
 

 

 مجلة البحوث اإلعالمية
 عن جامعة األزهر  علمية محكمة تصدرمجلة 

 العدد 
  الثامن

  والثالثون
1021  يناير  

ل العــــدد ـــــداخ  
ــــٕـثعـنـ ــــٙعت نلُـ ــــلٌعـنخهٛـــنٚـــَٕــ ــــٛإلعـــــ ــــٕ عحـــأثــ ــــهٗعـن هـ ــــتعــ ــــتعـنبـإلتٛ ضــ ئٛ

عـالسخٓـــلكــٙعنهشبـــ بعـندــــــ يــبـــــٙع.عععععععععععععععععععدع.عيسًٕدعـبدعـنب طٙعي هى
ع

ـــ ثع ـــلثععـالَخمــ تــ ـــتعالــٙعزًــ ـــتعـنً خمــــديــ ـــتعـالحــــــ نٛــ ـــمعٔــســـ نـــٛ ـنــٕســ ئــ
ععـــٙعــــ شــــٛـتعـنغبــــد.عشبـعععوع.ععععععععععععععععع0202ــــــ وـنُٛــ تٛـــتعـنبســإلٚـُٛـتعــــ

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
رؤٚتعـنل ئًٍٛعت الحـ لعنخأثٛإلـثعـنخكُٕنٕخٛ عـنسدٚثتعـهٗعـنبًمعــذــٙعععالٙعـنًسط ثع

ععدــــد.عغ دةعز  وعـندٍٚعيسًععععععععععـنًخمــتع.عععععععععععععععععــذــٛتعـنًـإلٚتعـنب يتعٔ
ع

ـسخـــمـــــدـوعــطــــــــــ لعذٔ٘عـالزخــٛــــ خـــ ثعـنمـــــ صـــــــتعنإلَــــــخإلَــــــجع
ع ذــــبدعـنـخد.عَ صإلعيسًٕدعـعععععععٔـالشبــــــ ــــــ ثعـنًخــسـلـلــــــــتعيُٓـــــ ع.عععععععععععععععع

ع
صـــــــــٕرةعـنًـــــــإلأِععالـــــــٗعٔســـــ ئـــــمعـــــــــلوعـنبــــإلتــٛــــــتعتبــــــدع

عٗـــدع.عْـــ نـــتعـنطهســـ حععععععع.ععععثــــــــٕرـثعـنـــــــــإلتٛـــــــععـنــبـــــــــــإلتـــــــــٗع
ع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ـحـــدـــــــــ ْــــــــ ثعشبــــــــ بعـندـــــــ يبـــــتعَســـــٕعـسخمـــــدـوعيــٕـقــععـنخـٕـصــمع

عد.عسكإلةعـهٙعز ٍعـنبإلٚد٘عع.ععععععـالخخًــ ـــٙعٔدٔرْـــ عالٙعحـــإلٔٚـــحعـنشــــ ئبـــ ثع
ع

ـ ثعـنخٙعحسللٓ عدرـستعيٛدـَٛتعـهٙعدٔـالععـسخمدـوعـنشب بعـن بٕد٘عنإلَخإلَجعٔــشب 
عد.ععيسًدعـبدعـنبدٚععـن ٛدعععـُٛــتعيــٍعطـلبعخ يبتعـنسدٔدعـنشً نٛتع.عععععععععععععععععع

ععععععععععععععععع
يبـــ ندـــــتعـنـســـفعـنبـإلتٛـتعنلٛـــىعـنخ ــ يــرعَٔـشــــإلعثل التعـنخٕـصمعيععـٜخإلع

عدـغــــإلـــدٖعـنــــــدع.عيدـــعع.ععععععععععععع0200ئنٗعع0200درـستعحسهٛهٛتعالٗعـنـخإلةعيٍع
ع

قضــــــــــ ٚـــــــــ عيشــــــــــ رٚـــــععـنخــمـــــــــإلجعنطــهبــــــــتعـــــــــــــلوعالٙع
عدع.عـبدعـنب سظعيسًدعـنسط يٙع.ععععععععععخــــ يــبــــتعصـُـبـــــ ءعدرـســــــتعي ــســـٛــــتع

ع
ـنمـــطـــــــــــــ بعـنــــدٚــُــٙعالـــٙعـنــــــــســـــــفعــســـــــليــٛـــــــــتعالــٙع

عتعععــىعأتٕعزطـــد.عـبدعـنسكعع.عععععععععععٚــُـــــ ٚـــــــإلعع03يــــــــــإلعتبــــدعثــــــــــــــٕرةع
ععع

ٛـــــــــتعنهــلــــــ ئــــــىعتــ الحــــــــ لعحدـــــــــ ِعـنً ــئـــــــٕنـٛـــــــــتعـالخخـًـــــــــ ــ
عد.يُ لعيسًدعأتٕعـنس ٍعععععععععقضــــــــــ ٚــــــــ عـنــًــــــٕـطـُــــــــــــــتع.ععععععععععععععع

ع
ع

Stereotyping Islam on You Tube:A User-Generated  Perspective.  

 DR.Marwa Basyounyع
ع
ع
ـالخخًـ ـٙععالٙعيدهتعع-ــــــك نـٛــــــــتعـنبـــــلقــــــتعتـٛــــٍعــدبعٔــصــلذعـن ٛ سٙئش
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Can Social Media Incite Political Mobilization?             
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 يمذيـج : 
أنلتالشصننثضلظننً يقلعداننثالت وّننثنال خننه نلتشصننثضلالل ر ننالع  ننثبالمننالتعرؼننً  ل

تعدشننًقلأنل  ننانلاثبجننثلتؼصرثػأننثلأ لأنل ؼرننمل،ننملتعرؽصرننغالارننثلأوجننثلالل ر ننالأنلو  نن لتعصصننً ل

تعدشننًقلخننه نلػر أننثزلتشصننثعأرال،ثالشصننثضلاننالتعننىقل ّننثػهلت وّننثنلػ نن لأنل ؼرننملارم ننا ل

ل.(i)ػثقم

تعدشنننننًلخننننناو  لـأاتونننننثزلتشصنننننثعأرللWilbur schramm ل عدًشنننننًت ل  صننننن 

Communicating Alimentsألنلتالشصثضل ّانلـأثش  ل  صم ملاملوشنثغ  ال انالتألِنثَلل

تعىقلشاا لػ أهلتعؼالقثزلخأالتعجثَلػدًلتعصثي كلت وّنثوملا نهل تالشصنثضلانالتعنىقل نًخػلـناتَل

يتزلتعصنمل صرأنٍلخ نثلتعدشنًال ت وّنثنلالخنهلأنل رنثيَلت وّثنلخثعؼثع لتعرفأػلخهال االأان لتعر نث

تالشصثضلع مل ظملمًشدطًثلخثعفأثذلمالـاعهلألنلـأثشنهلمنثلانملشاللشند رلمنالتعؼالقنثزلتعصنملشانا ل

ننثلػ ننملتالشصننثضلتعننىقلاننالشننً ثنلتعفأننثذلخثعجّنندرلعننهل اننالأشنندهلخثعننه لألنلؼّنن لت وّننثنلالل ًِ أِث

ل.(ii) ّصطأغلتعداثالخه وه

تالشصثضلشعملتِص شنث لتعطنً ل تعاِنثبملتعرمص  نرلتعصنملشّن  ل،نملشؼنه ملل   ه للدًتا

تشؽثاثزلتعؽرثاأًل ش ا الآيتب  لعصفاأقلأغًتضلمؼأجرلشّص ه، ثلتعمطػلت ػالمأنرال تالشصنثضل

تعدشًقلاالتألِثَلتعىقل اا لػ أهلتعدجأنثنلتالؼصرنثػملعر،نًتنلخثِنصمهت لتع ونرلأ لت شنثيتزلمنال

 م  امرال  ؼصدًلتالشصثضلظً يذلعص ا ال شػثنذلش ا الأواتعلممص  رلمالللالضلػالقثزلمصدثنعر

ل.(iii)تآليتا

 اللشن لأنلتالشصننثضلخشنن ملػننث لعننهلم ثوصننهل أارأصننهل،ننملـأننثذلتع ثبجننثزلؼرأًؼننثال لثً ننرل

ت وّثنالوع لتعرم ا لتعؼؽأحال،ثِصؼًتضلتعصثي كلتعدشًقلمجىلتعجشاذلتأل عملـجنملتع فظنرلتعصنمل

تعهػثب لتألِثِأرلتعصملشاا لػ أ ثلـأثذلت وّثنللشـهىتالشصثضلاثنل الل ٍتضل ش ملوؼأش ثلوؽهلأنل

ػ ملاىتلتع ااحالخملشوهل صؼحلتِصرًتيلتعفأثذل،ملغأدرلت ػال لأ لتالشصثضلتعدشًقالعرثلعهلمال

ن يل،ثػمل،ملتعفأثذلت وّثوأرالوع لأوهلمالتألمنايلتعصنملشرأنٍلتعدشنًلػنالغأنًا لمنالتعرم اقنثزل

ش رال،ملقهيش  لتعمث رلػ ملمرثيِرلتالشصثضال ت وّنثنلانثنل الل نٍتضل،نملـثؼنرلنتبًرنثللتعفأر

أ لتع نً لتعرصثـنرللخه شفأطهلػ ًرثلخثأللطثيلتعرفهقرللخهشعمل ِأ رلشًتقحلعهلتعظً  لتعرفأطرل

ل.(iv)عهل
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مننغل  صرأنٍلتالشصننثضلت وّننثوملػننالتالشصنثضلتعفأنناتوملخثعرً وننرل تعص أنن ل تعانهيذلػ ننملتعصؼثمننمل

ل.(v)مصوأًتزلتعفأثذلتعرفأطر

 .(vi)مالأ،ؼثضلخه،ثالشصثضلاالتعاجثذلتعصملشًخطجثلخث وّثوأرل االتعىقل ر هلع ملمثلواا لال مالظ 

 تالشصننثضلاننالشننً ثنلتعفأننثذل،ننملتعرؽصرننغلتعدشننًقال ،ننملغأننثجلتالشصننثضلخننأالتأل،ننًتنل

أ نثل جعنحال،ث وّنثنلخطدأؼنرل تعؽرثػثزلت وّنثوأرل،ن نلتعؼالقنثزلخأج رنثلشصؽرنهال مؼنأالتعفأنثذل،

تعفثضل رثيَلتالشصثضل،ملـأثشهلتعأامأرلخصايذلش اثبأرلمجىلأنل ّصأاعلمالوامهل ـص ل ا قلشعنمل

)،ًتشه
vii

ل(ل.

 عرثلاثنلتالشصثضل فصملاىهلتعر ثورل  ؤنقلاىتلتعه يلتعر  ل،ملـأثذلت وّثنلالتاصرسلخهل

عؿلتعنهػاذلشعنملقعنث ثا ل تعنه،ثعلػنالاملتعااىل تع أةثزل تألـٍتجل تعنه ضل تِنصمهمصهل،نمل نث

مصثعف  ل تعصؼدأًلماللالعهلػالآمثع  ل آالم  ل آيتب  ل مؼصاهتش  ل ، ّ ثش  ل يؤ ص  لتعرمص  نرل

ع اقنثبغل تألـنهتضال تعفاأانرلأنلمنالخنأالأان لتألـننهتضلتعصنمل انا لتالشصنثضل،أ نثلخنه يلم ن الاننمل

ثخأننرلأ لم جأننر ل،ننالل ر ننالأنلشرننًلمعننملاننىتلتالوصمثخننثزلػرامننثالِنناتالأاثوننسلوأثخأننرالأ لواػر أننرل

تالوصمثخثزلمالغأًلأنلشاظ ل ِثبملتالشصثضالماللالضلتعؼر أثزلتعهػثبأرالاملشؤنقلن ًيتلمنثال

ِاتالأاثونسلانىهلتالوصمثخنثزلشؽنًقل،نملخأةنثزلتشصنثعأرلشصّن لخثعه راًتغأنرلأ لالالأ لخنأالونثلدأال

،نالشقجنثعلتآللنً الخنانل ّن  اتل،نملـأنثش  لِن اًاثلمعا أالأ لأمأأاالألنلتعهػث رل،ملشؼً   نثلانم8ل

مؼأجًثالمثلاثواتلعأّ  اهلخه و ثلأ لاملش  لتعؽ انلتعصملشدىضلخ نه لتعؼرنملػ نملتعصناظأًل،نملتعجنثَل

 شاؼأهلِ اا  لوفال ؼ رلمؼأجرل وع لماللالضل،صًذلٌمجأنرلمفنهنذلأ لانملمفث عنرلمجظرنرلمنال

أل،نًتنل تعؽرثػنثزلػنالغً نقلت  فنثالخاصنهلؼثوحلشمصلأ لأشمث لع  أرجنرلػ نملتشؽثانثزلت

،اهلػً لتعهػث رلخاو نثللالٌ  متعصف  ل،ملِ اا  لال اىتلاالشؼً  لعأاوثين لن جالأمثلاثي عهل

مفث عرلتعصناظأًلػ نملتشؽثانثزلأػنهتنلادأنًذلمنالتعجنثَلوفنالقعنث ثلأ ل ِنثبملممص  نرلػ أ نثل ع نثل

ل.(viii)أارأرلخثعجّدرلعؽرثػرللث ر

خأرلاملتألوّث لتالشصثعأرلتعردثشًذل غأًلتعردثشًذلتعصمل رثيِ ثلمًشنؿل تعهػث رلتالوصمث

أ لـٍجلخصهنلـثعرلتوصمثخأرلمؼأجرالخ ه لشفاأقلتع اٌل،ملتالوصمثخثزلػالغً قلتعفصاضلػ مل

أادًلػهنلمر المالأ اتزلتع أةرلتالوصمثخأنرالأ لانملتِنصمهت لاث،نرل ِنثبملتالشصنثضال،نملشقجنثعل

أ لتعفننٍجلخا نناتش  ل شفننً    ل ن،ؼ نن لوفننالت نالالخشنن ثنش  ل،ننمللتعجننثلدأالخاـاأننرلتعرًشننؿ
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 جثن قلتالقصًتعل ػه لشاظًا لخهػث ثزلتعمصنا ل شفصنج  لظنهلمنثلمنالشناوهلأنل ٍػنٍعلتععانرل

ل.(ix)تعاثبررلشؽثهلتعرًشؿلأ لتعفٍج

 شؼصدنًلتعهػث ننرلتالوصمثخأننرلعاوًنثلمننالأعنناتنلتعهػث نرلتعّأثِننأرل تعصننملش نه لشعننملل ننقل،ؼننمل

ِملمناللنالضلتِنصمهت لاث،نرلتعاِنثبمل تألِنثعأحلتعرر جنرلعصفاأنقلانىتلتع نه ال  صؼنهنلوطنث لِأث

تع ؼننملتعّأثِننملخصؼننهنلتعرؽننثالزلتعصننملع ه عننرل،أ ننثلأوشننطرلؼااً ننرال اننملش ننه لاؼر أننرلمجظرننرل

ل.(x)تعصاظأًلػ  لتعًأقلتعؼث 

ؼ  لتعىقل هيَل تعهػث رلتعّأثِأرلشؼصدًلأ عثلش اللمالأش ثضلتالشصثضلتعّأثِمال االتع

مؽراػرلتألوشطرل تع ؼثعأنثزلتعصنمل ٍت ع نثلتعانثبرانلخثعؼر أنرلتالشصنثعأرلمنالأؼنملشفاأنقلأانهت ل

ِأثِننأرلش ر نن لػ ننملتعرّننصاقلتعننىتشملمعننملتعٍػرننثالتعّأثِننأأال تعاننثنذلتعفننٍخأأال تعدًعرننثوأأاال

هقلتعؽر نايل  جصحلؼااًلتالشصثضلتعّأثِنملػ نملشـنهتضلتعصناظأًال شوأأنًلتآليتال تعاجثػنثزلعن

ل.(xi)تعرّصادملخثشؽثهلمفهنلاالمثل ًتهلتعاثب لخثعؼر أرلتالشصثعأر

 شوتلاثنلتالشصثضلخش ملػث الػ  لعهلأ اعهل ،جاوهل عنهللصثبصنهل أشن ثعهالارنثلأنلعنهل

مؽثالشننهل تِننصمهتمثشهال،نن نلمننالخننأالتعرؽننثالزلتعصننمل ّننصمه ل،أ ننثلتالشصننثضالمؽننثضلتعفرننالزل

ثلأنلشص لآ رلػر أرلتوصمثخأرلالخاللشػهتنل شؽ أٍل شمطأػل نيتِنرلع رر نالتالوصمثخأرلال،  ل ؼهلمر جًل

 تعرصننثؾل تعاتؼننحل تعردننثؾل،ننملشغننثيلاننىهلتعؼر أننرلال،نن وتلاثوننسلتعؼر أننثزلتالوصمثخأننرل،ننمل،صننًذلمننال

تع صًتزلأ ل،ملقطًلمالتألقطثيلاثنلمالتعرر نالأنلشدنهأل شجص نملمنالغأنًلنيتِنرل شنتيذلمف رنرل

، وجثل،ملٌمالمالتعؼدطلأنل  انل،أهلمال ٍػ لأنلتعفرالزلتالوصمثخأرل ر الل لطػل خًتمػلمصاجر

أنلشننهتيلخشنن ملتيشؽننثعملأ لخاِنن اجلػشنناتبمل عننأُلخاِنن اجلػ رننملمننهي َال، نن ل ؼننهللنناضل

تعفرالزلتالوصمثخأرلمؽًنلتؼص ثنلشمصلأ للدنًذلماي ظنرل،نملأـّنالتألـناتضلال شورنثلأ ندفسل

أاأًثل ؽاٌلشّرأصهل"خص جاعاؼأثلشنتيذلتالوصمثخثز"لخثػصدنثيهلأـنهلػ ًرثل هيَل،ملتعؽثمؼثزل ،جًثلشطد

ل.(xii)أوشطرلتعصّا قلتعّأثِم

 عاهلأظدصسلتعهيتِنثزل تألخفنثضلتعؼ رأنرلأونهلقنهلخنثزلمنالتعرؤانهلأنلتعؼر أنرلتالوصمثخأنرلالل

 ر ننالأنلشننص لمننالغأننًلشنتيذلع ننثال ع ننملشننجؽؿل،ننملم رص ننثلش نن لالخننهلمننالتِننصمهتم ثلعرشنن ثضل

عأحل تعاِننثبملتالشصننثعأرلتعصننملخننه و ثلالل ر ننالأنلشصفاننقلتألاننهت لتعرجشننايذل تآلمنننثضل تألِننث

تعرؼاانذلمال يتب ثل تعاتقغلأنلتألش ثضلتالشصنثعأرلتعرّنصمهمرل،نملشنتيذلتعفرنالزلتالوصمثخأنرلارنثل
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أو ثلشمص  لمالٌمالشعملآلًال، ىع لتألمًل، و ثلشمص  لمالقطًلشعملألًال مالـٍجلشعملألنًال

تعننىقل صط ننحلمؼننهلتالِننصؼثورلخاِننثعأحل أشنن ثضل  ِننثبملتشصننثعأرلشصجثِننحلمننغلش نن لتعدأةننرللتألمننً

 تالشصثعأرل نتيذلتعؼر أرلتالوصمثخأرل،ملمًتـ  ثلتعرمص  را

تعاِنثبمل تألِنثعأحلتالشصنثعأرلتعرّنصمهمرل اىهلتعهيتِرلِا لشاصصًلػ نملنيتِنرلش ن ل

ل لنيتِرلمأهتوأرل.ل0202تعجأثخأرلتعدفً جأرلػث ،ملـرالزلتالوصمثخثزل

 أًْٛج انذراطج :
ػ ملغدأؼرلتعراظاعلمفملتعدفطالـأطلشونهل تعدثـط شظ ًلأارأرلاىهلتعهيتِرالماللالضل قا 

 صصملخاعأرلمالأا لتعاعث ثلتعّأثِأرال املػر أنرلتالوصمثخنثزلتعجأثخأنرل تعصنملش نًٌلمناللالع نثل

ننثلوأثخأًننثل ششننً ؼأًثال اننا لخّننالتعصشننً ؼثزل تعانناتوأا ًّ تعصننملشننجظ لشننةانلتعفأننثذل،ننملتعرؽصرننغاللمؽ 

  اا لاىع لخرًتقدرلأػرثضلتعف امنرل مفثِندص ثال،ن وتلانثنلانىتلتعرؽ نُلتعجأنثخملقنهلش نانلخطنً ل

نثلقا ًنثل ًّ اًتغنملأ،نًٌلمؽ  ِ أررل  ،قلتعرؼث أًلتعاثواوأرلتعرجصا لػ أ نثال ،نملمجنثقلـنًل ن رط

  نالـأثش ثل،نملقأنثنذلن،نرلتعفأنثذل شنتيذل،أجصػلػجهلششً ؼثزل قاتوأالقا رل ِن أررل ع نثلقنهيش ثل

 الِؼسلتعه عرلعدجنثالشؽًخنرلن راًتغأنرال،ا نهيزل0750شةانلتعرؽصرغال مجىلتِصاالضلتعدفً ال

 ،ملتعؼنث لو ّنهلأؼنًزلتوصمثخنثزلخًعرثوأنرلششن ملخطجنثًالػ أ نثلل0751ن ّردًل4نِصايتلم صاخثل،مل

شات،نقلخنأالتألػعنثال تعف امنرلأنقلأ ضلخًعرثنلخثِ لتعرؽ ُلتعناغجمل ع نالخّندحلػنه ل ؼنانل

 ال خىع لشؼط سلتعفأثذلتعدًعرثوأنرلشرثمنثلـصن لػنث ل0753عفملتعرؽ ُل شؽرأهلتعهِصايل وع ل،مل

 الـأطلش لشوشثالمؽ ُلشايىلمؼأاال،ملاىتلتعؼث لو ّهالاه،هلشخهتالتعًأقل تعرشايذل،نمل0770

ل(.للxiiiتعااتوأالتعصملشطًؾلػ أهل ظ لتعرؽ ُلظالظأالػعاتل)

 لشناع لتعر ن لـرنهلتعف ن ل خنثنيلخطنًؾل0777منثيَلل4اهلشّنثيػسلتألـنهتضلخؼنهلوعن ال، نمل ع

 لأػ نال0220،دًت نًلل02 لمأعنث لتعؼرنملتعناغجمل ،نمل0222مشً علش الـمال،اػ ال،نملػنث ل

 الت،صصنثؾلن يلتالوؼانثنلتأل ضلمنال02220ن ّنردًلل02ػالتعهِصايلتعؽه هال شن هزلتعرر  نرل،نمل

ل02ارننثلشنن هزل،ننملل–تعجنناتجل تعشننايىلل–ع رؽ ننُلتعنناغجملخرؽ ّننأهللتع صننملتعصشننً ؼملتأل ض

ن ّننردًلل02 لت،صصننثؾلن يلتالوؼاننثنلتأل ضلمننالتع صننملتعصشننً ؼملتععننثومال ،ننمل02224ن ّننردًل
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 لت،صصؿلن يلتالوؼاثنلتأل ضلمالتع صملتعصشً ؼملتععثعطلمهشجثل،صاللؼه هتلمالاىهلتعصؽًخرل0202

ل(.لxivتعجأثخأرل)

أرلػشًلػعناتلمنالؼرؼأنرلتعا،نث لت ِنالمأرلمنالانىتلتعرؽ نُالوصأؽنرلتألـنهتضل عاهلتِصاثضلظرثو

 لال عرنثلتِنصفثضليؼناػ  الأؼنًىلتعرؽ نُلتوصمثخنثزلش رأ أنرال0200،دًت ًلل02تعصمل قؼسل،مل

أِ ًزلتعجصثبػلػالنلاضلأػعثالؼهنال قهلـنث ضلتعدثـنطلأنلششنرملتعهيتِنرلأػعنثالمنالتع نى ال

 ع المفاالزلتعدثـطلالعرِن لتعشنه هاللعن لشنجؽؿلخّندحللنا لل-مالأػعثالتعا،ث لل–تِصاثعاتل

 شًننل تمصجثعلمّؤ ضلتالشصثضلعه   لمالتعصؽث جلمغلتعدثـطال ع ىتلا نهللشصدنهىلأارأنرلتعهيتِنرل

ل ظً ي ص ثل.

 انذراطج انظاةمج :
عاهل ق لتعدثـطلػ ملػهنلمالتعهيتِثزلتعصملشصصملخش ملمنثلخراظناعلنيتِنصهلال منال

ليتِثزلمثل  مل8أا لاىهلتعه

لاأنرالش ه لتعهيتِنرلشعنملشفه نهلمنثلانشؼاراح ٔانزيٕس االَذخاةٛجلدراطج صفٕح انؼانى ةؼُٕاٌ:ل

الماثيوًنرلل0762تعشؼثيتزلتالوصمثخأرلال تع صث،ثزلتعمث رلخثألـٍتجلتعرصً رل،ملتوصمثخثزلمنث ال

ن يلتعشننؼثيتزل،ننمللخثعشنؼثيتزلتالوصمثخأننرلتعرّنصمهمرل،ننملتوصمثخننثزلمؽ نُلتألمننرلتع ننا صمل خأنثن

ارننثلاننه،سلتعهيتِننرلتعاقننا لػ ننملتعًمنناٌلتالوصمثخأننرل أواتػ ننثلالتوصمثخننثزلتعًبثِننرلتألمً  أننر

ل.(xv)عرـٍتجلتعّأثِأرلتعرمص  رلشعملؼثوحلمؼً،رلتألعاتنلتعررأٍذلع ملـٍجل،ملنػث صهلتالوصمثخأر

اللى انظٛاطٛج انًخذهفةجدراطج صفٕح انؼانى ةؼُٕاٌ: ٔطائم ٔأطانٛب انذػاٚج االَذخاةٛج فٙ انُظ

ش ه لتعهيتِرلشعملمؼً،رل ِثبمل أِثعأحلتعهػث رلتالوصمثخأرل،ملتعجظ لتعّأثِأرلتعرمص  رلخثعصطدأقل

ػ نننملظنننالضلـنننثالزل انننملتالوصمثخنننثزلتعجأثخأنننرلتعّثنِنننرلعؼعنننا رلمؽ نننُلتألمنننرلتع نننا صمل،نننمل

ً  أنرل،نملونا،ردًل توصمثخثزلتعًبثِرلتألمل0762 مؽ ُلتعشؼحلتع جهقل،ملن ّردًل0763،دًت ً

ال0762ظ لتعصًاأٍلػ ملتوصمثخثزلتع صملتعصشً ؼملتعرصًقلتعًتخنغلعرؽ نُلتعشنؼحلػنث لل0762

 شا  سلتعهيتِرلشعملػهنلمالتعجصثبػلمج ثال ؼانلػالقرلتيشدنثغلخنأالتعهػث نرلتعّأثِنأرل تعهػث نرل

ِنننثعأحلتالوصمثخأنننرال ؼنننانلتيشدنننثغلخنننأالتعرأنننًتضلتعصنننثي مملع فنننٍجل مثظنننأهل أـٍتخنننهل خنننأالأ
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 مًش ٍتزلتعهػث رلتالوصمثخأرلالارثلأظدصسلتعهيتِرلأنلاجثكلػالقرلتيشدثغلخأالتأللىلخثعه راًتغأنرل

ل.(xvi)مالؼ رل تعفه نل تععاتخػلتعاثواوأرلتعصملشجظ لتعهػث رلمالؼ رلألًق

لانتزنًةاٍَٛٛلدراطج دظٍ ػهٙ يذًذ ةؼُٕاٌ: صٕرث يجهض انشؼب ٔأػضةائّ نةذ٘ االػييٛةٍٛ 

رلشعننملتعصؼننً لػ ننملمصننثنيلـصنناضلت ػالمأننأالتعدًعرننثوأأالػ ننملتعرؼ امننثزلش ننه لتعهيتِنن

 تأللدثيلتعمث رلخثعرؽ ُل ن ياثل،ملشش أملتعصايذلتعىاجأرلع رؽ نُل أػعنثبهل تع شن لػنال

م اوثزلتعصايذلتعىاجأرلتعرهيارلعهقلتألػعثالخؼهلمؼث شنص  لع رؽ نُلمناللنالضلشوطأنرلأػرثعنهل

دثشننًلخ نن ل تع شنن لػننالن يل مننهقلتالوصرننثاتزلتأل هعاؼأننرل عرػعننثالمنناللننالضلتالشصننثضلتعر

 تعّأثِننأرل غدأؼننرلم  أننرلتعرؤِّننثزلت ػالمأننرل ِننجاتزلتعمدننًذل،ننملشنيتكلتعصننايذلتعىاجأننرل

ع رؽ نننُل أػعنننثبهال انننثنلمنننالأاننن لمنننثلشا ننن سلشعأنننهلتعهيتِنننرلأنلنيتِنننثزلتعانننثب لخثالشصنننثضل

يتِنثزلت ػالمأنرال خمث نرل،نملمؽنثضلتعرصمصصلع لشفعلخاهيل صجثِحل أارأرلاىهلتع ةرل،ملتعه

ت ػننال لتعدًعرننثوملالارننثلاشنن سلتعهيتِننرلػننالل ننمل،ننملتع أثاننملتعاظأ أننرلعنندؼطلتعرؤِّننثزل

ت ػالمأنننرل،أرنننثل نننًشدػلخنننث ػال لتعدًعرنننثومالارنننثلأظ نننًزلتعهيتِنننرل ؼنننانل ننن رلمدثشنننًذلخنننأال

تعهيتِرال مغلاىتلت ػالمأأال أػعثالمؽ ُلتعشؼحل أنلتألػعثال رع انلتعرصهيلتأل ضلعؼأجرل

 ش الأػعثالمؽ ُلتعشؼحلمالِاالوأرلأ لِناالشوطأنرلخؼنطلتعرفنًي اال أِن ًزلػنالشناظأًل

ل.(xvii) تظؿلعه يلتالوصرثالتعفٍخمل،ملػر أرلشنيتكلتعصايذلتعىاجأرلع رؽ ُل عرػعثا

 ش نه لانىهللدراطج طيو أدًذ ػتذِ ةؼُةٕاٌ: انخاةاا انفةذفٙ االَذخةاةٙ بدةشاا انًؼار ةج 

شعملي هل مصثخؼرلم ًنتزلتعمطثجلتعصف ملتالوصمثخملعرـنٍتجلتعّأثِنأرلتعرؼثيظنرلاللتعهيتِر

ماللالضلشف أملتع صثخثزلتعصف أرلعؼأجرلمالتعصنف لتعصنملشصنهياثلانىهلتألـنٍتجل تعصنملشصؼ نقل

 لال تعصؼً لػ ملتعّرثزلتعؼثمرلع مطثجلتعصف ملتالوصمنثخملل0222خثالوصمثخثزلتعصشً ؼأرلعؼث ل

ثِأرلتعرؼثيظرل اىع لتعصؼً لػ ملتألاهت لتعصمل ّؼملاىتلتعمطنثجلشعنملشفاأا نثلعرـٍتجلتعّأ

 تعصؼً لػ ملمًش ٍتزلتعمطثجلتعصف ملتالوصمثخمل مًؼؼأصهل تعصؼً لػ ملتعؼاتمنملتعرنؤظًذل

ػ ننملاننىتلتعمطننثجلال شا نن سلتعهيتِننرلشعننملِننأطًذلتعمطننثجلتعصننف ملتالوصمننثخملوتزلتالشؽننثهل

ثخمل،نملؼً نهشملتألانثعمل تعا،نهلال انىع ل،شنملتعمطنثجلتالوصمنثخملتعرؤ هلػ ملتعرعنرانلتالوصمن

ألـٍتجلتعرؼثيظرل،ملـشهل شؼدةرلؼرثاأًلتعجثلدأالل  لمًشنفملتألـنٍتجلتعصنمل ؼدنًلػج نثلال

 ظؼ لتعمطثجلتعصف ملتالوصمثخملألـٍتجلتعرؼثيظرل،ملـشهل شؼدةرلؼرثاأًلتعجنثلدأالل ن ل
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مطننثجلتعصننف ملتالوصمننثخملتعرؼننثيضلخشنن ملمًشننفملتألـننٍتجلتعصننمل ؼدننًلػج ننثلال ظننؼ لتع

ل.(xviii)ػث 

لتعهيتِنر  شفنث ضٔدراطج يذًٕد ٕٚطف ةؼُٕاٌ: انؼيلاح انؼايج فٙ خذيج انًزشةخ انظٛاطةٙ  

أنلشاظؿلاأ أنرلتِنصعرثيلم نثاأ لتعؼالقنثزلتعؼثمنرل أِثِن ثلخشن مل ؽؼنملتعرًشنؿلتعّأثِنملأاعنًل

ثمنرلعؽؼنملتعرًشنؿلػ نمل ػنملخدأةصنهلتعصنملقهيذلػ ملشقجثعلتعجثلدأال اأ أنرلشاظأن لتعؼالقنثزلتعؼ

 صاؼهلشعأ ثلخدًوثمؽهلتالوصمثخمل اأ ل اه لو ّهل،مل ايذلغأدرلشعنملتعؽرنثاأًلال انثنلمنالأان ل

تعجصننثبػلتعصننملشا نن سلشعأ ننثلتعهيتِننرلالأنلتالوصمثخننثزلشؼننهل،ً ننرلِننثوفرلأمننث لتعرًشننؿلتعّأثِننمل

،ملتعفصاضلػ ملشا أهلتعجثلدأال شصا ص  للعررثيِرلؼ انلتشصثعأرلخثعجثلدأال صرعملاه، ثلتعج ثبم

ل.(xix)عصثعفه

ال ،نملانىهللٔدراطج يذًذ كًال انما ٙ ةؼُٕاٌ: انذػاٚةج االَذخاةٛةج د دراطةج َظزٚةج ٔداتٛمٛةج

تعهيتِرلأشثيلتعدثـطلشعملأو ثلشفث ضلتيشأثنلأ،ث لؼه هذل،نملمؽنثضلتعدفناضلت ػالمأنرل،أرنثل صؼ نقل

شع لشفه هلتعرالمؿلتألِثِأرلع هػث رلتالوصمثخأرلػ ملأِثعأحللخراظاعلتعهػث رلتالوصمثخأرلال ش ه 

 أورثغلتالشصثضلتالوصمنثخمل شفه نهلتألارأنرلتعجّندأرلعاِنثبمل أِنثعأحلتالشصنثضلتالوصمثخأنرل منهقل

شاظأًاننثلػ ننملاأةننرلتعجننثلدأال مفث عننرل ننأثغرلورنناوغلتشصننثضلتوصمننثخمل صعننرالأخؼننثنلتعؼر أننرل

ًت، نثلتعرصؼنهنذل مفث عنرلشانه  لوظنث لتوصمنثخمل صجثِنحلمنغلتعدأةنرلتالشصثعأرلتالوصمثخأرلماللالضلأغ

ل.(xx)تالوصمثخأرلتعرصً ر

الاننه،سللدراطةج يذًةةذ كًةةال انما ةٙ ةؼُةةٕاٌ: انذػاٚةةج االَذخاةٛةةج ٔانُظةاو انتزنًةةاَٙ انًفةةز٘ 

تعهيتِرلشعملشفه هلمثاأرل ـاأارلتعهػث نرلتالوصمثخأنرل ػالقص نثلخثعجظنث لتعّأثِنملالارنثلانه،سلشعنمل

ا أ لتعؼر أرلتالشصنثعأرللنالضلتعفرنالزلتالوصمثخأنرل تعاقنا لػ نملغدأؼنرلتألوّنث لتالشصنثعأرلش

ل.(xxi)تعرّصمهمرل،ملتعهػث رلتالوصمثخأر

النيتِنرللٔدراطج يذًذ كًال انما ٙ ةؼُٕاٌ: ٔطائم ٔأطانٛب االدفال فٙ انذػاٚةج االَذخاةٛةج 

تعرصنًقالانه،سلتعهيتِنرلتعصا نأملشطدأاأرلالوصمثخنثزلتع صنملتعصشنً ؼملتععثعنطلعرؽ نُلتعشنؼحل

تعجظًقل تعصطدأاملع هػث رلتالوصمثخأرل شفه هلمالمؿلتعجظنث لتعّأثِنملتعرصنًقل ماامنثزلتعؼر أنرل

تالشصنننثعأرلتالوصمثخأنننرل تالشؽثانننثزلتعّأثِنننأرل تالؼصرثػأنننرل تععاث،أنننرلألػعنننثالمؽ نننُلتعشنننؼحل

ثخأنرال شا ن سلتعهيتِنرلشعنمل تعصا أ لعاِثبمل أِثعأحلتالشصثضلتعرّصمهمرل،نملتعهػث نرلتالوصم
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ػهنلمالتعجصثبػلمالأار ثلالأنلتعهػث رلتالوصمثخأرلع لشفصملأارأرلادأًذل،ملشفاأقلتع اٌلع رًشفأال

،ملتالوصمثخثزلتعدًعرثوأرلخملاجثكلػاتمملألًقلمعملتعج اثزلتعرثن رل تععاتخػلتعاثواوأنرالتوفأنثٌل

تجلتعّأثِنأرالشناظأًلتالشصنثضلتعشمصنملتعصف لتعاامأرلشعملتعفٍجلتعفثا لن نلغأًهلمالتألـٍ

(xxii) قثنذلتعًأقلتعؼث لػ ملتعاًتيلتالوصمثخملع جثلدأال،ملتعدأةرلتعرصً ر
 

الانه،سلتعهيتِنرلدراطج راطى انجًال ٔخٛز٘ ػٛاد ةؼُٕاٌ : ٔطائم االػيو ٔانذظٕٚك انظٛاطٙ

الضلشف أننملشعنن لشفه ننهلتع أ أننرلتعصننملشنن لخ ننثلشّننا قلقعننأرلت  ننالؾلتعّأثِننمل،ننملمصننًلالمنناللنن

تعمطثجلتعصف ملتعرصًقل ،اثلالِنصًتشأؽأثزلتعصّنا قلتعّأثِنمال مؼً،نرلمنهىلقنهيذلتعمطنثجل

توص سلتعهيتِرلشع لمؽراػنرلتعصف ملػ  لشاغأًل قاعدرلماظاعلت  الؾلتعّأثِمل،ملمصًال

مالتعجصنثبػلمج نثالأنلظرنرللطنثخأال تظنفأال،نملتعصنفث،رلتعرصنً رل  صعنؿلتعمطنثجلتأل ضل،نمل

اثعمل تعا،هل  صعنؿلتعمطنثجلتععنثومل،نمل نفأ رلتعؽر اي نرلتعصنملػ ّنسلتعمطنثجل فأ صملتأل

ل.(xxiii)لتعًِرملخأجرثلػ ّسلتعا،هل تألاثعمل تعا،هليؤ ص رثلتعفٍخأر

الاه،سلدراطج ػتذانؼشٚش انؼٛذ ةؼُٕاٌ: اطذخذاياح انجًٕٓر فٙ يًهكج انتذزٍٚ نٕطائم االػيو

فً جنملعاِنثبملت ػنال ل منهىليؤ نص  لعرعنثمأالتعهيتِرلشع لمؼً،رلأورثغلشؼنًضلتعؽر نايلتعد

اننىهلتعاِننثبمل مننهىلشجاػ ننثلخرننثل شنندغلتـصأثؼننثزلتعرنناتغال،ننملمر  ننرلتعدفننً اال شفه ننهلاأ أننرل

تِصمهت لتعؽر ايلتعدفً جملعاِثبملت ػال ال شا  سلتعهيتِرلشع لػهنلمالتعجصثبػلمج نثالتيش نثعل

دنثيلانملأان لتعراظناػثزلتعصنمل  نص لخ نثالوّدرلقًتاذلتعصف لعهىلتعؽر ايلتعدفً جنمل أنلتألل

 .(xxiv) أنلأا لمثل فصثؼهلتعؽر ايلمالتِصمهتمهلعإلوصًوسلاالتعدً هلت ع صً ومل

 ماللالضلتعاقا لػ ملتعهيتِثزلتعّنثخارالتِنصطثعلتعدثـنطلأنل ّنص أهلمج نثل،نملخ نايذلل

انىهللمش  رلتعهيتِرل  ظغلتعصّثؤالزل  أثغرلتع ً ضل تِصرثيذلتالِصدأثنال قنهل،نثز

تعهيتِثزلػه لشؼًظن ثلعالوصمثخنثزلتعجأثخأنرل،نملمر  نرلتعدفنً االتألمنًلتعنىقل ؽؼنملمنال

تععً يقلشاه  لنيتِرلػ رأرلشصجث ضلتألش ثضلتالشصثعأرلتعصملتِصمهم ثلأػعثالتعرؽ نُل

ل. ل0202تعجأثخملتعدفً جمل،ملـر ص  لتالوصمثخأرل،ملػث ل

 دذذٚذ يشكهج انذراطج :
شعأنًلتعدثـنطللخفعأرتعؼ رأرلالخهلأنلشاا ل،ملتألِثَلػ ملمش  رلاملنيتِرلمالتعهيتِثزل

 شه،ؼهلوفالمفث عرلتع ش لػرثل فأط ثلمال ؼاخثزلأ لمثل  صج  ثلمالغراضل تعرش  رلتعدفعأرل
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تعصملشجدجملػ ملأِثِ ثلاىهلتعهيتِرلالشصرعمل،ملمفث عرلتعصؼً لػ ملغدأؼنرلتألِنثعأحل تعاِنثبمل

،ملشنتيذلتعؼر أرلتالوصمثخأرلال،ملشغثيللعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جمأػتالشصثعأرلتعصملتِصمهم ثل

تعاِنثبمل لل تعصنملشد نايزل،نملانىتلتعؼجناتنل8ل0202ـر ص  لتعهػثبأرل،نملتالوصمثخنثزلتعجأثخأنرلػنث ل

نيتِننرللل 0202تعجأثخأننرلتعدفً جأننرلػننث  تألِننثعأحلتالشصننثعأرلتعرّننصمهمرل،ننملـرننالزلتالوصمثخننثزل

لمأهتوأرل.

 انذراطج : دظاؤالح
 توطالقًثلمنالـنه نلمشن  رلتعهيتِنرل ر نالع دثـنطلأنل طنًؾلمؽراػنرلمنالتعصّنثؤالزلال

لل8 ماللالضلت ؼثخرلػج ثل ر الأنلشصؽ ملمش  رلتعهيتِرل عاهلؼثازلتعصّثؤالزلػ ملتعجفالتعصثعم

ل؟ل ل0202ألػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جمل،ملن يذللتعه راغًت،أرمثلتعمصثبصلل

ل؟ل ل0202ػعثالتعرؽ ُل،ملن يذلماامثزلوؽثؾلتعؼر أرلتالوصمثخأرلألمثلأخًٌلل

لمثلنيؼرلتػصرثنلتعرًشفأالػ ملتألش ثضلتالشصثعأرل،ملـر ص  لتالوصمثخأرل؟ل

لمثلأخًٌلتعاِثبمل تألِثعأحلتعصملتِصمهم ثلأػعثالتعرؽ ُل،ملـر ص  لتالوصمثخأرل؟ل

لـر ص  لتالوصمثخأرل؟مثلتألاهت لتعصمل ّؼ لتألػعثالعصفاأا ثلمال يتالل

ل اأ لش لماتؼ ص ثل؟ألػعثالتعرؽ ُلاملظررلـرالزلنػثبأرلمالتعرجث،ّأالل

لاأ لاثنلشاظأًلنػث ثزلتعرجث،ّأالػ ملأػعثالتعرؽ ُل؟

ل؟رػعثالمثلواػأرلتعؽر ايلتعىقلتِص ه،صهلتعفر رلتعهػثبأرلع

لمثخأرل؟ػعثال،ملـر ص  لتالوصتألتعصملتِصمهم ثلػ مللتالِصرثالزمثلواػأرلل

لمثلواعلتعشؼثيتزلتعصملتِصمهم ثلأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جمل؟ل

 فزٔض انذراطج:

اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعال  ؼنانلتِنصًتشأؽأرلتشصنثعأرلمنغلل

 ؼر ايلتعجثلدأال.

تألشن ثضلاجثكل،نً  لوتزلنالعنرلشـصنثبأرلخنأالػنهنلمنًتزلشًشنأؿلتعؼعنال شًشأنحلتعاِنثبمل للل

لتالشصثعأرل.
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اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعال مّصاىلتالػصرثنلػ  لتعاِنثبمللل

ل تألش ثضلتالشصثعأرل.

اجننثكل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال أخننًٌلتعاعننث ثلتعصننملاثوننسللل

لشفر  ثلتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

العننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال أونناتعلتالِننصرثالزلتعصننملاجننثكل،ننً  لوتزلنلل

لتِصمهم ثل،ملتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل.

اجننثكل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالتعرؤاننملتعهيتِننملع ؼعننال شًشأننحلتعاِننثبمل تألشنن ثضللل

لتالشصثعأرل.

ال أخًٌلتعاعث ثلتعصنملاثونسلشفر  نثلاجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالتعرؤاملتعهيتِملع ؼعلل

لتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالتعرؤاملتعهيتِملع ؼعال أواتعلتالِصرثالزلتعصملتِصمهم ثللل

ل،ملتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل.

 َٕع انذراطج :
 ه لشاً نًلغدأؼنرللصنثبصلاىهلتعهيتِرلشجصرملشعملـانملتعهيتِنثزلتعا ن أرلتعصنملشّنص

 ِننرثزلمؼأجننرلأ لماقنن لمؼننأال و ننحلػ أننهل نن رلتعصفه ننهل ؼصرننهلػ ننملؼرننغلتعفاننثبقل تعدأثوننثزل

 تعرؼ امثزل ش ّأًاثل شف أ  ثلالِصمال لنالعص ثلال شصملػالغً قلوع لشعملش هتيلشؼرأرثزل

ل.(xxv)خشانلتعراق لتعظثاًذلتعصمل اا لتعدثـطلخهيتِص ث

عدثـننطلاننملتعاقننا لػ نن لتألشنن ثضلتالشصننثعأرلتعصننملتِننصمهم ثلتلخصننهناث تعظننثاًذلتعصننمل

ل .0202أػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جملل،ملتالوصمثخثزلتعجأثخأرلػث ل

لمؽصرغلتعهيتِرل8

عاهلقث لتعدثـطلخ ؼًتالنيتِصهلتعرأهتوأرلػ ملأػعثالتعرؽ نُلتعجأنثخملتعدفً جنملتعرجصمنحل

صلتعهِنصايل تعانثوانلتعدفً جنمل ألنىلتعدثـنطل ل ػهنا لأيخؼانلػعًاتلالارثل جل0202،ملػث ل

لخاِ اجلتعؼأجرالػ  لِصرل ظالظأالػعاتلمالمؽراعلتألػعثال.
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 يُٓج انذراطج:
ننثلػ ننمل ًِ  الل اصصننًللSurveyمننج ػلتعرّننؿلتػصرننهلتعدثـننطل،ننملشؼننًتالاننىهلتعهيتِننرلأِث

مهت لممص ن لمج ػلتعرّؿلػ ملتِصمهت لأِ اجل تـهل،ملػر أرلؼرغلتعدأثونثزل شورنثل  ؽنالشعنملتِنص

ل.(xxvi)تألِثعأحلاثالِصاصثال تالِصدأثنل تعرالـظرل غأًاثلمالغً لؼرغلتعدأثوثزل تعرؼ امثز

 أدٔاح جًغ انتٛاَاح :
تػصرننهزلاننىهلتعهيتِننرلػ ننملمؽراػننرلمننالتألن تزلتعدفعأننرل،ننملؼرننغل شف أننملتعرؼ امننثزل

ل تعدأثوثزلتعصمل،ًظص ثلغدأؼرلتعهيتِرل املتألن تزلامل8

 : Participant Observationًشاركج ـ انًيدظج ةان8

تعرالـظننرلخثعرشننثيارلػدننثيذلػننال،صننًذلٌمجأننرلغا  ننرلمصات نن رلمننالتعص ثػننملتالؼصرننثػمل

تعر ع لخأالتعدثـطل تعردفاظأال،ملتعدأةرلتعطدأؼأرلتعصمل ؼأشنانل،أ نثلـأنطل نص للنالضلش ن لتع صنًذل

ل.(xxvii) اثبمشؽرأغلتعرؼ امثزلتعرط اخرلمالنتلملماقغلتعفهضلخش ملمجظ ل غأًلش

 :Unstructured interviewـ انًماةهـج غٛز انًمُُج  8

 اننملتعصننملشننص لخننه نلت ػننهتنلتعرّنندقلعرِننة رلخطً اننرلنقأاننرل ش صننأ أرالارننثلشصننًكل،أ ننثل

تعفً ننرلع ردفنناضل،ننملتالِصًِننثضل،ننملػننًضللدًتشننهل آيتبننهل أ، ننثيهل  ؼ ننثزلوظننًهال قننهل

تأل عأرل تألِثِأرلتعصنملأ،ثنشنهل،نملتعصؼنً لتِصمهم ثلتعدثـطل،ملتعفصاضلػ ملخؼطلتعرؼ امثزل

ػ ننملغدأؼننرلتعهيتِننرل شػننهتنلتِننصرثيذلتالِننصدأثنال شؼننً لخاو ننث8لتعرفث عننرلتعؽننثنذلتعراؼ ننرلوفننال

اه لمفهنلغأًلمؽنًنلتعًغدنرل،نملتعرفثنظنرلعنىتش ثلأ لأو نثلمفثنظنرلماؼ نرل انا لخ نثلشنمصلمنغل

تعرؼ امنثزلالِنصوالع ثل،نملخفنطللشمصلألًل أشمث لآلً االاه، ثلتِنصعثيذلأوناتعلمؼأجنرلمنا

ل.(لxxviii)ػ رم

 ـ االطذتٛاٌ :7
ش لتالِصؼثورلخانتذلتالِصدأثنل وع لخؼهلشصرأ لتالِصرثيذلػ ملوفال  ملخناغًتضلتعهيتِنرل

 قهلمًزلتألنتذلخثعمطاتزلتعرج ؽأرلتعرمص  رلـأطلش لخجثالتعصفأ رلاملشوطملتألِة رلاملأاهت ل

لتعدفط.

ل
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 :انذذهٛم االدفائٙ نهتٛاَاح 
 .لSPSSتػصرهلتعدثـطل،ملػر أثزلتعصف أملت ـصثبملػ  لخًوثمػل

ال  انا لخثع شن لػنالتع نً  لخنأالتعص نًتيتزلخنأالمصوأنً الِناتاللPearson Chi2ل0تلصدثيلاث

تلصدثيلاً ِ ثضلعأاظؿلتع نً  لخنأالل-تشصر سلاىهلتعرصوأًتزلػ  لمؽراػصأالأ لأاعًلمالوع ل

ؼصرهل،ملاىهلتعهيتِرال تػصرهلتعدثـطلػ  لمّصاىلنالعرل د ن لمّصاىلتعهالعرلتعرل-أاعًلمالػأجصأا

ل وع لالػصدثيلتع ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلمالػهمه.ل2.23

 ئجزاءاح انفذق ٔانثتاح :
 ننر لتعدثـننطلتِننصرثيذلتالِننصدأثنلظنن لقننث لخؼًظنن ثلػ ننملمؽراػننرلمنناللدننًتال أِننثشىذل

ِننة رلال،اننث لتعدثـننطلخصصننا حلت ػننال لال قننهلأخننه لخؼننطلتعرالـظننثزلػ ننملواػأننرل شًشأننحلتأل

تعرالـظثزل تالِص ثنذلمج ثلال قهلتػصرهلتعدثـطل،ملتلصدثيلتعصه لػ نملقأنثَلتعصنه لتعظنثاًقل

عالِصرثيذلمالـأطلقهيش ثلػ ملت ؼثخرلػ ملاث،نرلشّنثؤالزلتعدفنطلمرنثل نؤنقلشعنملشفاأنقلأػ نمل

ل.()نيؼثزلتعهقرل،ملػر أرلتعصف أم

لػنالشػنثنذلتاللصدنثيلقنهلاشن    لأِن اجلشػنثنذلتاللصدنثيلػلتعدثـطل،اهلتػصرهأمثلتععدثزل

ل.ِصرثيذعالػثعأرلللظدثزلوّدر

ل

ل

ل

                                           
ل8لتألِثشىذلتعرف رانل
لأن.لؼرثضلتعجؽثيلالأِصثول يبأُلقّ لتعصفث،رل ت ػال لـلخجثزلتألٌاً.ل

نليبنأُلتعناٌيتالأنل.لمفرهلِؼهلأخالػثمانلالأِصثولتعؼ ا لتعّأثِأرلخؽثمؼرلـ ناتنل تعرّصشنثيلتعّأثِنمل،نملن نات
 خرر  رلتعدفً ال.

 ؼثمؼرلتعاثاًذل.ل–أنل.لِ أرثنل ثعؿلالأِصثول يبأُلقّ لتعصفث،رلخ  أرلت ػال ل

لأن.لنت نلػدهتعًتٌ لتعدثٌلاللأِصثولتعاثوانلتعهِصايقلخؽثمؼرلتألٌاًل.ل
 نل.ليظثلػدهتعاتؼهلأمأالالأِصثولت ػال لتعرشثيكلخ ػال لتألٌاً.

 طملالأِصثولت ػال لتعرشثيكلخؽثمؼرلقجثذلتعّا ُل.ن.لاثوملشخًتاأ لتعد

لن.لـّث لـثمهلاللأِصثولمّثػهلع ؼالقثزلتعؼثمرلخ ػال لتألٌاً.
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  :ػزض َذائج انذراطج

أِ ًزلوصثبػلتعهيتِرلتعرأهتوأرلع ردفاظأالمالأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جملخانلأػرثيا ل

وسلأػرثيا لأقملمالػثًمثال،ؽثازلوّدرلتعى الخ ل50شعملل39،اهلشًت ـسلمثلخأالالتعّجأرلمص ث شر

%لأمثلتعى ال14.0ػثًمثلل33ل-ل23%ل لخأجرثلؼثازلوّدرلمالؼثازلأػرثيا لمال04.5ػثًمثلل45

%ل اىهلتعجصأؽرلششأًلشعملتيش ثعلوّدرل25.0ػثًمثل،ؽثازلوّدص  لل34ٌتنزلأػرثيا لػال

عّأثِملتعشدثجال توم ثضلوّدرلادثيلتعّاال تعصملشؤاهلػ ملأارأرلش ؼأملتعشدثجل،ملتعرؼصًكلت

ألو  لتألقهيلػ ملتعفًارل خىضلتعؽ هلنتلملتعدًعرثنل لثيؼهالتألمًلتعىقل فصثغلمؼهلشعملتعااذل

تعدهوأرلتعصملشصا،ًلعهقلتعشدثجال املمًـ رلتعجعػل تعؼطثاال شنلاثنلتعرش هلع ل م الشرثًمثلمال

لادثيلتعّالتعى ال صرأٍ نلخثعف ررل تعمدًذل.

 نألػضاء( ٚتٍٛ انًزادم انؼًزٚج 8جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلتعرًـ رلتعؼرً ر

ل%04.5ل6ل23أقملمال

ل%14.0ل01ل33ل–ل23ما

ل%25.0ل05ل34أاعًلمال

ل%022للتعرؽرـاع

 أظ ًزلتعهيتِرلأنلغثعدأرلتعردفاظأالمالأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جنملانثواتلمنالتعنىاايلال

%ل الشن لأنلانىهلتعجّندرلششنأًل00.0%لخأجرثلؼنثازلوّندرلتعجّنثالل66.7،اهلخ وسلوّدرلتعًؼثضل

خاظاؾلشع لأنلمشثيارلتعرًأذل،ملتعؼرملتعّأثِملالٌتعسل،نملـثؼنرلشعن لن،ؼنرلقا نرالـصن ل ناشمل

ـاانسلتعرنًأذلتعدفً جأنرلشطننايتًللشرعأ  نثلمؼدنًتًلػنالوّندص التعؼهن نرل،نملتعرؽصرننغلتعدفً جنمال عانه

تالوصمثخثزلتعص رأ أرلتعصنملؼنًزللم راِثًلخشوًاثلعراثػهلتعدًعرثنل لث رلخؼهل،اٌلظالضلوّثال،م

 اجثكلخًوثمػلشؼث نلخأالتعرؽ ُلتألػ  لع رًأذل مؼ هلتعصجرأرلتعّأثِأرل شصًاٍل لل0200،ملػث ل

أاهت لاىتلتعدًوثمػل،ملنػ لتعرشثيارلتعّأثِأرلع رًأذل ش أةص ثلع هلاضل،ملتعرؼصًكلتعّأثِملمال
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  ثال خجثال شػهتنلااتنيلوّثبأرلقنثنيذلػ ن للالضلتِصعرثيلتعرمٍ نلتعصًتارملع مدًتزلتعرصثـرلعه

 .(لxxix)تعرجث،ّرل،ملتالوصمثخثزلتعراد رل تعا اضلشع لماتقغل جغلتعاًتيلتعاغجم

 َٕع  نألػضاء ( ٚت8ٍٛجذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلتعجاع

ل%66.7ل10ليؼثض

ل%00.0ل2لوّثا

ل%022ل14لتعرؽرـاع

ػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخملتعدفً جنمللانثواتلمنالارثلأظ ًزلوصأؽرلتعهيتِرلأنلتعوثعدأرلتعؼظرملمالأ

%ل اللشن ل04.5%ال غأًلتعرصٍ ؼأالتوم عنسلوّندص  لشعنمل61.1تعرصٍ ؼأاالشولخ وسلوّدص  ل

أنلوعن ل شننأًلشعننملـنهلخؼأننهلشعننملقنناذلمّناعرلتالِننصاًتيلتألِننًقل تالؼصرنثػملعننهقلتألػعننثالمرننثل

تالِنصاًتيلتألِنًقلمنالشناوهلأنلل جؼ ُلش ؽثخًثلػ ملمناتق   ل أـناتع  الشولشونهلمنالتعرؼنً  لأن

 ّننثػهلتأل،ننًتنلػ ننملمٍ ننهلمننالتعؼطننثال مٍ ننهلمننالت  ؽثخأننرلتعصننملقننهلالل فظنن لخ ننثلتأل،ننًتنلغأننًل

لتعرصٍ ؼأال.

 ( ٚتٍٛ انذانج االجذًاػٛج نألػضاء7جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلتعفثعرلتالؼصرثػأر

ل%61.1ل12لمصٍ غ

ل%04.5ل4لأػٍج

ل%022ل14لتعرؽرـاع

هيتِرلأنلغثعدأرلتعردفاظأالمنالأػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخملتعدفً جنمل فر نانلمنؤاالزل أظ ًزلتع

%لالأمنثلل03%ل وّدرلتعى ال فر انلتعرثؼّصأًل04.5ػ أثلال،ؽثازلوّدرلمال فر انلتعهاصايتهلل

%لل تع ى الـص اتلػ ن لتعنهخ ا لؼنثازلوّندص  لل22.2تعى ال فر انلتعد ثعاي اَل،د وسلوّدص  ل

%ل اىهلتعجصأؽرلششأًلشعنملأنلغثعدأنرل0.6ع ى الـص اتلػ  لتععثوا رل،اػل،جّدص  ل%ل لأمثلتل00.0
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أػعثالمؽ ُلتعجاتجلتعدفً جملاثواتلمرال فر انلتعرؤاالزلتعؼ أنثل منثل،اق نثال انىتل شنأًلشعن ل

تعصجاعلتعر جملخأالتألػعثالتألمًلتعىقلمالشاوهلأنل ّثػهلأ فثجلتعؼ ن ل تعمدنًذل،نملشانه  لأنتال

لمل مؤظًال وع لماللالضلتألػعثالو قلتع  ثاذلتعؼر أرل تعرؤاالزلتعؼ رأرلتعؼثعأر.وأثخمل،ثػ

 نهًزشذٍٛ انًظذٕٖ انذؼهًٛٛٗ ( ٚت7ٍٛجذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلتعرؤام

ل%04.5ل4لناصايته

ل%03ل7لمثؼّصأً

ل%22.2ل04لخ ثعاي اَ

ل%00.0ل2لتعهخ ا 

ل%0.6ل0لتععثوا ر

ل%022ل14لتعرؽرـاع

ؼ قلخؼهنلتعرًتزلتعصملش لتعصًشأؿلع نثلمنالقدنملأػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخملتعدفً جنمللقدنملأمثل،أرثل ص

%ل تعنى الشن لشًشنأف  ل32 لل،ؽثازلوّدرلتعى الِدقلع  لتعصًشأؿلمنًذل تـنهذلل0202ن يذلػث ل

%ل ل اىهلتعجصأؽنرلش شن ل00.6%لأمثلتعى اليشفاتلأاعًلمالمًشأال،ؽثازلوّدص  ل05.6مًشأال

ػعثالمرالِدقلعنهلتعرشنثيارل،نملتعؼر أنرلتالوصمثخأنرالمرنثل ؽؼ  ن لأاعنًلمًتِنثلػالأنلغثعدأرلتأل

 نيت رلخطدأؼرلتألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل،ملشنتيذلتعفر رلتالوصمثخأرل اأ أرلش ؼأ  ثل،ملأ ِثغل

تعجثلدأاال اىع ل  ّد  لمؼً،رلخهي جلتعؼرملتعجأثخمالمرثل جؼ ُلش ؽثخنثلػ ن لتعؼر أنرلتالشصنثعأرل

لمللث ل تعؼر أرلتعّأثِأرلخش ملػث ل.خش 

 ( ٚتٍٛ ػذد يزاح انذزشٛخ7جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلػهنلمًتزلتعصًشؿ

ل%ل32ل06ليشؿلمًذل تـهذ

ل%05.6ل02ليشؿلمًشثن

ل%00.0ل6ليشؿلأاعًلمالمًشأا

ل%022ل14لتعرؽرـاع
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،ؽثالػهنلتع ى الوظراتلأمثل،أرثل صؼ قلخاأث لػعالتعرؽ ُلتعجأثخملخصجظأ لـر رلتوصمثخأرلمالػهمهال

%ل وّندرل64.0ـرالزلتوصمثخأرلأاعًلمالتآللً اال،د وسلوّندرلتع نى الوظرناتلـرنالزلتوصمثخأنرلل

%ل اىتلتعجصأؽرلغدأؼأرلؼهتل شصالا لمنغلظنً  لتعصؽًخنرل01.7تع ى الع ل جظراتلـرالزلتوصمثخأرل

 تعصمللثظ ثلمؼظ لتألػعثالالأاعًلمالمًذل.

 ٕا دًيح اَذخاةٛج( ٚتٍٛ ػذد يٍ َظ7ًجذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلمالوظراتلـرالزلتوصمثخأر

ل%64.0ل10لتع ى الوظراتلـرالز

ل%01.7ل3لتع ى الع ل جظراتلـرالز

ل%022ل14لتعرؽرـاع

 أمثلػالأِدثجلػه لقأث لخؼطلأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخمللخصجظأ لـرالزلتوصمثخأرل،اهلأِ ًزلوصثبػل

%ل ؼننثالشااننهل  نناضلل02مج ننث8لق ننرلتعرأٍتوأننرل وعنن لخجّنندرلتعهيتِننرلتعرأهتوأننرلػننالػننهذلأِنندثجال

%لل02%ل ؼثالػه ل ؼانلمًشؿلمجث،ُلعنهل،نملتعنهتبًذلخجّندرل02تعؼعالشع لاملتعجثلدأالخجّدرل

%ل ل،انػللوشنأًلاجنثلشعن لأنلػنهنلتألػعنثالتع نى العن ل22خأجرثلؼثالػه ل ؼانل قنسلانث لخجّندرل

لا. جظراتلـرالزلتوصمثخأرلع ل صؽث ٌللرّرلأػعث

 ( ٚتٍٛ أطتاا ػذو دُظٛى انؼضٕ نهذًيح3جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلأِدثجلػه لشجظأ لتعؼعالع فرالزلتعصًشأح

ل%02ل0لق رلتعرأٍتوأرل0

ل%02ل0لػه ل ؼانلمًشؿلمجث،ُل0

ل%02ل0لتعصااهلمالتعا اضلع ملتعجثلدأال1

ل%22ل3لػه ل ؼانل قسلاث ل2

ل%022للتعرؽرـاعل
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خهألتعفر رلتالوصمثخأرل،اهلأظ ًزلتعهيتِرلأنلتعردفاظأالتع ى الخنهأ تلـر نص  للأمثل،أرثل صؼ قلخصثي ك

%ل أنلتعى الخنهأ تلـر نص  لتالوصمثخأنرلقدنمل12.4تالوصمثخأرلخؼهلشاه  لغ حلتعصًشأؿلمدثشًذلخجّدرل

%ل ؼنثال11.1%ل تعى الخهأ تلـر ص  لقدملتعصًشأؿلخّصرلأش ًلخجّدرل04.5تعصًشأؿلخش ًلخجّدرل

%لخأجرثلؼثالمالخهأ تلـر ص  لخنااعًلمنال3.4أ تلـر ص  لقدملتعصًشأؿلخاقملمالػث للخجّدرلتعى الخه

%ل ل  ًؼغلِدحلشالًلتعدؼطل،ملخهألـر صنهلتالوصمثخأنرلالشعن لنلناع  لتعرؽ نُل02.7ػث لخجّدرل

 ل لشظًلتوّفثجلاص رلؼرؼأرلتعا،ث لمنالتعرؽ نُال0200،ملتالوصمثخثزلتعص رأ أرلتعصملأؼً سلػث ل

ل  العه   لمصّغلمالتعاقسل.،  ل

 ( ٚتٍٛ دارٚخ ةذء انذًهج االَذخاةٛج7جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلشثي كلخهالتعفر رلتالوصمثخأرلتعصًشأح

ل%12.4ل00لخؼهلشاه لغ حلتعصًشأؿلمدثشًذل0

ل%04.5ل4لقدملتعصًشأؿلخش ًل0

ل%11.1ل00لقدملتعصًشأؿلخّصرلأش ًل1

ل%3.4ل0لقدملتعصًشؿلخاقملمالػث ل2

ل%02.7ل3لقدملتعصًشؿلخااعًلمالػث ل3

ل%022ل14لتعرؽراع

أمثلتألمثاال تعراًتزلتعصملاثنلتعؼعال جط قلمج ثلأظجثالـر صهلتالوصمثخأرال،ؽثازلخأازلتعؼثبالزل

 لل3.04 ل ؼنثازلتعرانًتزلتالوصمثخأنرل،نملتعرًشدنرلتععثوأنرلخجّندرلل3.20،ملتعرًشدرلتأل عن لخجّندرل

 ل ؼنثازلتعمأنث ل،نملتعرًشدنرلتعًتخؼنرلخجّندرلل2.75دنرلتععثععنرلخجّندرلخأجرثلؼثازلتعرؽثعُل،نملتعًش

الخأرجننثلؼننثازلمًتاننٍلتعشنندثجل،ننملل1.54 ل ؼننثازلتعرّننثؼهل،ننملتعرًشدننرلتعمثمّننرلخجّنندرلل2.02

 ل اننىهل0.63 ل ؼننثازلتعراننثامل،ننملتعرًشدننرلتأللأننًذلخجّنندرلل1.45تعرًشدننرلقدننملتأللأننًذلخجّنندرل

عرؽصرغلتعدفً جملتعنىقلخطدؼنرلمؽصرنغلػاتبنمل ؼً،نانلخؼعن  لتعجصأؽرلؼثازلمصات،ارلمغلغدأؼرلت

خؼعثل   صرانلخىع لمرثل شن ملأارأنرللث نرلعنهىلتعرصًشنفأال منالظن ل ؼاعنانلػ أنهلاعأنًتل،نمل

شفًاننثش  الأمننثلمؽأننالتعراننثامل،ننملتعرًشدننرلتأللأننًذال، ننملأ عننثلوصأؽننرلششننأًلشعنن لأنلتعرؽصرننغل

  هلمؽثعّهل ن اتوأصهل مالقدملخأازلتعؼثبالزل.تعدفً جملالل ّص ا هلتعؽ اَلػ  لتعراثامل، ه
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 ( ٚتٍٛ أياكٍ ٔيمزاح انذًهج االَذخاةٛج7جذٔل )

لتعجّدرلأمثاال ماًتزلتعفر رلتالوصمثخأرلتعصًشأح

ل3.20لخأازلتعؼثبالزل0

ل3.04لتعراًتزلتالوصمثخأرل0

ل2.75لتعرؽثعُل1

ل2.02لتعمأث ل2

ل1.54لتعرّثؼهل3

ل1.45لمًتاٍلتعشدثجل4

ل0.63لعراثامتل5

 شم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

 ،أرثل صؼ قلخثالِصًتشأؽأرلتالشصثعأرلع رًشفأالع صات ملمغلتعؽرثاأًل،انهلشا ن سلتعهيتِنرلشعنمل

أنلأ،ننًتنلمؽصرننغلتعدفننطلاننثنلغننثعدأص  لعننه   لتِننصًتشأؽأرل لطننرلتشصننثعأرلع صات ننملمننغلؼر ننايل

أمثلتعى الع لشصنا،ًلعنه   لش ن لتالِنصًتشأؽأرل%لال64.0تعجثلدأالخصايذلػثعأرلال وع لخجّدرلخ وسل

% ل انىهلتعجصأؽنرل01.7ع صات ملمغلؼراعلتعجثلدأال،صًتؼؼنسلوّندص  لشعنملـنهلخؼأنهلـصنملخ ونسل

مصات،ارلشع لـهلخؼأهلمغلوّدرلتألػعثالتع ى الع ل ااماتلخصجظنأ لـر نرلتوصمثخأنرلال أنلػنهنا لانثنل

لق أاللؼهتلالع ل صؽث ٌللرّرلأػعثال.ل

 ( ٚتٍٛ َظتج انؼًم ٔفك اطذزادٛجٛج ادفانٛج88جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلتعؼرمل ،قللطرلتشصثعأر

ل%64.0ل10لوؼ 

ل%01.7ل4لال

ل%022ل14لتعرؽرـاع
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الشرع سل،ملانملمناللتعصات نملتالِصًتشأؽأرلتالشصثعأر أِ ًزلوصثبػلتعهيتِرلشع لأنلأخًٌلآعأثزلل

 اننىع لتعفعننايلتعشمصننمل،ننملتعرؽننثعُلمننغلتألاننثعملمدثشننًذلػننالغً ننقلتع اننثاتزلتعرّننصرًذل

الل20.5 تعراننًتزلتالوصمثخأننرل تعنناٌتيتزلتعف امأننرل تـص ننسلاننملمج رننثلتعرًشدننرلتأل عنن الخجّنندرل

ال ؼنننثازلتعصنننف ل تعر صننناثزلل16.7 ؼنننثازلتعًِنننثبملتعجصنننأرل،نننملتعرًشدنننرلتععثوأنننرالخجّننندرل

ل-ماتقغلتعصات ملتالؼصرنثػم لخأجرثلؼثازلل05.6 تعه اتوأثزل تعرّثؼهل،ملتعرًشدرلتععثععرالخجّدرل

ل.ل03.2تعدً هلت ع صً وم ل،ملتعرًشدرلتعًتخؼرالخجّدرل

 ( ٚتٍٛ أةزس آنٛاح دهك االطذزادٛجٛج88جذٔل )

لتعجّدرلأخًٌلآعأثزلتالِصًتشأؽأرلتعصًشأح

ل20.5لتعصات ملمغلتألاثعملمدثشًذل0

ل20.5لتعفعايلتعشمصملع رؽثعُل0

ل1687لتعجاثض]لتعًِثبملتعجصأرل[ل1

ل05.6لتعصف ل م صاثزل ن اتوأثزل2

ل03.2لت وصًوسل]لماتقغلتعصات مل..ل3

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

أمننثل،أرننثل صؼ ننقلخثألِنندثجلتعصننملؼؼ ننسلخؼننطلتألػعننثالعأّننسلعننه   لتِننصًتشأؽأرل نتيذلـر ننص  ل

خؽر نايهلل%ل اثنلتاص ثالتعؼعنا22تالوصمثخأرال، ثنلمج ثالػه ل ؼانلتعهػ لتعرثنقل وع لخجّدرل

 %ل.ل02%ل ػه لا ث رلتعاقسلخجّدرل22تعّثخقالخجّدرل

 ( ٚتٍٛ أطتاا ػذو ٔجٕد اطذزادٛجٛج88جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلأِدثجلػه ل ؼانلتِصًتشأؽأر

ل%22ل0لػه ل ؼانلتعهػ لتعرثنق

ل%22ل0لتاص ثالتعؼعالخؽر ايهلتعّثخق

ل%02ل0لػه لا ث رلتعاقس

ل%022ل3لتعرؽرـاع
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تعهيتِرلشعملأنلتعصجظأ ل تالِصؼهتنلتعؽأهل نتيذلتعفر رلتالوصمثخأرللؼنثال،نملتعرًشدنرلارثلشا  سللل

الخأجرننثلؼننثالتالوصرننثالتع  ننًقلل2.20تأل عننمل،ننملماامننثزلوؽننثؾلـر ننص  لتالوصمثخأننرل وعنن لخجّنندرل

ال ؼثازلت وؽثٌتزل تعرشً ػثزلتعمهمأرل،ملتعرًشدنرلل1.72 تعّأثِمل،ملتعرًشدرلتععثوأرلخجّدرل

الأمنثل ؼنانلاأةنرلل1.16ال ؼثازلتعانهيذلتعرثعأنرل،نملتعرًشدنرلتعًتخؼنرلخجّندرلل1.55ععرلالخجّدرلتععث

مؼث ورلػ  لمّصاىلػنثضلمنالتعمدنًذلالعنهقلتعؼعنالال،ؽنثازل،نملتعرًشدنرلقدنملتأللأنًذلالخجّندرل

ل.ل0.50ال ؼثالتالِصمهت لتع ؼثضلألش ثضلتالشصثضل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرلل1.03

 ٍٛ يمٕياح َجاح انذًهج االَذخاةٛج( ٚت87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملماامثزلوؽثؾلتعفر رلتالوصمثخأرلتعصًشأح

ل2.20لتعصجظأ ل تالِصؼهتنلتعؽأهل0

ل1.72لتالوصرثالتع  ًقل تعّأثِمل0

ل1.55لتالوؽثٌتزل تعرشً ػثزل1

ل1.16لتعاهيذلتعرثعأرل2

ل1.03ل ؼانلاأةرلمؼث ورل3

ل0.50لتالِصمهت لتع ؼثضلعرش ثضل4

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

 شا  سلتعهيتِرلشع لأنلتالشصثضلتعشمصملتـصنملتعرًشدنرلتأل عنملخنأالتألشن ثضلتالشصنثعأرلتعصنمل

ال ؼنثازلتعرؽنثعُل تعنه اتوأثزل00.24تِصمهم ثلتألػعثال،ملـر ص  لتالوصمثخأنرلال وعن لخجّندرل

الخأجرنثلؼنثازلل02.13تععثععنرلالخجّندرلال تعر صاثزل،ملتعرًشدرلل00.00،ملتعرًشدرلتععثوأرالخجّدرل

 يِننثبملتعرفرنناضلخجّنندرلل7.21ال تعجننه تزلخجّنندرلل7.00تعصننف ل،ننملتعرًشدننرلتعًتخؼننرلالخجّنندرل

الل5.02ال تعراتقننغلت ع صً وأننرلخجّنندرلل6.22 تعرننؤشرًتزلخجّنندرلل6.55 تال،صننثزلخجّنندرلل6.66

ال ؼننثازلتعمطننحلل4.55ل اننىع لتعص  ٍ ننانلؼننثالخجّنندر5.22 شًتؼؼننسلت وتػننرل،ؽننثازلخجّنندرل

ال ؼننثالتِننصمهت لتعّننملنقل،ننملتعرًشدننرلتأللأننًذلخجّنندرلل3.70ال شننًتبػلتع ثِننأسلخجّنندرلل3.74
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ال تالشصننثضلتعشمصننمل رعننملػر أننرلشدننثنضلتعرؼ امننثزل تأل، ننثيل تأللدننثيلتعصننملشننص لخننأالل0.20

 .(xxx)تألشمث لن نل ؼانلقجاتزلأ لػاتممل ِأطر

ثضلتعشمصننملتِننصو ص ثلاننملتعانناىلتعّأثِننأرالخشنن ملؼأننهال  ننًقلأـننهلتعدننثـعأالأنل ِننأ رلتالشصنن

 لخؽثوحلأِدثجلألًقلـأطل0202 خثع ؼملاثوسلمالتألِدثجلتعرًؼفرلع عأًل،ملتالوصمثخثزلػث ل

ـاقلتالشصثضلتعشمصمالتالِص ثنذلمالػالقثزلتعاًتخرل تعصهتقرال شش أمل نايذلواجأنرلش ؽثخأنرل

تعؽرنثاأًقل شؼرأنقلأظًانثلل شفاأنقلتالشصنثضلوتزللع رًشؿل شااأهلتعرؼثوملتعصمل فر  ثلتالشصنثض

تالشؽننثاأالمننغلتعجننثلدأال تاصشننث لتعرًشننؿلعرؤ ه ننهل ش  ننأ   لخر ننث لتشصننثعأرالشولشنلتعرًشننؿلمننال

 تعرؤ نه العنهلظن للخنهلالضلـه عهل ـاتيهلمغلوثلدأهل ّصطأغلأنل  صشن لخؼنطلتأل،نًتنلتعراصجؼنأال

 لتشصثعأرل       لخثعفه طلأل،ًتنلأ لؼرثػثزلمؼأجنرل مصثيلمالخأج  لأاعًا لقهيذلػ ملتعاأث لخر ث

،ننملتالشؽننثهلتعننىقل مننه لأاهت،ننهال قننهلشفاننقلوعنن لع ؼه ننهلمننالتعرًشننفأالتعننى الوؽفنناتل،ننملػر أننرل

 .(xxxi)تالشصثضلتعردثشًل،ملن تبًا 

ػ ملتالشصثضلتعشمصملخثعجثلدأالخش ملأِثِمالعرثل فاانهلانىتللتعردفاظان عاهلتػصرهل

مال،اتبهلمفاارل،ملشغثيلتعفر رلتالوصمثخأرالـأطلشص ل،أهلتعراتؼ رلتعجاعلمالتالشصثضال

 تعرشث، رل تعصفث يل تعجاثْلـناضلتعؼه نهلمنالتعاعنث ثل تعر نثاأ لتعصنملالل ر نالأنلشنص ل

ػ ملاىتلتعجفالشاللماللالضلاىتلتع انلمالتالشصثضل تعنىقل ؼً،نهللدنًتالت ػنال لخاونهل

خثالشصنثضل تعرّنصادملشنؤنقلشعنملتعصوأأنًل،نمللتشصثضل صعرالماتؼ رلمدثشًذلخأالتعاثب 

ل.(xxxii)ِ اكلتعرّصادمل تشؽثاثشه

تالشصننثضلتعشمصننمل صرأننٍلخؼننهذلمأننٍتزلأار ننثلتعرً وننرال  ننٍنتنلوعنن لـأجرننثل اتؼننهلماث مننرلمننال 

تعرّننصادملعصننا،ًليؼننغلتعصننهىلخهيؼننرلادأننًذلمرننثلقننهل ننه،غلتأل،ننًتنلشعننملمفث عننرلشؽً ننحلتأل، ننثيل

 مرثيِنص ثال لث نرلمنغلشٍت نهلشم ثوأنرلشصنه قلتعرصنثنيلتعشمصنأرللثخ تعرّصفهظرلخؼهلتقصجثػ  ل

ل.(xxxiii)ألو ثلمؼً ،ر

ارثل صّ لتالشصنثضلتعشمصنملخثعردثشنًذل تعؼ ا نرلغأنًلتعراصنانذلمناللنالضلشند رلمنالتعؼالقنثزل

تعشمصأرلغأًلتعًِرأرلمرثلؼؼنملشنًت ل نًقلأنلػر أنرلتالشصنثضلتعشمصنملشّنًقلخنأالممص ن ل

هل شؼًتاتزلمّندارل شورنثل انا لػ نملت ؼرنثعلتعفنًلتعص انثبملمنالؼثونحلتعطداثزلن نلتعصاأهلخااتػ

ل.(xxxiv)أ عة لتعى ال صص انلخثعشمصلػ ملأوهل ؼً لمثل صفهضلػجه
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 اجثكلمٍت ثلألنًقلعالشصنثضلتعشمصنملشؽؼ نهل فظن لخثاصرنث لتعانثبرأالخثالشصنثضل)تعرًشنفان(ل

 خننثعؼ ُالشم ننثنلشاؼأننهللارأننٍذلشننات،ًلـننه ضلتالشصننثضل،ننملتشؽننثاأالمننالتعرًِننملشعننملتعرّننصادم

تعًِثعرلشعملتعؽر ايلتعرّص ه لمدثشًذلمرثل ؽؼمل،نملت م نثنلممثغدنرلانملؼر نايلخثع ونرلتعصنمل

   ر ننثالش اثبأننرلتالشصننثضلـأننطل ننص لخشنن ملػعنناقل م ننالمننالتعص  نن الشػطننثال،ً ننرلع رجثقشننرل

،ننمل تعصاظننأؿل تالػصرننثنلػ ننملم ننثيتزلتعاننثب لخثالشصننثضالـننه ضليؼننغل ننهقل،ننايقل مدثشننًل

تعراق لتالشصثعملخش مل ّنصطأغلمؼنهلتعانثب لخثالشصنثضلمنالمؼً،نرل نهقلتعًِنثعرلػجنهلتعرّنصادمل

 شاؼأننهلتالشصننثضلػ ننملأِننثَلاننىتلتعصننهىلمرننثل ّننثػهلػ ننملشـننهتضلتعصنناظأًلتعرجشننانالاننىع ل ؼننهل

تالشصثضلتعشمصملأقاقلتعاِثبمل أشنهاثلشقجثًػنثل،نملشانه  لأ لػنًضليِنثعرلمنثال لث نرلشوتلمنثل

ل.(xxxv)ذلشمصأرلتعاثب لخثالشصثضتقصًنلخاا

ثلػ ملوع ل، نلتع  رنرلتعرجطاقنرلارنثل نًقلأظأنملنقلِنااللخناضلأاعنًل،ثػ أنرل شصنه اًثل،نمل ًّ  شاِأ

تعرؽصرؼننثزلتعجثمأننرلمننالتع  رننرلتعرطداػننرال عننىع ل عننقلتعجننثَل،ننملتالشصننثضلتعشمصننملأاعننًلمننال

أوجننثلاللوا ننملمننالأارأننرلتالشصننثضلتعؽرننثاأًقال مننغلتعصّنن أ لخانناذل شنناظأًلتالشصننثضلتعشمصننملشالل

تالشصننثضلتعؽرننثاأًقل شورننثلواصننهلأنلودننأالارننثل ننًقل عدننًلشننًت لأنلتعاِننثبملتعصا أه ننرلاثعّننا ل

 تعرا  ل تعؽرثػثزلتعرف أرلش ؼحلن ًيتلم ًرثل،ملشؼرأقلشناظأًل ِنثبملتالشصنثضلتعؽرنثاأًقالألنل

ؼأرلألونهل صرأنٍلخنانلتالشصثضلتعشمصمل صرأٍلػ ملتالشصثضلتعؽرثاأًقلخندؼطلتعرٍت نثلتعّنأ اعا

يؼغلتعصهىل،أهلادأًالارثلِدقلت شثيذلشعملوع لخث ظث،رلشعملأوهل ّثػهلػ ملوشًلتأل، ثيلتعصنمل

شجشًاثل ِثبملت ػال لػ ملوطث لأ ِغلمالؼر اياثل،ملتعه ضلتعجثمأرالألنلشوطأرلاىهلتعاِنثبمل

ػنال لتعفه عنرلـجنملشوتلمفه نذلمالوثـأرل ع لوّحلادأنًذلمنالتعؽرنثاأًلتالػصرنثنلػ نمل ِنثبملت 

مثشاتل،ًزلع  لمالوثـأرلألًقال،عالًلػالتٌن ثنلوّدرلتألمأرلتعاًتبأنرل تعرؼً،أنرلخنأالأخجنثالانىهل

ل.(xxxvi)تعد هتن

تل،نملتالوصمثخنثزلتعجأثخأنرل ًً  عىع ل،اهلعؼنحلتالشصنثضلتعشمصنملخاشن ثعهلتعرمص  نرلن ًيتلم ًرنثل منؤظ

 حلػ أ ثلتعطثخغلتعاد ملأ ل،ملعؽثنلتعاًىلتألاعًل للث رل،ملتعه تبًلتعصمل و0202تعدفً جأرلػث ل

ؼرثاأً ننرال وعنن لمنناللننالضلعاننثالتعرًشننؿلمدثشننًذلخننًؤ َلتعؼننثبالزل قننثنذلتعننًأقلنتلننملاننىهل

تعرؽصرؼثزال تعاأث لخؼر أرلتعصًخأطثزلتالوصمثخأرلتعصملاللش لأنلع ثلشاظأًتًلـثِرثًل،نملشفه نهلوصأؽنرل

 أنرلتالشصنثضلتعشمصنملشصنأؿلع رًشنؿلتعّأثِنملأنل ّنص أهلتالوصمثخثزل،ملاىهلتعه تبًالارنثلأنلػر



 د . شعيب الغباشي     الوسائل واألساليب االتصالية المستخدمة في حمالت االنتخابات                                                      

 

 
 
 
 
 

77

مالػالقثشهل أ هقثبهالـأنطل جص نملػنالتعاً نحل تعصنه قلقصنهلشـنهتضلشناظأًلظنثيلخنثعرص املأ ل

شؼننه ملِنن ااهلعاؼ ننرلشصؼننثيضلمننغلمصننثعفهال مننالاجننثل ّننصطأغلتعرًشننؿلأنل اجننغلو قلقًتخصننهل

ثضلتعشمصننمل قجنثعلغأننًا لخشننمصل أ نهقثبهل مؼثي،ننهلظن ل ط ننحلمنج  لتِننصمهت لقجنناتزلتالشصن

ل.(xxxvii)تعرًشؿل أاهت،هل خًتمؽهلتالوصمثخم

 ( ٚتٍٛ ابشكال االدفانٛج انًظذخذيج فٙ انذًهج االَذخاةٛج87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملتألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرلتعصًشأح

ل00.24لتالشصثضلتعشمصمل0

ل00.00لتعرؽثعُل تعه اتوأثزل0

ل02.13لتعر صاثزل1

ل7.00ل تعصفل2

ل7.21لتعجه تزل3

ل6.66ليِثبملتعرفراضل4

ل6.55لتعال،صثزل5

ل6.22لتعرؤشرًتزل6

ل5.02لتعراتقغلت ع صً وأرل7

ل5.22لت وتػرل02

ل4.55لتعص  ٍ انل00

ل3.74لتعمطحل00

ل3.70لشًتبػلتع ثِأسل01

ل0.20لتعّملنقل02

 شم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

العإلػال ل وؽثـهل،ملتالوصمثخثزال،ااهلأغ نحلتألػعنثالأنلاجنثكل ػالتعؼالقرلخأالتِصمهت لتعؼع

%لال أمننثلتع ننى الو نناتلاننىهل47.2ػالقننرلخننأالوؽننثـ  ل تِننصمهتم  لعاِننثبملت ػننال ل وعنن لخجّنندرل

 %ل.12.4تعؼالقرل، ثواتلخجّدرل
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 ( ٚتٍٛ انؼيلج ةٍٛ اطذخذاو االػيو ٔانُجاح فٙ االَذخاةاح87جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلوصمثخثزت ػال ل تعجؽثؾل،ملتال

ل%47.2ل03لوؼ 

ل%12.4ل4لال

ل%022ل14لتعرؽرـاع

 

أمننثلخمصننا لمننهقلتػصرننثنلتعردفنناظأالػ ننملتألشنن ثضلتالشصننثعأرل،اننهلشا نن سلتعهيتِننرلشعننملأنل

مّننصاقلتػصرننثنلتعردفنناظأالػ ننملتألشنن ثضلتالشصننثعأرلتعرمص  ننرل،ننملـر ننص  لتالوصمثخأننرلاننثنلػثعأننثال

%لال22.2%ل اثونسلوّندرلتع نى التػصرنهتلقناقل11.1ه تلخش ملقاقلؼنهتًل،د وسلوّدرلتع ى التػصر

ل%ل.3.4%لالخأجرثلؼثازلوّدرلتع ى التػصره تلخش ملوثنيل04.5 وّدرلتعااقلشع لـهلمثلل

 ( ٚتٍٛ درجج االػذًاد ػهٙ ابشكال االدفانٛج87جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلنيؼرلتالػصرثنلػ ملتألش ثضلتعصًشأح

ل%11.1ل00لقاقلؼهتل0

ل%22.2ل04لقاقل0

ل%04.5ل4لقاقلشع لـهلمثل1

ل%3.4ل0لوثنيتل2

ل%022ل14لتعرؽراع

 ،أرثل صؼ قلخثعه ت،غلتعصملأنزلخثعردفاظأالشعملتالػصرثنلػ ملأش ثضلتالشصثضلخش ملأِثِملال،انهلل

لؼثال،ملتعرًشدرلتأل عملمج ثلالشا أملتع  ًذل تعهػاذلتعصمل فر  ثلتعرًشنؿلشعنملتعؽرنثاأًال وعن 

 ؼثال،ملتعرًشدرلتععثوأرلتعًغدرل،ملش ا ال ايذلواجأرلش ؽثخأنرلعنهىلتعؽر نايلل50.0خجّدرلخ وسل

 ؼثال،ملتعرًشدرلتععثععرلالِؼملتعردفاظأالشعنملشؼً ن لؼر نايلتعجنثلدأالخ ن ل وعن للل36.1خجّدرل

خ وسلال ؼثالنت،غلأنلؼرأغلتعرًشفأال ّصمهماو ثل،ملتعرًشدرلتعًتخؼرلخجّدرلل32.22خجّدرلخ وسل

ل07.2ال ؼثال،ملتعرًشدرلتأللأًذلنت،غلتعًنلػ ملتعفرالزلتعهػثبأرلع رجث،ّنأالخجّندرلخ ونسلل00.0

تلشعنم ًً نػث نثزللال  دًيلتعدؼطلمؽأالاىتلتعّدحل،نملتعرًشدنرلتأللأنًذلمنالاناو  لالل  ص صنانلاعأن
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تعرجث،ّنننأالظنننها لالغثعرنننثلأو نننثلاللشصّننن لخثعرصنننهتقأرل اللشنننؤظًلِننن دًثل،نننملشاتؼنننها لأ لػ نننمل

.ل اىتليتؼغلشع لأنلمؼظ لتألػعنثالانثواتلمرنال جصرنانلشعن لؼرؼأنثزلن جأنرلالشمنثل(xxxviii)وصثبؽ  

خش ملمدثشًلأ لغأنًلمدثشنًالمرنثلؼؼنملتاصرنثم  لتأل ضلانالشا نملأ، نثيلنػناش  لشعن لتعجنثلدأال

لحلمفث عرلشفّأال ايش  لتعىاجأرلعه   ل.خؽثو

 ( ٚتٍٛ دٔافغ اػذًاد انًزشذٍٛ ػهٙ أشكال االدفال83جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملن ت،غلتالػصرثنلػ  لتألش ثضلتعصًشأح

ل50.0لشا أملتع  ًذل تعهػاذلع ؽر ايل0

ل0.0لش ا ال ايذلش ؽثخأرلعهىلتعؽر ايل0

ل32.2لشفّأال ايذلتعرًشؿل1

ل2.50لرًشفأالع ثالِصمهت لتعل2

ل07.2لتعًنلػ ملـرالزلتعرجث،ّأال3

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

 قننهلأظ ننًزلوصننثبػلتعهيتِننرلتعرأهتوأننرلأنلاجننثكلخؼننطلتألشنن ثضلتالشصننثعأرلعنن ل ّننصمهم ثلأػعننثال

تعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جمل،ملنػث ص  لتالوصمثخأرلخشن ملش ؽنثخمل م رناَل قنهلش ث شنسلنيؼنرلػنه ل

نصمه لال وعن لخجّندرلتالِصمهت ال ـأطلؼثالتعًتن ال تعص  ٍ انل،نملماهمنرلانىهلتألشن ثضلتعصنملعن لشّط

ال ؼثازلتعصف ل ت وصًوسل شًتبػلتع ثِأسل تعّملنقل،نملتعرًشدنرلتععثوأنرلخجّندرل01.7خ وسل

ال ؼثازل،ملتعرًشدنرلتععثععنرالٌ نثيذلتعرانًتزلتالوصمثخأنرلع رًشنفأالتعرجث،ّنأاالخجّندرلل6.1خ وسل

ثلؼثازلاملمالتعرّثؼهل تعرجثخًل تعمطحل تعجه تزل تعرنؤشرًتزل،نملتعرًشدنرلتأللأنًذلالخأجر3.4

ال اننىتليتؼننغلشعنن لتيش ننثعلقأرننرلت ػالوننثزل،ننملتعًتن ننال تعص  ٍ ننانال،عنناللػننالأنلل0.6خجّنندرل

تعؽ ثٌ الم  لع ه عرال الل اؼهلخثعرر  رلم  أرللث رلع رثلـص لتآلنالاىتلمالوثـأنرل منالوثـأنرل

شات،ًلاىتلتعؼهنلمال ِثبملتالشصثضلتعؽرنثاأًقلالل  نًضلخثععنً يذلػ نملتعرًشنؿلألًىال، نل

ـصرأرلتِصمهتم ثلؼرأًؼثلـصمل عالِرفسلشم ثوثشهلتعرثن رلال ع الػ ملتعرًشؿلأنل مصنثيلتعاِنأ رل
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تعصننملشص ننقللصثبصنن ثلمننغلغدأؼننرلتعؽر ننايلتعرّننص ه لع رًشننؿلنتلننملنتبًشننهل اننىع لتعانناتوأال

 .(xxxix)الاىهلتعاِثبمل،ملتعؼر أرلتالوصمثخأرتعرجظررلعالِص ثنذلم

 مؼنننً  لأنلتالشصنننثضلتعؽرنننثاأًقلانننالمنننثل نننص لخعنننهلػنننالغً نننقل ِنننثبملتالشصنننثضل

تعؽرثاأً نننرلانننثعًتن ال تعص  ٍ نننانل تعصنننف ل تعرؽنننالزل اصنننحلتععاث،نننرل تعرؼنننثيضل

 .(xl) تعر ًؼثوثزل املتعصملشؼًضلػ ملِثبًلأ،ًتنلتعؽر ايلتعؼث 

 دفال غٛز انًظذخذيج( ٚتٍٛ أشكال اال87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملأش ثضلتالشصثضلغأًلتعرّصمهمرلتعصًشأح

ل01.7لتعًتن ال تعص  ٍ انل0

ل6.1لتعصف ل ت وصًوسل0

ل6.1ل تع ثِأسل تعّملنقل1

ل3.4لٌ ثيذلماًتزلتعرًشفأالتعرجث،ّأال2

ل0.6لتعرّثؼهل تعرجثخًل3

ل0.6ل تعجه تزل تعرؤشرًتزل4

 خه مشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمال

ارثلأظدصنسلتعهيتِنرلأنلاجنثكلمؽراػنرلمنالتألِندثجل ق نسلأمنث لتعردفناظأالعصرنجؼ  لمنالتِنصمهت ل

أش ثضلتالشصثضلتعرمص  رل،ملـر ص  لتالوصمثخأرالأ ع ثلػنه لِنرثؾلتعف امنرلع ن لخثِنصمهتم ثل وعن ل

ٌلق أننمل تعص   ننرلتعؼثعأننرل ـصنن لالل صؽننث لمًن ناننث،ننملـننأالؼننثازلأِنندثجلأنلل07.2خجّنندرلخ وننسل

 ل ؼنثالأِندثجلػنه لل00.0تعؼعالتعفهلتألقص لع ج اثزل،ملتعرًشدرلتععثوأرلخجّدرلخ وسلع نملمنج  ل

ل6.1ش رننثنلتعؼعننالخثعفثؼننرلأ لع عننًذلتععننواغلأ لأو ننثلغأننًلمصثـننرل،ننملتعرًشدننرلتعًتخؼننرلخجّنندرل

 ؼننثازلأِنندثجلأو ننثلمًااننرلمثن ننثل  ؼننانلماتوننغلشننًػأرل قصننًل،صننًذلتعهػث ننرل،ننملتعرًشدننرلقدننمل
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ا ؼثالػه ل ؼنانل،ً نقلػرنملعنهىلتعؼعنال،نملتعرًشدنرلتأللأنًذلتعنى الخجّندرلل3.4أًذلخجّدرلتألل

ل.ل0.6

 ( ٚتٍٛ أطتاا ػذو االػذًاد ػهٙ أشكال االدفال87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملأِدثجلػه لتالػصرثنلػ  لتألش ثضلتعصًشأح

ل07.2لعؼه لِرثؾلتعف امرلخثِصمهتم ثل0

ل00.0لق أملألنلمًن ناثل0

ل00.0ل  ص ثلتعؼثعأرش ل1

ل00.0لـص لاللأشؽث ٌلتعفهلتألقص ل2

ل6.1لعؼهلش رثوملخثعفثؼرلشعأ ثل3

ل6.1لاعًذلتععواغل4

ل6.1لغأًلمصثـرلعمل5

ل3.4لألو ثلمًاارلمثن رل6

ل3.4لعاؼانلماتوغلشًػأرل7

ل3.4لقصًل،صًذلتعهػث رل02

ل0.6لعؼه ل ؼانل،ً قلػرملعهقل00

ل مشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه

 خمصننا ل قننا لتعردفنناظأالػ نن لينل،ؼننملتعؽر ننايل مننهىلشنناظًهلخثعاِننثبملتالشصننثعأرلتعصننمل

 ّصمهماو ثلمؼ  لأظجثالـر ص  لتالوصمثخأرال،اهلؼثازلوّدرلتع ى العه   ل ِنأ رلعرؼً،نرلوعن لػثعأنرل

%لال04.5%لأمثلتع ى العأُلعه   ل ِأ رلعرؼً،رلينل،ؼنملتعؽر نايل،انهلشًتؼؼنسلشعن 61.1خ وسل

تعجصأؽننرلشصّننقلمننغلمننثلشا نن سلوظً ننثزلشنناظأًل ِننثبملت ػننال لػ نن لتعؽر ننايل ظننً يذلل اننىه

تعاقا لػ  لمهىلشاظأًاثلػ  لتعرص اأالالِاتالخثعّ حلأ لخث  ؽثجالأ لتعصاظأًلػ  لتع ًنلأ لػ  ل

تعرؽصرغلأ لتعصناظأًلقصنأًلتعرنهىلأ لغا نملتعرنهىلأ لتعصناظأًلتعصًتارنملأ لغأنًلتعصًتارنملالتعصناظأًل

ل.(xli)تعرؼً،رلأ لػ  لتعّ اكل تالشؽثاثزللػ  
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 ( ٚتٍٛ ٔجٕد ٔطٛهج نًؼزفج رد فؼم انجًٕٓر    88جذٔل )              

لتعجّدرلتعص ًتيل ِأ رلعرؼً،رلينل،ؼملتعؽر اي

ل%61.1ل12لوؼ 

ل%04.5ل4لال

ل%022ل14لتعرؽرـاع

عنه   لتعاِنثبملعرؼً،نرللارثلشا  سلتعهيتِرلشعملأنلأػعثالتعرؽ ُلتعجأنثخملتعدفً جنملقنهلشؼنهنز

ينل،ؼملؼر ايلتعجثلدأالعرؼً،رلمهقلشاظًا لخؽ انا لتالشصثعأرلأظجثالتعفر رلتالوصمثخأرال،ؽنثازل

تعر ننثشأؿلتالوصمثخأننرالتعرصرع ننرل،ننملتعٍ ننثيتزل تعصات ننملتعردثشننًلمننغلغننثق لتعؼرننمل)لتعصاننثي ًل(ل،ننمل

 تعًِننثبملتعجصننأرل،ننملتعرًشدننرل ؼننثازلتع اتشنن لل14.0تعرًشدننرلتأل عنن لخننأالش نن لتعاِننثبملخجّنندرل

 ؼنثالل03.2 ؼثازلتعرؽثعُلتألِداػأرل تعرّنثؼهل،نملتعرًشدنرلتععثععنرلخجّندرلل05.6تععثوأرلخجّدرل

خأجرننثلؼننثازلتعننه اتوأثزل تالِننصدأثوثزل،ننملتعرًشدننرلل07.2ت وصًوننسل،ننملتعرًشدننرلتعًتخؼننرلخجّنندرل

ل.ل01.7تأللأًذلخجّدرل

 نزد فؼم انُاختٍٛ نهجٕٓد االدفانٛج( ٚتٍٛ ٔطائم يؼزفج انًزشذٍٛ 88جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدمل ِثبملمؼً،رلينلتع ؼملتعجثلدأالتعصًشأح

ل14.0لتعر ثشأؿلتالوصمثخأرل)تعٍ ثيتزل..ل0

ل05.6لتع ثش ل)لتعًِثبملتعجصأرل(ل0

ل03.2لتعرؽثعُلتألِداػأرل تعرّثؼهل1

ل07.2لت وصًوسل2

ل01.7لتعه اتوأثزل تالِصدأثوثزل3

 أثيلأاعًلمالخه مشم ثوأرلتلص

أمثلخمصا لتألش ثضلتالشصثعأرلتعصملتِصمهم ثلأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخمل،ملممثغدرلتعجمدرل قثنذل

تعًأقلال،ؽثازلتعجه تزلتالوصمثخأرل تعرؽنثعُل تعرنؤشرًتزلتعرّنصرًذل،نملتعرًشدنرلتأل عن الخجّندرل
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لل05.6تععثوأنرلخجّندرل ؼثالتالشصثضلتعردثشًل تعٍ ثيتزلتعشمصأرل تعرجشايتزل،ملتعرًشدنرلل11.1

خأجرننثلتـصننملت وصًوننسلل04.5 ؼننثالتع ننثش لتعجاننثضل)لتعًِننثبملتعجصننأرل(ل،ننملتعرًشدننرلتععثععننرلخجّنندرل

ل.ل01.7 تعًِثبملت ع صً وأرلتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرل

 ( ٚتٍٛ ابشكال االدفانٛج انًظذخذيج فٙ يخاطتج انُختج88جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملجمدرتألش ثضلتعرّصمهمرل،ملممثغدرلتعلتعصًشأح

ل11.1لتعجه تزلتالوصمثخأرل تعرؽثعُل تعرؤشرًتزل0

ل05.6لتالشصثضلتعردثشًل تعٍ ثيتزلتعشمصأرل0

ل04.5لتع ثش لتعجاثضل)تعًِثبملتعجصأرل(ل1

ل01.7لت وصًوسل2

 شم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

،نملممثغدنرلتعؽر نايلأمثلخمصا لتألش ثضلتالشصثعأرلتعصنملتِنصمهم ثلأػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخمل

 ؼنثازلل30.6تعؼث ال،ؽثازلتعمطحل تعجنه تزل تعرؽنثعُلتألِنداػأرل،نملتعرًشدنرلتأل عن لخجّندرل

تعٍ ثيتزلتعشمصأرلع راًتزلتالوصمثخأرل تالشصثضلتعشمصمل تعراثخالزل،ملتعرًشدنرلتععثوأنرلخجّندرل

ازلتعال،صنننثزل ؼنننثل22.2 ؼنننثالتع نننثش ل)تعًِنننثبملتعجصنننأرل(ل،نننملتعرًشدنننرلتععثععنننرلخجّننندرلل25.0

خأجرننثلؼننثازلت وصًوننسل تعًِننثبملل12.4 تعرجشننايتزل تعر صنناثزل،ننملتعرًشدننرلتعًتخؼننرلخجّنندرل

لأػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخملتعدفً جنماال عانهلتِنصمه لل05.6ت ع صً وأرل،ملتعرًشدرلتعمثمّرلخجّندرل

اظأ ًنثلؼأنًهتالأورثغلتالشصثضلتعؽرؼملتِصمهتًمثل تظًفثل تِصطثػاتلشاظأ هل،ملـر ص  لتالوصمثخأرلش

 قننهلشرع ننسلأشنن ثضلتالشصننثضلتعؽرؼننمل،ننملتعمطننحل،ننملتعرّننثؼهل تعجننه تزل تع اننثاتزلتالوصمثخأننرل

 تأل،نًتؾل تعرنمش ل تعرننؤشرًتزلتالوصمثخأنرل غأًاننثال ،نملانىتلتعجنناعلمنالتالشصننثضل مثغنحلتعاننثب ل

عمطثخنرل،نملخثالشصثضل)تعرًشؿ(لؼرثػرلمالتعجثَال  ًش ٍلػ ملشقجثعلتعرص امل تِنصرثعصهال عؼنملت

تعجه تزل تعرنؤشرًتزل تعرّنثؼهل تعرانثيل تع انثاتزلتالوصمثخأنرل غأًانثلانملأان لأشن ثضلتالشصنثضل

(ل.xlii)تعؽرؼمال اللش لأنلتعمطثخرلاثوسل اللٌتعسلش صّحلأارأرللث رل،ملتعرؽصرغلتعؼًخم
 

ل
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 ( ٚتٍٛ ابشكال االدفانٛج انًظذخذيج فٙ يخاطتج انجًٕٓر انؼاو87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملثضلتعرّصمهمرل،ملممثغدرل..تألش لتعصًشأح

ل30.6لتعمطحل تعجه تزلل تعرؽثعُل0

ل25.0لتعٍ ثيتزلتعشمصأرلع راًتزل0

ل22.2لتع ثش لتعجاثضل)تعًِثبملتعجصأرل(ل1

ل12.4لتعال،صثزل تعرجشايتزل تعر صاثزل2

ل05.6لت وصًوسل تعًِثبملت ع صً وأرل3

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

  سلتعهيتِرلشعنملأنلأان لتعاعنث ثلتعصنملاثونسلشفر  نثلتألشن ثضلتالشصنثعأرلتعرّنصمهمرل،نملارثلشا

 ؼننثازلل3.05 لاثوننسلتعاعننث ثلتالؼصرثػأننرالتعصننملتـص ننسلتعرًشدننرلتأل عننملخجّنندرل0202توصمثخننثزل

خأجرثلؼثازلتعاعث ثلتعّأثِنأرل،نملتعرًشدنرلتععثععنرالل2.61تعاعث ثلتعاغجأرل،ملتعرًشدرلتععثوأرلخجّدرل

ال،ننملـننأالؼننثازل2.35 ؼننثازلتعاعننث ثلتالقصصننثن رل،ننملتعرًشدننرلتعًتخؼننرلخجّنندرلل2.62خجّنندرل

 ؼنثازلتعاعنث ثلتععاث،أنرل،نملتعرًشدنرلتعّثنِنرالل1.63تعاعث ثلتعه جأرل،ملتعرًشدرلتعمثمّرالخجّندرل

 ل تـص نننسلتعاعنننث ثل0.65 ؼنننثازلتعاعنننث ثلتعدأةأنننرل،نننملتعرًشدنننرلتأللأنننًذالخجّننندرلل1.33خجّننندرل

ػأننرلتعرًشدننرلتأل عنن الألنلتعرنناتغالتعدفً جننملالل شننو هلخثعهيؼننرلتأل عنن لِنناقلمؼأشننصهلتالؼصرث

تعأامأرل ـأثشهلتالؼصرثػأرلمالمّ ال ػرمل تِنصاًتيلتؼصرنثػم لخأجرنثلشًتؼؼنسلتعاعنث ثلتعدأةأنرل

شعنن لتعرًشدننرلتأللأننًذالألو ننثلاللششننوملتعرنناتغالتعدفً جننملاعأننًتالـأننطلعننأُلظرننرلمشننثاملخأةأننرل

أنل ؼناضلػ أ نثلتعؼعناال،انهلا صنهلتعف امنرلتعدفً جأنرلمؤونرلوعن لالخرنثلشاهمنهلمننال تظنفرل ر نال

م ن لشفّننأالتأل ظنثعلتعرؼأشننأرلللنهمثزلخأةأنرلم راِننرال منالأان لتعر  ننثزلتعصنملششننوملتعجناتجا

 شفّنننأالتعً تشنننحل،نننملتعاطنننثػأالتعؼنننث ل تعمنننث ل نيتِنننرلتعًِنننا ل تععنننًتبحلتعصنننمل نننه،ؼ ثل

 لت ِ ثنل اال صجث ضلؼثودثلمالتععوػلػ ن لتعف امنرلعً نهلتعراتغجانل مفث عرلل ع ث.ل م 

تعراتٌوننرلتعرمصصننرلع رشننً ػثزلت ِنن ثوأرل تعننهػاذلشعنن لٌ ننثنذلتاليتظننملتعرر ااننرلعإلِنن ثنل

 ٌ ثنذلماتٌورلتعاً ضلتعراهمرلشع لتعراتغجأال ل طلتع اتبهلتعرصًشدنرلػ أ نثالتظنث،رلشعن لم ن ل
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هل م نن لتعرننًأذل م نن لتعشنندثجلتعننىقل ؼجنن لخعاننث،ص  لتعط ننمل تالاصرننث لخفااقننهل يػث صننهل ظاث،صنن

(ل.xliii) خثألوشطرلتعً ثظأرل شفّأال ظغلأوه ص  ل
 

 ( ٚتٍٛ أْى انمضاٚا انذٙ دًهذٓا ابشكال االدفانٛج87جذٔل )            

ل

لتم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

تعصننملتِننصمهم ثلتألػعننثال،ننملتألشنن ثضلتالشصننثعأرللتالِننصرثالزارننثلاشنن سلتعهيتِننرلػننالأونناعل

لتالِننصرثالز ل ؼننثازلل1.07تعرجطاأننرلتعرًشدننرلتأل عننملخجّنندرللتالِننصرثالزتعرّننصمهمرال،ؽننثازل

 ؼثالتالظجثنلمؼث)تعرجطاأرل تعؼثغ أر(ل،نملتعرًشدنرلتععثععنرلل0.64تعؼثغ أرل،ملتعرًشدرلتععثوأرلخجّدرل

 ل عؼملانىتل شنأًلشعن لأنلل0.51 ؼثازلتِصرثعرلتعصما  ل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرلل0.56خجّدرل

لتعجثلحلتعدفً جمل طو حللطثجلتعؼاملػ  للطثجلتعؼثغ رل.

 ٍٛ إَٔاع االطذًاالح انًظذخذيج( ٚت87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملأواتعلتالِصرثالزلتعصًشأح

ل1.07لتعرجطاأرل0

ل0.64لتعؼثغ أرل0

ل0.56لتالظجثنلمؼثل)تعرجطاأرل تعؼثغ أر(ل1

ل0.51لتعصما  ل2

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

لتعاٌنلتعجّدملأا لتعاعث ثل،ملتألش ثضلتالشصثعأرلتعصًشأح

ل3.05لتالؼصرثػأرل0

ل2.61لتعاغجأرل0

ل2.62لأرتعّأثِل1

ل2.35لتالقصصثن رل2

ل1.63لتعه جأرل3

ل1.33لتععاث،أرل4

ل0.65لتعدأةأرل5
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رلتألػعنثالأمثلخمصا لقأنث لخؼنطلتعرًشنفأالخفرنالزلنػثبأنرلظنهلمجث،ّنأ  ال،انهلو ن لغثعدأن

%لأمننثلتعاننثب انلل44.5 ؼننانلـرننالزلنػثبأننرلمعننثنذلع نن لمننالتعرًشننأالتعرجث،ّننأال وعنن لخجّنندرل

%.ل اىهلتعجصأؽرلشصرثش لمغلاانلتعرؽصرغل11.1،دجّدرللاخاؼانلـرالزلنػثبأرلع رجث،ّأالظها 

لتعدفً جملالمؽصرغلػًخملشّانل،أهلتعاأ لتأل أ رل تعرجدعارلمالن ججثلتعفجأ ل.

 ٚتٍٛ َظتج دػاٚج انًُافظٍٛ (87جذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيل ؼانلنػث رلػهتبأرلمالتعرجث،ّأا

ل%44.5ل02لوؼ 

ل%11.1ل00لال

ل%022ل14لتعرؽراع

 أاهزلتعهيتِرلتيش ثعلوّدرلػه لشاظأًلتعهػث ثزلتعؼهتبأرلػ  لتألػعثالمالقدملخؼطلتعرًشفأال

تلخثعهػث ثزلتعؼهتبأرلمنالقدنملمجث،ّنأ  ل%لخأجرثلتوم عسلوّدرلتع ى الشاظً 55.6تعجث،ّأاال،د وسل

%لال اىهلتعجصأؽرلششأًلأ عثلشع لأمًلم  ل االأنلتعهػث رلتعرعثنذلع ندؼطلل00.0، ثوسلوّدص  ل

عنن لش ننالوتزلشنناظأًلـننثنلأ للطأننًالػ نن لتعرًشننؿلتآللننًلالخرؼننالأوننهلعنن ل  ننالاجننثكل،ؽننايل،ننمل

لتعمصامرل.

 ( ٚتٍٛ يظذٕٖ دأثٛز دػاٚج انًُافظ83ٍٛجذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلصاىلشاظأًلنػث رلتعرجث،ّأامّ

ل%11.1ل6لوؼ 

ل%44.5ل06لال

ل%022ل14لتعرؽراع

أمننثلػننالشنن ملشنناظأًلتعننهػث ثزلتعؼهتبأننرلمننالقدننملتألػعننثالتعرجث،ّننأاال،ثـصننملتالػصرننثنلػ نن لوشننًل

ال ؼنثالشًتؼنغلأ ناتزلتعجنثلدأاال،نملل00.0تالشثػثزل ششا هلتعصايذلالتعرًشدرلتأل عن لخجّندرل

ل.ل086 ؼثالتعصاظأًلت  ؽثخمالخجّدرلل6.1شدرلتععثوأرلخجّدرلتعرً
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 ( ٚتٍٛ شكم دأثٛز انذػاٚاح انؼذائٛج87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملغدأؼرلشاظأًلتعهػث ثزلتعؼهتبأرلتعصًشأح

ل00.0لتالػصرثنلػ  لوشًلتالشثػثزل ششا هلتضل0

ل681لشًتؼغلأ اتزلتعجثلدأال0

ل0.6لشاظأًلش ؽثخمل1

لثيلأاعًلمالخه مشم ثوأرلتلصأ

 شا  سلتعهيتِرلشع لشّث قلوّندرلتع نى القنثماتلخراتؼ نرلنػث نثزلتعرجث،ّنأال تع نى العن ل اامناتل

ل%ل.32.2خىع لال،ؽثازلوّدرلاملمج رثل

 ( ٚتٍٛ َظتج يٍ لاو ةًٕاجٓج دػاٚاح انًُافظ87ٍٛجذٔل ) 

لتعجّدرلتعص ًتيلماتؼ رلنػث ثزلتعرجث،ّأا

ل%32.2ل06لوؼ 

ل%32.2ل06لال

ل%022ل14لتعرؽراع

 خمصا لتِصًتشأؽأرلمالقثماتلخراتؼ رلتعفرالزلتعهػثبأنرلتعؼهتبأنرلمنالقدنملخؼنطلتعرًشنفأال

ال ؼننثازلل2.70ع نن لال،ؽننثالمننالتِننصمه لتِننصًتشأؽأرلتعننه،ثعل تعننًنل،ننملتعرًشدننرلتأل عنن لخجّنندر

شأؽأرلتع ؽنا لال ؼنثازلتِنصًتل2.66تِصًتشأؽأرلتعفاتيل تعجاثْلتع ثنئل،ملتعرًشدرلتععثوأرلخجّندرل

الخأجرثلؼثازلتِنصًتشأؽأرلتالػصنًت لتع ثمنملأ لتعؽٍبنمل1.46 تعراتؼ رل،ملتعرًشدرلتععثععرلخجّدرل

ال ؼثازلتِصًتشأؽأرلتالارثضل ػه لتعًنل،ملتعرًشدرلقدمل1.33خثعفاثبقل،ملتعرًشدرلتعًتخؼرلخجّدرل

ال0.60تأللأننًذلخجّنندرلال ؼننثازلتِننصًتشأؽأرلتعص ه ننهل تعصما ن ل،ننملتعرًشدننرل1.16تأللأنًذلخجّنندر

 اننىهلتعجصأؽننرلأ عننثلشؤاننهلمننثلوادننسلشعأننهال اننملأنلتعرؽصرننغلتعدفً جننمل و ننحللطننثجلتعؼاننملػ نن ل

للطثجلتعؼثغ رال أوهلمؽصرغلشف رهلتعاأ لت ِالمأرل.

ل
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 ( ٚتٍٛ اطذزادٛجٛج يٍ لايٕا ةًٕاجٓج دػاٚاح انًُافظ78ٍٛجذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملتِصًتشأؽأرلمالقثماتلخراتؼ رلتعهػث ثزلتعصًشأح

ل2.70لتعه،ثعل تعًنل0

ل2.66لتعفاتيل تعجاثْلتع ثنئل0

ل1.46لتع ؽا ل تعراتؼ رل1

ل1.33لتالػصًت لتع ثمملأ لتعؽٍبمل2

ل1.16لت ارثضل ػه لتعًنل3

ل0.60لتعص ه هل تعصما  ل4

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

ٍ تلخ ننثلػننالغأننًا ل،ننملـر ننص  لأمننثلتألشنن ثضلتالشصننثعأرلتعصننملتو ننًنلخ ننثلخؼننطلتألػعننثال شرأنن

ال04.5تالوصمثخأرال،ؽثالتعصات نملتعشمصنملمنغلؼرأنغل،ةنثزلتعرؽصرنغل،نملتعرًشدنرلتأل عن لخجّندرل

ال ؼننثازلش عأنن ل01.7خأجرننثلؼننثازلت وصًوننسل تعراتقننغلت ع صً وأننرل،ننملتعرًشدننرلتععثوأننرلخجّنندرل

ؼثازلاملمالتعال،صثزلت ػالوأرلال 00.0تعجه تزل،ملتعراًتزلتالوصمثخأرل،ملتعرًشدرلتععثععرلخجّدرل

ع نملل6.1 تعدً شايتزل تععارلتعشمصأرل تعًّػرل،ملتشمثولتعاًتيتزل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّندرل

لمج رثال اىتل ؤاهلػ  لأارأرلتالشصثضلتعشمصمل،ملػر أرلت قجثعل.

 ( ٚتٍٛ أشكال االدفال انًذًٛشث ػٍ انًُافظ78ٍٛجذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملٍذأش ثضلتالشصثضلتعرصرألتعصًشأح

ل04.5لتعصات ملتعشمصملمغلؼرأغلتع ةثزل0

ل01.7لت وصًوسل تعراتقغلت ع صً وأرل0

ل00.0لش عأ لتعجه تزل،ملتعراًتزلتالوصمثخأرل1

ل6.1لتعال،صثزل ت ػالوأرل تعدً شايتزل2

ل6.1لتععارلتعشمصأرل تعًّػرل،ملتشمثول3
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لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

ػننالتؼرننثعلتعردفنناظأالػ نن ليظننثا لػننالؼ ننانا لتالشصننثعأرال،ننملـر ننص  لل اشنن سلتعهيتِننرل

%لال انىتلتعًظنثل نج لػنالأنلتألػعنثالؼرنأؼ  لقنهلخنىعاتلل022.2تالوصمثخأرل تعصنملؼنثازلخجّندرل

ل ِؼ  ل ع ل اصً تلمال ؼ رلوظًا ل،ملآنتب  لتالشصثعملأظجثالـر ص  لتالوصمثخأرل.

 االدفانٛج ( ٚتٍٛ َظتج انز ا ػٍ انجٕٓد78جذٔل ) 

لتعجّدرلتعص ًتيلتعًظثلػالتعؽ انلتالشصثعأر

ل%022.2ل14لوؼ 

ل%2.2ل2لال

ل%022ل14لتعرؽراع

 خمصا لنيؼرليظثلتعردفاظأالػالؼ انا لتالشصثعأرل،اهلاش سلتعهيتِرلػالتيش نثعلنيؼنرل

ال%ل وّدرلتعًتظأ02تعًظثلعهقلتعردفاظأالػالؼ انا لتالشصثعأرلال،د وسلوّدرلتعًتظأالؼًهتل

ل%.04.5%لال ؼثالوّدرلتعًتظأالشعملـهتلمثل31.0

 ( ٚتٍٛ درجج ر ا انًتذٕثٍٛ ػٍ أدائٓى االدفان77ٙجذٔل )

لتعجّدرلتعص ًتيلنيؼرلتعًظث

ل%16.7ل02ليتٍضلؼًهت

ل%25.0ل05ليتضٍل

ل%01.7ل3ليتٍضلشعملـهلمث

ل%022ل14لتعرؽراع

 لتالِننصوالضلتع ننث،مل شرع ننسلأِنندثجلػننه ليظننثلتعنندؼطلػننالؼ ننانا لتالشصننثعأرلال،ننملػننه

لعاِثبملتالشصثضالشاٌ غلتعؽ هلخش مللثغالالػه لشًشأحلتالاصرث لخاِثبملتالشصثض.

أمثلواعلتعؽر ايلتعىقلاثنل  ص لخهلتألػعثاال،اهلاش سلتعهيتِنرلػنالأنلتعشندثجلتـص ناتلتعرًشدنرل

ال ؼنثال3.04درلال ؼثالتعؽر ايلتعؼث ل،ملتعرًشدنرلتععثوأنرالخجّن3.13تأل ع ل،ملتاصرثم  لالخجّدرل
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ال2.20الخأجرثلؼثازلتعجمدرل،نملتعرًشدنرلتعًتخؼنرالخجّندرل3.02قثنذلتعًأقل،ملتعرًشدرلتععثععرلخجّدرل

ال ؼنثالتعؼرنثضل،نملتعرًشدنرلقدنملتأللأنًذلخجّندرل1872 ؼثازلتعرنًأذل،نملتعرًشدنرلتعمثمّنرلخجّندرل

ل.لل0.12ال ؼثالتألغ ثضل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرل0.72

 ٍ إَٔاع انجًٕٓر دظب أًْٛذٓا نهًزشخ( ٚت77ٛجذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملأواتعلتعؽر ايلـّحلأارأص ثلع رًشؿلتعصًشأح

ل3.13لتعشدثجل0

ل3.04لتعؽر ايلتعؼث ل0

ل3.02لقثنذلتعًأقل1

ل2.20لتعجمدرل2

ل1.72لتعرًأذل3

ل0.72لتعؼرثضل4

ل0.12لتألغ ثضل5

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

%لالأمنثل41.7عدأرلتألػعثالقهلتلصثي تليمٍا لتالوصمنثخمل وعن لخجّندرلاش سلتعهيتِرلػالأنلغث

ل.14.0تع ى الع ل مصثي تليمٍا لخاو ّ  ل،ؽثازلوّدص  ل

 ( ٚتٍٛ َظتج انهذٍٚ اخذارٔا ريشْى االَذخاة77ٙجذٔل ) 

لتعجّدرلتعص ًتيلتع ى التلصثي تليمٍا لتالوصمثخم

ل%41.7ل01لوؼ 

ل%14.0ل01لال

ل%022ل14لتعرؽراع

شا  سلتعهيتِرلشع لأوهلاثوسلاجثكلنالالزلمصدث جرل ً نهلتعؼعنالشا نأ  ثلشعن لؼر نايلتعجنثلدأال

منناللننالضلػر أننرلتلصأننثيهلعًمننٍهلتالوصمننثخملال،ؽننثازلنالعننرلتعصًاأننٍلػ نن لمدننهألتعاـننهذلتعاغجأننرل

ال ؼنثالتعفنً لػ ن لمدنهألتعرّنث تذلل16.7 تعرشثيارل،ملخجثالتعاغال،ملتعرًشدنرلتأل عن لخجّندرل
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ال ؼننثازلتعننهػاذلشعنن للتعصوأأننًلل07.2التعؽرأننغل تالاصرننث لخثعشنندثجل،ننملتعرًشدننرلتععثوأننرلخجّنندرلخننأ

ل.ل01.7 تعصطا ًل ػه لتالوصرثالألقلـٍجل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرل

 ( ٚتٍٛ دالنج انزيش االَذخاةٙ ئنٗ انجًٕٓر77جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملنالعرلتعًمٍلتالوصمثخملشع لتعؽر ايلتعصًشأح

ل16.7لعصًاأٍلػ  لمدهألتعاـهذلتعاغجأرتل0

ل07.2لتعرّث تذلخأالتعؽرأغل تالاصرث لخثعشدثجل0

ل01.7لتعهػاذلشع للتعصوأأًل تعصطا ًل1

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

أمثلػالمهىلتعصاظأًلتعّ دملع ًمٍلتالوصمثخملػ  لتعؼعاال،اهلتيش ؼسلوّدرلتع ى الع ل اظًليمنٍا ل

%ال شًتؼؼسلوّدرلتع ى الشاظً تلِ دأثلخّدحليمٍا لتالوصمثخمل72.2أ  لخ وسلتالوصمثخملِ دأثلػ 

ل%ل.3.4شع ل

 ( ٚتٍٛ َظتج انذأثٛز انظهتٙ نهزيش االَذخاة73ٙجذٔل ) 

لتعجّدرلتعص ًتيلتعصاظأًلتعّ دملع ًمٍلتالوصمثخم

ل%3.4ل0لوؼ 

ل%72.2ل12لال

ل%022ل14لتعرؽراع

اثوننسلأانن لأونناتعلتعشننؼثيتزلتِننصمهتًمثل،ننملتعفرننالزلل اشنن سلتعهيتِننرلأنلتعشننؼثيتزلتعاغجأننرل

ال ؼنثازلتعشنؼثيتزلتالؼصرثػأنرل،ننملل3.10تعهػثبأنرلالـأنطلتـص نسلتعرًشدنرلتأل عنملخجّنندرلخ ونسل

الل2.43الخأجرننثلؼننثازلتعشننؼثيتزلتعه جأننرل،ننملتعرًشدننرلتععثععننرلخجّنندرلل3.03تعرًشدننرلتععثوأننرلخجّنندرل

ال ؼنثازلتشنؼثيتزلتالقصصنثن رل،نملل2.22تخؼرلخجّندرل ؼثازلتعشؼثيتزلتعّأثِأرل،ملتعرًشدرلتعً

الل1.07ال ؼثازلتعشؼثيتزلتععاث،أرل،ملتعرًشدرلقدملتأللأًذللخجّندرلل1.70تعرًشدرلتعمثمّرلخجّدرل

ل.ل0.24 ؼثازلتعشؼثيتزلتعدأةأرل،ملتعرًشدرلتأللأًذلخجّدرل
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 ( ٚتٍٛ إَٔاع انشؼاراح انًظذخذيج87جذٔل )

لتعاٌنلتعجّدملصمهمرواعلتعشؼثيتزلتعرّلتعصًشأح

ل3.10لتعاغجأرل0

ل3.03لتالؼصرثػأرل0

ل2.43لتعه جأرل1

ل2.22لتعّأثِأرل2

ل1.70لتالقصصثن رل3

ل0.24لتقصصثن رل4

لشم ثوأرلتلصأثيلأاعًلمالخه م

  :فزٔض انذراطج
اجنننثكل،نننً  لوتزلنالعنننرلشـصنننثبأرلخنننأالػنننهنلمنننًتزلشًشنننأؿلتعؼعننناال  ؼنننانللانفةةةزض ابٔل:

لأرلمغلؼر ايلتعجثلدأال.للتِصًتشأؽأرلتشصثع

 ػيلج يزاح دزشٛخ انؼضٕ ٔٔجٕد اطذزادٛجٛج ادفانٛج.( ٚتٍٛ 8جذٔل رلى)

لتعهالعرلنيؼرلتعفً رلمّصاىلمؼجا رل0اث

لغأًلنتعرل0ل.364ل0.246

ل

 اننملقأرننرلنتعننرلػجننهلمّننصاىلل0.246(لتشعننؿلأو ننثل ل0ػ نن لتعؽننه ضليقنن ل)ل0خنن ؼًتالمؼثمننملاننث

وتزلنالعنرلالمرنثل نهضلػ ن لػنه ل ؼنانلػالقنرلل0ؼنرلـً نرل ل لال نيل23مؼجا رلأادنًلمنال

شـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعاال  ؼانلتِصًتشأؽأرلتشصثعأرلمغلؼر نايلتعجنثلدأالال

 اىتلقهل ًؼغلشع لأنل ؼانلتِنصًتشأؽأرلتشصنثعأرلعنهىلتعرًشنؿلتعجأنثخمل نثيلأمنًتلماعنأثلال

لثضلِأ انلخجّحلمص ث شرلخأج  ل.ل ّصاقل،ملوع لتعؽرأغلال غالاثنلتألمًلخطدأؼرلتعف

اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعال شًشأنحلتألشن ثضللانفزض انثاَٙ:

لتالشصثعأر.

ل
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 .دزدٛب أشكال االدفالػيلج يزاح دزشٛخ انؼضٕ ( ٚتٍٛ 8جذٔل رلى)

مّصاىللنيؼرلتعفً رلقأررلاً ِ ثضلشًشأحلأش ثضلالشصثض

لتعرؼجا ر

لتعهالعر

لغأًلنتعرل.711ل0ل.017لشصثضلتعشمصمتال

لغأًلنتعرل.323ل0ل0.145لتعرؤشرًتز

لغأًلنتعرل.056ل0ل0.340لتعجه تز

لغأًلنتعرل.2222ل0ل0.610لتعال،صثز

لغأًلنتعرل.211ل0لل0.452لتعر صاثز

(لشدأالأو ثلػ  لمّصاىلتالشصثضلتعشمصنمل0خ ؼًتالمؼثمملاً ِ ثضلػ  لخأثوثزلتعؽه ضليق ل)

 ل ػ ن ل0.340 لل ػ ن لمّنصاىلتعجنه تزل للل0.145ال ػ  لمّصاىلتعرنؤشرًتزل ل.ل 017 لل

 ل املقأررلنتعرلشـصثبأثلػجهلل0.452 ل ػ  لمّصاىلتعر صاثزل لل0.610مّصاىلتعال،صثزل لل

 لمرثل ؼجملػه ل ؼانلػالقرلوتزلنالعرلشـصثبأرلل2‚23 مّصاىلمؼجا رلأادًلمالل0نيؼرلـً رل

ًشأنحلتِنصمهت لانىهلتعاِنثبملتالشصنثعأرلتعرمص  نرلال انىهلتعجصأؽنرلقنهلخأالمًتزلشًشنأؿلتعؼعنال ش

شًؼغلشع لأنلمؼظ لتعرًشفأال ّصؼأجانلخ ً قلػرملمجظ لاللشجاصهلتالـصًت،أرلال جظ لـرالش ن ل

ل  اا لػ  لشػهتناثل شج أىاثلمغلتعؼعالتعرًشؿل.

عال مّصاىلتالػصرثنلاجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼلانفزض انثانث:

لػ  لتألش ثضلتالشصثعأرل.

 ػيلج يزاح دزشٛخ انؼضٕ ٔيظذٕٖ اػذًادِ ػهٗ أشكال االدفال.( ٚتٍٛ 7جذٔل رلى)

لتعهالعرلنيؼرلتعفً رلمّصاىلمؼجا رل0اث

لغأًلنتعرل4ل.232ل00.153

ل
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ّنصاىلال انملقأرنرلنتعنرلػجنهلمل00.153(لتشعنؿلأو نثل ل1ػ  لتعؽه ضليقن ل)ل0خ ؼًتالمؼثمملاث

وتزلنالعرلشـصثبأرلالمرثل هضلػ  لػه ل ؼانلػالقرلل4 لال نيؼرلـً رل لل23مؼجا رلأادًلمال

لخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعاال مّصاىلتالػصرثنلػ  لتألش ثضلتالشصثعأرالمغلؼر ايلتعجثلدأال.

اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخنأالػنهنلمنًتزلشًشنأؿلتعؼعنال أخنًٌلتعاعنث ثللانفزض انزاةغ:

لعصملاثوسلشفر  ثلتألش ثضلتالشصثعأرل.ت

ػيلج يزاح دزشٛخ انؼضٕ ٔأةزس انمضاٚا انذٙ كاَخ دذًهٓا ابشكال ( ٚتٍٛ 7جذٔل رلى)

 االدفانٛج .

نيؼرللقأررلاً ِ ثضلأخًٌلتعاعث ث

لتعفً ر

مّصاىل

لتعرؼجا ر

لتعهالعر

لغأًلنتعرل.641ل0ل.073لن جأر

لغأًلنتعرل.167ل0ل0.670لِأثِأر

لغأًلنتعرل.014ل0ل1.771لظاث،أر

لغأًلنتعرل.401ل0ل.757لتقصصثن ر

لغأًلنتعرل.642ل0لل.120لتؼصرثػأر

ل

(لشدننأالأو ننثلػ نن لمّننصاىلتعاعننث ثلتعه جأننرلل لل2خنن ؼًتالمؼثمننملاً ِنن ثضلػ نن لخأثوننثزلتعؽننه ضليقنن ل)

ل لل1.771 ل ػ  لمّصاىلتعاعث ثلتععاث،أنرل لل0.670.ل لل ػ  لمّصاىلتعاعث ثلتعّأثِأرل ل073

. ل اننملقأرننرل120.ل لل ػ نن لمّننصاىلتالؼصرثػأننرل ل757 ػ نن لمّننصاىلتعاعننث ثلتالقصصننثن رل ل

 لمرثل ؼجنملػنه ل ؼنانلػالقنرلل2‚23 مّصاىلمؼجا رلأادًلمالل0نتعرلشـصثبأثلػجهلنيؼرلـً رل

وتزلنالعرلشـصثبأرلخأالمًتزلشًشأؿلتعؼعال اىهلتعاعث ثلتعصملاثوسلشفر  ثلتعاِثبملتالشصنثعأرل

رال اىتلقهل ًؼغلشع لأنلتعاعث ثلتعر فرل تعر رنرل،نملتعرؽصرنغلش نًضلو ّن ثلػ ن لتعؼعنالتعرمص  

لِاتالِدقلعهلتعصًشؿلأ لع ل ّدقلعهل.ل

اجننثكل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال أونناتعللانفةةزض انخةةايض:

لتالِصرثالزلتعصملتِصمهم ثل،ملتألش ثضلتالشصثعأرل.

ل
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 لج يزاح دزشٛخ انؼضٕ ٔإَٔاع االطذًاالح انذٙ اطذخذيٓا فٙ ابشكال االدفانٛج .ػي( ٚتٍٛ 7جذٔل رلى)

لتعهالعرلمّصاىلتعرؼجا رلنيؼرلتعفً رلقأررلاً ِ ثضلأواتعلتالِصرثالز

لغأًلنتعرل.354ل0ل0.022لػثغ أر

لغأًلنتعرل.071ل0ل0.235لمجطاأر

لغأًلنتعرل.630ل0لل.102لتعصما  

لغأًلنتعرل.210لل0ل0.460لتالظجثنلمؼث

ل

(لشدننأالأو ننثلػ نن لمّننصاىلتالِننصرثالزل3خنن ؼًتالمؼثمننملاً ِنن ثضلػ نن لخأثوننثزلتعؽننه ضليقنن ل)

 ل ػ ننن لمّنننصاىلل0.235 ل ػ ننن لمّنننصاىلتالِنننصرثالزلتعرجطاأنننرل لل0.022تعؼثغ أنننرل 

 اننمل0.460. ل ػ نن لمّننصاىلتالظجننثنل)لػثغ أننرل مجطاأننرل(ل ل102تِننصرثالزلتعصما نن ل ل

 لمرنثل ؼجنملػنه لل2‚23 مّنصاىلمؼجا نرلأادنًلمنالل0هلنيؼنرلـً نرلقأررلنتعنرلشـصنثبأثلػجن

 ؼننانلػالقننرلوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال أونناتعلتالِننصرثالزلتعصننمل

تِصمهم ثل،ملتألش ثضلتالشصثعأرلال انىتلخطدأؼنرلتعفنثضلقنهل ًؼنغلشعن لأنلتعرؽصرنغلتعدفً جنمل

رغال مالظ لاللشؽهلشاظأًتلادأنًتلالعؼنهنل طو حللطثجلتعؼامل تعرًشؿلاالمالؼراعلاىتلتعرؽص

لمًتزلتعصًشؿلػ  لقجثػثزلتعؼعال تلصأثيتشهل.

اجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالتعرؤاملتعهيتِملع ؼعال شًشأحلتألشن ثضللانفزض انظادص:

لتالشصثعأرل.

 .دزدٛب أشكال االدفالػيلج انًإْم انذراطٙ نهؼضٕ ٔ( ٚتٍٛ 7جذٔل رلى)

لتعهالعرلمّصاىلتعرؼجا رلنيؼرلتعفً رلقأررلاً ِ ثضلثضشًشأحلأش ثضلالشص

لغأًلنتعرل.204ل2ل1.632لتالشصثضلتعشمصم

لغأًلنتعرل.013ل2ل5.200لتعرؤشرًتز

لغأًلنتعرل.021ل2ل5.475لتعجه تز

لغأًلنتعرل.124ل2ل2.606لتعال،صثز

لغأًلنتعرل.270ل4ل5.756لتعر صاثز
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(لشدأالأو ثلػ  لمّنصاىلتالشصنثضلتعشمصنمل4عؽه ضليق ل)خ ؼًتالمؼثمملاً ِ ثضلػ  لخأثوثزلتللللل

 ل ػ نن ل5.475 لل ػ نن لمّننصاىلتعجننه تزل لل5.200 ل ػ نن لمّننصاىلتعرننؤشرًتزل 1.632 لل

 ل املقأررلنتعرلشـصثبأثلػجهلل5.756 ل ػ  لمّصاىلتعر صاثزل لل2.606مّصاىلتعال،صثزل لل

ه ل ؼانلػالقرلوتزلنالعرلشـصثبأرل لمرثل ؼجملػل2‚23 مّصاىلمؼجا رلأادًلمالل2نيؼرلـً رل

خأالتعرؤاملتعهيتِملع ؼعال شًشأنحلأشن ثضلتالشصنثضلتعرّنصمهمرالل انىهلتعجصأؽنرلقنهلشًؼنغلارنثل

واًزلمالقدملشع لأنلمؼظ لتعرًشفأال ّصؼأجانلخ ً قلػرملمجظ لاللشجاصهلتالـصًت،أنرلال نجظ ل

لتل ّصاقل،ملوع لتعؽرأغل.ـرالش  ل  اا لػ  لشػهتناثل شج أىاثلمغلتعؼعالتعرًشؿلال ع ى

تع ًضلتعّثخغ88لاجثكل،نً  لوتزلنالعنرلشـصنثبأرلخنأالتعرؤانملتعهيتِنملع ؼعنال أخنًٌلتعاعنث ثل

لتعصملاثوسلشفر  ثلتألش ثضلتالشصثعأرل.

ػيلج انًإْم انذراطٙ نهؼضٕ ٔأةزس انمضاٚا انذٙ كاَخ دذًهٓا ابشكال ( ٚتٍٛ 3جذٔل رلى)

 االدفانٛج

نيؼرلل ِ ثضقأررلاًلأخًٌلتعاعث ث

لتعفً ر

مّصاىل

لتعرؼجا ر

لتعهالعر

لغأًلنتعرل.000ل2ل3.504لن جأر

لغأًلنتعرل.450ل2ل0.133لِأثِأر

لغأًلنتعرل.062ل2ل2.671لظاث،أر

لغأًلنتعرل.640ل2ل0.120لتقصصثن ر

لغأًلنتعرل.440ل2ل0.220لتؼصرثػأر

ل

مّنصاىلتعاعنث ثلتعه جأنرل ل(لشدنأالأو نثلػ ن ل5خ ؼًتالمؼثمملاً ِ ثضلػ  لخأثوثزلتعؽنه ضليقن )

ل1.771 ل ػ  لمّصاىلتعاعث ثلتععاث،أرل لل0.133 لل ػ  لمّصاىلتعاعث ثلتعّأثِأرل للل3.504

لال0.220 ل ػ  لمّنصاىلتعاعنث ثلتالؼصرثػأنرل لل0.120 ل ػ  لمّصاىلتعاعث ثلتالقصصثن رل ل

مرنثل ؼجنملػنه لل ل2‚23 مّنصاىلمؼجا نرلأادنًلمنالل2 املقأررلنتعرلشـصثبأثلػجنهلنيؼنرلـً نرل

 ؼانلػالقرلوتزلنالعرلشـصثبأرلخنأالتعرؤانملتعهيتِنملتعنىقلـصنملػ أنهلتعؼعنال انىهلتعاعنث ثل

تعصملاثوسلشفر  ثلتعاِثبملتالشصنثعأرلتعرمص  نرالل انىتلقنهل ًؼنغلشعن لأنلتعاعنث ثلتعر فنرل تعر رنرل
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زلأ لمننالتعصنملش نن لأخجننثالتعرؽصرننغلش نًضلو ّنن ثلػ نن لتعؼعننالِنناتالأانثنلمرننال فر ننانلتعرننؤاال

لغأًا ل.ل

تع ًضلتععثما8لاجثكل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالتعرؤاملتعهيتِملع ؼعال أواتعلتالِنصرثالزل

لتعصملتِصمهم ثل،ملتألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمر.

ػيلج يإْم انًزشخ ٔإَٔاع االطذًاالح انذٙ اطذخذيخ فٙ ابشكال ( ٚتٍٛ 7جذٔل رلى)

 االدفانٛج .

لتعهالعرلمّصاىلتعرؼجا رلنيؼرلتعفً رلررلاً ِ ثضقألأواتعلتالِصرثالز

لغأًلنتعرل.237ل2ل1.401لػثغ أر

لغأًلنتعرل.663ل2ل0.122لمجطاأر

لغأًلنتعرل.302ل1ل0.072لتعصما  

لغأًلنتعرل.720ل1ل.170لتالظجثنلمؼث

ل

أرل(لشدأالأو ثلػ  لمّصاىلتالِصرثالزلتعؼثغ 6خ ؼًتالمؼثمملاً ِ ثضلػ  لخأثوثزلتعؽه ضليق )

 ل ػ ن لل2‚23 مّصاىلمؼجا رلأقنملمنالل2 ل املقأررلنتعرلشـصثبأثلػجهلنيؼرلـً رلل1.401 

 ػ نن ل لل0.072 ػ نن لمّننصاىلتِننصرثالزلتعصما نن   لل0.122مّننصاىلتالِننصرثالزلتعرجطاأننرل ل

ل2 ل اننملقأرننرلنتعننرلشـصننثبأثلػجننهلنيؼننرلـً ننرل.170مّننصاىلتالظجننثنلمؼث)ػثغ أننرل مجطاأننر(ل 

 لمرثل ؼجملػه ل ؼنانلػالقنرلوتزلنالعنرلشـصنثبأرلخنأالتعرؤانملل2‚23ًلمال مّصاىلمؼجا رلأاد

تعهيتِملتعىقل فر هلتعؼعال أواتعلتالِصرثالزلتعصملتِصمهم ثل،نملتألشن ثضلتالشصنثعأرال انىتلقنهل

 ًؼنغلشعنن لأنلتعرؽصرننغلتعدفً جننمالارننثلق ننسلمننالقدننمال طو ننحللطننثجلتعؼاننملػ نن للطننثجلتعؼثغ ننرل

عرؽصرننغال مننالظنن لاللشؽننهلشنناظأًتل ننىاًلعجنناعلتعرؤاننملتعننىقل فر ننهل تعرًشننؿلاننالمننالؼرنناعلاننىتلت

تعؼعننالػ نن لقجثػثشننهل تلصأثيتشننهال،عنناللػننالأنلتعشننؼحلتعدفً جننملشننؼحالخصننًقل ت وّننثنل

ل.(xliv)تعدصًقل رأملأاعًلشع لتعمطثجلتعؼا مل تعرمصصًل

ل

 :انُذائج انؼايـج نهذراطج
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 ش ثل  أثغص ثلػ ملتعجفالتعصثعمل8عاهلشا  سلتعهيتِرلشعملمؽراػرلمالتعجصثبػل ر الخ اي

اش سلتعهيتِرلأنلغثعدأرلأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جملأػرثيا ل،ملِالتعشدثجل أنلأغ ند  لل

لاثواتلمالتعىاايل.

أظ ًزلتعهيتِرلأنلغثعدأرلأػعثالتعرؽ ُلتعجأثخملتعدفً جملاثواتلمالأ فثجلتعرنؤاالزلتعؼ أنثلل

لمؤاالًل.ل ع ل  المالخأج  لأمملأ لمالالل فرم

أاهزلتعهيتِرلػ  لأارأرلتالِصاًتيلتالؼصرنثػمل تألِنًقلعنهقلغثعدأنرلأػعنثالتعرؽ نُلتعجأنثخملل

تعدفً جنننمالشولظدنننسلأنلتعوثعدأنننرلتعؼظرنننملمنننج  لمنننالتعرصنننٍ ؼأال تعنننىقل ؼجنننملتِنننصاًتيتلأِنننً ًثل

ل تؼصرثػأًث.

ر نننص  لاشننن سلتعهيتِنننرلػنننالـنننً لأػعنننثالتعرؽ نننُلتعجأنننثخملتعدفً جنننملػ نننملتعصد أنننًلخدنننهالـل

لتالوصمثخأرال ػال ؼانلتِصًتشأؽأرل لطرلتشصثعأرلعه   لع صات ملمغلؼر ايلتعجثلدأا.

أاهزلتعهيتِرلػ ملأنلتالوصرثالتع  نًقلأل،نًتنلمؽصرنغلتعهيتِنرلانثنلتعرانا لتأل ضل تألِثِنمل،نمل

لوؽثؾلـر ص  لتالوصمثخأر.

التعصمل جط قلمج ثلتعؼعال،ملاش سلتعهيتِرلأنلخأازلتعؼثبالزلتـص سلتعرًشدرلتأل ع لخأالتألمثال

 ـر صهلتالوصمثخأرالخأجرثلؼثازلتعراثامل،ملتعرًشدرلتأللأًذل.ل

شا  سلتعهيتِرلشعملأنلتعهت،غلتعًبأّملع ردفاظأالالِصمهت ل ش ؼأملتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرلل

شنؿلشعنملتعرمص  رل،ملـر ص  لتالوصمثخأرلاثنل  ه لشعنملشا نأملتع  نًذل تعنهػاذلتعصنمل فر  نثلتعرً

لتعؽرثاأًلخثعهيؼرلتأل عمل.

أظدصننسلتعهيتِننرلأنلػننه لتِننصمهت لتعردفنناظأالعنندؼطلتعاِننثبملتالشصننثعأرل ًؼننغلشعننملػننه لِننرثؾلل

لتعف امرلع  لخىع .

أاننهزلتعهيتِننرلأنلتالِننصؼهتنل تعصجظننأ لتعؽأننهلاننثنلمننالأانن لتعؼاتمننملتعصننملِننثػهزلػ نن لوؽننثؾل

لتألػعثال،ملـر ص  لتالوصمثخأرل.

رلشعننملأنلوؽننثؾلغثعدأننرلتألػعننثال،ننملتالوصمثخننثزلتعجأثخأننرالاننثنلخّنندحلتاصرننثم  لشا نن سلتعهيتِننل

خثعاِثبملتالشصثعأرلتعرمص  رل خانلعه   للطرلتشصثعأرل تظفرلمغلؼر ايلتعجثلدأالال مالظ لؼثال

لتػصرثنا لػ  ل ِثبملتالشصثضلػثعأثل.
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بمل تألشن ثضلتالشصنثعأرلاش سلتعهيتِرلأنلتالشصثضلتعشمصنملتـصنملتعرًشدنرلتأل عن لخنأالتعاِنثلل

لتعصملتِصمهم ثلتألػعثال،ملـر ص  لتالوصمثخأرل.

اشنن سلتعهيتِننرلأنلتعًتن ننال تعص أ ٍ ننانلؼننثال،ننملآلننًلتألشنن ثضلتالشصننثعأرلتعصننملتػصرننهلػ أ ننثل

تعرًشفانلأ ل ّصمهماو ثلخش ملم راَال انىع لتـصنملتعصات نملتعشمصنملتعرًشدنرلتأل عن لخنأال

 ًىلتألػعثالأو  لشرأٍ تلخ ثلػالغأًا الأظجثالـرالش  لتالوصمثخأرل ِثبمل أش ثضلتالشصثضلتعصمل 

اشنن سلتعهيتِننرلأنلم  أننرلتعه عننرلعؽ ننثٌقلتعًتن ننال تعص أ ٍ ننانل،ننملتعدفننً االاثوننسلمننالأخننًٌل

 تألِدثجلتعصملؼؼ سلتألػعثالالل ّصمهمانلش  لتعاِثبمل.ل

بمل تألشنن ثضلتالشصننثعأرلشا نن سلتعهيتِننرلشعنن لأنلتعجننه تزل تعرننؤشرًتزلالاثوننسلمننالأانن لتعاِننث

تعرّصمهمرل،ملممثغدرلتعجمدرل قثنذلتعًأقلالخأجرثلؼثازلتعمطحل تعرؽثعُلتألِداػأرالمالأخنًٌل

لتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل،ملممثغدرلتعؽر ايلتعؼث ل.

شا  سلتعهيتِرلشعملشع لأنلغثعدأرلتألػعنثالاثونسللعنه   لآعأنثزلعرؼً،نرلينلتعجنثلدأال شناظًا للل

  تألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل،ملشنتيذلتعفر رلتالوصمثخأرل.لخثعاِثبم

اش سلتعهيتِرلػالتؼرثعلتألػعثالػاليظثب  لػالأنتب  لتالشصثعملمغلتعؽر ايل،نملـرالش ن ل

 تالوصمثخأرلال خ وسلوّدرلتعًظثلوّدرلػثعأرلؼهتل.

يلتألغ نثضل،نملتـصملؼر نايلتعشندثجلتعرًشدنرلتأل عن ل،نملتاصرثمنثزلتألػعنثالالخأجرنثلؼنثالؼر نا

 تعرًشدرلتأللأًذل.

اش سلتعهيتِرلأنلتاصرث لتألػعثالشًاٍلػ ن لمدنهألتعاـنهذلتعاغجأنرل تعرشنثيارل،نملخجنثالتعناغال

 خثعهيؼرلتأل ع ال وع لػجهلتلصأثيا لعًمٍا لتالوصمثخمل.

شا نن سلتعهيتِننرلشعنن لأنلتعاعننث ثلتالؼصرثػأننرلقننهلتـص ننسلتعرًشدننرلتأل عنن لالخأجرننثلؼننثازلتعاعننث ثل

أةأننرل،ننملتعرًشدننرلتأللأننًذلخننأالتعاعننث ثلتعصننملـر ص ننثل ِننثبمل أشنن ثضلتالشصننثضلتعرّننصمهمرل،ننملتعد

لـر ص  لتالوصمثخأرل.ل

اش سلتعهيتِرلأنلأِثعأحلتالِنصرثالزلتعرجطاأنرل،نملممثغدنرلتعؽر نايلتعدفً جنملتـص نسلتعرًشدنرل

لتأل ع لالخأجرثلؼثازلأِثعأحلتالِصرثالزلتعؼثغ أرل،ملتعرًشدرلتععثوأرل.ل

شا نن سلتعهيتِننرلشعنن لأنلغثعدأننرلتألػعننثالعنن لشرننثيَلظننها لـرننالزلنػثبأننرلػهتبأننرلمننالقدننمل

تعرجث،ّننأاال أنلغننثعدأص  لتشدؼنناتلأِنن اجلتِننصًتشأؽأرلتعننه،ثعل تعننًنلػ نن لتعمصننا لمننالتعرجث،ّننأال
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خثعهيؼننرلتأل عنن ل ؼننثازلتِننصًتشأؽأرلتعفنناتيل تعجاننثْلتع ننثنئل،ننملتعرًشدننرلتععثوأننرلالخأجرننثلتـص ننسل

لؽأرلتعص ه هل تعصما  لتعرًشدرلتأللأًذل.تِصًتشأ

لاش سلتعهيتِرلأنلتعشؼثيتزلتعصملشفرملمعثمأالتؼصرثػأرلتـص سلتعرًشدرلتأل عم.

شا نن سلتعهيتِننرلشعنن لػننه ل ؼننانل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال

   ؼانلتِصًتشأؽأرلتشصثعأرلمغلؼر ايلتعجثلدأالل.

ً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننال شًشأننحلأانهزلتعهيتِننرلػننه ل ؼننانل،نن

 تألش ثضلتالشصثعأرل.

اشنن سلتعهيتِننرلػننالػننه ل ؼننانل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالػننهنلمننًتزلشًشننأؿلتعؼعننالل

ل مّصاىلتالػصرثنلػ  لتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

ًتزلشًشأؿلتعؼعال أخنًٌلشا  سلتعهيتِرلشع لػه ل ؼانل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلم

لتعاعث ثلتعصملاثوسلشفر  ثلتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

اش سلتعهيتِرلػالػه ل ؼانل،ً  لوتزلنالعرلشـصثبأرلخأالػهنلمًتزلشًشأؿلتعؼعال أوناتعلل

لتالِصرثالزلتعصملتِصمهم ثل،ملتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل.

نالعننرلشـصننثبأرلخننأالتعرؤاننملتعهيتِننملع ؼعننال شًشأننحللأاننهزلتعهيتِننرلػننه ل ؼننانل،ننً  لوتزلل

لتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

شا نن سلتعهيتِننرلػننه ل ؼننانل،ننً  لوتزلنالعننرلشـصننثبأرلخننأالتعرؤاننملتعهيتِننملع ؼعننال أخننًٌلل

لتعاعث ثلتعصملاثوسلشفر  ثلتعاِثبمل تألش ثضلتالشصثعأرل.

خنأالتعرؤانملتعهيتِنملع ؼعنال أوناتعللاش سلتعهيتِرلػالػه ل ؼانل،ً  لوتزلنالعرلشـصنثبأرل

لتالِصرثالزلتعصملتِصمهم ثل،ملتعاِثبمل لتألش ثضلتالشصثعأرلتعرّصمهمرل.

 : دٕصٛاح ٔيمذزداح انذراطج

 ماللالضلمؼث شرلتعدثـطلع ىهلتعهيتِرل شؼًتبهلع ثل خجنثالػ نملتعجصنثبػلتعج ثبأنرلتعصنملشن لتعصا نملشعأ نثلال

لالمؽراػرلمالتعراصًـثزل تعصا أثزل املارثل  مل8 ر العهلأنل اه لخأال هقلتعدثـعأ
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ظً يذلشا،أًلتعفً ثزل اث،رلتععرثوثزلتعصملمالشاو ثلأنلش  ملع رًشفأالماللاث،نرلتعصأنثيتزل تعاناقلل

لتعّأثِأرلأنل ّصمهماتلمثل شثا نلمال ِثبملتشصثعأرلعرمثغدرلؼر ايلتعجثلدأا.

لـلظً يذلش،ّنثؾلتعرؽنثضلأمنث لاث،نرلتعرًشنفأالانمل ظ نًل  تلػدنًل ِنثبملت ػنال لتعؽرثاأً نرل) نفث،ر

يتن الـلش  ٍ ان(لشفاأاًثلعردهألش ث،ؤلتع ً ل،نملتعرؽنثضلت ػالمنمل ػرنالًلأ ًعنثلخردنهألتعرّنث تذلخنأالاث،نرل

لتعرًشفأالخصً لتعجظًلػالتوصرثاتش  لتعّأثِأرل.

رؼأنثزلتألا أنرل ؼرؼأنثزلشطا ًلقثوانلتعؽرؼأثزلتعّأثِأرلتعفثعمل ؼؼملش ا التعؽرؼأثزلتعّأثِأرل تعؽل

 تعرؽصرغلتعرهوملخرؽًنلشلطثيلتعؽ ثزلتعرّةاعر.

تقثمننرلن يتزلػ رأننرلعصااأننملتعجنناتجل شننهي د  لػ نن لاأ أننرلتعصؼثمننملمننغل ِننثبملت ػننال لتعرمص  ننرلتعرف أننرل

ل ت ق أرأرل تعؼثعرأرل.

هلعفً نرلش نهتياثلشغال لـً نرلش نهتيلتعصنف ل شر ن ل ِنثبملت ػنال لتعرمص  نرل شعونثالتعاناتوأالتعراأنل

لعر،ًتن.

ظً يذلتعصٍت لتعرًشؿلتعّأثِملخث غثيلتأللالقملعؼر أرلتالشصثضلخفأطل  انلتالشصثضلػالتعرًشنفأالل

لثعأًثلمالتعص ؽ لػ ملتعرص انملأ لتالوصانث لمنالقنهيهل خؼأنًهتلػنالتعرّنثَلخثعؼاثبنهلمصؽجدًنثلِنحلتعرجث،ّنأال

لصفأملشج أىاث. شؽً ف  لال مصفثشأًثللهتعلتعجثلدأالخاػانل ّ

ـلظً يذلـً لتعااقل تعصأثيتزل تعؽرؼأثزلتعّأثِأرلػ ملـّنالتلصأنثيلمًشنفأ ثلعالوصمثخنثزلتعجأثخأنرل

لامل جؼ ُلوع لش ؽثخًثلػ ملمّصاقلتألنتالتعًقثخمل تعصشً ؼملنتلملتعرؽ ُ.

ث ص نثلظً يذلِنالششنً ؼثزلؼه نهذل ؼنثنذلمنالشناو ثلظندػلِنأًلتعؼر أنرلتالوصمثخأنرلمنالخنهت ص ثلـجنملو ل

ل ععرثنلوٍتاص ثل ػه لشٍ أ لشيتنذلتعجثلدأالأ لشٍ  ًاثل.

ظنً يذلتعصااأننهلػ نملػننه لشننهلملأقلؼ نرلمننالتعؽ نثزلِنناتالأاثوننسلأا أنرلأ لـ امأننرل،نملِننأًلتعؼر أننرلل

لتالوصمثخأر.

ظً يذلش،ّثؾلتعرؽثضلأمث لتعرًأذلتعدفً جأرلاملشّ  ل،ملوؽثؾلتعؼر أرلتعّأثِأرلػثمنرل تعجأثخأنرللث نرالل

لاللالضلتعرشثيارلتعّأثِأرلتع ؼثعرلػدًلػر أرلتعصصا سل تعصًشأؿ.م

 : الهوامش والمراجع
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xv  ، ـ صفوت محمد العالم ، ال،عارات والرموز اال تخابية ، درالة في اإلعالم الليالي ، الهـاهرة

 .0767،  0دار الطباعة لمجامعات ، ط
xvi ــ صــفوت محمــد العــالم ، ولــائل وألــالير الدعايــة اال تخابيــة فــي الــ ظم الليالــية المختمفــ ة ، ـ

 .0765دكتوراه غير م ،ورة ـ كمية اإلعالم ـ جامعة الهاهرة ، 
xvii  ـــ حلــن عمــي محمــد ، صــورة مجمــس ال،ــعر وأعضــائل لــد  اإلعالميــين البرلمــا يين ، درالــة

 .0220( ، ي اير 05ملحية ، مجمة البحوث اإلعالمية ، جامعة األزهر ، الهاهرة ، العدد )
xviii اال تخــــابي ألحــــزار المعارضــــة ، درالــــة تحميميــــة  ـــــ لــــالم أحمــــد عبــــده ، الخطــــار الصــــحفي

، المجمة المصـرية لبحـوث الـرأ  العـام ،  0222بالتطبيق عمي ا تخابات مجمس ال،عر لعام 
 م.0220كمية اإلعالم ، جامعة الهاهرة ، المجمد القا ي ، العدد الرابع ، أكتوبر ، ديلمبر ، 

xix ــ محمــود يولــف ، العالقــات العامــة فــي خدمــة المر،ــ ــة المصــرية لبحــوث ـ ا الليالــي ، المجم
 .0222الرأ  العام ، كمية اإلعالم ، جامعة الهاهرة ، العدد القا ي ، إبريل ، يو يل 

xx  ، ـــ محمــد كمــال الهاضــي ، الدعايــة اال تخابيــة ، درالــة  ظريــة وتطبيهيــة ، دار ال مــر لمطباعــة
 .0773،  0الهاهرة ، ط

xxi 0، طمــدبوليخابيــة وال ظــام البرلمــا ي المصــر ، مكتبــة ـــ محمــد كمــال الهاضــي، الدعايــة اال ت ،
 م.0765الهاهرة، 

xxii  ـ محمد كمال الهاضي ، ولـائل وألـالير االتصـال فـي الدعايـة اال تخابيـة فـي مصـر ، درالـة
تطبيهيـــة ال تخابـــات الفصـــل الت،ـــريعي القالـــث لمجمـــس ال،ـــعر المصـــر  ، ماجلـــتير ، غيـــر 

 .0764هرة ، م ،ور ، كمية اإلعالم ، جامعة الها
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xxiii  ــــ رالــــم الجمـــال وخيــــر  عيـــاد ، ولــــائل اإلعـــالم والتلــــويق الليالـــي ، درالــــة عمـــى قضــــية

اإلصالح الليالي في مصر ، ضمن كتـار : التلـويق الليالـي واإلعـالم ، الـدار المصـرية 
 . 000م ، ص0223المب ا ية ، الهاهرة ، الطبعة األولى ن 

xxiv ـــــ عبـــــدالعزيز محمـــــد العيـــــد، الـــــتخدامات ا لجمنـــــور فـــــي مممكـــــة البحـــــرين لولـــــائل اإلعـــــالم ـ
واإل،باعات المتحههة م نا، ووزارة اإلعالم، إدارة المطبعة الحكومية ،مممكة البحـرين، الطبعـة 

 م .0224األولى، 
xxv وما بعدها. 070ـ اللابق  فلل ، صـ 

xxvi 010، صـ0777،  1ـ لمير محمد حلين ، بحوث اإلعالم ، عالم الكتر ، الهاهرة ، ط. 
xxvii 0ـ محمد عبد الحميد ، البحـث العممـي فـي الدرالـات اإلعالميـة ، عـالم الكتـر ، الهـاهرة ، ط 

 وما بعدها. 174، صـ0222، 
xxviii ـ   Barrie Gunter. Media Research Methods, London, 2000. P. 47. 

xxix  م 0201/ 3/ 0ابتلام هجرس بتاريخ    عضوة مجمس ال وار البحري ي ،مهابمة ،خصية مع
 . 

xxx  ـــ راجــع بالتفصــيل : عــاطف عــدلي العبــد عبيــد ، مــدخل إلــي االتصــال والــرأ  العــام ، األلــس
،  0777ال ظريـــــة واإللـــــنامات العربيـــــة ، دار الفكـــــر العربـــــي ، الهـــــاهرة ، الطبعـــــة القالقـــــة ، 

 .25صـ
xxxi  مركـز الدرالـات  0222ـ حمزة لعد محمد ، الدعاية اال تخابيـة ، ا تخابـات مجمـس ال،ـعر ،

 .002صـ 0220ية وااللتراتيجية ، األهرام ، الهاهرة ، الليال
xxxii  ، ـ محمود عـودة ، ألـالير االتصـال والترييـر االجتمـاعي ، درالـة ميدا يـة فـي قريـة مصـرية

 .000، صـ 0750دار المعارف ، الهاهرة ، 
xxxiii .ـ اللابق  فلل ، الصفحة  فلنا 
xxxiv ــ جينــان أحمــد ر،ــتي ،  ظــم االتصــال ، اإلعــالم فــي الــدول ال اميــة ، دار الفكــر العربــي ،  ـ

 .026، الطبعة األولي ، صـ 0760الهاهرة ، 
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xxxv  ــ محمــود يولــف، العالقــات العامــة فــي خدمــة المر،ــا الليالــي، مجمــة الــرأ  العــام ، العــدد ـ

م ، ودرالــات فــي العالقــات العامــة المعاصــرة ، بــدون  ا،ـــر، 0222القــا ي، إبريــل ـ يو يـــل 
 . 30، صـ 0220

xxxvi 027محمد ، مرجع لابق، صـ ـ حمزة لعد. 
xxxvii 31ـ اللابق  فلل ، صـ. 

xxxviii  ،0762ـ لمير حلين، اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأ  العـام، عـالم الكتـر، الهـاهرة  ،
 .000صـ

xxxix 001ـ حمزة لعد محمد ، مرجع لابق ، صـ. 
xl الطبعــة  ـــ محمــود يولــف، مهدمــة فــي العالقــات العامــة، مركــز جامعــة الهــاهرة لمتعمــيم المفتــوح ،

 .001، صـ 0222األولي ، 
xli  ـــ حلــ ي محمــد  صــر، مهدمــة فــي االتصــال الجمــاهير ، مكتبــة الفــالح، العــين، دولــة اإلمــارات

 وما بعدها . 007م، ص 0227العربية المتحدة، الطبعة القالقة، 
xlii 31ـ محمود يولف ، المرجع اللابق ، صـ. 

xliii  ـــــابي البحر ـــــ مهابمـــــة ،خصـــــية مـــــع عضـــــو المجمـــــس ال ي ـــــدكتور عمـــــي أحمـــــد بتـــــاريخ ـ ي ـــــي ال
 م .0201م0/3

xliv  ـ مهابمة ،خصية مع الدكتور أحمد البدر ، خبير دولي في الت مية الب،ـرية ، بجامعـة المممكـة
 م . 05/4/0201بالبحرين، بتاريخ 


