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ايكـا٥ِ با٫ةقـاٍ فـ٢ ايقـضص املقـض١ٜ      اجتاٖاج يتعضف ع٢ً ٖزفث ايزصاع١ إىل ا 

َـٔ  ، فـ٢ اتتُـا املقـض٣   املُٗؾـني   قناٜاٚع٬قتٗا بأرا٩ٙ املٗين يف ةٓاٍٚ املُٗؾني ضتٛ 

طبكـث ايزصاعـ١ عًـ٢    ، ٚ ايزصاعـ١ َـٓٗس املغـإل اإلع٬َـ٢    اعـتدزَث   ،خ٬ٍ رصاع١ َٝزا١ْٝ

َفـضر٠ َـٔ    150عزرٖا بًغ يف ايقضص عؾٛا١ٝ٥ غري َٓتع١ُ َٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ع١ٓٝ 

ــاج ٚةٛفــًث ايزصاعــ١    ايزصاعــ١ ، ٚاعتُــزجايقــضفٝني ــ٢ ا٫عــتبٝإ يف لــا ايبٝاْ عً

 تُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا :

ع٬ق١ اصةباط١ٝ ساج ر٫يـ١ اصقـا١ٝ٥ بـني ًَهٝـ١ ايقـضٝف١ َٚـز٣ اٖتُـاّ        ٚرٛر  -

 ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني.

رصرــ١ اٖتُـاّ ايقــضص املغــتك١ً بكنـاٜا املُٗؾــني عـٔ ايقــضص ايكَٛٝــ١     طٜـار٠  -

 ٚاذتظب١ٝ.

فضٚم ساج ر٫ي١ اصقـا١ٝ٥ بـني َغـت٣ٛ اٖتُـاّ ايكـا٥ِ با٫ةقـاٍ بكنـاٜا        ٚرٛر   -

 ملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ ي٘.يًغٔ ٚااملُٗؾني ٚفكا 

ّ  ع٬ق١ اصةباط١ٝ ساج ر٫ي١ اصقا١ٝ٥ بني ٚرٛر   - ٍ   َغـت٣ٛ اٖتُـا  ايكـا٥ِ با٫ةقـا

  عزر عٓٛاج ارترب٠ بايعٌُ ايقضفٞ . –٘ املغت٣ٛ ا٫رتُاع٢ يٚ بكناٜا املُٗؾني

The attitudes of the contact person in the Egyptian newspapers towards the 

marginalized and their relation to their professional performance in dealing with 

their issues. 

The study aimed to identify the attitudes of the contact person in the Egyptian 

newspapers towards the marginalized and their relation to his professional 

performance in dealing with the marginalized issues in the Egyptian society through 

a field study. The study used the media survey method. The study was applied to a 

random random sample of 051 One of the journalists, and the study relied on the 

questionnaire in the collection of data and the study reached a number of results, the 

most important of which: 

- There is a relationship of statistical significance between the ownership of the 

newspaper and the extent of interest of the existing contact with the marginalized. 

- Increasing the interest of independent newspapers in issues of marginalized 

national and party newspapers. 

- There are differences of statistical significance between the level of interest of the 

existing contact with the issues of marginalized according to age and educational 

level. 

- The existence of a relationship of statistical significance between the level of 

interest of the existing contact with marginalized and social issues - the number of 

years of experience in journalism. 
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  :مكدمة

ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ يف أٟ زتتُا ٖٞ املغ٪ٚي١ عـٔ فـٝاغ١ ْٚؾـض ٚةٛطٜـا ا٭خبـاص      إٕ       

، ٚبايتايٞ ةقبإل َٔ أِٖ ايٛعا٥ٌ ايفاع١ً يف أٟ زتتُا ٚايكناٜا ٚاٯصا٤ٚاملعًَٛاج ٚا٭فهاص 

يتغٝري ايكِٝ ٚا٫جتاٖاج ٚيتعظٜظ أٟ عًٛى إظتـابٞ ٚةهضٜغـ٘، ٚةُٗـٝؿ أٟ عـًٛى عـً       

 يف ْفػ اتتُا.ٚصفن٘ 

يشا نإ يظاًَا ع٢ً ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ إٔ ةغري َٔ ْعضةٗا يًُزتُا نهت١ً ٚاصـز٠ إىل           

تؾابو َٚعكز ، ٚبايتايٞ ٜٓبغٞ فـٝاغ١ صعـا٥ٌ إع٬َٝـ١ َٓاعـب١ يهـٌ ؽـضعت١       زتتُا َ

َغتٗزف١ عٝد ٜتِ فـٝاغ١ ةًـو ايضعـا٥ٌ يـا ٜتٓاعـا ٚاجتاٖـاج ٚأفهـاص ٚ ـاج ةًـو          

ٚ٭ٕ ايش٣ ٜكّٛ بقٝاغ١ ٚنتاب١ ٚحتضٜض ٖشٙ ايضعا٥ٌ ٖـٛ ايعٓقـض    ( .1)ايؾضعت١ املغتٗزف١

  ٔ ٖٓـا ٜعـز ايكـا٥ِ با٫ةقـاٍ ٖـٛ ستـٛص ايعًُٝـ١         ايبؾض٣ املتُخٌ ف٢ ايكا٥ِ با٫ةقـاٍ َٚـ

ا٫ةقاي١ٝ ف٢ ايقضص ٖٚٛ ايش٣ ٜكّٛ عًٝـ٘ ايعبـ٧ ا٭نـرب فـ٢ اختٝـاص َٚٓاقؾـ١ ٚحتًٝـٌ        

 ٚةفغري ايهخري َٔ ايكناٜا ٚاملٛمٛعاج ايت٢ ةتقٌ عٝا٠ ادتُٗٛص ٚف٦اة٘ املدتًف١ يـشيو 

ٗتِ ٜٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ بؾهٌ عاّ ٚايقضاف١ بؾهٌ خال إٔ  ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ظتا ع٢ً

ِ   ف٦ـ١  ظُٝا ف٦اج اتتُا ٚنٌ َا ٜتعًل بِٗ َٔ قناٜا ٚخافـ١  ٚنـٌ َـا    املُٗؾـني َـٓٗ

يٝػ ؽ٦ًٝا ٚاصزًا أٚ ن٬ً َتؾابًٗا يف طبٝعتـ٘   -أٟ زتتُا -تتُافا . ٜتعًل بِٗ َٔ قناٜا

آٜـ١ ايقـفاج ٚا٭ٚمـاا ٚا٭ٖـزاف     ٚففاة٘ ٚرٚصٙ، بٌ ٜؾـٌُ اتتُـا ؽـضا٥إل نـخري٠ َتب    

ةعهـػ   ايتـ٢ ٚعًـ٢ ٚعـا٥ٌ اإلعـ٬ّ إٔ ةعهـػ نافـ١ ايكنـااٜا        ٚا٭فهاص ٚايكِٝ ٚا٫جتاٖـاج 

اٖتُاَٗا بهاف١ ؽضا٥إل اتتُا ٚطبكاة٘ ةٓفٝشا يزميكضاطٝـ١ ا٫ةقـاٍ ٚةفعـ٬ٝ ذتكـٛم     

 ةًو ايؾضا٥إل يف ا٫ةقاٍ ٚايتفاعٌ ٚايٛرٛر مُٔ بٓٝإ ٖشا اتتُا .

٢ً َا عبل فايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٜ٪حض ع٢ً َز٣ ةكبٌ ادتُٗٛص حملت٣ٛ ع٠ٚ٬ ع

ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َٚٔ ٖٓا ةأة٢ أ١ُٖٝ نٌ َا ٜتعًل بايكا٥ِ با٫ةقاٍ َٔ صٝد  ٚمع٘  

ا٫قتقارٟ ٚةأًٖٝ٘ ٚةزصٜب٘ ٚآصا٤ٙ َٚعتكزاة٘ ٚص٩ٜت٘ يًزُٗٛص ٚآيٝاج قٝاَ٘ يعًُ٘ 

ت٘ ملغ٦ٛيٝاة٘ امل١ٝٓٗ ٚاينغٛط امل١ٝٓٗ حتٍٛ رٕٚ مماصع ايت٢ٚايقعٛباج ٚاملعٛقاج 

ٜتعضض هلا ٚاعتٝعاب٘ يزٚصٙ ايشٟ ٜٓاط إيٝ٘ ايكٝاّ ب٘ ٚنًٗا عٓافض ١َُٗ  ايت٢ٚاإلراص١ٜ 

يفِٗ ايعٓقض ايباصط ٚامل٪حض يف ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ ٖٚٛ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ

(2)

. 

قاٍ َٔ بٌ إٔ َقري ع١ًُٝ ا٫ةقاٍ ْفغٗا ٜضةبط يا ٜتُتا ب٘ ايكا٥ِ با٫ة 

يف ايؾدك ايشٟ ٜكص  -ضتٔ نُتًكني  –قزصاج ٚنفا٠٤ يف ا٭را٤ غري أْ٘ َٔ ايٓارص إٔ ْفهض 

ٚصا٤ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٚيف ايشٟ بشٍ ادتٗز ٚايفهض يف إخضاش ايقضٝف١ اي١َٝٛٝ ع٠ٚ٬ 

ع٢ً إغفاٍ ايتفهري يف املقاحل ٚصا٤ َنُٕٛ ايعٌُ اإلع٬َٞ املكزّ ٚايكضاصاج ٚايًٛا٥إل 

ٜتٛقص عًٝٗا يف ايٓٗا١ٜ خضٚش َنُٕٛ املار٠ ايقضف١ٝ بايؾهٌ  ايت٢حضاج أٚ املبار٨ ٚامل٪

ايشٟ خضرث ب٘ خاف١ َا ايعًِ إٔ إْتاش ايضعاي١ ايقضف١ٝ ٫ ٜتعًل بكضاص ٜتدشٙ ؽدك 

ٚاصز ٫ٚ َظاش ؽدك بعٝٓ٘ بٌ زتُٛع١ أفضار نُا ٜتضهِ يف فٝاغ١ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ 

يؾدق١ٝ ارتاف١ ٚايكزصاج املعضف١ٝ ٚايتكٛمي١ٝ ع٠ٚ٬ ع٢ً زتُٛع١ عٛاٌَ َخٌ ايغُاج ا

ةأحري ايظ٤٬َ ٚفضٜل ايعٌُ ٖٛ رظ٤ َٔ َ٪عغ١ أنرب فأعًٛب ايكٝار٠ ٚطضٜك١ اختاس 

 ايكضاصاج ٚاجتاٖاةٗا ٚطبٝع١ أٖزافٗا هلا ةأحريٖا ايك٣ٛ ع٢ً عًٛى ايكا٥ِ با٫ةقاٍ .
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با٫ةقاٍ ضتٛ املُٗؾني َٚا قز ة٪رٟ إيٝ٘ ةًو ايكا٥ِ اجتاٖاج ٚيشا ٫ ةكٌ رصاع١ 

أ١ُٖٝ ا٫جتاٖاج َٔ أرا٤اج ١َٝٓٗ ضتٛ َا ٜتعًل بِٗ َٔ قناٜا َٚٛمٛعاج َٛمٛا سٚ 

صتاح ا٫ةقاٍ ع٢ً ةٛافض بعض ايؾضٚط يف ايكا٥ِ با٫ةقاٍ أُٖٗا بايغ١، "صٝد ٜتٛقص 

ٚايخكايف ايشٟ ٜعٌُ يف َٗاصاة٘ ا٫ةقاي١ٝ ٚاجتاٖاة٘ َٚغت٣ٛ َعضفت٘ ٚايٓعاّ ا٫قتقارٟ 

إطاصٙ، َٚٔ ٖٓا فُٔ املِٗ َعضف١ َها١ْ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايٓعاّ ا٫رتُاعٞ ايشٟ ٜعٌُ 

ظتا إٔ ٜكّٛ بٗا ٚنٌ ٖشا َا ادتُاع١  ايت٢ٜ٪رٜٗا ٚاملٗاّ  ايت٢يف إطاصٙ ٚا٭رٚاص 

يًضعاي١ ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚزتُٛع١ َعتكزاة٘ ٚق١ُٝ نًٗا ة٪حض يف اختٝاصٙ  ايت٢ا٫رتُاع١ٝ 

)ٜٛرٗٗا إىل لٗٛصٙ  ايت٢اإلع١َٝ٬ 
(3)

  َؾه١ً ايزصاع١ :. 

ٜعز ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ايعٓقض ايبؾض٣ ايش٣ ٜتٛىل ةٓفٝش ا٭رٚصا ٚاملغ٦ٛيٝاج 

ٜٚتضٌُ عا٤ ايكٝاّ يتطًباةٗا َٚٛار١ٗ ايعضٚف ٚايتضزٜاج املدتًف١ ايٓال١ عٔ ةًو 

ايتطٛصاج املت٬صك١ ف٢ عامل ايقضاف١ ٚا٫ةقاٍ

(4) 

، ٚايعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖزاف ٚٚظا٥ص 

ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ بؾهٌ عاّ ٚايقضاف١ بؾهٌ خال صٝد ةعز ٚظٝف١ ا٫ع٬ّ ٚاإلخباص أصز 

أِٖ ٖشٙ ايٛظا٥ص ايت٢ ٜغع٢ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ إىل حتكٝكٗا ْٚكٌ نٌ َا عتزذ إىل 

 ادتُٗٛص َٔ أخباص َٚٛمٛعاج ٚقناٜا ةِٗ اتتُا . 

ا إٔ ٜٗتِ بهٌ ف٦اج اتتُا ٫ٚ ٜربط ف١٦ ع٢ً صغاب ٖٚشا ٜع٢ٓ إٔ ايكا٥ِ ظت

ف١٦ أخض٣ أ٣ ٫ ُٜٗؿ ف١٦ َٚٛمٛعاةٗا ٚقناٜاٖا َٔ أرٌ َقًض١ ؽدق١ٝ أٚ إصما٤ 

 يغٝاع١ َع١ٓٝ أٚ ةٛر٘ َعني عٛا٤ ف٢ ايقضٝف١ ايت٢ ٜعٌُ بٗا أٚ اتتُا ايش٣ ٜعٝؿ فٝ٘ . 

ايع٬ق١ بني َا  ٖٚٛ: َٚٔ ٖٓا ةتضزر َؾه١ً ايزصاع١ ف٢ ايتغا٩ٍ ايض٥ٝػ ايتاىل

ٚا٭را٤ املٗين ي٘ يف ةٓاٍٚ املُٗؾني ضتٛ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ اجتاٖاج 

 ؟ ِٖ قناٜا

 :  ٜٚتفضا َٔ ٖشا ايتغا٩ٍ ا٭عاع٢ عزر َٔ ا٭ع١ً٦ ايفضع١ٝ ا٭خض٣

 تساؤالت الدراسة : 

 اجتاٖاج ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص ضتٛ املُٗؾني ٚقناٜاِٖ ؟َا  -

ايكا٥ِ أْٛاا املُٗؾني نُا ٜضاٖا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص؟، َٚا َغت٣ٛ اٖتُاّ َا  -

 ايقضص بكناٜا املُٗؾني ؟ با٫ةقاٍ ف٢ 

 ة٪رٟ إىل ةُٗٝؿ بعض ايف٦اج يف اتتُا املقضٟ ؟ ايت٢ا٭عباب َا  -

 ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني ؟ ايت٢َا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ  -
ضص ضتٛ ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني، َٚا ةأحري َا ةٛرٗاج ايغٝاع١ٝ ايتضضٜض١ٜ بايق -

 ًَه١ٝ ايقضص ع٢ً ةٓاٍٚ ةًو ايكناٜا ؟
 َز٣ ةطبٝل املعاٜري امل١ٝٓٗ يف ْؾض قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني؟َا  -
صزٚذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض عٔ قناٜا املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض َٔ ٚر١ٗ  َزَٟا  -

 ؟ ْعض املبضٛحني
 ؟َا ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يتغط١ٝ ايقضص يكناٜا املُٗؾني يف َقض  -
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 َا َز٣ متتا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يًضض١ٜ أحٓا٤ عضم٘ يكناٜا املُٗؾني؟ -
 ٜٓاٜض بكناٜا املُٗؾني؟ 25َا َز٣ اٖتُاّ ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ٚبعز حٛص٠  -

 أهنًة الدراسة : 

 ةتُخٌ ا١ُٖٝ ايزصاع١ ف٢ ايتاىل :

ايزصاع١ ساج أ١ُٖٝ خاف١ ْعضا ٫ٖتُاَٗا بكناٜا املُٗؾني ايت٢ ةعز َٔ  ةعترب ٖشٙ( 1)

ٚحتتاش إىل املظٜز َٔ  أخطض ايعٛاٖض املٛرٛر٠ ف٢ اتتُا ٚايت٢ حتز َٔ صقٝ٘ ٚةكزَ٘

ا٫ٖتُاّ يتتضٍٛ َٔ عا٥ل يت١ُٝٓ اتتُا يك٣ٛ بؾض١ٜ ْافع١ َٚفٝز٠ ارتُاعٝا 

 .َٚتفاع١ً عٝاعٝا َٔ ةٛرٗاة٘ املغتكب١ًٝ 

 نُا ةٓبا أُٖٝتٗا أٜنا َٔ طٜار٠ املؾه٬ج ٚايعٛاٖض ارتاف١ باملُٗؾني ٚةأحريٖا ع٢ً ( 2)

 اتتُا .

صٝد باةث ةًو ايف٦اج يف ةظاٜز َتتابا صت٢ املُٗؾٔ ف٢ اتتُا اصةفاا عزر ْٚغا  (3)

ةعاْٝٗا ايف٦اج ساج  ايت٢بعز صزٚذ أنخض َٔ حٛص٠ باتتُا ٚخاف١ َا ةظاٜز اينغٛط 

 املغتٜٛاج املٓدفن١ َٔ ايزخٌ ا٫قتقارٟ .

إٔ ايقضص ٚع١ًٝ اع١َٝ٬ لاٖري١ٜ ٚأنخض ايٛعا٥ٌ ا٫ع١َٝ٬ ١ُ٥٬َ يٓؾض املٛمٛعاج  ( 4)

 ٜتعًل باملُٗؾني ٚقناٜاِٖ .فُٝا ايؾا٥ه١ ٚخاف١ 

صٝد ٥ِ با٫ةقاٍ نُا ةٓبا أ١ُٖٝ ٖشٙ ايزصاع١ َٔ ايف١٦ املضار رصاعتٗا ٢ٖٚ ف١٦ ايكا (5)

فٗٛ ايش٣ ٜكّٛ بتضزٜز أٖزافٗا َٚنُْٛٗا ، ٜعز أِٖ ايعٓافض ف٢ ايع١ًُٝ اإلع١َٝ٬

ٚادتُٗٛص ايش٣ ةتٛر٘ إيٝ٘ ٚنٝف١ٝ ايٓفاس إىل عكٌ ٚقًا ٖشا ادتُٗٛص َٚتابع١ صرٚر 

إ٫ إٔ ٖٓاى ق١ً ف٢ ايزصاعاج ايت٢ ةٓاٚيت٘ ٚخاف١ فُٝا ٜتعًل باملُٗؾني  أفعاي٘

 اتتُا املقض٣ .ٚقناٜاِٖ ف٢ 

إٕ أ١ُٖٝ رصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضاف١ املقض١ٜ ــــ ق١َٝٛ، صظب١ٝ، َغتك١ً ــــ  ( 6)

ةٓبا َٔ ايزٚص ايش٣ ًٜعب٘ ايقضفٕٝٛ ف٢ صٝا٠ اتتُا املقض٣، نُا إٔ ا٭را٤ امل٢ٓٗ 

يًقضفٝني املقضٜني ٜٓعهػ ع٢ً َغري٠ ايقضاف١ بؾهٌ عاّ ٚع٢ً طبٝع١ ايكناٜا 

 هٌ خال .ايت٢ ٜتٓاٚهلا ايقضفٕٝٛ بؾ

  أهداف الدراسة :

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص اجتاٖاج ايع٬ق١ بني ًتعضف ع٢ً ةغع٢ ايزصاع١ ي

ٜٚتفضا َٔ ٖشا اهلزف ايض٥ٝػ : ِٖقناٜاٚا٭را٤ املٗين ي٘ يف ةٓاٍٚ املُٗؾني ضتٛ املقض١ٜ 

 زتُٛع١ َٔ ا٭ٖزاف ايفضع١ٝ ٢ٖٚ:

ٚحتزٜز ، امل٢ٓٗ يًكا٥ِ با٫ةقاٍ را٤َز٣ ةأحري ب١٦ٝ ايعٌُ ا٫ع٢َ٬ ع٢ً ا٭َعضف١  -

بكناٜا  َ٘ٚز٣ اٖتُآَٜتُٞ إيٝٗا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ  ايت٢ع٬ق١ بني ًَه١ٝ ايقضٝف١ اي

 .املُٗؾني

َقارص املار٠ ايقضٝف١ ايت٢ اعتُز عًٝٗا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ةغطٝت٘ ايٛقٛف ع٢ً  -

 يكناٜا املُٗؾني.

 أبضط قناٜا املُٗؾني ايت٢ اٖتِ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بعضمٗا ف٢ ايقضص . صقض -
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يف ةٓاٍٚ قناٜا  ايت٢ ةٛار٘ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ أحٓا٤ عًُ٘ف١ٝ اينغٛط ايقض حتزٜز -

 .املُٗؾني

، ٜٓاٜض بكناٜا املُٗؾني 25اٖتُاّ ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ٚبعز حٛص٠  ايٛقٛف ع٢ً َز٣ -

 .أحٓا٤ عضم٘ يكناٜا املُٗؾنيباذتض١ٜ تُتا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚع٬ق١ سيو ب

 مصطلحات الدراسة :  

ٖٛ ايعٓقض ايبؾض٣ املغ٦ٍٛ عٔ نتاب١ ٚحتضٜض املٛمٛعاج ٚاملٛار ف٢ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ :  -

 ايقضص ايك١َٝٛ ٚاذتظب١ٝ ٚارتاف١ .

ضص ع٢ً ِٖ ايف٦اج امل١ًُٗ َٔ راْا ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ بقف١ عا١َ ٚايق املُٗؾني :  -

 اخت٬ف أْٛاعٗا بقف١ خاف١ .

 اإلطار املعرفى :

 ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ايقضفٞ :

ختتًص املزاصؼ ا٫ةقاي١ٝ يف ْعضةٗا يًكا٥ِ با٫ةقاٍ باعتباصٙ عٓقضًا َٔ 

عٓافض ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ ، ٚباعتباصٙ أرا٠ َ٪حض٠ يف صٝا٠ اتتُا ، فاملزصع١ ايفضْغ١ٝ : 

ٚعٝط ، ٚإٔ َقطًإل ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ي٘ ر٫ي١ ستاٜز٠ ،  ةض٣ إٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٖٛ:

فاملضعٌ أٚ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚفكًا ٫جتاٖاة٘ ًٜعا رٚصًا ةفاٚمًٝا بني فاصا املع١ًَٛ )املقزص( 

ٚبني ادتُٗٛص املتًكٞ ، ٚيفغ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚفل ٖشٙ املزصع١ ٫ ٜنف٢ إ٫ رظ١ٝ٥ َٔ 

ض ةعكٝزًا ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ قٝاّ ايقضفٞ بأرٚاص عٌُ ايقضفٞ ، يف صني إٔ صكٝكت٘ أنخ

َتعزر٠ ، فٗٛ باصد عٔ املع١ًَٛ ، حِ ٖٛ فاْا قضاص باختٝاصٙ ملنُٕٛ ايضعاي١ ، حِ ٖٛ يف 

ايٓٗا١ٜ قا٥ِ با٫ةقاٍ عٓزَا ٜٓؾض ايضعاي١ َتٛرًٗا بٗا إىل لٗٛص َا

(5)

. 

عاعًٝا َٔ أطـضاف  "ميخٌ يف زتاٍ ايقضاف١ طضفًا أ ٍٜٚض٣ ايبعض إٔ ايكا٥ِ با٫ةقا

ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ ، ٜٚتغا َفَٗٛ٘ يٝؾٌُ أعنا٤ ادتٗاط ايتضضٜضٟ ايقضفٞ َـٔ ستـضصٜٔ   

َٚٓزٚبني ٚنتاب َٚضاعًني ، َٚضارعني َٚقضضني ، َٚقٛصٜٔ ٚصعاَني

(6)

، ٚنشيو املدتقٕٛ  

باإلخضاش ٚايتٓغٝل ، صٝد ٜتدشٕٚ ايقضاف١ ١َٓٗ هلِ مياصعْٛٗا ع٢ً عبٌٝ ا٫صـرتاف،  

ب٘ ا٫صرتافأٚ ؽ

(7)

 . 

ٚمما عبل ميهٔ ةعضٜص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بأْ٘ أٟ ؽدك راخٌ فضٜل عٌُ ٜٓتُـٞ  

إلصز٣ امل٪عغاج، ٜٚنطًا يغ٪ٚي١ٝ َا، يف فٓا ٚإْتاش ايضعاي١ ا٫ةقاي١ٝ بز٤ًا َٔ ٚمـا  

ايفهض٠ أٚ ايغٝاعـ١ ايعاَـ١ َٚضاصـٌ ايقـٝاغ١ املدتًفـ١ هلـا، ٚاْتٗـا٤ ب خضارٗـا ٚةكـزميٗا          

 تًكٞ بٗزف ايتأحري فٝ٘ .يًزُٗٛص امل

ٜٚكقز بايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ٖشٙ ايزصاع١ نٌ َٔ ٜتدش َٔ ايعٌُ ايقضفٞ ١َٓٗ 

َضاعٌ ، َقٛص   -َٓزٚب  –ي٘ عٛا٤ أنإ َٔ أعنا٤ رٗاط ايتضضٜض ايقضفٞ بايقضٝف١ )ستضص 

 ٚصعاّ(، أٚ َٔ ٚنشيو املدتقٕٛ باإلخضاش ٚايتٓغٝل ٚاملضارع١( .
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 با٫ةقاٍ : أ١ُٖٝ رصاع١ ايكا٥ِ

ةٓبا أ١ُٖٝ رصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ َٔ إٔ امل٪عغاج اإلع١َٝ٬ يف ايعقض اذتزٜد    

أفبضث عباص٠ عٔ ؽبهاج اةقاٍ مد١ُ ةتقاصا راخًٗا املقاحل، ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ يهٌ َ٪عغ١ 

 نٝاًْا َٓفق٬ً ي٘ قٝاراة٘ ٚقضاصاة٘ املدتًف١ ْٚعضًا ٭١ُٖٝ ٖشٙ ايكضاصاج  يًزُٗٛص فُٔ املِٗ

ةتدش ةًو ايكضاصاج، نشيو طبٝع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚايكِٝ  ايت٢رزًا رصاع١ املضانظ ٚاملٓافا 

ة٪حض ع٢ً  ايت٢ٜعتٓكٗا ٚا٭َٛص ا٭خض٣  ايت٢ٚاملخٌ ٚايتٛرٗاج امل١ٝٓٗ ٚا٭ٜزٜٛيٛر١ٝ 

 اختٝاصٙ يًُار٠ اإلع١َٝ٬.

صتاح ا٫ةقاٍ ٚيشا ٫ ةكٌ رصاع١ ايكا٥ِ أ١ُٖٝ عٔ رصاع١ َنُٕٛ ايضعاي١ بٌ إٔ   

ٜتٛقص ع٢ً ةٛافض بعض ايؾضٚط يف ايكا٥ِ با٫ةقاٍ أُٖٗا َٗاصاة٘ ا٫ةقاي١ٝ ٚاجتاٖاة٘ 

َٚغت٣ٛ َعضفت٘ ٚايٓعاّ ا٫قتقارٟ ٚايخكايف ايشٟ ٜعٌُ يف إطاصٙ، َٚٔ ٖٓا فُٔ املِٗ 

 ايت٢َعضف١ َها١ْ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايٓعاّ ا٫رتُاعٞ ايشٟ ٜعٌُ يف إطاصٙ ٚا٭رٚاص 

ٜٓتُٞ إيٝٗا،  ايت٢ظتا إٔ ٜكّٛ بٗا ٚنٌ ٖشا َا ادتُاع١ ا٫رتُاع١ٝ  ايت٢ٜٗا ٚاملٗاّ ٜ٪ر

ٜٛرٗٗا إىل  ايت٢ٚزتُٛع١ َعتكزاة٘ ٚق١ُٝ نًٗا ة٪حض يف اختٝاصٙ يًضعاي١ اإلع١َٝ٬ 

)لٗٛصٙ 
(8)

. 

ٜٚعز ايكا٥ِ با٫ةقاٍ عٓقضًا فعا٫ً َٚ٪حضًا يف ايع١ًُٝ ا٫ةقـاي١ٝ ، صٝـد ٫ ةكـٌ    

عٔ ايعٓافض ا٭خض٣ يف ايع١ًُٝ ا٫ةقـاي١ٝ نايضعـاي١ أٚ ايٛعـ١ًٝ يتضكٝـل ايتـأحري      أُٖٝت٘ 

املطًــٛب، ٚخافــ١ يف ايقــضاف١ صٝــد ٜعٗــض ةــأحري ايكــا٥ِ با٫ةقــاٍ يف قــ٠ٛ ايضعــاي١   

اإلع١َٝ٬ َٚز٣ ةأحريٖا يف املًتك٢، نُـا ةـ٪حض نفـا٠٤ احملـضص عًـ٢ ةٛفـٌٝ أفهـاصٙ يًكـاص٨         

٠٤ بايعزٜز َٔ ايعٛاٌَ ايشاة١ٝ ٚاملٛمٛع١ٝٚإقٓاع٘ بٗا، ٚةتأحض ٖشٙ ايهفا

(9)

. 

ٚ٭ٕ ايك٣ٛ ايبؾض١ٜ ٖٞ ا٭عاؼ احملضى ٚايعُٛر ايفكضٟ يبد ٚإصعاٍ ايضعاي١ 

اإلع١َٝ٬، ٚنفا٠٤ ايٓعاّ ا٫ةقايٞ نً٘ ٜضةبط بهفا٠٤ ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ 

١ املنُٕٛ ٖٚٓاى ساةٗا ٚرصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ متخٌ أ١ُٖٝ صكٝك١ إىل راْا رصاع

ظتا إٔ ْعضف إرابتٗا عٓز رصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ َخٌ نٝص  ايت٢زتُٛع١ َٔ ايتغا٫٩ج 

 ٜكزّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ صعايت٘.

ع٠ٚ٬ ع٢ً َا عبل فايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٜ٪حض ع٢ً َز٣ ةكبٌ ادتُٗٛص حملت٣ٛ 

َٔ صٝد ٚمع٘  ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َٚٔ ٖٓا ةأة٢ أ١ُٖٝ نٌ َا ٜتعًل بايكا٥ِ با٫ةقاٍ

ا٫قتقارٟ ٚةأًٖٝ٘ ٚةزصٜب٘ ٚآصا٤ٙ َٚعتكزاة٘ ٚص٩ٜت٘ يًزُٗٛص ٚآيٝاج قٝاَ٘ يعًُ٘ 

حتٍٛ رٕٚ مماصعت٘ ملغ٦ٛيٝاة٘ امل١ٝٓٗ ٚاينغٛط امل١ٝٓٗ  ايت٢ٚايقعٛباج ٚاملعٛقاج 

ٜتعضض هلا ٚاعتٝعاب٘ يزٚصٙ ايشٟ ٜٓاط إيٝ٘ ايكٝاّ ب٘ ٚنًٗا عٓافض ١َُٗ  ايت٢ٚاإلراص١ٜ 

يعٓقض ايباصط ٚامل٪حض يف ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ ٖٚٛ ايكا٥ِ با٫ةقاٍيفِٗ ا

(10)

. 
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بٌ إٔ َقري ع١ًُٝ ا٫ةقاٍ ْفغٗا ٜضةبط يا ٜتُتا ب٘ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ َٔ  

يف ايؾدك ايشٟ ٜكص  -ضتٔ نُتًكني  –قزصاج ٚنفا٠٤ يف ا٭را٤ غري أْ٘ َٔ ايٓارص إٔ ْفهض 

ٚصا٤ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٚيف ايشٟ بشٍ ادتٗز ٚايفهض يف إخضاش ايقضٝف١ اي١َٝٛٝ ع٠ٚ٬ 

قاحل ٚصا٤ َنُٕٛ ايعٌُ اإلع٬َٞ املكزّ ٚايكضاصاج ٚايًٛا٥إل ع٢ً إغفاٍ ايتفهري يف امل

ٜتٛقص عًٝٗا يف ايٓٗا١ٜ خضٚش َنُٕٛ املار٠ ايقضف١ٝ بايؾهٌ  ايت٢ٚامل٪حضاج أٚ املبار٨ 

ايشٟ خضرث ب٘ خاف١ َا ايعًِ إٔ إْتاش ايضعاي١ ايقضف١ٝ ٫ ٜتعًل بكضاص ٜتدشٙ ؽدك 

نُا ٜتضهِ يف فٝاغ١ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬  ٚاصز ٫ٚ َظاش ؽدك بعٝٓ٘ بٌ زتُٛع١ أفضار

زتُٛع١ عٛاٌَ َخٌ ايغُاج ايؾدق١ٝ ارتاف١ ٚايكزصاج املعضف١ٝ ٚايتكٛمي١ٝ ع٠ٚ٬ ع٢ً 

ةأحري ايظ٤٬َ ٚفضٜل ايعٌُ ٖٛ رظ٤ َٔ َ٪عغ١ أنرب فأعًٛب ايكٝار٠ ٚطضٜك١ اختاس 

 ا٥ِ با٫ةقاٍ .ايكضاصاج ٚاجتاٖاةٗا ٚطبٝع١ أٖزافٗا هلا ةأحريٖا ايك٣ٛ ع٢ً عًٛى ايك

ٚارت٬ف١ إٔ رصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚايعٛاٌَ احملٝط١ ب٘ َٔ مغٛط إراص١ٜ  

١َٝٓٗٚ ٚمغٛط ب١٦ٝ ايعٌُ ٚصت٢  اة٘ ايؾدق١ٝ ٚخًفٝاة٘ ايخكاف١ٝ ٚا٭ٜزٜٛيٛر١ٝ 

هلا أ١ُٖٝ نبري٠ رزا ٭ْٗا ة٪حض بؾهٌ َباؽض ع٢ً املُاصع١ امل١ٝٓٗ ٚع٢ً ايضعاي١ 

ا يًزُٗٛص ٚع٢ً اختٝاصاة٘ يًُار٠ ايقضف١ٝ ٚطضٜك١ ةكزميٗا يف ٜكزَٗ ايت٢اإلع١َٝ٬ 

 ؽهًٗا ايٓٗا٥ٞ .    

 ايزٚص اإلع٬َٞ يًكا٥ِ با٫ةقاٍ :
ةهُــٔ أُٖٝــ١ فٗــِ رٚص ايكــا٥ُني با٫ةقــاٍ ادتُــاٖريٟ ٚةــأحريِٖ يف عًُٝــ١  

 َٔ ٚر١ٗ ْعض بعض ارتربا٤ ٚأعاةش٠ ايقضاف١ يف راْبني : -ا٫ةقاٍ 

 : ٍٚةأحريِٖ عًـ٢ أعـايٝا ايعُـٌ راخـٌ امل٪عغـ١ اإلع٬َٝـ١ ٚفـ٢ إْتـاش املـٛار           ا٭

 اإلع١َٝ٬. 

 : ْٞةــأحريِٖ عًــ٢ اتتُــا ٚادتُٗــٛص ٚسيــو فــ٢ مــ٤ٛ فٗــِ ادتُٗــٛص ملــا   ٚايخــا

ٜتُتعٕٛ ب٘ َٔ خقا٥ك ناملها١ْ ا٫رتُاع١ٝ ٚارترب٠ ٚاملقزاق١ٝ

(11)

. 

َٚتهاًَـ١ يٮصـزاذ ةتنـُٔ    ٚبايتايٞ ف ٕ ادتُـاٖري حتتـاش إىل ةغطٝـ١ ؽـا١ًَ     

عضض خًف١ٝ ٖشٙ ا٭صزاذ، ٚحتًًٝٗا ٚةفغريٖا، ٚعـضض ادتٛاْـا اإلْغـا١ْٝ هلـا، ٚقٝـاّ      

ايقضفٝني بٗشا ايٓٛا َٔ ايتغط١ٝ ٜ٪ر٣ إىل طٜار٠ أ١ُٖٝ ايزٚص ايـشٟ ٜكـّٛ بـ٘ ايقـضفٕٝٛ     

قـٞ  ا٭خ٬ ّيف اتتُا ، ٚيشيو ٫بز إٔ ةـٓك املٛاحٝـل ا٭خ٬قٝـ١ ايعضبٝـ١ عًـ٢ ا٫يتـظا      

يًقــضفٝني ايعــضب بتغطٝــ١ ا٭صــزاذ ةغطٝــ١ ؽــا١ًَ َٚتهاًَــ١ ةغــاعز ادتُــاٖري عًــ٢ 

ةؾهٌٝ َٛاقفٗا َٔ ا٭صزاذ

(12)

. 

ٚع٢ً م٤ٛ حكاف١ ٖ٪٤٫ احملضصٜٔ ٚنفا٤ةِٗ يف مماصع١ ايعٌُ ايقـضفٞ ٜٚتضـزر   

ةأحري حكاف١ احملضصٜٔ ٚنفا٤ةِٗ يف ةٛرٝ٘ ايعٌُ اإلخباصٟ يف ايقضص ع٢ً م٤ٛ عًُٝاج 

ةتعضض هلا املٛمٛعاج صُٝٓا ةٗتِ بٓؾـض ةفافـٌٝ َعٝٓـ١ ٚإُٖـاٍ ا٭خـض٣       ايت٢ ايتكِٝٝ

ٚبايضغِ َٔ سيو ظتا ع٢ً ايقضفٞ خ٬ٍ ٖشا ايكضٕ باإلماف١ إىل حتًٝ٘ بقفاج ا٭َاْـ١  

، ٚايشنا٤ ، َعاٜؾ١ ادتُاٖري ٚقزصة٘ ع٢ً ايتهٝـص َـا َقـارصٙ ، إٔ ٜهـٕٛ َتعـزر ايخكافـ١       

أَاَ٘ أٟ عكباج أٚ مـغٛط ٚعـٝفضض ْفغـ٘ ٚقٓاعاةـ٘ إٕ     فايقضفٞ ايٛاعٞ املخكص مل ةكص 

ٜتعاٌَ َعٗا  ايت٢عار٬ أٚ أر٬ ٚعٝهٕٛ َٛما ايتكزٜض أٚ ا٫صرتاّ عٛا٤ َٔ راْا املقارص 

أٚ َٔ راْا ص٩عا٥٘ ٚط٤٬َ امل١ٓٗ ٚةأة٢ ع١ًُٝ انتغـاب ايخكـ١ َـٔ خـ٬ٍ اإلطـ٬ا ٚايكـضا٠٤       
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ُل إرصاى ايقضص ٚةزعِ قزصاةـ٘ عًـ٢ ايفٗـِ    ةع ايت٢املغتُض٠ ٚاملتٓٛع١ يف ناف١ اتا٫ج 

ٚايتضًٌٝ يهاف١ املٛمٛعاج

(13)

. 

ٚةعا٢ْ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ بؾهٌ عاّ أْٛاا شتتًف١ َٔ اينغٛط ٚاملُاصعـاج خافـ١ إٔ   

ٖٓاى عٛاٌَ عزٜز٠ ة٪حض يف ع١ًُٝ املُاصع١ ايقضف١ٝ ٫ٚ ٜكتقـض ايتـأحري عًـ٢ عٓقـض     

 فـٓاع١ نـرب٣، صتـ٢ أفـبضث ٚعـا٥ٌ      ٚاصز يف ظٌ حـٛص٠ ا٫ةقـاٍ ، ٚحتـٍٛ ايقـضاف١ إىل    

اإلعــ٬ّ أرا٠ يــزعِ ايٛاقــا ايــضأٖ ٚايــزفاا عٓــ٘ ، ٚبايتــايٞ مل ةقــبإل ٚعــا٥ٌ اإلعــ٬ّ أرا٠ 

يًتغٝري، ٚأحض سيو ع٢ً فـٛص٠ ايقـضفٝني ٚعًـ٢ ايـزٚص ايـشٟ ةكـّٛ بـ٘ ايقـضاف١ ٚٚعـا٥ٌ          

   ٚ ــضاف١ ٚ ــاٖري يف ايق ــهٛى ادتُ ــز ؽ ــايٞ إىل ةظاٜ ــا ٚأر٣ بايت ــا٥ٌ اإلعــ٬ّ يف اتتُ ع

اإلع٬ّ

(14)

 . 

َٔ ة٪حض ع٢ً أرا٤ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚمماصعت٘ ملٗاّ امل١ٓٗ ، ٚ ايت٢ٖٚٓاى ايهخري َٔ ايعٛاٌَ 

ةٓاٚيث بايتضًٌٝ ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً املُاصع١ ايقضف١ٝ  ايت٢ٚاقا اإلط٬ا ع٢ً ايزصاعاج 

 ٚاملنُٕٛ اإلع٬َٞ ميهٔ إٔ ًْدك ةًو ايعٛاٌَ إىل:
  ٌََخٌ )ايغٝطض٠  خاصر١ٝ َتعًك١ ب راص٠ امل٪عغ١ اإلع١َٝ٬َتغرياج ٚعٛا:

 ا٫قتقار١ٜ، ٚلاعاج اينغط، طبٝع١ ايٓعاّ ايغٝاعٞ ، ايكٛاْني ٚايتؾضٜعاج(.

 ا٫عتباصاج امل١ٝٓٗ ، طبٝع١ ايعٌُ مغٛط راخ١ًٝ َٔ راخٌ امل٪عغ١ اإلع١َٝ٬ :

يغٝاعٞ ، ايغٝاع١ اإلع٬َٞ، ب١ٝٓ امل٪عغ١ ، ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚخقا٥ق٘ ٚاْتُا٥٘ ا

ايتضضٜض١ٜ يًُ٪عغ١ ٚمنط املًه١ٝ ، ايع٬ق١ يقارص ا٭خباص، ادتُٗٛص ، املٓافغ١ 

 .  ٚايغبل (
 

ة٪حض ع١ًٝ  ايت٢ٚاملؾه٬ج ٜٛار٘ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ايعزٜز َٔ اينغٛط ٚيشيو 

َا  أحٓا٤ قٝاَ٘ بعًُ٘ بزا١ٜ َٔ اْتكا٤ٙ يٮخباص ٚصت٢ طضٜك١ املعادت١ ٚايهتاب١، ٚغايبًا

ٜهٕٛ ةأحري ةًو اينغٛط ةأحريًا عًبًٝا صٝد إٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٜطايا بإٔ ٜعٌُ ٚفل 

َعاٜري ٚمٛابط ستزر٠ ٫ ٜغتطٝا إٔ غتضش عٓٗا صت٢ ٚإٔ ناْث ةتٓايف َا قٓاعاة٘ 

ايؾدق١ٝ ٚأخ٬قٝاة٘ ، ٚغايبا َا ظتز ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ْفغ٘ أَاّ خٝاصٜٔ: أَا ايكبٍٛ 

اٜري ٚاينٛابط خاف١ ٚإٔ ناْث يف بزا١ٜ َؾٛاصٙ ايقضفٞ  أٚ ايبضد بايعٌُ ٚفل ةًو املع

 .عٔ عٌُ أخض

ٚةتزاخٌ ةًو اينغٛط ٚةتؾعا فبعنٗا ٜتعًل بايٛع١ًٝ ٚبعنٗا ٜتعًل 

بايكا٥ِ با٫ةقاٍ ْفغ٘ ٖٚٓاى عٛاٌَ أخض٣ ةتعًل بادتُٗٛص ٚاملٓافغ١ إىل راْا 

ةعٌُ يف ظًٗا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ، ٚةتضهِ ٖشٙ  ايت٢ايعٛاٌَ املضةبط١ با٭رٛا٤ ايغٝاع١ٝ 

ايٛعا٥ٌ زتتُع١ أٚ َٓفضر٠ يف ٖاَؿ اذتض١ٜ املتاص١ يًٛع١ًٝ ٚبايتايٞ يًكا٥ِ با٫ةقاٍ 

يف ةغط١ٝ ايكناٜا ٚطضٜك١ َعادتتٗا . 

 

 

ٚع٢ً ادتاْا اٯخض ٜ٪نـز ايبـاصخٕٛ عًـ٢ إٔ املُاصعـ١ املٗٓٝـ١ يًكـا٥ِ با٫ةقـاٍ        

 ٌ َخـٌ ايتٓعـِٝ اإلراصٟ يًُ٪عغـ١، ٚايتأٖٝـٌ ايعًُـٞ ٚاملٗـين ،      ةتأحض بعزر نبري َٔ ايعٛاَـ 
ٚاجتاٖاج ايع٬قاج ايٛظٝف١ٝ ٚا٫رتُاع١ٝ بني املغتٜٛاج املدتًفـ١ ٚبـني ايـظ٤٬َ ، ظاْـا     

ةـ٪حض يف َغـت٣ٛ ايضمـا ايـٛظٝفٞ يزٜـ٘ ، نـشيو أفـبإل َـٔ ايخٛابـث           ايت٢ايعٛاٌَ املتعزر٠ 

ٚاملـزٜضٜٔ عًـ٢ املٓـتس ايٓٗـا٥ٞ، ٜٚعـين َـا عـبل إٔ        اإلقضاص بايتأحري ارتال يكضاصاج امل٬ى 

ايٓاةس ايقضفٞ ٫ ٜتـأحض فكـط بايعٛاَـٌ ارتاصرٝـ١ يف ايب٦ٝـ١ أٚ ايغـٝام ا٫رتُـاعٞ ، أٚ        
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لٗٛص املتًكني ، ٚيهٓ٘ ٜتأحض أٜنًا بزصر١ نبري٠ باجتاٖـاج املُاصعـ١ املٗٓٝـ١ يف امل٪عغـ١     

ايقضف١ٝ

(15)

 . 

 ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚقناٜا املُٗؾني :

ةخري قناٜا املُٗؾني ف٢ اإلع٬ّ ايعزٜز َٔ ايتغا٫٩ج ٚايقعٛباج ايت٢ ةٓبا 

أعاعا َٔ حتزٜز َفّٗٛ ٚصزٚر ْٛا ايتُٗٝؿ، فايتُٗٝؿ ظاٖض٠ َضنب١ هلا أبعارٖا 

ايغٝاع١ٝ ٚاٯقتقار١ٜ ٚا٫رتُاع١ٝ ٚايخكاف١ٝ، فعًٞ املغت٣ٛ ايغٝاع٢ ٜؾري ايتُٗٝؿ 

ايغٝاع١ٝ ٫ٚ صأ٣ هلِ ف٢ إراص٠ زتتُعِٗ إىل ا٭فضار املٓعظيني عٔ املؾاصن١

(16) 

ٚع٢ً املغت٣ٛ 

ا٫قتقار٣ ٜؾاص إىل ةًو ايف٦اج ا٫رتُاع١ٝ ايت٢ ةكص ع٢ً أطضاف ع١ًُٝ اإلْتاش ف٢ 

اتتُا ٫ٚ ةًعا رٚصا ةافٗا ف٢ أعًٛب اإلْتاش ايكا٥ِ. ٚع٢ً املغت٣ٛ ا٫رتُاع٢ ةكبا ٖشٙ 

نعٕٛ ي٬عتغ٬ٍ ٚايكٗض َٔ راْا ادتُاعاج ايف٦اج ف٢ أر٢ْ عًِ ايتزصش ا٫رتُاع٢ ٚغت

ا٫رتُاع١ٝ املغٝطض٠ 

(17) 

. ٚع٢ً املغت٣ٛ ايخكاف٢ ٜؾري ايتُٗٝؿ إىل صاي١ اإلصباط 

ٚا٫غرتاب ٚاي٬َبا٠٫، ٚايز١ْٝٚ ايت٢ ةعاٜؾٗا ايف٦اج املُٗؾ١ إطا٤ ١ُٖٓٝ قِٝ َٚفاِٖٝ 

مل٪عغاج اإلع١َٝ٬ َٚك٫ٛج ايٓدا املغٝطض٠ ٚسيو ع٢ً ايٓضٛ ايش٣ ةٓٗض ب٘ ب١ُٗ ا

 ٚايتع١ًُٝٝ ف٢ اتتُا ف٢ ايٛقث ايضأٖ .

ٚيعٌ ادتُاٖري حتتاش إىل ةغط١ٝ ؽا١ًَ َٚتها١ًَ يٮصزاذ ةتنُٔ عضض خًف١ٝ         

ٖشٙ ا٭صزاذ، ٚحتًًٝٗا ٚةفغريٖا، ٚعضض ادتٛاْا اإلْغا١ْٝ هلا، ٚقٝاّ ايقضفٝني بٗشا 

ٚص ايشٟ ٜكّٛ ب٘ ايقضفٕٝٛ يف اتتُا ، ايٓٛا َٔ ايتغط١ٝ ٜ٪ر٣ إىل طٜار٠ أ١ُٖٝ ايز

ا٭خ٬قٞ يًقضفٝني ايعضب  ّٚيشيو ٫بز إٔ ةٓك املٛاحٝل ا٭خ٬ق١ٝ ايعضب١ٝ ع٢ً ا٫يتظا

بتغط١ٝ ا٭صزاذ ةغط١ٝ ؽا١ًَ َٚتها١ًَ ةغاعز ادتُاٖري ع٢ً ةؾهٌٝ َٛاقفٗا َٔ 

ا٭صزاذ

(18)

. 

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص ايك١َٝٛ ٚيهٔ ايشٟ ْكقزٙ ٖٓا ايكٝاّ بزصاع١ رٚص           

ٚةأحري ب١٦ٝ ايعٌُ  ضتٛ املُٗؾني ٚقناٜاِٖ ف٢ اتتُا املقض٣ ،اف١ ٚاذتظب١ٝ ٚارت

ة٪حض ع٢ً  ايت٢أ٣ ايعضٚف أٚ ايعٛاٌَ ا٫ع٢َ٬ ف٢ أرا٥٘ امل٢ٓٗ ٚعضم٘ يكناٜا املُٗؾني 

أٚي٦و  اختٝاص َنُٕٛ ايقضص.فاملناَني ٖٞ َا ٜقٓع٘ ايقضفٕٝٛ، ٚيهٔ نٝص ٜقٓا

ٜفضمٗا ايقضفٞ  ايت٢ايقضفٕٝٛ املناَني ؟!.. َٚا ٖٞ ا٫يتظاَاج )امل١ٝٓٗ( أٚ )ا٭خ٬ق١ٝ( 

ةفضض ْفغٗا عًٝ٘ َٔ قبٌ  ايت٢ع٢ً ْفغ٘، َٚا ٖٞ طبٝع١ ايغٝطض٠ ايبريٚقضاط١ٝ 

عٔ  َٚٔ ٖٓا ةتضزر ةهُٔ أ١ُٖٝ ٖشٙ ايزصاع١ ف٢ ايهؾص ٜعٌُ يف إطاصٖا؟ ايت٢امل٪عغ١ 

ٚع٬قتٗا بأرا٩ٙ املٗين يف املُٗؾني ضتٛ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ اجتاٖاج 

 ٖٚشا َا عٛف جتٝا عًٝ٘ ْتا٥س ايزصاع١ املٝزا١ْٝ .ِٖ قناٜاةٓاٍٚ 

 الدراسات السابكة : 

ٖٓاى عز٠ رصاعاج ةكرتب َٔ َٛمٛا ايزصاع١ اذتاي١ٝ ٚقز مت ةكغِٝ ةًو 

، ٚاٖتِ ايخاْٞ ةٓاٚيث ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ايت٢اعاج زصايايزصاعاج إىل ستٛصٜٔ، اعتعضض ا٭ٍٚ 

ٚفُٝا ًٜٞ عضما ٭ِٖ ايزصاعاج ايغابك١ يف ; ةٓاٚيث املُٗؾني ٚقناٜاِٖ ايت٢زصاعاج باي

 :َٛمٛا ايزصاع١ ٚفكا يًتغًغٌ ايظَين هلا َٔ ا٭صزذ إىل ا٭قزّ 
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 أوال : احملىر األول : دراسات تناولت الكائه باالتصال

(2015) ٚطٜضٟ إ اعٌٝ ري٠ أرضج 

 (19)

رٚص ايقضاف١ ارتاف١ يف رصاع١ صٍٛ  

ٖزفث ايزصاع١ إىل ، ةؾهٌٝ اجتاٖاج ايضأٟ ايعاّ ضتٛ ايكناٜا ايغٝاع١ٝ ايزاخ١ًٝ يف َقض

صفز ةطٛص ا٭صزاذ ٚايكناٜا ايغٝاع١ٝ يف املؾٗز املقضٟ ، ٚسيو بٗزف ايهؾص عٔ ايزٚص 

ايشٟ قاَث ب٘ ايقضص ارتاف١ يف ةؾهٌٝ ايضأٟ ايعاّ ضتٛ قناٜا اإلف٬ح ايغٝاعٞ ٚصفز 

، ٚقز اعتُزج ايزصاع١ ع٢ً َٓٗس 2011ٜٓاٜض  25ٚبعز حٛص٠  قبٌا٫خت٬ف يف املعادت١ 

باإلماف١ ، املقضٟ ايّٝٛ( –ا٭عبٛا  –إل، ُٚطبكث ايزصاع١ ايتض١ًًٝٝ ع٢ً فضص )ايزعتٛص املغ

إٔ املٛار  ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا:، إىل فضٝف١ ا٫عتبٝإ

ا٭عبٛا  –ايقضف١ٝ اعتدزاًَا يف فضص )ايزعتٛص  ايفٕٓٛارترب( أنخض  –ارترب١ٜ )ايتكضٜض 

املكاٍ ايقضفٞ. اجتاٙ ستت٣ٛ ا٫ةقاٍ ايغً  ضتٛ قناٜا ايزصاع١ را٤ يف  ٗااملقضٟ( ًٜٝ –

ةبأٜ اٖتُاّ ايقضص ايخ٬ذ ستٌ ايزصاع١ يزُٛا  املكز١َ َٔ بني ا٫جتاٖاج ا٭خض٣.

ايكناٜا ايفضع١ٝ املتن١ُٓ يف إطاص ايكناٜا ا٭عاع١ٝ يف فرت٠ َا قبٌ حٛص٠ ٜٓاٜض عٔ 

عط١ ع٢ً ايقضص ارتاف١، ٚأْٗا عاُٖث إىل راْا اعتُار ادتُٗٛص بزصر١ َتٛ بعزٖا.

 عٛاٌَ أخض٣ يف ةؾهٌٝ ايضأٟ ايعاّ ضتٛ ا٭ٚماا ايغٝاع١ٝ يف َقض.

(2015رصاع١ "ؽضٜص ستُز َقطف٢ )ٚصنظج 

(20)

املعادت١ اإلع١َٝ٬ ٭صزاذ  ع٢ً 

ايتعضف ع٢ً ةأحري ٚعا٥ٌ نشيو ٚ، ايعٓص ٚةأحريٖا ع٢ً ا٭طَاج ا٫قتقار١ٜ بعز ايخٛص٠

٬ّ يف ةغٝري ٚعٞ ٚعًٛى املؾاٖزٜٔ جتاٙ ا٭طَاج ا٫قتقار١ٜ ٚايعٓص، ٚايتعضف ع٢ً اإلع

أعايٝا َعادت١ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ يٮصزاذ ا٫قتقار١ٜ ٚا٫رتُاع١ٝ ٚقناٜا ايعٓص يف 

اتتُا املقضٟ، َٚز٣ ةأحري أعًٛب ةٓاٍٚ ا٭صزاذ ا٫قتقار١ٜ ٚا٫رتُاع١ٝ ع٢ً صفا 

 ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا: قضٟ.َعز٫ج ايعٓص يف اتتُا امل

اصةفاا ْغب١ ايشٜٔ ٜتابعٕٛ ا٭صزاذ ٚا٭طَاج ا٫قتقار١ٜ اذتاي١ٝ عرب ايتًٝفٕٛ أصٝاًْا 

اصةفاا ْغب١ املٓتبٗني يرباَس  %.28.5بٓغب١ را٥ُا %، ًٜٝٗا ايشٜٔ ٜتابعٕٛ 46.5بٓغب١ 

ٜتعضض هلا اتتُا املقضٟ ملعضف١  ايت٢ايت٢ ةٗتِ با٭طَاج ا٫قتقار١ٜ  ا٭صزاذ ادتاص١ٜ

 ايت٢اصةفاا ْغب١ ايشٜٔ ٜكُٕٝٛ ا٭طَاج )ايعٓص ٚاإلصٖاب(  %.62.0ةطٛصاج ا٭َٛص بٓغب١ 

 %.52.0حتزذ يف َقض بأْٗا أطَاج شتتًف١ ٚحتتاش إىل ا٫ْتباٙ بٓغب١ 

(2015رصاع١ "ستُٛر إ اعٌٝ عبزايض٩ف )ٚةعضمث 

 (21)

إخضاش ايقفض١ يهٝف١ٝ : 

ًتعضف ع٢ً عٓافض صٝد ٖزفث يّ 2011ٜٓاٜض  25ا٭ٚىل يف ايقضص املقض١ٜ بعز حٛص٠ 

، 2ايتقُِٝ ا٭عاعٞ، ٚايٛصزاج ايخابت١ ٚايخابت١ ايٓغب١ٝ يًقفضتني ا٭ٚىل ٚا٭ٚىل

ٜٓاٜض، ٚنشيو ٖزفث إىل ايهؾص عٔ  25ٚنٝف١ٝ َعادتتٗا بقضص ايزصاع١ بعز حٛص٠ 

يف ايقضص املقض١ٜ اي١َٝٛٝ )ايك١َٝٛ،  2إلخضارٞ يًقفضتني ا٭ٚىل ٚا٭ٚىلايؾهٌ ا

اذتظب١ٝ، ٚارتاف١( ستٌ ايزاصع١، ٚنشيو ٖزفث إىل ايتعضف ع٢ً أٚر٘ ايتؾاب٘ ٚا٫خت٬ف 

بقضص ايزصاع١  2بني ا٭عايٝا ا٫خضار١ٝ املتبع١ يف ةقُِٝ ايقفضتني ا٭ٚىل ٚا٭ٚىل

، زصاع١ َٓٗس املغإل اإلع٬َٞ بؾؾك١ٝ ايتضًًٝٞ ٚاملٝزاْٜٞٓاٜض، ٚاعتدزَث اي 25عكا حٛص٠ 

عزّ ةغري عٓافض ايتقُِٝ ا٭عاعٞ  ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا:

ٜٓاٜض، صٝد اعتُزٚا ع٢ً ايكطا ايعارٟ،  25ا٭ٚىل بقضص ايزصاع١ بعز حٛص٠  يًقفض١

اعتُار فضص ايزصاع١ ع٢ً ا٫جتاٙ  .ٚايتكغِٝ ايتكًٝزٟ يٮعُز٠ ايكا٥ِ ع٢ً مثا١ْٝ أعُز٠

طار اعتُار فضص ايزصاع١  املدتًط، ٚطٜار٠ ا٫عتُار ع٢ً ايعٓاٜٚٔ امل١ًْٛ بقضص ايزصاع١.
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ٜٓاٜض. ةفنٌٝ فضص ايزصاع١ ْؾض املقزص ف٢ أع٢ً املنت بعز  25ع٢ً ا٫ؽاصاج بعز حٛص٠ 

 ح ٚايربٚط.حتكل ي٘ ايٛمٛ ايت٢ٜٓاٜض، ٚاعتدزاّ اإلرضا٤اج ايطباع١ٝ  25حٛص٠ 
(2014رصاع١ أمحز َضعٞ طاٜز )ٚاٖتُث 

 (22) 

تٓاٍٚ ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ دتاَع١ ايزٍٚ ب

راَع١ ايعضب١ٝ يز٣ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ املقض١ٜ، ٚاْتٗث ايزصاع١ إىل إٔ ايقٛص٠ 

ٜغًا عًٝٗا ايطابا ايغً  صغِ اإلَهاْاج اهلا١ً٥ ايزٍٚ ايعضب١ٝ يز٣ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ 

 متتًهٗا ادتاَع١.  ايت٢

(2014ٚصنظج رصاع١ صغني طاصم عبزايؾايف)

(23)

: ع٢ً رٚص ايقضص املقض١ٜ يف ةؾهٌٝ 

ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ دتٗاط ايؾضط١ قبٌ ٚبعز حٛص٠ ٜٓاٜض ٖزفث ايزصاع١ إىل ايتعضف ع٢ً رٚص 

ٜٓاٜض،  25ايقضص املقض١ٜ يف ةؾهٌٝ ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ دتٗاط ايؾضط١ قبٌ ٚبعز حٛص٠ 

ضاط اعتُزج عًٝٗا فضص ايزصاع١ ٚعٓافض اإلب ايت٢ٚايتعضف ع٢ً أعايٝا ا٫قٓاا 

املغتدز١َ يف عضض املٛمٛعاج املتعًك١ ظٗاط ايؾضط١، ٚاعتُزج ايزصاع١ ع٢ً َٓٗس 

املغإل اإلع٬َٞ بؾك١ٝ ايتضًًٝٞ ٚاملٝزاْٞ، ٚاملٓٗس املكاصٕ بني ايقضص ايخ٬ذ ع١ٓٝ ايزصاع١ 

ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا:اختًفث ، )ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ايّٝٛ ٚايٛفز(

يف ةٓاٚهلا يف١٦ اإلبضاط ٚعٛاٌَ ادتشب ٚايتؾٜٛل يًكضا٤ قبٌ ٚبعز ايخٛص٠  ايقضص

ايخٛص٠، فكز ةفٛقث فضٝف١ ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ايّٝٛ يف صقٛهلِ  ٌٚاملتُخ١ً يف ايعٓاٜٚٔ قب

ع٢ً ايضةب١ ا٭ٚىل، ٚصقٍٛ ايٛفز ع٢ً املضةب١ ايخايخ١، ٚيهٔ اختًفث ايٓتا٥س بعز ايخٛص٠ 

 ذ ع٢ً صقٍٛ ف١٦ ايعٓاٜٚٔ ع٢ً ايضةب١ ايخايخ١ فِٝٗ لٝعًا.فكز اةفكث ايقضص ايخ٬

عزّ حك١ ايؾعا يف ايؾضط١ بعز خت٢ً صراٍ ايؾضط١ عٔ رٚصِٖ ا٭عاعٞ ف٢ محا١ٜ 

ا٭َٔ ٚايكنا٤ ع٢ً اإلْف٬ج ا٭َين نُا ظٗض يف ايقضص َٔ أخباص ف٢ عٌُ ايؾضط١ يف 

 يخٛص٠.اعرتراا ا٭َٔ َٚٓا اْتؾاص ايغ٬ح ايشٟ فكز َِٓٗ بعز ا

(2013رصاع١: خايز طن٢ أبٛ ارتري ) ٚاٖتُث

(24)

رٚص ايقضاف١ املقض١ٜ ف٢ بزصاع١  

، ٚاعتدزَث ايزصاعاج ايٛفف١ٝ ايتض١ًًٝٝ املكاص١ْ ، ٖٚٞ َٔ 2011ٜٓاٜض  25ايتُٗٝز يخٛص٠ 

َٓٗس املغإل اإلع٬َٞ ٚأعًٛب املكاص١ْ املٓٗز١ٝ ٚإعتُزج ع٢ً أعًٛب حتًٌٝ ارتطاب ٚأرا٠ 

ايقضص   -صٚطايٝٛعص  –ٚبايتطبٝل ع٢ً ايقضص ايك١َٝٛ " ا٭ٖضاّ ، تعُك١املكاب١ً امل

- 2005املقضٟ ايّٝٛ " ف٢ ايفرت٠ َٔ  –ايقضص ارتاف١ " ايزعتٛص  –ايعضبٞ "  –اذتظب١ٝ " ايٛفز 

بزا ةأحري منط املًه١ٝ ٚامضًا ع٢ً طبٝع١  ٚخًقث ايزصاع١ إىل عز٠ ْتا٥س أُٖٗا :، 2010

جت٢ً بؾهٌ ٚامإل ف٢ خطاب ايقضص ايك١َٝٛ ع١ٓٝ  ايقضف٢ ٖٚٛ َاأطضٚصاج ارتطاب 

ايزصاع١ ٚايت٢ صاٚيث ايتأنٝز ع٢ً إٔ َاٜرترر عٔ إعتبزار ايٓعاّ ٚايض٥ٝػ ايغابل َباصى 

ٚاذتكٛم  ؽهًث قناٜا ةزاٍٚ ايغًط١ ٚايفغار ٚنشيو َؾضٚا ايتٛصٜد زتضر أنشٚب٘.

يزصاع١ يدتًص أمناط ًَهٝتٗا ٚاذتضٜاج زتا٫ج ص٥ٝغ١ٝ يًٓكاـ راخٌ خطاب فضص ا

خطاب ايقضص ارتاف١ ٚاذتظب١ٝ ع١ٓٝ طار اٖتُاّ  عٛا٤ ق١َٝٛ أٚ خاف١ أٚ صظب١ٝ .

ٛحٝل ٚةتبا إْتٗاناج صكٛم اإلْغإ يدتًص أؽهاهلا ف٢ عٝام بتغزٌٝ ٚةايزصاع١ 

ةطضم خطاب ايقضص ارتاف١ ٚاذتظب١ٝ ع١ٓٝ ايزصاع١  َٓاقؾ١ قناٜا اذتكٛم ٚاذتضٜاج.

ٚاملايٞ ٚايغٝاعٞ ْٚؾضج ايعزٜز َٔ اذت٬ُج ايقضف١ٝ ايت٢ ًَفاج ايبٓا٤ اإلراصٟ  إىل فتإل

 ةهغص فغار صَٛط َباصى.
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(2013رصاع١ ٢َٓ ايطٛخٞ ) ْٚاقؾث

(25)

ايعٛاٌَ امل٪حض٠ عًٞ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ : 

صٝد  ، ٚع٬قتٗا بفٕٓٛ ايتضضٜض ايقضفٞ يف بعض ايقضص املقض١ٜ )ايك١َٝٛ ٚارتاف١(

ف ع٢ً أِٖ ايعٛاٌَ امل٪حض٠ عًٞ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ٚع٬قتٗا بفٕٓٛ ايتضضٜض يًتعضععث 

ايقضفٞ يف ايقضص املقض١ٜ ايك١َٝٛ ٚارتاف١ ٚايٛقٛف ع٢ً ايع٬ق١ بني خقا٥ك 

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚفٕٓٛ ايتضضٜض ايقضفٞ يف فضٝفيت ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ايّٝٛ، ٚنشيو َعضف١ 

ةٛار٘ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚع٬قتٗا بفٕٓٛ  ايت٢املؾه٬ج 

ايزصاع١ َٓٗس املغإل بؾكٝ٘ املٝزاْٞ ٚايتضًًٝٞ ٚطبكث  ٚاعتدزَثايتضضٜض ايقضفٞ، 

: ا٫عتبٝإ ٚحتًٌٝ املنُٕٛ دتُا بٝاْاج ايزصاع١; ٚاْتٗث تُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا 

يت ايزصاع١ "ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ايّٝٛ" ٚبني ٚرٛر ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ إصقا٥ٝا بني فضٝف

ةضةٝا أٖزاف املار٠ ايتضضٜض١ٜ ايٛاصر٠ بُٗا ٚنشيو ةضةٝا َقارص املار٠ ايتضضٜض١ٜ ايٛاصر٠ 

ٚرٛر ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ إصقا٥ٝا بني فضٝفيت ايزصاع١ "ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ، بهٌ َٓٗا "

ايتضضٜض١ٜ ". ٚرٛر ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ ايّٝٛ" ٚبني ةضةٝا أْٛاا املٛمٛعاج ايٛاصر٠ باملٛار 

إصقا٥ٝا بني فضٝفيت ايزصاع١ "ا٭ٖضاّ ٚاملقضٟ ايّٝٛ" ٚبني ةضةٝا ايفٕٓٛ ايقضف١ٝ 

 ةٓاٍٚ املنُٕٛ املكزّ بٗا ".عضض ٚاملغتدز١َ يف 

(2011ٚعاّ نُاٍ ستُٛر )ٚأرضج 

 (26) 

ةكّٛ ع٢ً ةٛظٝص  ٚفف١ٝ حت١ًًٝٝرصاع١  :

يف ايتعضف ع٢ً ٚاقا ايعٌُ املٗين يًكا٥ِ با٫ةقاٍ يف املٛاقا  أراةٞ ا٫عتكقا٤ ٚاملكاب١ً

ايزصاع١ َٔ نٌ َٔ املٛاقا اإليهرت١ْٝٚ  ١ٚمتخًث عٝٓ ،اإليهرت١ْٝٚ املقض١ٜ ع١ٓٝ ايزصاع١

٫ٜٔ،  بٛاب١ ا٭ٖضاّ: إخٛإ إٔٚ ٫ٜٔ: ستٝط: َقضاٟٚ: املقضٜٕٛ: إع٬ّ إٔٚ :املقض١ٜ

تًف١ َ٪حض٠ ع٢ً ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف املٛاقا ٚخًقث ايزصاع١ إىل إٔ ٖٓاى عٛاٌَ شت

 اإليهرت١ْٝٚ املقض١ٜ .

( 2011رصاع١ أعا١َ ايغعٝز ايغعٝز قضطاّ )  ٚععث

 (27)

جتاٖاج خطاب ايًٛقٛف ع٢ً  

َٔ خ٬ٍ ةضنٝظٖا ع٢ً  ،ايقضاف١ املقض١ٜ جتاٙ قناٜا صكٛم اإلْغإ ف٢ عقض ايعٛمل١

صكٛم اإلْغإ ٚةأحري ايعٛمل١ ع٢ً ايقضاف١ ةٓاٍٚ ايقضص املقض١ٜ يكناٜا َعضف١ نٝف١ٝ 

ٚايتعضف ، املقض١ٜ ٚحتًٌٝ ايك٣ٛ ايفاع١ً ف٢ قناٜا صكٛم اإلْغإ نُا ةعهغٗا ايقضص

ع٢ً َٛاقص ايقضص املقض١ٜ َٔ اإلؽهايٝاج ايت٢ ةطضصٗا قناٜا صكٛم اإلْغإ، 

ضص ا٭ٖضاّ ٚإعتدزَث ايزصاع١ َزخٌ املغإل اإلع٬َٞ ٚاملزخٌ املكاصٕ ٚحتًٌٝ ارتطاب يق

بزأج ايقضص املقض١ٜ َعادتتٗا  ٚايٛفز ٚا٭عبٛا ٚخًقث ايزصاع١ إىل عز٠ ْتا٥س:

يًُبارصاج ارتاصر١ٝ ب ختاس َٛقص صافض هلا رٕٚ َٓاقؾاج َتعُك١ ع٢ً ا٭قٌ ف٢ ايفرت٠ 

ا٭ٚىل ايت٢ أعكبث إط٬م ايتغضٜباج بؾإٔ ةًو املبارصاج ٚرٕٚ اإلْتعاص يؾتهص املظٜز َٔ 

أر٣ ايتضضٜض ايك٣ٛ يًدطاب ايقضفٞ مز َبارصاج اإلف٬ح  ؾإٔ ةًو املبارصاج.ايتفافٌٝ ب

إىل اهلزّٛ ف٢ نخري َٔ ا٭صٝإ ع٢ً رعا٠ اإلف٬ح ف٢ ايزاخٌ ٚإظٗاصِٖ ع٢ً أِْٗ خ١ْٛ 

 2004أةفكث فضص ايزصاع١ ع٢ً إٔ املبارصاج ارتاصر١ٝ ايت٢ طضصث ف٢ َطًا عاّ  ٚع٤٬ُ.

زميكضاط١ٝ نُا ةظعِ ا٭طضاف ايت٢ ةتب٢ٓ ايزع٠ٛ إىل ةًو ْؾض اي ٫ ةغتٗزف اإلف٬ح أٚ

 املبارصاج ٚإٔ ةًو املبارصاج إمنا ٖزفٗا إخرتام اتتُا املقضٟ ٚايعضبٞ.
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( 2009رصاع١ َٓاص فتضٞ ) ٚرأبث

(28)

ع٢ً َعضف١ نٝف١ٝ ةقُِٝ املٛاقا ا٫يهرت١ْٝٚ  

يتكٓٝاج ٚايكا٥ِ يًقضص املقض١ٜ ع٢ً ؽبه١ ا٫ْرتْث َٔ خ٬ٍ رصاع١ َكاص١ْ يف ا

با٫ةقاٍ ٚادتُٗٛص، ٚقز طبكث ايزصاع١ ع٢ً َٛاقا فضص )ا٭ٖضاّ، ايٛفز، ايّٝٛ ايغابا، 

َفضر٠  100املقضٟ ايّٝٛ، ٚايؾضٚم(، نُا أرضٜث ايزصاع١ املٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ عُز١ٜ قٛاَٗا 

ؾزض٠ أٚ َٔ شتتًص ا٭عُاص، ٚةٛفًث ايزصاع١ إىل: اعتدزاّ املٛاقا ع١ٓٝ ايزصاع١ أعًٛب اي

ايتغًغٌ اهلضَٞ يتٓعِٝ املعًَٛاج، نُا ٜفتكض َٛقعٞ ا٭ٖضاّ ٚايٛفز إىل عزّ ةهضاص بعض 

 ايضٚابط بهٌ ففض١ مما ٜغتزعٞ صرٛا املغتدزّ يًقفض١ ايض٥ٝغ١ٝ .

 (2008ٖٚزفث رصاع١ َين ايطٛخٞ: ) 

(29)

َعضف١ َؾه٬ج ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف إىل  

ٚبني ايقضص ارتاف١  امل١ٝٓٗ بني ايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍايقضص ارتاف١، ٚطبٝع١ ايع٬ق١ 

ٜعًُٕٛ بٗا، نُا ععث إيٞ ايتعضف ع٢ً طبٝع١ ايزٚص ايشٟ ة٪رٜ٘ ايقضص ارتاف١  ايت٢

ٚايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍ بٗا جتاٙ اتتُا باإلماف١ إيٞ ايبضد يف طبٝع١ ايع٬ق١ بني ايكا٥ِ 

ًٞ َٓٗس املغإل اإلع٬َٞ يع١ٓٝ َٔ با٫ةقاٍ ايقضفٞ ٚاملقارص اإلخباص١ٜ . ٚقز اعتُزج ع

ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص املقض١ٜ ارتاف١ ستٌ ايزصاع١ ، ٚقز طبكث ايزصاع١ عًٞ 

َفضر٠ َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ مت عضبٗا بأعًٛب ايع١ٓٝ املتاص١. ٚقز  140ع١ٓٝ قٛاَٗا 

١ ٚراي١ ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا : ٚرٛر ع٬ق١ اصةباط١ٝ َٛرب

ةٛار٘ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص ارتاف١ ْٚكك  ايت٢إصقا٥ٝا بني نخاف١ املؾه٬ج 

 ايت٢ٚاملؾه٬ج  -ٚاينغٛط ا٫قتقار١ٜ  -اإلَهاْٝاج ايف١ٝٓ املتٛفض٠ يف ايقضاف١ ارتاف١ 

َٚغتٟٛ ْكقٗا. ةبني عزّ ٚرٛر فضٚم ساج ر٫ي١  -ةتعًل يقارص املعًَٛاج ايقضف١ٝ 

ٛعطاج رصراج زتُٛعاج ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص ارتاف١ إصقا١ٝ٥ بني َت

 –ايزعتٛص( عًٞ نٌ َٔ ) نخاف١ املؾه٬ج  –فٛج ا٭١َ  –ا٭عبٛا  –املدتًف١ ) املقضٟ ايّٝٛ 

 اينغٛط املار١ٜ ( . –ْكك املعًَٛاج  –ايع٬ق١ َا املقارص 

William.B & Cassidy(2007) ٚةٓاٚيث رصاع١ 

(30)

ةأحري ايزٚص املٗين يًقضفٝني ع٢ً  

إرصانِٗ ملقزاق١ٝ ا٭خباص ا٫يهرت١ْٝٚ، ٚقز ٚمعث ايزصاع١ َكٝاعا يًُقزاق١ٝ َهٕٛ َٔ 

أصبع١ عٓافض ٖٞ )ايخك١، ايعزاي١، ايزق١، ايؾٍُٛ( ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل إٔ ا٭خباص 

ص املٗين يًقضفٝني ا٫يهرت١ْٝٚ َتٛعط١ املقزاق١ٝ بٛر٘ عاّ، ٚقز أنزج ايزصاع١ إٔ ايزٚ

 بايقضص ا٫يهرت١ْٝٚ ةأحري اظتابٞ ع٢ً َفّٗٛ َقزاق١ٝ ا٭خباص ا٫يهرت١ْٝٚ .

William P.Cassidy (2008)ٚصنظج رصاع١ 

 (31)

ع٢ً ايتأحرياج ارتاصر١ٝ املـ٪حض٠ عًـ٢    

ايكِٝ اإلخباص١ٜ يًقضفٝني ايعاًَني باملٛاقا اإلخباص١ٜ ا٫يهرت١ْٝٚ ا٭َضٜه١ٝ ع٢ً ؽبه١ 

فـضفٝا مت ايتٛافـٌ َعٗـِ عـٔ طضٜـل ايربٜـز        655ْث، ٚقز طبكـث ايزصاعـ١ عًـ٢    ا٫ْرت

ا٫يهرتْٚٞ ارتال بِٗ ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل ٚرٛر زتُٛع١ َٔ ايعٓافض املـ٪حض٠ عًـ٢   

ايكِٝ اإلخباص١ٜ أُٖٗا َقارص املعًَٛاج ، ٚاملٓافغ١ َا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭خـض٣ ، ايـضأٟ ايعـاّ ،    

 ٚاإلع٬ٕ .

2007ستُز عامل املٓف٢  رصاع١ٚبٝٓث 

 (32) 

: رٚص ايقضاف١ ايًٝب١ٝ احمل١ًٝ ف٢ ايتٛع١ٝ 

٢ٖٚ رصاع١ ،  2005ٚصت٢ ْٗا١ٜ رٜغُرب  2004بكناٜا ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ف٢ ايفرت٠ َٔ ٜٓاٜض 

َغض١ٝ يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫ةقاٍ، ٚةعز ٖشٙ ايزصاع١ َٔ ايزصاعاج ايٛفف١ٝ صٝد 

ملكاصٕ ، ٚةهْٛث ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ ايع١ٓٝ ايؾا١ًَ اعتدزَث املٓٗس ايتاصغت٢ ٚاملغض٢ ا
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َفضر٠ ،  84يًكا٥ُني با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص احمل١ًٝ ايًٝب١ٝ َٛما ايزصاع١ صٝد بًغ قٛاَٗا 

، ٖشا  31/12/2005إىل  1/1/2004ٚرا٤ج ايع١ٓٝ ايتض١ًًٝٝ َٔ ايقضص ايقارص٠ خ٬ٍ ايفرت٠ َٔ 

نخض قناٜا ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ أإٔ  :ٚخضرث ايزصاع١ بايعزٜز َٔ ايٓتا٥س نإ أُٖٗا

َٚ٪ؽضاةٗا املٓؾٛص٠ ع٢ً ففضاج ايقضص احمل١ًٝ نإ ناةبٗا ٖٛ احملضص بايقضٝف١ ، ٚص٥ٝػ 

 ايتضضٜض أٚ َغ٦ٍٛ ص ٢ ِٖٚ غري َتدققني ف٢ زتاٍ ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ. 

(2007رصاع١ عُض صغني لع١ )ٚصضفث 

 (33)

ةأحري صض١ٜ ع٢ً ايٛقٛف ع٢ً  

رصاع١ يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫ةقاٍ خ٬ٍ عاَٞ  ٢ً املُاصع١ امل١ٝٓٗ،ايقضاف١ يف َقض ع

أرض٣ ايباصد رصاع١ ٚفف١ٝ ةفغري١ٜ باعتدزاّ أعًٛب اذتقض ايؾاٌَ ، صٝد 2005، 2004

حتزحث عٔ صض١ٜ ايقضاف١ يف فضص ا٭ٖضاّ، ايٛفز،  ايت٢يهٌ املكا٫ج ٚا٭عُز٠ ٚايظٚاٜا 

ٚبًغ  31/12/2005صت٢  1/1/2000ا٭ٖايٞ، ايعضبٞ، آفام عضب١ٝ، ا٭عبٛا. يف ايفرت٠ َٔ 

نُا أرض٣ ايباصد رصاع١ َٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ عؾٛا١ٝ٥ ممخ١ً يًكا٥ِ  . َكاٍ 224عزرٖا 

ةٛفًث إيٝٗا  ايت٢أِٖ ايٓتا٥س  ٚنإ َٔ .َفضر٠ 487با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ املقض١ٜ قٛاَٗا 

% إٔ صض١ٜ 9,5قًل ايقضفٝني إطا٤ صاي١ اذتضٜاج ايقضف١ٝ يف َقض صٝد ٜض٣  ايزصاع١ ٖٞ:

غًا ايقضفٝني غري صامٝني عٔ ايتؾضٜعاج ايقضف١ٝ أنُا إٔ  ايقضاف١ يف َقض فا١ْٝ.

ُا ٜٓؾض ٖٓاى ةزخٌ َٔ قبٌ إراص٠ اإلع٬ٕ بامل٪عغاج ايقضف١ٝ فٝٚ املعٍُٛ بٗا يف َقض.

 .َٔ َٛار حتضٜض١ٜ أٚ َٛمٛعاج ٚقناٜا فضف١ٝ

(2005ستُز ستُٛر عبز ايفتاح )ٚأرض٣ 

(34)

بعٓٛإ: ايقضص املقض١ٜ ايقارص٠  رصاع١ 

ملعضف١ ايع٬ق١  ٖزفثرصاع١ ةكٛمي١ٝ يًفٔ ايقضفٞ ٚا٭را٤ املٗين  –عٔ ؽضناج َغا١ُٖ 

بني منط املًه١ٝ يًقضٝف١ ٚاملتُخ١ً يف املًه١ٝ ارتاف١ ٚبني املنُٕٛ ايقضفٞ يف ايقضص 

ايقارص٠ عٔ ؽضناج َغا١ُٖ. ٚاعتُزج ايزصاع١ ع٢ً َٓٗس املغإل ٚاملٓٗس املكاصٕ، ٚمتخٌ 

 –زتتُا ايزصاع١ املٝزا١ْٝ يف ايكا٥ُني با٫ةقاٍ َٔ فضص ٚاعتدزَث )حتًٌٝ املنُٕٛ 

املكاب٬ج ( نأرٚاج ايزصاع١ ، ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ  –ٝف١ ا٫عتبٝإ فض

ايتكضٜض اإلخباصٟ ( بزصر١ نبري٠  –ايٓتا٥س أُٖٗا : اصةفعث ْغب١ املار٠ اإلخباص١ٜ ) ارترب 

بُٝٓا اطتفنث ْغبتا َارةٞ ايضأٟ )املكاٍ ٚصعا٥ٌ ايكضا٤( ا٫عتكقا١ٝ٥ )اذتزٜد ٚايتضكٝل ( 

فا ملا ٜتٛقع٘ ايبعض َٔ إٔ رٚص١ٜ ايقزٚص ا٭عبٛع١ٝ ميهٔ إٔ ةهٕٛ عا٬َ َ٪حضا ٚسيو خ٬

يف ا٫ٖتُاّ بأؽهاٍ َار٠ ايضأٟ ٚا٫عتكقا٤ أنخض َٔ املتابعاج ايقضف١ٝ . را٤ج املناَني 

ايغٝاع١ٝ يف َكز١َ اٖتُاَاج ةًو ايٓٛع١ٝ َٔ ايقضص ًٜٝٗا املناَني ا٫رتُاع١ٝ حِ 

يفٔ ٚارتزَاج ايضٜام١ٝ، نُا اطتفض اٖتُاَٗا باملٛمٛعاج ايفنا٥إل حِ ا٫قتقار ٚا

يف ايقضص ع١ٓٝ  ١ايع١ًُٝ ٚادتٓػ ٚا٭رب ٚايهٛاصذ ٚايب١٦ٝ. اصةفعث ْغب١ ا٭خباص اتٗٛي

ٜعتُز عًٝٗا  ايت٢راي١ إصقا٥ٝا بني املقارص  جايزصاع١ ٚأحبتث ايزصاع١ ٚرٛر اخت٬فا

 ايقضفٝني َٔ ايقضص املدتًف١ .  

 (35) :(2005 (ْٜٛػستُز أمحز نُا ةٓاٍٚ 

 با٫ةقاٍ ايكا٥ِ أرا٤ ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً

ف٢ ايقضص اإلَاصاة١ٝ اذته١َٝٛ ف٢ ظٌ ةقاعز املٓافغ١ اإلع١َٝ٬ ٚاعتُزج يف رصاعت٘ 

، َٚزخٌ املُاصع١ امل١ٝٓٗ، ٚاعتدزّ املٓٗس ا٫عتط٬ع٢ ع٢ً ْعض١ٜ صاصؼ ايبٛاب١

ايٛفف٢، َٚٔ أِٖ ايٓتا٥س : إٔ أغًب١ٝ ايقضفٝني ناْٛا ممٔ يزِٜٗ خًف١ٝ ةع١ًُٝٝ َٓاعب١، 

ٚأنخض َٔ ْقفِٗ َٔ خضظت٢ ايتدققاج اإلع١َٝ٬، ٚأٜنا ٜغتدزّ أغًبٝتِٗ ةهٓٛيٛرٝا 
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عز٠ عٛاٌَ أُٖٗا ب١٦ٝ ايعٌُ ايقضف٢ املعًَٛاج ف٢ املُاصع١ ايقضف١ٝ ٜٚتأحض أرا٩ِٖ ب

 راخٌ ايقضٝف١.

( 2005 )َاصرضٜث  ري عاٜٚضؼ صاع١ٚصاٚيث ر

 (36) 

صفز ٚحتًٌٝ ٚةفغري صما : 

ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ ف٢ ايقضاف١ املقض١ٜ ٚسيو ف٢ م٤ٛ ايعٛاٌَ ايزاخ١ًٝ املضةبط١ 

بايغٝام ايعاّ بنُٕٛ ايٛظٝف١ ايت٢ ةؾغًٗا نٌ َٓٗٔ ٚايعٛاٌَ ارتاصر١ٝ املضةبط١ 

يًٛظٝف١ ساةٗا ٚايعٛاٌَ اتتُع١ٝ ساج ايع٬ق١ ي١ٓٗ ايقضاف١ ٚايعاًَني فٝٗا، ٚاعتدزَث 

رصاع١ ٚفف١ٝ حت١ًًٝٝ َٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ  ١ايباصخ جٚأرض ايزصاع١ َٓٗس املغإل اإلع٢َ٬

ادتضا٥ز ايك١َٝٛ ٚاذتظب١ٝ َبضٛح١ َٔ ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ يف  339طبك١ٝ ْغب١ٝ قٛاَٗا 

ْبا٤ ٚخاف١ ايؾضم ٚارتاف١ ٚبعض ات٬ج ايك١َٝٛ ٚات٬ج اذته١َٝٛ ٚٚنا٫ج ا٭

ا٭ٚعط، ٚع١ٓٝ َٔ ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ ممٔ ٜؾغًٔ ٚظٝف١ ص٩عا٤ أقغاّ َٚغاعزٚا ص٥ٝػ 

ايتضضٜض، ٚص٥ٝػ ايتضضٜض ْفغ٘ ٚبعض ايكٝاراج ايقضف١ٝ ا٭خض٣ ، ٖشا ٚخضرث ايزصاع١ 

أُٖٗا إٔ َتغري ايغٔ ٖٛ املتغري ايٛصٝز َٔ بني املتغرياج بايعزٜز َٔ ايٓتا٥س نإ َٔ 

ايزميٛرضاف١ٝ امل٪حض٠ ع٢ً ايضما ايٛظٝف٢ ايعاّ يًكا٥ُاج با٫ةقاٍ، صٝد حبث إٔ ٖٓاى 

ع٬ق١ طضر١ٜ بني ايف٦اج ايعُض١ٜ يًكا٥ُاج با٫ةقاٍ ، َٚغت٣ٛ صما٥ٗٔ ايٛظٝف٢ ايعاّ ، 

اصةفا َغت٣ٛ صما٥ٗٔ ايٛظٝف٢ ايعاّ  فهًُا ةكزَث ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ ف٢ أعُاصٖٔ

 ٚايعهػ فضٝإل .

(2003" )أَري٠ ستُز ايعباعٞ" ٚمتٝظج رصاع١

(37)

 بايرتنٝظ ع٢ً ص١ٜ٩ ايقضفٝني يف 

ٚععث يًهؾص عٔ ةكِٝٝ ايقضفٝني ،  ايقضص املقض١ٜ ارتاف١ ٭خ٬قٝاج املُاصع١ امل١ٝٓٗ

ف١ يف َقض، ٚا٭ٖزاف يف ايقضص املقض١ٜ ارتاف١ ملز٣ مضٚص٠ ٖشٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايقضا

ةغع٢ يتضكٝكٗا ٚايهؾص عٔ ص١ٜ٩ املبضٛحني ٭را٤ فضفِٗ َٔ املٓعٛص ا٭خ٬قٞ  ايت٢

ةؾهٌ ايكضاصاج ا٭خ٬ق١ٝ يًقضفٞ  ايت٢يًُُاصع١ امل١ٝٓٗ ٚحتزٜز أبضط ايعٛاٌَ ٚامل٪حضاج 

يف ٖشٙ ايقضص َٔ ٚر١ٗ ْعضِٖ، ٚاعتدزَث َٓٗس املغإل بايع١ٓٝ ٚطبكث ع٢ً ع١ٓٝ 

١ َٔ ايقضفٝني يف ايقضص ارتاف١ ٚطبكث اعتُاص٠ اعتبٝإ دتُا املعًَٛاج عؾٛا٥ٝ

ةهتغا  : ٚةٛفًث ايزصاع١ إيٞ زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥س أُُٖٗاٚايبٝاْاج َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١، 

ايقضص ارتاف١ يف َقض يف ايفرت٠ ا٭خري٠ أ١ُٖٝ نبري٠ َٔ ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني ، 

تُا، ٚةكزّ َا ٫ ةغتطٝا إٔ ةكزَ٘ ايقضص صٝد ةعرب عٔ ايتٓٛا يف اٯصا٤ يف ات

ايك١َٝٛ. ٜض٣ ايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍ يف ةًو ايقضص نخريا َٔ اإلظتابٝاج يف ا٭را٤ ايقضفٞ 

َٔ املٓعٛص ا٭خ٬قٞ، ٚنإ يف َكز١َ ٖشٙ اإلظتابٝاج إبضاط قناٜا أًُٖتٗا ايقضص 

١ إىل عزر َٔ ايغًبٝاج ا٭خض٣ ، ٚايهؾص عٔ َقارص ا٭خطاص ٚايفغار يف اتتُا، باإلماف

يف َكزَتٗا أْٗا فاصج َٝزاْا يقضاا املقاحل بني صراٍ ا٭عُاٍ، ٚنشيو صراٍ ايغٝاع١ 

ٚإٔ ٖزفٗا ا٭عاعٞ نخريا َا ٜهٕٛ حتكٝل ايضبإل ٚرشب املعًٓني ٚإصما٥ِٗ. أبزٟ اغًا 

املبضٛحني ؽعٛصا بعزّ ةٛافض ب١٦ٝ عٌُ فضفٞ َٛاة١ٝ يف فضفِٗ ةهفٌ هلِ مماصع١ 

 ١ أخ٬ق١ٝ بغبا افتكاصِٖ يف ٖشٙ ايقضص إىل ا٭َإ املارٟ ٚا٭رض امل٥٬ِ .َٗٓٝ

(2003" )ٚرصؼ ستضط صغني غاىل

 (38)

 ايعٛاٌَ اإلراص١ٜ امل٪حض٠ ع٢ً ايغٝاع١" 

، ٚسيو بايتطبٝل ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايقضص متخٌ أمناط  "ايتضضٜض١ٜ يف ايقضص املقض١ٜ

املًه١ٝ املدتًف١ ٖٚٞ ا٭ٖضاّ ٚايٛفز ٚا٭عبٛا. ٚقز اعتدزَث ايزصاع١ َٓٗس املغإل اإلع٬َٞ 
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ٚسيو َٔ خ٬ٍ َغإل أعايٝا املُاصع١ ايقضف١ٝ يضفز امل٬َإل ا٭عاع١ٝ ملؾه١ً عٝاعاج 

املكاصٕ يضفز أٚر٘ ايتؾاب٘ ٚايتبأٜ حتضٜض ايقضص املزصٚع١ ، نُا اعتدزّ أٜنًا املٓٗس 

مت اعتدزاَٗا يف أرا٠ حتًٌٝ املنُٕٛ  ايت٢بني ٖشٙ امل٬َإل . ٚمتخًث أرٚاج لا ايبٝاْاج 

اعتدزَث  ايت٢، ٚنشيو أرا٠ ا٫عتبٝإ 2000يًُٛار ايقضف١ٝ َٛمٛا ايزصاع١ طٛاٍ عاّ 

٥ُني با٫ةقاٍ َٔ ايكٝاراج َفضر٠( َٔ ايكا 69إلرضا٤ ايزصاع١ املٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )

ٚصت٢  2001ايقضف١ٝ ايعا١ًَ ب راص٠ ايتضضٜض يف فضص ايزصاع١ خ٬ٍ ايفرت٠ )َٔ ٜٛيٝٛ 

(، باإلماف١ إيٞ أرا٠ املكاب١ً ايؾدق١ٝ. ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إىل زتُٛع١ َٔ 2002ٜٓاٜض 

ص يا ٫ ايٓتا٥س أُٖٗا: ميخٌ منط املًه١ٝ َتغريا صانُا يف ةٛرٝ٘ عٝاعاج حتضٜض ايقض

ٜتعاصض َا َقاحل ٬َنٗا أٜا نإٔ ٖ٪٤٫ ٚأٜا ناْث ةٛرٗاةِٗ، صفزج ايزصاع١ إَها١ْٝ 

ةٛظٝص منط ًَه١ٝ ايؾضناج املغا١ُٖ يف حتكٝل قزص َٔ ايتٛاطٕ بني َقاحل املايو 

ارتاف١ يًقضف١ٝ جتاٙ ايكاص٨ ٚاتتُا يف بعض ا٭صٝإ صٝد ناْث فضٝف١  ١ٚاملغ٪ٚيٝ

 ا٫رتُاع١ٝ جتاٙ ايكضا٤ َكاص١ْ بقضٝفيت ا٭ٖضاّ ٚ ايٛفز. اَا يغ٪ٚيٝتٗا٭عبٛا أنخض ايتظا

(2003) ٚاٖتِ َضعٞ َزنٛص

(39)

بتٓاٍٚ ايضما املٗين يًكـا٥ِ با٫ةقـاٍ يف ايقـضاف١     

املقض١ٜ َٔ خ٬ٍ ع١ٓٝ َٔ ايقـضفٝني ٚايتعـضف عًـ٢ اجتاٖـاج ايقـضفٝني ضتـٛ ادتٛاْـا        

ٗ   املضةبط١ بايقضاف١ َٔ راْا ٚبعض ارتقـا٥ك   ِ َـٔ راْـا   املٗٓٝـ١ يًقـضفٝني أْفغـ

آخض، ٚسيو عرب ح٬ح١ ستاٚص أعاعـ١ٝ ٖـٞ رصرـ١ ايضمـا عـٔ ايعُـٌ ايقـضفٞ َٚتطًباةـ٘،         

ٚع٬ق١ رصر١ ايضما بايزخٍٛ ايؾٗض١ٜ ٚعٓٛاج ارترب٠ ٚاملعٌُ ايقضفٞ ٚامل٪ٖـٌ ايزصاعـٞ   

يزصاعـ١  َغتك١ً( . ٚقز اعـتدزَث ا  –صظب١ٝ  –ٚسيو يف م٤ٛ ةعزر أمناط ايقضاف١ )ق١َٝٛ 

مت اختٝاصٖـا يتُخـٌ ايقـضفٝني املقـضٜني ايعـاًَني يف ايقـضص        ايت٢َٓٗس املغإل بايع١ٓٝ 

رٓٝـ٘   500املقض١ٜ بأمناطٗا املدتًف١، ٚقز أٚمـضث ايٓتـا٥س إٔ ايـشٜٔ ٜظٜـز َـضةبِٗ عـٔ       

سيــو يــزِٜٗ صغبــ١ يف ةغــٝري  ٜؾــعضٕٚ بايضمــا املٗــين جتــاٙ َٗٓــتِٗ بُٝٓــا ا٭قــٌ َــٔ

 .  َٗٓتِٗ

(2001) صافغٚصاٚيث ا ا 

(40)

عد ٚمع١ٝ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ اإلق١ًُٝٝ  

ٜتعضض هلا َٚز٣ ايضما  ايت٢َٔ صٝد خقا٥ق٘ َٚغت٣ٛ ايتأٌٖٝ ٚايتزصٜا ٚاينغٛط 

ايٛظٝفٞ حِ راْا املُاصع١ ايقضف١ٝ ٚايبعز ايتهٓٛيٛرٞ ٚع٬قت٘ بض٩عا٥٘ ٚط٥٬َ٘ راخٌ 

ٗا َٚا ٜتعًل عكٛق٘ ٚايتظاَاة٘ ارتاف١، ايقضٝف١ ٚع٬قاة٘ باملقارص َٚا ادتُٗٛص خاصر

٢ٖٚ رصاع١ ٚفف١ٝ اعتُزج ع٢ً َٓٗس املغإل اإلع٬َٞ ٚاعتدزَث يف إطاصٙ فضٝف١ 

فضفٝا َٔ ايشنٛص ٚاإلْاذ ممخًني رتُػ  68اعتبٝإ طبكث عًٞ ع١ٓٝ َٝزا١ْٝ بٛاقا 

ٚاإل اع١ًٝٝ  زفضص إق١ًُٝٝ ع٢ً َغت٣ٛ ادتُٗٛص١ٜ ةقزص يف ستافعاج بٛصععٝ

ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ يًعزٜز َٔ ايٓتاش نإ َٔ أُٖٗا: إٔ اغًا املفضٛفني يؾضق١ٝ، ٚا

ايف١ٝٓ ٚمعص  ٜٓتُٕٛ يٮقايِٝ ٜٚكطٕٓٛ بايكضب َٔ َكض ايقضٝف١. إٔ ْكك اإلَهاْٝاج

ادتٛاْا اإلخضار١ٝ ٚايطباع١ٝ يف ايقضص اإلق١ًُٝٝ ٜ٪حض ع٢ً قزص٠ ٚنفا٠٤ ايكا٥ُني 

صج ْتا٥س ايزصاع١ إىل اطتفاض َغت٣ٛ ايهفا٠٤ ارتاف١ با٫ةقاٍ يف ٖشٙ ايقضص . أؽا

بايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص اإلق١ًُٝٝ صٝد ٜظٜز ا٫عتُار ع٢ً صزٜخٞ ايتدضش 

 ٚارترب٠ َٚٔ غري اذتافًني ع٢ً َ٪٬ٖج َتدقق١ يف ايقضاف١ ٚاإلع٬ّ.
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(2001) ٚصنظج َٗا ايطضابٝؾٞ

(41)

ا٭خباص ع٢ً "اينغٛط ٚايعٛاٌَ امل٪حض٠ ف٢ اْتكا٤  

عٛا٤ ناْث ٖشٙ ايعٛاٌَ ٚاينغٛط  ْٚؾضٖا يز٣ ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ

راخ١ًٝ خاف١ بٗٔ أٚ خاصر١ٝ ةضةبط بب٦ٝ٘ ايعٌُ ايقضفٞ راخٌ َ٪عغاةٗٔ، اعتدزَث 

 60ايزصاع١ َٓٗس املغإل بايع١ٓٝ ٚاملٓٗس املكاصٕ، ٚطبكث ع٢ً ع١ٓٝ عؾٛا١ٝ٥ بًغ قٛاَٗا 

ص ا٭ٖضاّ ٚا٭خباص ٚادتُٗٛص١ٜ ٚايٛفز ٚا٭ٖايٞ ٚا٭صضاص ، َفضر٠ ٚطعث ع٢ً فض

 .ٚاعتدزَث أرا٠ ا٫عتبٝإ ٚامل٬صع١ املباؽض٠ دتُا ايبٝاْاج ٚاملعًَٛاج َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١
ٚةٛفًث ٖشٙ ايزصاع١ إىل زتُٛع١ ايٓتا٥س أُٖٗا: إٕ ايعٛاٌَ ارتاف١ بخكاف١ ايكا٥ُاج 

ٖٞ ايت٢ ة٪حض يف اْتكا٤ ا٭خباص ْٚؾضٖا ف٢  با٫ةقاٍ ٚؽدقٝاةِٗ ٚنشيو ب١٦ٝ ايعٌُ

%، حِ 31.1ص املقض١ٜ ٚمتخًث ف٢ اختٝاص املٛمٛعاج صغا ظضٚف ايعٌُ بٓغب١ ايقض

% 15.9% ٫ٖٚتُاَاةٗٔ باملٛمٛعاج بٓغب١ 19.7ي٬ْتُا٤ اذتظبٞ ٚا٭ٜزٜٛيٛرٞ بٓغب١ 

ُٓٗا. ةعز % يهٌ 15.3َٚٚفكًا يخكافتٗٔ ايؾدق١ٝ ٚرصر١ ا٫قتٓاا باملٛمٛا بٓغب١ 

اينغٛط ايتٓع١ُٝٝ )امل١ٝٓٗ ٚاإلراص١ٜ( أصز ايعٛا٥ل ايت٢ ةٛار٘ عٌُ ايكا٥ُاج ف٢ زتاٍ 

لا ا٭خباص ٚاْتكا٥ٗا ف٢ ايقضص )ايك١َٝٛ ٚاذتظب١ٝ( ، ٖٚٛ َا ٜ٪رٟ إىل ٚرٛر اطرٚار١ٝ 

ف٢ ايعٌُ ايقضفٞ يز٣ ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ إس إْٗٔ ف٢ إطاص ا٫يتظاّ بغٝاع١ ايتضضٜض 

ٝز ايقضٝف١ َٚضاعا٠ ةعًُٝاج ص٩عا٥ٗٔ ف٢ ايعٌُ ٚملضاعا٠ اٖتُاَاج ط٥٬َٗٔ ف٢ ٚةكاي

امل١ٓٗ، ٜكُٔ بٓؾض َٛمٛعاج َع١ٓٝ، ٚمت إُٖاٍ املٛمٛعاج ا٭خض٣ ايت٢ ٫ ةتٛافل َا ٖشٙ 

ا٭طض، ٚقز ختًل صا٫ج ايقضاا ع٢ً ايرتقٞ اْتكا٤ ْٛعٝاج َع١ٓٝ َٔ املٛمٛعاج ةً  

املاي١ٝ ٚايف١ٝٓ إىل عزّ  جرص سٟٚ ايٓفٛس ، ٚة٪رٟ ق١ً املٛاصر ٚاإلَهاْٝااٖتُاَاج ايض٩عا٤ ٚاملقا

اٖتُاّ ايكا٥ُاج با٫ةقاٍ بتطٜٛض أرا٥ٗٔ، ٚايتٛر٘ إىل ايعٌُ ف٢ ايقضص ايعضب١ٝ 

ا٭خض٣ بأ ا٤ َغتعاص٠ خٛفًا َٔ فضفٗٔ مما ٜ٪رٟ إىل ةؾٜٛ٘ املناَني املكز١َ يًزُٗٛص 

با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ إٔ أعًٛب ايعٌُ ايقضفٞ ف٢ ايٓٗا١ٜ. نُا أنزج ايكا٥ُاج 

راخٌ َ٪عغاةٗٔ ٜضةبط بطبٝع١ ايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚا٫رتُاعٞ يًزٚي١ ٚنُا ة٪حض ق٣ٛ 

ايغٛم ٚأفضاب ايٓفٛس ٚصراٍ ا٭عُاٍ ف٢ طضٜك١ ةٓاٍٚ بعض املٛمٛعاج أٚ ايكناٜا.را٤ج 

ٛمٛعاج يز٣ ايكا٥ُاج ا٭ٖزاف ايؾدق١ٝ ف٢ ايرتةٝا ا٭ٍٚ َٔ إلايٞ أٖزاف ْؾض امل

% ٚمتخًث ف٢ ْؾض املٛمٛعاج يظٜار٠ ا٭صؽٝص 41.9ع٢ً َغت٣ٛ ايقضص املقض١ٜ بٓغب١ 

ايقضفٞ ارتال بايكا٥ُاج با٫ةقاٍ ٚيتضكٝل ايؾٗض٠ ايقضف١ٝ، ٚيًرتقٞ ايٛظٝفٞ، 

ٚيتضغني َٛاصرٖٔ املاي١ٝ، حِ را٤ج ا٭ٖزاف اتتُع١ٝ ارتاف١ بأفضار اتتُا ف٢ 

% حِ را٤ج ا٭ٖزاف ارتاف١ بطبٝع١ ايعٌُ ف٢ ايرتةٝا ايخايد 35.9اْٞ بٓغب١ ايرتةٝا ايخ

 %. 9.3ٚأخريًا يتٛطٝز ايع٬ق١ َا املقارص بٓغب١ 

(2001 (ايقفيت ٚقاَث ْٛاٍ عبز ايعظٜظ

 (42) 

 ايكا٥ِ إعزاربزصاع١ ٖزفث يًتعضف ع٢ً 

صٝد اعتدزَث  اذتزٜخ١ ا٫ةقاٍ ةهٓٛيٛرٝا ظٌ يف املقض١ٜ ايقضص يف با٫ةقاٍ

 ايتضضٜض ٚعهضةريٟ احملضصٜٔ َٔ ع١ٓٝ ع٢ً ٚطبكت٘ اإلع٬َٞ املغضٞ َٓٗسايباصخ١ 

 ٫  ايزصاع١ ْتا٥س أِٖ َٚٔ فٝٗا، با٫ةقاٍ ايكا٥ُني يزصاع١ املقض١ٜ ايقضص يف ايفٓٝني

 ٜغًا أًٜنا ايقضفٞ، عٌُ يف ايض٥ٝغ١ املعٛقاج َٔ ايًغاج ٚإرار٠ ٚاإلط٬ا ايخكاف١ ةظاٍ

 ةٛرٝٗاج ٚصغا ٚايع١َُٝٛ، ايعؾٛا١ٝ٥ املقض١ٜ ايقضص َٛمٛعاج ْٚؾض اْتكار ع٢ً

 ستزر٠ ةقٛصاج يزِٜٗ يٝػ با٫ةقاٍ ايكا٥ُني ٚإٔ املقض١ٜ، ايقضص يف ص٩عا٤ا٭قغاّ

 .ادتُٗٛص عٔ
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(1996ٚةٛفًث رصاع١ "َاصحا َاحٛط " )

 (43 )

أرضٜث صٍٛ ةأحري منط املًهٝـ١ ايعاَـ١    ايت٢

يف اعتك٬ي١ٝ ايٓاؽضبٗزف َعضف١ ايع٬ق١ بني أمناط املًهٝـ١ ايعاَـ١ ٚارتافـ١ يًُ٪عغـاج     

ايقضف١ٝ ٚبني اعتك٬ٍ ايقضفٝني َٚزٜضٟ ايتضضٜض بٗا. ٚاعتدزَث َٓٗس املغإل اإلع٬َـٞ  

ارتافـ١، إىل زتُٛعـ١   ٚاملٓٗس املكاصٕ، ٚطبكث ع٢ً ع١ٓٝ َٔ احملضصٜٔ يف ايقضص ايعا١َ ٚ

َٔ ايٓتا٥س أُٖٗا : أنز ايقضفٕٝٛ ايـشٜٔ ٜعًُـٕٛ يـز٣ ايقـضص ايعاَـ١ إٔ فـضفِٗ ةضنـظ        

بؾهٌ أنرب ع٢ً حتكٝل عا٥ز َارٟ أنرب، يف صني إٔ ايقـضص ارتافـ١ ةٗـتِ بقـف١ أنخـض      

ٜـتِ طـضح أعـُٗٗا يف     ايت٢٭ٕ ايقضص ايعا١َ ٚبتضكٝل ادتٛر٠ ايقضف١ٝ، ْعضا 

كٝل َهاعا عضٜع١ يتضافغ ع٢ً أععاص أعُٗٗا َضةفع١ ايبٛصف١ ةضغا يف حت

را٥ُا ٚحتكٝل َهاعا ذتاًَٞ ا٭عِٗ .أْ٘ نًُا نإ امل٬ى أنخض بعزا أٚ اْفقا٫ 

عـٔ مماصعـ١ ايعُـٌ ايقـضفٞ )أٟ أْٗـِ صرـاٍ أعُـاٍ فكـط( طار اينـغط ايــشٟ          

مياصعْٛ٘ ع٢ً اإلراص٠ َٔ ارٌ حتكٝل َظٜز َٔ ا٭صباح . بُٝٓـا صتـز إٔ َايـو    

يقضٝف١ ايشٟ نـإٔ يف ا٭فـٌ فـضفٝا عارٜـا ٜكـزص ادتـٛر٠ أنخـض َـٔ زتـضر          ا

 حتكٝل ا٭صباح.

ًًا   احملىر الجانى : دراسات تناولت املهنشني وقضاياهه : ثان

 DIANA CORYAT (2010 )رصاع١ رٜاْا نٛصٜاج أرضج 

(44) 

تكزِٜ ةقٛص رصاع١ ععث ي

ةتضزٟ ايغٝطض٠  باملٗؾُنيَٚخاٍ ٚامإل صٍٛ نٝف١ٝ إظتار ٚعا٥ٌ إع٬ّ بز١ًٜ خاف١ 

ايها١ًَ يٛعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ايض ١ٝ عٛا٤ ناْث صه١َٝٛ أٚ خاف١ َٔ خ٬ٍ ةعإٚ زتُٛع١ َٔ 

ايؾباب املٗؾُني يف ظضٚف بايغ١ ايقعٛب١ صٝد ايفكض ٚاملضض ٚاذتضب يف نٛيَٛبٝا، 

ص ٚاجتٗث ايباصخ١ دتُا بٝاْاةٗا عرب طٜاصاج َٓع١ُ يًُٗؾُني ٚةغزٌٝ بايهاَريا ٚايقٛ

أْ٘ صغِ افتكار ايتٓعِٝ ٚا٫َهاْٝاج املار١ٜ إْتٗث ايزصاع١ إىل ٚإرضا٤ َكاب٬ج ؽدق١ٝ. ٚ

إ٫ إٔ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ارتاف١ باملٗؾُني قز اعتطاعث ةكزِٜ ٚرٗاج ْعضِٖ بؾهٌ عارٍ 

ٚاعتطاعث أٜنا رشب اٖتُاّ لاٖري ٚف٦اج أخضٟ َٔ غري املٗؾُني ممٔ عاْزٚا 

 حتٛيٛا عٔ ايٛعا٥ٌ ايض ١ٝ .قناٜاِٖ يزصر١ أِْٗ قز 

Robinson et al  (2009 )ٕ ٚخضآرصاع١ صٚبغٕٛ ٚٚصاٚيث  

 (45) 

ايتأنٝز عًٞ ايزٚص 

بضطج ايزصاع١ رٚص املُٗؾني يف ا٫ْتداباج أايفعاٍ ملا ٜغُٞ با٭غًب١ٝ ايقاَت١ صٝد 

اذتانِ إ ْٝا اعتطاا اذتظب احملافغ ايف امل 2008ا٫ملا١ْٝ ٚا٫َضٜه١ٝ ففٞ اْتداباج عاّ 

ٜهغا ا٫ْتداباج بفاصم م٦ٌٝ عٔ اذتظب ايزميكضاطٞ ا٫رتُاعٞ ٚرا٤ج ٖشٙ ايٓتٝز١ 

ٜاّ ايك١ًًٝ ايغابك١ ي٬ْتداباج يف٦اج بغبا ةٛرٝ٘ اذتظب اذتانِ اٖتُاَ٘ يف ا٭

املُٗؾني ايشٜٔ مل ٜكتٓا غايبٝتِٗ ٚرا٤ج َِٓٗ ْغا ق١ًًٝ رزًا يًتقٜٛث ٖٚٞ ايٓغب١ 

ب اذتانِ ٚيشا قاّ اذتظب بعز فٛط٠ ب قضاص عزر َٔ ايغٝاعاج صرضث فٛط اذتظ ايت٢

 ٚايتزابري ا٫رتُاع١ٝ اهلا١َ يقاحل ٖشٙ ايف٦اج.

Francis  (2009 )رصاع١ فضاْغٝػ أرابثٚ 

 (46) 

ٌٖ ٜتعضض  َفارٙعًٞ ةغا٤ٍ ص٥ٝغٞ 

ظٌ ايعٛمل١ ٭ٟ ْٛا َٔ ايتُٗٝؿ ؟ ٌٖٚ ٜتٓاعا ظٗٛصِٖ يف ٚعا٥ٌ يف ا٫طفاٍ ٚايؾباب 

عزارِٖ ؟ ٚقاَث ايزصاع١ بتٓاٍٚ عزر َٔ ايرباَس ارتاف١ با٭طفاٍ ٚايؾباب أا٫ع٬ّ َا 

ٕ َا ٜكزّ يٮطفاٍ ٚايؾباب يف ايقضص ٚبضاَس أيف عزر َٔ ايزٍٚ ا٫فضٜك١ٝ ٚاعتٓتزث 
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يف  ٛا٤املتٓا١َٝ فٗٓاى ةُٗٝؿ هلشٙ ايف٦اج ع ايتًٝفظٜٕٛ ٫ ٜتٓاعا َطًكًا َا اعزارِٖ

احملتٟٛ يضتٜٛاج اخضٟ  اٚ صيت يف طبٝع١ َٚزٟ ظٗٛصِٖ ٚقاصْث ايزصاع١ ٖشأقناٜاِٖ 

خضٟ ٚاعتٓتزث َفّٗٛ أٚ يضتٜٛاج يٓفػ ايف٦اج يف ب٬ر أيف٦اج يف ْفػ ايزٍٚ 

ٖشٙ ايف٦اج ٚأنزج ايتُٗٝؿ املٓعِ املتعُز يف إؽاص٠ إيٞ ةعُز ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ةُٗٝؿ رٚص 

اَس ف ٕ ظٗٛصٖا يف ايغايا يٝػ ٭ُٖٝتٗا ٚا١ُٖٝ رب ةعٗض ٖشٙ ايف٦اج يف اييتاْ٘ َ

ٚ ف٦اج اخضٟ ٚةعهػ ايٓتٝز١ ايغابك١ ٚمعًا ٜكرتب إيٞ أٖزاف أَٛمٛعٗا ٚامنا رتز١َ 

 صز نبري َٔ أٚماا ْفػ ايف٦اج يف َقض .

(2008رصاع١ عٓا٤ َربٚى )ٖٚزفث  

 (47) 

ظاٖض٠ عُاي١ ا٭طفاٍ ف٢  إىل ايتعضف ع٢ً

ا٤ ةًو طإصز٣ املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ بايكاٖض٠ ايهرب٣ َٚز٣ فاع١ًٝ ايغٝاع١ ا٫رتُاع١ٝ إ

ايعاٖض٠، ٚسيو َٔ خ٬ٍ حتًٌٝ ْتا٥س ايزصاع١ املٝزا١ْٝ ايت٢ أرضٜث ع٢ً ا٭طفاٍ ايعاًَني 

طف١ً عا١ًَ أْخ٢ ٚمتث  12طف٬ً عا٬ًَ سنضًا ،  18يٓطك١ َٓؾأ٠ ْافض، مشًث ايع١ٓٝ 

املكاب٬ج َعِٗ راخٌ ب١٦ٝ ايعٌُ ، ٚةٛفًث ايزصاع١ إىل إٔ ظاٖض٠ عُاي١ ا٭طفاٍ َٔ 

حاصٖا ٚةزاعٝاةٗا ْتا٥س عًب١ٝ ع٢ً ايعزٜز َٔ ا٭طفاٍ، أا٫رتُاع١ٝ ايت٢ ةغبا ايكناٜا 

نُا إٔ ا٭ٚماا ايضا١ٖٓ يًُٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ ٚقاطٓٝٗا مل ةتغري ع٢ً ايضغِ َٔ ادتٗٛر 

ايت٢ ٚرٗث رتز١َ ٚةطٜٛض َٓطك١ ايزصاع١، فُاطايث املٓطك١ ةعا٢ْ َٔ عؾٛا١ٝ٥ ايغهٔ 

ٚا٭عُاٍ اذتضف١ٝ ٚايفكض بهٌ أبعارٙ، نُا أؽاصج ايزصاع١ إىل ٚاإلقا١َ ٚعؾٛا١ٝ٥ ايتعًِٝ 

أْ٘ َا طاٍ ٜٓعض يًطفٌ ع٢ً أْ٘ ٚع١ًٝ َٚقزص رخٌ ا٭عض٠ بغض ايٓعض عُا ٜكّٛ ب٘ َٚا 

 . ٜكا عًٝ٘ َٔ شتاطض

sarah m. piston (2008)رصاع١ عاص٠ بٝغتٕٛ ٚععث 

 (48) 

يٞ فضك ايع٬ق١ بني إ

مت اذتقٍٛ عًٞ ْغب١ ا٫طفاٍ ، ٚصنٛص املزصع١ ا٫عاع١ٝعُاي١ ا٫طفاٍ ٚاملٛاظب١ عًٞ 

ايشٜٔ ةرتاٚح اعُاصِٖ َٔ مخػ ايٞ اصبا عؾض٠ ع١ٓ ٚاملؾاصنني يف ايعٌُ َٔ بٝاْاج 

يعُاي١ ا٫طفاٍ ا٫طفاٍ املؾاصنني  ucw( ةؾٌُ َعاٜري  ucwَ٪عغ١ فِٗ عٌُ ا٫طفاٍ )

ٔ ٜعًُٕٛ يف ا٫عُاٍ اي١َٝٛٝ ٟ ؽهٌ َٔ اؽهاٍ ايٓؾاط ا٫قتقارٟ اٚ ا٫طفاٍ ايشٜأيف 

: ٖٓاى طٜار٠ ٖاَؾ١ٝ يف َعزٍ ايزصاع١ْتا٥س أِٖ  َٔٚايضٚة١ٝٓٝ يف املٓظٍ اٚ املظصع١ . 

ٖٓاى طٜار٠ نُا  املٛاظب١ عًٞ ايشٖاب ايٞ املزاصؼ َا طٜار٠ ا٫ْفام اذتهَٛٞ عًٞ ايتعًِٝ.

 .ٖاَؾ١ٝ يف َعزٍ ايرترر عًٞ املزاصؼ َا طٜار٠ ايؾفاف١ٝ اذته١َٝٛ 

(2006)املضنظ ايكَٛٞ يًبضٛذ ا٫رتُاع١ٝ ٚادتٓا١ٝ٥ٚاٖتِ 

 (49) 

عٔ ت٘ رصاعيف 

بتضًٌٝ ٚاقا اذتٝا٠ ، ْٛع١ٝ اذتٝا٠ يف َٓطك١ عؾٛا١ٝ٥: رصاع١ َٝزا١ْٝ يعؾؿ ايؾضاب١ٝ

ا٫رتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ يغهإ "عؾؿ ايؾضاب١ٝ " باإلماف١ إيٞ ايتعضف عًٞ ا٫ٚماا 

 ٚع٬قتٗا بٓٛع١ٝ اذتٝا٠ فٝٗا، ٚقز قاّ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايبضد قبٌايب١ٝ٦ٝ يف ةًو املٓطك١ 

إرضا٤ ايزصاع١ بعزر َٔ ايظٜاصاج ا٫عتط٬ع١ٝ يًُٓطك١ ٫نتؾافٗا َٚعضف١ َا عتٝط بٗا 

عض ٖٓاى، َٚٔ نُا اعتُزج ايزصاع١ عًٞ املكاب٬ج َا ا٭ ،َٔ ظضٚف ب١ٝ٦ٝ ٚفٝظٜك١ٝ

% َٔ صزِ 10عض٠ متخٌ أ 34بًغ صزُٗا  يت٢اخ٬ٍ اذتقض ايؾاٌَ مت اختٝاص ع١ٓٝ ايزصاع١ 

عض يٓطك١ ٝاص ع١ٓٝ بز١ًٜ ميهٔ ايضرٛا إيٝٗا إرضا٤ اذتقض عًٞ ا٭تاخ اتتُا ايهٞ، َا

ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إيٞ ةزْٞ  ،1999ٚصيت ايٓقص ا٫ٍٚ َٔ عاّ  1998ايزصاع١ َٓش رٜغُرب 

 . ٓطك١املعبٌ اذتٝا٠ بك٠ٛ يف نٌ رٛاْبٗا يف 
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(2006عٝز عًٞ ايغٝز )رصاع١ اَاٍ 

 (50) 

ةٗزف ايزصاع١ ايٞ ايتعضف عًٞ رصر١ عٌُ : 

ايٛقٛف عًٞ اِٖ رٚافا عٌُ ايطفٌ ٚايتعضف عًٞ ايع٬ق١ بني ٚايطفٌ يف زتتُا ايزصاع١ 

رصر١ ايتٛافل ا٫رتُاعٞ يًطفٌ ٚرصر١ عٌُ ايطفٌ ٚاعتدزَث ايباصخ١ املٓٗس املغضٞ 

ايطفٌ ناْث  ِٖ رٚافا عٌُأ : ايزصاع١ْتا٥س  ِأٖ َٔنإ ٚ ا٫رتُاعٞ ادتظ٥ٞ بايع١ٓٝ .

اطتفاض رخٌ ا٫عض٠ ايضغب١ يف ا٫عتُار عًٞ ايٓفػ اطتفاض ايعا٥ز َٔ ايتعًِٝ ايفؾٌ يف 

%، 14،19% ، 41،22ايزصاع١ َغاعز٠ ا٫عض٠ عزّ ا١ُٖٝ ايتعًِٝ عزّ عُاي١ ا٫ب بٓغا ١ٜٛ٦َ 

 . % عًٞ ايرتةٝا%5،4 ، %6،76 ، %8،11 ،%11،49 ، 12،84

Ann Hudock (2006)رصاع١ إ ٖارٚى ٚصاٚيث 

 (51)

إبضاط ايزٚص ايشٟ ةكّٛ ب٘ ٚعا٥ٌ  

ا٫ع٬ّ يف ايكنا٤ ع٢ً ايفكض ٚة١ُٝٓ اتتُعاج َٓطًك١ َٔ ايزصاعاج املتعزر٠ ٚخاف١ 

ايقضص َٔ راْا ٚايكنا٤ عًٞ ايفكض ٚحتكٝل ة١ُٝٓ صكٝك١ َغتزا١َ، فايزصاعاج 

عخث صتاح ٚفؾٌ جتاصب ايت١ُٝٓ يف ايعزٜز َٔ اتتُعاج ٚخاف١ يف آعٝا  ايت٢املتعزر٠ 

قاَث بٗا ٚنا٫ج َٚٓعُاج اتتُا املزْٞ أنزج  ايت٢ٚأَضٜها اي٬ة١ٝٓٝ ٚأٚصبا ايؾضق١ٝ ٚ

ًف٦اج ييت١ُٝٓ ارٗٛر  ةنٝاْ٘ بزٕٚ املؾاصن١ احمل١ًٝ ٚمتهني ا٭فضار ٚاتتُعاج املٗؾ١ُ أ

غتك١ً ٜهٕٛ أٚي١ٜٛ ققٟٛ يف إظتار لٗٛص املع٬ّ اإلر ٚعا٥ٌ املٗؾ١ُ، ٖٚٓا ف ٕ رٗٛ

يزِٜٗ ٚعٞ ٚصغب١ يف ايت١ُٝٓ َٔ راْا ٜٚغاْزٙ ايٓعاّ ا٫رتُاعٞ ٚايغٝاعٞ ايشٟ 

ٕ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اذتض٠ أٜٓٛب عِٓٗ يف قٝار٠ ٖشٙ ادتٗٛر َٔ راْا آخض . ٚأنزج ايزصاع١ 

عًَٛاج ا٭عاع١ٝ يًكنا٤ ع٢ً ايفكض ٖٞ أفنٌ ٚع١ًٝ يف اتتُا إلَزار ا٭فضار بامل

ٚحتكٝل ا٫ف٬ح ايغٝاعٞ ٚا٫قتقارٟ ٚا٫رتُاعٞ، ٚبايتايٞ قاَث ايزصاع١ بتكِٝٝ عزر 

َٔ ادتٗٛر ٚخضرث بخ٬ذ ستاٚص صٍٛ رٚص ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ يف ٖشا ايغٝام ٖٚٞ: متهني 

املغتٓز٠ َٔ  ٚ املٗؾ١ُ. املغا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜأا٭فضار ٚادتُاعاج احملض١َٚ 

ٚطٜار٠  ،خ٬ٍ حتغني ا٫ةقاٍ بني شتتًص لعاج املقاحل ع٢ً نٌ املغتٜٛاج يف اتتُا

ةًعا رٚص يف حتكٝل ا٭َإ ٚا٫ط٦ُٓإ ايٓفغٞ  ايت٢ايؾفاف١ٝ ٚاملغ٪ٚي١ٝ اذته١َٝٛ ٚ

 يًزُٗٛص صٍٛ رٗٛر اذته١َٛ يف ٖشا ا٫طاص.

 peter drier  (52) (2005)رصاع١ بٝرت رصاٜضٚأرابث  

عاعٞ ٖٚٛ نٝص أعًٞ ع٪اٍ : 

ةؾهٌ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ َعاصف ٚاجتاٖاج ادتُٗٛص ا٫َضٜهٞ ضتٛ قناٜا املُٗؾني ٚصزر 

عزرًا َٔ ف٦اج املُٗؾني مشًث ايعقاباج ٚجتاص املدزصاج َٚٓافضٟ ايتفضق١ ايباصد 

 ايعٓقض١ٜ ٚايشٜٔ ٜعٝؾٕٛ بايؾاصا ب٬ َأٟٚ َٔ ايفتٝاج اذتٛاٌَ يف عٔ املضاٖك١ َٚضمٞ

حاص٠ خٛف ٚفظا نزج ايزصاع١ إ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ حتٛيث يٛع١ًٝ إلأا٫ٜزط ٚاطفاٍ ايؾٛاصا ، ٚ

َز١ٜٓ اَضٜه١ٝ ٚرز إ َا ٜكضب َٔ  56فضار فُٔ خ٬ٍ ايتضايٌٝ ايرباَس ا٫خباص١ٜ يف ا٭

ُا ٜتعًل بأخباص ايعٓقض١ٜ ٚايفكض فٗٞ يف ايغايا ٝحًد ْؾضاج ا٫خباص صٍٛ ادتضا٥ِ ٚف

% 62% َٔ ةعزار اَضٜها إ٫ اِْٗ ٜعٗضٕٚ يف ١26 فضغِ إ ايغٛر ٫ ٜؾهًٕٛ عٟٛ خباص عًبٝأ

 ةتضزذ عٔ ايفكض. ايت٢َٔ فٛص ات٬ج 

(2004رصاع١ عبز اهلل ايع٢ً ايٓعِٝ )ٖٚزفث 

 (53) 

ايتعضف ع٢ً ايُٓٛ اذتنض٣  إىل: 

ا٫ْعهاعاج ا٭١َٝٓ يًعؾٛا٥ٝاج  َٚعضف١ٚظٗٛص املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ ف٢ بعض املزٕ ايعضب١ٝ، 

نؾفث ْتا٥س ايزصاع١ إٔ َععِ ايعٛافِ ايعضب١ٝ قز ؽٗزج منًٛا عهاًْٝا َنطضرًا َا رًعٗا ٚ

َزًْا ١َُٓٝٗ نايكاٖض٠ ٚايزاص ايبٝنا٤ ٚايضٜاض ٚارتضطّٛ ٚغريٖا، صٝد ةرتاٚح ْغب١ 
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ٚمضث ايزصاع١ إٔ % َٔ إلايٞ عهإ ايكطض . نُا أ25% 20ٚعهإ نٌ َٔ ةًو ايعٛافِ بني 

ٖشا ايُٓٛ اذتنضٟ املتغاصا قز أر٣ إىل ظٗٛص ايعزٜز َٔ املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ ع٢ً أطضاف املزٕ 

فبضث بعنٗا أايعضب١ٝ ٚبزاخًٗا. ٚةفتكض َععِ ةًو ايعؾٛا٥ٝاج يًدزَاج اينضٚص١ٜ، ٚ

املٓاطل ٚمضث ايزصاع١ إٔ ٚرٛر أٚنضًا يًزضمي١ ٚب٪صًا خطض٠ يتفضٜذ ا٫رضاّ ٚاتضَني. نُا 

ةعاْٞ َٔ َؾه٬ج اقتقار١ٜ، ٚامنا  ايت٢ايعؾٛا١ٝ٥ ٫ غتتقض فكط ع٢ً ايزٍٚ ايعضب١ٝ 

 .ٚيهٔ بقٛص٠ أقٌ خطٛص٠  ظٗضج اٜنًا يف بعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ ايغ١ٝٓ

(2002رصاع١ مشػ فتضٞ ؽانض )ٚاٖتُث 

 (54) 

ايتعضف عًٞ ٬ََإل ظاٖض٠ عُاي١ ب

ايضٜص ٚاذتنض َا املكاص١ْ ٚايكا٤ اين٤ٛ عًٞ ا٫طفاٍ يف ستافع١ بين عٜٛص يف نٌ َٔ 

رٚافا خضٚش ا٫طفاٍ يًعٌُ ٚايٛقٛف عًٞ ا٫عباب ايزافع١ ايٞ ةضى ايطفٌ ايتعًِٝ ٚاقباي١ 

ظٗضج ايٓتا٥س ٚأ طف٬. 63عًٞ ايعٌُ ٚاعتدزاّ ايباصد املٓٗس املغضٞ ٚارضٜث ايزصاع١ عًٞ 

 ،يضغب١ يف ا٫عتُار عًٞ ايٓفػا ،ِٖ رٚافا عٌُ ايطفٌ ناْث اطتفاض رخٌ ا٫عض٠إٔ أ

عزّ  ،عزّ ا١ُٖٝ ايتعًِٝ ،َغاعز٠ ا٫عض٠ ،ايفؾٌ يف ايزصاع١ ،اطتفاض ايعا٥ز َٔ ايتعًِٝ

    .عُاي١ ا٫ب

(2000)رصاع١ ستُٛر ايهضرٟ ٚآخضٕٚ ٚصنظج 

 (55) 

َغإل ارتُاعٞ ملٓطك١ ةٓفٝش  ع٢ً

ْاج عٔ اعٔ ْٛع١ٝ اذتٝا٠ بٗا يا ٜتنُٓ٘ َٔ بٝ إعطا٤ فٛص٠ ٚامض١بٗزف عؾٛا١ٝ٥ 

خضٟ عٔ ايب١٦ٝ احملٝط١ بِٗ ٚظضٚف َعٝؾتِٗ، ٚعٔ ادتٛاْا أْاج ااتتُا، ٚبٝ رافضا

ْاج عًٛن١ٝ ةتعًل اا٫قتقار١ٜ ٚا٫رتُاع١ٝ ٚايخكاف١ٝ ٚايعُضا١ْٝ، باإلماف١ إيٞ بٝ

عًٛب املغإل أاعتدزَث با٭فعاٍ ٚايتقضفاج ٚايع٬قاج ا٫رتُاع١ٝ بني ا٫فضار ٚقز 

عض٠ ٜكُٕٝٛ بقف١ را١ُ٥ يٓطك١ اذتٛة١ٝ، أصب  461 ـقزصج ب ايت٢ا٫رتُاعٞ بايع١ٓٝ، ٚ

ُٖٗا: أْاج ٚقز ةٛفًث ايزصاع١ إيٞ عز٠ ْتا٥س اٚمت ةطبٝل ارا٠ ا٫عتبٝإ يف لا ايبٝ

عض أعض ايع١ٓٝ ٜعٛيٕٛ ألايٞ إ% َٔ  60ٕ أٚ ،ةزْٞ َغتٟٛ املعٝؾ١ راخٌ زتتُا ايزصاع١

ر١ٝٓ  400عض حتقٌ عًٞ رخٌ ٫ ٜتزاٚط % َٔ إلايٞ ٖشٙ ا٭ 64ٕ أٚ ،فضارأ 4نخض َٔ أةنِ 

ٚاصةفاا َعزٍ ا٫طتضاط راخٌ ايكطاا غري ايض ٞ يف زتتُا ايزصاع١. باإلماف١  ً،ؽٗضٜا

صباج املٓاطٍ  –احملايني عًٞ املعاـ  –إيٞ ايشٜٔ ٜكعٕٛ خاصش عٛم ايعٌُ ايشٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ 

نخض إصغاعًا عِ عًٞ رخٍٛ َتز١ْٝ ٖٚٞ ايف٦اج ا٭حتقٌ يف ايغايا ا٭ ايت٢اج ٖٞ ايف٦

 بايفكض .

Wittig, Martha et al. (1997)ٚآخضٕٚ  ٚقاّ ةٝس

 (56)

 

 

اْتؾاص ايعكاقري زصاع١ صٍٛ ب

بني أطفاٍ ايؾٛاصا يف ٖٓزٚصاؼ اعتٗزفث ايتعضف عًٞ َزٟ اْتؾاص ظاٖض٠ ةعاطٞ 

% َٔ ايع١ٓٝ ٜتعاطٕٛ 75يٞ إٔ إايعكاقري بني أطفاٍ ايؾٛاصا اهلٓزٚصاعٝني ٚةٛفًث 

 . املدزصاج ٜٚعٝؾٕٛ يف عظي١ ارتُاع١ٝ ٚميهخٕٛ عاعاج ط١ًٜٛ يف ايؾٛاصا

 Women'sي٬ر٦ني َٔ ا٭طفاٍ ٚايٓغا٤  رصاع١ َفٛم١ٝ املضأ٠ٚصنظج  
Commission For Refugee Women and children (1997 )

(57) 

أطفاٍ ْٚغا٤ صٚاْزا  ع٢ً

طفاٍ ْٚغا٤ صٚاْزا َٔ أرٌ أعتٗزفث ةكِٝٝ صاراج ا ايت٢ٚايطضٜل ايطٌٜٛ يإلف٬ح ٚ

ايبكا٤ يف ظٌ ايتضزٜاج اهلا١ً٥ املتُخ١ً يف: َطاصر٠ املتُضرٜٔ، ٚاعار٠ بٓا٤ ايب١ٝٓ 

ايتضت١ٝ، ٚةٛطني اي٬ر٦ني َٚكا١َٚ اإلبار٠ ادتُاع١ٝ، ٚةٛفًث ايزصاع١ ايٞ إٔ أطفاٍ 
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ُاع١ٝ، ْٚغا٤ صٚاْزا يف أَػ اذتار١ ايٞ اذتُا١ٜ، ٚايضعا١ٜ ايغه١ٝٓ ٚايقض١ٝ، ٚا٫رت

فبضث اذتار١ ؽزٜز٠ ايٞ ادتٗٛر ايزٚي١ٝ ملغاعز٠ ا٭طفاٍ أٚاملار١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ، يشا 

يٞ َضانظ خز١َ إإلظتار بٝٛج هلِ، ٚةاَني َغتكبًِٗ، ٚٚما خط١ ؽا١ًَ يتضٌٜٛ املضانظ 

 ارتُاع١ٝ. 

Youngsters, D. et al.  (1996)رصاع١ ٜٓزغرتط ٚآخضٜٔ ٚبٝٓث 

 (58) 

أرضٜث  ايت٢

ايتعضف عًٞ ظاٖض٠ أطفاٍ ايؾٛاصا يف املزٕ  بٗزفٍ ايؾٛاصا يف املزٕ ا٭ٚصٚب١ٝ، أطفاصٍٛ 

ا٭ٚصٚب١ٝ، ٚاعتُزج ايزصاع١ عًٞ املغإل املٝزاْٞ َٔ خ٬ٍ اعتُاص٠ اعتبٝإ ٚطعث عًٞ 

يٞ ٚرٛر ظاٖض٠ أطفاٍ ايؾٛاصا يف َععِ ايزٍٚ إَععِ ايزٍٚ ا٭ٚصٚب١ٝ، ٚةٛفًث ايزصاع١ 

 رصر١ صزةٗا َٔ رٚي١ ٭خضٟ.  ا٭ٚصٚب١ٝ، ٚإ اختًفث 

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 
فُٝا ٜتعًل باحملٛص ا٭ٍٚ : فتؾري َععِ ايزاعاج إىل رصاع١ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ َٔ 

طٚاٜا شتتًف١ َخٌ ) ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ ـــ ايغٝاع١ ايتضضٜض١ٜ ـــ اينغٛط امل١ٝٓٗ ٚا٫راص١ٜ ايت٢ 

ةبني  أَا احملٛص ايخا٢ْ : . ع٢ً أرا٤ ايكا٥ِ ـــ ايضما ايٛظٝف٢ ( ؼ عًٝ٘ ــــ ايعٛاٌَ امل٪حض٠صمتا

ٚف٦اج َع١ٓٝ َٔ  مت عضمٗا اٖتُاّ ٖشٙ ايزصاعاج بؾهٌ عاّ بكناٜا ايت٢ايزصاعاج 

)أطفاٍ ايؾٛاصا ــــ ايؾباب ـــ عُاي١ ا٭طفاٍ ــــ ايتغضب َٔ املزصع١ ــــ  َخٌ املُٗؾني

١ ــــــ ايفكض ( با٫ماف١ إىل ع٬ق١ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ْٛع١ٝ اذتٝا٠ ف٢ املٓاطل ايعؾٛا٥ٝ

ببعض قناٜا املُٗؾني ٚإظتار ٚعا٥ٌ إع٬ّ خاف١ باملُٗؾني ٚغريٖا ع٢ً صني أغفًث 

ايزصاعاج ايغابك١ ـــ ف٢ صزٚر عًِ ايباصخ١ ـــ رصاع١ ع٬ق١ ايكا٥ِ باملُٗؾني ٚقناٜاِٖ 

ملتُخٌ ف٢ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٖٛ ايش٣ ع٢ً ايضغِ نُا ٖٛ َتعاصف عًٝ٘ إٔ ايعٓقض ايبؾض٣ ٚا

عتافغ ع٢ً ادتُٗٛص ٖٚٛ ايش٣ ٜٛرٗ٘ ْعض ادتُٗٛص ٚةفهري إىل قناٜا ٚف٦اج َع١ٓٝ رٕٚ 

ا٭خض٣ فايكا٥ِ ٜعز أِٖ عٓك ف٢ ايع١ًُٝ ا٫ةقاي١ٝ َٚٔ ٖشا املٓطًل اجتٗث ايباصخ١ 

 يزاع١ املُٗؾني َٔ َٓعٛص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ.

 ج ايغابك١ َا ٢ًٜ:أٚر٘ ا٫عتفار٠ َٔ ايزصاعا

 ( حتزٜز ٚبًٛص٠ َؾه١ً ايبضد ٚٚما ةغا٫٩ج ٚفضٚض ايزصاع١ . 1

 ( اختٝاص املٓٗس املٓاعا يتٓاٍٚ َٛمٛا ايزصاع١. 2

 ( ايٛقٛف ع٢ً اإلطاص ايٓعض٣ امل٥٬ِ ملٛمٛا ايزصاع١ . 3

ٚاختٝاص ( نُا اعتفار٠ ايزصاع١ اذتاي١ٝ َٔ ايزصاعاج ايغابك١ ف٢ ةعضٜص َفاِٖٝ ايزصاع١  4

 أرا٠ ايزصاع١ املٓاعب١ دتُا ايبٝاْاج .

 فروض الدراسة :

رصر١ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني باخت٬ف ْٛا ايقضٝف١ تًص خت .1

 ٜعٌُ بٗا. ايت٢

ةٛرز ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني أصا٤ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ صٍٛ ٚرٛر اصةباط بني  .2

ٜعٌُ بٗا نٌ  ايت٢ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا ملًه١ٝ ايقضص ْٚٛا ايقضٝف١ 

. َِٗٓ 

رٚافا اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ةٛرز ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ اصقا٥ٝا بني  .3

 .١ قناٜا املُٗؾني ٚةٓاٚهلا إع٬ًَٝابكناٜا املُٗؾني ٚرصر١ اٖتُاَِٗ يتابع
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اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ  رصراجةٛرز فضٚم راي١ إصقا٥ٝا بني َتٛعطاج  .4

عٓٛاج  –ايتدقك  –بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا يًُتغرياج ايزميٛرضاف١ٝ )ايٓٛا 

 امل٪ٌٖ ايزصاعٞ( . –ارترب٠ 

 اإلجراءات املنهجًة للبحح:

 نىع الدراسة ومنهجها:

ٖشٙ ايزصاع١ َٔ ايزصاعاج ايٛفف١ٝ فُا اٖتُاّ ايباصخني ف٢ زتا٫ج عز٠ َخٌ  ةٓتُٞ    

ا٫قتقار ٚا٫رتُاا ٚايغٝاع١ بعاٖض٠ ايتُٗٝؿ ٚايف٦اج املُٗؾ١ إ٫ إٔ ن٬َ َِٓٗ عادتٗا 

َٔ َٓعٛص ختقق٘، ٚمل ٜتطضم أصز َٔ ايباصخني يًتُٗٝؿ ٚاملُٗؾني ٚقناٜاِٖ َٔ 

رٚص  قضص املقض١ٜ ٖٚٛ َا رفا ايباصخ١ يًتعضف ع٢ً ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ اي

 .  ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني ف٢ ايقضص ايك١َٝٛ ٚاذتظب١ٝ ٚاملغتك١ً.

 منهج الدراسة :

ةغتدزّ ايزصاع١ َٓٗس املغإل اإلع٢َ٬         

 

ٜٚٛظص ٖشا املٓٗس ف٢ َغإل ايرتاذ ايٓعض٣ 

ٚنشيو املغإل بايع١ٓٝ يًكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص صٍٛ ايتُٗٝؿ ٚاملُٗؾني ٚقناٜاِٖ، 

 املقض١ٜ .

 أسباب اختًار املىضىع  :

( ةعز ايقضص َضآ٠ اتتُا ف٢ٗ ةعهػ ٚةكزّ ٚةعاجل ع٢ً ففضاةٗا ايعزٜز َٔ ايكناٜا  1

 ٚاملؾه٬ج يشا ف٢ٗ ةكّٛ بزٚص ٫ ٜغتٗإ ب٘ ف٢ صٝا٠ اتتُعاج ٚايؾعٛب .

( إٕ ايقضص ناْث ٫ٚ ةظاٍ َٔ أق٣ٛ ٚعا٥ٌ ا٫ةقاٍ ف٢ َقض ٚأنخضٖا ةأحريًا ع٢ً ادتُٗٛص  2

املقض٣ خاف١ طبك١ املخكفني ٚفٓاا ايكضاص ٚقار٠ ايضأ٣ ، بغع١ اْتؾاصٖا ، ٚقضبٗا َٔ 

 َضانظ فٓا ايكضاص ايغٝاع٢ .  

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ أصز أِٖ عٓافض ايع١ًُٝ اإلع١َٝ٬ ٜٚكا ع٢ً عاةك١ ١َُٗ ف٢ غا١ٜ (  3

ايزق١ ٚايقعٛب١ فٗٛ ٜكزّ ٜٚعاجل ٜٚطضح  ٜٚٗتِ بهٌ ايكناٜا ٚايعٛاٖض املٛرٛر٠ ف٢ 

اتتُا ٚبايتاىل فٝزا ع١ًٝ إ ٜٗتِ ظُٝا ايف٦اج ٚاملغتٜٛاج ٫ٚ ٜربط ف١٦ أٚ قن١ٝ 

 ع٢ً صغاب أخض٣ . 

تُٗٝؿ ظاٖض٠ اْغا١ْٝ ٬َفك١ يٛرٛر اتتُعاج ايبؾض١ٜ املتكز١َ ٚاملتدًف١ ع٢ً ( اي 4

 صز عٛا٤ ٚبايتاىل فٗٛ ٜعز ظاٖض٠ قزمي١ ٚ يٝػ ظاٖض٠ صزٜخ١ .

٭ٕ ظاٖض٠ ايتُٗٝؿ ١َُٗ فكز عكزج ن١ًٝ اإلع٬ّ َ٪متض خال بٗشٙ ايعاٖض٠ حتث (  5

َاٜٛ  15ـــ  13ايفرت٠ َٔ يتضزٜاج ف٢ َغ٢ُ " اإلع٬ّ ٚقناٜا ايفكض ٚاملُٗؾني : ايٛاقا ٚا

 قناٜاِٖ .ضتٛ املُٗؾني ايكا٥ِ با٫ةقاٍ اٖتُث باجتاٖاج ٚيهٔ ٫ ةٛرز رصاع١  . 2010

( نخض٠ اذت٬ُج اإلع١َٝ٬ ايت٢ ةزعٛ إىل ا٫ٖتُاّ بايف٦اج املُٗؾ١ ع٢ً اخت٬فٗا َخٌ  6

ف٢ اتتُا ، ٚمح١ً  مح١ً " فٓزٚم حتٝا َقض ايت٢ ةٗتِ بايعزٜز َٔ ايف٦اج املُٗؾ١

" ٚغريٖا َٔ ايعزٜز َٔ اذت٬ُج اإلع١َٝ٬ ايت٢  ٭َضاض ايكًا َ٪عغ١ زتز٣ ٜعكٛب

٣ طضح شايغ٪اٍ اي ةضع٢ ٚةٛرٗ٘ أْعاص اتتُا إىل اإلٖتُاّ يخٌ ٖشٙ ايف٦اج ، فهإ

ْفغ٘ ع٢ً ايباصخ٘ ٌٖ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ ٜٗتِ يخٌ ٖشٙ ايف٦اج أّ 

 ٫ ؟ .
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 جمتنع الدراسة والعًنة: 

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص ايتاي١ٝ )ا٭ٖضاّ ٜتُخٌ زتتُا ايزصاع١ يف زتتُا ايزصاع١: 

 ٚايٛطٔ، ايٛفز (. ،ٚا٭خباص، فٝتٛ

  : ثانًا: عًنة الدراسة

متخًث ع١ٓٝ ايزصاع١ ف٢ عضا ع١ٓٝ عؾٛا١ٝ٥ غري َٓتع١ُ َٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ 

َفضر٠ َٔ ايقضفٝني َٔ رضٜزة٢ ا٭ٖضاّ ٚا٭خباص  150عزرٖا  لٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ بًغ

ٚايٛفز عٔ ، ٚفٝتٛ ٚايٛطٔ يًقضص املغتك١ً، باعتباصُٖا ممتخًني يًقضص ايك١َٝٛ

ايقضص اذتظب١ٝ ٚنإ َٔ أعباب اختٝاص ايع١ٓٝ َٔ ٖشٙ ايقضص ٜضرا إىل عبا ص٥ٝػ 

غريِٖ ف٢ ايقضص  ٚيٝػ حتٝظ َٔ ايباصخ١ يًكا٥ُني با٫ةقاٍ ف٢ ٖشٙ ايقضص عٔ

ا٭خض٣ ٖٚٛ ةعإٚ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ راخٌ ٖشٙ ايقضص َا ايباصخ١ ٭ْ٘ َٔ املعضٚف 

 .٩ٚب فعٛب١ ايتطبٝل ع٢ً ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ْعضا يإلْؾغاي٘ املغتُض بعًُ٘ ايؾام ٚايز

 :كا٥ُني با٫ةقاٍ ةٛفٝص ع١ٓٝ اي

، ٚقز مت اختٝاصِٖ املدتًف١ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص ( َفضر٠ َٔ 150ةهْٛث َٔ )

مل حتكل  ايت٢، بعز اعتبعار ا٫عتُاصاج ايغري َهت١ًُ ايبٝاْاج ٚنشيو عؾٛا١ٝ٥بطضٜك١ 

 قزص َكبٍٛ َٔ فزم ا٫عتزاباج .

 (1رزٍٚ صقِ )

 ايتٛطٜا ايٓغ  يع١ٓٝ ايزصاع١ ٚفكا يًدقا٥ك ايزميٛرضاف١ٝ .

 % ك التخصص % ك النوع
 9928 87 إعالمي 7.28 9: ذكور
 6.27 88 غير إعالمي 7827 67 إناث

 11. 61. المجموع 11. 61. المجموع
 % ك سنوات الخبرة  % ك نوع الصحيفة 

 6921 98 سنوات 6أقل من  7128 97 قومية
 928. 97 سنوات  1.:  6من  7928 .6 حزبية
 727. 1. سنوات .أكثر من  7928 .6 خاصة

 11. 61. المجموع 11. 61. المجموع
 % ك المؤهل الدراسي % ك العمر 

 9.21 7.. جامعي 6827 97 عام 71أقل من 
 728. 6. ماجستير 7128 97 عام 91حتى  71من 
 27. . دكتوراة 928 7. عام 61وحتى  91من 
 11. 61. المجموع 727 6 عام فأكثر 61

 11. 61. المجموع 
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% يًشنٛص يف 62.7إىل ٚفكا يًٓٛا ٚطعث ٜتنإل َٔ ادتزٍٚ ايغابل إٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ 

% َٔ 51.3إىل ًتدقك % يإلْاذ َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١، نُا ٚطعث ٚفكًا ي37.3َكابٌ ْغب١ 

ختضرٛا َٔ % ملٔ 48.7، يف َكابٌ ْغب١ رصعٛا ختققاج غري إع١َٝ٬إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 

 .ختققاج إع١َٝ٬ 

ٓٛا قغُث ٚفكًا يكا٥ُني با٫ةقاٍ إٔ ع١ٓٝ اينُا ٜتبني َٔ ادتزٍٚ ايغابل 

يهٌ َٔ ايشٜٔ ٜعًُٕٛ بقضص صظب١ٝ ٚخاف١ ، ْٚغب١ % 34.7ٜعًُٕٛ بٗا إىل  ايت٢ايقضص 

ةكٌ عٔ مخػ عٓٛاج  ايت٢ٚرا٤ج َز٠ ارترب٠ ، % ممٔ ٜعًُٕٛ بايقضص ايك١َٝٛ 30.7

% ، ٚقز را٤ج 28.7عٓٛاج بٓغب١  10:  5ةًتٗا ارترب٠ ملز٠ ةرتاٚح بني ، َٔ ايع١ٓٝ% 58.0ٓغب١ ب

% َٔ إلايٞ ايع١ٓٝ ، نُا را٤ امل٪ٌٖ 57.3عاَا بٓغب١  30ةكٌ عٔ  ايت٢ايف١٦ ايعُض١ٜ 

  % َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ .82.0ادتاَعٞ يف َكز١َ َ٪٬ٖج املبضٛحني بٓغب١ بًغث 

 ةعتُز ٖشٙ ايزصاع١ عًٞ  اعتُاص٠ ا٫عتبٝإ  ) إعزار ايباصخ١ (   أدوات الدراسة:

 إرضا٤اج ايقزم ٚايخباج : 

ٜكقز بايقزم إٔ ةكٝػ ا٫عتُاص٠ َا ٚمعث يكٝاع٘ ٚقز أرض٣ اختباص  أ ( إرضا٤اج ايقزم :

ايقزم يًتأنز َٔ فزم ا٫عتُاص٠ َٔ صٝد احملت٣ٛ صٝد مت حتزٜز أٖزاف ايزصاع١ 

ٚةغا٫٩ةٗا ٚفضٚمٗا، ٚقز مت ايتضكل َٔ ايقزم ايعاٖض٣ ي٬عتُاص٠ َٔ خ٬ٍ عضمٗا 

زتُٛع١ َٔ احملهُني ع٢ً

 () 
ف٢ زتاٍ ايتدقك، ٚقز مت ةعزٌٜ ا٫عتُاص٠ ٚفكا ملا 

 أبزٚٙ َٔ ٬َصعاج .  

ٜكقز بايخباج إٔ ةعط٢ ا٫عتُاص٠ ْفػ ايٓتا٥س ةكضٜبا إسا َا طبكث  ب ( إرضا٤اج ايخباج :

ٚقز قاَث ايباصخ١ بتطبٝل ا٫عتُاص٠ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ  ع٢ً ْفػ ايع١ٓٝ

َفضرٙ حِ مت إعار٠ ايتطبٝل ع٢ً ْفػ ايع١ٓٝ بعز ايتطبٝل ا٭ٍٚ بأعبٛعني  20عزرٖا 

 % .  93ٚمت اذتقٍٛ ع٢ً ْتا٥س َتغك١ بني ايتطبٝل ا٭ٍٚ ٚايخا٢ْ بٓغب١ بًغث 

  :أعًٛب ةفضٜغ ايبٝاْاج ٚاملعا٬َج اإلصقا١ٝ٥ 

ٍ ب رضا٤ ايتضًٌٝ اإلصقا٥ٞ يبٝاْاج ٖشٙ ايزصاع١ َٔ خ٬قاَث ايباصخ١ 

، ٚاملعضٚف اختقاصًا 21اإلفزاص  SPSS for windows بضْاَس  ايهُبٝٛةض ٚسيو باعتدزاّ

 Statistical Package for social (:SPSSعظ١َ ايرباَس اإلصقا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫رتُاع١ٝ )
science   .: ٚقز مت اعتدزاّ ا٫ختباصاج اإلصقا١ٝ٥ ايتاي١ٝ 

 ايتهضاصاج ايبغٝط١ ٚايٓغا امل١ٜٛ٦. (1
 املتٛعطاج اذتغاب١ٝ ٚا٫ضتضافاج املعٝاص١ٜ . (2

يزصاع١  One Way Analysis of Variance ANOVAحتًٌٝ ايتبأٜ سٟ ايبعز ايٛاصز  (3

 ايفضٚم اإلصقا١ٝ٥ بني املتٛعطاج اذتغاب١ٝ يًُزُٛعاج يف أصز َتغرياج ايزصاع١ .
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 Least Significanceبطضٜك١ أقٌ فضم َعٟٓٛ  Post Hoc Testsا٫ختباصاج ايبعز١ٜ  (4

Difference  ٚاملعضٚف بـL.S.D  نز حتًٌٝ  ايت٢ملعضف١ َقزص ايتبأٜ بني اتُٛعاج٪ٜ

 ةبأٜ عًٞ ٚرٛر فضم بٝٓٗا.

يزصاع١ ؽز٠ ٚاجتاٙ ايع٬ق١ ا٫صةباط١ٝ   Pearson Correlationَعاٌَ اصةباط بريعٕٛ  (5

 بني َتغرئٜ َٔ َتغرياج ايزصاع١ .

يًُزُٛعاج املغتك١ً يزصاع١ ايفضٚم بني املتٛعطني اذتغابٝني  T.Testاختباص "ج"  (6

 تُٛعتني َٔ املبضٛحني عًٞ أصز َتغرياج ايزصاع١ .

ايٛطٕ املضرإل ايشٟ عتغا بنضب ايتهضاصاج بٛطٕ َعني ٜكضصٙ ايباصد اعتٓارا إيٞ عزر  (7

ٚطإ املضاةا يف ايغ٪اٍ، حِ جتُا َضاةا اينضب يهٌ بٓز يًضقٍٛ عًٞ زتُٛا ا٭

 املضرض١، حِ حتغا ايٓغا امل١ٜٛ٦ يبٓٛر ايغ٪اٍ نًٗا. 

اختباص نا (8

2  

دتزاٍٚ ايتٛافل يزصاع١ ايز٫ي١ اإلصقا١ٝ٥ يًع٬ق١ بني َتغرئٜ َٔ 

 املغت٣ٛ ا٭ ٢.

( ايشٟ ٜكٝػ ؽز٠ ايع٬ق١ بني َتغرئٜ Contingency Coefficientَعاٌَ ايتٛافل )  (9

 . 2×2أ ٝني يف رزٍٚ أنخض َٔ 

 ." يزصاع١ َع١ٜٛٓ ايفضم بني ْغبتني ٦َٜٛتني Test Z." اختباص (10

 :نتائج الدراسة

 يًٓٛا. ٚفكًا أْٛاا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١  -1

 ٚفكًا أْٛاا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١ ةهضاصاج ْٚغاٜٛمإل  ( 2 رزٍٚ صقِ )

 يًٓٛا.

 انُـــٕع                            

 انًًٓشٍٛ 

 اإلجًبنٙ إَبس ركٕس

 % ن % ن % ن

 55.5 35 ..55 51 5..5 55 انفمٛش

 51.1 1. 50.0 35 5..5 53 رٔ إعبلخ

 01.1 05 3.0 5 00.3 00 رٔ عشق

 33.3 55 51.5 03 03.0 03 رٔ يشض

 35.3 53 ...0 00 33.3 .3 انجبْم

 5.1 . ..5 3 5.5 5 رٔ اَزًبء يعٍٛ

 35.5 55 35.1 05 33.5 30 انًغهٕة عهٗ أيشِانشخص انًًٓم 

 55.3 53 35.1 05 51.5 53 انًًٓم يٍ لجم انًجزًع

 53.3 .5 55.3 31 ..51 .3 جًٛع يب سجك

 051 .5 5. اإلجًبنــٙ
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أْٛاا املُٗؾني را٤ يف َكز١َ  ايفكري ايٛاصر٠ بادتزٍٚ ايغابل إٔأٚمضث ايٓتا٥س 

 ْٞ%(، ٚيف ايرتةٝا ايخا55.3بٓغب١ ) ٚسيو ايزصاع١ع١ٓٝ  َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ

بٓغب١ را٤ سٚٚ اإلعاق١  ايزصاع١ع١ٓٝ  ٭ْٛاا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ

لٝا %(، حِ" 34.7بٓغب١ )بُٝٓا را٤ املٌُٗ َٔ قبٌ اتتُا يف ايرتةٝا ايخايد %(، 40.0)

 حِ %(،24.7" يف ايرتةٝا ارتاَػ بٓغب١ )اٌٖ"ادت%(، ٚرا٤ 32.7" بٓغب١ )ايف٦اج ايغابك١

%(، 23.3أْٛاا املُٗؾني بٓغب١ )مُٔ ايؾدك املٌُٗ املغًٛب ع٢ً أَضٙ يف ايرتةٝا ايغارؼ 

بٓغب١  سٚ اْتُا٤ َعنيٚأخريا را٤ %(، 10.0%(، حِ "سٚ عضم" بٓغب١ )22.7ًٜٝ٘ "سٚ َضض" بٓغب١ )

 .ايزصاع١ع١ٓٝ  ايكا٥ُني با٫ةقاٍإلايٞ أْٛاا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض %( َٔ 3.7)

 ٚفكا يًٓٛا. َز٣ ٚرٛر ف٦اج َُٗؾ١ يف اتتُا َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ِ با٫ةقاٍ -2

 ( 3 رزٍٚ صقِ )

ٚفكا  َز٣ ٚرٛر ف٦اج َُٗؾ١ يف اتتُا َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ِ با٫ةقاٍةهضاصاج ْٚغا 

 يًٓٛا.

 انُـــٕع                                    

 يًٓشٍٛيذٖ ٔجٕد 

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 33.3 035 33.5 .5 3..3 35 َؼى

 03.5 .3 03.5 3 31.3 .0 أدٛبَب  

 ال

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

ق١ُٝ نا

2

 راي١غري َغتٟٛ املع١ٜٛٓ =   0.098َعاٌَ ايتٛافل =    1رصر١ اذتض١ٜ =    1.45=  

%( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 82.7إٔ ْغب١ )ايٛاصر٠ بادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

% يًكا٥ُني با٫ةقاٍ ايشنٛص يف 79.8ٜضٕٚ أْ٘ ٜٛرز َُٗؾني، ٚقز ٚطعث ةًو ايٓغب١ إىل 

% ع٢ً أْ٘ أصٝاْا َا ٜٛرز 17.3بُٝٓا أنزج ْغب١ ، % يًكا٥ُاج با٫ةقا87.5ٍَكابٌ ْغب١ 

% بايٓغب١ يًشنٛص َٔ ايكا٥ُني 20.2ايٓغب١ إىل َُٗؾني يف اتتُا، ٚقز ٚطعث ةًو 

 % يإلْاذ َٔ إلايٞ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع12.5.١با٫ةقاٍ يف َكابٌ ْغب١ 

نُا نؾفث ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إٔ ق١ُٝ نا

2

ٖٚٞ  1عٓز رصر١ صض١ٜ = (1.45)بًغث  

ٚرٛر ع٬ق١ راي١ عزّ  ، ٖٚٛ َا ٜؾري إي0.05ٞراي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ  غري ق١ُٝ

 .َٚزٟ ٚرٛر ف١٦ املُٗؾني راخٌ اتتُا ْٛا ايكا٥ِ با٫ةقاٍإصقا٥ٝا بني 
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 .أِٖ أْٛاا املُٗؾني نُا ٜضاٖا ايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍ  -3

 ( 4 رزٍٚ صقِ )

 150أِٖ أْٛاا املُٗؾني نُا ٜضاٖا ايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍ       ٕ = ةهضاصاج ْٚغا 

 دسجخ انًٕافمخ                                

 انفئبد

 انٕصٌ انًشجح ال إنٗ حذ يب يٕافك

 انٕصٌ انًئٕ٘ انُمبط % ن % ن % ن

 3.53 503 3.1 5 30.5 53 3..3 005 أصحبة األيشاض ٔانعبْبد

 3.33 555 0.5 3 3.1 03 1.3. .05 انفمشاء

 5... 533 3.3 5 1..5 55 0.5. 3. انجبْهٌٕ

 .5.. 5.3 1.. . 3..5 31 53.5 30 انًشأح انًعٛهخ

 53.. 5.0 5.5 3 53.3 35 1..5 .. يحذٔد٘ انذخم

 0..5 505 31.3 50 51.1 35 5..3 55 انمبئًٍٛ ثبألعًبل انخذيٛخ

 5.55 .51 35.5 53 55.5 5. 50.5 53 انًجزعذٌٔ عٍ انًشبسكخ فٗ انحٛبح انسٛبسٛخ

 35.. 530 00.5 03 5..0 .3 5... 015 رٔ٘ االحزٛبجبد انخبصخ

 .3.5 503 3.. 01 3.1 03 35.5 033 أطفبل انشٕساع

 5... 531 05.5 31 3..3 51 1.1. 1. أصحبة انحشف

 .3.3 513 5.3 3 5..0 .3 1..3 005 سكبٌ انًُبطك انعشٕائٛخ

 3.55 501 5.5 3 1..0 35 33.3 003 يٍ نٛس نّ سكٍ ٔال يأٖٔ

أثُبئٓى انًشاحم انذساسٛخ يٍ ٚكزفٌٕ ثزعهٛى 

 األٔنٗ ....
.0 .1.3 55 3..5 05 01.1 53. ..35 

 .0.. 555 03.3 .0 55.5 3. 53.1 5. األلهٛبد

 5.53 3.3 55.3 53 53.3 .5 53.3 .5 انشجبة

 5533  يجًٕع األٔصاٌ

إٔ أِٖ أْٛاا املُٗؾني نُا ٜضاٖا ايكا٥ُٕٛ با٫ةقاٍ إىل ايغابل ٜؾري ادتزٍٚ 

 طبكًا ملا أصضطة٘ َٔ ةهضاصاج ٚأٚطإ ْغب١ٝ نُا ًٜٞ:را٤ج 

ٜضاٖا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ  ايت٢ف٦اج املُٗؾني " يف ايرتةٝا ا٭ٍٚ مُٔ ايفكضا٤را٤ " -

ٚسيو " أطفاٍ ايؾٛصااٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ را٤ " ،%( 7.77سيو بٛطٕ ٦َٟٛ )ٚع١ٓٝ ايزصاع١ 

أفضاب ا٭َضاض " ٦اج املُٗؾني را٤يفٚيف ايرتةٝا ايخايد ًٜٝٗا  ،%(7.49بٛطٕ ٦َٟٛ )

ٚسيو " َٔ يٝػ يزٜ٘ عهٔ ٫ٚ َأ٣ٚرا٤ "حِ ، %(7.38)بًغ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ " ٚايعاٖاج

 .%(7.35بٛطٕ ٦َٟٛ )
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" ٚسيو عهإ املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥" يف٦اج ٚأْٛاا املُٗؾني را٤ٚيف ايرتةٝا ارتاَػ 

%(، حِ "سٟٚ ا٫صتٝاراج ٦َ6.95ٟٛ بًغ )، ًِٜٝٗ "ادتاًٖٕٛ" ٚسيو بٛطٕ %(7.29بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

%(، ًٜٝٗا "َٔ ٜهتفٕٛ بتعًِٝ أبٓا٥ِٗ يًُضص١ً 6.83ارتاف١" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

%(، حِ "أفضاب اذتضف" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ 6.74ايتع١ًُٝٝ ا٭ٚىل" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

ِ ستزٚرٟ ايزخٌ ٚسيو بٛطٕ %(، ح6.49%(، ًِٜٝٗ "املضأ٠ املع١ًٝ" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )6.63)

( ٟٛ٦َ6.47.)% 

%(، حِ ٜأةٞ بعز سيو "ايكا٥ُني 6.16حِ ة٬ِٖ ا٭قًٝاج ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

%(، ًِٜٝٗ املبتعزٕٚ عٔ املؾاصن١ يف اذتٝا٠ 5.61با٭عُاٍ ارتز١َٝ" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

ةـضاٖا  ايت٢ املُٗؾني يف٦اجٚيف ايرتةٝا ا٭خري %(، 5.54بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ) وايغٝاع١ٝ ٚسي

 . %(5.32ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ) ايؾباب"ع١ٓٝ ايزصاع١ را٤ "

 .أرج إىل ةُٗٝؿ بعض ايف٦اج باتتُا  ايت٢ا٭عباب  -4

أرج إىل ةُٗٝؿ بعض ايف٦اج  ايت٢ٜٛمإل اعتزاباج ايع١ٓٝ صٍٛ ا٭عباب  ( 5 رزٍٚ صقِ )

  باتتُا     

  = ٕ150 

 دسجخ انًٕافمخ                                          

 األعجبة

 انٕصٌ انًشجخ ال إنٗ دذ يب يٕافك

 انٕصٌ انًئٕ٘ انُمبغ % ن % ن % ن

أًْم ثٓب انتٗعٛبعخ انًؤعغخ انصذفٛخ   
55 5..3 53 35.3 53 53.. 3.3 ..33 

 انُظبو انغٛبعٙ فٙ انًجتًغ
031 31.1 35 0..1 . 5.1 505 05.55 

 ال أدذ ٚٓتى ثًؼشفخ لعبٚبْى
.0 .1.3 55 33.1 3. 03.5 5.5 00..5 

 خبسج االَتًبءاد انفكشٚخ ٔانؼمبئذٚخ انخبصخ ثٙ
0. 01.3 55 3..5 .1 .1.1 33. 3.5. 

 فئبد لهٛهخ فٙ انًجتًغ ٔنٛظ نٓب تأثٛش
35 0..1 5. 51.3 31 55.5 355 3..3 

انمبئى إغفبل ثؼط األدذاث ٔانمعبٚب يٍ جبَت 

 ثبالتصبل ادغبط يُّ ثبنًغئٕنٛخ االجتًبػٛخ
.3 55.3 5. 5..5 35 0..1 555 00.33 

تٕجّٛ يصبدساألخجبس نإلَتجبِ إنٗ أخجبس يؼُٛخ دٌٔ 

 أخشٖ ثطشق ػذٚذح
005 3..3 31 05.5 05 01.1 511 05.13 

انُظبو االجتًبػٙ انز٘ تؼًم فٙ إغبسِ انًؤعغخ 

 انصذفٛخ
013 .3.1 53 30.5 0. 01.3 53. 03..5 

انجًٕٓس يٍ أْى انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ انمبئًٍٛ 

 ثبالتصبل فٙ تشتٛت أٔنٕٚبد االْتًبو
011 ...3 53 30.5 03 03.1 533 03.51 

 5153  يجًٕع األٔصاٌ

َز٣ َٛافك١ ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً حتزر  ايت٢إىل ايعباصاج ايغابل ٜؾري ادتزٍٚ 

 طبكًا ملا أصضطة٘ َٔ ةهضاصاج ٚأٚطإ ْغب١ٝ نُا ًٜٞ:را٤ج ٚ أعباب ةُٗٝؿ ٖشٙ ايف٦اج،

أرج إىل  ايت٢ا٭عباب " يف ايرتةٝا ا٭ٍٚ مُٔ "ايٓعاّ ايغٝاعٞ يف اتتُا را٤ -

%( 80.0%( صٝد اعتزابث ْغب١ )13.54ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )ةُٗٝؿ بعض ايف٦اج باتتُا 

، فُٝا ٛافك١ إىل صز َاَ%( اعتزابث بأْٗا 16.0بأْٗا َٛافك١، ْٚغب١ ) ا ايغباع٢ً ٖش

 .َعاصم١ )٫(%( أْٗا 4.0سنضج ْغب١ )
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ا٭خباص يإلْتباٙ إىل أخباص َع١ٓٝ رٕٚ  "ةٛرٝ٘ َقارص ايغبا ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ را٤ -

ا %( ع٢ً ٖش76.7%(، صٝد اعتزابث ْغب١ )13.08أخض٣ بطضم عزٜز٠" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )

، فُٝا سنضج ٜقعا َٛافك١ إىل صز َا%( اعتزابث بأْٗا 13.3باملٛافك١، ْٚغب١ )ايغبا 

 %( أْٗا غري َٛافك10.0.١ْغب١ )

" "ايٓعاّ ا٫رتُاعٞ ايشٟ ةعٌُ يف إطاصٙ امل٪عغ١ ايقضف١ٝٚيف ايرتةٝا ايخايد را٤  -

%( ع٢ً ٖشٙ 68.0%(، صٝد اعتزابث ْغب١ )12.63ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )مُٔ ةًو ا٭عباب 

، يف َكابٌ ْغب١ أْٗا َٛافك١ إىل صز َا%( 21.3ايعباص٠ بأْٗا َٛافك١، ٚأعضبث ْغب١ )

متخٌ ايغبا يف إٔ ، ٚيف ايرتةٝا ايضابا ٖشا ايغبا%( أْٗا غري َٛافك١ ع٢ً 10.7)

"ادتُٗٛص َٔ أِٖ ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ةضةٝا أٚيٜٛاج ا٫ٖتُاّ" 

 %(.12.50ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )

"٫ أصز ٜٗتِ يعضف١ يف٦اج باتتُا ةُٗٝؿ بعض ا عبا ٚيف ايرتةٝا ارتاَػ را٤ -

إغفاٍ بعض ا٭صزاذ ٚايكناٜا َٔ ، بُٝٓا را٤ "%(11.94قناٜاِٖ" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

" يف ايرتةٝا ايغارؼ راْا ايكا٥ِ با٫ةقاٍ اصغاؼ َٓ٘ باملغ٦ٛي١ٝ ا٫رتُاع١ٝ

ٌُ عأ ايت٢عٝاع١ امل٪عغ١ ايقضف١ٝ %(، ًٜٝ٘ "11.22يتًو ا٭عباب ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

ف٦اج ق١ًًٝ يف اتتُا ٚيٝػ %(، حِ را٤ ايغبا أِْٗ "9.72" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )بٗا

٭عباب ةُٗٝؿ ٖشٙ ٚيف ايرتةٝا ا٭خري %(، 7.98" ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )هلا ةأحري

"خاصش ا٫ْتُا٤اج  أْٗا ع١ٓٝ ايزصاع١ را٤ ايف٦اج َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ

%(، صٝد اعتزابث ْغب١ 7.39ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ) "١ٜ ارتاف١ بٞايفهض١ٜ ٚايعكا٥ز

، َٛافك١ إىل صز َا%( بأْٗا 29.3%( باملٛافك١ ع٢ً ٖشٙ ايعباص٠، بُٝٓا سنضج ْغب١ )10.7)

 .%( أْٗا غري َٛافك60.0١ٚسنضج ْغب١ )

 .ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ  ايت٢ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ  -5

 ( 6 صقِ )رزٍٚ 

 .ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ايت٢ةضةٝا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ 

 دسجخ االْتًبو            

 ٔعبئم اإلػالو 

 انٕصٌ انًشجخ ظؼٛف يتٕعػ كجٛش

 انٕصٌ انًئٕ٘ انُمبغ % ن % ن % ن

 .05.3 5.1 1..0 35 33.1 53 1..5 35 صذف ٔسلٛخ

 05.03 530 5..3 55 33.5 50 55.5 5. صذف إنكتشَٔٛخ

 01.53 355 3.1. 5. 5..0 .3 03.3 33 إراػخ

 05.35 .55 30.5 53 55.5 51 55.5 3. تهٛفضٌٕٚ

 03.05 335 3..5 55 55.5 5. 31.1 51 يٕالغ إنكتشَٔٛخ

 .03.5 331 55.1 .. 35.5 53 51.3 .5 عًُٛب

 01.13 333 53.5 .3 55.1 50 3.3 05 يغشح

 01.35 353 55.5 35 55.3 53 01.1 05 يذَٔبد

 ..33  انًجًٕع

يف َكز١َ  جرا٤ ايقضص ايٛصق١ٝإٔ ايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

ع١ٓٝ  ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ايت٢ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ 

% َٔ ايع١ٓٝ إٔ ايقضص ايٛصق١ٝ 56.0; صٝد أفارج ْغب١ %(15.89)بًغ  ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ايزصاع١
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% َٔ املبضٛحني إٔ ايقضص ةٗتِ 28.0ةٗتِ بتًو ايكناٜا بؾهٌ نبري، بُٝٓا أنزج ْغب١ 

 % إٔ ايقضص ةٗتِ بشيو بؾهٌ معٝص.16.0بشيو بؾهٌ َتٛعط، يف صني أفارج ْغب١ 

را٤  ملُٗؾنيةٗتِ بكناٜا ا ايت٢٭نخض ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 

 ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ايقضص اإليهرت١ْٝٚ%(، ًٜٝ٘ 14.83) ايتًٝفظٜٕٛ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ

يف ايرتةٝا  ٤ج املٛاقا اإليهرت١ْٝٚ(، ٚرا%12.36)ايغُٝٓا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ  %(، ح14.17ِ)

 ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ايت٢أنخض ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ارتاَػ مُٔ 

%(، ٚرا٤ج املزْٚاج يف 10.37حِ را٤ج اإلساع١ يف ايرتةٝا ايغارؼ بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )%(، 12.14)

%(، ٚيف ايرتةٝا ا٭خري ٭نخض ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ 10.24ايرتةٝا ايغابا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

إلايٞ آصا٤ ع١ٓٝ َٔ  %(10.02ةٗتِ بكناٜا املُٗؾني را٤ املغضح ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ) ايت٢

 .١ايزصاع

 ٚفكا يًٓٛا.َز٣ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بتغط١ٝ َٛمٛعاج املُٗؾني  -6

 َز٣ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بتغط١ٝ َٛمٛعاجةهضاصاج ْٚغا َتٛعط  ( 7 رزٍٚ صقِ )

 ٚفكا يًٓٛا. املُٗؾني 

 انُـــٕع                          

 يذٖ االْتًبو

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 50.5 33 55.5 50 ..53 .5 دائًب  

 51.3 0. ..55 .0 55.3 53 أدٛبَب  

 3.1 03 01.3 . 5.. . َبدسا  

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

% َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٜٗتُٕٛ 51.3أٚمضث ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إٔ ْغب١ 

ٜٗتُٕٛ  % أِْٗ أصٝاْا َا40.7را٥ًُا بتغط١ٝ َٛمٛعاج املُٗؾني، بُٝٓا أنزج ْغب١ 

% َٔ إلايٞ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ 8.0بتغط١ٝ َٛمٛعاج املُٗؾني، فُٝا أفارج ْغب١ 

 ايزصاع١ أِْٗ ْارصًا َا ٜٗتُٕٛ بتغط١ٝ َٛمٛعاج املُٗؾني.
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 .أعباب اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ باملُٗؾني -7

 ( 8 رزٍٚ صقِ )

 املُٗؾني.َز٣ اةفام ع١ٓٝ ايزصاع١ َا أعباب ا٫ٖتُاّ ب ةهضاصاج ْٚغا

 دسجخ انًٕافمخ                                

 األعجبة 

 انٕصٌ انًشجخ يؼبسض يذبٚذ يٕافك

 % ن % ن % ن
انٕصٌ  انُمبغ

 انًئٕ٘

 117.2 431 070 0 .127 11 3.73 131 ٔاجت دُٚٙ

 11761 430 070 0 1373 20 .367 130 ٔاجت ٔطُٙ

 .1171 411 .27 4 .207 31 .67. 115 يب رفشضخ يٕاصٛك انششف

 11755 425 070 0 .167 25 3373 125 ألَٓى فئخ ال رجذ يٍ ٚعجش عُٓى ٔٚزحذس ثهسبَٓى

ألٌ انصحف انًفشٔض رٓزى ثجًٛع فئبد انًجزًع 

 ٔلطبعبرّ
123 3270 24 1670 3 270 420 11742 

 10713 402 73. 11 1.73 26 573. 113 يٍ يٓبو ٔظٛفزٙ

 107.4 315 .37 13 1173 21 270. 103 حك انًعشفخ

 1731 364 1173 .1 .347 52 5470 31 ٔفمبً نهسٛبسخ انزحشٚشٚخ نهًؤسسخ انصحفٛخ

 10710 401 1070 15 .127 11 73.. 116 ألٌ انصحف يُجشاً نهزعجٛش عٍ كبفخ اٜساء

 36.1  انًجًٕع

أعباب اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ باملُٗؾني إٔ ايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

را٤ را٤ج َضةب١ طبكا ملا أصضطة٘ َٔ اعتزاباج ٚأٚطإ ْغب١ٝ نُا ًٜٞ : را٤ "ٚارا رٜين" 

%(، ٚيف 11.72) أعباب اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ باملُٗؾني ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغيف َكز١َ 

١ ايزصاع١ باملُٗؾني را٤ "ٚارا ٚطين" ٚسيو بٛطٕ ٭عباب اٖتُاّ عٝٓايرتةٝا ايخاْٞ 

٭ِْٗ ف١٦ ٫ جتز َٔ ٜتعرب عِٓٗ ٜٚتضزذ " يف ايرتةٝا ايخايد %(، 11.69ًٜ٘ٝ) ٦َٟٛ

"٭ٕ ايقضص املفضٚض ةٗتِ ظُٝا ف٦اج ايغبا  %(، ح11.55ِ) " ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛبًغاِْٗ

٤ ايغبا "َا %(، ٚرا11.42)يف ايرتةٝا ايضابا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ  "اتتُا ٚقطاعاة٘

مُٔ أعباب اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ باملُٗؾني يف ايرتةٝا ارتاَػ  ةفضم٘ َٛاحٝل ايؾضف"

حِ را٤ ايغبا إٔ سيو "َٔ َٗاّ ٚظٝفيت"  ٚسيو يف ايرتةٝا %(، 11.17) ٛطٕ ٦َٟٛ بًغٚسيو ب

ناف١ اٯصا٤"  %(، ٚرا٤ ايغبا "٭ٕ ايقضص َٓربًا يًتعبري ع10.93ٔايغارؼ بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ )

%(، حِ "صل املعضف١" يف ايرتةٝا ايخأَ بٛطٕ 10.90يف ايرتةٝا ايغابا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )

" ٚفكًا يًغٝاع١ ايتضضٜض١ٜ يًُ٪عغ١ ايقضف١ٝرا٤ ايغبا إٔ سيو "ٚأخريا %(، ٦َ10.74ٟٛ )

 .ُؾنيإلايٞ آصا٤ ع١ٓٝ ايزصاع١ بؾإٔ أعباب اٖتُاِٖ باملٗ%( َٔ 9.89) ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ

 ٚفكا يًٓٛا. َغت٣ٛ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بكناٜا املُٗؾني -8

 (9رزٍٚ صقِ )

 ٚفكا يًٓٛا.  َغت٣ٛ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بكناٜا املُٗؾنيةهضاصاج ْٚغا 

 انُـــٕع                                         

 يغتٕٖ االْتًبو

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 5..5 35 50.0 35 55.5 50 كجٛش

 3..5 31 55.5 50 50.5 .5 يتٕعػ

 5.1 . ..5 3 5.5 5 ظؼٛف

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

 َغتٟٛ املع١ٜٛٓ = غري راي١  0.134َعاٌَ ايتٛافل =    2رصر١ اذتض١ٜ =    2.72=  2ق١ُٝ نا
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ايكا٥ُني با٫ةقاٍ َٔ %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 49.3أٚمضث ايٓتا٥س إٔ ْغب١ )

بُٝٓا أنزج ْغب١ ، أنزٚا أِْٗ ٜٗتُٕٛ إىل صز نبري بزصاع١ ايكناٜا ارتاف١ باملُٗؾني

%( َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ أِْٗ ٜٗتُٕٛ بكناٜا املُٗؾني بؾهٌ 46.7)

 %( َِٓٗ إٔ اٖتُاَِٗ بكناٜا املُٗؾني معٝص.4.0َتٛعط، يف صني أعضبث ْغب١ )

س ادتزٍٚ ايغابل إٔ ق١ُٝ نانُا نؾفث ْتا٥

2

 2عٓز رصر١ صض١ٜ = (2.72)بًغث  

، ٖٚٛ َا ٜؾري إيٞ عزّ ٚرٛر  0.05ٖٚٞ ق١ُٝ غري راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

َٚغت٣ٛ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ ايك٦ُني با٫ةقاٍ ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني ايٓٛا 

 .بكناٜا املُٗؾني

 ٚفكا يًٓٛا. ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾنيَز٣ اعتُضاص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف  -9

 ( 10 رزٍٚ صقِ )

 ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا يًٓٛا. َز٣ اعتُضاص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ةهضاصاج ْٚغا 

 انُـــٕع                     

 يذٖ االعتًشاس 

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 35.1 .5 53.0 03 0..0 03 َؼى

 53.1 33 50.3 .3 0.3. 53 أدٛبَب  

 03.1 33 0..0 . 0..0 03 ال

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

 َغتٟٛ املع١ٜٛٓ = غري راي١  0.146َعاٌَ ايتٛافل =    2رصر١ اذتض١ٜ =    3.25=  2ق١ُٝ نا

ايكا٥ُني %( َٔ إلايٞ 24.0إٔ ْغب١ ) ايٛاصر٠ بادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س

بٓغب١  فُٝا أنزج، ٜغتُضٕٚ را٥ًُا يف ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾنيع١ٓٝ ايزصاع١ با٫ةقاٍ 

، أِْٗ أصٝاًْا َا ٜغتُضٕٚ يف ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع58.0١)

%( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ أِْٗ ٫ ٜغتُضٕٚ يف ا٫ٖتُاّ بكناٜا 18.0بُٝٓا أنزج ْغب١ )

 املُٗؾني.

 

نؾفث ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إٔ ق١ُٝ نانُا 

2

 2عٓز رصر١ صض١ٜ = (3.25)بًغث  

، ٖٚٛ َا ٜؾري إيٞ عزّ ٚرٛر  0.05ٖٚٞ ق١ُٝ غري راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

َٚز٣ اعتُضاص ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ا٫ٖتُاّ بكناٜا ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني ايٓٛا 

 .املُٗؾني
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 .٪قث باملُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١أعباب ا٫ٖتُاّ امل -10

باملُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ٪قث ا٫ٖتُاّ املضةٝا أعباب ةٜٛمإل  ( 11 رزٍٚ صقِ )

     ايزصاع١. 

 =ٕ123 

 دسجخ انًٕافمخ                                   

 األعجبة 

 انٕصٌ انًشجخ يؼبسض يذبٚذ يٕافك

 % ن % ن % ن
انٕصٌ  انُمبغ

 انًئٕ٘

حزٗ ال ٚسجمُٙ أحذ يٍ صيالئٙ ثزغطٛخ ْزا 

 انحذس )سجك صحفٙ(
3. 33.5 0. 05.1 03 05.. 503 0..35 

 .3..0 533 ..3 00 05.5 .0 ..35 5. ألٌ جًٛع انٕسبئم يٓزًخ ثٓزا انحذس

 .5..0 535 5.3 3 35.3 50 0... 35 عًم ُكهفذ ثّ خالل ْزِ انفزشح

 03.11 553 5.3 3 03.3 35 ..35 5. انُمم انًجبشش نهحذس

 3..05 500 5.. 3 55.0 53 5..5 35 اْزًبو شخصٙ

 .03.5 550 5.3 3 00.5 05 ..33 013 دسجخ أًْٛخ انًٕضٕع

 0.55  انًجًٕع

يف  جرا٤ رصر١ أ١ُٖٝ املٛمٛا إٔايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

 ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١أعباب ا٫ٖتُاّ امل٪قث باملُٗؾني َٔ ٚر١ٗ َكز١َ 

يتًو ا٭عباب را٤ ايٓكٌ املباؽض يًضزذ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ %(، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 17.46)

اْ٘  %(، ح16.79ِ) ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ %(، ًٜٝ٘ ٭ٕ لٝا ايٛعا٥ٌ َٗت١ُ بٗشا اذتزذ17.0)

صت٢ ٫ ٜغبكين ٤ ايغبا ا%(، ٚر16.59) عٌُ نًفث ب٘ خ٬ٍ ٖشٙ ايفرت٠ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ

أعباب يف ايرتةٝا ارتاَػ مُٔ  أصز َٔ ط٥٬َٞ بتغط١ٝ ٖشا اذتزذ )عبل فضفٞ(

ا٫ٖتُاّ ايؾدقٞ ٚصا٤  ٚأخريا را٤، %(16.23) ا٫ٖتُاّ امل٪قث باملُٗؾني ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ

 . %(15.92) ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ا٫ٖتُاّ امل٪قث باملُٗؾني

 ٚفكًا يًٓٛا.أِٖ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١  -11

  ( 12 رزٍٚ صقِ )

 . أِٖ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚفكًا يًٓٛاةهضاصاج ْٚغا ٜٛمإل 

 انؼُٛخ                            

 أْى انمعبٚب 

 انًجًٕع إَبث ركٕس
 انذالنخ Zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

 غٛش دانخ 0.35 35.5 033 31.5 55 33.5 35 انفمش

 غٛش دانخ 1.33 3..3 005 31.5 55 35.5 31 انجطبنخ

 غٛش دانخ 5..1 33.1 53 35.1 05 3..3 33 انجشًٚخ

 غٛش دانخ .0.0 3..3 51 53.0 03 35.5 33 انؼُف

 دانخ* .3.0 51.1 1. ..33 .0 3..5 55 انغكبٌ ٔاإلعكبٌ

 غٛش دانخ 1.51 03.1 33 ...0 00 03.1 .0 تذَٙ انخذيبد

 غٛش دانخ 0.13 33.3 55 ..03 01 35.5 35 تشد٘ األدٕال انصذٛخ

 غٛش دانخ 1.55 5..0 .3 ..03 01 31.3 .0 تذَٙ انذخٕل

 دانخ* 3.05 33.5 50 53.5 30 30.5 31 اَؼذاو األيٍ

 غٛش دانخ 0.35 05.5 31 ...0 00 ... . انفغبد االلتصبد٘

 غٛش دانخ ...1 03.3 33 30.5 03 03.1 .0 انتهٕث انجٛئٙ

 051 .5 5. انًجًٕع
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أِٖ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ را٤ يف َكز١َ  ايفكضإٔ ايغابك١ أٚمضث ايٓتا٥س 

%(، ًٜٝٗا 76.7بٓغب١ )را٤ج ايبطاي١  خاْٞ%(، ٚيف ايرتةٝا اي85.3بٓغب١ )ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١ 

يف  اْعزاّ ا٭َٔ%(، ٚرا٤ 28.0بٓغب١ ) ادتضمي١ %(، ح40.0ِبٓغب١ ) قناٜا ايغهإ ٚاإلعهإ

بُٝٓا را٤ ايعٓص يف %(، 27.1ٚسيو بٓغب١ )أِٖ قناٜا املُٗؾني ايرتةٝا ارتاَػ مُٔ 

يف ايرتةٝا ايغابا ٚسيو  ةضرٟ ا٭صٛاٍ ايقض١ٝ%(، حِ را٤ 26.7ايرتةٝا ايغارؼ بٓغب١ )

%(، ًٜٞ سيو ايتًٛذ ايب٦ٝٞ 19.3)%(، حِ ةزْٞ ايزخٍٛ يف ايرتةٝا ايخأَ بٓغب١ 22.7بٓغب١ )

 ايفغار ا٫قتقارٟ ٚأخريا را٤%(، 18.0%(، حِ ٜأةٞ ةزْٞ ارتزَاج بٓغب١ )18.7ٚسيو بٓغب١ )

 .إلايٞ آصا٤ ع١ٓٝ ايزصاع١%( َٔ 13.3بٓغب١ ) مُٔ أِٖ قناٜا املُٗؾني ٚسيو

اٜا أِٖ قن ٚقز أٚمضث ايٓتا٥س ٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ًٝا بني ايشنٛص ٚاإلْاذ يف

 املُٗؾني عًٞ ايٓضٛ ا٭ةٞ: 

  صٝد قن١ٝ ايغهإ ٚاإلعهإٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ًٝا بني ايشنٛص ٚاإلْاذ يف ،

املٓب١٦ بٛرٛر ع٬ق١ فاصق١ بني ادتزٚي١ٝ ، ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايكِٝ Z 2.19بًغث ق١ُٝ 

 .زصاع١َٔ ع١ٓٝ اي يشنٛص%، ٚسيو يقاحل ا95ايٓغبتني ٚراي١ عٓز َغت٣ٛ حك١ 
  ٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ٝا بني ايشنٛص ٚاإلْاذ يف قن١ٝ اْعزاّ ا٭َٔ، صٝد بًغث

، ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايكِٝ ادتزٚي١ٝ املٓب١٦ بٛرٛر ع٬ق١ فاصق١ بني Z 2.15ق١ُٝ 

 %، ٚسيو يقاحل اإلْاذ َٔ ع١ٓٝ ايزصاع95.١ايٓغبتني ٚراي١ عٓز َغت٣ٛ حك١ 
 صٝد ايكناٜا ٚاإلْاذ يف باقٞ يف صني مل ةٛرز فضٚم راي١ إصقا٥ًٝا بني ايشنٛص ،

، مما ٜؾري يعزّ ٚرٛر ع٬ق١ احملغٛب١ أقٌ َٔ قُٝٗا ادتزٚي١ٝ Zناْث قِٝ 

 .قن١ٝ َٔ ةًو ايكناٜافاصق١ بني ايٓغبتني ع٢ً نٌ 
أنخض ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ  -12

 ٚفكًا يًٓٛا.ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١ 

 (13رزٍٚ صقِ )

 ٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ع١ٓٝ ايزصاع١ا

 ٚفكًا يًٓٛا. 

 انؼُٛخ                        
 األشكبل انصذفٛخ 

 انًجًٕع إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 5.5 3 3.0 5 5.5 5 إعالَبد

 51.3 .5 3..3 05 55.1 50 حًالد صحفٛخ

 53.3 .5 55.3 31 ..51 .3 رمبسٚش

 55.3 53 51.5 03 53.3 55 أحبدٚش

 5..5 35 5..5 .3 50.0 53 رحمٛمبد

 55.1 50 5..5 33 ..51 .3 كبسٚكبرٛش

 55.1 50 ..33 .0 53.3 55 يمبالد

 51.3 .5 53.5 30 ...3 35 أخجبس

 35.3 53 30.5 03 ...3 35 صٕس ٔرعهٛمبد

 35.1 .5 ..03 01 33.3 .3 ثشٚذ انمشاء

 33.5 50 3..3 05 33.3 .3 سجكجًٛع يب 

 150 56 14 انًجًٕع
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را٤ج يف َكز١َ ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ  ايتضكٝكاج إٔايغابك١ أٚمضث ايٓتا٥س 

ا٭صارٜد را٤ج  اْٞ%(، ٚيف ايرتةٝا ايخ49.3املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني بٓغب١ )

حِ را٤ج %(، 34.0بٓغب١ ) نٌ َٔ ايهاصٜهاةري ٚاملكاٍ ٚسيو%(، ًٜٝٗا 34.7بٓغب١ ) ٚسيو

ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا  ايتكاصٜض يف ايرتةٝا ايضابا ٭نخض

يف ايرتةٝا ج نٌ َٔ اذت٬ُج ايقضف١ٝ ٚا٭خباص %(، ٚرا32.7٤بٓغب١ ) ٚسيو املُٗؾني

ارتاَػ مُٔ أنخض ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني ٚسيو بٓغب١ 

نخض ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ ٚرا٤ج لٝا ايفٕٓٛ "لٝا َاعبل" يف ايرتةٝا ايغارؼ ٭%(، 30.7)

%(، حِ را٤ج ايقٛص ٚايتعًٝكاج يف 27.3بٓغب١ ) املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾني

ٚسيو  أنخض ا٭ؽهاٍ ايقضف١ٝ املغتدز١َ يف ةغط١ٝ قناٜا املُٗؾنيايرتةٝا ايغابا مُٔ 

املزْٚاج ٚأخريا را٤ج %(، 24.0ٜز ايكضا٤ يف ايرتةٝا ايخأَ بٓغب١ )%(، حِ را٤ بض24.7بٓغب١ )

 .إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١%( َٔ 5.3بٓغب١ ) ٚسيو

ٚرٛر َٛاففاج خاف١ ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني َٔ َزٟ ــ  13

 يًٓٛا. ٚفكًا ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني

 ( 14 رزٍٚ صقِ )

ةهضاصاج ْٚغا َزٟ ٚرٛر َٛاففاج خاف١ ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا 

 املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا. 

 انُـــٕع                      

 ٔجٕد يٕاصفبد  

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 3... 011 0... 53 3.1. 5. َؼى

 33.1 53 51.5 03 ...3 35 أدٛبَب  

 5.5 3 ..5 3 5.. . ال

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

 : َا ًٜٞ ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً

% َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ أْ٘ را٥ًُا َا ظتا إٔ ٜتغِ ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا 66.7أنزج ْغب١ 

% يقاحل ايشنٛص َٔ 67.0املُٗؾني يزُٛع١ َٛاففاج خاف١، ٚقز ٚطعث ٖشٙ ايٓغب١ إىل 

% َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ أْ٘ 28.0% يقاحل اإلْاذ، بُٝٓا أنزج ْغب١ 66.1َكابٌ ع١ٓٝ ايزصاع١ يف 

يف ، إٔ ٜتغِ ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني يزُٛع١ َٛاففاج خاف١ أصٝاْا َا ظتا

% َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ أْ٘ ٫ ظتا إٔ ٜتغِ ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني 5.3صني أنزج ْغب١ 

 يزُٛع١ َٛاففاج خاف١.

ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض  ايت٢أِٖ املٛاففاج ـ  14

 .املبضٛحني
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 ( 15 رزٍٚ صقِ )

ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض  ايت٢ضةٝا املٛاففاج ة

       .املبضٛحني

=ٕ142 

 دسجخ انًٕافمخ                       
 ٔانًٕاصفبدنغًبد ا

 انٕصٌ انًشجخ يؼبسض يذبٚذ يٕافك

 % ن % ن % ن
انٕصٌ  انُمبغ

 انًئٕ٘

تٕافش يٓبساد االتصبل نذٚخ انمذسح ػهٗ 
"انكتبثخ، انتذذث، االَصبد، انمشاءح، انمذسح 

 ػهٗ انتفكٛش انغهٛى"7
123 1071 14 171 0 070 412 37.2 

ٚكٌٕ نذّٚ اتجبْبد اٚجبثٛخ َذٕ لعٛخ انتًٓٛش 
 ٚؼبنجٓب انتٗ

114 3073 2. 1170 1 07. 31. 3740 

يغتٕٖ يؼشفتخ ثبنًصذس "انجًٕٓس يذم 
 انمعٛخ"

11. 3274 24 1671 1 07. 400 374. 

انؼًم يٍ أجم انًصهذخ انؼبيخ ٔاالثتؼبد ػٍ 
 تفعٛم انًصهذخ انشخصٛخ7

114 3073 24 1671 4 273 314 3734 

 .374 400 271 3 1471 20 3373 111 انذفبظ ػهٗ كشايخ َٔضاْخ انًُٓخ7

 3744 311 273 4 1374 11 3373 111 ادتشاو عش انًُٓخ ٔأخاللٛبتٓب
 3751 406 174 2 1173 16 3.73 124 انًشبسكخ فٙ االصالح االجتًبػٙ

 3761 .40 273 4 .7. 11 3174 .12 انذفبع ػٍ دمٕق االَغبٌ

 3703 332 673 1 1373 26 574. .10 تجُٙ اتجبْبد انجًٕٓس
 3733 316 472 6 .127 13 3371 113 االنتضاو ثبنًٕظٕػٛخ ٔانصذق

 756. .35 171 14 2371 41 6173 .3 انًشجؼٛخ األٚذٕٚنٕجٛخ

 714. 3.5 375 12 1170 .2 275. 103 االْتًبو انزاتٙ ثٓزِ انفئخ

 4.25  انًجًٕع

يز١ٜ ايكزص٠ "ةٛافض َٗاصاج ا٫ةقاٍ " إٔايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

يف َكز١َ أِٖ  جهري ايغًِٝ" را٤تفع٢ً "ايهتاب١، ايتضزذ، ا٫ْقاج، ايكضا٠٤، ايكزص٠ ع٢ً اي

 ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني ايت٢املٛاففاج 

ايزفاا عٔ صكٛم ٛاففاج را٤ يتًو امل%(، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 8.72) بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ٚسيو

نٌ  %(، ح8.59ِ)بٛطٕ ٦َٟٛ %(، ًٜٝ٘ املؾاصن١ يف ا٫ف٬ح ا٫رتُاعٞ 8.61)بٛطٕ ٦َٟٛ ا٫ْغإ 

اذتفاظ ع٢ً نضا١َ ْٚظا١ٖ امل١ٓٗ ، َٚغت٣ٛ َعضفت١ باملقزص "ادتُٗٛص ستٌ ايكن١ٝ"َٔ 

ةٝا ارتاَػ مُٔ اصرتاّ عض امل١ٓٗ ٚأخ٬قٝاةٗا يف ايرت٤ %(، ٚرا8.47)ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ 

ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني  ايت٢أِٖ املٛاففاج 

" بٛطٕ ٦َٟٛ ٜعادتٗا ايت٢ ؿٜهٕٛ يزٜ٘ اجتاٖاج اظتاب١ٝ ضتٛ قن١ٝ ايتُٗٝة٬ٙ إٔ "%(، 8.44)

%(، حِ 8.38يف ايرتةٝا ايغابا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ) ا٫يتظاّ باملٛمٛع١ٝ ٚايقزم%(، ٚرا٤ 8.40)

%(، 8.34بٛطٕ ٦َٟٛ ) ايعٌُ َٔ أرٌ املقًض١ ايعا١َ ٚا٫بتعار عٔ ةفنٌٝ املقًض١ ايؾدق١ٝ

%(، فُٝا را٤ 8.08يف ايرتةٝا ايتاعا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ) ةبين اجتاٖاج ادتُٗٛصٚرا٤ 

ٚأخريا را٤ج املضرع١ٝ ا٭ٜٝزٚيٛر١ٝ %(، 7.94بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ ) ا٫ٖتُاّ ايشاةٞ بٗشٙ ايف١٦

ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ظتا إٔ ٜتغِ بٗا ايكا٥ِ بتٓاٍٚ قناٜا املُٗؾني  ايت٢أِٖ املٛاففاج 

 .إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١%( َٔ 2.9)بًغ
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ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ْٚٛا ًَه١ٝ ايقضٝف١ َٔ ٚر١ٗ ْعض َزٟ  -15

 يًٓٛا. ٚفكًا املبضٛحني

 (16ٍ صقِ )رزٚ

ةهضاصاج ْٚغا َزٟ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ْٚٛا ًَه١ٝ ايقضٝف١ َٔ 

 ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني ٚفكًا يًٓٛا.

 النـــوع                     
  رتباطمدى ال 

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 6.84 26 6486 64 6.84 64 نعم
 3.83 3. 3.82 64 3.83 33 أحيانا  

 3482 .6 3284 34 3484 .3 ل
 34484 3.4 34484 4. 34484 46 اإلجمالــي

 ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً: 

بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ْٚٛا را٥ِ اصةباط ٜضٕٚ إٔ ٖٓاى إٔ ْغب١ َٔ 

اصةباط ٔ ٜضٕٚ إٔ ٖٓاى ْغب١ َ ٚإٔ%، 48.0املبضٛحني بًغث ٚر١ٗ ْعض ًَه١ٝ ايقضٝف١ َٔ 

%، يف َكابٌ ْغب١ 35.3بًغث بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ْٚٛا ًَه١ٝ ايقضٝف١ )أصٝاًْا( 

اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ْٚٛا ًَه١ٝ % َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٫ ٜضٕٚ إٔ ٖٓاى 16.7

 .ايقضٝف١

ةضةٝا أْٛاا ايقضص َٔ صٝد ا٫ٖتُاّ بف٦اج املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض  -16

 .املبضٛحني

 ( 17  ٍٚ صقِ )رز

 125ٕ=   . ضةٝا أْٛاا ايقضص اٖتُاًَا بف٦اج املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض املبضٛحنية

 االعتجبثخ                 

 َٕع انصذٛفخ

 انٕصٌ انًشجخ يؼبسض يذبٚذ يٕافك

 % ن % ن % ن
انٕصٌ  انُمبغ

 انًئٕ٘

 51.53 265 1376 .1 6073 6. 2576 32 لٕيٛخ

 ...53 236 1074 13 5074 63 3172 41 دضثٛخ

 55..5 316 576 . 3670 45 5374 3. يغتمهخ

 .36  انًجًٕع

يف َكز١َ  جرا٤ ايقضص املغتك١ً إٔايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض اج أْٛاا ايقضص اٖتُاًَا بف٦

 املُٗؾنيبأْٛاا ايقضص اٖتُاًَا ٭نخض %(، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 36.45) ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ بًغ

بُٝٓا را٤ج ايقضص ايك١َٝٛ يف %(، 32.99) را٤ج ايقضص اذتظب١ٝ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ

ايكا٥ُني با٫ةقاٍ َٔ ٚر١ٗ ْعض ٚقناٜاِٖ  ُٗؾنياملأْٛاا ايقضص اٖتُاًَا بَ٪خض٠ 

 .%(30.75ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ )
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 ٚفكًاني با٫ةقاٍ يتابع١ قناٜا املُٗؾني املطضٚص١ اٖتُاّ ايكا٥َُزٟ   -17

 يًٓٛا.

 ( 18  رزٍٚ صقِ )

 ٚفكًااٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يتابع١ قناٜا املُٗؾني املطضٚص١ ةهضاصاج ْٚغا َزٟ 

 يًٓٛا.

 انُـــٕع                     

 يذٖ االْتًبو 

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 3..5 55 5..5 33 55.0 55 َؼى

 33.5 50 ..33 .0 ...3 35 أدٛبَب  

 1..5 55 53.0 03 53.5 .5 ال

 011.1 051 011.1 .5 011.1 5. اإلجًبنــٙ

 ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً: 

 ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ايشٜٔ أرابٛا باملٛافك١ ايكطع١ٝ ع٢ً َز٣ اٖتُاَِٗإٔ ْغب١ 

% َِٓٗ أِْٗ غري َٗتُني 36.0ْغب١  بُٝٓا أفارج%، 36.7بًغث بكناٜا املُٗؾني املطضٚص١ 

% َٔ إلايٞ 27.3بكناٜا املُٗؾني املطضٚص١ ; صٝد أرابٛا بــ )٫(، فُٝا أنزج ْغب١ 

 ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ أِْٗ أصٝاْا َا ٜٗتُٕٛ بكناٜا املُٗؾني املطضٚص١.

 

ةٓاٚيٖٛا َٔ خ٬ٍ  ايت٢رصر١ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بكناٜا املُٗؾني  -18

 .عًُِٗ

ةٓاٚيٖٛا َٔ  ايت٢رصر١ اٖتُاّ ع١ٓٝ ايزصاع١ بكناٜا املُٗؾني (ةهضاصاج ْٚغا  19  ) رزٍٚ 

  . خ٬ٍ عًُِٗ

  =ٕ96 

 االعتجبثبد                                       
 َٕع انمعٛخ

 انٕصٌ انًشجخ يؼبسض يذبٚذ يٕافك

انٕصٌ  انُمبغ % ن % ن % ن
 انًئٕ٘

 10716 263 271 2 2171 21 670. 3. لعٛخ ػًبنخ األغفبل

 10746 251 170 1 3675 35 6275 60 لعٛخ األغفبل انًذشٔيٍٛ يٍ انشػبٚخ األعشٚخ

 1754 221 371 3 5572 53 .417 40 لعٛخ انطفٕنخ انًُذشفخ )جُٕح األدذاث(

لعٛخ األغفبل رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ 
 )انًؼبلٍٛ(

60 6275 34 3574 2 271 250 10742 

لعٛخ انفجٕح انُٕػٛخ فٙ انتؼهٛى ٔػذو االعتٛؼبة 
 انكبيم

34 3574 56 5373 6 673 220 171. 

 1700 216 1175 11 5271 50 3675 35 لعٛخ انضٔاج انًجكش نهًشاْمبد

 3754 205 .167 16 5371 51 3072 21 لعٛخ ختبٌ اإلَبث

 10721 .24 572 5 3273 31 6275 60 ٔانًشاْمخ لعٛخ انفمش ٔأثشْب ػهٗ تًُٛخ انطفٕنخ

 10733 261 371 3 2171 21 5.70 2. لعٛخ أغفبل انشٕاسع

 107.5 253 371 3 2570 24 171. 61 لعٛخ عكبٌ انؼشٕائٛبد

 2400  انًجًٕع



  ربــاب صالح السًدد/  الكائه باألتصال يف الصحف املصرية .... اجتاهات
 
 

307 

يف  ج" را٤"قن١ٝ عٌُ ا٭طفاٍ إٔايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ ايغابل أٚمضث ايٓتا٥س 

بٛطٕ  ةٓاٚهلا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚسيو ايت٢َكز١َ أِٖ قناٜا املُٗؾني 

ةٓاٚهلا ايكا٥ُني  ايت٢ِٖ قناٜا املُٗؾني ٭%(، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 10.96) ٦َٟٛ بًغ

قن١ٝ عهإ %(، ًٜٝٗا 10.88)بٛطٕ ٦َٟٛ  با٫ةقاٍ را٤ج قن١ٝ أطفاٍ ايؾٛاصا ٚسيو

ٚسيو  قن١ٝ ا٭طفاٍ احملضَٚني َٔ ايضعا١ٜ ا٭عض١ٜ %(، ح10.75ِ)ٟ بٛطٕ ٦َٛ ايعؾٛا٥ٝاج

قن١ٝ ا٭طفاٍ سٟٚ ا٫صتٝاراج ارتاف١ )املعاقني( يف ايرتةٝا ٤ج  %(، ٚرا10.46)بٛطٕ ٦َٟٛ 

قن١ٝ ايفكض ٚأحضٖا ع٢ً ة١ُٝٓ ايطفٛي١ حِ را٤ج %(، 10.42)ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ارتاَػ 

قن١ٝ ايطفٛي١ املٓضضف١ )رٓٛح %(، ٚرا٤ج ٦10.29ٟٛ )يف ايرتةٝا ايغارؼ بٛطٕ َ ٚاملضاٖك١

قن١ٝ ايفز٠ٛ ايٓٛع١ٝ يف %(، حِ 9.54يف ايرتةٝا ايغابا ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ) ا٭صزاذ(

قن١ٝ ايظٚاش %(، ًٜٝٗا 9.17يف ايرتةٝا ايخأَ بٛطٕ ٦َٟٛ ) ايتعًِٝ ٚعزّ ا٫عتٝعاب ايهاٌَ

أِٖ مُٔ را٤ج قن١ٝ ختإ اإلْاذ ٚأخريا %(، 9.0ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ ) املبهض يًُضاٖكاج

 %(.8.54)ةٓاٚهلا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚسيو بٛطٕ ٦َٟٛ  ايت٢قناٜا املُٗؾني 

 

ٜعٌُ بٗا املبضٛحٕٛ  ايت٢َز٣ اٖتُاّ ايغٝاع١ٝ ايتضضٜض١ٜ يًقضص ـ 19

 يًٓٛا. ٚفكًا بعضض فٛص املُٗؾني

 ( 20  رزٍٚ صقِ )

ٜعٌُ بٗا املبضٛحٕٛ بعضض  ايت٢َز٣ اٖتُاّ ايغٝاع١ٝ ايتضضٜض١ٜ يًقضص ةهضاصاج ْٚغا 

 يًٓٛا.  ٚفكًا فٛص املُٗؾني

 انُـــٕع                    

 يذٖ االْتًبو

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 4670 61 4271 24 4.71 45 َؼى

 .437 3. 5173 21 4673 44 أدٛبَب  

 573 3 574 3 573 5 ال

 10070 150 10070 56 10070 14 اإلجًبنــٙ

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ٜ٪نزٕٚ ع٢ً 48.7أٚمضث ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إٔ ْغب١ 

ٜعًُٕٛ بٗا أصٝاًْا َا ةٗتِ بعضض فٛص املُٗؾني،  ايت٢إٔ ايغٝاع١ ايتضضٜض١ٜ يًقضص 

ٜعًُٕٛ بٗا ةٗتِ را٥ًُا  ايت٢% َِٓٗ إٔ ايغٝاع١ ايتضضٜض١ٜ يًقضص 46.0فُٝا أفارج ْغب١ 

 ايت٢% َِٓٗ إٔ ايغٝاع١ ايتضضٜض١ٜ يًقضص 5.3بٓؾض فٛص املُٗؾني، بُٝٓا أنزج ْغب١ 

 ٜعًُٕٛ بٗا ٫ ةٗتِ بٓؾض فٛص املُٗؾني.
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 .َا عتزذ يًُار٠ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني بعز ةغًُٝٗا َٔ قبٌ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ  -20

 ( 21  رزٍٚ صقِ )

َا عتزذ يًُار٠ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني بعز ةغًُٝٗا َٔ قبٌ ةهضاصاج ْٚغا َتٛعط 

 . ايكا٥ِ با٫ةقاٍ

 انُـــٕع                         

 يب ٚذذث نهًبدح

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 .27 4 376 2 271 2 ٚتى تغٛٛشْب ثبنكبيم

 4173 4. 5173 21 4.71 45 ٚؼبد صٛبغخ أجضاء يُٓب

 1173 .1 1275 . 1076 10 تذٕس نخذيخ غشض يؼٍٛ

 1573 23 .107 6 1371 .1 تذزف أجضاء

 370 12 .107 6 674 6 تذيج يغ يٕاد أخشٖ

 1270 13 371 5 1373 13 ٚعبف نٓب أثؼبد جذٚذح

 173 2 173 1 171 1 تذزف انؼُبٍٔٚ

 10070 150 10070 56 10070 14 اإلجًبنــٙ

% َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ أنزٚا ع٢ً 49.0ْغب١  ادتزٍٚ ايغابل إٔأٚمضث ْتا٥س 

أْ٘ ٜعار فٝاغ١ أرظا٤ َٔ َارةِٗ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني بعز ةغًُٝٗا، بُٝٓا أفارج 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بأْ٘ ٜتِ صشف أرظا٤ َٔ َارةِٗ ايقضف١ٝ ارتاف١ 15.3ْغب١ 

٘ ٜناف ملارةِٗ ايقضف١ٝ أبعار رزٜز٠، نُا َِٓٗ أ12.0ْباملُٗؾني ، فُٝا أنزج ْغب١ 

% َِٓٗ إٔ َارةِٗ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني حتٛص رتز١َ غضض 11.3أٚمضث ْغب١ 

% َِٓٗ إٔ َارةِٗ ايقضف١ٝ ُةزَس َا َٛار أخض٣، فُٝا أفارج ْغب١ 8.0َعني، ٚأنزج ْغب١ 

% إٔ 1.3نزج ْغب١ % أْ٘ ٜتِ ةغٝري َارةِٗ ايقضف١ٝ بايهاٌَ بعز ةغًُٝٗا، يف صني أ2.7

 ايعٓاٜٚٔ ارتاف١ يٛمٛعاةِٗ صٍٛ املُٗؾني ٜتِ صشفٗا.

َز٣ أصك١ٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يف َضارع١ ايتغٝري ايشٟ ٜتِ ع٢ً َارةِٗ ايقضف١ٝ   -21

 يًٓٛا. ٚفكًا ارتاف١ باملُٗؾني

 ( 22  رزٍٚ صقِ )

َارةِٗ َز٣ أصك١ٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يف َضارع١ ايتغٝري ايشٟ ٜتِ ع٢ً ةهضاصاج ْٚغا 

 ٚفكا يًٓٛا. ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني

 انُـــٕع                        

 يذٖ األدمٛخ

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 .127 11 1473 3 .117 11 َؼى

 270. 103 174. 40 273. 63 أدٛبَب  

 1573 23 1473 3 1670 15 ال

 100 150 100 56 100 14 اإلجًبنــٙ

ٜضٕٚ أْ٘ أصٝاًْا َا ٜهٕٛ %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 72.0ْغب١ ) ايٓتا٥س إٔأٚمضث 

هلِ اذتل يف َضارع١ ايتغٝري ايشٟ ٜتِ ع٢ً َارةِٗ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني، ٚقز 

% يإلْاذ 71.4% يًكا٥ُني با٫ةقاٍ َٔ ايشنٛص يف َكابٌ ْغب١ 72.3قغُث ةًو ايٓغب١ إىل 

ةًو %( أِْٗ يٝػ يزِٜٗ اذتل يف َضارع١ سيو، ٚقز ٚطعث 15.3َِٓٗ، فُٝا سنضج ْغب١ )

% يإلْاذ َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١، 14.3% يًشنٛص يف َكابٌ ْغب١ 16.0ايٓغب١ إىل 
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َضارع١ ايتغٝري ايشٟ ٜتِ %( َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ إٔ هلِ ناٌَ اذتل يف 12.7فُٝا أفارج ْغب١ )

 .ع٢ً َارةِٗ ايقضف١ٝ ارتاف١ باملُٗؾني

ٜهتبٗا ايكا٥ُني  ايت٢املٛمٛعاج  َز٣ ةأحري ًَه١ٝ ايقضٝف١ أٚ املٛقا يف ْؾض  -22

 يًٓٛا. ٚفكًأَ عزَ٘  با٫ةقاٍ عٔ املُٗؾني

أٚ املٛقا ع٢ً عزّ ْؾض ةأحري ًَه١ٝ ايقضٝف١ َز٣ ةهضاصاج ْٚغا  ( 23  رزٍٚ صقِ )

 ٜهتبٗا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ عٔ املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا. ايت٢ املٛمٛعاج

 انُـــٕع                          

 انتأثٛشيذٖ 

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 4370 2. 4372 .2 4.71 45 َؼى

 4470 66 4171 23 .457 43 أدٛبَب  

 370 12 .107 6 674 6 ال

 100 150 100 56 100 14 اإلجًبنــٙ

ٜضٕٚ إٔ ًَه١ٝ ايقضٝف١ %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 48.0ْغب١ ) أٚمضث ايٓتا٥س إٔ

، ٜهتبٗا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ عٔ املُٗؾني َٔ عزَ٘ ايت٢أٚ املٛقا ة٪حض يف ْؾض املٛمٛعاج 

%( َِٓٗ إٔ ًَه١ٝ ايقضٝف١ أٚ املٛقا أصٝاْا َا ة٪حض يف ْؾض املٛمٛعاج 44.0نُا سنضج ْغب١ )

%( َٔ ١8.0 )ٜهتبٗا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ عٔ املُٗؾني َٔ عزَ٘، بُٝٓا أنزج ْغب ايت٢

ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ إٔ ًَه١ٝ ايقضٝف١ أٚ املٛقا ٫ ة٪حض ع٢ً ْؾض املٛمٛعاج 

 ٜهتبٗا ايكا٥ُني با٫ةقاٍ صٍٛ املُٗؾني. ايت٢

 

 ٚفكًا يًٓٛا.َقارص املبضٛحني يف ايهتاب١ عٔ قناٜا املُٗؾني ــ 23

 (  24 رزٍٚ صقِ )

 ٚفكًا يًٓٛا. َقارص املبضٛحني يف ايهتاب١ عٔ قناٜا املُٗؾني ةهضاصاج ْٚغا 

 انؼُٛخ                     

 انًصبدس 

 انًجًٕع إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 .637 103 6473 36 173. .6 يصبدس ثششٚخ

 1470 21 1671 1 1273 12 يصبدس ٔثبئمٛخ

 .147 22 1671 1 1373 13 تمبسٚش يذهٛخ

 .27 4 376 2 271 2 تمبسٚش دٔنٛخ

 150 56 14 انًجًٕع

را٤ج يف َكز١َ َقارص املبضٛحني يف  املقارص ايبؾض١ٜ إٔايغابك١ أٚمضث ايٓتا٥س 

قارص املبضٛحني يف مل اْٞ%(، ٚيف ايرتةٝا ايخ68.7ايهتاب١ عٔ قناٜا املُٗؾني بٓغب١ )

 املقارص ايٛحا٥ك١ٝ%(، ًٜٝٗا 14.7بٓغب١ ) ايتكاصٜض احمل١ًٝايهتاب١ عٔ قناٜا املُٗؾني را٤ج 

يكا٥ُني َقارص اإلايٞ %( َٔ 3.7بٓغب١ ) ايتكاصٜض ايزٚي١ٝ%(، ٚأخريا را٤ج 14.0بٓغب١ )

 يف ايهتاب١ عٔ قناٜا املُٗؾني. با٫ةقاٍ
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نٝف١ٝ ايتعاٌَ َا ايبٝاْاج ٚاملعًَٛاج ارتاف١ بكناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ــ 24

 يًٓٛا. ٚفكًا املبضٛحني

 (  25  صقِ )رزٍٚ 

نٝف١ٝ ايتعاٌَ َا ايبٝاْاج ٚاملعًَٛاج ارتاف١ بكناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ةهضاصاج ْٚغا 

 يًٓٛا. ٚفكًا ْعض املبضٛحني

 انُـــٕع                          

 كٛفٛخ انتؼبيم

 اإلجًبنٙ إَبث ركٕس

 % ن % ن % ن

 1173 .1 71. 4 1373 13 أَششْب فٕساً 

 انصحبفخأسزخذو أسبنٛت 

 االسزمصبئٛخ نهزأكذ يٍ انًعهٕيبد
54 5.74 35 6275 31 5173 

 2173 44 3074 .1 .237 .2 أعشضٓب عهٗ سئٛس انزحشٚش

 100 150 100 56 100 14 اإلجًبنــٙ

ٜغتدزَٕٛ أعايٝا %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 59.3ْغب١ ) أٚمضث ايٓتا٥س إٔ

هٝف١ٝ ايتعاٌَ َا ي، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ ايقضاف١ ا٫عتكقا١ٝ٥ يًتأنز َٔ املعًَٛاج

إٔ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٜكّٛ بعضمٗا ع٢ً ايبٝاْاج ٚاملعًَٛاج ارتاف١ بكناٜا املُٗؾني 

أِْٗ  ايزصاع١%( َٔ ع١ٓٝ 11.3ٚأخريًا سنضج ْغب١ )، %(29.3ٚسيو بٓغب١ )ص٥ٝػ ايتضضٜض 

 .ٜكَٛٛا بٓؾض ايبٝاْاج ٚاملعًَٛاج ارتاف١ باملُٗؾني فٛصًا

 

 

َز٣ ةطبٝل املعاٜري امل١ٝٓٗ يف ْؾض قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض  -25

 يًٓٛا. ٚفكًا املبضٛحني

 ( 26  رزٍٚ صقِ )

َز٣ ةطبٝل املعاٜري امل١ٝٓٗ يف ْؾض قناٜا املُٗؾني َٔ ٚر١ٗ ْعض ةهضاصاج ْٚغا 

 يًٓٛا. ٚفكًا املبضٛحني

 النـــوع                          
 مدى التطبيق

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 921. 77 27:. .. 727. 6. إلى حد كبير جدا  
 7627 9: :782 79 7729 71 إلى حد كبير

 27: 9. :92 6 27: : أحيانا  
 27. . 727 . 121 1 ل أطبقها عمى اإلطالق

 1121. 61. 1121. 67 1121. 9: اإلجمالــي
ٜ٪نزٕٚ ع٢ً أِْٗ %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١ 65.3ْغب١ ) أٚمضث ايٓتا٥س إٔ

 فُٝا أنزج، إىل صز نبري املعاٜري امل١ٝٓٗ يف ْؾض قناٜا املُٗؾنيٜكَٕٛٛ بتطبٝل 

أْ٘ ٜكَٕٛٛ بتطبٝل ةًو املعاٜري إىل صز نبري  %( َٔ إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع24.0١بٓغب١ )

، ٚأخريًا سنضج ْغب١ و املعاٜري%( أْ٘ أصٝاًْا َا ٜكَٛٛا بتطبٝل ة9.3ًرزًا، نُا أنزج ْغب١ )

 .أِْٗ ٫ ٜكَٛٛا بتطبٝل ةًو املعاٜري ع٢ً اإلط٬م ايزصاع١%( َٔ ع١ٓٝ 9.6)
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أؽهاٍ ةأحض اٯرا٤ ايقضفٞ يًُبضٛحني بقعٛب١ ٚفٛهلِ ملعًَٛاج عٔ ــ 26

 .املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا

 (  27  رزٍٚ صقِ )

بقعٛب١ ٚفٛهلِ ملعًَٛاج عٔ أؽهاٍ ةأحض اٯرا٤ ايقضفٞ يًُبضٛحني ةهضاصاج ْٚغا 

 . املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا

 العينة                                    
  شكل التأثير

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 7921 .6 .9.2 7. 29:. 9. إعاقة نشر الحقائق الكاممة
 7128 .: 7128 79 7127 68 الهتمام بموضوعات معينة دون اخرى 

 27.. .7 :82. 1. 729. .. لنشر أخبار دون ذكر مصادرهاالمجوء 
 61. 67 9: المجموع

خض٣ را٤ج يف َكز١َ أا٫ٖتُاّ يٛمٛعاج َع١ٓٝ رٕٚ  ايٓتا٥س إٔةًو أٚمضث 

أؽهاٍ ةأحض اٯرا٤ ايقضفٞ يًُبضٛحني بقعٛب١ ٚفٛهلِ ملعًَٛاج عٔ املُٗؾني بٓغب١ 

ؽهاٍ ةأحض اٯرا٤ ايقضفٞ يًُبضٛحني بقعٛب١ ٚفٛهلِ ٭ يد%(، ٚيف ايرتةٝا ايخا60.7)

%(، ٚأخريا را٤ ايًز٤ٛ 34.0إعاق١ ْؾض اذتكا٥ل ايها١ًَ بٓغب١ )را٤ج ملعًَٛاج عٔ املُٗؾني 

 .إلايٞ ع١ٓٝ ايزصاع١%( َٔ 21.3يٓؾض أخباص رٕٚ سنض َقارصٖا بٓغب١ )

 

 

٠ يف ايتعاٌَ َا قناٜا ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يزٚص ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ايخٛصــ 27

 .املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا

 (  28  رزٍٚ صقِ )

ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يزٚص ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ايخٛص٠ يف ايتعاٌَ َا ةهضاصاج ْٚغا 

 . قناٜا املُٗؾني ٚفكًا يًٓٛا

 العينة                                                             
  شكل التقييم

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 27:. 99 29.. .. 7921 .7 لم تكن تقوم بدورها عمى اإلطالق
 7627 67 .7.2 9. .782 76 كانت تقوم بدورها ولكن يتم تجاهل تقاديرها من قبل المسئولين

 7.27 98 7:27 .. 727. 6. كانت مجرد ديكور لتجميل وجه النظام والتغطية عمى قضايا المهمشين
 921 7 .82 9 .2. . قامت بدورها كاماًل في إبراز قضايا المهمشين بالصورة الكاممة

 1121. 61. 1121. 67 1121. 9: المجموع  
ناْث ةكّٛ بزٚصٖا ٚيهٔ ٜتِ  عباص٠ "ايٛاصر٠ بادتزٍٚ ايغابل إٔ أٚمضث ايٓتا٥س 

يزٚص ا٭رٗظ٠  ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١" را٤ج يف َكز١َ جتاٌٖ ةكارٜضٖا َٔ قبٌ املغ٦ٛيني

%(، ٚيف ايرتةٝا ايخاْٞ 35.3ايضقاب١ٝ قبٌ ايخٛص٠ يف ايتعاٌَ َا قناٜا املُٗؾني بٓغب١ )

 ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ يزٚص ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ايخٛص٠ يف ايتعاٌَ َا قناٜا املُٗؾني

" ناْث زتضر رٜهٛص يتزٌُٝ ٚر٘ ايٓعاّ ٚايتغط١ٝ ع٢ً قناٜا املُٗؾني را٤ج عباص٠ "

يف %(، 29.3ٚبٓغب١ ) "مل ةهٔ ةكّٛ بزٚصٖا ع٢ً اإلط٬م عباص٠ "ًٝٗا ة%(، 31.3بٓغب١ )يو ٚس
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ةكِٝ رٚص ا٭رٗظ٠ ايضقاب١ٝ قبٌ ايخٛص٠ يف ايتعاٌَ َا  ايت٢ايرتةٝا ا٭خري يًعباصاج 

قاَث بزٚصٖا نا٬ًَ يف إبضاط قناٜا املُٗؾني بايقٛص٠  عباص٠ "قناٜا املُٗؾني را٤ج 

 إلاٍ ع١ٓٝ املبضٛحني.%( َٔ 4.0) بٓغب١" ايها١ًَ

صزٚذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض عٔ قناٜا املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض َٔ ٚر١ٗ ْعض  َزٟــ 28

 ٚفكا يًٓٛا.املبضٛحني 

 (  29  رزٍٚ صقِ )

ةهضاصاج ْٚغا َزٟ صزٚذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض عٔ قناٜا املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض َٔ 

 ٚر١ٗ ْعض املبضٛحني ٚفكا يًٓٛا. 

 النـــوع                    
 التطورمدى 

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 9728 81 7:27 .. .6.2 99 دائما  
 9727 76 9729 7. 9.26 :7 أحيانا  

 121. 6. 927. 9 :82 8 ل
 11. 61. 11. 67 11. 9: اإلجمالــي

ٜ٪نزٕٚ ع٢ً صزٚذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض  %46.7إٔ ْغب١ ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً:

% أنزٚا ع٢ً أْ٘ 43.3نُا أنزج ْغب١ ، عٔ قناٜا املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض ٚسيو بؾهٌ را٥ِ

املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض، يف َكابٌ أصٝاًْا َا عتزذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض عٔ قناٜا 

% َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ أنزٚا ع٢ً عزّ صزٚذ ةطٛص يف صض١ٜ ايٓؾض عٔ قناٜا 10.0ْغب١ 

 املُٗؾني بعز حٛص٠ ٜٓاٜض.
ٚفكا ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص ايك١َٝٛ يكناٜا املُٗؾني يف َقض   -29

 يًٓٛا.

ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص ايك١َٝٛ يكناٜا ةهضاصاج ْٚغا  ( 30 رزٍٚ صقِ )

 ٚفكا يًٓٛا.املُٗؾني يف َقض 

 النـــوع                          
  التقييم

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 7128 97 .72. 7. .762 77 موضوعية
 9121 71 7826 .. 9.26 :7 متحيزة
 27:. 99 7:27 .. 729. .. مضممة

 11. 61. 11. 67 11. 9: اإلجمالــي
َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٜكُٕٝٛ ةغط١ٝ % 40.0ْغب١  ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً إٔ

% 30.7ايقضص ايك١َٝٛ يكناٜا املُٗؾني يف َقض ع٢ً أْٗا َتضٝظ٠، فُٝا قُٝتٗا ْغب١ 

أْٗا % َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ 29.3بأْٗا َٛمٛع١ٝ، بُٝٓا قُٝتٗا ْغب١ 

 َن١ًً.
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ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص اذتظب١ٝ يكناٜا املُٗؾني يف   -30

 ٚفكا يًٓٛا.َقض 

 (31رزٍٚ صقِ )

ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص اذتظب١ٝ يكناٜا املُٗؾني يف ةهضاصاج ْٚغا 

 ٚفكا يًٓٛا.َقض 

 النـــوع                              
  التقييم

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 9128 .7 7826 .. 9.27 91 موضوعية
 9728 81 9927 6. :982 96 متحيزة
 28.. :. :82. 1. 27: : مضممة

 11. 61. 11. 67 11. 9: اإلجمالــي

َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٜكُٕٝٛ ةغط١ٝ % 46.7ْغب١  ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً إٔ

% 40.7املُٗؾني يف َقض ع٢ً أْٗا َتضٝظ٠، فُٝا قُٝتٗا ْغب١ ايقضص اذتظب١ٝ يكناٜا 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ ايزصاع١ أْٗا 12.7بأْٗا َٛمٛع١ٝ، بُٝٓا قُٝتٗا ْغب١ 

 َن١ًً.

 

ٚفكا ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص املغتك١ً يكناٜا املُٗؾني يف َقض   -31

 يًٓٛا.

 ( 32 رزٍٚ صقِ )

ةكِٝٝ ع١ٓٝ ايزصاع١ ملز٣ ةغط١ٝ ايقضص املغتك١ً يكناٜا املُٗؾني يف ةهضاصاج ْٚغا 

 ٚفكا يًٓٛا.َقض 

 النـــوع                              
  التقييم

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 6721 99 :692 77 6927 .6 موضوعية
 7.21 99 927. 7. 7921 .7 متحيزة
 21.. 9. 26.. 8 28.. .. مضممة

 11. 61. 11. 67 11. 9: اإلجمالــي
َٔ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٜكُٕٝٛ ةغط١ٝ ايقضص % 56.0ْغب١  ةزٍ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل ع٢ً إٔ

% بأْٗا 32.0املغتك١ً يكناٜا املُٗؾني يف َقض ع٢ً أْٗا َٛمٛع١ٝ، فُٝا قُٝتٗا ْغب١ 

 .ايزصاع١ أْٗا َن١ًً% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ع١ٓٝ 12.0َتضٝظ٠، بُٝٓا قُٝتٗا ْغب١ 

 ثانًًا: نتائج التحكل من صحة الفروض.

ف٢ م٤ٛ أٖزاف ايزصاع١ ٚةغا٫٩ةٗا ٚبٓا٥ٗا ايٓعض٣ ٚةأعٝغا ع٢ً 

 ايعضض ايغابل يًزصاعاج ايغابك١ ةغع٢ ايزصاع١ إىل إختباص ايفضٚض ايتاي١ٝ:     
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 ايفضض ا٭ٍٚ :

رصر١ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني باخت٬ف ْٛا تًص " خت

 ٜعٌُ بٗا " ايت٢ايقضٝف١ 

 (33رزٍٚ صقِ )

رصر١ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني باخت٬ف ْٛا ايقضٝف١ بني  2اختباص نا

 ٜعٌُ بٗا. ايت٢

 الصحيفة             
 درجة الهتمام

قيمة  خاصة حزبية قومية
 الدللة التوافقمعامل  .كا

 % ك % ك % ك

 629 7 .2:. 1. 6121 7. منخفض

دالة عند  12917 2.6:.
1211. 

 827. : .2:. 1. 829. 9 متوسط
 :872 91 7.26 .7 7.27 6. رتفعم

 11. .6 11. .6 11. 97 اإلجمالي

رصر١ اٖتُاّ ايكا٥ِ تنإل َٔ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل إٔ ٖٓاى ةبأٜ بني ٜ

، فعًٞ صني نؾفث  ٜعٌُ بٗا ايت٢با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني باخت٬ف ْٛا ايقضٝف١ 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بايقضص ايك١َٝٛ َٓدفنٞ ا٫ٖتُاّ 50.0ايٓتا٥س إٔ ْغب١ 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف 5.8يتبًغ بكناٜا املُٗؾني ، صتز إٔ ٖشٙ ايٓغب١ ةٓدفض 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص ايك١َٝٛ 32.6ايقضص ارتاف١ ، ٚع٢ً صني أنزج ْغب١ 

% َٔ 61.5يزِٜٗ اٖتُاّ َضةفا بكناٜا املُٗؾني ف ٕ ٖشٙ ايٓغب١ اصةفعث يتقٌ إىل 

ايكا٥ُني  % يز76.9ٟايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص اذتظب١ٝ نُا ةظرار اصةفاعا يتبًغ 

با٫ةقاٍ يف ايقضص ارتاف١ ، ٚيشا بًغث ق١ُٝ نا

2

ٖٚٞ  4عٓز رصر١ صض١ٜ = 29.15بًغث  

، ٖٚٞ  0.403، نُا بًغث ق١ُٝ َعاٌَ ايتٛافل  0.001ق١ُٝ راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

، ٖٚٛ َا ٜؾري إيٞ ٚرٛر  0.001أٜنا ق١ُٝ راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ إصقا١ٝ٥ = 

رصر١ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا يٓٛا راٍ إصقا٥ٝا بني اخت٬ف 

 .ٜعٌُ بٗا ايت٢ايقضٝف١ 

 :خاْٞ ايفضض اي

" ةٛرز ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني أصا٤ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ صٍٛ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ 

 ٜعٌُ بٗا نٌ َِٓٗ " ايت٢بكناٜا املُٗؾني ٚفكا ملًه١ٝ ايقضص ْٚٛا ايقضٝف١ 
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 (34رزٍٚ صقِ )

بني أصا٤ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ صٍٛ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني  2اختباص نا

 ٜعٌُ بٗا نٌ َِٓٗ. ايت٢ٚفكا ملًه١ٝ ايقضص ْٚٛا ايقضٝف١ 

 نوع الصحيفة         
 وجود ارتباط

قيمة  خاصة حزبية قومية
 .كا

 الدللة معامل التوافق
 % ك % ك % ك

 .972 9. 7629 79 7129 9. نعم

دالة عند  12991 99299
1211. 

 6121 7. 7129 7. :72. .. حياناأ
 729 . 729 . 9628 .. ل

 11. .6 11. .6 11. 97 اإلجمالي

أصا٤ ايكا٥ُني تنإل َٔ بٝاْاج ادتزٍٚ ايغابل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني ٜ

با٫ةقاٍ صٍٛ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا ملًه١ٝ ايقضص ْٚٛا 

% َٔ ايكا٥ُني 30.4، فعًٞ صني نؾفث ايٓتا٥س إٔ ْغب١ ٜعٌُ بٗا نٌ َِٓٗ  ايت٢ايقضٝف١ 

ٜضٕٚ بٛرٛر ٖشا ا٫صةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني با٫ةقاٍ بايقضص ايك١َٝٛ 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف 65.4ْٚٛا ًَه١ٝ ايقضٝف١ ، صتز إٔ ٖشٙ ايٓغب١ ةضةفا يتبًغ 

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف ايقضص 45.7ايقضص اذتظب١ٝ ، ٚع٢ً صني أنزج ْغب١ 

ُٗؾني ْٚٛا ًَه١ٝ ايقضٝف١ ف ٕ ايك١َٝٛ ع٢ً عزّ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا امل

% َٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف نٌ َٔ ايقضص اذتظب١ٝ 3.8ٖشٙ ايٓغب١ ةٓدفض يتقٌ إىل 

ٚارتاف١ ، ٚيشا بًغث ق١ُٝ نا

2

ٖٚٞ ق١ُٝ راي١ إصقا٥ٝا  4عٓز رصر١ صض١ٜ = 44.88بًغث  

١ راي١ ، ٖٚٞ أٜنا قُٝ 0.480، نُا بًغث ق١ُٝ َعاٌَ ايتٛافل  0.001عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

، ٖٚٛ َا ٜؾري إيٞ ع٬ق١ راي١ إصقا٥ٝا بني أصا٤  0.001إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ إصقا١ٝ٥ = 

ايكا٥ُني با٫ةقاٍ يف َز٣ ٚرٛر اصةباط بني ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا ملًه١ٝ 

 .ٜعٌُ بٗا نٌ َِٓٗ  ايت٢ْٚٛا ايقضٝف١  ايقضٝف١

  :خايدايفضض اي

رٚافا اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا اصقا٥ٝا بني ةٛرز ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ 

 .ناٜا املُٗؾني ٚةٓاٚهلا إع٬ًَٝااملُٗؾني ٚرصر١ اٖتُاَِٗ يتابع١ ق

رٚافا اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا َعاٌَ اصةباط بريعٕٛ بني  (35رزٍٚ صقِ )

 .املُٗؾني ٚرصر١ اٖتُاَِٗ يتابع١ قناٜا املُٗؾني ٚةٓاٚهلا إع٬ًَٝا

 R P N دوافع الهتمام بقضايا المهمشين

 61. 1211 **:12.7 الهتمام بتناول ومتابعة قضايا المهمشين

ٚايشٟ ٜٓك ع٢ً أْ٘ " خايد يًزصاع١ ةؾري ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إيٞ حبٛج فض١ ايفضض اي    

رٚافا اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا ةٛرز ع٬ق١ اصةباط١ٝ راي١ اصقا٥ٝا بني 

صٝد بًغث ق١ُٝ املُٗؾني ٚرصر١ اٖتُاَِٗ يتابع١ قناٜا املُٗؾني ٚةٓاٚهلا إع٬ًَٝا 
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، ٖٚٛ 0.01ٖٚٞ ق١ُٝ راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ =  0.239َعاٌَ اصةباط بريعٕٛ بُٝٓٗا 

يكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا رٚافا اٖتُاّ اَا ٜعين ٚرٛر ع٬ق١ طضر١ٜ راي١ إصقا٥ٝا بني 

طارج ، أٟ أْ٘ نًُا املُٗؾني ٚرصر١ اٖتُاَِٗ يتابع١ قناٜا املُٗؾني ٚةٓاٚهلا إع٬ًَٝا 

رٚافا اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني نًُا طار َعزٍ ةٓاٚي٘ َٚتابعت٘ يتًو 

 .ايكناٜا إع٬َٝا

اٖتُاّ  رصراج " ةٛرز فضٚم راي١ إصقا٥ٝا بني َتٛعطاج ايفضض ايضابا :

 –ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا يًُتغرياج ايزميٛرضاف١ٝ ) ايٓٛا 

 امل٪ٌٖ ايزصاعٞ( . –عٓٛاج ارترب٠  –ايتدقك 

 (36رزٍٚ )

اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ ( يز٫ي١ ايفضٚم بني َتٛعطاج رصراج /فْتا٥س اختباص )ج

 –عٓٛاج ارترب٠  –ايتدقك  –بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا يًُتغرياج ايزميٛرضاف١ٝ ) ايٓٛا 

 .امل٪ٌٖ ايزصاعٞ(

 الداللة /فقيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعات المتغير

 النوع
 7276 7.278 9: الذكور

دالة عند غير  1286
 296. 712:9 67 اإلناث 1216

 التخصص
 72.6 7.279 87 إعالمي

 غير دالة 278.
 7296 71287 88 غير إعالمي

 سنوات الخبرة

 الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

.792:. . 78297 
دالة عند  7279

121. 
.67.2.6 .98 .1277 
.7:82.8 .9:  

 المؤهل الدراسي
.6297 . 82:7 

 297.. 98. .79.27. غير دالة :127
.7:82.8 .9:  

بني َتٛعطاج عزّ ٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ٝا ةؾري ْتا٥س ادتزٍٚ ايغابل إىل 

صٝد ، اٖتُاّ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا ملتغري ايٓٛا ٚايتدقك  رصراج

راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ غري ٖٚٞ قِٝ ع٢ً ايرتةٝا  1.67، 0.75بًغث قِٝ "ج" 

 . 0.05إصقا١ٝ٥ = 

اٖتُاّ ايكا٥ُني  رصراجبني َتٛعطاج ٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ٝا نُا ةؾري ايٓتا٥س إىل 

 ١صٝد بًغث قُٝ ، با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني ٚفكًا يعزر عٓٛاج ارترب٠ بايعٌُ ايقضفٞ 

 . 0.01ٖٚٞ ق١ُٝ راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ إصقا١ٝ٥ =  6.34"ف" 

اٖتُاّ ايكا٥ُني  رصراجبني َتٛعطاج ٚرٛر فضٚم راي١ إصقا٥ٝا نا ةبني عزّ 

ٖٚشٙ  0.69 "ف"صٝد بًغث ق١ُٝ امل٪ٌٖ ايزصاعٞ ب خت٬ف با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني 
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َقزص ٚر٫ي١ ايفضٚم بني ٚملعضف١  .0.05راي١ إصقا٥ٝا عٓز َغتٟٛ َع١ٜٛٓ غري ايك١ُٝ 

كا٥ُني با٫ةقاٍ ع٢ً رصراج ا٫ٖتُاّ بكناٜا املتٛعطاج اذتغاب١ٝ تُٛعاج اي

 بطضٜك١ أقٌ فضم َعٟٓٛ. L.S.D، مت اعتدزاّ اختباص املُٗؾني ٚفكا يعزر عٓٛاج ارترب٠ 

كا٥ُني با٫ةقاٍ َقزص ٚر٫ي١ ايفضٚم بني َتٛعطاج رصراج زتُٛعاج اي (37رزٍٚ صقِ )

 .رصراج ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا يعزر عٓٛاج ارترب٠ع٢ً 

 المتوسط سنوات فأكثر 1. سنوات 1.:  6من  سنوات 6أقل من  المجموعات
 338.6 - - - سنوات 6أقل من 

 33842 - - 4833 سنوات 1.:  6من 
 6.8.4 - *68.2 *6826 سنوات فأكثر 1.

إىل اخت٬ف املتٛعطاج اذتغاب١ٝ تُٛعاج املبضٛحني يف L.S.D ةؾري ْتا٥س حتًٌٝ  

، ٚقز رصراج ا٫ٖتُاّ بكناٜا املُٗؾني ٚفكا يعزر عٓٛاج ارترب٠ ايزصر١ ايه١ًٝ عًٞ 

متتز  ايت٢ٜٓتُٕٛ يغٓٛاج ارترب٠ ايشٜٔ ايكا٥ُني با٫ةقاٍ بٝٓث ا٫ختباصاج ايبعز١ٜ إٔ 

يغٓٛاج َٔ سِٜٚٗ ايشٜٔ ٜٓتُٕٛ ُٗؾني عٓٛاج يزِٜٗ اٖتُاّ أع٢ً بكناٜا امل 10:  5َٔ 

ارترب٠ ا٭قٌ َٔ ةًو ايفرت٠ يف ارترب٠ بايعٌُ ايقضفٞ ٚا٭ع٢ً َٓٗا بفاصم راٍ 

:  5متتز بني  ايت٢صٝد بًغ ايفاصم بني نٌ َٔ سٚٚ ارترب٠  0.05إصقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ ر٫ي١ = 

نُا ،  0.05غت٣ٛ ر٫ي١ = ٖٚٞ ق١ُٝ راي١ عٓز َ 2.87عٓٛاج  10عٓٛاج ٚسٚٚ ارترب٠ أنخض َٔ  10

عٓٛاج ٚسٚٚ ارترب٠ أنخض َٔ  5ةكٌ عٔ  ايت٢بني نٌ َٔ سٚٚ ارترب٠ ظٗض إٔ ٖٓاى اخت٬فًا 

 .0.05، ٖٚٛ فضم راٍ عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ  2.74عٓٛاج  10
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 خامتة وتىصًات البحح :

قناٜاِٖ ض١ٜ٩ ٚرٚص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ضتٛ املُٗؾني ٚ يقزّ ٖشا ايبضد فٛص٠ عا١َ 

ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٖٛ ايش٣ ٜتٛىل ةٓفٝش ا٭رٚصا ، فهُا ْعًِ ف ٕ ف٢ اتتُا املقض٣

ٚاملغ٦ٛيٝاج ٜٚتضٌُ عب٧ ايكٝاّ يتطًباةٗا َٚٛار١ٗ ايعضٚف ٚايتضزٜاج املدتًف١ 

، ٚيعٌ قن١ٝ املُٗؾني ايٓال١ عٔ ةًو ايتطٛصاج املت٬صك١ ف٢ عامل ايقضاف١ ٚا٫ةقاٍ

طضٚص١ يف اتتُا املقضٟ يف ايٛقث اذتايٞ ملا هلا َٔ خطٛص٠ بايغ١ إسا َٔ أِٖ ايكناٜا امل

اعتُض ةُٗٝؾٗا ٚيعٌ ا٫ٖتُاّ بٗا ٚطضصٗا ٖٛ ايغبٌٝ ٚارت٬ل ضتٛ ايتضضص َٔ ا٭طَاج 

 املتٛقا إٔ ةقزصٖا يًُزتُا.

 ع٬ق١ ساج ر٫ي١ٚرٛر ٚأفقضث ايٓتا٥س ايت٢ مت ايتٛفٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ايبضد عٔ          

ٚبني َغتٟٛ ا٫ٖتُاّ بكناٜا  اصقا١ٝ٥ بني عٓٛاج ارترب٠ يف زتاٍ ايعٌُ ا٫ع٬َٞ

 املُٗؾني.

ع٬ق١ اصةباط١ٝ ساج ر٫ي١ اصقا١ٝ٥ بني ًَه١ٝ ايقضٝف١ َٚز٣ اٖتُاّ ايكا٥ِ ٚرٛر  -

 با٫ةقاٍ بكناٜا املُٗؾني.

رصر١ اٖتُاّ ايقضص املغتك١ً بكناٜا املُٗؾني عٔ ايقضص ايك١َٝٛ  طٜار٠ -

 ٚاذتظب١ٝ.

فضٚم ساج ر٫ي١ اصقا١ٝ٥ بني َغت٣ٛ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا ٚرٛر  -

 املُٗؾني ٚفكا يًُغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ ي٘.

ع٬ق١ اصةباط١ٝ ساج ر٫ي١ اصقا١ٝ٥ بني املغت٣ٛ ا٫رتُاع٢ يًكا٥ِ ٚرٛر  -

 غت٣ٛ اٖتُاَ٘ بكناٜا املُٗؾني.با٫ةقاٍ ٚبني َ

فضٚم ساج ر٫ي٘ اصقا١ٝ٥ بني َغت٣ٛ اٖتُاّ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ بكناٜا ٚرٛر  -

 املُٗؾني ٚفكا يًغٔ.

يًُزتُا ٚف٢ م٤ٛ َاعبل ةربط اذتار١ إىل مضٚص٠ ةب٢ٓ مح٬ج إع١َٝ٬ ةٛع١ٜٛ        

١َ ع٢ً ايغاص١ املقضٟ يًف٦اج املُٗؾ١ ٚطضح قناٜاِٖ ب عتباصٖا أصز ايكناٜا اهلا

اإلع١َٝ٬، ٚظتا إٔ ٜتضٍٛ ايتٛر٘ َٔ ايطضح إىل إظتار اذتًٍٛ َٚٔ حِ ةٓفٝشٖا; فشيو َٔ 

ؽأْ٘ اذتفاظ ع٢ً متاعو اتتُا ٚةععِٝ ايزٚص ايشٟ ٜكّٛ ب٘ اإلع٬ّ َٔ فِٗ قناٜا 

 ايت٢اتتُا ٚطضصٗا ٚطضح اذتًٍٛ إٜشا٥ٗا، َٚٔ ْاص١ٝ أخض٣ ٫بز َٔ ةظاٜز ايزصاعاج 

ل بزٚص ايكا٥ِ با٫ةقاٍ جتاٙ املُٗؾني ٚقناٜاِٖ; صت٢ ْتعضف أنخض ع٢ً ايغبٌ املخ٢ً ةتعً

 يًتعضض ٚايطضح ٚايتٛظٝص ا٭َخٌ يإلع٬ّ جتاٙ ةًو ايكناٜا.
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 املراجــــع

                                                           
خايز ايكضك ، " اعتعضاض ٚةكِٝٝ ٚاقا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٚرٚصٖا يف خز١َ قناٜا  (1)

ا٭ؽدال املعاقني " ، ٚصق١ َكز١َ إىل  املًتك٢ ايغابا يًزُع١ٝ ارتًٝز١ٝ يإلعاق١ يزٍٚ 

زتًغايتعإٚ بزٍٚ ارتًٝس ايعضب١ٝ بايتعإٚ َا امل٪عغ١ ايٛط١ٝٓ رتزَاج املعاقني 

َاصؼ   6 -٬8ق١ ةفاع١ًٝ َٚغ٦ٛي١ٝ َتباري١" يًفرت٠ َٔ  ،بعٓٛإ "اإلع٬ّ ٚاإلعاق١: ع

 .  2، ل ، ممًه١ ايبضضٜٔ  2007

 –( أَاٍ نُاٍ ط٘ . ايتٛر٘ املٗين يز٣ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ، ات١ً ا٫رتُاع١ٝ ايك١َٝٛ ، َاٜٛ 2)

 . 77، ل1993عبتُرب 

 ( ، ٠2001 : راص ايكاٖض٠ ، ، ) ايكاٖض 1( فاط١ُ ايك٢ًٓٝ ٚآخضٕٚ . عًِ ا٫رتُاا اإلع٬َٞ ، ط3)

 . 178ل

عبز اهلل ستُز طيط١ ، ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ ايقضاف١ "ٚرصاع١ ْعض١ٜ َٚٝزا١ْٝ "  ، )  (4)

 .   26( ل  2007ايكاٖض٠ : ايزاص ايعامل١ٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜا ، 

( عٛاطص عبز ايضمحٔ ، ٚي٢ًٝ عبز اتٝز ، ٚصت٣ٛ ناٌَ . ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ 5)

 .84املقض١ٜ ، َضرا عابل ، ل

(  ستُٛر َٓقٛص ٖٝب١ . أخ٬قٝاج املُاصع١ ايقضف١ٝ يف ايقضص املغا١ٝ٥ ـ رصاع١ َٝزا١ْٝ 6)

َكاص١ْ يًكا٥ُني با٫ةقاٍ يف فضٝفيت )املغا٤ ٚا٭ٖضاّ املغا٥ٞ ( ، امل٪متض ايعًُٞ ايغٟٓٛ 

ّ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، ايتاعا : أخ٬قٝاج اإلع٬ّ بني ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝل ، ن١ًٝ اإلع٬

 .1005ّ  ، ل 2003ادتظ٤ ايخايد ، َاٜٛ 

( أ ا٤ صغني صافغ . ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ اإلق١ًُٝٝ رصاع١ َٝزا١ْٝ، ات١ً 7)

َاصؼ  –راَع١ ايكاٖض٠، ايعزر ايعاؽض ٜٓاٜض  –ن١ًٝ اإلع٬ّ  –املقض١ٜ يبضٛذ اإلع٬ّ 

 .178 – 109، ل ل َٔ 2001

 ( ، 2001، ) ايكاٖض٠ : راص ايكاٖض٠ ،  ٢ًٓٝ1 ٚآخضٕٚ . عًِ ا٫رتُاا اإلع٬َٞ ، ط( فاط١ُ ايك8)

 . 178ل

( ستُز امحز ستُز ْٜٛػ . ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً أرا٤ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص 1)

اإلَاصاة١ٝ اذته١َٝٛ ، امل٪متض ايعًُٞ ايغٟٓٛ إذتارٟ عؾض ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ،راَع١ ايكاٖض٠ 

 .1431ّ ، ل 2005َاٜٛ  3-5،

( أَاٍ نُاٍ ط٘ . ايتٛر٘ املٗين يز٣ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ، ات١ً ا٫رتُاع١ٝ ايك١َٝٛ ، َاٜٛ 10)

 . 77، ل1993عبتُرب  –

رصاع١ ْعض١ٜ َٚٝزا١ْٝ ،  –( عبز اهلل ستُز طيط١ . ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضاف١ 11)

 .26ّ( ، ل2007)ايكاٖض٠ : ايزاص ايعامل١ٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜا ، 

 . 268ّ ، َضرا عابل ، ل 2004( عًُٝإ فاحل . 12)

( ْٛاٍ عبز ايعظٜظ ايقفت٢ . إعزار ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص املقض١ٜ يف ظٌ 13)

ةهٓٛيٛرٝا ا٫ةقاٍ اذتزٜخ١ ـ رصاع١ ةكٛمي١ٝ ْكز١ٜ ، ات١ً املقض١ٜ يبضٛذ اإلع٬ّ ، 

 . 88-87ّ ، ل ل 2001ٛ ـ عبتُرب ايعزر ايخاْٞ عؾض ، ن١ًٝ اإلع٬ّ راَع١ ايكاٖض٠ ، ٜٛيٝ

 .  279ّ ، َضرا عابل ، ل 2004( عًُٝإ فاحل . 14)
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( ستُز عبز اذتُٝز . ايبضد ايعًُٞ ف٢ ايزصاعاج اإلع١َٝ٬ ، ) ايكاٖض٠ : عامل ايهتا ، 15)

 .51، 50ّ ( ، ل ل2000

، رصاع١ (أمحز فاصٚم صغني ، عٛاٌَ ا٫غرتاب ايغٝاع٢ بني ايغهإ ف٢ اتتُا املقض٣ 16)

 .  32، ل  1992َٝزا١ْٝ َكاص١ْ ، صعاي١ رنتٛصا٠   ، ن١ًٝ اٯراب ، راَع١ املٓٝا ، 

( ستُز ادتٖٛض٣ ، عًِ ا٫رتُاا ٚرصاع١ ايتعقا ٚايتُٝٝظ ايعٓقض٣ ، ات١ً ا٫رتُاع١ٝ 17)

 .  150: ل  123، ل  1971ايك١َٝٛ ، اتًز ايخأَ ، ايعزر ايخايد ، 

 . 268ّ ، َضرا عابل ، ل 2004( عًُٝإ فاحل . 18)

(  ري٠ ٚطٜضٟ إ اعٌٝ. رٚص ايقضاف١ ارتاف١ يف ةؾهٌٝ اجتاٖاج ايضصأٟ ايعاّ ضتٛ 1)

ايكناٜا ايغٝاع١ٝ ايزاخ١ًٝ يف َقض، صعاي١ رنتٛصٙ غري َٓؾٛص٠ )راَع١ ايظقاطٜل، ن١ًٝ 

 (.2015اٯراب، 

ايعٓص ٚةأحريٖا ع٢ً ا٭طَاج ( ؽضٜص ستُز ْبٌٝ َقطف٢. املعادت١ اإلع١َٝ٬ ٭صزاذ 1)

ا٫قتقار١ٜ بعز ايخٛص٠، صعاي١ َارغتري غري َٓؾٛص٠ )راَع١ ايكاٖض٠، ن١ًٝ اإلع٬ّ، 

2015.) 

( ستُٛر إ اعٌٝ عبزايض٩ف إبضاِٖٝ. إخضاش ايقفض١ ا٭ٚىل يف ايقضص املقض١ٜ بعز 1)

١ َارغتري رصاع١ ةطبٝك١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايقضص اي١َٝٛٝ، صعاي –ّ 2011ٜٓاٜض  25حٛص٠ 

 (.2015قغِ ايقضاف١ ٚايٓؾض،  –غري َٓؾٛص٠ )راَع١ ا٭طٖض، ن١ًٝ اإلع٬ّ بٓني بايكاٖض٠ 

(  أمحز َضعٞ طاٜز ، "ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ دتاَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ يزٟ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف 22)

 .   2014ايقضاف١ املقض١ٜ" ، صعاي١ َارٝغتري ،ن١ًٝ ا٭راب ،راَع١ املٓٛف١ٝ ،

طاصم إبضاِٖٝ عبزايؾايف. رٚص ايقضص املقض١ٜ يف ةؾهٌٝ ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ ( صغني 2)

دتٗاط ايؾضط١ قبٌ ٚبعز حٛص٠ ٜٓاٜض، صعاي١ َارغتري غري َٓؾٛص٠ )راَع١ 

 ( .2014اإلعهٓزص١ٜ، ن١ًٝ اٯراب، 

(
24

، صعـاي١   2011ٜٓـاٜض   25( خايز طن٢ أبٛارتري : رٚص ايقضاف١ املقض١ٜ فـ٢ ايتُٗٝـز يخـٛص٠    

 . 2013غري َٓؾٛص٠ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، َارغتري 

(
25

( ٢َٓ ستُـز ايطـٛخٞ ، ايعٛاَـٌ املـ٪حض٠ عًـٞ ايكـا٥ُني با٫ةقـاٍ ٚع٬قتٗـا بفٓـٕٛ          

ايتضضٜض ايقضفٞ يف بعض ايقضص املقـض١ٜ )ايكَٛٝـ١ ٚارتافـ١( رصاعـ١ ةطبٝكٝـ١      

 . 2013ع١ بٓٗا ، َكاص١ْ ، صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، راَ

( ٚعاّ نُاٍ ستُٛر اذتٓب٢ً، ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً ايكا٥ِ با٫ةقاٍ ف٢ املٛاقا املقض١ٜ ، 26)

 .  2011صعاي١ َارغتري ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، 

(
27

( أعا١َ ايغعٝز ايغعٝز قضطاّ : إجتاٖاج خطاب ايقضاف١ املقـض١ٜ جتـاٙ قنـاٜا صكـٛم     

١ ، صعاي١ َارٝغتري غـري َٓؾـٛص٠، ايكـاٖض٠ ، نًٝـ١ اإلعـ٬ّ ،      اإلْغإ ف٢ عقض ايعٛمل

 . 2011راَع١ ايكاٖض٠ ، 

( َٓاص فتضٞ ستُز . " ةقُِٝ املٛاقا ا٫يهرت١ْٝٚ يًقضص املقض١ٜ ع٢ً ؽبه١ ا٫ْرتْث : 1)

رصاع١ َكاص١ْ يف ايتكٓٝاج ٚايكا٥ِ با٫ةقاٍ ٚادتُٗٛص "، صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠ 

 (.2009: ن١ًٝ اإلع٬ّ ، )راَع١ ايكاٖض٠ 

(
29

( َين ستُز ايطٛخٞ ." َؾه٬ج ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص ارتاف١ : رصاع١ َٝزا١ْٝ " ، 

 ( .2008صعاي١ َارغتري غري َٓؾٛص٠ ، )طٓطا : ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، راَع١ طٓطا ، 
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(30) William P. Cassidy ;" Online News Credibility : An Examination Of The 

Perceptions Of Newspaper Journalists ", Journal Of Computer-Mediated 

Communication,Vol.12 ,No.2 , 2007 , available Online at : https// : 

www.Jcmc.indiana.edu/vol.12/issue2/Cassidy.html.  

(31) William P. Cassidy ;" Outside Influences Extra Media Forces And The 

Newsworthiness Conception Of Online Newspaper Journalists , 2008 , 

available Online at : https// : www.  Allacademic.com .  
(  ستُز عامل املٓف٢: " رٚص ايقضاف١ ايًٝب١ٝ احمل١ًٝ ف٢ ايتٛع١ٝ بكناٜا ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ 32)

رصاع١ َغض١ٝ يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫ةقاٍ " ، صعاي١ رنتٛصا٠ غري َٓؾٛص٠ ) راَع١  –

 ( . 2007ايكاٖض٠ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، 

ع١ امل١ٝٓٗ ،رصاع١ (عُض صغني لع١ ع٢ً ، " ةأحري صض١ٜ ايقضاف١ يف َقض ع٢ً املُاص33)

." صعاي١ َارغتري )راَع١ ايكاٖض٠ ، 2005، 2004يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫ةقاٍ خ٬ٍ عاَٞ 

 (. 2007ن١ًٝ اإلع٬ّ ، 

(
34

رصاعـ١   –( ستُز ستُٛر عبز ايفتـاح . ايقـضص املقـض١ٜ ايقـارص٠ عـٔ ؽـضناج َغـا١ُٖ        

) ايكـاٖض٠ : نًٝـ١    ةكٛمي١ٝ يًفٔ ايقضفٞ ٚا٭را٤ املٗين ، صعـاي١ َارغـتري غـري َٓؾـٛص٠،    

 ( . 2005اإلع٬ّ ، راَع١ ايكاٖض٠ 

" ايعٛاٌَ امل٪حض٠ يف أرا٤ ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص اإلَاصاة١ٝ  ،ْٜٛػ ستُزأمحز(  35)

اذته١َٝٛ " ، امل٪متض ايعًُٞ اذتارٟ عؾض، َغتكبٌ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ايعضبٞ، زت١ً ن١ًٝ اإلع٬ّ 

 .   2005،راَع١ ايكاٖض٠ ،

 ري عاٜٚضؼ : " ايعٛاٌَ امل٪حض٠ ع٢ً ايضما ايٛظٝف٢ يًكا٥ُاج با٫ةقاٍ ف٢  ( َاصرضٜث36)

 (   2005اٖض٠ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، ايقضاف١ املقض١ٜ " ، صعاي١ َارغتري غري َٓؾٛص٠ ) راَع١ ايك

(
37

( أَــري٠ ستُــز ايعباعــٞ. "ص٩ٜــ١ ايقــضفٝني يف ايقــضص ارتافــ١ املقــض١ٜ ٭خ٬قٝــاج   

مل٪متض ايعًُٞ ايتاعـا بعٓـٛإ : أخ٬قٝـاج اإلعـ٬ّ بـني ايٓعضٜـ١       املُاصع١ امل١ٝٓٗ" ، يف ا

 ( .2003َاٜٛ  8 -6ٚايتطبٝل ، )ايكاٖض٠ : ن١ًٝ اإلع٬ّ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، 

(
38

( ستضط صغـني غـاىل . "ايعٛاَـٌ اإلراصٜـ١ املـ٪حض٠ عًـ٢ ايغٝاعـ١ ايتضضٜضٜـ١ يف ايقـضص          

 (.2003ن١ًٝ اإلع٬ّ ، راَع١ ايكاٖض٠،  املقض١ٜ" ، صعاي١ َارغتري غري َٓؾٛص٠، ) ايكاٖض٠ :

(
39

( ٖؾاّ ستُز عط١ٝ . "ع٬ق١ ايٓدا ايغٝاع١ٝ املقـض١ٜ بايقـضاف١ ٚةأحريٖـا يف أمنـاط     

ا٭را٤ ايقضفٞ يف ايتغعٝٓاج"، صعاي١ رنتـٛصاٙ غـري َٓؾـٛص٠ ، ) ايكـاٖض٠ : نًٝـ١ اإلعـ٬ّ ،       

 ( .1999راَع١ ايكاٖض٠، 

(
40

رصاع١ َٝزا١ْٝ" ، ات١ً املقض١ٜ  – ايقضاف١ اإلق١ًُٝٝ ( ا ا صافغ ." ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف

 ( . 2001يبضٛذ اإلع٬ّ ، ) ايكاٖض٠ : ن١ًٝ اإلع٬ّ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، 

( َٗا ايطضابٝؾٞ. "اينغٛط ٚايعٛاٌَ املـ٪حض٠ فـ٢ اْتكـا٤ ا٭خبـاص ْٚؾـضٖا يـز٣ ايكا٥ُـاج        41)

ايعضبٝـ١، ) ايكـاٖض٠ : راَعـ١    با٫ةقاٍ ف٢ ايقضص املقض١ٜ"، زت١ً ايبضٛذ ٚايزصاعـاج  

 (.2001، رٜغُرب 36ايكاٖض٠ ، َعٗز ايبضٛذ ٚايزصاعاج ايعضب١ٝ، ا
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ْٛاٍ عبز ايعظٜظ ايقفت٢ ، إعزار ايكا٥ِ با٫ةقاٍ يف ايقضص املقض١ٜ يف ظٌ  (42)

ةهٓٛيٛرٝا ا٫ةقاٍ اذتزٜخ١ ، ات١ً املقض١ٜ يًبضٛذ اإلع١َٝ٬ ، ن١ًٝ اإلع٬ّ ، راَع١ 

 . 2001عبتُرب – عزر ايخاْٞ عؾض، ٜٛيٝٛايكاٖض٠ ، اي

(43) Martha N. Mathews: How public ownership, affects publisher 

Autonomy: journalism and mass communication quarterly, vol 73, no9, 

summer 1996, p 301-317. 

(44) Diana coryat challenging the silences and imissions of dominant media : 
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2010.  

(45) Fredrobinson Richard else and maevesherlack , poverty in the media : 

being seen and Getting heard a yearly report published by the joseph 

ramentree foundatio 2009 p 30 .  

(46) Francis B.N. yamnjoh children young people and media globalization the 

UNESCO lnternationalclevernghouse on children youth and media 

Nardicomgateborg University 2009 pp. 43- 52 .  

( عٓا٤ َربٚى ، " عُاي١ ا٭طفاٍ ف٢ ايعؾٛا٥ٝاج ـ رصاع١ فعاي١ٝ ايغٝاع١ ا٫رتُاع١ٝ ف٢ 47)

َٛار١ٗ ايفكض "  امل٪متض ايغ٣ٛٓ ايعاؽض ايغٝاع١ ا٫رتُاع١ٝ ٚحتكٝل ايعزاي١ 

 26ا٫رتُاع١ٝ ، ) ايكاٖض٠ : املضنظ ايك٢َٛ يًبضٛذ ا٫رتُع١ٝ ٚادتٓا١ٝ٥ ، يف ايفرت٠ َٔ 

 . (   2008َاٜٛ  29ـ 

(48) Sarah M. Piston :"Child labor and primary School Attendance in 

Developing Nations : Their Interrelationship and other contributing 

factors"A.M, Faculty of the Graduate School of the state University of 

New York , fedruary, 2008 .  
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يًبضٛذ ا٫رتُاع١ٝ ٚادتٓا١ٝ٥ ْٛع١ٝ اذتٝا٠ يف َٓعك١ عؾٛا١ٝ٥ : ( املضنظ ايكَٛٞ 49)

رصاع١ َٝزا١ْٝ يعؾؿ ايؾضاب١ٝ املضنظ ايكَٛٞ يًبضٛذ ا٫رتُاع١ٝ ٚادتٓا١ٝ٥ قغِ 

 .      2006عٛذ اتتُعاج اذتنض١ٜ ٚاملزٕ ادتزٜز٠ ايكاٖض٠ 

ا٫رتُاع١ٝ  ( اَاٍ عٝز عًٞ ايغٝز : " عُاي١ ا٫طفاٍ ٚع٬قتٗا ببعض املتغرياج50)

ٚا٫قتقار١ٜ باصزٟ قضٟ ستافع١ ايفّٝٛ ".رصاع١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠ ،" ، )ن١ًٝ 

 (  . 2006ايظصاع١ ، راَع١ ايكاٖض٠ ، قغِ ا٫رتُاا ايضٜفٞ ٚا٫صؽار ايظصاعٞ 

(51) Ann hudock hearing thevoices of the poor : encouraging good 
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 ٌٝ: أعتاس ٚص٥ٝػ قغِ اإلع٬ّ  ، راَع١ عني مشػ.أ.ر/ ستُٛر صغٔ ا اع(

 أ.ر/ آَاٍ صغٔ ايغظاٟٚ: أعتاس اإلع٬ّ، ن١ًٝ اٯراب،راَع١ ايظقاطٜل.

أعتاس ا٫ع٬ّ املغاعز ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ،  أ . ر / ٖٓا٤ ايغٝز ستُز ع٢ً :

 راَع١ املٓٛف١ٝ .

 ايٓٛع١ٝ، راَع١ املٓٛف١ٝ.ر . / ستُز ف٪ار طٜز : َزصؼ اإلع٬ّ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ر/ ممزٚح عبزاهلل َهاٟٚ: َزصؼ اإلع٬ّ، ن١ًٝ اٯراب، راَع١ بين عٜٛص.


