦املعًَٛات
ٚايٛثا٥ل ٚاألعاخ املدرب ،١ٜيًٛص ٍٛإىل عُل ايعٛاٖض اجملتُعٚ ١ٝقطاٜاٖا ،بٗزف
تفغريٖا ٚػًٝتٗا أَاّ ايضأ ٟايعاّ أَالً يف اإلصالح"ٖ ،شا ٜٛضح َز ٣اتفام غايب١ٝ
ايصشفٝني َٔ ع ١ٓٝايزصاعَ ١ع ايباسح نٖ ٕٛشا املفٗ ٖٛ ّٛتعضٜف إدضا ٞ٥يًصشاف١
االعتكصا ١ٝ٥قاّ ايباسح بتعضٜفٗا قبٌ إعزار ايزصاع ١املٝزاَْٚ ،١ٝع تعضٜف (سغني
صبٝع)(.)1
ٜ % 30.8ٚعتكز ٕٚإٔ َفٗ َِٗٛيًصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥عح ٚؼض ٟحيتاز إىل
َٓٗذَ ١ٝتبع ١يًٛص ٍٛيًشكٝكٚ ١تٛضٝح ايضؤٚ ٣األبعار ملؾهً ١فتُعٚ ،١ٝؼتاز إىل
َٗاصات ٚتصُٚ ِٝعظمي َٔ ١ايكا ِ٥عً ٢ايصشاف ١االعتكصآٖٚ ،"١ٝ٥ا ٜتفل ايبعض اآلخض
َٔ ايصشفٝني َع (أمحز أب ٛايغعٝز)( ،)7يف ٖشا ايتعضٜف.
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ٜ %23.1 ٚعتكز ٕٚإٔ َفٗ َِٗٛيًصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥ايهؾف عٔ َٛاطٔ
ايفغار ٚاـًٌ يف املؤعغات األَٓٚ ١ٝاإلراصٖٚ ،١ٜزفٗا اإلصالح ٚٚضع سً َٔ ٍٛخالٍ
ْتا٥ر ٚاضش ،"١فُٝا اتفل آخضَ ٕٚع تعضٜف (سغٔ رٚسإ)(.)8
تتفل ايزصاعَ ١ع َا ٚصًت إي ٘ٝرصاع( ١ؽ ِٝقطب)( ،)9بإٔ َفٗٚ ّٛمماصع١
االعتكصا ٤يف ايصشف ٜزخٌ يف إطاص املٓاخ ايزميكضاطٜٚ ٞغاعز يف اإلعال َٔ ٤ؽإٔ
اؿكٝكٚ ،١تتفل َع رصاع ،)10()Lars Nord( ١بإٔ ٖٓاى فضٚق ًا بني آصا ٤املبشٛثني َٔ
ايصشفٝني فُٝا ٜتعًل مبفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصاٚ ١ٝ٥رٚصٖا.
َ .2صزص َعًَٛات ايصشفٝني عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا:١ٝ٥
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ % 46.2ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ َصزص َعًَٛاتِٗ
عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥ايتغاؤٍ" َٔ %30.8ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ
َصزص َعًَٛاتِٗ عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصاَ" ٖٛ ١ٝ٥ؤعغات راعُ ١يًصشاف١
االعتكصا َٔ %23.1 ٚ ،"١ٝ٥ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ َصزص َعًَٛاتِٗ عٔ َفّٗٛ
ايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥ايكضا ٠٤س ٍٛاملٛضٛع" ،بُٓٝا ال ٜعتكز ٕٚإٔ َصزص َعًَٛاتِٗ
عٔ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصا" ٖٛ ١ٝ٥املؤعغات اإلعالَٚ "١ٝسيو بإعطاٗ٥ا ْغب.%0.0 ١
اختًفت ْتا٥ر ايزصاعٖٓ ١ا َع ْتا٥ر رصاعٖ( ١ار ٟسغٔ)( ،)2ايت ٢خضدت بٓغب١
 َٔ % 42ايصشفٝني ايش ٜٔتعضفٛا عً ٢ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥عٔ طضٜل ايكضا ٠٤سٍٛ
املٛضٛع بُٓٝا ايزصاع ١ايضآٖ ١عٔ طضٜل ايتغاؤٍ بٓغب.%46.2 ١
 .3رٚافع ايصشفٝني ملُاصع ١ايتشكٝكات االعتكصا:١ٝ٥
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ رٚافع ايصشفٝني ملُاصع ١ايتشكٝكات ،متجًت بـ (ضضٚص١ٜ
بايٓغب ١يًُذتُع ملهافش ١ايفغار ٚنؾف أٚد٘ ايكصٛص يف ايعٌُ اإلراصٚ )ٟقز استًت
املضتب ١األٚىل  ٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝايهؾف عٔ قط ١ٝأَٛ ٚضٛع َعني)ٚ ،قز استًت املضتب١
ايجايج( ١سات تأثري يف عًُ ١ٝاؽاس ايكضاص)ٚ ،باملضتب ١ايضابع( ١تغِٗ يف تطٜٛض قزصات ٞعً٢
ايتشً ٌٝايعًُٚ ٞايتفهري املٓٗذٚ ،)ٞباملضتب ١اـاَغ( ١ؼكل َهاْ ١ي ٞيف ايصشٝف،)١
بُٓٝا املضتب ١ايغارع ١بزٚافعِٗ (تتٝح ي ٞايفضص ١يالتصاٍ بؾدصٝات َُٗٚ ١باصط ٠يف
ا جملتُع)ٚ ،باملضتب ١ايغابع ١استًت (ؼكل ايؾٗضٚ ٠ايصٝت) ،بُٓٝا املضتب ١ايجآَٚ ١األخري٠
َٔ رٚافعِٗ ناْت (رخًٗا ٜٛفض يَ ٞغتَ ٟٛعٝؾ ١دٝز).
اتفكت ْتا٥ر ايزصاعَ ١ع ْتا٥ر رصاع( ١سغني صبٝع)( ،)1بإٔ املضتب ١األٚىل يف رٚافع
ايصشفٝني يتٓفٝش ؼكٝكات اعتكصا( ٖٛ ١ٝ٥ضضٚص ١ٜبايٓغب ١يًُذتُع ملهافش ١ايفغار
ٚنؾف أٚد٘ ايكصٛص يف ايعٌُ اإلراص.)ٟ
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. 4سص ٍٛايصشفٝني عً ٢رٚصات تزصٜبَ ١ٝتدصص ١يف عٌُ ايتشكٝكات االعتكصأَ ١ٝ٥
عزَ٘ٚ ،اؾٗات ايت ٢أؽضفت عً ٢تزصٜبِٗ:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %76.9ع ١ٓٝايزصاع ١سصًٛا عً ٢رٚصات تزصٜب١ٝ
َتدصص ١يف عٌُ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥بٛاقع ( )10صشفٝني ،بُٓٝا  َٔ %23.1ع١ٓٝ
ايزصاع ١مل حيصًٛا عً ٢رٚصات تزصٜبَ ١ٝتدصص ١يف عٌُ ايتشكٝكات االعتكصا١ٝ٥
بٛاقع ( )3صشفٝني.
يعٌ ٖشا ٜتفل َع َا خضدت ب٘ رصاع ،)11()Bettina Peters( ١يًتأنٝز عً ٢ضضٚص٠
بشٍ اؿهَٛات ٚايزٚ ٍٚاجمل تُع املزْ ٞؾٗٛر تزصٜب نبري ٠فُٝا ٜتعًل بهٝف ١ٝإعزار
ايتكاصٜض ٚايتشكٝكات االعتكصاٚ ،١ٝ٥تػط ١ٝقطاٜا ايفغار راخٌ ٚخاصز رٚهلِ.
فُٝا تتفل رصاع( ١سغني صبٝع)( َٔ ،)1سٝح اؾٗات ايت ٢أؽضفت عً ٢تزصٜب
ايصشفٝني إٔ ؽبه ١أصٜر ٖ ٞإسز ٣اؾٗات ايزاعُ ١يًتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
 .5أعباب قٝاّ ايصشفٝني بعٌُ ؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥يف صشفِٗ:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ أعباب ايكٝاّ بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشٝف١
َضتب َٔ ١األنجض أُٖ ١ٝإىل األقٌ أُٖ ١ٝبايٓغب ١يًصشفٝنيٚ ،قز استٌ املضتب ١األٚىل
(ايضغب ١ايؾدص )١ٝبٓغب ،%36.7 ١بُٓٝا استًت املضتب ١ايجاْ( ١ٝاستٝادات ايصشٝف )١بٓغب١
ٚ ،%20.0باملضتب ١ايجايج( ١تكز ِٜمناسز خاص ١يًتشكٝكات االعتكصا )١ٝ٥بٓغب ،%16.7 ١بُٓٝا
استًت املضتب ١ايضابع ١نالً َٔ (صغب ١صٝ٥ػ ايتشضٜض) ( ٚصغب ١صٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات) عً٢
سز ٙبٓغب.%13.3 ١
 .6املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢تٓاٚهلا ايصشفٝني يف ؼكٝكاتِٗ االعتكصا:١ٝ٥
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢تٓاٚيتٗا ع ١ٓٝايزصاع ١يف
ايتشكٝكات االعتكصاَ ١ٝ٥ضتب َٔ ١األنجض أُٖ ١ٝإىل األقٌ أُٖ ،١ٝسٝح استًت املضتب١
األٚىل َٛضٛعات أ ٚقطاٜا(ادتُاع )١ٝبٓغب ٚ ،%22.7 ١باملضتب ١ايجاْ ١ٝنٌُ َٔ املٛضٛعات أٚ
ايكطاٜا (اقتصار( ٚ )١ٜصش )١ٝعً ٢سز ٙبٓغبٚ ،%18.1 ١باملضتب ١ايجايج ١ايكطاٜا (تعً)١ُٝٝ
بٓغب ،%15.9 ١بُٓٝا استًت املضتب ١ايضابع ١نالً َٔ ايكطاٜا (ايغٝاع( ٚ )١ٝاألَٓ )١ٝبٓغب١
ٚ ،%11.3باملضتب ١األخري ٠املٛضٛعات (أخض )٣متجًت بـ (ب )١ٝ٦ٝبٓغب.%2.2 ١
يعٌ سيو ٜٛضح َا خضدت ب٘ ْتا٥ر ايزصاع ١اـاص ١بــ َطُ ٕٛاملار ٠اإلعالَ١ٝ
يف صشف ايزصاع.١
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ٚ . 7دٛر َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصاٚ ،ٞ٥مل ٜهتب عٓٗا ايصشفٝني:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %61.5ع ١ٓٝايزصاعٚ ١دزٚا َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح
يتشكٝل اعتكصاٚ ٞ٥مل ٜهتبٛا عٓٗا َٔ %23.1ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٚ ١دزٚا َٛضٛعات أ ٚقطاٜا
تصًح يتشكٝل اعتكصاٚ ٞ٥مل ٜهتبٛا عٓٗا أسٝاْا َٔ % 15.4ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع ١مل جيزٚا
َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يتشكٝل اعتكصا.ٞ٥
تتفل ٖش ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝرصاعٖ( ١ار ٟسغٔ)( ،)2بإٔ َععِ ايصشفٝني
ٚدزٚا َٛضٛعات اعتكصاٚ ١ٝ٥مل ٜهتبٛا عٓٗاٚ ،خاص ١يف نؾف ايفغار املايٚ ٞاإلراص.ٟ
 .8أعباب عزّ ايهتاب ١يف َٛضٛعات أ ٚقطاٜا تصًح يعٌُ ؼكٝكات اعتكصا:١ٝ٥
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ أعباب عزّ ايهتاب ١يف املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢تصًح
يتشكٝكات اعتكصا ،١ٝ٥سٝح استًت املضتب ١األٚىل (أخضٚ )٣ايت ٢متجًت بـ (عزّ تكزٜض
املؤعغ ١يألَض ،عزّ تٛفض ٚثا٥ل ٚسكا٥ل ًَُٛع ١عٔ املٛاضٝع ايت ٢ميهٔ إعزارٖا ٚقً١
ايتعا ،ٕٚؽح املعًَٛات ٚقً ١ايتعا ،ٕٚؼتاز إيَ ٞعًَٛات ٚعح نجريٖٓٚ ،اى صعٛب ١يف
ايٛص ٍٛإيٗٝا ،مل ٜهٔ ٖٓاى ٚقت ناف) بٓغبٚ ،%25.0 ١باملضتب ١ايجاْ( ١ٝأعباب أَٓ )١ٝبٓغب١
 ٚ ،%20.0بُٓٝا استًت املضتب ١ايجايج ١نٌُ َٔ املٛضٛعات ( عٝاع( ٚ )١ٝايٛضع ايعاّ يًبالر) عً٢
سز ٙبٓغب ،%15.0 ١باملضتب ١ايضابع( ١ادتُاع )١ٝبٓغب ،%10.0 ١بُٓٝا استًت املضتب ١األخري٠
نالً َٔ ايكطاٜا (ر( ٚ )١ٜٝٓأعباب َار( ٚ )١ٜاملؤعغ ١ايصشف )١ٝبٓغب.%5.0 ١
اختًفت ْتا٥ر ايزصاع ١ايضآَٖ ١ع ْتا٥ر رصاعٖ( ١ار ٟسغٔ)( ،)2سٝح استًت املضتب١
األٚىل بزصاعت٘ عٔ أعباب عزّ ايهتاب ١تضدع إىل (عٝاع )١ٝبُٓٝا استًت املضتب ١األٚىل
بايزصاع ١ايت ٢قاّ بٗا ايباسح أعباب تضدع إىل (عزّ تكزٜض املؤعغ ١يألَضٚ ،عزّ تٛفض
ٚثا٥ل ٚسكا٥ل ًَُٛع ١عٔ املٛاضٝع ايت ٢ميهٔ إعزارٖاٚ ،ؽح املعًَٛات ٚقً ١ايتعا،ٕٚ
ٚؼتاز إىل َعًَٛات ٚعح نجري ٖٓٚاى صعٛب ١يف ايٛص ٍٛإيٗٝا ،مل ٜهٔ ٖٓاى ٚقت
ناف) ،فُٝا استًت بزصاعٖ ١ار ،ٟأعباب تضدع إىل (املؤعغ )١املضتب ١األخري.٠
ٚاتفكت َع رصاع ،)4()Samuel Ihediwa( ١بإٔ أعباب عزّ نتاب ١بعض ايصشفٝني
يكطاٜا اعتكصاْ ١ٝ٥اتر عٔ مماصعات األَٔ ايزاخًٚ ،ٞضػٛطات املؤعغ ١ايصشف١ٝ
ْفغٗا.
 .9املٗاّ ايتٜٓ ٢بػ ٞإٔ تؤرٜٗا ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املٗاّ ايتٜٓ ٢بػ ٞإٔ تؤرٜٗا ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف
فًغطني َٔ ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني( ٖٞ ،خًل ٚع ٢عاّ مبشاصب ١ايفغار بني اؾُٗٛص) ٚقز
استًت املضتب ١األٚىلٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝنؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط ١٦يًُغٛ٦يني
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اؿهَٝٛني) ،بُٓٝا استًت املضتب ١ايجايج( ١تغًٝط ايط ٤ٛعً ٞايكطاٜا ٚاملٛضٛعات ايت ٢مل
ٜتِ ايهؾف عٓٗا َٔ قبٌ)ٚ ،باملضتب ١ايضابع( ١نؾف االمضافات ٚاملُاصعات اـاط١٦
يًُغٛ٦يني يف ايكطاع اـاص) ،ثِ باملضتب ١اـاَغ( ١نؾف االمضافات ٚاملُاصعات يز٣
املدتصني ٚأصشاب اؿضف املدتًفٚ ،)١باملضتب ١ايغارع( ١اإلعٗاّ يف إسزاخ تػٝري إجيابٞ
يف ايكٛاْني ايكا ،)١ُ٥فُٝا استًت املضتب ١األخري( ٠خًل ٚاقع َٗين دزٜز يًصشفٝني
ايفًغطٝٓٝني يف َٛانب ١ايصشاف ١اؿزٜج.)١
ٚتتفل َع رصاع ،)12( )Gerry Lanosga( ١بإٔ ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥تزٚص سٍٛ
املؾهالت سات االٖتُاّ اجملتُعٚ ،ٞايتَٗٓ ٢ا ايفغار اؿهٚ َٞٛاملؾانٌ االدتُاع،١ٝ
ٚاألعُاٍ ايتذاصٚ ١ٜاؾضمي.١
.10املتػريات ايت ٢تتشهِ يف رصد ١فاعً ١ٝايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املتػريات ايت ٢تتشهِ أنجض يف رصد ١فاعً ١ٝايصشاف١
االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َضتب َٔ ١األنجض أُٖ ١ٝإىل األقٌ أُٖ ،١ٝسٝح استًت املضتب١
األٚىل (تتشزر فاعًٝتٗا ٚفكاً يطبٝع ١ايكطاٜا ايت ٢تتٓاٚهلا)ٚ ،باملضتب ١ايجاْ( ١ٝتتشزر
رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً ملٓاخ اؿض ١ٜايصشف ،)١ٝبُٓٝا املضتب ١ايجايج( ١تتشزر فاعًٝتٗا سغب
ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات اإلعالَ ١ٝايت ٢تتٝح َٓاخاً صشٝاً ملُاصع ١االعتكصاٚ ،)٤يف املضتب١
ايضابع( ١تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يضرٚر ايفعٌ ايٓاػ ١عٔ ْؾضٖا) ،فُٝا استًت املضتب١
اـاَغ( ١تتشزر رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يُٓط ًَه ١ٝايصشٝفٚ ،)١باملضتب ١ايغارع( ١تتشزر
رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يٛع ٢اجملتُع بأُٖٝتٗا) ،بُٓٝا استًت املضتب ١األخري( ٠تتشزر
رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً يًُصاحل االقتصار ١ٜيًصشٝفَٚ ١صارص متًٜٗٛا).
يعٌ سص( ٍٛتتشزر فاعًٝتٗا ٚفكاً يطبٝع ١ايكطاٜا ايت ٢تتٓاٚهلا)( ٚ ،تتشزر
رصد ١فاعًٝتٗا ٚفكاً ملٓاخ اؿض ١ٜايصشف )١ٝعً ٢أُٖ ١ٝنبري ٠يز ٣ايصشفٝني ٜأتَٔ ٞ
ايزٚص املٓٛط بايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف تغًٝط ايط ٤ٛعً ٢ايكطاٜا ٚاملٛضٛعات ايت ٢مل
ٜتِ ايهؾف عٓٗا َٔ قبٌٜٚ ،ه ٕٛسيو بٛدٛر َٓاخ َٔ اؿضٚ ١ٜايزميكضاطٚ ١ٝسل
اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات.
ٚتتفل بٗش ٙايٓتٝذَ ١ع رصاع( ١سٓف ٞسٝزص)( ،)13ايت ٢تٛضح إٔ ايٛظٝف ١ايٓكز١ٜ
يًصشاف ١تتشزر فعايٝتٗا ٚفل فُٛع َٔ ١املتػريات يف إطاص املٓاخ ايغا٥ز َٚا ٜطضأ عً٘ٝ
َٔ تكًبات ٚؼٛالت تؤثض يف طبٝع ١مماصعتٗا يًزٚص ايضقابَٚ ،ٞع رصاع( ١طن ٞايضٜػ)(،)14
إٔ ايتشكٝكات تعرب باملكاّ األ ٍٚعٔ قطاٜا اجملتُع ٚايكضا.٤
ٚتتفل َع رصاع ،)15()Jingrong Tong( ١ايت ٢خًصت إىل إٔ ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
تتأثض بايجكاف ١احملًَٛٚ ١ٝاقف ايصشاف َٔ ١ايغًط ١احملًْ ،١ٝتٝذ ١يطبٝع ١ايكطاٜا ايت٢
تتٓاٚهلا.
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 . 11تٛادز قغِ كتص بايتشكٝكات االعتكصا َٔ ١ٝ٥عزَ٘ يف صشف ع ١ٓٝايزصاع:١
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %53.8ع ١ٓٝايزصاع ١يٝػ يز ِٜٗيف ايصشٝف ١قغِ
كتص بايتشكٝكات االعتكصا ،١ٝ٥بُٓٝا  َٔ %46.2ع ١ٓٝايزصاع ١يز ِٜٗيف ايصشٝف١
قغِ كتص بايتشكٝكات االعتكصاٖٚ ،١ٝ٥ش ٙايع َٔ :ٖٞ ١ٓٝصشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜز٠
(سغب صشٝف ١االعتكصا ،)٤أ ٟإٔ صشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜز ٠يزٜٗا قغِ كتص بايتشكٝكات
االعتكصا ١ٝ٥غالف صشٝفتا ايضعايٚ ١فًغطنيَ ٖٛٚ ،ا ٜٛضح نجض ٠ايتشكٝكات
االعتكصا ١ٝ٥بزعِ َٔ َؤعغات ٚدٗات تؾذع عٌُ ايتشكٝكات االعتكصاَ ،١ٝ٥جٌ
ؽبه ١أصٜر َٚؤعغ ١أَإ.
ٚ . 12دٛر تبٜٛب ثابت يف صشف ع ١ٓٝايزصاع ١يًتشكٝكات االعتكصا َٔ ١ٝ٥عزَ٘:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %84.6ع ١ٓٝايزصاع ١يز ِٜٗتبٜٛب ثابت يف ايصشٝف١
يًتشكٝكات االعتكصاٖٚ ١ٝ٥ش ٙايع َٔ ٖٞ ١ٓٝصشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ٠صشٝف ١ايضعاي١
ٚايش ٟفُٛعُٗٝا ٜغا ،)10( ٟٚبُٓٝا  َٔ %15.4ع ١ٓٝايزصاع ١يٝػ يز ِٜٗتبٜٛب ثابت يف
ايصشٝف ١يًتشكٝكات االعتكصا َٔ ِٖ ١ٝ٥صشٝف ١فًغطني.
اتفكت ٖش ٙايٓتٝذَ ١ع َا آيت إيْ ٘ٝتٝذ ١ايزصاع ١االعتهؾاف َٔ ،١ٝسٝح اٖتُاّ
بعض ايصشف َجٌ اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ٠ايضعاي ١بايتشكٝكات ٚإفضار َغاس ١عً ٢صفشاتٗا.
 .13رعِ صشف ع ١ٓٝايزصاع ١يًتشكٝكات االعتكصا:١ٝ٥
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %84.6ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايصشٝف ١ايت٢
ٜعًُ ٕٛبٗا تزعِ ايتشكٝكات االعتكصا َٔ %15.4ٚ ،١ٝ٥ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ
ايصشٝف ١ايتٜ ٢عًُ ٕٛبٗا ال تزعِ ايتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
ٖشا ٜٛضح َا خضدت ب٘ ايزصاع ١االعتهؾافٜٚ ،١ٝؤنز ْتٝذ ١ايغؤاٍ ايغابل.
 .14أُٖ ١ٝايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشف ع ١ٓٝايزصاع:١
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %76.9ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايتشكٝكات
االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َُٗ ١دزاً) َٔ %15.4 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ ايتشكٝكات
االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َتٛعط ١األُٖ ،)١ٝبُٓٝا  َٔ %7.7ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ
ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشٝفتِٗ (َُٗ.)١
تتفل إداب ١ع ١ٓٝايزصاعَ ١ع ايزصاع ١ايتشً ١ًٝٝباٖتُاّ صشف ايزصاع١
بايتشكٝكات االعتكصاٚ ١ٝ٥خاص ١صشٝف ١اؿٝا ٠اؾزٜزٚ ٠ايضعاي ،١سٝح ٜضدع سيو
يهجض ٠ايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥بُٗا.
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َ .15عضف ١ايؾدص املد ٍٛبٛضع خط ١ايعٌُ يًتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف صشف ع١ٓٝ
ايزصاع: ١
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ نالً َٔ (احملضص) ( ٚصٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات) عً ٢سز ٙاستٌ
املضنظ األ ٍٚبٓغب ٚ ،% 35.3 ١باملضنظ ايجاْ( ٞأخض )٣متجًت بـ (باق ٞايكغِ ١٦ٖٝ ،ايتشضٜض،
ايصشف ٞبايتعاَ ٕٚع صٝ٥ػ ايتشضٜض َٚغ ٍٛ٦قغِ ايتشكٝكات) بٓغب ،%17.6 ١فُٝا املضنظ
األخري (صٝ٥ػ ايتشضٜض) بٓغب.%11.8 ١
اتفكت ْتٝذ ١ايزصاعَ ١ع ْتٝذ ١رصاع( ١سغني صبٝع)( ،)1سٜ َٔ ٍٛطع خط ١ايعٌُ
يًتشكٝكات يف ايصشٝف ِٖٚ ،١احملضصٚ ٕٚصٝ٥ػ قغِ ايتشكٝكات.
 .16اؾٗات ايت ٢تؾذع أ ٚتزعِ قٝاّ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اؾٗات ايت ٢تزعِ ٚتؾذع ايصشاف ١االعتكصأَ ١ٝ٥
ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني ،يف املضتب ١األٚىل َٖٓ( ٞعُات اجملتُع املزْ )ٞبٓغب،%41.2 ١
ٚباملضتب ١ايجاَْ( ١ٝؤعغات إعالََ ١ٝغتكً )١بٓغب ،%23.5 ١بُٓٝا (َٓعُات َٚؤعغات
رٚي )١ٝباملضتب ١ايجايج ١بٓغبٚ ،%17.6 ١باملضتب ١ايضابع( ١ال ٜؾذعٗا أٜ ٚزافع عٓٗا أسز)
بٓغبٚ ،%11.8 ١باملضتب ١األخري( ٠بعض األفضار) بٓغب.%5.9 ١
ٖٓٚا اختًفت ْتٝذ ١ايزصاع َٔ ١سٝح استًت املضتب ١األٚىل (َٓعُات اجملتُع
املزْ ،)ٞبُٓٝا استًت املضتب ١األٚىل بزصاعٖ( ١ار ٟسغٔ)(َ( ،)2ؤعغات إعالََ ١ٝغتكً.)١
َ .17ا سككت٘ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ َا سككت٘ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني َٔ ٚدٗ١
ْعض ايصشفٝني ،متجٌ بـ (نؾف قطاٜا أ ٚساالت تظٜٚض أ ٚفغار أٚ ٚثا٥ل دزٜز ) ٠بٓغب١
ٚ ،%55قز استًت املضتب ١األٚىلٚ ،املضتب ١ايجاْ ١ٝنٌُ َٔ (تصٜٛب األٚضاع اـاط( ٚ )١٦نؾف
إخفاقات املغٛ٦يني) بٓغب ،%20 ١بُٓٝا املضتب ١ايجايجٚ ١األخري( ٠ؼكٝل َبزأ ايؾفاف)١ٝ
بٓغب.%5 ١
اتفكت ايزصاع ١ايضآَٖ ١ع َا تٛصًت رصاع ،)16()Rick Stapenhurst( ١إىل أُٖ١ٝ
ايزٚص ايش ٟتًعب٘ ايصشاف ١اؿض ٠يف فكزإ َغٛ٦يني نباص ٚظا٥فِٗ َٔ خالٍ نتاب١
ايتكاصٜض ٚايتشكٝكات.
ٚاختًفت ْتٝذ ١ايزصاع ١ايضآَٖ ١ع رصاعٖ( ١ار ٟسغٔ)( ،)2غصٛص َا سككت٘
ايصشاف ١االعتكصا ،ٞ٥سٝح استًت بايزصاع ١ايضآٖ ١عً ٢املضتب ١األٚىل (نؾف قطاٜا أٚ
ساالت تظٜٚض أ ٚفغار أٚ ٚثا٥ل دزٜز ،) ٠بُٓٝا استًت باملضتب ١األٚىل بزصاعٖ ١ارٟ
(تصٜٛب األٚضاع اـاط.)١٦
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 .18املصارص ايتٜ ٢غتدزَٗا ايصشفٝني عٓز تٓاٚهلِ يًتشكٝكات االعتكصا:١ٝ٥

أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املصارص ايتٜ ٢غتدزَٗا ايصشف ٕٛٝعٓز تٓاٚهلِ
ايتشكٝكات االعتكصا ،١ٝ٥متجًت باملضنظ األ( ٍٚتتبع ايٛثا٥ل ٚاألؽداص) بٓغب،%24.5 ١
ٚباملضنظ ايجاْ( ٞاعتُار ايًكاَ ٤ع أطضاف املٛضٛع) بٓغب ،%18.4 ١بُٓٝا املضنظ ايجايح
(اإلسصا٤ات ٚاألصقاّ) بٓغبٚ ،%14.3 ١باملضنظ ايضابع (خرباَٚ ٤غٛ٦يني) بٓغب ،%12.2 ١فُٝا
املضنظ اـاَػ نالً َٔ (ؼً ٌٝايبٝاْات) ( ٚايبشح ايتاصخي ٞيف ايكط )١ٝعً ٢سز ٙبٓغب١
 ،%10.2بُٓٝا املضنظ ايغارؼ (اعتُار املصارص ايغض )١ٜبٓغبٚ ،%6.1 ١باملضنظ األخري نالً َٔ
(أعًٛب ايتدفَ( ٚ )ٞصارص أخض )٣بٓغب.%2 ١
َ ٖٛٚا ٜؤنز َا خضدت ب٘ ايزصاع ١االعتهؾاف ١ٝغصٛص األعايٝب اإلقٓاع١ٝ
ايت ٢اعتدزَٗا ايصشفٝني يف إقٓاع املتًك ٞبهجضْٛٚ ٠عَ ١ٝصارص ٙبايتشكٝكات يف
صشف ايزصاع ،١ايت ٢تزعِ ٚتكَ َٔ ٟٛطُ ٕٛاملار ٠اإلعالَ ٖٛٚ ١ٝايتشكٝل.
َ .19ز ٣إعاق ١قاْ ٕٛاملطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين صقِ ( )9يغٓ 1995 ١عٌُ ايصشاف١
االعتكصا:١ٝ٥
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ غايب ١ٝايصشفٝني َٔ ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚإٔ قإْٛ
املطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين ٜعٝل عٌُ ايصشاف ١االعتكصا( ١ٝ٥أسٝاْاً) ٚ ،ايبعض اآلخض
َِٓٗ ال ٜعتكز بأْ٘ ٜعٝل عٌُ ايصشاف ١االعتكصا(١ٝ٥ال)ٚ ،آخضٜ ٕٚعتكز ٕٚبأْ٘ ٜعٝل
عٌُ ايصشاف ١االعتكصاْ( ١ٝ٥عِ).
سٝح اتفكت ٖش ٙايٓتٝذَ ١ع رصاعْ( ١ضَني األطصم)( ،)17فُٝا تٛصًت إي ٘ٝغصٛص
تؾضٜعات ٚقٛاْني ايصشاف ١مت ٌٝإىل تكٝٝز ايصشافٚ ١اؿز َٔ سضٜتٗاٚ ،إٔ مماصعات
ايغًط ١م ٛايصشافٚ ١ايصشفٝني ال تظاٍ مت ٌٝإىل ايتطٝٝل أنجض َٔ نْٗٛا مت ٌٝإىل
ايتؾذٝع عًَ ٞظٜز َٔ اؿض َٔ ١ٜخالٍ اعتػالٍ ايٓصٛص املٛدٛرٚ ٠ايتشا ٌٜعًٗٝا أٚ
ؽطٗٝا.
َ .20ز ٣تزخٌ إراص ٠ايصشٝف ١يف ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايتٜٓ ٢فشٖا ايصشفٝني:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %7.7ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص ٠ايصشٝف ١تتزخٌ يف
ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايت ٢تٓفشْٗٚا (ْعِ) َٔ %69.2 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص٠
ايصشٝف ١تتزخٌ (أسٝاْاً) يف ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايت ٢تٓفشْٗٚا ،بُٓٝا %23.1
َٔ ع ١ٓٝايزصاع ١إٔ إراص ٠ايصشٝف ١ال تتزخٌ يف ؼزٜز َٛضٛعات ايتشكٝكات ايت٢
تٓفشْٗٚا (ال).
يعٌ ٖش ٙايٓتٝذ ١تتباَ ٜٔع َا نؾفت عٓ٘ رصاع( ١أَري ٠ايصا ،)18()ٟٚسٝح أنز
املبشٛثني ايت ٢طبكت عً ِٗٝايزصاع ١إٔ ايضقاب ١بأؽهاهلا املدتًف( ١صقاب ١صؤعا ٤ايتشضٜض،
ٚاألقغاّ) تعز َٔ ايطػٛط املٗٓ ١ٝايت ٢متاصؼ عً.ِٗٝ
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نُا أظٗضت ْتا٥ر رصاع( ١أسالّ با ،)19()ٟإٔ ايصشف ٞيف اؾظا٥ض ٜتعضض ملعٛقات
َٗٓ ١ٝتتُجٌ يف صعٛب ١ايٛص ٍٛإىل َصارص املعًَٛات ٚصقاب ١صٝ٥ػ ايتشضٜض.
 .21تعضض ايصشفٝني يطػٛطات ؼ ٍٛرْ ٕٚؾض ؼكٝل َعني هلِ:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ تصضفات أفضار ايع ١ٓٝإسا تعضضٛا يطػط حي ٍٛرْ ٕٚؾض
ؼكٝل اعتكصاَ ٞ٥عني ،إٜٔ( %46.2تٓاقؿ األَض َع اؾٗات اإلراصٚ ١ٜايتشضٜض ١ٜايعًٝا
يًصشٝف( %30.8 ٚ ،)١حياْ ٍٚؾض ايتشكٝل االعتكصا َٔ ٞ٥خالٍ َعاؾ ١دظ ١ٝ٥يًُٛضٛع)،
بُٓٝا ٜ( %23.1تُغو بايٓؾض َع ايهؾف عٔ ايطػط ايش ٟتعضضت ي٘).
َ ٖٛٚا ٜؤنز ٚدٛر عجضات تٛاد٘ ايصشفٝني عٓز تٓاٚهلِ أ ٚقٝاَِٗ بتشكٝكات
اعتكصا ١ٝ٥يف صشفِٗ َٔ خالٍ اؾٗات اإلراصٚ ١ٜاهل٦ٝات ايتشضٜض.١ٜ
َ .22ز ٣تٛادز َٛضٛعات أ ٚقطاٜا متجٌ خطٛطاً محضا ٤يف صشف ع ١ٓٝايزصاع:١
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %23.1ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبإٔ ٖٓاى َٛضٛعات أٚ
قطاٜا متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال تكبٌ ايصشٝف ١أفهاصِٖ س ٍٛؼكٝكات
اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا َٔ %53.8 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبإٔ ٖٓاى َٛضٛعات أ ٚقطاٜا
أسٝاْاً متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال تكبٌ ايصشٝف ١أفهاصِٖ س ٍٛؼكٝكات
اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا َٔ %23.1 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبأْ٘ يٝػ ٖٓاى َٛضٛعات أٚ
قطاٜا متجٌ خطٛطاً محضاٚ ،٤بايتاي ٞال تكبٌ ايصشٝف ١أفهاصى س ٍٛؼكٝكات
اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا.
 .23ايتعضف عً ٢املٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢متجٌ خطٛط ًا محضاٚ ٤ال تكبٌ صشف ع١ٓٝ
ايزصاع ١بٓؾضٖا:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اـطٛط اؿُضا ٤يًُٛضٛعات أ ٚايكطاٜا ايت ٢ال تكبًٗا
ايصشٝف ١س ٍٛؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥بؾأْٗا ،متجًت باملضتب ١األٚىل (أَٛص أَٓ )١ٝبٓغب١
 ٚ ،%43.8باملضتب ١ايجاْ( ١ٝأَٛص عٝاع )١ٝبٓغب ،%25 ١بُٓٝا املضتب ١ايجايج ١نالً َٔ (عكا٥ز
ٚتكايٝز) ( ٚر )١ٜٝٓعً ٢سز ٙبٓغبٚ ،%12.5 ١باملضتب ١األخري( ٠أخض )٣بٓغب ،%6.3 ١متجًت بــ
(مجٝع َا عبل سنض.)ٙ
َ ٖٛٚا تؤنز ٙاملكابالت ايت ٢قاّ بٗا ايباسح سٚ ٍٛاقع ايصشاف ١االعتكصا١ٝ٥
َٗٓٝاً ٚأنارميٝاً َع صشفٝني عًُٛا ؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥يف اإلطاص املعضيف يًزصاع،١
ٚناْت عزّ نتابتِٗ ْاػ ١عٔ عزّ تكبٌ اجملتُع ايفًغطٝين يف اـٛض يف نجري َٔ
ايكطاٜا َٓٗا( :ايعضض ٚايؾضفٚ ،ايعارات ٚايتكايٝزٚ ،األَٛص األَٓ.)١ٝ
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َ .24ز ٣تعضض ايصشفٝني ملطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝكات اعتكصا ١ٝ٥هلِ:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %38.5ع ١ٓٝايزصاع ١تعضضٛا ملطاٜكات بغبب ْؾض
ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ َٔ ،%23.1 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع ١تعضضٛا أسٝاْاً ملطاٜكات بغبب ْؾض
ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ ،بُٓٝا  َٔ ،%38.5ع ١ٓٝايزصاع ١مل ٜتعضضٛا ملطاٜكات بغبب ْؾض
ؼكٝل اعتكصا ٞ٥هلِ.
ٖٓٚا تتفل ايزصاعَ ١ع َا تؤنز ٙرصاع( ١قُز قرياط)( ،)20إٔ تطٝٝل اـٓام عً٢
ٖاَؿ اؿض ١ٜيف ظٌ ايتعزر ١ٜايغٝاعٚ ١ٝاإلعالَ ،١ٝأر ٣إىل ؽٜٛف ايكا ِ٥باالتصاٍ
ٚإدباص ٙعً ٢مماصع ١ايضقاب ١ايشاتٚ ،١ٝاالبتعار عٔ نٌ َا َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜٛصط٘ يف اعتذٛاب
َٚالسكات قطا.١ٝ٥
 .25ايتعضف عً ٢تًو املطاٜكات ايت ٢ؼ ٍٛرْ ٕٚؾض ؼكٝكاتِٗ االعتكصا:١ٝ٥
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ املطاٜكات بغبب ْؾض ؼكٝل اعتكصاَ ٞ٥ضتب َٔ ١األنجض
أُٖ ١ٝإىل األقٌ أُٖٚ ،١ٝقز استًت املضتب ١األٚىل (تٗزٜز َباؽض) بٓغبٚ ،%50 ١باملضتب١
ايجاَْ( ١ٝطاٜكات أخض )٣متجًت بــ (ٖذ َٔ ّٛبعض املغٛ٦يني ،اتٗاَات ؽدص ،١ٝال ٜٛدز)
بٓغب ،%37.5 ١بُٓٝا استًت باملضتب ١األخري( ٠إقصا َٔ ٤قبٌ ايصشٝف )١بٓغب.%12.5 ١
ٖٚشا األَض ْاتر عٔ عزّ تكبٌ اجملتُع ايفًغطٝين يتشكٝكات أ ٚاـٛض يف أَٛص
سغاع ١دزاً ،تؤر ٟبايصشف ٞإَا بايتٗزٜز املباؽض ي٘ أ ٚإصعاٍ صعا ٌ٥أَ ٚطاٜكت٘ ست ٢يف
ٚعط٘ ايصشف ٞابتزا َٔ ً٤صشٝفت٘ٚ ،اْتٗا ً٤بأصشاب املصاحل ٚايزع ٣ٛايكطا.١ٝ٥
َ .26ز ٣تأثري ؼكٝكات ايصشفٝني عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص:
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ  َٔ %61.5ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبإٔ ايتشكٝل
االعتكصا ٞ٥ي٘ تأثري عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص َٔ %30.8 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاعٜ ١عتكز ٕٚبإٔ
ايتشكٝل االعتكصا ٞ٥ي٘ تأثري عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص أسٝاْاً َٔ %7.7 ٚ ،ع ١ٓٝايزصاع١
ٜعتكز ٕٚبإٔ ايتشكٝل االعتكصا ٞ٥يٝػ ي٘ تأثري عً ٢املغٛ٦يني ٚصٓاع ايكضاص.
َ ٖٛٚا تٛصًت إي ٘ٝرصاعٚ ،)21()Andrew Kaplan( ١ايت ٢أؽاصت إىل إٔ احملضصٜٔ
املضاقبني ٜعتكز ٕٚإٔ عًُِٗ ٜتُتع بٓفٛس نبري يف إصالح ايغٝاعٚ ،١إٔ سيو ي٘ تأثري سٚ
َػظ ٣عً ٢ايضضا ايٛظٝف ٞيز ،ِٜٗسٝح إٕ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني اي ّٛٝميتًه ٕٛفضص١
أنرب َٔ أَجاهلِ يف االتصاٍ بصٓاع ايكضاص ملتابع ١تأثري ؼكٝكاتِٗ.
.27اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل عٌُ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني:
نؾفت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل عٌُ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ،متجًت بــ
(ْكص ايهٛارص ايصشف ١ٝاملؤًٖ ١يف فاٍ االعتكصاٚ ٤ايتشً( ٚ )ٌٝضعف ايعٓصض املار ٟايشٟ
ٜهفٌ مت ٌٜٛتٓفٝش ايتشكٝكات االعتكصا )١ٝ٥بٓغب %94.87 ١املضتب ١األٚىل ٚ ،باملضتب١
ايجاْ( ١ٝساي ١االْكغاّ ايغٝاع ٞايش ٟتؾٗز ٙفًغطني) بٓغب ،%89.74١بُٓٝا (عزّ ٚدٛر
ضُاْات قاْ ١ْٝٛؼُ ٞايصشف َٔ ٞاملغا٤ي ١عً ٢خًف ١ٝايٓؾض) استًت املضتب ١ايجايج١
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بٓغبٚ ،%87.18 ١باملضتب ١ايضابع( ١عزّ ٚدٛر تؾضٜع خاص ٜؤنز سل ايصشف ٞيف اؿصٍٛ
عً ٢املعًَٛات ٚايٛثا٥ل) بٓغب ،%84.62 ١فُٝا استًت املضتب ١اـاَغ( ١عزّ تٛفري اإلَهاْٝات
املارٚ ١ٜايتهٓٛيٛد ١ٝاؿزٜج ١إلدضا ٤ؼكٝل اعتكصا ٞ٥سكٝكَٚ ٞؤثض) بٓغب،%79.49 ١
ٚباملضتب ١ايغارع( ١عزّ قٝاّ ْكاب ١ايصشفٝني بزٚصٖا املفرتض يف محا ١ٜايصشفٞ
االعتكصا )ٞ٥بٓغب ،%76.92 ١ثِ تالٖا باملضتب ١ايغابع ١نالً َٔ (عزّ ٚع ٢املغٛ٦يني ٚاملصارص
بضعاي ١ايصشاف ١االعتكصا( ٚ )١ٝ٥تزخٌ صداٍ املاٍ ٚاإلعالْات يف ايغٝاع ١ايتشضٜض١ٜ
يًصشف ْٛٚع ١ٝايتشكٝكات االعتكصا( ٚ )١ٝ٥اـٛف َٔ تٓا ٍٚقطاٜا ايفغار َٚا ٜرتتب
عًٗٝا َٔ َطاٜكات يًصشفٝني االعتكصاٝ٥ني) عً ٢سز ٙبٓغب ،%69.23 ١بُٓٝا املضتب١
ايجآَ( ١عزّ ٚع ٢ايكٝارات ايصشف ١ٝبضعاي ١ايصشاف ١االعتكصا )١ٝ٥بٓغب ،%66.67 ١ثِ
تالٖا باملضتب ١ايتاعع( ١إعا ٠٤اعتدزاّ ايصشاف ١يتشكٝل َصاحل خاص )١بٓغب١ٜٛ٦َ ١
ٚ ،%58.97باملضتب ١األخري( ٠تزخٌ اؿه ١َٛيف ايغٝاع ١ايتشضٜض ١ٜيًصشف) بٓغب١
ٚ%38.46بصف ١عاَٜ ١تبني إٔ ْغب ١اإلؽهايٝات ايت ٢تعٝل ايعٌُ نصشف ٞاعتكصاٞ٥
.%75.35
اتفكت ايزصاعَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝرصاع(١سٓف ٞسٝزص)( ،)13إٔ قٛاْني ٚتؾضٜعات
ايصشافَٚ ١ا ؼت ٟٛعً َٔ ٘ٝعباصات غاَطَٚ ١طاط ١يف املكاّ األ ٖٛ ٍٚإصٖاب يًصشفٝني
ٚصرعِٜٗ ،ؤر ٟإىل عزّ قٝاّ ايصشاف ١بٛادبٗا يف ايتصز ٟيًفغار ٚاالعتبزارٜٚ ،ؤثض يف
طبٝع ١مماصعتٗا يًزٚص ايضقاب.ٞ
فُٝا تٛصًت رصاع ،)4()Samuel Ihediwa( ١بإٔ أبضط ايعكبات ايت ٢تٛاد٘
ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني يف َايٝظٜا ٖ ٞمماصعات األَٔ ايزاخًٚ ٞقاْ ٕٛاملطبٛعات
ٚايضقابٚ ١ايطػٛط ايتٓع ١ُٝٝيف ايصشف ْفغٗا.
ٚتتفل أٜطاً َع رصاع ،)10()Lars Nord( ١بإٔ أبضط ايعكبات ايت ٢تٛاد٘ ايصشفٝني
االعتكصاٝ٥ني تتُجٌ يف ْكص املٛاصر ٚاصتفاع تهًف ١تٓفٝش ايتشكٝكاتٚ ،اَتٓاع املٛظفني
يف اإلراصات احملً َٔ ١ٝإعطاَ ٤عًَٛات يًصشفٝني خٛفاً َٔ صؤعا.ِٗ٥
ٚتتفل ايزصاعَ ١ع َا خًصت إي ٘ٝرصاع( ١سغٔ أب ٛسؾٝؿ)( ،)3بأْ٘ ٜٛدز َعٝكات
تتعًل بايعضٚف ايغٝاع ١ٝاحملٝط ١جملتُع ٜػضم باملؾانٌ ٚاهلُ.ّٛ
 .28املكَٛات ايت ٢جيب َضاعاتٗا يًٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف فًغطني خالٍ
ايفرت ٠ايكارَ.١
أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١إٔ عبٌ ايٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصاٚ ١ٝ٥تطٛصٖا َٔ
ٚدْٗ ١عض ايصشفٝني ،سٝح استًت املضتب ١األٚىل نالً َٔ (ايتعبري عٔ َصًش ١املٛاطٓني
بعٝزاً عٔ أ ٟاعتباصات خاص ١أَ ٚصاحل سات( ٚ )١ٝااليتظاّ بكٚ ِٝأخالقٝات َٚعاٜري ايعٌُ
ايصشف ٞبعٝزاً عٔ ايتٗ ٌٜٛأ ٚايتٗ( ٚ )ٜٔٛػٓب ْؾض املٛضٛعات ايت ٢تتطُٔ ؽا٥عات أٚ
ٚقا٥ع غري َجبت ١يتعظٜظ املصزاق( ٚ )١ٝضُإ تأَني ٚمحا ١ٜايصشف ٞاالعتكصا )ٞ٥عً٢
سز ٙبٓغب ٚ ،%100 ١باملضتب ١ايجاْ( ١ٝتٛفض ايزعِ املارٚ ٟاملعٓ ٟٛيًصشفٝني االعتكصاٝ٥ني)
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بٓغب ،%97.44 ١بُٓٝا باملضتب ١ايجايج ١نالً َٔ (تطٜٛض َٗاصات االعتكصاٝ٥ني يف ايهتاب١
ٚايتشًٚ ٌٝايتعاٌَ َع املصارص بزٚصات َتدصص( ٚ )١ايتٛعع يف إْؾا ٤قغِ َتدصص
بايتشكٝكات االعتكصا ١ٝ٥يف ايصشف ايفًغط )١ٝٓٝعً ٢سز ٙبٓغب ،%94.87 ١فُٝا تالٖا
باملضتب ١ايضابع ١نالً َٔ(مماصع ١ايزٚص ايضقابٚ ٞايٓكز ٟاملٛضٛع ٞعً ٢نافَ ١ؤعغات
اجملتُع) ( ٚاالٖتُاّ بضرٚر املغٛ٦يني ٚايكضاَٚ ٤تابع ١ايكطاٜا ايت ٢تتٓاٚهلا ايتشكٝكات
ٚعزّ االنتفا ٤بايٓؾض) ٚ ( ٚدٛر ب ١٦ٝرميكضاط ١ٝعً ١ُٝيُٖٓٛا ٚتطٛصٖا بعٝزاً عٔ
املٓانفات ايغٝاعٚ ١ٝاؿظب ١ٝايطٝك )١بٓغب ،%92.31 ١بُٓٝا باملضتب ١اـاَغ( ١ضضٚص ٠إصزاص
قاْ ٕٛدزٜز ٜتٝح تزفل املعًَٛات ٜٚطُٔ سض ١ٜاؿص ٍٛعًٗٝا) بٓغبٚ ،%89.74 ١باملضتب١
ايغارع ١نالً َٔ (إٔ تهَ ٕٛصارص مت ٌٜٛايتشكٝكات َغتكً ١تطُٔ اعتكالي ١ٝايصشف
ٚسض ١ٜاختٝاص ايكطاٜا) ( ٚإرخاٍ َكضصات يتزصٜػ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف نًٝات ٚأقغاّ
اإلعالّ باؾاَعات ايفًغط )١ٝٓٝبٓغب ،%87.18 ١فُٝا تالِٖ باملضتب ١ايغابع ١نالً َٔ
(تأعٝػ قغِ يتكز ِٜاالعتؾاصات ايكاْ ١ْٝٛيالعتكصاٝ٥ني يف املضاسٌ املدتًف ١إللاط
ايتشكٝكات) ٚ( ٚدٛر تػٝريات دشص ١ٜتطضأ عً ٢ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات املكٝز ٠ؿض١ٜ
ايصشاف ( ٚ )١ضضٚصٚ ٠دٛر سضاى عٝاعٚ ٞادتُاع ٞيتٛع ١ٝاجملتُع ايفًغطٝين بأُٖ١ٝ
ٚفاعً ١ٝايتشكٝكات) بٓغبٚ ،%84.62 ١باملضتب ١ايجآَ( ١االعتفار َٔ ٠ايرباَر املتطٛص٠
يًشاعب اآليٚ ٞتطبٝكاتٗا يف ؼً ٌٝايٛثا٥ل ٚاـضٚز باعتٓتادات تفٝز يف نتاب١
ايتشكٝكات االعتكصا )١ٝ٥بٓغب ،%82.05 ١فُٝا استًت باملضتب ١األخري( ٠ضضٚص ٠تفضغ
ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ٚعزّ تهًٝفِٗ بأعُاٍ غري اعتكصا )١ٝ٥بٓغبٚ .%79.49 ١بصف١
عاَٜ ١تبني إٔ ْغب ١املكَٛات ايت ٢جيب َضاعاتٗا يًٓٗٛض بايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥يف
فًغطني خالٍ ايفرت ٠ايكارَ ١بًػت .%91.31
اتفكت ايزصاعَ ١ع َا تٛصًت أي ٘ٝرصاع ،)11()Bettina Peters( ١إىل إٔ ٖٓاى
فُٛع َٔ ١ايؾضٚط ايت ٢جيب ضُإ تٛافضٖا نٜ ٞك ّٛاإلعالّ بزٚص ٙيف ايهؾف عٔ
ايفغار َٔٚ ،أِٖ ٖش ٙاألعباب رعِ قزصٚ ٠عا ٌ٥اإلعالّ عً ٢ايٛص ٍٛيًُعًَٛات ،أٜطاً
ٚدٛر تؾضٜع ٜغُح عض ١ٜتزا ٍٚاملعًَٛاتٚ ،تعزر َصارص املعًَٛاتٚ .تتفل َع رصاع١
(سغني صبٝع)( ،)1بإٔ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥ئ تُٓ ٛيف ظٌ َٓاخ ال ٜزعُٗاٚ ،يف ظٌ
ْعاّ عٝاعٜ ٞعتُز عً ٢اهل ١ُٓٝايغٝاعٚ ،١ٝتطٝٝل املغاس ١اؿض .٠فُٝا تٛصًت رصاع١
( ،)12()Gerry Lanosgaبإٔ َٓح اؾٛا٥ظ يًصشفٝني االعتكصاٝ٥ني ٜغاعز عً ٢منٚ ٛتطٛص
ايصشاف ١االعتكصاٜٚ ١ٝ٥ؾذعٗاَ ،ع ايزصاع ١ايضآٖ ١ايت ٢أمجع ايصشفٝني ع ١ٓٝايزصاع١
بٗا يتٛفري ايزعِ املارٚ ٟاملعٓ ٟٛهلِ َٔ أدٌ ايٓٗٛض بٗاٚ .تتفل َع رصاعMark ( ١
 ،)6()Feldsteinبإٔ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥عتتكزّ بؾضط تٛفري ايزعِ اإلعالَ ٞيف ظٌ
َٓاخ قاَْ ْٞٛتغاَح.

إشهاليات الصحافة األستكصائيى يف الصحف ....

179

د /حشن حممذ أبو حشيش  ،أ /حممذ صابر الشرايف

اـامت١
أِٖ تٛصٝات ايزصاع: ١
 .1تضعٝذ َفٗ ّٛايصشاف ١االعتكصاً َٝٓٗ ١ٝ٥ا يف املؤعغات اإلعالَٚ ١ٝأنارميٝاً
بتزصٜغٗا يطًب ١اإلعالّ ٜ َٔٚبشح يف ٖشا املطُاص.
 .2إ دضا ٤رصاعات عًُٚ ١ٝأنارمي ١ٝعٔ ايصشاف ١االعتكصا ،١ٝ٥يتٛضٝح ايضؤ ١ٜيزٟ
ايباسجني ٚايزاصعني.
 . 3تزصٜب ايصشفٝني عً ٢ؽت ٢ايٛعا ٌ٥املغتدزَ ١يف مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل
يًهؾف عٔ ايكطاٜا غري املؾضٚعٚ ١أْٛاع ايتذاٚطات يف كتًف اجملاالت ايت ٢متػ ايصاحل
ايعاّ يًُذتُع ايفًغطٝين ،يًكطا ٤عً ٢ايفغار أ ٚؼذ ُ٘ٝعً ٢األقٌ.
 .5تأعٝػ َؤعغات تزعِ ايصشاف ١االعتكصا ١ٝ٥فًغطٝٓٝاً نبز ٌٜيًُؤعغات اـاصد١ٝ
بؾهٌ ٜطُٔ اعتكاليٝتٗا ،يعزّ ايٛقٛع ؼت أدٓزات خاصد.١ٝ
 .6تشي ٌٝايعكبات أَاّ ايصشفٝني االعتكصاٝ٥ني َٓٚشِٗ سل ايٛص ٍٛيًُعًَٛات ٚايٛثا٥ل.
 .7ضضٚصٚ ٠دٛر بٓو َعًَٛات فًغطٝين َٔ أدٌ تٝغري اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ر ٕٚمتٝٝظ.
 .8إعار ٠صٝاغٚ ١تفع ٌٝايكٛاْني ٚايتؾضٜعات اإلعالَ ،١ٝيتغاعز عً ٢تضعٝذ ايصشاف١
االعتكصاٚ ١ٝ٥محا ١ٜايصشفٝني ايعاًَني بٗاٚ ،سيو يعزّ تهبٚ ًِٗٝتكٝٝز سضٜتِٗ
باملصطًشات املطاطٚ ١ايعباصات ايعاَ.١
 .9اعتُار األعًٛب االعتكصا ٞ٥بايتشكٝكات يف ايصشف ايفًغط َٔ ،١ٝٓٝخالٍ ٚدٛر فضض١ٝ
ٚقط ١ٝفغار ٚٚضع تغاؤالت ٚنِ َٔ املعًَٛات ٚإٔ تهٖ ٕٛش ٙايتشكٝكات متػ مجٝع ف٦ات

اجملتُعٚ ،االعتفار َٔ ٠ايرباَر املتطٛص ٠يًشاعب اآلي ٞيف ؼً ٌٝايٛثا٥ل ٚاـضٚز
باعتٓتادات تفٝز يف نتاب ١ايتشكٝكات االعتكصا.١ٝ٥
 .10االيتظاّ بأخالقٝات املَٗٓٚ ١عاٜري ايصشاف ١بعٝزاً عٔ ايتٗ ٌٜٛأ ٚايتٗ ٜٔٛيف
ايتشكٝكات.
 . 11ضضٚصٚ ٠دٛر ب ١٦ٝرميكضاط ١ٝيُٓٚ ٛتطٛص ايصشاف ١االعتكصا ،١ٝ٥بعٝزاً عٔ املٓانفات
ايغٝاعٚ ١ٝاؿظب ١ٝايطٝك ،١ايتٜ ٢ؾٗزٖا اجملتُع ايفًغطٝين ْتٝذ ١االْكغاّ ايبػٝض.
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ايُٓط يف ايصشاف ١املصض ،"١ٜصعاي ١رنتٛصا ٙغري َٓؾٛص( ٠املٓٝا :قغِ اإلعالّ ،نً١ٝ
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( ) 3سغٔ أب ٛسؾٝؿ" ،رٚص ايتشكٝل ايصشف ٞيف َعاؾَ ١ؾانٌ اجملتُع ايفًغطٝين :رصاع١
ؼً ،"١ًٝٝصعايَ ١ادغتري غري َٓؾٛص( ٠ايكاٖض :٠قغِ ايزصاعات اإلعالََ ،١ٝعٗز
ايبشٛخ ٚايزصاعات ايعضب ،١ٝداَع ١ايز ٍٚايعضب.)ّ2001 ،١ٝ
(4) Samuel Ihediwa; Investigative Journalism in Malaysia: A study of two
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