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اليج اهّكبئٖج ّاهظحج اهيٌِٖج دّر ّشبئل اإلؿالى فٕ خٌيٖج اهّؿٕ تيفبُٖى اهش

 اهـيبل فٕ األردً هدْ

سولٕ جهفلحهر جهيّء ُوٕ يؾحًف سٌحيٕ اوحدحز جهِيل ّقٖحؿذ يِؿالسِح دًٖ ؤّلحً جهِحيوًٖ 

ٓ ؾًفُح ّيـففُح ُوـٓ ػٖـحذ    فٕ يؾسوف جهلًحُحز جإلٌسحظٖر فٕ جألفؿً ، ّسوفز جإلٌسدحٍ اه

، هيّجظِسِحجهِيحل ّجهيئللحز جإلٌسحظٖر ّجإلكسوحؿٖحز جهًٌّٖر ّٖيح دِؿ ّٖى يحهى سسيحفف جهظِّؿ 

 .ّيح هى ٖسى سِقٖق صلحفر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ يؾسوف ؤيحنً جهِيل ّكًحُحسَ 

ٕ  ؿّف ّ ّسلسدًٖ جهؿفجلر ديفـحُٖى جهلـالير    ؤصف ّلحثل جإلُالى جهيؾسوفر فٕ سٌيٖر جهـُّ

 :جهّكحثٖر ّجهوػر جهيٌِٖر هؿٔ جهِيحل فٕ جألفؿً يً ؾالل جهسِفف ُوٓ 

 .ّلحثل جإلُالىهجهِيحل ّفثحسِى ُحؿجز سِفى  -1

 .دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فلحثل ؾحور ُوٓ جػسّجء جهّلحثل جإلُاليٖر يؿْ  -2

حُٖى جهلالير يفر ُّٕ جهِيحل جهّكحثٕ ّسٌيٖ يلسّْ فٕ ففَ ّلحثل جإلُالى سإصٖف -3

 .هؿِٖىّجهوػر جهيٌِٖر 
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يسؾوور دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ٌُؿ جهسػحكَ دحهِيـل ّدسنـفجف يٌـسٌى ٌُـؿ     

 . هيئللر جهسٕ جهسػق دِحجلسيفجفٍ دحهِيل يَ ج

ؿُى دفجيط جهسُّٖر ّجهسؿفٖخ ّجهسصلٖف ديفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ يّجكـَ   (2)

جهِيل ّػش ؤوػحخ جهِيل ُوٓ جإللِحى فٕ سويٖى ُـٍ جهدـفجيط ّجهِيـل ُوـٓ    

 .  جاللسفحؿذ يٌِح دسٌفٖـُح فٕ يئللحسِى

جهيًدُّر جهؾحور دقٖحؿذ ُّٕ  سِقٖق ظِؿ جهيئللحز جإلٌسحظٖر جهيسِوق دبٌسحض جهيّجؿ  (3)

جهِيحل دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّسؾوٖه يّجقٌر لٌّٖر يٌحلدر هِح ّسٌَّٖ 

 .ّلحثوِح ّسظؿٖؿُح دننل ؿّفٔ ػسٓ سػحفٌ ُوٓ هفز جٌسدحٍ جهِيحل هِح
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Abstract 

The Role of Mass Media in Raising Awareness of Safety 

Measures Concepts and Career Health Among Labors 

in Jordan. 

 

This study aims to define the following main question: 

the role of mass media in developing awareness of the safety measures 

preventive concepts and career health of labors in Jordan. 

Questions of the study: 

The study tries to answer these questions 

*1-  what is the role of the media in increasing the concepts of the 

prevention safety and occupational health for the employees ? 

*2- what is the types of the communicational exposing for the 

employees to the media ? 

*3-  what is the amount of the exposures of the employees for each sort 

of media ? 

*4-  how far do the employees participate in occupational activities 

which are specialized in increasing the awareness of the safety and 

occupational health issues , and what kind of activities they are ? 

*5-  what is the main sort of media that has the most effect on the 

awareness level about the safety and occupational health issues , 

and what is it's rate due to it's consequences ? 

*6-  dies the media meet the needs of the emplpyees to gain enough and 

effective information to raise their awareness about the safety and 

occupational health ? 

*7-  what are the motives for exposing to the media ? 
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theories 

the theories of the study were put  in acceptance form 

there are differences that have statistical signs  in exposing the 

employees to the media due to the sort of work they do. 

There are differences that have statistical signs  in exposing the 

employees to the media due to the income they gain . 

There are differences that have statistical signs  in exposing the 

employees to the media due to the age of the employees 

There are differences that have statistical signs  in exposing the 

employees to the media due to their academic degree . 

Method of the study 

The survey descriptive method was used in this study 

The study society and it's samples : 

The society of the study contains employees form all sectors in Jordan , 

and according to the occupational injury rate in the counties and producing 

sectors , we took 500 individual representing all the occupational category in 

the production foundations in amman , Zarqa , Aqaba , and Irbed . and the 

sample was took from the four counties which issued the injuries rate in 

2007 . 

Tools of data collecting : 

The Questionnaire is one of the main tools of data collecting that 

researchers use , in this study , we improved a special Questionnaire to 

collect data about the employees tendency to the media and their 

connectional habits according to the aims, questions and theories of the 

study . 

The Questionnaires underwent to initial evaluation  by some specialistis 

, the Questionnaire was adjusted according to the notes that they gave , and 
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they were tested Previously  , and then a test survey was made on the 

adjusted  Questionnaire to be redesigned in the final form according to the 

test survey . 

Recommendations : 

The study reached some recommendations as follows : 

*1-  Including a text in the Jordanian Labor Law that insure that the 

adminstrations send the employees to courses specialized in the safety 

and occupational health when they join  work and in frequent 

Recurrence when they continue to work with the foundation that they 

join 

*2-   Support the educational and training programs  which is related to the 

concepts of the safety and occupational health in working places , and 

encourage the employers to contribute  in designing these programs 

and benefit from them in their foundations . 

*3- Strengthen the effort of the production foundations related to 

producing printed articles which talks about rising the awareness of 

the employees about the safety and occupational health , and Allocate 

a suitable  annual budget , and Diversificate it's methods , and renew it 

regularly to bring the attention of the employees .  
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 الفصــــــــــل األول
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 اهفظل األّل

 اهـبى هودراشج اإلػبر

 : ـجاهيلديــ

ؤً اوحدحز جهِيل ّجأليفجى جهيٌِٖر سليٕ ُوٓ ػٖحذ  ٓلحفٖف يٌٌير جهِيل جهؿّهٖر اهس سنٖف

 2,2ؤٌَ ٖسى سلظٖل  ّ ،صحٌٖر  15ٖول اهٓ ّفحذ ُحيل نل  ، ديِؿلآالف ُحيل ّٖيٖح 6ٖلفخ يً  يح

ـ    61، ٌّػـّ  ً ػحهر ّفحذ يفسدًر دحهِيل لٌّٖحيوّٖ  ، ّؤً ى دلـدخ جهِيـل  فيوٖـًّ ػحهـر ي

 .(25ـ ه 51يظور ُحهى جهِيل ـ جهِؿؿ).جهػحالز سِقْ اهٓ جهيّجؿ جهؾًفذؤهف يً ُـٍ  411ٌػّ

ّيَ سًّف جهوٌحُر ّسِحٌى ػظى ينحفِِٖح ٌِفز ينحنل ُؿٖؿذ ؤؿز اهٓ ّكـٍّ ػـّجؿش   

كـٍّ  جهسٕ ؤؿز اهٓ ّ* وٌحُٖر دِؿذ يلسّٖحز ، ّكؿ نحً يً ؤؾًفُح جهػّجؿش جهوٌحُٖر جهندفْ

نإلّء نحفصـر نٖيحّٖـر     اوحدحز ُيل ندٖفذ ّييٖسر ّؤيفجى يٌِٖر يحفذ دحهيظسيِحز جهوٌحُٖر

يـً   1984لظوز فٕ ُحهى اوحدحز جهِيل ػسٓ ّٖيٌح ُـج، ُّٕ  ػحؿصر سلفخ جهغحق فـٕ ُـحى   

نؾه ّاوحدر ؤنصف يـً   2511يوحٌَ ٌّٖحً نحفدفجٖؿ فٕ دّدحل دحهٌِؿ ّجهسٕ ؤؿز اهٓ يوفٍ  

ييح ؤؿْ اهٓ سِحٌى جهػحظر   ؤهف نؾه 21ل ديَ لحُحز دٌٖيح ؤؿز الػلح اهٓ ّفحذ ؤهف ؾال 211

فٌِـفز    ػّجؿش جهِيل ّاوـحدحسَ هودػش ًُ جهّلحثل جهسٕ ٖينً ؤً سلول  يً ؤيفجف  ّيؾحًف

ّلحثل ّيِؿجز ّؤلحهٖخ ّيلسوقيحز ّيفحُٖى  جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر هسنـَٖ ؤظـّجء جأليـً     

  George Draffan (2001)  .فٕ جهِيل ّسػحفٌ ُوٓ وػر جهِيحل ّجهًيإٌٌٖر ّجهلالير 
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كؿفج ؤندف يـً جهيفجكدـر    دإً ُـٍ جألفكحى جهيفُّر سلسؿُٓسِققز جهلٌحُر لؿ ّسدِح هـهم ف 

، ّسًدٖق اظفجءجز جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر جهِيوٖـر   السفحكٖحز جهِيل جهؿّهٖرجهفِحهر هويؾحًف ّفلح 

 .(صلحفر ُحهيٖر هولالير ّجهوػر جهيٌِٖر) ؾوق  دحسظحٍجألّهٓ جهٌحظِر  دوفسِح جهؾًّجز 

ِّٖسدف يفِّى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر يً جهيفحُٖى جهػؿٖصر جهسٕ ٌِفز يَ جهٌِير جهوٌحُٖر 

، ػٖش ؤودغ ُـج جهيفِّى ٖػسل جالكسوحؿٖرجهسنٌّهّظٖح جهػؿٖصر فٕ يؾسوف جهٌنحًحز  جلسؾؿجىّنٍّٖ 

، ّؤودػز ؤٌٌيسِح جؾسالفًّيّػحز جهؿّل ُوٓ  جُسيحيحزسيٖقج فٕ فٕ ُوفٌح جهػحيف ينحٌح ي

جهػنّيحز ّجهيئللحز ّجهيٌٌيحز جهٌلحدٖر سّهَٖ كلًح ندٖفج يً جهٌِحٖر ّجهؿُى هيح ٖػللَ يً ؤُؿجف 

 ,Ray.C. A Sfaghl (1984) .سؾه ػيحٖر جإلٌلحً جهِحيل ّّلحثل جإلٌسحض

، دحهػفحٌ ُوٓ لالير ّوػر جإلٌلحً ى جهـٔ ِٖسىسِفف جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دإٌِح جهِوّ 

، ؤّ ؤّ جإلوحدحز ؤّ جأليـفجى جهيٌِٖـر   ّـهم دسّفٖف دٖثحز ُيل آيٌر ؾحهٖر يً يلددحز جهػّجؿش

  ٌ  دِدحفذ ؤؾفْ ُٕ يظيُّر يً جإلظفجءجز ّجهلّجُؿ ّجهٌٌى فٕ اًحف سنفِٖٕ سِؿف اهـٓ جهػفـح

ٍ   ونـحز يـً ؾ  ُوٓ جإلٌلحً يً ؾًف جإلوـحدر ّجهػفـحٌ ُوـٓ جهييس     .ًـف جهسوـف ّجهيـٖح

  (.2112جهِلحٖوَ، )

 (ّيح وحػخ ـهـم ) ٌّسٖظر هقٖحؿذ ُؿؿ جهيئللحز جهوٌحُٖر ّجإلٌسحظٖر ّيفجفلِحفٕ جألفؿً 

ٌّسٖظـر هقٖـحؿذ   " جهسظحفٖر ّجهٌلل ّجهؾؿيحزجهوٌحُٖر ّ"ى سلٌٕ ّفٌٕ فٕ يؾسوف جهيظحالز يً سلؿ

يؾحًف جهيًِ ّاوحدحسِح ّؤُفجيِح جهسـٕ سٌُّـز   ففه جهِيل ّؤُؿجؿ جهِحيوًٖ فلؿ جقؿجؿز ٌلدر 

ػٖش افسفَ ُؿؿ ا وحدحز جهِيل فـٕ جألفؿً    سلحفٍ جهٌيّ جالكسوحؿ يَ ّجقؿجؿز قٖحؿذ ييًفؿذ
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جهسلفٖـف جهلـٌّٔ   )  .  2117اوـحدر ُـحى   (  15546) اهٓ  2113اوحدر ُحى (  12628)يً 

 (  2117إلوحدحز جهِيل ّجأليفجى جهيٌِٖر 

سلفٖف جإلػوحثٕ جهلٌّٔ جهوحؿف ًُ يِِؿ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر فـٕ   دٖحٌحز جه ّسنٖف

ػّل ّجكَ اوحدحز جهِيل ّجأليفجى جهيٌِٖر ؤً ٌُـحم يلـددحز ُؿٖـؿذ    ( 2117) جألفؿً هِحى  

 :نحهسحهٕ ؤً ؤُى ؤلدحخ جهػّجؿش نحٌز إلوحدحز جهِيل فٕ جهلًحُحز جإلٌسحظٖر جهيؾسوفر ّ

( 4686) ٌسٖظر هِح ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز اكؾ اهـيلّفٕ ي األضخبط شلّػ:   اهيرختج األّهٓ

اوحدر فـٕ ػـًٖ   ( 1444)ؤنصفُح فٕ كًحٍ جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز نحً اوحدر 

 :نحٌز جأللدحخ جألؾفْ نحهسحهٕ

 راوـحد ( 3587)ّدوغ ُـؿؿ جإلوـحدحز    جهوٌحُٖر االٗح ّاهيبنٌٖبح:  اهيرختج اهذبٌٖـج

 .اوحدر( 933)وٌحُحز جهٌِؿلٖر ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز ّؤنصفُح فٕ كًحٍ جه

اوحدر ّؤنصفُح فـٕ  ( 8981)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز  أدّاح اهـيل اهٖدّٖج:  اهيرختج اهذبهذـج

 .اوحدر( 911)كًحٍ جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

فٕ كًـحٍ  اوحدر ّؤنصفُح ( 5795)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز  شلّػ األضٖبء:   اهيرختج اهراتـج

 .اوحدر( 999)جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

اوـحدر ّؤنصفُـح فـٕ كًـحٍ     ( 5553)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز  اهٌلوٖبح:  اهيرختج اهخبيشج

 .اوحدر( 313)جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

ِ   اهشٖر ؿوٓ األضٖبء ّاالظػداى تِب:  اهيرختج اهشبدشج ح ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوـحدحز دلـدد

 .اوحدر( 579)ّؤنصفُح فٕ كًحٍ جهوٌحُحز جهٌِؿلٖر ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز  اوحدر( 159)
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اوحدر ّؤنصفُح فـٕ  ( 383)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز دلددِح  اهيّاد اهنٖيبّٖج:  اهيرختج اهشبتـج

 .اوحدر( 99)كًحٍ جهوٌحُحز جهنٖيحّٖر ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

اوحدر ّؤنصفُح فٕ كًحٍ ( 311)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز  ئؾٌلل ّخٌزٖل اهتغب:  اهيرختج اهذبيٌج

 .اوحدر( 91)جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

ٍ   ( 887)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز  أشتبة أخرْ:  اهيرختج اهخبشـج  اوحدر ّؤنصفُـح فـٕ كًـح

 .اوحدر( 65)جهيػٖنحز ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

اوحدر ّؤنصفُح ( 886)ُؿؿ جإلوحدحز دلددِح  ّدوغ االٌفسبراح ّاهحرائق:  اهيرختج اهـبضرث

 .اوحدر( 76)فٕ كًحٍ جهوٌحُحز جهٌِؿلٖر ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

ّؤنصفُـح فـٕ   . اوحدر( 91)ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز دلددِح  اهنِرتبء:  اهيرختج اهحبدٖج ؿضر

 .اوحدر( 39)كًحٍ جهؾؿيحز جهِحير ػٖش دوغ ُؿؿ جإلوحدحز 

إصبابة وكثرههبا ( 34)وانحي بهغث اإلصابات بسبببها  الَهياراتا:  المرتبت الثاويت عشرة

 .إصابات( 9)في انقطاع انعاو حيث بهغ عدد اإلصابات 
ُؿؿ جهّفٖحز ظـفجء   دإً 2117جهٌِحثٖر هِحىّسنٖف دٖحٌحز سػوٖل اوحدحز جهِيل ػلخ ٌسحثظِح      

( 87)جهلحدق ػٖش نحٌـز   ػحهر ّفحذ دقٖحؿذ ّجيػر ًُ جهِحى( 111)اوحدحز جهِيل جهييٖسر دوغز 

 .2116ى جهلالير هِح ػحهر ّفحذ ػلخ سلفٖف

فٕ ػًٖ دوغـز جإلوـحدحز    ،ػحهر( 19% ) 31ّدوغ ُؿؿ جإلوحدحز جهسٕ ٌظى ٌُِح ُظق ؤنصف يً 

ػحهر ، ّنحٌز دحكٕ جإلوحدحز اوحدحز ُظـق يئكـز    (819% ) 31جهسٕ ٌظى ٌُِح ُظق ؤكل يً 

 (جهسلفٖف جهلٌّٔ إلوحدحز جهِيل ـ جهيوؿف جهلحدق )  .رػحه( 14597)حهنفحء دوغ ُؿؿُح د جٌسِٕ
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 (5)هسدّل ركى ا
 8117إظبتبح اهـيل حشة ٌخبئسِب اهٌِبئٖج 

 

 َتهالظباهٌخٖسج اهٌِبئٖج  اهـدد اهٌشتج اهيئّٖج
 إظبتبح ييٖخج 555 1775%

 أيراع يٌِٖج 1 1

 %31ؿسز أكل يً  859 % 1787

 %31ؿسز أنتر يً  59 % 1758

 ؿسز يؤكح 59197 % 93791
 اهيسيّؽ 51196 511%

  .2117يِِؿ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر / اوحدحز جهِيل ّجأليفجى جهيٌِٖر  ـ سلفٖف :جهيوؿف

 

 :فٕ جألفؿً فسنٖف اهٓ جالظسيحُٕؤيح دٖحٌحز جهيئللر جهِحير هوييحً 

 جهييونرفٕ  ر ؤٖحى دلدخ اوحدحز جهِيلّكٍّ ػحهر ّفحذ نل صالص.  

  ٍّفٕ جهييونر ؿكٖلر ( 29)ُيل نل ػحؿش ّك. 

 ٍّيئيً ُوَٖ يً كدل جهييحً ( 1111)ػحؿش ُيل دًٖ نل ( 87) ّك ٕ فـٕ   جالظسيـحُ

 .كًحٍ جإلٌنحءجز

  ًديِـؿل  ، ػحؿش ُيل( 314)ُحيال ّكَ دِح ( 355)اػؿْ جهيئللحز جهسٕ ِٖيل دِح ا

سلفٖف يؿٖفٖر جهلالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر ـ    ( .فِٖحُحيل ( 111)ػحؿش ُيل هنل  (86)

 ( . 2117يئللر جهييحً جإلظسيحُٕ 
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 : ّأشئوخِب يضنوج اهدراشج

يننور سٌحيٕ اوحدحز جهِيل ّقٖحؿذ يِؿالسِح ؤيػز يننور ٖقؿجؿ ؾًفُح ّيففُح ُوٓ ً ا

ّٖيح دِؿ ّٖى يح  هى سسيـحفف  جهًٌّٖر  ػٖحذ جهِيحل ّجكسوحؿٖحز جهيئللحز جإلٌسحظٖر ّجالكسوحؿٖحز

يؾسوف ؤيحنً جهِيل، ُّـّ  ّيح هى ٖسى سِقٖق صلحفر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ  ،جهظِّؿ هيّجظِسِح

دؿ هّلحثل جإلُالى ديؾسوف ؤٌيحًِح ّؤٌّجُِح ؤً سوِخ ؿّفج كٖحؿٖح ّفثٖلح فٕ سٌفٖـٍ ٌٌـفج   الؤيف 

سغٖٖف جهيظيُّحز  ّجهيظسيِحز ّكؿفسِح ُوٓ ؿ ّهألففج رهلؿفسِح ّنفحءسِح فٕ ٌلل جألفنحف جهيلسػؿص

ــوّم ــحً لـ ــسِؿفر ؤٌيـ ــحز جهيلـ ــؿذ جهفثـ ــر جهظؿٖـ ــٖى جإلٖظحدٖـ ــٖؽ جهلـ  ،  ّسفلـ

  .ٌفّلِحفٕ 
 

 :فٕ يػحّهر جإلظحدر ًُ جهلئجل جهفثٖك جهسحهٕ يننور جهؿفجلر سسػؿؿ ّ 

  دّر ّشبئل اإلؿالى فٕ خٌيٖج اهّؿٕ تيفبُٖى اهشـاليج اهّكبئٖـج ّاهظـحج    يب

 .ٖج هدْ اهـيبل فٕ األردً اهيٌِ

 :ٌَُ جأللثور جهففُٖر جهسحهٖر ٌّٖدصق

  ؟هّلحثل جإلُالى جالسوحهٖر هوِيحل  ّؤٌيحً جهسِفى يح ُحؿجز 

 ؟ِيحل هنل ّلٖور يً ّلحثل جإلُالىيح ػظى سِفى جه 

  جهـُّٕ  قٖحؿذ اهٓ ؤٔ يؿْ ٖنحفم جهِيحل فٕ جهٌنحًحز جهيٌِٖر جهيسؾوور فٕ يظحل

 ؟ػر جهيٌِٖر ّيح ٌٍّ ُـٍ جهٌنحًحزّجهوديّجيَٖ جهلالير 

  ٕيِؿل جهُّٕ ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر قٖحؿذ يح ؤدفق جهّلحثل جإلُاليٖر ـجز جألصف ف

 ؟ُحجهيٌِٖر ّيح ُّ سفسٖدِح ػلخ ٌلدر سإصٖف
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 جهػوّل ُوٓ  فٕالػسٖحظحز جهِيحل ُحز ُل سػلق ّلحثل جإلُالى جهِيحهٖر جهيؾسوفر اندح

 ؟صف هسٌيٖر ُِّٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖريِوّيحز نحفٖر ّـجز ؤ

 هّلحثل يح ؿّجفَ جهِيحل يً جهسِفى  ●         
 

 : أُداف اهدراشج

 :جهسِفف ُوٓ يحٖوٕ  جهؿفجلر اهٓسِؿف ُـٍ 

  هوِيحل جالسوحهٖرجهِحؿجز. 

 جإلُالى هّلحثلجهِيحل  ؤٌيحً سِفى. 

 يٖرػظى جهسِفى هنل ّلٖور يً جهّلحثل جإلُال. 

 جهـُّٕ  قٖحؿذ  فٕ جهٌنحًحز جهيٌِٖر جهيسؾوور فٕ يظحليً كدل جهِيحل  جهينحفنر ػظى

جهٌـؿّجز ّجهيػحيـفجز    –ؿّفجز جهصلحفر جهِيحهٖـر  "يّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر د

 ."جهيسؾوور ّّفم جهِيل ّجهولحءجز

 ًج ّجهسٕ سوِـخ ؿّف  جألصف فٕ يّيٍّ جهؿفجلر ـجز ُوٓ ؤدفق جهّلحثل جإلُاليٖر جهسِفف

 .فثٖلًٖح فٕ سٌيٖر ُّٕ جهِيحل ديفحُٖى جهلالير جهّكحثٖر ّجهوػر جهيٌِٖر هؿِٖى

 سِح ُوـٓ انلـحدِى   ً فلحثل جهّلحثل جإلُاليٖر ّكـؿف ٖيحّظِر ٌٌف جهِيحل دفحُوٖر يي

جهيِحفجز ّجهيِوّيحز جهسٕ سِيل ُوٓ جإلصفجء جهيِففٕ ّقٖحؿذ يلسّْ جهـُّٕ جهّكـحثٕ   

 .ػر جهيٌِٖر دًٖ ؤّلحًِىالير ّجهوّسٌيٖر يفحُٖى جهل

 .جإلُاليٖر  ؿّجفَ سِفى جهِيحل هيؾسوف جهّلحثل  ●  
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 : اهدراشجأُيٖج 

قٖحؿذ يلحُير ّلحثل جإلُالى ّؿّفُح فٕ د يً جهؿفجلحز جهلوٖور جهسٕ جُسيز جهؿفجلر ٍسِسدف ُـ

ػر جهِيـحل  جهُّٕ ديفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهِيحهٖر هؿْ جهِيحل جأليف جهـٔ ٌِٖنك اٖظحدًح ُوٓ و

ُّيفُى جهٌّٖفٕ ُّوٓ يلسّْ جإلٌسحظٖر جهًٌّٖر ّلالير جإلٌسحض اـج صدسز فِحهٖر ّلحثل جإلُالى فٕ 

ُـج جهظحٌخ ؤّ ٌِٖنك لودًح ُوٓ جهِيحل ّوػسِى ّلاليسِى ُّوٓ اٌسحظٖـر جهيئللـحز ّجإلٌسـحض    

 .ير ّلحثل جإلُالى  فٕ ُـج جهظحٌخجهًٌّٕ اـج صدز يِف يلحُ

فٕ سلؿٖى فلحثل  جهيؾسوفر  ّلحثل جإلُالى يلحُير   ُْوٓ ادفجق يلسّ ؿفجلرُـٍ جه لسػحّلّ

 ّيِـحٖٖف جهلـالير ّجهوـػر    ّّلـحثل  هففَ يلـسّْ ُّـٕ جهِيـحل ديفـحُٖى     سِؿف اُاليٖر

 جهسٕ يً نـإٌِح ؤً سـئؿٔ اهـٓ سلوٖـل جػسيـحالز سيـففُى يـً ظـفجء اوـحدحز         جهيٌِٖر 

 .جهِيل ّػّجؿش

جهِيـل   ذحز ّجهظِحز جهيٌِٖر ديّجظِر ػّجؿش جهِيل نّقجفجهيئلل جُسيحى جهؿفجلر ّظَّلس

هّجكـَ   فـٕ جألفؿً ،  ـجز جهِالكرجهييحً جالظسيحُٕ ّاؿجفجز جهِيل ّجهظِحز جألؾفْ  رّيئلل

ّاهـٓ ؿفظـر    جهيٌِٖـر  جهلالير ّجهوػر جإلُاليٖر فٕ يظحل  فلحثلوسِفى جهِيحل هّيلسّْ  

وّال هّيَ ؾًر ُيل هإللسفحؿذ يً ُــٍ  ، ّجهِيلّكحٖسِى يً ػّجؿش ّاوحدحز جُسيحؿُى ُوِٖح ه

ـ       جهّلحثل ٕ   ّجلسؾؿجيِح هيؾحًدـر جهِيـحل فـٕ جهنـئًّ جهِحؿفـر هقٖ  حؿذ ُّـِٖى جهّكـحثٕ فـ

 .يظحل جهِيل
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- :ّخأخٕ أُيٖج ُذٍ اهدراشج ييب ٖوٕ

 كور جهؿفجلحز جهِويٖر جإلُاليٖر جهيسِولر دحهيّيٍّ ي ٓ ُوـى  ّ ػلـخ يِففـر   ػوًٖح ُوـ

 .جهدحػش

 ٖاوحدحز جهِيل ّسٌُِّح سدًِح هقٖحؿذ جهيئللحز جإلٌسحظٖـر ُّـؿى    جهيوػٌّ هِؿؿحؿ جالقؿ

 .جهيٌِٖرفحُوٖر جهلّجًٌٖ ّجألٌٌير جهيسِولر دنئًّ جهلالير ّجهوػر 

 ر ّيِف جالُسيحى جإلُاليٕ دنئًّ جهلالي  ٕ ّلـحثل   جهوػر جهيٌِٖر يػوًٖح ؾحور فـ

يً ّظِر ٌٌف جهدحػش ّيظـحل  " وفقًّٖجهس جإلـجُر، جهوػحفر،"جإلُالى ـجز جهظيحُٖفٖر 

 .جهِيحهٕؾدفسَ دحألظِقذ جهيـنّفذ ّكًحٍ جإلُالى 

 

 بحــاهفرغٖ

 :اٖسبتٕ تضنلخيح ظٖبغج فرغٖبح اهدراشج 

هٌٍّ جهِيل جهـٔ  جإلُالى سدِحّلحثل هجهِيحل سِفى فٕ  ـجز ؿالهَ اػوحثٖر سّظؿ ففّق -

 .ٖقجّهٌَّ

هيلسّْ ؿؾـل   سِقْ ّلحثل جإلُالىههِيحل جسِفى  اػوحثٖر فٕـجز ؿالهَ  سّظؿ ففّق -

 .جهِحيل

- ّ       .هيسغٖف جهِيف جإلُالى سِقّْلحثل هجهِيحل سِفى فٕ  ـجز ؿالهَ اػوحثٖر ظؿ ففّقس

ّلحثل جإلُـالى سِـقْ هيلـسّْ    هجهِيحل سِفى فٕ ـجز ؿالهر اػوحثٖر  سّظؿ ففّق -

 .جألنحؿٖيٕسػوٖوِى 
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 :ج ــاهدراشٌػبق 

سيَ جهِيحهٕ جألفؿٌٕ ،ّكؿ سى اؾسٖحف ٌُٖر اػسيحهٖر يـً جهيظسيـَ   ُوٓ جهيظجهؿفجلر  لسًدق 

ر فٕ صالصر ؤكحهٖى دحهييونر ُٕ جهِيحهٕ جهينًّ يً جهِحيوًٖ فٕ جهيوحٌَ ّجهّفم ّجهلًحُحز جهِيحهٖ

 ( .ـ اكوٖى جهظٌّخ ـ اكوٖى جهنيحل اكوٖى جهّلً )

 

 :اهدراشجيظػوحبح 

 اظفجثٖر، ُّـٍ جهسِفٖفحز دِيِح فٕ جهؿفجلر فؿذفٖيح ٖوٕ سِفٖف هويوًوػحز جأللحلٖر جهّج 

ؿير هؾ ّؤؾفْ ٌّٖفٖر ّجهدِى جٗؾف يٌِح كحٌٌّٕ يلسيؿ يً كحًٌّ جهِيل جألفؿٌٕ ّنوِح يلسؾؿير

 .ؤُؿجف ّغحٖحز ُـٍ جهؿفجلر 

ػلخ كحًٌّ جهِيل جألفؿٌٕ ِٖفف جهِحيل دإٌَ نل نؾه ـنفج نحً ؤّ ؤٌصٕ ٖئؿٔ :  اهـبيل 

ًّ سحدِح هوحػخ جهِيل ّسػز ؤيفسَ ّٖنيل ـهم جألػؿجش ّيً نحً كٖؿ جهسظفدر ُيال هلحء ؤظف ّٖن

 . ؤّ جهسإُٖل 

دإٌِى جهٌِحوف ّجألفـفجؿ جهــًٖ ٖقجّهـًّ     اظفجثٖح جهِيحل جهدحػش ُففّألغفجى جهؿفجلر 

ر يلحٌؿذ ّجإلؿجفٖجإلٌسحض دإٖؿِٖى ّجهـًٖ ٖنففًّ ُوِٖى  ّجهـًٖ ٖلؿيًّ جهؾؿيحز جه يّجكَجألُيحل فٕ 

 .هِيوٖر جإلٌسحض

يظحل ِٖؿف اهٓ ػيحٖر يؾسوف فثحز جهِيحل يـً جهسـإصٖفجز    ُّ :اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج

ؤّ دِٖؿذ جهيؿْ ّجهسٕ ٖينً ؤً سٌظى ًُ جهيؾحًف جهيفسدًر دحهِيـل ؤّ  / جهوػٖر جهؾًفذ جهفّفٖر ّ

اهٓ ُــٍ جهيؾـحًف    دٖثسَ ؤّ نفًَّ يً ؾالل يِحهظر جهِّجيل جهدٖثٖر ّجهسلٌٖر ّجهنؾوٖر جهيئؿٖر
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. در يٌحل ّجظسيحُٖرجهؿجثى دوػر دؿٌٖر ُّلوٖر  لّسػلًٖ دٖثر جهِيل ّنفًَّ دننل ّٖفف سيسَ جهِيح

 ( 22ـ ه يّجء جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ جألفؿً ؤـ  ّجهنلّجٌٕ جهِلحٖور) 

ً  يؾسوف جهػحالز جهيئـٖر جهسٕ سػؿش هوِيحل ّجهسٕ ٖينً ؤً سـٌظى  ُٕ :إظبتبح اهـيل  ُـ

يً ّاهٓ )ديح فٕ ـهم اوحدحز ػّجؿش جهًفق ، ؤّ دلدخ يح ٖسِوق دَ جهػّجؿش جهسٕ سلَ ؾالل جهِيل

جهِلحٖور ّجهنلّجٌٕ ـ ؤ يّجء  )  .وِيحلّظيَٖ جأليفجى جهيٌِٖر جهيّوّفر جهسٕ سلَ ه( ينحً جهِيل

 ( 22جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ جألفؿً ـ ه 

ؤّ دلـدخ يـح    ،يسّكَ ؤّ يؾًً هَ ٖلَ ؾالل جهِيل ؤٔ ًحفة يفحظت ّغٖفُٕ  :حّادد اهـيل 

يٖحثٖر ؤّ دّٖهّظٖر ؤّ اظِحؿ ػحؿ كـؿ  نٖ ، ّٖنيل ـهم ؤٔ سِفى يففً هِّجيل فٖقٖحثٖر ؤّٖسول دَ

ــحخ      ــل جهيو ــحؿ هوِحي ــفى جهػ ــر، ؤّ جهي ــحدر جهدؿٌٖ ــحذ، ؤّ جإلو ــٓ جهّف ــئؿٔ اه ٖ. 

 ( 124جهِلحٖور ـ يوؿف لحدق ـ ه ) 

ُى جهػنّيحز ّجهِيحل ّؤوػحخ جهِيل فٕ لـّق   :ًّٖاالسخيبؿء أػراف اإلٌخبر أّ اهضرنب

ً ّهنئًّ ُـٍ جهؿفجلر فبً جهدحػش ِٖففِى دإٌ اظفجثٖح ّ .جهِيل  ، ِى جألًفجف جهصالصر جهـًٖ ٖنـنوّ

  . جإلٌسحضٖسنًّ يٌِى لّق جهِيل ُّى ؤٖيح نفنحء ُيوٖر  ؤّ

نؾوح ؤّ ؤنصف يلحدـل  ر نحٌز نل نؾه ًدِٖٕ ؤّ ئٌِّ ٖلسؾؿى دإٔ وف: ظبحة اهـيل

 .(جهِيل جألفؿٌٕ جهيِيّل دَ ػحهٖح جهسِفٖف ػلخ كحًٌّ)ؤظف 

ّ  ٌلحدـر )ٖيصل جهيظيُّر جهسٕ سننوَ يصل  جهسٌٌٖى جهيٌِٕ جهـٔ : اهٌلبتج ؤّ ٌلحدـر  / جهِيـحل 

 (جهِيل جألفؿٌٕ جهيِيّل دَ ػحهٖح جهسِفٖف ػلخ كحًٌّ) .(ؤوػحخ جهِيل
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جهسٕ سلـسؾؿى ّلـحثل   ، نل جهيئللحز حػش اظفجثٖح دإٌِحِٖففِح جهد  :اإلؿاليٖجاهيؤششبح 

  . جهنسفٌّّٕظحُٕ ؤّ  جسوحهٕ،يًدُّر ؤّ يفثٖر ؤّ يليُّر ّجهسٕ سلّى دٌنحً  اُاليٖر،

نل فِل ؤّ ٌنـحً اُاليـٕ    دإٌِح ِٖففِح جهدحػش اظفجثٖح :اهيٌِٖجاهشاليج ّاهظحج رشبئل 

يؾحًف جهِيل جهـٔ ٖقجّهٌَّ دحل جهِي ُّٕ يلسّْ قٖحؿذ ٖلؿى افنحؿجز ٌّوحثغ سلسِؿف ّجسوحهٕ

 .لاليسِىهييحً  ٍّيلسّْ يِففسِى دًفق جهّكحٖر يً يؾحًف

فِل سؿفق جهيِوّيحز جهسٕ سِؿف قٖحؿذ ػوٖور جهيِففر  ِّٖففِح جهدحػش اظفجثٖح دإٌِح :اهخّؿٖج

ٗيً فـٕ  ّلحثل جهسوفف ّجهسِحيل جهلوٖى جّدديؾحًف يٌِر يح " جهيلسلدل"جهنؾه جهيلسِؿف  ْهؿ

 .اوحدحز جهِيل ّجهّكحٖر يً يؾحًفٍجهِيل هػيحٖر ٌفلَ يً 

جهيظسيِحز يً ؤّيحٍ سسوف دحهظيّؿ ّجهفنّؿ اهٓ ؤّيحٍ  دحٌسلحلُيوٖر يفسدًر :  اهخٌيٖج

صلر جألففجؿ دإٌفلِى ّيلـؿفسِى ُوـٓ    جقؿٖحؿٌٖسط ٌُِح  جالظسيحُٖرظؿٖؿذ سسوف دحهػفنر ّجهيفٌّر 

ل فٕ جإلسوحل جهظيحُٖفٔ ـ  جهيّلٓ ـ جهيؿؾ ).ّجهلٖحلٕ ّجالظسيحُٕ جالكسوحؿٔوٖحغر يلسلدوِى 

 .(217ه 

 :اإلعالم المتخصص 

 

ولـٕ  جهيسًوـَ هإللـسقجؿذ    ُّ جإلُالى جهـٔ ٌِٖٓ دظحٌخ ّجػؿ يً اُسيحيحز جهظيِّف جهيس

إلكسوـحؿ ّجإلظسيـحٍ   ّل يظحالز جهٌنحًحز جإلٌلحٌٖر جهيؾسوفر ّجهيسِؿؿذ فٕ جهلٖحلـر ّج ّجهيِففر 

 ( 31، ه  2115نفٖق ، . ) ّجهفنف ّجهؿًٖ جألؿخ ّجهِوى ّ
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ّجكسوـحؿٔ فـٕ    جظسيحُٕنل ظِؿ اُاليٕ ٖلسِؿف اػؿجش سٌيٖر ّسلؿى   :اهخٌئّاإلؿالى 

 ( 51يػلً ـ يظور ؤفنحف  ـ ه )  .جهٌحيٖرجهيظسيِحز 

َ    ،جهيسؾوهففٍ يً ففٍّ جإلُالى   :اهـيبهٕاإلؿالى   ِٖيل ُوٓ سقّٖـؿ جهِيـحل دحهّكـحث

 يدحنـفج، ّجهيِوّيحز ّجألؾدحف ّجإلفنحؿجز ّجهسّظِٖحز جهسٕ سيك ػٖحسِى جهيٌِٖر ّجهِحير يلحلـح  

 ( 23جهنلّجٌٕ ـ يظور وّز ُيحل جألفؿً ـ ه )  .ّصلحفسِىّٖننل ؤػؿ ؤُى يوحؿف يِوّيحسِى 

ُّ جهننل ؤّ جهلحهخ جهـٔ ّٖيَ الػسّجء يييًّ جهفلـحهر   :ّاهخوفزٌّٖٕاهترٌبيز اإلذاؿٕ 

هسػلٖق ُؿف ؤّ يظيُّر ؤُؿجف يدٌٖـر ُوـٓ جهيّجقٌـر دـًٖ      جهسوفقٌّٖٖر،ُاليٖر جإلـجُٖر ؤّ جإل

 ( 159ه ـ اُؿجؿ ّسلؿٖى جهدفجيط جإلـجُٖر  ظالل ـ )  .ّفغدحسَجػسٖحظحز جهيلسيَ ؤّ جهينحُؿ 

جهدفجيط جهسـٕ سسٌـحّل    ِّٖففِح جهدحػش اظفجثٖح دإٌِح :ترايز اهيخخظظج أّ ترايز األرنبًاه

، نيح سسٌحّل يننالز ّكيحٖح ّجُسيحيحز كًحٍ يسؾوور نحهوػر ّجهقفجُر ّجهوٌحُرّجيَٖ جهجهي

، ّهغحٖـحز  ظيحُٖفٔ ؤّ فثر جظسيحُٖر ؿًّ غٖفُح ندفجيط جهِيحل ّجهندحخ ّجهظٖم ّجهًودر ّجهيفؤذ

  .جهدفجيط جإلـجُٖر ّجهسوفقٌّٖٖر جهيّظِر هلًحٍ جهِيحل  جُسيحؿُـٍ جهؿفجلر فلؿ سى 
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 د األّلــاهيتح

 اهحرنج اهـيبهٖج اهٌلبتٖج فٕ األردً

 ىــــأحّال اهـيبل  كتل اهخٌؼٖ

نحً جهِيحل فٕ جألفؿً كدل ّظّؿ جهٌلحدحز ِٖٖنًّ فٕ ػحهر ؾّف ّ ُؿى جًيثٌحً ّيِحيوـر  

سِلفٕ ألسفَ جأللدحخ ٖلـَ  لٖثر ّكل ؤً سظؿ يً ِٖسفف هِى ّهّ دظقء دلًٖ يً ػلّكِى فحهًفؿ جه

فٕ نل ينحً ّ ُوٓ ًٌحق ّجلَ ؿًّ ؤً ٖلسًَٖ جهِيحل ؤً ِٖدفّج ًُ فؤِٖى دحهؿفحٍ ًُ ؤٌفلِى ؤّ 

سػلًٖ ؤػّجهِى ّاقجهر يح ِٖحًٌّ يً ٌُز ٌّوى ّافُحق ّنصٖفج يح نحٌز سؾفى جألظّف ّ نـحً  

ؤً جهدًحهر جهيسفنٖر ظِوز جهِحيل فٕ ؾّف يلسيف ُوٓ ُيوَ ُّؿى جًيثٌحً ُوٓ يلسلدوَ ّؾحور ّ

جهلٖيفٔ ،جهػفنر جهِيحهٖـر  . ) جهِفى ؤنصف يً جهًوخ ّجهسٌٌٖى جهٌلحدٕ يػٌّف ُوٓ جهِيحل كحٌٌّٖح

 ( 33ّ  32جهٌلحدٖر فٕ جألفؿً ،ه 

ّدِؿ ؤً سيز جهّػؿذ دًٖ يفسٕ ٌِفجألفؿً جهغفدٖر يً فولًًٖ ّجهنـفكٖر يـً جألفؿً       

، فلؿاٌسلل ُؿؿ ندٖفيً جهِيحل يـً جهيـفر    1951ٖر فٖيح دِؿ ُحى هسننال جهييونر جألفؿٌٖر جهِحني

جهغفدٖر اهٓ جهيفر جهنفكٖر ُّيل ظقء ييً سٖلفز هَ ففه جهِيـل فـٕ جهينـحفَٖ جإلٌنـحثٖر     

 .ّجهوٌحُٖر جهظؿٖؿذ جهسٕ كحيز فٕ جهيفر جهنفكٖر ،دٌٖيح اٌسلل ظقء آؾـف هوِيـل فـٕ جهؾـحفض     

 ( 8، ه ُحنى ، نفع كحًٌّ جهِيل جألفؿٌٕ ) 

ّفغى سيفك ُئالء جهِيحل دحهػفنحز جهِيحهٖر اال ؤً سغٖٖف ينحً اكحيسِى ّاٌنغحهِى دحهدػـش  

 . ًُ ففه جهِيل ػحل ؿًّ سظيِِى نلّذ سًحهخ دلً جهسنفِٖحز ّسحلٖك جهٌلحدحز جهِيحهٖر 
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ّهنً ُـٍ جهٌفّف ؤؿز اهٓ سِفى جهِيحل فٕ جهيفسًٖ هوسإصٖفجز جهؾحفظٖر ّجإلًالٍ ُوـٓ  

ِحز جهِيل فٕ جهدالؿ جألظٌدٖر ّجهِفدٖر جهسٕ اٌسلوّج اهِٖح ييح ؤؿْ اهٓ دؿء يًحهدسِى دػق جهسٌٌٖى سنفٖ

 ( 9ُحنى ، جهيوؿف جهلحدق ، ه . ) جهٌلحدٕ ّلً جهسنفِٖحز جهسٕ سييً ػلّكِى 

 تدء اهخٌؼٖى اهٌلبتٕ فٕ األردً 

هر ظـحؿذ هسٌٌـٖى جهػفنـر    ّدِؿ سظيَ كحؿذ جهػفنر جهِيحهٖر جهفولًٌٖٖر فٕ ُيحً دؿؤز يػحّ

دحلسدؿجل جلـى ظيِٖـر    1952جهِيحهٖر جهٌلحدٖر فٕ جألفؿً ػٖش كحى جهِيحل جهِفخ جهفولًًٌّٖٖ ُحى 

جهِيحل جهفولًٌٖٖر جهسٕ نحً يلفُح فٕ يؿٌٖر ٌحدوك دحهيفر جهغفدٖر  دبلى ظيِٖـر جهِيـحل جهِـفخ    

 ( 9جهلٖيفٔ ، جهيوؿف جهلحدق ، ه .) جألفؿٌٖر 

ر ظيحُٖف ُيحل جألفؿً ّ فولًًٖ ّ يً ؤظل ٌيحل ينسفم ّ يلٖفذ ُفدٖر ّسػلٖلح هيووػ

يػحّهر ظفٖثر هسٌٌٖى ُيحل جألفؿً  ، ػٖش ُلـؿ   14/1/1952ّ ٌيحل ُحؿل ،فلؿ ظفز دسحفٖؽ 

ٍ ُؿؿ يً جهِيـحل  ُيحل يؿٌٖر ُيحً اظسيحٍ سػيٖفٔ هونفٍّ دسإلٖك ظيِٖر ُيحل ُيحً ػيف

 :ُى

 قنٕ جهنٖؽ ٖحلًٖ  -1

 ػلٌٕ دؿجف  -2

 ؾوٖل جهدًٖحف  -3

 ُدؿ جهلالى ُالء جهؿًٖ  -4

 فجيٕ جهنؾنٖف  -5

 يوًفٓ ُللالً  -6
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 ادفجُٖى ٖحلًٖ  -7

 ٌيف ُللالً  -8

 نحيل لِٖؿ نيحل  -9

 ّٖلف دنٖفٖحلًٖ  -11

 فّػٕ قنٕ ٖحلًٖ  -11

 لوٖى فجدٖر -12

 دحلى فقٍ  -13

 ظالل ػحيؿ  -14

ّكؿكحى جهيـنّفًّ آٌفح  ديؾحًدر ظيِٖر جهِيحل جألفؿٌٖر فٕ ٌحدوك ًّوخ يّجفلسِح ُوـٓ ؤً  

 .( 11ّ 9جهلٖيفٔ ، جهيوؿف جهلحدق ، ه.  ) نًّ ُـج جهسٌٌٖى ففُح ّايسؿجؿج  هِح فٕ ُيحً ٖ

ّجفلز ظيِٖر جهِيحل جألفؿٌٖر ُوٓ ًوخ ظيِٖر ُيحل ُيحً ّكحيز دبنِحف ّقجفذ جهؿجؾوٖـر  

 . 1952/  1/  16جألفؿٌٖر دـهم فٕ نسحدِح جهيئفؼ دسحفٖؽ 

جهِيحهٖر فٕ ُيحً ينسدح هِى ػٖش دؿئج جإلسوـحل   افسسغ كحؿذ جهػفنر 1952/  2/ 18ّدسحفٖؽ 

 .دحهِيحل فٕ يؿً جهلوً ّافدؿ نيح دؿئج دبوؿجف جهدٖحٌحز جهسٌٌٖيٖر هِى 
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 تدء اهحرنج اهٌلبتٖج

دؿؤز جهػفنر جهٌلحدٖر جهِيحهٖر جألفؿٌٖر  دِيحً الّل يفذ ، اال ؤٌَ ٌسٖظر هٌيحل جهِيحل ُّـؿؿ  

حل دحهِيحل ّػصِى ُوٓ جإلٌييحى هوٌلحدحز جهِيحهٖر ٌّسٖظر هيئجقفذ يً جهٌلحدًٖ جهـًٖ ؿؤدّج ُوٓ جإلسو

ُؿؿ يً جهٌّجخ آٌـجم ّّظّؿ  ُؿؿ يً جهٌلحدًٖٖ جهيسيفلًٖ جهـًٖ يحفلّج جهِيل جهٌلحدٕ يً ؾـالل  

اٌسلحدِى    هظيِٖر جهِيحل جهِفدٖر جهفولًٌٖٖر فلؿ السًحٍ ُيحل جألفؿً السوؿجف كـحًٌّ ٌلحدـحز   

جهـٔ ؤًُٓ جهػق هوِيحل دسٌٌٖى ؤٌفلِى فٕ ٌلحدحز ُيحهٖر نيح ؤًُـز   1953لٌر ه 35جهِيحل فكى 

 ( 11ّ 9ُحنى ، جهيوؿف جهلحدق ، ه. ) يٌَ ييٌٖح ػق جهِيحل فٕ جإليفجخ ًُ جهِيل 29جهيحؿذ

 : ُٕ 1954ٌّسٖظر هـهم فلؿ سى سفؾٖه لدَ ٌلحدحز ُيحهٖر ؤفؿٌٖر   ػسٓ ٌِحٖر ػقٖفجً 

  .ير ٌلحدر ُيحل جهدٌحء جهِح -1

 .ٌلحدر يٌّفٕ نفنر لٌظف -2

 .ٌلحدر ُيحل جالػـٖر  -3

 .ٌلحدر ُيحل ّيلسؾؿيٕ نفنر ؿؾحً ّلظحٖف جهنفق جهِفدٕ جهًٌّٖر -4

 .ٌلحدر ُيحل جهؾٖحًر  -5

 .ٌلحدر ُيحل ّيلسؾؿيٕ نفنر يٌحظى جهفّلفحز  -6

 .ٌلحدر جهدٌّم  -7

حسـَ ّجهـدِى   جال جً ُـٍ جهٌلحدحز نحٌز ٌلحدحز يسففكر ال ِٖفف يٌِيِح  نٖف ٖلـّى دّجظد 

جالؾف سؿخ دًٖ وفّفَ جهفّيٓ ّجهسففكر ّال ّٖظؿ سِحًّ دًٖ جهٌلحدحز  يَ دِيِح جهدِى جالدلؿف 

 ( 21جهلٖيفٔ ، جهيوؿف جهلحدق ، ه . ) يػؿّؿ 
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 يّهد االخحبد اهـبى هٌلبتبح اهـيبل فٕ ّٖى اهـيبل اهـيبهٕ 

حهٖر جهيلـظور ؤّل ظولـر هِـح    ّفٕ جألّل يً ؤٖحف جهّٖى جهِحهيٕ هوِيحل ُلؿز جهٌلحدحز جهِي

هٖلّى دسؿُٖيِح ّجهسٌلٖق  1954/ 26/5ّسلؿيز دًوخ سإلٖك اسػحؿ جهِيحل ّٖى  1/5/1954دسحفٖؽ 

فٖيح دٌِٖح ّسلّٖسِح  ّالسلًحخ جهِحيوًٖ فٕ جهيًِ جألؾفْ هسإلٖك ٌلحدحسِى ّجإلٌيـيحى هإلسػـحؿ،   

 . 1954/سيّق/25ّفِال فلؿ سى سلظٖل  جالسػحؿ ّٖى 

هلحء هلحؿذ جهػفنر جهٌلحدٖر سلفف ؤً ٖنًّ جهلٖؿ قٖؿجً ٖـٌّك جأليـًٖ جهِـحى جألّل     ّفٕ ؤّل

جهلٖيفٔ ، جهيوؿف .) إلسػحؿ ٌلحدحز جهِيحل،  ٌٌفج هؾدفسَ جهٌلحدٖر ّسظحفدَ جهّجلِر فٕ ُـج جهيظحل 

 ( 22جهلحدق ، ه 

 :اإلغراة اهـيبهٕ األّل

جهٌلحدحز ّ كٖحى ؤػؿ ؤوػحخ يِحيـل   ٌّسٖظر القؿٖحؿ جهيغً جهلحفف يً ؤوػحخ جهِيل ُوٓ

فلؿ جسوـل جالسػـحؿ   ..هيػحّهسِى سحلٖك ٌلحدر هِى  28/5/1955جهدالً دفول ؤفدِر يً ُيحهَ ّٖى 

دوحػخ جهِيل ّسؿؾوز ّقجفذ جهنئًّ جالظسيحُٖر دٌحء ُوٓ ًوخ جالسػحؿ،ّهيح هـى ِٖـؿ جهِيـحل    

هيؿذ صالصر ؤٖحى ّ اال لٖيٌَ جهِيحل ُـً  جهيفوّهًّ فوى ٖدق جيحى جالسػحؿ اال ؤً ٌٖـف وحػخ جهِيل 

ّفِال دِؿ ؤً ؤفلل جالسػحؿ يـنفذ هوػنّير ٖنفع ّظِـر ٌٌـفٍ ّ نـفُٖر    ( .. جيفجخ)جهِيل 

ّ ُنـج سى ؤّل ؤيفجخ فٕ سحفٖؽ جهػفنر جهِيحهٖـر   1955ػقٖفجً  6فلؿ سّكف جهِيحل ّٖى ..ُيوَ

 ( 23جهلٖيفٔ ، جهيوؿف جهلحدق ه . ) فٕ جألفؿً
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 اهدّهٕ هوـيبل اهـرة  االخحبد

سلؿى دِى جهِيحل جهفولًًٌٖٖ ديـنفذ جهٓ يئسيف جهؾفٖظًٖ جهِـفخ   1955ّفٕ وٖف ُحى 

 .جهـٔ ُلؿ فٕ جهلؿك ًحهدّج فِٖح جهيئسيف دحسؾحـ سّوٖر هلٖحى جسػحؿ هوِيحل جهِفخ 

ً  18/9/1955ّدسحفٖؽ   ّظَ جالسػحؿ جهِحى هِيحل جألفؿً جهؿُّذ السػحؿجز جهِيحل فٕ نل يـ

لّفٖح ّ هدٌحً ّيوف هِلؿ يئسيف سػيٖفٔ هوِيحل جهِفخ ٖنًّ يلسلال ُـً جسػـحؿجز جهِيـحل    

جهلٖيفٔ، جهيوؿف . ) جهِيحهٖر ّ سّػٖؿ ظِّؿ جهِيحل جهِفخ هؾٖف جألير جهِفدٖر ُّقسِح ّ نفجيسِح 

 (   55جهلحدق ، ه

 :ّكؿ ظحء فٕ جهؿُّذ جهيّظِر يً جسػحؿ ُيحل جألفؿً

يحل فٕ ُـج جهدوؿ ُى ظقء يً جهِيحل فٕ جهًًّ جهِفدٕ ٖييِى ؤيل ّجػـؿ  جٖيحٌح يٌح دإً جهِ"

 .،فبٌٌح ٌؿُّ هِلؿ يئسيف سػيٖفٔ هوِيحل جهِفخ ٖنًّ يلسلال ًُ جالسػحؿجز جهِحهيٖر

ُلؿ جهِيحل جهِفخ فٕ ؿينق ؤّل يئسيف هِى جٌدصق ٌَُ جالسػحؿ جهؿّهٕ  22/6/1956ّفٕ ّٖى 

 .هوِيحل جهِفخ

ؿً فٕ ؤّل هظٌر سٌفٖـٖر هِـج جالسػحؿ قٖؿجً ٌّٖك جأليًٖ جهِـحى السػـحؿ   ّكؿ يصل ُيحل جألف

جهِيحل ّ جهلحؿذ قنٕ جهنٖؽ ٖحلًٖ ّ ػلحً جهٌّحثفٕ ّيوًفٓ ُللالً ّّظَٖ يٌنّ ّ نحً هِيحل 

 جألفؿً نــفف جٌسؾــحخ قٖــؿجً ٖــٌّك جأليــًٖ جهِــحى جهيلــحُؿ ألّل ؤيــًٖ ُــحى السػــحؿ

 .جهِيحل جهِفخ
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 :حبداألردً ٖـخرف تبالخ

ّنحٌز ػنّير جألفؿً ؤّل ػنّير سِسفف دحالسػحؿ جهؿّهٕ هوِيحل جهِفخ ػٖش جُسفف يظوك 

دحالسػحؿ جهؿّهٕ هٌلحدحز جهِيحل جهِفخ دنسحخ ّقجفذ جهػحفظٖر  14/1/1957جهّقفجء جألفؿٌٕ دسحفٖؽ 

ى جهيّظَ هولٖؿ قٖؿجً ٌّٖك فثٖك جسػحؿ ٌلحدحز ُيـحل جألفؿً ّ جأليـًٖ جهِـح    6717/2/57فكى 

 ( 57جهلٖيفٔ ، جهيوؿف ، ه. ) جهيلحُؿ هالسػحؿ جهؿّهٕ هٌلحدحز جهِيحل جهِفخ 

 : إٌغيبى األردً هيٌؼيج اهـيل اهدّهٖج 

،ّنحً هـهم ؤصف ندٖف فٕ اٌفسحػَ ُوٓ  1956جألفؿً اهٓ يٌٌير جهِيل جهؿّهٖر فٕ لٌر إٌغى 

ٖر جهسٕ الـسؿُز ؾدٖـفج يـً    جهسإصٖفجز جهؾحفظٖر ُّوٓ سًّفجهُّٕ جهسنفِٖٕ هؿْ جهؿّهر جألفؿٌ

جهيٌٌير جهؿّهٖر هّيَ كحًٌّ ُيل يّػؿ ٌٌٖى جهيلحثل جهِيحهٖر نحألظّف ّلحُحز جهِيل ّجإلظحقجز 

ّنئًّ جهِيل جهٌلحدٕ ، ّكؿ  جصيف ـهم دحإليحفر اهٓ يّجوور ػيّف جألفؿً إلظسيحُحز يـئسيف  

لـً كـحًٌّ جهِيـل    ( ػحخ جهِيل جهػنّير ّجهِيحل ّؤو) جهِيل جهؿّهٕ جهلٌّٖر دسيصٖوِح جهصالصٕ 

ّجهـٔ ّجول سًّفٍ  1953جهـٔ ػل يػل كحًٌّ ٌلحدحز جهِيحل هلٌر  1961هلٌر  21جألفؿٌٕ فكى 

فٕ يفجُحذ يوحهغ جهِيحل ّسٌٌٖى جهِالكر فٖيح دٌِٖى ّدًٖ جهنفٖنًٖٖ جإلظسيحًُٖٖ هِى فـٕ لـّق   

ً ( جهػنّير  ّؤوػحخ جهِيل ) جهِيل جألفؿٌٕ  هلـٌر   8جهِيل جألفؿٌٕ فكـى   اهٓ ؤً ـى لً كحٌّ

 ( 11ُحنى ، جهيوؿف جهلحدق ، ه. )  1996
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 المبحث الثاوي
 جـــّاهخٌيٖ االخظبل

ُيوٖر يً ُيوٖحز جهٌنحً جإلٌلحٌٕ ّيً ؤكؿيِح ُوٓ جإلًالق ُّـٕ كؿٖيـر كـؿى     جالسوحل

جهظـٌك  جإلٌلحً ٌفلَ ػٖش سًّفز يً وّفسِح جهدؿجثٖر اهٓ يحُٕ ُوِٖح جهّٖى ، يّجندر سًـّف  

 .جهدنفٔ ُوٓ يف جهِوّف ّجألقيحً ّسًّف ظّجٌخ جهػٖحذ ّيظحالسِح نحفر

ػحظحسَ ّسودٖر ػحظـحز جٗؾـفًٖ ُوـٓ     اندحٍيً ُيوٖر جالسوحل  جإلٌلحًّهيح نحٌز غحٖر 

ُــٍ   اندحٍهسودغ ُوٓ جهٌػّ جهـٔ ٖينٌَ يً   جالسوحهٖر ؤلحهٖدَجؾسالفِح ّسٌُِّح، فلؿ كحى دسًّٖف 

سإنٖؿج ُوٓ ؤً جإلٌلحً ال ٖلسًَٖ ؤً ِٖٖم ديففؿٍ يِقّال ًُ دـحكٕ   جأليفُـج جهػحظحز ّهٖننل 

 (  11ه  1995ٌظٖخ ، يػيؿ ّآؾفًّ  (  .ؤدٌحء ظٌلَ

جأليف  ،ّسّظَٖ لوّنَ جإلٌلحًُّوَٖ فبً جهِؿف جهفثٖك هِيوٖر جالسوحل ُّ جهسإصٖف ُوٓ ُّٕ 

ّؤٌيـحً جالسوـحل    ؤلحهٖخجلسؾؿجى  اهٓحز جهـٔ ؿُح جهلحثيًٖ دحالسوحل يً نحفر جهسٖحفجز ّجالسظحُ

 .ّجهلٖحلٖرجهيؾسوفر هؾؿير ؤُؿجفِح ّؤغفجيِح جالظسيحُٖر ّجالكسوحؿٖر ّجهصلحفٖر 

ٖننل كّذ ػلٖلٖر سئؿٔ اهـٓ سػّٖـل جهـُّٕ     ّجالسوحل جهلحؿف ُوٓ قٖحؿذ ُّٕ جهظيحُٖف

هـج فبً جالسوحل ِٖؿ ... يَ كّذ يحؿٖر سٌِنك آصحفٍ جإلٖظحدٖر ُوٓ ػٖحذ جهففؿ ّجهيظس اهٓجالظسيحُٕ 

 .ُحيال فثٖلح فٕ سػلٖق جهسٌيٖر جهنحيور 

فٕ ُيوٖر جهسٌيٖر  جالسوحلجهؿّف جهـٔ ٖينً ؤً سلِى دَ ّلحثل  دحلسلوحءّكؿ كحى جهدحػصًّ 

هسّظَٖ جهيظسيِحز ٌػّ جهدٌحء ، ػسٓ ؤٌَ ٌِف اهٓ ػٖق جهّظّؿ يح ؤوًوغ ُوٓ سليٖسَ  اللسغالهَ

جألؾفْ فٕ ؤً فلحهسَ سػيل يييٌّح ِٖحهط ظحٌدح  جالسوحلـٔ ٖسيٖق ًُ ؤٌّجٍ جهسٌئّ جه دحالسوحل
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، ّؾوق جالظسيحُٖريً ظّجٌخ جهػٖحذ ، ّٖػفق جهظيِّف جهيلسِؿف ُوٓ سلدل ُيوٖحز جهسٌيٖر 

 .(ـ يوؿف لحدق  يػيؿ ّآؾفًّ ، ٌظٖخ) .ّيّجكف جٖظحدٖر ػٖحهِح جسظحُحز

ٕ يسًّفذ ،ـهم ألً جهسفحُل  حلجسواً ُيوٖر جهسٌيٖر سلسؿُٕ سّفف ّلحثل  ٖـقؿجؿ   جالظسيـحُ

ٌنحًح فٕ ٌل يصل ُـٍ جهّلحثل جهيسلؿير جهسٕ سِققٍ ّسسّظَ دوّفذ جهسغٖٖف جهيٌنّؿ ،ّييح ال نم 

،ُّ ؤٌِح سٖلف سدحؿل جٗفجء ،ّدحهسحهٕ فبٌِح  جالسوحلفَٖ ؤٖيح ؤً يً دًٖ جألؿّجف جهسٕ سئؿِٖح ّلحثل 

،جأليف جهـٔ ِٖقق جهصلر ّٖلّٔ يـً جهِالكـحز   جالظسيحُٕ جالسوحل جٌلٖحخسؾوق جهدٖثر جهسٕ سنظَ 

 . جالظسيحُٖر

 جالسوـحل دِـى يِـحى    (Harold Laswell)فلـؿ ػؿؿ  ّفٕ اًحف يح لدق ّؤنفٌح اهَٖ ، 

جهفثٖلٖر فٕ جهيظسيَ ّجهسٕ سسيصل فٕ سظيَٖ ّدش جهيِوّيحز جهيسِولر فٕ جهدٖثر ّسفلـٖف جألػـؿجش   

 جالظسيحُٖـر ِح ،ّسّظَٖ جهلوّم ُوٓ ؤلحلِح، ّنـهم ٌلل جهلـٖى ّ جهيِـحٖٖف   ّسػوٖوِح ّجهسِوٖق ُوٖ

 ( 31، ه  2114ُدؿ جهػيٖؿ ، )  .ّسّوٖوِح يً ظٖل اهٓ آؾف 

اً جهسِفى هّلحثل جإلُالى ِٖسدف نفًح فثٖلح يً نفًّ جهسٌيٖر جهسٕ سِـؿ يـً يلـددحز    

جهؿّف جهِحى فٕ سًّٖف دفجيط ّينـحفَٖ   ،ّهلؿ نحً هوسلؿى جهسلٌٕ هّلحثل جإلُالى جالظسيحُٕجهسغٖٖف 

جهسٌيٖر فٕ يؾسوف دوؿجً جهِحهى ،جأليف جهـٔ ينً جإلؿجفجز يً جهّوّل اهٓ جهظيحُٖف جهيلسِؿفر يً 

 .ُـٍ جهدفجيط دلِّهر ّٖلف 

ٓ جهيدحنف يً ّلحثل ٌلل جألفنـحف جهيلـسػؿصر    ّجالسوحلجهظيحُٖفٔ  جالسوحلّهيح نحً   اهـ

جهّلحثل ٌِٖف دّيّع  ٍؿّف ُـجهيسغٖفجز جأللحلٖر هِيوٖر جهسػؿٖش فبً جهيظسيِحز ،ّجهسٕ سِؿ يً 

ػٌٖيح سلّى جهيظسيِحز دسًدٖق جألفنحف جهيلسػؿصر فٕ يؾسوف يظحالز ػٖحذ جإلٌلحً لّجء نحٌز فـٕ  
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ُّنـج فلـؿ فنـق    ّغٖفُح،.. يظحل جهقفجُر ؤّ جهوػر ؤّ جهِيل ؤّ ؤلوّخ ٌّيً يِٖنر جأللفذ 

نِحيل فثٖك ّجُسدفٍّ ٌلًر جهدؿء هِيوٖر جهسغٖٖـف دإنيوِـح فـٕ     جالسوحلٓ ُو جُسيحيِىجهدحػصًّ 

 (ـ يوؿف لحدق  ٌظٖخ يػيؿ ّآؾفًّ) جهيظسيَ

يئهفحز نل يً ـ لـيٖف ػلـًٖ    ّهيقٖؿ يً جهيِوّيحز ػّل جإلُالى جهسٌئّ افظَ اهٓ ) 

 .(فسػٕ ؿّيػيؿ لٖؿ ؤػيؿ ّوحهغ ؤدّ ؤودَ ُّوٓ ُظّذ ّظِٖحً فنسٕ ّّهدفى نفجى سفظير يػي
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 اهيتحد اهذبهد

 اهيخخظط ـــالىاإلؿ

ِٖؿ جإلُالى جهيسؾوه ٌيًح اُاليٖح يِوّيحسٖح ٖسى ُدف ّلحثل جإلُالى جهيؾسوفر ، ًِّٖٕ نل 

اُسيحيحسَ هيظحل يًِٖ يً يظحالز جهيِففر ّٖسّظَ اهٓ ظيِّف ُحى ّؾحه يلسؾؿيح نحفر فٌـًّ  

 . ّز ّيّلٖلٓ ّيئصفجز فٌٖر ؤؾفْ جإلُالى يً نويحز ّوّف ّفلّى ّؤهّجً ّو

ِّٖسيؿ جإلُالى جهيسؾوه ُوٓ جهيِوّيحز ّجهػلحثق ّجألفنـحف جهيسؾووـر  ِّٖفيـِح    

ديّيُّٖر يًولر  ُّّ ِٖؿف اهٓ ٌنف صلحفر يسِيلر ّيسؾوور ّٖلسؾؿى نحفر جإلينحٌٖحز جهفٌٖـر  

لسِؿف ّسػلٖق ؤُوٓ ؿفظحز ّجهسلٌٖر هّلحثل جإلُالى جهيؾسوفر هسٌِٖى كؿفجسَ ُوٓ ظـخ جهظيِّف جهي

 ( 12ه  2116نفٖق . ) جهسإصٖف ّجإلٌسنحف ّجإلكٌحٍ 

 أُيٖج اإلؿالى اهيخخظط

اً ُيوٖر سٌّٖف ّلحثل جإلُالى فٕ يظحل جإلُالى جهيسؾوه السؾفض ًُ ًدِٖـر جهـؿّف   

جهِحى هِـٍ جهّلحثل ، ـهم ؤً دٌحء ٌٌحى اُاليٕ يسنحيل ٖننل جإلُالى جهيسؾوه ظقء يٌَ ّؤػـؿ  

ُحثيَ جأللحلٖر  ِٖسدف يً ؤُى جهيِحى  جهسٕ  سًوَ  دِح  ّلحثل  جإلُالى فٕ جهيظـحالز جهيؾسوفـر   ؿ

 .،ّيً ٌُح سٌِف ؤُيٖر جإلُالى جهيسؾوه فٕ سٌحّهَ  يظحالز دٌِِٖح

ّاـج دٌٕ جإلُالى جهيسؾوه ُوٓ ؤلك لوٖير ّيؿفّلر ّيٌّفر سٌّٖفح ُويٖح فِـج يً نإٌَ 

جهظيحُٖفٖر هؾؿير كيحٖح يظسيِحسِى دبُسدحف ؤً جإلُالى ٖوِخ ؿّفج فـٕ  ؤً ٖقٖؿ يً كّذ جهينحفنر 

دٌحء فؤٔ ُحى يّػؿ سظحٍ سوم جهليحٖح ، ايحفر  اهٓ ؤً ُـج جإلُالى ِٖؿ يؿؾال يٌحلـدح هالفسلـحء   
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دحهِلّل ّدلؿف دلحًر جأللوّخ ّجهِفى هويّيُّحز ٖنًّ جهسفحُل جهظيحُٖفٔ يَ يحُّ يًفّع 

ٖينـً هويسؾووـًٖ  ّهوِحيـر     ًفٖق يسؾووًٖ نل فٕ يظحهَ اال ؤٌَُّّ ّاً نحً ٖلؿى ًُ 

، ُّّ ِٖؿف اهٓ سيٖٖق جهِّذ دًٖ جهصلحفر جهِحير ّجهيِففر  جهِويٖر جهيسؾوور  ّجهسٕ سيصل كفجءسَ

ػنفج ُوٓ جهيسؾووًٖ فٕ يظحهِح نيح ٖقّؿ جهظيحُٖف دنل يح يً نـإٌَ ؤً ٖلـحُؿُى هيلـحٖفذ    

ٕ جهيٖحؿًٖ جهيؾسوفر ُوٓ جهيلسّٖحز جهِحهيٖر  ّجهيػوٖر ، ِّٖؿ ُاليـر  جهسًّف ّجهسلؿى جهسنٌّهّظٕ ف

 ( 14ـ  13جهيوؿف ٌفلَ ه . ) يً ُاليحز جإلٌسلحل يً يفػور جهسلوٖؿٖر اهٓ جهيفػور جهيسًّفذ 

 :ّؼبئف اإلؿالى اهيخخظط ّّشبئوَ 

ٖر ّهنٌِـح  جإلُالى  ّجإلفنحؿ ّجهسّظَٖ ّجهسلو يظحالز ٌّحثف جإلُالى جهيسؾوه فٕسسيصل 

سسظَ هيظحل يؾوه دٌَِٖ ّسِؿف اهٓ سػلٖق جإللسظحدر هؿْ جهظيِـّف جهيسولـٕ هوسـإصٖف ُوٖـَ     

يً يفجُـحذ ُـؿذ    ّيِحٌّسَ ّاكٌحَُ دبسؾحـ يّكف ؤّسنًّٖ فؤٔ يًِٖ ، ّهٌظحع ُـٍ جهٌّٖفر الدؿ

 :ؤيّفؤُيِح يحٖوٕ 

دٌِٖح يـً ػٖـش   جهسؾًًٖ جهِويٕ هؿّف جإلُالى جهيسؾوه ، اـ سؾسوف جهيظحالز فٖيح  -1

 .يسًودحسِح يً يفػور اهٓ ؤؾفْ 

 .جألؾـ دحإلُسدحف نفحءذ جهيئللر جإلُاليٖر ّاينحٌٖحسِح  ّنفحءذ جهنّجؿف جهيسؾوور فِٖح  -2

ؤيح ّلحثل جإلُالى جهيسؾوه فسسِؿؿ ّؤُيِح جهوػحفر جهينسّدر جهيسؾوور ّجهدفجيط جهيفثٖر  

 ( 15ف ٌفلَ ، ه جهيوؿ. ) جهيسؾوور ّجهدفجيط جهيليُّر جهيسؾوور 
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 اهيتحد اهراتؾ

  ٕـــاهـيبه الىــاإلؿ

ُوٓ ُحسق جإلُالى فٕ جهؿّل جهٌحيٖر يلئّهٖر ندفْ فٕ جهيلحُير فـٕ ُيوٖـر جهسٌيٖـر     سلَ

يً جأليّجء ُوـٓ جهظّجٌـخ جهلٖحلـٖر     ججهًٌّٖر ّفٕ سصلٖف جهظيحُٖف ّقٖحؿذ ُِّٖح دبهلحثَ يقٖؿ

لحفٖر جهسٕ سفسدً جفسدحًح يدحنفًج فٕ ػٖحسِى جهّٖيٖـر ّفـٕ   ّجالكسوحؿٖر ّجالظسيحُٖر ّجهوػٖر ّجهص

 ..يلٖفذ سلؿيِى

ّؤػؿ جهسؾووحز جهِحير ظؿًج جهسٕ   ّكؿ دفق جإلُالى جهِيحهٕ نففٍ يً ففٍّ جإلُالى جهسٌئّ

 جالكسوـحؿٖر فدًز دًٖ جإلٌلحً ّجالكسوحؿ جهًٌّٕ ّجُسدفز جإلٌلحً يػّفًج هيؾسوف جهٌنـحًحز  

ألٔ  ّجالظسيحُٕ جالكسوحؿُٔيوٖر جإلٌسحض جهًٌّٕ ّفٕ يِحؿهر جهسلؿى ّجهفؾحء  ّجهٌِوف جهفثٖك فٕ

 ( 7نيحل جهدوحى ـ جهوػحفًّٖ جهِيحهًّٖ ـ ه )  .ؤير يً جأليى

 يً ٌُح نحً جهـؿّف جهسؾووـٕ هإلُـالى جهِيـحهٕ جهــٔ يـً ؤدـفق يِحيـَ سقّٖـؿ         

 ّظِٖــحز جهســٕ سيــكجهًدلــر جهِحيوــر دحهّكــحثَ ّجهيِوّيــحز ّجألؾدــحف ّجإلفنــحؿجز ّجهس

ــر  ــحسِى جهيٌِٖ ــر يلحلــحػٖ ــحفسِى  ّجهِحي ــحؿف صل ــى يو ــنل ؤػــؿ ؤُ ـــٔ ٖن ــفًج ّجه  يدحن

 :ُّٕٖسدَ جإلُالى جهِيحهٕ هظِحز صالش 

 .جهػنّيحز -1

 .ؤوػحخ جهِيل -2

 ."جإلُالى جهٌلحدٕ" جهِيحل  -3
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يّجكفِـح سظـحٍ   نّيحز اهٓ نفع كفجفجز جهػنّيحز ّّٖلِٓ جإلُالى جهِيحهٕ جهـٔ ٖسدَ هوػ

ش ّكيحٖح لّق جهِيل ٌّلل اٌظحقجسِح فٕ كًحٍ جهِيل نسًّٖف جهسنفِٖحز جهِيحهٖـر ّاؿؾـحل   ؤػؿج

جهسِؿٖالز ُوِٖح ، ّسّفٖف كّجُؿ جهيِوّيحز ّجإلػوحثٖحز ًُ لّق جهِيـل ّاظـفجء جهؿفجلـحز    

ّجألدػحش ًُ جهٌّجُف ّجهليحٖح جهِيحهٖر ّؿُى جهٌنحً جهوٌحُٕ ّجإلٌسحظٕ ٌّلل وّفذ ُـً ؿّف  

فٕ ػل كيحٖح لّق جهِيل نليحٖح جهدًحهر ّجألظّف ّجهِيحهر جهّجفؿذ ّجهٌقجُحز جهِيحهٖر ،  جهػنّيحز

ّيفجكدر سًدٖق جهيئللحز هلّجًٌٖ جهِيل ٌٌّى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّؿّفُح فٕ سٌٌٖى جهِالكـر  

 ؤٔ ؤً يِيـر  "..جهِيحل ّؤوػحخ جهِيل ّجهػنّيـحز "ؤلّجق جهِيل  فٕ جالظسيحًُٖٖدًٖ جهنفنحء 

 .هػنّيٕ ٖغوخ ُوَٖ جهؿّف جهسٌٌٖيٕجإلُالى جهِيحهٕ ج

جهــٔ ٖلـًٖف ُوٖـَ ؤوـػحخ      جالكسوحؿٔؤيح اُالى ؤوػحخ جهِيل فِّ ظقء يً جهٌنحً 

جهيئللحز ّجهيٌنأز جهوٌحُٖر ّجهسظحفٖر ّٖلِٓ اهٓ سُّٖر جهِيحل ّسصلٖفِى فـٕ اًـحف يوـحهغ    

دلـّق   ّجهلـفجفجز جهيسِولـر   كسوحؿٖرجالؤوػحخ فئّك جأليّجل ِّٖنك يّجكفِى سظحٍ جهلفجفجز 

 .جهِيل

يئللٕ سًغٕ ُوَٖ جهوفر جهفليٖر جهسٕ سيوِٖـح   جسوحلؤوػحخ جهِيل دإٌَ  اُالىّٖسوف 

جألٌٌير جهسٕ سػنى ُيل جهيئللحز ّجألُؿجف جهسٕ سلِٓ هسػلٖلِح ُّّ اُالى غٖف سفـحُوٕ ٖلـٖف   

، 1987جهنلـّجٌٕ،  ) .جهيؾسوفرللحز ّجػؿ يً اؿجفجز جهِيل اهٓ يظيُّر جهِحيوًٖ فٕ جهيئ دحسظحٍ

 ( 23ه
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       ٕ  ؤيح جإلُالى جهٌلحدٕ فِّ ـهم جإلُالى جهــٔ ِٖـؿف اهـٓ ٌنـف جهفنـف جهٌلـحدٕ جهِيـحه

   ٕ  ُّّ ؤٌلخ وٖغر سئؿٔ اهٓ سصلٖف جهِيحل سصلٖفح يسِؿؿ جهظّجٌخ ٌّنف ّسلّٖـر جهـُّٕ جهِيـحه

فٍ جهيئصف جهدحفق فٕ سصلٖف جهِيـحل  ّنلخ جهفؤٔ جهِحى اهٓ ظحٌخ جهليحٖح جهِيحهٖر دحإليحفر اهٓ ؿّ

دػلّكِى ّّجظدحسِى سظحٍ يئللحسِى ًٌِّّى ّاهٓ ؿّفٍ جهِحى دبسحػر جهففور هوِيـحل ّسٌٌٖيـحسِى   

ّجهلٖحلٖر ؾحوـر سوـم جهسـٕ سيـك كيـحٖحُى       ّجالظسيحُٖر جالكسوحؿٖرهيٌحكنر جهيلحثل جهِحير 

 .حسِىّينسلد

فح ّاٌيح ُّ يفّفذ يً يفّفجز جهِوـف  ّجإلُالى جهِيحهٕ دإٔ ػحل يً جألػّجل هٖك سف

" جهِيحل ّجهػنّيـحز ّؤوـػحخ جهِيـل   "فٕ لّق جهِيل  جالظسيحًُٖجهػؿٖش ٖظخ ُوٓ جهنفنحء 

جهيلحُير فٕ سِقٖق ّظّؿٍ ّسًّٖفٍ ٌٌفج هيح هِـج جهٌٍّ يً ؤٌّجٍ جإلُالى يً ؿّف يسيٖـق فـٕ   

سيِحز جهيِحوـفذ دلـدخ نـٌِّى    جهسٌيٖر جهًٌّٖر ػٖش ؤً هوِيحل ؿّف دحفق ًّوِٖٕ فٕ دٌحء جهيظ

يّجًًٌٖ دحهؿفظر جألّهٓ ّيٌسظًٖ دحهؿفظر جهصحٌٖر ٖننوًّ ؤّلَ كًحُحز جهيظسيَ ّؤنصفُح سإصٖفج فٕ 

 .( 129جهًحُفٔ ، جهلٖؿ ،جهوػحفًّٖ جهِيحهًّٖ ، ه )  .ُيوٖر جهسٌيٖر جهًٌّٖر جهنحيور

 ى جهــٔ ٖيـك ُيوٖـر   ّجإلُالى جهِيحهٕ هٖك جإلُـالى جهٌلـحدٕ فػلـخ ّاٌيـح ُـّ جإلُـال      

ــر   ــر ّجهيفٌّ ــؿٖش ّجهػفن ــسِوى ّجهسػ ــحض ّجه ــرجإلٌس ــّٔ ، جالظسيحُٖ ــالى سٌي ــَ اُ  ؤٔ ؤٌ

  . ُّـً ُيوٖـحز جهسًـّٖف ّجهسٌيٖـر     فـر اُالى ًُ ُيوٖحز جإلٌسحض ديفجػوِح ّؤًفجفِـح جهيؾسو 

 (جهيوؿف جهلحدق  جهًحُفٔ ، جهلٖؿ ،) 
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 :أُداف اإلؿالى اهـيبهٕ

 -:الى جهِيحهٕ فٖينً اٖظحقُح فٖيح ٖوٕ فٖيح ٖسِوق دإُؿجف جإلُ

سينًٖ جهِيحل يً سفِى ػلّكِى ّّجظدحسِى ّسقّٖؿُى دحهيِوّيحز جهّفٖفذ ًُ ؿّفُى فـٕ   -1

 .جهًٌّٕ ّجهلّيٕ  جالكسوحؿ

يػحّهر ففَ يلسّْ جهيِحفجز جهيٌِٖر ّجهنفحٖر جإلٌسحظٖر فٕ ؤّلحً جهِيل ّجهِيحل ُـً   -2

ٖفِى دبٌظحقجز جهسلؿى جهِويٕ ُّيوٖحز جهسٌيٖـر  ًفٖق ففَ جهيلسّْ جهفنفٔ هوِيحل ّسِف

 .ّينحفِِٖح ّجالظسيحُٖر جالكسوحؿٖر

ّجهوٌحُٖر ّسفِى جهِحيل هويلـئّهٖحز   جالظسيحُٖرسدوٖف جهًدلر جهِحيور دًدِٖر جهِالكحز  -3

 .جهؿّف جهيًوّخ يٌَ هدٌحء جهيظسيَّ

يً صى ؾوـق اػلحلـَ   جهفنفٔ دحهِحيل ّسِٖثسَ هوِيل ّجإلٌسحض ّففَ يٌِّٖحسَ ّ جالفسلحء -4

دظّؿسَ ّـهم ًُ ًفٖق سلـؿٖف جهيظسيـَ هيِيسـَ     ّجالفسلحءدحهيلئّهٖر هسًّٖف جإلٌسحض 

 ّجالػسـفجى  دحالًيثٌحًّهؾؿيحسَ ّيلحُيسَ فٕ ُيوٖر جإلٌسحض جهنوٕ هويظسيَ ّظِوَ ٖنِف 

فـٕ   ّجلسلالهَّجإلفوحع ُيح ٖظّل دؾحًفٍ سإنٖؿج هنِّفٍ دإٌَ ففؿ هَ فغدحسَ ّسًوِحسَ 

فنٖفٍ ،ّسػلٖلح هـجسَ ّنؾوٖسَ يً ؾالل ُيوَ ، فيال ًُ يفّفذ ؤً ٖنًّ جإلُـالى  س

 .جهِيحهٕ ّلٖور جهِحيل إلدفجق يّجُدَ جهفنفٖر ّجهِيوٖر ّجهيٌِٖر 

سِفٖف جهِيحل دحهسٌٌٖيحز جهٌلحدٖر ّسِيٖق يفِّيِح ّؤُؿجفِح ّؿّفُح فٕ جهينحفنر ددٌـحء   -5

 .جالظسيحُٕوفع جهسلؿى ّجهسًّف 
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، جهصلحفر جهِيحهٖـر، ٌّنـفُح دـًٖ ؤّلـحًِى    وٕ سقّٖؿ جهِيحل دحهلؿف جهنحفٕ يً جهِيل ُ -6

 .ٖسلٌٓ هِى يّجندر جهٌِير جهِحير ّسصلٖفِى سصلٖفح يسِؿؿ جهظّجٌخ ػسٓ

سِفٖف جهلحؿذ جهٌلحدًٖٖ دحهليحٖح جهِيحهٖر جهًٌّٖر ّجهلّيٖر دحهلؿف جهـٔ ٖينٌِى يً نـفػِح   -7

هيٕ جهـؿّهٕ اهـٓ   جهؿّهٖر هنلخ جهفؤٔ جهِحى جهِح ّجهيئسيفجز ّجهيػحفل جالظسيحُحزفٕ 

 .ظحٌدِح

فَٖ جهؾٖف  ّسّظَٖ ظيَٖ جهلّْ ّجهظِّؿ اهٓ يح جالظسيحًُٖٖسفلٖؽ جهسِحًّ دًٖ جهنفنحء  -8

 .جالظسيحُٖرجهِحى ،ّدٌحء يظسيَ سلّؿٍ جهففحُٖر ّجهِؿجهر 

سؿّف ػّهِى يػوٖح  جهسٕ ّجالكسوحؿٖر ّجالظسيحُٖرجهِحيور دحإلػؿجش جهلٖحلٖر  سٌّٖف جهًدلر -9

 ( 24، ه1987جهنلّجٌٕ، ػحسى )   .ٖحُّفدٖح ّؿّه

ّرفؾ يشـخّاٍ  ّخـد اهّشبئل اإلؿاليٖج اهخبهٖج ّشبئل ذاح فبؿوٖج ّخأذٖر ؿوٓ خذلٖف اهـبيل 

 :اهفنرٔ ّّؿَٖ اهيٌِٕ

o      جهدفجيط جإلـجُٖر ّجهسوفقٌّٖٖر جهؾحور دحهِيحل ّجهؾؿيحز جهِحيـر فـٕ اًـحف دـفجيط

 .ؾوور ّدفجيط جألفنحًجهلًحُحز جهيس

o يحهٖر جهيسؾوورّجهيظالز جهِ ّجأللدُّٖرجهّٖيٖر  جهوػف. 

o ّجهٌؿّجز ّ ّفم جهِيل جهيػحيفجز. 

o  ؿّفجز جهصلحفر جهِيحهٖر فٕ جهيِحُؿ ؤّ فٕ يّجكَ جهِيل. 

o  ّجهؿّهٖرّجإلكوٖيٖر جهًٌّٖر جهؿّفجز جهِحير ّجهيسؾوور ّجهيئسيفجز. 

o جهظفجثؿ ّجهيظالز جهظؿجفٖر. 
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o دػـحش ّجهؿفجلـحز   ولحز ّجهدّلسفجز ّجهٌنفجز جهؿّفٖر ّجهنسخ ّجهنسٖدحز ّجألجهيو

 .جهِيحهٖر

o  ّجهلّيٖرجالػسفحالز جهِيحهٖر جهًٌّٖر. 

 دحٌسيحءجسـَ فٕ جألفؿً دـحإلُالى جهِيـحهٕ    جالُسيحىّيً جهظؿٖف دحإلنحفذ ٌُح اهٓ ؤً ؿفظر 

دـدح يٌـ ٌنإسَ ػسٓ ّٖيٌح ُـج ػٖش نِؿ سـ( اُالى جهػنّيحز ـ ؤوػحخ جهِيل ـ جهِيحل  ) جهيؾسوفر 

، فيـصال  ِح ػٌٖح هٖسى اٖلحفِح فٕ ػًٖ آؾـف ٌظؿ ؤً جهدفجيط جهِيحهٖر فٕ جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ ٖسى اٌسحظ

جهدفجيط جهيؾوور هوِيحل فٕ جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ يٌـ ؤّجثل جهلدٌِٖٖحز يً جهلفً جهيحيٕ  جقؿُفز

اـجُـر جهييونـر   ) ّيٌح ُـج ، فحإلـجُر جهػنّيٖـر  ػسٓ يٌسوف جهسلٌِٖٖحز يٌَ ػٖش سّكفز اهٓ ٖ

ّجهسٕ نحٌز سسففؿ دحهلحػر جإلُاليٖر جإلـجُٖر ؿًّ ؤً سٌحفلِح ؤٖر اـجُر فٕ ـهم ( جألفؿٌٖر جهِحنيٖر 

جهقيحً ٌسٖظر ُؿى ّظّؿ ؤٖر يػًحز اـجُٖر غٖفُح فٕ ػٌَٖ نحٌز سلؿى دفجيط يؾووـر هوِيـحل   

دحإليحفر اهٓ سٌـحّل جهدـفجيط جهظيحُٖفٖـر    ( يظور جهِيحل )  ّدفٌحيط( جهِيل ّجهِيحل ) ندفٌحيط 

ٔ ( جهدش جهيدحنف ) هوليحٖح جهِيحهٖر ندفٌحيط جهؾؿيحز جهظيحُٖفٔ      ّجهدفٌحيط  جهػّجفٔ  جهظيـحُٖف

 ّجُسيحى( فٕ يّجكِِى ) دحإليحفر اهٓ سلؿٖى جهسوفقًّٖ هودفٌحيط جهيؾوه هوِيحل ( جهولحء جهيفسّع ) 

 .فقًّٖ دحهليحٖح ّجهنئًّ جهِيحهٖرفٕ جإلـجُر ّجهسوٌنفجز جألؾدحف 

  (2118ـ 1979جهؿّفجز جهدفجيظٖر فٕ جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ يً ُحى     (

ّكؿ نحٌز جهدفجيط ّجهيّجؿ ّجهفلحثل جإلُاليٖر جهِيحهٖر فٕ جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ ّيـً ؾـالل   

 ـ :ُٕلؿٖى صالش فلحثل اُاليٖر سفسنق ُوٓ سيِففر جهدحػش ديييٌِّح نٌَّ نحً يِؿج ّيلؿيح هِح 

 .كيحٖح ّؤؾدحف لّق جهِيل جألفؿٌٕ يسحدِر -1
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 .حهر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖرسلؿٖى فل -2

 .جهسصلٖف جهِيحهٕ يسِؿؿ جهظّجٌخ -3

 ( جهيّجؿ جإلـجُٖر ّجهسوفقٌّٖٖر هودفجيط جإلـجُٖر ّجهسوفقٌّٖٖر جهيسّففذ هؿْ جهدحػش ) 

وػر جهيٌِٖر فٕ دفجيط جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ فلؿ سيصوز ديح ّفٖيح ٖسِوق دسلؿٖى فلحهر جهلالير ّجه

 ـ :ٖوٕ

يسحدِر كيحٖح جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر يً ؾالل جهسغًٖر جإلُاليٖر هوٌنحًحز ّجهٌؿّجز  -1

 .يفحُٖيِحّجهيػحيفجز جهسٕ سِلؿ فٕ جهييونر هسِقٖق 

2-  ّ قجفذ جهِيـل  اظفجء جهيلحدالز جهؿّفٖر جهيٌسٌير يَ جهظِحز جهيِسير دِـج جهنإً فـٕ 

ّيئللر جهسؿفٖخ جهيٌِٕ ّيِِؿ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّؾدفجء جهلـالير ّجهوـػر   

 .جهيٌِٖر فٕ يئللحز جهلًحٍ جهؾحه ّيٌٌيسٕ جهِيل جهِفدٖر ّجهؿّهٖر

قٖحفذ جهيّجكَ جإلٌسحظٖر فٕ نحفر جهلًحُحز يٖؿجٌٖح إلدفجق ّجكَ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر  -3

، ًّفق جهّكحٖر يـً  وٓ ّلحثل جهلالير جهّجظخ اسدحُِحُ ِحدِح ّافنحؿ ُيحهِح ّاؿجفٖٖ

، يـً ؾـالل هلـحءجز اـجُٖـر     ّؤؿّجز جهلالير جهّجظخ جلسؾؿجيِحاوحدحز جهِيل ،  

دل ؾدـفجء جهلـالير   ّسوفقٌّٖٖر يَ جهِيحل ّجإلؿجفًٖٖ ّيً صى جهسِلٖخ ّجإلفنحؿ يً ك

 .ّجهوػر جهيٌِٖر

 ًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر يـً يوـحؿف   ّجهينسّدر فٕ نئ رجهفٖويٖجهيّجؿ  جلسؾؿجى -4

، ّاُحؿذ يِحهظسِح ّدصِح هسِقٖق جهـُّٕ  للحز جألفؿٌٖر ّجهِفدٖر ّجهؿّهٖريؾسوفر نحهيئ

 .ّفّجثؿُحدإلحهٖخ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر 
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ٌنف جإلػوحثٖحز جهؾحور دبوحدحز جهِيل ّجهيِؿذ يً كدل ؿّجثف جهلالير فـٕ ّقجفذ   -5

، ّسدٖحً يلـسّْ  ّيِِؿ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر حُٕجالظسيجهِيل ّيئللر جهييحً 

 .لًحُحز جإلٌسحظٖر جهسٕ سسفنق دِحػؿسِح ّؾًّفسِح ّيِؿل اوحدسِح ألُيحء جهظلى ّجه

جهسصلٖف دحهيّجؿ جهلحٌٌّٖر جهّجفؿذ فٕ كحًٌّ جهِيل ّجهؾحور دنئًّ جهلـالير ّجهوـػر    -6

ير ّجهوػر جهيٌِٖر ، ّسٌٌـٖى  جهيٌِٖر ، ّجهسصلٖف دإُيٖر جهؿّف جإلفنحؿٔ هيفسنٕ جهلال

قٖحفجز سفسٖنٖر ػٖر هيؾسوف يّجكَ جإلٌسحض ّسوّٖفُح إلدفجق يّكف جهِيحل ّؤوػحخ 

ر ؿفِِى هيّكف ؤنصـف  جهِيل يً اسدحٍ ّسّفٖف نفًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّيػحّه

 .اٖظحدٖر يٌِح

ّجهسوفقٖـًّ   دش سّظِٖحز جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر يً ؾالل دفجيط جهِيحل فٕ جإلـجُر -7

 .ؿ اُحؿذ وٖحغسِح ّسدلًِٖح هوِيحلدِ

جهوػف جهّٖيٖر جهفثٖلر نحهفؤٔ ّجهؿلسّف ّجهِفخ جهّٖى دليحٖح جهِيل  دحُسيحىؤيح فٖيح ٖسِوق 

ّجهِيحل ، فلؿ ؾووز ُـٍ جهوػف وفػحز هونإً جهِيحهٕ فٕ صيحٌٌٖٖحز جهلفً جهيحيٕ ٌِّحٖـر  

ر جهظحٌخ جإلؾدحفٔ هونـإً  ػسٓ ّٖيٌح ُـج ُوٓ سغًٖجأليف  ؤكسوفصى (  1999ّ 1998)  َسلٌِٖٖحس

 .جهِيحهٕ

ُـٍ جهوفػحز دٌنف جألؾدحف جهِيحهٖر ، ٌّنف ّظِحز جهٌٌف جهِيحهٖر يـً ؾـالل    جُسيزّكؿ 

جهسػلٖلحز جهيٖؿجٌٖر جهسٕ نحً ٖظفِٖح جهيٌؿّدًّ جهِيحهًّٖ هووػف جهيــنّفذ جهسـٕ نحٌـز سِـسى     

جهوفػحز جهِيحهٖر ديسحدِر كيحٖح لّق جهِيل  جُسيزنيح  ،آفجء ؤًفجف لّق جهِيل نحفر دحلسًالٍ
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حز ؤًفجف جإلٌسـحض يـَ دِيـِى    جألفؿٌٕ ،ّجهسصلٖف جهِيحهٕ دحهلّجًٌٖ ّجألٌٌير ـجز جهوور دِالك

 .جهدِى

ّػفوز جهوفػحز جهوػفٖر جهِيحهٖر دٌلؿ ّيفجكدر ؤؿجء اسػحؿ ٌلحدحز جهِيحل ّجهٌلحدحز جهِيحهٖر ، 

هيـّجًً   جالٌسدـحٍ فف جهظٖؿ جهـٔ نحً ٖوخ فٕ يووػر جهِيحل ، ّالفسـر  يصٌٖر ُوٓ جألؿجء جهين

جهوػف جألفؿٌٖـر ؾدـفجء    جلسنسدز، ّفٕ ُـج جإلًحف فلؿ ِف ّجهؾول ّجألؿجء جهاليلئّل هِحجهي

ػٖؿف فنـٖؿ ، ّجأللـسحـ    جهؿنسّفجهنإً جهِيحهٕ، ّيؾيفيٕ جهِيل جهٌلحدٕ جهِيحهٕ جألفؿٌٕ ؤيصحل 

،  دحإليحفر اهٓ جألُيؿذ جهوـػفٖر جهسـٕ   ـ جهيفػّى لحهى ػظحقًٖ ّغٖفُىسحفِيٕ جهنسّز ، ّجألل

يِففر ّؾدفذ ندٖـفذ دحهنـإً جهِيـحهٕ     جيسونّجنحٌز سنسخ دلوى يػففٔ جهوفػحز جهِيحهٖر جهـًٖ 

 .(ٌحنؾّ ظّؿزّجهيٌلٕ  ظِحؿ يلحدور ـ)ّؾفحٖحٍ يً ؾالل يِحٖنسِى جهّٖيٖر جهًّٖور هَ  

جهِؿؿ جهندٖـف   دحُسيحى ٕلح فبٌٌح ٌويك دإً جهنإً جهِيحهٕ هى ٖػٌلحد جلسِفيٌحٍّيً ؾالل يح 

يً جهوػف جهّٖيٖر ّجأللدُّٖر ّجإلـجُحز ّيػًحز جهسوفقذ جهسٕ ٌِفز فـٕ جهلـٌّجز جهِنـف    

ُوٓ جهّلحثل جهيسؾوور جهوحؿفذ ًُ يئللحز جهِيل جهِيحهٕ  جالُسيحىـهم  ؤكسوفجألؾٖفذ، دٌٖيح 

ر، ّّقجفذ جهِيل ّجهؿّجثف ّجهيئللحز ّجهيِحُـؿ جهسـٕ سسدـَ اهِٖـح،     ّجهٌلحدحز جهِيحهٖ نحالسػحؿجز

ّيٌٌيحز ؤوػحخ جهِيل نغفف جهوٌحُر ّغفف جهسظحفذ ّاؿجفجز جهيوحٌَ ّجهيئللحز جإلٌسحظٖر 

جهسٕ ؿؤدز ُوٓ اٌسحض جهيظالز ّجهؿّفٖحز ّجهٌنفجز ّجهنسخ ّجهنسٖدحز ّجهدّلسفجز ُّلؿ جهٌـؿّجز  

فٖـ جهػيالز جإلُاليٖر جهيسؾوور ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّّفم جهِيل ّجهيئسيفجز ّسٌ

 ّجٌِنحلحسَدوّفذ يسلًِر ّّفق اينحٌٖحسِح ّيلسّْ ظؿٖسِح ّاٖيحٌِح دفّجثؿ ُّّجثؿ جإلُالى جهِيحهٕ 

 .ؤػٖحٌح ّؤٌلًَ فٕ ؤػٖحً ؤؾفْ ؤٌسٌىفوـهم ٌظؿ ؤً وؿّف ُـٍ جهّلحثل كؿ  ،ظحدٖر ُوِٖحجإلٖ
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 اإلػبر اهٌؼرٔ

 جالُسيحؿٌٌّفٖر  هّلحثل جإلُالى ّجالندحُحزجاللسؾؿجيحز ُوٓ ٌٌفٖسٕ ُـٍ جهؿفجلر ُسيؿز ا

ؤً جهيسولٕ هّلحثل جإلُالى ٌُوف  ّجالندحُحز جاللسؾؿجيحز، ػٖش سئنؿ ٌٌفٖر ُوٓ ّلحثل جإلُالى

ر يـً  جهفلحثل جإلُاليٖ دحؾسٖحفً جهيسولٕ هإلُالى ٖلّى ا، اـ جهظيحُٖفٔ جالسوحلؤلحلٕ فٕ ُيوٖر 

، ُّـج جهيٌٌّف ٖئنؿ ُوٓ فحُوٖر جهظيِّف حُّ ٌفلَ ؤً ٖسولحُ ْدًٖ فٖى جهفلحثل جهنصٖفذ جهسٕ ٖف

ٌَ ؿجثى جهسلؿٖف هيح ٖفٖؿ ؤً ٖإؾـ يً جإلُالى دؿاًل يً جهليحع هإلُالى دسّظِٖـَ جهّظِـر   اجهيسولٕ اـ 

يً ؤوـٌحف   جؾسٖحفٌٍلحً ؤٔ يح ٖفٖؿ جإل –جإلٌلحً هإلُالى جلسِيحالز  ُّنـج سودغ ،جهسٕ ٖنحئُح

ل جإلُالى ُوٓ جهظيِّف جهيسولـٕ  جهيػم جهفثٖلٕ جهـٔ ٖينً ؤً ٖلحك ديّظدَ سإصٖف ّلحث - جإلُالى

 .(2113 ،لٓجهيّ)

ّكؿ ؤٌِفز جهؿفجلحز جهِويٖر ؤً جألففجؿ ِٖفيًّ ؤٌفلِى دننل ُحى هّلحثل جإلُالى جهسـٕ  

سفق يَ سال ً دبؿفجم ؤّ دال نِّف جهيِوّيحز جهسٕسلّل نٖثًح ٖسفق يَ جسظحُحسِى ّجُسيحيحسِى ّٖسظٌدّ

آفجثِى ، ّفٕ جهػحالز جهسٕ ٖسِفى فِٖح جألففجؿ هيِوّيحز ال سسفق يَ آفجثِى ، نصٖفًج يح ٖلـٖثًّ  

فنـسٕ،  ) ٖســنفٌِّح  يَ آفجثِى ؤّ ٌٖلٌِّح سيحيـًح ّال  اؿفجنِح ؤّ ٖفلفٌِّح دًفٖلر سظِوِح سسفق

1978). 

 : يِسلؿجز ّجسظحُحز جهففؿ سسييًٓ ػيحٖر فحهِيوٖحز جهسٕ سلحُؿ ُو 

 .الىجٌسلحء جهسِفى هّلحثل جإلُ -1

 .جٌسلحء جإلؿفجم -2

 .جٌسلحء جهسـنف -3
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ّدحهًدَ فبً جهسِفى ّجإلؿفجم ّجهسـنف جالٌسلحثٕ ال ٖػؿش دًٖ ظيَٖ جألفـفجؿ فـٕ ظيٖـَ    

وَ ِٖفى ٌفّف جالسوحل ّهنٌِح دننل ُحى سِيل ُوٓ ػيحٖر جسظحُحز جهففؿ ّآفجثَ جهلحدلر ّسظِ

 ( 43ُدؿ جهػيٖؿ، يػيؿ ، ه    (ٌفلَ فٕ ؤغوخ جألػّجل اهٓ يح ٖسفق يَ جسظحُحسَ ّػحظحسَ 

 :ّخذتح ٌؼرٖج االشخخدايبح ّاالضتبؿبح األفنبر اهِبيج اهخبهٖج 

 .جهنؾوٖرؤً جهظيِّف ٌنً ّفِحل ّٖؾسحف يً جإلُالى يح ٌٖحلخ فغدحسَ  -1

فٕ سلفٖف جأللحهٖخ جهسـٕ ٖسولـٓ دِـح    ؤً جهظيِّف جهيسولٕ ٌفلَ ُّ وحػخ جهيدحؿفذ  -2

 .إلُالى ديح ٖسفق ّػحظحسَ ّفغدحسَج

 .يٌِحؤً فغدحز جهظيِّف يسِؿؿذ ّال ٖودٕ جإلُالى اال دِيًح  -3

ّهـهم فبً ُـٍ جهٌٌفٖر سلّى ُوٓ ؿفجلر ظـّف جالػسٖحظحز جهٌفلٖر ّجالظسيحُٖر هوٌحك  ػٖش 

ف يسٌُّر يً دٌِٖح ّلحثل جإلُالى ييح ٖـئؿٔ  اً ُـٍ جالػسٖحظحز سّهؿ سّكِحز يؾسوفر سودِٖح يوحؿ

جهيّلٓ ، ) .دِى جهػحظحز ٌّسحثط ؤؾفْ يؾسوفر اهٓ سِفى يسففق هّلحثل جإلُالى ٌٖسط ٌَُ سودٖر

 ( 163يوؿف لحدق ، ه 

جهِيحل جإلُالى دلئجهِى ٖلسؾؿى ُّوَٖ نحً جهسّظَ اللسؾؿجى ُـٍ جهٌٌفٖر جهِويٖر هيِففر نٖف 

 .ُل هدٓ ُـج جهسِفى ػحظحسِى ؤى الهٓ يح سِفيّج اهَٖ ّيدحنفذ هيحـج سِفيّج ا

ٌِف ٌيّـض جالُسيحؿ فٕ جهلدٌِٖٖحز ُوٓ ؤلحك ّظّؿ ُالكر كّٖر دًٖ جهظيِـّف ّّلـحثل   

ّٖلّى ُـج جهٌيّـض ُوٓ ؤً جهظيِّف ِٖسيؿ ُوٓ ّلحثل جإلُالى هسقّٖؿٍ  .جالظسيحُٕجإلُالى ّجهٌٌحى 

، ُّـج ٖدًٖ هٌح جهِالكر  جهلّٖر جهسـٕ  فٕ سػلٖق ُـٍ جهػحظحز سَ ّسلحُؿٍدحهيِوّيحز جهسٕ سودٕ ػحظح
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، ه  1991 فنسٕ ، ٌٌفٖـحز جإلُـالى  )  .ّجالندحُحزسفدً ُـج جهٌيّـض دٌيّـض جاللسؾؿجيحز 

125 ) 

صى ًّفجٍ فٖيح دِؿ ُـحى   1976فّنٖسم ُيح ؤّل يً كؿى ُـج جهٌيّـض ُحى  ّنحً ؿْ فوّف ّ

 (126، ه جهيوؿف جهلحدقفنسٕ ) .1989

ّؤُى فنفذ فٕ ُـج جهٌيّـض ُٕ ؤً جألففجؿ فٕ جهيظسيَ جهػؿٖش ِٖسيؿًّ دوّفذ يسقجٖؿذ ُوٓ 

إليؿجؿُى دحهيِوّيحز ّجهسّظَٖ فٖيح ٖسِوق ديح ٖػـؿش   جإلُالى ّـهمجهيِوّيحز جهيلسيؿذ يً ّلحثل 

 :ُيبّٖسّكف ٌٍّ ّؿفظر ُـج جالُسيحؿ ُوٓ ؤلحلًٖٖ  .يظسيِحسِىفٕ 

 اهيسخيؾاؽ أّ ؿدى االشخلرار اهذٔ ٖـبٌٕ يٌِب درسج اهخغٖر أّ اهظر: 

جإلُالى ُوٓ سػلٖق كؿف ؤندف يً جهسإصٖف جهيِففٕ ّجهِحًفٕ ّجهلوّنٕ لّف  اً كؿفذ ّلحثل

سقؿجؿ ٌُؿيح سلّى ُـٍ جهّلحثل دٌّحثف ٌلل جهيِوّيحز دننل يسيٖق ّينصف فٕ فسـفجز جهوـفجٍ   

جهسغٖٖفجز ّجألقيحز  ّٖفسفى ؤٌَ نويح قجؿز ،جهسٕ سػؿش فٕ جهيظسيِحز جاللسلفجفّجهسغٖٖف ُّؿى 

فذ جهػحظر هويِوّيحز قجؿز ػحظسَ هويِوّيحز ّجهسّظَٖ  ّسإنٖؿ جهلٖى ييح ٖئؿٔ اهٓ جلسصحفٕ جهيظسيَ 

 ، ّفٕ يصل ُـٍ جهٌفّف ٖودغ جهظيِّف ؤنصف جُسيحؿًج ُوٓ يح سلؿيَ ّلحثل جإلُـالى ّجهدػش ٌُِح

 ( 282ل ،يػيّؿ ، ه اليحُٖ)  .فٕ ُـج جهيظسيَ يً يِوّيحز

 نيظدر هويـوّيبح فٕ ُذا اهيسخيؾ درسج أُيٖج ّشبئل اإلؿالى: 

فظيِّف جهوفّذ يصاًل سنـًّ هؿٖـَ    جإلُالى،ّف يً ػٖش جُسيحؿٍ ُوٓ ّلحثل ٖؾسوف جهظيِ

، نيح ٖينً ؤً ٖػؿش ـهم هفثحز يٌِٖر يـً  جإلُالى جهسلوٖؿٖر ِٖسيؿ ُوِٖح يوحؿف ؤؾفْ غٖف ّلحثل

 ( 127فنسٕ ، يوؿف لحدق ، ه )  .ّؾوحثوِح جالظسيحُٖر ّجهسِوٖيٖر هٌفّفِحجهظيِّف ّفلًح 
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 جالظسيحُٖرهفثحسَ  ٌُِّّح سدًِح ىٌيّـض جالُسيحؿ فبً جهظيِّف ِٖسيؿ ُوٓ ّلحثل جإلُال ّػلخ

 جهظيِـّف  الػسٖحظـحز  هاللـسظحدر ّجهًدلٖر ّؾوحثوَ جهسِوٖيٖر ّسدًِح هلؿفذ جهٌٌـحى جإلُاليـٕ   

ؿفجلر اهٓ يِففسَ ًُ جهِالكر دًٖ ّلحثل جإلُالى جهِيحهٕ ّظيِّف جهِيـحل يـً   ُّـج يح سلِٓ جه

 .ُوٓ اندحٍ ػحظحسَ ّجهسإصٖف ُوَٖ ُوِٖح ّيؿٔ كؿفسِحٍ ػٖش ؿفظر جُسيحؿ
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 جاهدراشبح اهشبتلج ّاهدراشبح ذاح اهظو

ـ ؿبداح اهـيبل األردٌٖـًٖ فـٕ اهخــرع      ( 1986)ـ ػظحخ ُقز ّآؾفًّ 

 .فدؿ ـ جألفؿً ـ اهّشبئل اإلؿالى 

- HIJAB IZZAT AND ATHORS (1986) - Jordanian WORKERS: 

MEDIA EXPOSURE AND ATTITUDES TOWARDS SOME 

DEVELOPMENTAL ISSUS ( IRBID - JORDAN) . 

ّجهلفجءذ هؿٔ جهِيحل فٕ جألفؿً ػلخ  ّجاللسيحٍجهؿفجلر  ُحؿجز ّؿّجفَ جهينحُؿذ  جلسًوِز

ً جهِحوـير  ُحيل ُّحيور فٕ ُيـح  1171ل يً ؾالل ٌُٖر ينٌّر يً يسغٖفٔ جهِيف ّينحً جهِي

 .ّافدؿ ّجهقفكحء ّجهلوً

جإلُاليٖر ظــدح هوِيـحل فـٕ    ّكؿ ؾووز جهؿفجلر اهٓ ؤً جإلـجُر ّجهسوفقًّٖ ؤنصف جهّلحثل 

يـً  %  97، دٌٖيح ٖيوم ٖيونًّ ؤظِقذ سوفقًّٖ ؾحور دِى يً ٌُٖر جهؿفجلر%  91، ّؤً جألفؿً

 .فجؿّٖ ؾحور دِى ؤظِقذجهٌِٖر 

ُّ جهسوفقًّٖ جألنصف " جهؾؿير جهِفدٖر " ّؤنحفز جهؿفجلر دإً جهسوفقًّٖ جألفؿٌٕ جهلٌحذ جألّهٓ 

دِؿٍ ّفٕ جهيفسدر جهصحٌٖر جهسوفقٖـًّ   جهٌِٖر هٖػليً %  61ينحُؿذ يً كدل جهِيحل دٌلدر سول اهٓ 

 .جهٌِٖريً ػظى %  21جهلّفٔ دٌلدر ينحُؿذ سول اهٓ 

جألفؿٌٖـًٖ دّلـحثل    جهِيحل جُسيحىسػسل جهيفسدر جهصحٌٖر يً  ؤً جإلـجُرؿفجلر اهٓ نيح سنٖف جه

ُٕ جهيػًر جهيفيور هـؿْ ُيـحل   " جهؾؿير جهِفدٖر  "جألفؿٌٖر جهِحنيٖر جهييونر  راـجُ جإلُالى ّؤً

( B.B.C)ٖوِٖـح  جإلـجُـر  جهدفًٖحٌٖـر      ،ػظى جهٌِٖر يً%  61 سول اهٓ جلسيحٍجألفؿً دٌلدر 

 %.9جإلـجُر جهلّفٖر دٌلدر سول اهٓ  صى%  11سول اهٓ  جلسيحٍجهِفدٖر ، دٌلدر  جهؾؿير
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ً  جُسيحى ّسػسل جهوػحفر  جهيفسدر جهصحهصر دِؿ جهسوفقًّٖ ّجإلـجُر يً ، ػٖـش  جهِيحل جألفؿٌٖـٖ

 ، ّؤً ٌلدردحٌسٌحى حٖلفئٌِّيٌِى % 42جهوػف ّؤً ٖلفؤًيً ػظى جهٌِٖر % 57دٌٖز جهؿفجلر ؤً 

 .جهوػف غٖف جألفؿٌٖر يٌِى ٖفيوًّ

ّيً جهيفٖؿ جإلنحفذ اهٓ ؤً ُـٍ جهؿفجلر جهلحدلر ُوٓ ؤُيٖسِح ُّالكسِح جهًّٖؿذ دحهؿفجلر يؿجف 

 ـ :جهسحهٖراال ؤٌِح سؾسوف ٌُِح دحهظّجٌخ  جهدػش،

جهؿفجلر جهلحدلر ؤظفٖز فٕ ؤّجثل جهصيحٌٌٖحز يً جهلفً جهيحيٕ ، فٕ جهّكز جهـٔ نـحً   -1

، ّنـهم جإلـجُر جألفؿٌٖر ، ٖسففؿجً دحهلحػر جإلُاليٖر جهيػوٖـر   فَٖ جهسوفقًّٖ جألفؿٌٕ

يقجػير اُاليٖر اال يـً ُـؿؿ كوٖـل يـً      فٕ جألفؿً ، دلدخ ُؿى ّظّؿ يٌحفلر ؤّ

جهيػًحز جهسوفقٌّٖٖر ّجإلـجُٖر جألفيٖر، جهسٕ نحٌز سدش يّظحسِح يً جهؿّل جهيظحّفذ  

جهـٔ  حل جهيػًحز جألفيٖر جهودٌحٌٖرافلفٕ نل يً لّفٖح ّالفجثٖل، ّفٕ ػحالز ٌحؿفذ 

 .ً ٖول اهٓ دِى يٌحًق نيحل جألفؿًنح

جإلـجُٖـر   جهفلحهر يّيٍّ جهدػش، سظفٔ فٕ ٌل ّظّؿ ُؿؿ ندٖـف يـً جهيػًـحز    -2

 .ػوف هَ يً جهيػًحز غٖف جألفؿٌٖر ، ُّؿؿ الّجهسوفقٌّٖٖر جألفؿٌٖر

ذ ّؿّجفِِـح  ّجهينحُؿ يحٍّجاللس، كٖحلِيح هِحؿجز جهلفجءذسيحصوز جهؿفجلر ّجهفلحهر، فٕ  -3

ًُ جهؿفجلـر جهينـحف    جؾسوفز، اال ؤً ج هفلحهر يّيٍّ جهدػش ٌُؿ جهِيحل جألفؿًٌٖٖ

ّجهوػر جهيٌِٖـر  فٕ سٌيٖر يفحُٖى جهلالير  ،لِح هؿّف ّلحثل جإلُالى جهيؾسوفراهِٖح، دلٖح

 .دًٖ ؤّلحً جهِيحل
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ُـر  ؿ جهيلفئذ ّجهيًدّهنحفر ؤننحل جهيّج جلسدٖحٌِحسّلِز جهفلحهر يّيٍّ جهدػش، فٕ  -4

جهصلحفٖـر ّّفنـر جهِيـل     ، نحهٌؿّذ ّجهيئسيف ّجهـؿّفذ ّجهٌنحًحز جإلُاليٖر جهِيحهٖر

هإلـجُحز ّيػًحز جهسوفقذ ّجهيظـالز جهيسؾووـر    اللسدٖحٌِح، دحإليحفر ّجهيػحيفذ

 .هلحدلرّجهوػف جأللدُّٖر ، ّنوِح ّلحثل هى سلسدٌِٖح جهؿفجلر ج

ـ إشخراخٖسٖبح اإلؿـالى ّاهخـوـٖى     ـ ُيحً(  1995) ً جهوفجٖفذ يػيؿ ٌظٖخ ّآؾفّـ  

 .ّاالخظبل فٕ اهيسبل اهظحٕ

هويػحفٌـر ُوـٓ     فٕ يظحل جهوػر جالسوحلّلحثل  جلسؾؿجىنٖؿ ؤُيٖر جهؿفجلر اهٓ سإُؿفز 

جهدٌحء جهوػٕ هويظسيَ ّجهسإنٖؿ ُوٓ ؤُيٖر ؿّفُح فٕ سػلٖق جهسٌيٖر جهنحيور ، ّسلسِفى جهؿفجلـر  

 .فٕ جهيظحل جهوػٕ  ّجالسوحلإلُالى ّجهسِوٖى السفجسٖظٖحز ج

Watfa Nabil and Abi Chahine Karen (2001) –Prevalence of Silicosis in 

Lebanon-ILO Regional Office for Arab States ( Beirut, Lebanon). 
ال ُـحي  47جهلٖوٖنح ُوٓ جهِيحل يً ؾالل جؾسٖحف ٌَُٖ ينٌَّ يً ؤصف جهغدحف ّ جهؿفجلرسفوؿ 

 جهوـػر ّ هولـالير  اظفجءجزدغٖحخ ؤٖر يِحٖٖف دٖثَٖ ؤّ ؤٖر  حّجهلٖوٖنسِفيّج سِفيح ُحهٖح هغدحف 

 .جهيٌِٖر

هالُسلحؿ دإً ٌُحم كور ُّٕ يً كدل جهِيحل ّؤوػحخ جهِيـل دحهيؾـحًف    جهؿفجلرّ ؾووز 

سّظؿ فَٖ هوسِفى هوغدحف ّ يِف فٕ جهسنفَٖ جهًٌّٕ جهِيحهٕ جهودٌحٌٕ ػٖش ال  جهيفسدًر  جهوػٖر

ؿّفَٖ هوِحيوًٖ فٕ ّ جدسؿجثٖرفػّه  اظفجءُوٓ ُوٓ جهغدحف ّ جهلًٖفذ يفّفذؤٖر يّجؿ سٌه ُوٓ 

 .ُـج جهيظحل
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يِيلَ سلسِؿف جهِيحل ّؤوػحخ جهِيـل فـٕ    اُاليَٖجهلٖحى دػيور سَُّٖ  جهؿفجلر ؤّوزّ 

يؾحًف جهِيـل فـٕ   جهيئللحز جهسٕ ٖسِفى فِٖح جهِيحل هغدحف جهلٖوٖنح هففَ يلسّْ جهُّٕ هؿِٖى د

 جهنؾوــٖرّ جهدٖثٖــر جهّكحثٖــر جإلظــفجءجز السؾــحـجهيظــحل جهيـــنّف ّ ؿفِِــى   

 .هّكحٖسِى جهالقير

ـ ؿّف جإلُالى فٕ يظـحل سـؿفٖخ جهٌلحدـحز    (  2114)جهفنٖؿٔ يػيؿ ُدؿ جهلل جهِّجؿٍ  ـ 

ؿّهٖـر ـ   جهِيحهٖر دنإً سِيٖى يفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ـ ؿفجلر يلؿير هيٌٌيـر جهِيـل جه   

 .ؿّهٕ هوسؿفٖخ ـ سّفٌّٖ ـ اًٖحهٖحجهيفنق جه

، ى يفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر ُفيز جهؿفجلر ؿّف اسػحؿ ُيحل جهنّٖز فٕ يظحل سِيٖ

ُوٓ ّلحثل جإلُالى جهيؾسوفر نحهؿّفجز ّجهٌؿّجز جهسٕ ٌٌٖيِح يِِؿ جهصلحفـر جهِيحهٖـر    جالُسيحؿفٕ 

جهُّٕ فٖيح ٖسِوـق دِــج    ٖح جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ، ٌّنفجهسحدَ هَ ػّل جهظّجٌخ جهيؾسوفر هليح

 .جهٌحًلر دحلى جإلسػحؿ" جهِحيل  "جهيّيٍّ دّجلًر يظور 

 ٓ  جالُسيـحى يـفّفذ اٖـالء كيـٖر جهلـالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر        ّؾووز جهؿفجلر اهـ

ـ   ّجهِيـل ُوـٓ اؿؾـحل يـحؿذ    ر، جهِحيـر يٌِـح ّجهؾحوـر،    جهالقى يً ّلحثل جإلُالى جهيؾسوف

 ًدٖـر فـٕ نحفـر ؤكًـحف    ير نيـحؿذ ؿفجلـٖر فـٕ جهيِحُـؿ جهيسّلـًر ّجهٌِؿلـٖر ّجه      جهلال

 .جهًًّ جهِفدٕ
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  .شج يشحٖج هوخـرع هإلؿالى اهـراكٕـ درا ـ دغؿجؿ(  2116) ػظحخ ُقز  ـ 

هٌِٖـر يلـغ    جلسًالٍ، دبظفجء ُالىسٌحّهز جهؿفجلر آفجء جهيسِفيًٖ فٕ جهِفجق هّلحثل جإل

، فيال ُـً  ثحز جهِيفٖر ّجهصلحفٖر ّجهٌّٖفٖرح ُوٓ وِٖؿ جهظٌك ّجهفدحهسٌٍّ فٕ ؾوحثوِ ؤسليز

 .ُوٓ يػحفٌحز جهِفجق نحفر سّقِِٖح جهظغفجفٕ 

ـ   جلسًوِزّكؿ  ذ ّجهيلـيُّر  فئجهؿفجلر يّكف جهيّجًً جهِفجكٕ يً ّلحثل جإلُـالى جهيل

 جهلٖحلـٖر  ّجهيفثٖر ُّحؿجز سِفيَ هِح ّفؤَٖ ديلسّْ ؤؿجثِح ّيوـؿجكٖسِح ّنـفحفٖسِح ّسدِٖسِـح   

سّْ فيـحٍ  ، ّيؿْ فيحٍ ُوٓ جهيّيُّحز جهسٕ سسٌحّهِح ، دحإليحفر اهٓ يل َ هِحّيلسّْ ّالث

 .ُوٓ نفحءذ جهِحيوًٖ دِح

نيح ػـؿؿز   ،ّيسحدِر يً كدل جهيّجًً جهِفجكٕ ّكؿ ػؿؿز جهؿفجلر جهّلحثل جألنصف ظيحُٖفٖر

 .ّآيحهَ ًّيّػحسَ هسٕ سودٕ ػحظحسَيسًودحز جهيّجًً جهِفجكٕ فٕ ّلحثل جإلُالى ج

ً (  2116) ـ   يٌٓ يظؿٔظالل ؤنفف ّ ـ   اخسبُبح) ـ دراشج خبظج  ـ ُيحً ـ جألفؿ

  .(ذاؿج ظّح اهيدٌٖجٌحّ إ يِّر األردٌٕاهس

سيصٖل جهِّجيل هٌِٖر يً جهظيِّف جألفؿٌٕ فُّٕ فِٖح  جهيلػٕجهؿفجلر ُوٓ جهيٌِط  جُسيؿز

ؤلوّخ  جلسؾؿجىّسى ( جهسِوٖى ـ جهؾدفذ ّجهسؾوه جهلً ـ جهظٌك ـ جهيٌِر ـ ) جهؿٖيّظفجفٖر يصل 

 .ُّحز ٌلحنٖر يَ جهظيِّف جهيلسِؿفيظي(  11) يظيُّحز جهٌلحم هِنف 

  :اهّٓكؿ ُؿفز جهؿفجلر 

 .ًّدلحسَ فثحسَ دحؾسالفجهسِفف ُوٓ فّسًٖ جهػٖحذ جهّٖيٕ هويّجًً جألفؿٌٕ  -

 .جهظيِّف جألفؿٌٕ هّلحثل جإلُالى سػؿٖؿ ًدِٖر ّالء -
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ٖـر جهِحيوـر،   ًدِٖر ّيلسّْ يِففر جهيّجًً جألفؿٌٕ ديػًحز جإلـجُـحز جألفؿٌ سػؿٖؿ  -

 .ّيلسّْ يسحدِسَ هِح

 .ّجًً جألفؿٌٕ فٕ ؤٖر اـجُر ظؿٖؿذجهسِفف ُوٓ يسًودحز جهي -

جهـنف، ّكؿيز يظيُّر يً جهسّوٖحز جهيسِولر دٌٍّ  ٌفرآّكؿ ؤظحدز جهؿفجلر ُوٓ جهسلحئالز 

 .جألفؿٌٕٕ ٖظخ ُوٓ جإلـجُر جهظؿٖؿذ ؤً سلؿيِح هوظيِّف جهدفجيط ّجهيّجؿ ّجهييحيًٖ جهس

ـ يخػوتبح خفـٖل دّر يؤششبح اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّاهلػبؽ اهخبط   ( 2117) نٖحهٕ يحظؿ ـ 

يِحٖٖف جهِيل جهؿّهٖر فـٕ يظـحل جهوـػر    " ّفنر ُيل فٕ كغبٖب اهظحج ّاهشاليج اهيٌِٖـج ـ   

 .ِيحهٖر ـ ؿينقجهِفدٕ هوؿفجلحز جهجهيِِؿ "  ّجهلالير جهيٌِٖر 

فٕ يظـحل جهلـالير ّجهوـػر     سولٕ جهؿفجلر جهيّء ُوٓ ؤُيٖر جهسِحًّ دًٖ ؤًفجف جإلٌسحض

يً ؤُيٖر جهففؿ فٕ ُيوٖر جإلٌسحض ّدػنـى جهسـفجدً دـًٖ ُيوٖسـٕ جهسٌيٖـر       جًٌالكح، ّـهم جهيٌِٖر

 جالكسوحؿٖرحهسٌيٖر د ّجفسدحًِحيً ؤُيٖر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر  ّجًٌالكح، ّجالظسيحُٖر جالكسوحؿٖر

 .جالظسيحُٕـجز جهيييًّ 

ؤوػحخ جهِيل ٌػّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ، ُّوٓ  جهسقجيحزّسولٕ جهؿفجلر جأليّجء ُوٓ 

يظيُّر  جلسؾؿجىيً ؾالل هيٌِٖر، ؿّف يٌٌيحز جهيظسيَ جهيؿٌٕ فٕ سٌيٖر يفحُٖى جهلالير ّجهوػر ج

 جهلـالير  إؿجذ هوفكحدر ّجهسُّٖر دنإً نل يسًودـحز جإلُالى ن جلسؾؿجى، ٖإسٕ ُوٓ فؤلِح يً جٗهٖحز

 .ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ دٖثر جهِيل
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اهٌلبتبح فٕ اإلؿداد ّاهخدرٖة فـٕ يسـبالح اهشـاليج     دّرـ (  2117) ـ  قٖؿجً فحيل 

ّفنر ُيل يِحٖٖف جهِيل جهؿّهٖر فٕ يظحالز جهلـالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر ـ     ّاهظحج اهيٌِٖج ـ  

 .جهِيحهٖر ـ ؿينق جهِفدٕ هوؿفجلحزجهيِِؿ 

، ينٖفذ اهٓ يفّفذ فٕ يظحل جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر جهٌلحدحز جهِيحهٖر سٌحّهز جهؿفجلر ؿّف

، جهـٔ ٌٖه فٕ جهِفخجهػفنر جهٌلحدٖر جهِفدٖر دسًدٖق ؿلسّف جإلسػحؿ جهؿّهٕ هٌلحدحز جهِيحل  جُسيحى

ّجهوػر جهيٌِٖر هوِيـحل،   ً جهلاليرجهيحؿذ جهفجدِر يٌَ ُوٓ يفّفذ سّفٖف ّسًّٖف ٌفّف ّنفّ

ٍ ، هوِيحل ّجالظسيحُٖر، ّسلؿٖى جهفُحٖر ّجهؾؿيحز جهوػٖر ّسػلًٖ دٖثر جهِيل جهٌلحدـحز   ّجيـًال

جهِيحهٖر دؿّفُح فٕ يظحالز اُؿجؿ جهلّْ جهِحيور ، ّسؿفٖدِح ُوٓ اسدحٍ جإلظفجءجز جهيًوّدر هوّكحٖر 

، سٕ ٖسِفى هِح جهِحيـل ؤصٌـحء جهِيـل   جهيً جهيؾحًف جهسٕ ٖلددِح سوّش دٖثر جهِيل ؤّ جإلوحدحز 

ّؿّفُح فٕ ينحفنر ؤًفجف جإلٌسحض جألؾفْ دسػؿٖؿ جهّلحثل ّجأللحهٖخ ّجهيلسوقيحز جهسٕ يً نإٌِح 

دوػر جإلٌلحً جهِحيل ّسّفٖف ظيَٖ جهّلحثل جهسـٕ   هالُسيحىؤً سلحُؿ ُوٓ جهٌِّى دؿّف جهٌلحدحز 

ددِح دِى جهيّجؿ جألّهٖر هووٌحُحز جهسٕ سػسـّٔ  سئيً هَ جهّكحٖر يً جأليفجى جهلفًحٌٖر جهسٕ سل

 .حّٖر ؤّ انِحُٖر سيف دوػر جهِيحلُوٓ يّجؿ نٖي

ّسِفيز جهؿفجلر اهٓ جهّلحثل ّجأللحهٖخ ـجز جهِالكر دّكحٖر جهِيحل يً يؾحًف ّاوـحدحز  

ٕ فـٕ  ، ػٖش ؤنحفز اهٓ ؤُيٖر جهصلحفر جهِيحهٖر ّجإلُالى جهِيحهِيل ّّكحٖسِى يً جأليفجى جهيٌِٖرجه

ّلـحثوِيح   دحلـسؾؿجى سُّٖر جهِيحل ،ّسِقٖق جهيِففر هؿِٖى فٕ يظحالز جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر  

، نحهؿّفجز ّجهٌؿّجز ّّفم جهِيل ّجهٌنفجز ّجهيوولحز جهظؿجفٖر ّجهوػف ّجهيظـالز  جهيؾسوفر

 .يحهٖر ّجهيًدُّحز ديؾسوف ؤٌّجُِحجهِ
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 :يً ٌخبئز اهدراشبح اهشبتلج يبٖوٌّٕشخخوط 

ُوِٖح سوم جهؿفجلحز اال ؤٌِح هى سلؿى هوظِحز ـجز جهِالكر ديّجظِـر   سًٌّٔهفحثؿذ جهسٕ فغى ج

ؾًف ّؤيفجف اوحدحز جهِيل ّؤيفجى جهيًِ ؤٖر سوّفجز ًُ يلسّْ اُسيحؿ جهِيحل ُوٓ ّلحثل 

 جإلُالى جهيؾسوفر فٖيح ٖسِوق دحهسقّؿ دحهيِوّيحز جهؾحور ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ؤّ

نل ّلٖور اُاليٖر دحهنئًّ جهِيحهٖر ُحير ّدسلؿٖى فلحثل ّيِوّيحز يسؾوور  جُسيحىيلسّْ 

نيح ؤٌِح هى سنف هؿّجفَ سِفى جهِيحل هنل  ،ر ّجهوػر جهيٌِٖر ُوٓ ّظَ جهؾوّهدنئًّ جهلالي

 .يً ّلحثل جإلُالىّلٖور 

فجء جهِيـحل  يً يلـغ آ ُّوَٖ فبً ُـٍ جهؿفجلر لسدػش نحفر جهٌسحثط جهسٕ لٖسى جهسّول اهِٖح 

، ّجهينحُؿذ ّجهلـفجءذ هـؿِٖى   جاللسيحٍ، ُّحؿجز ُوٓ ّلحثل جإلُالى جُسيحؿُىهوّكّف ُوٓ ؿفظر 

 .يصحف جهدػشّيحُٕ ؿّجفِِى يً جهسِفى هّلحثل جإلُالى ديح ٖظٖخ ُوٓ ؤلثور جهؿفجلر 
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 الثالـــــــثالفصــــــــــل 
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 اهفظل اهذبهد

 جــج اهدراشــيٌِسٖ

 :دأشوّة اهتح

ّجهيلغ جهّوفٕ ُّ  ّفٕ اًحفٍ سى السؾؿجى جهيٌِط جهيلػٕ ، جلسؾؿجى جهيٌِط جهّوفٕهلؿ سى 

جهننل جهفثٖلٕ ّجهيِٖحفٔ هظيَ جهيِوّيحز ٌُؿيح سنيل جهؿفجلر جهيظسيَ جهنوٕ ؤّ ٌُـؿيح سنـًّ   

يِّف ُّّ جهيٌِط جهفثٖلٕ هؿفجلر ظ، ننل جهـٔ ٖوِخ جالسوحل ديففؿجسِحجهٌِٖر ندٖفذ ّيٌسنفذ دحه

ّلحثل جإلُالى فٕ اًحفُح جهّوفٕ ّجهسػوٖوٕ ألٌَ ٖليغ هودحػش دؿفجلر ُؿؿ ندٖف يً جهيسغٖـفجز  

يػيؿ ُدؿ )سوحهٕ لٖر ّنـهم ؤٌيحً جهلوّم جالفٕ ّكز ّجػؿ يصل جهليحز جهِحير ّجالظسيحُٖر ّجهٌف

 .(2114جهػيٖؿ 

ٕ ٌنإز فٕ دـؿجٖحسِح  ِّٖؿ يلغ فؤٔ ظيِّف ّلحثل جإلُالى ؤػؿ ؤلحهٖخ جهيٌِط جهّوفٕ جهس

 .ّيحال ٖفيوَ َّيح ٖفيوجهـٔ ِٖسى ديِففر ػظى جهظيِّف ّسنٌَّٖ هؾؿير جهلّق جهسظحفٔ 

ُّوٓ جهفغى يً ؤً ّلحثل جإلُالى سِيل ُوٓ اٖظحؿ ػؿ ؤؿٌٓ يـً جهؾوـحثه هوظيِـّف    

ٍ ، اال ؤٌَ يً جهوِّدر دينحً جهػؿٖش ًُ ظيِّف هّلحثل جإلُـالى ظـحُق   يِِح جهيسِحيل  الدـسال

 . ( 229ُيف، جهلٖؿ ؤػيؿ يوًفٕ ، ه) جهلّجهخ جهظحيؿذ جهسٕ سٌسظِح سوم جهّلحثل

ّالدؿ  لحك ؤٌَ ظيِّف يسظحٌكيً جهؾًإ ؤً ٌسِحيل يَ ظيِّف ّلحثل جإلُالى ُوٓ ؤّهـهم  

، ّيلسّْ جهسِوٖى ّجهلً ّجهظٌك ّجهؾدفذ نليحز ؾحور ٌٖرّجهيِ جالظسيحُٖرهٌح ؤً ٌيٖق دًٖ جهفثحز 

 . اهٓ آؾف فٕ اًحف جهظيِّف جهّجػؿ فؿسؾسوف يً ف
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يٌِحض هسػوٖل ّؿفجلر ؤٔ يّكف ؤّ ينـنور  نهويلغ  ( MORSE)ّ ًدلح  هسِفٖف يّفك  

فبٌَ ٖينٌٌح يِففر جهِؿٖؿ يً  ،ًفٖلر ُويٖر يٌٌير يً ؤظل سػلٖق ؤُؿجف يٌِٖر دحلسؾؿجىؤّ ظيِّف 

جهنؾوـٖر ألفـفجؿ   هؾوـحثه  سلل فٕ ؤُيٖسِح ُـً ج  جهسفوٖالز ًُ ظيِّف ّلحثل جإلُالى  ال

 ( .  231، ه  ُيف، جهلٖؿؤػيؿ يوًفٓ ، يفظَ لحدق)  جهظيِّف

  :    ّيً ؤُى جهسفوٖالز جهسٕ لٌسِفف ُوِٖح فٕ ؿفجلسٌح ّفق ُـج جهسِفٖف يحٖوٕ 

جهلفجءذ ّيِؿل جهلحُحز جهسـٕ ٖييـِٖح    جاللسيحٍ ؤّجهسِفف ُوٓ ؤٌيحً جهينحُؿذ ؤّ  -1

 .(فىكٖحك ػظى جهسِ)جهيسولٕ دـهم 

 .جإلُالىجهسِفف ُوٓ يّجكف جهظيِّف اقجء دِى جهليحٖح جهسٕ سفؿ فٕ ّلحثل  -2

ظيِـّف ّلـحثل    ٌُـؿ  جاللسيحٍ جهسِفف ُوٓ يِؿالز سنفجف جهينحُؿذ ؤّ جهلفجءذ ؤّ -3

 .جإلُالى

 .جفَ سِفى جهظيِّف هّلحثل جإلُالىجهسِفف ُوٓ ؿّ -4

جألنصـف كحدوٖـر هاللـسؾؿجى     جأللوّخ ُيٖر ندٖفذ فٕ دػّش جإلُالى نٌَّّهويٌِط جهّوفٕ ؤ

  .هؿفجلر دِى جهيننالز ّجهٌّجُف جهسٕ سسول دحإلٌلحً ّيّجكفَ ّآفجثَ ّّظِحز ٌٌفٍ
 

 :اهٌؼرٔاهيظدر  -

هلـحدلر ـجز جهِالكـر ديّيـٍّ    ّـهم دحهفظٍّ اهٓ جهنسخ ّجهيلحالز ّجهدػّش ّجهؿفجلحز ج

 .جهدػش
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 :اهدراشبح اهيشحٖج  -

ُٕ جهيٌِط جهفثٖلٕ هؿفجلـر  ّيٖغ جهًدِٖر جهػلٖلر هألنٖحء سسظَ جهؿفجلحز جهيلػٖر اهٓ سّ

ـ  دظيِّف ّلحثل جإلُالى فٕ اًحفُح جهّوفٕ ّجهسػوٖوٕ جهـٔ ٖليغ هودحػش  ً ؿفجلر ُؿؿ ندٖـف ي

جهِيحل ؤّظَ سِفى ، ّدحهسحهٕ فبً جهدحػش لٖلِٓ اهٓ ظيَ دٖحٌحز سفوؿ جهيسغٖفجز فٕ ّكز ّجػؿ

ّيً ًدِٖر ّؿّجفَ سِفيِى هّلحثل جإلُالى ًفع ُوِٖى هيِففر س ر، يً ؾالل السدحٌّلحثل جإلُالىه

هؿفجلسِح ّجهؾفّض دسّوٖحز سفسدً ديّيـٍّ   صى جهلٖحى دسػوٖل ُـٍ جهدٖحٌحز ّجهّوّل اهٓ جهٌسحثط

 .(159، ه  2114 يػيؿ ُدؿ جهػيٖؿ)جهؿفجلر 

 :يسخيؾ اهدراشج ّؿٌٖخِب 

جهيِفيًٖ  فٕ جهييونر حه ّجهػنّيٕجهؾٖسنًّ يظسيَ جهؿفجلر يً ُيحل جهلًحُحز جهيؾسوفر

ّكـؿ سـى    إلوحدحز جهِيل   ّ ُى يً يلسّٖحز سِوٖيٖر ٌّّـحثف ّؤُيـحف ّؿؾـّل يؾسوفـر ،    

 يففؿذ ييصور هوفثحز جهِيحهٖر فٕ جهيئللحز جإلٌسحظٖر فٕ يػحفٌحز جهِحوير ّجهقفكحء( 511)اؾسٖحف

جهٌِٖر يً جهيػحفٌحز سى اؾسٖحفػٖش  يً يظسيَ جهؿفجلر جألووٕ %  12. 5 ّدٌلدر ّجهِلدر ّافدؿ

 : ُّٕ 2117هِحى جهِيل  وحدحزاجألّهٓ جهسٕ سوؿفز ٌلدر جألفدَ 

 ُحدوغ ُؿؿفٕ كًحٍ جهؾؿيحز جهِحير ػٖش جإلوحدحز فِٖح ّسفنقز  (ُيحً)اكوٖى جهّلً  -1

 .اوحدر( 2718)

فٕ كًحٍ جهوٌحُحز جهٌِؿلٖر ػٖش دوـغ  ّسفنقز جإلوحدحز فِٖح (جهقفكحء)اكوٖى جهّلً  -2

 .اوحدر( 751) ُحؿؿُ
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 دوغ جإلوحدحز فِٖح كٕ كًحٍ جهؾؿيحز جهِحير ػٖشّسفنقز   -جهِلدر  –اكوٖى جهظٌّخ  -3

 .اوحدر( 351) ُحُؿؿ

فٕ كًحٍ جهيػٖنحز ػٖش دوـغ  جإلوحدحز فِٖح ّسفنقز  –يػحفٌر جفدؿ  –اكوٖى جهنيحل  -4

 .اوحدر( 317)ُحُؿؿ

 .يففؿذ فٕ يؾسوف جألكحهٖى  4135ٖدوغ يظسيَ جهؿفجلر  ّّفلح هِـج    

ألكوٖى (  111)ألكوٖى جهّلً ّ(  282) يففؿذ دّجكَ ( 511 )ؤيح ٌُٖر جهؿفجلر فلؿ سنٌّز يً

  .جهظٌّخ  ألكوٖى( 117)جهنيحل ّ 

جهِيحل فٕ يؾسوف جهلًحُحز اللسًالٍ آفجء  جهٌِٖر دحهًفٖلر جهًدلٖر جهِنّجثٖر جؾسٖحفّكؿ سى 

، ّّفلح إلؾسٖحف جهٌِٖر دِـٍ جهًفٖلر ٌسحظٖر ّديؾسوف ؤٌّجٍ ُيوِى ّيلسّٖحسِى جألنحؿٖيٖر ّجهصلحفٖر جإل

فبٌَ ٖسى اؾسٖحف جهٌِٖر ؿجؾل نل ًدلر يً ًدلحز يظسيَ جهؿفجلر دًفٖلر ُنـّجثٖر ، ّدــهم ٖـسى    

 .ييحً سيصٖل جهٌِٖر هنحفر ًدلحسَ جهيسدحٌٖر 

السؾؿجيح ٌٌفج هِؿى سظحٌك جألففجؿ فٕ جهيظسيَ ّاؾسالف  ّسِؿ ُـٍ جهًفٖلر يً ؤنصف جهًفق 

 .يلسّٖحسِى جهصلحفٖر ّجإلظسيحُٖر ّجإلكسوحؿٖر 

فٕ اؾسٖحف جهٌِٖر فبٌَ ٖسّظخ سللٖى جهيظسيـَ اهـٓ   ( جهًدلٖر جهِنّجثٖر ) ّّفق ُـٍ جهًفٖلر 

ديّيـٍّ  يػؿؿذ سسوف دحهسٌحلق ّجهسلحفخ ّجهسنحدَ فٕ جهوفحز ّجهؾوحثه ـجز جهوور ًدلحز 

 .( 55ليٖلى ، جهفؤٔ جهِحى ًّفق كٖحلَ ، ه) جهدػش 

جلـسدٖحً دٌلـدر    443جلسدٖحً ُوٓ جهِيحل فٕ يؾسوف جهيّجكَ ُحؿ يٌِح  511كؿ سى سّقَٖ ّ

 . يً جهٌِٖر% 88.6سِحؿل 
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 2سدّل ركى 
 حشة األكبهٖى خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج

 % اهخنرار اإلكوٖى
 56. 4 282 اكوٖى جهّلً
 22. 2 111 اكوٖى جهنيحل
 21. 4 117 اكوٖى جهظٌّخ
 511 111 اهيسيّؽ

 

 :أداث سيؾ اهتٖبٌبح 

، ّفٕ ُـٍ جهؿفجلر فلؿ اهِٖح ًِّوّيحز جهسٕ ٖوظإ جهدحػصؤػؿ ؤدفق ؤؿّجز ظيَ جهي جاللسدٖحًِٖؿ 

جهِيحل ٌػّ ّلحثل جإلُالى جهِيحهٕ ُّحؿجسِى  جسظحُحزسًّٖف السدحٌر ؾحور هظيَ جهدٖحٌحز ػّل سى 

 .ألُؿجف ّؤلثور جهؿفجلر ّففيٖحسِحّفلًح  سوحهٖرجال

ً اهٓ سلٖٖى ؤّهٓ يً ُؿؿ يـً   جاللسدٖحً جلسيحفجزّكؿ ؾيِز  ػٖـش ُـؿهز    جألؾوـحثٖٖ

ُوٓ ٌفـ يلغ سظفٖدٕ ، صى كدوٕ جؾسدحفؤظفٔ ُوِٖح ّ، فٕ يّء جهيالػٌحز جهسٕ ؤّفؿُّح جاللسيحفذ

 .هويلغ جهسظفٖدٕ جهـٔ ؤظفٔ ُوِٖح فلحجهٌِحثٕ ّ، هِٖحؿ سويٖيِح دننوِح جهيِؿهر جاللسيحفذ

  :يً ؾيلر ؤظقجء جاللسدٖحً جلسيحفذسإهفز 

 :يِوّيحز ًُ ّلحثل جإلُالى جهيًدُّر ّسييً :األّلاهسزء 

 لئجال( 13)ّٖيٖر، ّكؿ غًٖز دـ جهوػف جه. 

 ؤلثور( 11)ُّٖر، ّكؿ غًٖز دـ جهيظالز جهِيحهٖر جهيسؾوور ّجهوػف جأللد. 
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 دّلسفجز، يًّٖحز، فوٖفجز، يظالز ظؿجفٖـَ، ٌنـفجز،    ،يوولحز) هيًدُّحز جهيسٌُّر ج

 . ؤلثور( 5)ّكؿ غًٖز دـ ( نسخ، نسٖدحز، ؤدػحش ّؿفجلحز ُيحهٖر يسؾوور

 . ؤلثور( 9)يِوّيحز ًُ جإلـجُحز ، ّكؿ غًٖز دـ :  اهسزء اهذبٌٕ

 . ؤلثور( 8)غًٖز دـ  ، ّكؿيِوّيحز ًُ جهسوفقًّٖ :اهذبهداهسزء 

ّفم  ،جهيػحيـفجز، جهٌـؿّجز  )يِوّيحز ًُ جهٌنحًحز جإلُاليٖر جهِيحهٖر  :اهراتؾاهسزء 

 .ؤلثور( 8)ّكؿ غًٖز دـ ( جهيئسيفجز ،جهِيل، ؿّفجز جهصلحفر جهِيحهٖر

( 21)، ّكؿ غًٖز دــ  لحثل جإلُالىهّ ز ًُ ؿّجفَ سِفى جهِيحلحيِوّي :اهخبيساهسزء 

 . جاللئ

 :ففجؿ جهٌِٖر يصل ّكؿ سييً يِوّيحز ًُ ؾوحثه ؤ :اهسزء اهشبدس 

 .جهٌّٖفر  -

 .يِؿل جهؿؾل جهنِفٔ  -

 .جهِيف  -

 .جهسػوٖل جألنحؿٖيٕ  -

 لئجال(  33) نحفر يظحالز جهؿفجلر ٍ جأللثور فٕ ّّكؿ دوغ يظي
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  اهظدق ّاهذتبحإخختبرا 

هغحٖر اؾسدحف وؿق جألؿجذ فلؿ السؾؿى جهدحػش ؤلوّخ جهوؿق جهٌحُفٔ يـً ؾـالل ُـفى    

 سى ؤُل جإلؾسوحه فٕ يظحل جإلُالى ّجإلسوحل ، نيح   ُؿؿ يً جأللحسـذ جهيػنيًٖ جإللسدحٌر ُوٓ

ُوٓ يظيُّر يً يظسيَ جهؿفجلر ػسٓ ٖسينً جهدحػش يً جهسِفف اـج يـح  ( يلدق) اظفجء اؾسدحف كدوٕ 

ّ  ُدحفجز غٖف ّجيػر ؤّ غٖف يفِّير هويدػّش سػسحض اهٓ سِـؿٖ  نحً دِح  ل ؤّ اُـحؿذ وـٖحغر ؤ

 ٌُـؿ ّدـهم ٖسى سؿُٖيِح دإلثور ظؿٖـؿذ ؤّ سِـؿٖل دِـى جأللـثور ؤّ سّيـٖػِح       ،ؤلثور يِحؿذ

 .جهػحظر هـهم

ِيح هسودغ وـحهػر هوسًدٖـق   سى سِؿٖل جإللسدحٌر ّفلح هيالػٌحسّدِؿ سولٕ جهيالػٌحز يً جهففٖلًٖ 

 .جهيٖؿجٌٕ 

جهــٔ سـى   ّكؿ سى جالًيثٌحً اهٓ صدحز جهؿفجلر يً ؾالل جالسلحق جهؿجؾوٕ هفلفجز جإللسدحٌر ّ

ّجهـٔ دًٖ ّظّؿ ٌلدر جسلحق يفسفِر ّوـوز   +SPSSCجهسِفف ُوَٖ يً ؾالل جلسؾؿجى دفٌحيط 

جأليف جهـٔ ٖنٖف اهٓ كؿفسِح ُوٓ سػلٖق ؤُـؿجف جهؿفجلـر    دًٖ فلفجز ٌُحوف جإللسدحٌر% 95اهٓ 

 .ّؤلثوسِح ّففّيِح

ٓ ٌُٖر ُنّجثٖر ينٌّـر  يح صدحز جألؿجذ فلؿ سى كٖحلِح ًُ ًفٖق جإلؾسدحف ّاُحؿذ جإلؾسدحف ُوؤ

يً ػظى جهٌِٖر جألووٖر ّدفحفق جلـدًُّٖ دـًٖ جهسًدٖـق جألّل    % 11يففؿذ دّجكَ  (  51)  يً

ُّٕ كٖير % 93دًٖ جإلؾسدحفًٖ ػٖش دوغز كٖيسَ     personّجهصحٌٕ ، ّدِؿ ـهم سى ػلحخ يِحيل 

       ( .جإللسدٖحً )ُحهٖر سنٖف اهٓ صدحز ؤؿجذ جهؿفجلر 
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 :ّاهيـوّيبح  سيؾ اهتٖبٌبح

ُّـً   ،Interview ّجهيلحدور جهنؾوـٖر  جإللسدحٌرظيَ جهدٖحٌحز ّجهيِوّيحز ًُ ًفٖق  سى 

يفجُحذ جهسـؿكٖق جهيٖـؿجٌٕ هاللـسدحٌحز     يَ Self-Recording Methodجهـجسٕ  لًفٖق جهسلظٖ

 .ّجهسؿكٖق جهينسدٕ

 

 :اإلحظبئٖجاهيـبهسج 

ؾوحثه ٌُٖر جهؿفجلر ّهسػوٖـل دٖحٌحسِـح   جأللحهٖخ جإلػوحثٖر جهيٌحلدر هِفى  جلسؾؿجىسى 

  :دحلسؾؿجىففيٖحسِح  ّجؾسدحف

  ػقير جهدفجيط جإلػوحثٖر(SPSS). 

  ًيِحيل افسدحperson    هلٖحك صدحز جألؿجذ . 

 ّجهٌلخ جهيثّٖر هإلظحدر ًُ ؤلثور جهؿفجلر  جهسنفجفجز. 

  َٖاؾسدحف نحٔ سفد CHI    إلؾسدحف ففيٖحز جهؿفجلر. 

 



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابــــــــــعــــــل الفصــــ



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

59 

 

 اهفظل اهراتؾ

 جــــز اهدراشـــٌخبئ

 اهدراشج اهخظبئط اهضخظٖج هـٌٖج : أّاًل

ز اللسًالٍ آفجء جهِيحل جهيسِفيـًٖ هّلـحثل جإلُـالى    جلسيحفذ جهيلغ جهسٕ ويي جسليز

 ّجهيلسّْ جهِويـٕ ّجهيٌِـر  دحهسٌٍّ فٕ ؾوحثه ٌُٖر جهيلغ ُوٓ وِٖؿ جهظٌك ّجهفثحز جهِيفٖر 

 . ّيلسّْ جهؿؾل

 . سّقُز يًِ ؤففجؿ جهٌِٖر يح دًٖ اؿجفٔ ُّحيل فٌٕ ّينفف ُيل ُّحيل: اهيٌِج

 3سدّل ركى 
 خّزٖؾ أفراد اهـٌٖج حشة اهيٌِج

 اهيٌِج اهخنرار %

 اؿجفٔ 77 17.4

 ُحيل فٌٕ 70 15.8

 ينفف ُيل 102 23.0

 ُحيل 194 43.8

 اهيسيّؽ 443 100

جهٌِٖر كؿ سّقُز ُوٓ ؤفدـَ فثـحز    ؤففجؿؤً جهفثحز جهِيفٖر هوِيحل  ؤٌِفز ٌسحثط جهيلغ :اهـيـر

ُٕ : 

 9سدّل ركى 
 خّزٖؾ أفراد اهـٌٖج حشة اهـير 

 اهفئج اهـيرٖج اهخنرار %

 فإكل25   67 15.1

69.8 309 45-26 

 فإنصف 45 67 15.1
 اهيسيّؽ 443 100
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 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

ؤُوـٓ  " جهسـّظِٖٕ  " جلر فلؿ نحً ػيور جهصحٌّٖر جهِحير دحهٌلدر هوسػوٖل جألنحؿٖيٕ هٌِٖر جهؿف

  .%36.3 اهٓووز ٌلدر يً جهينحفنًٖ دٌلدر ّ

 1اهسدّل ركى    
 اهخحظٖل األنبدٖيٕخّزٖؾ أفراد اهـٌٖج حشة        

 اهخحظٖل األنبدٖيٕ اهخنرار %

 فإُوٓدنحهّفّٖك  108 24.4

 ؿدوّى يسّلً 103 23.3

 سّظِٖٕ 161 36.3

 جكل يً سّظِٖٕ 71 16.0

 اهيسيّؽ 443 100.0
 

 :اهدخل اهضِرٔ 

 :ؤٌِفز ٌسحثط جهيلغ ؤً يِؿالز جهؿؾل جهنِفٔ هوٌِٖر كؿ سّقٍ دًٖ صالش فثحز ُٕ 
 . يً ٌُٖر جهيلغ % 43.3ؿٌٖحف ، ّكؿ ننوّج يحٌلدسَ  311ؤكل يً  -
 . يً ٌُٖر جهيلغ %  37.7ؿٌٖحف ، ّكؿ ننوّج يحٌلدسَ  511ـ  311يً  -
 .يً ٌُٖر جهيلغ %  19ؿٌٖحف ، ّكؿ ننوّج يح ٌلدسَ  511ؤنصف يً  - 

 ( 6) اهسدّل ركى 
 اد اهـٌٖج حشة اهدخل اهضِرٔرخّزٖؾ أف

 تدل اهدخل اهضِرٔ اهخنرار %
 ؿٌٖحف 311ؤكل يً  192 43.3
 ؿٌٖحف 511 – 311 167 37.7
 ؿٌٖحف 511ؤنصف يً  84 19.1
 اهيسيّؽ 933 51171
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بح اهخبظج تبهظحف اهّٖيٖج ّاهيسالح اهـيبهٖج اهيخخظظج ّاهظـحف  اهيـوّي: ذبًٌٖب
 ّاهيػتّؿبح اهـيبهٖج اهيخخظظج األشتّؿٖج

 

 اهظحف اهّٖيٖج

 كراءث اهظحف اهّٖيٖج: 

ال % 26.2ٖلـفئًّ جهوـػف جهّٖيٖـر ّؤً     يً جهِيحل% 73.8ز اظحدر ٌُٖر جهيلغ ؤً دٌٖ

 .  ٖلفئٌِّح

 ٕف اهّٖيٖج؟ اهظح ٖخى فِٖب كراءث ؿدد األٖبى اهخ 

لدِر ؤٖـحى فـٕ    ّدننل يٌسٌى دٌٖز جهؿفجلر ؤً ُؿؿ جهِيحل جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف جهّٖيٖر

يً ػظى جهٌِٖر دٌٖيح لظل ُؿؿ جهِيـحل  %  4.  6جأللدٍّ ٖننوًّ ؤكل ٌلدر هيِؿل جهلفجءذ ُّٕ 

ػٖش ؤُوٓ ٌلدر يثّٖر  جأللدٍّجهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف دننل يسلًَ ّديِؿل ٖلل ًُ ّٖى ّجػؿ فٕ 

 . يً ػظى جهٌِٖر% 18.1ّووز ٌلدسِى اهٓ 

 ( 7 ) اهسدّل ركى
 اهخٕ خلرأ تِب اهظحف اهّٖيٖج األٖبىؿدد  ليـد

 ؿدد األٖبى اهخنرار %

 ؤٖحى 7  15 4.6

 ؤٖحى6 31 9.5

 ؤٖحى 5 56 17.1

 ؤٖحى 4  32 9.8

 ؤٖحى  3 50 15.3

 ّٖيحً 2  41 12.5

 ّجػؿ ّٖى 43 13.1

 ى دحهلفجءذ غٖف يٌسٌ 59 18.0

 اهيسيّؽ 327 100
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 األشبشٖج؟  اهظحٖفجل ؿوٓ ّحظاه ٖجنٖف 

جهسـٕ   جهيفيور ٌُؿ لئجل جهِيحل جهينحفنًٖ دٌِٖر جهيلغ ًُ نٖفٖر ػوّهِى ُوٓ جهوػٖفر

. %   9ّووز ؤؿٌٓ ٌلدر ّكؿفُح يٌِى دإٌِى ٖنسفٌِّح دإٌفلِى دٌٖيح % 41.3ٖلفئٌِّح فلؿ ؤظحخ 

 . ف جهيِولر فٕ جألننحم ّجهينسدحزٖلفئًّ جهوػهوِيحل جهـًٖ 
 

 ( 8) اهسدّل ركى 
 اهيفغوج ػرٖلج اهحظّل ؿوٓ اهظحٖفج

 

 ػرٖلج اهحظّل ؿوٓ اهظحٖفج اهخنرار %

 جنسفِٖح دٌفلٕ 135 41.3

 أللفذج ؤففجؿٖنسفِٖح جػؿ  65 19.9

 ُيل دِحؤجهيئللر جهسٕ  يً ؾالل 65 19.9

 جنسفجم يٌقهٕ 19 5.8

 ألوؿكحءجٌلؾر جػؿ  17 5.2

 كفؤُح ُوٓ ندنر جالٌسفٌزؤ 23 7.0

 جهينسدحز ؤّ جألننحمكفؤُح يِولر فٕ ؤ 3 0.9

 اهيسيّؽ 327 100

 

  األشبشٖج نٖفٖج كراءث اهظحٖفج 

فدٌٖيـح ٖلـفؤ دِـى يّجيـِِٖح      ،سٌُّز نٖفٖر كفجءذ جهوػف يً كدل جهِيحل ؤففجؿ جهٌِٖر

ٖسوفػٌِّح سوفػًح لفًِٖح ّ % 17.1ّ ٖلفئًّ ٌُحًّٖ جهوػف  فلً % 28.4فبً يٌِى % 32.7

 ٖلفئًّ دِى وفػحسِح% 8.1ٖلفئٌِّح كفجءذ يسيٌِر ّ % 13.8
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 ( 9) اهسدّل ركى 
 ٖج كراءث اهظحٖفج اهيفغوجنٖف  

 نٖفٖج كراءث اهظحٖفج اهخنرار %
 سوفػح لفِٖح 56 17.1
 كفجءذ جهٌِحًّٖ 93 28.4
 كفجءذ دِى جهيّجيَٖ 107 32.7
ى جهوفػحزكفجءذ دِ 26 8.0  

 كفجءسِح كفجءذ يسيٌِر 45 13.8
 اهيسيّؽ 327 100

 

  يفغوجاهينبً كراءث اهظحٖفج 

ؤٌِفز جهؿفجلر دإً جهِيحل ٖلفئًّ وػفِى جهيفيور دوّفذ ؤلحلٖر فٕ جهيٌقل دِؿ جهِيـل  

 %. 33.3ّفٕ جهِيل دٌلدر % 59دٌلدر 

 ( 51) اهسدّل ركى 
 ينبً كراءث اهظحٖفج اهيفغوج    

 ينبً كراءث اهظحٖفج راهخنرا %

 فٕ جهيٌقل دِؿ جهِيل 193 59.0

 فٕ جهِيل 109 33.3

 فٕ ّلحثل جهيّجوالز 9 2.8

 جهٌحؿٔ/ فٕ جهيلِٓ  1 3.

 جلسفجػر جهغؿجء ؾالل 7 2.1

 ُوٓ ندنر جالٌسفٌز 6 1.8

 ُوٓ ػحيل جهوػف 2 6.

 اهيسيّؽ 327 100
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 ٓهـيبهٖجاغٖؾ اظفحبح يخخظظج هويّ احخّاء اهظحٖفج اهيفغوج ؿو 

ــر ؤً  ــفز جهؿفجل ً  % 53.5ؤٌِ ــإ ــؿًّ د ــر ِٖسل ــفجؿ جهٌِٖ ــً ؤف ــحل ي ــً جهِي  ي

ــػفِى ــور و ــؿ  جهيفي ــح ِٖسل ــحهٕ دٌٖي ــإً جهِي ــسى دحهن ــسى% 46.5سِ ــح ال سِ ــٌِى دإٌِ  ي

 . دحهنإً جهِيحهٕ

 تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖجيّاد خبظج ه خلدٖى اهظحٖفج اهيفغوج 

فِى ال سقّؿُى دإٖر يّجؿ ؾحوـر ديّجيـَٖ جهلـالير    يً ٌُٖر جهيلغ ؤً وػ% 71.3 ٖفْ

ــٖف     ــح ٖن ــر دٌٖي ــػر جهيٌِٖ ـــٍ   % 29.7ّجهو ــقّؿُى دِ ــػفِى س ــح ؤً و  يٌِ

 . جهيّجؿ

 اهّكبٖج يً إظبتبح ّيخـبػر   تػرق درسج اُخيبى اهظحٖفج اهيفغوج هزٖبدث يـرفج اهـبيل

  اهـيل

ى دًفق جهّكحٖـر يـً   قٖحؿذ يِففسِجهِيحل ؤً وػفِى جأللحلٖر ال سِسى هيً % 74.3فؤْ 

 . ؤٌِح سِسى دِـج جهظحٌخ% 25.7اوحدحز ّيؾحًف جهِيل دٌٖيح فؤٔ 

  اهيّغّؿبح اهيفغوج هدْ اهـيبل 

% 27.2يً ؤففجؿ جهٌِٖر ِٖسيًّ دلفجءذ جألؾدـحف دٌٖيـح ِٖـسى    % 76.8ؤٌِفز جهؿفجلر ؤً 

 . دلفجءذ جهيٌُّحز ّيّجؿ جهسلوٖر

يفيور هؿْ ؤففجؿ جهٌِٖر دإً يٌِيِى ًٖوَ ُوـٓ  ّسنٖف جهٌسحثط جهؾحور دٌٍّ جهيّيُّحز جه

 .  ؤنصف يً يّيٍّ يً جهيّيُّحز جهسٕ سلؿيِح جهوػف جهّٖيٖر هِى
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 ( 55 ) اهسدّل ركى

 هدْ اهـيبل اهيفغوج اهظحفٖج اهيّغّؿبح

 % اهخنرار اهيّغّؿبح اهظحفٖج اهيفغوج

 76.8 251 جألؾدحف

 30.3 99 جهسػلٖلحز ّجهيلحالز

 27.2 89 ؿ جهسلوٖرجهيٌُّحز ّيّج

 37.3 122 جهيّجؿ جهؾحور دحهفٖحير

 53.2 174 جهليحٖح جالظسيحُٖر جهيػوٖر

 41.6 136 جهيّيُّحز جالكسوحؿٖر

 

 اهظحف اهيفغوج 

 :حءز ّفق جهسفسٖخ جهسٌحقهٕ جهسحهٕفلؿ ظ هؿْ جهِيحل ّفٖيح ٖسِوق دسفسٖخ جهوػف جهيفيور

 (5)اهضنل ركى 
 هـيبلهدْ ا خرخٖة اهظحف اهيفغوج
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 اهيسالح اهـيبهٖج اهيخخظظج 

 اهيخخظظجـيبهٖج اهيسالح كراءث اه  

يً ؤففجؿ جهٌِٖر يً جهِيحل ال ٖلفئًّ جهيظالز جهِيحهٖـر  % 82.2ٌسحثط جهؿفجلر ؤً  ؤٌِفز

 . يٌِى% 17.8جهيسؾوور دٌٖيح ٖلفؤُح 
 

 جج اهيٌِٖيّاغٖؾ يخـولج تيفبُٖى اهشاليج ّاهظحيـبهسج اهيسالح اهيخخظظج ه 

يـً  % 17.8يً جهـًٖ ٖلفئًّ جهيظالز جهِيحهٖر جهيسؾوور ّٖننوًّ ؤوال % 82.3 دًٖ

ؤففجؿ ٌُٖر جهيلغ جهنحيور ؤً جهيظالز جهِيحهٖر جهيسؾوور سػسّٔ ُوٓ يّجؿ ّيّجيـَٖ يسِولـر   

ــؿ   ــح ّظ ــر دٌٖي ــػر جهيٌِٖ ــالير ّجهو ـــٍ % 17.7دحهل ــل ُ ــّٔ يص ــح ال سػس ــٌِى ؤٌِ  ي

 . جهيّجيَٖ

 

 ٓوخزّد تيـوّيبح حّل يّاغـٖؾ اهشـاليج ّاهظـحج    ُذٍ اهيسالح ه درسج االؿخيبد ؿو

 . اهيٌِٖج

يً جهـًٖ ٖلفئًّ جهيظالز جهيسؾوور يـً ؤفـفجؿ جهٌِٖـر ال    % 55.7ؤدفقز جهؿفجلر ؤً 

% 44.3ِٖسيؿًّ ُوِٖح فٕ جهسقّؿ ديِوّيحز ؾحور ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ِٖسيؿ 

 .يٌِى ُوِٖح فٕ ُـج جهنإً

 الح اهيفغوجاهيس 

ظحء سفسٖخ جهيظالز جهِيحهٖر جهيسؾوور يً ػٖش ٌلدر جإلًالٍ ُوِٖـح يـً كدـل جهــًٖ     

 . ٖلفئٌِّح يً ؤففجؿ جهٌِٖر ّفق جهسفسٖخ جهسٌحقهٕ جهسحهٕ
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 ( 8)اهضنل ركى 

 خرخٖة اهيسالح اهـيبهٖج اهيفغوج هدْ اهـيبل
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 اهظحف األشتّؿٖج

 ألشتّؿٖجاحف ظاه كراءث 

يً ؤففجؿ جهٌِٖر يً جهِيحل ال ٖلفئًّ جهوػف جأللدُّٖر دٌٖيح % 52.8ؤدفقز جهؿفجلر ؤً 

 . يٌِى% 47.2ٖلفؤُح 
 

 اهظحف األشتّؿٖج تبهضأً اهـيبهٕ اُخيبى 

ييً ٖلفئًّ جهوػف % 76.1ًُّ جُسيحى جهوػف دحهنإً جهِيحهٕ فلؿ ؤدفقز جهؿفجلر ؤً 

ــح ال   ــؿًّ دإٌِ ــدُّٖر ِٖسل ــؿ   جألل ــح ِٖسل ــحهٕ دٌٖي ــإً جهِي ــسى دحهن ــٌِى% 23.9سِ  ي

 . دإٌِح سِسى دَ
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  اهخزّد تيـوّيبح خبظج تبهظحج ّاهشاليج اهيٌِٖج يً اهظحف األشتّؿٖج 

يً ؤففجؿ جهٌِٖر ييً ٖلفئًّ جهوػف جأللدُّٖر ؤٌِح هى سقّؿُى ديِوّيـحز  % 95.9جُسدف 

 . ّؿسِى دسوم جهيِوّيحزق ؤٌِح% 9.1ؾحور دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح جُسدف 

 

  االؿخيبد ؿوٓ اهظحف األشتّؿٖج فٕ اهخزّد تيـوّيبح خبظج تبهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج 

دًٖ ؤففجؿ جهٌِٖر ييً ٖلفئًّ جهوػف جأللدُّٖر ال % 92.8نيح ؤٌِفز دٖحٌحز جهؿفجلر فبً 

% 7.2ٌيح ؤنحف ِٖسيؿًّ ُوِٖح هوسقّؿ ديِوّيحز ؾحور ديّجيَٖ ػّل جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٖ

 . يٌِى ؤٌِى ِٖسيؿًّ ُوِٖح هسػلٖق ـهم جهِؿف

  اهظحف األشتّؿٖج اهيفغوج 

ظحءز ٌسحثط جهؿفجلر فٖيح ٖسِوق دسفسٖخ جهوػف جأللدُّٖر ػلخ ٌلدر كفجءُح ّفق جهظؿّل 

 : جهسٌحقهٕ جهسحهٕ

 (3)اهضنل ركى 
 خرخٖة اهظحف األشتّؿٖج اهيفغوج هدْ اهـيبل
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 اهيخخوفج اهـيبهٖج اهخـرع هويػتّؿبح 

  خبظج تيّاغٖؾ اهشاليج اهٌشتج خـرع اهـيبل هيػتّؿبح 

ؤٌِفز ٌسحثط جهيلغ دإً ٌلدر ندٖفذ يً ؤففجؿ جهٌِٖـر ٖسِفيـًّ هويًدُّـحز جهؾحوـر     

هِــٍ   يٌِى هِح،  دٌٖيـح هـى ٖسِـفى   % 86.9ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ػٖش سِفى 

 %. 13.1 زجهيًدُّح

 يـدل خنرار اهخـرع 

ييً ٖسِفيًّ هويًدُّحز جهؾحور ديّجيَٖ جهلالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر ؤً   % 61ؤظحخ 

 يـٌِى سنـفجف سِفيـِى هيصـل    % 39سِفيِى هِح ٖسلى دإٌَ سِفيـح يسنـففًج دٌٖيـح ٌفـٓ     

 . ُـٍ جهيًدُّحز

 فبؿوٖج اهخـرع هويّاد اهيػتّؿج 

إً ُـٍ جهّلحثل سوِخ ؿّفًج فحُاًل فٕ جهسلوٖـل  دهويّجؿ جهيًدُّر  ييً سِفيّج% 83.1 ؤنحف

 . ُؿى فحُوٖسِح اهٓيٌِى % 16.9يً اوحدحز جهِيل ّيؾحًف جهيًِ دٌٖيح ؤنحف 

 خرخٖة يـدالح اهخـرع هوّشبئل اهيػتّؿج يً كتل اهـيبل 

 هلــؿ ظــحء سفسٖــخ جهّلــحثل جهيًدُّــر ػلــخ ٌلــدر سِــفى جهِيــحل هِــح ّفلــًح 

 :هولوى جهسٌحقهٕ جهسحهٕ
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 (9)نل ركى اهض
 خرخٖة اهخـرع اهـيبل هوّشبئل اإلؿاليٖج اهيػتّؿج
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  ينبً اهخـرع هوّشبئل اهيػتّؿج 

ؤٌِفز جهؿفجلر ؤً ؤُى ينحً ٖسِفى فَٖ جهِيحل هوّلحثل جهيًدُّـر جهؾحوـر ديّجيـَٖ    

 .%88.6جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ُّ ينحً جهِيل دٌلدر ّووز اهٓ 

 ( 58 )  هسدّل ركىا
 ينبً اهخـرع هويػتّؿبح

 % اهخنرار ينبً اهخـرع
 88.6 341 فٕ ينحً جهِيل

 26.2 101 يػحيفذ ؤصٌحء

 13.2 51 ٌؿّذ ؤصٌحء

 14.5 56 فٕ يلف جهٌلحدر
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 اهيـوّيبح اهخبظج تبإلذاؿج : ذبهذًب

 حسى االشخيبؽ 

% 13.8ًّ هإلـجُر دٌٖيح ؤنحف يً ٌُٖر جهيلغ هوِيحل فٕ جألفؿً ؤٌِى ٖلسيِ% 86.2 ؤنحف

 . يٌِى دإٌِى ال ٖلسيًِّ هِح اًالكًح

 يـدل االشخيبؽ 

ييً ٖلـسيًِّ  % 31.6ؤصدسز جهؿفجلر يِف سِفى جهِيحل دننل ُحى هإلـجُر ػٖش ؤنحف 

هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ ؤٌِى ٖلسيًِّ هِح دننل ّٖيٕ دٌٖيح سـدـدز ٌلخ جاللسيحٍ هإلـجُر دنـنل  

هيً ٖلسيًِّ هإلـجُر ؤفدِر % 4.2جأللدٍّ هسول اهٓ ؤكل ٌلدر جلسيحٍ ّكؿفُح يٌسٌى ؾالل ؤٖحى 

ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر % 12.8ّكؿ ؤنحف . ؤٖحى فٕ جأللدٍّ

يٌِى ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر دننل يسلًَ ديِؿل ؤكل يً % 13.9ّٖيًح ّجػؿًج فٕ جأللدٍّ نيح ؤنحف 

 . فٕ جأللدٍّّٖى ّجػؿ 

نـهم فلؿ ؤٌِفز جهؿفجلر يِف يِؿل جاللسيحٍ جهّٖيٕ يً كدل فثر جهِيحل جهـًٖ ٖلـسيًِّ  

، "ؤكل يً لحُر فٕ جهٖـّى "يٌِى ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر % 51.8هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ، فلؿ ؤنحف 

صى ؤنـحف   ، ّيً"يً لحُر ألكل يً صالش لحُحز" يٌِى ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر % 35.9نيح ؤنحف 

  ".لحُحزصالش لحُحز ألكل يً ؾيك "يٌِى ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر يً % 5.5

 ". ؤنصف يً ؾيك لحُحز فٕ جهّٖى" دٌِٖى ؤٌِى ٖلسيًِّ هإلـجُر% 7.9ّؤؾٖفًج ؤنحف 



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

72 

 

 ( 53 ) اهسدّل ركى
 هورادّٖ األشتّؿٕ شخيبؽاليـدل ا

 يـدل االشخيبؽ اهخنرار %

 دننل يسلًَ 53 13.9

 ّى ّجػؿٖ 49 12.8

 ّٖيحً 24 6.3
 صالصر ؤٖحى 40 10.5

 ؤفدِر ؤٖحى 16 4.2
 ؾيلر ؤٖحى 42 11.0

 لسر ؤٖحى 41 10.7

 لدِر ؤٖحى 117 30.6

 اهيسيّؽ 382 100

 

 األيبنً اهيفغوج هالشخيبؽ هإلذاؿج 

جإلـجُر  اهٓؤنؿ جهـًٖ ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ ؤً جهلٖحفذ ُٕ ؤفيل ينحً هاللسيحٍ 

  .%32.2يٌِى ٖإسٕ دِؿُح جهيٌقل دٌلدر  %59.9 اهٓحهٌلدر هِى ّدٌلدر ّووز د

 ( 59 ) اهسدّل ركى
  ينبً االشخيبؽ هورادّٖ

 

 ينبً االشخيبؽ اهخنرار %

 فٕ جهيٌقل 123 32.2

 فٕ جهلٖحفذ 229 59.9

 فٕ جهِيل 28 7.3

 فٕ جهيلِٓ 2 5.

 اهيسيّؽ 382 100
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 ّ اهيّاغٖؾ اهـيبهٖجاُخيبى اإلذاؿبح تبهلغبٖب 

ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ ؤً جإلـجُحز ال سِسى دسغًٖر جهيّجيَٖ % 68.8ِٖسلؿ 

 . يٌِى ؤٌِح سلّى دـهم% 31.2ّجهليحٖح جهِيحهٖر دٌٖيح ِٖسلؿ 

 اُخيبى اإلذاؿبح تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج 

ـجُحز ال سِسى ديّجيَٖ جهلالير ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ ؤً جإل% 75.1ِٖسلؿ 

 . دٌِٖى ؤٌِح سِسى دـهم% 24.4ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ِٖسلؿ 

 زٖبدث اهّؿٕ ّاهيـوّيبح تيّاغـٖؾ اهشـاليج ّاهظـحج    درسج االؿخيبد ؿوٓ اإلذاؿبح ه

 اهيٌِٖج

ييً ٖلسيًِّ هإلـجُحز يً ٌُٖر جهيلغ ؤٌِى ال ِٖسيؿًّ ُوِٖح هقٖحؿذ يِوّيحسِى % 81.4ؤنحف 

يٌِى ؤٌِى ِٖسيؿًّ ُوِٖح فٕ ُـج % 19.6ُِٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ؤنحف ّّ

 . جأليف

 اهيحػبح اإلذاؿٖج اهيفغوج 

 اهِٖـح ّجلسنيحاًل هيح لدق فلؿ ّظَ اهٓ ٌُٖر جهيلغ لئجل ػّل جهيػًحز جهسـٕ ٖلـسيًِّ   

% 53.7 اهًٓ دٌلدر ّووز جهيفسدر جألّهٓ يً دًٖ جُسيحيحز جهيلسيِٖ F.Mفحػسوز اـجُر ُيحً 

  .%41.1فبـجُر جهلفآً جهنفٖى دٌلدر % 51.3دٌلدر  F.Mصى اـجُر فً 
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 (1)اهضنل ركى 
 خرخٖة اإلذاؿبح اهيفغوج هدْ اهـيبل
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 أّكبح االشخيبؽ اهيفغوج 

يًِّ هإلـجُر يً جإلـجُر دحهٌلدر هيً ٖلس اهّٖٓيغ جهننل جهسحهٕ ؤً ؤفيل ّكز هاللسيحٍ 

ٖإسٕ دِؿُح جهفسـفذ جهيلـحثٖر دٌلـدر    % 83.2جهفسفذ جهودحػٖر دٌلدر  ٌُٕٖر جهيلغ يً جهِيحل ُ

39.5 .% 

 (6)اهضنل ركى 
 أّكبح االشخيبؽ اهيفغوج هإلذاؿج هدْ اهـيبل
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 اهيـوّيبح اهخبظج تبهخوفزًّٖ: راتـًب
 ًّٖيضبُدث اهخوفز 

يٌِى ؤٌِى ال ٖنحُؿًّ % 2.5يً ٌُٖر جهيلغ ؤٌِى ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ دٌٖيح ؤفحؿ % ..97ؤفحؿ 

 . جهسوفقًّٖ اًالكًح

  ًّٖيـدل يضبُدث اهخوفز 

ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ يً ٌُٖر جهيلغ ٖنحُؿٌَّ دننل ّٖيٕ، % 82.9ؤٌِفز جهؿفجلر ؤً 

 : أللدٍّ ػلخ جهظؿّل جهسحهّٕكؿ سّقُز ٌلخ جهينحُؿذ جهيسففكر ُوٓ ُؿؿ يً جألٖحى ؾالل ج

 ( 51 ) اهسدّل ركى
 هوخوفزًّٖ ث اهّٖيٕيضبُداهيـدل 

 يـدل اهيضبُدث اهّٖيٕ اهخنرار %

3.5 15 1 

2.8 12 2 

2.3 10 3 

2.5 11 4 

3.7 16 5 

2.3 10 6 

82.9 358 7 

 اهيسيّؽ 432 100
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  ًّٖاهفخراح اهيفغوج هيضبُدث اهخوفز 

ُٕ فسـفذ جهلـِفذ    اهِٖحً ؤفيل ّكز هينحُؿذ جهسوفقًّٖ دحهٌلدر ؤ اهٓؤنحفز ٌُٖر جهيلغ 

دٌٖيح سيِف ٌلدر ينحُؿذ فثـر  % 56.1، سوِٖيح جهفسفذ جهيلحثٖر دٌلدر %71.6 اهٓدٌلدر ّووز 

 . دلدخ سّجظؿُى فٕ يّجكَ ُيوِى% 4.6ّجهٌِٖفذ % 11.2جهِيحل هوسوفقًّٖ فٕ فسفسٕ جهودحع 

  اهلٌّاح اهيفغوج 

ُٕ كٌّجز ؤفؿٌٖر دحلسصٌحء دٌؿ ّجػؿ ظـحء سػـز    جلسدٖحٌِحهسوفقٌّٖٖر جهسٕ سى ظيَٖ جهلٌّجز ج

ّكؿ جػسوز جالُسيحى جألّل يً ػٖش جهينحُؿذ يً كدـل ؤفـفجؿ   " يػًحز فيحثٖر غٖف ؤفؿٌٖر"سليٖر 

دٌلدر " جهيػًر جهػنّيٖر"، صى سالُح جهسوفقًّٖ جألفؿٌٕ %85ٌُٖر جهيلغ جهِيحهٖر دٌلدر ّووز اهٓ 

 : ظحءز دلٖر جهلٌّجز ّّفق سفسٖخ جهلوى جهسٌحقهٕ جهسحهٕ، صى 63%

 (7)اهضنل ركى 

 خرخٖة اهلٌّاح اهخوفزٌّٖٖج اهيفغوج هدْ اهـيبل
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 اُخيبى اهترايز اهخوفزٌّٖٖج تخغػٖج اهيّاغٖؾ ّاهلغبٖب اهـيبهٖج 

يط جهيػًحز جهسوفقٌّٖٖر سِسى دحهنإً يً ٌُٖر جهيلغ ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ؤً دفج% 59ٖفْ 

 . يٌِى ؤٌِح ال سِسى دـهم% 41جهِيحهٕ دٌٖيح ٖفْ 

 تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج خبظجاهيّاد تبه اهترايز اهخوفزٌّٖٖج اُخيبى  

يً ٌُٖر جهيلغ ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ؤً دفجيط جهيػًـحز جهسوفقٌّٖٖـر ال   % 63.2ٖفْ 

ؤٌِح سفِل % 36.8حٖح ّيّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر، دٌٖيح ٖفْ سؾوه يلحػحز هيِحهظر كي

 . ـهم

  درسج االؿخيبد ؿوٓ اهخوفزًّٖ هزٖبدث اهّؿٕ تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج 

يً ٌُٖر جهيلغ ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ال ِٖسيؿًّ ُوَٖ فـٕ  % 71.1ؤٌِفز جهؿفجلر ؤً 

ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ِٖسيؿ ُوَٖ فٕ ُـج جهنإً يح ٌلـدسَ   قٖحؿذ يِوّيحسِى ُِّّٖى دليحٖح جهلالير

 . يً ٌُٖر جهيلغ% 29.9
 

 

 فـٕ اهٌضـبػبح ّاهفـبهٖـبح اهـيبهٖـج            بهيضـبرنج  اهيـوّيبح اهخبظج ت: خبيشًب

أّ  اهيحوٖـج يحبغراح، ٌدّاح، ّرص ؿيل، دّراح ذلبفـج ؿيبهٖـج، اهيـؤخيراح    " 

 ". اإلكوٖيٖج أّ اهدّهٖج

 نج تبهفـبهٖبححسى اهيضبر 

% 37.7يً ٌُٖر جهيلغ ؤٌِى نحفنّج دفِحهٖحز ٌّنحًحز ُيحهٖر دٌٖيح ؤنـحف  % 62.3ؤنحف 

 . يٌِى ؤٌِى هى ٖنحفنّج ديصل ُـٍ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

78 

 

 تيسبل اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج خخظط اهٌضبػ 

هنـئًّ   دٌٖز جهؿفجلر ؤً ٌلدر ُحهٖر يً جهٌنحًحز جهسٕ ٖنحفم دِح جهِيحل نحٌز يؾوور

ييً نحفنّج فٕ ٌنحًحز ُيحهٖر ؤً ُـٍ جهٌنـحًحز  % 67.8جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ػٖش ؤنحف 

 . يٌِى ؤٌِح هى سنً نـهم% 32.2نحٌز يسؾوور فٕ يظحل جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ؤنحف 
 

 يـدل خنرار اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج 

حفنّج فٕ ٌنحًحز ُيحهٖر ؤٌِى ال ٖنحفنًّ يً ٌُٖر جهيلغ هيً لدق هِى ؤً ن% 58.7ؤفحؿ 

 يـٌِى دسنـفجف ينـحفنسِى فـٕ جهٌنـحًحز جهفِحهٖـحز      % 41.3دِح دننل يسنفف دٌٖيـح ؤفـحؿ   

 . جهِيحهٖر

  االؿخيبد ؿوٓ اهفـبهٖبح اهـيبهٖج فٕ زٖبدث اهّؿٕ تضؤًّ اهظحج اهيٌِٖج 

هقٖـحؿذ   ـٍ جهفِحهٖحزز ُيحهٖر ؤٌَ ٖينً جالُسيحؿ ُوٓ ُييً نحفنّج فٕ فِحهٖح% 75.7ؤفحؿ 

 يٌِى ؤٌـَ ال ٖينـً جالُسيـحؿ ُوِٖـح    % 24.3جهُّٕ دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيح ؤفحؿ 

 . دِـج جهنإً

  تيـوّيبح نبفٖج حّل اهّؿٕ تضؤًّ اهشاليج ّاهظحج  اهيٌفذث ّيدْ خغيٌِٖب اهفـبهٖبح

 اهيٌِٖج 

ديِوّيحز نحفٖـر ػـّل جهـُّٕ    ييً نحفنّج فٕ فِحهٖحز ُيحهٖر ؤٌِح سقّؿُى % 64.9ؤفحؿ 

يـٌِى ؤٌِـح ال سـئؿٔ ُــج     % 35.1دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ يظحل ُيوِى دٌٖيح ؤفحؿ 

 . جهغفى
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  دّر اهفـبهٖبح فٕ اهخلوٖل يً إظبتبح اهـيل 

ؤيح ًُ ؿّف ُـٍ جهفِحهٖحز فٕ جهسلوٖل يً اوحدحز جهِيل ّاـج يح نحٌز سوِخ ؿّفًج ػحليًح فٕ  

جهسلوٖل  اهٓييً نحفنّج فٕ فِحهٖحز ُيحهٖر ؤٌِح سوِخ ُـج جهؿّف ّسئؿٔ % 71.7فلؿ ؤفحؿ ُـج جأليف 

 . ؤٌِح ال سلّى دـهم% 29.3يً اوحدحز جهِيل دٌٖيح ؤفحؿ 
 

 اهفـبهٖبح اهخٕ ٖضبرم فِٖب اهـيبل 

جػسوز جهيػحيفجز جهِيحهٖر جهيفسدر جألّهٓ يً جهفِحهٖحز جهسٕ سٌٌى هسصلٖـف جهِيـحل سوسِـح    

  .جهِيحهٖرجز جهصلحفر جهِيحهٖر فحهٌؿّجز ؿّف

 (8)اهضنل ركى 

 خرخٖة اهفـبهٖبح اهـيبهٖج اهيخخظظج اهخٕ ٖضبرم تِب اهـيبل
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  خنرار اهيضبرنج 

ييً نحفنّج فٕ فِحهٖحز ُيحهٖر هى سنً ينحفنسِى يٌسٌير، دٌٖيـح  % 76.4دٌٖز جهؿفجلر ؤً 

 .فنر جهيٌسٌير فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر هوِيحلسدحٌٖز ٌلخ جهينح
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 ( 56)  اهسدّل ركى
 خنرار اهيضبرنج فٕ اهفـبهٖبح اهـيبهٖج

 خنرار اهيضبرنج اهخنرار %

 نِفٔ 19 6.5
 نل صالصر نِّف"فووٕ   16 5.5

 ٌوف لٌّٔ 20 6.8

 لٌّٔ 26 9

 غٖف يٌسٌى 211 72.2

 اهيسيّؽ 292 100
 

 اهـيبل يً اهخـرع هّشبئل اإلؿالى دّافؾ: شبدشَب

دٌٖز ٌُٖر جهيلغ جهِيحهٖر جهينحفنر فٕ جهؿفجلر دإً ؿّجفِِح فٖيح ٖسِوق دحهسقّؿ دحهيِوّيـحز  

يً ػظى ٌُٖـر  % 64سسظَ ٌػّ جالُسيحؿ ُوٓ جهوػف دحهؿفظر جألّهٓ هوسقّؿ دحهيِوّيحز ّدٌلدر 

 %. 28ّؤؾٖفًج جإلـجُر % 35 فحهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر% 46جهيلغ صى جهسوفقًّٖ 

نيح دٌٖز جهؿفجلر ؤً ؿّجفَ ٌُٖر جهيلغ جهِيحهٖر جهينحفنر فٕ جهؿفجلر فٖيح ٖسِوـق ديسحدِـر   

% 63جألػؿجش جهسٕ سؿّف ػّهِح سسظَ ٌػّ جالُسيحؿ ُوٓ جهسوفقًّٖ دحهؿفظر جألّهٓ دٌلدر سول اهٓ 

ٌر جهيلغ صى جاللـسيحٍ هوفجؿٖـّ   يً ُٖ% 49يً ٌُٖر جهيلغ ٖوِٖح كفجءذ جهوػف دٌلدر سول اهٓ 

يً ٌُٖر جهيلغ ّؤؾٖفًج جهينحفنر فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر دٌلـدر  % 4.7دٌلدر سول اهٓ 

 . يً ٌُٖر جهيلغ% 11يثٖور سول اهٓ 

ؤيح دحهٌلدر هؿّجفَ جهِيحل جهيسِولر دِيوٖر جهسصلٖف فبً جهؿفجلر دٌٖز ؤً ؿّجفِِى فٕ ُـج جهنإً 

يً ٌُٖر جهيلغ صى جهينحفنر فٕ جهٌنـحًحز  % 51يحؿ ُوٓ ينحُؿذ جهسوفقًّٖ دٌلدر سسظَ ٌػّ جالُس
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ّؤؾٖفًج جاللسيحٍ هوفجؿّٖ دٌلدر %43يً ٌُٖر جهيلغ فلفجءذ جهوػف دٌلدر % 46ّجهفِحهٖحز دٌلدر 

27 .% 

ّفٖيح ٖسِوق دقٖحؿذ جهُّٕ فبً ؿّجفَ ٌُٖر جهيلغ جهِيحهٖر سسظَ ٌػّ جالُسيحؿ ُوـٓ ينـحُؿذ   

فلـفجءذ جهوـػف   % 46فحهينحفنر فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر دٌلدر % 47قًّٖ دٌلدر جهسوف

 %. 26ّؤؾٖفًج جاللسيحٍ هوفجؿّٖ دٌلدر % 35دٌلدر 

ّدحهٌلدر هؿّجفَ ٌُٖر جهيلغ جهِيحهٖر يً جهسِفى هّلحثل جإلُالى دغفى جهسلوٖر فبٌِح سسظـَ  

يً ٌُٖر جهيلـغ صـى جاللـسيحٍ    % 75ٖر دٌلدر ٌػّ جالُسيحؿ ُوٓ ينحُؿذ جهسوفقًّٖ دغفى جهسلو

ّؤؾٖفًج جهينحفنر دحهٌنحًحز ّجهفِحهٖـحز دٌلـدر   % 29فلفجءذ جهوػف دٌلدر % 42هوفجؿّٖ دٌلدر 

 .يً ٌُٖر جهيلغ% 4يثٖور ظؿًج سول اهٓ 

 ( 57 ) اهسدّل ركى
 اإلؿاليٕدّافؾ اهـيبل يً اهخـرع 

 

 اهّشٖوج اإلؿاليٖج
 اهدّافؾ

 كراءث اهظحف
% 

 خيبؽ هورادّٖاالش
% 

 يضبُدث اهخوفزًّٖ
% 

 اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج
% 

 35 46 28 64 جهسقّؿ دحهيِوّيحز

 10 63 47 44 يسحدِر جألػؿجش

 46 51 27 43 جهسصلٖف

 46 47 26 35 قٖحؿذ جهُّٕ

 4 75 42 29 جهسلوٖر
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 الفصـــــــــل الخــــــــامس
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 اهفظل اهخبيس

 ٌخبئز ّاهخّظٖبحيٌبكضج اه 

 
 يٌبكضج أشئوج اهدراشج ّفرغٖبخِب

دّر ّشبئل اإلؿالى فٕ خٌيٖج يفبُٖى اهشاليج اهّكبئٖج ّاهظحج اهيٌِٖج هدْ : اهشؤال األّل

 . اهـيبل

دحهنإً جهِيحهٕ ُحير ّدليـٖر   جهّلحثل ُـٍ يً ؾالل ؿفظر جُسيحى ّلحثل جإلُالى ؿّفٖدفق 

، ّهلؿ سدحًٖ ُـج جأليف يً ّلٖور اُاليٖر ر جهيٌِٖر هؿْ جهِيحللالير ّجهوػسٌيٖر جهُّٕ ديفحُٖى جه

 . ألؾفْ

 اهظحبفج اهّٖيٖج 

جهوػحفر جهّٖيٖر دحهيّجيَٖ جهِيحهٖـر   جُسيحىٖفْ جهينحفنًّ فٕ ٌُٖر جهيلغ يً جهِيحل ؤً 

ٖفْ  ففٕ ػًٖ. اهٓ ؿفظر يِٖف ظؿًج ّكيحٖح جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر سسفجّع دًٖ ؿفظر يِٖف

يً كفجء جهوػف يً ٌُٖر جهيلغ ؤً جهوػف جهّٖيٖر جُسيز دحهيّجيَٖ جهِيحهٖر ُحير فبً % 53.5

يٌِى ٖفًّ ؤً جهوػف جهّٖيٖر ال سقّؿُى دإٖر يِوّيحز يسِولر ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر % 71.3

ٖفًّ دإٌِح ال سِسى دقٖحؿذ ُّٕ جهِيحل دًفق جهّكحٖر يً اوحدحز ّيؾـحًف  % 74.3جهيٌِٖر ّؤً 

  .جهِيل
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  اهيسالح اهـيبهٖج اهيخخظظج 

دوغـز   حهٖر يسؾوور ُٕ ٌلدر يـثٖور ظـؿجً   دٌٖز جهؿفجلر ؤً ٌلدر يً كفئّج يظالز ُي

يً ُـٍ جهٌلدر جهيثٖور ال سِسيؿ ُوٓ ُـٍ % 55.7يً ٌُٖر جهيلغ، نيح دٌٖز جهؿفجلر ؤً % 17.8

ّجهوػر جهيٌِٖر دٌٖيـح  جهيظالز نيوؿف يً يوحؿف جهسقّؿ دحهيِوّيحز جهؾحور ديّجيَٖ جهلالير 

 . يٌِح% 44.3ِٖسيؿ ُوِٖح 

 اهظحف األشتّؿٖج 

ُـٍ جهوـػف سِـسى   ؤً يً ٌُٖر جهيلغ  جأللدُّٖرييً ٖلفئًّ جهوػف % 76.1ال ِٖسدف 

يٌِى يوؿفًج هوسقّؿ ديِوّيحز ػّل جهلـالير ّجهوـػر   % 91.9نيح ال ِٖسدفُح  ،دحهنإً جهِيحهٕ

ِح فٕ جهسقّؿ ديِوّيحز ػّل يّجيَٖ جهلـالير ّجهوـػر   يٌِى ُوٖ% 92.8نيح ال ِٖسيؿ  ،جهيٌِٖر

 . جهيٌِٖر

 اهيػتّؿبح اهيخخظظج  

نحهيووق  هيًدُّحز يسؾووريً ؤففجؿ ٌُٖر جهيلغ كؿ سِفيّج % 86.9دٌٖز جهؿفجلر ؤً 

يٌِى كؿ جُسدفّج ؤً ُـٍ جهّلحثل % 83.1ّؤً  ،ّجهٌنفجز جهيسؾوور ّجهنسخ ّجهنسٖدحز هيًّٖرّج

 . فٕ جهسلوٖل يً اوحدحز جهِيل ّيؾحًف جهيٌِر سوِخ ؿّفًج فحُاًل

جهسٕ ٖسِفى جهِيحل هِح دننل  ؤهسِفيٕيً ّلحثل جإلُالى  جهيًدُّحز جهيسؾوورّسِسدف 

ّفٕ نصٖف يً جألػٖـحً   ،دػنى سّجظؿُح فٕ ؤيحنً جهِيل دحهييفجز ُّوٓ هّػحز جإلُالٌحز ،كِفٔ

فُح ؿّفًج فحُاًل فٕ يظحل سٌيٖـر يفـحُٖى   جأليف جهـٔ ٖظِل ؿّ ،فّق آالز ّيِؿجز جهِيل يدحنفذ

 . جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر هؿْ جهِيحل
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  ّٖاالشخيبؽ هوراد 

ال ِٖسدف جهينحفنًّ فٕ ٌُٖر جهيلغ ؤً جهفجؿّٖ ّلٖور فثٖلر فٕ يظحل جهسـقّؿ ديِوّيـحز   

ييً ٖلسيًِّ هوفجؿّٖ يـً  % 75.1ٖفْ ، ّػّل يّجيَٖ يسِولر دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

يـٌِى ال  % 81.4ٌر جهيلغ ؤً جهدفجيط جإلـجُٖر ال سِسى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّؤً ُٖ

 . ِٖسيؿًّ ُوٓ جإلـجُحز فٕ قٖحؿذ يِوّيحسِى ُِّّٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

  ًّٖيضبُدث اهخوفز 

ّفغـى  . %97.5ًّ يً ٌُٖر جهيلغ كؿ دوغز ؤً ٌلدر جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقٖ دٌٖز جهؿفجلر

ييً % 71.1 ؤٌِفز ٌسحثط جهؿفجلر ؤًفبً جهيفحظثر سإسٕ ٌُؿيح ٌلدر جهينحُؿذ جهيفسفِر هوسوفقًّٖ، 

نيوؿف هقٖحؿذ جهيِوّيحز ّجهُّٕ دنئًّ جهلالير ّجهوـػر   ال ِٖسيؿًّ ُوَٖٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ 

ؿ ؾحور ديّجيَٖ يٌِى ؤنحفّج دإً دفجيط جهسوفقًّٖ ال سِسى دسييًٖ ؤٖر يّج% 63.2ّؤً  ،جهيٌِٖر

، ُّّ ؤيف ٖئنف ديِف ؿّف جهسوفقًّٖ فٕ يظحل سٌيٖر يفـحُٖى جهلـالير   ر ّجهوػر جهيٌِٖرجهلالي

 . فٕ ّيَِ جهلحثى جهّكحثٖر ّجهوػر جهيٌِٖر هؿْ جهِيحل

  اهيضبرنج فٕ اهفـبهٖبح ّاهٌضبػبح اهـيبهٖج 

جهيلغ ؤٌـَ ٖينـً    يً جهينحفنًٖ فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر يً ٌُٖر% 75.5ٖفْ 

نيـح ٖـفْ    ،جالُسيحؿ ُوٓ يصل ُـٍ جهفِحهٖحز فٕ قٖحؿذ جهُّٕ دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر 

يٌِى ؤً ُـٍ جهفِحهٖحز سوِخ ؿّفًج ػحليًح فٕ جهسلوٖل يً اوحدحز جهِيل، ُّّ ؤيف ٖئنـف  % 71.7

 .هِيحلدفِحهٖر ؿّف ُـٍ جهٌنحًحز فٕ سٌيٖر يفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر هؿْ ج
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 ؿبداح ّأٌيبػ اهخـرع االخظبهٖج هوـيبل  :اهشؤال اهذبٌٕ

 كراءث اهظحف اهّٖيٖج 

سسدحًٖ ُحؿجز ّؤٌيحً جهسِفى جالسوحهٖر هوِيحل هّلحثل جإلُالى ػلخ ٌٍّ جهّلـٖور، فٌظـؿ   

 : يصاًل ؤً ؤدفق ُحؿجز جهِيحل فٖيح ٖسِوق دلفجءذ جهوػف كؿ ظحءز ُوٓ جهٌػّ جهسحهٕ

 %.59ِيل دٌلدر فٕ جهيٌقل دِؿ جه .1

 %.33.3فٕ جهِيل دٌلدر  .2

 %.2.8فٕ ّلحثل جهيّجوالز دٌلدر  .3

 %.2.1فٕ جلسفجػر جهغؿجء دٌلدر  .4

 %.2.8ُوٓ ندنر جإلٌسفٌز دٌلدر  .5

نيح ٌظؿ ؤً ؤٌيحً كفجءذ جهِيحل هووػف سسدحًٖ، ّكؿ ظحءز ؤٌيحً كفجءسِى هووـػف ُوـٓ   

 : جهٌػّ جهسحهٕ

 %. 32.7كفجءذ دِى جهيّجيَٖ دٌلدر  .1

 %. 28.4ءذ جهٌِحًّٖ دٌلدر كفج .2

 %. 17.1سوفػًح لفًِٖح دٌلدر  .3

 %. 13.8كفجءذ يسيٌِر دٌلدر  .4

ؤيح فٖيح ٖسِوق دٌٍّ جهيّيُّحز جهسٕ ٖلفؤُح جهِيحل ييً ٖلفئًّ جهوػف يً ٌُٖر جهيلـغ  

 : فلؿ ظحءز ُوٓ جهٌػّ جهسحهٕ

 %. 76.8جألؾدحف  .1
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 %. 53.2جهليحٖح جالظسيحُٖر جهيػوٖر  .2

 %. 41.6ؿٖر هيّيُّحز جالكسوح .3

 %. 37.3جهيّجؿ جهؾحور دحهفٖحير  .4

 %. 31.3جهسػلٖلحز ّجهيلحالز  .5

 %. 27.2جهيٌُّحز ّيّجؿ جهسلوٖر  .6

  اهّشبئل اهيػتّؿج 

فٕ ؤيحنً ُفيِح ّسّجظؿُح هــج   جهيًّٖحزٖسِفى جهِيحل هوّلحثل جهيًدُّر نحهيوولحز ّ

 : ٓ جهٌػّ جهسحهٕفبٌٌح ٌظؿ ؤً ؤٌيحً سِفى جهِيحل هيصل ُـٍ جهّلحثل كؿ ظحءز ُو

 %. 88.6فٕ ينحً جهِيل دٌلدر  -

 %. 26.2ؤصٌحء يػحيفذ دٌلدر  -

 %. 14.5فٕ يلف جهٌلحدر دٌلدر  -

 %. 13.2ؤصٌحء ٌؿّذ دٌلدر  -

ييـً سِفيـّج هوّلـحثل    % 61ٌّظؿ ؤٖيًح ؤً سنفجف جهسِفى هِـٍ جهّلحثل كؿ سى هـؿْ  

 . جهيًدُّر يً ٌُٖر جهيلغ

 االشخيبؽ هإلذاؿج 

ـجُر فٕ ؤيحنً يؾسوفر سدًِح هسلٌٖسِح جهسٕ سلِل اينحٌٖر ػيوِح ّجاللسيحٍ اهِٖح ٖلسيَ جهِيحل هإل

 :هـج فبٌٌح ٌظؿ ؤً ؤٌيحً سِفى جهِيحل هاللسيحٍ هوفجؿّٖ كؿ ظحءز ُوٓ جهٌػّ جهسحهٕ. فٕ ؤٔ ينحً

 %. 59.9فٕ جهلٖحفذ دٌلدر  -
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 %.32.2فٕ جهيٌقل دٌلدر  -

 %. 7.3فٕ جهِيل دٌلدر  -

 يضبُدث اهخوفزًّٖ 

يً جهٌِٖر جهنوٖر هويلـغ  % 97.5ّظؿز جهؿفجلر ؤً ٌلدر جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ كؿ دوغز        

% 56ّؤٌِى ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ فٕ يٌحقهِى فٕ فسفسٕ جهيلحء ّجهلِفذ ُوٓ ّظَ جهؾوّه دٌلدر 

 . ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ يً ٌُٖر جهيلغ% 71.6ّ 

 ٖج اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح ّاهفـبهٖبح اهـيبه

هلؿ ظحءز ينحفنر جهِيحل فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر يً يػحيفجز ٌّؿّجز ّّفنحز 

 : ُيل ّؿّفجز صلحفر ُيحهٖر ّيئسيفجز ُوٓ جهٌػّ جهسحهٕ

 %.47.5فٕ ينحً جهِيل دٌلدر  -

 %.52.5ؾحفض ينحً جهِيل دٌلدر  -

دٌٖيح هى سسنـفف    ،%41.3ؤيح يِؿل سنفجف ينحفنسِى فٕ ُـٍ جهفِحهٖحز فلؿ سنففز ينحفنر 

 %. 58.7ينحفنر 

  شٖوج يً ّشبئل اإلؿالىحسى خـرع اهـيبل هنل ّ: اهشؤال اهذبهد

يـٌِى  % 73.8دٌٖز جهؿفجلر ؤً يٌِى جهِيحل ٖسِفيًّ هيؾسوف ّلحثل جإلُالى ػٖـش ؤً  

% 86.2يٌِى ٖسِفيًّ هّلحثل جإلُالى جهيًدُّر، نيح ؤً % 86.9ٖلفئًّ جهوػف جهّٖيٖر ّؤً 

يٌِى كؿ نـحفنّج فـٕ جهفِحهٖـحز    % 62.3ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ، ّؤً % 97.6هوفجؿّٖ ّ ٖلسيًِّ 

 . ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر جهيؾسوفر
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 كراءث اهظحف اهّٖيٖج 

ؤً ٌلدر جهِيحل جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف دننل ّٖيٕ ُٕ ٌلدر يسؿٌٖر ظؿًج اـ سدوغ  دٌٖز جهؿفجلر

ٖلفئٌِّـح دنـنل    ّؤّجػؿ فٕ جأللدٍّ  دٌٖيح ٌظؿ ؤً جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف جكل يً ّٖى ،4.6%

 %. 18يسلًَ كؿ لظوز ؤُوٓ ٌلدر اـ دوغز 

ٌٌّفًج هِؿى جالٌسٌحى ّجهسلًَ فٕ كفجءذ جهوػف يً كدل جهِيحل فبٌَ ال ٖينً جُسدـحف ػظـى   

جهسِفى هلفجءذ جهوػف ٖننل ٌلدر ظٖؿذ ٖينً جالُسيحؿ ُوِٖح فٕ ٌلل يفحُٖى جهلـالير ّجهوـػر   

 . جهيٌِٖر

   هويػتّؿبح اهيخخظظج اهخـرع   

% 75.6نحٌز هويووق دٌلـدر  هويًدُّحز جهيسؾوور ؤً ؤُوٓ ٌلدر سِفى  دٌٖز جهؿفجلر

 %. 31.9 هيًّٖرفح% 34فحإلُالً جهيًدٍّ 

فبٌَ ٖينً جُسدحف ػظـى   هويًدُّحز جهيسؾووريً ػظى جهٌِٖر سسِفى % 86.9ّػٖش ؤً 

سيحؿ ُوَٖ فٕ ٌلل يفحُٖى جهلالير ّجهوػر ػظيًح ُحهًٖح ٖينً جالُ هويًدُّحز جهيسؾوورجهسِفى 

 . جهيٌِٖر

  االشخيبؽ هإلذاؿج 

 : دٌٖز جهؿفجلر ؤً ػظى جهسِفى جهّٖيٕ هإلـجُر يً كدل جهِيحل كؿ نحً نيح ٖوٕ

 %.51.8ؤكل يً لحُر فٕ جهّٖى  -

 %.35.9يً لحُر ألكل يً صالش لحُحز  -

 %.5.5صالش لحُحز ألكل يً ؾيك لحُحز  -
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 %...7ؤنصف يً ؾيك لحُحز  -

ُّـج ٌِٖٕ ؤً ػظى سِـفى  ، %31.6ؤيح جهـًٖ ٖلسيًِّ هإلـجُر ّٖيًٖح فلؿ ننوّج يح ٌلدسَ 

 . جهِيحل هإلـجُر ِٖسدف ػظيًح يِٖفًح كٖحلًح دِؿؿ جهلحُحز جهسٕ ٖليٌِّح فٕ جاللسيحٍ هإلـجُر

 ًّٖيضبُدث اهخوفز 

ُؿذ هوسوفقًّٖ يً كدل ، ّسدوغ ـفّذ جهينح% 82.9ننل ػظى جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ّٖيٖحً  

ُّـج ٌِٖـٕ ؤً   ،%71.6ّ % 56جهِيحل فٕ فسفسٕ جهيلحء ّجهلِفذ اـج دوغز ٌلدسِيح ُوٓ جهسّجهٕ 

ػظى جهسِفى هوسوفقًّٖ يً كدل جهِيحل ٖننل ٌلدر ُحهٖر ظؿًج كٖحلًح دحهفسفجز جهًّٖور جهسٕ ٖليٌِّح 

 . فٕ ينحُؿسَ

  اهيضبرنج فٕ اهفـبهٖبح ّاهٌضبػبح اهـيبهٖج 

يـً  % 37.7 ٖننل ػظى جهسِفى هوفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر ؤيفًج يفيًٖح دلـدخ ؤً  ال

ػظى جهٌِٖر جهنوٖر هى ٖلدق هِى ؤً نحفنّج فٕ ؤٖر يػحيفجز ؤّ ٌؿّجز ؤّ ّفم ُيـل ؤّ ؿّفجز  

ّؤً يِؿل جهسنفجف غٖف جهيٌسٌى هوـًٖ لدق هِى ؤً نحفنّج فٕ يصل ُــٍ   ،يئسيفجز ّؤصلحفر ُيحهٖر 

يـً  % 62.3يً ػظى جهـًٖ لدق هِى ؤً نحفنّج ّجهسٕ ننوز ؤوـالً   % 76.4حز كؿ ننل جهٌنحً

 . ٌُٖر جهيلغ جإلظيحهٖر

 : نـهم فلؿ ظحء يِؿل سنفجف جهينحفنر يِٖفًح ُّوٓ جهٌػّ جهسحهٕ

 %. 6.9نِفٔ  -

 %. 5.8" فووٕ" نل صالصر نِّف  -

 %. 7.2ٌوف لٌّٔ  -

 %. 9.4لٌّٔ  -
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بل فٕ اهٌضبػبح اهيٌِٖج اهيخخظظج فٕ يسبل زٖبدث اهـّؿٕ  اهـي جضبرنيدْ ي :اهشؤال اهراتؾ

 ٌّؽ ُذٍ اهٌضبػبحاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج ّتيّ

يً جهِيحل جهـًٖ نحفنّج فٕ ٌنحًحز ّفِحهٖحز ُيحهٖر نـحٌّج كـؿ   % 67.8ؤً دٌٖز جهؿفجلر 

ِى فٕ يٌ% 32.2دٌٖيح نحفم  ،نحفنّج فٕ ٌنحًحز يسؾوور فٕ يظحل جهوػر ّجهلالير جهيٌِٖر

 . ٌنحًحز ال ُالكر هِح ديّيٍّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

ؤً سنـفجف   ،ٌّظؿ ؤٌَ نيح ؤنفٌح لحدلًح فٕ دٖحً ػظى سِفى جهِيحل هيصل ُــٍ جهٌنـحًحز  

يً ػظى جهـًٖ لدق هِى ؤً نـحفنّج فـٕ   % 76.4جهينحفنر غٖف جهيٌسٌى نحً ُحهًٖح ظؿًج اـ ننل 

 . فِحهٖحز ٌّنحًحز ُيحهٖر يً ٌُٖر جهيلغ

ِح دحهننل جهنحفٕ ّهنٌِى ال ٖنحفنًّ دؤً ُـج ٌِٖٕ ؤً جهِيحل ٖنحفنًّ فٕ يصل ُـٍ جهفِحهٖحز 

جػسيحالز سِفيِى يً صى سلوٖل ٌلخ يفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّد هسينٌِٖى يً قٖحؿذ جهيِففر

 . هيؾحًف جهِيل

ؾ ٖبدث يـدل اهّؿٕ تيّاغـٖ أترز اهّشبئل اإلؿاليٖج اهـيبهٖج ذاح األذر فٕ ز: اهشؤال اهخبيس

 خرخٖتِب حشة ٌشتج خأذٖرُباهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج ّ

ؤً ٌفسخ ّلـحثل   ،فٖٖينً هٌح ّدحالُسيحؿ ُوٓ ؿجفِٕ قٖحؿذ جهُّٕ ّجهسصل دٌٖز جهؿفجلر ؤٌَ

جهِيحل هقٖحؿذ ُِّٖى ّيلسّْ صلحفسِى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر سٌحقهًٖح  ِٖسيؿُحجإلُالى جهسٕ 

 : جهظؿّل جهسحهٕػلخ 
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 ( 58)  سدّل ركىاه
 ة ّشبئل اإلؿالى اهخٕ ٖـخيدُب اهـيبل هزٖبدث ّؿِٖىٖرخخ

 ّيشخّْ ذلبفخِى تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج
 

 زٖبدث اهّؿٕ اهخذلٖف اهّشٖوج اهخرخٖة
 %47 %51 جهسوفقًّٖ 1
 %46 %46 جهينحفنر فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر 2
 %35 %43 وػفكفجءذ جه 3
 %26 %27 جاللسيحٍ هوفجؿّٖ 4

 

ّشبئل اإلؿالى اهيخخوفج الحخٖبسبح اهـيبل فـٕ اهحظـّل ؿوـٓ     درسج إضتبؽ: اهشؤال اهشبدس

 يـوّيبح نبفٖج ّذاح أذر هخٌيٖج ّؿِٖى تيّاغٖؾ اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج

 كراءث اهظحف اهّٖيٖج 

سٌيٖـر ُّـِٖى   سلحُى فٕ يِوّيحز  ييً ٖلفئًّ جهوػف ؤٌِح ال سقّؿُى دإٖر% 74.3ؤفحؿ 

 . ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

 اهيػتّؿبح اهيخخظظج 

ؤٌِح سوِخ ؿّفًج فحُاًل فٕ جهسلوٖل يـً   هويًدُّحز جهيسؾوورييً سِفيّج % 83.1فؤٔ 

 . ّؤٌِح سقّؿُى ديِوّيحز نحفٖر فٕ ُـج جهنإً ،اوحدحز جهِيل ّيؾحًف جهيٌِر

  االشخيبؽ هإلذاؿج 

ال سقّؿُى دإٖر يّجؿ ؾحور ديّجيـَٖ جهلـالير    ِحييً ٖلسيًِّ هإلـجُر دإٌ% 75.1ؤفحؿ 

يٌِى ؤفحؿّج دإٌِى ال ِٖسيؿًّ ُوٓ جإلـجُـر فـٕ يظـحل قٖـحؿذ     % 81.4دل ؤً  ،ّجهوػر جهيٌِٖر

 . يِوّيحسِى ُِّّٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر
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  ًّٖيضبُدث اهخوفز 

ط جهسوفقٌّٖٖر ال سؾوه ؤٖر ٌُٖر جهيلغ ؤً جهدفجي ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ يً% 63.2ؤفحؿ 

يٌِى ؤٌِى ال ِٖسيؿًّ ُوٓ جهسوفقًّٖ فٕ % 71.1ؤفحؿ ، نيح هيّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖريّجؿ 

 . قٖحؿذ يِوّيحسِى ُِّّٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

  اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح ّاهفـبهٖبح اهـيبهٖج 

فٕ ٌنحًحز ّفِحهٖحز ُيحهٖر ؤً ُـٍ جهفِحهٖحز سقّؿُى ديِوّيحز  ييً نحفنّج% 64.4ؤفحؿ 

يـٌِى ؤً ُــٍ جهٌنـحًحز    % 71.7دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر، نيح ؤفحؿ  نحفٖر ػّل جهُّٕ

ؤٌِـى   يـً جهِيـحل  % 75.7نيح ـنف ؿّفًج ػحليًح فٕ جهسلوٖل يً اوحدحز جهِيل،  سوِخ ّجهفِحهٖحز

 .ؿذ ُِّٖى دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖرِٖسيؿًّ ُوٓ ُـٍ جهّلٖور هقٖح
 

 جــاهخالظ 

اندحًُح الػسٖحظـحز جهِيـحل فـٕ     زػللكؿ ؤً دِى جهّلحثل جإلُاليٖر  دًٖ جهِفى جهلحدق

جهػوّل ُوٓ يِوّيحز نحفٖر ّـجز ؤصف هسٌيٖر ُّـِٖى ديّجيـَٖ جهلـالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر،      

سػلـق   هـى ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر، دٌٖيح ّجهينحفنر فٕ جهٌنحًحز  هويًدُّحز جهيسؾوورنحهسِفى 

جهسوفقًّٖ جإلندحٍ جهيًوّخ هسودٖر جػسٖحظحز جهِيـحل فـٕ   ّلحثل جألؾفْ نحهوػف ّجإلـجُحز ّجه

 . جهػوّل ُوٓ يِوّيحز نحفٖر ّـجز ؤصف هسٌيٖر ُِّٖى ديّجيَٖ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

94 

 

 جــبح اهدراشــفرغٖ

سدِـًح   اػوحثٖر فٕ سِفى جهِيحل هّلحثل جإلُالىسّظؿ ففّق ـجز ؿالهر : اهفرغٖج األّهٓ

  هٌٍّ جهِيل جهـٔ ٖقجّهٌَّ

 " اهّؼٖفج " دالهج كراءث اهظحف حشة ٌّؽ اهـيل  5/5

دٌٖز جهؿفجلر ؤً ٌلدر جهِيحل ييً ٖلفئًّ جهوػف يً ٌُٖر جهيلغ ُٕ جألُوـٓ اـ سوـل   

% 21.8ؿجفٖـًٖ دٌلـدر   صـى جإل % 27.2ٖوِٖح ٌلدر ينففٕ جهِيل جهسٕ سول اهٓ % 37.6ٌلدسِى 

 %. 14.4فحهِيحل جهفًٌٖٖ دٌلدر 

(59)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هلراءث اهظحف ختـًب هيخغٖر ٌّؽ اهـيل 

 كراءث اهظحف
 اهّؼٖفج

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 17.4 77 7.8 9 21.8 68 اؿجفٔ

 15.8 71 19.8 23 14.4 47 ُحيل فٌٕ

 23.1 112 11.2 13 27.2 89 ينفف ُيل

 43.8 194 61.2 71 37.6 123 ُحيل

 111.1 433 111.1 116 111.1 321 جهيظيٍّ

 1.111  جهؿالهر    31.411  كٖير يفدَ نحٔ
 3  ؿفظر جهػفٖر 
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إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف ّجهـًٖ الٖلفئٌِّح  CHI² حف يفدَ جؾسدّدسًدٖق 

اـ ( 1.15)ٌُؿ يلسّْ ؤكل يً ٌحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرؤً ُسدِح هيسغٖف جهٌّٖفر فلؿ سدًٖ 

 . (% 37.6)ّـهم هوحهغ جهِيحل دٌلدر   (  3) ٌُؿ ؿفظر ػفٖر  (31.411) دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ

 " اهّؼٖفج " دالهج االشخيبؽ هإلذاؿج حشة ٌّؽ اهـيل   5/8

ر ػٖش سول ٌلدسِى اهٓ دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهِيحل ٖننوًّ جهٌلدر جألُوٓ ييً ٖلسيًِّ هإلـجُ

صـى  % 23.6ييً ٖلسيًِّ هوفجؿّٖ يً ٌُٖر جهيلغ جإلظيحهٖر، ٖوِٖى ينففّ جهِيـل دٌلـدر   % 44

 %. 15.4فحهِيحل جهفًٌٖٖ دٌلدر % 71جإلؿجفًّٖ دٌلدر 

(81)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هإلذاؿج ختـًب هيخغٖر ٌّؽ اهـيل 
 االشخيبؽ هإلذاؿج

 اهّؼٖفج
 سيّؽاهي ال ٌـى

 % م % م % م
 17.4 77 19.7 12 17.1 65 اؿجفٔ

 15.8 71 18.1 11 15.4 59 ُحيل فٌٕ
 23.1 112 19.7 12 23.6 91 ينفف ُيل

 43.8 194 42.6 26 44.1 168 ُحيل
 111.1 433 111.1 61 111.1 382 جهيظيٍّ

 .849 جهؿالهـــر    .814 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖـر 

إلٖظحؿ جهففّق دـًٖ جهــًٖ ٖلـسيًِّ هإلـجُـر ّجهــًٖ       CHI²يفدَ نحٔ سدحفجؾّدسًدٖق 

ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فـٕ سِـفى   الٖلسيًِّ اهِٖح سدِح هيسغٖفجهٌّٖفر فلؿ سدًٖ 

 اـ دوغز كٖير نحٔ  ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقم يٍ CHI²ألً كٖير جهِيحل هإلـجُر

 .(  3 ) ٌُؿ ؿفظر ػفٖر.  ) 814) سفدَٖ 
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 دالهج يضبُدث اهخوفزًّٖ حشة ٌّؽ اهـيل 3/ 5

دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهِيحل ُى جألنصف ينحُؿذ هوسوفقًّٖ يً غٖفُى يً فثحز جهِيل ػٖش ٌظؿ ؤً 

هم ينففّ جهِيل ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ يً ٌُٖر جهيلغ ُى يً جهِيحل، ٖوِٖى فٕ ـ% ..42ٌلدر 

 %.  16.2فحهِيحل جهفًٌٖٖ دٌلدر % 17. 4فحإلؿجفًّٖ دٌلدر %  23.6دٌلدر سول اهٓ 

(85)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوخوفزًّٖ ختـًب هيخغٖر ٌّؽ اهـيل 

 االشخيبؽ هإلذاؿج
 اهّؼٖفج

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 17.4 77 18.2 2 17.4 75 اؿجفٔ

 15.8 71- -  16.2 71 ُحيل فٌٕ

 23.1 112- -  23.6 112 ينفف ُيل

 43.8 194 81.8 9 42.8 185 ُحيل

 111.1 433 111.1 61 111.1 432 جهيظيٍّ

 .144 جهؿالهـــر    8.118 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖـر 

 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ّجهـًٖ  CHI² نحّٔدسًدٖق جؾسدحف يفدَ 

    ٌُؿ يلسّْ ؤكل  ؤً ٌُحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرلؿ سدًٖ الٖنحُؿٌَّ سدِح هيسغٖف جهٌّٖفر ف

ّـهم هوحهغ جهِيحل     (   3) ٌُؿ ؿفظر ػفٖر   (8. 118 ) اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ(  1. 1 5)يً

 . % ( 42. 8) دٌلدر 
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 دالهج اهخـرع هوّشبئل اهيػتّؿج حشة ٌّؽ اهـيل   5/9

ُالى جهيًدُّـر يـً   جُسيحيًح دحهسِفى هّلحثل جإلدٌٖز جهؿفجلر ؤً جهِيحل ُى جهفثر جألنصف 

ّاُالٌحز ّنسخ ّنسٖدحز ّجألنصف جُسيحيًح دحهسِفف ُوٓ يػسّجُح اـ دوغز ٌلدر  يوولحز ّيًّٖحز

 يـً جهِيـحل،   % 41. 3جهـًٖ ٖسِفيًّ هِح ييً سِفيّج هِـٍ جهّلـحثل يـً ٌُٖـر جهيلـغ     

ً  %  16. 9دٌلـدر  فـحإلؿجفًّٖ   % 25. 7سالُى فٕ ـهم ينففّ جهِيل دٌلـدر    فحهِيـحل جهفٌٖـٖ

 . %  16. 1 دٌلدر

(88)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوّشبئل اهيػتّؿج ختـًب هيخغٖر اهّؼٖفج

 اهخـرع هوّشبئل اهيػتّؿج
 اهّؼٖفج

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 17.4 77 21.7 12 16.9 65 اؿجفٔ
 15.8 71 13.8 8 16.1 62 ُحيل فٌٕ

 23.1 112 5.2 3 25.7 99 ينفف ُيل
 43.8 194 61.3 35 4.3 159 ُحيل

 111.1 433 111.1 58 111.1 385 جهيظيٍّ

 .113 جهؿالهـــر    14.114 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖـر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖسِفيًّ ّجهـًٖ الٖسِفيًّ  CHI²  نحٔ ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ

ٌُؿ  ؤً ٌُحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرِح هيسغٖف جهٌّٖفر فلؿ سدًٖ هّلحثل جإلُالى جهيًدُّر سد

ّـهم  (   3) ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 14. 114) اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ (   1. 1 5)يلسّْ ؤكل يً 

 ( .% 41. 3)هوحهغ جهِيحل    دٌلدر 
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 دالهج اهيضبرنج فٕ اهفـبهٖبح اهـيبهٖج  5/1

نصف جُسيحيًح يً فثحز جهِيل جألؾـفْ دحهينـحفنر فـٕ    ّظؿز جهؿفجلر ؤً فثر جهِيحل ُى جأل

جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر نحهيػحيفجز ّجهٌـؿّجز ّّفم جهِيـل ّؿّفجز جهصلحفـر جهِيحهٖـر     

ييً نحفنّج فٕ يصل ُـٍ جهفِحهٖحز يً ٌُٖر جهيلغ، سالُى % 41. 2ّجهيئسيفجز، اـ دوغز ٌلدسِى 

 %. 15. 6فحإلؿجفًّٖ دٌلدر % 16. 3ل جهفًٌٖٖ دٌلدر فحهِيح% 27. 9فٕ ـهم ينففّ جهِيل دٌلدر 

(83)سدّل ركى   

 فرّق يضبرنج اهـيبل فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج ختـًب هيخغٖر اهّؼٖفج

 اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح
 اهـيبهٖج 

 اهّؼٖفج

 اهيسيّؽ ال ٌـى

 % م % م % م

 17.4 77 21.4 34 15.6 43 اؿجفٔ

 15.8 71 15.1 25 16.3 45 ُحيل فٌٕ

 23.1 112 15.1 25 27.9 77 ينفف ُيل

 43.8 194 49.6 83 41.2 111 ُحيل

 111.1 433 111.1 167 111.1 276 جهيظيٍّ

 .111جهؿالهـــر    11.174 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖـر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحفنًّ ّجهـًٖ الٖنحفنًّ فٕ  CHI² نحّٔدسًدٖق جؾسدحف يفدَ 

ٌُؿ يلسّْ ؤكل  ؤً ٌُحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرجهِيحهٖر سدِح هيسغٖف جهٌّٖفر فلؿ سدًٖ جهفِحهٖحز 

ّـهم هوحهغ جهِيحل     (   3) ٌُؿ ؿفظر ػفٖر (11. 174)اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ (   1. 1 5)يً 

 %( .41. 2)دٌلدر 



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

99 

 

 :اهفرغٖج اهذبٌٖج

جإلُالى سِـقْ هيلـسّْ ؿؾـل    سّظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ سِفى جهِيحل هّلحثل 

 . جهِحيل

 دالهج كراءث اهظحف حشة يخغٖر يشخّْ اهدخل  8/5 

 : هلؿ سى سللٖى يسغٖف جهؿؾل جهنِفٔ جهسلفٖدٕ هوؿجفلر اهٓ صالش فثحز ُٕ

 . ؿٌٖحف 311ؤكل يً  -

 . ؿٌٖحف 511 – 311يً  -

 . ؿٌٖحف 511ؤنصف يً  -

يً ؤففجؿ ٌُٖر جهيلغ ( ؿٌٖحف 511 - 311)ّكؿ دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهـًٖ سسفجّع فّجسدِى دًٖ 

ييً ٖلفئًّ جهوػف جهّٖيٖر ُى جهفثر جهسٕ ٖلّى ؤففجؿُح دلفجءذ جهوػف ؤنصف يً غٖفُى يً جهفثحز 

 صـى سالُـى جهفثـر جهيوـٌفر    % 41. 7جألؾفْ جهيوٌفر ػلخ يسغٖف جهؿؾل اـ دوغـز ٌلـدسِى   

 ؿٌٖـحف  511يـً   صـى فثـر جهـؿؾل جهيوـٌفر دـإنصف     % 37. 1ؿٌٖـحف دٌلـدر    311دإكل يً 

 %. 22. 3دٌلدر 
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 (89)سدّل ركى 

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هلراءث اهظحف ختـًب هيخغٖر يـدل اهدخل اهضِرٔ
 

 كراءث اهظحف
 يـدل اهدخل

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 43.3 192 61.2 71 37.1 121 ؿٌٖحف 311ؤكل يً 

 37.7 167 29.3 34 41.7 133 ؿٌٖحف 511 – 311يً 

 19.1 84 9.5 11 22.3 73 ؿٌٖحف 511صف يً ؤن

 111.1 443 111.1 116 111.1 327 جهيظيٍّ

 .111جهؿالهـــر    21.953 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖـر 
 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف ّجهـًٖ  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ

ٌُؿ يلسّْ ؤكل  ً ٌُحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرؤالٖلفئٌِّح سدِح هيسغٖف جهؿؾل جهنِفٔ فلؿ سدًٖ 

ّـهم هوحهغ جهـًٖ  (  2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر (21. 953)اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ (   1. 1 5)يً 

 %( .7.41)ؿٌٖحف دٌلدر  511ـ  311ٖسفجّع ؿؾوِى جهنِفٔ يً



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

101 

 

 دالهج االشخيبؽ هإلذاؿج حشة يشخّْ دخل اهـبيل  8/8

كـؿ جػسوـز   " ؿٌٖـحف   311جكل يً " وٌف يِؿل ؿؾوِح جهنِفٔ دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهفثر جهي

جهيفسدر جألّهٓ دًٖ جهفثحز جهيوٌفر ػلخ يِؿل جهؿؾل ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ دٌلدر 

ــٓ  ــوز اه ٔ   % 43. 2ّو ــِف ــؿؾل جهن ــر جه ــر فث ــر جهصحٌٖ ــٕ جهيفسد ــح ف ــٌِى، سالُ  ي

ً هوفجؿّٖ يً ٌُٖر جهيلغ صى فثـر  ييً ٖلسيِّ% 39دٌلدر ّووز اهٓ " ؿٌٖحف 511 – 311يً " 

 %. 17. 8دٌلدر " ؿٌٖحف 511ؤنصف يً " جهؿؾل 

(81)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هإلذاؿج ختـًب هيخغٖر يـدل اهدخل اهضِرٔ

 االشخيبؽ هإلذاؿج
 يـدل اهدخل

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 43.3 192 44.3 27 43.2 165 ؿٌٖحف 311ؤكل يً 

 37.7 167 29.5 18 39.1 149 ؿٌٖحف 511 – 311يً 

 19.1 84 26.2 16 17.8 68 ؿٌٖحف 511ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 61 111.1 382 جهيظيٍّ

 .198جهؿالهـــر    3.243 كٖير يفدَ نـحٔ
 2 ؿفظر جهػفٖـر 

إلٖظحؿ جهففّق دـًٖ جهــًٖ ٖلـسيًِّ هإلـجُـر ّجهــًٖ       CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهـر اػوـحثٖر فـٕ    سيًِّ اهِٖح سدِح هيسغٖفجهؿؾل جهنِفٔ فلؿ سدًٖ الٖل

اـ دوغـز   ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقم يٍ CHI²ألً كٖير سِفى جهِيحل هإلـجُر

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر (  3. 243)كٖير نحٔ  سفدَٖ 
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 دخل اهضِرٔدالهج يضبُدث اهخوفزًّٖ حشة يخغٖر اه 8/3

ؿٌٖحف جهيفسدر جألّهٓ فٕ ينـحُؿذ جهسوفقٖـًّ    311جػسوز فثر جهـًٖ ٖلل ؿؾوِى جهنِفٔ ًُ 

يً " ييً ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ يً ٌُٖر جهيلغ، سالُح فٕ ـهم فثر جهؿؾل % ..42دٌلدر ّووز اهٓ 

 %. 19دٌلدر " ؿٌٖحف  511ؤنصف يً " ففثر جهؿؾل % ..38دٌلدر " ؿٌٖحف  511 – 311

(86)ل ركى سدّ  

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوخوفزًّٖ ختـًب هيخغٖر يـدل اهدخل اهضِرٔ

 يضبُدث اهخوفزًّٖ
 يـدل اهدخل

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 43.3 192 63.6 7 42.8 185 ؿٌٖحف 311ؤكل يً 

 37.7 167 18.2 2 38.2 165 ؿٌٖحف 511 – 311يً 

 19.1 84 18.2 2 19.1 82 ؿٌٖحف 511ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 11 111.1 432 جهيظيٍّ

 .331جهؿالهـــر    2.215 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهــًٖ ٖنـحُؿًّ جهسوفقٖـًّ ّجهــًٖ      CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

فٕ سِـفى   ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرالٖنحُؿٌَّ سدِح هيسغٖفجهؿؾل جهنِفٔ فلؿ سدًٖ 

اـ دوغز كٖيـر   ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقم يٍ CHI²ألً كٖير هوسوفقًّٖ جهِيحل 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 2. 215)نحٔ  سفدَٖ 
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 دالهج اهخـرع هّشبئل اإلؿالى اهيػتّؿج حشة يخغٖر اهدخل اهضِرٔ 8/9

دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهفثر جهيوٌف ؿؾوِح ؤيح فٖيح ٖسِوق دحهسِفى هّلحثل جإلُالى جهيًدُّر فلؿ 

ُٕ جهفثر جهسٕ جُسيز ؤنصف يً جهفثسًٖ جألؾـفًٖٖ  دـحهسِفى هّلـحثل    " ؿٌٖحف  311ؤكل يً " دـ 

ييً سِفيّج هّلحثل % 41. 8جإلُالى جهيًدُّر، اـ دوغز ٌلدر جهـًٖ سِفيّج يٌِح هِـٍ جهّلحثل 

دٌلـدر  "  ؿٌٖحف  511 – 311يً "  ٌر جهؿؾلجإلُالى جهيًدُّر يً ٌُٖر جهيلغ، ّكؿ سالُح دـهم ُٖ

 %. 21دٌلدر "ؿٌٖحف  511ؤنصف يً " صى ٌُٖر جهؿؾل % ..38

(87)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوّشبئل اهيػتّؿج
 اهخـرع هوّشبئل

 اهيػتّؿج 
 يــدل اهدخـل

 اهيسيّؽ ال ٌـى

 % م % م % م

 43.3 192 53.4 31 41.8 161 ؿٌٖحف 311ؤكل يً 

 37.7 167 34.5 21 38.2 147 ؿٌٖحف 511 – 311يً 

 19.1 84 12.1 7 21.1 77 ؿٌٖحف 511ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 58 111.1 385 جهيظيٍّ

 .181جهؿالهـــر    3.428 كٖير يفدَ نـحٔ
 2 ؿفظر جهػفٖــر 

 

ـ     CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق  الى إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهــًٖ ٖسِفيـًّ هّلـحثل جإلُ

ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهـر  جهيًدُّر ّجهـًٖ الٖسِفيًّ هِح سدِح هيسغٖفجهؿؾل جهنِفٔ فلؿ سدًٖ 

نى جكٍ دانبة إحصبائيا عُبد يسبحىي كقبم             CHI²هويّجؿ جهيًدُّر ألً كٖير اػوحثٖر فٕ سِفى جهِيحل 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 3. 428)اـ دوغز كٖير نحٔ  سفدَٖ  ) 05.0)  يٍ
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 يضبرنج فٕ اهٌضبػبح ّاهفـبهٖبح اهـيبهٖج حشة يخغٖر اهدخلاه 8/1

ؤكـل  "هلؿ سلحفدز ؿفظر جالُسيحى دحهينحفنر فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر دًٖ فثسٕ جهؿؾل 

        % 41. 3اـ دوغز جهٌلدر هوفثسـًٖ ُوـٓ جهسـّجهٕ    " ؿٌٖحف  511 – 311يً " ّ  " ؿٌٖحف 311يً 

ّج فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر يً ٌُٖر جهيلغ، ّكؿ ظحء جُسيحى ؤفـفجؿ  ييً نحفن% 41. 2ّ 

 %. ..18صحهصًح فٕ جهسفسٖخ دٌلدر " جؿٌٖحف 511ؤنصف يً " فثر جهؿؾل 

 (88)سدّل ركى 

 اهفرّق فٕ يضبرنج اهـيبل فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج ختـًب هيخغٖر يـدل اهدخل اهضِرٔ

 اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج
 هّؼٖفجا

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 43.3 192 46.7 78 41.3 114 ؿٌٖحف 311ؤكل يً 

 37.7 167 33.5 56 41.2 111 ؿٌٖحف 511 – 311يً 

 19.1 84 19.8 33 18.5 51 ؿٌٖحف 511ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 167 111.1 276 جهيظيٍّ

 .363جهؿالهـــر    2.124 كٖير يفدَ نـحٔ
 2 فٖــر ؿفظر جهػ

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحفنًّ فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز  CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

ؤٌَ ال ّٖظؿ فـفّق ـجز ؿالهـر   جهِيحهٖر ّجهـًٖ الٖنحفنًّ دِح سدِح هيسغٖفجهؿؾل جهنِفٔ فلؿ سدًٖ 

حصائيا عُد يسحىي نى جكٍ دانة إ CHI²فٕ جهٌنحًحز جهِيحهٖر ألً كٖير جهِيحل ينحفنر اػوحثٖر فٕ 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 2. 124)اـ دوغز كٖير نحٔ  سفدَٖ  ) 05.0)  كقم يٍ
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 اهفرغٖج اهذبهذج 

سّظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ سِفى جهِيحل هّلحثل جإلُالى سِـقْ هيسغٖـف ُيـف    

 . جهِحيل

 دالهج اهخـرع هوظحف حشة يخغٖر اهـير 3/5

 : ى جهؿفجلر اهٓ صالش فثحز ُٕهلؿ سى سللٖى فثحز جهِيف ألغفج

 . لٌر 25ؤكل يً  -

 . لٌر( 26 – 45) -

 . لٌر 45ؤنصف يً  -

لٌر ُٕ جهفثر جهِيفٖر جهسٕ ِٖـسى ؤففجؿُـح   "  26 – 45" ّكؿ دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهفثر جهِيفٖر 

ييـً  % 71. 6ؤنصف يً غٖفُى يً جهفثحز جهِيفٖر دحهسِفى هووػف، ػٖش ّووز ٌلدسِى اهٓ 

فحهفثر % ..15دٌلدر " لٌر  45ؤنصف يً " ٌُٖر جهيلغ، صى سالُى جهفثر جهِيفٖر  ٖلفئًّ جهوػف يً

 %. 13. 1دٌلدر " لٌر  25ؤكل يً " جهِيفٖر 
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(89)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هلراءث اهظحف ختـًب هيخغٖر اهـير

 كراءث اهظحف 
 اهـيــر

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 15.1 67 21.7 24 13.1 43 لٌر 25ؤكل يً 

 69.8 319 64.6 75 71.6 234 لٌر 45-26يً 

 15.1 67 14.7 17 15.3 51 لٌر 45ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 116 111.1 327 جهيظيٍّ

 .148جهؿالهـــر    3.827 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖــر 

 

وـػف ّجهــًٖ   إلٖظحؿ جهففّق دـًٖ جهــًٖ ٖلـفئًّ جه    CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

سِـفى جهِيـحل   ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ الٖلفئٌِّح سدِح هيسغٖف جهِيف فلؿ سدًٖ 

اـ دوغز كٖيـر نـحٔ     ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقبم يبٍ CHI²هووػف ألً كٖير 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 3. 827) سفدَٖ 
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 اهـير دالهج اهخـرع هإلذاؿج حشة يخغٖر   3/8

لٌر ُٕ جهفثر جألنصف جلسيحًُح هوفجؿّٖ دًٖ جهفثحز "  26 – 45" دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهفثر جهِيفٖر 

جهسٕ سسننل يٌِح ٌُٖر جهيلغ ػٖش دوغز ٌلدر يً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ُـٍ جهفثر ْ جهِيفٖر جألؾف

" لـٌر  25كل يـً  ؤ" ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً ٌُٖر جهيلغ سالُح جهفثر جهِيفٖر % 69. 6جهِيفٖر

 %. ..14دٌلدر " لٌر  45ؤنصف يً " فحهفثر جهِيفٖر % 16دٌلدر 

(31)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هإلذاؿج ختـًب هيخغٖر اهـير

 االشخيبؽ هإلذاؿج
 اهـيــر

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 15.1 67 9.8 6 16.1 61 لٌر 25ؤكل يً 

 69.8 319 71.5 43 69.6 266 لٌر 45-26يً 

 15.1 67 19.7 12 14.4 55 لٌر 45ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 116 111.1 382 جهيظيٍّ

 .321جهؿالهـــر    2.281 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖلـسيًِّ هإلـجُـر ّجهــًٖ ال     CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

سِفى جهِيـحل  ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ لؿ سدًٖ ٖلسيًِّ هِح سدِح هيسغٖف جهِيف ف

اـ دوغـز كٖيـر نـحٔ      ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقم يٍ CHI²هإلـجُر ألً كٖير 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر (2. 281)سفدَٖ 
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 دالهج اهخـرع هوخووفزًّٖ ختـب هيخغٖر اهـير  3/3

دّوفِح جهفثر جألنصف ُؿؿًج فٕ ٌُٖر جهيلغ دحهيفسدـر  " ٌر ل  26 – 45" ظحءز جهفثر جهِيفٖر 

ييـً ٖنـحُؿًّ   % 69. 4جألّهٓ دًٖ جهفثحز جهِيفٖر جهسٕ سسننل يٌِح جهٌِٖر ػٖش ّووز ٌلدسِح 

 45ؤنصف يً " ّ " لٌر  25ؤكل يً " جهسوفقًّٖ يً ٌُٖر جهيلغ، صى سالُح دحهسلحّٔ جهفثسًٖ جهِيفٖسًٖ 

 .ٌِيحهنل ي% 15. 3دٌلدر " لٌر 

(35)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوخوفزًّٖ ختـًب هيخغٖر اهـير

 يضبُدث اهخوفزًّٖ
 اهـيــر

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 15.1 67 9.1 1 15.3 66 لٌر 25ؤكل يً 

 69.8 319 81.8 9 69.4 311 لٌر 45-26يً 

 15.1 67 9.1 1 15.3 66 لٌر 45ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 11 111.1 432 جهيظيٍّ

 .678جهؿالهـــر    .778 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقٖـًّ ّجهــًٖ ال    CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

سِـفى جهِيـحل   ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ ٖنحُؿٌَّ سدِح هيسغٖف جهِيف فلؿ سدًٖ 

اـ دوغز كٖيـر نـحٔ     ) 05.0)  نى جكٍ دانة إحصائيا عُد يسحىي كقم يٍ CHI²ً كٖير هوسوفقًّٖ أل

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر . (  778) سفدَٖ 
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 دالهج اهخـرع هوّشبئل اهيػتّؿج حشة يخغٖر اهـير  3/9

 : هلؿ نحٌز ٌلدر جهسِفى هوّلحثل جهيًدُّر ػلخ يسغٖف جهِيف نيح ٖوٕ

 ًدُّـر يـً ٌُٖـر جهيلـغ هوفثـر جهِيفٖـر      ييً سِفيـّج هوّلـحثل جهي  % 71. 4 -

 (.لٌر 45-26)

 ييً سِفيـّج هوّلـحثل جهيًدُّـر يـً ٌُٖـر جهيلـغ هوفثـر جهِيفٖـر        % 15. 6 -

 (.لٌر 45ؤنصف يً )

 ييــً سِفيــّج هوّلــحثل جهيًدُّــر يــً ٌُٖــر جهيلــغ هوفثــر جهِيفٖــر % 14 -

 (.لٌر 25ؤكل يً )

(38)سدّل ركى   
ج ختـًب هيخغٖر اهـيراهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوّشبئل اهيػتّؿ  

 اهخـرع هوّشبئل 
 اهيػتّؿج

 اهـيــر

 اهيسيّؽ ال ٌـى

 % م % م % م

 15.1 67 22.4 13 14.1 54 لٌر 25ؤكل يً 

 69.8 319 65.5 38 71.4 271 لٌر 45-26يً 

 15.1 67 12.1 7 15.6 61 لٌر 45ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 58 111.1 385 جهيظيٍّ

 .231جهؿالهـــر    ....2 كٖير يفدَ نـحٔ
 2 ؿفظر جهػفٖــر 
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ٖسِفيـًّ  ّجهـًٖ ال  ٖسِفيًّ هـًٖجإلٖظحؿ جهففّق دًٖ  CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ سدِح هيسغٖف جهِيف فلؿ سدًٖ هوّلحثل جإلُاليٖر جهيًدُّر 

اـ  ) 05.0)  دانبة إحصبائيا عُبد يسبحىي كقبم يبٍنبى جكبٍ  CHI²سِفى جهِيحل هوسوفقًّٖ ألً كٖير 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 2.  928)دوغز كٖير نحٔ  سفدَٖ 
 

 دالهج اهخـرع هوٌضبػبح ّاهفـبهٖبح اهـيبهٖج حشة يخغٖر اهـير  3/1

هلؿ نحٌز ٌلدر سِفى جهِيحل هوٌنحًحز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖر ػلخ يسغٖف جهِيف ُوٓ جهٌػـّ  

 : جهسحهٕ

ً نحفنّج فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر يً ٌُٖر جهيلغ هوفثر جهِيفٖـر  يي% 72. 5 -

 (.لٌر 45-26)

 ييً نحفنّج فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر يً ٌُٖر جهيلغ هوفثر جهِيفٖـر % 15.  6 -

 (.لٌر 45ؤنصف يً )

 ييً نحفنّج فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز جهِيحهٖر يً ٌُٖر جهيلـغ هوفثـر جهِيفٖـر   % 12 -

 (.لٌر 25كل يً ؤ)
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(33)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج ختـًب هيخغٖر اهـير

 اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح
 اهـيبهٖج 

 اهـيــر

 اهيسيّؽ ال ٌـى

 % م % م % م

 15.1 67 21.4 34 12.1 33 لٌر 25ؤكل يً 

 69.8 319 65.3 119 72.5 211 لٌر 45-26يً 

 15.1 67 14.4 24 15.6 43 لٌر 45ؤنصف يً 

 111.1 443 111.1 116 111.1 276 جهيظيٍّ

 . 157جهؿالهـــر    5.731 كٖير يفدَ نـحٔ

 2 ؿفظر جهػفٖــر 

 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحفنًّ فٕ جهٌنحًحز ّجهفِحهٖحز  CHI²يفدَ نحٔ جؾسدحفّدسًدٖق 

ؤٌَ ال ّٖظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ ؿ سدًٖ جهِيحهٖر ّجهـًٖ الٖنحفنًّ دِح سدِح هيسغٖف جهِيف فل

اـ  ) 05.0)  نبى جكبٍ دانبة إحصبائيا عُبد يسبحىي كقبم يبٍ CHI²سِفى جهِيحل هوسوفقًّٖ ألً كٖير 

 (. 2)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 5. 731)دوغز كٖير نحٔ  سفدَٖ 
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 : اهفرغٖج اهراتـج

سِـقٔ هيلـسّْ    سّظؿ ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖر فٕ سِفى جهِيحل هّلحثل جإلُـالى  -

 . سػووِٖى جألنحؿٖيٕ

 : هلؿ سى سللٖى فثحز ٌُٖر جهيلغ ػلخ سػوٖوِى جألنحؿٖيٕ اهٓ ؤفدَ فثحز ُٕ

 . دنحهّفّٖك فإُوٓ -

 . ؿدوّى يسّلً -

 . سّظِٖٕ -

 . ؤكل يً سّظِٖٕ -

 اهخـرع هوظحبفج حشة يخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ  9/5

ألنصف كفجءذ هووػف يـً دـًٖ فثـحز    دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهػحووًٖ ُوٓ جهسّظِٖٕ ُى جهفثر ج

يً جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف يً ٌُٖـر  % 34.6اـ دوغز ٌلدسِى . جهِيحل ػلخ سػوٖوِى جألنحؿٖيٕ

 صـى % 31.1دٌلـدر  " دنـحهّفّٖك فـإُوٓ   " جهيلغ سالُى فٕ ـهـم جهػحوـوًٖ ُوـٓ ؿفظـر     

 "ؤكــل يــً ســّظِٖٕ " ّؤؾٖــفًج فثــر % 22.9دٌلــدر " ؿدوــّى يسّلــً " جهػحوــوًٖ ُوــٓ 

 %. 12.5لدر دٌ
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(39)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هلراءث اهظحف ختـًب هيخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 كراءث اهظحف 
 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 24.4 118 8.6 11 31.1 98 دنحهّفّٖك فإُوٓ

 23.3 113 24.1 28 22.9 75 ؿدوّى يسّلً

 36.3 161 41.4 48 34.6 113 سّظِٖٕ

 16.1 71 25.9 31 12.5 41 ؤكل يً سّظِٖٕ

 111.1 443 111.1 116 111.1 327 جهيظيٍّ

 .111جهؿالهـــر    26.642 كٖير يفدَ نـحٔ

 3 ؿفظر جهػفٖــر 
 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖلفئًّ جهوػف ّجهـًٖ  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ

ٌُؿ يلسّْ ؤكل  ؤً ٌُحم ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖريٕ فلؿ سدًٖ الٖلفئٌِّح سدِح هيسغٖف جهيئُل جهِو

ّـهم هوحهغ جهِيحل ( 3)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 26.642)اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ ( 1.15)يً 

 %.34.6جهػحووًٖ ُوٓ جهسّظِٖٕ دٌلدر 
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 اهخـرع هإلذاؿج حشة يخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ  9/8

ييً ٖلسيًِّ هإلـجُر يً % 36.6يفسدر جألّهٓ دٌلدر فٕ جه" جهسّظِٖٕ " ظحء جهِيحل يً فثر 

جهدنحهّفّٖك فـإُوٓ  "يٕ، صى فثر ٌُٖر جهيلغ دًٖ جهفثحز جهسٕ سلسيَ هوفجؿّٖ ػلخ سػوٖوِح جألنحؿٖ

 %. 17دٌلدر " ؤكل يً سّظِٖٕ " صى فثر % 23دٌلدر " ؿدوّى يسّلً " صى فثر % 23.3دٌلدر "

(31)سدّل ركى   

هإلذاؿج ختـًب هيخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل  

 االشخيبؽ هإلذاؿج
 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 24.4 118 31.1 19 23.3 89 دنحهّفّٖك فإُوٓ

 23.3 113 24.6 15 23.1 88 ؿدوّى يسّلً

 36.3 161 34.4 21 36.6 141 سّظِٖٕ

 16.1 71 9.8 6 17.1 65 ؤكل يً سّظِٖٕ

 111.1 443 111.1 61 111.1 382 جهيظيٍّ

 .369جهؿالهـــر    3.147 كٖير يفدَ نـحٔ

 3 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖسلِيًّ هإلـجُر ّجهـًٖ ال  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ

فٕ  ثٖرففّق ـجز ؿالهر اػوحَ ال ّٖظؿ ؤٌٖلسيًِّ هِح سدِح هيسغٖف جهسػوٖل جألنحؿٖيٕ فلؿ سدًٖ 

CHIسِفى جهِيحل هإلـُر ألً كٖير 
اـ دوغز كٖير نحٔ ( 1.15)هى سنً ؿجهر اػوحثًٖح ٌُؿ ؤكل يً  2

 (.3)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 3.147)سفدَٖ 
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 دالهج خـرع اهـيبل هوخوفزًّٖ حشة يخغٖر خحظٖوِى األنبدٖيٕ  9/3

ُؿًّ جهسوفقًّٖ يً ييً ٖنح% 36.6جهيفسدر جألّهٓ دٌلدر " جهسّظِٖٕ " جػسل جهِيحل يً فثر 

ؿدوـّى  " صـى فثـر   % 24.5دٌلدر " دنحهّفّٖك فإُوٓ " ٌُٖر جهيلغ، سالُى فٕ جهيفسدر جهصحٌٖر فثر 

 %. 15.3دٌلدر " ؤكل يً سّظِٖٕ " ّؤؾٖفًج فثر % 23.6يسّلً دٌلدر 

 (36)دّل ركى 

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوخوفزًّٖ ختـًب هيخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 زًّٖيضبُدث اهخوف
 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 24.4 118 18.2 2 24.5 116 دنحهّفّٖك فإُوٓ

 23.3 113 9.1 1 23.6 112 ؿدوّى يسّلً

 36.3 161 27.3 3 36.6 158 سّظِٖٕ

 16.1 71 45.5 5 15.3 66 ؤكل يً سّظِٖٕ

 111.1 443 111.1 11 111.1 432 جهيظيٍّ

 .158جهؿالهـــر    7.511 كٖير يفدَ نـحٔ

 3 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ ٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ ّجهـًٖ ال  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ

 ففّق ـجز ؿالهر اػوحثٖرَ ال ّٖظؿ ؤٌٖنحُؿًّ جهسوفقًّٖ سدِح هيسغٖف جهسػوٖل جألنحؿٖيٕ فلؿ سدًٖ 

CHIألً كٖير  فٕ سِفى جهِيحل هوسوفقًّٖ
اـ دوغز ( 1.15)سنً ؿجهر اػوحثًٖح ٌُؿ ؤكل يً  هى 2

 (.3)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 7.511)كٖير نحٔ سفدَٖ 
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 حشة يخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ  هويػتّؿبح اهيخخظظجدالهج اهخـرع  9/9

، ػٖش جػسوّج جهيفسدر جألّهٓ دًٖ دحهيًدُّحز جهيسؾوور" جهسّظِٖٕ " جُسى جهػحووًّ ُوٓ 

يٌِى، ّسالُى % 36.1جهيلغ ييً سِفيّج هِـٍ جهّلحثل دٌلدر ّووز اهٓ  ؤكفجٌِى جهِيحل فٕ ٌُٖر

فإكـل يـً   % 23.6دٌلـدر  " ؿدوّى يسّلً " صى % 26.2دٌلدر " دنحهّفّٖك فإُوٓ " فٕ ـهم فثر 

 %. 14سّظِٖٕ دٌلدر 

(37)سدّل ركى   

 اهفرّق فٕ خـرع اهـيبل هوّشبئل اهيػتّؿج ختـًب هيخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 هوّشبئل اهخـرع
 اهيػتّؿج 

 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 اهيسيّؽ ال ٌـى

 % م % م % م

 24.4 118 12.1 7 26.2 111 دنحهّفّٖك فإُوٓ

 23.3 113 21.7 12 23.6 91 ؿدوّى يسّلً

 36.3 161 37.9 22 36.1 139 سّظِٖٕ

 16.1 71 29.3 17 14.1 54 ؤكل يً سّظِٖٕ

 111.1 443 111.1 58 111.1 385 جهيظيٍّ

 .118جهؿالهـــر    11.731 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ سِفيّ هوّلحثل جإلُاليٖر  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ

ففّق ـجز ؿالهر ٌُح  ؤًجهيًدُّر ّجهـًٖ هى ٖسِفيّ اهِٖح سدِح هيسغٖف جهسػوٖل جألنحؿٖيٕ فلؿ سدًٖ 

 (.3)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 11.731)اـ دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ ( 1.15)ٌُؿ يلسّْ ؤكل يً  اػوحثٖر

 %. 36.1ّـهم هوحهغ جهِيحل جهػحووًٖ ُوٓ ؿفظر جهسّظِٖٕ دٌلدر 
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 دالهج اهخـرع هوٌضبػبح ّاهفـبهٖبح اهـيبهٖج حشة يخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕ  9/1

ز ّجهفِحهٖحز جهِيحهٖـر  كؿ نحفنّج فٕ جهٌنحًح" جهسّظِٖٕ " دٌٖز جهؿفجلر ؤً جهػحووًٖ ُوٓ 

ً ٌُٖر جهيلغ سالُى فٕ ـهـم فثـر   ييً نحفنّج فٕ جهٌنحًحز جهِيحهٖر ي% 38دٌلدر ّووز اهٓ 

ؤكل يـً سـّظِٖٕ   "ففثر  %22.8دٌلدر " ؿدوّى يسّلً" صى فثر % 25 دٌلدر" دنحهّفّٖك فإُوٓ "

 %. 14.1دٌلدر "

(38)سدّل ركى   
بهٖج ختـًب هيخغٖر اهخحظٖل األنبدٖيٕاهفرّق فٕ يضبرنج اهـيبل فٕ اهٌضبػبح اهـي  

 اهيضبرنج فٕ اهٌضبػبح اهـيبهٖج
 اهخحظٖل األنبدٖيٕ

 اهيسيّؽ ال ٌـى
 % م % م % م

 24.4 118 23.4 39 25.1 69 دنحهّفّٖك فإُوٓ

 23.3 113 24.1 41 22.8 63 ؿدوّى يسّلً

 36.3 161 33.5 56 38.1 115 سّظِٖٕ

 16.1 71 19.2 32 14.1 39 ؤكل يً سّظِٖٕ

 111.1 443 111.1 167 111.1 276 جهيظيٍّ

 .494جهؿالهـــر    2.398 كٖير يفدَ نـحٔ
 3 ؿفظر جهػفٖــر 

إلٖظحؿ جهففّق دًٖ جهـًٖ نحفنّج فٕ جهفِحهٖحز ّجهٌنحًحز  CHI² ّدسًدٖق جؾسدحف يفدَ نحٔ 

ففّق ـجز ؿالهر َ ال ّٖظؿ ؤٌدًٖ جهِيحهٖر ّجهـًٖ هى ٖنحفنّ دِح سدِح هيسغٖف جهسػوٖل جألنحؿٖيٕ فلؿ س

CHIفٕ سِفى جهِيحل هووػف ألً كٖير  اػوحثٖر
اـ ( 1.15)هى سنً ؿجهر اػوحثًٖح ٌُؿ ؤكل يً  2

 (.3)ٌُؿ ؿفظر ػفٖر ( 2.398)دوغز كٖير نحٔ سفدَٖ 
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 : اهخّظٖــبح
 

سؾوٖه وفػحز هوليحٖح جهِيحهٖر فٕ جهوػف جهّٖيٖر سػسّٔ ُوٓ دحخ ؾحه دليـحٖح   (1)

ـ   جهلالير فـٕ   ؿشّجهوػر جهيٌِٖر، ّيفّفذ ادفجق جهوػف هوػّجؿش جهِيحهٖر جهسـٕ سػ

جهيئللحز جإلٌسحظٖر ّيفّفذ سػوٖل ؤلدحخ ػؿّصِح ّهفز جالٌسدحٍ هألُفجى جهيٌِٖر جهلحثؿذ 

 . فٕ كًحٍ جهِيل

جالُسيحى ديػسّْ جهيظالز جهِيحهٖر جهيسؾوور ّجهسفنٖق ُوٓ ظحٌخ جهلـالير ّجهوـػر    (2)

 .يظحٌحّفذ سلّٖلِح دًٖ ؤّلحً جهِيحل ّقٖحؿذ ٌلدر سّقِِٖح ُوِٖى جهيٌِٖر فِٖح ّيف

ؿُّذ جهوػف جأللدُّٖر هيئجقفذ كيٖر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّجالُسيحى دِح، ؾحوـر   (3)

 . جهوػف جإلُالٌٖر يظحٌٖر جهسّقَٖ يٌِح ٌٌفًج هنُِّٖح دًٖ ؤّلحً جهِيحل

جؿ جهيًدُّر جهؾحور دقٖحؿذ ُّٕ جهِيحل سِقٖق ظِؿ جهيئللحز جإلٌسحظٖر جهيسِوق دبٌسحض جهيّ (4)

دنئًّ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّسؾوٖه يّجقٌر لٌّٖر يٌحلدر هِـح ّسٌّٖـَ ّلـحثوِح    

 . جٌسدحٍ جهِيحل هِح ٖؿُح دننل ؿّفٔ ػسٓ سػحفٌ ُوٓ ظـخّسظؿ

جلسغالل ؤّكحز سِفى جهِيحل هإلـجُر ددش فلحثل ؾحور دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر يـَ    (5)

سدحف ؤً سنًّ كوٖفذ ّيدحنفذ ّـجز هغر لِور هسسٌحلخ يَ جهًدِٖـر جهِـحدفذ   جألؾـ دحالُ

 . هإلـجُر
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جلسغالل ػظى جهينحُؿذ جهندٖف هوسوفقًّٖ ًّدِٖر جهسوفقًّٖ جهيٌحلدر هدـش فلـحثل يسِولـر     (6)

دليحٖح جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر يً ؾالل جهوظّء اهٓ سٌفٖـ اٌسحض ينسفم دًٖ جهيئللـحز  

ّجهؿّهٖر ـجز جهِالكر ديّيٍّ جهلالير ّاؿجفجز جهيػًحز جهسوفقٌّٖٖر جهسٕ  جهًٌّٖر ّجهلّيٖر

 .سػٌٓ دٌلخ ينحُؿذ ُحهٖر

سييًٖ كحًٌّ جهِيل جألفؿٌٕ ٌه ٖوقى اؿجفجز جهِيل دييحً انـفجم جهِحيـل دـؿّفجز     (7)

ٌُؿ  هِـٍ جهؿّفجز يسؾوور دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ٌُؿ جهسػحكَ دحهِيل ّدسنفجف يٌسٌى

 . دحهِيل يَ جهيئللر جهسٕ جهسػق دِح جلسيفجفٍ

سّفٖف جهؿُى جهفٌٕ ّجهسلٌٕ هوظِحز جهًٌّٖر جهيٌِٖر دحهلالير ّجهوـػر جهيٌِٖـر ّسّػٖـؿ     (8)

 . ظِّؿُح ّسظٌخ جالقؿّجظٖر فٕ سٌفٖـ يِحيِح

سِقٖق جهػّجف جالظسيحُٕ هؿُى صلحفر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖـر ّسـّفٖف جهـؿُى جهـالقى      (9)

حخ جهِيل ّجهِيحل هسينٌِٖح يً ػل جهيننالز ـجز جهِالكر دحهلالير هويٌٌيحز جهيٌِٖر ألوػ

  .جهيٌِٖرّجهوػر 

ػش ّقجفذ جهسفدٖر ّجهسِوٖى ُوٓ جهيلحُير فٕ سنظَٖ ّسّلَٖ صلحفر جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر  (11)

 . يً ؾالل اؿؾحل كٖيِح فٕ جهيٌحُط جهيؿفلٖر

وـػر جهيٌِٖـر ّسنـظَٖ    سؾوٖه يّجقٌر ًٌّٖر هودػش جهِويٕ فٕ يظحل جهلـالير ّجه  (11)

ّجهوػر جهيٌِٖـر  جهيئللحز جهًٌّٖر ـجز جهِالكر دحهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر نيِِؿ جهلالير 

 . هولٖحى دِـج جهؿّف ّجهظحيِحز
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سويٖى دفجيط اُاليٖر سؿفٖدٖر فٕ يظحل جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر دِؿف ؾوق ظٖـل يـً    (12)

 . جإلُاليًٖٖ جهِيحهًٖٖ

 . ير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ جألفؿًًٌّٖر هولال السفجسٖظٖردٌحء  (13)

ؿُى ؾًر يِِؿ جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر ّظِّؿٍ فٕ يظحل سؿفٖخ نّجؿف يسؾوور فـٕ   (14)

 . يظحل جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر

ؿُى دفجيط جهسُّٖر ّجهسؿفٖخ ّجهسصلٖف ديفحُٖى جهلالير ّجهوػر جهيٌِٖر فٕ يّجكَ جهِيـل   (15)

جهدفجيط ّجهِيل ُوـٓ جاللـسفحؿذ يٌِـح    ّػش ؤوػحخ جهِيل ُوٓ جإللِحى فٕ سويٖى ُـٍ 

 . دسٌفٖـُح فٕ يئللحسِى
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 كبئيج اهيراسؾ

 :كبئيج اهيراسؾ اهـرتٖج( أ ) 

جهؿجفجهِحهيٖر هوٌنف : جهلحُفذ . ، يتبدئ ؿوى اإلخظبل ٌّؼرٖبح اهخأذٖر  اليحُٖل،  يػيّؿ (1)

 2113ّجهسّقَٖ ، 

، يظوـر  ( 8119) يج ّاهظحج اهيٌِٖج خلرٖر يٌؼيج اهـيل اهدّهٖج هوّٖى اهـبهيٕ هوشال (2)

  . 2114ؤٖوّل لدسيدف  51ُحهى جهِيل ـ يٌٌير جهِيل جهؿّهٖر ـ ظٌٖف ـ جهِؿؿ 

إؿـداد ّخلـدٖى اهتـرايز    ظالل ، ؤنفف، يػحيفجز جهّفنر جهسؿفٖدٖر جهؾحور ػـّل   (3)

 (. 2116)، اـجُر وّز جهيؿٌٖر، ُيحً اإلذاؿٖج

  .هوخـرع هإلؿالى اهـراكٕدراشج يشحٖج ـ دغؿجؿ ـ ( 2116)ػظحخ ُقز  (4)

 2115جهينسدر جإلُاليٖر ،:ؿينق . جإلُالى جهيسؾوه . ؾيّف ، ؤؿٖخ  (5)

 . ؿجف جهفنف جهِفدٕ –جهلحُفذ . ٌؼرٖبح اإلؿالى ( 1991)ف نسٕ،  ظِٖحً  (6)

ؿجف جهفنـف   –جهلحُفذ  – داإلؿالى ٌّؼرٖبخَ فٕ اهـظر اهحدٖ، ( 1978)فنسٕ، ظِٖحً  (7)

                                                                            .                   ٕجهِفد

ـ ُيحً ـ ؿجف ّينسدـر جهػحيـؿ    اهرأٔ اهـبى ّػرق كٖبشَ (  2112) ليٖلى ، ػيٖؿٍ  (8)

 .هوٌنف ّجهسّقَٖ 
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جهلحُفذ، فػيـر دـفك    ،اهظحبفج اهيخخظظج اهيػتّؿج ّاإلهنخرٌّٖجنفٖق ، ػلًٌٖ،  (9)

 (. 2116)هوًدحُر ّجهٌنف 

ً ، (  1977) جهوػفًّٖ، جهِيحهًّٖ  (11)  –دغـؿجؿ   – يحبغراح دّرث اهظحفًٖٖ اهـيـبهٖٖ

 .جهيِِؿ جهِفدٕ هوصلحفر جهِيحهٖر ّدػّش جهِيل  –ينسخ جهِيل جهِفدٕ 

اشخراخٖسٖبح اإلؿالى ّاهخـوٖى  ّاالخظبل فٕ ، (1995)جهوفجٖفذ ، يػيؿ ٌظٖخ ّآؾفًّ  (11)

 .جهٌّٖٖلٖف –ُيحً  – اهيسبل اهظحٕ

ُـحهى   -جهلـحُفذ   –اهتحد اهـويٕ فٕ اهدراشبح اإلؿاليٖج  ،(2114)دؿ جهػيٖؿ، يػيؿ ُ (12)

 .2جهنسخ  ً

غّاء ـ اهشـاليج   ـ  اوؿجف ؾحه ـ ؤ  ، ( 2112)ّجهنلّجٌٕ، ػحسى   جهِلحٖور، يػيّؿ (53)

 (. ّاهظحج اهيٌِٖج فٕ األردً

جف جهوـفحء  ـ ُيـحً ـ ؿ    اإلدارث اهحدٖذج هوشاليج اهيٌِٖج، ( 2112)جهِلحٖوَ، يػيّؿ  (14)

 .هوٌنف ّجهسّقَٖ

، إسراءاخَ ّيٌبُسَ –اهتحد اإلؿاليٕ، يفِّيَ ( 2118)ُيف، جهلٖؿ ؤػيؿ يوًفٓ ،  (15)

 .  جهنّٖز –ينسدر جهفالع هوٌنف ّجهسّقَٖ 

 .5998هـى 8كبًٌّ اهـيل األردٌٕ ركى  (56)



 

حاتم حسيه محسه –دور وسائم اإلعالو في جًُية انىعي بًفاهيى انسالية انىقائية وانصحة انًهُية ندي انعًال في األردٌ   
 

123 

 

َ ، ُيحً، ظيِٖر ُيحل جهيًحداهحرنج اهـيبهٖج اهٌلبتٖج فٕ األردًجهلٖيفٔ، يػيؿ لوٖيحً،  (17)

 (. 1982)جهسِحٌّٖر 

 .ـ ؿجثفذ جإلػوحءجز جهِحير   8117اهنخبة اإلحظبئٕ اهشٌّٔ  (18)

ـ ؿّفٍ فٕ ُيوٖر جهسٌيٖر اإلؿالى اهـيبهٕ يفِّيج ( .  1987) جهنلّجٌٕ ،  ػحسى ػلًٖ  (19)

ّلحثوَ، يلحهر يٌنّفذ فٕ يظور وّز ُيحل جألفؿً ـ جالسػحؿ جهِحى   –ؤُؿجفَ  –جهًٌّٖر 

 . 1987ألفؿً ـ جهِؿؿ جألّل ـ جهلٌر جألّهٓ هٌلحدحز جهِيحل فٕ ج

خلرٖر اهيدٖر اهـبى هويـِد اهـرتٕ هوظحج ّاهشـاليج  ، (  2118) هليحً  ، ؤػيؿ يػيؿ  (21)

 4جهيٌحير ـ ييونر جهدػفًٖ  ) ،  جهيئسيف جهِفدٕ جهصحهش هووػر ّجهلالير جهيٌِٖر اهيٌِٖج

 .يٌٌير جهِيل جهِفدٖر (  2118/  11/  6ـ

اهخّظٖف اهّػٌٕ هوشاليج  ،(  2116) جهيٌِٖر ، ّقجفذ جهِيل  ّجهوػر يؿٖفٖر جهلالير (21)

 .  ّاهظحج اهيٌِٖج فٕ اهييونج األردٌٖج اهِبضيٖج

 .     ـ جهنّٖز ـ ينسدر جهفالع اهتحد اإلؿاليٕ  ( 2118) يوًفٓ ، جهلٖؿ ؤػيؿ  (22)

يّشّؿج خضـرٖـبح اهظـحج   ،  (  1992) ينسخ جهِيل جهِفدٕ يٌٌير جهِيل جهِفدٖر  (23)

       .   ّاهشاليج اهيٌِٖج فٕ اهدّل اهـرتٖج

 .، ّقجفذ جهِيل(  2117)  هوشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج اهيوخلٕ اهّػٌٕ (24)
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جهنسحٌٕ هوٌنف  -جفدؿ –اهيدخل فٕ االخظبل اهسيبُٖرٔ ( 2113)جهيّلٓ ، ُوحى لوٖيحً  (25)

 .ّجهسّقَٖ

 (. 1991)، ُيحً، يًدِر جهسّفٖق ، ضرش كبًٌّ اهـيل األردٌُٕحنى، ُنحى ففِز (26)

ّركج ؿيل حّل خسرتج يـِد اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج ، ( 2112)ّفٖنحز، ُدؿ جهػيٖؿ  (27)

ًفجدوك جهظيحُٖفٖر . فٕ يسبل اهشاليج ّاهظحج اهيٌِٖج ؿوٓ اهيشخّْ اهيحوٕ ّاهـرتٕ

 .جهوٖدٖر، جهيئسيف جهِفدٕ جهصحٌٕ هػيحٖر دٖثر جهِيل يً جهسوّش

اهخلرٖر اهشٌّٔ إلظبتبح اهـيـل ّاأليـراع   ، ( 2117)ّفٖنحز، ُدؿ جهػيٖؿ ّآؾفًّ  (28)

يئللر جهسـؿفٖخ جهيٌِـٕ ـ  يِِـؿ      –، ُيحً اهيٌِٖج فٕ اهييونج األردٌٖج اهِبضيٖج

 .جهلالير ّجهوػر جهيٌِٕ

 

 :كبئيج اهيراسؾ األسٌتٖج

(1) HIJAB IZZAT AND ATHORS (1986) - Jordanian WORKERS: 

(2) Chronology of Industrial disasters- George Draffan (2001).  

(3) Ray.C. A Sfaghl (1984), Industrial Safe and Health.    
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 : اكؾ اإلهنخرٌّٖجاهيّ كبئيج( ة)

 (1) http://www.fatehforums.com.  

(2) http://icatu56.org/add/showmain.  

(3) http://A.L.O.ALSALAMEH.@net.sy   

 

 : الحــاهيلبت( ر)

ػقٖفجً  11،  ظفٖؿذ جهِفخ جهّٖى –ظِحؿ جهيٌلٕ ، يػفف جهنئًّ جهِيحهٖر  يلحدور( 1)

2118 . 

 . 2118ػقٖفجً  15 ظفٖؿذ جهؿلسّف –يلحدور ظّؿز ٌحنؾّ، يػفف جهنئًّ جهِيحهٖر  ( 2)
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 (8)اهيوحق ركى 
 أشيبء اهيحنيًٖ فٕ االشختبٌج 

 
 اهخخظط ، اهسبيـج األشخبذ اهيحنــى اهركى

 ظحيِر جهٖفيّم -جهِالكحز جهِحير، فثٖك كلى جهِالكحز جهِحير سػلًٖ يٌوّف.  ؿ. ؤ 1

 ُالكحز ُحير، يؿٖف ُحى ُٖثر جإلُالى جهيفثٕ ّجهيليٍّ ؤيظؿ جهلحيٕ. ؿ 2

 وػحفر،  كلى جهوػحفر، ظحيِر جهٖفيّم رػحسى جهِالٌّ. ؿ 3

 

 


