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صشاؾ١ عهظٗا َٓٗر ايٜ ايت٢ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬  َطاَنيٖذف ايبشح إىل ايٛقٛف ع٢ً 

, ٚاعتُذ ايبشح ع٢ً َٓٗر املظح يف ػك٘ َصشاملذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يف 

ايتشًًٝٞ يتشًٌٝ َطُٕٛ َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ايزٟ مت تكذمي٘ يت٬َٝز سًكيت ايتعًِٝ 

 , ٚتٛصًت ايذساط١ جملُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا :2014/2015ا٭طاطٞ خ٬ٍ ايعاّ ايذساطٞ 

َٛضٛعًا , تٓاٚيتت   61بًؼ إمجايٞ عذد املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ  -

تًو املٛضٛعات: ايتششٜش ايصشؿٞ يًصشـ املذسط١ٝ , إخشاز ايصشـ املذسط١ٝ, ثِ 

اإلراعت١ املذسطت١ٝ ٚايدلملتإ املذسطتٞ , ٚأخترلا املٓتا شات       املعاسف ٚاملعًَٛات ايعا١َ , 

 ٚاملعاسض ايصشؿ١ٝ .

ايعذٜذ َتٔ ؾ٦تات ايذلبٝت١ اإلع٬َٝت١ داختٌ املتٓٗر إر مل ت ٗتش أٟ َتٛاد         مل متجٌ  -

ايتعاٌَ َع ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ازبُاٖرلٟ, ٚنٝؿ١ٝ ايتًكٞ ايٓاقذ تع١ًُٝٝ سٍٛ نٝؿ١ٝ 

َتٔ أٟ ضبتت٣ٛ ستٍٛ َٗتاسات ايتعاَتٌ َتع       يًشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬, ٚنزيو خت٬ املتٓٗر   

 .تهٓٛيٛدٝا ا٫تصاٍ اسبذٜج١

مل ٜظتخذّ َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َٔ عٓاصش اإلبشاص طٟٛ ايعٓاٜٚٔ ؾكط بهاؾ١  -

 َٛضٛعات٘ سٝح خ٬ ْٗا٥ٝا َٔ ايصٛس ٚايشطّٛ ٚا٭سضٝات ٚا٭يٛإ .

 

The contents of the media education reflected in the school journalism 

curriculum for the two basic education sessions in Egypt "Analytical 

study" 
- The aim of the research is to understand the contents of the media education 

reflected in the school journalism curriculum for the two basic education 

sessions in Egypt. The research was based on the survey method in its 

analytical unit to analyze the contents of the school journalism curriculum, 

which was presented to the students of the two basic education cycles 

during the 4102-4102 academic year. The most important results are: 
- The total number of topics covered in the school journalism curriculum was 

10 topics: Journalistic editing of school newspapers, school newspapers, 

general knowledge and information, school radio and school parliament. 

Finally, the activities included school debates and press exhibitions. 

- There were not many categories of media education within the curriculum, 

as no educational materials were shown on how to deal with the mass 

media, how to receive critical media messages, as well as the curriculum of 

any content about the skills of dealing with modern communication 

technology. 

- The school journalism curriculum did not use elements of highlighting only 

the titles in all its subjects, since it is completely finished with pictures, 

drawings, floors and colors. 
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 : مقدمة

فطؿتاٍ ٚاملتشاٖكني   ع٬ّ ٚايذلب١ٝ َصادس س٥ٝظ١ٝ يتؼتهٌٝ ثكاؾت١ ا٭  ٚطا٥ٌ اإلتعذ 

ع١َٝ٬ ٚايذلب١ٜٛ ُٖٚا ٜٓطًكإ َٔ َؿّٗٛ ٜهاد ٜهٕٛ ٚاسذ ٖٚٛ ْكتٌ املعشؾت١   اإل ٚايؼباب

ع٬ّ ٫ تهُٔ ؾ٢ تاثرل ٚطا٥ً٘ ع٢ً ايٓؽ٤ بكتذس َتا   ػهاي١ٝ ايذلب١ٝ َع اإلإىل فطايبٝٗا ؾإ

ع٬ّتشتبط بهٝؿ١ٝ تعاٌَ ايٓؽ٤ َع َا تكذَ٘ ٚطا٥ٌ اإل

(1)

َتتإ  ع٬ّ ٚايذلبٝت١ دعا اإلؾت , 

دٝتاٍ ايٓاػت١٦   دتٌ تٛدٝت٘ ا٭  أربطط شلا ايذٚي١, َٔ  ايت٢ٕ ظبٓذ شلُا نٌ ايٛطا٥ٌ أجيب 

بٓا٥ٓتتا ٚصبتُعٓتتا,  ٚاملتعاقبتت١ ايتٛدٝتت٘ ايظتتًِٝ يًظتتًٛى ا٫دتُتتاعٞ ايتتز٣ ْشتطتتٝ٘ ٭   

ع٬ّ بايتعًِٝدبُع اإل ايت٢يف ريو َٔ ايشٚابط ايٛثٝك١  َٜٔظتؿٝذ

(2)

 . 

يًُعشؾت١ ستت٢ بتذاٜات ايكتشٕ ايعؼتشٜٔ ٚ تٌ        ٍٚ ًت املذسط١ املصتذس ا٭ ؾكذميا 

ع٬ّ طٝطشت٘ ع٢ً ايعامل أَا اٯٕ ؾكذ أسهِ اإل ,املعًُٕٛ ِٖ املصادس ايش٥ٝظ١ يتٛصٜع املعشؾ١

َظًٝا َٚشبٝا َٚعًُا َٚٛدٗا ٜ ٗش نٌ ّٜٛ بٛد٘ دذٜتذ ٚؾت٢ نتٌ ؾتذل٠ ببطتًٛب َبتهتش       

ذٚد٠ ٚتطٛسٖا ايتذسجي٢ اسبتزس  ا سذٚد ايضَإ ٚاملهإ مما دعٌ املذسط١ بٛطا٥ًٗا احملَتذاًٚص

نتتدل َتتٔ ايتٓؼتت١٦ ب ا٭ٝعتت٬ّ ميتًتتو ايٓصتتٚأصتتبح اإل ,تؿكتتذ طتتٝطشتٗا عًتت٢ ايت٬َٝتتز 

دتُاع١ٝ ٚايتبثرل ٚايتٛدٝ٘ ٚتشب١ٝ ايصػاس ٚايهباس َعااإل

(3)

. 

ع١َٝ٬ يف اجملتُعات ايعشب١ٝ طات ايع١ًُٝ عٔ أ١ُٖٝ ايذلب١ٝ اإلٚقذ نؼؿت ايذسا    

صبشت متجٌ خطتٛس٠ عًت٢   أع٬ّ ع٢ً ايظاس١ ايذٚي١ٝ ُٖٚٝٓت ٚطا٥ٌ اإلط١َٝ٬ بعذَا اإل

ٕ ميٝض بني َا ٜطشٙ َٚا أصبح املتًكٞ ضش١ٝ يهٌ َا ٜكذّ ي٘ دٕٚ إٔ أازبُٗٛس املتًكٞ ٚبعذ 

ٌ     ايتت٢ ٜٓؿع٘ يف عصش ثٛس٠ ايعًِ ٚاملعشؾت١   يف تهٓٛيٛدٝتا   ْعٝؼتٗا بؿطتٌ ايتكتذّ اشلا٥ت

َتٔ طتع١ يف ا٫ْتؼتاس    ن٬ُٖتا  ملا ٜتُتتع بت٘   ْذلْت ٚاإلع٬ّ ايؿطا٥ٞ ا٫تصاٍ ٫طُٝا اإل

ٚق٠ٛ يف ايتبثرل تتضاٜذ يذ٣ ازبُاٖرل َٜٛا بعذ ّٜٛ

(4)

. 

ؾكذ بات ايبشح عٔ طبٌ محا١ٜ ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني أَشًا أنجش إسباسا ٚحيتاز إىل 

ٌ املضٜذ َٔ ايتهاتـ َٔ ناؾ١ ايكا٥ُني ع٢ً تشب١ٝ أبٓا٥ٓا ٚإعذادِٖ يًُظتكبٌ طٛا٤ داخ

ا٭طش٠ أٚ املذسط١ أٚ ايكا٥ُني ع٢ً ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ, ؾإصا٤ تعذد املطاَني ايطاس٠ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ 

ذبتٟٛ عًٞ  ايت٢اسبذٜج١ يف ػهٌ بشاَر ايعٓـ ٚاإلع٬ْات ايعٓٝؿ١ أٚ املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ 

قذ تتطُٔ  ايت٢َطاَني ذبح ا٭ؾشاد عًٞ بعض أمناط ايظًٛى غرل املكبٛي١ ٚايطاس٠ ٚ

  .طبافطش يف بعض ا٭سٛاٍ 

ٕ املٓاٖر ايذساط١ٝ يف ػت٢ َشاسٌ ايتعًِٝ ا٭طاطٞ أىل إٚتؼرل اسبكا٥ل ايع١ًُٝ 

ع١َٝ٬ يف َٓاٖذٗا ايذساط١ٝ ػبْٗا يف ريو ػبٕ إىل ٚدٛد َاد٠ إيف ايعامل ايعشبٞ تؿتكش 

هٕٛ ٖٓاى تشب١ٝ ايذلب١ٝ املٛطٝك١ٝ ٚايشٜاض١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايضساع١ ٚاسبشؾ١ٝ ؾًُارا ٫ ت

ٕ اسباد١ ع٢ً نٌ قطاعات اجملتُع ٭ نبرلًا ع٬ّ مياسغ تبثرلًإ اإلأع١َٝ٬ ؟, ٫طُٝا إ

ٕ ٜؼٌُ اشبطاب اإلع٬َٞ طبافطب١ ايصػاس ٚتٓؼ٦تِٗ تٓؼ١٦ صشٝش١ َضٚد٠ أىل إَاط١ 

خ٬قٝات٘أع٬ّ َٚٗاسات٘ ٚتطبٝكات٘ ٚسافطتِٗ مبظاسات اإلاباملعاسف املٓاطب١ ٚ

(5)

. 
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ٖٓا أصبح َٔ ايطشٚسٟ إٔ ٜٗتِ ايعامل ايعشبٞ بٓؼش ٚتعًِٝ َباد٨ ايذلب١ٝ َٚٔ 

سٝح ؾشض ايٛاقع اإلع٬َٞ املعاصش , اإلع١َٝ٬ ٖٚٞ تعذ ثٛس٠ دذٜذ٠ يف صباٍ اإلع٬ّ

ٚخاص١ يف ايؿطا٥ٝات ٚاإلْذلْت ضشٚس٠ ايتٓبٝ٘ إيٞ ٚضع قٛاعذ ٚآيٝات ٭طايٝب تعاٌَ 

يبٓا٤ ايك٢ُٝ ٚا٭خ٬قٞ تًو ايٛطا٥ٌ سشصًا عًٞ ط١َ٬ ا ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني ٚايؼباب َع َا

, ٚإرا َا  ٌ اسباٍ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ إْؼػاٍ ا٭طش٠ ٚعضٚف املذسط١ عٔ ايكٝاّ ٭بٓا٥ٓا

 بذٚسُٖا ايذلبٟٛ ؾإٕ َظتكبٌ ا٭دٝاٍ ازبذٜذ٠ يف خطش ػذٜذ.

ر ايذساط٢ ع٬ّ املذسط٢ َهٕٛ َٔ َهْٛات املٓٗصبح اإلأٚؾ٢  ٌ ايذلب١ٝ اسبذٜج١ 

ًَأايز٣ تكذَ٘ املذسط١ يط٬بٗا سٝح  ا ع٢ً املذسط١ املظاعذ٠ ؾ٢ ايتشهِ ؾ٢ ايتذؾل صبح يضا

قًِ َع َظتذذات ايعصش مبا ٜتٓاطب َع قُٝٓتا  بدٝاٍ َٔ ايتهٝـ ٚايتاملعًَٛات٢ يتُهني ا٭

 ٖٜٚٛتٓا ايٛفط١ٝٓ ٚنزيو ايٓ ش اىل ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ نهٌ َتهاَتٌ َتٔ املكتشسات ايذساطت١ٝ    

ْؼط١ ايط٬ب١ٝ ٚا٭

(6)

. 

ؾهإ َٔ ايطشٚسٟ ايبشح عٔ أطايٝب دذٜذ٠ يتٛع١ٝ املٛافطٔ ٚذبصٝٓ٘ ضذ 

ايتبثرلات ايظًب١ٝ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭َش ايزٟ ٜظتٛدب ضشٚس٠ تعًِٝ َباد٨ ايذلب١ٝ 

 اإلع١َٝ٬ يهاؾ١ أبٓا٥ٓا ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜتِ عدل املذسط١ َٚا تكذَ٘ َٔ َٓاٖر دساط١ٝ
 املذسط١ٝ ٚا٭ٌَ َعكٛد يف اطتجُاس ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ,  ؾ١ املذسط١ٝ داْبا َٓٗامتجٌ ايصشا

عًٞ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ بٛعٞ  يف َشاسٌ ايتعًِٝ املختًؿ١املذاسغ بت٬َٝز ايٚتذسٜب 

ايٓكذ ٚايتشًٌٝ ٚتذسٜبِٗ عًٞ  اإلع٬َٞأجبذٜات ايعٌُ َعٗا, ٚتعًِٝ ٖ٪٤٫ ايٓؽ٤ 

 .  ٚايتعًِٝ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّطبتًـ ٚتهٜٛٔ ا٫دباٖات ايصشٝش١ دباٙ  ا٫ْتكا٤ٚ

 : البحثمشكلة 

أدشٜت سٍٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ إ٫ أْٗا مل تكِ  ايت٢ايذساطات تعذد بايشغِ َٔ 

بتشذٜذ ٚاقع َا تكذَ٘ امل٪طظات ايتع١ًُٝٝ يف َصش مبذاسغ ايتعًِٝ ايعاّ بهاؾ١ َشاسً٘ 

َٔ َعاسف َٚعًَٛات َٚٗاسات تتعًل بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ضُٔ َٓاٖذٗا َٚكشساتٗا 

مبختًـ املكشسات عُٝ٘ ٚتذايذساط١ٝ ست٢ ٜتِ تطٜٛش َا ٜكذّ ساٍ تٛادذٙ , أٚ تطُٝٓ٘ 

 ساٍ ْكص٘ أٚ غٝاب٘ نًٝا .

َٚٔ ٖٓا ؾًِ ٜتِ ذبذٜذ دٚس امل٪طظات ايتع١ًُٝٝ َٚٓاٖذٗا َٚكشساتٗا ايذساط١ٝ يف 

طع أع٢ً َٚٗاساتٗا َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ سٍٛ تكذِٜ املعشؾ١ املٓاطب١ ٚايهاؾ١ٝ 

يف ايٛقت ايزٟ تبذٚ  َٛضٛع١ٝ تهؼـ عٔ ايٛاقع ايشأٖ بػ١ٝ تطٜٛشٙ ٚتصشٝح تٛدٗات٘

ؾٝ٘ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ أنجش إسباسا يف ض٤ٛ َا أؾشصٙ ٜٚؿشصٙ ايٛاقع َٔ تػرلات َتذذد٠ 

مبٛدبٗا ٜصبح أبٓا٤ْا يف َظتٌٗ  ايت٢تظتٛدب املضٜذ َٔ ا٫ٖتُاّ بتًو ايع١ًُٝ ٚ

سٝاتِٗ أنجش ٚعٝا ٚإدسانا بهٝؿ١ٝ اطتخذاّ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ٚايتعشض ملا تٓكً٘ شلِ َٔ 

اْتكا٤ َا ٜٓاطبِٗ َٔ ٖزٙ املطاَني ٚايتُٝٝض بني َا ذبًُ٘ شلِ  طاَني َتعذد٠ طعٝا عبَٛ

َٔ إػباع ٫ستٝادات َؿٝذ٠ أٚ اطت٬ٗى فطاقاتِٗ ٚايعبح ببٚقاتِٗ ٚػػًِٗ مبا ٫ ٜٓؿع 

 بٌ ٜعٛم ٚحيذ َٔ تكذَِٗ ع٢ً ناؾ١ املظتٜٛات . ,ٜٚؿٝذ

ملكذّ يت٬َٝز سًكيت ايتعًِٝ َٚٔ خ٬ٍ اإلفط٬ع ع٢ً َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ا

ا٭طاطٞ يف َصش ٫سظ ايباسح إٔ ٖٓاى قصٛسا ٚاضشًا يف دٛاْب ٖزا املٓٗر َٔ سٝح 

باتت َعشؾتٗا ٚاإلملاّ بٗا َٔ  ايت٢ايؼهٌ ٚاملطُٕٛ , نُا ٫سظ غٝاب بعض املٛضٛعات 
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َا قبٌ ايت٬َٝز غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ يف ض٤ٛ َا ْعاٜؼ٘ َٔ تعذد ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ٚتعذد 

تطشس٘ َٔ َطاَني ٜكبٌ عًٝٗا ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني َع تضاٜذ اٖتُاَٗا بتكذِٜ َطاَني 

ٜهٕٛ ريو ايتعشض يٛطا٥ٌ  ٚملا ناْت ٖٓاى ضشٚس٠ ٭ٕ ,دبزب تًو ايؿ٦ات َٔ ازبُاٖرل

اإلع٬ّ قا٥ِ ع٢ً املعشؾ١ ايهاؾ١ٝ خبصا٥صٗا ٚنٝؿ١ٝ اطتخذاَٗا ٚايتعاٌَ ايزنٞ ٚايؿاعٌ 

, َٚع ايتظًِٝ املتعذد ايزٟ تكذَ٘ تًو ايٛطا٥ٌ املطاَني اشلادؾ١ َٔ ايهِ ْتكا٤إَعٗا بػ١ٝ 

ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني إع٬َٝا مبا ٜهؿٞ يطُإ اطتخذاَِٗ ايؿعاٍ بب١ُٖٝ تجكٝـ ٚتٛع١ٝ 

, تبتٞ ٚايٓاقذ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ طعٝا عبٛ تؿعٌٝ َضاٜاٖا ٚاسبذ َٔ طبافطش ايتعشض شلا

ع١َٝ٬ نُا ٜطشسٗا َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ يت٬َٝز أ١ُٖٝ دساط١ َطاَني ايذلب١ٝ اإل

ؾهٝـ صاؽ َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َطاَني ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ سًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ, 

مت تكذميٗا شل٪٤٫ ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني؟ ٌٖٚ متت َشاعا٠ دٛاْب ايؼهٌ ٚاملطُٕٛ  ايت٢

َٔ  ١ٝ ضُٔ َٛضٛعات ٖزا املكشساملٓاطب يتبطٝع َعشؾ١ ناؾ١ٝ مبباد٨ ايذلب١ٝ اإلع٬َ

 ؟  عذَ٘ 

 يًذساط١ اسباي١ٝ يف ايتظا٩ٍ ايش٥ٝع ايتايٞ:   ٚبزيو ذبذدت املؼه١ً ايبشج١ٝ       

صحافة املدرسية حللقيت عكسوا مهوج الي التىالرتبية اإلعالمية  ما مضامني

 ؟ مصرالتعليم األساسي يف 

  ٜٚٓبجل عٔ ٖزا ايتظا٩ٍ عذ٠ تظا٫٩ت ؾشع١ٝ : 

صشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يف َٓٗر ايٜتطُٓٗا  ايت٢املٛضٛعات َا  -1

 ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؟سٍٛ ضبٌ ايتشًٌٝ  َصش

َطاَني ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ املكذّ سبًكيت َا  -2

 ايتعًِٝ ا٭طاطٞ مبصش ؟

املذسط١ٝ املكذّ يًت٬َٝز حبًكيت ايتعًِٝ صشاؾ١ ٓٗر ايأٖذاف املطاَني ايٛاسد٠ مبَا  -3

 .ا٭طاطٞ

َذ٣ ٚدٛد أْؼط١ تع١ًُٝٝ ٚأَج١ً ٚتذسٜبات ع١ًُٝ ع٢ً املٛضٛعات ايٛاسد٠ َا  -4

 ؟مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

املٛضٛعات يٛطا٥ٌ اإلبشاص يف عشض َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َذ٣ اطتخذاّ َا  -5

 املكذ١َ ب٘ ؟

املظاس١ املخصص١ يٓؼش املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت َا  -6

 .ايتعًِٝ ا٭طاطٞ

َا َذ٣ ايتذسز املٓطكٞ ٚايتظًظٌ املٛضٛعٞ يف تٓاٍٚ املعًَٛات ٚاملطاَني املكذ١َ  -7

تتٓاطب ايُٓٛ ايعكًٞ  مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ يبٓا٤ أطع تشب١ٝ إع١َٝ٬

 ؟يًت٬َٝز بايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

ايذلب١ٝ َٔ ػبْٗا دعِ املطاَني ايٛاسد٠ سٍٛ  ايت٢ايتٛصٝات ٚاملكذلسات َا أِٖ  -8

 ؟مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ اإلع١َٝ٬ 
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 :بحث أهمية ال

َٔ أ١ُٖٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, ٚضشٚس٠ ا٫ٖتُاّ بٗا يف املذاسغ بشح تٓبع أ١ُٖٝ اي

إعذاد ايت٬َٝز حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يًتعاٌَ اإلجيابٞ َع املصش١ٜ, نُا تٓبع َٔ أ١ُٖٝ 

طٓذ ا٭١َ ٚثشٚتٗا يف ساضشٖا ٚرخشٖا ٚأًَٗا يف َتػرلات ايعصش, ؾٗ٪٤٫ ايت٬َٝز 

 َظتكبًٗا, ٚتتطح ا٭١ُٖٝ ايبشج١ٝ ؾُٝا ًٜٞ:

اسبايٞ ْ ش ايكا٥ُني ع٢ً سطِ ايظٝاطات ايذلب١ٜٛ ٚاإلع١َٝ٬ بشح ًؿت ايٜقذ  .1

ٚضشٚس٠  ٭١ُٖٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايكشاس يف مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝع ٚصٓا

ا٫ٖتُاّ بٗا سؿا ًا ع٢ً ا٭َٔ ايؿهشٟ ٭بٓا٥ٓا ٚتشطٝخا يذعا٥ِ ٖٜٛتِٗ 

 .ٚثٛابتِٗ ايذ١ٜٝٓ ٚايٛفط١ٝٓ 

تٛدٗات ايذلب١ٝ اسبذٜج١ عبٛ صبتُع املعشؾ١ َٔ خ٬ٍ  -عًُٝا – ٜذعِ ايبشح .2

, طعٝا عبٛ ايتبصٌٝ ٚايت١ُٝٓ يتًو املٗاسات ١َٝاإلع٬ ايهؼـ عٔ َٗاسات ايذلب١ٝ

مبٓاٖر ايت٬َٝز يتُٓٝتٗا يذِٜٗ يٝتُهٓٛا َٔ ايٛصٍٛ يًشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬ 

 ٗا َٚؼاسنتٗا َع اٯخشٜٔ تعبرلا عٔ راتِٗ ٚسؿا ًا ع٢ً ٖٜٛتِٗ ذبًًْٝٚكذٖا ٚ

هتب ايظًط ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, ٚنٝؿ١ٝ تٓاٚي٘ يف ضبت٣ٛ ٜ .3

, ٚخاص١ ّ يف املشاسٌ ايتع١ًُٝٝ املختًؿ١ٚاملكشسات ايذساط١ٝ مبٓاٖر ايتعًِٝ ايعا

ات اإلع١َٝ٬ يذ٣ َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ املظ٦ٍٛ ا٭ٍٚ عٔ تذعِٝ ٚصكٌ املٗاس

 .ت٬َٝز املذاسغ

َٚٓؿزٜٗا يف تعضٜض ْكاط اٖر املٓٚاضعٞ طبططٞ ٖٚزٙ ايذساط١  تؿٝذ ْتا٥رقذ  .4

ات ٚخطط حملاٚي١ ع٬ز ْكاط ايطعـ أُٜٓا ٚدذت يف , ٚٚضع آيٝاايك٠ٛ ؾٝٗ

عا١َ َٚٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ  عٓاصش املٓاٖر املختًؿ١

 .خاص١ 

ًٜتشل ب٘ ناؾ١ ايت٬َٝز يهْٛ٘ يف َصش سٝح َشس١ً ايتعًِٝ ا٭طاطٞ ١ُٖٝ أ .5

 .َظاسات٘تعًًُٝا إيضاَٝا قبٌ ا٫يتشام بايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايزٟ تتعذد 

سًكتيت  ع١َٝ٬ ؾ٢ َشاسٌ ايتعًتِٝ املختًؿت١ بصتؿ١ عاَت١ ٚؾت٢      ْؼط١ اإلأ١ُٖٝ ا٭ .6

 بصؿ١ خاص١ .ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

ٚ     ايت٢يًذٗٛد بشح َٛانب١ اي .7 ؾت٢ َكتذَتٗا   تبزشلا ايهتجرل َتٔ املٓ ُتات ايذٚيٝت١ 

 ع١َٝ٬.َٓ ١ُ ايْٝٛظهٛ مبذاٍ ايذلب١ٝ اإل

تٓاٚيت ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبٓتاٖر ايتعًتِٝ ا٭طاطتٞ ٚخاصت١      ايت٢ْذس٠ ايذساطات  .8

َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ع٢ً ايشغِ َتٔ أُٖٝت١ ايٛقتٛف عًت٢ َتا ٜكتذّ يًت٬َٝتز        

بػ١ٝ تطٜٛشٙ ٚايهؼـ عٔ َٛافطٔ ايك٠ٛ ٚايصعـ ؾٝت٘ طتعٝا عبتٛ إصت٬ه َٓٗذتٞ      

٤ْا إع٬َٝتا  سكٝكٞ ٚايٛصٍٛ ملا جيب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ َجٌ ٖزا املٓٗر املِٗ يهاؾ١ أبٓا

 .ٚتشبٜٛا
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 أهداف البحث:

ايبشح اسبايٞ إىل ايتعشف ع٢ً َطاَني ٗذف ٜٕ ايباسح إ١ُٖٝ ايبشح ؾأاْط٬قا َٔ 

ٝل ٚيتشكٜعهظٗا َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ  ايت٢ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

 ايتاي١ٝ :ٖذاف ايؿشع١ٝ ىل ا٭إٖزا اشلذف  ٖزا اشلذف ايعاّ تشدِ ايباسح

صشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ َٓٗر ايٜتطُٓٗا  ايت٢املٛضٛعات َعشؾ١  .1

 .َصش يف 

صشاؾ١ َٓٗر ايٜشنض عًٝٗا  ايت٢َطاَني ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً  .2

 .َصشاملذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يف 

املذسط١ٝ املكذّ يًت٬َٝز صشاؾ١ ٓٗر ايايٛقٛف ع٢ً أٖذاف املطاَني ايٛاسد٠ مب .3

 حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ.

اإلبشاص يف عشض عٓاصش يَٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َذ٣ اطتخذاّ ايٛقٛف ع٢ً  .4

 . املٛضٛعات املكذ١َ ب٘

صشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ٓٗر اياملٛضٛعات ايٛاسد٠ مبذبذٜذ َذ٣ اطتعا١ْ  .5

 .ع١ًُٝبْؼط١ تع١ًُٝٝ ٚأَج١ً ٚتطبٝكات ب ا٭طاطٞ

املٛضٛعات يٛطا٥ٌ اإلبشاص يف عشض َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َذ٣ اطتخذاّ َعشؾ١  .6

 املكذ١َ ب٘ .

ايٛقٛف ع٢ً املظاس١ املخصص١ يٓؼش املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ  .7

 .سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ

َٔ ػبْٗا دعِ املطاَني ايٛاسد٠ سٍٛ ايتٛصٝات ٚاملكذلسات ايٛصٍٛ جملُٛع١ َٔ  .8

 مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ .ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

 بحث:حدود ال

 :ؾ٢بشح اسبايٞ متجًت سذٚد اي

عهظتتٗا َتتٓٗر ٜ ايتتت٢ايذلبٝتت١ اإلع٬َٝتت١  تتُجتتٌ يف َطتتاَني: ٚستتذٚد َٛضتتٛع١ٝ -1

 َصش.صشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يف اي

اسبذٚد ايضَا١ْٝ يًذساط١ اسبايٝت١ يف ذبًٝتٌ َتٓٗر ايصتشاؾ١     كتصش : تصَا١ْٝسذٚد  -2

املذسطتت١ٝ املكتتذّ يت٬َٝتتز سًكتتيت ايتعًتتِٝ ا٭طاطتتٞ يف َصتتش ختت٬ٍ ايعتتاّ ايذساطتتٞ   

2014/2015 . 

ٜكتصش ذبًٌٝ املطُٕٛ ع٢ً َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ املكتذّ يت٬َٝتز   : سذٚد َها١ْٝ -3

 .سًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ مبصش
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 املعريف :اإلطار 

 مفووم الرتبية اإلعالمية :

تعذدت َؿاِٖٝ ٚتعشٜؿات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚؾكا يتعذد ايباسجني ايزٜٔ تٓاٚيٛا 

املصطًح ٚتعذد ربصصاتِٗ سٝح ٜشٟ ايبعض ببْٗا ع١ًُٝ تٛ ٝـ ٚطا٥ٌ ا٫تصاٍ 

بطشٜك١ َج٢ً َٔ أدٌ ذبكٝل ا٭ٖذاف ايذلب١ٜٛ املشط١َٛ يف ايظٝاط١ ايتع١ًُٝٝ 

اط١ اإلع١َٝ٬ يًذٚي١ ٚايظٝ

(7)

. 

ٜٚكصذ أخش بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ت١ُٝٓ ايٛعٞ اإلع٬َٞ يذٟ ا٭ؾشاد َٔ خ٬ٍ 

قذستِٗ عًٞ َعشؾ١ اسبكٛم ٚايٛادبات, ٚاملعًَٛات ٚا٭خباس ايظ١ًُٝ, ٚبٓا٤ ايؿهش ايٓكذٟ 

ٚراتٝت٘ يع١ًُٝ اإلع٬ّ, ٚا٫يتضاّ باملعاٜرل ٚايتكايٝذ ٚايكِٝ ايٓابع١ َٔ ْظٝر اجملتُع 

ايجكاؾ١ٝ ا٭ص١ًٝ

(8)

. 

ٜٚعشؾٗا َاى دٜشَٛت

(9)

ببْٗا: ايكذس٠ عًٞ قشا٠٤ ا٫تصاٍ ٚذبًًٝ٘ ٚتكٛمي٘  

ٚإْتاد٘; ؾايٛعٞ اإلع٬َٞ ٫ ٜكتصش عًٞ داْب ايتًكٞ ٚايٓكذ ؾكط بٌ جيب إٔ ٜتعذٟ 

ا٭ؾشاد  ُتعشف ببْٗا "قذس٠نُا ريو إيٞ املؼاسن١ ايٛاع١ٝ ٚاشلادؾ١ إلْتاز احملتٟٛ اإلع٬َٞ. 

ع٢ً ا٫طتخذاّ ايٛاعٞ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ, َٔ ؾِٗ ٚذبًٌٝ ْٚكذ ٚتكِٝٝ ٚتكِٜٛ املطاَني 

اإلع١َٝ٬ ببػهاشلا املتٓٛع١, ٚاملظا١ُٖ يف تطٜٛش إدسانِٗ َٚؼاسنتِٗ يف إْتاز َطاَني 

إع١َٝ٬ َظ٦ٛي١ ٚربضٜٓٗا, ٚا٫ستكا٤  باٖتُاَاتِٗ, ٖٚٞ ُتُجٌ سد ؾعٌ فطبٝعٞ ٚداؾعٞ 

ذبٝط بِٗ ايت٢اإلع١َٝ٬ املعكذ٠, ٚاملظتشذثات ايتهٓٛيٛد١ٝ يًب١٦ٝ 

(10)

. 

ٗٞ ع١ًُٝ تٛ ٝـ ٚطا٥ٌ ا٫تصاٍ بطشٜك١ َج٢ً َٔ أدٌ ذبكٝل ا٭ٖذاف ؾ

ٚيزا ٫ ٜكتصش تبثرلٖا ع٢ً  ,اإلع١َٝ٬ يًذٚي١ٚايذلب١ٜٛ املشط١َٛ يف ايظٝاط١ ايتع١ًُٝٝ 

ايطًب١ يف املذسط١, ٚإمنا ٜتعذ٣ ريو إىل ايتبثرل يف ناؾ١ أؾشاد اجملتُع

(11)

. 

 املهوج:مفووم 

تتٝح يًُتعًِ ايتؿهرل  ايت٢املٓٗر مبؿَٗٛ٘ اسبذٜح ٖٛ صبُٛع١ ايؿشص ايتع١ًُٝٝ      

ٚا٫بتهاس ٚتظِٗ يف تعذٌٜ طًٛنٝات ايؿشد املتعًِ

(12)

 . 

 مفووم الصحافة املدرسية : 

فطشست ملؿّٗٛ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ْ شًا يتعتذد ايتش٣٩ ٚايضٚاٜتا     ايت٢تتعذد ايتعشٜؿات 

ٜٓ ش َٔ خ٬شلا نٌ باسح إيٞ ٖزا ايٓٛع َٔ ايصشاؾ١, ٚؾُٝتا ًٜتٞ بعتض ايتعشٜؿتات      ايت٢

 قذَت ملؿّٗٛ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ. ايت٢

ٖتتٞ " ايصتتشـ ٚاجملتت٬ت ٚايٓؼتتشات  إٔ ايصتتشاؾ١ املذسطتت١ٝ 1993ضبُتتٛد أدٖتتِ رنتتش  

املختًؿت١ ا٭ْتٛاع ٚا٭ػتهاٍ ٚا٭سذتاّ ٚؾتذلات َٚٛاعٝتذ ايصتذٚس املطبٛعت١ أٚ املٓظتتٛخ١ أٚ         

ٜصذسٖا مبا ٜتصٌ بزيو َتٔ إعتذاد ٚتٓؿٝتز ٚذبشٜتش ٚتصتٜٛش       ايت٢املخطٛفط١ أٚ املصٛس٠ ٚ

اعت١ أٚ  ٚسطِ ٚإخشاز ٚعشض ٚتٛصٜتع فطت٬ب أٚ فطايبتات ؾصتٌ أٚ َظتت٣ٛ دساطتٞ َعتني أٚ مج       

ايزٜٔ ميجًٕٛ َذسط١ َٔ َذاسغ املشاسٌ املختًؿ١ ٚقتذ ٜصتذسٖا أستذ ايطت٬ب , ٚريتو نًت٘       

 .(13)ذبت إػشاف ٚتٛدٝ٘ َٔ بعض ا٭طاتز٠ أٚ ا٭خصا٥ٝني أٚ املٛدٗني 

ايصتتشاؾ١ املذسطتت١ٝ يف " نتتٌ َطبتتٛع يف أػتتهاٍ صتتشؿ١ٝ  1994ٚستتذد سظتتٔ عًتتٞ  

 َتٔ ايؿٓتٕٛ ايصتشؿ١ٝ , تتصتٌ بايٓؼتاط      طبتًؿ١ حيٌُ أخبتاسًا ٚأسادٜتح ٚذبكٝكتات ...اخل   
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املذسطٞ أٚ ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝت١ أٚ ايب٦ٝت١ احملٝطت١ , ٜٚكتّٛ عًتٞ ذبشٜشٖتا ايطت٬ب بإػتشاف         

َعًُِٝٗ ذبت عٓٛإ ٚاسذ ٚبصؿ١ ػب٘ َٓت ١ُ 

(14)

. 

ؾكتذ رنتش إٔ ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ ٖتٞ " أستذ أػتهاٍ اإلعت٬ّ          1996أَا زلرل ضبُٛد  

ّٛ ب٘ ايط٬ب مبظتاعذ٠ َؼتشف ايصتشاؾ١ , َظتتخذَني ايؿٓتٕٛ      املذسطٞ املتخصص ايزٟ ٜك

ايصشؿ١ٝ املختًؿ١ طٛا٤ صتذست ٖتزٙ ايصتشـ َهتٛبت١ أٚ َطبٛعت١ أٚ َصتٛس٠ ٚؾتل دٚسٜت١         

ضبذد٠ ٚبعٓاٜٚٔ ثابت١ ٚبؼهٌ ٜعدل عٔ اجملتُتع املذسطتٞ بَُٗٛت٘ َٚؼته٬ت٘ , ٚحيكتل      

أٖذاؾ٘ ٚأٖذاف ايصشاؾ١ بٛد٘ عاّ 

(15)

  . 

املذسط١ٝ يٝظت إػباعًا شلٛا١ٜ بكذس َا ٖتٞ ٚطت١ًٝ َتٔ ٚطتا٥ٌ     َٚٔ ٖٓا ؾايصشاؾ١  

ايذلب١ٝ تٓبع يف اي اٖش َٔ اشلٛا١ٜ ٚيهٓٗا يف دٖٛشٖا ع١ًُٝ اتصاٍ ٚتٛاصٌ تٗذف إيٞ 

, َٚٔ ْاس١ٝ أخش٣ ؾٗٞ تظتاعذ عًتٞ   ذبٝط بٗا َٔ ْاس١ٝ ايت٢ٚايب١٦ٝ  ايشبط بني املذسط١

ذسطت١, سٝتح تعتذ تتذسٜبًا عًتٞ ايهتابت١       ايتكشٜب بتني ايتعًتِٝ ايٓ تشٟ ٚايتطبٝكتٞ يف امل    

ايصشٝش١ َٚعشؾ١ ايًػ١ ٚفطشم ايتٓاٍٚ املٓاطب١ يًُٛضٛعات املختًؿ١ بصٛس٠ أقشب إيٞ قًٛب 

 ايت٬َٝز َٔ املٛضٛعات ازباَذ٠ يف املكشسات ايذساط١ٝ املختًؿ١ .

يف ايتعشٜتـ ايتزٟ قذَتت٘     1998ٖٚٛ َا ٜتؿل َع َا رٖبت إيٝ٘ بًكٝع عبذ املتٓعِ   

ؾ١ املذسط١ٝ سٝح تشٟ إٔ ايصشاؾ١ املذسطت١ٝ " ْؼتاط ٚٚطت١ًٝ يًذلبٝت١ يف إٓ ٚاستذ ,      يًصشا

مبع٢ٓ أْٗا ْؼاط ٜ٪دٟ إيٞ ايذلب١ٝ املتها١ًَ يًؼخص١ٝ جبُٝتع دٛاْبٗتا ٖٚتزٙ ايؼخصت١ٝ     

املشبا٠ تكّٛ مبضٜذ َٔ ايٓؼاط ايزٟ ٜ٪دٟ بذٚسٙ إيٞ َضٜذ َٔ ايُٓٛ يف ايؼخص١ٝ 

(16)

 . 

ٔ تعشٜـ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ نبسذ ا٭ْؼتط١ اإلع٬َٝت١   ٚتبطٝظا ع٢ً َا طبل ميه 

باملذاسغ ع٢ً أْٗا ْؼاط إع٬َٞ ٚتشبٟٛ ٖادف ٚسش مياسغ ؾٝ٘ ايت٬َٝز ايؿٕٓٛ ايصتشؿ١ٝ  

ٞ   -اسبتذٜح ايصتشؿٞ    -املختًؿ١ )اشبدل ايصتشؿٞ   إىل غترل٠ َتٔ ايؿٓتٕٛ    , ايتشكٝتل ايصتشؿ

 -قصت١ قصترل٠    -١ َتٔ )ػتعش  جباْب مماسطتِٗ يصٓٛف اإلبذاع ا٭دبتٞ املختًؿت   ايصشؿ١ٝ(

 خٛافطش ..... اخل( مبا حيكل إػباع ساداتِٗ املعشؾ١ٝ ٚايٛدذا١ْٝ ٚاملٗاسٜ٘ ُٜٚٓٝٗا . 

 أهمية الرتبية اإلعالمية :

شدات٘ ع٢ً دسد١ تهٕٛ طب ايت٢َِ بك٠ٛ ايٓ اّ ايذلبٟٛ بٗا ٜٚكاغ تكذّ ا٭

ايهؿا٠٤ َٚبذعني قادسٜٔ ؾشاد َ٪ًٖني ع٢ً دسد١ عاي١ٝ َٔ أ, سٝح ٜعذ عاي١ٝ َٔ ازبٛد٠

ع٢ً تطٜٛش اجملتُع, ٚيذِٜٗ َش١ْٚ عاي١ٝ ع٢ً تطٜٛش اْؿظِٗ َٚٛانب١ ايتػرلات 

ع١َٝ٬ ملا شلا َٔ تبثرل نبرل هٔ ذبكٝل ريو َٔ خ٬ٍ ايذلب١ٝ اإلَٚظتذذات ايعصش, ٚمي

ٚدٚس ؾعاٍ يف بح سٚه اسبُاغ يف املتعًِ ٚبشٚص َؼاسنت٘ ايؿع١ًٝ يف اقذلاه ٚربطٝط 

ٕ حيكل ي٘ تعًُا أنجش اطتُشاسا أٝز ٚتكِٜٛ َا حيتاد٘ َٔ خدلات, ٖٚزا َٔ ػبْ٘ ٚتٓؿ

ٚؾا٥ذ٠ , جباْب َا قذ ٦ٜٝٗ٘ َٔ ؾشص يتعًِ املبادس٠, ٚتٛدٝ٘ ايزات ٚت١ُٝٓ املٗاسات, ٚاػباع 

ايهجرل َٔ َتطًبات ازباْب ايٛدذاْٞ َٔ ػعٛس بايشضا ٚتٛاؾل َع اسبٝا٠ املذسط١ٝ 

شاسات تشب١ٜٛ ط١ًَُٝٚتطًباتٗا, ٚاربار ق

(17)

. 

ٚقذ أدت طًب١ٝ امل٪طظات ايذلب١ٜٛ يف ا٫عذلاف بذٚس ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ إىل تكًص 

املعشٚؾ١ بايًذ١ٓ ايذٚي١ٝ  –)زب١ٓ َاندلاٜذ ا٭َش ايزٟ دعٌ دٚسٖا إىل أد٢ْ اسبذٚد 

تٓادٟ , ٚع٬ّض٤ٛ تبثرل ٚطا٥ٌ اإلب١ُٖٝ َشادع١ ٚ ا٥ـ املذسط١ يف تٛصٞ بي٬تصاٍ ( 

طشٚس٠ إٔ تتخ٢ً املذسط١ عٔ قظط َٔ اَتٝاصٖا ايذلبٟٛ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ, َكابٌ إٔ ب

ٜكٞ  مباتتطُٔ بشاصبٗا املظتشذث١ ع١ًُٝ ايتذسٜب ع٢ً سظٔ اطتعُاٍ ٚطا٥ٌ ا٫تصاٍ, 
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, نُا حيشس ايؿشد َٔ ا٫ْبٗاس طبافطش َعشؾ١ٝ زلع١ٝ بصش١ٜ َضٜؿ١ ىلإَٔ ايتعشض 

ذ ؾٝ٘ايتهٓٛيٛدٞ حبجا عٔ ازبٝذ ٚاملؿٝ

(
18
)

. 

ٚملٛاد١ٗ تًو ايتشذٜات ؾ٬بذ َٔ ايذخٍٛ بظشع٘ يف عصش املعًَٛات ٚايتذؾل 

يٛد١ٝ مبا املعشيف حبٝح ميهٔ ايًشام ببطشع َا ميهٔ مبٓذضات ايعصش ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛ

تؼهٌ اشبصٛص١ٝ  ايت٢, إىل داْب ايتبنٝذ ع٢ً َٓ ١َٛ ايكِٝ تؿشض٘ َٔ امناط ثكاؾ١ٝ

ايجكاؾ١ٝ ايعشب١ٝ, َٚٔ أُٖٗا ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايعادات ٚايتكايٝذ ٚاملٛسٚخ ايؼعب٢, 

, ؾاإلطٗاّ ايجكايف خش٣ َٔ َٓطًل ايٓذ١ٜ ٫ ايتبع١َٝع ضشٚس٠ ايتشاٚس َع ايجكاؾات ا٫

ست٢ ٫ تكع ايعشبٞ ٚاإلط٬َٞ نإ ميجٌ أسذ٣ ايشنا٥ض ا٫طاط١ٝ يًجكاؾ١ اإلْظا١ْٝ عَُٛا 

ؾشٜظ١ ٭٣ ثكاؾ١ غ٬ب٘ َظٝطش٠ يف ايعصش ايز٣ ْعٝؽ ؾٝ٘, ٚأمنا يتبادٍ ايتبثرل ٚايتبثش 

َٔ َٓطًل اطتك٬ي١ٝ ايجكاؾ١ ايعشب١ٝ َٚا تتُتع ب٘ َٔ عٓاصش ق٠ٛ َ٪ثش٠

(19)

. 

ٚتبطٝظًا ع٢ً ريو ؾإٕ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عًٝٗا إٔ ت٪دٟ دٚسًا باسصًا يف إنظاب 

دتُاع١ٝ ايٓك١ٝ, َٚظاعذتِٗ عًٞ اَت٬ى َٗاسات ايٓكذ ٚايتكِٜٛ ايط٬ب ايجكاؾ١ ا٫

ٚايتشًٌٝ ٚريو إىل داْب إنظابِٗ ملٗاسات ا٫تصاٍ ايؿعاٍ, َٚٗاسات ايتعاٌَ اإلجيابٞ َع 

ناؾ١ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ مبا ميهِٓٗ َٔ اسبؿا  ع٢ً ٖٜٛتِٗ ايجكاؾ١ٝ ٚثٛابتِٗ ايذ١ٜٝٓ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ.

أ ٗشت اٯثاس اإلجياب١ٝ يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عًٞ  ايت٢ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايذساطات 

ايط٬ب, سٝح أٚدذت يذِٜٗ ٚعٝا باملطاَني اإلع١َٝ٬ ٚنْٛت يذِٜٗ قذس٠ عًٞ ذبًٌٝ 

اشبطاب اإلع٬َٞ ٚيٛ بؼهٌ َبظط. ٚيف دساطات أخشٟ مت إثبات ببٕ ٖٓاى ْظب٘ َتضاٜذ٠ 

ُع, ٚمنٛ صٓاع١ اإلع٬ّ ٚأ١ُٖٝ املعًَٛات يف ايعصش ي٬طت٬ٗى اإلع٬َٞ يف اجملت

اسباضش, ٚا٭١ُٖٝ املتضاٜذ٠ ي٬تصاٍ املش٥ٞ ٚاملعًَٛات املش١ٝ٥

(20)

. 

ٚإضاؾ١ ملا طبل تعاجل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ املذسط١ٝ عذدًا نبرلًا َٔ املٝادٜٔ 

٠ املذسط١ ٚاجملا٫ت رات ايص١ً مبعٝؼ١ ايطايب املذسط١ٝ ٚاسبٝات١ٝ َٚٔ أُٖٗا: َظاعذ

يتهٜٛٔ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ سكٝك١ٝ, ٜهٕٛ ايتؿاِٖ, ٚايصشاس١, ٚاسبٛاس أبشص آيٝاتٗا 

َٚٓٗذٝاتٗا, ٚتظاعذ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ املذاسغ ٚايطًب١ عًٞ ربطٞ اسبذٚد ايطٝك١ 

متهٔ ايطًب١ َٔ خٛض غُاس نُا ٚدباٚصٖا إيٞ سذٚد أسسب ٚأنجش اتظاعًا ٚسلٛي١ٝ, 

عٌُ ايتعًُٝٞ, ؾ٬ تصبح ايعٛا٥ل ايتكًٝذ١ٜ )املعًِ, ايهتاب, ايٓ اّ املػاَشات ازبش١٦ٜ يف اي

إيٞ املعًَٛات ٚذبكٝكِٗ املذسطٞ ايظا٥ذ, ايٛطا٥ٌ, اإلداس٠ املذسط١ٝ( طببًا يف عذّ ٚصٛشلِ 

يإلبذاع

(21)

 . 

 الصحافة املدرسية والرتبية اإلعالمية :

أدٟ  ٗٛس ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ اسبذٜج١ َجٌ ايؿطا٥ٝات ٚاإلْذلْت إيٞ تضاٜذ ايكًل يذٟ 

اٯبا٤ ٚاملٗتُني بايتعًِٝ َٔ ايتبثرلات ايظًب١ٝ ٚايطاس٠ شلزٙ ايٛطا٥ٌ عًٞ ا٭فطؿاٍ 

ٚاملشاٖكني َٚع َا ت٪نذٙ ايذساطات َٔ تضاٜذ تعشض ٖزٙ ايؿ٦ات يهِ نبرل َٔ املعًَٛات 

: ايكٓٛات ايتًٝؿض١ْٜٝٛ تشد َٔ ٚطا٥ٌ َٚصادس عذٜذ٠ َجٌ يت٢اٚاملطاَني اإلع١َٝ٬ 

بٗزٙ ايٓٛعٝات , ٚتضاٜذ اٖتُاّ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ٚاإلْذلْت بٌ ٚايتًٝؿٕٛ احملٍُٛ ايؿطا١ٝ٥

إيٞ تضاٜذ ايكًل ٚ ٗٛس َٛد١ َٔ ايصٝشات ٚايتشزٜشات َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات َٔ ازبُاٖرل 

ب عٔ قًك٘ َٔ ايتبثرلات ايظًب١ٝ ٚايطاس٠ يبعض ٚاملعًُني ٚصٓاع ايظٝاطات, نٌ َِٓٗ أعش

 َطاَني ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ .
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َٚع ايتظًِٝ ببٕ فطؿتٌ ٖتزا ايعصتش ٜعتٝؽ منٛردتًا سطتاسًٜا َتؿتشدًا قٛاَت٘ ايجكت١          

ايعُٝا٤ يف ايعًِ  ٚايتهٓٛيٛدٝا , عًٞ أْٗتا ايؼتشٚط ايطتشٚس١ٜ يهتٌ طتعاد٠ َ٪ًَت١ ,      

(22)

َٚتع   

ّ قذستٗا يف ْؿع ايٛقت عًٞ ذبكٝل بعض أٚ نتٌ  املٓاٖر ايذساط١ٝ ٚعذايعذٜذ َٔ تهذغ 

 أٖذاؾٗا.

بات ع٢ً امل٪طظات ايذلب١ٜٛ ايعٌُ ع٢ً تػٝرل نٌ َا ٖٛ َبيٛف بايٓظب١ ؾكذ 

يطشا٥ل ايتذسٜع, ٚاملٓاٖر ايتع١ًُٝٝ, ٚا٭ْؼط١ ايصؿ١ٝ ٚاي٬صؿ١ٝ, ٚنؿاٜات املعًِ ٚأدا٤ات٘, 

عًُني أنادميًٝا ًَٚٗٓٝا ٚثكاؾًٝا, ٚتػٝرل نٌ َا َٔ ػبْ٘ إٔ ٜظِٗ يف ت١ُٝٓ قذسات املت

َٚظاعذتِٗ ع٢ً املؼاسن١ اإلجياب١ٝ يف ايتعًِ

(23)

  

ذبهِ طٝاطتٓا ايتع١ًُٝٝ , ؾإٕ ا٭َش ٜكتطٞ ٚضٛه  ايت٢ٚنٞ ٫ تطٝع تطٝع ايبٛص١ً 

اإلداب١ عٔ : َٔ ٜتعًِ ؟ ٚإىل أٟ َذ٣ ٜتعًِ ؟ َٚارا ٜتعًِ ؟ ٚمبارا ٜتؼبع َٔ ايكِٝ اإلْظا١ْٝ 

ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚاجملتُع١ٝ؟ ٚملصًش١ َٔ ٚضذ َٔ تصاؽ املعشؾ١ املتُج١ً يف املٓاٖر ٚا٭ْؼط١ 

ٖر ٚفطشم ايتذسٜع ع٢ً إعاد٠ اْتاز ايٛاقع ايشأٖ املذسط١ٝ؟ ٚإىل أٟ َذ٣ ذبؿض ٖزٙ املٓا

ٚدبًُٝ٘ ٚتضٜٝؿ٘ يهٞ ٜهٕٛ منط سٝا٠ املظتكبٌ , أّ أْٗا طتذؾع إىل َكا١َٚ خًً٘ ٚؾظادٙ 

ٚإىل فطُٛسات تػٝرلٙ ٚتٛدٗات تًو ايطُٛسات ؟

(24)

. 

ٖٚزا ٜكتطٞ تصُِٝ بشاَر تشب١ٜٛ زبُٝع املشاسٌ ايتع١ًُٝٝ تشتهض ع٢ً تذسٜب 

يٝات ايبح آ, َٚذِٖ مبعاسف تتعًل بع٬ّٝؿ١ٝ ايتعشف ع٢ً ٚطا٥ٌ اإلن ايؼباب ع٢ً

, ٚتعًُٝ٘ نٝـ ٜٓتك٢ ٚنٝـ ٜٓكذ ايصػرل٠تصً٘ عدل ايؼاػ١  ايت٢ٚبشصب١ صٛس ايعامل 

ىل ؾِٗ إنجش ؾط٫ٛ ع٢ً املعًَٛات اسبذٜج١ مما ٜ٪د٣ أنجش اْؿتاسا ٚأىل دعً٘ إباإلضاؾ١ 

ٕ تؼاسى ٖٞ ْؿظٗا أع٬ّ ٜتعني ع٢ً ٚطا٥ٌ اإل ْ٘أ, نُا يٝ٘إأٚطع يًُشٝط ايز٣ ٜٓت٢ُ 

ع٢ً تشب١ٝ املؼاٖذ ٚاملظتُع ٚايكاس٨ عٔ فطشٜل بشاَر خاص١

(25)

. 

ٚميهٔ تكذِٜ ايذلب١ٝ ا٫ع١َٝ٬ بصٛس ٚأػهاٍ ػت٢, ٚتظتخذّ ؾٝٗا املعًُني 

٫ْؼط١ , ٚاسبؿ٬ت ٚاملٗشداْات ٚاايصشاؾ١ ٚا٫راع١ املذسط١ٝأُٖٗا اط١ٝ ٚٚاملٓاٖر ايذس

تكُٝٗا املذسط١ طٜٓٛا أٚ ؾصًٝا أٚ سظب  ايت٢, ٚاملٓاطبات ١ٝ ٚاملعاسض املذسط١ٝايصؿ

, ٚريو بػ١ٝ ْب ايؿٕٓٛ املذسط١ٝ ع٢ً اخت٬ؾٗا, اىل داتكّٛ َٔ أدًٗا ايت٢املكتطٝات 

أعذاد ايطايب يه٢ ٜهٕٛ عطٛا ؾاع٬ يف صبتُع١ ميًو ادباٖات إجياب١ٝ عبٛ ايٓاغ ٚعبٛ 

, ٚقادسا ٫ يف ع٬ز َؼه٬ت ب٦ٝت٘ ٚصبتُع٘ا٫ْتاز َٚؼاسنا ؾعا ا٫ػٝا٤ ٚعبٛ ايعٌُ ٚعبٛ

ع٢ً ذبكٝل ػشٚط املٛافط١ٓ ايظ١ًُٝ يف تصشؾات٘ ٚطًٛنٝات٘ بشَتٗا

(26)

   . 

ؾاملطًٛب يف ايذلب١ٝ ا٫ع١َٝ٬ صٝاغ١ تشب١ٝ عُادٖا ايٓكذ, قادس٠ ع٢ً إ ذبشس 

ٚتشؾعا عٔ َٓطل ايظٗٛي١ , ٚأنجش ايؿشد َٔ ا٫ْبٗاس بايتهٓٛيٛدٝا ٚدبعً٘ أنجش اجياب١ٝ 

ٚعٝا َٚظ٦ٛي١ٝ يف اْتكا٤ َٓتذات ايع١ًُٝ ا٫ع١َٝ٬

(
(27
. 

ٕ املٓاٖر ايذساط١ٝ يف ػت٢ َشاسٌ ايتعًِٝ ا٭طاطٞ أىل إٚتؼرل اسبكا٥ل ايع١ًُٝ 

ىل ٚدٛد َاد٠ إع١َٝ٬ يف َٓاٖذٗا ايذساط١ٝ ػبْٗا يف ريو ػبٕ إيف ايعامل ايعشبٞ تؿتكش 

ايذلب١ٝ املٛطٝك١ٝ ٚايشٜاض١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايضساع١ ٚاسبشؾ١ٝ ؾًُارا ٫ تهٕٛ ٖٓاى تشب١ٝ 

إع١َٝ٬ ؟, ٫طُٝا إٔ اإلع٬ّ مياسغ تبثرلا نبرلا ع٢ً نٌ قطاعات اجملتُع ٭ٕ اسباد١ 
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ب١ ايصػاس ٚتٓؼ٦تِٗ تٓؼ١٦ صشٝش١ َضٚد٠ ٕ ٜؼٌُ اشبطاب اإلع٬َٞ طبافطأىل إَاط١ 

خ٬قٝات٘أع٬ّ َٚٗاسات٘ ٚتطبٝكات٘ ٚسافطتِٗ مبظاسات اإلاسف املٓاطب١ ٚباملعا

(28)

. 

ٚيزا ٜعتدل ايٓؼاط اإلع٬َٞ عٓصشًا ٖاًَا َٚه٬ًُ َٚظاعذًا يًُٓاٖر املذسط١ٝ ا٭خش٣ 

عذ خدل٠ تع١ًُٝٝ , سٝح ٜ مبا ميتًه٘ َٔ إَهاْٝات ٚقذسات ؾا٥ك١ عًٞ اخت٬ف ٚطا٥ً٘

ت , َتك١ٓ ايتخطٝط ٜٚظتخذّ َٛاسد ٫ تتٛاؾش يف ايصـ ايذساطٞ ايعادٟ, َجٌ مجع املعًَٛا

, املكاب٬ت املتٓٛع١ , اإليكا٤ , ٚغرل ريو َٔ ايدلاَر ٚايتعبرل عٔ ا٭سذاخ ازباس١ٜ

 ٚايؿكشات املٓٛع١ ازبٝذ٠, ٚبزيو ٜظِٗ بذٚس نبرل يف ذبكٝل ا٭ٖذاف ايتع١ًُٝٝ .

ٜظتػٌ اإلع٬ّ املذسطٞ إَهاْٝات ٚقذسات ٚطا٥ً٘ يتبظٝط املعاسف ميهٔ إٔ  سٝح

, ؾُٔ املعشٚف إٔ أطًٛب ًٝا ٚتٓاٚشلا عدل بشاصب٘ ٚؾكشاتَ٘ٚعازب١ املعًَٛات ايبشت١ إع٬َ

, نُا ٜؿتكذ إيٞ أمناط تظِ بازبُٛد ٚازبؿاف إيٞ سذ نبرلايعشض يف ايهتب املذسط١ٝ ٜ

ايؼشه ٚايتؿظرل ٚاإلٜطاه, ؾإرا تٓاٚيت ٚط١ًٝ إع٬ّ َذسط١ٝ َٛضٛعًا َا ٚاطتػًت ؾٝ٘ 

إَهاْٝات ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ايصشؿ١ٝ أٚ اإلراع١ٝ أٚ املظشس١ٝ ٭سذثت تػرلات دٖٛش١ٜ يف 

 ا٫نتظاب ٚاملعشؾ١ . 

ايعٌُ يف ؾ ذا ,ٚقٝاّ ايصشـ املذسط١ٝ خبذ١َ املٓٗر ايذساطٞ ٫ ٜعذ أَشا دذٜ

بعض املٗاسات ايعك١ًٝ َجٌ َٗاسات ايتعشف عًٞ انتظاب ايت٬َٝز ٜظاعذ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ 

َٚٗاسات  عًٞ املؼه٬ت, َٚٗاسات اطتخذاّ ايهتب املختًؿ١ ٚقشا٤تٗا قشا٠٤ ؾاسص١ ْاقذ٠,

, َٚٗاس٠ ٚضع خط١ ايعٌُ ٚتٓؿٝزٖا, َٚٗاس٠ امل٬س ١ ٚتظذٌٝ مجع املعًَٛات ٚتٓ ُٝٗا

ايٓتا٥ر َٚٗاس٠ إعذاد املٛضٛعات يف صٛس٠ ؾٕٓٛ صشؿ١ٝ طبتًؿ١ 

(29)

, ٖٚزٙ املٗاسات يف 

ٚضع َٔ  ايت٢صبُٛعٗا تؿٝذ املٓٗر ايذساطٞ ٚدبعً٘ أنجش َش١ْٚ ٚؾاع١ًٝ ٚذبكٝكًا يٮٖذاف 

 أدًٗا . 

املؿهشٜٔ ْ٘ ًٜضّ بزٍ ازبٗذ َٔ قبٌ ايباسجني ٚإع١َٝ٬ ؾ١ُٖٝ ايذلب١ٝ اإلْٚ شا ٭

ًِ بٗا ٕ ٜأٜٓبػٞ  ايت٢ع٬َٝني ٚايذلبٜٛني يٛضع تصٛس عًُٞ يًُعًَٛات ٚاملعاسف اإل

ٕ أٜٓبػٞ  ايت٢, ٚاملٗاسات ِ ٕ تتٛاؾش يذٜٗأٜٓبػٞ  ايت٢, ٚا٫دباٖات ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖكني 

تًهْٛٗا مي

(30)

 . 

ٕ ٜظع٢ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً أَش املٓاٖر ايذساط١ٝ عا١َ ْٚؼاط اإلع٬ّ أٜٓبػٞ نُا 

٢ً ٚد٘ اشبصٛص إىل دعً٘ َشتبطا باملذسط١ ٚسٝا٠ ايط٬ب ٚريو بايبشح عٔ ايذلبٟٛ ع

تجرل اٖتُاّ ايط٬ب ٚت٧ٝٗ شلِ ؾشص ايتؿاعٌ اإلجيابٞ  ايت٢طايٝب ايتذسٜع أَذاخٌ ٚ

تكابًِٗ مبا ٜظاِٖ يف دعٌ ٖزا ايٓؼاط رات ق١ُٝ ٚ ٝؿ١ٝ  ايت٢َع املٛاقـ املختًؿ١ 

ٜعٝؼْٛا ايت٢تشب١ٜٛ إع١َٝ٬ حبح ٫ ٜهٕٛ َا تعًُ٘ ايط٬ب َٓعض٫ عٔ داْب اسبٝا٠ 

(31)

. 

أػاست ايهجرل َٔ ايذساطات ٚايبشٛخ ايظابك١ إيٞ أ١ُٖٝ ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ ؾكذ 

, نُا ًُٝٞ ٚأنجشٖا اْتؼاسًا ٚمماسط١تعاملذسط١ٝ نبِٖ قٓٛات اإلع٬ّ املذسطٞ يف اسبكٌ اي

, ٚايهؼـ عٔ قذسات ذبكٝل أٖذاف تعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ أػاست إيٞ ايذٚس اإلجيابٞ شلُا يف

, ٚتٛع١ٝ ايت٬َٝز بكطاٜا ب٦ٝتِٗ ٚإَذاد ٬َٝز, ٚتشطٝخ ايكِٝ ا٫دتُاع١َٝٚٛاٖب ايت

عٔ أُٖٝتٗا يف ت١ُٝٓ  , ؾط٬ًتُعِٗ املذسطٞ ٚاحملًٞ ٚايعاملٞايت٬َٝز باملعًَٛات عٔ صب

أطايٝب ايتؿهرل َٚٓٗا ايتؿهرل ايٓاقذ 

(32)

. 



   أ/ حممد فؤاد حممد زيد   اإلعالمية اليت يعكسوا مهوج ....مضامني الرتبية 
 
 

195 

إٔ مماسط١ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ نٓؼاط إع٬َٞ تهظب  أخش٣ إىلدساطات اْتٗت ٚ

, َٚٗاسات ا٭طًٛب ايظًِٝ ٚايتعبرل ايذقٝل ايت٬َٝز َٗاسات َتٓٛع١ َجٌ َٗاسات اطتخذاّ

باإلضاؾ١ إيٞ إتكإ َٗاس٠ ايكشا٠٤ تٓ ِٝ ا٭ؾهاس داخٌ املٛضٛع ايٛاسذ ٚتظًظًٗا 

ٚايتًخٝص ٚايؼشه ٚايتؿظرل ٚايصٝاغ١ ازبٝذ٠

(33)

, ٚأنذت دساطات أخش٣ يف ٖزا اجملاٍ عًٞ 

اإلع١َٝ٬ ٚبني ايتشصٌٝ  إجياب١ٝ ايع٬ق١ بني َضاٚي١ ا٭ْؼط١ املذسط١ٝ عا١َ ٚأُٖٝتٗا

غرلِٖ, نُا إٔ املؼاسنني أنجش اْطبافطًا ٚذب٬ًُ يًُظ٦ٛي١ٝ َٔ ايذساطٞ

 (34)

 . 

١ٝ املٗاسات يف تُٜٓظِٗ مماسط١ ا٭ْؼط١ اإلع١َٝ٬ املختًؿ١  ٜطاف إىل ريو إٔ

, سٝح ٜتطًب ايٓؼاط َٔ أعطا٤ٙ َٗاسات َعشؾ١ٝ َٔ َكاسْات, ٚإجياد املعشؾ١ٝ يذ٣ ايط٬ب

 ,ع٬قات ٚسبط, ٚتؿظرل, ٚاطتٓتاز ٚغرل ريو َٔ َ اٖش ايٓؼاط ايعكًٞ ٚنٝؿ١ٝ ايتؿهرل

د٫٫تٗا نُا تظاعذ مماسط١ تًو ا٭ْؼط١ ٚغرلٖا يف ايشبط بني ٖزٙ املٗاسات املعشؾ١ٝ ٚ

, ٖٚٞ ب٬ت أٚ تصُِٝ صشـ ٚبشاَر إراع١ٝ, سٝح ٜتِ إدشا٤ َكايف صباٍ ايتطبٝل ايعًُٞ

بزيو تعضص املٛاد ايذساط١ٝ ٚتُٓٝٗا عٓذ ايط٬ب, ٚتضٜذ َٔ تؼٛم ايط٬ب إيٝٗا َٔ خ٬ٍ 

ُٓٞ يذِٜٗ َٗاسات ٚقذسات دبعًِٗ قادسٜٔ عًٞ تطبٝل َا تعًُٛٙ عًُٝا, ايعٌُ نؿشٜل, ٚت

, ٚتبعح يف ْؿٛطِٗ سٚه ايتعإٚ اشب٬م ِٗنادمي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بٝٓتكٟٛ ايع٬قات ا٭

  .ٚايتٓاؾع ايؼشٜـ 

يٞ إٔ أصبح ضُٔ ٚتبطٝظا عًٞ ريو اْتكٌ اإلع٬ّ املذسطٞ نٓؼاط بٗزٙ املشاسٌ إ

كّٛ خبذ١َ املٓاٖر ايذساط١ٝ ا٭خش٣ ٚتبظٝط املاد٠ ايذساط١ٝ ٚعشضٗا , ٜٚاملٓاٖر اي٬صؿ١ٝ

 يف قايب ممتع ٚدتتزاب, ٚتكشٜبٗا إيٞ أرٖإ ايت٬َٝز يتظٌٗٝ ع١ًُٝ ا٫طتٝعاب .

ٚأخرلًا ؾإْ٘ ع٢ً امل٪طظات ايذلب١ٜٛ ايعٌُ ع٢ً تػٝرل نٌ َا ٖٛ َبيٛف بايٓظب١ 

١ ايصؿ١ٝ ٚاي٬صؿ١ٝ, ٚنؿاٜات املعًِ يطشا٥ل ايتذسٜع, ٚاملٓاٖر ايتع١ًُٝٝ, ٚا٭ْؼط

ٚأدا٤ات٘, ٚتػٝرل نٌ َا َٔ ػبْ٘ إٔ ٜظِٗ يف ت١ُٝٓ قذسات املتعًُني أنادميًٝا ًَٚٗٓٝا 

ٚثكاؾًٝا, َٚظاعذتِٗ ع٢ً املؼاسن١ اإلجياب١ٝ يف ايتعًِ َٔ خ٬ٍ دعِ بٓا٤ قذسات املعًِ 

١ُ يتطبٝل َتطًبات صبتُع ٚضُإ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ايؼا١ًَ ٚاملظتذا١َ, تٛؾرل ب١٦ٝ داع

املعشؾ١ داخٌ اجملتُع ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ املصشٟ, ٚإنظاب املتعًُني ايكذس٠ ع٢ً ايتعًِ 

ايزاتٞ ٚإجياد َٓاخ داعِ يتٛ ٝـ ايتهٓٛيٛدٝا َٚظتشذثاتٗا

(35)

. 

 الدراسات السابقة:

نؼـ اإلفط٬ع ع٢ً ايذساطات ايظابك١ سٍٛ َٛضٛع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عٔ ٚدٛد 

ٚؾكا  ٝتِ عشضٗاط ايت٢ذساط١ اسباي١ٝ ٚايتكذلب َٔ َٛضٛع  ايت٢ايعذٜذ َٔ ايذساطات 

 يًذلتٝب ايضَين شلا َٔ ا٭قذّ إىل ا٭سذخ نُا ًٜٞ:

ا٭ْؼط١ ايع٬ق١ بني مماسط١ دساط١ سٍٛ  (36( )2002) ُذ ؾ٪اد صٜذأدش٣ ضب

 قتصشت ايذساط١ ع٢ًا ,اإلع١َٝ٬ َٚٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ يذ٣ ت٬َٝز املشس١ً اإلعذاد١ٜ
تًُٝز ٚتًُٝز٠ َٔ ايصـ  416ٚفطبكت ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا  ْؼافط٢ ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ املذسط١,

إطتخذّ ٚ ايجا٢ْ اإلعذاد٣ َٔ بعض املذاسغ اإلعذاد١ٜ اسبه١َٝٛ ؾ٢ ضباؾ ١ املٓٛؾ١ٝ,

صبُٛع١ َٔ , ٚنؼؿت ْتا٥ر ايذساط١ عٔ طتُاس٠ اإلطتبٝإ ؾ٢ مجع ايبٝاْاتايباسح إ

ٚدٛد ؾشٚم رات د٫ي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛططات دسدات ايت٬َٝز املُاسطني  -ايٓتا٥ر أُٖٗا:
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ايتؿهرل َٗاسات يٮْؼط١ اإلع١َٝ٬ ٚغرل املُاسطني شلا ؾ٢ ايذسد١ ايه١ًٝ ع٢ً إختباس 

 .املذسط١ٝ" ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ " ط١ اإلع١َٝ٬ايٓاقذ يصاحل املُاسطني يٮْؼ

اإلع٬ّ ايذلبٟٛ يف تؿعٌٝ صبا٫ت ايعٌُ  دٚس (37)ٖت(1427ْٛف ايكشطاْٞ)ٚدسطت 

ايذٚس ايؿعًٞ يإلع٬ّ ايذلبٟٛ بإداسات طعٝا عبٛ َعشؾ١  املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜباملذسطٞ 

صبا٫ت ايعٌُ املذسطٞ, َٚعٛقات ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ يف تؿعٌٝ 

 أدا٤ ٖزا ايذٚس ٚفطبكت أدا٠ ايذساط١)اإلطتبا١ْ( ع٢ً َظ٪يٞ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ يف املًُه١

ه١َٝٛ َٚذٜشاتٗا داخٌ ( ٚع١ٓٝ َٔ َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ ايعاّ اسب٦ٛي١َٚظ٫ٛ٦ َظ127)

ايذساطٞ ايجاْٞ , ايذَاّ, أبٗا, عشعش( ٚريو خ٬ٍ ايؿصٌ ٠)ايشٜاض, دذ مخع َذٕ طعٛد١ٜ

ٜكّٛ مبُاسط١ دٚسٙ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ إٔ ٚتٛصًت ايذساط١ إىل  ,ٖت1426 -1425َٔ ايعاّ ايذساطٞ 

اإلع٬ّ ايذلبٟٛ بٝٓت ايذساط١ إٔ نُا  ايذساط١. ع١َٓٝتٛطط١ َٔ ٚد١ٗ ْ ش  ١بذسد

١ عذد قً -ٜٛاد٘ ايعذٜذ َٔ املعٛقات متجٌ أُٖٗا يف:بإداسات ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ 

ق١ً  ايعاًَني يف ٚسذ٠ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ َٔ رٟٚ اشبدلات اإلع١َٝ٬ ايؿ١ٝٓ املتخصص١,

ا٫ٖتُاّ بشصذ َٝضا١ْٝ ناؾ١ٝ يتٓؿٝز اشبطط ٚايدلاَر اإلع١َٝ٬ املٛد١ٗ جملا٫ت ايعٌُ 

ايتكصرل يف ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًعاًَني يف ٚسذ٠ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ َٔ خ٬ٍ  املذسطٞ,

ايكصٛس يف ؾِٗ َؿّٗٛ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ َٔ قبٌ نجرل َٔ َٓظٛبٞ  سٜب١ٝ,ايذٚسات ايتذ

 . اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً اخت٬ف ٚ ا٥ؿِٗ َٚشانضِٖ اإلداس١ٜ

تبثرل بشاَر  Nanverkail & pull (38) (2001)اختدلت دساط١ ْاْؿرلنٌ ٚبٍٛ ٚ

متهِٓٗ َٔ ا٫ختٝاس  ايت٢ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ يف تًب١ٝ ساد١ ايط٬ب إىل املعشؾ١ ٚاملٗاسات 

املٓٗر ٚاتبعت ايذساط١ ٚايذخٍٛ ٚا٫طتعُاٍ اسبهِٝ يٛطا٥ٌ املعًَٛات ٚا٫تصا٫ت, 

١َٝ٬ أتاست يًط٬ب انتظاب عدسٚغ ايذلب١ٝ اإل إٔ -:ٗا إىلإىل ْتا٥ذ تايتذشٜيب ٚتٛصً

ُٛا اطتعُاٍ ًيػ١ دذٜذ٠ عٔ فطشٜل ايٛعٞ بًػ١ ٚقٛاعذ ا٫تصاٍ ايتًؿضْٜٛٞ, نُا تع

 ل دذٜذ٠ ٚق١ٜٛ باطتخذاّ ٚطا٥ٌ زلع١ٝ ٚبصش١ٜ.فطشا٥

ؾشص ؾاع١ًٝ تذسٜب ايذلب١ٝ إىل Bradford 2001( (39)بشادؾٛسد ) ساط١ٚطعت د

٢ اطتذابات ا٭فطؿاٍ ٚتكُِٝٝٗ يشطا٥ٌ اإلع٬ّ اإلقٓاع١ٝ يف ض٤ٛ منٛرز ًاإلع١َٝ٬ ع

إٔ تذسٜب  -ح إىل:تٛصٌ ايباسٚاملٓٗر ايتذشٜيب, ذساط١ اي تا٫ستُاٍ املٛطع يإلقٓاع, اتبع

 ْ٘أنُا  ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ حيذخ اخت٬ؾا يف ا٫دباٖات ٚاملٛاقـ دباٙ ايشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬,

دباٙ ايشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬ ايتذاس١ٜ ْتٝذ١ إلدسانِٗ يتكٓٝات تؼهها جيعٌ ايطًب١ أنجش 

 اإلقٓاع املظتخذ١َ َٔ قبٌ املعًٓني.

ٌٝ أسا٤ ايكا٥ُني ع٢ً ايذلب١ٝ ًَعشؾ١ ٚذب (40) (2004أمحذ دٖٛش )ٚساٚيت دساط١ 

ٚاإلع٬ّ سٍٛ فطبٝع١ ٚأ١ُٖٝ ايع٬ق١ بني ايذلب١ٝ ٚاإلع٬ّ ٚنٝؿ١ٝ تذعِٝ ٖزٙ ايع٬ق١, 

ت إىل إٔ ٖٓاى اتؿاقا ًاطتخذّ ايباسح املٓٗر ايٛصؿٞ ٚا٫طتبا١ْ نبدا٠ شلزٙ ايذساط١, ٚتٛص

 ٚايذلب١ٝ.نبرلا َٔ قبٌ ايع١ٓٝ سٍٛ أ١ُٖٝ ايع٬ق١ بني اإلع٬ّ 

دٚس املذسط١ يف ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬  ( ع41٢ً)(2007) ضبُذ اشبطٝبٚسنضت دساط١ 

تِ بتكذِٜ خذَات ايذلب١ٝ ٗت ايت٢ٖٓاى ايكًٌٝ َٔ املذاسغ  إٔأ ٗشت ايٓتا٥ر ٚ
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ا يف تؼهٌٝ ايزات أٚ إعاد٠ ٢ ايصعٝذ املذسطٞ سغِ ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ شلًاإلع١َٝ٬ ع

 تؼهًٝٗا. 

َذخٌ دَر تك١ٝٓ املعًَٛات يف ( 42)(2007بٔ عبذ اهلل ايصاحل )بذس ْٚاقؼت دساط١ 

َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ َٓ ٛس دَر تك١ٝٓ , سٝح تٓاٚيت ذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ًِٝ يًايتع

ِٝ ٚتٓاٚيت بإجياص تعشٜؿٗا َٚدلساتٗا ٚاطذلاتٝذٝات تذسٜظٗا ًاملعًَٛات يف ايتع

ٓ ٛس املِٝ ايعاّ ايظعٛدٟ ٜٓطًل َٔ ًيف ايتع َٚٗاساتٗا. ٚاقذلست افطاسًا يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

 .سذ َهْٛات ريو اإلص٬هأايؼاٌَ يإلص٬ه ايذلبٟٛ, ايزٟ تصبح ؾٝ٘ ٖزٙ ايذلب١ٝ 

اطتشظإ َطُٕٛ  ,(43) 2007دساط١ بشٚغ بٝٓهًتٕٛ ٚاٜشٜها ٚآٜذلٚب ٚقاسْت 

ٖزٙ ٚاعتُذت آثاس ايتذسٜب ع٢ً بشْاَر ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ إع٢َ٬ َعني 

ٚمتت دساط١ ٖزٙ ايتذشب١ ع٢ً مح١ً تٛع١ٝ صش١ٝ  ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ايتذشٜب٢,

 723فطبكت ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا  ٣ سٍٛ إدَإ ايتبؼ,أيًُشاٖكني َٔ خ٬ٍ اطتط٬ع يًش

إٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايت٢ تكذَٗا  , ٚنؼؿت ايٓتا٥رَذسط١ ؾ٢ ١ٜ٫ٚ ٚاػٓطٔ 76فطايبا َٔ 

رل فطشٜك١ تؿهرل ا٭ؾشاد ٚتضٜذ َٔ تؿاعًِٗ ٚاطتشظاِْٗ ملا تكذَ٘ َٔ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ تػ

 َٔدخٍٛ َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املذاسغ ميهٔ ايؼباب إٔ َطُٕٛ, باإلضاؾ١ اىل 

َٔ عٓاصش  ىل إٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تعذ عٓصشًاإنُا أػاست  ؾِٗ دٚس اإلع٬ْات عٔ ايتبؼ,

ىل دٓب َع املعشؾ١ إمت دَر َٓاٖر ذبؿٝض١ٜ دٓبا  راإظباه اسب٬ُت ايصش١ٝ ٫ٚطُٝا 

 ٚأْؼط١ بٓا٤ املٗاسات. 

ًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تصٛسًا َكذلسًا ي (44) 2008زلاه ضبُذ ايذطٛق٢ ٚقذَت 

ىل: تٛاؾل ايذلب١ٝ إتٛصًت ايذساط١ ٚ ,مبشس١ً ايتعًِٝ ا٭طاط٢ ؾ٢ مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ

َٔ سٝح املعشؾ١ املتها١ًَ ٚضشٚس٠ انتظاب اإلع١َٝ٬ َع اإلدباٖات ايذلب١ٜٛ اسبذٜج١ 

املٗاسات ايٓكذ١ٜ ٚست١ُٝ إٔ ٜهٕٛ ايطؿٌ ٖٛ َشنض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ, أ١ُٖٝ ايبذ٤ َٔ 

ايصـ ا٭ٍٚ اإلبتذا٢٥ ست٢ ميهٔ إٔ ٜظرل إدخاٍ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ بطشٜك١ َتذسد١ 

 ؾُٝا ٜتعًُ٘ ايط٬ب يًشصٍٛ ع٢ً َٓ ١َٛ َتها١ًَ َٔ ايتعًِٝ .

( يف ايٛقٛف ع٢ً 45) (2009ي٢ًٝ سػاد ايبٝطاس)ٚ عًٝا٤ حي٢ٝ ايعظايٞتٗذت دساط١ ٚاد

َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ يف نتب ايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ يًُشس١ً ا٭طاط١ٝ 

اطتعشضتٗا نتب  ايت٢ايتعشف ع٢ً َصادس ا٫ع٬ّ ٚسنضت ع٢ً  يف املٓٗاز ايؿًظطٝين

تٓاٚيتٗا تًو ايهتب, ٚايذٚس  ايت٢ايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ, ٚايٛ ا٥ـ اإلع١َٝ٬ 

عذاد ػخص١ٝ املتعًِ ٚانظاب٘ ايزٟ قاَت ب٘ ايذلب١ٝ ا٫ع١َٝ٬ املتطُٓ٘ يف ٖزٙ ايهتب إل

ٛضٛع املٗاسات ا٫ع١َٝ٬, اطتخذَت ايباسجتإ يف ٖزٙ ايذساط١ َٓٗر ذبًٌٝ احملت٣ٛ مل

ىل عذ٠ ْتا٥ر إايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ سٝح َصادس اإلع٬ّ ٚٚ ا٥ؿ٘, ٚتٛصًت ايذساط١ 

تشنٝض ا٫ٖتُاّ مبصادس ا٫ع٬ّ املكش٠٤ٚ يف نتب ايذلب١ٝ املذ١ْٝ يصؿٛف ايظابع  -أُٖٗا:

ٚايجأَ ٚايتاطع, ٚاملصادس املش١ٝ٥ يف نتب ايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ يصؿٛف اشباَع ٚايظادغ 

تٓاٍٚ نتب ايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚنتب ايذلب١ٝ إٔ ىل إيٓتا٥ر نُا أػاست اط١ٝ. طاٚايظابع ا٭

تطُني نتب ب اٖرٚاضعٞ املٓ ٚأٚصت ايذساط١ع١َٝ٬ يٝع ممٓٗذا. ايٛفط١ٝٓ يًذلب١ٝ اإل

١ ببْؼط١ تتعًل بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٝايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ ٚاملٛاد ايذساط

 ٚبؼهٌ ممٓٗر.  
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تصٛس َكذله يذٚس املذسط١ ؾ٢ ( 46) (2009اه سَض٣ )بٜٓاغ إبشاِٖٝ ٚسدساط١ اٚقذَت 

ىل ايتعشف ع٢ً َؿّٗٛ إٖذؾت , سٝح ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ ض٤ٛ خدلات بعض ايذٍٚ

ٚايتعشف ع٢ً خدلات بعض ايذٍٚ  ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚايٛقٛف ع٢ً ضبذدات ظباسٗا,

اقتصشت ٚ ط١ املٓٗر ايٛصؿ٢,املتكذ١َ ؾ٢ صباٍ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, اطتخذَت ايذسا

ٚسب٢ َٚٓٗا ؾًٓٓذا ْٖٚٛر دٍٚ اإلذباد ا٭ ايذساط١ ع٢ً ذبًٌٝ خدلات بعض ايذٍٚ ) نٓذا,

ٕ تتب٢ٓ َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ أىل :أْ٘ ع٢ً املذسط١ إتٛصًت ايذساط١ . ٚنْٛر (

ايشطا٥ٌ بإعتباسٖا ايع١ًُٝ ايت٢ تتِ َٔ خ٬شلا ت١ُٝٓ قذس٠ ايط٬ب ع٢ً ؾِٗ ٚذبًٌٝ 

اإلٖتُاّ بتؿعٌٝ دٚس ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ املذسط١ٝ ؾ٢ تؼذٝع ايط٬ب ع٢ً  اإلع١َٝ٬,

إدشا٤ إختباسات نُا إٔ عًٝٗا  املؼاسن١ ؾٝٗا يت١ُٝٓ َٗاسات اإلبذاع ٚايتعبرل اشب٬م يذِٜٗ,

 َٚكاٜٝع يًط٬ب سٍٛ املعاسف ٚاملٗاسات ٚاإلدباٖات اشباص١ بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ .

تؿعٌٝ ايذلب١ٝ ( ع٢ً ايتعشف ع٢ً نٝؿ١ٝ 47) (2009اط١ فط٬ٍ بٔ عكٌٝ )دسٚسشصت 

اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املشس١ً ازباَع١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْ ش أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ؾ٢ ازباَعات 

ٓتا٥ر إٔ دسد١ أ١ُٖٝ تؿعٌٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املشس١ً ازباَع١ٝ ايأ ٗشت , ٚايظعٛد١ٜ

نُا تش٣ عٝٓ٘ ايذساط١ إٔ تؿعٌٝ ايذلب١ٝ  دذا(, )١َُٗناْت ؾ٢ ض٤ٛ احملاٚس ايت٢ سذدتٗا 

اإلع١َٝ٬ نُٛضٛعات ضُٔ ا٭ْؼط١ ايعا١َ ؾ٢ ازباَع١ أع٢ً دسد١ ؾ٢ ا٭١ُٖٝ َٔ 

 . تؿعًٝٗا نُكشسات دساط١ٝ

قٝاغ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ بني فط٬ب إىل  (48) (2010دساط١ دٛسداْا بٛسطٕٛ )ٖٚذؾت 

%َٔ ايط٬ب ناْٛا َٔ Midwestern ٚ43داَع١  فطايبا ؾ٢ 655ايذساط١ ع٢ً , ٚأدشت ايصشاؾ١

ْتا٥ر ايذساط١ إٔ , ٚنؼؿت فط٬ب ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ ٚبك١ٝ ايع١ٓٝ َٔ ربصصات أخش٣

ايط٬ب ؾ٢ قظِ ايصشاؾ١ طذًٛا دسدات أع٢ً ؾ٢ اإلطتؿتا٤ اشباص بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

ؾ٢ عٓذ ؾشص نُا أٚضشت أٜطا أ١ُٖٝ ايبٓا٤ املعش, َٔ ص٥٬َِٗ ؾ٢ ايتخصصات ا٭خش٣

َهْٛات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚعٔ فطشٜل دَر ايبٓا٤ املعشؾ٢ ٚاإلدباٖات ميهٔ ؾِٗ ايكذسات 

 اشباص١ بايط٬ب املختًؿ١ ؾُٝا ٜتعًل بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ .

ايتعشف ع٢ً أثش بشْاَر َكذله يًذلب١ٝ ( 49)( 2010دساط١ ملٝا٤ تٛؾٝل )ٚساٚيت 

مجعت ايباسج١ بٝاْاتٗا َٔ خ٬ٍ دساط١ دبشٜب١ٝ ع٢ً , اإلع١َٝ٬ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ازبُٗٛس

ىل: أ١ُٖٝ ايبذ٤ َٔ ايصـ ا٭ٍٚ إٖزٙ ايذساط١ ْتا٥ر ٚتٛصًت  ,ع١ٓٝ َٔ ا٭َٗات 

اإلبتذا٢٥ ست٢ ميهٔ إٔ ٜظرل إدخاٍ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ بطشٜك١ َتذسد١ ؾُٝا ٜتعًُ٘ 

ىل تٛاؾل ايذلب١ٝ إايط٬ب يًشصٍٛ ع٢ً َٓ ١َٛ َتها١ًَ َٔ ايتعًِٝ . نُا تٛصًت 

اإلع١َٝ٬ َع اإلدباٖات ايذلب١ٜٛ اسبذٜج١ َٔ سٝح املعشؾ١ املتها١ًَ ٚضشٚس٠ إنتظاب 

 املٗاسات ايٓكذ١ٜ ٚست١ُٝ إٔ ٜهٕٛ ايطؿٌ ٖٛ قًب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٚشنضٖا .

 ايتعشف ع٢ً نٝؿ١ٝ بٓا٤ َٓٗر ( إىل50)( 2010طا١َٝ عبذ اسبهِٝ )ٚطعت دساط١ 

اإلع١َٝ٬ ؾ٢  ٌ املعاٜرل ايك١َٝٛ يًذٛد٠ ايؼا١ًَ إلنظاب فط٬ب َكذله ؾ٢ ايذلب١ٝ 

املشس١ً ايجا١ْٜٛ بعض املؿاِٖٝ اإلع١َٝ٬, َٚظاعذتِٗ ع٢ً تطٜٛش املًهات ايٓاقذ٠ 

فطبكت ايذساط١ ع٢ً , ٚاإلبذاع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ازبُاٖرل١ٜ املختًؿ١

( عاّ 17:  ١15 املتكذ١َ ايصٓاع١ٝ باملٓصٛس٠ َٔ)فط٬ب ايصـ ا٭ٍٚ ايجا٣ْٛ باملذسط١ ايؿٓٝ
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ٚمتجًت أدٚات ايذساط١ ؾ٢ قا١ُ٥ أٖذاف يًُٓٗر ٚاختباس ذبص٢ًٝ ؾ٢ َٛضٛع ايتعًِ 

 َٚكٝاغ إدباٙ ع١ٓٝ ايذساط١ عبٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.

ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛطط٢ دسدات ايكٝاطني  ىل:إ ايٓتا٥رٚتٛصًت      

٣ جملُٛع١ ايذساط١ ؾ٢ مجٝع أبعاد َكٝاغ اإلدباٙ عبٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايكب٢ً ٚايبعذ

 ؾ٢  ٌ َعاٜرل ازبٛد٠ ايؼا١ًَ.

دساط١ َكاس١ْ بني َعتكذات ايطًب١ ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ  (51) (2010ت )ذٖاْض سلٝٚأدش٣ 

, ٚاطتخذّ ايباسح املكاب١ً ايتذسٜع بازباَعات دباٙ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ ايتعًِٝ ايعاىل

ايب فط 409ع٢ً إطتباْات ًا, نُا فطبل عطٛ 16أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايزٜٔ بًؼ عذدِٖ َع 

ىل : أْ٘ إٖزٙ ايذساط١ ْتا٥ر تٛصًت . ٚع ؾشم داَع١ٝ ؾ٢ داَع١ بٓظًؿاْٝاأسب ٚفطايب١ َٔ

فطًب١ ازباَعات جيذٚا ساستِٗ ؾ٢ اإلعتُاد ٚايتعاٌَ َع  ببٕسغِ املؿّٗٛ املتعاسف عًٝ٘ 

١ اسبذٜج١ إ٫ إٔ أؾشادا َٔ ٖزا ازبٌٝ ٜؿتكشٕٚ يهؿا٤ات صٓاع١ ايتهٓٛيٛدٝا ايشقُٝ

أْ٘ سغِ املؿّٗٛ املتعاسف ٚ اإلع٬ّ ايت٢ تعذ دض٤ًا ٖاَا ؾ٢ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ نهٌ .

عًٝ٘ أٜطا إٔ ايطًب١ جيب إٔ ٜتعًُٛا نٝؿ١ٝ إبتهاس ٚطا٥ٌ َتطٛس٠ يإلع٬ّ إ٫ أِْٗ ْادًسا َا 

 ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً املظت٣ٛ ازباَع٢ .ٜتعشضٛا شلزا ازبض٤ َٔ 

اإلع٬ّ ايذلبٟٛ ٚدٚسٙ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ  (52) (2011عٛض اهلل )ٚدسغ عصاّ ايذٜٔ 

ا٫دتُاعٞ يذ٣ فطًب١ ٚفطايبات املشس١ً ايجا١ْٜٛ ب١ٜ٫ٛ اشبشفطّٛ يف ض٤ٛ اشبطط 

د٨ ٚا٭طع َعشؾ١ ٚاقع اإلع٬ّ ايذلبٟٛ بايظٛدإ ٚايٛقٛف ع٢ً املبا, حبجا عٔ ايذلب١ٜٛ

تظتذعٞ ا٫ٖتُاّ بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.  ايت٢ا, ٚتعشف ايذٚاعٞ ٚاملدلسات ٜٝٗكّٛ عً ايت٢

: ٖٓاى طٝاد٠ يًكشاسات ايذساط١ٝ يف املذاسغ ع٢ً سظاب ْؼافطات إىلايٓتا٥ر  تٚتٛصً

ٕ ايشطاي١ أاإلع٬ّ ايذلبٟٛ, نُا إٔ ٖٓاى سظاط١ٝ بني اإلع٬ّ ايذلبٟٛ ٚاإلع٬ّ ايعاّ, نُا 

 اإلع١َٝ٬ يف اإلع٬ّ ايذلبٟٛ تتطُٔ عٓاصش ٚتػؿٌ أخش٣.

ايتعشف ع٢ً َعاٜرل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ( 53) (2011) دساط١ سػا عبذ ايًطٝـٚساٚيت 

ٚنٝؿ١ٝ تطبٝكٗا ؾ٢ ايتعاٌَ َع املطاَني ايتًٝؿض١ْٜٝٛ َٔ َٓ ٛس اشبدلا٤ ؾ٢ اجملتُع 

ني ٚايؼباب َٔ ايتبثرلات ايظًب١ٝ املصش٣ ٚريو سبُا١ٜ ازبُٗٛس ٚخاص١ ا٭فطؿاٍ ٚاملشاٖك

َؿشد٠  200يًتًٝؿضٜٕٛ ٚمجعت ايباسج١ بٝاْاتٗا َٔ خ٬ٍ دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا 

َٔ اشبدلا٤ ؾ٢ اإلع٬ّ ٚايذلب١ٝ ٚاإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ٚاإلع٬ّ املذسط٢ ٚعًِ ايٓؿع ٚعًِ 

ٕ ٖٓاى ساد١ باجملتُع ايذساط١: إٔ مجٝع اشبدلا٤ ٚاؾكٛا ع٢ً أٚأ ٗشت ْتا٥ر  ا٫دتُاع .

املصش٣ يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚدا٤ ايٛايذإ ؾ٢ َكذ١َ ؾ٦ات ازبُٗٛس ا٭نجش إستٝاًدا 

يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ثِ ا٭فطؿاٍ ثِ املشاٖكني, ٚدا٤ َعٝاس إدساى إٔ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ شلا 

 يٝٗا ايذلب١ٝإتبثرلات ع٢ً ايؿشد ٚاجملتُع ؾ٢ َكذ١َ املعاٜرل ايت٢ جيب إٔ تظتٓذ 
اإلع١َٝ٬, ثِ َعٝاس ايتؿهرل ايٓكذ٣ ملا تبج٘ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ, ٚبايٓظب١ يٮٖذاف ايت٢ تظع٢ 

دا٤ت ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهرل ايٓكذ٣ يًذُٗٛس ؾ٢ املكذ١َ إىل ذبكٝكٗا ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

ثِ ذبصني ايٓؽ٤ ٚاملشاٖكني َٔ ايتبثرلات ايظًب١ٝ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ ثِ َشاعا٠ املظ٦ٛي١ٝ 

 اع١ٝ عٓذ َعازب١ ايشطاي١ اإلع١َٝ٬.اإلدتُ
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أثش ٚسذٙ َكذلس١ ( ع٢ً قٝاغ 54)( 2011) خشٕٚآدساط١ ٖٓا٤ عبذٙ عباغ ٚٚسنضت 

ؾ٢ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً ايتشصٌٝ ايذساط٢ يذ٣ فط٬ب ايصـ ا٭ٍٚ ايجا٣ْٛ ايؿ٢ٓ 

ٚايتعشف ع٢ً سذِ ايتبثرل املتٛقع يٛسذ٠ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً مماسط١ ايط٬ب 

ٚقاَت ايباسج١ بإعذاد  إطتخذَت ايباسج١ املٓٗر ايٛصؿ٢ ٚاملٓٗر ايتذشٜب٢, ْٓٛٗا .يؿ

إعذاد إختباس ذبص٢ًٝ  يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, ١املكذلس ٠ديٌٝ يًُعًِ ؾ٢ تذسٜع ايٛسذ

فطايبا َٔ  80ٚفطبكت ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا  ايتشًٌٝ( ايتطبٝل, ايؿِٗ, يكٝاغ )ايتزنش,

 ٠ىل: إٔ سذِ تبثرل ايٛسذإتٛصًت ايذساط١ ٚ املتكذ١َ باملٓصٛس٠.فط٬ب املذسط١ ايؿ١ٝٓ 

ع٢ً ايتشصٌٝ ايذساط٢ نإ نبرلًا إضاؾ١ يتشكٝل إدباٖات إجياب١ٝ ع٢ً ايط٬ب  ١املكذلس

ىل إٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تضٜذ َٔ داؾع١ٝ ايط٬ب إنُا تٛصًت  تشتبط باسبٝاٙ اي١َٝٛٝ,

 عبٛ ايذساط١ ٚايتعًِ ايزات٢ .

ٛاقع ايذلب١ٝ ا٫عإل١َٝ ( ب55) (2012دساط١ أػذإ ساَذ ٚخًٛد أمحذ )ٚاٖتُت 

ٚايعٛاٌَ امل٪ثش٠ بٗا ؾ٢ املذاسغ اشباص١ ؾ٢ املًُه١ ا٭سد١ْٝ اشلاسل١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْ ش 

َٔ فط٬ب ايصـ ايعاػش ا٭طاط٢ باملذاسغ  َبشٛخ 100تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ,فط٬بٗا

تٛصًت ٚ إ,ٝطتبفطبل عًِٝٗ اإل 2011\2010اشباص١ ؾ٢ ايعاص١ُ عُإ يًعاّ ايذساط٢

ىل: إٔ أنجش ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ؾ٢ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٖٛ تشنض ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً إايذساط١ 

ىل إٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تظاعذ ع٢ً تهٜٛٔ منٛرز إنُا تٛصًت  أسنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ,

ٚاسبٛاس ٚسظٔ تكذٜش ايزات َت٬ى َٗاسات ايعشض ٚاشبطاب١ اٚ ايكذ٠ٚ يذ٣ ايط٬ب,

 ٚايتشٌُ ٚايصدل.

ع٬ّ ايذلبٟٛ ؾ٢ دٚس أخصا٥ٞ اإل (56) 2013زلا٤ تٛؾٝل أٚسصذت دساط١  

 نُا ساٚيتْؼش املؿاِٖٝ اسبذٜج١ يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املذاسغ اسبه١َٝٛ املصش١ٜ 

ؼش ايتعشف عًٞ أِٖ املعٛقات ايت٢ تعٛم أخصا٢٥ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ عٔ أدا٤ دٚسٙ ؾ٢ ْ

اطتخذَت َٓٗر  ايت٢ تعذ ٖزٙ ايذساط١ َٔ ايذساطات ايٛصؿ١َٝٚؿاِٖٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, 

ايذساط١ املٝذا١ْٝ عًٞ أخصا٢٥ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ؾ٢ املذاسغ  ٚفطبكتاملظح بؼك٘ املٝذا٢ْ, 

ٖتُاّ بتذسٜب : ْكص اإل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا تٛصًت ايذساط١ اىل, اإلعذاد١ٜ

( َٔ  ‰82ايذلب٣ٛ ع٢ً املؿاِٖٝ اسبذٜج١ ؾ٢ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ سٝح إٔ )أخصا٢٥ اإلع٬ّ 

 ‰54)نذ أ, ٚ أؾشاد ايع١ٓٝ أؾادٚا ببِْٗ مل حيصًٛا ع٢ً دٚسات تذسٜب١ٝ ؾ٢ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

( َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ  ببٕ ضعـ اإلَهاْٝات املاد١ٜ باملذسط١ َٔ أِٖ ايصعٛبات ايت٢ تكـ عا٥ل 

أٚضشت ايٓتا٥ر إٔ غايبٝ٘ نُا  .١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املذاسغ اإلعذاد١ٜ أَاّ  تطبٝل ايذلب

 فط٬ب املشس١ً اإلعذاد١ٜ يٝع يذِٜٗ َعًَٛات عٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.

طتخذاّ تهٓٛيٛدٝا اإلتصاٍ ذساط١ إلب( 57) (2013) ػشٜؿ١ سمح١ اهلل طًُٝإٚقاَت 

ٚمتجًت ع١ٓٝ , شب١ٝ املتشذ٠ؾ٢ ْؼش َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبذاسغ دٚي١ اإلَاسات ايع

فط٬ب ٚفطايبات ايصـ ايتاطع ؾ٢ املذاسغ اسبه١َٝٛ ايت٢ ميجًٕٛ ٠ دَؿش 187ايذساط١ ؾ٢ 

املكاب٬ت ايؼخص١ٝ  ٚمتجًت أدٚات ايذساط١ ؾ٢ تتبع ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ؾ٢ إَاس٠ دب٢,

 طتبٝإ.ا٫ٚإطتُاس٠ 

ا١ٝ٥ بني ع١ٓٝ ايذساط١ )فط٬ب ىل: ٚدٛد ؾشٚم رات د٫ي١ إسصايٓتا٥ر إٚتٛصًت      

, فطايبات( فطبكا ملظت٣ٛ َٗاس٠ ؾِٗ ايشطاي١ اإلع١َٝ٬ ٖٚٛ َا أثش إجيابٝا ع٢ً َظت٣ٛ مماسط١ 
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نُا طاِٖ ايدلْاَر ايز٣ قاَت  ايع١ٓٝ ملٗاس٠ ايتؿهرل ايٓاقذ خ٬ٍ ؾذل٠ تكذِٜ ايدلْاَر .

ؾهش٠ تطُني َؿّٗٛ ايباسج١ بتكذمي٘ يع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً َذاس أسبع سصص ع٢ً تكشٜب 

ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ اإلفطاس ايعاّ إلسذ٣ َٛاضٝع َٓٗر ايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ ملشس١ً ايصـ 

 ايتاطع .

ًتعشف ع٢ً َذ٣ ؾاع١ًٝ بشْاَر ( ي58)( 2013) دساط١ سٜٗاّ عبذ ايشاصم خطابٚطعت 

اإلع١َٝ٬( ؾ٢ َكذله ملٗاسات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ )َعشؾ١ ٚذبًٌٝ ٚتكِٝٝ ٚإبتهاس ايشطا٥ٌ 

فطبكت ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً , إدساى أفطؿاٍ َشس١ً ايطؿٛي١ املتبخش٠ يًعٓـ با٭ؾ٬ّ املصش١ٜ

ًًا مبشس١ً ايطؿٛي٘ املتبخش٠ َٔ صٚاس َشنض تٛثٝل حبٛخ ٚأدب ا٭فطؿاٍ  23ع١ٓٝ قٛاَٗا  فطؿ

د ٚدٛ :ٚبٝٓت ايٓتا٥ر ,باملٌٓٝ مبشاؾ ١ ايكاٖش٠ ٚإطتخذَت ايباسج١ املٓٗر ػب٘ ايتذشٜب٢

ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛطط٢ دسدات ا٭فطؿاٍ ع١ٓٝ ايذساط١ قبٌ تطبٝل بشْاَر 

ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً َكٝاغ إدساى ايعٓـ با٭ؾ٬ّ املصش١ٜ َٔ خ٬ٍ َٗاسات ايذلب١ٝ 

ىل أْ٘ ميهٔ اإلطتؿاد٠ َٔ بشاَر إنُا تٛصًت  .١َٝ ٚبعذٙ يصاحل ايتطبٝل ايبعذ٣اإلع٬

ًٛب َٔ أطايٝب ايتعًِٝ غرل ايشزل٢ باملشانض ايجكاؾ١ٝ اشباص١ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ نبط

 با٭فطؿاٍ .

َظ٪ي١ٝ املذسط١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ ذبكٝل ( بذساط١ 59) (2013طعٛد بٔ خًٝـ )ٚاٖتِ 

املٓٗر  املعًِ, ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ عٓاصش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )اإلداس٠ املذسط١ٝ,

 450 َٔع١ٓٝ ايتهْٛت ٚ ,ظحذت ايذساط١ ع٢ً َٓٗر املإعتُ, ٚايٓؼاط غرل ايصؿ٢( ايذساط٢,

املعًِ إٔ  ىل:إتٛصًت ايذساط١ ٚإ. ٝطتبفطبل عًِٝٗ اإل َٔ َع٢ًُ املشس١ً ايجا١ْٜٛ, َعًُا

ذبكٝل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ يذ٣ املظ٦ٛي١ عٔ عٓاصش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ دا٤ يف َكذ١َ 

يعٓاصش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ املظ٦ٛي١  ٚدا٤ ايٓؼاط غرل ايصؿٞ يف ايذلتٝب ايجاْٞ ايط٬ب,

 .يذ٣ ايط٬ب كٝل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عٔ ذب

ٛاقع ايتشذٜات املعاصش٠ ايت٢ تٛاد٘ ( بذساط١ ي60) (2014سػا ضبُٛد طا٢َ )ٚقاَت      

 طش٠ ؾ٢ تشب١ٝ أفطؿاشلا أع٬َٝاع٬ّ اشلادف املٛد٘ يًطؿٌ ٚايت٢ تتطًب تعضٜض دٚس ا٭اإل

( 400َٛس ؾ٢ اجملتُع املصش٣, ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )تصٛسات أٚيٝا٤ ا٭اطتكصا٤ َٔ خ٬ٍ 

عؼٛا٥ٝا َٔ َٓافطل َتعذد٠ ؾ٢ ضباؾ ات مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ , مت اختٝاسِٖ أب ٚأّ 

ىل ٚدٛد ؾشٚم داي١ إ ٗاأػاست ْتا٥ذٚ ٚصؿ١ٝ اطتخذَت َٓٗر املظح بايع١ٓٝ,ٖٞ دساط١ ٚ

َٛس يذسد١ ايتشذٜات ايت٢ ٜٛادٗٗا ٚيٝا٤ ا٭أتكذٜش دسدات اسصا٥ٝا بني َتٛططات 

ع٬َٝا, إ طش٠ ؾ٢ تشب١ٝ أفطؿاشلاع٬ّ اشلادف املٛد٘ يًطؿٌ ٚايت٢ تتطًب تعضٜض دٚس ا٭اإل

ٓتا٥ر عذّ ٚدٛد ؾشم ايبُٝٓا أ ٗشت  .تعض٣ ملتػرلات منط ايجكاؾ١, ايعُش ايض٢َٓ يٮفطؿاٍ

 يع١ٓٝ ايذساط١.داٍ اسصا٥ٝا ٜعض٣ ملتػرلات ايٓٛع ٚاملظت٣ٛ ايتع٢ًُٝ 

 (2015) دساط١ أمحذ مجاٍ سظٔٚتٓاٚيت 

(61)

ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عبٛ َطاَني َٛاقع  

١ٝ تضٜٚذ ع١ٓٝ ايذساط١ مبٗاسات ؿىل ايتعشف ع٢ً نٝإطعت , سٝح ايؼبهات اإلدتُاع١ٝ

ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ منٛرز َكذله يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عبٛ َطاَني َٛاقع 

فطايب َٔ فط٬ب ايؿشق١ ايجا١ْٝ  32ُأدشٜت ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا  اإلدتُاع١ٝ.ايؼبهات 

اطتخذّ ايباسح املٓٗر ٚبكظِ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ به١ًٝ ايذلب١ٝ ايٓٛع١ٝ داَع١ املٓٝا, 

 ايٛصؿ٢ ٚاملٓٗر ػب٘ ايتذشٜب٢.
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ىل :ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛطط٢ دسدات فط٬ب إٚتٛصًت ايذساط١      

 ١ٓ ؾ٢ ايتطبٝل ايكب٢ً ٚايبعذ٣ إلختباس ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ قبٌ تعشضِٗ يًُٓٛرزايعٝ

يصاحل ايتطبٝل ايبعذ٣ ؾ٢ َٛضٛع ايتشصٌٝ املعشؾ٢ ملٛضٛع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.  ٙٚبعذ

نُا تٛصًت ايذساط١ اىل ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛططات دسدات ايط٬ب ؾ٢ 

تطبٝل ايبعذ٣ ؾ٢ َٛضٛع ذبصٌٝ ازباْب املٗاس٣ ايتطبٝل ايكب٢ً ٚايبعذ٣ يصاحل اي

 ملٛضٛع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.

إدساى أخصا٢٥ اإلع٬ّ ( بذساط١ 62) (2015) َاصٕ ضبُذ ٚؾافط١ُ ْبٌٝٚاٖتِ نٌ َٔ 

ايتعشف ع٢ً , ٚايذلب٣ٛ ملؿ٢َٛٗ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚاإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ٚإدباِٖٗ عبُٖٛا

 ع٢ً ايتعاٌَ َع املطُٕٛ اإلع٢َ٬, ١سٜب ايطًبدٚس أخصا٢٥ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ دباٙ تذ

 ذبذٜذ أنجش ا٭ْؼط١ اإلع١َٝ٬ ؾاع١ًٝ يتذسٜب ايط٬ب ع٢ً َعاٜرل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬,ٚ

ع١ٓٝ َٔ ا٭خصا٥ٝني ايذلبٜٛني ؾ٢ املذاسغ يطتخذَت َٓٗر املظح اٚصؿ١ٝ ٖٚٞ دساط١ 

ايجا١ْٜٛ (, نُا \اإلعذاد١ٜ  \أخصا٥ًٝا باملذاسغ )اإلبتذا١ٝ٥  120اسبه١َٝٛ املصش١ٜ قٛاَٗا 

 ىل ع١ٓٝ ايذساط١.إمجع ايباسجإ َعًَٛاتٗا َٔ خ٬ٍ إطتباْ٘ َكذَ٘ 

طًب١ ع٢ً إٔ أنجش ا٭ْؼط١ اإلع١َٝ٬ ؾاع١ًٝ يتذسٜب اي ىل :إتٛصًت ايذساط١     

%, ثِ ؾ٢ املشتب١ ايجا١ْٝ 51.7َعاٜرل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ أْؼط١ اإلراع١ املذسط١ٝ بٓظب١ 

%, ثِ ؾ٢ املشتب١ 28.3ا٭ْؼط١ ايتًٝؿض١ْٜٝٛ )ايدلاَر اإلخباس١ٜ ٚا٭ؾ٬ّ ايٛثا٥ك١ٝ( بٓظب١ 

 ايجايج١ ا٭ْؼط١ ايصشؿ١ٝ )ازبشا٥ذ ٚاجمل٬ت ٚصشـ اسبا٥ط ٚايتصٜٛش ايصشؿٞ ( بٓظب١

11.7 . % 

تكِٜٛ ٚاقع مماسط١ ايط٬ب ملٗاسات (ع٢ً 63)(2015سظٔ خًٌٝ)ٚسشصت دساط١ 

دساط١ َٔ خ٬ٍ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ ض٤ٛ تعذد َصادسِٖ يًجكاؾ١ اإلع١َٝ٬ ٚتبثرلاتٗا 

ذبذٜذ قا١ُ٥ , َٚظش١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ فط٬ب املذاسغ ايجا١ْٜٛ بايتعًِٝ ايعاّ ايظعٛد٣

ٚفطبكت ع٢ً  ١َٝ اي٬ص١َ يًط٬ب, إطتخذَت ايذساط١ َٓٗر املظح,مبٗاسات ايذلب١ٝ اإلع٬

تٛصًت ايذساط١ َٚؿشد٠ َٔ فط٬ب املذاسغ ايجا١ْٜٛ بايتعًِٝ ايعاّ ايظعٛد٣,  400ع١ٓٝ قٛاَٗا 

َٗاس٠ سلًت َٗاسات أطاط١ٝ ؾ٢ ايذلب١ٝ  31ىل: قا١ُ٥ مبٗاسات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ قٛاَٗا إ

َٚٗاسات ٚطا٥ٌ  ايجكاؾ١ ايبصش١ٜ, )ايجكاؾ١ اإلع١َٝ٬,اإلع١َٝ٬ َٚٗاسات َه١ًُ َٚٓٗا

نُا دا٤ت دسد١ مماسط١ ايط٬ب ملٗاسات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬  ,اإلع٬ّ اإلدتُاع١ٝ(

 ا٭طاط١ٝ ٚامله١ًُ َتٛطط١ مما ٜع٢ٓ إٔ ايط٬ب ؾ٢ ساد٘ ملضٜذ َٔ تُٓٝتٗا.

 :سابقة دراسات الالعلى قيب التع

 تٓاٚيت ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تبني َا ٢ًٜ : ايت٢ايظابك١ ٚذساطات ايبتشًٌٝ 

مت اإلفط٬ع ع٢ً بعض ايذساطات ايت٢ تٓاٚيت َٛضٛعات ايذلب١ٝ  َٔ سٝح املٛضٛع : -

اإلع١َٝ٬ ؾُٔ خ٬شلا مت ايشبط بني َٛضٛع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚبعض املٛضٛعات 

طٗا ٚنزيو سب طتخذاّ ايتهٓٛيٛدٝا اسبذٜج١ ؾ٢ ْؼش ٖزا املؿّٗٛ ,اا٭خش٣ َٚٓٗا 

ٚتٓاٚيتٗا بعض  باملطاَني ايتًٝؿض١ْٜٝٛ َٚطاَني َٛاقع ايؼبهات ا٫دتُاع١ٝ ,

ٚدٚسٖا ؾ٢  ٌ  ,ؾ٢ صٜاد٠ ايتشصٌٝ ايذساط٢ يًط٬بايذساطات ا٭خش٣ َٔ سٝح دٚسٖا 

 َعاٜرل ازبٛد٠ ايؼا١ًَ .
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: تٓٛع إطتخذاّ ايع١ٓٝ ؾ٢ ٖزٙ ايذساطات َٔ سٝح ايؿ١٦ ايعُش١ٜ َٔ سٝح ايع١ٓٝ -

, ؾٗٓاى َٔ إطتخذّ ع١ٓٝ َٔ ات ايذساطكت عًٝٗا ١ٝ ايت٢ فطباملشس١ً ايتعًُٝٚنزيو 

ٚبعض  ,املتبخش٠ ٚنزيو َشس١ً املشاٖك١ تٛطط١ أٚطؿٛي١ املا٭فطؿاٍ ؾ٢ َشس١ً اي

نُا مت تطبٝل ٖزٙ ايذساطات  ,بٜٛني ٚاشبدلا٤ايذساطات إطتخذَت ا٭خصا٥ٝني ايذل

 ىل املشس١ً ازباَع١ٝ .إ١ٝ ع٢ً املشاسٌ املختًؿ١ َٔ املشس١ً اإلبتذا٥

ايظابك١ سٝح اعتُذت ؾ٢ ايذساطات املظتخذ١َ تٓٛعت املٓاٖر  :ٗرَٔ سٝح املٓ -

ع٢ً ; بُٝٓا اعتُذ بعطٗا ا٭خش ع٢ً َٓٗر املظح يف ػك٘ املٝذاْٞ ايذساطات ايٛصؿ١ٝ

 املٓٗر ايتذشٜب٢ أٚ املٓٗر ػب٘ ايتذشٜب٢.

اطتعاْت ايذساطات ايظابك١ مبذُٛع١ َٔ ا٭دٚات املختًؿ١ ٚنإ َٔ  :َٔ سٝح ا٭دٚات -

نُا  ,كٗا ع٢ً عٝٓات ايذساطات املختًؿ١أِٖ ٖزٙ ا٭دٚات اإلطتباْ٘ ايت٢ مت تطبٝ

إطتخذَت بعض ايذساطات َكاٜٝع طبتًؿ١ تابع١ يًذساط١ ايت٢ ٜتِ تطبٝكٗا ٚنزيو 

 إطتُاسات يتشًٌٝ املطُٕٛ ؾ٢ بعض ايذساطات ا٭خش٣.

ىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات إايظابك١ ايذساطات ْتا٥ر : أػاست  َٔ سٝح ايٓتا٥ر -

٢ً أ١ُٖٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ َذاسطٓا ؾ٢ ايٛقت ايشأٖ نذت يف صبًُٗا عٚايت٢ أ

دساط١ ٖٓا٤ عبذٙ , سٝح أػاست سبُا١ٜ ا٭دٝاٍ ايكاد١َ َٔ اٯثاس ايظًب١ٝ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ 

,  ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ تضٜذ َٔ داؾع١ٝ ايط٬ب عبٛ ايذساط١ ٚايتعًِ ايزات٢إٔ إىل ( 2011عباغ )

دا٤ يف ايذلتٝب ا٭ٍٚ ًٜٝ٘ ايٓؼاط غرل املعًِ  ( أ2013ٕٚبٝٓت دساط١ طعٛد بٔ خًٝـ )

كٝل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايصؿٞ ضُٔ عٓاصش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ املظ٦ٛي١ عٔ ذب

ايذساطٞ يف تشتٝب َتبخش ضُٔ تًو ايعٓاصش ٚدا٤ املٓٗر  بذسد١ نبرل٠ يذ٣ ايط٬ب

مما ٜعين ضعـ اٖتُاّ ٖزٙ املٓاٖر بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ , ٚأ ٗشت ْتا٥ر دساط١ أزلا٤ 

ببٕ ضعـ اإلَهاْٝات املاد١ٜ باملذسط١ َٔ أنذٚا ( َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ  ‰54)( إٔ 2013تٛؾٝل )

, ؾ٢ املذاسغ اإلعذاد١ٜ أِٖ ايصعٛبات ايت٢ تكـ عا٥ل أَاّ تطبٝل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

َعًَٛات عٔ أٚضشت ايٓتا٥ر إٔ غايبٝ٘ فط٬ب املشس١ً اإلعذاد١ٜ يٝع يذِٜٗ نُا 

دسد١ مماسط١ ايط٬ب ( إىل إٔ 2015اْتٗت دساط١ سظٔ خًٌٝ )نُا  .ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

ملٗاسات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ا٭طاط١ٝ ٚامله١ًُ َتٛطط١ مما ٜع٢ٓ إٔ ايط٬ب ؾ٢ ساد٘ 

 َٔ تُٓٝتٗا.ملضٜذ 

( 2011ا٫ٖتُاّ بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ أنذت ْتا٥ر دساط١ سػا عبذ ايًطٝـ ) ٚسٍٛ ضشٚس٠ -

إٔ مجٝع اشبدلا٤ ٚاؾكٛا ع٢ً إٔ ٖٓاى ساد١ باجملتُع املصش٣ يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

ٚدا٤ ايٛايذإ ؾ٢ َكذ١َ ؾ٦ات ازبُٗٛس ا٭نجش إستٝاًدا يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ثِ 

أْ٘ سغِ تؿل َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١ ٖاْض سلٝذت َٔ أٖٚٛ َا  ا٭فطؿاٍ ثِ املشاٖكني

فطًب١ ازباَعات جيذٚا ساستِٗ ؾ٢ اإلعتُاد ٚايتعاٌَ َع  ببٕاملؿّٗٛ املتعاسف عًٝ٘ 

ايتهٓٛيٛدٝا ايشق١ُٝ اسبذٜج١ إ٫ إٔ أؾشادا َٔ ٖزا ازبٌٝ ٜؿتكشٕٚ يهؿا٤ات صٓاع١ 

ْادًسا َا  , نُا أِْٗؾ٢ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ نهٌ اإلع٬ّ ايت٢ تعذ دض٤ًا ٖاًَا

  .ٜتعشضٛا شلزا ازبض٤ َٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً املظت٣ٛ ازباَع٢

ايبذ٤ َٔ ايصـ ا٭ٍٚ اإلبتذا٢٥ ضشٚس٠  ( ع2010ٔنُا نؼؿت ْتا٥ر دساط١ ملٝا٤ تٛؾٝل ) -

ٍ ايذلب١ٝ ست٢ ميهٔ إٔ ٜظرل إدخايف تعًِٝ ايت٬َٝز َباد٨ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ 

ٍ ع٢ً َٓ ١َٛ َتها١ًَ َٔ اإلع١َٝ٬ بطشٜك١ َتذسد١ ؾُٝا ٜتعًُ٘ ايط٬ب يًشصٛ
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تٛاؾل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َع اإلدباٖات ايذلب١ٜٛ اسبذٜج١ َٔ سٝح املعشؾ١ ٚ. ايتعًِٝ

املتها١ًَ ٚضشٚس٠ إنتظاب املٗاسات ايٓكذ١ٜ ٚست١ُٝ إٔ ٜهٕٛ ايطؿٌ ٖٛ قًب ايع١ًُٝ 

  .ايتع١ًُٝٝ َٚشنضٖا

إٔ ايط٬ب ؾ٢ قظِ ايصشاؾ١ طذًٛا ع٢ً ( 2010دٛسداْا بٛسطٕٛ )ْتا٥ر دساط١ ٚأنذت  -

دسدات أع٢ً ؾ٢ اإلطتؿتا٤ اشباص بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ ص٥٬َِٗ ؾ٢ ايتخصصات 

نُا أٚضشت أٜطا أ١ُٖٝ ايبٓا٤ املعشؾ٢ عٓذ ؾشص َهْٛات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ , ا٭خش٣

ٚاإلدباٖات ميهٔ ؾِٗ ايكذسات اشباص١ بايط٬ب ٚعٔ فطشٜل دَر ايبٓا٤ املعشؾ٢ 

 .املختًؿ١ ؾُٝا ٜتعًل بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

تٛصًت إىل ٚدٛب تبين  ايت٢( 2009ٜٓاغ إبشاِٖٝ ٚسباه سَضٟ )إدساط١ ٚاتؿكت ْتا٥ر  -

ؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ بإعتباسٖا ايع١ًُٝ ايت٢ تتِ َٔ خ٬شلا ت١ُٝٓ قذس٠ ملاملذسط١ 

اإلٖتُاّ بتؿعٌٝ دٚس ايصشاؾ١ ٚاإلراع١  ذبًٌٝ ايشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬,ايط٬ب ع٢ً ؾِٗ ٚ

املذسط١ٝ ؾ٢ تؼذٝع ايط٬ب ع٢ً املؼاسن١ ؾٝٗا يت١ُٝٓ َٗاسات اإلبذاع ٚايتعبرل 

إدشا٤ إختباسات َٚكاٜٝع يًط٬ب سٍٛ املعاسف ٚاملٗاسات نُا إٔ عًٝٗا  اشب٬م يذِٜٗ,

 .ٚاإلدباٖات اشباص١ بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬

دٚس املذسط١ يف ايذلب١ٝ  ع٢ًأنذت  ايت٢( 2007دساط١ ضبُذ اشبطٝب )َع َا تٛصًت إيٝ٘  -

تِ بتكذِٜ خذَات ٗت ايت٢ٖٓاى ايكًٌٝ َٔ املذاسغ  إٔأ ٗشت ايٓتا٥ر نُا  اإلع١َٝ٬

ا يف تؼهٌٝ ايزات أٚ ٢ ايصعٝذ املذسطٞ سغِ ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ شلًايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع

( 2009عًٝا٤ حيٝٞ ايعظايٞ ٚيًٝٞ سػاد ايبٝطاس ) أٚصت دساط١ٚإمجا٫ ؾكذ إعاد٠ تؼهًٝٗا. 

١ ٝتطُني نتب ايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ ٚاملٛاد ايذساطاٖر بٚاضعٞ املٓ

 ببْؼط١ تتعًل بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚبؼهٌ ممٓٗر. 

 اإلجراءات املهوجية:

 :بحث نوع ومهوج ال

ايٛصؿ١ٝ ايت٢ تعتُذ ع٢ً ؾِٗ اي اٖش٠ َٛضٛع تعذ ٖزٙ ايذساط١ َٔ ايذساطات 

ايذساط١ ٚٚصؿٗا ٚايتعشف ع٢ً عٓاصشٖا َٚهْٛاتٗا عٔ فطشٜل مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

َٔ أْظب  َٛٓٗر املظح ٖٚ اسبايٞبشح ظتخذّ ايٜ, ٚٚتؿظرلٖا ٚذبًًٝٗا ذب٬ًًٝ دقٝكًا

, اإلع١َٝ٬ بصؿ١ خاص١املٓاٖر ايع١ًُٝ ١َ٤٬َ يًذساطات ايٛصؿ١ٝ بصؿ١ عا١َ ٚايذساطات 

ٜٚظتخذّ ايباسح َٓٗر املظح يف ػك٘ ايتشًًٝٞ ملا ٚسد مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ املكذّ 

 .ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬  يًت٬َٝز حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ َٔ َطاَني َٚٛضٛعات سٍٛ 

 :بحث جمتمع ال

املكذّ َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ يف بشح ايشأٖ ًايٛثا٥كٞ يتُع اجملُجٌ تٜ

خ٬ٍ ايؿصٌ ايذساطٞ ا٭ٍٚ  2014/2015خ٬ٍ ايعاّ ايذساطٞ سًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ يت٬َٝز 

 .ٚايجاْٞ

 :بحث ة الــيهـع

زٟ مت تذسٜظت٘  ايت َتٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ    يف سذد ايباستح دساطتت٘ ايتشًًٝٝت١    

هتتتب اي, ٚقتتذ تطتتُٓت  2014/2015ختت٬ٍ ايعتتاّ ايذساطتتٞ يت٬َٝتتز سًكتتيت ايتعًتتِٝ ا٭طاطتتٞ 



   أ/ حممد فؤاد حممد زيد   اإلعالمية اليت يعكسوا مهوج ....مضامني الرتبية 
 
 

205 

نتاب َٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ زبُٝع ايصؿٛف ايذساط١ٝ مبشسًيت مت ذبًًٝٗا ) ايت٢ايذساط١ٝ 

 .                   (ايتعًِٝ ا٭طاطٞ ا٭بتذا١ٝ٥ ٚاإلعذاد١ٜ

 :بحث أسباب اختيار عيهة ال

 ذبًًٝ٘ يًصؿٛف َٔ ا٭ٍٚ زٟ متايايصشاؾ١ املذسط١ٝ  ٚسٍٛ أطباب اختٝاس َكشس

ٚست٢ ايجايح اإلعذادٟ ؾكذ مت اختٝاسٙ ٫عتباسات َٛضٛع١ٝ تتُجٌ يف املشس١ً اإلبتذا٥ٞ 

زٟ ٜكذّ شلِ, ٚنزيو ٚؾكا يطبٝع١ ٖزا املكشس ايزٟ ٜؿذلض ب٘ إٔ ايعُش١ٜ يًت٬َٝز اي

ٜتطُٔ نٌ َا ٜشتبط بايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚاإلع٬ّ ايذلبٟٛ ايزٟ ٜكذّ داخٌ َذاسغ 

تشدع أطباب اختٝاس ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ نُا  ,١ ٚاإلعذاد١ٜمبشسًتٝ٘ اإلبتذا٥ٝ ايتعًِٝ ايعاّ

 -إىل ا٭طباب اٯت١ٝ:ايهتب ٚاملكشسات صبتُع١ 

كذَ٘ َٔ َٛضٛعات ٜشتبط بعطٗا َٜا  ع١ٓٝ يًذساط١ َعكشس نٜتٛاؾل اختٝاس ٖزٙ امل -

ٚإخشاز  َباػشٙ ؾٗٛ َعذ خصٝصا يتعًِٝ ايت٬َٝز نٝؿ١ٝ ذبشٜشمبٓاه إع١َٝ٬ 

إع١َٝ٬ ايصشـ املذسط١ٝ ٚتكذِٜ ايدلاَر اإلراع١ٝ بهٌ َا تتطُٓ٘ َٔ َٛاد َٚطاَني 

 .ٚتشب١ٜٛ يف إٓ ٚاسذ

مت اعتُادٙ يٝذسغ بهاؾ١ ايصؿٛف َٔ قبٌ ايت٬َٝز ايزٜٔ خيتاسٕٚ ب اإٔ ٖزٙ ايهت -

تُتع , ٚبزيو ؾٗٛ َٓٗر ٜاملذسط١ٝ نُاد٠ اختٝاس١ٜ يًٓؼاط ْؼاط ايصشاؾ١ ٚاإلراع١

يًُؼاسنني يف تًو ا٭ْؼط١, ٚميجٌ مجٗٛسٙ ١ ايذٚاّ ايٓظيب ٚتذسغ َٛضٛعات٘ بصؿ

جٌ ميَٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ قذ  ٚاإلعذادٟ, باقٞ ايت٬َٝز يف ناؾ١ َذاسغ ايتعًِٝ اإلبتذا٥ٞ

سذشًا يًضا١ٜٚ يف بٓا٤ ٚتبطٝع املعشؾ١ ايهاؾ١ٝ يًتعاٌَ َع اإلع٬ّ ايزٟ ٜعصـ بهاؾ١ 

ت٪دٟ يًتعاٌَ َع٘ بهؿا٠٤  ايت٢ؾ١ٝ بظُات٘ ٚخصا٥ص٘ ا٭ْ ١ُ ساٍ عذّ املعشؾ١ ايها

 .ٚؾعاي١ٝ

إٔ ايهتب ٚاملكشسات ايذساط١ٝ رات ًَه١ٝ عا١َ ٚتكذّ مبذاسغ ايتعًِٝ ايعاّ يهٌ أبٓا٤  -

ايٛفطٔ ؾٝذب إٔ تتطُٔ َا ٜهؿٞ يتضٜٚذ أبٓا٥ٓا بهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ازبٝذ ٚايٓاقذ 

ا قذ ٜعٛم أدا٤ َت تبح َٔ املطاَني بات ايت٢ٚاشلادف ٚا٫ْتكا٥ٞ يهاؾ١ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ 

ناؾ١ امل٪طظات ايتع١ًُٝٝ بٌ ٚناؾ١ َ٪طظات اجملتُع إٕ مل ْتعاٌَ َعٗا مبا تظتشك٘ 

 َٔ ا٫ٖتُاّ ٚاسبزس .

٭ْٗا أعكبت َا سذخ َٔ تطٜٛش يًُٓاٖر , ْ شا تٝاس ايؿذل٠ ايض١َٝٓ ضبٌ ايذساط١مت اخ -

طٝاط١ٝ أثشت ع٢ً َٔ تذاعٝات أعكبُٗا َٚا ١ْٜٝٛ  30/ ٜٓاٜش  25بعذ سذٚخ ثٛستٞ 

 .ناؾ١ أْ ١ُ اجملتُع ٚخاص١ ايٓ اّ ايتعًُٝٞ 

ايٓ اّ ايتعًُٝٞ ببْ٘ ْ اّ ضباٜذ ٜظتٗذف إعذاد املٛافطٔ ايصاحل ٚي٘ يف ريو تُتع ٜ -

تظتٗذف إسذاخ ايتػٝرل يف ثكاؾ١ ايؿشد ٚطًٛن٘ عبٛ  ايت٢إٔ ٜطع املٓاٖر ٚاملكشسات 

املذسطٞ أدا٠ ق١ٜٛ إلعذاد دٌٝ قادس ع٢ً ايٓٗٛض بايٛفطٔ ا٭ؾطٌ ٚسمبا َجٌ ايهتاب 

باتت ايذلب١ٝ َني َٚٛضٛعات اساٍ ايعٓا١ٜ مبا ٜكذّ بتًو ايهتب ٚاملكشسات َٔ َط

 .اإلع١َٝ٬ أسذ عٓاصشٖا ايش٥ٝظ١ٝ يف ٚقتٓا ايشأٖ 
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 إجراءات التحليل:

 -حتديد وحدات وفئات التحليل:

  :ايتشًٌٝ ٚسذات ذبذٜذ -أ

تعدل عٔ د٫ي١  ايت٢ٜتِ عذٖا , ٚقٝاطٗا يتشكٝل أٖذاف ايذساط١ ٚ ايت٢ٖٚ٢ ايٛسذات  .1

َع١ٓٝ َشتبط١ بٓتا٥ذٗا , َٚٔ املتؿل عًٝ٘ إٔ ٖٓاى مخع ٚسذات س٥ٝظت١ يف ذبًٝتٌ   

( ٚايٛستذ٠  character( ٚايؼخصت١ٝ ) Theme( ٚاملٛضٛع أٚ ايؿهتش٠ ) wordاملطُٕٛ ٖٞ : ايه١ًُ )

ٚقتتذ ( , space and time( ٚاملظاستتت١ ٚايضَتتتٔ )Itemاإلع٬َٝتت١ املؿتتشد٠ )ايطبٝعٝتت١ يًُتتاد٠ 

تعتتدل  ضبتٌ ايتشًٝتٌ سٝتح    ٓٗر يف ذبًٌٝ َطُٕٛ املٚسذ٠ املٛضٛع اطتخذّ ايباسح 

أنجش ٚسذات ذبًٌٝ احملت٣ٛ اطتخذاَا يف دساطت١ َتاد٠ ا٫تصتاٍ ,     (املٛضٛع) ٚسذ٠ املؿشد٠:

 ٚاملٛضٛع يف صٛست٘ املختصش٠ عباس٠ عٔ ؾهش٠ تذٚس سٍٛ َظبي١ َع١ٓٝ.

 :التحليل فئات

 ٚريو ٚذبذٜذٖا, ايتشًٌٝ, ؾ٦ات اختٝاس دق١ ع٢ً املطُٕٛ ذبًٌٝ ظباه ٜعتُذ

 بإعذاد ايباسح قاّ يزيو ذبًًٝٗا, املشاد املاد٠ دٖٛش متجٌ ايؿ٦ات ٖزٙ إٔ اعتباس ع٢ً

, ايذساط١ َٛضٛع ربذّ ايت٢ ايؿ٦ات َٔ صبُٛع١تطُٓت  ايت٢ٚ املطُٕٛ, ذبًٌٝ صشٝؿ١

  ٚقذ تطُٓت تًو ايؿ٦ات َا ًٜٞ :  

ٚمت ايصشاؾ١ املذسط١ٝ حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطتٞ مبصتش,   ؾ١٦ املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر  -1

إفطتاس عتاّ يٮْؼتط١    , اإلراعت١ املذسطت١ٝ  ) -تٛصٜع ٖزٙ ايؿ١٦ يًؿ٦ات ايؿشعٝت١ ايتايٝت١ :  

, ايدلملتتإ املذسطتتٞ, ؾٓتتٕٛ ايهتابتت١ ايصتتشؿ١ٝ,  إختتشاز ايصتتشـ املذسطتت١ٝ ,املذسطتت١ٝ

 ( .املعاسض ايصشؿ١ٝ, املٓا شات املذسط١ٝ

ًكتيت ايتعًتِٝ   ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ايٛاسد٠ مبتٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ سب   طاَني ؾ١٦ مم -2

 ,َٗتاسات ا٫تصتاٍ املباػتش   ) -ا٭طاطٞ ٚمت تٛصٜع ٖزٙ ايؿ٦ت١ يًؿ٦تات ايؿشعٝت١ ايتايٝت١:    
 ايتًكٞ ايٓاقذ يًشطا٥ٌ اإلع١َٝ٬, اإلع٬ّ املذسطٞ ٚٚطا٥ً٘, ع١ًُٝ ا٫تصاٍ ٚعٓاصشٙ

,  نٝؿٝتت١ اْتتتاز َطتتُٕٛ إع٬َتتٞ, َٗتتاسات ايتعاَتتٌ َتتع ٚطتتا٥ٌ اإلعتت٬ّ ازبُتتاٖرلٟ, 

 ( . تهٓٛيٛدٝا ا٫تصاٍ اسبذٜج١ايتعاٌَ َع 

ٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ سبًكتيت    ٛاسد٠ مبت ؾ١٦ أٖتذاف َطتاَني ايذلبٝت١ اإلع٬َٝت١ ايت      -3

ظتع٢  ٜ ايتت٢ ٚايػاٜتات  ٚتٗذف ٖزٙ ايؿ١٦ إىل ايٛقٛف ع٢ً املكاصتذ  , ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

ٚ َتا تطتُٓ٘ َتٔ     ذبكٝكٗتا َتٔ خت٬ٍ    إىل ٖزا املٓٗر , ٚتتطتُٔ  َطتاَني َٛضتٛعات 

 )أٖذاف َعشؾ١ٝ, أٖذاف َٗاس١ٜ, أٖذاف ٚدذا١ْٝ ( . -:ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝايؿ٦ات 

ؾ١٦ َذ٣ ٚدٛد أْؼط١ َصاسب١ يًُٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت  -4

 ايتعًِٝ ا٭طاطٞ, ٚتتطُٔ ايؿ٦ات ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ : )تٛدذ / ٫ تٛدذ( .

مبتٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ     َذ٣ ٚدٛد أَج١ً ٚتتذسٜبات عًت٢ املٛضتٛعات ايتٛاسد٠    ؾ١٦  -5

 )تٛدذ / ٫ تٛدذ( .  , ٚتتطُٔ ايؿ٦ات ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ :سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

مبتٓٗر  ؾ١٦ ٚطا٥ٌ اإلبشاص; ٖٞ عبتاس٠ عتٔ ايٛطتا٥ٌ املظتتخذ١َ إلبتشاص املتاد٠ املكذَت١         -6

 ٚيؿت ايٓ ش إيٝٗا, ٚتتطُٔ ايؿ٦ات ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ:ايصشاؾ١ املذسط١ٝ 

  : ٌُس٥ٝظتتٞ )ؾ٦تت١ ايعٓتتاٜٚٔ املظتتتخذ١َ َتتٔ سٝتتح ايٛ ٝؿتت١ يًعٓتتٛإ ٚتؼتت /

 ( .ؾشعٞ/ متٗٝذٟ 
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  ٚثٝك١ أٚ بٝإ/  َٛضٛع١ٝ/ ػخص١ٝ  (ايصٛس املصاسب١ ٚتؼٌُ ؾ٦ات. ) 

 : (تٛضٝش١ٝ/ ػخص١ٝ ) -ايشطّٛ ٚتؼٌُ ؾ٦ات. 

 . ٕا٭يٛا 

 . ا٭سضٝات 

املذسطتت١ٝ سبًكتتيت ايتعًتتِٝ َظتتاس١ ْؼتتش املٛضتتٛعات ايتتٛاسد٠ مبتتٓٗر ايصتتشاؾ١  ؾ٦تت١  -7

نتتاب  : ٚتعين اسبٝض ايتششٜشٟ ايزٟ ػػًت٘ املٛضٛعات ايتٛاسد٠ عًت٢ صتؿشات    ا٭طاطٞ

 -صتؿش١ ٚاستذ٠    -أقتٌ َتٔ صتؿش١   ) ; ٚقذ قظُت ٖزٙ املظتاس١ إىل : ايصشاؾ١ املذسط١ٝ

 .(  أنجش َٔ صؿش١

  -اختبار الصدق والثبات الستمارة حتليل املضمون:

  Validityاختبار الصدق  -1 

٣ اختبتاس  ت ٜكصذ بايصذم إٔ تكٝع اطتُاس٠ ايتشًٌٝ َا ٚضعت يكٝاط٘, ٚقذ أدش

, سٝتح مت ذبذٜتذ أٖتذاف     Content validityايصذم يًتبنذ َٔ صذم ضبت٣ٛ اطتُاس٠ ايتشًٌٝ

ذساطات ايظابك١ ذ اإلفط٬ع عًٞ اييًذساط١ ايتش١ًًٝٝ بع ايذساط١ ٚتشمج١ ريو يف ٚتظا٫٩ت

زت َٔ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚذبًٝتٌ املطتُٕٛ َٛضتٛعا شلتا ٖٚتٞ دساطت١       ارب ايت٢ٚخصٛصا 

 تػطٞ أٖذاف ٚتظا٫٩ت ايذساط١. ايت٢, ثِ ٚضع ا٭ط١ً٦ ٚاسذ٠ 

ٚمت ايتشكل َٔ ايصذم اي اٖشٟ ي٬طتُاس٠ َٔ خ٬ٍ عشضتٗا عًتٞ صبُٛعت١ َتٔ     

تشتبط مبٛضٛع ايذساط١, ٚمت تعذٌٜ ا٫طتُاس٠ ٚؾكا ملا أبذٚٙ َٔ  ايت٢احملهُني يف اجملا٫ت 

 ٬َس ات يتصبح داٖض٠ يًتطبٝل ٚايكٝاّ بإدشا٤ ايجبات.

ٚيًتبنذ َٔ صذم اطتُاس٠ ذبًٌٝ املطُٕٛ مت عشضٗا عًتٞ صبُٛعت١ َتٔ اشبتدلا٤     

س٠ , ٚريتو يًتبنتذ َتٔ دقت١ ا٫طتتُا     ٚفطتشم ايتتذسٜع  ٓاٖر املٚاحملهُني يف صباٍ اإلع٬ّ, ٚ

ٚٚضٛه ٚسذات ٚؾ٦ات ايتشًٌٝ, ٚإَهاْٝت١ ذبكٝكٗتا ٭ٖتذاف ايذساطت١, ٚقتذ بًػتت ايٓظتب١        

%(, ٚيف ض٤ٛ آسا٤ احملهُتني أدشٜتت بعتض ايتعتذ٬ٜت عًت٢      93ايعا١َ ي٬تؿام بني احملهُني )

 ا٫طتُاس٠ ست٢ أصبشت يف ػهًٗا ايٓٗا٥ٞ.

 :اختبار الثبات -2 

تٛصتٌ ايبتاسجني إىل ْؿتع ايٓتتا٥ر     ٜكصذ بايجبات يف صشٝؿ١ ذبًٝتٌ املطتُٕٛ   

بتطبٝل ْؿع ؾ٦ات ايتشًٌٝ, ٚٚسذات٘ عًٞ ْؿع املطُٕٛ, سٝح ٜعتدل ايجبتات عتٔ ْظتب١     

ا٫تظام بني أنجش َٔ باسح يف ذبًٌٝ املطُٕٛ يع١ٓٝ َٔ املٛاد اإلع١َٝ٬ باطتتخذاّ ْؿتع   

 أدا٠ ايتشًٌٝ.

املطُٕٛ يع١ٓٝ  سٝح ٜعدل ايجبات عٔ ْظب١ ا٫تظام بني أنجش َٔ باسح يف ذبًٌٝ

 َٔ املٛاد اإلع١َٝ٬ باطتخذاّ ْؿع أدا٠ ايتشًٌٝ.

, ٚقتاّ بتشًًٝتٗا, ثتِ أعتاد ايباستح      كتشسات  ٚيزا قاّ ايباسح باختٝاس عٝٓت١ َتٔ امل  

ذبًٌٝ تًو ايع١ٓٝ َش٠ أخش٣ بعذ َشٚس ث٬ث١ أطابٝع َٔ إدشا٤ ايتشًٌٝ ا٭ٍٚ, ؾبعطت ْؿع 

 .0.94ايتشًٌٝ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚنإ َعاٌَ ا٫ستباط بني ايٓتا٥ر تكشٜبا 

ٚنزيو اطتعإ ايباسح ببعض ايض٤٬َ يف صباٍ ايتخصص سبظاب ثبتات ايتشًٝتٌ   

%( َٔ املاد٠ َٛضع ايتشًٌٝ بٓؿع ايٛسذات ٚايؿ٦تات  15)ث٬خ َكشسات بٛاقع َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ 

بعذ تٛضٝشٗا شلِ ٚتعشٜؿِٗ باشلذف َٔ ايذساط١, سٝتح ػتشه شلتِ ا٫طتتُاس٠, ٚايؿ٦تات      
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 تضٜٚذِٖ بٓظخ َٔ اطتتُاسات ايتشًٝتٌ, ٚايتعشٜؿتات اإلدشا٥ٝت١ يًؿ٦تات      بعذص١ بٗا, اشبا

 .باإلضاؾ١ يًهتب ايذساط١ٝ َٛضع ايتشًٌٝ 

 مت سظاب َعادي١ ٖٛيظت٢ نُا ًٜٞ:ٚ

 )ت(2                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    َعاٌَ ايجبات =  

 2+ ن 1ن                       
 سٝح ت =  عذد سا٫ت ا٫تؿام . 

 سَضٖا املشَض ا٭ٍٚ.  ايت٢= عذد اسبا٫ت  1ٕ

 سَضٖا املشَض ايجاْٞ. ايت٢= عذد اسبا٫ت  2ٕ

 ا٤ت قِٝ ايجبات نُا ًٜٞ:ٚفطبكا شلزٙ املعادي١ د

  0.96ثبات ايباسج١ َع ْؿظٗا = 

  0.97) ب( َع )ز( =  ثبات,  0.95)أ( َع )ز ( =  ثبات,  0.91ثبات)أ( َع )ب( = 

ٚبًػتت قُٝت١   ( 0.97+  0.95+  0.91سظاب ق١ُٝ ايٛطٝط بني ايكِٝ ايتج٬خ ) ٚقذ مت 

ثبتتات ايٛستتذات, ٚايؿ٦تتات (, ٖٚتتٞ ْظتتب١ تتتذٍ عًتتٞ استؿتتاع َظتتت٣ٛ  0.94َعاَتتٌ ايجبتتات )

املظتخذ١َ يف ذبًٝتٌ املطُٕٛ , نُا تعين ص٬س١ٝ اطتُاس٠ ذبًٌٝ املطُٕٛ يًتطبٝل.

(1)*

 

 :بحث نتائج ال

( ٚقتذ   214/2015أدش٣ َظح احملتٟٛ ملٓٗر ايصشاؾ١ املذسطت١ٝ خت٬ٍ ايعتاّ ايذساطتٞ )    

نؼـ اسبصش ملا ٜكذّ َٔ َٛاد َٚطاَني يط٬ب ايتعًِٝ ا٭طاطٞ مبشسًتٝ٘ إٔ ٖٓاى َتٓٗر  

خيتاسٕٚ ْؼاط ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ   َٚاد٠ َشدع١ٝ ٚاسذ٠ ٜتِ تذسٜظٗا يهاؾ١ ايط٬ب ايزٜٔ 

ٖٚٛ َا ٜعتين إٔ ٖتزا املتٓٗر ٜكتشس      ,ايذساط١نُكشس أختٝاسٟ ٫ ٜتِ تػٝرلٙ باخت٬ف طٓٛات 

يًت٬َٝز َٔ ايصتـ ا٭ٍٚ اإلبتتذا٥ٞ ٚستت٢ ايجايتح اإلعتذادٟ دٕٚ أٟ تػتٝرل ٚدٕٚ تكظتِٝ        

ٓٗر ملتت, ٚنؼتتؿت ْتتتا٥ر َظتتح احملتتت٣ٛ ٜتتذسغ عتتدل طبتًتتـ ايظتتٓٛات ايذساطتت١ٝضبتتذد ملتتا 

 :ايصشاؾ١ املذسط١ٝ عٔ َا ًٜٞ

 :ط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ مبصشتٛصٝـ َٓٗر ايصشاؾ١ املذس -1

إٔ املتاد٠ املكذَت١ ٫   تتبني  ملتٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ ;    َٔ سٝح ايبٝاْتات ا٭طاطت١ٝ   

بٝاْتات  بتذٕٚ  املكتشس  دا٤ت ايصؿش١ ا٭ٚىل َٔ سٝح , ٌُ بٝاْات ناؾ١ٝ عٔ ١ٜٖٛ املٓٗرذب

ٚمل تتطتُٔ املكذَت١ شلتزا    , صٌ دساطٞ خيصتص يتتذسٜع ريتو املتٓٗر    دساطٞ ٚأٟ ؾأٟ صـ 

, نُا اسٟٖذاف أٚ غاٜات تظعٞ َادت٘ يتشكٝكٗا بني داسطٞ ٖزا املٓٗر ا٫ختٝأايهتاب ع٢ً أٟ 

إىل ٚسذات دساط١ٝ ًٜتضّ بٗا أخصا٥ٞ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ خت٬ٍ  املٓٗر أْٗا خًت َٔ تٛصٜع 

ٖٛ َتبع يف باقٞ املٓاٖر ايذساط١ٝ حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطتٞ  , نُا ايكٝاّ بتذسٜظ٘ يت٬َٝزٙ

َٔ ٚدٛد ٚسذات دساط١ٝ َؿص١ً ربصص نٌ َٓٗا يعذ٠ َٛضٛعات دساطت١ٝ تتبتٞ يف تتشانِ    

                                                           

رشا محمود عاطف الشيخ / دفي حساب ثبات أدوات الدراسة:  )*( أسماء الزمالء الذين استعان بهم الباحث
مدرس اإلعالم  ،رباب صالح السيد / د، منوفية جامعة المدرس اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية 

 .منوفيةجامعة الالتربوي بكلية التربية النوعية 
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   ٔ ايت٬َٝتز بتًتو    ٚتٓاطل ٚتتابع ضبذد ٚؾكا ملا تظتٗذف ذبكٝك٘ يف ػخصت١ٝ املتتعًِ َت

ٓٗر عًت٢ عٓاصتش ضبتذد٠ يف بذاٜت١ نتٌ      , ٚنزيو ٫ ذبتٟٛ َٛضٛعات املت املشاسٌ ايذساط١ٝ

عُتٍٛ بت٘ مبختًتـ املٓتاٖر     َٛضٛع نُا ٫ تشؾل تًو املٛضٛعات ببٖذاف ضبذد٠ نُا ٖٛ َ

, ٫ٚ ٜعكب نٌ َٛضٛع دساطٞ أَج١ً أٚ منارز تؿص١ًٝٝ تٛضتح ٚتؼتشه ٚتعتشض َتا     ايذساط١ٝ

 إتباع٘ عًُٝا ٚتطبٝكٝا بهاؾ١ َٛضٛعات ايهتاب . جيب

غ يًُشتٜٛات إ٫ أْ٘ تطُٔ يف صؿشت٘ ا٭ٚىل َكذَت١  خ٬ ايهتاب َٔ ٚدٛد ؾٗش

ايتزٟ ٜتٓص عًت٢     2011يظت١ٓ   313َع١ْٛٓ "َكذ١َ ٫بتذ َٓٗتا" تطتُٓت ايكتشاس ايتٛصاسٟ سقتِ       

ٖٚٛ َا ٜعين ضُٓا ايذلنٝض ع٢ً ا٭ْؼتط١ ايصتؿ١ٝ   , اطتبذاٍ ًَـ ا٫ظباص بايتكِٜٛ ايؼاٌَ

ٚ  ْؼتاط ايصتشاؾ   2011أضٝـ شلتا خت٬ٍ عتاّ     ايت٢ٚغرل ايصؿ١ٝ   ايتت٢ ١ ٚاإلراعت١ املذسطت١ٝ 

اعتدلت ضُٔ ا٭ْؼط١ ا٫ختٝاس١ٜ ٚأصبشت أْؼط١ ظبتاه ٚسطتٛب نُتا ْتص ايكتشاس عًت٢       

ربصٝص طاع١ أطبٛعٝا مبذاسغ املشسًتني ا٫بتذا١٥ ٚاإلعذاد١ٜ بٛاقع سصتتني أطتبٛعا   

شلزا ايٓؼاط َا ٜعين ضشٚس٠ ٚدٛد َٓٗر يًصشاؾ١ ٚاإلراع١ املذسط١ٝ يٝتِ تذسٜظ٘ بٗتاتني  

املشسًتني نُا تطُٔ ريو ايكشاس اإلػتاس٠ يطتشٚس٠ ٚدتٛد خطت١ يتٛصٜتع املتٓٗر فطتٛاٍ ايعتاّ         

ايذساطٞ بؿصًٝ٘ ايذساطٝني , ٖٚٛ َا غاب ْٗا٥ٝا تٛادذٙ يف  ٌ عذّ ٚدٛد َتٓٗر ممتٓٗر   

طت١ٝ املتتايٝت١ يذاسطتٞ ٖتزا     يٝتِ تٛصٜع٘ عًت٢ ايظتٓٛات ايذساطت١ٝ املختًؿت١ ٚايؿصتٍٛ ايذسا     

 .  املٓٗر

 سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ  املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝتٛصٜع  -2

 (1دذٍٚ سقِ )

 .تٛصٜع املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞتهشاسات ْٚظب 

 % ى املٛضٛعات

 8.2 5 اإلراع١ املذسط١ٝ

 ١
ؾ
ا
ش
ص
ي
ا

١
ٝ
ط
س
ذ
مل
ا

 

 9.8 6 إفطاس عاّ

 13.1 8 إخشاز ايصشـ املذسط١ٝ

 47.5 29 ؾٕٓٛ ايهتاب١ ايصشؿ١ٝ

 8.2 5 ايدلملإ املذسطٞ

 6.6 4 املٓا شات املذسط١ٝ

 6.6 4 املعاسض ايصشؿ١ٝ

 100 61 اإلمجايٞ

إمجايٞ عذد املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبتٓٗر  َٔ ْتا٥ر ازبذٍٚ ايظابل إٔ  ٜتطح

تٓاٚيتت   ايتت٢ , دتا٤ت يف َكتذَتٗا املٛضتٛعات    َٛضتٛعاً  61ايصشاؾ١ املذسط١ٝ بًتؼ  

% َتٔ إمجتايٞ املٛضتٛعات ايتٛاسد٠     47.5ؾٕٓٛ ايهتابت١ ايصتشؿ١ٝ سٝتح طتذًت ْظتب١      

%, ثِ 13.1خصصت إلخشاز ايصشـ املذسط١ٝ بٓظب١  ايت٢باملٓٗر , ًٜٝٗا املٛضٛعات 

املعتتاسف ٚاملعًَٛتتات ايعاَتت١ ستتٍٛ ا٭ْؼتتط١ املذسطتت١ٝ ٚايصتتشاؾ١ املذسطتت١ٝ ٚاإلعتت٬ّ  
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%, 9.8ٕٛ ايتششٜش ٚاإلخشاز يًصشـ املذسطت١ٝ بٓظتب١   املذسطٞ نإفطاس عاّ َٚذخٌ يؿٓ

% َتٔ  70.4ٚإمجا٫ً ؾكذ سصًت املٛضٛعات ايٛاسد٠ سٍٛ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ع٢ً ْظتب١  

 إمجايٞ َٛضٛعات املٓٗر .

% 8.2 ْظتب١ بًػتت  اإلراع١ املذسط١ٝ ٚايدلملإ املذسطتٞ عًت٢   ْؼافطٞ اطتشٛر نٌ َٔ 

متجًتتت َٛضتتٛعات اإلراعتت١ املذسطتت١ٝ يف ٛضتتٛعات ايتتٛاسد٠ بتتاملٓٗر َتتٔ إمجتتايٞ امل

احملتارٜش ايٛادتب دبٓبٗتا يف     –ٚطا٥ٌ ازبتزب إيٝٗتا    –أٖذاؾٗا –ٚ ا٥ؿٗا  -)أُٖٝتٗا

اإلراع١ املذسط١ٝ ( بُٝٓا متجًت َٛضٛعات َٛضٛعات ايدلملتإ املذسطتٞ يف )تعشٜتـ    

 –إ َٛضتٛعات ايدلملت   –ايؿتشم بتني ايدلملتإ ٚاملٓتا ش٠      –ايؼشٚط  –ايدلملإ املذسطٞ 

 ا٭طًٛب اإلدشا٥ٞ يتٓؿٝز ايدلملإ( .

% يهٌ 6.6 املٓا شات املذسط١ٝ ٚاملعاسض ايصشؿ١ٝ بٓظب١ٚأخرلا دا٤ نٌ َٔ ْؼافطٞ 

ا٭طتتًٛب اإلدشا٥تتٞ  –أٖتتذاف املٓتتا ش٠  –َُٓٗتتا متجًتتت َٛضتتٛعات يف )ايتعشٜتتـ  

ـ ػشٚط املٓا ش٠( , بُٝٓا متجًت َٛضٛعات املعاسض ايصشؿ١ٝ يف ) تعشٜت  –يًُٓا ش٠ 

أْتتٛاع املعتتاسض  –ػتتشٚط املعتتاسض ايصتتشؿ١ٝ  –أٖتتذاف املعتتاسض  –املعتتاسض ايصتتشؿ١ٝ 

 .ايصشؿ١ٝ ( 

, إ٫ إٔ ت املٓٗر% َٔ َٛضٛعا70.4بايشغِ َٔ اطتشٛار ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ع٢ً ْظب١ 

َا تطُٓ٘ املكتشس َتٔ َعتاسف َٚعًَٛتات ستٍٛ ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ اتظتِ بتايٓكص ايٛاضتح           

دٛاْب متجٌ أُٖٗا يف عذّ ٚدٛد تعشٜتـ يًصتشاؾ١ املذسطت١ٝ ٚمل    ٚايكصٛس ايبني َٔ عذ٠ 

ٜشد باملٓٗر تٓاٍٚ ٭١ُٖٝ ايصشـ املذسطت١ٝ يف خذَت١ املٓتاٖر ايذساطت١ٝ ٚنتزيو مل ٜتشد       

, نُا غاب عتٔ ٚاضتعٞ املتٓٗر    ٚعشض ٚاف ٭ْٛاع ايصشـ املذسط١ٝ باملٓٗر تٓاٍٚ َٛضٛعٞ

استٌ اْتتاز بعتض ايصتشـ املذسطت١ٝ      ا٫ٖتُاّ بايعذٜذ َٔ املٛضٛعات ازبٖٛش١ٜ َجتٌ َش 

متجتٌ عصتب ا٭خبتاس ٚا٭سادٜتح ٚايتشكٝكتات يف َع تِ ايصتشـ         ايت٢َٚصادس املعًَٛات 

      َ صتادسِٖ يف ذبشٜتش صتشؿِٝٗ    املذسط١ٝ ٚمل ٜتطتشم املتٓٗر يهٝؿٝت١ تعاَتٌ ايطت٬ب َتع 

دباٌٖ ٚاضعٛ املٓٗر ايتعشٜـ بكٛايتب ايصتٝاغ١ ايؿٓٝت١ يؿٓتٕٛ ايتششٜتش      ٚنزيو , املذسط١ٝ

املختًؿ١ ٚدا٤ ٚنبْ٘ اطتهُاٍ يهتب دساط١ٝ طبكت٘ ٚقذَت ي٘ َع أْ٘ أٍٚ َٓٗر مت يصشؿٞ ا

 ٚضع٘ يًصشاؾ١ املذسط١ٝ .

قاّ ٚاضعٛ املٓٗر بؿصٌ املعاسض ايصشؿ١ٝ عٔ ذبشٜش ٚإخشاز ايصتشـ املذسطت١ٝ ,   

غؿًتتٛا ايذلتٝتتب يف عتتشض أٚدتتا٤ت َٛضتتٛعاتٗا َظتتتك١ً يف ْٗاٜتت١ املتتٓٗر ; عًتت٢ ستتني  

اشباص١ بؿٕٓٛ ايتششٜش ايصشؿٞ يف ايصتشـ املذسطت١ٝ سٝتح دتا٤ اشبتدل يف      املٛضٛعات 

ات املذسطت١ٝ ثتِ   ٚسدت عتٔ املٓتا ش   ايت٢عكب ريو املٛضٛعات أاملكذ١َ ت٬ٙ املكاٍ ايصشؿٞ ٚ

, ٚدباٌٖ ايعذٜتذ َتٔ ايؿٓتٕٛ    ض املٓٗر اسبذٜح ٚايتشكٝل ايصشؿٞ, ثِ عشايدلملإ املذسطٞ

١ املذسط١ٝ َجٌ ايهاسٜهاترل ٚايصٛس٠ ٚايتعًٝل ٚايتكاسٜش ايتششٜش١ٜ رات ا٭١ُٖٝ يف ايصشاؾ

ٖٚٞ ؾٕٓٛ ٜظٌٗ تعًُٗا ٚتتُٝتض بكتذستٗا عًت٢ دتزب ايت٬َٝتز يًُؼتاسن١ يف ا٭ْؼتط١        

اإلع١َٝ٬ , باإلضاؾ١ ملا طبل ؾًِ ٜعشض املٓٗر خًؿ١ٝ َعشؾ١ٝ ناؾ١ٝ سٍٛ ؾٓتٕٛ ايتششٜتش   

ذسطت١ٝ  ٖا بايصتشـ امل زا ٚتٓؿٝت ايصشؿٞ راتٗا نُذخٌ يتعشٜـ ايت٬َٝز نٝؿ١ٝ مماسطتٗ
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ٚمل تتطُٔ َٛضٛعات٘ منارز أٚ أَج١ً اطذلػاد١ٜ يًت٬َٝز نُٓٛرز يتٛضٝح ٬ََتح ا٭دا٤  

 املطًٛب تٓؿٝزٙ َٔ ايط٬ب املُاسطني ٭ْؼط١ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ .

أغؿٌ ٚاضعٛا املٓٗر ايتعشٜتـ بٓؼتاط اإلراعت١ املذسطت١ٝ ٚتاسخيٗتا ٚنٝؿٝت١ إعتذاد        

إلراع١ٝ يإلراع١ املذسطت١ٝ ٚضبتٜٛتات ايدلْتاَر اإلراعتٞ ٚأْتٛاع ايتدلاَر       ٚتٓؿٝز ايدلاَر ا

 .جيب إٔ تكذَٗا اإلراع١ املذسط١ٝ  ايت٢اإلراع١ٝ 

تٛصٜع املٛضٛعات ايٛاسد٠ سٍٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبٓٗر ايصشاؾ١  -3

 .املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

 (2دذٍٚ سقِ )

ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ املٛضٛعات ايٛاسد٠ سٍٛ تهشاسات ْٚظب 

 .سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ

َٛضٛعات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبٓٗر ايصشاؾ١ 

 املذسط١ٝ

 % ى

١
ٝ
َ
٬
ع
إل
 ا
١
ٝ
ب
ذل
ي
ا

 

 14.8 9 ؼخصٞ َٗاسات ا٫تصاٍ اي

 6.6 4 ٚعٓاصشٙا٫تصاٍ ع١ًُٝ 

 60.7 37 اإلع٬ّ املذسطٞ ٚٚطا٥ً٘

 0.0 0 اإلع١َٝ٬ايتًكٞ ايٓاقذ يًشطا٥ٌ 

َٗاسات ايتعاٌَ َع ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ 

 ازبُاٖرلٟ
0 0.0 

 9.8 6 نٝؿ١ٝ اْتاز َطُٕٛ إع٬َٞ

 0.0 0 ايتعاٌَ َع تهٓٛيٛدٝا ا٫تصاٍ اسبذٜج١ 

 8.2 5 َٛضٛعات أخش٣

 100 61 اإلمجايٞ

تتعًتل بايذلبٝت١ اإلع٬َٝت١     ايتت٢ تهؼـ ْتا٥ر ازبتذٍٚ ايظتابل إٔ املٛضتٛعات    

% َتتٔ إمجتتايٞ املٛضتتٛعات ايتتٛاسد٠ مبتتٓٗر ايصتتشاؾ١ 91.8مبتتٓٗر ايصتتشاؾ١ املذسطتت١ٝ َجًتتت 

% اٖتُتتت بطتتشه َطتتاَني تشبٜٛتت١ أختتش٣ متجًتتت يف ايتعشٜتتـ   8.2املذسطتت١ٝ , يف َكابتتٌ 

با٭ْؼط١ املذسط١ٝ ٚأُٖٝتٗا ٚأْٛاعٗتا ٚنتزيو ا٭ٖتذاف ايعاَت١ يٮْؼتط١ املذسطت١ٝ ٚقتذ        

ٚنتإ َتٔ ا٭ؾطتٌ إٔ تٛضتع يف      ,نُتذخٌ يف ازبتض٤ اشبتاص بايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ      دتا٤ت 

َكذَتت١ املتتٓٗر نإفطتتاس عتتاّ , إ٫ إٔ أغًتتب َٛضتتٛعات املتتٓٗر مل تهتتٔ َشتبتت١ ٚمل تٛضتتع يف 

تتٓاطب َع ايعشض املٓطكٞ ٚؾكا يذلتٝب َٓاطب يطبٝع١ ٖزا احملتت٣ٛ سٝتح    ايت٢َٛاضعٗا 

١ املذسطت١ٝ يف َكذَت١ املتٓٗر , نُتا تطتُٔ عتشض       دا٤ عشض املٛضٛعات املتعًك١ باإلراعت 

املٛضٛعات اشباص١ باملكاٍ ايصشؿٞ ٚأْٛاع٘ َٛضٛعا ذبتت عٓتٛإ اسبًُت١ ايصتشؿ١ٝ دٕٚ     

ٚدٛد أٟ َدلس أٚ طٓذ َٓٗذٞ أٚ َٓطكٞ يزيو ايعشض ايتزٟ غتاب عٓت٘ ايتظًظتٌ ٚاملٓطكٝت١      

 يف ايهجرل َٔ َٛضٛعات املٓٗر .

دتا٤ت  تتشتبط بايذلبٝت١ اإلع٬َٝت١ ؾكتذ     ٚسٍٛ َتا ٚسد بتاملٓٗر َتٔ َٛضتٛعات     

% ٖٚتٞ املٛضتٛعات   60.7َٛضٛعات اإلع٬ّ املذسطٞ يف َكذ١َ تًو املٛضٛعات بٓظب١ بًػت 
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تٓاٚيت عتشض املعتاسف ٚاملعًَٛتات ستٍٛ ؾٓتٕٛ ايتششٜتش ٚاإلختشاز ايصتشؿٞ يًصتشـ           ايت٢

ُ اتٓاٚيت اإلر ايت٢املٛضٛعات املذسط١ٝ املختًؿ١ إىل داْب  ٝتٗتا ٚٚ ا٥ؿٗتا   ع١ املذسطت١ٝ ٚأٖ

, ٚدا٤ت ناؾ١ تًو املٛضٛعات يتكذّ َٛضٛعات بعطٗا َٓكتٛص نتبصتٌٝ ْ تشٟ    ٚأٖذاؾٗا

أٚ تكتذِٜ تعشٜؿتات عًُٝت١ دقٝكت١ يؿٓتٕٛ      َٔ سٝتح ايعتشض ايهتايف زبٛاْتب املٛضتٛعات      

ايتششٜش ٚاإلخشاز ايصشؿٞ أٚ ست٢ تكذِٜ تعشٜـ ٚاضح ٚضبذد يهٌ َٔ ايصشاؾ١ ٚاإلراع١ 

ٜشاد تذسٜظ٘ يًت٬َٝز ٚت٪صتٌ يعتذ٠ قٛاطتِ َؼتذلن١ بتني ايكتا٥ُني        املذسط١ٝ تتؿل َع َا

, إضاؾ١ ملا طتبل تتبني عتذّ ٚدتٛد أٟ تتتابع      ُٓٗر ٚايت٬َٝز داسطٞ ٖزا املكشسبايتذسٜع يً

يف َتٓٗر َتٔ املؿتذلض إٔ ٜػًتب عًٝت٘ ازباْتب       ؾهشٟ ٚتشتٝتب َتبين عًت٢ تتشانِ املعشؾت١      

     . ملٓٗرٖٚٛ َا غاب ٚبؼهٌ نًٞ عٔ َٛضٛعات اايتطبٝكٞ 

ٚيف ايذلتٝتتب ايجتتاْٞ ملٛضتتٛعات ايذلبٝتت١ اإلع٬َٝتت١ ايتتٛاسد٠ مبتتٓٗر ايصتتشاؾ١    

% سٝتح  14.8ٚريتو بٓظتب١   ؼخصتٞ  املذسط١ٝ دا٤ت املعاسف املكذ١َ سٍٛ َٗاسات ا٫تصتاٍ اي 

أست٣ٛ املٓٗر ع٢ً َٛضتٛعات ستٍٛ املٓتا شات ٚأٖتذاؾٗا ٚايتعشٜتـ بٗتا ٚنٝؿٝت١ إدشا٥ٗتا         

, نُا اػتٌُ املٓٗر ع٢ً تكتذِٜ عتذ٠ َٛضتٛعات     املٓا ش٠ يتٓؿٝزٚايؼشٚط ايٛادب تٛاؾشٖا 

سٍٛ ايدلملإ املذسطٞ ٚتعشٜؿ٘ ٚأِٖ َٛضٛعات٘ ٚػشٚط تٓؿٝزٙ ٚايؿشم بٝٓ٘ ٚبني املٓتا ش٠  

املباػتتش ايؼخصتتٞ تعهتع أمنتتاط ا٫تصتاٍ   ٚنٝؿٝت١ إدتتشا٩ٙ خت٬ٍ ايٓؼتتاط ٖٚتٞ َٛضتتٛعات    

    .تٗذف ت١ُٝٓ َٗاسات٘ يذ٣ ايت٬َٝزٚتظ

% سٝتح  9.8ٚريتو بٓظتب١   تٝب ايجايح دا٤ت نٝؿ١ٝ إْتاز َطُٕٛ إع٬َٞ ٚيف ايذل

استٛت بعض املٛضٛعات ع٢ً ػتشه َبظتط ٚطبتصتش يٮطتًٛب اإلدشا٥تٞ يهتابت١ اشبتدل        

ٞ   ايصشؿٞ ٚعشض ملشاسٌ إدشا٤ اسبذٜح ايصشؿٞ ٚب , ٝإ شبطٛات إدتشا٤ ايتشكٝتل ايصتشؿ

ٌ    سد١ ايٓكص إىل دَٚٔ ايٛاضح أْٗا مجٝعا دا٤ت طبتصش٠  ًتِ  , ؾايٛاضتح مبتا ٜعهتع اشبًت

تعشض يُٓارز أٚ أَج١ً تٛضتٝش١ٝ يًتتذيٌٝ عًت٢ َتا ٜتشاد تكذميت٘ يًت٬َٝتز, نُتا أْٗتا مل          

تظتٛف اسبذ ا٭دْٞ َٔ املٗاسات اي٬ص١َ إلْتاز ٖتزٙ ايٓٛعٝت١ َتٔ املطتاَني اإلع٬َٝت١ نتٞ       

 ذبكٝل صشؿٞ . –سذٜح  –ْطًل عًٝٗا َظُٝات خدل 

اٍ ٚعٓاصشٙ ٚريتو  ملعًَٛات املكذ١َ سٍٛ ع١ًُٝ ا٫تصٚيف ايذلتٝب ايشابع دا٤ت ا

, سٝح تطُٓت َٛضٛعات املٓٗر ع٢ً عشض يعٓاصتش ايعًُٝت١ ا٫تصتاي١ٝ    %6.6بٓظب١ بًػت 

اعيت ايصتشاؾ١ ٚاإلراعت١   ٚبٝٓت إٔ ع١ًُٝ ا٫تصاٍ تتطُٔ مخظ١ عٓاصش ٖٞ املصتذس ) مجت  

يشطاي١ ٚاملظتكبٌ ٚسدتع ايصتذ٣,   , اصشـ املذسط١ٝ ٚاإلراع١ املذسط١ٝ(, ٚايٛط١ًٝ )اياملذسط١ٝ(

 ٚمل تتذاٚص املاد٠ املكذ٠ سٍٛ ع١ًُٝ ا٫تصاٍ بعٓاصشٖا أنجش َٔ صؿش١ داخٌ املٓٗر .

ٚمل متجٌ ايعذٜذ َٔ ؾ٦ات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ داخٌ املٓٗر ٖٚٞ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ 

مل  ٚنإ َٔ ايٛادب ٚايطشٚسٟ ا٫ٖتُاّ بتكتذِٜ َٛضتٛعات مبجتٌ ٖتزا احملتت٣ٛ سٛشلتا إر      

ٟ ايت نٝؿ١ٝت ٗش أٟ َٛاد تع١ًُٝٝ سٍٛ  ايتًكتٞ  , ٚنٝؿٝت١  عاٌَ َع ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ ازبُتاٖرل

َٗتاسات ايتعاَتٌ َتع    , ٚنتزيو خت٬ املتٓٗر َتٔ أٟ ضبتت٣ٛ ستٍٛ       ايٓاقذ يًشطتا٥ٌ اإلع٬َٝت١  

ٚنٝؿ١ٝ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا إجيابٝا ٖٚٛ َا ميهٔ ايكتٍٛ َعت٘ بتبٕ     تهٓٛيٛدٝا ا٫تصاٍ اسبذٜج١

املٓٗر أخؿل يف تكذِٜ َٛضٛعات تتظِ مبظاٜش٠ سٚه ايعصش ٚذبٌٜٛ اٖتُاّ ايت٬َٝتز َتٔ   

ي٬طتؿاد٠ َٔ ٚطا٥ٌ ٚأطايٝب ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تصاٍ اسبذٜج١ عٔ فطشٜتل تعًُٝتِٝٗ    ١داسطٝ

 نٝؿ١ٝ ايتؿاعٌ اإلجيابٞ َع ٖزٙ ايتكٓٝات .
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أٖذاف املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ  -4

 .ا٭طاطٞ 

 (3دذٍٚ سقِ )

 .املٛضٛعات مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞأٖذاف تهشاسات ْٚظب 

 % ى مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝٛاسد٠ ٛضٛعات اياملأٖذاف 

 75.3 61 أٖذاف َعشؾ١ٝ

 18.5 15 أٖذاف َٗاس١ٜ

 6.2 5 أٖذاف ٚدذا١ْٝ

 100 81 اإلمجايٞ

 

أٖتذاف  إٔ ا٭ٖذاف املعشؾٝت١ دتا٤ت يف َكذَت١    بٝاْات ازبذٍٚ ايظابل ٜتطح َٔ 

, %75.3ٓظتب١ بًػتت   بايتعًِٝ ا٭طاطٞ  د٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكت٢املٛضٛعات ايٛاس

َٚجًتت تًتو املعتاسف    سٝح استٛت ناؾ١ املٛضٛعات عًت٢ َعًَٛتات َٚعتاسف َؿتشدات املتٓٗر      

ٚاملعًَٛات بصشف ايٓ ش عٔ َتذ٣ نؿاٜتٗتا ايعصتب ايتش٥ٝع يف املطتُٕٛ املكتذّ يًت٬َٝتز        

 .بهاؾ١ َٛضٛعات املٓٗر 

املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ضُٔ أٖذاف  ٢ْؾ٢ ايذلتٝب ايجا ٚدا٤

ٔ 18.5ا٭ٖتذاف املٗاسٜت١ ٚريتو بٓظتب١ بًػتت      سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطتٞ   إمجتايٞ أٖتذاف    % َت

َٛضٛعات املٓٗر ٚدبب اإلػاس٠ ٖٓا إىل إٔ أغًب َا اطتٗذؾت٘ املاد٠ ايتٛاسد٠ بتاملٓٗر بتايشغِ    

َٔ نْٛ٘ ٜظتٗذف ت١ُٝٓ ٚصكٌ بعض َٗاسات ايعٌُ ايصشؿٞ يتذ٣ ايت٬َٝتز إ٫ إٔ أطتًٛب    

ٖتزٙ   ميهتٔ  ٫ملتاد٠ ايتتعًِ   ا٭َجًت١ ٚايُٓتارز    ايٓكص ايٛاضح يفايتكذِٜ ٚفطشٜك١ ايعشض ٚ

 .ذبكٝل أٖذاؾٗأَ املطاَني 

املٛضتٛعات ايتٛاسد٠ مبتٓٗر ايصتشاؾ١     ٚأخرلًا دا٤ت ا٭ٖذاف ايٛدذا١ْٝ ضتُٔ أٖتذاف   

% ؾكط َٔ إمجايٞ أٖتذاف املتٓٗر ٖٚتٛ َتا     6.2بٓظب١ بًػت  املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ

ّ , ٚمل ميش بٗا ايت٬َٝتز يف ايُٓتٛ    ايت٢مل ٜشاعٞ فطبٝع١ املشس١ً ايعُش١ٜ  املتذاخٌ   ٜظتتخذ

 املٓاطب١ يًتبثرل عًِٝٗ مبا ٜتؿل ٚخصا٥صِٗ ايعُش١ٜ .
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َذ٣ ٚدٛد أْؼط١ َصاسب١ يًُٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ  -5

 .سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

 (4دذٍٚ سقِ )

 َذ٣ ٚدٛد أْؼط١ َصاسب١ يًُٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ .ٛصٜع ت

 % ى  َصاسب١ٚدٛد أْؼط١ 

 0.0 0 تٛدذ 

 100.0 61 ٫ تٛدذ

 100 61 اإلمجايٞ

 

ناؾ١ املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ إٔ ٜتطح َٔ ْتا٥ر ازبذٍٚ ايظابل 

املذسط١ٝ مل تظتخذّ أٟ أْؼط١ َصاسب١ نُٓارز ٜظتذٍ َٔ خ٬شلتا عًت٢ َتا جيتب     

أٟ , سٝتح خًتت َتٔ    فطٞ ايصتشاؾ١ ٚاإلراعت١ املذسطت١ٝ   اتٓؿٝزٙ َٔ أعُتاٍ داختٌ ْؼت   

أْؼط١ َصاسب١ ميهٔ تعًِٝ ايت٬َٝز َٔ خ٬شلا نٝؿ١ٝ تٓؿٝز َا ٜطًب َتِٓٗ أدا٩ٙ  

أٚ ايتبنذ عٔ فطشٜكٗا َٔ تٓؿٝز خطٛات ا٭دا٤ ايصشٝح يًُٗاسات املطًتٛب انتظتابٗا   

 .  َٔ قبًِٗ

تذسٜبات ع٢ً املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ ٚأَج١ً َذ٣ ٚدٛد   -6

 . املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ

 (5دذٍٚ سقِ )

 .َذ٣ ٚدٛد أَج١ً تذسٜبات ع٢ً املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝتٛصٜع 

 % ى ٚدٛد أَج١ً ٚتذسٜبات ع١ًُٝ 

 0.0 0 تٛدذ 

 100.0 61 ٫ تٛدذ

 100 61 اإلمجايٞ

ناؾت١ املٛضتٛعات ايتٛاسد٠ مبتٓٗر ايصتشاؾ١      إٔ ٜتطح َتٔ ْتتا٥ر ازبتذٍٚ ايظتابل     

أَج١ً ٚمنارز تظٌٗ ع٢ً ايت٬َٝز ع١ًُٝ انتظتاب املعؿت١ ٚايؿٗتِ ملشاستٌ     كذّ املذسط١ٝ مل ت

ذبشٜش ٚإختشاز ؾٓتٕٛ ايتششٜتش ايصتشؿٞ املختًؿت١ أٚ َهْٛتات ايتدلاَر اإلراعٝت١ باإلراعت١          

املذسط١ٝ ٚنٝؿ١ٝ إعذادٖا , أٚ أَج١ً ملٛضٛعات سٍٛ بعض املٓا شات ٚنٝؿ١ٝ اطتخذاّ ا٭ديت١  

ٓ تش َكابتٌ آسا٤ ا٭ختش ٚغرلٖتا َتٔ املٛضتٛعات ايتٛاسد٠        ٚايدلاٖني إلثبات صش١ ٚدٗات اي

نتٞ ٜتتُهٔ    ناْت يف أػتذ اسبادت١ يٛدتٛد أَجًت١ ٚتتذسٜبات عًُٝت١ عًٝٗتا        ايت٢باملٓٗر ٚ

طتٗٛي١ َتٔ ْاسٝت١ ٚمبتا ميجتٌ َتاد٠       ملاّ مبا ٜشاد تعًُ٘ بؼهٌ أنجش ايت٬َٝز َٔ ؾُٗٗا ٚاإل

ٔ ٫ْتتاز ٚا٭دا٤ ا٭َجتٌ   َشدع١ٝ ٜظتذٍ بٗا ا٭خصا٥ٞ عًت٢ دقت١ اشبطتٛات َٚشاستٌ ا      َت

 ْاس١ٝ أخش٣ .
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إ٫ إٔ َاد٠ املٓٗر خًت ٚمتاَا َٔ ٚدٛد أَج١ً ٚتذسٜبات ع١ًُٝ ٚمنتارز َشدعٝت١ ميهتٔ َتٔ     

ٜتِ ا٫يتتضاّ   ايت٢خ٬شلا ا٫طتذ٫ٍ ع٢ً َعاٜرل ا٭دا٤ ازبٝذ ٚاسبهِ ع٢ً صش١ اشبطٛات 

١ٝ أٚ ايتدلاَر اإلراعٝت١   بٗا ساٍ تٓؿٝز أٟ أْؼط١ تتعًل بتششٜتش ٚإختشاز ايصتشـ املذسطت    

ٚاملٓا شات ٚايدلملإ املذسطٞ ٚغرلٖا َٔ املٛضٛعات ؾهاْت املتاد٠ املكذَت١ يًت٬َٝتز ْ شٜت١     

ؾكط, ٚعٓذ ٚدٛد خطٛات إدشا١ٝ٥ ٭ٟ َٔ ايؿٕٓٛ ايتششٜش١ٜ أٚغرلٖتا ؾًتِ تتطتُٔ طت٣ٛ     

َٔ  خطٛات يًعٌُ دٕٚ ػشه يتًو اشبطٛات ع٢ً منارز ضبذد٠ ٜتُهٔ َٔ خ٬شلا ايت٬َٝز

 ؾِٗ َطُٕٛ َاد٠ ايتعًِ .

 
تٛصٜع عٓاصش اإلبشاص املظتخذ١َ يف عشض املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر  -7

 .ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

 (6دذٍٚ سقِ )

 .تٛصٜع املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞتهشاسات ْٚظب 

 % ى عٓاصش اإلبشاص

ٔ
ٜ
ٚ
ا
ٓ
ع
ي
ا

 
 14.0 12 س٥ٝظ١ٝ

 15.1 13 متٗٝذ١ٜ

 70.9 61 ؾشع١ٝ

 0.0 0 ايصٛس

 0.0 0 ايشطّٛ

 0.0 0 ا٭سضٝات

 0.0 0 ا٭يٛإ

 100 86 اإلمجايٞ

 

َجًتت عٓصتش اإلبتشاص ا٭طاطتٞ ايتزٟ      ٜتطح َٔ ْتا٥ر ازبذٍٚ ايظابل إٔ ايعٓاٜٚٔ 

ٚدا٤ت ايعٓاٜٚٔ ايؿشعٝت١  ايصشاؾ١ املذسط١ٝ , اطتخذّ يف عشض ٚتكذِٜ َٛضٛعات َٓٗر 

يف َكذ١َ أْٛاع ايعٓاٜٚٔ )َٔ سٝح ايٛ ٝؿ١( املظتخذ١َ يف عشض ٚإبشاص املٛضتٛعات سٝتح   

, ٚيف ايذلٜتتب ايجتتاْٞ دتتا٤ت ايعٓتتاٜٚٔ ايتُٗٝذٜتت١ إر %70.9تهتتشاسا بٓظتتب١ بًػتتت  61طتتذًت 

بًػت , ٚأخرلا دا٤ت ايعٓاٜٚٔ ايش٥ٝظ١ٝ بٓظب١ %15.1تهشاسا بٓظب١ بًػت  13اطتشٛرت ع٢ً 

  % َٔ إمجايٞ ايعٓاٜٚٔ املظتخذ١َ يف عشض ٚإبشاص َٛضٛعات املٓٗر .14.0

دا٤ت سشٚف املنت املظتخذ١َ يف ناؾ١ َٛضٛعات ايهتاب بٓؿع سذِ ْٚٛع اشبط 

ْٛاع َتبا١ٜٓ َٔ اشبطٛط مبا ٜعهتع  أٚمل ٜظتخذّ ٚاضعٛا املٓٗر أٚ املؼشؾني ع٢ً إعذادٙ أٟ 

 أٟ تبأٜ داخٌ ايصؿشات .

َٓٗر ايصشاؾ١ املذسطت١ٝ مل حيتت٣ٛ عًت٢ َعطتِ عٓاصتش اإلبتشاص اي٬صَت١        إٔ تبني 

 –ايشطتّٛ   –)ايصتٛس  يتكذِٜ ٚعشض املٛضٛعات سٝح خ٬ املٓٗر َتٔ ناؾت١ عٓاصتش اإلبتشاص     

 عذا ايعٓاٜٚٔ .ا٭يٛإ (  –ا٭سضٝات 
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غابت ايصٛس ٚايشطّٛ نعٓصش إبشاص ٚإخشاز ٜطؿٞ ع٢ً املتنت اسبٜٝٛت١ ٚاملٛضتٛع١ٝ    

١ ٚخاص١ بايهتب املكذ١َ يًت٬َٝتز يف َجتٌ ٖتزٙ املشاستٌ ايعُشٜت١ , ٖٚٓتا دبتب        ٚاملصذاقٝ

طٞ ااإلػاس٠ إىل أْ٘ إرا ناْت ايعذٜذ َٔ املٓاٖر ايذساط١ٝ املكذ١َ يًت٬َٝز حبًكيت ايتعًِٝ ا٭ط

تظتعني بايصٛس ٚايشطّٛ يف إضؿا٤ اسب١ٜٛٝ ٚاسبشن١ ع٢ً املطاَني ايتع١ًُٝٝ املكذَت١ بٗتا   

ؾهإ َٔ ا٭ٚىل يًُٓٗر اشباص بايصشاؾ١ املذسط١ٝ إٔ ٜظتخذّ ٖزٙ ايصتٛس ٚتًتو ايشطتّٛ    

نٝتـ ٜتتِ   َتٔ خ٬يت٘   ٭ْٗا ٖٓا يف َٛضعٗا ايعًُٞ ايصشٝح ايزٟ جيب إٔ ٜتعًِ ايت٬َٝتز  

ُتاشلِ ٚنٝتـ ٜطتٝؿٕٛ َتٔ خ٬شلتا َعتاْٞ َٚعًَٛتات دذٜتذ٠ تطتٝـ          اطتخذاَٗا يف أع

غؿتٌ ضتُٔ َتا    أإ٫ إٔ ٖتزا املتٓٗر   , ملٛضٛعاتِٗ أبعادا دذٜذ٠ مل ٜطشسٗتا ايتٓص املهتتٛب   

 ايتت٢ يتٛإ نبتاقٞ ايهتتب ٚاملٓتاٖر     أأغؿً٘ َٔ عٓاصش أطاط١ٝ ٚدٛد أٟ صٛس أٚ سطّٛ أٚ ستت٢  

ٚأضتؿا٤ اسبٜٝٛت١ عًت٢ صتؿشات      ملتنت تظتخذّ عذ٠ أيٛإ يف ايهتابت١ يهظتش ستذ٠ ستشٚف ا    

 ايهتب.

خاص١ ٚإٔ املطاَني املكذ١َ بايهتب ايذساط١ٝ َطاَني تعًُٝٝت١ ذبتتاز يًتٓتٛع ٚايجتشا٤     

, ٚنتزيو تتبني َتٔ خت٬ٍ َشادعت١ ايعذٜتذ َتٔ املٓتاٖر ايذساطت١          ٬َٝتز إيٝٗتا  مبا جيزب ايت

مبتا ٜطتٝـ تبتأٜ    يًت٬َٝز حبًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ تبني اطتخذاّ ايهتتب بٗتا يٮسضتٝات    

ٚاخت٬ف ع٢ً ايصؿشات جيزب ايت٬َٝز يًُتابع١ ٚايتُٝٝض ملا ٜتبتٞ داختٌ ٖتزٙ ا٭سضتٝات     

, ؾهٝـ دباٌٖ َٓٗر ايصتشاؾ١ املذسطت١ٝ ٚدتٛد تًتو ايعٓاصتش ضتُٔ       ع١ًَُٝٝٔ َطاَني ت

يف ناؾت١  ع٢ً غترل املعُتٍٛ بت٘    دت٘ ٚضبتٛاٙ املكذّ يًت٬َٝز يف ْؿع املشاسٌ ايتع١ًُٝٝ اَ

ا٭ستش٣ بتزيو   ٓٗر ٚخاصت١ ٚأْت٘ املت    ,مبا ٜتٓاطب ٚفطبٝع١ املشس١ً ايعُشٜت١ ا٭خش٣  املٓاٖر

يف نٝؿٝت١   نإ َٔ املؿذلض إٔ ٜكذّ ايُٓٛرز يباقٞ املٓاٖرا٫ٖتُاّ بعٓاصش اإلبشاص سٝح 

ٚاضعٞ املٓٗر ٚايكتا٥ُني عًت٢ َشادعتت٘    إٔ ايعشض ٚاإلبشاص يًُٛضٛعات, ٖٚٛ َا ٜتطح َع٘ 

ّ  َتٔ غترل داس  سمبا نتاْٛا   ع٬قت١ بٓؼتاط ايصتشاؾ١    ٚنتزيو سمبتا ٫ تتشبطِٗ     ,طتٞ اإلعت٬

 ط.اغ ايكا٥ُني ع٢ً ايٓؼأاملذسط١ٝ ط٣ٛ أِْٗ ع٢ً س

َظاس١ ْؼش املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ سبًكيت  -8

 .ايتعًِٝ ا٭طاطٞ 

 (7دذٍٚ سقِ )

 .ايٓؼش يًُٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١َٝظاس١ تهشاسات ْٚظب 

َظاس١ ايٓؼش يًُٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ 

 املذسط١ٝ

 % ى

 67.2 41 أقٌ َٔ صؿش١

 18.0 11 ٚاسذ٠ صؿش١ 

 14.8 9 أنجش َٔ صؿش١

 100 61 اإلمجايٞ
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يًُٛضتٛعات  خصصتت   ايتت٢ َظتاس١ ايٓؼتش   إٔ بٝاْات ازبذٍٚ ايظابل ٜتطح َٔ 

, سٝح استٛت %67.2ٓظب١ بًػت بأقٌ َٔ صؿش١ دا٤ت يف  ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ

ناؾ١ املٛضٛعات عًت٢ َعًَٛتات َٚعتاسف َجًتت بصتشف ايٓ تش عتٔ َتذ٣ نؿاٜتٗتا ايعصتب           

, إر مل تشؾل تًتو املٛضتٛعات   ايش٥ٝع يف املطُٕٛ املكذّ يًت٬َٝز بهاؾ١ َٛضٛعات املٓٗر 

بؼشٚه ٭َج١ً ٚمنارز ع٢ً َا مت فطشس٘ َٔ َطاَني, ٚمل ذبتٟٛ عًت٢ أٟ اطت١ً٦ أٚ تتذسٜبات    

 .ع١ًُٝ يكٝاغ َذ٣ اطتٝعاب ايت٬َٝز ملا ٚسد بٗا َٔ َعاسف َٚعًَٛات 

ملظاس١ ْؼش املٛضٛعات داخٌ املتٓٗر عتشض املٛضتٛع يف     ٢ْؾ٢ ايذلتٝب ايجا ٚدا٤

ْؼتش املٛضتٛعات يف أنجتش َتٔ صتؿش١       ٚأخرلًا دا٤,  %18.0يو بٓظب١ بًػت ٚرٚاسذ٠ صؿش١ 

 .َٛضٛعات ايهتاب % ؾكط َٔ إمجايٞ 14.8بٓظب١ بًػت 
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 :الهتائج العامة والتوصيات

َٛضٛعًا , تٓاٚيتت تًتو    61بًؼ إمجايٞ عذد املٛضٛعات ايٛاسد٠ مبٓٗر ايصشاؾ١ املذسط١ٝ  -

ايصشؿٞ يًصشـ املذسط١ٝ , إختشاز ايصتشـ املذسطت١ٝ, ثتِ املعتاسف      املٛضٛعات: ايتششٜش 

ٚاملعًَٛات ايعاَت١ , اإلراعت١ املذسطت١ٝ ٚايدلملتإ املذسطتٞ , ٚأخترلا دتا٤ نتٌ َتٔ ْؼتافطٞ           

 املٓا شات املذسط١ٝ ٚاملعاسض ايصشؿ١ٝ .

مل متجٌ ايعذٜذ َٔ ؾ٦ات ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ داخٌ املتٓٗر إر مل ت ٗتش أٟ َتٛاد تعًُٝٝت١      -

ايتعاٌَ َتع ٚطتا٥ٌ اإلعت٬ّ ازبُتاٖرلٟ, ٚنٝؿٝت١ ايتًكتٞ ايٓاقتذ يًشطتا٥ٌ         ٍٛ نٝؿ١ٝ س

اإلع٬َٝتت١, ٚنتتزيو ختت٬ املتتٓٗر َتتٔ أٟ ضبتتت٣ٛ ستتٍٛ َٗتتاسات ايتعاَتتٌ َتتع تهٓٛيٛدٝتتا  

 .ا٫تصاٍ اسبذٜج١

ملؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚأغؿٌ ايعذٜتذ َتٔ   مل ٜعشض املٓٗر املكذّ يًصشاؾ١ املذسط١ٝ  -

ًَشت١ يف ضت٤ٛ َتا ٜهؼتـ عٓت٘ ايٛاقتع َتٔ طت٤ٛ         شٚس٠ باتتت متجتٌ ضت    ٢ايتاملٛضٛعات 

 ١ ممٔ ِٖ يف طٔ ايتعًِٝ ا٭طاطٞ  اطتخذاّ يٛطا٥ٌ اإلع٬ّ ٚخاص

أخؿل املٓٗر املكذّ يًصخاؾ١ املذسط١ٝ يف اطتخذاّ عٓاصش اإلبتشاص املٓاطتب١ مبتا ٜتت٥٬ِ      -

ناْت تظتٛدب اطتخذاّ تًو ايعٓاصتش ٭ْت٘ املتٓٗر ا٭ْظتب      ايت٢َع فطبٝع١ املٛضٛعات 

٫طتخذاَٗا ٚنإ َتٔ املؿتذلض إٔ ٜكتذّ منٛردتا يهٝؿٝت١ اطتتخذاّ ٖتزٙ ايعٓاصتش يف         

عشض املطُاَني ايتع١ًُٝٝ يف قٛايتب إع٬َٝت١ دزابت١ دبعتٌ ايت٬َٝتز ٜكبًتٕٛ عًٝت٘        

ّ    بؼتػـ ٜٚطتا   ٓ  يعٕٛ َٛضتٛعات٘ مبضٜتذ َتٔ ا٫ٖتُتا ٗر اخؿكتتٛا يف , إ٫ إٔ ٚاضتعٞ املت

ناْتت أنجتش أُٖٝت١ ٚنتإ      ايت٢اطتخذاّ ٖزٙ ايعٓاصش نُا أخؿكٛا أ٫ٚ يف اختٝاس املطاَني 

ّ   َٔ املٓت ش إٔ تذسز ضُٔ َٛضٛعات ٖزا املٓٗر َجٌ , نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٚطتا٥ٌ اإلعت٬

, ٚأطع اْتاز َطُٕٛ إع٬َتٞ ٖتادف ٚنٝؿٝت١    ختٝاس املطاَني اإلع١َٝ٬ ازبٝذ٠ٚنٝؿ١ٝ ا

باتتت تعتر بٗتا بعتض ايكٓتٛات ايؿطتا١ٝ٥ َٚٛاقتع         ايتت٢ َع املطتاَني ايظتًب١ٝ    ايتعاٌَ

 اإلْذلْت اإليهذل١ْٝٚ ٚغرلٖا .

إضاؾ١ ملا طبل تبني عذّ ٚدٛد أٟ تتتابع ؾهتشٟ ٚتشتٝتب َتبين عًت٢ تتشانِ املعشؾت١ يف           -

َٓٗر َٔ املؿتذلض إٔ ٜػًتب عًٝت٘ ازباْتب ايتطبٝكتٞ ٖٚتٛ َتا غتاب ٚبؼتهٌ نًتٞ عتٔ            

 َٛضٛعات املٓٗر .    

 : البحثتوصيات 

 ؾٗٓاى صبُٛع١ َٔ ايتٛصٝات تتطُٔ َا ًٜٞ : ْتا٥ر ايبشح يف ض٤ٛ َا أطؿشت عٓ٘ 

ضشٚس٠ ٚدٛد َتٓٗر َظتتكٌ يهتٌ طت١ٓ دساطت١ٝ ٜتظتِ بذلانتِ املعشؾت١ َتع ايتكتذّ يف            -

 ايظٓٛات ايذساط١ٝ .

إٔ ٜتطُٔ املٓٗر يف ايظٓٛات ا٭ٚىل َعاسف عا١َ َٚعًَٛات سٍٛ اإلع٬ّ نٓ اّ ؾشعتٞ   -

َٚعًَٛتات ستٍٛ ايصتشاؾ١ ٚاإلراعت١     يف اجملتُع ٚنزيو َعًَٛات سٍٛ ٚطا٥ً٘ ٚقٓٛاتت٘  

ا ٚتاسٜخ تطٛسٖا , ثِ تتذسز املعاسف ٚاملعًَٛات يتكذّ َعتاسف َٚٗتاسات   املذسط١ٝ ٚأُٖٝتٗ

َتخصصتت١ يف ؾٓتتٕٛ ايتششٜتتش ٚاإلختتشاز ايصتتشؿٞ ٚنٝؿٝتت١ اطتتتخذاَٗا يف ايصتتشـ    

 املذسط١ٝ املختًؿ١ .
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ضشٚس٠ تكظِٝ املٓٗر نُا ٖٛ َتبع يف ناؾ١ َٓاٖر سًكتيت ايتعًتِٝ ا٭طاطتٞ إىل ٚستذات      -

اٜتتات ٚأٖتتذاف ٚاضتتش١ يف ضتت٤ٛ تٛدٗتتات املتتاد٠ ٚدسٚغ ٜظتتتٗذف نتتٌ َٓٗتتا ذبكٝتتل غ

 ايذساط١ٝ .

إٔ ٜتِ ايبذ٤ يف تذسٜع ٖزا املتٓٗر بذاٜت١ َتٔ ايصتـ ايشابتع اإلبتتذا٥ٞ ستت٢ ٜهتٕٛ           -

ايت٬َٝز قذ متهٓٛا َٔ اإلملاّ مبٗاسات ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ ٚغرلٖا َٔ املٗاسات ا٭طاط١ٝ نٞ 

 بِٗ َطُْٛٗا .ٜتُهٓٛا َٔ ؾِٗ ٚإدساى فطبٝع١ املاد٠ املشاد إنظا

ضشٚس٠ ايتضاّ املٓٗر اشباص بايصشاؾ١ املذسط١ٝ مبٓاسٞ ايؼهٌ املكذّ ب٘ يًطت٬ب َجتٌ     -

باقٞ املٓاٖر َٔ سٝح ايظُات ايؼه١ًٝ ٫ملكتشس تذسٜظت٘ ٚناؾت١ ايبٝاْتات املعتدل٠ عٓت٘ ,       

ٚنزيو ضشٚس٠ اطتخذاّ ناؾ١ عٓاصش اإلبشاص اي٬ص١َ زبزب ايت٬َٝز ملطايعت١ َٛضتٛعات   

 خاص١ ٚأْ٘ ٜكذّ يت٬َٝز سًكيت ايتعًِٝ ا٭طاطٞ .املٓٗر 

إ٤٬ٜ املضٜذ َٔ ا٫ٖتُاّ بعٓاصتش ايعتشض املٛضتٛعٞ يهتٌ دسغ أٚ َٛضتٛع بتاملٓٗر َتٔ         -

سٝح ٚدٛد أَج١ً ٚمنارز تذسٜب١ٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ يًُطاَني املشاد إنظابٗا يًًت٬َٝتز  

ٕ طتطش١ٝ دٕٚ ٚدتٛد   ٚخاص١ يؿٕٓٛ ايتششٜش ٚاإلخشاز ايصشؿٞ ٚعذّ ا٭نتؿتا٤ بعٓتٛا  

 َٛضش١ يهٝؿ١ٝ تٓؿٝز تًو ايعٓاٜٚٔ .َطاَني 

ا٫ٖتُاّ بشصذ َٝضا١ْٝ ناؾ١ٝ يتٓؿٝز أْؼط١ ايصشاؾ١ املذسط١ٝ َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايذلبٝت١   -

ٚايتعًِٝ مبا ٜظُح بتٓؿٝز ناؾ١ أْٛاع ايصشـ ٚاجملت٬ت ٚاملظتابكات املذسطت١ٝ اشباصت١     

 بٗزا ايٓؼاط .

١ بتُٓٝت١ قتذسات ايت٬َٝتز حبًكتيت ايتعًتِٝ ا٭طاطتٞ       تؿعٌٝ ا٭ْؼط١ ايصٝؿ١ٝ اشباصت  -

ايصشؿ١ٝ َٚٛاٖبِٗ اإلع١َٝ٬ ٚا٫طتؿاد٠ َٓٗا يف تٛعٝتِٗ مبؿاِٖٝ َٚباد٨ ايذلبٝت١  

 اإلع١َٝ٬ ايظ١ًُٝ .
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 ع :ـــــــاملراج

                                                           

(, تكِٜٛ ٚاقع مماسط١ ايط٬ب ملٗاسات ايذلب١ٝ 2015سظٔ ضبُذ ع٢ً خًٌٝ ) .1
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 .66, ص30,ايعذد 
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(, أعاصرل ايؼشم ا٭ٚطط ٚتذاعٝاتٗا ايظٝاط١ٝ ٚايذلب١ٜٛ , ايكاٖش٠ , 2008عُاس) ساَذ .24

 .137َهتب١ ايذاس ايعشب١ٝ يًهتاب, ص 

 .66َشدع طابل , ص (,2009)ايذٜٔ عبذ اسبًِٝ  ضب٢ٝ .25

(, ايذلب١ٝ ا٫ع١َٝ٬, صب١ً سطاي١ ايذلب١ٝ, طًط١ٓ 2009أٌَ بٓت فطايب ازبٗٛس١ٜ) .26

 .109, ص23عُإ, ايعذد
, إع٬ّ تشبٟٛ أٚ تشب١ٝ إع١َٝ٬ , صب١ً َظتكبٌ ايذلب١ٝ (1995عبذ اسبُٝذ) ضبُذ .27

 , 232-231, ص1, ايعذد1ايعشب١ٝ ,َصش , َر
 .67َشدع طابل , ص  (,2009)ايذٜٔ عبذ اسبًِٝ  ضب٢ٝ .28

(, ايصشاؾ١ املذسط١ٝ ٚدٚسٖا يف تٓاٍٚ قطاٜا ايب١٦ٝ يف 1998عبذ املٓعِ)  بًكٝع .29

ضباؾ ١ ايذق١ًٝٗ , سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠ , َعٗذ ايذساطات ٚايبشٛخ 

 . 105صايب١ٝ٦ٝ , داَع١ عني سلع, 
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 .67َشدع طابل , ص (,2009)ايذٜٔ عبذ اسبًِٝ  ضب٢ٝ .30

31. STAKE, R.E.(1991), SOME comment on assessment in U.S. Education. 

EDUCATION Policy Analysis. 6(14),1-12. 

(, ايع٬ق١ بني مماسط١ ا٭ْؼط١ اإلع١َٝ٬ َٚٗاسات ايتؿهرل 2002ؾ٪اد صٜذ)  ضبُذ .32

ايٓاقذ يذٟ ت٬َٝز املشس١ً اإلعذاد١ٜ , سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠, َعٗذ 

 .  211ايذساطات ايعًٝا يًطؿٛي١, داَع١ عني سلع, ص

اد١ٜ بني ( , ايصشاؾ١ املذسط١ٝ يف املشس١ً اإلعذ1995ايع ِٝ عبذ ايظ٬ّ عًٞ ) عبذ .33

ايٓ ش١ٜ ٚايتطبٝل, امل٪متش ايظٟٓٛ ايجايح ايتعًِٝ ٚذبذٜات ايكشٕ اسبادٟ 

 . 339ٚايعؼشٕٚ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ سًٛإ أبشٌٜ , ص 

 ٖزٙ ايذساطات :  َٔ .34

- Krone, William Mark (1916), The Relationship of participation levels in 

Extra curricular Activities and outcomes of Discipline and Academic 

Achievement  . Dis. Abs .Inter, vol. 4, No.1, p. 2149.  
ٚع٬قتٗا بايتشصٌٝ (, مماسط١ ا٭ْؼط١ املذسط١ٝ اسبش٠ 1999إميإ دابش ايذَافطٞ) -

ايذساطٞ يف املشس١ً ا٫بتذا١ٝ٥ " , سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠ , َعٗذ ايذساطات ايعًٝا 

 .204يًطؿٛي١ , داَع١ عني سلع, ص
( , أثش بشْاَر يًٓؼاط ايًػٟٛ يف اإلراع١ املذسط١ٝ عًٞ 1990فط٘ غامن عبذ املٛيٞ ) -

ايجا١ْٜٛ يف ازبُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ,  ذبكٝل بعض أٖذاف تعًِٝ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف املشس١ً

 .  252سطاي١ دنتٛساٙ غرل َٓؼٛس٠ , ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ عني سلع , ص 
- Gade Peterson(1910), A comparison of working and non working  high 

school students on socio-economic status and self-esteem, in, vocational 

guidance quarterly , V. 29, school performance. No. 1, p. 61.  

(, ثكاؾ١ سكٛم اإلْظإ يذ٣ ت٬َٝز املشس١ً 2015ضبُذ ضبُذ عبذايؿتاه ) عضٙ .35

, سطاي١ 2011ٜٓاٜش  25دساط١ اطتهؼاؾ١ٝ ع٢ً ض٤ٛ َظتذذات ثٛس٠  –ايجا١ْٜٛ مبصش 

 .111َادظترل غرل َٓؼٛس٠, داَع١ ايكاٖش٠, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, ص
 .َشدع طابل ( , 2002اد صٜذ )ضبُذ ؾ٪  .36

ٙ(ت,اإلع٬ّ ايذلبٟٛ ٚدٚسٙ يف تؿعٌٝ 1427(بٓت دغؽ بٔ طعٝذ ايكذطاْٞ  ْٛف .37

صبا٫ت ايعٌُ املذسطٞ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ, دساط١ َادظترل غرل 

 َٓؼٛس٠, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ املًو طعٛد. 

31. Nanverkail &Paul Gathercoal,(2001):"Lessons in Media Literacy and 

Student Comperhension Of TV and Text Advertisement" 

39. Bradford. L. Yates(2001), Media Literacy and Attitude change Assessing 

the Effectiveness Of Media Literacy Training On Children's Responses 

To Persuasive Message With in the E L M "A paper Presented at the 

annual convention of the Broadcast Education Association, Nevada ,p. 

20-23. 
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(, اإلع٬ّ اإليهذلْٚٞ, ٚاقع ٚآؾام, َصش, املٓصٛس٠, داس 2004دٖٛش أمحذ ) أمحذ .40

 ايه١ًُ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.

ش ايذٚيٞ ا٭ٍٚ , "دٚس املذسط١ يف ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬", امل٪مت(2007)اشبطٝب  ضبُذ .41

يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬, ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َٚٓ ١ُ ايْٝٛظهٛ, ايشٜاض, املًُه١ 

 ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.
(, َذخٌ دَر تك١ٝٓ املعًَٛات يف ايتعًِٝ يًذلب١ٝ 2007بذس بٔ عبذ اهلل ايصاحل ) .42

يٞ اإلع١َٝ٬ , إفطاس َكذله يًتعًِٝ ايعاّ ايظعٛدٟ, ٚسق١ عٌُ َكذ١َ يًُ٪متش ايذٚ

 ا٭ٍٚ يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬.
43. Erica weintraub& Bruce E.pinkleton(2007), ''The Desirability paradox in 

the effects of media literacy training'', communication research 

vol.34,No.5. 

(,ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ مبشس١ً ايتعًِٝ ا٭طاط٢ ؾ٢ 2008زلاه ضبُذ ايذطٛق٢) .44

َصش ايعشب١ٝ, تصٛس َكذله ,سطاي١ دنتٛساٙ غرل َٓؼٛس٠ , َعٗذ مجٗٛس١ٜ 

 .ايذساطات ايذلب١ٜٛ, داَع١ ايكاٖش٠ ,َصش

(, َؿّٗٛ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ يف نتب 2009حي٢ٝ ايعظايٞ, ي٢ًٝ سػاد ايبٝطاس) عًٝا٤ .45

 ايذلب١ٝ املذ١ْٝ ٚايذلب١ٝ ايٛفط١ٝٓ يًُشس١ً ا٭طاط١ٝ يف املٓٗاز ايؿًظطٝين,

َ٪متش, ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يف ايكشٕ اسبادٟ ٚايعؼشٜٔ: ٚاقع حبح َكذّ يف 

 ٚذبذٜات, داَع١ ايٓذاه ايٛفط١ٝٓ, ؾًظطني .

(, تصٛس َكذله يذٚس املذسط١ ؾ٢ ايذلب١ٝ 2009إٜٓاغ إبشاِٖٝ ٚسٜاه سَض٣ ) .46

اإلع١َٝ٬ ؾ٢ ض٤ٛ خدلات بعض ايذٍٚ ,حبح َكذّ اىل امل٪متش ايعشب٢ ايشابع 

 ., َصش 1طٖٛاز , صبًذ,ايذٚىل ا٭ٍٚ , داَع١ 

(, تؿعٌٝ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املشس١ً ازباَع١ٝ َٔ ٚد١ٗ 2013فط٬ٍ بٔ عكٌٝ) .47

ْ ش أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ؾ٢ ازباَعات ايظعٛد١ٜ, سطاي١ َادظترل, ن١ًٝ ايذع٠ٛ 

 .ٚأصٍٛ ايذٜٔ, ازباَع١ ا٫ط١َٝ٬ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠, ايظعٛد١ٜ

41. Jordana Kathleen burson(2010) , Measuring media literacy among 

collegiate journalism students ,master thesis ,Oklahoma state university 

,USA 

(, ؾاع١ًٝ بشْاَر َكذله يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً 2010ملٝا٤ ضبُذ ٚدذ٣ تٛؾٝل) .49

ع١ٓٝ َٔ ازبُٗٛس ,سطاي١ دنتٛساٙ غرل َٓؼٛس٠ , َعٗذ ايذساطات ايعًٝا 

 .ع١ عني سلع, َصشيًطؿٛي١,داَ

(, َٓٗر َكذله يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢  ٌ َعاٜرل 2010طا١َٝ عبذ اسبهِٝ ) .50

ازبٛد٠ ايؼا١ًَ , سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠ , ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايٓٛع١ٝ, داَع١ 

 .املٓصٛس٠ , َصش

51. Hans Schmidt (2010) :Media creation and the net generation :comparing 

faculty and student beliefs and competences regarding media literacy 

within higher education ,PH.D dissertation ,the temple university ,USA. 



   أ/ حممد فؤاد حممد زيد   اإلعالمية اليت يعكسوا مهوج ....مضامني الرتبية 
 
 

224 

                                                                                                                                                      

ّ(, اإلع٬ّ ايذلبٟٛ ٚدٚسٙ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ  2011ايذٜٔ عٛض اهلل )  عصاّ .52

ض٤ٛ اشبطط ايذلب١ٜٛ,  يذ٣ فطًب١ ٚفطايبات املشس١ً ايجا١ْٜٛ ب١ٜ٫ٛ اشبشفطّٛ يف

 ايعذد ايعاػش. صب١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ بايؿّٝٛ,

(, َعاٜرل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚنٝؿ١ٝ تطبٝكٗا ؾ٢ َصش ع٢ً 2011سػا عبذ ايًطٝـ ) .53

املطاَني ايتًٝؿض١ْٜٝٛ َٔ َٓ ٛس اشبدلا٤, سطاي١ َادظترل غرل َٓؼٛس٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ 

 .داَع١ ايكاٖش٠, َصش

(, أثش ٚسذ٠ َكذلس١ ؾ٢ ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً 2011) ٖٓا٤ عبذٙ عباغ ٚآخشٕٚ .54

ايتشصٌٝ ايذساط٢ يذ٣ فط٬ب ايصـ ا٭ٍٚ ايجا٣ْٛ ايؿ٢ٓ , صب١ً حبٛخ ايذلب١ٝ 

 ., َصش23ايٓٛع١ٝ , داَع١ املٓصٛس٠, ايعذد

(, ٚاقع ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚايعٛاٌَ امل٪ثش٠ بٗا ؾ٢ 2012أػذإ ساَذ ٚخًٛد أمحذ ) .55

ملًُه١ ا٭سد١ْٝ اشلاسل١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْ ش فط٬بٗا ,اجمل١ً ايذٚي١ٝ املذاسغ اشباص١ ؾ٢ ا

 ., ا٭سدٕ 6, ايعذد 1ايذلب١ٜٛ املتخصص١ , اجملًذ

(, دٚس أخصا٢٥ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ؾ٢ ْؼش املؿاِٖٝ اسبذٜج١ يًذلب١ٝ 2013أزلا٤ تٛؾٝل) .56

ايٓٛع١ٝ اإلع١َٝ٬ ؾ٢ املذاسغ اسبه١َٝٛ املصش١ٜ, اجمل١ً ايع١ًُٝ يه١ًٝ ايذلب١ٝ 

 ., َصش3,داَع١ دَٝاط, ايعذد

(, إطتخذاّ تهٓٛيٛدٝا اإلتصاٍ ؾ٢ ْؼش َؿّٗٛ ايذلب١ٝ 2013ػشٜؿ١ سمح١ اهلل طًُٝإ) .57

اإلع١َٝ٬ مبذاسغ دٚي١ اإلَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠ , سطاي١ دنتٛساٙ غرل َٓؼٛس٠, ن١ًٝ 

 .اإلع٬ّ, داَع١ ايكاٖش٠, َصش

ؾاع١ًٝ إطتخذاّ بشْاَر يًذلب١ٝ اإلع١َٝ٬  (,2013سٜٗاّ عبذ ايشاصم ضبُٛد خطاب ) .58

ؾ٢ إدساى ع١ٓٝ َٔ ا٭فطؿاٍ املصشٜني يًعٓـ ايتًٝؿض٢ْٜٛ, سطاي١ دنتٛساٙ غرل َٓؼٛس٠, 

 .َعٗذ ايذساطات ايعًٝا يًطؿٛي١, داَع١ عني سلع , َصش

(, َظ٦ٛي١ٝ املذسط١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ ذبكٝل ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ َٔ 2013طعٛد بٔ خًٝـ ) .59

املعًُني ,سطاي١ َادظترل, ن١ًٝ ايذع٠ٛ ٚأصٍٛ ايذٜٔ, ازباَع١ اإلط١َٝ٬ ٚد١ٗ ْ ش 

 .باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ ,ايظعٛد١ٜ

(, ٚاقع ايتشذٜات املعاصش٠ ايت٢ تٛاد٘ ا٫ع٬ّ اشلادف 2014سػا ضبُٛد طا٢َ أمحذ) .60

املٛد٘ يًطؿٌ , ٚايت٢ تتطًب تعضٜض دٚس ا٭طش٠ ؾ٢ تشب١ٝ أفطؿاشلا إع٬َٝا, صب١ً 

يعشب١ٝ, ٚاقع ايتشذٜات املعاصش٠ ايت٢ تٛاد٘ اإلع٬ّ اشلادف املٛد٘ يًطؿٌ ايطؿٛي١ ا

 ,ايعذد ايتاطع ٚاشبُظٕٛ .

(,ايذلب١ٝ اإلع١َٝ٬ عبٛ َطاَني َٛاقع ايؼبهات  2015أمحذ مجاٍ سظٔ)  .61

اإلدتُاع١ٝ:منٛرز َكذله يت١ُٝٓ املظ٦ٛي١ٝ اإلدتُاع١ٝ يذ٣ فط٬ب ازباَع١, سطاي١ 

 اَع١ املٓٝا, ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايٓٛع١ٝ, قظِ اإلع٬ّ ايذلبٟٛ.َادظتدل غرل َٓؼٛس٠, د
(, إدساى أخصا٢٥ اإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ملؿ٢َٛٗ ايذلب١ٝ 2015َاصٕ ضبُذ, ؾافط١ُ ْبٌٝ ) .62

اإلع١َٝ٬ ٚاإلع٬ّ ايذلب٣ٛ ٚإدباِٖٗ عبُٖٛا , حبح َكذّ إىل امل٪متش ايظ٣ٛٓ ايشابع 

 به١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ ا٭ٖشاّ ايهٓذ١ٜ , َصش.

 (, َشدع طابل .2015ع٢ً خًٌٝ ) ظٔ ضبُذس .63


