
 

 

 مجلة البحوث اإلعالمية

 عن جامعة األزهر  علمية محكمة تصدرمجلة 

 العدد 
 السادس
  والثالثون

3122  أكتوبر  
 )المجلد الثاني (

ل العــــدد ـــــداخ  

  . اتجبهبث انذراسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهز
 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        

 
 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 

 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        
 

اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 
 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث

                                                      
  ..  انًجتًعًانًجتًعًدور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز    ٍٍ َحىٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍاتجبهبث اإلعاليٍ

  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      
 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلً د. عٍسى عبذ                                 .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي  
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت  فشٌىٍَتٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببالتصبل فً انمُىاث انتهتمٍ

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32وانخبصت بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

األسبسٍت نذراسبث انصىرة انذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول  تجبهبثاال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي            .                        32يٍ انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 عشانذٌٍ يحًذ دوابه إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًـــبنــز انصـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
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 هيئــة المحكميـــن

 أ.د : فــــــــاروق أبــــــو زيد
 أ.د : علـــــــــى عجــــــــــوة

 أ.د : محيي الدين عبد الحليم
 أ.د : انشــــــراح الشــــــــــــال 

 ـوانىأ.د : مــــــــــاجى الحل
 أ.د : منــــــــــى الحديـــدى

 أ.د : عــــــدلى رضــــــــــــــا
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 أ.د : نجــــــــــــوى كــــــامل
 أ.د : شعبــــــــــــان شـــمس

 ـانأ.د : شــــريــف اللبــــــــ
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أصحابها  وال تعبر عن  جميع اآلراء الواردة فى المجلة تعبر عن رأى
 رأى المجلة 

 م  ) المجلد الثاني ( 3122العــدد الخامس  والثالثون ــ يناير  



 

 
 

 

 

 ـــ داخــــل العـــــــــدد  
 ـــ  هيئـــة التحـــــرير 
 ـــ هيئـــة المحكميــــن 
 ـــ االفتتاحيـــــــــــــة 

 
  . راسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهزاتجبهبث انذ

 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        
 

 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 
 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        

 
اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 

 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث
                                                      

  ..  انًجتًعًانًجتًعًٍت فً انتغٍٍز  ٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعدور انشبكبث االجتًبع  اتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحى
  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      

 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلًد. عٍسى عبذ                                  .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت وانخبصت  فشٌىٍَتٍتصبل فً انمُىاث انتهتمٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببال

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

ذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول يٍ تجبهبث األسبسٍت نذراسبث انصىرة اناال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي.                                    32انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 يحًذ دوابه ٍعشا نذٌ إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًبنأنصز ـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
 
 

 فهـــرس المحتويات
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 همذهخ: 
ؾٙرس ثٌػٕٛثس ثألخ١صر ثٔفضجفج إػال١ِاج ِضطث٠ارث ّٚٔاٛث ٘اجةال ااٟ ػاجٌُ ثٌمٕاٛثس ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠از  ٚ  قاذقش  

دصثِؼ ثٌص ٜ ِٓ  ُ٘ ِجصذغز ثٌمٕاٛثس ثٌفهاجة١ز ثٌّكاص٠ز خكٛقاج ِاج٠ضُ دغاٗ ػٍاٝ ثٌٙاٛث  ِذجؾاصر   فضاٝ 
 (1) قذقش  ِٓ غّجس ثٌض١ّط ٌذؼم ٘سٖ ثٌمٕٛثس .

اٝ ثٌض١ٍفط٠ْٛ ثألِص٠ىٝ عُ ثٔضمٍش ػذاص ثٌضفجػاً ثٌغماجاٟ ٚثٌقهاجشٞ إٌاٝ ِدضٍا  ذٚي در س دصثِؼ ثٌص ٜ 
 (2)ثٌؼجٌُ ِٕٚٙج إٌٝ ثٌرٚي ثٌؼصد١ز.

ٚصؼر فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ  صٍه ثٌذصثِؼ ػٍّز زثس ٚؽٙجْ  ٌّٚٙج فك ثٌّؿج٘ر اٟ ثٌّؼصاز ٚعج١ّٔٙاج ثٌّػات١ٌٛز 
ػالِاٝ دجٌهاٛثدى ثألخالل١از ٚثٌمج١ٔٛٔاز صؾاجٖ فّج٠از ثالؽضّجػ١ز ٚثٌضٟ صؼٕٝ ثٌهذى ثٌاسثصٟ ف١اظ ٠ٍضاطَ ثإ

 (3)ثٌّؾضّغ ٚثٌقفجظ ػٍٝ غالِضٗ.
٠ّٚىاآ صؼص٠اا  فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص درٔٙااج ثٌقص٠ااز اااٟ ػااصل ث٢شث  ٚثألاىااجش ػاآ وص٠ااك ثٌىااالَ  ٚ ثٌىضجدااز  ٚ 
ػصل ػًّ إٟ دارْٚ شلجداز  ٚ ل١اٛذ فى١ِٛاز دؿاصو  ْ ال٠ّغاً وص٠ماز ِٚهاّْٛ ثألاىاجش  ٚ ث٢شث  ِاج 

ّىٓ ثػضذاجشٖ خصلاج ٌماٛث١ٔٓ  ٚ  ػاصثد ثٌرٌٚاز ثٌضاٟ غاّقش دقص٠از ثٌضؼذ١صح٠ٚكاجفخ فص٠از ثٌاص ٜ ػٍاٝ ٠
  (4)ثألغٍخ دؼم  ٔٛثع ثٌقمٛق ٚثٌقرٚذ ِغً فص٠ز ثٌؼذجذر ٚفص٠ز ثٌكقجاز ٚثٌضظج٘صثس ثٌػ١ٍّز .
ٜ ثٌؼاجَ ثٌؼصداٟ ٚصصصذى دصثِؼ ثٌص ٜ دجضذ٠جذ فص٠ز ثٌضؼذ١ص حٚ٘ٛ ِج ٠ّىٓ  ْ ٠ؤذٜ إٌاٝ ض٠اجذر  ١ّ٘از ثٌاص 

حألْ ث٢شث  ثٌضٟ صطصؿ اٟ  ٞ لٕجر اهجة١ز ػصد١ز ٠ؿج٘ر٘ج ثٌّٛثوٕاْٛ ثٌؼاصح ػٍاٝ ثِضارثذ ثٌؼاجٌُ ثٌؼصداٟ 
ٚخجشؽااز ح ٚ٘ااسث ثٌااص ٜ ِػااضمً صّجِااج ػاآ صاارع١ص ثٌقىِٛااجس ثٌؼصد١ااز ٚغ١كااذـ ػٍااٝ صٍااه ثٌقىِٛااجس  ْ 

 ( 5)صػضؾ١خ دؿىً  ٚ درخص.
١ٔٛ٠ااز ِاآ  ١ّ٘ااز اااٝ إِاارثذ ثٌّؿااج٘ر٠ٓ دجٌّؼٍِٛااجس ٚثألاىااجش ٚاااٝ نااٛ  ِااج صّغٍااٗ دااصثِؼ ثٌااص ٞ ثٌض١ٍفط

"ثألوجذ١ّ٠از -ٚثٌضق١ٍالس ٚثٌصؤٜ اٝ وجاز لهج٠ج ثٌّؾضّغ    صرصٝ ٘اسٖ ثٌرشثغاٗ ٌضفػاص ثٌؼاللاٗ دا١ٓ ثٌٕدذاٗ 
ٚثٌذصثِؼ ثٌقٛثش٠ٗ ػٍٝ ثٌفهجة١جس ثٌّكاص٠ٗ ااٝ ناٛ  ِاج ٠ؿاٙرر ثٌٛثلاغ ثالؽضّاجػٝ -حٚثٌمجةُ دجالصكجي"
 ِكص ِٓ صغ١صثس ِضالفمز.ٚثٌػ١جغٝ اٝ 

 اإلطبر الٌظرٕ للذراسخ :
 ًظرٗخ الوسئْل٘خ االجزوبػ٘خ.

 Social ofظٙاااصس ااااٟ ثٌٕكااا  ثألخ١اااص ِااآ ثٌماااصْ ثٌؼؿاااص٠ٓ ٔظص٠اااز ثٌّػااات١ٌٛز ثالؽضّجػ١اااز 

Responsibility  ثٌضٝ ذػج  ٔكجش٘ج إٌٝ إػجذر ق١جغز ثٌّذجذا ٚثألغع ثٌضٟ لجِش ػ١ٍٙج ٔظص٠ز ثٌقص٠ز
 (6)غ١صثس ثالؽضّجػ١ز ٚثٌضم١ٕز ٚصهّٓ ثٌّقجاظز ػٍٝ ِج صذمٝ ِٓ  ػصثد ثٌّؾضّغ ٚل١ّٗ .فضٝ صٛثوخ ثٌّض

ٌٚمر ظٙصس صٍه ثٌٕظص٠ز وصذ اؼً ٌإلاصثو اٟ ثغضدرثَ ٔظص٠ز ثٌقص٠ز ٚثٌضٟ ٔجذس دقص٠ز ثٌفصذ ٚثٌضٟ   
١ز اٝ ظً صػذك ِكٍقز ثٌّؾضّغ  ِٚج صذغ زٌه ِٓ صدٍٝ ثٌفصذ ػٓ  ٞ ِػت١ٌٛز ثؽضّجػ١ز  ٚ ل١ّز  خالل

 (7)٘سٖ ثٌٕظص٠ز.
 ْ ثٌّذر  ثٌصة١ػٟ ٌٕظص٠ز ثٌّػات١ٌٛز ثالؽضّجػ١از صضّغاً ااٝ  ْ ثإػاالَ ِػاتٛي    ٠ٚMcqailؤور ِجو٠ًٛ 

ٌٚر٠ز ثٌضطثَ صؾاجٖ ثٌّؾضّاغ ٌىػاخ عماز ثٌؾّٙاٛش ٚزٌاه ِآ خاالي صقاصٜ ثٌرلاز ٚثٌّكارثل١ز ٚثٌّٛناٛػ١ز 
ٛػااز ِٛثع١ااك ثٌؿااصد ثألخالل١ااز ٚثٌمااٛث١ٔٓ ٚثٌضااٛثضْ اهااال ػاآ صّضااغ ثإػااالَ دجٌقص٠ااز اااٝ نااٛ  ِؾّ

 ( 8)ٚثٌضؿص٠ؼجس ٚثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٚزٌه ِٓ  ؽً صقم١ك ثٌّكٍقز ثٌؼجِز  .
ٌٚمر ث٘ضّش ٔظص٠ز ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٚثألخالل١ز ٌٛغجةً ثإػالَ دجٌم١ُ ثٌضٝ ٠ٕذغٟ  ْ صقىُ ػ١ٍّز ؽّغ 

ثٌدجقز ٌألاصثذ ِغ ػرَ ثٌضفص٠ى اٝ ثٌىؿا  ٚصقص٠ص ثألخذجش  ٚ ؾجشس إٌٝ نصٚشر ثفضصثَ فص٠ز  ثٌق١جر 
 (9)ػٓ  ٞ اػجذ ٠ٙرذ ثٌّؾضّغ  .
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ٚصؿاا١ص ثٌّمااٛالس ثٌؼ١ٍّااز ٌٕظص٠ااز ثٌّػاات١ٌٛز ثالؽضّجػ١ااز إٌااٝ  ْ ٚغااجةً ثإػااالَ صّااجشظ ذٚشث ِّٙااج اااٝ 
 ثٌّؾضّغ  ٠ضّغً اٟ فّج٠ضٙج ٌٍٕػ١ؼ ثالؽضّجػٝ ٚثٌضؼذ١ص ثٌقص ػٓ ِطجٌخ ثٌؾّج١٘ص ٚشغذجصُٙ  ِٚٓ عُ الدر
 ْ صٍضطَ ٘سٖ ثٌٛغجةً  خالل١ج دطصؿ ِٕٚجلؿز ثٌمهاج٠ج ثٌٍّقاز ااٝ ثٌّؾضّاغ ف١اظ صماَٛ صٍاه ثٌٛغاجةً دارٚش 

 (11)ثٌٕجةخ ثٌسٞ ٠ٕٛح ػٓ ثٌؾّج١٘ص اٝ ثٌضؼذ١ص ػٓ ث٘ضّجِجصُٙ ٚثفض١جؽجصُٙ ثٌّدضٍفز  .
ٌّػات١ٌٛز ِآ  ْ صقم١اك ٔظص٠از ث Montgomeryِٚٓ  ُ٘  دؼجذ ٔظص٠ز ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١از ِاج وصفاز 

ثالؽضّجػ١ز ال صؼضّر امى ػٍٝ ٚغجةً ثإػالَ صؾجٖ ثٌّؾضّغ ٌٚىٕٙج صؼضّر  ٠هج ػٍٝ ِػت١ٌٛز ثٌؾّٙٛش ػآ 
ٔفػٗ صؾجٖ ِج ٠ؿج٘رٖ  ٚ ٠ػّؼٗ  ٚ ٠مص ٖ  ٚ صؿًّ ِػت١ٌٛضٗ اٝ ثٌضفى١ص ثٌٕمرٞ اٝ ثٌصغجٌز ثٌضٝ ٠ػضمذٍٙج ِٓ 

 (11)ِغ  اىجشٖ ِٚؼضمرثصٗ ِٚكجٌقز .  ف١ظ إذشثن ٚصق١ًٍ ثٌصغجٌز ٔمر٠ج  ِٚؼصاز ِرٜ صٛثامٙج

 -ٚصضٍدف ثٌّذجذا ثٌصة١ػ١ز ٌٕظص٠ز ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز اٝ :
ٚغجةً ثإػالَ ٍِضطِز دضط٠ٚر ثٌٕجظ دجٌّؼٍِٛاجس ٚثٌقماجةك ثٌكاق١قز ٚثٌرل١ماز ثٌّؼذاصر ػآ وجااز  -

 ٚؽٙجس ثٌٕظص ثٌّدضٍفز .
(12)ؾضّغ فضٝ ٔػضط١غ وػخ عمضٗ.ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ ثٌهٛثدى ثٌمج١ٔٛٔز ٚثألخالل١ز صؾجٖ ثٌّ -

 

ال غٍطجْ ٌٍقىِٛز ػٍٝ  ؽٙطر ثإػالَ ثٌضٟ ٠ٍّىٙج  اصثذ  ٚ ِؤغػجس خجقز  ٚ  ١ٍ٘ز  ف١ظ صؼذص  -
 ٘سٖ ثٌّؤغػجس ػٓ ٚؽٙجس ٔظص ِضؼرذر ذْٚ  ٞ شلجدز إال ثٌه١ّص ثإػالِٝ  .

ٙج  ٚفصر ااٝ ثٌضؼذ١اص ثٌؾّج١٘ص فصر اٝ ثخض١جش ثٌٛغ١ٍز  ٚ ثٌصغجٌز ثإػال١ِز ثٌضٟ صضّؿٝ ِغ ١ٌِٛ -
(13)ػٓ ش ٠ٙج فضٝ ٚ ْ خجٌ  ش ٜ ثٌػٍطجس.

 

 ْ صؼًّ ٚغجةً ثإػالَ وّٕذص ٌضذجذي ثٌضؼ١ٍك ٚثٌغمز  ٚ ْ صمرَ قاٛشر ِّغٍاز ٌٍؾّجػاجس ثٌّضٕٛػاز  -
(14)ثٌضٝ ٠ضىْٛ ِٕٙج ثٌّؾضّغ .

 

 هؼْلبد رطج٘ك ًظرٗخ الوسئْل٘خ االجزوبػ٘خ:
١ٍز ٌضقم١ك ثٌصدـ ح٠ٚصٜ  ْ ثألخس دّذجذا ٔظص٠ز ثلضكجذ٠جس ثإػالَ  ف١ظ ٠ػؼٝ ِجٌه ثٌٛغ -1

ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٌٓ ٠قمك ٌٗ ثٌّىجغخ ثٌّصؽٛر ف١ظ صهغ صٍه ثٌّؤغػجس ثإػال١ِز ِؼ١جش 
(15)ثٌصدـ ثٌّجذٞ  غجغٟ ٌٕؾجفٙج اٟ ثٌػٛق .

 

ؽّجػجس ثٌّكجٌـ ٚؽّجػجس ثٌهغى ثٌّضؼرذر ثالصؾج٘جس ٚث١ٌّٛي ٚثأل٘رثد ثٌػ١جغ١ز صػؼٝ  -2
( 16)ك ِكجٌقٙج ثٌسثص١ز ػٍٝ فػجح ِصثػجر ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز اٝ ثٌؼًّ ثإػالِٝ.ٌضقم١

 

ٚلر  ثػضّرس ٘سٖ ثٌرشثغز ػٍٝ ِؼط١جس ٔظص٠ز ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٌذصثِؼ ثٌص ٜ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز ف١ظ  
إِىج١ٔز   صقجٚي صمر٠ُ إوجش  خاللٟ ٠ٕذغٟ  ْ صؼًّ اٝ ظٍز صٍه ثٌذصثِؼ وّج صف١ر  وص صٍه ثٌٕظص٠ز اٝ

 صٛؽ١ٗ صٍه ثٌذصثِؼ ٚصم١١ُ  ذثةٙج ػٍٝ ثٌّػضٜٛ ثٌٛظ١فٟ ٚثألخاللٟ .
 الذراسبد السبثمخ :

 -صُ صمػ١ُ ثٌرشثغجس ثٌػجدمز ِٓ خالي ثٌّقجٚش ثٌضج١ٌز:
  ٚال : ثٌرشثغجس ثٌّضؼٍمز دقص٠ز ثٌضؼذ١ص .
 عج١ٔج: ثٌرشثغجس ثٌّضؼٍمز دذصثِؼ ثٌص ٞ.

 مخ ثحرٗخ الزؼج٘ر فٖ ّسبئل اإلػالم:الوحْر األّل:   الذراسبد الوزؼل
حث٘ضّش ٘سٖ ثٌرشثغز دؼصل ثٌؿٛث٘ر ٚثألذٌاز ثإغاال١ِز ثٌضاٟ صؤوار (17) 1002دراسخ هحوْد ْٗسف  -1

 ثلصثشر ٌقك ثٌفصذ اٟ ثٌضؼذ١ص ػٓ ثٌص ٞ ٚثٌضٟ ٠ٕذغٟ ػٍٝ ٚغجةً ثألػالَ ثالٌضطثَ دٙج .

إدرث  ثٌاص ٞ  ٚ ٚقاش دهاصٚشر ثٌضاطثَ ٚغاجةً  ٚ ورس ثٌرشثغز فصـ ثإغالَ ػٍٝ ص١ٙتز ثٌّٕجك ثٌّالةُ
 ثألػالَ درخالل١جس ٚنٛثدى ثٌّّجشغز ثإػال١ِز ثٌّضؼٍمز دقص٠ز ثٌص ٞ ٚثٌضؼذ١ص .

(21دراسخ -2
 Raphael Cohen,1001 ٓخذ١اص  ػالِاٟ  51ح ؽص٠ش ثٌرشثغز اٟ وٕرث ؾاٍّش ػ١ٕاز ِا

لها١ز ثٌؼٌّٛاز ثٌغمجا١از  ٚلها١ز  وٕرٜ ف١ظ لجِش دضق١ًٍ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٛنٛػجس فر٠ظ ثٌؾّج١٘ص ِغً
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ّٔى  ثٌٍّى١ز ٌٛغجةً ثألػالَ ٚصرع١ص٘ج ػٍٝ ثٌّٛنٛػ١ز ٚثٌدكٛق١ز ٌٚمر  اجذس ٘سٖ ثٌرشثغز ثٌذجفغز اٝ 
 ق١جغز دؼم صػجؤالس ثٌرشثغز.

حصٕجٌٚااش ٘ااسٖ ثٌرشثغااز ثّٔااجو ثٌصلجدااز ػٍااٝ ثالٔضصٔااش اااٝ ثٌؼااجٌُ (19)1004دراسةةخ نسةةي هحوةةذ ً ةةر  -3
رشثغااز  ْ ثٌكااقجاز ثال١ٌىضص١ٔٚااز صػااؼٝ ٌضرقاا١ً فص٠ااجس ؽر٠اارر صضكااً درّٔااجو ثٌق١ااجر ثٌؼصداٟ   ٚ واارس ثٌ

ٚفص٠ز ثالٔضّج  ٚ٘ٝ صرػُ ثٌقص٠اجس ثٌؾّجػ١از ٚثٌؿدكا١ز  وّاج  ؾاجشس ٔضاجةؼ ثٌرشثغاز إٌاٝ  ْ ثٌكاقجاز 
ٟ ثال١ٌىضص١ٔٚز  صجفش ٌٍّٛثوٓ ثٌؼصدٟ اصقز فم١م١ز ٌٍضؼذ١ص ػآ ش ٠ٗ ٚلار  ااجذس ٘اسٖ ثٌرشثغاز ثٌذجفغاز اا

 صفػ١ص دؼم ثٌٕضجةؼ .
لجِااش ٘ااسٖ ثٌرشثغااز اااٟ  وااجش صم١اا١ُ ثٌضغط١ااز ثإػال١ِااز (ح21) Andrew calabree1005دراسةةخ  -4

ثألِص٠ى١ز ٌغطٚ ثٌؼصثق ٚل١جظ ثصؾجٖ ثٌؾّٙٛش ثألِص٠ىٟ ٔقٛ ٘سث ثٌغاطٚ ٌٚمار  عذضاش ثٌرشثغاز اؿاً ٚغاجةً 
ثٌرثخٍٟ  ٚ ثٌداجشؽٟ ٔظاصث ٌضذ١ٕٙاج ٚؽٙاز ثإػالَ ثألِص٠ى١ز اٝ ثوضػجح ِكرثل١ز ٌرٜ ثٌؾّٙٛش ثألِص٠ىٟ 

 ثٌٕظص ثٌصغ١ّز ِّج غجُ٘ اٝ صه١ًٍ ثٌؾّٙٛش   .
حصٕجٌٚش صٍه ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠از ثٌاص ٞ ٚثٌضؼذ١اص ااٝ Shelton AGunaratne (21)دراسخ  -5

ٌّػاّٛػز ثٌرٚي ثٌّدضٍفز  ِٓ خالي شقر ذل١ك ٌىجاز ثٌّّجشغجس ثإػال١ِز ٌٍٛغجةً  ثٌّدضٍفز ثٌّمصٚ ر ٚث
ٚثٌّصة١ز ٚوسٌه ؾذىجس ثٌضٛثقً ثألؽضّجػٝ ٌٚمر قّّش ثٌرشثغز ِم١جظ ذل١ك ٌضكا١ٕ  ذشؽاجس ثٌقص٠از 

 ذشؽز وّج ٠ٍٟ : 111ثٌضٝ صضّضغ دٙج ثٌرٚي ثٌّدضٍفز ٚقُّ ثٌّم١جظ ِٓ 
 .31ثٌٝ 16ِٚٓ  15ذٚي فصر ٚصٕمػُ ٌفتض١ٓ ِٓ قفص إٌٝ  31ِٓ قفص ثٌٝ  -
  111إٌٝ  76ِٚٓ  75إٌٝ  61ُ ثٌٝ اتض١ٓ ذٚي غ١ص فصر :ٚصٕمػ 61ثٌٝ  31ِٓ  -
 136ؽج س ثٌرٚي ثٌؼصد١ز اٟ ثٌفتز ثألخ١صر غ١ص ثٌقصر درشؽجس ِضفجٚصز ؽج س ِكص اٟ ثٌّصوط  -

ٚلر  اجذس ثٌرشثغز ثٌذجفغز ااٟ ثٌضؼاصد ػٍاٝ و١ف١از ٚناغ ِماج١٠ع ثٌقص٠از ٚواسٌه قا١جغز دؼام 
 صػجؤالس ثٌرشثغز  .

ِؿااىٍز ثٌرشثغااز فااٛي ثٌؼٛثِااً ٚثٌّضغ١ااصثس ثٌضااٟ صااؤعص اااٟ  حصذٍااٛشس(22)1001دراسةةخ ػةةسح ال ح ةةٔ  -6
 صقر٠ر ِػضٜٛ ثٌّػت١ٌٛز ٚثٌقص٠ز ٌرٜ ثٌمجةُ دجالصكجي 

% ِاآ ثٌّذقااٛع١ٓ  ؽجدااش داارْ ِّجشغااز ثٌقص٠ااز ثإػال١ِااز ال صقااٛي ذْٚ 8114 عذضااش ثٌرشثغااز  ْ ٔػااذز 
غز ثٌذجفغاز ااٝ دٍاٛشر  فار صػاجؤالس ِصثػجر ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٚثألخالل١ز ٌٍّٕٙز  ٌٚمر  اجذس صٍه ثٌرشث

 ثٌرشثغٗ. 
حػٓ قاٛشر ثٌماجةُ دجالصكاجي ااٝ ِؾاجي ثإزثػاز ثٌّػاّٛػز ٚثٌّصة١از  (23)1022دراسخ نٌبى نسي   -7

% ِآ ػ١ٕاز ثٌكافٛر 68ٚوذمش ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌؾّٙٛش ثٌؼاجَ ٚثٌكافٛر   ؾاجشس ٔضاجةؼ  ثٌرشثغاٗ  ْ 
ثٌرشثغز  ْ  وغص ِٓ ٔك  ِفصذثس ثٌؼ١ٕاز ال صؿاج٘ر ثٌمٕاٛثس  عمضُٙ ثٌؼج١ٌٗ اٟ ثٌمٕٛثس ثٌدجقز  وّج  ورس

ثٌقى١ِٛز ثٌّكص٠ز اٟ ذالٌز ػآ ػارَ ثٌصناج صؾاجٖ ٘اسٖ ثٌمٕاٛثس  ٚلار صاُ ثالغاضفجذر ِآ ٘اسٖ ثٌرشثغاز ااٟ 
 دٍٛشر ثٌّؿىٍز ثٌذقغ١ز ٚصرػ١ُ ثٌٕضجةؼ .

١فط٠اااْٛ ثٌّكاااصٜ ح ػااآ ثٌّػااات١ٌٛٗ ثالؽضّجػ١اااٗ ٌمٕاااٛثس ثٌضٍ(24)1022دراسةةةخ سةةةبرٍ ػجةةةذ اللط٘ةةةف  -8
"ثٌقى١ِٛااٗ حثٌدجقااٗ"وّج صصث٘ااج ثٌٕدذٗحشقاارس ثٌرشثغااٗ ثٌؾٛثٔااخ ثٌػااٍذ١ٗ ٚثإ٠ؾجد١ااٗ اااٝ ثذث  ثٌمٕااٛثس 
ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ٗ ػ١ٕز ثٌرشثغٗ ٚامج ٌصؤ٠ٗ ثٌٕدذٗحؽج س ثُ٘ ثغذجح ػرَ ثٌصنج ػٓ ثذث  ثٌمٕٛثس ثٌقى١ِٛاٗ ااٝ 

 ضمر٠ُحػرَ ِصثػجصٙج ٌٍمهج٠ج ثٌٍّقز ٌٍؾّٙٛش.ػرَ صٕٛع ثاىجش ثٌذصثِؼح٘ذٛو ِػضٜٛ ثإػرثذحػرَ فصا١ز ثٌ
 الوحْرالضبًٔ:      دراسبد رٌبّلذ ثراهج الرأٓ الزل٘فسًْٗ٘خ:

ِفصذر ِٓ  ػهج  ١٘تاز ثٌضارش٠ع  211حٚصٕجٌٚش صؼصل ػ١ٕز لٛثِٙج ( 25)1002دراسخ ّل٘ذ فزح هللا  -9
ثٌااص ٞ اااٝ ِمرِااز  غااذجح  ِاآ  شدااغ ؽجِؼااجس ِكااص٠ز ٌذااصثِؼ ثٌااص ٞ ثٌفهااجة١ز ٚ واارس ثٌرشثغااز  ْ فص٠ااز

  ػؾجح ثٌّذقٛع١ٓ دذصثِؼ ثٌص ٞ اٟ ثٌفهجة١جس ثٌؼصد١ز .
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وّج  عذضش  صرخص ِػضٜٛ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ ثٌذاصثِؼ ثٌّكاص٠ز ٚواجْ ٌؼجِاً ثٌرشثغاز ااٝ ثٌداجشػ  عاص ػٍاٝ 
 ذشؽز صمر٠ص ثٌؼ١ٕز ٌّػضٜٛ فص٠ز ثٌضؼذ١ص ٚثٌّٛنٛػ١ز اٟ صٍه ثٌذصثِؼ  .

ػٍٝ ِرٜ  2حٚ٘ٝ ذشثغز صطذ١م١ز ػٍٝ دصثِؼ ثٌص ٞ ثٌّمرِز دمٕجر ذش٠ُ  (26) ردراسخ ػبدل ػجذ الغفب -11
ؾٙص وجًِ  ٚ ورس ثٌرشثغز ثٌضطثَ دصثِؼ ثٌص ٞ درخالل١جس ثٌقٛثش اٝ دصثِؼ  ثٌمٕاجر ٚواسث ثشصفاجع ِػاضٜٛ 

 ثٌّػت١ٌٛز ث١ٌّٕٙز ٌرٜ اصق ثإػرثذ ٚثٌضمر٠ُ ٌٍؼج١ٍِٓ  دجٌمٕجر  .
ح ؽص٠ش ثٌرشثغز ثٌضق١ٍ١ٍز ٌٍضؼاصد ػٍاٝ  غاج١ٌخ صغط١از ثٌمهاج٠ج ااٟ (27)1003دراسخ ج٘الى شرف  -11

دصثِؼ ثٌص ٞ ثٌضٟ صمرِٙج ثٌمٕٛثس ثٌؼصد١ز  ٚ ورس ثٌرشثغز  ْ دصثِؼ ثٌاص ٞ صصواط ػٍاٝ ثٌمهاج٠ج ثٌػ١جغا١ز 
 ٚثالؽضّجػ١ز ٚصٙضُ دؼصل ثألغذجح ٚٚؽٙجس ثٌٕظص ٚػصل ثألغضّجالس ثٌّٕطم١ز ػٍٝ ٌػجْ ثٌه١ٛد .

حغاؼش ثٌرشثغاز ٌٍضؼااصد ػٍاٝ ِاارٜ ٚؽاٛذ ػاللاز داا١ٓ ّٔاى ثٌٍّى١ااز (28) 1004ل نسةةي أشةرف جةال -12
ٚإذثشر لٕٛثس ثٌض١ٍفط٠ْٛ ثٌّكصٞ ِجد١ٓ ثٌٍّى١ز ثٌقى١ِٛز ٚثٌدجقز ٚصرع١ص زٌه ػٍٝ ِػاضٜٛ ثٌقص٠از ااٝ 
ثخض١جش ِٚؼجٌؾز ثٌّٛناٛػجس    وارس ثٌرشثغاز ٚؽاٛذ  ٔؾاجر إ٠ؾاجدٝ ِآ ثٌؾّٙاٛش ٔقاٛ ثٌمٕاٛثس ثٌدجقاز 

ِٓ ثٌقى١ِٛز وّج ١ّ٠ً ثٌؾّٙٛش الوضػجح ِؼٍِٛجصٗ ِٓ دصثِؼ ثٌاص ٜ حٚ وارس ذٚش صٍاه ثٌذاصثِؼ ااٟ   وغص
 صؿى١ً  شث  ٚٚؽٙجس ٔظص ثٌؾّٙٛش إضث  صٍه ثٌمهج٠ج.

ٚصُ ثالغضفجذٖ ِٓ صٍه ثٌرشثغٗ اٝ قا١جغز ثوصٚفاز صٍاه ثٌٛشلاز  ٚصقر٠ار دؼام ِضغ١صثصٙج ٚصفػا١ص دؼام 
 ثٌٕضجةؼ.
ح ٚلجِاش دضق١ٍاً داصثِؼ ثٌاص ٞ ااٝ لٕاجصٟ ثٌؾط٠اصر ٚث١ٌٕاً (29)1001ء صةبلح دراسخ فبطوخ السُةرا -13

ٌألخذااجش ٚصم١اا١ُ ثألذث  ثألصكااجٌٝ ٌضٍااه ثٌمٕااٛثس اااٝ صؿااى١ً ثصؾج٘ااجس ثٌااص ٞ ثٌؼااجَ ثٌّكااصٞ ٔقااٛ ثٌمهااج٠ج 
 ِفصذر ِٓ ثٌؾّٙٛش ثٌؼجَ. 411ثٌػ١جغ١ز دٍغش ػ١ٕز ثٌرشثغز ث١ٌّرث١ٔز 
ذاصثِؼ ثٌاص ٞ ااٝ ثٌمٕاجص١ٓ  وّاج شقارس ثٌرشثغاز ثٔدفاجل ِؼاري  ورس ثٌرشثغز ثشصفاجع ِؼاري ثٌضؼاصل ٌ

% ٚزٌه ٌضم١ر ثٌمٕجر دجٌضٛؽٗ ثٌصغّٟ اٟ صٕجٌٚٙج ٌألخذجش ِّج  عاص ػٍاٝ 3ثٌضؼصل ٌمٕجر ث١ًٌٕ ٌألخذجش دٛثلغ 
 ِكرثل١ضٙج ٌرٜ ثٌؾّٙٛش.

ٓ فص٠ز ثٌضؼذ١ص ح ٚث٘ضّش ثٌرشثغز دجٌؼٛثًِ ثٌّقممز ٌٍضٛثضْ د١(31) 1001دراسخ أنوذ أنوذ ػضوبى  -14
 ٚثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز اٟ دصثِؼ ثٌص ٞ دجٌصثذ٠ٛ ِّج ال ٠ؤعص ػٍٝ ؽجزد١ضٙج ِٓ لذً ثٌؾّٙٛش .

 ورس ثٌرشثغاز صارع١ص ّٔاى ثٌٍّى١از ٚثإذثشر ااٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص ٚثٌاص ٞ ااٝ ثٌّقطاجس ثإزثػ١از  وّاج  عذضاش 
 ٌّقطز قجفذز ثٌذصٔجِؼ  .ثٌرشثغز ثٌضطثَ ثٌمجةُ دجالصكجي دجٌهٛثدى ٚثٌٕظُ ثٌّضذؼز اٝ ث

حصٕجٌٚش ثٌرشثغز  خالل١جس ثإػالَ اٝ ثٌفهجة١جس ثٌؼصد١از  (31) 1001دراسخ نبزم أًْر هحوذ الجٌب  -15
 ثٌدجقز وّج

٠صث٘ج ثٌؾّٙٛش ثٌّكصٞ  ؽاج س  ٘اُ  غاذجح ِضجدؼاز ثٌؾّٙاٛش ٌذاصثِؼ ثٌاص ٞ ثٌفهاجة١ز ااٝ  ٔٙاج صؼاصل  
ِٚٛناٛػجس فػجغاز ؽص٠تاز  صطاصؿ ؽ١ّاغ ث٢شث  دقص٠از صجِاز ثٌكٛشر ثٌقم١م١ز ٌألخذجش  ِٕجلؿز ٍِفاجس 

 صػااذك ثٌمٕااٛثس ثٌقى١ِٛااز ثٌصغاا١ّز ذِٚااج اااٝ صماار٠ُ وااً ِااج٘ٛ ؽر٠اار  وّااج  واارس ثٌؼ١ٕااز ثٌضااطثَ ثٌفهااجة١جس 
 ثٌدجقز درشؽز ػج١ٌز ِٓ  خالل١جس ثإػالَ .

 -الزؼل٘ك ػلٔ الذراسبد السبثمخ:   
ص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ ٚغجةً ثإػالَ اٟ دٍٛشر  ٘رثد ثٌرشثغز صُ ثإغضفجذر ِٓ ثٌرشثغجس ثٌضٝ صٕجٌٚش ف  -4

حٚٚنغ دؼم ثٌضػجؤالسحوّج غجّ٘ش اٟ صقر٠ر  ٘اُ ثٌّضغ١اصثس ثٌّاؤعصر ػٍاٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص ااٟ 
 دصثِؼ ثٌص ٜ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز ِٚرٜ صٛثاك ِج ٠سثع ِغ ِذجذا ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٌٛغجةً ثإػالَ.

ؼ ثٌاص ٜ ااٟ ثٌضرو١ار  ػٍاٝ  ١ّ٘از ثٌٛشلاٗ ثٌقج١ٌاٗ ح ٚصكا١ُّ ٚ اجذس ثٌرشثغجس ثٌضٝ صٕجٌٚاش داصثِ  -4
 ثغضّجشر ثالغضذ١جْ حٚوسٌه صفػ١ص ٔضجةؼ ثٌرشثغز.
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 ؾجشس دؼم ثٌرشثغجس إٌٝ صغ١ص خص٠طز ثٌٛغجةً ثالصكج١ٌز ثألوغص صرع١صث اٝ ثٌؾّٙاٛش ٚظٙاٛش   -4
 ٠ز .ِغً ثٌكقجاز ثإ١ٌىضص١ٔٚز وئفرٜ  ُ٘ ٚغجةً ثإػالَ ثٌؾّج١٘ص  "NEW MEDIA"ثي

ٚلجِااش ٘ااسٖ ثٌرشثغااز دضٛقاا١  ػاللااز ثٌٕدذااز "ثألوااجذ١١ّ٠ٓ حٚثٌمااجةُ دجالصكااجي" دذااصثِؼ ثٌااص ٜ   -1
ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز حٚصفػ١ص ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ ثٌّٛنٛػ١ز اٝ صٍه ثٌذصثِؼ حِغ صمر٠ُ شؤ٠از ِػاضمذ١ٍز 

ّمصثوٝ ٌضطٛش دصثِؼ ثٌص ٜ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز اٝ ِكص اٝ ظً فجٌٗ ثٌقصثن ثٌػ١جغٝ ٚثالقاالؿ ثٌار٠
 ثٌسٜ صؿٙرٖ ثٌذالذ

 هش لخ الذراسخ :
 ِىاآ دٍااٛشر ثٌّؿااىٍز ثٌذقغ١ااز ٚصقر٠اار٘ج اااٟ نااٛ  ثٌّالفظااجس ثٌؼ١ٍّااز ثٌدجقااز دضطث٠اار ثال٘ضّااجَ دّؿااج٘رر 
دصثِؼ ثٌص ٜ ٚثٔضؿجش٘ج ِٚج صذؼٙج ِٓ ثال٘ضّاجَ دمها١ز فص٠از ثٌاص ٜ ٚثٌضؼذ١اص ح ٚ غاجػرس ٔضاجةؼ ثٌرشثغاز 

ِفاصذر (ِآ  ػهاج  ١٘تاز ثٌضارش٠ع ااٟ  31غز ػٍٝ ػ١ٕاز ِقارٚذر لٛثِٙاج )ثإغضطالػ١ز ثٌضٟ  ؽصصٙج ثٌذجف
 لػجَ ثإػالَ ثٌّكص٠ز ٚثٌمجةُ دجالصكجي ااٟ داصثِؼ ثٌاص ٜ ثٌضاٟ  وارس  ١ّ٘از صٍاه  ثٌذاصثِؼ ٚثٌارٚش ثٌاسٞ 
لجِش دز  لذً عٛشر ٠ٕج٠ص ِٓ اضـ دؼم ِٕجاس ثٌّؼصاز ٚثٌقٛثش ٌٍّؿج٘ر٠ٓ اٟ ٔفع ثٌٛلاش ثٌاسٞ  وارس ا١اٗ 

وغ١ص ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صقر ِٓ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ دصثِؼ ثٌص ٜ  ٚصّغٍش اٟ ّٔى ثٌٍّى١زحِٕجك ثٌقص٠ز ٚؽٛذ 
ثٌّضجفز ٌإلػاالَ ااٝ ثٌرٌٚاز حٔاٛع نا١ٛد صٍاه ثٌذاصثِؼح ٚ٘اٛ ِاج  عاجش ناصٚشر ثٌذقاظ ااٟ صقر٠ار ػاللاز  

 ٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز .ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي دذصثِؼ ثٌص ٜ ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز  اٝ  إوجش ٔظص٠ز ث
 أُو٘خ الذراسخ:

صرصٝ ٘سٖ ثٌرشثغز اٟ إوجش فجؽز ٍِقز ٌرشثغز ٚصم١١ُ ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍاٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص ااٝ داصثِؼ  -4
 ثٌص ٜ ثٌّكص٠ز اٝ ظً فجٌز ثٌقصثن ثٌػ١جغٝ ٚثالؽضّجػٝ ثٌسٜ ٠ؿٙرٖ ثٌٛثلغ ثٌّكصٜ. 

داصثِؼ ش ٜ ِضٛثاماز ِاغ ِذاجذٜ  ٔظص٠از ثٌقجؽز إٌٝ ٚناغ شؤ٠از ِٛناٛػ١ز ِضٛثضٔاز إػارثذ ٚصٕف١اس  -4
 ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٚفّج٠ز ثٌّؾضّغ .

 خذصر وال ِٓ" ثألوجذ١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي" اٝ صم١١ُ صٍه ثٌذصثِؼ ِٓ خالي شؤ٠ز وال ُِٕٙ .   -4
لجِش ثٌرشثغز ثٌقج١ٌٗ دضٛق١  ػاللز وال ِٓ ثٌٕدذاٗ ثألوجذ١ّ٠از ٚثٌماجةُ دجالصكاجي دذاصثِؼ ثٌاص ٜ ااٝ  -1

هجة١جس ثٌّكص٠ز دؼر  فرثط عٛشر ٠ٕج٠ص حٚصفػ١ص ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصٖ ػٍٝ ِكرثل١ز صٍه ثٌذصثِؼ ٚاماج ثٌف
 ٌصؤ٠ز صٍه ثٌٕدذز حِغ ػصل ٌصؤ٠ز ِػضمذ١ٍز ٌضطٛش زٌه ثٌٕٛع ِٓ ثٌذصثِؼ اٝ ثإػالَ ثٌّكصٜ .

 أُذاف الذراسخ :
 ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز.صٛق١  ثصؾج٘جس ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي  ٔقٛ دصثِؼ ثٌص ٜ اٝ   -1
 ِؼصاز  ُ٘ ٚغجةً ثإػالَ ٌرٜ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز دؼر عٛشر ٠ٕج٠ص ِٚج وص  ػ١ٍٙج ِٓ صغ١١ص . -2
صٛقاا١   عااص ثٌّهااّْٛ ثٌّماارَ  دذااصثِؼ ثٌااص ٞ ػٍااٝ إفاارثط فجٌااز ثٌقااصثن ثٌػ١جغااٝ ثٌااسٜ ٠ؿااٙرٖ  -3

 ثٌٛثلغ ثٌّكصٜ. 
ِاآ خااالي ِػااضٜٛ ثٌقص٠ااز  صفػاا١ص ِاارٜ صٛثاااك ِهااّْٛ ِااج ٠ماارَ ِااغ ثٌّػاات١ٌٛز ثالؽضّجػ١ااز  -4

 ٚثٌّٛنٛػ١ز اٟ صٍه ثٌذصثِؼ.
 صفػ١ص  ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٝ دصثِؼ ثٌص ٜ. -5
ٚنغ شؤ٠ز ِػضمذ١ٍز ٌضط٠ٛص ثألذث  اٟ دصثِؼ ثٌص ٞ دّج ٠ضٕجغخ ِغ ثفض١جؽجس ثٌّؾضّاغ ثٌّكاصٞ  -6

 رسبؤالد الذراسخ ّفرّضِب:
 رسبؤالد الذراسخ:أّال: 

 ٕٛثس ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز ِؿج٘رر ٌرٜ ػ١ٕز ثٌرشثغز؟ِج  وغص ثٌم  -4
 ِج  وغص ٚغجةً ثألػالَ ِكرثل١ز اٝ ِؼصاز ثٌّؼٍِٛجس ؟  -4
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 ِج   غذجح ِؿج٘رر دصثِؼ ثٌص ٞ اٟ ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز؟ -3

 ٠ٕج٠ص ؟ 25ِج ِرٜ ثػضذجش دصثِؼ ثٌص ٜ  فر ػٛثًِ ل١جَ عٛشر  -4

 ثٌّكص٠ز ؟ ِج   وغص دصثِؼ ثٌص ٜ ِؿج٘رر اٝ ثٌفهجة١جس -5

 ِج ِرٜ ثٌصنج ػٓ ن١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ ؟ - 6

 ِج  وغص ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر اٟ إٔضجػ دصثِؼ ثٌص ٜ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز ؟ - 7

 ِج  وغص دصثِؼ ثٌص ٜ ثٌضطثِج ٌقص٠ز ثٌضؼذ١ص ؟ - 8
 ِج صرع١ص ّٔى ثٌٍّى١ز ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٝ دصثِؼ ثٌص ٜ ؟ -9
 شر ثإػالَ ؟ِج ش ٜ ػ١ٕز ثٌرشثغٗ اٟ إٌغج  ٚضث -11
 : فرّض الذراسخصبً٘ب :

صٛؽر ػاللز ثشصذجو١ٗ د١ٓ ثٌضؼصل ٌذصثِؼ ثٌاص ٞ ااٝ ثٌفهاجة١جس ثٌّكاص٠ٗ ٚوذ١ؼاز ػّاً الفرض األّل: 
 ثٌّذقٛع١ٓ.

صٛؽر ااصٚق زثس ذالٌاز إفكاجة١ز دا١ٓ  واجذ٠ّٟ ثإػاالَ ٚثٌماجةُ دجالصكاجي ِآ فاظ صم١ا١ُ الفرض الضبًٖ : 
 ض١ٙتز ٌغٛشر ٠ٕج٠ص .ِرٜ ث٠ؾجد١ز صٍه ثٌذصثِؼ اٟ ثٌ

ُِٕٙ  ٚثٌمجةُ دجالصكجي ٚذشؽز صم١١ُ وًصٛؽر اصٚق  زثس ذالٌز إفكجة١ز د١ٓ ثألوجذ١١ّ٠ٓ الفرض الضبلش : 
 ٌّٛنٛػ١ز  صٕجٚي ثٌمهج٠ج ِٓ لذً ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٜ .

ٓ صارع١ص ِٓ ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي  ػ زثس ذالٌز إفكجة١ز د١ٓ صم١١ُ وً صٛؽر اصٚقالفرض الراثغ: 
 ّٔى ثٌٍّى١ز ػٍٝ فص٠ز صرثٚي ٚصٕجٚي ثٌمهج٠ج اٝ دصثِؼ ثٌص ٜ.

 اإلجراءاد الوٌِج٘خ للذراسخ :
 ًْع الذراسخ :

صٕضّٟ ٘اسٖ ثٌرشثغاز إٌاٝ ثٌرشثغاجس ثٌٛقاف١ز ثٌضاٟ صػاضٙرد ثٌضؼاصد ػٍاٝ شؤ٠از ؽّٙاٛش ػ١ٕاز "ثٌكافٛر" 
 ٌّكص٠ز اٝ  وجش ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٌٍؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ دصثِؼ ثٌص ٜ دجٌفهجة١جس ث

 (32)ٌضٍه ثٌذصثِؼ .
 هٌبُج الذراسخ :

ف١اظ صاُ ِػاـ ثٌؾّٙاٛش ٌٍضؼاصد ػٍاٝ  sample surveyثغضدرِش ثٌرشثغز وال ِٓ ِٕٙؼ ثٌّػاـ دجٌؼ١ٕاز
 (33)ثٌؼاللجس ثٌّدضٍفز د١ٓ ِضغ١صثس ثٌرشثغز .

د١ٓ ِفصذثس ِؾضّاغ ثٌرشثغاز "ثٌٕدذاز ثألوجذ١ّ٠از وّج صُ ثغضدرثَ ثٌّٕٙؼ ثٌّمجشْ إؽصث  ثٌّمجشٔجس ثٌى١ف١ز 
 ثإػال١ِز ح ٚثٌمجةُ دجالصكجي".

 ػٌ٘خ الذراسخ :
ٚ٘ٝ ِٓ ثٌؼ١ٕجس  "Purposive Sample"ٔظصث ٌدكٛق١ز ِٛنٛع ثٌرشثغز امر صُ غقخ ػ١ٕز ػّر٠ز 

ش " ثٌضااٟ ال صؼضّاار ػٍااٝ ثٌدطااٛثس ثٌقػااجد١ز اااٟ ثخض١ااج"Non Probability sampleغ١ااص ثالفضّج١ٌااز 
 (34) ِفصذثصٙج  ٚشٚػٟ ا١ٙج ثٌّضجدؼز ثٌّٕضظّز ٌذصثِؼ ثٌص ٜ ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز .

 :ِفصذر *صٛضػش وجٌضجٌٟ 151ف١ظ صُ غقخ 
ِفصذر ِٓ  ػهج  ١٘تز ثٌضرش٠ع ِٚؼج١ُٔٚٙ درلػجَ ثإػالَ اٝ  81ثٌكفٛر ثألوجذ١ّ٠ز ثإػال١ِز ٚصهّٕش 

ز ثإػالَ ؽجِؼز ثٌمج٘صرح ٚو١ٍز ثإػاالَ ؽجِؼاز وال ِٓ ؽجِؼجس" ؽٕٛح ثٌٛثذٞحٚغٛ٘جػح ٚ غ١ٛو حٚو١ٍ
 ثألض٘ص".

ِفاصذر صاُ غاقذٙج ػآ وص٠اك ثٌؼ١ٕاز ثٌّضجفاز  71ِٚؼر٠ٓ دصثِؼ "ٚدٍغش  –اتز ثٌمجةُ دجالصكجي "ققف١١ٓ 
 (.   ontvثي  –لٕجر ثٌّقٛش  –ث١ٌَٛ ثٌػجدغ  –ثٌّكصٞ ث١ٌَٛ  –ِٓ ققفٟ )ثأل٘صثَ 
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 (1ؽرٚي شلُ )
 غّجس ػ١ٕز ثٌرشثغز

 ّضغ١صثسثٌ
 

 صك١ٕ  ثٌؼ١ٕز ٚامج ٌٍّضغ١صثس ثٌفتجس ) ثٌّػض٠ٛجس(

 
 ثٌٕٛع
 

 % ن
 %33ٚ47 71 زوٛش
 %67ٚ52 79 إٔجط

 
 
 ثٌػٓ

 %11ٚ18 27 غٕز 31ثٌػٓ صقش 
 %11ٚ21 31 غٕز 41ثٌػٓ صقش 
 %11ٚ27 41 غٕز 51ثٌػٓ صقش 
 %11ٚ21 31 غٕز 61ثٌػٓ صقش 
 %11ٚ15 22 غٕز71ثٌػٓ اٛق 

 
 
 ٜٛ ثٌضؼ١ٍُِػض

 %11ٚ36 65 دىجٌٛش٠ٛظ
 %11ٚ18 17 ِجؽػض١ص
 %11ٚ22 33 ذوضٛشثٖ
 %31ٚ17 26  غضجز ِػجػر
 %11ٚ6 9  غضجز

 
 ؽٙز ثٌؼًّ

 %71ٚ46 71 ققف١١ٓ
 %31ٚ53 81  وجذ١١ّ٠ٓ

 
 ثالٔضّج  ثٌقطدٟ

 %31ٚ23 35 ٠ٛؽر
 %71ٚ67 115 ال ٠ٛؽر

 %111 151  ثؽّجٌٝ فؾُ ثٌؼ١ٕز
 

 ّاألدّاد الوسزخذهخ فٖ الذراسخ:األسبل٘ت 
 صح٘فخ االسزم بء: -2

لجِش ثٌذجفغز دضك١ُّ ثغضّجشر ثٌذقظ دٙرد شقر  ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص ااٟ داصثِؼ ثٌاص ٞ 
دجٌفهااجة١جس ثٌّكااص٠زح ٚلاار صااُ ػااصل ثالغااضّجشر ػٍااٝ ِؾّٛػااز ِاآ ثٌػااجذر ثٌّقىّاا١ٓ ثٌااس٠ٓ  ؾااجشٚث 

 ( 1)ؼر٠الس ػ١ٍٙج ٌضقم١ك  ٘رثد ثٌرشثغز.دكالف١ضٙج ٌٍضطذ١ك دؼر إؽصث  ص
 -الومبثلخ الوجبشرح: -1

                                           
 -( تم عرض اإلستماره عمى السادة المحكمين : 4

 أ. أحمد النجار الصحفى بجريدة األرىرام . -4

 د. حممى محسب استاذ اإلعالم المساعد جامعة جنوب الوادى -4

 . سحر محمد وىبى استاذ اإلعالم المساعد جامعة سوىاج .د -4

 د. صابر حارص استاذ اإلعالم المساعد جامعة سوىاج . -1

 د. عزه عبد العزيز استاذ اإلعالم المساعد جامعة سوىاج. -4

 د. عبد العزيز السيد استاذ اإلعالم المساعد جامعة جنوب الوادى . -4

 سوىاج .ا. د محمد منير حجاب استاذ اإلعالم جامعة  -4

 أ. محمود سمماوى الصحفى بجريدة اإلىرام. -8
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صُ إؽصثؤ٘ج ػٍٝ ؽّٙٛش ثٌرشثغز ٚزٌه ٌؼصل قق١فز ثالغضذ١جْح ٚصػؾ١ً ِالفظجس ػ١ٕز ثٌرشثغز ف١ظ 
صُ ثالغضفجذر ِٕٙج اٟ ثٌضفجػً ثٌّذجؾص ِغ ػ١ٕز ثألوجذ١١ّ٠ٓ ِّج  اجذ ااٟ صارػ١ُ ٚصفػا١ص ٔضاجةؼ ثٌرشثغازح وّاج 

 ثٌذجفغز اٟ ثغضىّجي ثألغتٍز ثٌّغٍمز اٟ ثغضّجشر ثالغضذ١جْ ِٓ خالي ثٌقٛثش ثٌّذجؾص ِغ ثاصثذ ثٌؼ١ٕٗ.  اجذس
  -الوالنظخ: -2

صُ ثغاضدرثِٙج  عٕاج  ثٌّماجدالس ث١ٌّرث١ٔاز ِاغ ػ١ٕاز ثٌرشثغاز ح ٌٍٛقاٛي إٌاٝ ثالغاضٕضجؽجس ثٌؼ١ٍّاز ثٌضاٟ صف١ار 
دجٌّالفظاز ثٌّذجؾاصر ثٌسثص١از ٌٍّٛناٛع ... ٘اسث ِآ  ثٌرشثغزح دٛق  ثٌذجفغز ِٓ اتز ثألوجذ١١ّ٠ٓ امر لجِش

ضث٠ٚزح وّج لجِاش دّالفظاز ػ١ٕاز ثألواجذ١١ّ٠ٓ ٚصٛؽٙاجصُٙ ٔقاٛ ثٌفهاجة١جس ثٌّكاص٠ز ِٚؼصااز  شثةٙاُ ااٟ 
 ثٌذصثِؼ ثٌقٛثش٠ز ِّج غجػر ػٍٟ اُٙ ثٌظج٘صر ِٓ ثٌدجشػ ٚثٌرثخً دؿىً ِذجؾص.

 -اخزجبر ال ذق ّالضجبد:
جظ صاُ ػاصل ثالغاضّجشر ػٍاٝ دؼام ثٌّقىّا١ٓ ِآ  غاجصسر ثإػاالَ ٚ ثٌدذاصث  ٌٍٚضرور ِٓ قرق  ذثر ثٌم١ا

 ثإػال١١ِٓ ثٌس٠ٓ  ؾجشٚث دكالف١ضٙج ٌٍضطذ١ك ِغ إؽصث  دؼم ثٌضؼر٠الس ػ١ٍٙج.
( ثغضّجشر دؼر ِصٚش  غذٛػ١ٓ ِٓ ثٌضطذ١اك ثألٚي ٚوجٔاش ٔػاذز ثٌغذاجس 21ٌٚم١جظ ثٌغذجس صُ إػجذر ٍِٟ  ) 

 %.91ػج١ٌز ف١ظ دٍغش 
 : ر السهٌٖ لجوغ الج٘بًبداإلطب

ح ٚ٘اٛ ػاجَ ثٌغاٛشر ِٚاج 29/8/2111ثٌاٝ 1/8/2111ااٝ ثٌفضاصر  ِآ  (2)صُ ؽّغ د١جٔجس ثٌرشثغز ث١ٌّرث١ٔز
صذؼٙج ِٓ فرٚط صغ١صثس اٟ فص٠ز ثٌضؼذ١صح ٚثٌضٕٛع ثٌػ١جغٟ  ٚصطث٠ر ثٌصغذز اٟ ثٌّؼصاز ٚثٌفُٙ ٚثٌضؼاصد 

 ؼصل ٌٍفهجة١جس ثٌؼصد١ز  ٚثألؽٕذ١ز .ػٍٟ ِج ٠رٚش ذثخً ثٌّؾضّغح ِّج  ذٜ  ٌط٠جذر ثٌض
 : الوؼبلجخ اإلن بئ٘خ للج٘بًبد

لجِش ثٌذجفغز دجٌّصثؽؼز ث١ٌّرث١ٔز ٚثٌّىضذ١ز ٌكق١فز ثالغضذ١جْ عُ صص١ِط ثإؽجدجس ٚإذخجٌٙج ثٌقجغخ ثألٌٝح 
 ٚصُ صق١ًٍ ثٌذ١جٔجس دجغضدرثَ ثألغج١ٌخ ثإفكجة١ز ثٌضج١ٌز :

 ذجو د١ٓ ثٌّضغ١صثس.ٌّؼصاز ِرٜ ثالشص 2فػجح ل١ّز وج -1
 ِؼجًِ ثٌضٛثاك ٌّؼصاز لٛر ثالشصذجو د١ٓ ثٌّضغ١ص٠ٓ. -2
 ِؼجًِ د١صغْٛ ٌالشصذجو د١ٓ ثٌّضغ١صثس . -3

ٌّؼصاز ثٌفاصق دا١ٓ ِؾّاٛػض١ٓح ٚواسٌه ل١اجظ ثٌكارق ااٟ ثالغاضّجشر ٚزٌاه ِآ خاالي   T ثخضذجش -4
 ل١جظ ثٌضطذ١ك ثٌذؼرٞ ٚثٌمذٍٟ.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ( ساعد الباحثو فى جمع بيانات الدراسو الميدانيو: 4

 ا. أحمد عامر  الصحفى بجريدة األىرام اليومى . -4

 ا. أحمد عبادى الصحفى بجريدة األىرام اليومى. -4

 ا.شيماء عاطف طالبة دراسات عميا جامعة القاىره. -4

 سات عميا جامعة جنوب الوادى ا. عدى ابراىيم  طالب درا -1

 ا.محمد زين  الصحفى بجريدة الجميوريو -4
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 :ًزبئج الذراسخ ّهٌبلشزِب
 (1ّل رلن ) جذ

  وغص ثٌمٕٛثس ثٌفهجة١ز ِؿج٘رر
 % ن ثٌمٕٛثس

 ONTV 85 15.12ثي
 14.49 82 2ثٌق١جر 
 14.31 81 ثٌضقص٠ص
 12.91 73 2ذش٠ُ 
 12.38 71 1ثٌق١جر 
 11.48 65 ثٌّقٛش
CBC 55 9.82 

 6.18 35 ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز
 3.53 21 ثألٌٚٝ ثٌّكص٠ز
 - -  خصٜ صسوص*
 %111 566 ثالؽّجٌٝ

 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
 لٕجر ثٌفصثػ١ٓ.  –* خصٜ صسوص  

ااٝ ثٌضصص١اخ ثألٚي دجٌٕػاذز ٌضفها١الس ثٌّذقاٛع١ٓ ِآ  ontv( ؽج س لٕجر ثي2ِٓ خالي لصث ر ؽرٚي شلُ )
اااٝ ثٌضصص١ااخ ثٌغااجٟٔ دٕػااذز  2% ح ص١ٍٙااج لٕااجر ثٌق١ااجر 12ٚ15ف١ااظ ِضجدؼااز دااصثِؼ ثٌااص ٞ دٙااج ٚزٌااه دٕػااذز 

ااٝ ثٌضصص١ااخ ثٌصثدااغ 2% حٚ لٕاجر ذش٠ااُ  13ٚ14ثٌضقص٠اص اااٟ ثٌضصص١اخ ثٌغجٌااظ  دٕػااذز  % حعاُ  لٕااجر49ٚ14
% ح ٚصرصٝ لٕجر ثٌّقٛش اٝ ثٌضصص١خ 73ٚ12اٟ ثٌضصص١خ ثٌدجِع دٕػذز  1% حعّمٕجر ثٌق١جر  91ٚ12دٕػذز 

 % حص١ٍٙج ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز ا72ٚ9ٝاٟ ثٌضصص١خ ثٌػجدغ دٕػذز  CBC% حعُ لٕجر 48ٚ11ثٌػجذظ دٕػذز 
 %53ٚ3% ح ٚ خ١صث ثٌمٕجر ثألٌٚٝ ثٌّكص٠ز دٕػذز 18ٚ6ثٌّصوط ثٌغجِٓ دٕػذز 

 
ِٓ خالي لصث ر ٘سث ثٌؾرٚي ٠ضهـ صفٛق ثٌمٕٛثس ثٌفهجة١ز ثٌدجقز اٝ ِؼري ثٌّؿج٘رر ثٌؾّج١٘ص٠ز ِمجشٔاز 
٘ر دجٌقى١ِٛز    ) ثألٌٚٝ ثٌّكص٠ز ح ثٌفهاجة١ز ثٌّكاص٠ز ( ٚثٌضاٟ امارس ثٌىغ١اص ِآ ِكارثل١ضٙج ٌارٜ ثٌّؿاج
ذػج٠از  ثٌّكصٞ ف١ظ صقٛي ثإػالَ ثٌقىِٛٝ  خالي اضصر ثإعٕٝ ػؿص ٠َٛ لذً صٕقٝ ثٌاصة١ع إٌاٝ لٕاٛثس

ثخضكصس ٔفػٙج اٝ ِؾصذ "ِصاك"  ِذجؾصر ٌٍقىِٛز ثٌّكص٠زح دً إٔٙج اٝ ثأل٠جَ ثٌغالعز ثألٌٚٝ ِٓ ثٌغٛشر
ِّج  صٝ دٕضاجةؼ ػىػا١ز ٚغاجُ٘  ٌضٍمٝ ٔرث ثس ثغضغجعز ِٓ ثٌّؿج٘ر٠ٓ "ثٌّسػٛش٠ٓ ِٓ فجٌز ثإٔفالس ثألِٕٝ

ح   ؾاصد  2115د١ُٕٙحٚ٘ٛ ِج ٠ضفك ِغ ٔضجةؼ ذشثغجس وال ِٓ )٘جٌز دغرثذٞ ح اٟ إؾجػز ثٌّط٠ر ِٓ ثٌسػص
 ٚثٌضٟ  ورس ػرَ إلذجي ثٌّؿج٘ر ثٌّكصٞ ػٍٝ إػالِز  . (35)ح  (2118ح  ١ِصر غ١ّص   2115ؽالي ح
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 (3ؽرٚي شلُ )
   وغص ثٌٛغجةً ِكرثل١ز

 % ن ثٌٛغجةً
 18ٚ14 92 ثٌفهجة١جس ثإخذجش٠ز ثٌؼصد١ز ٚثألؽٕذ١ز

 87ٚ13 91 ثٌكقجاز ثال١ٌىضص١ٔٚز
 19ٚ11 72 ثٌف١ع دٛن

 79ٚ11 71 ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز ثٌدجقز
 48ٚ11 68 ثٌكقجاز ثٌدجقز
 12ٚ11 65 ثٌّرٚٔجس
 48ٚ8 55 ث١ٌٛص١ٛح

 11ٚ8 52 ثالصكجي ثٌؿدكٟ
 39ٚ5 35 ثٌفهجة١جس ثٌقى١ِٛز ثٌّكص٠ز

 62ٚ4 31 ثٌصثذ٠ٛ
 89ٚ1 12 ثٌكقجاز ثٌقطد١ز
 23ٚ1 8 ثٌكقجاز ثٌم١ِٛز
 - -  خصٜ صسوص
 %111 649 ثالؽّجٌٝ

 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
 

( صغ١ص صصص١خ ٚغاجةً ثإػاالَ ٌارٜ ؽّٙاٛش ثٌؼ١ٕاز دؼار ثٌغاٛشر ٚؽاج س  ّ٘ٙاج 3صؼىع ٔضجةؼ ثٌؾرٚي شلُ )
ؽٕذ١ز حعُ ثٌكق  ثإٌىضص١ٔٚز ح ٚؽاج  ثٌفا١ع داٛن ااٟ ثٌضصص١اخ ثٌغجٌاظ ثٌفهجة١جس ثإخذجش٠ز ثٌؼصد١ز ٚ ثأل

دجألوغص ١ِٕٙٗ  bbcِّج ٠ّىٓ صذص٠صٖ دّقجٌٚٗ ثٌفهجة١جس ثإخذجش٠ز  ْ صىْٛ  وغص ف١جذ٠ٗ ف١ظ ٚقفش ثي 
 ح ٚثوٍك ػٍٝ ثٌؾط٠صر درٔٙج لٕجر ثٌؿجشع إٔق١جض٘ج ٌٍغٛثش ِٕس ثٌٍقظز ثألٌٚٝ  ٚصٛثؽر٘ج اٝ وجااز ث١ٌّاجذ٠ٓ
ٚثٌّقجاظجس زثس ثألفرثط ثٌّؿضؼٍٗ ح ٚؽج  ثإػالَ ثٌذر٠ً "ثٌفا١ع داٛن" ١ٌدٍاك د١تاٗ ثصكاج١ٌٗ ثغاضطجػش 
 ْ ٠ضىااْٛ  ِاآ خالٌٙااج ؽّجػااجس ٌٍهااغى ثٌػ١جغااٝ  ح عااُ ؽااج س ثٌفهااجة١جس ثٌدجقااز اااٟ ثٌضصص١ااخ ثٌصثدااغ 

س ٚصفجقا١ً ٚؽج س ثٌكاق  ثٌدجقاز ااٝ ثٌضصص١اخ ثٌداجِع ف١اظ ض٠اجذر ِػاجفز ثٌقص٠از ٚصمار٠ُ ثٌضقٍا١ال
ثألفرثط ٌٍؾّٙٛش .ٚ ثفضٍش ثٌّرٚٔجس ٚ ث١ٌٛص١ٛح ثٌضصص١اخ ثٌػاجذظ ٚثٌػاجدغ ػٍاٝ ثٌضاٛثٌٟ ف١اظ ثػضذاصس 
ِٓ ٚغجةً ثإػالَ ثٌذر٠ً  ٚثٌضٟ ص١ّطس دجٌضٕٛع ٚ ثٌفٛش٠ز ٚثٌقص٠ز ااٝ ٔماً ثألفارثط ٚإؾاصثن ثٌّاٛثو١ٕٓ 

 ذضش ؽرثشر ٌرٜ ثٌّؿج٘ر.وّصثغ١ٍٓ ٚٔجل١ٍٓ ٌألخذجش ا١ّج ػصد ح "ققجاز ثٌّٛثوٓ" ٚثٌضٟ  ع
 

ٔالفع صغ١ص صصص١خ ٚغجةً ثإػالَ ٌرٜ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ف١ظ ؽج  ثإػالَ ثٌذر٠ً ١ٌفضـ ثدٛثدٗ ٌٍؾ١ّغ ١ٌىضذٛث 
ِج ٠ص٠رٖٚ اٝ د١تٗ ذ٠ّمصثو١ٗ إػال١ِٗ ِفضٛفٗ ثغضطجػش خٍك فجٌٗ ِٓ ثٌص ٜ ٚثٌص ٜ ثألخص وّج ٘ٛ ثٌقجي 

ٚؾاجشن ا١ٙاج  2116 دص٠اً  6ٝ ثٌف١ع داٛن صارػٛ إناصثح اٝ ثٌكفقز ثٌضٝ  ٔؿرصٙج " غّج  ِقفٛظ"ػٍ
  ٌ  ؾدف ٚ٘ٛ ػرذ ِٓ ثٌكؼٛدٗ  ْ صػضٛػذٗ ٚغ١ٍٗ صم١ٍر٠ٗ . 71
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 (3جذّل رلن )
 أسجبة هشبُذح ثراهج الرإٔ فٔ الفضبئ٘بد الو رٗخ 

 % ن  غذجح ثٌّؿج٘رر
 12.36 86 ِؼصاز ِج٠ؾصٜ ِٓ  فرثط ذثخً ثٌذالذ. -

 4.31 31 خص .ػصل ثٌص ٞ ٚ ثٌص ٞ ثأل -
 3.59 25 ثٌضؿجٚش ٚ ث٢ذ٢  دجٌص ٞ ا١ّج ٠طصؿ ِٓ لهج٠ج. -

 11.78 75 ص١ّٕز ثٌٛػٟ ٚ ثٌّؿجشوز ثٌػ١جغ١ز ػٍٝ ثٌّػضٜٛ ثٌؿدكٟ. -
 4.89 34 ثٌقكٛي ػٍٝ ثٌّضؼز ٚثٌضػ١ٍز. -

صؼر صٍه ثٌذصثِؼ ِكرش غجغٝ  إِرثذ ثٌؾّٙٛش دجٌّؼٍِٛجس ػٓ  -
 ٌّؾضّغ  .ثٌّٛنٛػجس ثٌّػضقرعز اٝ ث

48 6.91 

 3.31 23 ثشصفجع ثٌّػضٜٛ ثٌفٕٟ ٚ ثٌضمٕٟ ٌضٍه ثٌذصثِؼ. -
 6.32 44 ٚلش ػصنٙج ٠ٕجغذٕٟ. -

 6.14 42 خذصر ٚ ِكرثل١ز ِمرِٟ صٍه ثٌذصثِؼ. -
 14.18 98 ػصل ِٕٚجلؿز ثٌمهج٠ج ثٌضٟ صُٙ ثٌص ٜ ثٌؼجَ . -

 7.91 55 ٌٕمجؼ.صػضه١  صٍه ثٌذصثِؼ ؾدك١جس زثس عمً اٝ ثٌمهج٠ج ِقً ث -
 11.92 76 صؼذص ػٓ قٛس ثٌؿؼخ ح ِؿىالصٗ حِطجٌذز ٚثشثةز . -
 8.61 61 صمرَ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌقمجةك ٌٍؾّٙٛش دطص٠مز ِذػطز . -

 -- --  خصٜ صسوص . -
 %111 696 ثالؽّجٌٝ

 
 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(

 
( ااٟ 4ِآ خاالي لاصث ر  ثٌؾارٚي شلاُ )٠ّىٓ صفػ١ص  ُ٘  غذجح ِؿج٘رر دصثِؼ ثٌص ٜ ٌارٜ ػ١ٕاز ثٌرشثغاز  

ٚثٌضٟ صػضٙرد ثٌضؼصد ػٍٝ  ثٌسثس ٚثوضػجح ثٌّؼصاز   Instrumental motivesإوجش  ثٌرٚثاغ ثٌّٕفؼ١ز 
ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثٌدذصثس ٚثٌضٟ ٌُ صدصػ ػٓ ثٌٕطجق ثٌؼاجَ ٌٕضاجةؼ ثالغاضدرثِجس ٚثألؾاذجػجس ٚثٌضاٟ  ؾاجشس 

ثٌقكٛي ػٍٝ ثٌّؼصاز ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثٌضٛثقً ثالؽضّاجػٝ ٚثٌض١ّاط إٌٝ  ْ ِصثلذز ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز ٚثٌر١ٌٚز ٚ
 (36)(2118ػٓ ث٢خص٠ٓ صؼر ثٌرٚثاغ ثٌصة١ػ١ز اٟ ثٌضؼصل ٌىجاز ثٌّاٛثذ ثإػال١ِاز ػِّٛاجح) ١ِصٖ غا١ّص ح

 -ٚ صّغٍش  ُ٘ ذٚثاغ صؼصل ثٌؼ١ٕز ٌذصثِؼ ثٌص ٜ ثٌفهجة١ز اٝ : 
 ػصل ِٕٚجلؿز ثٌمهج٠ج ثٌضٟ صُٙ ثٌص ٜ ثٌؼجَ. -
 ز وً ِج ٠ؾصٜ ِٓ  فرثط ذثخً ثٌذالذ.ِؼصا -
 صؼذص صٍه ثٌذصثِؼ ػٓ قٛس ثٌؿؼخ ِؿىالصٗ ِطجٌذز ش ٠ٗ  . -
 ص١ّٕز ثٌٛػٟ ٚ ثٌّؿجشوز ثٌػ١جغ١ز ػٍٝ ثٌّػضٜٛ ثٌؿدكٟ . -
 صمر٠ُ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌقمجةك ٌٍؾّٙٛش دطص٠مز ِذػطز . -
 صػضه١  صٍه ثٌذصثِؼ ؾدك١جس زثس عمً اٝ ثٌّٛنٛػجس ِقً ثٌٕمجؼ . -
ثٌذاصثِؼ ِكاارش  غجغاٟ إِاارثذ ثٌؾّٙاٛش دجٌّؼٍِٛااجس ػآ ثٌّٛنااٛػجس ثٌّػاضقرعز اااٝ  صؼار صٍااه -

 ثٌّؾضّغ. 
 ِٕجغذز  ٚلجس ثٌؼصل. -
 ثٌدذصر ٚثٌّكرثل١ز ثٌضٟ ٠ضّضغ دٙج ِمرِٟ صٍه ثٌذصثِؼ. -
 ػصل ثٌص ٞ ٚثٌص ٞ ثألخص. -
 ثٌضؿجٚش ٚ ثإذال  دجٌص ٞ ا١ّج ٠طصؿ ِٓ لهج٠ج.  -
 مٕٟ   ٌضٍه ثٌذصثِؼ. ثشصفجع ثٌّػضٜٛ ثٌفٕٟ ٚثٌض     - 
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% ِآ ػ١ٕاز ثٌرشثغاز  ْ  ٘اُ ذٚثااغ ثٌضؼاصل ٌذاصثِؼ 22ٚؽج س اتاز ) خاصٜ صاسوص( ٌضها١  ٔػاذز  
ثٌص ٜ ِج ص١ّطس دٗ اٝ ثٌػٕٛثس ثألخ١صر ِٓ  صػجع ِػجفز  درث  ثٌص ٜ ٚفص٠ز وصؿ ثألاىجش ِّج ٔؿى 

ّجػ١اج دٕمٍاز ثٌقاٟ ٌٍضظاج٘صثس ثٌق١جر ثٌػ١جغ١ز ٚزثذ ِٓ فجٌز ثٌقصثن اٝ ثٌؿجشع ثٌّكصٞ غ١جغ١ج ٚثؽض
ٚثإناااصثدجس ثٌدجقاااز دجٌؼّاااجي ٚثٌّاااٛظف١ٓ ٚواااصؿ لهاااج٠جُ٘ دقص٠اااز ٚااااضـ لٕاااٛثس ثٌّٕاااجظصر دااا١ٓ 
ثٌّػت١ٌٛٓ ٚثٌؾّٙٛش ِّج زثذ ِٓ عمز ثٌؾّٙٛش ٚثفػجغز دجٌّؿجشوز داً ٚإِىج١ٔاز صغ١١اص ثألٚناجع ااٝ 

 ثٌذالذ .
 (5ؽرٚي شلُ )

 ٠ٕج٠ص  25ذٚش دصثِؼ ثٌص ٞ ورفر ػٛثًِ ل١جَ عٛشر 
 % ن ذشؽز
 12.11 18  ٚثاك
 54.67 82 إٌٝ فر ِج
 33.33 51 ال  ػضمر
 %111 151 ثالؽّجٌٝ

 
 ٠ٕج٠ص .  25( صم١١ُ ثٌؼ١ٕز ٌرٚش دصثِؼ ثٌص ٞ اٝ ل١جَ عٛشر 5صٛنـ د١جٔجس ثٌؾرٚي شلُ)

ج٠ص ف١ظ فصوش ٠ٕ  25% ِٓ  ثٌؼ١ٕز  ْ دصثِؼ ثٌص ٞ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ز ٌٙج ذٚش وذ١ص اٝ ل١جَ عٛشر 67,66 ور 
ث١ٌّااجٖ ثٌصثواارر اااٝ ثٌؿااجشع ثٌػ١جغااٟ ثٌّكااصٞ ٚ ػااصل وجاااز ٚؽٙااجس ثٌٕظااص ٚثٌااصؤٜ ٚ قااٛش ثٌفػااجذ ٚ 
ثٌّظج٘صثس ٚ ثالػضكجِجس ٚ ثإنصثدجس ثٌضٟ ٍِتش ثٌؿجشع ثٌّكصٞ خالي ثألشدغ غٕٛثس ثٌػجدمز ٚزٌه 

ذط خجٌار غاؼ١ر ِٚالدػاجس ٔض١ؾز ثشصفجع غم  ثٌقص٠ز ٚصارثٚي ثٌّؼٍِٛاجس ح دّاج ااٝ زٌاه صارثٚي  خذاجش فاج
 ٚاجصٗ ٚصرثٚي ٚٔؿص ٔضجةؼ ثٌضقم١مجس ٚصؼ١ٍك ثٌّٕظّجس ثٌقمٛل١ز ٚ ثإٔػج١ٔز ػٓ ثٔضٙجوجس ٚضثشر ثٌرثخ١ٍز.
ٚاػجذ ثإذثشر ثٌؼ١ٍج ٚصاٛثٌٝ ٔؿاص قاٛش واٛثد١ص ثٌؼا١ؽ ٚ  ٔجد١اخ ثٌذٛصجؽاجض ٚناقج٠ج صٍاه ثٌطاٛثد١ص ٠اصٜ 

ثألٚنااجع ثٌرثخ١ٍااز وااجْ غااذخ ِذجؾااص اااٝ إػاارثذ ثٌؼمااً ؽّٙااٛش ثٌؼ١ٕااز  ْ   صغط١ااز دااصثِؼ ثٌااص ٜ ٌضااصذٜ  
 ثٌّكصٞ ٚ صٛؽ١ٙٗ ٔقٛ اىصر نصٚشر ثإقالؿ ٚ ثٌضغ١١ص اٝ ِكص.

٠ٕج٠ص ف١اظ صاصٜ    25% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ٚؽٛذ  ٞ ذٚش ٌضٍه ثٌذصثِؼ اٟ ل١جَ عٛشر 33,33د١ّٕج صقفع  
( ثٌس٠ٓ صٕجلٍٛث ثٌكٛش ٚ ثٌّقجذعجس )ثٌف١ع دٛن face book ْ صٍه ثٌغٛشر لجَ دٙج ِؾّٛػز ِٓ ؾذجح  ي  

ٚ ثٌضؼ١ٍمااجس ا١ّااج د١اإُٙ ٚػٍّااٛث ػٍااٝ خٍااك فجٌااز ِاآ ثٌقااٛثش ثٌضفااجػٍٟ ػٍااٝ ؾااذىز ثٌضٛثقااً ثالؽضّااجػٟ 
ثٌؼرثٌز  –ثٌقص٠ز  –ِفصغ١ٓ ِؿجوٍُٙ ٚ  ٚؽجػُٙ ٚ ؾؼٛشُ٘ دجإفذجو ِٓ ػرَ ٚؽٛذ ِذجذا ) ثٌر٠ّمصثو١ز 

ن ٚ ص٠ٛضص ّ٘ج ثٌذطً ثٌقم١مٟ ٚشث  ل١جَ ثٌغاٛشر ف١اظ ٔؾقاج ااٟ ثالؽضّجػ١ز ( صصٜ صٍه ثٌؼ١ٕز ثْ ثٌف١ع دٛ
صؿى١ً ثٌٛثلغ ثالاضصثنٟ ٚإ٠ؾجذ لٕٛثس ٌضذجذي ثٌّؼٍِٛجس ٚث٢شث  ٚثألاىاجش دا١ٓ  واصثد ال ٠ؾّؼٙاج إواجش 

 ِٕظُ ١ٌٚع د١ُٕٙ ػاللز غٜٛ صٛثقٍُٙ ػذص ثٌؿذىز ِٚٛثلؼٙج ثٌّفضٛفز ٌٍؾ١ّغ .
 (6ؽرٚي شلُ )
 ٝ دصثِؼ ثٌص ٞ ذشؽز فص٠ز ثٌضؼذ١ص ا

 ثالؽّجٌٝ ِٕؼرِز ِٕدفهز ِضٛغطز ػج١ٌز 
 % ن % ن % ن % ن % ن
- -    34 22.67 56 37.33 61 41.11 151 111% 

( ذشؽز فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٝ  دصثِؼ ثٌص ٜ اٝ إوجش وصؿ ثٌمهج٠ج ثٌٍّقز اٝ ثٌؿجشع ٠6ٛنـ ؽرٚي شلُ )
 ثٌّكصٜ لذً ٚثعٕج  عٛشر ٠ٕج٠ص.
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% ٚثٔؼرثِٙج دٕػاذز 33,37ػ١ٕز ثٌرشثغز ثٔدفجل ِػضٜٛ فص٠ز ثٌضؼذ١ص دٕػذز  % 33,77ِٓ ورس ٔػذز 
% ٚ٘ٛ ِج ٠ّىٓ صفػ١صٖ اٝ إوجش فجٌٗ ثالشصذجن ثٌضاٝ ثقاجدش ثإػاالَ ثٌّكاصٞ ثٌقىاِٟٛ ٚ ثٌداجـ 41

ٌٚاُ ٠ػاضطغ ثٌماجة١ّٓ ػٍاٝ صٍاه ثٌذاصثِؼ ثغاض١ؼجح اىاصر ثٌغاٛشر ِٚطجٌذٙاج ٚغاجذس فجٌاز ِآ ثٌضؿا٠ٛؽ دا١ٓ 
ٍااٝ دااصثِؼ ثٌااص ٜ ِاآ اااصق ثإػاارثذ ٚ ثٌّماار١ِٓ ٚغااجشع ثٌؾ١ّااغ اااٟ ٔمااً ثٌضغط١ااجس ثٌق١ااز ِاآ ثٌمااجة١ّٓ ػ

ث١ٌّجذ٠ٓ ٚصهجشدش ثٌضفػ١صثس ِج د١ٓ ثٌضد٠ٛ  ٚ ثٌض٠ًٛٙ ِٓ خطٛشر ِاج ٠قارط ٚػارَ ثغاضطجػز ثٌدذاصث  
الذ ٚ لصث ر ثٌؿجشع ثٌغجةص وّج ٠ٕذغٟ اػجّ٘ش صٍه ثٌذاصثِؼ  ااٝ إؾاجػز فجٌاز ِآ ثٌداٛد ػٍاٝ ِػاضمذً ثٌاذ

صد٠ٛٓ ثٌغٛثش ٚ ثصٙجُِٙ دجٌؼّجٌز ح ِّج ذاغ ثٌؾّٙاٛش ٌٍذقاظ ااٟ ثٌفهاجة١جس ثإخذجش٠از ثٌؼصد١از ٚ ثألؽٕذ١از 
ٌّؼصاز فم١مز ثألفرثط ٚغّجع ثٌاصؤٜ ٚٚؽٙاجس ثٌٕظاص ثٌّدضٍفاز الغاضؾال  فم١ماز ِاج ٠قارط ااٟ ث١ٌّاجذ٠ٓ 

 ثٌّكص٠ز ثٌّدضٍفز.
صثِؼ ثٌص ٜ صّضؼش دٕػذز  ِضٛغاطز ِآ فص٠از ثٌضؼذ١اص % ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز  ْ د67,22د١ّٕج  درس ٔػذز  

 ذل١مز ٚ ثٌق١جر ث١ٌَٛ. 91ِػج ح  ٠11ٕج٠ص خجقز  دصثِؼ ثي  25اٝ صغط١ضٙج ٚصٕجٌٚٙج ٌغٛشر 
ٚػٍٝ ِػضٜٛ ثٌٕضجةؼ ثٌضفكا١ٍ١ز حصاصٜ اتاز ثٌماجةُ دجالصكاجي  ْ  ِػاضٜٛ فص٠از ثٌضؼذ١اص ااٟ  داصثِؼ ثٌاص ٜ 

% د١ّٕااج صصثٚفااش 52, 11%ِٕٚدفهااز دٕػااذز 88,47طز دٕػااذز  عٕااج  عااٛشر ٠ٕااج٠ص صصثٚفااش داا١ٓ ِضٛغاا
% ِٕٚؼرِاز دٕػاذز  75,23ذشؽجس فص٠ز ثٌضٕجٚي اٟ صٍه  ثٌذصثِؼ ٌارٜ ثألواجذ١١ّ٠ٓ دا١ٓ ِٕدفهاز دٕػاذز 

75  % 
٠ّٚىٓ صفػ١ص ثٔدفجل صمر٠ص ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٌّػضٜٛ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ  صٍه ثٌذصثِؼ ِمجشٔاز دجٌماجةُ دجالصكاجي 

ؼ١ٕز ثألوجذ١ّ٠ز ٚثٔق١جض٘ج ٌفىصر إػالَ ٠قًّ ػٍٝ ػجصمز ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١از ػآ ثٌؾّٙاٛش إٌٝ ف١جذ٠ز ثٌ
 وّاج  ْ صٍاه ثٌؼ١ٕاز  ٠هااج صّغاً ؽّٙاٛش ٠ؿاج٘ر ٠ٚقٍااً ٠ٕٚضمار صٍاه ثٌذاصثِؼ دّااج ٠ضٛثااك ِاغ  ذد١اجس ثٌؼّااً 

ثٌضاٟ ٚناؼٙج ثألوجذ٠ّٟ ثٌسٞ ٠مَٛ ػٍاٝ اىاصر ِاج ٠ٕذغاٟ  ْ ٠ىاْٛ ذْٚ ثٌدهاٛع ٌفىاصر ثٌهاغٛو ث١ٌّٕٙاز 
 ثٌمجةُ دجالصكجي ورفر ػٛثةك صقم١ك فص٠ز ثٌضؼذ١ص  ػٕر صم١١ّٗ  ٌضٍه ثٌذصثِؼ .

 (7ؽرٚي شلُ )
  وغص ثٌذصثِؼ ثٌص ٞ ِؿج٘رر 

 % ن ثٌذصثِؼ
 8.33 56 ِػج ث. 11ثي  -
 6.55 44 ذل١مز. 91 -
 11.71 72 ثٌق١جر ث١ٌَٛ. -
 11.42 71 دٍرٔج دجٌّكصٞ. -

 9.67 65 ث١ٌَٛ. -
 8.19 55 ِكص ثٌؾر٠رر. -
 7.14 48  خص ثٌٕٙجش. -
 8.93 61 ِٕضٙٝ ثٌكصثفز. -
 11.86 73 دضٛل١ش ثٌمج٘صر. -
 4.46 31 .27 غضٛذ٠ٛ  -
 3.27 22 ِذجؾص ِكص. -
 6.71 45  خص والَ.. -
 4.76 32  خصٜ صسوص -

 %111 672 ثالؽّجٌٝ
 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
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ِكاص  -ثٌضقص٠اص –لٍاُ شقاجـ  –دٙارٚ   CBC –ِذجؾاص   CBC–قم١ماز ثٌ –* خصٜ صسوص ثٌؾٛش ٔاجي 
 .ONTV Line -ثٌكٛشر ثٌىجٍِز –ثٌفصثػ١ٓ  –ث١ٌَٛ 

ؽج  اٝ ثٌضصص١اخ ثألٚي  2(   ْ دصٔجِؼ دضٛل١ش ثٌمج٘صر ثٌسٞ ٠سثع ػٍٝ لٕجر ذش7ُ٠صؿ١ص د١جٔجس ؽرٚي شلُ)
ح  1ز دصٔجِؼ ثٌق١جر ث١ٌَٛ ػٍٝ لٕجر ثٌق١جرٌٍذصثِؼ ثٌقٛثش٠ز ثٌضٟ ٠قصـ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ػٍٝ ِؿج٘رصٙج ح ١ٍ٠

حعُ دصٔجِؼ ث١ٌَٛ ػٍٝ لٕجر ثٌضقص٠صح عُ ِٕضٙٝ ثٌكاصثفز   ONTVعُ دصٔجِؼ دٍرٔج دجٌّكصٞ ػٍٝ لٕجر ثي 
 2حعُ دصٔجِؼ ِكص ثٌؾر٠رر ػٍٝ لٕاجر ثٌق١اجر  ١ٍ٠2ٗ دصٔجِؼ ثٌؼجؾصر ِػج ث ػٍٝ لٕجر ذش٠ُ 2ػٍٝ لٕجر ثٌق١جر

ذل١مزح ٚؽاج س اتاز  خاصٜ ِضهإّز  91ؼ دجٌضصص١خ  وجٌضجٌٟ  خص ثٌٕٙجشح  خص والَح ح عُ صرصٝ  دجلٝ ثٌذصثِ
ِذجؾص ح ِكص ث١ٌَٛ ح ثٌكٛشر ثٌىجٍِزح ِجٔؿ١ش ح ٚ خ١صث ؽاج  واال ِآ   CBCدصثِؼ ثٌؾٛشٔجيح ثٌقم١مزح 

 ح ٚدصٔجِؼ ِذجؾص ِٓ ِكص اٟ ثٌضصص١خ ثألخ١ص ِٓ ف١ظ ِضجدؼز ؽّٙٛش ثٌرشثغز . 27دصٔجِؼ غضٛذ٠ٛ
ّىٓ صفػ١ص وغجاز ِؿج٘رر دصثِؼ "دضٛل١ش ثٌمج٘صر ح ثٌق١اجر ث١ٌاَٛ ح دٍارٔج دجٌّكاصٞ " ٔٙاج داصثِؼ ِاج دؼار ٠ٚ

ثٌغٛشر ف١ظ شغذز ثٌؾّٙٛش اٝ صغ١١ص صٍه ثٌكٛش ثٌمر٠ّز  ثٌضاٟ ٍِتاش زٕ٘اٗ ٚ زٔاٗ ػٍاٝ ِارٜ غإٛثس ِآ 
 فىُ ثٌٕظجَ 

ٔجِؼ دضٛل١ش ثٌمج٘صر ي فجاع ثٌّصثضٜ ثٌػجدك ف١ظ صمرَ صق١ٍالس ٚصفػ١صثس  ػّك ٌألفرثط اّغال ؽج  دص 
اااٟ ثٌضصص١ااخ ثألٚي ِاآ ف١ااظ وغجاااز ثٌّؿااج٘رر ػٍااٝ ثٌااصغُ ِاآ وٛٔااٗ دصٔااجِؼ  غااذٛػٟ ٌض١ّااطٖ دج١ٌّٕٙااز 

ٚ دٍارٔج دجٌّكاصٞ 1ٚثٌّٛنٛػ١ز ٚثالصطثْ اٝ ثٌؼصل ٚثٌضٕجٚي حصالٖ دصٔجِؾٟ ثٌق١اجر ث١ٌاَٛ ػٍاٝ ثٌق١اجر 
ق١جض ٌٍّٛناٛػ١ز ااٟ ػاصل وجااز ٚؽٙاجس ثٌٕظاص حدكافز ف١ظ ص١ّطث دجٌصقجٔز ٚثالٔ ontvػٍٝ لٕجر ثي 

ػجِز ٠ّىٓ ثٌمٛي  ْ صٍه ثٌذصثِؼ صقٌٛاش إٌاٝ ِٕاجدص در٠ٍاز ٌؾار إ١ٌٙاج ثٌّؿاج٘ر دارال ِآ ثألفاطثح ثٌػ١جغا١ز 
زثس ثٌرٚش ثٌػٍذٟ ِّج  ؾؼص ثٌّٛثوٓ درٔز ؾدف إ٠ؾجدٟ ِؿجشن لجذش ػٍٝ اُٙ ٚصق١ًٍ ِج ٠رٚش فٌٛٗ ِٓ 

 صر ِٓ ثٌقص٠ز .لهج٠ج اٟ إوجش ِػجفز وذ١
حِٚذجؾص ِٓ ِكص دصثِؼ ثٌض١ٍفط٠ْٛ ثٌقىِٟٛ ثٌّكاصٞ ااٟ ثٌضصص١اخ  27اٟ ف١ٓ ؽج  دصٔجِؾٟ غضٛذ٠ٛ 

ثألخ١ص ػٍٝ ثٌصغُ ِٓ فرثعز ظٙٛشُ٘ دؼر عٛشر ٠ٕج٠صح ٠ّىٓ صفػ١ص زٌاه ااٝ إواجش ػارَ ثغاض١ؼجح ثإػاالَ 
  ٌٍٛوٓ ٚثٌّٛثوٓ ١ٌٚع ثٌٕظجَ وّاج ثٌقىِٟٛ ٌّطجٌخ عٛشر ٠ٕج٠ص ف١ظ ثٌصغذز اٝ ثٌقص٠ٗ ٚثٌؼرثٌز ٚثٌٛال

ثورس صٍه ثٌّّجشغٗ إٔٗ ٌاُ ٠ػاضٛػخ  ذٚشر ثٌقم١ماٟ ااٟ إػاالَ ثٌؾّٙاٛش دىاً ِاج ٠ارٚش ااٟ ثٌرٌٚاز دقص٠از 
ٚف١جذ٠ز ِطٍمز صّىٓ زٌه ثإػالَ ِآ ِصثلذاز ثٌػاٍطجس ٚثٌّػاجّ٘ز ااٝ ثصداجز ثٌماصثش حِّاج ٠ّىآ إشؽجػاز 

ٟ صؼااٛق إٌااٝ فاار وذ١ااص  صطاا٠ٛص ثإٔضااجػ ٚثألاىااجش ثٌذصثِؾ١ااز ٌؼجِااً ثٌٍّى١ااز ثٌقى١ِٛااز ٌضٍااه ثٌمٕااٛثس ٚثٌضاا
 ٚثالغضؾجدز ٌٍّضغ١صثس ثٌػ١جغ١ز ثٌضٟ وص س ػٍٝ ثٌٛثلغ ثٌّكصٞ. 

 (8ؽرٚي شلُ )
 ٠ٕج٠ص 25ِرٜ صطٛش دصثِؼ ثٌص ٞ دؼر عٛشر 

 % ن ِرٜ ثٌضطٛش 
 6.66 11 ٔؼُ

 33.33 51 ثٌٝ فر ِج
 61.11 91 ال

 %111 151 ثالؽّجٌٝ
% ِٓ  ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ٌُ ٠صقر ثٜ صطٛش اٝ ِػضٜٛ فص٠ز ثٌص ٜ ٚثٌضؼذ١ص اٟ  61( إْ 8)  ٠ٛنـ ؽرٚي

٠ٕاج٠ص ٚ ٠ّىآ صفػا١ص زٌاه ااٝ إوجشػارَ  صغ١اص ثأل٠ارٌٛؽ١جس ثٌفىص٠از  25دصثِؼ ثٌص ٞ ثٌقٛثش٠ز دؼر عٛشر 
ثٌضااجدغ  ٚثٌػ١جغاا١ز ٌٍمااجة١ّٓ ػٍااٝ ثإػااالَ ثٌقىااِٟٛ  ٚ ثٌدااجـ  ح اّااج ضثي ثإػااالَ اااٝ ِؼظّااز ٠ٍؼااخ ذٚش

ٌكجفخ ثٌٕظجَ ٚ صصٜ ثٌؼ١ٕز  ْ ثإػالَ دؼر ثٌغٛشر ِجضثي غ١ص ِٛناٛػٟ ٠ٚفضمار ِقاجٚشٞ صٍاه ثٌذاصثِؼ 
 ٌػّز ثٌق١جذ ٚ ثٌؾص ر اٟ ثٌقٛثش ِغ ن١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ.
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% ِاآ ؽّٙااٛش ثٌرشثغااز فجٌااز ِاآ ثٌصنااج ػاآ ِػااضٜٛ فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص اااٟ  ثٌذااصثِؼ 41د١ّٕااج  داارس ٔػااذز 
١ٔز ٚزٌه دؼر ثصػجع ِػجفز  ثٌقص٠ز  ثٌضاٟ ٠ؼ١ؿاٙج ثإػاالَ دؼار ثٌغاٛشر ٚغاٌٙٛز صارثٚي ثٌقٛثش٠ز   ثٌض١ٍفط٠ٛ

 ثٌّؼٍِٛجس ٚػرَ ٚؽٛذ نٛثدى ٌّٕجلؿز  ٞ ِٛنٛع خجـ دؿتْٛ ثٌرٌٚز . 
ٚصااصٜ ثٌؼ١ٕااز  ١ّ٘ااز إذشثن ِماارِٟ صٍااه ثٌذااصثِؼ ٌمٛثػاار ثٌّػاات١ٌٛز ثالؽضّجػ١ااز ٔقااٛ ثٌّؾضّااغ ثٌّكااصٞ 

 ٚغالِضٗ اٟ ِمجدً ثٌقفجظ ػٍٝ فص٠ز ثٌؼًّ ثإػالِٝ.ٚنصٚشر ثفضصثَ  ِٓ ثٌّؾضّغ 
%ِاآ ػ١ٕااز ثٌمااجةُ دجالصكااجي ٚؽااٛذ صطااٛش  اااٝ  ذث  15,59ٚػٍااٝ ِػااضٜٛ ثٌٕضااجةؼ ثٌضفكاا١ٍ١ز صااصٜ ٔػااذز 

%ِاآ ػ١ٕااز ثألوااجذ١١ّ٠ٓ 5,77% ِاآ ثألوااجذ١١ّ٠ٓ   اااٝ فاا١ٓ صااصام ٔػااذز  22,22دااصثِؼ ثٌااص ٜ ِمجدااً 
ٍاااه ثٌذاااصثِؼ دّاااج ٠ضٛثااااك ِٚؼط١اااجس عاااٛشر ِكاااص ِمجداااً ٚؽاااٛذ  ٞ صطاااٛش ااااٟ  ذث  ٚوص٠ماااز صٕاااجٚي ص

 %ِٓ ؽّٙٛش ثٌمجةُ دجالصكجي . 43,39ٔػذز
 

 (9ؽرٚي شلُ )
 ٠ٕج٠ص  25غّجس دصثِؼ ثٌص ٞ دؼر عٛشر 

 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
 ٠ٕج٠ص صّغٍش اٟ: 25غّجس دصثِؼ ثٌص ٞ دؼر عٛشر  ٠9ٛنـ ؽرٚي 

ش٠از ؾاجٍِزح ثٌؾاص ر ااٟ ثٌضٕٛع اٟ ثغضهجاز ثٌض١جشثس ثٌفىص٠ز ثٌّدضٍفز ااٟ صٍاه ثٌذاصثِؼح صمار٠ُ صغط١از إخذج
%ح صال٘ج ػجًِ ثشصفجع ٔػذز ثٌّؿاج٘رر ثٌؾّج١٘ص٠از ٌضٍاه 18,11صمر٠ُ ثٌّؼٍِٛجس اٟ ثٌضصص١خ ثألٚي دٕػذز 

 ثٌٕٛػ١ز 
ِاآ ثٌذصثِؼحإصجفااز ِػااجفز ػجذٌااز ِاآ ثٌٛلااش ٌؾ١ّااغ ثٌّؿااجشو١ٓ اااٝ ثٌذصٔااجِؼ اااٝ ثٌضصص١ااخ ثٌغااجٟٔ دٕػااذز  

ٚ ثٌظٙٛش اٝ صٍه ثٌذاصثِؼ  حعاُ صمار٠ّٙج ػٍاٝ ثٌٙاٛث  ِذجؾاصر % ح صال٘ج ث٘ضّجَ  ثٌّػت١ٌٛٓ دجٌضقرط 24,9
% عااُ ؽااج  ػجِااً ثٌّؿااجشوز 41,8داارْٚ ِٛٔضااجػ ح صماارَ دااصثِؼ ثٌااص ٞ صقٍاا١الس ؽ١اارر ٌألفاارثط دٕػااذز 

% ح 56,7% ح ص١ٍٙج ض٠جذر ِػجفز ثٌقص٠ز اٝ صٍه ثٌذصثِؼ دٕػاذز 73,7ثٌؾّج١٘ص٠ز اٝ صٍه ثٌذصثِؼ دٕػذز 
%ح ٚ خ١اصث 54,5عُ ض٠جذر ثٌّػجفز ثٌّدككز ٌضٍاه ثٌٕٛػ١از ِآ ثٌذاصثِؼ ااٝ ثٌّقطاجس ثٌفهاجة١ز دٕػاذز 

 %.21,5ؽج س ض٠جذر ٔػذز ثإػالْ اٝ دصثِؼ ثٌص ٜ دٕػذز 

 % ن ؾىً ثٌضطٛش
 7.56 45 ض٠جذر ِػجفز ثٌقص٠ز اٝ صٍه ثٌذصثِؼ . -

 11.18 61 ثٌضٕٛع اٝ ثغضهجاز ثٌض١جشثس ثٌفىص٠ز ثٌّدضٍفز اٝ صٍه ثٌذصثِؼ -
ض٠جذر ثٌػجػجس ثٌّدككز ٌضٍه ثٌضٛػ١ز ِٓ ثٌذصثِؼ اٝ ثٌّقطجس  -

 ثٌفهجة١ز ثٌّدضٍفز
33 5.54 

 5.21 31 ض٠جذر ٔػذز ثإػالٔجس ثٌّسثػز اٝ اٛثقً صٍه ثٌذصثِؼ . -
 9.24 55 ثشصفجع ٔػذز ثٌّؿج٘رر ثٌؾّج١٘ص٠ز اٝ صٍه ثٌٕٛػ١ز ِٓ ثٌذصثِؼ. -

 8.41 51 اٝ صٍه ثٌذصثِؼ. ث٘ضّجَ ثٌّػت١ٌٛٓ دجٌضقرط -
 7.73 46 ث٢لذجي ثٌؾّج١٘صٞ ػٍٝ ثٌّؿجشوز ٚ ثٌضٛثقً ِغ صٍه ثٌذصثِؼ. -

 11.18 61 صمَٛ دضغط١ز إخذجش٠ز ؾجٍِز. -
 8.41 51 صمر٠ُ صق١ٍالس ؽ١رر. -

 11.18 61 ثٌؾص ر اٝ صمر٠ُ ثٌّٛنٛػجس . -
 8.41 51 صمرَ ػٍٝ ثٌٙٛث  ِذجؾصر درْٚ ِٛٔضجػ. -

 9.24 55 فز ِػجفز ػجذٌز ِٓ ثٌٛلش ٌؾ١ّغ ثٌّؿجشو١ٓ اٝ ثٌذصثِؼ.إصج -
 - -  خصٜ صسوص. -

 %111 595 ثالؽّجٌٝ
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 (11ؽرٚي شلُ )
 ِٛنٛػ١ز ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٜ

 % ن ذشؽز ثٌّٛنٛػ١ز
 11.11 15 ٔؼُ

 33.33 51 إٌٝ فر ِج
 56.67 85 ال
 %111 151 ّجٌٝثالؽ

% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز  دؼرَ ِٛنٛػ١ز ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٜ وّج ٘ٛ ِذ١ٓ اٝ ؽرٚي 67,56 ؾجشس  ٔػذز 
%  ِآ 54( ٚثٌضاٟ صضؼٍاك دؼارَ شناج ٔػاذز 9(ح٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌاه ااٝ ناٛ  ٔضاجةؼ ؽارٚي شلاُ )11شلُ)

غُ ِاآ ِػااجفز ثٌؼ١ٕااٗ ػاآ ِٛنااٛػ١ز دااصثِؼ ثٌااص ٞ ٚدجٌضااجٌٟ ػاارَ ِٛنااٛػ١ز ثٌهاا١ٛد ٚثٌضااٟ ػٍااٝ ثٌااص
ثٌقص٠ز ثٌّضجفز ٌضٍه ثٌذصثِؼ إال إٔٙج لٛدٍش دؼرَ  ثٌّػت١ٌٛز ِٓ وغ١ص ِٓ ثٌّضقارع١ٓ ثٌاس٠ٓ ٚؽارٚث ثٌفصقاز 
ٌضكااف١ز خالاااجصُٙ ِااغ ثٌٕظااجَ ثٌػااجدك ػذااص ثٌؿجؾااز ِّااج خٍااك فجٌااز ِاآ ثٌضااٛصص صػااٛذ ِؼظااُ صٍااه ثٌذااصثِؼ 

١ااَٛ اااٝ دااصثِؼ ِدضٍفااٗ ٌّقطااجس ٚصاإؼىع ػٍااٝ  ثٌّؿااج٘ر  صىااصثش ظٙااٛش ٔفااع ثٌؿدكاا١جس ػٍااٝ ِاارثش ثٌ
 ِضؼرذٖ ِّج ٠ك١خ ثٌّؿج٘ر دجًٌٍّ ٠ٚؿؼصٖ دؼرَ ِٛنٛػ١ز ثٌؿدك١ٗ. 

 
% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕاز فجٌاز ِآ ثٌصناج ػآ ِٛناٛػ١ز نا١ٛد صٍاه ثٌذاصثِؼ 33,43اٝ ف١ٓ  درس ٔػذز 

ج٠ج ِفػص٠ٓ زٌه اٝ إوجش ظٙٛش ّٔجزػ ؽر٠رر ِٓ ثٌذصثِؼ ص١ّطس دجٌقص٠ز ااٝ صٕاجٚي ثٌّٛناٛػجس ٚثٌمها
ثٌّدضٍفز ٚثغضهجاضٙج ِدضٍ  ثٌض١جشثس ثٌفىص٠ز ٚثٌػ١جغ١ز ثٌىً ٠رخس اصقضٗ اٝ ثٌضؼذ١ص ػٓ  اىجشٖ ٚشؤ٠ضٗ 

 اٝ ِصفٍز  ثإقالؿ ثٌضٟ صّص دٙج ثٌذالذ .
% ِآ اتاز ثٌماجةُ دجالصكاجي شناجةٙج ػآ ِٛناٛػ١ز 11,91ٚػٍٝ ِػضٜٛ ثٌٕضجةؼ ثٌضفك١ٍ١ز صذارٜ ٔػاذز 

 % ِٓ ػ١ٕز ثألوجذ١١ّ٠ٓ .5,2ذز ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٜ اٝ ِمجدً ٔػ
% ِٓ ػ١ٕاز ثألواجذ١١ّ٠ٓ غ١اص شثنا١ز صّجِاج ػآ ِٛناٛػ١ز نا١ٛد داصثِؼ 5,97اٝ ف١ٓ  ؽج س ٔػذز 

 % ِٓ اتز ثٌمجةُ دجالصكجي.11,11ثٌص ٜ اٝ ِمجدً 
 (22جذّل رلن )

 رأص٘ر الول ٘خ ػلٔ نرٗخ الزؼج٘ر فٔ ثراهج الرأٓ 
 % ن فص٠ز ثٌضؼذ١ص
 43.33 65 ٔؼُ
 36.67 55 ر ِجإٌٝ ف
 21.11 31 ال

 %111 151 ثالؽّجٌٝ
خجـ"ٌٙاج صارع١ص وذ١اص ػٍاٝ ذشؽاز فص٠از  -% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ثْ ٔاٛع ثٌٍّى١از غاٛث  "فىاِٟٛ 81 ور 

ثٌضؼذ١ااص اااٟ  ثٌمٕااجر ٚدجٌضااجٌٟ ثٌذااصثِؼ ثٌضااٝ صٕطٍااك ِاآ صٍااه ثٌمٕااجر اىااال ٠ضؼجِااً ٚامااج ٌػ١جغااز ِجٌااه ثٌّقطااز  
ح ٘جٌاز 2118ٛؽ١ز . ٚ٘ٛ ِج ٠ضفك ِغ ِج  عذضضٗ ذشثغجس واال ِآ )  ١ِاصر غا١ّصح ٚخٍف١ضٗ ثٌػ١جغ١ز ٚ ثأل٠رٌ

 ْ ٔااٛع ثٌٍّى١ااز ٠ااؤعص ػٍااٝ زوااص ثٌقم١مااز ٚثٌرلااز ٚ ثٌكاارق حٚوااسٌه فص٠ااز ػااصل (37)(2117ِقّاار ح
ثٌّؼٍِٛجس ف١ظ صض١ـ ثٌٍّى١ز ثٌدجقز صٕٛع ثٌّهج١ِٓ ثٌّمرِز حٚٚؽٛذ لرش ِٓ ثٌقص٠ز ٚثٌسٞ ٠ض١ـ ثٌضؼذ١ص 

س ثٌٕظاص ثٌّدضٍفاز حدجإناجاز إٌاٝ ثٌمارشر ثإٔضجؽ١از ثٌىذ١اصر ثٌضاٟ صضاصؽُ إٌاٝ داصثِؼ ٠ضاٛثاص ا١ٙاج ػٓ ٚؽٙج
 ػٕجقص ثإدٙجش ٚثٌؾسح ٚ٘ٛ ِج صفضمص إ١ٌز ثٌمٕٛثس ثٌقى١ِٛز 
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% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕاز  ْ ٔاٛع ثٌٍّى١از ال ٠اؤعص ػٍاٝ ِػاضٜٛ فص٠از ثٌضٕاجٚي ااٝ ثٌذاصثِؼ  21اٝ ف١ٓ ٠صٜ 
 ثٌسٞ اٟ ثألغجظ ٠قضىُ إٌٝ ن١ّصٖ ثٌّٕٟٙ ِٚػت١ٌٛضٗ ثالؽضّجػ١ز صؾجٖ ثٌّؾضّغ .ٚال ثٌمجةُ دجالصكجي ٚ

 (12ؽرٚي شلُ )
 ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١ص اٟ  دصثِؼ ثٌص ٜ

 % ن ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١ص
 11116 71 ّٔى ٍِى١ز ثٌمٕجر قجفذز ثٌذصٔجِؼ. -

 5.21 32 فصا١ز ِٕٚٙز ِمرَ ثٌذصٔجِؼ. -
 8.62 53 ػرَ ثٌضطثَ ثٌق١جذ اٝ ػصل ٚؽٙجس ثٌٕظص ثٌّدضٍفز. -
 11.57 65 ػرَ  صٕٛع ثٌض١جشثس ثٌفىص٠ز ٚثٌػ١جغ١ز ٌه١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ. -

 8.13 51 غ١جغز ثإػالْ اٟ ثٌّقطز -
 6.83 42 ٚنغ ثٌؼصثل١ً  ِجَ اصق ثٌؼًّ ِٕٚغ فكٌُٛٙ ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس -

 8.13 51 الس ثٌؾّٙٛش ٚ شث  ثٌه١ٛد.ػرَ ثٌضطثَ ثٌق١جذ د١ٓ ِرثخ -
 11.18 62  ٌدٍف١ز ثأل٠رٌٛؽ١ز ٌفصق ػًّ صٍه ثٌذصثِؼ -

ػرَ إصجفز ثٌفصقز ٌٍّؿجشوز ثٌؾّج١٘ص٠ز ثٌكجذلز ذْٚ صرخً ِٓ   -
 ثٌمٕجر.

43 6.99 

 6.51 41 فصا١ز ١ِٕٙٚز ِمرَ ثٌذصٔجِؼ. -
 11.16 68 ِٕجك ثٌقص٠ز ٚثٌػ١جغز ثٌؼجِز اٝ ثٌرٌٚز. -

 6151 41 ػرَ ثٌضؾر٠ر ٚثالدضىجش اٝ ثٌّٛنٛػجس ثٌّطصٚفز.  -
 - -  خصٜ صسوص -

 %111 615 ثالؽّجٌٝ
 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(

صضرعص فص٠ز ثٌص ٜ ٚثٌضؼذ١صٚامج ٌٍظصٚد ثأل١ِٕز ٚثٌٕػذز ثٌػاىج١ٔز ٌألػاصثق ٚثٌطٛثةا  ثٌضاٝ صؼا١ؽ نآّ 
اٟ صغ١١ص فرٚذ ثٌقص٠اجس حٚغجٌذاج ِاج صضارعص ثٌقص٠از  ثٌرٌٚز حٚثف١جٔج صٍؼخ ظصٚد خجشػ ٔطجق ثٌرٌٚز ذٚشث

دجألضِجس ثٌػ١جغ١ز ٚثاللضكجذ٠ز ٚ ثالؽضّجػ١ز ٚصق٠ًٛ صٍه ثٌؼٛثًِ إٌاٝ ِاج ٠ػاّٝ دؾّجػاجس ثٌهاغى ِّاج 
٠ؤعص ػٍٝ فص٠ز ثٌضٕجٚي ٚا١ّج ٠ٍٝ دؼم ثٌؼٛثِاً ثٌّاؤعصر ػٍاٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص ااٟ داصثِؼ ثٌاص ٜ ٚاماج ٌّاج 

 ثٌضٝ صّغٍش اٟ :( 12ٚٚشذ اٟ ثٌؾرٚي شلُ )
 

 ّٔى ٍِى١ز ثٌمٕجر . -1
 ِٕجك ثٌقص٠ز ٚثٌػ١جغز ثٌؼجِز اٝ ثٌرٌٚز . -2
 صٕٛع ثٌض١جشثس ثٌفىص٠ز ٚثٌػ١جغ١ز ٌه١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ. -3
 ثٌدٍف١ز ثأل٠رٌٛؽ١ز ٌفصق ػًّ صٍه ثٌذصثِؼ .  -5
 ػرَ ثٌضطثَ ثٌق١جذ اٝ ػصل ٚؽٙجس ثٌٕظص ثٌّدضٍفز  . -6
 غ١جغز ثإػالْ اٟ ثٌّقطز -7
 ثٌضطثَ ثٌق١جذ د١ٓ ِرثخالس ثٌؾّٙٛش ٚ شث  ثٌه١ٛد. ػرَ  -8
 ػرَ إصجفز ثٌفصقز ٌٍّؿجشوز ثٌؾّج١٘ص٠ز ثٌكجذلز.  -9
ٚنغ ثٌؼصثل١اً  ِاجَ ااصق ػّاً صٍاه ثٌذاصثِؼ ِّاج ٠ّٕاغ فكاٌٛٙج ػٍاٝ ثٌّؼٍِٛاجس ٚٔماً  -11

 ثألفرثط.
 فصا١ز ١ِٕٙٚز ِمرَ ثٌذصٔجِؼ. -11
 . ػرَ ثٌضؾر٠ر ٚثالدضىجش اٝ ثٌّٛنٛػجس ثٌّطصٚفز-12
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 (13ؽرٚي شلُ )
 

  وغص دصثِؼ ثٌص ٞ اٟ ثٌفهجة١جس ثٌضطثِج دقص٠ز ثٌضؼذ١ص
 

 % ن ثٌذصثِؼ
 7.85 42 ِػج ث. 11ثي  -
 17ٚ6 33 ذل١مز. 91 -
 9.35 51 ثٌق١جر ث١ٌَٛ. -
 11.19 54 دٍرٔج دجٌّكصٞ. -

 4.67 25  خص والَ. -
 11.21 61 ثٌضقص٠ص ث١ٌَٛ.. -
 9.72 52 ِكص ثٌؾر٠رر. -
 6.36 34  خص ثٌٕٙجش. -
 5.98 32 ِٕضٙٝ ثٌكصثفز.. -
 11.59 62 دضٛل١ش ثٌمج٘صر. -
 3.74 21  غضٛذ٠ٛ ِكص. -
 6.92 37 ِذجؾص ِٓ ِكص -
 6.36 34  خصٜ صسوص -

 %111 535 ثالؽّجٌٝ
 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(

 
س ثٌدجقز ف١ظ صٛا١ص ِػجفٗ ( صفٛق دصثِؼ ثٌص ٜ اٟ ثٌفهجة١ج13ثصهـ ِٓ خالي لصث ر ثٌؾرٚي شلُ )

ِٓ ثٌقص٠ٗ صف١ر اٟ ػصل وجاز ٚؽٙجس ثٌٕظص ٚوسٌه صؼ١ّك ثٌصؤ٠ز ٚإاجذر ثٌؾّج١٘صح وّج صضّضغ صٍه 
ثٌمٕٛثس ثٌدجقز دئِىج١ٔجس ِجذ٠ز ػج١ٌز صض١ـ ٌٙج ثٌضؼجًِ ِغ ِؼر٠ٓ ِٚمرِٟ دصثِؼ ػٍٝ ذشؽز ػج١ٌز ِٓ 

ذصثِؼ حوسٌه صقصـ صٍه ثٌمٕٛثس ػٍٝ ثال٘ضّجَ ثالفضصثا١ز ِّج ٠ػجػر ػٍٝ ؽسح ثٌؾّج١٘ص ٔقٛ صٍه ثٌ
ِّج غجُ٘ –ذ٠ىٛشثس ٚإنج ر ٚؽٛذر ثٌكٛس ٚوسٌه ػٛثًِ ثإدٙجش اٟ ثإخصثػ  –دجٌؾٛثٔخ ثٌف١ٕز ِٓ 

اٟ ظٙٛش  صٍه ثٌذصثِؼ دؿىً ؽ١ر حوسٌه إصجفز اصـ ثٌّؿجشوز ثٌؾجذر ٌؾّٙٛش ثٌّؿج٘ر٠ٓ ِّج ضثذ ِٓ 
ىص ٚصٛؽ١ٗ ثٌص ٜ ثٌؼجَ ٚثٌسٞ ٌُ ٠ؼر لجقص ػٍٝ ن١ٛد صٍه ؾؼٛش ثٌّؿج٘ر درٔز ؾص٠ه اٟ قٕجػز ثٌف

ثٌذصثِؼ ِٓ ثٌكفٛر حٚصضفك صٍه ثٌٕض١ؾز ِغ ِج  ورس ػ١ٍز ثٌؼر٠ر ِٓ ثٌرشثغجس ثٌػجدمز ػٓ صٕجِٟ ذشؽز 
 ِؿج٘رر دصثِؼ ثٌص ٜ اٟ ثٌمٕٛثس ثٌدجقز ِمجشٔز دذصثِؼ ثٌض١ٍفط٠ْٛ ثٌّكصٞ ثٌقىِٟٛ . 
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 (14ؽرٚي شلُ )
 

 ثال٘ضّجَ دذصثِؼ ثٌص ٞ اٝ ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز غذجح 
 

 % ن ثٌؼٛثًِ
 41,8 51 ٔؾجؿ صٍه ثٌؼٛثًِ اٟ ؽسح  ػرثذ وذ١صر ِٓ ثٌّؿج٘ر٠ٓ . -

 42,11 62 صؼضذص ثفر ِظج٘ص فص٠ز ثٌضؼذ١ص ٚ ثٌر٠ّمصثو١ز. -

 23,7 43 إصجفز ثٌفصقز ٌٍّؿجشوز ثٌؾّج١٘ص٠ز . -
 55,5 33 ألؽٕذ١ز.صرع١ص ثإػالَ ثٌّكصٞ دجٌفهجة١جس ث -

 61,12 75 ؽسح ثٌّؼ١ٍٕٓ. -
 18,11 61 صرع١ص صٍه ثٌذصثِؼ اٝ  ِرثذ ثٌص ٜ ثٌؼجَ دجٌّؼٍِٛجس . -

 14,5 31 ذػُ ثٌمٕٛثس ثٌدجقز ٌسٌه ثٌٕٛع ِٓ ثٌذصثِؼ . -
 16,7 42 ظٙٛش٘ج ورفر ػٛثًِ ثٌضرع١ص اٝ قٕجع ثٌمصثش . -
ػ١ز ِٓ ثٌذصثِؼ ظٙٛش لجذر ثٌص ٜ ٚ ثٌّفىص٠ٓ اٝ صٍه ثٌٕٛ -

 دجغضّصثش .
24 13,4 

 18,11 61 ٠ٕج٠ص. 25ِٕجك ثٌقص٠ز ٚ ثٌضغ١ص ثٌػ١جغٟ دؼر عٛشر  -
 74,8 52 ثٔضمجي ثٌكقف١١ٓ ثٌذجشض٠ٓ ٌضمر٠ُ صٍه ثٌٕٛػ١ز ِٓ ثٌذصثِؼ. -
صؼضذص ثفر ثٌؼٛثًِ ثٌضٝ فصوش ثٌق١جر  اٟ ثٌؿجشع ثٌػ١جغٟ -

 ٠ٕج٠ص . 25ثٌّكصٞ لذً عٛشر 
64 77,11 

 - -  خصٜ صسوص . -
 %111 595 ثالؽّجٌٝ

 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
 

 ٠ّىٓ صفػ١ص شؤ٠ز ثٌؼ١ٕز  ألُ٘  غذجح ث٘ضّجَ ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز دذصثِؼ ثٌص ٜ 

اٟ  وجش  صقم١ك صٍه ثٌذصثِؼ ٔؾجفجس ٚثغؼز ٚػجةرثس إػال١ٔز ندّز  ااجذس صٍاه ثٌمٕاٛثس ح واسٌه ص١ّاط  
ثؽٙز ٚثإعجشر ٚصمر٠ُ وجاز ٚؽٙاجس ثٌٕظاص ٌٍؾّٙاٛش ف١اظ ٠ؾٍاع ثٌػ١جغا١ْٛ دصثِؼ ثٌص ٜ دط٠جذر ٔذصر ثٌّٛ

ٚثٌذصٌّج١ْٔٛ ٚثٌؿدك١جس ثٌؼجِز ٚؽٙج ٌٛؽٗ  ِجَ ثٌؾّٙٛش ااٟ ثألغاضر٠ِّٛج  ذٜ ٌط٠اجذر ِؼارالس ِؿاج٘رر 
صٍه ثٌذصثِؼ ح وّج  ور ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز صفٛق صٍه ثٌذصثِؼ اٟ ثٌضارع١ص ػٍاٝ قإجع ثٌماصثش ٚث٘ضّاجُِٙ دّضجدؼاز 

ذم ثٌؾّج١٘ص ح وّج ٚاصس عٛشر ثالصكجالس ثٌضٟ صّغٍش اٟ ثٔضؿاجش ثٌٙاجص  ثٌّقّاٛي ػاالٚر ػٍاٝ ؾاذىز ٔ
ثإٔضصٔش ٌّػضدر١ِٙج لرشثس ٘جةٍز ٌٍضٛثقً ِغ ثألخاص اىجٔاش ٘اسٖ ثٌٛغاجةً خ١اص ِؼا١ٓ ٌضٍاه ثٌذاصثِؼ دّاج 

ثٌقص٠از ااٟ ػاصل  اضقضٗ ِٓ ٔٛثاس ػر٠رر ٌطصؿ  شث  ثٌّؿج٘ر٠ٓ ػٍٝ ثٌٙٛث  ِذجؾصر دّػاجفز ٚثغاؼز ِآ
ٚؽٙااجس ثٌٕظااص ثٌّدضٍفااز حوّااج ثشؽااغ ثٌااذؼم  ٘ااُ  غااذجح ثٔضؿااجش صٍااه ثٌٕٛػ١ااز ِاآ ثٌذااصثِؼ الغااضدرثَ 
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقر٠غز اٟ ثإٔضجػ شخ١كز ثٌضىج١ٌ  دجإنجاز ٌظٙٛش ٚغجةً فر٠غاز ٌٍضٛض٠اغ ِآ خاالي ثٌٕماً 

 ثٌفهجةٟ .
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 (15ؽر ٚي شلُ )
 
 ؼ ش ٜ صضػُ دقص٠ز ثٌضؼذ١ص ُ٘ ثٌؼٛثًِ ثٌّمضصفز إٔضجػ دصثِ
 

 % ن ثاللضصثفجس
ٞ ثألخص - ٚ ٌثص   ٞ ص  ِذر  ٌث  ُ  15135 72 ذػ

ٕمجؼ - غ ٌٍ ٝ وصؿ وجاز لهج٠ج ثٌّؾّض ً ا ٌّؼ  13186 65 إصجفز ٌثقص٠ز ٌفص٠ك ث
ٛثس ثٌفهجة١ز - ٓ ثٌٕم ٌز ػ  14193 71 شاغ شلجدز ثٌٚر

ٝ صظٙص دكٛ - ؼ فض ٕجغخ ٌٍضه ثٌذصِث ٟ ثٌّ ٌّج ُ ٌث ٛا١ص ثٌرػ  8196 42 شر الةمز .ص
- ٝ ٓ ا ١ٍ ٌؼِج ٚث ٕمجدجس  ٖ وجاز ٌث ٕج َ  صضذ ٍط  ِٟ ٚ خالل  ٟ ١ِغجق ؾصد  ػالِ ٚنغ 

.ٟ ّصة َ ٌث  ثألػال
81 17117 

غ. - ُ ثٌّؾّض ٚل١ ِز  َ ثألخالل١جس ثٌؼج ٕجلؿز دجفضصث ٝ ثٌّ َ ا  11166 51 ثالٌضطث
ؼ ؽ١رر. - ّرشدز إٔضجػ دصِث ٛثذش ثٌذؿص٠ز ٌث  6141 31  ػرثذ ثٌى
ٕمجؼ.ثالغض - نٛػجس ثٌّطصٚفز ٌٍ ٝ ثٌّٛ ٔز دٌجدذصث  ا  12179 61 ؼج

ٜ صسوص -  - -  خص
ّجٌٝ  %111 469 ثالؽ

 )صُ ثخض١جش ثوغص ِٓ در٠ً(
 

(   ُ٘ ثٌؼٛثًِ ثٌّمضصفز إٔضجػ دصثِؼ ش ٜ صضػُ دقص٠ز ثٌص ٜ ٚثٌضؼذ١ص صّغٍش اٟ ٠15ٛنـ ثٌؾرٚي شلُ )
 ثالصٝ :

 
 ذٕجٖ وجاز ثٌٕمجدجس ٚثٌؼج١ٍِٓ اٝ ثإػالَ ثٌّصةٟ.ٚنغ ١ِغجق ؾصد إػالِٟ ٚ خاللٟ ٍِطَ صض -1
 ذػُ ِذر  ثٌص ٞ ٚ ثٌص ٞ ثألخص اٝ ثٌقٛثش.  -2

 ثٌفكً د١ٓ د١ٓ ثٌضؼ١ٍك ٚثٌدذص حٚفّج٠ز ِكجذش ثٌّؼٍِٛجس. -3

 شاغ شلجدز ثٌرٌٚز ػٓ ثٌمٕٛثس ثٌفهجة١ز. -4

 إصجفز ثٌقص٠ز ٌفص٠ك ثٌؼًّ اٝ وصؿ وجاز لهج٠ج ثٌّؾضّغ ٌٍٕمجؼ . -5

 صث  اٝ ثٌّٛنٛػجس ثٌّطصٚفز ٌٍٕمجؼ .ثالغضؼجٔز دجٌدذ -6

 صٛا١ص ثٌرػُ ثٌّجٌٟ ٚ ثٌفٕٟ ٌضٍه ثٌذصثِؼ فضٝ صظٙص دكٛشر الةمز. -7

 نصٚشر ثالٌضطثَ اٟ ثٌّٕجلؿز دجفضصثَ ثألخالل١جس ثٌؼجِز ٚل١ُ ثٌّؾضّغ . -8

 إػرثذ ثٌىٛثذش ثٌذؿص٠ز ثٌّرشدز إٔضجػ دصثِؼ ؽ١رر حِغ صٛا١ص ثٌرػُ ثٌّجٌٟ ٌٙج. -9

 ؿجشوز ِٓ لذً ثٌؾّٙٛشحإصجفز ِػجفز ٌٍّ -11

ِؼجٌؾز وجاز  ثٌمهج٠ج ثٌػ١جغا١ز ٚثالؽّٕجػ١از ٚثاللضكاجذ٠ز ٚغ١ص٘اج ِآ ثٌّٛناٛػجس ث١ٔ٢از ثٌضاٟ  -11
 صُٙ ثٌص ٜ ثٌؼجَ.

 ْ صضهّٓ صٍه ثٌٕٛػ١از ِآ ثٌذاصثِؼ إزثػاز ثٌضماجش٠ص ٚثٌضقم١ماجس ثٌضاٟ صؼضّار ثٌطاجدغ ثألغضمكاجةٝ  -12
 ٌٍٛقٛي ٌٍّؼٍِٛجس ٚصٛن١ـ ثٌقمجةك ٌٍؾّٙٛش.
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 (16ٚي شلُ )ؽر
 ِمضصؿ إٌغج  ٚضثشر ثإػالَ

 % ن ذشؽز ثٌّٛثامز
 34.67 52  ٚثاك
 31.11 45 ِقج٠ر
 35.33 53 ِؼجشل
 %111 151 ثالؽّجٌٝ

 
 % ِٓ ثٌؼ١ٕز صؤ٠ر إٌغج  ٚضثشر ثإػالَ دكٛشصٙج ثٌصغ١ّز .67,34(  ْ ٔػذز ٠16ؿ١ص ؽرٚي ) 

٠ز ثٌرٌٚاز دؿاىٍٙج ثٌصغاّٟ ػآ ثإػاالَ ف١اظ اؿاً ٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌه اٟ إوجش شغذز ثٌؼ١ٕز اٟ شاغ ٚقج 
ثٌض١ٍفط٠اْٛ ثٌصغااّٟ ااٝ ظااً إؾاصثد ثٌرٌٚااز  اااٝ وػاخ شنااج ثٌّؿاج٘ر٠ٓ . ٚصقم١ااك ثٌّكارثل١ز ِاآ ف١ااظ 
ثالٌضاطثَ دجٌكارق ٚ ثٌرلااز ااٟ واً ِااج ٠اضُ صمر٠ّاٗ ٚ ِٕجلؿااضٗ ِآ ِؼٍِٛاجس ٚ  اىااجش ٚ شث  ػٍاٝ ثٌض١ٍفط٠ااْٛ 

 ٠ٕج٠ص . 25دؼر عٛشر ثٌقىِٛٝ ٚ٘ٛ ِج ٚنـ ؽ١ٍج اٝ  عٕج  ٚ
% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز اىصر إٌغج  ٚضثشر ثإػالَ ِٓ ِٕطٍك  ْ ثٌقص٠ز 33,35ٚػٍٝ ثٌؾجٔخ ثألخص شام 

ثٌّطٍمز صؼٕٝ ثٌفٛنٝ اٝ ظً  اىصر ثٌؼٌّٛز ٚ ثٌػّٛثس ثٌّفضٛفز ٚغ١جح اىصر ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٌرٜ 
فصوز ثٌؼًّ ثإػالِٝ ح ٚصهغ  غع  ٠رٌٛؽ١ز ثٌمجةُ دجالصكجي ح ِّج ٠قضُ  ٚؽٛذ ٚضثشر ٌإلػالَ صهذى 

 ٌٍؼًّ ثإػالِٝ اٝ ِكص.
 

%ِٓ  ثٌؼ١ٕز ٚثٌضٟ ؽج س ِؼظّٙج ِٓ اتز ثٌؼج١ٍِٓ اٝ ثٌقمً ثإػالِٝ )ثٌّؼر٠ٓ  11,31اٝ ف١ٓ شؽـ  
ثٌكقف١١ٓ( ثٌس٠ٓ ٠صْٚٚ  ١ّ٘ز ٚؽٛذ ٔٛع ِٓ ثٌصلجدز ػٍٝ ثإػالَ غٛث  وجٔش فى١ِٛز  ٚ ١ِٕٙز ػٓ  –

 دجس ث١ٌّٕٙز ثٌضٟ صصػٝ ثٌّٛثع١ك ثٌدجقز دجٌؿصد ثإػالِٝ .وص٠ك ثٌٕمج
 

% ِاآ اتااز ثٌمااجةُ دجالصكااجي نااصٚشر إٌغااج  ٚضثشر 23,73ٚػٍااٝ ِػااضٜٛ ثٌٕضااجةؼ ثٌضفكاا١ٍ١ز  ٠اارس ٔػااذز 
% ِاآ ٔفااع ثٌفتااز  ػٍٕااش ف١جذ٠ضٙااج ٚػاارَ ٚؽااٛذ نااصٚشر ٍِقااز ٌٙااسٖ ثٌدطااٛر 35,25ثإػااالَ اااٝ ِمجدااً 

ش ثٌماجةُ دجالصكاجي دارْ ثٌػا١طصر ثٌقى١ِٛاز ػٍاٝ ٚغاجةً  ثإػاالَ خجقاز ٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌه اٝ إوجش ؾؼٛ
ثٌقى١ِٛز ٘ٛ ثٌسٜ ٠قرذ صذؼ١ز صٍه ثٌٛغجةً ٌٍٕظجَ ثٌقجوُ ٠ٚصغاُ خص٠طضٙاج دّاج ٠ضٛثااك ِاغ ِكاجٌـ ثٌم١اجذر 

 ١ٌٚع ثٌؿؼخ.
 

% 75ٚ33%  ِمضاصؿ إٌغاج  ٚضثشر ثإػاالَ ِمجداً 25ٚ66ٚػٍٝ ِػضٜٛ ثٌؼ١ٕز ثألوجذ١ّ٠ز شاهش ٔػاذز 
ثٌضطِش قفز ثٌق١جذ ٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌه اٝ إوجش  شؤ٠ز ثألوجذ١١ّ٠ٓ  ْ ثٌؼّاً ثإػالِاٝ ااٝ فجؽاز ٌٍضٕظا١ُ 
ٚثٌهذى ٚ ْ ثٌقص٠ز ثٌغ١ص ِٕهذطز ِٓ لذً ١ِغجق  ٚ شلجدز صؼٕٝ ثٌفٛنٝ ِّج ٠ػضٍطَ ٚؽٛذ ثٌاٛضثشر ِاغ  

إوجش ِٓ ثٌّػات١ٌٛز ثالؽضّجػ١از ٚنغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضؿص٠ؼ١ز ٚثٌٕمجد١ز ثٌضٝ صهّٓ فص٠ز ثٌؼًّ ثإػالِٝ  اٝ 
 ٚثألخالل١ز صؾجٖ ثٌّؾضّغ .
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  ًزبئج فرّض الذراسخ الو٘ذاً٘خ :
 رْجذ ػاللخ اررجبطَ٘ ث٘ي الزؼرض لجراهج الرإٔ الفضبئ٘خ ّطج٘ؼخ ػول الوجحْص٘ي: -الفرض األّل.:

(17ؽرٚي شلُ )  

 ثٌؼاللز د١ٓ ثٌضؼصل ٌذصثِؼ ثٌص ٜ ٚوذ١ؼز ػًّ ثٌّذقٛع١ٓ
 ِرٜ ثٌّؿج٘رر ثألوجذ١١ّ٠ٓ ثٌمجةُ دجالصكجي ثالؽّجٌٝ

% ْ % ْ 
 ٔؼُ 55 68175% 21 28175 75
  ف١جٔج 25 31125 51 71143 75

 ال - - -  -
 ثالؽّجٌٝ 81 111% 71 111% 151

ح  72ٚ ِػضٜٛ ِؼ٠ٕٛز ...ح.  ح ِؼجًِ صٛثاك  4< وج ثٌؾر١ٌٚز ػٕر ذشؽز فص٠ز 88112وج ثٌّقػٛدز 
ح76ِٚؼجًِ د١صغْٛ   

ح  ٚل١ّز ِؼجًِ د١صغْٛ  72ٚدم١جظ ثٌؼاللز  ثصهـ ققز ثٌفصل ثألٚي ؽطة١ج ف١ظ  ل١ّز ِؼجًِ ثٌضٛثاك 
. ِّج ٠ؿ١ص إٌٝ لٛر ثٌؼاللز ثالشصذجو١ز د١ٓ ٔٛع ػًّ ثٌّذقٛع١ٓ ٌكجٌـ  وجذ٠ّٝ ثإػالَ 76ٌالشصذجو دٍغش 

واجش فاصـ ثألواجذ١١ّ٠ٓ ػٍاٝ ف١ظ ثشصفجع ٔػذز وغجااز ثٌضؼاصل ٌذاصثِؼ ثٌاص ٜ  ٠ّٚىآ صفػا١ص زٌاه ااٟ إ
صاااٛا١ص ثٌٛلاااش ٌّضجدؼاااز صٍاااه ثٌذاااصثِؼ ٔظاااصث أل١ّ٘ضٙاااج ااااٟ واااصؿ ثٌّٛناااٛػجس ٚثٌمهاااج٠ج زثس ثال٘ضّاااجَ 
ثٌؾّج١٘صٞ ٚدجػضذجشُ٘ صٍه ثٌّضجدؼز ؽاط  ِآ ػٍّٙاُ ثألواجذ٠ّٟ حااٟ ثٌٛلاش ثٌاسٞ صماً ا١از ِضجدؼاز  ثٌماجةُ 

ذ ٌٙاج  ٚواسث صػاجشع ٚصالفاك ثألفارثط ِّاج  ال دجالصكجي ٌضٍه ثٌذصثِؼ دجػضذاجش ثٔاٗ ؽاط   قا١ً ااٟ ثإػارث
 ٠ّىٕٗ  ِٓ صٛا١ص ثٌٛلش ٌٍّضجدؼز ثٌّٕضظّز .

  -الفرض الضبًٖ:
رْجذ فرّق راد داللخ ئن بئ٘خ ث٘ي أكبدٗوٖ اإلػالم ّالمبئن ثبالر بل هي نش رم٘٘ن هذٓ اٗجبث٘خ رلك   

 الجراهج فٖ الزِ٘ئخ لضْرح ٌٗبٗر .
(18ؽرٚي شلُ )  

وجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي ٚصم١١ُ ذٚش دصثِؼ دصثِؼ ثٌص ٜ اٟ ثألػرثذ ٌغٛشر ٠ٕج٠صثٌؼاللز د١ٓ ثأل  

 ذشؽز ثٌّٛثامز ثألوجذ١١ّ٠ٓ ثٌمجةُ دجالصكجي ثألؽّجٌٝ
% ْ % ْ 

  ٚثاك 3 3175 15 21143 18
 إٌٝ فر ِج 39 48175 43 61143 82
 ال 38 47151 12 17114 51

151 111%  71 111%  ثالؽّجٌٝ 81 
ح  75ٚ ِػاضٜٛ ِؼ٠ٕٛاز ...ح. ح ِؼجِاً صٛثااك 4< واج ثٌؾار ١ٌٚاز ػٕار ذشؽاز فص٠از  172.88ثٌّقػٛدز  وج

 ح65ِٚؼجًِ د١صغْٛ 
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ثصهـ ِٓ ثٌؾرٚي ثٌػجدك ققز ثٌفصل ثٌغجٟٔ  ف١ظ  ور  ٚؽاٛذ ااصٚق زثس ذالٌاز إفكاجة١ز ث٠ؾجد١از دا١ٓ 
ااٟ ثإػارثذ ٌغاٛشر ٠ٕاج٠ص  ف١اظ عذاش   وجذ٠ّٝ ثإػالَ ٚ ثٌمجةُ دجالصكجي ِٓ ف١ظ صم١١ُ ذٚش داصثِؼ ثٌاص ٜ

ثشصفااجع ِػااضٜٛ ثٌضماار٠ص ثإ٠ؾااجدٟ ِاآ لذااً ثٌمااجةُ دجالصكااجي ٌاارٚش صٍااه ثٌذااصثِؼ  دفااجشق ِؼٕااٛٞ زثس ذالٌااز 
إفكجة١ز ٚدجٌضجٌٟ وجْ ٕ٘جن اجشق اٟ ثالصؾجٖ ٔقاٛ صم١ا١ُ  ثٌارٚش ثإ٠ؾاجدٝ ٌضٍاه ثٌذاصثِؼ ااٟ ص١ٙتاز ثٌّاطثػ 

صٜ اااٟ وجاااز ثٌّكااجٌـ ٚث١ٌٙتااجس ٚذػااُ ٘ااسث ثالصؾااجٖ اتااز ثٌمااجةُ ثٌّكااصٞ ٌااصام ٚثلااغ ثٌفػااجذ ثٌااسٞ ثغضؿاا
دجالصكجي ح٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌه اٝ  وجش ٚؽٛذ ِػجفز ِٓ ثٌقص٠ٗ اٝ ثٌفضصٖ ثألخ١اصر لذاً ثٌغاٛشر غاّـ ا١ٙاج 

 ٌإلػالَ دقص٠ز ِؼجٌؾز 
ثٌّٛنااٛػجس ثٌضااٟ ػذااصس ػاآ ِااج ٠ؾااصٜ  اااٟ ثٌؿااجشع ثٌّكااصٞ حِٚااج وااجْ ٠اارٚش اااٟ وااٛث١ٌع ثٌػ١جغااز 

إْ -شؤ٠از ثألواجذ١١ّ٠ٓ ٌارٚش داصثِؼ ثٌاص ٜ ااٝ ل١اجَ ثٌغاٛشر-١جغ١١ٓ حا١ّاج   ٚناـ ثٌضق١ٍاً ثإفكاجةٝ ٚثٌػ
ثإػالَ ثٌّكصٞ ػٍٝ ِرٜ صجش٠دٗ ثٌط٠ًٛ لاجَ دئاػاجذ ثٌاٛػٟ ثٌّكاصٞ ٚصؾ١ٙاً شؽاً ثٌؿاجشع ٚ ْ صٍاه 

ٌٛث ثألاىاجش ٚث٢شث  ثٌغٛشر ٟ٘ ٔضجػ ؽ١ً ػجٌٟ ثٌغمجاز ٚثٌفىص صٛثقً ػذص ثٌؿذىجس ثالؽضّجػ١ز ثٌقر٠غز صذجذ
ٚثٌضؼ١ٍمجس اٝ ظً ػرَ ث٘ضّجَ ِٓ ثٌم١جذر ثٌػ١جغ١ز درػٛثس ٘ؤال  ثٌؿاذجح ِٚطاجٌذضُٙ دجإقاالؿ ٚثٌضغ١١اص 
ذ١ًٌ زٌه ثالشصذجن ثٌسٞ غجذ وجاز صٍه ثٌذصثِؼ ثٌقىِٟٛ ِٕٙج ٚثٌدجـ  عٕج  صغط١ضُٙ ألفرثط ثٌغاٛشر ٚلذاً 

 ٕس ل١جَ صٍه ثٌغٛشر .صٕقٝ ثٌصة١ع ٚثغضّص زٌه ثٌضدذى ػٍٝ ِرٜ ػجَ ِ
 الفرض الضبلش:- 

رْجذ فرّق  راد داللخ ئن بئ٘خ ث٘ي األكبدٗو٘٘ي ّالمبئن ثبالر بل ّدرجخ رم٘٘ن كال هٌِن لوْضْػ٘خ  
 رٌبّل المضبٗب هي لجل ضْ٘ف ثراهج الرأٓ.

 (19ؽرٚي شلُ )
 ثٌؼاللز د١ٓ ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي ِٓ ف١ظ صم١١ُ ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٜ

ؽّجٌٝثال ذشؽز ِٛنٛػ١ز  ثألوجذ١١ّ٠ٓ ثٌمجةُ دجالصكجي 
 ْ % ْ % ثٌه١ٛد

 ِصصفغ 1 1111 15 21143 15
 ِضٛغطز  2 2151 48 68157 51
 ِٕدفهز 78 97151 7 11111 85
151 111%  71 111%  ثالؽّجٌٝ 81 

ثألواجذ١١ّ٠ٓ ٚ ( ققز ثٌفصل ثٌصثدغ   ْ ٕ٘جن اصٚق ِؼ٠ٕٛز ذثٌز إفكاجة١ج  دا١ٓ ٠19ٛنـ ثٌؾرٚي شلُ )
ثٌمجةُ دجالصكجي ِٓ ف١ظ صم١ا١ُ ِٛناٛػ١ز نا١ٛد داصثِؼ ثٌاص ٞ  ف١اظ دٍغاش ل١ّاز ثالٔقاصثد ثٌّؼ١اجشٞ 

 ..ح.1دّػضٜٛ ذالٌز  1118ٚ دٍغش ل١ّز ِؼجًِ س  24156ٚ ثألوجذ١١ّ٠ٓ  34125ٌٍمجةُ دجالصكجي 
ّكاااص٠ز  صػاااّٛث ٚ ٠ّىااآ صفػااا١ص زٌاااه ااااٟ  إواااجش شؤ٠اااز ثٌماااجةُ دجالصكاااجي  ْ نااا١ٛد داااصثِؼ ثٌاااص ٜ ثٌ

دجٌّٛنٛػ١ز ف١اظ ثٌقص٠از ااٝ ػاصل وجااز ٚؽٙاجس ثٌٕظاص ثٌدجقاز دٙاُ ٚواسث إصجفاز ثٌفصقاز ٌٍّؿاجشوز 
ثٌؾّج١٘ص٠ااز ٌالؾااضصثن اااٝ صٍااه ثٌذااصثِؼ ٚغااّجع قااٛس ثٌؿااؼخ حاااٝ فاا١ٓ ٔفااش ػ١ٕااز ثألوااجذ١١ّ٠ٓ   قاافز 

دؼام ؾاذجح ثٌّٛنٛػ١ز  ػٓ ن١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ ف١ظ صىصثش  ظٙٛش دؼم ثٌؿدك١جس ِٓ ثٌىضاجح  ٚ 
ثٌغٛشر  ٚ ثٌػ١جغ١١ٓ ِؾّٛػز ِؼ١ٕز ٟ٘ ثٌضٟ صٕضماً دا١ٓ وجااز ثٌّقطاجس ػٍاٝ ِارثش ث١ٌاَٛ ااٝ صىاصثش ِّاً 
ٌٕفع ثألاىجش ح٘سث إٌٝ ؽجٔخ ػرَ ثِضالن وغ١ص ِٓ ٘ؤال  ثٌّضقرع١ٓ ٌفىصر عمجاز ثالخضالد ِّج ؽؼً ؾجؾاز 
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ز ٚثٌضدا٠ٛٓ ِّاج ٠هاطص دؼام ثٌذاصثِؼ وغ١ص ِٓ صٍه ثٌذصثِؼ  ػذجشر ػآ غاجفز ٌضذاجذي ثالصٙجِاجس دجٌؼّجٌا
ٌمطغ ثإشغجي  ٚ إٔٙج  ثٌقٍمز ذْٚ صٛق١ً  ٞ اىاصر إٌاٝ ثٌّؿاج٘ر ح ِّاج  ٠فػاص فجٌاز ثٌؼٕا  ااٟ  ثٌؿاجشع 
ثٌّكصٞ ف١ظ ٠صٜ شؽً ثٌؿجشع ثٌذػ١ى  ُٔٙ ثٌكفٛر ائزث وجٔش صٍه عمجاضُٙ اٟ ثٌقٛثش اال ٌَٛ ٌّج ٠قرط 

 ِٓ ثٌؼجِز.
 

ثٌضذج٠ٓ ثٌٛثنـ ااٟ ِؼاج١٠ص ثٌّٛناٛػ١ز ٌارٜ واال ِآ ثألواجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌماجةُ ٠ضهـ ِٓ خالي ٔض١ؾز ثٌفصل 
 دجألصكجي اٟ صم١١ُّٙ ألذث  ن١ٛد صٍه ثٌذصثِؼ. 

 
 الفرض الراثغ:

رْجذ فرّق راد داللخ ئن بئ٘خ ث٘ي رم٘٘ن كال هي األكبدٗو٘٘ي ّالمبئن ثبالر بل ػي رأص٘ر ًوظ الول ٘خ 
اهج الرأٓ.ػلٔ نرٗخ رذاّل ّرٌبّل المضبٗب فٔ ثر  

 (21ؽرٚي شلُ )
 

 ثٌؼاللز د١ٓ ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي ِّٓ ف١ظ صم١١ُّٙ ٌقص٠ز ثٌضؼذ١ص ٚامج ٌّٕى ثٌٍّى١ز
 

ذشؽز ثٌضرع١ص ّٔى  ثألوجذ١١ّ٠ٓ ثٌمجةُ دجالصكجي ثالؽّجٌٝ
 ْ % ْ % ثٌٍّى١ز

 ٔؼُ 45 56.25 21 28157 65
 إٌٝ فر ِج 35 43175 21 28175 55
 ال 1 .ح.. 31 42186 31

151 111%  71 111%  ثالؽّجٌٝ 81 
 

( قاقز ثٌفاصل ثٌصثداغ  ف١اظ ٚؽاٛذ ااصٚق ِؼ٠ٕٛاز دا١ٓ ثألواجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌماجةُ 21ثصهـ ِٓ ثٌؾرٚي شلاُ )
دجالصكااجي ِاآ ف١ااظ صم١اا١ُ صاارع١ص ّٔااى ثٌٍّى١ااز ػٍااٝ فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص ف١ااظ دٍغااش ل١ّااز ثالٔقااصثد ثٌّؼ١ااجشٞ 

 ...ح..1دّػضٜٛ ثٌرالٌز  1112جالصكجي ٚ دٍغش ل١ّز ِؼجًِ س ٌٍمجةُ د 18117ٌألوجذ١١ّ٠ٓ ٚ  27122

٠ّٚىٓ صفػ١ص زٌه اٟ إوجش صرو١ر ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٌٛؽٛذ صرع١ص ٌّٕى ثٌٍّى١ز ٚ٘ٛ ِج  عذضضٗ ثٌؼر٠ر ِٓ ثٌرشثغجس  
ٚثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز ثٌرل١مز ِٓ  ْ غ١جغ١ز ثٌّقطز ال ٠ّىٓ  ْ صضؼجشل ِغ غ١جغ١ز ِجٌىٙاج ػٍاٝ ثإواالق داً 

غجٌخ ٟ٘ صدرَ صٍه ثٌّكجٌـ ٚ ٔز ٌُ صغذاش ذشثغاز ااٝ ثٌإظُ ث١ٌٍذصث١ٌاز  ٚ ثٌػاٍط٠ٛز ػارَ صارخً ِجٌاه اٟ ثٌ
 ثٌمٕجر دؿىً ِذجؾص  ٚ غ١ص ِذجؾص غٛث  دجٌّالفظز  ٚ ثٌضٛؽ١ٗ ٌػ١جغز ِقطضٗ .

 

د١ّٕج ٠صٜ ثٌمجةُ دجالصكجي ػرَ ٚؽٛذ صرع١ص ٌٙسث ثٌؼجًِ اٟ فص٠ز ػصل ثٌّٛنٛػجس ف١ظ ٠ضُ نذى صٍه 
ػ١جغ١ز ثٌدجقز دجٌذصٔجِؼ ػٓ وص٠ك ثٌؼمٛذ ثٌّذصِز د١ٓ ثٌّقطز ِٚمرَ ثٌذصٔجِؼ ٚثٌسٞ ٠هغ دٙاج ثٌذٕاٛذ ثٌ

ثٌضٟ صٛنـ ثٌػ١جغز ثٌضقص٠ص٠ز ٌٍذصٔجِؼ ٚوسث قالف١جس ِمرِٗ ٚشة١ع صقص٠صٖ اٝ ػصل ِج ٠ضاصث   ٌٙاُ 
 ِٓ لهج٠ج ذْٚ صرخً ِٓ ِجٌه ثٌمٕجر.
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 -خالصخ الٌزبئج:
 الو٘ذاً٘خ ئلٔ الؼذٗذ هي االسزخالصبد ، ّ الزٖ ٗو ي ثلْررِب ػلٔ الٌحْ الزبلٖ:رْصلذ ًزبئج الذراسخ 

وؿفش ثٌرشثغز ث٘ضّجَ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز دّؿج٘رر دصثِؼ ثٌص ٞ ٚ٘ٛ ِاج ٠ضفاك ِاغ ِاج   ورصاٗ وغ١اص ِآ  -4
ثٌرشثغجس ِٓ ثشصفجع ٔػذز ِؿج٘رر صٍه ثٌذصثِؼ ٔظصث ٌٍرٚش ثٌاسٞ لجِاش داز  ااٟ ثٌػإٛثس ثٌدّاع 

ٓ صٕؿاا١ى ٌٍق١ااجر ثالؽضّجػ١ااز ٚثٌػ١جغاا١ز ٚثٌغمجا١ااز ح   اهااال ػاآ  ْ ثٌٕدذااز ثإػال١ِااز ثألخ١ااصر ِاا
 ٚثٌٕدذز ثألوجذ١ّ٠ز ِٓ ثٌّؼ١١ٕٓ دجٌؿرْ ثٌؼجَ .

دصثِؼ ثٌص ٜ ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ٗ ٌُ صؼر صمضكص ػٍاٝ ثٌضماجش٠ص ثٌؾجااٗ ػآ ثألفارثط داً ثقاذقش ثٌضغط١اٗ  -4
١ٍٓ اااٝ ثٌقاارط إنااجاٗ إٌااٝ ثٌّقٍٍاا١ٓ ِرػِٛااٗ دكااٛش ف١ااٗ ٚؾااٙجذثس اٛش٠ااٗ ِٚذجؾااصٖ ِاآ ثٌفااجػ

 ٚقٕجع ثٌمصثش ٚلجذر ثٌص ٜ ٌٛنغ ثٌقرط اٝ إوجشٖ ٚثٌىؿ  ػٓ  دؼجذٖ ٚصر٠ٚالصٗ.

ؽااج  صصص١ااخ ثٌمٕااٛثس ثٌفهااجة١ز ِاآ ف١ااظ وغجاااز ثٌّؿااج٘رر ٚ ثأل١ّ٘ااز ػٍااٝ ثٌٕقااٛ ثٌضااجٌٟ لٕااجر إي  -4
ONTV  عُ ثٌّقٛش حٚ لٕجر ح 1ح لٕجر ثٌق١جر 2ح ص١ٍٙج ثٌضقص٠ص حعُ ذش٠ُ  2حعُ  لٕجر ثٌق١جرCBC  ح

ٚثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز ٚ خ١صث ثٌمٕجر ثألٌٚٝ ثٌّكص٠زحٚصضفك صٍه ثٌٕض١ؾاز ِاغ ِاج  ورصاٗ ذشثغاجس واال 
حِآ صفاٛق (38)(2111حغاجشر ػذار ثٌٍط١ا   2111ح فٕاجْ فػآ ِقّار  2111ِٓ )ِقّر ػذارٖ 

ٌّػاجفز ثٌقص٠از ثٌضاٟ ثٌفهجة١جس ثٌدجقز ِٓ ف١ظ وغجاز ثٌّضجدؼز ِمجشٔز دجٌمٕٛثس ثٌقى١ِٛز ٔظصث 
 صضّضغ دٙج صٍه ثٌمٕٛثس ٚػرَ خهٛػٙج دؿىً  ٚ دآخص ٌٍهغى ثٌقىِٟٛ ثٌّذجؾص  .

صّغٍش  ُ٘ ذٚثاغ ِؿج٘رر دصثِؼ ثٌص ٜ ِٓ لذاً ؽّٙاٛش ثٌؼ١ٕاز ااٟ ثٌارٚثاغ ثٌّٕفؼ١از ٚثٌّضّغٍاز ااٟ  -1
فاٟ ػآ شغذز ثٌؾّٙٛش ػصل ِٕٚجلؿز وجاز ثٌمهج٠ج ثٌضٟ صؿغً ثٌص ٜ ثٌؼجَ وّج ثػضذصس صؼذ١اص 

قٛس ثٌؿؼخ حٚوسٌه ِمرشر صٍه ثٌذصثِؼ ػٍٝ ق١جغز ثٌص ٜ ثٌؼجَ ٔظصث الػضّجذ٘ج ػٍٝ ثٌدذاصث  
اٟ وجاز ثٌّؾجالس ِّج ٠ؼط١ٙج وغ١ص ِٓ ثٌّكرثل١ز ٌرٜ ثٌؾّٙٛشحخٍمش صٍه ثٌذصثِؼ ٌارٜ ثٌّؿاج٘ر 

ٚوص٠مز ثٌٛػٟ ٚثٌمرشر ػٍٝ ثٌضؼذ١ص ػٓ ثصؾج٘جصٗ دؿىً غ١ص ِذجؾص ِٓ خالي صغ١ص  ّٔجو ثٌػٍٛن 
 ٠ٕج٠ص .  25ثٌضفى١ص ٚ٘ٛ ِج  غضٕر ػ١ٍز ثٌذؼم ػٕر صف١ٕر ل١جَ عٛشر 

% ِاآ ؽّٙااٛش ثٌؼ١ٕااز ثٔؼاارثَ ذشؽااز  ثٌّكاارثل١ز اااٟ دااصثِؼ ثٌااص ٞ  عٕااج  صٕجٌٚٙااج 41صااصٜ ٔػااذز  -4
% حٚ٘اٛ ِاج اػاصصٗ ٔضاجةؼ ثٌرشثغاز ِآ فجٌاز ٠33ٚ37ٕج٠صحٚثٔدفجناٙج دٕػاذز  25ألفرثط عاٛشر 

 َ ثٌّكصٞ اٝ اضصر ثٌغٛشر ِٚج دؼر٘ج .ثٌضؿ٠ٛؽ ثٌضٟ غجذس ثإػال
ؽج س داصثِؼ ثٌمٕاٛثس ثٌدجقاز دضٛل١اش ثٌماج٘صر ي .فاجاع ثٌّاصثضٜ ااٟ ثٌضصص١اخ ثألٚي ِآ ف١اظ  -4

ثٌّؿج٘ررح ١ٍ٠ٗ ثٌق١جر ث١ٌَٛ عاُ دصٔاجِؼ دٍارٔج دجٌّكاصٞ .ح١ٍ٠اٗ دصٔاجِؼ ث١ٌاَٛ ػٍاٝ لٕاجر ثٌضقص٠اصحعُ 
ثألخ١ااص دصٔااجِؾٟ ثٌض١ٍفط٠ااْٛ ثٌّكااصٞ  ِػااج ح ٚؽااج  ااٟ ثٌضصص١ااخ 11ِٕضٙاٝ ثٌكااصثفز ح١ٍ٠ااٗ ثي 

حِٚذجؾص ِٓ ِكص ح ٚ٘اٛ ِاج ٠ضفاك ِاغ  ورصاٗ  ذشثغاز) غاجشر ػذار ثٌٍط١ا   27ثٌقىِٟٛ غضٛذ٠ٛ 
ِاآ  ثٔدفااجل وغجاااز ِؿااج٘رر ثٌض١ٍفط٠ااْٛ ثٌّكااصٞ ٚ٘ااٛ ِااج ٠ّىاآ  صفػاا١صٖ اااٝ إوااجش ( 39)(2111

ثٌاصذث ٖ ٚثٌضػاط١ـ  إٔدفجل ذشؽز  ِكرثل١ضٗ ٌرٜ ثٌؾّٙٛش حف١ظ اؿً اٝ ثٌضدٍف ِٓ صصغاذجس
ٚثٌدصٚػ ِٓ ذ٘ج١ٌط ثٌضذؼ١ٗ ٚثٌضم١ٍر ٚإػاالَ ثٌضذؾ١اً ٚثٌّارؿ ٚغاجُ٘ ااٝ صىاص٠ع ثٌٛناغ ثٌاصث٘ٓ 

 ٚفجٚي ؽج٘رث ثٌذقظ ػٓ غٍطز ؽر٠رر ٠ؼًّ ٌٙج .
 ور ِؼظُ ؽّٙٛش ثٌرشثغٗ ػرَ ِٛنٛػ١ز ن١ٛد دصثِؼ ثٌص ٞحٚ٘ٛ ِج ٠ّىآ صفػا١صٖ ااٝ إواجش  -4

 ل ثٌص ٜ دجٌمٛر ػٍٝ ثٌؾّٙٛش .غ١جح فجٌز عمجاز ثٌقٛثش ٚاىصر اص
% ِٓ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز  ْ ّٔى ثٌٍّى١ز ٌٗ صرع١ص وذ١ص ػٍٝ ذشؽز فص٠از ثألذث  ثإػالِاٝ ااٟ 81 ور  -8

 دصثِؼ ثٌص ٞ 
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صمجشدش ذشؽز ثالصؾجٖ ثٌؼاجَ ٔقاٛ إٌغاج  ٚضثشر ثإػاالَ ِاج دا١ٓ ثٌّٛثاماز ٚ ثٌّؼجشناز ف١اظ  وارس  -4
% ػجشنااش ثٌفىااصر 33ٚ35ثٌااٛضثشر ِمجدااً % ِاآ ؽّٙااٛش ثٌؼ١ٕااز شغذضٙااج إٌغااج   67ٚ34ٔػااذز 
 دؿرر.

 -: ّػلٔ هسزْٓ الومبرًخ ث٘ي األكبدٗو٘٘ي ّفئخ المبئن ثبالر بل روضلذ أُن الوالنظبد الؼلو٘خ فٖ
%ِٓ اتز ثٌمجةُ دجالصكجي  ْ دصثِؼ ثٌص ٜ وجٔش ِٓ ػٛثًِ ل١جَ عٛشر ٠ٕج٠ص ِمجداً 86,82 ورس ٔػذز  -4

ّىٓ صفػ١صٖ اٟ إوجش صرو١ر ثٌمجةُ دجالصكجي ٚؽاٛذ ِػاجفز ِآ % ِٓ اتز ثألوجذ١١ّ٠ٓ ِّج 5,52٠ٔػذز 
ثٌقص٠ز اٝ ثٌفضصر ثألخ١صر لذً ثٌغٛشر غّـ ا١ٙج ٌإلػالَ دقص٠ز وصؿ ٚصٕجٚي ثٌىغ١اص ِآ ثٌّٛناٛػجس 
ثٌضٟ ػذصس ػٓ ِج ٠ؾصٜ  اٟ ثٌؿجشع ثٌّكصٞ حِٚج وجْ ٠رٚش اٟ وٛث١ٌع ثٌٕظجَ ثٌػ١جغٝ حاٟ ف١ٓ 

% ِٓ ػ١ٕز ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚؽٛذ ذٚش ِذجؾص ٌضٍه ثٌذصثِؼ اٝ ل١اجَ 5,47غؾٍش ثٌرشثغز ثػضصثل ٔػذز 
ثٌغٛشر ف١ظ ٠صٜ ؽّٙٛش ثٌؼ١ٕز ثإػالَ ثٌّكصٞ ػٍٝ ِرٜ صجش٠داٗ ثٌط٠ٛاً  ٔاٗ لاجَ دضها١ًٍ ثٌاٛػٟ 
ثٌّكصٞ ٚصؾ١ٙاً شؽاً ثٌؿاجشع ٚ ْ صٍاه ثٌغاٛشر ٘اٟ ٔضاجػ ؽ١اً ثإػاالَ ثٌؾر٠ار ثٌاسٜ  صٛثقاً ػذاص 

ز ٚصذجذي ث٢شث  ٚثٌضؼ١ٍمجس اٝ ظً ػرَ ث٘ضّجَ ِٓ ثٌم١جذر ثٌػ١جغ١ز درػٛثس ثٌؿذىجس ثالؽضّجػ١ز ثٌقر٠غ
٘ؤال  ثٌؿذجح ِٚطجٌذضُٙ دجإقالؿ ٚثٌضغ١١ص ٚثٌر١ًٌ ػٍٝ قرق ٘سث زٌه ثالشصذجن ثٌسٞ غجذ وجاز صٍاه 
ثٌذصثِؼ ثٌقىِٟٛ ِٕٙج ٚثٌدجـ  عٕج  صغط١ضُٙ ألفرثط ثٌغٛشر ٚلذً صٕقٝ ثٌصة١ع ٚثغضّص زٌه ثٌضدذى 

 ٝ وضجدز  ٘سٖ ثٌٛشلز .فض

صصثٚفااش ذشؽااز فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص اااٟ دااصثِؼ ثٌااص ٜ  عٕااج  صٕااجٚي عااٛشر ٠ٕااج٠ص ٌاارٜ ثٌمااجةُ دجالصكااجي  داا١ٓ  -4
%  ااٝ فا١ٓ غاؾٍش ذشؽاز فص٠از  صٍاه ثٌذاصثِؼ 85,52% ِٕٚدفهز دٕػذز 57,48ِضٛغطز دٕػذز  

صثِؼ ِمجداً ٔػاذز  %  لاصس دجٔؼارثَ ذشؽاز فص٠از ثٌؼاصل ااٝ  صٍاه ثٌذا25ٚ76ٌرٜ ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٔػاذز 
 %صصٜ ثٔٙج وجٔش ِضٛغطز .75,23

 ورس غجٌذ١ز  اتز ثٌمجةُ دجالصكجي ٚؽٛذ صطٛش اٝ ِكرثل١ز ٚفص٠ز ثٌضؼذ١ص اٝ داصثِؼ ثٌاص ٜ دؼار ل١اجَ  -4
عٛشر ٠ٕج٠ص ِفػص٠ٓ زٌه دظٙٛش وجاز ث٢شث  ٚثٌضٛؽٙجس ثٌػ١جغ١ز ػٍٝ ؾجؾز صٍه ثٌذصثِؼح وسٌه ثٌٕمً 

٠ٓ ثٌّكص٠ز ِٓ خصٚػ ث١ٔٛ١ٌٍّجسحٚ ٔمً قٛس ثٌغٛثش ٚػصل ِطجٌخ ثٌقٟ ٌىً ِج ٠ؾصٜ اٝ ث١ٌّجذ
ثٌغٛشر ٚوسٌه ػصل وجاز ثٌّٕجٚؾجس ٚثٌٛلفجس ثالفضؾجؽ١ز ثٌضٟ صٍّٝ  ؾٛثشع ِكص ث١ٌَٛ وً ؾاٟ  
ِٛؽٛذ ػٍٝ ثٌٙٛث  ِذجؾصر ٚ٘سث صطٛش ٠قػخ  ٌضٍه ثٌذصثِؼ  اٟ فا١ٓ ٌاُ صصقار ثٌرشثغاز ٌارٜ ػ١ٕاز  

ٟ ااٟ  ذث  صٍاه ثٌذاصثِؼ ١ِٕٙاج ٚصاصٜ ثٌؼ١ٕاز  ْ صٍاه ثٌقص٠از ثٌّضجفاز ث٢ْ ثألواجذ١١ّ٠ٓ  ٜ صطاٛش إ٠ؾاجد
خٍمش ؾىً ِٓ  ؾىجي ثٌفٛنٝ اٝ ثٌضٕجٚي ٚثٌؼصل ِّج ٔفٝ ػٓ ِؼظُ صٍه ثٌذصثِؼ ثٌضٟ صٍّب ثٌٙٛث  

 ث١ٌَٛ قفز ث١ٌّٕٙز ٚثٌّٛنٛػ١ز .

١اظ ثٌقص٠از ااٝ  ورس  ػ١ٕاز ثٌماجةُ دجالصكاجي  ص١ّاط نا١ٛد داصثِؼ ثٌاص ٜ ثٌّكاص٠ز دجٌّٛناٛػ١ز ف -1
ػصل وجاز ٚؽٙجس ثٌٕظص ثٌدجقز دُٙ ٚوسث إصجفز ثٌفصقز ٌٍّؿجشوز ثٌؾّج١٘ص٠از ٌالؾاضصثن ااٝ صٍاه 
ثٌذصثِؼ ٚغّجع قٛس ثٌؿؼخ حاٝ ف١ٓ  ور  ثألوجذ١١ّ٠ٓ ثٔضفاج  قافز ثٌّٛناٛػ١ز  ػآ نا١ٛد صٍاه 

ج حفضاٝ ٌاٛ صكاجذِش ثٌذصثِؼ ٚػ١ٍٕج ٕ٘ج ثٌضرو١ر  ْ ثٌّٛنٛػ١ٗ صؼٕٝ  ْ ٔضؼجًِ ِغ ثٌقمجةك ااٝ غا١جلٙ
ِغ ل١ّٕج ثٌؿدكا١ٗ حٌٚضقم١مٙاج ػٍاٝ ثإػالِاٝ ثْ ٠ماجَٚ ناغٛو ثٌػ١جغا١ٓ ٚثٌّؼ١ٍٕا١ٓ ِّآ ٠صغذاْٛ 

 قذغ ثٌؼجٌُ دجٌٍْٛ ثٌسٜ ٠ضٛثاك ِغ ِكجٌقُٙ.

% ِٓ اتز ثٌمجةُ دجالصكجي صرع١ص ّٔى ثٌٍّى١ز ػٍٝ فص٠ز ثٌضؼذ١اص ااٟ داصثِؼ ثٌاص ٜ 85,42 ورس ٔػذز  -4
فع ثٌفتز صصٜ ػرَ ٚؽٛذ صرع١ص ٌٙسث ثٌؼجًِ اٝ فص٠ز ػصل ثٌّٛناٛػجس %ِٓ 14,57ِٔمجدً ٔػذز 

ف١ااظ ٠ااضُ نااذى صٍااه ثٌػ١جغاا١ز ثٌدجقااز دجٌذصٔااجِؼ ػاآ وص٠ااك ثٌؼمااٛذ ثٌّذصِااز داا١ٓ ثٌّقطااز ِٚماارَ 
ثٌذصٔااجِؼ ٚثٌااسٞ ٠هااغ دٙااج ثٌذٕااٛذ ثٌضااٟ صٛنااـ ثٌػ١جغااز ثٌضقص٠ص٠ااز ٌٍذصٔااجِؼ ٚوااسث قااالف١جس ِمرِااٗ 

ث   ٌٙاُ ِآ لهاج٠ج ذْٚ صارخً ِآ ِجٌاه ثٌمٕاجر  ٘اسث ٚغاؾٍش ٔػاذز ٚشة١ع صقص٠صٖ اٝ ػصل ِج ٠ضاص
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% ِٓ ػ١ٕز ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚؽٛذ صرع١ص ٌّٕى ثٌٍّى١ز ٚ٘ٛ ِاج  عذضضاٗ ثٌؼر٠ار ِآ ثٌرشثغاجس ٚثٌذقاٛط 111
ثٌؼ١ٍّز ثٌرل١مز ِٓ  ْ ثٌفهجة١جس ثٌقى١ِٛٗ غ١ص ِؼ١ٕٗ دقمٛق ثٌكاقفٝ ااٝ فص٠از ثٌضؼذ١اص حٚال صؤٍ٘اٗ 

ػ١جغٗ ثٌضقص٠ص٠ٗحوّج إٔٙج غ١ص ِؼ١ٕٗ دقك ثٌؾّٙاٛش ااٝ ثٌّؼصااٗ ٚثإواالع ػٍاٝ الصدجز لصثش قٕغ ثٌ
 ثٌقمجةكحٔج١٘ه ػٓ نؼ  ثإٔفجق ػٍٝ ثٌدرِٗ ثإخذجش٠ٗ.

% ِٓ اتز ثٌمجةُ دجالصكجي دهصٚشر إٌغج  ثٌقم١ذز ثٌٛضثش٠ز ٌإلػالَ ااٝ ثٌقىِٛاز 29,74وجٌذش ٔػذز  -4
صقص٠ص ثإػالَ ثٌّكصٞ ِآ صذؼ١ضاٗ ٌٍٕظاجَ ثٌقاجوُ   ثٌّكص٠ز ف١ظ صصٜ ثٌؼ١ٕز  ٔٙج ثٌدطٛر ثألٌٚٝ اٝ

ٚثالغضؼجنز ػٓ ثٌٛضثشر دئٔؿج  ٔمجدز ٠ىْٛ ٌٙج فاك ثٌصلجداز ٚثٌّػاجةٍز ٌإلػال١ِا١ٓ صؼّاً ػٍاٝ ناذى 
% ِٓ اتز ثألواجذ١١ّ٠ٓ ثٌاس٠ٓ شاهاٛث 25,66ثٌؼًّ ثإػالِٝ ذْٚ صرخً ِٓ ثٌرٌٚز ح ِمجدً ِؼجشنز 

٠هذى ثٌؼّاً ثإػالِاٝ اجٌقص٠از ثٌّطٍماز صاؤذٜ إٌاٝ ثٌفٛناٝ    إٌغج  ثٌٛضثشر ٚثٌضٟ صصٜ  ْ ٚؽٛذ٘ج
ثٌّطٍٛح صفؼ١ً ثٌؼًّ د١ّغجق ثٌؿصد ثإػالِٝ ٚثغضقرثط ثٌضؿص٠ؼجس ثٌضٟ صهّٓ ٌإلػاالَ ثٌّكاصٞ 
ثٌدصٚػ  ػٓ ٚقاج٠ز ٚ إِاال ثس ثٌٕظاجَ ٚواسث خٍاك ؽ١اً ِآ ثإػال١ِا١ٓ ٠ؼاٟ ِمضها١جس ٚ خالل١اجس 

ٚصٛقاا١ً ثٌقمااجةك ٌٍؾّٙااٛش ٚػااصل ثٌااص ٜ ٚثٌااص ٞ ثألخااص ح  ثٌؼّااً ثإػالِااٝ صىااْٛ ػم١رصااٗ صٛػ١ااز
 ٚ شعج  ل١ّز عمجاز ثٌقٛثش .

 رْص٘بد الذراسخ:
٠ٕااج٠ص ثٌضرو١اار ػٍااٝ  ١ّ٘ااز ثإػااالَ وٛغاا١ٍز ص١ّٕااز ٚصغ١١ااص اااٝ ثٌّؾضّؼااجس ثٌضااٟ صذغااٟ  25 ػااجذس  عااٛشر 

ثشصفااجع ذشؽااز  ثإقااالؿ ٚثٌضطاا٠ٛص حٚظٙااصس دااصثِؼ ثٌااص ٜ ورفاار   دااصض ثألؾااىجي ثٌذصثِؾ١ااز ثٌضااٟ عذااش
ِضجدؼضٙااج ٚذٚش٘ااج اااٟ ثٌضاارع١ص ػٍااٝ ثٌااص ٜ ثٌؼااجَ ِّااج ٠ػااضٛؽخ نااصٚشر صّضؼٙااج دؼٛثِااً فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص  

 ٚثٌّكرثل١ز اٟ ػصل ٚصٕجٚي ثٌمهج٠ج ِٚٓ  ؽً زٌه  صٛقٝ ثٌرشثغز :
نصٚشر إػجذر ثٌٕظص اٝ ّٔى ثٌٍّى١ٗ ثٌقجٌٝ ٌإلػاالَ ااٝ ِكاص ٚثٌضاٝ صٕقكاص دا١ٓ ٍِى١اٗ "ثٌقىِٛاٗ  -4

 جـ"حدق١ظ صكذـ ٍِى١ٗ ٌٍؿؼخ .ح ٚثألؾد

نّجْ ثغضمال١ٌز ثإػالَ  ثٌّكاصٜ ٚصق٠ٍٛاٗ ِآ ّٔاى ثإػاالَ ثٌؿاٌّٛٝ ثٌاسٜ ٠ؼٕاٝ ااٝ ثٌّماجَ ثألٚي  -4
ددرِز ثٌٕظجَ إٌٝ ّٔٛزػ إػالَ ثٌؿؼخ ِّج ٠ؤٍ٘ٗ ٌضذٕٝ ِذجذٜ  ٚ ٘رثد عٛشر ٠ٕج٠ص حٚ ٠ضقٛي إٌٝ  ذثٖ 

 ُ٘ اٝ خٍك فجٌٗ ِٓ ثٌقصثن ثٌفىصٜ.قجذلٗ ٌؿصؿ ِٕٚجلؿز صٍه ثٌّذجذٜ  ٚثأل٘رثد ح٠ٚػج

دجس ِطٍٛدج صؼظ١ُ ثٌضفجػاً ثإ٠ؾاجدٝ دا١ٓ ثٌذاصثِؼ ِٚؿاج٘ر٠ٙج دق١اظ ٠ىاْٛ ثٌؾّٙاٛش ؾاص٠ه اجػاً ال  -4
 ِؾصذ ِضٍمٝ غٍذٝ .

نصٚشر صفى١ه ػاللز صذؼ١ز ثإػالَ ٌىً ِٓ ثٌٕظج١ِٓ ثٌػ١جغٝ ٚثاللضكجذٜ حدق١ظ ٠ىْٛ ٔظجَ ِػضمً  -1
 كً د١ٓ ثٌٍّى١ٗ ٚثإذثشر حٚإصذجع  ػٍٝ ِػض٠ٛجس ث١ٌّٕٙٗ.٠مَٛ ػٍٝ ؾفجا١ز ثٌض٠ًّٛ حٚثٌف

ثالشصمااج  دذااصثِؼ ثٌضر١٘ااً ثٌّٕٙااٝ ٚثٌؼٍّااٝ ٚثٌضغم١اا  ثٌػ١جغااٝ نااصٚشٖ ٌإلشصمااج  داارذث  ثإػال١ِاا١ٓ  -4
 ٚثٌّؤغػجس ػٍٝ فر غٛث .

ثٌؼًّ ػٍٝ إقرثش صؿص٠ؼجس ذغضٛش٠ز صهّٓ إٔؿج  ِؤغػز إػال١ِز ٠ىفً ٌٙج ثٌرغضٛش ثغضمال١ٌضٙج ػٓ  -4
قىِٛز ٚثٌٕظجَ ثٌػ١جغٟ صؿصد ػٍٝ وجاز ٚغجةً ثإػالَ ٚصٕظُ ثٌؼًّ ثإػالِٝ اٟ إوجش ِٓ فص٠ز ثٌ

 ثٌص ٜ ٚامج ٌّذجذا ثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١ز ٔقٛ ثٌّؾضّغ .

إ٠ؾجذ  ١ٌز ٌٍضٕػ١ك ٚثٌضٛثقً د١ٓ ثألوجذ١١ّ٠ٓ ٚثٌمجةُ دجالصكجي ٌٍضٛا١ك د١ٓ ٚؽٙجس ٔظص وال ِإُٙ دّاج  -4
 ٌصؤٜ ٚثٌّؼج١٠ص ثٌضٟ ِٓ ؾرٔٙج صٕظ١ُ ثٌؼًّ ثإػالِٝ. ٠كخ اٟ ثصؾجٖ صٛف١ر ث

إلجِااز ٔمجدااز ٌإلػال١ِاا١ٓ صضذٕااٝ صطذ١ااك ١ِغااجق ثٌؿااصد ثإػالِااٝ ٚصهااذى فجٌااز ثٌٙااصػ ثٌضااٟ صٍّااٝ   -8
ثٌفهجة١جس ثٌّكص٠ز ِآ ظٙاٛش ؾدكا١جس غ١اص ِػاتٌٛز صؼار ٚصمارَ داصثِؼ ش ٜ  ٚصػاذخ ثٌىغ١اص ِآ 

ِػتٌٛز ػٓ ِٕـ صصثخ١ف ثٌؼّاً ٌىاً ِآ ٠قاك ٌاٗ ثٌظٙاٛش ثألزٜ ثٌٕفػٟ ٌٍؾّٙٛش  صٍه ثٌٕمجدز صىْٛ 
 ػٍٝ ثٌؿجؾز.



 ء صالحد. فاطمة الزىرا                                             أثر حرية التعبير في تعرض النخبة األكاديمية واإلعالمية لمبرامج الحوارية                       

 
 
 
 
 

448

 -هراجغ الذراسخ:
 
(ح صؼااصل ثٌكاافٛر ثٌّكااص٠ز ٌذااصثِؼ ثٌااص ٞ اااٝ ثٌمٕااٛثس ثٌض١ٍفط١ٔٛ٠ااز ١ٌٚ2113اار اااضـ ك دصوااجس ) -1

ح ثٌّؾٍاار ثٌصثدااغح و١ٍااز ثألػالَحؽجِؼااز ثٌمااج٘صر ح ـ الوجلةةخ الو ةةرٗخ لجحةةْس الةةرإٔ الؼةةبمثٌؼصد١ااز 
 125-49ـ

(ح  غاج١ٌخ صغط١از ثٌمهاج٠ج ااٝ داصثِؼ ثٌاص ٞ ثٌّسثػاز ػٍاٝ ثٌٙاٛث  ااٝ ثٌمٕاٛثس 2114ؽ١الْ ؾاصد ) -1
 ح ؽجِؼز ثٌمج٘صر ح و١ٍز ثإػالَ . رسبلخ هبجسز٘ر، غ٘ر هٌشْرحثٌفهجة١ز ثٌؼصد١ز ح 

2- 2-Gunaratne,s, Freedom of the press: A world system perspective 

Gazette, Vol, 53,No.3,pp.232-253.                                                                

            

 ٠ٚىذ١ر٠ج ثٌّٛغٛػز ثٌقصر . -4

)ثٌماج٘صر: ثٌارثش ثٌّكاص٠ز  1شثغُ ثٌؾّجي حثالصكجي ٚثألػالَ اٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼصدٟ اٟ ػكص ثٌؼٌّٛاز حو -4
 .136َ(ـ  2115ثٌٍذٕج١ٔزح

ضّجػ١ز اٝ ثألػالَ:ثٌٕظص٠از ٚٚثلاغ ثٌضطذ١ك)ثٌص٠اجل: ذثش ػاجٌُ ِقّر دٓ غؼٛذ ثٌذؿصح ثٌّػت١ٌٛز ثالؽ -6
 .9( ـ1996ثٌىضخ ٌٍطذجػز ٚثٌٕؿص ٚثٌضٛض٠غح

(ح ثٌهااٛثدى ثألخالل١ااز ٚ ثٌمج١ٔٛٔااز ثٌالضِااز ٌؼّااً ثٌمٕااٛثس ثٌفهااجة١ز 2115قااجدص غاا١ٍّجْ ػػااصثْ ) -7
ثإػاالَ دؼٕاٛثْ  دى١ٍاز الوةإرور الؼلوةٖ السةٌْٕ الحةبدٕ ػشةرثٌؼصد١ز ثٌدجقز ح شؤ٠ز ِػضمذ١ٍزح اٝ 

 .255 – 178ِػضمذً ٚغجةً ثإػالَ ثٌؼصد١زحؽجِؼز ثٌمج٘صر حو١ٍز ثإػالَح ِج٠ٛحـ ـ 
1-Mcquail Dennis," Mass Communication Theory", 3th

 edition,( 

London  

 

: Sage publications, 1000) pp. 233-240                                                      

           
3-Bucy, Erickp., Living in the information age: Anew Media reader 

(Wadwortth: Australia, United States, United Kingdom 1001) p. 113. 

(ح  خالل١جس ثإػالَ ااٝ ثٌفهاجة١جس ثٌؼصد١از ثٌدجقاز وّاج ٠صث٘اج 2118فجضَ  ٔٛش ِقّر ثٌذٕج ) - 20
حثٌؾاط    الؼلوٖ الةذّلٖ الراثةغ ػشةر اإلػةالم ثة٘ي الحرٗةخ ّالوسةئْل٘خ الوإرورثٌؾّٙٛش ثٌّكصٞح 

 .275 – ١ٌٛ٠183ٛح ـ ـ 3-1ثٌغجصٝ ح ؽجِؼز ثٌمج٘صر ح و١ٍز ثإػالَ ح
22-whitaker w, Richard et al,"Media writing, print, Broadcast and 

publicrelations,(London:longman INC,1000) p.22. 

13- 21-Montgomery Curtis, Responsibility for raising standards, In 

Gerald grass(ed), The responsibilities of the press: New York fleet 

publication,Inc,2355)pp. 230-121                                                               

               
 .9ـحهرجغ سبثك(ح1996ِقّر دٓ غؼٛذ) -13
ِقّاار فػااجَ ثٌاار٠ٓ إغااّجػ١ً حثٌّػاات١ٌٛز ثالؽضّجػ١ااز ٌٍكااقجاز)ثٌمج٘صر:ثٌرثش ثٌّكااص٠ز ثٌٍذٕج١ٔاازح  -14

 62(ـ2113

 .15حـهرجغ سبثك(ح1996ِقّر دٓ غؼٛذ ) -16
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(ح  خالل١جس  ِّجشغز فص٠ز ثٌص ٞ ػذص ٚغجةً ثإػالَ ِٓ ِٕظٛش ثػالِاٝ 2111ِقّٛذ ٠ٛغ  ) -17
ػاالَ حثٌؾاط  ثألٚي ح ؽجِؼاز ثٌماج٘صر حو١ٍاز ثألػاالَ ح ٌى١ٍاز ثإ الوإرور الؼلوٖ السٌْٕ السةبثغح  

 .431- 349ـ ـ
18-Cohen,R(2112)"Responsibilit y and Ethics in the conadian media:some 

Basic concern In:Journal Year , Vol.17(1).                               

                      

(ح فص٠ز ثٌكقجاز ثالٌىضص١ٔٚز اٝ نٛ  صؾجشح ٚغجةً ثإػالَ ثٌضم١ٍر٠زح 2115ِقّر ٔكص.) فػٓ-19
حؽجِؼاز  الوجلةخ الو ةرٗخ لجحةْس اإلػةالمِغ ذشثغز ألّٔجو ثٌصلجدز ػٍٝ ثالٔضصٔش ااٝ ثٌؼاجٌُ ثٌؼصداٟ ح 
 .351- 275ثٌمج٘صر حو١ٍز ثإػالَ ح ثٌؼرذ ثٌدجِع ٚثٌؼؿصْٚحـ ـ

21-Andrew Calabres,2116,Pofits  US media coverage of the Iraq war , paper 

presented to the conference of the US Media coverage of the Iraq war 

,University of Colorado  at Boulder,USA                        

                                                       . 

 ؾصد ؽالي فػٓ ح"فرٚذ ثٌقص٠ٗ ٚثٌّػت١ٌٛٗ ث١ٌّٕٙٗ اٝ  ذث ثٌؿذىجس ثإخذجش٠ٗ ثٌفهجة١ٗ ثٌؼج١ٌّاٗ -21
الوإرور الؼلؤ الراثةغ ٚ عص٘ج ػٍٝ ثصؾجٖ ؽّٙٛش ثألؽجٔخ ٔقٛ ثٌمهج٠ج ثٌؼصد١ٗ "ذشثغٗ صطذ١م١ٗ ِمجشٔٗح

حـ  ١ٌٛ٠2118ٛ  3-1ؼز ثٌمج٘صٖحو١ٍز ثإػالَححثإػالَ اٟ ثٌقص٠ٗ ٚثٌّػت١ٌٛٗحثٌؾط  ثألٚيحؽجِ ػشر
 . 131-43ـ
(ح فاارٚذ ثٌقص٠ااز ٚ ثٌّػاات١ٌٛز وّااج ٠صث٘ااج ثٌمااجةُ دجالصكااجي دمٕااجر 2118ػااطر ِكااطفٝ ثٌىقىااٝ ) -22

ح ثٌؾط  ثٌغجٟٔ ح ؽجِؼز ثٌمج٘صر ح و١ٍز ثإػاالَ حـ  الوإرور الؼلوٖ الذّلٖ الراثغثٌؾط٠صر ثإخذجش٠ز ح 
 .656 -615ـ 
(. قااٛشر ثٌمااجةُ دجالصكااجي اااٝ ِؾااجي ثإزثػااز ثٌّػااّٛػز ٚ 2111فػاآ ِقّاار ثٌؾٕاارٞ )فٕااجْ  -23

غ٘ةر ح ، رسةبلخ هبجسةز٘رثٌّصة١ز ح ذشثغز صطذ١م١ز ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ ثٌؾّٙٛش ثٌؼاجَ ٚ ثٌكافٛر ثٌّكاص٠ز 
 ح ؽجِؼز ػ١ٓ ؾّع  ح و١ٍز ث٢ذثح ح لػُ ػٍَٛ ثالصكجي ٚثإػالَ. هٌشْرح

ٌّػاااات١ٌٛز ثالؽضّجػ١ااااز ٌمٕااااٛثس ثٌض١ٍفط٠ااااْٛ ثٌّكااااص٠ز ثٌقى١ِٛااااز (. ث2111غااااجشر ػذاااار ثٌٍط١اااا  ) -24
ح ؽجِؼاز ثٌماج٘صرح و١ٍاز رسبلخ هبجسز٘ر، غ٘ر هٌشْرٍٚثٌدجقزوّج صصث٘ج ثٌٕدذز ذشثغز صق١ٍ١ٍز ١ِٚرث١ٔزح 

 ثألػالَ .
 . 125-49حـ ـ  هرجغ سبثك(ح ١ٌٚ2113ر اضـ كح) -25

ضّجػ١از ٌٍمٕاٛثس ثٌفهاجة١ز ثٌّكاص٠ز ثٌدجقاز ح (.  دؼجذ ثٌّػات١ٌٛز ثالؽ2113ػجذي ػذر ثٌغفجش.) - 26
ح الوإرور الؼلوٖ السٌْٕ الزبسةغح دقٛط  2ذشثغز صطذ١م١ز ػٍٝ دصثِؼ ثٌص ٞ ثٌّمرِز دمٕجر ذش٠ُ 
 .825 – 747ثٌؾط  ثٌغجٌظح  ح ؽجِؼز ثٌمج٘صر حو١ٍز ثألػالَح ـ

 .21-7حـ ـ هرجغ سبثكح2114ؽ١الْ ؾصد ح– 27
ٌقص٠ااز ٚ ثٌّػاات١ٌٛز ث١ٌّٕٙااز اااٟ  ذث  ثٌؿااذىجس ثإخذجش٠ااز (. فاارٚذ ث2118 ؾااصد ؽااالي فػاآ.) -28

ثٌفهجة١ز ثٌؼج١ٌّز ٚ عص٘ج ػٍٝ ثصؾجٖ ؽّٙٛش ثألؽجٔخ ٔقٛ ثٌمهج٠ج ثٌؼصد١ز ح ذشثغاز صطذ١م١از ِمجشٔاز ح 
ح ثإػاالَ دا١ٓ ثٌقص٠از ٚثٌّػات١ٌٛزح ثٌؾاط  ثألٚيح ؽجِؼاز ثٌماج٘صرح و١ٍاز الوإرور الؼلوٖ الراثةغ ػشةر

 .131 -43حـ ـ  ١ٌٛ٠ٛ 13-12ثإػالَ 

(. ذٚش ثٌمٕٛثس ثٌفهجة١ز ثإخذجش٠ز ثٌؼصد١ز اٝ صؿى١ً ثصؾج٘جس ثٌص ٞ 2118اجوّز ثٌط٘صث  قجٌـ.) -29
ح ؽجِؼاز ؽٕاٛح  رسةبلخ دكزةْراٍ ،غ٘ةر هٌشةْرحثٌؼجَ ثٌّكصٞ ٔقٛ ثٌمهاج٠ج ثٌػ١جغا١زح ذشثغاز ِػاق١ز ح 

 ثٌٛثذٞح و١ٍز ث٢ذثحح لػُ ثإػالَ .
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(. فص٠ااز ثٌضؼذ١ااص اااٟ دااصثِؼ ثٌّؿااجشوز دااجٌصثذ٠ٛ اااٝ إوااجش ثٌّػاات١ٌٛز 2118 فّاار  فّاار ػغّااجْ .) -31
ح ثإػاالَ دا١ٓ ثٌقص٠از ٚ ثٌّػات١ٌٛزح الوةإرور الؼلوةٖ الةذّلٖ الراثةغ ػشةرثالؽضّجػ١ز ٌإلػاالَ ثالزثػاٝ ح 

 .732 -657ثٌؾط  ثٌغجٟٔ. ؽجِؼز ثٌمج٘صرح و١ٍز ثإػالَح ١ٌٛ٠ٛ ح  ـ ـ
 . 275-183ـسبثك، ،هرجغ2118فجضَ ثٔٛش ِقّر ثٌذٕجح -22

21-Paul D leedy:Practical Research: planning and design "  4th
  Ed(NEW 

YORK: Macmillan publishing company,2332)p. 232 

 . 8(ـ1991غ١ّص فػ١ٓح صطذ١مجس اٝ ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ) ثٌمج٘صر : ػجٌُ ثٌىضخ ح -22
  

23-Arthur, Asa, Berger. Media Research Techniques. 1nd
 Fd . (London 

Sage   publications, 2333) p.231..                                                        
 

(. ثٌّضغ١صثس ثٌّاؤعصر ػٍاٝ صغط١از ثٌمهاج٠ج ثٌؼصد١از ااٝ ثٌمٕاٛثس ثٌفهاجة١ز 2117٘جٌز ِقّر دغرثذٞ.)-35
رسةةبلخ صر ثٌمطص٠ااز حٚلٕااجر ث١ٌٕااً ٌألخذااجش ثٌّكااص٠ز .ثٌؼصد١ااز ثإخذجش٠ااز .ذشثغااز ِمجشٔااز داا١ٓ لٕااجر ثٌؾط٠اا

 ؽجِؼز ثٌمج٘صرحو١ٍز ثألػالَ  . هٌشْرح، دكزْارح، غ٘ر
(. ثٌؼاللاز دا١ٓ ٍِى١از ٚغاجةً ثإػاالَ ٚوذ١ؼاز ِٚػاضٜٛ ثٌقص٠از ااٟ 2115 ؾصد ؽاالي فػآ .) -

ٚ ثٌغج١ٔاز ثٌمٕٛثس ثٌّكص٠ز ثٌقى١ِٛز ٚثٌدجقز حذشثغز ِمجشٔز ٌذصثِؼ ثٌاص ٞ ااٝ ثٌمٕاجص١ٓ ثألٌٚاٝ 
ح ِػضمذً ٚغجةً ثإػالَ ثٌؼصد١زح  الوإرور الؼلوٖ السٌْٕ الحبدٕ ػشرِمجشٔز درش٠ُ ٚ ثٌّقٛشح 

 . 451- 397ِج٠ٛ ح  و١ٍز ثإػالَ حؽجِؼز ثٌمج٘صر ح ـ ـ  5-3ثٌؾط  ثٌغجٟٔ ح
(. ثٌضرع١صثس ثٌػ١جغ١ز ٌٍمٕٛثس ثٌفهجة١ز ثٌّكص٠ز ٚثٌضصد١ز ثٌدجقز ااٝ  واجش 2118 ١ِصر غ١ّص.) -

ح و١ٍاز ثإػاالَ حثٌؾاط  ثألٚي ح ؽجِؼاز ثحْس الوإرور الؼلوٖ الراثغ ػشرثٌّػت١ٌٛز ثالؽضّجػ١زح 
 .181 -133ثٌمج٘صر ح و١ٍز ثألػالَ  ـ ـ

  .أه٘رٍ سو٘ر،  ًفس الورجغ السبثك -25
(. ثٌّضغ١ااصثس ثٌّااؤعصر ػٍااٝ صغط١ااز ثٌمهااج٠ج ثٌؼصد١ااز اااٝ ثٌمٕااٛثس 2117٘جٌااز ِقّاار دغاارثذٞ.) -23

ٌؼصد١ز ثإخذجش٠ز .ذشثغز ِمجشٔز د١ٓ لٕاجر ثٌؾط٠اصر ثٌمطص٠از حٚلٕاجر ث١ٌٕاً ٌألخذاجش ثٌّكاص٠ز ثٌفهجة١ز ث
 .ح ؽجِؼز ثٌمج٘صرحو١ٍز ثألػالَ  غ٘ر هٌشْرحح رسبلخ دكزْارح.

(. ذٚش دصثِؼ ثٌص ٜ داجٌمٕٛثس ثٌفهاجة١ز ثٌؼصد١از ااٝ ذػاُ عمجااز 2111ِقّر ػذرٖ ِقّر درٜٚ.) -21
 ح ؽجِؼز ثٌمج٘صر حو١ٍز ثإػالَ.رسبلخ هبجسز٘ر ،غ٘ر هٌشْرحح ثٌقٛثش د١ٓ ثٌؾّٙٛش ثٌؼصدٝ 

 ،هرجغ سبثك2111فٕجْ فػٓ  -

 ،هرجغ سبثك2111غجشٖ ػذر ثٌٍط١ ح -
 
 

 
 

 


