
22122121431 1 22114322121431 

  

22214322641432 

 

تٗدف ٖذٙ ايدراص١ ايٛصؿ١ٝ إىل َعزؾة١ َةد٣ اصةدؿ أ٠ اؾةزاأ ا دُةع ايضةعٛأٟ َةٔ مة ٍ طةزاَخ اعية   ا  ا ٝة١             

ز ١ٝ َٔ م ٍ ا ج ط١  ةٔ  ٚصٝدِ َٔ م ٍ ٖذٙ ايدراص١ ؼكٝل  دأ َٔ األٖداف ايؿ. ، َٚد٣ ايزض   ٓٗ (ذه١َٝٛ ٚم ص١)اع١ًٝ 

 د٠ تض ؤال  ٜدعًل اطزسٖ  مبعزؾ١ طبٝع١ االصدُ ع يإل ا    اعًٝة١ ايضةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝة١ اٚ اـ صة١، ٚاصةب    ةدّ االصةدُ ع يدًةو         

إعةب      اعي  ، ْٚٛ ١ٝ اعي   ا  ا ١ٝ ٚاألعه ٍ ايرباف١ٝ املؿط١ً، ط  ض ؾ١ إىل َعزؾ١ أٚاؾع االصدُ ع، ٌٖٚ حيكل االصةدُ ع  

يدٚاؾع اؾزاأ ا دُع ايضعٛأٟ؟ َٚعزؾ١ َد٣ رض  اؾزاأ ا دُع  ٔ األعه ٍ ايرباف١ٝ املكد١َ يف ا  ا    اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١، ٖٚةٌ    

تٛجد ؾزٚم  ا  أالي١ إذص ١ٝ٥ طني اؾزاأ اؾُٗٛر ٚذحِ اصدُ  ِٗ يًُري   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟ ٌٖٚ تٛجد ؾةزٚم  ا   

 طني اؾزاأ اؾُٗٛر يف َد٣ رض ِٖ  ٔ األعه ٍ ايرباف١ٝ املكد١َ صٛا٤ً يف ا  ا    اؿه١َٝٛ اٚ اـ ص١؟  أالي١ إذص ١ٝ٥

َؿزأ٠، َثًٛا مجٝع َٓ طل َد١ٜٓ ايزٜ ض، ٚن ٕ  دأ َةٔ  ( 565)ٚقد طًؼ  دأ اؾزاأ ايع١ٓٝ اييت مت إجزا٤ ايدراص١  ًِٝٗ  

، اجةة طٛا ؾكةةى  ًةة٢ طٝ ْةة تِٗ ايغبصةة١ٝ ٚاصةةب    ةةدّ  %٠3445، اٟ طٓضةةب١ َؿةةزأ( 195)ال ٜضةةدُعٕٛ يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اعًٝةة١ 

، ِٖٚ َٔ مت َٔ م هلِ ؼةزٟ اٖةداف   %6545َؿزأ٠ اٟ طٓضب١ ( 372)اصدُ  ِٗ يًُري   ا  ا ١ٝ، ؾُٝ  طًؼ  دأ َٔ ٜضدُعٕٛ 

 . ايدراص١
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 ٢ً جةذ    ١عٛأ يكدر٠ ايكٓٛا  ايدًؿشْٜٛٝٚاٚضرت ايٓد ٥خ إ ايضبب األِٖ يف  دّ االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اع١ًٝ ٜ

ٜؿطةًٕٛ ايضةُ ع يًُرية      %( 4247)االْدب ٙ انثةز َةٔ اعية   ا  ا ٝة١، نُة  طٝٓةت ايٓدة ٥خ إ َة  ٜكةز  َةٔ ْصةـ اؾةزاأ ايعٝٓة١              

د٣ االصةدُ ع  ا  ا ١ٝ اـ ص١، تًدٗ  يف  يو اعي   اؿه١َٝٛ ايع ١َ، ثِ اعي   اؿه١َٝٛ املدبصص١، ٚظٗز َةٔ مة ٍ تزتٝةب َة    

يًُزتبةة١ األٚىل َةةٔ ذٝةة    MBC FMيًُريةة   ا  ا ٝةة١ ايضةةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝةة١ ٚاـ صةة١ اذةةد ٍ قٓةة ٠ إّ طةةٞ صةةٞ إف إّ ايدح رٜةة١    

 . االصدُ ع، تًدٗ  قي١ ايربْ َخ ايع ّ اؿه١َٝٛ يف املزتب١ ايث ١ْٝ، ثِ قي١ ط ْٛراَ  اـ ص١ يف املزتب١ ايث يث١

ُ ع يهةٌ َةٔ اعية   ا  ا ٝة١ اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١ اظٗةز  ايٓدة ٥خ امةد ف تزتٝةب أٚاؾةع            ٚذٍٛ ايدٚاؾع َٔ ٚرا٤ االصد

. االصدُ ع يف ن  ايٓٛ ني َٔ اعي   اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١، يف ذني مل ٜعٗز االمد ف  ات٘ ط يٓضب١ يإلعب     املدرككة١ َةٔ االصةدُ ع   

١ٝ٥ طني اـص ٥ص ايدميٛغزاؾ١ٝ ألؾةزاأ ايعٝٓة١ َةع ذحةِ اصةدُ  ِٗ      نُ  تٛصًت ْد ٥خ ايدراص١ إىل  دّ ٚجٛأ ؾزٚم  ا  أالي١ إذص 

يًُري   ا  ا ١ٝ، ص٣ٛ يف َدػري املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ، اَ  ط يٓضب١ يًؿزٚم  ا  ايدالي١ ا ذص ١ٝ٥ طني اـص ٥ص ايدميٛغزاؾ١ٝ َٚةد٣  

١، ؾكةد رصةد  ايٓدة ٥خ  ةد٠ ؾةزٚم  ا  أالية١       ايزض   ٔ األعه ٍ ايرباف١ٝ املكد١َ يف ن  ايٓةٛ ني َةٔ ا  ا ة   اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة     

  (.ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ:)إذص ١ٝ٥، ن ٕ اطزسٖ  طني املدػريا  ايدميٛغزاؾ١ٝ ٚايغهٌ ايربافٞ اـ ص طة

 

تعد ا  ا ١ اذد اِٖ ٚص ٥ٌ االتص ٍ اؾُ ٖريٟ ايةيت  

يف تٛصةةٌٝ املعًَٛةة   يًحُةة ٖري،  تًعةةب أٚراح ذ  ةة ح

َدبيٝةة١ اؿةةٛاجش اؾػزاؾٝةةة١ ٚايثك ؾٝةة١، ٚتدُٝةةش ٖةةةذٙ     

ايٛص١ًٝ طعد٠ مص ٥ص َهٓدٗ  َٔ اذد ٍ َه ١ْ ال٥كة١  

ٚتدعةةةدأ . طةةةني ٚصةةة ٥ٌ االتصةةة ٍ اؾُةةة ٖريٟ املبدًؿةةة١ 

األَثًةة١ ايةةيت تةةربس ٖةةذا ايةةدٚر يف اال دُةة أ  ًةة٢ ٖةةذٙ    

يف اٟ ايٛصةةة١ًٝ، ذٝةةة  تضةةةدؿٝد َٓةةة٘ قي  ةةة   نةةةثري٠ 

فدُع، َثةٌ ٦ٖٝة   األرصة أ اؾٜٛة١ اٚ إأارا  املةزٚر      

ٚاألَةةٔ ٚايضةة ١َ، ٚغريٖةة  َةةٔ ايكي  ةة   يف إمبةة ر   

ايٓ ظ املدٓكًني  رب ٚص ٥ٌ املٛاص  ، طدٛقع   ذٍٛ 

ايدكًب   اؾ١ٜٛ اٚ االمدٓ ق   ٚاؿٛاأث املزٚر١ٜ  ًة٢  

 .اييزق  

ٚقةةد صةةحًت ا  ا ةة١ يصةة ؿٗ  مةة ٍ  كةةٛأ      

شَٔ، عٗ أا  ا رتاف  دٜةد٠ طسصةٗ َ تٗ    ط١ًٜٛ َٔ اي

يف فةة ال  ايدُٓٝةة١ ا ْضةة ١ْٝ، ؾًةةِ ٜٓرصةةز أٚرٖةة  يف    

املةةدٕ ايهةةةبري٠، طةةةٌ اَدةةد يٝهةةةٕٛ ايؿ  ةةةٌ ايةةةز٥ٝط يف   

 .َغ رٜع ايد١ُٝٓ  ٢ً َضد٣ٛ املدٕ ايصػري٠ ٚاألرٜ ف

إ ا  ا ة١  ( 247ّ، ص2222)ٜٚز٣ نةزِٜ  

بةةٛا اصةةدي  ت يف َةةد٠ ال تشٜةةد  ًةة٢ رطةةع قةةزٕ، إ تد "

املزنش األٍٚ، طني ٚص ٥ٌ ا   ّ ٚايدعبري، َةٔ ذٝة    

االْدغ ر ٚقة٠ٛ ايدةريثري، ْٚغةز ايثك ؾة١، ٚايدٛجٝة٘، طةني       

 ".  اَِ ايع مل   ١َح ٚاألَِ املدبًؿ١، اٚ ايص  د٠ م ص١

ٚتؤنةةةةةد اـًؿٝةةةةة١ ايد راٝةةةةة١ يٓغةةةةةري٠ ا  ا ةةةةة١  

املضةةةُٛ ١، اُٖٝةةة١ ايزاأٜةةةٛ طٛصةةةؿٗ  ٚصةةة١ًٝ اتصةةة ي١ٝ  

ر ايذٟ يعبد٘ ٖذٙ ايٛصة١ًٝ َٓةذ ْٗ ٜة١    مج ٖري١ٜ، ٚايدٚ

ايكزٕ ايد صع  غز ٚذد٢ ايّٝٛ، ط  ض ؾ١ إىل ايدٓة ؾط  

طةةني ا  ا ةة١ ٚايصةةر ؾ١ امليبٛ ةة١، ٚايدًؿشٜةةٕٛ ؾُٝةة       
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 .َط٢، ٚايذٟ ن ٕ غ يب ح َ  حيضِ يص حل ايزاأٜٛ

ٚقةةد  زؾةةت املًُهةة١ ايعزطٝةة١ ايضةةعٛأ١ٜ اْي قةة١  

شٜش آٍ صةعٛأ  ا  ا ١ طغهٌ ؾعًٞ يف  ٗد املًو  بدايع

ٖةةةةةةةةةةةةةة 9/12/1368رمحةةةةةةةةةةةة٘ ا  طدةةةةةةةةةةةة رٜ    

، ذٝةة  طةةدا ايبةة  ٚا رصةة ٍ َةةٔ  (2/12/1949ّ)

 (. 155ّ، ص2222ايغبًٝٞ،. )َد١ٜٓ جدٙ

ٚقةةد عةةٗد تيةةٛر ا  ا ةة١ ايز ٝةة١ اؿهَٛٝةة١ يف 

نةزِٜ،  )املًُه١ ايعزط١ٝ ايضعٛأ١ٜ  د٠ َزاذٌ، قضُٗ  

يف ارطعةة١ َزاذةةٌ طةةدا  َةةٔ  ةة ّ   ( 24ّ، ص2222

ٚذدةة٢ ايثُ ْٝٓةة   األمةةري٠ َةةٔ  ( 1949ّ)ٖةةة 1368

ايكةةةزٕ امل ضةةةٞ، ذٝةةة  رًةةةت ايديةةةٛرا  اؾٛاْةةةب  

اهلٓدص١ٝ ٚا أار١ٜ ٚايك ١ْْٝٛ ٚايربافٝة١، ط  ضة ؾ١ إىل   

 .  ْغري٠ ا  ا    املدبصص١ َثٌ إ ا ١ ايكزإٓ ايهزِٜ

نُةة  اصةةِٗ ايكيةة ع اـةة ص يف املًُهةة١ ايعزطٝةة١    

 ّ ايضةةةعٛأ١ٜ َةةةٔ مةةة ٍ اصةةةدثُ رات٘ يف فةةة ٍ ا  ةةة   

اـةةة رجٞ يف إْغةةة ٤ قيةةة   إ ا ٝةةة١ تبةةة  َةةةٔ مةةة رد 

املًُه١، ٜٚػيٞ طثٗ  اراضٞ املًُهة١ ايعزطٝة١ ايضةعٛأ١ٜ    

ٚطعض ايدٍٚ ايعزط١ٝ َضدؿٝداح يف ٖذا ايغريٕ َٔ تكٓٝ   

األقُةة ر ايصةةٓ  ١ٝ، ٚيف ٖةةذا ايصةةدأ ٜٛضةة  ايغةةبًٝٞ   

إ االصدثُ ر يف فة ٍ  ( 293-272ّ، ص2222)

ّ، 1974ٜبةدا إال طعةد  ة ّ    ا   ّ أامٌ املًُه١ مل 

ٚ يةةةو يف ؽصصةةة   َدعةةةدأ٠ َٓٗةةة  إْغةةة ٤ اعيةةة      

ا  ا ١ٝ ٚايدًؿش١ْٜٝٛ، ٚاصدغةٗد مبحُٛ ة١ آرا ايدٚيٝة١    

 Middle Eastاييت متدًو قي١ تًؿشٜٕٛ ايغزم األٚصةى 

Television  MBC     ٜٚٓبثل  ٓٗة  إ ا ة١ إّ طةٞ صةٞ إف ،

ايةةةيت اْيًةةةل طثٗةةة  يف ْٜٛٝةةةٛ َةةةٔ  ةةة ّ     MBC FMإّ 

1994ّ . 

ٚن ْت ٖذٙ ا  ا ١ ْكية١ اْية م عية١ إ ا ٝة١     

امز٣ تدبع املضةدثُز  اتة٘، ٖٚةٞ إ ا ة١ ط ْٛراَة  إف إّ      

Panorama FM   ّ 2225ايةةةيت طةةةدا  طثٗةةة  يف  ةةة ،ّ

يف ( 96ّ، ص2228ٚ بةةةةدٚ،  صةةةةربٟ، )ٜٚؤنةةةةد 

َعةةزض ذةةدٜثُٗ   ةةٔ ا  ا ةة   اـ صةة١ يف املًُهةة١     

طةةةزاَخ تكةةةدّ  MBC FMايعزطٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ إ إ ا ةةة١ 

املٛصٝك٢ اـًٝح١ٝ إىل ج ْب ايرباَخ اـؿٝؿ١  ٢ً َدار 

ايضةة  ١، يف إعةة ر٠ إىل تٛجٗٗةة  اـًٝحةةٞ، يف ذةةني إ  

إ ا ةة١ ط ْٛراَةة  تكةةدّ اغةة ْٞ  زطٝةة١ إىل ج ْةةب ايةةرباَخ   

 . اؿٛار١ٜ ايغٝك١، يف إع ر٠ إىل تٛجٗٗ  ايعزطٞ

صةةةةربٟ، ٚ  بةةةةدٚ، )نُةةةة  ٜصةةةةٛر نةةةةٌ َةةةةٔ 

 ةةةةةةة   ٚضةةةةةةةع ا  ا( 121-111ّ، ص2228

اؿهَٛٝةة١ ٚاـ صةة١ يف ايعةة مل ايعزطةةٞ، طةةريٕ ا  ا ةة    

اـ صةة١ جةة ٤  يةةد ٥ِ ايب٦ٝةة١ االتصةة ي١ٝ اؾدٜةةد٠ ايةةيت   

ؾزضدٗ  تيةٛرا  تكٓٝة   االتصة ٍ، صة  دٖ  يف  يةو      

صؿ   ٚقدرا  م ص١ طٗة ، ذٝة  اصةدي  ت تكصةٞ     

رغبةة   اؾُٗةةٛر،  ًةة٢ االصةةدؿ أ٠ َةةٔ نةةٌ إَه ْةة     

يًُغ رن١، نُ  إ ٖذٙ ايدؿ  ٌ َع٘ ٚإت ذ١ ايؿزص١ ي٘ 

ا  ا    تدُٝش ط يدبصص يف املط َني ايرباف١ٝ املكد١َ 

طكةةةةدرتٗ   ًةةةة٢ اصةةةةدػ ٍ ا َه ْةةةة   ايدهٓٛيٛجٝةةةة١   

اؿدٜث١، ْدٝح١ يعًُٗ  مببدا االقدص أ اؿز، اَ  ط يٓضةب١  

يإل ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ؾةةري٣ ايب ذثةة ٕ طعةةد إ اٚضةةر      

تيةةةةٛر  األأٚار ايةةةيت يعبدٗةةةة  ا  ا ةةة   اؿهَٛٝةةةة١ يف  
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ا دُع   ايعزطٝة١، إ ٚجةٛأ ا  ا ة   اؿهَٛٝة١ ٖةٛ      

اَةةةز َٗةةةِ، ٚال ٜٓبػةةةٞ إ ٜةةةدِ ايدع َةةةٌ َعٗةةة  مبٓيةةةل  

االصةةدرٝ ٤ اٚ ايدربٜةةز، نْٛٗةة  َ سايةةت ؼةةدؿغ يٓؿضةةٗ     

اٖدُ َٗةةة  طدركٝةةةل املصةةةًر١ : ظٛاْةةةب إي طٝةةة١، َثةةةٌ

ايع ١َ، ٚؼكٝل ايدُ صو االجدُ  ٞ ايضٝ صٞ، ٚتبين 

يألَةِ، ٚايده َةٌ َةع ميةى ايدُٓٝة١،      ايكط ٜ  ايك١َٝٛ 

ٚاؿؿةة ظ  ًةة٢ اهلٜٛةة١ ايٛطٓٝةة١، ٚاالٖدُةة ّ ط يكطةة ٜ       

ايك١َٝٛ، ٚاملغ رن١ يف ميى ايد١ُٝٓ املضددا١َ ٚايدعًةِٝ  

املضدُز، ٚايٛصٍٛ إىل كدًـ ؾ٦ة   ا دُةع، ٚتكةدِٜ    

اـي   ايدٜين املضدٓري، ٚاالٖدُ ّ ط يؿ٦   ايٓٛ ٝة١ يف  

 .       ع ًَني يف ايرتاث ايغعيبا دُع َثٌ األطؿ ٍ ٚاي

ٚتٓبةع اُٖٝةة١ ايدراصةة١ اؿ يٝةة١ َةةٔ مةة ٍ اُٖٝةة١  

ايةةةدٚر ايةةةذٟ تًعبةةة٘ اعيةةة   ا  ا ٝةةة١ املضةةةُٛ ١ يف    

ا دُعةة  ، ط  ضةة ؾ١ إىل إ نةةٕٛ اعيةة   ا  ا ٝةة١،  

مل ؼؿٌ ط الٖدُ ّ  ات٘ ايذٟ القد٘ اعية   ايدًؿشْٜٛٝة١   

األقُة ر ايصةٓ  ١ٝ     َُٛ ح ٚيف ظٌ ايب  ايدًؿشْٜٛٞ  رب

مصٛص ح َٔ قبٌ ايب ذثني ٚط   ايدراص   ايعًٝة  يف  

ايعةةة مل ايعزطةةةٞ  َُٛةةة ح، ٚا دُةةةع ايضةةةعٛأٟ طغةةةهٌ  

ٜٚغهٌ ٖذا اؾ ْةب األُٖٝة١ ايعًُٝة١ يًدراصة١     . م ص

اؿ ي١ٝ، اَ  اؾ ْب ايديبٝكٞ، ؾكد تعٌُ ٖةذٙ ايدراصة١   

  ًة٢ إؾة أ٠ ايعة ًَني ٚايكة ٥ُني  ًة٢ اعية   ا  ا ٝةة١      

ايضعٛأ١ٜ اؿه١َٝٛ اٚ اـ صة١ َةٔ مة ٍ ا ج طة١  ةٔ      

تضةة ؤال  ايدراصةة١ ايةةيت تعٓةة٢ مبعزؾةة١ اصةةب    ةةدّ       

االصةةةدُ ع يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ، َٚةةةد٣     

االصةةدُ ع ألٟ َٓٗةة ، َٚةةد٣ تؿطةةٌٝ إذةةداُٖ   ًةة٢    

األمةةز٣، َٚعزؾةة١ اٟ ايةةدٚاؾع ٚرا٤ االصةةدُ ع يدًةةو    

ايزض   ةٔ   ا  ا    ٚا عب     اييت ؼككٗ ، َٚد٣

 . ايرباَخ يد٣ ا  ا    اؿه١َٝٛ اٚ اـ ص١

 

تدًبص َغه١ً ايدراص١ اؿ ي١ٝ ٖٚدؾٗ  ايز٥ٝط 

يف ايدعزف إىل َد٣ اصدؿ أ٠ اؾزاأ ا دُع ايضعٛأٟ َةٔ  

، (ذهَٛٝةة١ ٚم صةة١)طةةزاَخ اعيةة   ا  ا ٝةة١ اعًٝةة١  

املغةه١ً  ٚصةٝدِ ايدعةزف إىل طبٝعة١    . َٚد٣ ايزض   ٓٗ 

ايبرثٝةة١ ٖٚةةدؾٗ  ايةةز٥ٝط َةةٔ مةة ٍ ؼكٝةةل األٖةةداف    

 : ايؿز ١ٝ اآلت١ٝ

ايدعزف إىل طبٝع١ االصةدُ ع يًُرية      -1

 . ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ ٚذحُ٘

ايدعةةزف إىل اصةةب    ةةدّ االصةةدُ ع إىل  -2

 .اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

ؼزٟ ْٛ ١ٝ اعي   ا  ا ١ٝ ايضةعٛأ١ٜ   -3

 .ؾزاأ ا دُعاييت ٜؿطًٗ  ا

َعزؾةةةة١ َةةةةد٣ االصةةةةدُ ع يًُريةةةة     -4

 .ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

طٝةة ٕ األعةةه ٍ ايربافٝةة١ ا  ا ٝةة١ ايةةيت    -5

 .ٜؿطٌ اؾزاأ ا دُع االصدُ ع إيٝٗ 

ؼدٜةةد اعيةة   ا  ا ٝةة١ ايةةيت ٜؿطةةٌ      -6

اؾزاأ ا دُع َةٔ م هلة  َد طعة١ اعةه ٍ املةٛاأ ايربافٝة١       

 . ا  ا ١ٝ

7-  ٚ را٤ االصةةدُ ع إىل َعزؾةة١ ايةةدٚاؾع َةةٔ 
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 .اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ

َعزؾةة١ ايةةدٚاؾع َةةٔ ٚرا٤ االصةةدُ ع إىل   -8

 .اعي   ا  ا ١ٝ اـ ص١

َعزؾةةةةة١ ا عةةةةةب     املدرككةةةةة١ َةةةةةٔ    -9

 . االصدُ ع إىل اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ

12- َعزؾةةةةة١ ا عةةةةةب     املدرككةةةةة١ َةةةةةٔ    

 .االصدُ ع إىل اعي   ا  ا ١ٝ اـ ص١

11- زضةة  ايعةة ّ ألؾةةزاأ  ايدعةةزف إىل َةةد٣ اي  

ا دُةةع  ةةٔ َضةةد٣ٛ األعةةه ٍ ايربافٝةة١ ايةةيت تكةةدَٗ      

 .اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

12- رصةةد ايؿةةزٚم  ا  ايداليةة١ ا ذصةة ١ٝ٥  

طةني اؾةةزاأ ايعٝٓة١ َةةٔ ذٝة  مص ٥صةةِٗ ايدميٛغزاؾٝةة١،    

ٚطةةني ذحةةِ االصةةدُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١   

 .ٚاـ ص١

13-  ذصةة ١ٝ٥ رصةةد ايؿةةزٚم  ا  ايداليةة١ ا 

طني اؾزاأ ايع١ٓٝ َٔ ذٝ  مص ٥صِٗ ايدميٛغزاؾ١ٝ ٚطني 

َةةةد٣ ايزضةةة  ايعةةة ّ  ةةةٔ اعةةةه ٍ ايةةةرباَخ املكدَةةة١ يف  

 .اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

 

تدمٌ ايدراص١ اؿ ي١ٝ يف إط رٖ  ايٓعةزٟ ضةُٔ   

أراصةة   ايع قةة١ طةةني تعةةزض ايؿةةزأ يٛصةة ٥ٌ ا  ةة ّ   

ض، َٚ  حيكك٘ َٔ إعةب    ، ؾُٝة    ٚأٚاؾع  يو ايدعز

ٜض٢ُ منٛ د االصةدبداَ   ٚا عةب    ، ايةذٟ ٜعةد     

 .اذد َدامٌ املؿّٗٛ ايٛظٝؿٞ يٛص ٥ٌ ا   ّ

طداٜة١ ْغة٤ٛ   ( 1998ّ)ٜٚعٝد َه ٟٚ، ٚايضٝد 

ٖذٙ ايٓعزٜة١ إىل ايدراصة   ايةيت اجزٜةت يف ث ثٝٓٝة        

 ٞ ّ، 1997)ؾُٝةةة  ٜطةةةع  بةةةد اؿُٝةةةد . ايكةةزٕ امل ضةةة

َةةةةة  ٜغةةةةةب٘ ايدصةةةةةٓٝـ ملزاذةةةةةٌ   ( 214-212ص

ايدراصةةةة   ايةةةةيت طبكةةةةت ٚاجزٜةةةةت ذةةةةٍٛ منةةةةٛ د   

االصدبداَ   ٚا عةب     مة ٍ  كةٛأ األرطعٝٓٝة       

ٚاـُضةةةةٝٓٝ   ٚايضةةةةدٝٓٝ   ٚايضةةةةبعٝٓٝ   يف ايكةةةةزٕ   

امل ضةةٞ، طٛصةةؿٗ  اطةةزس َزاذةةٌ عةةٛث االصةةدبداَ    

ؾؿٞ تًو ايعكٛأ ظٗز  دٜد َةٔ ايُٓة  د   . ٚا عب    

يٓعزٜةةةةةة١ االصةةةةةةدبداَ   ايٓعزٜةةةةة١ ايةةةةةةيت اصضةةةةةت   

ٚا عةةب    ، ٚايةةيت اْيًكةةت َةةٔ مةة ٍ أراصةة        

اصةةدبداَ   ٚصةة ٥ٌ ا  ةة ّ ٚ  قدٗةة  طةةدٚاؾع ايؿةةزأ  

ايٓؿض١ٝ ٚاالجدُ  ١ٝ، ٚايٛظ ٥ـ اييت تكّٛ طٗ  ٚص ٥ٌ 

َٚٔ اطزس ايُٓ  د ايدٓعريٜة١ ايةيت   . ا   ّ يف ا دُع  

ٝةٌ  ظٗز  يف تًو ايؿرتا  ايش١َٝٓ امل ضة١ٝ، منةٛ د أاْد  

ٚآمةةةةةةةزٜٔ، ٚمنةةةةةةةٛ د رٚسلةةةةةةةزٜٔ   ( Katz)نةةةةةةة تش 

(Rozengren)    ٚن ْت ٖذٙ ايُٓ  د تضةع٢ يف غ يبٝدٗة ،

 :إىل ؼكٝل األٖداف اآلت١ٝ

ايهغةةةـ  ةةةٔ نٝؿٝةةة١ اصةةةدبداّ ايؿةةةزأ     -1

 .يٛص ٥ٌ ا   ّ

ايهغـ  ٔ أٚاؾع ايؿةزأ َةٔ اصةدبداَ٘     -2

 .يٛص ٥ٌ ا   ّ

ق ٚي١ ؾٗةِ  ًُٝة١ االتصة ٍ اؾُة ٖريٟ      -3

 .طغهٌ َدعُل

ز٣ نةةةة تش ٚسَةةةة ؤٙ، إ ٖٓةةةة ى  ضةةةة١    ٜٚةةةة
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اؾرتاضةة   ر٥ٝضةة١ٝ تكةةّٛ  ًٝٗةة  ْعزٜةة١ االصةةدبداَ      

-222ّ، ص1997 بةةةد اؿُٝةةةد،  : )ٚا عةةةب ع

223:) 

إ مجٗٛر املدًكني يٛصة ٥ٌ ا  ة ّ ٖةِ     -1

مجٗةةٛر ْغةةى، ٚاصةةدبداَ٘ يٛصةة ٥ٌ ا  ةة ّ َٛجةة٘    

 .يدركٝل اٖداف َع١ٓٝ

إ ا طةة ٤ اؾُٗةةٛر ميدًهةةٕٛ املبةة أر٠ يف   -2

ايع ق١ طةني إعةب ع ذ جة تِٗ، ٚامدٝة ر ايٛصة١ًٝ      ؼدٜد 

 .اييت تغبع تًو اؿ ج  

إ ٚص ٥ٌ ا   ّ ْؿضٗ  تٓ ؾط ٚصة ٥ٌ   -3

امز٣ تعد َٔ َص أر  عب ع اؿ ج  ، َثٌ االتص ٍ 

ايغبصٞ ٚغةريٙ، اة  ٜةدمٌ  ٛاَةٌ ٚصةٝي١ يف أا٥ةز٠       

 .  ق١ اصدبداّ ايؿزأ اٚ اؾُٗٛر يٛص ٥ٌ ا   ّ

ايك أر  ٢ً ؼدٜةد   إ اؾُٗٛر ٖٛ ٚذدٙ -4

ايصٛر٠ اؿكٝكٝة١ يهٝؿٝة١ اصةدبداَ٘ يٛصة ٥ٌ ا  ة ّ،      

ألْ٘ ٖٛ ٚذدٙ ايذٟ حيدأ اٖدُ َ ت٘ ٚذ ج تة٘ ٚأٚاؾعة٘   

 .َٚٔ ثِ اد ر ايٛص ٥ٌ اييت تغبع ذ ج ت٘

إ إصةةدار األذهةة ّ ذةةٍٛ قُٝةة١ ايع قةة١  -5

طني ذ ج   اؾُٗٛر ٚاصدبداَ٘ يٛصة١ًٝ َة  اٚ قدة٣ٛ    

 . ؾُٗٛر ْؿضَ٘عني، يب إ حيدأٖ  ا

يف ذةةةةني ٜطةةةةع منةةةةٛ د رٚسلةةةةزٜٔ ايؿةةةةزٚض 

ّ، 1998َهةةة ٟٚ، ٚايضةةةٝد،  : )األص صةةة١ٝ ايد يٝةةة١ 

 (.242ص

ٖٓ ى فُٛ ١ َةٔ ايعٓ صةز ايةيت تغةهٌ َٓعةٛر      

االصةةدبداَ   ٚا عةةب    ، ٚايةةيت تبةةدا َةةٔ تٛيةةد      

ذ ج   طٝٛيٛجٝة١ ْٚؿضة١ٝ ٚاجدُ  ٝة١ يةد٣ ا ْضة ٕ،      

زأٜة١ ٚا طة ر   ٚتدؿ  ٌ ٖذٙ اؿ ج   َع اـص ٥ص ايؿ

االجدُ  ٞ اعٝى طة يؿزأ، ٜٚٓةدخ  ةٔ  يةو َغةه        

ؾزأٜةةةة١ ؽدًةةةةـ يف ذةةةةدتٗ  ٚذًةةةةٍٛ قدًُةةةة١ يدًةةةةو     

املغه  ، َٚٔ ثِ تدٛيةد ايةدٚاؾع ؿةٌ املغةه   اٚ     

إعةةةب ع اؿ جةةة  ، ٜٚةةةدِ  يةةةو َةةةٔ مةةة ٍ ايدعةةةزض 

يٛصةة ٥ٌ ا  ةة ّ اٚ ا رصةة١ اْغةةي١ امةةز٣، ثةةِ تدٛيةةد  

 .يض طك١ ْؿضٗ ذ ج   إض ؾ١ٝ متز ط ملزاذٌ ا

 

مبعٓةة٢ إ ا طةة ٤ اؾُٗةةٛر ْغةةيٕٛ ٚادةة رٕٚ     

ايدعةةزض يًٛصةة ٥ٌ ايةةيت تًةةيب ذ جةة تِٗ، ٚاملطةةُٕٛ    

ٚؾضز نةٌ َةٔ يٝؿةٞ ٚ ْٚةداٍ     . ايذٟ ٜدؿل َع تٛقع تِٗ

ّ َصةةيً  اؾُٗةةٛر ايٓغةةى طريْةة٘ مجٗةةٛر  1984 ةة ّ 

، ٜبرةة   ُةة  ٜزٜةةد َةةٔ   Obstinate Audience"  ٓٝةةد"

مةة ٍ َةة  تعزضةة٘ ٖةةذٙ ايٛصةة ٥ٌ، ٜٚةةدرهِ يف امدٝةة ر  

     ٘ . ايٛصةة١ًٝ ايةةيت تكةةدّ يةة٘ املطةةُٕٛ ايةةذٟ ٜبرةة   ٓةة

(Wimmer & Dominic, 2000: 389 ).  

ٜعةةةةين ٖةةةةذا ايعٓصةةةةز إ ا طةةةة ٤ اؾُٗةةةةٛر ال  

ٕٛ ٚصةة ٥ٌ ا  ةة ّ طغةةهٌ إْؿةةزاأٟ، ٚإمنةة     ٜضةةدبدَ

ط  دبةةة رِٖ ا طةةة ٤ يف مج  ةةة   اجدُ  ٝةةة١ َٓعُةةة١     

يف إعةةةة ر٠ إىل أٚر . ٚعةةةةزن ٤ يف ط٦ٝةةةة١ ثك ؾٝةةةة١ ٚاذةةةةد٠
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يف ايدعزض يٛصة ٥ٌ   ١ايعٛاٌَ ايدميٛغزاؾ١ٝ ٚاالجدُ  ٝ

 .ا   ّ

ايةداؾع طريْة٘   ( Williams,1984: 60) ةزف ٚيٝة َش   

ذ ي١ ْؿض١ٝ ؼؿش ايؿزأ  ٢ً ايكٝ ّ طة يدؿهري اٚ ايدصةزف   

طيزٜكةة١ َعٝٓةة١، ألْةة٘ ٜدٛقةةع َضةةد٣ٛ َةةٔ ايزضةة  ؿ جةة١ 

ٚؼؿٌ األأطٝة   ايعًُٝة١   . يدٜ٘ اٚ فُٛ ١ َٔ اؿ ج  

طدعدأ ٚجٗة   ْعةز ايبة ذثني ٚامد ؾٗة      يف ٖذا ا ط ر 

٥ٌ ذٍٛ أٚاؾع اؾُٗٛر ٚذ ج ت٘ َةٔ اصةدبداَ٘ يٛصة    

ا   ّ، ٚ ًة٢ ايةزغِ َةٔ  يةو ميهةٔ إمج هلة  ؾُٝة         

ًٜٞ: 

1Instrumental Motives  

ٖةةةةٞ ايةةةةيت تضةةةةدٗدف ايدعةةةةزف إىل ايةةةةذا ،    

ٚاندضةة   املعزؾةة١ ٚاملعًَٛةة  ، ٚاـةةربا ، ٚمجٝةةع     

اعةةه ٍ ايةةدعًِ طٛجةة٘  ةة ّ، ٚايةةيت تعهضةةٗ  ْغةةزا       

 .األمب ر ٚايرباَخ ايدع١ًُٝٝ ٚايثك ؾ١ٝ

2Ritualized Motives  

ٖةةٞ ايةةيت تعٓةة٢ طدُطةة١ٝ ايٛقةةت، ٚاالصةةرتم ٤   

ٚايصةةةةداق١ ٚاأليؿةةةة١ َةةةةع ايٛصةةةة١ًٝ، ٚاهلةةةةزٚ  َةةةةٔ  

املغه  ، ٚتٓعهط ٖذٙ ايؿ١٦ يف ايرباَخ اـٝ ي١ٝ َثةٌ  

املضًضةة  ، ٚاألؾةة ّ ٚاملٓٛ ةة  ، ٚطةةزاَخ ايرتؾٝةةة٘     

 .املبدًؿ١

 & Lamude)ٜٚزجع نٌ َةٔ الَةٛأ ٚاْدرصةٕٛ    

Anderson, 1992: 362-372 ) االمةةةةد ف يف أٚاؾةةةةع

تعةةةةةةزض اؾُٗةةةةةةٛر يٛصةةةةةة ٥ٌ ا  ةةةةةة ّ يًعٛاَةةةةةةٌ 

ايدميٛغزاؾٝةة١، ٚايٓؿضةة١ٝ، ْٚةةٛع ايٛصةة١ًٝ، ٚاملطةةُٕٛ  

ايذٟ تكدَ٘، ٚاػ ٙ األؾزاأ مٛ ٖذٙ ايٛص١ًٝ اٚ تًةو،  

 .َٚعدٍ تعزض ايؿزأ، ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜدعزض طٗ 

إ ( Windhal etal. 1992:160-161)ٜٚٓةةداٍ طةةني  

ايةةيت حيصةةٌ  ًٝٗةة  ايؿةةزأ َةةٔ تعزضةة٘    ( ايكُٝةة١)امله ؾةةري٠ 

يًٛصةةةة١ًٝ ا   َٝةةةة١ هلةةةة    قةةةة١ طدكةةةةِٜٛ ايؿةةةةزأ  اتةةةة٘  

يإلعب     اييت ؼككٗ  ي٘ ايٛص١ًٝ، يف إعة ر٠ إىل إ ٖةذٙ   

ايع١ًُٝ اييت ٜةدمٌ ؾٝٗة   ٓصةزا ايكُٝة١ ٚايدٛقةع، ٖةٞ يف       

مبعٓة٢  .  ٢ً اصط اجدُ  ٝة١ ْؿضة١ٝ  األص ظ َدمٌ َبين 

امةةد ف تٛقعةة   األؾةةزاأ يف  ًُٝةة١ ايدعةةزض يٛصةة ٥ٌ  إ 

 ١ا  ةةة ّ، ٜةةةريتٞ ْدٝحةةة١ المةةةد ف ايب٦ٝةةة   االجدُ  ٝةةة 

ايثك ؾ١ٝ يهٌ فدُع، نُة  ٜعةين امةد ف تٛقعة   األؾةزاأ      

يف ا دُةةع ايٛاذةةد ْدٝحةة١ح يٛجةةٛأ ؾةةزٚم ؾزأٜةة١ طةةني اؾةةزاأ   

يكُٝة١ ٜعةدإ صةبب ح يف  ًُٝة١     ٚطٗذا ؾسٕ ايدٛقع ٚا. اؾُٗٛر

 .ايدعزض يٛص ٥ٌ ا   ّ

 ٍاع ر  ايدراص   ٚايبرةٛث يف فة ٍ االتصة    

اؾُةةةةة ٖريٟ، إىل ٚجةةةةةٛأ   قةةةةة   ارتب طٝةةةةة٘ طةةةةةني  

ا عةةةب     ايةةةيت حيككٗةةة  اؾةةةزاأ اؾُٗةةةٛر ٚايدعةةةزض  

يٛص ٥ٌ ا   ّ، ذٝ  ٜثبت ايدعزض املدشاٜد يٛصة ٥ٌ  

ّ طريٕ اؾُٗٛر ْغى، ٚإ ي٘ ايكدر٠  ٢ً امدٝة ر  ا   

 .املطُٕٛ ايذٟ ًٜيب ذ ج ت٘

ط  دبةةة ر إ مجٗةةةٛر ٚصةةة ٥ٌ ا  ةةة ّ مجٗةةةٛر   
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يف  يةةةو  ١ْغةةةى، ؼزنةةة٘ أٚاؾعةةة٘ ايٓؿضةةة١ٝ ٚاالجدُ  ٝةةة

االصةةةةدبداّ، ؾسْةةةة٘ ٜٓدعةةةةز ؼكٝةةةةل ْدةةةة ٥خ َةةةةٔ  يةةةةو  

 عةةةب     االصةةةدبداّ، ٖٚةةةٞ ايةةةيت ٜيًةةةل  ًٝٗةةة  ا    

Gratifications( . اْعةةةةةةةةةةةز اٜطةةةةةةةةةةة ح :Rosengren,1974 

ٚRosengren, K.& Windhl, S. 1972 ٚMcquail,D,1984.) 

ٚقةةد ؾصةةًت أراصةة   ٚعةةٛث االصةةدبداَ     

ٚا عب     طني ا عب     اييت ٜبر   ٓٗ  اؾُٗٛر 

َٔ م ٍ تعزض٘ يٛص ٥ٌ ا   ّ، ٚتًو ا عةب      

 .عزضاملدركك١ ط يؿعٌ َٔ  يو ايد

طةةني ْةةٛ ني َةةٔ   Wennerٚؾةةزم يةةٛراْط ٜٚٓةةز   

 : ا عب     ُٖ 

1Content Gratifications 

ٖٚةةةٞ ا عةةةب     ايةةةيت تٓةةةدخ  ةةةٔ ايدعةةةزض     

 : ملطُٕٛ ٚص ٥ٌ ا   ّ، ٚتٓكضِ إىل ْٛ ني

Orientational   تدُثةٌ يف

 . َزاقب١ ايب١٦ٝ ٚاؿصٍٛ  ٢ً املعًَٛ 

Social   تعةةين رطةةى

املعًَٛةةة   ايةةةيت حيصةةةٌ  ًٝٗةةة  ايؿةةةزأ طغةةةبه١    

 .  ق ت٘ االجدُ  ١ٝ

2Process Gratifications  

ٖٚةةةٞ ا عةةةب     ايةةةيت تٓةةةدخ  ةةةٔ  ًُٝةةة١ االتصةةة ٍ  

ٚاالرتب ط طٛص١ًٝ قدأ٠، ٚال تزتبى غص ٥ص ايزصة ي١  

 : نياٚ املطُٕٛ، ٚتٓكضِ إىل ْٛ 

Para- Orientational  

ٖٚةةذٙ تدركةةل َةةٔ مةة ٍ ؽؿٝةةـ ا ذضةة ظ     

طةة يدٛتز، ٚايةةدؾ ع  ةةٔ ايةةذا ، ٚتةةٓعهط يف     

 .طزاَخ ايدض١ًٝ ٚايرتؾٝ٘ ٚا ث ر٠

Para- Social  ،

تدركل َٔ م ٍ ايدٛذد َةع عبصةٝ   ٚصة ٥ٌ    

ذٙ ا عةةب     ا  ةة ّ، ٜٚشٜةةد ؼكٝةةل َثةةٌ ٖةة   

 ٓدَ  تهٕٛ   ق١ ايؿزأ ط  دُع ضةعٝؿ١، ٜٚشٜةد   

  ٘ َهة ٟٚ، ٚايضةٝد،   . )إذض ص٘ ط يعشية١ يف فدُعة

 (.249-243ّ، ص1998

َةةةةةٔ مةةةةة ٍ االصةةةةةدعزاض ايضةةةةة طل يٓعزٜةةةةة١ 

االصةةةدبداَ   ٚا عةةةب    ، ؾةةةسٕ ايدراصةةة١ اؿ يٝةةة١  

تضةةةع٢ إىل االْيةةة م ٚؾةةةل تًةةةو املؿةةة ِٖٝ ٚايعٓ صةةةز  

عةةد ٖةةذٙ ايدراصةة١ اؾةةزاأ ا دُةةع    ذٝةة  ت. ايٓعزٜةة١ هلةة  

ايضةةةةعٛأٟ، يف َدةةةة طعدِٗ ٚاصةةةةدُ  ِٗ يًُريةةةة      

ا  ا ١ٝ، مجٗٛراح ْغي ح، ٚادة رٕٚ ايدعةزض عية      

إ ا ١ٝ َع١ٓٝ تغبع ذ ج تِٗ، ٚنذيو َطة َني طزافٝة١   

 . َع١ٓٝ تًيب تٛقع تِٗ

نُ  إ َٔ ضُٔ اٖداف ايدراص١ اؿ ي١ٝ َعزؾة١  

طبٝعةةة١ تعةةةزض اؾةةةزاأ   أٚر ايعٛاَةةةٌ ايدميٛغزاؾٝةةة١ يف  

ا دُةةع ايضةةعٛأٟ يدًةةو اعيةة   ا  ا ٝةة١، ٖٚةةٛ َةة     

ٜدضةةل ْعزٜةة ح َةةع ايعٓصةةز ايثةة ْٞ يٓعزٜةة١ االصةةدبداَ   

 .ٚا عب    

اَ  ط يٓضب١ يًعٓصةز ايث ية  َةٔ  ٓ صةز ايٓعزٜة١      

ٚاملعين طدٚاؾع اؾُٗٛر ٚذ ج ت٘ َٔ ٚص ٥ٌ ا   ّ، 

 ٚ تثبةت   ؾٗٛ َ  تٗدف إىل ايهغـ  ٓ٘ ٖذٙ ايدراصة١، ا

 . دّ ٚجٛأٙ
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نُةة  صدضةةع٢ ايدراصةة١، ؼةةت إطةة ر ايعٓصةةز       

ايزاطةةع َةةٔ  ٓ صةةز ْعزٜةة١ االصةةدبداَ   ٚا عةةب     

ٚاملدعًةةل ط يدٛقعةة   َةةٔ ٚصةة ٥ٌ ا  ةة ّ، إىل َعزؾةة١   

َد٣ ٚجٛأ ؾةزٚم طةني اؾةزاأ ا دُةع ايضةعٛأٟ مة ٍ       

تعزضةةِٗ يدًةةو اعيةة  ، َٚعزؾةة١ َةةد٣ رضةة  اؾةةزاأ    

 .ي   اٜط حا دُع  ُ  تكدَ٘ تًو اع

يف إطةةةة ر ايضةةةةعٞ مةةةةٛ االصةةةةدؿ أ٠ اةةةة  تكدَةةةة٘ 

ايدراصةة   ٚايبرةةٛث ايضةة طك١  ةةٔ َٛضةةٛع ايبرةة       

اؿةة يٞ، مل يةةد ايب ذةة  اٟ أراصةة    ًةة٢ املضةةد٣ٛ   

اعًٞ تدصةٌ َب عةز٠ح مبٛضةٛع أراصةد٘ اؿ يٝة١، صة٣ٛ       

طعض أراص   االصدبداَ   يإل ا ة   ٚا عةب       

اٚ ايدراصةة   املك رْةة١ طةةني ا  ا ةة       املدرككةة١ َٓٗةة ، 

اؿهَٛٝةةة١ ٚاـ صةةة١، ٖٚةةةٞ ايدراصةةة   ايكزٜبةةة١ َةةةٔ   

َٛضٛع ايدراصة١ اؿ يٝة١،  ًة٢ املضةد٣ٛ اعًةٞ اٚالح،      

 .ٚاملضد٣ٛ ايعزطٞ ث ْٝ ح

: طعٓةةةٛإ 2006

١ ايزٜةةةة ض اصةةةدبداَ   املةةةةٛاطٔ ايضةةةةعٛأٟ   ا ةةةة "

، ٖٚةةٞ أراصةة١ َضةةر١ٝ  "ٚإعةةب   تٗ ( ايربْةة َخ ايعةة ّ)

ٖةةةدؾت إىل ايدعةةةزف إىل االصةةةدبداَ   ٚا عةةةب      

ّ )املدركك١ َٔ االصدُ ع   ا ١ ايزٜ ض  ( ايربْ َخ ايعة 

َؿةةزأ٠، ٚتٛصةةًت  ( 271)َةةٔ مةة ٍ  ٝٓةة١ قٛاَٗةة     

َةٔ اؾةزاأ   % 41ايدراص١ إىل  د٠ ْد ٥خ َٔ اطزسٖة ، إ  

ٜضدُعٕٛ اٚال ٜضدُعٕٛ   ا ١ ايربْة َخ  ايع١ٓٝ ْ أراح َ  

ايع ّ، ٚإ اطزس اصب    ةدّ االصةدُ ع ٜعةٛأ ي ندؿة ٤     

مبص أر امز٣ َٔ ا  ا   ، ٚاالندؿ ٤ مبص أر امةز٣  

نُ  اظٗز  ْدة ٥خ ايدراصة١  اتٗة     . َٔ قٓٛا  تًؿش١ْٜٝٛ

إ طزاَخ ايب  املب عز ج ٤  يف املزتب١ األٚىل َٔ ذٝ  

  َ خ ايدٜٓٝةة١ ثةةِ ايثك ؾٝةة١، ٚط يٓضةةب١    املد طعةة١ تًدٗةة  ايةةربا

يةةدٚاؾع االصةةدبداّ نةة ٕ ايةةداؾع اـةة ص يغةةػٌ ٚقةةت  

ايؿزاؽ ٚأاؾةع َعزؾة١ َٛضةٛ    تصةً  يًٓكة ر انثةز       

أٚاؾع االصدُ ع، اَ  ط يٓضب١ يإلعةب     املدرككة١ َةٔ    

ٚرا٤ االصدُ ع ؾبٝٓةت ايٓدة ٥خ إ اٖةِ ا عةب     ٖةٞ      

عًَٛة  ،  اـ ص١ طدركٝل ايدُهٔ املعةزيف َةٔ طعةض امل   

 . ثِ ا عب ع اـ ص ط ملض  د٠  ٢ً ايدبًص َٔ املًٌ

أٚاؾةع  :"1414

اصدبداّ ٚص ٥ٌ االتصة ٍ ا يهرتْٚٝة١ َٚةد٣ ا عةب ع     

، ٖٚةةةٞ أراصةةة١ َضةةةر١ٝ اصةةةدب ْت آرا٤  "ايةةةذٟ ؼككةةة٘

َؿةةةزأ٠ َةةةٔ اؾةةةزاأ ا دُةةةع ايضةةةعٛأٟ طٗةةةدف  ( 745)

ٕٛ، ٚا  ا ةة١، ايدعةةزف إىل أٚاؾةةع اصةةدبداّ ايدًؿشٜةة   

ٚايؿٝةةدٜٛ، َٚضةةحٌ ايصةةٛ ، ٚا عةةب     املدرككةة١  

َٓٗ ، ٚيف إط ر ايٓد ٥خ اـ ص١ ط   ا ١، طٝٓةت ايٓدة ٥خ   

إ أاؾع َعزؾ١ األذه ّ ايغز ١ٝ جة ٤ يف َكدَة١ أٚاؾةع    

اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ َةةةٔ اصةةةدبداَِٗ يإل ا ةةة١، تةةة ٙ أاؾةةةع  

 .ايدعزف إىل َ  يزٟ يف ايع مل

اصةدبداَ    : "طعٓٛإ 1993

األصةةز٠ املصةةز١ٜ يٛصةة ٥ٌ االتصةة ٍ ا يهرتْٚٝةة١ َٚةةد٣  

، ٚ ًُةت ايب ذثة١ يف إطة ر َةٓٗخ     "ا عب ع ايذٟ ؼكك٘
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املضةة   ًةةة٢ اصةةةدب ١ْ اصةةدبداَ    ٝٓةةة١ َةةةٔ األصةةةز٠   

املصةةةز١ٜ ايةةةيت متدًةةةو ٚصةةة ٥ٌ االتصةةة ٍ ا يهرتْٚةةةٞ    

، ٚا عةةب     ايٓ مجةة١  ةةٔ  يةةو   ( ساملةةذٜ ع ٚايدًؿةة )

االصدبداّ، ٚتٛصةًت ايدراصة١ يف ْد ٥حٗة  إىل ٚجةٛأ     

تةةةٛاسٕ يةةةد٣ ايعٝٓةةة١  ٓةةةد اصةةةدبداّ املةةةذٜ ع ٚايدًؿةةة س  

نُةة  . ألغةةزاض ْؿعٝةة١ ٚألغةةزاض طكٛصةة١ٝ يف إٓ َعةة ح  

اذدًت ا عب     ايدٛج١ٝٗٝ املكدَة١ َةٔ مجٝةع اْةٛاع     

   ا عةةةب     يًٛصةةة ٥ٌ ا يهرتْٚٝةةة١، ثةةةِ ا عةةةب   

االجدُ  ٝةةة١، تًدٗةةة  ا عةةةب     ايدٛجٝٗٝةةة١ ٚامةةةرياح     

 .ا عب     عب٘ االجدُ  ١ٝ

2008  ٕ : " طعٓةٛا

َه ْةةة١ ا  ا ةةة   اؿهَٛٝةةة١ ٚأٚرٖةةة  يف ظةةةٌ َٓ ؾضةةة١ 

، ٚصةةعت ٖةةذٙ ايدراصةة١ إىل َعزؾةة١ "ا  ا ةة   اـ صةة١

َةةد٣ تةةريثز َه ْةة١ ا  ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ايٛطٓٝةة١ ايد طعةة١   

 ظةةةٌ اْدغةةة ر ا  ا ةةة   اـ صةةة١ يف ايةةةٛطٔ يًدٚيةةة١ يف

ايعزطٞ، ٚ ًُت ايدراص١ َٔ م ٍ َض  َٝداْٞ  ٢ً 

يف نةةٌ َةةٔ ( َؿةةزأ٠ 422) ٝٓةة١ َةةٔ املضةةدُعني طًػةةت 

َدٕ ايك ٖز٠، ٚتْٛط، ٚايهٜٛت،  ٢ً ايهغةـ  ةٔ   

تريثز َعةدال  االصةدُ ع يإل ا ة   اؿهَٛٝة١ يف َك طةٌ      

ىل اصةدب ١ْ  إ ١االصدُ ع إىل ا  ا    اـ صة١، ط  ضة ؾ  

آرا٤  ١ٓٝ َٔ ايك ٥ُني  ٢ً االتص ٍ يف نٌ َٔ ا  ا ة١  

املصةةز١ٜ ٚا  ا ةة١ ايدْٛضةة١ٝ ٚايهٜٛدٝةة١ يًٛقةةٛف  ًةة٢     

ْك ط ايك٠ٛ ٚايطعـ يد٣ ا  ا    اؿهَٛٝة١ ٚآيٝة     

َٚةةٔ اطةةزس َةة  تٛصةةًت إيٝةة٘ ايدراصةة١ يف  . تيةةٜٛز اأا٥ٗةة 

ْد ٥حٗةةة  ؾُٝةةة  ٜدعًةةةل طعةةةدّ االصةةةدُ ع إىل ا  ا ةةة     

، إ صةةبب تؿطةةٌٝ َغةة ٖد٠ ايدًؿشٜةةٕٛ جةة ٤ يف  َُٛةة ح

، تةة ٙ صةةبب إ اؾةةزاأ  %52َكدَةة١ األصةةب   ٚطٓضةةب١  

، ؾُٝة   %3343ايع١ٓٝ ال يدٕٚ ؾٝٗ  اٖدُ َة تِٗ طٓضةب١   

َٔ اؾزاأ ايعٝٓة١ صةبب  ةدّ اصةدُ  ِٗ     % 1647ارجع 

 . يإل ا ١ إىل نْٛٗ  ا١ً

ٚاؾطةةت ْدةة ٥خ ايدراصةة١ إىل طعةةض املؤعةةزا      

ل طةةارا٤ املبرةةٛثني مةةٛ ا  ا ةة      املُٗةة١، ؾُٝةة  ٜدعًةة  

اؿه١َٝٛ، ذٝ  را٣ املبرةٛثني ٚطٓضةب   يٝة١ إ َةٔ     

اٖةةةِ ايضةةةُ   ا ي طٝةةة١ ايةةةيت تدُدةةةع طٗةةة  ا  ا ةةة     

اؿهَٛٝةةة١ اْٗةةة  تكةةةدّ مةةةدَ   كدًؿةةة١، ٚاْٗةةة  تكةةةدّ  

َعًَٛةة   َؿٝةةد٠، إىل ج ْةةب اْٗةة  تٗةةدِ ظُٝةةع ؾ٦ةة     

 َٚثًةةت. ا دُةةع، ٚتكةةدّ ذًةةٛالح يًُغةةه   ايَٝٛٝةة١  

اَ  َة   . ٖذٙ ايضُ   اؾٛاْب املدعًك١ مبب طب١ اؾُ ٖري

ٜدعًةةل ط يضةةُ   ايضةةًب١ٝ يإل ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ؾةةزا٣      

املبرٛثةةٕٛ ٚطٓضةةب َٓبؿطةة١ اْٗةة  ال تعةةزض ايكطةة ٜ     

مبٛضٛ ١ٝ، ٚاْٗةِ ٜغةعزٕٚ طزق طة١  ًٝٗة ، إىل ج ْةب      

َٚثًةةت ٖةةذٙ ايضةةُ   اؾٛاْةةب   . اْٗةة  ال تعُةةٌ عزٜةة١ 

را٣ املبرٛثةةةٕٛ إ ا  ا ةةة    ٚ. ايدٓعُٝٝةةة١ ٚا أارٜةةة١ 

اؿه١َٝٛ ال تضةديٝع َٓ ؾضة١ ا  ا ة   اـ صة١ ٚ يةو      

تةةةةةةةةةةْٛط، % 72ايكةةةةةةةةةة ٖز٠، % 7242)طٓضةةةةةةةةةةب 

 (. ايهٜٛت4948%

ؾُٝ  اؾطت ْد ٥خ ايدراص١ إىل َؤعةزا  امةز٣   

َُٗةة١ تدعًةةل طةةارا٤ املبرةةٛثني مةةٛ ا  ا ةة   اـ صةة١،  

ذٝةة  را٣ املبرٛثةةٕٛ ٚطٓضةةب   يٝةة١ ػةة ٚس  ْضةةب١      

آرا٥ٗةةِ ا ي طٝةة١ ايةةيت تدُدةةع طٗةة  ا  ا ةة        يف % 52
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اـ صةة١ ؾُٝةة  ٜدعًةةل مبب طبةة١ اؾُةة ٖري اٚ ؾُٝةة  ٜدعًةةل   

ط ؾٛاْب ايدٓع١ُٝٝ ٚا أار١ٜ اييت ذعٝت طٓضب إي ط١ٝ 

ا ٢ً َك ر١ْ مبب طب١ اؾُ ٖري، اَ  َ  ٜدعًةل ط يضةُ     

ايضةةًب١ٝ يإل ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ؾةةزا٣ املبرٛثةةٕٛ اْٗةة  ال   

  ا دُةةع، إىل ج ْةةب اْٗةة  ال تكةةدّ   تزا ةةٞ ن ؾةة١ ؾ٦ةة  

ٚرا٣ املبرٛثةةةةةٕٛ إ . ذًةةةةٛالح يًُغةةةةةه   ايَٝٛٝةةةة١  

ا  ا    اـ ص١ تضديٝع َٓ ؾضة١ ا  ا ة   اؿهَٛٝة١    

تةةةةْٛط، % 72ايكةةةة ٖز٠، % 8343)ٚ يةةةةو طٓضةةةةب  

 (.ايهٜٛت7642%

 

َةة  طبٝعةة١ ٚذحةةِ االصةةدُ ع يًُريةة     -1

 ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟

    ةةدّ االصةةدُ ع إىل اعيةة    َةة  اصةةب -2

 ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟

َ  ْٛ ١ٝ اعي   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ اييت  -3

 ٜؿطًٗ  اؾزاأ ا دُع؟

َةة  َةةد٣ االصةةدُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١   -4

 اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟

َةةة  األعةةةه ٍ ايربافٝةةة١ ا  ا ٝةةة١ ايةةةيت     -5

 ٜؿطٌ اؾزاأ ا دُع االصدُ ع إيٝٗ ؟

  ا ٝة١ ايةيت ٜؿطةٌ    َ  طبٝعة١ اعية   ا   -6

 اؾزاأ ا دُع َٔ م هل  َد طع١ اعه ٍ املٛاأ ايرباف١ٝ؟ 

َةةةة  ايةةةةدٚاؾع َةةةةٔ ٚرا٤ االصةةةةدُ ع إىل    -7

 اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ؟

َةةةة  ايةةةةدٚاؾع َةةةةٔ ٚرا٤ االصةةةةدُ ع إىل    -8

 اعي   ا  ا ١ٝ اـ ص١؟

َ  ا عب     املدركك١ َٔ االصةدُ ع إىل   -9

 اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ؟ 

َةةةة  ا عةةةةب     املدرككةةةة١ َةةةةٔ   -12

 االصدُ ع إىل اعي   ا  ا ١ٝ اـ ص١؟

َةةة  َةةةد٣ ايزضةةة  ايعةةة ّ ألؾةةةزاأ    -11

ا دُةةع ذةةٍٛ َضةةد٣ٛ األعةةه ٍ ايربافٝةة١ ايةةيت تكةةدَٗ  

 اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟

َةةةة  اٚجةةة٘ة ايؿةةةةزٚم  ا  ايداليةةةة١   -12

       ِ ا ذصةةة ١ٝ٥ طةةةني اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ َةةٔة ذٝةةة  مص ٥صةةٗة

ني ذحةِة االصةةدُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١   ايدميٛغزاؾٝةة١ ٚطةة 

 اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١؟

َةةة  اٚجةةة٘ ايؿةةةزٚم  ا  ايداليةةة١   -13

ا ذصةة ١ٝ٥ طةةني اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ َةةٔ ذٝةة  مص ٥صةةِٗ       

ايدميٛغزاؾٝةةة١ ٚطةةةني َةةةد٣ ايزضةةة  ايعةةة ّ  ةةةٔ اعةةةه ٍ  

ايةةةةةرباَخ املكدَةةةةة١ يف اعيةةةةة   ا  ا ٝةةةةة١ اؿهَٛٝةةةةة١ 

 ٚاـ ص١؟

ا  ا ١ طريْٗ  ( 38ّ، ص2222)ٜعزف نزِٜ  

 ١ًُٝ إرص ٍ ٚاصةدكب ٍ غةري صةًه١ٝ طةريجٗش٠ َٓ صةب١،      "

يةةرباَخ َٚةةٛاأ إ  َٝةة١ ٚثك ؾٝةة١ ٚتعًُٝٝةة١ ٚتزٚحيٝةة١،     

ٖةةدؾٗ  إعةةب ع اؿ جةة   املغةةزٚ ١ يًُضةةدُعني، اؾةةزاأاح 

ٚمج    ،  ٢ً امد ف اْٛا ِٗ ٚؾ٦ تِٗ ٚثك ؾة تِٗ  
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، َِٚٗٓٗ، يف نٌ َه ٕ، ٚؾل صٝ ص١ إ  ١َٝ َهدٛطة١ 

ٖٚةةٛ ايدعزٜةةـ  اتةة٘ ايةةذٟ  ". تٓبثةةل َةةٔ  كٝةةد٠ ا دُةةع 

نُةة  . تٓيًةةل َٓةة٘ ايدراصةة١ اؿ يٝةة١ يف تعزٜؿٗةة  يإل ا ةة١  

ٜكصد ط   ا    اعًٝة١ ايضةعٛأ١ٜ نةٌ ا  ا ة   ايةيت      

ٜػيةةةٞ طثٗةةة  ارجةةة ٤ املًُهةةة١ ايعزطٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ صةةةٛا٤  

إ ا ة١  : اؿه١َٝٛ َٓٗ  اٚ ايد طع١ يًكي ع اـ ص، ٖٚٞ

 ّ، إ ا ةة١ ايربْةة َخ ايثةة ْٞ، إ ا ةة١ ايكةةزإٓ ايربْة َخ ايعةة 

ايهةةةةزِٜ، إ ا ةةةة١ ْةةةةدا٤ ا صةةةة ّ، إ ا ةةةة١ ايربْةةةة َخ  

، إ ا ة١  MBC FMاألٚرٚطٞ، إ ا ١ إّ طةٞ صةٞ إف إّ   

 .ط ْٛراَ 

ٜكصد طٗ  نٌ َ  ٜثري صًٛى ا ْض ٕ ٜٚدؾع٘ مٛ 

ايدعةةةةزض يٛصةةةة ٥ٌ ا  ةةةة ّ ٚا  ا ةةةة١  ًةةةة٢ ٚجةةةة٘  

( 63، ص1997َّهةةة ٟٚ، )ٜٚعةةةزف . اـصةةةٛص

ذ ي١ َٔ االصدث ر٠، ٚايدٛتز ايةدامًٞ ايةيت   "ايداؾع طريْ٘ 

، اَ  ط يٓضةب١  "تثري ايضًٛى ٜٚدؾع٘ إىل ايدعزض يًرباَخ

يدكضةةُٝ   ٖةةذٙ ايةةدٚاؾع ؾكةةد مت تٛضةةٝرٗ  يف ا طةة ر   

  .ايٓعزٟ هلذٙ ايدراص١

ٜكصةةد طٗةة  قةةدر٠ ٚصةة ٥ٌ ا  ةة ّ  ًةة٢ إعةةب ع   

  َ خ ايةةيت تكةةدَٗ ،  ذ جةة   اؾُٗةةٛر َةةٔ مةة ٍ ايةةربا

ٖٚةةٞ تٓكضةةِ إىل  ةةد٠ اقضةة ّ نُةة  ٚضةةرت يف ا طةة ر  

 .ايٓعزٟ َٔ ايدراص١ اؿ ي١ٝ

ٜكصةةد ط يزضةة  يف ٖةةذٙ ايدراصةة١ َةةد٣ االرتٝةة    

ايذٟ ٜغعز ط٘ املبرٛث َةٔ تعزضة٘ يًةرباَخ املكدَة١ يف     

 .اعي   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ اؿه١َٝٛ اٚ اـ ص١

ٖذٙ ايدراص١ َةٔ ايدراصة   ايٛصةؿ١ٝ ايةيت      تعد

تضع٢ إىل ٚصـ مص ٥ص ظ ٖز٠ َع١ٓٝ ٚصؿ ح أقٝكة ح،  

ٚقةةد اصةةدبدّ ايب ذةة  َةةٓٗخ املضةة  يعٝٓةة١ َةةٔ اؾةةزاأ     

؛ ٚ يةو طٗةدف   (َةٛاطٓني َٚكةُٝني  )ا دُع ايضعٛأٟ 

 .ا ج ط١  ٔ ايدض ؤال  اـ ص١ ط يدراص١

ٚؼةةدأ ا طةة ر ايةةشَين يًدراصةة١ مةة ٍ     

، يف َدٜٓة١  (2227)َٔ ايعة ّ املةٝ أٟ    ايٓصـ ايث ْٞ

ٚمت . ايزٜةةة ض ايةةةيت َثًةةةت ا طةةة ر املهةةة ْٞ يًدراصةةة١  

اصدبداّ اصًٛ  ايع١ٓٝ ايعٓكٛأ١ٜ اييت ذةزص ايب ذة    

َٔ م ٍ اصدبداَٗ   ٢ً متثٌٝ فدُع َٓيكة١ ايزٜة ض   

طرينًُةةٗ ، ذٝةة  مت تكضةةِٝ َٓيكةة١ ايزٜةة ض إىل  ةةط  

َٓٗةةة   َٓةةة طل عضةةةب االػ ٖةةة   اؾػزاؾٝةةة١، ٚامدةةة ر

طغةةةهٌ  غةةةٛا٥ٞ  ةةةدأاح َٛذةةةداح َةةةٔ األذٝةةة ٤ يف نةةةٌ  

َٓيكةة١، ٚ ُةةٌ طعةةد  يةةو  ًةة٢ تٛسٜةةع االصةةدب ْ   يف  

ّ، 2222)ٖةةةذٙ األذٝةةة ٤، ذٝةةة  ٜغةةةري  بداؿُٝةةةد   

إىل إ امدٝةةةة ر ٖةةةةذا ايٓةةةةٛع َةةةةٔ ايعٝٓةةةة    ( 142ص

ٜضةةدبدّ  ةة أ٠ َةةع ايدراصةة   ايةةيت تضةةدٗدف أراصةة١    

    ّ ٚقةة ّ  .امنة ط املغة ٖد٠ اٚ اصةةدبداَ   ٚصة ٥ٌ ا  ة 

اصةةدب ١ْ  ةة أ َٓٗةة      (1) (622)ايب ذةة  طدٛسٜةةع  ةةدأ   

( 35)اصدب ١ْ، ٚطعةد ؾزسٖة  ٚجةد ايب ذة   ةدأ      477

                                                           

طٓةة ٤ً  ًةة٢ ايدعةةداأ ايضةةه ْٞ ملٓيكةة١   ( 622)ذةةدأ ايعةةدأ (  1) 

 .ايزٜ ضة ايذٟ مت اؿصٍٛ  ًٝ٘ َٔ اَ ١ْ َد١ٜٓ ايزٜ ض
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اصةةدب ١ْ غةةري َهدًُةة١، يٝبًةةؼ طةةذيو إمجةة يٞ َؿةةزأا    

 . َؿزأ٠( 565)ايع١ٓٝ املهد١ًُ 

ٚاصةةدبدّ ايب ذةة  طزْةة َخ اؿةةشّ ا ذصةة ١ٝ٥     

 جةةزا٤  ًُٝةة   ؼًٝةةٌ  SPSSط يدراصة   االجدُ  ٝةة١  

 ٥خ ٖذا ايبر ، ٚقد مت َع ؾ١ طٝ ْة   ايدراصة١  ةٔ    ْد

طزٜل اؾداٍٚ ايدهزار١ٜ ايبضٝي١ ٚاملزنب١، ٚامدب ر تةٞ  

: ٚامدبةة ر ايؿةةزٚم املضةة٢ُ طةةة  ، T-Testتضةةت ايبضةةٝى  

 ".Chi-Square ²جٛأ٠ ايدي طل ن "

اصدب ١ْ   أ َٓٗ  ( 066)ق ّ ايب ذ  طدٛسٜع 

ٔ ال ٜضدُعٕٛ اصدب ١ْ، ٚقد طًؼ  دأ ايذٜ( 505)

َؿزأ٠ اٟ طٓضب١ ( 595)يًُري   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ 

، ذٝ  اج طٛا ؾكى  ٔ اصب    دّ اصدُ  ِٗ 5.45%

يدًو اعي   طعد إ ٚضرٛا مص ٥صِٗ ايدميٛغزاؾ١ٝ، 

ؾُٝ  طًؼ  دأ ايذٜٔ . نُ  تكدطٞ اٖداف ايدراص١ اؿ ي١ٝ

َؿزأ٠ ( 576)ٜضدُعٕٛ يًُري   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ 

، ِٖٚ ايذٜٔ اج طٛا  ٔ طك١ٝ َدػريا  %0545ب١ اٟ طٓض

ٚتدطُٔ ايؿكزا  اآلت١ٝ . ايدراص١ اؿ ي١ٝ ٚاص٦ًدٗ 

 .اصدعزاض ح يًٓد ٥خ اييت تٛصًت هل  ايدراص١

 

1

 8647 169  نز اؾٓط

 1343 26 اْث٢

 %122 195 ا مج يٞ

 7248 142 صعٛأٟ اؾٓض١ٝ

 2742 53 غري صعٛأٟ

 %122 195 ا مج يٞ

 1449 29 ص١ٓ 25 -15َٔ  ايعُز

 4747 93 ص١ٓ 35 -26َٔ 

 2245 42 ص١ٓ 45 -36َٔ 

 1248 25 ص١ٓ 55 -46َٔ 

 441 8 انثز َٔ  يو

 %122 195 ٞا مج ي

 5644 112 َدشٚد اؿ ي١ االجدُ  ١ٝ

 3749 74 ا ش 

 346 7 َيًل
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 241 4 ارٌَ

 %122 195 ا مج يٞ

1

 246 5 املدٛصىإٔٚ  املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ

 2847 56 ث ْٟٛ

 6246 122 ج َعٞ

 642 12 أراص    ًٝ 

 %122 195 ا مج يٞ

 1243 24 ط يب امل١ٓٗ

 1348 27 (َدرظ َدرص١، اصد   ج َعٞ)ٚظٝؿ١ تع١ًُٝٝ 

 1248 25  ٌُ ذز

 1248 25 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ َد١ْٝ

 346 7 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ  ضهز١ٜ

 3845 75 ٚظٝؿ١ قي ع م ص

 642 12 رط١ َٓشٍ

 %122 195 ا مج يٞ

َدٛصةةةةةةةةى ايةةةةةةةةدمٌ  

 ايغٗزٟ

 1845 36 رٜ 4222ٍ -2222اقٌ َٔ 

 3248 62 رٜ 8222ٍ-4222انثز َٔ 

 39 76 رٜ 12222ٍ-8222انثز َٔ 

 1148 23 رٜ 12222ٍانثز َٔ 

 %122 195 ا مج يٞ

 

1

ٜدط  َةٔ اؾةدٍٚ ايضة طل إ ا ًة٢ ْضةب١ َةٔ       

جةةٓط َؿةةزأا  ايعٝٓةة١ ن ْةةت ملصةةًر١ ايةةذنٛر، ذٝةة   

، ؾُٝةة  ن ْةةت ْضةةب١ ا ْةة ث يف  %8647طًػةةت ْضةةبدِٗ 

 %.1343 ١ٓٝ ايدراص١ 

ٛاطٕٓٛ ايضعٛأٜٕٛ َ  ٜكز  َٔ ث ثة١  ٚعهٌ امل

، ؾُٝة  طًػةت ْضةب١    %7248ارط ع َؿزأا  ايع١ٓٝ طٓضةب١  
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، ٜٚدطةة  َةةٔ اؾةةدٍٚ اٜطةة ح إ َةة      %2742املكةةُٝني 

ٜكز  َٔ ْصـ َؿزأا  ايع١ٓٝ ن ْت َٔ ؾ١٦ ايغةب  ،  

( صةة35١ٓ-26َةةٔ )ذٝةة  جةة ٤  ايؿ٦ةة   ايعُزٜةة١   

-36َةٔ  )، تًدٗة  ؾ٦ة١   %4747ْٚضةب١  ( 93)طدهةزار  

ؾُٝة  ذصةًت   %. 2245ْٚضةب١  ( 42)طدهزار ( ١ٓص 45

ايؿ٦ةةة   ايعُزٜةةة١ األمةةةز٣  ًةةة٢ ايدهةةةزارا  ٚايٓضةةةب 

 .األقٌ

ٜٚعٗز َٔ م ٍ اؾةدٍٚ ايضة طل إ َة  ٜشٜةد  ًة٢      

ْصةةةـ اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ ٖةةةِ َةةةٔ املدةةةشٚجني، ذٝةةة  طًػةةةت  

، ثِ ؾ١٦ ايعشا  طدهةزار  %5644ْٚضب١ ( 112)تهزاراتِٗ 

  . راٌَ طٓضب اقٌ، ؾ مليًكني ٚاأل%3749ْٚضب١ ( 74)

املضةةد٣ٛ ( 1)تعٗةةز طٝ ْةة   اؾةةدٍٚ رقةةِ   نُةة  

ايدعًُٝٞ ألؾزاأ ايع١ٓٝ، ذٝة  عةهٌ املضةد٣ٛ اؾة َعٞ     

ْٚضةةةب١ ( 122)َةةة  ٜشٜةةةد  ًةةة٢ ْصةةةـ ايعٝٓةةة١ طدهةةةزار 

، تًدةة٘ ؾ٦ةة١ املضةةد٣ٛ ايدعًُٝةةٞ ايثةة ْٟٛ طدهةةزار   6246%

 %. 2847ْٚضب١ ( 56)

ا  ٜٚدط  َٔ اؾدٍٚ  ات٘ إ ا ٢ً ْضب١ َٔ َؿزأ

فدُع ايدراصة١ نة ْٛا َةٔ َةٛظؿٞ ايكية ع اـة ص، ذٝة         

، تًةةدِٗ ٚطٓضةةب %3845ْٚضةةب١ ( 75)طًػةةت تهةةزاراتِٗ 

َدك رطةة١ َةةٔ ٖةةِ  ًةة٢ ٚظٝؿةة١ تعًُٝٝةة١ اٚ ٚظٝؿةة١ ذهَٛٝةة١   

َد١ْٝ اٚ َٔ اصر   ايعٌُ اؿز اٚ طة   طٓضةب َدٛايٝة١    

(1348% ،1248% ،1248%  ،1243 .)% 

ٛصةةي   ٜٚدطةة  نةةذيو َةةٔ اؾةةدٍٚ  اتةة٘ إ َد    

ايةةدمٍٛ ايغةةٗز١ٜ ألؾةةزاأ ايعٝٓةة١ متثًةةت طغةةهٌ نةةبري يف ؾ٦ةة١  

ٍ 12222-8222انثز َٔ ) ْٚضةب١  ( 76)طدهةزار  ( رٜة 

-4222انثةةةةةز َةةةةةةٔ  )، تًدٗةةةةة  ايؿ٦ةةةةة١ ايث ْٝةةةةة١    39%

، ٚقد طٝٓت ْد ٥خ ايدراص١ يف ٖةذا ايصةدأ إ   (رٜ 8222ٍ

 . َدٛصى ايدمٌ ايغٗزٟ ألؾزاأ ايع١ٓٝ ٜكع طني ٖ تني ايؿ٦دني

 

2

    

   

 % ى % ى % ى % ى % ى

ألٕ ايكٓةةٛا  ايدًؿشْٜٛٝةة١ 

ػةةذ  االْدبةة ٙ انثةةز َةةٔ  

 .ايكٓٛا  ا  ا ١ٝ

147 7544 38 1945 5 246 4 241 1 245 1432 24677 

ألْةةةةٞ اصةةةةديٝع َد طعةةةة١  

األمبةةة ر  ةةةرب ايكٓةةةٛا    

ايدًؿشْٜٛٝةةةةةةةة١ طغةةةةةةةةهٌ 

 .اؾطٌ

132 6747 51 2642 7 346 3 145 2 1 1442 24732 
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ألٕ َضةةةةةةةد٣ٛ املةةةةةةةٛاأ  

ايربافٝةةة١ ايةةةيت تكةةةدَٗ    

اعيةةةةةة   ا  ا ٝةةةةةة١ ال 

 .ٜغحع  ٢ً َد طعدٗ 

44 2246 44 2246 58 2947 35 1749 14 742 2464 14215 

يعةةةةدّ ٚجةةةةٛأ ايٛقةةةةت   

 .ايه يف

47 2441 58 2947 24 1243 44 2246 22 1143 2467 14356 

2

اصةةةب    ةةةدّ  ( 2)ٜدطةةة  َةةةٔ اؾةةةدٍٚ رقةةةِ  

االصةةةةدُ ع يًُريةةةة   ا  ا ٝةةةة١ صةةةةٛا٤ اؿهَٛٝةةةة١ اٚ 

كةةدر٠ اـ صةة١، ذٝةة  ٜدطةة  إ ايضةةبب األٍٚ ٜعةةٛأ ي  

ايكٓٛا  ايدًؿش١ْٜٝٛ  ٢ً جذ  االْدب ٙ انثز َٔ ا  ا ١ 

ٚامةةزاف ( 1432)املضةةُٛ ١، طريقةةٌ َدٛصةةى ذضةة طٞ   

، ٚارجةةةةع اؾةةةةزاأ ايعٝٓةةةة١ اةةةةٔ ال (24677)َعٝةةةة رٟ 

ٜضةةدُعٕٛ يًُريةة   ا  ا ٝةة١ ايضةةبب ايثةة ْٞ يف  ةةدّ   

االصةةةدُ ع يدؿطةةةًِٝٗ َد طعةةة١ األمبةةة ر َةةةٔ ايكٓةةةٛا      

ايث ية  ايةذٟ ٜعةٛأ ملضةد٣ٛ     ايدًؿش١ْٜٝٛ، ٚتبعة٘ ايضةبب   

َطةةُٕٛ ايةةرباَخ املكدَةة١ يف ا  ا ةة١ ٚايةةذٟ ال ٜغةةحع  

 ًةة٢ َد طعدٗةة ، ؾُٝةة  نةة ٕ ايضةةبب األمةةري  ةةدّ ٚجةةٛأ  

 .ايٛقت ايه يف

3

 

إ ا ًة٢ ْضةب١ َةٔ    ( 3)ٜدط  َٔ اؾدٍٚ رقةِ  

جٓط َؿزأا  ايع١ٓٝ أ ٜضدُعٕٛ يًُري   ا  ا ٝة١  

، %8642ن ْت يص حل ايةذنٛر، ذٝة  طًػةت ْضةبدِٗ     

 %.1348ؾُٝ  ن ْت ْضب١ ا ْ ث يف  ١ٓٝ ايدراص١ 

ٚعةةةةهٌ املٛاطٓةةةةٕٛ ايضةةةةعٛأٜٕٛ ث ثةةةة١ ارطةةةة ع 

، ؾُٝ  طًػت ْضب١ املكُٝني %7541َؿزأا  ايع١ٓٝ طٓضب١ 

، ٜٚدط  َٔ اؾدٍٚ اٜط ح إ غ يبٝة١ َؿةزأا    2449%

ايعٝٓةة١ ن ْةةت َةةٔ ؾ٦ةة١ ايغةةب  ، ذٝةة  جةة ٤  ايؿ٦ةة     

ْٚضةةب١ ( 152)طدهةةزار ( صةة35١ٓ-26َةةٔ )ايعُزٜةة١ 

( 145)طدهةزار  ( صة١ٓ 25-15َةٔ  )، تًدٗ  ؾ41%١٦

ؾُٝةة  ذصةةًت ايؿ٦ةة   ايعُزٜةة١ األنةةرب  %. 3942ْٚضةةب١ 

ٌ  ًةة٢ ايدهةةزا  ٜٚعٗةةز َةةٔ مةة ٍ   . را  ٚايٓضةةب األقةة

اؾةةدٍٚ  اتةة٘ إ ْصةةـ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ٖةةِ َةةٔ ايعةةشا ،  

، ثةةِ %5141ْٚضةةب١ ( 189)ذٝةة  طًػةةت تهةةزاراتِٗ 

، %4547ْٚضةةةةةب١ ( 169)ؾ٦ةةةةة١ املدةةةةةشٚجني طدهةةةةةزار  

 .ؾ مليًكني ٚاألراٌَ  ٢ً ايدٛايٞ طٓضب اقٌ

املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ ( 3)تعٗز طٝ ْ   اؾدٍٚ رقِ 

١، ذٝة  عةهٌ املضةد٣ٛ اؾة َعٞ َة  ٜشٜةد       ألؾزاأ ايعٝٓة 

، تًد٘ %5849ْٚضب١ ( 218) ٢ً ْصـ ايع١ٓٝ طدهزار 

ْٚضةةب١ ( 123)ؾ٦ةة١ املضةةد٣ٛ ايدعًُٝةةٞ ايثةة ْٟٛ طدهةةزار  
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2748 .% 

ٜٚدطةة  َةةٔ اؾةةدٍٚ  اتةة٘ إ ا ًةة٢ ْضةةب١ َةةٔ     

َؿةةزأا  فدُةةع ايدراصةة١ نةة ْٛا ط طةة ًح، ذٝةة  طًػةةت     

ب١ ، تًةةةةدِٗ ْضةةةة %2846ْٚضةةةةب١ ( 126)تهةةةةزاراتِٗ 

، %27ْٚضةب١  ( 122)َٛظؿٞ ايكية ع اـة ص طدهةزار    

ْٚضةةب١ ( 56)تًدٗةة  ْضةةب َةةٔ ميدٗٓةةٕٛ األ ُةة ٍ اؿةةز٠  

ؾُٝ  تك رطت ْضب َٔ ِٖ  ٢ً ٚظٝؿ١ تع١ًُٝٝ % 1746

(  ٞ َةع ْضةب   % 1248( َدرظ، َدرص١، اصةد   جة َع

، %746َةةٔ ٜكَٛةةٕٛ طري ُةة ٍ ٚظٝؿٝةة١ َدْٝةة١ ذهَٛٝةة١   

 %.247ب١ ْٚض( 12)ٚطًػت تهزارا  َٔ ال ٜعًُٕٛ 

3

% 

 8642 319  نز اؾٓط

 1348 51 اْث٢

 %122 372 ا مج يٞ

 7541 278 صعٛأٟ اؾٓض١ٝ

 2449 92 غري صعٛأٟ

 %122 372 ا مج يٞ

 3942 145 ص١ٓ 25 -15َٔ  ايعُز

 4141 152 ص١ٓ 35 -26َٔ 

 12 37 ص١ٓ 45 -36َٔ 

 549 22 ص١ٓ 55 -46َٔ 

 348 14 انثز َٔ  يو

 %122 372 ا مج يٞ

 4547 169 َدشٚد اؿ ي١ االجدُ  ١ٝ

 5141 189 ا ش 

 149 7 َيًل

 144 5 ارٌَ

 746 28 إٔٚ املدٛصى املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ

 2748 123 ث ْٟٛ

 5849 218 ج َعٞ

 547 21 أراص    ًٝ 

 %122 372 ا مج يٞ

 2846 126 ط يب امل١ٓٗ

ٚظٝؿةةةةةةةةةة١ تعًُٝٝةةةةةةةةةة١  

َةةةةةدرظ، َدرصةةةةة١،  )

42 1248 
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 (اصد   ج َعٞ

 1746 65  ٌُ ذز

 746 28 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ َد١ْٝ

 342 12 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ  ضهز١ٜ

 27 122 ٚظٝؿ١ قي ع م ص

 244 9 رط١ َٓشٍ

 247 12 ا ٌُ ال

 %122 372 ا مج يٞ

3

% 

 -2222اقةةةةةٌ َةةةةةٔ    َدٛصى ايدمٌ ايغٗزٟ

 رٜ 4222ٍ

199 5348 

-4222انثةةةةةز َةةةةةٔ  

 رٜ 8222ٍ

88 2348 

-8222انثةةةةةز َةةةةةٔ  

 رٜ 12222ٍ

35 945 

 13 48 رٜ 12222ٍانثز َٔ 

 %122 372 ا مج يٞ

 

ٜٚدط  نذيو َٔ اؾدٍٚ  ات٘ إ َ  ٜكةز  َةٔ   

ْصةةـ َؿةةةزأا   ٝٓةة١ ايدراصةةة١ تزاٚذةةت َدٛصةةةي      

-2222اقةةةةٌ َةةةةٔ )أمةةةةٛهلِ ايغةةةةٗز١ٜ َةةةة  طةةةةني  

، ٚإ %5348ْٚضةةةةب١ (199)طدهةةةةزار ( رٜةةةة 4222ٍ

تزاٚذةت َدٛصةي     % 2348َؿزأ٠ َِٓٗ طٓضب١ ( 88)

 -4222انثةةةةز َةةةةٔ )أمةةةةٛهلِ ايغةةةةٗز١ٜ َةةةة  طةةةةني 

 ٍ نةةثرياح ؾُٝةة  ٜدعًةةل   ، ٚمل ادًةةـ اؿةة (رٜةة 8222ٍ

مبدٛصةةةى ايةةةدمٌ ايغةةةٗزٟ يعُةةةّٛ اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ اةةةٔ   

ٜضةةدُعٕٛ اٚ ال ٜضةةدُعٕٛ؛ ذٝةة  ٜكةةع املدٛصةةى ايعةة ّ  

 . ألؾزاأ ايع١ٓٝ طني ٖ تني ايؿ٦دني

4

 

إىل إ ْصةةةـ ( 4)تغةةري طٝ ْةة   اؾةةةدٍٚ رقةةِ    

ٜضةةدُعٕٛ % 5244ْٚضةةب١ ( 194)عٝٓةة١ طدهةةزار اؾةةزاأ اي

يًُري   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ طغهٌ نةبري، ؾُٝة  طًػةت    

( 129)تهةةزارا  َةةٔ ٜضةةدُعٕٛ طغةةهٌ َدٛصةةى هلةة      

% 1247َؿزأ٠ طٓضةب١  ( 47)، ؾُٝ  اع ر %3449طٓضب١ 

 .ط صدُ  ٗ  طغهٌ ضعٝـ

4



22122121431 19

 

 

 

 

 

 

5

إ ْصةةـ اؾةةزاأ  ( 5)ٜدطةة  َةةٔ اؾةةدٍٚ رقةةِ   

كطةةٞ اقةةٌ َةةٔ صةة  ١  ت% 5243ْٚضةةب١ ( 186)ايعٝٓةة١ 

َٜٛٝ ح يف االصةدُ ع إىل اعية   ا  ا ٝة١ ايضةعٛأ١ٜ، يف     

ذني طًػت تهزارا  َٔ ٜضدُعٕٛ ملد٠ تزاٚ  َٔ ص  ١ 

، اَ  َٔ ٜضةدُعٕٛ  %3443ْٚضب١ ( 127)إىل ص  دني 

 %. 1544ألنثز َٔ  يو ؾكد طًػت ْضبدِٗ 

 

5

% 

 5243 186 اقٌ َٔ ص  ١

 3443 127 َٔ ص  ١ إىل ص  دني

 1544 57 انثز َٔ  يو

 %122 372 ا مج يٞ

 

6

 

 ٚط صدب ١ْ آرا٤ اؾزاأ ايعٝٓة١  ةٔ ايؿةرتا  املؿطة١ً    

يدِٜٗ يف االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ، اؾة أ  

% 5642طٓضةةب١ ( 228)انثةةز َةةٔ ْصةةـ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١    

طةةريِْٗ ٜضةةدُعٕٛ هلةة  عضةةب ايعةةزٚف، ؾُٝةة  تضةةدُع      

% 3144َؿةةةزأ٠ َةةةٔ َؿةةةزأا  ايعٝٓةةة١ طٓضةةةب١    ( 116)

يًُري   ا  ا ١ٝ ايضعٛأ١ٜ يف ايؿرت٠ املض ١ٝ٥، ٚن ْت 

( 18)يعٗةةري٠ طدهةةزار  اقةةٌ ؾةةرت٠ ي صةةدُ ع ٖةةٞ ؾةةرت٠ ا   

 %.449ْٚضب١ 

 

6

% 

 746 28 ايصب ذ١ٝ

 449 18 ايعٗري٠

 3144 116 املض ٤

 5642 228 ذضب ايعزٚف

 %122 372 ا مج يٞ

 

7

 

ذٍٛ تؿطٌٝ اؾزاأ ايع١ٓٝ يٓٛع اعية   ا  ا ٝة١   

ايةةةيت ٜؿطةةةًٕٛ االصةةةدُ ع إيٝٗةةة ، اعةةة ر  ايٓدةةة ٥خ يف   

إىل إ َ  ٜكز  َٔ ثًثةٞ اؾةزاأ ايعٝٓة١    ( 7)اؾدٍٚ رقِ 

ٜؿطةةًٕٛ ايضةةُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اـ صةة١ طدهةةزار   

، تًدٗةةةة  اعيةةةة   ا  ا ٝةةةة١  %4247ْٚضةةةةب١ ( 158)

، ثةةةِ %1942ْٚضةةةب١ ( 71)ع َةةة١ طدهةةةزار اؿهَٛٝةة١ اي 

( 42)اعيةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١ املدبصصةة١ طدهةةزار   

َةةٔ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١   ( 99)، ؾُٝةة  ؾطةةٌ  %1144ْٚضةةب١ 

% 

 5244 194 طغهٌ نبري

 3449 129 طغهٌ َدٛصى

 1247 47 طغهٌ ضعٝـ

 %122 372 ا مج يٞ
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 . االصدُ ع إىل انثز َٔ ْٛع% 2648طٓضب١ 

 

7

 

% 

 1942 71 (ايع ١َ)ي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ اع

 1144 42 اعي   ا  ا ١ٝ املدبصص١ اؿه١َٝٛ

 4247 158 اعي   ا  ا ١ٝ اـ ص١

 2648 99 انثز َٔ ْٛع

 %122 372 ا مج يٞ

 

ٖٚذٙ ايٓدٝح١ تغري إىل اؾطة١ًٝ ْضةب١ٝ يإل ا ة      

اؿهَٛٝةةة١،   اـ صةةة١، َك رْةةة١ ط الصةةةدُ ع يإل ا ةةة   

يةةٞ َؤعةةزاح َُٗةة ح يإل ا ةة   اؿهَٛٝةة١ مةةٛ   ٚيهٓٗةة  تع

 . إ  أ٠ ايٓعز يف رغب   ٚذ ج   اؾُٗٛر

 

8

 

تزتٝةةب َةةد٣ ( 8)تةةبني ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ رقةةِ 

االصةةةدُ ع يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝةةة١    

 MBCإّ  إّ طةٞ صةٞ إف  ٚاـ ص١، ذٝ  ج ٤  قية١  

FM    ا  املًهٝةةة١ اـ صةةة١ يف املزتبةةة١ األٚىل َةةةٔ ذٝةةة 

ٚامةزاف َعٝة رٟ   ( 1483)االصدُ ع مبدٛصى اؿضة طٞ  

ٜةةربس اػةة ٙ أا٥ةةِ مةةٛ االصةةدُ ع إيٝٗةة ، نُةة    ، 14151

ٜٛض  ٚجٛأ تغدت يف طك١ٝ إج ط   املبرةٛثني يف ؾ٦ة     

، ( اذٝ ْة ح، ْة أراح، ال اصةدُع   )َد٣ االصدُ ع األمز٣ 

. َٔ م ٍ فُٛع تهزارا  االصةدُ ع هلة   ٜٚدط   يو 

نُةة  تغةةري ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ  اتةة٘ إىل اذةةد ٍ إ ا ةة١     

ايربْةةة َخ ايعةةةة ّ اؿهَٛٝةةةة١ يًُزتبةةة١ ايث ْٝةةةة١ يف َةةةةد٣   

االصةةدُ ع، تًدٗةة  طعةةد  يةةو قيةة١ ط ْٛراَةة   ا  املًهٝةة١ 

اـ صةةة١، ؾ عيةةة   ا  ا ٝةةة١ اؿهَٛٝةةة١ املدبصصةةة١    

، ٚايةةيت (زإٓ ايهةةزِٜإ ا ةة١ ْةةدا٤ ا صةة ّ، إ ا ةة١ ايكةة)

ٜز٣ ايب ذ  إ ايضبب ايز٥ٝط يف ذصةٛهل   ًة٢ ٖةذٙ    

املٛاقع ٜعٛأ إىل طبٝع١ ؽصصٗ ، نُ  اٚضرت ايٓد ٥خ 

 . ذصٍٛ قي١ ايربْ َخ ايث ْٞ  ٢ً املزتب١ ايض أص١

 

8

 % ى % ى % ى % ى

إ ا ةةة١ إّ طةةةٞ صةةةٞ إف إّ   1
MBC FM 

228 6146 27 743 63 17 52 1441 1483 14151 

 24957 2419 1243 38 2645 98 3547 132 2746 122 إ ا ١ ايربْ َخ ايع ّ 2

 إ ا ةةةةةةةةةةةةة١ ط ْٛراَةةةةةةةةةةةةة  3
PANORAMA 

151 4248 66 1748 79 2144 74 22 2422 14176 

 14146 2481 4144 153 1549 59 2549 96 1648 62 إ ا ١ ْدا٤ ا ص ّ 4
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 14282 2488 3841 141 2743 121 1945 72 1541 56 إ ا ١ ايكزإٓ ايهزِٜ 5

 14257 2499 4443 164 2244 83 2149 81 1144 42 إ ا ١ ايربْ َخ ايث ْٞ 6

 14242 3412 4945 183 2547 95 13 48 1149 44 خ األٚرٚطٞإ ا ١ ايربْ َ 7

 

تًؿةةت ْدٝحةة١ اؾةةدٍٚ ايضةة طل إىل ٚجةةٛأ تيةة طل  

اـ ص طٓٛع ( 7)نبري إىل ذد َ  َع ْدٝح١ اؾدٍٚ رقِ 

اعيةة   ا  ا ٝةة١ ايةةيت ٜؿطةةًٗ  اؾةةزاأ ايعٝٓةة١، ذٝةة       

جةة ٤  ايٓدةة ٥خ طدؿطةةٌٝ ثًثةةٞ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ يًُريةة      

تًدٗةة  طعةةد  يةةو اعيةة   اؿهَٛٝةة١  ا  ا ٝةة١ اـ صةة١، 

 .ايع ١َ ٚاملدبصص١

9

 

اـ صة١ مبعزؾة١   ( 9)تٛض  طٝ ْ   اؾدٍٚ رقِ  

طبٝعةة١ اصةةدُ ع اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ألعةةه ٍ املةةٛاأ ايربافٝةة١       

يةرباَخ ٚايٓغةزا  ا مب رٜة١    ا  ا ١ٝ، ذٝة  اذدًةت ا  

املزتبةة١ األٚىل طريقةةٌ َدٛصةةى ذضةة طٞ يف اصةةدُ ع اؾةةزاأ     

ايعٝٓةةة١ يألعةةةه ٍ ايربافٝةةة١ املبدًؿةةة١، تًدٗةةة  ايةةةرباَخ     

ايزٜ ضةة١ٝ، ؾةة يرباَخ ايؿٓٝةة١ َثةةٌ األغةة ْٞ ٚاملٛصةةٝك٢      

ٚامب ر ايؿٔ، ٚاذدًت ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكةزإٓ ايهةزِٜ   

 ٚ ٜعةةشٚ ايب ذةة  املزتبةة١ األمةةري٠ َةةٔ ذٝةة  االصةةدُ ع، 

 يو إىل نٕٛ ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكةزإٓ ايهةزِٜ ٜثبة  َةٔ     

 . قي   إ ا ١ٝ َدبصص١

 

9

 % ى % ى % ى % ى

 24923 1477 648 25 1144 42 3342 123 4846 182 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ 1

 14273 1493 1443 53 1144 42 2746 122 4648 173 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ 2

ايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة ْٞ  3

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

158 4247 128 2942 52 1441 25 14.1 1499 14264 

 24946 2427 12 37 1849 72 42 148 3141 115 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ 4

 24962 2417 945 35 2746 122 3345 124 2945 129 ايرباَخ االقدص أ١ٜ 5

 14229 2437 17 63 2541 93 3547 132 2242 82 طزاَخ املض طك   6

 14236 2469 3947 147 1549 59 1844 68 2549 96 ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ 7
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10

 % ى % ى

 3342 123 6648 247 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 7247 269 2743 121 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ 

 5642 228 4348 162 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 6642 245 3348 125 ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ

 1348 51 8642 319 ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

 2449 92 8541 278 طزاَخ املض طك  

 2547 95 7443 275 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 

10

 

طبٝع١ اعي   ( 12)تٛض  ْد ٥خ اؾدٍٚ رقِ  

ايرباف١ٝ اييت ٜؿطٌ َةٔ م هلة  اؾةزاأ ايعٝٓة١ االصةدُ ع      

َةِٓٗ  ( 247)إىل اعه ٍ املٛاأ ايربافٝة١، ذٝة  ؾطةٌ    

َد طعةةةة١ عةةةةهٌ ايةةةةرباَخ ٚايٓغةةةةزا    % ١6648 طٓضةةةةب

ا مب رٜةة١ َةةٔ مةة ٍ اعيةة   ا  ا ٝةة١ اـ صةة١، ؾُٝةة  

ؾطٌ طك١ٝ اؾزاأ ايع١ٓٝ االصدُ ع إيٝٗ  َٔ م ٍ اعي   

اؿه١َٝٛ، اَ  ط يٓضب١ يغهٌ ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ ؾكد را٣ 

َد طعدٗةةةة  يف اعيةةةة   % 7247َةةةةِٓٗ طٓضةةةةب١ ( 269)

أ ايعٝٓة١ االصةدُ ع إيٝٗة  َةٔ     اؿه١َٝٛ، ٚؾطٌ طك١ٝ اؾزا

مةة ٍ اعيةة   ا  ا ٝةة١ اـ صةة١، ٖٚةةٛ األَةةز ايةةذٟ     

ٜعشٚٙ ايب ذة  إىل  ةدّ اٖدُة ّ ايكٓةٛا  اـ صة١ نةثرياح       

ٚ ًة٢ ايعهةط مت َة ح ط يٓضةب١ يغةهٌ      . ط يرباَخ ايضٝ ص١ٝ

ايةةةرباَخ ايدٜٓٝةةة١ ٚايكةةةزإٓ ايهةةةزِٜ ٚجةةةد ايب ذةةة  إ    

دُعٕٛ هلةة  َةةٔ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ٜضةة% 6642طٓضةةب١ ( 245)

َةةٔ مةة ٍ اعيةة   اؿهَٛٝةة١، ٖٚةةٛ األَةةز ايةةذٟ تةةبني 

     ِ (.  8)يًب ذ  َٔ قبةٌ، ٚؼدٜةداح يف ْدة ٥خ اؾةدٍٚ رقة

طٓضةةب١ ( 319)نُةة  طٝٓةةت ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ  اتةة٘ إ    

َٔ اؾزاأ ايعٝٓة١ ٜضةدُعٕٛ يًةرباَخ ايؿٓٝة١ َثةٌ      % 8642

األغةةة ْٞ ٚاملٛصةةةٝك٢ َةةةٔ مةةة ٍ اعيةةة   ا  ا ٝةةة١      

 ٛ أ  يةةو إىل تٛجةة٘ األمةةري٠ مةةٛ ايرتؾٝةة٘   اـ صةة١، ٜٚعةة

 .ٚايدض١ًٝ انثز َٔ اعي   اؿه١َٝٛ

11

  

 % ى % ى % ى % ى % ى
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ألْٗ  تعد َصدراح ر٥ٝضةٝ ح  

 يًدعزف إىل األْب ٤

169 4547 136 3648 43 1146 14 348 8 242 1482 24938 

ٜبكٝين االصدُ ع هلة   ًة٢   

 ًِ مب  ٜةدٚر يف ايعة مل يف   

 .ا  ال  ن ؾ١

182 4942 117 3146 42 1144 21 547 8 242 1482 24994 

 ٞ ض  دْ ألٕ االصُد ع هل ٜ 

ٛار  ٚاؿةة كةة ر  َةةع  ًةة٢ آي

 اآلمزٜٔ

138 3743 147 3947 55 1449 18 449 12 342 1497 14224 

 14186 241 642 23 1144 42 449 18 4242 156 4544 131 .تعٌُ  ٢ً تضًٝيت

ألٕ االصدُ ع هل  ٜض  د 

 . ٢ً متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ

113 3245 153 4144 38 1243 44 1149 22 549 2421 14173 

 

11

 

تزتٝةب أٚاؾةع   ( 11)تٛض  ْد ٥خ اؾدٍٚ رقِ  

اؾةةةةزاأ ايعٝٓةةةة١ َةةةةٔ االصةةةةدُ ع يًُريةةةة   ا  ا ٝةةةة١    

اؿه١َٝٛ، ذٝ  ج ٤ أاؾع ايدعزف إىل األْبة ٤ يف املزتبة١   

ٚامةةةزاف َعٝةةة رٟ  ( 1482)األٚىل مبدٛصةةةى ذضةةة طٞ  

مب  ٜدٚر ت ٙ طعد  يو أاؾع ايبك ٤  ٢ً  ًِ ( 24938)

يف ايعةة مل يف ن ؾةة١ ا ةة ال ، ط ملدٛصةةى اؿضةة طٞ ْؿضةة٘   

ٚامزاف َعٝ رٟ انرب َٔ ص طك٘، ؾُٝ  ذٌ أاؾع ايزغب١ 

يف اؿٛار ٚايٓك ر َع اآلمزٜٔ يف املزتب١ ايث يثة١، ٚذةٌ   

أاؾةةةع ايدضةةة١ًٝ راطعةةة ح، ٚأاؾةةةع متطةةة١ٝ ٚقةةةت ايؿةةةزاؽ       

.  حةةةةةةم َض

12

 

12

 

 ٢ً ايعهط ٚطغةهٌ َػة ٜز إىل ذةد نةبري اة  جة ٤       

املدعًل طدٚاؾع اؾزاأ ايع١ٓٝ َةٔ  ( 11)يف ْد ٥خ اؾدٍٚ رقِ 

االصةةدُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١، جةة ٤  ْدةة ٥خ   

طةةةدٚاؾع اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ َةةةٔ   املدعًكةةة١( 12)اؾةةةدٍٚ رقةةةِ 

االصدُ ع يًُرية   ا  ا ٝة١ اـ صة١، ذٝة  جة ٤ أاؾةع       

( 1482)ايدضةة١ًٝ يف املزتبةة١ األٚىل طريقةةٌ َدٛصةةى ذضةة طٞ   

، تة ٙ يف املزتبة١ ايث ْٝة١ أاؾةع     (14428)ٚامزاف َعٝة رٟ  

ايٓك ر ٚاؿٛار َةع اآلمةزٜٔ،  ايةذٟ ذةٌ ث يثة ح يف أٚاؾةع       

  ذةةٌ أاؾةةع متطةة١ٝ  االصةةدُ ع يًُريةة   اؿهَٛٝةة١، ؾُٝةة 

ٚقةةةت ايؿةةةزاؽ ط يٓضةةةب١ يٓدةةة ٥خ اؾةةةدٍٚ اؿةةة يٞ يف املزتبةةة١  

ايث يث١، ٚأاؾع ايدعزف إىل األْبة ٤ يف املزتبة١ ايزاطعة١، ٚجة ٤     

أاؾةةةع ايبكةةة ٤  ًةةة٢  ًةةةِ مبةةة  ٜةةةدٚر يف ايعةةة مل يف املزتبةةة١    



24

 .ري٠ةةةةاألم

12

  

 % ى % ى % ى % ى % ى

 14428 1482 648 25 449 18 1245 39 22 74 5748 214 .تعٌُ  ٢ً تضًٝيت

ضة  دْٞ  ًة٢    ألٕ االصُد ع هل ٜ 

ع اآلمزٜٔ ٛارَ  ٚاؿ  ايٓك ر 

184 4947 86 2342 53 1443 25 648 22 549 1495 14223 

ألٕ االصةةةةدُ ع إيٝٗةةةة  ٜضةةةة  د 

 . ٢ً متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ

159 43 129 2945 41 1141 22 549 39 1245 2411 1431 

ألْٗةةةة  تعةةةةد َصةةةةدراح ر٥ٝضةةةةٝ ح  

 يًدعزف إىل األْب ٤

136 3648 96 2549 55 1449 51 1348 32 846 2431 14323 

ِ مبة     ٜبكٝين االصُد ع هل   ٢ً  ًة

 .ٜدٚر يف ايع مل يف ا  ال  ن ؾ١

127 3443 99 2648 52 1345 38 1243 56 1541 2445 14432 

ٜٚؿضةةةز ايب ذةةة  امةةةد ف ٚتػةةة ٜز ايرتتٝةةةب يف   

أٚاؾةع اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ط يٓضةةب١ يهةة  ايٓةةٛ ني َةةٔ اعيةة    

اؿهَٛٝةة١ ٚاـ صةة١ إىل امةةد ف ايدٛجةة٘ ٚايةةدٚر ايةةذٟ 

 . ط عي   اـ ص١تكّٛ ط٘ اعي   اؿه١َٝٛ َك ر١ْ 

13

 

ؾُٝ  ٜدعًل ط  عب     اييت حيككٗ  اؾةزاأ ايعٝٓة١   

َٔ م ٍ االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ، ؾكد 

ؼكل ا عب     ( 13)اظٗز  ايٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ 

ًُريةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١ ذضةةب    َةةٔ االصةةدُ ع ي 

 :ايرتتٝب ايد يٞ

االط ع ايدا٥ِ  ًة٢ َة  يةزٟ يف ايعة مل يف      1

 .ا  ال  ن ؾ١

ايدةةةشٚأ ط ألمبةةة ر  ةةةٔ األذةةةداث اعًٝةةةة١      2

 .ا ق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ

رغبةة١ ايٓكةة ر ٚاؿةةٛار َةةع اآلمةةزٜٔ  ةةٔ      3

 .األذداث

 .متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ 4

 .ايدض١ًٝ 5

13

  

 % ى % ى % ى % ى % ى

 24792 1461 149 7 141 4 449 18 4141 152 5141 189تبكٝين اعي   ا  ا ١ٝ  ًة٢  
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ٟ يف    ِ  ٢ً َة  يةز اط ع أا٥

 .ايع مل يف ا  ال  ن ؾ١

ٞ اعيةةة   ا  ا ٝةةة١    تشٚأْةةة

ٔ األذةةةةداث    ط ألمبةةةة ر  ةةةة

١ ٚايدٚٝي  ١ُٝ ًٝ ١ًٝ ا ق  .اع

197 5342 151 4248 9 244 4 141 7 149 1467 14684 

ٞ االصةةةةةةةةةُد ع   ٜضةةةةةةةةة  دْ

يًُريةةةةةةة   ا  ا ٝةةةةةةة١ يف 

  ٔ ٛار َع اآلمةزٜ ٚاؿ ك ر  آي

ٔ األذداث  . 

159 43 132 3547 31 844 34 942 14 348 1495 14125 

ُ ع إىل اعية      ٞ االصةد ٜض  ْد

ٚقةةةت      ١ٝ ةةة١  ًةةة٢ متطةةة ا  اٝ 

 .ؾزاٞغ

131 3544 143 3846 37 12 44 1149 15 441 241 14134 

االصةةةةةةةةُد ع يًُريةةةةةةةة    

ًٝيت ٌ  ٢ً تض عُ  .ا  ا ١ٝ ٜ 

136 3648 145 3942 26 7 36 947 27 743 2411 14214 

    املدرككة١ طغةهٌ نةبري َةع     تدؿل ٖذٙ ا عةب  

أٚاؾةةةع اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ ط يٓضةةةب١ ي صةةةدُ ع يًُريةةة        

اؿهَٛٝةة١، َةةٔ ذٝةة  ذًةةٍٛ ايدضةة١ًٝ ٚمتطةة١ٝ ٚقةةت      

ايؿزاؽ يف املزاتب األمري٠، اٚ َٔ ذٝ  تصدر االطة ع  

ايدا٥ِ مب  يزٟ ذٍٛ ايع مل، ٚايدشٚأ ط ألْبة ٤ َٚٓ قغة١   

 . اآلمزٜٔ  ٔ األذداث يًُزاتب ايث ث األٚىل

14

 

اَ  َ  ٜدعًل ط  عب     اييت حيككٗ  اؾزاأ ايع١ٓٝ 

َٔ م ٍ االصدُ ع يًُري   ا  ا ٝة١ اـ صة١، ؾكةد    

ؼكل ا عب     ( 14)اظٗز  ايٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ 

ـ   صةةة١ عضةةةب َةةةٔ االصةةةدُ ع يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ ا

 :ايرتتٝب ايد يٞ

ٍ األذداث 1 ٔ ذٛ ع اآلمزٜ ٛارَ  ٚاؿ  .رغب١ ايٓك ر 

االطةة ع ايةةدا٥ِ  ًةة٢ َةة  يةةزٟ يف ايعةة مل يف    2

 .ا  ال  ن ؾ١

 .ايدض١ًٝ 3

4 ١ٝ ٚي ٚايد  ١ٝ ُٝ ١ٝ ا ًق ٔ األذداث اعً ٚأ ط ألمب ر    .ايدش

 .متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ 5

14
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 % ى % ى % ى % ى % ى

ٞ االصةةةةةةُد ع  ٜضةةةةةة  دْ

يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ يف  

ٛار َةةةةع   ٚاؿةةةة كةةةة ر  آي

ٔ األذداث   ٔ  .اآلمزٜ

199 5348 134 3642 24 645 5 144 8 242 1461 24841 

تبكٝين اعية   ا  ا ٝة١   

 ٢ً اط ع أا٥ِ  ٢ً َة   

ٟ يف ايعةةةةةةة مل يف  يةةةةةةةز

 .ا  ال  ن ؾ١

178 4841 134 3642 26 7 16 443 16 443 148 14238 

االصةةةةدُ ع يًُريةةةة    

ا  ا ٝةةة١  ٜعُةةةٌ  ًةةة٢  

 .تضًٝيت

189 5141 79 2144 45 1242 41 1141 16 443 1496 14211 

ٞ ا ُ ع إىل  ٜضةةةةة  ْد الصةةةةةد

اعي   ا  ا ١ٝ  ٢ً متطة١ٝ  

 .ٚقت ؾزاٞغ

182 4846 89 2441 52 1345 25 648 26 7 1499 14236 

تشٚأْةةةةةةةٞ اعيةةةةةةة    

ا  ا ٝةة١ ط ألمبةة ر  ةةٔ 

األذةةةةةةةداث اعًٝةةةةةةة١  

 .ا ق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ

119 3242 98 2645 42 1248 63 17 52 1345 2453 14431 

ْدٗةةة  ٜدطةةة  َةةةٔ مةةة ٍ ٖةةةذٙ ايٓدةةة ٥خ طعةةةد َك ر

طةةدٚاؾع االصةةدُ ع يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اـ صةة١ تكةةدّ     

ا عةةب ع اـةة ص طسعةةب ع رغبةة١ ايٓكةة ر ٚاؿةةٛار َةةع        

اآلمةةزٜٔ، طعةةد إ نةة ٕ ث ْٝةة ح يف ايرتتٝةةب طٛصةةؿ٘ أاؾعةة ح  

ي صدُ ع، ت ٙ ا عب ع املعزيف املدعًل مبعزؾة١ َة  ٜةدٚر    

يف ايع مل يف ن ؾة١ ا ة ال ، ثةِ إعةب ع ايدضة١ًٝ ٚإعةب ع       

ؽ، ؾُٝةة  ذةةٌ إعةةب ع ايدعةةزف إىل األمبةة ر ذةةٍٛ     ايؿةةزا

. األذداث اع١ًٝ ٚا ق١ًُٝٝ ٚايدٚيٝة١ يف املزتبة١ األمةري٠   

ٚميهٔ َ ذعة١ ٚجةٛأ امةد ف يف تزتٝةب ا عةب          

ايٓ ػ١  ٔ االصةدُ ع يف اؾةدٍٚ ايضة طل، َةع ْعرياتٗة       

َٔ ا عةب     ط يٓضةب١ ي صةدُ ع يًُرية   ا  ا ٝة١      

ٔ املؿةةةرتض ذدٚثةةة٘ ْدٝحةةة١   ٖٚةةةٛ اَةةةز َةةة  . اؿهَٛٝةةة١

 . المد ف تٛج٘ ن  ايٓٛ ني َٔ اعي   ا  ا ١ٝ

 

 

 

15
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املدعًةةةل طدٛسٜةةةع ( 15)تةةةبني ْدةةة ٥خ جةةةدٍٚ رقةةةِ  

ه ٍ املةٛاأ  َد٣ رض  اؾزاأ ايع١ٓٝ  ٔ َضد٣ٛ اعة  تهزارا 

ايربافٝةةةة١ ايةةةةيت تكةةةةدَٗ  اعيةةةة   ا  ا ٝةةةة١ اؿهَٛٝةةةة١   

ٚاـ ص١، ذٝ  جة ٤ ايزضة   ةٔ َضةد٣ٛ عةهٌ ايةرباَخ       

ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ يف املزتب١ األٚىل طريقٌ َدٛصى ذضة طٞ  

، ت ٙ ايزض   ٔ ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكةزإٓ ايهةزِٜ   (1492)

١ٝ يف نُزتبةة١ ث ْٝةة١، ؾُٝةة  جةة ٤ ايزضةة   ةةٔ ايةةرباَخ ايزٜ ضةة 

املزتبةةة١ ايث يثةةة١، ؾةةة يرباَخ االقدصةةة أ١ٜ يف املزتبةةة١ ايزاطعةةة١، 

ٚذًةةت طةةزاَخ املضةة طك   يف املزتبةة١ اـ َضةة١، ثةةِ ايةةرباَخ 

ايضٝ ص١ٝ يف املزتب١ ايض أص١، يف ذني ج ٤ رض  اؾزاأ ايعٝٓة١  

 ٔ ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامبة ر ايؿةٔ يف   

 .  املزتب١ ايض طع١ ٚاألمري٠

15

  

 % ى % ى % ى % ى % ى

غةةةةةةةزا   ٚآي خ  ايةةةةةةةربَا

 ١ا مب رٜ

148 42 148 42 39 1245 23 642 12 342 1492 14221 

   ٕ ٚايكةةةزآ ٓٝةةة١  خ ايدٜ ايةةةربَا

 ايهزِٜ

172 4549 126 2846 45 1242 33 849 16 443 1497 14153 

 14131 2426 443 16 844 31 1642 62 3146 117 3945 146 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 14257 2431 345 13 1243 38 2449 92 3743 138 2441 89 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 14296 2434 547 21 846 32 2345 87 3942 145 23 85 طزاَخ املض طك  

 14268 2438 441 15 1141 41 2549 96 37 137 2149 81 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

ايةةةةرباَخ ايؿٓٝةةةة١ َثةةةةٌ 

األغةةةة ْٞ ٚاملٛصةةةةٝك٢   

 ٚامب ر ايؿٔ

112 2947 118 3149 72 1849 23 642 49 1342 2441 14326 

  

16

مل تعٗز ْد ٥خ اصدبداّ االمدب ر ا ذص ٥ٞ  

(  )T-Test    ِؾزٚقةةة ح  ا   ( ا-16)يف اؾةةةدٍٚ رقةةة

إذصةة ١ٝ٥ طةةني اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ َةةٔ ذٝةة  جٓضةةِٗ يف أاليةة١ 

 .ذحِ االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١
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16 

T 

َدػري اصةدُ ع اؾةزاأ ايعٝٓة١    

 يًُري   ا  ا ١ٝ

  نز

 اْث٢

319 
51 

1462 
1458 

24714 
24638 

14942 24164 

 

 

(  )نُ  مل تعٗز ْد ٥خ اصةدبداّ االمدبة ر ا ذصة ٥ٞ    

T-Test  ِؾزٚقةة ح  ا  أاليةة١ (  -16)يف اؾةةدٍٚ رقةة

١ َةةةةٔ ذٝةةةة  جٓضةةةةٝدِٗ إذصةةةة ١ٝ٥ طةةةةني اؾةةةةزاأ ايعٝٓةةةة

يف ذحةةةةِ االصةةةةدُ ع ( صةةةةعٛأٜٕٛ ٚغةةةةري صةةةةعٛأٜني )

 .يًُري   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

 

 

 

 

16

T 

َةةةدػري اصةةةدُ ع اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١  

 يًُري   ا  ا ١ٝ

 صعٛأٟ

 غري صعٛأٟ

278 
92 

1458 
1464 

24693 
24735 

24721 24396 

 إىل( د-16)تغةةري ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ رقةِة     

 دّ ٚجٛأ ؾزٚم  ا  أالية١ إذصة ١ٝ٥ طةني ايؿ٦ة   ايعُزٜة١      

 .املبدًؿ١ ٚذحِ االصدُ ع يإل ا    اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١

16
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 % ى % ى % ى % ى

 َٔ15-25 76 2245 52 1441 17 446 145 3942 

 َٔ26-35 77 2248 56 1541 19 541 152 4141 

 َٔ36-45 22 549 12 342 3 248 37 12 

 َٔ46-55 9 244 6 146 7 149 22 549 

 348 14 243 1 248 3 247 12 انثز َٔ  يو

 %122 372 1247 47 34.9 129 5244 194 ا مج يٞ

 (.24218)َضد٣ٛ أالي١ ( 8= أرج١ اؿز١ٜ) 124722= ²ن                 

ٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ   ّ  ( أ-16)تغري اي إىل  ةد

١ طني اؿ ي ُ  ١ٝ ألؾزاأ ٚجٛأ ؾزٚم  ا  أالي١ إذص ٥ٝ ١ االجد

ـ ص١ ٚا  ١َٝ ُ ع إىل ا  ا    اؿهٛ ِ االصد ذح  ٚ١ٓٝ  .ايع

16

 % ى % ى % ى % ى

 4547 169 547 21 1549 59 2441 89 َدشٚد

 5141 189 648 25 1743 64 27 122 ا ش 

 149 7 2 2 144 5 245 2 َيًل

 144 5 243 1 243 1 248 3 ارٌَ

 %122 372 1247 47 3449 129 5244 194 ا مج يٞ

 (.24542)َضد٣ٛ أالي١ ( 6= ز١ٜأرج١ اؿ) 54232= ²ن               

إىل ( ٖة -16)تغري ايٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ  

ٚجةةٛأ ؾةةزٚم  ا  أاليةة١ إذصةة ١ٝ٥ طةةني ؾ٦ةة   املضةةد٣ٛ  

ايدعًُٝةةةةٞ ٚذحةةةةِ االصةةةةدُ ع يًُريةةةة   اؿهَٛٝةةةة١ 

 ٓةةد  144564=  ²صةة١، ذٝةة  ن ْةةت قُٝةة١ نةة    ٚاـ 

 (.24224)ٚمبضد٣ٛ أالي١  6أرج١ اؿز١ٜ
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ٚجٛأ ؾزٚم ( ٚ-16)مل تبني ايٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ 

 ا  أالي١ إذص ١ٝ٥ طةني َةدػري املٗٓة١ ٚذحةِ االصةدُ ع      

 .ؿه١َٝٛ ٚاـ ص١يإل ا    ا

 

16

 ذحِ االصدُ ع     

 

 املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ

 ا مج يٞ طغهٌ ضعٝـ طغهٌ َدٛصى طغهٌ نبري

 % ى % ى % ى % ى

 746 28 144 5 146 6 4.6 17 إٔٚ املدٛصى

 2748 123 541 19 945 35 1342 49 ث ْٟٛ

 5849 218 547 21 2243 75 33 122 ج َعٞ

 547 21 245 2 345 13 146 6 أراص    ًٝ 

 %122 372 1247 47 3449 129 5244 194 ا مج يٞ

 (.24224)َضد٣ٛ أالي١ ( 6= أرج١ اؿز١ٜ) 144564= ²ن                

 

16

 % ى % ى % ى % ى

 2846 126 345 13 1243 38 1449 55 ط يب

 1248 42 141 4 544 22 443 16 ..َدرظ، َدرص١، اصد   ج َعٞ/ٚظٝؿ١ تع١ًُٝٝ

 1746 65 149 7 549 22 947 36  ٌُ ذز

 746 28 144 5 149 7 443 16 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ َد١ْٝ

 342 12 248 3 245 2 149 7 ٚظٝؿ١ ذه١َٝٛ  ضهز١ٜ

 27 122 345 13 12 37 1345 52 ٚظٝؿ١ قي ع م ص

16

 % ى % ى % ى % ى

 244 9 243 1 2 2 242 8 رط١ َٓشٍ

 247 12 243 1 248 3 146 6 ال ا ٌُ

 %122 372 1247 47 3449 129 5244 194 ا مج يٞ
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 (.24416)َضد٣ٛ أالي١ ( 14= ز١ٜأرج١ اؿ) 144464= ²ن 

 

ٚجٛأ ( س 16)مل تبني ايٓد ٥خ يف اؾدٍٚ رقِ            

ؾزٚم  ا  أالية١ إذصة ١ٝ٥ طةني َةدػري ايةدمٌ ايغةٗزٟ       

ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ألؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ٚذحةةِ اصةةدُ  ِٗ يإل  

 .ٚاـ ص١

16

 % ى % ى % ى % ى

 -2222اقةةةةةةةةةٌ َةةةةةةةةةٔ  

 رٜ 4222ٍ

122 2746 74 22 23 642 199 5348 

-4222انثةةةةةةةةةز َةةةةةةةةةٔ 

 رٜ 8222ٍ

52 1441 21 547 15 441 88 2348 

-8222انثةةةةةةةةةز َةةةةةةةةةٔ 

 رٜ 12222ٍ

17 446 13 345 5 144 35 945 

 13 48 141 4 544 21 642 23 رٜ 12222ٍانثز َٔ 

 %122 372 1247 47 3449 129 5244 194 ا مج يٞ

 (.24247)َضد٣ٛ أالي١ ( 6= أرج١ اؿز١ٜ) 74886= ²ن        

17

 

 

طةع  تعٗز ْد ٥خ اصدبداّ االمدبة ر ا ذصة ٥ٞ َز   

ؾزٚقة ح  ( ا17)يف اؾةدٍٚ رقةِ    Chi-Square Testنة ٟ  

 ا  أاليةة١ إذصةة ١ٝ٥ طةةني ايةةذنٛر ٚا ْةة ث ذةةٍٛ َةةد٣ 
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رضة ِٖ طغةةهٌ  ةة ّ  ةٔ األعةةه ٍ ايربافٝةة١ املكدَةة١ يف   

اعي   ا  ا ١ٝ اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١ مةٛ ث ثة١ اعةه ٍ      

 ٞ ايةةرباَخ ايدٜٓٝةة١ ٚايكةةزإٓ ايهةةزِٜ،   : طزافٝةة١ ؾكةةى ٖةة

 . أ١ٜ، ٚطزاَخ املض طك  ٚايرباَخ االقدص

 

 

اظٗز  ْد ٥خ اصدبداّ االمدبة ر ا ذصة ٥ٞ    

-17)يف اؾةةدٍٚ رقةةِ  Chi-Square Testَزطةةع نةة ٟ 

ؾزٚقةة ح  ا  أاليةة١ إذصةة ١ٝ٥ طةةني ايضةةعٛأٜني ٚغةةري    (  

ايضةةةعٛأٜني، ذةةةٍٛ َةةةد٣ رضةةة ِٖ طغةةةهٌ  ةةة ّ  ةةةٔ 

ي   ا  ا ١ٝ اؿهَٛٝة١  األعه ٍ ايرباف١ٝ املكد١َ يف اع

ٚاـ ص١ مٛ عهٌ طزافٞ ٚاذد، ٖٚةٛ عةهٌ ايةرباَخ    

 .ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

 

 

 

17

أرجةةةة١ 74158 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 4=ذز١ٜ

24128 

 *24221أرج١ 184185 ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ

 4=ذز١ٜ

أرجةةة١  34321 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 4=ذز١ٜ

24529 

 134329 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 4=أرج١ ذز١ٜ
24212* 

أرج١ 194158 طزاَخ املض طك  

  4=ذز١ٜ

24221* 

أرجةةة١  24977 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

 4=اؿز١ٜ

24562 

ايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة ْٞ 

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

أرجةةة١  14136

 4=اؿز١ٜ

24888 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ *   

 

طٝٓةةت ْدةة ٥خ اصةةدبداّ االمدبةة ر ا ذصةة ٥ٞ    

-17)يف اؾةةدٍٚ رقةةِ  Chi-Square Testَزطةةع نةة ٟ 

ؾزٚق ح  ا  أالي١ إذص ١ٝ٥ طني َدػري ايعُةز، َٚةد٣   ( د

رضة ِٖ طغةةهٌ  ةة ّ  ةٔ األعةةه ٍ ايربافٝةة١ املكدَةة١ يف   

ه١َٝٛ ٚاـ صة١ مةٛ عةهٌ طزافةٞ     اعي   ا  ا ١ٝ اؿ

ٚاذةةةد، ٖٚةةةٛ عةةةهٌ ايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة ْٞ     

 .ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

 

17
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أرجةةة١  24178 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 4=ذز١ٜ

24723 

أرجةة١  74775 ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ

 4=ذز١ٜ

24122 

أرجةةة١  14626 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 4=ذز١ٜ

24824 

أرجةةة١  24222 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 4=ذز١ٜ

24699 

أرج١  64457  املض طك  طزاَخ 

  4=ذز١ٜ

24168 

أرجةة١  64973 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

 4=اؿز١ٜ

24137 

ايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة ْٞ  

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

144892 

 4=أرج١ اؿز١ٜ
24225* 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ *   

17

أرجةةةة١  94222 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 16=ذز١ٜ

24913 

ايةةةةةرباَخ ايدٜٓٝةةةةة١ ٚايكةةةةةزإٓ  

 ايهزِٜ

194759 

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 16=ذز١ٜ

24231 

 194233 خ ايزٜ ض١ٝايرباَ

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

24257 

 16=ذز١ٜ

أرجةةةة١  74359 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 16=ذز١ٜ

24966 

 194324  طزاَخ املض طك  

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

  16=ذز١ٜ

24252 

 184748 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 16=ذز١ٜ

24282 

ايةةرباَخ ايؿٓٝةة١ َثةةٌ األغةة ْٞ    

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

294232 

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 16=ذز١ٜ

24222* 

 (2425) ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ  أاٍ*   

 

اٚضةةةةةةرت ْدةةةةةة ٥خ اصةةةةةةدبداّ االمدبةةةةةة ر  

يف اؾةدٍٚ رقةِ    Chi-Square Testا ذص ٥ٞ َزطع ن ٟ 

١ٝ طةةني َةةدػري اؿ يةة١ ؾزٚقةة ح  ا  أاليةة١ إذصةة ٥( أ 17)

االجدُ  ١ٝ ألؾزاأ ايع١ٓٝ، َٚةد٣ رضة ِٖ طغةهٌ  ة ّ     

 ةةةٔ األعةةةه ٍ ايربافٝةةة١ املكدَةةة١ يف اعيةةة   ا  ا ٝةةة١ 

اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ مٛ عهٌ طزافٞ ٚاذد، ٖٚٛ عهٌ 

 .ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

 

17
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أرجةةةة١ 74656 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 12=ذز١ٜ

24811 

ايةةةةرباَخ ايدٜٓٝةةةة١ ٚايكةةةةزإٓ  

 ايهزِٜ

أرج١ 114632

 12=ذز١ٜ

24476 

أرجةةةة١ 84328 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 12=ذز١ٜ

24759 

أرج١ 124283 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 12=ذز١ٜ

24423 

أرجةة١ 54382   طزاَخ املض طك  

  12=ذز١ٜ

24221 

أرج١ 154825 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

 12=ذز١ٜ

24199 

ايةرباَخ ايؿٓٝة١ َثةٌ األغةة ْٞ    

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

أرج١ 274442

 12=ذز١ٜ

24227* 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ  *   

 

دةة ٥خ اصةةدبداّ االمدبةة ر ا ذصةة ٥ٞ َزطةةع    ال تغةةريْ 

إىل  (ٖةةةة-17)يف اؾةةةدٍٚ رقةةِة  Chi-Square Testنةةة ٟ 

ٚجٛأ ؾزٚم  ا  أالي١ إذص ١ٝ٥ طني َدػري املضد٣ٛ ايدعًُٝٞ 

ألؾةةزاأ ايعٝٓةة١، َٚةةد٣ رضةة ِٖ طغةةهٌ  ةة ّ  ةٔة األعةةه ٍ 

 .ايرباف١ٝ املكد١َ يف اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ 

 

17

ايةةةرباَخ ٚايٓغةةةزا   

 ا مب ر١ٜ

أرجةةةةةةةةةةةةةةة١ 84911

 12=ذز١ٜ

24711 

ايةةةةةةةرباَخ ايدٜٓٝةةةةةةة١ 

 ٚايكزإٓ ايهزِٜ

أرجةةةةةةةةةةة١ 114957

 12=ذز١ٜ

24449 

 أرجةةةةةةةةةةة124547١ ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 12=ذز١ٜ

24568 

أرجةةةةةةةةةةة١ 144974 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 12=ذز١ٜ

24243 

أرجةةةةةةةةةةةة١ 94698   طزاَخ املض طك  

  12=ذز١ٜ

24642 

 

17

أرجةةةةةةةةةةةةةةة١ 94214 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

 12=ذز١ٜ

24685 

ايةةرباَخ ايؿٓٝةة١ َثةةٌ   

ٚاملٛصةةٝك٢  األغةة ْٞ

 ٚامب ر ايؿٔ

أرجةةةةةةةةةةةةةةة١ 34388

 12=ذز١ٜ

24992 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ *   
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تعٗةةز ْدةة ٥خ اصةةدبداّ االمدبةة ر ا ذصةة ٥ٞ َزطةةع          

( ٚ-17)يف اؾةةةدٍٚ رقةةةِ   Chi-Square Testنةةة ٟ 

ؾزٚق ح  ا  أالي١ إذص ١ٝ٥ طني َةدػري املٗٓة١ َٚةد٣ رضة      

اؾزاأ ايع١ٓٝ طغهٌ   ّ  ٔ األعه ٍ ايرباف١ٝ املكدَة١ يف  

اعيةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١ ٚاـ صةة١ مةةٛ عةةهًني َةةٔ  

ايةةةرباَخ ايدٜٓٝةةة١ ٚايكةةةزإٓ : األعةةةه ٍ ايربافٝةةة١ ُٖٚةةة 

 ْٞ ٚاملٛصةةةٝك٢ ايهةةةزِٜ، ٚايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة 

 .ٚامب ر ايؿٔ

ال تغري ْد ٥خ اصةدبداّ االمدبة ر ا ذصة ٥ٞ     

( س-17)يف اؾدٍٚ رقِ  Chi-Square Testَزطع ن ٟ 

ذص ١ٝ٥ طني َةدػري َدٛصةى   إىل ٚجٛأ ؾزٚم  ا  أالي١ إ

ايةةدمٌ ايغةةٗزٟ ألؾةةزاأ ايعٝٓةة١ َٚةةد٣ رضةة ِٖ طغةةهٌ  

  ّ  ٔ األعه ٍ ايرباف١ٝ املكدَة١ يف اعية   ا  ا ٝة١    

 .اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ 

 

17

ايةةةةةةةةةرباَخ ٚايٓغةةةةةةةةةزا   

 ا مب ر١ٜ

أرج١ 314861

 28=ذز١ٜ

24282 

ايةةةةرباَخ ايدٜٓٝةةةة١ ٚايكةةةةزإٓ 

 ايهزِٜ

أرج١ 424123

 28=ذز١ٜ

24242* 

أرج١ 214222 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 28=ذز١ٜ

24825 

أرج١ 254222 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 28=ذز١ٜ

24617 

   طزاَخ املض طك  

أرج١ 314165

  28=ذز١ٜ

24312 

 414725 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 28=ذز١ٜ

24246* 

ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثةٌ األغة ْٞ   

 ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

أرج١ 384951

 28=ذز١ٜ

24282 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ  *   

 

17
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أرجةةةةةة١ 94271 ايرباَخ ٚايٓغزا  ا مب ر١ٜ

 12=ذز١ٜ

24682 

١ ٚايكةةةةةزإٓ ايةةةةةرباَخ ايدٜٓٝةةةةة

 ايهزِٜ

أرجةة١ 194546

 12=ذز١ٜ

24276 

أرجةةةة١ 15977 ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ

 12=ذز١ٜ

24192 

أرجةة١ 124929 ايرباَخ االقدص أ١ٜ

 12=ذز١ٜ

24374 

أرجةةة١ 64482   طزاَخ املض طك  

  12=ذز١ٜ

24892 

أرجةة١ 124932 ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

 12=ذز١ٜ

24535 

ايةةرباَخ ايؿٓٝةة١ َثةةٌ األغةة ْٞ   

 مب ر ايؿٔٚاملٛصٝك٢ ٚا

أرجةة١ 114487

 12=ذز١ٜ

24488 

 (2425)أاٍ  ٓد َضد٣ٛ أالي١ اقٌ َٔ *   

 

 

 

َةةٔ اطةةزس َةة  تٛصةةًت إيٝةة٘ ايدراصةة١ اؿ يٝةة١ يف     

َةٔ اؾةزاأ ايعٝٓة١ ال ٜضةدُعٕٛ     % 3445ْد ٥حٗ  إ ٖٓ ى 

َيًك ح يًُري   ا  ا ١ٝ اع١ًٝ اؿهَٛٝة١ اٚ اـ صة١،   

ميهٔ ايٛثٛم يف َك رْدٗ  طريٟ ذة ٍ َةع َة      ٖٚٞ ْضب١ ال

، ذٝة   (2226ّ)تٛصًت إيٝ٘ ْدة ٥خ أراصة١ ايدُٝة ط    

َٔ اؾزاأ  ٝٓد٘ ال ٜضدُعٕٛ   ا ة١  % 41تٛصٌ إىل إ 

ايربْةة َخ ايعةة ّ، ٚارجعةةٛا  يةةو إىل  ةةد٠ اصةةب   َٓٗةة   

االندؿةة ٤ مبصةة أر امةةز٣ َةةٔ ا  ا ةة  ، ط  ضةة ؾ١ إىل  

ارا٤ اؾُٗةةٛر  ةةٔ  نةٕٛ ايدراصةة١ اؿ يٝة١ تٓ ٚيةةت َضة    

فٌُ اعية   ا  ا ٝة١ ايضةعٛأ١ٜ، ؾُٝة  ن ْةت أراصة١       

  ّ ٚؾُٝة  ًٜةٞ   . ايدُٝ ط تدُرٛر ذٍٛ قي١ ايربْة َخ ايعة 

اصدعزاض ملٓ قغة١ ْدة ٥خ ايدضة ؤال  ايةيت تٛصةٌ إيٝٗة        

ايب ذ ، طعد تٛصةٌ ايدراصة١ اؿ يٝة١ إىل ْدة ٥خ امةز٣      

ٚصةةؿ١ٝ ـصةة ٥ص  ٝٓةة١ فدُةةع ايدراصةة١ ايدميٛغزاؾٝةة١    

ٚامنةة ط اصةةدُ  ِٗ يًُريةة   ا  ا ٝةة١، مت  زضةةٗ  يف 

 .َعزض تؿصٌٝ ايٓد ٥خ

1

إ ْصةةـ اؾةةزاأ ( 4)طٝٓةةت ْدةة ٥خ اؾةةدٍٚ رقةةِ  

ٜضةةةةةدُعٕٛ % 5244ْٚضةةةةةب١ ( 194)ايعٝٓةةةة١ طدهةةةةةزار  

يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ أا٥ُةةة ح، ؾُٝةةة  طًػةةةت    

طٓضةةةب١ ( 129)ا  َةةةٔ ٜضةةةدُعٕٛ اذٝ ْةةة ح هلةةة    تهةةةزار

% 1247َؿةةةةزأ٠ طٓضةةةةب١ ( 47)، ؾُٝةةةة  اعةةةة ر 3449%

ٚارجع ايب ذ  ظٗٛر ٖذا ايرتتٝب إىل . ط صدُ  ٗ  ْ أراح

امةةةةد ف اـصةةةة ٥ص ايدميٛغزاؾٝةةةة١ ألؾةةةةزاأ ا دُةةةةع   

ايضعٛأٟ؛ َثةٌ ايعُةز، ٚاملضةد٣ٛ ايدعًُٝةٞ، ٚاؿ ية١      

 . االجدُ  ١ٝ

2

 

اصةةب   ( 2)ٚضةةعت ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ رقةةِ    

 دّ االصدُ ع يًُرية   ا  ا ٝة١ اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١     
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 :ط يرتتٝب ايد يٞ

يكدر٠ ايكٓٛا  ايدًؿش١ْٜٝٛ  ٢ً جذ  االْدب ٙ انثةز  (  ا 

 .َٔ اعي   ا  ا ١ٝ

شْٜٛٝة١ تعةد   ألٕ َد طع١ األمب ر  ةرب ايكٓةٛا  ايدًؿ  (   

 .ايغهٌ األؾطٌ هلِ َك ر١ْ ط   ا   

ٕ َضد٣ٛ املٛاأ ايربافٝة١ ايةيت تكةدَٗ  اعية       أل(  د 

 .ا  ا ١ٝ ال تغحع  ٢ً َد طعدٗ 

 .يعدّ ٚجٛأ ايٛقت ايه يف( أ  

ٚمبك ر١ْ ٖذا ايرتتٝب طعدّ االصةدُ ع يًُرية     

ا  ا ٝةة١ َةةع َةة  ٜغةةبٗ٘ يف ْدةة ٥خ ايدراصةة   ايضةة طك١،    

 ذةة  تي طكةة ح يف ايضةةبب األٍٚ املدعًةةل طكةةدر٠    ٚجةةد ايب

ايكٓٛا  ايدًؿش١ْٜٝٛ  ٢ً جذ  االْدب ٙ َٔ اصب    دّ 

   ٚ ، ايةيت  (2228ّ)االصدُ ع َع أراصة١ صةربٟ ٚ  بةد

تؿطٌٝ اؾُٗةٛر ملغة ٖد٠ ايدًؿشٜةٕٛ،      ٚضرت ْد ٥حٗ

ٚطُٝٓ  ج ٤ ايضبب املدعًةل مبضةد٣ٛ املةٛاأ ايربافٝة١ ايةيت      

١ يف املزتبةة١ ايث يثةة١ يف ايدراصةة١  تكةةدَٗ  اعيةة   ا  ا ٝةة 

اؿ يٝةةة١، لةةةد اْةةة٘ جةةة ٤ يف أراصةةة١ صةةةربٟ ٚ بةةةدٚ        

يف املزتبةة١ ايث ْٝةة١ يف اصةةب    ةةدّ االصةةدُ ع  ( 2228ّ)

 .      يًُري   ا  ا ١ٝ

3

 

إ َةة  ( 7)اٚضةةرت ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ رقةةِ    

ٔ ثًثٞ اؾزاأ ايع١ٓٝ ٜؿطًٕٛ ايضُ ع يًُرية    ٜكز  َ

، تًدٗة   %4247ْٚضب١ ( 158)ا  ا ١ٝ اـ ص١ طدهزار 

اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ايع ١َ ٚاملدبصصة١ مبحُةٛع   

َةةٔ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ( 99)تهزاراتٗةة  ْٚضةةبٗ ، ؾُٝةة  ؾطةةٌ 

االصةةةدُ ع إىل انثةةةز َةةةٔ ْةةةٛع، ٖٚةةةذٙ % 2648طٓضةةةب١ 

إىل إ ا  ا ة   اؿهَٛٝة١   ايٓدٝح١ تغري طغةهٌ اٚ آمةز   

َ  سايت ؼدٌ َه ١ْ يد٣ اؾزاأ ا دُع  ًة٢ ايةزغِ َةٔ    

َٓ ؾضةة١ ا  ا ةة   اـ صةة١ هلةة ، ٖٚةةٞ ا عةةه ي١ٝ ايةةيت  

، ٚتٛصةًت  (2228ّ)ْ قغدٗ  أراصة١ صةربٟ ٚ بةدٚ    

طصةةدأٖ  إىل اْةة٘ تٛجةةد يًُريةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١   

ِ إي طٝ   يف نْٛٗ  تكةدّ مةدَ   كدًؿة١ َٚؿٝةد٠ ٚتٗةد     

يهٔ ٖذا ال ٜعؿٞ تًةو اعية     . طؿ٦   ا دُع املبدًؿ١

َةةةٔ ق ٚيةةة١ ايبرةةة  يف    -عضةةةب راٟ ايب ذةةة  -

تكصٞ رغب   اؾزاأ ا دُةع ايضةعٛأٟ إ ا َة  اراأ  إ    

 .   تضدعٝد َه ْدٗ  ايه ١ًَ

4

 تزتٝةةةب َةةةد٣ ( 8)ٜدطةةة  َةةةٔ اؾةةةدٍٚ رقةةةِ   

االصةةةدُ ع يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝةةة١    

 MBCإّ طةٞ صةٞ إف إّ   ٚاـ ص١، ذٝ  ج ٤  قية١  

FM     ا  ايدٛجة٘ اـة ص يف املزتبةة١ األٚىل، تًدٗة  قيةة١ 

ايربْ َخ ايع ّ اؿه١َٝٛ، ثِ قي١ ط ْٛراَ   ا  ايدٛجة٘  

اـةة ص، ؾبكٝةة١ اعيةة   اؿهَٛٝةة١ يف ايرتتٝةةب، ٖٚةةذٙ  

 .  ٖبت إيٝ٘ ْدٝح١ اؾدٍٚ ايض طلايٓدٝح١ تدؿل َع َ  

5

 

اذةةةد ٍ ( 9)طٝٓةةةت ايٓدةةة ٥خ يف اؾةةةدٍٚ رقةةةِ    

ايةةةرباَخ ٚايٓغةةةزا  ا مب رٜةةة١ يًُزتبةةة١ األٚىل طريقةةةٌ     
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َدٛصةةةى ذضةةة طٞ يف اصةةةدُ ع اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ يألعةةةه ٍ   

ٗةة  ايةةرباَخ ايزٜ ضةة١ٝ، ؾةة يرباَخ  ايربافٝةة١ املبدًؿةة١، تًد

ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصةٝك٢ ٚامبة ر ايؿةٔ، ٚاذدًةت     

ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ املزتب١ األمري٠ َٔ ذٝة   

االصدُ ع، ٜٚعشٚ ايب ذ  تريمز تزتٝةب ايةرباَخ ايدٜٓٝة١    

ٚايكزإٓ ايهزِٜ إىل نٕٛ ايرباَخ ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ 

 .١ٝ َدبصص١تذاع  رب قي   إ ا 

6

 

% 6648تؿطةٌٝ  ( 12)طٝٓت ْد ٥خ اؾدٍٚ رقِ 

َةةةٔ اؾةةةزاأ ايعٝٓةةة١ َد طعةةة١ عةةةهٌ ايةةةرباَخ ٚايٓغةةةزا     

ا مب رٜةة١ َةةٔ مةة ٍ اعيةة   ا  ا ٝةة١ اـ صةة١، اَةة     

َِٓٗ ( 269)ايضٝ ص١ٝ ؾكد را٣  ط يٓضب١ يغهٌ ايرباَخ

َد طعدٗةة  يف اعيةة   اؿهَٛٝةة١، ٖٚةةٛ    % 7247طٓضةةب١ 

األَةةز ايةةذٟ  ةةشاٙ ايب ذةة  إىل  ةةدّ اٖدُةة ّ ايكٓةةٛا      

ٚ ًةة٢ ايعهةةط مت َةة ح . اـ صةة١ نةةثرياح طةة يرباَخ ايضٝ صةة١ٝ

ط يٓضةةب١ يغةةهٌ ايةةرباَخ ايدٜٓٝةة١ ٚايكةةزإٓ ايهةةزِٜ ٚجةةد   

ايعٝٓةةة١  َةةةٔ اؾةةةزاأ% 6642طٓضةةةب١ ( 245)ايب ذةةة  إ 

ٜضةةدُعٕٛ إيٝٗةة  َةةٔ مةة ٍ اعيةة   اؿهَٛٝةة١، ٖٚةةٛ    

األَةةز ايةةذٟ تةةبني يًب ذةة  َةةٔ قبةةٌ ٚؼدٜةةداح يف ْدةة ٥خ    

نُ  طٝٓت ايٓدة ٥خ يف اؾةدٍٚ  اتة٘ إ    (.  8)اؾدٍٚ رقِ

َةةٔ اؾةةزاأ ايعٝٓةة١ ٜضةةدُعٕٛ إىل  % 8642طٓضةةب١ ( 319)

ايةةةرباَخ ايؿٓٝةةة١ َثةةةٌ األغةةة ْٞ ٚاملٛصةةةٝك٢ َةةةٔ مةةة ٍ  

ٝةةة١ اـ صةةة١، ٜٚعةةةٛأ  يةةةو إىل تٛجةةة٘  اعيةةة   ا  ا 

 .األمري٠ مٛ ايرتؾٝ٘ ٚايدض١ًٝ انثز َٔ اعي   اؿه١َٝٛ

7

 

إىل ايرتتٝةةب ( 11)اعةة ر  ْدةة ٥خ اؾةةدٍٚ رقةةِ  

 : اآلتٞ يدٚاؾع االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ

 .ف إىل األْب ٤أاؾع ايدعز(     ا 

أاؾةةع ايبكةة ٤  ًةة٢  ًةةِ مبةة  ٜةةدٚر يف ايعةة مل يف       (    

 .ا  ال  ن ؾ١

 . أاؾع ايزغب١ يف اؿٛار ٚايٓك ر َع اآلمزٜٔ(   د 

 .أاؾع ايدض١ًٝ(    أ 

 .  أاؾع متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ(  ٖة 

ٚمبك رْةةةة١ تزتٝةةةةب ٖةةةةذٙ ايةةةةدٚاؾع َةةةةع ْدةةةة ٥خ   

١ ايدُٝة ط  ايدراص   ايض طك١ لد اْ٘ ال ٜدي طل َع أراصة 

، ايةةةةةيت تٓ ٚيةةةةةت اصةةةةةدبداَ   املةةةةةٛاطٔ (2226ّ)

ايضعٛأٟ   ا ١ ايربْة َخ ايعة ّ ٚا عةب     املدرككة١     

َٓٗ ؛ ذٝ  ج ٤ يد٣ ايدُٝ ط أاؾع  عػٌ ٚقةت ايؿةزاؽ   

َٚعزؾ١ َٛضٛ    تصً  يًٓك ر يف املكدَة١، يف ذةني   

اْٗةة  اذدًةةت ايرتتٝةةب األٍٚ يف ْدةة ٥خ ايدراصةة١ اؿ يٝةة١، 

ؾكةد جة ٤ أاؾةع ايدعةزف     ( ٖةة 1414)اعٝ  اَ  يف أراص١ 

إىل األذهةة ّ ايغةةةز ١ٝ يف ايرتتٝةةب األٍٚ، تةةة ٙ أاؾةةةع   

ٜٚعدكةةةد ايب ذةةة  إ . ايدعةةزف إىل َةةة  يةةةزٟ يف ايعةة مل  

ايٓدةة ٥خ ايةةيت تٛصةةٌ إيٝٗةة  يف ٖةةذا ا ةة ٍ ٖةةٞ اقةةز  َةة   

ميهةةٔ إىل ايدٛاؾةةل َةةٔ جٗةة١ تٛجةة٘ اعيةة   اؿهَٛٝةة١     

١ اٚ املدٓٛ ةة١، ٚايةةذٟ  املعةةين ط ـدَةة١ ايع َةة١ ٚاملبدًؿةة  

ٜٗدِ ظُٝع ؾ٦   ا دُع، نُ  ظٗز يف ارا٤ املبرٛثني يف 

 (.2228ّ)أراص١ صربٟ ٚ بدٚ 
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8

 

ايرتتٝةةب  ( 12)طٝٓةةت ايٓدةة ٥خ يف اؾةةدٍٚ رقةةِ    

 :اآلتٞ يدٚاؾع االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اـ ص١

 .أاؾع ايدض١ًٝ (  ا  

 .أاؾع ايٓك ر ٚاؿٛار َع اآلمزٜٔ(   

 . أاؾع متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ(  د 

 .أاؾع ايدعزف إىل األْب ٤(   أ 

 .أاؾع ايبك ٤  ٢ً  ًِ مب  ٜدٚر يف ايع مل(  ٖة 

ال ٜكدطٞ ايرتتٝب اؿ يٞ َٓ قغ١ َةع ايدراصة     

ايض طك١؛ نْٛٗ  مل تدٓ ٍٚ ط يبر  ا  ا ة   اـ صة١،   

تٓ ٚيةت  ( 2228ّ)ا إ أراص١ صةربٟ ٚ بةدٚ   ؾُٝ   د

ارا٤ املبرةةةٛثني ذٛهلةةة  ٚذةةةٍٛ ا  ا ةةة   اؿهَٛٝةةة١،  

ٚيهٔ ٜز٣ ايب ذ  إ املٓ قغة١ يًٓدٝحة١ اؿ يٝة١ تؿةرتض     

االتضةةةة م َةةةةع ْدةةةة ٥خ ايةةةةدٚاؾع اـ صةةةة١ ط   ا ةةةة     

اؿهَٛٝةةة١، ؾةةة مل ذغ ٖةةةٛ امةةةد ف  هضةةةٞ يرتتٝةةةب  

ٛ األَةز  ايدٚاؾع طني ا  ا    اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١، ٖٚة   

ايذٟ حيًُٓ  إىل ايكٍٛ طغة٤ٞ َةٔ ايثكة١ إ تٛجة٘ اعية١      

ٜضِٗ يف ؼدٜد أٚاؾع اؾُٗٛر، َٚبعة  ايثكة١ يف  يةو    

َةة  تؿرتضةة٘ ْعزٜةة١ االصةةدبداَ   ٚا عةةب     َةةٔ إ  

اؾُٗةةٛر ٜبرةة   ةةٔ َطةة َني طزافٝةة١ تًةةيب تٛقع تةة٘،   

ٖٚةةذا َةة  تضةةع٢ مةةٛٙ اعيةة   اـ صةة١ اٚ املدبصصةة١    

 . ٔ اعي   اؿه١َٝٛط ٖدُ ّ انرب َ

9

 

ؼكةةةل ( 13)اٚضةةةرت ْدةةة ٥خ اؾةةةدٍٚ رقةةةِ    

ا عب     َٔ االصدُ ع يًُري   ا  ا ١ٝ اؿهَٛٝة١  

 :عضب ايرتتٝب ايد يٞ

االط ع ايدا٥ِ  ٢ً َ  يزٟ يف ايع مل يف ا  ال     (  ا 

 .ن ؾ١

ايدشٚأ ط ألمب ر ذةٍٛ األذةداث اعًٝة١ ا قًُٝٝة١     (      

 .ٚايدٚي١ٝ

ايزغبةة١ يف ايٓكةة ر ٚاؿةةٛار َةةع اآلمةةزٜٔ ذةةٍٛ    (     د 

 .األذداث

 .ط١ٝ ٚقت ايؿزاؽمت(   أ 

 .ايدض١ًٝ(  ٖة  

ٖٚذٙ ايٓدٝح١ تعين تٛاؾك ح َٓيكٝ ح َع أٚاؾع اؾزاأ 

١، ايعٝٓةة١ َةةٔ االصةةدُ ع إىل اعيةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة 

ٚط ملك رْةة١ يف ْدةة ٥خ ايدراصةة   ايضةة طك١، ؾكةةد ٚجةةد     

إ إعب ع ايدُهٔ املعزيف َةٔ  ( 2226ّ)أراص١ ايدُٝ ط 

طعةةض املعًَٛةة   ذةةٌ يف املزتبةة١ األٚىل، تةة ٙ ا عةةب ع  

اـ ص ط ملض  د٠  ٢ً ايدبًص َٔ املًٌ، ٖٚٞ ْدٝحة١  

َدٛاؾك١ إىل ذد نبري َع ا عب     اييت تٛصةًت إيٝٗة    

 ي١ٝ ط يٓضب١ يإلعب ع األٍٚ، نُ  إ ايرتتٝب ايدراص١ اؿ

ايةةةيت ( 1993ّ)اؿةةة يٞ ٜدٛاؾةةةل َةةةع أراصةةة١ ذضةةةني   

تٓ ٚيةةت اصةةدبداَ   األصةةز املصةةز١ٜ يٛصةة ٥ٌ االتصةة ٍ 

ا يهرتْٚٝةةةةة١، ايةةةةةيت تٛصةةةةةًت إىل إ ا عةةةةةب        

جة ٤  يف  ( َزاقب١ ايب١٦ٝ ٚايدةشٚأ ط ملعًَٛة    )ايدٛج١ٝٗٝ 

َٓ قغةةةة١ ) ٝةةةة١ املكدَةةةة١، تًدٗةةةة  ا عةةةةب     االجدُ  

 .  يف املزتب١ ايث ١ْٝ( اآلمزٜٔ
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ؼكل ا عب     ( 14)طٝٓت ْد ٥خ اؾدٍٚ رقِ 

َةةةٔ االصةةةدُ ع يًُريةةة   ا  ا ٝةةة١ اـ صةةة١ عضةةةب   

 :ايرتتٝب ايد يٞ

ايزغبةةة١ يف ايٓكةةة ر ٚاؿةةةٛار َةةةع اآلمةةةزٜٔ  ةةةٔ    (  ا 

 .ثاألذدا

االطةةة ع ايةةةدا٥ِ  ًةةة٢ َةةة  يةةةزٟ يف ايعةةة مل يف    (   

 .ا  ال  ن ؾ١

 .ايدض١ًٝ(  د 

ايدةشٚأ ط ألمبة ر ذةةٍٛ األذةداث اعًٝة١ ا قًُٝٝةة١     (  أ 

 .ٚايدٚي١ٝ

 .متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ(  ٖة 

تعٗةةز ٖةةذٙ ايٓدٝحةة١  ةةدّ االتضةة م طةةني تزتٝةةب     

أٚاؾةع االصةةدُ ع يًُريةة   اؿهَٛٝة١ َةةع ا عةةب       

ٖذا االصدُ ع، ٚيهٓٗ  تغري طكدر َ  إىل إ  املدركك١ َٔ

اعي   اـ ص١ ال تضري مٛ إعةب ع رغبة   اؾُٗةٛر يف    

 . ايدض١ًٝ ٚايرتؾٝ٘ ؾكى، طٌ تضع٢ إىل ايدثكٝـ اٜط ح

11

 

إ ايزضةة   ةةٔ ( 15)ٓةةت ْدةة ٥خ اؾةةدٍٚ رقةةِ طٝ

َضةةد٣ٛ عةةهٌ ايةةرباَخ ٚايٓغةةزا  ا مب رٜةة١ ذةةٌ يف     

املزتب١ األٚىل، ت ٙ ايزض   ةٔ ايةرباَخ ايدٜٓٝة١ ٚايكةزإٓ     

ايهزِٜ، ؾُٝ  ج ٤ ايزض   ٔ ايرباَخ ايزٜ ض١ٝ يف املزتب١ 

ايث يث١، ٚج ٤ رض  اؾزاأ ايع١ٓٝ  ةٔ ايةرباَخ ايؿٓٝة١ َثةٌ     

ك٢ ٚامبةة ر ايؿةةٔ يف املزتبةة١ األمةةري٠،   األغةة ْٞ ٚاملٛصةةٝ 

ٖٚذٙ ايٓدٝح١ األمري٠ اـ صة١ طة يرباَخ ايؿٓٝة١ تؤنةد َة       

 ٖب إيٝ٘ اؾزاأ ايع١ٓٝ ط يٓضةب١ يإلعةب     املدرككة١ َةٔ     

االصدُ ع يإل ا    اـ ص١، ؾُٝ  ٜدعًل طةداؾع ايدضة١ًٝ   

اٚ متط١ٝ ٚقت ايؿزاؽ، ذٝ  مل تةري  ٖةذٙ ا عةب        

 .يف املزتب١ األٚىل

12

 

-16ا، -16)مل تزصةةةد ْدةةة ٥خ اؾةةةداٍٚ  

اـ صةةةةة١ ( س16ٚ، 16ٖةةةةةة، 16أ، 16د، 16 ، 

اؾةةٓط، )طةة يدٛسٜع ايدهةةزارٟ يًُةةدػريا  ايدميٛغزاؾٝةة١ 

١ٝ، ايعُةةةةز، اؿ يةةةة١ االجدُ  ٝةةةة١، املضةةةةد٣ٛ    اؾٓضةةةة

   ٟ َةع َةدػري   ( ايدعًُٝٞ، امل١ٓٗ، َدٛصةى ايةدمٌ ايغةٗز

ذحةةةةِ االصةةةةدُ ع يًُريةةةة   ا  ا ٝةةةة١ اؿهَٛٝةةةة١     

ٚاـ صةةة١، صةةة٣ٛ ذ يةةة١ ؾةةةزٚم ٚاذةةةد٠  ا  أاليةةة١     

إذصةة ١ٝ٥ طةةةني اؾةةةزاأ ايعٝٓةة١ ط يٓضةةةب١ ملةةةدػريٟ املضةةةد٣ٛ   

ايدعًُٝةةةةٞ ٚذحةةةةِ االصةةةةدُ ع إىل اعيةةةة   ا  ا ٝةةةة١ 

اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ نُة  ٚضةرت  يةو ْدٝحة١ االمدبة ر      

 .ا ذص ٥ٞ َزطع ن ٟ

13
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ذصة ٥ٞ َزطةع نة ٟ    مل تزصد ْد ٥خ االمدب ر ا  

ٚجةةٛأ ؾةةزٚم  ا  أاليةة١ إذصةة ١ٝ٥ ط يٓضةةب١ يًُةةدػريا   

املضةةةد٣ٛ ايدعًُٝةةةٞ، َدٛصةةةى ايةةةدمٌ   )ايدميٛغزاؾٝةةة١ 

ط يٓضةةب١ ؾُٝةةع اعةةه ٍ ايةةرباَخ املكدَةة١ يف     ( ايغةةٗزٟ

اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ صة١، يف ذةني رصةد     

ْد ٥خ االمدبة ر  اتة٘ ٚجةٛأ ؾةزٚم  ا  أالية١ إذصة ١ٝ٥       

ػريا  ايدميٛغزاؾ١ٝ األمةز٣ ٚاألعةه ٍ ايربافٝة١    طني املد

 :املٛضر١ اأْ ٙ

ايرباَخ ايد١ٜٝٓ )َدػري اؾٓط ٚاألعه ٍ ايرباف١ٝ 

ٚايكةةةةةزإٓ ايهةةةةةزِٜ، ايةةةةةرباَخ االقدصةةةةة أ١ٜ، طةةةةةزاَخ 

 (.املض طك  

   ايةةرباَخ )َةةدػري اؾٓضةة١ٝ ٚاألعةةه ٍ ايربافٝةة١

 (.ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

 ايةةةرباَخ )ُةةةز ٚاألعةةةه ٍ ايربافٝةةة١ َةةةدػري ايع

 (.ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ

       َةدػري اؿ ية١ االجدُ  ٝة١ ٚاألعةه ٍ ايربافٝة١

 (.ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامب ر ايؿٔ)

   ايةةةرباَخ )َةةةدػري املٗٓةةة١ ٚاألعةةةه ٍ ايربافٝةةة١

 (.ايد١ٜٝٓ ٚايكزإٓ ايهزِٜ، ايرباَخ ايضٝ ص١ٝ

ري َععِ ْد ٥خ ايؿزٚم ايض طك١ إىل إ ايغهٌ تغ 

ايرباَخ ايؿ١ٝٓ َثٌ األغ ْٞ ٚاملٛصٝك٢ ٚامبة ر  )ايربافٞ 

ن ٕ انثز األعه ٍ ايذٟ اٚجد ؾزٚقة ح  ا  أالية١   ( ايؿٔ

 .إذص ١ٝ٥ طني اؾزاأ ايع١ٓٝ

ٚتؿطٞ ٖةذٙ ايٓدٝحة١ إىل ايعةٛأ٠ ايؿ ذصة١ مةٛ       

يثة١ يف ْدة ٥خ   ٖذا ايغهٌ ايربافٞ ايذٟ ذٌ يف املزتب١ ايث 

اـةة ص ( 5)املدعًةةل ط يدضةة ؤٍ رقةةِ ( 9)اؾةةدٍٚ رقةةِ 

طدؿطٌٝ اؾزاأ ايع١ٓٝ يغهٌ طزافٞ ٜؿطٌ ايضةُ ع إيٝة٘،   

ٚنةةذيو ايعةةٛأ٠ ملةةد٣ ايزضةة  ايعةة ّ ألؾةةزاأ ايعٝٓةة١  ُةة    

تكدَةة٘ اعيةة   ا  ا ٝةة١ اؿهَٛٝةة١ ٚاـ صةة١ يف ْدةة ٥خ    

، ذٝة  ذةٌ   (11)ٚايدضة ؤٍ رقةِ   ( 15)اؾدٍٚ رقِ 

األَز ايةذٟ ٜؤنةد طغةهٌ اٚ طةامز إ     . ب١ األمري٠يف املزت

ٜهٕٛ ٖذا ايغهٌ ايربافٞ َصدراح يًؿزٚم  ا  ايدالية١  

 .ا ذص ١ٝ٥ طني اؾزاأ ايع١ٓٝ

 

تعةةةد ٖةةةذٙ ايدراصةةة١ ٖةةةٞ األٚىل َةةةٔ ْٛ ٗةةة  يف  

 - ٢ً ذد  ًِ ايب ذة  -املًُه١ ايعزط١ٝ ايضعٛأ١ٜ 

ٚاـ صة١  ٚاييت تٓ ٚيةت ا  ا ة   ايضةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝة١     

يف إٓ َعةة ح، ٚقةةد اعةة ر ايب ذةة  يف َعةةزض ذدٜثةة٘  ةةٔ 

ا١ُٖٝ ايدراص١ اؿ يٝة١ إىل قًة١ ايدراصة   ايةيت تٓ ٚيةت      

ا  ا ةة١ املضةةُٛ ١، ٚقةةد تٛصةةًت ايدراصةة١ يف ْد ٥حٗةة  

إىل  د٠ ْك ط جٖٛز١ٜ  ًٗ  تهةٕٛ  ا  ؾ ٥ةد٠ يًكة ٥ُني    

 ٢ً اعية   ا  ا ٝة١ ايضةعٛأ١ٜ اؿهَٛٝة١ ٚاـ صة١،      

دبة ٙ ايبة ذثني َةٔ طة   ايدراصة   ايعًٝة  يف       ٚػذ  اْ

 . اؾ َع   ٚاملؤصض   ايع١ًُٝ األمز٣

ٜٚٛصةةٞ ايب ذةة  طعةةد تٛصةةً٘  ج طةة   اصةة١ً٦  

 :ايدراص١ إىل َ  ًٜٞ

1- االٖدُةة ّ طدراصةة   رجةةع ايصةةد٣ يةةد٣    

اعي   ا  ا ١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـ ص١ ملعزؾ١ رغب   اؾزاأ 

 .ا دُع ايضعٛأٟ ٚذ ج تِٗ
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2- َخ ايثك ؾٝةةة١ املدٓٛ ةةة١ ايةةةيت  تهثٝةةةـ ايةةةربا 

تهضب اؾُٗٛر َعًَٛ   َٚع رف   ١َ َؿٝد٠، ذٝ  

ظٗز  اؿ ج١ هل  يف ْدة ٥خ ايدراصة١ اؿ يٝة١ َةٔ مة ٍ      

أٚاؾةةةع االصةةةدُ ع ٚا عةةةب     املدرككةةة١ َةةةٔ  يةةةو     

 . االصدُ ع، صٛا٤ يد٣ ا  ا    اؿه١َٝٛ اٚ اـ ص١

3- إجةةةةةزا٤ ايدراصةةةةة   املدبصصةةةةة١  ةةةةةٔ    

ملدعًكةة١ طةة يرباَخ ايدٜٓٝةة١ ٚايكةةةزإٓ    األعةةه ٍ ايربافٝةة١ ا  

ايهةةزِٜ، ٚنةةذيو املدعًكةة١ طغةةهٌ ايةةرباَخ ايؿٓٝةة١ َثةةٌ    

األغ ْٞ ٚامب ر ايؿةٔ؛ يًٛقةٛف  ًة٢ َعًَٛة   أقٝكة١      

 . ذٍٛ رغب   اؾُٗٛر ٚآرا٥٘ يف ٖذٜٔ ايغهًني ؼدٜداح

4- إ تبةةةدٟ اعيةةةة   ا  ا ٝةةةة١ اؿهَٛٝةةةة١   

  َ ثةةٌ ٚاـ صةة١ اٖدُ َةة ح ط ألعةةه ٍ ايربافٝةة١ األمةةز٣، 

 .ايرباَخ االقدص أ١ٜ ٚايزٜ ض١ٝ ٚطزاَخ املض طك  

5- أ ةة٠ٛ ايكيةة ع اـةة ص مةةٛ االصةةدثُ ر يف    

فةة ٍ إْغةة ٤ اعيةة   ا  ا ٝةة١ املدبصصةة١ ط القدصةة أ      

 . ٚايزٜ ض١ ٚاملض طك  

 

اصةةدبداَ   املةةٛاطٔ  (. 2226ّ. )ايدُٝةة ط،  بةةدا  

ّ )ايضةةعٛأٟ   ا ةة١ ايزٜةة ض    ( ايربْةة َخ ايعةة 

قضةِ  . رص ي١ َ جضدري غري َٓغٛر٠ إعب   تٗ ،ٚ

 .ا   ّ، ج َع١ املًو صعٛأ، ايزٜ ض

اصدبداَ   األصز٠ املصز١ٜ (. 1993ّ. )ذضٔ، ي٢ًٝ

يٛصةة ٥ٌ االتصةة ٍ ا يهرتْٚةةٞ َٚةةد٣ ا عةةب ع 

رص ي١ أندٛراٙ غري َٓغٛر٠، نًٝة١   ايذٟ ؼكك٘،

 .ا   ّ، ج َع١ ايك ٖز٠

   ّ يف املًُه١ ا(. 2222ّ. )ايغبًٝٞ،  بدايزمحٔ

أراصةةة١ ٚث ٥كٝةةة١ ٚصةةةؿ١ٝ  : ايعزطٝةةة١ ايضةةةعٛأ١ٜ 

 . َيبع١ صؿري: ، ايزٜ ض1ط ؼ١ًًٝٝ،

َه ْةةة١ (. 2228ّ)ٚ  بةةةدٚ، م يةةةد . صةةةربٟ، اَٝٓةةة١

ا  ا ةة   اؿهَٛٝةة١ ٚأٚرٖةة  يف ظةةٌ َٓ ؾضةة١    

َٓغةةٛرا  اؼةة أ  : ، تةةْٛطا  ا ةة   اـ صةة١ 

إ ا ةةةة   ايةةةةةدٍٚ ايعزطٝةةةة١، صًضةةةةة١ً عةةةةةٛث   

 (. 62)دأ ٚأراص   إ ا ١ٝ  

ْعزٜةةة   ا  ةةة ّ (. 1997ّ. ) بةةةد اؿُٝةةةد، قُةةةد

اييبعةةةةة١ األٚىل، َزنةةةةةش . ٚاػ ٖةةةةة   ايدةةةةةريثري

 .ن١ًٝ ايرتط١ٝ ج َع١ ذًٛإ –تهٓٛيٛجٝ  ايدعًِٝ 

ْغري٠ ٚتيٛر ا  ا ١ يف ا دُع  (.2222ّ. )نزِٜ، طدر

َيةة طع ايؿةةزسأم  : ، ايزٜةة ض3، طايضةةعٛأٟ

 .ايدح ر١ٜ

أٚاؾةع اصةدبداّ ٚصة ٥ٌ    (. ٖةة 1414. )اعٝ ، َضة  د 

االتصةة ٍ ا يهرتْٚٝةةة١ َٚةةةد٣ ا عةةةب ع ايةةةذٟ  

رصةةة ي١ أندةةةٛراٙ غةةةري َٓغةةةٛر٠، نًٝةةة١  ؼككةةة٘،

ايد ٠ٛ ٚا   ّ، ج َع١ ا َ ّ قُد طٔ صعٛأ 

 .  ا ص ١َٝ، ايزٜ ض

. َهةةةة ٟٚ، ذضةةةةٔ  ُةةةة أ، ٚايضةةةةٝد، يًٝةةةة٢ ذضةةةةني 

، االتصةةةة ٍ ْٚعزٜ تةةةة٘ املع صةةةةز٠  (. 1998ّ)

 .ايدار املصز١ٜ يًهد  : اييبع١ األٚىل، ايك ٖز٠
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Abstract. This is a descriptive study conducted to know how far the Saudi people benefit from the private or public local radio stations, 
measuring the people satisfaction about these stations. The study achieves a number of sub-objectives by having an answer to some 

questions. 

The foremost question is to know the reason why programs of the private or public local radio stations are or are not listened to. It 
probes the type of radio stations; favorite programs; and motives of listening to these programs. It answers whether motives for listening to 

such stations are satisfied or not.  

The study probes how far the Saudi people are satisfied with the types of programs presented by the private or public local radio stations. 
It discusses the satisfaction of audiences towards programs presented, and whether there are any statistically significant differences or not. 

The sample surveyed comprised 565 persons from Riyadh city. The figure of those who do not listen to local radio stations is 195;  

34.5% of the sample answer the questions; give their personal data; and mention why they do not listen to radio stations. 
The figure of those who listen to radio stations are 370 persons; 65.5% of the sample and on them the study is based.  

The findings show that the major reason why they do not listen to local radio stations is satellite channels for they are eye-catching 

different to radio stations. They show also that about 42.7% of the sample prefers listening to private radio stations, followed by public 
governmental stations and private governmental in a row.  

In the survey, MBC FM ranks the top, followed by governmental public program and private panorama in a row.  

On the motives behind listening to public and private radio stations, the findings show that the motives go different from private to 
public stations. However, there is no difference in satisfaction degrees driven from listening. 

The study reaches that there is no statistically significant difference in demographic features and listening habit to radio stations amongst 

the sample, except in the academic levels.  
However, the study shows that there are statistically significant differences in demographic features and satisfaction degrees towards 

some programs presented via the private or public radio stations. The major difference is between the demographic variables and type of 

programs: music, songs, arts news.  
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