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كاريطةريى ئامزِاسةكانى طةياندن لةصةر ثةيوةنديية خيَشانييةكان
تويَذينةوةيةكى صؤصيؤلؤجى مةيدانيية لةناو شارى صليَمانى
َ.تواُا فزيدوْ حضني
َِاصي
ساُلؤى صويٌَاُى /كؤهيَجى ساُضتة ًزؤظايةتييةكاْ /بةعى كؤًةه
ثيَغةكى
َ ايززة بِاغززةى دروصززتوووُى ًزؤظايةتيززة هةخيَشاُززةوم ًزؤظززز بززؤ يززاُى
خيَززشاْ خاُززةى يةكززةًى كؤًةه
كؤًةآليةتى و دآاتووى خؤى ئاراصتة دمكزيَت خيَشاْ طزوثيَلة هةضةُد كةصيَم ثيَلٔزاتووم كزة هةرييَ زةى
ثةيومُدى خويَِةوم بةيةكةوم بةصرتاوْ و ثةيومُدييةكاُياْ توُدوتؤيَ و صةرمكيية هةُاومُدى خيَشاُدا ثةرومردمو
ثيَ ةياُدُى كؤًةآليةتى و ٓةًوو ئةو بابةتاُزةى ثةيومُزديياْ بزة نيزةُى كوهتزوورى و ريؤعزِويييةوم ٓةيزة هزة
باواُةوم بؤ ًِداآلْ دمطواسريَِةوم.
هةَ تويَذيِةوميةدا طؤرياوى جيَ ي بزيتيية هة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ طؤرياوى ثاعلؤ بزيتييزة هزة ثةيومُدييزة
خيَشاُييةكاْ هيَزمدا كاري ةريى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةصةر ثةيومُديية خيَشاُييزةكاْ دمردمخزيَزت كزة تاضزةُد
ٓةريةن هة ئاًزياسمكاُى ومن تةهةفشيؤْ و ئيِتةرُيَت و ًؤبايزى كاري زةريياْ هةصزةر ثةيومُدييزة خيَشاُييزةكاْ
دروصتلزدووم ضوُلة صةردمًى ئيَضتا ثزيم هةو بةرٓةًاُةى كة تةكِزةهؤجياى ساُيزارى هةرييَ زةى باسرطزاُى و
طواصتِةوموم بة جئاُدا بآلوى كزدووُةتةوم.
ٓةريٌَى كوردصتاُيػ هةو كاري ةريياُة بةدمر ُيية كة جئاُ ييى طةياُدْ ثةهوثؤى بؤ ٓاويغتوومو خؤى
ثيَ طةياُدووم ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بة طزُ رتيّ ئزاًزياس دادمُززيَّ بزؤ بزةدئيَِاُى ئاًاجنزةكاُى جئزاُ يى
َى طزؤى سموى و كيَكيكزيَ هةطزةيَ كوهتزوورو
ضوُلة هةو رييَ ةيةوم دمتواُيَت خؤى ب ةيةُيَتة دوورتزيّ خزاه
َ ايةكى تزدا بلات.
ُةريت و عارصتاُيةتى ٓةر كؤًةه
ئةومى هةَ تويَذيِةوميةدا كارى هةصةر دمكزيَزت ئزةو كاري ةريياُةيزة كزة ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ هةصزةر
َغزة بزة
ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ هةعارى صويٌَاُى دروصتى كزدووْ بةو ثيَيةى عارى صويٌَاُى عاريَلى قةرمباه
داُيغتواْ بؤية دمكزيَت تويَذيِةومى هةَ جزؤرمى تيَزدا ئزةجناَ بزدريَت ضزوُلة باساريمكزاْ ثززيْ هزة ئزاًيَزى
تةكِةهؤجياى طةياُدْ و ٓةًوو خيَشاُيَليػ تائةُداسميةكى سؤر تواُيويةتى بةدمصتى بٔيَِيَت و بةكارى بوات كة
دواتز ريمُ داُةومى ئةَ بةكارٓيَِاُة هةصةر ئاصتى ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ بةتايوةتى و ثةيومُدييزة كؤًةآليزةتى و
خشًايةتيةكاْ بةطغتى بةدمردمكةويَت.
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ئةَ تويَذيِةومية هةدوو بةؼ ثيَلٔاتووم بةعى يةكةَ نيةُى تيؤرييةو هة دوو باظ ثيَلٔاتووم باصزى يةكزةَ
طزُ ىء كيَغةو ئاًاجنى تويَذيِزةومو ثيَِاصزةكزدُى ضزةًلةكاْ هزةخؤدمطزيَت باصزى دوومَ كورتزة باصزيَم
صةبارمت بة ًيَذووى دروستبوونى طةياُدْ و خيَشاْ هة يَز كاري ةرى جئاُ يى طةياُدُزدا هزةخؤدمطزيَت
بةعى دوومًيػ نيةُى ثزاكتيلى تويَذيِةومكةيةو هة عزارى صزويٌَاُى ئزةجناَ دراوم ئزةويػ هةصزةر بِزةًاى
َةكة بؤ ضةُد ضيِيَم و هةصةر بِةًاى جياواسى دابةعوووُى ُاوضةيي و عويَِى ُيغتةجيَوووْ
دابةعلزدُى صاًجو
ئةجناَ دراوم.
بةعى يةكةَ
ضوارضيَومى طغتى تويَذيِةومو ضةًلةكاْ
باصى يةكةَ /ضوارضيَومى طغتى تويَذيِةوم:
 -1كيَغةى تويَذيِةومكة

: Research Problem

كيَغةى تويَذيِةوم يةكيَلة هةو ٓةُ اوم طزُ اُةى هةٓةر تويَذيِةوميةكى ساُضتيدا ئةجناَ دمدريَت ضزوُلة
َ اوم ٓةبيَت
ئةو بابةتةى تويَذمر دمصتِيغاُى دمكات ثيَويضتة بابةتيَم بيَت ثةيومُدى بة كيَغةى ريؤ اُةى كؤًةه
َووآلوى
َِاصيدا ثيَويضتة تويَذيِةومكاْ ٓزةه
و جيَ اى تيَويِى و صةرُج و باصى ٓاوآلتياْ بيَت بةتايوةت هة كؤًةه
َ ابّ.
ُاو واقيعى ياُى تاكةكاُى كؤًةه
كيَغةى ئةَ تويَذيِةومية بزيتيية هةو كاري ةريياُةى كة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةصةر ثةيومُديية خيَشاُييزةكاْ
دروصتى دمكةْ ضوُلة ئةومُدمى تيَويِى دمكزيَت ئةَ ئاًزياساُة عيَومى ياْ و ثةيومُديية كؤًةآليةتييةكاُى بزة
ديويَلى تزدا طؤرييوم كة ئةويػ جيَ زتِةومى ثةيومُديية ئةهيلرتؤُييةكاُة هةبةراًوزةر ثةيومُدييزة رياصزتةوخؤو
َ ا.
ريووبةريوومكاُدا ض هةصةر ئاصتى خيَشاْ ياخود كؤًةه
تويَذيِةومكة هةصِوورى ثةيومُديية خيَشاُيةكاُدا ضزيدمبيَتةوم ضوُلة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بزةديويَلى تززدا
َؤسى بؤ خيَشاُةكاْ دروصزت دمكزات هةبةرئزةومى بزوار بةبةكارٓيَِزةر دمدات بةئاصزاُى
ٓةُديَم كيَغةو ئاه
ثةيومُدى بةجئاُى دمرموم بلات و ُاصيِى كةصاُى تزو دروصتلزدُى ثةيومُزدى جؤراوجزؤرو ضزةُديّ عزتى
تزيػ رييَلوخات دمعيَت ياُى خيَشاْ تيَلودات يزاخود توعزى هزيَلرتاساْ و كيَغزةياْ بلزات ئاًزياسمكزاُى
طةياُدْ ٓةرضةُدم خشًةتى سؤرى بة ًزؤظايةتى كزدووم بةآلَ دمعيَت سياُيغى ثيَ طةياُدبيَت بؤية ئةومى بزؤ
تويَذمر طزُ ة هةَ تويَذيِةوميةدا دمرخضتِى عزيَواسى كاري زةرى ئزةو ئاًزياساُةيزة هةصزةر خيَزشاْ بزؤ ئزةومى
بشاُزيَت ئايا كاري ةرييةكاْ ئةريَِني ياخود ُةريَين.
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 -2طزُ ى تويَذيِةومكة

:The Impact of The Research

َِاصي بيَ وًاْ طزُ ى خؤى ٓةية دمكزيَزت
ئةَ تويَذيِةومية ومن ٓةر تويَذيِةوميةكى ديلةى بوارى كؤًةه
بةدوو خايَ ئاًا مى بؤ بلزيَت :يةكزةَ /طزُ زى تيزؤريى تويَذيِةومكزة ئزةَ تويَذيِةوميزة هزةريووى تيؤرييزةوم
َدمصتيَت بة بةكارٓيَِاُى كؤًةَهيَم صةرضاومى ساُضزتى كزة تايوزةتّ بزة بزوارى تويَذيِةومكزة دواتزز ئزةَ
ٓةه
صةرضاواُة دمبّ بة ثاعخاُيَلى ًةعزيفى بةصوود بؤ ئةو تويَذمراُةى كة دواتزز هزةَ بزوارمدا تويَذيِزةوم ئزةجناَ
دمدمْ ضزوُلة كؤكزدُززةومو بزةكارٓيَِاُى صةرضززاومى ئززةكادمى خشًزةت بززة ًةعزيفزةى خززودى تويَزذمرو
تويَذيِةومكةؼ دمكات دوومَ /طزُ يى ًةيداُيى تويَذيِةومكة ًةبةصت هة طزُ يزى ًةيزداُيى خضزتِةريووى
ئةو ئاًارو ساُياريية ًارميياُةية كة تويَذيِةومكزة ُيغزاُى خويَِزةرى دمدات ئزةويػ بزة بزةكارٓيَِاُى يريَلزارو
َ اى تويَذيِةومكة ومرطياومو هةصةرياْ ئةجناَ دراوم.
َةى هة كؤًةه
ًيتؤدى ساُضتيى تايوةت بةو صاًجو
 -3ئاًاجنةكاُى تويَذيِةومكة:

:Research Objectives

دمكزيَت ئاًاجنةكاُى ئةَ تويَذيِةومية هةضةُد خاَهيَلدا خبزيَِةريوو ئةواُيػ:
َداْ بؤ ساُيِى دووركةوتِةومى ئةُداًاُى خيَشاْ هةيةكرت بةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم.
ٓ -1ةوه
َى هة كةَ كزدُةومى طفتوطؤى خيَشاُيدا.
 -2ساُيِى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ء ريؤه
َق؟.
 -3ئايا بةكارٓيَِاُى فةيط بوون دمبيَتة ٓؤى تيَلضوُى عياسمى خيَشاْ و سياد بووُى دياردمى تةن
 -4ئايا ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ٓؤكارْ بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ؟.
باصى دوومَ /ضةًلةكاُى تويَذيِةوم:
 -1كاري ةريى

Effect

 -2ئاًزياسمكاُى طةياُدْ

Means of communication

 -3ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ

Family Relations

 -1كاري ةريى  :Effectهةواتاى طغتيدا دمكزيَزت ثيَِاصزةى كاري زةريى ومن ٓزةر عزيَوميةن هزة عزيَومكاُى
كزدمى كاري ةر بلزيَت واتزة كاري زةريى دمضزيَتة ضوارضزيَومى ثةيومُدييزةكاُى ٓزة ًووْ و دمصزةآلتةوم
كاري ةريى ٓيَشى ٓةيةو جيَوةجيَلارو بلةرم بةعيَوميةكى كزدميي تواُاى ٓةية كزدمى بةراًوةر بةو ئاراصتةيةدا
ب ؤرييَت كة بلةرمكزة دمصزت ُيغزاُى كززدووم دمتواُزيَزت كاري زةرى ومن عزيَوميةكى سؤر تايوزةت هزة
(.)1

عيَومكاُى ٓة ًووْ -دمصةآلت تةًاعا بلزيَت كة ريمٓةُديَلى قايولارو خؤصةثيَِى ٓةية

( )1خليل أمحد خليل،ادلفاهيم االساسية يف علم االجتماع،دار احلداثة،)1984(،ص. 48
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 -2ئاًزياسمكاُى طةياُدْ

: Means of communication

َليزدا
بزيتني هةضةُد ئاًزياسو عزيَواسيَم كزار بزؤ طواصزتِةومى ٓيٌَزاو ساُيارييزةكاْ دمكزةْ هزةُيَو خةه
َلزدا ٓزةرومن ضزؤْ ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
َيَِةر هزةُيَواْ خةه
َوطؤريى ٓشريي و ٓةصت جوه
كاردمكةْ بؤ ئاه
ثزيؤصةى طواصتِةومى كؤًةَهيَم ُاًةية هة كةصي ُيَزمر بؤ كةصى ومرطز بةآلَ خودى ثزيؤصةى طةياُدْ بزيتيية
هةو عيَواسمى كة تيايدا كارهيَم هةُيَواْ دووكةظ ياْ سيزاتز هزةثيَِاو طةيغزة بةضزةُد ئاًزاجنيَلى ديزاريلزاو
َلدا ئةويػ ٓةًاْ ئاًاجنة بةآلَ بةعزيَواسى جيزاواس واتزة
ريوودمدات بةآلَ طةياُدُى كؤًةآليةتى هةُيَواْ خةه
ئاًزياسى جياواس بةكاردمٓيَِيَت ئةًة ئةطةر بةراوورد بلزيَت بزةو رييَ زاى طةياُدُزةى هزةُيَواْ دوو كةصزداية

جياواسم هةومى كة هةُيَواْ طزوثيَلدا ٓةية(.)1

بِةريمتى وعةى طةياُدْ ( )Communicationهة وعةيةكى نتيِيةوم ٓاتووم ( )Commenceواتاكةى بزيتيية هزة
ٓاوبةعيَتى و طغتيَتى و دواتز ثةيومُدى بةعداريلزدْء هةيةن تيَ ةيغة دمطزيَتةوم صةبارمت بزة بيؤكةيزةكى
دياريلزاو ياْ ريمفتاريَم ياْ ئاراصتةيةن .ثيَغلةوتِى ئاًزياسمكاُى طةياُدُى جةًاومريي بةعيَلة هة ثيَغزلةوتِى
َ ا صياصيية ٓاوضةرخةكاْ ُزاتواُّ بزةبيَ بزةكارٓيَِاُى ئزةَ طةياُدُزة
ياُى صياصي بةعيَوميةكى طغتى كؤًةه
خيَزاو بةرفزاواُاُة طةعةبلةْء ثةرم بضيَِّ ساُايزةكى ومن (ئاؤؤُزد) ثيَيوايزة ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ ريؤَهيَلزى
()2()2

طزُط هة ئارياصتةكزدُى بؤضووْء بةٓا صياصيية ُويَيةكاْ هةُيَواْ ُةتةوم جياواسمكاُدا دمطيَزييَت

.

يةكيَم هةو بةرٓةًاُةى ٓشري ًزؤيي هة بوارى ثيَغلةوتِى طةياُدُدا بزيتيية هزة ُاوُيغزاُى ئزةهيلرتؤُى
ئةَ خشًةت وساريية دمكزيَت ومن ئاًزياسيَلى كاري ةر هةبوارى طةياُدُدا تةًاعزابلزيَت بزةجؤريَم تواُيويزةتى
بةٓةًوو طؤى سمويدا بآلوبويَتةومو ب اتة ٓةًوو جيَ ايةن ئةويػ تةُٔا بة دروصتلزدُى ٓة ًاريَلى ئةهيلرتؤُى
.)3( 3

جيَوةجيَ دمبيَت

َ ادا بووُيزاْ
بزيتني هة يةكيَم هةو ضةُداْ داًةسراوم جياواساُةى هةضوارضزيَومى داًزةسراومكاُى كؤًزةه
َِاصاْ ًةبةصتياْ هة داًةسراوم ئةومية ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ومن رييَلخزاوو داًةسراوميزةكى
ٓةية هيَزمدا كؤًةه
َدمصة يةكيَلزة هزة طززُ رتيّ ئزةو داًةسراواُزةى
َ ادا دمًيَِِةومو بة ئةركى خؤياْ ٓةه
دريَذخايةْ هة كؤًةه
َ ا ٓاوضةرخةكاُدا ٓةية ضوُلة ٓةريةن هة بوارمكاُى فيَزكزدْ خيَزشاْ ئزايني
طزُ ييةكى سؤرى هة كؤًةه

( )1سريج برو و فيليب بروتون،ترمجة :هالة عبدالرؤوف مراد،ثورة االتصال ،دار ادلستقبل العريب،)1993(،ص.114
( )2موسى جواد ادلوسوي وآخرون ،االعالم اجلديد ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،)2111( ،ص.51
( )3فرانسوا لسلي و نقوال ماكاريز،تعريب :د.فؤاد شاهني،وسائل االتصال ادلتعددة ،دار عويدات للنشر والطباعة،بريوت-
لبنان،)2111(،ص.76
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صياصةت دمطزيَتةوم ٓةرومن ضؤْ نيةُى كات بةصةربزدُيػ دمطزيَتزةومو دمضزيَتة ُزاو ثزيؤصزةى ثيَ ةياُزدُى

كؤًةآليةتيغةوم كة دواجار فيَزًاْ دمكات و ئاصتى ريؤعِويماْ بةرسدمكاتةوم.)1(1

ئاًزياسمكاُى طةياُدْ :بزيتيية هة ثزيؤصةيةكى كؤًةآليةتى و ئاًزياسيَلة ًزؤظز بةكارى دمٓيَِيَت بزؤ رييَلخضزة و
صةقاً يى و طؤرييِى ياْ و طواصتِةومى هة ُةوميةكزةوم بزؤ ُةوميزةكى ديلزة هةرييَ زةى طوسارعزتلزدْ و
)2(2

تؤًاركزدْ و فيَزبووْ

.

ثيَِاصةى كالصيلى بؤ ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ئةومية كزة ٓزةًوو كةرمصزتةكاُى طةياُزدْ دمطزيَتزةوم ومن
خويَِدراو (ريؤ ُاًةو طؤظارمكاْ) بيضرتاو (رياديؤ) و بيِزاو (تةهةفشيؤْ) ئةًاُة ٓةريةن هزة ٓزةوايَ و ريوداوو و
َ ا دمطواسُةوم بزةآلَ كاتيَزم جئزاْ ضزووم قؤُزاغى ئيِتزةرُيَت ئيزدى عؤريعزى
ساُيارى بؤ تاكةكاُى كؤًةه
طةياُدْ ريمٓةُديَلى ُويَي ومرطزت كة جياواس بوو هةومى ثيَغووتزو بةجؤريَم ثيَ ةكاُى ئيِتزةرُيَت و ُاًزةى
َيَلى سؤرياْ هة طواصتِةومى ساُيارييةكاُدا طيَززيا هةبةراًوزةر
ئةهيلرتؤُى بةعيَوميةكى خيَزاو صةرجنزياكيَػ ريؤه

تيَضوويةكى ئابوورى كةًدا.)3(3

َ اكاْ بؤ ثةيومُديلزدْ
كةواتة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ٓةًوو ئةو كةرمصتةو ئاًزياساُة دمطزيَتةوم كة كؤًةه
َوطؤ ريو بآلوكزدُزةومى ساُيارييزة ٓةًةنيزةْ و جياواسمكزاْ هةٓزةًوو بوارمكزاُى ياُزدا صزوودى هزيَ
و ئاه
ومردمطزْ هة ئيَضتادا جئاُ يى طةياُدْ تواُيويةتى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةصةر ئاصتى ُاوضةيي ب ؤرييَت بزؤ
صةر ئاصتى جئاْ و صةرجةَ وآلتاُى جئاْ.
 -3خيَشاْ:

Family

َى ومرطياو هةرييَ ةى هةدايم بووْ و ٓاوصزةرطيييةوم بةدمصزت ديَزت
بزيتيية هة كؤًةَهيَم ثيَ ةو ريؤه
ٓةرومن ريؤبةرت ًيدؤن  Robert Murdockثيَِاصةى دمكات بةومى يةكةيةكى كؤًةآليةتييزة بزةوم دمُاصززيَتةوم
كة عويَِى ُيغتةجيَوووُياْ ٓاوبةعةو ٓاوكارى ئابوورى هةُيَواُياُدا ٓةية ئةركةكاْ هةُيَواُياُدا دابةؼ كزاوم
َ ا عةرعيةتى ثيَداوم كة ثةيومُدى صيَلط هةُيَواْ باون و دايلزدا دروصزت بويَزت و بةنيزةُى كةًزةوم
كؤًةه
َياْ دمبيَت ئيدى هةرييَ ةى هزةدايلوووْ يزاخود هةرييَ زةى
خيَشاْ هة ُيَزو ًيَيةكى ثيَ ةيغتوو ثيَلديَت كة ًِداه

َ زتِةوموم دمبيَت.)4(4
هةخؤطزتّ و ٓةه

( )1آرثر أسابريغر ،ترمجة:صاحل خليل أبو إصبع،وسائل االعالم و اجملتمع وجهة نظر نقدية،عامل ادلعرفة،)2112(،ص. 23
()2ابراهيم االمام ،االعالم واالتصال باجلماهري،ذو ادلعارف – القاهرة،)1971(،ص.5
( )3حممد السيد فهمي،تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية،دار ادلعرفة اجلامعية – مصر،)1997(،ص.51
( )4ابراهيم عيسى عثمان،االصول يف علم االجتماع،شركة كاظمة للنشر والرتمجة والتوزيع ،)1983(،ص.121
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ئززؤطكْ و ُيٌلززؤَ ثيَِاصززةى خيَززشاْ دمكززةْ بززةومى رييَلخزاويَلززى كؤًةآليةتيززةو بززةوم دمُاصزززيَت
َيػ
َةكاْ ثيَلٔاتووْ بزيواياْ واية خيَشاْ بةبيَ ًِداه
جيَ يييةكى رييَذميي ٓةيةو يةكةكاُى هة ْ و ًيَزدو ًِداه
ٓةر دروصت دمبيَت دواتز ئاًا م بؤ ٓةبووُى ثةيومُدييةكى بةٓيَشو ثيَلةوم بةصرتاو دمكةْ كة جةخت هةصزةر
)1(1

َ زتِةومى ًِدايَ و ضارمُووصى ٓاوبةؼ دمكاتةوم
ثةيومُدييةكاُى خويَّ و ُشيلايةتى و ٓةه

.

هةًاُايةكى تايوةتيدا خيَشاْ طزوثيَلى كؤًةآليةتية تيَيدا ريموايةتى بة ثةيومُدى صيَلضزيى ُيَزواْ ْ و ثيزاو
َ ا هزةريووى ضزاوديَزى و طةعزةى
دمدريَت ساوسيَ بةعيَوميةكى ريموا ًزوًلني دمبيَزت هةبةراُوزةردا كؤًزةه
ًِداآلُةوم بةرثزصة جؤرى جيَ يو تايوةت هة ٓةصت و صؤس ديَتة ئزاراومو بزةٓيَش دمكزيَزت دواجزار خيَزشاْ
يةكةيةكى ئابوورى و بةنيةُى كةَ بةكاربةرم.)2(2

هززةريووى ًيَذووييززةوم خيَززشاْ ئاًززا م بززووم بززؤ طزوثيَززم بززةٓؤى ثةيومُززدى خشًايةتييززةوم بةيةكززةوم
َ ايزةن خزاومُى
َ اكاُدا ٓةبووم ضزوُلة ٓزةر كؤًةه
بةصرتاوُةتةوم جياواسى هة فؤرًى خيَشاْ هةُيَواْ كؤًةه
َ ا
ٓةهوًةرجى ًيَذوويي خؤى بوومو خيَشاْ بةثيَي ئزةو بارودؤخاُزة دروصزت بزووم كزة عارصزتاُيةتى كؤًزةه
دياريلزدووم بؤية ُاكزيَت بوتزيَت ًزؤظايةتى هة كؤْ و ئيَضزتادا بزةبيَ جيزاواسى يزةن جزؤر هزة ثيَلٔاتزةى

خيَشاُى ٓةبووبيَت. )3(3

َ ا كة بزةساراومى ( )Householdئاًزا مى بزؤ دمكزيَزت بزةو
خيَشاْ بزيتيية هةو داًةسراوم طزُ ةى كؤًةه
َزدا ٓاوبةعزًّ .زةر ُييزة
ًاُايةى هةو كةصاُة ثيَلٔاتووْ كة هةيةن خاُوودا دم يّ و هزة كاروبارمكزاُى ًاه
ٓةًيغة ثابةُدبووُى تان بةخيَشاُةوم هة يَز كاري ةرى ثةيومُديى خويَِدا بيَت واتة ثيَومر بزؤ ئةُزداًيَتى خيَزشاْ
َةن .ئةَ جؤرم خيَشاُة دمطوجنيَت تاكزةكاُى
َدارى ٓاوبةعة ُةن ريمضةه
عويَِى ُيغتةجيَوووْ و ضانكى ياُى ًاه
َى خيَشاْ ُاوسمد بلزيَت خيَشاْ هةضةُد كةصزيَم ثيَلزديَت هةرييَ زةى ساووسيَلززدْ و
خشَ بّ و دواتز بةًاه
)4(4

َ ا عةرعييةتى بةو ثةيومُديية داوم
ثةيومُدى بايؤهؤجييةوم سؤردمبّ و كؤًةه
ثةيومُدييززة خيَشاُييززةكاْ

Relations

.

َوطؤريمى هززةًياُى ًاوميززةكى كززاتيي
:Familyبزيتييززة هززةو كارهيَلززة ئززاه

َوطؤريى ئزةرن و
دوروودريَذدا هةُيَواْ ئةُداًاُى خيَشاُدا بةردمواًيي ٓةية ئةويػ هةرييَ زةى ثةيومُزدى و ئزاه
( )1فهمي سليم الغزوي و آخرون،ادلدخل اىل علم االجتماع ،دار الشروق-عمان،)1992(،ص.213
َِاصززي دمسطاى ضززاى و بآلوكزدُززةومى
(ً )2ةُوضززئَز ًوحضززِى و:رييَووار صززيوميوى و ئززةواُى تز دمرواسمكززاُى كؤًةه
ًوكزياُى ٓةوهيَز ( )2002ي.280
( )3طوين بينيت و آخرون،ترمجة :سعيد الغامني،مفاتيح اصطالحية جديدة،ادلنظمة العربية للرتمجة،بريوت-لبنان،)2111(،ص.419
()4جو و و و ووون سو و و و ووكوت ،ترمجو و و و ووة :حممو و و و وود عثمو و و و ووان،علم االجتم و و و و وواع ادلفو و و و وواهيم االساسية،الشو و و و ووبكة العربيو و و و ووة لال و و و و وواث والنش و و و و وور،بريوت-
لبنان،)2119(،ص.375
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َةكاْ و باواُدا دواتز هةُيَواْ
ًافةكاْ هةنيةكةوم هةُيَواْ دايم و باوكدا هةنيةكى ديلةعةوم هةُيَواْ ًِداه
.)1(1

َةكاْ خؤياُدا
خودى ًِداه

َ اى ًزؤيية بةعيَوميةكى بضووكلزاو عاُؤى كارهيَم و ريؤيَ و
خيَشاْ خاُةى صةرمكى ثيَلٔيَِةرى كؤًةه
َ اية خيَشاْ دريَذمثيَدمرى ُةومى ًزؤيية داًةسراوميةكى طزُ ة بزؤ ثيَ ةياُزدُى تاكةكزةظ و
ثيَ ةكاُى كؤًةه
طواصتِةومى كوهتوور هة ُةوميةكةوم بؤ ُةوميةكى ديلة هةرييَ ةى ثيَ ةياُدُى كؤًةآليةتيةوم.
َداُى ئاًزاسمكاُى طةياُدْ
باصى صيَيةَ /صةرٓةه
تةومرمى يةكةَ /طةياُدْ هة صةردمًى كؤْ و ئيَضتادا.
تةومرمى دوومَ /خيَشاْ هة يَز كاري ةرى جئاُ يى طةياُدْ دا.
َداُى ئاًزا سمكاُى طةياُزدْ :ثةرمصزةُدُى ئاًزياسمكزاُى رياطةياُزدْ و طةياُزدْ دمطة يريَتزةوم بزؤ
صةرٓةه
ًيَذوويةكى دوورودريَذ دمكزيَت بوتزيَت هةُيومى دوومًى صةدمى بيضزتةًةوم ثيَغزلةوتِيَلى سؤر خيَززا هزة
َة ئامساُيية
بوارى طةياُدْ هة جئاُدا بةرثا بووم يةكيَم هةبةرٓةًةكاُى ئةو ثيَغلةوتِة خيَزاية ثةيدابووُى كةُاه
جؤراوجؤرو جياواسو فزم ئاراصتةكاُة كة تواُيويةتى طةياُدُى بيِزاوو بيضرتاوو خويَِدراو هةصةر ئاصتى طزؤى
َدمصة بزة بةعزداري كزدُزى ومرطزز
سموى دابجؤعيَت سؤريَم هةو ئاًزياساُةى طةياُدْ دمركةوتووْ كة ٓةه
هةطةيَ ُاومُدمكاُدا بزؤ منووُزة ئزةو ُاومُزدم فززم نيةُاُزةى كزة كؤًجيوتزةرو خشًةت وسارييزةكاُى ًؤبايزى و
تةهةفشيؤْ تيَلةيَ دمكات هةطةيَ دمُط و ُووصني و صةرجةَ ئةو عتاُةى ديلةؼ كزة جئزاُى داطيكززدووم
ئةَ ئاًزياساُةى طةياُدْ ٓةًوو بةربةرصتةكاُى بزييومو تيَليغلاُدوْ صِوورى صياصيء جزوطزافى بةساُزدووم
)2(2

جئاُى بضوون كزدوومتةومو هة ٓةًوو ًايَ و خيَشاُيَلدا جيَ ةى خؤي كزدوومتةوم

.

كةواتة هةًاومى صةدمى ريابزدوودا طةياُدْ تواُيويةتى عؤريعيَلى طةورم بةرثا بلات هةريووى ثيَغلةوتِى
َ ا جياواسمكاْ هةيةكرت ئاطزادار بلاتزةوم فزؤرًيَلى
تةكِةهؤجياو ئاعِاكزدُى كوهتوورمكاْ بةيةكرتو كؤًةه
َةتى بةبةر ٓةوايَ و ريووداومكاُدا كزدووم بةثيَضةواُةى صةدمكاُى ريابزدووموم كة ٓزةوايَ و ريوداوو و
ُيَودموه
ثةيومُدييةكاْ سياتز هة ئاصتيَلى ُاوضةييدا صورياومتةومو ُزةيتواُيوم بةئاصزاُى صزِورمكاْ بكييَزت و بةجئاُزدا
بآلوى بلاتةوم.
( )1بنووت مصووطفى ب و حمموود حووافأ،أثر اسووت دام االنرتنووت علووى العاليووات االس ورية بووني أف وراد االسوورة السووعودية يف حمافظووة جوودة ،رسووالة
ادلاجستري يف االيتصاد ادلنزيل ختصص السك و ادارة ادلنزل،غري منشور،)2114(،السعودية،ص.19

()2حممد صاحب سلطان،وسائل االعالم واالتصال دراسة يف النشأة والتطور،دار ادلسرية-االردن،)2112(،ص.45
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تةوم رمى يةكةَ /ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هة صةردمًى كؤْ و ئيَضتادا:
َوطؤريى ساُيززارى و بؤضززووْ و
ًةبةصززت هززةئاًزياسمكاُى طةياُززدْ بزيتيي زة هةثزيؤصززةى طواصززتِةومو ئززاه
َ ا جياواسمكاُدا ئةو ثزيؤصةيةية تيايدا ثزةياَ هزة ُيَززمرموم
َ او كؤًةه
ريمفتارمكاْ هةُيَواْ تاكةكاُى يةن كؤًةه
دمطاتة ومرطز جؤرم طةياُدُيَم ٓةية ثيَي دموتزيَت طةياُدُى جةًاومريي كة هةُيَواْ تاكةكةظ و كؤًزةَهيَم
َ ادا .هزةكاتى دروصزتوووُى
ومرطزدا ريوودمدات ئةًة كارهيَليَلى ٓاوبةعة هةُيَواْ تاكة جياواسمكاُى كؤًةه
ثزيؤصةى طةياُدُدا دوو نيةْ بووُياْ ٓةية يةكزةًياْ ُيَززمرو دوومَ ومرطزز هزةكاتى طةيغزتِى ثةياًزدا بزؤ
.)1(1

ومرطز كارداُةومو ومآلَ بؤ ثةياًةكة دروصت دمبيَت
 -1ئاًزياسم كؤُةكاُى طةياُدْ:

هةصةردمًى كؤُدا ئةو رييَ اياُةى بؤ ثةيومُدى و طةياُدْ بةكارٓاتووْ صادمو صاكار بووْ ومن:
 بةكارٓيَِاُى كؤتز بؤ طةياُدُى ثةياًةكاْ هةوآلتيَلةوم بؤ وآلتيَلى ديلة.
 كؤًةَهيَم ٓيٌَا كة بةعيَوميةكى دمصتةجةًعى هةصةرى كؤن بووْ و ُاصيوياُة بؤ منووُة ومن دووكةيَ تؤثى
بةرباُط.

 كةصيَلى تايوةمتةُد بةصوارى وعرت ثةياًى ثادعاكاُى بؤ عويَِيَلى دياريلزاو طةياُدووم.)2(2
 دآيَِاُى ضاثخاُة هةنيةْ ساُا طؤتةُوةرط.
* ريؤ ُاًة  :Newspaperريؤ ُاًة بة دمنقةيةن دادمُزيَت بؤ كزدُةومى جئزاْ بزةريووى تاكةكةصزدا ريؤ ُاًزةو
َ ادا دروصزت
طؤظارم طغتييةكاْ هةضوارضيَومى ئةو ئاًزياساُة دادمُزيَّ كة ثةيومُدى هةُيَواْ تاكةكاُى كؤًةه
دمكةْ و ضةُد تايوةمتةُدييةن هةخؤدمطزْ هةواُة طواصتِةومى ٓةوايَ و ئاصزاُيي هزة بةدمصزتٔيَِاُى ساُيزارى و

َى ٓةًةنيةُدا.)3(3
ٓةواه

* ثؤصتةر :posterيةكيَلة هة ئاًزياسم طزُ ةكاُى طةياُدْ و رياطةياُزدْ ئزةًيػ ومن ٓزةر ئزاًزياسيَلى ديلزةى
َ زى ضةُديّ ثةياًى جؤراوجؤرو جياواسمو هزة ثةرمثيَزداُى طةياُدُزدا خشًزةتيَلى سؤر ثيَغزلةؼ
طةياُدْ ٓةه

دمكات.)1(1

( )1جهان أمحد،االسس العلمية لنظريات االتصال ،دار الفكر العريب،)1978(،ص. 5
()2رضا عبدالواجد امني ،االعالم والعودلة،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،)2117(،ص. 126
( )3عبداحلافأ عواجي صلوي،نظريات التأثري االعالمية،بدون دار النشر -السعودية،)2113(،ص34
( )1علي عبدالفتاح كنعان،االعالم واجملتمع،دار اليازوري العلمي للنشر والتوزيع-عمان،)2114(،ص.37
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 -2ئاًزياسم ُويَيةكاُى طةياُدْ:
ئاًزياسم ُويَيةكاْ ضةُديّ ئةركياْ ٓةية ومن ومرطزتِى عةثؤهة ٓاتوومكاْ هة ويَضت ةكاُى سموييةوم ثاعاْ

َلزدُى ئةو عةثؤنُةو دووبارم ُاردُةومياْ بؤ ويَضت ةكاُى سموى.)2(2
رييَلخضة و كؤُرتؤه

أ -كؤًجيوتةر  :Computerدمركةوتِى كؤًجيوتةر بة عؤريعيَم دادمُزيَزت هزة جئزاُى ثةيومُزدى و طةياُدُزدا
بةٓؤيةوم رييَزيموى ثةرومردمو فيَزكززدْ و صزةرجةَ نيةُزةكاُى ديلزةى طؤرييزوم هزةدواى جزةُ ى جئزاُى
دوومًةوم طزُ ى سياتز بة كؤًجيوتةر دراوم بةئاًزياسيَلى فيَزكزارى طززُط دادمُزيَزت هزة ثةيومُزدى ُيَزواْ
تاكةكةظ بزةجئاُى دموروو بزةرموم ٓزةرومٓا بزؤ يزاريلزدْ و ُةخغةصزاسى و ضزةُديّ ًةبةصزتى ديلزةؼ

بةكاردمٓيَِزيَت.)3(3

بً -ؤبايى  : mobileبزيتيية هة ئاًيَزيَم بؤ ثةيومُديلزدْ كة قةبارميةكى بضووكى ٓةيزة بزةتؤرييَلى ثةيومُزدى
بيَ تةهةوم ثةيومصت كزاومو خشًةت وسارى ُاردُى ُاًة ومرطزتِى هة ًةودا دوورمكاْ و بةخيَزاييةكى طزةورم
تيَدا فةرآةَ كزاوم بةٓؤى ثيَلٔاتة ئةهيلرتؤُييةكةيةومو بضووكى قةبارمكةىء تايوةمتةُزدى هزة بزةكارٓيَِاْ و
َ ياو.)4(4
ٓةَه زتِيدا ضةُد ُاسُاويَلى ثيَ دراوم ومن :طواصرتاوم جوآلو ٓةه

 -ئيِتةرُيَت  :internetساراوميةكة هةدوو وعة ثيَلٔزاتووم كزة ئزةواُيػ Interconnection/net :واتزة تزؤرييَلى

ثيَلةوم بةصرتاوو هةطزُ رتيّ خشًةت وسارييةكاُى:)5(5
َجةري.
 -1خشًةت وسارى ًاه

ُ -2اًة ئةهيلرتؤُييةكاْ هةرييَ ةى ثؤصتة ئةهيلرتؤُييةكاُةوم.
َةكاْ.
 -3طواصتِةومى ٓةواه
 -4وورمكاُى ضات و طفتوطؤكزدْ.
 -5طواصتِةومى فايوةكاْ.
تةومرمى دوومَ /خيَشاْ هة يَز كاري ةرى جئاُ يى طةياُدْ دا:

( )2هربرت شيلر،ترمجة :د.وجيهه مسعان عبدادلسيح،االتصال واذليمنة الثقافية،مكتبة االسرة،القاهرة،)2117(،ص.75
( )3ل دليو ،االتصال (مفاهيمه ،نظرياته،وسائله)،دار الفجر للنشر،القاهرة،)2113(،ص.55
( )4مجال حممد أبوشنب،االتصال واالعالم واجملتمع ،دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية،)2115(،ص221
()5حممد سيد حممد،وسائل االعالم م ادلنادي اىل االنرتنت ،دار الفكر العريب،القاهرة،)2118(،ص.269
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ئاًزياسم ُويَيةكاُى طةياُدْ كاري ةريى و ريمُ داُةومى هةصةر ضزةُديّ ئاصزت و نيزةُى جيزاواس دمبيَزت
هةواُةؼ :نيةُى(كؤًةآليةتى دمرووُى ًةعزيفى و ريمفتزارى) ئزةَ ريمُ داُةواُزة ئزةريَِى و ُزةريَِني عزتيَلى
صزوعتيية هةبةرئةومى ئةَ ئاًزياسم ُويَياُةى تةكِةهؤجيا بيَ وًاْ كاري زةريى هةصزةر بةكارٓيَِزةراُى دروصزت
دمكات و طؤرياُلارى بةصةرياُدا دمٓيَِيَت ئيرت هةريووى ريؤعِويييةوم بيَت ياْ كؤًةآليةتى ريمفتزاريي يزاخود

َرتو كاري زةرتزْ تزا
َلو هزةومؼ قزوه
سًاُةواُيي ياخود دمرووُى( 1)1كاري ةرييةكاْ ٓةر ئةومُدمؼ ُني بةه

سياتز طةعةبلةْ و تةكِيم و خشًةت وسارييةكاُياْ ثيَػ بلةويَت كاري ةرييةكةعياْ سيزاتز دمبيَزت بيَ وًزاْ
ٓةرضةُدم ئاًزياسمكاُى طةياُزدْ و رياطةياُزدْ ثزيَػ بلزةوْ ٓيَِزدمؼ كاري زةريي و ريمُ داُةومعزياْ سيزاتز

دمبيَت.)2(2

هةكاري ةرييةكاُى ئاًزياسم ُويَيةكاُى طةياُدْ جئاُ يى طةياُدُة هةنيةْ ثضجؤرياُةوم بةٓةُد ومرطياوم
َ ا
َةتيي ٓةصتياْ بزة ٓةصزتياريي و ًةتزصزييةكاُى هةصزةر كؤًزةه
هةبةرئةومى عارمساياْ هةصةر ئاصتى ُيَودموه
خؤجيَييةكاْ كزدووم .جئاُ ييى طةياُدْ وايلزدووم تاكةكةظ ٓةصت بة ضيَذو ئاصاُلارى بلات بتواُيَزت
هةطة َي ٓزةر كةصزيَلداو هةٓزةر عزويَِيَلى طزؤى سموى قضزة بلزات ئةًزة وادمكزات كزاتيَلى سؤر هةطزةيَ
َ ا رياصتةقيِةكةى خزؤى دادمبزييَزت
طفتوطؤكزدُدا بةصةر بوات بةبيَ ئةومى ٓةصتى ثيَ بلات دواتز هة كؤًةه
َ اكةى خؤيدا كزةًرت
َ ايةكى طزماُلزاو تا واى هيَ ديَت دمبيَتة تاكيَلى ُاًؤ هةُيَو كؤًةه
و دمضيَتة ُيَو كؤًةه
طزُ ى بة بابةت و كيَغةو ريووداومكاُى دمورووبةرى خؤى دمدات بةتيَجةريبووُى كات دمبيَتة تاكيَلى تزةواو

طؤعةطي هة يِ ة كؤًةآليةتييةكةى كة ئةًةؼ ثيَي دموتزيَت طؤعةطيى خوديى.)3(3

ثةيومُدى هةطةيَ ٓاورييَ طزماُةييةكاُيدا سياتز دمبيَت تا ئةو ئةُداسميةى واى هيَ ديَت بؤ ًاوميزةكى دريَزذ
حةسى هة داُيغة هةطةيَ ٓاورييَ و كةظ و ئةُداًاُى خيَشاُةكةيدا ُاًيَِيَت ئةَ ثةيومصتوووُة توُدم بة طززوى
و ٓاورييَ طزماُةييةكاُةوم بةٓؤى فةرآةًوووُى ثةيومُديية ئةهيلرتؤُييةكاْ و دمصزتةبةربووُى ئزةو يِ ةيزةوم
ثيَلديَت كة تاكةكاْ تيايدا طةعة بة ٓةصتى ئيِتٌاو عوُاصزى كؤًةآليزةتي خؤيزاْ دمدمْ .هةنيزةكى ديلزةوم
كاري ةرييػ هةصةر ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ جيَدمٓيََويَت بةجؤريَم هيَلرتاساُى طةورم دروصت دمكزات ٓزةتا
َودمى ثةيومُدييززة طزماُززةيي و ئةهيلرتؤُييززةكاْ
دمطاتززة ئاصززتى جيابووُززةوم بةتايوززةت ئةطززةر يززةكيَلياْ ئززاه

( )1طه عبدالعاطي جنم،االتصال اجلماهريي يف اجملتمع العريب احلديث،دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية،)2115(،ص.34
( )2حذيفة عبود مهدي السامرائي،وسائل االتصال احلديثة وتأثريها علي االسرة،سامراء-العراق،)2113( .ص.18
( )3ابراهيم بعزيز،وسائل االتصال اجلديدة وأثرها على ثقافة ادلستعملني،اجلزائر،)2111(،ص. 9
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(1)1

بوبيَت

هةبةرئةًة بةكارٓيَِاُى ُاومُدمكاُى طةياُدُى ئيِتةرُيَت و خشًةت وسارييةكاُى طةياُدْ بةعيَوميةكى

ري اصتةوخؤ ٓةريمعة هة بووُى ثةيومُديية رياصتةقيِةو ريووبةريوومكاُى خيَشاْ دمكات بؤعايي هزةُيَواْ ئةُزداًاُى
خيَشاُدا دروصت دمكات كة دواتز دمبيَتة ٓؤى تواُدُزةومى خاُزةى ثةيومُدييزة كؤًةآليةتيزة صزوُِةتيةكاْ و
جيَ زتِةومى هةنيةْ تؤرييَم ثةيومُدى كؤًةآليةتى طزماُلزاو.
هةئاكاًى ئةو طؤعةطيى و دابزياُة كؤًةآليةتيةدا جؤريَم هة هيَلرتاساُى كؤًةآليةتى و باآلدمصزت بزووُى
(2)2

بآؤسى تاك ةرايي بةصةر طزوثدا سايَ دمبيَت و طزُ يداْ بة بابةتةكاُى كؤًزةيَ ثاعةكغزة دمكزات

ئزةو

ريمُ داُةواُةى ريوودمدمْ هة ئاكاًى بةكارٓيَِاُى ُاومُدمكاُى طفتوطؤى ئةهيلرتؤُييزةوم بزةو ثيَيزةى ئزاًزياسى
طةياُدُّ دمكزيَت ُاًؤبووُى ري ؤعزِويى و طزؤرياُى ثيَلٔاتزةى كؤًةآليزةتى هز َي بلةويَتزةوم تزا ئزةو ئاصزتةى
َ اكزةى خزؤى ُييزةو هةبةراًوزةر ئزةومدا
تاكةكةظ ٓةصت بةوم بلات ٓيض ئيِتٌايةكى بؤ كوهتزوورى كؤًةه
َ اياُةى كة هةرييَ ةى ُاومُزدمكاُى
دمضيَتة يَز كاري ةريى كوهتوورو بةٓاو ُؤرًة كؤًةآليةتييةكاُى ئةو كؤًةه
َدا دروصت كزدووْ.
طةياُدُةوم تان ثةيومُدى و طفتوطؤو ٓاورييَيةتى هةطةه
بةعى دوومَ
ًيتؤدى تويَذيِةومو رييَلارم ًةيداُييةكاْ
ً -1يتؤدى تويَذيِةوم:
هةريووى ساراوموم ًيتؤد وعةيةكى نتيِية كة ثيَ دموتزيَزت  Methodئزةويػ بزةواتاى ئزةو رييَ ايزة يزاخود
ضؤُيةتى ئةو عيَواسمية كة بةٓؤيزةوم تويَزذمر يزاْ ساُزا دمتواُيَزت ئةجناًزةكاْ بةدمصزت بٔيَِيَزت ئزاًزياسيَلى
دياريلزاوم بؤ طةيغة بةًةبةصتيَلى دياريلزاو .بةعيَوميةكى طغتى ًيتؤد ئةو رييَ ا رييَلخزاومية كة دياريلزاوم
َةكزدْ هةطةيَ رياصيتء ضةًم و بؤضووْ و واتاكاُدا بةرُاًةيةكة دمتواُيَت ئةو رييَ اية ديزاري بلزات
بؤ ًاًةه

كة تويَذمر دمطةيةُيَت بة رياصتيي.)3(3

َى كؤًةآليةتى (:)Social Survey
ًيتؤدى ريوًاه

( )1جريار ليكرك،العودلة الثقافية احلضارات على احملك،ترمجة :ت.جورج كتورة،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،طرابلس،)2114 (،ص.24
()2سهري أمحد سعيد معوض ،علم االجتماع االسري،مركز التنمية االسرية باالحساء،السعودية،)2119(،ص. 76
( )3علي معمر عبد ادلؤم ،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية،دارالكتب الوطنية،بنغازي-ليبيا،)2118(،ص. 13-12
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َى كؤًةآليةتى هة ُاصزاوتزيّ ًيتؤدمكزاُى تويَذيِةوميزة سيزاتز هزة تويَذيِزةوم ومصزفييةكاُدا
ًيتؤدى ريوًاه
بةكاردمٓيَِزيَت دمتواُيَت سؤر ساُيارى دمربارمى بابةتى تويَذيِةومكة كؤبلاتةوم.هزة تويَذيِزةوم كؤًةآليزةتى و
ثةرومردميي و ًيدياييةكاُدا ريوًايَ يةكيَلة هةو رييَ اياُةى سؤرتزيّ بزةكارٓيَِاُى ٓةيزة هةبةرئزةومى بةٓؤيزةوم
دمتواُني رياصتى و ساُيارى بابةتيي هةصةر دياردميةكى دياريلزاو ياْ ريووداويَلى ديزاريلزاو يزاْ طزوثيَزم هزة
.)1(1

طزوثةكاْ ياخود نيةُيَم هةنيةُةكاْ (تةُدروصتى ثةرومردميي كؤًةآليةتى..تد)كؤبلةيِةوم

هةَ تويَذيِةوميةدا ثغت بةَ ًيتؤدم بةصرتاوم هةبةرئةومى صزوعتى تويَذيِةومكة ومصفييةو هة كؤكزدُةومى
َى كؤًةآليةتى بةكارٓيَِزاوم.
ساُيارييةكاُدا ثغت بة فؤرًى رياثزصي بةصرتاوم بؤية ًيتؤدى ريوًاه
َ ةى ئةَ تويَذيِةومية بزيتيية هة عارى صويٌَاُى – ٓةريٌَى كوردصتاُى عيَزاق.
َ اى تويَذيِةومكة :كؤًةه
 -2كؤًةه

 -3ئا ًزياسمكاُى كؤكزدُةومى ساُيارى:
ثزصيارُاًة( :)Questionnaireبزيتيية هة بِةًاى كؤكزدُةومى ساُيارييةكاُى تويَذيِزةوم ثيَويضزتة ثزصزيارُاًة
هةضةُد ثزصياريَلى دياريلزاودا ئاًاجنةكاُى تويَذيِةومكة بةدمصت بٔيَِيَزت ومآلًزى ثزصزيارمكاُى ثزصزيارُاًة
َيَلى طزُ زى ٓزةبيَت هزة
دمبِة بِةًايةكى ثيَويضت بؤ تاقيلزدُةومى ئاًاجنةكاْ هةبةرئةوم ثيَويضتة ثزصيار ريؤه
ٓاُداْ و صةرُج رياكيَغاُى ومآلًدمر بؤ ثيَغلةعزلزدُى ئزةو ساُياريياُزةى تويَزذمر ٓزةويَ دمدات بةدمصزتياْ
بٔيَِيَت هةطةيَ ئةًاُةعدا هة داريعتِى ثزصيارُاًةدا دمبيَت ٓةريةن هزةَ ٓةُ اواُزة ريمضزاوبلزيَتُ :زاومرؤن

بوُيات عيَوم هةدواى يةن داُاُى ثزصيارمكاْ بةعيَومى سجنيميي.)2(2

هةَ تويَذيِةوميةدا ثزصيارُاًة بةكارٓاتووم هةصةرمتادا ثزصزيارُاًةكة ثيَلٔزاتووو هزة ( )30ثزصزيار بزةآلَ
َضةُ اُدُى بؤ ئةجناَ دراو طؤرياُلزارى تيَزداكزا تزا هةكؤتاييزدا ( )25ثزصزيار
دواتز هةنيةْ عارمساياُةوم ٓةه
*

ًايةوم.

( )1غريب حممد سيد أمحد،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي،دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية،)1982(،ص. 67
( )2شافا فرانكفورت ناشيماز و دافيد ناشيماز،ترمجة :د.ليلى الطويل،طرائق البحث يف العلوم االجتماعية،برتا للنشر والتوزيع،دمشق،)2114( .
ص. 251

* ُاوى عارمساياْ:

َِاصي كؤهيَذى ئاداب ساُلؤى صةنحةديّ.
 -1ى.ى.د عوداهلل خورعيد عوداهلل بةعى كؤًةه
َتى ثةرومردم ساُلؤى كؤية.
 -2ى.ى.د كاوم عوي حمٌد بةعى باخضةى صاواياْ فاكةه
َِاصي كؤهيَذى ساُضتة ًزؤظايةتييةكاْ ساُلؤى صويٌَاُى.
 -3ى.ى.د ثةماْ عوداهوادر بةعى كؤًةه
 -4د.هوٌاْ ؽاحل كزيٍ بةعى كارى كؤًةآليةتى كؤهيَذى ساُضتة ًزؤظايةتييةكاْ ساُلؤى صويٌَاُى.
َِاصي كؤهيَذى ساُضتة ًزؤظايةتييةكاْ ساُلؤى صويٌَاُى.
 -5د .كة ايَ حضني حمٌد بةعى كؤًةه
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 -4بوارمكاُى تويَذيِةومكة:
تويَذيِةومكة ئةَ بواراُةى خوارموم دمطزيَتةوم:
أ -بوارى ًزؤيي :بوارى ًزؤيي تويَذيِةومكة طةريمكةكاُى عارى صويٌَاُيية كة ( ْ )200و ًيَزدو ئةُزداًاُى
خيَشاْ ومرطياوْ و هةريووى ئابوورى و ريؤعِويى و كؤًةآليةتييةوم بةصةر صيَ ُاوضةى جياواسدا دابزةؼ
بووْ.
ب -بوارى عويَِيى :تويَذيِةومكة هةُاو عارى صويٌَاُى ئةجناَ دراوم.
 بوارى كاتيي :تويَذيِةومكة هة بزةروارى  2016/4/1دمصزتى ثيَلززدوومو هزة بزةروارى 2016/5/20كؤتايي ٓاتووم.
َى تويَذيِةومكة:
 -5صاًجو
َى تويَذيِزةوم بةيزةكيَم هزة ٓزةُ اوم طزُ زةكاُى
هةسؤربةى تويَذيِةوم ًةيداُييةكاُدا ديزاريلزدُى صزاًجو
ئةجناًداُى تويَذيِةوم دادمُزيَت ضزوُلة ثيَويضزتة بزةجؤريَم بيَزت بتواُيَزت ويَِزةى كؤًةَه زةى تويَذيِةومكزة
َى ضزيِايةتى ٓةريمًزةكى (العينة البقيية العاةيا ي ) و ْ و
َى ئةَ تويَذيِةومية بزيتيية هزة صزاًجو
دمرخبات صاًجو
ًيَزدو ئةُداًاُى خيَشاُى طزتوومتةوم تويَذيِةومكة هةعارى صويٌَاُي ئةجناَ دراوم بةوثيَيةى ئةَ عزارم يةكيَلزة
هة عارم طةورمكاُى ٓةريٌَى كوردصزتاْ و هزةريووى داُيغزتواُةوم ضززيم بؤيزة تويَزذمر هةصزةر صزيَ ئاصزتى
َى تويَذيِةومكةى هةضةُد طةريمكيَم ومرطزتووم بزؤ ئزةومى بلةويَتزة ُزاو
َةًةُد ًاًِاومُد ٓة ار) صاًجو
(دموه
َ اوم.
ضني و تويَذم جياواسمكاُى كؤًةه
 -6ئاًزياسم ئاًارييةكاْ :بؤ عيلزدُةومى ساُيارييةكاْ تويَذمر ٓةريةن هة رييَذمى صزةدى و ُاومُزدى ًيَزميزي
بةكارٓيَِاوم.
 عيلزدُة ومى ئةجناًةكاُى تويَذيِةومكة:
َةكة:
 -1ثيَلٔاتةى ريمطةسى صاًجو
خغتةى ()1
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
ريمطةسى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

ُيَز

127

%6335

ًيَ

73

%3635

كؤى طغتى

200

%100
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َى تويَذيِةومكزة ثيَلٔزاتووْ هةٓزةردوو ريمطزةس ريمطزةسى ُيَزز
ٓةرومن هةخغتةى ()1دا دمردمكةويَت صزاًجو
ًارمياْ 127كةصة بةرييَذمى  %6335ريمطةسى ًيَ ًارمياْ 73كةصة بةرييَذمى . %3635
 -2ثيَلٔاتةى تةًةْ:
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
خغتةى ( )2تةًةُى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

23-20

65

%3235

27-24

51

%2535

31-28

40

%20

35-32

16

%8

39-36

18

%9

43-40

10

%5

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتزةوم تةًةُزةكاْ دمكةوُزة ُيَزواْ ()43-20صزايَ
خغتةى( )2تةًةُى صاًجو
ئةواُةى تةًةُياْ دمكةويَتة ُيَواْ ()23-20صايَ ًارمياْ ()65كةصة بةرييَذمى( )%3235ئةواُزةى تةًزةُياْ
دمكةويَتة ُيَواْ ()27-24صايَ ًارمياْ( )51كةصة بةرييَذمى ( )%2535دواتز ئةواُزةى تةًزةُياْ دمكةويَتزة
ُيَواْ ()31-28صايَ ًارمياْ ()40كةصة بةرييَذمى( )%20ئةواُزةؼ كزة تةًزةُياْ دمكةويَتزة ُيَزواْ (-32
)35صايَ ًارمياْ ( )16كةصة بةرييَزذمى ()18( )%8كةصزيػ تةًزةُياْ دمكةويَتزة ُيَزواْ ()39-36صزايَ
بةرييَذمى()10( )%9كةصيػ تةًةُياْ دمكةويَتة ُيَواْ ()43-40صايَ بةرييَذمى ( .)%5كةواتة دمركةوت كة
سؤرتزيّ تةًةْ دمكةويَتة ُيَواْ ()23-20صزايَ بةرييَزذمى(ُ )%32.5اومُزدى ًيَزميزي تةًزةُيػ بزيتييزة هزة
(. )33.33
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َةكة:
 -3بارى كؤًةآليةتى صاًجو
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
خغتةى ( )3بارى كؤًةآليةتى صاًجو
بذاردم

دوبارمبومكاْ

رييَذمى صةدى

َت
صةه

69

%3435

خيَشاُدار

105

%5235

جيابوموم

19

%935

تان ًزدوو

7

%335

كؤى طغتى

200

%100

َت
َى تويَذيِةومكزة ريووْ كزاومتزةوم دمركزةوتووم صزةه
ٓةرومن هةخغتةى ()3دا بارى كؤًةآليةتى صاًجو
َى تويَذيِةومكة دمطزيَتزةوم خيَشاُزدار ( )105كزةظ
()69كةظ بةرييَذمى ( )%3435هةكؤى ثيَلٔاتةى صاًجو
بةرييَذمى  %5235ثيَلدمٓيَِيَت ئةواُةى جيابوُةتةوم ًارمياْ ( )19كةصة بةرييَذمى (ٓ)%935ةرومٓا ئةواُةى
تان ًزدووْ ًارمياْ ()7كةصة بةرييَذمى ( . )%335كةواتة دمردمكةويَت خيَشاُدار سؤرتزيّ رييَزذم ثيَلزدمٓيَينَ
كة بزيتيية هة (.)%5235
َةكة:
 -4عويَِى ُيغتةجيَوووُى صاًجو
خغتةى ()4
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
عويَِى ُيغتةجيَوووُى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

ُاومُدى ثاريَشطا

120

%60

ُاومُدى قةسا

38

%19

ُاومُدى ُاحية

33

%1635

طوُد

9

%435

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكزة ريووْ كزاومتزةوم دمركزةوتووم
ٓةرومن هةخغتةى ()4دا عزويَِى ُيغزتةجيَوووُى صزاًجو
َى تويَذيِةومكزة عزويَِى ُيغزتةجيَوووُياْ دمكةويَتزةوم
()120كةظ بةرييَذمى( )%60هةكؤى يةكزةكاُى صزاًجو
ُاومُدى ثاريَشطا ئةواُةى هة قةساكاْ ُيغتةجيَّ ًارمياْ ()38كةصة بةرييَزذمى( )%19دواتزز()33كزةظ و
بةرييَزززذمى()%1635هزززة ُاحيزززةكاْ ُيغزززتةجيَّ ئةواُزززة ُيغزززتةجيَي طوُزززدْ ًارميزززاْ ()9كةصزززة
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َى تويَذيِةومكززة ُيغززتةجيَي عززارْ ضززوُلة
بةرييَززذمى()%435كةواتززة دمركززةوت سؤرتزززيّ ثيَلٔاتززةى صززاًجو
َى تويَذيِةومكةى ثيَلٔيَِاوم.
()%60صاًجو
َةكة:
 -5عويَِى هةدايلوووُى صاًجو
خغتةى ()5
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
عويَِى هةدايلوووُى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

ُاومُدى ثاريَشطا

98

%49

ُاومُدى قةسا

60

%30

ُاومُدى ُاحية

28

%14

طوُد

14

%7

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكة بةصةر ضزوار عزويَِدا
هةخغتةى()5دا ٓةرومن ريووْ كزاومتةوم عويَِى هةدايلوووُى صاًجو
دابةؼ كزاوم دمركةوتووم ئةواُةى عويَِى هةدايم بووُياْ دمكةويَتة ُاومُدى ثاريَشطا ًارميزاْ ()98كةصزة
بةرييَذمى ( )%49ئةواُةى هة قةساكاْ هةدايم بووْ ًارمياْ ()60كةصة بةرييَذمى ()%30هةكؤى يةكزةكاُى
َى تويَذيِةومكززة ٓززةرومٓا ئةواُززةى هززة ُاحيززةكاْ هززةدايم بززووْ ًارميززاْ ()28كةصززة بةرييَززذمى
صززاًجو
َى
( )%14ئةواُةؼ هة طوُدمكاْ هةدايم بووْ ًارمياْ ()14كةصة بةرييَذمى ( )%7هةكؤى يةكةكاُى صزاًجو
َى تويَذيِةومكزةدا
تويَذيِةومكة كةواتة دمردمكةويَتة هةدايم بوواُى ُاومُدى ثاريَشطا ثوةى يةكزةًى هزة صزاًجو
َلةى ثيَلٔيَِاوم.
ومرطزتووم ضوُلة ( )%49صاًجو
َةكة:
 -6ئاصتى طوسمراُى صاًجو
خغتةى ()6
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
ئاصتى طوسمراُى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرباؼ

52

%26

باؼ

73

%3635

خزاى

49

%2435

سؤرخزاى

26

%13

كؤى طغتى

200

%100
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َى تويَذيِةومكة ريووْ كزاومتةوم ٓزةرومن دمركزةوتووم ئةواُزةى
هةخغتةى()6دا ئاصتى طوسمراُى صاًجو
َى تويَذيِةومكة ئةواُةى
ئاصتى ئابووريياْ سؤرباعة ًارمياْ 52كةصة بةرييَذمى( )%26هةكؤى يةكةكاُى صاًجو
َى تويَذيِةومكزة
ئاصتى ئابووريياْ باعة ًارمياْ ()73كةصزة بةرييَزذمى ( )%3635هزةكؤى يةكزةكاُى صزاًجو
ٓةرومٓا ئةواُةى ئاصتى ئابووريياْ خزاثة ًارميزاْ ( )49كةصزة بةرييَزذمى( )%2435دواتزز ئةواُزةى ئاصزتى
ئابووريياْ سؤرخزاثة ًارميزاْ ( )26كةصزة بةرييَزذمى ( .)%13كةواتزة ومن دمركزةوتووم ٓزةردوو ئاصزتى
َلة
َى تويَذيِةومكة بةدى دمكزيَت ئزةويػ دمطةرييَتزةوم بزؤ ئزةومى كزة صزاًجو
سؤرباؼ و خزاى هةني صاًجو
بةعيَومى ضيِايةتى ٓةريمًةكى ومرطياوم بؤ ئةومى ضني و تويَذم جياواسمكاْ هةخؤب زيَت.
 -7بة كارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
خغتةى ()7
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
سؤرجار

135

%6735

ٓةُديَلجار

46

%23

كةَ جار

19

%935

بةدمطٌةْ

0

%0

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكزة ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
هةخغتةى() 7دا ئةَ ثزصيارم ريووْ كزاومتزةوم كزة ئايزا صزاًجو
بةكاردمٓيَِّ؟ ٓةرومن دمركةوتووم 135كزةظ بةرييَزذمى  %6735سؤرجزار بزةكارى دمٓيَزِّ ئةواُزةى كزة
ٓةُديَلجار بةكارى دمٓيَِّ ًارمياْ()46كةصة بةريِِيَذمى( )%23ئةو كةصاُةؼ كة كزةاار بزةكارى دمٓيَزِّ
َةكة بةدمطٌززةْ ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ
( )19كةصززّ بةرييَززذمى (ٓ )%935ززةرومٓا ٓززيض كززاَ هززة صززاًجو
َى تويَذيِةومكزة كزة بززيتني هزة ( )135كززةظ
بةكارُادمٓيَِّ كةواتزة ٓزةرومن ديزارم بةعزيَلى سؤرى صزاًجو
هةكؤى()200كةظ سؤرجار ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بةكاردمٓيَِّ كة بيَ وًاْ نيزةُى ئزةريَِى و ُزةريَِى دمبيَزت
هةصةرياْ و هة ثزصيارمكاُى دواتزدا بةوردى ئةو كاري ةريياُة دمردمكةوْ.
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 -8جؤرى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
خغتةى ( )8جؤرى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
فةيضووون

166

%83

تويتةر

8

%4

ئيِضتاطزاَ

21

%1035

ٓى تز تلاية بيِوصة (صِاى ضات)

5

%235

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى( )8جؤرى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ريووْ دمكاتةوم ٓةرومن دمركزةوتووم فةيضزووون
سؤرتزيّ بةكارٓيَِةرى ٓةية ضوُلة( )166كةظ و بةرييَذمى ()%83بةكارى دمٓيَِّ دواتز ئيِضتاطزاَ هةريووى
بةكارٓيَِاُةوم هةدواى فةيضووون سؤرتزيّ بةكارٓيَِةرى ٓةية كزة ئزةواُيػ ( )21كةصزة بةرييَزذمى ()%1035
ثاعاْ ئةواُةى تويتةر بةكاردمٓيَِّ ()8كةصّ بةرييَذمى ()%4دواجار ئةواُةى صِاى ضزات و ُاومُزدمكاُى تزز
َى تويَذيِةومكة فةيضزووون
بةكاردمٓيَِّ ًارمياْ ()5كةصة بةرييَذمى(ٓ .)%235ةرومن دمركةوت هةنى صاًجو
سؤرتزيّ بةكارٓيَِةرى ٓةية ضوُلة ( )%83ثيَلدمٓيَِيَت .بيَ وًاْ هةصةر ئاصزتى ٓزةًوو جئزاْ فةيضزووون
ُاصزاوتزيّ تؤريى كؤًةآليةتية كة خاومُى ًارميةكى يةكجار سؤر بةكارٓيَِةرم.
 -9بزيى كاتةكاُى بةكارٓيَِاُى ئيِتةرُيَت:
خغتةى ()9
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
بزيى كاتةكاُى بةكارٓيَِاُى ئيِتةرُيَت هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
كةًرت هة  1كاتذًيَز

35

%1735

 1كاتذًيَز

29

%14.5

 2كاتذًيَز

46

%23

 3كاتذًيَز

32

%16

 4كاتذًيَزو سياتز

58

%29

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكزة ريووْ دمكاتةوم ٓزةرومن
خغتةى( )9بزيى كاتةكاُى بةكارٓيَِاُى ئيِتةرُيَت هةنى صزاًجو
دمبيِزيَت ئةواُةى كةًرت هة ()1كاتذًيَز ئيِتةرُيَت بزةكاردمٓيَِّ ًارميزاْ ()35كةصزة بةرييَزذمى ()%1735
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ئةواُةى ( )1كاتذًيَز ئيِتةرُيَت بةكاردمٓيَِّ ًارمياْ ()29كةصة بةرييَذمى ( )%1435ئةواُزةى ( )2كاتزذًيَز
بةكارى دمٓيَِّ ًارمياْ ()46كةصة بةرييَذمى ( )%23ئةواُةى ( )3كاتذًيَز بةكارى دمٓيَِّ ًارميزاْ ()32
كةصة بةرييَذمى ()%16دواتز ئةواُةى ( )4كاتذًيَزو سياتز بةكارى دمٓيَِّ( )58كةصة بةرييَزذمى ( .)%29ومن
َى تويَذيِةومكة( )4كاتذًيَز سياتز ئيِتةرُيَت بزةكاردمٓيَِّ كزة ئةًزةؼ كزاتيَلى
ئاعلزاية بةعيَلى سؤرى صاًجو
َى تويَذيِةومكة دمطزيَتةوم.
سؤرم بؤ صةرقايَ بووْ و خةريم بووْ هةطةيَ ئيِتةرُيَت كة ( )%29صاًجو
 -10بزيى كات ةكاُى بةكارٓيَِاُى تةهةفشيؤْ:
خغتةى ()10
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
بزيى كاتةكاُى بةكارٓيَِاُى تةهةفشيؤْ هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
كةًرت هة  1كاتذًيَز

132

%66

 1كاتذًيَز

30

%15

 2كاتذًيَز

11

%535

 3كاتذًيَز

15

%735

 4كاتذًيَزو سياتز

12

%6

كؤى طغتى

200

%100

َى
ٓززةرومن هةخغززتةى ()10دا دمردمكززةويَت ب ززيى كاتززةكاُى بززةكارٓيَِاُى تةهززةفشيؤْ هززةنى صززاًجو
تويَذيِةومكة دمردمخات دمركةوتووم ئةواُةى كةًرت هة ()1كاتذًيَز صةيزى تةهةفشيؤْ دمكةْ ()132كةصزّ
بةرييَذمى ( )%66ئةواُزةؼ كزة ( )1كاتزذًيَز صزةيزى تةهزةفشيؤْ دمكزةْ ( )30كةصزّ بةرييَزذمى ()%15
ئةواُةى ( )2كاتذًيَز صةيزى تةهةفشيؤْ دمكةْ ًارمياْ ( )11كةصّ بةرييَذمى ( )%535دواتزز ئةواُزةى()3
كاتذًيَز صةيزى تةهةفشيؤْ دمكزةْ ًارميزاْ ( )15كةصزّ بةرييَزذمى ( )%735ئةواُزةؼ ( )4كاتزذًيَز سيزاتز
صةيزى تةهةفشيؤْ دمكةْ ()12كةصّ بةرييَذمى ( .)%6كةواتة دمردمكةويَت تةهةفشيؤْ بةكارٓيَِزةرى كزةًرتم
بةبةراورد هةطةيَ ئيِتةرُيَت ضوُلة ئيِتةرُيَت ٓةًوو خشًةت وسارييةكاُى هةخؤيدا كؤكزدؤتزةومو هةًاوميزةكى
كورتدا دمي ةيةُيَتة دمصتى بةكارٓيَِةر.

 -11دورخضتِةومى تاكةكاْ هةُاومُدم كؤً ةآليةتيةكاْ بةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم:
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خغتةى ()11
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
دووركةوتِةومى ئةُداًاُى خيَشاْ بةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
سؤرجار

46

%23

ٓةُديَلجار

65

%3235

كةاار

68

%34

بةدمطٌةْ

21

%1035

كؤى طغتى

200

%100

َداْ بؤ ساُيِى دووركةوتِةومى ئةُزداًاُى
خغتةى( )11كة ئاًاجنى يةكةًى تويَذيِةومكةية دمَهيَتٓ( :ةوه
َوزذاردمى سؤرجاريزاْ ديزاريلزدووم
خيَشاْ هةيزةكرت بزةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم)ٓزةرومن دمركزةوتووم ئةواُزةى ٓةه
َوزذاردووم ( )65كةصزّ بةرييَزذمى
ًارمياْ ( )46كةصّ بةرييَذمى ( )%23ئةواُزةؼ كزة ٓةُزديَلجارياْ ٓةه
َوذاردمى كةاارياْ دياريلزدووم ًارمياْ ( )68كةصّ بةرييَذمى ( )%34ثاعاْ
( )%3235دواتز ئةواُةى ٓةه
َلياْ هة ُاومُزدم كؤًةآليةتيزةكاْ دوورخضزتؤتةوم ( )21كةصزّ
ئةواُةى ثيَياْ واية بةدمطٌةْ ئيِتةرُيَت خةه
َم هةُاومُزدم
َى تويَذيِةومكة ثيَياْ وايزة ئيِتزةرُيَت كزةاار خزةه
بةرييَذمى ( .)%1035دمردمكةويَت كة صاًجو
َى تويَذيِةومكة ثيَلدمٓيَِيَت.
كؤًةآليةتيةكاْ دووردمخاتةوم ضوُلة ( )%34كؤى يةكةكاُى صاًجو
 -12كةًي ى تيَلةآلوبووُى تاكةكاْ بةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم:
خغتةى ()12
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
كةًيي تيَلةآلوبووُى تاكةكاْ بةٓؤى ئيِتةرُيَتةوم هةنى صاًجو
دوبارمبوومكاْ رييَذمى صةدى

بذاردم
سؤرجار

75

%3735

ٓةُديَلجار

42

%21

كةاار

67

%3335

بةدمطٌةْ

16

%8

كؤى طغتى

200

%99399

هةخغتةى()12دا ئةوم ريووْ كزاومتةوم كة ئايا بزةكارٓيَِاُى ئيِتزةرُيَت دمبيَتزة ٓزؤى دروصزتوووُى
كةًيى تيَلةيَ بووُى تاكةكاْ؟ ٓةرومن هة ومآلًةكاُدا دمركزةوتووم ئةواُزةى ثيَيزاْ وايزة ئيِتزةرُيَت سؤرجزار
دمبيَتة ٓؤى دروصتوووُى كةًيى تيَلةيَ بووُى تاكةكاْ ًارمياْ()75كةصّ بةرييَذمى ()%3735دواتز ئةواُةى
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َوذادووم()42كةصّ بةرييَذمى (ٓ)%21ةرومٓا ئةواُةى ثيَياْ واية ئيِتزةرُيَت كزةاار دمبيَتزة
ٓةُديَلجارياْ ٓةه
ٓؤى دروصتوووُى كةًيي تيَلةيَ بووُى تاكةكاْ ًارميزاْ ( )67كةصزّ بةرييَزذمى ()%3335ثاعزاْ ئةواُزةى
ثيَياْ واية بةدمطٌةْ ئيِتةرُيَت دمبيَتة ٓؤى دروصت بزووُى كزةًيي تيَلزةيَ بزووُى تاكزةكاْ ًارميزاْ ()16
َوذاردمى سؤرجارو ٓةُديَلجار كؤبلةيِزةوم دمكاتزة ( )117كزةظ
كةصّ بةرييَذمى ( )%8ئةطةر ٓةردوو ٓةه
بةرييَذمى ()% 5835كة ثيَياْ وايزة بزةكارٓيَِاُى ئيِتزةرُيَت دمبيَتزة ٓزؤى دروصزتوووُى كزةًيي تيَلزة َي بزووُى
تاكةكاْ.
 -13بةٓيَشبووُى ثةيومُديية ٓاورييَ و خشًايةتيةكاْ:
خغتةى ()13
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
بةٓيَشبووُى ثةيومُديية ٓاورييَ و خشًايةتيةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدُةوم هةنى صاًجو

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

33

%1635

ٓةُديَلجار

25

%1235

كةاار

88

%44

بةدمطٌةْ

54

%27

كؤى طغتى

200

%100

ي و خشًايةتيزةكاْ بزةٓؤى ئاًزياسمكزاُى طةياُدُزةوم هزةنى
خغتةى( ) 13بةٓيَشبووُى ثةيومُدييزة ٓزاو ير َ
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم دمركةوتووم ئةواُةى ثيَياْ واية سؤرجزار ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ يارًزةتى
صاًجو
بةٓيَشبووُى ثةيومُديية كؤًةآليةتيزةكاْ هزةُيَواْ ٓزاورييَ و خشًاُزدا دمدات ًارميزاْ ()33كةصزّ بةرييَزذمى
َوذاردمى ٓةُديَلجارياْ دياريلزدووم ًارميزاْ ()25كةصزّ بةرييَزذمى()%1235
( )%1635ئةواُةؼ كة ٓةه
ٓززةرومٓا ئةواُززةى ثيَيززاْ وايززة كززةاار ثةيومُدييززةكاْ بززةٓيَشدمكات ًارميززاْ ( )88كةصززّ بةرييَززذمى
()%44دواتزيػ ئةواُةى ثيَياْ واية بةدمطٌةْ ثةيومُدييزةكاْ بزةٓيَشدمكات ( )54كةصزّ بةرييَزذمى (.)%27
َى تويَذيِةومكزة ثيَيزاْ وايزة ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ كزةاار يارًزةتى بزةٓيَشبووُى
هيَزمدا دمردمكزةويَت صزاًجو
َى تويَذيِةومكزة
ثةيومُدييةكاْ هةُيَواْ ٓاورييَ و خشًاُزدا دمدات ضزوُلة()%44هزة كزؤى يةكزةكاُى صزاًجو
ثيَلدمٓيَِيَت.

َى ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدْ هةصةر دمربزييِى ُاخى تاكةكةظ:
 -14رؤه
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خغتةى ()14
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
َى ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدْ هةصةر دمربزييِى ُاخى تاكةكةظ هةنى صاًجو
رؤه
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

107

%5335

ٓةُديَلجار

40

%20

كةاار

43

%2135

بةدمطٌةْ

10

%5

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى( )14كة تيايدا رؤيَ و ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدْ هةصةر دمربزييِى ُاخى تاكةكزةظ ريووْ دمكاتزةوم
دمرخيضتووم كة ( )107كةظ و بةرييَذمى ( )%5335ثيَياْ واية ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُزدْ سؤرجزار كاري زةرى
ٓةية هةصةر دمربزييِى ُاخى تاكةكةظ ئةواُةى ثيَياْ واية ٓةُديَلجار كاري ةرى ٓةية ( )40كةصزّ بةرييَزذمى
( )%20ئةواُةؼ كة بزيواياْ واية كزةاار كاري زةرى ٓةيزة ًارميزاْ ()43كزةْ بةرييَزذمى ()%2135بزةآلَ
ئةواُةى دمَهيَّ ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدْ بةدمطٌةْ كاري ةرى ٓةية هةصةر دمربزييِى ُاخى تاكةكزةظ ًارميزاْ
َى
()10كةصززّ بةرييَززذمى (. )%5كةواتززة ٓززةرومن دمردمكززةويَت ( )107يةكززة هززةكؤى يةكززةكاُى صززاًجو
تويَذيِةومكة ثيَياْ واية ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدْ سؤرجار كاري ةرى ٓةية ئةويػ بؤ ئزةوم دمطةرييَتزةوم دمرفزةتى
َم ثةُا دمباتة بزةر تزؤريم كؤًةآليةتيزةكاْ بزؤ
يةكرت بيِيِى ريووبةريوو ومن ثيَويضت ُاريمخضيَ بؤية سؤرجار خةه
ئةومى بةتةواوى ُاخى خؤى بؤ كةصى بةراًوةر بلاتةوم.
 -15كةَ بووُةومى طفتوطؤى خيَشاُيى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
خغتةى ()15
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
كةًوووُةومى طفتوطؤى خيَشاُيى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

83

%4135

ٓةُديَلجار

75

%3735

كةاار

25

%1235

بةدمطٌةْ

17

%835

كؤى طغتى

200

%100
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خغتةى( ) 15كة ئاًاجنى دوومًزى تويَذيِةومكةيزة ئزةومى تيَزدا ريووْ كزاومتزةوم كزة ئايزا بزةكارٓيَِاُى
ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ دمبيَتززة ٓززؤى كززةَ كزدُززةومى طفتوطززؤى خيَشاُززى؟ ومن دمركززةوتووم ( )83كززةظ
بةرييَذمى( )% 4135ثيَياْ واية سؤرجار ئاًزياسمكاُى طةياُدْ طفتوطؤى خيَشاُى كةَ دمكاتةوم ئةواُةؼ كة ثيَياْ
َزيَّ كزةاار
واية ٓةُديَلجار كةًى دمكاتزةوم ًارميزاْ ( )75يةكةيزة بةرييَزذمى ( )%3735ئةواُزةى كزة دمه
طفتوطؤى خيَشاُى كةَ دمكاتةوم ًارمياْ ( )25يةكةية بةرييَذمى( . )%1235كةواتة هةصزةر بِزةًاى ومآلًزى
َى تويَذيِةومكة دمردمكةويَت كة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ دمبيَتزة ٓزؤى كةًلزدُزةومى طفتوطزؤى خيَشاُزى
صاًجو
َى تويَذيِةومكة ثيَياْ وايزة سؤرجزار كاري زةرى
ضوُلة ()83كةظ بةرييَذمى( )%4135هةكؤى يةكةكاُى صاًجو
ٓةية.
َجيضى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيضوووكةوم:
 -16دروصتوووُى ده
خغتةى ()16
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
َجيضى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيضوووكةوم هةنى صاًجو
دروصتوووُى ده
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

77

%3835

ٓةُديَلجار

54

%27

كةاار

39

%1935

بةدمطٌةْ

30

%15

كؤى طغتى

200

%100

ٓةرومن هةخغتةى ()16دا دمركةوتووم ئايا بةكارٓيَِاُى بةردمواًى فةيضووون دمبيَتة ٓؤى دروصزتوووُى
َى تويَذيِةومكة بةَ جؤرميزة :ئةواُزةى ثيَيزاْ وايزة بزةكارٓيَِاُى فةيضزووون
َجيضى هة خيَشاُدا؟ ومآلًى صاًجو
ده
َجيضى هة خيَشاُدا ًارميزاْ ( )77كةصزّ بةرييَزذمى ( )%3835ئةواُزةى
سؤرجار دمبيَتة ٓؤى دروصتوووُى ده
َجيضى دروصت دمكات ()54كةصّ بةرييَذمى(ٓ )%27ةرومٓا ئةواُةؼ كة ثيَياْ وايزة
ثيَياْ واية ٓةُديَلجار ده
َجيضزى
َزيَّ بةدمطٌزةْ ده
َجيضى دروصت دمكات ()39كةصّ بةرييَذمى( )%1935دواجار ئةواُةى دمه
كةاار ده
َى تويَذيِةومكزة هةطزةيَ
دروصت دمكات ( )30كةصّ بةرييَزذمى ( . )%15ومن دمركزةوت( )%3835صزاًجو
َجيضى هةخيَشاُدا.
َيَ سؤرجار بةكارٓيَِاُى فةيضووون دمبيَتة ٓؤى دروصتوووُى ده
ئةومداْ بةه
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 -17دروصتوووُى ُاثاكى ٓاوصةر طيى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيضوووكةوم:
خغتةى ()17
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
دروصتوووُى ُاثاكى ٓاوصةرطيى بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيضوووكةوم هةنى صاًجو

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

35

%1735

ٓةُديَلجار

60

%30

كةاار

25

%1235

بةدمطٌةْ

80

%40

كؤى طغتى

200

%100

خغزززتةى( ) 17بزززاظ هزززة دروصزززتوووُى ُاثزززاكى ٓاوصزززةرطيى دمكزززات بزززةٓؤى بزززةكارٓيَِاُى
فةيضززوووكةوم دمركةوتووم ئةواُززةى ثيَيززاْ وايززة فةيضززووون سؤرجززار دمبيَتززة ٓززؤى دروصززتوووُى ُاثززاكى
ٓاوصةرطيى ًارمياْ( )35كةصّ بةرييَذمى ()%1735ئةواُةى ثيَياْ واية ٓةُزديَلجار ُاثزاكى ٓاوصزةرطيى
َزيَّ بزةكارٓيَِاُى فةيضزووون كزةاار
هيَ دمكةويَتةوم ًارمياْ ()60كةصّ بةرييَذمى ()%30بةآلَ ئةواُزةى دمه
ُاثاكى ٓاوصةرطيى هيَ دمكةويَتةوم ًارمياْ ( )25كةصّ بةرييَذمى ( )%1235دواجار ئةواُةى بزيواياْ وايزة
بةدمطٌةْ فةيضووون دمبيَتزة ٓزؤى ُاثزاكى ٓاوصزةرطيى ًارميزاْ ( )80كةصزّ بةرييَزذمى( .)%40هيَززمدا
َى تويَذيِةومكة ومآلًياْ داومتةوم فةيضووون ُابيَتة ٓؤى دروصزت بزووُى ُاثزاكى
دمردمكةويَت ٓةرومن صاًجو
ٓاوصةرطيى ضوُلة ()%40ثغت يى ئةَ بؤضووُةياْ كزدووم هةرياصتيدا دمعيَ فةيضووون رياصتةوخؤ ُةبيَتزة
ٓؤى دروصتوووُى ُاثاكى خيَشاُى بةآلَ ُارياصتةوخؤ رييَ ة خؤؼ دمكات بؤ ُاثزاكى بةتايوزةت ئةطزةر كزاتيَلى
سؤرى بؤ تةرخاْ بلزيَت ٓةرومن هة ثزصيارى ثيَغوودا باصلزا.
َق:
 -18تيَلضوُى عياسمى خيَشاْ و سياد بووُى دياردمى تةن
خغتةى ()18
َى تويَذيِةومكة ريووْ
َق بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيط بووكةوم هةنى صاًجو
تيَلضوُى عياسمى خيَشاْ و سياد بووُى دياردمى تةن
دمكاتةوم

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

33

%1635

ٓةُديَلجار

61

%3035

كةاار

40

%20
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بةدمطٌةْ

66

%33

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى( )18كة ئاًاجنى صيَيةًى تويَذيِةومكةية باظ هة تيَلضووُى عياسمى خيَشاْ و سيادبووُى دياردمى
تةآلق دمكات بةٓؤى بةكارٓيَِاُى فةيضوووكةوم ٓةرومن دمركةوتووم ()23كةظ بةرييَذمى ( )%1635بزيواياْ
واية بةكارٓيَِاُى فةيضووون دمبيَتة ٓؤى تيَلضووُى عياسمى خيَزشاْ و سيزادبووُى ديزاردمى تزةآلق ئةواُزةى
ثيَياْ واية ٓةُديَلجار دمبيَتة ٓزؤى تيَلضزووُى عزياسمى خيَزشاْ و تزةآلق ًارميزاْ ( )61كةصزّ بةرييَزذمى
( )%3035دواتز ئةواُةى ثيَياْ واية كةاار دمبيَتة ٓؤى تةآلق ًارمياْ ()40كةصّ بةرييَزذمى( )%20دواجزار
ئةواُة بزيواياْ واية بةدمطٌةْ بزةكارٓيَِاُى فةيضزووون دمبيَتزة ٓزؤى تيَلضزووُى عزياسمى خيَزشاْ ًارميزاْ
َزيَّ ئةطزةر ٓزةردوو ومآلًزى
()66كةصّ بةرييَذمى ( . )%23ئةَ ثزصيارم دمكزيَت بةَ جؤر عي بلةيِةومو بو
سؤرجارو ٓةُديَلجار بةو ثيَيةى ُشيلّ هةيةن كؤبلةيِةوم ئةوا بةٓةردووكياْ ( )%47ثيَلدمٓيَِّ ومآلًةكاُى
كةاارو بةدمطٌةُيػ كؤبلةيِةوم ( )%53ثيَلدمٓيَِّ ٓةردوو رييَذمكة تاريادميةن هةيةن ُشيلّ بؤيزة دمكزيَزت
بوتزيَت تاريادميةن فةيضووون دمبيَتة ٓؤى تيَلضووُى عياسمى خيَشاْ و دياردمى تةآلق.
 -19سياْ طةياُدْ بة ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ:
خغتةى ()19
َى تويَذيِةومكة
سياْ طةياُدْ بة ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ بةٓؤى بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
ريووْ دمكاتةوم
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

50

%25

ٓةُديَلجار

62

%31

كةاار

47

%2335

بةدمطٌةْ

41

%2035

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى( )19ئةوم ريووْ دمكاتةوم كة ئايا كورتلزدُةومى ثةيومُديية كؤًةآليةتييةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى
طةياُدُةوم سياْ بة ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ دمطةيةُيَت؟ ٓةرومن دمركةوتووم ()50كةظ بةرييَذمى( )%25ثيَياْ
واية سؤرجار بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدُةوم ثةيومُديية كؤًةآليةتييةكاْ كورت بؤتزةومو سيزاُى بزة ثةيومُدييزة
خيَشاُيةكاْ طةياُدووم ئةواُةى ثيَياْ واية ٓةُديَلجار سياُى طةياُدووم ًارمياْ()62كةصزة بةرييَزذمى()%31
دواتز( )47كةظ و بةرييَذمى ( )%2335ثيَياْ واية كةاار سياُى طةياُدووم هة كؤتاييزدا ئةواُزةى ثيَيزاْ وايزة
()479
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ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ بةدمطٌززةْ سيززاُى طةياُززدووم ( )41كةصززّ بةرييَززذمى (.)%2035كةواتززة بةطغززتى
دمردمكةويَت كورتلزدُةومى ثةيومُديية كؤًةآليةتييةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدُةوم سيزاُى بزة ثةيومُدييزة
َوذاردووم.
خيَشاُييةكاْ طةياُدووم ضوُلة ( )%56بة تيَلزيايي ومآلًي سؤرجارو ٓةُديَلجارياْ ٓةه
 -20كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
خغتةى ()20
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

127

%6335

ٓةُديَلجار

49

%2435

كةاار

10

%5

بةدمطٌةْ

14

%7

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى ( ) 20كة ئاًاجنى ضوارمًى تويَذيِةومكةية ئاًا م بؤ ئةوم دمكات كزة ئايزا ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
ٓؤكززارْ بززؤ كةًوووُززةومى صززةرداُة خيَشاُيززةكاْ؟ ٓززةرومن هززة ومآلًةكاُززدا دمركززةوتووم( )127كززةظ
بةرييَززذمى( )%6335ثيَيززاْ وايززة ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ سؤرجززار ٓؤكززارْ بززؤ كةًوووُززةومى صززةرداُة
خيَشاُييةكاْ ئةواُززةى ثيَيززاْ وايززة ٓةُززديَلجار ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ ٓؤكززارم بززؤ كةًوووُززةومى صززةرداُة
خيَشاُييةكاْ ( )49كةصّ بةرييَذمى (ٓ)%2435ةرومٓا ئةواُةى ثيَياْ واية ئاًزياسمكاُى طةياُدْ كةاار ٓؤكارم
بززؤ كةًوووُززةومى صززةرداُة خيَشاُييززةكاْ ( )10كةصززّ بةرييَززذمى ( )%5هةكؤتاييززدا ئةواُززةى بزيوايززاْ وايززة
ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بةدمطٌةْ ٓؤكارم بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ ()14كةصزّ بةرييَزذمى (.)%7
كةواتة دمركةوت ئاًزياسمكاُى طةياُدْ سؤرجار ٓؤكارْ بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُيةكاْ ضوُلة ()127
كةظ هةكؤى ( )200كةظ و بةرييَذمى ()%6335دمُ ياْ هةصةر داوم.

 -21كةًوووُةومى ًتٌاُةى ُيَو ئةُداًاُى خيَشاْ:
خغتةى ()21
()47:
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َى
كةًوووُةومى ًتٌاُةى ُيَو ئةُداًاُى خيَشاْ بةٓؤى بةرفزاواُى و ئاصاُى بةدمصتٔيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
تويَذيِةومكة ريووُدمكاتةوم

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

49

%2435

ٓةُديَلجار

85

%4235

كةاار

23

%1135

بةدمطٌةْ

43

%2135

كؤى طغتى

200

%100

خغتةى ( )21كةًوووُةومى ًتٌاُةى ُيَو ئةُداًاُى خيَشاْ بةٓؤى بةرفزاواُى و ئاصاُى بةدمصتٔيَِاُى ئاًزياسمكاُى
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم دمركةوتووم ئةواُةى ثيَياْ واية سؤرجار ًتٌاُزةى ُيَزو ئةُزداًاُى
طةياُدْ هةنى صاًجو
خيَشاْ بةٓؤى ئاصاُيي بةدمصتٔيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدُةوم كةَ دمبيَتةوم بزيتني هة ( )49كةظ بةرييَزذمى ()%2435
ئةواُةى ثيَياْ واية ٓةُديَلجار كةَ دمبيَتةوم بزيتني هة ( )85كةظ بةرييَذمى ( )%4235ئةواُةؼ كة ثيَياْ واية كزةاار
ًتٌاُة كةَ دمبيَتةوم بزيتني هة ( )23كةظ بةرييَذمى ()%1135دواجار ئةواُزةى ثيَيزاْ وايزة بةدمطٌزةْ ًتٌاُزة كزةَ
دمكاتةوم بزيتيية هة ( )43كةظ بةرييَذمى (.)%2135هةئةجناًدا دمردمكةويَت ئةطةر رييَذمى ٓةردوو ومآلًى سؤرجارو
َى تويَذيِةومكززة كةواتززة دمردمكززةويَت ئاصززاُيي
ٓةُززديَلجار كؤبلزيَِززةوم دمكاتززة ()%67كززؤى يةكززةكاُى صززاًجو
بةدمصتٔيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ئاصتى ًتٌاُةى هةُيَو تاكةكاُى خيَشاُدا كةَ كزدؤتةوم.

 -22بةعداريلزدْ هة بؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاْ:
خغتةى ()22
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
بةعداريلزدْ هة بؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاْ هةرييَ ةى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

94

%47

ٓةُديَلجار

36

%18

كةاار

30

%15

بةدمطٌةْ

40

%20

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكة صزةبارمت بزة بةعزداريلزدُياْ هزة
ٓةرومن هةخغتةى ()22دا دمركةوتووم ومآلًى صاًجو
بؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاُدا هةرييَ ةى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ جياواسم ئةواُةى سؤرجار هةرييَ زةى ئاًزياسمكزاُى
()483
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َزيَّ
طةياُدْ بةعدارى هةبؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاُدا دمكةْ ( )94كةصّ بةرييَذمى ()%47ئةواُةؼ كزة دمه
ٓةُديَلجار بةعداري دمكزةْ ()36كةصزّ بةرييَزذمى ( )%18ئةواُزةى كزةاار بةعزداري دمكزةْ ًارميزاْ
()30كةصة بةرييَذمى ()%15ثاعزاْ ئةواُزةى بةدمطٌزةْ بةعزدارى دمكزةْ ًارميزاْ ()40كةصزة بةرييَزذمى
َى تويَذيِةومكة هةرييَ ةى ئاًزياسمكاُى طةياُدُزةوم بةعزدارى
()%20كةواتة ٓةرومن دمركةوتووم ()%47صاًجو
هة بؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاُدا دمكةْ.
 -23فزاواْ كزدُى تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكاْ:
خغتةى ()23
َى تويَذيِةومكة ريووْ
فزاواْ كزدُى تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكاْ بةٓؤى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
دمكاتةوم
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

82

%41

ٓةُديَلجار

39

%1935

كةاار

46

%23

بةدمطٌةْ

33

%1635

كؤى طغتى

200

%100

هةخغززتةى ()23دا ئززةو ثزصززيارم خزاومتززةريوو كززة ئايززا ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ تززؤريى ثةيومُدييززة
َيَ سؤرجزار تزؤريى ثةيومُدييزة
كؤًةآليةتيةكاُى فزاواْ كزدووم؟ هةومآلًدا دمركةوتووم ئةواُزةى وتوياُزة بزةه
كؤًةآليةتيةكامناُى فزاواْ كزدووم ًارمياْ( )82كةظ بووم بةرييَزذمى ()%41ئةواُزةى وتوياُزة ٓةُزديَلجار
تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكامناُى فزاواْ كزدووم ًارمياْ ()39كةصة بةرييَذمى (ٓ)%1935ةرومٓا ئةواُةى
وتوياُة كةاار تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكامناُى فزاواْ كزدووم ًارمياْ ()46كةصة بةرييَذمى ()%23دواتز
ئةواُةى وتوياُة بةدمطٌةْ تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكامناُى فزاواْ كزدووم ًارمياْ ()33كةصزة بةرييَزذمى
َى تويَذيِةومكززة ثيَيززاْ وايززة ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ تززؤريى
( .)%1635كةواتززة دمردمكززةويَت ( )%41صززاًجو
ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكاُى فزاواْ كزدووْ.

 -24ئاعِابووْ بة بيوبؤضووُة جياواسمكاْ:
خغتةى ()24
()483
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َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
ئاعِابووْ بة بيوبؤضوُة جياواسمكاْ بةٓؤى بةٓؤى ٓؤيةكاُى ئيِتةرُيَت هةنى صاًجو

بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

75

%3735

ٓةُديَلجار

53

%2635

كةاار

39

%1935

بةدمطٌةْ

33

%1635

كؤى طغتى

200

%100

َيَززت ئايززا بززةكارٓيَِاُى ٓؤيززةكاُى ئيِتززةرُيَت سيززاتز ئاعززِاى كزززدووى بززة بيوبؤضززووُة
خغززتةى()24دمه
جياواسمكاْ؟ هةومآلًدا دمركةوتووم ئةواُةى وتوياُة ٓؤيةكاُى ئيِتةرُيَت سؤرجار ئاعِاى كززدووْ بزة بيوبؤضزووُة
َيَّ ٓةُديَلجار ئاعزِاى كززدووْ ًارميزاْ
جياواسمكاْ ًارمياْ ( )75كةصة بةرييَذمى ()%3735دواتز ئةواُةى دمه
َيَّ كةاار ئاعِاى كززدووم ًارميزاْ ( )39كةصزة بةرييَزذمى
( )53كةصة بةرييَذمى (ٓ )%2635ةرومٓا ئةواُةى دمه
َيَّ بةكارٓيَِاُى ٓؤيةكاُى ئيِتةرُيَت بةدمطٌةْ ئاعزِاى كززدووْ بزة بيوبؤضزووُة
()%1935هةكؤتاييدا ئةواُةى دمه
جياواسمكاْ ًارمياْ( )23كةصة بةرييَذمى ( .)%1635ومآلًى سؤريِة هةَ ثزصزيارمدا بزيتييزة هزة ()%3735ئزةويػ
َى تويَذيِةومكة سؤرجار بةكارٓيَِاُى ٓؤيةكاُى ئيِتةرُيَت ئاعِاى كزدووْ بزة بيوبؤضزووُة جياواسمكزاْ
ئةومية صاًجو
بيَ وًاْ بةكارٓيَِاُى ئيِتةرُيَت واتة ئاعِابووْ بة دوُياى دمرمومو ُاصيِى ًزؤظزةكاْ هزة عزويَِة جياواسمكزاُى صزةر
سموى ضوُلة ئيِتةرُيَّ طغت صِوورم جوطزافيةكاْ دمبزييَت.

 -25صِوورداركزدُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
خغتةى ()25
َى تويَذيِةومكة ريووْ دمكاتةوم
صِوورداركزدُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةنى صاًجو
بذاردم

دوبارمبوومكاْ

رييَذمى صةدى

سؤرجار

105

%5235

ٓةُديَلجار

21

%1035

كةاار

57

%2835

بةدمطٌةْ

17

%835

كؤى طغتى

200

%100

َى تويَذيِةومكة بؤضزووُى جياواسيزاْ ٓةيزة صزةبارمت بزة
ٓةرومن هةخغتةى ()25دا دمردمكةويَت صاًجو
صِوورداركزدُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ئةواُةى ثيَياْ واية ثيَويضزتة ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ سؤرجزار صزِووردار
()483
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بلزيَت ًارمياْ()105كةصة بةرييَذمى ( )%5235ئةواُةؼ كزة ثيَيزاْ وايزة ثيَويضزتة ٓةُزديَلجار صزِووردار
َزيَّ ثيَويضزتة كزةاار صزِووردار بلزيَزت
بلزيَت ًارمياْ ( )21كةصة بةرييَذمى ()%1035ثاعاْ ئةواُةى دمه
( )57كةصّ بةرييَذمى ( )% 2835هة كؤتاييزدا ئةواُزةى ثيَيزاْ وايزة ثيَويضزتة بةدمطٌزةْ صزِووردار بلزيَزت
َى تويَذيِةومكة هةطةيَ ئةومدا كة
ًارمياْ ( )17كةصة بةرييَذمى ( .)%835كةواتة دمردمكةويَت بةعيَلى صاًجو
َى
ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ صززِووردار بلزيَززت كززة ًارميززاْ ( )105كةصززة هززةكؤى ( )200كةصززى صززاًجو
تويَذيِةومكة بةرييَذمى(. )%5235

ئةجناًى خغتةكاْ
هةثاؼ خضتِةريووى ئةو ساُياريياُزةى كزة تايوزةت بزووْ بزة طكاري زةريى ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ هةصزةر
ثةيومُديية خيَشاُييةكاْط ثيَويضتة ئةو ئةجناًاُة خبزيَِةريوو كة ثةيومصزة بزة ئاًاجنزةكاُى تويَذيِةومكزة ئزةواُيػ
بزيتني هة:
َداْ بؤ ساُيِى دووركةوتِةومى ئةُداًاُى خيَشاْ هةيةكرت بزةٓؤى
 -1دمربارمى ئةو ئاًاجنةى كة دمَهيَت طٓةوه
َى تويَذيِةومكة بةرييَزذمى ( )%34ثيَيزاْ وايزة
ئيِتةرُيَتةوم ط ٓةرومن هةخغتةى ()11دا دمركةوتووم صاًجو
ئيِتةرُيَت كةاار ئةُداًاُى خيَشاُى هةُاومُدم خيَشاُييةكاْ دوورخضتؤتةوم هةبةراًوةردا ( )%23ثيَياْ وايزة
سؤرجار ئةُداًاُى خيَشاُى دوورخضتؤتةوم.
 -2دمربارمى ئةو ئاًاجنةى كة دمَهيَت ط ئايا بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ دمبيَتة ٓزؤى كزةَ كزدُزةومى
َى تويَذيِةومكة بةرييَذمى( )%4135ثيَياْ
طفتوطؤى خيَشاُى؟طٓةرومن هةخغتةى ()15دا دمركةوتووم صاًجو
وايززة ئاًزياسمكززاُى طةياُززدْ سؤرجززار دمبيَتززة ٓززؤى كةًلزدُززةومى طفتوطززؤى خيَشاُى هةبةراًوززةردا
()%835ثيَياْ واية ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بةدمطٌةْ طفتوطؤى خيَشاُى كةَ دمكاتةوم.
 -3دمربارمى ئةو ئاًاجنةى كة دمَهيَتط ئايا بةكارٓيَِاُى فةيط بوون دمبيَتة ٓؤى تيَلضوُى عزياسمى خيَزشاْ و
َى تويَذيِةومكزة بةرييَزذمى
َق؟ط ٓزةرومن هةخغزتةى ()18دا دمركزةوتووم صزاًجو
سياد بووُى دياردمى تةن
()%33ثيَياْ واية بةدمطٌةْ بةكارٓيَِاُى فةيضووون دمبيَتة ٓؤى تيَلضووُى عزياسمى خيَشاْ هةبةراًوزةردا
()%1635ثيَياْ واية سؤرجار عياسمى خيَشاْ تيَم دمدات.
 -4دمربارمى ئةو ئاًاجنزةى كزة دمَهيَزت ط ئايزا ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ ٓؤكزارْ بزؤ كةًوووُزةومى صزةرداُة
َى تويَذيِةومكة بةرييَذمى ( )%6335ثيَياْ وايزة
خيَشاُيةكاْ؟ ٓةرومن هةخغتةى ()20دا دمركةوتووم صاًجو
()484

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2102

كاريطةريى ئامزِاسةكانى طةياندن لةصةر ثةيوةنديية  /...ص ص 382-344

سؤرجار ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ٓؤكارْ بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ هةبةراًوةردا ()%7ثيَياْ وايزة
ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بةدمطٌةْ ٓؤكارْ بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُييةكاْ.
**************************

رياصجاردمكاْ
َ ا ثيَويضزتة
بةًةبةصتى رييَلخضة و صوود ومرطزتّ هة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بؤ تزان و خيَزشاْ و كؤًزةه
ضةُد رياصجاردميةن بؤ حلوًةتى ٓةريٍَ و بةتايوةت ومسارمتى طواصتِةومو طةياُدْ خبةيِةريوو:
َلزدْ و ضاوديَزي كزدُى ئةو كةرمصتاُةى تايوةتّ بة ثةيومُدى و طةياُزدْ هةنيزةْ حلوًةتزةوم
 -1كؤُرتؤه
َ ا بؤ ض ًةبةصتيَم بةكارى دمٓيَِّ.
بؤ ئةومى بشاُزيَت تاكةكاُى كؤًةه
 -2حلوًةت هةرييَ ةى كاروبةرُاًةكاُى خؤيةوم ٓةويَ بدات ًيديا كوردييةكاْ بةئاراصتةى ثزةرومردمكزدْ و
َم كاربلةْ و دووربّ هة ضةواعةكارى و عيَواُدُى رياصتييةكاْ.
ريؤعِويكزدُى خةه
 -3صةبارمت بة ئيِتةرُيَت ثيَويضتة هةصةر نيةُى ثةيومُديدار طزُ ى بدات بة داُزاُى ضزاوديَزى هةصزةر ئزةو
َ اكةًاْ تيَم دمدات ضوُلة سياُى سؤرى بؤ صةر ثةيومُديية خيَشاُييزةكاْ
ثيَ اُةى كة خووريموعتى كؤًةه
دمبيَت.
 -4ثيَويضتة هةرييَ ةى منايغلزدُى بةرُاًزةو فيوٌزة كؤًةآليزةتى و ثةرومردمييةكاُزةوم ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
ٓؤكارى صةركةوتِى ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ بّ ُةن تيَلداْ و هيَلرتاساْ و كيَغةى خيَشاُى.

سةرضاوةكان
 صةرضاوةكان بةسمانى عةرةبي:
()485
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 -1ابراهيم االمام ،االعالم واالتصال باجلماهري،1971،ص ،5ذو ادلعارف – القاهرة.
 -2ابراهيم بعزيز ،وسائل االتصال اجلديدة وأثرها على ثقافة ادلستعملني ،اجلزائر. )2111(،
 -3ابراهيم عيسى عثمان ،االصول يف علم االجتماع ،شركة كاظمة للنشر والرتمجة والتوزيع.)1983( ،
 -4آرثر أسابريغر ،ترمجة:صاحل خليل أبو إصبع ،وسائل االعالم و اجملتمع وجهة نظر نقدية ،عامل ادلعرفة.)2112( ،
 -5بنت مصوطفى بو حممود حوافأ،أثر اسوت دام االنرتنوت علوى العاليوات االسورية بوني أفوراد االسورة السوعودية يف حمافظوة
جدة،رسو ووالة مقدمو ووة ضو ووم متطلبو ووات احلصو ووول علو ووى درجو ووة ادلاجسو ووتري يف االيتصو وواد ادلنو ووزيل ختصو ووص الس و ووك و ادارة
ادلنزل،)2114(،السعودية.
 -6مجال حممد أبوشنب ،االتصال واالعالم واجملتمع ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية.)2115(،
 -7جهان أمحد ،االسس العلمية لنظريات االتصال ،دار الفكر العريب.)1978(،
 -8جووون سووكوت ،ترمجووة :حمموود عثمووان ،علووم االجتموواع ادلفوواهيم االساسووية ،الشووبكة العربيووة لال وواث والنشوور ،بووريوت-
لبنان.)2119(،
 -9جريار ليكرك ،العودلة الثقافية احلضارات على احملوك ،ترمجوة:ت.جورج كتوورة ،دار الكتواب اجلديود ادلتحودة ،طورابلس(،
.)2114
 -11حذيفة عبود مهدي السامرائي ،وسائل االتصال احلديثة وتأثريها علي االسرة ،سامراء-العراق.)2113( .
 -11خليل أمحد خليل ،ادلفاهيم االساسية يف علم االجتماع ،دار احلداثة.)1984( ،
 -12رضا عبدالواجد امني ،االعالم والعودلة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.)2117( ،
 -13سهري أمحد سعيد معوض ،علم االجتماع االسري ،مركز التنمية االسرية باالحساء ،السعودية.)2119( ،
 -14سريج برو و فيليب بروتون ،ترمجة :هالة عبدالرؤوف مراد ،ثورة االتصال ،دار ادلستقبل العريب.)1993( ،
 -15شافا فرانكفورت ناشيماز و دافيد ناشيماز ،ترمجة :د.ليلى الطويل ،طرائق البحث يف العلوم االجتماعية ،برتا للنشور
والتوزيع ،دمشق.)2114( ،
 -16طه عبدالعاطي جنم ،االتصال اجلماهريي يف اجملتمع العريب احلديث ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية.)2115( ،
 -17طوووين بينيووت و آخوورون ،ترمجووة :سووعيد الغووامني ،مفوواتيح اصووطالحية جديوودة ،ادلنظمووة العربيووة للرتمجووة ،بووريوت-لبنووان،
(.)2111
 -18عبداحلافأ عواجي صلوي ،نظريات التأثري االعالمية ،بدون دار النشر -السعودية.)2113( ،
 -19علي عبدالفتاح كنعان ،االعالم واجملتمع ،دار اليازوري العلمي للنشر والتوزيع-عمان.)2114( ،
 -21علي معمر عبد ادلؤم  ،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية ،دارالكتب الوطنية ،بنغازي-ليبيا.)2118( ،
 -21غريب حممد سيد أمحد ،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية.)1982( ،
()486
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 -22فرانسووا لسوولي و نقوووال ماكوواريز ،تعريووب :د.فوؤاد شوواهني ،وسووائل االتصووال ادلتعووددة ،دار عويوودات للنشوور والطباعووة،
بريوت-لبنان.)2111(،
 -23فهمي سليم الغزوي وآخرون ،ادلدخل اىل علم االجتماع ،دار الشروق-عمان.)1992( ،
 -24ل دليو ،االتصال (مفاهيمه ،نظرياته ،وسائله) ،دار الفجر للنشر ،القاهرة.)2113( ،
 -25حممد السيد فهمي ،تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية ،دار ادلعرفة اجلامعية – مصر.)1997( ،
 -26حممد سيد حممد ،وسائل االعالم م ادلنادي اىل االنرتنت ،دار الفكر العريب ،القاهرة.)2118( ،
 -27حممد صاحب سلطان ،وسائل االعالم واالتصال دراسة يف النشأة والتطور ،دار ادلسرية-االردن.)2112( ،
 -28موسى جواد ادلوسوي وآخرون ،االعالم اجلديد ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد.)2111( ،
 -29هربرت شيلر ،ترمجة :د.وجيهه مسعان عبدادلسيح ،االتصال واذليمنة الثقافية ، 2117،مكتبة االسرة ،القاهرة.

 صةرضاوة كوردييةكان:
َِاصززي  2002ي280
ً -30ةُوض زئَز ًوحضززِى و:رييَووار صززيوميوى و ئززةواُى تززز دمرواسمكززاُى كؤًةه
دمسطاى ضاى و بآلوكزدُةومى ًوكزياُى ٓةوهيَز.

ومسارمتى خويَِدُى باآلو تويَذيِةومى ساُضتى
()487
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ساُلؤى صويٌَاُى
َى ساُضتة ًزؤظايةتيةكاْ
صلوه
َِاصي
بةعى كؤًةه
كاري ةريى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةصةر ثةيومُديية خيَشاُييةكاْ
تويَذيِةوميةكى صؤصيؤهؤجى ًةيداُيية هةُاو عارى صويٌَاُى
َدمصتيَت بة ئةجناًداُى تويَذيِةوميزةن بةُاوُيغزاُى ط كاري زةريى ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ هةصزةر
تويَذمر ٓةه
ثةيومُدييززة كؤًةآليةتيززةكاْط تويَذيِةوميززةكى صؤصززيؤهؤ ى ًةيداُييززة هززةُاو عززارى صززويٌَاُى بززةئاًاجنى
خشًةتلزدُى ثزيؤصةى ساُضتء بزموداْ بة تويَذيِةومى ساُضتى بؤية تلاية ُيغاُةى ( ) هة عويَِى طوجناودا
دابينَء ثيَويضت بة ُاوُووصني ُاكات.
تةومرى يةكةَ /ساُياريية بِةريمتيةكاْ:
 -1ريمطةسُ :يَز (
 -2تةًةْ( :

)

)

ًيَ (

)
)

َت (
 -3بارى كؤًةآليةتى :صةه

خيَشاُدار (

 -4عويَِى ُيغتةجيَوووُْ:اومُدى ثاريَشطا(
طوُد(

) ُاومُزدى قزةسا (

تان ًزدوو (

) ُاومُزدى ُاحيزة (

) ُاومُزدى

)

 -5عويَِى هةدايم بووُْ :اومُدى ثاريَشطا(
طوُد(

) جيابوموم (

)

)

) ُاومُزدى ُاحيزة (

) ُاومُدى قزةسا (

) ُاومُزدى

)

 -6ئاصتى طوسمراْ :سؤرباؼ(

باؼ(

)

)

خزاى(

)

سؤرخزاى(

تةومرى دوومَ /بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ:
 -7ئايا ئاًزياسمكاُى طةياُدْ بةكاردمٓيَين؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

كةَ جار(

 -8ئةطةر بةكارياْ دمٓيَِى ئةوا كاَ هةًاُةى خوارمومية:
 فةيضووون (
 تويتةر (

)
)
()488

)

بةدمطٌةْ(

)

)
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 ئيِضتاطزاَ (

)

ٓ ى تز تلاية بيِوصة (

)

 -9رؤ اُة ضةُد كاتذًيَز هةطةيَ ئيِتةرُيَت كات بةصةر دمبةيت؟
أ -كةًرت هة  1كاتذًيَز( )

 2 -كاتذًيَز سياتز( ) د 3 -كاتذًيَز( ) ٓزز-

ب 1 -كاتذًيَز( )

 4كاتذًيَز( ) و 5 -كاتذًيَزو سياتز( ) .
 -10رؤ اُة ضةُد كاتذًيَز صةيزى تةهةفشيؤْ دمكةيت؟
أ -كةًرت هة  1كاتذًيَز( ) ب 1 -كاتذًيَز( )

 2 -كاتذًيَز سياتز( ) د 3 -كاتزذًيَز( ) ٓزز4 -

كاتذًيَز( ) و5 -كاتذًيَزو سياتز( ) .
تةومرى صيَيةَ /ئاًزياسمكاُى طةياُدْ و ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكاْ:
 -11ئايا ئيِتةرُيَت ئةُداًاُى خيَشاُى هةيةكرت دوورخضتؤتةوم؟
)

سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

 -12بةكارٓيَِاُى ئيِتةرُيَت دمبيَتة ٓؤى دروصتوووُى كةًي تيَلةأل بووُي تاكةكاْ؟
)

سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

 -13ئاًزياسمكاُى طةياُدْ يارًةتى بةٓيَشبووُى ثةيومُدييةكاْ هةُيَواْ ٓاورييَ و خشًاُدا دمدات؟
)

سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

 -14ئايا هةرييَ ةى ثيَ ة ُويَيةكاُى طةياُدُةوم ومن فةيضووون ئاصاُلارى و دمرفزةتى تزةواو دمريمخضزيَ بزؤ
طوسارعت كزدْ هة ُاخى تاكةكةظ هةطةيَ ئةواُى تزدا؟
سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

)

 -15ئايا بةكارٓيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ دمبيَتة ٓؤى كةَ كزدُةومى طفتوطؤى خيَشاُى ؟
سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

)

َجيضي هة خيَشاُدا ؟
 -16ئايا بةكارٓيَِاُى بةردمواًى فةيط بوون دمبيَتة ٓؤى دروصت بووُى ده
سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

)

 -17ئايا بة كارٓيَِاُى فةيط بوون ُاثاكى ٓاوصةرطيى هيَدمكةويَتةوم ؟
سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(

)

بةدمطٌةْ(

)

َق؟
 -18ئايا بةكارٓيَِاُى فةيط بوون دمبيَتة ٓؤى تيَلضوُى عياسمى خيَشاْ و سياد بووُى دياردمى تةن
سؤرجار (

)

ٓةُديَلجار(

)

كةَ جار(
()489

)

بةدمطٌةْ(

)
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 -19كورتلزدُززةومى ثةيومُدييززة كؤًةآليةتييززةكاْ بززةٓؤى ئاًزياسمكززاُى طةياُدُززةوم سيززاْ بززة ثةيومُدييززة
خيَشاُييةكاْ دمطةيةُيَت؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -20ئايا ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ٓؤكارْ بؤ كةًوووُةومى صةرداُة خيَشاُيةكاْ؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -21ثيَت واية بةرفزاواُى و ئاصاُى بةدمصتٔيَِاُى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ ئاصتى ًتٌاُةى هةُيَو تاكةكاُى خيَشاُدا
كةَ كزدؤتةوم؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -22ئايا هةرييَ ةى ئاًزياسمكاُى طةياُدُةوم بةعدارى هة بؤُة خيَشاُى و خشًايةتيةكاُدا دمكةيت؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -23ثيَتواية ئاًزياسمكاُى طةياُدْ تؤريى ثةيومُديية كؤًةآليةتيةكاُتى فزاواُرت كزدووم؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -24ئايا بةكارٓيَِاُى ٓؤيةكاُى ئيِتةرُيَت سياتز ئاعِاى كزدووى بة بيوبؤضوُة جياواسمكاْ؟
سؤرجار (

ٓةُديَلجار(

)

)

)

كةَ جار(

بةدمطٌةْ(

)

 -25ثيَت باعة ئاًزياسمكاُى طةياُدْ صِووردار بلزيَت؟
َيَ (
بةه

)

ٓةُديَ جار(

)

ُةخيَز (

)

ثوختةى تويَذيِةوم
طكاري ةريى ئاًزياسمكاُى طةياُدْ هةصةر ثةيومُديية خيَشاُييةكاْط
تويَذيِةوميةكى صؤصيؤهؤجى ًةيداُيية هةُاو عارى صويٌَاُى
َيَم ئاًاجنداية بؤ ئزةومى بشاُزيَ ئايزا ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
َى بةدمصتٔيَِاُى كؤًةه
ئةَ تويَذيِةومية هة ٓةوه
تاضةُد كاري ةريياْ هةصةر ثةيومُديية كؤًةآليةتييةكاُى خيَشاْ دروصزت كززدووم تويَزذمر هةرييَ زةى فزؤرًى
َ ةى تويَذيِةومكةدا بابةتيياُزة ساُيزارى صزةبارمت بزةو
َيداوم بةعيَوميةكى ًةيداُى هةُيَو كؤًةه
رياثزصييةوم ٓةوه
ئاًاجناُة كؤبلاتةوم تويَذيِةومكة ثغتى بةصتووم بة فؤرًى رياثزصي ضوُلة يةكيَلزة هزة كةرمصزتة طزُ زةكاُى
َِاصي هةريووى عويَِةوم ئزةَ تويَذيِةوميزة هزةُاو صزةُتةرى عزارى صزويٌَاُيدا ئزةجناَ دراوم
تويَذيِةومى كؤًةه
َةًةُزد ُاومُزد
ئةويػ بة ومرطزتِى  200يةكة ثاعاْ دابةؼ كزدُياْ بةصزةر صزيَ ُاوضزةى جيزاواس (دموه
َى ضزيِايةتى ٓةريمًزةكى ضزوُلة عزارى صزويٌَاُى هزةريووى ئزابوورى و
ٓة ار) بة ير َي زةى ومرطزتِزى صزاًجو
()48:
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َيةكى تيَلزةيَ هزة
رؤعِويييةوم جياواسى تيَداية بؤية بةو رييَ ةية ومرطياوم بؤ ئةومى تويَذيِةومكة بتزواُيَ صزاًجو
ئاصت و تويَذو ضيِة جياواسمكاْ هة تويَذيِةومكةدا كؤبلاتةوم.
ئةَ تويَذيِةومية بزؤ كزاتي ئيَضزتا طزُ زى سؤرى ٓةيزة ضزوُلة ُاومُزدمكاُى طةياُزدْ بةصزةرجةَ جزؤرم
جياواسمكاُيةوم رؤ هةدواى رؤ هة كوردصتاُدا سياتز بآلودمبِةومو بةكارٓيَِةرياْ سيزاد دمكزات و خواصزت
ي ئايزا ئاًزياسمكزاُى طةياُزدْ
هةصةرياْ بةردمواًة ب ةَ ثيَية تويَذيِةومى هةَ عيَومية طزُ زة بزؤ ئزةومى بشاُزز َ
كاري ةريياْ هةصةر ثةيومُديية كؤًةآليةتييزةكاُى خيَزشاْ دروصزت كززدووم؟ ئةطزةر دروصزتى كززدووم ئايزا
كاري ةرييةكاْ ئزةريَِني ئزاخود ُزةريَِى؟ومن هزة ئزةجناًى تويَذيِةومكزةدا دمركزةوتووم ب َي وًزاْ كاري زةرى
دوونيةُةياْ دروصت كزدوومو ثيَويضتة كارى جددى بلزيَت بؤ ئةومى ئاًزياسمكاُى طةياُزدْ بزؤ خشًزةت و
َلو ئزةومى سؤر
َ ا بةكاربٔيَِزيَت ئةًة بةتةُٔا كارمكزة تزةواو ُاكزات بزةه
َم و صوودى تاكةكاُى كؤًةه
كةه
َةكزدْ هةطةيَ ئةَ ئاًزياساُةدا بؤ ئزةومى سيزاُى
طزُ ة بووُى ٓؤعياري و ريؤعِويى تاكةكاُة بؤ ضؤُيةتى ًاًةه
تاكةكةصى كؤًةآليةتى هيَ دروصت ُةبيَت.
هةنيةكى تزموم تويَذيِةومكة كؤًزةَهيَم ثيَغزِيارى بزؤ حلوًزةت خضزتؤتةريوو بزؤ ئزةومى ٓزةويَ بزدريَ
َ اى كززوردى هةبةراًوززةر جئززاُ ييى طةياُدُززدا بززةٓيَشبلزيَت و بةتززةواوى هززةُيَو كاري ةرييززةكاُى
كؤًززةه
جئاُ ييدا وْ ُةبيَت ضوُلة ٓةريٌَى كوردصتاْ سؤر بزةخيَزايي دمرطزاى ئاًزياسمكزاُى طةياُزدُى بزةريووى
دوُياى دمرمومدا كزدؤتةوم بةجؤريَم كؤًةَهيَم بةٓاو ُؤرَ و ريمفتارو دمربزييِى ُويَ و بياُى جيَ زةى بزةٓاو
َ اى كورديياْ طزتؤتةوم.
ُؤرًة ُاوخؤييةكةكاُى كؤًةه

()493

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2102

كاريطةريى ئامزِاسةكانى طةياندن لةصةر ثةيوةنديية  /...ص ص 382-344

ملدص البحح
أثس ّضاٜل االتصال عل ٙالعالقات األضسٓ٘
دزاض٘ ضْضْٔلْدٔ٘ مٔداىٔ٘ يف مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘
حياّل ٍرا البحح الْصْل اىل دلنْع٘ مً اليتاٜجّ ،االداب٘ عل ٙضؤال البحح اجلٍْسٖ ٍّوْ (موإٍ أثوس
ّضاٜل االتصال عل ٙالعالقات األضسٓ٘؟) .فحاّل الباحح ّمً خالل اضتنازٗ االضتبٔاٌ مجع املعلْموات مٔوداىٔا
مً دلتنع البحح ّمً أدل حتقٔق أٍدافُّ ،اعتند عل ٙاالضتنازٗ االضتبٔاٌ للْىَا ّضٔل٘ مَن٘ تطتددو بلجوسٗ
يف دزاضات عله االدتناع ّمتجل مسكص مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘ احلدّد امللاىٕ للبحوح حٔوح أ أخور (ّ )333حودٗ
كعٔي٘ البحح ّأ تْشٓعَا عل ٙثالث٘ مياطق خمتلف٘ (غئّ٘ ،متْضطّ٘ ،فقريٗ)عً طسٓق أخر عٔي٘ طبقٔ٘ عشوْا،ٜ٘ٔ
للٌْ ضلاٌ مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘ خمتلف٘ مً حٔح املطتْ ٚاالقتصوادٖ ّالجقوايفٓ ،طوَل علو ٙالباحوح أخور عٔيو٘
خمتلط٘ ّخمتلف٘ متجل دلتنع البحح مً حٔح املطتّْ ،ٚالفّ ،٘ٝالطبقّ٘ .أ مجعَه لػسض البحح ّالدزاض٘.
ّالبد مً االشازٗ اىل اٌ هلرا البحح أٍنٔ٘ خاص٘ يف الْقت احلاضوس ألٌ ّضواٜل االتصوال اىتشوست علوٙ
ىطاق ّاضع يف اجملتنع اللْزدٖ ّصبح يف متياّل اجلنٔع مً دَّ٘ ،مً دَ٘ اخسٓ ٚصداد عدد مطتددمٕ ٍورِ
الْضاٜل ْٓو بعد ْٓوٍ ،را اضاف٘ اىل شٓادٗ الطلب علَٔا باضتنساز ،مما دعل ادوسا ٛمجول ٍورِ البحوْخ يف ٍورا
اجملال ذات اٍنٔ٘ ملعسف٘ مد ٚتأثريٍا عل ٙالعالقات االضسّٓ٘ ،معسف٘ ماهلا مً آثاز (ضلبٔ٘ ّاجيابٔ٘) ّاملعوسّ اٌ
ٍرِ الْضاٜل ضالح ذّ حدًٓ هلا آثاز ضلبٔ٘ ّاجيابٔ٘ يف ىفظ الْقت ،فالبد موً بورل اجلَود للحود موً آثازٍوا
الطلبٔ٘ ّتصبح ٍرِ االدّات يف خدم٘ أفساد اجملتنعّ ،االٍه مً كل ذلم القٔاو بتْعٔ٘ االفساد بلٔفٔو٘ التعامول
مع ٍرِ الْضاٜل بشلل صحٔح.
كنا ّتقدو البحح دلنْع٘ مقرتحات ّتْصٔات للحلْم٘ للعنل بَا ّتقْٓ٘ اجملتنع أماو حتدٓات عصس عْملو٘
االتصاالت ّمْادَتَا ،حٔح اصبح اجملتنع اللْزدٖ دلتنعا ميفتحا عل ٙالعامل اخلازدٕ مً خالل ٍرِ الْضواٜل
مما تستب علُٔ تػٔري القٔه ّاملعآري ّالطلْكٔات االدتناعٔ٘ اليت كاىت تتنطم بَا أفساد اجملتنع.
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Research Summary
The impact of the means of communication on family relationships
Sociological field study in the city of Sulaymaniyah
This research tries to access to a range of outcomes, and to answer the fundamental question, a search (What is
the impact of the means of communication on family relationships?).Try researcher through the form of a questionnaire
to collect information in the field of the research community and in order to achieve his goal, And it relied on the
questionnaire form for being an important means used extensively in sociology studies, The center of the city of
Sulaymaniyah spatial boundaries of the search, where it is taken (200) and a sample search unit and distributed to three
different areas (rich, middle and poor) by taking a stratified random sample, The fact that the population of the city of
Sulaymaniyah different in terms of economic and cultural level, it's easy to take the mixed researcher and different
sample representing the research community in terms of level, category, and class. They were assembled for the
purpose of research and study.
It must be pointed out that this research is particularly important at the present time because the means of
communication have spread widely in the Kurdish community and become accessible to everyone on the one hand, on
the other hand, the number of users of these methods is increasing day by day, This is in addition to the increased
demand for them constantly, making conduct such research in this importance area to see its impact on family
relationships, and knowledge of its money from the effects (negative and positive) It is known that this means a doubleedged her weapon of negative and positive effects at the same time, It must be the effort to reduce the negative effects
of these tools and become members of the community in the service, and most importantly of all, do educate individuals
on how to deal with these tools properly.
It also offers search a set of proposals and recommendations to the concerned authorities to work out and strengthen the
community in front of the challenges of the era of globalization of communications and response, where he became the
Kurdish community a society open to the outside world through these means, which resulted in a change of values and
social norms and behaviors that were adhered to by members of the community.
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