
 1                              عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

فِ رنبًل القٚبّب مٖلاقْخ القنٌاد األفجبهّخ العوثْخ ًالمٌعيخ 

 القلْغْخ كمب ّواىب الغميٌه االمبهارِ

خانذ أحًذ ػثذ انجىادد/ 
 (*)

 

 يقذيح

لفْههخ الضبلضههخ ّههيلد الَههنٌاد األفْههوح مهها القههوا المبٙههِ ًالَههنٌاد المج ههوح مهها األ

الجهبؽضْا فهِ مغهبل االرٖههبل اىزمبمهب ثبلاهب ثلهاٍهخ مٖهلاقْخ ًٍهبعال امنههبل مها قجهال 

الغمبىْوُ ثٖفخ نبمخ، ًرأصْواد ًٍبعال امنبل ثٖفخ فبٕخ، ًرعهل المٖهلاقْخ مها 

ًالٖههؾخ ىلههَ مزاْههواد رههورجٜ ألاههخ الزعقْههل ؽْههش رزقدههَ مغههوك الٖههل  بالمفههبىْب ث

ثههلًهىب ثبألمةمههخ الفونْههخ المقزلفههخ فههِ النةههبل االعزمههبنِ ممضلههخ فههِ ًٍههبعال امنههبل 

ًالمنبؿ الَْبٍِ ًاالقزٖبكُ ًاالعزمهبنِ ًالضقهبفِ الَهبعل فهِ المغزمه   ًالوأُ العبل

المعْا
(1)

. 

رواععهب ملؾٌاهب  اا ًٍهبعال االنهبل المقزلفهخ رْهيل مزبعظ ثع٘ اللهاٍهبد ىلهَ ًرْْو

فههِ مَههزٌّبد مٖههلاقْزيب ؽْههش أكههلد رلههن اللهاٍههبد اا الَههنٌاد األفْههوح ّههيلد 

لههَ الؾههل الههنُ مدلههط فْههو مٖههدلؼ أىمههخ ىرواععههب ؽههبكا فههِ مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل 

 المٖلاقْخ نلَ الَنٌاد المج وح ما القوا الؾبلِ.

صو فههِ مفيههٌل المٖههلاقْخ  منيههب رزههلفال ًرؾههلك ًرهه ًىنهب  العلّههل مهها المزاْههواد الزههِ 

،ًالَهلدخ ًمهلٍ رهلفليب ًرأصْوىهب نلهَ ؽوّهخ القنهبح لغميٌه، ًفٖبعٖهو فٖبعٔ ا

رعهوٗ  كهعهخا أىمْخ للغميهٌه، ثبمٙهبفخ ىلهَ فجبهّخ، ًؽغب الؾلس ًمب ّمضلو مما

لنفٌم المبل ًالَلدخ، ًملٍ الزيال القبعب ثبالرٖبل ثأفبقْبد العمهال ًالٚهمْو  الٌٍْلخ

المينِ، ًفجوح الغميٌه م  الٌٍْلخ، ًالقبعب ثبالرٖبل ًارغبىبرو ًأف بهه القبٕخ
(2)

. 

ٕهجؼ امبمهو العلّهل ًرزغَل األىمْخ القبٕخ لقْٚخ المٖلاقْخ فِ اهال عميهٌه مْهٜ أ

أا ّزؾوٍ الٖل  ًاللقهخ فْمهب ّنقهال لهو  ما فبليب ما الجلاعال ًالقْبهاد الزِ َّزدْ 

مها  المٖهلاقْخ المنْهٌكح الَ ْا مٖبكه األفجبه المقزلفخ ٍعْبما أفجبه، ًأا ّقبها ث

القدهٌهح فهِ أمهو ىما ّهعو الغميهٌه اا ىنهب  مها ّقلنههو اً ال ، ًر مها رلهن الٌٍهبعال

لزٖهجؼ عيهٌك القهبعب  -القنهبح-نقلْزهو فنمهو ٍهونبا مهب ّفقهل الضقهخ فهِ رلهن الٌٍهْلخّؾزول 

َ ن هٌ مهب ّوّهل مها مزهبعظ ثبالرٖبل فِ ىنه الؾبلخ نلّمخ الغهلًٍ أً قهل ّؾٖهال نله

عميههٌهه ًمٖههلاقْخ ًٍههْلزو لفزههواد ٌّٛلههخ ّٖههعت فْيههب راْْههو  أىههلا ، ثههال قههل ّفقههلً

الٌٖهح النىنْخ المندجعخ ننيب
(3)

. 

 انقُىاخ اإلخثارٌح انًىجهح: يصذاقٍح

ْخ ًغْوىهب، فقهل ثبألؽلاس الَْبٍْخ ًاالقزٖبكّخ ًاالعزمبن العوثْهخمزْغخ ىفب المندقخ 

رؾمال اٍب كًليب ثزمٌّال ؽ ٌمِ  افجبهّخ  جوٍ ىلَ ىٛب  قنٌادال ٍعذ معةب اللًل

                                                           
 (* )

 عبمعخ اليقبىّط -ث لْخ آكاة ثقَب امنبل  مَبنلاٍزبم 
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 دٍههبنخ، مهها فههبل مْههوا 24لزقبٛههت الغميههٌه العوثههِ ثَههبنبد ثههش نلههَ مههلاه 

ًثههوامظ ىفجبهّههخ رغههنة المْههبىل العوثههِ، ثيههل  رقههلّب هاّزيههب ل ؽههلاس ًالقٚههبّب 

ًًٙ  قلل ليب فِ المندقخ، ًراْْو ٌٕهريب النىنْخ الزهِ هٍهميب العقهال العوثهِ ننيهب 

نلَ مو الَنْا. ىا اىكّبك أنلاك رلن القنٌاد المٌعيخ كلْهال نلهَ أا رلهن الهلًل رهٌلِ 

 ىمْخ كجوٍ ثع ٌ مب ّةنو الجع٘.الوأُ العبل فِ العبلب العوثِ أ

لقههل إٔههجؼ النْههبٛ امنبمههِ ألُ كًلههخ ال ّقزٖههو نلههَ االرٖههبل ثغمبىْوىههب كافههال 

الؾلًك امقلْمْخ، ثال أكهكذ مقزلف اللًل أىمْخ مقبٛجخ الْعٌة فبهط ؽلًكىب، أُ 

أا العملْههخ االرٖههبلْخ إٔههجؾذ نههبثوح الؾههلًك. ًىنههب ّجههوى كًه ًٍههبعال امنههبل نلههَ 

ىهنه الفٚهبعْبد فهِ اللنبّهخ القبهعْهخ  خمقزلفهالاللًلِ، ؽْش رَزقلل الهلًل المَزٌٍ 

 لَْبٍزيب ًّوػ ًعخ مةوىب رغبه القٚبّب المقزلفخ.

األنٚهب  فهِ مغلهٌ القمهٌ ًقل ّوٍ الهجع٘ أمهو مها قجْهال الٖهلفخ أا ر هٌا للهلًل 

لٖهْا، األما ًالمزمضلخ فِ الٌالّبد المزؾهلح األموّ ْهخ ًثوّدبمْهب ًفومَهب ًهًٍهْب ًا

وثْخ ما فهبل ثهش ىٙبفخ ىلَ ألمبمْب، قنٌاد ىفجبهّخ رجش مْواريب ًثوامغيب ثبللاخ الع

ىال اا األؽههلاس أايههود أمههو منههن ؽههوة القلههْظ ىلَ العههبلب العوثههِ، رلفيّههٌمِ مجبّههو

ًالهههلًهالقٌُ لمنهههبل فهههِ ىكاهح رلهههن الؾهههوة، ًالهههلًل ال جهههوٍ  1991الضبمْهههخ نهههبل 

مِ المجبّو ىلَ الغميٌه العوثِ. فزلهن الفٚهبعْبد رؾوٓ ثْلح نلَ الٌٌٕل امنب

األعنجْخ النبٛقخ ثبللاخ العوثْخ الزِ رنزمِ لينه اللًل قل ؽلذ مؾال اممانهبد المٌعيهخ 

 الزِ كبمذ رزَْل الَبؽخ امنبمْخ منن أهثعْنْبد ًفمَْنْبد القوا المبِٙ .

رٖهبل الهلًلِ ىهٌ المغهبل رُغم  الزعوّفهبد المزلاًلهخ فهِ األًٍهبٛ العلمْهخ نلهَ اا اال

الجؾضهههِ الهههنُ ُّعنهههِ ثنقهههال القهههْب ًاالرغبىهههبد ًامف هههبه ًالمعلٌمهههبد ىلهههَ األفهههواك 

ًالؾ ٌمههبد الَههبعلح فههِ الههلًل ًالمغزمعههبد امقلْمْههخ ًاللًلْههخ. ًّههوٍ  ًالغمبنههبد

ثعههه٘ نلمهههب  االرٖهههبل أا رَهههمْخ ىهههنا الزقٖهههٔ ثهههبمنبل الهههلًلِ ّع هههٌ رؾْهههي 

 لههَ أُ اههبىوح رقهه  فههبهط ىٛههبه الههلًللههط اٍههب اللًلْههخ ندالم ٍَههبد الاوّجههخ الزههِ رُ 

الاوثْخ
(4)

. 

ما اللهاٍبد اا الجعل الَْبٍِ ّ صو ىلَ ؽهل كجْهو نلهَ ٛجْعهخ  ًقل أكلد مزبعظ العلّل

ًمهههلٍ المٌٙهههٌنْخ أً الزؾْهههي اللهههناا رزَهههب ثيمهههب الزادْهههخ امفجبهّهههخ فهههِ القنهههٌاد 

امفجبهّههخ اللًلْههخ، ؽْههش ّم هها القههٌل أا ىنههب  ؽبلههخ مهها الزجعْههخ امنبمْههخ للعملْههخ 

فزقههلميب ثدوّقههخ مزؾْههيح  فبلْههج بد الاوثْههخ رنؾههبى ٙههل القٚههبّب العوثْههخ، ،الَْبٍههْخ

ًرقال فِ قنهٌاد CNN  ًمٌْىخ ثلهعبد مَجْخ ريّل فِ ؽبلخ ثع٘ القنٌاد مضال الـــ

اكنب اد الؾْبك ًالمٌٙهٌنْخ، ًأفهنا  كال ، هغبBBC  موًها ة  Euronews مضال

نمههال ىههنه الْههج بد ًرنبفَههيب مهها أعههال رؾقْههط الَههجط اههوً  ًٛجْعههخ فههِ االنزجههبه 

االفجههبهُ. ًهأد مضههال رلههن اللهاٍههبد أا ىههنه الزادْههخ المزؾْههيح مزعمههلح ثههللْال نههلل 

أموّ ْخ أً نلَ األقال ؽلًصيب ثْ ال أقال ؽلحًؽلًصيب فِ قٚبّب أفوٍ أًهًثْخ 
(5)

. 
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خ لٌٍههبعال ًرعههل المٖههلاقْخ ًاؽههلح مهها العٌامههال المهه صوح فههِ مغههبػ العملْههخ االرٖههبلْ

امنبل ثأممبٛيب المزعلكح، ًقل افزلفهذ هاّهخ الجهبؽضْا ؽهٌل مفيٌميهب، فْهوٍ ثعٚهيب 

اميب رعنِ الضقخ فِ الٌٍْلخ أً ىم بمْخ االنزمبك نلْيب، ًآفوًا ّوًا أميب رعنِ اؽزوال 

ها  مقبهمهخ ثاْوىهب مها الٌٍهبعال، آالٌٍْلخ ًرقلّوىب ًرفْٚليب كمٖله للمعلٌمهبد ً

األكا   لغميههٌه نهها أكا  الٌٍههْلخ، ًرعنههِ ننههل الههجع٘ميههب رعنههِ هٙههب اًآفههو ّعزقههل أ

الٖبعت للٌٍْلخ
(6)

. 

 لهَ مٖهدلؼ الضقهخ،ىًقل ّ ٌا مها الٖهعت كهاٍهخ مٖهدلؼ المٖهلاقْخ كًا االّهبهح 

ثنههب  ال ضْههو مهها المفههبىْب ًاألثعههبك الزههِ رهه ٛو  ألا الضقههخ كبمههذ ًمبىالههذ أٍبٍههب فههِ

 المٖلاقْخ.

مفبىْب مضال المٌٌٙنْخ ًالزؾْي قل فٚعذ فِ المغبل االفجبهُ ىلهَ مغل أا كمب ىمنب 

العلّل ما اللهاٍبد الزِ ؽبًلذ هٕل المفيٌل ًرؾلّل أثعهبكه، ًنلهَ الهوغب مها ال هب 

فقهٜ  عِ ؽٌل ىهنا المفيهٌل لهٌْبد ىال اميب لب رٖال ىلَ ارفب  ميباليبعال ما ىنه اللهاٍ

مٌٌٙنِ ما عبمت مؾلك قهل ال ّ هٌا  ثَجت روكْجو ًرعقله، ثال ثَجت مَجزو، فمب ىٌ

لٚهاٌٛ المزعهلكح الزهِ ىمب ثَهجت الَهلدخ أً المٖهلؾخ اً امٌٌٙنِ ما عبمت آفو، 

رمهبهً نلهَ القهبعمْا ثبالرٖهبل، ًالزهِ أفهوكد ليهب ممهبمط ؽواٍهخ الجٌاثهخ العلّهل مهها 

الزفَْواد
(7)

. 

رعنهِ اا المٖلاقْخ  فْوًٙ  رعوّفب للمٖلاقْخ، أكل   Fogg (2001)ًقل ؽبًل فٌط 

واك ألّقبٓ معْنخ أً لمعلٌمبد مب"، ًأٙب  أا ىنهب  "كهعخ الضقخ الزِ ّمنؾيب األف

ننٖواا أٍبٍْبا َّهيمبا فهِ رٌٙهْؼ مفيهٌل المٖهلاقْخ، األًل: أا المٖهلاقْخ ىهِ 

رهزب  ىكها  "النٌنْخ" فيِ ال ر مها فهِ مٌٙهٌو أً ّقٖهْخ أً معلٌمهخ، لهنلن ؽْنمهب

فهواك لمٖهلاقْزيب، فِ الٌاقه  ّهزب منبقْهخ مهلٍ ىكها  األ مب فنمو منبقْخ مٖلاقْخ ِّ 

ًالعنٖو الضبمِ: ارفط العلمب  نلهَ أا ىكها  المٖهلاقْخ ّنهزظ نها رقْهْب مغمٌنهخ مها 

األثعبك الموكجخ معب ثْ ال مزياما
(8)

. 

لقل ٛوػ الجع٘ مفبىْب مزعلكح غدذ كضْوا ما الغٌامهت المقزلفهخ لمعنهَ المٖهلاقْخ، 

أثوىىب أا مٖلاقْخ الٖؾبفخ رعنِ اموّا، األًل: مٖلاقْزيب ثبلنَجخ للقبهئ، لعال ما 

ؽْههش رعنههِ مههلٍ كقههخ ًٕههؾخ المعلٌمههبد الزههِ رنْههوىب الغوّههلح، ًمههلٍ مٌٙههٌنْخ 

ٕههبؽت الههوأُ فْيههب، ألا القجههو معْههبهه اللقههخ، ًالههوأُ معْههبهه مٌٙههٌنْخ ال برههت . 

األفجههبه نمٌمههب، ؽْههش رعنههِ  القههواه أً مٖههله بم ًالضههبمِ: مٖههلاقْزيب ثبلنَههجخ لٖهه

القلهح نلَ معوفخ مب ّغوُ ثبلنَجخ للْعت اً الغميٌه، ًىلَ أُ مهلٍ َّهزفْل ٕهبم  

الٖهؾف، ًاالىزمهبل ثهبلزٌاىا فهِ نهوٗ الهوأُ  القواه ما امع بٍهبد مهب ّغهوُ فهِ

آفو أصنب  الزادْخ الٖؾفْخ الْبملخ، ًاللقخ فِ مواععخ الٖهؾْفخ قجهال مْهوىب ثؾْهش 

مهها الَههمبد الٌاٙههؾخ للٖههؾْفخ رٖههجؼ اللقههخ
(9)

ًر مهها أىمْههخ مزاْههو المٖههلاقْخ فههِ  

كٌمو ّمضال المزاْو الفبنال ًالوعَْهِ فهِ نملْهخ امقنهبو ًرعهلّال ارغبىهبد الهوأُ العهبل 
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 مؾٌ القٚبّب الجبهىح فِ المغزم  فبل فزوح أً فزواد ىمنْخ معْنخ.

يهٌل المٖهلاقْخ رمضلهذ لقل قبل ثع٘ الجهبؽضْا ثمؾبًلهخ لؾٖهو الم ّهواد الم ٌمهخ لمف

 : فِ
(10)

 

 معبلغخ القٚبّب الزِ رمٌ مٖبلؼ ًاىزمبمبد الغميٌه. -

 االلمبل ثعنبٕو المٌٌٙو ًالْمٌلْخ. -

 رعلكّخ أثعبك كال ننٖو ما العنبٕو الم ٌمخ للمٌٌٙو. -

 نوٗ ًعيزِ النةو" رعلكّخ االرغبىبد". -

 اىا فِ نوٗ أثعبك ًننبٕو المٌٌٙو.الزٌ -

 ىلَ األكلخ ًالٌصبعط " الزنٌّو".االٍزنبك  -

 هقبل ًاالؽٖب اد.اللقخ فِ ىصجبد المٖله ًالزٌاهّـ ًاألٍمب  ًاأل -

 كهىب.بالضقخ فِ الٖؾْفخ ًمٖ -

 المٌٌٙنْخ ًالزغوك ما األىٌا  الْقْٖخ. -

 أسيح انًصذاقٍح

لقههل رنبقٖههذ مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل فههبل الزَههعْنْبد مهها القههوا المبٙههِ، ؽْههش 

ٍزدبنبد الوأُ العهبل اا الضقهخ فهِ ًٍهبعال امنهبل قهل رنبقٖهذ، ًأكهلد ىهنه أكلد ا

االٍههزدبنبد اا أنههلاكا مزياّههلح مهها الغميههٌه إٔههجؾٌا ال ّٖههلقٌا الٖههؾبفخ ًال 

ّضقٌا فِ المعلٌمبد الزِ ّؾٖلٌا نلْيب ما ًٍبعال امنبل 
(11)

. 

المَهزٌٍ العهبلمِ نلهَ اا صمهخ المواقجٌا ألكا  ًٍهبعال امنهبل نلهَ ًًّ كل القجوا  

عيٌكا رجنليب ًٍبعال امنبل للؾل ما فغٌح الضقخ ثْنيب ًثْا الغمبىْو، نلَ ؽهْا ّْهْو 

ٗ لجع٘ المعٌقبد المَززوح  ؽْهش ى ال  القجوا  ىلَ أا رلن الغيٌك امّغبثْخ رزعو

ثهههذ ًٍهههبعال امنهههبل ًثقبٕهههخ فهههِ الٌالّهههبد المزؾهههلح األموّ ْهههخ ًثعههه٘ الجلهههلاا كأ

  الزؾْي امعواعهِ ززو ما الزؾْي امنبمِ أال ًىٌ "هًثْخ نلَ ر وٌّ ممٜ مَاألً

 The Operational Bias  مها فهبل انزمهبك رلهن الٌٍهبعال نلهَ اممهبٛ ثعْنيهب مها

المؾللههْا ًالقجههوا  الههنّا ّدوؽههٌا رفَههْوا أؽبكّههب للقٚههْخ أً القٚههبّب الميمههخ كًا 

القٚههبّب ًّهه كُ ملههن ؽزمههب ىلههَ رٚههلْال الزعههوٗ للَههْبقبد المعوفْههخ ًالزبهّقْههخ لزلههن 

الوأُ العبل. ًقل ؽنه القجوا  امفَيب ما أا رقزلُ ًٍبعال امنبل فهِ الهلّمٌقواْٛبد 

ثنلن النمٌمط األموّ ِ  -ًمنيب مٖو ًاللًل العوثْخ –النبّئخ 
(12)

. 

خ ًٍهبعال ًْقل ؽلك نهلك مها الجهبؽضْا الاهوثْْا العٌامهال الزهِ أكد ىلهَ رنهبقٔ مٖهلاق

ل ًىِ امنب
(13)

: 
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 ٙعف ىؽَبً الٖؾفْْا ثبلمَ ًلْخ ًغوًهىب ًٍلٌكيب الَْئ أؽْبمب. -

 نلل اللقخ ًنلل الْمٌل فِ رادْزيب ل ؽلاس ًالممبهٍبد المينْخ الَْئخ. -

 انزمبك ثع٘ الٖؾفْْا ثْ ال م ضف نلَ المٖبكه المغيٌلخ. -

 امزيب  ًٍبعال امنبل لؾط المٌاٛنْا فِ القٌْٖٕخ. نلل هَٙ الغيمٌه نا -

 نلل اىزمبل ًٍبعال امنبل ٓها  الغميٌه ًّ ٌاىب. -

 فْْا إٔجؾٌا عي ا ما ٛجقخ النقجخ اللْجوالْخ.اؽَبً الغميٌه ثأا الٖؾ -

كمب أكل الجع٘ نلَ ًعٌك ثع٘ العٌامال مضال ردٌه ر نٌلٌعْب االرٖبل ًالمعلٌمهبد 

ٌه ثع٘ المْبكال األفبقْخ، ما أثوىىهب رنهبقٔ مٖهلاقْخ ًٍهبعال ًالزِ أكد ىلَ اي

امنبل، األمو النُ ّم ا أا ّفقل ىهنه الٌٍهبعال مجهوهاد ًعٌكىهب، ًّهونْخ ؽوّزيهب، 

ىّههبكح القههلهح نلههَ النقههال الؾههِ ل ؽههلاس مهها  الههَكههنلن أكد الزدههٌهاد الز نٌلٌعْههخ 

  نلَ نلح معهبّْو أفبقْهخ ب ًفِ الٌقذ النُ رؾلس فْو، فقل كبا لنلن أصو ٍِيمٌاقع

للزادْخ الٖؾفْخ رمضلذ فِ
(14)

: 

 يبلههب ّعههل ىنههب  ًقههذ للزأكههل مهها ٕههؾخ المعلٌمههبد أً كقزيههب أً ًٕههفيب فههِ ٍههْبق -

 اً الزأكل ما رٌافو المعبّْو األفبقْخ فْيب . ِالزبهّق

الٍهزعبمخ ثمهب رهب رَهغْلو ًروكْجهو مها ؽلًس القلٜ ثهْا مهب ىهٌ ؽهلس ثبلفعهال ًثهْا ا -

 ًّ كهل" ثهبًل"، ممب ّعنِ أمو ما المم ا القلٜ ثْا الؾقْقخ ًمب ىهٌ غْهو ؽقْقهِ، قجال

أا مضال ىنه االم بمْبد قل ردجط فِ الزادْبد االفجبهّخ الؾْخ فهِ منهبٛط الٖهوانبد 

ًالؾههوًة لٖههبلؼ رْههبه معههْا اً ّههقٔ معههْا أً ؽزههَ لقلمههخ مٖههبلؼ الْههوكبد 

مهها القههْب األفبقْههخ ًىال اميههبهد المبل ههخ، ممههب ّ كههل ٙههوًهح امنههب   االؽز بهّههخ

 مٖلاقْخ ًٍبعال امنبل.

نبمبد ًىّبكح الزٌىّ  إجؾذ رٌلِ معبّْو الم َت أىمْخ أكجهو مأا الَعِ ًها  ا-

ما المعبّْو المينْخ ًمفيٌل المَ ًلْخ رغبه المغزمه  ممهب أكٍ ىلهَ ىّهبكح مٌٙهٌنبد 

 امصبهح نلَ ؽَبة المٌٌٙنبد الغبكح.

ْخ الؾلّضههخ إٔههجؾذ ريههلك الٌٍههبعال امنبمْههخ ب المعلٌمبرْههخ ًاالرٖههبلأا الز نٌلٌعْهه -

الٖههؾبفخ المدجٌنههخ الزههِ إٔههجؾذ رٌاعههو فدههوا كجْههوا، ًأا  الزقلْلّههخ ًمهها أىميههب

 أ ّزنبقٔ ثْ ال ؽبك.لعميٌه الٖؾف المدجٌنخ قل ث

مها  عهبكا ٛوؽهبًفِ ٌٙ  اىمخ مٖلاقْخ ًٍبعال امنبل  فقل ّيلد آًمهخ األفْهوح 

نههبل ًاالرٖههبل الَْبٍههِ ّمضههال ثههلًهه ؽملههخ نبلمْههخ مزقٖٖههْا فههِ مغههبل امقجههال ال

للمدبلجخ ثميّل مها الْهفبفْخ فهِ أكا  ًٍهبعال امنهبل، ًقهل نٚهلد ثعه٘ الم ٍَهبد 

اللًلْخ ىنه الؾملخ الزِ أكلد أا صب أىمخ فِ مٖهلاقْخ ًٍهبعال امنهبل ثمقزلهف ثلهلاا 

االعزمبنْهخ لزلهن الٌٍهبعال ثٌٕهفيب مةبمهب  العبلب، ممب ّ صو ٍلجب نجو اليما فِ الم بمخ
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ارٖههبلْب ّٚههدل  ثميههبل الٌاههبعف ثبلاههخ األىمْههخ فههِ ىٛههبه النةههبل االعزمههبنِ للههلًل 

المقزلفهخ. ؽْههش ّْههْو فجههوا  ًأٍههبرنح امنهبل ىلههَ اا مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل رزههأصو 

ثعلك ما العٌامال ما أثوىىب
(15)

: 

 ًاالقزٖبكّخ ًالضقبفْخ . ًالمزاْواد الَْبٍْخاألٛو األّللٌعْخ  -

 أممبٛ ًأٍبلْت ممبهٍخ ًٍبعال امنبل. -

 .المغزمعِم بمخ النةبل امنبمِ فِ منةٌمخ األمةمخ المقزلفخ الم ٌمخ للنةبل  -

االلزيال المٌٌٙنِ ًالمعنٌُ ثأفبقْبد المغزم  ًاؽزهوال كّنبمْهبد ردهٌهه ف وّهب  -

 ًصقبفْب.

 ًالٖؾخ ًاألمبمخ امنبمْخ. الزفَْواد النَجْخ لمفيٌل الٖل  -

 جبّا الضقبفِ ثْا اللًل المقزلفخ.زال -

الغلل ؽٌل كًه ًٍبعال امنبل فِ المغزم  ثمعنهَ اقزٖهبه ىهنا الهلًه نلهَ ن هٌ  -

 االفجهبهّْا ٌاقه  أل اا المؾهوهّا  أُ اا ر ٌا رلن الٌٍبعال مهوآح للالٌاق  االعزمبنِ

مْههٌليب ًمههٌاقفيب الْقٖههْخ المَههجقخ ّقههلمٌا الٌاقهه  للغميههٌه فههِ ٙههٌ  رؾْههياريب ً

نها مٖهبلؼ مغزمعْهخ معْنهخ،  -غبلجهب-ًّوٍ ثع٘ الجهبؽضْا اا ًٍهبعال امنهبل رعجهو،

ميمخ ٕعجخ ىا لب ر ا مَزؾْلخ، لنلن فنا رادْهخ رغعال ما رقلّب الزادْخ المٌٌٙنْخ 

ًٍبعال امنبل لقٚبّب المغزم  نبكح مب رٌٕف ثأميب مزؾْيح ًمبعلخ
(16)

. 

فجههوا  ًأٍههبرنح امنههبل ىلههَ اا مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل رزههأصو ثعههلك مهها ّْههْو  كمههب

لٌعْخ ًالمزاْواد الَْبٍْخ ًاالقزٖبكّخ ًالضقبفْهخ، ً ّاألٛو األّل العٌامال ما أثوىىب:

ل االرٖههبلِ ثٌٕههفو مةبمههب أممههبٛ ًأٍههبلْت ممبهٍههخ ًٍههبعال امنههبل، ًم بمههخ النةههب

فهههههههِ منةٌمهههههههخ األمةمههههههخ المقزلفهههههههخ الم ٌمهههههههخ للنةهههههههبل  Sub-System -فونْههههههب

،ًكهههنلن االلزههههيال المٌٙههههٌنِ ًالمعنهههٌُ ثأفبقْههههبد المغزمهههه  ًاؽزههههوال المغزمعِ

كّنبمْبد ردٌهه ف وّب ًصقبفْب، ىلَ عبمت الزفَْواد النَهجْخ لمفيهٌل الٖهل  ًالٖهؾخ 

الزجبّا الضقبفِ ثْا اللًل المقزلفخًًاألمبمخ امنبمْخ، 
(17)

. 

قْخ ًٍههبعال امنههبل ىههِ اؽههل العنبٕههو الميمههخ فههِ رقْههْب األكا  امنبمههِ ىا مٖههلا

لمقزلههف ًٍههبعال امنههبل ثبلنَههجخ ل بفههخ األؽههلاس ًالقٚههبّب الزههِ رزٖههلٍ ىههنه الٌٍههبعال 

لمعبلغزيههب. فههب ّههن أا ىههنه المٖههلاقْخ ليههب أثعههبك مقزلفههخ منيههب مههب ّزعلههط ثبليْئههبد 

ةههبل امنبمههِ الههنُ رمههبهً نمليههب مهها امنبمْههخ أً الم ٍَههخ امنبمْههخ ماريههب ًالن

فبلو، ًمنيب مب ّزعلط ثبلقبعمْا ثبلعملْهخ امنبمْهخ مها ىنبمْهْا ًٕهؾفْْا، ًأفْهوا 

نهبل صبصهخ نه الٌٍهبعال. فقهل ؽهلك ثعه٘ فجهوا  امالمعلٌمبد أً المٚمٌا النُ رجضو ى

بل، مغبالد أٍبٍهْخ للجؾهش فهِ مٖهلاقْخ االرٖهبل رزمضهال فهِ الضقهخ فهِ ًٍهبعال االرٖه

ًاألمبمخ ًالمعبّْو األفبقْخ، ًالزٌٖهاد نها ارغبىهبد الغميهٌه مؾهٌ الٌٍهبعال فْمهب 

ّزعلط ث ال ما قبثلْخ الزٖلّط ًاللقخ، ًأفْوا اممٖب  ًالزؾْي
(18)

. 

مب أصْهو مها عهلل ؽهٌل مٖهلاقْخ  2001ٍجزمْو  11لقل كبمذ ما أثوى رلانْبد أىمخ 

ًٍبعال امنبل ًقذ األىمبد، ًىهِ قٚهْخ أصْهود كًمهب فهِ أىمهبد ممبصلهخ، ملهن أمهو 
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ًقذ الؾوًة ًاألىمبد ّمبهً مٌنب ما الوقبثخ نلَ المٚمٌا، ٌٍا  أكبمهذ هقبثهخ 

ه ٛفْف ًىٌ لغهٌ  الَهلدخ العَه وّخ مجبّوح اً غْو مجبّوح، ًىا كبا قل ؽلس ردٌ

لَ فزؼ المغبل أمبل الجْبمبد العَ وّخ كجلّال لنْهو المعلٌمهبد نمهب ّغهوُ فهِ مْهلاا ى

القزبل هغب فٌٚو ىنه الجْبمبد لَْدوح مَجقخ
(19)

. 

ل ْفْههخ الزههِ أهاكد ثيههب ًٍههبعال امنههبل ًرنبقلههذ مهها فبليههب أمجههب  الؾههوة لكمههب كههبا 

مٖههلاقْخ، ففههِ كهاٍههخ قههبل ثيههب و ًاٙههؼ نلههَ ننٖههو الالههلاعوح فههِ أفابمَههزبا رههأصْ

رقوّهوا رنبقلزيهب ّهج بد  246ؽضٌا فِ موكي االمزْبى الٖؾفِ األموّ هِ ًّهملذ الجب

الزلفيٌّا ًالٖؾف ًمؾدبد الواكٌّ األموّ ْهخ فهِ الفزهوح مها منزٖهف ٍهجزمجو ىلهَ 

 نلههَ ، رٌٕههال الجههبؽضٌا ىلههَ أا ًٍههبعال امنههبل قههل ؽوٕههذ2001منزٖههف كَّههمجو 

الجْبمهههبد العَههه وّخ ًااللزهههيال ثهههبلمٌقف األموّ هههِ  مجهههلأ االفزٖهههبه ًاالنزمهههبك نلهههَ

الوٍمِ، كمب رجْا أا ّج بد الزلفيٌّا األموّ ْخ كبمذ أقال امزقهبكا للمٌقهف األموّ هِ 

ما الٖؾف األموّ ْخ
(20)

. 

نهبل كنلن فنا الَنٌاد المج وح فِ األلفْخ الضبلضهخ قهل ّهيلد رواععهب فهِ مٖهلاقْخ ًٍهبعال ام

ثمقزلههف كًل العههبلب  ًمهها صههب فقههل ؽههنه منةههوً المههلفال الم ٍَههِ فههِ كهاٍههخ امنههبل مهها 

فدٌهح رواع  مٖلاقْخ ًٍهبعال امنهبل نلهَ انزجهبه أا ملهن ّمضهال ريلّهلا لعهلك مها المفهبىْب 

الم ٍَههْخ، ًثقبٕههخ رلههن المزعلقههخ ثؾوّههخ امنههبل ًالَههلدخ الواثعههخ اً كًه ًٍههبعال امنههبل 

نٌامهال مزلافلههخ أكد ثههلًهىب  خالمغزمهه  ًمقههلهريب المبكّهخ ًالمعنٌّههخ. فضمهه فهِ ؽمبّههخ مٖهبلؼ

ىلَ رفبقب أىمخ المٖهلاقْخ ًمها أثوىىهب  نبقهخ ًٍهبعال امنهبل ثهبلنةب ًالَهلدبد الَْبٍهْخ، 

ًالزؾْهي فهِ أممههبٛ ًأٍهبلْت الممبهٍههخ المينْهخ، ًفجهواد الغميههٌه مه  ًٍههبعال امنهبل نجههو 

لزؾههٌالد المغزمعْههخ الزههِ ّْههيلىب المغزمهه  المعههْا ؽت لالههيما  فٚههب نهها الامههٌٗ المٖههب

فبل فزواد ىمنْخ قْٖوح مَجْب
(21)

. 

ًىما كبمذ ثع٘ المؾدهبد امفجبهّهخ ال روانهِ مضهال ىهنه الغٌامهت فهِ الهلًل النبمْهخ 

ثَجت مؾلْزيب ما عبمت، ًفٌٚنيب للَْدوح الؾ ٌمْخ ما عبمت آفو، فنا الْهج بد 

أا رزؾوه ما ىنه القٌْك ثَجت ؽوٕيب نلهَ ٍهمعزيب  امفجبهّخ ال جوٍ ما المفزوٗ

العبلمْخ ًثَجت رٌافو المٖبكه ًالمٌاك امفجبهّخ العبلمْخ المٌٖهح، ؽْش قبمهذ ىهنه 

الْهج بد ثجنههب  ٕههٌهح مىنْههخ معْنههخ ععلههذ منيهب الْههج بد األكضههو ّههيوح ًم بمههخ نلههَ 

المَزٌٍ العبلمِ
(22)

. 

ٖهلاقْخ ًٍهبعال امنهبل لهلٍ الغميهٌه ًما صب إٔجؾذ كهاٍخ العٌامال المه صوح فهِ م

ماد اىمْخ ثبلاخ فِ الٌقذ الواىا، فبٕخ فِ اال المنبفَخ الْلّلح مها عبمهت ًٍهبعال 

امنههبل، ًٛجْعههخ األؽههلاس الزههِ رزمْههي ثبلَههونخ فههِ الزادْههخ االفجبهّههخ، ؽْههش ّعههل 

االنزمههبك نلههَ ًٍههبعال امنههبل ًمههلٍ الضقههخ فْيههب  فههِ غبّههخ األىمْههخ، ًفبٕههخ ننههلمب 

ل األؽههلاس المقزلفههخ مهها فههبل الزعههوٗ ٌعههوٗ األفههواك لمعلٌمههبد مزٚههبهثخ ؽههّز

للعلّل ما المٚبمْا امنبمْخ فِ ًٍبعال امنبل
(23)

. 
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 يقاٌٍس انًصذاقٍح

بًالد الجههبؽضْا لٌٙهه  مقههبٌّْ مؾههلكح للهاٍههخ مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل، رعههلكد مؾهه

 Gaziano and ؽهلك كهال مها  ففهِ كهاٍهزيمب ثعنهٌاا " قْهبً مفيهٌل المٖهلاقْخ"، 

Mcgrath    ٙهههوًهح ًعهههٌك ننبٕهههو أٍبٍهههْخ لقْهههبً ىهههنا المفيهههٌل رزٚهههما"قبثلْخ

الغميهٌه لزٖهلّط معلٌمهبد المٖهله، ًمههلٍ موانهبد ىهنا المٖهله للقهخ معلٌمبرههو، 

ًملٍ رمزعو ثبلضقخ للٍ الغميٌه، ًملٍ رؾْْهيه أً امزقبٕهو لهجع٘ العنبٕهو المه صوح 

فخ ىلَ اؽزوامو لقٌْٖٕخ الغميٌه ًمٖبلؾيب، ًاىزمبمهو نلَ اكزمبل الؾقبعط، ىٙب

ثنً  الغميٌه العبل، ًفٖال الؾقبعط المقلمخ نا آها  الْقْٖخ
(24)

. 

ثنب  نلَ ملن، فقل ًٙ  الجبؽضبا نلكا ما العجبهاد رْ ال مقْبٍهب للمٖهلاقْخ، ؽْهش ً

ًفهط نهلك مها األثعهبك، رهب  امنهبلارغبىبد الغميٌه رغبه ًٍهبعال  درقٌْ ىنه العجبها

نجههبهح ريههزب ثمعوفههخ معههلالد المٖههلاقْخ فههِ الٖههؾف ًالزلْفيّههٌا  12كمغيههب فههِ 

ًىِ
(25)

: 

 نبكلخ أل غْو نبكلخ فِ الزادْخ.-1

 مزؾْيح أل غْو مزؾْيح. -2

 رقٌل الؾقْقخ كبملخ أل ال. -3

 كقْقخ أل غْو كقْقخ فِ مقال المعلٌمخ. -4

 رؾزول فٌْٖٕخ األفواك. -5

 عنَ ثبىزمبل المْبىل.رُ  -6

 ريزب ثبلجنب  المغزمعِ. -7

 رفٖال الوأُ نا الؾقْقخ. -8

 ّم ا الضقخ فْيب أل ال. -9

 ريزب ثبلفبعلح العبمخ أل ريزب ثبلفبعلح الزٌَّقْخ. -10

 ىال ىِ ؽقْقْخ أل مميًعخ ثبلوأُ. -11

 للّيب مواٍلٌا نلَ كهعخ نبلْخ ما الزلهّت أل ال. -12

امنبمْخ فبل الَنٌاد القلْلخ المبٙهْخ ثزنهبًل مفيهٌل المٖهلاقْخ لقل اىزمذ الجؾٌس 

اممزومهههذ(، ًرٌٕهههلذ رلهههن  -اممانهههخ ًالزلْفيّهههٌا -الٖهههؾبفخ )فههِ ًٍهههبعال امنهههبل 

ال امنهبل ًىهِ: اللقهخ، ًأثعهبك مزعهلكح للمٖهلاقْخ فهِ ًٍهبعالجؾٌس ىلَ ًٙ  مفبىْب 

  ثبلمٖههله، العملْههخ الزؾوّوّههخ، الَههمعخ، القجههوح، الؾبلْههخ، الز بمههال، العلالههخ، الٌصههٌ

مبمخ، الزفبنال، األىمْخ امفجبهّخ، نلل الزؾْيالعمط، المٌٌٙنْخ، األ
(26)

. 
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 يشكهح انذراسح

العلّل ما كًل الغهٌاه العوثْهخ مه  ثلاّهخ العقهل الضهبمِ األؽلاس األفْوح الزِ لقل ّ لذ 

ٌاهس الوثْ  العوثهِ"، ًمهب رجعيهب مها أؽهلاس " صنلْو  ما األلفْخ الضبلضخ ًىٌ مب أٛلط

آفهو ٕهوانبد رهٌاهس ؽقْقْهخ، ًفهِ ثعٚهيب مزبؽقخ ًمٚدوثخ، ثلد فِ ثعٚيب 

 المقزلفخ رؾلّب ؽقْقْب. امنبلًٍبعال أمبل كمٌّخ ًؽوًة اىلْخ، ّ ال ملن كلو 

لح نها بل الاوثْخ ممضلخ فِ ّج بريب الزلْفيٌّمْخ العمبقخ لهب ر ها ثعْهًلعال ًٍبعال امن

رلن األؽلاس، ثال كبا اغلجيب فِ القلت منيب، ما فبل ّج خ قٌّخ ما المواٍلْا، رقهٌل 

بغخ الزقبهّو المقزلفهخ ؽهٌل كبفهخ المٌٙهٌنبد ًاالؽهلاس العوثْهخ نبمهخ ًمندقهخ ثْٖ

القلههْظ ثٖههفخ فبٕههخ كٌمههو ّمضههال ممٌمعههب ميمههب لؾبلههخ االٍههزقواه الجعْههل ّهه ب نهها 

ثبم بمْبريهب ًقهلهاريب لَْهذ ثمنهأٍ نمهب ّؾهلس، ًل نيهب الزدٌهاد الؾبكصخ فِ المندقهخ 

ًىههنا مههب كفهه  كًل القلههْظ للزؾههبلف النههبكح النةههبل الَْبٍههِ الْههونِ فههِ الههْما الههَ 

ًٙههعو ًمؾبهثههخ المعبهٙههخ المَههلؾخ الممضلههخ فههِ هعههٌْ الههْما المعههيًل ًعمبنههخ 

ؽههلاس الؾههٌصْْا المههلنٌمْا مهها اّههواا ، ًثبلزههبلِ إههجؼ لههلًل القلههْظ مٖههْجب مهها اال

 الغبهّخ فِ المندقخ. 

ْفيٌّا العبلمْخ ثجش قنٌاد ليب مبٛقخ ثبللاخ العوثْخ ىلهَ المندقهخ لقل اىزمذ ّج بد الزل

لزقبٛهههت مههها فهههبل مْهههواريب الزهههِ رهههناو نلهههَ هأً الَهههبنخ، ًثوامغيهههب امفجبهّهههخ 

القنهٌاد  عميهٌه معهْا  العوثِ، فلب رعل ر زفِ ثهأا ّزهبث  ؾٌاهّخ المقزلفخ المٌاٛاًال

الوعَْْخ ليب النبٛقخ ثلازيب األٕلْخ، ثال ؽوٕذ نلَ الٌٌٕل ىلَ كبفهخ أثنهب  الهٌٛا 

ما فبل الزٌإال معيب ثلاهزيب العوثْهخ الزهِ َّهيال مها فبليهب رقهلّب الهواٍ ًٛهوػ 

 ؽلاس فِ المندقخ.األف به ًالزفَْواد ؽٌل مغوّبد األ

لٌٍههبعال االرٖههبل أميههب قنههٌاد ًر كههل الجؾههٌس ًاللهاٍههبد أمههو مهها األكًاه األٍبٍههْخ 

ارٖبل ثْا الٖفٌح ًالغمبىْو، كمهب اا كًهىهب ال ّقزٖهو نلهَ مغهوك رقهلّب المؾزهٌٍ 

امفجههبهُ، ثههال ىههِ أّٚههب رقههٌل ثجنههب  معنههَ ليههنا المؾزههٌٍ، ؽْههش َّههزقلميب األفههواك 

ًارغبىهبريب مؾهٌ القٚهبّب الغللْهخ ًالٖفٌاد النّا ّعزملًا نلْيب فِ ر ٌّا معهبهفيب 

فههِ المغزمهه ، ًثبلزههبلِ رَههبنلىب فههِ ر ههٌّا معههبه  ًارغبىههبد مؾههٌ رلههن المضههبهح 

القٚهبّب، كمههب رقههٌل ًٍههبعال امنههبل ثههلًه هعَْهِ فههِ رورْههت اًلٌّههبد الغميههٌه العههبل 

ًالٖفٌح رغبه القٚبّب الوعَْْخ فِ المغزم ، فبٕخ رلن القٚبّب الزِ رؾةَ ثمعهلالد 

 مقبُ مورفعخ.

 ؾهلح مهها الهلًل القلْغْهخ المهه صوح فهِ مندقهخ القلههْظًرعهل كًلهخ االمههبهاد العوثْهخ المز

مها ام بمْهبد ًقهلهاد ععليهب مدمعههب  ثمهب لهلّيب نلهَ المَهزٌٍ الَْبٍهِ ًاالقزٖهبكُ

لل ضْو، لنا فبميب فِ مٌقفيب ما االىمخ الْمنْهخ كهبا لَهعِ اللًلهخ للٌقهٌ  امهبل القدهو 

قٚهبّب العوثْهخ ًٕهٌمب الدبعفِ ، ًأا ميظ اللًلخ ىٌ مل ّل العٌا ًالمَبنلح لنٖهوح ال

ل ا القٌمِ القلْغِ ًالعوثِ ًمٖبلؾيب االقزٖبكّخ.
(27) 
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ًّههورجٜ المههٌاٛا االمههبهارِ ثؾ ٌمزههو ًؽ بمههو اهرجبٛههب فبٕههب ّههنع ٌ فههِ كضْههو مهها 

الوٙب ًالقنبنخ ثيب ًٍْبٍزيب اللافلْخ ًالقبهعْخ ًّقف كاعمب الَ عبمجيب فِ قهواهريب 

، ًّقف أمبل منزقلّيب ٌٍا  كهبمٌا أفهواكا أً مؾهبًالد مها ًٍهبعال انبمْهخ للنْهال مهنيب 

للهاٍهخ رَهعَ اللهاٍهخ ً رزؾهلك المْه لخ الجؾضْهخ ليهب ًمٌاقفيب ، ًنلَ ٙ  ملن فبا ا

عوثْهخ قْخ القنٌاد امفجبهّهخ اللًلْهخ المٌعيهخ ثبللاهخ الفِ هٕل ًرؾلْال ًرفَْو مٖلا

فبٕهخ  الَْبٍْخ ثٌعهو فِ رادْزيب ل ؽلاس القلْغْخ ثٖفخ نبمخ ًاالمبهرْخ ًمٌاقفيب

كًلهخ االمهبهاد الهَ فِ ٙ  رٌعيبد ثع٘ ىنه القنهٌاد ثعهل أؽهلاس الهْما ًامٚهمبل 

كًل الزؾههبلف ًٍههقٌٛ ّههيلا  مهها مٌاٛنْيههب فههِ الؾههوة الههلاعوح ىنههب   ًمههلٍ صقههخ 

 .المٌاٛا االمبهرِ ًرٖلّقو للمٚبمْا الزِ رقلميب ىنه القنٌاد 

 أهذاف انذراسح

 ًما ىنا المندلط رزغو اللهاٍخ الَ رؾقْط األىلا  الزبلْخ :

فجبهّهخ اللًلْهخ المٌعيهخ لهَ القنهٌاد امن بك المٌاٛا االمبهارِهٕل معلالد انزم-1

 .بٍْخ للؾٌٖل نلَ المعلٌمبد ثبلعوثْخ كمٖبكه أٍ

ألكا  القنههٌاد امفجبهّههخ اللًلْههخ المٌعيههخ  الزعههو  نلههَ رقْههْب المههٌاٛا االمههبهارِ -2

 .ؽلس المورجدخ ًالمزعلقخ ثلًلخ االمبهاد ثبلعوثْخ فِ رادْزيب ل 

ّلغهههأ ىلْيهههب المهههٌاٛا  المٌعيهههخ ثبلعوثْهههخ الزهههِال ْهههف نههها أىهههب القنهههٌاد اللًلْهههخ -3

 الٍزقب  المعلٌمبد ًقذ األىمبد. االمبهارِ

لهلٍ  الزعو  نلَ مَزٌّبد مٖلاقْخ  القنٌاد امفجبهّخ اللًلْخ المٌعيخ ثبلعوثْهخ -4

 المٌاٛا

لههلٍ المههٌاٛا  ال ْههف نهها مههلٍ رههأصْو ممههٜ مل ْههخ القنههبح نلههَ مَههزٌٍ مٖههلاقْزيب -5

 .االمبهارِ

نْنهخ اللهاٍهخ مؾهٌ أكا  القنهٌاد امفجبهّهخ  فخ ارغبىبد المهٌاٛنْا االمهبهرْْامعو -6

 .المٌعيخ ثبلعوثْخ.

 انذراساخ انًزذثطح

ردهوػ  النهِ اٍهزفبك منيهب ًَّزعوٗ الجبؽهش اللهاٍهبد المورجدهخ ثمٌٙهٌو كهاٍهزو 

المٖهلاقْخ ًالقنهٌاد  العنبٕو ًالمزاْواد ماد العبقخ ثبللهاٍخ ًالزِ رْمال كهب مها

 (2014) ثَههنذ مههواك ؽْههش رنبًلههذ كهاٍههخامفجبهّههخ المٌعيههخ 
(35)

. رؾلْههال القٚههبّب 

العوثْخ ثبلقدبة الزلْفيّهٌمِ األًهًثهِ المٌعهو ثبللاهخ العوثْهخ ؽْهش ٛجقهذ كهاٍهزيب 

ًالزعههو  نلههَ نبقههخ   DW كرههِ فلْههونوثههِ، ًهًٍههْب الْههٌل ً  BBC نلههَ قنههٌاد

الٖفٌح المٖوّخ ثبلقدبة امفجبهُ المقلل ثزلن القنٌاد ًأعود كهاٍزيب نلهَ نْنهخ 

مجؾٌصهب مها الٖهفٌح المٖهوّخ ًرٌٕهلذ اللهاٍهخ ىلهَ أا القنهبح األلمبمْهخ  180قٌاميب 
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DW   الزههٌاىا فههِ نههوٗ ثعنٖههو عههب د فههِ مقلمههخ القنههٌاد المٌعيههخ فْمههب ّزعلههط

ْهب و فهِ ٍْبٍهخ اللًلهخ الجبصهخ للقنهبح فهِ قنهٌاد هًٍهْب ًثوّدبمالقٚهبّب، ًأا ىنهب  رهأصْ

ب ثعه٘ القٚهبّب العوثْهخ، ًايهو أكضهو مجبّهوح فهِ هًٍهْ ًألمبمْب نلَ ٛوّقخ معبلغهخ

 فقل كبمذ أكضو ؽْبكّخ.  DW، ثْنمب    BBC  الٌْل، ًغْو مجبّو فِ قنبح

(2013نضمهههبا )ٕهههفب ًفهههِ كهاٍهههخ  
 (36)

الغلّهههل  . ؽهههٌل مٖهههلاقْخ ًٍهههبعال امنهههبل

نههبل لاقْخ  امنههبل الغلّههل نهها ًٍههبعال امًالزقلْههلُ فقههل كْههفذ اهرفههبو كهعههخ مٖهه

الغميهٌه العوثهِ مها  مجؾٌصب ما 300الزقلْلُ للٍ عميٌه نْنخ اللهاٍخ الزِ ّملذ 

وع  المٖلاقْخ ىلَ اميهب أُ الٌٍهبعال الغلّهلح رقهلل مٖهبلؼ الغميهٌه فأكضو،ًر 18ٍا 

 بمْخ، ًأميب رزمْي ثبلمٌٌٙنْخ ًالمينْخ.مب  الٌٍْلخ امنمٖبلؼ نلَ 

2013ًفِ كهاٍخ ىْضب فبلؼ المٌٌٍُ 
(37)

رٌٕال ىلهَ اىزمهبل القنهٌاد المٌعيهخ الزهِ اعهود  

هًٍهههْب الْهههٌل( ثبلقٚهههبّب الَْبٍهههْخ  -العهههبلب امّوامْهههخ- األموّ ْهههخ نلْيهههب اللهاٍهههخ ) الؾهههوح

 المؾلْخ فِ العوا .زقبثبد هىبة ًاألكواك ًاالمالعواقْخ ًهكيد نلَ قٚبّب ام

ذ "الؾههوح ًالعههبلب " ىلههَ ، ؽْههش ٍههعالجبصههخًل ًالمعبلغههخ ًفههط الههلًل ًافزلههف الزنههب

نوٗ قْٚخ األكواك ثْنمب ٍعذ " العبلب ًهًٍْب الٌْل" ىلهَ الزهٌاىا فهِ الزٌاىا فِ 

 نوٗ قٚبّب امهىبة.

(2012ًقل هٕلد ىجخ ّبىْا )
 (38)

فِ كهاٍزيب ؽٌل مٖلاقْخ القنهٌاد الزلْفيٌّمْهخ  

امفجبهّخ فِ األىمبد أا المجؾٌصْا انزملًا نلَ قنبرِ العوثْخ ًالغيّهوح فهِ مزبثعهخ 

القنهٌاد امفجبهّهخ مها ؽْهش ىعمهبلِ          BBCل، ًرٖهلهد قنهبح ّنبّو 25افجبه 

  االنزمهبك كًافهقهٌاعب المٖلاقْخ ًّلْيهب قنهبح العوثْهخ صهب الغيّهوح، ًرٖهله كافه  الفيهب 

ًالزأصْواد الٌعلامْخ قٌاعب رأصْواد االنزمبك، ًأا ىنهب  نبقهخ ثهْا مٖهلاقْخ القنهٌاد 

 ّنبّو. 25ًاالنزمبك نلْيب كمٖبكه لبفجبه المزعلقخ ثضٌهح 

(2012ًفههِ كهاٍههخ فبٛمههخ مؾمههل ٕههبلؼ )
 (39)

مههال الزههِ ٍههعذ للزعههو  نلههَ العٌا 

لهَ ٌّمْهخ ًالمزاْهواد المه صوح رٌٕهلذ ىهّخ الزلفْيفجبالم صوح نلَ مٖلاقْخ المبكح ام

ًل مها ثهْا األٍهجبة اا فٌهّخ رادْخ األؽلاس ًالقٚبّب الغبهّهخ عهب  فهِ الزورْهت األ

فجهبه الزهِ ريهب الغميهٌه الزِ ريّل ما مٖلاقْخ القنبح ًأفجبهىهب لهلٍ الغميهٌه، صهب األ

خ ثهْا مٖهلاقْخ كهال مها فجبه، ًأا ىنب  نبقهخ ٛوكّهصبمْب ًكب الْمٌلْخ فِ رادْخ األ

 فجبهّخ ًقنبح الغيّوح ًىّبكح معلل مْبىلريب.مقنٌاد النْال ا

(2012ًهٕهههلد كالْهههب نضمهههبا )
 (40)

االىزمهههبل ال جْهههو للقنهههٌاد االفجبهّهههخ المٌعيهههخ  

لهَ الزهٌاىا ْخ ًمؾبًلهخ الٌٕهٌل ى( ثبلقٚبّب الَْبٍْخ العوث24 فومَب -العبلب -)الؾوح

اهرفهبو مَهجخ  دٛوػ ًعيهبد مةهو مزعهلكح كمهب أكهلفِ نوٗ رلن القٚبّب ما فبل 

األفجبه الَلجْخ ثْ ال نبل فهِ النْهواد ًالجهوامظ امفجبهّهخ، ًأكهلد الزؾْهي الٌاٙهؼ 

ًاالفزب  ثْا القنٌاد مؾال اللهاٍخ فهِ رادْهخ القنهٌاد العوثْهخ ًفقهب لَْبٍهخ اللًلهخ 

 .المبل خ للقنبح ًنبقزيب الَْبٍْخ ثبللًل العوثْخ
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(2012مؾمههل ّهوّف) ًأكهلد كهاٍهخ
 (41)

، ًالؾهوح ثبلقٚههبّب 24اىزمههبل قنهبرِ فومَههب  

هىههبة ًىا افزلفههذ فههِ ٖههواو العوثههِ امٍههواعْلِ ًؽههٌاكس امالَْبٍههْخ المزعلقههخ ثبل

نوٗ ًعيبد النةهو المقزلفهخ  24أٍلٌة المعبلغخ ًالزنبًل، ؽْش ؽبًلذ قنبح فومَب

أىمْهخ كًهىهب كفبنهال ؽقْقهِ فهِ موّ ْهخ ًثْنمب ارٚؼ رؾْي قنبح الؾوح مؾهٌ الواّهخ األ

ٍهبلْت ؽال قٚبّب الْهو  األًٍهٜ ًانزمهلد كهال قنهبح لزٌٙهْؼ ًعيهخ مةوىهب نلهَ األ

ال بمْوا ًىًاّبىب ًاٍزقلال  زعبمال م  الٌٖهح فِ اللقدبد ًؽوكبدالفنْخ القبٕخ ثبل

 الغوافْن ًالوٌٍل الضبثزخ.

ًاٍزيلفذ كهاٍخ فبٛمخ ّعجبا
 (42)

الزعهو  نلهَ المعبلغهخ امفجبهّهخ لقٚهبّب الْهو   

قنهههٌاد) الؾهههوح األموّ ْهههخ، العهههبلب امّوامْهههخ، النْهههال فهههِ األًٍهههٜ الَْبٍهههْخ ًاألمنْهههخ 

( ًؽغههب االفههزب  ثْنيههب، ًكههنلن الزعههو  نلههَ الجْئههخ االرٖههبلْخ للغميههٌه ل فجههبه

مها فهبل  المٖوُ ًامع بٍيب نلَ اكهاكو لقٚهبّب الْهو  الٌٍهٜ الَْبٍهْخ ًاألمنْهخ

الزعو  نلَ قبعمهخ أًلٌّهبد الغميهٌه ًرٖهٌهاريب  ًأٛهوىب القبٕهخ ًكْهفذ مزهبعظ 

ًلٌّهبد اللهاٍخ االفزب  الٌاٙؼ ثهْا أًلٌّهبد الغميهٌه مْهبىلُ القنهٌاد ًقبعمهخ أ

، ممهههب ّعنهههِ امقفهههبٗ رهههأصْو قنهههٌاد اللهاٍهههخ نلهههَ آها  القنهههٌاد امفجبهّهههخ الهههضبس

هاٍهخ، ًأا القنهٌاد اٍهزقلمذ األفجهبه المعبلغهخ ًارغبىبد المجؾهٌصْا مؾهٌ قٚهبّب الل

 ثْ ال ربل مقبثال االفجبه المغوكح.

(2011ًؽبًلذ كهاٍهخ ىجهخ ف فزؾهِ)
 (43)

الزعهو  نلهَ كْفْهخ معبلغهخ قنهبرِ الؾهوح  

خ للقْٚخ الفلَهدْنْخ ًالقٚهْخ العواقْهخ ًامٕهبػ الَْبٍهِ امٍواعْلْ 32موّ ْخ ًاأل

اللهاٍخ ٍعِ قنبح الؾوح لز ٌا أكضهو رٌاىمهب فهِ نهوٗ فِ الٌٛا العوثِ، ًرجْا ما 

القٚههبّب لغههنة المْههبىل فههِ ؽههْا ارٚههؼ مههلٍ ؽههوٓ القنههبح امٍههواعْلْخ نلههَ ىثههواى 

الزٌعيبد امٍواعْلْخ ًأا ىٛبه الٖواو ىٌ الْ ال األثوى فِ األٛو الزهِ اٍهزقلمزيب 

 .لّلٌعِالقنبربا ًرجْا أّٚب ًعٌك أعنلح فبٕخ ل ال قنبح رع ٌ رٌعييب األّ

(2011ًٍههعذ كهاٍههخ مْههوال مٖههدفَ ) 
 (44)

ىلههَ رؾلْههال الٖههٌهح امنبمْههخ الزههِ  

رقلميب المٌاك امفجبهّخ فهِ القنهٌاد الفٚهبعْخ امفجبهّهخ األعنجْهخ نها العهوة ًالهلًل 

العوثْههخ ًرههأصْو ىههنه الٖههٌهح نلههَ ارغبىههبد الغميههٌه األعنجههِ مؾههٌ العههوة ًالههلًل 

نبقخ اهرجبْٛخ كالخ ىؽٖبعْخ ثهْا الٖهٌهح المقلمهخ العوثْخ ًكْفذ النزبعظ نا ًعٌك 

مؾههال اللهاٍههخ، ًالٖههٌهح المْهه لخ لههلٍ   BBC ، CNNنهها العههوة فههِ القنههٌاد

 األعنجِ. الغميٌه

(2010ًؽبًلههذ كهاٍههخ ىجههخ ؽَههْا )
 (45)

مَههزٌّبد المٖههلاقْخ فههِ  الزعههو  نلههَ  

ًاألعنجْههههخ كمهههب رواىههههب الٖههههفٌح المٖههههوّخ" الَْبٍههههْخ فجبهّههههخ العوثْههههخ القنهههٌاد ام

                       Macro Levelًل نههبل  ًاألكبكّمْههخ ًامنبمْههخ" مَههزقلمخ فههِ ملههن مَههزٌّْا األ

ح رْهبىل قنهبرِ العوثْهخ ، ًكْهفذ النزهبعظ أا الٖهفMicro Levelٌ    ًِالضهبمِ فونه

  CNN  ، BBCًكبمهذ قنهبرِكقنٌاد نوثْهخ ًأعنجْهخ، CNN  ً  ,BBC ًالغيّوح 
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الفٌهّهخ فهِ مقهال الؾهلس"  فهِقْخ للّيب، ًما اىب معهبّْو المٖهلاقْخ ىمب األكضو مٖلا

اهرفبو مَزٌٍ أكا  المنّعْا، ًمواٍلْا نلَ كهعخ نبلْهخ مها الزهلهّت ًال فهب ح، أمهب 

 المعبّْو ننل فززلقٔ فِ اللقخ فِ مقال المعلٌمخ ًكفب ح المواٍلْا.

(2010فبٛمههخ اليىههوا  )أمههب كهاٍههخ 
 (46 )

فقههل ؽبًلههذ هٕههل كهعههخ اىزمههبل القنههٌاد 

االفجبهّهههخ اللًلْهههخ النبٛقهههخ ثبلعوثْهههخ ثبلقٚهههبّب المٖهههوّخ، ًأًلٌّهههبد اىزمهههبل الْهههجبة 

الغههبمعِ، مهها فههبل هٕههل أٛههو المٚههمٌا امفجههبهُ ًأٍههبلْت المعبلغههخ امنبمْههخ، 

ًفبٕهخ مْهواد نوثهِ    BBCنلَ قنٌاد الغيّهوح، الؾهوح، هًٍهْب الْهٌل  ثبلزدجْط

ومبمظ الَْبٍِ الوعَِْ، ًرٌٕلذ اللهاٍخ ىلَ أا قنهبح الغيّهوح جاألفجبه الوعَْْخ ًال

رزج  أٍلٌة المعبلغخ الم ضفهخ مقبهمهخ مه  القنهٌاد األفهوٍ ًأميهب ال ريهزب ث هال األفجهبه 

ل ٍههلٌة الَههلجِ فههِ معبلغههخ المٖههوّخ ًل نيههب رنزقههِ منيههب، ًأميههب األكضههو اٍههزقلامب 

بّب المٖهوّخ، هغهب ملهن كْهفذ اللهاٍهخ اا الْهجبة الغهبمعِ المٖهوُ ّهوٍ أا القٚ

 قنبح الؾوح األموّ ْخ ىِ األكضو اىزمبمب ثبلْأا المٖوُ اللافلِ.

(2009كمب كْفذ كهاٍخ ميَ العجل)
 (47)

فِ كهاٍزيب ؽٌل مَزٌّبد انزمبك الغميهٌه  

العوثِ نلَ القنهٌاد األعنجْهخ المٌعيهخ ثبللاهخ العوثْهخ فهِ ًقهذ األىمهبد، كْهفذ اا 

القنههٌاد األعنجْههخ اؽزلههذ الزورْههت القههبمٌ فههِ االنزمههبك نلههَ المعلٌمههبد، ًعههب د 

 َههْخ صههبالفوم   TV5العوثْهخ نلههَ هأً القنههٌاد المٌعيهخ فههِ المْههبىلح ّلْيهبBBCال

مةهوىب فهنا اىهب مهب ّمْهي ىهنه القنهٌاد االم بمْهبد الفنْهخ  الؾوح األموّ ْخ ًما ًعيهخ

كًافهه  االنزمههبك نلْيههب فههِ معوفههخ ًعيههخ النةههو  ًرزمضههال أىههبًالغههوأح ًالمٖههلاقْخ، 

ٖهٌه ىهِ نهلل المٌٙهٌنْخ فهِ نهوٗ فِ األؽلاس، فِ ؽْا أثوى أًعهو القالاوثْخ 

 ْال.األفجبه المقزلفخ ًالزؾْي الٌاٙؼ مٍواع

(2008ًفِ كهاٍخ مبعلح مواك )
 (48)

لمعوفهخ هاّهخ الٖهفٌح المٖهوّخ الغبمعْهخ رغهبه  

مٖلاقْخ القنٌاد امفجبهّخ ًؽوّخ امنبل، رجْا أا الفٚبعْبد العوثْخ االفجبهّهخ فهِ 

مٖبكه المعلٌمبد لعْنخ اللهاٍخ، ًأكلد اللهاٍخ نلَ رفٌ  قنهبح الغيّهوح مها مقلمخ 

ًعيخ مةو العْنخ فِ فٌهّخ مقال الؾلس ًمزبثعخ ردٌهارو ًنهلل رغبىهال أُ ؽهلس ميهب 

ًاللقخ فِ مقال الجْبمبد، كمب كْفذ ًعٌك نبقخ اهرجبٛ اّغبثْهخ ثهْا مَهزٌٍ مٖهلاقْخ 

لهب ّضجهذ  ل فجهبهالعْنهخ ليهب مهب نهلا قنهبح النْهال  القنٌاد االفجبهّخ ًمعلل مْبىلح أفواك

بعْبد ، كههنلن نبقههخ اهرجههبٛ ىّغبثْههخ ثههْا مَههزٌٍ مٖههلاقْخ الفٚههبقههخًعههٌك ىههنه الع

نبمْههخ المنْههٌكح مهها ًعيههخ مةههو افههواك العْنههخ ًملههن االفجبهّههخ ًمَههزٌٍ الؾوّههخ ام

 بلنَجخ لقنبح الغيّوح، العوثْخ،          .ث

(2008ًقههل ؽبًلههذ كهاٍههخ أّههو  عههبل)
 (49)

االعبثههخ نلههَ رَههبال هعههٌْ ىههٌ : مههب ٛجْعههخ  

ًؽهلًك الؾوّهخ ًالمَههئٌلْخ المينْهخ فههِ أكا  الْهج بد امفجبهّهخ العبلمْههخ، ًالغيّهوح اللًلْههخ،  

BBC  ،Euronews    ،CNN  فههِ رادْزيههب ل ؽههلاس ًالقٚههبّب العوثْههخ، ًمههب أصههو ىههنه ،

عميههٌه األعبمههت مؾههٌ ىههنه األؽههلاس ثههبلزدجْط نلههَ قٚههْزْا ىمههب  الزادْههخ نلههَ ارغبىههبد
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الزادْهههخ  نلهههَاالؽهههزبل األموّ هههِ للعهههوا ، ًافزْهههبه الهههوعٌْ اللجنهههبمِ، ًأكهههلد اللهاٍهههخ 

  CNN ، BBC  المْهٌىخ للقٚهبّب العوثْهخ مها عبمهت الْهج بد الاوثْهخ، فقهل ارقهند قنبرهب

  Euronews الٛهب  ًٌّهًمْهٌىا الهَة ال مهب رقهٌل ثهو الٌالّهبد ثْه ال اقزهومٌقفهب م ّهلا ل ه

ًل ا ثْ ال أقال، أمب الغيّهوح اللًلْهخ ف بمهذ أكضهو رعجْهوا نها المٌقهف العوثهِ ًاألكضهو قوثهب 

مهها مفيههٌل الؾْههبك ًالزههٌاىا، ًأا ىنههب  نبقههخ اهرجبْٛههخ ثههْا الزعههوٗ للْههج بد االفجبهّههخ 

مَههزٌٍ الزعههوٗ  ، ًأا ىنههب  اهرفههبو كجْههو فههِمؾههال اللهاٍههخ ًالمعوفههخ ثبلقٚههبّب العوثْههخ

ًالمعوفخ ثقٚبّب اللهاٍخ ًىا كبا ىنهب  فوًقهب فهِ االرغهبه ٍهٌا  مؾهٌ الزادْهخ االنبمْهخ أً 

       مؾٌ القٚبّب مؾال اللهاٍخ.

(2007ود نهههيح نجهههلالعةْب )ًافزجههه
 (50)

د مٖهههلاقْخ األفجهههبه فهههِ الٖهههؾف م ٌمهههب 

افهزب  أً  مهبهارِ للزعهو  نلهَ مهلٍ ًعهٌكمفيٌّا ًاالمزومذ ثهْا الغميهٌه اًالزل

رْبثو ثْا ىكها  الغميٌه لمٖلاقْخ الٌٍهبعال الؾلّضهخ "االمزومهذ" فهِ الؾٖهٌل نلهَ 

األفجبه مقبثال الٌٍبعال الزقلْلّخ "الزلفيٌّا ًالٖهؾف" ًأصجزهذ اللهاٍهخ أا الزلْفيّهٌا 

الّيال ّؾةَ ثبلمٖلاقْخ األنلَ ما ثْا الٌٍبعال الزقلْلّخ ًالؾلّضخ ثهْا عمْه  الفئهبد 

المقزلفخ للغميٌه اممبهارِ ًأا ىنب  صبصخ نٌامهال رؾهلك المٖهلاقْخ ثهْا  اللّمغوافْخ

ًمبؽقهخ  نْنخ اللهاٍخ ًىِ" االىزمبل ثبلمغزم  ًالضقهخ ًالؾوفْهخ فهِ ىنهلاك األفجهبه"

نبل الضبس رْهزو  فهِ نهبملْا أٍبٍهْْا ّؾهلكاا المٖهلاقْخ األؽلاس، ًأا ًٍبعال ام

مغزم  ًالضقخ فِ الٌٍْلخ " ًنبمال" الؾوفْخ فهِ القبٕخ ليب ًىمب: نبمال" االىزمبل ثبل

األكا " ثْنمههب افزلفههٌا فههِ العبمههال الضبلههش، ًأايههود اللهاٍههخ أا ىنههب  اهرجبٛههب ثههْا 

االنزمبك ًالمٖلاقْخ أقٌٍ فِ الٌٍبعال الؾلّضخ ما الٌٍبعال الزقلْلّخ، ثْنمب ىنه العبقهخ 

خ كالهخ بقهخ اهرجهبٛ ىّغبثْهأقال ثبلنَجخ للٖؾف ًرقزفِ فِ الزلْفيٌّا ، ًرضجذ ًعٌك ن

 ِ الٌٍْلخ ًىكها  الغميٌه لمٖلاقْزيب.اؽٖبعْب ثْا كهعخ الضقخ ف

(2007ٍهعْل ) أمهْاًاٍزيلفذ كهاٍهخ 
 (51)

الزعهو  نلهَ كْفْهخ معبلغهخ قٚهبّب العهبلب  

العوثِ فِ القنٌاد الفٚبعْخ المٌعيخ ثبللاخ العوثْخ، ؽْش اعهوٍ كهاٍهزو نلهَ قنهبرِ 

"العبلب" امّوامْخ "ًالؾوح" األموّ ْهخ المهٌعيزْا ثبللاهخ العوثْهخ ، ًفلٖهذ اللهاٍهخ 

صب الملف اللجنهبمِ  أا القْٚخ العواقْخ عب د نلَ هأً أًلٌّبد االىزمبل للٍ القنبرْا،

صب عب د القٚهْخ الفلَهدْنْخ فهِ الزورْهت الضبلهش، ًاهرفهبو مَهجخ االفجهبه الَهلجْخ نها 

 األفجبه امّغبثْخ ًأا القنبرْا ّزجنْبا القٜ الَْبٍِ للًلخ الجش.

P.Cassidy William   (2007) ًفهِ كهاٍهخ  
 (52)

ٍهعَ فْيهب ىلهَ مقبهمهخ مفهبىْب  

خ مهها ؽْههش مٖههلاقْخ لمدجٌنههخ ًالٖههؾف امل زوًمْههالٖههؾفْْا ثبلٖههؾف الٌْمْههخ ا

، ًرههأصْو ثعهه٘ العنبٕههو فههِ ىههنه المفههبىْب ًأىميههب ح نلههَ اممزومههذاألفجههبه المنْههٌه

"الههلًه المينههِ"، ًكْههفذ اللهاٍههخ أا المْههبهكْا ًعههلًا اا األفجههبه نلههَ االمزومههذ 

ْخ، ًىهنه مزٌٍدخ المٖلاقْخ، ًأا كال مينِ ّنزمِ ىلَ ًٍْلخ ّ كل اميب األكضو مٖلاق

ْههخ ًالٖههؾف المدجٌنههخ، ًلههب رةيههو أّههخ كههله العههبملٌا فههِ الٖههؾف االل زوًممههب ا

 اللّمغوافْخ. عٌامالرأصْواد لل
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(2006فِ كهاٍهخ فبلهل ٕهبػ الهلّا )      
 (53)

ؽهٌل مٖهلاقْخ ًٍهبعال امنهبل لهلٍ   

العهههبل أً ال لهههِ  المَهههزٌٍ هعَْهههْْا األًل مَهههزٌّْاالغميهههٌه المٖهههوُ، اٍهههزقلل 

ًّزٚههما الزٖههلّط العههبل مهها الغميههٌه لٌٍههبعال امنههبل، ًالمَههزٌٍ الفونههِ المؾههلك 

مقبثهال الٌٍههبعال  ٍِههبعال الزقلْلّهخ فههميههٌه لزٖهلّط الًٌّزٚهما المقبهمهخ ثههْا قبثلْهخ الغ

الؾلّضخ ممضلخ فِ االمزومذ، ًأّبهد النزبعظ ىلَ اا الزلفيّهٌا عهب  فهِ الزورْهت األًل 

اقْخ صب الٖؾف الؾيثْخ صب الٖؾف القٌمْخ، ًأايود اللهاٍهخ رفهٌ  ما ؽْش المٖل

المٌاقههه  االفجبهّهههخ االل زوًمْهههخ نلهههَ مقزلهههف الٌٍهههبعال الزقلْلّهههخ مههها ؽْهههش كهعهههخ 

ّقهٔ القٚههبّب الجههبهىح  فْمههبلْلّههخ ًالؾلّضهخ قمٖهلاقْزيب ًمٖههلاقْخ ًٍهبعال امنههبل الز

مهها  فههِ الم ٍَهخ امنبمْههخ ٛ ثههْا مَهزٌٍ الضقههخكبلجدبلهخ، ًرجههْا ًعههٌك نبقهخ اهرجههب

مبؽْخ ًكال ما المَزٌٍ القبٓ ثمٖلاقْخ القهبعب ثبالرٖهبل ًالمٖهبكه االفجبهّهخ كمهب 

 ايو ًعٌك اهرجبٛ ثْا االنزمبك ًالمٖلاقْخ.

ًفِ هٕل للعبقخ ثْا األّلّلٌعْخ الؾيثْخ ًىكها  مٖلاقْخ المٖله فِ ىٛبه الزهأصْو 

Zeng Jun Ping   (2005) المعهبكُ لٌٍهبعال امنهبل أعهوٍ
 (54  )

ؽهلك رهأصْو ملهن 

موّ ْهخ ًأعهوٍ اللهاٍهخ ىفجبهّهخ أنلَ مٖلاقْزيب الملهكهخ لهضبس ّهج بد رلفيٌّمْهخ 

ب  الؾيثههِ ّهه صو ثْهه ال مُ فههوك، ًكْههفذ مزههبعظ اللهاٍههخ اا االمزمهه 1005نلههَ نْنههخ 

 الهضبس للْهج بدؾخ فِ ىكها  األفواك لمهلٍ مٖهلاقْخ المٖهبكه امفجبهّهخ كاللخ ًاٙ

لَْهههذ مندقْهههخ ثْهههبا  امفجبهّهههخمؾهههال اللهاٍهههخ، ًفلٖهههذ ىلهههَ أا ًٍهههبعال امنهههبل 

 رٌعيبريب األّلّلٌعْخ

فجههبه ًلل ْههف نهها مههلٍ مٖههلاقْخ االمزومههذ كٌٍههْلخ علّههلح فههِ مقههال المعلٌمههبد ًاأل

 James Watt (etal)  (2006)   أعهوٍ
 (55)

مهوّ ْا مها كهاٍهخ نلهَ نْنهخ مها األ 

العههوا   فههِموّ ْههخ( الههنّا ّعبهٙههٌا الؾههوة ثٌهربمههل )األإٔههال نوثههِ فههِ ملّنههخ 

ًرٌٕلذ اللهاٍخ ىلَ ًعهٌك اهرجهبٛ ٍهلجِ قهٌُ ثهْا اكها  مٌاقهف الؾ ٌمهخ الم ّهلح 

ًالهواٍ ؽهٌل ىهنه الؾهوة د قْخ االمزومذ، ًأا رنهٌو المعلٌمهبللؾوة ًاكها  مٖلا

أثههوى نٌامههال مهها االمزومههذ الوافههل امفجههبهُ األكضهو مٖههلاقْخ لههلّيب، ًأا مهها  ععلهذ

الزهٌاىا فههِ العهوٗ"، الؾبلْههخ ًىندهب  أٍههجبة العْنههخ  لههلٍ أفهواك مٖهلاقْخ االمزومهذ

 ًرفَْواد للؾلس

Ann Marie  (2006)ًٛوؽهذ كهاٍهخ 
 (56)

 ـأْٛورهأصْو العبمهال األّهلّلٌعِ نلهَ ره 

فجههههبه فههههِ قنههههبرِ "المنههههبه" الزبثعههههخ لؾههههية ف المههههبكح امفجبهّههههخ فههههِ مْههههواد األ

 للهاٍهخ أا قنهبح المنهبه رمضهال المٌقهف الهواف٘ اللجنبمِ،"ًالؾوح" األموّ ْهخ ًأّهبهد ا

األكجههو، فههِ ؽههْا  قههخ ًأا الٌالّههبد المزؾههلح ىههِ العههلًللزههلفبد األموّ ْههخ فههِ المند

بٍههزيب فههِ المندقههخ ًرْههوػ رغمْههال ٕههٌهح الٌالّههبد المزؾههلح ًٍْالؾههوح  نههبحرؾههبًل ق

ؽوكبد المقبًمخ المَمبح ثبالهىبة ًاليغٌل نلَ  ْخ للغميٌه العوثِالَْبٍخ األموّ 

أا قنبح المنبه هثمب ر هٌا قهل نجهود لنةو األموّ ْخ، ًأّبهد اللهاٍخ ىلَ ما ًعيخ ا

 .ال ضْو ما أفواك الغميٌه العوثِ نا هغجخ كافلْخ للٍ
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(2006فِ كهاٍخ ىثواىْب ٕبلؼ )
 (57)

أٍبلْت الزادْخ  الزعو  نلَ ٍعَ الجبؽش ىلَ 

 BBCبح النْهال اللًلْهخ ًقنهبح    امفجبهّهخ لقٚهْخ الٖهواو العوثهِ امٍهواعْلِ فهِ قنه

WorldNewsً ،لزجهبّا فهِ ؽغهب الزادْهخ كْفذ اللهاٍخ ا، ًالقنبح الضبمْخ امٍواعْلْخ

امفجبهّخ للقْٚخ فِ كال ما الضبس قنٌاد ؽْش اهرفعذ فِ القنهبح امٍهواعْلْخ ًل نيهب 

قهل  ثْه ال كجْهو، ًىهنا   BBCأقال فِ قنبح النْال اللًلْخ ًقل كبمذ منقفٚهخ فهِ قنهبح   

ّوع  ما ًعيخ مةو الجبؽش ىلَ فلَفخ ًأىمْخ المٌٙهٌو فهِ كهال قنهبح ؽَهت ٍْبٍهخ 

 زبثعخ ليب.اللًل ال

Kelly Kinner   (2005) لدًهٕ
 (58)

فِ كهاٍخ األٛو امنبمْخ ألىمخ كاهفهٌه  

ًقهبها العوثْهخ   BBC الٌَكامْخ فِ مٌق  قنبح الغيّهوح نلهَ ّهج خ االمزومهذ ًمٌقه 

ثههْا ىلههَ االفههزب   ب، ًرٌٕههلذ كهاٍههزيالزؾلْههال المههِ ًال ْفههِثْنيمههب مهها فههبل  

ح مَ ًلْخ الؾ ٌمخ الَهٌكامْخ ًاالرؾهبك المعبلغخ ؽْش أثوى مٌق  الغيّوِ لمٌقعْا فا

زؾههلح ًاالرؾههبك نلههَ األمههب الم       الاالفوّقههِ نهها ىميههب  الٖههواو فههِ ؽههْا هكههيد 

الٖههٌهح الَههلجْخ للؾ ٌمههخ الَههٌكامْخ فههِ ىغههب    BBC ال االفوّقههِ، ًأثههوىد

 االفهزب  ثهْا المهٌقعْاؽقٌ  اممَبا، كنلن معَ واد البعئْا ًرغبىال عمبنبد 

ح فِ اٍزقلال رعجْواد مضال امثبكح الغمبنْخ،الزٖفْخ العوقْخ، ثْنمب ّْْو مٌقه  الغيّهو

 ىلَ امثبكح الغمبنْخ المينٌمخ

(2003أمههب ىٌّههلا مٖههدفَ )
 (59)

فقههل كْههفذ فههِ كهاٍههزيب ؽههٌل مٖههلاقْخ ًٍههبعال امنههبل   

الزهيال ىهنه الٌٍهبعال ثمعهبّْو ًننبٕهو المٖهلاقْخ مها  ؽْشكمب رواىب الٖفٌح فِ مٖو، ما 

مٌٙهههٌنْخ، ًكقهههخ، ًصقهههخ، ًمياىهههخ فهههِ الزادْهههخ، فٚهههب نههها االلزهههيال ثبلمعهههبّْو األفبقْهههخ 

كْههفذ أا الٖههفٌح ًًالمينْههخ، ًردجْههط ملههن نلههَ الزادْههخ االفجبهّههخ للؾههوة نلههَ العههوا . 

العبلمْههخ ًالمغههبد األعنجْههخ أكضههو مهها انزمبكىههب  مٖههوّخ رعزمههل ثْهه ال اكجههو نلههَ الْههج بدال

ثْه ال  امنهبلنلَ الزلفيٌّا المٖوُ فهِ مزبثعهخ األؽهلاس، كمهب كْهفذ نهلل الزهيال ًٍهبعال 

فهِ الزادْهخ امنبمْهخ  ثهوًىا كبمال ثبلمٖلاقْخ، كمب كبمذ ال فهب ح اً الؾوفْهخ المينْهخ األقهال 

المفزقهههلح فهههِ الزادْهههخ امفجبهّهههخ فهههِ ؽهههْا كبمهههذ "الؾوّهههخ" مههها أثهههوى ننبٕهههو المٖهههلاقْخ 

فههوٍ لعههلل للؾههوة نلههَ العههوا  مهها ًعيههخ مةههو الٖههفٌح المٖههوّخ، كمههب ايههود ننبٕههو ا

ْي"، " امصههبهح" ، " ًنههلل المَههئٌلْخ" ًنههلل االلزههيال ثبللقههخ فههِ المٖههلاقْخ مهها اىميههب"الزؾ

 المعلٌمبد الٌاهكح فِ الزقبهّو امفجبهّخ.

Rasha Abdulla  (2002) ًفهِ كهاٍهخ
 (60)

ؽهٌل مٖهلاقْخ األفجهبه المقلمهخ فهِ  

لهَ ىف ًقنٌاد الزلْفيٌّا ًًٍبعال امنبل الؾلّضخ ممضلخ فِ االمزومذ، رٌٕلذ ؾالٖ

ًاالفجهبه  األكضو أىمْهخ فهِ كهال مها الٖهؾف ًالزلفيّهٌاب  افزبفب ثهْا األفجهبهاا ىن

ًاللقهخ،أمب مٖهلاقْخ مبمهخ االمزومهذ، ًأمهب أىهب مهب ّمْهي الٖهؾف األاالكضو أىمْخ نلهَ 

الزلفيٌّا رمضلذ فِ نلالخ الزقهلّب امهب االمزومهذ ف بمهذ اٍهزؾقب  القجهو للنْهو ًٕهلقو 

 536ًكقزو ًاكزمبلهو ًرٌاىمهو ًنلالزهو ًأمبمزهو مها ًعيهخ مةهو نْنهخ اللهاٍهخ الجبلاهخ 

 مجؾٌصب.
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Johnson and Kays  (2000) ًكْههفذ كهاٍههخ
 (61)

ؽههٌل مٖههلاقْخ الٖههؾف   

العْنههخ رقوّجههب رَههزقلل االمزومههذ  ل مًُ االىزمههبل الَْبٍههِ، أا مٖههفاالل زوًمْههخ ننهه

بٍهْخ ْالمعلٌمهبد الَمعوفخ األفجبه الَْبٍْخ، ًانزمبكىب ثْ ال اٍبٍِ فِ اٍزقٖهب  ل

جْا ًعٌك نبقخ اهرجهبٛ ثهْا االنزمهبك نلهَ رمبك نلَ الٌٍبعال الزقلْلّخ ًاكضو ما االنز

لهَ االمزومهذ ًكهنلن ًعهٌك اهرجهبٛ ٙهعْف الٌٍبعال الزقلْلّخ ًالمٌاقه  القبٕهخ ثيهب ن

ثْا القٖبعٔ اللّمغوافْهخ ًمٖهلاقْخ مهب ّقهلل نلهَ االمزومهذ فهنًُ الزعلهْب المورفه  

   أكضو امزقبكا ًرؾلْب لمب ّقلل نلَ الْج خ نا غْوىب ما مًُ الزعلْب األقال.

 االسرفادج يٍ انذراساخ انًزذثطح

اللهاٍخ َّزدْ  الجبؽش اا ّ كل اا و ًٌثعل االٛبو نلَ اللهاٍبد المورجدخ ثمٌٙ

ؼ ٕهٌهح القنهٌاد االعنجْهخ المٌعيهخ ْىنه اللهاٍبد قل ٍبىمذ ثْ ال ممْهي فهِ رٌٙه

ؽْش رجههْا ٛجْعههخ رٌعيههبد فههِ رنههبًل ال ضْههو مهها القٚههبّب العوثْههخًمههلٍ مٖههلاقْزيب 

القنههٌاد ًنبقزيههب الَْبٍههْخ ثبلهههلًل الجبصههخ ًامع ههبً ملهههن نلههَ مٌاقفيههب الزؾوّوّهههخ 

فِ القٚبّب القبفْخ مضبل القْٚخ الفلَدْنْخ ًالؾهوة نلهَ العهوا  ًغْوىهب ًثقبٕخ 

ؽْههش رجبّنههذ صقههخ مهها المٌاقههف ، كمههب ارٚههؼ كهعههخ صقههخ الغميههٌه فههِ ىههنه القنههٌاد 

 فههط ٛجْعههخ ًرٌعههو ىههنه القنههٌاد ًالعبقههبد االهرجبْٛههخ القٌّههخالغميههٌه فههِ القنههٌاد ً

ا اللهاٍههخ ، ًالّههن أخ لعْنههبد اللّمٌعوافْههلقٖههبعٔ ًالٚههعْفخ ثههْا المٖههلاقْخ ًاأ

الجبؽههش اٍههزفبك مهها مزههبعظ اللهاٍههبد فههِ اعههوا  كهاٍههزو ًردجْههط ًرٌاْههف مقههبٌّْ 

ًنٌامال المٖلاقْخ نلَ الغميٌه االمبهارِ فِ نبقبريب ثهبلقنٌاد االفجبهّهخ العوثْهخ 

الزههِ رعههوٗ المٌٙههٌنبد المزعلقههخ ثههبلقلْظ ًكًلههخ االمههبهاد ،  المٌعيههخ ثبلعوثْههخً

دٌاد المنيغْخ لينه اللهاٍبد ننٖوا ميمب اٙب  للجبؽش قلها كجْوا مها قًكبمذ ال

 الزٌعْو لزدجْط كهاٍزو .

 اإلطار انُظزي نهذراسح: )يذخم االػرًاد ػهى وسائم اإلػالو(:

ُّعل ملفال االنزمبك نلَ ًٍبعال امنبل أؽل الملافال الز بملْخ الزِ رهوثٜ ثهْا العٌامهال 

موععههِ اعزمههبنِ ًصقههبفِ ّفههوٗ مفَههو نلههَ ٛجْعههخ النفَههْخ ًاالعزمبنْههخ فههِ ىٛههبه 

ًٍبعال االرٖبل ًٛجْعخ رأصْوىب نلَ الغميٌه
(28)

. 

ًّعزجههو انزمههبك الفههوك الم ضههف نلههَ معلٌمههبد ًٍههبعال امنههبل ٍههمخ رمْههي المغزمعههبد 

المزؾٚههوح  لفيههب العههبلب االعزمههبنِ المؾههْٜ ًالقْههبل ثبلَههلٌ  االعزمههبنِ ثْهه ال مُ 

ة ىلَ نبلب القْبل ًالمزعهخ مها مْهبكال الؾْهبح الٌْمْهخ ًمهب معنَ، ثبالٙبفخ ىلَ اليوً

رَججو ما رٌرو، ف لمب ىاكد الؾبعخ ىلَ ًٍبعال امنبل، ىاك االنزمهبك نلْيهب. ًثبلزهبلِ 

ىاك اؽزمبل أا راْو المعلٌمبد مها معهبه  الغميهٌه ًمْهبنوه ًٍهلٌكو، ًكلمهب ىاك 

لٖههواو فههِ المغزمهه   ىاك ارغههبه المغزمهه  مؾههٌ الزؾٚههو، ًىاكد كهعههخ الزاْْههو اً ا

انزمبك الفوك نلَ ًٍبعال امنبل. فبلغميٌه فِ المغزم  الموكهت ّعزمهل ثْه ال فهبٓ 

نلَ المعلٌمبد الزِ رقلميب ًٍبعال امنبل  ًىنا ثلًهه ّ كُ ىلهَ رفبنهال موكهت ثهْا 
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ًٍبعال امنبل ًالغميهٌه ًالمغزمه   فهبلف وح الوعَْهْخ للنةوّهخ ر مها فهِ " اا قهلهح 

نبل نلَ رؾقْط قله اكجو ما الزهأصْو المعوفهِ ًالعهبٛفِ ًالَهلٌكِ ٍهٌ  ًٍبعال ام

ّههيكاك ننههلمب رقههٌل ىههنه الٌٍههبعال ثٌاههبعف مقههال المعلٌمههبد ثْهه ال مزمْههي م ضههف، ًىههنا 

االؽزمههبل ٍههٌ  ريّههل قٌرههو فههِ ؽبلههخ ًعههٌك نههلل اٍههزقواه ثنههبعِ فههِ المغزمهه  ثَههجت 

وٍههلٌ  ًمعههبه  ًًعههلاا الٖههواو ًالزاْْههو. ًثبمٙههبفخ ىلههَ ملههن فههنا ف ههوح راْْ

الغميٌه ّم ا أا رٖجؼ رأصْوا مورلا لزاْهو كهال مها المغزمه  ًًٍهبعال امنهبل، ًىهنا 

ىٌ معنَ العبقخ الضبصْخ ثْا ًٍبعال امنبل ًالغميٌه ًالمغزم 
(29)

. 

ًما ىنب رعزجو مةوّخ االنزمبك نلَ ًٍبعال امنهبل ىهِ ىؽهلٍ النةوّهبد الجْئْهخ الزهِ 

بنزجههبهه روكْجههب نٚههٌّب، ثؾههش كْفْههخ اهرجههبٛ أعههيا  مهها الههنةب رنةههو ىلههَ المغزمهه  ث

االعزمبنْخ ٕاْوح ًكجْوح ثاْوىب، صب ّؾهبًل رفَهْو ٍهلٌ  األعهيا  فْمهب ّزعلهط ثيهنه 

العبقههبد. ًمهها المفزههوٗ أا ّ ههٌا مةههبل ًٍههبعال امنههبل عههي ا ميمههب مهها النَههْظ 

الغمبنهبد ًالمنةمهبد االعزمبنِ للمغزم  الؾهلّش. ًىهنا النةهبل لهو نبقهخ ثهبألفواك ً

 ًالنةب االعزمبنْخ األفوٍ، ًقل رزَب

ىهنه العبقههبد ثبلزعهبًا أً ثبلٖههواو ًقهل ر ههٌا كّنبمْ ْهخ مزاْههوح أً ٍهبكنخ صبثزههخ ًقههل 

ر ٌا مجبّوح ًقٌّخ أً غْو مجبّوح ًٙعْفخ
(30)

. 

ًرعل كضبفخ نبقخ أفواك الغميهٌه ثٌٍهبعال االرٖهبل ثمضبثهخ مقْهبً ألىهلا  الفهوك الزهِ 

َ ىلههَ رؾقْقيههب ًرقزلههف ىههنه ال ضبفههخ ًفقههب الفههزب  أىههلا  األفههواك ًافههزب  َّههع

الغمبنههبد ًاألمةمههخ الجْئْههخ ًاالعزمبنْههخ ًاالرٖههبلْخ ًالزههِ ّؾْههب ثههلافليب الغميههٌه 

ًأّٚب مزْغخ الفزب  فئبد ىنا الغميٌه ًافزب  صقبفزو
(31)

. 

 ا هعَْْزْا :ًرقٌل مةوّخ انزمبك األفواك نلَ ًٍبعال امنبل نلَ كنبمزْ

األًلَ: أا ىنب  أىلا  ل فواك ّوّلًا رؾقْقيب مها فهبل المعلٌمهبد الزهِ رٌفوىهب  -

 المٖبكه المقزلفخ ٌٍا  كبمذ اىلا  ّقْٖخ أً اعزمبنْخ.

الضبمْههخ: انزجههبه مةههبل ًٍههبعال امنههبل مةههبل معلٌمههبد ّههزؾ ب فههِ مٖههبكه رؾقْههط  -

فِ مواؽال اٍزقب  المعلٌمبد ًمْهوىب األىلا  القبٕخ ثبألفواك ًرزمضال ىنه المٖبكه 

 موًها ثعملْخ االنلاك ًالزورْت ًالزنَْط لينه المعلٌمبد صب مْوىب ثٌٖهح افوٍ.

 رأصْواد انزمبك الفوك نلَ ًٍبعال امنبل.

 :Cognitive Effects  اَثار انًؼزفٍح أ( 

ّزورهت نلْهو رٚب ىنه آصبه الزاْواد فِ المعهبه  ًالمعلٌمهبد لهلٍ الغميهٌه، ممهب 

الزأصْو فهِ أًلٌّهبريب ًاىزمبمهبريب ثبلقٚهبّب المقزلفهخ مها عيهخ، ًالزهأصْو فهِ ثنهب  القهْب 

لههلّيب مهها عيههخ أفههوٍ، ًرزمضههال رلههن آصههبه المعوفْههخ فههِ ىىالههخ الامههٌٗ، رورْههت 

 األًلٌّبد، ارَبو المعزقلاد، القْب، ر ٌّا أً رْ ْال االرغبىبد.
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 :Affective Effects اَثار انىجذاٍَح ب(

ّ كُ االنزمبك نلَ ًٍبعال امنبل ىلَ رأصْواد ًعلامْخ رهورجٜ ثبلمْهبنو ًالعٌاٛهف 

الزههِ ّ ٌميههب األفههواك رغههبه مههب ّؾههْٜ ثيههب، ًرزٚههما رلههن الزههأصْواد: الفزههٌه العههبٛفِ، 

 القٌ  ًالقلط، اللنب المعنٌُ ًاالغزواة.

 :Behavioral Effects خ( اَثار انسهىكٍح

المعوفْخ ًالٌعلامْهخ الزهِ لها ّ هٌا ليهب رهأصْو اعزمهبنِ  ىا لهب ًىِ مؾدخ الزأصْواد 

رزؾهٌل ىلههَ ٍههلٌ . ًىهنا الزههأصْو مَههزمل مها المجههلأ القبعههال: المعوفهخ رْهه ال الزٖههو .. 

مزههبعظ المعوفههخ القْههبه ثههْا نههلح ثههلاعال للَههلٌ . ًّههوٍ " ملفههْا كّفههبّو" ً " ٍههبملها 

ٍههلٌكْا أٍبٍههْْا ىمههب : هًكْههزِ" أا لٌٍههبعال امنههبل آصههبها ٍههلٌكْخ رنؾٖههو فههِ 

 الزنْْٜ ًالقمٌل.

 :يسرىٌاخ االػرًاد ػهى وسائم اإلػالو

ّوٍ ثع٘ الجبؽضْا أا ىنب  فمَخ أمٌاو ما مَزٌّبد انزمبك األفهواك نلهَ ًٍهبعال  -

امنبل ىِ
(32)

: 

االنزمبك المدلط: ّعنِ االنزمبك نلَ ًٍْلخ مؾهلكح فقهٜ مٍهزْقب  المعلٌمهبد، ؽْهش  -

 خ أفوٍ.ال روافقيب ًٍْل

االنزمههبك ال لههِ: فْقٖههل ثههو االنزمههبك نلههَ ىههنه الٌٍههْلخ المؾههلكح مهه  ًعههٌك ًٍههبعال  -

 افوٍ، ل ا ال رٌاىّيب فِ كهعخ األىمْخ.

االنزمبك المزٌٍٜ: أُ االنزمبك نلَ ىهنه الٌٍهْلخ المؾهلكح الٍهزْقب  المعلٌمهبد، مه   -

 ًعٌك ًٍْلخ افوٍ رٌاىّيب فِ األىمْخ

االنزمبك نلَ ىنه الٌٍْلخ المؾلكح الٍهزْقب  المعلٌمهبد، مه   االنزمبك المنقف٘: أُ -

 ًعٌك ًٍبعال ىنبمْخ أفوٍ أكضو منيب أىمْخ للٍ الفوك الٍزْقب  معلٌمبرو ما فبليب.

االنزمبك الابعت أً المفقٌك: ّعنِ نلل االنزمبك نلَ ىنه الٌٍْلخ ميبعْهب، ؽْهش رنهٌة  -

 لفوك ثبلمعلٌمبد.ننيب ًٍبعال ىنبمْخ أفوٍ كلْب فِ ىملاك ا

 أهذاف االػرًاد ػهى وسائم اإلػالو:

أكل " ملفْا كّفبّو" ً " ٍبملها ثٌل هًكْزِ" أا انزمبك الغميٌه نلهَ مةهبل ًٍهبعال 

 امنبل ّ ٌا ثيل  رؾقْط صبصخ أىلا  هعَْْخ رزمضال فِ:

 الفيب: فيب الناد ًفيب العبلب المؾْٜ ما فبل الزعلْب ًالؾٖهٌل نلهَ القجهواد مها-1

 االرٖبل ثبلنةبل االعزمبنِ ًكنلن فيب الجْئخ المؾْدخ.

الزٌعْههو: ًرٌعْههو الفههوك ىلههَ األممههبٛ الَههلٌكْخ ًالقههواهاد القبٕههخ ًاالعزمبنْههخ  -2
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ثمعنَ الزفبنال مه  األفهواك فهِ المغزمه  ًالزعبمهال مه  المٌاقهف الغلّهلح اً الٖهعجخ 

 ثَيٌلخ ًَّو.

ل ضْو مها الجهبؽضْا  اٍهزجعبكىب ثبنزجبهىهب الزَلْخ: ثمعنَ رمْٚخ الٌقذ الزِ أفدأ ا -3

ثعل غْو ميب ما اللًاف  اممَبمْخ ل ا ما الؾ مخ النفَْخ ًاممَبمْخ األفهن ثأىمْهخ 

فهِ رنمْهخ الدفهال ًهثمهب الكَهبثو  -نلهَ ٍهجْال المضهبل -الزَلْخ ًاللعهت الهنُ َّهبنل

ما فهبل اللاخ ًر ٌّا ىٌّزو ًأّٚب رَيب الزَلْخ فِ رمبٍن الزٚبما االعزمبنِ 

االؽزفبالد ًالمَبثقبد
(33)

. 

 :أسثاب االػرًاد ودرجح انثقح فً وسائم اإلػالو

رعههلكد األٍههجبة الزههِ ّعزمههل الغميههٌه مهها أعليههب نلههَ ًٍههبعال امنههبل، ًأًٙههؾذ 

اللهاٍبد الزِ اٍزقلمذ مةوّخ االنزمبك أا ما أىب ىنه األٍجبة
(34)

: 

اه ًّغعال المٌاٛنْا أكضهو ؽَبٍهْخ أا الزؾٌل الَْبٍِ ّقلط ؽبلخ ما نلل االٍزقو-1

 رغبه مب رزوكو ًٍبعال امنبل ما رأصْواد أًارغبىبد.

 ٍونخ مقال القجو ًالمزبثعخ الفٌهّخ ًالمَزموح ل ؽلاس. -2

رقلّب رفبٕهْال ميمهخ ًًعيهبد مةهو نلّهلح رزٚهما رؾلهْبد ًرفَهْواد ثبمٙهبفخ  -3

 ىلَ المٌٌٙنْخ ًاللقخ فِ مقال الؾلس.

بنِ ًالفيب النارِ ًالزٌعْو الفعلِ ًالزَلْخ االعزمبنْهخ ًالفوكّهخ، ًأا الفيب االعزم -4

 الزَلْخ(. -الزٌعْو -مزاْو الزيلّل ّورجٜ ث ال ىنه اللًاف )الفيب

أا مَههزٌٍ االنزمههبك ّههيكاك كلمههب ّههعو المٌاٛنههٌا ثبلضقههخ ًاالهرْههبػ فههِ الٌٍههْلخ  -5

 امنبمْخ.

صقخ المجؾٌصْا فِ ًٍهبعال امنهبل ًثهْا  ًعٌك نبقخ اهرجبٛ ماد كاللخ معنٌّخ ثْا -6

 انزمبكىب نلْيب كمٖله للمعلٌمبد.

أمو كلمهب ىاكد الضقهخ فهِ ًٍهبعال امنهبل كمٖهله للمعلٌمهبد  ىاك االنزمهبك نلْيهب  -7

 فبل األىمبد.

كمب رعل الضقخ ما أٍهجبة االنزمهبك ًالزفٚهْال لٌٍهبعال امنهبل ىم أا الغميهٌه ّيّهل  -8

 امنبل الزِ ّيكاك صقزو فْيبانزمبكه نلَ ًٍبعال 

 االجزاءاخ انًُهجٍح نهذراسح

 يُهج انذراسحَىع و

رعزجو ىنه اللهاٍخ ما اللهاٍبد الٌٕفْخ الزِ رعزمل نلَ منيظ المَهؼ ثبلعْنهخ، ؽْهش 

الههنّا ّزههبثعٌا القنههٌاد االفجبهّههخ  االمههبهارِ غميههٌهالّههزب مَههؼ آها  مهها نْنههخ مهها 
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رغبه مهب رزمزه  ثهو  الفئخ ما الغميٌه  ًارغبىبد رلن المٌعيخ ثبللاخ العوثْخ لوٕل آها

ًثقبٕخ ؽهْا رنبًليهب للقٚهبّب  رلن القنٌاد امفجبهّخ المٌعيخ ما مَزٌّبد مٖلاقْخ

 .ًالمٌٌٙنبد القلْغْخ ًكًلخ االمبهاد العوثْخ المزؾلح

 ذساؤالخ وفزوض انذراسح:

امعبثهخ نلهَ الزَهباالد فِ ىٛبه النةوّخ الزِ رعزمهل نلْيهب اللهاٍهخ رؾهبًل اللهاٍهخ 

  الزبلْخ :

مههب مههلٍ انزمههبك المههٌاٛا االمههبهارِ نلههَ القنههٌاد امفجبهّههخ اللًلْههخ المٌعيههخ  -1

 ثبلعوثْخ كمٖبكه أٍبٍْخ للؾٌٖل نلَ المعلٌمبد ..

مب أىب القنٌاد اللًلْخ المٌعيخ ثبلعوثْخ الزِ ّلغأ ىلْيب المهٌاٛا االمهبهارِ الٍهزقب  -3

 المعلٌمبد ًقذ األىمبد.

مههب ىههِ مَههزٌّبد مٖههلاقْخ  القنههٌاد امفجبهّههخ اللًلْههخ المٌعيههخ ثبلعوثْههخ لههلٍ  -4

 المٌاٛا

 مب ملٍ رأصْو ممٜ مل ْخ القنبح نلَ مَزٌٍ مٖلاقْزيب للٍ المٌاٛا االمبهارِ. -5

مههب ارغبىههبد المههٌاٛنْا االمههبهرْْا نْنههخ اللهاٍههخ مؾههٌ أكا  القنههٌاد امفجبهّههخ  -6

 المٌعيخ ثبلعوثْخ

 نذراسحفزوض ا

الفوٗ األًل: "رٌعل نبقخ اهرجبْٛخ ماد كاللخ اؽٖهبعْخ ثهْا النهٌو ًامنزمهبك نلهَ 

 القنٌاد امفجبهّخ فِ الؾٌٖل نلَ المعلٌمبد"

الفههوٗ الضههبمِ: "رٌعههل نبقههخ اهرجبْٛههخ ماد كاللههخ اؽٖههبعْخ ثههْا النههٌو ًالضقههخ فههِ 

 القنٌاد امفجبهّخ الزِ ّعزمل نلْيب نْنخ اللهاٍخ " 

الضبلههش: "رٌعههل نبقههخ اهرجبْٛههخ ماد كاللههخ اؽٖههبعْخ ثههْا النههٌو ًمٖههلاقْخ الفههوٗ 

   القنٌاد مفجبهّخ الزِ ّزعبمال معيب نْنخ اللهاٍخ"

 ػٍُح انذراسح

ٛههبة صههبس مجؾٌصههب مهها  217، رز ههٌا مهها  مزبؽههخرههب ردجْههط اللهاٍههخ نلههَ نْنههخ 

ؽْهش ثله  فِ ىهنه الغبمعهبد ، عبمعبد فِ كثِ ًثٖفخ فبٕخ النّا ّلهٌٍا امنبل 

فهِ ؽغهب نْنهخ ًّوعه  الزفهبًد  ،40ًثل  نهلكىب فهِ االمهبس  177نلكىب ما النكٌه 

ؽْهش  ًفبٕخ فهِ مغهبل االقجهبل نلهَ الزعلهْب الغهبمعِ   ثْا الغنَْا لدجْعخ المغزم 

ّقههال االقجههبل نلْههو مهها قجههال االمههبس ؽجههنا لههٌ كبمههذ رعلههْب عههبمعِ فههبٓ ًاللهاٍههخ فْههو 

كبمذ فٖهبعٔ العْنهخ كمهب ىهٌ مٌٙهؼ ثبلغهلًل ثٖهفخ نبمهخًالغنَهْا مْزوكخ ثهْا 

 .الزبلِ
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 ( 1جذول رقى )

 ػٍُح انذراسح حسة االقايح وانُىع
 االعمبلِ االمبس النكٌه االقبمخ / النٌو

 86 28 58 كثِ

 23 5 28 اثٌ اجِ

 33 3 30 العْا

 30 6 24 الْبهقخ

 18 - 18 هأً القْمخ

 11 - 11 الفغْوح

 6 - 6 نغمبا

 217 40 177 االعمبلِ

 

 (2جذول رقى )

 وانُىع انؼًزػٍُح انذراسح حسة 
 االعمبلِ االمبس النكٌه النٌو –العمو 

17- 25 77 25 102 

26 – 34 82 7 89 

 26 8 18 فأكضو 35

 217 40 177 االعمبلِ

 أكاح عم  الجْبمبد  .

الجْبمبد الميمهخ فهِ اللهاٍهبد انزمل الجؾش نلَ اٍزمبهح االٍزجْبا ىؽلٍ أكًاد عم  

المْلامْههخ ، مؾههلكا فْيههب اليْ ههال العههبل الههنُ ّوانههِ امعبثههخ نلههَ رَههباالد اللهاٍههخ 

ًَّزنزظ منيب الزؾقط مها فوًٙهيب موانْهب ٛجْعهخ األٍهئلخ ًرهلهعيب ًثنبعيهب اللاهٌُ ، 

ًم كههلا نلههَ كفبعزيههب كههأكاح ثؾضْههخ ، ًقههلل الجبؽههش اٍههزمبهح لههجع٘ األٍههبرنح ًالقجههوا  

لمؾ مْا المزقْٖٖا للزعو  ًالزأكهل مها قْبٍهيب ًٕهؾزيب المٌٙهٌنْخ ًالمندقْهخ ا

 ًالمنيغْخ *

 أسانٍة انًؼانجح اإلحصائٍح

ثعل الزأكل ما ٕؾخ االٍزمبهح ًىعوا  الزعلّبد المدلٌثهخ نلْيهب ، ًثعهل االمزيهب  مها 

معبلغزيههب عمهه  ثْبمههبد األٍههئلخ، رههب رومْههي الجْبمههبد ًىكفبليههب ىلههِ الؾبٍههت آلههِ،  صههب 

ًرؾلْليب ًاٍزقواط النزبعظ امؽٖبعْخ ثبٍزقلال ثومهبمظ  " الؾيمهخ امؽٖهبعْخ للعلهٌل 

االعزمبنْههخ، ًرههب اللغههٌ  الههِ معبمههال اهرجههبٛ ثْوٍههٌا للهاٍههخ ّههلح ًارغههبه العبقههخ 

 .االهرجبْٛخ ثْا مزاْوّا ما مَزٌٍ المَبفخ أً النَجخ
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 َرائج انذراسح

 ارٌح انؼزتٍح وانًىجهحأوال : يشاهذج انقُىاخ االخث 

% مهها نْنههخ اللهاٍههخ رْههبىل القنههٌاد االفجبهّههخ العوثْههخ منيههب 76.45كْههفذ مزههبعظ اللهاٍههخ اا 

% ّْههبىلًا 14.74ثْنمههب  ، % ّْههبىلًميب أؽْههبا24.88ًالمٌعيههخ ثْهه ال كاعههب ، فههِ ؽههْا أا 

 :ميبعْب ًالغلًل الزبلِ ٌّٙؼ ملن بّْبىلًميبف%  6.91أمب ، رلن القنٌاد مبكها

 (3جذول رقى )

 حسة انُىع ػٍُح انذراسح حسة يشاهذذهى نهقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح
 % االعمبلِ % االمبس % النكٌه المْبىلح/ النٌو

 76.45 116 57.5 23 52.54 93 كاعمب

 24.88 54 22.5 9 25.42 45 اؽْبمب

 14.74 32 10 4 15.81 28 مبكها

 6.91 15 10 4 6.21 11 ال

 100 217 100 40 100 177 االعمبلِ

امع هٌ نلهَ  ا النكٌه ًاالمهبس فهِ ؽغهب العْنهخ ثْ الزفبًدًكمب ّجلً فِ الغلًل فبا 

اد العوثْهخ مها الهنكٌه ّْهبىلًا القنهٌ 166ا رْهْو النزهبعظ اعمهبال ألهنا  مزبعظ الزؾلْال

مجؾٌصهب ثنَهجخ  93مزفبًرخ  ؽْش ّْبىلىب كاعمب  ا كبا ثلهعبدًالمٌعيخ االفجبهّخ ًى

مجؾٌصههههههب  28% ًأا 25.42مجؾٌصههههههب ّْههههههبىلًميب أؽْبمههههههب ثنَههههههجخ  %45 ،  52.54

ميب االمهبس ّْهبىلاعمهبلِ نْنهخ  مها 36فهِ ؽهْا أا % 15.81ّْبىلًميب مبكها ثنَجخ 

ثلاهذ  فقهلفهٌ  الهنكٌه مَجخ المْبىلح اللاعمخ ننل اممبس ر أا فقل ارٚؼ ثنَت مزبثْنخ 

مزبثعههخ القنههٌاد ثًثٖههفخ نبمههخ فههنا النزههبعظ ر كههل اىزمههبل نْنههخ اللهاٍههخ % ،  57.5

الَهبفنخ فهِ مندقهخ  الغبهّهخفجبهّخ ىمهب ثؾ هب الزقٖهٔ أً ثؾ هب ٛجْعهخ االؽهلاس اال

  .  ًاالقلْمِنلَ المَزٌٍ العبلمِ  القلْظ أً

 ثاٍَا : أهى انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح انرً ٌشاهذوَها

 ( 4جذول رقى )

 أهى انقُىاخ انرً ٌراتؼها انذٌٍ ٌشاهذوٌ انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح

 حسة انُىع
 االعمبلِ ىمبس مكٌه القنٌاد/النٌو

  % % %   % 

 47.52 96 77.77 28 40.96 68 العوثْخ

 15.34 31 22.22 8 13.85 23 الغيّوح

 39.10 79 13.88 5 44.57 74 ٍ بُ مٌْى

 12.87 26 25.00 9 10.24 17 هًٍْب الٌْل

BBC 33 19.87 12 33.33 45 22.27 

 10.39 21 16.66 6 9.03 15 الؾوح

 100 202 100 36 100 166 االعمبلِ
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قنبح العوثْخ االفجبهّخ كبمذ القنبح الوعَْهْخ أا ( ّزٚؼ  4ًما ثْبمبد الغلًل الَبثط )

% مها  47,52ما ّْهبىلًا القنهٌاد االفجبهّهخ العوثْهخ ًالمٌعيهخ ثنَهخ  ّزبثعيبالزِ 

 39.10قنبح ٍ بُ مٌْى ثنَهجخ ، ّلْيب  166عمبلِ ما ّْبىلًا القنٌاد الجبل  نلكىب ى

نزْغههخ ثههْا الههنكٌه نهها االمههبس ؽْههش ىؽزلههذ ٍهه بُ مْههٌى الزورْههت ا افزلفههذ ال%، ًى

 .%25% ،  44.96ِ ننههل اممههبس ْههت الضههبمرًل ننههل الههنكٌه ثْنمههب عههب د فههِ الزواأل

فهِ الزورْهت األًل ننهل اممهبس ثْنمهب عهب د فهِ  "قنهبح العوثْهخ"، ًعب د نلَ الزٌالِ

هرفههبو مَههجخ % ًّجههلً مهها النزْغههخ ى 40.96% ، 77.77الزورْههت الضههبمِ ننههل الههنكٌه 

فههِ ىمههبهح  المقْمههْاأفههواك العْنههخ هرفههبو هثمههب م"ٍهه بُ مْههٌى"ه لقنههبح مْههبىلح الههنكٌ

ِ ؽْههش م ههبا ثههش القنههبح الزههِ اًعههلد ليههب م بمههخ ثههْا ٍهه با االمههبهاد ًثٖههفخ أثههٌاج

النزههبعظ فقههل عههب د قنههبح الغيّههوح فههِ  ًممههب رةيههوه فبٕههخ مههلّنزِ أثههٌ اجههِ ًالعههْا ،

% َّهجقيب 15.34الزورْت الواث  ما ثهْا القنهٌاد العوثْهخ ًاالعنجْهخ االفجبهّهخ ثنَهجخ 

فهِ  الغيّهوحقنبح  رواع % ، ًّجلً ما ىنه النزْغخ  22.27العوثْخ ثنَجخ  BBC قنبح 

رورْت المْبىلح نا مزبعظ كهاٍبد ٍبثقخ كبمذ رٚ  قنبح الغيّهوح فهِ مقلمهخ القنهٌاد 

   امفجبهّخ العوثْخ

 : االػرًاد ػهى انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح  ثانثا

نلهههَ القنهههٌاد االفجبهّهههخ العوثْهههخ ًاالعنجْهههخ فهههِ ًللزعهههو  نلهههَ كهعهههخ انزمهههبك نْنهههخ اللهاٍهههخ 

 (5الؾٌٖل نلَ االفجبه ًالمعلٌمبد ، كبمذ النزبعظ كمب ىٌ مٌٙؼ فِ الغلًل الزبلِ هقب )

 ( 5جذول رقى ) 

درجح اػرًاد ػٍُح انذراسح ػهى انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح فً انحصىل 

 ػهى األخثار وانًؼهىياخ
 االعمبلِ االمبس النكٌه االنزمبك / الز واه

  %   %   % 

 1.38 3 5.00 2 0.56 1 االنزمبك المدلط

 5.52 12 10.00 4 4.52 8 االنزمبك ال لِ

 81.10 176 60.00 24 85.87 152 االنزمبك المزٌٍٜ

 5.06 11 15.00 6 2.82 5 االنزمبك المنقف٘

 6.91 15 10.00 4 6.21 11 االنزمبك الابعت

 100 217 100 40 100 177 االعمبلِ

% مهها أفههواك العْنههخ ّعزمههلًا نلههَ  81.1أا  ( 5الَههبثط ) هقههب  ًّزٚههؼ مهها الغههلًل

فهههِ الؾٖهههٌل نلهههَ االفجهههبه القنهههٌاد االفجبهّهههخ العوثْهههخ ًالمٌعيهههخ ثْههه ال مزٌٍهههٜ 

النزْغههخ أا المههٌاٛا االمههبهارِ للّههو ثههلاعال أفههوٍ ّعزمههل  ىههنه ، ًقههل رعنههًِالمعلٌمههبد

ثٌٛنهو أًأّهخ مَهألخ أً نلْيب فِ ؽٌٖلو نلَ المعلٌمبد ًاألفجبه ٍهٌا  الزهِ رهورجٜ 

فٚال ليب  مها ًٍهبعال االنهبل فهِ َ ال أفواك العْنخ ؽٌل الجلّال األفو ، ًثمٌٌٙو آ

 خ  كبمههذ الزنْغههخ كمههب ىههٌمزبثعههخ االفجههبه الميمههخ الزههِ رههورجٜ ثلًلههخ االمههبهاد العوثْهه

 ( 6مٌٙؼ فِ الغلًل الزبلِ هقب )
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 ( 6جذول رقى ) 

 انثذائم انرً أػرًذخ ػهٍها ػٍُح انذراسح فً يراتؼح األخثار انًهًح ػٍ أوطاَهى

 حسة انُىع
 االعمبلِ االمبس النكٌه الجلاعال / الز واه

  %   %   % 

 32.72 71 35.00 14 32.20 57 القنٌاد المؾلْخ

 23.97 52 20.00 8 24.86 44 الٖؾف المؾلْخ

 36.40 79 42.5 17 35.03 62 المٌاق  نلَ االرومذ

 6.91 15 2.5 1 7.91 14 أفوٍ

 100 217 100 40 100 177 االعمبلِ

ًكمههب ّجههلً مهها الغههلًل الَههبثط فههنا األمزومههذ ّعههل الجههلّال األًل لعْنههخ اللهاٍههخ ثنَههجخ 

الزورْهت الضهبمِ  اؽزلهذ% ًل ا ثفبه  لهٌْ ث جْهو نها القنهٌاد المؾلْهخ الزهِ  36.40

أا الزلْفيّهٌا ّؾةهَ ثبلمٖهلاقْخ كهاٍهخ نهيح نجهل العةهْب ًأكهلد  %  32.72ثنَجخ 

 أّٚهب ًمها ىهنه النزْغهخ ّزٚهؼ، يهٌه االمهبهارِال امنهبل لهلٍ الغماألنلَ ثْا ًٍهبع

ملٍ اهرجبٛ الغميٌه االمبهارِ ثبالمزومذ كٌٍْلخ ميمخ ّؾٖال منيب نلهَ ال ضْهو مها 

ًرزفط النزْغخ م  كهاٍخ فبلل ٕبػ الزهِ أايهود مزبعغيهب رفهٌ  الٌٍهبعال  علٌمبرو ،م

كهاٍهخ ٕهفب  أّٚهب ايورهواالمٖهلاقْخ ، ًىهٌ مب فِاالل زوًمْخ نلَ الٌٍبعال الزقلْلّخ 

ًالمزهبث   نبل الزقلْلُ ما ؽْش المٖلاقْخ ،نضمبا ؽْش رفٌ  امنبل الغلّل نلَ ام

ًملٍ اهرجهبٛيب ثيهب  المٌاٛنْا فِ االمبهاد ّ زْف ّلح نبقزيب ثينه الٌٍْلخلَلٌ  

كْفذ ال ضْو مها االؽٖهبعْبد أا االمهبهاد العوثْهخ ىهِ  فقل، نجو الزلْفٌا المؾمٌل 

 ألًلَ نوثْب فهِ اٍهزقلال االمزومهذاللًلخ ا
(64)

ًاميهب اّٚهب االًلهَ نوثْهب مها ؽْهش ، 

ما ٍ بميب للّيب ؽَبثبد نلَ المٌق   %45 ؽْش ىااٍزقلال مٌق  الفَْجٌ  
(65)

  

َّههزقلمٌا الٖههؾف  مهها نْنههخ اللهاٍههخ % 23.97أا  أّٚههب ارٚههؼ مهها النزههبعظكمههب 

الزههِ قههل رههنّعيب القبٕههخ ثلًلههخ االمههبهاد  الميمههخالمؾلْههخ للؾٖههٌل نلههَ المعلٌمههبد 

% ّعزمههلًا نلههَ  6.91ا مَههجخ القنههٌاد العوثْههخ االفجبهّههخ أً المٌعيههخ فههِ ؽههْا أ

ًٍههبعال أفههوٍ مهها أىميههب القنههٌاد االفجبهّههخ العوثْههخ ًاألعنجْههخ ، ًر كههل ىههنه النزههبعظ  

َ اهرجبٛهو ثيهب فهِ الؾٖهٌل نلهملٍ صقخ مٌاٛا اممبهاد فهِ ًٍهبعال ىنبمهو ًمهلٍ 

ًأميههب  يب اللًلههخ الؾقههبعط مهها ًعيههخ مةههوىبمعلٌمههبد رقههٔ ًٛنههو ؽْههش الرقفههِ نههن

  . ّعزقلًا أا مبرنّعو رلن القنٌاد أؽْبمب مجبل  فْو

 تانؼزتٍح: انثقح فً انقُىاخ اإلخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح  راتؼا

افزلفذ كهعهبد الضقهخ فهِ القنهٌاد العوثْهخ االفجبهّهخ ًالمٌعيهخ ثبلعوثْهخ كمهب ٌّٙهؼ 

عهب د فهِ الزورْهت الزهِ     BBCفهِ قنهبحؽْهش اهرفعهذ صقهخ العْنهخ ( 7الغلًل هقهب )

 ّلْيهب قنهبح ٍه بُ مْهٌى صهب العوثْهخ  لهلّيب مورفعخصقخ ًؽبىد نلَ  لما ّزبثعٌميب ًلاأل

 ؽْهشثهْا الهنّا ّزبثعٌميهب كضْوا فهِ قنهبح الغيّهوح  الضقخ مقفٚذثْنمب ى،ًهًٍْب الٌْل 
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ًالمبؽه  فهِ مزهبعظ اللهاٍهخ  ، %  22.58ثنَهجخ الضقهخ ميبعْهب % ًنلل  61.29ثلاذ 

ؽْهش  الزهِ ّزبثعيهب االفجبهّهخ أّٚب نبقخ المٌاٛا االمبهارِ ًكهعخ صقزو فِ القنهٌاد

مورفعهخ  خا قنبرهو ماد مٖهلاقْرزفبًد كهعخ الضقخ ىهرفبنب ًىمقفبٙب فيٌ أؽْبمب ّهوٍ أ

 الزفبْٕالًالغلًل الزبلِ ٌّٙؼ منقفٚخ ،  مبًاؽْب

 ( 7جذول رقى ) 

 ثقح ػٍُح انذراسح فً انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح تانؼزتٍح
القنههههههههٌاد / 

 الضقخ

 االعمبلِ الٌّعل صقخ منقفٚخ الضقخ مزٌٍدخ الضقخ مورفعخ الضقخ

  %   %   %   %   % 

 100 96 3.12 3 8.33 8 35.41 34 53.12 51 العوثْخ

 100 31 22.58 7 61.29 19 9.67 3 6.45 2 الغيّوح

 100 79 5.06 4 6.32 5 29.11 23 59.49 47 ٍ بُ مٌْى

 100 26 23.07 6 7.69 2 42.30 11 26.92 7 هًٍْب الٌْل

BBC 28 62.22 10 22.22 5 11.11 2 4.44 45 100 

 100 21 14.28 3 19.04 4 38.09 8 28.57 6 الؾوح

 100 298 8.38 25 14.42 43 29.86 89 47.31 141 االعمبلِ

ًرزفط مزْغخ اللهاٍخ فْمب ّزعلط ثبهرفبو المٖلاقْخ م  كهاٍخ ىجو ّبىْا ؽْش عهب د 

فِ الزورْت االًل ما ؽْش المٖلاقْخ فِ رنبًليب لبىمبد ّلْيب العوثْهخ صهب  BBCال 

كضو مٖلاقْخ للٍ الٖفٌح فهِ القنبربا األ BBC   ًCNNالغيّوح ، كمب رٖلهد ال 

ْخ قنهبح ًل ها الضبثهذ مها النزهبعظ ًثْه ال ًاٙهؼ امقفهبٗ مٖهلاق، كهاٍخ ىجهو ؽَهْا 

ًّجهلً أا قنهبح   BBCل فوٍ مضهال العوثْهخ ًٍه بُ مْهٌى ً االغيّوح لؾَبة قنٌاد أ

 الغيّوح فِ الفزواد االفْوح فقلد ال ضْو ما مٖلاقْزيب ننل المهٌاٛا االمهبهارِ  فهِ

ايو ما ًعيهخ مةهوىب ثْه ال كجْهو فهِ أىمهخ الهْما  رنبًليب للٌٙ   فِ القلْظ  النُ

 ًاألىمخ م  اّواا مقبهمخ ثقنٌاد أفوٍ.

  فً انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح انًصذاقٍح: ػىايم ا خايسا

الهنّا ّْههبىلًا القنهٌاد العوثْهخ االفجبهّههخ ًاالعنجْهخ المٌعيههخ  ًثَه ال أفهواك العْنههخ 

االفجبهّهخ العوثْهخ  القنهٌاد روفه  مها مٖهلاقْخ العٌامهال الزهِ  ثبللاخ العوثْخ ؽٌل أىب

 :(8كمب فِ علًل هقب ) كبمذ االعبثبد نلَ النؾٌ الزبلِ  ًالمٌعيخ 
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 ( 8رقى ) جذول 

 االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهحػىايم انًصذاقٍح فً انقُىاخ 
القنٌا العوثْخ الغيّوح ٍ بُ مٌْى هًٍْب الٌْل BBC الؾوح
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عب د" الفٌهّخ فِ النقال" أىب نٌامهال الضقهخ لهلٍ الهنّا ّضقهٌا ثقنهبرِ العوثْهخ ًٍه بُ 

مْههٌى ًالؾههوح ًهًٍههْب الْههٌل ًالغيّههوح  ثْنمههب "فجههوح العههبملْا فههِ القنههبح " عههب  فههِ 

"الؾْبك ًالمٌٌٙنْخ " الزورْت الضهبمِ  فِ ؽْا ّاال‘   BBCالزورْت األًل فِ قنبح 

  رلن النزْغخ ّزجْا هاّخ العْنخ لمفيهٌل الضقهخ المجنهِ ، فِ ٙ  BBCلقنٌاد العوثْخ ً 
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نلههههَ فٌهّههههخ مقههههال االؽههههلاس كم ّههههو هعَْههههِ نلههههَ الضقههههخ فههههِ ؽههههْا أا "الؾْههههبك 

فههِ الزورْههت الضههبمِ ًرقزلههف رلههن  ميمههب ًل هها ًالمٌٙههٌنْخ" ّمضههال م ّههوا ًنههبمب

العبمههال الوعَْههِ  "الزههٌاىا فههِ العههوٗ"النزْغههخ مهه  كهاٍههخ ثَههنذ مههواك ؽْههش عههب  

، ثْنمهب ارفقهذ مه  كهاٍهخ فبٛمهخ ٕهبلؼ الهنُ عهب  فْيهب  BBCاد هًٍْب الٌْل ً  لقنٌ

 نبمال "فٌهّخ الزادْخ" فِ الزورْت االًل للّيب .

ًكْفذ النزبعظ أّٚب أا "الزٌاىا فِ العوٗ" كبا العبمال الضبلش فِ قنبح العوثْخ ّلْهو 

الغيّهوح لعٌامهال  رجهْا أّٚهب فهِ مزْغهخ ميمهخ فقهلاا قنهبحً "االٍزقبلْخ فِ العوٗ " 

هثمب كبمذ رزمْي ثيب ما قجهال ًىهِ " الؾْهبك ًالمٌٙهٌنْخ" ً" اللقهخ فهِ العهوٗ" " 

ًالزٌاىا فِ رقلّب االفجبه ًالمٌٌٙنبد " ًهثمب رعهٌك النزْغهخ الهَ أا الغميهٌه فهِ 

االمبهاد إٔجؼ ّنةو الَ قنهبح الغيّهوح فهِ رقهلّميب ل ؽهلاس ثٖهفخ نبمهخ ًالقلْغْهخ 

فبٕخ نلَ أميب رزجنَ مٌاقف نلاعْخ فِ ثع٘ المٌاقهف ًمعبلغزيهب  ًاالمبهارْخ ثٖفخ

قل رؾمال ارغبىب ٍلجْب . كنلن ارٚؼ اّٚب أا العبمهال الضبلهش للضقهخ فهِ قنهبح ٍه بُ مْهٌى 

"الؾْههبك ًالمٌٙههٌنْخ"  ًعههب  نبمههال "االٍههزقبلْخ فههِ العههوٗ " ًالمينْههخ فههِ رقههلّب 

ل ، اّٚههب ؽقههط مفههٌ العبمههال االفجههبه ًالمٌٙههٌنبد " كعبمههال صبلههش فههِ هًٍههْب الْههٌ

 النُ عب  فِ الزورْت االًل فِ كهاٍخ ميَ العجل .BBCاالفْو ىنا رورْجب صبلضب لقنبح 

 تانًصذاقٍح  انُىع سادسا : ػالقح

كْفذ اللهاٍخ أا الغميٌه االمبهارِ ّعهِ ًّهله  ًعهٌك نبقهخ ثهْا مل ْهخ القنهٌاد ٍهٌا  كبمهذ 

 ب فهِ أفجبهىهب ًثوامغيهب، ًأا كهال قنهبح رؾقهطًٍْبٍزيب الزِ رزجنبىهنوثْخ أً أعنجْخ ًليب رٌعيبريب 

 (9أىلا  مؾلكح ًرَعَ الَ رنفْنىب، كمب ٌّٙؼ الغلًل الزبلِ هقب )

 ( 9جذول رقى ) 

 حسة انُىع انؼالقح تٍٍ يصذاقٍح انقُىاخ االخثارٌح انؼزتٍح وانًىجهح وانًهكٍح
 النٌو العبقخ ثْا 

 ًالمٖلاقْخ

 االعمبلِ االمبس النكٌه

  %   %   % 

 87.09 189 77.5 31 89.26 158 ر صونلَ المٖلاقْخ

 9.68 21 15.00 6 8.47 15 ال ر صو نلَ المٖلاقْخ

 3.23 7 7.5 3 2.25 4 ال أنو 

 100 217 100 40 100 177 االعمبلِ

% مهها نْنههخ اللهاٍههخ ر كههل اا مل ْههخ القنههٌاد  87.09ًكمههب ّةيههو فههِ الغههلًل فههنا 

% الّوًا ملهن ، ًالمزهبث   9.68، فِ ؽْا أا ًامزمب ىب ّ صو نلَ كهعخ مٖلاقْزيب 

لقنههبرِ العوثْههخ ًالغيّههوح ّ زْههف أا أعنههلح كههال منيمههب مقزلفههخ فههِ رنبًليههب ل فجههبه 

ه ٌٍهّب معةب مْواد قنبح الغيّهوح االفجبهّهخ المزعلقخ ثبالؽلاس العوثْخ فززٖله أفجب

فهِ ؽههْا أفجههبه الهْما ىههِ مهها أًلٌّههبد قنهبح العوثْههخ ، ًىههنا ّزَههط الهَ ؽههل كجْههو مهه  

اعبثههبد المجؾههٌصْا ، ًمههب ّندجههط نلْيمههب ّندجههط نلههَ القنههٌاد االفههوٍ فمنههن ًنْنههب 

المٌعيهخ، ثبالمانبد اللًلْخ ًأىلافيب م زْهف االا مفهٌ االمهو فهِ القنهٌاد االفجبهّهخ 
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فقنهههبح هًٍهههْب الْهههٌل رَهههعَ لزؾقْهههط أىهههلافيب فهههِ المندقهههخ ًرأّْهههل ًمٌقفيهههب الَْبٍهههِ 

رزفط النزبعظ مه  كهاٍهخ ثَهنذ مهواك فهِ رهأصْو ٍْبٍهخ اللًلهخ ًالعَ وُ فِ ٌٍهّب ، ً

الجبصخ فِ معبلغخ ثع٘ القٚهبّب العوثْهخ الهنُ ايهو أكضهو مجبّهوح  ًًٙهٌؽب فهِ قنهبح 

   BBC ، ًأقال فِ قنبح هًٍْب الٌْل

 ساتؼا : اسثاب ػذو يشاهذج انقُىاخ انؼزتٍح االخثارٌح وانًىجهح 

 ( 11جذول رقى ) 

 وػالقرها تانُىع أسثاب ػذو يشاهذج انقُىاخ االخثارٌح وانًىجهح
 االعمبلِ ىمبس مكٌه األٍجبة / النٌو

  %   %   % 

 86.66 13 75 3 90 10 نلل الضقخ فْمب رقلمو

 40.00 6 50 2 36.36 4 مغزمعنبالرعبلظ قٚبّب 

 73.33 11 100 4 63.63 7 نلل اللقخ فِ الزادْخ

الرعوٗ ًعيبد النةو 

 المقزلفخ

3 

 

27.27 1 25 4 36.36 

 90.90 10 75 3 63.63 7 الزؾْي لمٌقف كًلزيب

 81.81 9 100 4 45.45 5 نلل المينْخ

 100 15 100 4 100 11 االعمبلِ

فههِ القنههٌاد االفجبهّههخ ىههٌ الههلاف  "الزؾْههي "فههنا الغههلًل الَههبثط  مزههبعظ  ًكمههب ر ْههف

لههلٍ  االًل فههِ نههلل االقجههبل نلههَ نههلل مْههبىلح القنههٌاد االفجبهّههخ العوثْههخ ًالمٌعيههخ

االفجبهّهخ القنهٌاد % ، ّلْهو" نهلل الضقهخ" فهِ  90.9جزيب نْنخ اللهاٍهخ الزهِ ثلاهذ مَه

غميهههٌه االمهههبهارِ الهههواف٘ ممهههب ّعنهههِ اا ال % 86.66ثنَهههجخ العوثْهههخ ًالمٌعيهههخ 

لمْههبىلح رلههن القنههٌاد ّههله  مهها ًعيههخ مةههوه االىههلا  المزعلقههخ ثَْبٍههبد القنههٌاد 

االفجبهّههخ ًثقبٕههخ المٌعيههخ ، ًّعلههب اّٚههب رٌعيبريههب الزؾوّوّههخ الزههِ رلفعههو لعههلل 

% ًاا كههبا ىههنا المجههوه أً الههلاف   81.81مزبثعزيههب، ّلههِ ملههن" نههلل المينْههخ" ثنَههجخ 

مجوهاد أفوٍ رهنع ٌ نلهَ أكا  القلمهخ الزلْفيٌّمْهخ االفجبهّهخ فعهلل مورجٜ الَ ؽل ث

،   اللقخ ، ًالزؾْي ، ًنوٗ ًعيخ مةو ًاؽلح الّن ّلفال ٙهما ىٛهبه نهلل المينْهخ

% لعهههلل اللقهههخ فهههِ  73.33خ ًقهههل مكوريهههب اعبثهههبد المجؾهههٌصْا ثنَهههت أفهههوٍ مزفبًرههه

   % .36.36، ًال رعوٗ ًعيبد النةو المقزلفخ ثنَجخ الزادْخ

 وفًٍا ٌرؼهق تفزوض انذراسح انذراسح فقذ كشفد َرائج انذراسح ػهى ياٌهً :

: "رٌعل نبقخ اهرجبْٛخ ماد كاللخ اؽٖبعْخ ثْا النٌو ًامنزمبك نلهَ الفوٗ األًل  

 القنٌاد امفجبهّخ فِ الؾٌٖل نلَ المعلٌمبد

العبقهخ ثهْا ًللزؾقط ما ٕؾخ ىنا الفوٗ رهب ؽَهبة معبمهال اهرجهبٛ ثْوٍهٌا لقْهبً 

امنزمههبك نلههَ القنههٌاد امفجبهّههخ فههِ الؾٖههٌل نلههَ المعلٌمههبد ًالنههٌو فقههل ايههود 

 :11النزبعظ  كمب ّجلً فِ الغلًل هقب 
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 ( 11) جذول 

 المزاْواد

 النٌو

 معبمال االهرجبٛ العلك
مَههههههههههههزٌُ 

 المعنٌّخ
 اللاللخ

امنزمههبك نلههَ القنههٌاد امفجبهّههخ فههِ الؾٖههٌل 

 نلَ المعلٌمبد
 غْو كالخ 0.225 0.367 217

     

ّْههْو الغهههلًل الَهههبثط ىلهههَ نهههلل ًعهههٌك نبقههخ اهرجبْٛهههخ كالهههخ ىؽٖهههبعْب ثهههْا النهههٌو 

ًامنزمههبك نلههَ القنههٌاد امفجبهّههخ فههِ الؾٖههٌل نلههَ المعلٌمههبد، ؽْههش ثلهه  معبمههال 

نهلل ًعهٌك نبقهخ اهرجهبٛ  ممهب ّعنهِ.  غْو كالهخ( ًىِ قْمخ 0.367اهرجبٛ ثْوٌٍا )

ا نْنخ اللهاٍهخ لْ كهل ثْثْا النٌو ًامنزمبك نلَ القنٌاد امفجبهّخ كمٖله ل فجبه 

فهِ ٛجْعهخ انزمهبكىب  نلَ القنٌاد امفجبهّخ ال ّفو  ثْا النكٌه ًاممهبس أا امنزمبك

 نلَ القنٌاد امفجبهّخ فِ الؾٌٖل نلَ األفجبه 

بْٛههخ ماد كاللههخ اؽٖههبعْخ ثههْا النههٌو ًالضقههخ فههِ : "رٌعههل نبقههخ اهرجالفههوٗ الضههبمِ

 القنٌاد امفجبهّخ الزِ ّعزمل نلْيب نْنخ اللهاٍخ "

 ( 12) جذول رقى 

 المزاْواد

 النٌو

 اللاللخ مَزٌُ المعنٌّخ معبمال االهرجبٛ العلك

 غْو كالخ 0.227 0.174 217 الضقخ فِ القنٌاد امفجبهّخ 

ًللزؾط مها مهلٍ ًعهٌك نبقهخ اهرجهبٛ ثهْا صقهخ  12 ًكمب ّجلً ما الغلًل الَبثط هقب

فقههل ارٚههؼ نههلل  خنْنههخ اللهاٍههخ فههِ القنههٌاد امفجبهّههخ ًالنههٌو الههنُ رنمههِ الْههو العْنهه

نلهَ رَهبًُ الهنكٌه ًاممهبس فهِ نهلل الضقهخ فهِ ًعٌك نبقخ اهرجبٛ ثْنيب ، ممب ّ كل 

 (   7القنٌاد امفجبهّخ ًفط ثْبمبد الغلًل هقب ) 

"رٌعههل نبقههخ اهرجبْٛههخ ماد كاللههخ اؽٖههبعْخ ثههْا النههٌو ًمٖههلاقْخ  :الفههوٗ الضبلههش

 القنٌاد مفجبهّخ الزِ ّزعبمال معيب نْنخ اللهاٍخ

 ( 13) جذول 

 المزاْواد
 النٌو

 اللاللخ مَزٌُ المعنٌّخ معبمال االهرجبٛ العلك

 غْو كالخ 0.614 0.073 217 مٖلاقْخ القنٌاد امفجبهّخ

ًثنهب  نلهَ اٍهزقلال معبمههال اهرجهبٛ ثْوٍهٌا للزؾقهط مهها ًعهٌك نبقهخ أً نهلل ًعههٌك 

 نبقخ ثْا مٖلاقْخ القنٌاد امفجبهّخ العوثْخ ًالمٌعيخ ، رأكل نلل ًعٌ رلهن العبقهخ 

 13كمب ىٌ مٌٙؼ فِ الغلًل هقب 
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 انخالصح 

 العوثههِمهها قجههال المههٌاٛا  مْههبىلح كجْههوح فزههوح مههب ٍههمِ ثههبلوثْ  العوثههِ اربؽههذب هثمهه

لمزبثعهخ األؽهلاس  ًاال ّزنقهال مها قنهبح الهَ أفهوٍ العوثْخ ًاألعنجْخ للقنٌاد امفجبهّخ

نلْيههب مبمههؼ الزاْْههو فههِ ثههلأد رةيههو فههِ كضْههو مهها الجلههلاا العوثْههخ الزههِ  المزبؽقههخ 

ًثٖهو  النةهو نها رقْْمنهب ل ؽهلاس  ، رؾهذ الٚهاٌٛ الغمبىْوّهخ امةمزيب الَْبٍْخ

كبمهذ قنهبح الغيّهوح مها ٙهما أىهب القنهٌاد الزهِ ؽققهذ مْهبىلاد  فِ ىنه الجللاا فقهل

فههِ رلههن الفزههوح مةههوا ثههْا الغمههبىْو ًثقبٕههخ فههِ ثلههلاا األؽههلاس الَههبفنخ مورفعههخ 

ًثَجت رغبىال ال ضْهو مها ًٍهبعال ، لزادْزيب المَزموح ًالفعبلخ لبؽلاس فِ رلن الجللاا

ْزيهب نلهَ عٌامهت كبمهذ ثعْهلح اقزٖهود رادفِ ثلهلاميب فقهل مب ّلًه ىنبل ىنه اللًل ل

قنههٌاد أفههوٍ  ًالٌاقهه  الههنُ ّلمَههٌمو ًّْههبىلًمو ًالههنُ رنبقلزههو رمبمههب نهها الؾقْقههخ

، ًهثمهب  ىفجبهّخ ًٍعذ الَ المعبلغخ المٌٌٙنْخ أؽْبمب ًالمزؾْيح فِ أؽهبّْا أفهوٍ

كمب ر كلىب مزبعظ اللهاٍخ نلل صقخ المٌاٛا   –اا ٕؼ الزعجْو  -كبمذ الٖلفخ العلمْخ 

الهَ ؽهل كجْهو  -أُ المهٌاٛا اممهبهارِ  –اصجهذ امهو  الهنُممهبهارِ فهِ قنهبح الغيّهوح ا

ف بمهذ صقزهو فهِ قنهبح الغيّهوح أقهال كضْهوا ممهب كبمهذ نلْهو مها قجهال  مَزْو  للمَهزقجال

ثعهل  ًلٌْ لينا المٌقف أً ىهنه النزْغهخ نبقهخ ثهبلمٌاقف الزهِ ارقهنريب كًلهخ اممهبهاد

ش ؽلصذ مغمٌنخ ما المزاْهواد ًالزدهٌهاد الميمهخ فزوح اللهاٍخ ًاعوا  الجؾش ؽْ

نلههَ الَههبؽخ العوثْههخ ًثقبٕههخ مههبّزعلط ثمٌقههف ثعهه٘ كًل القلههْظ ًمهها ثْنيههب كًلههخ 

اممههبهاد العوثْههخ المزؾههلح مهها كًلههخ قدههو ًمبرورههت نلههَ ملههن مهها مقبٛعههخ ٍْبٍههْخ 

قدوّهخ ليب  ، ًثنب  نلَ ىنا القواه إٔجؾذ كال ًٍبعال امنبل الًىنبمْخ ًاقزٖبكّخ 

، ًكمب ّجلً أّٚهب فهنا رقوّجب ممنٌنخ ما الةيٌه ال ًهقْب ًال ال زوًمْب فِ اممبهاد 

ثنهب   النُ ىرقنرهو كًلهخ اممهبهاد لهب ّ ها ًلْهل مٌقهف ًاؽهل فقهٜ ًل ها اّٚهبالمٌقف 

فْيههب كضْههو مهها نوثْههخ ًفلْغْههخ ًأفجههبه نلههَ معبلغههبد ٍههبثقخ للقنههبح فههِ مٌٙههٌنبد 

ارٚهؼ مها مزهبعظ ؽْهش ،  ًّجلً مها ًهاعيهب أىهلا  فجْضهخالمابلدبد ًنلل المٖلاقْخ 

لٌٍهبعال ٌّلْيهب المهٌاٛا االمهبهارِ فِ الؾٌٖل نلَ األفجهبه أا الضقخ األكجو اللهاٍخ 

مههو ّعزمههل ثْهه ال مههذ ٕههؾبفخ أًىمانههخ أً رلْفيّههٌا ، كمههب أالمؾلْههخ ٍههٌا  كبىنبمههو 

ًثقبٕهخ مهب ّهأرِ  مها ًٍهبعال امنهبل الغلّهلح  فِ الؾٌٖل نلَ األفجهبه أّٚب كجْو

رقهلل القلمهخ  الْو نجو اليبرف المؾمٌل ما مٌاق  ىفجبهّخ ًٛنْخ أً نوثْهخ أً ٕهؾف

أا المٌاٛا اممهبهارِ ّضهط فهِ  أكلد أّٚب، كمب أا اللهاٍخ  امفجبهّخ نلَ المؾمٌل

قنبرِ العوثْهخ ًٍه بُ مْهٌى نوثْهخ ثلهعهخ كجْهوح ؽْهش ؽققزهب أنلهَ مَهجخ صقهخ ننهله ، 

أا المٖهلاقْخ مٖهلهىب ننهلىب الفٌهّهخ فهِ مقهال الؾهلس اٍخ أّٚب  ًكنلن كْفذ الله

،  ًالؾْبك فِ المعبلغهخ ًالزهٌاىا فهِ نهوٗ األفجهبه ًالمٌٙهٌنبد الزهِ ّهزب رنبًليهب

ًفههط ٛجْعههخ المل ْههخ ٍههٌا  كبمههذ  –مهها ًعيههخ مةههوىب  -كمههب رزههأصو مٖههلاقْخ القنههٌاد 

ا ًىههنا ّهه صو فههِ نههلل للًلههخ أً أفههواك ممههب ّهه صو نلههَ ٛجْعههخ المعبلغههخ امنبمْههخ 

مْبىلريب لجع٘ القنٌاد امفجبهّخ ؽْش ّجلً نلل صقزيب فْمب رقلمهو مضهال ىهنه القنهٌاد 

 .ًفط ٍْبٍزيب أً مل ْزيب ثمب ّؾقط أىلافيب ثعْلا نا المٌٌٙنْخ ًالمٖلاقْخ
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   انًزاجغ وانًصادر

المٖوّخ للٍ (، "مَزٌّبد مٖلاقْخ ًٍبعال امنبل 2006فبلل ٕبػ اللّا ؽَا نلِ ) (1)

الغميٌه: كهاٍخ كمْهخ/ كْفْهخ فهِ ىٛهبه النمهٌمط الجنهبعِ للمٖهلاقْخ"، المغلهخ المٖهوّخ 

 .127مبهً، ٓ -لجؾٌس امنبل، العلك الَبكً ًالعْوًا، ّنبّو

الزلفيٌّمْهخ  امفجبهّهخ(، العٌامال الم صوح نلَ مٖلاقْخ المهبكح 2012( فبٛمخ مؾمل ٕبلؼ )2)

قْخ قنبرِ النْال ل فجبه ًالغيّوح الغميٌه المٖوُ مؾٌ مٖلارغبىبد ال كهاٍخ مقبهمخ

 .2االفجبهّخ، هٍبلخ مبعَزْو غْو منٌْهح، )عبمعخ القبىوح: كلْخ امنبل(، ٓ

(، مَزٌّبد مٖلاقْخ القنٌاد امفجبهّخ العوثْخ ًاألعنجْهخ 2010ىجخ ؽَْا نجلالٌىبة ) (3) 

غْهو منْهٌهح، )عبمعهخ القهبىوح: كلْهخ  كمب رواىب الٖفٌح:كهاٍخ مقبهمخ، هٍبلخ مبعَزْو

 .4امنبل(، ٓ

(، " اللهاٍههبد العلمْههخ 2011(نٌاٛههف نجههلالوؽما، ىّنههبً أثههٌ ٌٍّههف ، ىنههب  فههبهً  )4) 

المٖوّخ فِ مغهبل امنهبل الهلًلِ منهن الَهجعْنبد ؽزهَ العقهل األًل مها القهوا الؾهبكُ 

: ثؾٌس امنبل فِ مٖو ًالعْوّا، ثؾش مقلل ىلَ الم رمو اللًلِ الَبث  نْو ثعنٌاا

 .3فِ مٖف قوا: الٌاق  ًارغبىبد المَزقجال، كلْخ امنبل، عبمعخ القبىوح، ٓ

( "ؽلًك الؾوّخ ًالمَئٌلْخ المينْخ فِ اكا  الْج بد امفجبهّخ 2008( أّو  عبل ؽَا )5)

الفٚههبعْخ العبلمْههخ ًأصوىههب نلههَ ارغههبه عميههٌه األعبمههت مؾههٌ القٚههبّب العوثْههخ: كهاٍههخ 

قْههخ مقبهمههخ"، ثؾههش مقههلل ىلههَ المهه رمو العلمههِ الواثهه  نْههو ثعنههٌاا: امنههبل ثههْا ردجْ

 الؾوّخ ًالمَ ًلْخ، كلْخ امنبل،عبمعخ القبىوح.

 (.11(، مٖلاقْخ االرٖبل،)القبىوح:كاه الٌىاا،ٓ 1989( مؾمٌك نلب اللّا )6)

 43(، موع  ٍبثط 2008ٓأّو  عبل ؽَا ) (7)

(،" مٖههلاقْخ مٖههبكه األفجههبه ثههْا الغميههٌه اممههبهارِ: 2006مؾمههل)( نههيح نجههلالعةْب 9)

كهاٍخ مقبهمخ ثهْا الٌٍهبعال الزقلْلّهخ ًالؾلّضهخ"، المغلهخ المٖهوّخ لجؾهٌس الهوأُ العهبل، 

، 2006المغلههل الَههبث ، العههلك الضههبمِ، كلْههخ امنههبل، عبمعههخ القههبىوح، ٌّمٌْ/كَّههمجو، 

ٓ446. 

، )القهبىوح: 1المعهبّْو(، ٛ -امنبل العبثِ)المفبىْب (، مٖلاقْخ2006( نيح نجلالعيّي )10)

 .31العوثِ للنْو ًالزٌىّ (، ٓ

 34الموع  الَبثط، (11)

)ٍههلدنخ نمههبا م زجههخ الفههبػ  ،(، صههٌهح االرٖههبل ًؽوّههخ امنههبل2007)( ٍههلْمبا ٕههبلؼ 12)

 .147ٓ  للنْو ًالزٌىّ (

 134( موع  ٍبثط 2006ٓفبلل ٕبػ اللّا ؽَا نلِ ) (13)
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