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وَظشَاخ ويذاخم ويُاهط عذَذج ذغاهى  ٌ,انثؽس انًاهُّح انُظشَّح نذساعح انخطاب انرهفاصَرُاول هزا : الملخص

ُة وانطشق إلظاتح عهً كصُش يٍ انرغاؤالخ, عٍ انكُفُح واألعانهزا انثؽس إنً اوَهذف  .فٍ دساعح هزا انخطاب

هى انخطاب انرهفاصٌ؟ كُف ًَكٍ أٌ َذسط هزا  نهخطاب انرهفاصٌ، يا ٍُانرٍ ًَكٍ اٌ َُرهعها أو َرّثعها انّذاسع

انثاؼس انًُهط انكُفٍ انىصفٍ انزٌ  اعرخذوولذ نذساعح يشكهح انثؽس؟ انًُاعة هى اإلطاس انُظشٌ  انخطاب؟ يا

اونح ذفغُشها ذًهُذاً نهىصىل إنً ذعًًُاخ تشأٌ انظاهشج َمىو عهً ذشخُص ودساعح انظاهشج َظشَاً، شى يؽ

وَهّخص انثاؼس انخطاب انرهفاصٌ تأَه خهُط يٍ انركُىنىظُا وانصمافاخ وانًعهىياخ وانرشفُه وانمُى  .انًذسوعح

 .وانصمافُح واالظرًاعُحواألفكاس واِساء انغُاعُح 
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Theoretical Approach to the Study of Television Discourse 

 
- Jamal M. Abdel Hai 

-  
Abstract: This research studies theoretically television discourse. It deals with 

numerous theories, approaches and methodologies that contribute to the study of TV 

discourse. It aims to answer many questions; how and what are the methods students 

adopt in their study course TV: what is TV discourse?; how can we study it?; what is 

the proper theoretical framework to study the research problem?. The researcher has 

adopted the qualitative descriptive methodology which describes and studies the 

phenomenon in theory, then, interpret it to achieve generalizations. The researcher 

concludes that TV discourse is a mixture of technology, cultures, information, 

entertainment, values, and political, social and cultural opinions. 
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ى:المقدمة
ّٛ املهتٛبة١ وٚ ا  ٚاملكةاَ  ىل املةٛا   إزاضات ايتًفاشٜة١  ايّد يف Textٜػري َؿطًح ايٓـ   اية  ز٠ ملؿة

 ٚفكًاٟ ايتًفاش ٓـٚميهٔ تؿٓٝف اي، ٜعسقٗا ايتًفاش، نايدزاَا ٚاألخباز ٚاإلعالْات ٚايرباَر ايٛثا٥ك١ٝ

ّٓ يٓٛع٘ ٚ تعًٝةل  وغهٌ خةرب   ٟخؿا٥ـ عا١َ، فكد ٜأخر ايٓـ ايتًفاش ؿٛف ايتًفاش١ٜ تتػازى يففاي

اـطةا   وَةا َؿةطًح    ،ٚايغٓا٥ٝة١  بٝة١ ٚايدزاَٝة١ ٚاملٛضةٝك١ٝ    ٚ سةٛاز ٜٚػةٌُ ايٓؿةٛف األ   وٚ ؼكٝل و

Discourse يفظ َػتل َٔ األؾٌ ايالتٝين ف ٛٗDiscoursus،      ٜٚس٣ بعض ايباسج  وْة٘   فةسٚم بة

ٚيهٔ  ،ػهٌ تبةةةا يٞ،  ٕٚ وٕ ٜٛقع متاٜةةةص بُٝٓٗابايٓـ ٚاـطا ، ٜٚتِ اضتعُاٍ ٖرٜٔ املؿطًش  

دتُاعٝة١ ايػةا١ًَ،    تٛيٝةف ايسةٜة١ اإل  فاـطةا  ٜتذة٘ إىل   ,ٜس٣ آخةسٕٚ بةإٔ ايةٓـ ٖةٛ خلةري اـطةا       

ضةتدداّ َؿةطًح  اـطةا (    إضتطةاخل١  هةٔ إ ميوْة٘   (,@900. ٜٚؤند ايفساؾة٢   ٜٚتذاٚش ؼًٌٝ ايٓـ

ستةٛا٤ ايةٓـ ٚتأًٜٚة٘    إبدٜاًل عٔ َؿطًح  ايٓـ( ملا يف   ي١ اـطا  يف ايٓكد اؿدٜح َٔ قدز٠ عًة٢  

ّْة  بايٓ ٚفل تًو املعطٝات  ٚقسا٤ت٘، فاـطا    ٜتشّد ْ ـ ٜٚكف عٓد سدٚ Bٙ بةٌ إ  ٝة١ ٘ ٜطةِٗ يف إَها

ريٚز٠ ٌ ؾة قسا٤ت٘ ٚتأًٜٚ٘ ٚايٛؾٍٛ إىل املطهٛت عٓ٘ فٝ٘ طاملا ٚوٕ اـطا  ٜطتددّ يإلغاز٠ إىل ناَة 

دتُةاعٞ ٖةرٙ تػةتٌُ    فاعةٌ اإل ريٚز٠ ايّتفؿة َٓٗاB  ًاٌ ايٓـ ض٣ٛ دص٤اي    ٜػّه ٞدتُاعايتفاعٌ اإل

ريٚز٠ ايتأٌٜٚ اي  ٜهةٕٛ  ؾْتادًا هلا، ٚع٢ً ـ ٝهٕٛ ايٓضتاز اي  ريٚز٠ اإلْؾ باإلقاف١ إىل ايٓـ ع٢ً

ا.ايٓـ َسدعٗ
1 

ّٜ إطازًا ٟتتطًب  زاض١ اـطا  ايتًفاش ٜػهٌ ا طاز ، Theoretical Frameworkٚ ًاْظس

عض ٜطًل عًٝٗا ايّب ٚقد ،اٖس٠ زاض١ ٚفِٗ املٛقٛع وٚ ايّظ تكٛ  ايدازع يف خازط١ ايبشح اي  ٟايٓظس

ًْا األطسّتاألطس اي ؼدٜد  ٛاٖس، ٚيف زاض١ ايّظ املسدع١ٝ, ٚقد تؤخر نأضاع يف ش١ًًٝٝ ٚوسٝا

ؼدٜد  زاض١، ٚقاٚز وٚ ْكاط ايرتنٝص، ٚنٝف١ٝ َعاؾ١ املٛقٛع، ٚيفاملٛقٛعات، ٚٚسدات ايّد

ّٝ ّٝاملفاِٖٝ ٚاملتغ َع١ٓٝ،  ُاتٜكّٛ ع٢ً َطًّ  ّٟٚتتهٕٛ َجٌ ٖرٙ األطس َٔ بٓا٤ ْظس، ١سات ايس٥ٝط

ّٝو ّٝٚعد  َٔ املفاِٖٝ األضاض١ٝ َأخٛ ٠ َٔ سكٍٛ ٚو ب  Bٚهلرا ، ١٠، تسبط بٝٓٗا عالقات قّدات عًُ

هب وٕ ٜٓاضب َػه١ً ايدزاض١،  ٟفاإلطاز ايٓظس املال٥ِ يبشج٘، ٟفع٢ً ايدازع وٕ ىتاز اإلطاز ايٓظس

 ِ ٚاملتغرياتٜتكُٓ٘ ايبشح َٔ َعاؾ١ ٚؼًٌٝ ٚتفطري يًبٝاْات، ٚطسٜك١ تتٓاٍٚ املفاٖٝ َٚا

ّٚ  ٚايعالقات ٚاألٚقاع املستبط١ بٗا، ٚؾًٛ  إىل ْتا٥ر    ايباسح بهٌ املؿطًشات اي ايبشح، ٚوٕ ٜص

 .تؿف يٓا ايظاٖس٠، ٚؼًًٗا، ٚبهٌ املفاِٖٝ ٚايتعسٜفات

 

 :مذكلةىالبحث

وْٓا  قتؿا ، إ كاف١ ٚاإلٝاض١ ٚايّجفا ت كتًف١ نايّط يف ٞضاضدٚز وبٟ ايتًفاشاـطا  ٜكّٛ 

ميهٔ تطُٝت٘ "ْظسٜات تًفاش١ٜ"، وٚ إطالم َؿطًح "  زاضات ايتًفاش" نعًِ  َتهاَاًل ًامل ْعسف ْظاَ

 ٘ فدزاضةةات ايتًفةةاش َاشايةةم دةةص٤ َةةٔ سكةةٍٛ عجٝةة١ ٚعًُٝةة١ وخةةس٣ نةةاأل   ٚايعًةةّٛ        ،قةةا٥ِ براتةة

 ٟ،١ اـطا  ايتًفاشٚعٓدَا ٜتِ  زاض ،عال١َٝ وٚ ايدزاضات ايجكاف١ٝ املعاؾس٠زاضات اإلدتُاع١ٝ ٚايّداإل

تطتُد مجٝعٗا َٔ عًّٛ وخس٣ َجٌ  Paradigmَٚٓاٖر  Conceptَٚفاِٖٝ  Theoryبل ْظسٜات تّط

تتُشةٛز  هلةرا  ٚ ،، وٚ َٔ خالٍ ايدزاضات اإلعالَٝة١ ٚايجكافٝة١    قتؿا  ٚاأليٛدٝا ٚايطٝاض١ ٚاإلٛايطٝه

خلٝةا  املاٖٝة١    تتُجةٌ يف  اية   َٞة عالازع اإلٜعاْٝٗا ايةدّ  غهايٝات اي َػه١ً ايبشح سٍٛ ٚاسد٠ َٔ اإل

 . ٟايٓظس١ٜ يًدطا  ايتًفاش
 

ىدئلةىالبحث:أ
عةةٔ ايهٝفٝةة١ اسةةح وٚ ايّب دازعنةةجري َةةٔ ايتطةةاة ت يةةد٣ ايةة  ٟايتًفةةاشتةةجري  زاضةة١ اـطةةا  

ّٜ  ٚاألضةةايٝب ٚايطةةسم اّيةة ٖةةٛ اـطةةا   ايٝةةA١ َةةاتبعٗةةا يإلدابةة١ عًةة٢ األضةة١ً٦ ايّتميهةةٔ إ ٜٓتٗذٗةةا وٚ 

ٖةٌ ميتًةو اـطةا     يدزاضةت٘؟   ٟطاز ايٓظةس ٖٛ اإل ميهٔ وٕ ْدزع ٖرا اـطا ؟ َا؟ نٝف ٟايتًفاش
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عالَٝة١ اية  تكةف    ايك٠ٛ يف ذات٘ َٚعطٝات٘، وّ وٕ قٛت٘ تٓبةع َةٔ عٛاَةٌ ايكة٠ٛ ايطٝاضة١ٝ ٚاإل      ٟايتًفاش

؟ ٟنٝف ميهٔ وٕ ْدزع إختالف تفطري املػةاٖدٜٔ يًدطةا  ايتًفةاش   ٌ ضٓدًا ي٘؟ خًف اـطا  ٚتػّه

ا٤ َػةاٖدتِٗ يةٓفظ ايةرباَر؟    ٚوفهاز دةسّ  ٞإضتدالف وٚ تهٜٛٔ َعاْ ذا ىتًف املػاٖدٜٔ يفنٝف ٚملا

 نٝف ميهٔ وٕ ْدزع ْتا٥ر ٚتأثري املػاٖد٠ يًتًفاش ع٢ً املػاٖد؟ نٝف ميهةٔ يًباسةح وٕ ٜفؿةٌ يف   

 . زاضت٘ ب  َفّٗٛ  زاض١ اؾُٗٛز َٚفّٗٛ ايتأثري؟
 

 هدافىالبحث:أ

 Bٟايتًفاشاـطا    زاضات عال١َٝ ع١ًُٝ يفإ عًَٛات ٚسكا٥لىل تكدِٜ َإٜٗدف ٖرا ايبشح 

نُا ٜٗدف ٖرا ايبشح يإلداب١ ع٢ً  ،عالّ املتدؿـ فٝ٘سكٌ اإل ٚتطٜٛس َعسف١ َٚٗازات ايباسح يف

؟ َا ٖٛ ٟنٝف ميهٔ وٕ ْدزع اـطا  ايتًفاشA ٟوض١ً٦ تتعًل مبفّٗٛ ٚطبٝع١ اـطا  ايتًفاش

 .؟ٟايعالق١ ب  ايٓظس١ٜ ٚ زاض١ اـطا  ايتًفاش ٞ، ٚوغهاي٘؟ َاٖٟاـطا  ايتًفاش
 

ىهموةىالبحث:أ
ّٜة    زاضة١ اـطةا     ات َٚةداخٌ َٚٓةاٖر َٚفةاِٖٝ عدٜةد٠ تطةاِٖ يف     ٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشةح ْظس

ػعًةِٗ قةا زٜٔ عًةةةة٢     الشَة١ اية   ازع ٜةدزى املعسفة١ ٚاملٗةازات ايّ   ايطايب وٚ ايةدّ  عٌػ نُا ٟ،ايتًفاش

ّٜف ،عالّفاٍ اإل يف ِّٞ ايعًُإقاف١ َعسف١ ددٜد٠ إىل زؾٝدٖ ػهٌ قسٚز٠ ًَش١ ت ًادزاض١ ايتًفاش ْظس

 يف ٞزاضات وٕ ايعالق١ ب  املعسف١ ايٓظسٜة١ ٚايٛاقةع ايعًُة   وثبتم األعاخ ٚايّدازض ، ٚقد يًُٗتُ  ٚايّد

ُّ  الٕ يبعكُٗا ايبعض. ايتًفاش َرتابطإ َٚه
 

ىالمنكجوة:
، ٜٚٗةةدف إىل تطةةٜٛس  Basic Researchيبشتةة١ ضاضةة١ٝ وٚ اٖةةرا ايبشةةح َةةٔ ايبشةةٛخ األ  ٜعةةّد

ّٜ ضاض١ٝ ونجةس َةٔ   األباملبا ئ عُُٝات، ٖٚٞ تٗتِ وٚ ايّت املبا ئات ٚاملفاِٖٝ َٔ خالٍ انتػاف ايٓظس

ّٝ نُا ٜعّد، طبٝل ْتا٥ر ايبشح ع٢ً املػهالتتاٖتُاَٗا ب  ١Qualitative ٖرا ايبشح َٔ ايبشٛخ ايهٝف

ٙ  ٟٜٚعتُد ع٢ً  زاض١ اـطا  ايتًفةاش  يًبٝاْةات، ٜٚطةتددّ ايهًُةات ٚيةٝظ      َباغةساً  َؿةدزاً  باعتبةاز

 ،ضةتكسا١ٝ٥ إزقاّ، ٜٚٗتِ بايعًُٝات ونجةس َةٔ فةس  ايٓتةا٥ر، ٜٚعتُةد يف ؼًٝةٌ ايبٝاْةات بطسٜكة١         األ

املٓٗر ايهٝفٞ ٜطع٢ يفِٗ ايظاٖس٠، ٖٚٛ يةريو ٜطةتعٌُ فُةٌ اإلدةسا٤ات َةٔ ودةٌ ٚؾةف ايظةاٖس٠         ٚ

ّٜ ٟاير ٞاملٓٗر ايٛؾف ٚقد اضتددّ ايباسح ،ٚتػدٝؿٗا ، ثِ ًاٜكّٛ ع٢ً تػدٝـ ٚ زاض١ ايظاٖس٠ ْظس

ٍ إىل تعُُٝات بػإٔ ايظاٖس٠ املدزٚض١ ٜٚكّٛ ايباسح بكٝاع خؿا٥ـ  ًاقاٚي١ تفطريٖا متٗٝد يًٛؾٛ

ّٜ ّٝ، يًتّٛؾًاايظاٖس٠ ْظس يًُعًَٛةات اية     ًا١ سٍٛ ٖرٙ اـؿةا٥ـ، ٚفكة  ٌ اىل ْتا٥ر ٚخالؾات إضتكسا٥

 ٝٗا. اؿؿٍٛ عً مّت
 

ىTheoretical Approachىيمدخلىنظر
اي  ٜتِ َٔ ايجكاف١ٝ ايٓظِ ايفهس١ٜ ا دتُاع١ٝ َٚعسف١  ٟب  زاض١ اـطا  ايتًفاشًّتطت

تطٝطس بػهٌ َباغس وٚ خلري َباغس ع٢ً  دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ اي خالهلا إ زاى ٚتٓظِٝ املٛاقف اإل

ىل ايًٝربايٝ  ايرٜٔ ٜدعٕٛ (, إ?@@Clark  8زى ٚف٢ ٖرا ايطٝام, ٜٓٛٙ نال Bْتاز ٖرا اـطا إتػهٌٝ ٚ

ّٜ ىل سل ايفس  يفإ ا َّو ،قغٛطات َٔ ايطًط١ ١١ٜ  ٕٚ وؼكٝل وٖداف٘ ٚزخلبات٘ اـاّؾ ١ ٚيفاؿس

ػاٖات ٚايٓصعات ايفس ١ٜتكّٛ ع٢ً اإل مساي١ٝ ٚايدميٛقساط١ٝ اي واحملافظٕٛ فٝعازقٕٛ ايكِٝ ايس
2

، 

 ّٝ ّٝ ١ عًٚتستهص ايٓظس١ٜ املازنط َا وايك٣ٛ اؿان١ُ,  ٟٜدو ١ ٚايك٠ٛ ايطٝاض١ٝ يف٢ َفّٗٛ متسنص املًه

 Bفٝؤندٕٚ قسٚز٠ تٛشٜع ٚتكطِٝ ايطًط١ ب  نٌ ف٦ات ٚطبكات اجملتُع ٟؾشا  ايفهس ايتعد و
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عٔ ذاتٗا ساجملتُع يتعّب ُاح يعد  َٔ ٚدٗات ايٓظس ايطٝاض١ٝ ٚا دتُاع١ٝ يفايّط ٖٚٛ َا ٜعين
3

 

ّٕٚتؤند املازنط١ٝ  تؿاٍ يفسض َفاُٖٝٗا عالّ ٚاإلايطبكات اؿان١ُ  ايطًط١( تطتغٌ ٚضا٥ٌ اإل و

زا٤ املعازق١ هلا.ؾٛات ٚاآليٛد١ٝ ٚايتكًٌٝ َٔ األٜٚداآل
4 

ضايٝب اهل١ُٓٝ  ايسقاب١ ٚايطٝطس٠ وَفّٗٛ ٚ ايبشح يف تعينٟ  زاض١ اـطا  ايتًفاش

(, Casey et al.  9009ٕ خسٚ، نُا ٜكٍٛ نٝط٢ ٚوHegemonyيٛدٝا( َٚفّٗٛ اهل١ُٓٝ ٜٚدٚاآل

يٛدٝا ايك٣ٛ ٜٚدآتطٜٛل  يف ًٟط١ ايطٝاض١ٝ ٚايتًفاش، ٚ ٚز اـطا  ايتًفاشٜفطس طبٝع١ ايعالق١ ب  ايطّ 

،اجملتُع ٚايعامل املطٝطس٠ يف
5

زا٤ ٚاألفهاز تطُح ب٘ ٖرٙ ا ْظ١ُ يآل ٟاملطت٣ٛ اير Aقاب١ فتعينَا ايسَّو 

ّٜ َطت٣ٛ ايطّ  Aاح يإلْتكا ات املٛد١ٗ هلا، ٖٚرا ٜعينُاألخس٣ املعازق١ هلا، وٚ ست٢ ايّط ١ ايتعبري ُاح عس

،زا٤ املدتًف١ألطٝاف َٔ اآل
6

يٛدٗات  ٟميٓشٗا ايٓظاّ ايطًطٛ َطت٣ٛ اؿس١ٜ اي  Aٞٚ زد١ ايسقاب١ ٖ 

،ْظ١ُ تفسض زقاب١ غا١ًَ َطبك١فبعض األ ،ايٓظس املعازق١
7

ٚتكّٛ فًطف١ ايسقاب١ ايتك١ٝٓ  

،ًط١ٜٛ ع٢ً َفّٗٛ محا١ٜ اجملتُع ٚايجكاف١ َٔ ايتأثريات ايطًب١ٝايدٍٚ ايّط ٚايكا١ْْٝٛ يف
8

ب تطًّتنُا  

تٗدف إىل خًل  اي  Political Propaganda عا١ٜ ايطٝاض١ٝ زاى َفّٗٛ ايّدإ ٟ زاض١ اـطا  ايتًفاش

ٕ (, و?@@Kamrava  8ٜٚؤند ناَسافا ، َع١ٓٝ ٗات ٚضٝاضاتثكاف١ فتُع١ٝ ن١ًٝ تطاْد تٛدّ 

د١ٝ ايطًط١ اؿان١ُيٜٛدٚآ، ميجٌ ٜٚعهظ ٟايدعا١ٜ تٗدف إىل تهسٜظ خطا  ٚٚاقع وسا 
9 

ّٛ ٜٚك

ضًٛ ، َٚكُٕٛ، ٚغهٌ، أعال١َٝ بعال١َٝ ع٢ً وٕ املسضٌ ٜؿٝغ ٜٚؿُِ زضايت٘ اإلَفّٗٛ ايدعا١ٜ اإل

،َكاَٚت٘ وٚ زفك٘ ًٞك ٜطتطٝع املّت
10
خطابِٗ  ٛدٝ٘ٝكّٛ ايكا ٠ بتف عال١َٝي١ٝ عٌُ ايدعا١ٜ اإلآَا و

ُّإلإىل ٚضا٥ٌ ا ٚزضايتِٗ ؼ ايدعا١ٜ عالّ، ٚتكّٛ ٚضا٥ٌ اإلعالّ بدٚزٖا بتكدِٝ ٖرا اـطا ، ٚتٗ

قاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ مما ٜرتى زا٥ِٗ َٔ خالٍ ايطٝطس٠ ٚايّسآعال١َٝ ايطًط١ٜٛ  ٚز األفسا  ٚاإل

ًك٢ خٝازات قدٚ ٠.يًُّت
11 

فكةد   ،يٛدٝا ٚاملعًَٛةات ٛايعٛمل١ ٚتأثري ثٛز٠ ايتهٓقُٔ ياٖس٠  ٟميهٔ  زاض١ اـطا  ايتًفاش

تؿةاٍ بة    , ٚضةًٗم اإل َٚكةُْٛاً  غةهالً  ٟاـطا  ايتًفةاش  تؿاٍ ٚاملعًَٛات يفست ثٛز٠ تهٓٛيٛدٝا اإلثّ و

عالّ املدتًف١، ٚويغم اؿدٚ  املها١ْٝ ب  ايدٍٚ فسا  ٚاؾُاعات يف كتًف  ٍٚ ايعامل, ٚب  ٚضا٥ٌ اإلاأل

ٚ إتؿاٍ ْٚكٌ املعسفة١ بأضةايٝب   ٚددت طسم ددٜد٠ يإلوٚايكازات، نُا  ٝ ّ إعالَٝة١   ، إ١ٕ َتعةد ٠ تؿةاي

ّٝ ٞيٛدٛٛز ايتهٓايتّط ّٝوعط٢ يًتًفاش قدزات تكٓ ٕ إضتكباٍ إ١، ١ٚ نبري٠ يًبح َٔ خازز اؿدٚ  ايٛطٓ

ّ     دٗةص٠،  ميهةٔ ي   ووؾةبح ٜةتِ َةٔ خةالٍ      ٟايتًفاش ايبّح  ْظُة١ ايطٝاضة١ٝ َٓعٗةا وٚ إٜكافٗةا باضةتددا

ٍ   آٚضا٥ًٗا ايكدمي١ ٚايتكًٝدB١ٜ مبعٓة٢   ايتًفةاش بةدو ٜؿةٌ اىل عةد  نةبري َةٔ        ّحٕ بة إ Aخةس ميهةٔ ايكةٛ

ّٝ ّٜاملتًك  خازز اؿدٚ  ايٛط١ٝٓ، ٚبعد ٖرٙ ايتغ ١ ايهجري َٔ قدزاتٗا سات ايهبري٠ فكدت األْظ١ُ ايطًطٛ

نجري َٔ ايدٍٚ  َا  فعٗا يف ل املعًَٛات ْٚػسٖا، ٖٚٛٚتدفّ  ايطٝطس٠ ع٢ً َكُٕٛ ايسضاي١ ايتًفاش١ٜ يف

ً ّ   دسا٤ات اي ٕ تتدر نجري َٔ اإلأل شةام بةايتطٛزات ا عالَٝة١ ٚايتغةٝري َةٔ ضٝاضةاتٗا       ؼةاٍٚ فٝٗةا اي

ٕ   ،اإلعالَٝةة١ يٛدٝةةا ٕٛ يٗةةٛز ايتهٓإ( :Najem & Hetherington  900 ٜكةةٍٛ لةةِ ٖٚٝجسٜٓذتةةٛ

ّٜ ٍ األإ١ ضًٗم َٔ اؿدٜج١ نايفكا٥ٝات ايتًفاش عًَٛات يًُذتُع, ٜٚؿعب ع٢ً اؿهَٛات فهاز ٚاملْتكا

ٗا،ٝطس٠ عًٝايّطٚايدٍٚ 
12

طٝاتٗةا تةأثريات ضةًب١ٝ عًة٢ ايجكافةات األخةس٣، ٚخؿٛؾةا         ٚ ايعٛمل١ ؼٌُ يف

 ٞٚاإلعالَة  ٟايتًفةاش  ٞق١ يًدطس بطبب ايغةصٚ ايفكةا٥  كافات األخس٣ َعسّ احملافظ١ َٓٗا, ٚوؾبشم ايجّ 

،نةةالت ايطةةسٜع١ ٚوشٜةةا٤ املٛقةة١تًفة١ ناملٛضةةٝك٢، ٚاأل ، َٚةةا ٜبجةة٘ َةةٔ وغةةهاٍ ثكافٝةة١ كَٞسٜهة األ
13

 

َٚؿةةطًح ، وٚاإلَربٜايٝةة١ ايجكافٝةة١ Americanizationايعٛملةة١ مبفٗةةّٛ وٚ َؿةةطًح األَسنةة١  ٚتةةستبط

األَسنةة١ ٜةةستبط مبفٗةةَٛ A األٍٚ ٜػةةري إىل ضةةٝطس٠ ايػةةسنات ايتًفاشٜةة١ األَسٜهٝةة١ عًةة٢ اإلْتةةاز     

سنات ضةسٜع١ عًة٢ ؾةٓاع١ ايتًفةص٠ ايعاملٝة١، ضةٓذد وٕ وخلًةب ايػّ ة        ٛم ايعاملB٢ ٚبٓظةس٠  ايّط ٚايتٛشٜع يف

، Time Warner، تتكةُٔ غةسنات وَسٜهٝة١ َجةٌ تةاِٜ ٜٚسْةس       ٟاإلْتةاز ٚاإلزضةاٍ ايتًفةاش    ايهةبري٠ يف 

ABC ٕخلًف وْد ٚضتري ،Gulf & Westernْوَا املفّٗٛ ايجا B ٞ ّيٛدٝة١ يًةرباَر   ٚضةا٥ٌ األٜد فٝػري إىل ايس

ٝطس٠ اإلقتؿةا ١ٜ  ػسنات ٜٚؤند املٓتكدٕٚ ٚخؿٛؾا املازنطٕٝٛ َِٓٗ، وٕ ايّطتٓتذٗا ٖرٙ اي اي 

َسٜهةا ايكةدز٠ عًة٢ ْػةس قُٝٗةا، َٚفاُٖٝٗةا،       و ٞاىل ايطٝطس٠ ع٢ً ؾٓاع١ ايتًفةاشB ٖٚةٛ َةا ٜعطة     ٟتؤّ 
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ٜديٛدٝتٗا ايسومساي١ٝ َٔ خالٍ ايرباَر ايتًفاش١ٜ، ٖٚرا ٜهٕٛ ع٢ً سطةا  ايجكافةات األخةس٣ ٚقُٝٗةا     آٚ

١.األؾًٝ
14

  

ايتأثري ع٢ً غهٌ َٚكُٕٛ  عٔ اإلقتؿا  ٚ ٚزٙ يف ٟنُا   تٓفؿٌ  زاض١ اـطا  ايتًفاش

ّٖٓرا اـطا  فتعسٜف اإل اع ٚاجملتُع يًُاٍ، ٚإضتغالٍ ٚإ از٠ املٛاز  قتؿا  ٜتكُٔ إضتدداّ اي

، ٚنٝف١ٝ املٓتر َا ٖٛفاإلقتؿا  ٜٗتِ مبعسف١  ،ضتٗالىدٌ اإلوْتاز ايطًع ٚتٛشٜعٗا َٔ ٚاملؿا ز إل

قتؿا  ٚايتًفاش وٕ تهٕٛ ٚهلرا ميهٔ يًعالق١ ب  اإل ،إْتاد٘، ٚملٔ ٜؿٓع ٖرا املٓتر  َٔ ٖٛ املطتًٗو(

ٖٚٛ َا  Bفاٍ ايتًفص٠ ضتجُاز يفات ٚزضاٌَٝ تعٌُ ع٢ً اإلّطٌ َؤّضع١ًُٝ ػاز١ٜ ٚإقتؿا ١ٜ متّج

 طبٝع١ املعًَٛات ٚايرباَر اي ؤثس بهٌ تأنٝد ع٢ً توٕ ًَه١ٝ زوع املاٍ ٚاملطتجُس يًتًفاش ض ٜعين

فال ميهٔ  ،ع٢ً َكُٕٛ ايتًفاش ٜؤثس نجريًا ٟٕ ايعاٌَ ا قتؿا إ ,(;900ٜكٍٛ بري ٜٛ ، ٜعسقٗا ايتًفاش

َٔ  ٟات، وايرٜٔ ميتًهٕٛ ٖرٙ احملدّ ي٦و ٚو  َطبكا َٔ قبٌ ؼّد ٟع٢ً ايتًفاش خلري ذيو اير٤ قٍٛ غٞ

ذا مل ْعسف اضِ َايو إمتٓح ايدعِ، ف Bِ َٔ قبٌ ايدٚي١ اي قبٌ املعًٓ  ايرٜٔ ٜدفعٕٛ مثٔ إعالْاتٗ

عٔ  تكدَ٘ ايدٚي١،  ميهٓٓا فِٗ ايهجري ٟاملٝصا١ْٝ، ٚق١ُٝ ايدعِ اير ايكٓا٠ ايتًفاش١ٜ، ْٚؿٝب املعًٓ  يف

ٖرٙ ايكٓا٠ ايتًفاش١ٜ.
15 

 Perseبريض٢  ًدـودث٘ اـطا B ٜٚ ٟاض١ ايتأثري اير ّز Aتعين ًٟفاشا  ايّتاض١ اـّط ّز ّٕإ

نتطا  ال بٜتعًّ ٞٚايتأثري اإل زان ، زان١ٝ، ٚعاطف١ٝ، ٚضًٛن١ٝإ ٕٞ تأثريات اإلعالّ ٖإ( 9008 

َّٓاذا ٜتعًّ ،املعًَٛات ٞٚتًك َ  ؟ٚنٝف تتهٕٛ املعتكدات ٚاملفاِٖٝ ؟اعِ اي سق١ٝ ٌٖٚ ٖرٙ املعًَٛات 

ّٖٝٚرا ايتأثري ٜسّن ؟ساد١ ايٓاع ٞٚتهف فٝتكُٔ  ٞوَا ايتأثري ايعاطف ،ايتعًَِٚطت٣ٛ ١ ص ع٢ً َاٖ

ّٝتهٜٛٔ املٛاقف، ايتكٛميات اإلهاب١ٝ وٚ ايّط ١ ػاٙ َكاَ  اإلعالّ ناـٛف ًب١ٝ، ز ٚ  ايفعٌ ايعاطف

عٛز ػاٙ قك١ٝ وٚ سدخ َا ْتٝذ١ ملتابع١ اإلعالّ، ناـٛف بطبب َػاٖد٠ وفالّ ٚايتطB١ًٝ وٚ ايّػ

نُا ٜكطِ  ،١ ٜٚٓتر عٔ َتابع١ اإلعالّظَٔ خالٍ املالس ٜٞأت ًٞٛنٚايتاثري ايطُّ ،ايتًفاش ايعٓف يف

، ايتأثري ٞمنٛذز ايتأثري املباغس، ايتأثري احملدٚ   املػسٚط(، ايتأثري ايرتانُ Aتأثري اإلعالّ اىل عد٠ مناذز

وٚ بعد فرت٠ قؿري٠،  ًاص ع٢ً احملت٣ٛ، ٜٚس٣ وٕ ايتأثري ودخ فٛزمنٛذز ايتأثري املباغس ٜسّن Bٞاإل زان

تأثري فُجاًلB B١ظٖٚٛ َاميهٔ إنتػاف٘ َٔ خالٍ املالس ،هٌ ٜٓطذِ ٜٚتٛافل َع وٖداف املسضٌٚبػ

ٟ نتطا  َعًَٛات وٚ َعسف١ تؤ ا(B وٚ ٞعالْات ايطٝاض١ٝ ع٢ً ايتؿٜٛم ملسغح َع   تأثري ضًٛناإل

يتأثري (B ٚمنٛذز اٞ(B وٚ إؽاذ َٛقف ػاٙ ايتؿٜٛم  تأثري عاطفٞإىل قساز ايتؿٜٛم  تأثري إ زان

 ،(، سٝح ٜهٕٛ اؾُٗٛز وقعف َٔ َكا١َٚ ايسضا٥ٌ اإلعال١َٝٞاملباغس ٜتذاٌٖ  ٚز اؾُٗٛز  املتًّك

، ايترنس(، ْٟتكا٤  اإلْتباٙ، اإلْتكا٤ اإلختٝاز، َٚفاِٖٝ اإلٞكص ع٢ً املتًُّٓٛذز ايتأثري احملدٚ  ٜسّنف

ملكاَ  إعال١َٝ َهسز٠  ٞسض املتًكع٢ً تع ٜٞٚػد  منٛذز ايتأثري ايرتانُ ٞ،ٚع٢ً ايتأثري اإلدتُاع

 فٝػري إىل وٕ املعسف١ ٞوَا منٛذز ايتأثري اإل زان ،ٚع٢ً فرتات ط١ًٜٛ  ٜعانظ منٛذز ايتأثري املباغس(

، ٚنٌ ْظاّ ميجٌ َفّٗٛ ٜٚتكُٔ خؿا٥ـ Schemasٚ وْظ١ُ وملدططات  عكٛيٓا ٚفكًا ِ يفتٓظَّ

ّٜ ات َع١ٓٝ.ٚؾفات هلرا املفّٗٛ سطب وٚيٛ
16 

ٞ وٚ ْظس١ٜ ايتًّك (ٞ املتًك  زاضات اؾُٗٛز اٜكًا ٟ زاض١ اـطا  ايتًفاش تعيننُا 

Reception theory ي٘ إضٗاّ َِٗ يف إ زاى  ٞ، فاملتًكٞٚز ايرٟ ًٜعب٘ اؾُٗٛز املتًكيدّ باتٗتِ  ، اي

تؿاٍ، ْظس١ٜ اإلَؿطًشات ٚع٢ً ذيو فإٕ مٔ قُٓا برتمج١ ٖرٙ ايفهس٠ إىل  ،اـطا  ايتًفاشٟ

ٞ ٚتس٣ ْظس١ٜ ايتًّك ،كٞ يف ٖرٙ اؿاٍ َطاًٜٚا، وٚ َهاف٦ًا يف األ١ُٖٝ ملسضٌ ايسضاي١فُٝهٔ وٕ ٜؿبح املتًّ

ـّٖٞ تًو املػازن١ ايفعاي١ ب ٟتؿاٍ ايتًفاشوٕ وِٖ غ٤ٞ يف ع١ًُٝ اإل ٜعسق٘ ايتًفاش  ٟاير   ايٓ

 ٞإ زانٓا يًُعاْ ( وٕ  زاض١ ايٓؿٛف ايتًفاش١ٜ ٜطاعد يف>Matheson  900َاثٝطٕٛ  ٜٓٛٙٚ ٞ،ٚاملتًك

فاع١ًٝ ب  ايٓاع دتُاع١ٝ ايطا٥د٠، ٚطبٝع١ ايعالق١ ايتّ ايكِٝ اإل ٞاملػرتن١ ب  ايٓاع، َٚاٖ

ّٓ  يف ٞخسٜٔ، ٚاختالف املعاْٚايطًط١، ٚاآل Bٚطبٝع١ وضايٝب ايتفهري ػاٙ ٖرٙ ايٓؿٛفؿٛف، اي
17

 وٟ 

عتباز ي٘ ٚإعا ٠ اإل ٞيًتًفاش ْٚؿٛؾ٘ ٜٓطًل َٔ َٛقع١ املػاٖد يف َهاْ٘ اؿكٝكٞ ايفِٗ اؿكٝكوٕ 

ٜٚبشح ٖرا ، اؿكٝكٞ ي٘ ٞباعتبازٙ ٖٛ املسضٌ إيٝ٘ ٚاملطتكبٌ يًٓـ َٚطتًٗه٘، ٖٚٛ نريو املتًك

ٛ يِّد   ٜ ، ٟبٗا وفسا  اؾُٗٛز َعاِْٝٗ اـاؾ١ َٔ خالٍ قسا٤تِٗ يًدطا  ايتًفاش ايُٓٛذز يف ايطسٜك١ اي  
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فٗٛ ٜسّنص ع٢ً َا ٜػاٖد وٚ  ،وٟ وٕ ايٓؿٛف قد تعين وغٝا٤ كتًف١ ألْاع كتًف  يف وٚقاع كتًف١

ٜكسو وٚ ٜطتُع إيٝ٘ اؾُٗٛز يف ايتًفاش، ٚع٢ً املعاْٞ اي  تٓتر ْتٝذ١ تفطري ٖرٙ ايٓؿٛف اإلعال١َٝ. 

 

 

ىالمنكجوةى
ّٝ األضايٝب ٚايتكٓٝات اي  تطِٗ يف بًٛز٠ ايدزاض١ ٚقٝا ٠  عينت Methodology ١املٓٗذ

 زاضت٘، بٗدف ايتٛؾٌ إىل  ٜتبعٗا ايباسح يف ضرتاتٝذ١ٝ اي اـط١ وٚاإل Aٚاملٓٗر ٖٛ خطٛات٘ ايع١ًُٝ

ي  املٓٗر وٚ املٓاٖر ا ٜطتددَٗا ايباسح ٜٚٛيفٗا يفا٥د٠ ايتهتٝهات اي  ْٞتا٥ر، وَا و ٚات ايبشح فٗ

.ًٜتصّ بٗا
18 

تعتُد ع٢ً األضايٝب ٚايطسا٥ل  َٓٗذ١ٝ ايتفهري ايعًُٞ, اي اضتدداّ  ٟ زاض١ اـطا  ايتًفاشب تتطًّ

١ُ املٛقٛع١ يف املالسظ١ ٚتطذٌٝ املعًَٛات ٚٚؾف األسداخ ٚتهٜٛٔ ايفسقٝات، نُا ٜكّٛ املّٓظ

هٔ انتػافٗا َٔ خالٍ َالسظ١ ايٛاقع ٚإَها١ْٝ إزداع إٔ اؿكٝك١ ميبايتفهري ايعًُٞ ع٢ً ايتطًِٝ 

ٕ ايٓتا٥ر   ميهٔ ايتطًِٝ بٗا إ  إذا تٛافست ايػٛاٖد ٚاأل ي١ ايٛاقع١ٝ ع٢ً إٛاٖس إىل وضبابٗاB ايّظ

ٜطع٢ إىل فِٗ ايظٛاٖس املدتًف١ ٚتفطريٖا،  ٞ( وٕ ايتفهري ايعًُ=@@8  ٚوخسٕٚ ٜٚؤند عبٝدات ،ؾشتٗا

نتفا٤ بتعدا  ؾفاتٗا و ت اىل سدٚخ ايظاٖس٠ ٚيٝظ اإل ضبا  ٚايعٛاٌَ اي ألفِٗ ا ٚايفِٗ ٜعين

اٖس٠ ٚملاذا سدثم؟ ْعسف نٝف سدثم ايّظ َا اٖس٠ مبكدازفًٝظ املِٗ وٕ ْؿف ايّظ Bٚخؿا٥ؿٗا

اٖس٠ ٚايعالقات ٚبعد فِٗ ايّظ ،ٛاٖس األخس٣اٖس٠ بايّظاٖس٠ ٖٛ ايتعسف ع٢ً عالق١ ايّظٚفِٗ ايّظ

ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايباسح  خس٣ فإْ٘ يفِ عالقاتٗا بايظٛاٖس األؼهِ ٖرٙ ايظاٖس٠ ٚتّٓظ ٚايكٛاْ  اي 

ايكدز٠  نُا وٕ فِٗ ايظاٖس٠ ٜعين ،تٓبؤ ٚاضتٓتاز ْتا٥ر اخس٣ َستبط١ بفُٗ٘ يًظاٖس٠ايع٢ً  قا زًا

تؤثس عًٝٗا ٚتٓتذٗا. ع٢ً ايطٝطس٠ ع٢ً ايعٛاٌَ اي 
19 

املعسف١ يٝظ َسا فًا ملفّٗٛ َفّٗٛ ٚ ،املعسف١ ايع١ًُٝ Bٜكا، وٟ زاض١ اـطا  ايتًفاش نُا تعين

بع يف ؼؿٌٝ تّ ايعًِ، ٚتكّٛ ايتفسق١ ب  ايٓٛع  ع٢ً وضاع قٛاعد املٓٗر ٚوضايٝب ايتفهري اي  ت 

عسف ع٢ً األغٝا٤ ٚايهػف عٔ ايظٛاٖس، فإٕ املعسف١ بع ايباسح قٛاعد املٓٗر ايعًُٞ يف ايّتفإذا اّت ،املعازف

ٜ ??@8ٜٚرنس سطٔ   ،تؿبح ع١ًُٝس٦ٓٝر  قٕٛ ب  املعسف١ ٚايعًِ بتعسٜفِٗ فّس( وٕ بعض ايباسج  

ّْ"ك١املعسف١ املؿٓف١ وٚ املعسف١ املّٓط"ايعًِ بأْ٘  عباز٠ " ٘، بُٝٓا ٜرٖب فسٜل آخس إىل تعسٜف ايعًِ بأ

ؼدٜد طبٝع١ ٚوؾٍٛ  ك١ اي  تٓػأ َٔ املالسظ١ ٚايدزاض١ ٚايتذسٜب، ٚاي  تتِ بٗدفعٔ املعسف١ املّٓط

فٌُ ايعًُٝات ايفهس١ٜ  ٟ زاض١ اـطا  ايتًفاشتتكُٔ ٚ"، ايظٛاٖس اي  ؽكع يًُالسظ١ ٚايدزاض١

،بداع١ٝايٓاقد٠ ٚاإل
20

ٚايتفهري ايٓاقد ٖٛ إضتدداّ املٗازات ٚا ضرتاتٝذٝات اير١ٖٝٓ يًٛؾٍٛ يًٓتا٥ر  

ايكٝاّ مبا ٖٛ قسٚزٟ  َٔ ؾش١ َع١ًَٛ َا وٚايتأند  ايرٟ ٜٗدف اىلٖٚٛ ايتفهري  ،ٖداف املٓػٛ ٠ٚاأل

املعًَٛات ٚؼدٜد  سطاع باملػهالت ٚايفذٛات املٛدٛ ٠ يفٖٛ ع١ًُٝ اإلٚ، يًهػف عٔ سكٝك١ َا

ختباز ؾش١ ايفسٚض إٚإعا ٠  ٚ ؾٝاخل١ ايفسقٝاتوعٔ اؿًٍٛ ٚٚقع ايتدُٝٓات  عف عجًاَٛاطٔ ايّك

،ًٓتا٥ري ستُا ت ٚوخريا ايٛؾٍٛٚاإل
21

ختٝاز هري ايرٟ ٜعتُد ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايفسش ٚاإلٖٛ ايتفٚ

اط١٦.ختباز بٗدف ايتُٝٝص ب  األفهاز ايط١ًُٝ ٚاألفهاز اـٚاإل
22 

َٚٔ ٖرٙ املٓاٖر املٓٗر ايهٝفٞ  ٟ، زاض١ اـطا  ايتًفاش ّ يفطتدد ٖٓاى َٓاٖر َتعد ٠ ت 

Qualitative يًبٝاْات،  َباغسًا َؿدزًا ٜعتُد ع٢ً  زاض١ اـطا  يف يسٚف٘ ايطبٝع١ٝ بإعتبازٙ ٟاير

 ع٢ً ٜٚطتددّ ايهًُات ٚايؿٛز ٚيٝظ ا زقاّ، ٜٚٗتِ بايعًُٝات ونجس َٔ فس  ايٓتا٥ر، ٜٚعتُد

ع٢ٓ ظُع ايبٝاْات ٜ  ٟفٗٛ املٓٗر اير Quantitativeوَا املٓٗر ايهُٞ ،ضتكسا١ٝ٥إؼًٌٝ ايبٝاْات بطسٜك١ 

٘ إسؿا٥ٝا ٚميهٔ تعُِٝ ْتا٥ذ٘ ع٢ً فتُع َٔ خالٍ إضتعُاٍ و ٚات قٝاع نB١ُٝ ٜٚعاجل بٝاْات

ّٝ ,(Daymon & Halloway  9009ٜٚؤند  اميٕٛ ٖٚاي٣ٛ  ،ايدزاض١ ا ؾًٞ ص ١ تسّنوٕ املٓاٖر ايهٝف

ٖرا ايٓٛع َٔ ايبشٛخ وِٖ و ٚات ايبشح، ٚتبدو ايبشٛخ  زقاّ، ٜٚعترب ايباسح يفع٢ً ايهًُات ٚيٝظ األ

ٕ ايباسح و ٖٚرا ٜعينB ضتٓتادات ٚتعُُٝاتإبعد ذيو ب ٞتٗ، ٚتٓٞضتكسا٤ املٓطكايهٝف١ٝ عا ٠ باإل

،ٜكّٛ بتذُٝع املعًَٛات ٜٚكّٛ بتشًًٝٗا يٝتٛؾٌ اىل ْتا٥ر ميهٔ تعُُٝٗا
23

ٜعتُد  ٞٚايبشح ايهٝف

ُّضتٓتاز ٚاإلع٢ً اإل ٜعتُد ع٢ً إضتدالف  ٞضتد ٍ َٔ ايعَُٛٝات اىل اـؿٛؾٝات بُٝٓا ايبشح ايه
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ُّ  ،ايٓتا٥ر َٔ خالٍ ايتذاز ّٕٚإذا نإ املٓٗر ايه املٓٗر ايهٝفٞ  ٞ ٜطع٢ يكٝاع ايظاٖس٠ املدزٚض١ فإ

،ٜطع٢ يفِٗ ايظاٖس٠، ٖٚٛ يريو ٜطتعٌُ فٌُ اإلدسا٤ات َٔ ودٌ ٚؾف ايظاٖس٠ ٚتػدٝؿٗا
24

 ٚ

، ٚبعد ذيو ٜكّٛ باضتدداّ ٞايباسح ايتشًٌٝ باملٓٗر ايهٝف وميهٔ يًباسح إضتدداّ املٓٗذ B فٝبد

ُّ (B ٚميهٔ يًباسح وٜكا وٕ ٜبدو عج٘  ْظسًٜا ٌ هلا نٝفًٝاتّٛؾ يكٝاع ٚإختباز ايٓتا٥ر اي  ٞاملٓٗر ايه

ُّ (B نُا ميهٔ ، ٚبعد ذيو ٜكّٛ مبكاز١ْ ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر بايطسٜك١ ايهٝف١ٝ  ْظسًٜاٞباملٓٗر ايه

داب١ ع٢ً اإل وسد خؿا٥ـ ايظاٖس٠، وٚ  زاض١ ٚؼًٌٝ فهس٠ وٚ يًباسح وٕ ٜطتددّ  ٜدَر( املٓٗذ  يف

 زاض١ ايظاٖس٠. ع يفوسد تطاة ت ايبشحB ٚاهلدف َٔ ٚزا٤ ذيو ٖٛ ؼكٝل ايتهاٌَ ٚايتّٛض
25  

ايدزاضات ايطٛي١ٝ  ،ٖٓاى َٔ ميٝص ب  ْٛع  َٔ ايدزاضات ايتًفاش١ٜ ٚفل َعٝاز شَين

Longitudinal ٚايدزاضات ايعسق١ٝ ،Cross-Sectional  ت يفتكّٛ ع٢ً وضاع ايبشح عٔ املعًَٛا اي 

ّٝ ,(Ruspini  9009ٜٚعسف زٚشب٢ٓٝ  ؿظ١ ش١َٝٓ ٚاسد٠. ١ بأْٗا تكّٛ ع٢ً مجع ايدزاضات ايطٛي

سدخ يًظاٖس٠ وٚ  ٟٚتكدّ ايدزاضات ايطٛي١ٝ املعًَٛات سٍٛ َا اير ،١ظاملعًَٛات وثٓا٤ فرت٠ املالس

ٖتُاَات ٖرٙ ايدزاضات َعًَٛات عٔ ضًٛى َٚٛاقف ٚإ ّ ايباسجٕٛ يففتُع ايدزاض١، سٝح ٜكّد

، املكابٌ، تػري ايدزاضات ايعسق١ٝ إىل فرت٠ ش١َٝٓ قد ٠يف Bٚ فتُع ايدزاض١ خالٍ فرتات ش١َٝٓ ممتد٠

 ، ٚاي Repeated Cross-Sectionalز٠ ٖٚٓاى وْٛاع يًدزاضات ايطٛي١ٝ، َٓٗاA ايدزاضات ايعسق١ٝ املهّس

ّٝ Bٜتِ إدسا٤ٖا باْتظاّ ع٢ً عٝٓات كتًف١  Prospective Longitudinalستُاي١ٝ ١ اإلايدزاضات ايطٛي

ايدزاضات ايطٛي١ٝ ايسدع١ٝ تكّٛ ع٢ً فشـ ْفظ املٛاقٝع خالٍ فرت٠ ش١َٝٓ ممتدB٠  ٚاي 

Retrospective Longitudinal ٚتكّٛ ع٢ً إضترناز وعكا٤ فتُع ايدزاض١ ألسداخ َٚٛاقف يف 

سٝاتِٗ.
26 

 ٜ ٜكّٛ ع٢ً تػدٝـ  ٟ( ايرٞايهُٞ ٚهٝف اي ٞاملٓٗر ايٛؾفايدزاضات ايتًفاش١ٜ  طتددّ يفنُا 

 ،ايظاٖس٠ نُا ٖٞ يف ايٛاقع، ثِ قاٚي١ تفطريٖا متٗٝدا يًٛؾٍٛ إىل تعُُٝات بػإٔ ايظاٖس٠ املدزٚض١

َٔ ايظٛاٖس مت  زاضتٗا إىل ٚؾف ياٖس٠  ٜٗدف ٞايبشح ايٛؾفوٕ  ,(@@@Anastas  8ٚتكٍٛ وْطتاش 

ٜٚكّٛ ايباسجٕٛ بكٝاع خؿا٥ـ ايظاٖس٠  EmpiricallyB(  إَربٜكًٝا ٚيٝظ ػسٜبًٝا ، ْظسًٜاضابكًا

 ، يًتٛؾٌ اىل ْتا٥ر ٚخالؾات إضتكسا١ٝ٥  إسؿا١ٝ٥( سٍٛ ٖرٙ اـؿا٥ـ، ٚفكًااملعسٚف١ ْظسًٜا

يًُعًَٛات اي  مت اؿؿٍٛ عًٝٗا ٚتطرتغد ايدزاض١ ايٛؾف١ٝ مبذُٛع١ َٔ ايتطاة ت ٚاملعًَٛات 

ٜٚٓبغٞ تفطري ايٓتا٥ر اي  ٜتِ اؿؿٍٛ عًٝٗا  ،ٗا نًُٝامت مجعٗا ٚؼًًٝٗا ٚتؿٓٝف ا سؿا١ٝ٥ اي 

،اإلسؿا٥ٝات تفطريًا ضًًُٝا تفطريٚ بهٌ عٓا١ٜ
27

 ٚ Aٜػٌُ املٓٗر ايٛؾفٞ ونجس َٔ طسٜك١ َٓٗا

وٕ تهٕٛ ايعٝٓات اي  ضتدزع ممج١ً  ٞ، ٚيف ٖرٙ ايطسٜك١ ٜساعSurvey Methodطسٜك١ املطح 

ٜ شؿٌ عًٝٗا تفطريًا و Bٞ ٜٚساعPopulation ٞيًُذتُع ا ؾً ٜكًا وٕ تفطس ايٓتا٥ر اإلسؿا١ٝ٥ اي  

إىل َاميٝص املطح ٖٛ غهٌ املعًَٛات ٚطسٜك١ ؼًٌٝ  ,(De Vaus  9009فاٚع  ٣ ضًًُٝا. ٜٚػري 

،املعًَٛات ٚايٓتا٥ر
28

ٚتتكُٔ ٖرٙ  Case Methodطسٜك١ اؿاي١  ٞنُا ٜػٌُ ايبشح ايٛؾف 

ت  زاض١ َتعُك١ َع ؼًٌٝ نٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ايطسٜك١  زاض١ ساي١ ٚاسد٠ وٚ بكع سا 

وْٗا  ,(:Gratton & Jones  900ٜٚكٍٛ خلساتٕٛ ٚدْٛص  ،ٚاإلٖتُاّ بهٌ غ٤ٞ عٔ اؿاي١ املدزٚض١

تسبطِٗ  يعد  َٔ ايككاٜا، ٚفِٗ طبٝع١ ايعالق١ اي  Holistic ٖٛيٝطت٢(  ٞتٗدف إىل فِٗ نً

.٢ ع٢ً َطت٣ٛ ايفس مبذُٛع١ َٔ ايٓاع وٚ املٓظُات وٚ ست
29 

ٜكّٛ بايبشح  ٟنُا ٜطتددّ املٓٗر ايتازىٞ نُٓٗر َٔ َٓاٖر ايدزاضات ايتًفاش١ٜ, ٚاير

ذ١ً يف ايتازى١ٝ َٔ خالٍ ؼًٌٝ ٚتسنٝب األسداخ ٚايٛقا٥ع املاق١ٝ املّط ٚايهػف عٔ اؿكا٥ل

بعسض املا ٠ ايتازى١ٝ  ٚيف ايبشٛخ ايتازى١ٝ عٔ األسداخ ٚايػدؿٝات هب وٕ ًٜتصّ ايباسح،ايٛثا٥ل

ّٝ ( املٓٗر 9008ٜٚعسف بٛسٛؽ ٚايرْٝبات   ،صعسقًا َٛقٛعًٝا َبتعدًا عٔ املبايغ١ ٚايتٌٜٗٛ ٚايتش

ّٛايتازىٞ بأْ٘ املٓٗر ايرٟ ٜطتددَ٘ ايباسجٕٛ ايرٜٔ ت  ٚاألسداخ اي  دست يف  قِٗ َعسف١ األسٛاٍػ

املعسف١ عٔ طسٜل املاقٞ بكؿد  زاض١  ٔاملاقٞ، ٜٚطتددّ املٓٗر ايتازىٞ يًشؿٍٛ ع٢ً وْٛاع َ

َٔ ايسدٛع  فايباسح  بد ي٘ وسٝاًْا ٚؼًٌٝ بعض املػهالت اإلْطا١ْٝ ٚايعًُٝات ا دتُاع١ٝ اؿاقس٠،

ّٝوٚ زاض١ اؿٛا خ ٚايٛقا٥ع ايطابك١ َٔ  ٞإىل املاق ١ ٚايك٣ٛ دٌ ؼًٌٝ سكا٥ل املػهالت ا ْطاْ
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،اؿاقس٠
30

ٜتعًل  ٤نْٛ٘ دٗاش إزضاٍ، غٞ ٔونجس َ ٤ٞض١ ايتًفاش نػدزابٜٗتِ  ٞاملٓٗر ايتازىٚ 

وثست ع٢ً  ٖٚرا ٜتكُٔ تٛثٝل األسداخ اي  ،تطٜٛس مجايٝات ٖرا اؾٗاش ضاِٖ يف ٟايتازٜخ اير يف

ّٛ يٛد١ٝ ٚاإلقتؿا ١ٜ، ٚايطٝاض١ٝ، ٚايكا١ْْٝٛ ٚايتٓظ١ُٝٝٛايعٛاٌَ ايتهٓٚايتًفاش،  زتط
31 

َا َٓٗر و

عٔ طسٜل فؿٌ عٓاؾسٙ بعكٗا عٔ بعض،  ٟاـطا  ايتًفاشإ زاى  ؼًٌٝ احملت٣ٛ فٝٗدف اىل

 ،َٚعسف١ اـؿا٥ـ اي  متتاش بٗا ٖرٙ ايعٓاؾس، فكاًل عٔ َعسف١ طبٝع١ ايعالقات اي  تستبط بٝٓٗا

ع٢ً اؾٛاْب املٛقٛع١ٝ، ٚإمنا  ٜٚطع٢ ؼًٌٝ احملت٣ٛ اىل تؿٓٝف ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا، ٚ  ٜكتؿس

 Riffeخسٕٚ آٚ ٜٞٚعسف زٜف ،ايرباَر ايتًفاش١ٜ وٚ وْٛاع ْػسات األخباز ايس٥ٝط١ٝ(ايػه١ًٝ وٜكًا  وْٛاع 

et al.  8@@?),  ؼًٌٝ احملت٣ٛ وْ٘ وسد طسم ايبشح، ٜٚطتددّ فٝ٘ فُٛع١ َٔ اـطٛات يًٛؾٍٛ اىل

طاز َسدعٞ إٚقع  Aٚخطٛات ؼًٌٝ احملت٣ٛ تتُجٌ يف ،إضتٓتادات ؾاؿ١ تطتدًـ َٔ ضٝام ايٓـ

ُّحملؼًٌٝ ا ٚيف ،يتدطٝط ٚتؿُِٝ ايتشًٌٝ، ٚػُٝع املعًَٛاتيًٓـ، ٚا ٜتِ إضتدداّ يغ١  ٞت٣ٛ ايه

يظٗٛز ٚتهساز ٖرٙ ايٛسدات وٚ  ٟعد  َٞٔ خالٍ ْظاّ إسؿا٥ Variable Languageاملتغريات 

فبعد  ٞ،ٚؼًٌٝ احملت٣ٛ ٜتطًب ايتُٝٝص ب  احملت٣ٛ املٓاضب ٚاحملت٣ٛ ايفسع، ايٓـ املتغريات يف

ناؾٌُ  ومناط يغ١ٜٛ  ٝع املعًَٛات َٔ قت٣ٛ ايٓـ ٜكّٛ ايباسح برتتٝبٗا ٚتًدٝؿٗا يفػُ

 ٞإزتباط ٞٚعال٥ك ٞٚؾف ٞضًٛ  إسؿا٥أٚايرتانٝب، َفس ات َٚعا٢ْ، وضايٝب ٚخلريٖا َٔ املعاٜري( ب

Correlation  ٚتتكُٔ ٚسدات ايتشًٌٝ املٛا  املطذ١ً، ٚايطٝاقات، ٚايعٝٓات، نُا تتكُٔ ايٛسدات

، ايػدؿ١ٝ، ٜٚكؿد بٗا إضتدداّ ٖرٙ ٟايس٥ٝط١ اآلتA١ٝ ن١ًُ، مج١ً، فكس٠، ؾٛز٠، بسْاَر تًفاش

ص ع٢ً ايػدؿ١ٝ ايٛاز ٠ يف ايٓـ، املطاس١ ٚايصَٔ ٚتطتددّ ٖرٙ ايٛسد٠ َكٝاضًا ايٛسد٠ اي  تسّن

ٓتر(، ٖٚٞ ايصَٔ بعد  ايدقا٥ل اي  ٜطتغسقٗا بسْاَر َع  وٚ فًِٝ، ٚسد٠ طبٝع١ املا ٠  ايػ٤ٞ امل

ايٛسد٠ املتها١ًَ اي  وًًٗا ايباسح ٜٚطتددَٗا َٓتر املا ٠  ايربْاَر، ْػس٠ األخباز(
32

ٚؼًٌٝ احملت٣ٛ 

ٕ ٖٓاى َٔ إبٌ ، املعًٔ، ٚيٝظ ع٢ً َطت٣ٛ ا ضتد ٍ ع٢ً احملت٣ٛ املكُس ٜٞتِ ع٢ً املطت٣ٛ ايططش

 قٝل ٚعًُٞ ٜطتٓد  كُٕٛ ٖٛ وَسيهٔ ؼًٌٝ امل ،١ ونجس َٓ٘ ٚض١ًٝ ؼًٌٝظْ٘ ٚض١ًٝ َالسوٜس٣ 

١ ظْتكٌ َٔ َفّٗٛ َطت٣ٛ املالسا، ٚٞفٗٛ ؼًٌٝ ٜعتُد اإلسؿا٤ ايد ي ،اىل ؼدٜدات ع١ًُٝ ٚاقش١

 ايسضا٥ٌ اي  اىل َفّٗٛ اإلضتد ٍ، ٜكّٛ املس٤ فٝٗا بإضتد  ت عٔ املؿا ز ٚاملتًك  َٔ   ٥ٌ يف

عتُا  ع٢ً املتًك  ٜتِ اإل سا ت ايتأثري يف ٚيف ،تػفريضًٛ  ايواإلعتُا  ع٢ً  ٖٚٛ َاٜعين، ٜتبا يْٛٗا

 َعاِْٝٗ، عٛاطفِٗ، َٛاقفِٗ( ػاٙ قت٣ٛ ٚب١ٝٓ ايسضا٥ٌ ٚؼًٌٝ املكُٕٛ  ٞسٌ ايػفس٠ يد٣ املتًك

ٖٚٓاى  ا،وٚ دص٤ َٓٗا بد  َٔ تس   سكٛزٖ ٛفش َٔ ايٓؿٛسكٛز وٚخلٝا  ايسَ ٟو Bٜعتُد ع٢ً ايعّد

ٜعتُد ع٢ً ٚؾف َفس ت  يغٛت  تػريإ اىل وغٝا٤ كتًف١ ٚعسض  ٟيرا ٞؼًٌٝ املكُٕٛ ايتكُٝٝ

ايعالق١ بُٝٓٗا.
33 

ى
ىالنوعى

 ،يإلغاز٠ اىل وْٛاع ايٓؿٛف  ايرباَر( ايتًفاش١ٜ ٚتؿٓٝفاتٗا Genreٜطتددّ َؿطًح "ايٓٛع" 

 TragedyBٚايرتادٝدٜا  Comedyضتددّ وزضطٛ َؿطًح "ايٓٛع" يتؿٓٝف األ   إىل ايهَٛٝدٜااٚقد 

 ,(Jensen  9009ٜعسف دٝٓط  ٚ ،Hollywoodضتددّ ٖرا املؿطًح يتؿٓٝف وفالّ ٖٛيٝٛ  انُا 

تػري اىل يٛاٖس تتػاب٘  ، اي Genusْ٘ تسمج١ فسْط١ٝ يًه١ًُ ايالت١ٝٓٝ  دٝٓـ( أ( بسايٓٛع  اؾٝٓ

ف ايًغ١ ايفسْط١ٝ يإلغاز٠ اىل فُٛع١ َٔ ايٓؿٛ نُا ٜطتددّ َؿطًح ايٓٛع يف ،َع بعكٗا بعض

نٌ ْـ اىل ف١٦ َٔ ايٓؿٛف، ٖٚرٙ ايف١٦  ٞتستبط َع بعكٗا مبٝصات عا١َ، سٝح ٜٓتُ ايف١ٝٓ اي 

،تتػاب٘ مبٝصات َػرتن١ تظٗس ف٢ نٌ ْـ
34

ع٢ً ْٛع ايٓـ،  ٟٜٚعتُد تفطري َع٢ٓ ايٓـ ايتًفاش

 فكًاٚ ٟميهٔ تؿٓٝف ايٓـ ايتًفاش، ٜٚعسقٗا دؿٝات اي ٚبٜٓٝٛت٘، ٚطسٜك١ ضس ٙ، ٚاملٛاقٝع، ٚايّػ

خؿا٥ـ عا١َ، ٚميهٔ يٓا َٔ خالهلا وٕ مد  فُٝا إذا نإ ايٓـ  يٓٛع٘، فايٓؿٛف تتػازى يف

 ٜستهص ع٢ً ايعًِ، ٚايطبٝع١، ٚاؿكا٥ل، يف فاألفالّ ايٛثا٥ك١ٝ تطتددّ خطابًا ،، وٚ َٛضٝك٢ وٚ و بًاًًُاٝف

ٚاؾطدB١ٜ اَا ايدزاَا  ٜعتُد ع٢ً ايك٠ٛ ايعك١ًٝ َٛاقٝعٗاB بُٝٓا تطتددّ بساَر ايسٜاق١ خطابًا
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ناملطًطالت ايبٛيٝط١ٝ، ٚايتازى١ٝ، فإْٗا تطتددّ خطابات إدتُاع١ٝ سٍٛ ايٓٛع ا دتُاع٢، 

،ٚايعُس، ٚايعسق١ٝ، ٚايطبكات ا دتُاع١ٝ
35

تؿٓٝف ايٓؿٛف  ايرباَر( ايتًفاش١ٜ ٜتطًب ٕ ونُا  

 Aتكٓٝات اإلْتاز املطتدد١َ  ٖٞاملٛقٛع ايس٥ٝظ، َا َا ٖٛاإلداب١ ع٢ً األض١ً٦ ٚايككاٜا ايتاي١ٝ

هلا عالق١  وسدثتٗا ع٢ً املػاٖد، ٚايككاٜا اي  ثاز اي اآل ٞسات ايؿٛت١ٝ(، َٚاٖ سسن١ ايهاَريا، ٚاملؤّث

ٚيًػدؿٝات، ٚايبٓا٤، ٚايفهس٠، فُجال تػرتى  ١،ٚنٌ ْٛع ي٘ عٓاؾسٙ املدؿؿ١ يًكّؿ ،باؾُٗٛز

دؿ١ٝ ٚاألفهاز، ٚاملػانٌ اي  تٛاد٘ ايػدؿ١ٝ يف ايػ األفالّ ايسَٚاْط١ٝ يف خٛاف تتعًل مبػانٌ

نُا تتٓاٍٚ األفالّ ايٛثا٥ك١ٝ  ايتطذ١ًٝٝ( وسداخ اؿٝا٠  ،فًِٝ ايعٓف ؽتًف عٔ ايفًِٝ ايسَٚاْطٞ

ّٝ ايتطذ١ًٝٝ ْٛعًا َٔ األفالّ يف  تعترب األفالّ ،تػٌُ وغداؾا ٚوَانٔ ٚيسٚفا َع١ٓٝ ١، اي اؿكٝك

نًًٝا عٔ األفالّ ايسٚا١ٝ٥. ًٗا ٚطسٜك١ َعاؾتٗا ؽتًف، بايسخلِ َٔ وٕ غهاسد ذاتٗ
36 

ع٢ً  تعتُد١ٚ وْٛاع، ىل ثالّثإايٓؿٛف  ايرباَر( ايتًفاش١ٜ  ,(Holland  9000ٜؿٓف ٖٛ ْد 

ّٝاأل ،طبٝع١ ٚخؿا٥ـ إْتادٗا تبح َباغس٠، وٚ تطذٌ  اي  ١Live programme ٍٚ ٖٚٛ ايرباَر اؿ

 اخٌ  ايرباَر إَا يف ٜٙٚتِ تؿٜٛس ٖر ،١ٝ  تتعد٣ ثٛإ وٚ  قا٥لٚتبح َباغس٠، يهٔ َع فسٚقات شَٓ

ىل إٛز تؿٜٛس ٖرٙ ايرباَر عد٠ ناَريات، ٜٚتِ ازضاٍ ايّؿ نُا ٜطتددّ يف ،اـازز ضتدٜٛ وٚ يفاأل

ّٛ ٟ،دسا٤ ايتشسٜس ايفٛزخلسف١ ايتشهِ  ايهْٛرتٍٚ( إل ٜ ٚتؿ طتددّ ز ايرباَر اؿ١ٝ وَاّ اؾُٗٛز وٚ 

ّٜ ،زن١ فٝٗا  املػازن١ وٚ ايتعًٝل(اؾُٗٛز يًُػا ١، ٚايرباَر ٚتػٌُ ٖرٙ ايرباَر ايرباَر اؿٛاز

ّٜ ّٝ،تعسض َباغس٠ وَاّ اؾُٗٛز ١ اي ايهَٛٝد سداخ ايعا١َ ١ اـازد١ٝ فتػٌُ األوَا ايرباَر اؿ

ّٛ Aٞٚايٓٛع ايجاْ ،ٚايسٜاق١ٝ وٚ إفتتاح ايربملإ تؿٜٛس، ٚؽكع ضتٛ ٜٛ وٚ َٛقع اياأل ز٠ يفٖٛ األفالّ املؿ

بساَر  ٖٞٚ Segmentedو٠ ٖٛ ايرباَر اجملّص Aٚايٓٛع ايجايح ٞيع١ًُٝ َْٛتاز  ؼسٜس( قبٌ عسقٗا ايٓٗا٥

ٜٚكٍٛ  ،١ نربْاَر "َع ايؿشاف١" ْٚػسات ا خباز املٛدص٠ٝقؿري٠ تطتددّ ب  ايرباَر ايس٥ٝط

يفٔ، ٚاألسداخ اؾاز١ٜ، ٚتتُٝص ٖرا ٕ ايرباَر املطذ١ً تػٌُ ايدزاَا، ٚاألفالّ ايٛثا٥ك١ٝ، ٚاإ Aٖٛ ْد

األفالّ  ايرباَر( بايتدطٝط، ٚاإلعدا  املطبل هلا، نهتاب١ ايٓـ ٚؼكري ددٍٚ تؿٜٛس املػاٖد  املهإ 

ٚتتهٕٛ  ،تِ َكابًتِٗتض ايرٜٔ ضتؿٛز، ٚاملػازن  ؼدٜد األسداخ اي  ٚايصَإ(، نُا ٜتِ َطبكًا

دسا٤ املْٛتاز إٜٚتِ  تطذًٝٗا بٛاضط١ ايهاَريا ع٢ً غسٜط ذ١ً َٔ َػاٖد َٓفؿ١ً، ٜتِاألفالّ املّط

ْٗا١ٜ ايتؿٜٛس   ايتشسٜس( يهٌ َػٗد بػهٌ َٓفؿٌ، ٚثِ تستٝب املػاٖد املؿٛز٠ َػٗد تًٛ األخس، ٚيف

ع١ًُٝ تطذٌٝ ٖرٙ ايرباَر  (. ٚيفFinal Cutٜتِ ػُٝعٗا ٚؼسٜسٖا نٛسد٠ ٚاسد٠  املْٛتاز ايٓٗا٢٥ 

ّٝميهٔ إقاف١ املؤثسات  ع١ًُٝ ايتؿٜٛس(  تهٕٛ يف ١  املٛضٝك٢، ٚايتعًٝل، ٚا ؾٛات ايطبٝع١ٝ اي ايؿٛت

،بػهٌ َٓفؿٌ
37 

ؾاف، ٚايتعازى ٚتتُٝص وفالّ ايعٓف ٚايبٛيٝط١ٝ مبػاٖد املطاز ٠، ٚإطالم ايّس

باألٜد٣، ٚعا ٠ َا تٓت٢ٗ األفالّ ايبٛيٝط١ٝ اىل سٌ ايٓصاعات ايكا١ُ٥ مبطاعد٠ زداٍ ايػسط١، ٖٚرٙ 

ّٛ األ ّٛ فالّ  تعسض تف ٚتعترب ايدزاَا  ،خسآم ْظاّ إدتُاعٞ ع٢ً م األفسا  بعكِٗ ع٢ً بعض، بٌ تف

ايرتنٝص ع٢ً ايػدؿ١ٝ، ونجس  ايتشكٝك١ٝ َٔ وقس  األْٛاع ي فالّ ايبٛيٝط١ٝ، يهٓٗا ؽتًف عٓٗا يف

ايتشكٝكات بأْٗا  B نُا تتُٝص وفالFantasyَّٚاْط١ٝ ٚاـٝاٍ َٔ ايفعٌ وٚ اؿسن١ ٚتعتُد ع٢ً ايسّ 

، ٚ ؼتاز اىل َهإ ٚشَإ قد ، ٞإعدا ٖا ٚؾٓاعتٗا َٔ وفالّ اـٝاٍ ٚاـٝاٍ ايعًُ وضٌٗ ْطبٝا يف

ٖرٙ األفالّ ٜظٗس األبطاٍ املعتُدٜٔ ع٢ً ذاتِٗ، ٜٛادٕٗٛ ايػسٜسٜٔ ببٓا قِٗ، ٚقبكاتِٗ،  ٚيف

بداٜات يٗٛز ايتًفاش،  ّ تكًٝد١ٜ عسقم يفوفال ٞوَا األفالّ ٚايرباَر ايغسب١ٝ، فٗ ،َٚفاُِٖٝٗ األخالق١ٝ

َٚٔ األْٛاع ايتًفاش١ٜ  ،(ٟبٛٚفالّ زعا٠ ايبكس  ايهاأٚتطتددّ فٝٗا األٚقاع ٚايٓصاعات ايدزا١َٝ، ن

بساَر تتكُٔ َٛاقٝع طب١ٝ  ٖٞٚ Medical Melodramaاألخس٣ َاٜط٢ُ املًٝٛ زاَا ايطب١ٝ 

اَا وفالّ اـٝاٍ  ،بطبب ايتطٛزات ايع١ًُٝ ايطب١ٝاجملتُع ٚتطٛزٖا  َستبط١ باملفاِٖٝ ايجكاف١ٝ يف

ٚتطٛزات  Superpowerَجٌ "سس  ايٓذّٛ" ٚ"ايغصا٠" فتطتددّ َفّٗٛ ايك٠ٛ اـازق١  ٞايعًُ

 ٞيٛدٝا، ٚتػري اىل شَٔ املطتكبٌ، وٚ وَانٔ َٛدٛ ٠ خازز ايهس٠ ا زق١ٝ ٚبساَر األطفاٍ ٖٛايتهٓ

 بساَر تٛد١ٝٗٝ تؿُِ يًطال  يف ٞٚايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٖ ،يٛدٝا ٚايعٛاطفٜٚدخًٝط َٔ ايرتفٝ٘ ٚاآل

َٚع٢ٓ  Elite ٟوٚ نبٛ غعيب ٚايرباَر ايجكاف١ٝ تكدّ قت٣ٛ ثكايف ،املدازع ٚاؾاَعات ٚاؾُٗٛزايعاّ

تعسض يتطٜٛل  ٚايرباَر ايتذاز١ٜ  اإلعالْات( اي  ،ٜتكُٔ األ   ٚاملطسح ٚاملٛضٝك٢ Aٟ وٟنبٛ

،ٚتسٜٚر َٓتذات
38

ّٝٚ ايدز ٚايدزاَا ،اجملتُع ا ٠ ايكإْٛ يفاَا ايبٛيٝط١ٝ ٚايتشكٝك١ٝ تعاجل َٛاقٝع ض
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ٜٗدف  ا٥ُا اىل إنتػاف نٝف، ٚملاذا،  ٟل  زدٌ املباسح( ايرايتشكٝك١ٝ تكّٛ ع٢ً غدؿ١ٝ احملّك

تكّٛ  ٞوَا ايدزاَا ايبٛيٝط١ٝ فٗ ،قرتف اؾسمي١، يٝذًب٘ يًُشان١ُ وَاّ ايعداي١ ٚايكإْٛا َٟٚٔ اير

 ،َسانص ايػسط١ ٢ عد  َٔ ايػدؿٝات ٚزداٍ ايػسط١ ايعا ٜٕٛ ايرٜٔ ميازضٕٛ َٗٓتِٗ يفعً

ضس٠ ٚشَال٤ ايعٌُ ص ع٢ً ايعالقات اإلْطا١ْٝ ٚايػدؿ١ٝ، ب  وفسا  األٚايدزاَا اجملتُع١ٝ تسّن

ٚبساَر ايرتفٝ٘ نرباَر  ،Sketchٚايهَٛٝدٜا تػٌُ بساَر ايهَٛٝدٜا اؿ١ٝ، ٚايطهٝتؼ  ،ؾدقا٤ٚاأل

 Aٚاألفالّ ايٛثا٥ك١ٝ ،َٔ خالٍ إضتكاف١ ايفٓاْ  ٚاملطسب ، ٚاملػاٖري Bملطابكات، تكّٛ ع٢ً ايدز غ١ا

تكدّ  اي ٖٞ خباز ْٚػسات األ ،وفالّ تدٚز سٍٛ َٛاقٝع َع١ٓٝ، ٚوفسا  َعٝٓ ، َٚٛاقف َع١ٓٝ ٖٞ

ٚايؿساعات،  وخباز ايربملإ، َٞعًَٛات ٚوخباز سٍٛ اسداخ ق١ًٝ ٚٚط١ٝٓ ٚعامل١ٝ، نُا تغّط

،اجملتُع يفٚايهٛازخ، وٚ قؿـ سٍٛ وغداف َعسٚف  
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، ٟٚاؿٛاز ي٘ ؾ١ً ٚثٝك١ بايعٌُ ايتًفاش

، ٞتعتُد ع٢ً ايعٌُ ايدزاَ عُاٍ ايدزا١َٝ ايتًفاش١ٜ َجٌ املطًطالت ٚا فالّ ٚايرباَر اي األ ٚغاؾ١ يف

 ،فٝٗا يكا٤ات تًفاش١ٜ باغهاهلا ناف١ ٟهس ايرباَر اي  ذيو  ميهٔ اضتدداَ٘ يف ٞيهٔ اؿٛاز ايدزاَ

 ايعٓاؾس اي  ٞٚيٝفتٗا َجٌ باق ٟتؤ  عُاٍ ايدزا١َٝ، اؿٛاز َٔ ايعٓاؾس امل١ُٗ ٚاملؤثس٠، ٚاي األ ٞفف

ايرباَر ايتًفاش١ٜ فٗٛ كتًف عٔ ايدزاَا، فٗٛ ٜعتُد ع٢ً ضؤاٍ ٚإداب١،  َا اؿٛاز يفو ،ؽدّ ايعٌُ

 ،ٚ ايكٝٛفوتعًٝكات عًٝٗا َٔ اؾُٗٛز  ٞػاٖد َع١ٓٝ، ثِ ٜتِ تًكع٢ً ؾٛز اٚ َ ٟٚوٜكا زمبا وتٛ

 األقُاز اهلاتف وٚ إَا تؿاٍ ٜٛ، وٚ عرب ٚض١ًٝ اإلٛضتٕ ٜهْٛٛا  اخٌ األوَا إٚايكٝٛف ٚاملػازن  

تتٓاضب َع ثكاف١ اؾُٗٛز املطتٗدف،  اؿٛاز هب ع٢ً َكدّ ايربْاَر إختٝاز ايًغ١ اي  ٚيف ،ايؿٓاع١ٝ

ض١ً٦ ايط١ًٜٛ، ٚايتعاٌَ َع ايكٝف اٚ اؿٛاز ٚتغٓٝ٘، ٚاإلبتعا  عٔ األ تجري ا ض١ً٦ اي ٚإضتدداّ 

املػازى باسرتاّ.
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A ايفهس٠، Aٞ ايتُج١ًٝٝ، املطًط١ً، ٚايطًطB١ً وَا عٓاؾسٖا ايس٥ٝط١، ٖٖٞ وغهاٍ ايدزاَا ايتًفاش١ٜ

اَا ايتًفاش١ٜ، َٚفّٗٛ ٖرا ٚسد  اؿطٔ وضظ نتاب١ ايدز،ٚاؿبه١ ٚايػدؿٝات، ٚايؿساع، ٚاؿٛاز

ايٓٛع َٔ ايهتاب١، ٚو١ُٖٝ نتاب١ ايٓـ ٚاؿٛاز ايدزاَٞ  ايطٝٓازٜٛ(، ٚعالق١ نتاب١ ايدزاَا بٛاقع 

اؿٝا٠ املعاغ١، ٚبايصَإ ٚاملهإ، ٚخؿا٥ـ ٖرا ايٓٛع َٔ ايهتاب١، ٚغهٌ ايطٝٓازٜٛ، ٚنٝف١ٝ در  

ٖٚٞ Bٌُٟ ع٢ً و١ُٖٝ اإلخساز ايدزاَٞ ايتًفاشوَا وضظ إخساز ايدزاَا ايتًفاش١ٜ، فٝػت ،املػاٖدٜٔ

نتاب١ ايٓـ ٚاؿٛاز  ايطٝٓازٜٛ(،ايتُجٌٝ ايتؿٜٛس، ايتٛيٝف  املْٛتاز(، املؤثسات ايؿٛت١ٝ ايتؿٜٛس١ٜ 

،اإلقا٠٤، ايؿٛت ١، ايدٜهٛز، املالبظ، املانٝازٚاـاّؾ
41
 Bا ايهَٛٝدٜا َٔ األعُاٍ ايتًفاش١ٜ امل١َُّٗو

ٖد ايعا ١ٜ، ٚتكٓٝات ايتؿٜٛس نرتنٝص ايهاَريا ع٢ً تعابري ايٛد٘ ٚتعابري ٚتكّٛ ع٢ً تؿٜٛس املػا

بطسع١ يتؿٜٛس ز ٚ  فعٌ ايػدؿٝات ػاٙ املٛاقف  Editing، ٚؼسٜس ايؿٛزClose Up)ايػدؿ١ٝ  

ّٝ ،ٜتعسقٕٛ هلا ٚاألسداخ اي  ّٝٚتٓكطِ ايهَٛٝدٜا اىل ْٛع A ايهَٛٝدٜا اهلصي ١ ١ ٚايهَٛٝدٜا ايطٝاض

ّٝٚعا ٠ َات  ،ايٓاقد٠ ١ ع٢ً غهٌ ضًط١ً َٔ اؿًكات، ٚتطتغسم عسٚض ايهَٛٝدٜا عسض ايهَٛٝدٜا اهلصي

ٚتٓتر  ،َٛاقٝعٗا ع٢ً سٝا٠ ايٓاع ْٚػاطاتِٗ ص يفاهلصي١ٝ ايفس ١ٜ َاٜكاز  ثالث   قٝك١، ٚتسّن

َهإ  يف ْٞاملٓصٍ، َٔ خالٍ ايتفاعٌ ب  وعكا٤ ايعا١ً٥، ٚايجا يفA ايهَٛٝدٜا اهلصي١ٝ ف٢ ثالخ سا ت

 س ١ٜ يفوَا ايّط،ٜتعسض هلا ايٓاع ايعٌُ، َٔ خالٍ ايعالقات ب  شَال٤ ايعٌُ، ٚايجايح َٔ املٛاقف اي 

ٚتتُٝص  ٟ،ضس   خٍٛ ايػدؿٝات ٚاألسداخ اـازد١ٝ اىل املٛقف ايهَٛٝد ايهَٛٝدٜا اهلصي١ٝ، فتهٕٛ يف

مناط َع١ٓٝ أل ِ تؿٓٝفٗا ٚفكًاٖرا ايٓٛع َٔ ايهَٛٝدٜا بتعابري خاؾ١ بٗا، ٜٚت ايػدؿٝات يف

Stereotypeٜٓت٢ُ اىل ايطبك١ ايعا١ًَ بُٝٓا تعهظ  ٟ، نُا تطتٗدف ايهَٛٝدٜا اهلصي١ٝ اؾُٗٛز اير

ايهَٛٝدٜا ايطٝاض١ٝ ايٓاقد٠ عدّ ايسقا، وٚ اإلسرتاّ يًطٝاضٝ ، وٚ سٝاتِٗ ايطٝاض١ٝ، ٚتعسض بػهٌ 

ايطبك١ ايطٝاض١ٝ وٚايٓدب١، نُا تٗدف  ا٥ُا اىل  تتدرٖا ايكسازات ٚاـٝازات اـاط١٦ اي  ٟنَٛٝد

عسض شٜف ٚتؿٓع ايطٝاضٝ  ايرٜٔ ٜتعإًَٛ َع ايطٝاض١ نًعب١.
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ع٢ً اؿكا٥ل ٚاألسداخ اؿكٝك١ٝ، ٚتٗدف ٖرٙ ايرباَر ايٛثا٥ك١ٝ اىل  تكّٛ ايرباَر ايٛثا٥ك١ٝ

 ،ضًٛ  َتٛاشٕ َٚكٓعأباجملتُع، َٔ خالٍ عسقٗا  تكدِٜ َعًَٛات يًُػاٖدٜٔ سٍٛ ٚقا٥ع سدثم يف

ٚتتػاب٘ طسٜك١ عٌُ األفالّ ايٛثا٥ك١ٝ  ،سداخ باأل ي١ ٚايرباٖ نُا تكّٛ ٖرٙ ايرباَر ع٢ً تٛثٝل األ

ٜٚكّٛ  ،إيٗاز اؿكا٥ل ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايٛثا٥ل ٚاملدطٛطات املهتٛب١ يف ٜٔاير َع طسٜك١ عٌُ املؤزخ 

 ؾٛز تًفاش١ٜ، تكدّ يًُػاٖد قانا٠ يًٛاقع فالّ ايٛثا٥ك١ٝ بتشٌٜٛ ايٛثا٥ل املهتٛب١ اىلؾاْع األ
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 Documentaire ٞاإلؾطالح ايفسْط يف ٜعين ًِٞ ايٛثا٥كٕٝ ايفإ( بايكٍٛ <900ٜٚٓٛٙ ْؿاز   ،املٓكٍٛ

Film ايبعض تسمجت٘ اىل ٜتٓاٚي٘، ٚهلرا ٜفّك ًِٟ ٚثٝك١ عٔ املهإ، وٚ اؿدخ، وٚ ايػدـ ايرٝوٕ ايف ٌ

فالّ ايتطذ١ًٝٝ هلرا ايٓٛع َٔ األ ٟوَا املفّٗٛ اإللًٝص ًٞ،ًِ ايتطذَٝٝٔ ايف بدً  ًِٞ ايٛثا٥كٝايف

 وًِٟ بتطذٌٝ اؿكٝك١ ٚسدٖا، ٚإمنا ٜكٝف ايٝٗا ايسٝايف ٞفال ٜهتف Documentary Filmايٛثا٥ك١ٝ 

دٕٛ  َٟدزض١ زا٥د ايطُٝٓا ايتطذ١ًٝٝ ايهٓد ،ًِ ايتطذ٢ًٝٝعسفم َدزضتإ يًف 90@8َٚٓر عاّ  ،وٜكا

َٚدزض١ غاعس ايطُٝٓا ، ايٛاقع متاَا نُا ٖٛ يف ًِٞ ايتطذًٝٝإْتاز ايف عتُد يفا ٟايردسٜسضٕٛ، ٚ

تعتُد إَها١ْٝ إعا ٠  -ًِ ايتطذ٢ًٝٝايف ٚناْم َدزضت٘ يف-ايتطذ١ًٝٝ اإلٜسيٓد٣ زٚبست فالٖست٢ 

 وٚ Aًِ ايتطذ٢ًٝ ثالخ خؿا٥ـA ٝٚقد سد  دسٜسضٕٛ يًف ،تطذٌٝ ٚتستٝب األسداخ  ٕٚ تأيٝف

١، ٚاإلْتكا٤ َٔ اؿٝا٠ ْفطٗا، فٗٛ  ٜعتُد ع٢ً ظع٢ً ايتٓكٌ، ٚاملالس ًِٞ ايتطذًٝٝايف اعتُا 

، ٚإمنا ٜؿٛز املػاٖد اؿ١ٝ، ًِٞ ايسٚا٥ٝب١٦ٝ َؿطٓع١ نُا ٜفعٌ ايف َٛقٛعات َؤيف١ ٚممج١ً يف

ٜ ٞ ًِ ايتطذًٝٝوغداف ايف Aثاْٝا ،ٚايٛقا٥ع اؿكٝك١ٝ عتُد ع٢ً ، فال ٜٞدتازٕٚ َٔ ايٛاقع اؿَٚٓايسٙ 

دتاز ًِ ايتطذ٢ًٝ ت َٝا ٠ ايفA ثايجا ، ٜٛٛضتممجً  قرتف ، ٚ  ع٢ً َٓايس ؾٓاع١ٝ َفتع١ً  اخٌ األ

ٚبريو تهٕٛ َٛقٛعات٘ ونجس  ق١ ٚٚاقع١ٝ َٔ املا ٠ املؤيف١  َٔ ايطبٝع١ زوضا  ٚمنا تأيٝف

١،ٚاملُجً
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ْتكا١ٝ٥ يًُػاٖد ١، ٚتتُٝص باإلظتكّٛ ع٢ً املالس فالّ اي األ ٞفالّ ايٛثا٥ك١ٝ ٖٚ وْٛاع األ

تكّٛ ع٢ً املكاب١ً، ٜٚهٕٛ فٝٗا املتشدخ ٖٛ  فالّ اي األٖٚٞ  ريٚزتٗاؾ سداخ ٚعدّ ايتدخٌ يفٚاأل

ضًٛ  أتكّٛ ع٢ً ايبشح ٚايتشكٝل ب خ، ٚاألفالّ اي سداضس ، ٚعسض، ٚٚؾف األ ايعٓؿس ايس٥ٝظ يف

سداخ.يؿٛز٠ بتطًطٌ األٜعتُد ع٢ً إزتباط ايؿٛز٠ بايهالّ، ٚعالق١ ا ٞإعالَ
44 

ٖٚٓاى بساَر تٛد٘  ايتًفاش ؾر  اعدا  ونرب َٔ املػاٖدٜٔ تطتددّ بساَر املطابكات يف

 ٞنجس ٖرٙ ايرباَر تهًف١ ٖوات ايبٝٛت ٚخلري ايعاًَ ، ٖٚٓاى بساَر تٛد٘ يطال  املدازع، ٚيهٔ يسّب

  ٚاملكدَات ٚتكدّ دٛا٥ص ٚقم ايرز٠ٚ ٚتتُٝص مبػازن١ عد  َٔ املكدَ تعسض يف ايرباَر اي 

بداٜاتٗا بساَر تكّٛ  ، ناْم يفGame Showٕ بساَر املطابكات و ,(Neale  9000ٜٚػري ٌْٝ  ،نبري٠

اـُطٝٓات ٚايطتٝٓات بدوت تأخر  ع٢ً تكدِٜ املعًَٛات ٚتػذٝع اؾُٗٛز ع٢ً ايتعًِٝ، ٚيهٓٗا يف

ص ع٢ً تسّن وضاضٝ A ايرباَر اي  ، ٚتطٛزت بعد ذيو يتاخر غهً Quizاملطابكات  بساَروغهاٍ 

 ٞإنتػاف ايعالقات ٚاحملا ث١ ب  َكدَ تسنص ع٢ً و١ُٖٝ األيعا  يف و١ُٖٝ األض١ً٦، ٚايرباَر اي 

،ٖرٙ ايرباَر، ٚاملتٓافط  ٚاملػاٖري
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إعتُا ٖا ع٢ً فهس٠  ايرباَر ايسٜاق١ٝ يفٚ تػاب٘ بساَر املطابكاتتٚ

ٝؿا يإلْتاز ُم خّؿُّؾ  بساَر ٞيهٓٗا ؽتًف عٔ بساَر ايسٜاق١، فٗاملٓافط١ َٚبدو ايفٛش باملطابك١ ٚ

يعا  ايسٜاق١ٝ قبٌ إخرتاع ايتًفاش ناأل بسْاَر " َٔ ضريبح املًٕٝٛ" مل ٜهٔ َٛدٛ ًا ، فُجاًلٟايتًفاش

ايٛ ٜات  بسٜطاْٝا َٚٔ ثِ يف َٔ ودٌ مجٗٛز ايتًفاش  يف ُِ خؿٝؿًاناْم َٛدٛ ٠، بٌ ؾ  اي 

ْ٘ أل بساَر ايسٜاق١ ْٚػس٠ ا خباز، بنُا ىتًف َكدّ بساَر املطابكات عٔ َعًّ ،سٜه١ٝ(املتشد٠ ا َ

ٚتطتددّ بساَر املطابكات  ،ايربْاَر ٚع٢ً املػازن  سداخ يفع٢ً ضري األ ونجس ضًط١ ٚق٠ٛ ٚتأثريًا

 َٔ  Enigmaتكٓٝات ٚٚيا٥ف ايتًفاش ـًل ب١ٜٛٝٓ خاؾ١ بٗا، ٚتعتُد ٖرٙ ايرباَر ع٢ً سٌ ايًغص 

نُا تطتددّ ٖرٙ ايرباَر وضايٝب  ،املطابك١( َٔ ودٌ إضتُساز ايعسض ٚدر  املػاٖدٜٔ ضٝفٛش يف

ٝٓظس فّ ايربْاَر سٝح ٜتشدخ َكّد Semi Directضًٛ  غب٘ املباغس اؿٛاز ٚايطس A األ َع١ٓٝ يف

خباز، ق١ٝ ٚاأليعا  ايسٜااأل ٞايتًفاش( ٜٚسسب باملػاٖدٜٔ َجٌ َكدَ َٟباغس٠ اىل املػاٖدٜٔ  َػاٖد

بساَر وخس٣ ٜتشدخ َكدّ ايربْاَر اىل املتٓافط ،  ٕٚ  ٚيف ،ٜٚكٛ  املػاٖدٜٔ خالٍ ودصا٤ ايربْاَر

ٖرٙ اؿاي١ ٜس٣ املػاٖد ْفط٘  ٚيف ،١ عٔ ٚدٛ  املػاٖدٜٔ املتابع  يًربْاَرظَالس وٟإبدا٤ 

عد  َٔ ايرباَر ٜربش  ٚز  ٚيف ،ٜتٓافظ َع املتٓافط  وْفطِٗ ٚيف ايٛقم ْفط٘نُتٓافظ وٚ َتطابل 

اإلداب١. تؿاٍ بؿدٜل يطًب املطاعد٠ يفٖرٙ ايرباَر نطًب َٔ املتٓافظ اإل املػاٖد يف
46 

 

ىىىTheoretical Frameworkىيطارىالنظراإل
مج١ً َٔ املبا زات ايٓظس١ٜ اؿدٜج١ اي  ْػأت يف سكٍٛ  ٟػتُع ؼم  زاض١ اـطا  ايتًفاش

 ٟتطًب  زاض١ اـطا  ايتًفاشتٚ ،ٌ َدازع ٚإػاٖات تفهري كتًف١ٚفسٚع َعسف١ٝ َتعد ٠، ٚيف ي
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 تكٛ  ايباسح يف خازط١ ايبشح اي  ٟطاز ايٓظسٌ اإلٜػّهٚ ،Theoretical Framework ْظسًٜا إطازًا

ًْا  ٚاألطس ايٓظس١ٜ, ٚقد  زاض١ ٚفِٗ املٛقٛع وٚايظاٖس٠ ٜطًل عًٝٗا ايبعض األطس ايتش١ًًٝٝ ٚوسٝا

املٛقٛعات، ٚٚسدات  ؼدٜد ، ٚيفٟ زاض١ اـطا  ايتًفاش قد تؤخر نأضاع يف األطس املسدع١ٝ,

ؼدٜد املفاِٖٝ ٚاملتغريات  ايدزاض١، ٚقاٚز وٚ ْكاط ايرتنٝص، ٚنٝف١ٝ َعاؾ١ املٛقٛع، ٚيف

َع١ٓٝ، وٚعد  َٔ املفاِٖٝ  ُاتٜكّٛ ع٢ً َطًّ  ٟايس٥ٝط١ٝ،ٚتتهٕٛ َجٌ ٖرٙ األطس َٔ بٓا٤ ْظس

، ٟايتًفاشاـطا  عد  َٔ ايٓظسٜات اي  تكدّ تؿٛزات عٔ نٝف١ٝ عٌُ ٚ ٚز  ٜٚٛدد ،األضاض١ٝ

B ٚتطاعد ٖرٙ ايٓظسٜات ع٢ً ٟ زاض١ ٚؼًٌٝ تأثري اـطا  ايتًفاش ٖٚٓاى ْظسٜات وخس٣ ؽتـ يف

ٚتكّٛ ٖرٙ ايٓظسٜات ع٢ً ؼًٌٝ ٚ زاض١  ٚز  ،إىل َطازات َٓاضب١ ٟتٛدٝ٘  زاض١ اـطا  ايتًفاش

ٜدزع  ٚز  ٟاير Macro level ٖٞٚٛ املطت٣ٛ ايهً Aٍٚاأل Bَٔ خالٍ َطتٜٛ  ٟايتًفاشٚتاثري اـطا  

 دتُاع١ٝ، ٚوٜكا  ٚز ٖرا اـطا  يفاجملتُع َٚؤضطات ايدٚي١ ٚايطبكات اإل يف ٟٚتأثري اـطا  ايتًفاش

تأثري وًٌ ٜٚدزع  ٟٖٚٛ املطت٣ٛ اير Micro level ٖٛ املطت٣ٛ األ ٢ْ ٞخًل ثكاف١ فتُعB١ٝ ٚايجاْ

 نُا قاَم ٖرٙ ايٓظسٜات ع٢ً ؼًٌٝ املؤضطات ايتًفاش١ٜ ٚفكًا ،ع٢ً ايفس   املػاٖد( ٟاـطا  ايتًفاش

ؼهِ عًُٗا ٚو ا٥ٗا، ٚوٜكا طبٝع١  ايكا٥ِ، ٚطبٝع١ ًَهٝتٗا ٚايكٛاْ  اي  ٞيعالقتٗا بايٓظاّ ايطٝاض

ٙ ايٓظسٜات طبٝع١ اهلٝه١ًٝ نُا  زضم ٖر ،تطٝطس ع٢ً ٖرٙ املؤضط١ اإلعال١َٝ يٛد١ٝ اي ٜٚداآل

 يًُؤضط١ ايتًفاش١ٜ، ٚطبٝع١ تكطِٝ ايعٌُ ٚو ا٤ ايٛيا٥ف. ٟ ازايٓظاّ اإل  از١ٜ وٚاإل

تدزع  ايٓظسٜات املعٝاز١ٜ اي  Aىلإ تدزع ايتًفاش اي  اإلعال١َٝ ايباسجٕٛ ايٓظسٜات ٜكطِ

 املتعًك١ باملسضٌ َٚٔ ٖرٙ ايٓظسٜات اجملتُعB ايٓظسٜات عالق١ ايتًفاش بايطًط١ اؿان١ُ ٚ ٚزٙ يف

ْظس١ٜ ايسؾاؾ١ ايطشس١ٜ وٚ اؿك١ٓ ْٚظس١ٜ تستٝب األٚيٜٛاتB ايٓظسٜات ا دتُاع١ٝ َٚٓٗا ْظس١ٜ 

تؿاٍ اؾُاٖريٟ ا دتُاع بدزاض١  ٚز ٚضا٥ٌ اإل ْػأت ْتٝذ١ إٖتُاّ عًِ املطؤٚي١ٝ ا دتُاع١ٝ اي 

ّٚ اي ٚػاٙ نٌ َٔ ايفس  ٚاجملتُع ايٓظسٜات ا غرتان١ٝ ايع١ًُٝ   ٚ ضُٝا "نازٍ ٖاا ٜػري ز

متتًو مجٝع ٚضا٥ٌ اإلْتاز،  َازنظ "ٚ" ٚالًص" إىل فهس٠ ايؿساع ايطبكٞ ب  ايطبك١ ايسومساي١ٝ اي 

طبك١ ايفالس B ايٓظسٜات املتعًك١ ايعا١َ ٚسًٝفتٗا  تؿاٍ ٚب  ايطبك١مبا فٝٗا ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚاإل

تدزع طبٝع١  بإضتدداّ ْظس١ٜ ايغسع اي  دزع تأثري ايتًفاش ايجكايفٜ  Bاإلعالَٞ، فُجاًل ايتأثري بٓٛع

B ايٓظسٜات املتعًك١ باؾُٗٛز َٚٔ ٞعؿٛزات سٍٛ ايٛاقع ا دتُاايعالق١ ب  َػاٖد٠ ايتًفاش، ٚبٓا٤ ايّت

 ضتدداّ ٚاإلغباع، ٚتكّٛ ع٢ً  زاض١ وضبا  ا ختالف ب  املػاٖدٜٔ يفٖرٙ ايٓظسٜات، ْظس١ٜ اإل

َع B ْٚظسٜات تتعًل بظاٖس٠ ايعٛمل١ ٚتأثريٖا ع٢ً  ٚز ايتًفاش، َٚٓٗا  ٟتفطري ٚفِٗ بسْاَر تًفاش

 ٖرا اجملاٍ.  ٘ ايدزاض١ يفٕ تّٛدوميهٔ  اي  Cultural Imperialismْظس١ٜ " ا َربٜاي١ٝ ايجكاف١ٝ" 

ُّ ٚتػدٝؿًا خاؾًا املعٝاز١ٜ فًُٗا اتّ ايٓظسٜتكّد ُّع ٖٚٞ تتهٕٛ  ،ا هب وٕ ٜكعا ٜكع، ٚع

 ،اـاّف اخل١ عٔ ايٛاقع، ٚاي  تسضِ ايٛاقع سطب َٓظٛزٖاّؿَٔ مج١ً َٔ األسهاّ ٚايكِٝ امل  بايتايٞ

ّٜ ّٜات املطتدد١َ ايَٚٔ ايٓظس  يف =>@8ٚقعٗا ضٝربت ٚبٝرتضٕٛ ٚغساّ عاّ  ١ األزبع اي ٓظسٜات املعٝاز

ايٛ ٜات املتشد٠ ا َسٜهA١ٝ ْظس١ٜ ايطًط١، ايٓظس١ٜ ايًٝرباي١ٝ، ايٓظس١ٜ ايػٝٛع١ٝ، ْظس١ٜ املطؤٚي١ٝ 

 ٟاير ٞٚا دتُاع ٞشاف١ تعهظ ايٛاقع ايطٝاضا دتُاعB١ٝ ٚتكّٛ ٖرٙ ايٓظسٜات ع٢ً فسق١ٝ وٕ ايّؿ

ٌُ فٝ٘، ٚهلرا ؽتًف ايٓظِ اإلعال١َٝ ٚتتفاٚت ايتػسٜعات اإلعال١َٝ سطب وضايٝب ايٓظِ تع

،ٚايطٝطس٠ ايطٝاض١ٝ
47

إىل ضت١ تؿٓٝفاتA ايطًط١ٜٛ  McQuailقد طٛزٖا  ٜٓظ َانٌٜٛ  ٚ

Authoritarian اؿس٠ ،Free املطؤٚي١ٝ ا دتُاع١ٝ ،Social Responsibility ٟعالّ اؾُاٖري اإل ،)

، ٚاملػازن١ ايدميٛقساط١ٝ Development، ايت١ُٝٓ ١Totalitarian  ايطٛفٝت١ٝ( ايػُٛيٝ

Democratic Participation.
48 

١ سه١ُٝ َٔ ايبػس، تس٣ ايٓظس١ٜ ايطًط١ٜٛ وٕ اؿكٝك١ يٝطم ْتاز اؾُاٖري، يهٓٗا ْتاز قًّ

اؿكٝك١ تتُسنص  ٕوٚتعتكد ٖرٙ ايٓظس١ٜ  ،زغا  ٚايتٛدٝ٘ ٚايكٝا ٠ايرٜٔ ِٖ ف٢ َسنص ٜؤًِٖٗ يإل

َٛا هب وٕ ٜكّد زا٤ اؿهاّ، اي آفهاز ٚأإلعالّ ايػعب ب َسنص ايك٠ٛ وٚ ايطًط١ ٚهلرا ٜطتددّ ايتًفاش يف

يتٛدٗات ٚوفهاز ايطًط١  ٠Mirror عانط١ آهلرٙ ايٓظس١ٜ َس ٜٚعترب ايتًفاش ٚفكًا ،هلا املطاْد٠ ٚايتأٜٝد

يٛدٝتٗا، ٚعدّ إْتكا ٖاB نُا ؼتفط ايطًط١ ٜٚدآاؿان١ُ، ٚٚيٝفت٘ ايدفاع عٔ وفهاز ايطًط١ ٚ

ايٓظس١ٜ  يف ٞوٕ املبدو ا ضاض ,(:@@Kazan  8ٜٚؤند اـاشٕ  ،عل تػسٜع ايكٛاْ  ٚايرتخٝـ ٚايسقاب١

http://www.dzworld.net/vb/showthread.php?t=33561
http://www.dzworld.net/vb/showthread.php?t=33561
http://www.dzworld.net/vb/showthread.php?t=33561
http://www.dzworld.net/vb/showthread.php?t=33561
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ّٜ ٚإْتكا   ٟتكدِٜ ايدعِ يًطًط١، ٚاإلسذاّ عٔ ؼد ١ ٜكّٛ ع٢ً وٕ ٚيٝف١ ايتًفاش تتُجٌ يفايطًطٛ

،ايٓظاّ
49

 ٟ، وTop-Downضفٌ ع٢ً إىل األ٢ً َفّٗٛ إْطٝا  املعًَٛات َٔ األٚ تكّٛ ْظس١ٜ ايطًط١ ع

َّٛٔ ايطًط١ اىل اؾُٗٛز،  يٕٛ َٔ ايطًط١ َُٗتِٗ ْػس املعًَٛات سٍٛ ايككاٜا ٚوٕ ٖٓاى وفسا ًا ك

 ٞوَا اؾُٗٛز فٗٛ فس  َتًّك ؽكع وٜكا يًسقاب١ اإلدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ، ٚاي 

متًو اؿكٝك١ ٚاملعسف١ سطب  تؿدزٖا ايطًطات ايد١ٜٝٓ ٚايطٝاض١ٝ، اي  ت ٚايسضا٥ٌ اي هلرٙ املعًَٛا

عا٥ٗاإّ 
50

ٕ اؿكٝك١ املطًك١ متًهٗا ايطًط١ ايعًٝا وٚ ونُا تكّٛ فًطف١ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ع٢ً َفّٗٛ 

 ّٕإهلرا فٚ ،خسٜٔ ايرٜٔ  ميًهٕٛ املعسف١ٜتُجٌ ٚادبٗا ف٢ محا١ٜ اجملتُع ٚاآل ايٓدب١ اؿان١ُ، اي 

تكس اجملتُع، َٔ ٚد١ٗ ْظس ايطًط١. ايٓظس١ٜ ايطًط١ٜٛ تكرتٕ مبفّٗٛ ايسقاب١ ع٢ً املعًَٛات اي 
51 

ّٜ عرب  ْ٘ ؾشٝشًاوَا ٜعتكد  يف ْػس ًاسّس ١  ايًٝرباي١ٝ( وٕ ايفس  هب وٕ ٜهٕٛبُٝٓا تس٣ ْظس١ٜ اؿس

 ،َا تدعٛ ي٘ ايٓظس١ٜ ايطًط١َٜٛؿا ز٠ ايفهس، ٚ ٚضا٥ٌ اإلعالBّ ٚتسفض ٖرٙ ايٓظس١ٜ ايسقاب١ ٚو

ّٓٚتتًّد ػس ٜٓبغٞ وٕ ٜهٕٛ سسًا َٔ وٟ زقاب١ َطبك١، َٚفتٛسًا يهٌ غدـ وٚ ـ ٖرٙ ايٓظس١ٜ يف وٕ اي

ّٝ ٕٛ مجاع١  ٕٚ إذٕ وٚ تسخٝـ فإْتكا  اؿه١َٛ ٚاملطؤٚي  ٚاألسصا    ٜعسض يًعكٛبات، ٚايؿشف

ّٝشاف١ ايطًط١ ايسابع١ تهٌُ ايّطّؿضتكالٍ املٗين، ٚتعترب ايٜتُتعٕٛ بكدز نبري َٔ اإل ١ ًطات ايككا٥

ّٝ ّٜٚايتػسٜع B١ ٚمتجٌ عٓاؾس اجملتُع املتعد ، ٚتعٌُ نُٓرب يًٓكاؽ ٚنػف اؿكٝك١، ١ ٚايتٓفٝر

وٕ ٖرٙ ايٓظس١ٜ  ,(Jensen  9009 ٚنذطس إعالَٞ ٜسبط ب  اؿه١َٛ ٚاملٛاطٔ. ٜٚؤند دٝٓطٔ

اختٝازاتِٗ، ٚهب إ ٜتُتعٛا  وٕ ا فسا  وسساز يفَٓاقك١ يًٓظس١ٜ ايطًط١ٜٛ، ٚتكّٛ ع٢ً َفّٗٛ 

ٖرٙ اؿكٛم،  عكٛم ضٝاض١ٝ ٚإقتؿا ١ٜ ٚثكاف١ٝ، ِٖٚ نا٥ٓات عاق١ً تطتطٝع ايتؿسف يف

،ٚايتُٝٝص ب  اـطأ ٚايؿٛا 
52

َساقب١  ٞعالّ ٚفل ٖرٙ ايٓظس١ٜ ٖٚ ايٛيٝف١ ايس٥ٝط١ٝ يٛضا٥ٌ اإل

ٓفٛذ ٚايطًط١ يف اجملتُعB ٚتدعٛ ٖرٙ ايٓظس١ٜ إىل ٚممازضات ٚضٝاضات اؿه١َٛ، ٚوؾشا  اي وعُاٍ

املعًَٛات ب  ايٓاع  ٕٚ قٝٛ  َٔ خالٍ مجع ْٚػس ٚإذاع١ ٖرٙ املعًَٛات عرب  فتح اجملاٍ يتداٍٚ

ٚضا٥ٌ اإلعالّ
53

نُا هب وٕ تتٛفس املعًَٛات ٚاؿكا٥ل يهٌ فس ، ٚهب إ ٜتُتع نٌ فس  عل 

ٌّ ، ست٢ األزا٤ خلري ايدقٝك١ وٚ املعازق١، ألْٗا ٟزو ٟألفهاز ٚعدّ إقؿا٤ وزا٤ ٚااآل ايتعبري، ٚهب ايطُاح يه

ىل املعسف١ ٚايتٜٓٛس.إٜكٛ   ٟإثاز٠ اؿٛاز ٚايٓكاؽ اير تتطبب يف
54

  

ا ْظس١ٜ املطؤٚي١ٝ ا دتُةاع١ٝ فكد يٗست بعد اؿس  ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يف ايٛ ٜات املتشد٠ َّو

ممجً٘ يف ض٤ٛ إضتدداّ َفّٗٛ اؿس١ٜ، ٚاإلفساط يف  ١ٜ اؿس١ٜفعٌ ع٢ً ضًبٝات ْظس األَسٜه١ٝ، نسّ 

إعةال٤ سةس١ٜ ايفةس ، ع٢ً سطةا  َؿًش١ اجملتُع، ٚاملبايغ١ يف َٓح ايفس ، اؿل يف ايتشسز َٔ وٟ 

ّٝ يف َكابٌ ذيو،  ،B١ ٚؼٍٛ اإلعةالّ إىل ؾٓاع١ ٖدفٗا ايسبح فكطَطؤٚي١ٝ إدتُاع١ٝ، وٚ ق١ُٝ وخالق

ي١ٝ ا دتُةاع١ٝ وٕ يًفس  سكًا، ٚيًُذتُع وٜكًا سكٛقًا، بٛؾف٘ فُٛع وفةسا  هلِ زوت ْظس١ٜ املطؤٚ

سكٛقِٗ، ٜٚٓدسطٕٛ يف ايٛقم ْفط٘، يف  َؤضطات( إدتُاع١ٝ، تطع٢ ـد١َ ايؿاحل ايعاّ، ٚؼتاز 

 Baran & Davisٜكٍٛ بازإ ٚ ٜفٝظ ٚ ،يريو، إىل محا١ٜ َٔ ْصٚات األفسا  ٚتطًط ايسخلبات ايفس ١ٜ

وٕ ٖرٙ ايٓظس١ٜ تؤند اؿاد١ اىل ؾشاف١ َطتك١ً، تدقل ٚتساقب و ا٤ ٚعٌُ َؤضطات  ,(?900 

ٚوِٖ خؿا٥ـ ٖرٙ ايٓظس١ٜ  عٛتٗا يٛضا٥ٌ  ،ايدٚي١، ٚتكدّ وخبازًا ٚتكازٜسًا َٛقٛع١ٝ ٚ قٝك١

اإلعالّ يتشٌُ َطؤٚيٝتٗا اإلدتُاع١ٝ َٔ ودٌ بٓا٤ فتُع َبدع َٚٓترB ٚوٕ تؿبح ٚضا٥ٌ ا عالّ 

نُا  ،ع٢ً ايجكاف١ ايٛط١ٝٓ وٚ احمل١ًٝ تطٝطس يٓاع ٚيٝظ فكط ؾٛت ايٓدب١ وٚ اجملُٛعات اي ؾٛت ا

تدعٛ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ايؿشفٝ  يتشٌُ َطؤٚيٝاتِٗ اإلدتُاع١ٝ ػاٙ اجملتُع َٔ خالٍ اإلضتُاع 

،زا٤ ايٓاعآملطايب ٚ
55

 سٜات اي ٖرٙ ايٓظس١ٜ اىل املطؤٚي١ٝ األخالق١ٝ، ٚعدّ ػاٚش ا فسا  يًش ٚ تدعٛ

ػاٚشات عًٝٗاB  ٟمحا١ٜ سكٛم ايٓاع َٔ و نُا تدعٛ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ايدٚي١ يًتدخٌ يف ،ٜتُتعٕٛ بٗا

يًشس١ٜ، ٖٚٛ َا ٜتطًب َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ عسض ٚدٗات  ٞٚاألخالق ٞٚتدعٛ اىل اإلضتدداّ ايعكالْ

،ايٓظس ٚاألزا٤ املدتًف١
56

ٌّٚ تّػ ع، فايسضاي١ اإلعال١َٝ اذا مل ف٦ات اجملتُ ذع ٖرٙ ايٓظس١ٜ إىل إغساى ن

بايفػٌ، ٚئ ؼكل وٖدافٗا. ٞؼظ٢ ع٢ً  عِ َٚطاْد٠ اجملتُع فاْٗا ضتٓتٗ
57

  

تفطس ضٝطس٠  تطتُد ايٓظس١ٜ ايػُٛي١ٝ َفاُٖٝٗا َٔ ايٓظس١ٜ املازنط١ٝ اي١ًٝٓٝٓٝ اي 

يًطٝطس٠  عالّ، ٚتطتددّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ نٛضا٥ٌايسومساٍ وٚ ايطبك١ ايربدٛاش١ٜ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإل
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د ٖا طبٝع١ ايطٝطس٠ ؼٕ َكُٕٛ ايسضاي١ اإلعال١َٝ بأٚتػري ٖرٙ ايٓظس١ٜ  ،ايجكاف١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ

عالّ  ٜتُتعٕٛ اإل عال١َٝ ٜٚس٣ املازنطٕٝٛ وٕ ايعاًَ  يفا قتؿا ١ٜ ع٢ً ٖرٙ املؤضطات اإل

اجملتُع،  طٝطس٠ ٚايطا٥د٠ يفيٛدٝا ٚايجكاف١ املٜٚدْٗا١ٜ املطاف ىكعٕٛ يتاثري اآل ِْٗ يفباملٛقٛع١ٝ أل

ٚسطب ايٓظس١ٜ  ،تطٝطس ٚتؤثس ع٢ً َكُٕٛ ايسضاي١ ا عال١َٝ اي  ٞيٛدٝا ٖٜٚدٖٚرٙ اآل

ُّٜٚدآ ٚات وٕ ٚضا٥ٌ ا عالّ تعترب ٚضا٥ٌ ٚإاملازنط١ٝ ف تٗا ٚٚيٝفتٗا ٚ ٚزٖا ا بكا٤ ع٢ً يٛد١ٝ َٗ

َكابٌ مناذز وخس٣ َجٌ  ٛذز يفضًط١ ٚضٝطس٠ ايطبكات اؿان١ُ ٚهلرا، طسح َفّٗٛ ايػُٛي١ٝ نُٓ

ايدميكساط١ٝ، وٚ ايُٓاذز ايتطًط١ٝ احملافظB١ ٚياٖس٠ ايػُٛي١ٝ تأتٞ يف ْظاّ وتهس ايٓػاط ايطٝاضٞ 

ٜدٚيٛد١ٝ ٜتطًح بٗا ٚتكٛ  فعايٝات٘ ٚميٓشٗا آ، ٜٚكّٛ ٖرا ايٓظاّ ع٢ً ٟٚا قتؿا  ٞٚا دتُاع

تٓػس ايدٚي١ ٖرٙ  ٞٚيه ،يًدٚي١ ٚاجملتُع ٚتؿبح بايتايٞ اؿكٝك١ ايٛسٝد٠ ايسمس١ٝ ضًط١ َطًك١

اجملتُع، تكّٛ باستهاز ٚايطٝطس٠ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايك٠ٛ ٚايجكاف١، ٚتكع ؼم إ ازتٗا  يٛدٝا يفٜٚداآل

وٕ األْظ١ُ ايػُٛي١ٝ تتُٝص بطٝطس٠ (, ;@@Lee  8ٚتٛدٝٗٗا ٚضا٥ٌ ا تؿا ت ٚاإلعالّ. ٜٚؤند ي٢ٝ 

١، مبا فٝٗا ٚضا٥ٌ اإلعالBّ ٜٚهٕٛ اؿص  اؿانِ ًَتصَا اؿٝا٠ ٚايدٚي ٞيٛدٝا ع٢ً نٌ َٓاسٜٚداآل

األْظ١ُ  ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ يف ،عالّيٛدٝا، ٜٚطٝطس ع٢ً ودٗص٠ ايدٚي١ مبا فٝٗا ٚضا٥ٌ اإلٜٚدبٗرٙ اآل

زقاب١ غا١ًَ  ٞغرتان١ٝ تعٌُ نبٛم يطٝاضات اؿص  اؿانBِ وَا ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ فٗاإل

يٛدٝا تعٌُ ع٢ً إقفا٤ ايػسع١ٝ ع٢ً ايٓظاّ ٜٚد١ املازنط١ٝ اي١ًٓٝٓٝ وٕ اآلٚتس٣ ايٓظسٜ ،َٚؤضطات١ٝ

، مساي١ٝوؾساع٘ قد ايس ، ٚمتجٌ ايػسع١ٝ ايجٛز١ٜ ؿص  ايعُاٍ ٚايفالس  يفٟقتؿا ٚاإل ٞايطٝاض

اجملتُع  ثكاف١  تجكٝف ٚخلسع األخالم، ٚاملفاِٖٝ ٚاألفهاز ا غرتان١ٝ يف ٞٚٚيٝف١ ٚضا٥ٌ ا عالّ ٖ

١(فتُعٝ
58

يٛد١ٝ ايٓظاّ ٜٚدآتٓطذِ َع  َعًَٛات عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ، إ  تًو اي  ٟٚ ٜطُح بٓػس و 

ٚتدعُ٘ ٚتطاْدٙ.
59 

ػاٙ إهابٞ إزبع، نبسشت ْظس١ٜ املػازن١ ايدميٛقساط١ٝ إقاف١ إىل ْظسٜات ايؿشاف١ األ

 Juta Fourie &ٚدٛتامٛ قسٚز٠ ٚدٛ  وغهاٍ ددٜد٠ يف تٓظِٝ ٚضا٥ٌ اإلعالBّ ٜٚكٍٛ فٛزٜ٘ 

( وٕ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ْػأت نس  فعٌ َكا  يًطابع ايتذازٟ، ٚاإلستهازٟ يٛضا٥ٌ اإلعالّ ?900 

ّٝ  ٞيكد غٗد ايعامل ايغسب ،B١ ٚتٛدد ٖرٙ ايٓظس١ٜ يف اجملتُعات ايًٝرباي١ٝ املتكد١١َ خاّؾاملًُٛن١ ًَه

ّٗ ٞفرت٠ ايطتٝٓات َٔ ايكسٕ املاق يف تكا ات نجري٠ سٍٛ  ٚز م إْْكاغات سٍٛ  ٚز اإلعالّ، ٚٚد

ٖٚرٙ ايٓظس١ٜ تدعٛ اىل  ،َٔ قبٌ اؿسنات املعازق١ ي ْظ١ُ ايطًط١ٜٛ ٞٚايطٝاض اإلعالّ ايجكايف

،ايعاّ َٔ خالٍ َؤضطات إدتُاع١ٝ َٟػازن١ ايسو
60

األضاض١ٝ هلرٙ ايٓظسA١ٜ إٕ يًُٛاطٔ ئ ٚ املبا 

اؿل يف وٕ  -ٚهلِ نريو -داَٗاسل ايٛؾٍٛ إىل ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚاضتد ايفس  ٚؾُاعات األقًٝات

ستٝادات اي  ود ْٚٗا ِٖ، إٕ تٓظِٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚقتٛاٖا،   ؽدَِٗ ٚضا٥ٌ اإلعالّ طبكًا يإل

ٜٓبغٞ وٕ ٜهٕٛ خاقعًا يطٝطس٠ بريٚقساط١ٝ سه١َٝٛ، وٚ ضٝاض١ٝ َسنصٜة١، ٜٓبغٞ وٕ تٛدد ٚضا٥ٌ 

ات، اي  تؿدز ٖرٙ ايٛضا٥ٌ، وٚ املٗٓٝ  ايعاًَ  اإلعالّ، وؾاًل، ـد١َ مجٗٛزٖا، ٚيٝظ َٔ ودٌ املٓظُ

بٗا، وٚ عُال٥ٗا، وٚ مجٗٛزٖا.
61 

َٔ ايدٍٚ  تٓطًل ْظس١ٜ اإلَربٜاي١ٝ ايجكاف١ٝ َٔ فسق١ٝ وٕ ايجكاف١ ايعامل١ٝ تٓتػس إْطالقًا

ملٛدٛ ٠ ا ًَاايغ١ٝٓ ٚايك١ٜٛ املتٛادد٠ مبسنص ايٓظاّ ايجكايف ايعاملٞ باػاٙ ايدٍٚ ايفكري٠ ٚاألقٌ تكّد

بٗٛاَؼ ٖرا ايٓظاّ ٚبايٓتٝذ١ ْؿٌ إىل ١ُٖٓٝ ثكاف١ٝ َكؿٛ ٠ تتغٝأ تٛسٝد ٚتُٓٝط ايجكاف١ ايعامل١ٝ 

تكّٛ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ع٢ً فسق١ٝ ايرتٜٚر يًجكاف١ ايغسب١ٝ ع٢ً وضاع وْٗا ٚ ع٢ً خًف١ٝ ضٝا ٠ األق٣ٛ

١ٜ بسشت يف ايطتٝٓات َٔ َتفٛق١ ٚاألفكٌ َٔ ايجكافات خلري ايغسب١ٝ ٚا َربٜاي١ٝ ايجكاف١ٝ ٖٞ ْظس

. سٝح وْ٘ دا ٍ Herbert Schillerايس٥ٝطٞ هلرا املدطط نإ ٖسبست غًٝس  سايكسٕ املاق٢، ٚاملّٓظ

ٚايتكايٝد، ٚايجكافات احمل١ًٝ تتعسض يًتدَري  بإٔ ايعٛمل١ قد وؾبشم تػهٌ ق٠ٛ نبريٙ يف اجملتُع

ٜٚػري نٛزإ  ،املاٍ َٔ ايدٍٚ ايغسب١ٝبطبب ايتدفكات ايعامل١ٝ َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚ

Curran  9009A8=@ تكدَٗا ايٛ ٜات املتشد٠ نُطاعدات يًدٍٚ ايٓا١َٝ،  ( وٕ ايرباَر ا َسٜه١ٝ اي

 إىل ايطٝطس٠ ا َسٜه١ٝ ع٢ً ؾٓاع١ اإلعالّ يف ّٜاٚتدفل املعًَٛات اهلا٥ٌ ٚاؿس َٔ ايٛ ٜات املتشد٠، و 

ّٚ ٚايػسنات ايغسب١ٝ اي  ٞعالّ ايغسبع ايهبري يإلٚوٕ ايتّٛض ،ايعامل ز ايطًع، ٚاملٓتذات ايسومساي١ٝ، تس

 ايدٍٚ. ست ضًبٝا ع٢ً ايجكافات يفٚايكِٝ اإلضتٗالن١ٝ، وّث
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تدٜس املؤضط١، ٚطبٝع١  بطبٝع١ ايطًط١  اإل از٠( اي  ٞتٗتِ ْظس١ٜ ايبٓا٤ ايتٓظُٝ

ٕ و (?@@Kelly & Kelly 8 ٞنًٝٚ ٞقتؿا   ايتٌُٜٛ( ٜٚٛقح نًٝيٛدٝا املطتدد١َ ٚاإلٛايتهٓ

ّٛ Max Weberانظ ٜٚربمل ايبٓا٤  ٚاملدزا٤ يف ،سٍٛ بؿسا١َ، ٚتطتددّ قٓٛات ٚوضايٝب زمس١ٝ زًاتؿ

ٖرٙ املؤضطات  ٜتِ ايعٌُ مببدو ايطبب  ٚيف ،إؽاذ املبا زات تكًٝدٜٕٛ، ٜرت  ٕٚ يف ٞايبريٚقساط

ٕ ايبٓا٤ ايتٓظ٢ُٝ يًُؤضط١ ٜكّٛ ع٢ً و١ فري٣ ٖرٙ ايٓظسٜ يف ٞوَا منٛذز ايبٓا٤ ايتٓظُٝ ،ٚايٓتٝذ١

تتعاٌَ ٚتتفاعٌ َع ب٦ٝتٗاB ٚتس٣ ْظس١ٜ ايبٓا٤  فُٛع١ َٔ ايٓظِ ايتك١ٝٓ ٚاإلدتُاع١ٝ اي 

 ،ع٢ً املدخالت ٚاملعاؾات ٚاملدسدات وٕ املؤضط١ تكّٛ وٜكا ع٢ً َبدو تدفل املعًَٛات املبين ٞايتٓظُٝ

تتدر فٝٗا ايكسازاتB  ٚاإل از٠، ٚاألضايٝب اي  يتٛدٗات ٚزة١ٜ املايه  وٖدافٗا ٚفكًا ؽتًف املؤضطات يفٚ

ًه١ٝ، املذِ، ٚاؿنُا وٕ  ،ضًٛ  إؽاذ ايكسازات ٚاإلختٝاز ب  ايبدا٥ٌ ٜؤثس ع٢ً ضًٛى املؤضط١أف

بٓٝتٗا ايتٓظ١ُٝٝ، ٚضًٛنٗا  ٚؽتًف املؤضطات يف ،ٚاملٛقع تؤثس ع٢ً و ا٤ املؤضط١ ٚؼكٝل وٖدافٗا

فطبٝع١ املًه١ٝ  خاؾ١ وٚ عا١َ( تؤثس ع٢ً نٝف١ٝ وضًٛ  ايتٌُٜٛ  ،داَٗا ملؿا ز ايتٌُٜٛضتداٚ

ٚاملٓافط١ ع٢ً و ا٤ ٖرٙ املؤضطات،  ٚايعاٌَ ايدميٛخلسايف ٚتٛفري املؿا ز املايB١ٝ نُا ٜؤثس املٛقع اؾغسايف

٠  عاَٛ ١ٜ وٚ ْتاز ٚاإل ازع١ًُٝ اإل ختٝاز ٖرٙ ايػسنات ألمناط كتًف١ يفااىل  ٟٖٚٛ َا ٜؤ 

افك١ٝ(
62

هلا، تكطِٝ ايعٌُ  ٟتتطًب  زاض١ ب١ٝٓ ٚتٓظِٝ املؤضط١ اإلعال١َٝ  زاض١ ايبٓا٤ ا  ازٚ ،

 ٚيف ،و١ُٖٝ يدزاض١ َؿا ز ايتٌُٜٛ ٚايصبا٥ٔ ٚاملطاُٖ  ٞسٝإ تعطٚبعض األ ،ٚتٛشٜع ايٛيا٥ف

ّٝ َٟطت٣ٛ ايعاٌَ ا قتؿا  فاملازنطٕٝٛ  ،Controlِ تشّه١ ٚايتٗتِ ٖرٙ ايٓظس١ٜ بدزاض١ طبٝع١ املًه

B فُجاًل ،عال١َٝ ؼد  طبٝع١ ايرباَر ايتًفاش١ٜ ٚاإلعال١َٝاملؤضط١ اإل ٜعتكدٕٚ إ طبٝع١ املًه١ٝ يف

 عال١َٝ اي ٜعٌُ ع٢ً تًب١ٝ زخلبات املعًٓ ، بُٝٓا املؤضط١ اإل Commercial Media ٟعالّ ايتذازاإل

َّت  ٗتِ بسخلبات ٚسادات اجملتُع.ٍ َٔ قبٌ ايدٚي١ وٚ َؤضطاتٗا فاْٗا تُ
63 

ّٜ ْكٌ اإلٖتُاّ ٚؼسٜو ايككاٜا َٔ ودٓد٠ ٚضا٥ٌ  ١ تستٝب األٚيٜٛات  األدٓدات(تتٓاٍٚ ْظس

ْظس١ٜ تستٝب األٚيٜٛات ٜهٕٛ يككاٜا ٜتِ  فعٗا  ايربٚش  اإلٖتُاّ( يفف ،ودٓد٠ اؾُٗٛز ىلإاإلعالّ 

ٕ إٖتُاَات اؾُٗٛز بككاٜا َع١ٓٝ A إٚفسٚض ايٓظس١ٜ تكٍٛ، اؾُٗٛز َٔ فرت٠ ألخس٣ يدا٥س٠ إٖتُاّ

ّٝ تتبع  تغري يف س ف٢ إٖتُاَات ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٜتبع٘إٖتُاَات ٚضا٥ٌ اإلعالّ بتًو ايككاٜاB ٚوٕ ايتغ

ٕ ْظس١ٜ تستٝب و( :-McCombs & Protess  8@@8 A9ٜٚٓٛٙ َانَٛص ٚبسٚتظ  ،إٖتُاَات اؾُٗٛز

، وٟ وٕ يٛضا٥ٌ ٞيعالق١ ايتبا ي١ٝ ب  ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚاؾُٗٛز املتًكاألٚيٜٛات تٓطًل َٔ فسق١ٝ ا

اإلعالّ تأثريًا نبريًا يف يفم إْتباٙ اؾُٗٛز ٚتٛدٝ٘ اٖتُاَ٘ مٛ قكاٜا َٚٛقٛعات ٚوسداخ َع١ٓٝ 

بايرتنٝص عًٝٗا، ٚايتعتِٝ ع٢ً َٛقٛعات وخس٣ قد تفٛقٗا و١ُٖٝ مما هعٌ املتًكٞ  اؾُٗٛز( 

ًطم عًٝٗا نٌ األقٛا٤ ٜٚتٓاض٢ وٚ ٜتذاٌٖ ايككاٜا األخس٣ خلري كاٜا املجاز٠ اي  ض ٜتفاعٌ َع ايك

 املجاز٠. 

( فكد طٛزتٗا ايباسج١ ا ملا١ْٝ ايٝصابٝح =@@Perry  8اَا ْظس١ٜ يٛيب ايؿُم نُا ٜكٍٛ بري٣ 

م( وٚ ، ٚقدَم َْٝٛإ ْظسٜتٗا املعسٚف١   ٚا١َ ايؿُ;<@8عاّ  يف Noelle-Neumannَْٝٛإ –ٌْٜٛ 

ايسوٟ ايعاّ باعتبازٙ دًدْا  -بعٓٛإ " ٚا١َ ايؿُم  0?@8 يٛيب ايؿُم( يف نتا  ؾدز يف ايعاّ 

اىل إعتباز ايتًفاش  ٚض١ًٝ اإلتؿاٍ اؾُاٖري٣( َٔ وِٖ  َٝٛإْ -ٚ عم إيٝصابٝح ٌْٜٛ ،دتُاعٞ"اإل

ف ٚتعّس، ٌ ايسوٟ ايعاّتؿاٍ اؾُاٖريٟ يف تأثريٙ ع٢ً اؾُٗٛز املطتكبٌ ٚبايتايٞ يف تػهٝٚضا٥ٌ اإل

ٜٚتػهٌ  ، ٕٚ خٛف َٔ املعاقب١ ٜعرب عٓ٘ ايفس  عًًٓا ٟزا٤ ٚايطًٛى ايرايعاّ بأْ٘ فاٍ اآل ٟايسو َٝٛإْ

فاعٌ ب  األفسا  َع ب٦ٝت٘ اإلدتُاع١ٝايعاّ َٔ ايّت ٟايسو
64

ٕ األفسا  ايرٜٔ وٚ تس٣ ٖرٙ ايٓظس١ٜ 

ّٓإتُعِٗ، فا٥د ف٢ فايّط ٞٝاضايّط ٟٜعازقٕٛ اإلػاٙ ٚايسو با ِْٗ ٜتدرٕٚ َٛقف  ايؿُم( ػ

ّٜ ِْٗ اذا ناْٛا ٜؤَٕٓٛ إٚبايتايٞ ف ،د٠، وٚ خٛفا َٔ ايعصي١ ا دتُاع١ٝ قطٗا  اؾُاع١ ايهبري٠ املؤ

وقٌ زخلب١ يف  ِٕٖ ايػدؿ١ٝ، ٜٚه٤ِْْٛٛٗ وذبٕٛ آزاإبآزا٤ كايف١ ملا تعسق٘ ٚضا٥ٌ ا عالّ، ف

ِْٗ إَا ايرٜٔ يدِٜٗ آزا٤ َٓطذ١ُ َع َا تبج٘ ٚضا٥ٌ ا عالّ فو ايتشدخ عٔ ٖرٙ اآلزا٤ َع اآلخسٜٔ،

،زا٤ ٚايتشدخ بػأْٗاعالٕ عٔ ٖرٙ اآلٜهْٛٛا ونجس ْػاطا ٚدسو٠ يف اإل
65

ٚ دٖٛس ٖرٙ ايٓظس١ٜ قا٥ِ 

ع٢ً اإلفرتاض األضاع ايرٟ ٜؤند بإٔ ٚضا٥ٌ ا عالّ س  تتب٢ٓ آزا٤ وٚ إػاٖات َع١ٓٝ، ٚخالٍ فرت٠ 

عالّ ػاٙ ايرٟ تدعُ٘ ٚضا٥ٌ اإلٕ ايكطِ األنرب َٔ اؾُٗٛز ضٛف ٜتشسى يف اإلإ، فقد ٠ َٔ ايصَٔ
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ملا هلا َٔ ق٠ٛ ٚتأثري ع٢ً اؾُٗٛز، ٚبايتايٞ ٜتػهٌ ايسوٟ مبا ٜتٓاضل ٜٚٓطذِ يف َعظِ ا سٝإ َع 

فهاز اي  تدعُٗا ٚضا٥ٌ اإلعالّ،  ضُٝا ايتًفاش.األ
66 

 فاقًاآتفتح ي٘ تكٛ  ايباسح وٚ ايدازع، ٚ ري امل١ُٗ اي َٔ ْظسٜات ايتأث"ْظس١ٜ ايغسع" تعترب

املع٢ٓ،  تؿٜٛس تطبٝكٞ يعًُٝات بٓا٤ ٞٚ"ْظس١ٜ ايغسع" ٖٟ فِٗ تأثري اـطا  ايتًفاش نبري٠ يف

تدزع تأثري  وسد ايٓظسٜات اي  ٞفٗ دتُاع١ٝ، ٚايتعًِ َٔ خالٍ َػاٖد٠ ايتًفاشٚتػهٌٝ ايتؿٛزات اإل

١ ًإىل فرت٠ طٜٛ ٕ تأثري َا ٜعسق٘ ايتًفاش وتازإ، ٚتكٍٛ )تسان١ُٝ ٌ  ْظس١ٜايتًفاش ع٢ً املد٣ ايطٜٛ

ْتادات ايتًفاش١ٜ  ومناط ٚبساَر ايتًفاش( ست٢ تظٗس آثازٙ ع٢ً املػاٖدٜٔ، َٔ خالٍ تسانُات اإل

، ٚإٕ اضتُساز تعسض ٞايٛاقع ا دتُاع زا٤ ٚضًٛنٝات ضا٥د٠ يفآَعتكدات َٚٛاقف ٚ ايعدٜد٠، تؤٜدٖا

تًو األفهاز وٚايكِٝ، ٚبدزد١ ؽتًف َٔ فس  إىل آخس سطب غدؿٝت٘،  ٖد هلا، ٜؤ ٟ ب٘ إىل تبيناملػا

ٜٚػري  ا،ٜتعسض هلا، َٚكُْٛٗ  ٚايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ اي  ٜعٝؼ فٝٗا، ْٚٛع ايرباَر اي ٚسايت٘ ايٓفط١ٝ،

ٜدفع املػاٖدٜٔ خلسع تؿٛزات ٚ وٕ ايتًفاش ميًو ايك٠ٛ يف ,(Gerbner et al.  8@?0خلريبٓس ٚوخسٕٚ 

 ٞايٛاقع ا دتُاع وِْٗ قد ٜهْٛٛا بعٝدٜٔ عٓٗا يفع٢ً ايسخلِ َٔ يتب٢ٓ ٖرٙ ايتؿٛزات، 

ٞ،اؿكٝك
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طٍٛ و ًاٚتكّٛ "ْظس١ٜ ايغسع" ع٢ً فسق١ٝ وضاض١ٝ تكٍٛ وٕ املػاٖدٜٔ ايرٜٔ ٜككٕٛ وٚقات

ٞ ٚاألفهاز ٚاملعتكدات ٜتبٕٓٛ املفاِٖٝ ٚاملعاْ Heavy Viewer)َػاٖد٠ ايتًفاش  نجٝف٢ املػاٖد٠  يف

َػاٖد٠  يف Light Viewerٜكدَٗا ايتًفاش، ونجس َٔ املػاٖدٜٔ ايرٜٔ ٜككٕٛ وٚقات وقٌ  ٚايؿٛز اي 

َػاٖد٠ ايتًفاش إ ٜتبٓٛ ؾٛز٠ منط١ٝ  ط١ًٜٛ يف فُجال ميهٔ يًُػاٖدٜٔ ايرٜٔ ٜككٕٛ وٚقاتًا ،ايتًفاش

Stereotype ؾٛز٠ َهسز٠ َٚطتُس٠ عٔ املسو٠ احملؿٛز٠  دسا٤ َاٜكدَ٘ ايتًفاش -عٔ املسو٠ ٚ ٚزٖا َٔ

-بايٛادبات املٓصي١ٝ ٚاإلعتٓا٤ با طفاٍ
68

ٚ نًُا شا ت وٚقات املػاٖد٠ يًتًفاش، نًُا إش ا  قبٍٛ 

ٜفتكد فٝٗا املػاٖد  ف٢ ايككاٜا اي  ٜعسقٗا ايتًفاش، ٚؼدٜدًا ٚاألفهاز ٚايؿٛز اي  ٞاملػاٖد يًُعاْ

ٞ،عات ٚوفسا   ٜٛدد بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ تفاعٌ إدتُاعـرب٠ ٚاملعًَٛات عٔ فُٛا
69

ٚتبدو َٓٗذ١ٝ 

مناط "ْظس١ٜ ايغسع" بتشًٌٝ املكُٕٛ يًرباَر ايتًفاش١ٜ َٔ خالٍ تكِٝٝ ٚؼدٜد األ ايتشًٌٝ يف

ٚؼًٌٝ  ،خلًب ايرباَرو تظٗس وٚ تعسض يف ٛز ٚايكِٝ اي   ع٢ً ايّؿٖرٙ املكاَ ، نُا تػّد املتهسز٠ يف

 ميهٔ ؾٝاخلت٘  ٕٚ  ٞدتُاعٛز املػاٖدٜٔ عٔ ايٛاقع اإلٕ تّؿسٚز١ٜ ١َُٗٚ، ألاملكُٕٛ خط٠ٛ ق

ًتبأٜ ايهبري ب  َفّٗٛ ي ْظسًاٚ ،ز٠عتُا  عًٝٗا َطتُد٠ َٔ ايرباَر ايتًفاش١ٜ املهّسَعًَٛات ميهٔ اإل

ٝاخل١ ٜكدَ٘ ايتًفاش، ٜطاعد ؼًٌٝ املكُٕٛ ايباسح ع٢ً ؾ ٟاير ٞٚايٛاقع ا دتُاع ٞايٛاقع ا دتُاع

.ٞتتعًل بتؿٛز املبشٛث  عٔ ايٛاقع ا دتُاع وض١ً٦ ا ضتبٝإ وٚ املكاب١ً اي 
70 

، ناْم األعاخ ٚايدزاضات ٞايعػسٜٓات ٚايجالثٝٓات َٔ ايكسٕ املاق ذاع١ يفاإل َع تطٛز بّح

ّٟ   ٜتعّسض ألٟ سادص َٚعٛقات يًتأثري ع٢ً  األٚىل تس٣ وٕ تأثري ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٖٛ تأثري بايغ ٚقٛ

َكَٛات  ١عكٍٛ اؾُاٖري اي  نإ ٜٓظس إيٝٗا بأْٗا تػب٘ اؿػٛ  ٚتتُٝص بايكعف ٚ  متًو وٜ

تأثري ايسضا٥ٌ اإلعال١َٝ ع٢ً اؾُٗٛز  وٕفٗٛ ايُٓٛذز ايرٟ ٜس٣  ،يًشُا١ٜ َٔ تأثريات ٚضا٥ٌ اإلعالّ

ِّ يف غهٌ خطٞ  غاقٛيٞ( سٝح ٜطتذٝب َٔ خالهلا نٌ غدـ بػهٌ َػاب٘ تكسٜبا  يًسضا٥ٌ ٜت

،اإلعال١َٝ اي  تؤثس فٝ٘ َباغس٠ نُا ٜؤّثس ضا٥ٌ اؿك١ٓ يف  ّ املسٜض
71

 ٚ دٖٛس ْظس١ٜ ايسؾاؾ١

ؼدث٘ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ع٢ً اجملتُع،  ٟاير ٟٜكّٛ ع٢ً ايتأثري املباغس ٚايكThe Magic Bulletٛ ايطشس١ٜ

ٕ ايسضاي١ اإلعال١َٝ ضتؿٌ إٚبٓا٤ ع٢ً فًطف١ ٖرٙ ايٓظس١ٜ ف ،ٚإقٓاع٘ يتأٜٝد َٚطاْد٠ قكاٜا قد ٠

ضًٛ  ٜٚكس  ايباسجٕٛ املؤٜدٕٚ هلرٙ ايٓظس١ٜ َجال وٚ ضٝتًكاٖا نٌ فس  بٓفظ ايطسٜك١ ٚبٓفظ األ

ِ،ملإ ٚنطب تأٜٝدٖاضتددّ اإلذاع١ بػهٌ فعاٍ يتعب١٦ األ ٟنأ يٛف ٖتًس اير
72

ٚتس٣ ٖرٙ 

َباغس ٚتًكا٥ٞ ٚضسٜع عالق١ تأثري ايٓظس١ٜ وٕ عالق١ األفسا  مبكُٕٛ ايسضاي١ اإلعال١َٝ
73

تكّٛ  نُا

 ،ايسضاي١ األؾ١ًٝ وٚ املؿدز ي٘ يف س د نُا  ْظس١ٜ اؿك١ٓ ع٢ً َفّٗٛ إ تأثري اإلعالّ ٜهٕٛ َباغسًا

متًهٗا ٚضا٥ٌ اإلعالّ يًتأثري ع٢ً اؾُاٖري، ٚذيو َٔ خالٍ  تكدز ٖرٙ ايٓظس١ٜ ايك٠ٛ اهلا١ً٥ اي ٚ

ٚبايّتايٞ ؼكٝل األٖداف اي  ٜؿبٛ إيٝٗا َايهٛ ٚضا٥ٌ اإلعالّ  يدعا١ٜ ٚاإلقٓاع ٚاإلذعإ هلا،ا تكٓٝات

، ػاٖات ٚايكسازات ػاٙ زضا٥ٌ ٚضا٥ٌ اإلعالّألْٗا تس٣ يف اؾُٗٛز بأْ٘ نت١ً َتذاْط١ ي٘ ْفظ اإل

ٖرٙ ايٓظس١ٜ تعين وٕ اؾسعات اإلعال١َٝ املتٛاؾ١ً Barker & Petley  9008) A ٜٚكٍٛ بازنس ٚبٝت٢ً

ؼٌُ َٔ قِٝ َٚفاِٖٝ تػب٘ بفهستٗا ٖرٙ تًو األ ١ٜٚ ٚاألَؿاٍ اي  مكٔ  ملدتًف١ مباٚبأضايٝبٗا ا
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،يتك١ٜٛ املٓاع١ قد األَساض بٗا
74

تفرتض ايتأثري  ٢ نجري َٔ ايباسج  عٔ ٖرٙ ايٓظسٜات اي ٚقد ؽًّ

١، ع٢ً عٛاٌَ وخس٣ َؤثس٠ َجٌ ا ختالفات ايفس ٜ ادٚٚاملباغس ٚايطسٜع يإلعالّ، ٚوّن ٟايكٛ

، َطت٣ٛ اإل زاى، ٚعٛاٌَ ْفط١ٝ ٚإدتُاع١ٝ ٞاإلختالفات ب  اجملُٛعات، تأثري ايٛضط اإلدتُاع

،وخس٣
75

يٛضا٥ٌ اإلعالّ وَاّ ْتا٥ر ايدزاضات املٝدا١ْٝ اي   ٟيكد اٖتصت ْظسٜات ايتأثري املباغس ٚايكٛ ٚ

ٚضا٥ٌ ا عالّ قدٚ ، اذا َا تأثري  وٕ سٝح تب  هلِ ٞ،قاّ بٗا باسجٕٛ يف َٝدإ عًِ ايٓفظ ا دتُاع

وخس٣ وطًكٛا عًٝٗا ايعٛاٌَ ايٛضٝط١ ناألضس٠، ٚاػاٖات ايفس ،  قٛزٕ بايتأثري ايرٟ ؼدث٘ عٛاٌَ

 سصا ، ٚعٛاٌَ وخس٣ نجري٠، ؼٍٛ ٖرٙ ايعٛاٌَ  ٕٚ ايتأثري املطًل وٚ ايكٟٛ يٛضا٥ٌٚاأل ٚقا ٠ ايسوٟ،

دٚ  يٛضا٥ٌ ٕ ٖرٙ ايٓظسٜات تػري اىل ايتأثري احملإ( >Perse  9008A9ٜٚكٍٛ بريض٢  ،عالّ ع٢ً ايفس اإل

ضبا  ايتأثري احملدٚ  ٖٛ سس١ٜ ٚقدز٠ اؾُٗٛز ع٢ً وٚتس٣ ٖرٙ ايٓظسٜات وٕ ، اإلعالّ ع٢ً اؾُٗٛز

ٚع١ًُٝ اإلختٝاز تتكُٔ إختٝاز اؾُٗٛز ملا ٜسٜد وٕ  ،إختٝاز ٚإضتدداّ َكُٕٛ ايسضاي١ اإلعال١َٝ

ايسضاي١ اإلعالB١َٝ ٚتفطري  إْتباٙ اؾُٗٛز ؾص٤ وٚ ودصا٤ يف إلْتباٙ ٖٚٛ َاٜعينٜػاٖد، وٚ ٜطُع وٚ ٜكسوB ا

نٝف َٚاذا ٜترنس  س ٜٚعين١َٝ  نٝف ٜفطس اؾُٗٛز ايسضاي١ اإلعال١َٝ(B ايترّنالايسضاي١ اإلع

 اؾُٗٛز َٔ ايسضاي١ اإلعال١َٝ.

داب١ َع ؟ ٚيإل َٞعالإٜطسس٘ ايدازع  ا٥ُاA ملاذ ىتاز املػاٖد َكُٕٛ  ٟٕ ايطؤاٍ ايرإ

ّٜع٢ً ٖرٙ األ ّٝض١ً٦ ٜطرتغد ايدازع بعد  َٔ ايٓظس ٓاضب املػه١ً ايبشج١ٝ، ت ات اي ات ٚايفسق

ٚايعالقات ٚاألٚقاع  ٚتتكُٔ َعاؾ١ ٚؼًٌٝ ٚتفطري يًبٝاْات، ٚطسٜك١ تتٓاٍٚ املفاِٖٝ ٚاملتغريات

تؿف يٓا ايظاٖس٠، ٚؼًًٗا،  طًشات اي ايبشح، ٚتصٚ  ايدازع بهٌ املؿ املستبط١ بٗا، ٚؾًٛ  إىل ْتا٥ر

( وٕ اإلعالّ ٜؤثس ::Hiebert & Gibbons  9000Aٜٚؤند ٖٝربت ٚخلٝبْٛص  ٚبهٌ املفاِٖٝ ٚايتعسٜفات

ع٢ً اؾُٗٛز بطسم كتًف١، بطبب إختٝازِٖ يٛضا٥ٌ إعالّ كتًف١، ٚإختٝازِٖ يٛضا٥ٌ إعال١َٝ 

 كتًف١ مبا ٜتٓاضب َع إستٝاداتِٗ ٚزخلباتِٗ. 

ايهٝف١ٝ اي  ٜطتكبٌ بٗا اؾُٗٛز املعًَٛات  يف Selective Theoryشح ْظس١ٜ اإلْتكا١ٝ٥ تب

ّٝ ،ٜٚطتددَٗا مبا ٜٓطذِ َع زخلبات٘ ٚتٛدٗات٘ ٚىتصْٗا يف ذٖٓ٘ َٚٔ ثِ ٜطٛعٗا ١ ٚايفهس٠ ايس٥ٝط

ّٜ ّٝ ١ تكّٛ ع٢ًهلرٙ ايٓظس ُّايفسق ٍٛ ط١ َٚرتضب١ س١ اي  تكٍٛ إٕ األغداف يدِٜٗ ٚدٗات ْظس َٓ

 األغداف وٚ األسداخ اي  تكع سٛهلِ، ٖٚرٙ ايؿٛز اير١ٖٝٓ املرتضب١ يف ايعكٌ ٚايرٖٔ بعض األفهاز وٚ

َرتضب١ عٔ  ٚوٜكًا وٕ يد٣ اؾُٗٛز اْطباعات ،قٝط ايػدـ ٚب٦ٝت٘ تطاعد ع٢ً تفطري َا ٜدٚز يف

ا، ٖٚرٙ ا ْطباعات عٓٗ تؿاٍ َٔ خالٍ املكاَ  اي  ٜتشدثٕٛٚضا٥ٌ اإلعالّ وٚ بعض ايكا٥ُ  باإل

َٚكاَٝٓٗا بايسفض وٚايكبٍٛ، ٚبايتايٞ فإٕ  تؤثس ضًبًا وٚ إهابًا ع٢ً اؾُٗٛز يف تعاًَ٘ َع ٖرٙ ايٛض١ًٝ

ايػدـ، عٝح ٜتذاٌٖ األفهاز اي  تتعازض َع٘ ٜٚسنص ع٢ً  األفهاز املرتضب١ يف ايرانس٠ تؤثس ع٢ً

ٚفو  Codingوٕ منٛذز ايرتَٝص  Seiter (1999:14) ٜٚؤند ضٝرت ،األفهاز اي  تعصش وفهازٙ

ٜٚفرتض ٖرا ايُٓٛذز  ،املطتكبٌ -ايسضاي١ -منٛذز املسضٌ ىتًف عٔ Decodingايرتَٝص ايتفطري( 

ٖٚٛ قبٍٛ املػاٖد حملت٣ٛ ايربْاَر بػهٌ ناٌَ،  Aاألٍٚ Bثالث١ وْٛاع َٔ ايتفطريات وٚ فو ايرتَٝص

إعرتاض وٚ زفض، بٌ ٜكّٛ املػاٖد ٚفكا هلرٙ  ٟ ٕٚ و ٜكّٛ عًٝٗا ايربْاَر يٛد١ٝ اي ٜٚدٚقبٛي٘ باآل

 يف Aثاْٝا ،يٛد١ٝ ايربْاَر( بتفطري األسداخ ف٢ سٝات٘ ٚضًٛن٘ ٚخربات٘ اإلدتُاع١ٜٝٚدآيٛد١ٝ  ٜٚداآل

ٚقد ٜكّٛ باإلختٝاز  يتذازب٘ ٚخربات٘ اإلدتُاع١ٝ، املػاٖد٠ ايتفاٚق١ٝ، ٜكدّ املػاٖد تفطريٙ ٚفكًا

ٜكّٛ املػاٖد  Aجايٚثا ،َعٗا يٛدًٝاٜٚدآايربْاَر ٜٚتذاٌٖ ودصا٤ وخس٣  ٜتفل دصا٤ َٔ ٚاإلْتكا٤ أل

ايربْاَر، ٚػاٌٖ ودصا٤  بتشٌٜٛ تفطريٙ يًٓـ يٝتٓاضب َع إٖتُاَات٘ ٚٚاقع٘، بايرتنٝص ع٢ً ودصا٤ يف

 املعازق١، سٝح ٜهٕٛ املػاٖد َٓصعذا َٔ قت٣ٛ ايربْاَر ٖٞ نجس وْٛاع املػاٖد تطسفًاووَا  ،وخس٣

 ايطٝاض١ٝ، مما ٜدفع٘ يًُعازق١ ايتا١َ.  َٔ األخباز نإْصعاد٘ َجاًل

وٕ فتكّٛ ع٢ً فسق١ٝ  Gratifications Theoryغباعات ا ْظس١ٜ ا ضتدداَات ٚاإلَّو

، ٜٚطتددّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ يتشكٝل وٖداف ٟتؿاٍ اؾُاٖرياؾُٗٛز ٜػازى بفاع١ًٝ يف ع١ًُٝ اإل

ٜ عّب ٚB٘دداّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ عٔ اؿادات اي  ٜدزنٗا وعكا٤ اؾُٗٛز، س إضتَكؿٛ ٠ تًيب تٛقعات

 B ٜٚتشهِ يف ذيو عٛاٌَ ايفسٚم ايفس ١ٜ،ٚعٛاٌَ ايتفاعٌ ا دتُاعٞ، ٚتٓٛع اؿادات باختالف األفسا

ٜٚكٍٛ  ،ايتأنٝد ع٢ً وٕ اؾُٗٛز ٖٛ ايرٟ ىتاز ايسضا٥ٌ ٚاملكُٕٛ ايرٟ ٜػبع سادات٘
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يف األضاع ظُٗٛز ايٛض١ًٝ  ٢ْظس١ٜ ا ضتدداَات ٚاإلغباعات تعٓ ,(>@@Brayant Black &  8بسآٜم

َٚع٢ٓ ذيو وٕ اؾُٗٛز يٝظ ضًبًٝا ٜكبٌ  اإلعال١َٝ اي  تػبع زخلبات٘ ٚتًيب سادت٘ ايها١َٓ يف  اخً٘

 ق٘ ٜطع٢ إىل ؼكٝكٗانٌ َا تعسق٘ عًٝ٘ ٚضا٥ٌ اإلعالّ، بٌ ميتًو خلا١ٜ قد ٠ َٔ تعّس
76

د١ َا باسجٕٛ ْػطٕٛ عٔ املكُٕٛ ايرٟ ٜبدٚ ونجس إغباعًا هلِ، ٚنًُا فأعكا٤ اؾُٗٛز ٖٓا بدز

نُا ٜس٣ ٚ، نإ َكُٕٛ َع  قا زًا ع٢ً تًب١ٝ استٝادات األفسا  نًُا شا ت ْطب١ اختٝازِٖ ي٘

ٞ ٜتعسض قُد عبد اؿُٝد فإٕ وسد املظاٖس األضاض١ٝ ؾُٗٛز املتًك  وْ٘   ٜعترب فس  َتًّك

سضايB١ يهٓ٘ طسف فاعٌ ْٚػط يف ٖرٙ ايع١ًُٝ، يريو فٗٛ ٜكّٛ بدٚز مبذس  ٜٚتأثس بعد ذيو باي

اغرتان٘ فٝٗا نُظٗس يًرات ا دتُاع١ٝ، ٚنطسف يف ٖرٙ ايع١ًُٝ ٜطِٗ يف سسنتٗا 

،ٚاضتُسازٖا
77

يف املكاٍ ايرٟ نتبت٘  ;;@8ٗٛز ايفعًٞ ملٓظٛز "ا ضتدداَات ٚاإلغباعات" عاّ ٚنإ ايّظ

ضتُاع يًُطًطٌ ايَٝٛٞ ٚإغباعات٘" ٚتٛؾًم َٔ بعٓٛإ " ٚافع اإل Harzogه١ٝ دتُاع ا َسٜعامل١ اإل

ّٓ َ٘ ايسا ٜٛ إىل ٚدٛ  ٗازٟ ايرٟ ٜكّدخالٍ املكابالت اي  ودستٗا َع َا١٥ َٔ املطتُعات يًُطًطٌ اي

،ضتُاع إىل ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املطًطالتإغباعات وضاض١ٝ يإل
78

 ٚتٛاؾًم اؾٗٛ  ايبشج١ٝ يف ٖرا املٝدإ

اؾدٜد ست٢ ٚؾًم إىل ساي١ َٔ ايٓكر تبًٛزت َٔ خالهلا عٓاؾس ٖرٙ ايٓظس١ٜ اؾدٜد٠ ٚوٖدافٗا 

عد٠.ٚفسٚقٗا، يٝؿبح هلا فُٝا بعد تأثري نبري يف وٚيٜٛات عٛخ اإلعالّ يف ايعامل يطٓٛات 
79 

ع٢ً فهس٠ ايتبأٜ املٛدٛ  ب  األفسا   Knowledge Gapتكّٛ ْظس١ٜ ايفذ٠ٛ املعسف١ٝ 

ٜٚكّٛ  ،س ايتعسض يٛضا٥ٌ اإلعالّ اؾُاٖري١ٜ يف شٜا ٠ وٚ ٚدٛ  ٖرا ايتبأُٜاعات يف املعسف١ ٚوّثٚاؾ

ّٓإوضاع ايٓظس١ٜ ع٢ً  ٟ اىل ٜؤّ  ٞدتُاعظاّ اإلفرتاض وٕ تدفل املعًَٛات َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ  اخٌ اي

 ت عًَٛات مبعّددعٌ ف٦ات اؾُٗٛز ذات املطت٣ٛ ا قتؿا ٟ ا دتُاعٞ املستفع ٜهتطبٕٛ ٖرٙ امل

دتُاعٞ املٓدفض، ٚبايتايٞ تتذ٘ فذ٠ٛ املعسف١ ب  ف٦ات قتؿا ٟ اإلوضسع َٔ ايف٦ات ذات املطت٣ٛ اإل

 ٞدتُاعاؾُٗٛز املدتًف١ إىل ايصٜا ٠ بدٍ ايٓكؿإ، ٜٚؤند ٖرا ايفسض وٕ ايف٦ات ذات املطت٣ٛ اإل

ا تهتطب َعًَٛات وقٌ ْطبًٝا َٔ قتؿا ٟ املٓدفض   تظٌ فكري٠ يف املعًَٛات بٛد٘ عاّ ٚيهٓٗاإل

،املطتٜٛات األع٢ً
80

األ ٢ْ ٖٛ وقٌ  ٞايتذاز  املٝدا١ْٝ وٕ اؾُٗٛز ذٚ املطت٣ٛ ايتعًُٝ وثبتمٚيكد 

، زخلُا َٔ تػاب٘ َطت٣ٛ اإلْتباٙ ٞتفطري وخباز ايتًفاش َٔ اؾُٗٛز ذٚ ايتعًِٝ ايعاي إ زانا ٚفعاي١ٝ يف

ع٢ً ايترنس ٚايتعًِ َٔ  از  قدز٠ اؾُٗٛز األنجس تعًًُٝانُا وثبتم ايتذ، يًف٦ت  ػاٙ األخباز

ق١ٝ انُا مت إختباز َتغريات وخس٣ ناإلٖتُاّ، املػازن١، ٚايٓظس٠ ملؿد ،اؾُٗٛز األقٌ تعًُٝا

.ٚو١ُٖٝ األخباز، فًدؿم ايٓتا٥ر اىل وٕ ٖٓاى فذ٠ٛ َعسف١ٝ ب  ايف٦ت 

?8 

تٛؾٌ ايباسجٕٛ ٚ ،سح عد  َٔ ايٓظسٜات، ٜطتددّ ايباٜعسق٘ ايتًفاش ٟاير  زاض١ ايعٓف يف

َٔ ايٓظسٜات اي  ساٚيم وٕ تؿٌ إىل تفطري ايتأثريات اإلهاب١ٝ ٚايطًب١ٝ يظٗٛز  اإلعالَٕٝٛ إىل ايعدٜد

ّٕ ايعٓف ّٜ يف ايتًفاش إ  و ٚزخلِ ذيو فإْٗا تظٌ إضٗاَات  ،يًظاٖس٠ غاَاًل ا َٓٗا مل ٜتُهٔ وٕ ٜكدّ تفطريًاو

سٝاٍ ٖرٙ ايظاٖس٠،ٖٚٓاى ْظسٜات وضاض١ٝ يف ٖرا  بعض ايعٓاؾس ايػا٥ه١ إهاب١ٝ لشم يف تفطري

ْ٘ ميهٔ ايٓظس إىل ْظسٜات ايتعًِ ع٢ً وْٗا قاٚ ت إ(A:900( ٚايصخلًٍٛ  9008ٜكٍٛ َٓؿٛز   ،اجملاٍ

 ٤ًٟٛى اإلْطاْٞ ٚتٓظُٝٗا ٚػُٝعٗا يف وطس َٔ اؿكا٥ل ٚاملبا َٓظ١ُ يتٛيٝد املعسف١ سٍٛ ايّط

تؿٓف ْظسٜات ايتعًِ يف  ،ٗدف تفطري ايظاٖس٠ ايطًٛن١ٝ ٚايتٓبؤ بٗا ٚقبطٗاٚايكٛاْ  ب

ٚتٓطًل نٌ فُٛع١ َٓٗا يف  ،فُٛعت A ْظسٜات ايتعًِ ايطًٛن١ٝ، ْٚظسٜات ايتعًِ املعسف١ٝ

ْٚظسٜات ايتعًِ ايطًٛن١ٝ تؤند ٖرٙ  ،تفطريٖا يع١ًُٝ ايتعًِ َٔ مج١ً افرتاقات كتًف١

ٚؽتًف  ،ٖٛ مبجاب١ تػهٌٝ ازتباطات ب  َجريات ب١ٝ٦ٝ ٚاضتذابات َع١ٓٝايٓظسٜات ع٢ً وٕ ايتعًِ 

د ع٢ً ايٛيا٥ف ايٓظسٜات ايٛيٝف١ٝ ٚتؤّن ،زتباطات ٚنٝف١ٝ تػهًٗافُٝا بٝٓٗا يف تفطري طبٝع١ اإل

ْظسٜات ايتعًِ  ،زتباط اي  تتػهٌ ب  املجريات ٚايطًٛىاي  ٜؤ ٜٗا ايطًٛى َع ا ٖتُاّ بعًُٝات اإل

١ٝ ٚتٗتِ ٖرٙ ايٓظسٜات بايعًُٝات اي  ؼدخ  اخٌ ايفس  َجٌ ايتفهري ٚايتدطٝط ٚاؽاذ املعسف

،ايكسازات ٚايتٛقعات ونجس َٔ ا ٖتُاّ باملظاٖس اـازد١ٝ يًطًٛى

?9

فرتاض األضاضٞ يٓظس١ٜ ٚاإل

ايعٓٝف َٔ خالٍ  ِ ايعٓف وٚ ايطًٛىوٕ املػاٖدٜٔ ميهِٓٗ تعًّ Information Processingايتعًِ 

ضٛف  ايتًفاش، ٚ  ٜؤند عًُا٤ ٖرٙ ايٓظس١ٜ وٕ َػاٖدٟ بساَر ايعٓف ٜعسض يفٟ َالسظ١ ايعٓف اير

ايعدٚا١ْٝ اي  ٜتعًُٗا ايفس   ، فاألعُاٍُٖٞٛا بػهٌ آيٞ وٚ وتَٛاتٝهٜكَٕٛٛ بأ ا٤ وعُاٍ ايعٓف اي  تعًّ
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 َٞا مل ٜٓػأ َٛقف ٜطتدعايرانس٠ ٚ  ؽسز إىل ٚاقع املُازض١ ايفع١ًٝ  َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ؽصٕ يف

ذيو.

?: 

ايتًفاش ٚايطًٛى  ع٢ً ايعالق١ ب  َػاٖد٠ ايعٓف يف Catharsis theoryْظس١ٜ ايتطٗري تكّٛ 

ٗس املػاٖد َٔ َػاعس اإلسباط ٚايعدٚاB١ْٝ ايتًفاش تّط ٚتس٣ ٖرٙ ايٓظس١ٜ وٕ َػاٖد ايعٓف يفٞ ايعدٚاْ

،ٓفٖٚٛ َا هعً٘ وقٌ عدٚا١ْٝ بعد َػاٖدت٘ ملػاٖد ايع

?;

ٚايتطٗري ٖٓا ٖٛ ايساس١ وٚ ايتدًـ َٔ 

اىل ايتكًٌٝ َٔ ايػعٛز  ٟايتًفاش، ٖٚٛ َاٜؤ  اإلسباطات ٚايتٛتس َٔ خالٍ ايتفاعٌ َع َػاٖد ايعٓف يف

يد٣ املػاٖد ٞايعدٚاْ

?<

 ٚز ٜتطِ بايعٓف ٚايعدٚا١ْٝ ػعٌ ايفس  ٜػازى يف  يف ٟفُػاٖد٠ ممجٌ تًفاش 

ّٝ ّٝ ٟٜؤ  و١، ٚذيوعُاٍ املُجٌ ايعدٚاْ ١ إىل خفض ساد١ ٖرا ايفس  إىل ا نساط يف وعُاٍ عدٚاْ

ّٝ ايعدٚاْٞ يػدؿٝات َطًطالت اؾسمي١ ٚوفالّ ايعٓف ميهٔ وٕ تهٕٛ ْٛعا َٔ  ايطًٛى وٕ ١ٟ، وسكٝك

 ستُا ت ايطًٛى ايعدٚاْٞ يدٜ٘.إفتكٌ  سباطات َرتان١ُ يد٣ املػاٖدإ ايتٓفٝظ عٔ

ٖٛ وٕ ايتعسض ؿافص وٚ َجري  Instigation Theoryٛافص يٓظس١ٜ اؿ ٞاَا اإلفرتاض األضاض

 اإلثاز٠ ايطٝهٛيٛد١ٝ ٚايعاطف١ٝ يًفس ، ٖرٙ اإلثاز٠ بدٚزٖا ضٛف تصٜد َٔ غأْ٘ وٕ ٜصٜد َٔ ٞعدٚاْ

،قٝاّ ايفس  بطًٛى عدٚاْٞ َٔ إستُا ت

?=

بٗا ايعٓف وٚ  ٚتكٍٛ ٖرٙ ايٓظس١ٜ إٕ ايطسٜك١ اي  ٜتِ

بطًٛنٝات وٚ تؿسفات ذات طابع  ريٖا ع٢ً إستُاٍ قٝاّ وفسا  اؾُٗٛزتكدمي١ يف ايرباَر هلا تأث

ٜربزٙ َجٌ ايدفاع عٔ ايٓفظ وٚ ايكؿاف فإٕ  عدٚاْٞ، فشُٝٓا ٜكدّ ايعٓف وٚ اؾسمي١ بػهٌ ي٘ َا

Bذيو ألٕ املػاٖد ميهٔ وٕ ٜعتٓل َجٌ ٖرٙ ايتربٜسات  ذيو ٜصٜد َٔ إستُا ت اإلضتذاب١ ايعدٚا١ْٝ

 . ٞايعدٚاْ يٝربز بٗا ضًٛن٘

عًة٢ تؿةٓٝف اجملتُةع     Theory Individual Differencesختالفةات ايفس ٜة١   تكّٛ ْظس١ٜ اإل

ٌ  –اىل ف٦ات تةدخٌ فٝٗةا عةد  َةٔ املةتغريات َجةٌ ايعُةس         ِ   -ايةدخ ٚايةدٜٔ   -ٚاؾةٓظ  -َطةت٣ٛ ايتعًةٝ

بب إ ايٓةاع  ىل فِٗ تأثري اإلعالّ ع٢ً فُٛعات وٚ ف٦ات  ٕٚ خلريٖةاB بطة  إٚو ت ٖرٙ ايٓظس١ٜ  ،ٚامل١ٓٗ

ٍ  ،فعاهلا ٚاضتذاباتٗاوختٝازاتٗا ٚز ٚ  إَع١ٓٝ ؽتًف ف٢  فهازا َٚعتكدات ًَٚٝٛ وؼٌُ   Gupta ٜكةٛ

& Aggarwal  9008), يف َُٗةةًا ٌ عةاَالً َةتغريات ايػدؿة١ٝ املهتطةب١ َةٔ احملةٝط ا دتُةاع٢ تػةهّ        ّٕإ 

ٍ  ،خةس آ زاى َةٔ فةس  اىل   عتكا  بٛدٛ  فسٚقةات فة٢ اإل  اإل ٓ  تكةٛ Aوٕ األغةداف املدتًفةٕٛ   ظسٜة١ ٖةرٙ اي

ملٛزٚث١ وٚ ا ػاٖاتِٗ، ٚبٓٝتِٗ ايٓفط١ٝ، ٚؾفاتِٗ    ٜطتذٝبٕٛ بػهٌ كتًف يًسضا٥ٌ اإلعال١َٝ ٚفًكا

اإلعةةالّ عًةة٢ اؾُٗةةٛز بطةةسم كتًفةة١، بطةةبب إختٝةةازِٖ يٛضةةا٥ٌ إعةةالّ كتًفةة١،   سٜٚةةؤّث ،املهتطةةب١

ٝاداتِٗ ٚزخلباتِٗ.ٚإختٝازِٖ يٛضا٥ٌ إعال١َٝ كتًف١، مبا ٜتٓاضب َع إست

?> 

 

 Study Methodsأدواتىالدرادةى

 ،ٚاملكابًة١ ٚاملالسظة١    ضةتبا١ْ نا( وٚ نٝفٝةاً  نُٝةاً  زاض١ ايتًفاش و ٚات عج١ٝ   ضتددّ يفا

فُٛع١ َٔ األض١ً٦ املهتٛب١ ٜكّٛ اجملٝب باإلداب١ عٓٗا، ٖٚٞ و ا٠ ونجس اضتدداًَا يف ” ٞٚا ضتبا١ْ ٖ

ِ    اؿؿٍٛ ع٢ً ايبٝاْات َٔ امل ،“بشٛث  َباغةس٠ َٚعسفة١ آزا٥ٗةِ ٚاػاٖةاتٗ
??

ٖٓةاى ثالثة١ وْةٛاع َةٔ     ٚ

، تهٕٛ وض٦ًت٘ قد ٠ اإلدابة١ نةإٔ ٜهةٕٛ اؾةٛا  بةٓعِ وٚ        رٟضتبٝإ املغًل ٖٚٛ ايضتبٝاْاتA اإلاإل

ضتبٝإ املفتٛح ٚتهٕٛ وض٦ًت٘ خلري قد ٠ اإلداب١ وٟ تهٕٛ اإلدابة١ َرتٚنة١ بػةهٌ َفتةٛح إلبةدا٤      اإل

ضتبٝإ املغًل املفتٛح ٖٚرا ايٓٛع ؼتةاز بعةض   اإل ،خباز؟َكرتساتو يتطٜٛس ْػس٠ األ Aٞ َاٖايسوٟ َجٌ

Aٍايرباَر ايتًفاش١ٜ  ٖٛ تكُٝٝو يف َا وض٦ًت٘ إىل إدابات قد ٠ ٚايبعض اآلخس إىل إدابات َفتٛس١ َجا

اقرتاسةو   ٖٛ إذا ناْم َتٛضط١ وٚ قعٝف١ َا قعٝف١وٚ َتٛضط١  ،اؿٛاز١ٜ ايطٝاض١ٝ  َغًل( دٝد٠

،يتطٜٛسٖا؟  َفتٛح(

?@

ضتبٝإ باضتدداّ تكٓٝات إسؿا١ٝ٥، ٚوٍٚ خطة٠ٛ تطة٢ُ   ٜٚتِ ؼًٌٝ ْتا٥ر اإل

ساية١ األضة١ً٦ املفتٛسة١     ، ٚتطتددّ عا ٠ َع األض١ً٦ املغًكة١، وَةا يف  Coding Procedureإدسا٤ ايرتَٝص 

 َص وٚ عد  َع   زقةِ( يف ٜٚكّٛ ايباسح برتَٝص نٌ إضتبٝإ بس ،فاْٗا تتطًب إدسا٤ ؼًٌٝ املكُٕٛ

متجٌ فُٛع١ ٚاسد٠ َجٌ  ْفظ  ؾفش١ ا ضتبٝإ، ٜٚتِ تسَٝص ا ضتبٝاْات اي  سد ايصٚاٜا ايعًٝا يفو

وٍٚ زقُ  َٔ زَص ا ضتبٝإ متجٌ املدزضة١، ٚايةسقِ    املدزض١ وٚ اؾاَع١ وٚ ايؿف( بسَص خاف، فُجاًل

ضتبٝإ، ٜكّٛ فسا  ٚبعد تسَٝص اإلٌ األخري٠ متّجاأل زقاّايجايح ميجٌ ؾف َع   اخٌ ٖرٙ املدزض١، ٚاأل
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ٖةٛ   ٟطةاز ايرتَٝةص  ٚاإل .عةدا  وؼٌٜٛ ا دٛب١ َٔ نًُةات اىل وزقةاّ وٚ    Aايباسح برتَٝص األدٛب١ ٚتعين

ثٓتةإ نشاية١   ا ٞدٛبة١ ٖة  ألداب١ ضؤاٍ، ٚاؿد األ ٢ْ يف٦ات اإ( يهٌ  زقًُا زَصًا ٜٞعط ٞتؿٓٝف ْظاّ

ٚفة٢ ساية١ ٚدةٛ  عةد  َةٔ ا دٛبة١        ،9ٚا دابة١   (   8ا داب١  ْعِ( بسقِ   (، ٚتسَص -ا داب١  ْعِ

ٜٚتِ تسَٝص األدٛب١ ايفازغ  خلةري َٛدةٛ ٠( بطةبب     ،(>، ;، :، 9، 8ندُط١ ودٛب١ َجال، فٝتِ ايرتَٝص  

دةابت   إتهٕٛ ونجس َةٔ   ٚتسَص اـٝازات اي ، (@ع٢ً ايطؤاٍ وٚ ػٓب ا داب١، بايسقِ   اإلداب١عدّ 

 >،   وٚافةل بػةد٠=   ;،   وٚافل= :، قاٜد= 9، وٚافل= 8ال وٚافل بػد٠= فُج

@0

ٖٓةاى وزبعة١ وْةٛاع يًكٝةاع     ٚ

، 8َجةةٌ اؾةةٓظ  ذنةةس وٚ وْجةة٢( وٚ اؾٓطةة١ٝ ٜٚةةتِ تسَٝةةص ايةةرنس بةةسقِ    Nominalمسٝةة١ A اإلٞايهُةة

 ّٛ اٚ َةس٠ يف ايٝة  تتكةُٔ تستٝةب َجةٌ  َةس٠ يف     َجةٌ ا دٛبة١ اية     Ordinalايرتتٝب١ٝ  9Bْج٢ بسقِ ٚاأل

ٛ   (، فإْٗا تسَص بٓفظ طسٜك١ تسَٝص اإلوايػٗس وٚ ابد ا ضبٛع وٚ َس٠ يف عًة٢ عةد    ٟ مسٝة١، ٚيهٓٗةا ؼتة

ٍ      Bايفرت٠ َجٌ  زدات اؿساز٠ ٚتسَص نايرتتٝب١ٝ Bوزقاّ انجس  ،ٚايٓؿة١ٝ وٚ ايٓطةب١ َجةٌ ايةٛشٕ ٚايطةٛ

 ٞسؿةةا٤ ايٛؾةةف ٚاإل Descriptive statistics ٞسؿةةا٤ ايٛؾةةف سؿةةا١ٝ٥ ٖٓةةاى اإل ضةةايٝب اإلَٚةةٔ األ

ـ املعًَٛات ايه١ُٝ يًشفاي ع٢ً ايصَٔ ٚاملهإ َجٌ قِٝ  األ ّ يتًدٝ عٓدَا  Bع٢ً(، َجاًل ٢ْ ٚاألٜطتدد

 ٞسؿا٤ ايٛؾةف اإل ايع١ٓٝ كتًف١ َٚتبا١ٜٓ، فُٝهٔ إ ْعرب عٔ ذيو يف ْاخ يفتهٕٛ ْتا٥ر ايرنٛز ٚاإل

، إلاش ؾف ا ْاخ نإ وفكٌ َٔ ايرنٛز(

 

ضتبا١ْ يف ؾةٛزتٗا األٚيٝة١ َةٔ ؾةفشات، َةٔ      ٚتتأيف اإل

ضةتبا١ْ  ضتبا١ْ، ٚاـطا  ايرٟ ٜٛد٘ يًُبشٛخ، ٚايبٝاْةات األٚيٝة١، ٚفكةسات وٚ وضة١ً٦ اإل    َجٌ خلالف اإل

ضةتبٝإ ؼدٜةد األٖةداف املطًٛبة١ َةٔ      ٜٚتطًب َٔ ايباسح إللةاش اإل  ،ٚاي  تدٚز سٍٛ وٖداف ايبشح

ًت٘، َٚٔ ثِ ؼدٜد ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛ  مجعٗاB ضتبٝإ يف ق٤ٛ َٛقٛع ايبشح َٚػهعٌُ اإل

يف تسمج١ ٚؼٌٜٛ األٖداف إىل فُٛع١ َٔ األض١ً٦ ٚا ضتفطازاتB اختٝاز وض١ً٦ ا ضتبٝإ ٚػسبتٗا 

ؾةٛزتٗا األٚيٝة١، ٚذيةو بعسقةةٗا عًة٢ فُةٛعت ، األٚىل ٚتهةٕٛ َةةٔ وفةسا  اجملتُةع األؾةًٞ يًدزاضةة١          

ٚ وضة٦ًتٗا ٚنفاٜتٗةا، ٚايجاْٝة١، ٚتهةٕٛ َةٔ املتدؿؿة  يف فةاٍ املػةه١ً         يًتأند َٔ ٚقٛح فكساتٗا و

ضٛا٤ َةٔ األنةا ميٝ  وٚ املُازضة ، ٚبايتةايٞ عُةٌ ايتعةدٜالت ايالشَة١ عًة٢ قة٤ٛ ًَشٛيةاتِٗ اية             

B تٛشٜةةع ا ضةةتبٝإ سٝةةح ٜكةةّٛ باختٝةةاز وفكةةٌ ٚضةة١ًٝ يتٛشٜةةع ٚإزضةةاٍ     ٜكرتسٗةةا وفةةسا  اجملُةةٛعت  

.ضتبٝإ يًُبشٛث اإل

 

 ”ٚتعةسف املكابًة١، بأْٗةا     ،املكاب١ً ٚاملالسظة١  َٔ ايٛضا٥ٌ املعتُد٠ عًٝٗا يف مجع املعًَٛات اٜكًا

،ب  غدؿ  وٚ ونجس" Interactive ٞإتؿاٍ تفاعً

@8

      Aٚميهٔ تكطةِٝ املكابًة١ إىل ْةٛع  ز٥ٝطة  ُٖةا

ألْٗةا تةتِ بة  املكاب ةٌ      املكاب١ً ايفس ١ٜ اية  تةتِ بة  ايباسةح ٚاملبشةٛخ ٚتعتةرب ونجةس األْةٛاع غةٝٛعاً         

املكاب١ً اؾُع١ٝ ٚتتِ ب  ايباسح ٚعد  َةٔ األفةسا  يف َهةإ ٚاسةد ٚٚقةم ٚاسةد َةٔ ودةٌ          ،ٚاملبشٛخ

وْٛاع ٚفكًا يٓةٛع   ١ٚميهٔ تكطِٝ املكاب١ً إىل ثالث ،اؿؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات وٚفس يف وقؿس ٚقم ٚوقٌ دٗد

   ُ بٛسةةح يف إداباتةةA٘ املكابًةة١ املكفًةة١ املغًكةة١   األضةة١ً٦ ايةة  تطةةسح فٝٗةةا ٚ زدةة١ اؿسٜةة١ ايةة  تعطةة٢ يً

Structured املكاب١ً اي  تطسح فٝٗا وض١ً٦ تتطًب إدابات  قٝك١ ٚقد ٠، ٚ  تفطح فاٍ يًػسح ٞ ٖٚA

ّٛ املكابًةةةة١ املفتٛسةةةة١  ،ٍ، ٚإمنةةةةا ٜطةةةةسح ايطةةةةؤاٍ ٚتطةةةةذٌ اإلدابةةةة١ ايةةةة  ٜكسزٖةةةةا املطةةةةتذٝب   املطةةةة

Unstructured  املكاب١ً اي  ٜكّٛ فٝٗةا ٖٞٚA         ٞايباسةح بطةسح وضة١ً٦ خلةري قةد ٠ اإلدابة١، ٚفٝٗةا ٜعطة

ٖٚٞ اي  تهٕٛ األض١ً٦ فٝٗا َصهةًا َةٔ ايٓةٛع      Aاملكاب١ً املكف١ً املفتٛس١ ،املبشٛخ اؿس١ٜ يف وٕ ٜتهًِ

ٖٞ املػاٖد٠ ٚاملساقب١ ايدقٝك١ يطًٛى َةا وٚ يةاٖس٠ َعٝٓة١     Aَا املالسظ١و ،ايطابك   َكف١ً َٚفتٛس١(

اٌَ ب١ٝ٦ٝ َع١ٓٝ بغسض اؿؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات  قٝك١ يتػةدٝـ ٖةرا ايطةًٛى وٚ    يف يٌ يسٚف ٚعٛ

ضةتدداّ املالسظة١ إذا وزا    إٕ ايباسح قةد ًٜذةأ إىل   و( @@@8ٜٚؤند ايهٓدز٣ ٚعبدايداِٜ   ،ٖرٙ ايظاٖس٠

فكةد ىفةٞ املبشةٛخ بعةض     ، مجع بٝاْات َباغس٠ ٚع٢ً ايطبٝع١ عٔ املبشٛخ ٚاملتعًك١ مبػه١ً ايبشح

،ضتبا١ْ وٚ املكاب١ًضتدداّ و ٚات َجٌ اإلإت وٚ ز ٚ  األفعاٍ عٔ ايباسح يف ساي١ ْفعا اإل

@9

ْٛاع وؿٓف تٚ

 ،١ٚ ايع١ًُٝ إىلA َالسظة١ بطةٝط١، ٖٚةٞ خلةري َٓظُة١، ٚتعةد مبجابة١ اضةتطالع وٚيةٞ يًظةاٖس٠          ظاملالس

، ٚاأل ٚات َالسظ١ َٓظ١ُ، ٖٚٞ املدطط هلا َٔ سٝح األٖداف، ٚاملهإ ٚايصَٔ، ٚاملبشٛث ، ٚايظةسٚف 

ّٝ ّٜايالش١َ َالسظ١ باملػازن١، ٖٚٞ اي  ٜهٕٛ ايباسح فٝٗا عكًٛا فعً ًا يف اؾُاع١ اي  هسٟ ًا وٚ ؾٛز

َالسظ١ بدٕٚ َػازن١، ٖٚٞ اي  ٜهٕٛ ايباسح فٝٗا مبجاب١ املساقب اـازدٞ، ٜػةاٖد   ،عًٝٗا ايبشح

،ضةةًٛى اؾُاعةة١  ٕٚ وٕ ًٜعةةب  ٚز ايعكةةٛ فٝٗةةا  

@:

ٗةةا ايباسةةحA ؼدٜةةد وٖةةداف   ٖٚٓةةاى خطةةٛات ٜتبع 
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املالسظ١، فكد تهٕٛ ألدٌ ٚؾف ايطًٛى وٚ ؼًًٝ٘ وٚ تكٛميB٘ تؿُِٝ اضةتُاز٠ املالسظة١ عًة٢ قة٤ٛ     

وٖداف املالسظ١ ٚايطًٛى املسا  َالسظت٘، ٚايتأند َٔ ؾدقٗا ٚثباتٗةاB ؼدٜةد ايٛقةم ايةالشّ إلدةسا٤      

َةةع اضةةتدداّ و ا٠ َعٝٓةة١ يف تطةةذٌٝ    إدةةسا٤ املالسظةة١ يف ايٛقةةم احملةةد   ، املالسظةة١  طًٜٛةة١، قؿةةري٠( 

ايبٝاْات.

@; 

ايع١ٓٝمتجٌ 

@<

ؾ٢ً، ٜٚعترب إختٝاز ايباسح يًع١ٓٝ َٔ اـطٛات ٚاملساسٌ زاض١ األفتُع ايّد 

اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٓٗا عٔ اجملتُع األؾًٞ يًبشح،  اهلا١َ يًبشح ٚاهلدف َٔ إختٝاز ايع١ٓٝ ٖٛ

ٚخطٛات اختٝاز ايع١ٓٝ  ،ذتُع األؾًٞ ٚذات سذِ نافَٚٔ ايكسٚزٟ إ تهٕٛ ايع١ٓٝ ممج١ً يًُ

فسا  ؼدٜد اجملتُع األؾًٞ يًدزاض١، ؼدٜد سذِ ايع١ٓٝ املطًٛب١،ٚاختٝاز عد  ناف َٔ األ تتكُٔ

يف ايع١ٓٝ، ٜٚتشد  اؿذِ املٓاضب يًع١ٓٝ َٔ خالٍ ػاْظ اٚ تبأٜ فتُع ايدزاض١، فهًُا قٌ 

ّٝفسا  نًُا شا  سذِ اايتذاْظ ب  األ ٚتتعد  وْٛاع ايعٝٓات، ٚتتٛشع إىل ايع١ٓٝ ايعػٛا١ٝ٥،  ،١ٓيع

ٖٚٛ وضًٛ  ايع١ٓٝ خلري ايعػٛا١ٝ٥ ٜٚتٛقف اختٝاز وضًٛ  ايع١ٓٝ املٓاضب ع٢ً عٓٛإ ايدزاض١،  Aٞٚايجاْ

ستُاي١ٝ إذا نإ وفسا  اجملتُع األؾًٞ ٜٚطتددّ ايباسح ايع١ٓٝ ايعػٛا١ٝ٥ وٚ ايع١ٓٝ اإل ،ٚوٖدافٗا

فسف ا ختٝاز وَاّ مجٝع  ؤٚف ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜتِ ا ختٝاز ايعػٛا٥ٞ ع٢ً وضاع تهافيًدزاض١ َعس

وفسا  اجملتُع  ٕٚ تدخٌ َٔ طسف ايباسح، َٚٔ وْٛاع األضًٛ  ايعػٛا٥ٞ وٚ ا ستُايAٞ ايع١ٓٝ 

ٜٚػري شٜتٕٛ  ،ايبطٝط١، ٚىتاز ايباسح ٖرا ايٓٛع َٔ ايعٝٓات ايعػٛا١ٝ٥ إذا نإ فتُع ايدزاض١

ًٕٛ األخر بايع١ٓٝ بدً  َٔ األخر باجملتُع األؾًٞ يًدزاض١ ألضبا ، َٚٓٗاA ( وٕ ايباسج  ٜفّك@@@8 

تطبٝل ايدزاض١. ، تكًٌٝ ايٓفكات، تكًٌٝ ايٛقم يفٞؾعٛب١ تطبٝل ايدزاض١ ع٢ً اجملتُع األؾً

 

ّٝست اإلف(, Juta Fourie  ;900 &فٛزٜ٘  زاضات اؾُٗٛز, تكٍٛ  َا يفو ت ايطا٥د٠ سٍٛ َاذا عتكا اكد تغ

تفعٌ ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف اؾُٗٛز  ايتأثري(B فأؾبح فِٗ ضًٛى اؾُٗٛز ٜػةّهٌ سذةس ايصاٜٚة١ يف  زاضةات     

صٕٚ عًة٢ ايسضةا٥ٌ   ٚمل ٜعةد ايبةاسجٕٛ ٜسّنة    اؾُٗٛز ٚوؾبح َكسْٚا بفهس٠  زاض١ املتًكٞ يف سّد ذات٘،

ِ ٜدٚز سٍٛ ُ ١، ٚإمّنا وؾبح اٖتُاَٗ َُّ َٚع اتطاع  ،َاذا ٜفعةةٌ اؾةةُٗٛز بٛضةةا٥ٌ اإلعالّ املسض١ً وٚ امل ؿ 

سذةةِ اؾُٗةةٛز بفعةةٌ تعةةد  ٚتٓةةٛع ٚضةةا٥ٌ اإلعةةالّ ٚتٛافسٖةةا يعةةد  َةةٔ ايٓةةاع، َتٓةةاَٞ باضةةتُساز،    

،استٝادات ٖرا اؾُٗٛز ٚإٖتُاَات٘ َٚؿاؿ٘ ٚنريو تٓٛع

@=

ٚوؾبشم ٖرٙ ايدزاضةات تعتُةد عًة٢    

ٚػص٥تةة٘ إىل ف٦ةةات   قٝكةاً  ٚٚؾةةف تسنٝبتة٘ ٚؾةةفاً  املعطٝةات اإلسؿةةا١ٝ٥ يف ؼدٜةد سذةةِ اؾُٗةٛز   

ادتُاعٝةة١ عًةة٢ وضةةاع اغةةرتاى وفسا ٖةةا يف فُٛعةة١ َةةٔ ايطةةُات ايدميٛخلسافٝةة١ َجةةٌ ايطةةٔ، ٚايٓةةٛع،   

َٚطت٣ٛ ايتعًِٝ، ٚامل١ٓٗ وٚ ايٛيٝف١، ٚاؿاي١ ا قتؿا ١ٜ وٚ ايدخٌ، تتفاعةٌ َةع عٓاؾةس ضةٝهٛيٛد١ٝ     

 تؿايٞ. ز منط ايطًٛى اإلس ٚتكّستؤّث ٚضٛضٝٛيٛد١ٝ ٚإ زان١ٝ َٚعسف١ٝ ٚثكاف١ٝ،

َةا    زاض١ اؾُٗٛزA هب وٕ ٜؿُِ ايباسح  زاضت٘ املٝدا١ْٝ وٚايه١ُٝ يف ض١ً٦ امل١ُٗ اي َٔ األ

َعسفة١ َفٗةّٛ ايتًفةاش، َٚفٗةّٛ املػةاٖد٠       ٜعةين  ٖةدف إىل  زاضةت٘ وٚ قٝاضة٘؟ ٖٚةٛ َةا     و ٟاير ٤ايػٞ ٖٛ

خسٕٚ ٜٗتُٕٛ ٚآعد  ضاعات املػاٖد٠ يربْاَر َع B فعد  َٔ ايباسج  ٜٗتِ ب ،Exposure ايتعسض( 

إختٝةاز املػةاٖد يكٓةا٠ تًفاشٜة١، وٚ      ايكٓا٠ ايتًفاشB١ٜ وَةا ايتعةسض فةٝعين    بعد  املػاٖدٜٔ هلرا ايربْاَر وٚ

ٕ َػاٖد٠ وْ٘ َٔ املعسٚف إٖتُاّ املػاٖد بايربْاَر وٚ ايكٓا٠، ٚإضتٝعابB٘ أل ٚايتعسض ٖٓا ٜعين ،بسْاَر

ْٚٛع١ٝ ايع١ٓٝ هلا تأثري نبري ع٢ً  ق١  ،نٌ ٚايكسا٠٤سبٗا ْػاطات وخس٣ ناؿدٜح ٚاألايتًفاش تؿا

عٝٓات َعد ت اؾُٗٛز،  ٚيفايتشUnits  Bًٌٝٚهب ع٢ً ايباسح ؼدٜد ٚسدات  ،ايٓتا٥ر َٚؿداقٝتٗا

 ؤثس يف ايعُةس( ٜة   ايٓاع وٚ زبات ايبٝٛت، نُا وٕ ايعاٌَ  املةتغري( ايةدميٛخلسايف   ٞفإٕ ٚسدات ايتشًٌٝ ٖ

ساي١  زاض١ َعد ت عد  ا دٗص٠ ايتًفاش١ٜ املطةتدد١َ، فةإ ؼدٜةد عةد       فس٣  زاض١ اؾُٗٛزB ٚيف

 .املٓصٍ ايٛاسد ٜعترب ًَُٗا ا دٗص٠ يف

، Stratified Sampleميهٔ إختٝةاز ايعٝٓةات نايعٝٓة١ ايطبكٝة١     بعد ؼدٜد فتُع ايدزاض١، 

َ    يف ٖٚرا ايٓةٛع َفٝةد دةداً    ا ٜتعًةل املٛقةٛع بةاؾٓظ  ذنةس وٚ وْجة٢( وٚ ايٓةٛع        زاضة١ اؾُٗةٛز عٓةد

اَر  ايسٜاقة١ وٚ ايةدزاَا َةجال(، وٚ غةسا٤ ْةٛع َةٔ       ربَػةاٖد٠ ْةٛع َعة  َةٔ اية      يف Gender ٞا دتُةاع 

 زاض١ ايتًفاش  نُا تتكُٔ ايعٝٓات يف ،ٜعسقٗا ايتًفاش عالْات اي املٓتذات نُٛا  ايتذٌُٝ بطبب اإل

فةرت٠ شَٓٝةة١ قةد ٠ َةةٔ ايبشةحB ٚإذا نةةإ ٖٓةةاى     يف Cross Sectionalإضةتدداّ ايعٝٓةةات ايعسقة١ٝ   

شٜا ٠ وٚ ْكـ سذِ املػاٖدٜٔ فإ ايعٝٓةات ايعسقة١ٝ  تكةدّ ْتةا٥ر  قٝكةB١ ٚهلةرا ٜتطًةب         غهٛى يف
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عٝٓة١ يدزاضة١    ْٛعةاAٕ  ٞٚػس٣ ع٢ً َةد٣ فةرت٠ طًٜٛة١، ٖٚة     Longitudinalإضتدداّ عٝٓات طٛي١ٝ 

 ٙ ضًط١ً َٔ ايدزاضات املطش١ٝ ع٢ً عٝٓات كتًف١ ٚع٢ً فرت٠ طB١ًٜٛ  ٜٚتِ ودسا٤ Trend Studyاإلػا

تكّٛ ع٢ً  زاضة١ عٝٓة١ قةد ٠ طةٛاٍ ايٛقةم ٚتتكةُٔ        ٞ، Panel Studyٖٚٚع١ٓٝ ايًذ١ٓ وٚ ايكا١ُ٥ 

 املٓاشٍ. فسا  يفَكاب١ً األ

دةسا٤  زاضةات اؾُٗةٛز، َٚٓٗةا اـطةأ فة٢ املعًَٛةات،        إٜٛاد٘ ايباسح ؾةعٛبات نةجري٠ اثٓةا٤    

ٌ ايٝٗةا ايباسةح   تّٛؾة  ايٓتا٥ر اي  وٜكا اـطأ يف زقاBّ بٌ ٜعينايهُٝات ٚاأل ٖٓا اـطأ يف طأ  ٜعينٚاـ

 زاضة١ َعةد ت املػةاٖد٠ ٚؼدٜةد عةد        َٔ خالٍ ايعٝٓات املدتازB٠ ٖٚٓاى وزبع١ وْٛاع َٔ األخطةا٤ يف 

املبشةٛث B اـطةأ ايٓةاتر     طسٜك١ إختٝاز ايعB١ٓٝ اـطأ ايٓاتر عٔ عدّ ا ضتذاب١ َٔ ا دٗصA٠ خطأ يف

دابات املبشٛث B اـطأ ايٓاتر عٔ ع١ًُٝ إدسا٤ ايدزاض١ نع١ًُٝ تٛشٜع ا ضتبٝاْات ف٢ َٓةاطل  إَٔ 

َدٜٓة١ َةا،    عٓد تٛشٜع ا ضةتبٝاْات وٚ ادةسا٤ املكابًة١ يف     تعهظ سكٝك١ اْتػاز فتُع ايدزاض١ فُجاًل

٢ نةٌ املدٜٓة١  ايػةُاٍ، اؾٓةٛ ، ايػةسم، ايغةس ،       عًة  ٚ ميٛخلسافًٝا فإ ذيو ٜتطًب تٛشٜعٗا دغسافًٝا

ايٛضط(. ٚاألخطا٤ ايٓاػ١ عٔ طسٜك١ إختٝاز ايع١ٓٝ ٚؼدٜد ايع١ٓٝ املٓاضب١، يتُجٌٝ فتُع ايدزاض١ 

ايٝةّٛ ايطةابل، وٚ    بةح يف  َعٝٓةاً  بسْافةاً  ايٛ وز ْا َعسف١ َعدٍ املػاٖدٜٔ ايرٜٔ سكسٚ Bا ؾB٢ً فُجاًل

عٝٓة١ ؾةشٝش١ متجةٌ      بةد َةٔ إختٝةاز    ْ٘إٚ اْاخ( ـطا  ز٥ٝظ ايدٚي١، فْطب١ املػاٖدٜٔ  ذنٛز ا

يف، ٚاسد يهٌ عػس ا يف(B ْٚطةتددّ ْةٛع   وعد  ايطهإ ا ؾًٝ  يًبال ، َٔ خالٍ ْطب١  ٚاسد يهٌ 

% باملا١٥ غةاٖد ايربْةاَر اٚ اـطةا ، ٚعٓةد ادةسا٤      0>فًٛ قًٓا إ ، تكٛ ْا اىل ْتا٥ر ؾشٝش١ ايع١ٓٝ اي 

خطةا٤  األ ،ايع١ٓٝ %  تع٢ٓ ض٣ٛ خطأ يف ;% غاٖد ايربْاَر اٚ اـطا B فإ اٍ =;ٝك١ تب  إ  زاض١  ق

عةدّ   ًٜٚذأ عد  َٔ ايباسج  يًتكًٌٝ َٔ تةأثري  Non-Response Errorضتذاب١، ايٓاػ١ عٔ عدّ اإل

ا٤ ٖٚةةٛ إدةةس  Sample Balancingضةةتذاب١ عًةة٢ ْتةةا٥ر ايدزاضةة١، باتبةةاع إضةةًٛ  "َٛاشْةة١ ايعٝٓةة١"    اإل

، َٔ خالٍ ايرتنٝص ع٢ً ْٛع قد  َٔ املبشةٛثٝ  اٚ املطةتذٛب   اؾغسافٝةا، ايعةسم، ايعُةس،      ٞإسؿا٥

% َةٔ عةد  ايطةهإ ا ؾةًٝ ،      =( ضة١ٓ ميجًةٕٛ   >9 -?8ايعٝٓة١    يةٛ نةإ ايةرنٛز يف    اؾٓظ(B فُةجالً 

سطةا    ٟايعٝٓة١، و  ٖةرٙ اؿاية١ اىل َكةاعف١ ايعةد  يف     %B فكد ًٜذأ ايباسح يف : ٞايع١ٓٝ ٖ ْٚطبتِٗ يف

 هلرٙ ايف١٦ َست .  ٞإداب١ نٌ َطتذٛ  ٜٓتُ

هُعٗةا،   َعسفة١ وُٖٝة١ املعًَٛةات اية      اٚ ايباسةح  ٞعالَنُا تتطًب  زاض١ اؾُٗٛز َٔ اإل

تٛؾةٌ   زقةاّ ٚايٓطةب اية    ٚهلرا هب وٕ ٜفِٗ ايباسح َعٓة٢ األ  ،ؾشٝشًا ٚايكدز٠ ع٢ً تفطريٖا تفطريًا

ْ   High Rating ٞيٝٗاA َع٢ٓ املعدٍ ايعايإ املعةد ت  تتعًةل    Bٙ ٖٚةر Low Rating َٞٚع٢ٓ املعةدٍ املتةد

بتأثري ٚ ٚافع ايتعسض  املػاٖد٠( يًتًفةاش عًة٢ املػةاٖدB ٚيهٓة٘ ٜعٓة٢ إختٝةاز اؾُٗةٛز يةرباَر َعٝٓة١،          

ٖٚٓةاى   ،ٚضًٛى املػاٖد إلختٝاز ايرباَر ٚايكٓٛات ايتًفاش١ٜ، ونجس َٔ ا ٖتُةاّ ٚايتفاعةٌ ٚاملػةازن١   

ْ Gross Measures ٞكتةإ يدزاضة١ اؾُٗةٛز نُٝةاA ا ٍٚ ٖةٛ ايكٝةاع ايهًة       طسٜ ٖةٛ ايكٝةاع    Bٞ ٚايجةا

ٚايكٝةاع  ، ، ٜٚعتُد ع٢ً قٝاع ضًٛى املػةاٖد خةالٍ فةرت٠ طًٜٛة١    Cumulative Measures ٞايرتانُ

ٜتكُٔ ايتكُٝات عٔ سذِ اؾُٗٛز ف٢ فرت٠ َع١ٓٝ، ٚتػري اىل عد  املػاٖدٜٔ ٚن١ُٝ املػاٖد٠  ٞايهً

ٜػاٖد املػةاٖد ايتًفةاش    فٝتكُٔ نِ عد  املسات اي  ٞوَا ايكٝاع ايرتانُ ،بايطاعات وٚ ست٢ ايدقا٥ل

ّ ايتًفاش َس٠ يفاإلضبٛع َجاًل يف  زاض١ اإلعالْاتA  ضبٛعB ٖٚرا ميهٔ وٕ ٜفٝد نريو يفاأل B َٚٔ ٜطتدد

 .َعًٝٓا ٜػاٖد فٝٗا املػاٖد إعالًْا نِ عد  املسات اي 
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ا ْتةاز ايتًفةةاشٟ عًُٝة١ إبداعٝةة١ تٗةةدف إىل ؼٜٛةٌ ايفهةةس٠ وٚ األفهةاز وٚ ايتؿةةٛزات إىل ؾةةٛز     

ّٓٞ، بٗدف تٛؾًٝٗا إىل املػاٖدٜٔ ٚايتأثري عًِٝٗ. ٖٚرٙ ايعًُٝة١ ا بداعٝة١    ٚوؾٛات، ٚٚقعٗا يف غهٌ ف

ٚاحملاضةب١، ٚايتؿةٜٛس بهةٌ وْٛاعة٘،      ؼتاز إىل خربات ٚتكٓٝةات عدٜةد٠ يف فةا ت اإل از٠، ٚايتدطةٝط،    

ٚايؿٛت، ٚفٕٓٛ اإلقا٠٤ ٚايدٜهٛز، ٚاألشٜا٤ ٚاملهٝاز، ٚايتطٜٛل ٚايبشٛخ. ٚاإلْتاز ايتًفاشٟ ٖةٛ ؼٜٛةٌ   

فهس٠ إىل َا ٠ َطّذ١ً تًفاشٜا ؾٛتًٝا ٚبؿسًٜا. ٜٚتهٕٛ فسٜل ايعٌُ ايتًفاشٟ َٔ عد٠ وغداف ٜتشةد   

طبٝعة١ ايعُةٌ ايةرٟ ٜٓةٕٛٚ إْتادة٘. نُةا وٕ إْتةاز بسْةاَر          اي  ٜكَٕٛٛ بٗةا يف قة٤ٛ   عد ِٖ ٚاملٗاّ
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َٔ سٝح عٓاؾس اإلْتاز نُا ىتًف تهةٜٛٔ ايفسٜةل    تًفاشٟ بطٝط ىتًف عٔ إْتاز َطًطٌ  زاَٞ،

 ايكا٥ِ باإلْتاز.

تٓدزز ؼم وزبع  ايتًفاشٟ( وٕ تكٓٝات اإلْتاز Mitallinos  99:-8@@=A999ٜٚٛقح َٝتايٝٓٛع 

ٟ إْتةاز ايعُةٌ    يفُةد عًة٢ ايعًُٝةات املطةتدد١َ     تؿٓٝفات ز٥ٝط١، ٚتعت  Staging(ايتشكةري  A8  ايتًفةاش

( ٚتؿٜٛس املػٗد  ايهاَريا َٚهإ ٚشَإ ايتؿٜٛس(، Blocking  ،9ٚؼدٜد َٛاقع ايهاَريات ٚاملػازن  

، تناملٝهسفْٛةا ٚؼكري َعدات ايؿٛت و ٚات َٚعدات اإلقا٠٤(،  اضتدداّ  Lightening( ٚاإلقا٠٤ : 

ٞ وَةا َساسةٌ عًُٝة١ اإلْتةاز،      .Editingٚايتشسٜس  (;  اإلْتةاز  ايتدطةٝط(B    ٌَةا قبة  ثةالخA َسسًة١    فٗة

خًل غهٌ  ايتشسٜس إىلاإلْتاز  ايتشسٜس(، ٚتٗدف َسس١ً  دَا بعَٚسس١ً ا ْتاز  ايتطذٌٝ(B َٚسس١ً 

صز ايؿٛت تتطًب  زاض١ ايٓـ، ٚتؿُِٝ املػاٖد، َٚعسف١ تكٓٝات َ فأْٗايًعٌُ، ٚيريو  ٚمجايٞف٢ٓ 

 .َٚٓطكٞتطًطٌ ش٢َٓ  يفبايؿٛز٠، يٝتِ ٚقع ايؿٛز ٚاملػاٖد 

ٞ ع٢ً دٗةٛ  غةدـ ٚاسةد، بةٌ      ّ  تكٛنُا وٕ ع١ًُٝ اإلْتاز  دٗةٛ  فسٜةل ايعُةٌ ؼةم      ٖة

، ٚبايتعإٚ َع طاقِ ايعُةٌ  Director قا٥د ايعٌُ(، ٚتٛدٝٗات َٓتر ايعٌُ  Producerوغساف املدسز 

 املٝهسٚفْٛةةاتايؿةةٛت، ٚاملػةةسف  عًةة٢   َٚٗٓدضةة٠ٞ، ٚاملؿةةٛزٜٔ، اإلقةةا٤ َٚٗٓدضةةٞنُةةدٜس املٛقةةع، 

ع١ًُٝ اإلْتاز، تطبب ؼدٜات َٚػانٌ سكٝكٝة١ ٚددٜة١    يفايٛيا٥ف ٚاملُٗات  يفٚخلريِٖ. فايتداخٌ 

ٞ يفسٜل ايعُةٌ ٚاملٓةتر. فُةجال ٜعُةٌ      ٞ اإلقةا٠٤ بايتٓطةٝل َةع     َٗٓدضة ٚاملؿةٛزٜٔ   املٝهسفْٛةات  سةاًَ

 اضةةتدداّ يفتطةةٛزا ٖةةا٥ال  ايتًفةةاشٟإلْتةةاز سف  عًةة٢ اإلقةةا٠٤. ٚتطةٛز ا ٚوعكةا٤ ايفسٜةةل ا خةةسٜٔ املػةة 

، ٚعكالْٞخالقا ٚفعا   اضتدداَاتتطًب  ٚاي ايتكٓٝات اإليهرت١ْٝٚ، ٚايهَٛبٝٛتسات املعكد٠ ٚاؿطاض١، 

 تؤثس ع٢ً دٛ ت٘ ٚقتٛاٙ. ايتًفاشايعٌُ  يفعٝٛ   يفٚإ  تطببم 

ٜكّٛ بتؿةُِٝ نةٌ    Scenic Designerَؿُِ املػاٖد ( وٕ :@Seiter  80=-8@@@Aضٝرت  ٜٚٓٛٙ

 اية  ايةرباَر   يفتؿُِٝ املػاٖد  يفَا ٜتعًل باملػٗد بعد َٛافك١ املدسز وٚ املعد. ٚف٢ ايتًفاش ٖٓاى متاٜص 

َٛاقةع ايتؿةٜٛس  خةازز ا ضةةتٛ ٜٛ(.     يفٜةتِ تؿةٜٛسٖا    ايةة ٜةتِ تؿةٜٛسٖا  اخةٌ ا ضةتدٜٛ ٚايةرباَر      

  ٌ َٛاقةةع ايتؿةةٜٛس اـازدٝةة١ عًةة٢ عٛاَةةٌ َٚتطًبةةات     يفا ضةةتدٜٛ وٚ  ٜٚعتُةةد قةةساز ايتؿةةٜٛس  اخةة

ٚفٓٝةة١. فايتؿةةٜٛس  اخةةٌ ا ضةةتدٜٛ ونجةةس فعايٝةة١ َةةٔ ايٓاسٝةة١ ا قتؿةةا ١ٜ،   ٚاقتؿةةا ١ٜتهًٓٛدٝةة١ 

ْفةظ املهةإ. ٚيهةٔ طبٝعة١ املػةاٖد تفةسض        يففاملُجًٕٛ ٚاملػازنٕٛ ٚاألدٗص٠ ٚايتكٓٝ  َتٛادةدٕٚ  

 اخٌ املٓصٍ  يفٜتطًب تؿٜٛس املػاٖد وٕ ٜهٕٛ  توٚ املطًطالايدزاَا  ففٞ، َٛقع ايتؿٜٛس اختٝازوسٝاْا 

 ع٢ً ٖرٙ املػاٖد. Realismايٛاقع١ٝ  إلقفا٤وٚ خلسف١ اؾًٛع وٚ ايّٓٛ وٚ املطتػف٢ 

ٞ ا ْتةاز خلةري    يفٚتٓكطِ ا ضتدٜٖٛات اىلA زٚا١ٝ٥ ضس ١ٜ  ف١ٝٓ( ٚوخةس٣ تطةتددّ    وٚ  ايةدزاَ

  ٚايػدؿٝات، ٚف٢ ٖرٙ األَانٔ  ي سداخٜكدّ خًف١ٝ طبٝع١ٝ ٚٚاقع١ٝ  ايفين. ٚف٢ ا ضتدٜٛ ايفين

ا قةا٠٤. نُةا وٕ سسنة١     يفتكٓٝةات   بَا ٜتطًٖٚٛ  ايداخًٞا ضتدٜٛ  يفنُا  يإلقا٠٤ضكف  دٜٛد

 يفتهٕٛ قدٚ ٠ فةال تتشةسى اىل ا َةاّ وٚ اـًةف. ٜٚةتِ تؿةُِٝ ا شٜةا٤         ايداخًٞا ضتٛ ٜٛ  يفايهاَريا 

تعط٢ خًف١ٝ ٚاغازات عًة٢ طبٝعة١ ايػدؿة١ٝ.     ألْٗاا١َٝ بػهٌ َٓاضب يًُهإ ٚايصَإ، ا عُاٍ ايدز

ايةةرباَر ا خبازٜةة١ ٚايسٜاقةة١ٝ ٜتُٝةةصٕٚ    فُكةةدَٞفكةةط عًةة٢ ا عُةةاٍ ايسٚا٥ٝةة١،   س  تكتؿةةٚا شٜةةا٤ 

ٟ ا ْتةاز   يف ٠اإلقةا٤ مبالبطِٗ نايبد ت ٚايفاْٝالت ٚايطةرت ايسٜاقة١ٝ. ٚفة٢ عًُٝة١      ، لةد إ  ايتًفةاش

ٞ ٖرا اجملاٍ،  يفٓاى تطٛزا ٖا٥ال قد سدخ ٖ غةدٜد٠ َٚسنةص٠ بطةبب وٕ     ٠اإلقةا٤ ايطةابل ناْةم    ففة

 يفاؿايٝةة١، ٚهلةةرا ناْةةم تطةةتددّ  اإلقةةا٠٤ٜٛدةةد فٝٗةةا تكٓٝةةات  ايهةةاَريات ناْةةم خلةةري َتطةةٛز٠ ٚ 

ق١ٜٛ. ٚف٢ ٖةرٙ ا ٜةاّ فةإ     إقا٠٤ باضتدداّؼم ق٤ٛ ايػُظ وٚ  اخٌ ا ضتٛ ٜٛ  اـازدٞايتؿٜٛس 

 . ٚتأثريَٙعاؾ١ ايك٤ٛ  يفايهاَريات متتًو تكٓٝات عاي١ٝ 

ميةس   اي املسس١ً األٚي١ٝ َٔ وِٖ املساسٌ  Pre-Production Stageتعد َسس١ً َا قبٌ ا ْتاز 

ٞ ٚايصَٓة٢   ايفةين ايفهةس٠، ٚؼدٜةد ايكايةب     اْطةالم فًُٗا ع١ًُٝ  يف، ٚتػٌُ ايتًفاشٟبٗا ايعٌُ   ٚاملهةاْ

َسسًة١   يفايعُةٌ   ( اىل وٕ;;Holland  ;=-9000Aٜٓةٛٙ ٖٛ ْةد   ٚ املكرتس١ يًعُةٌ.  يًعٌُ، ٚٚقع املٝصا١ْٝ

اإلْتاز( ٜكّٛ ع٢ً ايتٓطٝل ٚايتػاٚز ب  املٓتر ٚاملدةسز يتةدبري ٚتٓظةِٝ املطةتًصَات      ٌَا قبايتشكري  

عًُٝات  ايتك١ٝٓ، ٚاـد١َٝ، ٚايبػس١ٜ ايالش١َ إلْتاز ايربْاَرB مبع٢ٓ تدبري َتطًبات ايدٜهٛز َٚتابع١

، نريو ايتعاقدات َع املػازن  ٚايفٓٝ  ٚايدعٛات يًُػازن ، ٚعُةٌ  ا ستٝادات بٓا٤ٙ، ٚػٗٝص
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ٚاملعةدات ايالشَة١ يًتؿةٜٛس، ٚاؿؿةٍٛ عًة٢       ٠ٚؼكةري األدٗةص  اؿذٛشات ايالشَة١ ألَةانٔ ايتؿةٜٛس،    

هفةٌ ػٗٝةص ٖةرٙ    ت اية  يًتؿةٜٛس َةٔ اؾٗةات املدتؿة١، ٚذيةو بايدزدة١        املٛافكات ٚايتؿازٜح ايالش١َ

املطتًصَات بأضًٛ  َٓظِ ٚ قٝل. ٚف٢ ٖرٙ املسسًة١ ٜةتِ تةٛفري ٚدةٛ  َهةإ َٓاضةب يًعُةٌ، َٚهةإ         

َٓاضةةب يتدةةصٜٔ املعةةدات ايالشَةة١، َٚطةةاس١ يًُكةةابالت، َٚكَٛةةات ا تؿةةا ت َةةٔ ودٗةةص٠ اتؿةةا ت وٚ  

ت ايتًفاش١ٜ، ٜتٛافس املؤضطات وٚ ايػسنا يفقسطاض١ٝ، ٚٚقع َٝصا١ْٝ ٚاقش١ يًُؿازٜف، ٚاملعسٚف إ 

املعةدات،   تةأدري مناذز َعد٠ ضةًفا ٚخاؾة١ هلةرٙ املسسًة١ تتكةُٔ بٓةٛ  املؿةازٜف، ٚا دةٛز، ٚتهةايٝف          

 ٚاملٛاقع.

( َةٔ سٝةح   ايعًُٞ  ايفينع١ًُٝ اإلْتاز  يفٜتِ ايبد٤  Production Stageَسس١ً ا ْتاز ٚف٢ 

 يف ايفةين إدٗةا ًا، ٚفٝٗةا ٜبةدو ايعُةٌ      ايؿٛت ٚاملْٛتةاز، ٖٚة٢ ونجةس َساسةٌ اإلْتةاز      ايتؿٜٛس ٚتطذٌٝ

اـسٚز إىل سٝص ايٛدٛ  َٔ سٝح املبدو. ٚف٢ ٖرٙ املسس١ً ٜكّٛ َدٜس ا ْتاز بتةٛفري نةٌ املطةتًصَات    

َػانٌ طاز١٥ مبا ٜتٛافل َع اـط١ ٚاؾةدٍٚ   وٟ، ٚسٌ ََٜٛٞٔ ضري ايعٌُ بػهٌ  ٚايتأنداملكسز٠ 

 Holland. ٜٚػةري ٖٛ ْةد   ٚوْٗا تطري سطب املٝصا١ْٝ املكةسز٠ ع٢ً املؿازٜف،  باألغسافاملعد ضًفا، ٜٚكّٛ 

 9000A;= تةستبط   اي تؤثس نجريا ع٢ً ضري ع١ًُٝ اإلْتاز اي١َٝٛٝ،  اي ( اىل ايعٛاٌَ ايًٛدطت١ٝ ٚاملاي١ٝ

َسسًة١ َةا قبةٌ     يفمت ٚقةعٗا   اية  ايالسكة١، ٚفكةا يًدطة١ ٚاؾةداٍٚ      ٚاألضةابٝع شَٓٝا َٚهاْٝةا باألٜةاّ   

ٖةرٙ املسسًة١ تتكةُٔ ا غةساف عًة٢ ضةري ايعُةٌ،         يفؤند ٖٛ ْد وٕ ٚيٝف١ َةدٜس اإلْتةاز   اإلْتاز. ٜٚ

ٍ بكدز َٔ املس١ْٚ، ٚايطسع١، ٚايٛاقعٝة١، ٚايؿةرب. فتةٛفري املٛاؾةالت ٚو ٚات      ا ستٝاداتٚتٛفري   ا تؿةا

هب تةٛفس   اَٞايدزاملهإ ٚايصَإ احملد . ٚف٢ ا ْتاز  يفٚخلريٖا َٔ املطتًصَات تعٌُ ع٢ً إلاش ايعٌُ 

فٝذب إعةالّ املػةازن  عةٔ     ايدزاَٞاإلْتاز خلري  يفقا١ُ٥ ؼت٣ٛ ع٢ً َٛاعٝد ٚوَانٔ ايتؿٜٛسB وَا 

َٛعد َٚهإ ايعٌُ. ٚف٢ ع١ًُٝ ا ْتاز، تطاعد ايتكازٜس ايَٝٛٝة١ َةدٜس ا ْتةاز عًة٢ تكٝةِٝ َٚكازْة١       

اإلْتةاز، ٜٚتطًةب إعةالّ     ٌقبة َةا  َسسًة١   يفٚقةعم   اية  املؿازٜف ٚضري ايعٌُ ٚفكا يًدطط ٚاؾداٍٚ 

 ايكسازات املٓاضب١. اؽاذوٚ تطٛزات يٝطتطٝع  اختالفات بأٟاملدسز وٜكا 

، تبةدو عًُٝة١ املػةاٖد٠ ٚايتكٝةِٝ، ٚيعةٌ فسٜةل       Post-production َسس١ً َا بعد ا ْتازٚف٢ 

، ٚقد ٜتعد٣ ٖرٙ املسس١ً، وٚ ٜطتع  بآزا٤ خربا٤ وٚ َتدؿؿ  يفاألضاض١ٝ  ايعٌُ قد ٜهتف٢ بعٓاؾسٙ

َػاٖد٠  ٚقدزت٘ ع٢ً ايتأثري َٔ خالٍ إدسا٤ ايفينَد٣ فاع١ًٝ ايعٌُ  اختبازذيو عٓدَا ٜتِ  املٛقٛع

املْٛتةةاز  يفػسٜبٝةة١ عًةة٢ عٝٓةة١ َةةٔ اؾُٗةةٛز املطةةتٗدف بٗةةرٙ املةةا ٠ ايفٓٝةة١، ٜٚةةتِ إدةةسا٤ ايتعةةدٜالت   

ايتًفةاش   يفدؿةـ  تػةري اىل املهةإ امل   ايتٛؾةٌ إيٝٗةا. ٖٚةرٙ املسسًة١     مت اية   ايتشسٜس( بٓا٤ً عًة٢ ايٓتةا٥ر   

خلةسف ؾةغري٠ فٗةص٠     يف. ٚف٢ بعض احملطات ايتًفاش١ٜ ٜهٕٛ ايتشسٜةس  Editingإلدسا٤ ع١ًُٝ ايتشسٜس 

( إ ع١ًُٝ ايتشسٜس ?;Holland  9000Aٖٛ ْد  ٜٚؤندمت تطذًٝٗا.  اي باملعدات ايالش١َ يتشسٜس املٛا  

يعٝةٛ  املٛدةٛ ٠، َةصز ايؿةٛت ٚايؿةٛز٠، ٚعًُٝة١ ايدبًذة١        تتكُٔ ؼدٜد املػاٖد املطًٛب١ ٚؼدٜد ا

ٚؼكةري ايٓطةخ    تسٚهٞهب وٕ ٜطبكٗا ْػاط  ٚاي ٚاملْٛتاز. ٚتػٌُ ٖرٙ املسس١ً وٜكا ع٢ً ايتٛشٜع 

 وٟ، ٖٚةٛ َةا هٓةب    ٚا تفاقٝةات ايالش١َ يًبٝع، نُا ٜتطًب  زاض١ اؾٛاْب ايكاْْٛٝة١ ؿكةٛم املًهٝة١    

 بٌ.املطتك يفْصاعات قا١ْْٝٛ 

 

 Conclusionالخاتمةى

ٛ  ٟاـطةا  ايتًفةةاش  يٛدٝةا ٚايجكافةة١، ٖٚةةٛ َؿةدز يًُعًَٛةةات، ٚٚضةة١ًٝ   ٛخًةةٝط َةةٔ ايتهٓ Aٖة

 ٟيتًفاشًدطا  ايٚ ،زا٤ ايطٝاض١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝيًرتفٝ٘، ٚٚض١ًٝ يًتعبري عٔ ايكِٝ ٚاألفهاز ٚاآل

بٓكٌ األسةداخ ٚايككةاٜا املُٗة١، َٚتابعة١     ٚيا٥ف ز٥ٝط١ٝ َٓٗا ايٛيٝف١ اإلخباز١ٜ، ٚتعين قٝاّ ايتًفاش 

شٜةا ٠ ايجكافة١ ٚاملعًَٛةات،    B ايتٛدٝة٘ ٚتهةٜٛٔ املٛاقةف ٚا ػاٖةات     تطٛزاتٗا ٚاْعهاضاتٗا عًة٢ اجملتُةع  

ستهةاى املتبةا ٍ بة  األفةسا      ٚايعالقات ايبٝٓٝة١، ٖٚٛاإل  ٞدتُاعتؿاٍ اإلٖٚدف٘ شٜا ٠ ثكاف١ ايفس B اإل

 ١ عٔ ايطًع ٚاملٓتذات اؾدٜد٠.اإلعالٕ ٚايدعاBٜ بعكِٗ َع بعض

ْ   ٜطاعد يف ٟ زاض١ اـطا  ايتًفاشٕ إ ٖ     ٞإ زانٓةا يًُعةا ايكةِٝ   ٞاملػةرتن١ بة  ايٓةاع، َٚةا

اجملتُع، ٚطبٝع١ ايعالق١ ايتفاع١ًٝ ب  ايٓاع ٚايطةًط١، ٚا خةسٜٔ،    ا دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف
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 ْ طةةاِٖ  زاضةة١ تنُةةا  ،ػةةاٙ ٖةةرٙ ايٓؿةةٛفايٓؿةةٛف، ٚطبٝعةة١ وضةةايٝب ايةةتفهري  يف ٞٚاخةتالف املعةةا

ٌ املؤثس٠ ع٢ً غهٌ َٚكُٕٛ اـطا  ايتًفاشي  زانٓاإ يفٟ اـطا  ايتًفاش تٓكطِ بػهٌ  ، ٚاي ًٟعٛاَ

ٚايعٛاٌَ اـازد١ٝ تتكُٔ ايةتغريات ٚايتةأثريات    ،عاّ اىل قطُ , ايعٛاٌَ اـازد١ٝ ٚايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ

وَةا ايعٛاَةٌ ايداخًٝة١ فٝكؿةد بٗةا       ،تؿا ت ٚاإلعالّفاٍ اإل يف ٞيٛدٛايدٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ، ٚايتطٛز ايتهٓ

، ٚطبٝع١ ًَهٝة١ ايتًفةاش  عةاّ وٚ خةاف(، ٚايكةٛاْ  ٚايتػةسٜعات       ٞٚا دتُاع ٞطبٝع١ ايٓظاّ ايطٝاض

، َٔ سٝح اإلعال١َٝ يطًط١ اؿان١ُافًطف١ ٚضٝاضات  زاض١  عٌُ ايتًفاشB ٖٚرا ٜعين تتشهِ يف اي 

ٚايكةٛاْ  ٚايتػةسٜعات    Censorship، ٚفةسض ايسقابة١   ايطٝاض١ٝ ع٢ً ايتًفاش Control َفّٗٛ ايطٝطس٠

 هلا. تطٓٗا يٝعٌُ ايتًفاش ٚفكًا اي 

 ٞثري ايتًفاش ٚإضتكباٍ ايتًفاش ففأيًدازع ايتفسٜل ب  َاٜط٢ُ  زاض١ ت ْ٘ َٔ املِٗ ددًاإ

خس، فإْٓا ْدزع ٚمًٌ B اَا املطت٣ٛ اآلٍٚ ْدزع ٚمًٌ تاثري ايتًفاش ع٢ً املػاٖد، وٚ اجملتُعاملطت٣ٛ األ

اؾُٗٛز,  ٟبكدز َا ٜؿٓع اـطا  ايتًفاش ،َ٘ ايتًفاش َٔ بساَر ٚوخباززة١ٜ ٚزو٣ املػاٖد ػاٙ َاٜكّد

ٜٚغري  يف اؾُٗٛز فٝػهٌ قُريٙ ٟفبكدز َا ٜؤثس ايفًِٝ ايطُٝٓا٥ٞ وٚ ايتًفاش  ،ٜؿٓع اؾُٗٛز اـطا

 ،َتؿٛز٠ ي٘ ُٗٛز ٜػازى يف ؾٓعُٗا مبا ٜتشكل فٝ٘ َٔ زخلباتعا ات٘ ٚوٍٛ قٓاعات٘, فٍإ اؾ

ٚاؾُٗٛز اؿايٞ مل ٜعد اؾُٗٛز اؾاَد ايكدِٜ ايرٟ ميهٔ ٍازقاةٙ ببطاط١ ٚبطسٜك١ بدا١ٝ٥ ع٢ً 

ّٜاز اـًّبٌ ؾاز ق٠ٛ فاع١ً وطٔ ٚقعٗا يف املّط، املطت٣ٛ اؾُايٞ  ١ ايجكاف١ ذاتٗا.ام ؿس
تهٕٛ فٝ٘ ف٦اتٗا  ٟيًُد٣ اير ؼًٌٝ احملت٣ٛ تهٕٛ َجُس٠ تبعًادزاضات املعتُد٠ ع٢ً ايَا و

فايتؿٓٝف ٚإختٝاز ايف٦ات ٜرتى  ،ٚاقش١ اإلختٝاز َٚٓاضب١ ملػه١ً ايبشح ٚاحملت٣ٛ ايٛادب  زاضت٘

بٗا  َٞربٜكيهفا٠٤ ايباسح َٚكدزت٘ ع٢ً إختٝاز ف٦ات ؼًٌٝ ذات نفا١ٜ عاي١ٝ ٜهٕٛ ايتشًٌٝ اإل

ٚبريو  ،١ َٔ ايهفا١ٜ، ٜٚتشد  بٗا بدق١ َاٜدخٌ قُٔ ايف١٦ َٚا  ٜدخٌ، ٚع٢ً  زد١ عايٝٚاقشًا

ٜٚطتددّ ؼًٌٝ احملت٣ٛ يًتعسف ع٢ً ا ػاٖات ٚاآلزا٤ ٚطبٝع١  ،ٜعاؾٗا يًشاي١ اي  ىتًف تبعًا

ف ع٢ً َا ٜؤ ٜ٘ ايتًفاش َٔ ٚيا٥ف، َٚا ميهٔ وٕ ٜفعً٘ ايسضا٥ٌ ٚايرباَر ٚايٓؿٛف ايتًفاش١ٜ، ٚايتعّس

 ُٗٛز َٔ تأثريات.يف اؾ
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