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مقجمة الجراسة:

مساًالًشظًفيوًأف ًاإلعال ـًتضزسغًمنش ًاإلباارًااتضػال ًااتضااع ًتيذًفط ًينغً

أفخادًاتسجضسعًاتػاحجً–كساًكافًسائجاًفيًاإلعالـًاتضطلنجيً -ي ًقائساًينغًأفخادًاتناتعً

أجسنو؛ ًتكػف ًاتناتع ًألاح ًقخية ًلغنخة ًابضدتت ًفيو ًاتػسائ ًاإلعالمية ًاتحجتثة ًك ً
ًينضطجً
اتسدافاتًاأسطصتًك ًاتحػاجدًااتحجاد ًاغنختًاتكثنخ ًمغًاتسااليع ًاتضيًكاف ُ

ًاباتضاتيًألاحًتشطخًإت ًاتضػال ًعسػماً
إت ًاقتًقخيبًأنياًمغًاتثػايتًااتسدلسات
ُ
ااإلعالمي ًبرػلا ًباعضااره ًيسث ًسلػؾ ًاتضاادؿ ًاالجضساعي ًاتسنالخ ًبامضياز؛ ًألنوً
كضااع ًتػالليًاجضساعيًتلنبًداراًكبنخاًفيًحياتشاًاتنػميةً .

يخزتًاتبخامجًاتضلياديػنية ًباعضاارىاًأحجًاتطػاتبًاالعالمية ًاتض ًتشاقرًاتسػضػعاتً
ً
اقجً
اتضي ً حطت ًباىضساـ ًقصاعات ًعخيزة ًمغ ًاتسذاىجتغ ً ًاتيضع ًباألحجاث ًااتضصػراتً
اتجاريةً ًكساًتناتجًاتسػضػعاتًااتطزاياًاتجساىنخيةًاتسثارةًف ًاألاساطًاإلعالميةً ً

بالة ًاأنيا ًتدضشج ًإت ًحخية ًاتضنبنخ ًف ًإيخاز ًاآلراء ًاتسخضلاة ًف ًمناتجة ًقزاياً
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اتسجضسع ًً ,ي ًيسكغ ًاتطػؿ ًأنيا ًألاحت ًتجدج ًتأثنخات ًاسائ ًاإلعالـ ًعل ًاتاخدً
ااتسجضسعًً ,تلظًاتضأثنخات ًاتضي ًتضسث ًفي ًًإمجاد ًاألفخادًبسنلػماتًججتجةًً ,بلق ًاتثطةً

بسزسػنياًاالعالميً ً,اتجعيعًاالتجاىات ( )1بساًتزسشوًىحهًاتسااليعًمغًماادئًاقيعً ً
ايحض ًاتضلياديػف ًابخامجو ًاالقضرادية ًمكانة ًمضسندة ًضسغ ًاتخخيصة ًاالعالمية ً

()2

ً

حنثًألاحًجدءا ًأساسيا ًمغًشطػسًاتحياةًاتنػميةًتكثنخًمغًاتسذاىجتغًكأحجًاآلتياتً

اتضي ًتدضخجـ ًإلعالـ ًاتجسيػر ًاإعالميع ًبك ًما ًىػ ًججتج ًعغ ًتاالن ً ًاتسذخاعاتً
اتحكػمية ًامغ ً بالؿ ًما ًتطجمو ًمغ ًتطاريخ ًاحػارات ًتإلحاشة ًبسا ًتجار ًمغ ًمجخياتً

األحجاث ًاالقضرادية ًً ,كسا ًألاحت ًاتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًاتضي ًتضشااؿً
اتسذخاعات ًاتحكػمية ًمرج ار ًميسا ًالسضطاء ًاتسنلػمات ًاإثارة ًاتشطاش ًاتجساىنخيً ًتجىً

اتسػاشغًاتسرخيً ًحػؿًماًيجخىًفي ًاتسجضسع ًمساًيداعجًفيًنذخًاتثطافةًاالسضثساريةً
(ً ً)3امغًىشاًتشاعًأىسيةًاتجراسةًفيًمنخفةًأداارًاتضلياديػفًفيًنذخًاتثطافةًاالسضثساريةً

تجىًجسيػرًاتسرخينغًاعالقضوًبسدضػىًًاتثطةًباالسضثسارًباتسذاريعًاتحكػميةً .
الجراسات الدابقة:

ابسخاجنةًاتضخاثًاتنلس ًتعًتطديعًاتجراساتًاتدابطةًإت ًمحػريغًيزعًك ًمحػرًعجداً
مغًاتجراساتًاتضيًتعًتختنبياًتختنااًتشازتياًمغًاألحجثًإت ًاألقجـ ًعل ًاتشحػًاآلت ً :

أوالًً:اتجراساتًاتضيًتشااتتًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنيةً .
ثانياً:اتجاىاتًاتجسيػرًنحػًدارًاالعالـًًاالقضراديًفيًتجعيعًاتثطةًباالقضرادً .
المحهر األولًً:اتجراساتًاتضيًتشااتتًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنية ً

 .1دراسة ًحجاج ًمرصا ًحجاج ً ًإيساف ًدمحم ًأحسج ًاتعيدػى ًزيشيع ًحدغ ًعل ً
عل  ،)2021(4بنشػاف ًمناتجة ًاتبخامج ًاإلقضرادية ًباتطشػات ًاتازائية ًاتسرخيةً
تسػضػعاتًاتسذخاعاتًاتذااييةًاترغنخةًااتسضػسصةً"دراسةًتحلنلية"

اسض يجفت ًاتجراسة ًرلج ًمناتجة ًاتبخامج ًاإلقضرادية ًباتطشػات ًاتازائية ًاتسرخيةً
تسػضػعات ًاتسذخاعات ًاتذاايية ًاترغنخة ًااتسضػسصة ًااسضخجمت ًاتجراسة ًاتسشيجً
اتػلا

ًيضصبنق ًأداة ً(تحلن ًمزسػف) ًعل ًعنشة ًمغ ًحلطات ًاتبخامج ًاإلقضراديةً
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باتطشػات ًاتازائية ًاتسرخية ًاتذس ً(يخنامج ًاإلقضراد ًااتشاس)عل ًاتطشاة ًاتثأنيةً
اتازائية ًاتسرخية ً(ابخنامج ًماؿ ًاأعساؿ) ًعل ًقشاة ًاکدض أخ ًننػز ًاتازائية ًاتسرخيةً

(ابخنامجًاتججعاف)ًعل ًقشاةًاتطاىخةًااتشاسً 2اتػللتًنضائجًاتجراسةًإت :اجػدًفخاؽً
داتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًمزسػنياًاإلقضرادى ًاً

اجػدًفخاؽ ًداتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًنػعًاتسرادرً
ًاإثاات ًعجـ ًاجػد ًفخاؽ ًداتة ًإحرائيا ًينغً
اتخسسية ًاتضي ًاسضشجت ًإتنيا ًتلک ًاتبخامج ً
اتبخامج ًاإلقضرادية ًعنشة ًاتجراسة ًمغ ًحنث ًدرجة ًتشأاتيا ًتلسذخاعات ًاترغنخةً

ااتسضػسصة ًًااجػدًفخاؽ ًداتةًإحرائياًينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثً
نػعًمناتجةًمػضػعاتًاتسذخاعاتًاترغنخةًااتسضػسصة ًا ًاجػدًفخاؽ ًداتةًإحرائياً

ينغًاتبخامجًاإلقضراديةًعنشةًاتجراسةًمغًحنثًتشااتيا ًتطزاياًامػضػعاتًاتسذخاعاتً

اترغنخةًااتسضػسصةً .
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 .2دراسة ًىجى ًإيخاليع ًعلي ً ً )2222(،اتبخامج ًاتضلاديػنية ًافاعلنضيا ًفي ًمناتجةً
اتطزاياًاالقضراديةًدراسةًحاتةًعل ًقشاةًسػدانيةً24يخنامجًاتحجثًاالقضراديًفيً

اتاضخةًماينغً2207ـً–ً2209ـً .

تشااتتًاتجراسةً(اتبخامجًاتضلاديػنيةًافناتنضياًفيًاتضنام ًمعًاتطزاياًاالقضرادية)ًدراسةً
تصبيكيةًحػؿًيخنامجًاتحجثًاالقضراديًفيًقشاةًً 24سػدانيةًمغًً 2017إت ًً.2019
كانتًمذكلةًاتجراسةًىيًأفًاتبخامجًاتضلاديػنيةًاالقضراديةًتضعًتشااتياًبذك ًسنئًفيً
مجاالت ًاتضشسية ًاالقضرادية ًمغ ًبالؿ ًاتضادنخ ًااتضحلن ًحض ًاتنالج ًاتضلاديػني ًتيحهً

اتبخامجًتعًتيضعًبأسلػبًاتنخضًاتسشاسب ًبالةًاأفًاتضشسيةًالًيسكغًأفًتكس ًحلطاتياً

إال ًيديادة ًدرجة ًاتػعي ًتجى ًاتجساىنخ ًاإقشاعيا ًبأىسنضياً .اتيجؼ ًاتجراسة ًإت ًتدلي ً
اتزػءًعل ًاتطزاياًاالقضراديةًاأىسنضياًفيًتحطنقًاتضشسية ًافحزًاتبخامجًاتضلاديػنيةً

بدلبياتيا ًاإيجايياتيا ًبذك ًعاـ ًااتبخامج ًاالقضرادية ًبذك ًباص ًامنخفة ًاألساتنبً

اتضيًتعًتطجيسياًاتحجتجًاتكػادرًاتاذخيةًاتناملةًفيًاتبخامجًاالقضراديةًعل ًاتضلاديػفً.
اسضخجـًاتااحثًفيًىحهًاتجراسةًاتصخيطةًاتضحلنليةًاتػلفيةً.تػللتًاتجراسةًإت ًعجةً
5

مجمة بحهث كمية اآلداب

الباحج /تامر كمال عثمان دمحم

نضائج ًأىسيا ًأف ًمحضػى ًيخنامج ًاتحجث ًاالقضرادي ًيدل ًاتزػء ًعل ًاتطزاياً
االقضرادية ًاتسيسة ًفي ً اتدػداف ًاكحتظ ًفكخة ًاتبخنامج ًاتضي ًتضشاسب ًمع ًاتػاقع ًاتحيً
يعيذو ًاتجسيػرً .ابخجت ًاتجراسة ًبنجة ًتػليات ًمغ ًينشياً :زيادة ًمجاالت ًاتبخامجً

االقضرادية ًعل ًاتضلاديػف ًاتػفنخ ًمكػنات ًإنضاج ًاتبخامج ًاالقضرادية ًعل ًاتضلاديػف ً
ااتنس ًعل ًاتضغلب ًعل ًاترنػبات ًااتنكاات ًحض ًتلنب ًاتضلاديػف ًداره ًاتشذ ًفيً

اتضشسيةًاالقضرادية ً

 .3دراسة ًمنخاؿ ًمرصا ًعبج ًاتاضاح
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(ً )2209مناتجة ًاتطزايا ًاالقضرادية ًفيً

يخامج ًاتخأي ًاتضلاديػنية ًاتسرخية ًاعالقضيا ًيضطنيع ًاتجسيػر ًتألداء ًاالقضراديً

اتحکػمي.

تضحجد ًمذکلة ًاتجراسة ًفي ًتحلن ًکيفية ًمناتجة ًيخامج ًاتخأي ًاتضلاديػنية ًتلطزاياً
االقضرادية ًاتسرخيةًا ًدارًتلکًاتسناتجةًفيًتذکن ًاتجاىاتًاتجسيػرًنحػ ًاألداءً
االقضراديًتلحکػمةًااألداءًاتحکػميًبذک ًعاـ ًااعضسجتًاتجراسةًعل ًنطخيةًاتضينئةً

اتسنخفية ًاقامتًاتااحثةًبابضيارًعنشةًزمشيةًمجتياًشيخيغًإلجخاءًاتجراسةًاتضحلنليةًفيً

اتسجة ًمغ ًً 2018/2/1احض ًً 2018/3/31ااشضسلت ًعنشة ًاتجراسة ًاتضحلنلية ًعل ً
تحلن ًاتسػضػعات ًاالقضرادية ًاتػاردة ًفي ًيخنامج ً(مرخ ًاتشياردة) ًاتسطجـ ًفي ًاتطشاةً
شاطتً
األات ًاتسرخية ًابخنامج ً(ىشا ًاتنالسة) ًاتسطجـ ًفي ًقشاة ًً CBC Extraا ُ

اتجراسةًاتسنجانيةًعل ًعنشةًعسجيةًتبلغًً 400ماحػث ًمغًاتجسيػرًاتسرخيً ًاأشارتً
نضائج ًاتجراسة ًإت ًأف ًأىع ًاتطزايا ًاالقضرادية ًاتضي ًتشااتضيا ًتلک ًاتبخامج ًکانت ًيخامجً

اتحسايةًاالجضساعية ًاماًتزسشضوًمغًإشالؽً«شياداتًأماف»ًتضأمنغًاتنساتةًاتسػسسيةً
اغنخًاتسشضطسة ًاآتياتًالػؿًاتجععًتسدضحكيو ًااإلجخاءاتًاتضيًتعًاتخاذىاًتضخفيفً
األعااءًاالقضراديةًعغًاتسػاششنغًاألکثخًاحضياجاً.اجاءًفيًاتضختنبًاتثانيًملفًتحاندً
االسضثسار ًافخص ًاالسضثسار ًفي ًاتسجف ًاتججتجة ًادار ًرجاؿ ًاألعساؿ ًفي ًدععً

االسضثسارً.اعکدتًاتشضائجًترجرًاالتجاهًاإليجاييًتغصيةًيخامجًاتخأيًاتضلاديػنيةًمح ً
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اتجراسةًتلطزاياًا القضرادية ًاقجًعدتًاتااحثةًىحهًاتشضيجةًالتجاهًىحهًاتبخامجًالحضػاءً
تجاعياتًاإلجخاءاتًاالقضراديةًاتسضخحة ً

 .4دراسةًنػرىافًدمحمًاحسجً )2209( 7بنشػافًًاتجاىاتًرجاؿًاألعساؿًنحػًاتبخامجً
االقضراديةًاتسضخررةًاتسطجمةًباتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخية.

ًمنخفة ًاتجاىات ًرجاؿ ًاألعساؿ ًنحػ ًمناتجة ًاتسػضػعاتً
ً
سن ًىحا ًاتاحث ًإت
االقضرادية ً ًفي ًاتطشػات ًاتسرخية ًاتحكػمية ًااتخالة ًمع ًاالىضساـ ًيخلج ًاقياسً
أحكاميع ًنحػ ًأداء ً ًتلظ ًاتطشػات ًاذتظ ًباتضصبنق ًعل ًعنشة ًمضاحة ً Sample

 ً availableقػاميا ًً 100ماخدة ً ًمغ ًرجاؿ ًأعساؿ ًمرخينغ ًباسضخجاـ ًمشيج ًاتسدحً
ًااسضسارة ًااتدضبياف ًاانضي ًاتاحث ًإت ً ًمجسػعة ًمغ ًاتشضائج ًكاف ًأيخزىا:غلاة ًاتجاافعً
اتشاعية ًاتسنخفية ًعل

ًقائسة ًداافع ًمذاىجة ًاتساحػثنغ ًتلسػضػعات ًااألحجاثًً

ًااتجاه ًاتساحػثنغ ًنحػ ًمناتجةً
االقضرادية ًعبخ ًاتطشػات ًاتضلياديػنية ًاتسرخية ً
اتسػضػعات ًاالقضرادية ًباتطشػات ًاتخالة ًكاف ًإيجايي ًفي ً ًبنس ًاتشطاط ًأكثخ ًمغً
اتطشػات ًاتحكػمية ًايسكغ ًتادنخ ًىحا ًفي ًضػء ًاتثاات ًاتشدبي ًتلطشػات ً ًاتخالة ًفيً
فخيق ًاتنس ًااتجاىيع ًنحػ ًاتسػضػعات ًااتسؤسدات ًااتذخريات ًاتػاردة ً ًباتبخامجً
االقضراديةًمساًيدي ًاتحكعًعلنيعًفيًحنغًتضغنخًفخيقًعس ًاتبخامجًاالقضرادية ً ًفيً
ُ
اتطشػاتًاتحكػميةًمث ً:يخنامجً»مؤشخًاتشن «ًفيًك ًحلطةًإضافةًإت ًتشػعًاتجاهًنحػً
اتسػضػعات ًااتسؤسدات ًااتذخريات ًاتااعلة ً ًايخى ًاتساحػثنغ ًأف ًاتطشػات ًاتخالةً

ًاعجـًاجػدً
أقجرًعل ًاتضنبنخًعغًاتػاقعًاالقضراديًاتسرخيً ًمغًاتطشػاتًاتحكػمية ً
رؤيةًااضحةًادقيطةًتضأثنخًاإلعالـًعل ًاالقضرادًاعل ًاتجارًاتضيًتطػـًبوً ًاتبخامجً
االقضرادية ًفي ًاتضأثنخ ًعل ًألحاب ًاتطخار ًمغ ًارجاؿ ًاألعساؿ ًاىحا ًتجؿ ًعل ًأفًً
اتساحػثنغًتخااًأفًاتبخامجًاالقضراديةًباتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخيةًتيذًتياًأيًدارً

فناؿًفيًسنخًاإنساءًاالقضرادًاتسرخي ًامغًىشاًن ًؤكجًعل ًضخارةًإعادةًاتشطخًفيً
تلظًاتبخامجًًااتنس ًعل ًتصػيخىاًتضطػـًيجارىاًاتسشذػدًفيًاتسجضسعً .
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 .5دراسة ًىشج ًنبن ً ً )2209( 8بنشػاف ًدار ًاتشذخات ًااتبخامج ًاالقضرادية ًباتضلياديػفً
اتسرخىًف ًتختنبًأاتػياتًاتجسيػرًنحػًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضراديةًً .

ىجفتًاتجراسةًإت ًاتضنخؼًعل ًدارًاتشذخاتًااتبخامجًاالقضراديةًباتضلياديػف ًاتسرخيً
فيًتختنبًأاتػياتًاتجسيػرًنحػًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضراديةً.اسنتًاتجراسةًإت ً

اتضنخؼ ًعل ًاألىسية ًاتضي ًتػتنيا ًاتضلياديػف ًاتسرخي ًاتخسسي ًتلسػضػعات ًااتطزاياً
االقضراديةًمغًبالؿًاتشذخاتًااتبخامجًاالقضرادي ةًاتسطجمةًعل ًشاشضو ًااتضنخؼًعليً
اتسػضػعات ًااتطزايا ًاالقضرادية ًاتسحلية ًااإلقليسية ًااتجاتية ًاتضي ًتضشااتيا ًاتشذخاتً
ااتبخامجًاالقضرادية ًاتحجتجًأىعًاتسػضػعاتًااتطزاياًاالقضراديةًاتضيًتذغ ًاتجسيػرً

فيًحياتوًاتنػميةًعل ًاتسدضػينغًاتسحليًااتخارجي ًكساًسنتًإت ًاكضذاؼًاتجارًاتحيً
يطػـ ًبو ًاإلعالـ ًاالقضرادي ًفي ًتختنب ًأاتػيات ًاتجسيػر ًنحػ ًمػضػعات ًاقزاياً
اقضرادية ًبننشيا ًااتضنخؼ ًعل ًأىع ًاتسضغنخات ًااتسؤثخات ًاتجيسػغخافية ًااتسنخفية ًاتضيً

تكػف ًاألجشجة ًاالقضرادية ًتلجسيػر ًاتسرخي ًاتحجتج ًأىع ًاتسرادر ًاتضي ًينضسج ًعلنياً
اتجسيػر ًفي ًاتحرػؿ ًعلي ًاتسنلػمات ًاالقضرادية ًعغ ًاتطزايا ًااتسػضػعاتً
االقضرادية ًاتضي ًتيضع ًييا ًااتضنخؼ ًعلي ًأساتنب ًاتسناتجة ًاإلعالمية ًتلسػضػعاتً

ااتطزاياًفيًاتضلاديػفًاتسرخيًاتخسسيً.اتػللتًاتجراسةًإت ًعجةًنضائجًامشيا ًجاءتً

أزمةًدتػف ًمشصطةًاتنػراًفيًمطجمةًاتسػضػعاتًاتضيًتيضعًيياًاتجسيػرًعل ًمدضػىً
اتطزايا ًاتخارجية ًتلضيا ًاتسداعجات ًاالقضرادية ًثع ًاتااقية ًاتضنااف ًاالقضرادي ًكساً
ترجرت ًاتطشػات ًاتازائية ًاتسرخية ًااتنخبية ًقائسة ًاتسرادر ًاتضي ًيحر ًمشياً
اتساحػثنغًعغًمنلػماتيعًعغًاتسػضػعاتًااتطزايا ًتلضياًاتطشػاتًاتضلياديػنيةًاتسرخيةً

األرضية ًثع ًاترحف ًاتسرخية ًثع ًاإلنضخنت ًااإلذاعة ًاتخاجع ًاالتراؿ ًاتذخريً
كسرجرًتلسنلػماتًفيًاتسختاةًاألبنخةً .
اتسحػرًاتثانيً:اتجاىاتًاتجسيػرًنحػًدارًاالعالـًًاالقضراديًفيًتجعيعًاتثطةًباالقضرادً .

مجمة بحهث كمية اآلداب

8

" البرامج االقتصاديت التليفزيىنيت وعالقتها بمستىي الثقت

 .0دراسة ً)ً Anwar Abdel Wahab(2020بنشػاف ًاتجاىات ًاتسدضثسخيغ ًاألفخاد ًنحػً
اتسناتجة ًاإلباارية ًاالقضرادية ًااتضحلن ًاتاشي ًاتأثنخىا ًعل ًاتطخار ًاالسضثساريً ًتجتيع ًً:
دراسةًتصبيكيةًعل ًيػرلةًاتكػيتً
ً

()9

ًىجفتً اتجراسةًإت ًاتضنخؼًعل ًمرادرًاتسنلػماتًاتضيًتػجوًاتسدضثسخيغً

األفخادًفيًاتخاذًاتطخارًاالسضثساريًفيًيػرلاتًاتكػيتً ًادارًاترحافةًاالقضراديةً
اتسضنلطةًفيًمناتجةًقزاياًيػرلةًاتكػيتً ًاأثخًذتظ ًعل ًاتجاىاتًاتسدضثسخيغًفيً
يػرلةًاتكػيتًمعًتحجتجًاتنالقةًينغًدارًاألباارًاالقضراديةًادارًاتضحلن ًاتاشيًفيً

ًااعضسجت ًاتجراسة ًعل ً
اتخاذ ًاتطخار ًاالسضثساريً ًًااسضخجمت ًاتجراسة ًأسلػب ًاتسدح ً
االسضبياف ًفي ًجسع ًاتبيانات ًبننشة ًتكػنت ًمغ ً(ً )150مدضثسخ ًفخدي ًقج تهصمت
الجراسة إلى مجمهعة من النتائج  ،كان أبرزها:

 أاضحتًنضائجًاتجراسةًأفًاإلعالـًاتجساىنخيً(اتجخيجة)ًىػًأىعًمرجرًتلسنلػماتًاتضيً
تػجو ًاتسدضثسخيغ ًتالسضثسار ًفي ًيػرلة ًاتكػيت ًيشداة ً(ً ً )٪79.3تليو ًاتضشبؤ ًاتحاتيً

اتطائع ًعل ًاإلحداس ًاألساسي ًييع ًجاء ًاتضحلن

ًاأثبضت ًاتجراسة ًتأثنخ ًاألباارً

االقضرادية ًاتسضنلطة ًبطزايا ًيػرلة ًاتكػيت ًعل ًق اخرات ًاتسدضثسخيغ ًبذك ًمنضجؿ ً ً
ًااجػد ًارتااط ًإيجايي ًامؤشخ ًإحرائي ًينغ ًدار ًاألباار ًاالقضرادية ًادار ًاتضحلن ً
األساسي ًفي ًاتخاذ ًقخار ًاالسضثسار ًفي ًيػرلة ًاتكػيت أاضحت ًاتجراسة ًأىسية ًمخاعاةً
اتجقةًااتػضػحًفيًعسليةًاتشذخًااإلفراحًعغًاتسنلػماتًفيًاسائ ًاإلعالـً ًاتذجتجً

اتخقابةًمغًقب ًىنئةًأسػاؽًاتساؿًعل ًتدخيبًاتسنلػماتًاتجابليةًااالسضاادةًمشياًمغً
قب ًمػضايًىحهًاتذخكاتً .
 .2دراسة )ً Robert Gianniniً et.al(2019حػؿ ًتأثنخ ًاتضغصية ًاالباارية ًتألرباح ًعل ً
منشػياتًاتسدضثسخيغًاتخالةًباتذخكةًااسضجابةًسػؽًًاألاراؽًاتساتية(ً )10
ً

ًىجفت ًىحه ًاتجراسة ًإت ًتحلن ًاتضحندات ًاتدلػكية ًتلسدضثسخيغ ًاتحجتجً

مدضػى ًاسضجايضيع ًألباار ًاألرباح ًاتسشذػرة ًعل ًتػتنخ ًاتأثنخ ًذتظ ًعل ًفن ًأسنارً
األسيع ًاتسثلت ًعنشة ًاتجراسةً 782904تغخيجة ًعل ً 5927سيسا ًبسؤشخ ًداا ًجػندً
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اترشاعي ً(ً ً)DJIAاقجًانضستًتلظًاتجراسةًإت ًاتجراساتًاتػلفيةً ًااعضسجتًعل ً
أداةًاالسضبيافًتجسعًاتبيانات ًوقج تهصمت الجراسة إلى مجمهعة النتائج  ،أهمها:أكجتً

األرباح ًاتجنجة ًاتضي ًتخضلف ًعغً
اتشضائج ًقبػؿ ًاتسدضثسخيغ ًجدئياً ًتلسنلػمات ًفي ًأباار ً ً
تػقناتيع ًتلذخكات ًذات ًاتسنػؿ ًاتسشخازة ًااسضجابة ًاتسدضثسخيغ ًألباار ًاألرباح ًبذك ً
مخضلف ًافطا ًتلسذاعخ ًكاف ًرد ًفن ًسنخ ًاتديع ًعل ًمااجآت ًاألرباح ًاإليجايية ًأكبخً

بكثنخ ًباتشداة ًتلذخكات ًذات ًاتسنشػيات ًاتناتية ً ًمسا ًيذنخ ًإت ًأف ًاتسدضثسخيغ ًأكثخً
تااؤالً ًبذأف ًاتضجفطات ًاتشطجية ًاتسضػقنة ًاتسجرجة ًفي ًأباار ًاألرباح ًاتجنجة ًتلذخكات ًذاتً
اتسنشػيات ًاتناتية اأاضحت ًاتشضائج ًارتااع ًأسنار ًاألسيع ًأعل ًبذك ًقلن ًباتشداةً

تلذخكات ًذات ًاألداء ًاتسشخاس ًاتكغ ًىحا ًاتضأثنخ ًغنخ ًميع ًألف ًاتسدضثسخيغ ًيطػمػفًً
يضحجتثًمنلػماتيعًجدئيًاًفط ًمغًأباارًاألرباحًاتدنئةً ً.

 .3دراسة)ً Ahmed Barakatً ,et al (2019بنشػاف ًتأثنخ ًاسائ ًاالعالـ ًعل ًسسنةً
اتسؤسداتًاالسضثساريةً 11
ً

ًىجؼ ًاتاحث ًإت ًمنخفة ًتأثنخ ًاتسنلػمات ًاتساتية ًاتسشذػرة ًعل ًاسائ ً

االعالـ ًعل ًسسنة ًاتسؤسدات ًاالسضثسارية ً ًاكيف ًتضع ًاتضحكع ًفي ًىحه ًاتدسنة ًمغً
بالؿًمرادرًيجتلةًتلسنلػماتًاتنامة ًتعًتحلن ً 305ببخًاإعالفًعالقاتًعامةًعغً

أحجاثًاتسخاشخًاتضذغنليةًتلسؤسداتًاتساتيةًفيًاتاضخةًماًبنجًاألزمةًاتساتيةًاتناتسيةًمغً
ً 2010إت ًً 2014ااعضسجت ًاتجراسة ًعل ًاتسشيج ًاتػلاي ًاتضحلنلي ًوقج تهصمت
الجراسة إلى مجمهعة من النتائج ،أهمهاً :كذف ًاتضحلن ًأف ًتجااؿ ًاسائ ًاالعالـً

تسنلػمات ًتخز ًاتضطاضي ً أا ًأحجاث ًاتسخاشخ ًاتضذغنلية ًتلسؤسدات ًاتساتية ًأباارً
إعالمية ًسلبية ًتياًآثارًضارةًعل ًسسنضيا ًاأكجتًاتشضائجًأىسيةًمخاقاةًإدارةًاتنالقاتً
اتنامةًتك ًماًتشذخًعل ًاسائ ًاالعالـًااتضشدنقًمنياًبذك ًمدضسخًتضحدنغًاتجاىاتً
اتجسيػرًاتسضنام ًنحػىا ًاأاضحتًاتشضائجًأىسيةًاالفراحًعغًاألسيعًاتخاسخةًحض ً

ال ًتؤثخ ًعل ًسسنة ًاتسؤسدات ًبالة ًفي ًاتبلجاف ًًااالقضرادات ًاتطائسة ًعل ًسػؽًً

األاراؽًاتساتية ًبذك ًعاـ ًاأشارتًاتشضائجًإت ًأىسيةًاسائ ًاالعالـًفيًحاتةً ًنطزً
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بنس ًاتسنل ًػمات ًاتنامة ًاتطايلة ًتلكياس ًااتكسي ًااتسشطسة ًحػؿ ًاتسخاشخ ًاتضذغنليةً
تلسؤسدات.

 .4دراسةًتػحنجهًدمحمًفخخًاتجتغً(ً)2209بنشػافًاتضنخضًتبخامجًاتضػؾًشػًف ًاتازائياتً
اتسرخيةًاعالقضوًباتجاىاتًشلاةًاتجامناتًنحػًبنسًقزاياًاتضشسية.

12

ًىجفتًاتجراسةًإت ًاتضنخؼًعل ًمجىًتنخضًي اخمجًاتضػؾًشػًفيًاتازائياتًاتسرخيةً
اعالقضو ًباتجاىات ًشلاة ًاتجامنات ًنحػ ًبنس ًقزايا ًاتضشسية ًامنخفة ً ًتأثنخ ًاتطشػاتً
اتازائية ًاتسرخية ًعلي ًشااب ًاتجامنات ًنحػ ًقزايا ًاتضشسية ً ًتع ًابضيار ًعنشة ًمغً
يخامجًاتضػؾًشػًاتخالةًبطزاياًاتضشسيةًاى ً(مغًماسنخا)ًعل ًاتطشاةًاتثانيةًاتسرخيةً
( ًامداء ًً )damبالؿ ًاتجارة ًاتبخامجية ًمغ ً(ً )2018/7/1حض (ً ً )2018/9/31
اكانتًعنشةًاتجراسةًاتسنجانيةً(ً)454ماخدةًمغًشلاةًاتجامناتًاتسرخيةًجامنةًعنغً

شسذًاجامنةًاتطاىخة ًاكانتًأدااتًاتجراسةًًىيًاسضسارةًتحلن ًاتسزسػف ً ًااسضسارةً
االسضبيافً .

وقج تهصمت الجراسة إلى مجمهعة من النتائج  ،كان من أهمها :أكجتًاتشضائجًعليً
مضابنة ًاتبخامج ًاتحػارية ًباتطشػات ًاتازائية ًاتسرخية ًعلي ًاتخغع ًمغ ًانو ًالاح ًىشاؾً
كثنخاًمغًاتطشػاتًاتضيًتضشافذًفيًجحبًتلظًاتائةًاتسدضيجفةًمغًاتذاابًاتجامنيً ًاافً

اتاضخة ًاتسدائية ًافز ًفضخات ًاتسذاىجة ًتلبخامج ًاتحػارية ً( ًاتضػؾ ًشػ) ًاتسنخاضة ًعليً
شاشاتًاتازائياتًاتسرخيةً ًبسضػس ًساعةًإت ًثالثًساعات ًاجاءًاالنضخنتًافز ً

اتػسائ ًمذاركة ًتلذااب ًفي ًاتبخامج ًاتحػارية ً( ًاتضػؾ ًشػ) ًمغ ًاتػسائ ًاالبخى ًاينجً
ًاأضيخت ًاتشضائجً
اجػد ًمذاركة ًفنلية ًفي ًاتبخامج ًفي ًاتحزػر ًيشداة ًضعياة ًججا ً ً
ارتااعًنداةًاتسذاىجةًينغًاالناثًعشياًفيًاتحكػر ًاأفًأىعًاتطزاياًاتضيًتلاتًانضااهً

اتسضابننغًتطزاياًاتضشسيةًاالقضراديةًيشداةًً%28,5ثعًقزاياًاتضشسيةًاالجضساعيةًيشداوً
ً%23,98ثعًاتطزاياًاتدياسيةًيشداةًً %17,29اأكجتًاتشضائجًعل ًعجـًكاايةًيخامجً
اتضػؾًشػًفيًعخضياًتلسذخاعاتًاتضشسػيةًيشداةًيلغتً%13.1اى ًنداةًضئنلةًججاً
رغعًأىسنضياًتسغًتضانياً.
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اتضنلنقًعل ًاتجراساتًاتدابطةًً :
 من حيث المهضهع ًً :ىشاؾ ًاىضساـ ًمغ ًقب ًاتجسيػر ًبالة ًاتسدضثسخيغ ًفي ًمضابنةً
ًاألباار ًاتساؿ ًااألعساؿ ًعبخ ًاسائ ًاإلعالـ ًاتسخضلاػة ًاً
مدضسخة ًتلبخامج ًاالقضرادية ً
اعضاار ًاإلشاعات ًمغ ًاتنػام ًاتسؤثخة ًعل ًق اخرات ًاالسضثسار ًااتضلياديػف ًابخامجوً

مرجرًتضكحتبيا.

 من حيث النتائج ًً :يجب ًعل ًاتحكػمات ًلياغة ًاتدياسات ًاتطجيع ًاتخص ًاتسسكشةً

تضحدنغ ًاتنالقات ًمع ًاتجسيػر ًبالة ًاتسدضثسخيغ ًاأىسية ًاتضكام ًعبخ ًعجة ًشخؽًً

تلضػال ًاالقضرادي ً ًبسا ًفي ًذتظ ًاتػسائ ًااتػسائ ًاالعالميةً ًاتضطلنجية ًااتحجتثة ً ً
ااتسشاقذةًاتذخريةً ًااتضػال ًاتسيشيً .
 أكجتًاتشضائجًًتأثنخًاألباارًاتدياسيةً ًااتذائناتًعل ًاتسذخاعاتًاالقضراديةًااالسيعً
اتجرجةًباتبػرلة.

 اشضسلتًاتجراساتًاتدابطةًاتضيًتشااتتًاتبخامجًعل ًعنشاتًمخضلاةًمغًاتجسيػرً ًحنثً
اعضسجت ًبنس ًاتجراسات ًاتدابطة ًعل ًتصبنق ًاتجراسة ًاتسنجانية ًعل ًعنشات ًاتجسيػرً
اتناـًمغًاتسذاىجتغًااتسدضسننغًتيحهًاتبخامج ًاإمكانيةًحرػؿًاتسضلطيًعل ًاتسنلػماتً
االقضراديةًااجياتًاتشطخًاتسخضلاةًحياتياً ً
 من حيث العينةً :اتاطت ًأغلبًاتجراساتًاتدابطةًمعًاتجراسةًاتحاتيةًفي ًاالعضساد ًعل ً
عنشةًعسجيةًًعل ًاتجسيػرًاتسضابعًتلبخامجًاتضلياديػنيةًااتضغصيةًاالعالميةً .

 من حيث المنهج وأدوات جمع البياناتً :اتاطت ًأغلب ًاتجراسات ًاتدابطة ًف ًاسضخجاـً
مشيج ًاتسدح ًاإلعالمي ًبذكيو ًاتضحلنلي ًااتسنجاني ً ًاتشػعت ًأداات ًاتضحلن ًاتضيً
اسضخجمضيا ًاتجراسات ًاتدابطة ًفانزيا ًتجأ ًإت ًأداة ًاالسضبياف ًتلضنخؼ ًعل ًآراءً

اتساحػثنغ ًاتجأًاآلبخًإت ًتحلن ًاتسزسػفًتلضنخؼًعل ًاتسحضػىًااتسزسػفًاتسشذػرً
عل ًاسائ ًمخضلفًاسائ ًاإلعالـ ًكساًاعضسجتًمنطسياًعل ًمشيجًاتسدحًاإلعالميً

بذكيوًاتضحلنليًااتسنجانيً.
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فيًإشارًاتحجتثًعغًأىسيةًاتجانبًاالقضراديًفيًتحلن ًاتادنخًاتطػاىخًاالجضساعيةً

ااتدياسيةًااتضأكنجًعل ًعجـًإمكانيةًفيعًتلظًاتطػاىخًدافًفيعًدقنقًتألبنادًاالقضراديةًاتسحيصةً

ييا ًألاحًمغًات سيعًاتضنخؼًعل ًمخضلفًاتطزاياًااتسػضػعاتًاالقضراديةًاتضيًتذغ ًتاكنخً
اتجسيػرًاتناـًغنخًاتسضخرزًفيًاتسجاالتًاالقضراديةًااتساتيةً .
تخضلف ًاتطزايا ًاالقضرادية ًتانا ًتصبينة ًانػعية ًاتسجضسع ً ًاتكشيا ًتيجؼ ًفي ًاألساسً

إت ًتحطنق ًاتخباء ًابشاء ًاتاخص ًاالقضرادية ًادعع ًاالسضخجاـ ًاتاناؿ ًااتنادؿ ًتلسػارد ًاتحدنغً
االقضراد ًاتذيج ًمرخ ًفي ًاتػقت ًاتخاىغ ًانصالقة ًنحػ ًاتسدضطب ًبسذاريع ًاقضراديةًااسضثساريةً

تطػدىا ًتلضطجـ ًااتخباء ً ًاتنج ًاتطزايا ًاالقضراديةًااالسضثساريةًمغ ًاتسػاضيع ًاتسيسة ًااتحداسةً

اتضي ًتضشااتيا ً ًاتؤكج ًاتكثنخ ًمغ ًاتجراسات ًعل ًأىسية ًاتجار ًاتحى ًيطػـ ًبو ًاتضلياديػف ًامناتجضوً
االقضرادية ًفي ًامجاد ًاتجسيػر ًباتسنلػمات ً ًنط اخ ًتصبينة ًاتنالقة ًاتػثيطة ًينغ ًىحه ًاتسناتجةً

االعالمية ًااتسػضػعات ًاتسثارة ًاقضراديا ًمغ ًحنث ًأنيا ًأداًةً ًااسنلة ًذات ًأىسية ًتك ًمغً
اتجسيػر ًااتزنػؼ ًاتسذاركنغ ًفي ًشخح ًآرائيع ًامػاقايع ًكسا ًىي ًاسنلة ًتلسنخفة ًتإلتساـ ًبكافةً

اتطزاياًااتسذكالتًاالقضراديةً ً ًاينجًاإلعالـًاتسرجرًاألساسيًاأداةًمغًأدااتًنذخًاتثطافةً
االسضثساريةً ًابحتظ ًتلنب ًدا ار ًىاما ًفي ًمجاؿ ًبلق ًرأي ًعاـ ًمدانج ًأا ًمؤيجه ًتيا ً ًامغ ًىشاً
تضحجد ًمذكلة ًىحه ًاتجراسة ًفي ًاإلجابة ًعغ ًاتضداؤؿ ًاآلتيً :ما ًدار ًاتضلياديػفً ًفي ًنذخ ًاتثطافةً

االسضثساريةًتجىًجسيػرًاتسرخينغًاعالقضوًبسدضػىًًاتثطةًباالسضثسارًباتسذاريعًاتحكػمية؟ ً
ً
ً
الجرسة:
أهمية ا

 -1أىسية ًاتضلياديػف ًامناتجضو ًاالقضرادية ًفي ًنذخ ًاتثطافة ًاالسضثسارية ًف ًتحاند ًااليسافً
بأفكارىاًاًاتنس ًافطاًتضلظًاتثطافة ًمساًيداعجًعل ًتجعيعًاتثطةًييا.

 -2تنجًاتجراسةًإضافةًعلسيةًججتجةًتسنخفةًدارًاتضلياديػفًًفيًنذخًاتثطافةًاالسضثساريةًتجىً
جسيػرًاتسرخينغً.
أهجاف الجراسة:
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تضسث ًاتيجؼًاتخئيذًتلجراسةًاتحاتيةً"ًفيًمنخفةًدارًاتضلياديػفًًفيًنذخًاتثطافةً

االسضثساريةًتجىًجسيػرًاتسرخينغًاعالقضوًبسدضػىًًاتثطةًباالسضثسارًباتسذاريعً

اتحكػمية"ًايشبثقًمغًاتيجؼًاتخئيديًًاتنجتجًمغًاألىجاؼًاتاخعيةًعل ًاتشحػًاتضاتيً :
 -1اتضنخؼًعل ًمنجالتًتنخضًاتجسيػرًتلضلياديػفًًًً.

ً-2رلجًداافعًاتسذاىجتغًمغًمضابنةًاتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةً ً.
ً -3اتكذف ًعغ ًا آلثار ًاتسنخفية ًااتػججانية ًااتدلػكية ًاتشاتجة ًمغ ًتنخض ًاتساحػثنغً
تلبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًعنشةًاتجراسةً .
ً -4منخفة ًاتسرادر ًاالتراتية ًغنخ ًاإلعالمية ًاتضي ًينضسج ًعلنيا ًاتجسيػر ًفي ًمنخفةً
اتسنلػماتًاتسيضسةًباتطزاياًااتسذخاعاتًاالقضراديةً .

ً -5اتكذفًعغًدرجةًاتثطة ًامدضػى ًاتسرجاقية ًباتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًعنشةً
اتجراسةًتجىًاتجسيػرًاتسدضيجؼً .

ً-6رلجًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػميةً .

اإلطار النظري لمجراسةًًً:نطخيةًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًً :

ىيًقجرةًاسائ ًاإلعالـًعل ًتحطنقًأكبخًقجرًمغًاتضأثنخًاتسنخفيًااتناشايً

ااتػججاني ًااتدلػكي ً ًحنث ًأنو ًعشجما ًتطػـ ًىحه ًاتػسائ ًاإلعالمية ًيشط ًاتسنلػماتً
بذك ًمكثف ً ًاىحا ًاالحضساؿ ًسػؼ ًتديج ًقػتو ًعشج ًاجػد ًأاضاع ًغنخ ًمدضطخة ًف ً

اتسجضسعًبدببًاترخاعًااتضغننخًً 13

ايخىًديالنخًاراكضيرًأفًاالعضسادًعل ًمنلػماتًاسائ ًاإلعالـًتضصػرًمغً

بالؿًأربنةًبصػاتًعسليةًً ً:ً14

أوال ً:يسارسًاألفخادًإماًاتجارًاتشذ ًأاًاتجارًاتناديًف ًتنخضيعًتلخساتةًاإلعالميةً .
ثانيا ً:أفًتؤدىًكثافةًاتضنخضًإت ًحاالتًمخضلاةًمغًاالسضثارةًً .
ثالثا ً :تشضج ًاتسدضػيات ًاتسخضلاة ًمغ ًاالسضثارة ًمدضػيات ًمخضلاة ًمغ ًاالنغساس ًف ً
مناتجةًاتسنلػماتً ً
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رابعاًً:تؤدىًاالنغساسًإذاًحجثًبذك ًكبنخًإت ًاتضأثنخاتًاتسنخفيةًااتدلػكيةًااتػججانيةً
ً.

ًانطخية ًاالعضساد ًعل ًاسائ ًاإلعالـ ًال ًتذارؾ ًفكخة ًاتسجضسع ًاتجساىنخى ًف ًأفً

اسائ ًاإلعالـًقػيةً ًألفًاألفخادًمشندتػف ًيجاف ًاجػدًرااب ًاجضساعيةً ًااأللحًأنياً
تضرػر ًأف ًقػة ًاسائ ًاإلعالـ ًتكسغ ًف ًاتديصخة ًعل ًمرادر ًمنلػمات ًمننشة ًتلدـً

اتجسيػرًاتسضنخضًتضلظًاتػسنلةًتبلػغًأىجافوًاتذخريةًً 15

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

 .1أنيا ًاتشسػذج ًاتحي ًتػضحًاتنالقةًينغًاتخأيًاتناـًااسائ ًاإلعالـ ً ًايػضح ًأفً
اتجسيػرًتؤثخًفيًاسائ ًاإلعالـًافيًاتشطاـًاالجضساعيًكك ًًً .
 .2مغًفػائجًاتشس ًػذجًأنشاًندضصيعًأفًندضخجـًناذًاتسااليعًاألساسيةًاتضيًتشصبقًعليً
اتنالقاتًاألكثخًتحجتجاًينغًاألفخادًااسائ ًاإلعالـًاتجساىنخيةً.ً16

 .3االفضخاضًاتخئيديًتيحاًاتشسػذجًأفًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًتؤديًفيًاتشيايةً
إتيًتأثنخاتًاججانيةًامنخفيةًاسلػكيةً.ً17

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

 .5أ نيا ًتنج ًنطخية ًشاملة ًامضكاملة ًألنيا ًتجسع ًينغ ًاتنجتج ًمغ ًاتجحار ًاتاكخيةً
اتسضذاييةًفييًتجسعًينغًرؤىًمدضسجةًمغًعلعًاتشاذًاعلعًاالجضساعًارؤىًمدضسجةًمغً
نطخيةًاالسضخجامات ًااإلشااعاتًااتضأثنخاتًاإلعالميةًاكلضاىساًتخكدًعل ًاتنالقةًينغً
األىجاؼًاتاخديةًااتشطاـًاإلعالميًيخمضوً.ً19

 .6إفًىحاًاتشسػذجًماضػحًايذس ًعجداًمغًاتضأثنخاتًااإلمكاناتً ًاحااؿًتجشبًاجػدً
تأثنخات ًتػسائ ًاإلعالـ ًانساذج ًاتضأثنخ ًاتسااشخ ً ًااجػد ًتأثنخ ًغنخ ًمحجاد ًعليً

اتجسيػرً.ً20
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 .7تيضعًىحاًاتشسػذجًباتطخاؼًاتضاريخيةًااتبشاءًاالجضساعيًأكثخًمغًاتسضغنخاتًاتاخديةً
ًتحتظ ًينج ًأكثخ ًاتسجاب ًمالءمة ًتلضنام ًمع ًاتشطاـ ًاالجضساعي ًبرػرة ًأكبخ ًمغً

اتشساذجًاألبخىًاتسختاصةًيػسائ ًاإلعالـً.ً21

كيفية االستفادة من نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم فى دراسة دور التميفزيهن

في نذر الثقافة االستثمارية وعالقته بمدتهى الثقة باالستثمار بالمذاريع الحكهمية.

إفًعالقةًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًافقًتادنخً(منلانغًديالنخًاراكنضر)ً

تطػـًعل ًدعامضنغًرئيدنضنغً ًىساًً :

 .1حاجةًاتجسيػرًإت ًاتسنلػماتًتضحطنقًأىجافوًاتلبيةًحاجاتوً.
ً .2إعضاارًنطاـًاإلعالـًنطاـًمنلػماتًتضعًتػضياوًتضلبيةًتلظًاتحاجاتًااألىجاؼً.
يجبًأفًيدضنافً
ًًًًًً اتنجًنطخيةًاالعضسادًعل ًاسائ ًاإلعالـًأحجًأىعًاتشساذجًاتضي ً
ُ
يياًعشجًًإعجادًاتبخامجًاالقضراديةً ًحنث ًينضسج ًجسيػرًاتبخامجًاالقضرادية ًف ًكثنخً
مغًاألحيافًعلنياًتلحرػؿًعل ًاتسنخفةًاتضيًيرنبًاتحرػؿًعلنياًمغًجياتًأبخىً

؛ ًنط اخ ًتسا ًتضسند ًبو ًاتبخامج ًاالقضرادية ًاتضلاديػنية ًمغ ًشبينة ًتطػـ ًعل ًمدئػتيةً
اتسضحجثًبوًعغًك ًماًتضعًنذخهً ًاأسلػبوًاتاشيًاتسسندً ًامخاشاةًقصاعًعخيسًمغً
اتجسيػرًقج ًير ًإت ًاتسالتنغً ًامغ ًىشا ًتضذك ًعالقةًمغًاالعضساديةًينغًاتسضلطيً
ااتخساتة ًاإلعالمية ًتضحطنق ًاتايع ًااتسنخفة ًااتضأثنخ ًعل ًاتسدضػى ًاتسنخفي ًااتدلػكيً

ااتػججاني ًفي ًض ًاالسضاادة ًمغ ًاتدسات ًاتضطشية ًتلػسائ ًاإلعالمية ً

22

ًايضسث ًاتخب ً

ينغ ًاإلشار ًاتشطخي ًتلجراسة ًااتسضسث ًفي ًنطخية ًاالعضساد ًعل ًاسائ ًاإلعالـ ًابنغً
م ًػضػعًاتجراسةًاتسضسث ًفيًفخاضًامضغنخاتًاتجراسةًاتحاتيةًً .
ًًًًًًتضزح ًأىسية ًاتخب ًينغ ًفخاض ًنطخية ًاالعضساد ًعل ًاسائ ًاإلعالـ ًافخاضً
امضغنخاتًاتجراسةًاتحاتيةً ًبحنثًتضحجدًمضغنخاتًاتجراسةًفيًمضغنخيغًً:أحجىساًمدضط ً
اىػًاتضنخضًتلبخامجًاالقضرادية ًاتضيًترجرًمغًاتضلاديػفً ًاتحكػمي ًااتطشػاتًاتازائيةً
ًااتسضغنخ ًاتضابع ًاىػ ًمدضػىً ًنذخ ًاتثطافة ًاالسضثسارية ًااتثطة ًباالسضثسار ًباتسذاريعً

اتحكػميةً .
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ًًًًً

ًفسغًبالؿًًنطخيةًاال عضسادًعل ًاسائ ًاالعالـًتضعًرلجًدافعًاتجسيػرً

اأساابو ًف ًاتضنخض ًتلبخامج ًاالقضرادية ً ًااتكذف ًعغ ًاآلثار ًاتسنخفية ًااتدلػكيةً
ااتػججانيةًاتشاتجةًمغًاتضنخضًتلبخامجًاالقضرادية ًاتضلياديػنية ًاتػضيحًاتجدءًاتشطخيً

تيحه ًاتجراسة ً ًابنغ ًمضغنخات ًافخاض ًاتجراسة ًاتحاتية ًتضع ًلياغة ًاترسيع ًاالسضبيافً
اتػزينوًتلحرػؿًعل ًاتشضائجًاتحلنلياًاتادنخىاًااضعًاتضػلياتًاكضابةًاتخاللةًمغً

ىحهًاتجراسةً.

تداؤالت الجراسة:

تضسث ًاتضداؤؿًاتخئيذًتلجراسةًاتحاتيةً"ًفيًمنخفةًماًدارًاتضلياديػفًًفيًنذخًاتثطافةً

االسضثساريةًتجىًجسيػرًاتسرخينغًاعالقضوًبسدضػىًًاتثطةًباالسضثسارًباتسذاريعً

اتحكػمية؟.

"ًايشبثقًمغًاتضداؤؿًاتخئيديًًاتنجتجًمغًاتضداؤالتًاتاخعيةًعل ًاتشحػًاتضاتيً :
 -1ماًمنجالتًتنخضًاتجسيػرًتالعالـًاتسخئي؟

-2ماًداافعًاتسذاىجتغًمغًمضابنةًاتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضرادية؟ ً
ً -3ما ًا آلثار ًاتسنخفية ًااتػججانية ًااتدلػكية ًاتشاتجة ًمغ ًتنخض ًاتساحػثنغ ًتلبخامجً
اتضلياديػنيةًاالقضراديةًعنشةًاتجراسة؟ ً

-4ما ًاتسرادر ًاالتراتية ًغنخ ًاإلعالمية ًاتضي ًينضسج ًعلنيا ًاتجسيػر ًفي ًمنخفةً
اتسنلػماتًاتسيضسةًباتطزاياًااتسذخاعاتًاالقضرادية؟ ً

ً-5ماًدرجةًاتثطةًامدضػىًاتسرجاقيةًباتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًعنشةًاتجراسةًتجىً
اتجسيػرًاتسدضيجؼ؟ ً
ً-6ماًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػمية؟ ً
متغيرات الجراسة :

اتسضغنخًاتسدضط ًً:دارًاتضلياديػفًابخامجوًاالقضراديةً .
اتسضغنخًاتػسي ًً:تضسث ًف ًاتبياناتًاتجيسػجخافيةًتلجسيػرًاتسضنخضًتلبخامجًاالقضراديةً

ً.
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اتسضغنخًاتضابعًً:مدضػىًاتثطةًباتسذخاعاتًاالقضراديةًاتحكػميةًً .
اإلجخاءاتًاتسشيجيةًتلجراسةًً :
نهع الجراسة ومنهجها:
ًًًتنجًىحهًاتجراسةًمغًاتجراساتًاتػلفيةً ًاىػًماًتضاقًمعًىحهًاتجراسةً ًاتضيًتدنيً

إت ًالفًدارًاتضلياديػفًًفيًنذخًاتثطافةًاالسضثساريةًتجىًجسيػرًاتسرخينغًاعالقضوً

بسدضػىًًاتثطةًباالسضثسارًباتسذاريعًاتحكػمية ًامنضسجهًعل ًاتسشيجًاتػلايًاتضحلنليً .
مجتمع الجراسة الميجانية وعينتها :

ًًًًًًًابضارًاتااحثًعنشةًعسجيةًمغًاتجسيػرًاتسضنخض ًتلبخامجًاالقضراديةًاتسحاعةً
ًااسضخجـ ًاتااحث ًاتننشة ًاتنسجية ًتسذاىجي ًاتضلياديػف ًابخامجوً
ف ًداتة ًمرخ ً

االقضرادية ً ًاتضي ًتبث ًفي ًاتضلاديػف ًاتحكػمي ً ًاتع ًابضيار ًعجة ًماخدات ًبصخيطةً
عذػائيةًعشطػديةً ًاسنضعًاتضصبنقًعليًعنشةًقػامياً(ً)450ماحػثاًًً .

أدااتًجسعًاتبياناتًً :
استمارة االستبيان :
ًًًًًً

ًاعضسجًاتااحثًعل ًلحياةًاسضبيافًحنثًتنجًأحجًاألساتنبًاألساسيةً

اتضيًتدضخجـًفيًجسعًيياناتًأاتيةًاأساسيةًمااشخةًمغًاتننشةًاتسخضارةًأاًمغًجسيعً
ماخداتًمجضسعًاتاحثً ًاذتظًعغًشخيقًتػجيوًمجسػعةًمغًاألسئلةًاتسحجدةًااتسنجةً

مطجما ً
ً

المفاهيم المدتخجمة في الجراسة :
تضزسغًىحهًاتجراسةًعجدا ًمغًاتسرصلحاتًااتسااليعًاتضي ًتخىًاتااحثًأىسيةً

اتضنخضًتياًً :
الجور:

اضع ًاجضساعي ًتختا ًبو ًمجسػعة ًمغ ًاتخرائز ًاتذخرية ًامجسػعة ًمغ ًضخابً

اتشذاط ًاتضي ًي ندا ًإتيو ًاتطائع ًبو ًفي ًاتسجضسع ًمنا ًقيسة ًمننشة ًىحا ًمغ ًجانب ًاتبشاءً
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االجضساعي ً ًأما ًمغ ًجانب ًاتضااع ًاالجضساعي ًفيػ ًلياغة ًمؤتاة ًمغ ًمجسػعة ًمغً

األفناؿًاتضيًتؤديوًاتذخزًفيًمػضػعًتااع ًاجضساعيًً ً)23(ً.

البرنامج التمفزيهني ً:ً24ىػًعاارةًعغًفكخةًتجدجًاتناتجًباسضخجاـًاتضلاديػفًً,كػسنلةً
تضػافخ ًتيا ًك ًإمكانيات ًاتػسائ ًاإلعالمية ًاتنضسج ًعل ًاترػرة ًاتسخئية ًسػاء ًكانتً

مااشخةًأاًغنخًمااشخةً ًايضخحًقاتاا ًااضحا ًتيناتجًجسيعًجػانبياًمغًبالؿًمجةًزمشيةً
محجدةً؛ًاتضشػعًاتبخامجًاتضيًتنخضياًاتسحصاتًاتضلاديػنيةًماًينغًاتبخامجًاتػششيةًأاً

اتسحليةًاتضيًتضعًإنضاجياًداب ًمحصاتًاتضلاديػف ًً,ااتبخامجًاألجشبيةًاتضيًتضعًاسضنخادىاً
مغًمحصاتًاتضلاديػف ًاتخارجيةًً,أاًاتضيًتلضط ًمغًاألقسارًاترشاعيةًعبخًاتسحصاتً

األرضيةًً ً.

المذاريع الحكهميةً:ىيًاتسذخاعاتًاتضيًتنلغًًعشياًاتجاتةًاتسرخيةًًً .25

الجمههر :ىػًالصالحًيطرجًبوًفئةًأاًجساعةًمغًاتشاسًتضسندًعغًغنخىاًبخرائزً
أاًلااتًبالةًاتجسعًأفخادىاًلااتًمذضخكةًأاًرااب ًمننشةً )26(ً.

الثقة ًً :ى ً"قايلية ًاتجسيػر ًتضرجتق ًاتسحضػي ًاالتراتي ًاسضشادا ًاتي ًأحج ًعشالخً
اتنسليةًاالتراتيةًاتااقيةًأاًإتنياًجسينا

ً()27

االطار المعرفي لمجراسة

تط ًػـًاتبخامجًاالقضراديةًاتضلياديػنيةًيجارًإيجاييًفيًاتسناانةًعل ًتحطنقًىحهًاتخص ً
اًميساًمغًاتضصػرًاتطػمي ًاارتااشياً
ااألىجاؼًاتضشسػيةًفيًاتجاؿًاتشاميةًباعضاارىاًجدء ًّ
باتشطاـًاالجضساعيًااتدياسيًااالقضراديًفيًاتسجضسعًاتحيًتنس ًفيًإشاره ًحنثًقجً

يراح ًنجاح ًبص ًاتضشسية ًاتسدضجامة ًمخىػنا ًباتسذاركة ًاإليجايية ًتلطػى ًاتسشضجة ًمغً
بالؿًاإلعالـًاتسخص ًتو ًادارهًفيًاتضػعيةًااتضخبيةًااتضثكيفًماًتضصلبًإعجادًسياساتً

إعالميةًاششيةًتحجدًاألاتػياتً ً.
البرامج التميفزيهنية االقترادية ودورها في نذر الثقافة والفكر االقترادي

تنضبخ ًاتب اخمج ًاالقضرادية ًاتضلياديػنية ًأداة ًمغ ًأداات اإلعالـ ًاتضشسػي ًتلضأثنخً

عل ًأفخاد ًاتسجضسع ًاتػجيو ًآرائيع ًنحػ ًتطب ًمػضػعات ًأا ًرفس ًأبخى ًاتلضنخضً
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تسااليع ًاشخؽ ًدعع ًاتسذخاعات ًاتطػمية ،حنث ًأف ًتحطنق ًدعع ًاتسذخاعات ًاتطػميةً
ًاتنخيزة ًتضؤدي ًاسائ ًاإلعالـً
ااتضشسية ًمخىػفً ًبزخارة ًتكثيف ًاالتراؿ ًباتجساىنخ ً

ابالة ًاألفالـ ًاتػثائكية ًاتجار ًاتسشػط ًييا ًسػاء ًكاف ًذتظ ًاتجار ًأساسيا ًأا ًمداعجا ً

دارًميساًفيًرفعًمدضػىًًإدراؾًأفخادىاً
فاتخسائ ًاإلعالميةًاتسػجيةًإت ًاتسجضسعًتؤديً ا

االجضساعي ًاأفًذتظًتؤديًإت ًاإلسخاعًبنسليةًاتضشسيةًبذك ًملسػسً.

ًًًًًًًتأتيًاتبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًفيًمطجمةًاسائ ًاإلعالـًاتض ًيسكغًأفًتطجـً
إسياماتًفناتةًفيًتنخيفًاألفخادًباتثطافةًاالقضراديةً ً28حنثًتسضعًاتبخامجًاتضلياديػنيةً

االقضرادية ً ًباتطجرة ًعل ًاتػلػؿ ًإت ًاتجساىنخ ًاتنخيزة ً ًاتطجيع ًاتسنلػمات ًبذك ً
مااشخ ًتلجساىنخ ًاب صخيطة ًسيلة ًاتسشاؿ ًداب ًمشازتيع ً ًايذنخ ًجاكػب ًيخانػسك ً–ً
عاتعًينػتػج ًاقائعًباالتراؿً -أفًاتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًاسنلةًمسضازةًتلضنبنخً

تضػفنخىاًعجةًمسنداتًمشياًً:اتاػريةًااتاناتيةًامااشختياًتلننغً ًاقجرةًاتبخامجًاتضلياديػنيةً

ًمساًيذنخًاتسذاىجًيػاقعيةً
االقضراديةًًعل ًأفًترصحبًاتسذاىجًإت ًأماكغًاتحجثً
ُ
اتسذاىجًاأفًاتذخرياتًحكيكيةًً .ً29

ًمغ ًىشاًًاىضع ًاتطائسػف ًباالتراؿًباالسضاادةًمغ ًبرائز ًًاتبخامج ًاتضلياديػنيةً

االقضرادية ًكػسنلةًتشذخًاتثطافةًاالقضرادية ًألىسنضياًاتسضداتجةًنضيجةًتجارىاًاتحنػيً ًفيً
تذكن ًاتنطليةًاالقضراديةًااألنساطًاتدلػكيةًااتاكخيةًتإلندافً ًبالةًبنج ًأفًتجب ً

االقضراد ًيشطخياتوًاتطشياتوًفي ًنديجًاتحياةًاتسنالخةً ًاىحاًماًأكجتوًدراسةً Linda

ًD.Behenأفًاتضلاديػفًتوًدارًميعًفيًاكضدابًشلاةًمخحلةًاتثانػيًًاتحتغًىعًفيًسغً
اتسخاىطة ًتسيارات ًمنلػماتية ًمضكاملة ًتجسع ًينغ ًاتثطافة ًاتنامة ًااتثطافة ًاالقضراديةً

ااتضكشػتػجيةًً .ً30

خرائص البرامج التميفزيهنية االقترادية كهسيمة لنذر الثقافة االقترادية والفكر

االستثماري :
ً

ًأشار ًاتجكضػر ًكنت ًتاتلخ ًمغ ًجامنة ًاالية ًأاىاتػ ًإت ًأف ًأىع ًبرائزًً

اتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًتضسث ًفي ًاالمضجاد ًاتالنيائي ً ًأي ًأف ًاتبخنامج ًاتػاحجً
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يسكغًأفًير ًإت ًأعجادًكبنخةًمغًاتسػاششنغًف ًأنحاءًمضاخقةًً ً 31فشطخاًإلمكانياتً
اتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًاتكثنخة ًاتسضشػعة ًفإنو ًيدضخجـ ًاسضخجاما ًااسنا ً ًإذ ًأنوً
يدضخجـ ًك ًأنػاع ًاتػسائ ًاتارخية ًااتدسعية ًمث ًاألفالـ ًااتشساذج ًااتننشات ًااتبنئةً

ااتصبينةًااتخخائ ًااتخسػـًااتضػضيحاتًاالقضراديةً ًاتضي ًتخاع ًفنياًاتسيارةًاسالمةً
اتنخض ًادقة ًاتسادة ًاالقضرادية ً ًتحا ًيجب ًتػضيف ًإمكانيات ًاتبخامج ًاتضلياديػنيةً

االقضراديةًًف ًتطجيعًاترػرةًااتحخكةًيياًً .ً32

أهجاف البرامج التميفزيهنية االقترادية في نذر الفكرًاالستثماري ً :ً33

.1

تنخيف ًاتجسيػر ًااشالعو ًعل ًاتسػضػعات ًاالقضرادية ًفي ًعرخ ًتضسندً

باالقضرادًااتثطافةًايشنعًيضصبيطاتوً.

.2

اتكػفً.

.3

تثبنتًراحًاإليسافًباتخاتقًعدًاج ًمغًبالؿًعخضًجساؿًاتصبينةًاأسخارً

تنخيفًاتجسيػرًبأفًماًيطجـًإتيوًمغًثطافةًاسضثساريةًااقضراديةًىػًحقًشبينيً

مغًحطػقوً.

.4

االسضاادةًمغًاتسنارؼًاالقضراديةًاتػضياياًف ًاتحياةًاتنػميةًبحنث ًيدضصيعً

اتسػاشغًاتنادي ً أفًيايعًماًتجارًحػتوًمساًيحدغًأاضاعوًف ًتصبنقًتلظًاتسنارؼً
ً

االقضراديةً.

ً
دور البرامج التميفزيهنية االقترادية فى إكداب الجمههر بالمعمهمات االقترادية :
ًًًًًًًًتديعًاتبخامجًاالقضراديةًعبخًرسائلياًامزامنشيا ًاتسضشػعةًف ًنط ًمنلػماتً
رئيديةًاذاتًعالقةًبطزاياًامػضػعاتًشائكةًاتطػـًيضػلنلياًتلجسيػرًبذك ًيداعجً

ًفيسياًااسضينايياًتلطزاياًاالقضراديةً ًامغًثعًتػجنييعًاتػجيةًاتدليسةًتلضنام ً
ً
عل

منياًايضعًذتظًمغًبالؿًثالثةًأمػرًىيً ً:34
أوال  :نذر المعرفةًً :
20
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ًًً

ًيطرج ًباتسنخفة ًتلظ ًاتثطافة ًااتسنخفة ًاتضي ًيسضلكيا ًاتجسيػر ًمغ ًبالؿ ًاتبخامجً

االقضراديةًعغًك ًماًتختا ًباتطزاياًااتسػضػعاتًاالقضراديةًمعًاجػدًعالقةًاثيطةً
تضلظًاتسػضػعاتًااتطزاياًبنجدًمغًمجاالتًاتحياةً ًازيادةًاتػع ًاالقضرادي ًتجيوً ً

اتطيخًاتضأثنخاتًاألساسيةًتلبخامجًاالقضرادية ًفي ًاتجانبًاتسنخفي ًعشجًاتاخدًعشجًتطجيعً
منلػماتًججتجةًتخضلفًعغًمنلػماتوًاتدابطةًأاًتندزىاًاتؤكجىاً ًأا ًتغننخًأاًبلقً

لػرًذىشيةًعشجهًعغًاألحجاثًأاًاألشخاصًأاًاتسػاقفًًً .
ثانيا  :التأثير في اال تجاهات :
ً

ًتنخؼ ًاالتجاىات ًاالقضرادية ًبأنيا ًاتسػاقف ًاتضي ًتضخحىا ًاتجسيػر ًنحػً

اتحاجاتًاتحياتيةًاألساسيةًاتسضنلطةًباتطزاياًااتسػضػعاتًاالقضراديةً ًمعًاسضذنارىعً

بارتااشياًاتػثنقًبأمػرًتسذًحياتيعًاتضنلقًبسدضطبليعًامدضطب ًاتسجضسعًاتحىًيعيذػفً
فيوً ًمعًاسضنجادىعًتلضنام ًمنياًافقًاتسشطػرًاتحىًتشطخافًمشوًإت ًىحهًاتطزاياًًً .

وتتميز اال تجاهات بخرائص عجيجة منها :

 أنياًمكضداةًاتيدتًمػراثةً.

 تضسندًباتثااتًااالسضسخارًاتشدبيً.

 قايلية ًاالتجاهًتلضنجت ًااتضغننخ ً ًاأنياًالًتضكػف ًمغًفخاغًاإنساًتضزسغًعالقة ًينغًفخدً
امػضػعً

 يسكغًإحجاثًتغننخًفي ًاال تجاهًعغًشخيقًاجػدًحافدًمذجعً ًألفًاتجسيػرًتغًتضنلعً
اتدلػؾًاتسخغػبًإذاًأاضحتًاتخساتةًاإلعالميةًأنوًتغًينػدًعليوًباتشاعً ًمعًضخارةً

أفًيكػفًاتحافدًإيجاييا.

ثالثا  :التأثير في الدمهك :

ً

ً

ًتضعًاتضأثنخًف ًاتدلػؾًمغًبالؿًإكدابًاتاخدًسلػكياتًإيجايية ًمننشةً ً

ًسلػكياتًااتجاىاتًسلبيةًاغنخ ًسليسة ً ًااتدلػؾًاإلنداني ًىػً
ً
امحااتةًإقشاعو ًيضخؾ
ك ًماًيطػـًبوًاتاخدًمغًنذاشاتًمخضلاةً ًاماًتؤديوًمغًأفناؿًاردادًأفناؿًفي ًحياتوً
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اتنػميةًاتخالةً ًاف ًعالقضوًمعًاآلبخيغً ًاىػًاننكاسًتلسػاقفًاتضيًتحي ًبوًنضيجةً

اتراتوًبسجاؿًاجضساعيًمننغًً .ً35

كحتظًتشطخًإت ًاتبخامجًاالقضرادية ًاتضلاديػنيةًعل ًأنياًقػىًفناتةًامؤثخةًفيً
ًًً ً
ُ
اتسجضسناتًاتحجتثةًباز ًماًتطجموًتلجساىنخًمغًمنلػماتًمخضلاةًامضشػعةً ًيكػفًتياً
تأثنخًإيجاييًفيًتحط ػ ػنقًاتضخفيو ً

ااتسضنة ًباإلضافة ًإت ًقجرتيا ًاتيائلة ًعل ًاإلقشاع ًاتغننخ ًاالتجاىات ًسػاء ًكاف ًبذك ً

ااضح ً الخيح ًأا ًبذك ًمدضضخ ًبحنث ًيسكشيا ًأف ًتجب ًاتكثنخ ًمغ ًاتضنجيالت ًعل ً
أفكارناًاحياتشاًاتنػميةًً .
ً

ًامع ًاتضصػر ًاتكبنخ ًاتحى ًيذيجه ًاتناتع ًف ًتكشػتػجيا ًاالتراؿ ًمغ ًحنثً

اتذك ً ًىشاؾ ًتصػر ًآبخ ًعل ًمدضػى ًاتسزسػف ًاتسطجـ ً ًاألاح ًىشاؾ ًتاادؿ ًتكعً
ىائ ًمغ ًاتسنلػمات ًتيدت ًعل ًاتسدضػى ًاتسحل ًفط ًاتكغ ًعل ًاتسدضػى ًاتناتسيً
أيزا ً ًاقج ًحجث ًىحا ًاتضصػر ًاتضكشػتػجي ًاتيائ ًيشاء ًعل ًحاجة ًاإلنداف ًااتسضلطيً
اتسضججدة ً ًحنث ًدعست ًاااكبت ًاتبخامج ًاالقضرادية ًىحه ًاتػسائ ًاأسيست ًفيو ًبطد ً

اافخً ًفطجًتحػتتًاتسجضسناتًمغًعرخًاتصااعةًإت ًعرخًغجتًفيوًاسائ ًاإلعالـً
اتجساىنخيًتُنلعًاتشاس ًاتثطايعًاتػعنيعً ًاتُخفوًعشيع ً ًكحتظ ًاتدعًنصاؽًاضائاياً ً
فألاحت ًتُادخ ًاتذخح ًتلشاس ًأبناد ًاالبضخاعات ًااالكضذافات ًاتنلسية ًاتينؤىع ًتيا ً ً
ًااسضاادتًمغًعام ً
اأزاتتًاتحػاجدًينغًاتسجضسناتًاتاذخية ًاقخبتًاتسدافاتًينشياً ً

اتػقتًباز ًاسضخجاـًاألقسارًاترشاعيةًً .ً36
النتائج العامة لمجراسة:

 -1أاضحت ًاتشضائج ًأف ً ًمنجالت ًتنخض ًاتجسيػر ًتلبخامج ًاالقضرادية ًمضػسصة ًنطخاً
الىضساـًفئةًمغًاتجسيػرًيياًاانرخاؼًاتانسًعشياًًً.

 -2قػة ً ًداافع ًاتسذاىجتغ ًمغ ًمضابنة ًاتبخامج ًاتضلياديػنية ًاالقضرادية ًألنيا ًألنيا ًتػاكبً
اتحجث ًأاؿ ًبأاؿ ًاألنيا ًتنخض ًاتسنلػمة ًاترحيحة ًابسيشية ًامػضػعية ً ًاتػفخً

اتسرجاقيةًتلسحضػىًاتنخاض ًتجحب ًاتساحػثنغًفيًشخيطةًتطجيسياًاسخدىاًتألحجاثً ً
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االتااط ًمػضػعيا ًبسراتحو ًاتذخرية ًاألسلػب ًعخضيا ًمسند ًاألنيا ًتطػـ ًيضحجتثً
مدضسخًتسحضػاىا ً ًاتداعجًفيًتحكخًاتحجثًااسضخجاعوًبذك ًأفز

ً -3أاضحتًاتشضائجًاجػاد ًآثارًمنخفيةًااججانيةًاسلػكيةًًااتشاتجةًمغًتنخضًاتساحػثنغً
تلبخامجًاتضلياديػنيةًاالقضراديةًعنشةًاتجراسة ًألنياًتداعجًعل ًاتضنخؼًعل ًمدضججاتً
ًااتضنخؼًعل ًأسااب ًانذاء ًاتجشنغًاتسذخاع ً ً ًامنخفةً
االحجاثًاتجاريةًاالقضرادية ً

ق اخراتًاتحكػمةًاالقضراديةًاتججتجة ً ًاتكػيغًرؤيةًااضحةًبساًسضكػف ًعليوًاألاضاعً

االقضراديةًبسرخ ً ًامنخفةًاتذخحًااتضادنخًتلسنلػمةًاالقضراديةًاترحيحةً ًاتداعجً
عل ًاتضنخؼًعل ًمنلػماتًججتجة ًاألنياًنستًتجياتجسيػرً ًثطافةًاالسضثسارً ًاتخغاةً

اتجسيػرًفيًمنخفةًاىسيةًاتسذخاعاتًاالقضراديةًاتججتجة ًاتخغاةًاتجسيػرًفيًمنخفةً
كيفيةًتجشنغًمذخاعًلغنخًبأق ًتكلاة ًاساعجتًعل ًشخحًحلػؿًاقضراديةًباتبخامجً
االقضرادية ًامشاقذضيا ًمع ًاتسدئػتنغ ًاألحاب ًاتط اخرات ًااتشخب ًًازادت ًاتبخامجً

االقضراديةًاتسناتجةًتلسذخاعاتًاتطػميةًًمغًاتضساسظًاتػششي ًاتداعجًعل ًاكضدابً
سلػكياتًاقضراديةًججتجةًمث ًتخشنجًاالسضيالؾ

 -4أكجت ًاتشضائج ًأف ًدرجةًاتثطة ًامدضػىًاتسرجاقيةًباتبخامجًاتضلياديػنية ًاالقضراديةًعنشةً
اتجراسة ًتجى ًاتجسيػر ًاتسدضيجؼ ًمضػسصة ًنط اخ ًالسضزافة ًاتبخامج ًاالقضراديةً

شخرياتًمضشػعةًفيًاتسج اؿًاالقضراديًبنزياًيحطيًباتثطةًمغًاتجسيػرًااتانسً
االىخًالًيازلوًاتجسيػر.

 -5أشارتًاتشضائجًأف ًمدضػىًثطةًاتساحػثنغًباالسضثسارًااتسذاريعًاتحكػمية ًكانتًمضػسصةً
نط اخ ًالبضالؼ ًاجيات ًاتشطخ ًحػؿ ًججاى ًاالسضثسار ًفي ًجحب ًاتنسلة ًاترعاة ًاتطلن ً
اتضزخعًفيًاألسنار.
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ٌشؼجخ ػٍ َٛاإلػالَ ٚ :ضبئً اإلػالَ اٌغذ٠ذح ٚأفبق اٌّطزمجً  ,األوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕٙذضخ ٚػٍَٛ
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لطُ اإلراػخ ٚاٌزٍفس2222 ْٛ٠
١ِ 6راي ِظطف ٝػجذ اٌفزبػ ِ ،ؼبٌغخ اٌمؼب٠ب االلزظبد٠خ ف ٟثراِظ اٌرأ ٞاٌزٍفس١ٔٛ٠خ اٌّظر٠خ
ٚػاللزٙب ثزم ُ١١اٌغّٛٙر ٌألداء االلزظبد ٞاٌحکِ ،ِٟٛغٍخ اٌجحٛس اإلػالِ١خ ،ػذد ِ ،50غٍذ ،2
 ،2209ص 50
ٛٔ 7ر٘بْ دمحم احّذ ،ارغب٘بد رعبي األػّبي ٔح ٛاٌجراِظ االلزظبد٠خ اٌّزخظظخ اٌّمذِخ ثبٌمٕٛاد
اٌزٍ١فس١ٔٛ٠خ اٌّظر٠خِ ،غٍخ ثحٛس اإلػالَ ٚػٍ َٛاالرظبيِ ،غٍذ  ،60ػذد  ،2209 ،3ص ص
055-033
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