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 الملخص :

)أثدددددسرَػددددد ٖا٠ررقٝددددد عرإىلرٖدددداؾدرايازاضددددد١ر

املطًطدد ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملا ًلدد١رترايكٓددٛاار

ٚيػددس رايعس ٝدد١رىًدد٢رقددِٝرايؿادد ٠رادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١ ر

ٛر ايُٝٓٝد١ر ايؿا ٠رادت َعٝد١ر ٚاجت ٖ ا آزا٤ َعسؾ١  ضتد
 املا ًلد١ ر ايذلنٝد١ر املطًطد ار ٚأٖداافر َكد َ ر

ٞر اجملاُع ْٚظس٠ اجاُ ى١ٝ قِٝ َٔ حتٌُ َٚ   املاًكد
تررتطدِٗرر ايذلنٝد١ر ٕراملطًطد ارأر ى٢ًراىابد زر شل 

ِر تػٝرلراملؿ ِٖٝ  املاعد زفر ٚاإلضد ١َٝر ايعس ٝد١ر ٚايكدٝ
ٔر ايعس ١ٝ  زتاُع تٓ  ت ىًٝٗ   خد ٍرضكدٛزٖ رر َٚد
رايعس ١ٝ  ايؿك ١ٝ٥ ايكٓٛاا أغًب ى٢ً ٚنث ؾ١  ك٠ٛ

 ٚت ى ١َ اجملاُعر ؿؿ١ يًاأثرلرت األق٣ٛ ٚايٛض١ًٝ
ر. خ ؾ١  ؿؿ١ املسأ٠

ٚقددارجدد ٤ارٖددرٙرايازاضدد١ريطددارايؿددساؽراملٛجددٛ رر

ى َٝددد١راةًٝددد١رايددد ررررىًددد٢رَطدددا٣ٛرايازاضددد اراإلرر

الجاُ ىٝد١راياخًٝد١رىًد٢ررررتٓ قؼرَثٌرٖرٙرايظدٛاٖسرار

اجملاُعرايدُٝ رٚتسندصر  ياياٜداررترزتد ٍر ثٗد رررررر

ر.ى َٞإى٢ًرايٓٛعراالجاُ ىٞررَٔرَٓظٛزر

رَٚٔرا سشرْا ٥جرايازاض١ر:

نثسرَا  ع٘ريا٣رى١ٓٝرٕرايدلاَجراياًٝؿص١ْٜٝٛراألأر-

رايازاضددددد١ريفثًددددددرتر دددددساَجراملٓٛىددددد ار ٓطدددددب١ررر

جٓب١ٝر ٓطدب١ررؾ ّرٚاملطًط اراألتًٝٗ راأل% 43.9)

ٖٚدددرارٜ ندددارَدددا٣راالصتدددسازرَدددٔرقبدددٌرر% ر41.3)

جٓبٝددد١رايؿاٝددد ارايُٝٓٝددد ارؾدددٛ راملطًطددد اراألررر

رر. )ايذلن١ٝ

اياددأثرلرايطددًمريًُطًطدد ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١ررر-

نددد ٕرٖدددٛرايلددد غٞرىًددد٢رقدددِٝرايؿاددد ٠رادت َعٝددد١ررررر

ايُٝٓٝددد١رَددددٔرضٝدددد رتددددأثرلٙرىًدددد٢رَدددداػرلراياكدددد٣ٛرر

 ر79.2)ر ٓطب١ررٚاالياصاّراياٜ ريا٣رى١ٓٝرايازاض١

)اياكدد٣ٛرر.ىٓددا 69.3)رىٓددارَدداػرلراذتٝدد ٤رٚرْطددب١ررر

ر رٚاالياصاّراياٜ 

Abstract :  
The aim of the study was to measure 

the effect of watching Turkish drama 
series dubbed in Arab channels on the 
values of the Yemeni university girl and 
for the purpose of knowing the views and 
attitudes of the Yemeni university girl 
towards the contents and objectives of the 
Turkish soap operas. In changing the 
Arab and Islamic concepts and values that 
are common in our Arab societies, and by 
their presence strongly and intensively on 
most Arab satellite channels, and the most 
powerful means of influencing society in 
general and women in particular. 

This study is intended to fill the 
vacuum at the level of local media studies 
that discuss such extraneous social 

phenomena on the Yemeni society and 
focus specifically on its research on 
gender from a media perspective. 

The most prominent results of the 
study: 

- (43.3 %) followed by foreign films and 
series (41.3%). This confirms the 
extent to which Yemeni girls are 
attracted to foreign serials (Turkish( 

- The negative impact of the Turkish 
drama series was the predominant on 
the values of the Yemeni university 
girl in terms of its impact on the 
variable of piety and religious 
commitment in the sample of the 
study (79.2) at the modesty variable 
and 69.3%. 
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 : المقذمة

ريدلازتٗدد راياعددس رٚنث ؾدد١رايعس ٝدد١رايؿكدد ١ٝ٥راياًؿصْٜٛٝدد١رايكٓددٛااراْاػدد زرظددٌرت

ٌررضٝ ٠رترَِٚٗرأض ضٞرضكٛزررشل رأؾبحررايازا١َٝ رايسآٖد١ررايؿدذل٠رررَٚثًددرررايٓد ع ررند

رأْدٛاعررإىلرايعس ٝد١ررزتاُع تٓد ررتعدس ررإىلرأ ٣رممد رراملطدبٛمررغدرلرراإلى َٞراالْؿا حرَسض١ً

ٞررايثكد ترر  يػصٚرٜط٢ُرَ  ٔررايٛاؾداررٚاإلى َد رٖدراررٜٚاددرررىس ٝد١ ررغدرلررأخدس٣ررثك ؾد اررَد

رٚزضدددّٛرٚاملطًطددد ارٚاألغددد ْٞرٚايددددلاَجراألؾددد ّر ػدددهٌرايٛاؾددداراإلىددد ّرَدددٔرايدددُٓ 

ٌررٚايد ررايه زتٕٛ ٔررتؿد ٌررؾدػرل٠ررقسٜد١ررايعد  ررأؾدبحررإٔر عداررن ؾد١ررايعد  رر كد عررَد ر ؿعد

ر.االؾلٓ ى١ٝراألقُ زرىدلراياًؿصْٜٛٞرايب راْاػ ز

رأضتدد ٤رنددٌرَددٔرٚايٛاؾددا٠راملا ًلدد١راملطًطدد ارايبدد رٖددرارَددٔرنددبرل٠رضؿدد١رٚتػددػٌ

رترنددبرلار ٚزارتًعددبرضٝدد رٚأضل َٗدد  رأغدده شل ر ه ؾدد١رٚتٓٛىٗدد رٚاْاػدد زٖ رايعدد  

راياعدس ررؾهثدس٠ررث ْٝ  رٚضًٛنِٗرثك ؾاِٗرٚحتاٜارتػهٌٝرترأ ا٠رٚتعادلرأٚالراياى ١ٜ

ٔررْٛىد  ررتعادلراي رايٛض١ًٝرشلرٙ ٍررأْدٛاعررَد ٟرراالتؿد  ِررادتُد ٖرل ِررتسضدٝذررترتطد ٖ راملؿد ٖٝ

ِرراملؿ ِٖٝرٖرٙرتطاباٍرضٝ راملاًكٞريا٣رٚايكِٝ ر دأخس٣ررىًٝٗد رراملاعد زفررٚاألمند  ررٚايكدٝ

رايالدٛزررٖرارظٌرترٚايازاَ   رر2013ر رىبرل.)رايثك تر  الخذلامرٜط٢ُرَ رٖٚرارجاٜا٠

رٚايثك ؾ اراألؾه زرَٔرَاعا ٠رٚ أغه ٍر  يػ١رزض ياٗ رأؾبيدراشل ٥ٌ رراياهٓٛيٛجٞ

راذتٝدد ٠رتراياػددٝرلاارَددٔرشتاًؿدد١رأغدده ٍرخًددلرإىلرٜدد  ٟرٖٚددرار رآخددسرإىلرزتاُددعرَددٔ

ٞررايدازاَ ررإٔرراىاب زر ى٢ًراملداًؿ١راالجاُ ى١ٝرٚايكِٝرايع  اارَٚظ ٖسرايؿهس١ٜ رترتدأت

رايرٖٓٝد١ررايؿدٛزررٚ ٓ ٤رتهٜٛٔرى٢ًرقازتٗ رضٝ رَٔرٚاإلذاى١ٝراياًٝؿص١ْٜٝٛراألْٛاعرَكا١َ

ر نُدررجرا د١ ررٚأضدااث ررَػٛق١رقؿ١رتكاّراْٗ ر  ىاب ز ر2016 رؾ حل.ر)املػ ٖأٜريا٣

رٜٓؿدسررأٚرَعٗد ررٜاٛضدارر رحيبٗد ررأٚرٜهسٖٗ ر رادتُٗٛزرَعٗ رٜاع طـرقارغدؿٝ ارتكاّ

رٚقددارؾٝٗدد  رجيددسٟرَدد رَٚعسؾدد١رَا  عاٗدد رىًدد٢رحيددسفراألضددٛاٍرمجٝددعرترٚيهٓدد٘رَٓٗدد  

راألىُدد ٍرَا  عدد١رَددٔرىدد ٥لرٜعٛقدد٘رىٓدداَ ر  يكددٝلرٜؿدد  رأٚراملػدد ٖا٠رىٓدداريف َدد  رٜاؿددسؽ

ٔررايٓدٛعررٖدراررؾػدصاز٠ر.رحيبٗد ررايد ررايازا١َٝ ٍررَد رايازاَٝد١رراملطًطد ار رراياًؿصْٜٛٝد١رراألىُد 

ٛرراألخدرل٠ ررايطدٓٛااررترايعس ٝد١ررايؿكد ١ٝ٥ررقٓٛاتٓد ررىًد٢ر رايذلن١ٝ رإىلرايب ضد رر ؾدعررَد ررٖد

ٛررايُٝٓٝد١ررادت َعٝدد١رايؿاد ٠ررٚاجت ٖد اررآزا٤ر زاضد١ر راملطًطدد ارٖدرٙررٚأٖداافررَكدد َ رضتد
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ِررَٔرحتٌُرَٚ راملا ًل١ رايذلن١ٝ ٞرراُدعراجملرْٚظدس٠رراجاُ ىٝد١ررقدٝ ر ٚخؿٛؾد  ررشلد رراملاًكد

رَػددد ٖا٠راثدددس)رر زاضددد١رخددد ٍرَدددٔررايدددُٝ راجملاُدددعرترتلبٝكددد٘رجدددس٣رايبيددد رٖدددرارإٔ

رادت َعٝدد١رايؿادد ٠رقددِٝرىًدد٢رايعس ٝدد١رايكٓددٛاارترراملا ًلدد١رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ا

ر .رراي١ُٝٓٝ

رايعس ٝددد١رٚايكدددِٝراملؿددد ِٖٝرتػدددٝرلرتررتطدددِٗرايذلنٝددد١راملطًطددد اررإٔراىابددد زرىًددد٢

ٔررايعس ٝدد١ رزتاُع تٓد ررترىًٝٗدد راملاعد زفررٚاإلضد ١َٝر ٍررَٚد رٚنث ؾدد١ر كد٠ٛررضكددٛزٖ رخد 

رى َد١رر ؿدؿ١رراجملاُدعررتريًادأثرلرراألقد٣ٛرر ٚايٛضد١ًٝررايعس ٝد١ررايؿكد ١ٝ٥ررايكٓدٛااررأغًبرى٢ً

ر.رخ ؾ١ر ؿؿ١راملسأ٠رٚت

ررراإلى َٝدد١رايازاضدد ارَطددا٣ٛرىًدد٢راملٛجددٛ رايؿددساؽريطددارايازاضدد١رٖددرٙرجدد ٤ارٚقددا

رٚتسندصررايدُٝ رراجملاُدعررى٢ًراياخ١ًٝراالجاُ ى١ٝرايظٛاٖسرٖرٙرَثٌرتٓ قؼرراي راة١ًٝ

رقداررايازاض١رٖرٙرٚررإى َٞرَٓظٛزرَٔرراالجاُ ىٞرايٓٛعرى٢ًر ثٗ رزت ٍرترر  ياياٜا

رايؿادد ٠رقددِٝرىًدد٢رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠راثددسرىًدد٢ررحتًًٝددٗ رترزنددصا

ر.راذت ي١ٝرايازاض١رأٖاافريايكٝلرَطاٗاؾ١رغب  ١ٝرزنٝص٠ريفثٌر  ىاب زٖ رادت َع١ٝ

ٌررز٥ٝطد١ررأجدصا٤ررث ثد١رررإىلرايازاضد١ررٖدرٙررٚتٓكطِ ٞرر د دتص٤رراألٍٚرٜاُثد ٞرراملٓٗلد رٚايثد ْ

ٌررايث يد ررادتص٤رؾُٝ ررايٓظسٟرر  دتص٤ ٞرراإلطد زررتريفثد ٍررضٝد رراملٝدااْ ٌررتٓد ٚ راألٍٚرايؿؿد

راخاٝ زٖددد رٚأضدددب  رتطددد هالتٗ رٚرايازاضددد١رإغددده ي١ٝرَبٝٓددد ريًازاضددد١راملٓٗلدددٞراإلطددد ز

راملؿددد ِٖٝرٚ رايازاضددد١رترٚأ ٚاتددد٘راملطددداداّرٚاملدددٓٗجرايطددد  ك١رٚايازاضددد ارٚأٖدددااؾٗ 

ر.ٚاملؿلًي ا

رٚيفثًددرر ٗد رراملستبلد١رراالتؿ ي١ٝرٚايٓظس١ٜرايط  ك١رايازاض ارايث ْٞرايؿؿٌرٚاضاٗاف

ٍررؾُٝد ر.رريًازاض١رنُاخٌرايثك ترايػسع ٌررتٓد ٚ راملٝااْٝد١ررايازاضد١ررْاد ٥جر:ررايث يد ررايؿؿد

رايازاضدد١رْادد ٥جرىددس رتكددُٔررضٝدد رايٓظددسٟريًل ْددبرَٚهُدد رَدداىُ رجدد ٤رٚايددرٟ

ر:ررَعسؾ١رخ ي٘رَٔرمترٚايرٟرٚاياهٓٛيٛجٝ رؾٓع ٤رج َع رط يب ارى٢ًرراملطي١ٝ

رادت َعٝدد١رايؿادد ٠رقددِٝرىًدد٢رايذلنٝدد١راياًؿصْٜٛٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠راثددس)

ريًعدد ّرٚاياهٓٛيٛجٝدد رٚايعًددّٛرؾددٓع ٤رجدد َع رط يبدد ارىًدد٢رَطددي١ٝر زاضدد١ر-ايُٝٓٝدد١

ٔرراملطدحررَدٓٗجررىًد٢ررايازاضد١ررٖدرٙررتراىاُدااررٚقدار رر2016ّ/2017ّ ٍررَد ّررخد  راضداداا

رٚايعًددددّٛرؾددددٓع ٤رجدددد َع رَددددٔرط يبدددد١ر400)ر ًػدددددرىٝٓدددد١رىًدددد٢راالضددددابٝ ٕراضدددداُ ز٠
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ٕرراضاُ ز٠رتكُٓدرضٝ ر ر2016ّريًع ّ ررٚاياهٓٛيٛجٝ  ٌررستد ٚزررضدبع١ر)رراالضدابٝ  رحتُد

ٍررٚ عددار ررضدد االرر28 ٌرراملٝدددااْٞرايٓددصٚ ّرراضدداُ ز٠ر ر20)رإيػددد ٤رمترايذلَٝددصررٚىُدد رتدددٛؾسريعددا

راياٛشٜددع ر عدداراضدداُ ز٠ر50ؾكدداارؾُٝدد راملبيددٛث رقبددٌرَددٔرَاه َددٌر ػددهٌراإلج  دد ا

ٞرريٝؿددبحر ٍررمتر عدداٖ ر ر303)رٚاملسَددص٠ررايؿدد ذت١رراالضدداُ زااررإمجدد ي راالضددداُ زاارإ خدد 

ر ددٛ رترَابددعرٖددٛرُدد نررSPSSر ٥ٞاإلضؿددرايايًٝددٌر سْدد َجرىدددلريًايًٝددٌرايؿدد ذت ا

ر.اإلى َٞراملطح

رتػدددٝـرتراملأَٛيدد١ر  يٓادد ٥جرخسجدددرقددارايازاضدد١رٖددرٙرتهددٕٛرإٔرايب ضدد رٜٚأَددٌ

رىًد٢ررايذلن١ٝراياًؿص١ْٜٝٛرايازا١َٝراملطًط ارَػ ٖا٠راثسرَا  ع١ريٛاقعرايٛاقع١ٝرايؿٛز٠

ـررتع جلرأخس٣رى١ًُٝر زاض ارٚتكاّررتٓؿررإٔرأٌَرى٢ًراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝ رايدٓك

ر.رايازاض١رٖرٙرىٓ٘رغؿًدرأٚرجًٗا٘رايرٟ

 ًشلوة اهدراشة : (1)

رايذلنٝددد١رايازاَٝددد١راملطًطددد ارَػددد ٖا٠راْاػددد زرظددد ٖس٠راألخدددرل٠راآلْٚددد١رتر دددسشا

رى ملٓد ررتراجاُ ىٝد١ررظد ٖس٠رراملطًطد اررتًدوررتػهٌرٚ  تدرايعس ١ٝرايكٓٛاارىدلراملا ًل١

رىٓدداٖ رايٛقددٛفرَددٔرال ددارندد ٕرَعٝٓدد١رٚاْعه ضدد اراجاُ ىٝدد١رْادد ٥جرأؾددسشارايعس ددٞ

ّرراياًؿصْٜٛٝد١رراملطًطد اررٖدرٙررن ْددررٚملد ررىًُٝ ريازاضاٗ رٚاياؿاٟ ر  يًػد١ررَا ًلد١ررتكدا

رٚايككدد ٜ راملػدده ارٚتًُددظرايعس ددٞ راالجاُدد عرايٛاقددعريفددظرىس ٝدد١ر ًددٗل ارايعس ٝدد١

رْؿطٗ رٚجاار رخؿٛؾ رراي١ُٝٓٝرٚاملسأ٠ر رايعس ١ٝراملسأ٠رؾ ٕر رايعس ١ٝريألضس٠راملع ؾس٠

ِررايظد ٖس٠ررٖرٙرإىلرَٓػا٠ ٕررإٔر هد ٘رريًاطد١ًٝررز٥ٝطدٝ  ررَؿدازا ررشاٍرَد رراياًؿصٜدٛ رٚايذلؾٝد

رايازاضددد ارْاددد ٥جرىًددد٢رايبيثٝددد١رراملػددده١ًر–ر ٓددد ٤رتراىاُدددارايب ضددد رؾددد ٕريدددرارى ٥ًٝدد ر

رايثكد ت ررايػدسعرررْظسٜد١رراؾذلاقد اررق٤ٛرترٚنرارايػدؿ١ٝرامل ضظ١رٚى٢ًرايط  ك١ 

رىًٝٗد ررٚاياعًٝدلررٚتؿطدرلٖ ررٚغدسضٗ رراملعًَٛد اررتكاِٜرتر  التؿ ٍرايك ٥ِر اٚزرٜاؿٌرَٚ 

ٕرراملعسؾ١رترَع ر ػهٌراياأثرلرٜٗافر أضًٛ رٚغسضٗ  ٟررٚايطدًٛىررٚايٛجداا رادتُد ٖرل

رايازاَٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠راثددس)رراخابدد زرخدد ٍرَددٔ-رايُٝٓٝدد١رادت َعٝدد١رايؿادد ٠رجتدد ٙ

رتطد هالاررىددلر رايُٝٓٝد١ررادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ًررايعس ١ٝرايكٓٛاارترايذلن١ٝراياًؿص١ْٜٝٛ

رَػد ٖا٠ررأثدسررَ :ررايط اٍرٖرارترتؿبراي رايبي رإغه ي١ٝرطسحرخ ٍرَٔرايازاض١ 
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ِررىًد٢ررايعس ٝد١ررايكٓدٛااررترايذلنٝد١رراياًؿصْٜٛٝد١ررايازاَٝد١رراملطًط ا رادت َعٝد١ررايؿاد ٠ررقدٝ

ر:ايا ي١ٝرايازاض١رٚؾسقٝ ارتط هالارتٓبثلراإلغه ي١ٝرٖرٙرَٚٔر-رراي١ُٝٓٝ؟

 :  تصاؤالت اهدراشة (2)

رٜطددع٢ريًازاضدد١رايس٥ٝطددٞراشلددافرٚيايكٝددلرايازاضدد١ رٚأٖدداافر  ملػدده١ًرازتب طدد  

رايا يٝد١ررايس٥ٝطد١رراياطد هالاررٚقدعدررضٝ راخاب زٖ رإىلراياط هالارٖرٙرخ ٍرَٔرايبي 

ر:ايازاض١رى٢ًريإلج  ١

رايذلن١ٝ؟رايازا١َٝريًُطًط اراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٙرَػ ٖا٠رَٔراياٚاؾعرَ ر-

رىًد٢ررايعس ٝد١ررايؿكد ١ٝ٥ررايكٓدٛااررتراملعسٚقد١ررايذلنٝد١ررايازاَٝد١رراملطًط اراثسرَ ر-

راي١ُٝٓٝ؟رادت َع١ٝرايؿا ٙرقِٝ

رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارخبلددٛز٠رايُٝٓٝدد١رادت َعٝدد١رايؿادد ٙرَعسؾدد١رَددا٣رَدد ر-

ر؟رايكِٝرى٢ًرايعس ١ٝرايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارتراملعسٚق١

راالجي  ٝدد١رايطددًٛنٝ ار دد راياُٝٝددصرىًدد٢رايُٝٓٝدد١رادت َعٝدد١رايؿادد ٙرإ زاىرَددا٣رَدد ر-

رايذلن١ٝ؟رايازا١َٝراملطًط ارترٚتعس رتكاّراي رٚايطًب١ٝ

ٔرراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رَٛقـرٖٛرَ ر- راملداًؿد١ررٚاإلْطد ١ْٝرراالجاُ ىٝد١رراملكد َ ررَد

رايذلن١ٝ؟رايازا١َٝراملطًط ارتلسضٗ راي 

ٔررايذلنٝد١ررايازاَٝد١رراملطًطد اررتبثٗد رراي رٚاملؿ ِٖٝرايكِٝرَ ر- ٘ررَد رايؿاد ٙررْظدسررٚجٗد

ررر؟راي١ُٝٓٝرادت َع١ٝ

 أٓداف اهدراشة: (3)

ر.ايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط اراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٙرَػ ٖا٠ر ٚاؾعرحتاٜار-

رايؿكدد ١ٝ٥رايكٓددٛاارتراملعسٚقدد١رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارأثددسرىددٔرايهػددـر-

ر.اي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٙرقِٝرى٢ًرايعس ١ٝ

رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارخبلددٛز٠رايُٝٓٝدد١رادت َعٝدد١رايؿادد ٙرٚىددٞرَددا٣رَعسؾدد١ر-

ر.اي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ًرايعس ١ٝرايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارتراملعسٚق١

راالجي  ٝد١ررايطدًٛنٝ ارر د رراياُٝٝدصررىًد٢ررايُٝٓٝد١ررادت َعٝد١ررايؿاد ٙررقداز٠ررَا٣رإ زاىرر-

ر.ايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارترٚتعس رتكاّراي رٚايطًب١ٝ
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رٚاإلْطدد ١ْٝراالجاُ ىٝدد١راملكدد َ رَددٔرايُٝٓٝدد١رادت َعٝدد١رايؿادد ٠رَٛقددـرإىلراياعددسفر-

ر.ايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتلسضٗ راي راملداًؿ١

٘ررَٔرايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتبثٗ راي رٚاملؿ ِٖٝرايكِٝرى٢ًرايٛقٛفر- رْظدسررٚجٗد

ر.املػ ٖا٠رٚ ٚاؾعرايازاَ رَٔرايٓٛعر ٗرارٚاْاَ جٗ راي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٙ

 :  اهدراشة أٌٓية    (4)

ررايبيثٝدد١رايظدد ٖس٠رنددٕٛريًبيدد  راجملاُعٝدد١راألُٖٝدد١رَددٔرايازاضدد١رأُٖٝدد١ررتٓلًددلر-ر

راملا ًلد١ررايذلن١ٝريًُطًط اراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رَػ ٖا٠راثسرَعسؾ١رترتاُيٛز

رٚأضددًٛ رتؿهرلٖدد رىًدد٢راياددأثرلرٖددرارٚاْعهدد عرقُٝٗدد رىًدد٢رايعس ٝدد١رايكٓددٛاارت

ر.َاصٚج١رغرلرأٚرَاصٚج١راملسأ٠رٖرٙرن ْدرضٛا٤رأضستٗ رَٚعرايٓ عرَعرتع ًَٗ 

راياعدددس ررإٔرتعاددددلرايددد ررايبيثٝددد١راملػددده١ًرأُٖٝددد١رَدددٔرايبيددد رأُٖٝددد١رتهُدددٔر-

رملدد رادتاٜددا رادتٝددٌرَددٔرأ ٓ ٥ٓدد رىًدد٢رخلددٛز٠رميثددٌراملا ًلدد١رايذلنٝدد١ريًُطًطدد ا

ٟر رٚطسٜكددد١راملػدده١ًررٚىدددس ر دد يؿهسررندددبرلراْؿادد حررىًددد٢راملطًطدد اررٖدددرٙرحتاددٛ

ر ع  اتدد٘رشاٍرَٚدد رحيدداؿ رايددرٟرايددُٝ راجملاُددعرطبٝعدد١رَددعرختاًددـرٚايدد رَع دتاٗدد  

رثك ؾآدد رَٚددٔراذتٓٝددـراإلضدد َٞر ٜٓٓدد رَددٔرتٓبددعرٚايدد رايساضددد١رٚتك يٝدداٙراة ؾظدد١

ر.ايعسٜك١رايعس ١ٝ

ٟرراألَدسرر رأْٛاىٗ رمبداًـرايذلن١ٝراملطًط ارمبا  ع١رايُٝٓٝ ارايؿاٝ اراٖاُ ّر- رايدر

ر.ٚايازاض١رٚاياؿطرلر  يايًٌٝرايظ ٖس٠رى٢ًرايٛقٛفرإىلر ؾع 

ٞررادتُٗددٛزر اع َددٌراٖاُدددررايدد رايازاضدد ارْكددـرر- رَددعر راالجاُدد ىٞرايٓددٛع)ررايٓددٛى

ر.رايذلن١ٝرايازاَ رستاٜٛ ا

رٚجدٛ ررإىلرأ ٣رايرٟراألَسرايازاض ا رتر  رنع١ٓٝرايٓط ٤رجبُٗٛزراالٖاُ ّرق١ًر-ر

ـر رايظدد ٖس٠رٖددرٙرزؾددارزتدد ٍرتررٚايُٝٓٝد١ررايعس ٝدد١راإلى َٝدد١راملهابدد١رترنددبرلرْكد

ر. زاضاٗ ر ؿا رضتٔراي راإلى ١َٝ

 :  حدود اهدراشة (5)

ٕررؾدٓع ٤ ررايع ؾد١ُرر رايُٝٓٝد١ررادتُٗٛزٜد١ررترايازاضد١ررإجدسا٤ررمتر:امله ْٝد١رراذتاٚ  رندٛ

رؾددٓع ٤رجدد َع ر ل يبدد اريفثددٌرايددُٝ ريًُلاُددعرمنٛذجدد  رميثددٌر ثدد٘رمترايددرٟراجملاُددع

ر.رٚاياهٓٛيٛجٝ رٚايعًّٛ



 
 

 
 
 

89  
  اإلنسانية واالجتماعيةللعلىم 

قيم  ىلعثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية أ
 (2016َدراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ ) الفتاة الجانعية اليهنية

ISSN : 2410-1818 

 م2017ديسمبر-أكتىبر( 17( المجلذ )16العذد )

ٔرراملُادا٠ررايصَٓٝد١ررايؿدذل٠ررايازاضد١ررتػلٞر:ايصَ ١ْٝراذتاٚ  رإىلر2016َّد زعرر-3-1رَد

ر.2016ّرْٜٛٝٛر-30-6

رَددٔرايثدد ْٞرايازاضددٞرايؿؿددٌرؾدد  ؾدرألْٗد رريًازاضدد١رنبااٜدد١راملددا٠رٖددرٙراخاٝدد زرمترٚقدار

رممد ررادت َع١رمبكسرادت َعٝ ارايل يب ارتٛاجارظٌرترأٟرّر2016/2017رادت َعٞرايع ّ

ر.ايالبٝلرضٗٛي١رٜاٝح

ٔرر ًدؼرررٚاياهٓٛيٛجٝ رٚايعًّٛرؾٓع ٤رج َع رط يب ارَٔرى١ٓٝر:ايالبٝك١ٝراذتاٚ  رىدا ٖ

ر.ايُٝ راجملاُعرميثًٔرؾا ٠ ر400)ر

 :  ادواتٔأاهدراشة و يةًِٔج (6)

رٖٛراملطيٞراملٓٗجرٜٚعارايٛؾؿ١ٝ راملطي١ٝرايازاض ارقُٔرايازاض١رٖرٙرتٓازج

رتؿٛزرٚ قٝك١ رٚاؾٝ٘رَعًَٛ ارى٢ًراذتؿٍٛرترايب ضثٕٛرىًٝ٘رٜعاُارٚؾؿٞرَٓٗج

رٚتطِٗرٚايع١ًُٝ رٚايطٝ ض١ٝرايثك ؾ١ٝراألْػل١رن ؾ١رترٜ ثسرٚايرٟراالجاُ ىٞ رايٛاقع

ر ر.2014 رى َس)رظٛاٖسٙرحتًٌٝرت

 : اهدراشة أدوات (7)

رست ٚزرضبع١رى٢ًراغاًُدرٚاي راالضابٝ ٕرأ ا٠)رى٢ًراذت ي١ٝرايازاض١راىاُاا

ر28)رسلًد ررَٓٗ راألٍٚراةٛزرٚيفثٌرض اال  ررٚايث ْٞرايػدؿ١ٝرايبٝ ْ ا: راملػ ٖا٠:

رٚايث ي راياؿكٌٝرٚ ٚاؾع رٚايسا عرايذلن١ٝراملطًط ارأثس: راملطًط ارخلٛز٠:

رٚارت َظرايذلن١ٝ  رايطًب١ٝرٚايطًٛنٝ اراالجي  ١ٝرايطًٛنٝ ار  راياُٝٝص:

رٚايط  ع رايكِٝ:رٚايط  عرايذلن١ٝراملطًط ارترٚاالجاُ ى١ٝراإلْط ١ْٝراملك َ :

ر رايذلن١ٝراملطًط ارتبثٗ راي رٚاملؿ ِٖٝ

 :  اهدراشة عيِة (8)

٘ررَد ررى٢ًرٚ ٓ ٤رايازاض١ رٖرٙرتراملطاداّ رSurvey)راملطحرأضًٛ رق٤ٛرى٢ً رقاَاد

ّررمترٚقدار .ط يبد١رر400)رضدا ارراذت يٝد١ررايازاضد١ررى١ٓٝرؾ ٕرايثك ترايػسعرْظس١ٜ راضداداا

رزتاُدعررالٕرٚاياهٓٛيٛجٝ رٚايعًّٛرؾٓع ٤رج َع رط يب ارَٔرايبطٝل١ررايعػٛا١ٝ٥رايع١ٓٝ

ريألضددب  رايبطددٝل١رايعػددٛا١ٝ٥رايعٝٓدد١راخاٝدد زرمترؾكددارايددايهِرٚيؿددعٛ ١رنددبرلرايعٝٓدد١

ر:ررايا ي١ٝ

  ْٗرراالخاب زرترَكؿٛ رَع رٚتسنٝبرخ فر ٓظ ّرتاكٝارالرأل. 



 
 

 
 
 

90  
  اإلنسانية واالجتماعيةللعلىم 

قيم  ىلعثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية أ
 (2016َدراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ ) الفتاة الجانعية اليهنية

ISSN : 2410-1818 

 م2017ديسمبر-أكتىبر( 17( المجلذ )16العذد )

 ُٔرايب ضدد  رتدداخٌر ٕٚرايظٗددٛزرترَاطدد ١ٜٚرؾسؾدد راجملاُددعرَؿددس ااردتُٝددعرتكدد

 .َايٝص٠رغرلرى١ٓٝرٖٞرٚ  يا يٞ

 ّررايؿسفرته ؾ رَباأرى٢ًرتكّٛرألْٗ راألؾًٞ راجملاُعرىٔرؾ  ق١رؾٛز٠رإىل ٤ رأَد 

ر ر2014ر رى َس.)ايآؿٝررض١ًٗرٚريًع١ٓٝراالْاُ ٤رتراملؿس اا

ر:ْظسا رايؿذل٠رٖرٙراخاٝ زرضببرٜٚسجع

  ٛٔررايث ْٞرايازاضٞرايؿؿٌرَٓاؿـرترايازاض١ٝراملك ىارى٢ًرايل يب اريٛج ّررَد رايعد 

ريًلٗدددارٚاخاؿددد زار رىًٝٗددد رٚايالبٝدددلرايعٝٓددد١راخاٝددد زرضدددٗٛي١رأٟرر2016ّرادتددد َعٞ

ر.رٚايٛقد

  ُٕرررايُٝٓٝد١ررادت َع ار  رَٔرادت َعا رتًوراخاٝ زرإٔرن ٘ررند  ر  ىابد زرر رَددلزٙرريد

رادت َعدددد ارأٚىلرٖددددٞرؾددددٓع ٤رؾل َعدددد١رتأضٝطدددد راألقدددداّرُٖدددد رادتدددد َعا رتًددددورإٔ

ر رارت ؾدددد١رايُٝٓٝدددد١رادت َعدددد ارأٚىلرٚاياهٓٛيٛجٝدددد رايعًددددّٛرٚج َعدددد١رراذتهَٛٝدددد١

ر.رايازاض١رَكسرايع ؾ١ُرأَ ١ْرترتٛاجاُٖ رَه ٕرإىلر  إلق ؾ١

 املصطوحات واملفآيٍ اهواردة يف اهدراشة: (9)

ر أْٗدد راياًٝؿصْٜٛٝدد١رايددازاَ رىسؾدددر :رTelevised Dramsرراياًٝؿصْٜٛٝدد١رايددازاَ )ر-

رأٚ"رٜؿعٌ"رتع رقامي١رْٜٛ ١ْٝرن١ًُرَٔرَػاك١رٖٚٞ.ر ػسٟريؿعٌرست ن ٠رىٔرىب ز٠

رٖٚدراررٚاملػ ٖا٠ رايؿعٌراياه ًَٞرٚجٗٗ رترايازاَ رتاكُٔرإٔر ارٚالرىُ   رٜ  ٟ

٘ررٜعددددلرَدد ر ٌررَاصاٚجددد١راؾددل ض١ٝرر هًُددد ارىٓدد رايدددٓـرأٚرٚايعددس  رراملطدددسض١ٝرَثدد

ٌررامل يددـرأٚرٚاإلخدساج ر ـررايددازاَ رإٔرٖدراررَٚعٓدد٢راخل ...ٚاملُثد رٜاُثددٌرغدك ررَددٔرتادأي

ر.ررايالطٝارى١ًُٝرترٚاآلخسرامل يـرىٌُرترأٚشلُ 

ٞر".رَعٝٓد١رر الي١رذااراألضاا رَٔرجملُٛى١رأٚرذت  ث١رضٞرجتطٝارٖٞرإذا رايازاَ " رٖٚد

ٞررايد ررادتُ ىٝد١رراالضدال  ١ررتايكدلررثِرَٚٔرخ ؾ١ رٚقٛاىارألؾٍٛرطبك  رتهاب رٖد

ر .رر1994 رشغًٛي١.ر)ايازاَ رطبٝع١رؾُِٝرَٔ

رٜآددد ٍٚرايدددرٟراملطًطدددٌرٖدددٛر  االجاُددد ىٞراملطًطدددٌ)راملاًؿدددص٠راالجاُ ىٝددد١رايدددازاَ -

ٔررتٓبعراجاُ ى١ٝرَػه١ًرأٚرَٛقٛى   رتٛقدٝحررإىلرٜٚطدع٢رراجملاُدع ررٚظدسٚفررٚاقدعررَد

ٔررٚقدارراملػده١ً ررأٚراملٛقٛعرٖرارأ ع   ٍرريٛقدعرراقذلاضد اررأٚرتؿدٛزااررٜاكدُ راذتًدٛ

ر .رر1994ر رشغًٛي١.ر)شل راملٓ ضب١
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ٌر:رايا ًلدد١رىًُٝد١رر-  رراخل..ٖٓاٜدد١ر–رَهطددٝه١ٝر–رتسنٝد١ر)ررايعس ٝدد١رغدرلررايًػدد١رحتٜٛد

ر.رايعس ١ٝرايًػ١رقُٔراة١ًٝرايعس ١ٝرايًٗل اررإىلرأٚرايعس ١ٝ رايًػ١رإىل

ٛر:راملطًطٌر- ٛررضًكد اررىًد٢ررتدراعررطًٜٛد١رريفثًٝٝد١ررٖد ـررالرٖٚد ٔررخياًد ٌرراياُثًٝٝد١ررىد رنعُد

٘ررإالرٚضبها٘ ر ٓ هٙري٘ر زاَٞ ـرراْد ٘ررطسٜكد١ررترىٓٗد ررخياًد رايكؿد١ ررملٛقدٛعررَع دتاد

راملٛاقددـرَددٔرزتُٛىدد١رىًدد٢راضاددٛاهٙرٖددٛراملطًطددٌرىًٝدد٘رٜكددّٛرايددرٟرايؿدد رٚاألضدد ع

رايطددُٝٓ ر ٗدد راغدداٗسارايدد راملٛاقددـرتًددورغددسازرىًدد٢راألىؿدد  رتددٛتسرايدد رارتلددرل٠

رٚاضداُساز١ٜررتٛاؾد١ًٝررترأضدااثٗ ررتداٚزررضاٜث١ رٚضا٠راياُث١ًٝٝرن ْدرٚإذا.رايؿ َا١

ٌرراياٛتسرذتظ١رٚضا٢ر ااٜاٗ رَٓر ٕررايعكدا٠ ررٚضد ٌررؾدن ٘ررترٜعاُدارراملطًطد رايؿد ررغدهً

راياػدٜٛلررىٓؿسرٜٚعاراالْاب ٙ رٚجتر راألىؿ  رتٛتسراي راملٛاقـرَٔرزتُٛى١رى٢ً

ِررايا يٝد١ رراذتًكد اررإىلرَػاٚ ا راملػ ٖارٜظٌر ٝ راملطًطٌرىٓ ؾسرأِٖ ّررٚزغد رىدا

ٕررٚجددٛ  ٘ررإالريًُطًطدد ا ررث  دددرقدد ْٛ رستلدد اررترايددازاَ ررأقطدد ّرتع زؾدددررقددارأْدد

رألٕراألنثددس رىًدد٢رضددب ى١ٝرأٚرمخ ضدد١ٝرأٚرث ثٝدد١رإَدد راملطًطددٌرإٔرىًدد٢راياًؿصٜددٕٛ

ر عددد رترَ ضددد رٖدددٛرنُددد رضًكددد١رايدددث ث رضتدددٛرتبًدددؼرايددد رايلًٜٛددد١راملطًطددد ا

ٛررَٓٗد رراشلدافررتؿكا رَث  رٚايطٛز١ٜراملؿس١ٜ)رايعس ١ٝراياًؿص١ْٜٝٛراملطًط ا رز د ررٖٚد

ر 2006ر رَؿلؿ٢.ر)راملًٌرتبع رألْٗ ر  ملطًطٌراملػ ٖا

رٚاضدا٠ررؾهدس٠ررتكدُٗ ررَاب ١ٜٓرَع ْٞرتع جلريفث١ًٝٝ رضًك ارزتُٛى١رٖٚٞ:رايطًط١ًر-

ٌررايػدؿدٝ ا ررتػرلرَعراألضاا رؾٝ٘رتاٚزرٚاضاا رَه ْ  رأٚرٚاضاا رَٛقٛى  رأٚ رٚند

ٔرر ٝد رر دراتٗ ررق ٥ُد١ررؾٝٗد ررضًك١ رٚيدٝظرراآلخدس رر ٕٚر عكدٗ ررَا  عد١رريًُػد ٖاررميهد

ّرراذتًكد ارريااد  عررقسٚز٠رٖٓ ى ٛررنُد ر.ر  ْاظد  ٍررٖد ٔررٚإمند رراملطًطدٌ ررتراذتد  رميهد

ٕررَٓٗد ررضًك١رأ١ٜرىس  ٌررألٕرذيدوررتستٝدب;رر داٚ رستهُد١ررقؿد١ررتعد جلررؾٝٗد ررضًكد١ررند

ٔررايكٍٛ رضبلرنُ ريهٔرأخس٣ ر ًك١رَستبل١رغرلراألضاا رن ١ًَ ِررإٔرميهد رٜدا

ريفثًٝٝدد١رتعددارَٓٗدد رضًكدد١رنددٌرٚاضددا رىٓددٛإرحتدددراذتًكدد ارٖددرٙرزتُٛىدد١رتؿددٓٝـ

رنددبرل٠رايطًطدد١ًرضًكد اررىددا رٜهددٕٛرَد ررٚغ يبدد  راياُثًٝددٞ ر ٓ هٖد ررشلدد ر ددراتٗ رق ٥ُد١ر

ر 2006ر رَؿلؿ٢.)أْازرَٔرايطًط١ًرن تبرٜٚعا

رأٚرن ملطدسض١ٝرراياًؿص١ْٜٝٛ رغرلرأخس٣رٚض١ًٝرنابدراي رتًورٖٚٞ:راملعا٠راياُث١ًٝٝر-

رَددعرياآ ضددبرنا  اٗدد رٜعدد  رثددِراجملدد ارتريًٓػددسرتهاددبرايدد رٚايسٚاٜدد ارايكؿددـ
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ٕرر ٗد ررٜبع رزض ٥ٌرَٔريفثًٝٝ ارتعارإٔرميهٔرٚنريوراياًؿصٜٕٛ رطبٝع١ راملػد ٖاٚ

ر.  ياًؿصٜٕٛريعسقٗ رإىاا ٖ رٜٚاِريًاًؿصٜٕٛ

ٕر:راملذلمجد١رراياُث١ًٝٝر- ٔررَذلمجد١رراياُثًٝٝد اررٖدرٙررٚتهدٛ ٕررٚقداررأجٓبٝد١رريػد اررىد رتهدٛ

رٖٚٓدد راملؿددس١ٜ رايًٗلدد١رَددٔرَٓكٛيدد١رأٚراألزلدد ٤رىدداارؾُٝدد رَعسؾدد١رأٟرضسؾٝدد١رايذلمجدد١

ر ر2013ر رايعسا ٠.)راألزل ٤رختاًـ

 : هوٌفآيٍ املصتددًة يف اهدراشةاهتعريفات اإلجرائية 

راملداًؿ١رر- رايازاض١ٝ راملطاٜٛ ا رت راملكٝا٠ رايل يب١ رتًو ر ٗ  راملكؿٛ  رادت َع١ٝ: ايؿا ٠

رٚاي رتاُاعر ه ؾ١رضكٛمراملٛاط١ٓراي رنؿًٗ رشل راياضاٛزرٚايك ْٕٛ.ر

رتًوراملطًط اراي رتعدلرىٔراجملاُعرايذلنٞر- رٜكؿار ٗ  ر : )املطًط ارايذلن١ٝ

ٓكٌر  يًٗل١رايعس ١ٝرٚتٓ قؼرقك ٜ راجاُ ى١ٝرتراجملاُعرايذلنٞرقارتاػ  ٘رَعرٚت

ْٗ رتآ ٍٚرَٛقٛى  رأٚرَػه١ًراجاُ ى١ٝرأايكك ٜ راالجاُ ى١ٝرترايٛطٔرايعس ٞررَٔر

ْٗ رأتٓبعرَٔرٚاقعرٚظسٚفراجملاُعرٖٚٞرَٔرإْا جرغسن ارٚقٓٛاارتسن١ٝر رغرلر

رخكعدريًا ًل١رإىلرايًػ١رايعس ١ٝر.

 : بات اهدراشةصعو (10)

١ٜرؾعٛ  ارضٛا٤رترادت ْبرايٓظسٟرٚاملاُثٌرترمجعرامل  ٠رأالرخيًٛرأٟر  رَٔر

ر رى٢ً رٚاذتؿٍٛ راإلأايع١ًُٝ رضا  رى١ٓٝرأؾاازاا رى٢ً راملٝااْٞ رايالبٝل رخ ٍ رَٔ ٚ

رٕرا سشرٖرٙرايؿعٛ  اريفثٌرترايا يٞر:أالرإرايازاض١ر 

رؾكساارر- رَع رايال ٚ  رٜٚؿعب رست ؾظ  رشاٍ رَ  رزتاُع رت راملٛقٛع رتلبٝل ضااث١

رظٗ زٖ ريًلُٗٛز.إاالضاُ ز٠رايبيث١ٝراي رن ٕرايب ض رٜٛ ر

ؾذل٠راذتس رايطعٛ ١ٜرى٢ًرايُٝٔررج ٤ارَاصا١َٓرَعرتٓؿٝررايازاض١راملٝاا١ْٝرَٚثًدرر-

رَػه١ًريا٣رايب ض رالضُٝ رترمجعراالضاُ زاارايبيث١ٝر.

اياخٍٛر)رىك ٤ر١٦ٖٝراياازٜظرترج َع١رؾٓع ٤أىاّراْاظ ّرايع ّرايازاضٞرَٔرقبٌرر-

)ى١ٓٝرايازاض١رر ٣رإىلرغٝ  رَعظِرايل يب اأ رقسا رادتص٥ٞراملاكلعترَسض١ًراإل

رايبيث١ٝر ػهٌراملطاٗاؾ١ رىٔرايك ى ارايازاض١ٝرٖٚرارمم رؾعبر تٓؿٝررايازاض١

رؾسا رايع١ٓٝر.أخس٣ريًيؿٍٛرى٢ًرأٚ رمم رجعٌرايب ض رايذل  ر  رؾذل٠رضسٜع

ى ّرياٛشٜعراالضاُ ز٠رايبيث١ٝرخؿٛؾ ريا٣رط يب ارج َع١راالضاع ١ْر ل يب اراإلر-

ٕراالخا  رممٓٛعرٜٚؿعبرَك  ١ًرايل يب ارَٔرقبٌرأايعًّٛرٚاياهٓٛيٛجٝ ر  ىاب زر

رضا ذارترادت َع١ر.أالرترض ٍرن ٕرإايب ض ر



 
 

 
 
 

93  
  اإلنسانية واالجتماعيةللعلىم 

قيم  ىلعثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية أ
 (2016َدراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ ) الفتاة الجانعية اليهنية

ISSN : 2410-1818 

 م2017ديسمبر-أكتىبر( 17( المجلذ )16العذد )

ٚشىدرى٢ًرايل يب ارج ٤رْاٝل١رايػٝ  راملاهسزررٕأاضاُ ز٠ ر عارر50ؾكاإرىا ر)ر-

رٖ يٞرى٢ًرذٖ  ٗٔريًل َع ا.ريًل يب ارر ؿعٌراذتس رٚخٛفراأل

 طار النظري : الذراسات السابقة والنظرية االتصالية المرتبطة بها :اإل

 ًدخى هودراشة –املبحح األوي: ُظرية اهػرط اهجكايف

 رٚحتًٝدٌرْا ٥لٗد رررَػهًاٗ تعاُارٖرٙرايازاض١رترإط زٖ رايٓظسٟ رٚؾٝ غ١راملكدًةة :  

ٚتعددارْظسٜدد١رايػددسعرايثكدد ترإضددا٣ررCultivation theoryىًدد٢رْظسٜدد١رايػددسعرايثكدد تر

  رنُد رر2005ضدٛشإر رايٓظسٜ اراي رقاَدرَبهسا ريازاض١رتأثرلاارٚضد ٥ٌراإلىد ّر)رر

اإلىدد ّ رضٝدد رٜػددرلرايػددسعرإىلرتكدد ز ررتٗدداِر  ياددأثرلرايذلانُددٞرطٜٛددٌراملددا٣ريٛضدد ٥ٌرر

ٞرر  زاند ارر رٚتػدهٌٝرطٜٛدٌراملدا٣رياًدوراالرررر إ زاىرمجٗٛزراياًٝؿصٜٕٛريًٛاقدعراالجاُد ى

ّررررر ٚتؿدٓـرْظسٜد١رايػدسعرايثكد تررررر . ٚاملعاكااارىٔرايعد  رْاٝلد١ريًاعدس ريٛضد ٥ٌراإلىد 

 رٚايددModerate effects theoriesقددُٔرْظسٜدد اراآلثدد زراملعاايدد١ريٛضدد ٥ٌراإلىدد ّررر

تاُٝصر  ياٛاشٕرٚاالىاااٍ ر ٝ رالرتكدِرترٚضد ٥ٌراإلىد ّرٚالرتكًدٌرَدٔرٖدرٙرايكد٠ٛ ررررررر

ٚيهٓٗ رتكّٛرى٢ًرايع ق ارط١ًٜٛراألَار  راجت ٖ ارٚآزا٤راألؾدسا رَدٔرْ ضٝد١ رٚىد  اررررر

ٚشَد هٙرىًد٢رإٔرْظسٜد١رررر Gerbner َػ ٖااتِٗرَٔرْ ض١ٝرأخس٣ ريرارؾكدارأندارجس ٓدسررر

َهُدد  ريًازاضدد ارٚايبيدددٛ راياكًٝاٜدد١رياددأثرلاارٚضددد ٥ٌررررررايػددسعريٝطدددر دداٜ  رٚإمنددد ررر

اإلىدد ّ رؾؿددٞرايػددسعرالرٜٛجددارمنددٛذجرقبددٌرأٚر عدداراياعددس  رٚالرمنددٛذجري ضدداعاا اارررر

املطددبك١رنُدداػرلاارٚضددٝل١رألٕراياًٝؿصٜددٕٛرٜػدد ٖاٙراألؾددسا رَٓددررايلؿٛيدد١ رنُدد رأْدد٘ررررر

 اػرلاارٚضٝل١ر عدارذيدوررٜػهٌرر ٚزا رنبرلا رترٖرٙراالضاعاا ااراملطبك١راي رتعادلرَ

ر    2005)ضٛشإ  

ريداٚزرراَاداا ا ررايػدسعررْظسٜد١ررتعدارر: هودراشةة  ُظةر   كإطةار  اهػرط ُظرية اختيار أشباب

ِررى١ًُٝرَُٓٗ رن  رإٔرضٝ رايؿس رى٢ًراالجاُ ى١ٝرايآػ١٦رى١ًُٝرتراإلى ّرٚض ٥ٌ رتعًد

ٌررايؿدس رر  راالجاُ ىٞراياؿ ىٌرى٢ًرٜكّٛرٚتعًِٝ راملداًؿد١ ررٚاياثكٝؿٝد١رراياعًُٝٝد١ررٚايٛضد ٥

ري٘رتطٌٗراالجاُ ىٞ ر ٚزٙرَعرتآ ضبرٚضًٛنٝ اراجت ٖ ارايؿس رإنط  رإىلرٚتٗاف

ر.االجاُ ى١ٝرضٝ ت٘رترٚاالْاَ جراياؿ ىٌرى١ًُٝ
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رىًدد٢رٜدد ثسرَعٗدد رٚاياؿ ىددٌ رٚاملطًطدد اراألؾدد ّ)رايعس ٝدد١ريًددازاَ راملطدداُسراياعددس رإٕ

ِررىًدد٢رٜٚطددٝلسريألؾددسا راالجاُدد ىٞرايٛاقدعر رايٛاقددعرىددٔرايددازاَ رؾسضدد ٥ٌرايسَددصٟ رىد ملٗ

ر.رايػدؿ١ٝرخدلاتِٗرؾٝٗ رتكٌراي رايكك ٜ رترٜاصاٜاراالجاُ ىٞ

رَػدد ٖا٠ريهث ؾدد١راملعسؾٝدد١راياددأثرلاارالخابدد زرٚاضددعر ػددهٌرايػددسعرْظسٜدد١راضدداداَد

رايٓظدسررٚج١ٗرَعرتاطلرايٛاقعرىٔرْظسرٚج١ٗرتػسعرنُ ر  ٚاملطًط اراألؾ ّ)رايازاَ 

ر.رراالجاُ ى١ٝرٚاملػه ارايكك ٜ رىٔرايازاَ رتعسقٗ راي 

ٔرراالجاُ ىٝد١ررٚاملػده ارريًككد ٜ ررايدازاَ ررَع دتد١ررتأثرلر زاض١ ٍررَد رإ زاىرَعسؾد١ررخد 

ر.رراالجاُ ىٞريٛاقعِٗراملػ ٖأٜ

رايؿطد  ررقكد ٜ ررتعدس رراي رايعس ١ٝريًازاَ رايذلانُٞراياأثرلر كٝ عرايػسعرْظس١ٜرتكّٛ

ر.األجٌرطٌٜٛرٚاياأثرلرٚاملُاا٠رايهثٝؿ١راملػ ٖا٠رىدل

ر:Cultivation Analysis اهػرط حتويى خطوات

ٌررَكُٕٛرحتًٌٝرٖٚٞ:رراياًٝؿصْٜٛٞراةا٣ٛرحتًٌٝر:األٚىلرارتل٠ٛ راياًٝؿصْٜٛٝد١ ررايسضد ٥

رتٓكًددٗ رايدد رايؿددٛز٠رٚ دد راذتكٝكددٞراالجاُدد ىٞرايٛاقددعر دد رجٖٛسٜدد١رؾددسٚمرتٛجددارضٝدد 

راملٓعهطدد١رٚايؿددٛزرايرٖٓٝدد١رايؿددٛزرٚحتاٜددارياكٝددِٝرايٛاقددع رشلددراراياًٝؿصْٜٛٝدد١رايسضدد ٥ٌ

راملكددُٕٛرحتًٝددٌرأُٖٝدد١رٚتسجددع .رر2005ر رضددٛشإ)ررايسضدد ٥ٌرٖددرٙرتبثٗدد رايدد رٚايكددِٝ

ٔررى َد اررأٚرَؿد تٝحررٜكاّ:ررٖٞرز٥ٝط١ٝرأٖاافرث ث١رإىلريايكٝك٘ رايطٝ ضد اررضكٝكد١ررىد

ِررإيٝٗ رتطع٢راي رٚاألٖااف ِرراالجاُ ىٝد١ررايدٓظ ٌررٖدرٙررٜبيد ر-.رايطد ٥ا٠ررٚايكدٝ رايسضد ٥

راالجاُ ىٝدد١رٚايع قدد اراألؾددسا ر دد راملابدد  ٍراياددأثرلرضكٝكدد١رىددٔرَعدددلا رْظ َدد  ر  ىاب زٖدد 

.ررَ ضظاٗ رميهٔرْا ٥جرَٔرايؿعٌرٜطبب٘رَ رإلظٗ زرأض ض  ريٓ رٜكاّر-.رايط ٥ا٠رٚايكِٝ

ر رر2012رَٓ ٍ )

رَكددُٕٛرحتًٝددٌرْادد ٥جراضددادااّرترتاُثددٌ:راالضددابٝ ٕرؾدديٝؿ١رإىدداا ر:ايث ْٝدد١رارتلدد٠ٛ

رتكدٝظررايد رراألضد١ً٦ررؾدٝ غ١ررٜاِرضٝ راالضابٝ ٕ رؾيٝؿ١رإىاا رتراياًٝؿص١ْٜٝٛرايسض ي١

ٌررَدد رٚىد  ٠رر  رر2012رَٓد ٍ ر)اذتكٝكددٞريًٛاقدعرراملبيدٛث ررإ زاى راالضددابٝ ٕرؾديٝؿ١ررتػدُ

ر:ررُٖٚ راألض١ً٦رَٔرْٛى رى٢ً

o ر.رراجملاُعرترايظٛاٖسر ع رذتاٚ رايه١ُٝراملبيٛث رتٛقع ارىٔرأض١ً٦
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o رتؿددُِٝرخدد ٍرَددٔراجملاُددعرظددٛاٖسرإضددا٣رىددٔراملبيددٛث رَعاكددااارتكددٝظرأضدد١ً٦

ر.َع١ٓٝرظ ٖس٠رضتٛراالجاُ ى١ٝراالجت ٖ ارتكٝظراي رايعب زاا

٘ررادتُٗدٛزررىًد٢رراملطحرإجسا٤:ررادتُٗٛزرى٢ًراملٝااْٞراملطحرإجسا٤ر:ايث يث١رارتل٠ٛ ر اٛجٝد

راملػدد ٖا٠رٚنث ؾدد١راياعددس  رضلددِرياياٜددارايث ْٝدد١رارتلدد٠ٛرترٚقددعٗ رمترايدد راألضدد١ً٦

ٛر-.رHeavy viewerراملػد ٖا٠ررنثٝؿٛر:رإىلرتكطُٝٗ رٜٚاِرايٓطب١ٝ راملػد ٖا٠ررَاٛضدل

Medium Veiwerراملػ ٖا٠رَٓدؿكٛر-رLight Viewerٌر:رايسا ع١رارتل٠ٛ.ر رحتًٝد

ٞر:ررايٓاد ٥جررٚاضدادساجررايبٝ ْ ا ٌرراألخدرل٠ رراملسضًد١ررٖٚد رملعسؾد١ررايٓاد ٥جرراضدادساجررترٚتاُثد

راالجاُدد ىٞرايٛاقددعرَك زْدد١رٚىُددٌرايث ثدد١ راملػدد ٖا٠رَطدداٜٛ ار دد راألض ضدد١ٝرايؿددسٚم

ر.راملػ ٖا٠رَٚٓدؿكٞرنثٝؿٞرَٔريهٌراملازى

 اهصابكة اهدراشات:  اهجاُي املبحح

ٞررايدذلا ررَساجعد١ررى١ًُٝرتطاٗاف ٌررايعًُد ٞرر ػده ِرراضدال ٤ررأض ضد رايٓظسٜد١رراملؿد ٖٝ

ِررمب ر ٝٓٗ  رؾُٝ رايك ١ُ٥رٚايع ق ارايازاض١رمباػرلااراملاعًك١رٚاملٓٗل١ٝ رترإجي  د ررٜطد ٖ

ر زاضد اررضا١راخاٝ زرازتأٜدرايؿا رٖرارٚتريًازاض١ راملٓٗلٞرٚاياؿُِٝرايٓظسٟرايبٓ ٤

ٞررىس ١ٝرإى ١َٝ ٔررضدٛا٤رراذت يٝد١رر زاضد ررإىلراألقدس ررٖٚد رأٚراإلى َٝد١ررايٛضد١ًٝررضٝد ررَد

ر:ررايا يٞرايٓيٛرى٢ًرٖٞرايازاض ارٖٚرٙراملابع١راملٓٗل١ٝ

ر:ايع١ًُٝرٚاألطسٚض ارايسض ٥ٌ:ررأٚال

ر رىددبرل)رررايذلنٝددددددددددددددد١راملطًطدد ارضتددٛرايهٜٛاٝدد١راملددسأ٠راجت ٖدد ا:ررىددٔر زاضدد١  1

ر:رإىلرايازاض١رٖاؾد ررر2017

رايد رراملداًؿد١ررٚاإلْطد ١ْٝرراالجاُ ى١ٝراملك َ رَٔرايهٜٛا١ٝراملسأ٠رَٛقـرإىلراياعسف-

ر.املا ًل١رايذلن١ٝراملطًط ارتلسضٗ 

ٔرراملا ًل١رايذلن١ٝراملطًط ارتبثٗ راي رٚاملؿ ِٖٝرايكِٝرى٢ًرايٛقٛف-ر رْظدسررٚجٗد١ررَد

ر.ايهٜٛا١ٝراملسأ٠

ر.رراملػ ٖا٠رٚ ٚاؾعرايازاَ رَٔرايٓٛعر ٗرارٚاْاَ جٗ رايهٜٛا١ٝراملسأ٠رتؿ ىٌرَا٣ر-ر

ر.املا ًل١رايذلن١ٝريًُطًط ارايهٜٛا١ٝراملسأ٠رتعس رنٝؿ١ٝر ٝ ٕر-ر

٘ررممد ررايٛق ٜد١ررضبٌرر- ٔررٚاملا ًلد١ررايذلنٝد١رراملطًطد اررتبثد ٔرر  يكداررأؾهد زررَد ِررَد رقدٝ

ر.ايهٜٛا١ٝراملسأ٠رْظسرٚج١ٗرَٔراجملاُع
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ر:رايا ي١ٝرايٓا ٥جرإىلرايازاض١رٚتٛؾًد

ِررْػدسرر- ٔررايثك ؾد١ررإثددسا٤رٚرزتاُع تٓد ررترغسٜبد١ررقدٝ رٚاإلْطدد ١ْٝراالجاُ ىٝد١رراملكد َ ررَد

ر.راملا ًل١راملطًط ارٖرٙرتلسضٗ راي راملآ قك١

راملطًطددد ارملػددد ٖا٠ رضددد ىا رإىلرضددد ى١رَدددٔ)رتككدددٞرايهٜٛاٝددد١راملدددسأ٠ر  جملُدددٌ-ر

ر.ررايعس ١ٝر  يكٓٛااراملعسٚق١راملا ًل١

رايذلنٝد١رراملطًطد اررضتٛرايهٜٛا١ٝراملسأ٠رالجت ٖ ارإضؿ ١ٝ٥ر اي١رؾسٚمرٚجٛ رىاّر-

راياعًددِٝ رَطددا٣ٛراالجاُ ىٝددد١ راذت يدد١"ر)رايػدؿدد١ٝ"راياميٛغساؾٝدد١ريًُدداػرلاارتعدص٣ر

ر املػ ٖا٠رض ى ارىا راذت يٞ رايعٌُرطبٝع١

رايازاَٝدد١راملطًطدد ارضتددٛرايهددٜٛاٝ رادتدد َعٝ رايلًبدد١راجت ٖدد ا:ر"ررىددٔر زاضدد١  2

رحتكٝددلرإىلرايازاضدد١رٖددرٙرضددعد ر2012ر راهللرىبددا"ر)ررايعس ٝدد١رايكٓددٛاارتراملا ًلدد١

ر:رايا ي١ٝراألٖااف

ر.راياًؿص١ْٜٝٛرايازاَ رضتٛرايهٜٛاٝ رادت َعٝ رايلًب١راجت ٖ ارى٢ًراياعسفر-

راملطًطدد اررَػدد ٖا٠ررحتككٗدد ررايدد رراملداًؿدد١رٚاذت جدد اررغددب ى اراالرىًدد٢رراياعددسفر-

ر.املا ًل١راألجٓب١ٝ

ر.املا ًل١راألجٓب١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رترايػب  ر ٚاؾعرى٢ًراياعسفر-

رتعسقددٗ رايدد راياًؿصْٜٛٝدد١رايددازاَ رضتددٛرادتدد َعٝ رايلًبدد١راجت ٖدد ارىًدد٢راياعددسفر-

ٌررتبعد  ررايعس ١ٝرايػ غ ا ٌررَطدا٣ٛرر رادتدٓظر)راياميٛغساؾٝد١رريًعٛاَد رْدٛعرراألضدس٠ رر خد

ر .خ ؾ١رضه١َٝٛ :رايلًب١ر ٗ رٜازعراي رادت َع١

ر..املا ًل١راألجٓب١ٝراملطًط ارملػ ٖا٠رتؿكٝ  راألنثسرايكٓٛاارى٢ًراياعسفر-

ر:رايازاض١رْا ٥جرأ سشرَٚٔ

رترايددرنٛزرَددٔرأنثددسراملا ًلدد١ريًُطًطدد ارَػدد ٖا٠رَطدداٜٛ اريدداٜٗٔراإلْدد  رإٔر-

رَاٛضدددل ارأغًدددبرترايدددرنٛزرىًددد٢رٜاكدددأَرأٜكددد  رأْٗدددٔرنُددد رايهٜٛدددد ر ٚيددد١

رٚاإلغد ى اررٚاإلث ز٠ رٚاملاع١راملعسؾ١ رإغب عرَثٌرَػ ٖاتٗ  رَٔراملايكك١راإلغب ى ا

رأنثددسرايػددب  رَٝددٌرظٗددسرؾُٝدد رٚايذلؾٝٗٝدد١ رٚادتُ يٝدد١رٚايٛجااْٝدد١ راالجاُ ىٝدد١ 

ر.آخسرٚاقعرإىل"ررايٛاقعرَٔراشلسٚ "ررإغب عريايكٝل
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ٔرراملا ًلد١رراملطًط ار  رَعرأِْٗرإىلرايع١ٓٝرأؾسا رْؿـرأغ زر- راياؿدسفررَدعر"ررٚيهد

ر.رايذلمج ارأٚراملػ ٖار ع رضرفرضٝ رَٔ"رر ٗ 

رطًبددد١ريؿددد حلرأنثدددسراملا ًلددد١راملطًطددد ارَػددد ٖا٠رَطددداٜٛ ارترؾسٚقددد ارٚجدددٛ ر-

ٛررؾسٚقد اررٚجدٛ ررٚندريورراذتهَٛٝد١ررادت َعد١ررطًب١رَٔرأنثسرارت ؾ١رادت َع١ رضتد

ر.َستؿع١رنُػ ٖا٠راألى٢ًراياخٌرؾ٦ اريؿ حلراملا ًل١راملطًط ارَػ ٖا٠

ٛرراإلضد ١َٝررادت َع١رطًب١راجت ٖ ا:ر"ررىٔر زاض١  3 رايذلنٝد١رراملطًطد اررَػد ٖا٠ررضتد

ر ر2010ر را اط ّ".ر)ررررايعس ١ٝرايؿك ٥ٝ ارتراملا ًل١

راملا ًلد١ ررايذلنٝد١رراملطًطد اررىًد٢ررايػب  رإقب ٍر  ٕ:ررايازاض١رَػه١ًرٚيفثًد

ٔررحتًُ٘رمل رْظسا راأل١ُٖٝ ر  يؼرأَسرٖٚٛ ِررَد رنُلاُدعررقُٝٓد ررَدعررتآد ق ررىاٜدا٠ررقدٝ

ٛررٚتك يٝاْ  رى  اتٓ رَعرتٓ قكٗ رإىلرإق ؾ١رست ؾ  رَطًِ ٞررَد ررٖٚد ر زاضداٗ ررٜكاكد

ِررى٢ًريًٛقٛف رايد ررٚاملطًطد ارراإلضد ١َٝ ررادت َعد١ررطًبد١رريدا٣ررايظد ٖس٠ررٖدرٙررضلد

رضتٖٛدد  رٚ ٚاؾعٗددِراملطًطدد ارٖددرٙرتآ ٚشلدد رايدد رٚاملٛقددٛى ارٚملدد ذا؟رٜؿكددًْٛٗ  

ِررَدا٣ررٚتٛقدٝحررؾِٝٗ ريػسضٗ رتطع٢راي رايكِٝرْٚٛى١ٝ ِرر ٗد  ررتدأثسٖ ٍررٚتكداٜ راذتًدٛ

ر:رايازاض١رْا ٥جرأ سشررَٔرٚن ٕر.تأثرلٖ رَٔر  ذتارايهؿ١ًٝرٚاملكذلض ا

ٕررايددرٜٔرْطدب١ررإٔرايازاضد١ررنػدؿدرر- ّرر ػددهٌراملطًطد اررٜػد ٖاٚ ر ؿددٛز٠رضدٛا٤ررىد 

رتؿكددٝ راألنثددسرٖددٞرايعس ٝدد١راملطًطدد ارٚن ْدددر %86.7رَٓاظُدد١رغددرلرأٚرَٓاظُدد١

ٍررٖٚدرار%ر34.6ر ٓطدب١ررايذلنٝد١رراملطًطد اررتًٝٗد ر%رر45.4ر ٓطدب١ررٚذيو رزغبد١ررىًد٢ررٜدا

ٔررأنثدسررىس ٝد١ررَطًطد اررَػ ٖا٠رتراملبيٛث  رإىلرذيدوررٜسجدعررٚزمبد ررايذلنٝد١ ررَد

رأٚرايطدٛز١ٜررأٚرارتًٝلٝد١ررأٚراملؿدس١ٜررضدٛا٤ررايًٗل اريه ؾ١رايعس ١ٝراملطًط ارسلٍٛ

رشللدد١رؾددس رٚىدداّرٜٓ ضددب٘رَدد رالخاٝدد زريًلُٗددٛزراجملدد ٍرٜؿطددحرممدد رٚغرلٖدد رايًبٓ ْٝدد١

ر.ايذلن١ٝراملطًط ارترنُ رىًٝ٘رَع١ٓٝ

ر ؿدٛز٠ررضدٛا٤رراملا ًلد١ررايذلن١ٝراملطًط ارٜػ ٖإٚرايرٜٔرْطب١رإٔرايازاض١رٚ ٝٓدر-

راملطًطد اررٖدرٙررإٔرى٢ًرٜاٍرمم رى ي١ٝرْطب١رٖٚٞر %رر77.3رَٓاظ١ُرغرلرأٚرَٓاظ١ُ

ٔرراْاب ٙرجر ر أخس٣رأٚر لسٜك١راضال ىد ٔررٚذيدورر ػدا٠ ررشلد رراملػد ٖاٜ ٍررَد رَد ررخد 

ٔررايٓطدب١رر ٗدرٙررحتظد٢ررجعًدٗ ررممد ررايػدب  رريؿ١٦رخ ؾ١ريًػسا٥صرشت طب١رَٔرحتاٜٛ٘ رَد

ر.املػ ٖا٠
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ٞرررmbc4رقٓ ٠رإٔرايازاض١رأٚقيد- ٔررَػد ٖا٠رراألنثدسررٖد ر ٓطدب١ررٚذيدورراملبيدٛث ررَد

ٌررٚملٛانباٗ رتعسقٗ راي رايذلن١ٝراملطًط اريهثس٠رٚذيو%رر59.5 ٔررجاٜداررند رَد

ر.راملطًط ارٖرٙ

رايذلؾٝددد٘ر اؾدددعرٖدددٛراملطًطددد ارٖدددرٙرملػددد ٖا٠راألض ضدددٞرايدددااؾعرإٔرايازاضددد١ر ٝٓددددر-

ر%ر59.5ر ٓطب١رٚذيورٚاياط١ًٝ

ٛرراملطًطد اررٖدرٙررملػ ٖا٠رايع١ٓٝرأؾسا رألغًبراملؿكٌرايٛقدرإٔرايازاض١رنػؿد- رٖد

ٕر%رر81.7رْطدب١ررٚإٔر %رر88.1ر ٓطدب١ررٚذيوراملط ٤رٚقد رَدعرراملطًطد اررٖدرٙررٜػد ٖاٚ

ر.راألضس٠

رضٝدد رَددٔراألٚىلراملسانددصراضاًدددرايدد رايذلنٝدد١راملطًطدد ارإٔرايازاضدد١رأٚقدديد-

رًٜٝ٘ر %ر11.05ر ٓطب١راير٥  رٚا ٟررَطًطٌرن ْدرَٚػ ٖاتٗ ر ٗ راملبيٛث راٖاُ ّ

رايث يدد راملسنددصرٚتر %ر10.33ر ٓطددب١رايكددٝ عرضددٓٛاارَطًطددٌرايثدد ْٞراملسنددصرت

ر ٓطددب١رإٜددصٍرَطًطددٌرايسا ددعراملسنددصرترأَدد ر %ر8.19ر ٓطددب١راملُٓددٛعرايعػددلرَطًطددٌ

ر%.ر6.59ر ٓطب١رى ؾٞرَطًطٌرن ٕرارت َظراملسنصرٚتر 7.84%

رٖددٛراملبيددٛث رأؾددٛاارَددٔرىددا رأندددلرىًدد٢رضدد شرَطًطددٌرأؾكددٌرإٔرايازاضدد١ر ٝٓددد-

ر%ر.ر11.05ر ٓطب١راير٥  رٚا ٟرَطًطٌ

رٖددٞرايذلنٝدد١راملطًطدد ارتراملبيددٛث رىٓدداراملؿكدد١ًرايككدد ٜ رإٔرايازاضدد١رأٚقدديد-

راذتدددبرقكددد ٜ رايثددد ْٞراملسندددصرترتًٝٗددد %رر52.4ر ٓطدددب١رايدددٛطٔرىدددٔرايددداؾ عرقكددد ٜ 

ر%ر.39.7ر ٓطب١رٚايسَٚ ْط١ٝ

رالرَٛاقدددٝعرتآددد ٍٚرايذلنٝددد١راملطًطددد ارإٔرٜدددسٕٚرايدددرٜٔرْطدددب١رإٔرايازاضددد١ر ٝٓددددر-

ر%ر.91.3رٖٞرَ رضارإىلرأٚر ا١ُ٥ر ؿٛز٠رضٛا٤رايعس ١ٝراملطًط ارتآ ٚشل 

رأٚرَب غس٠ر ؿٛز٠رادتُٗٛزراضاٝ ج ارتًمرايذلن١ٝراملطًط ارإٔرٜسٕٚرايرٜٔرْطب١ر-

رتٗددِريككدد ٜ راملطًطدد ارٖددرٙرَ َطدد١رىًدد٢رٜدداٍرٖٚددرار %ر62.7رٖددٞرَب غددس٠رغددرل

ر.َعِٗرتاع ز راي رٖٞرىسقٗ رطسٜك١رٚيهٔراملػ ٖأٜ

ِررْطدب١ررأىًد٢ررإٔرايازاض١رنػؿدر- ٔررتكٝدٝ ٕرراملبيدٛث ررَد رايذلنٝد١رراملطًطد اررملكدُٛ

ِررْطدب١ررأىًد٢ررٚإٔر %رر34.1ر ٓطب١رٚذيورجٝارن ْد ِررتكٝدٝ ٌررَدٓٗ راملطًطد ارريػده

ر%ر.ر42.9ر ٓطب١رٚذيورجاارجٝارن ْدرايذلن١ٝ
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رايذلنٝدد١راملطًطدد ارتراملاكدد١ُٓر دد يكِٝرتددأثسٚارايددرٜٔرْطددب١رإٔرايازاضدد١رأٚقدديد-

رأنثسرن ٕراإلجي  ١ٝر  يكِٝراياأثسرٚإٔر %83.3رَب غس٠رغرلرأٚرَب غس٠ر ؿٛز٠رضٛا٤

ر.ر  يطًب١ٝرَٓ٘

ر ؿدٛز٠ررضدٛا٤ررايػدب  ررضدًٛىررىًد٢ررت ثسرايذلن١ٝراملطًط ارإٔرٜسٕٚرايرٜٔرْطب١رإٕر-

رٚاملأندددٌرٚاملظٗدددسراملًدددبظرايطدددًٛنٝ ارٖدددرٙرَٚدددٔ%رر95.2رَددد رضدددارإىلرأٚر ا٥ُددد١

ر.ايع طؿٞرٚايؿساؽرٚاأليؿ ظرٚاذتسن ا

ٕرراملبيدٛث ررإٔرايازاض١رنػؿد- ٔرر اًٜد١ررَٚطًطد اررنددلاَجررٜؿكدًٛ راملطًطد اررىد

ٞرراملسندصررٚت%رر31.7ر ٓطب١رايهَٛٝا١ٜراملطًط اراألٍٚراملسنصرترايذلن١ٝ رايثد ْ

ر%ر.27ر ٓطب١راملط  ك ار ساَج

رٚإٔ%رر22.69رايذلنٝدد١راملطًطدد ارٜػدد ٖإٚرالرايددرٜٔرْطددب١رإٔرايازاضدد١رأٚقدديد-

ر.ستس١َرَػ ٖارتعس رأْٗ رٖٛرشل رَػ ٖاتِٗريعاّراألض ضٞرايطبب

ٟرراملكُٕٛ:ر"ىٔر زاض١  4 ٍرريدبع ررحتًًٝٝد١رر زاضد١ر-املا ًلد١ررايدازاَ ررترايذل دٛ راألىُد 

راْاػدد زرضٝدد رَددٔرايبيثٝدد١راملػدده١ًراْلًكددد ر2017ر رأَُٝدد١."ر)ايذلنٝدد١رايازاَٝدد١

ر راياًٝؿصْٜٛٝدد١رايؿكدد ١ٝ٥رايكٓددٛاارىدددلراألخددرل٠راآلْٚدد١رتراملا ًلدد١راملطًطدد ار زاَدد 

رمجٗددٛزرَددٔرنددثرل٠رؾ٦دد ار دد رزٚاجدد رالقدددرٚرأخددس٣رٚقٓددٛاارأٚقدد ارتر ثٗدد رٚإىدد  ٠

رْؿطدد٘رايٛقدددرٚت.ررٚايثك ؾٝدد١راالقاؿدد  ١ٜراالجاُ ىٝدد١رأٚضدد ط٘ر ه ؾدد١راملػدد ٖأٜ

ٔررٚزؾد ررٚاضدآه زررإ اْد١ررالقد رممد رر ػدأْٗ ررايؿاد ٣ٚررٚإؾداازرراملاػدا ٜٔ رر عد ررَد

رضددٍٛرايعدد ّرايددسأٟرٚإثدد ز٠رٚاالجاُ ىٝدد١رايؿددي ؾ١ٝراألٚضدد  رترٚاضددع رجدداال رأثدد زا

رادتاٜددا٠رايطددًٛنٝ ار عدد رظٗددٛزرإىلرأ ٣رممدد رايعس ٝدد١رايػدؿدد١ٝرىًدد٢رتأثرلٖدد 

رٚقبددٍٛرٚاْاػدد زرصتدد حرأضددب  رٚ زاضدد١ر رقبددٌرَددٔرَٛجددٛ ٠رتهددٔر رايدد راملهاطددب١

ر.رايؿك ٥ٝ ارىدلرإيٝٓ رايٛاؾا٠رايازاَ رَٔرايٓٛى١ٝرٖرٙ

ر:ايازاض١رْا ٥جرا سشرَٔرٚن ٕ

ٔررىًٓٝد١ررغرلرٚ لسٜك١رْؿط٘رىٔراياعبرلرٜطالٝعراإلْط ٕر- ٍررَد ٍررٖدرٙررخد  رإْٗد ر.راألىُد 

ر.ايهثرلرىٔرتهػـ

رأٟرَددعرتاُ غدد٢رايدد راإلْطدد ١ْٝرايكددِٝرَددعرٜٓطددلِراملطًطدد ارٖددرٙرترٜٛجددارَدد رإٕر-

ر.ررزتاُع
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رتؿطدرلٖ ررض ٚيددرراي رايهثرل٠رايها   ارَٔرايسغِرٚى٢ًرايذلن١ٝراملطًط ارٖرٙر-

ٌررايرٟرٖٛر  يراارايػُٛ رٖرا.رغ َك١رتباٚرَ شايدرأْٗ رإال رٜ ضكْٛٗد ررايٓد عررجيعد

ر.ٜؿعًٕٛرالرٚزمب ر رضسٖ رالناػ فرَٜٛٝ  

 : اهعوٌية اهدوريات: ثاُيا

ٞرر  ةا٣ٛرادتُٗٛزرٚزأٟراملا ًل١رايذلن١ٝريًُطًط اراياعس :ر)رىٔر زاض١  1 رايكُٝد

راملا ًل١راألجٓب١ٝراملطًط ارظ ٖس٠رايبي رَػه١ًرتٓ ٚيد رر2010ر رٚض ّ .ر)ؾٝٗ 

ٕررتطدعٝٓٝ اررَٓرراْلًكدرٚاي ررايعس ١ٝرايًػ١رإىل ٞررايكددس راملطًطد اررَٛجد١ررَدعررامل قد

رٚايٓكدددد  راملساقبدددد رٚضددددؿٝظ١راٖاُددد ّرأثددد زارٚايددد رٚغرلٖددد راملا ًلددد١راملهطدددٝه١ٝ

ٔررضٝٓٗد ررتٓلًدلرراألؾدٛاارراغًدبررٚن ْدرايٛط١ٝٓ رٚاشل١ٜٛر  يثك ؾ١رٚاملٗاُ  رايكًدلررَد

رخدد زجراملٓكبدددل١رغددرلرايع طؿٝدد١رٚايطدددًٛنٝ ارادتٓطددد١ٝرايع قددد ار عدد رظٗددٛزرَددٔ

ٔررىٓٗ رٜٓلِرَٚ رايصٚاجرإط ز ٌر.رايػدسىٝ ررغدرلرراأل ددٓ ٤ررظد ٖس٠ررَد راملٓلًدلررٖدرارر ٚميثد

ّررٜاؿدا٣ررايرٟريًبيد راألض ضٞ ٍررٚايػُدٛ رري ضداؿٗ  ٕررٚاياطد ه رَد رراضاُد الارر ػد 

ر.رادتُٗٛزرَٔرتبدٓٝ٘رٜٚاِرتًوراملطًط ارَٔرٜٚٓعهظرٜسغح

ر:رايازاض١رإيٝٗ رتٛؾًدراي رايٓا ٥جرا سشرَٚٔ

رىدد ّر ػدددهٌرايازاَٝدد١ريًُطًطدد اريًاعددس راملددساٖك رأٚضدد  ر دد رايع يٝدد١رايسغبدد١ر-

ّررَعداالاررإٕرى٢ًراياأنٝارَعرايدلاَجرَٔراألخس٣ر د ألمن  رقٝ ضد  رٚايسغبد١رراالٖاُد 

راملؿددس١ٜر  ملطًطدد ارأ ْدد٢راٖاُدد ّرَك  دددٌرايذلنٝدد١راملطًطدد ارَددعرنددثرلارازتؿعددد

ررايعساق١ٝرٚ عاٖ رايطٛز١ٜرثِرَٚٔ

ر  الْاظدد ّرٜاطددِرندد ٕراملا ًلدد١رايذلنٝدد١ريًُطًطدد اراياعددس رإٔرىًدد٢راياأنٝددار-

ٌررايطٝ مرذيورترٚايهؿ١راملساٖك رأٚض  ر  رايع ي١ٝرٚايػا٠ ٛرريفٝد رىًد٢رراإلْد  ررضتد

 رٚاقعٝدد١رقؿؿدد رجتطددارألْٗدد )رؾٝٗدد راأل دددسشرندد ٕرَاعددا ٠ر ددداٚاؾعرايددرنٛزرضطدد  

رَٚدد راملساٖكددد ر دد رٚايثكدد تراالجاُدد ىٞرٚاياؿ ىددٌرايعدد طؿٞراالزتبدد  رٜعدد رٚذيددو

رايًٗلددد١رج ذ ٝددد١رىدددٔرؾكددد رٚأؾهددد زرَكددد َ رَدددٔرايذلنٝددد١راملطًطددد ارتلسضدددد٘

ريٓػددسرجاٜددا٠رضددٛز١ٜرثك ؾٝدد١راضددذلاتٝل١ٝرٖٚددٞراالضددداٗٛا٤رترضددد ُٖدرايدد رايطددٛز١ٜ

ر.رايثك ترمنٛذجٗ رٚ  يا يٞرىس ٝ رشللاٗ 
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راملطًطد اررقداَاٗ ررايد ررٚاملدٛ ٜ ارر  يُٓد ذجرراملدساٖك ررأٚضد  رر د ررايع يٞراالْبٗ زر-

ٔررؾكد ررٚاملُدث ارراملُدثً ررٚج ذ ١ٝرٚض ١َرَطا٣ٛرى٢ًراملا ًل١رايذلن١ٝ رمج يٝد١ررىد

ررررايذلن١ٝريًاٚي١رضٝ ض١ٝراضذلاتٝل١ٝرٚزا٥ٗ رتكـراي رايطٝ ض١ٝرٚاملػ ٖاراملٛاقع

ِرريدبع ررايادب رر- رالضددُٝ رايذلنٝد١رراملطًطد اررْكًاٗد ررايد ررٚاالجاُ ىٝدد١رايثك ؾٝد١ررايكدٝ

رايكبدددٍٛرج ْدددبرإىلرضدددًب١ٝرض يددد١ر ٛؾدددؿٗ  رٚارتٝ ْددد١رايػددداز)ريكدددد١ُٝرايبددد زشرايدددسؾ 

رَدددعرتٓطدددلِرٚايددد راألزلددد٢راإلْطددد ١ْٝراذت يددد١ر ٛؾدددؿ٘ راذتدددب)ر كُٝددد١رٚايذلضٝدددب

رإٕرنُدد رٚط قددد ارَػددد ىسرَددٔرؾددِٝٗرجيددٍٛرَٚدد ريًُددساٖك رايعُسٜدد١رارتؿٛؾدد١ٝ

ٔرراياعبدرل ٕررٚتػدٜٛلررجدر  رراألنثدسرراملٛقدٛى اررىد ٟررىددلرر كد٠ٛررض قدساررأند  ٕررايدسأ ر د 

ررٚايذلنٝصري ٖاُ ّرإث ز٠راألنثسرٖٞ رايع طؿ١ٝرٚايع ق اراذتب)

رٚصتُاٗد ر رأضددُسر)راأل ددسشررٚيٓلُٗد ر راألٜ ّرٚيفكٞ)رملطًطدٌرٚاأل سشراألى٢ًراياؿكٌٝر-

رايؿددساعراألَددٌ راذتددب رايٛؾدد ٤ رايظًددِ رَك َٚدد١)رقددِٝرميددث ٕر ٛؾددؿُٗ  رْدد  ٜٔ)

ر.ٚاياػٜٛل

رَستبلدد رندد ٕرٚايٓلددّٛر  يٓلُدد ارٚاإلىلدد  راياؿكددٌٝرازتبدد  رىددٔرايٛاقددحراياعددبرلر-

راىابدد زاارٖٚددٞ رٚاإلثدد ز٠رادت ذ ٝدد١)ٚ رٚادتُدد ٍرايٛضدد ١َ)رَددٔر هددٌرٚثٝددلر ػددهٌ

ر.املبيٛث رَٔريًُساٖكد رايعُس١ٜراملسض١ًرخبؿٛؾ١ٝرَستبل١

ِررىًد٢ررايعس ٝد١ررايؿكد ١ٝ٥ررايكٓدٛااررتراملا ًلد١رراملطًطد اررأثدسر:ر"رىٔر زاض١ ر2 ريدا٣ررايكدٝ

ِر"ر)رايؿًطدلٝ ررادت َعٞرايػب   ـررإىل:رايازاضد١ررٖٚداؾدر ر2013ر رْعدٝ ٔررايهػد رىد

ريددا٣رايكددِٝرىًدد٢رايعس ٝدد١رايؿكدد ١ٝ٥رايكٓددٛاارتراملعسٚقدد١راملا ًلدد١راملطًطدد ارأثددس

رَٚعسؾدد١رايكددِٝرىًدد٢رخبلٛزتٗدد رٚىددِٝٗرَددا٣رَٚعسؾدد١رايؿًطددلٝ رادتدد َعٞرايػددب  

.رتكدداّرايدد رٚايطددًب١ٝراإلجي  ٝدد١رايطددًٛنٝ ار دد راياُٝٝددصرىًدد٢رقددازتِٗرَددا٣رٚإ زاى

ر:رايازاض١رْا ٥جٚاِٖر.رايظ ٖس٠رٖرٙرملع دت١رٚاياٛؾٝ اراذتًٍٛرٚاقذلاح

رايعاٜداررىًد٢ررضدًمررتدأثرلررشلد رراملا ًلد١رراملطًطد اررَػد ٖا٠ررإٔرى٢ًرايازاض١رأناار-

ر.رٚايسٚض١ٝرايا١ٜٝٓرايكِٝرٚخ ؾ١راملداًؿ١رايكِٝرَٔ

رتكددداّرايؿكددد ١ٝ٥رايكٓددٛااررتراملعسٚقددد١راملا ًلددد١راملطًطدد اررإٔرايازاضددد١رنػددؿدرر-

ر.املػ ٖأٜرى٢ًرتٓعهظرضًب١ٝرضًٛنٝ ا



 
 

 
 
 

102  
  اإلنسانية واالجتماعيةللعلىم 

قيم  ىلعثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية أ
 (2016َدراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ ) الفتاة الجانعية اليهنية

ISSN : 2410-1818 

 م2017ديسمبر-أكتىبر( 17( المجلذ )16العذد )

رتآ ٚشلددد رايددد راملٛقدددٛى ارأ دددسشرَدددٔرايع طؿٝددد١رايع قددد ارإٔرإىلرايازاضددد١رأغددد زار-

ر.راملا ًل١راملطًط ا

ّررايد ررايؿكد ١ٝ٥ررايكٓٛاارأنثسرإٕر- راملبيدٛث  ررٜٚػد ٖاٖ رراملا ًلد١رراملطًطد اررتكدا

ِرر cbc2رًٜٝٗ ر mbc4راملػ ٖا٠رتراألٚىلراملستب١راضاًدرضٝ راياٛايٞرى٢ًرج ٤ا رثد

ِرر mbc1رًٜٝٗ ر زاَ  رmbcرٜابعٗ ر زاَ  ر  ْٛزاَ  ٛررثد ٛررٜابعٗد رر زاَد  ررظدم ررأ د رأ د

ر.Lbcرٚأخرلا رظم 

ٔرراملبيدٛث ررْطب١رإٔرايازاض١رنػؿدر- رايكٓدٛااررىًد٢رراملا ًلد١رريًُطًطد ارراملػد ٖاٜ

ر%.22رٜػ ٖاْٚٗ رالرَٔرْطب١ر ًػدرنُ %ر78ر ًػدرقارايؿك ١ٝ٥

ٔرراملبيدددٛث رَػدد ٖا٠ررىددداّرأضددب  ررإٔرايازاضددد١ر ٝٓدددرر- ّررأجددد  ٛارايددرٜ رَػددد ٖا٠ر عددا

ِررضدًٛنٝ اررىسقدٗ ررإىلرتسجعراملا ًل١راملطًط ا ِررٚقدٝ ٔررَدعررتاؿدلررالرَٚؿد ٖٝ رايداٜ

رٚىدداّر %32ر ٓطددب١رايٛاقددعرَددعرتاؿددلرالرخٝ يٝدد١رأٖددااؾٗ رٚ ددإٔ%ر37ر ٓطددب١راإلضدد َٞ

%ر11ر ٓطددب١راملذلمجدد١راألجٓبٝدد١راملطًطدد ارَا  عدد١رٚتؿكددٌٝ%ر12ر ٓطددب١رٚقدددرٚجددٛ 

رٚغدؿددٝ اراملطًطدد ار دد رَٛاىٝددارَعسؾدد١رٚىدداّ%ر3ر ٓطددب١رممًدد١رأضددااثٗ رٚ ددإٔ

ٌررٚاملػه ارٚاألضاا رَٓٗ  ريهٌ%ر2ر ٓطب١رَكٓع١رغرلراملطًط ا ٌرر اخد راملطًطد

ر%.1ر ٓطب١رايبع ر عكٗ رَعرَذلا ل١رغرل

رقدارر ا٥ُد١رر ؿدٛز٠ررايؿكد ١ٝ٥رريًكٓٛااراملػ ٖأٜراملبيٛث رْطب١رإٔرايازاض١رأٚقيدر-

رْٚدد  زا ر %40رأضٝ ْدد رايؿكدد ١ٝ٥رايكٓددٛاارٜػدد ٖإٚرَددٔرْطددب١ر ًػدددرنُدد %ر59ر ًػددد

ٕرراملبيدٛث ررإٔرايازاضد١رر ٝٓددررنُ %.ر1ر ٓطب١ رايؿكد ١ٝ٥ررايكٓدٛااررايعد  ٠ررترٜػد ٖاٚ

ر.رأؾاق ٥ِٗرَعرثِرمبؿس ِٖرثِراألضس٠رأؾسا رَع

ر ٓطدب١رراملط ٤رؾذل٠رترايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارَػ ٖا٠رٜؿكًٕٛراملبيٛث رإٔرايازاض١ر ٝٓدر-

رايؿددذل٠رًٜٝٗدد %ر15ر ٓطددب١رٚايظٗددرل٠رايكددي٢رؾددذل٠رًٜٝٗدد ر %37ر ٓطددب١رايطددٗس٠رثددِ%ر47

ر%.ر1ر ٓطب١رايؿب ض١ٝ

ّررٚض رترج ٤اراملا ًل١راملطًط ارَػ ٖا٠رإٔرايازاض١رأٚقيدر- راملبيدٛث رراٖاُد 

راملبيددٛث رإٔرزغددِرتػدد ٖاٖ رايػددب  رمجٗددٛزرَددٔرنددبرل٠رْطددب١رٖٓدد ىرإٔرٜعددصشرمبدد 

رايؿ٦دد١رنددٕٛراذتدد ٍر لبٝعدد١رايػددب  ١ٝرٚايدددلاَجرايسٜ قدد١ٝراملددٛا ر هث ؾدد١رٜػدد ٖإٚ

ر.رٚغرلٖ راإلخب ز١ٜراملٛا رثِرَٚٔرايػب  رَٔراملطاٗاؾ١
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ر ًػددررقداررايعس ٝد١ررايؿكد ١ٝ٥رريًكٓدٛاارراملػ ٖأٜراملبيٛث رْطب١رإٔرايازاض١رنػؿدر-

ر%.ر11راألجٓب١ٝرايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارٜػ ٖإٚرَٔرْطب١ر ًػدرنُ %ر88رْطب١

ر:رايط  ك١رايازاض ارَٔراالضاؿ  ٠رأٚج٘

رايازاضدد١رَدداػرلاارأٖددِرحتاٜددار-.ر اقدد١رأٖددااؾٗ رٚحتاٜددارايازاضدد١رَٛقددٛعر ًددٛز٠ر-

ر. زاضاٗ رميهٔراي رٚايع ق١

راالضاكؿد ٤ررؾيٝؿ١رتؿُِٝر-.رايازاض١رملٛقٛعراملٓ ضب١راملٓٗل١ٝرارتلٛاارحتاٜار-

ر.َٚك ٜٝطٗ 

ر.ايط  ك١رايازاض ار ٓا ٥جرز لٗ رخ ٍرَٔرايازاض١رْا ٥جرتؿطرلر-

 : اهصابكة واهدراشات احلاهية اهدراشة بني اهفرق

رايذلنٝددد١راملطًطددد ارضتدددٛرٚاملدددسأ٠رايلددد  راجت ٖددد ارايطددد  ك١رايازاضددد ارتٓ ٚيدددد  1

ٕررٚأخدرلاررايػدب  ررقِٝرى٢ًرأثسٖ رٚنرارايعس ١ٝرايكٓٛاارتراملا ًل١ ٟرراملكدُٛ رايذل دٛ

ٞرراذت يٝدد١ررايازاضدد١ررأَدد رراملا ًلدد١ررايددازاَ ررت ٍررؾٗدد راملطًطددد ارَػدد ٖا٠رراثددسر:رتآدد ٚ

ر.راي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ًرايعس ١ٝرايكٓٛاارتررايذلن١ٝراياًؿص١ْٜٝٛرايازا١َٝ

رايلدد  رقبددٌرَددٔراملطًطدد ارضتددٛراالجت ٖدد ارزؾددارض ٚيدددرايطدد  ك١رايازاضدد ارإٔ  2

رَهًُد١ررايازاضد١ررٖدرٙررٚتدأت٢ررايازاضد اررتًدوررىًٝٗ رأجسٜدراي رايعس ١ٝراملسأ٠رٚنرا

رتراملعدددسٚ راألثدددسرطبٝعددد١ر ٝددد ٕرزتددد ٍرترايعًُدددٞرايؿدددساؽرٚيطدددارايازاضددد ارشلدددرٙ

ر.رراملا ًل١راملطًط ا

رٚاألضددًٛ رٚاملددٓٗجرايعٝٓدد١رحتاٜددارترايطدد  ك١رايازاضدد ارَددٔرايازاضدد١رٖددرٙراضدداؿ  ا  3

رمجٝعٗ رتعارإذرٚاألضًٛ  رر-ٚاملٓٗجرر-ايبي :راضاداَدرايازاض اراغًبرضٝ 

رٚاملكدد زٕراملطددي١ٝرايازاضدد ارَددٓٗجرإط زٖدد رتراضدداداّرايدد رايٛؾددؿ١ٝرايبيددٛ رَددٔ

ّررايازاضد١ررٖٚرٙراإلى ّ رٚٚض ٥ٌرمجٗٛزرَطحرأضًٛ رإط زٖ رٚترٚايايًٌٝ رتطدادا

رترٚاالخدددا فراالتؿددد مرىًددد٢ريًاعدددسفرٚذيدددوراألىددد ّرٚضددد ٥ٌرمجٗدددٛزرَطدددحرَدددٓٗج

رايذلنٝدد١راياًؿصْٜٛٝدد١رايازاَٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠راثددس:رضتددٛراملػدد ٖأٜراجت ٖدد ا

ر.اي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ً

ريًُطًطدد اراياعددس رَددا٣رتكددٝظرأْٗدد :رضٝدد رَددٔرايطدد  ك١رايازاضدد ارَددعراتؿكددد  4

ر.ررؾٝٗ رايؿ ر  ةا٣ٛرادتُٗٛزرٚزأٟراملا ًل١رايذلن١ٝرايازا١َٝ
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ٔررايط  ك١رايازاض ارىٔرايازاض١رٖرٙراخاًؿد  5 رنْٛٗد رراملطداٗافررادتُٗدٛزرررضٝد ررَد

ّررج َعدد١راألٚىلرميٓٝدا ررجدد َعا رترْؿدرار ٞررٚاياهٓٛيٛجٝدد رايعًدٛ رخ ؾدد١رج َعدد١رٖٚد

رترادت َعٝد١ررايؿاد ٠ررإج  د ارر د ررَك زْد١ررىٌُراشلافرٚن ٕرضه١َٝٛرج َع١رٚايث ١ْٝ

رٚندد ٕرستدد ؾ رزتاُددعرترجددسارايازاضدد١رٖددرٙرإٔرإىلر  إلقدد ؾ١رادتدد َعا  رنًادد 

ٕررإٔرَعسؾد١ررَٔرال ا راملا ًلد١ررايذلنٝد١ررايازاَٝد١رراملطًطد اررياًدوررَا  عد١ررٖٓد ىررند 

ر؟رالرأّراة ؾ راجملاُعرٖرارَٔرنع١ٓٝرادت َعٝ ارايؿاٝ اريا٣

 (صى اهجاهح : اهدراشة امليداُية )اهِتائج اهعاًة هودراشةاهف

رايبٝ ْ ارايػدؿ١ٝ:ٍٚ:راةٛزراأل

 هوعيِة  اهبياُات اهشدصية (1جدوي رقٍ )

ر%رارايعُس

 88.8 269 24-18َٔر
 10.2 31 29-25َٔر
ر1.0 3 35-30َٔر

 100.0 303راالمج يٞ
ر دد ٕرتٛقددحرٚايدد ريًُبيددٛث رايػدؿدد١ٝرايبٝ ْدد اررإىل ر1)رزقددِرادتدداٍٚرْادد ٥جرتػددرل

ٞر% ر88.8)ر ٓطدب١ررايازاضد١ررَدعررجت ٚ د ررايؿ٦د اررأنثدسر ر24-18)رايعُس١ٜرايؿ١٦ رأىًد٢ررٖٚد

رْطب١رن ْدرؾُٝ ر رٚاياهٓٛيٛجٝ رؾٓع ٤رج َع رَٔر رَبيٛ ر303رإمج يٞرَٔرْطب١

ر1.0)ر)%ر ٓطب١رايازاض١رَعرجت ٚ  راألقٌ ر35-30)رَٔرايعُس١ٜرايؿ١٦

رايبهد يٛزٜٛعررَسضًد١ررترادتد َعا ررط يبد ارراضداٗاؾدررايازاضد١رريهٕٛرٖرارٜٚسجع

ر.ز٥ٝظر ػهٌ

 اهعيِة ألفراد  واهلوية اهدراشي املصتوى يبني(  2) رقٍ جدوي

ر%رارايه١ًٝدرايادؿـر%راراملطا٣ٛرايازاضٞ

 64.0 194 ْط ١ْٝإىًّٛر 10.2 31 اٍٚ
 36.0 109 ىًّٛرتلبٝك١ٝ 21.5 65 ث ْٞ
 100.0 303رمج يٞاإل 34.3 104 ث ي 
    30.7 93 زا ع
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    1.3 4 خ َظ
    0.7 2 ض  ع

    1.3 4  زاض ارىًٝ 
    100.0 303راالمج يٞ

ٞرراملطا٣ٛ ر2)رزقِرادتاٍٚرْا ٥جرتٛقح رْاد ٥جررت نداررضٝد ررايازاضد١ رريعٝٓد١ررايازاضد

% ر34.3)ررر ٓطدب١ررايازاضد١ررأض١ً٦رترَػ زن١رأنثسرايث ي راملطا٣ٛرط يب ارإٔرايازاض١

رايث يدد راملطددا٣ٛرطًبدد١راٖاُدد ّرَددا٣رٜ نددارٖٚددرا ر30.7)ر ٓطددب١رايسا ددعراملطددا٣ٛرًٜٝٗدد 

ٔررٚايسا دعر ٌرر  ملػدد ٖا٠رايادؿؿد اررشتاًددـرَد رإٔرنُدد ر ر زاَٝد١ررَطًطدد ارٖهدراررملثد

ٔررامل َد ررأنثدسررٚايسا دعررايث ي راملطا٣ٛرطًب١ ـررضٝد ررَد ٞررايادؿد ٌرراألند  مي رٚأنثدسرر د

رأنثدسرراإلْط ١ْٝرايعًّٛرطًب١رإٔرإىلرادتاٍٚرْا ٥جرتػرلرنُ ر.ايط  ك١رايطٓٛاارَٔرٚىٝ 

رى قددد١رشلددد راجاُ ىٝددد١رظددد ٖس٠رتآددد ٍٚرايازاضددد١رإٔر  ىابددد زرايازاضددد١رأضددد١ً٦رَدددعرجت ٚ ددد 

رايالبٝكٝدد١رايعًددّٛرؾُٝدد  ر64.0)راملطددالٛ  رْطددب١ر ًػدددرضٝدد رراألندد  ميٞر  يادؿددـ

ر.رامللسٚض١رايظ ٖس٠رْٛعر طبرَٓلك١ٝرتعارايٓاٝل١رٖٚرٙ% ر36.0)

 اهعيِة ألفراد االجتٌاعية واحلاهة اجلاًعة حبصب اهعيِة توزيع(  3)  رقٍ جدوي

ر%راراذت ي١راالجاُ ى١ٝر%رارادت َع١

 89.4 271 ىص  ٤ 67.0 203 ج َع١رؾٓع ٤
 8.9 27 َاصٚج١ 33.0 100 ٚاياهٓٛيٛجٝ رج َع١رايعًّٛ
 1.3 4 َلًك١ 100.0 303رمج يٞاإل

 0.3 1 ز١ًَأ  ر
 100.0 303رمج يٞاإل  ر

رٚج َعد١ررؾدٓع ٤ررج َع١رط يب ارقبٌرَٔراملػ زن١رَا٣ررإىل ر3)ررادتاٍٚرْا ٥جرتػرل

%ر ر67.0)رؾددٓع ٤رج َعدد١رط يبدد ارَػدد زن١رْطددب١ر ًػدددرضٝدد ر رٚاياهٓٛيٛجٝدد رايعًددّٛ

ّررج َعد١ررط يبد اررَػد زن١ررْطب١ر ًػدرؾُٝ  رايٓطدب١ررٖٚدرٙر ر33.0)%رٚاياهٓٛيٛجٝد ررايعًدٛ

ٌررتراملػد زن١ررترؾدٓع ٤ررج َعد١ررط يبد اررزغب١رت نا ر  إلقد ؾ١رر رَٛاقدٝعررٖهدراررَثد

ر.ايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ارَا  ع٘رأنثسرنْٛٗٔرإىل
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رَدداػرلراضاددٌرضٝدد ر رايازاضدد١ريعٝٓدد١راالجاُ ىٝدد١راذت يدد١رادتدداٍٚرْادد ٥جرتٛقددحرنُدد 

رىًد٢ررْؿدراررايازاضد١ررإٔر  ىابد زررَٓلك١ٝرْطب١رٖٚٞ ر89.44%ر ٓطب١راألٚىلراملستب١رىص  ٤)

رٖدرٙررترَػد زن١رراألنثدسررٚايسا دعررايث ي راملطا٣ٛرترٚحتاٜاارادت َع١رط يب ارغسحي١

ر.رى ش  اراملًايك ارايؿاٝ ارتهٕٛرَ رٚغ يب رايازاض١

رادت َعٝد١ررايؿاد ٠ررإٔر  ىاب زرَٓلك١ٝرْطب١رٖٚٞ ر33.0)%راملاصٚج ارْطب١رن ْدرؾُٝ 

ٌررايدصٚاجررؾهس٠رتؿ ر اأا ٍررقبد ٔررايع ش د اررإٔرٜ نداررٖٚدرار.ررادت َعد١رر خدٛ رأنثدسررند

ر.رياٜٗٔراٖاُ َ رٚالقدر رايبيث١ٝرايازاض١رَعرتؿ ى 

 اهتفضيى ودوافع املشآدة: اهجاُي احملور

 .اهتفضيى ودوافع املشآدة( 4)  رقٍ جدوي

ر
رإمج يٞ ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%را

رَػ ٖاتِور  1 رَا٣  َ

ريًكٓٛاارايؿك ١ٝ٥؟
60 19.8 150 49.5 93 30.7 303 100.0 

رايازاضد١ررى١ٓٝرت نارضٝ ر راياؿكٌٝرٚ ٚاؾعراملػ ٖا٠رإىل ر4)ررادتاٍٚرْا ٥جرتػرل

رٖٚدرار ر30.7)ر ٓطدب١ررْد  زارراذت يد١ررتًٝٗ  ر49.5ر ٓطب١رأضٝ ْ )رايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارتا  عرأْٗ 

ريًُطًطدد اراملػدد ٖا٠رتؿكددٝ ارتريفٝددٌرَدد رأضٝ ْدد رايازاضدد١رىٝٓدد١رإٔرَ غددسرٜعلدد٢

ر.ر ا٥ِر ػهٌريٝظرٚيهٔرايذلن١ٝرايازا١َٝ

رتا  عٝٓٗ ؟راي راياًؿص١ْٜٝٛرٚايدلاَجراملٛا رٖٞرَ   2

 كجر ًتابعٕ هدى عيِة اهدراشة.أ( اهرباًج اهتويفسيوُية 5جدوي رقٍ ) 

راملٛا رٚايدلاَج
رإمج يٞرالرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 91.4 277 8.6 26رَٛا رزٜ ق١ٝ
 100.0 303 65.7 199 34.3 104ر ساَجرايػب  
 100.0 303 70.0 212 30.0 91رْػسااراألخب ز
 100.0 303 73.9 224 26.1 79رايدلاَجرايثك ؾ١ٝ
 100.0 303 78.2 237 21.8ر66راألؾ ّرايعس ١ٝ
 100.0 303 56.1 170 43.9 133ر ساَجرَٓٛى ا
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 100.0 303 61.1 185 38.9 118رَطًط ارىس ١ٝ
 100.0 303 73.6 223 26.4 80رَٛا ر ١ٜٝٓ

 100.0 303 75.6 229 24.4ر74رَطًط ارَا ًل١
 100.0 303ر64.7 196 35.5 107رغ ْٞرٚؾٝاٜٛرنًٝبأ

 100.0 303 79.2 240 20.8 63ر ساَجرتع١ًُٝٝ
 100.0 303 79.5 241 20.5 62رى ْ اإ

 100.0 303 73.9 224 26.1ر79ر ساَجراملسأ٠
 100.0 303 58.7 178 41.3 125رجٓب١ٝأؾ ّرَٚطًط ارأ

ٍررْا ٥جرتٛقح ٘ررأنثدسرراياًٝؿصْٜٛٝد١ررايددلاَجررإٔ رر5)رادتداٚ رايازاضد١ررىٝٓد١رريدا٣ررَا  عد

ر ٓطددب١راألجٓبٝدد١رٚاملطًطدد اراألؾدد ّرتًٝٗدد  ر43.9)%ر ٓطددب١راملٓٛىدد ار ددساَجرتريفثًددد

راملطًطدد ارؾددٛ رايُٝٓٝدد ارايؿاٝدد ارقبددٌرَددٔراالصتددسازرَددا٣رٜ نددارٖٚددرا رر41.3)%

ريددا٣رنددبرلراٖاُدد ّرٜٛجددارالرؾُٝدد ر رنًٝددبرايؿٝدداٜٛرأغدد ْٞرثددِ ررايذلنٝدد١)راألجٓبٝدد١

ر.ايسٜ ق١ٝرايدلاَجرمبا  ع١رايؿاٝ ا

رَ رَا٣رَػ ٖاتوريًُطًط ارايازا١َٝرايذلن١ٝ؟  3

 ( ًدى ًشآدة املصوصالت ًّ قبى اهعيِة 6جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

19 6.3 98 32.3 114 37.6 72 23.8 303 100.0 
راملطًطددد ارٜػددد ٖإرَددد رْددد  زا)رايازاضددد١رىٝٓددد١رإٔرإىل رر6)رادتددداٍٚرْاددد ٥جرتػدددرل

رْطدب١ررىٓداررأضٝ ْ )ريًُػ ٖا٠ريفٌٝرايع١ٓٝرإٔرإالر  ر37.6%رْطب١رىٓار  ضاُسازررايذلن١ٝ

ر 32.3)%

رَ رأضب  رتؿكًٝوريًُطًط ارايازا١َٝرايذلن١ٝ؟  4

 ( أشباب تفضيى املصوصالت ًّ قبى اهعيِة 7جدوي رقٍ  )

أضب  ر

 َعسؾ١ٝ
أضب  ر

 ْؿط١ٝ
أضب  ر

 اجاُ ى١ٝ
أضب  ر

 ١ٖسٚ ٝ
أضب  ر

 مج ي١ٝ
أضب  ر

رتسؾ١ٝٗٝ
رإمج يٞ

ر%رار%رار%رار%رار%رار%رار%را

25 8.3 16 5.3 40 13.2 11 3.6 62 20.5 149 49.2 303 100.0 
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ٍررْادد ٥جرتػددرل راألضددب  ررإىلرزاجددعرايازاضدد١رىٝٓدد١ررتؿكددٌٝرأضددب  رإٔرإىل ر7)ادتدداٚ

راألضددددب  رثددددِ ر20.5)%ر ٓطددددب١رادتُ يٝدددد١راألضددددب  ررتًٝٗدددد  ر49.2)%ر ٓطددددب١رايذلؾٝٗٝدددد١

ٕررت نداررايٓاد ٥جررٖٚرٙ ر13.2)%ر ٓطب١راالجاُ ى١ٝ رشلد ررتؿاكداررايد ررايذلؾٝٗٝد١رراألضدب  رر د 

رتراملاُثًد١ررادتُ يٝد١رراألضدب  ررإٔرنُد ررايددلاَج ررتًدوررترٚجاتٗ راي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠

٘ررٚضتٛٙرجاٜا٠رمب  ظرايظٗٛز ٔرراملٛقد١ررَٚا  عد ٌررَد راضداررن ْددررايدازاَٝ ررايؿٓد ْ ررقبد

رأتددرراالجاُ ىٝد١رراألضدب  ررؾُٝد ر رٚإْد  ررذندٛزر)راألغد فرمج ٍرٚنرارادتُ ٍرىٛاٌَ

رايذلنٝد١ررايازاَٝد١رراملطًطد اررتآ ٚشلد ررايد ررايككد ٜ ررإٔر  ىابد زررايازاض١رى١ٓٝريا٣رث يث 

ر.رادت َع١ٝرايؿا ٠رَػ نٌرَٔرقسٜب١راجاُ ى١ٝرقك ٜ رتٓ قؼ

رَ رٖٞراملطًط ارايازا١َٝرايذلن١ٝراملؿك١ًرياٜو؟ر  5

 ( املصوصالت املفضوة ًّ قبى اهعيِة 8رقٍ  )جدوي 

راملطًط اراملؿك١ً
رإمج يٞ الرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 83.5 253 16.5 50رايعػلراألضٛ 
 100.0 303 84.8 257 15.2 46رشٖس٠رايكؿس

 100.0 303 96.4 292 3.6 11ري٢ًٝ
 100.0 303 85.5 259 14.5 44رضسِٜرايطًل ٕ
 100.0 303 73.9 224 26.1 79رٚا ٟراير٥  
 100.0 303 75.2ر228 24.8 75رْط ٤رض ٥ساا

 100.0 303 79.5 241 20.5 62رى ؾٞ
 100.0 303 87.8 266 12.2 37رَرلْ رٚخًٌٝ
 100.0 303 93.4 283 6.6 20رٜٚبك٢راذتب

:رررراآلتٞرتريفثًدرايع١ٓٝرقبٌرَٔراملؿك١ًراملطًط ارإٔرإىل ر8)ررادتاٍٚرْا ٥جرتػرل

رثِ%رر24.8ر ٓطب١رض ٥ساارْط ٤:رَطًطٌرًٜٝٗ %ر26.1ر ًػدرتؿكٌٝر ٓطب١راير٥  رٚا ٟ)

ر%20.5ر ٓطب١رى ؾٞرَطًطٌ

رترًٜٝٗ %ر96.4رْطب١رىٓارايع١ٓٝرأؾسا رقبٌرَٔرتؿكٝ ري٢ًٝ:ررَطًطٌرجيار رؾُٝ ر

ر%.93.4رْطب١رىٓاراذتبرٜٚبك٢:رَطًطٌراياؿكٌٝرىاّ
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 اهرتكية: أثر املصوصالتاحملور اهجاهح: 

رَ رَا٣رتأثرلراملطًط ارايازا١َٝرايذلن١ٝرى٢ًرايكِٝرايا ي١ٝ:  6

 ( تأثري املصوصالت عوى اهكيٍ 9جدوي رقٍ  )

رايكِٝ
رإمج يٞرالرٜٛجارتأثرلرتأثرلرضًمرتأثرلراجي  ٞ

ر%رار%رار%رار%را

 100.0 303 15.5 47 79.2 240 5.3 16راذتٝ ٤
 100.0 303 22.4 68 69.3 210ر8.3 25راياك٣ٛرٚاالياصاّراياٜ 

 100.0 303 34.3 104 46.5 141 19.1 58رايهاُ ٕ
 100.0 303 35.3 107 41.3 125 23.4 71رط ى١رايٛايأٜ

 100.0 303 26.7 81 37.3 113 36.0 109راذتًِ
 100.0 303 25.1 76 31.0 94 43.9 133رايٛؾ ٤ر  يعٗا

 100.0 303 34.3 104 36.0 109 29.7 90رايؿامرٚاألَ ١ْ
 100.0 303 21.1 64 35.0 106 43.9 133رايعلـ

 100.0 303 32.7 99 35.6 108ر31.7 96رضط ٕاإل
ِررى٢ًرايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتأثرلرَا٣رإىل ر9)رادتاٍٚرْا ٥جرتػرل ريدا٣ررايكدٝ

رىًٝٗدد رزنددصارايدد رايكددِٝرا ددسشرَددٔرندد ٕرراالجيدد  ٞراياددأثرلرَدداػرلرؾعٓددارايعٝٓدد١رأؾددسا 

ر%رر36.0 ٓطب١راذتًِرتًٝٗ رثِر43.9%ر ٓطب١ررٚايعلـر  يعٗارايٛؾ ٤)ررايذلن١ٝراملطًط ا

راضاددٌرقدداررايعٝٓدد١رأؾددسا ريددا٣رايذلنٝدد١رايازاَٝدد١ريًُطًطدد ارايطددًمراياددأثرلرإٔرإال

ّرراياكد٣ٛر)رَداػرلررج ٤رؾُٝ راذتٝ ٤رَاػرلرىٓا ر79.2)ر ٓطب١راألٚىلراملستب١  رايداٜ ررٚااليادصا

ر.69.3رْطب١رىٓارث ْٝ 

رايلدد غٞرٖددٛرندد ٕرايذلنٝدد١رايازاَٝدد١ريًُطًطدد ارايطددًمراياددأثرلرإٔرٜ نددارٖٚددرا

ريدا٣ررايداٜ ررٚاالياصاّراياك٣ٛرَاػرلرى٢ًرتأثرلٙرضٝ رَٔراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ً

ر.ايازاض١رى١ٓٝ

ر

ر

ر

ر
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رٖٞرأِٖرايكِٝرغرلراإلض ١َٝراي رتعصشرىدلراملطًط ارايازا١َٝرايذلن١ٝ؟ررَ   7

 ( أٍٓ اهكيٍ غري اإلشالًية يف  املصوصالت اهرتكية 10جدوي رقٍ  )

رض ١َٝايكِٝرغرلراإل
رإمج يٞرالرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 62.4 189 37.6 114رض ٠٤ريًكِٝرايا١ٜٝٓاإل
 100.0 303 33.7 102 66.3 201رَظ ٖسراياعسٟرٚاإلث ز٠

 100.0 303 40.6 123 59.4 180رتع طٞرارتُٛز
 100.0 303 19.1 58ر80.9 245رايع ق ارايع طؿ١ٝرخ زجرإط زرايصٚاج

 100.0 303 43.2 131 56.8 172راأل ٓ ٤رغرلرايػسىٝ 
 100.0 303 69.6 211 30.4 92راالجت زر  ملُٓٛى ا

رايازاَٝد١رراملطًطد اررىددلررتعدصشررايد رراإلضد ١َٝررغرلرايكِٝ ر10)رادتاٍٚرْا ٥جرتٛقح

رَظ ٖسرتًٝٗ % ررر80.9)ر ٓطب١رايصٚاجرإط زرخ زجرايع طؿ١ٝرايع ق ا)ر ددريفثًدرايذلن١ٝ 

رايذلنٝد١ررايازاَٝد١رراملطًطد اررإٔرت نداررايٓاٝلد١ررٖٚدرٙر% ر66.3)ر ٓطدب١ررٚاإلثد ز٠رراياعسٟ

ٞررأض ضد١ٝرر ازجد١ررايصٚجٝد١رراذتٝد ٠ررإطد زررخد زجررايع طؿٝد١ررايع قد اررى٢ًرتسنص ٌررٖٚد رتعُد

رٖرٙرإٔرنُ رايٛاضا٠ راألضس٠رن١ْٛٓٝرى٢ًرحت ؾ راي راإلض ١َٝر  يكِٝراإلخ ٍرى٢ً

ِررشلد ررى قد١ررالرقِٝرٚتسضذرتاىٛراملطًط ا راةسَد١ررايع قد اررتدسؾ ررايد ررايآٜٝد١رر د يكٝ

ٔررايعد  ااررٖدرٙررٚيفد زعررٚايٓطد ٤ ررايسج ٍر   ٍررَد ٔررإ دساشررخد  رمبد ررايذلنٝد١رراملدسأ٠ررَؿد ت

ٔررَػد ٖاٜٗ ررجدر ررى٢ًراملطًط ارٖرٙراغًبرتعٌُرضٝ رٚاإلث ز٠ر  ياعسٟرىًٝ٘رْلًل رَد

ر.رايازاض١رْا ٥جرإيٝ٘رأغ زارنُ رضٛا٤رضارى٢ًرٚايع طؿ١ٝرادتٓط١ٝراإلث ز٠رخ ٍ

ٞر)رْطدب١ررتك ز درؾُٝ  راملٛاقدٝعررأٟ ررايػدسىٝ ررغدرلرراأل ٓد ٤رررَداػرلررَدعررارتُدٛزررتعد ط

ر% 59.4ٚ56.8)رايذلن١ٝراملطًط ارىًٝٗ رتسنصراي 

راياكًٌٝرَٔراالياصاّراياٜ ؟ٌٖرت  ٟرَػ ٖاتوريًُطًط ارايذلن١ٝرإىلر  8

 هدى أفراد اهعيِة (  املصوصالت اهرتكية وعالقتٔا باالهتساَ اهديين 11جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

32 10.6 65 21.5 49 16.2 157 51.8 303 100 
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رىٝٓدد١رقبددٌرَددٔرايذلنٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠رإٔ ر11)ررزقددِرادتدداٍٚرْادد ٥جرت نددا

ٌررؾُٝد ر ر51.8)%ر ٓطدب١ررايعٝٓد١ررأؾدسا رريدا٣ررايداٜ رراالياصاّرى٢ًرٜ ثسرالرايازاض١ راملداػرلررضد

ٌررؾُٝد ر ر21.5)%ر ٓطدب١ررايث ١ْٝراملستب١رترأضٝ ْ  ٔرراألخدرل٠رراملستبد١رر ا٥ُد رراملداػرلرراضاد ر د ررَد

راملطًطدد ارت  عدددرَُٗدد رايازاضدد١رىٝٓدد١رإٔرٜعٓدد٢رٖٚددرا ر10.6)%رْطددب١رىٓددارارتٝدد زاا

ر.رايا١ٜٝٓر  يكِٝراياصاَٗ رَٔرتػرلرئرؾنْٗ رايذلن١ٝرايازا١ٜ

رٌٖرتاأثسٜٔرأٚرتكاأٜر ُٓ ذجرٚضًٛنٝ ارايػدؿٝ ارايازا١َٝرتراملطًط ارايذلن١ٝ؟  9

 هدى أفراد اهعيِة(  اهتأثر بصووكيات اهشدصيات اهدراًية  12جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

 100.0 303 62.7 190 20.1 61 16.2 49ر1.0 3
رايػدؿددٝ ار طددًٛنٝ اررايازاضدد١رىٝٓدد١رتددأثسرَددا٣ررإىل ر12)ررزقددِرادتدداٍٚرٜػددرل

رتادأثسررالرايازاضد١ررى١ٓٝرإٔرادتاٍٚرْا ٥جرت نارضٝ ر رايذلن١ٝراملطًط ارترايازا١َٝ

رتًدوررٚضدًٛنٝ ارر ُٓد ذجررايعٝٓد١ررتادأثسررؾُٝد ر.% ر62)ر ٓطدب١رراملطًطد اررتًدوررتبث٘رمب رأ اا

ر ُٓد ذجررايازاضد١ررىٝٓد١ررتادأثسررؾُٝد ر ر20.1)%ر ٓطدب١ررْ  زاراملاػرلرىٓارايازا١َٝرايػدؿٝ ا

ر .ر16.2)%رْطب١رىٓا ررأضٝ ْ )ررايذلن١ٝرايػدؿٝ ارتًورٚضًٛنٝ ا

رٌٖرت ثسرَػ ٖاتوريًُطًط ارايذلن١ٝرى٢ًرَظٗسىرارت زجٞ؟  10

 هدى أفراد اهعيِة(  اهتأثر باملظٔر اخلارجي هوٌجوني  13جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

7 2.3 53 17.5 49 16.2 194 64.0 303 100.0 
راملظٗدسررىًد٢ررايذلنٝد١رراملطًطد اررَػ ٖا٠رتأثرلرَا٣رإىل ر13)رادتاٍٚرْا ٥جرتٛقح

راملطًطدد ارَػدد ٖا٠رإٔرإىلرايعٝٓدد١رغ يبٝدد١رتددس٣رضٝدد رايازاضدد١ رىٝٓدد١ريددا٣رارتدد زجٞ

رإٔرايعٝٓددد١رأظٗدددسارؾُٝددد  ر64.0)%ر  ٓطدددب١رارتددد زجٞراملظٗدددسرىًددد٢ررتددد ثسرالرايذلنٝددد١

رىبدد ز٠رتًٝٗدد  ر17.5)%ر ٓطددب١ رأضٝ ْدد )رارتدد زجٞراملظٗددسرىًدد٢رتدد ثسرايذلنٝدد١راملطًطدد ا

ررايازاضدد١رىٝٓدد١رريددا٣رارتساجددٞراملظٗددسرىًدد٢راملطًطدد ارتًددورَػدد ٖا٠رتدد ثسرَدد  رْدد  زا )

ر .16.2)ر ٓطب١
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 خطورة املصوصالت اهرتكية:: احملور اهرابع

رٌٖرت  ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلراياؿهوراألضسٟ؟  11

 (  املصوصالت واهتفلم األشر  14جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

84 8.54 881 3453 .5 855. 48 4158 383 88858 
رىًددد٢رايذلنٝددد١راملطًطددد ارَػددد ٖا٠رتدددأثرلرَدددا٣رإىل رر14)رادتددداٍٚرْاددد ٥جرتػدددرل

ٟرراياؿهو ٟررايذلنٝد١رراملطًطد اررَػد ٖا٠ررإٔرايازاضد١ررىٝٓد١ررتدس٣رر راألضدس رأضٝ ْد ررٜد  

رْطدب١ررىٓداررث ْٝد ر ررأ داار)رايٓؿٞرَاػرلرأت٢رؾُٝ  ر38.3)%رْطب١رىٓارراألضسٟراياؿهورإىل

رَد ررْد  زاررايذلنٝد١رراملطًطد اررَػد ٖا٠ررإٔرأندااررايازاضد١ررى١ٓٝرإٔرْس٣رؾُٝ  ر26.4)%

راملطًطدد ارَػدد ٖا٠رإٔرٜ نددارٖٚددرا ر19.5)%رْطددب١رىٓدداراألضددسٟراياؿهددورإىلرٜدد  ٟ

ر.ررراألضسٟراياؿهورإىلرأضٝ ْ رت  ٟرايذلن١ٝ

رٌٖرت  ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلرايػصٚرايؿهسٟرترزتاُعِو؟  12

 (  املصوصالت واهػسو اهفلر  15جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

157 51.8 99 32.7 37 12.2 10 3.3 303 100.0 
ٟررايذلنٝد١رراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔ ر15)ررايط  لرادتاٍٚرْا ٥جرتٛقح ٚررإىلرتد   رايػدص

رٖٚدرٙر% ر37.7ر ٓطدب١ررأضٝ ْد ر)ررَاػرلرًٜٝٗ  ر51.8)%ر ٓطب١رايازاض١رزتاُعريا٣رايؿهسٟ

راملطًطدد ارَػدد ٖا٠رإٔرإىلرتػددرلرايدد ررايطدد  لرادتدداٍٚرْادد ٥جرؾددي١رت نددارايٓادد ٥ج

ر 38.3)%رْطب١رىٓاراألضسٟراياؿهورإىلرأضٝ ْ رٜ  ٟرايذلن١ٝ

رايعصي١؟رٚضبراالجاُ ى١ٝراذتٝ ٠رَٔرْؿٛزىرإىلرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رت  ٟرٌٖر 13

 (  املصوصالت وحب اهعسهة االجتٌاعية 16جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

14 4.6 85 28.1 74 24.4 130 42.9 303 100.0 
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رايازاضد١ررىٝٓد١رريدا٣ررايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔرإىل ر16)رررادتاٍٚرْا ٥جرتٛقح

رالرأ دااررأْٗد ررايعٝٓد١ررأندااررضٝد ررايعصيد١ررٚضدبرراالجاُ ى١ٝراذتٝ ٠رَٔرايٓؿٛزرإىلرت  ٟرال

راملطًطدد ارَػدد ٖا٠رإٔرنُدد % ر42.9)ررْطددب١رىٓددارايعصيدد١رحتددبرٚالراذتٝدد ٠رَددٔرتٓؿددس

ٌررؾُٝد ر% 28.1)رْطدب١ررىٓداررٚايعصيد١ررايٓؿدٛزررإىلرأضٝ ْ رٜ  ٟرايذلن١ٝرايازا١َٝ راملداػرلرراضاد

رتًدددورمبػددد ٖا٠رايازاضددد١رىٝٓددد١رزغبددد١رت ندددارايٓاددد ٥جرٖٚدددرٙ% .ر24.4)رر ٓطدددب١رْددد  زا

ر.رٚتسؾٝ٘رتط١ًٝرتعادلٖ راي راملطًط ا

اْاب ٖدورىدٔرايككد ٜ راملُٗد١رررررٌٖرت  ٟرَػد ٖا٠راملطًطد ارايذلنٝد١رإىلرؾدسفرررررر 14

رادت ز١ٜرتراجملاُع؟

 (  املصوصالت وعالقتٔا باهعسوف عّ اهكضايا املٌٔة17جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

32 10.6 112 37.0 69 22.8 90 29.7 303 100.0 
ٔررايازاضد١رررىٝٓد١رراْابد ٙررؾدسفررَدا٣ررإىل ر17)رادتاٍٚرْا ٥جرتػرل رايككد ٜ ررَا  عد١ررىد

ٍررْاد ٥جررأ دسشاررضٝ ر راجملاُعرترادت ز١ٜرامل١ُٗ رإٔرت نداررايازاضد١ررىٝٓد١ررإٔرإىلرادتداٚ

رَا  عدد١رىددٔراْاب ٖٗدد رؾددسفرإىل% رر37.0رأضٝ ْدد )رٜدد  ٟرايذلنٝدد١راملطًطدد ارَػدد ٖا٠

رت نداررايٓاٝلد١ررٖٚدرٙر% ر29.7رْطدب١ررىٓداررأ اا)رراملاػرلرًٜٝٗ ر.راجملاُعررترامل١ُٗرايكك ٜ 

ر.رَطًط ارَٔرتػ ٖاٙرمب رتاأثسرَ رأضٝ ْ رايازاض١رى١ٓرإٔ

 ٚقاو؟رٚتكٝٝعراشل ١َرأىُ يورتطٜٛـرإىلرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رت  ٟر ر15ٌٖ

 (  املصوصالت وضياع اهوقت18جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

58 19.1 101 33.3 79 26.1 65 21.5 303 100.0 
ٍررْادد ٥جررتٛقددحر ٟرررايذلنٝدد١رراملطًطدد اررَػدد ٖا٠ررإٔ ر18)ررادتدداٚ رإىلررأضٝ ْددد رتدد  

راملطًطدد ارإٔرإىلرايٓادد ٥جرتػدرلررنُدد % ر33.3)ر ٓطدب١ررايعٝٓدد١رأؾددسا ريدا٣ررايٛقدددرتكدٝٝعر

ر .26.1)%رْطب١رىٓارايازاض١رى١ٓٝرياٟرايٛقدرقٝ عرى٢ًرْ  زارت ثس
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 اهصووكيات االجيابية واهصووكيات اهصوبية:اهتٌييس بني  احملور اخلاًض:

رَ رتكُٝٝوريًُطًط ارايذلن١ٝراملعسٚق١رترايكٓٛاارايعس ١ٝ؟ر 16

 (  تكيٍ  اهرتكية ًّ قبى عيِة اهدراشة 19جدوي رقٍ  )

رإمج يٞ ست ٜا٠ ضًب١ٝ اجي  ١ٝ

ر%رار%رار%رار%را

9 3.0 200 66.0 94 31.0 303 100.0 
ٍررْاد ٥جررتػرلرر ٕر رر19)رادتداٚ ررايعس ٝد١ررايكٓدٛااررتراملعسٚقد١ررايذلنٝد١رراملطًطد ارر د 

ٕررايعٝٓد١ررٚاتؿكد%  ر31.0رْطب١رىٓارست ٜا٠رىب ز٠رتًٝٗ  ر66.0)ر%ر ٓطب١رضًب١ٝرن ْد ر د 

راملطًطد اررإٔرٜ نداررٖٚدرارر راجي  ٝد١رريٝطددررايعس ١ٝرايكٓٛاارىدلرتب راي راملطًط ا

ر.رٗٛزٖ مجريا٣رضًب١ٝرضًٛنٝ ارؾسشرى٢ًرتعٌُرايذلن١ٝ

ٌٖرتعاكدأٜرإٔرَػد ٖاتوريًُطًطد ارايذلنٝد١رتد ثسرىًٝدِورضدًبي رترحتؿدًٝورررررررررر 17

رايازاضٞ؟

 (  املصوصالت املدبوجة وعالقتٔا باهتحصيى اهدراشي 20جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

39 12.9 91 30.0 67 22.1 106 35.0 303 100.0 
ٍررْا ٥جرتٛقح رىًد٢ررضدًب ررتد ثسررالرايذلنٝد١رراملطًطد اررَػد ٖا٠ررإٔرإىل رر20)رادتداٚ

٘ررمب رتاأثسرال% رر35.0)رإٔرايازاض١رى١ٓٝرت نارضٝ ر رايع١ٓٝرأؾسا رحتؿٌٝ رايدازاَ ررتبثد

رايازاَٝدد١راملطًطدد ارتبثدد٘رمبدد رأضٝ ْدد رتاددأثس% رر30.0)رْطددبا٘رَدد رصتددار ؾُٝدد رايذلنٝدد١

ر.رايذلن١ٝ

َػدد ٖاتوريًُطًطدد ارايذلنٝدد١رتدد ثسرىًٝددورضددًبي رترتػددٝرلرررررررٖددٌرتعاكددأٜرإٔررر 18ر

رضًٛنٝ تو؟

 (  املصوصالت املدبوجة وعالقتٔا بتػيري اهصوون 21جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

22 7.3 55 18.2 84 27.7 142 46.9 303 100.0 
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رتػدٝرلررىًد٢ررضدًب ررتد ثسررالرايذلنٝد١رراملطًطد اررَػ ٖا٠رإٔ رر21)رادتاٍٚرْا ٥جرتػرل

رال% رر46.9)ر ٓطدب١ررايعٝٓد١ررازتدأاررضٝد رر رايازاضد١ررقٝدارررادت َعٝد اررايؿاٝد اررضًٛنٝ ا

رْطدب١ررصتداررؾُٝد رر رايذلنٝد١ررايدازاَ ررَػ ٖا٠رضًٛنٗٔرَٔرتػرلرأٚرضًب رؾٝٗٔرأ اارت ثس

ر.ررايذلن١ٝراملطًط ارتبث٘رمب رتاأثسرَ رْ  زارايع١ٓٝرَٔ% ر27.7)

رترزأِٜورايػدؿٞر ٜاُثٌراةا٣ٛرايكُٝٞرايطًمرتراملطًط ارايذلن١ٝرت: 19

 (  املصوصالت وحمتوآا اهكيٌي  اهصويب 22جدوي رقٍ  )

راةا٣ٛرايكُٝٞرايطًم
رإمج يٞ الرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303ر38.3 116 61.7 187رارتٝ ١ْرٚايػاز
 100.0 303 65.3 198 34.7 105رقاٌرٚخلـراال سٜ ٤

 100.0 303 65.3 198 34.7 105رَظ ٖسرادتسمي١
 100.0 303 67.7ر205 32.3 98رايهسٙرٚاذتكا

 100.0 303 55.8 169 44.2 134رامل اَساارٚاياض ٥ظ
 100.0 303 64.0 194ر36.0 109رايؿسٚمرايلبك١ٝ

 100.0 303 74.6 226 25.4 77راضاكع فرايؿكسا٤
 100.0 303 78.2ر237 21.8ر66راألْ ١ْٝرٚضبرايراا

 100.0 303 43.9 133ر56.1 170راالض ٠٤ريًاك يٝاراالجاُ ى١ٝ
رٚؾلرايذلن١ٝراملطًط ارترايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛر إٔ ر22)رادتاٍٚرْا ٥جرتٛقحرر

رارتٝ ْد١ررإٔرإىلرايعٝٓد١ررٚاؾكددررضٝ % ر61.7)رٚايػازرارتٝ ١ْ:ررتريفثٌرايازاض١رى١ٓٝرزأٟ

راالجاُ ىٝد١رريًاك يٝدارراالضد ٠٤ررىبد ز٠ررتًٝٗد رر رايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛرقُٔرن ْدرٚايػاز

ر دد ٕرايعٝٓدد١رتددس٣رالرؾُٝدد ر  %44.2ر ٓطددب١رٚاياضدد ٥ظراملدد اَساا)رىبدد ز٠رثددِ%ر56.1ر ٓطددب١

رىٓدارررايذلنٝد١رريًُطًطد اررايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛرقُٔرتهٔر رايراارٚضبراألْ ١ْٝ

رايهددسٙرٚأخددرلا%ر ر74.6)ررْطددب١رىٓددارايؿكددسا٤راضاكددع فرىدددل٠رتًٝٗدد %ر ر78.2)ررْطددب١

ر% .67.7)ر ٓطب١رريًُطًط اررايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛرقُٔررتهٔر رٚاذتكا

ر

ر
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ر:ٜاُثٌراةا٣ٛرايكُٝٞراالجي  ٞرتراملطًط ارايذلن١ٝرمب رر أِٜورايػدؿٞترز 20

 (  املصوصالت وحمتوآا اهكيٌي  االجيابي 23جدوي رقٍ  )

راالجي  ٞاةا٣ٛرايكُٝٞر
رإمج يٞرالرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 20.5 62 79.5 241رايذلتٝبرٚاألْ ق١
 100.0 303 83.2 252 16.8 51رحتكٝلرايعااي١

 100.0 303 81.2 246 18.8 57رايؿامرٚايؿساض١
 100.0 303 76.6 232 23.4 71رَط ىا٠راآلخسٜٔ

 100.0 303 57.4 174 42.6 129رايًب ق١رٚآ ا رايه ّ
 100.0 303 83.5 253 16.5 50راضذلاّراأل ٜ ٕ
 100.0 303 84.8 257 15.2 46راضذلاّراياك يٝا

 100.0 303 65.7 199 34.3 104رضبرايعٌُ
 100.0 303 84.5 256 15.5 47رايٛؾ ٤

رايازاَٝددد١راملطًطددد ارترراالجيددد  ٞرايكُٝدددٞراةاددد٣ٛ ر23)رادتددداٍٚرْاددد ٥جرتٛقدددحرر

رزندصارراي راالجي  ٞرايكُٝٞراةا٣ٛرا سشرَٔر  ٕررايع١ٓٝرْا ٥جرت نارضٝ رايذلن١ٝ 

رْطددب١رىٓددارٚاألْ قدد١رايذلتٝددبرىًدد٢رأض ضدد١ٝر ازجدد١رتسنددصارايذلنٝدد١راملطًطدد ارىًٝدد٘

ر ٓطدب١ررايعٌُرضبرتًٝٗ ر  %42.6)ررْطب١رىٓارايه ّرٚآ ا رايًب ق١رىب ز٠رتًٝٗ % ر79.5)

ريًاك يٝداررتٓ ٚشلد ررىٓدارراجي  ٞرقُٝٞرستا٣ٛرٖٓ ىرإٔرايازاض١رى١ٓٝرتس٣رالرؾُٝ % رر34.3)

ر% .84.5)رْطب١رىٓارايٛؾ ٤رقِٝرٚنرا% ر84.8)ر ٓطب١رٚاياك يٝارايع  اارحتذلّرالرؾٗٞ

 ُصاُية واالجتٌاعية يف املصوصالت اهرتكيةاملضاًني اإل احملور اهصادط :

رَ رزأٜورترَكُٕٛراملطًط ارايذلن١ٝ؟ ر21

 (  ًضٌوْ  املصوصالت اهرتكية املدبوجة 24جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرقعٝـرَكبٍٛ جٝا جٝارجاارمما ش

ر%رار%رار%رار%رار%رار%را

7 2.3 26 8.6 64 21.1 123 40.6 83 27.4 303 100.0 
ر رايعٝٓدد١رْظددسرٚجٗدد١رَددٔرايذلنٝدد١راملطًطدد ارَكددُٕٛ ر24)رادتدداٍٚرْادد ٥جرتٛقددح

% ر27.4)ر ٓطدب١ررقدعٝؿ١رر أْٗد ررىبد ز٠ررتًٝٗد ر% ر40.6)ر ٓطدب١ررَكبٛيد١رر أْٗ رايع١ٓٝرتس٣رضٝ 
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ٔر% ر2.3)رايعٝٓد١ررأؾدسا رريدا٣ررْطب١راقٌرمما شرىب ز٠رن ْدرؾُٝ  رميهٓٓد ررايٓاد ٥جررٖدرٙررَٚد

رن ْددررايذلنٝد١رراملطًطد اررتٓ ٚياٗد ررايد رررٚاالجاُ ى١ٝراإلْط ١ْٝراملك َ ر  ٕ:ررايكٍٛ

ٔرراملػ ٖأٜرمجٗٛزريا٣رَكبٛي١ رقسٜبد١ررَٛاقدٝعررتٓ ٚيددررأْٗد رر ز  ىابدرر رايازاضد١ررىٝٓد١ررَد

ر.ايازاض١رى١ٓٝريا٣ررٚاإلْط ْٞرٚاالجاُ ىٞراذتٝ تٞرادت ْبرَٔ

ٖدددٌرتآددد ٍٚراملطًطددد ارايذلنٝددد١راملا ًلددد١رَٛقدددٛى ارَٚكددد َ رالرتآ ٚشلددد رررررررر 22

راملطًط ارايعس ١ٝ؟

 (   اهفرق بني  ًضٌوْ املصوصالت اهرتكية واهعربية  25جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

30 9.9 167 55.1 78 25.7 28 9.2 303 100.0 
رَٛقددٛى ارتٓ ٚيدددراملا ًلدد١رايذلنٝدد١راملطًطدد ارإٔرإىل ر25)رادتدداٍٚرْادد ٥جرتػددرل

رايازاضد١ررىٝٓد١ررأندااررضٝد رر رَاؿ ٚتد١رر ٓطدبررايعس ٝد١رراملطًطد اررتآ ٚشلد ررالرَٚك َ 

ٍررَد ررأضٝ ْد ر)راملطًطد اررٖرٙرإٔرإىل رتالدسمررالرَٛقدٛى اررراملا ًلد١ررَٛاقدٝعٗ ررترتآد ٚ

رأْٗد ررإىلرايعٝٓد١ررتدس٣ررؾُٝد ر%ر ر25.7رْد  زار)ررىب ز٠رتًٝٗ % ر55.1)ر ٓطب١رايعس ١ٝرايازاَ رشل 

ر%ر 9.9)ررْطب١رىٓارايعس ١ٝراملطًط ارتآ ٚشل رالرَٛقٛى ارتآ ٍٚرَ ر ا٥ُ 

ٚايع طؿ١ٝراي رتٓ ٚياٗ راملطًط ارْط ١ْٝرَ رَطا٣ٛريفٝصرايكك ٜ رٚاملٛقٛى اراإلر 23

رايذلن١ٝ؟

 (   اهكضايا واملوضوعات اهعاطفية 26جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرقعٝـ َاٛض  جٝارَاُٝص

ر%رار%رار%رار%رار%را

43 14.2 68 22.4 151 49.8 41 13.5 303 100.0 
رايدد رٚايع طؿٝدد١راإلْطدد ١ْٝرٚاملٛقددٛى ارايككدد ٜ رإٔرإىل ر26)ررادتدداٍٚررْادد ٥جرتػددرل

ٕرررايذلنٝد١رررايازاَٝد١رراملطًط ارتٓ ٚياٗ   ر%49.8)ر ٓطدب١ررَاٛضدل رريفٝصٖد ررَطدا٣ٛررند 

رْطددب١ررصتددارؾُٝدد ر % ر22.4)ر ٓطددب١ريًككدد ٜ رتٓ ٚشلدد رترجٝددا٠رن ْدددر أْٗدد رىبدد ز٠رتًٝٗدد 

ر.رٚايع طؿ١ٝراإلْط ١ْٝرٚاملٛقٛى اريًكك ٜ رتٓ ٚشل رترَاُٝص٠رن ْدر هْٛٗ  ر14.2%)

ر
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رٌٖرَكُٕٛراملطًط ارايذلن١ٝرٜاىٛرإىلرضس١ٜرايؿهسرٚاالْؿا ح؟ر 24

 ( ًضٌوْ املصوصالت وعالقتٕ باالُفتاح 27جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

127 41.9 90 29.7 57 18.8 29 9.6 303 100.0 
رضسٜدد١رإىلرتدداىٛررايذلنٝدد١راملطًطدد ارَكددُٕٛررإٔرإىل ر27)ادتدداٍٚرْادد ٥جررتػددرل

ر % 29.7)رر ٓطدب١ررأضٝ ْد ر)رىبد ز٠ررتًٝٗ % ر41.9)رْطب١رىٓار ا٥ِر ػهٌرٚاالْؿا حرايؿهس

ٕررإٔرت نداررايٓاد ٥جررٖٚرٙر% 18.8)رر ٓطب١رْ  زارثِ رىًد٢ررتعاُداررايذلنٝد١ررايدازاَ ررَكدُٛ

رْاد ٥جررَعرادتاٍٚرٖرارْا ٥جرٚتاٛاؾلرايازا١َٝ ريًُ  ٠رىسقٗ رترٚاالْؿا حرايؿهسرضس١ٜ

ٞرررايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛرى٢ًرزنصارايًرإ ر19,20)رادتاٚي  راملطًطد اررترٚاالجيد  

ر.ايذلن١ٝ

 :اهرتكية املصوصالت تبجٔا اهيت واملفآيٍ اهكيٍ : اهصابع احملور

رٌٖرتكّٛراملطًط ارايذلن١ٝر اػٝرلر ع رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝرياِٜو؟ ر25

 (   املصوصالت وتػيري اهكيٍ 28جدوي رقٍ  )

رإمج يٞرأ اا ْ  زا أضٝ ْ ر ا٥ُ 

ر%رار%رار%رار%رار%را

 100.0 303 41.3 125ر29.4 89 22.1 67 7.3 22
ٍررْا ٥جرتٛقح ِرر عد ررتػدٝرلررَدا٣ر رر28)ررادتداٚ ِررايكدٝ رايازاضد١ ررىٝٓد١رريدا٣ررٚاملؿد ٖٝ

ٌررالرايذلن١ٝراملطًط ار  ٕرادتاٍٚرْا ٥جرت نارضٝ  ِررتػدٝرلررىًد٢ررتعُد ِررايكدٝ رٚاملؿد ٖٝ

ِررَد ررْد  زار)رىبد ز٠ررتًٝٗد ر% ر41.3)رر ٓطدب١ررايع١ٓٝرأؾسا ريا٣ ِررتػدٝرلررٜدا ِررايكدٝ ريدا٣ررٚاملؿد ٖٝ

ٞررايذلتٝدبررٖٚدرار% ر22.1ر ٓطدب١ررأضٝ ْد ر)ررىب ز٠رتًٝٗ % ر29.4)ر ٓطب١رايازاض١رى١ٓٝ رَٓلكد

ر.رايازاض١رى١ٓٝريا٣

ٖدٞرايكدِٝرٚاملؿد ِٖٝرايد رجيدبرإٔرتادٛؾسرتراملطًطد ارررررررررترزأِٜورايػدؿٞ رَد ر ر26

رايذلن١ٝ؟ر

ر

ر
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 ( اهكيٍ واملفآيٍ اهيت حتٌؤا املصوصالت29جدوي رقٍ  )

رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝ
رإمج يٞ الرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 64.4 195 35.6 108رَاٛاؾك١رَعرى  اتٓ رٚتك يٝاْ 
 100.0 303 44.2 134 55.8 169رغرلرشت يؿ١رألضه ّرايأٜراإلض َٞ

 100.0 303 54.8 166 45.2 137رتعصشرايثك ؾ١راإلجي  ١ٝريًؿس 
 100.0 303 69.0 209 31.0 94رتٓ ضبرشتاًـراألجٓ عرٚاألىُ ز
 100.0 303 65.7 199 34.3 104رالرتاع ز رَعرايٛاقعرايرٟرْعٝػ٘

 100.0 303 45.2 137 54.8 166رالرختاؽراذتٝ ٤
راملطًطددد ارترتادددٛؾسرإٔرجيدددبرايددد رٚاملؿددد ِٖٝرايكدددِٝ ر29)رادتددداٍٚرْاددد ٥جرتٛقدددح

رايازاضد١ررى١ٓٝريا٣راملاعا ٠رارتٝ زاارقُٔرَٚٔر رايازاض١رى١ٓٝرْظسرٚج١ٗرَٔرايذلن١ٝ

رغدرلر)رىبد ز٠ررن ْددررايذلنٝد١ررايدازاَ ررتآ ٚشلد ررإٔرجيدبرراي ررٚاملؿ ِٖٝرايكِٝرخيـرؾُٝ 

ٞررايأٜرألضه ّرشت يؿ١ ر ٓطدب١رراذتٝد ٤ررختداؽررالرىبد ز٠ررتًٝٗد ر% رر55.8) ٓطدب١ررراإلضد َ

ِر%ر54.8 ٞررإٔرثد رإٔرايعٝٓدد١رزأارؾُٝد ر%ر35.6رْطدب١ررىٓداررٚتك يٝداْ ررى  اتٓدد رَدعررَاٛاؾكد١ررتدأت

ـررتٓ ضدبررالر أْٗد رررايذلنٝد١ررايازا١َٝراملطًط اررترتاٛؾسرالراي رايكِٝ راألجٓد عررشتاًد

ر% ر.65.7)ر ٓطب١رْعٝػ٘رايرٟرايٛاقعرَعرتاع ز رالرٚأْٗ % ر69.0)ر ٓطب١رٚاألىُ ز

رٖٞرَكذلض توريًيارَٔرتأثرلرايكِٝرٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗ راملطًط ارايذلن١ٝ؟ررَ  ر27

 (  تأثري اهكيٍ واملفآيٍ اهيت تبجٔا املصوصالت 30جدوي رقٍ  )

راملكذلض ا
رإمج يٞ الرْعِ

ر%رار%رار%را

 100.0 303 37.0 112 63.0 191رإْا جرَطًط ارىس ١ٝرتاٛاؾلرَعرَعاكااتٓ رٚتك يٝاْ 
 100.0 303 71.3 216 28.7 87رقٝ ّرَ ضط اراجملاُعراملاْٞر اٚزرتٛىٟٛرٚإزغ  ٟ

إٔرتكدددّٛر ٚزرايعبددد  ٠ر ددداٚزٖ ريًيددددارَدددٔرخلدددسرٖددددرٙرررررر

راملطًط ا
121 39.9 182 60.1 303 100.0 

ىكارامل ضطد اراياعًُٝٝد١رْداٚاارإزغد  ١ٜرملع دتد١رٖدرٙررررررر

رايظ ٖس٠
122 40.3 181 59.7 303 100.0 
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ِررتدأثرلررَٔريًيارايازاض١رى١ٓٝرَكذلض ارإىل ر30)رادتاٍٚرْا ٥جرتػرل ِررايكدٝ رٚاملؿد ٖٝ

رىٝٓدد١رإٔرصتدداراملاعددا ٠رارتٝدد زاارَٚددٔرَػدد ٖاٜٗ رىًدد٢رايذلنٝدد١راملطًطدد ارتبثٗدد رايدد 

رىٓداررايظد ٖس٠ررٖدرٙررملع دتد١ررإزغد  ١ٜررْداٚاارراياع١ًُٝٝرامل ضط ارتعكارإٔرازتأارايازاض١

ٔرريًيدارر اٚزٖ رايعب  ٠ر ٚزرتكّٛرإٔ)رىب ز٠رتًٝٗ % ر40.3)رْطب١ راملطًطد اررٖدرٙررخلدسررَد

ر ٓطدب١ررٚتك يٝاْ رَعاكااتٓ رَعرتاٛاؾلرىس ١ٝرَطًط ارإْا ج)رىب ز٠رتًٝٗ % ر39.9)ر ٓطب١

ر% .63.0)

ٍررْاد ٥جررَٚٔ ٞرراإلْاد جررغؿًددررايازاضد١ررىٝٓد١ررإٔرٜاكدحرررايطد  لررادتداٚ ٞررايعس د رايدازاَ

رٚاناؿدددرايذلنٝدد١رايددازاَ رتٓدد ؾظرإٔرجيددبرايدد رايعس ٝدد١رايددازاَ رأٟرأض ضدد١ٝر ازجدد١

ٞررراياٛىددٟٛرٚ ٚزٖد رراياعًُٝٝد١ررامل ضطد اررإىلر  إلغد ز٠ر رْظددس٠رتعاددلررٖٚدرٙررايعبد  ٠ررٚ ٚزرٖد

رٜٚؿدذل رري٘ رحيًٛرَ رخيا زراؾذلاقٞرى  رترايّٝٛرأؾبحراياٛاؾًٞراجملاُعرالٕرق ؾس٠

ٚررٖٓ ىرإٔرأٟرايذلن١ٝراملطًط ارٖرٙر ٗ رتب راي راألؾه زر ٓؿظراملع دت١رٜاِرإٔ رغدص

 .اياع١ًُٝٝرٚامل ضط اررايعب  ٠ر ٚزرخ ٍرَٔر ٘رايايهِرايؿعبرَٔرثك ت

 : ومناقشتها عرض نتائج الذراسة

اْل قدد رَددٔرأٖدداافرايازاضدد١رايدد رمترٚقددعٗ ررميهٓٓدد ررروال : ُتةةائج اهدراشةةة املصةةحية: أ

 ايايكلرَٔرايٓا ٥جرى٢ًرايٓيٛرايا يٞ:

رايازاض١ر:رْا ٥ج

رٖٚٞ% ر88.8)ر ٓطب١رايازاض١رَعرجت ٚ  رايؿ٦ ارأنثس ر24-18)رايعُس١ٜرايؿ١٦رإٔ-

رٚاياهٓٛيٛجٝ  رٚايعًّٛرؾٓع ٤رج َع رَٔرَبيٛ  ر303رإمج يٞرَٔرْطب١رأى٢ً

ر35-30)رَٔرايعُس١ٜرايؿ١٦رن ْدرؾُٝ   ر1.0)%ر ٓطب١رايازاض١رَعرجت ٚ  راألقٌ 

رايبه يٛزٜٛعرَسض١ًرترادت َعا رط يب اراضاٗاؾدرايازاض١ريهٕٛرٖرارٜٚسجع

ر.ز٥ٝطٞر ػهٌ

ر ٓطب١رايسا عراملطا٣ٛرًٜٝٗ % ر34.3)رر ٓطب١رجت ٚ  رأنثسرايث ي راملطا٣ٛرط يب ارإٔر-

ر30.7) رشتاًـرَٔرٚايسا عرايث ي راملطا٣ٛرطًب١راٖاُ ّرَا٣رٜ نارٖٚرا 

راملطا٣ٛرطًب١رإٔرنُ ر زا١َٝ رَطًط ارٖهرارملثٌر  ملػ ٖا٠رايادؿؿ ا
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رَٔرٚىٝ رٚأنثسر ٌراألن  ميٞرايادؿـرضٝ رَٔرامل َ رأنثسرٚايسا عرايث ي 

رايط  ك١رايطٓٛاا

رايازاض١رإٔر  ىاب زرايازاض١رأض١ً٦رَعرجت ٚ  رأنثسراإلْط ١ْٝرايعًّٛرط يب ارإٕ-

رْطب١ر ًػدرضٝ راألن  ميٞر  يادؿـرى ق١رشل راجاُ ى١ٝرظ ٖس٠رتآ ٍٚ

ر طبرَٓلك١ٝرتعارايٓاٝل١رٖٚرٙ% ر36.0)رايالبٝك١ٝرايعًّٛرؾُٝ  ر64.0)راملطالٛ  

ر.رامللسٚض١رايظ ٖس٠رْٛع

ر67.0)رؾٓع ٤رج َع١رط يب ارَػ زن١رْطب١- رط يب ارَػ زن١رْطب١ر ًػدرؾُٝ % 

ر33.0)%رٚاياهٓٛيٛجٝ رايعًّٛرج َع١ رج َع١رط يب ارزغب١رت نارايٓطب١رٖٚرٙ 

رَا  ع٘رأنثسرنْٛٗٔرإىلر  إلق ؾ١ر رَٛاقٝعرٖهرارَثٌرتراملػ زن١رترؾٓع ٤

ر.ايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ا

 رر33.0)%راملاصٚج ارْطب١رن ْدرؾُٝ  ر89.44%)ر ٓطب١رأٚال رايع ش  اررْطب١رن ْد-

رٚحتاٜاارادت َع١رط يب ارغسحي١رى٢ًرْؿرارايازاض١رإٔر  ىاب زرَٓلك١ٝرْطب١رٖٚٞ

ر اأارادت َع١ٝرايؿا ٠رإٔر  ىاب زرَػ زن١راألنثسرٚايسا عرايث ي راملطا٣ٛرت

رج َع١راملًايك ارايؿاٝ ارتهٕٛرَ رٚغ يب رادت َع١ر خٍٛرقبٌرايصٚاجرؾهس٠رتسؾ 

ر.رايع ش  ارَٔ

راذت ي١رتًٝٗ  ر49.5ر ٓطب١رأضٝ ْ )رايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارتا  عرأْٗ رايازاض١رى١ٓٝرت نا-رر

رتؿكٝ ارتريفٌٝرَ رأضٝ ْ رايازاض١رى١ٓٝرإٔرَ غسرٜعل٢رٖٚرا ر30.7)ر ٓطب١رْ  زا

ر. ا٥ِر ػهٌريٝظرٚيهٔررايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط اراملػ ٖا٠

راملٓٛى ار ساَجرتريفثًدرايازاض١رى١ٓٝريا٣رَا  ع٘راألنثسراياًٝؿص١ْٜٝٛرايدلاَجرإٕ-

رَا٣رٜ نارٖٚرا ر41.3)%ر ٓطب١راألجٓب١ٝرٚاملطًط اراألؾ ّرتًٝٗ  ر43.9)%ر ٓطب١

رأغ ْٞرثِ ررايذلن١ٝ)راألجٓب١ٝراملطًط ارؾٛ رايُٝٓٝ ارايؿاٝ ارقبٌرَٔراالصتساز

ر.ايسٜ ق١ٝرايدلاَجرمبا  ع١رايؿاٝ اريا٣رنبرلراٖاُ ّرٜٛجارالرؾُٝ ر رنًٝبرايؿٝاٜٛ

ر ًػدرتؿكٌٝر ٓطب١راير٥  رٚا ٟ:ررتريفثًدرايع١ٓٝرقبٌرَٔراملؿك١ًراملطًط ارإٔر-

ر%20.5ر ٓطب١رى ؾٞرَطًطٌرثِ%رر24.8ر ٓطب١رض ٥ساارْط ٤:رَطًطٌرًٜٝٗ %ر26.1

رىٓاري٢ًٝ:ررمبطًطٌريفثًدررايازاض١رى١ٓٝرقبٌرَٔرتؿكٌٝرجتار راي راملطًط ار-

ر%93.4رْطب١رىٓاراذتبرٜٚبك٢:رَطًطٌراياؿكٌٝرىاّرترًٜٝٗ %ر96.4رْطب١
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رايؿا ٠رقِٝرى٢ًرايل غٞرٖٛرن ٕرايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ارايطًمراياأثرلر-

رى١ٓٝريا٣راياٜ رٚاالياصاّراياك٣ٛرَاػرلرى٢ًرتأثرلٙرضٝ رَٔراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝ

ر راياٜ رٚاالياصاّراياك٣ٛ)رىٓار.69.3ْطب١رٚراذتٝ ٤رَاػرلرىٓا ر79.2)ر ٓطب١رايازاض١

ريفثًدر رايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارىصشتٗ راي راإلض ١َٝرغرلرايكِٝرَٔر-

رٚاإلث ز٠راياعسٟرَظ ٖسرتًٝٗ % ررر80.9ر ٓطب١رايصٚاجرإط زرخ زجرايع طؿ١ٝرايع ق ا) دد

ر%ر .66.3)ر ٓطب١

راياٜ راالياصاّرى٢ًرٜ ثسرالرايازاض١رى١ٓٝرقبٌرَٔرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر-

ر 51.8)%ر ٓطب١رايع١ٓٝرأؾسا ريا٣

ر.% ر62)ر ٓطب١راملطًط ارتًورتبث٘رمب رأ اارتاأثسرالرراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رإٔر-

رْ  زاراملاػرلرىٓارايازا١َٝرايػدؿٝ ارتًورٚضًٛنٝ ار ُٓ ذجرادت َع١ٝرايؿا ٠رتاأثسر-

ر .20.1)%ر ٓطب١

رايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر- رت ثسرالرادت َع١ٝرايؿا ٠رقبٌرَٔر راملظٗسرى٢ًر

رؾا ٠رارت زجٞ رايع١ٓٝرأظٗسارؾُٝ  ر64.0)%ر ٓطب١راملٛق١رَٚا  ع١رايًبظرضٝ رَٔر

ر 17.5)%ر ٓطب١ رأضٝ ْ  رارت زجٞراملظٗسرى٢ًرت ثسرايذلن١ٝراملطًط ارإٔ

راألضسٟراياؿهورإىلرأضٝ ْ رٜ  ٟرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر- رْطب١رىٓار

ر 38.3)%

رايازاض١رزتاُعريا٣رايؿهسٟرايػصٚرإىلرت  ٟرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر-

ر 51.8)%ر ٓطب١

رَٔرايٓؿٛزرإىلرت  ٟرالرادت َع١ٝرايؿا ٠رقبٌرَٔرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر-

رٚالراذتٝ ٠رَٔرتٓؿسرالرأ اارأْٗ رايع١ٓٝرأناارضٝ رايعصي١رٚضبراالجاُ ى١ٝراذتٝ ٠

ر% 42.9)ررْطب١رىٓارايعصي١رحتب

رإىل% رر37.0رأضٝ ْ )رٜ  ٟررادت َع١ٝرايؿا ٠رقبٌرَٔرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر-

ر.راجملاُعررترامل١ُٗرايكك ٜ رَا  ع١رىٔراْاب ٖٗ رؾسف

ر 66.0)ر%ر ٓطب١رضًب١ٝرن ْدررايعس ١ٝرايكٓٛاارتراملعسٚق١رايذلن١ٝراملطًط ارإٔر-

رايؿاٝ ارضًٛنٝ ارتػٝرلرى٢ًرضًب رت ثسرالرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔر-

ر% 46.9)رْطب١ررىٓارادت َعٝ ا
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ررتريفثٌرايذلن١ٝراملطًط ارترايطًمرايكُٝٞراةا٣ٛرإٕر- رٚايػازرارتٝ ١ْ:

ر%56.1ر ٓطب١راالجاُ ى١ٝريًاك يٝاراإلض ٠٤رىب ز٠رتًٝٗ ر % 61.7)

رتسنصارايذلن١ٝراملطًط ارىًٝ٘رزنصاراي راالجي  ٞرايكُٝٞراةا٣ٛرا سشرَٔرر-

ر79.5)رْطب١رىٓارٚاألْ ق١رايذلتٝبرى٢ًرأض ض١ٝر ازج١ رٚآ ا رايًب ق١رىب ز٠رتًٝٗ % 

ر% 42.6)رْطب١رىٓارايه ّ

رتآ ٚشل رالرَٚك َ رَٛقٛى ارتٓ ٚيدراملا ًل١رايذلن١ٝراملطًط ارإٔرإىل-

ر% 55.1)ر ٓطبرايعس ١ٝراملطًط ا

ررايازا١َٝراملطًط ارتٓ ٚياٗ راي رٚايع طؿ١ٝراإلْط ١ْٝرٚاملٛقٛى ارايكك ٜ رإٕر-

ر%ر 49.8)رر ٓطب١رَاٛضل ريفٝصٖ رَطا٣ٛرن ٕررايذلن١ٝ

رايذلن١ٝراملطًط ارَكُٕٛر- رىٓار ا٥ِر ػهٌرٚاالْؿا حرايؿهسرضس١ٜرإىلرتاىٛر

ر%ر 41.9)رْطب١

رشت يؿ١رغرل)رىب ز٠رن ْدرايذلن١ٝرايازاَ رتآ ٚشل رإٕرجيبراي ررٚاملؿ ِٖٝرايكِٝر-

ر% 55.8)رر ٓطب١رراإلض َٞرايأٜرألضه ّ

ر- راملطًط ارتبثٗ راي رٚاملؿ ِٖٝرايكِٝرتأثرلرَٔريًيارايازاض١رى١ٓٝرَكذلض ارَٔر

رٖرٙرملع دت١رإزغ  ١ٜرْاٚااراياع١ًُٝٝرامل ضط ارتعكارإٔ:ررَػ ٖاٜٗ رى٢ًرايذلن١ٝ

ر% 40.3)ررْطب١رىٓارايظ ٖس٠

 : ًِاقشة ُتائج اهدراشة : ثاُيًا

رايثك ترايػسعرْظس١ٜرَعرايازاض١رْا ٥جراتؿكدر- راذت ي١ٝرايازاض١رتراملطادا١َر

رإ زاىرتك ز رٚإىلراإلى ّ ريٛض ٥ٌراملا٣رطٌٜٛرايذلانُٞر  ياأثرلرتٗاِرٚاي 

راإل زان ارياًوراملا٣رطٌٜٛرٚتػهٌٝر راالجاُ ىٞريًٛاقعراياًٝؿصٜٕٛرمجٗٛز

رايٓا ٥جرأنااررضٝ ر راإلى ّريٛض ٥ٌريًاعس رْاٝل١رايع  رىٔرٚاملعاكااا رإٔر

رايؿا ٠رقِٝرى٢ًرايل غٞرٖٛرن ٕرايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ارايطًمراياأثرل

رى١ٓٝريا٣راياٜ رٚاالياصاّراياك٣ٛرَاػرلرى٢ًرتأثرلٙرضٝ رَٔراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝ

ر اياٜ رٚاالياصاّراياك٣ٛ)ىٓا.69.3رْطب١رٚراذتٝ ٤رَاػرلرىٓا ر79.2)رر ٓطب١رايازاض١

ريًُطًط اراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٙرَػ ٖا٠ر ٚاؾعر  ٕرايازاض١رْا ٥جرأناا-

ر49.2)%ر ٓطب١رايذلؾ١ٝٗٝراألضب  ر:إىلرزاجعرايذلن١ٝرايازا١َٝ رتًٝٗ   راألضب  ر
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ر20.5)%ر ٓطب١رادتُ ي١ٝ ر13.2)%ر ٓطب١راالجاُ ى١ٝراألضب  رثِ  رايٓا ٥جرٖٚرٙ 

رتًورترٚجاتٗ رراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رشل رتؿاكاراي رايذلؾ١ٝٗٝراألضب  ر  ٕرت نا

رٚضتٛٙرجاٜا٠رمب  ظرايظٗٛزرتراملاُث١ًرادتُ ي١ٝراألضب  رإٔرنُ ر رايدلاَج

رمج ٍرٚنراررادتُ ٍرىٛاٌَراضارن ْدرايازاَٝ رايؿٓ ْ رقبٌرَٔراملٛق١رَٚا  ع٘

رٚإْ  رذنٛز)راألغد ف رايازاض١رى١ٓٝريا٣رث يث رأتدراالجاُ ى١ٝراألضب  رؾُٝ  

رقك ٜ رتٓ قؼرايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتآ ٚشل راي رايكك ٜ رإٔر  ىاب ز

ر.رادت َع١ٝرايؿا ٠رَػ نٌرَٔرقسٜب١راجاُ ى١ٝ

ريا٣رايكِٝرى٢ًرايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتأثرلرَا٣رإىلرايازاض١رْا ٥جررأناار-

رأؾسا ريا٣رايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ارايطًمراياأثرلراضاٌرضٝ رايع١ٓٝرأؾسا 

ر79.2)ر ٓطب١راألٚىلراملستب١رايع١ٓٝ راياك٣ٛ)رَاػرلرج ٤رؾُٝ راذتٝ ٤رَاػرلرىٓا 

ر%.69.3ررْطب١رىٓارث ْٝ  راياٜ رٚاالياصاّ

رايل غٞرٖٛرن ٕرايذلن١ٝرايازا١َٝريًُطًط ارايطًمراياأثرلرإٔرٜ نارٖٚرا

راياٜ رٚاالياصاّراياك٣ٛرَاػرلرى٢ًرتأثرلٙرضٝ رَٔراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رقِٝرى٢ً

ر.رايازاض١رى١ٓٝريا٣

ريفثًدر رايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارىدلرتعصشراي راإلض ١َٝرغرلرايكِٝرإٔ-

رٚاإلث ز٠راياعسٟرَظ ٖسرتًٝٗ % رر80.9) ٓطب١رايصٚاجرإط زرخ زجرايع طؿ١ٝرايع ق ا) دد

رى٢ًرتسنصرايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارإٔرت نارايٓاٝل١رٖٚرٙ% ر66.3)ر ٓطب١

رى٢ًرتعٌُرٖٚٞرأض ض١ٝر ازج١رايصٚج١ٝراذتٝ ٠رإط زرخ زجرايع طؿ١ٝرايع ق ا

رٖرٙرإٔرنُ رايٛاضا٠ راألضس٠رن١ْٛٓٝرى٢ًرحت ؾ راي راإلض ١َٝر  يكِٝراإلخ ٍ

راةس١َرايع ق ارتسؾ راي رايا١ٜٝٓر  يكِٝرشل رالى ق١رقِٝرٚتسضذرتاىٛراملطًط ا

رمب رايذلن١ٝراملسأ٠رَؿ تٔرإ ساشرخ ٍرَٔرايع  اارٖرٙرٚيف زعرٚايٓط ٤ رايسج ٍر  

رَػ ٖاٜٗ رجر رى٢ًراملطًط ارٖرٙراغًبرتعٌُرضٝ رٚاإلث ز٠ر  ياعسٟرىًٝ٘رْلًل

ر.ايازاض١رْا ٥جرإيٝ٘رأغ زارنُ رضٛا٤رضارى٢ًرٚايع طؿ١ٝرادتٓط١ٝراإلث ز٠رخ ٍرَٔ

راملٛاقٝعرأٟ ررايػسىٝ رغرلراأل ٓ ٤ررَاػرلرَعرارتُٛزرتع طٞ)رْطب١رتك ز درؾُٝ 

ر59.4ٚ56.8)رايذلن١ٝراملطًط ارىًٝٗ رتسنصراي  رٖافرحتكلرايٓا ٥جرٖٚرٙ% 

ر.راذت ي١ٝرايازاض١
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رمبا٣رَعسؾ١رى٢ًرايبي رى١ٓٝرإٔرإىلرايازاض١رْا ٥جرت نار- راملطًط ارخلٛز٠ر

رأناارضٝ رايكِٝرى٢ًرايعس ١ٝرايؿك ١ٝ٥رايكٓٛاارتراملعسٚق١رايذلن١ٝرايازا١َٝ

رايازاض١رى١ٓٝرتأثسرىاّرايٓا ٥ج راملطًط ارترايازا١َٝرايػدؿٝ ار طًٛنٝ ار

ر.% ر.62)ر ٓطب١راملطًط ارتًورتبث٘رَٚ ر رايذلن١ٝ

راي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رإٔرايازاض١رْا ٥جرت نار- رياٜٗ ر ر  راياُٝٝصرى٢ًرقاز٠ر

رايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارترٚتعس رتكاّراي رٚايطًب١ٝراالجي  ١ٝرايطًٛنٝ ا

راياؿهورى٢ًرت ثسررايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔرإىلرايع١ٓٝرأؾسا رأناارضٝ 

ر ر26.4)%رْطب١رىٓارث ْٝ  رأ اا )رايٓؿٞرَاػرلرأت٢رؾُٝ  ر38.3)%رْطب١رىٓاراألضسٟ 

رايػصٚرإىلرت  ٟرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔرايازاض١رْا ٥جرأناارنُ ر-

ر51.8)%ر ٓطب١رايازاض١رزتاُعريا٣رايؿهسٟ رْا ٥جرؾي١رت نارايٓا ٥جرٖٚرٙ 

رايط  لرادتاٍٚ رإىلرأضٝ ْ رٜ  ٟرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رإٔرإىلرتػرلراي ر

ر 38.3)%رْطب١رىٓاراألضسٟراياؿهو

راملك َ رَٔراي١ُٝٓٝرادت َع١ٝرايؿا ٠رَٛقـرإٔرإىلراذت ي١ٝرايازاض١رْا ٥جرت نار-

ر أْٗ رايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط ارتلسضٗ راي راملداًؿ١رٚاإلْط ١ْٝراالجاُ ى١ٝ

رْظسرٚج١ٗرَٔرايذلن١ٝراملطًط ارَكُٕٛر  ٕرايازاض١رْا ٥جرأناارضٝ رَكبٛي١

ر40.6)ر ٓطب١رَكبٛي١ر أْٗ رايع١ٓٝ  رايكٍٛرميهٓٓ رايٓا ٥جرٖٚرٙ%  راملك َ ر  ٕ:

رمجٗٛزريا٣رَكبٛي١رن ْدرايذلن١ٝراملطًط ارتٓ ٚياٗ راي ررٚاالجاُ ى١ٝراإلْط ١ْٝ

رادت ْبرَٔرقسٜب١رَٛاقٝعرتٓ ٚيدرأْٗ ر  ىاب زرايازاض١ رى١ٓٝرَٔراملػ ٖأٜ

ر.رايازاض١رى١ٓٝريا٣ررٚاإلْط ْٞرٚاالجاُ ىٞراذتٝ تٞ

رَٛاقٝعٗ رترتآ ٍٚرَ رأضٝ ْ رايذلن١ٝراملطًط ارإٔرإىلرايازاض١رْا ٥جرأناار-

ر% .55.1)ر ٓطب١رايعس ١ٝرايازاَ رشل رتالسمرالرَٛقٛى اراملا ًل١

راياؿهورى٢ًرايذلن١ٝراملطًط ارَػ ٖا٠رتأثرلرَا٣رإىلرايازاض١رْا ٥جرت نار-

رَٔرَٛقـرادت َع١ٝرايؿا ٠ريا٣رإٔرٜ نارٖٚرار 38.3)%رْطب١رىٓاراألضسٟ 

رايازا١َٝراملطًط ارتلسضٗ راي راملداًؿ١رٚاإلْط ١ْٝراالجاُ ى١ٝراملك َ 

ر.ايذلن١ٝ
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رايكِٝرتػرلرى٢ًرتعٌُرالرايذلن١ٝراملطًط ارإٔرإىلراذت ي١ٝرايازاض١رْا ٥جرت نا-

ر% .41.3)رر ٓطب١راجملاُعرأؾسا ريا٣رٚاملؿ ِٖٝ

راملطًط ارترتاٛؾسرإٔرجيبراي رٚاملؿ ِٖٝرايكِٝر إٔرايازاض١رْا ٥جرأناار-

رايأٜرألضه ّرشت يؿ١رغرل)رتهٕٛر  ٕرايازاض١ رى١ٓٝرْظسرٚج١ٗرَٔرايذلن١ٝ

راإلض َٞ ر%55.8)ر ٓطب١ر ر54.8ر ٓطب١راذتٝ ٤رختاؽرالرىب ز٠رتًٝٗ   رتأتٞرإٔرثِ%

رالتاٛؾسراي رايكِٝرإٔرايع١ٓٝرزأارؾُٝ %ر35.6رْطب١رىٓارٚتك يٝاْ رى  اتٓ رَعرَاٛاؾك١

ر ٓطب١رٚاألىُ زراألجٓ عرشتاًـرتٓ ضبرالر أْٗ ررايذلن١ٝرايازا١َٝراملطًط اررت

ر% ر.65.7)ر ٓطب١رْعٝػ٘رايرٟرايٛاقعرَعرتاع ز رالرٚأْٗ % ر69.0)

راملٓٛى ار ساَجرتريفثًدرايازاض١رى١ٓٝريا٣رَا  ع٘راألنثسراياًٝؿص١ْٜٝٛرايدلاَجرإٔر-

رَا٣رٜ نارٖٚرار 41.3)%ر ٓطب١راألجٓب١ٝرٚاملطًط اراألؾ ّرتًٝٗ  ر43.9)%ر ٓطب١

رأغ ْٞرثِ رايذلن١ٝ)راألجٓب١ٝراملطًط ارؾٛ رايُٝٓٝ ارايؿاٝ ارقبٌرَٔراالصتساز

ر.ايسٜ ق١ٝرايدلاَجرمبا  ع١رايؿاٝ اريا٣رنبرلراٖاُ ّرٜٛجارالرؾُٝ رنًٝب رايؿٝاٜٛ

رْطب١رىٓار  ضاُسازرايذلن١ٝراملطًط ارٜػ ٖإرَ رْ  زا)رايازاض١رى١ٓٝرإٔر-

ر .32.3)%رْطب١رىٓارأضٝ ْ )ريًُػ ٖا٠ريفٌٝرايع١ٓٝرإٔرإالر  %37.6)

 اهتوصيات :

ى َٝد١رايٛاؾدا٠رىًد٢ررررٖٓ ىرقسٚز٠رإلجسا٤رَصٜارَدٔرايازاضد اراملستبلد١ر د يدلاَجراإلرررر  1

راجملاُعرايعس ٞرٚايُٝ رخؿٛؾ .

َػذلن١رتٓد قؼرقكد ٜ راملدسأ٠ررررى ١َٝرىس ١ٝرإٖٓ ىرض ج١رًَي١رإلْا جر ساَجر زا١َٝر  2

رايعس ١ٝرمب رٜاٛاؾلرَعرثك ؾ١رٚى  ااراجملاُعرايعس ٞ.

جددسا٤راملصٜددارَددٔرايازاضدد اراملطددي١ٝرٚايايًًٝٝدد١رملصٜددارَددٔرررإتٛؾددٞرايازاضدد١ر أُٖٝدد١رر  3

 جٗدد رايدلازتددٞرىًدد٢رايدددلاَجراملا ًلدد١ريًعس ٝدد١ررررراْإايكٓددٛاارايعس ٝدد١رايدد رتسنددصرتررر

رى َٝ .ررإن  ميٝ رأقبٌرخدلا٤ررٚايعٌُرى٢ًرتكِٝٝرتًورايٛض ٥ٌرَٔ

تٛؾٞرايازاضد١ر كدسٚز٠رايسؾدارٚايذلنٝدصرىًد٢رج ْدبرايػدصٚرايثكد ترايد ريف زضد٘ررررررررررر  4

ؾهدد زرٚثك ؾدد١رىًُ ْٝدد١رأايكٓددٛاارايؿكدد ١ٝ٥رايعس ٝدد١ر ٕٚرىًُٗدد رٚتعُددٌرىًدد٢رتسضددٝذررر

شتاًؿ١رىٔرايثك ؾ ارٚايع  اارٚاياك يٝارٚايكِٝرايعس ١ٝرٚايد رغ يبد رَد رتدأت٢ر كٛايدبرررررر

رزا١َٝرَػٛق٘ر. 
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ى َدددٞرتراياعًدددِٝرٚاياثكٝدددـرٚتٛىٝددد١ررٕرتكددد ىـرايكٓدددٛاارايعس ٝددد١رَدددٔر ٚزٖددد راإلررأ  5

 ادتُٗٛزر  ياياٜ اراي رتٛاج٘راملسأ٠رايعس ١ٝرٚاي١ُٝٓٝرى٢ًرٚج٘رارتؿٛف.
ر

 : الذارسة هىامش

التركدرة"، رسرالة  املسلسرت  نحرى الكىيتدرة املرأأ  ، " اتجاهرا 3112الخالرذي،  أرشردذ عبيرر (1)

 11منشىر  ،جامعة الشأق ألاوسط ، ألاردن ،ص، ماجستير

–صىر  املأأ  الدمندة في الذراما الأمضاندة وعتقتها بالثقافرة الاجتماعدرة ، "  م3112صالح حمدذ،   (3)

 دراسة تحلدلدة ملسلسل همي همك ، الذراسة الحائز  على جائز  املعهذ ألامأيكي، صنعاء  .

بحررررررررررا العلمرررررررررري واسررررررررررت ذام مصررررررررررادر املعلىمررررررررررا  التقلدذًررررررررررة ، ال3112عررررررررررامأ دبررررررررررأاهد  قنررررررررررذًل ي،  (2)

 99،  ص،5والالكتروندة ،دار املسير  للنشأ والتىزيع ، عمان، ألاردن ، ط 

 122ص،املأجع نفسه ،  (2)

 .  19، صىر  املأأ  العأبدة في الذراما املتلفز  ، ألاردن ، عمان  ،  ص، 1992زغلىلة سال ، (5)

 زغلىلة سال ، نفس املكان. (2)

،"ترثيير الررذراما العأبدرة وألاجنادررة املقذمررة فري القنررىا  القضرائدة العأبدررة علررى 3112راندررا ، مصرفف،،  (7)

 قد  واتجاها  الشباب العأبي" ، رسالة ماجستير غير منشىر ، جامعة القاهأ ، القاهأ ، مصأ.، .

 مصفف،، راندا ، املأجع نفسه. (1)

  الكىيتدرررررة )مسلسرررررل زوار  الخمررررر س ، "مكانرررررة املرررررأأ  وصرررررىر ها فررررري املسلسرررررت  3112العرررررأاد ، علررررري،  (9)

" )دراسررة تحلدلدرة 
"
نىعدررة(، رسرالة ماجسررتير غيررر منشرىر ، جامعررة الشرأق ألاوسررط، عمرران،  -نمىرجرا

 ألاردن.

، الاتصررررررال ووسررررررائله ون أياترررررره ، دار ال،هضررررررة العأبدررررررة ، د.ط، القرررررراهأ  ، ، 3115سررررررىزان القلد رررررري ،  (11)

 172ص،

 175املأجع نفسه، ص،  (11)

 املكاناملأجع نفسه ، نفس  (13)

،  1، ن أيررررررررا  الاتصررررررررال ، دار املسررررررررير   للنشررررررررأ والتىزيررررررررع ، ألاردن، ط3113منررررررررال هررررررررتل املزاهررررررررأ  ،  (12)

 113ص،

 املأجع نفسه ، نفس املكان (12)

، رسررررررالة "،  " اتجاهررررررا  املررررررأأ  الكىيتدررررررة نحررررررى املسلسررررررت  التركدرررررررررررررررررررة3112/3112الخالررررررذي،  أرعبدرررررر (15)

، مترررررراا علررررررى الررررررأابط الالكترو رررررري،  5،ص2ماجسررررررتير ، جامعررررررة الشررررررأق ألاوسررررررط،  لدررررررة  عررررررتم، ص

http://www.meu.edu.jo/ar م. 1/2/3117/  ،  تاريخ الىصىل 
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اتجاهررا  الفلبررة الجررامعدين الكررىيتدين نحررى املسلسررت  الذرامدررة  "، 3113عبررذح حسررين الصررفار، (12)

،متراا  55،جامعة الشأق ألاوسط:  لدة  عتم ، صماجستير، رسالة "املذبلجة في القنىا  العأبدة

 علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأابط الالكترو ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري:

-26-01-13-11-http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=820:2012

25&catid=184&Itemid=889  31/2/3117تاريخ الىصىل. 

اتجاهررا  بلبررة الجامعررة  سررتمدة نحررى مشرراهذ  املسلسررت   "، 3111ابتسررام كررتب، هررذي الررذلى، (17)

غررز :  لدررة  داب ،  -)الجامعررة  سررتمدةماجستتتير، رسررالة "بدررة التركدررة املذبلجررة فرري الفضررائدا  العأ 

ترراريخ  ،  http://www.google.com/url?sa،مترراا علررى الررأابط الالكترو رري، 11قسر  الحررحافة و عررتم ، ص

 م1/5/3117الىصىل 

دراسررة تحلدلدررة لرربعل ألاعمررال  -"الررذراما املذبلجررة املضررمىن التربررىي فرري"، 3117أمدمررة منيررر جررادو،  (11)

 الذرامدة التركدة ، املأكز القىمي للبحىث التربىية والتنمدة.

التعرررأل للمسلسرررت  التركدرررة املذبلجرررة ، )3111وسرررام فاررررل رادررراي ، د. بالرررذ عبرررذ ا جدرررذ رًررراب،  (19)

اهقين مررر  بلبرررة املرررذار  ( ، دراسرررة مدذاندرررة علرررى عدنرررة مررر  املرررأ ورأي الجمهررىر برررا حتىي القدمررري ف هرررا

، شرررهأ 1 عذادًرررة فررري مذًنرررة ليرررذاد ،  لدرررة  عرررتم جامعرررة ليرررذاد، مجلرررة الباحرررا  عتمررري، العرررذد 

 آرار، مار  .

أيرررأ املسلسررت  املذبلجررة فررري القنررىا  الفضرررائدة العأبدررة علرررى ، "3112 عررد  فدصررل املصرررأي،  ًىندررى  (31)

 ا جلرذ   سراندة، للبحرىث  سرتمدة معرةالجا مجلرة، القرد  لرذي الشرباب الجراملي الفلسرفد ي"

 ISSN 1726-6807،  متررراا علرررى الرررأابط ، 395 ص– 363 الثرررا ي العرررذد والعشرررأون، الحرررادي
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