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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
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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
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ع
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 اٌّمذِح:
ِانكد المهأج مىم مطلع الرانٔؿ مع الهظل فٓ ظمٕع مهاؼل الؽٕاج َفٓ ِرّ المعاالخ، ٌَاادكخ 

الرانٔؿ أن المهأج أشثرد قكنذٍا دلّ القٕااقج َالهٔااقج لىا فٓ ـلق المعرمعاخ.. َدلّ مه العُٕن ُٔ٘ػ 
ظمٕاع المعااالخ، ؼٕاس  مىم قكٔم الىمه؛ فٍطهخ فٓ العُٕن القكٔمح َالؽكٔصح ٔفؽاخ ماه الىعااغ فآ

 كاود ملكح َقإ٘ح َِادهج َفىاوح َأقٔثح َفقٍٕح َمؽانتح. 
ظااا خ شااُناخ الهتٕااع العهتاآ تلمٍاااخ المااهأج العهتٕااح، فالىٍااا  فاآ العااالم العهتاآ كااه قا مااا  مااه 

قاماد الىاِاطح الىٍأُح  1923المّانكاخ فٓ الصُناخ العهتٕح دلاّ امراكاق دٕاُنٌا. ففآ مٕاه داا  
ْ تىااىغ اطااا  َظٍٍااا أمااا  الماام فاآ قدااُج مىٍااا لرؽهٔااه المااهأج َذصقٕفٍااا فاآ المعرمااع ٌااكِ ِااعهاَ

المٕهْ، ئ٘افح ئلّ للك اِرٍهخ ٌكِ ِعهاَْ كىاِطح َٚىٕح ٘اك االؼار ا الثهٔطااوٓ للاث ق، كماا 
 .(i)اؼرعد المىظماخ الىٍا ٕح فٓ ذُوً فٓ األنتعٕىٕاخ ٘ك االؼر ا الفهوٍٓ للث ق

شُناخ الهتٕع العهتٓ ٔعك أن الماهأج قاك ٌااٌمد فآ ٔاىادح ٌامي الصاُناخ َتّاكل َالمررثع لمٍان 
فعاا، ؼٕس قدد الىاِطاخ فٓ الثكأح دثه ٔفؽاذٍه دلاّ الفإً تاُت َذأُره َالماكَواخ ئلاّ الرعماع 

 .َالرظاٌه َالكدُج ئلّ الرغٕٕه

القٕاااقج َالؽّااك َكااان العكٔااك فاآ الىّاااٚ الٍٕاٌاآ الؽااالٓ للمااهأج ٌااُ امٔااهان دلااّ الرىظاإم َ
د فآ مُاقاع الفإً تاُت َذأُره، كال االؼرعااض، َلإً فقاٛ دثاه امورهوا للمظاٌهاخ َذٕكن ٌااؼاخ

َاؼااكج مااىٍه ؼٍااة ئمكاوٕرٍااا الفأااح، فمااىٍه ِفٕاإاخ وٍااا ٕح لٍااا تاااغ ُٚٔاال فاآ العماال الااُٚىٓ 
ؽقُقٕااح، َمااىٍه َالٍٕاٌاآ َاالظرمااادٓ، َمااىٍه أٔٙااا امد مٕاااخ َالكاذثاااخ َالىاِااطاخ الٍٕاٌاإح َال

كملك المرظاٌهاخ تمفرلف أدمانٌه َِها ؽٍه االظرمادٕح ال ذٓ ـهظه لكدم الصُنج َئٌقاٚ األوظماح 
 تالرغٕٕه َالؽهٔح َالعكالح َالكهامح َالكٔمقهإٚح. -ظىث ا ئلّ ظىة مع الهظل-الفاٌكج َالمطالثح 

للؽكَق كالقىُاخ الفٙاا ٕح َالّاثكاخ َٔرعاظم الكَن المْ ذقُ  تً ٌَا ل امد   الكَلٕح أَ العاتهج 
املادٕح َالٕؽافح الرٓ ذُوغ دلّ وطاا  قَلآ فآ ذّاكٕل ٔاُنج ومطٕاح ئٔعاتٕاح أَ ٌالثٕح دماا ٔىّاه 

 .(ii)ـ لٍا
َذقُ  ٌَا ل امد   تكَن فعاا فٓ المعرمع، ترأشٕهٌا فٓ ؼٕاج المعرمعاخ، َئشانذٍاا ألٌام القٙاأا 

. َلٍاا (iii)مً مه معلُماخ ٕٔعة دلاّ األفاهاق الرعاهل دلٍٕاا تاكَوٍاالمصانج تالمعرمع ده ٚهٔق ما ذقك
قَن ن ٍٕاآ فاآ دملٕااح الرىّاااح االظرمادٕااح، فٍاآ ذٍاااٌم فاآ ذىَٔااك العمااإٌه تاألـثااان َالمعلُماااخ 

 . (iv)َالؽقا ق الرٓ ذٍادكٌم دلّ ذكُٔه نأْ دا  فٓ َاقعح مه الُقا ع أَ مّكلح مه المّك خ
–ٌَااا ل امداا   األـٕااهج لصااُناخ الهتٕااع العهتاآ الااكَن الكثٕااه الاامْ لعثرااً َلقااك أتااهوخ األؼااكاز     

فااآ الرعثااااح َالؽّاااك لاااكدُاخ الصاااُنج  -مُاقاااع الرُأااال االظرماااادٓ َالمُاقاااع املكرهَوٕاااحَـأاااح 
لرُشٕااق الصااُناخ  -الرقلٕكٔااح َاملكرهَوٕااح-َقااك اٌاارفك  الصااُان كاال الٌُااا ل امد مٕااح َاالؼرعاظاااخ. 
ٍا، َقامُا تثصٍا مثاِهج، َألَا مهج فٓ الرانٔؿ، ٔرم مه ـ ا ٌمي الٌُا ل ذٍعٕل الرانٔؿ َذٍعٕل أؼكاش

 َذكَوًٕ لؽظٕ ا َقد َقُغ الؽكز.
َقااك ِااانكد المااهأج العهتٕااح تقااُج فاآ مٍاإهج الرغٕٕااه َقداام الصااُناخ العهتٕااح الراآ ذعراااغ المىطقااح 

نٔا الٕاافُل لاارقفه ئلااّ ظاوااة الهظاااا العهتٕااح، َذقااكمد الىٍااا  فاآ ذااُوً َمٕااه َالاإمه َلٕثٕااا ٌَااُ
قادٕاخ ئلّ ذؽقٕق ذؽاُا قٔمقهاٚآ فآ المعرمعااخ العهتٕاح، َِاٍك الهتٕاع العهتآ أٔٙاا تٍاالح الماهأج 
العهتٕح فٓ ذٕكٍٔا لقُاخ األمه َذعه٘اٍا لكال أواُاغ المفااٚه َاالدراكا اخ َاالورٍاكااخ، لاما فاالمهأج 

قلاد كال ٌَاا ل امدا   ٌامي المّاانكح، َامارمخ الٍااؼح َقك ذىاِهٔك أٌآٌ َفعاا فٓ ٌمي الصُناخ. 
امد مٕااح تالعكٔااك مااه أقَان َٔااُن المااهأج َأـثانٌااا َننا ٍااا، فُظااكوا المااهأج المّااانكح فاآ الصااُنج 
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َالمٕاااقٔه َاالدرٕاااماخ َالؽااُاناخ َالىقاِاااخ. ََظااكوا َالؽقُقٕاااخ الراآ ذااكافع دااه ؼقااُ  االوٍااان 
اخ ال ذااآ ذهِاااؽه ل ورفاتااااخ أَ له اٌاااح العمٍُنٔاااح، َالمىرفثااااخ َالمٕااااتٕه َالّاااٍكا ، َالٍٕاٌااإ

المّانكاخ تأُٔاذٍه فٓ االٌرفرا اخ َاالورفاتاخ فٓ مّاٌك َُٔن ِاٍك العاالم كلاً فٍٕاا تاكَن الماهأج 
الفعاا. َاٌرطادد كل ٌَا ل امد   الرقلٕكٔح َالعكٔكج ئتهاو ٌمي الُٕن َلكه مه وَأا مفرلفاح فمىٍاا 

 مىٍا امٔعاتٕح َمىٍا المؽأكج الرٓ ٌمّد كل ٌمي األقَان.الٍلثٕح َ
 اٌذساصاخ اٌضاتمح:

ذرعكق الثؽُز َالكناٌاخ العهتٕاح َاألظىثٕاح الرآ ذٍارم تكناٌاح ٔاُنج الماهأج، َأظٍاهخ ورا عٍاا ماا  
 ٔأذٓ:

 أٚالً: اٌذساصاخ اٌعشت١ح:
اٌّع١ٕاح تئانْٛ اٌّاشأج  دساصح ٚصااَ ٔراش: لاٛي أةٕاذج ا٘رّاِااخ اٌّٛالات انٌىرش١ٔٚاح ٌٍ ٙااخ -1

 :(v)(2008دساصح ِماسٔح ) -اٌّرش٠ح
ذٍاكل الكناٌااح ئلااّ مؽاَلااح الرعاهل دلااّ أظىااكج اٌرماماااخ دٕىاح مااه المُاقااع املكرهَواآ للعٍاااخ 
المعىٕح تّاُن المهأج المٕهٔح مه ـ ا الرعهل دلّ وُدٕح المُ٘اُداخ َالقٙاأا الرآ ذرٕاكن 

ح ذىاَلٍااا َمعالعرٍااا للقٙااأا َالمُ٘ااُداخ المرعلقااح تااالمهأج، قا ماح اٌرماماااخ ٌاامي المُاقااع، َكٕفٕاا
فٙ   ده اٌركّال َنٔك العُامل المإشهج دلّ تىا  أظىكج ٌمي المُاقع. َقك قامد الثاؼصح ترؽلٕال 
ش شح مُاقاع ذفرلاف فآ وماٛ ملكٕرٍاا، األَا ٌاُ مُقاع  المعلاً القاُمٓ للماهأج  تادرثااني المُقاع 

ٌُ مُقع  المهكاى المٕاهْ لؽقاُ  الماهأج  تادرثااني مإٌٍاح أٌلٕاح إاه  الهٌمٓ للكَلح، َالصاوٓ
ؼكُمٕح، َالصالس ٌُ مُقع  ئٔعٓ لٕاكْ  ٌَاُ مُقاع ماه وماٛ الملكٕاح الفأاح، َٔقاك  فآ الغالاة 
االٌرماماخ الرقلٕكٔح للمهأج مه ندأح االٚفاا، َاألؤا  َالمُ٘ح، َالمىىا، َالمطاثؿ، َالٕاؽح، 

 َالعماا.

 الكناٌح ئلّ:َقك ذُٔلد 
أن ٌمي المُاقع مؽل الكناٌح ذرأشه تّكل كثٕه تملكٕح المُقع، َذُظٍاذٍا ذعكً تُ٘اُغ أَلُٔااخ  -

العٍاااخ المالكااح لٍااا، َذٍاارم تالكدأااح لىفٍااٍا َأوّااطرٍا أكصااه مااه ئفاااقج المٍاارفك ، ممااا ٔااإشه دلااّ 
 القٙأا الرٓ ٔرم ذىاَلٍا فٓ كل مُقع مىٍا.

ُداخ َقٙااأا اأااح فاآ األٌمٕااح للمااهأج المٕااهٔح المعأااهج مصاال امٌماااا ِااثً الرااا  فاآ المُ٘اا -
ذمكٕه المهأج فٓ معاا العمل، كما لم ذؽع قٕٙح ـران امواز نام أٌمٕرٍاا تاٌرماا  ٔامكه، َلام ٔارم 

 ذىاَا أٔح مُُ٘داخ ده الٕؽح اموعاتٕح للمهأج تىَأاٌا المرعكقج.  

 :(vi)(٠2007ح ٚانعالَ )دساصح ١ٌٍٝ عثذ اٌّ ١ذ ٚأخشْٚ لٛي اٌّشأج اٌّرش -2

ذٍكل الكناٌح ئلّ ذؽلٕل الرطُن المْ ٚهأ دلّ معالعح ٌَا ل امد   المٕهٔح لقٙأا المهأج،    
َالُٕن الرٓ ذقاك  تٍاا الماهأج المٕاهٔح ماع قاكَ  قاهن ظكٔاك، َماكِ انذثاٚاً تاالمرغٕهاخ المؽلٕاح 

 َالعالمٕح الفأح تمكاوح المهأج دلّ أظىكج األَلُٔاخ.

 ُٔلد الكناٌح ئلّ:َقك ذ
أن الرٌُااع الكماآ فاآ المٍاااؼاخ َالرُقٕراااخ المفٕٕااح للمااهأج، َئدطااا  المىٔااك مااه االٌرمااا   -

امد مٓ لثعٗ القٙأا َالمُُ٘داخ الفأح ترىمٕح المهأج َالىٍُٖ تٍا ذعلٕمٕ ا َٔؽٕ ا َشقافٕ ا 
لقٙأا الفأح تأَ٘ااغ َاظرمادٕ ا ٌَٕإٌ ا، َاذعاي ٌَا ل امد   لمىاقّح تعٗ المُُ٘داخ َا

المهأج َالرٓ لم ذكه ذىاقُ مه قثل تّكل مُُ٘دٓ نام أٌمٕرٍا مصال ـراان اموااز، َالعىاف ٘اك 
 المهأج.
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َكملك نٔك ؼاالخ الرىاقٗ َالرعانٖ َالرؽٕاى أؼٕاو اا تإه ماا ٔطاهغ ماه معالعااخ فآ ٌَاا ل  -
المهأج َؼقُقٍا َأقَانٌا فٓ  امد   العمإٌهْ، َتٕه قىُاخ االذٕاا المثاِه فٕما ٔرعلق تُٕنج

 الؽٕاج.

( 1999َقك اذفمخ الكناٌح ماه قناٌاح دُاٚاف دثاك الاهؼمه، َلٕلاّ دثاك المعٕاك، َوعاُِ كامال ) 
ااا لهٔااك أْ ذغٕٕااه ٔكااُن قااك ؼااكز دلااّ مااكِ قهاتااح العقااك فٕمااا ٔرعلااق تقٙااأا المااهأج َالٕااُنج   ٌ أٌا

 المقكمح دىٍا فٓ ٌَا ل امد  . 

رٛح اٌ ٕاذٞ لاٛي اٌثاشاِل اٌّمذِاح لاٟ واً ِآ إٌاااَ انراعاٟ اٌماِٟٛ دساصح اترضاَ أتٛ اٌف -3
 :(vii)(2007ٚانل١ٍّٟ، ئعادج ذم١١ُ ٚسؤ٠ح ِضرمث١ٍح )

ٌااكفد ٌاامي الكناٌااح ئلااّ نٔااك الرغٕٕااه الاامْ ٚااهأ دلااّ امداا   الفاااْ تااالمهأج ـاا ا دقااك مااه   
ماه ـا ا مقانواح وراا ط قناٌارٍا الىمان مه وٍأح الرٍاعٕىٕاخ َؼراّ العقاك األَا ماه األلفٕاح الصاوٕاح 

(، كماا ٌاعد الكناٌاح 1999تىرا ط قناٌح دُاٚف دثك الهؼمه، َلٕلّ دثك المعٕك، َوعُِ كامل )
اا قُمٕ اا أَ ئقلٕمٕ اا  ا ئلّ معهفح ٌل ما ٔقاك  داه الماهأج ٔراأشه تكاُن الٌُإلح امد مٕاح ذرثاع وظام   ٙ أٔ

ـلفٕااح القااا مٕه تاالذٕاااا لٍااا د قااح تٕااىع  ـأااح َأن فلٍاافح كاال مىٍمااا مفرلفااح دااه اٖـااه، أ  أن
 َذؽكٔك ٌمي الُٕنج. 

 َقك ذُٔلد الكناٌح ئلّ:
أن الىمُلض االٔعاتٓ للمهأج كان ٌُ الّا ع تّكل إه مرُقاع فآ الكناٌاح. كماا أن المٙامُن قاك    

ِااٍك ذؽااُال  وؽااُ مُ٘ااُداخ ذمااً االؼرٕاظاااخ الؽقٕقٕااح للمااهأج، َذعااالط ٌمُمٍااا مصاال الرعهٔااف 
قُاوٕه المىظمح لعمل المهأج َالرأمٕىاخ َالمعاِاخ َمكافؽح الثطالح، َذقكٔم ومالض لٍٕكاخ أدماا، تال

َمّك خ ذعكق الىَظاخ َذأـه ٌه الىَاض َذفٕٙل المكُن داه اموااز، َأن أظىاكج المُ٘اُداخ 
 المطهَؼح قك ذأشهخ َاـرلفد ؼٍة الىظا  امد مٓ، َئن كان قُمٕ ا أَ ئقلٕمٕ ا.  

ِشوز اٌّشأج اٌعشت١ح ٌٍرذس٠ة ٚاٌثحٛز لٛي اٌثحٛز اٌرٟ ا٘رّد تاٌّشأج اٌعشت١ح ٚانعالَ  دساصح -4
 :(viii)(2006) 2005 -1995ٚاٌرادسج ت١ٓ عاِٟ 

ذٍكل الكناٌح الرٓ تٍا قا  مهكى المهأج العهتٕح للركنٔة َالثؽاُز تالرعااَن ماع المكراة امقلٕمآ    
مااا ٓ للمااهأج، ئلااّ ذؽلٕاال للثؽااُز الٕاااقنج تاإه دااامٓ للااكَا العهتٕااح تٕااىكَ  األماام المرؽااكج امو

 َاٌرمد تالمهأج العهتٕح َامد  . 2005 -1995

 َقك ذُٔلد الكناٌح ئلّ:
أن معمُداح ماه الٍااماخ االثاح دلااّ الثؽاُز الرآ ذىاَلااد الماهأج العهتٕااح َامدا  ، َمىٍااا أن      

ق المه ٕاح، ماع قلاح الكناٌااخ الرآ معظم ٌمي الثؽُز نكىخ دلاّ الماُاق المطثُداح أكصاه ماه الماُا
ذىاَلااد الهاقٔااُ مقانوااح تالٕااؽف، كمااا أن الثؽااُز العهتٕااح لاام ذااكني ٔااُنج المااهأج فاآ ٌَااا ل 
امد  ، تل فٓ ظى  مىً، ففآ الرلٕفىٔاُن اٌرماد الكناٌااخ تٕاُنج الماهأج فآ الاكناما، َامدا ن 

لمُاق المفٕٕاح لٍاا. كماا أن ٌامي َالفٕكُٔ كلٕة، َفٓ الٕؽف اٌرمد الثؽُز تُٕنج المهأج فٓ ا
الثؽُز ذعامل امورهود دلّ أوٍا ٌَٕلح ئد مٕاح ظكٔاكج لٍاا َظاا ف أِاثً تُظاا ف ٌَاا ل امدا   
ا، َالُاقع أن امورهود قك إهخ مفإٌم كصٕهج ئل أوٍا أقاج للرُأل َلإلوراض   ٌ الرقلٕكٔح، أْ الىّه أٌا

 َالثؽس َالرفادل. 
ٜ ئِاَ لٛي صٛسج اٌّشأج لاٟ اٌّضٍضاالخ اٌر١ٍفز١ٔٛ٠اح: لاشاقج ٔمذ٠اح دساصح ِٕٝ اٌحذ٠ذٞ ٚصٍٛ -5

 :(ix)(2003ٌٍّضٍضالخ اٌّرش٠ح )
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الرعهل دلّ ٔاُنج الماهأج فآ المٍلٍا خ الرلٕفىُٔوٕاح المٕاهٔح، ماه ـا ا ذٍكل الكناٌح ئلّ: 
 قناٌح ذؽلٕلٕح لعكق مه المٍلٍ خ الرلفىُٔوٕح المٕهٔح. 

المٍلٍ خ قكمد ومالض لىٍا  ِاتاخ ذمهقن دلّ الُٕنج الرقلٕكٔاح أن ٌمي َذُٔلد الكناٌح ئلّ: 
الىمطٕااح الٍااا كج مااه ـاا ا مٍىكٌاارٕه أـاامذا دلااّ داوقٍمااا الُقااُل ٘ااك الفٍاااق فاآ العماال، َ٘ااك 
المفااإٌم الفاٚاااح فاآ المعرمااع. تام٘ااافح ئلااّ المؽااهنج الٕااؽفٕح الراآ ذٍاارفك  الٕااؽافح كٌُاإلح 

ٌمي الّفٕٕاخ االٔعاتٕح الرٓ ظا خ مقرهوح ترعلم أٔؽاتٍا، كما  للكّف ده الفٍاق. ٌما ئلّ ظاوة
ظا خ ومالض أـهِ ٌلثٕح مقرهوح تالىَظح الغُٕنج دلّ الىَض لكنظاح العىاُن، َالرٕاهل تطاه  

 إه مقثُلح. 
دساصح عزخ ل اب ِٚحّٛد شٍثا٠ح لٛي إٌضااق ا١ٌّٕٙااخ لاٟ ٚصااإلً انعاالَ اةسد١ٔاح: دساصاح  -6

 : (x)(2002خ اٌعاِالخ لٟ اٌّإصضاخ انعال١ِح )اصرىئال١ح ٌإلعال١ِا

الرعهل دلّ الُٕنج الرٓ ذهٌمٍا ٌَا ل امد   ده المهأج، َللك مه ـ ا ذٍكل الكناٌح ئلّ: 
ذؽلٕاال مؽرُٔاااخ االٌاارثاوح الراآ ذاام ذُؤعٍااا دلااّ الىٍااا  المٍىٕاااخ العااام خ فاآ ٌَااا ل امداا   

 األنقوٕح. 

مااه مفااهقاخ العٕىااح ٔعرقااكن تأوٍااا ٔااُنج ئٔعاتٕااح دمُمااا ،  %(82أن )َذُٔاالد الكناٌااح ئلااّ: 
َذعكً ُٔنج المهأج دلّ أوٍا قاقنج دلّ ذؽمل المٍااُلٕح، َتأوٍاا دٙاُ فادال َمىارط َٔااوعح 

%(، 18قهان. أما اللُاذٓ أظثه أن ٌَا ل امد   ذعكً ُٔنج ٌلثٕح ده المهأج فكاود وٍاثرٍه )
ُٔنج ومطٕح مكهنج للمهأج، َال ذٍالٛ الٙاُ  دلاّ  َدىَن للك ئلّ كُن ٌَا ل امد   ذعكً

 كافح العُاوة فٓ ؼٕاذٍا، َأوٍا ذثهو ُٔنج مٌُّح ٌَلثٕح َمٍرٍلكح.
دساصح ِحّٛد ٠ٛصف لٛي صٛسج اٌّشأج اٌّراش٠ح لاٟ اةلاالَ اٌضا١ّٕاإل١ح اٌراٟ ٠ماذِٙا اٌر١ٍفز٠اْٛ  -7

(2001)(xi): 
نج الراآ ذقااكمٍا األفاا   الٍاإىما ٕح الراآ مؽاَلااح الرعااهل دلااّ ٚثٕعااح الٕااُ ذٍااكل الكناٌااح ئلااّ:     

ٔعه٘ااٍا الرلٕفىٔااُن للمااهأج المٕااهٔح َم مااػ ٌاامي الٕااُنج، َٔعااك ٌااما الثؽااس مااه وااُغ الثؽااُز 
الُٔفٕح، ؼٕس اٌرٍكل ذُٕ٘ػ الم مػ الرٓ ذقكمٍا األف   الٍٕىما ٕح َقك اٌرفك  الثؽس مىٍط المٍػ 

 ا  ٌٓ دٕىح الثؽس.تالعٕىح العمكٔح مه ـ ا قناٌح أشىّ دّه فلٕم

 َذُٔلد الكناٌح ئلّ:

أن الُٕنج الرٓ ذقكمٍا المٙامٕه امد مٕح للمهأج المٕهٔح ُٔنج ٌلثٕح فٓ معمُدٍا ؼٕس أن  -
األف   ذهكى تّكل أٌآٌ دلّ المُُ٘داخ الرٓ ذفٓ أٌل الؽٙه ٌَاكان الماكن ماع ذعاٌال 

 ذا  للمعرمعاخ الهٔفٕح َمّك خ المهأج الهٔفٕح.

ف   انذفاغ دكق الّفٕٕاخ الىٍاا ٕح الرآ ذىرمآ ئلاّ مٍارُِ اقرٕااقْ مهذفاع ظاكا ، أظٍهخ األ -
ٌَٓ ُٔنج ال ذعكً َاقع الظهَل االقرٕااقٔح فآ مٕاه، كماا ذعاٌلاد األفا   ذُ٘إػ ِاكل 

 األٌهج.

ٔااُنخ األفاا   المااهأج المٕااهٔح ٌَاآ ذقااُ  تأدماااا مّااهَدح َإااه مّااهَدح، َأن االثٕااح  -
قامد تٍا المهأج لم ذُٔف مه ظاوة األف   لرعكً ُٔنج ئٔعاتٕاح داه  األدماا المّهَدح الرٓ

 المهأج. 

َٔفد األف   المهأج ترُا٘ع ذطلعاذٍا َأؼ مٍا فٓ الغالة ئلّ الرطلعاخ الماقٔح، أماا الرطلعااخ  -
 االظرمادٕح وؽُ المىىلح َالمكاوح َالهفعح فؽظٍا مىٍا قلٕل.

 ذرٙا ا ٌماذٍا امٔعاتٕح أما  م مػ الٍلثٕح.اٌرمهخ األف   فٓ دهٖ لّفٕٕاخ وٍا ٕح  -
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ٌّئااسوح اٌض١اصا١ح ٌٍّاشأج اٌّراش٠ح ٚدٚس انعاالَ لاٟ ذفع١اً ٘ازٖ صاٟ لاٛي اادساصح أ١ِشج اٌعث -8
 :(xii)(2001اٌّئاسوح)

نٔك َذؽلٕل مإِهاخ َاقع المّاانكح الٍٕاٌإح للماهأج المٕاهٔح َماا ذقاُ  تاً ذٍكل الكناٌح ئلّ:    
المّااانكح َذىرماآ الكناٌااح ئلااّ الكناٌاااخ الُٔاافٕح الرؽلٕلٕااح، َقااك ادرمااكخ ٌَااا ل امداا   فاآ ٌاامي 

 الكناٌح دلّ مىٍط المٍػ الُٔفٓ َالرفٍٕهْ. 

 َذُٔلد الكناٌح ئلّ:

 أن ٌىات ئدها٘ا  ملؽُظا  ده ممانٌح وّاٚ العُٙٔح أَ االورما  الؽىتٓ. -

المٕااهٔح ؼااُا كصٕااه مااه  ذمؽااُنخ المعُقاااخ الراآ ذؽااك مااه مّااانكح المااهأج فاآ الؽٕاااج الٍٕاٌاإح -
 المّاكل َالٍمُ  الملقاج دلّ داذق المهأج المٕهٔح.

أن ٌىات قنظح مهذفعح مه الُدٓ تٕه أالثٕح المثؽُشاخ تأٌمٕح المّانكح الٍٕإٌح للماهأج اوط قاا   -
 مه ئوٍا األقكن دلّ الكفاغ ده ؼقُقٍا.

اخ َالٍٕاااخ الٍٕاٌإح العاماح تالمإٌٍا -دٕىاح الثؽاس  -٘عف المعهفح الٍٕإٌح للمهأج المٕاهٔح  -
َأظٍه الثؽس الٙعف الؽاق فٓ مٍارُٔاخ ممانٌاح الماهأج المٕاهٔح ألوّاطح المّاانكح الٍٕاٌإح 

 فٓ ُٔنٌا الرقلٕكٔح كالمّانكح االورفاتٕح َاالورما  الؽىتٓ، َإهٌا.

ه تعكق مه ٔرأش -معرمع الثؽس -أن مٍرُٔاخ االٌرما  َالمعهفح الٍٕإٌح تٕه فااخ المهأج المٕهٔح -
 المرغٕهاخ الكٔمُاهافٕح ألفهاق العٕىح َتٕفح أٌإٌح الٍه، الرعلٕم، مٍرُِ ِها  الٕؽف.

 أن قَن امد   فٓ ذفعٕل ٌمي المّانكح ٘عٕف. -

ألقد المثؽُشاخ تمٍإَلٕح كثٕهج دلّ ٌَا ل امد   الرٓ ُّٔب أقا ٍا الكصٕه مه ظُاوة القُٕن  -
ٕفىٔااُن دلاّ الُظٕفااح الرهفٍٕٕااح َال ذٍالٛ األ٘ااُا  دلااّ ؼٕاس ذهكااى ٌاامي الٌُاا ل ـُٕٔااا  الرل

 الىمالض المّهفح للمهأج فٓ المعاا الٍٕآٌ.

دساصح خذ٠ ح لثاشٕح لٛي و١ف١ح ذمذ٠ُ صٛسج عٓ اٌّشأج لاٟ ٚصااإلً انعاالَي لاٟ: دٚس ٚصااإلً  -9
 :(xiii)(1998انعالَ لٟ دعُ لضا٠ا اٌّشأج )

ا األٌآٌ المرعلاق تكٕفٕاح ذعامال ٌَاا ل امدا   فآ مؽاَلح امظاتح دلّ الرٍاؤذٍكل الكناٌح ئلّ: 
أن الكدُج لرطُٔه قَن المهأج َمكاورٍاا َذُٔلد الكناٌح ئلّ: نٌم الُٕنج الؽقٕقٕح للمهأج العهتٕح، 

مه ـ ا ٌَا ل امد   ٔعة أن ال ذرؽُا ئلّ معهق ِعاناخ قدا ٕح، َنٌا ل مثاِاهج فعاح، َئوماا 
ض َد قاخ َأقَان َمفإٌم ظكٔكج، ذؽكز فع   فٓ الُاقاع، كماا ٔعاة ٔعة أن ذهذثٛ َذٍرىك ئلّ ومال

أن ذرُظااً لمٍااادكج المااهأج وفٍااٍا دلااّ ذطاأُه لاذٍااا، كالرُظااً ئلااّ نتاااخ الثٕااُخ تثااهامط مرطااُنج 
تامقانج َالمعلُمااخ ؼاُا ماا ٔؽاكز فآ العاالم، َاٚ دٍاا دلاّ اؼاكز الرطاُناخ العلمٕاح َالصقافٕاح 

لااؿ. كمااا أن ال ٔقرٕااه ٌاامي الهٌااا ل دلااّ ئدااكاق الُظثاااخ َالم تااً َالمفااإٌم َالرهتُٔااح َالفىٕااح.. ئ
الرهتُٔااح الرقلٕكٔااح، َالمؽافظااح دلااّ ظمالٍااا َاترٍاااماذٍا لرظاال قااهج داإه الهظاال. كمااا ٔرُظااً تااىفً 
 الطهٔق للىٍا  فٓ الهٔف َللىٍا  العام خ، ٔعالط مّاكلٍه، َٔقك  كل ما مه ِأوً ذطُٔه قكناذٍه.

 :(xiv)(1995اْ ص١ٍُ عٓ صٛسج اٌّشأج لٟ ٚصاإلً انعالَ اٌّرش٠ح )دساصح لٕ -10

الرعهل دلّ ُٔنج الماهأج فآ المٍلٍا خ الرلفىُٔوٕاح المماداح دلاّ القىااج األَلاّ ذٍكل الكناٌح ئلّ: 
، َكااملك ٔااُنج المااهأج فاآ معلااح 1995ـاا ا فرااهج الكناٌااح ٌَاآ ِااٍه ٔىااأه َفثهأااه َماااني لعااا  

 وُدٕح القٙأا َالمّك خ الرٓ ٌعد ئلّ معالعرٍا ؼُا المهأج المٕهٔح.وٕف الكوٕا، َالكّف ده 
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أن ٌىات ذفاَذا  َا٘ؽا  تٕه الُٕنج الرآ ظٍاهخ تٍاا الماهأج فآ معلاح وٕاف َذُٔلد الكناٌح ئلّ: 
الكوٕا ده الُٕنج الرٓ ظٍهخ تٍا فٓ المٍلٍ خ. ٌَىات قٙأا ال ذؽظّ تاالٌرما  الكافٓ مه ظاواة 

 خ َالمعلح مصل قٕٙح األمٕحكل مه المٍلٍ 

 شا١ًٔا: اٌذساصاخ اٌ ٕث١ح:
 social media and politics: Amplificationلٛي  Yousra Allam 2011دساصح  -1

in Arab world case study of the  Egyptian revolution
 (xv) : 

 ذٍكل الكناٌح ئلّ: نٔك َذؽلٕل قَن الّثكاخ االظرمادٕح فٓ الصُنج.

 كناٌح ئلّ أن:َقك ذُٔلد ال
الّثكاخ االظرمادٕح كاود الّهانج األَلّ الرٓ أِعلد الصُنج ٌُا  مه ـا ا امورهواد )فٍٕاثُت  -

 الُٕذُٕب( أَ المؽمُا أَ الرلٕفُن األن٘ٓ. -ذُٔره–
 ٌاٌمد الّثكاخ االظرمادٕح فٓ امٌهاغ َققح ذىظٕم ٌمي الصُنج. -

ظٕم ؼهكح الصُان فلعاأخ ئلاّ قطاع امورهواد أقنكد الؽكُمح قُج َفادلٕح قَن ٌمي الّثكاخ فٓ ذى -
 َاالذٕاالخ لمكج ـمٍح أٔا .  

أككخ ورا ط الكناٌح الرٓ اظهٔد دلّ المٕهٕٔه مه مفرلف الّها ػ َالفااخ االظرمادٕح أن أكصه  -
% مااه المٕااهٕٔه ألكصااه مااه 50% الُٕذٕااُب، ٍَٔاارفك  8% ٍٔاارفكمُن الفاإً تااُت 92َمااه 
% ماه العٕىاح أن الفإً 89ٌااداخ، َأكاك  3رفكمُوٍا ألقل مه % 50ٌٍٔادح أٌثُدٕ ا مقاتل 11

تُت ٔىّه المعلُماخ تّكل أٌهغ َٔلًٕ ذُٔره َُٔذُٕب المْ ظا  كأكصه الٌُا ل مٕاكاقٕح تىٍاثح 
 %.8% شم ذُٔره 12% ٔلًٕ الفًٕ تُت 30

ا فاآ ذغٕٕااه الااكَن الرقلٕااكْ للمااهأج َؼفىٌااا دلااّ الم - ا كثٕااه  ّااانكح أن للّااثكاخ االظرمادٕااح قَن 
الٍٕاٌاإح الفادلااح ؼٕااس ذُاظااكخ تمفرلااف ِااها ؽٍا ئلااّ ظاوااة الهظاال فاآ المٕاااقٔه َفاآ الفٙااا  

 املكرهَوٓ.

قَن الّثكاخ لم ٔرُقف دىك ؼاكَق الراأشٕه الٍٕاٌآ فآ ؼّاك َذىظإم العمٍاُن َئوماا أمراك ئلاّ ماا  -
خ دلّ المٍارُِ قامد تً مه ذّكٕل للُدٓ االظرمادٓ َالمٍاٌمح فٓ ذغٕٕه االذعاٌاخ َالٍلُكٕا

 الفهقْ َاالظرمادٓ َالمعرمعٓ تّكل مإشه.

 Elemental for a scientific analysis for Arab: لاٛي Karin Knessilدساصاح  -2

revolution in Spring 2011 AAS working papers in social anthropology 
2011(xvi): 

رآ قفعاد تالّاعُب العهتٕاح ئلاّ ذٍكل الكناٌح ئلّ الرعهل دلّ الظاهَل َالعُامال َالٍإاقاخ ال
 الصُنج الظاٌهج فٓ تعٗ الثلكان َالكامىح فٓ تلكان أـهِ، َأٌثاب الصُناخ العهتٕح.

َقك ذُٔالد الكناٌاح ئلاّ أن: الّاثكاخ االظرمادٕاح َالماكَواخ َالمىراكٔاخ أذاؼاد م ٔإه الُشاا ق 
مااا  تالّااأن العااا  دلااّ َالٕااُن َاألفاا   الراآ فٙااؽد األوظمااح االٌاارثكاقٔح َِااععد قلٕلاآ االٌر

      الّعُن تأن ذلك اللؽظاخ ذانٔفٕح َٔعة دلٍٕم المّانكح تعك أن ِكلد َظكاوٍم َأنا ٌم. 
لاٛي اٌشت١ات اٌعشتاٟ ٚاٌّاشأج: ذحاذ٠اخ اٌاشأٞ اٌعااَ اةٚستاٟ لاٟ  Desiree Simonettiدساصاح  -3

  : (xvii)2011اٌئشق اةٚصظ 

تً الّثكاخ االظرمادٕح فٓ ذغٕٕه الهأْ العا  ده ذٍكل الكناٌح ئلّ الرعهل دلّ الكَن المْ قامد 
 المهأج العهتٕح.
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 َقك ذُٔلد الكناٌح ئلّ:
 –أن الصُنج قك ٌاٌمد فٓ ذغٕٕه الُٕنج الرقلٕكٔح للمهأج ئلّ ُٔنج أـهِ ذإكك أوٍا اماهأج ِاعادح -

 َادٕح تؽقُقٍا. -مصقفح -مرعلمح -وّطح -ذقكمٕح -ؼهج
رٓ لعثرٍا المهأج فٓ الصُناخ المفرلفح، ففٓ ذُوً َنام ؼُٕا قكمد الكناٌح ومالض مه األقَان ال -

المهأج الرُوٍٕح دلّ تعٗ المكرٍثاخ ئال ئوٍا ٌُل ذرعاظم َذرىأك، َفٓ مٕه ِانكد المهأج ئلّ 
ادرٕاا  َاؼرعااض فااُْ َداا  َتاهوخ  3000ظاوة الهظل فٓ االدرٕاماخ َقاقخ ما ٔقهب مه 

َذهِااؽد امااهأج له اٌااح العمٍُنٔااح ٌَااُ ٔمصاال معىااّ  وٍااا  مٕااهٔاخ فاآ ٌاامي االدرٕاااماخ، تاال
نمىٔ ا أكصه مىً َاقعٕ ا ٔإكك دلّ أن المهأج كٍهخ ؼاظى الفُل َاألٌه الامْ َ٘اعٍا فٕاً الهظال 

 َالمعرمع مىم ومه تعٕك. 

 أن المكرٍثاخ االظرمادٕح للصُنج ٌررُالّ َكلٍا ذؽققد ٌَررؽقق تفٙل الّثكاخ االظرمادٕح. -

ٛي ذغ١اش اٌّضاّْٛ اٌراحفٟ لاٟ صاح١فح ٠ٛ١ٔاٛسن ذاا٠ّز ٚأشاشٖ عٍاٝ صاٛسج دساصح واٞ ١ٍِز ل -4
 :(xviii)(1997اٌّشأج )

اٌرٍكفد الكناٌح دمل قناٌح مقانوح للٕفؽح األَلاّ ماه ٔاؽٕفح ؤُٕاُنت ذاأمى ـا ا ِاٍهْ 
، َالٕاافؽح األَلااّ للٕااؽٕفح وفٍااٍا ـاا ا ِااٍهْ ٔىااأه َفثهأااه دااا  1994ٔىااأه َفثهأااه دااا  

ئلااّ الرغٕااهاخ الراآ ؼااكشد فاآ مٙاامُن الٕاافؽح، َلات مااه ـاا ا ذثىٍٕااا  تٍااكل الرُٔاال 1964
اذعاٌا  ٔهِ أن ؤاقج ذُاظك الٕؽفٕاخ ٔإقْ ئلّ ذؽٍإه الٕاُنج الرآ ذقاك  داه الماهأج َتالراالٓ 

 َذُٔلد الكناٌح ئلّ:ذطهغ مُُ٘داخ ظكٔكج، 

 .1964دىٍا فٓ دا  1994َظُق ؤاقج فٓ المُُ٘داخ الفأح تالمهأج دا   -
 ن ٌمي المُُ٘داخ ؼُا الفُٕتح َالرؽهَ العىٍٓ َالعىف المُظً ٘ك المهأج.ذكَ -

 أن ذغٕه المىاؾ الٕؽفٓ للمهأج الٕؽفٕح ٔإشه دلّ المٙمُن. -

أن تعٗ الٕؽفٕٕه الهظاا ّٔاكلُا ظمادااخ ٘اغٛ قاـال ٔاؽفٍم ماه أظال ئدطاا  المىٔاك ماه  -
 االٌرما  الٕؽفٓ لقٙأا المهأج.

 Middle East Marketing & Research Consultants, Princessدساصااح   -5

Basma Women’s Resource Center (1998)(xix): 

الرعهل دلّ مّانكح المهأج األنقوٕح فٓ الؽٕاج الٍٕإٌح تّكل دا ، َاالورفاتااخ ذٍكل الكناٌح ئلّ: 
أن داك  ؼٕاُا الماهأج دلاّ أْ َذُٔلد الكناٌاح ئلاّ: تّكل ـاْ.  1997الىٕاتٕح الرٓ ظهخ دا  

فٓ الثهلمان لرلك االورفاتاخ، ظا  ورٕعح لعملح مه األٌثاب أٌمٍا: أن المهِؽاخ للمقادك الىٕاتٕاح  مقعك
لاام ٍٔاارطعه أن ٕٔااله ئلااّ ظمٍااُن الىاااـثٕه مااه ـاا ا ٌَااا ل امداا   المفرلفااح، الٌاإما الرلٕفىٔااُن 

ُن ٘اإل ماه َالٕؽف َاملادح، َأن ُٔنج المهأج الفادلح لم ذٕل مه ـ ا ٌمي الٌُا ل ئال لعمٍا
 الىاـثٕه َالىاـثاخ.

 اٌرع١ٍك عٍٝ اٌذساصاخ اٌضاتمح:
 كّفد معظم الكناٌاخ الرٓ ذعه٘د لُٕنج المهأج فٓ ٌَا ل امد   أن:

  ااا اٌرمااد الكناٌاااخ العهتٕااح تكناٌااح ٔااُنج المااهأج َقٙااأاٌا فاآ ٌَااا ل امداا   المفرلفااح اٌرمام 
لٕل مىٍا ٌُ المْ اٌرم تكناٌح ذأشٕه ٌمي المعالعاخ كثَٕها، َمه ـ ا أٚه وظهٔح مفرلفح، ئال أن الق

دلّ اذعاٌاخ العمٍُن وؽُ قٙأا الماهأج ـأاح َان وراا ط تعاٗ الكناٌااخ ذّإه ئلاّ أن الماهأج 
وفٍٍا ماوالد ذىظه لىفٍٍا وظهج ذقلٕكٔح، ٌَُ ما ّٕٔه ئلّ ٘اهَنج اٌرماا  ظمٕاع العٍااخ المعىٕاح 



 لطلحاتيهالة اصورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية بعد ثورات الربيع العربي                                                             د . 

 

 
 
 
 
 

250

الماهأج لىفٍاٍا، َفآ الُقاد لاذاً ذغٕٕاه وظاهج الهظال ئلٍٕاا.  تقٙأا المهأج تالعمل دلّ ذغٕٕاه وظاهج
 ٌَُ ما ٔؽراض ئلّ المىٔك مه الكناٌح للرعهل دلّ أفٙل الٍثل لرؽقٕقً.  

  أن ٌَا ل امد   أٌكنخ معظم األقَان العظٕمح الرٓ قامد َذقُ  تٍا المهأج فٓ المعرماع، َأكرفاد
رٕاهخ دلاّ األقَان الرقلٕكٔاح الماهأج كهتاح مىاىا تالىظه ئلٍٕا دلّ ئوٍاا ٌالعح َمفلاُ  ظمٕال. َاق

 َوَظح َأ  قَن الرهكٕى دلّ أقَناٌا األـهِ الثىا ج فٓ المعرمع.

  ذّٕه الكناٌاخ ئلّ ذهكٕى ٌَا ل امد   دلّ قٙأا َفااخ ٚثقاخ َمٍه وٍا ٕح قَن أـهِ، َلام
ا فعاال  فٓ ؼهكح ذطُٔه المهأج َقمعٍا فٓ المع  رمع.ذلعة ٌمي الٌُا ل قَن 

  مّك خ المعرمع العهتٓ ذمصل ذكصٕف ا ذانٔفٕ اا للماهأج العهتٕاح تؽكام اٌارمهانٔح ٌاما المعرماع تّاهٔ ا
 َؼٙانٔ ا مىم دّهاخ القهَن، فقك ذهاكمد أفكان َذقالٕك َممانٌاخ العكٔك مه ٌمي الؽٙاناخ.

 أاح الماهأج فآ أن ٌَا ل امد   ما والد ذٕه دلّ ذعاٌل المّك خ الؽقٕقٕاح للماهأج العهتٕاح ـ
 الهٔف َالثاقٔح َاألؼٕا  الّعثٕح َالعُّا ٕاخ َالمكن الكثهِ.

  كمااا أوااً ال ُٔظااك ذااُاون تاإه الماااقج المعهَ٘ااح لٕااُنج َا٘ااؽح لٕااالػ المااهأج الؽٙااهٔح قَن
 االٌرما  تقطاغ المهأج فٓ الهٔف َالثاقٔح.

  ا تقٕٙح مؽُ األمٕح لكِ الىٍا ا مؽكَق  العهتٕاخ، نام انذفاغ معكالذٍا  ذثكْ ٌَا ل امد   اٌرمام 
ا قٓ الهٔف َالثاقٔح.  ٔ  تُٕنج ملؽُظح ـُٕ

 .ا الرُدٕح الٍٕإٌح َالؽقُقٕح للمهأج العهتٕح  ذعاٌلد ٌَا ل امد   ذمام 

  ذرؽاِااّ ٌَااا ل امداا   االقرااهاب مااه تعااٗ القٙااأا الىٍااا ٕح الف فٕااح مصاال قااُاوٕه األؼااُاا
  م الىٍا ٕح.الّفٕٕح َاألٌثاب االظرمادٕح للعها

 .ال ذُظك اٌرهاذٕعٕح مرثعح فٓ ٌَا ل امد   العهتٕح دىك ذىاَلٍا لقٙأا َمُُ٘داخ المهأج 

  ذرعاٌال ٌَااا ل امدا   المُ٘ااُداخ الرآ ذعكااً الرطاُن الاامْ ٚاهأ دلااّ َ٘اع َمكاوااح المااهأج
لٕم َالعمال العهتٕح مه ـ ا االوعاواخ الرٓ ؼققرٍا دثه الىٕف الصاوٓ مه القهن الما٘ٓ فٓ الرع

 َالمّانكح الصقافٕح َالٍٕإٌح َامتكاغ، ئال فٓ اٌرصىا اخ مؽكَقج. 

  أن ٌَا ل امد   لم ذٍرطٕع مٍادكج المهأج فٓ الؽُٕا دلّ مقادك فٓ الثهلمان لعاك  اٌارطادد
 ٌمي الٌُا ل ذُٕٔل ُٔنج المهأج الفادلح ئال لعمٍُن ٘إل مه الىاـثٕه َالىاـثاخ.  

 ِئىٍح اٌذساصح: 
َمااه شاام فااان مّااكلح الكناٌااح ذرؽااكق فاآ ذؽلٕاال َذُٔاإف الٕااُنج المٌىٕااح للمااهأج الرُوٍاإح 
َالمٕهٔح فٓ ٌَا ل امد   العهتٕح تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ َالُاقاع الفعلآ لٍاا، َنٔاك َذؽلٕال 
 الرىاَا امد مٓ لُٕنج المهأج الرٓ ذعهٍ٘ا ٌَا ل امدا  ، َالعاكا المصاان ؼاُا قٙاأا َأؼاكاز
المهأج تعاك شاُناخ الهتٕاع العهتآ ماا تإه مإٔاك َمعاانٖ، للُقاُل دلاّ ٔاُنج الماهأج فآ ٌَاا ل 

 قناٌح مٕكاوٕح دلّ دٕىح مه العمٍُن فٓ ذُوً َمٕه.   –امد   العهتٕح تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ 
 أ١ّ٘ح ِٛضٛع اٌذساصح :

ك شاُناخ الهتٕاع العهتآ فآ ٔرىاَا مُُ٘غ الكناٌح ذُٕٔف َذؽلٕل الُٕنج المٌىٕح للمهأج تعا
ٌَا ل امد   العهتٕح مه ـ ا قناٌح مٕكاوٕح دلّ دٕىح ماه العمٍاُن فآ ذاُوً َمٕاه. َماه ٌىاا 

 ذرٙػ أٌمٕح الكناٌح فٓ ُ٘  االدرثاناخ الرالٕح:
  أن مُُ٘غ المهأج َقٙأاٌا ّٔكل نكٕىج أٌإٌح فٓ مهؼلح الرؽُا الكٔمقهاٚٓ الرٓ ذمه تٍا دكق

 هتٕح. مه الكَا الع
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  ئتااهاو ٔااُنج ََ٘ااع المااهأج قثاال َأشىااا  الصااُناخ العهتٕااح َذُظٍاااخ القااُِ الٍٕاٌاإح مااه قٙااأا
 المهأج.

  ٓقَن امد   فٓ ذىااَا قٙاأا الماهأج قثال شاُناخ الهتٕاع العهتآ َتعاكٌا، َماا ٌآ الرؽاكٔاخ الرا
 ِ العمٍُن. ٌرُاظٍٍا المهأج فٓ ٌمي المهؼلح؟ َكٕفٕح ذؽٍٕه َ٘ع َُٔنج المهأج المٌىٕح لك

 .اٌرمهانٔح الُٕنج الٍلثٕح للمهأج فٓ ٌَا ل امد   كما ذعكٍٍا ورا ط الكناٌاخ امد مٕح الٍاتقح 

  اا داه ؼقاُ  اموٍاان َلٍاا ذاانٔؿ ذعك المهأج الرُوٍٕح َالمٕهٔح مه أكصه وٍا  الاكَا العهتٕاح قفاد 
ؼقُ  المهأج. ئال أوٍا األن ُٚٔل فٓ الىٙاا الٍٕآٌ َالؽقُقٓ، َذقكمد تفطُاخ ملمٌُح لٕالػ 

ذعاوٓ مه ذهاظع مٍُّق فٓ ٌمي الؽقُ ، َذرعهٖ ل ورٍاكاخ َاالدركا اخ َالرٍمإُ َامقٕاا . 
َذعُٕ األن تٕه مطهقح ُٔنج مٍمّح قادٕح ئلّ اؼرعاب المهأج فٓ األوظمح الكٔىٕح الؽاكمح، َتٕه 

 ٌىكان ُٔنج ٌلثٕح لىَظاخ الؽكا  الٍاتقٕه.  

 ٍثٓ فٓ ؼعم االٌرما  الكمٓ َالكٕفآ تقٙاأا الماهأج َالرآ ذعرثاه ماه أٌام القٙاأا دلاّ الرغٕٕه الى
الفهٔطح االظرمادٕح فٓ المعرمع، َٔهظع ٌما ئلاّ ؼقاا ق ذانٔفٕاح مإكاكج أشثررٍاا ذعاانب الما٘آ 
ا مرفق دلًٕ.  ٌ ا فٓ المعرمع، َمكاورٍا أٔثؽد مقٕا ا ؼاكم   ََقا ع الؽا٘ه، ٌَٓ أن المهأج دىٕه 

 ج الكناٌاخ الرٓ ذرىاَا د قح الرعهٖ لٌُا ل امد   العهتٕح َٔاُنج الماهأج تعاك الصاُناخ، وكن
ـأااح َأن المااهأج قثاال َأشىااا  َتعااك شااُناخ الهتٕااع العهتاآ كااان لٌُااا ل امداا   قَن ٌااا  فاآ 

ٕٕه قٙأاٌا َأؼكاشٍا ٌُا  كاود المهأج فادلح تاٌرفكا  ٌمي الٌُا ل فٓ الؽّك َالرعثاح للصُنج َذغ
االذعاٌاخ للرإٔٔك َالمّانكح، أَ مفعُا تً فٓ ٌمي الٌُا ل تاتهاو قَنٌا َأوّطرٍا، َما ذعه٘د 
لً أَ ٔماني ٘كٌا، فكان التك مه ذغطٕح كافح العُاوة الٍامح فٓ ٌما المُُ٘غ، ٌَُ ما ذؽاَلاً 

 ٌمي الكناٌح.
 ُاقفٍااا َقٙااأاٌا الؽاظااح ئلااّ نٔااك َذؽلٕاال قناٌااح الرعااهٖ امد ماآ لٕااُنج المااهأج َأٌاام م

َأؼكاشٍا أتان َأشىا  َتعك شُناخ الهتٕع العهتٓ، َُٔنج الُقع الؽالٓ َالمٍرقثلٓ للمعرمع ككال، 
َللمهأج تٕفح ـأح، تعك الرغٕٕه َفٓ ظل األوظمح الكٔىٕح المٍٕمىح دلّ المّاٍك الٍٕاٌآ. َماكِ 

 المهأج َالمعرمع.ئٔعاتٕح أَ ٌلثٕح ٌمي الُٕنج َذكادٕرٍا الؽالٕح َالمٍرقثلٕح دلّ 
 أ٘ذاف اٌذساصح:

 مراتعح دىك العمٍُن دٕىح الكناٌح َأٌثاب ٌما الرفٕٙل.العهتٕح الرعهل دلّ أٌم ٌَا ل امد    -
لاكِ العمٍاُن العهتٕاح الرعهل دلّ الُٕنج المٌىٕح للمهأج الرُوٍٕح َالمٕهٔح فٓ ٌَا ل امدا    -

 دٕىح الكناٌح.
 ُٕنج المٌىٕح للمهأج تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ.الرعهل دلّ اذعاٌاخ العمٍُن وؽُ ال -
لقٙاأا الماهأج الرُوٍإح َالمٕاهٔح تعاك العهتٕاح الرعهل دلّ ذقٕٕم العمٍُن لمعالعح ٌَا ل امد    -

 الصُنج.
الرعهل دلّ اذعاٌاخ العمٍُن وؽُ ُٔنج المهأج تعاك شاُناخ الهتٕاع العهتآ فآ ٌَاا ل امدا    -

 .العهتٕح
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 :ذضاؤالخ اٌذساصح
فٓ ُ٘  مُُ٘غ الكناٌح َتىا  دلّ ما ٌاثق ده٘اً، فاواً ٔمكاه ٚاهغ معمُداح ماه الرٍااؤالخ 

 َالرٓ ذىؽٕه فٓ اٖذٓ:

دااه الااكَن الاامْ قامااد تااً المااهأج ـاا ا شااُناخ الهتٕااع العمٍااُن : ٌاال ٌىااات قىادااح َن٘ااا لااكِ 1
 العهتٓ؟

أج أشىاا  مّاانكرٍا فآ : ما أٌثاب نفٗ العمٍُن ألِكاا العىف َاالدركا  المْ ذعه٘د لاً الماه2
 شُناخ الهتٕع العهتٓ؟ 

 تعٗ المفإٌم الٍلثٕح ده المهأج تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ؟العمٍُن ؼُا : ٌل ؼكز ذغٕٕه لكِ 3
: ٌل ٔهِ العمٍاُن أن ٌىاات ؼقاُ  َمكرٍاثاخ ٔعاة أن ٔمىؽٍاا المعرماع للماهأج تعاك شاُناخ 4

 الهتٕع العهتٓ؟
 ده قَن َمكاوح المهأج مٍرقث  ؟ لعمٍُن ا: ٌل ٌىات ذُٕناخ ئٔعاتٕح لكِ 5
: ٌل دثهخ ٌَا ل امد   العهتٕح تٕك  ده الكَن الفعاا المْ لعثرً المهأج ـ ا شُناخ الهتٕع 6

ما مكِ ن٘ا العمٍُن ده ذعهٖ ٌَا ل امد   لقٙأا الماهأج تعاك شاُناخ الهتٕاع العهتٓ؟ َ
 العهتٓ؟

المٌىٕح للمهأج فٓ ذُوً َمٕه تعك ذعهٍ٘ا للعكٔاك ماه : ما اذعاي العمٍُن وؽُ مؽكقاخ الُٕنج 7
 القٙأا أشىا  َتعك الصُنج؟

: ٌل ٌىات ذأشٕه ماه األوظماح الٍٕاٌإح الؽاكماح تعاك شاُناخ الهتٕاع العهتآ دلاّ ذّاكٕل الٕاُنج 8
 المٌىٕح للمهأج فٓ ذُوً َمٕه؟

للمهأج َالُٕنج المٌىٕح لٍا فآ : ما مكِ ذقٕٕم العمٍُن للع قح ما تٕه الُاقع الؽقٕقٓ َاالظرمادٓ 9
 الرىاَا امد مٓ؟

 لشٚض اٌذساصح:
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اةٚي:

ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تإه معاكا الرعاهٖ لٌُاا ل امدا   العهتٕاح َئقنات 
 العمٍُن للُاقع االظرمادٓ للمهأج َقٙأاٌا تما ّٔاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  .

 اٌصأٟ:اٌفشض اٌشإل١ضٟ 
ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه معكا ذعهٖ العمٍاُن لٌُاا ل امدا   َئقناكاً 

 للُٕنج المقكمح ده المهأج.
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌصاٌس:

ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه الُٕنج المقكمح ده المهأج َقٙاأاٌا فآ ٌَاا ل 
ٌَااا ل امداا   َـأااح امداا   العكٔااك َمُاقااع الرُأاال امداا   َتاإه ادرماااق العمٍااُن دلااّ 

 االظرمادٓ كمٕكن معلُماخ ده المهأج َقٙأاٌا.
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌشاتت:

ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه المرغٕهاخ الكٔمُاهافٕح للعمٍاُن َئقناكٍام لٕاُنج الماهأج 
 َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  . 

 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌخاِش:
ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه معاكا الرعاهٖ لٌُاا ل امدا   َن٘اا العمٍاُن داه  

 الُٕنج امد مٕح المقكمح ده المهأج فٓ ٌَا ل امد  . 



 لطلحاتيهالة اصورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية بعد ثورات الربيع العربي                                                             د . 

 

 
 
 
 
 

253

 ٔٛع اٌذساصح:
، َالرٓ ذٍكل ئلاّ َٔاف (Descriptive Research)ذىرمٓ ٌمي الكناٌح ئلّ الكناٌاخ الُٔفٕح     

إِٔا  معٕىح ماه ـا ا نٔاك َذؽلٕال م ماػ الٕاُنج الرآ ذقاكمٍا ٌَاا ل امدا    َقا ع أَ ظُاٌه أَ
للمهأج تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ َالمقانوح تٕه أَظً الرّاتً َاالـر ل تٕه أٌالٕة ذقكٔم ُٔنج المهأج 

 فٓ ٌَا ل امد   الرُوٍٓ َالمٕهْ لقٙأا َأؼكاز المهأج.

 ِٕٙل اٌذساصح:
َالامْ ٔعاك ماه أوٍاة المىااٌط العلمٕاح م  ماح  (Survey)ح مىٍط المٍػ تالعٕىاحاٌرفكمد الكناٌ     

للكناٌح امد مٕح، َللك فٓ ئٚان الٍاعٓ لعماع َذطثٕاق َذؽلٕال المعلُمااخ َالاهتٛ تٕاىٍم للرُٔال 
ئلاّ وراا ط ذفٍاه الظااٌهج المكنٌَاح، كماا ذعرمااك دلاّ المقانواح المىٍعٕاح للرعاهل دلاّ أَظاً الرثااأه 

ٕه َؼاكاخ الظاااٌهج َللاك مااه ـاا ا المقانواح تاإه ذاُوً َمٕااه للرعاهل دلااّ المُاقااف َالرّااتً تاا
 َاٖنا  المفرلفح، َالمقانوح تٕه ذعهٖ ٌَا ل امد   لقٙأا المهأج.

 ِ رّت اٌذساصح:
معرمااع تّااهْ مااه العمٍااُن ٔمصاال فااااخ مفرلفااح الىااُغ َاألدمااان َالرعلاإم َالمٍاارُِ االظرمااادٓ     

ٓ ذُوً َالقاٌهج دأمرٓ قَلرٓ الكناٌح )ذُوً َمٕاه(، َللاك لعاكج ادرثااناخ َالصقافٓ مه مكٔىر
 مىٍا أن ٌاذٕه المكٔىرٕه ٍِكذا أالة أؼكاز الصُنذٕه.

 لذٚد اٌذساصح: 
ِملد الكناٌح ما ٔلٓ: الؽكَق المكاوٕح للكناٌح: َذرمصل فٓ مكٔىح ذُوً ؼٕس معقل الصُنج الرُوٍٕح     

 ٔىأه )شُنج اللُذً(. 25لقاٌهج ؼٕس شُنج )شُنج الٕاٌمٕه(، َمكٔىح ا
َالؽكَق الثّهٔح للكناٌح: َذرمصل فٓ مفهقاخ ماه العمٍاُن ٔمصال العىٍإرٕه الرُوٍإح َالمٕاهٔح،     

 ٌىح. 75-18َمه مهاؼل دمهٔح مفرلفح ذمرك مه 

لهتٕااع َالؽااكَق المُ٘ااُدٕح: َذرمصاال فاآ الرىاااَا امد ماآ لقٙااأا المااهأج َأؼااكاشٍا تعااك شااُناخ ا   
العهتٓ َاوعكاي ٌما الرىاَا دلاّ الٕاُنج المٌىٕاح لاكِ العمٍاُن ـأاح فآ قَلرآ الكناٌاح ذاُوً 

 َمٕه. 
 ع١ٕح اٌذساصح:

مفاهقج ماه العمٍاُن ماه دأامرٓ  200قامد الثاؼصح ترطثٕق الكناٌح دلّ دٕىح دُّا ٕح قُامٍا     
 قَلرٓ ذُوً َمٕه، َمُودح دلّ الىؽُ الرالٓ:

 العمٍُن الرُوٍٓ تمفرلف أوُادً َِها ؽً َفااذً العمهٔح المفرلفح. مفهقج مه 100 -أ
 مفهقج مه العمٍُن المٕهْ تمفرلف أوُادً َِها ؽً َفااذً العمهٔح المفرلفح. 100 -ب

 أدٚاخ ةّت اٌث١أاخ:
ذم ظمع الثٕاواخ تاٌرفكا  اٌرمانج اٌارثٕان، ٌَآ ماه أوٍاة الٌُاا ل لعماع الثٕاوااخ فآ المٕاكان      
مفهقج ذم ملإٌا مه ـ ا المقات خ الّفٕإح معٍام. َقاك قاماد الثاؼصاح ترٕامٕم  200لرطثٕق دلّ تا

 اٌرمانج االٌرثٕان َالرٓ فٓ ُ٘ ٍا ذم قٕاي مرغٕهاخ الكناٌح َظمع المعلُماخ َذؽلٕلٍا.

خ ؼٍة ٚثٕعح الثٕاواخ لكناٌح َظُق فهَ  لا Zَ 2َقك ذم الرؽلٕل امؼٕا ٓ تاٌرفكا  ذؽلٕل كا    
 قاللح معىُٔح مه دكمً. 
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 اخرثاس اٌرذق ٚاٌصثاخ: 
 ذم ئدكاق االٌرمانج تؽٕس اِرملد دلّ دكج مؽاَن ن ٍٕح للكناٌح َالرٓ ذرمصل فٓ اٖذٓ:

معهفح معكالخ ذعهٖ العمٍُن لٌُا ل امد  ، َمعهفح قَافع ٌما الرعهٖ، َكملك معهفاح وُدٕاح  -
 هٖ لٍا.ٌَا ل امد   َالمُُ٘داخ الرٓ ٔفٙلُن الرع

الرعهل دلّ الُٕنج المٌىٕح المىعكٍح ده المهأج َقٙأاٌا تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ لكِ العمٍُن  -
 َد قرً تمعكالخ الرعهٖ لٌُا ل امد  .

 -واُغ العمال -المٍارُِ الرعلٕمآ َاالظرماادٓ -الٍاه -معهفح المرغٕهاخ الكٔمُاهافٕح َذّامل الىاُغ -
 العىٍٕح. -الؽالح االظرمادٕح

عهل دلّ ماكِ ادرمااق العمٍاُن دلاّ ٌَاا ل امدا   كمٕاكن ماه مٕااقن المعلُمااخ داه قٙاأا الر -
 المهأج.

َقك ذم دهٖ االٌرمانج دلّ معمُدح مه المؽكمٕه َالفثها  فٓ معاا امدا   َالمعااالخ القهٔثاح 
درثاان ، َالمٔه قهنَا معمُدح مه الم ؼظاخ، َقك قامد الثاؼصح تُ٘عٍا فآ االمه مُُ٘غ الكناٌح

َذم ذعكٔل َئدااقج ٔإااح تعاك األٌاالح اٌارعاتح لماا أذفاق دلٕاً االثٕاح المؽكمإه، َقاك قاهنخ معمُداح 
 المؽكمٕه ٔ ؼٕح االٌرمانج لرؽقٕق أٌكال الكناٌح.

َللرأكك مه شثاخ االٌرمانج قاماد الثاؼصاح تاأظها  اـرثاان قثلآ دلاّ دٕىاح ماه معرماع الكناٌاح تلغاد 
لٍٕم الكناٌح، َتعك اظها  تعٗ الرعكٔ خ الرٓ ورعد ده االـرثاان القثلآ، % ممه أظهٔد د10وٍثرٍا 

قامد الثاؼصاح ترطثٕاق االٌارمانج ماهج أـاهِ داه ٚهٔاق االـرثاان الثعاكْ ََظاكخ وٍاثح الصثااخ ؼاُالٓ 
92  .% 

 ذحذ٠ذ ِرطٍحاخ اٌثحس:
اقّاح القٕٙح ٌآ مُ٘اُغ ٔاكَن ؼُلاً ـا ل َوقااَ تإه ِفٕإه أَ أكصاه َذعاهْ مى اٌمضا٠ا: -

قٕٙح الثؽس تأوٍا دثانج ده مُُ٘غ  (Lilian Ripple)الذفال قهان تّأوً. َٔعهل لٕلٕان نٔثل 
 . (xx)ٔؽٕٛ تً الغمُٖ، أَ ظاٌهج ذؽراض ئلّ ذفٍٕه، أَ مّكلح مُ٘ع ـ ل

ٌٓ الصُناخ الرٓ دمد دكق كثٕه مه الاكَا العهتٕاح نافٙاح فٍااق األوظماح  :شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ -
ح تالرغٕٕه َؼقٍا فٓ العُٕ تؽهٔاح َكهاماح ئوٍااوٕح َذؽاد مظلاح الكٔمقهإٚاح. َقاك الؽاكمح َمطالث

وعؽد تعٗ ٌمي الصُناخ فٓ الرغٕٕه، َالثعٗ اٖـه ماواا دلّ الطهٔق، ٌَىات مه نشه الٍ مح 
 مه القا مٕه دلّ أوظمح الؽكم َقا  تعمل ئٔ ؼاخ َذعكٔ خ لإق ٌمي الصُنج فٓ ت قي فٓ مٍكٌا.

: ظاٌهج مرعكقج األتعاق مه تٕىٍا ؼُٕا المُاٚه دلّ الؽقُ  الٍٕإٌح َممانٌارً ض١اصٟاٌعًّ اٌ -
لٍا، َئذاؼح الفهْ أمامً للؽهات االظرمادٓ َالٍٕآٌ َاؼر لً للمهاكى الرٓ ذرىاٌة مع امكاواذً 

                                           

 المؽكمُن لٕؽٕفح اٌرقٕا  الهأْ المٕكاوٕح:  

 ظامعح القاٌهج –أ.ق مؽمُق دلم الكٔه                                      َكٕل كلٕح امد   لّاُن الكناٌاخ العلٕا َالثؽُز  -1
 ظامعح الىٍٙح  -دمٕك كلٕح امد   َالع قاخ العا                 أ.ق/ ظماا الىعان                             -2

 ظامعح الىٍٙح -أ.ق/ مؽمك ؤه دثك الهؼٕم                               َكٕل كلٕح امد   َالع قاخ العا    -3

 ظامعح مٕه الؽكٔصح –لرلٕفىُٔن أ.ق/ دثك الرُاب                                           أٌرال مٍادك  تقٍم املادح َا -4

 ظامعح األوٌه –ق/ ؼٍه وٕاوْ                                            مكني الع قاخ العامح  -5

 ظامعح األوٌه –املادح َالرلٕفىُٔن ق/ مؽمك ٌاِم                                             مكني  -6

 تعامعح ظىُب الُاقْ -املادح َالرلٕفىُٔن مكني                  أ.ق/ مؽمك ٌىكْ دمانج                  -7

 ظامعح الىٍٙح –الىاقْ                                            مكني املادح َالرلٕفىُٔن ق/ ٌعٕك  -8

 ظامعح الىٍٙح -مكني الٕؽافح                                    ق/ أتُ تكه الٕالؽٓ     -9

 هكح                                              الكاذثح  َن ًٕ ذؽهٔه معلح ؼُا  ٌاتق اأ/ اقثاا ت -10
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َمىٍااا ذمرعااً تٍااماخ ِفٕاإح ذمكىااً مااه فااهٖ وفٍااً دلااّ األؼااكاز َالمُاقااف َدلااّ ٔااىع 
 .(xxi)القهان

ٌاُ األَ٘ااغ الٍٕاٌإح الؽالٕاح الرآ ذّاٍكٌا قَا الهتٕاع العهتآ َالرآ أدقثاد  ئٙذ اٌض١اصٟ:اٌّ -
ذغٕٕه األوظماح تكال ماا فٍٕاا ماه مرغٕاهاخ مؽلٕاح َ٘اغُٚ دالمٕاح. َذغٕٕاه اذعاٌااخ الّاعُب ماه 

 الٍلثٕح ئلّ المّانكح امٔعاتٕح الفعالح.
 انطاس إٌاشٞ:

ذعرمك ٌمي الكناٌح فٓ ئٚانٌاا الىظاهْ، َٔإااح َ :(Cultivation theory)ٔاش٠ح اٌغشس اٌصمالٟ 
فهٍَ٘ا، َذؽلٕل ورا عٍا دلّ وظهٔح الغهي الصقافٓ. َذعك وظهٔح الغهي الصقافٓ ئؼاكِ الىظهٔااخ الرآ 
قكمد مثكها  لكناٌح ذأشٕهاخ ٌَا ل امد  ، كما ذٍرم تالراأشٕه الرهاكمآ ُٚٔال الماكِ لٌُاا ل امدا  ، 

ذقانب ئقنات العمٍُن للُاقع االظرمادٓ، َذّكٕل ُٚٔل الماكِ لرلاك امقناكااخ  ؼٕس ّٕٔه الغهي ئلّ
 .(xxii)َالمعرقكاخ ده العالم ورٕعح للرعهٖ لٌُا ل امد  

 Moderateَذٕااىف وظهٔااح الغااهي الصقااافٓ ٘اامه وظهٔاااخ اٖشااان المعركلااح لٌُااا ل امداا  

effects theories   ال ذٙفم فٓ ٌَا ل امد   َال ذقلال ماه َالرٓ ذرمٕى تالرُاون َاالدركاا، تؽٕس
ٌاامي القااُج، َلكىٍااا ذقااُ  دلااّ الع قاااخ ُٚٔلااح األمااك تاإه اذعاٌاااخ َننا  األفااهاق مااه واؼٕااح، َداااقاخ 

َوم ؤي دلّ أن وظهٔح الغاهي لٍٕاد  Gerbner ، لما فقك أكك ظهتىه(xxiii)مّاٌكاذٍم مه واؼٕح أـهِ
ٕكٔح لرأشٕهاخ ٌَا ل امد  ، ففٓ الغهي ال ُٔظك ومُلض قثل تكٔ   َئوما مكم   للكناٌاخ َالثؽُز الرقل

أَ تعك الرعهٖ، َال ومُلض ل ٌرعكاقاخ المٍثقح كمرغٕهاخ ٌَٕطح ألن الرلٕفىُٔن ّٔاٌكي األفاهاق مىام 
الطفُلااح، كمااا أوااً ّٔااكل قَنا  كثٕااها  فاآ ٌاامي االٌاارعكاقاخ المٍااثقح الراآ ذعرثااه مرغٕااهاخ ٌَاإطح تعااك 

 .(xxiv)للك
ظهٔح الغهي المكُن الصالس مه مكُواخ مّهَغ المإِهاخ الصقافٕح، ٌَما المّاهَغ ٍٔاكل َذعك و

ئلّ ئقامح الكلٕل االمثٕهٔقٓ دلّ ذأشٕه ٌَا ل االذٕاا العمإٌهٔح دلّ الثٕاح الصقافٕح. ؼٕس ذهِ وظهٔح 
ُاقٔااد الغااهي أن ٌَااا ل امداا   ذعااك األٌاااي الصقااافٓ المهكااىْ للمعرمااع، َأوٍااا ذقااك  القٕاآ َالؽ

َالمٕمم األٌآٌ للُٕن الهمىٔح الرٓ ذٍاٌم فٓ ذكُٔه المعرقاكاخ داه العاالم الؽقٕقآ، َتالراالٓ فاان 
كصٕفٓ الرعهٖ لٌُا ل امد   ٌٕكنكُن الُاقع الؽقٕقآ الامٔه ٔعّٕاُن فٕاً تٕاُنج ذرفاق ماع الٕاُن 

عرقاكاخ دىاك األفاهاق المٌىٕح المقكماح فآ ٌامي الٌُاا ل، َٔعمال الغاهي امد مآ دلاّ ذغٕٕاه تعاٗ الم
كصٕفٓ الرعهٖ، َٔؽكز للك مه ـ ا الرعهٖ الرهاكمٓ لٌُا ل امدا  ، فآ ؼإه امتقاا  دلاّ ٌامي 

 .المعرقكاخ لكِ نـهٔه
 أصثاب اخر١اس ٔاش٠ح اٌغشس واطاس ٔاشٞ ٌٍذساصح:

تاكأاخ َظامَن وظهٔاح الغاهي الصقاافٓ ئلاّ مفٍاُ  َالراه  Melvin Deflir ٔهظاع ملفإه قْ فلٕاه
للُٕنج المٌىٕح، الرٓ ذركُن فٓ ألٌان العماإٌه ماه ـا ا ٌَاا ل امدا     Walter Lipman ثمانلٕ

المفرلفح ٌُا  كاود ده أوفٍٍم أَ ده اٖـهٔه، َأؼٕاوا  ذكاُن ٌامي الٕاُنج المٌىٕاح تعٕاكج داه الُاقاع، 
ُٖ فآ الؽقاا ق ورٕعح لعك  َظُق نقاتح دلّ المُاق المعهَ٘ح فٓ ٌَا ل امد  ، مماا ٔاإقْ ئلاّ اما

َذًُّٔ المعلُماخ ٌَُ  فٍم للُاقع، َتىا ا  دلّ ٌاما الرٕاُن ؼااَا قْ فلٕاه ذطأُه وظهٔاح األداهال 
 .(xxv)َالرٓ ذّثً ئلّ ؼك كثٕه وظٕه الغهي  Cultural Norms الصقافٕح

األفااهاق الاامٔه "ذقااُ  وظهٔاح الغااهي دلاّ الفااهٖ اله ٍٕآ َّٔاإه ئلاّ أن:  فاهَٖ وظهٔااح الغاهي:
ٔكُواُا أكصاه ئقناكاا  لرثىآ معرقاكاخ داه  Heavy Viewers لٌُا ل امد   تكنظح كصٕفاح ٔرعهُ٘ن
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الُاقع االظرمادٓ ذرطاتق مع الُٕن المٌىٕح َالىمالض َاألفكان الرٓ ذقكمٍا ٌَا ل امدا   داه الُاقاع 
"Light Viewers الُاقعٓ، أكصه مه لَْ المّاٌكج المىففٙح

(xxvi)
. 

هَف ا مىاٌثح الـرثان وظهٔح الغهي الصقافٓ َمكِ ذؽقق فهٍَ٘ا فآ ُٔفه مُُ٘غ ٌمي الكناٌح ظ
َللك فٓ ُ٘  معمُدح مه الفٕا ٓ الرآ  -قَلرٓ الكناٌح المقانوح-تٕاح المعرمع فٓ ذُوً َمٕه 

ذرٍاام تٍااا المعالعااح امد مٕااح لمُ٘ااُداخ َقٙااأا الكناٌااح. ؼٕااس ذااُفه ٌاامي الفٕااا ٓ الّااهَٚ 
َٖ الغهي الصقافٓ كما ذؽكز دىٍاا  ظهتىاه َوما ؤي  ماه َا٘اعٓ الٙهَنٔح َال ومح الـرثان فه

 ٌمي الىظهٔح.
 انطاس اٌّعشلٟ ٌٍذساصح:

ٌااُ نٌاام أَ ٔااُنج أَ ِااكل ألْ ِاآ  ذاام اٌاارقثالً َذفىٔىااً فاآ العقاال  :Imageاٌرااٛسج اٌز١ٕ٘ااح 
 الثّااهْ. َٔفرلااف الثاااؼصُن فاآ اٌاارفكا  المٕااطلػ الااكاا دلااّ مفٍااُ  ذكاأُه الٕااُنج المٌىٕااح فاآ

أوٍاا الىااذط الىٍاا ٓ ل وطثادااخ الماذٕاح الرآ ذركاُن لاكِ  (xxvii)مفرلف مىاؼٓ الؽٕاج َـ ٔح اٖنا 
األفهاق َالعماداخ ئوا  ِفٓ معٕه أَ وظا  ما، أَ ِعة أَ ظىً تعٕىً، أَ مىّأج أَ مىظمح مؽلٕح 

 أَ قَلٕح أَ مٍىٕح معٕىح ٔمكه أن ٔكُن لً ذأشٕه دلّ ؼٕاج اموٍان.
المٌىٕاح تأوٍاا ذلاك األفكاان َالمعرقاكاخ َالمّااده الرآ ذركاُن فآ دقال ََظاكان ذعهل الُٕنج 

الفهق ذعاي قٕٙح معٕىح أَ ِفٓ معٕه أَ مىظمح أَ فكاهج، َماه شام فٍآ الرقاكٔم العقلآ ألْ ِآ  ال 
ٔمكه ذقكٔمً للؽُاي تّكل مثاِه، ٌَمي الُٕنج ال ذركاُن ماه معاهق االوطثادااخ َالمعلُمااخ الرآ 

ٍا َئوما للطهٔقح الرٓ ٔرم تمقرٙاٌا ذهذٕة ٌمي المعلُمااخ َالمعرقاكاخ َفاق وظاا  معإه فٍآ ٔرم ذقكٔم
دملٕااح لاذٕااح َإااه مُ٘ااُدٕح َتٍااا قااكن كثٕااه مااه الرؽٕااى َدااك  الؽٕاااق كمااا أوٍااا ذرٍاام تالعكٔااك مااه 

 .(xxviii)الفٕا ٓ الرٓ مه أٌمٍا العى ٕح َالرلُن َدك  الكقح
تّهٔح ََظكخ مع اموٍان مىم تكأاذً األَلّ. ألن الثٕااخ َقك انذثطد الُٕنج المٌىٕح تؽاظاخ 

اموٍاوٕح العامح تٕااخ ِكٔكج الرعقٕك َٕٔعة املما  تكل أٚهافٍا اذٍاق ا مع مؽكَقٔح قكناخ َئمكاواخ 
. َلكٓ ٔرغلة اموٍان دلاّ ٌامي المؽكَقٔاح ال تاك أن (xxix)اموٍان فٓ ئٚان الرفكٕه َذفىٔه المعلُماخ

ُٕناخ ده كل أفهاق ذلك الثٕاح تمعىّ َ٘ع ذُٕن لٌىٓ ذقهٔثٓ لُاقاع الثٕااح األٔالٓ ّٔكُن لىفًٍ ذ
 .(xxx)ٍٔرطٕع مه ـ لً أن ٔفٍم الُاقع َٔؽكق مُقفً مىً

َذعااك الٕااُنج المٌىٕااح مااه المُ٘ااُداخ الراآ ؼظٕااد تاٌرمااا  العلمااا  مىاام العٕااُن القكٔمااح، 
َذعرثاه  مكنٌاح االنذثااٚ الرؽلٕلآ  ماه  َادرقكَا تأن لكل ِعة ُٔنذً َم مؽاً ٌَاماذً الممٕاىج.

ا لمُُ٘غ الُٕنج المٌىٕاح، فكاواد ذاهِ أن :  لكال ئؼٍااي ٔاُنج ذقاتلاً ٌآ  أكصه المكاني اٌرمام 
ا مىً  .    (xxxi)وٍفح ٔاققح لٍما امؼٍاي إه أوٍا أقل َُ٘ؼ 

ا نـاه َقـلاد ٘امه الكناٌااخ اموٍااو ٕح. َٔعاك َفٓ تكأح ٌما القهن اذفمخ الُٕنج المٌىٕح تعك 
االٌرما  الؽقٕقٓ تٍا مع شُنج االذٕاالخ الؽكٔصح َالرٓ ظعلد اموٍان ٔعُٕ فٓ ظل أٌاما  ذعثاه داه 
أِاافاْ َأماااكه َؼقااا ق مفرلفااح قَن أن ٔكااُن لإلوٍااان فاآ كصٕااه مااه األؼٕااان ٔاالح مثاِااهج ترلااك 

رٙامىح لرلاك األٌاما  األٌما . ٌَُ ما ٔععلً إه قاقن دلّ مُألح الرفادل مع األوماٚ االذٕالٕح الم
 مه ـ ا دك  ئؼٍاًٌ المثاِه تطثٕعرٍا.

َلملك فان الُٕنج المٌىٕح ذاهذثٛ فآ األٌااي تقاكناخ ـأاح ذٍارٍكل الركٕاف ماع الُاقاع إاه 
المؽٍُي دىك الىاي َاألِٕا  مه ـا ا َ٘اع ذٕاُناخ لٌىٕاح تٍإطح َمّارهكح قا ماح دلاّ ئتاهاو 

 . (xxxii)ـٕا ٓ ٌَماخ للك الُاقع



 لطلحاتيهالة اصورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية بعد ثورات الربيع العربي                                                             د . 

 

 
 
 
 
 

257

ل امد   مه أٌم مٕاقن ذكُٔه الُٕنج المٌىٕح تالىٍثح للعمٍُن، َللك لما ذرمٕى تاً َذعك ٌَا 
 مه مقكنج دلّ دهٖ الرفإٔل الكقٕقح َالمُُ٘داخ الرٓ ذٍادك دلّ ذُٕ٘ػ األمُن َالمعلُماخ.   
َٔمصل المٙمُن امد مٓ المْ ٔرعهٖ لاً المرلقآ ماه ـا ا ٌَاا ل امدا   أٌمٕاح كثٕاهج فآ 

لٕااُنج المٌىٕااح لمفااهاق َالمعرمعاااخ المفرلفااح ؼٕااس ذٍااادك المعلُماااخ الراآ ذقااكمٍا ٌَااا ل ذكاأُه ا
 .(xxxiii)امد   دلّ وّه األفكان العكٔكج َـلق ننا  مؽكقج ده المُُ٘داخ الرٓ ذىّهٌا

ٌَىا ٔثهو قَن ٌَا ل امد   فٓ تىا  َذكُٔه اوطثاداخ َُٔن لٌىٕح ئٔعاتٕح ٌَلثٕح ده إِٔا  
 اخ َمعرمعاخ َوظم مفرلفح.َأفهاق َظماد

 : ٔراإلل اٌذساصح ا١ٌّذا١ٔح
 (1اٌ ذٚي سلُ )

 ِذٜ ِئاسوح اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح لٟ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ
 

 مٕه ذُوً % ت المّانكح

 % ت % ت

 76.0 76 81.0 81 78.5 157 وعم

 24.0 24 19.0 19 21.5 43 ال

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

 
ذّإه الثٕاوااخ العاكَا الٍااتق أن معظام مفاهقاخ العمٍااُن دٕىاح الكناٌاح قاك ِاانكد فآ شااُناخ 
الهتٕع العهتٓ تىٍثح كثٕهج، مما ٔعطٓ قاللح تأن وٍثح كثٕهج مه العمٍاُن مّاانت فآ أؼاكاز الصاُنج. 

فآ  %( ماه العمٍاُن الرُوٍآ دٕىاح الكناٌاح ِاانت81فرّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق ئلاّ أن وٍاثح )
%(، َقاك ٔكااُن 76الصاُنج َتىٍاثح أكثااه ماه العمٍاُن المٕااهْ دٕىاح الكناٌااح َالامْ ِاانت تىٍااثح )

مهظااع للااك ألن العمٍااُن الرُوٍاآ دٕىااح الكناٌااح كااان مااه مُاقااع قهٔثااح ظغهافٕ ااا مااه ِااانغ الؽثٕااة 
لّاعة تُنقٕثح مُٚه أؼكاز شُنج الٕاٌمٕه الرُوٍٕح، َكاملك ؤااقج الاُدٓ َالصقافاح لاكِ العمٍاُن َا

، َقاك لمٍاد للاك َدأاهذً فآ ؤااانذٓ (xxxiv)الرُوٍآ َالامْ ٔعاك ماه أكصاه الّاعُب العهتٕااح شقافاح
 للعأمح الرُوٍٕح َـ ا المقات خ الّفٕٕح لمل  ٔؽٕفح االٌرثٕان المٕكاوٕح.  

 (2اٌ ذٚي سلُ )
 ٛساخِذٜ ِعشلح ٚئدسان اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح عٓ اٌذٚس اٌزٞ لاِد تٗ اٌّشأج خالي ذٍه اٌص

 
 مٕه ذُوً % ت المعهفح

 % ت % ت

 71.0 71 72.0 72 71.5 143 وعم

 15.0 15 17.0 17 16.0 32 ئلّ ؼك ما

 14.0 14 11.0 11 12.5 25 ال

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

 
تالكَن  ذّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح لكٍٔا معهفح َئقنات

ا فٓ ذلك الصُناخ. كما ذّٕه الىرا ط  ا َتانو  المْ قامد تً المهأج ـ ا ذلك َأن قَن المهأج كان َا٘ؽ 
%( مه العمٍُن الرُوٍٓ لكٍٔا معهفح َئقنات تٍما الكَن َتىٍثح أكصه ماه العمٍاُن 89ئلّ أن وٍثح )
الرُوٍآ تٍاما الاكَن أكصاه  %(، مما ٔعطٓ قاللح تىٔاقج الُدٓ َامقنات لاكِ العمٍاُن86المٕهْ )

 (. 1مه العمٍُن المٕهْ، كما ئوً ٔإكك ورا ط العكَا نقم )
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 (3اٌ ذٚي سلُ )
 ِذٜ ذم١١ُ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ٌٙزا اٌذٚس اٌزٞ لاِد تٗ اٌّشأج خالي ذٍه اٌصٛساخ

 مٕه ذُوً % ت الرقٕٕم

 % ت % ت

 54.0 54 64.0 64 59.0 118 ئٔعاتٓ

 25.0 25 21.0 21 23.0 46 ئلّ ؼك ما

 21.0 21 15.0 15 18.0 36 إه مإشه

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

ذّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح ذهِ أن ٌاما الاكَن ئٔعااتٓ 
ئوٍا مّانت ؼقٕقٓ تىٍثح مهذفعح ذكا دلّ أن قَن المهأج فٓ ذلك الصُناخ كان ئٔعاتٓ َمإشه َفعاا َ

فٓ الصُنج. فرّإه الىراا ط ئلاّ أن العمٍاُن الرُوٍآ دٕىاح الكناٌاح ٔاهِ أن ٌاما الاكَن ئٔعااتٓ تىٍاثح 
ا أكصه مه العمٍُن المٕهْ َالمْ ٔهاٌا ئٔعاتٕح تىٍاثح )85)  ٙ %(، َذرفاق ٌامي الثٕاوااخ 79%( َأٔ

 (.  2-1مع ورا ط العكَلٕه )
 (4اٌ ذٚي سلُ )

 ٌذساصح لٟ ِذٜ ذمثً اٌّ رّت ٌٙزا اٌذٚس اٌزٞ لاِد تٗ اٌّشأج خالي ذٍه اٌصٛساخسأٞ اٌ ّٙٛس ع١ٕح ا
 مٕه ذُوً % ت الهاْ

 % ت % ت

 52.0 52 55.0 55 53.5 107 مإٔك

 25.0 25 28.0 28 26.5 53 ئلّ ؼك ما

 23.0 23 17.0 17 20.0 40 معانٖ

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

خ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح ذقثل ٌما الاكَن الامْ قاماد ذّٕه الثٕاوا
تً المهأج ـ ا ذلك الصُناخ تىٍثح مهذفعح، فرّٕه ٌمي الىرا ط )ما تٕه مإٔك َمؽأك( ئلاّ أن العمٍاُن 

، %(77%( دلاّ العمٍاُن المٕاهْ )83الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح ٔرفُ  فٓ ذإٔٔاكي لٍاما الاكَن تىٍاثح )
اا ظكٔاك ا 3مما ٔكا دلّ أن قَن المهأج امٔعاتٓ )ؼٍة ورا ط العكَا نقام  ( فاهٖ دلاّ المعرماع َاقع 

للمهأج تعك الصُنج اٌرطادد أن ذٍطه فًٕ مٍاٌمح َمّاانكح ؼقٕقٕاح َفعالاح ذلٕاق تكُوٍاا ذمصال وٕاف 
 (. 3-2الٍاتقح )المعرمع، َأوٍا قُج ال ٍٔرٍان تٍا فٓ َقد األوماخ،. مما ٔرفق مع ورا ط العكاَا 

 (5اٌ ذٚي سلُ )
 ِذٜ سضاق اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح عٓ ِئاسواخ ٚأدٚاس اٌّشأج اٌرا١ٌح:

 إه نا٘ٓ ئلّ ؼك ما نا٘ٓ العمٍُن قَن المهأج

 % ت % ت % ت

 10.0 10 23.0 23 67.0 67 ذُوً واِطح َمعان٘ح

 13.0 13 22.0 22 65.0 65 مٕه

 14.0 14 20.0 20 66.0 66 ذُوً المّانكح فٓ الرظاٌهاخ

 17.0 17 26.0 26 57.0 57 مٕه

 42.0 42 30.0 30 28.0 28 ذُوً المّانكح فٓ االدرٕاماخ

 46.0 46 29.0 29 25.0 25 مٕه

 6.0 6 26.0 26 68.0 68 ذُوً المّانكح فٓ ام٘هاتاخ

 10.0 10 24.0 24 66.0 66 مٕه

 38.0 38 33.0 33 29.0 29 ذُوً قٕاقج ؼهكاخ المعان٘ح

 44.0 44 28.0 28 26.0 26 مٕه

ذّإه الثٕاوااخ العاكَا الٍااتق أن معظام مفاهقاخ العمٍااُن دٕىاح الكناٌاح ذّاعه تاله٘اا )ماا تاإه 
نا٘ٓ َئلاّ ؼاك ماا( داه مّاانكاخ َأقَان الماهأج ـا ا الصاُناخ، فعاا  فآ الرهذٕاة األَا ن٘اا  
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%(، َظااا  فاآ الرهذٕااة الصاااوٓ قَن 92ح )العمٍااُن دااه قَن المااهأج كمّااانكح فاآ ام٘ااهاتاخ تىٍااث
%(، َفآ الرهذٕاة الصالاس قَنٌاا كمّاانكح فآ 88.5المهأج فٓ المّانكح كىاِطح َمعان٘ح تىٍثح )

%(، ٌَآ وٍاة مهذفعاح تالمقانواح لىٍاثح مّاانكح الماهأج فآ االدرٕااماخ 84.5الرظااٌهاخ تىٍاثح )
الكناٌااح أوٍااا إااه نا٘اإح دااه ٌاامي  َقٕاااقج ؼهكاااخ المعان٘ااح َالراآ ظااا خ ورااا ط العمٍااُن دٕىااح

%(. َقك ٔهظع ٌما ئلّ ٚثٕعح العمٍاُن الّاهقٕح َالرآ ماوالاد ذُافاق 71.5-%75المّانكح تىٍة )
دلااّ المّااانكح فاآ ؼااكَق ذفه٘ااٍا ٚثٕعااح المعرمااع َداقاذااً َذقالٕااكي الّااهقٕح، َٔااهفٗ ادرٕاااماخ 

أوٍاا ال ذرىاٌاة ماع ٚثٕعاح َذكأُه  المهأج فٓ المٕااقٔه أَ قٕااقج ؼهكااخ المعان٘اح الرآ مااواا ٔاهِ
المااهأج الّااهقٕح، َٔرقثلٍااا الهظاال َالمعرمااع الّااهقٓ. كمااا ذّاإه ورااا ط ٌااما العااكَا ئلااّ أن العمٍااُن 
ا ماه وراا ط العمٍاُن المٕاهْ، ٌَاما   ٙ الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح ذّعه تاله٘ا ده ٌمي األقَان أكثه أٔ

 (.  4ّئل1الىرا ط ذرفق ما ٌثقٍا مه ورا ط العكاَا مه )
 (6اٌ ذٚي سلُ )

 سأٞ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ل١ّا ذعشضد ٌٗ اٌّشأج أشٕاق ٚتعذ اٌصٛساخ ِٓ اةلذاز ٚاٌمضا٠ا اٌرا١ٌح:
 أنفٗ ئلّ ؼك ما أَافق  العمٍُن األؼكاز

 % ت % ت % ت

 91.0 91 4.0 4 5.0 5 ذُوً ذعهٖ المرظاٌهاخ َالىّاٚاخ للعىف َاالدركا 

 86.0 86 8.0 8 6.0 6 مٕه 

ذعااهٖ المرظاااٌهاخ َالىّااااٚاخ للرؽااهَ َكّاااُل 
 العمنٔح

 89.0 89 6.0 6 5.0 5 ذُوً

 87.0 87 8.0 8 5.0 5 مٕه 

ذعاااهٖ المرظااااٌهاخ َالىّااااٚاخ ل درقااااا َالٍاااؽل 
 َامٔما  المعىُْ َالعٍكْ

 92.0 92 4.0 4 4.0 4 ذُوً

 88.0 88 6.0 6 6.0 6 مٕه 

لااااما َالرفُٔااااف ذعااااهٖ المرظاااااٌهاخ َالىاِااااطاخ ل
 َامنٌاب َالقرل

 92.0 92 5.0 5 3.0 3 ذُوً

 88.0 88 8.0 8 4.0 4 مٕه 

 87.0 87 7.0 7 6.0 6 ذُوً الرّكٕك فٓ أـ قٕاخ ٌَلُكٕاخ المرظاٌهاخ

 83.0 83 11.0 11 6.0 6 مٕه 

 ذعهٖ تعٗ الفىاواخ َالّفٕٕاخ العامح 
 ئلّ ؼم خ ذعهٔػ َاذٍاماخ َذلفٕق القٙأا

 88.0 88 6.0 6 6.0 6 ًذُو

 85.0 85 8.0 8 7.0 7 مٕه 

ذّٕه الثٕاواخ العاكَا الٍااتق أن معظام مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ذاهفٗ )ماا تإه نافاٗ 
َئلّ ؼك ما( كل أِكاا العىف َامٔما  َاالدركا  َالرؽهَ َالرعهٔػ َ...... َالرٓ ذعه٘د لً المهأج 

هذٕة األَا نفاٗ العمٍاُن لرعاهٖ المرظااٌهاخ َالىاِاطاخ للاما أشىا  َتعك الصُناخ، َظا  فٓ الر
َالرفُٔف َامنٌااب َالقرال َذعاهٖ المرظااٌهاخ َالىّااٚاخ ل درقااا َالٍاؽل َامٔاما  المعىاُْ 

%(، َفٓ الرهذٕة الصاوٓ ظاا  نفاٗ العمٍاُن لرعاهٖ 95 -%97.5َالعٍكْ تىٍة مرقانتح ٌَٓ )
عمنٔاااح َذعاااهٖ المرظااااٌهاخ َالىّااااٚاخ للعىاااف المرظااااٌهاخ َالىّااااٚاخ للرؽاااهَ َكّاااُل ال

ا تىٍاة مرقانتاح ٌَآ )  ٙ %(، َفآ الرهذٕاة الصالاس ظاا  نفاٗ العمٍاُن 94.5-%95َاالدركا  َأٔ
ا ذعهٖ تعٗ الفىاواخ َالّفٕٕاخ العاماح ئلاّ   ٙ للرّكٕك فٓ أـ قٕاخ ٌَلُكٕاخ المرظاٌهاخ َأٔ

%(. كما ذّٕه ورا ط ٌما العكَا ئلاّ أن 93.5-%94ؼم خ ذعهٔػ َاذٍاماخ َذلفٕق القٙأا تىٍة )
العمٍُن الرُوٍٓ ٔهفٗ ٌما العىاف َاالدراكا اخ َالرؽاهَ َالرعاهٔػ َاالذٍامااخ.... َتىٍاثح ذفاُ  
وٍثح نفٗ العمٍُن المٕهْ. َذعطٓ ٌامي الثٕاوااخ قاللاح قُٔاح دلاّ الاهفٗ القاُْ َالُا٘اػ لكال 

العٍكْ َالمعىُْ َالما َامنٌااب َالرّاكٕك أِكاا العىف َاالدركا اخ َالرؽهَ َالٍؽل َامٔما  
اا دلاّ   ٙ َالرعهٔػ َاالذٍاماخ َإهٌاا ماه ئٔاما اخ ذعه٘اد لٍاا الماهأج تعاك الصاُناخ. كماا ذإكاك أٔ

 مكاوح ََ٘ع المهأج فٓ المعرمع، َذرفق مع ما ٌثقٍا مه ورا ط.
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 (7اٌ ذٚي سلُ )
 اخ ِٓ ألذاز عٕف ٚاعرذاق ٚذحشط ٚصحًيييسأٞ اٌ ّٙٛس لٟ أصثاب ِا ذعشضد ٌٗ اٌّشأج أشٕاق ٚتعذ اٌصٛس

 ال وعم العمٍُن الٍثة

 % ت % ت 

79.02121.0 79 ذُوً تٍثة مّانكرٍا فٓ قَن كان ٔعة ئال ذقُ  تً
77.02323.0 77 مٕه

8484.01616.0 ذُوً متعاقٌا ده المّانكح
8181.01919.0 مٕه

8989.01111.0 ذُوً لرفُٔفٍا َئنٌاتٍا
8888.01212.0 مٕه

8686.01414.0 ذُوً لملٍا َكٍه ئناقذٍا
8383.01717.0 مٕه

8888.01212.0 ذُوً مفّاا ذلك الصُناخ
8484.01616.0 مٕه

8080.02020.0 ذُوً دمل ذؽهٔٗ معرمعٓ ٘ك المهأج
7474.02626.0 مٕه

عظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح ذهِ أن أٌاثاب ماا ذعه٘اد ذّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق أن م
لً المهأج أشىا  َتعك الصُناخ مه أؼكاز دىف َادركا  َذؽهَ ٌَاؽل فآ الرهذٕاة األَا ٌاُ لرفُٔاف 

%(، َفٓ الرهذٕة الصاوٓ مفّااا 87.5 -%88.5المهأج َئنٌاتٍا َمتعاقٌا ده المّانكح َللك تىٍة )
%(، َفاآ الرهذٕااة الصالااس تٍااثة 84.5 -%86َكٍااه ئناقذٍااا َتىٍااة )ذلااك الصااُناخ َلااما المااهأج 

%(، 77-%78مّانكرٍا فٓ قَن كان ٔعة ئال ذقُ  تاً َلعمال ذؽاهٔٗ معرمعآ ٘اك الماهأج تىٍاة )
ٌَاامي الثٕاواااخ ذفٍااه مااكِ معهفااح َئقنات العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح لمٌااثاب َالمغااىِ الؽقٕقاآ لٍاامي 

عااكَا ذإكااك مااا ٌااثق مااه ورااا ط َذعااىو مااكِ ذفااُ  وٍااة العمٍااُن االدرااكا اخ. كمااا أن تٕاواااخ ٌااما ال
الرُوٍٓ فٓ معهفح َئقنات أٌثاب ٌمي االدركا اخ ده العمٍُن المٕهْ، َنتما ٔكُن مهظع ٌما ئلاّ 
أٌااثقٕح ذااُوً فاآ مهاؼاال الصااُنج َمااا تعااكٌا دااه مٕااه، لااما فطااه العمٍااُن الرُوٍاآ َدااهل َقنت 

 األٌثاب قثل العمٍُن المٕهْ.
 (8سلُ )اٌ ذٚي 

 سأٞ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح لٟ تعض ِٛالف ٚلضا٠ا اٌّشأج تعذ اٌصٛسج
معانٖئلّ ؼك ما مإٔكالعمٍُن المُقف

 % ت % ت % ت

6868.01717.01515.0 ذُوً مطالثح المهأج تؽقٍا فٓ المُاٚىح المرٍأَح
6363.02020.01717.0 مٕه

5353.02929.01818.0 ذُوً للعىف َالرؽهَذىظٕم المٍٕهاخ الىٍا ٕح للرٕكْ 
5151.02626.02323.0 مٕه

ذكُٔه أؼىاب َظمعٕاخ وٍا ٕح لمىاٌٙح الرمٕٕى ٘ك 
 المهأج

4242.02727.03131.0 ذُوً
3838.02828.03434.0 مٕه

4949.02626.02525.0 ذُوً الهفٗ العلىٓ لكُّل العمنٔح َاالورٍاكاخ العٍكٔح
4747.02424.02929.0 مٕه

قٕا  المهأج تكّف َفٙػ ؼاالخ الرؽهَ َاالدركا  
 العٍكْ

5353.01616.03131.0 ذُوً
5252.02222.02626.0 مٕه

مٍاوكج أٌل المهأج لٍا فٓ مطالثرٍا تمقا٘اج المرؽهِٕه 
 َالمعركٔه دلٍٕا

6666.02222.01212.0 ذُوً
6262.02727.01111.0 مٕه

ذّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ذإٔاك )مإٔاك َئلاّ ؼاك ماا( 
المُاقااف امٔعاتٕااح للمااهأج فقااك ظااا  فاآ الرهذٕااة األَا مٍاااوكج أٌاال المااهأج لٍااا فاآ مطالثرٍااا تمقا٘اااج 
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ذٕة الصاوٓ ظا  مطالثح الماهأج تؽقٍاا فآ %(، َفٓ الره88.5المرؽهِٕه َالمعركٔه دلٍٕا تىٍثح ذإٔٔك )
%(، َفاآ الرهذٕااة الصالااس ظااا خ ذىظاإم المٍاإهاخ الىٍااا ٕح للرٕااكْ 84المُاٚىااح المرٍااأَح تىٍااثح )
%(، ٔلٍٕم الهفٗ العلىٓ لكُّل العمنٔح َاالورٍاكااخ العٍاكٔح تىٍاثح 79.5للعىف َالرؽهَ تىٍثح )

ا 71.5َ َاالدراكا  العٍاكْ تىٍاثح )%(، شم قٕا  المهأج تكّف َفٙػ ؼاالخ الرؽه73) %(، َأـٕاه 
%(. َذعطاآ ورااا ط ٌااما 67.5ذكاأُه أؼااىاب َظمعٕاااخ وٍااا ٕح لمىاٌٙااح الرمٕٕااى ٘ااك المااهأج تىٍااثح )

العكَا قاللح قُٔح دلّ ؼكَز ذغٕٕاه معرمعآ ئٔعااتٓ ٔرمصال فآ اكرٍااب الماهأج مىٔاك ماه القاُج تعاك 
ل للماهأج َالهظال َالمعرماع كلاً، َٔرٙاػ ٌاما ماه الصُنج َذأكٕك دلّ أن الصُنج كٍاهخ ؼااظى الفاُ

ذإٔٔك العمٍُن َالمعرمع لكدم َمٍاوكج الماهأج فآ مُاقاف كاواد فآ الٍااتق ال ذىااقُ ماه أٌاٌاٍا، أَ 
ذىاقُ فٓ الففا  دلّ اٌرٕؽا ، أما األن فٍٓ ذىاقُ فٓ العله، َال ُٔلقٓ فٍٕا المعرمع اللُ  دلّ المهأج 

اوٓ َُّٔاٍه تاً َٔ ؼقاً ئد مٕ اا َمعرمعٕ اا َقاوُوٕ اا، ٌَآ ماه الصقافااخ المعىٓ دلٍٕا لكه ٔفٙػ العا
العكٔكج دلّ المعرمع تعك الصُنج. أما فكهج ذكُٔه أؼىاب وٍا ٕح فٕرٙاػ ماه الىراا ط ئواً ماوالاد شقافاح 
المعرمع إه مرؽمٍح أَ مرقثلح لٍمي الفكاهج تّاكل ٔرىاٌاة ماع أٌمٕاح األقَان الرآ ٔمكاه أن ذقاُ  تٍاا 

ي األؼىاب. كما ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن العمٍُن الرُوٍٓ ٔإٔك المُاقف امٔعاتٕح للمهأج َتىٍثح ذفُ  ٌم
 (. 7ئلّ  2ذإٔٔك العمٍُن المٕهْ. َذرفق مع الثٕاواخ الٍاتقح )مه 

 (9اٌ ذٚي سلُ )
 سأٞ اٌ ّٙٛس لٟ تعض اٌّفا١ُ٘ اٌضاإلذج عٓ اٌّشأج

 ئٔعاتٓ ئلّ ؼك ما ٌلثٓ العمٍُن المفإٌم

 % ت % ت % ت

 10.0 10 38.0 38 52.0 52 ذُوً أن المهأج ال ذٕلػ ئال لكَن األ  فقٛ

 14.0 14 36.0 36 50.0 50 مٕه

أن المهأج إه قاقنج دلّ المّانكح الفعالح فٓ 
 ذىمٕح المعرمع

 14.0 14 22.0 22 64.0 64 ذُوً

 18.0 18 21.0 21 61.0 61 مٕه

لمّانكح الفعالح فٓ أن المهأج إه قاقنج دلّ ا
 الرٕكْ للفٍاق َاالٌرثكاق

 17.0 17 26.0 26 57.0 57 ذُوً

 20.0 20 30.0 30 50.0 50 مٕه

أن المهأج إه قاقنج دلّ المّانكح الفعالح فٓ 
 الصُناخ

 18.0 18 15.0 15 67.0 67 ذُوً

 21.0 21 18.0 18 61.0 61 مٕه

أن المهأج إه قاقنج دلّ ذُلٓ المىأة 
 ٕاقٔح فٓ العملالق

 27.0 27 22.0 22 51.0 51 ذُوً

 31.0 31 23.0 23 46.0 46 مٕه

أن المهأج اٌرماماذٍا مؽُٕنج فٓ وَظٍا 
 َاٚفالٍا َؤىرٍا َمطثفٍا...

 28.0 28 22.0 22 50.0 50 ذُوً

 31.0 31 25.0 25 44.0 44 مٕه

 18.0 18 30.0 30 52.0 52 ذُوً ئن قطاغ كثٕه مه الىٍا  ٔرٕف تالٍلثٕح

 22.0 22 32.0 32 46.0 46 مٕه

أن المهأج إه قاقنج دلّ العمل فٓ الّانغ 
 الٍٕآٌ ؼالٕ ا

 18.0 18 32.0 32 50.0 50 ذُوً

 24.0 24 30.0 30 46.0 46 مٕه

أن المهأج ال ذٕلػ ئال للعمل تالركنًٔ 
 َالرمهٔٗ

 32.0 32 23.0 23 45.0 45 ذُوً

 33.0 33 37.0 37 3.0 30 مٕه

ذّٕه الثٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظام مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ٔاهِ أن تعاٗ المفاإٌم  
الٍا كج ده المهأج ٌٓ مفإٌم ٌلثٕح َال ذرفق مع الُاقع الؽقٕقٓ َامٔعاتٓ للماهأج ـأاح تعاك أقَانٌاا 

ٌٓ أن المهأج ال ذٕلػ ئال  الفعالح أشىا  َتعك الصُناخ، َظا خ أكصه المفإٌم ٌلثٕح )ٌلثٓ َئلّ ؼك ما(
%( َفٓ الرهذٕة األَا، َظا  فٓ الرهذٕة الصاوٓ أن المهأج إه قاقنج دلّ 88لكَن األ  فقٛ َتىٍثح )

المّانكح الفعالح فٓ ذىمٕح المعرمع َأن الماهأج إاه قااقنج دلاّ المّاانكح الفعالاح فآ الرٕاكْ للفٍااق 
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أن الماهأج إاه قااقنج دلاّ المّاانكح صالاس ظاا  %(، َفآ الرهذٕاة ال81.5 -%84َاالٌرثكاق تىٍة )
الفعالح فٓ الصُناخ، َئن قطاغ كثٕه مه الىٍا  ٔرٕف تالٍلثٕح، َأن المهأج إه قاقنج دلّ العمل فآ 

%(، ٔلٍٕم أن المهأج اٌرماماذٍا مؽُٕنج فقٛ فٓ 79-%79 -%79.5الّانغ الٍٕآٌ ؼالٕ ا َتىٍة )
َأن المهأج إه قااقنج دلاّ ذاُلٓ المىأاة القٕاقٔاح فآ العمال، وَظٍا َاٚفالٍا َؤىرٍا َمطثفٍا... 

%(. كمااا ذّاإه 67.5 -%70.5-%71َأن المااهأج ال ذٕاالػ ئال للعماال تالرااكنًٔ َالرمااهٔٗ تىٍااة )
الثٕاواخ ئلّ أن العمٍُن الرُوٍآ دٕىاح الكناٌاح إاه ناٖ داه المفاإٌم الٍالثٕح الٍاا كج داه الماهأج 

امٔعاتٕااح َمفااإٌم ئٔعاتٕااح ذٍاارؽقٍا َٔعااة أن ذرٕااف تٍااا، َٔرفااُ  َٔااهِ أن المااهأج لٍااا أقَانٌااا 
العمٍُن الرُوٍٓ ده العمٍُن المٕهْ فٓ نفٗ ٌمي المفإٌم الٍلثٕح، مما ٔرفق ماع الىراا ط الٍااتقح 

 المإٔكج لكل المُاقف امٔعاتٕح للمهأج.  
 (10اٌ ذٚي سلُ )
 ٕحٙا اٌّ رّت ٌٍّشأج تعذ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ ِذٜ ذأ١٠ذ اٌ ّٙٛس ٌٍحمٛق ٚاٌّىرضثاخ اٌرٟ ٠ ة أْ ٠ّ

 معانٖ مؽأك مإٔكالعمٍُن الفهْ

 % ت % ت % ت

ذفٕٕٓ مقادك للمهأج )الكُذح( فٓ الرمصٕل 
 الثهلماوٓ

24.01111.0 24 6565.0ذُوً
28.01515.0 28 5757.0مٕه

 22.099.0 22 6969.0ذُوً قدم المهأج فٓ ذُلٓ ؼقا ة َوانٔح

20.01212.0 20 6868.0مٕه
29.01212.0 29 5959.0ذُوً ئذاؼح المىٔك مه الفهْ للمهأج للعمل كقإ٘ح

27.01616.0 27 5757.0مٕه
فهٖ ؼق المهأج فٓ المُاٚىح المرٍأَح َالؽقُ  

 المكوٕح

 - -16.0 16 8484.0ذُوً

 5.0 19.05 19 7676.0مٕه

كافإ الفهْ فٓ الرعلٕم َالعمل ٘هَنج ذأمٕه ذ
 للمهأج، َذمكٕىٍا اقرٕاقٔا  ٌَٕإٌا  

 2.0 5.02 5 9393.0ذُوً

 4.0 11.04 11 8585.0مٕه

13.0 22.013 22 6565.0ذُوً ذُلٓ العمل تالّهٚح كٙاتطح
17.0 29.017 29 5454.0مٕه

٘هَنج الرهكٕى دلّ ذصقٕف المهأج َؤاقج َدٍٕا 
 الثٕآ

 4.0 10.04 10 8686.0ذُوً

 7.0 14.07 14 7979.0مٕه

ئذاؼح الفهٔح لٍا للعمل تالقُاخ المٍلؽح أٌُج 
 تالعَُٕ األظىثٕح

2323.02727.05050.0ذُوً
65.0 16.065 16 1919.0مٕه

ئذاؼح الفهْ العاقلح للمهأج لررُلّ المىأة 
 القٕاقٔح فٓ العمل

 5.0 13.05 13 8282.0ذُوً

 7.0 16.07 16 6767.0مٕه

%( 97 -%97.5ذّٕه الثٕاواخ العاكَا الٍااتق أن معظام مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح تىٍاثح )
ذإٔك )مإٔك َئلّ ؼك ما( ؼق المهأج فٓ فهٖ المُاٚىح المرٍأَح لٍا َؼقٍا الكامل فآ الؽقاُ  المكوٕاح 

م َالعمل للمهأج، َذمكٕىٍا اقرٕاقٔا  ٌَٕإٌا  َظاا  للاك كما ذإٔك ٘هَنج ذأمٕه ذكافإ الفهْ فٓ الرعلٕ
%( ظاا  ذإٔٔاك ٘اهَنج الرهكٕاى دلاّ 94 -%94.5فٓ الرهذٕة األَا. أما فٓ الرهذٕة الصااوٓ َتىٍاثح )

اا ئذاؼاح الفاهْ العاقلاح للماهأج لرراُلّ المىأاة القٕاقٔاح فآ   ٙ ذصقٕف الماهأج َؤااقج َدٍٕاا الثٕاآ َأٔ
%( ذإٔاك قدام الماهأج فآ 85 -%86-%87 -%89.5لصالس وعك َوٍة مرقانتاح )العمل. َفٓ الرهذٕة ا

ذااُلٓ ؼقا ااة َوانٔااح، َذفٕاإٓ مقادااك للمااهأج )الكُذااح( فاآ الرمصٕاال الثهلماااوٓ، َئذاؼااح المىٔااك مااه 
الفاهْ للماهأج للعمال كقا٘إح، كمااا ذإٔاك قدام الماهأج فآ ذااُلٓ العمال تالّاهٚح كٙااتطح. َٔلإٍم فاآ 

%( ذاهفٗ ئذاؼاح الفهٔاح للماهأج للعمال تاالقُاخ المٍالؽح أٌاُج تاالعَُٕ 79ثح )المهكى األـٕه َتىٍ
األظىثٕح، ٌَما الهفٗ تٍمي الىٍثح المهذفعح ذكا دلّ أوً ماوالد المعرمعاخ الّهقٕح إه مإٌلح لقثُا 
شقافح دمل المهأج تالعَُٕ أٌُج تالهظل َذهِ أوٍا مٍمح ِاقح دلٍٕا َال ذرىاٌاة ماع ذكُٔىٍاا العٍاكْ 
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َالمعىُْ. وعك أن ٌمي الثٕاواخ ذعطٓ قاللح َا٘ؽح دلّ ذإٔٔك االثٕح مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح 
ذإٔٔااك ِااثً كاماال لؽقااُ  َمكرٍااثاخ المااهأج الراآ ٔعااة أن ٔمىؽٍااا لٍااا المعرمااع، َ٘ااهَنج أن ذقرااىٓ 

المىٔك مه المكرٍاثاخ الفهْ المراؼح لٍا األن فٓ ٌمي الفرهج االورقالٕح َالرؽُلٕح تعك الصُنج، َأن ذؽقق 
 .َالؽقُ  الرٓ ذىٍٗ تمكاورٍا الرٓ ذٍرؽقٍا

كماا ذّإه الىراا ط ئلاّ أن مفاهقاخ العمٍاُن الرُوٍآ دٕىاح الكناٌاح ذإٔاك ٌامي الؽقاُ  َالمكرٍاثاخ 
َالفهْ تىٍثح أكثه مه مفهقاخ العمٍُن المٕهْ دٕىح الكناٌح، مما ٔعطٓ قاللح أن ٌىات ؤاقج فآ 

تمكاواح الماهأج َ٘اهَنج أن ٔمىؽٍاا المعرماع المىٔاك ماه الؽقاُ  َالمكرٍاثاخ  َدٓ العمٍُن الرُوٍآ
 أكصه مه العمٍُن المٕهْ، ٌَما ٔرفق مع ورا ط العكاَا الٍاتقح َٔإككٌا. 

 ( 11اٌ ذٚي سلُ )
 سأٞ اٌ ّٙٛس لٟ ِذٜ ذمثٍٗ ٌفىشج أْ ذمٛد اٌّشأج اٌّ رّت تعذ اٌصٛساخ

 نافٗ ئلّ ؼك ما مإٔك العمٍُن المفإٌم

 % ت % ت % ت

 58.0 58 22.0 22 20.0 20 ذُوً أن ذرُلّ المهأج ن اٌح العمٍُنٔح

 77.0 77 14.0 14 9.0 9 مٕه

 57.0 57 21.0 21 22.0 22 ذُوً أن ذرُلّ المهأج ن اٌح الُوانج

 70.0 70 15.0 15 15.0 15 مٕه

أن ذرُلّ المهأج قٕاقج ؼهكاخ المعان٘ح 
 مٍرقث   

 54.0 54 21.0 21 25.0 25 ذُوً

 58.0 58 20.0 20 22.0 22 مٕه

 50.0 50 24.0 24 26.0 26 ذُوً أن ذرُلّ المهأج الُواناخ الٍٕاقٔح

 67.0 67 15.0 15 18.0 18 مٕه

 4.0 4 10.0 10 86.0 86 ذُوً أن ذرُلّ المهأج المىأة القٕاقٔح فٓ العمل

 8.0 8 20.0 20 72.0 72 مٕه

ا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح ذهفٗ )نافٗ َئلّ ؼك ما( ذّٕه تٕاواخ العكَ
أن ذقُق المهأج المعرمع تعك الصُناخ أَ أن ذرُلّ المىأة القٕاقٔح فٓ الكَلح، ظا  فآ الرهذٕاة األَا 

%( نفااٗ العمٍااُن ألن ذرااُلّ المااهأج ن اٌااح العمٍُنٔااح، َفاآ الرهذٕااة الصاااوٓ ظااا  86.5تىٍااثح )
%( لرااُلٓ المااهأج مىٕااة ن اٌااح الااُوانج، َفاآ الرهذٕااة الصالااس ظااا  الااهفٗ 81.5ثح )الااهفٗ تىٍاا

%( لرُلٓ المهأج قٕاقج 76.5%( ألن ذرُلّ المهأج الُواناخ الٍٕاقٔح، ٔلٍٕم الهفٗ تىٍثح )78تىٍثح )
ؼهكاخ المعان٘ح، َفٓ المهكى األـٕه ظاا  ذإٔٔاك العمٍاُن ألن ذراُلّ الماهأج المىأاة القٕاقٔاح فآ 

(. مماا ٔعطاآ 10-9%( ٌَااُ ماا ٔإكااك وراا ط ٌاااتقح ذإٔاك ٌاما الؽااق للماهأج )ظااكاَا 94لعمال تىٍاثح )ا
مإِهاخ دالٕح تهفٗ العمٍُن ألن ذرُلّ المهأج قٕاقج المعرمع َالمىأة العلٕا َالقٕاقٔح فٓ الكَلاح، 

اٌاافح فآ ألٌااان َأن الغالثٕاح ماه العمٍااُن ذمصال الصقافااح َالرقالٕاك َاألدااهال الّاهقٕح الراآ ماوالاد ن
الّعُب الّهقٕح َالرٓ ما والد ذهِ أن قاكناخ الماهأج مؽاكَقج فآ المٍاا  َالُظاا ف الرقلٕكٔاح َأوٍاا 
إااه قاااقنج دلااّ أدثااا  ذلااك المىأااة َأن الكصٕااه مااه الهظاااا ال ذُافااق دلااّ أن ذرااُلّ المااهأج ومااا  

لٕاخ ٌامي المىأاة َذاهِ أمُنٌم، تام٘افح ئلّ أن دكق كثٕه مه الىٍا  ذفّّ ذؽمال أدثاا  َمٍااُ
فٓ وفٍٍا دك  المقكنج َالكفا ج لٍا، فٓ ؼٕه مه أٔك ٌمي الفكهج مه العمٍُن ٌام ماه الىٍاا  الىاِاطاخ 
ٌٕإٌ ا َال ذٓ لٍه تاغ كثٕه فٓ العمل المٕكاوٓ، أَ مه العمٍُن مه لكًٔ فكه ؼه َٚماُغ َٔاهِ أن 

َأن ٌىااات دلااّ مااكان الرااانٔؿ ِفٕاإاخ  مااه ؼااق المااهأج أن ذرااُلّ ٌااما المىأااة، َأوٍااا ظااكٔهج تااً،
وٍا ٕح ٌطهخ تكفاؼٍا َأدمالٍا ما َ٘عٍا فٓ الٕفُل األَلّ مٍأَح للهظاا أؼٕاو اا َمرفُقاح دلٕاً 
أؼٕاو ا أـهِ. َأن الرانٔؿ الؽاكٔس ٔامكه لىاا أواكٔها ااواكْ َتىااؤه تُذاُ َمانظهٔاد ذاذّاه َأوعإ  
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ٓ قاقخ قَلٍه تعاكانج َذفاُ  مّاٍُق دلٕاً ٌاُا  فآ مٕهكل.... َإهٌه مه الّفٕٕاخ الىٍا ٕح الر
قَلٍم أَ دلّ مٍرُِ العالم َالرانٔؿ. كما ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن وٍثح العمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌاح 
ذهفٗ أن ذقُق المهأج المعرمع تعك الصُناخ أَ أن ذرُلّ المىأة القٕاقٔاح فآ الكَلاح، َتىٍاثح نفاٗ 

ىح الكناٌح َتفان  كثٕه ده ورا ط العمٍُن الرُوٍٓ، مما ّٕٔه ئلّ أن أكثه مه العمٍُن المٕهْ دٕ
ؼقُ  َمكرٍثاخ َمكاوح المهأج الرُوٍٕح َذُاظكٌا تالفعل فٓ مىأة قٕاقٔح فآ قَلاح ذاُوً، َكاملك 
اا لصقافاح   ٙ ذُاظكٌا المكصف َالىاظػ فٓ الّهٚح الرُوٍإح كاان لاً ذاأشٕه ئٔعااتٓ دلاّ ٌامي الىراا ط، َأٔ

ا لقهتً َذأشهي تالصقافح الفهوٍٕح َاألَنَتٕح َالرٓ الذهِ فٓ ذقلاك الماهأج المعرمع ا لرُوٍٓ األكصه ذؽهن 
ٌاامي المىأااة مااا ٔرعااانٖ مااع كُوٍااا أوصااّ أَ ٔااإشه دلااّ قَنٌااا كىَظااح َأ  َال ٔفااالف األقٔااان 
َالّها ع، ئال أن ٌمي الصقافاح ََظٍاح الىظاه ذفرلاف تعاٗ الّآ  فآ مٕاه ٌَاما ُٔ٘اػ فاان  ٌامي 

 لىرا ط.       ا
 (12ةذٚي سلُ )

 ِذٜ ذعشض اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ٌٛصاإلً انعالَ
  مٕه  ذُوً % ت الرعهٖ

 % ت % ت

ا  61.0 61 48.0 48 54.5 109 قا م 

 35.0 35 40.0 40 37.5 75 أؼٕاوا

ا  4.0 4 12.0 12 8.0 16 واقن 

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

أن معظام مفاهقاخ دٕىاح الكناٌاح المٕكاوٕاح ذرعاهٖ لٌُاا ل امدا   ذّٕه تٕاواخ العاكَا الٍااتق 
%( ئوٍاا ذرعاهٖ تٕافح قا ماح، َٔلآ للاك ذعه٘اٍم أؼٕاو اا 54.5%(، ؼٕس لكهخ وٍاثح )92تىٍثح )
%(، مما ُٔ٘ػ أٌمٕاح ٌَاا ل 8.0%(، شم ظا  فٓ الرهذٕة الصالس واقن الرعهٖ تىٍثح )37.5تىٍثح )

د   تالىٍثح للعمٍُن دٕىح الكناٌح تادرثانٌا مه أٌم مٕاقن المعلُماخ الرٓ ٔؽٕلُن مىٍاا دلاّ ام
المعلُماااخ الراآ ذٍمٍاام. كمااا ُٔ٘ااػ العااكَا أن وٍااة الرعااهٖ لٌُااا ل امداا   فاآ مفااهقاخ دٕىااح 

ااا )  ٘ %(، ٌَااما ٔااكا دلااّ اٌرمااا  88%( مقانوااح تالرُوٍاإٕه )96الكناٌااح مااه المٕااهٕٔه أكصااه ذعه
 عمٍُن المٕهْ دٕىح الكناٌح تٌُا ل امد   أكصه مه العمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح. ال

 (13ةذٚي سلُ )

  ِرٛصظ عذد اة٠اَ اٌرٟ ٠رعشض اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ل١ٙا ٌٛصاإلً انعال
  مٕه  ذُوً % ت الرعهٖ

 % ت % ت

 88.0 88 63.0 63 75.5 151 ُٔمٕ ا

 3.0 3 15.0 15 9.0 18 ُٔ  6-4مه 

 5.0 5 12.0 12 8.5 17 ُٔ  3-2مه 

 4.0 4 10.0 10 7.0 14 ُٔ  َاؼك فٓ األٌثُغ

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ دٕىح الكناٌح ذرعهٖ تّكل كثٕاه لٌُاا ل امدا   
%( ٌَاآ وٍااثح 75.5فح ُٔمٕااح تىٍااثح )(، َظااا  فاآ الرهذٕااة األَا فاآ الرعااهٖ تٕاا84.5تىٍااثح )

%( ٌَٓ وٍثح مىففٙح، شم فآ 9ُٔ  تىٍثح ) 6-4مهذفعح، َٔلٓ للك فٓ الرهذٕة الصاوٓ ذعهٍ٘م مه 
ا، َظا  فآ الرهذٕاة الهاتاع ماه 8.5ُٔ  تىٍثح ) 3-2الرهذٕة الصالس مه   ٙ %( ٌَٓ وٍثح مىففٙح أٔ

ا، مماا ٔاكا دلاّ أن وٍاثح كثٕاهج %( ٌَٓ وٍثح مىف7ٔرعهٖ ُٔ  َاؼك فٓ األٌثُغ تىٍثح ) فٙاح ظاك 
العمٍاُن مه العمٍُن دٕىح الكناٌح ذرعاهٖ لٌُاا ل امدا   تّاكل ٔاُمٓ، َٔإكاك ٌاما دلاّ اٌرماا  
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ذّإه الثٕاوااخ ئلاّ أن وٍاة مرٌُاٛ داكق أٔاا  الرعاهٖ . كماا تالرعهٖ لٌُا ل امد   دٕىح الكناٌح
اا 91)كناٌاح المٕكاوٕاح مفهقاخ العمٍاُن المٕاهْ دٕىاح اللٌُا ل امد   فٓ   ٘ %(، ٌَآ أكصاه ذعه

%(، ٌَما ٔإكك دلّ كصافاح معاكا الرعاهٖ لٌُاا ل امدا   دىاك 78مقانوح تالعمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح )
 (.12العمٍُن المٕهْ أكصه مه العمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح َٔإكك ورا ط العكَا نقم )

 (14ةذٚي سلُ )
 ل١ٙا اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ٌٛصاإلً انعالَِرٛصظ عذد صاعاخ اٌرٟ ٠رعشض 

  مٕه  ذُوً % ت الرعهٖ

 % ت % ت

 65.0 65 4000 40 52.5 105 مه ٌادرٕه فأكصه

 33.0 33 4200 42 37.5 75 مه ٌادح ئلّ ٌادرٕه

 2.0 2 18.0 18 10.0 20 أقل مه ٌادح

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

الٍاتق أن معظام مفاهقاخ دٕىاح الكناٌاح ذرعاهٖ أكصاه ماه ٌاادرٕه لٌُاا ل ذّٕه تٕاواخ العكَا 
%( مااه أفااهاق العٕىااح أوٍاام ٔرعه٘ااُن مااه ٌااادرٕه فااأكصه 52.5%(، ؼٕااس أِااان )90امداا   تىٍااثح )

لٌُا ل امد   َظا خ ٌمي الىرٕعح فٓ الرهذٕة األَا ٌَآ وٍاثح مهذفعاح، َظاا  فآ الرهذٕاة الصااوٓ 
ا، شم ظا  فٓ الرهذٕة األـٕه 37.5ادرٕه تىٍثح )ذعهٍ٘م مه ٌادح ئلّ ٌ  ٙ %( ٌَٓ وٍثح مهذفعح أٔ

%(، ممااا ُٔ٘ااػ أن وٍااثح كثٕااهج مااه العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح 10.0الرعااهٖ أقاال مااه ٌااادح تىٍااثح )
ا ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن وٍة مرٌُٛ دكق ٌاداخ الرعاهٖ   ٙ ذرعهٖ لٌُا ل امد   لمكق ُٚٔلح. َأٔ

%( ٌَآ وٍاثح دالٕاح ظاك ا 92فهقاخ العمٍُن المٕهْ دٕىح الكناٌح المٕكاوٕح )لٌُا ل امد   فٓ م
ا مقانوح تالعمٍُن الرُوٍآ دٕىاح الكناٌاح )  ٘ ا ٌٓ أكصه ذعه  ٙ %(، ٌَاما ٔإكاك 82مه الرعهٖ، َأٔ

اٌرما  َؼهْ العمٍُن المٕهْ للرعهٖ لٌُا ل امد   أكصه مه العمٍُن الرُوٍٓ، كما أوً ٔإكك 
 (.13-12ٕه )ورا ط العكَل

 (15ةذٚي سلُ )

 أُ٘ ٚصاإلً انعالَ اٌرٟ ٠فضً اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ِراتعرٙا
 الرهذٕة ٌَا ل امد  

 5 ٔؽف

 9 مع خ

 6 ناق1ُٔ

 8 ذلٕفىُٔن داقْ )قىُاخ أنٕ٘ح(

 1 قىُاخ فٙا ٕح

 2 ئورهود

 3 فٍٕثُت َذُذٕه

 4 الُٕذُٕب

 7 مكَواخ

ق أن القىُاخ الفٙا ٕح ظا خ فٓ الرهذٕة األَا َمقكمح ٌَا ل امدا   ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍات
الرٓ ٔفٙل العمٍُن دٕىح الكناٌح مراتعرٍا، ٔلٍٕا امورهود فٓ الرهذٕة الصاوٓ، شم الفإً تاُت َذاُذٕه 
فٓ الرهذٕة الصالس، َظا  الُٕذُٕب فٓ الرهذٕة الهاتع، َالٕؽف فٓ الرهذٕاة الفاامً، َالهاقٔاُ فآ 

ة الٍاقي، َالمكَواخ فآ الرهذٕاة الٍااتع، َفآ الرهذٕاة الصاامه َقثال األـٕاه ظاا  الرلٕفىٔاُن الرهذٕ
 العاقْ )القىُاخ األنٕ٘ح(، َالمع خ فٓ الهذٕة الراٌع.  
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 (16ةذٚي سلُ )
 ِذٜ ا٘رّاَ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح تّراتعح لضا٠ا اٌّشأج تعذ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ لٟ ٚصاإلً انعالَ

  مٕه  ذُوً % ت ما االٌر

 % ت % ت

 55.0 55 51.0 51 53.0 106 ئلّ ؼك ما

 24.0 24 37.0 37 30.5 61 اٌرما  كثٕه

 21.0 21 12.0 12 16.5 33 ال أٌرم

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

كثٕااه( ذّاإه تٕاواااخ العااكَا الٍاااتق أن معظاام مفااهقاخ دٕىااح الكناٌااح ذٍاارم )ئلااّ ؼااك مااا َاٌرمااا  
%(، ؼٕااس أِااان 83.5تىٍااثح ) تمراتعااح قٙااأا المااهأج تعااك شااُناخ الهتٕااع العهتاآ فاآ ٌَااا ل امداا  

%( مه العمٍُن دٕىح الكناٌح تالمراتعح ئلّ ؼك ما َظا خ ٌمي الىرٕعح فٓ الرهذٕاة األَا، َٔلآ 53)
داك  االٌرماا  تىٍاثح  %(، شم ظا  فآ الرهذٕاة الصالاس30.5للك فٓ الرهذٕة الصاوٓ اٌرما  كثٕه تىٍثح )

دلاّ مراتعاح َأٌمٕاح  دٕىاح الكناٌاح%(، ٌَما ٔعثه ده اٌرما  َؼهْ وٍثح كثٕهج مه العمٍاُن 10)
اا ٌامي القٙاأا تىٍااة مرفاَذاح.   ٙ ذّاإه وراا ط ٌاما العااكَا ئلاّ أن وٍاة اٌرمااا  مفاهقاخ العمٍااُن َأٔ

ااا تقٙااأا المااهأج مااه مفااهقا88الرُوٍاآ دٕىااح الكناٌااح ) خ العمٍااُن المٕااهْ دٕىااح %( أكصااه اٌرمام 
%(، َقك ٔهظع ٌما ئلّ أن المهأج الرُوٍٕح لٍا مكاوح كثٕاهج فآ المعرماع الرُوٍآ، َلعال 79الكناٌح )

َظاُق َؤااهج ََوانج ـأاح لّاااُن المااهأج ٔراهظم ٌاامي المكاواح )ٌَاآ الااُوانج الُؼٕاكج للمااهأج دلااّ 
اا الماهأج الرُوٍإح ماه   ٙ أكصاه الىٍاا  العهتٕااخ فآ الؽٕاُا دلاّ مٍرُِ الكَا العهتٕح(، كما ذُعك أٔ

 مكرٍثاخ َؼقُ . 
 (17ةذٚي سلُ )

 سأٞ اٌ ّٙٛس لٟ ِذٜ اصرطاعح ٚصاإلً انعالَ أْ ذعثش عٓ صٛسج اٌّشأج أشٕاق ٚتعذ اٌصٛسج
 

 مٕه ذُوً % ت مكِ الرإٔٔك

 % ت % ت

 30.0 30 21.0 21 25.5 51 وعم

 25.0 25 29.0 29 27.0 54 ئلّ ؼك ما

 45.0 45 50.0 50 47.5 95 ال

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

 
ذهِ أن ٌَاا ل امدا   لام ذٍاطع )ال  ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ دٕىح الكناٌح
%( َفٓ الرهذٕة األَا. َظاا  74.5َئلّ ؼك ما( أن ذعثه ده ُٔنج المهأج أشىا  َتعك الصُنج تىٍثح )

وٓ المُافقح دلاّ أن ٌَاا ل امدا   اٌارطادح أن ذعثاه داه ٔاُنج الماهأج أشىاا  َتعاك فٓ الرهذٕة الصا
%(، ٌَاامي الىرااا ط ذااكا دلااّ نفااٗ وٍااثح كثٕااهج مااه العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح 25.5الصااُنج َتىٍااثح )

للُٕنج المقكمح فٓ ٌَا ل امد   ده المهأج، َٔهِ ئوٍا ال ذعثه ده الُٕنج الؽقٕقٕح لٍا. كما ذّٕه 
%( َأكصااه مااه 79اواااخ ئلااّ أن العمٍااُن الرُوٍاآ دٕىااح الكناٌااح ٔااهفٗ ٌاامي الٕااُنج تىٍااثح )الثٕ

%(، ٌَاما ٔإكاك الٕاُنج امٔعاتٕاح للماهأج تعاك الصاُناخ 70العمٍُن المٕهْ المْ ٔهفٙاٍا تىٍاثح )
دىك العمٍُن دٕىح الكناٌح َالرٓ ذفرلف ده الُٕنج الٍلثٕح المقكمح دىٍا فٓ ٌَاا ل امدا  ، َكماا 

 (.11ئلّ  1ا  فٓ الىرا ط الٍاتقح فٓ العكاَا مه )ظ
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 (18ةذٚي سلُ )
 اٌّشأج تعذ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ ٚألذازذم١١ُ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ٌرعشض ٚصاإلً انعالَ ٌمضا٠ا 

  مٕه  ذُوً % ت الرعهٖ

 % ت % ت

 52.0 52 61.0 61 56.5 113 ٌلثٓ

 16.0 16 11.0 11 13.5 27 مؽأك

 32.0 32 28.0 28 30.0 60 ٔعاتٓا

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

ذّاإه تٕاواااخ العااكَا الٍاااتق أن االثٕااح المثؽااُشٕه دٕىااح الكناٌااح ذقٕٕمٍااا ٌاالثٓ )ٌاالثٓ َمؽأااك( 
%( َظاا  فآ الرهذٕاة 70تىٍاثح ) لرعهٖ ٌَا ل امدا   لقٙاأا الماهأج تعاك شاُناخ الهتٕاع العهتآ

%(، مماا ُٔ٘اػ أن وٍاثح كثٕاهج ماه 30.0لك فآ الرهذٕاة الصااوٓ ذقٕإم ئٔعااتٓ تىٍاثح )األَا، َٔلٓ ل
لرعاهٖ ٌَاا ل امدا   لٍامي القٙاأا. َظااا خ ذقٕٕمٍاا ٌالثٓ إاه نا٘إح َ دٕىاح الكناٌاحالعمٍاُن 

دٕىااح الكناٌااح الغٕااه مإٔااكج لٍااما الرعااهٖ َذقٕٕمااً تالٍاالثٕح تىٍااثح تٕاواااخ مفااهقاخ العمٍااُن الرُوٍاآ 
%( ٌَاما 68دٕىح الكناٌح المْ ٔهِ أن الرقٕإم ٌالثٓ تىٍاثح )العمٍُن المٕهْ َأكصه مه  %(،72)

ٔإكك الىرا ط الٍاتقح َالرٓ ذثهٌه دلّ َدٓ العمٍُن الرُوٍٓ تأٌمٕح َمكاوح َؼقُ  المهأج أكصاه ماه 
 العمٍُن المٕهْ.

 (19ةذٚي سلُ )
 اٌٚد لضا٠ا ٚألذاز اٌّشأج تئىً ئ٠ اتٟ   اخر١اس اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ةوصش شالشح ٚصاإلً ئعالَ ذٕ

 مٕه ذُوً % ت أكصه ٌَا ل امد   ئٔعاتٕح

 % ت % ت

 53.0 53 44.0 44 48.5 97 القىُاخ الفٙا ٕح المٍرقلح

 28.0 28 31.0 31 29.5 59 مُاقع الرُأل االظرمادٓ

 19.0 19 25.0 25 22.0 44 امورهود

 100.0 100 100100.0 100.0 200 امظمالٓ

ذهِ أن أكصه ٌَا ل امد    ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح
%( فاآ الرهذٕااة األَا، َفاآ الرهذٕااة الصاااوٓ 48.5ئٔعاتٕااح ٌاآ القىااُاخ الفٙااا ٕح المٍاارقلح َتىٍااثح )

مورهوااد تىٍااثح %(، َفاآ الرهذٕااة الصالااس ظااا  ا29.5ظااا خ مُاقااع الرُأاال االظرمااادٓ تىٍااثح )
%(، ٌَما ٔفٍه امقثاا الكثٕه مه العمٍُن دلّ مراتعح الثهامط الؽُانٔح )الرُت ُِ( المقكمح فٓ 22)

القىُاخ الفٙا ٕح المٍرقلح، كما أن مُاقع الرُأل االظرمادٓ كان لٍا الفٙل الكثٕه فٓ ذأظٕط شُناخ 
، َنأٔىااا كٕااف كااان ٔاارم الرهذٕااة الهتٕااع العهتاآ ـأااح تاإه الّااثاب مصاال ٔاافؽح  كلىااا ـالااك ٌااعٕك 

للمٍٕهاخ َالرظاٌهاخ َأماكه الرعماع َٚاه  الرعامال ماع نظااا األماه َقىاتال الغااو َ... دثاه ٌامي 
ا ذم وقل الُٕن َالمّاٌك الؽٕح لٍمي الصُناخ للعاالم كلاً لؽظاح تلؽظاح دثاه الُٕذٕاُب،   ٙ المُاقع، َأٔ

ه، مما ٔإكك أٌمٕح ٌَا ل امد   َـأح امدا   َكملك وقل اٖنا  َالرعلٕقاخ َالرغهٔكاخ دثه ذُٔر
العكٔك َمُاقع الرُأل االظرمادٓ كمٕكن معلُماخ ده المهأج َقٙأاٌا. كما ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن 

%( َأكصه مه العمٍاُن 53العمٍُن المٕهْ دٕىح الكناٌح ٔفٙل القىُاخ الفٙا ٕح المٍرقلح تىٍثح )
، َنتما ٔكُن مهظع للاك للاىـم القىاُاذٓ َالثهامعآ المقاك  ماه %(44الرُوٍٓ المْ ٔفٙلٍا تىٍثح )

ـا ا القىاُاخ الفٙاا ٕح المٕاهٔح المٍارقلح َالامْ ٔرفااُ  دلاّ وظٕاهي الرُوٍآ. أماا مُاقاع الرُأاال 
 %(.   19-%28%( ده المٕهْ ) 25-%31االظرمادٓ َامورهود فقك ذفُ  فٍٕما العاوة الرُوٍٓ )

 
 (20ةذٚي سلُ )
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 ٙٛس ع١ٕح اٌذساصح ةوصش شالشح ٚصاإلً ئعالَ ذٕاٌٚد لضا٠ا ٚألذاز اٌّشأج تئىً صٍثٟاخر١اس اٌ ّ
 

 مٕه ذُوً % ت أكصه ٌَا ل امد   ٌلثٕح

 % ت % ت

 47.0 47 42.0 42 44.5 89 القىُاخ الفٙا ٕح الراتعح للرٕان امٌ مٓ

 35.0 35 33.0 33 34.0 68 الرلفىُٔن األن٘ٓ )الراتع للكَلح(

 18.0 18 25.0 25 21.5 43 ٕؽف القُمٕحال

100100.0 100100.0 200100.0 امظمالٓ
 

ذهِ أن أكصه ٌَا ل امد    ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح
ذٕاة %( فٓ الرهذٕة األَا، َفٓ الره44.5ٌلثٕح ٌٓ القىُاخ الفٙا ٕح الراتعح للرٕان امٌ مٓ تىٍثح )

%(، َفآ الرهذٕاة الصالاس ظاا خ الٕاؽف 34تىٍاثح ) -الرااتع للكَلاح -الصاوٓ ظا  الرلٕفىُٔن األن٘ٓ
%(، َذّاإه ٌاامي الىرااا ط ئلااّ أن ٌَااا ل امداا   الهٌاامٕح الراتعااح َالفا٘ااعح 21.5القُمٕااح تىٍااثح )

ا لموظمح امٌ مٕح الؽاكمح َالمٍٕمىح دلّ مقالٕك األمُن فٓ ذُوً َمٕه قَلرٓ الكن اٌح ذؽاكز أشاه 
اا ئلاّ   ٙ ٌلثٕ ا لكِ العمٍُن المرعهٖ لٍا دىك دهٖ قٙأا َأؼكاز المهأج. كما ذّٕه ٌمي الثٕاواخ أٔ
أن العمٍُن المٕاهْ دٕىاح الكناٌاح ٔاهِ أن القىاُاخ الفٙاا ٕح الراتعاح للرٕاان امٌا مٓ َالرلٕفىٔاُن 

وٍااثح العمٍااُن الرُوٍاآ  %( ٌَاآ أكصااه مااه35 -%47األن٘اآ الراااتع للااكَا أكصااه ٌاالثٕح تىٍااة )
%(، َقك ٔكُن مهظع ٌما ئلّ المعانت امد مٕح الرٓ ذصٕهٌا القىُاخ الفٙا ٕح المٕاهٔح 33 -42%)

الراتعااح للرٕاااان امٌاا مٓ تالفرااااَِ الفاٚاااح َالمؽه٘اااح دلاااّ العىااف َالقرااال أؼٕاو ااا )ئٌاااكان الاااك (، 
العامح، أما الٕؽف القُمٕح فٕهاٌا  َتالرعهٔػ َالرٍّٕه َالٍة َالقمل فٓ ؼق العكٔك مه الّفٕٕاخ

 %(. 18%( أكصه مه العمٍُن المٕهْ )25العمٍُن الرُوٍٓ ٌلثٕح تىٍثح )
 (21ةذٚي سلُ )

 سأٞ اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح عٓ ِذٜ ِرذال١ح ٚل١اد٠ح اٌرٕاٚي انعالِٟ لٟ اٌرعث١ش عٓ دٚس اٌّشأج
 

 مٕه ذُوً % ت الهأْ

 % ت % ت

 33.0 33 24.0 24 28.5 57 وعم

 33.0 33 35.0 35 34.0 68 ئلّ ؼك ما

 34.0 34 41.0 41 37.5 75 ال

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

 
ذااهِ أن أكصااه ٌَااا ل ذّاإه تٕاواااخ العااكَا الٍاااتق أن معظاام مفااهقاخ العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح 

ه قَن الماهأج )ال َئلاّ ؼاك ماا( ال ذرمراع تمٕاكاقٕح َؼٕاقٔاح الرىااَا امد مآ فآ الرعثٕاه دا امد  
%( َٔهَن أن ٌاما الرىااَا مُظاً َمىؽااو َٔفاك  أٌاكال َمٕاالػ ظماداح معٕىاح 71.5َللك تىٍثح )

َٔٙه تالمهأج َقٙاأاٌا َٔاُنذٍا لاكِ الاهأْ العاا ، أماا الماُافقٕه داه ٌاما الرىااَا امد مآ فٍام 
ن المهأج كما ٔهَوً، كما ظاا خ وٍاة %( ذُافق دلّ ٌما الرىاَا َذهِ أوً معثه ده ق28.5َتىٍثح )

%(، ٌَآ أكصاه ماه 76العمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌاح الرآ ذاهِ أواً ال ٔرمراع تمٕاكاقٕح َؼٕاقٔاح )
%(، ٌَامي الىراا ط فآ معملٍاا ذإكاك ماا ٌاثق ماه وراا ط ذعثاه داه داك  ن٘اا 67العمٍُن المٕهْ )

 العمٍُن ده الرىاَا امد مٓ فٓ الرعثٕه ده قَن المهأج. 
 

 (22ةذٚي سلُ )
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 أوصش ٚصاإلً انعالَ ِرذال١ح ٚشفال١ح ٚل١اد٠ح لٟ عشض لضا٠ا اٌّشأج تعذ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ
 مُظٍح َمىؽاوج ئلّ ؼك ما ٔاققح َؼٕاقٔح العمٍُن ٌَٕلح امد  

 % ت % ت % ت

 24.0 24 3131.0 45.0 45 ذُوً قىُاخ فٙا ٕح )مٍرقلح(

 27.0 27 3434.0 39.0 39 مٕه

 24.0 24 36.0 36 40.0 40 ذُوً مُاقع الرُأل االظرمادٓ

 30.0 30 32.0 32 38.0 38 مٕه

 27.0 27 31.0 31 42.0 42 ذُوً ئورهود

 33.0 33 32.0 32 35.0 35 مٕه

 38.0 38 30.0 30 32.0 32 ذُوً الٕؽف المٍرقلح

 32.0 32 33.0 33 35.0 35 مٕه

 44.0 44 35.0 35 21.0 21 ذُوً للرٕان امٌ مٓ( القىُاخ الفٙا ٕح )الراتعح

 46.0 46 29.0 29 25.0 25 مٕه

 47.0 47 31.0 31 22.0 22 ذُوً ذلٕفىُٔن داقْ )قىُاخ أنٕ٘ح(

 38.0 38 34.0 34 28.0 28 مٕه

 40.0 40 30.0 30 30.0 30 ذُوً الٕؽف القُمٕح

 44.0 44 22.0 22 34.0 34 مٕه

أن أكصه ٌَا ل االذٕاا مٕكاقٕح َِفافٕح َؼٕاقٔح فٓ دهٖ قٙاأا َا الٍاتق ذّٕه تٕاواخ العك
المهأج تعك شُناخ الهتٕع العهتآ فآ نأْ العمٍاُن دٕىاح الكناٌح)ٔااققح َئلاّ ؼاك ماا( ٌآ القىاُاخ 

%( فٓ الرهذٕة األَا، َفٓ الرهذٕة الصاوٓ ظا خ مُاقاع الرُأال االظرماادٓ 74.5الفٙا ٕح تىٍثح )
%(، َظا  65%(، َفٓ الرهذٕة الصالس ظا خ الٕؽف المٍرقلح تىٍثح )70-% 73تىٍثح )َامورهود 

نأْ العمٍااُن فاآ القىااُاخ الفٙااا ٕح الراتعااح للرٕااان امٌاا مٓ َالرلٕفىٔااُن األن٘اآ الراااتع للكَلااح 
ا َذُظٍ ا َتىٍاة مرقانتاح ) %(، مماا 68 -%75 -%77َالٕؽف القُمٕح أكصه ٌَا ل امد   اوؽٕاو 

( فاآ أن ٌَااا ل امداا   الراتعااح َالفا٘ااعح لموظمااح امٌاا مٕح 11ئلااّ  6رااا ط العااكاَا )مااه ٔإكااك و
ا ٌلثٕ ا لكِ العمٍاُن  الؽاكمح َالمٍٕمىح دلّ مقالٕك األمُن فٓ ذُوً َمٕه قَلرٓ الكناٌح ذؽكز أشه 

ؽااوج المرعهٖ لٍا دىك دهٖ قٙأا َأؼكاز المهأج لعك  مٕاكاقٕح ٌامي الٌُاا ل، َأوٍاا مُظٍاح َمى
لٍٕاٌاخ الكَلح َذؽااَا فاهٖ أفكاان َأنا  القاا مٕه دلٍٕاا تماا ٔفاك  ٌامي الٍٕاٌااخ َّٔاكل ٔاُنج 

اا ئلاّ أن كماا مؽكقج للمهأج ذرفاق ماع نؤٔارٍم لمكاواح ََ٘اع الماهأج فآ تاهامعٍم.   ٙ ذّإه الثٕاوااخ أٔ
ُن المٕاهْ، تىٍثح أكثه ماه العمٍاهِ أن ٌَا ل امد   مُظٍح َمىؽاوج معظم العمٍُن الرُوٍٓ ٔ

ا ٔرفق مع الىرا ط الٍاتقح َٔإككٌا.  ٙ  ٌَما أٔ

 (23ةذٚي سلُ )
 سأٞ اٌ ّٙٛس لٟ ذأش١ش اٌرٕاٚي انعالِٟ ٌمضا٠ا ٚألذاز اٌّشأج عٍٝ ذغ١١ش اذ ا٘اذُٙ ٔحٛ ٘زٖ اٌمضا٠ا

 مٕه ذُوً % ت الرأشٕه

 % ت % ت

 20.0 20 22.0 22 21.0 42 ذأشٕه كثٕه

 39.0 39 42.0 42 41.5 81 ذأشٕه مرٌُٛ

 41.0 41 36.0 36 37.5 77 ال ٔإشه

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

العمٍُن دٕىح الكناٌح ذهِ أن الرىاَا امد مآ لقٙاأا  ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن مفهقاخ
%(، 62.5) َأؼكاز المهأج ٔإشه )ذأشٕه كثٕه َمرٌُٛ( دلّ ذغٕٕه اذعاٌاذٍم وؽاُ ٌامي القٙاأا تىٍاثح

مما ٔكلل دلّ الرأشٕه الكثٕه لٌُا ل امد   َقاكنذٍا دلاّ ذغٕٕاه اذعاٌااخ العمٍاُن، َفآ ؼإه ٔاهِ 
%( أوااً ال ٔااإشه فاإٍم، َنتمااا ٔهظااع ٌااما ئلااّ أن ٌىااات وٍااثح كثٕااهج مااه العمٍااُن دٕىااح 37.5وٍااثح )

ٕح دىاك ذىاَلٍاا لقٙاأا الكناٌح ذهِ أن ٌَا ل امد   مُظٍح َمىؽاوج َال ذرمرع تالمٕاكاقٕح َالّافاف
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المهأج، لاما فٍآ ذرعامال ماع ٌامي الٌُاا ل تقىاداذٍاا الّفٕإح َالفعلٕاح دلاّ أنٖ الُاقاع. كماا ذّإه 
%( أكصااه مااه العمٍااُن 64الثٕاواااخ ئلااّ أن العمٍااُن الرُوٍاآ دٕىااح الكناٌااح ٔرااأشه تٌُااا ل امداا   )

 ( َٔإككٌا.22ئلّ  18نقم )مه %(. ٌَُ ما ٔرفق مع ورا ط العكاَا 59المٕهْ دٕىح الكناٌح )
 (24ةذٚي سلُ )

 سأٞ اٌ ّٙٛس لٟ صٛسج اٌّشأج لٟ ٚصاإلً انعالَ تعذ شٛساخ اٌشت١ت اٌعشتٟ )لٟ ذٛٔش ِٚرش( 
 مٕه ذُوً % ت الُٕنج

 % ت % ت

 21.0 21 12.0 12 16.5 33 ئٔعاتٕح

 34.0 34 32.0 32 33.0 66 جمؽأك

 45.0 45 56.0 56 50.5 101 ٌلثٕح

 100.0 100 100.0 100 100.0 200 امظمالٓ

معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح إه نإ٘ح داه ٔاُنج الماهأج ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق أن 
فٓ ٌَا ل امد   تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ )فٓ ذُوً َمٕه( َنأٍٔا ٌالثٓ َئلاّ ؼاك ماا ذعااي ٌامي 

ٓ الرهذٕة الصاوٓ ظا  الهأْ أن ٌامي الٕاُنج ئٔعاتٕاح %( فٓ الرهذٕة األَا، َف83.5الُٕنج تىٍثح )
%( فقٛ، مما ٔكا دلّ داك  ن٘اا  وٍاثح كثٕاهج ماه المثؽاُشٕه داه الرىااَا امد مآ لقٙاأا 16.5)

المهأج َما ذهذة دىً مه ذّكٕل ُٔنج لٌىٕح ٌلثٕح داه الماهأج. كماا ذّإه الثٕاوااخ ئلاّ أن العمٍاُن 
اا ٔإكاك 79%( أكصه مه العمٍاُن المٕاهْ )88)الرُوٍٓ ٔهِ أن ٌمي الُٕنج ٌلثٕح   ٙ %(، ٌَاُ أٔ

 الىرا ط الٍاتقح.
 (25ةذٚي سلُ )

 ِذٜ ذم١١ُ اٌ ّٙٛس ٌٍرٛسج اٌز١ٕ٘ح ٌٍّشأج اٌرٛٔض١ح ٚاٌّرش٠ح اٌّمذِح لٟ اٌرٕاٚي انعالِٟ ٌثعض اٌمضا٠ا اةذ١ح
 ٌلثٓ مؽأك ئٔعاتٓالعمٍُن القٙأا َاألؼكاز

 % ت % ت % ت

أج لؽاالخ الرؽهَ َاالورٍاكاخ ذعهٖ المه
 العٍكٔح

 8080.0 18.0 18 2.0 2 ذُوً

 7474.0 23.0 23 3.0 3 مٕه

مُاقف المهأج المطالثح تكامل ؼقُقٍا 
 اموٍاوٕح

 9.0 9 44.0 44 47.0 47 ذُوً

 6.0 6 46.0 46 48.0 48 مٕه

مطالثح تعٗ الرٕاناخ امٌ مٕح تىَاض 
 القأهاخ

 67.0 67 29.0 29 4.0 4 ذُوً

 60.0 60 34.0 34 6.0 6 مٕه

أٌمٕح َظُق المهأج قاـل مىظُمح الرطُن 
َاالٔ غ الكٔمقهاٚٓ ألوٍا ِهٔك أٌآٌ 

 فٓ المعرمع

 14.0 14 23.0 23 6363.0 ذُوً

 11.0 11 26.0 26 6363.0 مٕه

الهاثح فٓ ذهاظع قَن المهأج لكِ الرٕاناخ 
 امٌ مٕح

 67.0 67 24.0 24 9.0 9 ذُوً

 57.0 57 31.0 31 12.0 12 مٕه

أن َ٘ع المهأج لم ٔرؽٍه تعك الصُنج دلّ 
الهام مه مّانكرٍا الفادلح َالمرمٕىج فٓ 

 فعالٕاذٍا مىم تكأرٍا

 35.0 35 4949.0 1616.0 ذُوً

 25.0 25 5656.0 1919.0 مٕه

ذأشهخ الؽهكح الىٍا ٕح ٌلثٕ ا تهتٛ قٕٙح 
 لٍاتقح ؼقُ  المهأج تاألوظمح ا

 28.0 28 10.06262.0 10 ذُوً

 32.0 32 5151.0 17.0 17 مٕه

مطالثح الثعٗ تالغا  تعٗ القُاوٕه الكادمح 
 للمهأج

 66.0 66 26.0 26 8.0 8 ذُوً

 61.0 61 28.0 28 11.0 11 مٕه

 27.0 27 46.0 46 27.0 27 ذُوً ذكُٔه أؼىاب وٍا ٕح لكدم قٙأا المهأج

 16.0 16 53.0 53 31.0 31 مٕه
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أن معظام مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ذاهِ أن الٕاُنج المٌىٕاح ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق 
للمهأج الرُوٍٕح َالمٕهٔح المقكمح فٓ الرىاَا امد مٓ لثعٗ القٙأا ٌلثٕح، فقك ظاا خ فآ الرهذٕاة 

هَ َاالورٍاكاخ العٍكٔح %( مه العمٍُن ذقٕٕم ُٔنج ذعهٖ المهأج لؽاالخ الرؽ97.5األَا وٍثح )
تأوٍااا ٌاالثٕح، َفاآ الرهذٕااة الصاااوٓ ظااا خ أكصااه الٕااُن ٌاالثٕح ٌاآ مطالثااح تعااٗ الرٕاااناخ امٌاا مٕح 

%(، َفٓ الرهذٕة الصالس مه ؼٕس ٌلثٕح الٕاُنج ظاا خ تىٍاة مرقانتاح 95تىَاض القأهاخ تىٍثح )
ج َالهاثااح فاآ ذهاظااع قَن %( مطالثااح الااثعٗ تالغااا  تعااٗ القااُاوٕه الكادمااح للمااهأ89.5 -90.5%)

%( ذاهِ أن الؽهكاح الىٍاا ٕح ذاأشهخ ٌالثٕ ا تاهتٛ 86.5المهأج لكِ الرٕااناخ امٌا مٕح، ٔلٍٕاا تىٍاثح )
%( 82.5قٕٙح ؼقُ  المهأج تاألوظمح الٍاتقح  مما ٔعكً ُٔنج ٌلثٕح ده المهأج، شام ظاا خ وٍاثح )

الصااُنج دلااّ الااهام مااه مّااانكرٍا  مااه العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح ذااهِ أن َ٘ااع المااهأج لاام ٔرؽٍااه تعااك
ا َٔإكك ٌمي الُٕنج الٍلثٕح. َٙ  الفادلح َالمرمٕىج فٓ فعالٕاذٍا مىم تكأرٍا ٌَُ ما ٔعكً أٔ

%( مه العمٍُن ذهِ أن مُاقف الماهأج المطالثاح تكامال ؼقُقٍاا 92.5َفٓ المقاتل وعك أن وٍثح )
ا، ٔلٍٕا وٍثح ) العمٍُن دٕىح الكناٌح ذهِ أٌمٕاح َظاُق %( مه 87اموٍاوٕح ٔعكً ُٔنج ئٔعاتٕح ظك 

المهأج قاـل مىظُمح الرطُن َاالٔ غ الكٔمقهاٚٓ ألوٍا ِهٔك أٌآٌ فآ المعرماع َأن ٌاما ٔعكاً 
ا وعاك أن وٍاثح ) %( ذإٔاك ذكأُه أؼاىاب وٍاا ٕح لاكدم قٙاأا 78.5ُٔنج ئٔعاتٕح داه الماهأج. َأـٕاه 

ٌامي الىراا ط ذعطآ قالالخ تاأن وٍاثح كثٕاهج ماه المهأج َذهِ أوً ٔعكً ٔاُنج ئٔعاتٕاح داه الماهأج. َ
مفااهقاخ العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح ذااهفٗ الٕااُنج الٍاالثٕح للمااهأج  الرُوٍاإح َالمٕااهٔح فاآ الرىاااَا 

 امد مٓ لقٙأاٌا.
كما ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن مفهقاخ العمٍُن الرُوٍٓ دٕىح الكناٌاح ذاهِ أن الٕاُنج المٌىٕاح للماهأج 

مقكمااح فاآ الرىاااَا امد ماآ لااثعٗ القٙااأا ٌاالثٕح تىٍااثح أكثااه مااه مفااهقاخ الرُوٍاإح َالمٕااهٔح ال
 العمٍُن المٕهْ، ٌَما ٔرفق مع الىرا ط الٍاتقح َٔإككٌا.  

 (26ةذٚي سلُ )
 ذم١١ُ اٌ ّٙٛس ٌٍعاللح ِا ت١ٓ اٌٛالت اٌحم١مٟ ٚاالةرّاعٟ ٌٍّشأج ٚصٛسذٙا لٟ اٌرٕاٚي انعالِٟ

 أَافق ئلّ ؼك ما افقال أَالعمٍُن الرىاَا امد مٓ

 % ت %ت % ت

3434.01717.0 49.0 49 ذُوً ُٔظً الىٍا  ل ٌرما  تقٙأاٌه المكوٕح
2424.02020.0 58.0 58 مٕه

4141.01313.0 46.0 46 ذُوً ٔطهغ مُُ٘داخ َقٙأا المهأج تّكل مُُ٘دٓ
3737.01616.0 47.0 47 مٕه

وٕح للمهأج فٓ تعٗ ال ذُظك وظهج دىٕهٔح مرك
 الرىاَا امد مٓ

3434.01111.0 55.0 55 ذُوً
3737.01313.0 50.0 50 مٕه

معظم الرىاَا امد مٓ  ال ٔهكى دلّ ظٍك َؤىح 
 المهأج َكٕف ذؽافع دلّ وَظٍا فقٛ

2929.01616.0 55.0 55 ذُوً
2626.02222.0 52.0 52 مٕه

مادٕح أَ الىفٍٕح الرٓ ال ٔرم ٚهغ القٙأا االظر
ذفٓ المهأج مه قثل أِفاْ إه مرفٕٕٕه مما 

 ٔٙعف ٌما الطهغ

2929.01313.0 58.0 58 ذُوً

2626.01515.0 59.0 59 مٕه

3131.01111.0 58.0 58 ذُوً الكصٕه مه الىٍا  ال ٔىاقّه ؼقُقٍه تٍطؽٕح
2828.01212.0 60.0 60 مٕه

معظام مفاهقاخ العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ال ذُافاق دلاّ ٔاُنج الماهأج فآ  الٍااتق أن ذّٕه تٕاواخ العكَا
%( 88.5الرىاَا امد مٓ َذهِ أوٍا ذفالف الُاقع الؽقٕقٓ َاالظرمادٓ لٍا، َظا  فٓ الرهذٕاة األَا وٍاثح )

لرهذٕاة الصااوٓ ال ذُافق )ال ذُافق َئلّ ؼك ما( دلاّ أن الكصٕاه ماه الىٍاا  ال ٔىاقّاه ؼقاُقٍه تٍاطؽٕح، َفآ ا
%( ال ذُافااق دلااّ أوااً ال ذُظااك وظااهج دىٕااهٔح مركوٕااح للمااهأج فاآ تعااٗ الرىاااَا امد ماآ، َفاآ 88وٍااثح )
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%( ال ذُافق دلّ أوً ال ٔرم ٚهغ القٙأا االظرمادٕاح أَ الىفٍإح الرآ ذفآ 86الرهذٕة الصالس وعك أن وٍثح )
%( ال ذُافق دلاّ أن الرىااَا 81.5َوٍثح ) المهأج مه قثل أِفاْ إه مرفٕٕٕه مما ٔٙعف ٌما الطهغ،
ا وٍثح )  ٙ %( ال ذُافق دلّ أن الرىاَا امد مآ 85.5امد مٓ ُٔظً الىٍا  ل ٌرما  تقٙأاٌه المكوٕح، َأٔ

%( دلاّ أن معظام الرىااَا 81ٔطهغ مُ٘اُداخ َقٙاأا الماهأج تّاكل مُ٘اُدٓ، َكاملك ال ذُافاق وٍاثح )
المهأج َكٕف ذؽافع دلّ وَظٍا فقاٛ. َذّإه ٌامي الثٕاوااخ ئلاّ أن معظام  امد مٓ ال ٔهكى دلّ ظٍك َؤىح

مفهقاخ العمٍُن دٕىاح الكناٌاح ال ذُافاق دلاّ ٔاُنج الماهأج فآ الرىااَا امد مآ لقٙاأا الماهأج َذاهِ أن 
طّػ ٌىات اـر ل كثٕه تٕه الُاقع الؽقٕقٓ َاالظرمادٓ للمهأج ٌَمي الُٕنج، َذُافاق دلاّ أن ٌاما الرىااَا ٍُٔا

َُٔٙعف َُّٔكوٓ مه َ٘ع َمكاوح َقٙأا المهأج الؽقٕقٕح. كماا ذّإه الثٕاوااخ ئلاّ أن العمٍاُن الرُوٍآ دٕىاح 
الكناٌح ال ُٔافق دلّ ُٔنج المهأج فٓ الرىااَا امد مآ لقٙاأا الماهأج، َٔاهِ أن ٌىاات اـار ل كثٕاه تإه 

اا الُاقع الؽقٕقٓ َاالظرمادٓ للمهأج ٌَمي الُٕنج تىٍثح أكثه   ٙ مه مفهقاخ العمٍُن المٕهْ، ٌَاما ٔرفاق أٔ
 مع الىرا ط الٍاتقح َٔإككٌا.  

 (27ةذٚي سلُ )
 ِذٜ سضا اٌ ّٙٛس ع١ٕح اٌذساصح عٓ ِحذداخ صٛسج اٌّشأج انعال١ِح لٟ ذٛٔش ِٚرش تعذ اٌصٛسج

ا مؽكقاخ ُٔنج المهأج  نافٗ ئلّ ؼك ما نا٘ٓ ذمام 

 % ت %ت % ت

معالعح تعٗ القٙأا األٌإٌح ٔرعاٌل الرىاَا امد مٓ 
 للمهأج

2828.04242.03030.0 ذُوً

3333.04040.02727.0 مٕه
1919.03535.04646.0 ذُوً ٍٔرم ذٕان امٌ   الٍٕآٌ تالقٙأا الّكلٕح للمهأج )الىْ(

1717.04141.04242.0 مٕه
لمهأج ٔكافع ذٕان القُِ اللٕثهالٕح ده قٙأا َؼقُ  ا

 األٌإٌح

4747.03535.01818.0 ذُوً
4444.03737.01919.0 مٕه

ذًٍٕ قٙأا المهأج َإاب العاوة الؽقُقٓ َؼقُ  
 المُاٚىح فٓ المعالعح امد مٕح

2121.03434.04545.0 ذُوً
2424.03636.04040.0 مٕه

ٌٓ ذقكٔم الفطاب الكٔىٓ تمفرلف ذفٍٕهاذً كمؽكق أٌا
 لمىاقّح قٙأا المهأج

1919.04141.04040.0 ذُوً
1313.04444.04343.0 مٕه

مؽاَلح ذًُّٔ ٌمعح المهأج الصا هج َذٍكٔكٌا َاـرطال 
تعٍٙه َذعمٔثٍه َذعهٍ٘ه للٙهب َالٍة َالرؽهَ 

 .َالٍؽل

1111.03232.05757.0 ذُوً

1616.03131.05353.0 مٕه

امد مٕح ُٔنخ فقٛ قَن المهأج  تعٗ الٌُا ل
 الرقلٕكْ كمٍادكج للهظل

1818.02828.05454.0 ذُوً
2020.03434.04646.0 مٕه

2424.04343.03333.0 ذُوً لم ٔكه ٌىات ئد   شُنْ ؼقٕقٓ ٔثهو قَن المهأج
2121.04242.03737.0 مٕه

ٌا تعٗ  اٌرمهان ُٔنج المهأج الٍلثٕح الرٓ ذثهو
 المعالعاخ لقٙأا المهأج

66.04848.04646.0 ذُوً
88.05252.04040.0 مٕه

ذهٌٕؿ الُٕنج الرقلٕكٔح مه ـ ا الرهكٕى دلّ الرمٕٕى 
 الىُدٓ َاالظرمادٓ َالصقافٓ تٕه العىٍٕه

1616.03333.05151.0 ذُوً

1919.03434.04747.0 مٕه

اخ االد مٕح تالٍطؽٕح، َدك  اذٍمد معظم المعالع
القكنج دلّ ٚهغ نؤٔح مرُاووح لُظا ف َؼقُ  المهأج 

 فٓ المعرمع

1515.03535.05050.0 ذُوً

1212.04040.04848.0 مٕه

اقرٕان ذُاظك المهأج امد مٓ دلٓ المعاا الفىٓ 
َالصقافٓ َاالظرمادٓ فٓ مقاتل إاتٍا ده معاالخ 

 َالركىُلُظٕا االدماا َاالقرٕاق

1717.03434.04949.0 ذُوً

2222.03434.04444.0 مٕه

ذغٕٕة الىمالض الىٍا ٕح الرٓ ذّانت تفعالٕح فٓ ذىمٕح الث ق 
 ده الٍاؼح امد مٕح

1414.04646.04040.0 ذُوً
1919.03838.04343.0 مٕه

نج اوففاٖ َدٓ المهأج تؽقُقٍا َأٌمٕح الرٕكْ لفطُ
 ظاٌهج الُٕنج الىمطٕح لٍا

1414.03737.04949.0 ذُوً

1616.03838.04646.0 مٕه
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مااكِ ن٘ااا مفااهقاخ العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح دااه مؽااكقاخ ٔااُنج ذّاإه تٕاواااخ العااكَا الٍاااتق 
%( ماه العمٍاُن 93المهأج امد مٕح فٓ ذُوً َمٕه تعك الصُنج ، َظاا  فآ الرهذٕاة األَا وٍاثح )

اٌارمهان ٔاُنج الماهأج الٍالثٕح الرآ ذثهوٌاا تعاٗ المعالعااخ لقٙاأا الماهأج، َفآ الرهذٕاة  ذهفٗ
%( ذهفٗ مؽاَلح ذًُّٔ ٌمعح المهأج الصا هج َذٍكٔكٌا َاـرطاال تعٙاٍه 86.5الصاوٓ ظا خ وٍثح )

ااا وٍااثح )  ٙ %( ذااهفٗ معظاام 86.5َذعاامٔثٍه َذعه٘ااٍه للٙااهب َالٍااة َالرؽااهَ َالٍااؽل، َأٔ
د مٕح الرٓ أذٍمد تالٍطؽٕح َدك  القكنج دلاّ ٚاهغ نؤٔاح مرُاوواح لُظاا ف َؼقاُ  المعالعاخ ام

%( مه العمٍاُن ذاهفٗ أن ٌىاات اوففااٖ 85المهأج فٓ المعرمع، َفٓ الرهذٕة الصالس ظا خ وٍثح )
%( ذاهفٗ ذقاكٔم الفطااب 84فٓ َدٓ المهأج تؽقُقٍا الٍٕإٌح َاالظرمادٕح، فٓ ؼٕه ظاا خ وٍاثح )

%( ذااهفٗ ذغّٕٕااة 83.5ذفٍاإهاذً كمؽااكق أٌاٌاآ لمىاقّااح قٙااأا المااهأج، َوٍااثح ) الااكٔىٓ تمفرلااف
%( ذاهفٗ 82.5الىمالض الىٍا ٕح الرٓ ذّانت تفعالٕح فٓ ذىمٕح الث ق ده الٍااؼح امد مٕاح، َوٍاثح )

ذهٌاإؿ الٕااُنج الرقلٕكٔااح للمااهأج مااه ـاا ا الرهكٕااى دلااّ الرمٕٕااى الىااُدٓ َاالظرمااادٓ َالصقااافٓ تاإه 
ااا وٍااثح )العىٍاا  ٙ %( ذااهفٗ ذٍاإً قٙااأا المااهأج َإاااب العاوااة الؽقااُقٓ َؼقااُ  82.5ٕه، َأٔ

%( ذهفٗ ؼٕه اٌرما  ذٕاان امٌا   82المُاٚىح لٍا فٓ المعالعح امد مٕح، فٓ ؼٕه ظا خ وٍثح )
%( ذاهفٗ أن تعاٗ 81الٍٕآٌ فقٛ تالقٙأا الّكلٕح للمهأج مصال الاىْ َاالؼرّاا ، َظاا خ وٍاثح )

%( ذاهفٗ 80.5مد مٕح ُٔنخ قَن المهأج الرقلٕكْ فقٛ كمٍادكج للهظل، َكملك وٍثح )الٌُا ل ا
أن ٔكُن اقرٕان ذُاظك المهأج فٓ الرىاَا امد مٓ دلّ المعاا الفىٓ َالصقافٓ َأؼٕاوا االظرمادٓ فٓ 

ا وعاك أن وٍاثح ) هفٗ %( ذا74.5مقاتل إاتٍا ده معاالخ االدماا َاالقرٕااق َالركىُلُظٕاا، َأـٕاه 
 أن ٔرعاٌل الرىاَا امد مٓ معالعح القٙأا األٌإٌح للمهأج. 

%( ذُافق دلاّ أواً لام ٔكاه ٌىاات ئدا   شاُنْ ؼقٕقآ ٔثاهو قَن 83َفٓ المقاتل ظا خ وٍثح )
ا ذُافق وٍثح ) َٙ %( دلّ أن ذٕان القُِ اللٕثهالٕح ٔكافع داه قٙاأا َؼقاُ  الماهأج 81.5المهأج، َأٔ
ّ أن العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح ٔااهِ أن مؽااكقاخ ٔااُنج المااهأج فاآ الرىاااَا األٌاٌاإح. ٌَااما ٔااكا دلاا

امد مٓ لقٙأاٌا تعك الصُنج ذرٍم تالٍلثٕح َلما ظا خ وٍة الاهفٗ لٍامي المؽاكقاخ الٍالثٕح كثٕاهج 
 لرإكك ٌما الهفٗ.   

 مٕاح فآ ذاُوً كما ذّٕه الثٕاواخ ئلّ أن العمٍُن الرُوٍٓ دٕىاح الكناٌاح ٔاهفٗ مؽاكقاخ ٔاُنج الماهأج امد
 .  َمٕه تعك الصُنج تىٍثح أكثه مه العمٍُن المٕهْ، ٌَما ٔرفق مع الىرا ط الٍاتقح َٔإككٌا

 (28ةذٚي سلُ )
 اٌخراإلص اٌذ٠ّٛغشال١ح ٌع١ٕح اٌذساصح

 امظمالٓ % ت  الفٕا ٓ

 200 50 100 لكه الىُغ
 50 100 أوصّ 

 المهؼلح
 العمهٔح

 200 52.0 104 35 – 18مه 

 47.0 94 55 -35مه 

 1.0 2 فأكصه 55مه 

 200 57.0 114 ظامعٓ مٍرُِ الرعلٕم

 28.0 56 فُ  العامعٓ

 12.5 25 فُ  المرٌُٛ

 2.5 5 مرٌُٛ

 200 70.5 141 أدمل الُظٕفح

 18.0 36 ٚالة

 11.5 23 ال أدمل
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 200 68.0 136 ـاْ وُغ العمل

 32.0 64 ؼكُمٓ

 200 58.5 117 مرىَض الؽالح االظرمادٕح

 39.0 78 أدىب

 2.5 5 مطلق

المٍرُِ االظرمادٓ 
 َاالقرٕاقْ

 200 84.5 169 مرٌُٛ

 14.5 29 مهذفع

 1.0 2 مىففٗ

 200 50.0 100 ذُوٍٓ ظىٍٕح

 50.0 100 مٕهْ

 200 59.5 119 ذُوً مكان امقامح

 40.5 81 مٕه

مفهقج  100اخ َـٕا ٓ دٕىح الكناٌح َالرٓ أظهٔد دلّ ذّٕه تٕاواخ العكَا الٍاتق ئلّ تٕاو
مفهقج مه العمٍُن  100َ -ؼٕس كاود الثاؼصح فٓ ؤانج لكَلح ذُوً –مه العمٍُن الرُوٍٓ 

ا ) % 50المٕهْ، َقك أظهٔد الكناٌح دلّ دٕىح ؼهٔد فٍٕا الثاؼصح دلّ أن ذّمل الىُدٕه مع 
% 50 -% ذُوٍٕٕه50ٕه الرُوٍٕح َالمٕهٔح )% ئواز( َتالرٍاَْ، َكملك مه العىٍٕر50 -لكُن

ا ده الُٕنج  مٕهٕٔه(، مه أظل معهفح َنٔك مكِ ئقنات المكُن َامواز مه العىٍٕرٕه مع 
المٌىٕح للمهأج َقٙأاٌا تعك الصُنج، ـأح َأوٍما نفٕقا المٕاقٔه َقك ذّانكا فٓ كل مهاؼل الصُنج 

كل مهاؼلٍا َذطُناذٍا مه الرظاٌه َاالؼرعاض َالرعهٖ مىم الرعثاح َالؽّك َالرٍإح لٍا َاٌركماال  ل
َظُق فهَ  قالـح ئؼٕا ٕا  تٕه لإلٔاتاخ َالعىف َالعكَان َالٍؽل َاالٌرٍّاق، َقك أشثرد الكناٌح 

الىُغ َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد   لٕالػ امواز، ٌَما ما أشثرً العكَا 
ا أشثد ال32نقم )  ٙ ( ئوً ال ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه العىٍٕح َئقنات 33)عكَا نقم (. َأٔ

 ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  .
%( 52كمااا ِااملد العٕىااح مفرلااف الّااها ػ العمهٔااح َئن كااان لمهؼلااح الّااثاب الىٕاإة األكثااه )

ا لٌُا ل   ٘ امد   ـأاح امدا   العكٔاك تادرثاني مفعه الصُنج ََقُقٌا ؼرّ األن، ٌَُ األكصه ذعه
( ئواً ذُظاك فاهَ  لاخ 35كما أشثرد العكٔك مه الكناٌاخ امد مٕح الٍااتقح، َقاك أشثاد العاكَا نقام )

 قاللح ئؼٕا ٕح تٕه المهؼلح العمهٔح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  . 
امكاوٕح الكّف ده مٍرُِ الرعلٕم َئقنات َكملك ِملد العٕىح مٍرُٔاخ مرثأىح مه الرعلٕم ذٍمػ ت

الُٕنج المٌىٕح للمهأج، ٌَل ٌىات فهَ  ئؼٕا ٕح لاخ قاللاح فآ نفاٗ الٕاُنج الٍالثٕح للماهأج تإه 
( فآ ئواً ٌىاات فاهَ  لاخ 34ٌمي المٍرُٔاخ المرثأىح فٓ الرعلٕم، ٌَما ما أشثرراً وراا ط العاكَا نقام )

 ئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  .قاللح ئؼٕا ٕح تٕه المٍرُِ الرعلٕمٓ َ
ا ؼهٔد الثاؼصح دلّ أن ذّمل العٕىح ذثأه الؽالح العملٕح َوُدٕح المٍه مه ؼٕاس الُظٕفاح   ٙ َأٔ

( ئوً ذُظك فهَ  لاخ قاللح 36َوُغ العمل َالمٍرُِ االظرمادٓ َاالقرٕاقْ، َقك أشثد ظكَا نقم )
َاالظرمااادٓ َئقنات ٔاُنج المااهأج َقٙاأاٌا مااه ـا ا ٌَااا ل  ئؼٕاا ٕح تإه المٍاارُِ االقرٕااقْ

 امد  . 
َقك اِرملد العٕىح دلّ أفهاق مرىَظٕه َنـهٔه لم ٍٔثق لٍم الىَاض مما ٔرإػ لىاا الكّاف دماا ئلا 

( تأوً 37كان ٌىات فهَ  فٓ ئقنات الُٕنج المٌىٕح ده المهأج َقٙأاٌا، ٌَُ ما أشثرً العكَا نقم )
اخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه الؽالاح االظرمادٕاح َئقنات ٔاُنج الماهأج َقٙاأاٌا ماه ـا ا ذُظك فاهَ  ل

 ٌَا ل امد  . 
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 لشٚض اٌذساصح:ٔراإلل اخرثاس
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اةٚي:

  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه معكا الرعهٖ لٌُا ل امد   َئقنات العمٍُن  انذثإًٚذُظك د قح
َالـرثان مكِ ٔؽح ما ّٔاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  ، للُاقع االظرمادٓ للمهأج َقٙأاٌا ت

 الفهٖ اٌرفكمد الثاؼصح معامل انذثاٚ تٕهٌُن المْ ُٔ٘ؽً العكَا الرالٓ:
 (29ةذٚي سلُ )

ِعاًِ االسذثاط ت١شصْٛ ٌذالٌح اٌعاللح االسذثاط١ح ت١ٓ ِعذي اٌرعشض ٌٛصاإلً انعالَ ٚئدسان 
 ٘ا تّا ٠ئاتٗ ِا ذمذِٗ ٚصاإلً انعالَاٌ ّٙٛس ٌٍٛالت االةرّاعٟ ٌٍّشأج ٚلضا٠ا

 ئقنات الُاقع

 معكا الرعهٖ

 مٍرُِ المعىُٔح قٕمح معامل االنذثاٚ تٕهٌُن

0.322 0.002 

( أن ٌىات د قح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح معكا الرعهٖ لٌُا ل امد   40ٔرٙػ مه العكَا نقم )
ّاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  ، َللك دىك َئقنات العمٍُن للُاقع االظرمادٓ للمهأج َقٙأاٌا تما ٔ

(، ٌَٓ د قح ٚهقٔح مرٌُطح 0.322( َكاود قٕمح معامل انذثاٚ تٕهٌُن )0.002مٍرُِ معىُٔح )
القُج أْ كلما واق الرعهٖ لٌُا ل امد   واق ئقنات العمٍُن للُاقع االظرمادٓ للمهأج َقٙأاٌا تما 

 ٌثق ٔقثل الفهٖ الٍاتق.  ّٔاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  ، ََفقا لما
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌصأٟ:

ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه معكا ذعهٖ العمٍُن لٌُا ل امد   َئقناكً 
للُٕنج المقكمح ده المهأج، َالـرثان مكِ ٔؽح ٌما الفهٖ ذٍرفك  الثاؼصح معامل االنذثاٚ 

 تٕهٌُن المْ ُٔ٘ؽً العكَا الرالٓ:
 (30ةذٚي سلُ )

ِعاًِ االسذثاط ت١شصْٛ ٌذالٌح اٌعاللح االسذثاط١ح ت١ٓ ِعذي ذعشض ٌٛصاإلً انعالَ ٚئدسان اٌرٛسج 
 اٌّمذِح عٓ اٌّشأج ٚئعادج ذئى١ً اٌرٛسج اٌز١ٕ٘ح ٌٍّشأج عٕذ اٌ ّٙٛس

 الُٕنج المٌىٕح

 معكا الرعهٖ

 مٍرُِ المعىُٔح قٕمح معامل االنذثاٚ تٕهٌُن

0.107- 0.001 

لعكَا الٍاتق َظُق د قح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه ذعهٖ العمٍُن لٌُا ل امد   ٔرٙػ مه ا
( َكاود قٕمح معامل تٕهٌُن 0.001َئقناكً للُٕنج المقكمح ده المهأج، َللك دىك مٍرُِ معىُٔح )

( ٌَٓ د قح دكٍٕح ٘عٕفح ظكا ، أْ كلما واق معكا الرعهٖ لٌُا ل امد   أقِ للك 0.107)
 ٌلثٕح ده المهأج لكِ العمٍُن ََفقا  للىرٕعح الٍاتقح ٔمكه قثُا الفهٖ الصاوٓ.   لرّكٕل ُٔنج

 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌصاٌس:
ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه الُٕنج المقكمح ده المهأج َقٙأاٌا فٓ ٌَا ل 

قع الرُأل امد   َتٕه ادرماق العمٍُن دلّ ٌَا ل امد   َـأح امد   العكٔك َمُا
االظرمادٓ كمٕكن معلُماخ ده المهأج َقٙأاٌا، َالـرثان مكِ ٔؽح الفهٖ أظهخ الثاؼصح 

 اـرثان ظاما لقٕاي الع قح َالمْ ُٔ٘ؽً العكَا الرالٓ:
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 (31ةذٚي سلُ )

ِعاًِ ةاِا ٌذالٌح اٌعاللح االسذثاط١ح ت١ٓ اٌرٛسج اٌّمذِح عٓ اٌّشأج ٚت١ٓ اعرّاد اٌ ّٙٛس 
  انعالَ اٌ ذ٠ذ ِٚٛالت اٌرٛاصً االةرّاعٟ وّرذس ٌٍّعٍِٛاخ عٓ اٌّشأج عٍٝ ٚصاإلً

 الُٕنج المقكمح

 االدرماق

 مٍرُِ المعىُٔح قٕمح ظاما

0.273 0.007 

ٔرٙػ مه العكَا الٍاتق َظُق د قح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه الُٕنج المقكمح ده المهأج َتٕه 
ٔك َمُاقع الرُأل االظرمادٓ كمٕكن معلُماخ ده المهأج ادرماق العمٍُن دلّ ٌَا ل امد   العك
( ٌَٓ د قح ٘عٕفح القُج َللك 0.273( َقٕمح ظاما )0.007َقٙأاي، َللك دىك مٍرُِ معىُٔح )
 (. 0.191دىك معامل انذثاٚ ٌثٕهمان َقٕمرً )

 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌشاتت:
 للعمٍُن َئقناكٍم لُٕنج الماهأجذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه المرغٕهاخ الكٔمُاهافٕح 

 َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  .
 اٌفشض اٌفشعٟ اةٚي ٌٍفشض اٌشاتت: 

ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تإه الىاُغ َئقنات ٔاُنج الماهأج َقٙاأاٌا ماه ـا ا ٌَاا ل 
 رالٓ:امد  . َالـرثان مكِ ٔؽح ٌما الفهٖ ذعهْ الثاؼصح اـرثان  خ  المْ ُٔ٘ؽً العكَا ال

 (32ةذٚي سلُ )

 اخرثاس)خ( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ إٌٛع ٚاٌرٛسج اٌّذسوح عٓ اٌّشأج
 (100ئواز )ن= (100لكُن )ن= مقٕاي

 قٕمح خ
قنظح 
 الؽهٔح

مٍرُِ 
 ئقنات الُٕنج المعىُٔح

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

االوؽهال 
 المعٕانْ

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

االوؽهال 
 المعٕانْ

26.66 28.27 33.50 23.14 9.75 198 0.002 

ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ: أظٍه اٌرفكا  اـرثان  خ  َظُق فاهَ  قالاـح ئؼٕاا ٕا  الىاُغ 
( دىااك 9.75َئقنات ٔااُنج المااهأج َقٙااأاٌا مااه ـاا ا ٌَااا ل امداا  ، ؼٕااس كاوااد قٕمااح  خ  ) 

( فآ مقاتال 33.50(، َللك لٕاالػ اموااز ؼٕاس كاان المرٌُاٛ الؽٍااتٓ )0.002مٍرُِ المعىُٔح )
 ( للمكُن، َفقا  للىرٕعح الٍاتقح ٔقثل الفهٖ الفهدٓ الٍاتق. 26.66)

 اٌفشض اٌفشعٟ اٌصأٟ ٌٍفشض اٌشاتت: 
ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه العىٍٕح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـا ا ٌَاا ل 

 المْ ُٔ٘ؽً العكَا الرالٓ: امد  . َالـرثان مكِ ٔؽح ٌما الفهٖ ذعهْ الثاؼصح اـرثان  خ 
 (33ةذٚي سلُ )

 اخرثاس)خ( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ اٌ ٕض١ح ٚاٌرٛسج اٌّذسوح عٓ اٌّشأج
 (100ذُوٍٓ )ن= (100مٕهْ )ن= مقٕاي

 قٕمح خ
قنظح 
 الؽهٔح

مٍرُِ 
 ئقنات الُٕنج المعىُٔح

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

االوؽهال 
 المعٕانْ

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

االوؽهال 
 المعٕانْ

21.91 23.97 38.25 25.41 0.198 198 0.66 

ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ: أظٍه اٌرفكا  اـرثان  خ  ده دك  َظُق فهَ  قالـح ئؼٕا ٕا  
ظىٍٕح دٕىح الكناٌح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  ، ؼٕس كاود قٕمح  خ  
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(، َفقاا  للىرٕعاح الٍااتقح ٔاهفٗ الفاهٖ 0.05ْ أكثه ماه )(، أ0.66( دىك مٍرُِ المعىُٔح )0.189)
 الفهدٓ الٍاتق. 

 اٌفشض اٌفشعٟ اٌصاٌس ٌٍفشض اٌشاتت: 
ذُظك فاهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه المٍارُِ الرعلٕمآ َئقنات ٔاُنج الماهأج َقٙاأاٌا ماه 

 one-way"ـ ا ٌَا ل امد  . َالـرثان مكِ ٔؽح ٌما الفهٖ ذعهْ الثاؼصح اـرثان  ل    

ANOVA:ٓالمْ ُٔ٘ؽً العكَا الرال ، 
 (34ةذٚي سلُ )

 اخرثاس)ف( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ اٌّضرٜٛ اٌرع١ٍّٟ ٚاٌرٛسج  
 ن المٍرُِ الرعلٕمٓ ئقنات

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

قنظاخ 
 الؽهٔح

 قٕمح ل
مٍرُِ 
 المعىُٔح

ُٔنج المهأج 
َقٙأاٌا مه 
ـ ا ٌَا ل 
 امد  

 3 16.6667 5 مرٌُٛ
196 

199 12.96 0.000 
 35.0000 25 فُ  المرٌُٛ

 11437.5000 ظامعٓ

 13.9881 56 فُ  العامعٓ

ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ: أظٍه اٌرفكا  اـرثان  ل  َظُق فهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح 
اواد قٕماح تٕه المٍرُِ الرعلٕمٓ َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَاا ل امدا  ، ؼٕاس ك

 (، َتملك ٔقثل الفهٖ الفهدٓ الٍاتق.0.000( دىك مٍرُِ معىُٔح )12.96)ل( )
 اٌفشض اٌفشعٟ اٌشاتت ٌٍفشض اٌشاتت: 

ذُظااك فااهَ  لاخ قاللااح ئؼٕااا ٕح تاإه المهؼلااح العمهٔااح َئقنات ٔااُنج المااهأج َقٙااأاٌا مااه ـاا ا 
 One-Way"ثااان  ل   ٌَااا ل امداا  . َالـرثااان مااكِ ٔااؽح ٌااما الفااهٖ ذعااهْ الثاؼصااح اـر

ANOVA:ٓالمْ ُٔ٘ؽً العكَا الرال ، 
 

 (35ةذٚي سلُ )
 اخرثاس)ف( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ اٌّشلٍح اٌعّش٠ح ٚاٌرٛسج  

 ن الٍه ئقنات
المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

قنظاخ 
 الؽهتٕح

قٕمح 
 ل

مٍرُِ 
 المعىُٔح

ُٔنج المهأج َقٙأاٌا 
مه ـ ا ٌَا ل 

 امد  

 2 35.0962 104 35ؼرّ  18مه 
197 

198 
5.1500.007 35-55 194 25.1773 

 0.0000 2 فأكصه 55مه 

 
ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ: أظٍه اٌرفكا  اـرثان  ل  َظُق فهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح 
تٕه المهؼلح العمهٔح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙاأاٌا ماه ـا ا ٌَاا ل امدا  ، ؼٕاس كاواد قٕماح 

 (، َتملك ٔقثل الفهٖ الفهدٓ الٍاتق.0.007ىك مٍرُِ معىُٔح )( د5.150)ل( )
 اٌفشض اٌفشعٟ اٌخاِش ٌٍفشض اٌشاتت: 

 
ذُظاااك فاااهَ  لاخ قاللاااح ئؼٕاااا ٕح تااإه المٍااارُِ االقرٕااااقْ َاالظرماااادٓ َئقنات ٔاااُنج الماااهأج 
َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَاا ل امدا  . َالـرثاان ماكِ ٔاؽح ٌاما الفاهٖ ذعاهْ الثاؼصاح اـرثاان  ل  

 "one-way anova:ٓالمْ ُٔ٘ؽً العكَا الرال ، 
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 (36ةذٚي سلُ )
 اخرثاس)ف( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ اٌّضرٜٛ االلررادٞ ٚاٌرٛسج  
 ئقنات

المٍرُِ 
 االقرٕاقْ

 ن
المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

قنظاخ 
 الؽهتٕح

قٕمح 
 ل

مٍرُِ 
 المعىُٔح

ُٔنج المهأج َقٙأاٌا 
 مه ـ ا ٌَا ل امد  

 2 50.0000 2 مىففٗ
197 

198 
 16932.9882 مرٌُٛ 9.5860.0000

 11.7816 29 مهذفع

أظٍاه اٌارفكا  اـرثاان  ل  َظاُق فاهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح  ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ:
تٕه المٍرُِ االقرٕاقْ َاالظرمادٓ ألفهاق العٕىح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا ماه ـا ا ٌَاا ل 

(، َتاملك ٔقثال الفاهٖ الفهدآ 0.000( دىك مٍارُِ معىُٔاح )9.58اود قٕمح )ل( )امد  ، ؼٕس ك
 الٍاتق.

 اٌفشض اٌفشعٟ اٌضادس ٌٍفشض اٌشاتت: 
ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕاا ٕح تإه الؽالاح االظرمادٕاح َئقنات ٔاُنج الماهأج َقٙاأاٌا ماه ـا ا 

 one-way"رثااان  ل   ٌَااا ل امداا  . َالـرثااان مااكِ ٔااؽح ٌااما الفااهٖ ذعااهْ الثاؼصااح اـ

ANOVA:ٓالمْ ُٔ٘ؽً العكَا الرال ، 
 (37ةذٚي سلُ )

 اخرثاس)ف( ٌّع٠ٕٛح اٌفشٚق ت١ٓ اٌحاٌح االةرّاع١ح ٚاٌرٛسج  
 ن الؽالح االظرمادٕح ئقنات

المرٌُٛ 
 الؽٍاتٓ

قنظاخ 
 الؽهتٕح

 قٕمح ل
مٍرُِ 
 المعىُٔح

ُٔنج المهأج 
َقٙأاٌا مه ـ ا 
 ٌَا ل امد  

 2 38.7652 78 أدىب
197 

198 
 24.3590 117 مرىَض 7.5610.001

 30.0000 5 مطلق

أظٍه اٌرفكا  اـرثاان  ل  َظاُق فاهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح  ذُ٘ػ تٕاواخ العكَا الٍاتق ما ٔلٓ:
تٕه الؽالح االظرمادٕح ألفهاق العٕىح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَاا ل امدا  ، ؼٕاس 

 (، َتملك ٔقثل الفهٖ الفهدٓ الٍاتق.0.001( دىك مٍرُِ معىُٔح )7.561ح )ل( )كاود قٕم
 اٌفشض اٌشإل١ضٟ اٌخاِش:

ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه معكا الرعهٖ لٌُا ل امدا   َن٘اا العمٍاُن داه 
ٌارفكمد الُٕنج امد مٕح المقكمح ده المهأج فٓ ٌَا ل امد  ، َالـرثاان ماكِ ٔاؽح الفاهٖ ا

 الثاؼصح معامل انذثاٚ تٕهٌُن المْ ُٔ٘ؽً العكَا الرالٓ:
 (38ةذٚي سلُ )

ِعاًِ االسذثاط ت١شصْٛ ٌذالٌح اٌعاللح االسذثاط١ح ت١ٓ ِعذي اٌرعشض ٌٛصاإلً انعالَ 
 ٚسضا اٌ ّٙٛس عٓ اٌرٛسج انعال١ِح اٌّمذِح عٓ اٌّشأج لٟ ٚصاإلً انعالَ

 اله٘ا

 معكا الرعهٖ

 مٍرُِ المعىُٔح نذثاٚ تٕهٌُنقٕمح معامل اال

0.022 0.573 

ٔرٙػ مه العكَا الٍاتق دك  َظُق د قح تٕه معكا الرعهٖ لٌُا ل امد   َن٘ا العمٍُن ده 
(، أْ 0.573الُٕنج امد مٕح المقكمح ده المهأج فٓ ٌَا ل امد  ، َللاك ألن مٍارُِ معىُٔاح )

 الفهٖ اله ٍٕٓ الٍاتق.  (، َفقا  للىرٕعح الٍاتقح ٔهف0.05ٗأكثه مه )
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 : إٌراإلل اٌعاِح ٌٍذساصح
 ذٛصٍد ٔراإلل اٌذساصح ئٌٝ:

ا مه المثؽُشٕه تمراتعح قٙأا المهأج، ئال أن ٌىات ؤاقج اٌرما  لكِ العمٍُن  -1 ا كثٕه  أن ٌىات اٌرمام 
 الرُوٍٓ دٕىح الكناٌح َأدلّ تفهَ  ئؼٕا ٕح تٍٕطح مه العمٍُن المٕهْ. 

عمٍُن دٕىً الكناٌح فٓ شُناخ الهتٕع العهتٓ المهذفعح دلّ أن ٌمي الصاُناخ ذكا وٍثح مّانكح ال -2
للظلم َالفٍاق المْ داود مىً ِعُب ٌمي الكَا مه األوظمح الٍاتقح الرٓ فّلد فٓ ذاُفٕه  ٌٓ نفٗ

ؼٕاااج نقمٕااح كهٔمااح ذرؽقااق فٍٕااا الؽهٔااح َالكهامااح َالعكالااح االظرمادٕااح، كمااا أوٍااا مطلااة للرغٕٕااه 
ً ظمادٓ لٍمي الّعُب ورٕعح أٌثاب ؼقٕقٕح َمإشهج دلّ كافاح قطادااخ َِاها ػ ذلاك َامٔ غ ِث

 الّعُب.
معظاام مفااهقاخ العمٍااُن ذااهِ ئن قَن المااهأج فاآ شااُناخ الهتٕااع العهتاآ كىاِااطح َمعان٘ااح  -3

ا للماهأج تعاك الصاُنج اٌارطادد أن  َمرظاٌهج كان ئٔعاتٕ ا مما ظعلً ٔفهٖ دلاّ المعرماع َاقاُع ظكٔاك 
 مٍاٌمح َمّانكح ؼقٕقٕح َفعالح ذلٕق تكُوٍا ذمصل وٕف المعرمع.ذٍطه فًٕ 

دك  ن٘ا وٍثح كثٕهج مه العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح داه أقَان للماهأج كمّاانكرٍا فآ االدرٕااماخ  -4
 َقٕاقج ؼهكاخ المعان٘ح.

نفٗ االثٕح مفهقاخ العمٍُن دٕىاح الكناٌاح ذعاهٖ الماهأج لكال أِاكاا العىاف َاالدرقااا َالاما  -5
َامنٌاااب َالقراال َالٍااؽل َامٔااما  المعىااُْ َالعٍااكْ َاالدرااكا  َالرؽااهَ َكّااُل  َالرفُٔااف
 العمنٔح. 

ذإٔٔك معظم مفهقاخ العمٍُن دٕىح الكناٌح المُاقف امٔعاتٕح للمهأج مصل مٍاوكج أٌل المهأج لٍا فٓ  -6
ح المرٍاأَح، مطالثرٍا تمقا٘اج المرؽهِٕه َالمعركٔه دلٍٕا، َكملك مطالثح المهأج تؽقٍا فآ المُاٚىا

ااا ذىظاإم المٍاإهاخ الىٍااا ٕح للرٕااكْ للعىااف َالرؽااهَ، َالااهفٗ العلىاآ لكّااُل العمنٔااح   ٙ َأٔ
َاالورٍاكاخ العٍكٔح، فٙ   ده قٕا  المهأج تكّف َفٙػ ؼاالخ الرؽهَ َاالدركا  العٍاكْ، مماا 

القاُج تعاك  ٔعطٓ قاللح قُٔح دلّ ؼكَز ذغٕٕه معرمعآ ئٔعااتٓ ٔرمصال فآ اكرٍااب الماهأج مىٔاك ماه
الصُنج، َذأكٕك دلّ أن الصُنج كٍهخ ؼاظى الفُل للمهأج َالهظل َالمعرماع كلاً. أماا فكاهج ذكأُه 
أؼىاب وٍا ٕح فٕرٙػ مه الىرا ط ئوً ماوالد شقافح المعرمع إه مرؽمٍح أَ مرقثلح لٍمي الفكهج تّاكل 

 ٔرىاٌة مع أٌمٕح األقَان الرٓ ٔمكه أن ذقُ  تٍا ٌمي األؼىاب.

لعمٍُن لثعٗ المفإٌم الٍلثٕح الٍا كج ده الماهأج مصال:  أن الماهأج ال ذٕالػ ئال لاكَن األ  نفٗ ا -7
فقٛ، َدك  قاكنذٍا دلاّ:  المّاانكح الفعالاح فآ ذىمٕاح المعرماع أَ المّاانكح الٍٕاٌإح فآ الصاُناخ 

ٌٕم ال ذرفاق َالرٕكْ للفٍاق َاالٌرثكاق، أَ ذُلٓ المىأة القٕاقٔح فٓ العمل...، َٔهِ أن ٌامي المفاا
مع الُاقع الؽقٕقٓ َامٔعاتٓ للمهأج ـأح تعك أقَانٌا الفعالاح أشىاا  َتعاك الصاُناخ، َأن الماهأج لٍاا 

 أقَانٌا َالمفإٌم امٔعاتٕح الرٓ ذٍرؽقٍا َٔعة أن ذرٕف تٍا.  
ذإٔٔك االثٕح مفهقاخ العمٍُن لؽقُ  َمكرٍثاخ الماهأج الرآ ٔعاة أن ٔمىؽٍاا لٍاا المعرماع َمىٍاا:  -8

 ؼق المهأج الكامل فٓ فهٖ المُاٚىح المرٍأَح لٍا َالؽقُ  المكوٕح َ٘هَنج ذأمٕه ذكافإ الفهْ 
فٓ الرعلٕم َالعمال لٍاا، َذمكٕىٍاا اقرٕااقٔا  ٌَٕاٌإا ، َ٘اهَنج الرهكٕاى دلاّ ذصقٕاف الماهأج َؤااقج 

ا ئذاؼح الفهْ العاقلح لٍا لررُلّ المىأة القٕاقٔح فٓ العم  ٙ ل. َقدمٍا فآ ذاُلٓ َدٍٕا الثٕآ، َأٔ
ؼقا ة َوانٔح، َ٘هَنج ذفٕٕٓ مقادك للمهأج )الكُذح( فٓ الرمصٕل الثهلماوٓ، َئذاؼح المىٔك ماه 
الفهْ للمهأج للعمل كقإ٘ح، كما ذإٔك قدم المهأج فآ ذاُلٓ العمال تالّاهٚح كٙااتطح . أماا ئذاؼاح 
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نفاٗ العمٍاُن لٍاا َتىٍاثح  الفهٔح للماهأج للعمال تاالقُاخ المٍالؽح أٌاُج تاالعَُٕ األظىثٕاح فىعاك
كثٕهج، َقك ٔهظع ٌما ئلّ أن الرؽا  الماهأج الّاهقٕح تاالقُاخ المٍالؽح َذؽمال أدثاا  الفكماح القرالٕاح 

ا تعٕكج تّكل كثٕه دلّ شقافح المعرمع الّهقٓ.  ٙ  َاألمىٕح العالٕح ماوالد أٔ

خ أَ أن ذرااُلّ ماوالااد وٍااثح كثٕااهج مااه العمٍااُن ذااهفٗ أن ذقااُق المااهأج المعرمااع تعااك الصااُنا -9
المىأة القٕاقٔح فٓ الكَلح، أَ ن اٌح العمٍُنٔح، أَ ن اٌح الُوانج، أَ ذاُلّ الاُواناخ الٍإاقٔح، 

 أَ قٕاقج ؼهكاخ المعان٘ح. 
أن وٍة ذعهٖ العمٍُن لٌُا ل امد   تكصافح ٔكا دلّ أٌمٕح ٌَاا ل امدا   تالىٍاثح للعمٍاُن  -10

 الرٓ ٔؽٕلُن مىٍا دلّ المعلُماخ الرٓ ذٍمٍم.  دٕىح الكناٌح تادرثانٌا مه أٌم المٕاقن
نفاٗ وٍاثح كثٕاهج مااه العمٍاُن دٕىاح الكناٌااح الٕاُنج المقكماح فآ ٌَااا ل امدا   داه المااهأج،  -11

َٔهِ ئوٍا ال ذعثه ده الُٕنج الؽقٕقٕح لٍا. ٌَما ٔإكك الٕاُنج امٔعاتٕاح للماهأج تعاك الصاُناخ دىاك 
المقكمح دىٍا فٓ ٌَا ل امد  . مما ٔفٍه ٌلثٕح ٔاُنج  العمٍُن َالرٓ ذفرلف ده الُٕنج الٍلثٕح

األكصااه كصافااح فاآ الرعااهٖ لٌُااا ل امداا   ٚثق ااا لىرااا ط الكناٌااح  –المااهأج لااكِ العمٍااُن المٕااهْ 
ا تٍما الرىاَا امد مٓ.  -المٕكاوٕح   أكصه مه العمٍُن الرُوٍٓ، َللك ذأشه 

ح ٌَااا ل امداا   الراآ ٔفٙاال العمٍااُن دٕىااح ظااا خ القىااُاخ الفٙااا ٕح فاآ الرهذٕااة األَا َمقكماا -12
الكناٌح مراتعرٍا، ٔلٍٕا امورهود فٓ الرهذٕة الصاوٓ، شم الفًٕ تُت َذُذٕه فٓ الرهذٕة الصالس، َظاا  
مُقع الُٕذُٕب فٓ الرهذٕة الهاتع، َالٕؽف فٓ الرهذٕة الفاامً، َالهاقٔاُ فآ الرهذٕاة الٍااقي، 

لرهذٕاة الصاامه َقثال األـٕاه ظاا  الرلٕفىٔاُن العااقْ )القىاُاخ َالمكَواخ فٓ الرهذٕة الٍاتع، َفآ ا
ا المع خ فٓ الرهذٕة الراٌع.  األنٕ٘ح(، َأـٕه 

أن أكصااه ٌَااا ل امداا   ئٔعاتٕااح دىااك ذىاَلٍااا مُ٘ااُداخ َقٙااأا المااهأج فاآ نأْ العمٍااُن ٌاآ  -13
ا امورهواد، ٌَاما ٔفٍاه امقثاااا  القىاُاخ الفٙاا ٕح المٍارقلح، شاام مُاقاع الرُأال االظرماادٓ، َأـٕااه 

 الكثٕه مه العمٍُن دلّ مراتعح تهامط الرُت ُِ المقكمح فٓ القىُاخ الفٙا ٕح المٍرقلح، 

أٌمٕح ٌَا ل امد   َـأح امد   العكٔك َمُاقع الرُأل االظرماادٓ كمٕاكن معلُمااخ داه  -14
 المهأج َقٙأاٌا. 

ماه العمٍاُن الرُوٍآ، َنتماا ٔكاُن  أن العمٍُن المٕهْ ٔفٙل القىُاخ الفٙا ٕح المٍرقلح أكصه -15
مهظع للك للىـم القىُاذٓ َالثهامعٓ المقك  ماه ـا ا القىاُاخ الفٙاا ٕح المٕاهٔح المٍارقلح َالامْ 
ٔرفااُ  دلااّ وظٕااهي الرُوٍاآ. أمااا مُاقااع الرُأاال االظرمااادٓ َامورهوااد فقااك ذفااُ  فٍٕمااا العاوااة 

 الرُوٍٓ ده المٕهْ.   

ٌاآ القىااُاخ الفٙااا ٕح الراتعااح للرٕااان امٌاا مٓ، شاام الرلٕفىٔااُن  أمااا أكصااه ٌَااا ل امداا   ٌاالثٕح -16
ا الٕؽف القُمٕح.-الراتع للكَلح -األن٘ٓ  ، َأـٕه 

أن ٌَا ل امد   الهٌمٕح الراتعاح َالفا٘اعح لموظماح امٌا مٕح الؽاكماح َالمٍٕمىاح دلاّ مقالٕاك   -17
ا ٌلثٕ ا لاكِ الع مٍاُن المرعاهٖ لٍاا دىاك داهٖ األمُن فٓ ذُوً َمٕه قَلرٓ الكناٌح ذؽكز أشه 

 قٙأا َأؼكاز المهأج. 

ا ئلّ أن العمٍُن المٕاهْ دٕىاح الكناٌاح ٔاهِ أن القىاُاخ الفٙاا ٕح الراتعاح للرٕاان  -18  ٙ كما ذّٕه أٔ
 امٌ مٓ َالرلٕفىُٔن األن٘ٓ الراتع للكَا أكصه ٌلثٕح مه العمٍُن الرُوٍٓ. 

الرىاَا امد مٓ فٓ الرعثٕه داه قَن الماهأج،  ال ذرمرع تمٕكاقٕح َؼٕاقٔح أن معظم ٌَا ل امد   -19
أن أكصه ٌَا ل االذٕااا مٕاكاقٕح َِافافٕح َؼٕاقٔاح فآ داهٖ قٙاأا الماهأج تعاك شاُناخ الهتٕاع َ

العهتاآ ٌاآ القىااُاخ الفٙااا ٕح فاآ الرهذٕااة األَا، َفاآ الرهذٕااة الصاااوٓ ظااا خ مُاقااع الرُأاال 
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الٕااؽف المٍاارقلح، َظااا  نأْ العمٍااُن فاآ االظرمااادٓ َامورهوااد، َفاآ الرهذٕااة الصالااس ظااا خ 
القىُاخ الفٙا ٕح الراتعح للرٕان امٌ مٓ َالرلٕفىُٔن األن٘ٓ الراتع للكَلاح َالٕاؽف القُمٕاح أكصاه 

ا َذُظٍ ااا، َأوٍااا مُظٍااح َمىؽاااوج لٍٕاٌاااخ الكَلااح  َذفااك  أٌااكال َمٕااالػ ٌَااا ل امداا   اوؽٕاااو 
َٔٙاه تاالمهأج  مٕه دلٍٕاا تماا ٔؽقاق ٌامي الٍٕاٌااخ،َذؽاَا فاهٖ أفكاان َأنا  القاا ظمادح معٕىح 

َّٔكل ُٔنج مؽكقج للماهأج ذرفاق ماع نؤٔارٍم لمكاواح ََ٘اع  َقٙأاٌا َُٔنذٍا لكِ الهأْ العا 
 المهأج فٓ تهامعٍم. 

 أن الرىاَا امد مٓ لقٙأا َأؼكاز المهأج ٔإشه تىٍثح كثٕهج دلّ ذغٕٕه اذعاٌاخ العمٍُن وؽٌُا.  -20

فااهقاخ العمٍااُن دٕىااح الكناٌااح دااه ٔااُنج المااهأج فاآ المقكمااح فاآ الرىاااَا معظاام مدااك  ن٘ااا  -21
امد مٓ لقٙأا المهأج فٓ ٌَا ل امد   تعك الصُنج )فٓ ذُوً َمٕه( ٌَُ ما ذهذة دىً ذّاكٕل 

 ُٔنج لٌىٕح ٌلثٕح ده المهأج.

ؽاااالخ ظاا خ أكصااه الٕااُن المقكمااح داه المااهأج ٌاالثٕح ٌاآ: فآ الرهذٕااة األَا  ذعااهٖ المااهأج  ل -22
الرؽااهَ َاالورٍاكاااخ العٍااكٔح ، َفاآ الرهذٕااة الصاااوٓ  مطالثااح تعااٗ الرٕاااناخ امٌاا مٕح تااىَاض 
القأهاخ ، َفٓ الرهذٕة الصالس  مطالثح الثعٗ تالغا  تعٗ القُاوٕه الكادماح للماهأج َالهاثاح فآ 

ٍاا ٕح ذاأشهخ ٌالثٕ ا ذهاظع قَن المهأج لكِ الرٕاناخ امٌ مٕح ، َفٓ الرهذٕة الهاتع  أن الؽهكاح الى
تهتٛ قٕٙح ؼقُ  المهأج تاألوظمح الٍاتقح ، شم فٓ الرهذٕة الفامً  أن َ٘ع المهأج لم ٔرؽٍه تعك 

 الصُنج دلّ الهام مه مّانكرٍا الفادلح َالمرمٕىج فٓ فعالٕاذٍا مىم تكأرٍا .

َا  مُاقف المهأج َفٓ المقاتل وعك أن أكصه الُٕن المقكمح ده المهأج ئٔعاتٕح ٌٓ: فٓ الرهذٕة األ -23
المطالثح تكامل ؼقُقٍا اموٍاوٕح ، َفٓ الرهذٕة الصاوٓ  أٌمٕاح َظاُق الماهأج قاـال مىظُماح الرطاُن 
َاالٔ غ الكٔمقهاٚٓ ألوٍا ِهٔك أٌآٌ فٓ المعرمع . َفٓ الرهذٕة الصالس  ذإٔٔاك ذكأُه أؼاىاب 

 وٍا ٕح لكدم قٙأا المهأج .
ؽاكقاخ ٔاُنج الماهأج امد مٕاح فآ ذاُوً َمٕاه تعاك دك  ن٘ا معظم مفهقاخ العمٍاُن داه م -24

الصااُنج، َظااا  فاآ الرهذٕااة األَا نفااٗ العمٍااُن  الٌاارمهان ٔااُنج المااهأج الٍاالثٕح الراآ ذثهوٌااا 
تعٗ المعالعاخ لقٙأا المهأج ، َفآ الرهذٕاة الصااوٓ نفاٗ  مؽاَلاح ذّأًُ ٌامعح الماهأج الصاا هج 

للٙاهب َالٍاة َالرؽاهَ َالٍاؽل ، َنفاٗ َذٍكٔكٌا َاـرطاال تعٙاٍه َذعامٔثٍه َذعه٘اٍه 
 معظم المعالعاخ امد مٕح الرٓ أذٍمد تالٍطؽٕح َدك  القكنج دلّ ٚهغ نؤٔاح مرُاوواح لُظاا ف 
َؼقُ  المهأج فٓ المعرماع ، َفآ الرهذٕاة الصالاس ظاا  نفاٗ العمٍاُن لاـ  أن ٌىاات اوففااٖ فآ 

الفطاااب الااكٔىٓ تمفرلااف ذفٍاإهاذً  َداآ المااهأج تؽقُقٍااا الٍٕاٌاإح َاالظرمادٕااح ، َنفااٗ  ذقااكٔم
كمؽكق أٌآٌ لمىاقّح قٙأا المهأج ، َنفٗ  ذغّٕٕة الىمالض الىٍا ٕح الرٓ ذّانت تفعالٕح فٓ ذىمٕح 
الااث ق دااه الٍاااؼح امد مٕااح ، َنفااٗ  ذهٌاإؿ الٕااُنج الرقلٕكٔااح للمااهأج مااه ـاا ا الرهكٕااى دلااّ 

اا نفاٗ  ذٍإً قٙاأا الماهأج َإااب الرمٕٕى الىُدٓ َاالظرماادٓ َالصقاافٓ تإه العىٍإه   ٙ ، َأٔ
العاوة الؽقُقٓ َؼقُ  المُاٚىح لٍا فٓ المعالعح امد مٕاح، َنفاٗ  ؼٕاه اٌرماا  ذٕاان امٌا   
الٍٕآٌ فقٛ تالقٙأا الّكلٕح للمهأج مصل الىْ َاالؼرّا  ، َنفاٗ  أن تعاٗ الٌُاا ل امد مٕاح 

، َكملك نفاٗ  أن ٔكاُن اقرٕاان ذُاظاك الماهأج ُٔنخ قَن المهأج الرقلٕكْ فقٛ كمٍادكج للهظل 
فٓ الرىاَا امد مٓ دلّ المعاا الفىٓ َالصقافٓ َأؼٕاو اا االظرماادٓ فآ مقاتال إاتٍاا داه معااالخ 
ا نفااٗ  أن ٔرعاٌاال الرىاااَا امد ماآ معالعااح القٙااأا  األدماااا َاالقرٕاااق َالركىُلُظٕااا ، َأـٕااه 

 األٌإٌح للمهأج . 
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وٍثح كثٕاهج ماه العمٍاُن ذُافاق دلاّ  أواً لام ٔكاه ٌىاات ئدا   شاُنْ ؼقٕقآ َفٓ المقاتل ظا خ  -25
ااا ذُافاق دلاّ  أن ذٕااان القاُِ اللٕثهالٕااح ٔاكافع داه قٙااأا َؼقاُ  المااهأج  َٙ ٔثاهو قَن الماهأج ، َأٔ
األٌإٌح . ٌَما ٔاكا دلاّ أن العمٍاُن دٕىاح الكناٌاح ٔاهِ أن مؽاكقاخ ٔاُنج الماهأج فآ الرىااَا 

ا تعك الصُنج ذرٍم تالٍلثٕح َلما ظا خ وٍة الاهفٗ لٍامي المؽاكقاخ الٍالثٕح كثٕاهج امد مٓ لقٙأاٌ
 لرإكك ٌما الهفٗ.   

ذُظك د قح انذثإٚاح لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه معاكا الرعاهٖ لٌُاا ل امدا   َئقنات العمٍاُن  -26
ٚهقٔاح مرٌُاطح للُاقع االظرمادٓ للمهأج َقٙأاٌا تما ّٔاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  ، ٌَآ د قاح 

القااُج أْ كلمااا واق معااكا الرعااهٖ لٌُااا ل امداا   واق ئقنات العمٍااُن للُاقااع االظرمااادٓ للمااهأج 
 َقٙأاٌا تما ّٔاتً ما ذقكمً ٌَا ل امد  . 

ذُظك د قاح انذثإٚاح لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه معاكا ذعاهٖ العمٍاُن لٌُاا ل امدا   َئقناكاً  -27
د قح دكٍإح ٘اعٕفح ظاكا ، أْ كلماا واق معاكا الرعاهٖ لٌُاا ل  للُٕنج المقكمح ده المهأج، ٌَٓ

 امد   أقِ للك لرّكٕل ُٔنج ٌلثٕح ده المهأج لكِ العمٍُن.
ذُظك د قح انذثإٚح لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه الٕاُنج المقكماح داه الماهأج َقٙاأاٌا فآ ٌَاا ل  -28

  العكٔااك َمُاقااع الرُأاال امداا   َتاإه ادرماااق العمٍااُن دلااّ ٌَااا ل امداا   َـأااح امداا 
 االظرمادٓ كمٕكن معلُماخ ده المهأج َقٙأاٌا، ٌَٓ د قح ٘عٕفح القُج. 

ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕاا ٕح تإه المرغٕاهاخ الكٔمُاهافٕاح للعمٍاُن َئقناكٍام لٕاُنج الماهأج  -29
 َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد   كاٖذٓ:

ٕه الىُغ َئقنات ُٔنج المهأج َقٙاأاٌا ماه ـا ا أشثرد الكناٌح َظُق فهَ  قالـح ئؼٕا ٕا  ت -
اا ئواً ال ذُظاك فاهَ  26.66( فٓ مقاتل )33.50ٌَا ل امد   لٕالػ امواز )  ٙ ( للمكُن، َأٔ

 لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه العىٍٕح َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  .
%( 52لمهؼلاح الّاثاب الىٕإة األكثااه )ن كاان أكماا ِاملد العٕىاح مفرلاف الّاها ػ العمهٔااح َ -

اا لٌُاا ل امدا   ـأاح امدا     ٘ تادرثاني مفعه الصُنج ََقُقٌا ؼرّ األن، ٌَُ األكصه ذعه
العكٔك كما أشثرد العكٔك مه الكناٌااخ امد مٕاح الٍااتقح، َقاك أشثاد ئواً ذُظاك فاهَ  لاخ قاللاح 

 ٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  . ئؼٕا ٕح تٕه المهؼلح العمهٔح َئقنات ُٔنج المهأج َق
َقك أشثراد الىراا ط ئواً ٌىاات فاهَ  لاخ قاللاح ئؼٕاا ٕح تإه المٍارُِ الرعلٕمآ َئقنات ٔاُنج  -

ا ذُظك فهَ  لاخ قاللح ئؼٕا ٕح تٕه المٍرُِ   ٙ المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا ٌَا ل امد  . َأٔ
ٌَا ل امد  . َكملك ذُظك  االقرٕاقْ َاالظرمادٓ َئقنات ُٔنج المهأج َقٙأاٌا مه ـ ا

فاهَ  لاخ قاللااح ئؼٕااا ٕح تاإه الؽالااح االظرمادٕااح َئقنات ٔااُنج المااهأج َقٙااأاٌا مااه ـاا ا 
 ٌَا ل امد  .
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 اٌرٛص١اخ ٚاٌّمرشلاخ:
٘هَنج االٌرما  تالرعلٕم َالصقافح للمعرمعاخ العهتٕح دامح، َالمهأج العهتٕاح ـأاح، َالعمال دلاّ  -1

المعلُماذٕاح َالركىُلُظٕاح َاالوفرااغ دلاّ الصقافااخ األـاهِ لكآ ذعاُق األماح ؤاقج الُدٓ َالصقافاح 
العهتٕح َامٌا مٕح ئلاّ ٌااتق معاكٌا ؼإه ااىخ العاالم كلاً تعلمٍاا، َأواانخ ظلماح ظٍال أَنَتاا 

 تعلمٍا َدلما ٍا. 

ذىمٕااح ذفعٕال المّاانكح امد مٕااح َالمعرمعٕاح للىماالض الىٍااا ٕح الثاانوج َالرآ ِااانكد تفعالٕاح فآ  -2
المعرمع، ـأح تعك أن اٌرطادد المهأج أشىا  َتعك الصُنج أن ذٍطه فًٕ مٍاٌمح َمّانكح ؼقٕقٕاح 

 َفعالح ذلٕق تكُوٍا ذمصل وٕف المعرمع. 

ذإٔٔك المعرمع لكدم َمٍاوكج المهأج َؼكَز ذغٕٕه معرمعٓ ئٔعاتٓ ٔرمصال فآ اكرٍااب الماهأج مىٔاك  -3
كُٔه األؼىاب الىٍا ٕح الفعالح تما ٔرىاٌاة ماع أٌمٕاح األقَان مه القُج تعك الصُنج. َأن ذكدم فكهج ذ
 الرٓ ٔمكه أن ذقُ  تٍا ٌمي األؼىاب.

مااىػ المااهأج الفااهْ العاقلااح لرااُلٓ المىأااة القٕاقٔااح أٌااُج تالهظاااا، َقدمٍااا فاآ ذااُلٓ ؼقا ااة  -4
ه َوانٔااح، َ٘ااهَنج ذفٕاإٓ مقادااك للمااهأج )الكُذااح( فاآ الرمصٕاال الثهلماااوٓ، َئذاؼااح المىٔااك ماا

الفاهْ لٍااا للعماال كقا٘اإح، َذااُلٓ العماال تالّاهٚح كٙاااتطح. َذٍاالٕٛ األ٘ااُا  امد مٕااح دلااّ 
ا ٔؽرمِ تً مه إهٌا.   وعاؼاذٍا فٓ كافح المعاالخ، متهاو ئوعاواذٍا َلركُن ومُلظ 

 دىك دهٖ قٙأا المهأج.أن ذرؽلّ المعالعح امد مٕح تالمٕكاقٕح َالؽٕاقٔح َالّفافٕح  -5

تٕه الُاقع الؽقٕقٓ َاالظرمادٓ للمهأج َتٕه ُٔنج المهأج فٓ الرىاَا امد مآ،  ٘هَنج االذٍا  -6
 َئال ٔكُن ٌما الرىاَا ٍُٔطّػ َُٔٙعف َُّٔكوٓ مه َ٘ع َمكاوح َقٙأا المهأج الؽقٕقٕح. 

العمااال دلاااّ ذهٌااإؿ الٕاااُنج امٔعاتٕاااح للماااهأج ماااه ـااا ا الرهكٕاااى دلاااّ داااك  الرمٕٕاااى الىاااُدٓ  -7
 ٓ تٕه العىٍٕه، َدك  اللعُ  لرًٍٕ قٙأا المهأج.َاالظرمادٓ َالصقاف

ذٍلٕٛ الُٙ  فٓ المعالعح امد مٕح دلّ العاوة الؽقُقٓ َؼقاُ  المُاٚىاح للماهأج َؤااقج َدآ  -8
المااهأج تؽقُقٍااا الٍٕاٌاإح َاالظرمادٕااح كؽااق أٔاإل لٍااا فاآ المعرمااع، َالقااكنج دلااّ ٚااهغ نؤٔااح 

 لمعرمع تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ.مرُاووح لُظا ف َؼقُ  َمكرٍثاخ المهأج فٓ ا

٘هَنج اقىاغ الرٕاناخ امٌ مٕح تالاكَان العملٕاح امٔعاتٕاح الرآ ذٍارطٕع الماهأج القٕاا  تٍاا، َداك   -9
 ؼٕهٌا فٓ القٙأا الّكلٕح للمهأج مصل الىْ َاالؼرّا .

لركىُلُظٕاا ذٌُٕع وطا  الرُاظك امد مٓ للمهأج لّٕمل كافح المعاالخ مصال األدمااا َاالقرٕااق َا -10
 َالثؽس العلمٓ تام٘افح ئلّ المعاالخ الفىٕح َامد مٕح َالصقافٕح َاالظرمادٕح َالصقافٕح. 

ذهكٕى الرىاَا امد مٓ دلّ معالعح القٙأا األٌإٌح للمهأج ـأح تعاك الرغٕاهاخ َالمٍارعكاخ  -11
 الرٓ ٚالد المعرمعاخ العهتٕح تعك شُناخ الهتٕع العهتٓ. 

ا االظرمادٕح أَ الىفٍإح الرآ ذفآ الماهأج ماه قثال أِافاْ مرفٕٕإه ٘هَنج ٚهغ القٙأ -12
 للُُٔا ئلّ ورا ط َؼلُا فعالح لٍما الطهغ.

امٌهاغ تٍه القُاوٕه َالرّهٔعاخ الكادمح لؽقُ  المهأج، َالؽامٕح لٍا مه الرعهٖ ل دراكا اخ  -13
 القٕا  تٍمي العها م.     َالعىف َالرؽهَ َذغلٕع العقُتاخ لفادلٍٕا، ؼرّ ٔهذكغ مه ذٍُا لً وفًٍ
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(xxxii) 7ر صيبز الز  رتن ن لزم  رتةجمر ممي/ ةالا. 

(xxxiii ادداطة  رتلددزر ةددلمص  رمتصددم يددا لةددال   لاددومر  رقددا مصا  رميصددا   يلماا ددار ميصددز)ر 3ر اددزز 18
 .17ر ص1981

(xxxiv ل ) 2012/ 8/4ة م  رة ةار مقارا يا يم زص  رمةمد  ر لمر  رتزز ر للام خ  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


