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 قاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مع إلاغل و ص

   اثمن لاػ م

 (*)ص. غبضهللا غلي الػؿحري 

 لو زالضاملػت محا

 

 لخصملا

ال ْ َضٝ َظا البدض بلى الخٗٝغ ٖلى ص اث ظضًضة ل٩ل ٓمٗلمٞحر ٓ جْ اث، مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

ال ً زال٫ الخٗٝغ ٖلى مطل٪ ْ اث، مً ألاػ م٢اًت ٓ ٫ الٓ ّٗىُحن خاإلاْ ً الضعاؾحن م ً، مالجضًض ٖلى ألا  مجإزحر ؤلٖا

ال جالخٗٝغ ٖلى ؤَْ   مجدلُل آعاء الضاعؾحن لئلٖال ْ ٘ ج، باإلياٞت بلى ظاثمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ال ْ ن٠ صٓ ؿخ  لنٟي اإلآ ىهج الاإلا ماؾخسض م٢ض جْ اث. مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ؿإلت الخم٫ ٓ خ جي، مالجضًض ألا  مع ؤلٖا

٤ بإَ٘ اإلاججخاع  لبُان عؤي املجسر اظخمل جْٖ 
ّ
ال جخٗل  ماؾخسضا مجْ اث. مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ٝ ٖلى عؤي الضاعؾحن ٓ ٢ٓ الاؾدباهت لل ماؾخسضا م٢ض جْ اع . جسر الاظخنٟي الخدلُل  لخدلُل هخاثج اإلآ ىهج الاإلا

حن خاإلاْ  ُّ ال ْ ٫ صٓ ٗى ؤٞغاص ُٖىت البدض هخاثج البدض: ؤن  مً ؤَْماث. مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 ٓ ال جُٞ ما٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ٓ ؾِ ٓ خمً، خُض بلٜ مالجضًض ٖلى ألا  ما ًسو جإزحر ؤلٖا  1.08ا بحن(م ما٣ٞتهم

ٓ ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض ْ  )،3.11ً م ال جبكإن ؤَ ما٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ٓ ؾِ ٓ خماث، خُض بلٜ مً ألاػ م  نُاث.ٓ صخى الباخض ببٌٗ الخْ ا ؤج، ٦)3.11ً م 5.99ا بحن (م ما٣ٞتهم

 

 ػماث.، الخوغُت، لا اثمن لاػ مقاًت و ال ،الجضًض  مإلاغل  - فخاخُت:اث املمالهل
 

 

                                                                          

ال  مؿاٖض ب٣ؿمؤؾخاط  )*(   صًتٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلا -ؤبها  - ل٪ زالضٗت اإلامؤلاوؿاهُت بجا ٓم٧لُت الٗل - الاجها٫ْ  مؤلٖا
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 The Role of the new Media in raising Awareness 

 and Crisis Prevention 

Dr.Abdullah Ali Alassiri  (*)
 

King Khalid University 

 

Abstract 

The aim of the current research is to identify the role of new media in crisis prevention, and to provide new 

information to both scholars and stakeholders on crisis prevention, by identifying the impact of new media on 

security, and the importance of new media in awareness and prevention of crises, in addition to collecting and 

analyzing the media's views on crisis prevention, A descriptive survey method was used to describe the role of 

the new media security, and a social survey to show the opinion of the community on the importance of new 

media in awareness and prevention of crises, and the analytical descriptive approach was used to analyze the 

results of the social survey, and the questionnaire was used to identify the opinion of scholars and concerned 

about the role of media In the new awareness and prevention of crises, the most important results of the 

research are the following: Respondents generally agreed with the new media on the security impact, with an 

average of (4.18 out of 5.00). The respondents generally agreed with the role of the new media in raising 

awareness and preventing crisis. Their approval is between (3.99 out of 5.00), and the researcher presented 

some recommendations. 

 

Keywords:  new media, crisis prevention, media awareness. 
 

 

                                                                          
(*) Abdullah Ali Alassiri, Assistant Professor, Media and communications Department, King Khalid University, Abha, 

Saudi Arabia. 
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   ت:مقضامل

ال ٓ بن جُ ؿمزل٤  مع ؤلٖا ٌُ ال ما   ً زال٫م٘ ججخالخٟاّ ٖلُّ ف  املْ ً مف  وكغ ألا  مالظي ٌؿاَْ جي، مألا  مى باإٖل

ال ْ  ً م٨ً جالظي ًْ ، مالغؤي الٗاْ ع ٓ ِجٖلى الج مع ؤنبذ َىا٥ جإزحر لئلٖال ٓ ف  ْل َظا الخُْسخلٟت، امل مؾاثل ؤلٖا

ال  مزاللّ اؾخسضا  ْؾُاؾُت، ؤ ْا٢خهاصًت، ؤ ْىُت، ؤماث ؤماء ؤ٧اهذ ؤػ ٓ سخلٟت ؾاث املمُٖت باألػ ٓ الجضًض ف  الخ مؤلٖا

 اُٖت.جاظخ

ال ْ  ٘؛ لظل٪ ٧اهذ الضعاؾاث ججخاملْ ًعا ٦بحًرا ف  خُاة الٟغص ْ اع  صجانل الاظخٓ الخ ؾاثلْْ الجضًض  م٢ض اخخل ؤلٖا

ال   اث.ٓمٗلجها بداظت بلى ؤلازغاء باإلام٢اًت ٓ الْ اث ماُٖت باألػ جُٖت الاظخٓ ُت السانت بالخمؤلٖا

ت، اإلاْ الهغاٖاث، ْ ً الخبّضالث الؿُاؾُت، م مل٣ض ٖاوى الٗال اث الٗؿ٨ٍغ ا جدْ ىاٖػ ًً ٖلى ْ غاَُت، ٣جالث الضًٓ ؤً

٘، خُض الخٓ ٘ بخُججخؤزغ طل٪ ٌِٗل امل ت جإحي ٖلى إلآ الْٗ خّٛحراث، ً اإلامال٨ٟغ الؿُاسخي ًخإزغان بالٗضًض ْ اع ٓ ع ؾَغ

اب اإلاْ خّٛحراث، عؤؽ جل٪ اإلا ا، الىِٟ، ْ ىدكغ صؤلاَع ًُ ٫ ٓ ىا٤َ خمىدكغة بٗضة الجزاٖاث اإلاْ آزاع الاخخباؽ الخغاعي، ْ ل

غاٝ، مي مالٗال مىظ وكإة الىٓام٣ّٗض ٢ض بضؤ إلاا ٓ، بن طل٪ الؿِىاٍعمالٗال ٍت ٓ ٫ آلاؾُْ ختى جهًت الضْ خّٗضص ألَا

ٓ ب ٓ ٖا ٓاظِت الٛغب(ؤبج  ).0105ص، م

ال ْ بن  ال اإلاْ  مؾاثل ؤلٖا ا باملْ اعؽ صجُت جماؾؿاث ؤلٖا ع ٖلُىا ْ ٘، ججخَع
ّ
سّ ملظل٪ ًخٗظ ت جاٍع ي٘ ٓ إنالح الْ ٗٞغ

ال٨ٟغي ْ ح  ْ الش٣اف  الغ ْ الخ٣جي، ْ الا٢خهاصي، ْ اع ، جالىُا١ الاظخٍع هًٓغا لبٗضٍ ًٖ ٓ الخيبا بسُِ جُْ الغاًَ 

ال جالظي ٌْٗ ٘ ججخبامل ا(زًٓ ٗت ؾججخملظل٪ ٣ٞض ظاءجخل٪ الخّٛحراث ْ ، مل بّ ؤلٖا  ).0118ع، ٓ ًٍ

ال مٕ ظضًض ٓ ل٣ض ِْغ هْ  ، جها: حّٛحراث ا٢خهاصًتمخّٛحراث ٖضة ٣ًٞا إلاْْ ً حّٛحراث م ما خضر ف  الٗال٣ًٞا إلاْ  مً ؤلٖا

ال ٓ َي َظا الىمل٣ض ُؾ ْ ؾُاؾُت، ْ ز٣اُٞت، ْ ُت، مإٖال ْ  ال ْ ً مهًٓغا الؾخدضازّ ْ الجضًض، مٕ باإٖل ت جال٣ضً مؾاثل ؤلٖا

 ).00: 9، 0101ٗاجىا (ناص١، ججخمً مً بلٛائها مال ٞاثضة ْ التي ال ٚجى ٖجها ختى ٖهغها َظا، ْ الخ٣لُضًت، 

ال 0108غي (جَٗٝغ الكْ  ً الخٗبحر ًٖ م٨حن ألاشسام جهُت التي ؤؾؿذ لخْ ؤلال٨تر ا٢٘ٓ الجضًض بإهّ: اإلا م) ؤلٖا

اث ماج، ٞهي جغبِ بحن ألاشسام ؤصخاب الاَخملِٓ ً خم٘ م مز٣اٞتهْ  مججاعبهْ  مكاع٦ت ؤ٩ٞاَعْم، مؤهٟؿِ

ٓ حٗخبر ْ كتر٦ت، اإلا اث ماجالاَخْ كاع٦ت ألا٩ٞاع مً محها مؿخسضم٨ً جٗاث اٞترايُت جججىماع  جانل الاظخٓ ا٢٘ الخم

 ٢اث ظضًضة.ل ٖالجْٖ 

ٓ ا ؾاٖضث ج٦ ت بحن ألاشسام، جت الٗال٢اث الاظخٓمىٓمٍغ ٓ اع ، ٖلى جُجانل الاظخٓ ا٢٘ الخم َُّ اٖاث، جالجْ اٖ

ض بالخْ ب، صٓ الكْٗ  ُُّ ت اظؼ اإلآ ن الخ٣ َُّ ت، مالؼ ْ ٩اه َُّ اث بإ٢ل ٓمٗل٫ اإلاْ جضاْ باقغ، عي اإلآ انل الٟٓ ؤجاخذ ٦ظل٪ الخْ اه
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ت ال ًْ ؤصا ظٗلِا مج٨ىت؛ مجبإ٢ل ج٩ال٠ُ ْ ظِض  َُّ ظضث قب٩اث ْ ٢ض ْ ججاَلِا،  ٨ًْ الاؾخٛىاء ٖجها ؤجاث ؤؾاؾ

 ٦بحًرا جانل الاظخٓ الخ
ً
بدباص٫ آلاعاء  مذ لِجاث حؿم٘، زانت الكباب، ٞهي زضججخُ٘ ٞئاث املجً ظماع  ب٢باال

ً، مألا٩ٞاع ْ  ا إلاْ ٘ آلازٍغ ًً ت، جىا٢كت ال٣ًاًا الاظخؤً َُّ ؼاًا ال َظٍ اإلاْ ً، ٘ آلازٍغمل مذ لؤلشسام بالخٗاجحؿْ اٖ

ا ٓ ٨ً ججً ت (ْ ً زال٫ مٞحَر ًَّ  ) Jain , Gupta& Anand , 2012ؾاثِ الاجها٫ الخ٣لُض

ت (ْ  َُّ ٍتر ف  ٓ ي جمؿخسضمؤن ٖضص  م 0100 ٓهُٓ ) ف  ٦semiocast.comًكٟذ صعاؾت وكغتها الكغ٦ت الٟغوؿ

ت ججآ الؿٗ ًَّ ذ اإلامؤن ْ ، مؿخسضمن ٓ لُم 01ػ ْ ص
َّ
اى ٢ض اخخل ا، ٧إ٦ثر اإلاؼ الٗاقغ ٖاإلاغ٦ضًىت الٍغ وكغ  مضن التي ًخُا

ٓ ً ؾ٩اجها ٖبر مالخدضًشاث   اع .جانل الاظخٓ ا٢٘ الخم

ا ف  املْ ٨ً ؤن جاصي صجاع  ًجانل الاظخٓ ً الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى ؤن قب٨ت الخمل٣ض ؤقاع الٗضًض ْ  ُا ٘ ججخًعا بًجاب

ت بحن ألاشسام جُت قب٨ت الٗال٢اث الاظخجً زال٫ جىم َُّ  (Beaudoin, 2008)اث مً ألاػ م٢اًت ٓ ا جإزحر ٦بحر ف  اللِْ اٖ

ٓ ا ؤن ج٦ ب ْكتر٦ت ؤمؤوكُت ْ اث ماجاَخ م٘ بحن الكباب الظًً لضحهجاع  جججانل الاظخٓ ا٢٘ الخم ن ف  ٓ الظًً ًٚغ

( ْ هالر ماؾخ٨كاٝ   ). Zarrella,2010ؤوكُت ؤزٔغ

اصة الخدضًاث التي ج ت، ْ جها الخغ جم، ًٞ ال٨ٟغي لضٔ ألاشساماظّ ألا ٓ بياٞت بلى ٍػ ًَّ ت، ْ ب ال٣ٗاثض الٗؿ٨غٍَّ

ت، ْ  َُّ ال ْ الىٟؿ ت، مؤلٖا ت اٖاث اإلاجء الجٓوكْ اث، ٓمٗلَٟغة اإلاْ َُّ اب ْ خُٞغ ت ْ الٓغ ْ ؤلاَع ًَّ ت جالاظخْ ٝ الا٢خهاص َُّ اٖ

ت، ْ  َُّ ت لؤل جالتي جْ الؿُاؾ َُّ ت مٗاث الاؾال ججخً ال٨ٟغي لضٔ املمشل جدضًاث خ٣ُ٣  َاْ ؤن لِا صْ َُّ
ً
 ف  امعا

ً
ُٖت ٓ لخا

 ).0113اث (الجخجي، مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ 

ال إلاْ  ٘ ظاءث ٨ٞغة البدض بهضٝ ججخاملْ ًعا ٦بحًرا ف  خُاة الٟغص ْ اع  جلٗب صجانل الاظخٓ ؾاثل الخْْ  ما ٧ان ؤلٖا

ال  ال جؤَ الخٗٝغ ٖلىْ ً، مالجضًض ٖلى ألا  مالخٗٝغ ٖلى جإزحر ؤلٖا اث، مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ ٨ً ؤن حؿاٖض ف  الجٖغى بٌٗ الؿبل التي ًْ 

 كهلت البدث:م

ت ٓما٢٘ الخ٩ٓ حٗغيذ اإلا ت الؿٗجالكغ٧اث ف  اإلاْ َُّ َُّ ت ف  ٓ ل٨ت الٗغب ًَّ ت بضؤث ْ اث بل٨ترجلهج م0107بر جٞٓ ه 07ص َُّ ه

الؿُُغة ٖلحها، ْ اؾب آلال ، سؼهت ف  ؤظِؼة الخالبُاهاث امل ٓدج) ب0ن (ٓ ٗجؽ قْ ٕ ٞحرٓ ً همجُاث السبِشت مف  البر 

ً الهٗب ْمبدكُٛل ألاظِؼة،  مالخد٨ْ سر بُاهاث ألا٢غام الهلبت مً م٨ىّ جعة جٓ ا بهججهمهّ ٓ ى٘ حكُٛلِا،٧ْم

بّ  ج٩لٟت  مً زْما حؿبب ف  زؿاثغ ٞاصخت،مجت الدكُٛل، جهضع ببُالّ ل٣ضعجّ ٖلى الخسٟي صازل ؤهٓمجدضًض ْ ح٣ُّٗ

ت ٦بحرة؛ لظا البضَّ م ًَّ ت ٖىض الخٗآ الؿبل الْ اعؾاث جعة اجبإ ؤًٞل اإلاْ يغ  ًماص َُّ ٘ ؤظِؼة الخاؾب آلال  مل م٢اث
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ت ْ ً الازترا٢اث ؤلال٨ترمت جألاهْٓ اًت البُاهاث جخْ ا٫ لخٟٔ جألٖاْ سخل٠ ال٣ُاٖاث مسخلٟت ف  جُب٣ُاتها املْ  َُّ ه

ال ْْ اؾخٛال٫ ً خاالث ماثُحن للخّضِ ٓ خُٟلحن الٗكلئ٪ اإلاْ ن لل٨ك٠ ًٖ ؤْ الخٗاْ لت، جخخامل  ماؾخسضاْ ، مؾاثل ؤلٖا

ا، ٖبر ٢ىْ الغ٢ابت الهلبت بل٨تر ُا هت ل٩ل ماث ٓ ه بت مخسّهِ ن َظٍ الغ٢ابت بُض هسبت ٓ الك٪، بكٍغ ؤن ج٩ْ ا ًشحر الٍغ

اع  جانل الاظخٓ الكباب لكب٩اث الخ مٗضالث اؾخسضام٫ ٓ ا حكحر ؤلاخهاثُاث خجُىت جخدلى باألزال١ الٟايلت، ٦مؤ

َُّ ْ ف  الض ٓمت ٫ٖ الٗغب ت الؿٗجف  اإلاْا، ج َُّ ت، زهٓ ل٨ت الٗغب ًَّ  ْؾالح ط مَظا الاؾخسضاْ ًنا ؤجها ف  اػصًاص ٦بحر، ٓ ص

 آلازغ ؾلبي.ْ ا بًجابي جخضًً، ؤخضَ

عاَؾاث  ما جج٦ إل ٖلى بٌٗ الّضِ ت 0101عي (ْ جها صعاؾت الضْمالَا َُّ ) التي َضٞذ بلى الخٗغُّٝ ٖلى الخإزحراث الؿلب

ت لضٔ اإلآ ٔ الٓ ؿخماع  ٖلى جخانل الاظٓ ا٢٘ الخٓ إلا َُّ عاَؾت ؤن اؾخسضاجاَىحن، ٦ٓ ع  بال٣ًاًا الضازل  ما بُيذ الّضِ

 ٓ ت، بال ؤهّ ؤؾِ ماع  ٚعجانل الاظخٓ ا٢٘ الخم َُّ َُّ ْ البٌٗ،  م٘ بًِٗماَىحن ٓ انل اإلآ ف  ج مبٌٗ آزاٍع الؿلب ا جالؾ

) بلى 0108غي (جا َضٞذ صعاؾت الكجسخلٟت، ٫٦ ال٣ًاًا املٓ ىا٢كاث خاإلاْ جباص٫ ألاخاصًض ْ ىخضًاث، ً زال٫ اإلام

ال  ال ْ ؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ؤن ْ ً ألاؾغي، مالجضًض ٖلى ألا  مالخٗٝغ ٖلى جإزحر ؤلٖا   مؾاثل ؤلٖا
ً
 ؾلبُا

ً
الجضًض جازغ جإزحرا

اصة الٗؼلت الاظخْ اخضة، ٓ اع  بحن ألاٞغاص صازل ألاؾغة الجٖلى الخٟاٖل الاظخ ٞغاص زصسهت خُاة ألا ْ اُٖت ججاصي بلى ٍػ

 اخضة.ٓ صازل ألاؾغة ال

ال ْ لذ صْ لت جىامظض صعاؾت ٧آ ال ج -الباخض مص ٖلْ ف  خض -غاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت مً زال٫ ْم الجضًض  مع ؤلٖا

ال ْ ا جدضزذ بٌٗ ال٨خب جإهْ اث، مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ف  الخ ع ْ ًٖ الض مبك٩ل ٖا مألابدار ف  بَاع جدّضثها ًٖ ؤلٖا

ال ؾْ ٢اجي الظي جلٗبّ ٓ ال ال ْ ًٖ صْ ، ماثل ؤلٖا  ت.جً الجٍغم٢اًت ٓ ف  ال مع ؤلٖا

اء ٖلى ٓ سخلٟت ؾماث مً ؤػ مً للبالص م٠٢ الؿحر آلا ٓ ا ًْمج٨غاع، ْ حّٛحراث ب٨ثرة ْ اث مً ؤػ م٫ ْ غ بّ الضجا جم٘ ْم

ال ْ ً الالخٟاث بلى صمالا٢خهاصًت، ٧ان ال بض  ْىُت، ؤمألا  ْاُٖت، ؤجالؿاخت الاظخ ً م٢اًت ٓ الْ ُت ٖٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 ً زال٫ الؿاا٫ الخال :ملّ البدض الخال  ْ ًدىا َْٓ اث، مألاػ 

ال ْ ا صم  اث؟مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 أؾئلت البدث:

 ك٩لت البدض ف  الؿاا٫ الغثِـ الخال :م٨ً نُاٚت جً

ال ْ ص ام  ؟اثمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 ً ألاؾئلت الخالُت:م٫ الغثِـ ٖضص ً الؿاامبخٟٕغ ْ 
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ال م .0  ً؟مالجضًض ٖلى ألا  ما جإزحر ؤلٖا

ال جا ؤَم .0  اث؟مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 فغطُاث البدث:

 ً صخت الٟغيُاث الخالُت:مؾعى َظا البدض بلى الخد٤٣ 

 ً.مألا ْ الجضًض  مظض جإزحر ٦بحر لئلٖال ٓ ً .0

 اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ   الخف مع َاْ الجضًض ص مظض لئلٖال ٓ ً .0

 أهضاف البدث:

 ؾعى َظا البدض بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت:

حن خاإلاْ اث ظضًضة للضاعؾحن ٓمٗلمٞحر ٓ ج .0 ُّ ال ْ ٫ صْ ً زال٫ جىاماث مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ٫ الخٓ ٗى  مع ؤلٖا

 اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ

ال جبُان ؤَ .0  اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ لظي ًلٗبّ ف  الخع اْ الضْ الجضًض  مُت ؤلٖا

 اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ؿإلت الخم٫ ٓ خ مجدلُل آعاء الضاعؾحن لئلٖال ْ ٘ جظ .5

 ُت البدث:مأه

: لاهو أ
 
ت:مال  ُت النظٍغ

 ججيب٘ ؤَ
ً
ا  ا ًل :مجُت البدض هٍٓغ

ال ْ ً زال٫ مسخلٟت اث املمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ي٘ ؾبل للخْ َظا البدض ف   مٌؿِ .0 الجضًض،  مؾاثل ؤلٖا

خْ  ال ٓ ع ال٨بحر لٓ اص ٖلى الخُجالٖا  اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ ف  ال مؾاثل ؤلٖا

:لاه
 
 ُت الخؼبُقُت:مزانُا

 إلؾِاججإحي ألاَ
ً
 ا ًل : جهخاثجِا ُٞ مُت الخُب٣ُُت لِظا البدض هٓغا

ال مَظا البدض ف  ؤن ًً٘  مٌؿِ .0 ً م٢اثُت ْ ؾُلت ٓ ٧ مىهجُت ف  جُب٤ُ بٌٗ الُغ١ التي حؿاٖض ٖلى اجساط ؤلٖا

 ٘.ججخامل ْاظّ الٟغص ؤٓ اث التي جمألاػ 

 أؾباب ازخُاع البدث:

ال ْ ضٔ الخاظت بلى بُان صم .0  اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ف  الخ مع ؤلٖا

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

  اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مع إلاغل و ص، ص. غبضهللا غلي الػؿحري 

 

093 

ال م .0  ً.مالجضًض ٖلى ألا  مضٔ الخاظت بلى بُان جإزحر ؤلٖا

 اث.م٘ ألاػ مل ماُٖت ب٨ُُٟت الخٗاجُٖت الاظخٓ ُٚاب الخ .5

 ٢اثُت ٧اُٞت.ْ اجساط ؾبل  مٖضْ ٗاث الٗغبُت ججخف  امل اثم٦ثرة ألاػ  .1

 ىُت.م٢اثُت ألا ٓ اظّ الؿبل الٓ باث التي جٓ الهْٗ الخاظت بلى ال٣ًاء ٖلى الخدضًاث  .3

  ص البدث:و خض

 ٫ ؤعب٘ ه٣اٍ:ٓ ع  خٓ يٓ ع البدض صازل بَاٍع اإلاْ ًض

ال ْ بُان ص .0  اث.مً ألاػ م٢اًت الٟغص ْ الجضًض ف   مع ؤلٖا

ال جبُان ؤَ .0  اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ا.ْ اث م٘ ألاػ مل م٘ ب٨ُُٟت الخٗاججخُٖت املٓ ج .5  بُان زَُغ

ال ْ ؾاثل ْ بُان  .1 ٓ الجضًض ف   مؾبل ؤلٖا  اث.ماظِت ألاػ م

 :نهج البدثم

 ض الباخض ف  صعاؾخّ ٖلى:جاٖخ

ال ؿخي:صفي املو نهج الامل - ٤ ٘ اإلاججخاع  لبُان عؤي املجسر اظخمل جْٖ جي، مالجضًض ألا  مللخٗٝغ ٖلى جإزحر ؤلٖا
ّ
خٗل

ال  ال ْ صْ ،مباإٖل  اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

ٓ اع  بجسر الاظخلخدلُل هخاثج اإلاصفي الخدلُلي:و نهج الامل - ال جُٖت لبُان ؤَٓ يج  ُٖتٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 اث.مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ 

 خغحراث البدث:م

 الُت:خٛحراث الخل البدض ٖلى اإلاجاقخ

ال ؿخقل: خغحر املامل -  .ًمالجضًض ٖلى ألا  مجإزحر ؤلٖا

ال جؤَى: و خغحر الخابؼ لا امل -  .اثمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 أصاة البدث:

ال ْ صالخٗٝغ ٖلى  َْٓ ء جد٤ُ٣ َضٝ البدض ٓف  ي  ماؾخسض اثمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 :ُت الخالُتالباخض ألاصاة البدش
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ال ْ صاؾدباهت للخٗٝغ ٖلى    ( بٖضاص الباخض).اثمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 صؼلحاث البدث:م

 ِا ف  البدض الخال :ماؾخسضا مهُلخاث التي جيُذ لبٌٗ اإلآ ا ًل  ججُٞ

ال  .1 ٠ لخىْ ً صْم ُٖتٓ يٓ ت بالخ٣اث٤ اإلاجالؿلُْ اث الصخُدت ٓمٗلاإلاْ ٍض الىاؽ باألزباع ْ جؼ  ٓ: َمؤلٖا ٍغ ٓ ن جدٍغ

 خت.ْ ُغ ال٣ًاًا اإلاْ كا٧ل باإلا مالغؤي الٗا

ال ْ   .2 اء ٓ ؿَتهَضٝ ب٣هض الخإزحر ٖلُّ ؾع اإلآ ِج٘ الجمانل ٓ ِا للخماث التي حؿخسضٓ ال٣ى ْ: ه  الُغ١ ؤمؾاثل ؤلٖا

 ٥.ٓ حٗضًل ؾل ْف  جبّجي ٨ٞغة ؤ

ال  .3 ُٖت ٓ ىُت بهضٝ الخماؾؿاث ألا جهضع ًٖ اإلا ألازباع الهاص٢ت التيْ اث ٓمٗلاإلاْ ٧ل الغؾاثل  ٓجي: َمألا  مؤلٖا

ت مؤلاعقاص لخد٤ُ٣ الخٗاْ   ).0101ي، مُجاَحر(الخجالجْ ل ؤلاًجابي بحن الكَغ

ٓ جمىُت: ه  مُٖت ألا ٓ الخ  .4 ٖال٢اث ْ جي،مؤ مسخهت (بٖال ِا ؤلاصاعة املجالٟٗالُاث التي جىْٓ ٖت ألاوكُت ج

٤ اج٫ بلى الجٓ نٓ ىُت) للمُٖت ألا ٓ الخْ ي،ٓماجها٫ خ٩ْ ت،مٖا  سخلٟت.انل املٓ ؾاثل الخْ َحر ًٖ ٍَغ

ال جالخ .5 ت مُت: ه  بغامالث ؤلٖا  مُت تهُضٝ بلى ببغاػ وكاٍ مإٖال ْ ج بصاٍع
ّ
ِ لجِت ْم مىٓ

ّ
ع ، ٓ وكغ الْ ا بهضٝ مسُ

 سخلٟت.مً زال٫ ؤوكُت اجهالُت مٚحر طل٪،  ٥ْ، ؤٓ حٗضًل ؾلْ ت، مزض مج٣ضًْ 

ت: ه  بغهاْ غ الث اإلاجالخ .6  مببغاػ وكاٍ ي ٌؿتهضٝ مإٖال ْ ج بصاعي مٍع
ّ
ِ ليكغ الْم مىٓ

ّ
عي بحن ْ غ ع  اإلآ سُ

٤ مؿخسضم  غ٦بت.اإلاْ ي الٍُغ

 لاػاع النظغي للبدث:

: إلاغل و أ
 
 ؼ:مجخن في اململا و الجضًض  مال

 ى و ؼلب لا امل

 نملا و الجضًض  مإلاغل 

غ الخ٣ّض 
ّ
ال ْ    ف  ٓ لٓ الخ٨ى مل٣ض ؤز وكاٍ ْ ّظّ ٓ ف  ج ّٚحرْ اهب الخُاة، ٓ الاجها٫ الخضًشت ف  ٧ل ظْ  مؾاثل ؤلٖا

ا البض ْ ّٗ مل ماٖاث،ختى ؤنبذ الخٗاجسخل٠ الجْم٘، ججخً ؤٞغاص املمال٨شحر  ًٗ ا٫ جإقغا٦ّ ف  ٧اٞت ألٖاْ ىّ، ما٢

ال ْ بها، ٣ٞض ؤنبَدذ  ٓمألاوكُت التي ه٣ْ  قإن ٦بحر ف  ْ ع ْ ٖاث التي لِا صٓ يٓ اإلا مبٗهغها الخال  ؤخض ؤَ مؾاثل ؤلٖا

ا، ْ جاالث سخلٟت ف  قتى املما ٗاجىا؛ خُض بجها جى٣ل ؤزباعً ججخم ًُ ا، جاظخْ ؾُاؾ ًُ ا، خُض تهُضٝ لخل٣ّي ْ اٖ ًً ا٢خهاص

ال ْ باقغة، معة ٓ الٟغص لِا به ض ج٫ للٓ نٓ ٣ضعة ٖلى الاإلا مٖلُّ ٞةن ل٣ُإ ؤلٖا َِ ل ٖلى الخإزحر ُّٞ جالْٗ ٘ جؿخاإلاْ كا
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ال ٓ حز َظٍ الجا ًمَظا ْ ب٩ل ألاؾالُب،   ).3، 0111(الجخجي،  ُتمؾاثل ؤلٖا

ال َْٗ  ا بُجها، جاث ُٞٓمٗلاإلاْ ل ٖلى ه٣ل الش٣اٞاث جالتي حْٗ ٗاث، ججخسخل٠ املمؾُلت التي جغبِ بحن ٓ ال مخبر ؤلٖا

ال ْ عاث َغؤث ٖلى ٓ ل٣ض قِضث الٟترة ألازحرة جُْ  ا ف  الترابِ بحن ٓ لخمًعا ْ ص ما ظٗل لئلٖال مجالاجهاالث ْ  مؾاثل ؤلٖا
ً
ْ

 ٓ ٧ان لخل٪ الخُْ ٗاث، ججخسخل٠ املم
ً
، عاث آزاعا ٍ بصعا٥ الٟغص، ٓ ع ف  حكْ جها اهدكاع الكاجٗاث التي ٧ان لِا صْمؤزٔغ

ً ماخض، خُض بن جل٪ الكاجٗاث ٓ ٘ الججخاؾ٪ صازل املجطل٪ ؤنبذ ؾبًبا ف  ٞ٪ الخْ اٖاث، جٗخ٣ضاث الجمحُٛحر ْ 

اث ٓمٗلى٘ اإلاججي ناص١ ًمؤ مص بٖال ٓ ظْ عي ْ ً الًغ ملظل٪ ٧ان ْ ً، باإلياٞت بلى وكغ ألا٧اطًب؛ مِّضصاث ألا مؤبغػ 

ا ظاء ف  ج٘ ٦ججخً ؤلاقاٖاث التي جًغ باؾخ٣غاع املم٘ ججخاًت املجع ف  خْ ن لّ صٓ ٩ٍْ ٫ بلى ألاٞغاص، ٓ نٓ ً المالًاّعة 

ال ْ ا٫ هضجؤٖ اى.جب م0100 مىُت ٖامألا  ٓمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلجتها ؤ٧اصًججي التي هٓمألا  مة ؤلٖا  ضًىت الٍغ

ٓ جمَىا٥ ْ  ض ٖلى ج٢ذ حٗخٓ ف  طاث الْض بك٩ل ٦بحر ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، جالتي حٗخً الخ٣ىُاث الخضًشت مٖت ج

ال  ال ْ ؾاثل اجهالّ، ْْ  مؤلٖا ٣ّض  مَظا ؤلٖا ًُ باصعة ا ظاء ف  اإلاج٦ مؿخسضجت للجِماث ملّ زالزت زضججمف   مالجضًض 

ال ٓ ُت لخُجالٗل  ع :مي الجامٍغ ألاصاء ؤلٖا

اء ٓ اٖت ؾجظْ اٖت جانل بحن ظٓ الخ ْاٖت، ؤجظْ انل بحن ٞغص ٓ الخ ْشسو، ؤْ ن بحن شسو ٓ ٩ٍْ انل:ٓ الخ .1

 .مٖا ْلٛغى شسصخي ؤ

ُّ ًٖ الىٟـ، ؤ مالاؾخسضا .2   ْالخٟاٖل : بهضٝ التٞر
ّ
غاى مشخيء  محٗل ُٗت، ججخم ْاء ز٣اُٞت، ؤٓ سخلٟت ؾمّٗحن أٚل

 ؾُاؾُت. ْؤ

ال  .3 ىت جسل٤ ٗماث ٓمٗلماؾترظإ  ْا ؤمت ٓمٗلمً ؤظل وكغ مقب٨ت ؤلاهترهذ  ماث: باؾخسضآمٗلاإلاْ  مؤلٖا ُّ

ت.السانت باإلا ًْ ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ؤمؾاخاث قاؾٗت   ٗٞغ

ال  ٓمِٟمع ٓ بضؤ ِْْ  ال مبك٩ل ٦بحر ف   ٓمِٟجي ف  جهاًاث ال٣غن الٗكٍغً، خُض اهدكغ َظا اإلامألا  مؤلٖا ِْغ ْ ، مجا٫ ؤلٖا

ال مهُلر ف  َظا اإلا ّٗ ًسخل٠ خؿب الٛغى م لم٧ان الخٗاْ ًِ، لّ بلى ٧ل اإلآ خسهو ف  جل٪ الٟترة بضزاإلا مجا٫ ؤلٖا

َٖ مجىّ، م ال ٓ ِججّٟخذ ظْ َل ٖلى ي٠ٗ جا  ال ٓ ال ْؤ مع ؤلٖا ُت مؾُلت بٖال ْ ع لِا ٓ ِجً الجمظٗل ٧ل ٞئت ْ ُت، مؾاثل ؤلٖا

٤ ٖلُّ م
َ
ُل ًُ ال مؿخ٣لت؛ لظا  ّٗحن، مع ٓ ِجلج ٓمِٟع ف  اهدكاع َظا اإلاْ خسههت صاث اإلآ ٢ض ٧ان لل٣ىْ خسهو، اإلا مجا٫ ؤلٖا

ا الصخ٠جْٖ  ًً ت معة ْ ً الًغ مبظل٪ ؤنبذ ْ جها، مع ٧ل ٓ ِجع  لجٓ ؤلاطاٖت ٖلى وكغ الْ  لذ ؤً إق٩الُاث َظا ْ  ٓمِٟمٗٞغ

ال “هُلر اإلا ال حٍٗغّٟ اإلا مجهم٧ان ل٩ل ْ اء، جً الٗلمجا٫ الٗضًض بالبدض ف  طل٪ امل مل٣ض ٢اْ ، ”جيمألا  مؤلٖا  مؿخ٣ل لئٖل

ٓ ٖا ًٓ جل٪ الخٍٗغٟاث:(ؤبْم، ٓمِٟإلاجها ٧ل باخض َظا ام٫ ْ ٍت التي جىاْ جي، خُض ازخلٟذ الؼامألا   ).0119ص، م

ال  - ال ْ ً ٞغ مجغص ٕٞغ م ٓجي َمألا  مَىا٥ صعاؾت جٔغ ؤن ؤلٖا ا منُل ٧ل ٓ ىّ جمخسهو، خُض الِضٝ اإلا مٕ ؤلٖا

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr.Abdullah Ali Alassiri - The Role of the new Media in raising 

Awareness and Crisis Prevention 

 

098 

 خاب٘ لّ.ال٣ُإ اإلا ْع ؤٓ ِجً بلى الجمع عظا٫ ألا ْ صْ ً مًسو ألا 

ال  - ُت بٗض مبٖضاصَا ف  عؾاثل بٖال  مُت التي ًخمٖال جي ٣ًخهغ ٖلى ألاوكُت ؤلا مألا  مف  صعاؾت ؤزٔغ ججض ؤن ؤلٖا

ػاعة الضازلُت ف  ْ ؤلاهجاػاث التي جد٣٣ِا ْ ع ْ إبغاػ الضْ التر٦حز  ًٓ جل٪ الغؾاثل َم٣هض ن اإلآ ٩ٍْ الخسُُِ لِا، 

 لت.مً الكامبَاع اؾتراجُجُاث ألا 

ال ْ  - َب٘ ف   ٓجي َمألا  مَىا٥ صعاؾت جٔغ ؤن ؤلٖا
َّ
د
ُ
٣ت التي ج ُت معؾاثل بٖال ْ ج مل بغاجٖ م، خُض ًخمال جا٫ ؤلٖامالٍُغ

٣ت اإلاْ اثُت، جالؿِى مألاٞال ْ هُت، ٓ الخلٍٟؼْ ىُت ؤلاطاُٖت مج ألا مً، ٧البرامًٖ عظا٫ ألا  باقغة ٧اهذ َظٍ ه  الٍُغ

ٓ هاصع مً مىُت ما٫ ألا ٓ ا ٖغى الصخ٠ ألزباع ألاخملليكغ، ؤ ٗخبر حٍٗغ٠ ٚحر م١ ٓ زم ٌُ  باقغ.مجها 

٠٢ ٓ ًخ ملْ ؤلاعقاصي، ْ ي، مجها الخٗلُمْاث٠ ٓ ً المل الٗضًض ج٢ض احؿ٘ لِك مٖال ؤلا  ٓمِٟم٫ عؤي آزغ بن ٓ ٣ٍْ  -

ت، ْ عة الاجها٫ بحن زالزت اججاَاث ْ ؤ٦ضث ٖلى يغ ْ ٖىض ألازباع ٣ِٞ،  ال ْ ه :الكَغ  ع.ٓ ِجالجْ ، مؤلٖا

ال ْ  - ع، ٓ ِجالج ْؤ الخ٣اث٤ الشابخت بلى الىاؽْ جغص ه٣ل ألازباع الصخُدت م ٓجي َمألا  مَىا٥ عؤي آزغ ًٔغ ؤن ؤلٖا

ىت، ٩ُٞمك٩لت مًٍ عؤي ناثب ف  ٓ ألازباع ٖلى ج٩ْ جل٪ الخ٣اث٤  مخُض حؿاٖضَ ُّ ً ٣ٖلُت من َظا الغؤي هاب٘ ٓ ٗ

ال ْ ، ملِٓ ُْماَحر جالج  ٖلى ؤن ؤلٖا
ً
ال ْ اث ٓمٗلل ٖلى ؤلا٢ىإ باإلاجٌٗ مَٗخبر طل٪ صلُال ٨ًً  مي لمالخ٣اث٤؛ ألن ؤلٖا

 باقغ.مٚحر  ْباقغ ؤماء ٧ان بك٩ل ٓ ىُت ؾمالخ٣اث٤ ه  الجِاث ألا هضع جل٪ م٫ ًٖ ْ ؿا اإلاْ دّضص، ملّ َضٝ 

ال   جخما ججهمن ٧ل ٓ ُت لِا ظاهبان ًجب ؤن ٩ًمبن الغؾالت ؤلٖا
ً
ال جَْ ٘ آلازغ ماقُا ُت ما: ق٩ل الغؾالت ؤلٖا

ٓ ًْم ٓ ًم٘ مخىاؾبت من ٓ ع ًجب ؤن ج٩ٓ ِججها، ؤي ق٩ل الغؾالت الظي ؾِكاَضٍ الجج ال ْ جها ج تي ُت المال٣ىاة ؤلٖا

تهُضٝ ليكٍغ َظٍ  ْا حؿعى ألظلّ، ؤمجد٤٣ّ ْ ع َاصٝ ْ ن للغؾالت صٓ طل٪ ختى ٩ًْ ؾُخَٗغى ٖلحها َظٍ الغؾالت؛ 

ا، ْ ا ًًِٟٗا ما بطا ازخّل ؤخض ع٦جي الغؾالت؛ ٞةن َظا مالغؾالت، ؤ ع ٓ ِجال ًجٗلِا جهل بلى الجْ ٠ًٍٗ ؤزَغ

 ؿتهَضٝ.اإلا

ً جل٪ ْمىُت، مل ألاظِؼة ألا جاث جسخل٠ بازخالٝ َبُٗت ٖٗججخخٗضصة ف  املمْاث٠ ْ جي مألا  مؤنبذ لئلٖال ْ 

ٓ ٖا ْٓاث٠:(ؤبٓ ال  )0119ص، م

ًٖ جل٪  معة بًجابُت ف  ؤطَاجهٓ ًٍ نٓ ج٩ْ ، ملِ مل ٖلى جد٤ُ٣ الهالر الٗاجىُت حٗماَىحن بإن الجِاث ألا ٓ ب٢ىإ اإلا -

 ىُت.مالجِاث ألا 

 اإلا -
ّ
ّٗض مد٤ُ٣ ألا ىُت لخم٘ الجِاث ألا مالخ٩اج٠ ْ كاع٦ت اَىحن ٖلى اإلآ خض ٌُ  ٘.ججخًٍ املٓ ً ؤؾاؾُاث ج٩مً، الظي 

ال جظ -  ىُت.ماح  ألا ٓ خسههت ف  الىُت اإلام٘ البُاهاث ؤلٖا

 غة.جؿخمُت بهّٟ مىُت جدذ حُُٛت بٖال ماهب ألا ٓ ُ٘ الججظٗل ظ -
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٠ ب٩اٞت ألاوكُت امل - ٣ضَّ الخٍٗغ
ُ
٤ ؤظِؼة ألا  مسخلٟت التي ج ُت ٓماث الخ٩مً بَاع السضجالتي جضزل يْ ً، مًٖ ٍَغ

 ت لِا.مقغح ؤلاظغاءاث الالػ ْ ن، ٓ اَىٓ التي ًدخاظِا اإلاْ ُت جالغؾ

ب ف   مبهٟت زانت الجغاثْ ت، جالجٍغ ماَىحن ب٩ل ظضًض ف  ٖالٓ ُٖت اإلآ ج -
َ
٨
َ
غج
ُ
ا ْ هُاث، ْ جا٫ ؤلال٨ترمالتي ج ٚحَر

ال مع ٓ التي بضؤث ف  الِٓ مؤق٩ا٫ الجغاثْ ؿخدَضزت، جاالث اإلاً املم جها ماَىحن ٓ اإلاي مجي ًدمألا  مازًغا، ٞاإٖل

 ىُت.مألا  مٟاَُباإلا مبخدهُجه

غ ف  مظٗل ٧ل  -
َ
يك ًُ ال ْ ا  اؾخ٣غاع ْ ً مىُت جسّو ؤما ًضزل ف  جٟانُل ؤمزانت ْ غة، جؿخمجدذ ع٢ابت  مؾاثل ؤلٖا

 ٗاث.ججخامل

 ؼلب الشانيامل

 غخلتمفي مل  مع إلاغل و صو ت ملاػ غاخل م

ٗخبر ؤن لِا صماث جّخ٤ٟ ف  مػ ا ؤن ألا ْ ظضْ سخلٟت اث املمبٗض جدلُل بٌٗ الباخشحن لؤلػ  ٌُ عة خُاة ْ غاخلِا، خُض 

ٓ سخلٟت ف  ٞترة همغاخل جغ بجج مت، زملض ألاػ ٓ ٧ال٩اثىاث الخُت، ٞخ غخلت الاهدضاع مجيخ٣ل بلى  مَا ختى جىطج، زج

 ت.مغاخل ألاػ مث؛ لظا ًجب البدض ف  ٓ اإلاْ 

ال  ٗض  ما لجً ؤَغاِٞا، ٦مالٗضًض ْ ت مألاػ  خٗضصة ألاصاة الٟاٖلت للخٟاٖل بحنؾاثلّ اإلآ ب مل٣ض ؤنبذ ؤلٖا ٨ًىا مجٌَ

ال جاله ٨ًىا للؿلُاث مجاضخي ٧ان شا٫، ف  اإلاٖلى ؾبُل اإلاْ خّضتها،  ِْا ؤجا ازخلٟذ ف  حججِماث مي ًٖ ؤي ؤػ مذ ؤلٖا

 ْل٣ض ؤنبذ ججاَل ؤْ لت، ْ دُِ الضمت ٢ض جدضر ف  مؤػ  ْاث بكإن ؤي ٧اعزت ؤٓمٗلخى٘ ًٖ وكغ اإلاجلت ؤن جْ ف  ؤي ص

 ٚاًت ف  الهٗمت ف  الٗهغ الخال  ؤمزٟاء ؤي ؤػ ب
ً
ي، مؤلا٢لُْ خل ، اء املٓ الكٗبي ؾ ماجبالُب٘ ٞةن صعظت الاَخْ بت، ٓ غا

، ْ ت مت ًسخل٠ بحن ؤػ مل  بإي ؤػ ْ الضْ  ال ٓ ع الغثِـ لْ ل٨ً ًٓل الضْ ؤزٔغ ٠ بخل٪ ألاػ  مؾاثل ؤلٖا ل جالْٗ اث مف  الخٍٗغ

اتها.م٘ مٖلى الخٟاٖل   جٍغ

 ).0108ا ًل :(الخضًضي، جت ُٞمت بهٟت ٖامخل ألاػ غام٨ً جدضًض جٍْ 

ضاص بض٢ت إلصاعة ألاػ  - ال ٓ ٢ْ ، جإزحر، مً زال٫ ج٣ضًغ حجمطل٪ ْ اث، مؤلٖا  مٖضْ الساع  ،  ْخل  ؤًاص املاإلا مة ؤلٖا

ال ٓ ؿخت ٖلى اإلامالخّٟغص بةصاعة ألاػ  لت ًٖ َبُٗت جل٪ ْ ؿا مكاع٦ت ظِاث الازخهام التي ه  ْمن بزُاع ْ ي صمٔ ؤلٖا

 اث.مػ ألا 

تراٝ بمبه٩اع ألاػ  مٖض - ال ٓ جْ صَا، ٓ ظٓ ت، ؤي الٖا ت، مّخهلت بخل٪ ألاػ اإلاْ الصخُدت ْ ىاؾبت ُت اإلامظُّ الغؾالت ؤلٖا

ال ْ ؿا اإلا ْي ؤمخدضر الغؾاإلا مشا٫ ٢ُاٖلى ؾبُل اإلا ٘ بٌٗ ألاؾئلت، ٓ ي بخم٫ ؤلٖا
ّ
ىاؾبت لِا ٢بل مي٘ بظاباث ْْ ٢
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ذ ببُاهاث ؤغاٖاة ؤن الم٘ مُت، طل٪ مبضء ؤي ل٣اءاث بٖال  ال ٓ ي ٖلى صخت لٓ اث ال جىُٓمٗلم ْخهٍغ  ْ، ؤمؾاثل ؤلٖا

شلى م٫ ٓ البدض ًٖ خلْ ٖلُّ ٞةن الخ٣صخي ْ ب بها، ٓ ٚغمخىإ ًٖ ؤلاظابت ًٖ بٌٗ ألاؾئلت ًيخج ٖىّ هخاثج ٚحر مالا 

 ت.مت لؤلػ جٍت الؿلُٓ ألاؾاؽ للدؿ ٓخاخت َمن ٓ ً بحن البضاثل التي ج٩م٫ ؤًٞل ٓ خل ْؤ

ل جغا٦ْ طل٪ ألن جل٪ الضع ْ لٟاتها، مطل٪ ٢بل َي ْ اث مً ألاػ مؿخٟاصة ؽ اإلاْ ٝ ٖلى الضع ٓ ٢ٓ ال -
ّ
ا ما جؽ حك٩ ًُ ٗٞغ

ل  ٗغف اإلا ما ؤن طل٪ الترا٦جاث ٢ض جيكب ٢بل ؤن جدضر، ٦ماظِت ؤي ؤػ ٓ ؿخ٣بل إلان ف  خاظت بلُّ ف  اإلآ ؾى٩
ّ
ٌك٩

ال مٍع ْ بض ب ؤلٖا ا لخضٍع ًٗ  ٨دؿبت.ا٢٘ السبراث اإلاْ ً مطل٪ ْ ُحن مغظ

ال ْ هضا٢ُت م جؼصاصْ   بجؤَ مؾاثل ؤلٖا
ً
ً مؾاثل جدخاط بلى ؤصاء ٓ اث؛ خُض بن جل٪ المظّ زام ؤزىاء ٞترة ألاػ ٓ ُت

ا ْ َجي، ٓ الْ نهي، ألازالق ، ٔ اإلآ ؿخٕ زام ٖلى اإلآ ه
ً
اث مطل٪ بهُال٢ ض ٖلى جضازل التي حٗخاإلاْ ً بٌٗ الىٍٓغ

ال ٓ اُٖت للجلُت الاظخْ ؿا اإلا ال مجب ٓ ظْْ ُت، مؾاثل ؤلٖا ٍضاٞ٘ ًٖ ٧ل الٟئاث ْ ي مضاٞ٘ الظي ًدع اإلاْ لض ماعؾت ؤلٖا

ت الكاٞغ خ٤ اإلآ ا ًجكت، بجِن اؾخصىاء للٟئاث اإلاْ ص ت بًُٗضا ًٖ ْ ٣ت، جخٗلت، اإلامٗٞغ ٦ظل٪ الخٗبحر ًٖ الظاث بدٍغ

ال جؾُاؾت اله  بلى جيكُِ الجِاث طاث الهلت لل٣ُاْ  ْكا٧ل ؤمي بػاء مذ ؤلٖا
ً
لُاتها ْ ؿا جب ما٢٘ البٌٗ، بياٞت

ّ ٓمِٟج٦ظل٪ جُٟٗل الخ٤ ف  الاجها٫ بْ ألاٞغاص، ْ ّؾِ الٗال٢اث بحن نّىإ ال٣غاع ٓ ال٣ضعة ٖلى جْ اتها، اظبْْ 

 ).0108ل(الخضًضي، مالكا

ال ْ غ الخىامل٣ض  ال ماث بشالر مي لؤلػ م٫ ؤلٖا  ٓه  ٖلى الىدْ غخلت، مدضًصا ف  ٧ل مًعا ْ ص مغاخل ًلٗب ٞحها ؤلٖا

 ).7، 0108هُٟى، مآلاحي:(

 قف(:و اث )جقضًغ املومػلملغخلت نكغ ام .1

ال ْ غاخل الخىامً ملى ْ غخلت ألا شل اإلاججخ اهب ٓ ٕ ٌُٛي الجٓ خىْمل مٗغف  قام محج ماث بخ٣ضًمي لؤلػ م٫ ؤلٖا

ً اإلاجٍُ ْ سخلٟت، امل ِ
ّ
ت ٓمٗلً اإلامٝ ٖلى ؤعيُت نلبت ٓ ٢ٓ ً المخل٣ّي ٨ ُّ التي جدُذ لّ ؤن ْ هاصع، ٖت اإلآ خىْماث الٛى

ت ال٩اُٞت اإلاخل٪ اإلاجً ٣ت بجخٗٞغ
ّ
ا، مت ماهب ألاػ ٓ ٗل ت ٓ ؤَغاِٞا، بًُٗضا ًٖ الخُُٛت الْ ؤؾبابها، ْ ً خُض ٖىانَغ ُّ نٟ

ت التي ج٣ْ  ًّ  .الطجُج مى بةٖال ما ٌؿم َْٓ ظُهي، ٓ جْ اهٟٗال  ْ ب زُابي ٓ ٖلى ؤؾل ٓمالؿغص

ال ْ حن ٖلى ج٨ً لل٣اثجٍْ  ٓ  مالخٗبحر ًٖ عؤحه مؾاثل ؤلٖا ؾاثل ٓ ٪ الُّٞ جل مع الظي ج٣ّض ٓ ىًٓ زال٫ اإلام ما٢ِْٟم

ؤق٩ا٫ ْ جغجُبها، ْ نُاٚتها، ْ ٗالجتها، مَغ١ ْ اث ٓمٗلُٖت جل٪ اإلآ ً زال٫ هْم٢اج٘، ٓ الْ الخ٣اث٤، ْ اث، ٓمٗلجلل

 .ِاجج٣ضً
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 قف(:و جدلُلها )جدلُل املو اث ومػلغخلت جفؿحر املم .2

 ٓالخٟؿحري) َ -(الخدلُل  لى، ٞةّن الُابْ٘ غخلت ألا الؿاثض ف  اإلا ٓاحي) َٓمٗلاإلا -بطا ٧ان الُاب٘ ؤلازباعي (ؤلاهباجي

ال ْ  ٓمغخلت، بط ج٣الؿاثض ف  َظٍ اإلا ا، ْ ظظْ البدض ف  ؤؾبابها ْ ت مبخدلُل ٖىانغ ألاػ  مؾاثل ؤلٖا اث م٣اعهتها بإػ ْمَع

 ، ال ْ َىا جٟسر ْ ؤزٔغ ٓ اء ؤ٧اهذ ٓ يُدِا، ؾٓ جْ ا ٌؿاٖض ٖلى اؾخجالء الخ٣اث٤ م٧ل  مامجا٫ ؤامل مؾاثل ؤلٖا اص م

 بلى ْ ث جدلُال  ْٟؿغة ؤمبًًاخُت 
ً
ٓ آعاء السبراء، بياٞت آ اخخْ ت مناوع  ال٣غاع ججاٍ ألاػ ْ لحن ْ ؿا ا٠٢ اإلام  .اء آزاَع

ً ماث ٓمٗلً اإلامَاثل  ماًَ ل٨ٓ الى٣ض، هدُجت حٗغى اإلاْ غخلت التر٦حز ٖلى الخٟؿحر، الخدلُل، ٍجب ف  جل٪ اإلاْ 

ال ًضع٥ ْ ، ال ٌع ، ماث، ل٨ّىّ ال ًِٟٓمٗلَل طَىّ هًٓغا بلى ٦ثرة اإلآ ا ٢ض ًاصي بلى حكمجٖت، ٓ خىْمسخلٟت مهاصع م

ٓ قْ ٤ جبٗ ّٟ جِمالى٣ض لُد٤٣ّ ْ ا ًدضر، ُٞإحي الخدلُل ملُت خ٣ُ٣ت ج ٗالجت ا ًدضر لّ، بط حصخً اإلامقغح ْ ت حٍٗغ

ت لؤلبٗاص امل -الخدلُلُت ت) الخُُٛت بمسخلٟت لؤلػ الخٟؿحًر ت، الىٟؿُت، الا٢خهاصًت، الٗؿ٨ٍغ ٓ ًجت (الخًاٍع ثري ج ًُ ن 

ت م سخلٟت ٗىُت باألبٗاص املْمت جِخماؾٗت ْ قغاثذ ْ ٔ ٓ ٫ جل٪ الخُُٛت ٢ٓ ٍدكض خْ ّ لِا، ج٤ ِٞجَْٗ اًَ بها، ٓ اإلاٗٞغ

ا ٖلى ؤزباع ألاػ ماًَ ٓ ً قإن طل٪ ؤن ًجٗل اإلاْمت، ملؤلػ  ًٗ ل
ّ
ا، ٞاَمت، مُ

ً
سِا، ٓ ؿخْما، جضع٧ ًٖبا ألؾبابها، جاٍع

ا ّيض ؤّي زُاٍب بٖال ْملِا، مآ ْٖ  ًً ت الصخُدت ٓمٗلً زال٫ اإلامح ال٨ٟغة ف  طَىّ ٓ يْ هدُجت  سخل٠،مي مدهًىا ؤً

ال ج، ٦مالخدلُل الؿلُْ  ٗت لؤلػ ٓ خُِض بلى الىخاثج اإلاجغخلت الخف  جل٪ اإلا ما ًجب ٖلى ؤلٖا
ّ
ت، بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت م٢

 .َظٍ الىخاثج

 قائُت:و غخلت الامل .3

ا محٗخبر ألاػ 
ً
اهتهذ، ٞةّن  ْت ٢ض ازخٟذ ؤمإطا ٧اهذ ألاػ ْ ة، اهب الخُآ سخل٠ ظم٣ُت ٖلى جا ًتر٥ آزاٍع الٗجِمت خضز

ا طاث خً ال ْ ٠٢ ٓ اعؽ جإزحًرا، لظل٪ ال ًيبػ  ؤن جخجبالخال  جْ ي، ٓ ع ٢ٓ آزاَع ت مجغص جٟؿحر ألاػ مٖىض  مؾاثل ؤلٖا

ا، بل ًجب ؤن ًخسُى الضمل مالخٗاْ  ال ْ ٘ ٖىانَغ ٢اًت ٓ َغ١ الْ اَحر جؾاثل للجٓ جل٪ ال مي طل٪ البٗض، لخ٣ّض مع ؤلٖا

 كابهت.اث اإلام٘ ألاػ مل مب الخٗآ ؤؾلْ 

ال ْ ع ْ ح صٓ يْ ً م مٖلى الٚغْ  ٓ جماظّ ٓ ؾاثل ٢ض جٓ غاخل الشالر، ٞةّن جل٪ الاث ف  اإلامف  ألاػ  مؾاثل ؤلٖا ً مٖت ج

 ِا:جكا٧ل ؤَاإلاْ ال٣ٗباث 

ال ْ باألوكُت الاجهالُت  ٓمحّٗضص الجِاث التي ج٣ - ال جا بُجها، الؾُّ جا ًاصي بلى اٞخ٣اع الخيؿ٤ُ ُٞمُت، مؤلٖا  ما ف  ؤلٖا

 ي.مالغؾ

ال ْ ٢ضعة  مت، ًاصًان بلى ٖضما ألاػ جبه م٢ذ الظًً جدؿٓ يِٛ الْ ٟاظإة ٖىهغ اإلا - ٓ ٖلى  مؾاثل ؤلٖا ا٦بت الخضر م
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بحن  مص اجٟا١ ٖآ ًاصة، لظل٪ ٌؿالضٖاًت اإلاْ ٕ جدذ جإزحر الكاجٗاث ٓ ٢ٓ ع للٓ ِجا ٌّٗغى الجمعي، ٓ بك٩ٍل ٞ

ال مالباخشحن ف   ٘ عة اْ ٖلى يغ  مجا٫ ؤلٖا ت ف  الخْ لخدغ٥ الؿَغ نُاٚت ْ ب، ٓ ُل٢ُذ اإلآ وكغ الغؾاثل الخدظًٍغ

٣ت ٓمٗلاإلا  مع الٗآ ِجخسههت التي ال ٌؿخُُ٘ الجالٗباعاث اإلا ْاضخت بؿُُت بُٗضة ًٖ الخ٣ُٗض الٟجي ؤْ ت بٍُغ

 .اؾدُٗابها

ال ْ ختى جد٤٣ّ ْ  غاٝ ٧اٞت ٖلى الىدمجها مبت ٓ ُلاع اإلاْ ألاص مؾاثل ؤلٖا ألاصاء  مشل، البض ؤن ًدؿمألا  ًٓ ٢َِبل ألَا

ض جب ا ف  بصاعة ألاػ ْ ص مابِ التي جد٨ٓ ً الًمِا بٗضص مً زال٫ التزامهضا٢ُت، ً اإلامٍؼ  جها:ْماث، مَع

ت ف  ه٣ل ألاػ ٓ الٟ -  بإْ ع بالخ٣اث٤ الخٟهُلُت ؤٓ ِجضاص الجمإْ الخٍٗغ٠ بها ْ ت، مٍع
ً
ٓ الكْ ٤ جالْٗ ٫، ْ ال ٫ ف  حُُٛت ج

ٓ ل بمالخٗاْ يبِ الىٟـ ْ سخلٟت، اهبها املٓ ظ تراٝ باألزُاء التي ٢ض جدضر ْ ، م٘ ؤظِؼة الغؤي الٗامُٖت ٓ يج الٖا

خْ ٕ ٓ الغظْ ؤزىاء الخُُٛت،   هاصع ألانُلت.اص ٖلى اإلاجالٖا

اث التي مزانت زال٫ ألاػ ْ غ الؿِل، مجاالتها لِـ باأل مت بازخالٝ ماَحر ٖاجهضا٢ُت لضٔ الجبصعا٥ ؤن جد٤ُ٣ اإلا -

ّٗض البْ ٫ ٖلحها ٓ اث ًغجب الخهٓمٗلجلل ن ٓ ص ٢اهٓ ظْ ا ؤن جضتها، ٦م٫ ٓ جُ ٌُ  مابت الغثِؿت لخد٤ُ٣ بٖال ٓ جباصلِا 

ٓ ف   مٌؿِ  ً بًِٗا.مٍل ٓ الته ْاث ؤما ًاصي بلى ازخال١ ؤػ ملِـ بٖال ْ اث، ماظِت ألاػ م

 اث:مػنُحن باصاعة لاػ ا خّضصها بػع املماث لماحهت لاػ و اغض ملو ق

ٓ جمَىا٥   ):0103ا خضصَا (ههغ، جاث ٦مٗىُحن بةصاعة ألاػ ّضصَا بٌٗ اإلاا خجاث ٦ماظِت ألاػ ٓ اٖض إلآ ً ٢مٖت ج

 .ٓمل٨ىّ ال ٌٗجي ج٣ّبل اللْ لُت: ْ ؿا ج٣ّبل اإلا -

ال  - ٤ بحن ؤلٖا  جدضًض الٟٗل ٖلى َظا ألاؾاؽ.ْ ت الخ٣ُ٣ُت،مألاػ ْ الؿلبي  مالخٍٟغ

ٓ شل للمب ألا ٓ طل٪ لخدضًض ألاؾلْ اؾخُإل الغؤي، ْ ي مؤؾالُب البدض الٗل ماؾخسضا -  اظِت.ج

ا للخدضر هُابت ٖى٪.ج -
ً
ا زالش

ً
 جىُض َٞغ

ال ْ ٘ مل مالخٗا -  ل٨ً بدظع.ْ لِـ ؤٖضاء، ْ قغ٧اء  مبإجه مؾاثل ؤلٖا

٘ الك٩ٓ ج -
ّ
 الخ٣اضخي.ْ ٔ ٓ ٢

غ ف  مجدلُل ْ خابٗت م -
َ
يك ًُ ال ْ ا   الجضًض ًٖ ٢غب.ْ الخ٣لُضي  مؾاثل ؤلٖا

 الىاؽ.ْ ٘ الخضر مجٟاٖل ْ ، ماجاَخْ ببغاػ حٗا٠َ،  -

 .ماجالاَخْ ى خض بالجضًت لى بإ٢صخْ ؾاٖت ألا 01اجسظ ا٫ -
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٤ بىاء ع٧اثؼ مج بصاعة ألاػ مالبضء ف  بغها -  اؾؿت.ٗت اإلاج٫ ؾٓ ؤنْ ت ًٖ ٍَغ

ال ْ ً الخىاما جل٨ًُ الِضٝ صاثْ  - ٓ ٘ ف  ججخؿاٖضة املمت مٍاث ٧اٞت ألي ؤػ ٓ ؿخي ٖلى اإلام٫ ؤلٖا ب ٖلحها، ْ اظِتها م
ّ
الخٛل

ٓ اله مٚغؽ ٢ُْ   ٘.ججخامل جٟخِذْ  مج٣ؿُ ْلِـ ؤلاخباٍ ؤْ ل مح ألا ْ ع ْ ص ج

 :
 
 نهامقاًت و في ال مع إلاغل و صو اث مجاالث لاػ مزانُا

 ى و ؼلب لا امل

 نهامقاًت و الو ى الفغص و ؿخمث غلى املاػ 

ال “ة ْ ل٣ض ظاء ف  هض ّ جل٪ ما ج٣ّض مجىُت ؤن الٟغص ٌؿخُٟض مألا  ٓمٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلمً ظام، ”ًمألا ْ  مؤلٖا

ال ٓ ال  جاث، جخٓمٗلْماث مً زضمُت مؾاثل ؤلٖا
ّ
ً ٢ًاًا ما جشحٍر مً زال٫ م م٢ًاًا الٗالْ كا٧ل جل ف  عبُّ بش

ت  ًّ ت، جاظخْ ا٢خهاص ُّ ال ْ بالخال  حٗخبر ْ اَىحن، ٓ اإلاْ اؾؿاث سخل٠ اإلام٘ مانلّ ٓ جْ اٖ ٘ ؤنْ  مؾاثل ؤلٖا اث ٓ ؾُلت لٞغ

ٓمَْ ً زال٫ ٖغى ٢ًاًا الكٗب م، مث لِٓ ً ال نم ت اَغ الٓ ً الٓماًخّ جخْ ٘ ججخُٖت املٓ ّ، باإلياٞت لخج ُّ ؿلب

ب، الغقمشل: ماظِِا، ٓ التي ً  سضعاث.املْ ة، الازخالؽ، ٓ ٩اٞدت الؿغ٢ت، التهٍغ

ال ْ ة صْ لذ الىضْ ٢ض جىاْ طل٪  ُت، طل٪ بلى ظاهب الازتراٖاث جالخجاعب الٗلْ ر ٓ وكغ البدْ ف  بض  مع ؤلٖا

غاٝ اإلاْ ظِاث الىٓغ ْ ٨ً جباص٫ جا ًجالا٦دكاٞاث، ٦ْ  ال ؾاْ ً زال٫ مىاْغاث الؿُاؾُت بحن ألَا ًنا ٓ زهْ  مثل ؤلٖا

٫ ٓ ف  بزغاء ٣ٖ ما ٌؿاَمجٕ الش٣اف ، ٓ الخىْ جباص٫ السبراث ْ ألا٩ٞاع، ْ اث ٓمٗلاع  لى٣ل اإلاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ 

ت لضٔ اإلااإلا مً َىا ًؼصاص حجْم، مامٍضّٞٗ لؤل ْ  مصة الغؤي الٗآ ي ظمٍىْ ؿخ٣بلحن، اإلا ُٖت ٓ ه ما ًضٖمجكاَضًً ٗٞغ

ت اإلا ال ْ  مً ظِت ؤزٔغ حؿاَم ُٗت.ججخالش٣اٞت املْ ٗٞغ ت، بدُض ًخجف  الخ مؾاثل ؤلٖا ُّ ؾاثل ْ اؾخٛال٫  مالث الؿُاؾ

ال  ها٫ جان ٖجلً مؤلٖا
ّ
ًنا ف  ٞترة الاهخساباث. ٓ ٘ الكٗب زهمت ٓمالخ٩ْ انل بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت ٓ الخْ لُت الاج

ال ْ  ما حؿاَج٦  ف  ٖ مؾاثل ؤلٖا
ً
 ٗغف .اإلاْ ي ماهب الخٗلٍُغ الجٓ ً زال٫ جُمُٗت ججخُت املجلُت الخىجؤًًا

ا اهدكاع ْ ا جىاج٦ ًً ال ْ لذ ؤً ا ف  خُاة ألاٞغاص ْ  مؾاثل ؤلٖا ظُّ ٓ ع الخْ اعؽ صجؤنبدذ جْ اٖاث، جالجْ جإزحَر

ال ْ ا٠٢ ٓ ًٍ اإلآ ج٩ْ  ً مؾُلت ْْ ا٠٢، ٓ ًٍ اإلآ ج٩ْ ؾاثل التربُت ْ ً ماخضة ْ  مالاججاَاث، خُض اٖخبر البٌٗ بإن ؤلٖا

 جؾاثل الخيكئت الاظخْ 
ً
ا مً ظِت ؤزٔغ ْمً ظِت، مة ف  الخإزحر ٖلى ألاٞغاص ٓ ً ٢مؾاثل ٓ ل٪ َظٍ الجا جإلا اُٖت هٓغا

ال ٓ ل٣ض ػاص جإزحر جل٪ الْ ؿخ٣بلحن لِا، ٘ اإلامباقغ مٚحر ْ باقغ مانل ٓ جْ ٞىُت، ْ ؾاثل ج٣ىُت ْ ً مل٨ّ جج ُت مؾاثل ؤلٖا

اعؾت مجف   ما ؾاَمجح، ٓ ٟخء اإلاالًٟاْ احي ٓمٗلاإلاْ    ٓ لٓ الخ٨ى ملٟذ للىٓغ ف  َظا الٗهغ، بؿبب الخ٣ّض مبك٩ل 

ال ْ  ا ف  الخْ لض مؾاثل ؤلٖا  ٘.ججخً قغاثذ املمٍاث ٓ ؿخساَبت ٧ل اإلاْمظُّ ٓ َع

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr.Abdullah Ali Alassiri - The Role of the new Media in raising 

Awareness and Crisis Prevention 

 

511 

٦غ ف  الىضْ 
ُ
ال ْ اعؾّ جا جمة ْ ٢ض ط ف  ْاث ٓمٗلبكتى اإلا مٍضَْ جؼ ْ ف  جش٠ُ٣ ألاٞغاص  مِمع ْ ً صم مؾاثل ؤلٖا

خسههت ف  ماث ٓ ىا٢كِا، بل ؤنبدذ َىا٥ ٢ىجْ ج التي جُغخِا، مالبراْ ايُ٘ ٓ ً زال٫ اإلامسخل٠ الخسههاث م

اث ٓ ُت، ٢ىجاث حٗلُٓ اث، ٞىجض ٢ىماجً اَخْمً جسهو ما ًىاؾبّ مخل٣ّي ازخُاع جا ؤجاح للمجاَحر، جالج ماجاَخ

ايُت، ا٢خهاصًت، ؾُاؾُت، ٢ى ا ْ اث لؤلَٟا٫، ٓ ٍع ً ٧ل شسو جالخش٣ُُٟت، خُض ًخْ ُت جاث الخٗلُٓ ً ال٣ىمٚحَر
ّ
٨

 جلّبي اخخُاظاجّ.ْ اجّ، ماجج جشحر اَخمً بغام ا ًىاؾبّمً ازخُاع م

ال ج٦ ٘ التي ٧اهذ ججخج٣الُض املْ الٗاصاث ْ  مً زال٫ بض ال٣ُمت مف  ه٣ل الترار بلى ألاظُا٫ ال٣اص مٌؿاَ ما ؤن ؤلٖا

ال ْ ل جحْٗ ألاظضاص، ْ ؾاثضة ٖىض آلاباء  ٤ ججىْ اُٖت ج٤ُ الهالث الاظخجٖلى حٗ مؾاثل ؤلٖا ى ما ٌؿمُتها ًٖ ٍَغ

ال ْ  ٓما ج٣مَظا ًدهل ٖىضْ البٌٗ،  م٘ بًِٗمانل بحن ألاٞغاص ٓ طل٪ بالخْ اع ، جها٫ الاظخباالج ، مؾاثل ؤلٖا

ا ْ ُٞاث، ٓ شل: ؤزباع ألاٞغاح، المُت، ٓماُٖت الُجزانت الصخ٠ بى٣ل ألازباع الاظخْ  اُٖت التي جً ألازباع الاظخمٚحَر

 اخض.ٓ ٘ الججخاُٖت بحن ؤٞغاص املجالاظخْ ـ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت جج

 ؼلب الشانيامل

 نهامقاًت و الو ؼ مجخى املو ؿخمغلى اث ملاػ 

ال   ٖىضْ ، مف  حك٨ُل الغؤي الٗاًْعا ٦بحًرا ف  خُاجىا بل ْ سخلٟت ًلٗب صٍع املٓ به مبن ؤلٖا
ً
عة ٓ ن الهٓ ا ج٩مزانت

ال ْ ٚحر  خّ، ؤلٖا سْ ؤصاة زُحرة،  ماضخت بال٣ضع الظي ًدُذ لىا ؤزض ٢غاع جدضًض عٍئ ًُ ا ال ٩ًاص  ى ؤزَغ  ملظا لْ ال ًى٨غ، ْ َٟ

ًبا مع، بل اؾخسضٓ ً الٗهملُضة ٖهغ ْ ج٨ً  ال ْ إطا حؿاءلىا ًٖ صْ ، مىظ ال٣ضمذ ج٣ٍغ ا ٌؿخُُ٘ ْم٘، ججخف  امل مع ؤلٖا

ال  مؤن ٌؿِ ، ٞةن ؤلاظابت ؤ٦بر ٓ جُْ ٘ ججخف  بىاء امل مبّ ؤلٖا  - ٘ججخطل٪ ألن املْ دضص، محها ٖباعة ٓ ً ؤن جدخمؾ٘ ْ ؤْ ٍٍغ

 ْل ف  زىاًاٍ يغًبا ؤج٧ل اجها٫ بحن البكغ ًدْ اٖاجّ، جظْ ؤؾاًؾا ٖلى الاجها٫ بحن ؤٞغاصٍ  ٓم٣ً –٘ بوؿاويججخم٧ل 

ال مًبا ْ يغ  ال ْ . مً ؤلٖا ًَ اؾخسضاْ ؾاثلّ الصخُدت ْْ اجّ ٓم٣مل جبطا اؾخ٨ مال ق٪ ؤن ؤلٖا ْخِؿ
ُ
٘ ججخمظحهّ ف  ٓ جْ ّ مؤ

ال ٓ ض بن الش٘، خُججخى باملٓ الجهْ ع ٓ الخُْ ة صاٞٗت ٦بٔر للبىاء ٓ ا، ٧ان ٢م ال ٓ لٓ ج٨ى ُْت ؤمعة ؤلٖا التي  مظُا ؤلٖا

ً ٓ ٢ض ٢لبذ ٧ل اإلا مٌكِضَا الٗال ال ْ اٍػ ٓ ع ْ اث ٓم٣مً ملت بل باث ٌٗخبر ْ ع٦حزة ؤؾاؾُت ف  بىاء الض مؤيخى ؤلٖا ػ م

ال ْ الخ٣ىُاث الخضًشت، ْ َىُت، ٓ الؿُاصة ال ُش بىاء ً جُٟٗل ؤصاثّ لترؾملت، ٞال بض مخ٩امت ٓمىْٓمؤصاة ٞاٖلت  مألن ؤلٖا

ٓ لضٔ ْ َىُت لضحها ٓ ابذ الٓ جغؾُش الشْ لت ْ الض ّٗض ْ اَىحها، م
ُ
ال ْ ح ٓ ؿاإلاْ غثُت اإلا مؾاثل ؤلٖا ا جِمهضًعا مءة ْ ٣غ اإلاْ ٖت ج

خباًىحن ف  سخلٟحن، اإلاخل٣ّحن املاَحر اإلاجه  طاث جإزحر ٦بحر ف  ظْ ٘، ججخمالخش٠ُ٣ ف  ؤي ْ ظُّ ٓ هاصع الخمً م

ت،  مٍاتهٓ ؿخْم، مظِاتهٓ جْ ، ماتهماجاَخ ٨ِؿبها ؤَمَظا ْ اُٖت، جالاظخْ ُت، جألا٧اصًْ ال٨ٍٟغ ًُ لُت بىاء جُتها ف  ٖجا 

َِ بإجها ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت ف  اإلا م٨ً الٖؼجٍْ ٗاث، ججخامل ؾاثل ْ ع ْ إطا ٧ان صْ ٗاث، ججخذ املمال مت ف  حك٨ُل جؿا
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ال  ال ْ  م٨ً ؤن ه٣ّؿ جإلاً اجُٗت ًخدّضص باألزغ الظي حؿخُُ٘ ؤن جدضزّ ٞحها، ٞججخمف  ؤي بِئت  مؤلٖا باٖخباع  مؾاثل ؤلٖا

ا ف  امل  ؤٓ ٚحر ٞاٖل ٢ض ٩ًْ ازغ مٚحر  م٢ؿْ ٞاٖل، ْ ازغ م محن: ٢ؿجٗاث بلى ٢ؿججخجإزحَر
ً
 ٦ ْن ؾلبُا

ً
ا ظاء ف  جبًجابُا

 ).0111، ىُتمألا  ٓمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلجؤ٧اص٣ًغاَُاث الجضًضة(جل  الؿاصؽ للضًْ غ الضجاجاإلا

٫ ْ الخُٛحر، ٞاأل ْ ي الخّٛحر ٓمِٟمُحز بحن جً الخمل٨ً ف  البضاًت البض ْ ٗاث ججخف  الخّٛحر ف  املع ٦بحر ْ ص م٧ان لئلٖال 

ِ لّ الخبّض٫ الخل٣اجي ٚحر املْ ٫ ٓ ًظَب بلى الخد
ّ
الث ف  ٓ بالخال  ٞالخدْ ِٖا، ٓ ٢ْ الظي الحٗٝغ هخاثجّ بال ٖىض ْ سُ

ا ؾْ  مال٣ُْ اع ْ ألاصْ ْاث٠ ٓ ال بًجابُت،  ْن ؾلبُت ؤٓ ز٣اُٞت ٢ض ج٩ مت، ا٢خهاصًت،ؤاُٖجاء ؤ٧اهذ ؾُاؾُت، اظخٓ ٚحَر

ؼ للخدْ داجب مٍت ٖلى ال٣ُآ الخُْ ٗاث الٟاٖلت ججخاملْ ل ألاٞغاص جا ًدم لُاث جالخسُُِ لْٗ الث ؤلاًجابُت، ٓ الث حٍٗؼ

ا، ٓ ن ٞحها الٓ حُٛحر ف  الخاالث التي ٩ً ًُ ت ص البكٓ ً الجِم مىٓمن الخُٛحر ٖباعة ًٖ وؿ٤ ٓ ٖلى َظا ٩ًْ ا٢٘ ؾلب ٍغ

ً ْاَغة َبُُٗت ف  معص ٞٗل ٖلى ظاهب  ٓا ٌٗجي ؤن الخُٛحر َمسخلٟت، ب ُّٞ بإق٩الّ املٓ ٚغا٢٘ ٚحر اإلآ للخهضي لل

ت، ٓ ٩اثُت إلآ ُُٗاث ؾلبُت ه  خهُلت جٟاٖالث ٖكمٗاث جاصي بلى ججخخُاة امل بالخال  ٞةهّ ٌؿعى ْ هاث الخُاة البكٍغ

٘ جُلٗاث ما٤ٞ ٓ ا ًخجً الٗال٢اث، بمؤق٩ا٫ ظضًضة ْ ظضًضة  مً زال٫ بعؾاء هٓم٘ ججخهالر املمبلى جد٤ُ٣ 

باجّ ف  ْ ٘ ججخامل ٓ ٚع ص ٓ ٩اٞدت ال٣ُمبال ٖبر  مطل٪ لً ًخْ لُت، ْ الضْ ُت جعاث التي حكِضَا البِئت ؤلا٢لُٓ ا٦بت الخُم

 ٓ ال٣ُْ خّضصاث جخسظ جل٪ املْ الخإزحر ٞحها، ْ إػالتها ْ ت جخّضصاث ال٣اثاملْ 
ً
-0980(نالر،  :ن ٓ سخلٟت؛ ٣ٞض ج٩مص ؤق٩اال

0990( 

ٗانغة الؿُاؾُت اإلا مٟاَُجً حُِٛب للمالاؾدبضاصًت  مي ٖلُّ الىٓٓ ا جدخمت ؾُاؾُت اؾدبضاصًت ب٩ل جؤهٓ .0

 ١ ؤلاوؿان.ٓ لخ٣

جها جاٞغ ٞحها ٢ضعاث جٓ ؿدىحرة، الجخماث ز٣اُٞت ٚحر ٓمىٓم .0
ّ
غظُٗاتها مً جُٟٗل ٖىانغ ز٣اُٞت بًجابُت ف  م٨

سُت، ؤ ا الخٟاٖل ْ ٣ضجن بٓ طاتها بك٩ل ال٩ًبوٛال٢ِا ٖلى  ْالخاٍع  . ٘ ز٣اٞاث ٞاٖلت عاًَىامَع

 ًٖ ؾمٗحن مٔ ٓ ؿخم ْت، ؤججخذ لؤلٞغاص خُاة ٦ٍغ ميإ ا٢خهاصًت عا٦ضة لْ ؤ .5
ً
اَُت، ًٞال اث مء السضًٓ الٞغ

ا.ْ   ٚحَر

 جخُاة اظخ .1
ّ
ِدّض ْ ي ٖلى ج٣الُض ٓ بها ز٣اٞت ؾاثضة جىُ ماُٖت جخد٨

ُ
ٖلى ؤلابضإ، ً ٢ضعاث ؤلاوؿان مؤٖغاٝ بالُت، ج

 ٖلُّ ؤهجً الاؾخمّ مجدغ ْ 
ً
خّ، ٞاعيت ا ٓ خإ بدٍغ ًٖ  ناًت.ٓ ً المسخلٟت ما

ل جدضًاث املْ ٢اث ٓ ٗبن جل٪ اإلا
ّ
 ؤمخّضصاث حك٩

ً
ت ج٠٣ خاثال ِدّض ْ ٘ إلوؿاهِخّ، ججخاعؾت املمج مامهحًر

ُ
ً مج

ٓ ا ًجٗل الجمع، ٓ ً الخُم٘ ججخ٨حن املجاٍع الٟاٖلت ف  جْ ؤص ٠ ؤبغػ ؾْ ص ج
ّ
َٛخا٫ ججخجل٪ امل اثجالخسل

ُ
ٗاث، بك٩ل ح

 ًٖ بظباع الٟغص ٖلى الازخباء زل٠ ْ هت ْ ع ؤلابضإ الٟغصًت التي جِٓغ بحن آٓ ُ٘ نجُّٞ ظ
ً
ؤزٔغ ٖلى ٢لتها، ًٞال
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ىت لًماؾؿاث م ْاث ؤٓمىٓم ْاٖاث ؤجظ ُّ ً التهضًضاث التي ًخٗغى لِا، ماًت هٟؿّ جلخ ِْٗكخّ ؤمان اؾخ٣غاع جٗ

ت ٖلى الخُٛحر بلى ظاهب ْ اث ٓمىٓت َظٍ اإلآٍ ص بلى ج٣ٓ غ الظي ٣ًمألا  ُّ  ْاٖاث ؤجاٞغ ٖلُّ َظٍ الجٓ ا جخمٍجٗلِا ٖه

ا ف  اإلا مً ٢ضعاث صٞاُٖت طاجُت بد٨ماث ٓمىٓاإلا ْاؾؿاث ؤاإلا لظل٪ ٞةن الخُٛحر ْ اُٖت؛ جت الاظخٓمىٓٞاٖلُت جإزحَر

ًىا بطا لملِـ ؤ ُّ لت بش٣اٞت الخُٛجخمُٖت، ٓ يٓ َّ اإلاْ اٞغ قغ ٓ جخ مًغا َ
ّ
 ).0990-0980حر(نالر، ش

غ جً الُبُع  ؤن ججسضعاث. ٞاملْ ت جه  الجٍغْ ع ٞحها ؤال ْ ص ملئلٖال ْ ٘ ججخاظّ املٓ اث التي جمً ألاػ مَىا٥ الٗضًض ْ 

ا، ٖالمت بمػ ألبصاعة ا ىــٖلل جؤن حٗ تــْلضلا ىــْٖلٖت، ٓ خىماث مٗاث بإػ ججخامل اع التي ْ صألؤص١ اْ ً ؤزُغ مــ٪ لَٗخبر طْ ًُ

ْ ــٖزُحرة، ْ ص٣ُ٢ت، ْ اث ٦شحرة، ٓمٗلمً مت مػ ألابا ًدُِ ــ٪ إلالطْ جي، مألا المــٖإلًًُل٘ بها ا ُت، مخىامؤجها  ٖلىة ال

ل جــظي ًلٍع آ ِجضًّ ظل المــٖإلإن اْ ٘، ججخِضصة الؾخ٣غاع املْمضة اٖنجمْ ، ٖتع اجؾمْ 
ّ
بٗت اجمٍغًت ٖث اــا٢ُٖش

اهٟالث،  ْالاؾخ٣غاع ؤْ ً مألبؿِ ا يـــٞت مػ ألعة آ ً زُجح بها ج٨ٓ الب ْاث ؤٓمٗلاإلا ىـــٖلابحن الؿُُغة ْمخضار، ؤل٫

صًشت التي خ٫ؤلاوؿاهُت ا ٓمؤخض الٗل ٓــــَاث مػ ألبصاعة ا مـــْٖلت، مػ ألبصاعة ا يـــٞٞكلّ  ْجي ؤمألا المـــٖإلً هجاح اجَىا ٨ً

 ).0110ُتها ف  ٖهغها الخايغ (الكٗالن، جاػصاصث ؤَ

 نهجُت للبدث:ئحغاءاث امل

 نهج البدث: م

ا ا
ً
ٓ ً مهُال٢ ؤلاظابت ْ ؿخ  لخد٤ُ٣ ؤَضاّٞ نٟي اإلآ ىهج الاإلا ماؾخسض مألاَضاٝ التي خضصث؛ جْ ٕ البدض ٓ يم

ا ْ نِٟا ٓ ب محهخْ ا٢٘، ٓ ا ه  ف  الجض ٖلى صعاؾت الٓاَغة ٦جىهج الظي ٌٗخطل٪ اإلا ٓنٟي َٓ ىهج الاإلاْ ًٖ ؤؾئلخّ،  ًٟ ن

ا؛ ٞالخٗبحر ال٨ْ ا جَٗبر ًٖ جل٪ الٓاَغة ٦ْ ص٣ًُ٢ا،  ًٟ ي ما الخٗبحر ال٨مضر زهاثهِا، ؤٓ ٍْ ُٟي ًه٠ الٓاَغة ٦ُ

ا ع٢ْ ُُٞٗي 
ًٟ ا إلاجن (ٖشٓ صعظت اعجباَِا بالْٓ ِا جحج ٣ْضاع الٓاَغة ؤًُ  ).11: 15، 0993ان، جاَغ ألازٔغ

 أصاة البدث: 

َ٘ ف  البدض؛ اؾخسض مؿخسضىهج اإلاٖلى اإلاْ ِٗا جغاص ظبىاًء ٖلى َبُٗت البُاهاث اإلا ِب
ُ
ؾدباهّ البدض الا  مالظي اج

 ٘ بُاهاث البدض.ج٧إصاة لج

ٓ جملُت ٖلى ْ عتها ألا ٓ ٖغيِا ف  نْ الاؾدباهت  مُججه م٢ض جْ   ً املمٖت ج
ّ
ٓ سخهحن ف  ً املمحن جخ٨ ٕ البدض، ٓ يم

ُّ ما ْ ٢ض ؤبضْ  ، ْ داْم٫ الاؾخبُان، ٓ ت خجالخٓاث ٢ الخٓاث ف  نُاٚت الاؾدباهت ً جل٪ اإلامالاؾخٟاصة  مجْ ٣ٞغاجّ، ْ ٍع

ً ٖلى ٓ دمت ٖلى ج٣ؿْمخٛحراث البدض، م) ٣ٞغة، ج٣ِـ 08ً ٖضص (مهذ الاؾدباهت ٓ ت، خُض ج٩عتها الجهاثُٓ ف  ن ٍع

 الخال : ٓالىد
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ال ْ : ى و ع لا و حامل   ْ ) 01) ٖباعة، بٗض ؤن ٧اهذ (05ً ٖضص (من ٓ ج٩ْ ً، مالجضًض ٖلى ألا  م٣ٍِـ جإزحر ؤلٖا
ً
طل٪ َب٣ا

 الخٓاث الؿاصة املْملخٗضًالث 
ّ
 حن.جخ٨

ال ْ ِـ ص٣ٍْ : ع الشانيو حامل  ) ٖباعة، بٗض ؤن ٧اهذ 03ً ٖضص (من ٓ ج٩ْ اث مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مع ؤلٖا

 لخٗضًالث ْ ) ٖباعة 01(
ً
 الخٓاث الؿاصة املْمطل٪ َب٣ا

ّ
 حن.جخ٨

  زباث الاؾدبانت: . أ

 خال :الشباث لالؾدباهت ٧الْ خؿاب الهض١  مٖلى بُاهاتها جْ ) ٞغًصا، 53ازخاع ُٖىت اؾخُالُٖت ٖضصَا ( مج

 (:نمالجضًض غلى لا  مجأزحر إلاغل ع )و حنخائج الشباث مل .1

 نمالجضًض غلى لا  مجأزحر إلاغل ع و حنبار ألفا لشباث ملو ل لغ مػام(نخائج 1ى )و حض

 ت ألفائطا خظف الػنصغمقُ الػباعة ت ألفائطا خظف الػنصغمقُ الػباعة

0 1,903 8 1,910 

0 1,901 9 1,910 

5 1,900 01 1,917 

1 1,910 00 1,911 

3 1,911 00 1,910 

1 1,911 05 1,951 

7 1,913 - - 

 (1,914) نمالجضًض غلى لا  مجأزحر إلاغل ع و حمل مالشباث الػا

 

ال ٓ دم) الؿاب٤ ؤن زباث ٫0 (ْ ً الجضمجبحن  غجٟٗت، مه  صعظت زباث ْ ) 1,901ً بلٜ (مالجضًض ٖلى ألا  مع جإزحر ؤلٖا

٘ الشباث بلى ج) ٞدظ05ِٞ، 0اٖضا ال٣ٟغجحن (مع ٓ خغجٟٗت ف  زباث املمتها جؿاَم ع ٓ خٟغصاث املمُ٘ جا جبحن ؤن ظج٦ ا ًٞغ

)1,903 ،1,951) ًٖ 
ً
بت جبْ ) 1,901) بضال ً الشباث ٞةن خظٝ ال٣ٟغجحن مصة ٓ ظٓ ً الضعظت اإلاما ؤن َظٍ الضعظت ٢ٍغ

 لِـ لّ جإزحر ٦بحر.

 

 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr.Abdullah Ali Alassiri - The Role of the new Media in raising 

Awareness and Crisis Prevention 

 

518 

 (:اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُت إلاغل مأهع )و حنخائج الشباث مل .2

 نبار ألفا لشباث و ل لغ مػام(نخائج 2ى )و حض

 (اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُت إلاغل مأهع)و حمل

 الػباعة
 ت ألفامقُ

 ئطا خظف الػنصغ
 الػباعة

 ت ألفامقُ

 ئطا خظف الػنصغ

0 1,900 9 1,901 

0 1,900 01 1,901 

5 1,901 00 1,901 

1 1.909 00 1,908 

3 1,907 05 1,907 

1 1,900 01 1,905 

7 1,900 03 1,909 

8 1,905 - - 

 (1,926اث )من لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُت إلاغل مع أهو حمل مالشباث الػا

 

ال جع ؤَٓ دمزباث ) الؿاب٤ ؤن ٫0 (ْ ً الجضمجبحن  ) 1.901اث بلٜ (مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

، 00ا ٖضا ال٣ٟغجان (مع ٓ خغجٟٗت ف  زباث املمتها جؿاَمع ٓ خٟغصاث املمُ٘ جا جبحن ؤن ظجغجٟٗت ٦مصعظت زباث  ه ْ 

٘ الشباث بلى (ج) ٞدظ05ِٞ  ًٖ (1.907، 1.908ا ًٞغ
ً
بت جبْ ) 1.901) بضال ً مصة ٓ ظٓ ً الضعظت اإلاما ؤن َظٍ الضعظت ٢ٍغ

 الشباث ٞةن خظٝ ال٣ٟغجحن لِـ لّ جإزحر ٦بحر.

 الظاهغي للؾدبانت: الصضق . ب

ِغَيذ الاؾدباهت ٖلى ( مالثمً نض١ ْاَغي مّخ٘ الاؾدباهت جً جمللخد٤٣ّ  ُٖ  م) 3للخُب٤ُ 
ّ
ا ْ الظًً ؤبضْ حن، جد٨

ُّ م  عتها الجهاثُت.ٓ ت ؾاٖضث ف  بٖضاص الاؾدباهّ ف  نجالخٓاث ٢

 

 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

  اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مع إلاغل و ص، ص. غبضهللا غلي الػؿحري 

 

519 

 (:نمالجضًض غلى لا  مجأزحر إلاغل ع )و حصضق الاحؿاق الضازلي مل .1

 نمالجضًض غلى لا  مجأزحر إلاغل ع و حالصضق البنائي لػباعاث مل(نخائج 3ى )و حض

 الػباعة
ل الاعجباغ مػام

 صححامل

 لمػام

 ع و حالاعجباغ بامل
 الػباعة

 لمػام

 صححالاعجباغ امل

ل الاعجباغ مػام

 ع و حبامل

0 1,101 1,119** 8 1,791 1,810** 

0 1,131 1,313** 9 1,808 1,831** 

5 1,119 1,118** 01 1,710 1,701** 

1 1,781 1,801** 00 1,805 1,817** 

3 1,883 1,915** 00 1,800 1,810** 

1 1,739 1,798** 05 1,300 1,171** 

7 1,817 1,851** - - - 

 ( فأقل. 1,11ى الضاللت )و ؿخمًلخظ ** صاى غنض 

 

الث الاعجباٍ لخل٪ الٗباعاث مٗامغجٟ٘، خُض ظاءث مع بهض١ بىاجي ٓ خّخ٘ ٖباعاث املج) ج٫5 (ْ ً هخاثج ظضمجبّحن 

ا صالت ٖىض ٓ دم٘ م ٓ صّدخت لِظٍ الٗباعاث ظاءث الث الاعجباٍ اإلامٗام مُ٘ ٢ُجا ؤن ظج) 1,10٦ٔ (ٓ ؿخمَع ظبت م

 ).1,883(ْ) 1,101خذ بحن (ْ جغاْ 
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 :اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُت إلاغل مأهع و حصضق الاحؿاق الضازلي مل .2

 اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُت إلاغل مع أهو حلصضق البنائي لػباعاث مل(نخائج ا4ى )و حض

 الػباعة
ل الاعجباغ مػام

 صححامل

ل الاعجباغ مػام

 ع و حبامل
 الػباعة

ل الاعجباغ مػام

 صححامل

ل الاعجباغ مػام

 ع و حبامل

0 1,713 1,770** 9 1,850 1,810** 

0 1,700 1,730** 01 1,311 1,107** 

5 1,770 1,791** 00 1,701 1,733** 

1 1,701 1,711** 00 1,191 1,771** 

3 1,771 1,805** 05 1,107 1,185** 

1 1,110 1,705** 01 1,101 1,170** 

7 1,757 1,715** 03 1,701 1,771** 

8 1,385 1,150** - - - 

 ( فأقل.   1,11ى الضاللت )و ؿخمًلخظ ** صاى غنض 

 

الث الاعجباٍ لخل٪ الٗباعاث مٗامغجٟ٘، خُض ظاءث مع بهض١ بىاجي ٓ خّخ٘ ٖباعاث املج) ج٫1 (ْ ً هخاثج ظضمجبّحن 

ا صالت ٖىض ٓ دم٘ م ٓ صّدخت لِظٍ الٗباعاث ظاءث الث الاعجباٍ اإلامٗام مُ٘ ٢ُجا ؤن ظج) 1,10٦ٔ (ٓ ؿخمَع ظبت م

 ).1,850(ْ) 1,107خذ بحن (ْ جغاْ 

 ػالجت إلاخصائُت:لاؾالُب امل

 ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الخالُت: ماؾخسضا ماث ؤلاخهاثُت جٗالجت البُاهإلا

 لخؿاب نض١ الاحؿا١ الضازل  ألصاة البدض. (Pearson)ن ٓ ل الاعجباٍ بحرؾمٗام ماؾخسضا مج .0

 لخؿاب الشباث ألصاة البدض. (Cronbach's alpha)هبار ؤلٟا ْ ل ٦غ مٗام ماؾخسضا مج .0

لخؿاب صعظت اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض ٖلى ٖباعاث  ُٗاعي،الاهدغاٝ اإلاْ ؾِ الخؿابي، ٓ خاإلا ماؾخسضا مج .5

 ع البدض.ْ داْم

 ٫ الخال :ْ ن خؿب الجضْ ػ ٓ ؾِ اإلآ خاإلا ماؾخسضا مج .1
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 صعحت الاؾخجابتو ( اؾخجاباث الػُنت 5ى )و حض

او ال أ افقو ال أ داًضم افقو أ افق بكضةو أ الاؾخجابت
 
 افق ئػلق

 1 2 3 4 5 الضعحت

 

٫ الٟئت ٧الخال : خؿاب ٓ ً زال٫ خؿاب َمت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض، ّؾُاث الخؿابُٓ خجٟؿحر اإلا مج .3

بياٞتها  م٫ الٟئت جٓ ٫ ٖلى َٓ بٗض الخهْ ) 1,8= ٣1/3ُاؽ ؤي (ّ ٖلى ٖضص زالًا اإلاجج٣ؿُْ )، 1=0-3ضٔ (اإلا

 ا ًلي:مقُاؽ لاملت ف  جأل٢ل ٢ُ

ا.ْ ) ٌكحر بلى ال ؤ0,81) بلى (0,11ً (م 
ً
 ا٤ٞ بَال٢

 ا٤ٞ.ْ ) ٌكحر بلى ال ؤ0,11) بلى (0,80ً (م 

 داًض.م) ٌكحر بلى 5,11) بلى (0,10ً (م 

 ا٤ٞ.ْ ) ٌكحر بلى ؤ1,01) بلى (5,10ً (م 

 ا٤ٞ بكضة.ْ ) ٌكحر بلى ؤ3,11) بلى (1,00ً (م 

 نخائج إلاحابت غلى أؾئلت البدث:

 ن؟مالجضًض غلى لا  ما جأزحر إلاغل مى: و إلاحابت غن الؿإاى لا 

ال الخٗغ ْ لئلظابت ًٖ الؿاا٫  ٍت، ٓ ئالباخض بدؿاب الخ٨غاعاث، اليؿب اإلا مً ٢امالجضًض ٖلى ألا  مٝ ٖلى جإزحر ؤلٖا

ت، الاهدغاٞاث اإلاْ ؾُاث الخؿابُت، ٓ خاإلا ال ٓ دمٟغصاث البدض ٖلى ٖباعاث مالغجب الؾخجاباث ْ ُٗاٍع  مع جإزحر ؤلٖا

 ظاءث الىخاثج ٧الخال :ْ ً، مالجضًض ٖلى ألا 
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افاث املالا و ؾؼاث الحؿابُت و خ(امل6ى )و حض ت ندغ  فغصاث البدث مالغجب الؾخجاباث و ػُاٍع

 نمالجضًض غلى لا  مع جأزحر إلاغل و دمغلى غباعاث 

 (.5.11ن )مؾؽ الحؿابي و خ* صعحت امل

 الػباعة م
ؾؽ و خامل

 الحؿابي*
الاندغاف 

 ػُاعي امل
صعحت 

 افقتو امل
 الترجِب

01 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا ً ماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 باب بزباث الظاث.
 0 ةا٤ٞ بكضْ ؤ 1.110 1.50

8 
ال  ٗخ٣ضاث ْمالجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع  مؤلٖا
 اث.ماَىحن ؤزىاء ألاػ ٓ اإلا

 0 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.381 1.51

ال  7  5 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.331 1.08 اث.مجإزحر ألاػ ْ  مً حجم مالجضًض ًطس مؤلٖا

ال  5  1 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.373 1.07 اث.مالجضًض ٌؿاٖض ف  خل ألاػ  مؤلٖا

ال  0  3 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.318 1.00 اث.مؿاٖض ف  وكغ ألاػ الجضًض ٌ مؤلٖا

9 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا ً ماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا
 ت.ماظض ف  ألاػ ٓ باب الخ

 1 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.159 1.00

00 
ال ْ ضجاَىحن ال ٌٗخٓ ً اإلامال٨شحر  الجضًض ف   من ٖلى ؤلٖا

 اث.ماث ؤزىاء ألاػ ٓمٗلُ٘ اإلاججج
 7 ا٤ْٞ ؤ 1.100 1.07

3 
ال مؤزىاء ألاػ  الجضًض  ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

ت الخ٣اث٤.إلا  ٗٞغ
 8 ا٤ْٞ ؤ 1.131 1.03

1 
ال  الجضًض ٌؿاٖض بضعظت ٦بحرة ف  وكغ الكاجٗاث  مؤلٖا

 اث.مؤزىاء ألاػ 
 9 ا٤ْٞ ؤ 1.399 1.01

1 
ال مؤزىاء ألاػ  الجضًض  ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

 للخٗل٤ُ ٖلى ألاخضار.
 م9 ا٤ْٞ ؤ 1.111 1.01

05 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا ً ماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا
ً ف  الغؤي.مكاع٦ت باب اإلا  ٘ آلازٍغ

 م9 ا٤ْٞ ؤ 1.119 1.01

01 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا ً ماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 اصًت.باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلا
 01 ا٤ْٞ ؤ 1.118 1.00

ال  0  م01 ا٤ْٞ ؤ 1.119 1.00 اث.مػ ا ًهى٘ ألا مالجضًض ٚالًبا  مؤلٖا

03 
ال اإلا ٓاَىحن هدٓ ؾع  اإلا الجضًض ؤزىاء  مكاع٦ت ف  ؤلٖا

 مألاػ 
ً
بت  خٟغظحن.ما ٓ لِؿْ كاع٦حن ما ٓ هٓ ؤن ٩ً مجهماث ٚع

 00 ا٤ْٞ ؤ 1.711 1.19

00 
ال  مام٫ ؤٓ ٢ذ ؤَْ ن ٓ ٨شجاَىحن ًٓ ً اإلامال٨شحر   مؤلٖا

 اث.مالجضًض ف  ٞترة ألاػ 
 00 ا٤ْٞ ؤ 1.715 1.10

 افقو أ 1.422 4.18 مؾؽ الػاو خامل 
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 ا ًلي:مى الؿابق ًدبحن و باؾخقغاء الجض

:و أ
 
ٓ ؤٞغاص ُٖىت البدض  ال ال ٓ خ ما٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ؾِ ٓ خمً، خُض بلٜ مالجضًض ٖلى ألا  م٫ جإزحر ؤلٖا

 ٓ ال ٓ دمٖلى  ما٣ٞتهم ً مؾِ الظي ٣ً٘ ف  الٟئت الغابٗت ٓ خاإلا َْٓ )، 3.11ً م 1.08ً (مالجضًض ٖلى ألا  مع جإزحر ؤلٖا

ٓ التي جبحن ؤن زُاع ْ )، 1.01-5.11ً (ماسخي ج٣ُاؽ السٞئاث اإلا ال  ٓا٣ٞت ؤٞغاص البدض هدم الجضًض ٖلى  مجإزحر ؤلٖا

 ا٤ٞ) ف  ؤصاة البدض.ْ ً حكحر بلى (ؤمألا 

:
 
ال  ٓالبدض هد ا٤ٞ ف  آعاء ؤٞغاصٓ ٫ الؿاب٤ ؤن َىا٥ جْ ً الجضمًدبحن  زانُا ً، خُض مالجضًض ٖلى ألا  مجإزحر ؤلٖا

ٓ ؾُاث ٓ خمخذ ْ جغا ال ٓ دمٖلى ٖباعاث  ما٣ٞتهم ه  ْ )، 1.50بلى  1.10ا بحن (مً مالجضًض ٖلى ألا  مع جإزحر ؤلٖا

ٓ ضر ؤن صعظت ٓ التي جْ ً ٞئاث البدض، مؿت مالساْ ؾُاث ج٣٘ ف  الٟئاث الغابٗت ٓ خم  ٓا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت البدض هدم

 ال .ٓ ا٤ٞ بكضة) ٖلى الخْ ا٤ٞ/ ؤْ ً حكحر بلى (ؤمالجضًض ٖلى ألا  مٖال جإزحر ؤلا 

:
 
ٓ جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض  زالشا ال م) 1ا٣ٞحن بكضة ٖلى (م ً، مالجضًض ٖلى ألا  مً الٗباعاث التي ج٣ِـ جإزحر ؤلٖا

ال  ضر ؤن جإزحرٓ ؿت التي جمخُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف  الٟئت السا الجضًض ٖلى  مؤلٖا

ٓ ً ٌكحر بلى (مألا   الخال : ٓا٣ٞت ٖلى الىدٓ الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت اإلا م٢ض ٢اْ ا٤ٞ بكضة)، م

ال ٓ ب٢با٫ اإلاه  (ْ ) 01( مظاءث الٗباعة ع٢  غجبت )، ف  اإلاً باب بزباث الظاثماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

ا ب ا٣ٞت ٖلىٓ ً خُض اإلاملى) ْ (ألا   ).3.11ً م ٣1.50ضاٍع (مؾِ ٓ خجصعظت جإزحَر

ال ه  (ْ ) 8( مظاءث الٗباعة ع٢  غجبت )، ف  اإلااثماَىحن ؤزىاء ألاػ ٓ ٗخ٣ضاث اإلاْمالجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع  مؤلٖا

ا بٓ ً خُض اإلام(الشاهُت)   ).3.11ً م ٣1.51ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

ا٣ٞت ٓ ً خُض اإلامغجبت (الشالشت) )، ف  اإلااثمجإزحر ألاػ ْ  مً حجم مالجضًض ًطس مٖال ؤلا ه  (ْ ) 7( مظاءث الٗباعة ع٢ 

ا ب  ).3.11ً م ٣1.08ضاٍع (مؾِ ٓ خجٖلى صعظت جإزحَر

ال ه  (ْ ) 5( مظاءث الٗباعة ع٢  ا٣ٞت ٖلى ٓ ً خُض اإلامغجبت (الغابٗت) )، ف  اإلااثمالجضًض ٌؿاٖض ف  خل ألاػ  مؤلٖا

ا ب  ).3.11ً م 1.07( ٣ضاٍعمؾِ ٓ خجصعظت جإزحَر

ال ه  (ْ ) 0( مظاءث الٗباعة ع٢  ا٣ٞت ٖلى ٓ ً خُض اإلامؿت) مغجبت (السا)، ف  اإلااثمالجضًض ٌؿاٖض ف  وكغ ألاػ  مؤلٖا

ا ب  ).3.11ً م ٣1.00ضاٍع (مؾِ ٓ خجصعظت جإزحَر

ال ٓ ب٢با٫ اإلاه  (ْ ) 9( مظاءث الٗباعة ع٢  غجبت )، ف  اإلاتم  ألاػ اظض فٓ ً باب الخماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

ا بٓ ً خُض اإلام(الؿاصؾت)   ).3.11ً م ٣1.00ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر
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:
 
ٓ جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض عابػا ال م ً، خُض ؤن مالجضًض ٖلى ألا  ما٣ٞحن ٖلى ب٣ُت الٗباعاث التي ج٣ِـ جإزحر ؤلٖا

ال ٓ ابٗت التي جاؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف  الٟئت الغ  ً ٌكحر مالجضًض ٖلى ألا  مضر ؤن جإزحر ؤلٖا

ٓ بلى (  الخال : ٓا٣ٞت ٖلى الىدٓ الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت اإلا م٢ض ٢اْ ا٤ٞ)، م

ال ْ ضجاَىحن ال ٌٗخٓ ً اإلامال٨شحر ه  (ْ ) 00( مظاءث الٗباعة ع٢  اث ؤزىاء ٓمٗلُ٘ اإلاجالجضًض ف  جج من ٖلى ؤلٖا

ا بٓ ً خُض اإلامغجبت (الؿابٗت) )، ف  اإلااثمألاػ   ).3.11ً م ٣1.07ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

ال مه  (ؤزىاء ألاػ ْ ) 3( مظاءث الٗباعة ع٢  ت الخ٣اث٤)، ف  اإلاالجضًض إلا ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا غجبت ٗٞغ

ا بٓ ً خُض اإلامىت) م(الشا  ).3.11ً م ٣1.03ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

ال ْ ) 1( مظاءث الٗباعة ع٢  ) 1( مالٗباعة ع٢ْ اث) مالجضًض ٌؿاٖض بضعظت ٦بحرة ف  وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػ  مه  (ؤلٖا

ال مه  (ؤزىاء ألاػ ْ  ه  (ب٢با٫ ْ ) 05( مالٗباعة ع٢ْ الجضًض للخٗل٤ُ ٖلى ألاخضار)  ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

ال ٓ اإلا ً ف  الغؤي)، ف  اإلامكاع٦ت ً باب اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا ً خُض مغجبت (الخاؾٗت) ٘ آلازٍغ

ا بٓ اإلا  ).3.11ً م ٣1.01ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

ال ٓ ه  (ب٢با٫ اإلاْ ) 01( مظاءث الٗباعة ع٢  الٗباعة ْ اصًت) ً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

ال ْ ) 0( مع٢ ا ٓ ً خُض اإلامغجبت (الٗاقغة) اث)، ف  اإلاما ًهى٘ ألاػ ملجضًض ٚالًبا ا مه  (ؤلٖا ا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

 ).3.11ً م ٣1.00ضاٍع (مؾِ ٓ خجب

ال اإلا ٓاَىحن هدٓ ه  (ؾع  اإلاْ ) 03( مظاءث الٗباعة ع٢   مالجضًض ؤزىاء ألاػ  مكاع٦ت ف  ؤلٖا
ً
بت ا ٓ هٓ ؤن ٩ً مجهماث ٚع

ا بٓ ً خُض اإلامت (ؤلاخضٔ ٖكغة) غجبخٟغظحن)، ف  اإلاما ٓ لِؿْ كاع٦حن م  ٣1.19ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

 ).3.11ً م

 ؤَْ ن ٓ ٨شجاَىحن ًٓ ً اإلامه  (ال٨شحر ْ ) 00( مظاءث الٗباعة ع٢ 
ً
ال  مام٫ ؤٓ ٢خا اث)، ف  مالجضًض ف  ٞترة ألاػ  مؤلٖا

ا بٓ ً خُض اإلامغجبت (الازيخا ٖكغة) اإلا  ).3.11ً م ٣1.10ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحَر

 اث؟من لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مُتإلاغل ما أهمإلاحابت غن الؿإاى الشاني: 

ال جالخٗٝغ ٖلى ؤَْ لئلظابت ًٖ الؿاا٫  الباخض بدؿاب  ماث ٢امً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ت، الاهدغاٞاث اإلاْ ؾُاث الخؿابُت، ٓ خٍت، اإلآ ئالخ٨غاعاث، اليؿب اإلا ٟغصاث البدض ٖلى مالغجب الؾخجاباث ْ ُٗاٍع

ال جع ؤَٓ دمٖباعاث   ظاءث الىخاثج ٧الخال :ْ اث، مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا
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افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خ(امل7ى )و حض ت الاندغ  فغصاث البدث مالغجب الؾخجاباث و ػُاٍع

 اثمن لاػ مقاًت و الو  غُتو الجضًض في الخ مع إلاغل و ع صو دمغلى غباعاث 

 الػباعة م
ؾؽ و خامل

 الحؿابي*

الاندغاف 

 ػُاعي امل

صعحت 

 افقتو امل
 الترجِب

8 
ال  الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع  مؤلٖا

 اث.ماَىحن ؤزىاء ألاػ ٓ ٗخ٣ضاث اإلاْم
 0 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.310 1.11

1 
ال مؤزىاء ألاػ   ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

 خضار.الجضًض للخٗل٤ُ ٖلى ألا 
 0 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.311 1.10

ال  5  5 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.300 1.57 اث.مالجضًض ٌؿاٖض ف  خل ألاػ  مؤلٖا

3 
ال مؤزىاء ألاػ   ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

ت الخ٣اث٤.الجضًض إلا  ٗٞغ
 1 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.350 1.55

ال  7  3 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.301 1.50 اث.مجإزحر ألاػ ْ  مً حجم مالجضًض ًطس مؤلٖا

ال  0  1 ا٤ٞ بكضةْ ؤ 1.310 1.50 اث.ما ًهى٘ ألاػ مالجضًض ٚالًبا  مؤلٖا

01 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا اث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 اصًت.ً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلام
 7 ا٤ْٞ ؤ 1.150 1.09

ال  0  8 ا٤ْٞ ؤ 1.339 1.05 اث.مالجضًض ٌؿاٖض ف  وكغ ألاػ  مؤلٖا

00 
 ؤَْ  ن ٓ ٨شجاَىحن ًٓ ً اإلامال٨شحر 

ً
 مام٫ ؤٓ ٢خا

ال   اث.مالجضًض ف  ٞترة ألاػ  مؤلٖا
 9 ا٤ْٞ ؤ 1.119 1.00

1 
ال  بضعظت ٦بحرة ف  وكغ  مالجضًض ٌؿاَ مؤلٖا

 اث.مالكاجٗاث ؤزىاء ألاػ 
 01 ا٤ْٞ ؤ 1.105 1.19

03 

ال جاَىحن ف  للٓ ؾع  اإلا الجضًض  مكاع٦ت ف  ؤلٖا

بت مؤزىاء ألاػ  كاع٦حن ما ٓ هٓ ؤن ٩ً مجهماث ٚع

 ن.خٟغظحملِـ ْ 

 00 ا٤ْٞ ؤ 1.318 1.10

05 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا اث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

ً ف  الغؤي.مكاع٦ت ً باب اإلام  ٘ آلازٍغ
 00 ا٤ْٞ ؤ 1.701 5.89
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 الػباعة م
ؾؽ و خامل

 الحؿابي*

الاندغاف 

 ػُاعي امل

صعحت 

 افقتو امل
 الترجِب

01 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا اث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 ً باب بزباث الظاث.م
 05 ا٤ْٞ ؤ 1.783 5.11

9 
ال ٓ ب٢با٫ اإلا اث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 ت.ماظض ف  ألاػ ٓ ً باب الخم
 01 داًضم 1.700 5.00

00 
ال ْ ضجاَىحن ال ٌٗخٓ ً اإلامال٨شحر   من ٖلى ؤلٖا

 اث.ماث ؤزىاء ألاػ ٓمٗلُ٘ اإلاجالجضًض ف  جج
 03 داًضم 1.807 0.19

 افقو أ 1.549 3.99 مؾؽ الػاو خامل

 (.5.11ن )مؾؽ الحؿابي و خ* صعحت امل

 

 ا ًلي:مى الؿابق ًدبحن و ضباؾخقغاء الج

:و أ
 
ٓ ؤٞغاص ُٖىتالبدض  ال ال جٖلى ؤَ ما٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ً م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ٓ ؾِ ٓ خماث، خُض بلٜ مألاػ  ال جع ؤَٓ دمٖلى  ما٣ٞتهم ً م 5.99اث (مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

التي جبحن ؤن زُاع ْ )، 1.01-5.11ً (ماسخي ج٣ُاؽ السً ٞئاث اإلام  الٟئت الغابٗت ؾِ الظي ٣ً٘ فٓ خاإلا َْٓ )، 3.11

 ٓ ال جؤَ ٓا٣ٞت ؤٞغاص البدض هدم  ا٤ٞ) ف  ؤصاة البدض.ْ اث حكحر بلى (ؤمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

:
 
 ف  آعاء ؤٞغاص البدض هدْ ً الجضمًدبحن  زانُا

ً
ال جؤَ ٫ٓ الؿاب٤ ؤن َىا٥ جباًىا ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

ٓ ؾُاث ٓ خمخذ ْ اث، خُض جغامً ألاػ م٢اًت ٓ الْ  ال جع ؤَٓ دمٖلى ٖباعاث  ما٣ٞتهم ٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

التي ْ ً ٞئاث البدض، مؿت مالساْ الغابٗت ْ ؾُاث ج٣٘ ف  الٟئاث الشالشت ٓ خمه  ْ )، 1.11بلى  0.19ا بحن (ماث مً ألاػ م

ٓ ضر ؤن صعظت ٓ ج ال جؤَ ٓا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت البدض هدم اث حكحر بلى مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 ال .ٓ ا٤ٞ بكضة) ٖلى الخْ ا٤ٞ/ ؤْ داًض/ ؤم(

:
 
ٓ جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض زالشا ال جً الٗباعاث التي ج٣ِـ ؤَم) 1ا٣ٞحن بكضة ٖلى (م الجضًض ف   مُت ؤلٖا

ضر ٓ ؿت التي جمخُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف  الٟئت السا اث،مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الخ

ال جؤن ؤَ ٓ اث ٌكحر بلى (مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا الباخض بترجِب َظٍ  م٢ض ٢اْ ا٤ٞ بكضة)، م

 الخال : ٓا٣ٞت ٖلى الىدٓ الٗباعاث خؿب صعظت اإلا
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غجبت )، ف  اإلااثماَىحن ؤزىاء ألاػ ٓ ٗخ٣ضاث اإلاْمالجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع  مال ؤلٖاه  (ْ ) 8( مظاءث الٗباعة ع٢ 

 ).3.11ً م ٣1.11ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلاملى) ْ (ألا 

ال مؤزىاء ألاػ ه  (ْ ) 1( مظاءث الٗباعة ع٢   غجبت)، ف  اإلاالجضًض للخٗل٤ُ ٖلى ألاخضار ماث ًؼصاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.10ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلام(الشاهُت) 

ال ه  (ْ ) 5( مظاءث الٗباعة ع٢  ا٣ٞت ٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (الشالشت) )، ف  اإلااثمالجضًض ٌؿاٖض ف  خل ألاػ  مؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.57ضاٍع (مؾِ ٓ خجٖلحها ب

ال اث ًؼصاص مؤزىاء ألاػ ه : (ْ ) 3( مظاءث الٗباعة ع٢  ت الخ٣اث٤الجضًض إلا مب٢با٫ الىاؽ ٖلى ؤلٖا غجبت )، ف  اإلاٗٞغ

 ).3.11ً م ٣1.55ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلام(الغابٗت) 

ال ه  (ْ ) 7( مظاءث الٗباعة ع٢  ً خُض صعظت مؿت) مغجبت (السا)، ف  اإلااثمجإزحر ألاػ ْ  مً حجم مالجضًض ًطس مؤلٖا

 ).3.11ً م 1.50ٍ (٣ضاع مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ اإلا

ال ه  (ْ ) 0( مظاءث الٗباعة ع٢  ا٣ٞت ٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (الؿاصؾت) )، ف  اإلااثما ًهى٘ ألاػ مالجضًض ٚالًبا  مؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.50ضاٍع (مؾِ ٓ خجٖلحها ب

:
 
ٓ جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض عابػا ال جً الٗباعاث التي ج٣ِـ ؤَم) 7ا٣ٞحن ٖلى ٖضص (م ُٖت ٓ ف  الخ الجضًض مُت ؤلٖا

ُت جضر ؤن ؤَٓ اث، خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف  الٟئت الغابٗت التي جمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ 

ال  ٓ اث ٌكحر بلى (مً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مؤلٖا الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت  م٢ض ٢اْ ا٤ٞ)، م

 الخال : ٓا٣ٞت ٖلى الىدٓ اإلا

ال ٓ ه  (ب٢با٫ اإلاْ ) 01( مث الٗباعة ع٢ظاء  اصًت)، ف  ً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.09ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (الؿابٗت) اإلا

ال ْ ) 0( مظاءث الٗباعة ع٢  ا٣ٞت ٓ ً خُض صعظت اإلامىت) مالشاغجبت (اث)، ف  اإلامالجضًض ٌؿاٖض ف  وكغ ألاػ  مه : (ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.05ضاٍع (مؾِ ٓ خجٖلحها ب

ال  مام٫ ؤٓ ٢ذ ؤَْ ن ٓ ٨شجاَىحن ًٓ ً اإلامه : (ال٨شحر ْ ) 00( مظاءث الٗباعة ع٢  اث)، ف  مالجضًض ف  ٞترة ألاػ  مؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.00ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (الخاؾٗت) اإلا

ال ْ ) 1( معة ع٢ظاءث الٗبا  غجبت اث)، ف  اإلامبضعظت ٦بحرة ف  وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػ  مالجضًض ٌؿاَ مه : (ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣1.19ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلام(الٗاقغة) 
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ال جاَىحن ف  للٓ ه : (ؾع  اإلاْ ) 03( مظاءث الٗباعة ع٢  بت مالجضًض ؤزىاء ألاػ  مكاع٦ت ف  ؤلٖا ا ٓ هٓ ؤن ٩ً مجهماث ٚع

ً م ٣1.10ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (ؤلاخضٔ ٖكغة) خٟغظحن)، ف  اإلاملِـ ْ كاع٦حن م

3.11.( 

ال ٓ ه : (ب٢با٫ اإلاْ ) 05( مظاءث الٗباعة ع٢  ً ف  مكاع٦ت ً باب اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا ٘ آلازٍغ

 ).3.11ً م ٣5.89ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلامغجبت (الازيخا ٖكغة) الغؤي)، ف  اإلا

ال ٓ ه : (ب٢با٫ اإلاْ ) 01( مظاءث الٗباعة ع٢  غجبت ً باب بزباث الظاث)، ف  اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣5.11ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلام(الشالض ٖكغة) 

:مزا
 
ٓ داًضًً ف  ماص ُٖىت البدض جبحن ؤن ؤٞغ  ؿا ال جً الٗباعاث التي ج٣ِـ ؤَم) 0( ٓهد ما٣ٞتهم الجضًض  مُت ؤلٖا

ضر ٓ اث، خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف  الٟئت الشالشت التي جمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ ف  الخ

ال جؤن ؤَ الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث  م٢ض ٢اْ داًض)، م( اث ٌكحر بلىمً ألاػ م٢اًت ٓ الْ ُٖت ٓ الجضًض ف  الخ مُت ؤلٖا

 الخال : ٓا٣ٞت ٖلى الىدٓ خؿب صعظت اإلا

ال ٓ ه : (ب٢با٫ اإلاْ ) 9( مظاءث الٗباعة ع٢  غجبت ت)، ف  اإلاماظض ف  ألاػ ٓ ً باب الخماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  ماَىحن ٖلى ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣5.00ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلام(الغاب٘ ٖكغة) 

ال ْ ضجاَىحن ال ٌٗخٓ ً اإلامه : (ال٨شحر ْ ) 00( مظاءث الٗباعة ع٢  اث ؤزىاء ٓمٗلُ٘ اإلاجالجضًض ف  جج من ٖلى ؤلٖا

 ).3.11ً م ٣0.19ضاٍع (مؾِ ٓ خجا٣ٞت ٖلحها بٓ ً خُض صعظت اإلامـ ٖكغة) مغجبت (السااث)، ف  اإلامألاػ 

 نخائج الضعاؾت:

 ًل :ا ج٨ً جلسُو هخاثج البدض ُٞجا ؾب٤ ًمج

ال جن للٓ اَىٓ ؾع  اإلا -  مالجضًض ؤزىاء ألاػ  مكاع٦ت ف  ؤلٖا
ً
بت  خٟغظحن.ما ٓ لِؿْ كاع٦حن ما ٓ هٓ ؤن ٩ً مجهماث ٚع

ال  -  ىُت.ماح  ألا ٓ الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى الى مؤلٖا

ال  مً الخد٨ما بلٛذ ؾُُغتها جِمىُت مال حؿخُُ٘ الجِاث ألا  -  الجضًض. مف  ؤلٖا

ال  -  اث.محرة ف  وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػ بضعظت ٦ب مالجضًض ٌؿاَ مؤلٖا

ال  -  اث.مىُت ف  بصاعة ألاػ م٢اث ألا ٓ ًٗ اإلامالجضًض  مؤنبذ ؤلٖا

ال مالجِاث ألا  -  اث.مالجضًض ف  عص الكاجٗاث ؤزىاء ألاػ  مىُت حؿخٗحن باإٖل

 ؤَْ ن ٓ ٨شجاَىحن ًٓ ً اإلامال٨شحر  -
ً
ال  مام٫ ؤٓ ٢خا  اث.مالجضًض ف  ٞترة ألاػ  مؤلٖا
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ال ْ اث التي ال ًدىامألاػ  -  ً الؿِل خلِا.من ٓ ٩ً ملِا ؤلٖا

ال ْ ضجاَىحن ال ٌٗخٓ ً اإلامال٨شحر  -  اث.ماث ؤزىاء ألاػ ٓمٗلُ٘ اإلاجالجضًض ف  جج من ٖلى ؤلٖا

ال  - ِ  مؤلٖا
ّ
َطس ًُ  اث.مجإزحر ألاػ ْ  مً حجم مالجضًض 

ال  ٓاَىحن هدٓ ب٢با٫ اإلا -  اصًت.ً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلاماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  مؤلٖا

ال  -  اث.ماَىحن ؤزىاء ألاػ ٓ ٗخ٣ضاث اإلاْمّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع الجضًض ل مؤلٖا

ال  ٓاَىحن هدٓ ب٢با٫ اإلا -  ت.ماظض ف  ألاػ ٓ ً باب الخماث مالجضًض ؤزىاء ألاػ  مؤلٖا

 قترخت:ر املو البدو صُاث و ـ: الخمع الخاو حامل

: الخو أ
 
 صُاث:و ال

 نُاث الخالُت:ٓ الخ  مج٣ضً ٨ًجً هخاثج ًمنل بلُّ البدض ٓ ا جْمً ؤصبُاث ماؾخٗغايّ  ما جمء ٓف  ي

 ىاؾب.اجساط ال٣غاع اإلاْ بت ٓ ُلً ؤظل بىاء ٖال٢اث الش٣ت اإلام٢ذ ؾاب٤ ْ ت ٢بل مٞحر زبراء ألاػ ٓ ج -

ب ٖلى الخ٣ُُ - ا٢٘ ٓ ال مج٣ُُْ ٘ الكاجٗاث، مل معي، ٦ُُٟت الخٗآ ْٞ ىاؾب م٢ٟي بك٩ل ٓ اإلاْ احي ٓمٗلاإلا مالخضٍع

 خاخت.اعص اإلآ اإلاْ 

٣اث اإلاجخل٣اث جيؿ٤ُ ٚحر عؾ ْابِ ؤْ ء ع ٓحؿُِل وكْ  مصٖ -
ّ
ا جل٪ التي جال ؾُْ اجُت ٓمٗلُت جلخ٣ي ٞحها الخضٞ

ا اإلآ ًُ  ن.ٓ اَىٓ َع

اُٖت جاث اظخجىٓم ًْ الجِل ؤمت م٣ّض ماء ٧اهذ ٓ ت، ؾمى٣ُت ألاػ مصَا بلى ٓ جيؿ٤ُ ظِْ ؿاٖضة الساعظُت خكض اإلا -

 ّخبٗت.اإلا ال٣ُاصةْ ٘ َُا٧ل الؿُُغة م مالِجؤٖ مجخالء مإن لْ ٫، ْ ص ْزاعظُت ؤ ْؤ

 جؤَ -
ّ
ال مل جال٣اصة ٦ُُٟت الٗ مُت حٗل ال ْ ، م٘ ؤلٖا ضر ال٣اصة بلى ؤًً ٓ )، لظا ًيبػ  ؤن MediaManageً( مإصاعة ؤلٖا

اع الظي ًغّسخ ج٨ٟحر  م٘ ج٣ضًم٘، ججخًخجّ امل  ا٢٘.ٓ ؤٞٗا٫ ألاٞغاص ٖلى ؤعى الْ ؤلَا

ب ال٣اصة  -  ىاؾب.٥ ؤلاوؿاوي اإلآ ؿلزهاثو الْ ت مِاعاث السانت بةصاعة ألاػ اإلا مإ٦ؿابهْ جضٍع

ب ٖلى ؾِىاٍعْ اعص، ٓ تها اإلام٣ضمف  ْاُٖت جاث الصخت الاظخمؿخلؼ مٞحر ٓ ج -  ت.مَاث ألاػ ٓ الخضٍع

 اث. مباصعة ف  خاالث ألاػ اإلا مامُِإة ألن جإزظ ػ مت مخ٣ّض ملُاث جغا٦ؼ ٖمبوكاء  -

ال مل جالٗ - ٓ هضا٢ُت إلعؾا٫ عؾاثل إلاٖال  اْ ضعَّب ظًُضا مي مخدضر عؾمازخُاع ْ الاجها٫ الٟٗا٫، ْ  م٘ ؤلٖا ٢ت، ٓ زم

دت،جؿخم ب ٖلى الكاجٗاث.ْْ غة، نٍغ
ّ
 ا٢ُٗت، للخٛل

ت؛ لظا ًيبػ  ؤن ج٩مجدضر ألاػ  - ا ٓ اث بؿٖغ ًُ ا ٞمإٖال ْ ن الاؾخجابت ٞى ت ٓ ًُ ٗت. ْ ٍع  ؾَغ
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 لاحنبُتو الػغبُت  غاحؼت املمقائ

ٓ ٖا ٓؤب  هغ.مان، ٓ ٗت خلم، ظااثظائف.. الاقهالُو ..ال ومفهجي اململا  مإلاغل ).0119 ؾٗض (دمحمص، م

ٓ ٖا ٓؤب  هغ.مع ، مصاع ال٨ٟغ الجاػاصغة،لُت املو الػلقاث الض).0105 ؾٗض (دمحمص، م

ال  ر، ٓ البدْ غ٦ؼ الضعاؾاث مىُت، مألا  ٓمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلج) ؤ٧اص0110ًك٨الجّ (ْمجي الٗغبي ٢ًاًاٍ مألا  مؤلٖا

اى. ال ْ ”الٍغ ٓ ، ”مؾاثل ؤلٖا  .http://ar.unesco.org/partnerships/medias، عاظ٘: ٓوؿ٩ٓ ٢٘ الُم

ال  اى.ْ ر ٓ غ٦ؼ البدم، نُتملا  ومُت ناًف الػغبُت للػلمأماصً) 0111ً (مألا ْ  مؤلٖا  الضعاؾاث، الٍغ

ال یغ ُٓلخ ةیلٗلمصعة اإلاباا ال مي الجامألاصاء ؤلٖا  ُُْٟت.ٓ ؾُلت الٓ الْ اء ع ألاصٓ الجضًض، جُ مع ، ؤلٖا

ال ْ ع ْ ). ص0111(ْ صًٟان، ؤهضع ٓ ب ا، ف  اإلاْ ٣غاَُت جف  بىاء الضً مؾاثل ؤلٖا َؼ ٣غاَُاث جل  الؿاصؽ للضًْ غ الضجاجحٍٗؼ

 مع٢ت ع٢ٓ ال ”اعيمالاحخ مالخقضو  مالؿل و قغاػُت مبناء القضعة في ؾبُل جدقُق الضً“ؿخٗاصة اإلاْ الجضًضة 

 .برجٞٓ ه 0-بغٓ ؤ٦خ ٢09ُغ ، ختْ ، الض01

ال 0101ا٫ ٖبض الخ  (جي، ظمُجالخ غة،ٍغ ؤصاثّ، ٓ عة جُْ يغ ْ جي مألا  م) ؤلٖا غة للصخاٞت م صحُفت الجٍؼ اؾؿت الجٍؼ

اى، عاظ٘: ْ الُباٖت ْ   http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/rj2.htmاليكغ، الٍغ

ُت ها٠ً ج، ؤ٧اصًرو البدو غلؼ الضعاؾاث مت، من الجٍغمقاًت و الو جي ملا  مإلاغل ).0111ٖل  بً ٞاًؼ ( الجخجي،

اى.مألا  ٓمالٗغبُت للٗل  ىُت، الٍغ

ا ف  الخهضي إلاْ صْ ر ٓ غا٦ؼ البدم).  0113الجخجي، ٖل  بً ٞاًؼ. (  ً م، ألا رو البدو غلؼ الضعاؾاث م ً،مِضصاث ألا َع

اى، اإلامألا  ٓم٠ الٗغبُت للٗلٗت هاًم، ظا073-091ال٨ٟغي،   صًت. ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجىُت، الٍغ

ضة اثماحهت لاػ ومو  مإلاغل ) 0107جى (مالخضًضي،   ٞبراًغ. Arab Media & Societyٕ ،03 ،07، ظٍغ

نو اب القغن الحاصي و الػغبي غلى أب مإلاغل )0118ع، ؤصًب (ٓ زً ال ، ؾلؿلت اإلاالػكٍغ  ك٤.م، ص0ُت، ٍم٨خبت ؤلٖا

عي بالقظاًا الضازلُت: و ى الو ؿخماعي غلى ماصل الاحخو اقؼ الخو الخأزحراث الؿلبُت مل ).0101 هانغ (دمحم، عيْ الض

 ٗت بٛضاص: بٛضاص.معة،٧لُت آلاصاب، ظآ يكماظؿخحر م،عؾالت ُضانُتمصعاؾت 

اى.ىُت، امألا  ٓمُت ها٠ً للٗلج،ا٧اصًثاـلُاألواخلملغ اوؾؿاالاثمػ ةاألعاصئ).  0110ض (جالكٗالن، ِٞض اخ  لٍغ

ال 0108 (دمحمغي، جالك  ).1الٗضص ( لت،منُت الكاو جلت إلالنتر،املً ألاؾغي مالجضًض ٖلى ألا  م). جإزحر ؤلٖا

٘، ٖٓ الخْ ، صاع الكغ١ لليكغ الخؼبُقاثو  -ؾائل و الو  مفاهُامل -الجضًض مإلاغل ). 0118ناص١، ٖباؽ (  ان.جَػ

ال 0990-0980ان(جنالر، ؾلُ ى للباخشحن الكباب: و ي لا و غ الؿنمإجامل هغ،م  ٣غاَي فجع الضًٓ الخُْ  م). ؤلٖا

الضعاؾاث ْ ر ٓ غ٦ؼ البدمدغع)، مف (ٓ  نٟي الضًً زغبدمحم، 0990-1982صغ مع الؿُاسخي في و الخؼ

 . 0991ٗت ال٣اَغة، مالؿُاؾُت، ظا ٓمالٗلْ الؿُاؾُت، ٧لُت الا٢خهاص 

٘.ٓ الخْ غ اؾؿت َُبت لليكم، اثمإصاعة لاػ و  مإلاغل ) 0105ُض (جنالح، ٖبض الخ  َػ

http://ar.unesco.org/partnerships/medias
http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/rj2.htm
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 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

  اثمن لاػ مقاًت و الو غُت و الجضًض في الخ مع إلاغل و ص، ص. غبضهللا غلي الػؿحري 
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٣ُا م، صاع ظاػُتمػغق لخابت الغؾائل الجاو ي مناهج البدث الػلم) 0993ض (جً ؤخجان، ٖبض الغخجٖش ٗت بٍٞغ

 .ٓمُت لليكغ، السَغالٗاإلا

، Arab Media & Society، ؿلحتالصغاغاث املو اث مبػض لاػ و أزناء و قبل  مع إلاغل و ص) 0108ٍضا (ٓ هُٟى، َم

 .03الٗضص 

ال ْ هضا٢ُت م. )0103( مؾاْ ههغ،  ت الخ٩اإلا مؾاثل ؤلٖا باء ْ ت ماث صعاؾت خالت ألػ مالسانت ؤزىاء ألاػ ْ ُت ٓمهٍغ
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