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Introduction 

 مقدمة : 
 ،ال حػض كًُت الخىاع بين الػاإلاين ؤلاؾالمي والغغبي حضًضة في فىغتها ؤو اإلاماعؾاث اإلاغجبُت بها

ولىً مبػث الاهخمام اإلاخهاغض بهظه اللًُت في الؿىىاث ألازيرة مغصه بلى حكابً الػضًض مً 

الظغوف ؤلاكلُمُت والػاإلاُت التي ؤغاصث َغح هظه اللًُت مً مىاظير حضًضة خملذ بؾهاماث 

ت .  ،وؾُاؾُت وصًيُت ،مباقغة غلمُت وبدثُت  وزلافُت وخًاٍع

ً عئِؿين هما :   ولػل بىاغث الُغح الجضًض لػملُت الخىاع ًىمً في ؤمٍغ

ؤن اهتهاء الخغب الباعصة غؼػ مً الغئي اإلاؿخلبلُت التي ؾػذ الؾخىكاف الػالم  .1

ً الكغقي والغغبي  غً الاؾخلُابُت الثىائُت للمػؿىٍغ
ً
وكض خملذ هظه الغئي  ،بػُضا

لى الىدى الظي َغخه هىدىجخىن مً بؾهاماث هثيرة خٌى بقيالُت نغاع الخًاعاث غ

ؤو ما َغخه  ،ؤن الػضو اللاصم هى الخًاعجين ؤلاؾالمُت واليىهفىقُت الهِىُت

ش اما خٌى جهاًت الخاٍع واغخباع ؤن اهخهاع اإلاػؿىغ الغغبي ٌػجي ؾُاصجه الثلافُت  ،فىوٍى

الغت في وهظه الُغوخاث اؾخلبلذ بدفاوة ب (1)اللائمت غلى الضًملغاَُت واللُبرالُت . 

 
ً
ا  فىٍغ

ً
مىاككاتها غلى وافت ألانػضة الؿُاؾُت والثلافُت والضًيُت، ومثلذ ؤؾاؾا

ت في مجاٌ الخىاع الثلافي بين الػاإلاين الغغبي  للمىحت الجضًضة مً ؤلاؾهاماث الفىٍغ

 وؤلاؾالمي . 

 لخالت الهغاع  .2
ً
 مؿخفؼا

ً
 غملُا

ً
ؤن ؤخضار الخاصي غكغ مً ؾبخمبر مثلذ جُبُلا

ت والؿُاؾُت فلض ؤؾؿذ  ،لؿالف طهغهاالخًاعي ا  غً جضاغُاتها الػؿىٍغ
ً
وبػُضا

 ،لخالت مً الاؾدىفاع الفىغي خٌى كًُت الخىاع بين الخًاعجين الغغبُت وؤلاؾالمُت

هما ؤجها هللذ هظه اللًُت بجاهبحها اإلاخمثلين في الخىاع ؤو الهغاع مً صائغة الاهخمام 

هى ما فخذ اإلاجاٌ غلى مهغاغُه لىؾائل و  ،الىسبىي بلى صائغة الاهخمام الكػبي

الاجهاٌ في زىى غماع هظه ؤلاقيالُت مػؼػة بخلىُاتها الجضًضة اإلاخمثلت في جىؾؼ 

لدؿهم غلى هدى  ،وقُىع الكبياث الاحخماغُت ،واػصهاع ؤلاهترهذ ،اللىىاث الفًائُت

 .  ،غير مؿبىق في هظه اللًُت
ً
 حضًضة جماما

ً
 وجمىدها ؤبػاصا

اع الجضًض لم جمىذ طاتها فغنت للخػغف غلى حىهغ كًُت غلى ؤن كًُت  الخىاع في هظا ؤلَا

ولم جخدغع  ،بل بجها اؾخػاصث ولألؾف طاث اإلافاهُم والخهىعاث الخاَئت الؿابلت ،الخىاع

والخىاع الخيىمي  ،مً بقيالُت الخُاب الىسبىي اإلاؿخلُب في الخىاع الضًجي همدىع زلافي

ناعث ؤلاقيالُت ؤن بصاعة الخىاع ناعث جخم في بِئت  وهىظا ،همدىع ؾُاس ي اكخهاصي

لىجها في الىكذ  ،واهخمام غالمي غير مؿبىق  ،وبألُاث حضًضة ،وبين حمهىع حضًض ،حضًضة

خي ألنٌى وحىهغ خالت الهغاع  طاتها جلىم غلى ؤؾـ كضًمت مبيُت غلى الاؾترصاص الخاٍع
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ؤؾفغ غً يغوعة مباقغة إلغاصة الىظغ في  وهظا الىاكؼ ،الثلافي بين الػاإلاين الغغبي وؤلاؾالمي

 هظه اللًُت غلى هدى حضًض . 

وال حؿعى هظه الضعاؾت بلى بغاصة بىاء الفهم الىاضح لللًُت غلى هظه ألاؾـ الجضًضة كضع 

ما تهخم بغنض اإلاماعؾت ؤلاغالمُت التي غالجذ هظه اللًُت مً مىظىع الخإحُج الكػبي 

سُت اإلاخباصلتللمكاغغ وبغاصة َغح الاتهاماث ال هظه اإلاماعؾت التي هللذ خيز اللًُت بلى  ،خاٍع

والؿعي هدى بًجاص خالت مً الخىاع  ،هي هفؿها اإلاؿئىلت غً بغاصة جصخُذ اإلاؿاع ،الكػىب

 بلى جدلُم الخػاون البىاء بين الػاإلاين ؤلاؾالمي والغغبي . 
ً
 اللائم غلى الخفاهم اإلاخباصٌ ونىال

لُت التي جلىم غلى حهىص مىظمت ومسُُت في جىاٌو هظه وال قً ؤن اإلااؾؿاث الاجها

ت جدىم  ،اللًُت هي التي ًلؼ غلحها هظا الػبء ألاهبر وهظه اإلااؾؿاث جىُلم مً ؤؾـ فىٍغ

ولهظا فةن صعاؾت اللائم باالجهاٌ باغخباعه ناوؼ الغؾالت  ،اللائمين غلحها والػاملين بها

ذ الضعاؾت غلى ؤلاغالمُت الخلُلي جيىن هي ألاهثر حضاعة بال ىظغ والاغخباع ال ؾُما بطا ما ؤحٍغ

ت في صٌو غضًضة للخغوج مً اخخمالُت الخإزغ  هُاق واؾؼ ًغاعي جىىع اإلاكاعب الثلافُت والفىٍغ

 اإلاباقغ والىخُض باالججاه الؿائض في صولت ما خٌى هظه اللًُت .

 غً ا
ً
لخىكف غىض خضوص ولػل الضعاؾاث الخُبُلُت التي ؾػذ لخىاٌو هظه الظاهغة بػُضا

وهظا ؤمغ لِـ  ،الخىظير  الفىغي ؤو الخإنُل  الػلمي يػُفت للغاًت زانت في الػالم ؤلاؾالمي

 بجضًض في ؾُاق هظه الىىغُت مً ؤلاقيالُاث غلى وحه الخدضًض . 

 في 
ً
بط ؤهه بالىظغ بلى الجهىص الؿابلت في غملُت الخىاع ال ًياص اإلاخدبؼ الفاخو ؤن ًجض لها ؤزغا

 اؾاث الخُبُلُت زانت غلى الهػُض ؤلاغالمي . الضع 

والتي اؾخمغث  ،1972فمىظ عغاًت اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت للخىاع مؼ الفاجُيان في ماعؽ 

مىظ هظا الىكذ ختى الُىم في حهىص وللاءاث مىظمت وكإ غجها اإلاىخضي ؤلاؾالمي الػالمي 

بال ؤن اوػياؽ هظه  ،1995في غام  للخىاع وعغم بوكاء لجىت الاجهاٌ ؤلاؾالمي اليازىلُيي

 اليكاَاث في الخىاٌو ؤلاغالمي ؤو البدثي ظلذ يػُفت للغاًت . 

وعغم جىاػي هظه اليكاَاث مؼ وكاَاث ؤزغي هخإؾِـ لجىت الخىاع ؤلاؾالمي اإلاؿُخي في 

ُاهُا  ؤو لجىت الخىاع بين ألاصًان ،ألاػهغ الكٍغف بمهغ بالخػاون مؼ الىىِؿت ألاؾلفُت في بٍغ

ت ؤو اللجىت الضائمت لخىاع  ،باإلاجلـ ألاغلى للكئىن ؤلاؾالمُت الخابؼ لىػاعة ألاوكاف اإلاهٍغ

ؤو لجىت الخىاع ؤلاؾالمي اإلاؿُخي بغابُت الػالم  ،ألاصًان بمجمؼ البدىر ؤلاؾالمُت باألػهغ

فةن حل هظه اليكاَاث لم جدظ بالخضاٌو ؤلاغالمي اليافي غلى نػُض الخغُُت  ،ؤلاؾالمي

 غالمُت ؤو الضعاؾت الػلمُت اإلافهلت . ؤلا 

 وغلى الجاهب آلازغ فةن حهىص الخىاع جمثلذ في زالزت ؤقياٌ عئِؿت هي : 

الخىاع الضًجي الظي عغاه الفاجُيان بخإؾِـ اإلاجلـ البابىي لخىاع ألاصًان مىظ غام  .1

1964  . 
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ي حػؼػ الخىاع الاكخهاصي الؿُاس ي : والظي جمثل في الخىاع الػغبي ألاوعبي الظ .2

خُث بضؤث اإلاباصعة ألاوعبُت للخىاع  1973همداولت هظامُت للفهم والخػاون بػض خغب 

ت في الضٌو الػغبُت بهضف  1974ؤغمالها مىظ غام  في قيل للاءاث هظامُت ؾىٍى

 (2)الخػاون الاكخهاصي والؿُاس ي . 

ُاهُا بلى  .3 الخىاع الثلافي والخًاعي : والظي جمثل في صغىاث ألامير حكاعلؼ ولي غهض بٍغ

 فهم ؤلاؾالم هدًاعة وزلافت طاث عئٍت ولُت لإلوؿاهُت . 

 ثطوز الاهحمام إلاعالمي بمبادزات الحواز : 

جمثلذ  بُض ؤن ؤبغػ اإلاباصعاث التي اؾخلُبذ اهخمام وؾائل ؤلاغالم في مػالجتها للًُت الخىاع 

 في خضزين عئِؿين هما : 

  ت مباصعة اإلالً غبض هللا للخىاع : والتي بضؤث بضغىة حاللخه للخىاع بين ألاصًان الؿماٍو

سُت للفاجُيان غام  اعجه الخاٍع والتي صغا فحها لخياجف ألاصًان  2007الثالر غلب ٍػ

اًت اإلاملىت والتي حػؼػث بمجمىغت مً اإلااجمغاث الضولُت جدذ عغ ،الثالر يض ؤلالخاص

 . 

  سُت لللاهغة اعجه الخاٍع خين  2009مباصعة الغئِـ ؤوباما للخىاع : والتي غبر غجها في ٍػ

 بلى فخذ نفدت حضًضة مً الػالكاث بين الػاإلاين 
ً
زاَب الػالم ؤلاؾالمي صاغُا

 غلى يغوعة الخىاع بين الخًاعجين
ً
 غلى  ،ؤلاؾالمي والىالًاث اإلاخدضة ماهضا

ً
ومكضصا

 لثلافُت وؤلاوؿاهُت اإلاكترهت بين الػاإلاين الغغبي وؤلاؾالمي . الغوابِ ا

ولػل هظا الاهخمام ؤلاغالمي غير اإلاؿبىق بهاجين اإلاباصعجين ًضٌ غلى جهاغض مُلىب في الُغح 

ولىً غلى ؤؾاؽ الفهم  ،ؤلاغالمي للًُت الخىاع ًىللها مً الخيز الىسبىي بلى الخيز الكػبي

 غً الخضاٌو الكػبي للهىع الىمُُت بين وجُبُم آلُاث الخ ،اإلاكترن
ً
ىاع البىاء بػُضا

 الثلافخين . 

 مدخل ئلى مشكلة الدزاطة : 
تها ت خالت الخىاع ؤو قػبٍى هى وؾائل ؤلاغالم، بط هي الىغاء الىخُض  بن الػامل اإلاازغ في هسبٍى

لخضاٌو هظه الفىغة وغغى جُبُلاتها وبقيالُاتها. وال جىفهل مماعؾت وؾائل ؤلاغالم غً 

اللائمين غلحها، خُث جدضص اججاهاث اللائم باالجهاٌ وكىاغاجه الظاجُت مؿخىي صافػُخه هدى 

اغاث والخىحهاث بىاء غلى جبجي خالت الخىاع ؤو بهماٌ الخػغى لها، وجدكيل هظه اللى

 اإلاماعؾاث الؿابلت وصعحت الاكخىاع بجضوي خالت الخىاع بين الثلافاث والكػىب مً غضمه 

لي ؤما الجاهب الىظغي  ،وغلُه جإحي هظه الضعاؾت في حاهبين ؤخضهما هظغي وآلازغ بمبًر

اجه وبقيالُاجه ،فُػغى بلى ؤهمُت الخىاع وصعاؾت ويػُت اللائم باالجهاٌ والػىامل  ،ومؿخٍى
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باإليافت بلى الخُغق هدى الجهىص التي ؾػذ لخمىين  ،اإلاازغة غلى صافػُخه في غملُت الخىاع

 خالت الخىاع بين الػاإلاين ؤلاؾالمي والغغبي. 

لُت اإلاُضاهُت غلى صعاؾت الػىامل اإلاازغة غلى صافػُت واكخىاع  في خين جغهؼ الضعاؾت ؤلامبًر

مفغصة مً اللائمين  1016وطلً بالخُبُم غلى  ،ائم باالجهاٌ بدالت الخىاع مؼ الغغبالل

لُا وآؾُا وؤوعبا. 19باالجهاٌ اإلاؿلمين في )  ( صولت جىػغذ غلى زالر كاعاث هي ؤفٍغ

Literature Review  

 الدزاطات الظابقة : 
الغغبي وفم مجمىغت مً فُما ًلي مجمىغت مً الضعاؾاث التي جىاولذ خالت الخىاع ؤلاؾالمي 

وكض كام الباخث بػغيها غلى ؾبُل اؾخىكاف الاججاهاث البدثُت التي  ،اإلاىاظير البدثُت

الضعاؾاث التي  ماه ينعئِؿ ين وكض ؤمىً جلؿُمها بلى اججاه ،جُغكذ إلاػالجت هظه اللًُت

 دى الخالي:وطلً غلى الى ومً مىظىع ؾُاس ي ،جىاولذ الخىاع ؤلاؾالمي الغغبي مً مىظىع خلىقي

 :
ً
 دزاطات ثىاولد الحواز إلاطالمي الغسبي مً مىظوز حقوقي: أوال

وكض جىاولذ هظه الضعاؾاث كًُت الخىاع مً مىظىع كابلُت خلىق ؤلاوؿان الػامت ؤن جيىن 

 للخىافغ ؤو الخػاٌل الخًاعي بين الػاإلاين الغغبي وؤلاؾالمي
ً
وؤوعصث هظه الضعاؾاث  ،مهضعا

 مجمىغت مً هلاٍ الازخالف والاجفاق في الغئٍت الخلىكُت للثلافخين ؤلاؾالمُت والغغبُت . 

ت الخفىير وؤلابضاع والبدث  Moosa (2000) (3)خُث حاءث صعاؾت  لترهؼ غلى كًُت خٍغ

 وؤقاعث بلى ؤن اللُىص الضًي ،الػلمي في الػالم ؤلاؾالمي ملاعهت بالػالم الغغبي
ً
ُت جلػب صوعا

ت الفىغ في الػالم ؤلاؾالمي  في جلُُض خٍغ
ً
وغلى الغغم مً ؤن الباخث اؾدكهض ؤن  ،عئِؿُا

ً الثلافي الثابذ لإلؾالم طاث َابؼ مخدغع  ت في الخيٍى بال ؤهه ؤهض  ،اإلاىظىمت الخلُلُت اإلاػُاٍع

ض غً اإلاؿخىي الُب اث الخفىير وؤلابضاع في الىاكؼ جٍؼ  هظا  ،ُعيؤن مماعؾاث جلُُض خٍغ
ً
مغحػا

 ؤن زمت الػضًض مً الىماطج غلى  ،ألامغ بلى جؼاًض هفىط اإلااؾؿاث طاث الُابؼ ألانىلي
ً
ماهضا

 هظه اإلاماعؾاث التي قىهذ الغئٍت الغغبُت لفىغة اخترام خلىق الخػبير في الػالم ؤلاؾالمي . 

 غلى غضم غلى خلىق اإلاغؤة باغخباع   Daniela , Bruce M. (2004)بِىما عهؼث صعاؾت 
ً
ها صلُال

وعبُذ هظه الضعاؾت بين ؤوياع  ،اللضعة غلى التزاوج اللُمي بين الػاإلاين الػغبي وؤلاؾالمي

ت  ت ماهضة غلى وحىص غالكت اعجباَُت كٍى اإلاغؤة في الػالم ؤلاؾالمي وبين وحىص ألاهظمت الؿلٍُى

ت هظه ألاهظمت ت اإلاغؤة وبين مضي ؾلٍُى ولىجها في الىكذ طاجه  ،بين اللُىص اإلافغويت غلى خٍغ

 ،ؤهضث غلى ؤن زمت اججاهاث مخهاغضة هدى مىذ اإلاغؤة خلىكها في الػاإلاين الػغبي وؤلاؾالمي

جي لخُبُم كُم الضًملغاَُت واللُبرالُت ماهضة غلى  ،وؤن هظا الخغان مبػثه هى الؿعي الخضٍع

ؤن الػالم ؤلاؾالمي آلان ًدبؼ هفـ زُى الػالم اإلاؿُخي اليازىلُيي في الخُىع الضًملغاَي 

 (4)الظي ؤصي في الجهاًت بلى مىذ اإلاغؤة خلىكها غلى هدى ًلترب مً الىماٌ . 
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بلى مؿإلت مهمت بط ؾعى للملاعهت بين ؤوياع خلىق ؤلاوؿان وغالكتها  Naim 2000وكض جُغق 

ت لت في جُبُم  بالهٍى ؤلاؾالمُت في ول مً فغوؿا وؤوػبىؿخان خُث جمثل فغوؿا صولت غٍغ

ت  ،خلىق ؤلاوؿان بِىما جمثل ؤوػبىؿخان صولت طاث َابؼ اهخلالي  بلى ؤن الخػبير غً الهٍى
ً
مكيرا

ؤلاؾالمُت في الضولخين عغم وىهه مً الخلىق ؤلاوؿاهُت الغئِؿت بال ؤهه ًجابه بلُىص قضًضة في 

 ؤن مؿإلت الخمُيز مخىاحضة في الضٌو ؤلاؾالمُت وغير ؤلاؾالمُت غلى  ،ضولخينولخا ال
ً
وماهضا

ت ؤلاؾالمُت  في الجهاًت بلى نُاغت همىطج غالمي جىفُظي  ،الؿىاء في حػاملها يض الهٍى
ً
صاغُا

كابل للخُبُم لخلىق ؤلاوؿان باغخباعه الؿبُل الىخُض إلوػاف الخالكذ الخًاعي بين الػاإلاين 

 لفىغة غضم اإلاؿاواة والظلم  ،ي وؤلاؾالميالغغب
ً
ؼا خُث الخمُيز والاخخلاع هى الػىهغ ألاهثر حػٍؼ

 (5)ألامغ الظي ًللو مً فػالُت ؤي وكاَاث مكترهت .

 : 
ً
 دزاطات ثىاولد الحواز إلاطالمي الغسبي مً مىظوز طياس ي: راهيا

ؤلاؾالمي والغغبي وغالكتها بيكىء وكض عهؼث هظه الضعاؾاث غلى الخإػم الؿُاس ي بين الػاإلاين 

 بُجهما
ً
اع  ،وجُىع خالت غضم الفهم التي ؤؾفغث غً خالت مً الػضاء ؤخُاها مخُغكت في هظا ؤلَا

ت والاكخهاصًت .   لظاهغة ؤلاعهاب وكًُت الهغاع ومظاهغة الؿُاؾُت والػؿىٍغ

اغها لللًاء لخدضص مجمىغت مً ألاؾـ التي ًيبغي اجب Peterson (2002)خُث حاءث صعاؾت 

خُث ؤهضث هظه الضعاؾت  ،وطلً مً مىظىع بنالحي قامل في الػالم ؤلاؾالمي ،غلى ؤلاعهاب

وكض ؤهض  ،غلى صوع الضبلىماؾُت الػامت هلىة عئِؿت في ميافدت ؤلاعهاب غلى اإلاؿخىي الػالمي

في  الباخث في هظه الضعاؾت غلى ؤن الؿبُل الىخُض لضعء مساَغ ؤلاعهاب واللًاء غلُه ًىمً

وؤن هظا ألامغ ال ًخدلم مً  ،بكىاع الػالم ؤلاؾالمي بًغوعة الخىاع والخلاعب مؼ الػالم الغغبي

ب بين اللُم ؤلاؾالمُت وهظيرتها الػاإلاُت   ،صون وكاَاث اجهالُت مىثفت جلىم غلى الخلٍغ
ً
ماهضا

باصٌ غلى فػالُت الضبلىماؾُت الػامت في جإؾِـ وكاَاث وماؾؿاث جلىم غلى الخيؿُم اإلاخ

 (6)بين الجهاث ؤلاؾالمُت والغغبُت . 

ت لألهظمت في الػالم ؤلاؾالمي حكيل الػائم ألابغػ  Fish 2002بِىما ًغي  ؤن الُبُػت الؿلٍُى

ؼ الخػاون والخىاع مؼ الغغب  ؤن الضًملغاَُت حػض الثابذ الغئِـ في الىظم  ،ؤمام حػٍؼ
ً
مىضخا

ت في  ،هاوالتي ال ًمىىه الخىاٌػ غج ،الؿُاؾُت الغغبُت  مجمىغت مً الىماطج الؿلٍُى
ً
مؿخػغيا

 ؤن الخدٌى الضًملغاَي في الػالم ؤلاؾالمي هى الؿبُل الىخُض لبىاء  ،الػالم ؤلاؾالمي
ً
وماهضا

 (7)كاغضة زابخت للخػاون مؼ الػالم الغغبي . 

خُغق  بلى كًُت هامت للغاًت خُث ًضعؽ الػلماوي ألاوعبُت مً خُث  Salvatore 2006ٍو

ً بخهاغض الىحىص ؤلاؾالمي في ؤوعبا وكض  ،مؿخىٍاث كىتها وؾلُتها واعجباٍ هظًً ألامٍغ

 للػلماهُت ألاوعبُت مىظ غهغ الجهًت ختى آلان
ً
 جدبػُا

ً
 بلى ؤن جهاغض  ،اؾخسضم مىهجا

ً
مكيرا

 مً مػؼػاث اهفخاح الثلافت ظهىع حماغاث اكخهاصًت ؤو ؾُاؾُت ؤو 
ً
زلافُت وان صائما

ً  مً فغم الخيىماث اللُبرالُت في  ،الػلماهُت ألاوعبُت غلى آلازٍغ
ً
وغؼػ هظا الخىىع صائما
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فالخهاغض اإلاخىامي  ،بِىما واهذ الخالت مسخلفت بػاء اإلاض ؤلاؾالمي في الغغب ،الفىػ بالخىم

اللباؽ ؤلاؾالمي والػاصاث ؤلاؾالمُت غؼػ في  لهظا الىحىص ال ؾُما غلى مؿخىي اهدكاع مظاهغ 

بل  ،وؤؾفغ غً ونٌى خيىماث عاصًيالُت بلى الخىم ،اإلالابل مً خاالث الخلُُض والًغِ

 ؤن خالت  ،واججهذ بػٌ البلضان بلى اجساط بحغاءاث حػؿفُت يض هظا الظهىع ؤلاؾالمي
ً
ماهضا

 غ
ً
 ؤن  ،ً الخجاعب ألاوعبُت الؿابلتالخلبل الػلماوي ألاوعبي لإلؾالم خالت مسخلفت جماما

ً
مكيرا

خي بين ؤوعبا والػالم  هظا ألامغ ال ًمىً جفؿيره بال في ؾُاق اؾخضغاء خالت الػضاء الخاٍع

 (8)ؤلاؾالمي . 

 مالحظات على الدزاطات الظابقة : 
قُىع اإلاػالجاث ؤخاصًت الغئٍت التي جهف غىائم الخىاع مً مىظىع غيري في الغالب  .1

 غً الىلض الظاحي . 
ً
 ألاغم بػُضا

 في الػالم الغغبي وهي  .2
ً
ؤن الضعاؾاث طاث الُابؼ الخلىقي هي الضعاؾاث ألاهثر قُىغا

 جغهؼ غلى مماعؾاث في الػالم ؤلاؾالمي ًخم جلُُمها مً مىظىع غغبي مدٌ صوهما

 الؿعي وعاء الفهم ألاغمم للصخهُت ؤلاؾالمُت . 

3.  
ً
ؤن هظه الضعاؾاث ؾػذ في ؤغلبها بلى الىظغ بلى الخيىماث وألاهظمت ؤلاؾالمُت بػُضا

 غً قػىبها  ،غً الكػىب ؤلاؾالمُت
ً
مػخبرة ؤن خيىماث الػالم ؤلاؾالمي مػبرة صائما

 وهى ؤمغ غير كابل للخػمُم في الىاكؼ. 

غ ؤهثر مً ؤن الضعاؾاث التي  .4 كام بها مؿلمىن جلىم غلى اجساط ويػُت الضفاع والخبًر

غوخاث زلافُت حاصة .   جلضًم عئي مىيىغُت َو

 ؤن ؤغلب الضعاؾاث ؾػذ بلى الدصخُو صون بًجاص الخلٌى .  .5

ؤن البػض ؤلاغالمي غلى مؿخىي الخُبُم واإلاماعؾت غائب في ؤغلب الضعاؾاث التي  .6

 كًُت اجهالُت باألؾاؽ . جىاولذ كًُت الخىاع عغم وىجها 

Methodology  

 هدف الدزاطة : 
تهضف هظه الضعاؾت بلى بىاء عئٍت واضخت الججاهاث اللائم باالجهاٌ في صٌو الػالم ؤلاؾالمي 

وجدضًض الػىامل اإلاازغة في اججاهاجه باغخباعه اإلاىخج للغؾالت  ،هدى كًُت الخىاع مؼ الغغب

 مً ويؼ  ،ؤلاغالمُت
ً
وطلً في بَاع الؿعي هدى بًجاص عئٍت واضخت جمىً الباخثين مؿخلبال

الاجهاٌ الثلافي بين الػالم الخىاع باغخباعه ؤهم مظاهغ بَاع غمل واضح ومدضص إلصاعة غملُاث 

 ؤلاؾالمي وآلازغ غلى وحه الػمىم . 
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 ثحدًد مشكلة الدزاطة : 
اإلاازغة في اججاهاث اللائم باالجهاٌ في صٌو الػالم جدضصث مكيلت الضعاؾت في جلص ي الػىامل 

وصعحت اعجباَها ببػًها  ،وهىغُت هظه الػىامل ،ؤلاؾالمي هدى كًُت الخىاع مؼ الغغب

بُػتها وحغغافُتها وؾمتها الثلافي ،البػٌ باإليافت بلى جًمين  ،وغالكتها بىىع الضولت َو

 ضًض هظه الػىامل وحكىُل هظه الاججاهاث . اإلاخغيراث الىظُفُت لللائم باالجهاٌ وصوعها في جد

 أهمية هره الدزاطة : 
 جخمثل ؤهمُت هظه الضعاؾت في مجمىغت مً الػىانغ الخالُت : 

ذ غلى غُىت كىامها ) .1 ( صولت بؾالمُت في 19( مفغصة في )1016ؤجها صعاؾت مىؾػت ؤحٍغ

 للخػ ،زالر كاعاث مً الػالم
ً
 مُم . مما ًجػل هخائجها ؤهثر واكػُت وكبىال

ؤجها جسغج بلًُت الخىاع مً بَاعها الفىغي الػام بلى واكػها الخُبُلي اإلاخمثل في  .2

 بصعان اججاهاث ناوعي الغؾائل الاجهالُت هدى هظه اللًُت . 

ؤجها حؿعى للخإهُض غلى ؤن كًُت الخىاع مؼ آلازغ هي كًُت زلافُت باألؾاؽ ولِؿذ  .3

 صًيُت ؤو ؾُاؾُت فلِ . 

غلى ؤن كًُت الخىاع مؼ آلازغ ًيبغي ؤن جخم في بَاع قػبي ؤجها حؿعى للخإهُض  .4

 غً الخىاع الىسبىي . 
ً
 حماهيري بػُضا

 ؤجها حؿاهم في مجاٌ صعاؾاث الاجهاٌ الثلافي الىاصعة في اإلاىخبت الػغبُت .  .5

 فسوض الدزاطة وجظاؤالتها : 
 : الىدى الخاليئالث التي حاءث غلى اقخملذ هظه الضعاؾت غلى مجمىغت مً الفغوى والدؿا

 : جظاؤالت الدزاطة : 
ً
 أوال

 ،وبَاعهم الثلافي الػام ،ما زهائو غُىت الضعاؾت مً خُث حيؿُت اإلابدىزين .1

 ومىكػم الجغغافي ؟ 

اتهم  .2 ما الخهائو الىظُفُت لللائم باالجهاٌ في الػالم ؤلاؾالمي مً خُث مؿخٍى

 ٌػملىن بها ؟  وهىغُت الىؾائل ؤلاغالمُت التي ،وؾىىاث زبرتهم ،الىظُفُت

ما الخهائو الفغصًت لػُىت الضعاؾت مً خُث الىىع والػمغ واإلاؿخىي الاكخهاصي  .3

 الاحخماعي ؟ 

 ما مؿخىي اكخىاع اإلابدىزين بًغوعة الخىاع مؼ آلازغ ؟  .4

 ما مؿخىي مماعؾت اإلابدىزين ليكاَاث اجهالُت مؼ الغغب ؟  .5

اث الخلُُض وهىغُاث اللُىص التي جىاحهها غملُت الخىاع مؼ الغغب ؟  .6  ما مؿخٍى

 ما مؿخىي بصعان اللائم باالجهاٌ ألهمُت الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع ؟  .7
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 ما مؿخىي جلُُم اإلابدىزين للؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع مؼ الغغب ؟  .8

 فسوض الدزاطة : 
ً
 راهيا

مجمىغت مً الفغوى الغئِؿت التي اقخملذ غلى فغوى فغغُت اقخملذ الضعاؾت غلى 

 وحاءث غلى الىدى الخالي : 

  الفغى الغئِـ ألاٌو : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ الضعاؾت

 الخمـ واإلاخغيراث الػامت .

o  الفغى الفغعي ألاٌو : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ الضعاؾت

 بدىر.الخمـ وحيؿُت اإلا

o  الفغى الفغعي الثاوي : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ

اع الثلافي الػام للمبدىر.  الضعاؾت الخمـ وؤلَا

o  الفغى الفغعي الثالث : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ

اع الجغغافي للمبدىر .  الضعاؾت الخمـ وؤلَا

  بخهائُت بين ملاًِـ الضعاؾت الفغى الغئِـ الثاوي : جىحض فغوق طاث صاللت

 الخمـ واإلاخغيراث الىظُفُت .

o  الفغى الفغعي الغابؼ : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ

 الضعاؾت الخمـ واإلاؿخىي الىظُفي 

o  الفغى الفغعي الخامـ :  جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ

 بها .  الضعاؾت الخمـ وهىع الىؾُلت ؤلاغالمُت التي ٌػمل

o  الفغى الفغعي الؿاصؽ :  جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين ملاًِـ

 الضعاؾت الخمـ وغضص ؾىىاث الخبرة في اإلاجاٌ ؤلاغالمي .

  اث الاكخىاع  الثالثالفغى الغئِـ : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين مؿخٍى

اث الخلُُض ،بًغوعة الخىاع وول مً مؿخىٍاث اإلاماعؾت ث الضوع مؿخىٍا ،مؿخٍى

اث جلُُم الؿلبُاث .  ،ؤلاغالمي  مؿخٍى

 اث اإلاماعؾت وول  غابؼالفغى الغئِـ ال : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين مؿخٍى

اث الخلُُض اث الضوع ؤلاغالمي ،مً  مؿخٍى اث جلُُم الؿلبُاث . ،مؿخٍى  مؿخٍى

  ُض : جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين مؿخىٍاث الخلُ الخامـالفغى الغئِـ

اث الضوع ؤلاغالمي اث جلُُم الؿلبُاث . ،وول مً مؿخٍى  مؿخٍى

 جىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت بين مؿخىٍاث الضوع  الؿاصؽ الفغى الغئِـ :

اث جلُُم الؿلبُاث .  ؤلاغالمي ومؿخٍى
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 هوع الدزاطة ومىهجها : 
م زهائو  غ وجدلُل وجلٍى جيخمي هظه الضعاؾت بلى الضعاؾاث الىنفُت التي حؿتهضف جهٍى

مجمىغت مػُىت ؤو مىكف مػين ٌغلب غلُه نفت الخدضًض ؤو صعاؾت الخلائم الغاهىت اإلاخػللت 

بُبُػت ظاهغة ؤو مىكف ؤو مجمىغت مً الىاؽ ؤو مجمىغت مً ألاخضار ؤو مجمىغت مً 

هما حػخمض هظه الضعاؾت  (9)ٌ غلى مػلىماث وافُت وصكُلت غجها . ألاوياع وطلً بهضف الخهى 

غلى اإلاىهج اإلاؿخي غبر مسح مجخمؼ الضعاؾت مً اللائمين باالجهاٌ في الػالم ؤلاؾالمي بدُث 

 ًخم كُاؽ اإلاخغيراث اإلااصًت لإلحابت غً الدؿائالث وازخباعاث الفغوى . 

  أداة الدزاطة :

جم اغخماص ؤؾلىب الاؾخلهاء هإصاة بدثُت، خُث جم جهمُم اؾخماعة قملذ مخغيراث 

 الضعاؾت، وبػض بحغاء ازخباعاث الهضق والثباث جم جُبُلها غلى غُىت الضعاؾت . 

 عيىة الدزاطة : 
خُث جدضص مجخمؼ البدث في اللائمين  ،( صولت بؾالمُت مهمت حؿُمت19مثلذ صعاؾت )

ػملىن غلى هدى صائم في اإلااؾؿاث ؤلاغالمُتباالجهاٌ الظًً ًدمل  ،ىن حيؿُت بؾالمُت َو

وكض ؾعى الباخث للىنٌى بلى ؤفًل وؿبت لخمثُل ول صولت وفم حجم الػاملين بها وحجم 

وكض  ،وكض عاعى الباخث الخىىع في وؾائل ؤلاغالم كضع ؤلاميان ،وؾائلها ؤلاغالمُت كضع ؤلاميان

وبػض اؾدبػاص بػٌ الاؾخماعاث التي لم  ،( اؾخجابت1122بلغذ وؿبت اؾخجاباث اإلابدىزين )

ذ الضعاؾت غلى مضي  ،( مفغصة1016جالئم مػاًير كبٌى الاؾخماعاث بلغذ الػُىت ) وكض ؤحٍغ

 . 2010واهتهذ بجهاًت ًىاًغ  2007ػمجي بلغ ؾيخين وزالزت اقهغ بضؤث مً هىفمبر 

 الححليل إلاحصائي للبياهات : 
خُث جم بصزاٌ  SPSS v.17اغخمض الباخث في غملُاث الخدلُل ؤلاخهائي غلى بغهامج 

وجمذ اإلاػالجت ؤلاخهائُت لهظه البُاهاث غبر جُبُم الػضًض مً  ،البُاهاث غلى الىمبُىجغ

 اإلاػامالث ؤلاخهائُت التي حاءث غلى الىدى الخالي : 

 : املقاًيع الوصفية وجشمل : 
ً
 أوال

 ت : خُث كام الباخث بػغى مخغيراث الضعاؾت في حضاٌو الجضاٌو والخىػَػ اث الخىغاٍع

تهضف بلى الىكف غً الخىغاعاث واليؿب فلِ . وهى ما ًىفغ اإلااقغاث الىمُت 

 اإلاُلىبت للخػغف غلى مخغيراث الضعاؾت . 

  مخىؾِ الىػن اإلاغجح : وطلً للُاؽ مخىؾُاث الاججاه هدى ملاًِـ الضعاؾت

 الخمـ . 

 : ثصم
ً
 يم القياض الحجميعي :راهيا

 خُث جم جهمُم زمؿت ملاًِـ اقخمل ول مجها غلى مجمىغت مً الػباعاث  
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 : الاخحبازات إلاحصائية : 
ً
 رالثا

ؤما غلى نػُض الازخباعاث ؤلاخهائُت التي جلِـ مضي وحىص فغوق بين مخغيراث 

طاث اإلاهضاكُت ألاغلى بين الازخباعاث  Scaleالىػهُت  الضعاؾت فلض جمثلذ في اإلاخغيراث

 ؤلاخهائُت وجمثلذ ؤهم هظه الازخباعاث في : 

  ازخباعT.Test   .ِللُاؽ الفغوق الىػهُت بين مجمىغخين فل 

  ازخباعF  One Way ANOVA   . للُاؽ الفغوق الىػهُت بين ؤهثر مً مجمىغخين 

 0.05غلى مؿخىي صاللت ًبلغ : اغخمض الباخث مظحوى الداللة املعحمد في هره الدزاطة 

 وطلً الغخباع الفغوق طاث صاللت بخهائُت مً غضمه . 
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 إلاطاز الىظسي للدزاطة : 
 

Theoretical Framework 

 : 
ً
ص رقافة الحواز: أوال  دوز إلاعالم في بىاء وجعٍص

هظه الثلافت ال ؾبُل لها للىنٌى واكخىاع الجماهير بها ؾىي  ،ال قً ؤن الخىاع ًمثل زلافت

خُث ًمثل ؤلاغالم الػىهغ الغئِـ في بصاعة غملُاث الخىاع بين الػاإلاين  ،اليكاَاث الاجهالُت

والىاكؼ ًاهض ؤن اليكاَاث ؤلاغالمُت واهذ ناخبت الضوع الغئِـ ختى آلان  ،ؤلاؾالمي والغغبي

بلى ؤن  Sullivan 2005 10خُث ٌكير  ،ٍج بىاغث عفًها وهضمهافي بغاكت غملُت الخىاع وجغو 

اللىي اإلاخُغفت في الػالم ؤلاؾالمي جمثل حماغاث نغيرة ال ًمىً اغخباعها ممثلت لػمىم 

وؤن وؾائل ؤلاغالم اإلاىخمُت واإلاؿخلُبت مً كبل اإلادافظين اإلاؿُدُين  ،الػالم ؤلاؾالمي

اإلاامىين بفىغة الخغوب الهلُبُت هي التي صغمذ وافت الغؾائل التي جخًمً عفٌ الخىاع 

 . 
ً
ا  فىٍغ

ً
 وكامذ بدىمُِ نىعة اإلاؿلمين والػغب غلى الىدى الظي ًبضو مػه الخىاع وهإهه جغفا

ها لخدلُل ويػُت ؤلاغالم في ؤلاقيالُاث اإلاغجبُت بػملُت الخىاع ؛ هظا الاغتراف الخُير ًلىص

ؼ  فالثابذ فُما ؾبم ؤن ؤلاغالم احؿم بضوع ؾلبي في هال الجاهبين يض فىغة الخىاع ؤو حػٍؼ

ل اليكاٍ ؤلاغالمي بلى وكاٍ  ،بمياهاتها لظا فةن ما ًيبغي الترهيز غلُه هى الخفىير في جدٍى

بدُث ًيخلل زُاب الخىاع مً الؿُاق الىسبىي بلى الؿُاق  ،مدفؼ ومػؼػ لػملُت الخىاع

 الػام . 

 : العوامل املسثبطة بالقائم باالثصال ئشاء عملية الحواز على مظحوى 
ً
راهيا

 الحفكير واملمازطة . 
بطا وان اللائم باالجهاٌ ًمثل اإلافغصة الغئِؿت لهظا البدث مً خُث وىهه ناوؼ الغؾالت 

ىه اإلانهي وصعحت اخترافُخه الاجهالُت بال ؤن الى  كىف فلِ غىض خضوص اللائم باالجهاٌ وجيٍى

 للغاًت ال 
ً
 كانغا

ً
وصافػُخه ومػغفخه ومهاعجه في بصعان ومماعؾت ؤبػاص الاجهاٌ الثلافي حػض ؤمغا

ًدىاؾب مؼ ؤهمُت هظه اللًُت ؛ بط ؤن زمت غىامل هثيرة جدضص ول مً اإلاػغفت والضافػُت 

ت خغاؾت البىابت ؤلاغالمُت مً  وهي ما ًمىً ،واإلاهاعة بحماله في بػض هظغي ًخمثل في هظٍغ

وبغاصة جدلُل الػىامل التي جلف وعاء ول مً اإلاػغفت والضافػُت واإلاهاعة وهى ما ًدىاوله  ،حهت

 الباخث فُما ًلي : 

 دافعية القائم باالثصال هحو الحواز : 
 مدضصاث صافػُت اللائم باالجهاٌ في غضة مؿلماث هي :  Spitzberg (2008) (11)  ًدضص
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اصة الفػالُت .1 اصة الضافػُت ٌػجي ٍػ خُث ؤن صافػُت اللائم باالجهاٌ هدى  ،ؤن ٍػ

الاجهاٌ الثلافي والخىاع جدضص عغباجه وؾلىهُاجه التي حػمل في بَاع مىخض ومخيامل 

 هدى بهجاح غملُت الاجهاٌ الثلافي بإهثر فػالُت ممىى
ً
 وهظا ٌكمل :  ،تؾػُا

a.  ض ؤن زلت اللائم باالجهاٌ في كضعاجه غلى بهجاػ غملُاث الاجهاٌ الثلافي ًٍؼ

مً صافػُخه هدى الاجهاٌ . وهى ما ٌػجي ؤن جإزير اإلاماعؾاث الاجهالُت 

 الؿابلت ًىػىـ غلى جلضًغه لظاجه في بهجاػ اإلاهام الاجهالُت . 

b. ض مً ؤن اكخىاع اللائم باالجهاٌ بىفاءة وجإزير وهد ُجت الاجهاٌ الثلافي ًٍؼ

صافػُخه لالجهاٌ . خُث ؤن بًماهه بلضعجه غلى بهجاػ مجمىغت مً 

وبًماهه بإن وكاَاجه  ،الؿلىهُاث الاجهالُت طاث الجضوي والىفؼ اإلاباقغ

 هدى الخفاهم
ً
واكخىاغه بإن مجهىصاجه حؿفغ غً  ،الاجهالُت جدضر جإزيرا

ض بالخالي م ً صافػُخه هدى مباقغة وكاَاث الاجهاٌ الىخائج التي اؾتهضفها ًٍؼ

 الثلافي . 

c.  ض مً صافػُخه ؤن كضعة اللائم باالجهاٌ غلى الخهغف في اإلاىاكف اإلاسخلفت جٍؼ

 ،خُث ؤن الاجهاٌ الثلافي غملُت مخػضصة الؿُاكاث ،هدى الاجهاٌ الثلافى

وبالخالي فةن ؾماث اللائم باالجهاٌ الصخهُت وكضعجه غلى  ،ومسخلفت ألابػاص

ض مً صافػُخه . ألا   صاء في هظه الؿُاكاث ًٍؼ

d.  ًض م ؤن غىائض الاجهاٌ اإلاخىكػت وملاعهتها بالجهىص والخيلفت اإلابظولت ًٍؼ

وهى ما ٌػجي ؤن جىكؼ الػىائض الثلافُت اإلاؿتهضفت  ،صافػُت اللائم باالجهاٌ

بط  ،مً غملُت الاجهاٌ هي اإلادً الغئِـ في مباقغة غملُاث الاجهاٌ الثلافي

وجىكؼ الػىائض ًغجبِ بالخبراث الؿابلت وجلُُم  ،جهاٌ بال غائض مخىكؼال ا

 غىائضها اإلاخدللت . 

وغلى هظا ًمىً اللٌى بإن ولىج اللائم باالجهاٌ بلى غملُت الاجهاٌ الثلافي مً ألاؾاؽ 

وبًماهه بلضعجه  ،وجلُُمه للخجاعب الؿابلت ،وجلضًغه للجهىص اإلابظولت ،ًغجبِ بلضعاجه الظاجُت

 ى جدلُم غىائض جفىق ما ًبظله مً حهىص . غل

والىاكؼ ؤن وؿبت هبيرة مً الجهىص الاجهالُت في غملُت الخىاع بين الػالم ؤلاؾالمي وآلازغ لم 

 ًمىً كُاؾه  ،جىً فػالت بيؿبت هبيرة
ً
ا  جإزيًر

ً
بط لم ٌؿخُؼ هال الُغفين ؤن ًاؾـ واكػا

افػُت اللائم باالجهاٌ هدى مباقغة حهىص وهى بالخالي ما غغكل ص ،وجلمؿه غلى هدى واضح وبين

 الخىاع مً حضًض ؤو اؾخئىاف حهىص خىاع جىكفذ كبل طلً . 

اع هى يغوعة بهؿاب هظه الجهىص ؤي كضع مً الىجاح بدُث ًىلض هظا  ،وألامغ اإلاهم في هظا ؤلَا

ت الفػل الاجهالي الثلافي مً حضًض ت  ،ففكل ؤو حػثر ،الىجاح صافػُت هدى اؾخمغاٍع ؤو هسبٍى

ت ًلىم غلحها  الىخائج حػجي وؤص غملُاث الخىاع الفػالت التي ًيبغي ؤن جخػؼػ في ؾُاكاث حماهيًر
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ت التي ال جترحم بلى خالت  ،اللائم باالجهاٌ  مً ؤن جخىكف غىض خضوص الخإزيراث الىسبٍى
ً
بضال

 فهم واضخت ومباقغة ومؿخمغة ومخهاغضة .

ها ال حكيل الػىهغ الىخُض في مكيلت الضعاؾت عغم غلى ؤن صافػُت اللائم باالجهاٌ وخض

بط ؤن زمت غىامل عئِؿت ؤزغي جدضصها غالكت اللائم باالجهاٌ  ،جبىءها لهضاعة هظه الػىانغ

باإلااؾؿت ؤلاغالمُت التي جدكيل مً بػضًً عئِؿين ؤولهما : جدىم اإلااؾؿت ؤلاغالمُت في 

ت خغاؾت البىابت (  التي جلىم غلى  ت ويؼ اإلاًمىن )هظٍغ ويؼ مجمىغت مً ألاولىٍاث )هظٍغ

ت الخإَير (  ،ألاحىضة( وغالكت اللائم باالجهاٌ بُبُػت الخُاب الؿائض في وؾائل ؤلاغالم )هظٍغ

ؼ وجفػُل  ً الىفس ي الاحخماعي الثلافي لللائم باالجهاٌ وجإزيراجه غلى الاججاه هدى حػٍؼ والخيٍى

ت الىسبت (.   خالت الخىاع) هظٍغ

 االثصال باملإطظة إلاعالمية: عالقة القائم ب

ة حساطة البوابة إلاعالمية :  هظٍس
ت بلى الػملُت التي ًخم مً زاللها جغقُذ، واهخلاء اإلاػلىماث وألافياع اللابلت  حكير جلً الىظٍغ

  (12)لليكغ ؤو البث غبر وؾائل ؤلاغالم. 

ت هيرث لُفين  ت ؤن  (13) 1947غام   Kurt Lewinوكض ؤؾـ هظه الىظٍغ وزالنت الىظٍغ

خه الظاجُت للخضر،  اإلاػلىماث جمغ بمجمىغت مً البىاباث اإلاخمثلت في اللائم باالجهاٌ طاجه وعٍئ

زم اإلااؾؿت ؤلاغالمُت غبر غضص مً الػىامل اإلاازغة في حكىُل ؾُاؾتها ججاه ألاخضار، وهى ما 

 (14)ًيخج مػالجت اجهالُت مسخلفت بيؿبت ما غً الخلُلت. 

اع الىظغي الخالي، بال ؤن زمت  وغلى الغغم  في ؤلَا
ً
 بضحهُا

ً
ت واغخباعها ؤمغا مً بؿاَت هظه الىظٍغ

 وصاللت، خُث حؿخػغى لُىضا لي 
ً
 ؤهثر غملا

ً
ت، وبهؿابها ؤبػاصا حغُيراث ؾػذ بلى حػمُم الىظٍغ

ت وعبُها بالؿُاكاث الػامت Lynda Lee Kaid 2004  (15)واًض  غ هظه الىظٍغ ت لخٍُى  الجهىص الىظٍغ

في البِئت الاجهالُت الخضًثت، وكض جىنلذ الباخثت بلى ؤن غملُت خغاؾت البىابت ؤلاغالمُت هي 

 هخاج جفاغلي ألعبػت غىامل عئِؿت هي: 

 الخـ والاججاه الصخص ي لللائم باالجهاٌ.  .1

مػاًير اإلااؾؿت ؤلاغالمُت في جلُُمها ألصاء اللائم باالجهاٌ، وغالكت اللائم باالجهاٌ  .2

 بها. 

 الًغٍى التي جماعؽ غلى اإلااؾؿت وجخضزل في مػالجتها ؤلاغالمُت لللًاًا.  .3

 الخلىُاث الخضًثت التي حؿهل حمؼ وهلل اإلاػلىماث.  .4

ت  ىضح الكيل الخالي َبُػت غمل الىظٍغ  ٍو
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  White , Op., Citاإلاهضع 

ة وطع ألاحىدة  هظٍس
 بلى افتراى عئِـ هى ؤن 

ً
ت ويؼ ألاحىضة اؾدىاصا اإلااؾؿت ؤلاغالمُت جلىم باهخلاء جلىم هظٍغ

 بلى جىكػاتها بإهمُت هظه اإلاىيىغاث 
ً
ألازباع وجغجُبها وبغُاء بػًها ؤهمُت غً غيرها اؾدىاصا

ت ال جخىكف غىض هظا الُغح اإلابؿِ بل بجها حػىـ في خلُلت  للجمهىع . بال ؤن هظه الىظٍغ

خُث ؤن  ،حىضة الجمهىع الػامتألامغ كضعة وؾائل الاجهاٌ غلى هلل ؤحىضتها ؤلاغالمُت بلى ؤ

اهخلاء ألازباع وجغهيز اللائمين باالجهاٌ غلى مىاص بػُجها بهضف الخإزير في بصعان الجمهىع ألهمُت 

ت .    16كًاًا مدضصة هى الجىهغ الخلُلي لهظه الىظٍغ

ػض  ً مً   McCombsَو ت التي حػغى لها الػضًض مً اإلاىظٍغ هى اإلااؾـ الفػلي لهظه الىظٍغ

اث الجمهى وغلى عؤؾهم ؤؾالفه   ، Lippmanممً ؤهضوا غلى كىة وؾائل ؤلاغالم في جدضًض ؤولٍى

ت في ؾبػُيُاث اللغن اإلااض ي وجلىم غلى مجمىغت مً الفغوى  وكض اػصهغث هظه الىظٍغ

 17الغئِؿت هي : 

ؤن ؤلاغالم ال ٌػىـ الىاكؼ هما هى بل ًلىم في الىاكؼ غلى اهخلاء بػٌ ؤخضازه  .1

 هضف حكىُل الىعي الػام . والترهيز غلحها ب

ؤن جغهيز وؾائل ؤلاغالم غلى كًاًا مدضصة جىؿبها ؤهمُت مخهاغضة لضي الجمهىع  .2

 جسخلف غً مؿخىي ؤهمُتها الىاكػُت . 

ؤن هظه ألاحىضة جىيؼ بىاء غلى مػاًير مدكابىت جدضصها الؿُاؾت الػامت للماؾؿت  .3

صًت والاحخماغُت غلى نػُض ؤلاغالمُت وجخإزغ فحها باإلاخغيراث الؿُاؾُت والاكخها

 اإلااؾؿت واإلاجخمؼ . 

ت جلىم غلى عبِ اؾخجاباث الجمهىع باألحىضاث  .4 ؤن ويؼ ألاحىضة غملُت صائٍغ

 اإلاؿخلبلُت . 

 بلى  .5
ً
ؤن اإلاجخمؼ بداحت بلى مً ًىحهه هدى اللًاًا التي ًيبغي غلُه الترهيز غلحها ونىال

 جدلُم الخماؾً الفىغي واإلاػغفي للمجخمؼ . 

ىضح ت :  ٍو  الكيل الخالي َبُػت غمل الىظٍغ
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Source: McQuail & Windahl (1993)18 

 

وفُما ًسو بَاع هظه الضعاؾت ًمىً اللٌى ؤن اللائم باالجهاٌ ًخدغن في مماعؾاجه 

الاجهالُت الثلافُت وفم مجمىغت مً اإلاػاًير ويمً ؤَغ مً اللُىص التي جدضص ما ًيبغي 

وفي خين ؤهه ًملً اللضعة غلى َغح ؤحىضاث وؤخضار مدضصة  ،الترهيز غلُه وما ًيبغي بهماله

للترهيز غلحها فةن اللغاع الجهائي لُغح هظه ألاحىضاث بُض اإلااؾؿت ؤلاغالمُت والتي جلىم بخىحُه 

 غمله وفم مجمىغت مً اللُىص واإلاػاًير . 

ت جاهض غلى كضعة اللائم باالجهاٌ غلى ؤلاغالء مً اهخم ام الجمهىع وفي خين ؤن هظه الىظٍغ

وجاهض غلى كابلُت جدٌى هظه اللًُت بلى كًُت قػبُت  ،بلًُت الخىاع مؼ آلازغ في الػمىم

ت ت لخسغج مً ؤَغها الىسبٍى فةن جالػم هظه الجهىص مؼ بعاصة اإلااؾؿت ؤلاغالمُت في  ،حماهيًر

ت في ؤحىضتها ؤلاغالمُت ًهير هى الػىهغ الخاؾم في هظه اإلاؿإلت خُث  ،مىذ هظه اللًُت ؤولٍى

اإلااؾؿت ؤلاغالمُت جدضص ؤحىضتها وفم جهىعاتها التي جغنض غضم اهخمام الجمهىع بهظه 

 بمماعؾاث ؾالفت ال جدؿم في الىاكؼ مؼ الخىحهاث  ،اللًُت
ً
هظا الخهىع الظي ال ًؼاٌ مغجبُا

 الخالُت اإلاهخمت بهظه اللًُت . 

ُت الخىاع بين ؤلاؾالم وآلازغ ولػل هظا هى ما ًلىصها بلى اإلاماعؾاث الؿالفت التي ؤَغث كً

ت جىدهغ في البػض الضًجي ؤو اإلاهالح الؿُاؾُت التي جلىم غلحها  ،باغخباعها كًُت هسبٍى

ؼ الدكىً الضائم في خالت الخىاع وحضواها ،الخيىماث  غً جضاٌو الهىع  ،مؼ حػٍؼ
ً
فًال

ؼ هظه الخهىعاث . وبالخالي فةهه ًي ىن مً الىاحب الىمُُت باغخباعها وؾُلت عئِؿت لخػٍؼ

ت  ت الخإَير باغخباعها جىكف غً ؾلىهُاث اللائم باالجهاٌ في جدضًض ػاٍو الخُغق لىظٍغ

وبالخالي ال جخىكف  ،الغئٍت التي ًغي الجمهىع مً زاللها ألاخضار التي جيخلحها وؾائل ؤلاغالم
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ؼواًا بل جهل بلى بمضاص الجمهىع بال ،اإلاؿإلت غىض ازخُاع اللًُت وويػها يمً ألاولىٍاث

 واإلاىاظير التي ًيبغي ؤن ًغي اللًُت غبرها ومً زاللها . 

ة الحأطير :   هظٍس
ت الخإَير  غلى فغيُت عئِؿت ماصاها ؤن وؾائل الاجهاٌ خين  Framing Theoryجلىم هظٍغ

ت التي ًيبغي ؤن ًضعن الجمهىع الخضر غبرها .   جىلل الخضر فةجها جدضص الؼاٍو

ت غلى مجمىغت مً الفغيُاث الغئِؿت هي :   19وجلىم هظه الىظٍغ

 ؤن ول خضر له مجمىغت مً الؼواًا التي جدضص َبُػت بصعاهه .  .1

ت واخضة ًخم جهضًغها للجمهىع بهضف حكىُل الاججاه  .2 ؤن وؾائل ؤلاغالم جغهؼ غلى ػاٍو

 ؤو الىعي هدى الخضر . 

اع ًخم الخدىم به وفم الاججاهاث ال .3 ت للىؾُلت ؤلاغالمُت . ؤن هظا ؤلَا  فىٍغ

ت ويؼ  .4 غ جدكيل في بَاع مجمىغت مً الاغخباعاث واللُىص جمازل هظٍغ ؤن هظه ألَا

 ألاحىضة . 

غ كض جيىن واضخت ومضعهت في طاتها .5 لىً غملُاث ؤلاصعان والىعي الظاحي مً  ،ؤن ألَا

 وعاء احؿاق الغؾالت الاجهال
ً
 ُت . كبل الجماهير ال جضعهها في خلُلت ألامغ ؾػُا

غ اإلاغهبت جيىن مًللت وغير واكػُت وؾلبُت .  .6  ؤن غالبُت ألَا

 
ً
فهي جخم وفم ؤَغ  ،وهىظا ًمىً اللٌى ؤن الخػامل مؼ كًُت الخىاع مؿإلت مغهبت جماما

ووفم ؤحىضة لىؾائل ؤلاغالم جدضصها اغخباعاث  ،حكيل الىعي وؤلاصعان الظاحي للجمهىع 

ووفم مغشخاث للغؾائل الاجهالُت التي  ،وصًيُتؾُاؾُت واكخهاصًت وبغالهُت واحخماغُت 

 حكيل بىاباث جخم مػالجت اإلااصة ؤلاغالمُت غبرها . 

وبىاء غلى ما ؾبم ًُغح الباخث فُما ًلي عئٍخه للػىامل الضكُلت التي ًغاها جازغ غلى هدى 

مي والتي مباقغ في بصاعة غملُاث الاجهاٌ الثلافي ممثلت في الخىاع بين الػاإلاين الغغبي وؤلاؾال 

اث الضافػُت واإلاػغفت واإلاهاعة وفي الىكذ طاجه حػىـ فغيُاث  ،ًمىً غبرها جلمـ مؿخٍى

اث ؾالفت الظهغ وهي:   الىظٍغ

 العوامل الراثية الساسخة :  (1

ت وألاؾـ اإلاغحػُت لضي اللائم باالجهاٌ  خُث زمت غىامل جغجبِ بالثىابذ الفىٍغ

ول هظه الػىامل جمثل  ،ئت الاحخماغُتمثل الضًً والاججاهاث ألاًضًىلىحُت والخيك

 وعاء الخىاع
ً
 ،غىامل عاسخت ال ًمىً لللائم باالجهاٌ ججاوػها ؤو اللفؼ غلحها ؾػُا

اث كبىله لفىغة الخىاع مؼ الغغب في ألانل مً  هظه الػىامل هي التي جدضص مؿخٍى

 ال ٌؿػه ؾىي ؤن ًغفٌ  ،غضمها
ً
 صًيُا

ً
فمً ًغي ؤن غضاوجه للغغب جمثل التزاما

 مماعؾت غملُت الخىاع مً ألاؾاؽ . 
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ضي ؤن فىغة الخىاع جمثل زلافت مجخمػُت كبل ؤن جيىن فىغة شخهُت،  غ بً صٍع ٍو

فلض ًيىن الصخو مامىا بفىغة الخىاع واإلاىاككت ولىً ؤهماٍ الخيكئت الاحخماغُت 

حها ومدُُه الاحخماعي الظي ًدُا فُه كض ًلىصاهه بلى جبضًل كىاغاجه التي جغبى غل

لها الالمؼ الظي ٌػبر غً  .ومباصئه هما بن فىغة الخىاع غلى الغغم مً حاطبُتها وبٍغ

مؿخىٍاث غلُا مً الخدًغ واإلاضهُت، جبلى فىغة مجغصة وزُالُت بن لم جُبم في صازل 

كىة حؿىضها وفىغة جلىصها في خىاعها مؼ  الضٌو الػغبُت طاتها، وبن لم ججض لىفؿها

 20.الغغب

 العوامل الراثية املحغيرة )مظحوى الاقحىاع ( :  (2

 ،وهي جلً الػىامل اإلاغجبُت بالغئٍت الظاجُت لللائم باالجهاٌ لجضوي غملُت الخىاع

ت الضائمت ؤو مؿخىي مماعؾخه الظاجُت لػملُت  وكض جدىم هظه الغئٍت كىاغاجه الفىٍغ

لائم باالجهاٌ في هظه الخالت ًسًؼ للمازغاث الجمػُت الؿائضة في وال ،الخىاع

 مثل غضم الخىاػن  ،فيري ؤن الغغب ال ًلخىؼ بالخىاع وال ًضغمه ،اإلاجخمؼ
ً
هما ًغي ؤمىعا

وفي خين ؤن هظه ألامىع كض  ،وجىغاع الغغب للهىع الىمُُت غً اإلاؿلمين ،في اللىي 

بال ؤن هظه اللىاغاث كابلت للخغُير والخبضًل  ،جيىن مػُلت لػملُت الخىاع في مظهغها

وبالخالي فةن  ،غىض وحىص ماقغاث مالئمت حصجؼ خالت الاجهاٌ الثلافي بين الخًاعجين

مؿخىٍاث الاكخىاع جخغير وجدبضٌ وفم مػُُاث الىاكؼ هظلً فةن كىاغت اللائم 

ؤحىضاث  باالجهاٌ بإن الخىاع هسبىي ؤو ال ًغجبِ بالكػىب ؤو ًخم مً ؤحل جىفُظ

تها ول هظه غىامل حؿدثير اكخىاغه  غغبُت ؤو جلىم غلُه ماؾؿاث مكيىن في هٍى

بػضم حضوي الخىاع بِىما جللُهها ًاصي بالخالي بلى جبضًل اللىاغاث والاججاهاث 

لها ليكاٍ زلافي خىاعي مؿخلغ .   وجدٍى

 العوامل املسثبطة باثجاه املإطظة واملجحمع :  (3

 لػملُت الخىاع غلى مؿخىاه الصخص ي في كض ًيىن اللائم باالجهاٌ 
ً
 مخلبال

ً
مىفخدا

خين ؤن اإلااؾؿت التي ٌػمل بها جغفٌ الخىاع ؤو اإلاجخمؼ الظي ًلُم فُه ؤو ًيخمي بلُه 

وباغخباع ويػُت اللائم باالجهاٌ همػبر  ،ًىظغ بلى الخىاع هظغة عافًت ؤو غير مىترزت

ً الظي ًيخمي بلُه وهمػبر غً كُم واججاهاث ،غً اججاهاث الغؤي الػام  ،وزلافت الَى

 غلى اإلاؿخىي الىظُفي إلااؾؿت بغالمُت ال جىلي الخىاع ؤهمُت ؤو 
ً
ؤو باغخباعه زايػا

ل اهخمامه الظاحي بػملُت الخىاع بلى  ،جغفًه  لخدٍى
ً
فةهه ال ًغي في الجهاًت ؾبُال

 ل
ً
خخدٌى مماعؾت اجهالُت غلى ؤعى الىاكؼ مما ًجهٌ غملُاث الاجهاٌ الثلافي جماما

 بلى كىاغاث شخهُت ال غالكت لها بىيػُخه ومؿئىلُاجه هلائم باالجهاٌ . 

 العوامل املسثبطة باملمازطة الفعلية الراثية واملإطظية واملجحمعية لعملية الحواز: (4
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وبالخالي فلض ًيىن  ،هظه خلُلت ال ًمىً بهياعها ،جازغ الخجغبت في الاججاه واإلاماعؾت

 ب
ً
يخمي إلااؾؿت حؿمذ له بمماعؾت هظا الخىاع اللائم باالجهاٌ مامىا ػملُت الخىاع ٍو

مما ًللو مً صافػُخه لخىغاع  ،بال ؤن هظه اإلاماعؾت التي كام بها كض جفكل ألؾباب ما

هما ؤن كُام اإلااؾؿت ؤو اإلاجخمؼ الظي ًيخمي بلُه اللائم باالجهاٌ بخجاعب  ،الخجغبت

لخجغبت مً ألاؾاؽ وهى ما ًازغ مكابهت ًضغم لضًه الكػىع بػضم الغغبت في زىى ا

مخه للمباصعة بخجغبت حضًضة هظلً فةن يػف مهاعة اللائم باالجهاٌ في بحغاء  ،في غٍؼ

غملُاث الاجهاٌ الثلافي ؤو يػف زبرة اإلااؾؿاث في هظا الهضص جىعر بالخبػُت 

 خالت مً الكػىع بالعجؼ غً الاؾخمغاع في اإلاداولت وجضفػه لػضم جىغاعها .

 سثبطة بخخصية الدولة اليي ًيحمي ئلهها القائم باالثصال : العوامل امل (5

 ،ليل صولت شخهُتها الثلافُت وجغاثها الفىغي والخًاعي وغالكاتها الخانت بالغغب

 ،هظه الػىامل جفغى هفؿها غلى مماعؾت اللائم باالجهاٌ لخجغبت الخىاع بكيل هلي

 بالغغب
ً
 وحغغافُا

ً
ا  ولغٍى

ً
ىُت جخػلم  فالضٌو التي جغجبِ زلافُا جاؾـ كىاغاث َو

 
ً
 ؤو بًجابا

ً
هظا الاججاه الظي ًخإؾـ غلى ججاعب فػلُت  ،باالججاه هدى الغغب ؾلبا

ل خي ٍَى بِىما الضٌو يػُفت الاخخيان جيىن  ،ومماعؾاث واكػُت ومضي ػمجي وجاٍع

 بالهىع الىمُُت والظهىُت في غالكتها مؼ الغغب
ً
هظه الهىع التي ال جضغمها  ،ؤهثر جإزغا

لخجغبت الىاكػُت جاهض يػف اإلاػغفت التي كض ٌغُب مػها اللضعة غلى جإؾِـ صافػُت ا

واضخت ختى بن جىافغث اإلاهاعاث واللضعاث الاخترافُت في جإؾِـ ومباقغة غملُت 

 الخىاع . 

اث طاتها جاهض  وعغم ؤن صعاؾت الىاكؼ الخالي جثير خالت مً الدكائم اليؿبي بال ؤن هظه الىظٍغ

م  غلى ؤهه بطا ما جىافغث بعاصة خلُلُت لضي اللائم باالجهاٌ واإلااؾؿت ؤلاغالمُت في حؿٍى

 كًُت الخىاع غلى اإلاؿخىي الكػبي فةن هظه الجهىص ًمىً ؤن جخيلل بالىجاح . 
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 هحائج الدزاطة امليداهية : 
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Results  

 عيىة الدزاطة وخصائصها : 

 :
ً
 الخصائص العامة للعيىة : أوال

 مً حيث الجيظية:  . أ
 ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث الجيؿُت1حضٌو عكم )

 % ن الجيؿُت

 7.5 76 الؿػىصًت

 8.6 87 لبىان

 9.1 92 مهغ

 8.9 90 ؾىعٍا

 7.1 72 كُغ

 3.9 40 ؤلاماعاث

 9.2 93 الؿىصان

ً  1.6 16 البدٍغ

ُاهُا  2.4 24 بٍغ

 3.3 34 ألاعصن

ذ  3.3 34 اليٍى

 3.1 32 مىعٍخاهُا

 9.3 94 اإلاغغب

 1.0 10 الُمً

 3.2 33 جغهُا

 4.4 45 بهضوهِؿُا

ا  8.3 84 ماليًز

ا  5.0 51 هُجيًر

 0.9 9 الىُجغ

 100.0 1016 اإلاجمىع

ٌ الحكير بُاهاث   بلى ما ًلي : الؿابم  جضو

  جلحها الؿىصان بيؿبت 9.3حاءث وؿب جمثُل اإلاغغب هإغلى وؿبت جمثُل بط بلغذ %

%، جلحها 8.6% زم لبىان بيؿبت 8.9% زم ؾىعٍا بيؿبت 9.1% زم مهغ بيؿبت 9.2

ا بيؿبت  % وؤغلب هظه 7.1% زم كُغ بيؿبت 7.5% زم الؿػىصًت بيؿبت 8.3ماليًز
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 م
ً
اث جىىع الػمل اليؿب مخىاػهت جغجبِ اعجباَا ، ومؿخٍى  بحجم هظه الضٌو

ً
باقغا

 مً الضٌو طاث الُابؼ ؤلاؾالمي اإلالضع للًُت الضعاؾت، 
ً
ؤلاغالمي فحها، ووىجها حمُػا

ا  ين لىً 4.4% زم بهضوهِؿُا 5بِىما حاءث وؿب هُجيًر % هضولخين بؾالمُخين هبًر

مين باالجهاٌ في ظغوف بحغاء الضعاؾت اإلاػخمضة غلى الخىانل غير اإلاباقغ مؼ اللائ

هظه الضٌو بيافت بلى الًػف الػام لفىغة الىحىص ؤلاؾالمي في مجاٌ ؤلاغالم في 

ا التي ال ًدؿم جمثُل اإلاؿلمين في وؾائلها ؤلاغالمُت مؼ ؤغضصاهم الخلُلُت،  هُجيًر

بِىما وان الؿبب في جللو وؿب جمثُل بهضوهِؿُا هى يػف اإلاغصوص الػام الؾخماعاث 

مً بهضوهِؿُا خُث امخىؼ الػضًض مجهم غً ؤلاحابت الىاضخت واإلاباقغة البدث الػائضة 

اث اإلاماعؾت مما  غً مجمىغت مً الدؿائالث ال ؾُما الخام مجها باللُىص ومؿخٍى

 مؼ غضص ؾيان ول مً ؤلاماعاث 
ً
صفؼ الباخث الؾدبػاصها ؛ في خين حاء الخمثُل مدؿلا

ذ 3.3% وألاعصن 3.9بيؿبت  ؿب اللائمين باالجهاٌ فحها، في % وهظا و3.3% واليٍى

 ؤمام الخهٌى غلى هم واف مً الاؾخجاباث في جغهُا 
ً
 وؿبُا

ً
خين مثلذ اللغت غائلا

 في جغهُا، 
ً
 ًظل يػُفا

ً
ت مػا خُث ؤن مؿخىٍاث اؾخسضام اللغت الػغبُت وؤلاهجليًز

ؼاٌ بيافت بلى احؿام اليؿبت الىبري مً اللائمين باالجهاٌ بالبػض الػلماوي الظي ال ً

 في وؿبت هبري مً وؾائِ الاجهاٌ الترهُت، في خين غاصث اليؿب للخىاػن في 
ً
واضخا

 3.1ول مً مىعٍخاهُا بيؿبت 
ً
 غلى غضص وؾائِ الاجهاٌ اإلادضوصة وؿبُا

ً
% اؾدىاصا

ُاهُا  ً 2.4فحها، وبٍغ  غلى غضص اللائمين باالجهاٌ اإلاؿلمين فحها، والبدٍغ
ً
% اؾدىاصا

 غلى الىحى 1.6
ً
 غلى يػف % اؾدىاصا

ً
ص ؤلاغالمي والؿياوي فحها، والُمً اؾدىاصا

 الىُجغ بيؿبت 
ً
 بلى 0.9الىحىص ؤلاغالمي فحها بما ًىاػي غضص ؾياجها، وؤزيرا

ً
% اؾدىاصا

 يػف الىحىص ؤلاغالمي بها . 

  وكض غمض الباخث بلى الخهٌى غلى وؿب جمثُل صكُلت كضع ؤلاميان ال ؾُما ومجخمؼ

ؾخغغق اؾخىماٌ البدث فحها ما ًغبى غً الؿيخين، ختى صولت واملت ا 19البدث في 

ًدؿجى الىنٌى لىخائج ناصكت ومباقغة مؼ مغاغاة الخىىع في الجغغافُا والثلافت 

ت لهظه البلضان، ومؿخىي الىحىص ؤلاغالمي  اث الخًاٍع واإلاغحػُاث الثلافُت، واإلاؿخٍى

 فحها، ومؿخىي جمثُل اللائم باالجهاٌ اإلاؿلم فحها . 

 مً حيث إلاطاز الثقافي العام :  . ب

 ( اع الثلافي الػام2حضٌو عكم  ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث ؤلَا

اع الثلافي الػام  % ن ؤلَا

 75.8 770 مؿلمىن غغب

 24.2 246 مؿلمىن غير غغب
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 100.0 1016 اإلاجمىع

  : حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي 

  للمؿلمين 24.2% في ملابل 75.8ؤن وؿبت اإلاؿلمين الػغب في غُىت الضعاؾت بلغذ %

 غير الػغب وهظا ًغحؼ لػضة ؤؾباب هي : 

o  ه اإلاخػمضة في الغغب ال ؤن الػغب واهىا ؤهثر اإلاخًغعًٍ مً مداوالث الدكٍى

 ؾبخمبر .  11ؾُما بػض ؤخضار 

o  مؼ الغغب ؤغلبها حهىص ؤن الجهىص الفغصًت واإلااؾؿُت اللائمت غلى الخىاع

 غغبُت زالهت . 

o  ؤن فىغة الخىاع مؼ الغغب فغيذ هفؿها غلى الىحضان الجمعي الػغبي بيؿبت

ل كبل ؤخضار   ؾبخمبر .  11ؤهبر مً غير الػغب غلى مضي ػمجي ٍَى

o  ؤن ؤغلب اإلااؾؿاث اإلاهمت اإلاػبرة غً حمىع اإلاؿلمين في الػالم ؾىاء

 في ألانل غغبُت .  مىظماث صولُت ؤو هُئاث صًيُت هي

اصة وؿب جمثُل الػغب غً غيرهم في  ول هظه ألاؾباب هي التي خفؼث الباخث هدى ٍػ

 جىاٌو هظه اللًُت الهامت مىيىع الضعاؾت . 

 مً حيث املوقع الجغسافي : ج. 
 ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث اإلاىكؼ الجغغافي3حضٌو عكم )

 % ن اإلاىكؼ الجغغافي

 57.9 588 آؾُا

لُا  36.5 371 ؤفٍغ

 5.6 57 ؤوعبا

 100.0 1016 اإلاجمىع

  : حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي 

  غ ماؾؿت الػالمي الهاصع في ؤغؿُـ مً غام  PEWجدؿم اليؿب مؼ ما ؤوعصه جلٍغ

% مً 60خٌى الخىػَؼ الؿياوي للمؿلمين خٌى الػالم والظي ؤزبذ وحىص ( 21) 2009

% في ؤوعبا، وولخا اليؿبخين مخلاعبخين للغاًت 5.2مؿلمي الػالم في كاعة آؾُا، ملابل 

% ألوعبا، بِىما 5.6% آلؾُا، ووؿبت 57.9مؼ اليؿب الىاعصة في هظه الضعاؾت البالغت 

غ الػالم لُا في الخلٍغ % في هظه الضعاؾت وطلً 36.5% في ملابل 20ي بلغذ وؿبت ؤفٍغ

 لؿببين : 

o  ىخين واؾترالُا ألاٌو : هى غضم كضعة الباخث غلى جُبُم الضعاؾت في ألامٍغ

 وبلُت مىاَم الػالم التي جدىي هُاهاث مؿلمت . 
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o  لُا في الضعاؾاث ؤلاغالمُت الػغبُت الثاوي : يػف الخمثُل الضائم ألفٍغ

لُا يمً غُىت الضعاؾت بما وؤلاؾالمُت مما خضا بالبا اصة جمثُل ؤفٍغ خث في ٍػ

ض غً وؿبتها الخلُلُت لػمىم اإلاؿلمين ال ؾُما وؤن ؤعبؼ صٌو مً ؤهبر  ًٍؼ

ا والجؼائغ واإلاغغب .  لُا وهي مهغ وهُجيًر  غكغ صٌو في الػالم ؤلاؾالمي مً ؤفٍغ
 

 :
ً
 الخصائص الوظيفية : راهيا

 مً حيث املظحوى الوظيفي :  . أ
 ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث اإلاؿخىي الىظُفي4)حضٌو عكم 

 % ن اإلاؿخىي الىظُفي

 19.8 201 كُاصي

 80.2 815 غير كُاصي

 100.0 1016 اإلاجمىع

  : حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي 

  19.8% في ملابل 80.2جفىق وؿب اإلاؿخىٍاث الىظُفُت غير اللُاصًت بيؿبت بلغذ %

اث اللُاصًت وهي وؿبت َبُػُت جاهض الؿعي وعاء الخمثُل الضكُم لػُىت  للمؿخٍى

 في 20% بلى 10الضعاؾت، خُث ؤن جمثُل اللُاصاث جخدضص وؿبخه الػامت بين 
ً
% غالبا

 
ً
ا ت في اإلااؾؿاث  ؤغلب صعاؾاث اللائم باالجهاٌ، جىاٍػ مؼ الىاكؼ الػملي للهُيلت ؤلاصاٍع

 ؤلاغالمُت . 

 مً حيث هوع الوطيلة إلاعالمية :  . ب
 ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث الىؾُلت ؤلاغالمُت5حضٌو عكم )

 % ن الىؾُلت ؤلاغالمُت

 50.4 512 مُبىغت

 25.1 255 مؿمىغت مغئُت

 24.5 249 زلُِ

 100.0 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي :  

  بلغذ وؿبت اللائمين باالجهاٌ ؤهثر مً الىهف في الىكذ الظي اهلؿم فُه الىهف

ىن واإلاسخلُت بمػضالث  آلازغ بين الىؾائل اإلاؿمىغت واإلاغئُت قاملت الغاصًى والخلُفٍؼ

، وهى ما ٌكير بلى هثافت وحىص اللائمين باالجهاٌ غُىت
ً
با الضعاؾت في  واخضة جلٍغ

الىؾائل اإلاُبىغت غً غيرها، والىاكؼ ؤن مهضع هظا ألامغ ًغحؼ بلى َبُػت الخلُِ 
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ؤلاغالمي في الضٌو اإلابدىزت، ففي خين واهذ ؤهثر الضٌو في الىؾائل اإلاُبىغت مً 

% زم الؿػىصًت بيؿبت 12.9الصخف واإلاجالث هي ول مً الؿىصان واإلاغغب  بيؿبت 

% والىاكؼ ٌكير بلى ؤن ول هظه الضٌو باؾخثىاء 11.1% زم ؾىعٍا بيؿبت 12.1

ىهُت، بِىما  الؿػىصًت هي طاث ؾىق صخفي هبير ملاعهت بالخضماث ؤلاطاغُت والخلُفٍؼ

ًغحؼ ألامغ في الؿػىصًت بلى ؤن وؿبت هبيرة مً اؾدثماعاتها ؤلاغالمُت ؤلاطاغُت 

ىهُت زاعج ؤعايحها، هظلً حػمض بلى اؾخلُاب ؤغضاص هبي رة مً غير والخلُفٍؼ

الؿػىصًين، بيافت بلى عؾىر اإلاكهض الصخفي في الؿػىصًت ملاعهت بغيره مً وؾائل 

 ؤلاغالم ألازغي . 

  هظا في خين واهذ ؤغلى وؿب اللائمين باالجهاٌ في الىؾائل اإلاؿمىغت واإلاغئُت في

ا بط بلغذ  ا بيؿبت 15.3% جلحها لبىان بيؿبت 17.6ماليًز % وهي ولها 10.6% زم هُجيًر

 مؼ َبُػت اإلاكاهض الاجهالُت في هظه البلضان وجفىق الخضماث و
ً
ؿب جدؿم جماما

ىهُت غً غيرها فحها .   ؤلاطاغُت والخلُفٍؼ

  في خين واهذ ؤغلى وؿب اللائمين باالجهاٌ الظًً ٌػملىن في ؤهثر مً وؾُلت في كُغ

ا 20.9% جلحها مهغ بيؿبت 28.9بيؿبت  ما % وهى هظلً 10.8% وبفاعق هبير ماليًز

 ًدؿم مؼ الؿىق ؤلاغالمي في هظه البلضان . 

 مً حيث طىوات الخبرة : ج. 
 ( بىضح جىػَؼ الػُىت مً خُث ؾىىاث الخبرة6حضٌو عكم )

 % ن غضص ؾىىاث الخبرة

 37.6 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

 27.4 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 24.4 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  10.6 108 ؤهثر مً غكٍغ

 100.0 1016 اإلاجمىع

  : مثلذ وؿب الخبرة اإلاخىؾُت مً زمـ بلى حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي

ً ؾىت  لت 51.8غكٍغ % مً غُىت الضعاؾت في خين بلغذ وؿبت ؤصخاب الخبرة الٍُى

ً ؾىت (  ُاهُا والىُجغ وكُغ ومهغ  % ةجغهؼ 10.6)ؤهثر مً غكٍغ ؤغلبهم في بٍغ

% ألصخاب الخبرة ؤلاغالمُت الًػُفت ؤكل مً 37.6وؤلاماعاث الػغبُت في ملابل 

، ووان 
ً
اث الؿيُت اإلاظوىعة ؾلفا  مؼ اإلاؿخٍى

ً
زمـ ؾىىاث، وهي وؿبت جدؿم وؿبُا

ً ومهغ والؿػىصًت وجغهُا.   ؤغلبهم في الُمً واإلاغغب والبدٍغ
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Analysis and Discussion  

 محاوز الدزاطة : 

 محوز مظحوى الاقحىاع بظسوزة الحواز .  (1
ووان جىػَػه في الاؾدباهت كام الباخث بخهمُم ملُاؽ ججمُعي للػباعاث الثالر الىاعصة 

 : والخالي

 ( بىضح ملُاؽ الاكخىاع بًغوعة الخىاع7حضٌو عكم )

ملُاؽ الاكخىاع بًغوعة 

 الخىاع مؼ الغغب
 % ن

 8.7 88 يغوعة  يػُفت

 39.7 403 يغوعة مخىؾُت

 51.7 525 يغوعة غالُت 

 100 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  بيؿبت بلغذ 
ً
% وهي وؿبت 51.7ؤن مؿخىي اكخىاع اإلابدىزين بًغوعة الخىاع وان غالُا

وؤن خالت الخىاع هفُلت بةػالت  ،حكير بلى الاكخىاع بالخاحت اإلالخت للخىاع مؼ الغغب

وؤن بػالت هظه الخالت ؾىاء بالخػبير غً  ،ؾىء الفهم اإلاتراهم بُيىا وبين الغغب

 ول هظا  ،ؤو بالؿعي وعاء بىاء مهالح مكترهت ،اللًاًا
ً
ؼ اإلاهالح اإلاىحىصة فػال وحػٍؼ

ت مً قإهه ؤن ًجىب الػالم ؤلاؾالمي الػضًض مً اإلاكىالث وألاػماث ال ؾُما الػ ؿىٍغ

 والؿُاؾُت والاكخهاصًت مجها . 

  وهى 39.7بِىما حاءث وؿبت مً ًغون ؤن الخىاع مؼ الغغب ًمثل يغوعة مخىؾُت %

ما ٌكير بلى وحىص وؿبت ال بإؽ بها مً غُىت الضعاؾت جغي ؤن الخىاع مؼ الغغب كض 

ضام خُث اله ،بِىما ال ًيبغي جدمُله ؤهثر مما ًدخمل ،ًاصي بلى هخائج وافُت ومغيُت

وبالخالي فةن البػض ألازالقي  ،بين الػالم ؤلاؾالمي والغغب هى نضام مهالح باألؾاؽ

ل غلُه فلِ ختى ًدؿجى للػالم  ضي الخىاع بكضة ؤمغ ال ًمىً الخػٍى اإلاخىكؼ مً مٍا

 غلى ؤي مؿخىي 
ً
فػلى الغغم مً مكغوغُت  ،ؤلاؾالمي الخُاة في ظغوف ؤهثر اؾخلغاعا

ه اإلاخػمض للهىعة ؤلاؾالمُت والصخهُت ومداو  ،اللًاًا ؤلاؾالمُت الث الدكٍى

بال ؤن جدلُم آماٌ اللائمين غلى الخىاع بيبظ هظه ألامىع  ،ؤلاؾالمُت والضًً ؤلاؾالمي

 جلىم غلُه الػالكاث 
ً
 عاسخا

ً
 لُبجي ؤؾاؾا

ً
وجىيُذ الخلائم في خض طاجه لِـ وافُا

 بي . ؤلاؾالمُت الغغبُت بط ؤن اإلاهلخت هي الخاهمت للفىغ الغغ 
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  واهبجى اججاههم غلى جلُُم 8.7حاءث وؿبت مً ًغون ؤن يغوعة الخىاع يػُفت %

الخجاعب الؿابلت في الخىاع بين الػالم ؤلاؾالمي والغغب التي باءث ؤغلبها بالفكل 

هدُجت ؾىء هُت مخػمض مً الغغب ؤو فكل اإلااؾؿاث اللائمت غلى الخىاع في الػالم 

غػ خالت مً غضم الاكخىاع بإن فىغة الخىاع في خض مما ؤف ،ؤلاؾالمي في هظا الهضص

 طاتها مجضًت . 

 محوز مظحوى املمازطة للحواز مع الغسب .  (2

  ووان جىػَػه في الاؾدباهت كام الباخث بخهمُم ملُاؽ ججمُعي للػباعاث ألاعبؼ الىاعصة

 والخالي: 

 مؿخىي مماعؾت الخىاع مؼ الغغب( بىضح ملُاؽ 8حضٌو عكم )

اإلاماعؾت ملُاؽ مؿخىي 

 للخىاع مؼ الغغب
 % ن

 5.4 55 مماعؾت يػُفت

 50.1 509 مماعؾت مخىؾُت

 44.5 452 مماعؾت غالُت 

 100 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  اث اإلاماعؾت اإلاخىؾُت لػملُت الخىاع غلى وافت اإلاؿخىٍاث الصخص ي ؤن مؿخٍى

اث  ،%50.1واإلاجخمؼ واهذ هي ألاغلى بيؿبت واإلااؾس ي واإلادُِ الاحخماعي  جلتها مؿخٍى

% 5.4% في الىكذ الظي بلغذ فُه اإلاماعؾت الًػُفت 44.5اإلاماعؾت الػالُت بيؿبت 

فلِ وهى ما ًاهض ؤن ألاػمت لضي غُىت الضعاؾت ال جخمثل في مداولت الخىاع ؤو الؿعي 

فالىاضح ؤن َبُػت الػمل في  ،هدى الخىاع بلضع ما جخمثل في فػالُت الخىاع مً غضمه

والاججاه الؿائض في اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت هدى مماعؾت  ،اإلاجاٌ ؤلاغالمي مً حهت

ض مً وحىص الخىاع هػملُت مؿخمغة غلى ؤعى الىاكؼ بال  ،الخىاع بالفػل مؼ الغغب جٍؼ

هما ؤن هظه  ،ؤن اإلاالخظ ؤن هظا الخىاع ًدؿم بالفغصًت وال ًإزظ الُابؼ اإلااؾس ي

دُجت جاهض غلى ؤن عئي غُىت الضعاؾت هدى غملُت الخىاع عئٍت جىم غً ججغبت طاجُت الى

وال ًخىكف غىض خضوص الهىع الظهىُت ؤو الىمُُت  ،فػلُت ًخم جلُُمها مً كبلهم

 وخؿب . 
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ات الحقييد لعملية الحواز مع الغسب .  (3  محوز مظحٍو
 ووان جىػَػه والخالي:  باالؾدباهتصة كام الباخث بخهمُم ملُاؽ ججمُعي للػباعاث ألاعبؼ الىاع 

 مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب( بىضح ملُاؽ 9حضٌو عكم )

اث الخلُُض  ملُاؽ  مؿخٍى

 لػملُت الخىاع مؼ الغغب
 % ن

 34.1 346 كُىص يػُفت

 56.5 574 كُىص مخىؾُت

 9.4 96 كُىص غالُت

 100.0 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  اث الخلُُض اإلاخىؾُت واهذ هي ألاغلى بط بلغذ % وهى ما ٌػجي ؤن زمت 56.5ؤن مؿخٍى

كُىص حػُم غملُت الخىاع مؼ الغغب في غمىم اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت غُىت الضعاؾت وبن 

وهظه الىدُجت غلى اإلاؿخىي ؤلاًجابي حُضة ال ؾُما بطا ما  ،ازخلفذ وجىىغذ فُما بُجها

% وهى ما ًاهض ؤن الاؾخػضاص لػملُت 34.1اػصوحذ بيؿبت اللُىص الًغػُفت البالغت 

 ؤمام  ،الخىاع مؼ الغغب مخىفغ وحُض
ً
 مباقغا

ً
هما ؤن وحىص بػٌ اللُىص ال ًمثل غائلا

 اللُام بمجهىصاث الخىاع فمؿاخت الخغهت في هظا الا
ً
 ،ججاه مخىؾُت بل وغالُت ؤخُاها

ض مً هظه  دبلى فلِ جفػُل خالت الخىاع لخيخج غجها هخائج ملمىؾت ًمىً ؤن جٍؼ ٍو

في الىكذ الظي  ،الفػالُت والخغهت ججاه جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة مً غملُت الخىاع

% وهي وؿبت يػُفت حكير بلى ؤن هبظ فىغة الخىاع لضي 9.4بلغذ فُه اللُىص الػالُت 

 مً زىابتها . ب
ً
ا  حىهٍغ

ً
 ػٌ اإلاجخمػاث حػض زابخا

 محوز مظحوى أهمية الدوز إلاعالمي في عملية الحواز .  (4
 ( بىضح ملُاؽ ؤهمُت الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع 10حضٌو عكم )

 % ن مؿخىي ألاهمُت

 
ً
 23.9 243 مهم حضا

 60.6 616 مهم

 6.5 66 مخىؾِ ألاهمُت

 8.4 85 غير مهم

القغير   0.6 6 مهم غلى ؤلَا

 100 1016 اإلاجمىع

 3.99 مخىؾِ الىػن اإلاغجح



29 

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  ؤن وؿب ألاهمُت الػالُت لإلغالم همدغن عئِـ لػملُت الخىاع بين الػالم ؤلاؾالمي

وهي وؿبت غالُت للغاًت جاهض غلى ؤهمُت  ،% مً غُىت الضعاؾت84.5والغغب بلغذ 

 ٌ زم جدضًض اللًاًا الخالفُت  ،الضوع ؤلاغالمي في جإؾِـ بِئت الخىاع همؿخىي ؤو

 بلى جدلُم خالت الخفاهم ومً  ،زم بًجاص الىلاٍ اإلاكترهت والػمل غلحها ،وبدثها
ً
ونىال

ػملُت الػضاء بين ال ؾُما وؤن اإلادغن الخلُلي ل ،زم الخػاون وبىاء اإلاهالح اإلاكترهت

الغغب والػالم ؤلاؾالمي واإلااجج لها واهذ هي وؾائل ؤلاغالم الغغبُت التي ؤؾؿذ 

نىعة طهىُت همُُت مجافُت للخلُلت والكغوٍ اإلاهىُت في الخػامل مؼ الػالم 

 ؤلاؾالمي وكًاًاه . 

  وبلغذ وؿب غضم ألاهمُت  ،% فل6.5ِفي خين بلغذ وؿب ألاهمُت اإلاخىؾُت

حها  % فلِ وهي وؿب يػُفت حكير بلى وحىص خالت مً الاكخىاع لضي بػٌ 9بمؿخٍى

ه جضوع خٌى ؤلاعاصة  اللائمين باالجهاٌ غُىت الضعاؾت ؤن فىغة الخىاع بيل ما جدخٍى

 وؤن صوع ؤلاغالم ًإحي هضوع جىمُلي لهظه ؤلاعاصة .  ،الؿُاؾُت للخىاع مً كبل الغغب

 

 لية الحواز مع الغسب .محوز مظحوى ثقييم الظمات الظلبية ئشاء عم (5

  ووان باالؾدباهت كام الباخث بخهمُم ملُاؽ ججمُعي للػباعاث الخمـ الىاعصة

 جىػَػه والخالي: 

 ( بىضح ملُاؽ جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع 11حضٌو عكم )

ملُاؽ مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت 

 الخىاع مؼ الغغب

 % ن

 5.0 51 يػُف الجىاهب الؿلبُت 

 66.5 676 مخىؾِ الجىاهب الؿلبُت

 28.4 289 غالي الجىاهب الؿلبُت

 100.0 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  بما ًلاعب مً زلثحها ملخىػىن بىحىص حىاهب ؾلبُت طاث 66.5ؤن غالبُت الػُىت %

بمػجى ؤن هظه الجىاهب الؿلبُت ال ًمىً بهمالها ؤو الخغاض ي غجها في  ،مضي مخىؾِ

هما ؤن هظه الجىاهب الؿلبُت ال  ،مداولت الؿعي وعاء خىاع هاصف وطي هاجج واكعي

وهى ما ًاهض ؤن غملُت  ،جغجلي ليىجها كاَػت في هبظ فىغة الخىاع وبهماله غلى هدى جام
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َكىبها الىثير مً اإلاكىالث والػىائم الخىاع مؼ الغغب غملُت ال جؼاٌ مػلضة و 

 والؿلبُاث في الخىفُظ والخُِ والغئي . 

  ًؤن وؿبت مً اكخىؼ بإن الجىاهب الؿلبُت غالُت للغاًت بما حهضص غملُت الخىاع م

% وهي وؿبت غالُت حكير بلى خالت مً الغًب لضي اللائم باالجهاٌ 28.4ؤؾاؾها بلغ 

 م اإلاغصوص الفػلي والىاكعي لػملُت الخىاع . في الػالم ؤلاؾالمي بط ٌكػغ باوػضا

  حاءث وؿبت مً عؤي ؤن الجىاهب الؿلبُت في بصاعة غملُت الخىاع مؼ الغغب يػُفت وال

% فلِ وهي وؿبت يػُفت حكير 5جازغ غلى هفاءة وفػالُت الخُىاث التي جم اجساطها 

 بلى خالت غالُت مً الخفاٌئ غير اإلابرع غلى اإلاؿخىي الػملي. 
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 حبازات الفسوض : اخ

 : عالقة محغيرات املبحورين العامة والوظيفية بمقاًيع الدزاطة :
ً
 أوال

الفسض السئيع ألاول : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 واملحغيرات العامة .

الفسض الفسعي ألاول : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 وحيظية املبحوذ.

 ( بىضح الػالكت بين مؿخىي الاكخىاع وصولت اإلابدىر12حضٌو عكم )

مؿخىي الاكخىاع 

 بًغوعة الخىاع

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص الجيؿُت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 10.2632 76 الؿػىصًت

15.149 18 ،997 0.000 

 10.3103 87 لبىان

 12.2391 92 مهغ

 11.5667 90 ؾىعٍا

 10.1250 72 كُغ

 9.1500 40 ؤلاماعاث

 9.9355 93 الؿىصان

ً  9.9375 16 البدٍغ

ُاهُا  11.0833 24 بٍغ

 9.9412 34 ألاعصن

 11.8824 34 اليىٍذ

 8.5000 32 مىعٍخاهُا

 10.6383 94 اإلاغغب

 9.2000 10 الُمً

 13.2727 33 جغهُا

 12.7333 45 بهضوهِؿُا

ا  12.7500 84 ماليًز

ا  9.7647 51 هُجيًر

 11.6667 9 الىُجغ

 10.9045 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  بًغوعة الخىاع بفاعق هبير غً اإلاخىؾِ الجهائي 
ً
حاءث جغهُا هإغلى الضٌو اكخىاغا

وهى ما ًدؿم مؼ ويػُت جغهُا الخانت مً وىجها صولت غًى في خلف  ،للمجمىع الػام

لىُي ت الياملت في الاجداص ألاوعبي ،ألَا وحػض هي ؤهثر الضٌو ؤلاؾالمُت  ،وحؿعى للػًٍى

 بالغغب
ً
ا زم بهضوهِؿُا بفغوق بؿُُت للغاًت  ،في الىكذ الغاهً اخخياوا جلتها ماليًز

وهى ما ًدؿم هظلً مؼ الخلضم الهائل ليل مجهما في اإلاجاالث الاكخهاصًت  ،فُما بُجهما
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وحاءث مهغ في اإلاغجبت الغابػت  ،اللائمت غلى الخػاون مؼ الضٌو الغغبُت بكيل هبير

ت   بًغوعة الخىاع وكض ٌػؼي هظا بلى َبُػت الضولت اإلاهٍغ
ً
هإٌو الضٌو الػغبُت اكخىاغا

 غلى الػالم وبا
ً
ذ باغخباعها مً  ،غخباعها ؤهبر الضٌو الػغبُتاإلاىفخدت زلافُا زم اليٍى

 لغمىػ زلافُت مً زاعج 
ً
 للضاعؾين بالخاعج واؾخلُابا

ً
ؤوائل الضٌو الخلُجُت ابخػازا

خضوصها وهي حػض في ؤغلب ألاخىاٌ صولت لُبرالُت الثلافت ال ؾُما في غهض ما كبل 

ٌػؼي هظا بلى اعجباَها اللغىي  زم حاءث الىُجغ في مغجبت جالُت وكض ،الاخخالٌ الػغاقي

زم ؾىعٍا  ،والثلافي بالػالم الغغبي وغضم اهفغاصها بىيؼ زلافي واكخهاصي مؿخلل

اث الؿُاؾُت والاكخهاصًت التي ًغاها  باغخباعها صولت جخػغى للػضًض مً الًغَى

ُاهُا هأزغ  ،اللائمىن باالجهاٌ في ؾىعٍا ظاإلات وكض ًخم خلها بالخىاع بِىما حاءث بٍغ

الضٌو التي اعجفػذ غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام وهي هدُجت حكير بلى ؤن اللائم 

ُاهُا ًغي يغوعة الخىاع مً مىظىع زلافي ؤهثر مً بػض  باالجهاٌ اإلاؿلم في بٍغ

في خين حاءث بلُت الضٌو  ،الاؾخلغاع الػام والاكخهاصي والؿُاس ي في الػالم ؤلاؾالمي

مجمىع الػام وكض حاءث ول مً الُمً وؤلاماعاث ؤكل مً اإلاخىؾِ الجهائي لل

 ومىعٍخاهُا في جهاًت الضٌو طاث الاكخىاع بًغوعة الخىاع . 

  0.000واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

( بىضح الػالكت بين مؿخىي اإلاماعؾت وصولت اإلابدىر13حضٌو عكم )  

مؿخىي اإلاماعؾت 

 غبللخىاع مؼ الغ

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص الجيؿُت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 13.5263 76 الؿػىصًت

16.017 18 ،997 0.000 

 12.9310 87 لبىان

 14.3913 92 مهغ

 13.9333 90 ؾىعٍا

 13.5000 72 كُغ

 13.3000 40 ؤلاماعاث

 13.8065 93 الؿىصان

ً  13.1875 16 البدٍغ

ُاهُا  15.5000 24 بٍغ

 12.8824 34 ألاعصن

 13.6471 34 اليىٍذ

 11.0000 32 مىعٍخاهُا

 14.3617 94 اإلاغغب

 11.2000 10 الُمً

 16.7273 33 جغهُا

 16.9333 45 بهضوهِؿُا

ا  14.8571 84 ماليًز
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ا  14.4706 51 هُجيًر

 16.6667 9 الىُجغ

 14.0433 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  حاءث بهضوهِؿُا هإهثر الضٌو مماعؾت لػملُت الخىاع مؼ الغغب وهي هدُجت َبُػُت

 غلى صٌو الػالم الغغبي بيافت 
ً
 وؾُاخُا

ً
باغخباع بهضوهِؿُا صولت مىفخدت اكخهاصًا

 هما جمثل ألاكلُاث ؤلاهضوهِؿُت  ؤكلُاث مػخبرة في ليىجها ؤهبر الضٌو 
ً
ؤلاؾالمُت ؾياها

 بالػالم الغغبي وألاوعبي  ،الػالم الغغبي هظلً
ً
 وزُلا

ً
جلتها جغهُا وهي التي جغجبِ اعجباَا

 
ً
 بإوعبا ،جدضًضا

ً
 وزلافُا

ً
ا ُاهُا وهي هدُجت َبُػُت  ،زم الىُجغ اإلاغجبُت لغٍى زم بٍغ

ا وهي جدؿم مؼ بهضوهِؿُا في هثير مً  ،للغاًت بط ؤجها صولت ؤوعبُت مازغة زم ماليًز

ا وهي صولت طاث جىاحض غغبي  ،الؿماث باؾخثىاء غضص الؿيان وألاكلُاث زم هُجيًر

 بالػالم الغغبي وجدمل ك
ً
ا  ولغٍى

ً
 هائل غلى ؤعايحها هما ؤجها هظلً جغجبِ زلافُا

ً
ضعا

لُا  مً الخىىع الثلافي باغخباعها ؤهبر صٌو ؤفٍغ
ً
زم مهغ باغخباعها ؤهبر الضٌو  ،هائال

 غلى الثلافت الغغبُت
ً
سُا  جاٍع

ً
 اإلاغغب باغخباع كغبها  ،الػغبُت وؤهثرها اهفخاخا

ً
وؤزيرا

سُت مباقغة بُجها وبين الػالم الغغبي  ،الجغغافي الكضًض مً ؤوعبا ووحىص غالكاث جاٍع

وباؾخثىاء مهغ واإلاغغب فلض  ،ُاعاث زلافُت مخغغبت في اإلاكهض الثلافي اإلاغغبيووحىص ج

وان مؿخىي مماعؾت اللائمين باالجهاٌ الػغب في حمُؼ الضٌو الػغبُت ؤكل مً 

وهى ما ٌكير بلى ؤن كًُت الخىاع في خض طاتها  ،اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام

ت لم ًماعؾ وبالخالي فةن  ،ىا ؤبػاصها ومظاهغهاباليؿبت للىثير مجهم كًُت هظٍغ

اع جدىمها الغئٍت الظاجُت والخفىير الظاحي والخلُُم الظاحي صون  اججاهاتهم في هظا ؤلَا

ججغبت خلُلُت وفػالت لػملُت الخىاع مؼ الغغب غلى اإلاؿخىي الفغصي ؤو اإلاجخمعي ؤو 

 اإلااؾس ي . 

 0.000ؿخىي صاللت واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض م 

 

اث الخلُُض وصولت اإلابدىر14حضٌو عكم )  ( بىضح الػالكت بين مؿخٍى

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص الجيؿُت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 13.1053 76 الؿػىصًت

32.786 18 ،997 0.000 

 14.2069 87 لبىان

 10.5000 92 مهغ

 14.0000 90 ؾىعٍا

 11.5833 72 كُغ

 13.3000 40 ؤلاماعاث

 9.4194 93 الؿىصان
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ً  12.8750 16 البدٍغ

ُاهُا  12.7500 24 بٍغ

 13.7647 34 ألاعصن

ذ  13.8824 34 اليٍى

 12.1875 32 مىعٍخاهُا

 12.8085 94 اإلاغغب

 11.8000 10 الُمً

 19.3636 33 جغهُا

 16.6667 45 بهضوهِؿُا

ا  16.8571 84 ماليًز

ا  14.2941 51 هُجيًر

 17.3333 9 الىُجغ

 13.3406 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

 اث الخلُُض بإهىاغها اإلاسخلفت  واهذ اللائم باالجهاٌ في جغهُا ؤهثر مً عؤي ؤن مؿخٍى

ا ،غالُت للغاًت ا فةهضوهِؿُا فىُجيًر زم  ،جاله ول مً اللائم باالجهاٌ في الىُجغ فماليًز

ذ فاألعصن في خين حاءث مهغ زم كُغ هإكل الضٌو التي عؤي فحها  لبىان فؿىعٍا فاليٍى

واإلاالخظ ؤن  ،اللائم باالجهاٌ وحىص غىائم وكُىص ؤمام غملُت الخىاع مؼ الغغب

 
ً
 بالغغب حاءث غلى عؤؽ اللائمت في خين جلتها صٌو ؤكل اهفخاخا

ً
الضٌو ألاهثر اعجباَا

في الىكذ الظي حاءث مهغ وكُغ في جهاًت اللائمت عغم اهفخاخهما  ،غلى هدى وؿبي

 مهغ والىاضح مً هظه الىدُجت ؤن الكػىع بىحىص كُىص 
ً
اليؿبي غلى الغغب زهىنا

لين ؤؾاؾُين :  في غملُت الخىاع مؼ  الغغب ًخإحى مً ٍَغ

o  ت الاجهالُت اإلاؿماه باالؾم ألاٌو : جإزير الصخو الثالث اإلاػغوف في الىظٍغ

طاجه خُث ًغي اللائم باالجهاٌ في اإلاجخمػاث اإلاىفخدت غضم وحىص غىائم 

 ،وكُىص في الضولت التي ًيخمي بلحها في خين ًغاها مخىافغة بىثرة في الضٌو ألازغي 

غىه هظا الاججاه الػمُم بىحىص مػىكاث وكُىص غالُت في هظه  مما ٌؿفغ 

 الضٌو . 

o  الاكخىاع الؼائض لضي اللائم باالجهاٌ بإن كهىع غملُت الخىاع حػىص في ألانل

لُبُػت غملُت الخىاع طاتها وصًىامُاتها غير اإلالبىلت مً وحهت هظغه ؾىاء 

ؤو الاهضفاع غير  ،اع طاتهاؤو فؿاص آلُاث الخى  ،باغخباع الغغب غير مهخم بالخىاع

وهى ما ٌؿخلُم مػه هفي وحىص ؤًت كُىص مػُلت  ،اإلابرع ججاه الخىاع مؼ الغغب

للخىاع في ألانل ختى ًدؿجى احؿاق هظا الاججاه اإلااهض ؤن غىاع غملُت الخىاع 

 هى غىاع زاعجي ولِـ صازلي .
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 0.000لت واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صال 

 

 ( بىضح الػالكت بين مؿخىي الضوع ؤلاغالمي وصولت اإلابدىر15حضٌو عكم )

مؿخىي الضوع 

 ؤلاغالمي في غملُت

 الخىاع

 

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص الجيؿُت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 3.5263 76 الؿػىصًت

12.628 18 ،997 0.000 

 4.0345 87 لبىان

 4.4565 92 مهغ

 4.0667 90 ؾىعٍا

 3.4167 72 كُغ

 3.4000 40 ؤلاماعاث

 3.8710 93 الؿىصان

ً  4.5000 16 البدٍغ

ُاهُا  4.4167 24 بٍغ

 4.2353 34 ألاعصن

 3.8235 34 اليىٍذ

 4.1875 32 مىعٍخاهُا

 3.6809 94 اإلاغغب

 3.0000 10 الُمً

 4.3636 33 جغهُا

 4.3333 45 بهضوهِؿُا

ا  4.2143 84 ماليًز

ا  4.2941 51 هُجيًر

 4.6667 9 الىُجغ

 3.9892 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  ا فاألعصن ُاهُا فترهُا فةهضوهِؿُا فىُجيًر ً فمهغ فبًر ا حاءث الىُجغ زم البدٍغ فماليًز

ؼ غملُت  ،فمىعٍخاهُا فؿىعٍا فلبىان  بإهمُت الضوع ؤلاغالمي في حػٍؼ
ً
هإهثر الضٌو اكخىاغا

مىً جلؿُم هظه الضٌو بلى غضة  ،الخىاع بين الػالم ؤلاؾالمي والػالم الغغبي ٍو

ا ا وماليًز ُاهُا وبهضوهِؿُا وهُجيًر زم  ،مجمىغاث ؤولها الضٌو غير الػغبُت الىُجغ وبٍغ

خي بالغغب مثل مهغ ولبىان وؾىعٍا زم الضٌو طاث البػض  ،الضٌو طاث الاجهاٌ الخاٍع

وهظه الضٌو حمُػها حػٌى غلى ؤلاغالم مً  ،ؤلاغالمي الًػُف مثل مىعٍخاهُا وألاعصن

لين ؤؾاؾُين :  ( ؤن الاخخيان اإلاباقغ واإلاؿخمغ مؼ الػالم الغغبي ًىؿب اللائم 1ٍَغ

 ألهم
ً
وحػضًل الهىعة  ،ُت صوع ؤلاغالم في جدؿين الهىعة الظهىُتباالجهاٌ بصعاوا

( ؤن يػف اللضعة ؤلاغالمُت لضي صولت ما 2وجمىين آلُاث الخىاع وؤؾالُبه .  ،الىمُُت
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ًجػلها جغي ؤن ؤلاغالم هى اإلاسغج الىخُض ألػمت الخىاع بين الػالم ؤلاؾالمي والػالم 

 ؤلاغالمي في غملُت الخىاع طاتها . الغغبي هدُجت لػضم كضعتها غلى اللاًم بضوعها 

  ذ فالؿىصان واكل الضٌو حاءث الُمً زم ؤلاماعاث فلُغ فالؿػىصًت فاإلاغغب فاليٍى

 للضوع ؤلاغالمي
ً
ً عئِؿين هظلً  ،جلضًغا ( ؤن وؿبت هبيرة مً 1وهى ما ًغحؼ بلى ؤمٍغ

ب هظه الضٌو لضحها مكغوغاث بل وماؾؿاث ومباصعاث زانت بخفػُل الخىاع مؼ الغغ 

ل اإلالخهغ غلى ؤلاغالم في جبىء الضوع  ،ال ؾُما الؿػىصًت وكُغ وبالخالي فةن الخػٍى

الغئِـ في غملُت الخىاع ًهير غير مىُلي بط ًخم اغخباع ؤلاغالم ؤخض الىؾائل فلِ في 

 هبضًل غً الاخخيان اإلاباقغ ؛ 2هظا الؿبُل 
ً
( بصعان ؤن ؤلاغالم وخضه ال ًهىؼ فاعكا

بما مً جإزغ ؾلبي بالغغب وقػىع ًلُجي بازخالف الغغب غً  وهظه الغئٍت مىبػها

ؤو مً اخخيان  ،الػالم ؤلاؾالمي وهى ما ًمىً ؤن ًخًمً ول مً الؿىصان والُمً

مباقغ جم فُه بصعان ؤن ؤلاغالم وخضه ال ًىفي لىً الخػاٌل والاهضماج هى الؿبُل 

 الغئِـ هما هي خالت اإلاغغب . 

 0.000ئُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت واهذ الفغوق طاث صاللت بخها 

 

 ( بىضح الػالكت بين مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت وصولت اإلابدىر16حضٌو عكم )

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص الجيؿُت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 16.3684 76 الؿػىصًت

16.278 18 ،997 0.000 

 17.1379 87 لبىان

 20.0000 92 مهغ

 17.3333 90 ؾىعٍا

 16.7500 72 كُغ

 17.9000 40 ؤلاماعاث

 14.4194 93 الؿىصان

ً  13.1875 16 البدٍغ

ُاهُا  15.1667 24 بٍغ

 16.9412 34 ألاعصن

 16.0588 34 اليىٍذ

 14.3750 32 مىعٍخاهُا

 14.8298 94 اإلاغغب

 17.2000 10 الُمً

 18.2727 33 جغهُا

 16.6000 45 بهضوهِؿُا

ا  16.4643 84 ماليًز

ا  14.2353 51 هُجيًر
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 19.3333 9 الىُجغ

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  لػملُت الخىاع مؼ الغغب وهى ما 
ً
 ؾلبُا

ً
حاءث مهغ هإولى الضٌو التي ويػذ جلُُما

ًاهض ما جم الاهتهاء بلُه مً وىجها ؤكل الضٌو عئٍت لىحىص كُىص مػُلت للخىاع مؼ 

ػؼػ مً فغيُت ؤن كهىع غملُت الخىاع ميكإها زاعجي ولِـ صازلي ،الغغب جلتها  ،َو

التي عؤث وحىص كُىص غالُت في غملُت الخىاع خُث ؤن وهي ؤغلى الضٌو  ،الىُجغ فترهُا

مغص كهىع غملُت الخىاع طا بػضًً زاعجي وصازلي ال ؾُما بطا ما جم الىظغ بلى وحىص 

ت بين اللُىص والؿلبُاث بدُث ؤن اللُىص جفغػ ؾلبُاث والػىـ جلتها ول  ،غالكت صائٍغ

 
ً
وهظا الخلُِ  ،بهضوهِؿُا مً ؤلاماعاث فؿىعٍا فالُمً فلبىان فاألعصن فلُغ وؤزيرا

مً الضٌو ًمىً جلؿُمه بلى صٌو جغي ؤن اعجفاع مػضالث الخىمُت بها ًلغبها مً الغغب 

غلى اإلاؿخىي الخًاعي الظاهغي فال جىلي ؤهمُت هبيرة لػملُت الخىاع بط جغي ؤن 

ؾلبُاث آلُاث الخىاع هي التي حػؼػ مً كهىع هظه الػملُت وغلى عؤؾها ؤلاماعاث 

وصٌو  ،ٌو حػاوي خالت مً الػؼلت الضولُت بلى خض ما مثل ؾىعٍا والُمًوص ،وكُغ

 ًخػؼػ فحها جإزير الصخو الثالث ولبىان وألاعصن وبهضوهِؿُا . 

  0.000وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

 هخيجة اخحباز الفسض الفسعي ألاول :

  بط زبذ ؤن حيؿُت اللائم باالجهاٌ جازغ غلى هدى جم كبٌى الفغى الفغعي ألاو ٌ

ومؿخىي  ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع ،مباقغ وجام في ول مً اكخىاغه بًغوعة الخىاع

 جلُُمه لللُىص والؿلبُاث وصوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع مؼ الغغب . 

 

لخمع الفسض الفسعي الثاوي : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة ا

 وإلاطاز الثقافي العام للمبحوذ.

اع الثلافي الػام للمبدىر17حضٌو عكم )  ( بىضح الػالكت بين ملاًِـ الضعاؾت الخمـ وؤلَا

 

ت Tكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  ملاًِـ الضعاؾت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع
 10.5558 770 مؿلمىن غغب

7.673 1014 0.000 
 11.9959 246 مؿلمىن غير غغب

 مؿخىي اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب
 13.5662 770 مؿلمىن غغب

11.397 1014 0.000 
 15.5366 246 مؿلمىن غير غغب

اث الخلُُض لػملُت الخىاع  مؿخٍى

 مؼ الغغب

 12.4130 770 مؿلمىن غغب
15.090 1014 0.000 

 16.2439 246 مؿلمىن غير غغب
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مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.8870 770 مؿلمىن غغب
7.089 1014 0.000 

 4.3089 246 مؿلمىن غير غغب

مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت 

 بػاء غملُت الخىاع مؼ الغغب

 16.5675 770 مؿلمىن غغب
1.254 1014 0.210 

 16.2480 246 مؿلمىن غير غغب

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت غلى مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بين الضٌو

 
ً
ا  مػُاٍع

ً
الػغبُت وغير الػغبُت وهى ما ٌػجي ؤن جلُُم الؿلبُاث بين الفئخين ٌػض جلُُما

 حػاوي مىه ول صٌو الضعاؾت . 

  في  0.000واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت

اإلالاًِـ ألاعبؼ الباكُت خُث وان اإلاؿلمىن غير الػغب هم ألاغلى في مخىؾُاتهم 

وهى ما ًاهض ؤن الضٌو الػغبُت هي ألاكل  ،الخؿابُت غلى مؿخىي حمُؼ هظه اإلالاًِـ

 لػملُت الخىاع بإبػاصها اإلا
ً
وغلى الغغم مً جبىء الضٌو الػغبُت وجهضعها  ،سخلفتبصعاوا

لفىغة الخىاع مؼ الغغب بال ؤن هظه الىدُجت جاهض بػض الػالم الػغبي غً بلُت الػالم 

ؤلاؾالمي غير الػغبي في الاكخىاع بًغوعة الخىاع ومماعؾخه في الىاكؼ الفػلي، وبصعاهه 

مغ اإلاثير للضهكت ؤن الػالم الػغبي وألا  ،وبصعاهه ألهمُت ؤلاغالم في هظا الهضص ،لللُىص

ال ًلىم بإي قيل مً ؤقياٌ الخػاون اإلامىهج اإلاىظم لالؾخػاهت بالضٌو ؤلاؾالمُت طاث 

الضافػُت ألاغلى للخىاع والخبرة الىاكػُت فُه في جمىين خالت الخىاع مؼ الغغب 

هثر صعاًت مً وحؿُيرها غلى الىدى الالػم وجىفير الخبراث الالػمت لفهم آلازغ ممً هم ؤ

 آللُاث الخىاع وصًىامُاجه
ً
كتروىن بالفػل في الغئٍت وألاهضاف. ،الػغب وؤهثر بصعاوا  َو

 

 هخيجة اخحباز الفسض الفسعي الثاوي :

  اع الثلافي الػام لللائم باالجهاٌ ًازغ جم كبٌى الفغى الفغعي الثاوي بط زبذ ؤن  ؤلَا

 ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع ،لخىاعغلى هدى مباقغ وجام في ول مً اكخىاغه بًغوعة ا

 ومؿخىي جلُُمه لللُىص وصوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع مؼ الغغب . 
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الفسض الفسعي الثالث : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 وإلاطاز الجغسافي للمبحوذ .

اع الجغغافي للمبدىر( بىضح الػالكت بين ملاًِـ الضعاؾت الخمـ 18حضٌو عكم )  وؤلَا

 

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  ملاًِـ الضعاؾت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

مؿخىي الاكخىاع 

 بًغوعة الخىاع

 10.9694 588 آؾُا

11.837 2 ،1013 0.000 
لُا  10.5795 371 ؤفٍغ

 12.3509 57 ؤوعبا

 10.9045 1016 اإلاجمىع

مؿخىي اإلاماعؾت 

 للخىاع مؼ الغغب

 13.8537 588 آؾُا

24.076 2 ،1013 0.000 
لُا  14.0108 371 ؤفٍغ

 16.2105 57 ؤوعبا

 14.0433 1016 اإلاجمىع

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

 14.0952 588 آؾُا

78.263 2 ،1013 0.000 
لُا  11.6469 371 ؤفٍغ

 16.5789 57 ؤوعبا

 13.3406 1016 اإلاجمىع

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.8980 588 آؾُا

12.145 2 ،1013 0.000 
لُا  4.0728 371 ؤفٍغ

 4.3860 57 ؤوعبا

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 16.7551 588 آؾُا

6.012 2 ،1013 0.003 
لُا  15.9973 371 ؤفٍغ

 16.9649 57 ؤوعبا

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  ًمؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع : حاءث ؤوعبا في اإلاغجبت ألاولى بفاعق هبير غ

  ،اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام
ً
وهى ما ٌكير بلى ؤن ألاوعبُين هم ألاهثر اكخىاغا

 بًغوعة الخىاع مؼ الغغب
ً
غلى اغخباع ؤن جضغُم خالت الخىاع ًسغج الػالم  ،وبًماها

ألاغغبي مً بَاع فىغة الهغاع مؼ الػالم ؤلاؾالمي ال ؾُما وؤن هظه الخالت حؿفغ غً 

 ً  ،مً الػالم ؤلاؾالمي في ؤوعباخاالث مً الخمُيز الػضًجي اإلاىحه في ألاؾاؽ للمهاحٍغ

جي واللىمي ألاوعبي وؾُُغة بػٌ ألاخؼاب الُمُيُت غلى  ،زانت مؼ جهاغض اإلاض الَى

 غلى هظه ألاوياع 
ً
ملضعاث الخىم في ؤوعبا . وال قً ؤن ألاوعبُين هم ألاهثر بَالغا

وجلمؿها وهى ما اوػىـ غلى اكخىاغهم بإن الخىاع مؼ الغغب لً ًاصي فلِ بلى 
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غاع الػالكت بين الغغب واإلاؿلمين لىىه ًخػضي هظا بلى الاؾخلغاع الػام في غمىم اؾخل

غها في ؤلاغالم الغغبي غلى ؤجها صٌو  الػالم ؤلاؾالمي والضٌو ؤلاؾالمُت التي ًخم جهٍى

ت يض  ،مػاصًت ؤو مهضصة لألمً والؿالم الػاإلاُين ختى ؤن ؤغلب ؤلاحغاءاث الػؿىٍغ

ؤؾاؽ فىغي واضح عغم اقخمالها في مًمىجها غلى  الػالم ؤلاؾالمي اهبيذ غلى

ب للغاًت  مهالح وعغبت في الؿُُغة . وكض حاءث آؾُا في اإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ كٍغ

اث الاكخىاع  مً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام وهى ما ًضٌ غلى احؿاق مؿخٍى

لُا الت ،بًغوعة الخىاع مؼ مؿخىي الاكخىاع الػام ي لم حػٌى في خين اهسفًذ ؤفٍغ

 غلى الخىاع هًغوعة عئِؿت لالؾخلغاع
ً
وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت  ،هثيرا

 0.000خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  مؿخىي اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب : واهذ ؤوعبا هي ألاهثر مماعؾت للخىاع بإقياله

 م ،اإلاخػضصة
ً
ً الصخهُت ألاوعبُت وهي هدُجت َبُػُت خُث ؤن الاهفخاح ًمثل حؼءا

ت  ،مً حهت باإليافت بلى اؾخلغاع الىظم الضًملغاَُت وؾُاصة وؾائل وؤصواث خٍغ

لُا وكض ًغحؼ هظا ألامغ  ،الخػبير وخلىق ؤلاوؿان غً غيرها مً اللاعاث جلتها ؤفٍغ

ا والىُجغ بط ؤجهما  ت والثلافُت مؼ الغغب والتي مثلتها ول مً هُجيًر للىخضة اللغٍى

ىخُضجين اللخين جخيلم بلؿان غغبي واضح باإليافت بلى مهغ طاث الُبُػت الضولخين ال

 غلى الغغب
ً
سُا واإلاغغب طاث اللغب الجغغافي والػالكاث الضائمت مؼ  ،اإلاىفخدت جاٍع

وكض واهذ الفغوق  ،ؤوعبا . في خين اهسفًذ آؾُا غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام

  0.000ىض مؿخىي صاللت طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غ

  مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب : حاءث ؤوعبا في اإلاغجبت ألاولى مً خُث

اث غضًضة مً اللُىص والػىائم التي جمىؼ اؾخمغاع غملُت الخىاع  عئٍتها لىحىص مؿخٍى

ت الصخو الثالث غىض جلُُم هظه  ،مؼ الغغب وجاهض هظه الىدُجت جدلم هظٍغ

جاتها آؾُا بفاعق يئل  ،مؿخىي الػالم ؤلاؾالمي الؿابم ؤلاقاعة بلحهااإلاؿخىٍاث غلى 

لُا ؤكل مً اإلاخىؾِ الجهائي  ،غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام في خين حاءث ؤفٍغ

وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ  ،للمجمىع الػام بفاعق هبير

  0.000الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  غلى الضوع مؿخىي الضوع ؤلا 
ً
ال غالمي في غملُت الخىاع : واهذ ؤوعبا هي ألاهثر حػٍى

ؤلاغالمي في غملُت الخىاع مؼ الغغب، وهى ما ٌػُض جإهُض اكخىاع ألاوعبُين بإن ؤؾاؽ 

ألاػمت ؤؾاؽ فىغي وؤن الخػامل اإلاباقغ والخىاع اإلاؿخلغ هى الؿبُل لػالج كهىع 

خائج مغيُت غلى ؤن ًيىن ؤلاغالم هى غملُت الخىاع مؼ الغغب والىنٌى بها بلى ه

لُا  ،البىابت الغئِؿت لػالج الهىع الىمُُت الؿِئت غً الػالم ؤلاؾالمي جلتها ؤفٍغ
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في خين اهسفًذ آؾُا غً  ،بفاعق يئُل غً اإلاخىؾِ الهائي للمجمىع الػام

وهى ما كض ًغحؼ بلى جبجي وؿبت هبيرة مً الضٌو آلاؾُىٍت إلاكغوغاث  ،اإلاخىؾِ الجهائي

 غً الاكخهاع غلى الجىاهب ؤلاغالمُت وخضها . 
ً
 خىاع زلافُت وؾُاؾُت بػُضا

  مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع : واهذ ؤوعبا والػاصة هي ألاهثر

 لؿلبُاث ومػىكاث غملُاث الخىاع ال ؾُما في الجىاهب اإلاغجبُت باالهضفاع في 
ً
جلُُما

 في  ،غملُت الخىاع صون جسُُِ ومىهجُت
ً
 مباقغا

ً
وهى ما عآه ألاوعبُىن ًمثل غائلا

اث حُضة وملبىلت لضي الُغفين وال  ،فػالُت غملُت الخىاع والىنٌى بها بلى مؿخٍى

قً ؤن هظا الاهضفاع ًخماش ى مؼ غضم وحىص زُت واضخت للخىاع غلى مؿخىي 

هما  ،وجبجي ؾُاؾاث فغصًت في مظاهغ غملُت الخىاع جلىم بها ول صولت مىفغصة ،مىخض

جلتها آؾُا بفاعق يئُل غً اإلاخىؾِ  ،كض جلىم بها غضة ماؾؿاث في صولت واخضة

لُا غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع  ،الجهائي للمجمىع الػام في خين اهسفًذ ؤفٍغ

وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت  ،الػام

0.003  

 الثالث  :هخيجة اخحباز الفسض الفسعي 

  ٌاع الجغغافي الػام لللائم باالجها جم كبٌى الفغى الفغعي الثالث بط زبذ ؤن  ؤلَا

ومؿخىي مماعؾخه  ،ًازغ غلى هدى مباقغ وجام في ول مً اكخىاغه بًغوعة الخىاع

 وصوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع مؼ الغغب .  ،ومؿخىي جلُُمه لللُىص والؿلبُاث ،للخىاع

 ض السئيع ألاول :هخيجة اخحباز الفس 

  اع الثلافي جم كبٌى الفغى الغئِـ ألاٌو خُث زبذ ؤن مخغيراث الجيؿُت وؤلَا

 ،والجغغافي لللائم باالجهاٌ ًازغان وبكيل جام في ول مً  اكخىاغه بًغوعة الخىاع

وصوع ؤلاغالم في غملُت  ،ومؿخىي جلُُمه لللُىص والؿلبُاث ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع

 . الخىاع مؼ الغغب 

 

الفسض السئيع الثاوي : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 واملحغيرات الوظيفية .

الفسض الفسعي السابع : ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 واملظحوى الوظيفي 
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 واإلاؿخىي الىظُفي  للمبدىر( بىضح الػالكت بين ملاًِـ الضعاؾت الخمـ 19حضٌو عكم )
ت Tكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص اإلاؿخىي الىظُفي ملاًِـ الضعاؾت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

 مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع
 10.7910 201 كُاصي

0.682 1014 0.496 
 10.9325 815 غير كُاصي

 مؿخىي اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب
 14.1741 201 كُاصي

0.826 1014 0.409 
 14.0110 815 غير كُاصي

اث الخلُُض لػملُت الخىاع  مؿخٍى

 مؼ الغغب

 13.2239 201 كُاصي
0.482 1014 0.630 

 13.3693 815 غير كُاصي

مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 4.1791 201 كُاصي
3.635 1014 0.000 

 3.9423 815 غير كُاصي

الؿماث الؿلبُت  مؿخىي جلُُم

 بػاء غملُت الخىاع مؼ الغغب

 16.6269 201 كُاصي
0.622 1014 0.534 

 16.4564 815 غير كُاصي

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت بين اإلاؿخىي الىظُفي لللائم باالجهاٌ غلى

ومؿخىي جلُُمه  ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع ،مؿخىي ول مً  اكخىاغه بًغوعة الخىاع

ت جىم غً كىاغاث وعئي طاجُت  لللُىص والؿلبُاث وهى ما ٌػجي ؤن هظه ألامىع مػُاٍع

لت ألاحل ض مً ؤهمُت  ،صون ؤن جىم غً ججغبت كُاصًت ومماعؾت بغالمُت ٍَى وهى ما ًٍؼ

 غً حاهب اإلاماعؾت والخجغبت . 
ً
 الجاهب الثلافي هػىهغ مازغ بضًال

 واه 
ً
ذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث جبين ؤن الفئاث اللُاصًت هي ألاهثر جلضًغا

 ،وهى ؤمغ ًدؿم مؼ ويػُتهم هلاصة بغالمُين مً حهت ،لضوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع

ومً حهت ؤزغي ؤن مماعؾت اللاًضة ؤلاغالمُت حػؼػ مً قػىع اللائم باالجهاٌ بلضعجه 

م وؾائل ؤلاغالم . وكض واهذ غلى حػاَي اإلاكىالث مهما واهذ  حؿامتها غً ٍَغ

 0.000الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

 هخيجة اخحباز الفسض الفسعي السابع :

  ٌجم عفٌ الفغى الفغعي الغابؼ بط جبين ؤن اإلاؿخىي الىظُفي لللائم باالجها

ومؿخىي  ،اكخىاغه بًغوعة الخىاعومماعؾخه لػملُت اللُاصة ؤلاغالمُت ال ًازغ في  

وهى ما ًاهض ؤن هظه  ،ومؿخىي جلُُمه ليل مً اللُىص والؿلبُاث ،مماعؾخه للخىاع

ت ؤهثر مً وىجها عئي جخغير بىاء غلى مماعؾاث  الغئي هي عئي زلافُت طاجُت مػُاٍع

 وججاعب . وطلً باؾخثىاء جلُُم صوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع فلِ . 
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الفسض الفسعي الخامع :  ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 وهوع الوطيلة إلاعالمية اليي ٌعمل بها . 

( بىضح الػالكت بين ملاًِـ الضعاؾت الخمـ وهىع الىؾُلت ؤلاغالمُت التي ٌػمل بها 20حضٌو عكم )

 اإلابدىر
ت Fكُمت  ىؾِ الخؿابياإلاخ الػضص الىؾُلت ؤلاغالمُت ملاًِـ الضعاؾت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

مؿخىي الاكخىاع 

 بًغوعة الخىاع

 10.7148 512 مُبىغت

3.022 2 ،1013 0.049 
 11.1922 255 مؿمىغت مغئُت

 11.0000 249 زلُِ

 10.9045 1016 اإلاجمىع

مؿخىي اإلاماعؾت 

 للخىاع مؼ الغغب

 14.0391 512 مُبىغت

0.023 2 ،1013 0.977 
 14.0706 255 مؿمىغت مغئُت

 14.0241 249 زلُِ

 14.0433 1016 اإلاجمىع

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

 13.2109 512 مُبىغت

6.623 2 ،1013 0.001 
 14.0549 255 مؿمىغت مغئُت

 12.8755 249 زلُِ

 13.3406 1016 اإلاجمىع

الضوع مؿخىي 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.9609 512 مُبىغت

0.764 2 ،1013 0.466 
 4.0392 255 مؿمىغت مغئُت

 3.9960 249 زلُِ

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 16.2598 512 مُبىغت

17.050 2 ،1013 0.000 
 15.9059 255 مؿمىغت مغئُت

 17.5622 249 زلُِ

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي :

  مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع : واهذ الفئاث الػاملت في الىؾائل اإلاؿمىغت واإلاغئُت

 بًغوعة الخىاع
ً
جلتها الفئاث الػاملت في الىؾائل اإلاسخلُت اإلاُبىغت  ،هي ألاغلى اكخىاغا

 
ً
بِىما اهسفًذ الىؾائل اإلاُبىغت غً اإلاخىؾِ الجهائي  ،واإلاؿمىغت واإلاغئُت مػا

اث  ،للمجمىع الػام وهى ما ٌكير بلى ؤن البِئت الػامت للػمل ؤلاغالمي جازغ في مؿخٍى

مثل بِئت طاث َبُػت الاكخىاع بًغوعة الخىاع خُث البِئت الصخفُت اإلاُبىغت ج

لىم الػمل الغئِـ فحها غلى بلىعة ألافياع وجدلُلها ويبُها  ،زلافُت وؤصبُت ؤغلى ٍو

 بالثلافت ووحهاث الىظغ ،وجفؿيرها
ً
 قضًضا

ً
وهى ما ًجػل  ،وهظا البػض ًغجبِ اعجباَا

في خين ؤن  ،اهسفاى مؿخىٍاث الاكخىاع مؿإلت مغجبُت بثلافت وفىغ اللائم باالجهاٌ
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ىن وؤلاهترهذ جخىافغ لضًه فغم الاخخيان اإلاباقغ اللائ م باالجهاٌ في الغاصًى والخلُفٍؼ

خُث ًلىم غمله غلى الخغُُاث الخُت  ،غً غيره مً اللائم باالجهاٌ الصخفي

وجإهُض اإلاًمىن مً زالٌ الخضلُل غلُه بالهىعة  ،والؿفغ وعاء اإلاهاصع ،واإلاباقغة

اللائم باالجهاٌ غً مؿإلت الخفىير في ول هظا ًبػض  ،والهىث ومً مىكؼ الخضر

خُث جؼصاص كُم بهجاػ اإلاهام وجدين لخظاث خضور الخضر غً كُمت  ،ملابل ؤلاهجاػ

وكض واهذ الفغوق  ،الخدلُل والخفىغ والىلض وغضم الخىكف غىض خضوص عئٍخه الظاجُت

 0.049طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  للخىاع مؼ الغغب :  لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث واهذ مؿخىي اإلاماعؾت

ت وهى ما ٌػجي ؤن فغم اإلاماعؾت غلى  مؿخىٍاث اإلاماعؾت لػملُت الخىاع مػُاٍع

ت ال جخإزغ بىىع  اإلاؿخىٍاث الظاجُت والجمػُت واإلااؾؿُت واإلاجخمػُت في ول الضٌو مػُاٍع

 الىؾُلت التي ٌػمل بها اللائم باالجهاٌ .

 ىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب : واهذ الفئاث الػاملت في الىؾائل مؿخ

اث الخلُُض لػملُت الخىاع واهفغصث صون   بمؿخٍى
ً
اإلاؿمىغت اإلاغئُت هي ألاغلى اكخىاغا

وهظه الىدُجت  ،غيرها باغخالء مخىؾُها الخؿابي غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام

 ًمىً عصها بلى الخبرة الظاجُت ال
ً
ػملُت خُث ؤن هظه الفئاث هي ألاهثر اخخياوا

ألامغ الظي  ،وجلابل الػضًض مً الػىائم في ؾبُل بهجاػ مهامها ،بالجماهير واإلااؾؿاث

كض ًىػىـ بضوعه غلى جلُُمهم إلاؿخىٍاث اللُىص ال ؾُما الاحخماغُت واإلااؾؿُت 

صاللت بخهائُت وكض واهذ الفغوق طاث  ،والظاجُت مجها بػاء غملُت الخىاع مؼ الغغب

 0.001خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع : لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت وهى ما

ٌكير بلى ؤن َبُػت الىؾُلت ؤلاغالمُت ال جازغ في مؿخىي الاكخىاع بضوع ؤلاغالم هػىهغ 

 حىهغي في غملُت الخىاع .

 لؿلبُت بػاء غملُت الخىاع :  حاءث الفئاث الػاملت في ؤهثر مً مؿخىي جلُُم الؿماث ا

وهى ما ٌكير بلى  ،وؾُلت هي ألاغلى مخفىكت وخضها غً اإلاخىؾِ الجهائي للمجمىع الػام

ؤن مماعؾت الػمل ؤلاغالمي في وؾائل مخػضصة ًمىً اللائم باالجهاٌ مً بىاء عئٍت 

 
ً
  مىيىغُت مؿدىضة بلى ججغبت شخهُت ؤهثر اهفخاخا

ً
اصة  ،وغملا وهى ما ٌػجي ؤن ٍػ

ض هظلً مً الكػىع باألبػاص الؿلبُت في غملُت الخىاع  مػضالث الاخخيان والاهفخاح جٍؼ

وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي  ،مؼ الغغب

 0.000صاللت 
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 هخيجة اخحباز الفسض الفسعي الخامع :

  غلى 
ً
اث الخلُُض ،مؿخىي يغوعة الاكخىاعجم كبٌى الفغى حؼئُا وجلُُم  ،ومؿخٍى

 صون مؿخىي اإلاماعؾت ومؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع . ،الؿماث الؿلبُت

الفسض الفسعي الظادض :  ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مقاًيع الدزاطة الخمع 

 وعدد طىوات الخبرة في املجال إلاعالمي .

 الػالكت بين ملاًِـ الضعاؾت الخمـ وغضص ؾىىاث الخبرة لضي اإلابدىر( بىضح 21حضٌو عكم )

 

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص غضص ؾىىاث الخبرة ملاًِـ الضعاؾت  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

مؿخىي الاكخىاع 

 بًغوعة الخىاع

 11.1623 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

4.291 3 ،1012 0.005 

 10.8094 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 10.9395 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  10.1574 108 ؤهثر مً غكٍغ

 10.9045 1016 اإلاجمىع

مؿخىي اإلاماعؾت 

 للخىاع مؼ الغغب

 14.1597 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

0.505 3 ،1012 0.679 

 13.9281 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 13.9919 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  14.0463 108 ؤهثر مً غكٍغ

 14.0433 1016 اإلاجمىع

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

 13.5890 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

1.916 3 ،1012 0.125 

 13.4604 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 12.8669 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  13.2407 108 ؤهثر مً غكٍغ

 13.3406 1016 اإلاجمىع

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.9764 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

0.355 3 ،1012 0.785 

 3.9748 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 3.9919 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  4.0648 108 ؤهثر مً غكٍغ

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 16.3063 382 ؤكل مً زمـ ؾىىاث

6.254 3 ،1012 0.000 

 15.9928 278 مً زمـ بلى غكغ ؾىىاث

 16.9194 248 ؾىت 20بلى  11مً 

ً ؾىت  17.4352 108 ؤهثر مً غكٍغ

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 
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  مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع : واهذ الفئاث طاث الخبرة ؤلاغالمُت الًػُفت هي

 بًغوعة الخىاع
ً
وكض ًغحؼ هظا بلى ؤن يػف الخبرة ًاصي بالفغص بلى  ،ألاهثر اكخىاغا

الىظغ لللًُت هلًُت غامت واخضة صون الخضزل في جفهُالتها الضكُلت وبصعان 

بِىما حاءث فئت الخبرة اإلاخىؾُت في خضوص اإلاخىؾِ  ،مػىكاتها الىبيرة واإلاخػضصة

 
ً
جمثل البػض الجهائي للمجمىع الػام بما ٌكير بلى ؤن اججاهاث هظه الفئت جدضًضا

في خين جضوى اإلاخىؾِ الخؿابي ألصخاب  ،اإلاػُاعي الخلُلي إلاؿخىٍاث الاكخىاع

لت مؼ يػف الىاجج  لت وهى ما كض ٌػىص بلى ؤن الاخخيان واإلاماعؾت الٍُى الخبرة الٍُى

اإلاخدلم مً هظه الػملُت ًىعر ؤلاخباٍ الظي ًللو بالخبػُت مً مؿخىي الاكخىاع 

هذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض وكض وا ،بًغوعة الخىاع .

 0.005مؿخىي صاللت 

  مؿخىي اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب : لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت وهى ما ٌكير

بلى ؤن الفئاث ألاكل زبرة اؾخفاصث مً وحىص وؾائل الاجهاٌ الخضًثت وغىإلات 

اصة مػضالث مماعؾتها لػملُت الخىاع مؼ الغغب غلى هدى ًياص  ألاوكُت ؤلاغالمُت مً ٍػ

ًدؿم مؼ الفئاث طاث الخبرة ألاغلى التي واهذ اإلاماعؾت الظاجُت واإلاجخمػُت واإلااؾؿُت 

 لضحها جغاهمُت . 

  مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب : لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت في

وهى ما ٌػجي ؤن مؿخىي الخبرة  ،بصعان مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب

 
ً
ا وهي هدُجت مهمت حكير بلى  ،ؤلاغالمُت ال ًازغ في جلُُم هظا الػىهغ الظي ًبضو مػُاٍع

ؤن اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت ال جؼاٌ غهُت غلى الخغُير خُث ؤن بصعان اللُىص في 

ير اإلاجخمػاث طاث الخغان الثلافي والاحخماعي والؿُاس ي واللُمي البض ؤن جخغير بخغ

 بال ؤن غضم حغيرها ٌكير بلى يػف هظه الخغاواث في غمىم الػالم ؤلاؾالمي .  ،الؼمً

  مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع : لم جىً الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث

 ال 
ً
ا  مػُاٍع

ً
زبذ ؤن جلُُم الضوع ؤلاغالمي هغهً مً ؤعوان غملُت الخىاع ٌػض غىهغا

 ًغجبِ بمؿخىي الخبرة في اإلاجاٌ ؤلاغالمي . 

 ث الخبرة ألاغلى مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع : واهذ الفئاث طا

في ملابل ؤن الفئاث يػُفت  ،هي ألاهثر في الخلُُم الؿلبي لػملُت الخىاع مؼ الغغب

الخبرة واهذ هي ألاكل في هظا الخلُُم وهى ما ٌػجي ؤن الخبرة ؤلاغالمُت جمىً اللائم 

بط ًدؿجى لهم  ،باالجهاٌ مً بصعان الخلائم الػملُت في غملُت الخىاع مؼ الغغب

ل مخابػت هظه وكض واهذ  ،وغلى مؿخىي اخخيان ؤغلى ،الػملُت غلى مضي ػمجي ٍَى

  0.000الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 
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 هخيجة اخحباز الفسض الفسعي الظادض :

 غلى مؿخىي ول مً الاكخىاع وجلُُم الؿلبُاث فلِ . 
ً
 جم كبٌى الفغى حؼئُا

 

 الثاوي : هخيجة اخحباز الفسض السئيع
 بط زبذ وحىص بػٌ اإلاخغيراث الىظُفُت اإلاازغة في ملاًِـ الضعاؾت 

ً
جم كبٌى الفغى حؼئُا

والػالكت بين هىع الىؾُلت  ،وهي غلى وحه الخدضًض الػالكت بين اإلاؿخىي الىظُفي وصوع ؤلاغالم

اث الاكخىاع والخلُُض وجلُُم الؿلبُاث والػالكت بين ؾىىاث الخبرة وول مً  ،وول مً مؿخٍى

وهى ما ٌػجي ؤن بػٌ الخهائو الىظُفُت جازغ في بػٌ ملاًِـ  ،الاكخىاع وجلُُم الؿلبُاث

 الضعاؾت . 

 

 : عالقة محاوز الدزاطة ببعظها البعع : 
ً
 راهيا

: ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مظحوٍات الاقحىاع بظسوزة  الفسض السئيع الثالث

ات الحقييد ،وكل مً مظحوٍات املمازطة الحواز   ،مظحوٍات الدوز إلاعالمي ،مظحٍو

 مظحوٍات ثقييم الظلبيات . 

 ( بىضح الػالكت بين ملُاؽ مؿخىي الاكخىاع وبلُت ملاًِـ الضعاؾت 22حضٌو عكم )

 ملاًِـ الضعاؾت
مؿخىي الاكخىاع 

 بًغوعة الخىاع
ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

مؿخىي اإلاماعؾت 

 للخىاع مؼ الغغب

 11.5000 88 يغوعة  يػُفت

118.244 2 ،1013 0.000 
 13.3797 403 يغوعة مخىؾُت

 14.9790 525 يغوعة غالُت

 14.0433 1016 اإلاجمىع

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

 12.5682 88 يغوعة  يػُفت

15.153 2 ،1013 0.000 
 12.6873 403 يغوعة مخىؾُت

 13.9714 525 يغوعة غالُت

 13.3406 1016 اإلاجمىع

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.7614 88 يغوعة  يػُفت

5.696 2 ،1013 0.003 
 3.9479 403 يغوعة مخىؾُت

 4.0590 525 يغوعة غالُت

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 18.1705 88 يغوعة  يػُفت

21.321 2 ،1013 0.000 
 15.7692 403 يغوعة مخىؾُت

 16.7619 525 يغوعة غالُت

 16.4902 1016 اإلاجمىع
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 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

 وهى ما  ،مؿخىي اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب : حاءث الفئاث متراجبت غلى هدى َغصي

اث  ٌكير بكيل جام بلى ؤن اعجفاع مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع ًغجبِ بمؿخٍى

ض  ،اإلاماعؾت للخىاع مؼ الغغب وهظه الػالكت اإلاباقغة جاهض غلى ؤن اعجفاع الاكخىاع ًٍؼ

 إلاماعؾت غملُت خُث ٌكيل الا ،مً مؿخىي اإلاماعؾت
ل
 مباقغا

ً
كخىاع في خض طاجه صافػا

وكض  ،بل والترهيز في اإلادُِ الجمعي واإلااؾس ي غلى مً ًماعؾىن هظه الػملُت ،الخىاع

  0.000واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  ًغلى هدى جهاغضي مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب : جغاجبذ الفئاث هظل

  ،مؼ مؿخىٍاث الخلُُض
ً
 بًغوعة الخىاع هي الفئاث ألاهثر جلمؿا

ً
فالفئاث ألاهثر اكخىاغا

خُث الضافػُت للخىاع خين ال ججض اؾخجابت  ،لللُىص اإلاػُلت لهظه الػملُت بإهىاغها

مباقغة لهظه الضافػُت فةجها جبدث غً الػىائم واللُىص التي حػُم هظه الاؾخجابت 

وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ  ،ُجت هفؿُت َبُػُتوهظه هد

  0.000الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع : جغاجبذ الفئاث هظلً غلى هدى جهاغضي مؼ

وهى ما ًاهض ؤن اعجفاع الاكخىاع بًغوعة الخىاع لضي  ،صوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع

ض مً قػىعه بضوع ؤلاغالم في الخهضع لهظه اللًُت ومػالجتها اللائم باال جهاٌ ًٍؼ

والخىغُل غلُه مً ؤحل جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة في هظا الهضص . وكض واهذ الفغوق 

 0.003طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

 مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع : واهذ ؤغلى الف 
ً
ئاث جلُُما

 بًغوعة الخىاع
ً
وهى ما  ،للؿلبُاث اإلادُُت بػملُت الخىاع هي الفئاث ألاكل اكخىاغا

ٌكير بلى ؤن هظه الفئاث جغي ؤن هثرة الجىاهب الؿلبُت اإلادُُت بالػملُت ججػل مجها 

وهى بالخالي ما كض ًىػىـ بضوعه غلى الاكخىاع بًغوعة الخىاع بط  ،ؤكل كُمت وؤهمُت

بِىما حاءث الؿلبُاث غالُت  ،بال حضوي غىض حػاظم هظه الؿلبُاث ًهير الخىاع 

هظلً لضي الفئاث اإلالخىػت بًغوعة الخىاع بفاعق يئُل غً اإلاخىؾِ الجهائي 

وهى ما ٌػجي ؤن اكخىاع الفغص بًىعة الخىاع ًىػىـ هظلً غلى  ،للمجمىع الػام

لى مؿخىي ًلترب مً بصعاهه إلاجمىغت مً الؿلبُاث التي حػترى هظه الػملُت ولىً غ

وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت  ،اإلاؿخىي الػام للػُىت

  0.000غىض مؿخىي صاللت 
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 : الثالثهخيجة اخحباز الفسض السئيع 
جم كبٌى الفغى خُث جبين ؤن مؿخىي الاكخىاع بًغوعة الخىاع ًغجبِ بكيل مباقغ وجام مؼ 

  ،والخلُُض ،مؿخىٍاث اإلاماعؾت
ً
ا  وهبَى

ً
بِىما ًسخلف غىض جلُُم  ،وصوع ؤلاغالم نػىصا

 الؿلبُاث لهالح الفئاث يػُفت الاكخىاع بًغوعة الخىاع مؼ الغغب . 

: ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مظحوٍات املمازطة وكل مً   السابع الفسض السئيع

ات الحقييد  مظحوٍات ثقييم الظلبيات . ،مظحوٍات الدوز إلاعالمي ،مظحٍو

 ( بىضح الػالكت بين ملُاؽ مؿخىي اإلاماعؾت وبلُت ملاًِـ الضعاؾت 23حضٌو عكم )

 ملاًِـ الضعاؾت
مؿخىي اإلاماعؾت 

 للخىاع مؼ الغغب
ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

 12.4909 55 مماعؾت يػُفت

6.746 2 ،1013 0.001 
 13.0118 509 مماعؾت مخىؾُت

 13.8142 452 مماعؾت غالُت

 13.3406 1016 اإلاجمىع

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.8364 55 مماعؾت يػُفت

32.391 2 ،1013 0.000 
 3.8035 509 مماعؾت مخىؾُت

 4.2168 452 مماعؾت غالُت

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 17.4727 55 مماعؾت يػُفت

2.348 2 ،1013 0.096 
 16.4106 509 مماعؾت مخىؾُت

 16.4602 452 مماعؾت غالُت

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  مؿخىٍاث الخلُُض لػملُت الخىاع مؼ الغغب : جغاجبذ الفئاث غلى هدى جهاغضي بين

اث الخلُُض اث  ،مؿخىٍاث اإلاماعؾت ومؿخٍى وهي هدُجت حكير بلى ؤن اعجفاع مؿخٍى

ض مً بصعان اللُىص اإلاػُلت لػملُت الخىاع بيافت ؤهىاغها خُث الفئاث  ،اإلاماعؾت ًٍؼ

 ومماعؾت للخىاع ج
ً
خمىً ؤزىاء هظه اإلاماعؾت مً ويؼ ًضحها غلى ميامً ألاهثر اخخياوا

 ،واإلاؿإلت هىا طاث قم زفي ًىص الباخث ؤلاقاعة بلُه ،اللُىص اإلاػُلت لػملُت الخىاع

بط ال ًمىً فهل جإزير آلازغ الغغبي غلى اللائم باالجهاٌ اإلاؿلم ؤزىاء غملُت مماعؾت 

ض مً اكخىاع اللائم باالجهاٌ بخدمُل اللُىص ؤهثر مما جدخمل في  الخىاع مما كض ًٍؼ

 مً عئٍت مؿخللت باليلُت لضي  ،الخلُلت
ً
صون ؤن ًيىن هظا ؤلاصعان لهظه اللُىص هابػا

كض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض اللائم باالجهاٌ . و 

 0.001مؿخىي صاللت 
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  مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع : واهذ الفئاث ألاغلى مماعؾت هي الفئاث

 غلى ؤلاغالم ههاخب الضوع الغئِـ في غملُت الخىاع خُث اعجفؼ اإلاخىؾِ 
ً
ال ألاهثر حػٍى

اصة مػضالث اإلاماعؾت  ،مجمىع الػامالخؿابي غً اإلاخىؾِ الجهائي لل وهى ما ٌػجي ؤن ٍػ

اصة الاكخىاع بضوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع . وكض واهذ الفغوق طاث صاللت  ض مً ٍػ جٍؼ

  0.000بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

  مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع : لم جىً الفغوق طاث صاللت

وهى ما ٌػجي ؤن  ،بين مؿخىٍاث اإلاماعؾت ومؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بخهائُت

 جلُُم الؿماث الؿلبُت مػُاعي وال ًخإزغ بمؿخىٍاث اإلاماعؾت الفػلُت لػملُت الخىاع . 

 : السابع هخيجة اخحباز الفسض السئيع
  

ً
وفي جلُُم صوع  ،خُث جبين ؤن مؿخىي اإلاماعؾت ًازغ في بصعان اللُىص ،جم كبٌى الفغى حؼئُا

ت .  ،ؤلاغالم في غملُت الخىاع  في خين جبين ؤن الؿماث الؿلبُت مػُاٍع

 

: ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مظحوٍات الحقييد وكل مً  الخامع الفسض السئيع

 مظحوٍات ثقييم الظلبيات . ،مظحوٍات الدوز إلاعالمي

اث الخلُُض وبلُت ملاًِـ الضعاؾت 24حضٌو عكم )  ( بىضح الػالكت بين ملُاؽ مؿخٍى

 ملاًِـ الضعاؾت

اث الخلُُض  مؿخٍى

لػملُت الخىاع مؼ 

 الغغب

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  مؿخىي الضاللت صعحاث الخٍغ

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

 3.8844 346 كُىص يػُفت

10.686 2 ،1013 0.000 
 3.9965 574 كُىص مخىؾُت

 4.3229 96 كُىص غالُت

 3.9892 1016 اإلاجمىع

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 15.7023 346 كُىص يػُفت

18.582 2 ،1013 0.000 
 16.7317 574 كُىص مخىؾُت

 17.8854 96 كُىص غالُت

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

  مؿخىي الضوع ؤلاغالمي في غملُت الخىاع : جغاجبذ الفئاث غلى هدى جهاغضي بين بصعان

ل غلى ؤلاغالم في غملُت الخىاع خُث واهذ الفئاث  ،اللُىص ومؿخىٍاتها وبين الخػٍى

 غلى ؤلاغالم 
ً
ال  باعجفاع اللُىص اإلاػُلت لػملُت الخىاع هي ألاهثر حػٍى

ً
ألاهثر اكخىاغا

وتهُئت ألاحىاء اإلاىاؾبت لبىاء خىاع ًدؿم  ،همىفظ وخُض لخجاوػ هظه اللُىص ومػالجتها
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بالفػالُت . وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي 

 0.000لت صال

  مؿخىي جلُُم الؿماث الؿلبُت بػاء غملُت الخىاع : جغاجبذ الفئاث هظلً غلى هدى

 ،جهاغضي بين بصعان اللُىص ومؿخىٍاتها وبين جلُُم الؿماث الؿلبُت في غملُت الخىاع

خُث اللُىص  ،وهى ما ٌكير بلى وحىص عبِ مباقغ واوػياؽ واضح ليل مجها غلى آلازغ

وهى ما ٌػجي وحىص خالت مً الخماؾً الفىغي لضي اللائم  ،جفغػ ؾلبُاث والػىـ

باالجهاٌ في هظغجه الفػلُت لخلُُم غملُت الخىاع هيل، فمً ًغي ؤن اللُىص هثيرة ًغي 

هظلً ؤن الؿلبُاث هثيرة والػىـ صخُذ، وكض واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت 

  0.000خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صاللت 

 : الخامع الفسض السئيعهخيجة اخحباز 
غصي في  ،جم كبٌى الفغى  خُث جبين ؤن مؿخىي بصعان اللُىص ًازغ غلى هدى مباقغ وجام َو

 وجلُُم الؿماث الؿلبُت.  ،ول مً جلُُم صوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع

 

: ثوحد فسوق ذات داللة ئحصائية بين مظحوٍات الدوز إلاعالمي  دضالفسض السئيع الظا

 ومظحوٍات ثقييم الظلبيات .

 ( بىضح الػالكت بين ملُاؽ الضوع ؤلاغالمي وبلُت ملاًِـ الضعاؾت 25حضٌو عكم )

 ملاًِـ الضعاؾت

مؿخىي الضوع 

ؤلاغالمي في غملُت 

 الخىاع

ت Fكُمت  اإلاخىؾِ الخؿابي الػضص  ي الضاللتمؿخى  صعحاث الخٍغ

مؿخىي جلُُم 

الؿماث الؿلبُت 

بػاء غملُت الخىاع 

 مؼ الغغب

 15.1429 91 صوع يػُف

7.631 2 ،1013 0.001 
 16.5000 66 صوع مخىؾِ

 16.6321 859 صوع غالي

 16.4902 1016 اإلاجمىع

 حكير بُاهاث الجضٌو الؿابم بلى ما ًلي : 

 ل غلى صوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع وبين  جغاجبذ الفئاث غلى هدى جهاغضي بين الخػٍى

وهى ما ًاهض هظلً ؤن مً ًضعن الؿلبُاث ًغي ؤن ؤلاغالم  ،مؿخىي جلُُم الؿلبُاث

كاصع غلى ججاوػ هظه الؿلبُاث ومػالجتها للىنٌى بلى خىاع بىاء وهاصف وفػاٌ، وكض 

 0.001لت واهذ الفغوق طاث صاللت بخهائُت خُث زبدذ الػالكت غىض مؿخىي صال

 : هخيجة اخحباز الفسض السئيع الظادض
جم كبٌى الفغى خُث جبين ؤن جلُُم اللائم باالجهاٌ لضوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع 

 ًغجبِ غلى هدى جام ومباقغ مؼ جلُُمه للؿماث الؿلبُت بػاء هظه الػملُت .
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Conclusion  

 الىحائج العامة للدزاطة : 
ين الفىغي والخُبُلي فُما ًلي :   جمثلذ ؤهم هخائج الضعاؾت غلى اإلاؿخٍى

 الًػف الكضًض في صعاؾاث الاجهاٌ الثلافي  .1
ً
 والخىاع زهىنا

ً
في الػاإلاين الػغبي غمىما

 وؤلاؾالمي . 

ؼ خالت  .2  غً الاخخلان الخىاع بغوػ الخاحت الكضًضة لخػٍؼ
ً
بين الػاإلاين الغغبي وؤلاؾالمي بضًال

  الؿائض .

 ابخػاص الضعاؾاث الؿابلت غً جُبُم الخإنُالث الػلمُت واغخماصها غلى عئي ؤخاصًت .  .3

سُت في  ،ؤن الكػىع بػضم الخىاػن  .4 وؾُاصة الهىع الىمُُت والدكىً اإلاىبثم مً ججاعب جاٍع

خي وؤلاعهاب ويػف الضًملغاَُت واخترام خلىق ؤلاوؿان ٌكيلىن  ملابل الهغاع الخاٍع

 ػؼػ يػف خالت الخىاع وجؼهحها . ؤهم الػىانغ التي ح

جاله الؿبب  ،مثل الخىاع ؤهمُت واضخت هؿبب لالؾخلغاع ألامجي في الػالم ؤلاؾالمي .5

 زم اؾخلغاع هظم الخىم غلى الخىالي .  ،الاكخهاصي

اث اكخىاع اللائمين باالجهاٌ في الػالم ؤلاؾالمي بًغوعة الخىاع غالُت.   .6  جبين ؤن مؿخٍى

 ؼ اإلاماعؾت الظاجُت للخىاع مؼ الغغب لضي اللائمين باالجهاٌ . احؿم جإًُض الخىاع م .7

اث مماعؾت الخىاع مؼ الغغب مخىؾُت فػالُت .  .8  حاءث مؿخٍى

 اإلااؾؿُت هلُىص مػُلت  ،فالؿُاؾُت ،فالضًيُت ،فالظاجُت ،حاءث اللُىص الاحخماغُت .9
ً
وؤزيرا

 للخداوع مؼ الغغب . 

  حاء الخلُُم الؿلبي لجهىص الخىاع الخالُت .10
ً
 فػالُا

ً
وهى  ،بين الػاإلاين ؤلاؾالمي والغغبي مخىؾُا

 ما ًاهض يػف الىاجج الػام لهظه الػملُت . 

  جبين ؤن حيؿُت اللائم باالجهاٌ وبَاعه الثلافي الػام وبَاعه الجغغافي حػض غىامل مازغة في

ومؿخىي جلُُمه  ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع ،في ول مً اكخىاغه بًغوعة الخىاع

وجلُُم الؿماث الؿلبُت في غملُت  ،لللُىص وصوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع مؼ الغغب

خي مؼ الغغب .   الخىاع . وطلً لهالح الثلافاث والضٌو طاث الاخخيان اإلاباقغ والخاٍع

جبين وحىص مجمىغت مً الازخالفاث غلى مؿخىي ملاًِـ الضعاؾت اؾدىاصا بلى الىيػُت  .11

بُػت الىؾُلتالتي ٌػمل فحها.  ،للمبدىرالىظُفُت   َو

 ،اكخىاغه بًغوعة الخىاعجبين وحىص فغوق طاث صاللت بخهائُت لضي اللائم باالجهاٌ بين  .12

ومؿخىي جلُُمه لللُىص وصوع ؤلاغالم في غملُت الخىاع مؼ  ،ومؿخىي مماعؾخه للخىاع

 . وجلُُم الؿماث الؿلبُت في غملُت الخىاع  ،الغغب
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Recommendations  

 الحوصيات :
اع اإلاجخمعي الػام .  .1 اع الىسبىي بلى ؤلَا  يغوعة ؤن ًسغج الخىاع مً ؤلَا

 مً ؤن ًلخهغ الخىاع  .2
ً
ًيبغي ؤن جًُلؼ ماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي بخفػُل خالت الخىاع بضال

 غلى اإلااؾؿاث الغؾمُت وخؿب . 

 ،وغلى عؤؾها مباصعة اإلالً غبض هللا للخىاع ،جفػُل ومخابػت مباصعاث الخىاع مً الُغفين .3

 ومباصعة ؤوباما للخىاع . 

 الخغوج مً ؾُاق الخىاع الضًجي بلى الخىاع الثلافي الػام .  .4

 يغوعة جإهُل اللائم باالجهاٌ غلى كبٌى الخىاع مؼ آلازغ .  .5

 وهى ما ٌػجي يغوعة بًجاص وكاَاث هظامُت في اإلااؾؿاث ،الاخخيان هى ما ًىلض الفهم .6

 ؤلاغالمُت لالخخيان اإلاباقغ مؼ الػالم الغغبي والػىـ . 

يغوعة ؤن جىػىـ خالت الخىاع غلى بًجاص مىدؿباث زلافُت وكُمُت فاغلت حػؼػ مً  .7

 غً الكػىع بػبثِخه . 
ً
ت الخىاع بضًال  اؾخمغاٍع

 غً جباصٌ الهىع  .8
ً
يغوعة جغهيز الخىاٌو ؤلاغالمي للُغفين غلى الجىاهب اإلاىيىغُت بضًال

 ىمُُت اإلاخىغعة التي حػؼػ مً خالت الخىافغ الثلافي . ال

ت حمػاء .  .9  يغوعة الاهُالق مً الاخترام اإلاخباصٌ والؿعي إلاىفػت البكٍغ

 

 

 وهللا ولي الخىفُم
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