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يهخص انبحث ببنهغة انعربية
ً
ً
ٚعزجش اإلعالو انجٛئ ٙرخصصب عذٚذا ف ٙيغبل اإلعالو ؽٛش ثذأ  ًُٕٚف ٙيطهع
انغببجعُٛٛبد يببٍ اناببشٌ انًب ببٔ .ٙانًصببطهؼ ٚعزجببش يش جبب ً يببٍ يوٓببٕيًْ ٍٛببب اإلعببالو
ٔانجٛئخ  ،اإلعالو ْٕ انزشعًخ انًٕ ٕعٛخ ٔانصبدقخ نألخجبس ٔانؾاببق ٔرضٔٚبذ انُببط
ثٓب ثشكم ٚغبعذ عهبٗ ركبٕ ٍٚسأٖ عببو بببقت فب ٙيابًٌٕ انٕقببقع  ،أيبب انجٛئبخ فٓبٙ
انًؾٛط انز٘ ٚعٛش ف ّٛاإلَغبٌ أس ب ً ٔيب ًء ْٔبٕا ًء ٔربثصٛش انًٕعبٕداد انزب ٙربفصش فبٙ
ؽٛبرّ ٔٔ ،فاب ً نزنك فإٌ اإلعالو انجٛئ ْٕ ٙعًهٛخ إَشبء َٔشبش انؾاببق انعهًٛبخ انًزعهابخ
ثبنجٛئخ يٍ خالل ٔعبقم اإلعالو ثٓذف إٚغبد دسعبخ يبٍ انبٕع ٙانجٛئبٔ ٙببٕتً نهزًُٛبخ
انًغزذايخ ٔ ،سغى ٔ ٕػ انغبٚبد يٍ اإلعالو انجٛئ ٙإت أَّ نى ٚؾظ ثإقجبل يُبعت يبٍ
اإلعالي ٍٛٛنجعض األعجبة ًٚكٍ ؽصش أًْٓب ف ٙاٜر-:ٙ
 .1ارغبْبد اإلعاليَ ٍٛٛؾٕ قابٚب انجٛئخ رؾزببط إنبٗ يضٚبذ يبٍ انزوغبٛش ٔاإلقُبب
ٔانوٓى
ً
ً
 .2طجٛعببخ انًشببكهخ انجٛئٛببخ ت رعزجببش عببجاب إعاليٛببب ات إرا رعهبب ثكبسصببخ ثٛئٛببخ أٔ
ثث شاس فبدؽخ َبرغخ عٍ انزهٕس
 .3إٌ انزخصببف فبب ٙانعهببٕو انجٛئٛببخ فبب ٙانًُطاببخ انعشثٛببخ ٔاإلفشٚاٛببخ عذٚببذ إرا يببب
قٕسٌ ثبنزخصصبد األخشٖ
 .4إٌ اناابببٚب انجٛئٛببخ فبب ٙثعببض األؽٛبببٌ رضٛببش يعٓببب ببببؽت اناببشاس انشعببً ٙأٔ
اناطببب انخبببذ انببز ٍٚقببذ رزعبببسم يصبببنؾٓى يببع قابببٚب اإلعببالو انجٛئبب،ٙ
فزؾغت انؾابق يٍ أعم يصهؾخ انٕعٛهخ اإلعاليٛخ
 .5عذو ٔعٕد رخصف اإلعالو انجٛئ ٙف ٙهٛببد ٔأقغببو اإلعبالو فب ٙانغبيعببد
انعشثٛخ ٔاإلفشٚاٛخ.
إٌ م رهك األ عجبة ععهذ يوٓبٕو اإلعبالو انجٛئب ٙت ٚزشعب عُبذ اناببقًٍٛ
ثبترصبل ف ٙيفعغبد اإلعالو انًزعذدح خببخ ف ٙانغٕداٌ األيش انز٘


أعزبر يشبسك ف ٙاترصبل  -عًٛذ هٛخ رًُٛخ انًغزًع عبثاب ً  -عبيعخ ٔاد٘ انُٛم
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ٙربٜزى اٛ يبٍ خالنٓبب عبٙبخ انزبًٛى ْزِ انذساعخ انعهٌٚ راذٜغعم يٍ انًُبعت اٚ
-:
.ٙئٛ نإلعالو انجًٙانزعشم نهًوٕٓو انعه
.ٙئٛذ األْذاف انعبيخ نإلعالو انجٚرؾذ
.ّ ٔعًبرٙئٛخصبقف اإلعالو انج
ٙئبٛى اإلعبالو انجْٛ انغبٕداٌ َؾبٕ يوببٍٙ ثبترصبل فبًٛارغبْبد انابق
ّابرٛٔرطج
ٙبخ انزبًٛإٌ انًؾبٔس األسثعبخ انغببثاخ رشبكم يؾبٕس ْبزِ انذساعبخ انعه
ى ٔاألْبذاف ٔانغبًبد نإلعبالوْٛجبشص انًوببٚ ٘ء عجش عبَت َظشٙرغ
بخ َٓبشٍٚ ثٕتٛبُٛخ يبٍ اإلعاليٛخاع عٚ ٙاٛ رطجَٙذاٛ ٔآخش يٙئٛانج
عزابذَٔٓبٚ ٙى انزبْٛ عجبش يعشفبخ انًوببًٙم رؾذ يغٓش انجؾش انعهُٛان
 يفششادٙ َٔزبقظ ْزِ انذساعخ يٍ شثَٓب أٌ رعط،ٙئَٛؾٕ اإلعالو انج
ٖٕبببذ انًغبببزٚ رؾذٙ رغببببْى فبببٙئبببٛ يغببببل اإلعبببالو انجٍٙ فبببٛنهًخططبب
ئخ ٔثبزنك رزوبزؼٛب انجٍٚ ثبترصبل َؾٕ قابًٛ نهابقٙ ٔانوهغوًْٙٛانًوب
بخٛغبثٚى إْٛ يوببٛ رشعٙذح رغبْى فٚ نذساعبد عذًَٕٙافز انجؾش انعه
. ٌ انغٕداٍٙ ثبترصبل فًٛئخ عُذ انابقٛب انجٚعٍ قاب
Abstract

.1
.2
.3
.4

The environmental mass media is considered as a new specialization
in the information field . it has started to develop in the beginning of the
70th last century the term is deemed to be composed of two concepts :
Media and environment . the media is a genuine and logical
interpretation of the news and the facts besides providing people with it in
away which helps to establish a general appropriate opinion within the
context of the incidents , while the environment is the surrounding in which
the human. being lives in terms of land , water and air and the impact of the
assets which affect his life . Accordingly , the environmental media is the
process of establishing and spreading the scientific facts which are related
to the environment through the mass media in order to create a considerable
level of environmental awareness which leads to a constant development .
In spite the clarity of the goals of the environmental media it hasn’t
been favored with a reasonable acceptance and approach on the part of the
information professionals for a number of reasons . the most important
ones be confined to the following :1. the informations professional attitudes towards the environment
issues require more change persuasion and understanding
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2. Basically, the environment cause is not considered as an information
beat unless it is related to an environmental catastrophy or a serious
damage that resulted from pollution
3. specialty in environmental sciences in the Arab and African zone is
relatively new if it compared with the other specialities.
4. sometimes the environmental issues would stir up the the official
decision maker or the private sector whose interests may contradict with
the environment media issues. This would undoubtedly lead to the
obstruction of the facts for the sake of the mass media tool benefit.
5. the environmental media specialization does not exist in the information
colleges and department of the Arab and African universities.
In the information colleges and departments of the Arab and African
universities
All the above mentioned reasons have in making the environment media
concept not deeply rotted for the communication contactors in the
various media institutions particularly in Sudan. This situation makes it
more appropriate to introduce this scientific study right now, and by
doing so the following could be accomplished.
1. Dealing with the scientific concept of the environmental media
2. specifying the general objective of the environmental media .
3. the characteristics and features of the environmental media .
4. The attitudes of the communication contractors in Sudan towards
the environmental media concepts and its implementation .
The previous four axes do really formulate the axis of perspective
which brings out the concepts , objectives and features of the
environmental media . In addition to another practically and
experientially oriented aspect which puts a sample of the information
professional in Naher – Elneel state under the scientific study focus
through being acquainted with the concepts which they actually
adopt about the environmental media .
The results of this study would hopefully provide some
indications for the environmental media planners to contribute to
the determination of the conceptual and the philosophical level of
the communication contactors towards the environmental issue . thus
, the scientific research windows would be opened for new studies
which would take part in establishing well. Founded positive
concept towards the environment issues on the part of the
communication contactors in Sudan
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يىضىع انذراسة-:
ف ٙبٕء َابف انًعهٕيببد َٔبذسح انذساعببد انزب ٙرُبٔنبذ ارغبْببد اناببقًٍٛ
ثبترصبل ف ٙاإلعالو انجٛئَ ٙؾٕ قابٚب انجٛئخ ،بَذ ْزِ انذساعبخ ٔانزب ٙس بضد عهبٗ
رطجْ ٛزِ انًوبْٛى فٔ ٙعبقم اإلعالو انغٕداَٛخ خببخ ف ٙانًُبط انشٚوٛخ.
أهًية انذراسة-:
رببثرٗ أًْ ٛبخ ْببزِ انذساعببخ رًبشببٛب ً يببع ؽبعببخ انغببٕداٌ نًضببم ْببزِ انُٕعٛببخ يببٍ
انذساعبببد نالعببزوبدح يُٓببب فبب ٙانزخطببٛط انعهًبب ٙتعببزشارٛغٛبد انزعبببٚش اإلٚغبببث ٙيببع
انجٛئببخ ثبببنزش ٛض عهببٗ دساعببخ انابببقى ثبترصبببل انببز٘ ٚعزجببش انؾهاببخ األْببى فبب ٙعهغببهخ
اترصبببلٚ ،ببثر ٙرنببك فببٔ ٙقببذ رصبببعذد فٛببّ قابببٚب اتْزً ببو ثًخبببطش انجٛئببخ َزٛغببخ
انزطبببٕس انًبببذَٔ ٙانصبببُبعٔ ٙاتَوغببببس انغبببكبًَ ٙبببب أٌ إؽغببببط اناببببقى ثبترصببببل
ثًشكالد انجٛئخ ٚغبْى ف ٙانًعبنغخ انًٕ ٕعٛخ عجش يفعغبد اإلعالو انًزعذدح.
يشكهة انذراسة-:
( )1
رشٛش انذساعبد إنٗ ٔعٕد َٕع ٍٛيٍ انابقً ٍٛثبترصبل ًْب -:
-1انًُزغٌْٕٔ :ى انبزٚ ٍٚعش بٌٕ أعًببنٓى عهبٗ انٕعبط انصبغٛش يضبم األببذقبء
ٔصيالء انعًم ٔأفشاد انعبقهخ.
 -2انًُزإٌْ -:فتء ٚإيٌٕ ثبَزابء انًبدح اترصبنٛخ انز ٙأَزغبذ ثٕاعبطخ انوئببد
انغبثاخ ؽٛش ٚعزجش رنك يشععٛخ نصبالؽٛخ رابذًٓٚب ثٕاعبطخ اترصببل انغًببْٛش٘
إنٗ انٕعط اتعزًبع ٙانكجٛش َٔ ،غذ أٌ ( بٕسد نبٛوٍ) ( ) Kurtlevinيّٛبض فئبخ
يٍ انابقً ٍٛثبترصبل رعًم عهٗ يٕاعٓخ اترصبل انغًبْٛش٘ ثغًهخ يٍ انعشاقٛم
عببًبْب ثبنجٕاثببببد(  )Gates)(2أ٘ انببزٚ ٍٚغبببًؾٌٕ ثًببشٔس ثعبببض انًعهٕيببببد
ٕٔٚقوبببٌٕ انًعهٕيببببد األخبببشٖ ْٔبببفتء فببب ٙمبببشٔف اترصببببل انغًببببْٛشٖ ،
انًؾشسٌٔ ٔانُبششٌٔ ٔيبنكٕ انًفعغبد اترصبنٛخ.
إٌ انابقً ٍٛثبترصبل ٔف ْزا انًوٕٓو ًٚكٍ أٌ ًٚضهبٕا ؽبنبخ عبهجٛخ فب ٙعًهٛبخ
اترصبل انجٛئًٚٔ ٙبسعٌٕ َٕعب ً يٍ ؽشاعخ انجٕاثخ نهًعهٕيببد انجٛئٛبخ ثغبجت عبذو
إدسا ٓى ألًْٛخ ْزا انُٕ يٍ اإلعالو ُْٔب ركًٍ انًشكهخ انزٚ ٙؾببٔل ْبزا انجؾبش
يعبنغزٓب يٍ خالل يعشفخ ارغبْبد انابقً ٍٛثبترصبل َؾٕ اإلعبالو انجٛئب ٙنٛغببْى
رنببك فببب ٙرخطبببٛط يٕ بببٕع ٙنإلعبببالو انجٛئبب ٙفببب ٙانغبببٕداٌ عهبببٗ خهوٛبببخ انُزببببقظ
انًزٕقعخ.
تسبؤالت انذراسة-:

مجلة كلية الإعلام -جامعة أم درمان الإسلامية

96

الـعـــدد الأول رمضان 1437هـ ـــ يونيو 2016م

اثجاهات القائمين بالاثصال نحو قضايا البيئة في السودان

إٌ انغببفال انببشقٛظ فببْ ٙببزِ انذساعببخ ٚزًضببم فبب ٙيعشفببخ ارغبْبببد انابببقًٍٛ
ثبترصبل َؾٕ قابٚب انجٛئخ ف ٙانغٕداٌ ثبنزش ٛض عهٗ اإلعالي ٍٛٛثٕتٚخ َٓش انُٛم
ٔيُّ رزوش األعئهخ انزبنٛخ-:
 -1يب ْ ٙدسعخ أًْٛخ اإلعالو انجٛئب ٙيبٍ ٔعٓبخ َظبش اناببقً ٍٛثبترصببل فبٙ
انغٕداٌ؟
 -2يبب ْب ٙانًشبكالد انجٛئٛببخ انزب ٙرغببٛطش عهبٗ رُْٛببخ اناببقً ٍٛثبترصبببل فببٙ
انغٕداٌ؟
 -3يبيذٖ رثْٛم انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙانغٕداٌ ف ٙيغبل اإلعالو انجٛئٙ؟
 -4يب ْ ٙانًصبدس انزبٚ ٙهغبث إنٓٛبب اناببقًٌٕ ثبترصببل نزهابٗ انًعهٕيببد عبٍ
اناابٚب انجٛئٛخ ف ٙانغٕداٌ ٔيب يذٖ انضاخ انًزٕافشح ث ٍٛانطشفٍٛ؟
 -5يبيذٖ اْزًبو انًفعغبد اإلعاليٛخ ثبإلعالو انجٛئ ٙيٍ ٔعٓخ َظش انابقًٍٛ
ثبترصبل ف ٙانغٕداٌ؟
 -6يب ْٕ سأ٘ انابقً ٍٛثبترصببل فب ٙانغبٕداٌ فب ٙأًْٛبخ ٔعبٕد إداسح أٔ قغبى
نإلعالو انجٛئ ٙف ٙيفعغبرٓى اإلعاليٛخ؟
 -7يب ْٕ سأ٘ انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙانغٕداٌ ف ٙأًْٛخ ٔعٕد رخصبف دقٛب
ف ٙاإلعالو انجٛئ ٙف ٙانغبيعبد انغٕداَٛخ؟
 -8يببب أْببى انًشببكالد انزبب ٙرٕاعببّ اإلعببالو انجٛئبب ٙيببٍ ٔعٓببخ َظببش انابببقًٍٛ
ثبترصبل فٔ ٙتٚخ َٓش انُٛم انغٕداَٛخ؟
 -9يب ْ ٙاألفكبس انزبًٚ ٙكبٍ أٌ ٚبزى عجشْبب رطبٕٚش اإلعبالو انجٛئب ٙفبٔ ٙتٚبخ
َٓش انُٛم انغٕداَٛخ يٍ ٔعٓخ َظش انابقً ٍٛثبترصبل؟
أهذاف انذراسة-:
ًٚكٍ بٛبغخ أْذاف ْزِ انذساعخ ف ٙاٜر-:ٙ
 -1انزعشٚف ثًوٕٓو اإلعالو انجٛئ.ٙ
 -2ثٛبببٌ انببذٔس انببز٘ ٚاببٕو ثببّ انابببقى ثبترصبببل فبب ٙانغببٕداٌ فبب ٙعًهٛببخ اإلعببالو
انجٛئ.ٙ
 -3دساعخ ارغبْبد انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙانغٕداٌ َؾٕ اإلعالو انجٛئ.ٙ
 -4قٛبط وبءح انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙيغبل اإلعالو انجٛئ ٙف ٙانغبٕداٌ ثببنزش ٛض
عهٗ ٔتٚخ َٓش انُٛم.
 -5يؾبٔنخ رؾذٚذ انًشكالد انز ٙرٕاعّ اإلعالو انجٛئ ٙفب ٙانغبٕداٌ عجبش يعشفبخ
انًشكالد ثٕتٚخ َٓش انُٛم.
 -6طشػ ثعض األفكبس انز ٙيٍ خالنٓب ًٚكٍ رطٕٚش اإلعالو انجٛئ ٙف ٙانغٕداٌ.
 -7راذٚى رٕبٛبد يٍ خبالل انذساعبخ انعهًٛبخ رغببعذ انًخططب ٍٛنإلعبالو انجٛئبٙ
ف ٙانغٕداٌ.
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يُهج انبحث وَىع انذراسة
رعزجبش ْببزِ انذساعببخ ببًٍ إطبببس انذساعبببد انٕبببوٛخ  ،انزبب ٙرغببزٓذف دساعببخ
ٔاقببع يعببٚ ٍٛاا ب ٙعببزٔسِ ٔ ،يزبثعببخ انعٕايببم انًشبببس خ فبب ٙروبعهببّٔ ،قببذ ارجببع
انجبؽش أعهٕة انعُٛخ ف ٙانًغؼ انغضق ٙنهابقً ٍٛثبترصببل فب ٙيفعغببد اإلعبالو
انصبببؾوٛخ ٔاإلراعٛبببخ ٔانزهٛوضٚبببٌٕ ٔإداساد انعالقببببد انعبيبببخ ثٕتٚبببخ َٓبببش انُٛبببم
ثغًٕٓسٚبخ انغببٕداٌ ٔرنبك ألَببّ األعبهٕة األيضببم نهزعبشف عهببٗ ارغبْببد انابببقًٍٛ
ثبترصبل َؾٕ قابٚب انجٛئخ ٔٚغزخذو انجبؽش  ،اعزخذايب ً أعبعٛبً ،اعزًبسح اتعزجبَخ
أداح نغًع انجٛبَبد.
أطر انبحث-:
ٚعًم انجؾش ف ٙإطبس ٍٚأعبع-:ٍٛٛ
 -1اإلطبس انجششٖٔ :رى اخزٛببس عُٛبخ عشبٕاقٛخ يًضهبخ نهاببقً ٍٛثبترصببل ثٕتٚبخ
َٓش انُٛم ف ٙيفعغبد اإلعالو انًزعذدح.
 -2اإلطبببس انضيبببَٔ :ٙقببذ أعببشٖ انجؾببش فبب ٙانوزببشح ي بٍ 2212/12/13و إنببٗ
2211/1/15و رًذ يٍ خالنٓبب انصبٛبغخ انُٓبقٛبخ نهغبَبت انُظبش٘ ٔرٕصٚبع
ٔعًع اتعزجبَخ ٔرؾهٛهٓب.
يقذية:
إٌ يشكالد انجٛئخ انز ٙرٕاعّ انجششٚخ ف ٙعبنًُب انًعببش شذٚذح انزعاٛبذ ؽزبٗ
أَّ ت ًٚكٍ فًٓٓب أٔ راذٚى انؾهٕل نٓب اعزُبدا ً إنٗ األخالقٛبد ٔانزششٚعبد عهبٗ انبشغى
يٍ انذٔس انًٓى انز٘ ًٚكٍ أٌ رهعجّ ف ٙانزعبيم يع ْزِ انًشبكالد انزب ٙعببدح ً يبب رُشبث
يشرجطببخ ثبببنًٕاقف انضابفٛببخ ٔانًًبسعبببد اتعزًبعٛببخ انًًضهببخ فبب ٙانغببهٕك اإلَغبببَ، ٙ
ٚابببف إنببٗ رنببك انُظببشح انغببهجٛخ نهًفعغبببد انغٛبعببٛخ ٔانًًبسعبببد اتقزصبببدٚخ ثثَٓببب
انًغ بف ٔنخ فاببط عببٍ انًشببكالد انجٛئٛببخ ٔروبقًٓببب ،يزُبعببٛخ أٌ ْببزِ انًفعغبببد ت رٕنببذ
انًشكالد انجٛئٛخ فؾغت  ،ثم رإو أٚابب ً ثبنبذٔس انبشقٛظ فب ٙؽهٓبب ٚٔ ،زابؼ رنبك فبٙ
انعذٚببذ يببٍ اناابببٚب انجٛئٛببخ انزبب ٙفش ببذ َوغببٓب ٔأبببجؾذ يٕ ببع اعببزاطبة عٛبعببٙ
ثؾٛش نى ٚعذ ثبعزطبعخ انًفعغبد انغٛبعٛخ ٔاتقزصبدٚخ ٔاتعزًبعٛخ رغبْهٓب.
َٔظشا ً نطجٛعخ انعالقخ انًعاذح ث ٍٛاإلَغببٌ ٔانجٛئبخ فب ٙمبم انزطبٕس اترصببنٙ
انغشٚعً ،ب ّ
أٌ اإلَغبٌ أبجؼ يهضيب ً أخالقٛب ً ٔقبََٕٛب ً ثبنؾوبم عهٗ انجٛئبخ ٔيكَٕبرٓبب ،
فإَّ نٛظ يٍ انغٓم إَاببر انجٛئبخ يبٍ انًشبكالد انزب ٙرؾبٛط ثٓبب ٚٔ ،شعبع رنبك إنبٗ أَبّ
ثبنشغى يٍ يؾبٔتد يعبنغخ انًشكالد انجٛئٛخ انؾبنٛخ ٔرؾغ ٍٛيًبسعبد اإلَغبٌ َؾٕ
انجٛئبببخ فببب ٙبفبببخ اترغبْببببد قبببذ ٚكبببٌٕ يوٛبببذا ً عهبببٗ انًبببذٖ اناصبببٛش إت ّ
أٌ يضبببم ْبببزِ
اإلبالؽبد نٍ ركٌٕ بفٛخ عهٗ انًذٖ انطٕٚم ألَٓب غبنجب ً رعبنظ اٜصبس اَٜٛخٔ.ت رازهع
انًشكهخ يٍ انغزٔس.
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ٔيٍ ُْب رجشص أًْٛخ اإلعالو انجٛئ ٙنهزعشٚف أٔتً ثًٕ ٕعبد انجٛئبخ ٔراشٚبت
ٔعٓبد انُظش انغٛبعٛخ ٔاتعزًبعٛخ ٔاتقزصبدٚخ ٔانضابفٛخ فب ٙانزعبيبم يبع انًشبكالد
انجٛئٛخ يٍ أعم انؾوبم عهٗ انجٛئخ ٔرؾغ ٍٛأٔ بعٓب.
يفهىو اإلعالو انبيئي:
إٌ انًبببذاخم األعبعبببٛخ نذساعبببخ اإلعبببالو انجٛئببب ٙيبببذخم نهزعشٚوببببد ٔانًوببببْٛى
األعبعٛخ رنك أٌ ْزا انزخصف ؽذٚش َغجٛب ً يابسَب ً ثغٛشِ يٍ انزخصصببد اإلعاليٛبخ
 ،نزا َغذ أٌ يوبْٛى ٔرعشٚوبد اإلعالو انجٛئ ٙرؾزبط إنٗ رُبٔل ٔرٕ ٛؼ ٔرؾذٚذ فاذ ثذأ
ْببزا انًوٓببٕو ٚجببشص فبب ٙانؾاببم اترصبببنٚٔ ٙؾزببم األعًببذح انشقٛغببخ فبب ٙانصببؾبفخ فببٙ
انغببزُٛٛبد ٔانغببجعُٛٛبد يببٍ اناببشٌ انًب بب ٙخببببخ ثعببذ يببفرًش انجٛئببخ انعبببنً ٙفببٙ
انعبببببًخ ( عبببزٕ ٕٓنى)  Astokholmفببب ٙانعببببو 1972و ٔصاد اْزًببببو األعٓبببضح
اإلعاليٛببخ انًزعببذدح ثبناابببٚب انجٛئٛببخ ٚزغببّ نًشببكالد انزهببٕس ٔانكببٕاسس انجٛئٛببخ انزببٙ
طشأد ف ٙرهكى انوزشح يضبم رؾطبى َبقهبخ انبُوط ( أيٕ بب بَبذٚظ)Amoka Kandics
فبب ٙعبببو  1978و ٔؽبدصببخ انًوبعببم انُببٕٔ٘ فبب ( ٙصببشٖ يبٚببم آٚغببهُذ) ٔاَوغبببس ثئببش
انجزببشٔل فبب ٙخهببٛظ (يكغببٛكٕ) عبببو 1979و ٔ ببزنك انؾببٕادس انًززبنٛببخ يضببم اَوغبببس
انًوبعم انُٕٔ٘ انغٕفٛز( ٙرشبَٕ ٍٚثم) ))Tashain Nobil))(3
ّ
إٌ ْببزِ األؽببذاس نوزببذ اَزجبببِ انجبببؽض ٍٛفبب ٙعهببى اإلعببالو ثاببشٔسح اتْزًبببو
ثزخصف ٚخذو انااٛخ انجٛئٛخ ٔ ،يٍ ص ّى ثشصد ثعض انزعشٚوبد ؽٛش ٚشٖ انجعض أٌ
اإلعالو انجٛئ ْٕ ٙإَشبء َٔشش انؾابق انعهًٛخ انًزعهاخ ثبنجٛئخ يٍ خالل ٔعبقم اإلعالو
ثٓذف إٚغبد دسعخ يٍ انٕعٗ انجٛئٔ ٙببٕتً نهزًُٛبخ انًغبزذايخ(ٚٔ )4عزابذ انبجعض أٌ
اإلعالو انجٛئ ٙأداح يٍ أدٔاد انزغٛٛش انٕاع ٙانًٕعبّ َؾبٕ ثهبٕج يغزًبع يزبٕاصٌ قببدس
عهببٗ انزوبعببم يببع ثٛئزببّ ثشببكم إٚغبببث ٙيببٍ خببالل رًُٛببخ يٓبببساد عبيببخ انُبببط ٔرًُٛببخ
شعٕسْى ثبنًغفٔنٛخ ؽٛبل ثٛئبزٓى يًبب ٚكبٌٕ عبججب ً فب ٙرغٛٛبش ؽاٛاب ٙفب ٙعبهٕ ٓى رغببِ
انجٛئببخ يببٍ خببالل ٔعبب ٙعهًببٔ ٙإسادح ؽببشح نزؾاٛب اَاببجبط راربب ٙنألفببشاد(ٔ ،)5رببشرجط
ثعض رعشٚوبد اإلعالو انجٛئ ٙثااٛخ انٕع ٙانجٛئ ٙؽٛش رشٛش إنٗ أٌ اإلعبالو انجٛئبٙ
ْببٕ عًهٛببخ َاببم انوببشد إنببٗ ؽبنببخ انببٕع ٙانجٛئبب ٙيببٍ خببالل رٕ ببٛؼ انًوبببْٛى ٔانؾابببق
ٔاناابٚب ٔانًشكالد انجٛئٛخ ٔآصبسْب عهٗ ؽٛبح اإلَغبٌ ثٓذف رؾوٛضِ ٔرؾا ٛانٕاقعٛبخ
نذٔ ّٚبٕتً نهغهٕ ٛبد ٔاألفعبل اإلٚغبثٛخ(.)6
ارغبببقب ً يببع انزببشا ى انًعشفبب ٙانغبببث فببإٌ انجبؽببش ٚشببٛش إنببٗ أٌ اإلعببالو انجٛئببْ ٙببٕ
انزٕمٛبببف األيضبببم نًغبببزٕٚبد اترصببببل عجبببش قببببقى ثبترصببببل رزبببٕافش نذٚبببّ انًٓببببساد
اإلدسا ٛخ ناابٚب انجٛئخ رًكُّ يٍ رعشٚف انًزهاب ٍٛثجٛئبزٓى انًعبببشح ٔثزًُبٛط عببدارٓى
ٔرابنٛذْى ٔرعً ٛانجعذ اإلَغبَٗ ٔانأ ًٙٛخهب يغبفٔنٛخ يغزًعٛبخ ٔببٕتً إنبٗ صابفبخ
ثٛئٛببخ رعًببم عهببٗ بببٌٕ ٔرؾغببَٕ ٍٛعٛببخ انؾٛبببحْٔ ،ببزا انزعشٚببف ٚجببشص أًْٛببخ انابببقى
ثبترصبل ثبعزجبسِ انؾهاخ األٔنٗ ف ٙؽهابد انعًهٛخ اترصبنٛخ ٔإدسا ّ نهاابٚب انزٚ ٙزى
مجلة كلية الإعلام -جامعة أم درمان الإسلامية

99

الـعـــدد الأول رمضان 1437هـ ـــ يونيو 2016م

أ.د .هشام دمحم عباس

رُبٔنٓببب إعالي ٛببًً ،ببب ٚش ببض عهببٗ يغببزٕٚبد اترصبببل انًزًضهببخ فبب ٙاترصبببل انببزارٙ
ٔانشخصٔ ٙانغًب ْٛش٘ ،فبترصبل انزارٚ ٙزى ث ٍٛاإلَغبٌ َٔوغّ ثؾٛش رزجهٕس قاببٚب
اإلدساك أيب اترصبل انشخص ٙفٕٓ اترصببل انًبٕاعْٓٔ ٙبٕ أقبٕٖ أَبٕا اترصببل ،
ٔ م يغزٕٖ يٍ ْزِ انًغزٕٚبد نّ خصبقف رًٛضِ ف ٙعالقخ اترصبل انجٛئ.ٙ
إٌَ انزعشٚوبد انغبثاخ ًٚكٍ يٍ خالنٓب عكظ انخصبقف انعهًٛخ انزبنٛخ-:
 .1انابقى ثبترصبل ف ٙيغبل اإلعبالو انجٛئب ٙرزبٕافش نذٚبّ يٓببساد إدسا ٛبخ رًكُبّ
يٍ َام انًعهٕيبد انجٛئٛخ ٔاألفكبس ٔانًٕاقف ثًٕ ٕعٛخ ٔعبرثٛخ نهغًبْٛش.
 .2ياببًٌٕ انشعبببنخ اترصبببنٛخ فبب ٙاإلعببالو انجٛئبب ٙراببٕو ثزعشٚببف انوببشد ثجٛئزببّ
ٔرًُٛط عبدارّ ٔعهٕ ّ نهٕبٕل إنٗ صابفخ عًبْٛشٚخ رزعبٚش إٚغبثٛب ً يع قابٚب
انجٛئخ.
ٚ .3غببزخذو اإلعببالو انجٛئبب ٙبفببخ يغببزٕٚبد اترصبببل ٔعًٛببع ٔعبببقهّ ٔفب قٕانببت
رعًم عهٗ رًُٛخ انؾظ انغًبنٔ ٙانخٛبل ٔانًٛم اإلثذاع.ٙ
ٚ .4عًم اإلعالو انجٛئب ٙعهبٗ رعًٛب انًغبفٔنٛخ اتعزًبعٛبخ ٔاإلَغببَٛخ ٔعبشم
اناابببٚب انجٛئٛببخ انغببهجٛخ ٔاإلٚغبثٛببخ نهًُبقشببخ ٔاعببزطال سأٖ انغًٓببٕس ٔف ب
يُٓظ انزعهى يٍ انزغبسة انغبثاخ.
 .5رزغببى يٕ ببٕعبد اإلعببالو انجٛئبب ٙثبنًعببببشح ثؾٛببش ٚببزى رُبببٔل قابببٚب انجٛئببخ
انغببببقذح فببب ٙانعصبببش ٔانضيببببٌ ٔيُبقشبببخ انٕاقبببع يابسَبببخ ثبنًب بببٔ ٙرٕقعببببد
انًغزاجم ثًب رؾزٕ ّٚيٍ إٚغبثٛبد ٔعهجٛبد.
 .6اإلعبالو انجٛئببَ ٙشببط ارصبببن ٙرُغببؾت عهٛبّ بفببخ يإيببد انُشبببط اترصبببنٙ
ٔيكَٕبرّ األعبعٛخ ْٔ ٙيصذس انشعببنخ ٔانًابًٌٕ ٔانٕعبٛهخ ٔانغًٓبٕس صبى
سعع انصذٖ.
ٚ .7زًٛببض اإلعببالو انجٛئبب ٙثبنصببذ ٔانذقببخ فبب ٙانُاببم ٔعببشم انؾابببق ٔاألخجبببس
انصؾٛؾخ دٌٔ رؾشٚف نخطٕسح انزغزٚبخ انعكغبٛخ فب ٙؽببل عبذو اتنزبضاو ثٓبزِ
انغًبد.
ٚ .8زثصش اإلعالو انجٛئ ٙثشخصٛخ انابقى ثبترصبل سغى أَّ ت ٚصُف يٍ األَشطخ
انزارٛخ ثاذس يب ٚعجّش عٍ يصهؾخ انغًبْٛش.
ٚ .9غعٗ اإلعالو انجٛئ ٙإنٗ يؾبسثخ انزؾٛضاد ٔانخشافبد انابسح ثبنجٛئخ ٔرؾاٛ
يٕٛل ٔارغبْبد ٔاْزًبيبد فئبد انًغزًع انًزعذدح ناًبٌ يشببس زٓب انوبعهبخ
ف ٙانعًم انجٛئٙ
ٚ .12زغببى اإلعببالو انجٛئبب ٙثبنجغبببطخ فبب ٙانعببشم يببع انًؾبفظببخ عهببٗ انغببٕدح فببٙ
انشببشػ ٔانزٕ بببٛؼ نهؾابببق ٔانٕقببببقع رنبببك يببع انزعًبببٛى ٔانؾبببذ يببٍ انبببذخٕل فبببٙ
انزوببٛم يع انًزها ٙغٛش انًخزف.
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ٚ .11زشرت عهٗ عٕٓد اإلعالو انجٛئ ٙانًٕ ٕع ٙرثصٛش فعهٗ ف ٙعاهٛبخ انغًٓبٕس
ٔيغببزٕٚبد روكٛببشِ ٔإدسا ببّ نهاابببٚب انجٛئٛببخ ٔٚببفدٖ رنببك إنببٗ انٛاظببخ ٔانزكّٛببف
انغهٕ  ٙيع انًشكالد انجٛئٛخ إٚغبثٛب ً.
 .12ربببضداد أًْٛبببخ اإلعبببالو انجٛئببب ٙهًبببب اصداد انًغزًبببع رعاٛبببذا ً ٔرابببذيذ انًذَٛبببخ
انصُبعٛخ.
انقبئى ببالتصبل في يجبل اإلعالو انبيئي-:
ٚعزجش انا بقى ثبترصبل ْٕ انؾهاخ انًًٓخ ف ٙعًهٛبخ اإلعبالو انجٛئب ٙؽٛبش ٚعًبم
عهٗ يذّ انغًبْٛش ثًعهٕيبد عٍ ٔاقعٓب انجٛئ ٙيٍ أعم إؽذاس رغٛٛش اٚغبث ٙف ٙطبش
انزوكٛش ٔاترغبْبد ٔانغهٕك ف ٙانزعبيم يع انظٕاْش انجٛئٛخٔ ،يٍ صأٚخ أخشٖ ٚعزجش
يغبٕ اعزًببع ٙببؾ ٙؽٛبش ٚغبعٗ خبالل
انابقى ثبترصبل ف ٙيغببل اإلعبالو انجٛئبٙ
ّ
فزببشح صيُٛببخ يؾببذٔدح إنببٗ انزببثصٛش فبب ٙعببهٕك عًٓببٕس جٛببش انعببذد ؽٛبببل يشببكهخ يببب يضببم
قابببٚب رهببٕس انًٛبببِ َٔببذسح األسا بب ٙانضساعٛببخ ٔرببذٔٚش انًخهوبببد ٔانببزخهف يًُٓببب
ثطشٚاببخ آيُببخ ٔخطببٕسح انًببٕاد انكًٛبٔٚببخ ثكبفببخ إَٔاعٓبببًٚٔ ،كببٍ رصببُٛف انابببقًٍٛ
ثبترصبل ف ٙيغبل انجٛئخ ف ٙاألَٕا انزبنٛخ:
 .1انقبئى ببالتصبل انجًبهيري-:
ٚغزطٛع انزعبيم يع اناُبٕاد انزبٚ ٙبزى يبٍ خالنٓبب إٚصببل انشعببنخ اإلعاليٛبخ إنبٗ عبذد
جٛش يٍ انًزها ٍٛفٔ ٙقذ ٔاؽذْٔ ،زِ انإُاد رغش٘ فٓٛب انًعهٕيبد ثبرغبِ ٔاؽذ يبٍ
انابببقى ثبترصبببل إنببٗ انغًبببْٛش عببٕاء بَببذ يغببزًع ٍٛأٔ يشبببْذ ٍٚأٔ قببشاء ٔثصببٕسح
عبيخ ،فإٌ انابقى ثبترصبل ف ٙانٕعبقم انغًبْٛشٚخ ف ٙيغبل انجٛئخ نّ يٍ انًٓبساد يبب
رغعهببّ إٚغبببث ٙانطببشػ ناابببٚب انجٛئببخ فبب ٙانصببؾبفخ ٔاإلراعببخ ٔانزهٛوضٚببٌٕ ٔانغببًُٛب
ٔاناُبببٕاد انغببببًعٛخ ٔانجصبببشٚخ يضببببم األشبببشطخ انًغببببغهخ ٔانشبببشاقؼ ٔاألعببببطٕاَبد
ٔانًطجٕعبد يضم انًهصابد ٔانكزت ٔانًغالد.
 .2انقبئى ببالتصبل انشعبي:
رغزخذو ف ٙضٛش يٍ انجهذاٌ قُٕاد اترصبل انشبعج ، ٙثًبب رزابًُّ يبٍ رغبهٛخ
شببعجٛخ فٕنكهٕسٚببخ ثعببهٕة فبعببم فبب ٙاترصبببل ٔفببٗ ْببزا انًغبببل ًٚكببٍ اعببزخذاو
األغبَٔ ٙانشقصبد انشعجٛخ ٔانذسايب ٔرآًُٛب ٔعبقم ْبدفخ ؽٕل قاببٚب انجٛئبخ ،
ٔيٍ اناشٔس٘ انزث ٛذ عهٗ أٌ ثشايظ اترصبل انشعج ٙقذ رغٓى فب ٙإٚغببد ثبشايظ
إعاليٛببخ َبعؾببخ ٔفعّبنببخ ًببب ًٚكببٍ اعببزخذاو اترصبببل انشببعج ٙنزعضٚببض انجببشايظ
اإلعاليٛببخ ثبعببزخذاو انًابببئ ٍٛانشخصببٛبد ٔانشببعبساد انزبب ٙراببذو عجببش رهببك
انإُاد ٔ ،رُجع أًْٛخ اعزخذاو انزغبهٛخ انشبعجٛخ يبٍ أَٓبب ًَبط يبٍ أًَببط اترصببل
انشخصٗ نًب نٓزا اترصبل ف ٙانعبدح يٍ آصبس قٕٚخ عهٗ انًزهأ ٍٛانًالؽظ ُْب أٌ
انابقى ثبترصبل ٚخشط يٍ داقشح انوشد إنٗ آفب انًغًٕعخ انز ٙرؾزّى ارغبْب ً إٚغبثٛب ً
يُٓب َؾٕ قابٚب انجٛئخ.
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 .3انقبئى ببالتصبل انذعبئي:
ان ابقى ثبترصبل فْ ٙزا انُٕ ٚإو ثبنزشٔٚظ نؾبدصخ أٔ ؽًهخ إعاليٛخ ثًب ٚعضص
ثشايظ اترصبل انجٛئٔ ٙفٗ ْزا انًغبل ٚزى اعزخذاو سيٕص رغبزة اتَزجببِ يضبم
انشببعبساد ٔاناًصبببٌ ٔانجبنَٕبببد ٔانطٕاثببع انجشٚذٚببخ انخببببخ ٔعبببدح يببب ٚببزى
رٕصٚع ْزِ انشيٕص ف ٙانؾوالد انزز بسٚخ ٔانًٓشعبَبد ٔيجبسٚبد شح اناذو ،
ٔانٓببذف يببٍ اعببزخذاو ْببزِ انشيببٕص ْببٕ رعضٚببض فكببشح ؽًهببخ انًعهٕيبببد انجٛئٛببخ
ٔرضجٛذ بٕسح إٚغبثٛخ عُٓب ف ٙاألرْبٌ ٔ ،إثابقٓب ؽٛخ ف ٙانزا شح.
 .4انقبئى ببالتصبل انًسبَذ:
ُْببب ٚغببزخذو انابببقى ثبترصبببل قُببٕاد اترصبببل األخببشٖ ٔٚزاببًٍ ْببزا انببًُط
اعبببزخذاو انُشبببشاد ٔانغبببذأل ٔانشعبببٕيبد اإلٚاببببؽٛخ ٔانشبببشاقؼ ٔاألفبببالو
انٕصبقاٛخ ٔانشٔاقٛخ ٔرنك ف ٙاتعزًبعبد ٔانًؾب شاد ٔانهابءاد ٔانًعبسم
انًزعهاخ ثبنجٛئخ ٔ ،رزًٛض انٕعبقم انًغبَذح ثإيكبَٛخ اعزخذايٓب نزُشٛط اترصبل
انشخصبٗ ٔرعضٚببضِ  ،فًببضالً ثعببذ أٌ ٚببزى عبشم فبٛهى عببٍ انزهببٕس انجٛئبب ٙانببز٘
رُزغّ يصبَع األعًُذ ،فإٌ انابقى ثبترصبل قبذ ٚغبزخذو انًهصبابد ٔانغبذأل
إلثشاص ثعض انُابط انزب ٙرعش بذ نٓبب انًببدح انعهًٛبخ ْٔبزا ٚغبٓى فب ٙإٚاببػ
ثعض انُابط ثصٕسح رفد٘ إنٗ رشغٛع انؾٕاس ؽٕنٓب ْٔبزا يضببل ؽب ٙنهزكبيبم
ث ٍٛقُٕاد اترصبل انشخصٔ ٙانغًبْٛش٘.
فبعهية إدراك قضبيب انبيئة نذي انقبئًيٍ ببالتصبل:
ّ
إٌ فبعهٛخ إدساك قابٚب انجٛئخ نذٖ انابقً ٍٛثبترصبل ركٌٕ عٍ طشٚ
رعضٚببض قببذساد اإلعاليٛبب ٍٛانجٛئٛبب ٍٛإلٚغبببد إعببالو ثٛئبب ٙأ ضببش رخصصبب ً ٔقببذسح
عهببٗ إصبببسح ٔرجُبب ٙقابببٚب انجٛئببخ ٔانزًُٛببخ انًغببزذايخ ٔخببببخ رهكببى انزبب ٙرًببظ
انًصبنؼ انغٕداَٛخ ْزا ثبإل بفخ إنٗ انًاذسح عهٗ رشخٛف ٔاقع قابٚب انجٛئخ
فٔ ٙعبقم اإلعالو ٔيبذٖ ربثصٛش رنبك عهبٗ رغٛٛبش يوببْٛى ٔعبهٕ ٛبد انًبٕاطٍ
انغٕداَ ٙنزكٌٕ أ ضش إٚغبثٛخ رغبِ انؾوبم عهٗ انجٛئخ ٔرششٛذ اعزخذاو انًٕاسد
ٔ ،فٗ راد اترغبِ قذّو انًهزاب ٙاإلعاليب ٙانعشثب ٙاألٔل نهجٛئبخ ٔانزًُٛبخ سيٚبخ
اعببزشارٛغٛخ نضٚبببدح فبعهٛببخ اإلدساك عُببذ انابببقً ٍٛثبترصبببل فبب ٙيغبببل انجٛئببخ،
ًٚكٍ ؽصشْب ف ٙاٜر:ٙ
 -1إَشبببء شببجكخ نهًعهٕيبببد انجٛئٛببخ فبب ٙببم قطببش ٔعهببٗ يغببزٕٖ انببٕطٍ
انعشثٚ ٙغزوٛذ يُٓب اإلعالي ٌٕٛانجٛئٔ ٌٕٛانخجشاء.
 -2رُوٛز دٔساد رذسٚجٛبخ فب ٙعهبٕو انجٛئبخ ٔٔعببقم اإلَزببط اإلعاليب ٙنجُببء
قذساد اإلعالي ٍٛٛانجٛئ ٍٛٛعهٗ يغزٕٖ انغٕداٌ ٔف ٙانٕطٍ انعشث.ٙ
 -3إعذاد دنٛم خبذ ثبناابٚب انجٛئٛخ ف ٙانغٕداٌ ٔانٕطٍ انعشث.ٙ
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 -4إعبببذاد داقبببشح يعببببسف ثٛئٛبببخ رغبببزخذو ًشعبببع أعبعببب ٙنإلعاليٛبببٍٛ
انغٕداَ.ٍٛٛ
 -5رؾذٚذ أٔنٕٚبد عًم اإلعالو انجٛئ ٙف ٙم يُطاخ يٍ يُبط انغٕداٌ.
 -6رشعبب ٛانجعببذ انًفعغببب ٙانجٛئبب ٙفببب ٙبفببخ انًفعغببببد اإلعاليٛببخ فبببٙ
انغٕداٌ.
ّ
إٌ اببطؾبة انببشيٖ انغبببثاخ فبب ٙانزخطببٛط نإلعبالو انجٛئبب ٙرببُعكظ عهببٗ قبببقى
ثبترصبل ٚزغى ثبنوبعهٛخ ٔانؾٕٚٛخ ٔٚذسك اناابٚب انجٛئٛخ انزب ٙرغبزؾ انطبشػ
ْزا يع رشرٛت يٕ ٕع ٙنألٔنٕٚبد ف ٙانًابي ٍٛاترصبنٛخ.
إجراءات انذراسة انًيذاَية:
أوالً  :يجتًع انذراسة
رغشٖ ْزِ انذساعخ عهٗ عُٛخ يٍ اإلعاليٛب ٍٛثٕتٚبخ َٓبش انُٛبم ؽٛبش قببو انجبؽبش
ثإعببذاد عببغم يببٍ انصببؾو ٍٛٛانؾببببه ٍٛعهببٗ اناٛببذ انصببؾو ٙانببزٚ ٍٚؾ ب نٓببى قبََٕ ٛبب ً
يًبسعخ انعًم انصؾوٚٔ ٙعًهٌٕ فب ٙببؾف عبٕداَٛخ إ ببفخ إنبٗ انًبزٚعٔ ٍٛيابذيٙ
انجببشايظ ثٓٛئببخ إراعببخ ٔرهٛوضٚببٌٕ ٔتٚببخ َٓببش انُٛببم ؽٛببش ؽببٕٖ انغببغم عهببٗ ()152
إعاليٛبً ،ثعذ رنك نغث انجبؽش ألٌ ركٌٕ انذساعخ عهٗ صهش انعذد ٔف انعًهٛبخ انؾغببثٛخ
انزبنٛخ
صهش انعذد انكه52 = 152 = ٙ
3
ً
ْٔزا ٚعُ ٙأٌ عُٛخ يٍ انذساعخ =  52إعاليٛب ٔ ،قبذ ٔببم انجبؽبش إنبٗ أفبشاد انعُٛبخ
عٍ طش ٚاعزخذاو عًهٛخ انًذٖ ٔاتعزًبد عهٗ انابقًخ انًعذح بٜر ، ٙسقى  ، 1صبى 4
 ،صببى  7ثإ بببفخ (ْٔ )3ببٕ انًببذٖ ٔ ،قببذ اعببزعبٌ انجبؽببش ثبببصُ ٍٛيببٍ انعبببيه ٍٛنزٕصٚببع
اتعزجبَخ.
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ثبَيب ً :يكبٌ انذراسة
رغببش٘ ْببزِ انذساعببخ فببٔ ٙتٚببخ َٓببش انُٛببم انزبب ٙراببع فبب ٙشببًبل انغببٕداٌ ؽٛببش رؾببذْب
عًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ يبٍ انشبًبل ٔٔتٚبخ انجؾبش األؽًبش ٔانااببسف يبٍ انشبش ٔٔتٚبخ
انخشطٕو يٍ انغُٕة ٔٚجهغ عذد عبكبَٓب (َ ) 1.222.22غبًخ يهٛبٌٕ ٔيئزبَ ٙغبًخ ٔرُاغبى
إداس ٚبب ً إنببٗ يؾهٛببخ انجؾٛببشح ،أثٕؽًببذ  ،ثشثببش ،عطجببشح ،انببذايش ،شببُذ٘ ،انًزًببخ ٕٔٚعببذ ثٓببب
رهٛوض ٌٕٚعطجشح ٔإراعخ عطجشح ٔإراعخ أثٕ ؽًبذ ٔإراعبخ ثشثبش ٔرهٛوضٚبٌٕ شبُذ٘ ٔببؾٛوخ
انُٛم انٕٛو إ بفخ إنٗ يشاعه ٍٛنهصؾف انإيٛخ ٔيكزت نهاُبح انوابقٛخ انغبٕداَٛخ ٔآخبش ناُببح
انششٔ انوابقٛخ ٔيشاعم نإلراعخ انغٕداَٛخ.
تحهيم وتفسير انبيبَبت
عذٔل ( ٕٚ )1- 1ؼ رٕصٚع أفشاد انعُٛخ ؽغت انعًش:
انُسبة انًئىية
انتكرار
انفئة
%34
17
22عبو –  32عبو
%42
21
 31عبو –  42عبو
 41عبو –  52عبو
%8
 51عبو فث ضش
24
%122
انًغًٕ
52
ٚالؽظ يٍ انغذٔل ( )1- 1أٌ أغهت انًجؾٕص ٍٛراع أعًبسْى ف ٙانوئخ يٍ  31عبو إنٗ
 42عبو ثُغجخ  %42صى انوئخ يٍ  22عبو إنٗ  32عبو ثُغجخ  %34صبى انوئبخ يبٍ 41
عبو إنٗ  52عبو ثُغجخ ٔ %16أخٛشا ً انوئخ يٍ  51عبو فث ضش ثُغجخ ْٔ ، %8زا ٚعُٙ
أٌ أغهببت انابببقً ٍٛثبترصبببل فببٔ ٙتٚببخ َٓببش انُٛببم ْببى يببٍ انشببجبة يًببب ٚعُ ب ٙانابثهٛببخ
نهزذسٚت ٔانزعبيم يع يغزغذاد انعصش.
عذٔل (  ٕٚ )2 – 1ؼ رٕصٚع أفشاد انعُٛخ ؽغت انُٕ :
انُسبة انًئىية
انتكرار
انُىع
رش
62
31
أَضٗ
38
19
%122
انًغًٕ
52
ٚزاؼ يٍ انغذٔل ( )2-1أٌ أغهت أفشاد انعُٛخ يٍ انز ٕس ثُغبجخ  %62ثًُٛبب اإلَببس ثُغبجخ
ْٔ %38زِ انُغجخ األخٛبشح جٛبشح رصبت فب ٙبببنؼ إعبٓبو انًبشأح فبٔ ٙتٚبخ َٓبش انُٛبم فبٙ
انعًهٛخ اإلعاليٛخ ٔٔعٕد ْزا انعذد انُغبقٚ ٙغبْى إٚغبثٛب ً ف ٙاإلعالو انجٛئ ٙتسرجبط انًشأح يٍ
خالل ٔمٛوزٓب انًُضنٛخ ف ٙانغٕداٌ ثبناابٚب انجٛئٛخ ٔثبنزبنٚ ٙغٓم رذف انًعهٕيبد يٍ انُغبء
إنٗ انُغبء.
28
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عذٔل سقى ( ٕٚ )3-1ؼ دسعخ أًْٛخ اإلعالو انجٛئ ٙيٍ ٔعٓخ َظش انجبؽض:ٍٛ
انُسبة انًئىية
انتكرار
درجة األهًية
يٓى عذا ً
%72
35
%32
يٓى
15
بوش
بوش
غٛش يٓى
بوش
بوش
أخشٖ
%122
انًغًٕ
52
ٚجشص انغذٔل( )3-1دسعخ أًْٛخ اإلعالو انجٛئ ٙيٍ ٔعٓخ َظش أفشاد انعُٛخ ؽٛش ٚعزاذ
أغهت انًجؾٕص ٍٛثُغجخ  %72أٌ اإلعالو انجٛئ ٙيٓى عبذا ً ثًُٛبب ٚبشٖ  %32يبٍ أفبشاد
انعُٛخ أٌ اإلعالو انجٛئ ٙيٓى ثًُٛب نى ٚش أ٘ يٍ أفشاد انعُٛخ أٌ اإلعالو انجٛئ ٙغٛش يٓى
ْٔ ،زا ٚعُ ٙأٌ قُبعبد انابقً ٍٛثبترصبل َؾٕ قابٚب انجٛئخ فٔ ٙتٚخ َٓبش انُٛبم رزغبى
ثبإلٚغبثٛخ.
عذٔل ( ٕٚ )4-1ؼ انًشكالد انجٛئٛخ ؽغت األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظش انًجؾٕص:ٍٛ
انُسبة انًئىية
انتكرار
انًشكهة انبيئية
غجبس يصبَع األعًُذ
%1,2
146
رهٕس يٛبِ انششة
%12,8
142
انغجبس ف ٙانشٕاس غٛش انًغوهزخ
%2,8
31
يخهوبد يصبَع انغٛش انزاهٛذٚخ
%6,6
73
عذو ٔعٕد أؽضيخ شغشٚخ ؽٕل انًذٌ
%7,3
81
عذو َظبفخ األيب ٍ انعبيخ
%12,2
113
انضؽف انصؾشأ٘
%13,1
145
نهزْت
انزعذ ٍٚانعشٕاقٙ
%9,22
122
عٕء انصشف انصؾٙ
%11,22
122
عذو انزخهف يٍ انُوبٚبد ثصٕسح عهًٛخ
%11,7
132
انزهٕس انٕٓاق ٙيٍ ٔقٕد انغٛبساد ٔانًش جبد
%2,22
22
انزهٕس انغًعٙ
%2,3
3
%122
1128
ٔعّ انجبؽش أعئهخ نهًجؾٕص ٍٛدعبْى عجشْب نزؾذٚذ صالس يشكالد ثٛئٛخ ؽغت
األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظشْى ؽٛش عبء غجبس يصبَع األعًُذ ف ٙانًشرجخ األٔنٗ ثُغجخ
ْٔ %13,2زِ َزٛغخ طجٛعٛخ نٕعٕد ( )5يصبَع نألعًُذ ثٕتٚخ َٓش انُٛم ثًُٛب عبء
انضؽف انصؾشأ٘ ثُغجخ ٔ %13,1رنك َزٛغخ نهٕ ع انغغشاف ٙثٕتٚخ َٓش انُٛم
ٔفٗ انًشرجخ انضبنضخ رهٕس يٛبِ انششة ثُغجخ ٔ %12,8فٗ انًشرجخ انشاثعخ عذو
انزخهف يٍ انُوبٚبد ثصٕسح عهًٛخ ثُغجخ ٔ %11,7فٗ انًشرجخ انخبيغخ عٕء
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انصشف انصؾ ٙثُغجخ ٔ %11فٗ انًشرجخ انغبدعخ عذو َظبفخ األيب ٍ انعبيخ ثُغجخ
ٔ %12,2فٗ انًشرجخ انغبثعخ انزعذ ٍٚانعشٕاق ٙنهزْت ثُغجخ ٔ %9فٗ انًشرجخ
انضبيُخ عذو ٔعٕد األؽضيخ انزشغٛشٚخ ؽٕل انًذٌ ثُغجخ ٔ %7,3فٗ انًشرجخ انزبععخ
يخهوبد يصبَع انغٛش انزاهٛذٚخ ثُغجخ ٔ %6,6فٗ انًشرجخ انعبششح انغجبس ف ٙانشٕاس
غٛش انًغوهزخ ثُغجخ ٔ %2,8أخٛشا ً انزهٕس انٕٓاق ٙيٍ ٔقٕد انًش جبد ثُغجخ
ٔ %2,22انزهٕس انغًع ٙثُغجخ . %,3
عذٔل( )5-1عذٔل  ٕٚؼ عذد انذٔساد انز ٙؽاشْب انًجؾٕصٌٕ:
انُسبة انًئىية
انتكرار
انحضىر
%22
ؽاش دٔسح ٔاؽذح
11
%4
ؽاش دٔسرٍٛ
2
%74
نى ٚؾاش
37
%122
انًغًٕ
52
ٚزاؼ يٍ انغذٔل ( )5-1أٌ يعظى انابقً ٍٛثبترصبل فٔ ٙتٚخ َٓش انُٛم نى ٚؾاشٔا
دٔساد رذسٚجٛخ عٍ اإلعالو انجٛئ ٙثُغجخ  %74ثًُٛب ؽاش  %22يٍ عُٛخ انذساعخ
دٔسح ٔاؽذح أيب  %4فاط فاذ ؽاشٔا دٔسرُْٔ ،ٍٛب ٚزاؼ رذَ ٙانزذسٚت فْ ٙزا
انًغبل فٔ ٙتٚخ َٓش انُٛم.
عذٔل ( ٕٚ )6-1ؼ انًصبدس انزٚ ٙزعبيم يعٓب أفشاد انعُٛخ ف ٙيغبل رهاٙ
انًعهٕيبد:
انُسبة انًئىية
انتكرار
َىع انًصبدر
اعزٓبد رارٙ
%82
41
عًعٛخ انجٛئخ ثبنٕتٚخ
%6
3
انًغهظ األعهٗ نهجٛئخ
%12
6
انًغًٕ
%122
52
ٚزاؼ يٍ انغذٔل( )6-1أٌ يعظى أفشاد انعُٛخ ثُغجخ ٚ %82ؾصهٌٕ ثبعزٓبدارٓى
انزارٛخ عٍ يعهٕيبد اإلعالو انجٛئ ٙثًُٛب ٚهغث  %12يٍ أفشاد انعُٛخ إنٗ انًغهظ
األعهٗ نهجٛئخ ثٕتٚخ َٓش انُٛم أيب  %6فإَٓى ٚهغثٌٔ إنٗ عًعٛخ ؽًبٚخ انجٛئخ ثبنٕتٚخ،
ٔرجشص ْزِ انُزٛغخ دٔسا ً عهجٛب ً نهًُظًبد انجٛئٛخ َؾٕ رٕفٛش انًعهٕيبد.
عذٔل ( ٕٚ )7 -1ؼ يذٖ اعزابد أفشاد انعُٛخ أٌ انًصبدس ف ٙانغذٔل ( )6رًذِ
ثبنًعهٕيبد انجٛئٛخ انكبفٛخ:
انُسبة انًئىية
انتكرار
يذي االعتببر ببنًصبدر
%22
َعى رًذَ ٙثبنًعهٕيبد انكبفٛخ
11
%78
ت رًذَ ٙثبنًعهٕيبد انكبفٛخ
39
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%122
انًغًٕ
52
يعظى أفشاد انعُٛخ ٚعزاذٌٔ أٌ انًصبدس انز ٙؽذدْب ف ٙانغذٔل( )6-1ت رًذْى
ثبنًعهٕيبد انكبفٛخ ثُغجخ  ،%78ثًُٛب ٚشٖ  %22يٍ أفشاد انذساعخ أٌ ْزِ انغٓبد
رًذْى ثبنًعهٕيبد انكبفٛخُْٔ ،ب رزاؼ شٔسح ثُبء عغش انضاخ ث ٍٛانابقً ٍٛثبترصبل
ٔانًفعغبد انز ٙرعًم ف ٙيغبل انجٛئخ.
عذٔل( ٕٚ )8-1ؼ عالقخ يفعغبد أفشاد انعُٛخ ثبإلعالو انجٛئ:ٙ
انُسبة انًئىية
انتكرار
يذي انعالقة
عبنٛخ عذا ً
%6
3
%16
عبنٛخ
8
%14
يزٕعطخ
7
%64
عٛوخ
32
%122
انًغًٕ
52
ٚعزاذ يعظى أفشاد انعُٛخ ثُغجخ  %64أٌ عالقخ يفعغبرٓى اإلعاليٛخ انزٚ ٙعًهٌٕ ثٓب
ثبإلعالو انجٛئ ٙعٛوخ ثًُٛب ٚشٛش  %16يٍ انًجؾٕص ٍٛأٌ يغزٕٖ انعالقخ عبنٛخ ،أيب
 %14يٍ أفشاد انعُٛخ ٚعزاذٌٔ أٌ انعالقخ يزٕعطخ ٔٚشٖ  %6فاط أٌ انعالقخ عبنٛخ
عذأًْ ،زِ انُزبقظ ف ٙيغًهٓب رعكظ اتْزًبو اناعٛف نًفعغبد اإلعالو ثبنغٕداٌ
نإلعالو انجٛئ.ٙ
عذٔل( ٕٚ )9-1ؼ سأ٘ أفشاد انعُٛخ ف ٙأًْٛخ ٔعٕد إداسح أٔ قغى نإلعالو انجٛئ:ٙ
انُسبة انًئىية
انتكرار
يذي االعتببر
%122
َعى يٓى
52
بوش
بوش
ت غٛش يٓى
%122
انًغًٕ
52
ٚزاؼ يٍ انغذٔل ( )9-1أٌ م أفشاد انعُٛخ ثُغجخ ٚ %122عزاذٌٔ أًْٛخ ٔعٕد
إداسح أٔ قغى نإلعالو انجٛئ ٙف ٙيفعغبرٓى اإلعاليٛخ.
عذٔل( ٕٚ )12-1ؼ سأ٘ أفشاد انعُٛخ فب ٙأًْٛبخ ٔعبٕد رخصبف دقٛب فب ٙاإلعبالو
انجٛئ ٙف ٙانغبيعبد انغٕداَٛخ
انُسبة انًئىية
انتكرار
رأي أفراد انعيُة
%86
َعى يٓى
43
%14
ت غٛش يٓى
7
%122
انًغًٕ
52
ٚزاببؼ يببٍ انغببذٔل( )12-1أٌ يعظببى أفببشاد انعُٛببخ ثُغببجخ ٚ %86عزاببذٌٔ أٌ ٔعببٕد
رخصف نإلعالو انجٛئ ٙف ٙانغبيعبد انغٕداَٛخ أيش يٓى ثًُٛبب ٚعزابذ  %14يبٍ أفبشاد
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انعُٛخ أٌ ْزا انزخصف غٛش يٓىْٔ ،زا ٚعُ ٙاترغبْبد اتَؾٛبصٚخ نهابقً ٍٛثبترصبل
َؾٕ ٔعٕد انزخصف انعهً ٙفْ ٙزا انًغبل.
َتبئج وتىصيبت انذراسة:
أوالًَ :تبئج انذراسة:
 -1أغهت انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙاإلعالو انجٛئ ٙفب ٙانغبٕداٌ ْبى يبٍ انشبجبة يًبب
ٚعُ ٙقبثهٛزٓى نهزذسٚت.
 -2رغبْى انًشأح انغٕداَٛخ ثعذد ياذس يبٍ انابقًببد ثبترصببل فب ٙيغببل اإلعبالو
انجٛئ.ٙ
 -3قُبعبد انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙانغٕداٌ رغبِ قابٚب انجٛئخ رزغى ثبإلٚغبثٛخ.
 -4رعزجش قاببٚب غجببس األعبًُذ ٔانضؽبف انصبؾشأ٘ ٔرهبٕس يٛببِ انشبشة يبٍ
أ ضش اناابٚب انجٛئٛخ انز ٙرذخم داقشح اْزًبو انابقً ٍٛثبترصبل فٔ ٙتٚبخ َٓبش
انُٛم.
 -5أثشصد انذساعخ رذَ ٙرذسٚت انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙيغبل اإلعبالو انجٛئب ٙفبٙ
انغٕداٌ.
 -6يعظى انابقً ٍٛثبترصبل ف ٙانغبٕداٌ ٚؾصبهٌٕ عهبٗ انًعهٕيببد انجٛئٛبخ عبٍ
طش ٚاعزٓبداد رارٛخ.
ُْ -7بنببك عبببذو صابببخ ثبب ٍٛاناببببقً ٍٛثبترصببببل ٔيصبببدس انًعهٕيببببد انجٛئٛبببخ فبببٙ
انغٕداٌ.
 -8يعظببى أفببشاد انعُٛببخ يببٍ اإلعاليٛبب ٍٛأ ببذٔا أٌ يفعغبببرٓى اإلعاليٛببخ ت رٓببزى
ثبإلعالو انجٛئ. ٙ
 -9م أفشاد انعُٛخ ٚف ذٌٔ أًْٛخ ٔعٕد قغى أٔ إداسح نإلعالو انجٛئ.ٙ
-12يعظببى اإلعاليٛبب ٍٛثٕتٚببخ َٓببش انُٛببم ٚببشٌٔ أًْٛببخ ٔعببٕد رخصببف دقٛب فببٙ
اإلعالو انجٛئ.ٙ
ثبَيبً -:تىصيبت انذراسة:
 -1رُظببٛى دٔساد رذسٚجٛببخ فبب ٙيغبببل اإلعببالو انجٛئبب ٙنإلعاليٛبب ٍٛفبب ٙيفعغبببد
اترصببل ثبنغبٕداٌ يبع األخبز ثبتعزجببس خبببٛخ رُبٕ انًشبكالد انجٛئٛبخ فبٙ
انغٕداٌ يٍ ٔتٚخ ألخشٖ.
 -2رعشٚف اإلعالي ٍٛٛثاابٚب انجٛئخ ف ٙانغٕداٌ ٔيشكالرٓب.
 -3إَشبء يكبرت نزضٔٚذ اإلعالي ٍٛٛثبنًعهٕيبد انجٛئٛخ.
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-4
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ثُببببء عغبببش يبببٍ انضابببخ ثببب ٍٛاناببببقً ٍٛثبترصببببل فببب ٙيغببببل انجٛئبببخ ٔيصببببدس
انًعهٕيبد.
رُٕٚش اناٛبداد اإلعاليٛخ ثاشٔسح إربؽخ يغبؽبد إعاليٛخ نهاابٚب انجٛئٛخ.
ٔ بببع اإلعبببالو انجٛئببب ٙبببًٍ انغٛبعببببد اإلعاليٛبببخ نٕعببببقم اترصببببل فبببٙ
انغٕداٌ.
شٔسح إَشبء قغى اإلعالو انجٛئ ٙثٕعبقم اترصبل انغًببْٛش٘ انًزعبذدح فبٙ
انغٕداٌ.
ؽببش انغبيعبببد انغببٕداَٛخ عهببٗ إَشبببء أقغبببو عهًٛببخ رٓببزى ثزببذسٚظ انطببالة
اإلعالو انجٛئ.ٙ

يصبدر ويراجع انذراسة-:
 )1عبدل عذن ٙانعجذ ،اترصبل ٔانشأ٘ انعبو( ،انابْشح،داس انوكش انعشثٗ)1993 ،و ،
ذ49
 )2انًشعع انغبث  ،ذ93
 )3عجبذ انؾًٛبذ ثٕشببُوٗ  ،دٔس اإلعبالو فبب ٙثُببء انببٕع ٙانجٛئبٔ ٙقببذساد انزكٛبف نببذٖ
انًببٕاطٍ انًغشثبب، ٙثؾببش يُشببٕس ،يغهببخ انجٛئببخ (،انببذاس انجٛابببء،انُبد٘ انصببؾوٙ
انجٛئ2212 )ٙو  ،ذ21
ْٕٚ )4ذا يصطوٗ  ،دٔس اإلعبالو فب ٙرًُٛبخ انبٕع ٙانجٛئب ، ٙثؾبش يُشبٕس( ،عبيعبخ
انابْشح  ،يغهخ هٛخ اإلعالو) 222و  ،ذ15
 )5انًشعع انغبث  ،ذ16
ٔصاسح
َ )6بدس غبص٘  ،اتعزشارٛغٛخ انٕطُٛخ نهزٕعٛخ ٔاإلعالو انجٛئ(، ٙديشب ،
انجٛئخ) 2229 ،و ذ89
 )7رٕبٛبد انًهزاٗ اإلعالي ٙانعشث ٙاألٔل نهجٛئخ ٔانزًُٛخ  ،اناببْشح  ،عبيعبخ انبذٔل
انعشثٛخ2229 ،و .
1

* أعزبر يشبسك ثكهٛخ اإلعالو ثغبيعخ أو دسيبٌ اإلعاليٛخ
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