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ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت  ......اربي  

.............. وال أصاب باليأس إذا فشلت                                      

الفشلبل ذكرني دائما بأن    

..................التجارب التي تسبق النجاح                                 

علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوي  ...يـارب  

وأن حب االنتقـام هو أول مظاهر الضعف                                         

إذا جرتني من المال أترك لي األمل  ...يــارب  

وإذا جرتني من النجاح أترك لي قوة العناد                                     

............حتى أتغلب على الفشل  

وإذا جرتني من الصحة أترك لي نعمة اإليمان                                       

االعتذار  ي شجاعةالناس أعطن  ىإذا أسأت إل...ب  يـار   

لي الناس أعطيني شجاعة العفوا تأسأوإذا                                              

إذا أعطيتني ماال ال تأخذ سعادتي  ... يـارب  

وإذا أعطيتنني نجاحا ال تأخذ تواضعي                                                  

متي  اوإذا أعطيتني تواضعا ال تأخذ إعتزازي بكر   

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

شكرا جزيال يليق بعظمته  نحمد اهللا حمدا طيبا مبارك فيه ونشكره  

والمنته ان وفقنا لإلتمام دراستنا وأفـاض علينا بنعمة الصحة  ,ويناسب جالله  

فـله كل صلواتنا التي تتقطع وتضرعاتنا أيبارك لنا في علمنا المتواضع  ,والعلم  

إذا عمل  "وينفع به كل من اطلع عليه عمال يقول الحبيب المصطفى عليه الصالة  

"ه  أحدكم عمال أن يتقن  

لألستاذة الكريمة بن علي مليكة التي كانت يد عون لنا  لشكر الجزيل  أتقدم با

كما أتقدم بالشكر إلى صديقتي زدام مختارية على  ,في انجازنا لهذا العمل  

.مساعدتها لي إلتمام هذا العمل  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 إلى من كانا ينبوعا سقـاني الحب والحنان  

األمــان    يإلى من غرسا فينا الثقــــة ووفــر ل  

إلى من سهرت الليل لتمنحني الدفء والحنان إلي من كان لي النور المضيء  

"أمي لؤلؤة قـلبي  "إلى التي عاشت حياتها تحميني’لحياتي    

إلى من أعطاني ولم يبخل علي بشيء ،إلى من علمني أن الحياة كفـاح والنجاح  

. سالح إلى روح والدي الغالي رحمه اهللا    

. ،الطيبعلي  :إلى أشقـائي    

.خيرة ،فـاطمة ،رقية ،الهوارية:إلى شقيقـاتي    

.إلى أختي فوزية وزوجها موسى وأوالدها عبد الصمد وعالية    

.إلى أختي أم خير وزوجها عبد القـادر وأوالدها عبد الهادي،أمين  

.إلي أخي محمد وزوجته خيرة    

.إلى أخي عمر وزوجته سماح    

.ة  إلى توأم روحي العزيزة على قـلبي مختاري  

.صبرينة ،هوارية ،عفـاف ،أمينة ،إيمان:إلى صديقـاتي    
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:�"د��  
ا�	(  ��دت و���ل ا���م وا�	��ل #�$	"ف أ&وا��� ���و�� �ن ا��	���5ت وا�	طورات

��&	�� �ن ا�و�ول إ�9 أ�"9 ��	و��ت ا�د�2 وا��ر�� 5( #ث أ�دث ا0$#�ر وا��+"و��ت 
�+ل ا��+"و��ت  و	>ط�� �$	"ف ا�0داث و&)"�� إ�9 �ل ا���	$د��ن 5( ا�+��م وھذا ��

		$ط9 �ل ا��وا�ز وا��دود ا��>را5�� ا��(ء ا�ذي أدى إ�9 &�وء �ر�� 	&��5�� و�راع 
.�ت �&)ل ا��+"و��ت #�ن ا�دول وا��ر�  

�ن ھذا ا�	طور ا�	�&و�و�( ظ�ور ���و�� �ن ا�)&وات ا������� ا�	(  	�$ض ���

ا�	+�دت �ن ا�	�&و�و��� ا��د��1 ��ث د$"ت ا����#�ت ا��	رو&�� و2وة ا�#ث و�وا�#	@ �� 

 )�.	ط#�)�ت 	�&و�و��� ا�	��ل 5( �ل �را�ل ا�+�ل ا�	"�ز�و&( وا�#ث ا����  

ا ا�	طور  وا�	&�5س وا��راع ا&	��ر ا�������ت 5( ���5 أ&��ء ا�+��م  و2د ا�	د�9 ھذ

ا��(ء ا�ذي $ول �"���ور ا$	��ر ��در �+"و��	@ إذ �م  �+د �+	�د �"( ��ط� #ث ,

	�&و�و��	�� ا���	$د�� ,	"�ز�و&( وا�د و	$	"ف ھذه ا�������ت 5( �����&�� ،	)&��	�� 

.،ا��ؤ���ت أو ا�دول  و�ذا �"��	�� �5&�ك ا���"و�� �5Dراد,  

5( ا�)&وات ا�	"�ز�و&�� ا�$��� ،و#"F  1ورة��ث 	��د ا��زا�ر �"9 
رار ا�دول ا�+ر#�� 

2&�ة #دأت #��1 2#ل �&� 5��� 	�	+د 2&وات أ$رى  �12دد ا�)&وات ا�	( أ&�Hت �	9 اGن 

. �ط�ق #��1 �ط"� ا��&� ا��)#"�   

�� #�����ر وا���&�ت وا�د���� أول 2&�ة ا�$�" دزا�ر �وب "و	+د ا�)&�ة ا����ر�� 

2&�ة 	"�ز�و&��  12$��� 5( ا��زا�ر #دأت #��1 �ن ا0ردن و	&�ط 5( ا��زا�ر �	9 اGن 

.$��� 	#ث �����ن إ$#�ر�� و5&�� و#را�' ������ وا�	����� �زا�ر��   

TVو	+د 2&�ة ا�&��ر  أول 2&�ة 	"�ز�و&�� �زا�ر�� ذات ط�#� إ$#�ري وھذه ا0$�رة ھ(  

..ا�&�وذج ا�ذي أ�ر�&� درا�	&� �و�@  

��ث  	��ورت درا�	&� �ول أھم أ�#�ب ودوا�5 إ2#�ل ا����ور ا��زا�ري �"9 ���ھدة 

2TV&�ة ا�&��ر  ؟   

:و2د ��2ت ا�درا�� إ�9 1��1 أ��2م ر�����".���ور �د�&� ��( �و�9 &�وذ��"  



 
 
 

 
 

 

ا���&ب ا��&��(: ا�)�م ا0ول   

أھ��� ا��و�وع ، أھداف ا�درا�� ،دوا�5 ا$	��ر ا��و�وع  : ا���&ب ا��&��( و2د 	��ن 

 ����،	�د�د ا������� و���
	�� ،و�� ا��ر���ت و	�د�د ا�	��ؤ�ت ،ا�درا�� ا��	ط

ط�ر ا�ز�&�� ،	�د�د ا����ھ�م ،ا�	)&�� ا���	$د�� ،ا���	�� و��&� ا�#�ث ،ا��دود ،ا�

.وا����&( �"#�ث ،�+و#� ا�#�ث،ا�درا�� ا���#)�   

ا���&ب ا�&ظري:ا�)�م ا��1&(   

ا���&ب ا�&ظري و2د 	&�و�&� 5�@ 5�"�ن  ا���ل ا0ول ��ھ�� ا����ور وو���ل ا���م 

.،ا���ل ا��1&( #+&وان &�Hة ا�������ت ا�+ر#��  

ا���&ب ا�	ط#�)(:ا�)�م ا���1ث   

إذ ��م #ط��2 5&�� �ن 2&�ة ا�&��ر ا���&ب ا�	ط#�)( TV ،	�ر�F و	�"�ل ا��داول و	>�را	�� 1م  

 ا�&	��' ا�درا�� وا�$�	��

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ا&ط�ر ا��!% �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
 

:أھ��� ا��و(وع  

:	H	( أھ��� ا�درا�� 5��� �"(        

.TVا�0#�ب ا�	( أدت #�����ور إ�9 ا�2#�ل �"9 ���ھدة 2&�ة ا�&��را�	طرق إ�9 أھم  -  

.�+ر�5 �دى اھ	��م ا����ور #��)&وات ا��زا�ر�� ا�$��� -  

.     ا���ف �ن أھم ا�#را�' ا�	( 	1�ر اھ	��م ا����ور -  

:أھداف ا�درا��   

در�� ا0و�9 أن ا��دف �ن ا�درا�� أي �و�وع أو ظ�ھرة 5( ا�#�وث ا����+�� ھو #��     

	+و�د ا�#��ث �"9 ا�	&)�ب �ن ا��)��ق وا�	��ف آ�5ق �د�دة �ن ا��+ر�5 5( ا��وا���  

ا�	( �ظ�ر �>�@ و�#@ �"	+�ق 5��� و	�"�ط ا��وء �"9 ا��وا&ب ا��راد ����� ،و#��� 

:���� ���&&� ا�)ول أن ���ل أھدا5&� ا�	( &ر�( إ���� �ن $�ل درا�	&� 		"$ص 5��� �"(  

.TVرف �"9 �دى و ��م ���ھدة ا����ور ا��زا�ري �)&�ة ا�&��را�	+ -  

. وطر�)	�� 5( �+���� ا��وا���  �TV+ر�5 �و2ف ا����ور ا��زا�ري 	��ه 2&�ة ا�&��ر -  

.ر�د ط#�+� ا�#را�' وا������ن ا�	( ���ل ا����ور ���ھد	��  -  

:أ���ب ا*���ر ا��و(وع  
	#�ر�� #ل ��ن &	��� �وا�ل �$	"�� &"$��� إن ا$	��ري ��ذا ا��و�وع �م ��ن #��� ا�

)"� ���5  :  
.ا�ر
#� 5( �+ر�5 أ�#�ب إ2#�ل ا����ور ا��زا�ري �"( ا�)&وات ا�$���-  
�و&&� &&	�( إ�9 ھذا ا���	�� ��� ���ل �"�&� ا�	+رف �ل #+ض ا�$���ص ا��	����� -

.ا�	( 	���د&� �"9 ��� �+"و��ت ا�#�ث و	�"�"��   
."�و�وع ا���ل ا��$�( �-  
.&)ص ا�درا��ت ا��	+")� #��)&وات ا�$��� 5( ا��زا�ر -  
 

�����:ا&�  
ا�#ث ا�	"�ز�و&( ا��#��ر �ن أھم ا�	طور ا�	�&و�و�( 5( ���ل ا�	��ل ا�ذي أدي إ�( #ر�+	

إ�>�ء �+ظم ا��وا�ز ا��>را5�� وا�1)�5�� وا�	����� #�ن �+وب ا�+��م ��	�ول ا�+��م #���+ل 
إ�( 2ر�� �و&�� ،5)د ا�	رت  ا�)&وات ا������� 5( ���5 أ&��ء ا�+��م �واء ��"و�� ا50راد أو 

��ت أو دول ، �"( 
رار دول ا�+��م د$"ت ا�دول ا�+ر#�� �ؤ$ر ��ر ا��20ر �ؤ�
ا��&���� و�&	��� ��ذا ا�	طور وا�	+دد 	��د ا����� ا������ ا�+ر#�� ا��وم  	��1ر ا�)&وات 

ا������� ا�	( 		+دد 	$	"ف �����&�� ا�	( 	��ول �ن $���� �ذب ا&	#�ه ا����ور 



 
 
 

 
 

&ظرا 0ھ��	@ ا�#��>� 5( ا�+����� ا�	����� ا�	( 	�دف إ���� �ل وا�	)ط�ب أ�#ر �ر��� �&@ 
��ط� أو 2&�ة  	"�ز�و&�� وا��� 5( #��1 ��وادھ� و�����&�� ا������ ���ت ھذا ا����ور 

��@ ور
#�	@ أھم ا�	����	@ ��$،.  

 و�>�ره �ن ا���	�+�ت ، د$ل ا���	�� ا��زا�ري ���ل ا�#ث ا�	"�ز�و&( ا�����( ا��#��ر
�&ذ �&	�ف ا���1&�&�ت و#�ذا أ	�M �"���ھد ا��زا�ري أن ��>ل ا�+د�د �ن ا������ن 

����ا��	#��&�  ا��+رو�� �ن 2#ل ا�)&وات ا�)����� 	�#ط�� ���و�� �ن ا��واد  ا��
وا��را��م  ا�)�&و&�� ا�	( $�ت ا����ل أ��م ا�$واص ��� ��M #و�وج ا�������ت ا�$��� 

ا�	( 	")( &و�� �ن ا�2#�ل  TVا�ر�� و��ل �ن أھ��� 2&�ة ا�&��ر �"���� ا������ ا��ز
:ا����ھ�ري و�ن ھذا ا��&طق &طرح ا����ل ا�	��(   

��TVھ� أ���ب إ���ل ا� �%ور ا� زا1ري ��9 ���ھدة �!�ة ا�!%�ر . 
:��د�د ا����ؤ-ت  

  ؟���TVذا �)#ل ا����ور �"9 ���ھدة 2&�ة ا�&��ر �
ا������ن ا������ 	"+ب دور 5( إ2#�ل ا����ور  ھل ���ن ا�)ول أن طر�)� �رض �

 �"9 ���ھد	�� ؟
  ��ھ�� ط#�+� ا�#را�' ا�	( 	1�ر اھ	��م ا����ور ؟ �

:/��;� ا�0ر(��ت  
 .0&�� 	"#( ����ت ور
#�ت ا����ور  TV�)#ل ا����ور �"9 ���ھدة 2&�ة ا�&��ر �
ا����ور �"9 طر�)� �رض ا������ن ا������ن ا������ 	"+ب دور 5( إ2#�ل  �

 .���ھد	�� 
  . ا�	طرق إ�9 ا�#را�' ا������� وا��	����� ا�	( 	1�ر اھ	��م ا����ور �

: ا�درا�� ا-��ط3���  
أ�#�ب ودوا�5 إ2#�ل ا����ور ا��زا�ري &�و « ��ن �و�وع درا�	&� 	�ت �&وان   

�� #�1&� &�وذ�� وھ( $طوة ���� �	�د�د ��	 TVا�������ن ا��زا�ر�� ا�$��� 2&�ة ا�&��ر
ا�ذي &�ن #�دد درا�	@ و ذا�ك #طرح ���و�� �ن ا�0�"� ا�	( 	�ب 5( ھذا ا��و�وع 

 O�ر�	دان ا�#�ث أول �رة #�&� إ�9 ����و	ث �&�(  �10��2014                               
             

�ل درا�	&� ا��	ط���� 	و�"&� إ�( ا�&	��' ا�	���� و �ن$:  
.�ن 2#ل ا����ور  TV#�ر �"( ���ھدة 2&�ة ا�&��رھ&�ك إ2#�ل � -  
.�ن ا�)&وات ا����"� �دي  ا����ورTV	+	#ر 2&�ة ا�&��ر-  
.�ن ا�)&وات ا������� ا�	( 	&)ل ����ت واھ	����ت ا����ور2TV&�ة ا�&��ر  -  
 
 



 
 
 

 
 

 
 

:��د�د ا��/ط���ت  
 #+�د ا�2#�ل أ2#ل ا�زرع، وأ2#ل ا��د�ون أي �	و��ون إ�9 ا�)��� #�+&(:ا&���ل �>�

�)�#"�� 5( ا�">� ا0�&#�� 1ا��روع 5( ا��(ء la présence  وھ( ذات ا0�ل )&�	� 
praesentra 2  

		#� و���ھدة ا�#را�' ا�	"�ز�و&��، وا�	)�ط�� #��� �#�رة :ا/ط��3  
2&�ة ��ددة ��ب ا0و�و��ت واھ	����ت #�$	��ر ا�50ل ا�ذي  ھ( ���ھدة أو 		#�:إ را��1

.ا�ر
#�ت �	#�   
	���ر ا�&�س أي 	��+وا،و��+�� ���ھ�ر ،أي أ�رف ا�&�س و���ور ا�&�س :ا� �%ور �>�

  3أي �"�م 
�%� =� ا��>� ا� !��� ��"�public  ، )&�	� ��"�أ ��"� pablicus4 

�)�د #�� ����� �ن ا�&�س 		��ز �ن 
�رھ� #��� $��� ،و	ر	#ط أ5رادھ� :ا/ط��3
  5.���ط &��ط ا��&�Hة ،أو 	&ظ�م ،أو �ؤ��� ا������ 	ؤ1ر 5�@#روا#ط �+�&� 	)� 5( 

و	+ر5@ ����ن أ��د ر�	( �"( أ&@ ���و�� �#�رة �ن ا�&�س 	�م �$	"ف ا�ط#)�ت 
و�)�د #@ �ذا�ك ���و�� �ن ا�&�س ���ل ا���طرة �"��م و	و���م ،وإ�)�ط 6ا��	�����

.6را��+"و��ت إ���م #��ث ��ون �"وك ھذا ا����ور ا��رو  
ا����ور ا��واد درا�	@ ھو ا����ور ا��زا�ري ا�ذي �)#ل �"( ���ھدة 2&�ة ا�&��ر : إ را��1

TV ��	�� )5 @&( ،�� أ��+"	وي ا�	&س ،ا�+�ر ،ا����ث ا��"ف �ن �	$�ور ���وھذا ا�
 .��"( وا�د

:ا�"!وات ا�0(���1  
) 2&�ة (ا�ظ�ر )2&�ة (�)�د #�"�� 2&وات ��� 2&�ة وا��راد #�� 5( ا�">� ا�ر�M و2&�ة :�>�  

  7و���� ا��ل ا���ظورة 
وا��راد #�� ھ&� ھ( 	"ك ا�	رددات 	"	)ط �ن 2#ل �2ر ��ددة و	#ث �ن �ر�ز ا�#ث ا�$�ص 

.#�� ��ل �ن ��>"�� $�ل ط#ق $�ص   
ھ( و��"� 	+�س #�وت وا��ورة و#د�2 �ل �� ��ري 5( ���م ��#M #1ورة :ا/ط��3

أ2��ه ��� 	+	#ر �ر�"� ھ��� �ن �را�ل ا�	طور ا�+"�( وا�	)&( ا��+"و��	�� �ن أ2��ه إ�( 
8ا�ذي و�"ت إ��� ا�#�ر�� وھ( 	�	زن $#رات �	را��� �ن �+�رف ا�&��&��  

                                                           
1 . 25،ص2005, ،�#&�ن3ط, ،�+�م �>� ا�&�و ا�+ر#( ،،��	#� �#&�ن &��رون) ���ر أ&طوان (ا�د�داح -  

 

  Dubois(chanel) petit Larousse en couleurs 2eme éditions libraire parouse ,paris France 1980,p739      
   

2  
3 .173،ص1972،ا��+�م ا�و��ط ،ا��زء ا0ول ،ا�ط#+� ا��1&�� ،دار ا�&�ر ا�	وز�� ،ا�)�ھرة ،) إ#راھ�م وآ$رون (ا�س  -   

4 - Dubois (chube) petit barouse en conleurs, p752. 
5 .960- 959،ص 2003،ا�ط#+� ،دار ا���ر �"&�ر وا�	وز�� ،ا�)�ھرة ،ث���د �&�ر ���ب ،ا��و�و�� ا������ ،ا���"د ا���1-   

6 .   36،ص1993أ��د ر�	( ،ا�0س ا�+"��� �&ظر��ت ا���م ،دار ا�&��� ا�+ر#�� ،��ر ،ا�ط#+� ، ن����-   
7 .559،ص2003،دار ا���ر �"&�ر وا�	وز�� ،ا�)�ھرة ، �، ا�ط#+ثا���1 دا������، ا���" �، ا��و�و�)���د �&�ر(ب ��� -   

8 90،ص 1999،دار ا��#ل ،�#&�&( ،ا�ط#+� ا��1&�� ، �أ#( ا���ن أ��د،�+�م �)��س ،ا�">-   



 
 
 

 
 

ھ( 2&�ة 	"�ز�و&�� �زا�ر�� وھ( 2&�ة $��� ��"و�� �����ت أو 2TV&�ة ا�&��ر:إ را��1
 . أ�$�ص

 
: �0%وم ا�دوا=6  

1	��� ا���ول أ��5ل ا0رض ��ث 	&د�5 و	:�>�  
���� �ن ا��1رة وا�&	#�ه دا$ل ا��رد أو ���ن ا�+�وي 	ؤدي إ�( ا��"وك #��ث :ا/ط��3

�ن ا��دف ،و	&	' ھذه ا����� �ن ���� �� و	+�ل �"( 	�ر�ك ا��"وك و	&��ط@ 
. و	و���@،و	>��ر ا�����ت أھم �� ��رك ا�دا�5 و���ره 2  

TVا�ري ��و�� �)#ل �"( ا����ھدة 2&�ة ا�&��ر ھو ا��#ب ا�ذي ��+ل ا����ھد ا��ز:إ را��1  
 

:� ��6 ا���ث  
إن �ل درا�� �"��� 	)	�( ا$	��ر ��	�� #�ث ��دد ���ون ھذا ا0$�ر ��دا&� ���� 

: ا��+ط��ت وا�درا�� ا�+"��� ا�	( �2&� #�� وا�	( 	&طوي 	�ت �&وان  
إ���ل ا� �%ور ا� زا1ري !�و ���ھدة ا�0(���1ت ا� زا1ر�� ا�*�/� �!�ة ا�!%�ر -

TV� وذ�!  

�	م 	���دھ� �"( ��	�� �	�1ل 5( أ5راده ا�ذ�ن �)#"ون أو �	و��ون 	�و ���ھدة ا�������ت 
ا�$��� #�$	�ف ��	و��	�� ا��	����� وا�	+"��� #�$	�ف ا0�&�س  وا���0ر 0ن ا$	��ر 

�#�ث و�2 �"( ھذه ا���� P5&@ � #د �ن ا$	��ر ��&� �&��#� �	��م ا1�0ل 5( ��	�� ا
ا�درا�� �"و�ول أ�( &	��' د2�)� 5#ل 	+����� �"( ��	�� ا�#�ث ا��$	�ر �"�� و2د 	�1"ت 

.وھم ���ن ��( �و�( TV ا�+�&� 5( ا�0$�ص ا�ذ�ن �	و��ون إ�( ���ھدة 2&�ة ا�&��ر  
:��!� ا���ث  

.�$	�رة أو �� �+رف #���+��&� 
�ر ا��	����� &�ط��أ�� ا�+�&� ا�  

�ر ا�	����� وذ�ك ��ون ا�	��ل ا&	)�ء �&�ر �ن ��	�� ا�#�ث 
�ر �+روف و�ن  

ا���	��ل �+ر�5 إذا ��ن ��ل �&�ر �ن ا�#دا�� $ط ���و أو � 0&@ ��ن ا�+�&� وا$	��رھ� 
ط� #@ ��ل أ�� �ن �و&�� 
�ر ا�	����� را�� ��#ر ��م ��	�� #�ث و��دود�� ا���

tv&�ط�� �5ذا را�� �$	��ر ا��#�و1�ن ا�ذ�ن �)#"ون �"9 ���ھدة 2&�ة ا�&��ر  و#��	��( ھذه  
.ا�+�&� #��1#� &��ذج ���1�� 	��ل �ورة &�ط�� �&�س ا���	�� ا�ذي ا$	�رت �&@  

 
: �!%? ا���ث  

ا�	�د&� 5( درا�	&� �"( ا��&�' ا�و��( ا�	�"�"( ،وا�ذي �+	#ر �ن أ��ن �&�ھ' ا�#�ث 
 ا�+"�( ،وھذا #>�� �+ر�5   

                                                           
1 .56، ص2011ا���رف ا�ط#+�  ر�&�د ا�ط�ب، دا-   

2 .61ص,�ر�� �#ق ذ�ره,ا������ ا��و�و��,���د �&�ر ���ب-   



 
 
 

 
 

و��وا&ب ا�ظ�ھرة ا��درو�� و	�"�"�� وذا�ك �ن أ�ل ا�و�ول إ�( �+ر�5 د2�)� و&وع �ن 
ا�	���ل �ن �$	"ف ��و&�ت ھذه ا�ظ�ھرة أي �+ر�5 إ2#�ل ا����ور ا��زا�ري &�و 

�ن $�ل و�ف و	�"�ل أھم  TVا�������ت ا�$��� و�"( و�@ ا�$�وص 2&�ة ا�&��ر 
.أ�#�ب ودوا�5 ھذا �2#�ل ا����ھ�ر ي  

:ا��"!�� ا����*د��  
ا�	$د�&� 5( #�1&� 	)&�� ا��	��رة ،وھ( �#�رة �ن �2��� �ن ا�0�"� ���رھ� ا�#��ث 
#+&��� 5( 	+�رھ� �ن ا��و�وع ا��#�وث �"��ول �"( ا���#�ت 		��ن ا��+"و��ت 

وا�#��&�ت ا��ط"و#� �	و��M ا�ظ�ھرة ا��درو�� و	+ر���� �ن ا��وا&ب ا��$	"�� ��� �)رض 
وط#+&�ھ� ��1+دة ��#)� #+&��� �#�رة و�	�#� ا0�و#� �$��� �"( ا�#��ث طرح ا�0�"� ا

و���ط�ن 	�ل ���دور �و��� ��&	&� �&�ون 2ر#�ن �ن  
 

:�دود ا�درا��   
.2014- 05-15إ�9 
��� 2014-01-�10)د 	�ت ا�درا�� 5( ا��	رة ا���	دة �ن : ا&ط�ر ا�ز��!�- 1  
2 -�!��.	�ت ھذه ا�درا�� 5( دا�رة ��( �و�9  :ا&ط�ر ا��  

:/�و��ت ا�درا��  
ر
م �� ��	$دم 5( ا�درا��ت وا�#�وث �ن أدوات ���دت �"9 ا����م #�وا&ب ا��و�وع 
و$"ق 	&��ق #�ن �&��ر ا�درا�� ��ن ر
م ذ�ك ھ&�ك ����ل و�+و#�ت 	)ف ���)� �"#�ث 

:���ن ذ�رھ� ���	��(  
ع دوا�5 إ2#�ل ا����ور ا��زا�ري &�و ���ھدة &درة ا�دار��ت ا�	( 	&�و�ت �و�و-

.ا�������ت ا��زا�ر�� ا�$���  
.	��ظ #+ض ا��#�و1�ن �ن ا���#�-  

:ا�درا��ت ا����"�   
�"د�	ور 2005�در ھذا ا��	�ب �&� :ا���0ز�ون ا�0(��1 وأ5ره ��� ا����ب ا� زا1ري -1

&��ر #و�"( �+ت ھذه ا�درا�� إ�( �+رH�& �5ة و	طور ا�#ث ا�	"�ز�و&( ا�����( ا��#��ر 
1م ا�	+رض �"( أ&واع ا��20ر ا��&���� ا�$��� #��	���ت و�و� أ�( ا�#ث ا�	"�ز�و&( 

�ن ا50�م 5( ا�)&وات  ��&�ا�ر�2( و	��ن ��	و��ت ا�#ث ا�	"�ز�و&( ا0�&#( �ن $�ل 
��� ا��ر&��� ��+ر�5 	�رزه �"( ا����ھد�ن 2�م ا���#�� أو �"#��  و�ذ�ك إ�+�د ا�>�ر ا����

5�م ا�	( �	م 2����� و��&�� 2د 		رك أ�1را 
#ر �#��رة 
( &�وس ا����ھد�ن ،1م D� ا��#��ر
ا�������ت ا�	( �ر
ب 5��� ا����ھد �� �+ر�5 ا���	و��ت ا�	( 	�د ا&	#�ھ@ 5)د 2دم �ور 

1ر وا�	1H�ر ا�	( �	ر��� ا�#ث ا�����( ا��#��ر �"( �ر��� ���� �ن وا��� �ن ا0

                                                           
1   أ��د #ن �ر�"( ،�&�ھ' ا�#�ث ا�+"�( 5( �"وم ا���م وا�	��ل ، ،د�وان ا��ط#و��ت ا����+�� ،-  

.  203،ص2005,،ا��زا�ر2ط  



 
 
 

 
 

و5��� �$ص ا�	��ؤ�ت �5( ���	��( 1ا��+ب ا��زا�ري �ن ا�)�م ا�1)�5�� وا�+�دات وا�	)���د ،
: 
�� ھ( أ&واع ا�)�م ا����#�� وا��"#�� ا�	( 	�رزھ� ��&� �ن ا50�م ا��)د�� 5( ا�������ت -

 ا��ر&��� ؟
&و��� ا�#را�' وا���	و��ت ا�	( 	�د إ���� ا����ھدة وا�+وا�ل ا��ؤد�� أ�( ذا�ك ؟ �� ھ(-  
- )"� ����� ھ( ا��	>�رات ا�ذا	�� وا��	����� ا�	( ��� �� �2	1H�ر ھذه ا�)&وات ا����

 ا��	")( ؟
�' أ�� 5��� �$ص ا�&	��' 5)د ا	�M أن ا����ور � ��	م #��)&وات ا������� �)د �� ��	م #��#را

.        وا���	و��ت و�و�( أھ��� �+	#رة �"#را�' أو ا������ن 	)	رن #)��� و	)���ده و1)�5	@  
:ا�0(���1ت و��دة ا�رأي درا�� أ5رھ� ��9 ا���وك ا-�/���- 2   

�"د�	ورة ھ&�ء ا���د �+ت ھذه ا�درا�� إ�9 �+ر�5 إ2#�ل �2دة  2005�در ھذا ا��	�ب �&� 
ا�رأي �"9 ا�)&وات ا������� و	1H�رھ�؛��ث ��&ت أ��"�� درا�	�� 		��ور �ول 	1H�ر 

 9"� ���ا��"وك ا�	���( �)�دة ا�رأي و�� دورھ�� ا�	���( 5( ا���	�+�ت 2ا�)&وات ا����
:��(ا���"��، و5��� �$ص ا�	��ؤ�ت 5&�د ���	  

 �� ط#�+� �2دة ا�رأي ا�+�م 5( 	"ك ا��&ط)� ؟
 �� &و��� ا������ن ا������ ا�	( �	#&�ھ� �2دة ا�رأي 5( ا�)&وات ا������� ؟  

 �� ھ( ط#�+� ا��+�رف ا��د�دة ا�	( ��	�#�� �2دة ا�رأي �ن ا�)&وات ا������� ؟  
�ب �+دم ا��	��ء #���ھدة أ�� 5��� �$ص &	��' ا�درا�� 5)د 	و�"ت إ�9 أن ھ&�ك �دة أ�#

ا�	"�ز�ون ا���"( و ا�2#�ل �"9 ا�������ت 0ن #را�' ا�	"�ز�ون ا���"( ��"� ��س 
.ا�������ت ا�	( 		��ز ##را�' �+�دة و��	+� و�)د�� #��ل أ�5ل  

:ا�*���0 ا�!ظر��  
&ظر�� ا��	$دا��ت وا��#���ت ظ�رت أول �رة 5( �	�ب ا�	$دام و���ل ا�	��ل 

و ر�ز 5( ھذا ا��	�ب �"9 �5رة 1974#"و�"ر �&�  ا���ھو���زو � �ري ��ؤ��@ ا����ھ
أ����� 	دور �ول 	�ور ا�وظ��ف ا�	( 	)وم #�� و���ل ا���م و��	واھ� �ن ��&ب و 

دوا�5 ا��رد �ن ا�	+رض إ���� �ن ��&ب أ$ر ،و�ن و��� &ظرھ�� أي �د$ل إ����ت 
:ا��	$دا��ت �&#>( ���"(   

��ور ��5"ون 5( ��"�� ا�	��ل وا�	$دام و���ل ا���م ��)ق ��م أھداف إن أ���ء ا��
.�)�ودة 	"#( 	و2+�	�م   

ا�0$�ص ھم ا�ذ�ن �$	�رون ا�و��"� ا������ ��#�ع ����	�م  و���ت  ھ( ا�	( 
��ذا �0�ل و��1ل «	$	�رھم و�ن �&� 	�ول ا��ؤال ا�#�1( 5( ا�	��ل ا����ھ�ري �ن 

��ذا ��+ل ا����ور #و���ل ا�	��ل ا����ھ�ري «إ�(  »ا� ��ھ�ري =� ا� �%ور؟ا-�/�ل 
أي أ&�� 
�رت �ن ا	��ه ا�#�ث #&�ء �"( ا5	راض �+�ده أن ا����ور � �	�ون �ن ���و�� 

                                                           

 

 



 
 
 

 
 

ا50راد ا��"#��ن  و��&@ &��ط و#��ث �ن ا��+"و��ت و�د�@ ا�	��ط�ت �	+دد �"�� 	)وم #دور 
1.���ل وا�#را�' ا��و�@ 5( ا�	$دام ا�و  

	طر2&� إ�9 ھذه ا�&ظر�� 0&�� ا0&�ب �#�1&� و�ذ�ك 0&�� 	�رح �&� ���ذا �)#ل ا����ور �"9 
 و���ل ا���م و���ذا ��	$د��� و�� ھ( أھم ا�����ت وا�ر
#�ت ا�	( 	�+#�� �@؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 ب , ا����+�� �ا�+��� �"�+ر�5 �"������ت ا�+ر#�� وا�+"وم ا������ وا��+"و��	��، ا���	# ت���د &�ر ��&�، ا�&ظر��- 

.79،ص2004,ط،��ر  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
 

�0%وم ا� �%ور:ا����ث ا�ول  

��+� ا����ھ�ر، �+&�ه ����� ا�)وم،أو �+ظم ا�)وم أو أ�ر�5م  �ن ا��+ل ���ر �+&( :�>و��

  1	��� ا�&�س �ول ظ�ھرة أو وا2+� �د1ت 

ا����ور ھو ا���ط"M 5&( �)�د #@ ����� �ن ا�&�س 		��ز �ن 
�رھ� #���ت $��� 

وا#ط �+�&� وھذه ا������ �ن ا�&�س 	)� 5( ���ط &��ط ا��&�Hة أو ��� �ر	#ط أ5رادھ� #ر

ا�	&ظ�م أو ا��ؤ��� ا������ 	ؤ1ر 5�@ و		1Hر #@ و5( ا����وم ا�+�م �دل ا����ور �"9 أ�� 

50راد 	��� #�&�م ����M ��	ر�� أو ��2دة 1)�5�� ��	ر�� وو���ل  را#ط�  �����5

2.�$	"�� �ن ا�	��ل  

ا����ور #H&@ ���و�� �ن ا�&�س ���ل ا���طرة �"��م و	و����م وإ�)�ط وھ&�ك �ن �+رف 

.ا��+"و��ت إ���م #��ث ��ون �"وك ھذا ا����ور 5( ا�	��ه ا��ر
وب  

أن ا����ور ��"وب ا�دارة �	9 و�د 5( أ�داد �#�رة �ن ا�&�س " ھ!ري �و �ردسو�رى 

أن  �در�وا ذ�ك �&د  5(  ���ن وا�د و	�ت ظروف وا�دة و��ب �"9 ا��	+��"�ن �+@

."ا�	��ل #@  

ھو ��د أو �دد �#�ر �ن ا�&�س � 	��+�م $���ص أو ���ت "  ���د ��د ا����د�ر5@ 

3.وا�دة ،
�ر �	��&�� 
�ر �+رو5�ن �")��م #��	��ل ،�&+ز��ن �ن #+��م ا�#+ض  

��ة أ&� ���و�� �#�رة �ن ا�&�س ،	H	( �ن ���� ا�����ت ا��"  �%�ن أ��د ر����+ر5@ 

و�	9 �$	"ف ا�ط#)�ت ا��	����� ،		��ن ���و�� �ن ا50راد ��	+"ون 5( �را�زھم 

4" .و��&�م  

أن ا����ور أ�1ر �ن ��رد ���وع أو �دد �ن "  �و��كو2د ��ء 	+ر�ف ا����ور 5( 

دھ� 	��رب �+�&� وذ�ر��ت و	)���د ا50راد ،وأ&@ �+&( ����� �� 	د�ن #و�ودھ� �	)��م أ5را

  5".ف ���ة��ددة وظرو

                                                           
1 336ص 1986، 3ا���رق، ط  ر�ر#(، دا سا��&�د ا0#�دي، ��2و-   

2 .959،ص2003،ا�)�ھرة ،ثدار ا���ر �"&�ر وا�	وز�� ا���"د ا���1,  ا������ ����ب، ا��و�و�) ���د �&�ر(-   

 
3 .89،ص2000،�ور�� ،  1�ون �وھر ، ،	ر��� أد�ب $�ر ، &ظر�� ا�	"�ز�ون ��	#� ا���م ،ط-   

4 .  36،ص،1993،��ر ، 1ط,����ن أ��د ر�	( ،ا�0س ا�+"��� و&ظر��ت ا������ ، دار ا�&��� ا�+ر#�� -   
5 .  202،ص2009،ا0ردن ، ، �51رس �طوان ،ا�������ت ا�+ر#�� ودورھ� ا����( ،دار أ���� �"&�ر وا�	وز�� ، ط-   



 
 
 

 
 

 

���ت  �%ور و��1ل ا&�3م:ا����ث ا��5!�  

 �&�ك &�ط�ن ر�����ن �	�&�ف ا����ور         

I. ا����ت ا�و���: 

���ن ,ا�	�ر�O : و	&�ب إ�9 ا��رد #���ده وھ( $���ص 
�ر �2#"� �"	>�ر أي �1#	� �1ل

.ا��&س وا�&	��ء ا�+ر2( أو ا�����,ا����د   

:ا�!وع أو ا� !س- 1  

5��� ا����ور إ�9 ذ�ور وإ&�ث ،ر��ل و&��ء وذ�ك ا�	��دا �"9 �وا�ل 5�ز�و�و��� �)�م 

 ����ھذا ا�$	�ف ��ون 5( ا�����M "&ظرا �1#وت 	#��ن ا�	��#� �ل &وع �"و���ل ا��

"،ا�����ت ودر�� �2#"�� �ل &وع �ن ��ث ا�2&�ع   

:ا���ر وا��ن - 2  

+�ر�� #	#��ن ا��رم ا����&( 5( درا�� ا�	ر��ب ��	$دم �"��ء ا���ن ا����ت ا�$����� أو ا�

ا�+�ري ���و�� ا�	�&�ف وا�	#و�ب إ� أن ھذا ا�	)����ت 5( ا����ت ا�+�ر�� � 	)دم د��ت 

ا�	$د�ت ا�#�وث "�"��� �	>�ر ا��"وك ا�	���( �"���ور �#ر �$	"ف �را�ل ا�+�ر 

   1" �+� وأھداف ا�درا��ا��#�رة �"9 ���ور و���ل ا���م ا����ت ا�+�ر�� ��ب ط#

II. ����� :ا����ت ا��

:ھ( 	"ك ا�)�#"� �"	>��ر �1ل ا�">�،ا����2 ،ا�د�ن ،ا�د$ل و	�ون �"9 ��	و��ن   

1 -����:ا����وى ا���  

	��ن درا�� ھذه ا����ت 5( 	�د�د ��	وى ا��+�رف وا�$#رات ا�	( 2د �	��ل �"��� ا��رد 

&ظرا �"	1H�ر ا��در�( �"�رد �ن ��ث ا�	+"�م �ن $�ل أ�"وب ا�	+"�م ا��&ظم 5( ا�دو�� 

ا��	����� ،ا�	( 	و�@ ا��"وك 	��ه ا�ر���ل ا������ وا�ذي �	#��ن  وا�#��� 2.وا�	ر#��

#	#��ن ا��+ر�5 ا���	�#� 5( �$	"ف ا��را�ل ا�	+"���� و�+	#ر إد��ج ا�0��ن  ا�ذ�ن � 

                                                           
1 .53،ص��2003ت ا����+�� ،ا��زا�ر ��"� ا�و��ط ،د�وان ا��ط#و,ا���م  و���ل�"( ��2���� ،درا�� ���ور   

2 .�54#ق ذ�ره،ص, ( ��2�����"  -   
.32ص,��ر,1ط,���م ا��	ب ,درا�� ا����ور 5( #�وث ا���م,���د �#د ا����د-2  



 
 
 

 
 

�#� ا�0�� ،0ن ھذه ا���� � 	)رأ و��ن �)رؤون و� ��	#ون 5( ا���	�+�ت ا�	( 	ر	�� 5��� &

. 		+رض إ�( ا��ورة و	��ھد ا�	"�ز�ون ،و	�	�� إ�9 ا�ذا��  

:ا����� ا-��/�د��- 2  

��� �"و�� ا�2	��دي �	�دد 5�� ا�د$ل 2درة ا50راد �"9 ا2	&�ء ا�و��"� ا������ ا��

ف ا����ور �ر	#ط�ھ� و�"9 ا�	��ك ا��"� وا�$د��ت و�ذا�ك ھ&�ك اھ	���� �#�ر 5( و�

ا�و1�ق �	$ط�ط ا����ت ا����ر�� #�����5 إ�9 ا�و2ت ا��	�ح �")راءة وا��	��ع أو 

2.ا����ھدة  

  */�1ص ا� �%ور ا��و��و�و ��:ا����ث ا���5ث 

��رد ��د أو �دد �#�ر �ن ا�&�س � 	��+�م "�&ظر إ�9 ���ور و���ل ا���م �"9 أ&@ 

�ص أو ���ت وا�دة ،
�ر �+رو5�ن �دى ا�)��م #��	��ل �&+ز��ن �ن #+��م ��$

ا�	����� و��س �د��م ا�)درة �"9 ا�+�ل 5( و�دة أو 5( 	&ظ�م ا�	���( �	���ك ،و�"�@ 

و�"�@ 	م 	�د�د أر#�  1،و�	1Hرون #�� #��ل 5ردي P5&�م �	+ر�ون �و���ل ا���م 

�ص ر����� �"���ور ا���	�دف 5( ��"�� ا�	��ل ا����ھ�ري وھ( ��$:  

  (*��� ا�� م أو �5رة ا��دد- 1

���5$��� 		+دد #���م ا�ذي ��ول دون ا�	��ل ا��#��ر #�ن ا��ر�ل وأ���ء ھذا 

��	رة 2��رة �ن ا�ز�ن ،و2د ا����ور أو ا�	+��ل �+�م و��� �و�@ �&د 	+ر��م 

أ�#�ت ا�	طورات ا�	)&�� ا�	( 	�	�دف ���ورھ� 5( ا��&�طق وا��20�م ا��	#��دة 

وا��&�ورة و		$ط9 ا��وا�ز ا������� وا��>را5�� �"��ول �"��� ،و�&@ �م �+د ا���م 

وا�+دد ��دود #�دود ا�دو�� أو ا��20�م و��ن #���دى ا�ذي ��ل إ��@ ا�#ث ا�ذا�( 

ا�و��"� ا������ �م 	+د 	�� 5(  ،���  أن �	"�ز�و&( وا��&ط)� ا��>را5�� �"��فوا

ا�	#�رھ� ا���م وا�+دد،وإ&�� ��م ا����ور وا��	")�ن ا���	�ل �"9 أ��س إ���&�ت 

 ����  .ا�و��"� 5( ا�و�ول إ��@ وا�	+��ل �+@ �ن $�ل ا�و��"� ا��

   ا�����ن =� /�0ت ا�=راد- 2

                                                           
1 .198، صه�#ق ذ�ر �ا����ور 5( ا�#�وث ا������، �ر� ����د �#د ا����د، درا�-   



 
 
 

 
 

�	م 	�&�ف ا���0ء إ�9 5��ت ��	�� 5��� 2در �ن ا�	��#@،	ر	#ط  �"9 ھذا ا��0س

 ��  ....)       ا��ن ،ا���	وى ،ا����� ا��	�����(#���ت أو �دود ا��

��ث �	م درا�� �ل 5رد �ن $�ل ا&	���@ إ�9 5�� �ن ھذه ا����ت ��� أن ���ت ا�+��� �م 

ر ا�+�"�� ا������ ا0$رى ،وأن 	+د ��5�� �	)�م �"وك ا��	")�ن وا	��ھ�	�م &�و �&��

�	>�ر ھذه ا��"و��ت  و  �و5دا����ت ا��رد�� وا�	( �	#��ن 5��� ا50راد أ��� أ�#�ت 

   1ا�	��ھ�ت

   ا-!���ء وا���0�ل ا- �����- 3

ا��رد ��و 5(  �#�� �ن ا������ت ا0و��� وا��1&و�� ،وا�	( 	"+ب دورا  5( 	���ل 

&��ر ا�+"��� ا�	����� ،5���ور ا��	")�ن �$	�ر ا���	وى ا	��ه ا�+��2 #�ن ا��رد و�

ا����( #	1H�ر $#را	@ �+�و 5( ا������ت ا��	����� ،و�	>�ر �"و�@ ا�	���(  5( 

وھذا �� �>�ر   2إط�ر ا��"وك ا��	���( ا�ذي �ظ�ر �و�دا 5( &ظ�م ا������ت ا���"��

  .&�وذج ا����ة ا���"�� 	ر��ز و���ل ا���م �"9 	+د��م $د��	�� 5( إط�ر

   ا�دور ا&� ��� ا�!�ط =� ا������ ا&����3- 4

إن ���ور ا��	")�ن #��	@ �&�را 5( ��"�� ا������ ��س ���ور �"#�� 5&�ده �)#ل 

و�ر5ض و��	م #��	و��ت �+&�� أو � ��	م ��� 		+دد ا�	$دا��	@ و��دا	@ 5( ا��	+�دة 

  .      �ن و���ل ا���م

أ!واع ا� �%ور :ا����ث ا�را�6  

:ھ&�ك �دة 	)����ت و	�&���ت ا�	( �"9 أ����� 	م 	�د�د أ&واع ا����ور �&��   

I. ا��"��م ا�ول: 

��ث �&�@ �"9 �����ت 5رد�� 5( إط�ر ا�&	��ء وا�+��2ت " و�و!����ن " 2د�@

&�ك 1�ث أ&واع ا��	����� وا��	��د �"9 ا�$���ص ا��+ر5�� وا�1)�5�� و5( ھذا ا�	)��م ھ

:ھ(  

:ا� �%ور ا���- 1  

                                                           
1 .199، ص#د ا����د، ا��ر�� ا���#ق���د �-   

2 .200، صه�ر�� �#ق ذ�ر-   



 
 
 

 
 

 وھ( �زء �ن ا����ھ�ر ا�ذ�ن � �)رؤون و � ��	#ون و��&�م � ���"ون إ�9 ذ�ك 

   �51&�ك أ��ون �+ر�ون أ&���م �"9 ا��ور و��	�+ون إ�9 ا�راد�و و���ھدون ا�	"�ز�ون 

ا�	��ل ا���	و#� و��ن ا����ور ���ل إ�9 ا�و���ل ا���+�� وا�#�ر�� و� ���ل إ�9 و���ل 

�5و �#�ث �ن ا�	ر5�@ و ا��1رة 5( 	+ر�@ �و���ل ا���م وھذا را�� إ�9 ا5	)�ده 

�	��ھ�ت ا���ر�� ��� ��+"@ 
�ر �ؤ1ر 5( ا�)رارات ا��	����� وا������� وا�2	��د���.  

): ا�����(ا� �%ور ا�!0�� ا���دي - 2  

وھم أ���ب ,ون إ�9 ا�	&ظ���ت وھم ��ن �&د��ون 5( آ��� ا���	�� ���ر�ون و���"

ا��و��ت �	+ر�ون �و���ل ا���م ر
#� 5( ر�5 ��	واھم ،وز��دة �دا$"��م ،�5و ��#@ 

ا����ور ا�0( 5( ا&@ � ���ل �1�را إ�9 ا�	���ر #ل ���ل إ�9 ا�0��ء ا���د�� �	�)�ق �&�+� 

.وا�	��ب ا�0��ء ا�	( 	1�ر اھ	���@  

3 :  �%ور ا��0�ر�ن-   

و��ون أ2ل 5�� �ن ���ور و���ل ا���م، ��	�ون #�Gراء وو���ت ا�&ظر وا�0داث ا��&�� 

وا������� و� ��	�ون #����د��ت و�	ر5+ون �&�� وھذا ا�&وع �ن ا����ور ���رون 

و�#د�ون و��س �+�رض �"���ة �	�ر�ز �ول ذا	@،�+	#ر &��@ �ن ا���وة أ2ل اھ	���� 

. ����ھ�ري#و���ل ا���م وا���	�� ا  

II. �!�5ا��"��م ا�: 

:ا� �%ور ا���م- 1  

ھو أ�1را ���� �ن ا�	��+�ت ا0$رى أ���ءه أ�1را 	#+1را ،�	#��د�ن 5( ا����ن وأ���&� 

5( ا�ز��ن و��&@ ذو د��و�� أ�1ر �	��ل �ول �2�� ��	ر�� �ن ا����ة ا�+��� ھد5@ 

ار	#ط ظ�وره و	طوره ا�ر���( 	�و�ن اھ	��م رأي ��م �ول �2�� أو ظ�ھرة ا�	����� 

#��#ر�واز�� وا�����5 �	9 أ�#M  $����  �ن  $���ص ���و�� �ن ا�)���� �"و�ول 

إ�9 	>��ر ����( �"���ر�� 5( ا��ؤ���ت  ا�د��)راط�� ،�5و �	��ز #و�ود ����� &��ط� 

����.�	���"� و��	)"� 5( و�ودھ� �"9 ا�و��"� ا������ ا�	( 	+�ل �ن $  

                                                           
1 .195ص,1998,ا�)�ھرة,1ط,وا	��ھ�ت ا�	1H�ر ، ���م ا��	ب���د �#د ا����د ،&ظر��ت ا���م  -   



 
 
 

 
 

�"9 أ&@ 	��� ����( ����و�� �ن ا50راد ���"ون و�دة ا�	�����  يد�و  ونو2د �ر5@ 

   1.�ن $�ل ا��	راف ا��	#�دل #و�ود ����ل ��	ر�� �&#>( إ���د �"ول ��	ر�� ���

:ا� �%ور ا�*�ص- 2  

ھو ا����ور  ا�ذي ���� أ5راده #+ض ا�ھ	����ت أو ا�����ت أو ا�	��ھ�ت ا���	ر�� ا�	( 

ذا ا����ور �1ل ا50راد ا���	ر��ن 5( ����� �� و��#M #+د ذ�ك 	��ز ��و�	�م  5(  ھ

�ن وا�ب و���ل ا���م ا�	��رة ھذا ا�ھ	��م و	د���@ و	"#�� ����	@ #��ث ���ن أن 

	�	�ظ #�ذا ا����ور ا�ذي �&د�' أ���ءه 5( ا�	ر��ز ا���+( و�&�رون #ذ�ك ��	��ل 

و���ل ا���م �"�وا��� ا����+� #�ن  ا�ذي �ر	#ط #�ذا ا�	ر��ز وھذا �� �#رر ا$	��ر

�وسا����ور ا�ذي 		$ذه �د$� �	&ظ�م ا�ھ	����ت و	�����  و2دم ا�#��ث ا�0ر��( � 

� �دد�� �"���ور ��ب در��ت ���ھ�	@ ��� �"(�"�	:  

  :ا� �%ور ا���0رض �

ھو ���وع ا����ن ا���	$د��ن ��	)#�ل �رض و�دة ا	��ل أي ا�ذ�ن ��"�ون ا�و���ل 

ا���د�� وا�	)&�� ا�	( 	��&�م �ن ا�	)#�ل ا�و���ل ا������ �و��"� �+�&�  ،و�ن ھ&� P5ن �ل 

�ن ��	"�ون أ��زة ا�	)#�ل 	"�ز�و&( أو إذا�� ���"ون ���ور ا���	رض �"����� �)�س 

#+دد &�O ا���ب أ�� ���ور ا�واب ا���	رض ��ب ھذا ا�	طور �5و أ�1ر 	+)�دا 0&@ 

.��#�و	ر و$ط ھ�	�( و�ودم إ�9 ��&ب ا�	راك 5( ا0&	ر&ت�	ط"ب 	و5ر ���ز   

� ��  :ا� �%ور ا�0�

ھو ���و�� �ن ا�0$�ص ا�ذ�ن ا�	)#"وا 5+� ا�+رض ا����( �1ل ا��واظ#�ن �"9 

#ر&��' 	"�ز�و&( أو ا���	�+�ن إ�9 ��� إذا��� �+�&� أو 2راءة ����� أو زوار �و�2 

.9 ا�را#ط� إ��	رو&( ���ل ��ورھم #��رد ا�&)ر �"  

  :ا� �%ور ا����رض �

وھو �زء �ن ا����ور ا��+"( ا�ذي �	")( ا�ر���� ا������ #�رف  ا�&ظر �ن إدرا��� 

�5&�ك �ن ا����ور �ن ��	��ب �"ر���ل ا������ وھ&�ك , و�ن ا��و2ف ا�ذي �	$ذه �&��

  1.وا�1)�5�� �ن �	��ھ"�� �	ط�#)�� �� ا�	����	@ و�����@ ا���د�� واھ	����	@ ا���ر��  
                                                           

 
1 .319،ص2011، 1وا�ط#��� ،طا�&�ر  وا�	وز��   ة����ر ا����ھ�ري وا���م ،دارا ر��د �راد،ا�	��ل $و ���ل-   



 
 
 

 
 

  :ا� �%ور ا�0��ل �

ھو ا��زء ا�ذي �	���ل أي ��	��ب �"ر���� ا������ وھو ا����ور ا���	�دف �ن $�ل 

ا���&�ت ا�	��ر�� وا�د�وات ا�&	$�#�� وھو ا����ور ا�ذي ���ول ا��ر�ل ��ب وده أو 

.���ده  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
1  ،ا0ردن 1،ط �و�#� ا���م ا����ھ�ري ،دار أ���� �"&�ر وا�	وز�� �&�ور ا����م ،�و��و5واز - 

.56ص,55،ص2011،  



 
 
 

 
 

 

ا�0(���1ت ا��ر��� و�طو�رھ�ظ%ور : ا����ث ا�ول  

2#ل ا��د�ث �ن ا�)&وات ا������� ا�+ر#�� �#د �&� أن &	�دث 5( ا0ول �ن ���و��� �5( 

�#�رة �ن ��ط�ت 	"�ز�و&�� 	#ث إر����� �#ر ا��20ر ا��&���� ��( �	��وز ھذا ا�ر��ل 

ا���رات ا�وا5دة �ن &ط�ق ا��دود ا��>را5�� ��&ط)� ا�ر��ل ،��ث ���ن ا�	)#�ل وا�	)�ط 

ا�)�ر ا��&��( ھذه ا0��زة ا�	( 	)وم #�+���� 	"ك ا�#��&�ت و�ر��� �"( ����ت 

.ا�	"�ز�ون   

#دأت �5رة ا�#ث ا�	"�ز�و&( �#ر ا��20ر ا��&���� #+د ا&	��ء ا��رب ا�+����� ا��1&�� �5( 

 �22001م ��	ب 2�ص ا�$��ل آر1ر ��ك #&�ر �ؤ���	@ أود��� ا����ء  �1945&�

و�ن $��@ و�ف &ظ��� ��	��ل �#ر ا��20ر ا��&���� 5( ���ل ا�	��ل �	ظ�ر �دة 

  1. ���و�ت �ط�ق ا��20ر ا��&���� �2درة �"( &)ل ا���رات ا�	"�ز�و&�� 

ا�ذي �+د أول �2ر �&��( �دور 5(  1ا�)�ر ��وا	�ك  1957أ�	و#ر 4أط"ق ا��و5�ت 5( 

�$�ص ��	���ت ،��� أط"ق  1958م أ �2ر �ر��ور �&� .ا����ء ،1م أط"ق #+د ذ�ك ا�و

أول �2ر �&��( أ�	$دم �&)ل ا���رات ا��وت وا��ور ا��1#	� �ن &)ط� �"( ا0رض 

ا�ذي �+د أول �2ر 	�ر�#( �"#ث ا�ذا�(  ATSG	م ا�)�ر ��1( إ��و 1960إ�( أ$ر ��م 

�ك ا��20ر ا��&����  #رزت ا��#��ر و5( ظل ھذا ا�	��#ق ا��#�ر #�ن ا�دول ا�>ر#�� ��	

�5رة ا�	$دام ا�)�ر ا��&��( ا�+ر#( 0ول �رة 5( إط�ر �ؤ	�ر وزراء ا���م ا�+رب 

،��ث 	#&( إ	��د ا�ذا��ت ا�+ر#�� ا�د�وة  1967 ا�ذي  �)د 5( �د�&� #&زرت 5( 	و&س ��م

�ر�"� ا�)�ر ��ذه ا���رة ود�9 أ���ءه إ�( إ���2 ���ن وط&�� 5( �ل #"د �ر#(  �"	$ط�ط �

 ¹Aا��&��( ،وا�	ط��� ا��&ظ�� ا�+ر#�� ��	���ت ا������� إط�ق �2رھ� ا0ول �ر#��ت

	م إط�ق   1996و�&�   51985( �و&�و  ���²B أط")ت �2رھ� ا��1&( �ر#��ت  51985( 5#را�ر

��ث 	م إ&��ء ا��ؤ��� ا�+ر#�� ��	���ت  ¹Cا�)�ر ا���1ث �ن ا���ل ا0ول وھو �ر#��ت

و	�1ل �&ظ�� �	$��� 5( ���ل ا�	���ت  1976#ر�لأ ���14��� �ر#��ت 5( ا�

                                                           
1 69- 68،ص2009ا�ط#+� ا0ول ،��ر ،،���د �#د ا�#د�� ا���د ،أ1ر ا�)&وات ا������� �"( ا�)�م ا�0ر�� ،ا�+ر#( �"&�ر و	وز�� -   



 
 
 

 
 

ا������� و	)&��	�� ، و	�دف ا��ؤ��� إ�( 	���م و	&��ذ و	�>�ل &��م ��5�( �ر#( �	)د�م 

1.ا�$د��ت ا�	���ت ا������� ����Dء   

أ���ل �ن ا��20ر ا��&���� وا�	�"ت �&ظو�� ا��20ر ا�+ر#�� 4	�	"ك �ؤ��� �ر#��ت 

.P#4 - R DAB  �&�2006ط�ق �ؤ��� �ر#��ت أول أ��2ر  ا���ل ا�را#� ا�)�ر   

أ!واع ا�0(���1ت ا��ر��� :ا����ث ا��5!�   

:���ن 	&�ول أ&واع ا�������ت ا�+ر#�� و5)� �+دة �	>�رات ھ(         

I. ر��� و�ن ا��ث�"��م ا�0(���1ت ا������ و����� �"=: 

: ا�"!وات ا�0(���1 ا���و��� ا�ر����- 1  

 وھ( 2&وات ا�	( 	�	"��� أو 	�	H�رھ� ا�����ت ا�	"�ز�و&�� ا�ر���� و		#+�� 	#+�� ���"�

 �وھذه ا�)&وات ھ( ا1�0ر �ددا وأھ��� و	#ث �ن دا$ل .........و������ و	و����� 	�و�

74و#">�ت أ�&#�� أ$ري و	�>ل 2را#�ا�دول ا�+ر#�� و#��">� ا�+ر#��  %   )��ن ا�#ث ا����

.ا�+ر#( �1ل ا�)&�ة ا������� ا��زا�ر�� ،ا�)&�ة ا������� ا��+ود�� ،ا�)&�ة ا������� ا�"#&�&��  

: ا�"!وات ا��ر��� ا�*�/�- 2  

:وھ( 	"ك ا�)&وات ا�	( 	�ول �ن طرف ا�)ط�ع ا�$�ص و	)�م إ�( ��2�ن  

216&وات 	#ث #��">� ا�+ر#�� �ن $�رج ا�وطن و	�	ل - % �ن ا�#ث ا�+ر#( ،و2&وات 	#ث  

10#��">� ا�+ر#�� �ن ا�دا$ل و	�>ل  % 2.	)ر�#� �ن ا�#ث ا�����( ا�+ر#(   

II. ر ا��(�ون ا���*/ص���ر��� و="� ���م ا�0(���1ت ا���"�: 

  .ا��ز�رة�1ل 2&�ة ا�+ر#�� ،و2&�ة : ا�"!وات ا&*��ر�� ا���*//�- �

  . �1ل 2&�ة ا�ر���� ،2&�ة ا���د ،2&�ة ا2رأ:ا�"!وات ا�د�!�� ا���*//�- �

 1�space toonل :ا�"!وات ا��و %� �Hط�0ل- �

  1�.3ل 2&�ة  ا�+��"� و2&�ة ا��رأة ا�+ر#��:ا�"!وات ا��و %� ���رأة وا��رة- �

                                                           
1 . 40- 39،ص2008، ا�)�ھرة،،ا�ط#+� ا0ول  �،دار ا���ر�� ا�"#&�&�ھ#� ��ھ�ن ،ا�	"�ز�ون ا�����( ا�+ر#(،    

2 إ��م ��ري إ#راھ�م أ��د ا�)ط�ن ،ا���م ا�+ر#( وا�و�( ا�����( �"�راھ)�ن ،�ر�ز ا���&در�� �"�	�ب - 

. 79،ص2009،  
3 .  80،ص2009ھ��� إ�����ل #>دادي ،ا�$#�ر��ت ا������� ا�+ر#�� ا�وا�2 وا�ط�وح ،درا�� ��دا&�� �)�ر&� ،-   



 
 
 

 
 

�1ل :ا�"!وات ا��ر=�%�� ا���*//� ا��� ����ق ���>!�ء ا��و��"�- �

FM،ROTANA،MAZZIK.  

  .�1ل 2&�ة د#( ا�ر����� ،ا��ز�رة  ا�ر�����:ا�"!وات ا�ر��(�� ا���*//�- �

  .��	(�1ل : ا�"!وات ا�ط��� ا���*//�- �

III. ر����ت ا�دول ا���و�� =� إ���د إذا)�� :�"��م ا�0(���1ت ا��ر��� و="� �

:وھ( ا��(�ء ا����ر�ون =� ا&���د و�ظم أر�6 ����ت-1  

وا��ؤ��� ا�"#&�&��   �ARTر�ز 	"�ز�ون ا��رق ا0و�ط وراد�و 	"�ز�ون ا�+ر#( 

R�ABCر��ل  .�#�� أور#ت   

 ا�"!وات �م �رد =� �"��م ا���د إذا��ت ا�دول ا��ر��� و�"دم �را� %� ����>� ا��ر���- 2

،و	��ل ا��ز�رة : ANA  ، MTV  ،ا��&�ر ،ا���	)#ل ،��"ودي ،و
�رھ�2،ا���د1،در�م ،ا���د 

  2.1&�ة ��2���  157��ل �ددھ� اGن 

وا�6 ا�0(���1ت ا��ر��� : ا����ث ا���5ث  

ا�	#�ر ا����ھد ا�+ر#( $�را �&د�� 	��#)ت ا�دول ا�+ر#�� �"( ا���ول �"( ���ن         

5( ا��20ر ا��&���� �#ث 2&وا	�� ا������� ��ذا أ�#�ت ��� ���&� �#�رة 5( ا�#�وت ا�+ر#�� 

&وات ��ءت �"	+#�ر �ن ا�ذات  ا�+ر#�� و�	H$ذ ���&�� �"( ا����� ا�2"���� ، 0ن ھذه ا�)

.وا�دو��� �	9 �		رك ا��راغ �S$ر�ن   

و �ن  أھم ا�&	��' ا�	( �))	�� ھذه ا�)&وات أن ا��واطن ا�+ر#( أ�#M #�>ط@ زر ا�	�>�ل 

��ن �+�&( �ن  �&	)ل �ن ���ن إ�( آ$ر  و�ن دو�� إ�( أ$رى دون أن �#�رح ���&@ #+د أن

2"� ا���دة ا������ و#���)�#ل ��ن �+�&( �و��� �ن ا�	د5ق ا����( وا�1)�5( ا�>ر#( ا�ذي 

2.�)�#"@ و�وا��@ 5( �ل و��"� �ن و���ل ا�0�م   

                                                           
1 إ��م ��ري إ#راھ�م أ��د ا�)ط�ن ،ا���م ا�+ر#( وا�و�( ا�����( �"�راھ)�ن ،�ر�ز ا���&در�� �"�	�ب - 

. 80،ص2009،  

 
2 . 64-63،ص�2008 ،ا�+"م وا����ن �"&�ر وا�	وز�� ،ا�ط#+� ا0ول ،���د ��د أ��د ،إ��م ا�)���( وأ1ره ا�	ر#و�-  



 
 
 

 
 

أي أن ا�دول ا�+ر#�� أ�#�ت 	�	"ك 2&وات ��5��� �ر#�� 	#ث إر����� #وا�ط� أ��2ر ا�#ث 

� �"��و�� وإ�� �"ك 50راد و ھ���ت �+&�� و2&وات �	$��� ا�	"�ز�و&( ا��#��ر إ�� 	�#+

.5( �ل ���ل �+�ن، إ�� د�&�� ،إ�� 1)�5��، إ�� إ$#�ر�� إ�9 
�ر ذا�ك  

و��� ���ظ �ن  ا�#ث ا�	"�ز�و&( 5( �+ظم ا�)&وات ا������� ا�+ر#�� أ&@ 	�ول إ�9 ��رد 

�و�وه و	و���ت #+�دة �ل ا�#+د �ن 	ط"+�ت ا��رد ا�+ر#(  د���� ���&�� و	رو�' ��ذج 

. واھ	����	@ و��2��ه ا��)�)�� و ����	@ ا���0�� �"و�( وا��+ر�5  

5+"( ا�ر
م �ن أن ا��دف ا�ذي أ&�Hت �ن أ�"@ ا�������ت ا�+ر#�� ا��	�1"� 5( ا�	�دي 

ا�������ت ،أي  �"��ر ا�>ر#( ا��دام �ن $�ل ��	وى ا�#را�' ا�+ر#�� ا�	( 	#ث �"(

�+ف ا�	�ك ا�دول ا�+ر#�� �")درة ا�	�&و�و��� وا��+"و��ت ا�	( 	&	' #�� ا�#را�' ا���"�� 

�&�� �ر	�+� ا�	����ف ،��� �+"�� 		�@ إ�( ا��	راد وا�	)"�د ،وا��+	)د أن د$ول ا�دول 

ا�#ث ا�+ر#�� 5( ���ل ا�������ت وھ( 
�ر ��	+دة �ذ�ك �ن ��ث ا��داد ��"U ����ت 

ا�	( 	>ذي ھذه ا�������ت أدي إ�( ا�	��دھ� �"( #را�' ا�)&وات ا���"�� أو ا�#را�' 

ا0�&#��،و#�ذه ا�طر�)� 	$دم أو 	�)ق ا�������ت ا�+ر#�� أھداف ا�������ت ا0�&#��  

. ا�وا5دة #دون 2�د 0&@ �	و�د �"#�� إ�����  �ر#�� �و�دة    

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 �TVط��� =!�� �ن �!�ة ا�!%�ر 

��	)"� 	�#+� ��ر�دة ا�&��ر ا��د�د ا��زا�ر�� أ&�Hھ� ���و��  ھ( 2&�ة �زا�ر�� إ$#�ر��     

. �ن ا������ن وا������ن ا��زا�ر��ن  

#��+���� #Hول &�رة إ$#�ر�� ا	$ذت ا�)&�ة �)رھ�  ��2012رس 6ا&ط"ق ا�#ث ا�	�ر�#( �وم

ا0رد&�� ���ن ��#دأ ا�#ث �ن ھ&�ك �"9 ا�)�ر &��"��ت 	�	م ا�)&�ة #���Hن ا�$#�ري 

وا�����( 5( ا��زا�ر ��ث أن #را���� �	�ون �ز��� #�ن &�رات ا�$#�ر�� وا�ر����� 

وأ$#�ر ا2	��د�� و�ذا أ$#�ر ا���ف ا�وط&�� وا�+د�د �ن ا�#را�' ا0$رى 

.،و�1����ت،ا0$وال ا��و��  

 TV أھم ا��را�? ا��� ��5%� �!�ة ا�!%�ر

ا��وا��ز ا�$#�ر�� ،��� د�&�� �1ل ا&��و&( �"��O ��س ا�د�ن ،#را�' ������ �1ل 

 tout�ر�M �دا ،���د ا�"�"� ا����د ،#را�' ا�	����� �1ل ��� �زا�ر�ون ،#ر&��' 

option  1.    &��ر �وم  د،ا�0وال ا��و�� ،#ر&��'45،#ر&��' ا��دث ،#ر&��' ر���� �1ل  
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ا����ت ا����� :�رض و����ل ا� دول    
��>�ر ا� !س   ا�+�&� دول ��5ل - 1   

 

 
 
 
 
 

62,5�	�M أن ) 1(�ن $�ل 2راء	&� �"�دول  % ��ردة �ن  �50ن أ5راد ا�+�&� أي ���+�دل  

.ھم ذ�ور80أ�ل   

37,5أ�� &�#�  % .ھم �ن إ&�ث80 ��ردة �ن أ�ل30أي ���+�دل    

  دول ��5ل ��>�ر ا��ن- 2
 ا���!�
 ا��ن

ا��ؤ�� ا�!��� ا���رار  

30ا��209ن  25 31,25% 

40ا��309ن  21 26,25% 

��5 5وق40  16 20% 
 %100 80 ا����وع

وذا�ك را�� إ�9 أن �ل 5��ت ��ر�� ��� ,ا��ن �ن أھم ��ددات $���ص ا�+�&��+د 	�د�د 

��ظ أن ا50راد ا�ذ�ن 		راوح )2(����ت واھ	����ت ��دودة و�ن $�ل ا��دول ر2م &

�31,25&� ��	"ون أ�#ر &�#� وا��)درة ب]30ا�209[ أ���رھم ��#�ن % ا�	(  و	�م ط��2 �#�#��  

وا�	ط"� �"9 ا�وا# �2� ��&	H	( 5( ا��ر	#� ا��1&�� ا���� 	�	م #�+ر�5 �ل �� ھو �د�د 

26,25#&�#� 	)در ب]40ا��309ن[ا�+�ر�� أ�� 5( ا��ر	#� ا��1��1 5&�د ا���� ا�+�ر�� أ2ل   %

22,50وھذا #&�#�]20ا�209[�ن % وذا�ك #&�#�  5��5وق40و5( ا0$�ر &�د ا���� ا�+�ر�� 

��20	)درب����#.  

 

 ا�+�&�
 ا��&س

 % ا�&�#� ا�	�رار

 %62,5 50 ذ�ور

 %37,5 30 إ&�ث

 %100 80 ا����وع



 
 
 

 
 

 

 

�9 ��!� ا����و�5ن دول ��5ل ��>�ر �وز_3� �����6 ا����وى ا���  
 ا���!� ا���!�

ا���	وى 
 ا�	+"��(

 %ا�!��� ا��1و�� ا���رار


�ر �	�درس 20% 16 

)� %15 12 ا#	دا

 %18,75 15 �	و�ط

 %21,25 17 �1&وي

)+��� 20 25% 

 % 100 80 ا����وع

�"��	وى ا����+(  ��1"�أن أ�"9 &�#� �ن أ5راد ا�+�&� )03(&��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م

�#�&#25 % 21,25أ�� ا��1&وي 5)د 2درت &�#	@ ,  % 520( ��ن &�د &�#�   % �>�ر ا��	�در��ن  

18,75أ�� &�#�  % ��5&ت �"��	وى ا��	و�ط و أ$�را ا���	وى ا�#	دا�( و2درت &�#	@  

��12ب����#.  

��دات ا����ھدة  :ا���ور ا�ول  
  دول ��5ل ��>�ر ا����ھدة_1

 ا�+�&�
 ا����ھدة

 
 ا�	�رار

 
 %ا�&�#� ا���و��

��� %32,50 26 دا

 %50 40 أ���&�

 %17,50 14 &�درا

 %100 80 ا���وع

 

أن أ
"ب ا50راد ا�+�&� ���ھدون 2&�ة ا�&��ر ))01�	�M �&� �ن $�ل ا��دول ر2م  TV �&��أ�

50و#">ت &�#	�م % 32,50و5( ��ن أن &�#�   %  ���و	H	( &�#� ا�ذ�ن ,���ھدون ا�)&�ة #��� دا

17,50أ��#وا #&�در #&�#�  %  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

   دول ��5ل ��>�ر ����ت ا����ھدة_2
 ا�+�&�

 
 ����ت ا����ھدة

 
 ا�	�رار

 
 %ا�&�#� ا���و��

���� 50 62,5% 

 %15 12 ���	�ن

 %22,5 18 أ�1ر �ن ���	�ن

 %100 80 ا����وع

 
)2(���ر ا��دول ر2م  62,5أن أ�#ر &�#�  % ن أ5راد ا�+�&� 2د أد�و #2Hل ��م ���( م 

����ھد	�م �)&�ة ا�&��ر &ظرا ا&�>��	�م ا��و��� ��� أ&�م � ��	�ون #��)&�ة إ� �&د�� 	�ون 

22,5ھ&�ك أ$#�ر و�+"و��ت 	���م 5( ��ن أن &�#� %     

���ھد&�� أ�1ر �ن ���	�ن �ھ	����م ا��$�( #��)&�ة �ن ا0$#�ر و�+"و��ت 	1�ر ر
#�	�م 

15و	"#( ا�	����	�م #&�� &�#�  % . ���ھدو&�� ��دة ���	�ن �و��� وذ�ك ��ب ا�ظروف   

  دول ��5ل ��>�ر ا�ر="� أ5!�ء ا����ھدة- 3
 

 ا���!�
 ا�ر="� أ5!�ء ا����ھدة

 ا�!��� ا��1و�� ا���رار

 %25 20 ��0ردك

�� %68,75 55 �6 ا���1

 %6,25 5 ا�/د��ء

 %100 80 ا�� �وع

 

��#�� ا50راد ا�+�&� ���"ون ���ھدة 2&�ة ا�&��ر  3&��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م TV ��

ا�+��"� 0&�� 2&�ة 	"#( ���� ا0ذواق ��� أن �����&�� ��	�دة �ن ا�وا�2 ا���	�� ا��زا�ري 

68,75و	)در &�#	�م ب % 5،25( ��ن أن &�#�   % 



 
 
 

 
 

TV���"ون ���ھدة 2&�ة ا�&��ر  #��ردھم ،#�&�� ھ&�ك �ن ا50راد ا�+�&� �ن ���"ون ���ھدة  

% 6,25ا�)&�ة �� ا0�د�2ء #">ت &��	�م   .  

ا� دول ��5ل ��>�ر =�رة ا����ھدة- 4  
 

 ا�+�&�
 5	رة ا����ھدة

 ا�&�#� ا��ؤ�� ا�	�رار

���#� 2 2,5% 

 %31,25 25 ���ء

��� 58 72,5% 

 %100 85 ا����وع

��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م&)  4 ( 72,5أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� و	#"F &�#	�م  % ���ھدون 2&�ة  

ا�&��ر 5( ا�"�ل وھذا را�� إ�( أن �+ظم ا��#�و1�ن ���1ون 5( ا�#�ت ��� أ�1ر �&�� 5( 

% 31,25ا0و�2ت ا0$رى 5( ��ن #">ت &�#� ��ن ���ھدون ا�)&�ة 5( ا����ء  #�&�� #">ت  

 �#�&25 % .لا50راد ا�ذ�ن �	�#+ون ا�)&�ة 5( ا��#�ح 0ن �+ظم ا��#�و1�ن ��و&ون 5( ا�+�   

5 ا��را�? ا��� � ذب اھ���م ا� �%ور � دول ��5ل ��>�ر ط���-   
 ا���>�ر

 
 ط���� ا��را�? ا��� � ذب اھ���م ا� �%ور

 ا�!��� ا��1و�� ا���رار

 %37,5 30 ا ������

������ 46 57,5% 

��=�"5 8 10% 

 0 0 ا��/�د��

 %27,5 22 أ*رى

 %100 106 ا�� �وع

 
��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م&) أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� 	�ذ#�م ا�#را�' ا������� وذ�ك ) 5 

�#�&57,5 % 37,5وذ�ك 0ن ط#�+� ا�)&�ة إ$#�ر�� ،5( ��ن أن &�#�   % �ن أ5راد ا�+�&� ��ن  

��ذ#�م ا�#را�' ا��	����� ا�	( 	+��' أو��ع ا��زا�ر��ن ،#�&�� ھ&�ك �ن ا��#�و1�ن ��ن 

10	�ذ#�م ا�#را�' ا�1)�5�� و#"ت &�#	�م %  27,5أ�� �ن 	�ذ#�م #را�' آ$ري 5)درت &�#	�م ب 

%   



 
 
 

 
 

 

 

 

 

TV دول ��5ل ��>�ر ����� �!�ة ا�!%�ر- 6 �� �ت ا� �%ور   
 ا���>�ر

 �� �ت ا� �%ور
 ا�!��� ا��1و�� ا���رار

 % 75 60 !�م

- 20 25% 

 %100 80 ا�� �وع

 
��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م &) أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� �رون أن 2&�ة ا�&��ر 	"#( ����	�م ) 6

% 75وذ�ك �ن $�ل إ��#	�م #&+م #&�#�  ��ن �ري #)�� ا��#�و1�ن أ&�� � 	"#( ����	�م  

25 و#">ت &�#	�م %  ��ن $�ل إ��#	�م #  

7 TV دول ��5ل ��>�ر �را��ة �!�ة ا�!%�ر -  �ط���� ا�� ��6 ا� زا1ري   
ا���>�ر                     

 �را��ة ط���� ا�� ��6
 ا�!��� ا��1و�� ا���رار 

 %82,5 66 !�م

- 14 17,5% 

 %100 80 ا�� �وع

 
��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م &) �	�M �&� أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� �رون أن 2&�ة ا�&��ر ) 7

82#&�#��رون #Hن 2&�ة ا�&��ر 	را�( ط#�+� ا���	�� ا��زا�ري وذ�ك �ن $�ل إ��#	�م  % 

15،#�&�� �ري #)�� ا��#�و1�ن #H&�� � 	را�( ط#�+� ا���	�� ا��زا�ري و#">ت &�#	�م  % �ن  

��ل إ��#	�م #$ .  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 !��1? ا���ور ا�ول 
؟ أ��#ت أ
"#�� ا��#�و1�ن #TV �#�&# �&�&�H ھل 	��ھد 2&�ة ا�&��ر: 5��� �	+"ق #���ؤال-

50%  �#�&# ���32,5وأ��#وا دا % 20,83را ا���#� &�درا #">ت &�#�وأ$�  % 

أ�� �ن �	>�ر ا��دة ا��$��� ����ھدة 2&�ة ا�&��ر - TV &�د أن ا0
"#�� أ��#وا #����  

 �#�&#62,5 % 22,5أ�1ر �ن ���	�ن #&�#�, % 15و#&�#� % .                               ���	�ن  

5��� �$ص �� �ن 	��ھد 2&�ة -                                                            

؟&�د أ
"#�� أ5راد ا�+�&� 2د أ��#وا #H&�م ���"ون ���ھدة ا�)&�ة �� ا�+��"� TVا�&��ر

�#�&#68,75 % 25و#��ردھم #&�#� % 6,25و#&�#�                .                     �� 0�د�2ء%

                                                                                                      

أ�� –                                                                                                

�#�و1�ن �رون أن ا��	رة ا��&��#� ھ( ��� #&�#� �ن ا��	رة ا����"� �"���ھدة 5&�د أ
"#�� ا�

72,5% �#�&# ���31,25وا��	رة ا���� % 2,5و#&�#� % .                              ا��	رة ا��#����

                                                                                                    -

#را�' ا�	( 	�وز �"9 اھ	��م ا����ور ؟��5&ت ا0
"#�� �"#را�' 5��� �	+"ق #ط#�+� ا�

57,5ا������� #&�#�  % 37,5ا�#را�' ا��	����� #&�#� , % 27,5و#&�#�  �"#را�' ا0$رى % 

10ا�#را�' ا�1)�5�� #&�#�   وأ$�را ا�#را�' ا�2	��د��          %

أ�� �ن ا��ؤال ھل 	"#( ا�&��ر- TV ��75��ت ا����ور 5)د أ��ب ا0
"#�� #&+م #&�#�   أ�� %

25ا���#� #� 5#">ت %                                                                              .

أ��-                                 5��� �$ص ھل 	را�( ا�)&�ة ط#�+� ا���	�� ا��زا�ري ؟5)د  

182,5�ن #&+م أ��ب أ
"#�� ا��#�و % 17,5و#&�#�  % �.ا���#� #  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

دوا=6 إ���ل ا� �%ور ا� زا1ري ��� ا����ھدة �!�ة ا�!%�ر :ا���ور ا��5!�  TV 
 

1 ا� دول ��5ل ��>�ر ���ل  ذب ا� �%ور ��"!�ة -   
 ا���>�ر

 ���ل ا� ذب
 ا�!��� ا��1و�� ا���رار

 % 43,75 35 ط���� ا��ر!��?

 %2,5 2 ا����ق

 % 13,75 11 ا��"د��ن

 0 0 ا&*راج

 %15 12 ا�0�رة

 %37,5 30 ا��(���ن

 %15 12 أ���ب أ*ري

 %100 102 ا�� �وع

 
)1(�ن $�ل ا��دول ر2م �#�ن �&� أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� 2د أ��#وا #Hن ����ذ#�م ����ھدة 2&�ة  

TVا�&��ر  % 43,75ھو ط#�+� ا�#را�' وذ�ك #&�#�   137,5م 	"��� ا������ن #&�#�   % ،5( ��ن  

15		��وى �ل �ن ا���رة وأ�#�ب أ$ري ��ث 2درت &�#	�م ب % % 13,75أ�� &�#�   ،�رون  

2,5ا��)د��ن ھم �ن ��ذ#�م &�وا �)&�ة ،ا����ق و2درة &�#	@  % وھذا  0وأ$�ر ا�$راج #&�#� 

. �+ود ��ب ����ت ور
#�ت ا����ھد�ن  

 
ا��ة �!�ة ا�!%�ر دول ��5ل ا���>�ر �ر- 2  TV ���3�&ت ا� �%ور =� ��د�د أ !د�%� ا� ��� 

 ا���>�ر
 

 ا�!��� ا��1و�� ا���رار

 %83,75 67 !�م

- 13 16,25% 



 
 
 

 
 

 %100 80 ا�� �وع

��ظ أن �+ظم أ5راد ا�+�&� �رون أن 2&�ة ا�&��ر )2(�ن $�ل ا��دول ر2م &TV 	H$ذ رأي  

83,75ا����ور 5( 	�د�د أ�&د	�� ا������ وذ�ك &�#�  % 5( ��ن �ري #)��  " &+م"أ��#وا  

16,25ا��#�و1�ن # � ��&H	H$ذ ����ت ا����ور #+�ن ا��	#�ر وذ�ك #&�#�   % وا�	( ��&ت  

�"إ��#�	�م # "  

 

TV دول ��5ل ��>�ر �/دا��� �!�ة ا�!%�ر - 3 � �%ور � ���!���  
 ا���>�ر

 �/دا��� ا�"!�ة
 ا�!��� ا��ؤ�� ا���رار

�0��) 25 31,25% 

 %55 44 ��و�ط�

 %13,75 11 �و��

 %100 80 ا�� �وع

(�ن $�ل ا����ور 2راء	&� �"�دول ر2م �	�M �&� أن 
��#�� أ5راد ا�+�&� �رون أن 2&�ة ) 3

55ا�&��ر �	و�ط� ا���دا2�� 2( �+���� ا��+"و��ت وذ�ك #&�#�  % 5،31,25( ��ن &�#�   %  

	ري أن ا��+"و��ت ا�	( ا�)&�ة �+��� ا���دا2�� ،أ�� #)�� ا��#�و1�ن 5�رون أن ا�)&�ة 2و�� 

15ا���دا2�� وذ�ك &�#�  % 

: !��1? ا���ور ا��5!�  
5��� �	+"ق #�	>�ر �را��ة 2&�ة ا�&��ر - TV �����ت ا����ور 5( 	�د�د أ�&د	�� ا������ 5)د  

�83,67و1�ن #&+م #&�#� أ��ب أ
"#�� ا��#  % 16,25 ،أ�� �ن ا���#� #� 5#">ت %. 

5TV��� �$ص �	>�ر ��دا2�� 2&�ة ا�&��ر   5)د أ��ب أ
"#�� أ5راد ا�+�&� #H&�� �	و�ط�  

55ا���دا2�� #&�#�  % 31,25و#&�#�   �13,75+��� ا���دا2�� ،2و�� ا���دا2�� #&�#�    % %. 

ي ���ھدة 2&�ة ا�&��ر أ�� �ن ا�+��ل ا�ذي ��ذب ا����ور &�و TV �+�#ط# ��#"
5)د أ��ب ا0

 ا�#را�' #&�#� 

43,75 % 37,5،ا������ن % 15و#&�#�   %  �13,75ل �ن ا���رة وأ�#�ب أ$رى ا��)د��ن #&�#� 

% 2,5،ا����ق   % . وأ$�را ا�$راج  

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  دات ا����ھدة����3 ا���>�رات ��ا� داول ا��� ��5ل   
1 - ��3� K)ر ا� !س �!��� ا����ھدة �!�ة ا�!%�ر دول �و�<�� TV 

 ا� !س
 ا��را�?

 ا�� �وع أ!�5 ذ�ر
ا�!���  ا���رار

 ا��1و��
ا�!���  ا���رار

 ا��1و��
 26 %8,75 07 %23,75 19 دا��1

 40 %23,75 19 %26,25 21 أ���!�

 14 %5 04 %12,5 10 !�درا

 80 %100 30 %100 50 ا�� �وع

 
��2 �	>�رة ا��&س #&�#� �	�#+� 2&�ة ا�&��ر�و�M ھذا ا��دول � TV ��ث ���ھد أ
"ب  

ا��#�و1�ن ا�)&�ة أ���&� وھذا را�� إ�9 �	�#+� 2&وات أ$رى و�ذا�ك ا&�>��ت ا��#�و1�ن 

�H#26,25ور أ$رى ��5&ت أ�#ر &�#� �&د ا�ذ�ور وا�	( 2درت ب % 23,75و�&د ا�&�ث   % 

�H# ���23,75"9 &�#� �&د ا�ذ�ور و#">ت &�#	�� و���ھدو&�� #��� دا��� #&�#� دا % أ��  

8,75ا�&�ث 5#">� &�#	�م  % 5( ��ن ���ھدھ� #+ض ا��#�و1�ن #��� &�درة ��ث ��&ت أ�#ر  

12,50&�#� �&د ا�ذ�ور وا�	( #">ت  % 55( ��ن #">ت &�#	�� �&د ا�&�ث  % وھذا را�� إ�9  

.#�Hور أ$رىأن ا�ذ�ور ��م و2ت إ��5( أ�1ر �ن ا�&�ث 0&�ن ��	>"ن   

  TV دول ��5ل ���3  ��>�ر ا� !س �!��� ا����ھدة �!�ة ا�!%�ر - 2
 ا� !س

 ط���� ا��را�?
 ا�� �وع أ!95 ذ�ر

 !��� ا��1و�� ا���رار !��� ا��1و�� ا���رار
 30 %9,43 10 %18,87 20 ا ������

������ 26 24,53% 20 18,86% 46 

 0 0 0 0 0 ا��/�د��

��=�"5 05 4,72% 3 2,85% 8 

 22 %10,37 11 %10,37 11 أ*رى

 106 %100 44 %100 62 ا�� �وع



 
 
 

 
 

 
V Tأ
"ب ا��#�و1�ن ا�ذ�ن ���ھدون 2&�ة ا�&��ر ���"ون �	�#+� ا�#را�' ا������� ،��ث  

�24,53�"ت أ�#ر &�#� �&د ا�ذ�ور 2درت ب % 18,86وا�&�ث #&�#�   % وھذا را�� إ�( أن  

و	��ول �+ر�5 �ل ا0$#�ر �واء وط&�� أو ا�دو��� 5( ��ن أن ا�ذ�ور ��� ��و�ت ������ 

 �#�& 9"�H# �����	�ا�#را�' ا� ��#� ا��1&	5( ا��ر )	H	،و ��م ھذه ا��وا����	ا�&�ث � 

% �18,87&د ا�ذ�ور و2در	ب % 59,43( ��ن ��"ت &�#�  �&د ا�&�ث ،#�&�� 		��وى �ل �ن  

% 10,37ي #&�#� ا�ذ�ور وا�&�ث 5( ا����ھدة #را�' أ$ر وأ$�را ا�#را�' ا�1)�5�� ا�	(  

% �4,72�"ت أ�"( &�#� �&د ا�ذ�ور وذ�ك #&�#�  2,85،و&�#�   % .�&د ا�&�ث    

و�&@ &�	&	' أن ھ&�ك 5رو�2ت 5( 	���ل ا�#را�' ا����ھدة 5( 2&�ة ا�&��ر #�ن ا�ذ�ور 

.وا�&�ث وذ�ك ��ب اھ	����ت وأذواق �ل �&س  

  >�ر ا��ن �!��� ا����ھدة دول ��5ل ���3 ��_3 

   
 ا��ن

ا����ھ
 د

20إ�(20أ2ل �ن  30إ�(�20ن  40إ�(�30ن   ��5 5وق�40ن  ا����و 
ا�	�را ع

 ر
ا�&�#� 
 ا���و��

 
 ا�	�رار

ا�&�#�  
 ا���و��

ا�&�#�  ا�	�رار
 ا���و��

ا�&�#�  ا�	�رار 
 ا���و��

��� 26 %11,25 09 %8,75 07 %26,25 05 %6,25 05 دا

 40 %6,25 05 %11,25 09 %23,75 19 %8,75 07 أ���&�

 14 %2,5 02 %6,25 05 %1,25 01 %7,5 06 &�درا

ا����و
 ع

18 100% 25 100% 21 100% 16 100% 80 

 
��ظ �ن $�ل ا��دول أن أ
"ب أ5راد ا�+�&� ���ھدون ا�)&وات ا�$��� أ���&� 5&�د أ�#ر &

23,75#&�#� ]30- 20[&�#� �&د ا���� ا�+�ر�� ا�	( 		راوح ��#�ن  % -30[1م 	"��� ا���� ا�+�ر��  

40 [ �#�&#11,25 % 8,75و  %  #&�#�]5��5وق40[وا���� ا�+�ر�� ]20ا�209أ2ل �ن[ا���� ا�+�ر��  

6,25%  ��و���ھدھ� دا��� #�H#ر &�#� �&د ا��  

11,25و#">ت]5��5وق 40[  % 8,75و#&�#�  % و#&�ب �	��و�� �&د ]40- 30[ا���� ا�+�ر�� 

أ2ل[ا���	�ن و]20   

]20-30[ �#�&#6,25 % و���ھدھ� #+ض أ5راد ا�+�&� &�درا #�H"9 &�#� �&د ا���� ا�+�ر�� ,   



 
 
 

 
 

7,5وا�	( 2درت ب]9�20 ا20أ2ل �ن[ % 6,25و#&�#�  % 1م 	"��� ا���� ]40-30[�&د ا���� ا�+�ر�� 

2,5وا�	( #">ت ]5��5وق40[ا�+�ر��  % 1,25#&�#� ]40- 30[وأ$�را ا���� ا�+�ر��          %  

 

 
 
 
 

  دول ��5ل ���3 ��>�ر ا��ن ��دى ����� ا�"!�ة ���� �ت- 4
 ا��ن

ا����ھ
 د

20إ�(2أ2ل �ن  30إ�(�20ن  40إ�(�30ن   ��5 5وق�40ن  ا����و 
ا�	�را ع

 ر
ا�&�#� 
 ا���و��

ا�&�#�  ا�	�رار
 ا���و��

ا�&�#�  ا�	�رار
 ا���و��

ا�&�#�  ا�	�رار
 ا���و��

 60 %8,75 15 %18,25 15 %23,75 19 %13,75 11 &+م

� 07 8,75% 06 7,5% 06 7,5% 01 1,25% 20 

ا����و
 ع

18 100% 25 100% 21 100% 16 100% 80 

 
إن 
��#�� أ5راد ا�+�&� �رون أن ا�)&�ة ا�&��ر) 4(&��ظ �ن $�ل ا��دول ر2م TV   )#"	

23,75و#">ت ]30-20[����	�م ��ث ��"ت أ�"( &�#� �&د ا���� ا�+�ر��  % ��ن 	��وت 5( ،

 ا�&�ب �&د ا���� ا�+�ر��

18,25و2درت ب]��5 5وق 40[و]30-40[ % 13,75و#&�#�   % إ�( 20أ2ل �ن [�&د ا���� ا�+�ر�� 

20[ ��5( ��ن �ري #)�� ا��#�و1�ن أن 2&�ة � 	"#( ����	�م ��ث ��"ت أ�#ر 2��� �&د ا��

8,75و2درت ] 20إ�( 20أ2ل �ن [ %   

7,5و#">ت ]40- 30[و]30- 20[و#&�ب �	��و�� �&د ا���	�ن % ] ��5 5وق 40[وأ$�را ا���� ا�+�ر��  

 �#�&#1,25 % 

  دول ��5ل ���3 ��>�ر ا����وي ا������� �!��� ا����ھدة-5
ا���	وي   

ا�	+"��(      
ا����ھدة     


�ر �	�درس )�ا��� ���+( �1&وي �	و�ط إ#	دا
ا�	�را �وع

 ر
ا�	�را ن م

 ر
ا�	�را ن م

 ر
ا�	�ر ن م

 ار
م ن ا�	�را 

 ر
 ن م

��� 8,75 07 % 8,75 07 دا
% 

04 5% 05 6,25% 03 3,75% 
  
 

26 

3,75 03 %5 04 أ���&�
%   

 

05 6,25
% 

11  
13,75

% 

17 21,25
% 

40 



 
 
 

 
 

  7,5 06 %2,5 02 %6,25 05 &�درا
% 

01 1,25% 00 00 14 

   %100 16 ا����وع
 

12 100% 
  
 

15 100% 
  
 

17 100%   
 

20 100% 
  
 

80 

 

��ظ $� ا��دول أن أ
"#�� أ5راد ا�+�&� ���ھدون ا�)&وات ا�$��� أ���&� ��ث ��"ت &

% 21,25أ�"( &�#� �&د ا����+��ن و2در	ب 113,75م �"��� ا���	وي ا��1&وي #&�#�  % 

6,25وا���	وى ا��	و�ط #&�#� % 5و&�#�  %  �#�&# )� �3,75">�ر ا��	�در��ن،وا���	وى ا�#	دا

% د ا�+�&� #��� دا��� ��ث 	��وت ا�&�ب #�ن ا���	وي ا�#	دا�( ،و���ھدھ� #+ض أ5را 

% 8,75وا�>�ر �	�در��ن #&�#� 1،6,25م ا���	وي ا��1&وي &�#�   % ،أ�� ا���	وي ا��	و�ط  

% 5#">ت &�#	@ % 3,75،و#&�#�    �"��	وى ا����+( 5( ��ن ���ھدھ� #+ض ا��#�و1�ن &�درا  

%  �7,5�ث ��"ت أ�"9 &�#� �&د ا���	وى ا��	و�ط  6,25،و&�#�   % �">�ر ا��	�در��ن 5(  

 ��ن 	��و	ت ا�&�ب #�ن ا���	و��ت ا0$رى

 
ا� دول ��5ل ���3 ��>�ر ا����وي ا������� �دا=6 ا&���ل ��9 ا�"!�ة- 6  

ا���	وى 
 ا�	+"��(

 
 دوا�5 إ2#�ل


�ر�	�درس )�ا����و ���+( �1&وي �	و�ط إ#	دا
 ع

ا�	�را
 ر

ا�	�را ن م
 ر

ا�	�ر ن م
 ار

ا�	�را ن م ا�	�رار ن م
 ر

 ن م

3,93 04 ط#�+� ا�#را�'
% 

05 4,90
% 

09 8,82
% 

09 8,82% 08 7,84% 35 

0,98 01 ا����ق
% 

00 00 00 00 00 00 01 0,98% 02 

1,97 02 ا��)د��ن
% 

02 1,96
% 

00 00 04 3,92% 03 2,94% 11 

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ا�$راج

2,95 03 ا���رة
% 

02 1,96%03 2,94
% 

03 2,94% 01 0,98% 12 

5,88 06 ا������ن
% 

03 2,94
% 

03 2,94
% 

05 4,90% 13 12,74
% 

30 

1,96 02 أ�#�ب أ$ري
% 

00 00 04 3,92
% 

02 1,96% 04 3,93% 12 

100 18 ا����وع
% 

12 100
% 

19 100
% 

23 100% 30 100% 102 

 



 
 
 

 
 

��ظ �ن $�ل ا��دول أن أ
"#�� أ5راد ا�+�&� 2د أ��#وا #Hن �� ��ذ#�م ����ھدة  ا�)&�ة &

TVا�&��ر ھو ط#�+� ا�#را�' ��ث ��"ت أ�"( &�#� �"��	و��ن ا��	و�ط وا��1&وي و#&�ب  

�8,82	��و�� #">ت  % 7,84،و#&�#�   %  4,90،أ�� ا�#	دا�( 5)درت &�#	@ ب�"��وي ا����+(  

% 3,92،و&�#�   % ��ت 
�ر ا��	�در��ن ،5( ��ن &�د ا������ن #�H"9 &�#� �&د  �"�

% 12,74ا����+��ن و#">ت  5,88و&�#�   % �">�ر ا��	�در��ن ،أ�� ا���	وي ا��1&وي 5)درت   

% 4,90ب&�#	@  % 2,94و#&�ب �	��و�� �&د ا���	و��ن ا�#	دا�( وا��1&وي #&�#�   ،و5(  

ا��ر	#� ا��1��1 &�د �ل �ن ا���ر وأ�#�ب أ$ري و&#دأ أو� #����رة ��ث ��"ت أ�"9 &�#� 

% �2,94"��	و��ت ا��1&وي وا��	و�ط وا����ت ا�>�ر �	�در�� #&�ب �	��و�� 2درة ب  و&�#�  

1,96% % �0,96"��	وي ا�#	دا�( ،أ�� ا���	وي ا����+( 5#">ت &�#	@   5( ��ن ��"ت  

3,92ب أ$ري أ�"9 &�#� �"��	و��ن ا��	و�ط وا����+( #&�ب �	��و�� 2درت بأ�#� % ، )2

�1,96�ن 	��وت ا�&�ب أ��� �"��	وي ا��	و�ط وا�>�ر ا��	�درس #&�#�  %     )5 )	H	 1م

3,92ا��ر	#� ا�را#+� ا��)د��ن ��ث ��"ت أ�"( &�#� �"��	وي ا��1&وي وا�	( 2درت ب % 

% 2,94و&�#�  ،5( ��ن 	��وت ا�&�ب #�ن ا���	و��ن ا�#	دا�( وا����ت  �"��	وي ا����+( 

1,96ا�>�ر �	�در�� و#">ت  % وأ$�را ا����ق ا�ذي 	��وت 5�@ ا�&�ب #�ن ا���	وي ا����+(  

��0,98وا����ت ا�>�ر �	�در�� #&�#� ����#  

:ا��1�� ا���0و������ل   

	�"�ل ا��ؤال ��ف 	ري �����ن 2&�ة ا�&��ر - TV ؟   

:ا���#� �ن ھذا ا��ؤال ���	��(ا$	"�ت   

إن  2&�ة ا�&��ر - 1 TV ھ( 2&�ة �	و�ط� 	�	�د �وا�+�� �ن وا�2 ا���	�� ا��زا�ري ،إذا  

���  	+	#ر �ر��� 5( طرح و�+���� #+ض ا��وا��� ا������ �5( 	#�ن �&� �)�)� ا�و��

.أ&�� 	��ول �رض ����ل وا&�>��ت ا��واط&�ن #�ل �ر��   

ا��دف �&�� ا�	)ط�ب أ�#ر �دد ���ن �ن ا����ھد�ن دا$ل و$�رج ا�وطن و2د �1"ت ھذه 

.����  60ا���#�   



 
 
 

 
 

أري أن ھذه :"ذ�ر �@ ا���	وي ���+( �ن ھذا ا��ؤال ���	��(  510)د أ��#ت ا����� ر2م 

ا�)&�ة 		���( �� �)�دة ا���	�� ا��زا�ري و����&�ز��	@ 0&�� 	+��ش وا�2 ا���	�� 

"ا�ريا��ز  

أري أن �����ن ا�)&�ة ا���دة 0&�� "أ&1( ��� ا���	وي �1&وي  268د أ��#ت ا����� ر2م -

"		�دث �ن ا�وا�2 ا��	���( ا�ذي &+��@   

"�����ن 5( ا���	وي "ذ�ر 
�ر �	�در��ن   ���17 أ��#ت ا����� ر2م -  

إن  2&�ة ا�&��ر  - 2 TV 0ن #را����  ���ت 5( ا���	وي ا�ذي �ر�وه ا����ھد ا��زا�ري 

	&)��� ا��دة وا��و�و��� إذا أ&�� 	#��F 5( #+ض ا�0��ن ��� أ&�� � 	ر	)( إ�( ��	وي 

"�	و�ط� &و�� �� �ن 	���&�� "����  15ا�)&وات ا�)����� ا0$رى و2د �1"ت ھذه ا���#�   

"�راءة �#��F 2��� أ���&�"أ&1( ��� ��	وي �	و�ط  3و2د أ��#ت ا����� ر2م   

2&�ة ا�&��ر "ذ�ر �@ ��	وي ���+(  16ا����� ر2م  ��� أ��#ت TV "	�	)ر إ�( ا���دا2��   

.  ���ت أي إ��#� �ن ھذا ا��ؤال 55( ��ن �م 	)دم   

� ا��ؤال ���دى 	��وب 2&�ة ا�&��ر  - 2�"�	 TV �� ا�+�دات وا�	)"�د ا��زا�ر��    

 ��ث ا&)��ت ا���#� �ول ھذا ا��ؤال 5��ن �ري 

#��ل �#�ر �� ا�+�دات وا�	)���د 0&�� 2&�ة �زا�ر�� ،��� أ&�� �رآة  أن ا�)&�ة 		��وب-

����� �"��	�� ا��زا�ري �5( 	+	#ر 2&�ة �+#�� 	��ول �ذب أ�#ر �دد ���ن �ن 

.���� 64ا���ھد�ن و2د �1"ت ھذه ا���#�   

ا�&��ر "  ذ�ر ،���+(  �8�ث أ��#ت ا����� ر2م - TV ھ( 2&�ة $��� إ� أن ھذا �  

"��&+�� أن 		��وب �� ا�+�دات وا�	)���د ا��زا�ر�� و$�ر د��ل ا������ت ا����#�ت  

2&�ة ا�&��ر " أ&1( 
�ر �	�در�� ���79 أ��#ت ا����� ر2م  - TV د�)��	رم ا�+�دات وا�	�	

"ا��زا�ر�� �1�را   

رم ا�)&�ة ا�+�دات وا�	)���د 0&�� 	�	"ذ�ر ،��	وي �1&وي  530( ��ن أ��#ت ا����� ر2م -

" .	+	#ر �زء � �	�زأ �ن ھذا ا���	�� ��� أ&�� 2&�ة 	�1ل ا��+ب  



 
 
 

 
 

أن ا�)&�ة � 	ر#ط�� أي �"� #��+�دات وا�	)���د ا��زا�ر�� 0&�� 		طرق إ�( �"#��ت -

ا���	�� ،��� أ&�� 5( #+ض ا�0��ن 	#ث �� � �#ث أي أ&�� 	��ول ��ر #+ض 


.���� 12�ر �#���� و��	�� #ط#�+� ھذا ا���	�� و2د �1"ت ھذه ا���#�ا�ط�#وھ�ت   

��س ��� ���2 ���"� #��+�دات وا�	)���د "أ&91 ،��	وي �	و�ط  557)د أ��#ت ا����� ر2م 

"ا��زا�ر��   

�� �	م 	)د��@ � �را�( ا�+�دات وا�	)���د ا��زا�ر�� "ذ�ر ���+(  40وأ��#ت ا����� ر2م 

���ت إ��#� ن  54( ��ن �م 	)دم "�"9 ا�)&�ة ھو �"#��ت ا���	��  ��ث �ل �� �+رض

لھذا ا��ؤا  

 

 

 

 

 

 ا-��!��ج ا���م 

:��� �#ق 	&�و�@ ا���&ب ا�	ط#�)( �ن ا��+ط��ت ا��دول و	�"�"�� 	و�"&� إ�( ا�&	��' ا�	����   

	و�د أ
"#�� وا��� 5( رأي ا����ور &�و ا����ھدة 2&�ة ا�&��ر - TV ��ث ��&ت &�#�  

5ا����ھدة #�H��ن  .وذ�ك ��ب ا��وا��� وا0$#�ر ا�	( 	+رض 5���  %    

62,5أ�� 5��� �$ص ا�و2ت ا��$�ص �"���ھدة &�د ���� &�#� -  % ��� أ��ب أ
"ب أ5راد  

 �#�&# �72,5ا�+�&� أن ا��	رة �$��� �"���ھدة ھ( �� % وھذا �ر�� إ�( أن أ
"ب  

.إ�� #+�ل ،ا�درا�� أو �ر	#�ط�م #�&�>��ت أ$ري ا��#�و1�ن ��و&ون ��>و�ون   

أ�� �ن ط#�+� ا�#را�' &�د أن أ
"#�� أ5رد ا�+�&� ���ھدون ا�#را�' ا������� 

�#�&#57,5 وذ�ك 0&�� 2&�ة إ$#�ر�� 	+��' ا��وا��� ا�	����� ا��ر	#ط� #وا�2 ا���	�� %

.ا��زا�ري   

2&�ة ا�&��ر�' ا�	( 	#��1 5( ��ن أ��ب أ
"#�� ا��#�و1�ن أن ط#�+� ا�#را- TV 	"#( ط#�+�  

75ا���	�� ا��زا�ري ��ث ��&ت ا���#� #&+م #&�#�  % ،��� أن ھذه ا�#را�' 	را�( ط#�+�   



 
 
 

 
 

ھذا ا���	�� وذ�ك 0&�� 2&�ة �زا�ر�� 	��ول �ذب اھ	��م ا��واط&�ن �ن $�ل ا�	طرق إ�( 

.ا��وا��� ا�	( 	1�ر اھ	����	@   

2&�ة ا�&��ر�� ا�+�دات وا�	)���د ا��زا�ر�� &�د أن 5��� �$ص 	��رب ا�&��ر  TV ھ( 2&�ة  

�+#�� �ن ا�در�� ا0ول �ذ�ك P5&�� 	را�( ا�)�م وا�+�دات ا�	( �	��ك #�� ا��+ب ا��زا�ري 

.�5( 	>ط( �ل ا�	ظ�ھرات ا�$��� #���ل ا�)طر  ا��زا�ري   

أ�� رأي ا����ور #�� 	)د�@ 2&�ة ا�&��ر- TV P5ن ا������ن ا������ و�	9 ا��50ر ا���دة  

إ� أن ط#�+� ا�#را�' وا�	)د�م 	�	�ج إ�9 	�و�ن ��د �	وا�ل �#"وغ ا��دف �"9 ا�ر
م �ن 

ا0$رى ھذا � ��&+�� أن 	�ون �	��زة �ن #�2( ا�)&وات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

����*:  

  :�ن $�ل ا�درا�� ا�	( �2&� #�� &�	$"ص �� �"(

�ن #�ن أھم ا�)&وات ا�را�دة 5( ا����ل ا����( ا��زا�ري $���  tvأن 2&�ة ا�&��ر 

ا���م ا�$#�ري �ن $�ل 	>ط�	�� ��Dداث ا�+����� وا�وط&�� ا����� #�ل �دق 

و��دا2��، ��ث أ	��ت �"���ھد ا��زا�ري رؤ�� �د�دة و5ر�� �"��ول �"9 ا��+"و�� 

��@ �ن ا�	"�ز�ون ا�+�و�( ��� �+ت ا�)&�ة إ�9 �ذب  #	����ل أدق وأ��ل ��� ��ن ���ل

�دد �#�ر �ن ا����ھ�ر ��	�#� و��"ل ��ذه ا0$#�ر، وھذا را�� �+دة أ�#�ب �+"	�� �2درة 

�"9 	�و�ر ا���	�� 5( أ��ن ا��ور ��� 	+ر�@ و�	وا5ق �� ا����ة ا��	����� �"�رد 

��ر ذھ#ت #�����ھد &�و ھ�و�@، ا��زا�ري و�وا�#� �ل �� ھو �د�د $�و�� أن 2&�ة ا�&

و#�0$ص ا��وا��� ا������ . وإ�)�ء ا��وء �"9 #+ض ا�����ل ا�	( �+�&( �&�� ا���	��

��� أ��#�� إ2#�ل �#�ر �دى ا����ور إ���5 إ�9 ذ�ك ا��#ق ا����( 5( ظل ا�	&�5س ا��#�ر 

  .  �")&وات ا������� ا0$رى، ھذا �� أ��#�� �#>� إ����� �د�دة

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 
 
 

 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  - جامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامن

  كلية العلوم االجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

 

  

  

  

مذكرة يف إطار اإلعداد ملذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف علوم اإلعالم واالتصال ختصص وسائل اإلعالم واتمع 

 TVقناة النهار   »دوافع إقبال اجلمهور اجلزائري على مشاهدة الفضائيات اجلزائرية اخلاصة  « :حتت عنوان

نطلب من حضرتكم أن تسامهوا يف إثراء موضوعنا هذا ) دراسة ميدانية جلمهور مدينة عمي موسى(منوذجا 

  دمة لن تستخدم إال ألغراض علمية حبتةباإلجابة على األسئلة املقدمة وحنيطكم علما بأن املعلومات املق

  

  

  

  :بإشراف األستاذة:                                                   من إعداد الطالبة

  بن علي مليكة* زروقي حيــاة                                              •

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

:لسمات العامةا  

أنثى           ذكر                           : اجلنس  

من                                        30إىل  20من                        20إىل  20أقل من :السن

فما فوق           40                            40إىل 30  

غري متمدرس                          إبتدائي: املستوى التعليمي  

متوسط                 ثانوي                   جامعي                         

  عادات املشاهدة: المحور األول

 ؟TVهل تشاهد قناة النهار   - 1

 دائما                        أحيانا                      نادرا

 ؟ TVماهي املدة اليت ختصصها ملشاهدة قناة النهار  - 2

  ساعتني                          أكثر من ساعتني                  ساعة     

 ؟TVمع من تشاهد قناة النهار  - 3

  مبفردك                    مع العائلة                       مع األصدقاء

 ؟ TVماهي الفرتة اليت حتبذ فيها مشاهدة قناة النهار  - 4

  ليال                      صباحا                   مساءا      

 ؟ TVكيف ترى مضامني قناة النهار  - 5

.........................................................................................  

.........................................................................................  

 ما هي طبيعة الربامج اليت حتوز على اهتماماتك؟  - 6

  اجتماعية                    سياسية                       ثقافية  

  اقتصادية                    أخرى أذكرها

 :................................................ما هي هذه الربامج أذكرها -

.....................................................................................  

 هل طبيعة الربامج تليب حاجاتك؟ - 7



 
 
 

 
 

  نعم                                                          ال

  ..............................................................................ملاذا؟

.....................................................................................  

 هل تراعي الربامج طبيعة اتمع اجلزائري؟ - 8

  نعم                                                          ال

  .............................................................إذا كان نعم كيف ذلك؟

........................................................................................  

  TVدوافع إقبال اجلمهور اجلزائري على مشاهدة قناة النهار  :لمحور الثانيا

 ؟TVما الذي جيذبك ملتابعة قناة النهار  - 1

  املقدمني                   طبيعة الربامج            السياق      

  اإلخراج                   الفكرة                         املضامني

  :...........................................................أسباب أخرى أذكرها

 هل تأخذ القناة حاجات اجلمهور بعني االعتبار يف حتديد أجندا اإلعالمية؟ - 2

  ال                                     نعم     

  :...........................................................إذا كان نعم كيف

................................................................................  

 ما مدى جتاوب النهار مع العادات والتقاليد اجلزائرية؟ - 3

...................................................................................  

................................................................................... 

 ؟TVما رأيك مبا تقدمه قناة النهار  - 4

...................................................................................  

................................................................................... 

 ؟TVما مدى صدق املعلومات اليت تبثها قناة النهار  - 5

  ضعيفة                    متوسطة                      قوية

 الدينية للمجتمع اجلزائري؟هل تتماشى مضامني القناة والقيم  - 6



 
 
 

 
 

...................................................................................  

................................................................................... 

 ما الذي مييز قناة النهار عن باقي القنوات األخرى؟ - 7

...................................................................................  

................................................................................... 

 ما هي أهم اقرتاحات فيما خيص مضامني القناة؟ - 8

...................................................................................  

................................................................................... 

  

  

 


