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ًااًمذاركً مذخفً 
 مقجمة الجراسة:

ًتيذًفط ًينغًاإلعالًمساًالًشظًفيوًأف ـًتضزسغًمنش ًاإلباارًااتضػال ًااتضااع  
ًاتضطلنجي–أفخادًاتسجضسعًاتػاحجً ًفيًاإلعالـ ًكافًسائجا ًاتناتعًً-كسا ًينغًأفخاد ي ًقائسا

ًك ً ًاتحجتثة ًاتػسائ ًاإلعالمية ًابضدتتًفيو ًلغنخة  ًألاحًقخية ًاتناتع ًتكػف أجسنو؛
ًاتضيًكافًُينضطجًاتسدافاتًاأسطصتًك ًاتحػاجدًااتحجاد ًاغنختًات كثنخًمغًاتسااليع

إت ًاقتًقخيبًأنياًمغًاتثػايتًااتسدلسات ًاباتضاتيًألاحًُتشطخًإت ًاتضػال ًعسػماً
ًألنوً ًبامضياز؛ ًاتسنالخ ًاالجضساعي ًاتضاادؿ ًسلػؾ ًيسث  ًباعضااره ااإلعالميًبرػلا

ً.كضااع ًتػالليًاجضساعيًتلنبًداراًكبنخاًفيًحياتشاًاتنػمية
اتض ًتشاقرًاتسػضػعاتًًطػاتبًاالعالميةباعضاارىاًأحجًاتًضلياديػنيةامجًاتيخزتًاتبًخاقجً
ًااتضصػراتًًاتضي ًباألحجاث ًاتيضع  ً ًاتسذاىجتغ ًمغ ًعخيزة ًقصاعات ًباىضساـ حطت

اتجاريةً ًكساًتناتجًاتسػضػعاتًااتطزاياًاتجساىنخيةًاتسثارةًف ًاألاساطًاإلعالميةً ً
ًف ًاتضنبنخ ًحخية ًإت  ًتدضشج ًاأنيا ًقزاياًبالة ًمناتجة ًف  ًاتسخضلاة ًاآلراء ًإيخاز  
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ًاتاخدً ًعل  ًاإلعالـ ًاسائ  ًتأثنخات ًتجدج ًألاحت ًأنيا ًاتطػؿ ًيسكغ ًي  ,ً اتسجضسع
ًتلظًاتضأثنخاتً ًفيتضسث ًًاتضيااتسجضسعً, ًبلقًً ,ً ًبسنلػماتًججتجة ًاألفخاد اتثطةًإمجاد

مغًماادئًاقيعً ًبساًتزسشوًىحهًاتسااليعً( 1) تجعيعًاالتجاىاتًا,ًبسزسػنياًاالعالمي
ًاالقضرادية ًابخامجو ًاتضلياديػف ًًايحض  ًضسغ ًمضسندة ًاتمكانة ً  (2)ًاالعالميةخخيصة

ألاحًجدءا ًأساسيا ًمغًشطػسًاتحياةًاتنػميةًتكثنخًمغًاتسذاىجتغًكأحجًاآلتياتًحنثً
ًاتجسيػرًاإعالًاتضي ًإلعالـ ًعغًتاالن متدضخجـ ًججتج ًىػ ًبك ًما اتسذخاعاتًًًيع

ًًاتحكػمية ًمجخياتًامغ ًمغ ًتجار ًبسا ًاحػاراتًتإلحاشة ًتطاريخ ًمغ ًتطجمو ًما بالؿ
ًًاالقضراديةًاألحجاث ًألاحت ًكسا ًاالقضرادية, ًاتضلياديػنية تضشااؿًًاتضيًاتبخامج

ً ًاتحكػمية ًاتشطاشًاتسذخاعات ًاتسنلػماتًاإثارة ًالسضطاء ًميسا تجىًًاتجساىنخًيمرجرا 
ًيجخىًًاتسرخًياتسػاشغً ًيداًاتسجضسعًفيحػؿًما ًعجًفيًنذخًاتثطافةًاالسضثساريةمسا

ًاالسضثساريةًاتثطافةًنذخً ًامغًىشاًتشاعًأىسيةًاتجراسةًفيًمنخفةًأداارًاتضلياديػفًفيً(3)
ًاتحكػمية.ًباتسذاريعًباالسضثسارًاتثطةًبسدضػًىًاعالقضوًاتسرخينغًجسيػرًتجى

 الجراسات الدابقة:
 ًمحػريغًيزعًك ًمحػرًعجداًابسخاجنةًاتضخاثًاتنلس ًتعًتطديعًاتجراساتًاتدابطةًإت

ًمغًاتجراساتًاتضيًتعًتختنبياًتختنااًتشازتياًمغًاألحجثًإت ًاألقجـ ًعل ًاتشحػًاآلت :
ًاتجراساتًاتضيًتشااتتًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنية.ً:ًأوال
ً.باالقضرادًاتثطةًتجعيعًفيًاالقضراديًًاالعالـًدارًنحػًاتجسيػرًاتجاىاتً:ثانيا

ً:ًاتجراساتًاتضيًتشااتتًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًلالمحهر األو
ًعل ً .1 ًحدغ ًزيشيع ًاتعيدػى  ًأحسج ًدمحم ًإيساف  ً ًحجاج ًمرصا  ًحجاج دراسة

ًاتسرخيةً(، 2021)4عل  ًاتازائية ًباتطشػات ًاإلقضرادية ًاتبخامج ًمناتجة بنشػاف
 تسػضػعاتًاتسذخاعاتًاتذااييةًاترغنخةًااتسضػسصةً"دراسةًتحلنلية"

ًاتسرخيةًاسض ًاتازائية ًباتطشػات ًاإلقضرادية ًاتبخامج ًمناتجة ًرلج ًاتجراسة يجفت
ًاتسشيجً ًاتجراسة ًااسضخجمت ًااتسضػسصة  ًاترغنخة ًاتذاايية ًاتسذخاعات تسػضػعات
ًاإلقضراديةً ًاتبخامج ًحلطات ًمغ ًعنشة ًعل  ًمزسػف( ً)تحلن  ًأداة ًيضصبنق اتػلا  
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ًاإلق ً)يخنامج ًاتذس  ًاتسرخية  ًاتازائية ًاتثأنيةًباتطشػات ًاتطشاة ًااتشاس(عل  ضراد
ًاتسرخيةً ًاتازائية ًننػز ًاکدضخأ ًقشاة ًعل  ًاأعساؿ( ًماؿ ً)ابخنامج ًاتسرخية  اتازائية

 ًاتػللتًنضائجًاتجراسةًإت :اجػدًفخاؽ2ً)ابخنامجًاتججعاف(ًعل ًقشاةًاتطاىخةًااتشاس
ً ًارادىداتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًمزسػنياًاإلقض

اجػدًفخاؽًداتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًنػعًاتسرادرً
ًتلکًاتبخامج ًاتضيًاسضشجتًإتنيا ًًااتخسسية ًينغً  ًإحرائيا ًفخاؽًداتة ًاجػد إثااتًعجـ

ًاترغنخةً ًتلسذخاعات ًتشأاتيا ًدرجة ًحنث ًمغ ًاتجراسة ًعنشة ًاإلقضرادية اتبخامج
اتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًاجػدًفخاؽًد ًًاااتسضػسصة

اجػدًفخاؽًداتةًإحرائياًً ًانػعًمناتجةًمػضػعاتًاتسذخاعاتًاترغنخةًااتسضػسصة
تطزاياًامػضػعاتًاتسذخاعاتًًتشااتياينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثً

ًاترغنخةًااتسضػسصة.
ًعلي .2 ًإيخاليع ًىجى ًا2222،)5دراسة ً ًمناتجةً( ًفي ًافاعلنضيا ًاتضلاديػنية تبخامج

يخنامجًاتحجثًاالقضراديًفي24ًاتطزاياًاالقضراديةًدراسةًحاتةًعل ًقشاةًسػدانيةً
ًـ.2209ً–ـ2207ًاتاضخةًماينغً

تشااتتًاتجراسةً)اتبخامجًاتضلاديػنيةًافناتنضياًفيًاتضنام ًمعًاتطزاياًاالقضرادية(ًدراسةً
.2019ًإت 2017ًًسػدانيةًمغ24ًًقضراديًفيًقشاةًتصبيكيةًحػؿًيخنامجًاتحجثًاال

كانتًمذكلةًاتجراسةًىيًأفًاتبخامجًاتضلاديػنيةًاالقضراديةًتضعًتشااتياًبذك ًسنئًفيً
ًاتضلاديػنيًتيحهً ًحض ًاتنالج ًاتضادنخًااتضحلن   ًمغًبالؿ ًاالقضرادية مجاالتًاتضشسية

ةًالًيسكغًأفًتكس ًحلطاتياًاتبخامجًتعًتيضعًبأسلػبًاتنخضًاتسشاسب ًبالةًاأفًاتضشسي
ًتدلي ً ًإت  ًاتيجؼًاتجراسة ًبأىسنضيا. ًاإقشاعيا ًاتجساىنخ ًتجى ًاتػعي ًدرجة ًيديادة إال
اتزػءًعل ًاتطزاياًاالقضراديةًاأىسنضياًفيًتحطنقًاتضشسية ًافحزًاتبخامجًاتضلاديػنيةً

ًاأل ًامنخفة ًباص  ًبذك  ًاالقضرادية ًااتبخامج ًعاـ ًبذك  ًاإيجايياتيا ساتنبًبدلبياتيا
اتضيًتعًتطجيسياًاتحجتجًاتكػادرًاتاذخيةًاتناملةًفيًاتبخامجًاالقضراديةًعل ًاتضلاديػف.ً
ًاتجراسةًاتصخيطةًاتضحلنليةًاتػلفية.ًتػللتًاتجراسةًإت ًعجةً اسضخجـًاتااحثًفيًىحه
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ًاتطزاياً ًعل  ًاتزػء ًيدل  ًاالقضرادي ًاتحجث ًيخنامج ًمحضػى ًأف ًأىسيا نضائج
ً ًفي ًاتسيسة ًاتحيًاالقضرادية ًاتػاقع ًمع ًتضشاسب ًاتضي ًاتبخنامج ًفكخة ًاكحتظ اتدػداف 

ًاتبخامجً ًمجاالت ًزيادة ًينشيا: ًمغ ًتػليات  ًبنجة ًاتجراسة ًابخجت ًاتجسيػر. يعيذو
ًاتضلاديػف ً ًعل  ًاالقضرادية ًاتبخامج ًمكػناتًإنضاج ًاتػفنخ ًاتضلاديػف  ًعل  االقضرادية

ًتلن ًاترنػباتًااتنكااتًحض  ًاتضغلبًعل  ًعل  ًفيًااتنس  ًاتشذ  ًداره ًاتضلاديػف ب
ًاتضشسيةًاالقضرادية

ًاتاضاح .3 ًعبج ًمرصا  ًمنخاؿ ًفي2209ً) 6 دراسة ًاالقضرادية ًاتطزايا ًمناتجة  )
ًاالقضراديً ًتألداء ًاتجسيػر ًيضطنيع ًاعالقضيا ًاتسرخية ًاتضلاديػنية ًاتخأي يخامج

 اتحکػمي.
ًاتضلادي ًاتخأي ًيخامج ًمناتجة ًکيفية ًتحلن  ًفي ًاتجراسة ًمذکلة ًتلطزاياًتضحجد ػنية

ًاتسرخيةًاًدارًتلکًاتسناتجةًفيًتذکن ًاتجاىاتًاتجسيػرًنحػًاألداءً االقضرادية
االقضراديًتلحکػمةًااألداءًاتحکػميًبذک ًعاـ ًااعضسجتًاتجراسةًعل ًنطخيةًاتضينئةً
اتسنخفية ًاقامتًاتااحثةًبابضيارًعنشةًزمشيةًمجتياًشيخيغًإلجخاءًاتجراسةًاتضحلنليةًفيً

ًمغ 1/2/2018ًًًاتسجة ًعل 31/3/2018ًاحض  ًاتضحلنلية ًاتجراسة ًعنشة ًااشضسلت  
ًاتطشاةً ًفي ًاتسطجـ ًاتشياردة( ً)مرخ ًيخنامج ًفي ًاتػاردة ًاالقضرادية ًاتسػضػعات تحلن 

ً ًقشاة ًفي ًاتسطجـ ًاتنالسة( ً)ىشا ًابخنامج ًاتسرخية  ًاُشاطتCBC Extraًاألات   
اأشارتً ًمغًاتجسيػرًاتسرخًيًماحػث400ًاتجراسةًاتسنجانيةًعل ًعنشةًعسجيةًتبلغً

ًتلکًاتبخامجًکانتًيخامجً ًاتضيًتشااتضيا ًاالقضرادية ًاتطزايا ًإت ًأفًأىع نضائجًاتجراسة
تضأمنغًاتنساتةًاتسػسسيةً«ًشياداتًأماف»اتحسايةًاالجضساعية ًاماًتزسشضوًمغًإشالؽً

تضخفيفًاغنخًاتسشضطسة ًاآتياتًالػؿًاتجععًتسدضحكيو ًااإلجخاءاتًاتضيًتعًاتخاذىاً
ا.ًاجاءًفيًاتضختنبًاتثانيًملفًتحاندً األعااءًاالقضراديةًعغًاتسػاششنغًاألکثخًاحضياج 
ًدععً ًفي ًاألعساؿ ًرجاؿ ًادار ًاتججتجة  ًاتسجف ًفي ًاالسضثسار ًافخص االسضثسار 
االسضثسار.ًاعکدتًاتشضائجًترجرًاالتجاهًاإليجاييًتغصيةًيخامجًاتخأيًاتضلاديػنيةًمح ً
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القضرادية ًاقجًعدتًاتااحثةًىحهًاتشضيجةًالتجاهًىحهًاتبخامجًالحضػاءًاتجراسةًتلطزاياًا
ًتجاعياتًاإلجخاءاتًاالقضراديةًاتسضخحة

( ًبنشػافًًاتجاىاتًرجاؿًاألعساؿًنحػًاتبخامج2209ً) 7دراسةًنػرىافًدمحمًاحسج .4
 .االقضراديةًاتسضخررةًاتسطجمةًباتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخية

ًمنًخ ًإت  ًاتاحث ًىحا ًسن  ًرجاؿ ًاتجاىات ًاتسػضػعاتًًاألعساؿفة ًمناتجة نحػ
ً ًمع ًااتخالة  ًاتحكػمية ًاتسرخية ًاتطشػات ًفي ً ًاقياسًًاالىضساـاالقضرادية يخلج

ً ًمضاحة ًعنشة ًعل  ًباتضصبنق ًاذتظ ًاتطشػات  ًتلظ ً ًأداء ًنحػ  Sampleأحكاميع
availableًً ًاتسدح100ًً قػاميا ًمشيج ًباسضخجاـ ًأعساؿًمرخينغ  ًمغًرجاؿ ً ماخدة

ًاتجاافعًًا ًمغًاتشضائجًكافًأيخزىا:غلاة ًمجسػعة ًاانضي ًاتاحثًإت ً ًااتدضبياف  اسضسارة
ًااألحجاثً ًتلسػضػعات ًاتساحػثنغ ًمذاىجة ًداافع ًقائسة ًعل  ًاتسنخفية ًاتشاعية

ًاتسرخية ًاتضلياديػنية ًاتطشػات ًعبخ ًًااالقضرادية ًمناتجةً  ًنحػ ًاتساحػثنغ اتجاه
ًاتخا ًباتطشػات ًاالقضرادية ًاتسػضػعات ًفي ًإيجايي ًكاف ًمغًًلة ًأكثخ بنسًاتشطاط

ًتلطشػاتً ًاتثااتًاتشدبي ًفيًضػء ًىحا ًتادنخ ًايسكغ ًفيًًاتطشػاتًاتحكػمية  اتخالة
ً ًاتػاردة ًااتذخريات ًااتسؤسدات ًاتسػضػعات ًنحػ ًااتجاىيع ًاتنس  باتبخامجًًفخيق

فيًًًاالقضراديةًمساًُيدي ًاتحكعًعلنيعًفيًحنغًتضغنخًفخيقًعس ًاتبخامجًاالقضرادية
فيًك ًحلطةًإضافةًإت ًتشػعًاتجاهًنحػً»ًمؤشخًاتشن «اتطشػاتًاتحكػميةًمث :ًيخنامجً

ًاتااعلة ًااتذخريات ًااتسؤسدات ًًااتسػضػعات ًاتخالةً  ًاتطشػات ًأف ًاتساحػثنغ يخى
عجـًاجػدً ًًامغًاتطشػاتًاتحكػميةًأقجرًعل ًاتضنبنخًعغًاتػاقعًاالقضراديًاتسرخيً

ًبوًرؤيةًااضحةًادقيطةًتضأثنخً اتبخامجًًاإلعالـًعل ًاالقضرادًاعل ًاتجارًاتضيًتطـػ
ًأفً ًعل  ًتجؿ ًاىحا ًاألعساؿ  ًمغًارجاؿ ًألحابًاتطخار ًعل  ًاتضأثنخ ًفي ًاالقضرادية
ًأيًدارً ًأفًاتبخامجًاالقضراديةًباتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخيةًتيذًتيا اتساحػثنغًتخاا

ًنًؤ كجًعل ًضخارةًإعادةًاتشطخًفيًفناؿًفيًسنخًاإنساءًاالقضرادًاتسرخي ًامغًىشا
ًيجارىاًاتسشذػدًفيًاتسجضسع.ًتلظًاتبخامجً ًااتنس ًعل ًتصػيخىاًتضطـػ
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ًنبن  .5 ًىشج ًباتضلياديػف2209ً )8دراسة ًاالقضرادية ًاتشذخاتًااتبخامج ًدار ًبنشػاف ً )
ًاتسرخىًف ًتختنبًأاتػياتًاتجسيػرًنحػًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضراديةً.

نخؼًعل ًدارًاتشذخاتًااتبخامجًاالقضراديةًباتضلياديػفًاتسرخيًىجفتًاتجراسةًإت ًاتض
فيًتختنبًأاتػياتًاتجسيػرًنحػًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضرادية.ًاسنتًاتجراسةًإت ً
ًااتطزاياً ًتلسػضػعات ًاتخسسي ًاتسرخي ًاتضلياديػف ًتػتنيا ًاتضي ًاألىسية اتضنخؼًعل 

ةًاتسطجمةًعل ًشاشضو ًااتضنخؼًعليًاالقضراديةًمغًبالؿًاتشذخاتًااتبخامجًاالقضرادي
ًاتشذخاتً ًتضشااتيا ًاتضي ًااتجاتية ًااإلقليسية ًاتسحلية ًاالقضرادية ًااتطزايا اتسػضػعات
ااتبخامجًاالقضرادية ًاتحجتجًأىعًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضراديةًاتضيًتذغ ًاتجسيػرً

ذاؼًاتجارًاتحيًفيًحياتوًاتنػميةًعل ًاتسدضػينغًاتسحليًااتخارجي ًكساًسنتًإت ًاكض
ًاقزاياً ًمػضػعات ًنحػ ًاتجسيػر ًأاتػيات ًتختنب ًفي ًاالقضرادي ًاإلعالـ ًبو يطـػ
ًاتضيً ًااتسنخفية ًاتسضغنخاتًااتسؤثخاتًاتجيسػغخافية ًأىع ًااتضنخؼًعل  ًبننشيا  اقضرادية
ًعلنياً ًاتضيًينضسج ًاتسرادر ًأىع ًاتحجتج ًتلجسيػرًاتسرخي  ًاالقضرادية تكػفًاألجشجة

ًاتح ًفي ًااتسػضػعاتًاتجسيػر ًاتطزايا ًعغ ًاالقضرادية ًاتسنلػمات ًعلي رػؿ
ًتلسػضػعاتً ًاإلعالمية ًاتسناتجة ًأساتنب ًعلي ًااتضنخؼ ًييا  ًتيضع ًاتضي االقضرادية
ااتطزاياًفيًاتضلاديػفًاتسرخيًاتخسسي.ًاتػللتًاتجراسةًإت ًعجةًنضائجًامشيا ًجاءتً

ًاتجسيػرًعل ًمدضػىًأزمةًدتػفًمشصطةًاتنػراًفيًمطجمةًاتسػضػعاتًاتضيًتيضعًي يا
ًكساً ًاالقضرادي  ًاتضنااف ًاتااقية ًثع ًاالقضرادية ًاتسداعجات ًتلضيا ًاتخارجية اتطزايا
ًمشياً ًيحر  ًاتضي ًاتسرادر ًقائسة ًااتنخبية ًاتسرخية ًاتازائية ًاتطشػات ترجرت
اتساحػثنغًعغًمنلػماتيعًعغًاتسػضػعاتًااتطزايا ًتلضياًاتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخيةً

ًاتذخريًًاألرضية ًاالتراؿ ًاتخاجع ًااإلذاعة  ًاإلنضخنت ًثع ًاتسرخية ًاترحف ثع
ًكسرجرًتلسنلػماتًفيًاتسختاةًاألبنخة.

ً.باالقضرادًاتثطةًتجعيعًفيًاالقضراديًًاالعالـًدارًنحػًاتجسيػرًاتسحػرًاتثاني:ًاتجاىات
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0. ً ًاتجاىاتًAnwar Abdel Wahab(2020)دراسة ًنحػًاألفخادًاتسدضثسخيغًبنشػاف
:ًًتجتيعًاالسضثسارًيًاتطخارًعل ًاتأثنخىاًاتاشيًااتضحلن ًاالقضراديةًاإلبااريةًجةاتسنات
(9)اتكػيتًًيػرلةًعل ًتصبيكيةًدراسة

 

اتجراسةًإت ًاتضنخؼًعل ًمرادرًاتسنلػماتًاتضيًتػجوًاتسدضثسخيغًًتىجفًً
ةًاألفخادًفيًاتخاذًاتطخارًاالسضثساريًفيًيػرلاتًاتكػيتً ًادارًاترحافةًاالقضرادي

ًيػرلةًاتكػيتً ًاأثخًذتظفيًمناتجةًاتسضنلطةً اتجاىاتًاتسدضثسخيغًفيًعل ًًقزايا
يػرلةًاتكػيتًمعًتحجتجًاتنالقةًينغًدارًاألباارًاالقضراديةًادارًاتضحلن ًاتاشيًفيً

ًاالسضثسارًي ًاتطخار ًاتسدحًاً اتخاذ ًأسلػب ًاتجراسة ًًااسضخجمت ًعل ً  ًاتجراسة اعضسجت
ًاتبيانات ًجسع ًفي ً)ًاالسضبياف ًمغ ًتكػنت ًفخدي150بننشة ًمدضثسخ )ً  تهصمت قج 

 : أبرزها كان ، النتائج من مجمهعة إلى الجراسة
 ًأاضحتًنضائجًاتجراسةًأفًاإلعالـًاتجساىنخيً)اتجخيجة(ًىػًأىعًمرجرًتلسنلػماتًاتضي

(ً ًاتكػيتًيشداة ًاتسدضثسخيغًتالسضثسارًفيًيػرلة ًاتحاتي79.3ًتػجو ًاتضشبؤ ًتليو  ً )٪
ًا ًعل  ًاتضحلن اتطائع ًجاء ًييع ًاألساسي ًاأإلحداس ًاتجراسةثبض  ًاألباارًًت تأثنخ

ً ًقخاراتًاتسدضثسخيغ ًاتكػيتًعل  ًيػرلة ًبطزايا ًاتسضنلطة ً ًاالقضرادية ًمنضجؿ بذك 
ًاتضحلن ًًا ًادار ًاالقضرادية ًاألباار ًدار ًينغ ًإحرائي ًامؤشخ ًإيجايي ًارتااط اجػد

ًاتكػيت ًقخارًاالسضثسارًفيًيػرلة ًأىسيةًمخاعاةً األساسيًفيًاتخاذ أاضحتًاتجراسة
اتجقةًااتػضػحًفيًعسليةًاتشذخًااإلفراحًعغًاتسنلػماتًفيًاسائ ًاإلعالـً ًاتذجتجً
اتخقابةًمغًقب ًىنئةًأسػاؽًاتساؿًعل ًتدخيبًاتسنلػماتًاتجابليةًااالسضاادةًمشياًمغً

ًقب ًمػضايًىحهًاتذخكات.
ًتألرباحًعل ًحػؿًتأثنخًاتضغet.al(2019) ًRobert Gianniniًدراسة .2 ًاالباارية صية

ً(10)األاراؽًاتساتيةًسػًؽًااسضجابةًباتذخكةًاتخالةًاتسدضثسخيغًمنشػيات
ًاتضحنداتًإت ًاتجراسةًىحهًىجفتًً ًاتحجتجًًاتدلػكيةًتحلن  تلسدضثسخيغ 

ًذتظًعل ًفن ًأسنارً ًاتأثنخ ًعل ًتػتنخ  ًألباارًاألرباحًاتسشذػرة مدضػىًاسضجايضيع
ًات ًعنشة ًاتسثلت ًعل 782904ًجراسةاألسيع  ًبسؤشخ5927ًتغخيجة ًجػندًدااًسيس ا
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 ًاقجًانضستًتلظًاتجراسةًإت ًاتجراساتًاتػلفيةً ًااعضسجتًعل ً(DJIAً)ًاترشاعي
أكجتًوقج تهصمت الجراسة إلى مجمهعة النتائج ، أهمها:أداةًاالسضبيافًتجسعًاتبيانات ً

ًعغًتخضلفًاتضيًاتجنجةًباحاألًرًأباارًفيًتلسنلػماتًجدئياً ًاتسدضثسخيغًقبػؿًاتشضائج
ًبذك ًاألرباحًألباارًاتسدضثسخيغًاتسشخازة ًااسضجابةًاتسنػؿًذاتًتلذخكاتًتػقناتيع
ًأكبخًاإليجاييةًاألرباحًمااجآتًعل ًاتديعًسنخًفن ًردًكافًتلسذاعخ ًافط اًمخضلف
ًأكثخًاتسدضثسخيغًأفًإت ًيذنخًمساً ًاتناتيةًاتسنشػياتًذاتًتلذخكاتًباتشداةًبكثنخ
ًذاتًتلذخكاتًاتجنجةًاألرباحًأباارًفيًاتسجرجةًاتسضػقنةًاتشطجيةًاتضجفطاتًبذأفًتااؤالً 

ًأسنارًاتسنشػيات ًارتااع ًاتشضائج ًقلن ًأعل ًاألسيعًاتناتية اأاضحت ًباتشداةًبذك 
ًاتسشخاس ًذاتًتلذخكات ًيطػمػًفًاتسدضثسخيغًألفًميعًغنخًاتضأثنخًىحاًاتكغًاألداء
ًًاتدنئة.ًاألرباحًأباارًمغًفط ًاجدئيً ًمنلػماتيعًيضحجتث

et al (2019)ًAhmed Barakatًً,دراسة .3 ًسسنةًبنشػاف ًعل  ًاالعالـ ًاسائ  تأثنخ
11ًاتسؤسداتًاالسضثسارية

ًمنخفةًً ًإت  ًاتاحث ًاسائ ًًىجؼ ًعل  ًاتسشذػرة ًاتساتية ًاتسنلػمات تأثنخ
ً ًاالعالـ ًسسنة ًًاعل  ًاالسضثسارية  ًاتدسناتسؤسدات ًىحه ًفي ًاتضحكع ًتضع ًمغًكيف ة

ببخًاإعالفًعالقاتًعامةًعغ305ًً ًتعًتحلن بالؿًمرادرًيجتلةًتلسنلػماتًاتنامة
أحجاثًاتسخاشخًاتضذغنليةًتلسؤسداتًاتساتيةًفيًاتاضخةًماًبنجًاألزمةًاتساتيةًاتناتسيةًمغً

2010ًً 2014ًإت  ًاتضحلنلي  ًاتػلاي ًاتسشيج ًعل  ًاتجراسة ًااعضسجت وقج تهصمت  
ًأفاتكذفًًنتائج، أهمها:الجراسة إلى مجمهعة من ال ًاالعالـًًضحلن  ًاسائ  تجااؿ

ًتخز ًأباارًاتضطاضيًتسنلػمات ًاتساتية ًتلسؤسدات ًاتضذغنلية ًاتسخاشخ ًأحجاث ًأا
ضيا ًاأكجتًاتشضائجًأىسيةًمخاقاةًإدارةًاتنالقاتًسسنضارةًعل ًتياًآثارًًسلبيةًإعالمية

 ًمدضسخًتضحدنغًاتجاىاتًاتنامةًتك ًماًتشذخًعل ًاسائ ًاالعالـًااتضشدنقًمنياًبذك
اتجسيػرًاتسضنام ًنحػىا ًاأاضحتًاتشضائجًأىسيةًاالفراحًعغًاألسيعًاتخاسخةًحض ً

ً ًفي ًبالة ًاتسؤسدات ًسسنة ًعل  ًتؤثخ ًال ًسػًؽًااتبلجاف ًعل  ًاتطائسة ًاالقضرادات
نطزًًأىسيةًاسائ ًاالعالـًفيًحاتةًًاتشضائجًإت  ًاأشارتًبذك ًعاـًاألاراؽًاتساتية
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ًاتسنلًػ ًاتضذغنليةبنس ًاتسخاشخ ًحػؿ ًااتسشطسة ًااتكسي ًتلكياس ًاتطايلة ًاتنامة ًمات
 .تلسؤسدات

اتضنخضًتبخامجًاتضػؾًشػًف ًاتازائياتً(ًبنشػاف2209ًدراسةًتػحنجهًدمحمًفخخًاتجتغً) .4
 12.اتسرخيةًاعالقضوًباتجاىاتًشلاةًاتجامناتًنحػًبنسًقزاياًاتضشسية

مجًاتضػؾًشػًفيًاتازائياتًاتسرخيةًىجفتًاتجراسةًإت ًاتضنخؼًعل ًمجىًتنخضًيخاً
ًاتطشػاتً ًتأثنخ ً ًامنخفة ًاتضشسية  ًاتجامناتًنحػًبنسًقزايا ًباتجاىاتًشلاة اعالقضو

ً ًعلي ًاتسرخية ًًاتازائية ًاتضشسية ًقزايا ًنحػ ًاتجامنات ًمغًًشااب ًعنشة ًابضيار ًتع  
اتسرخيةًيخامجًاتضػؾًشػًاتخالةًبطزاياًاتضشسيةًاى ً)مغًماسنخا(ًعل ًاتطشاةًاتثانيةً

ً ًامداء (dam(ً ًمغ ًاتبخامجية ًاتجارة ًبالؿ ًحض )1/7/2018( )31/9/2018ً ً )
(ًماخدةًمغًشلاةًاتجامناتًاتسرخيةًجامنةًعنغ454ًاكانتًعنشةًاتجراسةًاتسنجانيةً)

شسذًاجامنةًاتطاىخة ًاكانتًأدااتًاتجراسةًًىيًاسضسارةًتحلن ًاتسزسػفً ًااسضسارةً
ًاالسضبياف.

أكجتًاتشضائجًعليً إلى مجمهعة من النتائج ، كان من أهمها:وقج تهصمت الجراسة 
ًالاحًىشاؾً ًمغًانو ًعليًاتخغع ًاتسرخية  ًباتطشػاتًاتازائية ًاتبخامجًاتحػارية مضابنة
كثنخاًمغًاتطشػاتًاتضيًتضشافذًفيًجحبًتلظًاتائةًاتسدضيجفةًمغًاتذاابًاتجامنيً ًاافً

ًتلبخامج ًافز ًفضخاتًاتسذاىجة ًاتسدائية ًعليًًاتاضخة ًاتسنخاضة ًاتضػؾًشػ( (ً اتحػارية
شاشاتًاتازائياتًاتسرخيةً ًبسضػس ًساعةًإت ًثالثًساعات ًاجاءًاالنضخنتًافز ً
ًمغًاتػسائ ًاالبخىًاينجً ًاتضػؾًشػ( (ً ًتلذاابًفيًاتبخامجًاتحػارية اتػسائ ًمذاركة

ً ًججا ًضعياة ًيشداة ًاتحزػر ًفي ًاتبخامج ًفي ًفنلية ًمذاركة ًًااجػد ًاتشضائج  ًأضيخت
ًاتضيًتلاتًانضااهً ًفيًاتحكػر ًاأفًأىعًاتطزايا ًينغًاالناثًعشيا ارتااعًنداةًاتسذاىجة

%ًثعًقزاياًاتضشسيةًاالجضساعيةًيشداو28,5ًاتسضابننغًتطزاياًاتضشسيةًاالقضراديةًيشداةً
% ًاأكجتًاتشضائجًعل ًعجـًكاايةًيخامج17,29ً%ًثعًاتطزاياًاتدياسيةًيشداة23,98ً

%اى ًنداةًضئنلةًججا 13.1ًتلسذخاعاتًاتضشسػيةًيشداةًيلغتًًاتضػؾًشػًفيًعخضيا
 رغعًأىسنضياًتسغًتضانياً.
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ًاتضنلنقًعل ًاتجراساتًاتدابطةً:
 ًمغًمن حيث المهضهع ًاىضساـ ًىشاؾ :ًً ًقب  ًبالة ًمضابنةًاتجسيػر ًفي اتسدضثسخيغ

ً ًًامدضسخة ًاتسخضلاتلبخامجًاالقضرادية ًاسائ ًاإلعالـ ًاتساؿًااألعساؿًعبخ ًألباار ًاػة 
ً ًاالسضثسار  ًقخارات ًعل  ًاتسؤثخة ًاتنػام  ًمغ ًاإلشاعات ًابخامجوًاعضاار ااتضلياديػف

 مرجرًتضكحتبيا.
 ًًمن حيث النتائج ًاتسسكشةًاتخص ًاتطجيعًاتدياساتًلياغةًاتحكػماتًعل ًيجب:

ًاتضكام ًاتنالقاتًتضحدنغ ًاأىسية ًاتسدضثسخيغ  ًبالة ًاتجسيػر ًشخًؽًعجةًعبخًمع
ً ًااتحجتثةًاتضطلنجيةًاتػسائ ًااتػسائ ًاالعالميةًًذتظًفيًبساً ًاالقضراديًتلضػال 
ًاتسيشي.ًااتضػال ً ًاتذخريةًااتسشاقذة

 ًًااتذائناتًعل ًاتسذخاعاتًاالقضراديةًااالسيعًًاألباارًاتدياسيةًتأثنخًأكجتًاتشضائج
 .اتجرجةًباتبػرلة

 ًاةًمغًاتجسيػرً ًحنثًتشااتتًاتبخامجًعل ًعنشاتًمخضلًاتضياشضسلتًاتجراساتًاتدابطة
ًعل ًعنشاتًاتجسيػرً ًاتسنجانية ًاتجراسة ًعل ًتصبنق اعضسجتًبنسًاتجراساتًاتدابطة

عل ًاتسنلػماتًًاتسضلطياتناـًمغًاتسذاىجتغًااتسدضسننغًتيحهًاتبخامج ًاإمكانيةًحرػؿً
ًااجياتًاتشطخًاتسخضلاةًحياتياًًقضراديةاال

 :عل ًًاالعضسادًفيةًمعًاتجراسةًاتحاتيةًأغلبًاتجراساتًاتدابطًاتاطتًمن حيث العينة
ً.ضلياديػنيةًااتضغصيةًاالعالميةعل ًاتجسيػرًاتسضابعًتلبخامجًاتًًعنشةًعسجية

 :ًًاتاطتًمن حيث المنهج وأدوات جمع البيانات ًف  ًاسضخجاـأغلبًاتجراساتًاتدابطة
ً ًاتسدح ًًاإلعالميمشيج ًاتضحلنلي ًاتضيًااتسنجانيبذكيو ًاتضحلن  ًأداات ًاتشػعت  ً

ًآراءً ًعل  ًتلضنخؼ ًاالسضبياف ًأداة ًإت  ًتجأ ًفانزيا ًاتدابطة  ًاتجراسات اسضخجمضيا
اتساحػثنغ ًاتجأًاآلبخًإت ًتحلن ًاتسزسػفًتلضنخؼًعل ًاتسحضػىًااتسزسػفًاتسشذػرً
عل ًاسائ ًمخضلفًاسائ ًاإلعالـ ًكساًاعضسجتًمنطسياًعل ًمشيجًاتسدحًاإلعالميً

 بذكيوًاتضحلنليًااتسنجانيً.
 : الجراسة مذكمة
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فيًإشارًاتحجتثًعغًأىسيةًاتجانبًاالقضراديًفيًتحلن ًاتادنخًاتطػاىخًاالجضساعيةً
ااتدياسيةًااتضأكنجًعل ًعجـًإمكانيةًفيعًتلظًاتطػاىخًدافًفيعًدقنقًتألبنادًاالقضراديةًاتسحيصةً

كنخًسيعًاتضنخؼًعل ًمخضلفًاتطزاياًااتسػضػعاتًاالقضراديةًاتضيًتذغ ًتاييا ًألاحًمغًات
ًاتجسيػرًاتناـًغنخًاتسضخرزًفيًاتسجاالتًاالقضراديةًااتساتية.

اًاالقضراديةًاتطزاياًتخضلف ًاألساسًفيًتيجؼًاتكشياً ًاتسجضسعًانػعيةًتصبينةًتان 
ًاتحدنغًتلسػاردًااتنادؿًاتاناؿًاالسضخجاـًادععًاالقضراديةًاتاخصًابشاءًاتخباءًتحطنقًإت 

ًاقضراديةًااسضثساريةًبسذاريعًاتسدضطب ًنحػًانصالقةًخاىغاتًاتػقتًفيًمرخًاالقضراد ًاتذيج
ًااتحداسةًاتسيسةًاتسػاضيعًاالقضراديةًااالسضثساريةًمغًاتطزاياًاتنجً ًااتخباءًتلضطجـًتطػدىا
ًًاًتضشااتيا ًاتضي ًبو ًاتجارًاتحىًيطػـ ًاتكثنخًمغًاتجراساتًعل ًأىسية اتضلياديػفًامناتجضوًتؤكج

ًاتجس ًامجاد ًفي ًاالقضرادية ًباتسنلػمات ًًيػر ًىحه ًينغ ًاتػثيطة ًاتنالقة ًتصبينة اتسناتجةًنطخا
ًًاالعالمية ًاتسثارة ًااتسػضػعات ًأداًةاقضراديا ًأنيا ًحنث ًمغًًًمغ ًتك  ًأىسية ًذات ااسنلة

ًًفياتجسيػرًااتزنػؼًاتسذاركنغً ًكسا ًامػاقايع ًبكافةًًىيشخحًآرائيع ًتإلتساـ ًتلسنخفة اسنلة
ًااتسذكالتً نذخًاتثطافةًينجًاإلعالـًاتسرجرًاألساسيًاأداةًمغًأدااتًًاًاالقضراديةً اتطزايا

ًتياً ًاالسضثسارية ًمؤيجه ًأا ًمدانج ًفيًمجاؿًبلقًرأيًعاـ ًىاما  مغًىشاًًاً ابحتظًتلنبًدارا 
ً ًما ًاآلتي: ًعغًاتضداؤؿ ًفيًاإلجابة ًاتجراسة ًىحه ًمذكلة ًاتثطافةًنذخًفيًاتضلياديػًفًدارتضحجد

ًاتحكػمية؟ًباتسذاريعًباالسضثسارًاتثطةًبسدضػًىًاعالقضوًاتسرخينغًجسيػرًتجىًاالسضثسارية
ً
ً
 سة:اأهمية الجر 

ًااليسافً -1 ًتحاند ًف  ًاالسضثسارية ًاتثطافة ًفيًنذخ ًاالقضرادية ًاتضلياديػفًامناتجضو أىسية
 بأفكارىاًاًاتنس ًافطاًتضلظًاتثطافة ًمساًيداعجًعل ًتجعيعًاتثطةًييا.

ًتجىًاالسضثساريةًاتثطافةًنذخًفيًاتضلياديػًفًاردًتسنخفةًججتجةًعلسيةًإضافةًاتجراسةًتنج -2
 اتسرخينغ.ًًجسيػر

 أهجاف الجراسة:
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ًاتثطافةًنذخًفيًاتضلياديػًفًدارمنخفةًفيًً"تضسث ًاتيجؼًاتخئيذًتلجراسةًاتحاتيةً
ًباتسذاريعًباالسضثسارًاتثطةًبسدضػًىًاعالقضوًاتسرخينغًجسيػرًتجىًاالسضثسارية
ًيديًًاتنجتجًمغًاألىجاؼًاتاخعيةًعل ًاتشحػًاتضاتي:"ًايشبثقًمغًاتيجؼًاتخئاتحكػمية

 .ًًًتلضلياديػًفًاتجسيػرًتنخضًمنجالتًعل ًاتضنخؼ -1
ً.ًمضابنةًاتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًمغًاتسذاىجتغًداافعًرلجً-2
ًاً-3 ًتنخضًاتساحػثنغًاتكذفًعغ ًمغ ًاتشاتجة ًااتدلػكية ًااتػججانية ًاتسنخفية آلثار

ً.عنشةًاتجراسةاالقضراديةًًػنيةاتضلياديًتلبخامج
4-ًً ًاتجسيػرًمنخفة ًعلنيا ًاتضيًينضسج ًغنخًاإلعالمية منخفةًًفياتسرادرًاالتراتية

ًباتطزاياًااتسذخاعاتًاالقضرادية.اتسنلػماتًاتسيضسةً
ًاتكذفًعغًً-5 ًاتثطةًامدضػىًاتسرجاقية عنشةًًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًباتبخامجدرجة

ً.دضيجؼاتجراسةًتجىًاتجسيػرًاتس
ًرلجًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػمية.ً-6

ً:ًاسائ ًاإلعالـً نطخيةًاالعضسادًعلً:ًًلمجراسة النظري اإلطار 
ًاسائ ًاإلعالـًعل ًتحطنقًأكبخًقجرًمغًاتضأثنخًاتسنخفيًااتناشايًىيً قجرة

ً ًااتدلػكي ًااتػججاني  ً ًاإلعالمية ًاتػسائ  ًىحه ًتطـػ ًعشجما ًأنو ًاتسنلػماتًحنث يشط 
ًف ً ًمدضطخة ًغنخ ًأاضاع ًاجػد ًعشج ًقػتو ًسػؼًتديج ًاالحضساؿ ًاىحا ًمكثفً  بذك 

13ًاتسجضسعًبدببًاترخاعًااتضغننخً
ايخىًديالنخًاراكضيرًأفًاالعضسادًعل ًمنلػماتًاسائ ًاإلعالـًتضصػرًمغً

ً:14ًًبالؿًأربنةًبصػاتًعسليةً
ًاتناديًف ًتنخضيعًتلخساتةًاإلعالمية.جارًاتشذ ًأاًاتجارًاتماًإ:ًيسارسًاألفخادًأوال 
ًت ًحاالتًمخضلاةًمغًاالسضثارةً.إ:ًأفًتؤدىًكثافةًاتضنخضًثانيا 
ًف ًثالثا  ًاالنغساس ًمغ ًمخضلاة ًمدضػيات ًاالسضثارة ًمغ ًاتسخضلاة ًاتسدضػيات ًتشضج :

ًمناتجةًاتسنلػماتً
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دلػكيةًااتػججانيةً:ًتؤدىًاالنغساسًإذاًحجثًبذك ًكبنخًإت ًاتضأثنخاتًاتسنخفيةًااتًرابعا
.ً

ًاتسجضسعًاتجساىنخىًف ًأفًً ًالًتذارؾًفكخة ًعل ًاسائ ًاإلعالـ ًاالعضساد انطخية
اسائ ًاإلعالـًقػيةً ًألفًاألفخادًمشندتػفًيجافًاجػدًرااب ًاجضساعيةً ًااأللحًأنياً
ً ًتلـد ًمنلػماتًمننشة ًعل ًمرادر ًتكسغًف ًاتديصخة ًاسائ ًاإلعالـ ًقػة ًأف تضرػر

15ًضنخضًتضلظًاتػسنلةًتبلػغًأىجافوًاتذخريةًاتجسيػرًاتس
 : وهناك عجة مميزات لتمك النظرية أشار إليها الباحثهن ، وتتمثل في اآلتي

ً ًايػضحًأفًاتحيًاتشسػذجًًياأن .1 تػضحًاتنالقةًينغًاتخأيًاتناـًااسائ ًاإلعالـ
ً.ًًاتجسيػرًتؤثخًفيًاسائ ًاإلعالـًافيًاتشطاـًاالجضساعيًكك 

ذجًأنشاًندضصيعًأفًندضخجـًناذًاتسااليعًاألساسيةًاتضيًتشصبقًعليًمغًفػائجًاتشسًػ .2
 .16ًاتنالقاتًاألكثخًتحجتجاًينغًاألفخادًااسائ ًاإلعالـًاتجساىنخيةً

اسائ ًاإلعالـًتؤديًفيًاتشيايةًً االفضخاضًاتخئيديًتيحاًاتشسػذجًأفًاالعضسادًعل .3
 .17ًإتيًتأثنخاتًاججانيةًامنخفيةًاسلػكيةً

ًاتشطاـًأ .4 ًمع ًاتضنام  ًفي ًاأشسليا ًاتضأثنخ ًنطخيات ًأفز  ًمغ ًتنج ًاتشطخية ًىحه ف
 .18ًاالجضساعيً

ًاتاكخيةًأ .5 ًاتجحار ًمغ ًاتنجتج ًينغ ًتجسع ًألنيا ًامضكاملة ًشاملة ًنطخية ًتنج نيا
اتسضذاييةًفييًتجسعًينغًرؤىًمدضسجةًمغًعلعًاتشاذًاعلعًاالجضساعًارؤىًمدضسجةًمغً

ًضاتًااتضأثنخاتًاإلعالميةًاكلااإلشااعًنطخيةًاالسضخجامات خكدًعل ًاتنالقةًينغًتاىسا
 .19ًيخمضوًًاألىجاؼًاتاخديةًااتشطاـًاإلعالمي

مغًاتضأثنخاتًااإلمكاناتً ًاحااؿًتجشبًاجػدًًااتشسػذجًماضػحًايذس ًعجدىحاًإفً .6
ًعليً ًمحجاد ًغنخ ًتأثنخ ًااجػد  ً ًاتسااشخ ًاتضأثنخ ًانساذج ًاإلعالـ ًتػسائ  تأثنخات

 .20ًاتجسيػرً
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تيضعًىحاًاتشسػذجًباتطخاؼًاتضاريخيةًااتبشاءًاالجضساعيًأكثخًمغًاتسضغنخاتًاتاخديةً .7
ً ًتحتظ ًمالي  ًاتسجاب  ًأكثخ ًمغًءنج ًأكبخ ًبرػرة ًاالجضساعي ًاتشطاـ ًمع ًتلضنام  مة

 .21ًاتشساذجًاألبخىًاتسختاصةًيػسائ ًاإلعالـً
ة دور التميفزيهن كيفية االستفادة من  نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم فى دراس

 في نذر الثقافة االستثمارية وعالقته بمدتهى الثقة باالستثمار بالمذاريع الحكهمية.
إفًعالقةًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًافقًتادنخً)منلانغًديالنخًاراكنضر(ً

ًعل ًدعامضنغًرئيدنض ًغً ًىساً:نتطـػ
 ت ًاتسنلػماتًتضحطنقًأىجافوًاتلبيةًحاجاتوً.إحاجةًاتجسيػرً .1
 عضاارًنطاـًاإلعالـًنطاـًمنلػماتًتضعًتػضياوًتضلبيةًتلظًاتحاجاتًااألىجاؼً.إً .2

يجبًأفًُيدضنافًًاتضياتنجًنطخيةًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًأحجًأىعًاتشساذجًًًًًًً
ًعشجً ًاتبخامجًاالًإييا ف ًكثنخًًقضراديةةً ًحنثًينضسجًجسيػرًاتبخامجًاالقضراديعجاد

يرنبًاتحرػؿًعلنياًمغًجياتًأبخىًًاتضيعل ًاتسنخفةًًمغًاألحيافًعلنياًتلحرػؿ
ً ًتضسند ًتسا ًنطخا ً؛ ًاالبو ًمدئػتيةًًقضراديةاتبخامج ًعل  ًتطـػ ًشبينة ًمغ اتضلاديػنية

اتسضحجثًبوًعغًك ًماًتضعًنذخهً ًاأسلػبوًاتاشيًاتسسندً ًامخاشاةًقصاعًعخيسًمغً
ًير ً ًتضذك ًعالقةًمغًاالإاتجسيػرًقج ًاتسضلطيعضساديةًينغًت ًاتسالتنغً ًامغًىشا

ًااتدلػكيً ًاتسنخفي ًاتسدضػى ًعل  ًااتضأثنخ ًااتسنخفة ًاتايع ًتضحطنق ًاإلعالمية ااتخساتة
ًًفيااتػججانيً ًتلػسائ ًاإلعالمية ًمغًاتدساتًاتضطشية ًايضسث ًاتخب 22ًض ًاالسضاادة  

ًاال ًنطخية ًفي ًااتسضسث  ًتلجراسة ًاتشطخي ًاإلشار ًابنغًينغ ًاإلعالـ ًاسائ  ًعل  عضساد
ًضػعًاتجراسةًاتسضسث ًفيًفخاضًامضغنخاتًاتجراسةًاتحاتيةً.مًػ

ًاالًًًًًً ًفخاضًنطخية ًينغ ًاتخب  ًأىسية ًافخاضًتضزح ًاإلعالـ ًاسائ  ًعل  عضساد
أحجىساًمدضط ً:ًاتحاتيةً ًبحنثًتضحجدًمضغنخاتًاتجراسةًفيًمضغنخيغًًامضغنخاتًاتجراسة

ااتطشػاتًاتازائيةًًاتحكػميًػًفاتضيًترجرًمغًاتضلاديًقضراديةاىػًاتضنخضًتلبخامجًاال
ًااتسضغنخ  ًً ًاىػ ًااتثطةًمدضػًىاتضابع ًاالسضثسارية ًاتثطافة ًباتسذاريعًباالسضثسارًنذخ
ًاتحكػمية.
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عضسادًعل ًاسائ ًاالعالـًتضعًرلجًدافعًاتجسيػرًفسغًبالؿًًنطخيةًاالًًًًًً
ًاال ًتلبخامج ًاتضنخض ًف  ًااًقضراديةاأساابو ًاتسنخفية ًاآلثار ًعغ ًااتكذف تدلػكيةً 

ًاتشاتجةًمغًاتضنخضًتلبخامجًاال ًاتضلياديػنيةااتػججانية اتػضيحًاتجدءًاتشطخيًًقضرادية
ًاتجراسةً ًتيحه  ً ًاتحاتية ًاالسضبيافًتابنغًمضغنخاتًافخاضًاتجراسة ضعًلياغةًاترسيع

اتشضائجًاتحلنلياًاتادنخىاًااضعًاتضػلياتًاكضابةًاتخاللةًمغًعل ًاتػزينوًتلحرػؿً
 .ًىحهًاتجراسة

 تداؤالت الجراسة:
ًاتثطافةًنذخًفيًاتضلياديػًفًدارًماًمنخفةفيًً"تضسث ًاتضداؤؿًاتخئيذًتلجراسةًاتحاتيةً

ًباتسذاريعًباالسضثسارًاتثطةًبسدضػًىًاعالقضوًاتسرخينغًجسيػرًتجىًاالسضثسارية
 اتحكػمية؟.

ً:اتاخعيةًعل ًاتشحػًاتضاتيًضداؤالتاتخئيديًًاتنجتجًمغًاتًضداؤؿ"ًايشبثقًمغًات
 تالعالـًاتسخئي؟ًاتجسيػرًتنخضًمنجالتًما -1
ًمضابنةًاتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضرادية؟ًمغًاتسذاىجتغًداافعًما-2
ًاً-3 ًما ًاتساحػثنغ ًتنخض ًمغ ًاتشاتجة ًااتدلػكية ًااتػججانية ًاتسنخفية ًتلبخامجآلثار

ً؟عنشةًاتجراسةاالقضراديةًًاتضلياديػنية
4-ً ًاإلعالما ًغنخ ًاالتراتية ًاتسرادر ًاتجسيػر ًعلنيا ًينضسج ًاتضي منخفةًًفيمية

ًباتطزاياًااتسذخاعاتًاالقضرادية؟اتسنلػماتًاتسيضسةً
عنشةًاتجراسةًتجىًًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًباتبخامجدرجةًاتثطةًامدضػىًاتسرجاقيةًماًً-5

ً؟اتجسيػرًاتسدضيجؼ
ًماًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػمية؟ً-6

 : لجراسةمتغيرات ا
ً.دارًاتضلياديػفًابخامجوًاالقضراديةاتسضغنخًاتسدضط ً:ً
قضراديةًضسث ًف ًاتبياناتًاتجيسػجخافيةًتلجسيػرًاتسضنخضًتلبخامجًاالتاتسضغنخًاتػسي ً:ً

.ً
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ً.ًمدضػىًاتثطةًباتسذخاعاتًاالقضراديةًاتحكػميةً:ًاتسضغنخًاتضابع
ً:ًاإلجخاءاتًاتسشيجيةًتلجراسة

 :اومنهجه نهع الجراسة
اتضيًتدنيً ًتنجًىحهًاتجراسةًمغًاتجراساتًاتػلفيةً ًاىػًماًتضاقًمعًىحهًاتجراسةًًًً
ًاعالقضوًاتسرخينغًجسيػرًتجىًاالسضثساريةًاتثطافةًنذخًفيًاتضلياديػًفًدارالفًً إت

ًاتحكػمية ًامنضسجهًعل ًاتسشيجًاتػلايًاتضحلنلي.ًباتسذاريعًباالسضثسارًاتثطةًبسدضػًى
 : وعينتها ميجانيةمجتمع الجراسة ال

اتسحاعةًقضراديةًبضارًاتااحثًعنشةًعسجيةًمغًاتجسيػرًاتسضنخضًتلبخامجًاالاًًًًًًً
ً ًداتة ًًاف  ًمرخ  ًتسذاىجي ًاتنسجية ًاتننشة ًاتااحث ًابخامجوًاسضخجـ اتضلياديػف
ًًاالقضرادية  ً ًاتضلاديػف ًفي ًتبث ًعجًاتحكػمياتضي ًابضيار ًاتع ًبصخيطةًًة  ماخدات
ً.ً(ًماحػثاً 450)ًاسنضعًاتضصبنقًعليًعنشةًقػامياً ًعشطػديةعذػائيةً

ًجسعًاتبياناتً:ًدااتأ
 : استمارة االستبيان

حنثًتنجًأحجًاألساتنبًاألساسيةًًاسضبيافلحياةًً اتااحثًعلًاعضسجًًًًًًً
اتضيًتدضخجـًفيًجسعًيياناتًأاتيةًاأساسيةًمااشخةًمغًاتننشةًاتسخضارةًأاًمغًجسيعً

تظًعغًشخيقًتػجيوًمجسػعةًمغًاألسئلةًاتسحجدةًااتسنجةًماخداتًمجضسعًاتاحثً ًاذ
ًمطجما
ً

 : المفاهيم المدتخجمة في الجراسة
تخىًاتااحثًأىسيةًًاتضيمغًاتسرصلحاتًااتسااليعًًاتضزسغًىحهًاتجراسةًعجد

ًاتضنخضًتياً:
 الجور:  

ًمغًضخابً ًامجسػعة ًاتخرائزًاتذخرية ًمغ ًمجسػعة ًاجضساعيًتختا ًبو اضع
ًي ًاتضي ًمغًجانبًاتبشاءًاتشذاط ًىحا ًمننشة  ًقيسة ًمنا ًاتسجضسع ًفي ًبو ًاتطائع ًإتيو ندا
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ًمغً ًمغًمجسػعة ًمؤتاة ًاالجضساعيًفيػًلياغة ًمغًجانبًاتضااع  ًأما االجضساعيً 
ًً(23)األفناؿًاتضيًتؤديوًاتذخزًفيًمػضػعًتااع ًاجضساعيً.ً

لاديػفً,ًكػسنلةً:ًىػًعاارةًعغًفكخةًتجدجًاتناتجًباسضخجاـًاتض24ًالبرنامج التمفزيهني 
ًكانتً ًسػاء ًاتسخئية ًاترػرة ًعل  ًاتنضسج ًاإلعالمية ًاتػسائ  ًإمكانيات ًك  ًتيا تضػافخ
مااشخةًأاًغنخًمااشخةً ًايضخحًقاتاا ًااضحا ًتيناتجًجسيعًجػانبياًمغًبالؿًمجةًزمشيةً
ًينغًاتبخامجًاتػششيةًأاً ًاتسحصاتًاتضلاديػنيةًما ً؛ًاتضشػعًاتبخامجًاتضيًتنخضيا محجدة

تسحليةًاتضيًتضعًإنضاجياًداب ًمحصاتًاتضلاديػفً,ًااتبخامجًاألجشبيةًاتضيًتضعًاسضنخادىاًا
مغًمحصاتًاتضلاديػفًاتخارجيةً,ًأاًاتضيًتلضط ًمغًاألقسارًاترشاعيةًعبخًاتسحصاتً

ًاألرضيةً.ً
ً.25ىيًاتسذخاعاتًاتضيًتنلغًًعشياًاتجاتةًاتسرخيةًًً:المذاريع الحكهمية

يطرجًبوًفئةًأاًجساعةًمغًاتشاسًتضسندًعغًغنخىاًبخرائزًً:ىػًالصالحالجمههر 
ً(26)ً.أاًلااتًبالةًاتجسعًأفخادىاًلااتًمذضخكةًأاًرااب ًمننشة

ًعشالخًًى ً:ًالثقة ًأحج ًاتي ًاسضشادا ًاالتراتي ًاتسحضػي ًتضرجتق ًاتجسيػر "قايلية
 (27)ًاتنسليةًاالتراتيةًاتااقيةًأاًإتنياًجسينا

 االطار المعرفي لمجراسة
ـًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًيجارًإيجاييًفيًاتسناانةًعل ًتحطنقًىحهًاتخص ًتطًػ

ااألىجاؼًاتضشسػيةًفيًاتجاؿًاتشاميةًباعضاارىاًجدء اًميسًّاًمغًاتضصػرًاتطػمي ًاارتااشياً
باتشطاـًاالجضساعيًااتدياسيًااالقضراديًفيًاتسجضسعًاتحيًتنس ًفيًإشاره ًحنثًقجً

ًات ًبص  ًنجاح ًمغًيراح ًاتسشضجة ًتلطػى ًاإليجايية ًباتسذاركة ًمخىػن ا ًاتسدضجامة ضشسية
بالؿًاإلعالـًاتسخص ًتو ًادارهًفيًاتضػعيةًااتضخبيةًااتضثكيفًماًتضصلبًإعجادًسياساتً

ًً.إعالميةًاششيةًتحجدًاألاتػيات
 والفكر االقترادي نذر الثقافة  في اودوره البرامج التميفزيهنية االقترادية

ًاتبخا ًأدااتتنضبخ ًمغ ًأداة ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًتلضأثنخً مج ًاتضشسػي اإلعالـ
ًأفخاد ًاتلضنخضًًتطب ًنحػًآرائيعًاتػجيوًاتسجضسعًعل  ًرفسًأبخى  ًأا مػضػعات
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ًدعع ًاشخؽ ًاتطػميةًاتسذخاعاتًدععًتحطنقًأفًحنث، اتطػميةًاتسذخاعاتًتسااليع
ًاتنًخًاالتراؿًتكثيفًبزخارةًمخىػًفًااتضشسية ًاإلعالـًاسائ ًتضؤديًيزةباتجساىنخ
ًاتػثائكيةًابالة ا ًأاًأساسي اًاتجارًذتظًكافًسػاءًيياًاتسشػطًاتجارًاألفالـ ًمداعج 
ًأفخادىاًإدراؾًمدضػًىًرفعًفيًميساًدار اًتؤديًاتسجضسعًإت ًاتسػجيةًاإلعالميةًفاتخسائ 

 .ًملسػسًبذك ًاتضشسيةًبنسليةًاإلسخاعًإت ًتؤديًذتظًاأفًاالجضساعي 
مطجمةًاسائ ًاإلعالـًاتض ًيسكغًأفًتطجـًًفيًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًاتبخامجًتأتيًًًًًًً

ًاتضلياديػنيةًاتبخامج ًحنثًتسضع28ًًاالقضراديةتنخيفًاألفخادًباتثطافةًًفيإسياماتًفناتةً
ًاالقضرادية ًاتسنلػماتًبذك ًً ًاتطجيع  ً ًاتنخيزة ًإت ًاتجساىنخ ًعل ًاتػلػؿ باتطجرة

ًاب ًتلجساىنخ ًجاكػبًيخانػسك ًمااشخ ًايذنخ  ً ًمشازتيع ًداب  ًاتسشاؿ ًسيلة ً–صخيطة
اسنلةًمسضازةًتلضنبنخًًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًاتبخامجأفًً-عاتعًينػتػج ًاقائعًباالتراؿ

ًاتضلياديػنيةًاتبخامجاقجرةًً:ًاتاػريةًااتاناتيةًامااشختياًتلننغً ًتضػفنخىاًعجةًمسنداتًمشيا
اتسذاىجًإت ًأماكغًاتحجثً ًمساًُيذنخًاتسذاىجًيػاقعيةًرصحبًتأفًًعل ًًاالقضرادية

ً.29ًًاتسذاىجًاأفًاتذخرياتًحكيكية
ًً ًاتطائسػفًباالتراؿًباالًامغًىشا ًىضع ًمغًبرائزً ًاتضلياديػنيةًاتبخامجسضاادة

ًفيًاتحنػًيألىسنضياًاتسضداتجةًنضيجةًتجارىاًًاالقضراديةكػسنلةًتشذخًاتثطافةًًاالقضرادية
ًأفًتجب ًقضرادالتذكن ًاتنطليةًا يةًااألنساطًاتدلػكيةًااتاكخيةًتإلندافً ًبالةًبنج

 Lindaنديجًاتحياةًاتسنالخةً ًاىحاًماًأكجتوًدراسةًًفييشطخياتوًاتطشياتوًًقضراداال
D.Behenًًسغًًفياتحتغًىعًًاتثانػًيكضدابًشلاةًمخحلةًاًميعًفيأفًاتضلاديػفًتوًدار

ًتج ًمضكاملة ًمنلػماتية ًتسيارات ًاالاتسخاىطة ًااتثطافة ًاتنامة ًاتثطافة ًينغ يةًقضرادسع
ً.30ًًااتضكشػتػجية
االقترادية والفكر كهسيمة لنذر الثقافة  االقترادية التميفزيهنية البرامجخرائص 
 :االستثماري 
ًًً ًأاىاتػ ًاتجكضػرًكنتًتاتلخًمغًجامنةًاالية فًأىعًبرائزًًإت ًأأشار
ًفيًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًاتبخامج ًاالًتضسث  ًاتػاحجًًاتالنيائيمضجاد ًاتبخنامج ًأيًأف  
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 ًفشطخاًإلمكانيات31ًًيسكغًأفًير ًإت ًأعجادًكبنخةًمغًاتسػاششنغًف ًأنحاءًمضاخقةً
ًًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًاتبخامج ًيدضخجـ ًفإنو ًاتسضشػعة ًأنوًااتكثنخة ًإذ  ً ًااسنا سضخجاما

ً ًاألفالـ ًمث  ًااتدسعية ًاتارخية ًاتػسائ  ًأنػاع ًك  ًااتبنئةًيدضخجـ ًااتننشات ااتشساذج
تخاع ًفنياًاتسيارةًاسالمةًًاتضييةً ًقضرادااتصبينةًااتخخائ ًااتخسػـًااتضػضيحاتًاال

ًاال ًاتسادة ًادقة ًإمكانياتقضراداتنخض ًتػضيف ًيجب ًتحا  ً ًاتضلياديػنيةًاتبخامجًية
ً.32ًيياًف ًتطجيعًاترػرةًااتحخكةًًًاالقضرادية

ً:33ًاالستثماري ًالفكرنذر  في قتراديةاال التميفزيهنية البرامجأهجاف  
1. ً ًاتجسيػر ًاالًااشالعوتنخيف ًاتسػضػعات ًتضسندًًفيًقضراديةعل  عرخ

 .ًااتثطافةًايشنعًيضصبيطاتوًقضرادباال
تثبنتًراحًاإليسافًباتخاتقًعدًاج ًمغًبالؿًعخضًجساؿًاتصبينةًاأسخارً .2

 اتكػفً.
ًشبينيىػًحقًًااقضراديةًاسضثساريةفًماًيطجـًإتيوًمغًثطافةًأتنخيفًاتجسيػرًب .3

 .ًمغًحطػقو
ًمغًاتسنارؼًاال .4 ًاتنػميةًبحنثًيدضصيعًاالقضراديةًسضاادة ًف ًاتحياة اتػضيايا

ًيحدغًأاضاعوًف ًتصبنقًتلظًاتسنارؼًاتنادياتسػاشغً ًتجارًحػتوًمسا ًأفًيايعًما
 .االقضراديةً

ً
ً

 :االقترادية  بالمعمهماتفى إكداب الجمههر  االقترادية التميفزيهنية البرامجدور 
ًاتبخامجًاالًًًًًًًً ًامزاقضراديةًتديع ًاتسضشػعةًف ًنط ًمنلػماتًمعبخًرسائليا نشيا

ًيضػلنلياًتلجسيػرًبذك ًيداعجً رئيديةًاذاتًعالقةًبطزاياًامػضػعاتًشائكةًاتطـػ
ًتلطزاياًاالاعل ًفيسياًًا يةً ًامغًثعًتػجنييعًاتػجيةًاتدليسةًتلضنام ًقضرادسضيناييا
ًً:34ىيذتظًمغًبالؿًثالثةًأمػرًمنياًايضعً

ً:ًأوال : نذر المعرفة
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ًًًًً ًااتسنخفة ًاتثطافة ًتلظ ًباتسنخفة ًاتبخامجًًاتضييطرج ًمغًبالؿ ًاتجسيػر يسضلكيا
يةًمعًاجػدًعالقةًاثيطةًقضرادةًعغًك ًماًتختا ًباتطزاياًااتسػضػعاتًاالقضرادياال

تجيوً ًًقضراديةًاتػع ًاالتضلظًاتسػضػعاتًااتطزاياًبنجدًمغًمجاالتًاتحياةً ًازياد
عشجًاتاخدًعشجًتطجيعًًاتسنخفياتجانبًًفيًقضراديةاتطيخًاتضأثنخاتًاألساسيةًتلبخامجًاال

ً ًأا ًاتؤكجىا تغننخًأاًبلقًًمنلػماتًججتجةًتخضلفًعغًمنلػماتوًاتدابطةًأاًتندزىا
ً.ًًلػرًذىشيةًعشجهًعغًاألحجاثًأاًاألشخاصًأاًاتسػاقف

 تجاهات : اال  فيثانيا : التأثير 
ًاالتنخؼًاالًً ًقضرادتجاىات ًاتسػاقف ًبأنيا ًنحػًًاتضيية ًاتجسيػر تضخحىا

سضذنارىعًا ًمعًًقضراديةاتحاجاتًاتحياتيةًاألساسيةًاتسضنلطةًباتطزاياًااتسػضػعاتًاال
رتااشياًاتػثنقًبأمػرًتسذًحياتيعًاتضنلقًبسدضطبليعًامدضطب ًاتسجضسعًاتحىًيعيذػفًاب

ً.ًام ًمنياًافقًاتسشطػرًاتحىًتشطخافًمشوًإت ًىحهًاتطزاياًنلضسضنجادىعًتافيوً ًمعً
 : تجاهات بخرائص عجيجة منهاوتتميز اال 

 ًأنياًمكضداةًاتيدتًمػراثة. 
 ًاتشدبيسضسخارًتضسندًباتثااتًااال. 
 ًتلضنجت ًااتضغننخقايليةًاال ًينغًفخدًًتجاه ًتضزسغًعالقة ًالًتضكػفًمغًفخاغًاإنسا ًاأنيا  

 امػضػعً
 تجاهًعغًشخيقًاجػدًحافدًمذجعً ًألفًاتجسيػرًتغًتضنلعًاالًفياثًتغننخًيسكغًإحج

اتدلػؾًاتسخغػبًإذاًأاضحتًاتخساتةًاإلعالميةًأنوًتغًينػدًعليوًباتشاعً ًمعًضخارةً
 .افدًإيجايياحأفًيكػفًات

 : الدمهك في: التأثير  ثالثا
مننشةً ًًتضعًاتضأثنخًف ًاتدلػؾًمغًبالؿًإكدابًاتاخدًسلػكياتًإيجاييةًًً

ًيضخؾًسلػكياتًًا ًااتدلػؾًًتجاىاتًسلبيةًاغنخًسليسةاامحااتةًإقشاعو ىػًًاإلنداني 
ًبوًاتاخدًمغًنذاشاتًمخضلاةً ًاماًتؤديوًمغًأفناؿًاردادً حياتوًًفيفناؿًأك ًماًيطـػ
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تحي ًبوًنضيجةًًاتضيننكاسًتلسػاقفًااتنػميةًاتخالةً ًاف ًعالقضوًمعًاآلبخيغً ًاىػً
ً.35ًًمننغًاجضساعيتراتوًبسجاؿًا

ًفياتضلاديػنيةًعل ًأنياًقػىًفناتةًامؤثخةًًقضراديةكحتظًُتشطخًإت ًاتبخامجًاالًًًً
اتسجضسناتًاتحجتثةًباز ًماًتطجموًتلجساىنخًمغًمنلػماتًمخضلاةًامضشػعةً ًيكػفًتياً

ًنقًاتضخفيوػػػػتحطًفيًإيجاييتأثنخً
ًاتيائلةًعل ًاإلقشاعً ًإت ًقجرتيا ًباإلضافة اتغننخًاالتجاىاتًسػاءًكافًبذك ًااتسضنة

ًاتضنجيالتًعل ًًااضح ًاتكثنخًمغ ًأفًتجب  ًبحنثًيسكشيا ًبذك ًمدضضخ  ًأا الخيح
ًأفكارناًاحياتشاًاتنػميةً.

ًاالًً ًف ًتكشػتػجيا ًاتناتع ًاتحىًيذيجه ًاتكبنخ ًاتضصػر تراؿًمغًحنثًامع
ًتاا ًاألاحًىشاؾ  ً ًاتسطجـ ًآبخًعل ًمدضػىًاتسزسػف ًىشاؾًتصػر  ً ًتكعًاتذك  دؿ
ً ًاتسدضػى ًعل  ًاتكغ ًفط  ًاتسحل  ًاتسدضػى ًعل  ًتيدت ًاتسنلػمات ًمغ ًاتناتسيىائ 

ً ًاتضصػر ًحجثًىحا ًاقج  ً ًًاتضكشػتػجيأيزا ًاإلنداف ًحاجة ًعل  ًيشاء  ًااتسضلطياتيائ 
ًحنثًدعستًاااكبتًاتبخامجًاال  ً ًبطد ًًقضراديةاتسضججدة ًاتػسائ ًاأسيستًفيو ىحه

غًعرخًاتصااعةًإت ًعرخًغجتًفيوًاسائ ًاإلعالـًاافخً ًفطجًتحػتتًاتسجضسناتًم
ًكحتظً  ً ًاُتخفوًعشيع  ً ًاتشاسًاتثطايعًاتػعنيع ً ًااتجساىنخيًُتنلع تدعًنصاؽًاضائايا

ًاال ًأبناد ًتلشاس ًاتذخح ًُتادخ ًااالفألاحت ً ًبضخاعات ًتيا ًاتينؤىع ًاتنلسية كضذافات
سضاادتًمغًعام ًااً ًًااأزاتتًاتحػاجدًينغًاتسجضسناتًاتاذخية ًاقخبتًاتسدافاتًينشي

ً.36ًًسضخجاـًاألقسارًاترشاعيةااتػقتًباز ً
 النتائج العامة لمجراسة:

1- ً ًأف ًاتشضائج ًتًأاضحت ًاتجسيػر ًتنخض ًنطخاًمنجالت ًمضػسصة ًاالقضرادية لبخامج
 .ًًًالىضساـًفئةًمغًاتجسيػرًيياًاانرخاؼًاتانسًعشيا

2- ً ًًقػة ًاتضلياديػنية ًاتبخامج ًمضابنة ًمغ ًاتسذاىجتغ ًاالقضراديةداافع ًألنيا ًتػاكبً  ألنيا
ًبأاؿ ًأاؿ ًاألاتحجث ًامػضػعية  ًابسيشية ًاترحيحة ًاتسنلػمة ًتنخض ًًانيا تػفخً 

 ًشخيطةًتطجيسياًاسخدىاًتألحجاثًاتساحػثنغًفيًًتجحب ًاتسرجاقيةًتلسحضػىًاتنخاض
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ًبسراتحاال ًاألاتذخرًوتااطًمػضػعيا ًمسندية  ًسلػبًعخضيا ًاألنيا ًيضحجتثً  تطـػ
 ز تداعجًفيًتحكخًاتحجثًااسضخجاعوًبذك ًأف ًًاػاىامدضسخًتسحض

اتشاتجةًمغًتنخضًاتساحػثنغًًانخفيةًااججانيةًاسلػكيةًمآثارًًأاضحتًاتشضائجًاجػادً -3
اتضنخؼًعل ًمدضججاتًألنياًتداعجًعل ًًتلبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًعنشةًاتجراسة

ًًااالحجاثًاتجاريةًاالقضرادية ًًااتجشنغًاتسذخاعًاتضنخؼًعل ًأساابًانذاءً  منخفةً 
ًًاقخاراتًاتحكػمةًاالقضراديةًاتججتجة تكػيغًرؤيةًااضحةًبساًسضكػفًعليوًاألاضاعً 

ًًااالقضراديةًبسرخ  ًاتداعجًمنخفةًاتذخحًااتضادنخًتلسنلػمةًاالقضراديةًاترحيحةً 
 ًاتخغاةًثطافةًاالسضثسارًًاتجسيػرًنستًتجي ًاألنياًعل ًمنلػماتًججتجةعل ًاتضنخؼً

منخفةً ًاتخغاةًاتجسيػرًفيًمنخفةًاىسيةًاتسذخاعاتًاالقضراديةًاتججتجةجسيػرًفيًات
شخحًحلػؿًاقضراديةًباتبخامجً ًاساعجتًعل ًكيفيةًتجشنغًمذخاعًلغنخًبأق ًتكلاة

ًااتشخب ًاتطخارات ًاألحاب ًاتسدئػتنغ ًمع ًامشاقذضيا ًًااالقضرادية ًاتبخامجً  زادت
بًااكضد ًاتداعجًعل ًةًًمغًاتضساسظًاتػششياالقضراديةًاتسناتجةًتلسذخاعاتًاتطػمي

 سلػكياتًاقضراديةًججتجةًمث ًتخشنجًاالسضيالؾ
ًاالقضراديةًعنشةًًأكجتًاتشضائجًأف -4 ًباتبخامجًاتضلياديػنية ًاتثطةًامدضػىًاتسرجاقية درجة

ًاتسدضيجؼ ًاتجسيػر ًتجى ًاالقضراديةًًاتجراسة ًاتبخامج ًالسضزافة ًنطخا مضػسصة 
اؿًاالقضراديًبنزياًيحطيًباتثطةًمغًاتجسيػرًااتانسًشخرياتًمضشػعةًفيًاتسج
 .االىخًالًيازلوًاتجسيػر

كانتًمضػسصةًًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػميةًأشارتًاتشضائجًأف -5
ًاتطلن ً ًاترعاة ًالبضالؼًاجياتًاتشطخًحػؿًججاىًاالسضثسارًفيًجحبًاتنسلة نطخا

 اتضزخعًفيًاألسنار.
 مراجع البحث:

 
                                                 

)1(
  Talk،د٠ّمراؽ١خ اإلػالَ وّب رؼىطٙب اٌجراِظ اٌحٛار٠خ اٌغّب١٘ر٠خ  ػبدي ػجذ اٌغفبر فرط

Shows  اٌّمذِخ ثبٌمٕٛاد اٌز١ٍفس١ٔٛ٠خ اٌّظر٠خ اٌحى١ِٛخ ٚاٌخبطخ " , اٌّؤرّر اٌؼٍّٝ اٌراثغ ػشر

َ : ٚضبئً اإلػالَ اٌغذ٠ذح ٚأفبق اٌّطزمجً , األوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕٙذضخ ٚػٍَٛ ٌشؼجخ ػٍَٛ اإلػال
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 2222لطُ اإلراػخ ٚاٌزٍفس٠ْٛ 
6
١ِراي ِظطفٝ ػجذ اٌفزبػ ، ِؼبٌغخ اٌمؼب٠ب االلزظبد٠خ فٟ ثراِظ اٌرأٞ اٌزٍفس١ٔٛ٠خ اٌّظر٠خ  

، 2، ِغٍذ 50حٛس اإلػال١ِخ، ػذد ٚػاللزٙب ثزم١١ُ اٌغّٙٛر ٌألداء االلزظبدٞ اٌحکِٟٛ، ِغٍخ اٌج

 50،  ص 2209
7
ٔٛر٘بْ دمحم احّذ، ارغب٘بد رعبي األػّبي ٔحٛ اٌجراِظ االلزظبد٠خ اٌّزخظظخ اٌّمذِخ ثبٌمٕٛاد  

، ص ص 2209، 3، ػذد 60اٌز١ٍفس١ٔٛ٠خ اٌّظر٠خ، ِغٍخ ثحٛس اإلػالَ ٚػٍَٛ االرظبي، ِغٍذ 

033-055 

 
8
االلزظبد٠خ ثبٌز١ٍفس٠ْٛ اٌّظرٜ فٝ ررر١ت أ٠ٌٛٚبد اٌغّٙٛر ٕ٘ذ ٔج١ً، دٚر إٌشراد ٚاٌجراِظ  
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