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 شكر وتقدير وعرفان
 

ؾيالالمًعؾالىًعلالدهًوردالوؾهًدالقدـاًيؿالدًدالقدًًًًًًًًاحلؿدًهللًربًاؾعادلني،ًواؾصالةًواًًًًً

 ًًاخلؾقًأمجعني،ًوعؾىًآؾهًوصولهًوؿنًافمدىًبفدقهًإىلًقومًاؾدقن.

أتؼدمًباؾشؽرًإؾيًؽلًؿنًؼدمًإؾاليًقالدًادليالاعدةًذًفاللهًاؾدرادالةًدالوايًؿعـوقالًاًأوًًًًًًًًًًًًً

هًلمالبً الًًؽاللًؿالنًدالاعدـيًدلالاًؽًًًًؿعالرو ًًػضلًاهللًداللواـهًوتعالاىلًوًًؾوالًػً،أؽادميقًا

تؽونًفلهًاؾرداؾةًإضاػةًجقدةًوجدقةًإؾاليًًأنًًعزًوجلوأدالًاهللًًتؽمؿل،أنًؾةًاؾردا

 .اػقدًؽلًؿنًقؼرأفادلؽملةًاإلعالؿقةًاؾعربقةًوت

ًإؾالًيً،إؾاليًاسدالاتلةًادلشالرػنيًًًيًباجلؿقاللًًوعرػالاـًيًوتؼالدقريًًذالؽًرعؿققًأتؼدمًبًًًًً

ؽـدقةًاؾيتًفيًأ.د/ًإقـاسًأبوًقودفًعؿقدًؽؾقةًاإلعالمًباسفرامًاؾأدماذتيًوؿعؾؿيتً

ؾاليًًًؼالدؿًت،ًػؼالدًًـعمًاسدماذةًاجلاؿعقةًاؾيتًأعطمينًؿنًوؼمفاًوعؾؿفالاًبؽاللًدالىايًًً

ػرصةًؾؾمعؾمًؾنًأـيافاًرقؾةًعؿريًوؽمًأثرتًفلهًاؾػرصالةًذًأدالؾوبًتػؽالسيًدالوايًًًًً

عؾىًادليموىًاؾعؾؿيًوادليموىًاؾشىصي،ًفلاًجباـبًؿاًأدمػدتهًؿـفالاًرقؾالةًدالـواتًًًً

اؾدوؾيًبالاسخ ًجمالالًاؾصالواػةًاؾدوؾقالة،ًػؽالانًفاللاًؽؾالهًًًًًًًًاؾرداؾةًذًجمالًاإلعالمً

اإلـيالاـيًاؾالليًعؾؿالينًًًًًكعؾؿًاًوأتعر ًعؾىًجاـلًفاؾؽيًادمزقدًؿـًةؾيًػرصمبنابةً

ً.يموىًاسؽادمييادلاؾؼدوةًعؾىًويموىًاإلـياـيًادلعؾىًاسمًـعمًً،ًػأـيتأذقايًؽنسة

ماذيًوؿعؾؿاليًد.ًيالرزًًًوأتؼدمًبعؿققًذؽريًوتؼدقريًوعرػاـيًباجلؿقاللًإىلًأدالًًًًًًً

غاؾيًاسدماذًادلياعدًبؼيمًصواػةًبؽؾقةًاإلعالمًجاؿعةًاؾؼافرة،ًاؾليًؽـتًأجلأًإؾقهً

عـدؿاًحيطينًاؾغؿوضًواؾمشوشًؿنًؽنرةًتالداخلًادلالداخلًواؾـؼالاطًاؾدرادالقةًؾقؿوالوًًًًًً

بؽرمًعؾؿهًفلاًاالرتلاكًوادمؽؿلًخطواتيًاؾلونقةًبنلالات،ًػأـالتًـعالمًاسلًاؾؽاللسًًًًً

ًؽرقم.ًوادلعؾمًاؾ



  
 

ؿاًأتؼدمًخباؾ ًذؽريًوتؼدقريًإىلًأدماذتيًاجلؾقؾةًأ.د/ًٌوىًؽاؿلًاسدالماذًًؽًًًًً

بؼيمًاؾصواػةًبؽؾقةًاإلعالمًجاؿعةًاؾؼافرة،ًدلاًؼدؿمالهًؾاليًؿالنًؿيالاـدةًوعالونًرالوالًًًًًًً

ػرتةًدراداليتًؿالنًخالاللًؿاؾػاتفالاًاؾعؾؿقالة،ًوتػضالؾفاًبادلواػؼالةًعؾالىًؿـاؼشالةًفاللهًًًًًًًًًًً
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ؽؿاًأتؼدمًخباؾ ًذؽريًوتؼدقريًإىلًأ.د/ًيؿدًدعدًعؿقدًادلعفدًاؾدوؾيًاؾعالاؾيًًًًًًً
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ًؿاؾػاتهًاؾعؾؿقة،ًوتػضؾهًبادلواػؼةًعؾىًؿـاؼشةًفلهًاؾرداؾة.

ؾؿرحومًأ.د/ًػارو،ًأبوًزقدًاؾليًدعؿينًذًفلهًاؾدرادةًباؾؽنسًؿالنًًذؽرًخاصًؾًًًًً

ً.تًاؾلاحنةًؽنسًاًذًإمتامًحبنفااسػؽارًاؾيتًداعد

أ.د/ًعصامًاؾدقنًػرجًأدماذًاؾصواػةًبؽؾقةًاإلعالمًوأتؼدمًبعؿققًذؽريًوتؼدقريًًًًًً
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وأتؼدمًبعؿققًذؽريًوحيبًإىلًأخيتًدعالايًودقـالاًوأخاليًيؿالد،ًوأوالديًاؾاللقنًًًًًًًًًًً
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مجقعًاًًأصدؼاليوعالؾيتًاجلدقدةًمحايًوادلرحوؿةًمحاتيًوأخواتًزوجيًاحللقب،ًو
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 :المقدمة 
تمثػػػؿ داثػػػلدر عدت ػػػيدسية دتى يىػػػ ل سرػػػا مػػػلدي دتتػػػيي ف دمجىػػػيج  ج ػػػي   يي ػػػل  ػػػ  م ػػػيؿ        

دتعال ػػية دتلعت ػػل اػػ ف دتػػلعؿ عاعتػػتيت عدتتػػ  تعتاػػي دتىػػار دتيل ىػػ   ػػ   تػػعي م ػػ ر   دتععتمػػل  
ير اأاعػػػيلل دتمفتر ػػػلت  نيجػػػة مػػػف الػػػـ داثػػػلدرت دتتػػػ  ىػػػيسلة سرػػػا  تػػػعيل عت ػػػعي ا ػػػنيت ت دتثػػػ

دتعيتم ػػل داعتػػا عدتثيج ػػل عدجت ػػيي دستثػػيل دتىػػع  ت  عثػػير دتفرػػ   داعتػػا عدتثيج ػػل عاثػػلدر دتثػػيل  
عتلدس يتتي   مي  فص دتعػلعدف دامي نػ  سرػا ا سيجىػتيف عدتعػيدؽت دامػي  1002س ي مف ىاتماي 

 ػػي ة دتثػػعيدة دتػػ   اس ػػا دت ي ػػل ترعس ػػية دتمتثػػل  عثر يلتػػي دسج ػػيدل ايتىػػيثل دتلعت ػػلت  تػػا اف 
دتت  د تيثة مع ـ دتلعؿ دتعيا ل عدتت  نيجة مػف م يتاتػي   جعػيـ دتمػعد ف دتعياػ   1022دت عا ل 

ا لي نػي   مػف دتتعا ػي سػف دتػيا  اثي ػل عتث  ػؽ دامػف دتسػ دل  انيدمػل  جىػيج ل ت دامػي دتػ   ال  
تػػ  ي تػػة  ػػععاتي  تػػا   ػػل دتعس ػػية دتمتثػػل  دتنث ػػي مػػف ىػػ  يتتي سرػػا اعػػ  مػػف لػػ ل دتػػلعؿ دت

دىػػتميدي تػػلفؿ امي نػػي  ػػ   ػػلعجتي دتلدفر ػػلت  مػػي نػػيف مػػف امي نػػي  س اف تث ػػ  دتت ػػييدة دمىػػالم لت 
دتمعدت ػػل تتػػػيت ترع ػػػعؿ  تػػػا دتثنػػػـ عدتتػػػ  اىػػػ  تتي دت ػػػععر دتعيا ػػػل مثرمػػػي اىػػػ  ة دتػػػج ـ دتثينمػػػل 

 دت ل مل مثؿ م ي عتعجس.  
 ػػػي عدتت ػػػعي  ػػػ  دتعال ػػػية دتى يىػػػ ل عدس ت ػػػيل ل ع ػػػل  ػػػيثاة لػػػ ل داثػػػلدر دتنث ػػػي مػػػف دتتس    

عدتث ي  ػػػل اػػػ ف لعؿ دتعػػػيتـت تػػػ د دستمػػػلة دتػػػج ـ دتى يىػػػ ل ترػػػلعؿ عدتمج مػػػية دتلعت ػػػل سرػػػا عىػػػيلرتي 
دمسالم ل دتلعت ل نألد  مف العدة دت يتتي دتلعت ت تتعت   ى يىتتي دتفيي  ل ت يل دتلعؿ دافي ت 

لعتػ ت عاف تفي ػر دت متػعي دتػلعت  دتػ    فترػؼ سجتػي  ػ   ىعد   ف نيف  يدع اع تعػيعف عت ػيلـ
دترسػػل عدتث ي ػػل دتفي ػػل اتػػـت ايمتػػي ل  تػػا دىػػت يل  عىػػيلؿ دمسػػالـت عمجتػػي دت ػػثي لت مػػف ت ػػػعي 
دتم ػػيؿ دتتنجعتػػع   ا ػػ    دست ػػيت  عدتمعرعمػػيت  دتتػػ  منجتػػي اػػأف ت تػػي  دتثػػلعل دت سيد  ػػل تػػلعتتي  

  ل ل مف دت ثي ل تىما اػ  دت ثي ل دتلعت ل .دامي دت   ال   تا  تعي جعع 
 تعتاػي دت ػػثي ل دتلعت ػل الد  مػػف العدة دتى يىػل دتفيي  ػػل ترػلعؿ تعمػػؿ مػا ل يلػػي مػف عىػػيلؿ      

دست يؿ دافي  تتث  ؽ اللد تيت عدتت  تتين     تث  ؽ دتم رثل دتع ج ل تتي    ني ل دتم ػيسة 
  ػػل اع دمسالم ػل عل يلػػي.  تػ ل دت ػػثؼ تثػيص سرػػ  ت ػػل ـ ىػعد  دتى يىػػ ل اع دس ت ػيل ل اع دتث ي

 ػعي     يا ػػل ترج ػػيـ دتى يىػػ  عدس تمػػيس  دتػػ   تجتمػػ   ت ػ ت  رنػػؿ لعتػػل  ػػعي  سػػف ج ىػػتي تتػػلؼ 
 تا تع   لي    دتم يؿ دتلعت  ثتا س تالع م علل اع ل ي  ث ثل  ػ  ا لػيف دت ػععر دافػي ت 

ت  عدتتعػػيعف اػػ ف دت ػػععر ت ت رػػا لجػػي لعيلػػي دتث ػػي    ػػ  نمػػي اجتػػي تعمػػؿ سرػػا تث  ػػؽ دتت ػػيلـ دتػػلع 
ت ن ؿ مالم  عمثللدة دت عي دت عم ل ترلعؿ عدت ػععرت  تػال سػف  ػليتتي  ػ   ثػيي  دلتمػيـ دتػيا  
دتعػػيـ دتعػػيتم  ايتم ػػنالة دتتػػ  تتػػلل داىػػي  دتلعت ػػل مثػػؿ دت تػػي  سرػػا دميلػػير دتػػلعت  عدتم يسػػل 

ل عل يلػػػيت ايمتػػػي ل  تػػػا تنػػػع ف دتػػػيا  دتعػػػيتم  ت ػػػيل دتنث ػػػي مػػػف عدت  ػػػي عدام ػػػل عدتم ػػػنالة دتا ل ػػػ
 دت تي ي مف فالؿ ج ي دتمعرعمية م ثعال اتثر ؿ عت ى ي داثلدر دتلعت ل.
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تتػػػلؼ دت ػػػثؼ دتعيا ػػػل دتلعت ػػػل  تػػػا ياػػػ  دت يت ػػػية دتعيا ػػػل اأفاػػػيي دتػػػع ف دتعياػػػ  عدتتعد ػػػؿ     
ثيي  دلتميـ دتيا  دتعيـ دتػلعت  ايت تػي  ي دتعيا ػل مثػؿ دت تػ ل دت رىػ  ج ل عم ػنالة دتتػلفؿ معتيت عد 

دا جاػ  لدفػػؿ دتػػلعؿ دتعيا ػػل ع تػػي ي دتتجم ػػل عدم ػالق عج ػػي دتل م يد  ػػل عدت تػػي  سرػػا دميلػػير 
عفي ػػػلا لدسػػػه عل يلػػػي.  س اف دالد  دتمتجػػػ  تتػػػ ل دت ػػػثؼ   يارتػػػي دتعل ػػػل مػػػف دتتثػػػل ية دتتػػػ  

ع  ػي دست ػيؿ عدتمعرعمػيةت عدتتػ  جػت  سجػ  مػي  ىػما اػػ عج عىػيلؿ دمسػالـ اتنجعتد يتتي س ي تػ  
 سعتمل عىيلؿ دمسالـ ت تػ د تثػيعؿ دت ػثي ل دتعيا ػل دتلعت ػل اف تت ػيع  لػ ل دتميثرػل دتتػ  تع  ػتي 
مج   تعي دمجتيجة عدت ثي ل دمتنتيعج ل عت ا  ية دتمعاي ؿ عل يلي مف يعد ل دمسالـ دت ل لت مف 

دتمععتملت  لي دتمىت يعت تفلمتتي عت ع ي الدلتي دتمتج ت ايمتي ل  تا فالؿ ت ع ا ل ل دتعىيلؿ 
دتتثل ية دتت   يتتتي دتععتمل دتى يى ل عدس ت يل ل عدتث ي  ل عدتتنجعتع  ل سرا الدلتيت في لا عاف 
ل ل دت ثؼ ت لي    لعؿ ا جا ػل عدتتػ  تعػل مػف دتمىػيلم فت ا ػنؿ اىيىػ ت  ػ   تػعي سعتمػل 

ت ػػػ  عتيت ممػػػي  ػػل ا لػػػ ل دت ػػػثؼ  تػػػا دتت ػػع ي عدتتثػػػل ر دتمىػػػتمي تنػػػ  تثاػػػة عىػػيلؿ دمسػػػالـ ع 
 ع عللي عتتمف ا يلتي     ؿ ل ل دتتثل ية.

عج يدا الم ل دتليدىية دتمىت ار ل    دتتعػيؼ سرػا مىػت اؿ دت ػيلي  دت ػث  ل مػف فػالؿ ليدىػل    
تػػػػ  تعػػػػعؽ ت ػػػػع ي ميتػػػػ تي عثيتػػػػيلي ت تىػػػػجا ترايثػػػػر عتػػػػا  ػػػػلل سرػػػػا دتتثػػػػل ية عدتمعع ػػػػية دت

دت ػثي لت عمػف ثػـ يىػـ ىػ جيي علية مىػت ار ل تتػا ثرػعؿ تتػ ل دتمعع ػيةت تأنػل ترايثثػل اف ليدىػػل 
دالد  دتمتجػػػ  تر ػػػثي ل دتعيا ػػػل دتلعت ػػػلت دتمتمثرػػػل  ػػػ   ػػػث  ل  دتث ػػػي  دترجلج ػػػل  ع دت ػػػيؽ داعىػػػ  

 ػػػػل ااعيللػػػػي دتى يىػػػػ ل دترجلج ػػػػل  ع دت ػػػػلس دتعياػػػػ  ت  ػػػػ   ػػػػؿ دتتثػػػػل ية دتمتيتاػػػػل سرػػػػا دتععتمػػػػل اني
عدس ت يل ل عدتث ي  ل عدتتنجعتع  ل عدتتع   جثع سعتمل عىيلؿ دمسالـت  مثؿ  ثل  دت تػي ي دتمتمػل 

ت عمػػف ثػػـ دتػػتمنف مػػف اجػػي  سػػلل مػػف 1022دتتػػ  تثتػػيج  تػػا ليدىػػل متعم ػػل مجػػ  ج ػػأتتي  تػػا سػػيـ 
متجػػػػ  تر ػػػػثؼ دتعيا ػػػػل دتلعت ػػػػل دتىػػػػ جيي علية دتمىػػػػت ار ل دتمثتمرػػػػل عدتمىػػػػتتل ل تمىػػػػت اؿ دالد  دت

  .    1021-1021دتفيتعل ترليدىل     ؿ س ي سعتمل عىيلؿ دمسالـ فالؿ دتع ل ف دت يلم ف  
 :استعراض الدراسات السابقة 

لػػل ة دتايثثػػل  ػػػ  ىػػيل دتليدىػػية دتىػػػيا ل دتتين ػػ  سرػػا دتليدىػػػية دتتػػ  دلتمػػة اليدىػػػل دالد  
ت عدتليدىية دتت  دلتمة اليدىل تأث ي  ت تي دت ثؼ تتث   تيعدالعدي عدتع يلؼ دتت  لل ة دتمتج  

دتععتمل دمسالم ل سرا دت ثي ل سمعميا عدتلعت ل ف ع يات عدتليدىية دتت  دلتمة اليدىػل مىػت اؿ 
 : ل دت عدلي دت ث  ل سمعميات ت د تـ ت ى ـ دتليدىية دتىيا ل سر  ثالر مثيعي

ــــار ا ال الد  دتمتجػػػ  عدتع ػػػيلؼ دتتػػػ  تتػػػلؼ دت ػػػثي ل دتعيا ػػػل : دتليدىػػػية دتتػػػ  تجيعتػػػة دالمحـ
 عدتلعت ل  تا تث   تي عدتععدمؿ دتمؤثي  سر تي.

دت ػثي ل سمعمػيا عدتعيا ػل دتليدىية دتت  تجيعتة تأث ي سعتمل عىػيلؿ دمسػالـ سرػا : المحار الثانـي
 عدتلعت ل ف ع يا.

   دت عدلي دت ث  ل سمعميا.دتليدىية دتت  تجيعتة ليدىل دتمىت ار ية  المحار الثالث: 
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 :االاظائف التـي تيـدف الاـحااة العرب ـة الدراسات التي تناالت ا داء الميني  المحار ا ال
 :الدال ة إلى تحق قيا االعاامل المؤثرة عم يا

 عتـ ت ى ـ ل د دتمثعي سرا  ىم ف:    
ف التــي ترمــا الاــحااة القســم ا ال:  تنــاال ا ــو الدراســات التــي تناالــت ا داء المينــي االاظــائ

 ، اقد سعت ىذه الدراسات إلى تحق ق ا ىداف التال ة:()العرب ة الدال ة إلى تحق قيا
مثيعتل ي ل عتتاػا عتثر ػؿ دست يلػية عدتػيؤ  دتتػ   يثتتػي دت ػثي ل دتعيا ػل دتلعت ػل   د   -

تؾ مف  تا دآلف مثؿ  ت ل دت لست ع  2856دتت عيدة دتت  مية اتي دت تي ي دتعيا ل مج  
 فالؿ متياعل دتت عي دت    يا سرا معيت ية دت ثؼ تت ل دت تي ي.

ي ػػػػل عتثر ػػػػؿ دتميتنػػػػ دة دتمعي  ػػػػل عدتمي ع ػػػػية دا ل عتع  ػػػػل ترف ػػػػير دت ػػػػث   دتعياػػػػ   -
تر ثؼ دتعيا ػل دتلعت ػل   ػث  ل دتث ػي   سػف دت تػي ي دتعيا ػل مثػؿ ىػمية عسجي ػي دتػ دة 

    ػػيي دت ػػيع  عدتىػػ ي ية دس تميس ػػل دتمػػؤ ي  دتعيا ػػلت ع تػػؾ مػػف فػػالؿ  ػػيد   دتجتػػيل   ػػ
 تعمر ل  جتيج دتف ير.

دتن ػػؼ سػػف ف ػػيلص عدت يلػػية عا ػػي دتمعيت ػػية دت ػػث  ل ترف ػػير دت ػػث   عدتفاػػي   -
دتفػػيص ايت تػػي ي The International Herald Tribune دتم ػػلـ ا ػػث  ل دتث ػػي  ع

عج ػػػػػػػي دم ػػػػػػػالق دتى يىػػػػػػػ   دتعيا ػػػػػػػل مثػػػػػػػؿ دت تػػػػػػػي ي دتعيد  ػػػػػػػل عدت رىػػػػػػػ  ج ل عدتل م يد  ػػػػػػػل
عدس ت يل  عدت تي  سرا دميلير  ػ  دتػلعؿ دتعيا ػل عدا مػل دتىػعي ل دتراجيج ػل عا مػل   رػ ـ 
لدي عي دتىعلدج  عتفرػ  ت ا ػي سػف اىػرثتتي دتجعع ػل عدتجػ دع سرػا دت ػثيد  دتسيا ػلت عت ىػ ي 

ي  ػػػػل  تػػػؾ  ػػػػ  تػػػع  ج ي ػػػػل دا ػػػي عاجػػػػي  دا جػػػػل  تر ػػػثؼ مثػػػػؿ تمع ػػػؼ دتى يىػػػػل دتفي
 دامي ن ل ث يؿ دت تي ي دتعيا ل دتم يعثل عمع ؼ دتلعؿ دتعيا ل مف ل ل دتى يىل.

مػػل  تػػأث ي اثػػلدر ىػػاتماي سرػػا دت ػػعي  دمسالم ػػل ترعس ػػية دتمتثػػل  دامي ن ػػل ع تػػؾ مػػف  -
فػػػػػػالؿ تثر ػػػػػػؿ عم ييجػػػػػػل ا ػػػػػػي معيت ػػػػػػل  ػػػػػػثؼ دتع جػػػػػػل تر تػػػػػػي ي دتى يىػػػػػػ ل عدس ت ػػػػػػيل ل 

عس ػػػية دتمتثػػػل  دامي ن ػػػل  اػػػؿ اثػػػلدر ىػػػاتماي عاعػػػلليت  ػػػ  عدس تميس ػػػل دتتػػػ  تجيعتػػػة دت
د تتيث ػػية  ػػثؼ دتع جػػل عدتم ػػيسة عداسمػػل ت مػػف فػػالؿ   ػػيي ج ػػي    ػػعـ سرػػا ج ي ػػػل 
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دساعخ رؾهٛهٛخ  -2212-2212جذ انغفٕس: خطبة انصؾبفخ انؼشثٛخ انذٔنٛخ رغبِ لضبٚب اإلصالػ انغٛبعٙ فٙ انؼشاق ػمٛم ْبٚظ ػ-

 422-3، ص ص 2214يمبسَخ، سعبنخ دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح، عبيؼخ انمبْشح، كهٛخ اإلػالو، لغى انصؾبفخ، 
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ت 1002تثر ؿ دم يي دمسالم ت ع تؾ فالؿ  تي   تي   عج ع ع عت ع  اؿ اثلدر ىاتماي 
تفلدـ تثر ػػػؿ دتمتػػػمعف اعػػػل داثػػػلدر ع تػػػؾ ايىػػػ 1001ع جػػػي ي  1002ع ػػػتي  ل ىػػػماي 

 دتن   .

دت لس دتعيا    -دتث ي  دترجلج ل -دتتعيؼ سرا لعي دت ثي ل دتعيا ل دتلعت ل  داليدـ دتلعت  -
ت ػػيل  تػػي ي دم ػػالق دتى يىػػ   ػػ  دتعػػيدؽت مػػف فػػالؿ ي ػػل عتثر ػػؿ عت ىػػ ي ف ػػيلص 

 (.1021-1020عىمية عا ي ف ياتـ دت ث     د  معتعع دتليدىل فالؿ دت تي  )

 ل دجتتة دتليدىية دتىيا ل  تا سل  جتيل  عالمتي مي  ر :ع 
لراػػػل دت ػػػياا دتفاػػػي  سرػػػا معيت ػػػية دت ػػػثؼ دتعيا ػػػل تر تػػػي ي دتعيا ػػػل دتم يعثػػػل عمجتػػػي  -2

 ت ل دت لس عدتت  اي ة      ني  ثؿ دت يدع مف فالؿ دتت ػيع  دتماي ػي ف ع ػيا  ػ  
يتػلت مػا  اػيد   نػي   سػيل  دتىػ يل   ؿ دتفىيلي دت يلثل دتتػ  تناػلتتي  ىػيدل ؿ اىػار دسجت 

 .(2)دتعيا ل سرا دت لس

ا تػػية دتجتػػيل  دتتثر ر ػػل ا يعثػػية دتف ػػير دتعياػػ  دت ػػلؿ دتػػلدفر  دتػػ    ػػتلل ف ػػير  -1
دت ثؼ دتعيا ل دتلعت لت امي  ؤنل اف ل د دتف ػير تػـ  مثػؿ مثػ  جتػيج  نػي  تعا ػيدا سػف 

ف تعا يد ا تي سف  يدع  ع  عا نيي    تأثي اأ مل تفص دتعد ا دتعيا  دتيدلفت اؿ اج  ني
دتعد ػػػا دس تمػػػيس ت علػػػ د  ؤنػػػل اف دت ػػػثؼ مثػػػؿ ل يلػػػي مػػػف عىػػػيلؿ دمسػػػالـ اثػػػل العدة 

 . (1)ت ن ؿ دتتعا ي سف م يلي عد  نيت ية دتعد ا دس تميس  دت   تعمؿ      ييل

ل  نيجػػػة دت يلػػػية دت ػػػثؼ دتعيا ػػػل دتلعت ػػػل عدتػػػثل  ػػػ  تع تيتتػػػي ث ػػػيؿ دتعس ػػػية دتمتثػػػ -2
دامي ن ػػلت   ػػل دجت ػػلة مجػػ  دتالد ػػل دجث ي لػػي دتعدتػػ  عدت ػػي    تػػا  يجػػر  ىػػيدل ؿت ع تػػؾ 
اإتايستي ى يىل سلـ دتتلفؿ ا نؿ  يسؿ    دت يدع دتلدلي    دتمج  ل دتعيا ل. عاعتثة 
دت ث  ل اف ى يىل ج   دت ل تيد  ة ايتث ي  سرا امػف  ىػيدل ؿت عمجثتػي دتثػؽ  ػ  دت  ػيـ 

ج  ف اث ػػل دتػػل يع سػػف دتػػج ست ممػػي ال   تػػا ع ػػعل ثيتػػل مػػف دتػػي   دتعياػػ  ا تػػؿ دت رىػػ  
ترى يىل دتت  تتاعتي دتعس ية دتمتثل  دامي ن ل    دتمج  لت عدت يلمل سرا  س ي  دا تر ل 

ىيدل ؿ  .(2)تم يت  دتعس ية دتمتثل  دامي ن ل عد 

ؼ تم يلي دت ت لت ثػـ دىتسيدؽ دتف ير دت ث   عدتفاي  تر تي ي دتعيا ل    ا ي تع   -3
تأت  ا ي تاي ي دت ت ل عمعي ل مي ل  دآلثيي عدتجتػيل  دتجي مػل سػف دتى يىػل دامي ن ػل  ػ  
تعيمرتػػي مػػا دت تػػي ي دتعيا ػػل عنػػ تؾ  ػػيق دتثرػػعؿ تر تػػ ل ىػػعد   ف نػػيف دتثػػؿ معتمػػل سرػػا 

                                                 
 55-23يشعغ عبثك،ص ص"، 2222 -1361ػٕاطف ػجذ انشؽًٍ ، "انمذط فٙ انصؾبفخ انؼشثٛخ  -1

دساعخ رؾهٛهٛخ نخطبة عشٚذح انؾٛبح )ؽبنخ عمٕط ثغذاد("،  -ْشبو ػطٛخ ػجذ انًمصٕد،" عًبد صٕسح انزاد فٙ انصؾبفخ انؼشثٛخ -2

 1153-1121يشعغ عبثك، ص ص

 212 – 215أؽًذ ػهٙ انشؼشأ٘، صٕسح انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ فٙ انزغطٛخ انصؾفٛخ انؼشثٛخ، يشعغ عبثك، ص  -3



 اإلطار المنهجي للدراسة  .......... الفصل األول                                                                                   

5 
 

ة دت ػػثؼ دتػػلعؿ دتعيا ػػل  ػػيل  ع ػػعايا اع دتعس ػػية دتمتثػػل  اع دسثجػػ ف معػػيات عمػػي لػػ  تجاػػؤد
 .(2)تمىت اؿ دت تي ي دتعيا ل سمعميا 

ن  ة جتيل  دتليدىية دتىيا ل سػف   عتاػل دتف ػير دت ػث   ا يعثػية عدا ػي دت ػث  ل  -4
دتت  تعاي سػف ايدلتػي ت ػيل دتى يىػل دامي ن ػل دسىػتعميي ل عدتمجثػي   مىػيدل ؿ سرػا ثىػير 

 يلـ عتػػػع تـ  ػػػ  معد تػػػل دت ػػػععر دتعيا ػػػل عىػػػرا ل دتػػػلعؿ دتعيا ػػػل  ػػػ     ػػػيل ثرػػػعؿ ت تػػػي
دتعس ػػػػية دتمتثػػػػل  عدستثػػػػيل معػػػػي ترثػػػػل مػػػػف ل مجتتػػػػي سرػػػػا دتػػػػلعؿ دتعيا ػػػػل عع ػػػػؼ دجث ي لػػػػي 

 .(1)مىيدل ؿ 

القسـم الثــاني:  تنـاال ا ــو الدراسـات التــي تناالـت ا داء المينــي االاظـائف التــي ترمـا الاــحااة 
قـد سـعت ىـذه الدراسـات إلـى تحق ـق االتي بمغت ثمان ة عشـر دراسـة، ا  – ()العرب ة إلى تحق قيا

 ا ىداف التال ة:
                                                 

دساعخ  -شًٛبء إَٔس يؾًذ، " انًؼبنغخ انصؾفٛخ نهغٛبعخ انخبسعٛخ األيشٚكٛخ َؾٕ انؼبنى انؼشثٙ فٙ انصؾف األيشٚكٛخ ٔانؼشثٛخ   -1

 654 -4رؾهٛهٛخ يمبسَخ"، يشعغ عبثك ، ص ص

 654 -4انًشعغ انغبثك َفغّ، ص ص -2

 :ْٙ ْٔزِ انذساعبد 

فٙ دٔل انخهٛظ انؼشثٙ"، سعبنخ يبعغزٛش، غٛش يُشٕسح، لغى انصؾبفخ، كهٛخ اإلػالو، ػضح ػهٗ ػضد ػجذ انؼضٚض، "انصؾبفخ  -

       541 -1، ص ص1322عبيؼخ انمبْشح، 

دساعخ ؽبنخ نًشكهخ انؼاللخ ثٍٛ انصؾبفخ ٔانغهطخ انغٛبعٛخ  -ؽًبد ئثشاْٛى ؽًبد: "انصؾبفخ ٔانغهطخ انغٛبعٛخ فٙ انٕطٍ انؼشثٙ -

، سعبنخ دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح، لغى انصؾبفخ، كهٛخ 1321-1362انزؾشٚشٚخ فٙ انصؾبفخ انًصشٚخ  ٔرأصٛشارٓب ػهٗ انغٛبعبد

 162-45، 1334اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، 

دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ؽشة انخهٛظ، "سعبنخ يبعغزٛش، غٛش  -يؾًٕد ػجذ انفزبػ ػجذ انؾًٛذ، "دٔس ٔعبئم اإلػالو كأداح فٙ انصشاع -

 312-2، ص ص 1331لبد انؼبيخ ٔاإلػالٌ، كهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، يُشٕسح، لغى انؼال

عالو أؽًذ ػجذِ : "انزأصٛش انًزجبدل ثٍٛ ؽغى انزغطٛخ انصؾفٛخ ٔرٕعٓٓب ٔطجٛؼخ انُظبو انصؾفٙ ٔانؼاللبد انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ ثٍٛ  -

"، سعبنخ 1332 -1321خ" انؼشالٛخ فٙ انفزشح يٍ دساعخ يمبسَخ نصؾٛفزٙ "األْشاو" انًصشٚخ ٔ"انغًٕٓسٚ -انذٔل انؼشثٛخ

 325-1332،1دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح،  لغى انصؾبفخ، كهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، 

دساعخ يٛذاَٛخ ػهٗ انصؾف  -انغٛذ ثخٛذ يؾًذ: "رأصٛش ركُٕنٕعٛب االرصبل انؾذٚضخ ػهٗ انًًبسعبد انصؾفٛخ فٙ انصؾبفخ انؼشثٛخ -

-13، ص ص1333انٕالغ ٔانًغزمجم ، كهٛخ االػالو، عبيؼخ انمبْشح، –ش انؼهًٙ انخبيظ: ركُٕنٕعٛب االرصبل اإليبسارٛخ"، انًإرً

54. 

يؾًذ عؼذ ئثشاْٛى: "اعزخذايبد انصؾبفخ انًصشٚخ نإلَزشَذ ٔيذٖ اَؼكبعٓب ػهٗ األداء انصؾفٙ"، انًإرًش انؼهًٙ انخبيظ:  -

 141-125، ص ص1333االػالو، عبيؼخ انمبْشح، انٕالغ ٔانًغزمجم ، كهٛخ –ركُٕنٕعٛب االرصبل 

دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ انصؾبفخ  -عًٛشح يؾٙ انذٍٚ شٛخبَٙ: "أصش ركُٕنٕعٛب االرصبل ٔانًؼهٕيبد ػهٗ رطٕس فٌُٕ انكزبثخ انصؾفٛخ -

 525-2، ص ص 1333انًصشٚخ ٔانغٕسٚخ انًصشٚخ، سعبنخ دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح، لغى انصؾبفخ، كهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، 

ئُٚبط يؾًذ أثٕ ٕٚعف: "انخطبة انصؾفٙ انؼشثٙ ثٍٛ انزاد ٔاٜخش: دساعخ رؾهٛهٛخ رطجٛمٛخ ػهٗ األصيخ انؼشالٛخ األيشٚكٛخ فجشاٚش  -

فٙ "انمبدعٛخ انؼشالٛخ" ٔ "انُٕٕٛٚسن ربًٚض األيشٚكٛخ" ٔ"األْشاو انًصشٚخ"، انًغهخ انًصشٚخ نجؾٕس انشأ٘ انؼبو، كهٛخ  1332

 111-23، ص ص2222عجزًجش–، ٕٚنٕٛ 16الو، عبيؼخ انمبْشح، عاإلػ

آيبل كًبل طّ يؾًذ، "صٕسح انؼشاق فٙ انزغطٛخ انصؾفٛخ انؼشثٛخ ٔانغشثٛخ فٙ انزغؼُٛبد: دساعخ يمبسَخ" سعبنخ دكزٕساِ، غٛش  -

 523-5، ص ص 2221يُشٕسح، كهٛخ اإلػالو، لغى انصؾبفخ، عبيؼخ انمبْشح، ، 

دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ انًإعغبد انصؾفٛخ انًصشٚخ  -ػٙ، "اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انؾبعجبد اٜنٛخ فٙ انصؾبفخ انؼشثٛخيؾًذ خهٛم انشفب -

 123-31، ص ص 2222ٔانغٕسٚخ خالل انزغؼُٛبد"، سعبنخ دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح، لغى انصؾبفخ، كهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، 

دساعخ رؾهٛهٛخ يمبسَخ، انًإرًش انؼهًٙ انضبيٍ: اإلػالو ٔصٕسح  -اإلػالو انؼشثٛخأششف عالل ؽغٍ، انمضبٚب انؼشثٛخ فٙ ٔعبئم  -

 246-211، ص ص2222، يبٕٚ 2انؼشة ٔانًغهًٍٛ، كهٛخ االػالو، عبيؼخ انمبْشح، ط

-Tara S. Nair, Growth and structural transformation of newspaper industry in India- An Empirical 

Investigation", Economic and Political Weekly, Vol.38, No.39, Sep.27-Oct.3, 2003, PP. 4182- 4189. 

Available at http:// www.jstor.org/stable/4414083 

-Simon Attfield and John Dowell, information seeking and use by newspaper journalists, Journal of 

Documentation, Vol. 59 No. 2, 2003, pp. 187-204); Available at: 

http://www.emeraldinsight.com/0022-0418.htm  

أؽًذ ػهٙ انشؼشأ٘: "صٕسح انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ فٙ انزغطٛخ انصؾفٛخ انؼشثٛخ"، سعبنخ يبعغزٛش، غٛش يُشٕسح، لغى  -

 325 -23، ص ص2225كهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح،  انصؾبفخ،

-Konstantinos Saltzis & Roger Dickinson, " Inside the changing newsroom: journalists’ responses to 

media convergence", Aslib Proceedings: New information Perspectives, Vol. 60 No. 3, 2008, 

PP.216-228); Available at: www.emeraldinsight.com/0001-253X.htm  

http://www.jstor.org/stable/
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دتتعيؼ سرا ت ػعي دت ػثي ل دتعيا ػل مجػ  ج ػأتتي  تػا دآلفت ع تػؾ  ػ   م ػا  عدجاتػي ىػعد   -
سالجيا. لدي ا عد  فيد يا ع ايسلا عد   تثي يدا عد 

دتتعيؼ سرا ف يلص داج مل دت ث  ل    دتع ف دتعيا ت ع تؾ مف فػالؿ ت ػعي   ػـع  -
دت ث      م تما ميت  جمي لػع دجعنػيس تضعتػيع دتى يىػ ل عدس تميس ػل سرا اف دتج يـ 

عدس ت ػػػيل ل  ػػػ  لػػػ د دتم تمػػػات تثل ػػػل ث ػػػـ دتثي ػػػل دتمتيثػػػل تر ػػػثي ل  ػػػ  اعػػػ  دتػػػلعؿ 
دتعيا ل مف عد ا ت ي عيتتي دتمنتعالت عا تي دتتعيؼ سرا تأث ي دتج يـ دت ث   دتىيلل سرا 

 تػػػػي ي دتعيا ػػػػلت عنػػػػ تؾ دتن ػػػػؼ سػػػػف دتم ػػػػنالة دتتس  ػػػػل عدتمعيت ػػػػل دت ػػػػث  ل تف ػػػػير دت
 عدتع اية دتت  تثعؿ لعف دتم  ل مف دتتايلؿ دمفايي  ا ف دتلعؿ دتعيا ل.

ترتعػػػيؼ سرػػػا لعي عىػػػيلؿ دمسػػػالـ عتع   تػػػي نػػػألد  تر ػػػيدعت ع تػػػؾ اػػػيتت ا ؽ سرػػػا ا مػػػل  -
 دتفر   دتثيج ل.  

ل ثل سرا دتممييىية دت ػث  ل تثل ل  ا عل تأث يدة دىتفلدـ عتاج  تنجعتع  ي دست يؿ دتث -
 ػػػ  دت ػػػثي ل دتعيا ػػػلت عدت يلػػػية دت ػػػث   ف دتعػػػير   د  دىػػػتفلدـ لػػػ ل دتعىػػػيلؿ دت ل ػػػل ت 

 عدىتن يؼ  ا عل دتتس يدة    دتممييىية دت ث  ل.

م ييجػػػل  ػػػعي  ع ا عػػػل عنػػػـ دت تػػػي ي دتعيا ػػػل دتم يعثػػػل  ػػػ  دتتس  ػػػل عدتمعيت ػػػل دت ػػػث  ل  -
ثل ايت ػثؼ دتعيا ػلت عدتععدمػؿ دتتػ  اثػية  ػ  ت ػن ؿ لػ ل تف ير دت تي ي دتعيا ل دتم يع 

دت عي  عدفتال تي مف  ث  ل افي ت عدتم ييجل ا ف دتمعيت ل دمسالم ل عدا ػي دمسالم ػل 
ىػػاتماي  22عدت ػػع  دت يسرػػل دتتػػ   ػػلمتتي دت ػػثؼ دتعيا ػػل دتمليعىػػلت في ػػل اعػػل اثػػلدر 

 عدتثير دامي ن ل سرا دتلعؿ دتعيا ل عدمىالم ل.

دتن ػػػؼ سػػػف تػػػأث ي  جتػػػيج دافاػػػيي مػػػػف فػػػالؿ عنػػػيسة داجاػػػي  دتعيتم ػػػل ععىػػػيلؿ دمسػػػػالـ  -
دتمفتر ل سرا دالد  دت ػث   تر ػث   فت ايمتػي ل  تػا   ػيس تػأث ي دتت ج ػية دتتنجعتع  ػل 

عداج مػل دملدي ػل دت ػث  ل  -عالمتي عىيلؿ دمسػالـ متعػلل  داعىػي  عدسجتيجػة -دت ل ل  
ل دتتػ  تف ػي  سرػا دتممييىػل دت ػث  لت عا تػي دتتعػيؼ سرػا دتتس  ػيدة دتتػ  دت ل ػل  عدت  ػع 

تؤثي سرا دتممييىل دت ث  ل تر ث   ف اسيؼ دافاييت عدتن ؼ سف دتتثل ية دتت  تػؤثي 
سرا دالد  دت ث   تر ث   ف مف اثي دتت عيدة دت ل ل  عدتمىتثلثل سرػا م ػيؿ دمسػالـ 

 عدت ثي ل.

 دتىيا ل  تا دتعل ل مف دتجتيل  عالمتي مي  ر :ع ل دجتتة دتليدىية    
 ف داج مػػػػل دت ػػػػث  ل دتعيا ػػػػل عدت ػػػػيل دتمعيت ػػػػية عدتتس  ػػػػية دت ػػػػث  ل تر تػػػػي ي دتعيا ػػػػل  -2

دتم يعثل ايت ثؼ دتعيا ل عف ياتػي دت ػث  ت لػ   ػ  عد ػا دامػي تعا ػي سػف داعتػيع 
 لت  يتج ـ دت ث  ل دتعيا ل دتى يى ل عدس تميس ل عدس ت يل ل دتىيلل     دتم تمعية دتعيا
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