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 أ 

  ��د�� �

�ر ا����ر �ن ا���ط	 ا�����	 ا�� � ��� ���� ���� ا���ط	 ا����د�	، ��ث ��  �

أھ��	 &�رى ودور ��رز $� ��ر ا�� *و��ت وا������ت و�(ل ا�$&�ر وا��&م $� ا�#�ھ�ت، 

ا�(�ول وا�ر4� ا��23ر ��و ھدف � �ن 0$��/ ���م ا����ر ��د .*ق ���	 �ن 

�ل �دا �*� ا����ع وا�ذ&�ر و���43وإ.را#� ��دف إ�� �رض �و4و�� وا�رو�6 �� إ�

�و�ت أدوات ا����ر ا���لطور و2�:ل .  

و�ن ��ن أھم و2�:ل ا���ل ا�#��ھ�ري ا�*3ز�ون ا�ذي � د و�2*	 ا����د�	، وھذا �� 

*� �#ذب أ�ظ�ر ا� ��م &*�، و�ؤ<ر $� ���ة ا��#� �ت ر�م �وع أ2���ب ا� رض $��، # 

# *� $� �(د�	 ا�و2�:ل ا�����	 وا����ر�	  � � �.��:ص ا��0<�ر �4ف إ�� ذ�ك *

ا����ھد�ن ����ن 	 ا�وا2 	 و��&ن �ر2�:*� أن �ل ��*� ا����ھد�ن و��زه ���Cط�

  .����ورة وا��وت 

م ھ�:ل �ن ا��را�6 ا�.��ر�	 وا��C�:�	 وا�ر��4	 .��23 أ��م ز د�&ن �(��ل ھذا �#     

وا��2��(�ت وا�$�م وا��2*2�ت وأ�4� ا����ر، .��	 ھذا ا�.�ر ا�ذي ���ز �&و�� ��ر 

&	 وا����ة ��ث �ل إ�� ��طوي �*� ا��ر. #��د، �*� �&س إ���رات ا���ف وا��#�ت 

��ط�ت ا�*3ز�و��	 ا���و�	 ��ث و�� �&2/ �2��	 �ن ز�ن �ث *3ز�ا� أ��/ ا����ر

4�ت ��ظ أ�� � �&�د ��ث $�*�� أو �ر�ط و<�:(�� إ� و�(طG �دة �رات �2�ب إدراج و��

��ل ھذ إ���ر�	 ا�� �(وم ا�� *ن  �ه ��راء �2���ت �ن ا�*3ز�ون �Cرض �<�� �

G � *ن ا�G*2 �ددا �ن ا�.طوات $� ���م �� ��ث ا�و�4�ت ا����ر�	 ر4�  ا�#��ور،
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 ب 

����ورة ا���:�	 ا�� �راھ� �*� ا����	، ��ث �.*ق  را���*	 ا����ر�	 ا�*3ز�و��	 �ظ�

��ن &ل و�*	 إ���ر�	 ��وى �و$ر $�� �� �&�3 �ن ا�<�رة وا��راء ، �# *� ھذه 

  .�و��ت ا����ر�	 �ظ� ���� 	 ا����ھد�ن

راوح ����ن  �	 إ���رو�4�ت $     2Cرق �دة ز���	 ���� <���	 وأ� 30-15ا�*3ز�و��	 

�را�6 ا�*3ز�ون،2واء &�ن إ.��ر�� أو <(�$�� أور$���� �ث � ظم ھذه ا�و�4�ت �4ن 

ؤدي إ�� $وا�ل ا����ر�	 ��د �ر�4� ، ��ث ��&��� ا�(ول �0ن #ل ھذه وا��2*2�ت

2*��	، إذ # ل ا����ھد �د ���رف أو �وا�ل  #��ور و#��ت 2*و&�	 إ�#���	 أو ا&2�ب

$وا�ل ا����ر�	 ��ر ا���&ن ا�Cوص $� ا��د�ث �ن &�� أ�� �ن  ، ����6�� 	 ا��ر

&ون ��� و�3	 و�د�ث �ن ���ة أ�و  �را�6 ا�*3ز�و��	 �*(��ة، دون أنو0<�رھ� �*� ���ھد�ن 

0<�ر �*� ���ھد��� ا�واG2 و وا����را���� 	  و �ظ�����ن ھذا ا�طرح �ود � ر$	  وا�ط

ر&�� ا�3وا�ل ا����ر�	 �*� ا����ھد�ن �ن ا�#��ور ا��دروس �  . اJ<�ر ا�

�ذا ���ول 2*�ط ا�4وء �*� ھذا ا��و4وع �ن .�ل (���2 إ�� <�<	 $�ول وھ� �*�  

���: ا���و ا�  

$ر�4�ت  	 <م ����	ا�ذي طر��� $�� إ�� �د�د ا��&���: ا	�ل ا	����دي �

�د�د ا��و ،ا�درا2	   ���*�� �(وم 4وع ا�درا2	 وأھدا$�� ، � دھ� دو* # �ا$G ا�

أداة ا.��ر ا� ��	 و�#�G ا���ث، <م �K#را:�� ،�رور إ�� �د�د ���6 ا�درا2	 <م 

�ظر�	 ا�� �دة وا�درا2�ت إ��   ����ت و�د�د ا��3�ھ�م ،  ��طرق � دھ�#�G ا��

 .ا�� و��ت ا�� وا#��� ، <م إدراجا�2��(	
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 ج 

وي �*� ا�3�*�ن :ا	���ب ا	�ظري ���:  

ا�ول �ر�L ظ�ور ا����ر، �ث ا���: ����ثا�3�ل ا�ول �*� أر� 	  ا�وى ��ث     

ا����ث ا�<��ث طر��� $�� إ�� أ�واع ا����ر  ا�<��� &�ن �ن ��3وم ا����ر،  ا����ثأ�� 

.وأ.�را ا����ث ا�را�G �ن أھداف ووظ�:ف ا����ر  

3رع ��� �*� ا����ر ا�*3ز�و��  أ�� $��� �.ص ا�3�ل ا�<��� $(د 2*ط�� ا�4وء        ،

���ا����ث ا�ول  ر�ف ا����ر ا�*3ز�و�� ، ا����ث : أر� 	 ����ث �ذ&رھ� �*� ا�

 ��ث ا�<��ث &�ن �ن آ��	 �����، �*�� ا����ث ا�را�G � �وان� �ن .��:��، أ�� ا��ا�<��

���م ا����ر ا�*3ز�و��ا�2س ا���3	 وا�� 	�23�.                                      

م ا�طرق إ��ا�(��ة أ�و ظ��، <م   وا�#��ب ا�ط��(� 2�2 رض $�� �ط��	 ا���3	 �ن� 

�	 و$� ا�.�ر ��:�	 ا��را#Gرض ا������ت و�*�*�� و�و� إ�� ��:6 ا�درا2	، <م ��. 

. وا����در  
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  :����د �

إن �ي درا�� ����� ��ب �ظري و��ب �ط���� ��دا�� ��	��ب اا	�ظري ��رض 

  .�#��ف (�)��ت ا	�و'وع %�	��ر�$�ت وا	#"�!ص وا	�ظر��ت ا	���ددة

ا	�ظري أي أن ھ��ك (��� و"ل ��ن أ�� ا	��ب ا	��دا�� ھو ا���ط 	�� ورد �� ا	��ب 

ا	����ن و2 ��%��� ا	�#�� �ن أ(دھ�� �ن ال ا	و"ول إ	1 ���!0 �)�رة ،��	��دان ھو 

ا	�#�ر ا	ذي ��8 ا	�4 ا	��(ث 	6��� ��1 ا	���ؤ2ت ، و��4 ��(�ول �� ھذا ا	��ب إ	1 

��� �ن إ>%�	�� �رض �ط�;� ���� 	���ة أ�و ظ�� و�رض داول و�(���:� و��	��	� ا9

  .ا	درا�� و#���� ا	�و'وع
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	ول  ����
 �ط��
 ا�����  :���ة أ�و ظ�� ا

 �06دأت ا	#د�� ا	��$ز�و��� �� ا�9�رات ا	�ر��� ا	��(دة �<�>�ء ;��ة أ�و ظ�� ��  :ا���ة

;�ل �%و�ن ا�(�د ا��رات ا	�� أ"�(ت أ�و ظ�� ��"��4 ���� ��د ،  1969أ�Aطس 

، أد#ل �ظ�م  ��1971 ا	��$ز�و��� %(%و�� ا�9�رات و�و��ت ا	#د�� ��م #"�ت ا	#د

  .�1974�ل �9%���� ار��ل ا	��ون �� ��م 

�دأ ا9ر��ل ا	��$ز�و�� ��1 ;��ة ا	$'�!�� 	��$ز�ون ا�9�رات ا	�ر��� ا	��(دة �ن أ�و ظ�� 

�� ا	�ث ��1 #ط طول  �ARABSAT���#دام ا	��ر ا	"���� ا	�ر��  ��15/11/1992 

،��م �Cذ�� ا	>ر�(� ا	��ر�� ��	�ر���0 ا	�ر�� ا	��م ،و�ر�ل  6در� >ر;� �� (�ز  31

��ر ا2	��ف ا	�"ر�� �ن ا��د�و أ�و ظ�� (�1 ا	�(ط� ا�ر'�� 	�رب ��ت �ط�وى 

  .1ا	����ن ���ط�� ا	ز�د

  أھداف إ������   -1

;وا�:� د�م ا	���رة ا�2(�د�� ،ود�م �ر�%ز ا	����� ا	���� 	����ة ��1 ;وا�د أ����� 

ا	�'��� ا	�و��� ا���E�9 ا	�ر��� وا	#���� ��9'��� إ	1 د�م ا	>#"�� ا	�ر��� 

ا���E�9 ، و��د�م "ورة �ن ا�9�زات ا	���و�� وا	�G�E ا	)����� 	����F ا�9�را�� 

  .،وذ	ك 	��>�ھد�ن ا	�رب �� ا	وطن ا	�ر�� و�� ا	��Cر��ت

                                                           

�ر��،ا	��ھرة،دار ا	�"ر�� ا	�������،ظ2008،1،ص 58,1- ھ�� >�ھ�ن ،ا�!�ز�ون ا����� ا
 - 
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	������ وا9دار�� ���F ;��ة أ�و ظ�� ا	$'�!�� �ؤ��� ا�9�رات 	E�6م ،و���)ل ا	����� ا -2

ا��9داد ا�ول 	��$ز�ون ا�9�رات ا	�ر��� ا	��(دة �ن أ�و ظ�� ،م ��ول ا	���ة �ن ا	�واد 

 :ا	��	�� 

 .ا���9�دات ا	��	�� ا	��و�� ا	�در� �� ا	��زا���ت ا	���� 	�دو	�  - أ

 .رادات إ���ج و��و�ق ا	�را�0 ا9دا����� �(��4 ا	:�!� �ن ا�  -  ب

 .��!دات ا�E�9�ت ا	��ر��  -  ت

 .ا	د�م وا	���و��ت  -  ث

 .ا	و�ر ا	��(�ق �� ��زا��� ا	:�!� �ن ا	��وات ا	��	�� ا	�����  - ج

  .ا�9رادات ا�#رى ا	�� �(��:� ا	:�!� �ن ���ر�� أ�>ط�:�   - ح

 3- ��  :ا	#د�� ا	�را�

���� ��دم �ن #E	:� ا	�د�د �ن ا	�'���ن  ��24ث ;��ة أ�و ظ�� إر��	:� ��1 �دار 

ا	$%ر�� ،وا	����� ، ا	)��$�� ،ا	$��� وا	�را�0 وا	�>رات ا9#��ر�� ��1 �دار ا	�وم ��9'��� 

ا	����Eت .	��را�0 ا	��ھ�ر�� %�	������ت ،ا	�(����ت،ا	��و��ت،ا	�را�0 ا	و)�!���، ا��Eم

  .1و�Aرھ� �ن ا	�'���ن ا	�ر��:�� 

  

  

  

                                                           
1
  .59ص ھ�� >�ھ�ن،ا	�رF ا	���ق،  -  
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ا�ط��ت ا	���ة ��	���1 وا	>%ل ا	(�	� ��د ا	�د�دات �ر%زة ��1 ا	#د�� ��2000��ر 30و�� 

وا	�را�0 ا9#��ر�� ا	>���� وز��دة �دد ا	�را���ن 	����>F� 1 ط���� ا	#د�� ���0 ا	���ة �� ���رب 

��� ��	�!� �ن ا	�را�0 ا	�(��� ، ا	������ ،ا	)����� وا	�ر��:�� وا����ل ا	درا��� ا�9�را65

�!� �ن ا	�را�0 ��	 �5�	�!� �ن ا	�را�0 ا	�ر��� و 25وا	#���� ��9'�;� ا	1 ا���2��� ب

����  .ا�

��#ذ ;��ة أ�و ظ�� >��را ���#دم ا	ر�وز ا	�"ر�� ا	���)�� �� رأس ا	"�ر ا	ذي �>�:ر ووده 

  .���را'� ا	�ر��� ����را �ن ا	:و�� ا	�ر��� 	����ة
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  :و�	!�ل 'دول ا�&�ط
 %رض ا�����ت  �

-�����
%رض و�	!�ل ا�()�: ت ا  


 	&ب ا'�س):01('دول ر�م���:��/ل �وز�. أ-راد ا  

 ا	�س  ا	�%رار  ا	���� ا	�!و��

 ذ%ر 30 30

 أ�)1 70 70

 ا	��وع 100 100

  

�E(ظ �ن #Eل ھذا ا	دول ا	ذي ��)ل �وز�F أ�راد ا	���� (�ب ا	�س ،أن أ��1 ���� �ن 

�ن أ�راد ���F ا	�(ث ،�� ;درت  %70ا	���و��ن ��)�ون ا�9�ث وا	�� ��در ب  ا	��(و)�ن

�ن ���F ا	�(ث ،����1 أن �%وث ا�2�ث �� ا	��ت �%ون 	$�رة أطول ���ر��   %����30 ا	ذ%ور

 ��	ذ%ور،���"ب ا�>C�ل ا�2�ث �� ;'�ء ��ظم أو;��:ن أ��م ا	��$ز�ون و��	��	� ا2ھ���م �������

  .ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ا	��$ز�و���  �ن طرف ا�2�ث �%ون �"ورة أ%�ر ���ر�� ا	ذ%ور
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��ر�
): 02(ر�م'دول 
 ا��
 	&ب ا���:��/ل �وز�. أ-راد ا  

 ا	$!� ا	��ر��  ا	�%رار ا	���� ا	�!و��

15 15 18 -27 

28 28 28 -37 

20 20 38 -47 

 ��� �وق  48 14 14

 ا	��وع 100 100

 

 % 28   �ن #Eل ا	دول �و'G  �وز�F أ�راد ا	���� (�ب ا	$!� ا	��ر�� ،�E(ظ أن أ��1 ����

�ن ���F   %���20 �����  ) 47- 38(���، ���:� ا	$!� ا	��ر�� ) 37- 28(�ن ا	$!� ا	��ر�� 

ا	��$ز�و��� ��1 ;��ة أ�و  ا	�(ث ،إذ �E(ظ أن ھذه ا	$!� �:�م أ%)ر ��>�ھدة ا	و�'�ت ا2>:�ر��

  .ظ�� وھ� ��%س ا	�ر(�� ا	>��ب

 �>�ھد ا	$�"ل ا2>:�ري ،%���15 وا	�� ;درت ب)27- 18(���:� ��د ذ	ك ا	$!� ا	��ر�� 

وھ� ا	$!� ا	�� �2:��م   ��14� �وق ��� ��درت ب 48ا	��$ز�و�� �"ورة ��و�ط� ،وأ#�را �!� 

  .%)�را ��>�ھدة ا	و�'�ت ا2>:�ر�� وھذا �� �ء (�ب إ���ت ا	��(و)�ن 

أ%)ر  و�ن #Eل ھذا ا	�وز�F و(�ب ��أ%دت ���4 ���!0 ا	درا�� ا	��دا��� �ظ:ر أن ا	>��ب ھم

.اھ���م ��	و�'�ت ا2>:�ري  
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�!���): 03('دول ر�م �
 	&ب ا�&�وي ا���  .��/ل �وز�. أ-راد ا

 ا	���وى ا	������ ا	�%رار ا	���� ا	�!و��

 أ�� 15 15

 إ��دا!�  10 10

 ��و�ط 17 17

 )��وي 31 31

27 27 ���� 

 ا	��وع 100 100

 

 Fذي ���ن �وز�	دول اأ�راد ا	���� (�ب ا	���وى ا	������ ،��'G ا2ر�$�ع �ن #Eل ھذا ا	

�ن أ�راد ���F ا	�(ث   31درت ب ا	%��ر �� ���� ا	��(و)�ن ا	ذ�ن 	:م  ���وى )��وي إذ ;

 ����� ����،�� (�ن �("ل 17،)م ���وى ا	��و�ط �����   ���27:م ا	��(و)�ن ذو ا	���وى ا	

  .10ا	���وى  ا��2دا!� ��1  ����

G أن ���� ا	�:���ن ������� ا	$وا"ل ا2>:�ر��ا	��$ز�و��� ا	��(و)�ن ا	ذ�ن ���واھم وھذا �و'

)��وي وھم أ��1 ���� �� ا	دول وذ	ك ��ود 	�طور �����ت ا2>:�ر ا	��$ز�و�� #�"� ��(�� 

#رى �د ا	���و�ون ا	ذ�ن ���واھم �ب ���وى ��	� 	$:�:� و�ن ��(�� أا	��C وا	�� ��ط

��ون ������� ا	�روض ا2>:�ر�� ،�� (�ن %��� �د�1 ھذا ا	���وى ا	������ %���  ���� أ�'� �:

.;ل �:م �'�ون ا	ر��	� ا2>:�ر��   
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�ر��
 أ�و ظ�� : ا�	ور ا1ول �
 ا�����
 ا'��ور ا���ر�� 2��ة ا�����

3وذ	ك �� ھذا ا	�(ور ������ ا	�:ور ا	���ر�� 	���ة أ�و ظ�� ا	$'�!�� ،  ��طرق. ا1و

�ن #Eل �دى  �>�ھد�:م 	���ة أ�و ظ�� ، وأ���ب  �>�ھدة ا	�:ور 	:ذه ا	���ة ��	ذات 

 .،��9'��� إ	1 ��ر��  �وع ا	�را�0 ا	�$'��

دى ا���ھد -� ���ة أ�و ظ�� ا1و3 ):04('دول ر�م 
!���.ا�را�5 ا  

 ا	�را�0 ا	�$'�� ا	�%رار ا	����

 أ�Eم و����Eت                                          55 55

 �را�0 إ��ر��                 16 16

 �را�0 ر��'��                23 23

 �را�0 ا#رى                               6 6

 ا	��وع 100 100

    

�E(ظ �ن #Eل �رض ا	دول أن أ�Aب أ�راد ���F ا	�(ث �����ون أ�Eم و ����Eت �� ;��ة 

�(%م أن أ�Aب أ�راد ا	���� إ��ث �����ن ��	����Eت ا	�ر%�� ا	��  % 55أ�و ظ�� ا�و	1 ����� 

                                                     .��):� ;��ة �� أو;�ت %)�رة
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Eذ%ور ����� و�	ور #�"� ا:�%ذ	ك  %23(ظ أن �را�0 ر��'�� ���1 إھ���م �ن �>�ھدة ا	

 .      %06وأ#�را �را�0 أ#رى �ن إ#���ر ا	�:ور �����  %�16را�0 إ#��ر�� ا	�� ;درت ����� 

 ھذا �� �$�ر 	�� ط���� ا	�را�0 ا	�$'�� �ن طرف ا	��(و)�ن �رF إ	1 ا#�Eف و����ن 

2ت دون أن ���1 طر��� ��د�م ا	�را�0 ا	�� 	:� �8)�ر %��ر �� ا����	� ا�ذواق وا	��و  

.ا	�>�ھد و��4 ���ل ��1 �وع ���ن �ن ا	�را�0 دون ا�#رى  

.ا��رة ا�� ����. -��� ا'��ور ���ة أ�و ظ��): 05('دول ر�م  

 ��رة ������ ;��ة أ�و ظ�� ا	�%رار ا	����

02 02 �)��" 

 ظ:را 10 10

 ���ءا 58 58

30            30 E�	 

 ا	��وع 100 100 

 

 

  ����ن 	�� �ن #Eل ھذا ا	دول أن أ�راد ���� ا	�(ث، �$'�ون ������ ;��ة أ�و ظ�� �� 

،و���:� ا	$�رة  %  10،أ�� ��	���� 	�ظ:�رة ب % 30)م 	�E ����� ،% 58ا	$�رة ا	���!�� ب

  .ھذه ا	$�رات أو;�ت ا	$راغ ��	���� 	��:ور ،  و��ود إ	1 %و�:� �>%ل% 02ا	"��(�� �����
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): 06('دول ر�م �����  .%�دة ���6ر ا2�وات ا

   %  ا	�%رار  	��وات ا	$'�!��ا ���Cر

  81  81  ��م

2  19  19  

  100  100  ا	��وع

  

E# $'�!�� �ن	وات  ا��	ر ا�C� �� 4(و)�ن (ول ��دا���	ت ا���ل ا	دول �E(ظ أن ��ظم ا9

>�F �'و	4 أو (���4 أو �� �ر�د أن �>�ھده ،أ�� وذ	ك  	%ون ;��ة وا(دة �2، %�����81 ب ��م 

��ك ا	���ة ���� ر�A�ت  و (�ث %��19ض ا	��(و)�ن 	��ت �ن ��دا�:م  ���Cر ;�وات ����� 

  .ا	�:ور و إ>��ع (��ت، و�دم ��ر�� ا	�:ور ��ذا �ر�د أن �>�ھد
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):07(ا'دول ر�م�  .���ة أ�و ظ�� ا1و3 �دى ����

  %  ا	�%رار  ������ ;��ة أ�و ظ�� �$'�ل

ا�%)ر �>�ھدة ��  ��:�

  ا	وطن ا	�ر��

05  05  

��دم �را�0 و أ�Eم ��:� 

�����  

56    56   

%ل �� ھو د�د ��  �وا%ب

  ا	وطن ا	�ر��

34  34  

  05   05  أ#رى����ب 

  100  100  ا	��وع

  

�E(ظ�4 �ن ا	دول أ�Eه أن ��ب �� �$'�ل ������ ;��ة أ�و ظ�� ���)ل �� ��د�:�  �� ��%ن

وھذا �� �$�ر ������ �:ور 	:�،و ��د�م د�د �� ��(�  % 56	�را�0 و أ�Eم ����� ����� 

 .ا	�����!��  #�"� ا	�ر%�� 

و����Eت و("ص أي أ�:� ��ث أ�Eم  %���34:� �وا%ب %ل �� ھو د�د ��  ا	وطن ا	�ر�� ب 

  %05وأ#��ر د�دة �� ا	وطن ا	�ر�� ،%ذ	ك ������رھ� ا�%)ر �>�ھدة �� ا	وطن ا	�ر�� ب 
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(�ث ����ر �ن أ%�ر وأ%)ر ;�وات ا	�ر��� �>�ھدة �ن ��ن أ2ف ;�وات ا	�ر��� ا	������ 	:� ،���:� 

  .%05ا����ب أ#رى ����� 
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� ���/
 ا�وا)ل  :ا�	ور ا�                               .ا���7ر�
 -� ���ة أ�و ظ������

��طرق �� ھذا ا	�(ور إ	1 ������ ا	�:ور 	�$وا"ل ا2>:�ر�� وا����ب ا	�� ���4 �ن 

  .������ ھذه ا	$وا"ل أو ا	�زوف ��:�

  . ا���7ر ا�!�ز�و�� �روري -� ا�'��.): 08('دول ر�م 

 %  را	�%را  'رورة ا9>:�ر ا	��$ز�و��

  80  80  ��م

 2  20  20  

  100   100    ا	��وع

  

أن أ�Aب ا	��(و)�ن �رون 'رورة ا9>:�ر �� ا	���G'��)08 ( F �ن #Eل ا	دول ر;م 

.                                                      �80%و�4 ��رف ا	���:�ك أوا	�>�ھد ��	��F  وا	#د��ت #�"� ا	د�دة �� ا	�وق ����� 

�ن 20،  أ�� ��ض أ�راد ا	���� �2رون أھ��� 	4 ����� � �ؤ%د أھ��� ا9>:�ر ا	��$ز�و��وھذا �

F;وا	واه ��2%س ا�)�      .  
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 :���ھدة ا'��ور ���8رات ا�� ��/�� ���ة أ�و ظ�� ):09('دول ر�م

  ا	����  ا	�%رار  ������ ا9>:�رات

  40  60  أ(�� ��

  40  60  دا!��

  100  100  ا	��وع

  

��)ل ھذا ا	دول ������ ا	�:ور 9>:�رات ا	�� ��):� ;��ة أ�و ظ�� ،(�ث 	و(ظت ا	��ب 

  .%60ا���1 	�ذ�ن �>�ھدون إ>:�رات  أ(���� 

،ھذا ���ن أن أ�Aب ا	��(و)�ن �����ون  % C�� �����40ت ���� ا	ذ�ن �����ون �"$� دا!�� ب

ن ���� ا	�(ث �واء ا	ذ%ور أو ا�9�ث ��2���ون ا9>:�رات �رF ذ	ك إ	1 أ ،��ا9>:�رات أ(��

  .        ث ��9  �"$� دا!�� �ظرا C<�2�	�:م ��8ور ا	درا�� وا	��ل أو ��8ور ا	��ت �����
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:                                                                    &!وك ا'��ور %�د�� 9 ���ھد ا�وا)ل  ا���7رات ):10('دول ر�م

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار  ��وك ا	�>�ھد

  �C�  63  63ر ا	���ة

  37  37  أ#رى

  100  100  ا	��وع

  

،�ن �دم �>�ھد�:�   % E�63(ظ �ن #Eل ا	دول أن أ����A أ�راد ا	����  ��Cرون ا	���ة  ����� 

 .���G ��>�ھدة ;�وات أ#رى و��ر�� ����ث ��:� و(ر�� ا#���ر ��� �ر�د �>�ھدة

، �ن ��ن ��و%��:م �C�درة Aر��   % 37أ��ا	ذ�ن ��و�ون ���و%�ت أ#رى ��د ��Cت ����:م 

'Cط ��1 :�ز ا	�(%م  	�طF ا	"وت ا	$�"ل ا9>:�ري،و����ر ���Cر ا	���ة أ)��ء ا	��$ز�ون ،ا	

�ث ا9>:�رات ��وك إ���� #�"� إذا %��ت ا9>:�رات ��%ررة و�دم �"دا;�� �� �'�و�:� 

  .�دل ��1 أن ا	�>�ھد أ%)ر و��� وا����ھ�
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 .ا����ه�ث ا�وا)ل ا���7ر�
  ا�!�ز�و��
 ��د ): 11('دول ر�م 

�>د ا2>:�ري �ث ا	$�"ل 

  ا����ه

    ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار

  44  44  ��م

2  46  46  

  100  100  ا	��وع

 

ھ:م �ث ا	$�"ل ا2>:�ري ����� �>�ر أر;�م ھذا ا	دول أن  أ����A أ�راد ا	���� 2 �>د ا����

 .	�� 	4 �ن �8)�ر ���� #�"� ��1 وا�ب ا	�$��� 	�>�ھد ، 46%

وذ	ك (�ب �و��� ا9>:�ر  ،%44 :م �����ا	��(و)�ن ��>د ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ا����ھأ�� ��ض 

  .وط����4 %ذ	ك �����ن ا2;�(�م وا	�$�8ة  ��ل �:ور �����:� �دون إراد�4

�دة �ؤدي ��	�:ور ا	��(وث إ	1 �>�ھد�4 أو �زو�4 �ن �>�ھدة ا9>:�ر ھ��ك أ���ب 

ا	����ق ) 12(	�ؤال إ	1 %ل �$ردات ا	���� ،ور�ط��ه ��	دولا	��$ز�و��،(�ث ;��� ��و�4 ھذا ا

  .���8�ب �>�ھدة ا	$�"ل ا2>:�ري
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    .ا1&��ب ���ھدة ا�وا)ل ا���9ر�
 ):12('دول ر�م

ھدف �ن �>�ھدة ا	$�"ل 

  ا2>:�ري

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار

�رض �$�:� أ)��ء �ث 

  ا	�را�0

12  12  

ا	��رف ��1 %�$�� ا��#دام 

 F��	ا  

20  20  

	��ر%�ز ��1 �� ھو د�د �� 

  ا��واق 

40  40  

  28  28  	����� وا	�����

  10  10  ����ب أ#رى

  100  100  ا	��وع

  

 �و'G ا	دول ا	��	� ھدف �ن  �>�ھدة ا	��(وث 	$وا"ل ا2>:�ر��  ا	�� ��):� ;��ة أ�و ظ��

،����� ���� ا	�:ور ا	ذ�ن �����ون ا	$وا"ل   % 40	��ر%�ز ��1  ��ھو د�د �� ا��واق ����� 

و�رF ھذا إ	1 ر��A  ا	�:ور   % 20ا2>:�ر�� 	��رف ��1  %�$�� ا��#دام ا	��F ;درت ب

�� ��ر�� ا	د�د �� ا��واق ا	�ر��� �ن ����ت و��F و�و'� ، و��ر�� #د��ت د�دة �� 

    .ا	�(��� وا	��	��� ا��واق
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 ����� ا2>:�رات ا	��$ز�و��� ���C ا	���� وا	�����  ��ط و��Cت ���� ا	��(و)�ن ا	ذ�ن  �>�ھدون

، �� (�ن ھ��ك %12، )م ���:� ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ا	�� �$رض �$�:� أ)��ء �ث ا	�را�0 ب28%

�#��ف ��#�Eف (��ت  %10أ���ب �دة 	�>�ھدة ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ا	��$ز�و��� ���ب

 .ور�A�ت ا	�:ور
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  أ&��ب %دم ���ھدة ا'��ور !�وا)ل ا���7ر�
:13'دول ر�م 

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار  ا����ب

�(�و���:� ا	�� ��2%س 

F;وا	ا  

13  13  

  50  50  ��طF ا	�ر���0 ا	�>�ھد

  30  30  ��:� ���� ودا!�� ا	�%رار

  07  07  ����ب أ#رى

  100  100  ا	��وع

  

 F���)ل ا	�����ت ھذا ا	دول ا����ب وراء �دم �>�ھدة ا	�:ور 	�$وا"ل ا9>:�ر�� (�ث أ

أ�راد ا	���� أن ا	��ب ا�ول 	�دم �>�ھد�:م 	�$وا"ل ا9>:�ر�� ��:� ��طF �ر���F���� 0 وذ	ك 

، أ�� �ن (�ث %30، و��ود ا	��ب ا	)��� 	�دم �>�ھد�:م 	%)رة �%رارھ� ����� �����50%

	�دم �>�ھد�:�   ، ���:� أ���ب أ#رى%�13(�و���:� ا	�� 2 ��%س ا	وا;F ا	�� ;درت �����

�����07%/.  
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  .تأثير الفواصل اإلشهارية على ا لجمهور التيارتي: المحور الثالث �

  .يوضح شعور الجمهور عند بث الفواصل اإلشهارية أثناء البرنامج :)14(الجدول رقم

جمهور أثناء عرض شعور ال

الفواصل اإلشهارية عبر 

  البرنامج

  النسبة  التكرار

  08  08  اإلستمتاع

  50  50  اإلستياء

  42  42  عدم المباالة

  100  100  المجموع

  

يظهر هذا الجدول أن الفواصل اإلشهارية تثير شعور مختلفا لدى الجمهور أثناء عرضها، إذ  

أجمع أغلبية المبحوثين بأن عرض الفواصل اإلشهارية أثناء مشاهدته للبرنامج المفضل يثير عنده 

دين ،في حين المشاه%42، أما بالنسبة للذين اليبالون لبثها فقد بلغت نسبتهم %50اإلستياء عنده 
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، وكل هذه النسب تبين بأن الفاصل %08الذين يشعرون باإلستمتاع أثناء مشاهدتها فبلغت 

  . اإلشهاري له أثر كبير على الجمهور

  


 �ر���5 ���ل ): 15(ا'دول ر�م��و�ف ا���ھد �ن ا���7ر اذي ��ث أ/��ء ����

?. 

�و;ف ا	��(وث �ن ا9>:�ر 

ا	ذي ��ث أ)��ء ا	�ر���0 

F����	ا  

  ا	����ا	�!و��  ا	�%رار 

  30  30  ������ ا9>:�ر �%ل �$�"��4

�C�درة ا	�%�ن وا	�ودة ��د 

  ا9>:�ر

65  65  

  05  05  ��2:� ������ ا9>:�ر

  100  100  ا	��وع
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�ن #Eل ا	دول ا	��	� ��'G رد ��ل ا	��(و)�ن �ن ا9>:�ر ا	ذي ��ث أ)��ء ������ ا	�ر���0   

ا	�$'ل 	:م، إذ �E(ظ أ�Aب ا	�:ور �$'�ون �C�درة أ��%�:م وا	�ودة ��د إ��:�ء ا	$�"ل 

  .%65ا9>:�ري �����

 

 

و �رF ذ	ك إ	1 ر��A و�$�ر ھذا ���ل ا	�>�ھد و'ره �ن ا9>:�رات ا	��%ررة و%)�رة ا	�دد أ

ا	��(وث ا	���م ���ل �� أ)��ء �ث ا9>:�ر، و;د ��Cت ���� ا	��(و)�ن ا	ذ�ن �����ؤن ا9>:�ر �%ل 

، وھذا راF إ	1 �"��م ا	و�'�ت ا9>:�ر�� وطر���:� �� ذب إ����ه ا	�:ور، $�30%�"��4

���� �:���05%)E� و�'�ت ا9>:�ر�� (�ث	ذ�ن �2%��ون ������ ا	(و)�ن أن و;ت ، ا��	ظ ا

 .�):� �Aر ����ب و%)رة ا	�%رار �ؤدي ��دة إ	1 ا	�$ور �ن ا	ر��	� ا9>:�ر��
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 أو��ت �ث او���ت ا���9ر�
): 16('دول ر�م

أو;�ت �ث ا	و�'�ت 

  ا2>:�ر�� 

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار

  18  18  ����ب 

  59  59  أ(���� 

  �A  23  23ر ����ب

  100  100  ا	��وع 

  

���ن ا	دول أ�Eه أن أ�راد ا	���� ا	�(ث �رون أن أو;�ت �ث ا	و�'�ت ا2>:�ر�� #Eل ا	�را�0 

  .  % ��59��ب أ(���� ��ل ا	�"�ب ا�%�ر ����� 

)م ���:� ���� ا	��(و)�ن ا	ذ�ن "ر(وا ��ن أو;�ت �ث ا	و�'�ت ا2>:�ر��  �Aر ����ب ����� 

وھذا راF إ	1 �دم �را��ة (���ت ور�A�ت ا	�:ور ;�ل ����� ا	�"��م ،وا;ل ����  ،% 23
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%��ت �ن �"�ب ا	��(و)�ن ا	ذ�ن �رون إن و;ت �ث ا	$وا"ل ا2>:�ر��  ����ب  ;درت ب 

  .   ���ب �و�ر 	:م ا	را(� 	���م ��	��ل �� وا��2را(� ،18%

  

  

  .� ������� ا���7ر �دى ا����ع ا'��ور ��	'5 ا�): 17('دول ر�م 

0  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار  ا;���ع ��	(

  04    04  دا!��

  44  44  أ(����

  10  10  ��درا

F����2  42  42  

  100  100  ا	��وع

  

، �ن أ�راد ا	���� أ(���� �� �����ون ��	(0  % 44إن ���� ) E�)13(ظ �ن #Eل ا	دول ر;م 

،  �<�:م 2 �"د;ون إطE;� ���ك ا	(0 ا	�'��� ��  % 42ا	�� ��'��:� ا9>:�ر، أ�� ���� 

، ��درا �� ����ون ���ك ا��%�ر  ا	�� ��'��:� ���:� ا	ذ�ن �����ون % ��10 (�ن ���� .  ا9>:�ر

  ھ� ا	ر��	� ا2>:�ر�� ��د بدا!�� ��	(0 ا	�� �(�و��
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  .1	داث ا�ر���5 ا����.  �دى �ذAر ا'��ور): 18('دول ر�م

�دى �ذ%ر ا	�:ور 	��ر���0  

  أ)��ء �ث ا	$�"ل ا2>:�ري 

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار 

  13  13  دا!�� 

  42  42  أ(����

  37  37  ��درا

  08    08  أ#رى      

  100  100  ا	��وع 

  

��)ل ا	�����ت ھذا ا	دول أن أ����A ا	��(و)�ن ����دھم أ(���� ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ��1 �ذ%ر 

أ�� ا	ذ�ن ��ذ%رون ��ك ا�(داث ��درا ���Cت  ،% 42أ(داث ا	�ر���0 ا	����F،إذ ��Cت ����:م  

،  وھ��ك �ن ����دھم ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ��1 �ذ%ر ا�(داث �"$� دا!�� ����� % ����37:م

  .، 	م �%ن 	د�:� ا#���ر و	م �د	1 �رأ�:� % 08،�� (�ن أن ����  13%

و�$�ر �ن #Eل ھذه ا	���!0 ا#�Eف ذا%رة %ل �رد �ن آ#ر �� �#ز�ن ا	���و��ت و ا2(�$�ظ 

�:�.  
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 أ/��ء �ث ا��)ل ):19('دول ر�م �%��'&!وك  ا���ھد (Bل ا���ھدة ا

 . ا���9ري

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار  ��وك ا	�>�ھد 

  �C�  32  32ر ا	���ة

  C�  30  30�درة Aر�� ا	��$ز�ون

  38  38  ا	(د�ث ���� ���:م 

  100  100  ا	��وع

 

�و'G ھذا ا	دول ا	��وك ا	ذي ��وم �4 ا	��(وث  ��د �ث ا	و�'� ا2>:�ر�� إذا %��ت ا	�>�ھدة 

�����، ��'G آن ا	��وك أ%)ر ا��>�را و(دو)� ��ن ا	�>�ھد�ن ھو ���دل ا	(د�ث ���� ���:م ����� 

�وك ، ا	ذ�ن ��Cرون ا	���ة أ)��ء �ث ا	$�"ل ا2>:�ري، �� (�ن �% 32، و���:� ����  % 38

  .% C�30�درة Aر�� ا	��$ز�و��� ��د أ�راد ا	���� ����� 

  .���ط�F ا	�ول �ن #Eل ا	���!0  أ�� ا	$وا"ل ا2>:�ر�� ��)ل ا��را(� 	��:ور
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 و'ود �وا�ط �	�ر��� �)��وا ���9رات):20('دول ر�م ���Aإ�.  

  ا	���� ا	�!و��  ا	�%رار  وود 'وا�ط 	6>:�ر

  76  76  �ود 'وا�ط 

  24  24  �2ود 'وا�ط

  100  100  ا	��وع

  

��'G �ن #Eل ا	دول أن ا�Aب ا	��(و)�ن �ؤ%دون إن ھ��ك 'وا�ط �ب ان �(�ر�:� �"��و 

،  (�ث ���ر(ون  �را��ة ا	��م  ا	د���� و % 76ا2>:�رات ا(�را�� 	�>�ھد و ا	�� ;درت ب

 �� ������F ا	�ر��  و�دم �وظ�ف ا	Cرا!ز ا	��	 ��;E#ا9>:�ر،وا;�را(�ت أ#رى 'رورة ا�

ا	����ل �ن ا9>:�رات ا	�� ��):� ;��ة أ�و ظ�� ،أ�� ��;� ا9���ت ����و	ت 'وا�ط أ#رى ��)�ت 

�� �دم ا	��Eب و�ز��ف ا	(��!ق و�دم ���	�C �� ا9>:�ر �ن ال ا	ر�G ��ط دون �را��ة 

  .ا	�:ور

،  (�ث �رون إن %24إ>:�ري  �����  أ�� ��;� ا	��(و)�ن ا�دوا �%رة ��ر�ر أ%)ر �ن ��"ل

ا	$�"ل ا2>:�ري  �>و;:م 	������ ا	�ر���0 �%ل �$�"��4 و%ذ	ك ا�4 ����ب �ن ال ;��م ���ل �� 

أ)��ء �)4 %���ول >�ء �� أو أ�ور أ#رى ،أ�� �%رار ا9>:�ر ����دھم  ��1 �:م طر��� ا�����ل 

  .� ا	��>ود ا	���� ا	���ن ��:�،و��وغ ا	ر��	� ا2>:�ر�� ھد�:
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 و�	!�!��-)2�Aر�    :%رض ا'داول ا


 ا'��ور ):  21( 'دول ر�م -�  .���ة أ�وظ�� 	&ب ���6ر ا'�س-�رة ����

  ا	�س            

  ��رة������ ;��ة

   ا	��وع    إ��ث    ذ%ور

  %  ك  %  ك  %  ك  ;��ة أ�و ظ��

�)��"  0  0  02  02  02  02  

  10  10  07  07  03  03  ظ:را

  58  58  38  38  20  20  ���ءا

E�	  07  07  23  23  30  30  

  100  100  70  70  30  30  ا	��وع

    

�ن #Eل  �ر'�� 	����!0 ا�و	�� (�ب ���Cر ا	�س أن ��رات ������ 	���ة أ�و ظ�� ���ن 	�� أن  

، أ��  %38أ�� ��	���� 	�6�ث ;درت ب  %20ا	ذ%ور �$'�ون �>�ھدة ;��ة  �� ��رة ���!�� ب 

،  و�:ذا ����ر ��رة 23أ�� ا�9�ث ;درت ب  07%	�E �%��ت ���� ا	�>�ھدة ��د ا	ذ%ور ب

  .ا	���!�� أ�'ل وأ%)ر ��رات ا	�>�ھدة ������رھ� أو;�ت �راغ ����� 	����ن 
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	دى ا�9�ث  %07و  C�� ����03%ت ���� ا	��(و)�ن  ا	ذ�ن �>�ھدون ;��ة أ�و ظ�� �� ظ:�رة ب

  .رة ���ول ا	Cداء )م ا	�ودة إ	1 ا	��ل أو ا	درا�� ��� 	���G �>�ھد�:� �"$� %��رة������رھ� ��

	دى ا�9�ث ������ر أن  %�02�	���� 	�ذ%ور و�����:�  %0أ�� ��� �#ص ��رة ا	"��ح ��Cت 

) إ��ث(ا�Aب ا	��(و)�ن �%و�ون �� أو;�ت ا	��ل أو ا	درا�� أ�� ����� 	���%)�ت �� ا	��ت 

  .ر ا	��زل��>�Cون ��8و
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 	&ب ���6ر ا'�س):22('دول ر�م �����  : %�دات ا9���2ل ��6ر ا2�وات ا

  ا	�س            

  ��دات ا���9�ل
  ��ن ا	��وات 

   ا	��وع    إ��ث    ذ%ور

  %  ك  %  ك  %  ك  

  81  81  58  58  23  23  ��م

2  07  07  12  12  19  19  

  100  100  70  70  30  30  ا	��وع

  

ھذا ا	دول ��دات  ا����ل ا	��(و)�ن ��ن ا	��وات ا	$'�!�� إ)��ء ������ ا	�را�0 ا	��$ز�و���  

�س ،����G أن	�� 4�;E#��$� و��	$'�!��  23%ا	وات ا��	وا ��8:م �����ون ��ن ا	ذ%ور ;�	ن ا� 

�ر أن %E �ن ،وھذا �� �$%58أ)��ء ������ ا	�را�0 ا	��$ز�و��� ،����� ��Cت ا	���� ��د ا�9�ث 

ا	ذ%ور وا�9�ث �$'ل ا���2�ل ��ن ا	��وات ا	$'�!�� ،وھذا ��ود إ	1 %)رة ا	��وات ا	$'�!��  

و��و�:� ���4 �ن �$'ل ������ ا	��وات ا	�ر��� وآ#رون �$'�ون ������ ا	��وات ا�����،ھذا 

  .  ا	ذ%ور �رF إ	1 ا#�Eف ا�ذواق و��و2ت ور�A�ت ا	�:ورا	���ر�� �واء ا�9�ث أو

أ�� ��	���� 	��:ور ا	���ر�� 	�ذ�ن �2$'�ون ا���2�ل ��ن ا	��وات أ)��ء ا	�>�ھدة ،��د ;درت ��د 

وھذا ;د �رF إ	1 �$'�ل ا	�:ور 	���ة �����  %12و��د ا�9�ث ��Cت ب %07ا	ذ%ور ����� 

  .وا	�داو�� ��1 ������:� دون ا	��رض 	��;� ا	��وات ا�#رى
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 ���ة أ�وظ�� 	&ب ���6ر ا'�س):23('دول ر�م �  :أ&��ب ����

  ا	�س  
 Fدوا�     
ا	������                 

  ذ%ور

 %ك             
  

  إ��ث

 %ك           

  ا	��وع

 %           ك
  

�2:� ا�%)ر 
�>�ھدة �� ا	وطن 

  ا	�ر��

02  02  03  03  05  05  

�2:�  ��دم �را�0 و 
  ا�Eم �����

22  22  34  34  56  56  

�2:� �وا%ب %ل 
��ھو د�د �� 
  ا	وطن ا	�ر��

03  03  31  31  34  34  

  05  05  02  02  03  03  ��2�ب ا#رى

  100  100  70  70  30  30  ا	��وع

  

���ن ا	دول ا	��	� ا	�س و�E;�4 ���8�ب ������ ;��ة أ�و ظ�� �ن طرف ا	�:ور ،��د ��Cت 

���� ا	ذ%ور ا	ذ�ن ;�	وا أن أ���ب ������:م  	����ة �رF إ	1 أ�:� ��دم �را�0 وأ�Eم ����� ����� 

	����ة �رF إ	1 ،أ�� ا	ذ%ور ا	ذ�ن ;�	وا أن أ���ب �����:م %03، ����� 	دى ا�9�ث �����  %02

 .  ��د ا�9�ث  %��34د ا	ذ%ور ،و %22أن أ�:� ��دم �را�0 وأ�Eم ����� ����� 

��د ا�9�ث، وھذه %��02د ا	ذ%ورو %03أ�� ���� �#ص دوا�F ا	�>�ھدة ����ب أ#رى �����

�م ا����ب ��)�ت �� أن ا	���ة ���	0 ;'��� ا	���F ا	�ر�� وأ#رى ��ود إ	1 ا2(�را��� �� ��د

  .�را�0 �ن ;�ل إ���E ا	���ة
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  :ا���ھدة ا�وا)ل ا���9ر�
 	&ب ���6ر ا&ن %دم &!وك):24('دول ر�م 

  ا	�ن    

  

  ��وك 
  ا	�>�ھد

أ)��ء �دم 
 ������

  ا9>:�رات

  ا	��وع  ��� �وق 48   47- 38  37- 28   27-  18

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  ��C�  15  15  20  20  18  18  10  10  63  63ر ا	���ة

  37  37  04  04  02  02  08  08  0  0  أ#رى

  100  100  14  14  20  20  28  28  15  15  ا	��وع 

  

ا	دول ا	���ن أ�Eه إ	1 ا	��وك ا	ذي ��وم �4 ا	�:ور أ)��ء �>�ھدة ا	$وا"ل ا2>:�ر��  �>�ر

-�28ن ا	$!� ا	��ر�� ا	��راو(� �� ��ن  %20ا	�� ��):�  ;��ة أ�و ظ�� ،أر;�م ا	دول أن ����

��Cرون ا	���ة أ)��ء وود ا	$�"ل ا2>:�ري وھ� أ��1 ���� ���ر�� ��	$!�ت ا	��ر�� ا�#رى  37

��� �وق  48	��$س ا	$!� ��:� ��وم ���8�ل أ#رى  �دى ��Cر ا	���ة ،و���:� ا	$!� �����08% 

  .%�����0  27-18ا	��ر��  ، وأ#�را ا	$!�%02ب 47- 38، )م ا	$!� �����%04 

ھ� ا	�� ) 37-28(�ن #Eل ا	���!0 ا	��رو�� ��%��� �$��رھ� �8ن ا	$!�ت ا	��ر�� ا	��و�ط�  

  .��Cرا	���ة ����� أ%�ر �� (�ن ��وم ��F ا	$!�ت ���8�ل أ#رى �دى ���Cر ا	���ة ���ب ����ر��
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  :&!وك ا���ھدة ا�وا)ل ا���9ر�
	&ب ���6را&ن):25('دول ر�م

ا	���وى      
  ا	������     

ھدف 
�>�ھدة 

ا	$وا"ل 
  ا9>:�ر�� 

  ا	��وع  ����  )��وي  ��و�ط   إ��دا!�  أ�� 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

�$رض 
�$�:� أ)��ء 

�ث 
  �ر���0ا	

03  03  02  02  02  02  04  04  02  02  13  13  

	���رف 
 ��$�% 1��

إ��#دام 
 F��	ا

  وا	#د��ت

07  07  03  03  09  09  12  12  10  10  41  41  

ا	�ر%�ز 
��1 %ل �� 

ھو د�د 
  �� ا��واق

02  02  01  01  02  02  07  07  06  06  18  18  

 �����	
  وا	�����

03  03  04  04  04  04  08  08  09  09  28  28  

  100  100  27  27  31  31  17  17  10  10  15  15  ا	��وع
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ا	���وى ا	)��وي �$'ل (�ب ���Cر ا	���وى ا	������ أن ):E� )24(ظ �ن #Eل ا	دول

، )م ���:� ���وى %�12>�ھدة ا	$وا"ل ا2>:�ر�� 	:دف ا	��ر�ف ��	���و�ت وا	#د��ت �����

، وأ#�را ذو %07، وا��� �����%10، )م ا	���وى ا	���� �����%09ا	����م ا	��و�ط ����� 

(����� ا	�و��� ، وھذا �ھ��� ا	$وا"ل  ا2>:�ر�� ودورھ� �� %03ا	���وى ا��2دا!� �����

  .وأ)رھ� ��1 ا	وا�ب ا2������ ا�#رى

ل أ%�ر ���� �>�ھدة 	:ذا ا	�وع �� ���� أ�� ���� �#ص ھدف ا	���� وا	����� ��ن ا	���وى ا	

  .% 3،)م ���:� %4،أ�� ا��9دا!�وا	��و�ط �����  %8، ���:� ا	)��وي ����� %9ب  
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�!��� ����7��ع ��	'5 ا�� ������� ): 26(ا'دول ر�م�
 ���6ر ا�&�وى ا�B%

  . ا���7ر

  ا	���وى 
  ا	������    
  �دى

إ;���ع  
   0)	��  

               

  ا�'�وع  '����  /��وي  ��و&ط  ا��دا��  أ��

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  04  04  0  0  0  0  0  0  01  01  02  02  دا���

  44  44  09  09  12  12  14  14  06  06  03  03  أ	����

  10  10  0  0  01  01  02  02  03  03  04  04  ��درا

.��2�9  06  06  0  0  01  01  19  19  16  16  42  42  

��:� ا	$�"ل ا9>:�ري ،و�ن #E	�C�� �;E� 4ر ا	���وى ا	������ ��9;���ع ��	(0 ا	�� ��'	ا

�4 ا9>:�ر �ن (0 أ�� ��	���� 	����وى 	$!� ا����ن ������ون ��درا ��� ��د �04%د أن ���� 

، وا	���وى ا	��و�ط ��Cت ���� ا���1 	6���ت ا	������ %06ا��9دا!� أ(���� �������ون ����� 

، و��د ���� %19،أ�� ا	���وى ا	)��وي F�����2 �����  %��14دى ا9;���ع ا(���� ����� 

  .F�����16% �����  ا(���ل ��

و�$�ر ذ	ك �8ن ا	���وى ا	������ دور �� ���ل ا	(0 ا	�� ��':� ا9>:�ر وذ	ك �ن 	%ل ��:�  

  . )���� ����� وو�ط ا����1 �#��ف �ؤدي �4 إ	1  ا	���ل أوا	ر�ض



ـــــــ�                                                                                         اط�ر ا������ــــــــ  

 

 

88 

� 
���  :ا����5 ا

 ��� �;Eر(�� ا�ط�	درا�� ،�<��� ��%��� أن �>�ر �� ھذه ا	1 أھم ;د���ه �� ھذه ا	#����� إ	ا

  :ا����2��ت ا	���� ا	��  �و"��� إ	�:� و���)ل �� ا���

�ن #Eل درا���� ا	��دا��� ���ن 	�� أن إ;��ل ا	�:ور  ا	���ر�� ��1 �>�ھدة ا	���ة أ�وظ�� ا�و	1 

��A 1رار ا	��وات ا2#رى %��رة �<����رھ�  ا�%)رة �>�ھدة �� ا	وطن ا	�ر�� �:� �ن ��ن 

ا	��وات ا	�ر��� �������، إذ أ�Aب ا	��(و)�ن أ%دو أن ��رة �>�ھد�:م 	����ة �%ون �� ��رة ا�و	1 

ا	���!�� ��:� ����ر ا�و;�ت ا	$راغ 	%E ا	���ن ،�ظرا 	�� ��د�4 ا	$'�!�� ا	�ر��� أ�و ظ�� �ن 

  .�را�0 ���و�� و)ر�� و�ن ����Eت د�دة ���� ر�A�ت ا	�:ورا	���ر��

0 ا	�� �$'ل ا	��(و)ون ������:� �� ;��ة أ�وظ�� %��ت أ�Eم وا	����Eت أ�Aب ا	�را� -

  .��9'���  �را�0 ا	ر��'�� وا9#��ر�� ا	�� ���1 إھ����� %��ر 	دى �!� ا�9�ث #"و"�

��ظم أ�راد ا	���� أ%دو أن دوا�F ������:م 	���ة وإ;��	:م ا	>د�د 	:� راF إ	1 أ�:� �وا%ب %ل ��ھو 

  .ن ا	�ر�� �ن أ�Eم و����Eت وأ#��ر ر��'�� و��	���د�د �� ا	وط

����F ا	�:ور ا	���ر�� أ(���� ا9>:�رات ا	�� ��):� ;��ة أ�وظ�� ،وذ	ك ��ود إ	1 �>�ھدة 

  .ا9>:�رات  �%ون  �� أ�Aب ا�(��ن ��دا و	%و�:� "��ت 	��رض ��ن ا	�را�0

ا9>:�ر�� وذب إ����ه ا	�>�ھد �� ;��ة أ�� ���� �#ص ا����ب ا	�� ����د ��1 ������ ا	$وا"ل 

أ�وظ��  ھو �ر%�ز ��1 ��ھو د�د �� ا��واق #�"� ا	�ر���،����� ار�:� ا	��ض ا�#ر 

  . ����ب ا#رى %�	��رف ��1 %�$�� إ��#دام ا	��F أو���C ا	���� وا	����� ��ط
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��	�'�ء ��1 ����  %ذ	ك ھ��ك أ���ب �دم �>�ھدة ا	$�"ل ا9>:�ري ، إذ ����ق ھذه ا����ب

ا	�>�ھدة ،و�ن ھذا  �� 	����ه �� إ��� ا	��(و)�ن ��و	:م ��طF ا	�ر���0 ،و�)�ر ا	��ق و�(�واھ� 

F;وا	��2%س ا.  

�8)ر ا	$وا"ل ا9>:�ر�� �>%ل %��ر ��1 ا	�:ور ا	���ر�� �ن �#��ف ا	وا�ب ،إذ أن أ�Aب 

F ذ	ك 	�دم و)و;:م وإ;����:م ��	�(�وى ا	��(و)��ن 2 �����ون %ل  ا9>:�رات ا	��)� و;د �ر

ا	ر��	� ا9>:�ر�� ودر� ���	��:� ،%ذ	ك ���ل ا9;�(�م ا	�$�N أ)��ء �):� �$�د ا	�>�ھد (ر�� 

  . ا9#���ر

 ��Aر	ك (�ب ا	ر�� وذ���	ورا:�ردود أ���ل ا	��(و)�ن �ن ا	$وا"ل ا9>:�ر�� �������  ��ن ا	

�ت ا	�:ور،%�� �د �ن 8��2)ر �:� 	�دم و)و;:م ��'�و�:� ا	>#"�� و����� ا9>:�رات 2(���

و�دم ا	�"دا;��  ��:� ،	%ن أ�Aب إ���ت ا	��(و)�ن �C�درون أ��%�:م أ)��ء �ث ا	$�"ل ا9>:�ري 

��:م �� ا	��وات ا2#رى�) F�<� ذي	ة �()� �ن �د�ل ا���	رون ا�C� ل ;��م ���ل �� ،أو  .�ن أ

9������ وا	)����� دورا ھ��� �� �8و�ل ا	�:ور 	�#��ف ا	����� ا	�� �"$� ���� ���ب �وا�ل ا

  . �����ھ� �ن ا9>:�ر

و�� ا�#�ر��ول ��1 ا	رAم ����ن اOراء ا	��(و)�ن �� �>�ھدة ا	$وا"ل ا9>:�ر�� ،إ2 أ�4 �2د 

  .��1 ا�#ذ ���ن ا���9�ر 'وا�ط إ(�رام ا	�:ور ا	���:دف
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 :تحديد اإلشكالية -  1

إن الخاصية التي يتمتع بها اإلشهار التلفزيوني أنه يتوجه إلى غرائز اإلنسان، دوافعه ميوله   

ورغباته، كونه يدفع باألفراد إلى الرغبة في األشياء، التي قد ال يكونون حقيقة بحاجة إليها، حيث 

جهة المعلنة، كما أن اإلشهار يحمل ويكرس بكل مكوناته اللغوية والفكرية الثقافية، قيما ومبادئ ال

يقوم بدور فعال في عملية التفاعل االجتماعي وفي خلق وتدعيم أو نبذ سلوكيات وعالقات 

اجتماعية معينة في المجتمع فيصبح بذلك مسير أو موجها لمختلف االنطباعات والسلوكيات مع 

 .إبراز عالقات األفراد والجماعات

  :كفن إعالمي حديث وواسع األهمية منهاساعدت مختلف دراسات الباحثون في بروز اإلشهار 

زدياد معدل التصنيف وارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية واالستهالكية للمجتمع وكذلك التطور العلمي إ

والتكنولوجي المذهل الذي ساهم في زيادة قدرة الجهاز اإلنتاجي الصناعي في معظم المجتمعات 

  الحديثة باإلضافة 
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الكبير الذي أدDإلى حدة التنافس االقتصادي والحضاري بين األمم وعلى إلى بروز ظاهرة التسوق 

ضوء كل هذا تتركز دراساتنا في معرفة مجمل التأثيرات التي تتركها الفواصل اإلشهارية على 

  :الجمهور ومن هنا نطرح اإلشكال العام

  ؟قناة ابو ظبية على مشاهدي ما مدى تأثير الفواصل اإلشهاري

  :ال الرئيسي جملة من التساؤالت الفرعية هي ويتفرع عن اإلشك

  قناة أبو ظبي ؟ما هي األسباب والدوافع األساسية التي تجعل الجمهور يتابع  -1

 ما مدى إقبال الجمهور على متابعة الومضات اإلشهارية؟ -2

 هل للجمهور القدرة على تقبل كل الفواصل اإلشهارية التي تتماشى مع قيم مجتمعه؟ -3

  :فرضيات الدراسة -2
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يعتبر العرض العلمي أكثر صورة للتعبير عن المشكلة بدقة ووضوح وهو يعتمد أساسا على        

الحدس والمعاينة الميدانية للظاهرة ويتطلب تحقيقا ميدانيا لتأكيده أو نفيه من خالل مجريات البحث 

  .الميداني

باحث من مرحلة البحث إلى مرحلة الفرضية هي بمثابة الجسر الذي عن طريقه يمر ال       

  .1البيان فيقوم الباحث أو الدارس بوضع إجابات مؤقتة ألسئلة طرحت في اإلشكالية

 .تعتبر قناة ابو ظبي االولى القناة العربية اكثر مشاهدة لدى الجمهور التيارتي -1

 .للفاصل اإلشهاري ردود أفعال متباينة لدى الجمهور التيارتي -2

وٕارشاده نحو الطريق المناسب بالمنتوج تساعد اإلشهارات التلفزيونية على تعريف الجمهور  -3

 .    إلشباع حاجاته

  

  :تحديد موضوع البحث -3

                                                           
1
  .112، ص 2005، �
��� 19، ا��دد ا��راءة وا����ھدة �� ��ر ا����و�و	� ا
���ل ا����	� ا���ر	�، ا���� ا
����	� �����ل��
ل ا������،  -  
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دمها وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون، لها تأثير على قإن مختلف العروض اإلشهارية التي ت      

عدة أسباب  إلىالجمهور إال أن هذا التأثير يبقى نسبيا إلى حد ما حسب الدراسات، وهذا راجع 

متعلقة بتصميم اإلشهار وكذا عدم االلتزام بالمعايير اإلشهارية الفنية والسيكولوجية المتعلقة بمستقبل 

 . الرسالة اإلشهارية

اإلشهار يشغل مساحة زمنية من حيث برامج التلفزيون فنجد الكثير من يهتم  عتبار أنإوب      

بمشاهدة البرامج التلفزيونية وكذا اإلشهار، لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا تخلل البرنامج فواصل 

  :اشهارية وهذا ما نحاول دراسته من خالل موضوعنا الذي يتمثل في 

  )جمهور تيارتي.(لتلفزيونية على الجمهورتأثير الفواصل اإلشهارية ا

  .أبو ظبي نموذجا قناة
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  :أهداف الدراسة -4

إن الغاية من دراسة موضوع و ظاهرة في البحوث الجامعية هي بالدرجة األولى لها هدف رئيسي 

 :هو

تعويد الباحث على التنقيب عن حقائق واكتشاف آفاق جديدة ومعرفة مواضيع وتسليط الضوء على 

  :الجوانب المراد كشفها وهناك عدة أهداف أهمها

حول بث الومضات اإلشهارية وهل ) تيارتي(محاولة التعرف على آراء وتطلعات الجمهور  -

  .تتناسب مع رغبات الجمهور حول أوقات بثها أثناء البرامج التلفزيونية في قناة أبو ظبي
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اإلشهارية  يلزم مراعاتها في تحرير الرسالة الكشف عن المعايير اإلقناعية والتحفيزية التي -

التلفزيونية لكي يحقق التأثير الفعال في السلوك االستهالكي للمشاهد وبالتالي نجاح الرسالة 

 .اإلشهارية التي تبث

تحديد التأثير الذي تخلقه الفواصل اإلشهارية التلفزيونية على الجمهور ومتابعته للبرنامج في قناة 

  .أبو ظبي

  

  

  

  :أسباب اختيار الموضوع -5

ال يخلى أي موضوع للدراسة من عدة أسباب الختياره و ابراز أهميته اذ هناك عدة أسباب الختيار 

 :موضوع دراستنا نلخصها فيما يلي 
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دخول الموضوع محل الدراسة في مجال تخصص علوم اإلعالم واالتصال دون أن نتجاهل أن  -

  .رى على حسب الدراسة واالختصاصموضوع اإلشهار بوجه عام له أبعادأخ

امتداد الحمالت اإلشهارية عن طريق التلفزيون في مختلف القنوات الفضائية وانتشارها في  -

 . اآلونةاألخيرة داخل البرامج بصفة متكررة ومستمرة مما يجعل منها ظاهرة تتطلب البحث والدراسة

 .الجمهور الفضول والرغبة في البحث عن مدى تأثير اإلشهارات على -

الدور الكبير الذي يلعبه اإلشهار إلبراز الصورة الفعلية للمنتوج المعلن عنه وأساليب اإلقناع  -

 .واالستمالة المتبعة في ذلك

  .الميل الذاتي إلى هذا النوع من المواضيع التي تتناول اإلشهار وعالقتها بالتلفزيون -
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  :منهج الدراسة -6

باختالف طبيعتها فلكل دراسة علمية وسائل علمية وسائل بحث خاصة إن وسائل البحث تختلف 

بها،ومنهج يتناسب مع طبيعة الموضوع وكما أن المنهج المعتمد في الدراسة الميدانية أمر مهم 

بالنسبة للباحث، وذلك حتى يكون على اقتناع تام بالنتائج المتوصإلليها، حيث يعرفها الدكتور 

  .1الطريق الذي يتبعه الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة: نهمحمد غريب عبد الكريم بأ

  :كما يعرفه عمار بوحوش على أنه

األسلوبأو الطريقة الواقعية التي يستعين بها البحث لمواجهة مشكلة بحثه أو دراسة المشكلة موضوع 

  .2البحث

  .3شكالية البحثوالمنهج إذن هو الطريقة المتبعة لإلجابة عن األسئلة التي تثيرها إ

                                                           

  .37ص  1984، دار الطليعة بيروت ،  ،العلمي التصميم المنهج اإلجراءات البحثمحمد غريب كريم، 1

 ،المطبوعات الجامعية  ديوان الجزائر،،البحوث إعدادمنهج البحث العلمي وطرق عمار بوحوش، محمد محمود الدبيات،2

   .29ص  ،2007

3
  .24،ص2008،الجزائر،جسورالنشر والتوزيع ،هجية البحث في العلوم اإلجتماعية واإلنسانيةنمخالد حامد ، 
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محاوالت لجمع أوصاف : فتركز استخدامات المنهج في دراساته على المنهج الوصفي الذي هو -

مفصلة عن الظاهرة المطلوبة دراستنا بقصد استخدام بيانات لتأيد الوقائع والممارسات أو عمل 

  .1تخطيط من أجل تحسين الظروف العلمية

لميل ورغبة الباحث لمنهج دون آخر بل أن موضوع الدراسة كما اختياره ال يأتي من الصدفة أو  -

وأهدافها هما اللذان يفرضان نوع المنهج المناسب وهذا االختيار الدقيق هو الذي يعطي مصداقية 

وموضوعية أكثر للنتائج المتوصل إليها بما أن دراستنا تتمحور حول تأثير الفواصل اإلشهارية 

 .تنتمي إلى الدراسات الوصفية في بحوث اإلعالم واالتصالالتلفزيونية على الجمهور فإنها 

  :العينة -7

تعرف العينة بأنها مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية و هي جزء من الكل 

بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجرى عليه 

                                                           

  .27ص  ،1982عالم الكتب،، القاهرة، والمبادئ اإلعالم واألسسبحوث ،مد حسين حميرة س- 4
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سبة معينة من أفراد المجتمع األصلي لكي تعمم نتائج الدراسة، فالعينة هي جزء معين أو ن

 1.الدراسة على المجتمع كله

إن طريقة العينات ال تدرس جميع البحث، بل تدرس جزءا صغيرا منه بعد اختياره اختيارا 

  2.منتظما أو عشوائيا

ذين عليه فان مجتمع البحث الذي اخترناه في دراستنا يتمثل في المشاهدين لقناة أبو ظبي الو 

  .يقطنون بوالية تيارت

  

  :المعاينة

قصدية، حيث عمدت وقصدت اختيار الأما فيما يتعلق بعينة البحث فوقع اختيارنا للعينة 

  .المشاهدين قناة أبو ظبي  الذين يشاهدون الفواصل اإلشهارية للتلفزيونية وتأثيرها عليهم
                                                           

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،اإلنسانيةتدريبات على المنهجية البحث العلمي في العلوم : زرواتي رشيد - 1

  287،ص3،2008.ط
  .54،ص1986،دار الطليعة للطباعة و النشر، األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعيإحسان محمد حسن،- 2
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واإلناث، بحيث يتم توزيع االستمارة مبحوثا تجمع بين الذكور  100بإذ حددنا عدد المبحوثين 

  .على عينة البحث هاته بهدف جمع المعلومات والبيانات

  :أداة جمع البيانات -8

للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة أشعنا في بحثنا بأدوات علمية، مالئمة 

بة وهي تتمثل أساسا للمنهج الوصفي وتضمن لنا الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات المطلو 

  : في

وهي شاملة على األسئلة الموجهة للمبحوثين وتوفر استمارة التحليل : استمارةاالستبيان �

للباحث إطارا محدد بتسجيل المعلومات التي تفي بمتطلبات البحث حيث يتم تصميمها بما _

للحصول يتفق وأغراض التحليل وتستخدم هذه األداة في البحوث االجتماعية بقدر كبير 
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على بيانات و معلومات تتعلق باالتجاهات واآلراء وقد تستخدم هذه أيضا إلثبات صحة 

  اإلستقساء تحتوي على مجموعة من األسئلة الموجهة إلى عينة  1.فرضية ما أو رفضها

  .2استمارةمن األفراد حول موضوع أوالموضوعات مرتبطة بأهداف الدراسة"فاإلستبيان إذن هو

عد الباحث على جمع المعلومات من أكبر عدد ممكن من العينات وتفادي تضييع واالستمارة تسا

وقت األفراد المستجوبين نظرا النشغالهم في شؤونهم المهنية باإلضافة إلى عدم تدخل الباحث في 

التقرير الذاتي للمبحوثين أثناء االستقصاء، ويوفر كثيرا من الوقت والجهد ويساعد على تصنيف 

   .ويبها مما يرفع من درجة الثبات ودقة النتائجالبيانات وتب

عتمدناعلى طرح األسئلة في هذا اإلطار وتنوعت بين المغلقة والمفتوحة وتكون مفهومة لدى إ

  .الجمهور المستهدف دراسته

ستعملنا هذه األداة ألنها هامة وجد نافعة إذ من خاللها نصل إلى المعلومات والبيانات إ وقد

  1.نريدهاوالنتائج التي 

                                                           

  .117، ص1983، 4، طديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، البحث العلمي مناهجه و تقنياتهمحمد زيان عمر،  - 1
  19، الجزائر،دار اللسان العربي ،دط ،ص مصطلحات في اإلعالم واإلتصالخضير شعبان ،-2



                                                        اط�ر ا�����ـــــــــــ�                                     

 

 

17 

  

  

  

  

  

  :تحديد المصطلحات والمفاهيم -9

  :التأثير �

هو عبارة عن التغيير الذي يطرأ على مستقبل الرسالة اإلعالنية حيث يمكن من خاللها لفت  

 2.االنتباه واإلدراك باإلضافة إلى معلومات جديدة

  :اإلشهار �

                                                                                                                                                                                                  

  .174، ص1974دط،، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ، قواعد البحث االجتماعيعبد الباقي زيدان-3
 .116، ص1986ط، .د وان المطبوعات الجامعية، دي الجزائر، ،تسليم حداد: ، المعجم النقدي لعلم االجتماع، تريرون بريكوا - 2
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النظام االقتصادي ألشخاص هو تقنية تسهل الدعاية ألشياء أو أفكار أو تقارير " سالكو"يعرفه  

يملكون تجارة أو خدمة تقدم بين أشخاص آخرين، مهتمون باستعمال هذه السلعة وذلك بهدف زيادة 

الطلب عليها وخلق صبغة ذهنية عن المنشأة المعلنة تتفق مع إنجازاتها وهذه الزيادة الرفاهية 

  1.االجتماعيةواالقتصادية

تجارية صناعية و إطراء  الوسائل المستعملة للتعريف بمنشأةهو مجموعة " الروس الصغير"يعرفه  

  .منتجاتها

  

  

  

  :التلفزيون �

                                                           

  .103-102، ص1997، 2، طدار مجدالوي االردن،  ،لدعاية و العالقات العامةامحمد جودة ناصر،  - 1
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وسيلة سمعية بصرية تعتمد أساسا على الصورة والصوت تتكون من مجموعة مرسومة النقط  

الضوئية تظهر على الشاشة بواسطة شعاع إلكتروني كلما زاد عدد النقاط زادت الصورة الفنية 

  1.تكوين وتغيير مستمر تفصل بقدر عدد النقاط الراسمة بفضل مشط إلكترونيالثابتة في 

تدل كلمة فاصل على وجود قطيعة بين شيئين،فكرتين، مختلفتين، فإن : الفواصل اإلشهارية �

فاصل اإلشهاري هو اإلشهار الذي يبث بين أو يقتحم البرامج واألعمال الفنية المعروفة 

 .2وهي تعتمد على المفجأة

   :لمشاهدة التلفزيونيةا �

هي عادة جماعية أو فردية تكون تكلفتها رخيصة وتعتبر من األنشطة غير الحافزة للتفكير فضال 

على أنها تبعث على اإلحساس باالسترخاء والخمول وقد تتم هذه المشاهدة أثناء القيام بأعمال 

  3.أخرى وتكون هناك حرية اختيار القنوات والبرامج

                                                           

  .141، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجماهيرية االتصالمقدمة في وسائل فضيل دليلو،  - 1
2

ت ���ل، -  �
��� ا����و ��ر��، ا��
ھرة، ��ر،  ا
�"ن و��ر	# ، أ�� ، !وا�ده و��و�  وأ#"!	�� ،��  .98، ص 1997�
، 19، كلية العلوم السياسية واإلعالم، الجزائر، العدداالتصالتصدر من قسم علوم اإلعالم و ، لالتصالالمجلة الجزائرية  - 3

  .2005جوان
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  :الجمهور �

جمعه جماهير، معناه جماعة القوم وأشرفهم من الفعل جمهر يعني تجمع الناس حول  :لغة �

  1.ظاهرة أو واقعة حدثت

هو حشد أو عدد كبير من الناس ال تجمعهم خصائص أو سمات واحدة غير  :اصطالحا �

متجانسين غير معروفين للقائم باالتصال، منعزلين عن بعضهم اجتماعيا وال يملكون القدرة 

العمل كوحدة أو تنظيم اجتماعي متماسك، وبالتالي فإنهم يتعرضون لوسائل اإلعالم و  على

  2.يتأثرون بها بشكل فردي

  :الخلفية النظرية للدراسة - 10
                                                           

  .336،ص1986، 3، دراسات الشرق، طقاموس العربيالمنجد األبجدي،  - 1
  .29ص ،1993، 1، عالم الكتب، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالمعبد الحميد محمد،  - 2
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المختلفة التي تساعدنا عند  اإلعالميةال بد مالئمة موضوع ومشكلة هذه الدراسة مع النظريات 

وفرضيات الدراسة لهذه اخترنا نظرية  أسئلةتطبيقها على فهم السلوك االتصالي وصياغة 

  :شباعاتشباعات لمناسبتها بموضوع بحثنا نظرية االستخدامات واإلاالستخدامات واإل

من  األربعينياتتهتم هذه النظرية بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة فخالل عقد 

السلوك المرتبط  إدراكباين االجتماعي على ثيرعواقب الفروق  الفردية والتأت أدDإدراكالقرن العشرين 

  .1اإلعالمبوسائل 

ويستخدمون  الية،لهم دور فعال عملية االتصالالمتلقين الرسالة االتص أناألفرادكذلك تؤكد على 

جمهورعنيد يبحث دائما عن  أنمقصوده تلبي توقعاتهم وتؤكد على أهدافوسائل االتصال لتحقيق 

  .2،يتحكم في اختيار الرسائل التي تقدم هذا المحتوىيهإلالمحتوى الذي يريد التعرض 

  :شباعاتنظرية االستخدامات واإل أهداف �

  :التالية األهدافتركز هذه النظرية على 

                                                           


وي، ا
���ل و�ظر	��  ا�����رة، ا��
ھرة، دار ا���ر�� ا����
���، ط 4، 2003، ص 249. �1- #"ن  �
د �
  

2- �ر)ت ا�طرا��'�، وآ�رون، �ظر	�ت ا
���ل، ا��
ھرة، دار ا��%$� ا��ر���، �دون ط���، ص 242. 
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الجمهور النشط الذي  إلىوسائل االتصال،وذلك بالنظر  األفراداكتشاف كيف يستخدم  إلىالسعر 

  .يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته أنيستطيع 

  .شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا التعرض

  .على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماهيري التأكيد

  : ا�درا��ت ا������-11

 
�ل �
#ث )� �دا�� درا"�+ و�ر�* إ��% 
��ر ا�درا"
ت ا�"
��� ����� �ظر�� ����د  ��%��

�ل و���.  ن '�
)� ا��ر$�
ت، إذ 2 �"�ط�* ا��
#ث أن ��دأ �ن )راغ  ���، )
���م �$�"4


د  
ى ا�درا"
ت �� 4

، �%ذا )�%�

ط�%�
 وإ�����طر�ق �را�م ا���
دن وا���وم، 2  ن طر�ق 


 و�ود ��ض ا�درا"
ت . "
��� �طوة �%�� )� �دا�� أي درا"�ا��(
'��و��د ا��#ث وا����� إ


�89م �* ط���� �و$و �� .  


ح "�#ت  �وان : ا�درا�� ا*و�( ����و��� ا4'%
ر ا����ز�و�� )� ظل ا��4


دي درا"� �#����� "���و�و��� ����� ا�ر"
�� ا4'%
ر����
�زة ���ف 1"ا4>(.   

ت ا��
#<� ن �%�9
 إ�. �#��ل ا�ر"
�� ا4'%
ر�� ا���رو$� )� ا����ز�ون ا��زا8ري إذ �و�%


ر ھذا '�
دي ا�ذي  ر)�+ ا��زا8ر )� ا���رة ا���رة ��
 أدى إ�. إ���
ح ا4>�
�� �* ا��4�
                                                           

�+�ر #�و�	�)
�زة ���ف، -1
�ورة )� ا
!���دي ا
�-��ح �� ظل ا���-ز	و�� ا�، درا"� �#����� ����� ا�ر"
�� ا4'%
ر��، ر"
�� ���ل د

ل، �
��� ا��زا8ر، ��  . ، ?�ر ��'ورة2004 �وم ا4 9م وا4
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 ھذه إ�. �#
و�� �#��ل ���� )��م ��
ل ا����ز�و�� إذ �%دف ا��
#<� )� درا"��ا��وع �ن ا4

�ون �ن 'ر�ط�نإ'%
ر�
��� ا��� : ي ا����
ج ����ف ا���م ا4���
�� إ"��
'ر�ط ا��ورة و�

��درج $�ن ا����م ا4'%
ري.  

 ��
�
 )� ا�"ؤال ا�%>#� ���
�  :و>د >
�ت ���
?� إ'


��� ا��وظ�� )� ا����م ا4'%
ري ا���ث )� ا����ز�ون ا��زا8ري )� �ر#�� ��
 ھ� ا���م ا4�

����

ح  �. ا�"واق ا���  . ا��و��� وا��4


  �. ا���
ر�� ا��#��ل ا�"���و�و��  %�  إذ إ ��دت ا��
#<� �ن ا��
#�� ا���%��� )� درا"


D8 ا���و�ل إ��%
 )� ھذه ا�درا"� -�
�ت أھم ا���أن ا4'%
ر ا����ز�و�� ا��زا8ري �
درا �
 : و>د 

  . �و$ف ا��ورة


)� و?�ر ���رة -� ��
  .إھ�
ل  ��ر ا�4داع وھذا �
 ���ل ا�ر "

-  ���ر��ز ا��$�ون  �. ا4 9م �و�ود "��� �د�دة، وھذا �
�ؤ<ر  �. )�رة ��
ء ا��9�� ا�

D���
ر ���F�  ر���%�ك )ر�� أ"���.  


د ا��"�%�ك  �. ا4 9ن ا����ز�و�� )� "�#ت  �وان : :ا�درا�� ا���0	� ����دى إ 


ر�� ����ظ�
ت��
ر ا��9�� ا���  . 1 �� ا�ز?�ول .)� '�
ل ا�ردن درا"� ��دا���" إ�

                                                           

1
 �دى ا����د ا����+�ك ��( ا�1"ن ا���-ز	و�� �� ا#�	�ر ا��"�� ا���ر	�  ����ظ��ت �� ���ل ا1ردن �. ا�ز?�ول  -  


د و �وم إدار��،>"م إدارة أ �
ل،ا2ردن ،،درا"� ��دا��� ر"���ر ��'ورة ،�
��� ا���ت ،���� ا>"�
� ��
2003.   
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    ��9%�
  �. ا�"�وك ا4"��

D8 ا�درا"� أن ا4 �9
ت �ؤ<ر إ�����ر ��درا �%�
 و�ن ا����و


، إن ا4 �9
ت %�
%�8
، و��و�
�%�ك 4�داده �
����و�
ت  ن ا���ظ�
ت و��"��� ��"��
�


D8 أ�$
 أن ا4 �9
ت ��ررة �ز�د �ن ا��I<�ر و�ر"�H ا��ورة )� ذھن ا��"�%�ك، و�ن ا���ا��


ر�� �ؤ<ر  �. ا��رار ا�'را�8 ���"�%�ك، و�م ���ظ%ر �I<�رات ا����ز�و���  ن ا��9�� ا�

، وظ%ر )�ط أ<ر ا��"�وى )ا���س، ا�����م، ا�د�ل  �. ا��رار ا�'را�8(�����Jرات ا�د��Jرا)�� 

ا�������  �. رأي ا��"�%�ك )� ا4 �9
ت ا����ز�و��� وھذا �ؤ�د  �. ا�و � وا4دراك �دى 


دة <�� ا�� L� .ث أو�#
4 �9
ت ا��"�%�ك )� ��%م ا�ر"
�� ا4 ���9، )� #�ن أن ا��
�%�ك �"

�م #� ��
 وا��#�ق �ن �#� �#�واھ
 إ$
)� إ�. و$* ا��وا��ن وا��ظ�� ا�%� ن طر�ق �را>�

  .  ���� إذا � ا4 9ن وو$* ?را�
ت و �و�
ت و �و�
ت �#ق ا���
���ن

  

 

  ��و��ت ا�درا�� -12

�دون 'ك أن أي �%د و�#ث  ��� ���رض �
#�+ ��و�
ت )� إ��
زه، #�. وإن إ����ت �ن   

��� 
��( 

 �%ذا ا��#ث ����%��

 طوال )�رة >���
د)� ��  :وا#د إ�. آ�ر، و�ن ��ن ا���و�
ت ا�


�D ا4'%
ر �
�� �و$وع ا��
�ل ا4'%
ري -�� ��  . �درة ا��را�* ا�

- �

ت )� ا4�$<
��
تو�ود ا��

ت ا���#و<�ن ��
 زاد )� ��و�� �#��ل ا���.  
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�#دث  ن ا��وا�ل ا4'%
ر�� �
�� )� >�وات أ�و ظ�� ورد )�ل  -� ��>�� ا�درا"
ت ا�"
��� ا�


  .ا���
ھ�ر ��%


�ل�
را�%م �'�ل ���#�ظ ��ض ا���#و<�ن )� �M إ". 
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  :تمهيد �

   إذمهما في المشروعات الحديثة  أصبحاالتصال الذي  أشكالشكال من  اإلشهاريعتبر 

  المختلفة المشتركة في عمليات التسويق وهو يحقق  األطرافمتعددة  أهدافيحقق 

السلع والخدمات المتاحة التي تشبع  وأنواعبظروف السوق المختلفة  أفضلوأدقالمستهلك معرفة 

قبوال وطلبا  أكثرفي سلوك هؤالء المستهلكين يجعلهم  إحداثتأثيررغباته االستهالكية المتعددة بهدف 

  .المنتوج أوللسلعة 

هدافه أمختلف باإلضافةإلAإبرازوتعريفه  اإلشهاريتحدث عن تاريخ  األولوبهذا فان الفصل 

   .بالتفصيل
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  اإلشهارتاريخ ظهور : األول لمبحثا �

به وقد وجد  وتأثرتفيه  أثرتمر بعدة مراحل تاريخية واقتصادية واجتماعية  اإلشهارتطور  إن

 ألهمفيما يلي رصد  اآلنكان بصيغة مغامرة ولما هو عليه  آنذاكقديما من عمق الحضارات لكنه 

  .وتطوره نشأةاإلشهارمراحل 

نتيجة لذلك كان  واألميةكانت تتميز هذه المرحلة بانتشار الجهل  :ما قبل الطباعةمرحلة  -

  .اإلعالنيةالرسائل  إيصالجل أوالرموز والوسائل المناسبة من  والمناداةواإلشاراتاستخدام النقوش 
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تميزت هذه المرحلة بظهور الكتابة والقراءة وانتشارها،ومعها تطور  :مرحلة ظهور الطباعة - 

منطقة جغرافية  تحظىمكانيات مختلفة لالتصال بعدد من الجماهير إ،حيث ظهرت هاراإلش

شهارات المكتوبة باليد،وركزت هذه انتشار الصحف،وبالتالي انتشار اإل إلىذلك  وأدىواحدة،

  التجاري اإلعالنالحكم الجديدة وظهور  إشهارأوامرشهارات على اإل

 اإلنتاجفي هذه المرحلة مع ازدياد حجم  أهميةاإلشهارازدادت  :مرحلة الثورة الصناعية -

عطائه معناه االقتصادي إ و  اإلشهارللترويج،وقد كان النفجار الثورة الصناعية دور كبير في تدعيم 

  .1المنتجون لترويج منتوجاتهم أالكبيرلج

وكذلك المواصالت والعلوم والفنون وظهور المخترعات  :مرحلة التقدم لوسائل االتصال -

المتبع  األسلوبنصيب من التطور،فقد انتشر بصورة كبيرة،وكذا تطور  لإلشهارحيث كان :الحديثة

  .اإلشهارفي 

                                                           

1
  .32،34ص.،ص1981،األردن ،دار البازوري،دط،اإلعالن ،بين النظرية والتطبيقبد الجبار منديل ،ع -  
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ليضع المبادئ  اإلشهارو منها انطلق  :األخرىمرحلة االمتداد و زيادة الصلة بين العلوم  -

ليثبت وجود كنشاط متميز في العالم مايعرف  األخرىروع المعرفة صول ويلتمس طريقة بين فواأل

  .1بتقنياته الحديثة اإلشهاربمدارس تعلم كيفية استخدام 

بظهور الراديو والتلفزيون كوسيلة إشهار حقق نجاحا وكذلك : مرحلة التطور التكنولوجي -

والصوت والحركة ليبدأ اإلشهار تتميز به هاتين الوسيلتين من خصائص الصورة لما كبيرا نظرا 

يلتمس طريقة كعلم وفن متميز له أصوله وقواعده ويرتبط مع تطور الحديث في األسلوب التجاري 

وتطور الفنون األخرى المتعلقة بإخراج اإلشهار وتوزيعه وظهور االختراعات واالبتكارات الحديثة 

  .2أثرت على األساليب الترويجية والتجارية

  

  

                                                           

1
ر �
	س ا���ق،  - �
 -132، ص ص 2008ا�ردن، دار ا�
	زوري، د ط،  ،)ا��س و�ظر��ت(ا��رو�� وا��
ن ا����ريا�

133.  
2

	ر ��دل ا��	���،  - �
ق ذ�ره، ص ا��
ن ��ن ا��ظر�� وا��ط��ق�
د ا�  !�  .35، ا��ر
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  اإلشهارتعريف :انيالمبحث الث �

  :ونذكر منهااإلشهار قد تعددت واختلفت تعريفات 

شهرة التي تعني ظهور الشيء بسرعة  أشهرأوهو مصطلح مشتقا من كلمة :لغويا اإلشهار �

  1.متميزة عن غيره

نه مجموعة من الوسائل مستخدمة لتعريف أوتعرفه دائرة المعارف الفرنسية على :اصطالحا �

                                                                       2.طراء منتجاتهاإ صناعية و  أوة تجارية أالجمهور بمنش

نشر  إلىمختلف نواحي النشاط التي تؤدي "هو كولر في نظر  اإلشهارن إف أخرىوبعبارة 

المسموعة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع  أوشهارية المرئية الرسائل اإل أوٕاذاعة

                                                           

  .187ص، 1956بيروت،دار صادر للطباعة والنشر،:لسان العربابن المنظور 1

  .22ص،2007،القاهرة،دار المعرفة الجامعية:عالنالدعاية واإل استراتيجية :شرف فهمي خوجةأ2
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منشئات  أوأفكارأوأشخاصأوخدمات  أوتقبل الطيب لسلع  إلىخدمات،ومن اجل سياقه  وأ

  1".المعلن عنها

 األفكارتسويقية لتوصيل  أداةهو  اإلشهارن أ" StanteyAldanouوفي نفس الصدد يشير

في الوسائل  األجرجماعة ما،ويقوم الستغالل الحيز الوقت المدفوع  إلىوالمعلومات والخدمات 

  2".بتوضيح هوية المعلن وعالقته بالسلعة المعلن عنها اإلشهارويقوم  اإلعالمية

نه محمل أعلى La publicité et commettions في كتابه أداميوعرفه روبير لدرك حسب جبلير 

  3.خدمة أوبشراء منتوج  إلعالموٕاقناعهالوسائل الموجهة 

شخصي من خالل وسائل االتصال العامة عملية االتصال غير ال"ويعرفه محمد العليان على أنه 

بواسطة معلنين يدفعون منا معينا إليصال معلومات معينة إلى فئات معينة من المستهلكين، بحيث 

  1"يفصح المعلن عن شخصيته

                                                           

  .135ص ،،مرجع سبق ذكرهالتجاري واإلعالنالترويج :بشير عباس العالق1

  .267، ص 1999، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط ،عماناالتصال الجماهيري:أبوأصبعخليل  صالح2

  
3Adam Gilbert, la publicité et ces métiers, chocard et associes paris, 1985, p21.    



و���رها���� ا�ول                                                                             ��ھ	� ا����ر   

 

 

30 

انه اتصال جماهيري  Myers/Asker "أيكر ومايرز"أما التعريف الغربي لنفس المفهوم فنجده عند 

متعلقة بمعلن يدفع أمواال لوسيلة إعالمية من أجل بث رسائله والتي يحصل لتحقيق فوائد معروفة 

 2.هي على العموم موضوعة من طرف وكالة إشهارية

ومن خالل كل ما تقدم يمكن أن نقول أن اإلشهار نشاط يقوم بنشر المعلومات والبيانات عن السلع 

اجاتهم وعلى كيفية إشباعها، والخدمات والمنشآت بقصد إنارة بصيرة المستهلكين في التعرف على ح

ومن أجل مساعدة المنتجين في اكتساب عمالء جدد من خالل تعريف هؤالء العمالء المرتقبين 

  .  على السلع والخدمات التي يقدمها هؤالء المنتجين

  

  

  

�ث ا����ث ���  أ�واع ا� ��ر : ا�
                                                                                                                                                                                                  

  .101،المرجع سبق ذكره، ص والعالقات العامةالدعاية واإلعالن محمد جودت ناصر،  - 1

2Landrecien, B. brou chand, le nouveau publicitaire, Dalloz édition 5eme paris, 2001, p203. 
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�ن +*�ف ا)�'	ر إ�% �دة أ�واع�:  

  :ا)�'	ر1ث ا�وظ.- ا�+� ؤد'	 : أو# �

$�وھو ا)�'	ر ا�ذي ��ل �3% + وق ا� 3! ا��ددة ا�+� +طرح �ول �رة : ا� ��ر ا��&%�

�	ن ظ'ر �'	  ،	5�8 ا� واق أو ا)�'	ر ا�ذي ��ل �3% + وق  3! 7د�- +م +طورھ	 1د

ھ�	 ھ� 
�ض ا) +>دا�	ت ا��ددة �م +�ن ��رو8-  	
:	، و�8 �3+	 ا�1	�+ن 98ن وظ.- ا)�'	ر 

.+�رف ا�� +'3ك 
	� 3! ا��ددة أو 
	�+طورات ا�1د5- ا�+� طرأت �3% ا� �3-  


	ري و+�3ق 
	 3! وا�>د�	ت وا�8�	ر وا����@ت ا�+� ? �رف : ا� ��ر ا�ر �دي<�	�

 -
8- ا��ط3و	�8- ووظ.- ا)�'	ر ھ�	 ھ� أ>
	ر ا���'ور 
	���3و�	ت ا�	�ا��	س ��'	 ��3و�	ت 

ن ا�+� +�ن، 
	�A	8- إ�% إر�	د ا�� +'3�� ر �C ا�1*ول �%3 �	 رد 
7Bل �3.- و�'د ��

- إ�
	ع 1	�	+'م .�- ا) +>دام ا��5ل �3 �3- أو ا�>د�- ا���3ن ��'	 و�ذا إر�	دھم إ�% .�إ�% 


! ا� 3! وأ�	�ن  -ن +و�ل �'م ��3.+وا�دھ	�A8 �ن ھذا +1دد ا���3ن ا�و��ء ا���+�د 
ن ا�ذ  

ن 
و�ود  �3- أو : ا� ��ر ا��ذ)�ري�ر ا��	س وا�� +'3�وھو ا)�'	ر ا�ذي ��ل �3% +ذ

.>د�- �8 ا� واق  

$�
��ل ھذا ا)�'	ر �3% +:و- *�	�- �	 أو �وع ��ن �ن ا� 3! وا�>د�	ت : ا� ��ر ا��

+F وا���'ور و+*1E �ن >�ل +:دم 
	�	ت �3��'ور ؤدي ��رھ	 إ�% +:و- ا�*3- 
ن ا���


�ض ا�8�	ر ا�>	طH- ا�+� 7د +�ون +و�دت �8 أذھ	�'م وھو �ن أ 	�ب ا���7	ت ا��	�- .  
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 �>رج ھذا ا� 3وب ��د ظ'ور  3! أو >د�	ت ��	8 - � 3! أو >د�	ت : ا� ��ر ا����*�$

.1أ>رى �+وا�دة �8 ا� واق �8 ا��وع وا��5ن وا�ظروف ا) +��	ل  

� �����  :ا����ور ا�����دف��ب : 

ن ): ا�&�م(ا� ��ر ا�ھ%$  -1! ا��واط���وھو ا)�'	ر ا�ذي و�C �ن 7
ل ا�دو�- إ�% 

! ��	طق ا�وطن �5ل ا�*1- ���ل �	م، و +>رج ھذا ا��وع �ن ا)�'	رات و 	Hل +�ط� �


  . ا�و�- وا���	?ت ا� 
و�- وا)ذا�- وا�+3.زون

2-  $%�� 2و+�3ق ھذا ا)�'	ر 
	 3! ا�+� +روج �Aن ��ط:- �1ددة): ا���ز/�(ا� ��ر ا�

  . �5ل �و1	ت ا�طرق

ن آ>رن  +��3و�'	 )�+	ج  3! : ا� ��ر ا���1�$ -3�- ا�+� +
	ع ���+�+�3ق 
	� 3! ا)�+	

  . أ>رى

�ون آ>رون : �5ل+�� 	'د ��'	 �
	�رة 
ل �+ر.+ إ�'	ر �ن آ?ت ?  +ط! ا�� +'3ك أن 

+ د ��'	 ا�� +'3�ون .+ - أو >د�	ت ��	)�'	رات �ن ا��+	د "��3و�'	 )�+	ج  3! إ +'�

  .3"ا�.��1

                                                           

  .98، ص 1988، 1، ط �*ر،ا�دار ا��	��- ، ا��
ن��1د 8رد ا�*1ن،   -1
  
2

- ا���+ ا?ردن، ،)ا�د�	- وا)��ن �8 ا� ��	 وا�+3.زون( ا��
ن �1��م	دي وآ>رون، �ور ا�دن ا�� - +��! ا��ر
� ���3ر �

 ،!  . 26، ص 2008،  1، طوا�+وز
3
94، �
�	ن، دار ا��'A- ا��ر
-، د ط، ص ا��
نأ�1د �	دل را�د،  -  .  
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4- $���و+�3ق ھذا ا��وع �ن ا)�'	ر 
>د�- أ*1	ب �'�- وا1دة �ن >�ل : ا� ��ر ا�

�و�'	 �5	ل ذ�ك �	 و�د �8 ا� واق �	�دو	+1- +زودھم 
��3و�	ت �ن ا� 3! وا�>د�	ت ا�+� 

  .وا�و 	Hل ا�ط
- �Lط
	ء

� �����  : أ�واع ا� ��ر �%��� ا��$ �3وم �2: 

1- $�+�د ا�1�و�- أھم ا��'	ت ا�+� +:وم 
	)�'	ر �8 
�ض دول أور
	 : ا� ��ر ا��)و

و1+% �8 
�ض ا�دول ا��ر
-، و++ر�ز إ�'	رات ا�1�و�- �8 ھذا ا� 	ق 1ول ط3ب �روض 

Hت وط3ب �وظ.� إ�% ا�دوا	7*	و��-
3	ت ا�+ر�إ�M و+ �% أ1	�	 إ�% +روF ...ر، ا��ر�	ت، ا�

�'	 ا�:ط	ع ا��	م+�- ا�+� �
�ض ا���+�	ت ا) +'� .  

2- $�����و�- �ن ا�8راد أو ا����@ت ا�ذن :  ا� ��ر ا��� C
وھو ا)�'	ر ا�ذي :وم 

ن �ن ا��	ل و�%3 
ذل �'ود �� N3
+.:ون �3% ر*د � ���� E
ر�� ��	ط'م إ�% +1:ق ر

. ��+ر�- +�ود �3'م 
	�.	Hدة و+1:ق ا�.Hدة وا���.�- ��ل ��'م  


�'م وھو ا)�'	ر ا�ذي +�	ون �8 إ>را�C �: ا� ��ر ا��&�و�$ -3 	�ن 8���و�- �ن ا���+

ن ا���	8 ن و:*د إزا�- أ�
	ء ا)�'	ر �ن �
:*د �:	و�- ا���+ -3��أو ���و�- �ن +�+ر ا�

5ر ا) +��	ل �8 �8 ا�
3دان ��	ر ا�+�زH- ا�+� +
! ھذا ا��وع �ن ا� 3! وذ�ك ��ده +- ا�رأ �	�

. 1ا��+:د�-  

                                                           

، ص 2012، 1دار أ 	�- ���3ر وا�+وز!، ط  ا��
ن ا��%6ز�و�$ و�5��ره *$ ا����ور، ا�ردن، �د  �3	ن ا���'دا��،  - 1 
50 .  
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��ب ا�و��%� ا����7د��: را�&� �:  


ن >*	Hص ا)�'	ر �8 �	8- ا�و 	Hل : ر ا��%6ز�و�$ أو ا��ر/$ا� ��-1 !��1ث 

و�رض ا� A� -�3	8	 إ�% ". ا�*1ف وا����ت"وا�رؤ- " ا�رادو"ا)>رى 1ث ا�*وت 

5ر B+�8 ا� F+�+ C�
- وا)�7	ع �ن طرق ا���	ھدة ��ؤ5رات �- إ +>دام ا��ؤ5رات ا�1ر�	�إ�

*
 -
ن ا��ر+:�
رة�3% ا�� +'3�  .ورة 

2-  $*��
	ت ): ا��3روء(ا� ��ر ا�1+�:وم ا���3ن 
9 +>دام ا�*1ف وا����ت وا�

وا�دورات وا���رات �8 �رض ا�ر 	Hل ا����- ا��>+3.-، و�درج +C+1 إ�'	ر ا�� 	1-، 

-  . ا)�'	رات ا�1و

�وع(ا� ��ر ا�ذا�$  -3��وا �- ا)�+�	ر 1ث و+م إ +>دام ا)ذا�- �و 3- إ���-  ):ا�

 �A8 دون ا�:راءة�ن ا�ذن �ز 
�9>.	ض 7�- إ�+	ج ا)�'	ر و7در+'	 �3% �>	ط
- ا�� +'3�++

5ر �3% ا����ء �ن >�ل إ +>دام ا��ؤ5راتB+�8 ا� 	'+	�	�  .1�ن إ�

  

�ث ا�را�9 �����ر وو:�/26   :ا��:                                     أھداف ا���

3- +1دد ا�ھداف �ن أول >طوات +طور ا�
را�F ا?�'	ر- �ن أ
رز ھذه +�د ��

 �3  :ا�ھداف �	 
                                                           

-، د ط، ��	���	ل ��1د أ
و ��ب، ا�د����  وا��
ن (ا���6ھ�م، ا�طر، ا��ظر��، ا��ط���3ت)، ا) ��در-، دار ا���ر8- ا� -2
.20ص    
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دھ	 ��	 ؤدي  -11ث �Aب �3% اO>رن +:
 	<'+	��ون *ورة �+�زة �B���3ة و��++


ط
�- ا��ر إ�% ا? '	م �8 ز	دة أر
	ح ا����Bة.  

ب وا?�8	ع 
�زا	ھ	إPراء ا����ء ا��دد و�ذ
'م �1و ا� �3- ا -2Pق ا�+ر  .3���1ن ��'	 �ن طر

ن وا5	ر+'م �ن >�ل ا? 	�ب ا�� +>د�- �8 +*�م ا?�'	ر 
'دف  -3��ذب ا�+
	ه ا�� +'3

  .ا�7	�'م 
	���+F و�A	ن 1*ول ��3- ا��راء

ن و�1	و�- ز	دة �ددھم 
	 +�رار وذ -4�Hن ا�دا��ك ��ل ا?�'	ر �ن أ�ل ا�1.	ظ �3% ا�� +'3

 -  .�2ن أ�ل ا�1.	ظ �3% ا����- ا�+�	ر

5-  	'
�3- 1ث ذ�ر ا�� +'3ك  �	
ر ��ن ا�ھذاف ا�+� ��ل ا?�'	ر �%3 +1::'	 أA	 ا�+ذ

	'
 C�	�+7د ا�

	 +�رار و��	 C51 �3% ا7+�	ءھ	 .  

6  

د ا?�'	ر �8 ز	دة ا���ر8- و+�3م ا�� +'3ك �ن  -.ا� �3- �ذ�ك +�3م ا�� +'3ك 1ث 

� -A3% ��ر8-ا���رو�ده �	      .3طرق ا? +��	ل ا� 3م �'	 �	 

ن �ن >�ل ا�+�رف  -7�>3ق �وع �ن ا)�+�	ء وا�و?ء 
ن ا� 3! وا�>د�	ت وا�� +'3

5ر �8 ا+>	ذ 7رارات ا��راءB+ت ذات ا�	ذه ا� �3- أو ا�>د�'

	���3و�	ت وا�
	�	ت ا��ر+
ط- .  
                                                           

1
3ل ا�� 	�د ، - < ��  .339،ص1997،��	ن ،دار زاھران ،دط، ا���و�ق *$ ا��6�وم ا� ��لز
-،  ط ،أ��2 و��/%2، *�و�2 ( ا��
ن%  �د ا�1ددي و 3وى إ�	م ��3،�� -2��	�
دون  �-1، �*ر،دار ا��*ر- ا�، 

  .26،ص
3
  .364، ص 2001ا�:	ھرة، دار ا�:
	ء ���3ر وا�+وز!، د ط، إ��را����� ا���و�ق *$ ا�3رن، أ�ن �
د ا��زز 1 ن،  - 
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8-  L� دةواق �ن >�ل إ+	1- ا�.رA- أ�	م ا����Bة ا����3- �+ وق  �3'	 أو E+8 آ8	ق �د


'	 ا�� 
� �ن ا� وق>د�	+'	 ا��>+3.- و�ن 5  .م +�ظم �*


ول ا�.�رة  -9:
>3ق ا)�'	ر �وا �	�	 �ن ا�+Bھل ���3	ھد  ؤ�د �C  ��- ا�:رار ا�ذي إ+>ذه 

  .أو ا)+�	ه ا��دد

    	'�Q� �H	'1*ر ا�'دف ا���ر 
*.- �	�- �8 ا���ل �3% ز	دة ا��
�	ت وارادات و

�	�ت �3C �ن 7
ل ��	 أن Pر*C ا� 	 � ھو إ�7	ع ا���'ور ا���3ن  	�� C1	
ا���روع أو ار

�رة ���- أو C51 �3% �راء ا� �3- ا���3ن ��'	.
 C  .1ا�

  

  

 

  : وظ�/ف ا# ��ر


وظ	Hف �+�و�- �3% �ط	ق وا ! +>دم �ل و�8 إط	ر وظ	Hف ا)�'	ر 98ن ��	ط ا)�'	ري :وم 

ن إ�% ا��وز�ن �3% ا���ل ا�+��- �ن ��+:   :أطراف ا���3- ا�+ و

                                                           

1

ق ذ�ره، ص ا�د���� وا��
ن�ودت �	*ر،  ��1د -    !�  . 35، �ر
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1.- ���- ��Q'	ر 
	ن أ8راد ا���'ور +��3ون �ن أ�	ء  :ا�وظ��6  ا��&%��++�5ل ا�وظ.- ا�+�3

	�� ، 	'ق 1*3ون �3�أ�'م +��3ون طرق  �ددة 1ول ا� �3- �ن 1ث �وا*.	+'	 و �رھ	 و

-�ددة �+1 ن أ 	�ب 1	+'م و+م ذ�ك �ن >�ل 7وة ا)�'	ر ا?�7	�.  

2-  ����� 'ل ا?�'	ر ��3	س طرق  �و8ر �3'م ا��'د �8 ا�
1ث �ن ا� �3- : ا�وظ��6 ا���

ن ��ط 1	+C �ن >�ل +1:ق ��	8! �ون  �رھ	 ��	 
	 و 	�د ا?�'	ر ا�.رد �%3 +�ا�+� 

�- �5ل ا���	ت �1	- ا�� +'3ك  أو ظ'ور ا��ؤ  	ت ا�>ر- ا�+� +��ل �3% 1ل ��	�ل إ�	�+

 -�  .ا�.رد 
*ورة  ر

+��ل ا��ر�	ت �3% + وق ��+�	+'	 وز	دة �
�	+'	 و:وم ا?�'	ر 
دور : ا�وظ��6 ا���و���3 -3

:وم 
�رض ا�ر 	�-  �ن >�ل و 	Hل ا) Cق إذ إ���م إ�% ا���'ور �'م �8 ا�+ و

ا?�'	ر 
+زود ا���'ور 
��3و�	ت �ن ا� �3- �5ل >*	H*'	 و �رھ	 و��	ن ا�� +'دف،و:وم 

دة�
	 +��	�'	 إذا �	�ت  C�	�+7رار �راء ا� �3- أو ا�+
 	�د �3% ا8+�	ع ا�� +'3ك  	�� 	'�
.  

1-  -'
- ا�+� 1::'	 ا?�'	ر ا�+ر8: ا�وظ.- ا�+ر8�	�C، و>*و*	 �8 �ن ا�وظ	Hف ا�

��  .1تا?�'	رات ا�+3.زو�-  أو ا?�'	رات ا��3و�- أو ا��

وا�+� ++�3ق  3! أو >د�	ت أو ا�8�	ر أو ���@ت ��رو8- 
>*	H*'	 : ا�وظ��6 ا��ذ)�ر�� -2

ن 
و�ود ا� �3- أو ا�>د�- وذ�ك �3+�3ب �%3 �ر ا�� +'3�3��'ور ، وا��رض ��'	 +ذ�

  .1ظ	ھرة ا�� 	ن �دى ا���'ور

                                                           

1

ق ذ�ره، ص ا��
ن ا��%6ز�و�$ و�5��ره �%= ا����ور،  �د  �3	ن ا���'دا��،  -    !�  .�48ر
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+ �% ا?�'	رات إ�% +روF ا� 3! ��	 �زز ا�+�	رة ود�م ا���	ط  :ا�وظ��6 ا#<��1د��

-�زز ذ�ك �3% � +وى ا�+�	رة ا�دو� 	�� C+ذا !�+�  .ا�+�	ري وا�*�	�� دا>ل ا��

51ن �3% ان ���'	ر وظ	Hف �1دة وھ� 	
  :و+.ق ��ظم ا�

�ذب ا�+
	ه ا��+3:�/ أ  

  ا5	رة اھ+�	�C/ ب


- �1و ا� �3- ا���3ن ��'	>3ق أ/ تPر ا�ر  و +طو

ا�7	ع ا��+3:� 
�راء ا� �3- ا���3ن ��'	 أو ا�>د�- أو 7
ول ا�8�	ر ا�+� +��A'	 / ث

  ا?�'	ر

C ا��+3:� ا�% /ج��ن �C �راء ا� C�� -�3 أو +:دم ا�>د�- أو +و�ار�	ده ا�% ا���	ن ا�ذي 

-�  .2أ��	ل ��

  

� �1
7 :  

5ر �%3 �8 �'	- ا�.Aل ا�ول B+�8 ا� - H3- وأداة �'�- ور���	 ا�:ول 
Bن ا?�'	ر و �

ا�8راد وا�7	�'م 8	?�'	ر �	 ھو إ? و 3- إن أ1 ن ا +>دا�'	 ووظ.ت �! �را�	ة ا?�+زام 


	�:وا�د وا�Aوا
ط وا?Aول ا��'�- وا?>�7- ا� 	Hدة �8 ا���+�! وذ�ك �ن طرق إدراج 

                                                                                                                                                                                                  

1
  . 65، ص 2008،  �1*ر دار ا���3- ���3ر وا�+وز!، ط  ا��%6ز�ون وا�ط6ل ،��1ود أ�1د �زد،  -  

2
  -  ، ��� ��  . 54، ص 1996، 2ا�ردن، دار واHل ���3ر، ط أ1ول ا�&%��� �%�رو�� ا����ري وا��
ن،�	
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+<+ -	ت إ�7	��
ن اھ�- ا?�'	ر �>ط	ب ا +را+3ف 
	>+�ف و 	Hل ا?��م ا)�'	ر-وھذا 

5را+C ا��>+3.- �8  3و�	ت ��'ور ا��+3:نB+ده و	�
  . 	ري �8 ا���+�! �C >*و*	+C وأ
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  : ����د �

�ز�و�� �طورا  	��وظ� �� ا
وطن ا
�ر�� 	��ر�� ��
��وات ا
	���� ، ��ث ��
��ر ا�!رف ا�

 ����ر�� ��دم أ�$�ل و	��	�ن 	"���أد"�ت أ�ذث ا
�����ت �� إ!داده وأ*��ت ا
و��)ل ا(


�وت وا
*ورة �� /	 ����ور و�	�	0
��ب ط���� ا
���� ا
	��ن !��� وو�ق 	� �ط��1 ا

�ز�و��� ا
�وم أھ	�� $��رة ��� ����ر 	ن ا
وظ�(ف ��
��رات ا��طورات ا
��ر ��ث �$��ب ا)

�� ��!���رھ� 	ن أ$7ر ا�6واع �� ��ا�����6 
�8*�ل �� ا
	�0	��ت ا
�د��7 	ن ��ث أ��و�

	0
��رات �:�7را !�9 ا��ور ا).  

�� وا
��رف ��ز�و��� 	ن ";ل ��ر���
��رات ا��*ل ����ول ا
�طرق إ
9 	و�وع ا)
و�� ھذا ا

��	�	*�
 �����
���� وا
�� وإ
9 أھم ا�6س ا	�	*� ��
�� وا
��ء �ظرة !�9 آ*)�*" 9�!.  
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  .��ر�ف ا����ر ا����ز�و��: ا���ث ا�ول �

	��ز�و���  !�*را 	��
��رات ا��رد ��د ا�
�� �:�7ر !�9 ا
 ��
�ز�و�� وا��
� 	ن !��*ر ا
�ث ا

 ��  .	ن ";ل ا!�	�ده !�9 ا
*ورة وا
*وت وا��6
�ب ا
	��"د	� 	ن أ0ل �*	�	

�ز�ون ا
9 ا
	��ن 	ن أ0ل ا
��ر�ف ��
���� أو ��
��رات �	7ل ��رة ز	��� 	�ددة ��د	�� ا�وا�


�دف ��دف ا��	�
�1 وا��	
�ور ا	0
  .�:�7ر !��1ا
"د	� أ
9 ا

�ز�و�� !��رة !ن ر��(ل ���� 	��و!� ا
	��"د	� 	ن ��
��ر ا�";ل ا
و?ت ا
	��ع 	ن ?�ل ا�

�$ل وا
	�	ون ا
ذي 
�ور 	ن أ0ل ��ر�ف ����� او "د	� أو �$رة ��	0
�ز�ون 
��د�	�� ا
9 ا��
ا

�ؤ7ر !�9 	��و	��1 و	�و
1 و?�	1 و��و$1 ا����;$� وأ���
1 و��(ر ا
	�و	�ت ا
�����7 ا6"رى 

�ز�و��� ?وة أ����� �� 	�0	����� ��
��رات ا��� ا����ر وا?��� ��ن،
دا ��$ل ا�
1.ا
��س 

                                                           

1
�� ا�ط�ل إ���س 	�	د Cزال،  - ����ر، د ط، ، 	*ر، دار ا
�0	��� ا
0د�دة )درا#� ا�#و#�و�و"��(ا�! ��ت ا����ز�و��� ��


  . 134، ص 2008
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 ����
�ور و��
�ر$�ز !�9 0وا�ب ا	0
�ز�و�� ھو �ن 0ذب ا����ه ا��
��ر ا�و����رة أ"رى ���

�ور 	0
�راء و����ن *ورة ا
	��E �� �ظر ا�
�ور 	0
ا
	�رو�� وذ
ك 	ن ��دف ����ز ا

�دف��	
  .1ا

�ز�و�� 	� ھو إ� �	ط 	ن أ�	�ط ا����
��ر ا�*�ل ا
��(	� !�9 �����ت ا�?��ع ��
در�0 $ذ
ك ���

�ز�و��� ا
�وم ��$ل ��
��رات ا���ھد ا
	���� و?د أ*��ت ا�	
��دف إ
9 0ذب اھ�	�م ا
ا6و
9 وا

�� �:�7ر !�9 ا
	�0	/ �0	�/ �(��1 �و10 !�م 
 G�*ز�ون وأ���
  .	���� $��رة !�9 ا

�� ، �ول $ذ
ك ھو  �ن 	ن ��ون ا��*�ل 1�6 ��	ل 	ن ا�6$�ر وا��"	

���(ق وا
�:�7رات ا

��ك و����دف ا
�:�7ر 0	�ور 	��ن أو 0	�ھ�ر ��	
ا
���� وا
"د	�ت وا�6$�ر 	ن ا
	��ن إ
9 ا

 ����	����  و	را�ل ����ق ذ
ك ��وم !�9 !	��� ا�*�ل 	��دة ��دا"ل ���� !وا	ل $�7رة �

ا
	ؤ7رات ا
*و��� وا����ءات وا�0	�!�� و	�د��  و���"دم ���� !�*ر  $�7رة  	7ل ا6
وان و

  .توا
�ر$�

��ر 	ن ا
����� ا
��و���� �	0	و!� 	ن ا
	��و	�ت وا
�����ت ا
	����� ��دد 	ن ا
��/ : وھ��ك ا�

�ز�ون �	ن �را	0�� وا
�� ��"ذ أ�$�� 	��ددة ��
أو ا
	���0ت أو ا
"د	�ت ا
�� ��ر��� 	�ط� ا

  .2	�ت�Iرض �رو�E ھذه ا
���� أو ا
	���0ت أو ا
"د

  

                                                           

1
   -64	ر0/ ��ق ذ$ره، ص  ،ا����ز�ون وا�ط�ل	�	ود أ�	د 	ز�د،   

2
��(ا��#و�ق !�د ا
�;م أ�و ?�ف،  - �  . 167، ص 2002، ا)�$�در��، دار ا
�0	��� ا
0د�دة، د ط، )�د'ل �ط
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 ����  '+�*ص ا)���ر ا����ز�و�� : ا���ث ا�

�ز�و�� 	ن أ0ل ا
��ر�ف أ$7ر ��
	��وج ا
	��ن !�1 ��
��ر ا�أ*�G 	ن ا
�روري ا���	�ل ا)

�ز�و�� ��	�ز �	0	و!� 	ن ا
"*�(ص �ذ$ر ��
��ر ا��� و	�1 ا���"	
�ز�و��� ا��
��ن ا
�را	E ا

 ���	 :  

�ز�و�� �	���7 !	��� ا�*�ل 0	�ھري  -1��
��ر ا�اد وذ
ك 
�ر!� ا����ره إ
9 أ!د, ����ر ا)

 .1$��رة 	ن ا
0	�ھ�ر �� آن وا�د

�و ���	د !�9 ����� ا
�	/ و ا
�*ر ��ث ���"دم ا
*وت و ا
*ورة و : ��دد ا
�واس -2�

�
��ھد و ا����ھ1 ��
$�	ل إ
9 ا��"دام ا	
�$رة ا
�ر$� و ���:7ر ��ر$�ز ا
ون 		� �د!م و ��7ت ا

��ھد�ن	
��ر�� �� ذھن ا� .ا)

�ز�ون 	ن أھم 	زا�� ھذه ا
و����  		� ���!د !�9 : ا
�$رار -3��
��ر �� ا�����ر �$رار ا�

��ر إ� أن ذ
ك ��ط�ب درا�� ���ھد�ن و �ذ$�رھم �	�	ون ا)	
��رض أ$�ر !دد 		$ن 	ن ا

�ذه ا
و���� ��9 �
 ����"	
��ھد�ن  ا
��Iرات ا	�
��ر 	ن ا
���� ا
9 !�*ر 	��ر � ���ول ا�

��*�ل  -4�
��ر و �$ر�1 	ن ";ل ا��"دام ا
د�$ورات و ا
	;�س و ا
�ر$�ز !�9 ا����0م ا�

��ر�� ��$رة ا��
�$ل ا
	�دي ا
وا�/ 
 .ا
�*ر�� 
���/ و ا
	���0ت 		� ���� !�9 ھذا ا
��د�م ا

                                                           

�� ا�ط�لإ���س 	�	د Cزال،  -1���  . 179، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ا�! ��ت ا����ز�ون و
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!رض ���ز�و�� 
	��و10 أو 
د!��� ��
	��ن ��دم 7	�� 	���ل 	د�وع ا
7	ن وھذا 	� �	�زه !ن ا -5

 1����1. 

6-  �*"�
��ھد 	���رة و ��دم 
1 	وا?ف ����1 : ا
��	ل ا	�
�ز�و�� ��
��ر ا�و ���دث ا)

��ك ا
	ر��ب ��	
�ون ا��� �*�"���ھد �� ����1 و ���"دم 
ذ
ك أ	
�� ا�
��ك ا
�� �وا0 ������	

�����ن ذات ��د ا����� أو ذات ط��/ �"*� أ$�ر 	ن �Cرھ� 	ن 		� �1��0 و ا)ذ!� و 

  .2ا
و��(ل

���� و ا
����� ا
�$�و
و��0  -7
��ر�� ا6"رى ��در�1 : ا)	$����ت ا��ز�ون 	ن ا
و��)ل ا(��
�	��ز ا

��ھد ����(ل $�ف *�/ 	

�� و ا
�� �*ل ا
9 �د ا����ر و�0ل ا��
���� و ا
�$�و
و��0 ا
ا

��ر� .ا)

8-  ���	 ����ھد�ن 	ن "; طرق 	"��	
ا"���ر ا
�وم ا
ذي �ذاع ��1  - : ����ق 	�زة ا����ء ا

��ر ";ل ا���وع���ر –. ا���ز�ون ا
ذي  –. ا"���ر و?ت �ث ا���
ا"���ر �و!�� ا
�ر��	E ا

 1
��ر ";���ع ا�� .��
��ھد�ن ا
ذ�ن �	�7ون ��	
�(� ا
	����� 	ن ا

1 و	ن 7	� �0د ا
	��ن ا ��

�ز�ون �� ھذه ا6و?�ت��
�دف �����ون ا��	
  . 3ا
�ط�ع ا

 

                                                           

1
 -  ،�
��
��(أ��د ��-ر ا��#-ري، ا�! نط�ھر 	��ن ا��ر ا6رد���، ط)�د'ل �ط��
، ص ص 2006، 2، ا6ردن، دار وا(ل 

17 -18 .  
2
  . 68	�	ود أ�	د 	ز�د، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص  - 

3
�ر وا
�وز�/، ط�+��م ا�! ن ا����ز�و��را�� 	�	ود ا
*�دق،  - ��
  . 13-12، ص ص 2008 1، !	�ن، دار أ���1 
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9-  �����
��ر�� : ا
	رو�� ا��ز�و�� 	رو�� ����� �� ا"���ر و?ت ا
ر��
� ا)��
��ر ا�و�و�ر ا�

��رات �� ا
و��(ل ا�"رى���ر ��$س ا)� .وطول ا�

10 -   ���ور ا
ذي ���ھده �Kن �$�	0
�ز�ون ��$�زم ��
�Iط�� ا
$��رة 	ن ��ث أ!داد ا��
�	� أن ا

��ر �8

� ا
	ط�وب �	0I

رCم 	ن ار���ع ا
	��L ا�� ����� ����رد ا
وا�د �$ون 	�"�
��ر �ا)

�ز�و�� 	ن ��ث ا
ز	ن ا��
1
ذي ��م �راؤه و$ذا �$�
�ف إ"راجا.  

��ر  - 11���ر�� إ
9 ا
��(�� $و�دة وا�دة ���ث ���ھد ��	�ز ا���ز�و�� ���1 ���ل ا
ر��
� ا)��
ا

��ر�� ا
	�رو�� وھو 	� � �	$ن �ط���1 �� ��ل ا
*�ف و �ا��رة 	�0	�� ا
ر��
� ا)

�	�$
  .�62د ا��راد !�9 ا��رة 0	���� ا
	0;ت 		� ?د ���G �ر*� ا
�:�7ر 	ن ";ل ا

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  . 67	�	ود أ�	د 	ز�د ،	ر0/ ��ق ذ$ره، ص  - 

2
، ا)�$�در��، 	ر$ز ا)�$�در�� 
�$����، دط 3راءات �'��رة �� ا���وم ا�! م وا��+�ل ا�"��ھ�ر��	�	ود 	�*ور ھ��،  -  

  . 87، ص 2004
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  ��� �+��م ا����ر ا����ز�و�� آ: ا���ث ا����ث 

 ����ر �Iط� $ل 	ن ��ر�ر ا
ر��
� و�ن �*	�	�� وإ"را0�
رCم 	ن أن , إن ا��$�ر��1 �� ا���

���ن �Kن 
���� ��/ !�9 !��ق ا
	*	م او ا
��ر�� 	ذاق ا
	�رر ا
����� ا��ر ا
ر��
� ا)� ��
	�ؤو

��ر و���ر ��دة !	���ت ھ� $ل ا
	0	و!��ن ��	;ن $�ر�ق وا�د �� ا!داد ا��  : �	ر �*	�م ا)

��ر:أو� �  إ!داد ھ�$ل ا�

��ر�M
�� ا
	$و�� ��"	
��� �وز�/ ا06زاء ا�$ Gر !��رة !ن "ط� �و����  إن ھ�$ل ا�

��ر�� ،ا
ر�وم وا
*ور (  ���ر�� )ا
N...ا
���و�ن ا
ر��
� ا��  .!�9 ا
	���� ا�

��ر ���ب دورا ��;
��ھ��0ن 	ن �Kن ا"���ر ھ�$ل 	��ن 	
� ا
�:�7ر !�9  ����� ا
��رئ أو ا

��$ل و�	ر �7;�7 	را�ل وھ�
  :��ث �و!�� ا��ط��ع ا
ذي �$و�1 ����0 
رؤ�� ھذا ا

��$ل ا
	�د(�/ 1
��ر �	0رد �$و�ن �$رة :	ر��� ا�وھو !��رة !ن �"ط�ط �ر�/ 
	$و��ت ا�

��ر ودون �ذل 0�د $��ر �� ��ذ�ب ا
ر�وم �  .أو ا
*ور!�	� !ن �$ل ا�

�د/ 2		
��$ل ا
��ر ����ر !�9 : 	ر��� ا���(� 	�7ل ذ
ك إذا $�ن ا��
��ر ا���د ���س �0م ا�

���ن ��د ھ�$ل 		�د 	ن �0م *��� $�	�� �� ��ك 
��� $�	�� �� آ"ر 
�ظ� �� 	 ��0	� �Kن ا*

 ��0	
  .ا

��(� ��م $���� ا
���و�ن وو�/ ا
*ور وا
ر�وم ���س/3�
��$ل ا
�$ل ا
ذي ��ظ�ر ��  	ر��� ا
ا

�)���
  .ا
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��ر�  .����7، ا��"دام ا
*ور وا
ر�وم �� ا�

�د وا
����ر !��� ا
�����ن ��	
��ر ��ل أ?$�ره !�9 ا�ا
���Iر ��
$�	�ت وا
	��9 (���ط�/ 	*	م ا�

أو ا
����ر ��
*ور وا
ر�وم و� �ك أن ا��"دام ا
����رات ا
	ر(�� � ��ل أھ	�� !ن ا
����رات 

	
�روءة إذ أن $;ھ	� ��وي 	0	و!�ت 	ن ا
ر	وز ا
�� �*ور ا�6$�ر و	���� 	���� ا

و������� إ
9 إ	$���� ا��"دام ا
*ور وا
ر�وم �� ا
����ر !ن ا�6$�ر و	���� 	���� و��)���� 

��ر�� �Kن ا6
وان �	$ن أ��� أن �ا
9 ا	$���� ا��"دام ا
*ور وا
ر�وم �� ا
����ر !ن ا�6$�ر ا)

��ر����    1ب دورا ھ�	� �� ��0ح أو ��ل ا)

��ر ���ر �ر*� : ا��"دام ا6
وان �� ا��
	*	م ا� G��� ��)وان ط�?� ���� ھ�
�	7ل ا��"دام ا6

 /��
 Eرو��
��ر ا
	�ون دورا ھ�	� �� ا�ا
����ر !ن أ�$�ره �:��
�ب 	��و!� و0ذا�� و���ب ا�

�06�$ ��$;��وظ� وا
	����ت وا
	;�س 	���� �ذا��� "�*� ا
��/ ا����	
زة ا
	�ز
�� واC6ذ�� ا

  .ا
�0ھزة و�Cرھ� 

��ر ����رات وا
ر	وز �� ا�
�7
�7 ا��"دام ا)��رات وا  

�$رة 

�� ���ض ا)��رات وا
ر	وز ا
�� ���!د !�9 ا���ح ا�C رات��������ن 	*		وا ا)


���رئ �:��ل طر��� ھذه ا)��رات ?د �$ون !�9 �$ل  ��$�	�ت أو �� أي �$ل آ"ر و��د�	

��د�� وا
دوا(ر ا
�� ��	ل !�9 �و1�0 و����ل �ر$� �*ر ا
��رئ دا"ل 
�6�$�م وا6�$�ل وا

  .ا
	����  ا)!;���

  

                                                           
1
  . 160-�159ور ا
د�ن أ�	د ��دي ، �*	�م ا)!;ن، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ص   -  
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��ر�  .را��� ، ا��"دام ا
���و�ن �� ا)

 ��	�
��ر و�	�ل ا
��ض إ
9 أن ��0ح أو ��ل ا���	� �� ا)
����ر ا
��وان 	ن ا
���*ر ا

��ر�� ���ءة ا
��وان و��!���1ا�$ 9
  .��ود إ

��� و��(دة !ظ�	� 	ن ";ل �راءه �	� Nرئ وو!دھ��
إذ ��	ل ا
��وان ا
0ذاب !�9 ����ز ا

��ك !	و	� إ
9 ا
��/ ا
�� ��رز 
1 ا���ع ��1��0 وCرا(زه ��	
و���	�1 	/ ھذه ا
���� ،و�	�ل ا

 ��
��
�رة 
1 ط���� إ"��ر��ا
���و�ن ا
	:و�	$ن ����م ا
���و�ن إ
9 ا�6واع ا��.  

��ر $�	; �  .ا
��وان ا
�Iر 	���ر،�0ل ا
��رئ �����	رار �� ا
�راءة ��9 ا)����ء 	ن ا�

�� �	��ز ��)"�*�ر و��دف ����ق �:�7ر �ر�/ !�9 ا
��رئ �*
  .ا
��وان ا

 �	�����ر 	7ل ��دف إ
9 إ�7رة اھ�	�م ا
��رئ 
���رف !�9 ا)���0 	ن ";ل ا): ا
��وان ا����

  .1$�ف �*�G 	��و��را

��ر ھ�� �*��I ا6	ر 	7ل ا
���رات ا��رك اQن�I
  .ا
��وان ا6	ر ���زم 	*	م ا

 ���*
��ر ���1 ا)!;ن ا��ز�و��� ?�0د ان �� أ�Cب ا)��
��رات ا�أ	� ا
���و�ن ا6"رى $�)

�
��
��ر ا
���ز�و�� ا6ھداق ا��� و���ق !�وان ا���
�� ���"دم ا�$
  :�و

  .��"�ص ا6?$�ر ا)���� ا
واردة �� ���ق ا
درا	� -

  .�و��G ا�6$�ر ا)!;��� ا
	ط�و�� ا
�� ?د �$ون �	��7�� أو ا������ 	���ج 
و?ت طو�ل -

- �����
  .�2ر��N ا��م ا
��0ري 

  

                                                           

1
   .45 - 25، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ص �+��م ا�! ن ا����ز�و��را��� 	�	ود ا
*�دق ،  -  

2
  . 45	ر0/ ��ق ذ$ره، ص  -  
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5  ا�#س ا����� وا���#�� �� �+��م ا)���ر: ا���ث ا�را

  ا�#س ا����� �� �+��م ا����ر/ 1

�ؤدي ا
����ن إ
9 0ذب ا)����ه أ$7ر ، ����"دم ا
	���ون ھذا ا
��	ل �$7رة �� : ا
����ن  -أ

��$�ن �	7; ا���	�ل ار���ت �وداء و�"���� ا
���و�ن ��
�ون ��	
��ر 
0ذب ا����ه ا�ا)

. 1ا��6ض �ؤ7ر !�9 ��و
� ا
�راءة وا
رؤ��
 

��رات ا
	�	و!� وا
	ر(�� !ن : ا)�راد - ب���رات ا6"رى �� ��س �� ا)�طر�ق �ث ا�

ا
و?ت أو ��ده و�	$ن �����1 ����� !ن طر�ق ا"���ر ا
و?ت و�����ق 0ز(� �� ا"���ر 	و�وع 

��ر �  .ا�

��ر  - ت�I
��ر و	����1 	ن ا
�وا	ل ا
�� �ؤ7ر �در�0 $��رة : �0م أو 	���� ا�����ر �0م ا)

��ر زادت ?وة ����رات �� 0ذب ا����ه �$�	� $�ر �0م ا)�8
 ����
� 0ذب ا����ه أ$�ر ��

ا
	�	و!� ا
	ر(�� �Kن ا
�ر$�ز ���� ��*ب !ل أھ	�� طول ا)!;ن  أي $�	� زادت طول و?ت 

��ر إزدا0ت �ر*� �	�!1 و	��ھد�1�  .ا)

�$رة إ
9 : �*	�م ا)!;ن وإ"را10 - ث
��ر ا
	�	وع أو ا
	ر(� ھ� ��و�ل ا�إم 	�	� 	"رج ا)


	ؤ7رات  ����ر�و 	$�وب ،7م�$ ����
إ
9 �$رة إ!;��� �	��� �*ر�� و$ذا �وظ�ف ا
���*ر ا

 ����ر !�9 ا��"دا	�ا
*و��� وا
	و���9 و�Cرھ� 	ن ا
�وا	ل ا
�� �0ب أن ��	ل 	"رج ا)

���  .�طر��� 	�$�	�� ووظ�

                                                           

1
�ر وا
�وز�/، دط  -  �
  . 58، ص 1999*�
G أ�رف، ا)!;ن، ��ون و�0ون، ا
��ھرة، دار Cر�ب 
�ط��!� وا
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��ھد ��$ون ا
*ورة: ا��"دام ا
*ور وا
ر�وم -ج	
�د ا����ه ا� ��
��	� ا
 ����ر 	ن ا
�وا	ل ا

ا
�� ھ� �� �ر$� أ$7ر إ�7رة 
8ھ�	�م 	ن ا
*ور ا
��$�� ا
�� ���ب ا
"��ل و�1��0 ��*ور !دة 


ذا �Kن ا��"دام ا
*ور ا
	��ر$�  ���*ورات ر�	� ��:�� �	� ھو ���� 
�	�دة ا
	��ن !�

�م وا
�	$ن 	ن إ�داث ا)?��ع�
��ل ا��
  .�1روري 

  :ا#�'دام ا��وان وا)8واء/ ج

��ر�� وا?��� و	��$�ة 
�ط���� ،و$ذ
ك �ؤدي � �ك أن �ا��"دام ا6
وان ���� !�9 ا
	�دة ا�

���  إ
9 ����ق !دة أھداف وظ�

  :ا�#س ا���#�� �� �+��م ا)���ر/ 2

��ر �واءا ��"*�� ا
�� ���!د !�د !رض ا)
���� �� ا
	�و�ت ا�
��	7ل ا
0وا�ب وا�6س ا

��ھد�ن و�ؤدي ھذا إ
9 ����� ظ�و إ�����0 وھو 	� ���!د !�9 	
��ر ��ن 0	�/ ا��ر ا)�


ذا  ����� E)���� ؤذي� �	1 وھذا �	ورھم �� 9
إر��ءھم  !�1 وا)?��ل !�9 ���� ا
	��ن !��� أو إ

��ر �:ن �:"ذ ���ن ا)!���ر ة�$ل اھ�	�م ھذه ا
0وا�ب ا
	��!دة 
��ذ�م ا
	��وج �� ����9 ا
��)م ��(

  :ا�ب إ
9 0وا�ب 	وا��� و0وا�ب 	��ھ�� وھ� و����م ھذه ا
و.أ��ن *ورة 

��ھد ا
��  :ا�"وا�ب ا���#�� ا��وا��� / أ	�
 Gر�	ل 	$��	ر ������ھم ھذه ا
0وا�ب إ
9 ����ق إ

  :�	$ن ا
	��ن 
�و*ول إ
9 	راده

  
                                                           

1
  .  27- 24	�9 ���د ا
�د�دي، ��وى إ	�م !��، ا)!;ن، ا
	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ص -  
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1-  ���� :ھ� ھو اھم ��!ث ����ر �ظري وأھم ھذه ا
�وا!ث :ا�وا!ث ا��

 ����ا)���ن �رCب �� 	�ر�� ا
����� �:ي 7	ن وھذه ا
ر��C ا
ذي ��ط�ق 	ن $ون  :�!ث ا��

�رد ������� و���رن ����� 	ن 
��رات ا
����0 ��0ل ا�طور��� و��(ل ا)�*�ل ا
0	�ھ�ري و��د ا)

�����
  .أ0ل ا
و*ول إ
9 ا

��ط���� ا)���ن �ؤدي �1 إ
9 	�ر�� $ل 	� �دور  	ن �و
1 و$ل 	� ��ر أو  :�!ث �ب ا���ر

�ق و��(ل ا��*�ل ا
0	�ھ�ري و��ذا �0ب !�9 ا
	��ن أن �و*ل ا
	��و	� �$ل د?� �ذاع !ن طر

��ھد	
  .	ن أ0ل إر��ء ا

��	7ل �� ا?��ل وا����ء 
�����0ت وھ� �طرة ا)���ن ا
�� �د!وه 
8?��ل  :ا�وا!ث ا���د��   -2

 9
����0ت 0د�دة !�9 ا
���ة وا���ع 1����C ا
�Iر 	���ھ�� �Kذا ���ق أ	را �راه دو	� �*�وا إ

 :و��	7ل ھذه ا
�وا!ث �� 

أ*�G �ب ا�	�;ك اھ�	�م !�
	� �� 	�0ل ا�6�ط� ا
��و���� وھذه  :�!ث �ب ا)�� ك   

�� و!�9 ا
رCم 	ن ��ك ��� �	7ل ط	و�� ا������ 	�رو!ل ��"	
ا
ر��C �	7ل "طرا !�9 ا
دول ا

	
���0 !�9 ز��دة ا
	����ت وھذا 	� �ؤدي � �د 
�	��ن أ"ذھ�  ��)ھ�	�م 
$و��� إ�دى ا���6ب ا

  .1إ
9 ز��دة ا)���ج

�!ث �ب ا����ز :  ����
�$ل ا
���م !��1 أن ��دم ا
�ذا ا
��!��M�7"دا	1 ��
��ر !�د درا��1 �ا)

��ك !�9 أ��� 	ن �	ن ا
��/ ا
�� ���"د	�� ا
��س ا
	�	�ز�ن��	�
.  

                                                           

1
  -  ،�	
��
  . 154، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ا�! ن �ن ا��ظر�� وا��ط�ق!�د ا
��0ر 	�د�ل ا
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ا
���Iن  دا(	� �*�وا إ
9 أ0ود ا
	واد ��?ل ا���6ر 
ذا ����1 إ�راز ا
�وا��  :�!ث �ب ا��3+�د 

��ري !�9 ا
�و��ر	
  .ا
�� ���!د ا


�� 	�  :ا�"وا�ب ا���#�� ا����-#� -ب�Cدى ا�6راد و
وھ� ��ك ا)��0ھ�ت وا
	�ول ا
	و0ودة 

�8
�رد 
��ر و��$ل !�(�� "ط�ر أي ���ل ا�8
��ر وھ� ��$ل ��0زا أو 	���� :  

- ����$وك ا
�� �راود ا)���ن "��� !�د ����1 
�	�دة ا)!;���  :ا���-�ك ا��
دا(	� ھ��ك ��ض ا

��ر 
ذ
ك � �د ��$وك !���) ��ول دون ��0ح ا(
�ز�و�� 
ذا �$ون ھذه ا��
��ر ا�و��6"ص ا)

�ك�

�I و��د�م 	� ھو ����� �Cر ?��ل ��	
  .ا)����د $ل ا
��د !ن ا

��$�ن 
ذ
ك  :�5 ا�� -��	

� ھ��ك إ!;��ت ����رز 
��*ول !�9 �0ب !دد 	ن ا��
�� و?��� ا

��رات���را 	���� أ$7ر 	ن �Cره  	ن ا)�  .!�9 ا
	��ن أن ��دم إ

�ت �  .أو ا)د!�ء ا
دا(م ��دم و0ود آ�7ر �����0 
��;	� :ا���#ك +�> ا�

����ة "�*� 0دا �	7; �	�ل ا
��ض إ
9  إذ �	�ل ��ض ا6�"�ص إ
9 ا
�	�ز :روح ا������ 

  .1ا���;ك ���� 	���� 	ن دون اQ"ر�ن

  

  

  

                                                           

1
  . 78-77ا
د�ن ��دي وأ"رون، �*	�م ا)!;ن، 	ر0/ ��ق ذ$ره، ص ص  �ور -  
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� �+ ' :  

�ز�و�� ���ب دورا ھ�	� �� ������ !�9 0	�/ ا6*�دة ��
��ر ا����"�ص 		� ��ق أن ا)

 1
 G	� �	 وت*
ا?�*�د�� وا�0	�!�� $	� 
1 �:�7ر 	��وظ  	ن ";ل إ!�	�ده !�9 ا
*ورة وا

 �
�و ��	ل 	0	و!� 	ن ا��$�ر وا
���(ق وا
�:�7رات �ول ا
��/ �	��د� �����
�راء ا
�0ر�� ا

��ك و����دف ا
�:�7ر !�9 0	�ھ�ر 	���� ، إ	� إ���� ��	
وا
"د	�ت وا�6$�ر 	ن ا
	��ن إ
9 ا

 9
��ر أدى ذ
ك إ�ا6
وان وا
	ؤ7رات ا
*و��� وا)���ءات  وا
�ر$�ت ، �Kن أ��ن ا��"دام ا)

 E)��� نK� ذا�
�0دة ز	ر��� ،وإذا أ�R ا��"دا	1 أدى إ
9 أ�رار ��0	� ا?�*�د�� وا�0	�!�� و

��ر و�1��0 	ن ا
�وا	ل ا
	ؤ7رة !�9 ��!���1���� ا��"دام ا��$.  
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 $��ن ا�ذي وھ$�� �&�� ا�&ل،  $��ن ا�ذي � ��ق ا���ر �8@ ا��&��، و�ده =�ر�ك �;                                         

  . $��ن ا�ذي �&ل ��� ا�&�م �ور و أھدا��  $�ل ا��دا�� 

  أھدي ھذا ا�&�ل ا���وا�' أو= و6$ل �ل ��ء إ�@ �ن ر��ت 8ن ا�د���

  و�ر�ت ا��راغ �D و�ن  �رت و�&$ت وزر8ت ��D إ� �س �6و$��

����Fل �وار�� أ8ز ا���س أ�� ا��$ ��  �$�ل إ�@ �ن أ�8

� إ�@ �ن ر$��� �8@ ا�ط��8 و� ن ا�"�ق ا�@ ا�ذي ���ل ا���

 �D �&���� ا�@ أ8ز وا8ظم إ� �ن �D ا�و�ود إ�@ �ن أ��ل إ �;

  �Dط��،"�رة،"�رة،�(�رة،���رة، ��رة،�ور��،���ة

  .ا� @ ���1�8م "�(� ���د 

  .=���،ط�ب،�ر�م،���،�و ف،ا ���،��8د

  .�دي،�د�� ،ا���F$،Gداد،��(ر،ط�ھر،$ن 8ر$��

  ،���@،Dطوم،�ورة،)�8دل

  .��م ھذه ا��ذ�رة  "�(� ا�2م

 ا�@ �ل  ا= ��ذة وط�$� �8وم ا=28م وا=�(�ل

  إھداء

 $��ن ا�ذي وھ$�� �&�� ا�&ل،  $��ن ا�ذي � ��ق ا���ر �8@ ا��&��، و�ده =�ر�ك �;                                         

 $��ن ا�ذي �&ل ��� ا�&�م �ور و أھدا��  $�ل ا��دا�� 

أھدي ھذا ا�&�ل ا���وا�' أو= و6$ل �ل ��ء إ�@ �ن ر��ت 8ن ا�د���

و�ر�ت ا��راغ �D و�ن  �رت و�&$ت وزر8ت ��D إ� �س �6و$��

����Fل �وار�� أ8ز ا���س أ�� ا��$ ���$�ل إ�@ �ن أ�8

������ I� D ���� وا J ر����  

�إ�@ �ن ر$��� �8@ ا�ط��8 و� ن ا�"�ق ا�@ ا�ذي ���ل ا���

�D �&���� ا�@ أ8ز وا8ظم إ� �ن �D ا�و�ود إ�@ �ن أ��ل إ �;

 $�ل D"ر أ$�  ا�&ز�ز

�Dط��،"�رة،"�رة،�(�رة،���رة، ��رة،�ور��،���ة: ا�@ أ"وا�@ ا=8زاء

ا� @ ���1�8م "�(� ���د و��$و$�� ھ�$� و���د ل،و= 

=���،ط�ب،�ر�م،���،�و ف،ا ���،��8د: ا�@ �����ت ا�&���1 

�دي،�د�� ،ا���F$،Gداد،��(ر،ط�ھر،$ن 8ر$��:ا�@ �ل F$ ��1�8دادي

�ت ا�درب�Dب ور��8دل(���ن، ���،،�ور��:ا�@ �$�$�ت ا�

  .ر��دة،�ور��،�و/ر،��رزاد

��م ھذه ا��ذ�رة  "�(� ا�2ما�@   �8د�� �D إ�

ا�@ �ل  ا= ��ذة وط�$� �8وم ا=28م وا=�(�ل
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  محتوياتها التي ال تعكس الواقع 

  تقطع البرنامج المشاهد 

  ألنها مملة ودائمة التكرار 

  تأثير فواصل اإلشهار على الجمهور التيارتي :المحور الثالث

  :هل تشعر أثناء عرض الفواصل اإلشهارية عبر البرنامج الذي تشاهده ب -11



  عدم المباالة                          االستياء                       االستمتاع 

...................................................................................أخرى

...  

عالني أثناء متابعتك للبرامج المفضلة لديك في هذه القناة ماذا اإلفاصل ال م بثإذا ت -12

  تفعل؟

  تتابع اإلعالن بكل تفاصيله 

  تغادر مكانك وتعود للمتابعة بعد اإلعالن 

  ال تكمل متابعة البرنامج 

  في رأيك هل أوقات بث الومضات اإلشهارية خالل البرامج؟ -13

  غير مناسب                      أحيانا              مناسب

...................................................................................لماذا؟

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

  ا اإلشهارهل تقتنع بالفكرة والحجج التي يتضمنه -14

        ال يقتنع                       نادرا                   أحيانا                       دائما

هل الفواصل اإلشهارية تساعد على تذكر مواقف أو األحداث السابقة للبرنامج أو  -15

  مسلسل المتابع؟

  نادرا                       أحيانا                      دائما 

  :هل المشاهدة الجماعية للفواصل اإلشهارية تجعل بعض األفراد يميل إلى -16



  مغادرة غرفة التلفزيون               القناة تغيير 

 مااحتر  ية في قناة من أجلهناك ضوابط تنظيم الفواصل اإلشهار  هل تعتقد أن -17

  ؟المشاهد

 ال                                     نعم 

..................................................................................ماهي؟

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

 

  

  



� �����:  

�ن ا����ب ا��ط"! � و�و� إ�� ا�������ت ا�درا�� ا��
��� أن �و�وع ا�
	�ر   ا�ط���

وا����ل ا�
	�ري ا��/�ز!و��، !-د �ن �وا�!, ا���+� *	و !(ظ� "�ھ���م ��ز!د ��� �$ 

  . أھ�!� �/�-/ن وا�و�!/� و�ذا ا���	ور +/� ا��8ف در�� �26ره و�و+!� ھذا ا23ر

!(ظ� "6ھم ا�درا��ت إ+��!� "�+�"�ر ��;!ر ھ�م  !ؤ2ر +/� +�/!� ا��/ � (!ث أ�$ 


�ھد، و"��ر�وع إ�� درا���� و�د�� أن ا��26!ر ا�
	�ر !ر�"ط ار�"�ط� و2! � "���"-� �/�

ا�"را�= ا��/�ز!و�!� �8�� *� ���ة أ"و ظ"� أو�، و+�دات �
�ھدة ا�
	�ر ا��/�ز!و�� ��2!�،  

ت �ن �"(وث إ�� آ8ر،وار�"طت  ���/	� "ردود أ*-�ل ا���	ور �ن ھذه ��� ��"�!ن �26!را
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�6	� أ!�� أن �-�ل �د ا�
	�ر و �26ر �/"� 
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�ھدة أو ا��� �ل � �/+
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